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تبیین نقش اعتبارات مالی در تولید کشاورزی نواحی روستایی شهرستان ماسال
سمیه عاشوریمریدانی؛ دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامهریزی روستایی ،واحد رشت ،دانشگاه آزاد اسالمی ،رشت ،ایران.
محمدباسط قریشی*؛ استادیار گروه جغرافیا ،واحد رشت ،دانشگاه آزاد اسالمی ،رشت ،ایران.
عیسی پوررمضان ت استادیار گروه جغرافیا ،واحد رشت ،دانشگاه آزاد اسالمی ،رشت ،ایران.

دریافت مقاله1398/11/3 :

پذیرش نهایی1399/06/30 :

چکیده
میکند و احتماالً یکی از مهمترین پیامدهای ادامه این وضع ،پرداختن روستاییان به مشاغل خدماتی ،فروش و تغییر
کاربری اراضی و در مواردی مهاجرت به شهرهاست .آنچه که میتواند موجبات بازدارندگی این روند نامطلوب را فراهم
آورد افزایش سرمایۀ خانوارهای روستایی از طریق اختصاص اعتبارات مالی است .این اعتبارات با هدف ارائه خدمات مالی
به گروههای کم درآمد در کشورهای در حال توسعه در سه دهۀ اخیر مطرح شده است و با اعطای وام به روستاییان بهویژه
آنهایی که در امور تولیدی فعالیت دارند این امکان را میدهد که به سبب فراهم بودن نقدینگی بتوانند نیازهای مالیشان
را برای انجام عملیات تولیدی و تهیه نهادههای کشاورزی تأمین نمایند .بر این اساس هدف پژوهش حاضر ،تبیین نقش
اعتبارات مالی در تحوالت بخش کشاورزی نواحی روستایی شهرستان ماسال است .بدین منظور با استفاده از روش
تحقیق توصیفی ت تحلیلی ،وضعیت وامهای دریافتی  331خانوار نمونه روستایی در  15روستای منتخب طی سالهای
 1385تا  1395مورد بررسی قرار گرفت .نتایج نشان داد مجموع سطح زیر کشت و میزان کل تولیدات زراعی آبی به
ترتیب با افزایش  10/1درصدی و  37/6درصدی مواجه شد و مجموع سطح زیر کشت و میزان کل تولیدات زراعی دیم به
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ضعف مالی بسیاری از روستاییان برای تأمین هزینههای اولیه تولید در بخش کشاورزی ،آنها را از ادامه فعالیت دلسرد

ترتیب یک افزایش  34/8درصدی و  23/3درصدی را نشان داد .در بخش کشت محصوالت باغی آبی نیز سطح زیر
کشت و میزان تولید به ترتیب  50درصد و  34/6درصد افزایش یافت .محصوالت باغی دیم نیز با افزایش  23/4درصدی
در سطح زیر کشت و افزایش  33/5درصدی در تولیدات مواجه شد .الزم به ذکر است که افزایش سطح زیرکشت اراضی
این نکته تأکید دارد که اعطای اعتبارات مالی به روستاییان موجب افزایش بازدهی اراضی کشاورزی شده و اثرات مطلوبی
برجای گذاشته است.
واژگان کلیدی :اعتبارات مالی ،وام روستایی ،تولید کشاورزی ،نواحی روستایی ،ماسال.

mbasetgh@gmail.com

*
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زراعی ،عمدتاً به دلیل تغییر کاربری اراضی جنگلی (جنگلتراشی) و تبدیل اراضی بایر بوده است .جمعبندی یافتهها بر
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کارکرد اقتصادی یکی از مهمترین کارکردهای جوامع روستایی است که نقش اساسی در مکانگزینی و
پایداری سکونتگاهها ،تولید اقتصادی ،معیشت ،درآمدزایی و ایجاد فرصتهای شغلی دارد .این کارکرد علیرغم
نقش گسترده بخش کشاورزی صرفاً در این بخش خالصه نشده و به نظر میرسد که حرکت این جوامع به
سمت تنوعسازی زمینههای اشتغال ،معیشت و درآمد اجتنابناپذیر باشد .در این رابطه هر ناحیه روستایی به
تناسب شرایط جغرافیایی و قابلیتهای درونی خویش قادر به پیمودن این راه و تحقق اهداف کمّی و کیفی
خویش است (مشیری و همکاران .)143 :1383 ،تحوالت اقتصادی ـ اجتماعی اثرات مهمی بر توسعهیافتگی
نواحی روستایی برجای میگذارد .از یکسو میتواند باعث شکوفایی روستا شده و در کیفیت زندگی ساکنین
محلی مؤثر واقع شود؛ و از سوی دیگر نیز به دلیل کم توجهی مدیران برنامهریز و اجرایی به توانهای روستا،
این تحوالت منشأ چالشها و تعارضاتی در نواحی روستایی شوند که نتیجه آن ایجاد حس نارضایتی در بین
ساکنین شود .دولتها سعی کردهاند به راههای مختلف و با انگیزههای متفاوت با مسئله فقر روستایی در
ارتباط باشند و در بیشتر مناطق در حال توسعه سیاستهایی را برای ارتقاء و توسعۀ بخش روستایی اتخاذ
میکنند ولی اکثر این سیاستها به انگیزههای اقتصادی انحرافی منجر میشود و در واقع سیاستهای
روستایی آنها ،دلیل اصلی توسعه نیافتگی روستایی است (دارابی .)74 :1384 ،برای مثال بازدهی پایین مشاغل
بخش کشاورزی به دلیل دسترسی محدود به فناوری نوین ،دسترسی محدود به سرمایه و نقدینگی به منظور
تهیه نهادهها و افزایش توان تولید و به کارگیری فناوری نوین در بخش کشاورزی ،نبود صنایع فرآوری و
بستهبندی محصوالت ،سرمایهگذاری ناچیز در صنایع سبک و همینطور صنایع دستی باعث شده تا روستاییان
شاغل در بخش کشاورزی با طیف گسترهای از مشکالت و نارساییهای اساسی مواجه شده و در تأمین
هزینههای اولیه خود عمدتاً با تنگنا مواجه شده و عمالً نتوانند به تنهایی بر این مشکالت فائق آیند و این
همان دور تسلسل فقر روستاست .برای برونرفت از این مشکل و یا یرای کاهش اثرات و تبعات منفی آن چه
باید کرد؟ به نظر میرسد که توانمندسازی مالی روستاییان یکی از مهمترین راهکارهایی باشد که توسط
اندیشمندان و پژوهشگران حوزه مسائل روستا ارائه شده است (فالحتکار.)7 :1396 ،
تأمین مالی بهعنوان راهبردی برای برونرفت از فقر در فضاهای روستایی در دهه  1970مورد توجه
بسیاری از کشورهای آسیایی به ویژه کشورهای جنوب و جنوب شرق قرار گرفت (عزیزپور و خداکرمی:1394 ،
 .)58محدود بودن سرمایه مالی در روستاها از یک طرف و عدم انطباق شرایط واحدهای بهرهبردار روستایی با
قوانین و مقررات نهادهای مالی شهری سبب شده تا منابع مالی مورد نیاز روستاییان فراهم نشود .البته در این
بین ،بایستی به پایین بودن بازده دو عامل کار و سرمایه اشاره کرد چرا که این وضعیت انگیزه نهادهای مالی را
برای سرمایهگذاری در بخشهای کشاورزی ،صنعت و خدمات کمتر نموده است .اما برای برونرفت از این
وضعیت ،در چارچوب سیاستهای توسعۀ روستایی یکی از راه حلهای رفع مشکل مالی روستاییان ،اعطای
اعتبارات خُرد است .این سازوکار که میتواند نابسامانی عمده نظام اقتصاد روستایی را برطرف سازد ،در دهه
گذشته مورد استقبال فراوان واقع شده و توجه بسیاری را به خود جلب کرده است .این توفیق به حدی بوده
که سازمان ملل متحد سال  2005را سال اعتبارات خُرد نامید .اعتبارات خُرد را میتوان فعالیتهای مالی و
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اعتباری کوچک ،کوتاهمدت و آسان نامید که با اهدافی چون توانمندسازی (محرومان) ،فقر ستیزی ،عدالت
محوری و فرصتآفرینی به فعالیتهای سودآوری و پایدار اقدام مینماید (نوری نائینی.)8 :1384 ،
قابلیتهای متنوع شهرستان ماسال در استان گیالن که در پژوهش حاضر بهعنوان محدودة مورد مطالعه
انتخاب شده است ،موجب شده تا مدیران در صدد جذب اعتبارات مالی از دولت برای بخشهای مختلف
اقتصادی ،کالبدی و اجتماعی روستاها باشند تا از این طریق بتوانند از فقر روستاها کاسته و همانند گذشته
آنها را به مکانهایی مولد و درآمدزا تبدیل کنند .قابل ذکر است که اعتبارات اخذ شده از سازمان جهاد
کشاورزی در زمینه کشاورزی (زراعت ،باغداری و دامداری) و همچنین بانکها نیز در زمینههای کارآفرینی
نظیر گردشگری و صنایع دستی اعتباراتی را به روستاییان پرداخت کردهاند .حال با نظر به اینکه منظور از
تحوالت در این پژوهش ،تحوالت اقتصادی بخش کشاورزی است ،این سؤال مطرح میشود که اعتبارات
عمرانی چگونه توانسته موجبات تحوالت این بخش را در نقاط روستایی شهرستان ماسال فراهم کند؟
 )2مبانی نظری
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اعتبارات مالی خرد به معنی انتقال موقتی قدرت خرید از یک فرد حقیقی یا حقوقی به فرد دیگری
است که کارایی و مدیریت الزم برای انجام فعالیت دارد ،ولی فاقد سرمایه است (علیپور .)4 :1391 ،مفهوم
اعتبارات خرد را در عبارت کوچک ،کوتاه و بدون وثیقه میدانند؛ به عبارت دیگر از این منظر ،اعتبارات
خرد عموماً اعتبارات کوچک و وامهایی است که از نظر مبلغ کوچک بوده و بدون دریافت وثیقه از طرف
یک موسسه مالی به اقشار کم درآمد پرداخت میگردد (عمادی .)1390 ،اما مفهوم کاربردی این واژه در
پژوهش حاضر ،به تسهیالت اعتباری و ریالی نهادهای دولتی نظیر بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری
محدوده شده است که برای گشایش فعالیتهای اقتصادی روستاییان اختصاص مییابد.
برنامههای اعتبارات خرد عالوه بر عرضه تسهیالت مالی ،ممکن است تسهیالت اجتماعی هم ارائه کند که
شامل مواردی مانند تشکیل گروه ،افزایش اعتماد به نفس ،افزایش ظرفیتهای مدیریتی در میان اعضاء و . . .
میشود ( .)Arifujjaman Khan & Rahaman, 2007لذا اعتبارات مالی ،وضع فقرا (دهکهای پایین جامعه)،
کشاورزان کوچک و زنان را بهبود بخشیده و دسترسی آنها به وام کم بهره و مستقیم را افزایش داده و ضمن
اشتغالزایی و افزایش درآمد ،در توانمندسازی و بهبود استاندارد زندگی آنها موفق بوده و دست رباخواران را از
زندگی آنها کوتاه خواهد کرد (ساعی و ضیایی .)229 :1395 ،این تسهیالت عمدتاً برای کسانی است که از لحاظ
اقتصادی فعال بوده ولی دارای محدودیتهای مالی و آسیبپذیری باالیی هستند ( .)Mittal, 2014: 32ویژگی
عمده اعتبارات مالی ،تأمین شدن سریع و آسان ،نیاز نداشتن به وثیقه سنگین و سهم آورده ،بی توجهی به
سودآوری در ارائه خدمات اعتباری است .دسترسی به اعتبارات خرد در توسعه کشاورزی در مناطق روستایی،
شرط ضروری است نه کافی؛ لذا سایر شرایط نیز مانند تهیه زیرساختها ،سرمایه انسانی ،اطالعات ،عوامل
اجتماعی و فرهنگی در این امر دخیل است ( .)Roht, 2002ویژگیهایی برای اعتبارات مالی در مقایسه با دیگر
اعتبارات عنوان شده که عبارتند از )1 :سهلالوصول بودن دریافت این اعتبارات؛  )2تناسب با نیاز گیرندگان؛ )3
محور قرار داشتن گروههای کم درآمد بهویژه فقرای روستایی؛  )4اعمال نرخ بهرههایی که هزینه مؤسسه تأمین
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مالی خود را پوشش دهد؛  )5پایین بودن نرخ بهره در مقایسه با نرخ بازار غیررسمی روستایی؛  )6اتکاء هرچه
بیشتر به منابع مردمی تا اتکاء به منابع دولتی و یارانهای (بختیاری .)1389 ،از طرفی هم عمده اهدافی که در
بخش کشاورزی برای اعتبارات مالی عنوان میشود عبارتند از )1 :کمک به سرمایه کشاورز جهت نیازهای
فردی از قبیل خرید کود شیمیایی ،تهیه سموم برای دفع آفات نباتی ،تعمیرات الزم در تراکتور و پمپ آب،
خرید نهادههای کشاورزی و از این قبیل؛  )2کمک به کشاورز در جهت عدم نیاز برای مراجعه به بخش
غیررسمی مالی و کمک به آنان در وام گرفتن از منابع اعتباری رسمی به دلیل نداشتن وثیقههای الزم؛ )3
دنبال کردن اهداف عدالت اجتماعی و کمک به توزیع بهتر و عادالنهتر درآمد بین جوامع شهری و روستایی؛
 )4کمکهای کوتاهمدت به کشاورز برای جوابگویی به مشکالت نقدینگی که به خاطر فصلی بودن تولید و
درآمد معموالً با آن مواجه است (بختیاری.)1389 ،
کمیسیون اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل (اسکاپ) هدف از اعطای اعتبارات خرد به روستاییان را
فقرزدایی ،ایجاد اشتغال ،درآمدزایی ،توسعه اجتماعی و ترویج و آموزش کشاورزی ،افزایش خودکفایی و
حفظ عزت نفس روستاییان میداند ( .)ESCAP, 1996: 13برخی دیگر از پژوهشگران ،اهداف اعتبارات
خرد را در دو گروه اهداف عام و خاص بدین شرح در نظر گرفتهاند:
در اهداف عام اعتبارات مالی :برطرف کردن نیازهای کوتاه مدت و تأمین سرمایه به منظور ایجاد شغل
مد نظر است .در حالی که در اهداف خاص این اعتبارات در بخش کشاورزی )1 :کمک به سرمایه کشاورز
برای نیازهای فردی از قبیل خرید کود کشاورزی؛  )2کمک به کشاورز برای عدم نیاز به مراجعه به بخش
غیررسمی مالی؛ و  )3دنبال کردن اهداف عدالت اجتماعی و کمک به توزیع بهتر و عادالنهتر درآمد بین
جوامع روستایی و جوامع شهری مورد توجه است (عزیزپور و خداکرمی.)59 :1394 ،
در دهههای اخیر ،کاهش فقر و افزایش سطح رفاه خانوارها به یکی از مباحث مهم توسعه اقتصادی کشورها
تبدیل شده است؛ به طوری که کاهش فقر و بهبود سطح رفاه افراد در جامعه شرط الزم برای رشد اقتصادی
محسوب میشود (موالیی و رحیمی راد .)216 :1395 ،در کشورهای در حال توسعه نیز اعتبارات نقشی تعیین
کننده در توسعه کسب و کارهای کشاورزی و دامپروری داشته است ( .)Escobal, 2001: 497لذا هدف
صندوقهای اعتبارات مالی به دنبال دستیابی به اهداف طرحهای توسعهای در جهت کاهش فقر ،بسیج منابع
مالی جامعه محلی و سازماندهی جامعه محلی در گروههایی همگراست (قربانی و همکاران .)141 :1395 ،به طور
کلی برخی از مهمترین تحوالت اقتصادی بخش کشاورزی در نواحی روستایی را که با تخصیص اعتبارات مالی به
روستاییان در غالب سرمایهگذاریهایی با اعتبارات خرد و کالن انجام میشود را میتوان به شرح زیر بیان نمود:
افزایش بازدهی اراضی کشاورزی به دلیل استفاده از تجهیزات سختافزاری و نرمافزاری جدید که در سطح
جهانی مورد استفاده قرار میگیرد؛ افزایش تولید محصوالت متنوع کشاورزی با تکیه بر پایداریهای شاخصهای
زیستمحیطی بدست میآید؛ جلوگیری از هدررفت منابع آب و خاک روستا در درازمدت که در واقع یکی از
مهمترین جنبههای متحول ساختن روستاست و حفاظت از این منابع سبب ایجاد تحوالت اقتصادی ،کالبدی و
اجتماعی میشود؛ استفاده بهینه از نهادههای تولید و جلوگیری از هدررفت آنها به دلیل نپرداختن به شیوههای
سنتی؛ افزایش میل و اشتیاق روستاییان کم بضاعت به تولید محصوالت زراعی ،باغی و دامی که از طریق اعطای
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اعتبارات خرد به آنها بدست میآید؛ ایجاد کانونهایی که جنبه مرکزیت تولید یک محصول خاص را به دلیل
شرایط آب و هوایی منحصر به فرد به دنبال دارد مثل تولید زیتون در شهرستان رودبار ،چای در دامنههای شمال
شرقی استان گیالن ،بادام زمینی در شهرستان آستانه اشرفیه و...؛ افزایش فرصتهای شغلی در روستا به دلیل
تنوع بخشی به مشاغل غیرکشاورزی که در زمره صنایع پشتیبان بخش کشاورزی محسوب میشوند؛ توجه به
صنایع تبدیلی محصوالت زراعی ،باغی و دامی در داخل روستا و تولید محصوالت؛ توجه به صنایع بستهبندی
باکیفیت محصوالت زراعی ،باغی و دامی برای عرضه به بازارهای منطقهای و ملی و حتی فراملی؛ ایجاد مشاغل
پایدار و غیرفصلی که مانع از مهاجرت روستاییان به شهرها میگردد؛ رسیدگی به افراد کارآفرین از جمله زنان
روستایی که میتوانند بخشی از موجبات شکوفایی و تحوالت اقتصادی روستایشان را تحقق بخشند؛ ایجاد
درآمدهای مکمل و پایدار در فصلهای غیرزراعی که سبب افزایش درآمد و بهبود معیشت ساکنان روستایی
میشود (برگرفته از :موحدی و همکاران1398 ،؛ ساعی و ضیایی1395 ،؛ عزیزپور و خداکرمی1394 ،؛ عینالی و
سهرابی وفا.)1395 ،
جایگاه اعتبارات مالی در نظریههای اقتصادی

 )1دیدگاه بازارگرا :بازارگرایان معتقدند که بازار مالی شباهتهای زیادی به بازار رقابت کامل دارد؛

 )2دیدگاه دولتگرا :در روش مداخلۀ متمرکز ،دولت نقش اصلی را بر عهده دارد و با وضع قوانین
مختلف سعی میکند تا عرضۀ اعتبارات به مناطق روستایی افزایش یابد .در این روش مهمترین ابزارهایی که
برای مداخله در بازارهای مالی روستایی استفاده میشود ،پرداخت یارانه به نهادهای مالی برای کاهش نرخ
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روستاییان کم درآمد و واحدهای کوچک مقیاس میتوانند با مراجعه به این بازار ،نیازهای خود را بر طرف
کنند .اما اشکال کار اینجاست که دولت با مداخله در این بازار تعادل را از میان میبرد و روستاییان به
همین دلیل نمیتوانند تمام نیازهای خود را تأمین کنند .بهترین اقدامی که دولت میتواند انجام دهد،
کاهش مداخله و نظارت و هدایت بازار و رفع موانع و محدودیتهایی است که بازار با آنها مواجه است.
طرفداران مکتب «اوهایو» از مهمترین گروههایی به شمار میروند که سازوکار بازار و کاهش مداخلۀ دولت
را تنها راه مؤثر برای افزایش دسترسی روستاییان فقیر به خدمات مالی میدانند .اما منتقدان دیدگاه
بازارگرا معتقدند که سازوکار بازار به تنهایی پاسخگوی تمام مشکالت نیست و بنا بر توزیع ناعادالنه منابع
و امکانات در بازارهای مالی روستایی الزم است که در بازار مالی روستایی مداخله شود (معظمی:1377 ،
.)58-54
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اعتبارات مالی از مباحث عمده در اقتصاد نئولیبرال است که پس از تغییراتی در نظریههای اقتصادی و
دیدگاههای توسعه به مثابه محرک اقتصادی برای کشورهای در حال توسعه و کشورهای گرفتار مشکالت تورم
و بیکاری فزاینده و توزیع ناعادالنۀ ثروت و درآمد ،کلید حل معما به شمار میرود (طالب و نجفی اصل:1386 ،
 .)4از زمان گسترش عرضۀ اعتبارات به مناطق روستایی تاکنون ،دیدگاههایی متفاوتی در این زمینه وجود
داشته و وجه اشتراک تمامی آنها این است که عرضۀ اعتبار در کاهش فقر خانوارهای روستایی نقشی مهم
دارد .این دیدگاهها عبارتند از:
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بهره و نظارت و تضمین وامهاست .از آنجایی که یکی از مشکالت روستاییان کم درآمد نداشتن وثیقه و ضامن
است و به همین خاطر بانکهای تجاری برای پرداخت وام به آنها رغبتی ندارند ،برای حل این مشکل ،دولت
ضمانت وامهایی را به عهده میگیرد که به گروههای کم درآمد پرداخت میشوند .این ابزار در بسیاری از
کشورهای در حال توسعه نظیر مکزیک ،کاستاریکا و نیجریه کارآیی دارد (معظمی.)62 :1377 ،
 )3دیدگاه جامعهگرا :تشویق مشارکت مردمی ،جذب پسانداز روستاییان و ساختار تصمیمگیری
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غیرمتمرکز از مهمترین ویژگیهای روش جامعهگراست .در این روش از شیوههای جدید و ابتکاری برای
توزیع وامها استفاده شود .از این رو ،به جای مراجعۀ وام گیرنده به نهاد مالی که در روشهای سنتی
متداول است – وامدهندگان با ایجاد و تقویت سازمانها و نهادهای مالی به روستا میروند و وام را در
اختیار متقاضیان قرار میدهند؛ و بازپرداخت وامها نیز به شکل قسطهای کوچک و هفتگی صورت
میگیرد تا مشکلی برای روستاییان ایجاد نشود (معظمی.)68 :1377 ،
در بسیاری از نتایج پژوهشهای خارجی و داخلی به اهمیت اعتبارات مالی اشاره شده که خالصه
برخی از این دستاوردهای علمی بدین شرح است:
) Celik (2000با بررسی تأثیر استفاده و کارایی اعتبارات مالی در بخش زراعی و دامی کشور ترکیه نشان داد که
 100درصد افزایش در اعتبارات تولید محصول ،منجر به افزایش  12درصدی در ارزش تولیدات زراعی و افزایش
 50درصدی در ارزش تولیدات دامی میشود؛ ) Cechura (2006در بررسی سهم اعتبارات در کشاورزی برای
بهرهبرداریهای بزرگ مقیاس در کشور چک دریافت که اعطای تسهیالت باعث بزرگ شدن مقیاس زمین مالکان
شده و اثر مثبتی بر اقتصاد کشاورزی و بهرهوری تولید میگذارد؛ ) ،Tomasz (2008در ارزیابی نقش اعتبارات
کشاورزی در تحریک و تحوالت بخش کشاورزی کشور لهستان به این نتیجه رسید که اعتبارات کشاورزی که اکثراً
توسط بانکهای تعاونی ،تأمین مالی میشود ،سبب تحول در متوسط اندازه مزرعه و اشتغال در بخش کشاورزی
میشود؛ ) ،Abedullah etal. (2009اثر اعتبارات مالی خرد را بر رشد فعالیتهای بخش دام برای  50دامدار تولید
کننده شیر در  10روستای پاکستان در سال  2007مثبت ارزیابی کرد و دریافت که عرضه اعتبارات سبب ارتقای
درآمد و رشد بخش دام میگردد؛ ) ،Anthony (2010در مطالعات میدانی خود در زمینه تأثیر اعتبارات کشاورزی بر
رشد اقتصادی نواحی روستایی کشور نیجریه به این نتیجه رسید که اعتبارات کشاورزی یک ابزار مؤثر برای توسعه
محصوالت کشاورزی ،صادرات غیرنفتی و ثبات تولید ناخالص داخلی در اقتصاد نیجریه است؛ )،Khan et al. (2011
تأثیر اعتبارات بخش کشاورزی در تحوالت مناطق روستایی کشور پاکستان را بسیار مهم دانسته و دریافتند که
اعتبارات کشاورزی نه تنها کشاورزی را توسعه میدهد بلکه بر هر بخشی از اقتصاد تأثیر مثبت دارد و توجه به
اعتبارات در نواحی روستایی نه تنها مشکالت بحران غذا را حل میکند بلکه رشد اقتصادی ،صرفهجویی ،اشتغال و
صنایع و غیره را نیز افزایش میدهد؛ مشیری ،حاجیلویی و آمار ( ،)1383در مطالعه ضرورت تحول در کارکرد
اقتصادی نواحی روستایی بخش خورگام شهرستان رودبار نقش اعتبارات مالی را صرفاً در بخش کشاورزی ندانسته و
اذعان کردند که تنوعسازی زمینههای اشتغال ،معیشت و درآمد ،افزایش جمعیت و کاهش مهاجرتها از طریق
اعطای اعتبارات خرد اجتنابناپذیر است؛ افتخاری و عینالی ( ،)1384نیز در ارزیابی نقش اعتبارات خرد بانک
کشاورزی در توسعه اقتصادی روستاهای حوزه آبریز رودخانه خرارود واقع در شهرستان خدابنده ،به این نتیجه
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رسیدند که درصد تأثیرات اعتبارات خرد بانک کشاورزی در توسعۀ روستایی را زیاد دانسته و آن را زمینهساز ارتقای
افزایش درآمد ،اشتغالزایی و کاهش مهاجرت دانستهاند؛ افتخاری ،عینالی و سجاسی قیداری ( ،)1385اعتبارات
خرد بانکی در تعاونیهای خودجوش روستایی شهرستان خدابنده را بهعنوان یکی از راه حلهای رفع مشکل مالی
کشاورزان دانسته و  5درصد در توسعه فعالیتهای کشاورزی این نواحی تأثیر داشته است؛ ندری ( ،)1389تأثیر
اعتبارات و پرداختهای مالی کشاورزی بر عملکرد واحد سطح محصوالت کشاورزی و بهبود سطح زندگی
روستاییان شهرستان سلسله را خوب توصیف کرد و آن را بهعنوان راهکاری در جهت نیل به توسعۀ روستایی بر
شمرد؛ بریمانی و همکاران ( ،)1391در بررسی نقش اعتبارات خرد در توانمندسازی زنان روستایی دهستان لکستان
شهرستان سلماس به این نتیجه رسیدند که اعتبارات خرد در توانمندسازی زنان روستایی مؤثر بوده است .برای
مثال گروهی از زنان که وام گرفته بودند نسبت به گروهی که وام دریافت نکرده بودند از لحاظ اقتصادی توانمندتر
شده و از نظر روانی و اعتماد به نفس نیز در وضعیت بهتری قرار داشتند؛ عزیزی و مهرابی بشرآبادی ( ،)1393تأثیر
تسهیالت پرداختی بانک کشاورزی بر رشد زیربخشهای کشاورزی اعم از زراعت و باغبانی ،دامپروری و شیالت را
مثبت و کامالً معنیدار دانستند .به طوری که بر اساس نتایج ،تسهیالت پرداختی به ترتیب بیشترین تأثیر را بر
زیربخشهای شیالت ،زراعت ،باغبانی و نهایتاً بر دامپروری داشته است؛ عزیزپور و خداکرمی ( ،)1394در بررسی
اثرات اجتماعی ـ اقتصادی اعتبارات خرد کشاورزی در نواحی روستایی دهستان کرسف دریافتند که اعتبارات خرد
کشاورزی تأثیر یکسان و یکپارچه بر شاخصهای ابعاد توسعه بویژه ابعاد اجتماعی ـ اقتصادی ندارد و سازوکار
اجرایی اعطای اعتبارات خرد کشاورزی متأثر از رویکرد سنتی (رشد اقتصادی) از کارآمدی الزم برخوردار نیست .در
این ساختار ،مدیریت متمرکز (از باال به پایین) و روابط رسمی و قانونی سبب شده تا منابع مالی ،ماهیتی محلی و
متکی بر پس اندازهای خرد مردم نبوده و از پایداری برخوردار نباشد؛ عینالی و سهرابی وفا ( ،)1395نقش اعتبارات
خرد گروهی در توسعۀ کشاورزی با تأکید بر یکپارچهسازی اراضی را در نواحی روستایی دهستان خرارود شهرستان
خدابنده مطالعه کردند و به این نتیجه رسیدند که استفاده از اعتبارات خرد کشاورزی به صورت گروهی به کاهش
تعداد قطعات اراضی هر یک از کشاورزان منجر شده است و باعث بهبود شیوههای مدیریت مزرعه و تغییر در
الگوهای کشت مزارع شده است؛ بارانی و همکاران ( ،)1395نقش تسهیالت بانک کشاورزی را بر متغیرهای تولید،
سودآوری ،معیشت زندگی و بهبود وضعیت زندگی مثبت و معنی دار ارزیابی کردند؛ جوانشیری و همکاران
( ،)1396بررسی تطبیقی نقش اعتبارات خرد در توسعۀ روستایی نواحی کوهستانی و دشتی دهستانهای کارده و
میان والیت شهرستان مشهد نشان داد که در دو دوره زمانی قبل و بعد از استفاده از این اعتبارات در روستاها
تفاوت تغییرات قابل توجهی در کلیه محورهای اقتصادی ایجاد شده است و این تغییرات از دیدگاه استفاده
کنندگان کامالً معنیدار است؛ عبدهللزاده و همکاران ( ،)1396در بررسی اثربخشی اعتبارات بر توسعه کسب و
کارهای دامپروری در بخش جعفرآباد استان قم ،پنج مؤلفه را ارزیابی کردند .نتایج مطالعات آنها نشان داد که میزان
اثربخشی اعتبارات در دو مؤلفه اول یعنی "افزایش درآمد و تولید" و "مدیریت بهتر ضایعات و بهداشت دام"
اثربخشی مطلوب نبوده است .اما در سه مؤلفه بعدی یعنی "ارتقاء کیفیت زندگی فردی و روستایی"" ،بهبود
انگیزش و رضایت شغلی دامداران" و "توسعه فیزیکی دامداری" و همچنین کلّیت شاخص اثربخشی وضعیت
مطلوب بوده است.
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 )3روش تحقیق

تحقیق حاضر از نظر هدف ،جزو تحقیقات "کاربردی" و از نظر ماهیت و روش" ،توصـیفی ـ تحلیلـی" اسـت
بدین ترتیب که در بررسی و شناخت وضع موجود نواحی روستایی شهرستان ماسال از روش توصیفی اسـتفاده
شده است .به طوری که در این توصیفات به شناسایی میزان بازدهی و توان اراضی کشـاورزی و وضـع کمّـی و
کیفی نهادههای بخش کشاورزی روستاهای ماسال پرداخته شد .در جمعآوری دادههای مـورد نیـاز تحقیـق از
روشهای کتابخانهای و بازدیدهای میدانی (مشاهده ،مصاحبه و تکمیل پرسشنامه) استفاده شد .در مرحله بعـد
این یافتههای توصیفی برای تجزیه و تحلیل نقش اعتبارات مالی در ایجاد تحوالت کشاورزی با استفاده از روش
تحلیلی آماری ،مورد ارزیابی قرار گرفت .مؤلفههای تحقیق عبارتند از:







تأمین هزینههای خرید تجهیزات کشاورزی
تأمین هزینههای راه اندازی و تجهیز دامداری
تهیه نهادههای کشاورزی
افزایش توان اراضی کشاورزی
روی آوردن به شیوههای کشت نوین
افزایش ماشینآالت کشاورزی
افزایش سطح زیر کشت و میزان تولید محصوالت زراعی و باغی

بر این اساس می توان مدل مفهومی پژوهش را در شکل ( )1نشان داد.

] [ DOR: 20.1001.1.23222131.1400.10.37.9.1

شکل  .1مدل مفهومی تحقیق
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جامعۀ آماری پژوهش را روستاییان ساکن در نقاط روستایی شهرستان ماسال تشکیل میدهد .ماسال بر
اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن مرکز آمار ایران در سال  ،1395دارای  94آبادی دارای سکنه
و  14آبادی خالی از سکنه با  9380خانوار و  29019نفر جمعیت است که  55/1درصد از کل جمعیت
شهرستان ماسال را شامل میشود .پس از انتخاب  15روستای نمونه ،تعداد خانوارهای روستایی آنها از نتایج
سرشماریهای مرکز آمار ایران استخراج شد که مجموع آن برابر با  2406خانوار تعیین شد .سپس از فرمول
کوکران برای تعیین حجم نمونه استفاده شد و سرانجام به تعداد  331خانوار برای تکمیل پرسشنامه مشخص
شد .با توجه به شرایط توپوگرافیکی این شهرستان که دارای سه وضعیت جلگهای ،کوهپایهای و کوهستانی
است ،توزیع و پراکنش نقاط روستایی و جمعیت ساکن در آن و تعداد خدمات مستقر در این واحدهای
توپوگرافیکی با یکدیگر متفاوت است؛ بر این اساس واحدهای توپوگرافیکی را مبنای انتخاب روستاهای نمونه
قرار داده و از هر یک از این واحدها ،روستاهایی به طور تصادفی سیستماتیک انتخاب گردید .الزم به ذکر است
که در نحوه انتخاب روستاهای نمونه به تعداد جمعیت و خانوار روستا توجه شده است.
شهرستان ماسال که در غرب استان گیالن واقع شده و با  633کیلومتر مربع مساحت از شمال به
شهرستان رضوانشهر ،از جنوب و شرق به شهرستانهای صومعهسرا و فومن و از غرب به استان اردبیل محدود
شده است .درصد قابل توجهی از مساحت این شهرستان به نواحی کوهستانی اختصاص یافته است؛ این وضعیت
که محدودیتهایی از قبیل شیب زیاد ،اقلیم سرد ،عمق محدود خاک و سنگالخی بودن زمین را به وجود آورده
است باعث شده تا زیرساختها و امکانات زیربنایی و روبنایی در نواحی مرتفع شهرستان ماسال با محدودیت
مواجه شده و لذا توزیع سکونتگاههای روستایی و استقرار جمعیت در آن عمدتاً در نواحی جلگهای تحقق یابد.
اصلیترین فعالیتهای اقتصادی در نواحی روستایی شهرستان به بخش کشاورزی یعنی زراعت ،باغداری و
دامداری اختصاص یافته است اما به مدد وجود جاذبههای طبیعی و انسانی متنوع و با کیفیت در جای جای آن،
فعالیتهای گردشگری دارای اهمیت بوده و بهعنوان بخش مکمل اقتصاد این شهرستان شناخته میشود.

] [ DOR: 20.1001.1.23222131.1400.10.37.9.1
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 )4یافتههای تحقیق

رتبهبندی روستاها براساس میزان اعتبارات مالی دریافت شده

بر اساس نتایج بدست آمده در جدول ( ،)1در طی  10سال آماری مورد مطالعه 1118 ،پرونده دریافت
وام و اعتبارات مالی به ثبت رسیده است که در  11گروه مختلف پرداخت شده است .در این میان
روستای وشمه سرا بیشترین متقاضیان دریافت وام را داشته است که  19/2درصد از منابع پرداخت شده
به روستاییان را شامل شده است .روستای چالهسرا با قرار گرفته در جایگاه دوم رتبهبندی روستاهای مورد
مطالعه 12/9 ،درصد از اعتبارات مالی را به خود اختصاص داده است .روستای اسطلخ زیر با قرار گرفتن در
جایگاه سوم  11/5درصد از اعتبارات مالی را به خود اختصاص دادند .از طرفی هم روستاهای دول کوه و
ماسوله خانی در رتبههای پایانی قرار گرفتند و کمترین تعداد تقاضای دریافت وام در این روستاها به ثبت
رسیده است.

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2023-01-09

شکل  .2نقشه موقعیت شهرستان ماسال در تقسیمات کشوری همراه با موقعیت روستاهای نمونه

] [ DOR: 20.1001.1.23222131.1400.10.37.9.1
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جدول  .1رتبهبندی روستاهای مورد مطالعه براساس میزان اعتبارات مالی دریافت شده ()1385 – 95
میزان
درصد
تعداد
نام روستا
میزان رتبه
درصد
تعداد
نام روستا
وام
فراوانی
وام
وام
فراوانی
وام
(درصد)
(فقره)
(درصد)
(فقره)
4/7
5/0
56
درخانه
1
19/2
18/3
204
وشمه سرا
4/2
4/3
48
مرکیه
2
12/9
12/1
135
چاله سرا
3/3
3/8
42
ملک جهان
3
11/5
11/8
132
اسطلخ زیر
3/2
3/7
41
کنذر
4
11/4
11/8
132
اسب ریسه
1/8
1/8
20
شالما
5
9/9
9/8
109
خودبچر
0/6
0/8
9
دول کوه
6
6/3
6/4
71
مهدیخان محله
0/5
0/5
5
ماسوله خانی
7
5/5
5/0
56
وزمتر
8
4/9
5/2
58
امامزاده شفیع
100
100
1118
جمتتع
منبع :سرپرستی بانکهای استان گیالن ( ،)1396سازمان جهاد کشاورزی استان گیالن ( )1397و محاسبات نگارنده

رتبه

9
10
11
12
13
14
15
-

مدت انتظار دریافت اعتبارات مالی روستایی

جدول  .2مدت انتظار دریافت وام و اعتبارات مالی در نواحی روستایی
مدت زمان
انتظار
تعداد فراوانی
درصد فراوانی

بین  12تا 18
بین  6تا 12
کمتر از 6
ماه
ماه
ماه
99
146
73
29/9
44/1
22/1
منبع :یافتههای میدانی محقق1397 ،

بیشتر از 18
ماه
13
3/9

جمع
کل
331
100

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2023-01-09

یکی از مسائلی که میتواند روستاییان را به دریافت اعتبارات روستایی تشویق کند و یا از رغبت آنها
بکاهد ،مدت زمان انتظار برای دریافت وام و اعتبارات است .برخی پاسخگویان مدت زمان انتظارشان برای
دریافت وام را مناسب و برخی دیگر خیلی طوالنی توصیف کردند .اما بررسی نتایج بدست آمده از
پرسشنامه نشان داد که اغلب پاسخگویان با فراوانی  44/1درصد این مدت زمان انتظار را بین  6تا  12ماه
اذعان کردند .عالوه بر این  29/9درصد از پاسخگویان مدت انتظارشان را برای دریافت وام و اعتبارات
روستایی ،بین  12تا  18ماه عنوان کردند که به نظر میرسد این مدت انتظار خیلی زیاد باشد .البته در
مصاحبههای حضوری مشخص شد که هرچقدر مبلغ وام کمتر باشد ،مدت زمان انتظار دریافت وام هم
کمتر است.

تأمین هزینههای خرید تجهیزات و ماشینآالت کشاورزی
] [ DOR: 20.1001.1.23222131.1400.10.37.9.1

کل اعتبارات پرداخت شده به روستاهای مورد مطالعه برای تأمین هزینههای خرید تجهیزات و
ماشینآالت کشاورزی در طی  10سال ،بیست و نه میلیارد و چهارصد و بیست میلیون ریال است که این
مبلغ  22/7درصد از کل اعتبارات مالی روستایی را در طی این مدت به خود اختصاص داده است .در طی
این مدت 199 ،پرونده متقاضی دریافت وام خرید تجهیزات و ماشینآالت کشاورزی به ثبت رسیده که
بیشترین تعداد آن در روستای وشمه سرا با  36پرونده دریافت وام بوده است که این تعداد  18/4درصد از
کل اعتبارات را در بخش خرید تجهیزات و ماشینآالت کشاورزی نشان میدهد .بعد از آن روستاهای
اسطلخ زیر با  25پرونده و روستاهای چاله سرا و اسب ریسه با  23پرونده در رتبههای دوم و سوم دریافت

تبیین نقش اعتبارات مالی ...

186

وام قرار گرفتند .عالوه بر این در روستاهای شالما و ماسوله خانی ،کمترین تعداد پرونده دریافت وام خرید
تجهیزات کشاورزی به ثبت رسیده است .به طور میانگین به ازای هر  100خانوار به تعداد  9/3فقره وام
برای تأمین هزینههای خرید تجهیزات و ماشینآالت کشاورزی دریافت شده است .عالوه بر این متوسط
مبلغ وامهای دریافتی در بین خانوارهایی که از این اعتبارات استفاده کردند برابر با  148میلیون ریال
بوده است (جدول .)3
جدول  .3اعتبارات مالی دریافت شده برای تأمین هزینههای خرید تجهیزات کشاورزی ()1385 – 95

تأمین هزینههای راه اندازی و تجهیز دامداری

] [ DOR: 20.1001.1.23222131.1400.10.37.9.1

کل مبلغ اعتبارات پرداخت شده به روستاهای مورد مطالعه برای تأمین هزینههای راه اندازی و تجهیز دامداری گاو
گوشتی و شیری در طی  10سال ،هفده میلیارد و پانصد و بیست میلیون ریال است که این مبلغ  13/5درصد از کل
اعتبارات مالی روستایی را در طی این مدت به خود اختصاص داده است .از طرفی مشاهده نتایج مندرج در جدول ()4
نشان میدهد که در طی این مدت 73 ،پرونده متقاضی دریافت وام خرید تجهیزات دامداری و یا توسعه فعالیتهای
دامداری به ثبت رسیده است که بیشترین تعداد آن در روستای وشمه سرا با  15پرونده دریافت وام بوده است که
 20/7درصد از میزان کل اعتبارات را در بخش خرید تجهیزات دامداری تشکیل داده است .بعد از آن روستاهای چاله
سرا و اسب ریسه هر یک با  9پرونده در رتبه دوم و روستای خودبچر با  8پرونده در رتبه سوم دریافت وام قرار گرفتند.
عالوه بر این در روستای شالما کمترین تعداد پرونده دریافت وام خرید تجهیزات دامداری به ثبت رسیده و در روستای
دول کوه نیز در طی مدت آماری مورد مطالعه ،هیچ وامی در زمینه تجهیزات دامداری به ثبت نرسیده است .به طور
میانگین به ازای هر  100خانوار به تعداد  3/5فقره وام برای تأمین هزینههای راه اندازی و تجهیزات دامداری دریافت
شده است .عالوه بر این متوسط مبلغ وامهای دریافتی در بین خانوارهایی که از این اعتبارات استفاده کردند برابر با
 240میلیون ریال بوده است.

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2023-01-09

تعداد وام
تعداد
نام
درصد
تعداد وام
تعداد
نام
به ازای
اعتبارات
روستتا
اعتبارات
به ازای
اعتبارات
روستتا
دریافت هر یکصد
دریافت هر یکصد تخصیص
خانوار
شده
یافته
خانوار
شده
8/9
10
امامزاده شفیع
11/8
9/1
23
چاله سرا
9/2
23
اسب ریسه
4/8
8/9
9
وزمتر
8/9
4
شالما
12/6
9/4
25
اسطلخ زیر
9/6
8
کنذر
4/0
9/4
8
ملک جهان
9/6
9
مرکیه
18/4
9/4
37
وشمه سرا
9/1
2
ماسوله خانی
9/5
9/4
19
خودبچر
4/8
9/7
10
درخانه
9/3
199
جمتتع
6/0
9/5
12
مهدیخان محله
منبع :سرپرستی بانکهای استان گیالن 1396 ،و سازمان جهاد کشاورزی استان گیالن1397 ،

درصد
اعتبارات
تخصیص
یافته
5/3
11/8
2/2
3/9
4/4
0/7
100
-
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جدول  .4اعتبارات مالی دریافت شده برای تأمین هزینههای راه اندازی و تجهیز دامداری ()1385 – 95
تعداد وام
تعداد
نام روستتا
درصد
تعداد وام
تعداد
نام روستتا
به ازای
اعتبارات
اعتبارات
به ازای
اعتبارات
دریافت هر یکصد
تخصیص
دریافت هر یکصد
خانوار
شده
یافته
خانوار
شده
3/5
4
امامزاده شفیع
13/2
3/6
9
چاله سرا
3/6
9
اسب ریسه
5/3
4/0
4
وزمتر
0
0
دول کوه
3/1
1/1
3
اسطلخ زیر
4/4
2
شالما
4/5
3/5
3
ملک جهان
3/6
3
کنذر
20/7
3/8
15
وشمه سرا
4/3
4
مرکیه
10/6
4/0
8
خودبچر
5/4
3/9
4
درخانه
3/5
73
جمتتع
6/6
4/0
5
مهدیخان محله
منبع :سرپرستی بانکهای استان گیالن 1396 ،و سازمان جهاد کشاورزی استان گیالن1397 ،

درصد
اعتبارات
تخصیص
یافته
6/0
13/1
0
2/3
4/3
4/9
100
-

تأمین هزینه برای تهیه نهادههای بخش کشاورزی

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2023-01-09
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افزایش میزان تولیدات در بخش کشاورزی به نهادههای باکیفیت وابسته است .برای مثال تولید ،تهیه و
توزیع بذر و نهال اصالح شده و استفاده به موقع و به اندازه از کودهایی شیمیایی و سموم دفع آفات نباتی،
همگی در افزایش تولیدات باکیفیت تأثیرگذارند .اما تأمین هزینه تهیه این نهادهها از مراکز دولتی همواره
با مشکالت متعددی روبرو بوده است که از جمله مهمترین این مشکالت را میتوان به مدت انتظار بسیار
زیاد ،سهمیهبندی و دریافت نهادههای کم و ناچیز که باعث میشود کشاورزان برای تأمین باقیمانده
نهادههای مورد نیاز به مراکز غیردولتی و اصطالحاً بازار آزاد مراجعه کنند .اما قیمت این نهادهها در بازار
آزاد معموالً فراتر از توان مالی کشاورز بوده و بدون حمایت مالی قادر به تهیه آنها نیست.
بر اساس آمارهای دریافت شده از مراکز معتبر که نتایج آن در جدول ( )5آمده است ،کل اعتبارات
پرداخت شده به روستاهای مورد مطالعه برای تأمین نهادههای کشاورزی در طی  10سال آماری ،برابر با
پانزده میلیارد و سیصد و نود میلیون ریال بوده است که این مبلغ  11/9درصد از کل اعتبارات مالی
روستایی را در طی این مدت به خود اختصاص داده است .از طرفی مشاهده نتایج مندرج در جدول ()5
نشان میدهد که در طی این مدت 193 ،پرونده متقاضی دریافت وام تهیه نهادههای کشاورزی به ثبت
رسیده است که بیشترین تعداد آن در روستای وشمه سرا با  36پرونده دریافت وام بوده است که 18/5
درصد از میزان کل اعتبارات را تشکیل داده است .بعد از آن روستای روستای اسطلخ زیر با  24پرونده در
رتبه دوم و روستای چاله سرا با  23پرونده در رتبه سوم دریافت وام قرار گرفتند .عالوه بر این در روستای
دول کوه با  3پرونده کمترین تعداد پرونده دریافت وام در این زمینه به ثبت رسیده است.
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جدول  .5اعتبارات مالی دریافت شده برای تهیه نهادههای بخش کشاورزی ()1385 – 95
تعداد وام
تعداد
نام روستتا
درصد
تعداد وام
تعداد
نام روستتا
به ازای
اعتبارات
اعتبارات
به ازای
اعتبارات
دریافت هر یکصد
دریافت هر یکصد تخصیص
خانوار
شده
یافته
خانوار
شده
8/9
10
امامزاده شفیع
11/8
9/1
23
چاله سرا
9/2
23
اسب ریسه
4/7
8/9
9
وزمتر
10/7
3
دول کوه
12/5
9/0
24
اسطلخ زیر
8/9
4
شالما
4/0
9/4
8
ملک جهان
8/4
7
کنذر
18/5
9/1
36
وشمه سرا
8/5
8
مرکیه
9/4
8/9
18
خودبچر
4/8
8/7
9
درخانه
9
193
جمتتع
5/9
8/7
11
مهدیخان محله
منبع :سرپرستی بانکهای استان گیالن 1396 ،و سازمان جهاد کشاورزی استان گیالن1397 ،

درصد
اعتبارات
تخصیص
یافته
5/3
11/7
1/3
2/1
3/9
4/4
100
-

تأمین هزینههای افزایش حاصلخیزی مزارع و باغات

] [ DOR: 20.1001.1.23222131.1400.10.37.9.1

کل اعتبارات پرداخت شده به روستاهای مورد مطالعه برای تأمین هزینههای افزایش حاصخلیزی
مزارع و باغات در طی  10سال آماری ،برابر با بیست و دو میلیارد و هفتاد میلیون ریال بوده است که این
مبلغ  17درصد از کل اعتبارات مالی روستایی را در طی این مدت به خود اختصاص داده است .به عبارتی
در بین  11فعالیت گوناگونی که برایشان تقاضای دریافت وام و اعتبارات مالی به ثبت رسیده است ،حجم
اعتبارات پرداخت شده برای افزایش حاصلخیزی اراضی در رتبه دوم قرار گرفته است .بررسی نتایج مندرج
در جدول ( )6نشان میدهد که در طی این مدت  10ساله 115 ،پرونده متقاضی دریافت وام برای افزایش
حاصلخیزی اراضی کشاورزی به ثبت رسیده است که بیشترین تعداد آن در روستای وشمه سرا با 21
پرونده دریافت وام بوده است که  24درصد از میزان کل اعتبارات را تشکیل داده است .بعد از آن
روستاهای اسطلخ زیر و وشمه سرا هر یک با  14پرونده در رتبه دوم و روستای خودبچر با  11پرونده در
رتبه سوم دریافت وام قرار گرفتند .همچنین در روستاهای شالما و دول کوه هر یک با  2پرونده کمترین
تعداد پرونده دریافت وام به ثبت رسیده است .بر اساس شاخص محاسبه شده "تعداد وام به ازای هر
یکصد خانوار روستایی" در این جدول ،به طور میانگین به ازای هر  100خانوار به تعداد  5/4فقره وام
برای تأمین هزینههای افزایش حاصلخیزی مزارع و باغات دریافت شده است .عالوه بر این متوسط مبلغ
وامهای دریافتی در بین خانوارهایی که از این اعتبارات استفاده کردند برابر با  192میلیون ریال بوده
است.

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2023-01-09

بر اساس شاخص محاسبه شده "تعداد وام به ازای هر یکصد خانوار روستایی" در این جدول ،به طور
میانگین به ازای هر  100خانوار به تعداد  9فقره وام برای تهیه نهادههای بخش کشاورزی دریافت شده
است .عالوه بر این متوسط مبلغ وامهای دریافتی در بین خانوارهایی که از این اعتبارات استفاده کردند
برابر با  80میلیون ریال بوده است.
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جدول  .6اعتبارات مالی دریافت شده برای تأمین هزینههای حاصلخیزی مزارع و باغات ()1385 – 95
درصد
تعداد وام
تعداد
نام روستتا
درصد
تعداد وام
تعداد
نام روستتا
اعتبارات
به ازای
اعتبارات
اعتبارات
به ازای
اعتبارات
دریافت هر یکصد تخصیص
تخصیص
دریافت هر یکصد
یافته
خانوار
شده
یافته
خانوار
شده
4/3
5/3
6
امامزاده شفیع
13/5
5/6
14
چاله سرا
9/1
5/2
13
اسب ریسه
5/0
5/0
5
وزمتر
1/8
7/1
2
دول کوه
14/1
5/2
14
اسطلخ زیر
1/4
4/4
2
شالما
3/6
5/9
5
ملک جهان
2/3
4/8
4
کنذر
24/0
5/3
21
وشمه سرا
3/4
5/3
5
مرکیه
9/5
5/5
11
خودبچر
3/6
5/8
6
درخانه
100
5/4
115
جمتتع
4/5
5/6
7
مهدیخان محله
منبع :سرپرستی بانکهای استان گیالن 1396 ،و سازمان جهاد کشاورزی استان گیالن1397 ،

تأثیر اعتبارات مالی بر افزایش بازدهی و توان اراضی کشاورزی

به منظور بررسی تأثیر اعتبارات مالی بر افزایش بازدهی و توان اراضی کشاورزی گویههایی در
پرسشنامه محقق ساخته تنظیم شد که در ادامه به تجزیه و تحلیل هر یک از آنها پرداخته شده است.

شمار پاسخگویانی که از اعتبارات مالی دریافت شده در بخش کشاورزی روستاهای ماسال استفاده
کردهاند ،در حدود  63درصد ( 209نفر) بوده است و سایر افراد پاسخگو این مبالغ دریافت شده را در
زمینههای دیگر استفاده نمودند که در گویههای قبلی به تشریح آنها پرداخته شده است .بر اساس نتایج
بدست آمده از نظرسنجیها ،مهمترین فعالیتهایی که روستاییان ماسالی برای افزایش توان اراضی
کشاورزی خود از طریق دریافت اعتبارات مالی انجام دادند شامل مواردی از قبیل  )1استفاده از
ماشینآالت و ابزارآالت جدید برای شخم زدن زمینهای کشاورزی؛  )2خرید تجهیزات آبیاری نظیر پمپ
آب؛  )3تصحیح اراضی کشاورزی و باغات؛  )4خرید بذرهای اصالح شده و مقاوم به تنشهای کم آبی و
بازدهی بیشتر محصول؛  )5تهیه کودهای شیمیایی و استفاده از روشهای بیولوژیک زیست محیطی برای
مبارزه با آفات ،بیماریها و علفهای هرز بوده است.

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2023-01-09

مهمترین فعالیتهای انجام شده در زمینه افزایش توان اراضی کشاورزی

جدول  .7استفاده از اعتبارات مالی روستایی در زمینه افزایش توان اراضی کشاورزی
مصتارف

تعداد فراوانی

درصد فراوانی

ماشینآالت و ابزارآالت جدید شخمزنی

43

13

تجهیزات آبیاری

53

16

تصحیح اراضی کشاورزی و باغات

40

12

بذرهای اصالح شده و پربازده

33

10

مبارزه با آفات ،بیماریها و علفهای هرز

40

12

جمتتع

209

63

* درصد فراوانی از مجموع کل پاسخگویان که به تعداد  331نفر است بدست آمده است

] [ DOR: 20.1001.1.23222131.1400.10.37.9.1

*

تبیین نقش اعتبارات مالی ...

190

تأثیر اعتبارات مالی در روی آوردن به شیوههای کشت نوین

جدول  .8تأثیر اعتبارات مالی در روی آوردن روستاییان به شیوههای کشت نوین
مقیاس
فتراوانی

تعداد
درصد

*

خیلی کم

کم

متوسط

زیاد

خیلی زیاد

جمتتع

35
16/7

50
23/9

79
37/8

22
10/5

23
11/0

209
100

* این تعداد فقط شامل افرادی است که از اعتبارات دریافت شده در بخش کشاورزی استفاده کردهاند.
منبع :یافتههای تحقیق1397 ،

سهم اعتبارات مالی در تهیه ادوات و ابزارآالت پیشرفته کشاورزی

] [ DOR: 20.1001.1.23222131.1400.10.37.9.1

بسیاری از ادوات و ابزارآالت پیشرفته بخش کشاورزی به دلیل وارداتی بودنشان و تحت تأثیر قیمت
ارز قرار گرفتن ،دائماً با افزایش قیمت مواجه شده و تهیه کردن آنها برای اغلب روستاییان کار راحتی
نیست و مبالغ ناچیز وام و اعتبارات مالی خرد نیز براحتی جوابگوی تهیه این ادوات نیست .براساس
نظرسنجیهای بدست آمده در حدود  13درصد از روستاییانی که اعتبارات مالی دریافت شده را در بخش
کشاورزی هزینه کردند ،بخشی از این اعتبارات را برای تهیه ادوات و ابزارآالت پیشرفته کشاورزی استفاده
نمودند.
نتایج آمارهای بدست آمده از رشد کمّی ماشین آالت بخش کشاورزی در نواحی روستایی ماسال
برای سالهای  1382و  1393نشان میدهد که حداقل در مورد سه نوع از این تجهیزات نظیر تراکتور،
کمباین و تیلر که در آمارهای سرشماری کشاورزی مورد توجه قرار مرکز آمار ایران بوده است ،رشد بسیار
خوبی شاهد هستیم .برای مثال تعداد تراکتورهای مورد استفاده کشاورزان ماسالی از رقم  24دستگاه در

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2023-01-09

در مصاحبههای انجام شده با روستاییانی که در طی سالهای گذشته برای یک یا چند بار از وام و
اعتبارات مالی استفاده کردند این موضوع مشخص شد که به دلیل کم بودن مبلغ وام ،بسیاری از آنها
نتوانستند آن طور که انتظار میرفت برای ایجاد شیوههای نوین کشت در زمینهای کشاورزیشان،
اقدامات خاصی را انجام دهند که گویای حرکت کردن به سمت شیوههای کشت نوین کشاورزی باشد که
بازدهی و توان اراضی را افزایش دهد .زیرا برای راهاندازی این شیوه کشت در اراضی کشاورزی که عمدتاً
به شیوه کشت سنتی و خانوادگی هدایت میشوند به منابع مالی قابل توجهی نیازمند است .از طرفی هم
تهیه وامهای کالن از عهده روستاییان کم بضاعت بر نمیآید .اگرچه آنها با همان مبلغ کم توانستند
اقداماتی در این زمینه انجام دهند؛ برای مثال  )1استفاده از ماشینآالت برای اموری از قبیل کشت
مکانیزه ،دستگاه شخم زمین ،دستگاه سمپاش ،دستگاه وجین کن ،برداشت ماشینی محصول )2 ،استفاده
از سیستمهای آبیاری نوین (قطرهای ،بارانی و تحت فشار).
از بین  209پاسخگویی که در زمینه فعالیتهای بخش کشاورزی اقدام به دریافت وام و اعتبارات
مالی کردند و  63درصد از کل پاسخگویان را تشکیل میدادند ،بیشتر پاسخگویان با فراوانی  37/8درصد
اذعان داشتند که نقش این اعتبارات در هدایت روستاییان به سمت شیوههای نوین کشت ،در حد متوسط
بوده است.
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سال  1382به رقم  131دستگاه در سال  1393رسیده است که رشد  81/7درصدی را نشان میدهد.
تعداد کمباینهای مورد استفاده کشاورزان ماسالی از رقم  6دستگاه در سال  1382به رقم  100دستگاه
در سال  1393رسیده است که رشد  94درصدی را نشان میدهد .سرانجام تعداد تیلرهای مورد استفاده
کشاورزان ماسالی از رقم  1032دستگاه در سال  1382به رقم  1170دستگاه در سال  1393رسیده است
که رشد  11/8درصدی را نشان میدهد .مطمئناً این رشد چشمگیر در افزایش تعداد ماشین آالت
کشاورزی که موجب افزایش تولید محصول و کاهش هزینههای جاری تولید میشود ،بدون استفاده از
اعتبارات مالی امکانپذیر نبوده است.
جدول  .9مقایسه رشد کمّی سه نوع از ماشینآالت کشاورزی در نواحی روستایی ماسال

سهم اعتبارات مالی در افزایش تولیدات کشاورزی

] [ DOR: 20.1001.1.23222131.1400.10.37.9.1

یکی از اهداف اصلی تخصیص اعتبارات مالی به روستاییان ،افزایش تولیدات کشاورزی است .البته این هدف
زمانی تحقق خواهد یافت که همه اعتبارات دریافت شده برای افزایش توان اراضی و تولید بیشتر محصول
هزینه شود .اما این امر به راحتی تحقق نمییابد؛ چون از یک طرف میزان اعتبارات دریافتی در حدی نیست
که بتواند تحول عظیمی ایجاد کند و از طرف دیگر هم معموالً روستاییان بخشی از اعتبارات دریافت شده را در
زمینههای دیگر هزینه میکنند که در نهایت سبب ناکارآمدی اعتبارات در زمینه افزایش تولیدات خواهد شد.
برای بررسی میزان تولید انواع محصوالت زراعی و باغی در نواحی روستایی شهرستان ماسال ،اقدام به
جمع آوری دادهها در دو مقطع زمانی یعنی سالهای  1386و  1394شد که نتایج بدست آمده در جداول
( )10و ( )11ارائه شده است .ارزیابی نتایج جدول ( )10که شامل پنج گروه اصلی محصوالت زراعی از قبیل
"غالت ،حبوبات ،سبزی و صیفی ،محصوالت جالیزی و نباتات علوفهای" است نشان میدهد که مجموع سطح
زیر کشت این محصوالت زراعی آبی از رقم  6290هکتار در سال  1386به رقم  7هزار هکتار در سال 1394
رسیده است که یک افزایش  10/14درصدی را نشان میدهد و در همین مدت مشابه ،میزان کل تولیدات
زراعی آبی نیز از  21550تن به  34538تن رسیده که یک افزایش  37/60درصدی را نشان میدهد .همچنین
مجموع سطح زیر کشت محصوالت زراعی دیم از رقم  838هکتار در سال  1386به رقم  1285هکتار در سال
 1394رسیده است که یک افزایش  34/79درصدی را نشان میدهد و در همین مدت مشابه ،میزان کل
تولیدات زراعی دیم نیز از  5261تن به  6861تن رسیده که یک افزایش  23/31درصدی را نشان میدهد.
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تعداد تیلر
تعداد کمباین
تعداد تراکتور
دهستان
 1393 1382درصد  1393 1382درصد  1393 1382درصد
رشد
رشد
رشد
19/2 287
232
100
44
0
82/8
58
10
دهستان شاندرمن
9/8
501
452 81/5
27
5
75/0
40
10
دهستان شیخ نشین
12/5 296
259
100
27
0
93/3
30
2
دهستان حومه
- 3/5
86
89
50
2
1
33/3
3
2
دهستان ماسال
11/8 1170 1032
94
100
6
81/7 131
24
جمتع کل
منبع :مرکز آمار ایران ،نتایج سرشماری کشاورزی استان گیالن1382 – 93 ،
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تعدادی از پاسخگویان در مصاحبههای خود اذعان داشتند که با دریافت اعتبارات مالی توانستند زمینهای
کشاورزی خود را بهتر مدیریت کنند و بخشی از اراضی را که به دلیل فقر مالی قادر به کشت و زرع نبود را به
زیر کشت برده و میزان تولید محصول را افزایش دهند .برخی دیگر اضافه کردند که اگر بتوانند اعتبارات
بیشتری دریافت کنند ،مطمئن ًا میزان تولید محصول را نسبت به وضع کنونی افزایش خواهند داد.
جدول  .10مقایسه درصد سطح زیر کشت و میزان تولید انواع محصوالت زراعی شهرستان ماسال (  1386و )1394
درصد رشد میزان تولید
درصد رشد سطح زیر کشت
گتروه عمده
محصوالت
دیم
آبی
دیم
آبی
45
37/6
70
10/1
غالت
49/7
0
35/6
0
حبوبات
35/2
0
22/9
0
سبزی و صیفی
29/3
0
34/5
0
محصوالت جالیزی
12/8
0
35/2
0
نباتات علوفهای
5261
21550
838
6290
( 1386هکتار)
جمع
کل
6861
34538
1285
7000
( 1394تن)
23/3
37/6
34/8
10/1
درصد رشد
منبع :اداره جهاد کشاورزی شهرستان ماسال 1386 ،و 1394
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ارزیابی نتایج ارائه شده در جدول ( )11که شامل پنج گروه اصلی محصوالت باغی است نشان میدهد
که مجموع سطح زیر کشت محصوالت باغی آبی از رقم  11هکتار در سال  1386به رقم  22هکتار در
سال  1394رسیده است که یک افزایش  50درصدی را نشان میدهد و در همین مدت مشابه ،میزان کل
تولیدات باغی آبی نیز از  288تن به  440تن رسیده که یک افزایش  34/6درصدی را نشان میدهد.
همچنین مجموع سطح زیر کشت محصوالت باغی دیم از رقم  316/5هکتار در سال  1386به رقم 413
هکتار در سال  1394رسیده است که یک افزایش  23/4درصدی را نشان میدهد و در همین مدت
مشابه ،میزان کل تولیدات باغی دیم نیز از  2470تن به  3715/7تن رسیده که یک افزایش 33/5
درصدی را نشان میدهد .تعدادی از پاسخگویان اذعان داشتند که با دریافت اعتبارات مالی در طی
سالهای اخیر توانستند باغات میوه را بهتر مدیریت کنند و درختان کهنسال و کم ثمر را با نهالهای
پرثمر و جوان جایگزین کنند و میزان تولید محصول را افزایش دهند .تعدادی از کشاورزان اظهار کردند
که اگر بتوانند اعتبارات بیشتری دریافت کنند ،مطمئناً درختان آسیب دیده و کهنسال را با نهالهای پایه
کوتاه و زودبازده جایگزین میکنند و از این طریق میزان تولید محصول را نسبت به وضع کنونی افزایش
خواهند داد.
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جدول  .11مقایسه سطح زیر کشت و میزان تولید انواع محصوالت باغی شهرستان ماسال ( 1386و )1394
گتروه عمده
محصوالت
مرکبات
میوههای هسته دار
میوههای دانه ریز
میوههای نیمه گرمسیری
میوههای گرمسیری
( 1386هکتار)
جمع
کل
( 1394تن)
درصد رشد

درصد رشد سطح زیر کشت
باغات بارور
دیم
آبی
9/1
0
25/5
0
68/8
0
28/3
50
35/7
0
316/5
11
413
22
23/4
50

درصد رشد میزان تولید
آبی
0
0
0
34/6
0
288
440
34/6

دیم
29/4
30
58/4
31/6
60/1
2470
3715/7
33/5
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جدول  .12سهم اعتبارات مالی در افزایش تولیدات کشاورزی در روستاهای مورد مطالعه
مقیاس
فتراوانی تعداد
درصد

تا 10
درصد
53
25/4

بین  11تا 20
درصد
70
33/5

بین  21تا 30
درصد
40
19/1

بین  31تا 40
درصد
26
12/4

 40درصد
و باالتر
20
9/6

جمتتع
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بر اساس نتایج مستخرج از پرسشنامه خالصه آن در جدول ( )12آمده است مشخص شد که اغلب
پاسخگویان با فراوانی  33/5درصد ،سهم اعتبارات مالی را در افزایش تولیدات کشاورزی روستاها بین  10تا 20
درصد بیان نمودند .به عبارت دیگر میتوان گفت 58/9 :درصد از پاسخگویانی که اعتبارات دریافتی را در بخش
کشاورزی استفاده کردند ،اثربخشی اعتبارات را کمتر از  20درصد دانستهاند .نیاز به تذکر است که طی
مصاحبههایی که با برخی از کشاورزان در روستاهایی نظیر چاله سرا ،اسطلخ زیر و ملک جهان انجام شد این
نتایج بدست آمد که میزان تولیدات آنها با رشد خوبی مواجه بوده است .مثالً با انجام اقداماتی در زمینه تصحیح
اراضی ،خرید تجهیزات و ابزارآالت مناسب مقدار تولید در واحد سطح افزایش یافته است .اما در سایر روستاها
بنابر دالیلی از قبیل کم بودن میزان اعتبارات دریافتی ،افزایش چشمگیری در میزان تولیدات دیده نشده است.
البته آمارهایی که نشان دهد میزان تولیدات زراعی ،باغی و دامی چقدر افزایش یافته در دسترس نیست .اما خود
روستاییان بر این عقیدهاند که با دریافت اعتبارات ،میزان تولیدات کشاورزی آنها افزایش داشته است.

209
100

منبع :یافتههای تحقیق1397 ،

در مورد تحوالت بخش کشاورزی در نواحی روستایی ماسال از طریق اعتبارات مالی ،مطالعات میدانی
متعددی انجام پذیرفت که خالصه نتایج آن در زیر ارائه شده است:
 63درصد ( 209نفر) از پاسخگویان از اعتبارات مالی دریافت شده در بخش کشاورزی استفاده
کردهاند .بر اساس نتایج بدست آمده از نظرسنجیها ،مهمترین فعالیتهایی که روستاییان ماسالی برای
افزایش توان اراضی کشاورزی خود از طریق دریافت اعتبارات مالی انجام دادند شامل مواردی از قبیل )1
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 )5نتیجهگیری
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استفاده از ماشینآالت و ابزارآالت جدید برای شخم زدن زمینهای کشاورزی؛  )2خرید تجهیزات آبیاری
نظیر پمپ آب؛  )3تصحیح اراضی کشاورزی و باغات؛  )4خرید بذرهای اصالح شده و مقاوم به تنشهای
کم آبی و بازدهی بیشتر محصول؛  )5تهیه کودهای شیمیایی و استفاده از روشهای بیولوژیک زیست
محیطی برای مبارزه با آفات ،بیماریها و علفهای هرز بوده است.
از بین  63درصد از کل پاسخگویانی که در بخش کشاورزی اقدام به دریافت وام و اعتبارات مالی کردند،
 37/8درصد آنان اذعان داشتند که نقش این اعتبارات در هدایت روستاییان به سمت شیوههای نوین کشت ،در
حد متوسط بوده است.
 33/5درصد بر این عقیدهاند که سهم اعتبارات مالی در افزایش تولیدات کشاورزی روستاها بین  11تا 19
درصد بوده است .به عبارت دیگر میتوان گفت 58/9 :درصد از پاسخگویانی که اعتبارات دریافتی را در بخش
کشاورزی استفاده کردند ،اثربخشی اعتبارات را کمتر از  20درصد دانستهاند.
 46/2درصد از پاسخگویان بر این عقیدهاند که اعتبارات مالی نقش زیادی در ایجاد کشاورزی نوین و
پربازده دارد.
پس از ارزیابی و تحلیل هر یک از مؤلفههای تأثیرگذار در ارتباط با نقش اعتبارات مالی بر تحوالت
بخش کشاورزی ،هر یک از گویهها بر اساس یکی از درجات پنجگانه (خیلی زیاد با امتیاز عددی  ،5زیاد با
امتیاز عددی  ،4متوسط با امتیاز عددی  ،3کم با امتیاز عددی  2و خیلی کم با امتیاز عددی ،)1
امتیازدهی شدند .نتایج بدست آمده از میانگین وزنی گویهها نشان میدهد که گویه "نقش اعتبارات مالی
در ایجاد کشاورزی نوین و پربازده" با میانگین  3/98در رتبه اول ،گویه "تمایل روستاییان برای استفاده
مجدد از اعتبارات مالی در بخش کشاورزی" با میانگین  3/72در رتبه دوم و گویه "تأثیر اعتبارات مالی بر
روی آوردن روستاییان به تهیه تجهیزات ،ادوات و ماشینآالت پیشرفته در افزایش بازدهی اراضی" با
میانگین  2/86در رتبه سوم قرار گرفته است.
بر این اساس میتوان گفت :تخصیص اعتبارات مالی به روستاییان کشاورز باعث توانمندتر شدن آنها
در انجام فعالیتهای اقتصادی بخش کشاورزی شده است .آنها با تهیه نهادههای مناسب اعم از بذر ،نهال،
کود ،سم و ،...اصالح اراضی زراعی و باغی ،استفاده از ادوات و تجهیزات پیشرفته توانستند میزان بازدهی
اراضی خود را افزایش دهند ،در بعضی موارد توانستند اراضی بایر بالاستفاده را مورد بهرهبرداری قرار داده
و به افزایش سطح زیر کشت کمک کنند .با افزایش میزان تولید و بهبود وضع معیشتی روستاییان ،توجه
آنها به مشاغل خدماتی بسیار کاهش یافته است .بر این اساس میتوان گفت :اعتبارات مالی توانسته
موجبات تحوالت بخش کشاورزی را در نقاط روستایی شهرستان ماسال فراهم کند و از این نظر اثرات
مطلوبی را بر نواحی روستایی مورد مطالعه برجای بگذارد .به طوری که مقیاس نظرسنجیها در حد
متوسط رو به باال بوده است.
در زمینه همسویی نتایج این پژوهش با نتایج پژوهشگرانی که در بخش بررسی پیشینه تحقیق به آنها اشاره
شد میتوان اذعان داشت که تأثیر استفاده و کارایی اعتبارات مالی در بخش فعالیتهای کشاورزی (زراعی ،باغی
و دامی) در نواحی روستایی ماسال با نتایج بدست آمده از پژوهشهای مشابه ،همسو بوده است .برای مثال:
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-

افتخاری ،عبدالرضا رکن الدین و عینالی ،جمشـید ( ،)1384ارزیابی نقش اعتبارات خرد بانک کشتاورزی در
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 )1افزایش تولیدات زراعی و دامی در نتایج مطالعات ) )2 ،Celik (2000افزایش بهرهوری زمینهای
کشاورزی در مطالعه ) Cechura (2006در کشور چک )3 ،نقش اعتبارات مالی در تحوالت بخش
کشاورزی کشور لهستان در نتایج مطالعات ) Tomasz (2008که باعث ایجاد آثار مثبت در متوسط اندازه
مزرعه و اشتغال شود )4 ،ارتقای درآمدهای حاصل از رشد فعالیتهای بخش دامداری در روستاهای کشور
پاکستان با استفاده از اعتبارات مالی در نتایج مطالعات عبداهلل و همکاران ( )2009نیز کامالً مشهود بوده
است؛  )5افتخاری و عینالی ()1384؛ ندری ()1389؛ عزیزی و مهرابی بشرآبادی ( ،)1393استفاده از
اعتبارات مالی را زمینهساز افزایش بهرهوری و افزایش میزان تولیدات ،ارتقای افزایش درآمد ،اشتغالزایی و
کاهش مهاجرت دانستهاند؛ نتایج دیگری که در مطالعات عینالی و سهرابی وفا ( ،)1395بارانی و همکاران
( ،)1395جوانشیری و همکاران ( ،)1396عبدهللزاده و همکاران ( ،)1396بدست آمده نیز بیانگر آن بوده است
که استفاده از اعتبارات مالی ،اثربخشی مطلوبی بر فعالیتهای بخش کشاورزی برجای گذاشته است.
با توجه به یافتههای پژوهش و همسویی آن با نتایج سایر پژوهشهای مرتبط میتوان پیشنهاد نمود که برای
رونق بیشتر فعالیتهای بخش کشاورزی با هدف افزایش بازدهی اراضی زراعی و باغی و افزایش سطح تولیدات،
میبایست روستاییان را مورد حمایتهای مالی قرار داد تا بتوانند با بهرهبرداری از روشهای نوین کشاورزی و
استفاده از تجهیزات جدیدتر به توسعه کیفی فعالیتهای کشاورزی بپردازند .تجربههای میدانی نشان داده که
دریافت وامهای انفرادی و حتی بازپرداخت آن توسط روستاییان به دالیل گوناگون با مشکالت متعددی مواجه
میشود .در حالی که میتوان با حمایتهای مالی از کشاورزان روستایی از طریق ایجاد و یا حمایت تشکلهای
مالی روستایی نظیر تعاونیهای تولید و یا با ورود سپردهها به بازار سهام محصوالت کشاورزی ،محدودیتهای
مالی روستاییان را مرتفع نمود .با تجمیع منابع و سرمایهگذاریهای هرچند اندک و خرد روستاییان در
صندوقهای مالی تعاونیها ،امکان توانمند شدن این مراکز محلی در تهیه نهادهها و تجهیزات کشاورزی فراهم
میشود که نتیجه نهایی آن چیزی جز افزایش بهرهوری اراضی کشاورزی نیست.

توسعه اقتصادی روستایی :مطالعه متوردی روستتاهای حتوزه آبریتز رودخانته خترارود (شهرستتان
خدابنده) ،پژوهشنامه بازرگانی ،شماره  ،34بهار  ،1384مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی.
-

افتخاری ،عبدالرضا رکن الدین؛ عینالی ،جمشید و سجاسی قیداری ،حمداهلل ( ،)1385ارزیابی آثتار اعتبتارات
فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه ،سال چهاردهم ،شماره  ،56زمستان ،صص .45 - 76

-

بارانی ،نادر؛ اسکندری ،آذر؛ کرمی ،آیت و اسکندری ،جواد ( ،)1395نقتش تستهیالت بانتک کشتاورزی بتر
وضعیت اقتصادی کشاورزان شهرستان نیمروز ،ماهنامه شباک ،سـال دوم ،شـماره ( 6پیـاپی ،)31 :جلـد :1
مطالعات منابع طبیعی ،محیط زیست و کشاورزی ،شهریور.

-

بختیاری ،صادق ( ،)1389مالیه خرد راهکاری بترای افتزایش تولیتد بختش کشتاورزی و کتاهش فقتر
روستایی ،مجله دانش و توسعه ،سال هفدهم ،شماره  ،13بهار ،صص .1 – 21
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خرد بانکی در توسعه کشاورزی ،مطالعه موردی :تعاونیهای خودجوش روستایی شهرستان خدابنتده،
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بریمـانی ،فرامـرز؛ نیـک مـنش ،زهـرا و خـداوردی لـو ،ســهیال ( ،)1391بررستی نقتش اعتبتارات ختترد در
توانمندسازی زنان روستایی ،نمونه موردی :دهستان لکستان شهرستان سلماس ،فصلنامه اقتصاد فضـا و
توسعه روستایی ،سال یکم ،شماره  ،1پاییز ،صص .69-82

-

جوانشیری ،مهدی؛ بوزرجمهری ،خدیجه؛ هراتی ،امالبنین و محمودی ،حمیده ( ،)1396بررسی تطبیقی نقتش
اعتبارات خرد در توسعۀ روستایی نواحی کوهستانی و دشتی ،مورد مطالعه :دهستانهای کارده و میان
والیت شهرستان مشهد ،فصلنامه راهبردهای توسعۀ روستایی ،جلد  ،4شماره  ،2تابستان ،صص .157-180

-

دارابی ،حسن ( ،)1384تبیین پیامدهای فضایی فعالیت های عمرانی در پرتو مشتارکت مردمتی ،متورد:
سکونتگاههای روستایی ناحیه کاشان ،رساله دکتری جغرافیا و برنامهریزی روستایی ،دانشگاه تربیـت مـدرس،
تهران.

-

ساعی ،مهدیه و ضیایی ،سامان ( ،)1395بررسی اثر صندوقهای اعتباری خرد بر کاهش فقر ،ایجاد درآمتد
و اشتغال در استان کرمان ،مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران ،دوره  ،47-2شماره  ،2صـص 235
– .227

-

طالب ،مهدی و نجفی اصل ،زهـره ( ،)1386پیامد اعتبارات خرد روستایی بر توانمندسازی اقتصادی زنتان
سرپرست خانوار :نگاهی به نتایج طرح حضرت زینب کبری (س) در روستاهای بتویین زهترا ،فصـلنامه

( ،)1396اثربخشی اعتبارات بر توسعه کسب و کارهای دامپروری در بخش جعفرآباد استان قم ،فصلنامه
اقتصاد فضا و توسعه روستایی ،سال ششم ،شماره  ،1بهار ،صص .1-18
-

عزیزپور ،فرهاد و خداکرمی ،زهرا ( ،)1394اثرات اجتماعی ت اقتصتادی اعتبتارات خترد کشتاورزی در نتواحی
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