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(مطالعه موردي: بخش  نه ها برتوسعه بخش كشاورزيا ارزيابي طرح هدفمندي يار
 خوسف شهرستان بيرجند)

  2يدكتر محمود مراد  1ليدا خطيب
 

 yahoo.com87L_khatib@يي روستا يزيوبرنامه ر ايارشد جغراف يكارشناسدانشجوي  •
 شگاه پيام نور بيرجندعضو هئيت علمي دان •

 :چكيده
يارانه ها يكي از ابزارهاي مهم حمايتي دولتها 
هستند كه براي حمايت از مصرف كنندگان، 
توليدكنندگان و صادركنندگان پرداخت مي 
شوند. اقتصاددانان از مفاهيم گوناگوني براي 

 تعريف يارانه استفاده مي نمايند.
ولت كه در حالت كلي يارانه بعنوان كمكهاي د 

اجازه  كاال و خدمات ، به مصرف كنندگان: اوالً
قيمتهاي پائين تر با كاال و خدمات را  ، مي دهد

، درآمدهاي از قيمت بازار خريداري نمايند وثانياً
توليدكنندگان را در مقايسه با حالت بدون 
مداخله افزايش دهد( يا هزينه هاي توليد را 

به ارزيابي كاهش دهد)، تلقي ميگردد اين مقاله 

طرح هدفمندي يارانه ها بر توسعه كشاورزي در 
  .  پردازد. بخش خوسف شهرستان بيرجند مي

 -مطالعات توصيفي مطالعه انجام شده از نوع
گردآوري طريق پرسشنامه انجام  و بودهتحليلي 

 در خانوار 70   تعدادحجم نمونه  .ه است.گرديد
خوسف ، براكوه و جلگه  سه دهستان سطح 

مي باشد. تجزيه و  بخش مذكور ژان از ما
و  spss تحليل داده ها با استفاده از نرم افزار 

انجام شده است . نتايج تحقيق  tآزمون مستقل 
دهد كه اجراي طرح هدفمند كردن  نشان مي

سهاي ايارانه ها بر توسعه كشاورزي و خرده مقي
.داشته است اين بخش تاثير مثبت

 
  بخش كشاورزيمندي، يارانه، هدف كليد واژه:

 مقدمه:
تخصيص بهينه منابع بين بخشها و فعاليتهاي 
مختلف اقتصادي، يكي از مهمترين وظايف 

رود. به عبارتي ديگر تخصيص  دولتها بشمار مي
بهينه، تخصيص منابع توليد بين بخشهاي 
عمومي و خصوصي است. برخالف نظام 
سوسياليستي در نظام اقتصاد بازار، تخصيص 

، به صورت متمركز توسط دولت انجام منابع
گيرد، بلكه در اين، اقتصاد به دو دسته  نمي

عمومي و خصوصي تقسيم شده است و دولت 

دهد و ساير  توزيع كاالهاي عمومي را انجام مي
گردند و  كاالها توسط بخش خصوصي توليد مي

دولت از طريق اعمال ماليات ويارانه به 
بخشها اقدام  تخصيص منابع توليد در بين اين

نمايد. بعبارتي ديگر در برخي موارد شرايطي  مي
آيدكه نتيجه آن بروز عدم  در اقتصاد بوجود مي

تعادلهاي اقتصادي است و در اين شرايط 
پذير است. در  دسترسي به شرايط بهينه امكان

چنين شرايطي با دخالت در بازار منابع و 
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ت و استفاده از ابزارهاي مالي نظير وضعيت ماليا
اعطاي يارانه، بازار را به تخصيص بهينه هدايت 

 ]1[.نمايد مي

مطالعه پيرامون توسعه اقتصادي در كشورهاي 
دهد كه توسعه  مختلف جهان نشان مي

اقتصادي در بيشتر كشورها با محوريت بخش 
كشاورزي بوده است. بررسي تاريخ اقتصادي 
توسعه حاكي ار آن است كه انقالب علمي در 

ر عصر رنسانس علمي پيش زمينه انقالب اروپا د
سبز كه همان انقالب كشاورزي است گرديده 
است و متعاقب آن انقالب صنعتي در اروپا رخ 
داد. در كشور ما نيز بخش كشاورزي از مزيت 
نسبي برخوردار است و به شرط حمايت جدي 
دولت قادر است موتور محركه اقتصاد كشور در 

 دهه آتي باشد. 

نوع آب و هوايي، كيفيت باالي به دليل ت
توليدات كشاورزي و استعدادهاي انساني و 

بري  تجهيزاتي، اشتغالزايي مناسب، سرمايه
نسبي كمتر و بسياري از مزيتهاي ديگر، بخش 

بايست در اولويت قرار گيرد. در  كشاورزي مي
اين صورت نه تنها راه تعالي بسوي توسعه 

ت اجتماعي گردد، بلكه عدال اقتصادي فراهم مي
شود. چرا كه بخش قابل توجهي  هم برقرار مي

از جمعيت كشور در روستاها و مناطق 
كشاورزي هستند كه متاسفانه به دليل عدم 
توجه جدي به اين بخش اقتصادي، با مشكالت 

]2[ كنند اي دست و پنجه نرم مي عديده
 
 

 پيشينه تحقيق:
، فيتني و بكون، اثر افزايش 1999در سال 

 -ه قيمتها را بر تورم بوسيله جدول دادهيكبار
اند كه نتايج آن با نتيجه  ستانده بررسي كرده

انجام  "پژوهش هوپ و سينگ كه قبال
مغاير است. آنها اثر افزايش يكباره  ه،گرديد

قيمت بر تورم را در حاليكه دستمزدها ثابت 
% عالوه بر تورم موجود و در صورت 13بماند، 

اند.  % ارزيابي كرده5/17افزايش دستمزدها، 
بخش حمل و نقل كشور بيشترين تاثير را 

اي در تورم مذكور  پذيرد و سهم عمده مي
 خواهد داشت.

آقايان دكتر محمد طبيبيان و سيد مهران 
كتاب فقر و توزيع درآمد رضوي در فصل دوم 

نتيجه حاصل از بررسي توزيع ]3[در ايران  

ي مصرف سبد كاالهاي انرژي و آب آشاميدن
تر جامعه به  طبقات مرفه "اند: را چنين آورده

دليل مصرف بيشتر اين سبد با توجه به اينكه 
براي همه "قيمت عرضه اين سبد تقريبا

يكسان تعيين شده، سهم بيشتري از يارانه 
كنند و  تخصيص داده شده را جذب مي

اصالت يارانه به گروههاي فقيرتر جامعه بسيار 
ست، بررسي آمار كمتر از حد متوسط بوده ا

نصف  "دهد كه تقريبا اي نشان مي هزينه
مصرف كل انرژي خانوارها به سه دهك 

 "بااليي تخصيص يافته است.
. آقايان دكتر طبيبيان و مشايخ آهنگراني در 
فصل ديگري از همان كتاب سناريوهاي مربوط 
به تغيير قيمت بنزين و تبعات هريك را بررسي 
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بارتند از افزايش قيمت اند، اين سناريوها ع كرده
بنزين و دادن كوپن به دارندگان خودرو و 
افزايش قيمت بنزين و ارائه يارانه نقدي به 
دارندگان خودرو. محقق مذكور، سپس با 
تشريح اجراي سناريوها را حل مسئله بنزين را 
افزايش قيمت آن و صرف درآمدهاي ناشي از 
افزايش قيمت در حل مشكالت حمل و نقل 

و كاهش كسري بودجه دولت در  عمومي

اند و  جلوگيري از بيشتر شدن تورم دانسته
اندكه چون يارانه بنزين به شدت  يادآور شده

شود، اصالح آن  ناعادالنه در كشور توزيع مي
پذير و  بايد با هدف كمك به اقشار آسيب

دستيابي به اهداف عدالت اجتماعي دنبال شود 
مك به درآمد از ديد ك "و اين امر نبايد صرفا

.ريالي دولت مورد توجه قرار گيرد

 

 
 

 :روش انجام تحقيق
 -تحقيق حاضر از نوع مطالعات توصيفي  

باشد و گردآوري مطالب نيز به روش  تحليلي مي
ميداني و از طريق پرسشنامه انجام گرديد. 
سواالت پرسشنامه از نوع سواالت بسته و چند 

 باشد. اي يا انتخابي مي گزينه
دهستان وجود دارد كه با  4خش خوسف در ب

گيري تصادفي با  استفاده از روش نمونه
دهستان را جهت مطالعه انتخاب  3جايگزيني، 

كنيم، اين سه دهستان عبارتند از: دهستان  مي
خوسف، دهستان جلگه ماژان و دهستان براكوه. 
در اين بخش مطالعه بر روي روستاهاي باالي 

ام شد زيرا در حال حاضر به كليه خانوار انج 20
خانوار ارائه خدمات صورت  20روستاهاي باالي 

 گيرد. مي
در ابتدا با استفاده از فرمول كوكران كل حجم 

كنيم. با توجه به اينكه  نمونه را مشخص مي
خانوار سه  20تعداد كل روستاهاي باالي 

 60ژان و خوسف    دهستان براكوه، جلگه ما
تعدا كل نمونه بدست آمده با باشد،  روستا مي

استفاده از فرمول مذكور، همچنانكه در زير 
.باشد روستا مي 52آورده شده است 

. 
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حال بايد مشخص گردد كه با توجه به 
خانوار هر دهستان از هر  20روستاهاي باالي 

ونه بايد انتخاب دهستان چند روستا بعنوان نم
 گردد.

خانوار دهستان  20الف) تعداد روستاهاي باالي 
 روستا 17براكوه = 

خانوار دهستان  20ب) تعداد روستاهاي باالي 
 روستا 29خوسف = 

خانوار دهستان  20ج) تعداد روستاهاي باالي 
 روستا 14جلگه ماژان = 

 17با استفاده از جدول نسبيت  از مجموع 
 29روستا، از  15راكوه روستاي دهستان ب

 14روستا و از  25روستاي دهستان خوسف 
روستا را انتخاب  12روستاي جلگه ماژان بايد 

گيري  نمود. در مرحله بعد با روش نمونه
كشي با  احتمالي ساده ، با استفاده از قرعه

جايگزيني همچنانكه در مورد انتخاب دهستانها 
اب عمل نموديم روستاهاي مورد نظر را انتخ

 كنيم .  مي

 
 

الزم بذكر است تعداد خانوار هر روستا نيز مانند 
يري با استفاده از گ تعداد روستاهاي مورد نمونه

 جدول نسبيت بدست آمده است.
 پرسشنامه 70از داده هاي مورد نياز تحقيق 

تحقيق هاي  سؤالمشخصات فردي و كه حاوي 
، بعد از جمع جمع آوري گرديده است است

العات مربوط به شاخصهاي مورد نظر آوري اط

از سطح سه دهستان بخش خوسف شهرستان 
  spssبيرجند، داده ها با استفاده از نرم افزار 

خراج و با توجه به شاخصهاي تكدگذاري و اس
مورد نظر به ارزيابي طرح هدفمندي يارانه ها بر 

 .پردازد يم كشاورزي توسعه
 
 

 
 يافته هاي تحقيق:

رانه ها بر توسعه كشاورزي در روستا مؤثر است. هدفمندي يا . 1  
H0=M1=M2                                                                                                                                     
H1=M1>M2                                                                                                                                      

      
ميزان تاثير هدفمندي يارانه ها بر براي مقايسه 

مستقل  Tاز آزمون توسعه كشاورزي در روستا 
 Tاستفاده شده است ،براساس محاسبات، 

مقدار  -pو چون -063/5بدست آمده برابر با
تاثير هدفمندي يارانه ها ميزان  (معني داري) 

با درجه آزادي بر  توسعه  كشاورزي در روستا 

و كوچكتر از سطح معني  0/000با برابر 138
است. لذا در اين سطح  فرض α=05.0 داري 

0H رد مي شود  و فرضيه تحقيق تائيد مي
هدفمندي يارانه شود. در نتيجه مي توان گفت 

تاثير دارد. ها بر  توسعه كشاورزي در روستا 
مچنين با مقايسه ميانگين قبل و بعد از ه
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 هدفمندي يارانه ها مشخص شد كه ميانگين 
بعد از هدفمندي يارانه ها بيشتر از قبل از 
هدفمندي يارانه ها است .پس مي توان گفت 
هدفمندي يارانه بر  توسعه  كشاورزي در روستا 

تاثير مثبت گذاشته و باعث رونق و پويايي 
جدول ( تا شده است .توسعه كشاورزي در روس

1.( 

 
 ميزان تاثير هدفمندي يارانه بر  توسعه  كشاورزي در روستامقايسه براي  T : آماره هاي آزمون1جدول

تاثير هدفمندي يارانه بر  
توسعه  كشاورزي در 

 روستا

انحراف  ميانگين
 استاندارد

درجه 
 آزادي

T  معني
 داري

 تعداد

9429/11 قبل از هدفمندي  14337/3  138 - 063/5  
 

0/000  
 

70 
8571/14 بعد از هدفمندي  64865/3  

 
 

 .مقايسه خرده مقياس هاي بخش كشاورزي در قبل و بعد از هدفمندي يارانه ها.2
با توجه به نتايج بدست مشخص شد كه 
هدفمندي يارانه بر خرده مقياس هاي بخش 
كشاورزي تاثير چشمگيري داشته است و باعث 

روستايي شده است.  توسعه بخش كشاورزي
همچنين مقايسه ميانگين هاي قبل و بعد از 
هدفمندي اين  نتيجه را تائيد مي كند

 
ردي
 ف
 

ميانگي بعد از اجراي هدفمندي قبل از اجراي هدفمندي سواالت
ضعي ن

 ف
بي  عالي خوب ضعيف ميانگين بي نظر عالي خوب

 نظر
خريد ابزار و آالت  1

 كشاورزي
24 39 1 6 1/824  28 23 13 6 1/957  

خريد دام و محصوالت  2
 دامي

39 26 4 1 1/528  30 36 3 1 1/642  

خريد كود و بذر  3
 اصالح شده

32 29 3 6 1/757  25 33 6 6 1/900  

توسعه اراضي زير  4
 كشت

36 27 1 6 1/671  29 22 13 6 1/942  

1/757 9 3 20 38 خريد آب زراعي 5  30 30 1 9 1/842  
راضييكپارچه سازي ا 6  45 16 2 7 1/585  36 27 2 5 1/657  
استفاده از نيروي كار  7

خانوارغير  
26 38 3 3 1/757  31 22 12 5 1/871  
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 گيري:نتيجه 
 با توجه به يافته هاي تحقيق مالحظه مـي 

بـر  توسـعه     هـا  كنيم كه هدفمندي يارانـه 
كشاورزي در روستاهاي مورد مطالعه  تاثير 

ــ  ــايي مثبــت گذاشــته و باعــث رون ق و پوي
توسعه كشاورزي روستاهاي مذكور گرديده 

است.

با مقايسه خرده مقياسهاي بخش كشاورزي 
ــزار و ادوات كشــاورزي،   ــد اب همچــون خري
خريد دام و محصوالت دامي، خريد كـود و  
بذر اصـالح شـده و ........ در فبـل و بعـد از     

شود در كل اجراي  اجراي طرح مشاهده مي

باعث بهبود موارد  طرح هدفمندي يارانه ها
.گرديده استياد شده 

خريد ابزارآْالت و ادوات كشاورزي بيشـتر و  
استفاده از كود و بذر اصالح شده  همچنين
و  توسعه اراضي زير سطح كشت  و مرغوب

باعث رونق بخش كشاورزي و بي نيـازي از  
 واردات محصوالت  زراعي مي گردد.

وهمچنين با بكار گيـري نيـروي كـار غيـر     
وار باعث كاهش درصد بيكـاري حوانـان   خان

در روستاها و جلوگيري از مهاجرت آنان به 
 شهرها مي گردد.
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