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مطالعه ( هاي نقدي در توسعه کشاورزي و یارانه آثار اعتبارات خرد بانکیمقایسه تطبیقی 
  )موردي روستاهاي بخش مرکزي شهرستان رشت

 
  3متین خوشرو،  2مهدي خیاطی، 1شراره کاوسی

 Kavosi_Sh@Yahoo.com، استانداري گیالن  1
  Khayyati_m@Yahoo.com، استانداري گیالن  2

  Matin.Khoshroo@Yahoo.com، م نور رشتدانشگاه پیا 3
  

رود و هر حرکتی در این راستا، عالوه بر عوامل  ناپذیر و جزء ضروري فرآیند توسعه ملی به شمار می توسعه کشاورزي بخش جدایی – چکیده
هدف بر این اساس مطالعه حاضر با . اشدب هاي توسعه می انسانی، نهادي و طبیعی نیازمند منابع مالی و تامین اعتبارات براي عملیاتی شدن برنامه
هاي مورد  داده. استانجام گرفته هاي نقدي در این زمینه  تحلیل آثار و نتایج اعتبارات خرد بانکی بر توسعه کشاورزي و مقایسه آن با تاثیر یارانه

اي  گیري خوشه ري شده که به روش نمونهساکن روستاهاي بخش مرکزي شهرستان رشت گردآو کشاورز 126از  به وسیله پرسشنامهنیاز تحقیق 
هاي نقدي بطور جداگانه بر  ها با استفاده از روش تاکسونومی، تاثیر اعتبارات خرد بانکی و یارانه براي تحلیل داده. اند اي انتخاب شده چند مرحله

در هزینه کرد منابع مالی ناشی از  دهد نشان می نتایج. اند بندي شده و اولویت هاي توسعه کشاورزي مورد بررسی قرار گرفته  هر یک از مولفه
از بیشترین اولویت نزد کشاورزان  و افزایش درآمد تولید و بهره وري  ساماندهی و مدیریت منابع خاكاعتبارات خرد و یارانه هاي نقدي بترتیب 

  .برخوردارند
  .سونومیهاي نقدي، توسعه کشاورزي، تاک اعتبارات خرد بانکی، یارانه - ها کلید واژه

 

 مقدمه .1
کمبود سرمایه همواره یکی از موانع اصلی فرا روي توسعه و 

این مساله به ویژه  .پیشرفت کشورهاي توسعه نیافته بوده است
در تحلیلهاي ارایه شده توسط براي بخش کشاورزي که 

مهري  مورد بی 1960و  1950هاي  پردازان توسعه در دهه نظریه
رادف انتقال فعالیتها و منابع از این قرار گرفته و مفهوم توسعه مت

بخش به بخشهاي دوم و سوم اقتصاد تعریف شده است، اهمیت 
   .یابد مضاعفی می
 نقش درباره دیدگاه دو توسعه تاریخی گذار دربطور کلی 
 نخست است؛ گرفته شکل اقتصادي رشد فرایند در کشاورزي
 که 1960 و 1950 دهه توسعه اقتصاددانان سنتی دیدگاه

ضعیفی  پیشین و پسین ارتباطات داراي کشاورزي آن راساسب
 بخشهاي به و خارج بخش این از تولید منابع باید لذا است،

mailto:Khayyati_m@Yahoo.com
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 براساس که جدیدي دیدگاه دوم .دبرو صنعت نظیر پیشرو
   .]1[ تگرف شکل ملور و جانستونات نظری

آنها استدالل کردند که بخش کشاورزي در فرآیند توسعه نه تنها  
تواند در گذار ساختاري اقتصاد  نفعالی ندارد، بلکه مینقشی ا

کشورهاي در حال توسعه، از پنج طریق به توسعه اقتصادي کمک 
  .]3[و  ]2[کند 
v  عرضه مواد غذایی الزم براي جمعیت روزافزون این

  کشورها و تامین مواد خام  صنعتی
v  افزایش تقاضا و ایجاد بازار مناسب براي محصوالت

  ده  صنعتی تولید ش
v  کسب ارز خارجی از طریق صادرات مازاد تولیدات

کشاورزي، به منظور تامین وجوه الزم براي خرید 
  اي مورد نیاز در روند توسعه اقتصادي کاالهاي سرمایه

v  عرضه مازاد نیروي کار بخش کشاورزي براي تامین
 نیروي کار مورد نیاز بخش صنعت

v تامین سرمایه مورد نیاز بخش صنعت 
ه اهمیت بخش کشاورزي در توسعه ملی و لزوم توسعه با توجه ب
، در کشورهاي مختلف، راهبردهاي گوناگونی براي این بخش

گرفته  الزامات محلی شکلتوسعه کشاورزي با مدنظر قرار دادن 
هاي گذشته بطور  از جمله راهکارهایی که طی دهه. است

در نواحی روستایی و کشاورزي بکار گرفته شده، فراگیري 
  .باشد فاده از راهبرد اعتبارات خرد میاست

، به عنوان یک روش مداخله غیرمستقیم راهبرد این استفاده از 
در توسعه، مورد توجه اغلب مکاتب فکري توسعه قرار گرفته 

این شیوه با گسترش بازارهاي جدید و ارتقاي فرهنگ . است
مدیریتی، زمینه مناسبی براي حکمرانی کارآمد دولت در توسعه 

  .]4[سازد  شاورزي فراهم میک
  

  مبانی نظري .2
هر چند ارایه اعتبارات به کشاورزان کوچک از اواسط قرن نوزدهم 
با ایجاد شرکتهاي تعاونی اعتبار توسط فردریک رایفزن در آلمان 
آغاز شده و در اوایل قرن بیستم، در برخی کشورهاي در حال 

نهضت در  توسعه مانند هندوستان گسترش زیادي یافت، اما این
با تاسیس گرامین بانک یا بانک دهکده در بنگالدش  1938سال 

آغاز شده و بطور فراگیري در بسیاري از کشورهاي در حال 
توسعه و حتی کشورهاي توسعه یافته گسترش یافته است، 
چنانکه مارگارت رابینسون از آن به عنوان انقالب اعتبارات خرد 

  .]5[کند  یاد می
از مهمترین انواع حمایتهاي دولت از بخش  ارایه اعتبار یکی

کشاورزي بوده و تامین آن ابزار کلیدي در هم شکستن دور باطل 
  .گردد درآمد پایین، پس انداز پایین و تولید پایین تلقی می

تواند در خرید ابزاري نظیر پمپ آب  اعتبار سرمایه نیست اما می
نهاده در اعتبار یک . شود به کار رود که سرمایه محسوب می

هاي چون بذر،  تواند در تامین نهاده تولید زراعی نیست اما می
کود، سموم دفع آفات و امراض یا نیروي کار بکار رفته و از این 

از این رو یکی از ویژگیهاي . طریق توان تولید آنها را ارتقا بخشد
به این معنی که وام گیرنده . اعتبار قابلیت تعویض آن است

ریافتی را در کاربردهاي گوناگونی مصرف نماید و تواند وام د می
  .]6[افزاید  نفسه بر توانمندیهاي او می این امر فی

بطور کلی اعتبارات در بخش کشاورزي از سه جنبه اهمیت دارد، 
  :که عبارتند از

فصلی بودن تولیدات : فصلی بودن تولیدات کشاورزي) الف
ک خالء موقتی همیشه بین پرداختها و دریافتهاي کشاورزان ی

اعطاي اعتبارات به تولیدکنندگان کشاورزي این . کند ایجاد می
هاي  دهد که نقدینگی مورد نیاز خود را براي دوره امکان را می

سازي  انجام فعالیتهاي مانند آماده. مختلف تولید تامین نمایند
زمین، شخم زدن، کاشت و برداشت محصول، طی یک دوره چند 

هاي انجام چنین فعالیتهایی از جمله  هزینه. گیرد ماه صورت می
آالت و حتی مصارف شخصی  ها، خرید یا اجاره ماشین خرید نهاده

بایستی در ابتداي دوره بصورت نقدي انجام گیرد، این در حالی 
است که درآمد نقدي کشاورزان پس از برداشت و فروش محصول 

ین در چن. آید برداري بدست می بدست در پایان دوره بهره
بایست  شرایطی و در غیاب بازار اعتبارات، کشاورزان ناگزیر می

داراي منابع نقدي کافی باشند تا امکان تامین مالی فعالیتهاي 
  .تولیدي و رفع نیازهاي مصرفی دوره بعدي فراهم گردد

به دلیل وجود اطالعات نامتقارن، : بندي اعتبارات سهمیه )ب
سهیالت، رقابت سایر دخالت دولت در تعیین سقف نرخ سود ت

بخشهاي اقتصادي در جذب منابع و محدودیت منابع مالی در 
از این رو برخی . گردد بندي می بخش کشاورزي، اعتبارات سهمیه

توانند میزان اعتباري را که در نرخ سود رایج در  کشاورزان نمی
از این رو با محدودیت . کنند بدست آورند بازار اعتبارات تقاضا می

مواجه شده و مکن است در این شرایط مقدار و ترکیب  نقدینگی
هاي تولید مورد استفاده زارعین از سطح بهینه منحرف  نهاده

این امر . گردد و یا موجب کاهش سطح زیر کشت و تولید شود
نیز ضمن کاهش درآمد کشاورزان، توان آنها براي تداوم و 

  .سازد پایداري تولید را مختل می
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از آنجا که بخش قابل : برداري هاي بهرهکوچک بودن واحد) ج
برداري کشور و استان را واحدهاي  توجهی از واحدهاي بهره
دهند، ممکن است این واحدها نتوانند  کوچک مقیاس تشکیل می

گذاري و یا نسبت  اندازهاي اندك خود را در کشاورزي سرمایه پس
تبارات بنابراین تخصیص اع. هاي جدید اقدام نمایند به خرید نهاده

ارزان قیمت، و تسهیل دسترسی کشاورزان به این منابع، تاثیر به 
  .]7[سزایی در توسعه بخش کشاورزي خواهد داشت 

هاي  اعتبارات خرد بانکی در بخش کشاورزي و یارانهپرداخت 
نقدي اساسا بر مبناي اهداف و سیاستهاي متفاوتی شکل 

کارکردها، آثار و  و با توجه به حوزه عمل هر یک، داراي اند گرفته
در حالیکه دریافت کنندگان . باشند پیامدهاي متفاوتی نیز می

اعتبارات در موضوعاتی تسهیالت بانکی، صرفا مجاز به هزینه کرد 
شود، کشاورزان مانند  هستند که توسط بانک عامل تعیین می

توانند در مورد چگونگی هزینه کرد  سایر اقشار جامعه می
همچنین اعتبارات خرد . د راسا تصمیم بگیرندهاي نقدي خو یارانه

بانکی اگر چه در مقایسه با انواع دیگر تسهیالت اعطایی بانکها، 
هم به لحاظ مقدار تسهیالت پرداختی و هم به لحاظ سهم این 
تسهیالت در کل اعتبارات بانک، کمتر است، لیکن در مقایسه با 

ان مالی کشاورزان توانند در مقطع کوتاهی تو هاي نقدي، می یارانه
  .را به میزان زیادي افزایش دهند

هاي  از سوي دیگر باید به این نکته توجه داشت که تاکنون یارانه
اعم از شهري و (نقدي به تمام افراد مشمول دریافت آن 

با توجه لذا . ، بطور یکسان و مساوي پرداخت شده است)روستایی
مقایسه با هزینه  به پایین بودن سطح هزینه خانوار روستایی در

توان چنین استدالل نمود که خانوارهاي شاغل  خانوار شهري می
یابند تا بخشی  در بخش کشاورزي به طور بالقوه این امکان را می

  .هاي دریافتی را در توسعه فعالیتهاي خود هزینه کنند از یارانه
   

 مواد و روشها .3
ترل و پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردي و به لحاظ درجه کن

جامعه آماري این پژوهش را . نظارت از نوع میدانی است
کشاورزان ساکن در روستاهاي بخش مرکزي شهرستان رشت 

اي  خوشه گیري به روش نمونه نفر آنها 126 دهند که تشکیل می
براي این منظور در مرحله نخست . اي انتخاب شدند چند مرحله

در مرحله . ددهستان انتخاب شدن 2دهستان بخش مرکزي  4از 
روستا انتخاب  18روستاي موجود در دو دهستان،  35از دوم 

با توجه به حجم نمونه برآورد شده  شده و نهایتا در مرحله سوم 
نفر بطور تصادفی براي  7توسط فرمول کوکران، از هر روستا 

ها نیز  ابزار گردآوري داده.  تکمیل پرسشنامه انتخاب شدند
ررسی منابع و تحقیقات پیشین در که با ب اي است پرسشنامه

روایی براي تعیین  .رابطه با موضوع تحقیق طراحی گردید
و براي تعیین پایایی نظرات متخصصان از محتوایی پرسشنامه 
نفر از کشاورزان خارج از محدوده مورد  30آن، پیش آزمونی با 
کل ي کرونباخ براي ابر این اساس ضریب آلف. مطالعه انجام گرفت

   .بدست آمد 88/0 مهپرسشنا
و یارانه پرداختی جهت ارزیابی آثار پرداخت اعتبارات خرد بانکی 

کشاورزي در منطقه مورد مطالعه از روش  هاي در توسعه فعالیت
در  يقو ياز روش ها یکی سیتاپس .تاپسیس استفاده شده است

 Hwang andروش توسط  نیا. است ارهیچند مع يریگ میتصم

Yoon(1981 (روش  نیدر ا.دیردگ هیاراm  لهیبه وس نهیگز n 
توان به عنوان  یم    شود که هر مسئله را  یم یابیشاخص ارز

در  يبعد n يفضا کینقطه در   mشامل  یهندس ستمیبک س
 نهیبنا شده است که گز هیپا نیا رب کیتکن نیا. نظر گرفت 

و ) +A(ال مثبت دهیفاصله را با ا نیکمتر ستیبا یم یانتخاب
براي .داشته باشد)  -A(  یآل منف دهیفاصله را با ا نیشتریب

  :رسیدن به این هدف باید گام زیر برداشته شود
ماتریس تصمیم گیري با استفاده از نرم اقلیدسی به یک : اول

  .ماتریس بی مقیاس تبدیل شود

  
  . نامیده می شود NDماتریس بدست آمده 

  تشکیل ماتریس بی مقیاس موزون: دوم 

  
یک  Wیک ماتریس بی مقیاس موزون و  Vدر این رابطه 

ماتریس قطري از وزن هاي بدست آمده براي شاخص ها        
می باشد که در این تحقیق، این وزن ها از روش آنتروپی محاسبه 

  . می شوند
  :با استفاده از فرمول هاي زیر ) -A(و  )+A(تعیین : سوم 

  
  
  
  

لیدسی به ازاء راه حل ایده آل تشکیل ماتریس نرم اق: چهارم
  : منفی و گزینه مثبت به صورت فرمول هاي زیر
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: به راه حل ایده آل با استفاده ازفرمول  Aiمحاسبه نزدیکی :مپنج
   

ها میتوان گزینه هاي موجود را براساس  Ciبراساس ترتیب نزولی
   .]8[بیشترین اهمیت رتبه بندي نمود

مقایسه تطبیقی آثار اعتبارات خرد بانکی به منظور مطالعه در این 
 و گزینه ها، از معیارها هاي نقدي در توسعه کشاورزي و یارانه
  . اده شده استفستا)1(جدول 

  
                           
                              

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

      
  
  
  

      TOPSISاستفاده شده در روش  گزینه هامقادیر معیارها و 
می تواند بصورت کمی و کیفی می تواند بصورت کمی و کیفی 

رهاي کیفی طریقه کمی کردن معیا)  2(در جدول . بیان شود
  .بیان شده است

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

         

  معیارها و گزینه هاي ارزیابی - 1جدول                             
  تعریف  گزینه ها  ر معیا

  آن ساماندهی و منابع تأمین

 ساماندهی و مدیریت منابع
   خاك

  آبی زیرکشت زمین هاي خاك تسطیح در گذاري سرمایه §
  کشت براي زمین سازي آماده عملیات بهبود §
  آبی در زمین هاي کشاورز هر زمین قطعات تعداد کاهش §
   اراضی یکپارچه سازي به میل افزایش §
   اضیار هندسی دهی شکل §

  ... و کشاورزي هاي نهاده

  )دستورعمل مروجان به توجه با( ها نهاده از مفید استفاده §
  ...) سم بذر، کود،( نهاده ها بموقع خرید و تأمین توانایی §
  خاك تقویت در جهت شیمیایی و حیوانی کودهاي از استفاده §
  و آب خاك و اقلیم با مناسب هاي نهاده انتخاب §
  بذر و کشت نوع در گزینش کشاورزي مروجان ايراهنمایی ه از استفاده §
  ..)و کود سم،(نوع محصول با مطابق هها نهاد از بموقع استفاده §

 و ماشین آالت از استفاده
  مکانیزاسیون

  درفعالیتهاي کشاورزي مختلف آالت ماشین کارگیري به §
  عملیات کشاورزي در آالت ماشین از بموقع استفاده §
  کشاورزي آالت از ماشین راکیاشت استفاده به میل افزایش §
  ادوات کشاورزي و آالت ماشین خرید §
  در مزارع ماشین آالت و ادوات از صحیح استفاده §

  اعتبارات و مالی تأمین

  کشاورزي توسعه بانکی براي اعتبارات از استفاده فرصت افزایش §
  وامها و تعهدات بازپرداخت §
  کیبان از اعتبارات استفاده براي تقاضا میزان افزایش §
  وکشاورزان دولت میان متقابل اعتمادسازي §
  ... و ها واسطه مالی منابع به وابستگی کاهش §

 هاي زمینه تقویت و ایجاد
 مناطق در درآمد و اشتغال

  روستایی

 اشتغال تقویت و ایجاد
  کشاورزي

   خانواده اعضاي براي زراعی اشتغال ایجاد §
  روستا در با کشاورزي مرتبط غیرزراعی اشتغال ایجاد §
  روستایی در مناطق غیرکشاورزي اشتغال فرصتهاي افزایش §
  کشاورزي در فعالیت هاي خانواده اعضاي سایر و زنان همکاري §

 و تولید افزایش و درآمد
  وري بهره

  کشاورزي از فعالیت هاي حاصل مستقیم درآمد افزایش §
  فعالیت هاي دامداري از حاصل درآمدهاي افزایش §
   انوارخ براي انداز پس زمینه ایجاد §
   خانوار درآمدهاي به بخشی تنوع §
  )آبی به دیم کشت از به تغییر توجه با( سطح واحد در تولید افزایش §
  کشاورزي در زمین هاي فعال فرد هر ازاي به تولید افزایش §
  مالی دلیل نیاز به محصول زودهنگام فروش عدم §

  
  
  

 مدیریت ساختار در تغییر
  کشت الگوهاي و اراضی

 و مدیریت و همکاري
  جمعی گیري تصمیم

  کشاورزي بهترفعالیتهاي انجام در سایر کشاورزان تجارب از استفاده §
  زمین قطعات تعداد به کاهش توجه با اراضی مدیریت هاي شیوه بهبود §
  کشت فرایند در آالت و ماشین ها نوآوري کارگیري به هاي هزینه کاهش §
  زمین و بآ سازي با یکپارچه کشاورزان هزینه و وقت در جویی صرفه §
  خدمات کشاورزي مراکز مروجان رهنمودهاي از استفاده §

 تولید هاي شیوه در تغییر
  کشاورزي

   آبی به دیم از کشت الگوي در تغییر §
   بازاري و نقدي محصوالت کشت به گرایش §
   آبی زمینهاي در کشت تنوع کاهش §
   کشاورزي محصوالت بیمه از استفاده به گرایش §
   ترویجی اصول رعایت اب دامداري هاي بهبودشیوه §
   سنتی دامداریهاي کیفی توسعه §
  دامها نژاد کیفی بهبود §
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  TOPSIS طریقه کمی کردن معیار کیفی در :2جدول
  معیار کیفی  تبدیل به معیار کمی 

  خیلی ضعیف  0
  ضعیف             1
  ضعیف "نسبتا  3
  متوسط     5
  خوب "نسبتا  7
  خوب      9

  خیلی خوب  10
  

ت مدل استفاده شده به منظور تعیین وزن فلوچار) 1(در شکل 
مرتبط با توسعه  گزینه هاهریک از معیارها و رتبه بندي 

الزم به ذکر است که این ساختار (.کشاورزي آورده شده است
یکبار براي یارانه و بار دیگر براي اعتبارات خرد مد نظر طراحی 

  )شده است

  
  وسعه کشاورزي ساختار سلسه مراتبی پرداخت یارانه و ت :1شکل 

 ایج و بحثنت .4
با توجه با توجه به این که گزینه هاي مورد بررسی کیفی بوده  

 اي فاصله مقیاسروش  ازلذا در گام اول این گزینه ها با استفاده 
کمی و ) 2(طبق جدول شماره قطبی دو مقیاس یا اي رتبه و

ماتریس تصمیم گیري در دو حالت پرداخت یارانه و اعتبارات 
  . تهیه گردیدبانکی 

داراي بعد گزینه ها ، ممکن است در گام دوم به دلیل این که
، از مقایسه به منظور بی مقیاس شدن آنها و امکان خاص باشند، 

) سازي نرم سبی مقیا( TOPSIS مقیاس سازي مدل بی روش
  .یدگرداستفاده ) 1(طبق رابطه 

با  پس از محاسبه ماتریس بی مقیاس، اوزان هریک از معیارها 
یارانه (استفاده از روش آنتروپی براي هریک از موارد مورد مطالعه

   .  آورده شده است) 3(در جدول ) رداختی و اعتبارات خردپ

  ارزش وزنی معیارها: 3جدول
  یارانه پرداختی  اعتبارات خرد  معیارها

  342/0  353/0  آن ساماندهی و منابع تأمین
 هاي زمینه تقویت و ایجاد
 مناطق در مددرآ و اشتغال
  روستایی

337/0  373/0  

 مدیریت ساختار در تغییر
  285/0  31/0  کشت الگوهاي و اراضی

  
مشاهده می گردد، به لحاظ اعتبارات ) 3(همانطور که در جدول 

در بین  353/0خرد معیار تامین منابع و ساماندهی با وزن نسبی 
ایجاد  معیارهاي توسعه کشاورزي باالترین وزن و پس از آن معیار
با وزن  و تقویت زمینه هاي اشتغال و درآمد در مناطق روستایی

 الگوهاي و اراضی مدیریت ساختار در تغییرو معیار  337/0نسبی 

ایجاد و  این در حالیست معیار. قرار دارد 31/0با وزن نسبی کشت
با وزن  تقویت زمینه هاي اشتغال و درآمد در مناطق روستایی

ن وزن نسبی به لحاظ یارانه پرداختی از باالتری 373/0نسبی 
  .برخوردار می باشد

در گام بعدي وزن هریک از معیارها اعمال و سپس محاسبات 
مربوط به مقدار نزدیکی هر گزینه ایده آل محاسبه ، که نتایج 

     . این محاسبات در جداول زیر مشخص گردیده است
  )Ci(نزدیکی به راه حل ایده آل: 4جدول

  یارانه پرداختی  ارات خرداعتب  گزینه ها
 03/0 35/0 خاك منابعساماندهی و مدیریت 

 09/0 27/0 ...و کشاورزي هاي نهاده
 032/0 18/0 مکانیزاسیون و ماشین آالت از استفاده
 14/0 17/0 اعتبارات و مالی تأمین
 05/0 09/0 کشاورزي اشتغال تقویت و ایجاد

 36/0 12/0 وري بهره و تولید ، درآمدافزایش 
 01/0 03/0 جمعی گیري تصمیم و مدیریت و همکاري
 054/0 14/0 کشاورزي تولید هاي شیوه در تغییر

      
  رتبه بندي گزینه ها براساس نزدیکی به راه حل:  5جدول   

  )Ci(ایده آل                                   
  یارانه پرداختی  اعتبارات خرد  گزینه ها
 7 1 خاك منابع ساماندهی و مدیریت

 3 2 ...و کشاورزي هاي نهاده
 6 3 مکانیزاسیون و ماشین آالت از استفاده
 2 4 اعتبارات و مالی تأمین
 4 7 کشاورزي اشتغال تقویت و ایجاد

 1 6 وري بهره و تولید ، افزایش درآمد
 8 8 جمعی گیري تصمیم و مدیریت و همکاري
 5 5 کشاورزي تولید هاي شیوه در تغییر
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 گیري نتیجه .5
آثار اعتبارات خرد  ،Topsisدر این مطالعه با استفاده از روش 

بصورت مقایسه اي هاي نقدي در توسعه کشاورزي  بانکی و یارانه
  : که نتایج تحقیق بیانگر آن است . مورد بررسی قرار گرفته است

اولین اولویت کشاورزان در هزینه کرد منابع مالی کسب  - الف
اعتبارات خرد، ساماندهی و  ریافت اعتبارات خرد،شده از محل د

تامین بموقع و ضمن این که . می باشدمدیریت منابع خاك 
استفاده بهینه از نهاده هاي کشاورزي و ارتقاء درجه مکانیزاسیون 

همچنین همکاري در . کشاورزي در اولویت هاي بعدي قرار دارد
ه که این امر مدیریت اراضی از پایین ترین رتبه برخوردار بود

ناشی از تاثیر گذاري بیشتر عوامل اجتماعی نسبت به عوامل 
  .    اقتصادي است

اولین اولویت کشاورزان در هزینه کرد منابع مالی کسب شده  -ب
 افزایش درآمد، تولید و بهره وري      از محل یارانه هاي نقدي،

ن به با توجه به این که این منابع امکان ورود کشاورزا. می باشد
 بازارهاي مالی براي دریافت اعتبارات را افزایش می دهد ، گزینه  

در این . گرفته استدر اولویت بعدي قرار  تأمین مالی و اعتبارات
همکاري در مدیریت اراضی از پایین ترین رتبه حالت نیز، گزینه 

      .بوده استبرخوردار 
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