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 مقاله پژوهشی

 3صادقی احمد ،2فردمییفه محمدسید ،1حسینی محدث سیداحمد

 1/11/1400 پذیرش: تاریخ   15/2/1400 :دریافت تاریخ

 چکیده
 ایران کشاورزي بخش توسعه و رشد هاينهاده ترینمحدودکننده از یکی سرمایه که آنجا از

 دام اتتوليد افزایش و بهبود هاي طرح به اعطایی تسهيالت بخشیاثر ارزیابی به ،حاضر ةمطالع در ،است
 تسهيالت اثربخشی ارزیابی معيارهاي شناسایی منظوربه .شد پرداخته رضوي خراسان در طيور و

 هاي طرح به اعطایی تسهيالت اثربخشی بر مؤثر عوامل تأثير ميزان بررسی براي و دلفی روش از ،اعطایی
 اثربخشی معيارهاي ميانگين که داد نشان نتایج .شد استفاده ساختاري معادالت یابیمدل از ،شدهیاد

 برخوردار متوسط سطح از تقریباً طيور و دام توليدات افزایش و بهبود هاي طرح به اعطایی تسهيالت
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 طرح به اعطایی تسهيالت اثربخشی معيارهاي ميان در .است درصد 3/47 و 9/48 معادل ،ترتيببه و بوده
 افزوده ارزش و تبدیل ضریب افزایش» ،«شير کيفيت بهبود» ،ترتيببه ،دامی توليدات افزایش و بهبود
 اثربخشی معيارهاي ميان در و «قرمز گوشت توليد فزودها ارزش و تبدیل ضریب افزایش» و «شير توليد

 افزایش» ،«مرغ تخم کيفيت بهبود» ،ترتيببه ،طيور توليدات افزایش و بهبود طرح به اعطایی تسهيالت
 گوشت توليد افزوده ارزش و تبدیل ضریب افزایش» و «مرغتخم توليد افزوده ارزش و تبدیل ضریب

 طی یادشده ياهطرح بردارانبهره به اعطایی تسهيالت همچنين، و داشته را اثربخشی کمترین «مرغ
 دوره بر حاکم اقتصادي نامناسب شرایط همچون مختلف یلدالبه رضوي خراسان در بررسی مورد دوره
 منظا مساعدت عدم ،نهایت در و خشکسالی سرمازدگی، مقررات، و قوانين در تغيير بررسی، مورد

 سود نرخ و بازدهی بين تناسب ایجاد ،رو این از .است نبوده برخوردار مناسب اثربخشی از بانکی،
 کشاورزي محصوالت بيمه توسعه ویژه هب و دیده خسارت برداران بهره با ها بانک مساعدت بازپرداخت،

  .دبو بخش این مسئوالن به حاضر پژوهش پيشنهادهاي جمله از

 .اثربخشی ، ساختاري معادالت دلفی، روش کشاورزي، بخش اعطایی، تسهيالت :اه واژهکلید

 JEL : Q18, Q10, H81 بندی طبقه

 مقدمه

 از نيرومند و پيشرو کشاورزي بخش یک وجود اقتصاددانان، از بسياري باور به

 این توسعه موانع که هنگامی تا و ستکشورها از بسياري در اقتصادي توسعه فرآیند ضروریات

 یافت نخواهند دست توسعه و رشد شکوفایی، به نيز هابخش سایر نشود، طرف بر بخش

(Darvishi, 1994). اوليه مواد غذایی و مواد تأمين ویژه به جنبه چند از کشاورزي بخش پيشرفت 

 و مصرف بازار ایجاد اقتصادي، هايبخش سایر براي سرمایه و ارز تهيه به کمک صنایع، براي

 از یکی اقتصادي، هايبخش سایر همانند ،حال این با .است اهميت داراي انسانی نيروي تأمين

 .است سرمایه کمبود ایران، در ویژه هب بخش، این هايفعاليت اقتصادي توسعه و رشد عمده موانع

 اعتبارات و منابع دادن سوقها  دولت اقتصادي سياست اصلی اهداف از یکی ،امروزه رو،این از

 جریان حرکت در سرمایه بازار تأثير .است ايسرمایه و توليدي هايفعاليت سمت به بانکی

 رشد به نگاه با اخيراً که است مهم ايمسئله اقتصادي توسعه و رشد به شدن منجر و نقدینگی

بررسی  (.Farmanara et al., 2019) است گرفته قرار توجه مورد ،ایران در سرمایه بازار مساعد
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 نشان 1390-1397 هاي سال در داخلی ناخالص توليد به ها بانک پرداختی تسهيالت نسبت

 41 تا نوزده باالي نسبت ، اینها سال از برخی در اقتصادي منفی رشد وجود با که دهد می

 به زیادي کمک بانکی تسهيالت رقم افزایش همه، این با (.CBI, 2020) است بوده درصد

 در بيشتر و است نکرده اقتصادي رشد و ها گذاري سرمایه رشد شدن مثبت یا یافتن افزایش

 رشد افزایش براي کمتر و شده استفاده روزمره نيازهاي مينأت نيز و گردش در سرمایه بخش

 شده هزینه تقاضا رشد و توسعه و ایجاد آیی و همچنين،کار و وريبهره گذاري، سرمایه اقتصاد،

 یافته، افزایش ها وام رقم ،هسال هر بانکی، سود نرخ و تورم از ثرمتأ رو، در عمل، از این .است

 ایجاد در کمی اثرگذاري اما ،است شده استمهال ها بدهی و شده تمدید قراردادها

 از کشورها اکثر در (.Fatthi Aghababa et al., 2020) است داشته اشتغال و ها گذاري سرمایه

 اعطاي که کرده، تهيه را ابزارهایی کشاورزي، بخش از حمایت منظوربه دولت ایران، جمله

  .است جملهآن  از قيمت ارزان تسهيالت

 کشاورزي بانک قیطر از رضوي خراسان استان جهاد کشاورزي سازمان  راستا، این در

 دهکر اعطا تسهيالت کشاورزي بخش مختلف هايزیربخش در ايتوسعه طرح چند به استان

 افزایش و بهبود طرح و دامی توليدات افزایش و بهبود طرح توان آن ميان، می از که است

 از یکینيز  کشاورزي محصوالت توليد و وري بهره فزایشالبته، ا .را یادآور شد طيور توليدات

 در ،1399تا  1394 هايسال طی راستا، این در است. بوده هاطرح گونه این اهداف ترین مهم

 پرداخت رضوي خراسان استان کشاورزي بخش به تسهيالت ریال ميليون 17964838 ،مجموع

 بهدرصد  17/1 و دامی توليدات افزایش و بهبود طرح بهدرصد  72/14 ،ميان این در است. شده

 سؤاالت از یکی ،همواره ،با این همه است. یافته اختصاص طيور توليدات افزایش و بهبود طرح

 مطالعه که ،بوده یادشده تسهيالت «اثربخشی ميزان» استان این کشاورزي بخش مسئوالن کليدي

 در که است توضيح به الزم همچنين، دهد. پاسخ بدان علمی صورت به تا است تالش در حاضر

 مطرح اقتصاديهاي  بخش ترین عمده از یکی عنوان به کشاورزي بخش ،رضوي خراسان استان

  زراعی سال در ،وسيع يها توانمندي و هاظرفيت از برخورداري با کشاورزي، بخش .است
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 بيش و باغی و زراعی محصوالت انواع کشت زیر سطح هکتار هزار 875 از بيش با، 97-1396

 و باغی زراعی، محصوالت انواع تن ميليون هفت از بيش توليد با ،دامی واحد ميليون چهارده از

 حياتی نيازهاي مينأت در مهم ینقش و داشته استانی و ملی اقتصاد در کننده تعيين یجایگاه ،دامی

 ایفا کرده است، اشتغال ایجاد و صنایع نياز مورد اوليه مواد مينأت غذایی، امنيت جامعه،

 از یافته است و پساختصاص  بخش ینبد استان اشتغال درصدنوزده  حدود که اي گونه به

 درآمد و اشتغال منبع و داشته استان اشتغال در را نقش بيشترین، صنعت و خدمات هاي بخش

 مانند مهم محصوالت اغلب درکشاورزي،  بخش .است استان روستایی جمعيت از نيمی از بيش

 بخش افزوده ارزش سهم است. برخوردار کشور در باال رتبه ، ازچغندرقند و جو گندم،

 ناخالص توليد از بخش این افزوده ارزش سهم و درصد 5/7 کشور کل از استان کشاورزي

 دارد را سهم باالترین ،اقتصادي هايبخش سایر با مقایسه در که است درصد 4/13 استان داخلی

(KOAJ, 2019).  

 غيرمستقيم و مستقيم اعتبارات نقش بررسی ( بهDas and Joice, 2009) جویس و داس

 ميزان که ندداد نشان و ندپرداخت 2001-2006 هايسال طی هند کشاورزي توليد رد کشاورزي

 تعداد و تأثير داشته کشاورزي توليدات در مالحظه قابل و مثبت تأثير کشاورزي مستقيم اعتبار

 قابل، ساله یک وقفه با نيز البته کشاورزي توليدات بر کشاورزي غيرمستقيم اعتباري هايحساب

 بخش توليد بر اعتبارات اثر بررسی در (،Ahmad, 2011) احمد است. بوده مثبت و مالحظه

 رشد در توجهی قابل نقش اعتبارات که داد نشان ،1974-2008 دوره طی پاکستان کشاورزي

 مفيد توليد عوامل خرید منظور به کشاورزان براي ،همواره و داشته کشور این کشاورزي بخش

 اعتبارات به دسترسی تأثير بررسی اب ،(Maureen et al., 2012) همکاران و ورینائم است. بوده

 دوره طی کشاورزي بخش جمله از کنيا اقتصادي مهمهاي  بخش اقتصادي عملکرد بر بانکی

 داخلی ناخالص توليد بر توجه قابل و مثبت يتأثير اعتبارات که ندداد نشان ، 2010-2000

 ,Karimi and Zahedi Keyvan) زاهدي و کریمی .دارد این کشور اقتصاديهاي  بخش

 کشاورزي مختلفهاي  بخش متقاضيان به بانکی تسهيالت بهينه تخصيص به بررسی (2011
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 01/5 زراعت، درصد 24/13 صورت به تسهيالت تخصيص بهينه الگوي که دریافتند و پرداختند

 منابع درصد 01/5 شيالت، درصد 62/6 طيور، درصد 01/5 دامداري، درصد 62/11 باغبانی، درصد

 درصد 25/23 کشاورزي، خدمات درصد 24/18 کشاورزي، آالتماشين درصد 01/5 طبيعی،

 تخصيص فعلی الگوي رو، این از ؛ واست غيرکشاورزي هايبخش درصد 01/7 و کشاورزي صنایع

 و نظري .است تعدیل و بازنگري مندنياز و نبوده بهينه کشاورزي بانک تسهيالت و اعتبارات

 گاوداري واحدهاي متمایزکننده عوامل ،شهریار شهرستان در ،(Nazari et al., 2010) همکاران

 هر سهم و نقش را بررسی کردند و به بررسی «کمترموفق» واحدهاي از «موفق» هلشتاین شيري

 در که ، بدین نتيجه رسيدندپرداخته خصوص این در مقياس و ییآکار مدیریتی، عوامل از کدام

 و مدیر دامپروري با مرتبط تحصيالت داشتن و تجربه بر عالوه ،مدیریت با مرتبط متغيرهاي ميان

 «موفق» واحدهاي متمایزکننده عوامل ترین مهم از نيز بانکی تسهيالت ،نوین فناوري از استفاده

 ,Shahnoushi and Shabanzadeh) زاده شعبان و شاهنوشی .است «کمترموفق» از واحدهاي

 و کوچک يوکارها کسب يور بهره رشد در زودبازده يها بنگاه اعتبارات نقش یبررس به (2012

 بابل شهرستان در 1386-88 دوره یط يدامپرور و يزنبوردار صنعت در يکشاورز بخش متوسط

 ییآکار بر دار یمعن يرتاث صنعت دو ینا در اعتبارات پرداخت اگرچه داد نشان یجنتا ؛ندپرداخت

 ،يجهنت در و یفن ییآکار رشد ياس،مق ییآکار رشد سبب اامّ ،نداشته فناوري بهبود و یریتیمد

 و حسينی است. شده راتاعتبا ینا کننده یافتدر يها بنگاه در يدتول عوامل کل يور بهره رشد

 دریافت مبادله هزینه محاسبه و برآورد با (،Hosseini and Bakhshayesh, 2014) بخشایش

 هاي صندوق از تسهيالت دریافت جریان در مبادالتی هاي هزینه کنترل که دریافتند ،تسهيالت

 مالی جریان داراي و تر بزرگ هاي صندوق در ها هزینه این کاهش و گذاري سرمایه توسعه

 وام حجم سود، نظير وام شرایط اهميت بيانگر نيز اقتصادسنجی الگوهاي نتایج ؛است تر گسترده

 سواد، و تجربه سطح شامل گيرنده وام هاي ویژگی ،همچنين و گيرنده وام سپرده و درخواستی

 .است تسهيالت دریافت مبادله هزینه کاهش در شده صرف زمان مدت و تخلف سابقه آموزش،

 تخصيص بر تأثيرگذار عوامل شناسایی به( Zamanian and Ohadi, 2016) اوحدي و نزمانيا
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 که داد نشان نتایج پرداختند. سيرجان شهرستان کاران پسته کشاورزي هاي فعاليت به اعتبارات

 اعتبار ميزان و غيرکشاورزي فعاليت نهساال درآمد تجربه، تحصيالت، سطح سن، متغيرهاي

 حالی در ،دارند دار معنی و مستقيم رابطه کشاورزي هاي فعاليت به اعتبارات تخصيص با دریافتی

  .دارد کشاورزي هاي فعاليت به اعتبارات تخصيص با معکوس رابطه خانوار اندازه متغير که

 تحقیق روش
 هاداده گردآوری روش و آماری جامعه

 بوده و ها طرح ناظر کارشناسان و بردارن بهره خبرگان، شامل حاضر تحقيق آماري جامعه

، ه استشد انجام تسهيالت کل از طرح هر سهم و ايطبقه تصادفی روش اساس بر گيري نمونه

 ناظر کارشناسان و برداران بهره بين در نمونه حجم تعداد ،مورگان رابطة اساس بر اي که گونه به

 توليدات افزایش و بهبود»و « دامی توليدات افزایش و بهبود»هاي  طرح از کدام هر در آنها

 شد: تعيين زیر رابطة شرح به «طيور

(1)                                                                                    )1(..

)1(..
22

2

pptdN

pptN
n






                               

t ،آماري جامعه کل تعداد =N ،نمونه حجم =n که در آن،
 که موقعی استيودنت، t مقدار =2

d باشد، کمتر 05/0 از داري معنی سطح
 =P ،(05/0 با برابر) جامعه پارامتر برآورد در تقریب =2

 ة حاضر،مطالع در این، بر عالوه .است صفت  وجود عدم احتمال (=P-1) و صفت وجود احتمال

 انجام تسهيالت کل از طرح هر سهم و اي طبقه تصادفی گيري نمونه روش اساس بر گيري نمونه

 طيور و دام توليدات افزایش و بهبود هاي طرح به اعطایی تسهيالت وضعيت 1 جدول .ه استشد

 دهد. می نشان را 1394-99هاي  سال طی رضوي خراسان استان در
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 طی رضوی خراسان کشاورزی بخش به ایسرمایه تسهیالت اعطای وضعیت -1 جدول

 1394-1399های  سال

 طیور دام کل عنوان

 117 4061 23073 )فقره( تعداد

 209388 2644244 17964838 ریال( ميليون ) ارزش مجموع

 0/51 17/60 100 )درصد( تعداد سهم

 1/17 14/72 100 )درصد( ارزشی سهم

 1790 651 779 ميانگين

 (KOAJ, 2021) رضوي خراسان استان کشاورزي جهاد سازمان مأخذ:

 و بردارانبهره بين پرسشنامه توزیع براي الزم نمونه تعداد ،1 جدول به توجه اب

 اساس بر طيور، و دام توليدات افزایش و بهبود هاي طرح به مربوط تسهيالت ناظر کارشناسان

  .شد محاسبه نمونه شانزده و 39 ،ترتيب به ،مورگان رابطة

 :دامی توليدات افزایش و بهبود طرح به مربوطهاي  پرسشنامه براي الزم نمونه تعداد

39
)176.01(176.096.115.023073

)176.01(176.096.123073
22

2





n

 

 :طيور توليدات افزایش و بهبود طرح به مربوطهاي  پرسشنامه براي الزم نمونه تعداد

16
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 اعطایی تسهيالت اثربخشی ارزیابی معيارهاي شناسایی منظور به الزم اطالعات همچنين،

 با متعدد جلسات برگزاري با دلفی روش طریق از رضوي خراسان در کشاورزي بخش به

 و طيور توليدات دامی و توليدات هايحوزه در استان کشاورزي جهاد سازمان خبرگان

 خراسان استان کشاورزي بخش به اعطایی تسهيالت اثربخشی ارزیابی براي الزم اطالعات
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 هاي طرح تسهيالت از که کشاورزي بخش بردارانبهره ميان پرسشنامه توزیع طریق از رضوي،

 .شد گردآوري هاآن ناظر کارشناسان و بودند دهکر استفاده بررسی مورد

 دلفی تکنیک

 در خبرگان گروهی توافق ترینمطمئن به دسترسی دلفی کارگيري روش به از هدف

 به توجه با دفعات، به خبرگان، از نظرخواهی از استفاده با که است خاص موضوعی مورد

 سر بر اجماع منظور به روش این کاربرد همچنين، پذیرد.می صورت آنها از حاصل بازخورد

 به منجر رو، و از این نيستند مشخص صراحت به پارامترها و اهداف ،آنها در که است مسائلی

 است. اطالعات تحليل و روش اجراي از ترکيبی دلفی اجرایی مراحل شود.می ارزنده ینتایج

 نظر ميانگين ،سپس دهند؛می ارائه زیاد و متوسط کم، قالب در را خود نظرات خبرگان معموالً

 شود.می محاسبه جمع ميانگين از خبره فرد هر نظر اختالف ميزان و شده( ارائه )اعداد خبرگان

 فرد هر ،بعد مرحله در شود.می ارسال خبرگان به جدید نظرات اخذ براي اطالعات این آنگاه

 را خود قبلی نظر یا دهدمی ارائه را جدید ينظر قبل، مرحله از حاصل اطالعات اساس بر خبره

 شود باثبات کافی اندازه به اعداد ميانگين که یابدمی ادامه زمانی تا فرآیند این کند.می اصالح

(Loo, 2002).  

  (SEM) ساختاری معادالت یابیمدل

 از «1ساختاري معادالت یابیمدل» همان یا کوواریانس ساختارهاي وتحليل تجزیه

 ییمتغيرها وتحليل تجزیه معنی به و بوده معلولیو یا علت یعلّ روابط بررسی یننو هاي روش

 تحليلو تجزیه در دهد.می نشان را آنها زمان هم تأثيرات ،نظریه بر مبتنی ساختار در که است

 شود می باعث کار این .است کننده تسهيل جایگاهداراي  «مسير نمودار» کوواریانس، هايارساخت

 ساختاري معادالت یابیمدل، همچنين شود. درك قابل مفهومی صورتبه مسائل  ارساخت که

(SEM )که کنيد فرض آورد. می فراهم نيز را وابسته و مستقل متغيرهاي روابط بررسی امکان ξ 

                                                                                                                                               
1. Structural Equation Modeling (SEM) 
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 ،باشند خود خاص شده مشاهده متغيرهاي داراي کدام هر و بوده وابستهمتغير  η و مستقل متغير

 شود: می داده نشان زیر صورتبه هاآن ارتباط ،صورت این در

𝑋: 𝑥 = Λxξ + δ 

𝑌: 𝑦 = Λy𝜂 + ε                                                                                                        (2)  

 بود: خواهد زیر صورتبه متغيرها بين ارتباط براي ساختاري معادله ،صورت این در

ξ , η: Bη = Γξ + ζ                                 (3)                                                 

 هاي وزن و بوده  Y و X متغيرهاي ساز زمينه η و ξ مکنون متغيرهاي ،باال معادالت در

 رابطه هستند. Y و X ساز زمينه اندازه چه تا مکنون متغيرهاي که دهند می نشان Λy و Λx عاملی

 ساختاري معادله ،نهایت در کند. می توصيف را وابسته و مستقل هايمتغير بين ارتباط دوم

 شود: می نوشته زیر رابطه شکل به مستقل و وابسته هايمتغير ارتباط

η = Γξ + ζ                          (4)                                                                                 

 اخالل عناصر ماتریس ζ و وابسته بر مستقل متغيرهاي اثر وزن یا ضریب ماتریس  Γ،آن در که

 Rezazadeh and) آید می دستبه مدل پارامترهاي مقادیر معادالت، این حل با .است معادله در

Davari, 2014.) ،عملياتی نتایج است. برنامه منطق و عملياتی نتایج از تابعی اثربخشی همچنين 

 .است پروژه منطق از متأثر نيز اجرا کيفيت و بوده پروژه ياجرا کيفيت برنامه منطق از تابعی نيز

  دهد. می نشان را متغيرها این مفهومی ارتباط 1 شکل
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 تسهیالت اعطایی اثربخشی بر مؤثر عوامل مفهومی مدل -1 شکل

 بحث و نتایج
  بررسی مورد نمونه آماری توصیف

 خراسان استان کشاورزي بخش بردارانبهره از بررسی مورد نمونه آماري توصيف

 ارائه 2 جدول در ند،بود کرده تفادهاس بررسی مورد هايطرح به مربوط تسهيالت از که رضوي

  است. شده
 افزایش و بهبود های طرح برداران بهره از بررسی مورد نمونه آماری توصیف -2 جدول

 طیور و دام تولیدات

 طیور افزایش میانگین دامی تولیدات افزایش میانگین نمونه مشخصات

 6/52 61/49 )سال( سن

 13 67/13 )سال( تحصيالت

 58720 29/375 )قطعه( ظرفيت و )رأس( دام تعداد

 980 81/606 تومان( )ميليون مبلغ

 40/59 44/55 )ماه( بازپرداخت مدت

 40/11 94/11 )درصد( سود نرخ

 پژوهش هايیافته مأخذ:
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 و بهبود طرح برداران بهره از بررسی مورد نمونه در که دهدمی نشان 2 جدول هايیافته

 و بوده سال 61/49 گویان پاسخ سنی ميانگين رضوي، خراسان استان در دامی توليدات افزایش

 آنها دام تعداد ،این بر عالوه ؛است دیپلم( فوق )تقریباً سال 67/13 آنها تحصيلهاي  سال تعداد

 با تومان ميليون 81/606 آنها دریافتی تسهيالت متوسط و بوده رأس 29/375 متوسط طور هب

 نمونه در همچنين، .است درصد 94/11 سود نرخ متوسط و ماهه 44/54 بازپرداخت ميانگين

 رضوي، خراسان استان در طيور توليدات افزایش و بهبود طرح برداران بهره از بررسی مورد

 دیپلم )بين سال ها سيزدهآن تحصيلهاي  سال تعداد و بوده سال 60/52 گویان پاسخ سنی ميانگين

 متوسط و بوده قطعه 58720 متوسط طور هب آنها واحد ظرفيت ،این بر عالوه ؛است دیپلم( فوق و

 سود نرخ متوسط و ماهه 40/59 بازپرداخت ميانگين با تومان ميليون 980 آنها دریافتی تسهيالت

 .است درصد 40/11

 دلفی روش با اعطایی تسهیالت اثربخشی بر مؤثر معیارهای شناسایی

 تسهيالت اثربخشی بر مؤثر معيارهاي شناسایی براي شد، گفته تر پيش که گونه همان

 ،4 و 3 جداول شد. استفاده دلفی روش، از رضوي خراسان کشاورزي بخش به اعطایی

 استان کشاورزي بخش به اعطایی تسهيالت اثربخشی بر مؤثر یاستخراج معيارهاي ،ترتيب به

 .دهندمی نشان را طيور و دام توليدات افزایش بهبود و هايطرح در رضوي خراسان
  



 119شمارة ، 30سال اقتصاد كشاورزي و توسعه، 

110 

 دامی تولیدات افزایش و بهبود طرح به اعطایی تسهیالت اثربخشی بر مؤثر معیارهای -3 جدول

 اجرا کیفیت عملیاتی نتایج

 طرح تسهيالت اعطاي موفقيت -1

 طرح اجراي بودن مناسب ميزان -2

 اجرایی هاينقشه با اجراشده طرح مشخصات انطباق -3

 نياز مورد مبلغ با تسهيالت مبلغ تناسب -1

 انتظار مورد بازده با تسهيالت بازپرداخت سود نرخ تناسب -2

 بردار بهره توانایی با اقساط مبلغ تناسب -3

 بردار بهره توانایی با بازپرداخت زمان مدت تناسب -4

 بردار بهره توانایی با بانکیهاي  ضمانت مبلغ و نوع تناسب -5

 تسهيالت اعطاي تا درخواست زمانی فاصله تناسب -6

 فروش بازار بهبود در تسهيالت نقش -7

 تنفس دوران تناسب -8

 تسهيالت محل از نياز مورد مبلغ تأمين درصد -9

 برنامه منطق اثربخشی

 قرمز گوشت توليد افزایش -1

 قرمز گوشت توليد عملکرد بهبود -2

 قرمز گوشت توليدهاي  هزینه کاهش -3

 قرمز گوشت افزوده ارزش و تبدیل ضریب افزایش -4

 شير توليد افزایش -5

 شير توليد عملکرد بهبود -6

 شير توليدهاي  هزینه کاهش -7

 شير کيفيت بهبود -8

 شير توليد افزوده ارزش و تبدیل ضریب افزایش -9

 دائم( )اشتغال پایدار اشتغال -10

 طرح انجام براي تسهيالت اعطاي ضرورت -1

 طرح اثربخشی براي الزم امکانات و ها زیرساخت وجود -2

 بلندمدت در طرح موفقيت ميزان -3

 بخش ةتوسع باالدستی اسناد با طرح تسهيالت انطباق ميزان -4

 پژوهش هايیافته مأخذ:
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 طیور تولیدات افزایش و بهبود طرح به اعطایی تسهیالت اثربخشی بر مؤثر معیارهای -4 جدول

 اجرا کیفیت عملیاتی نتایج

 طرح تسهيالت اعطاي موفقيت -1

 طرح اجراي بودن مناسب ميزان -2

 اجراییهاي  نقشه با شده اجرا طرح مشخصات انطباق -3

 نياز مورد مبلغ با تسهيالت مبلغ تناسب -1

 موورد  بوازده  نورخ  بوا  تسهيالت بازپرداخت سود نرخ تناسب -2

 انتظار

 بردار بهره توانایی با اقساط مبلغ تناسب -3

 بردار بهره توانایی با بازپرداخت زمان مدت تناسب -4

 بردار بهره توانایی با بانکیهاي  ضمانت مبلغ و نوع تناسب -5

 تسهيالت اعطاي تا درخواست زمانی فاصله تناسب -6

 فروش بازار بهبود در تسهيالت نقش -7

 تنفس دوران تناسب -8

 تسهيالت محل از نياز مورد مبلغ تأمين درصد -9

 برنامه منطق اثربخشی

 مرغ گوشت توليد افزایش -1

 مرغ گوشت توليد عملکرد بهبود -2

 مرغ گوشت توليدهاي  هزینه کاهش -3

 گوشوت  توليود  افزوده ارزش و تبدیل ضریب افزایش -4

 مرغ

 مرغ تخم توليد افزایش -5

 مرغ تخم عملکرد بهبود -6

 مرغ تخم توليدهاي  هزینه کاهش -7

 مرغ تخم کيفيت بهبود -8

 مرغ تخم توليد افزوده ارزش و تبدیل ضریب افزایش -9

 دائم( پایدار)اشتغال اشتغال -10

 طرح انجام جهت تسهيالت اعطاي ضرورت -1

 طرح اثربخشی براي الزم امکانات و ها زیرساخت وجود -2

 بلندمدت در طرح موفقيت ميزان -3

 بخش توسعه باالدستی اسناد با طرح تسهيالت انطباق ميزان -4

 هاي پژوهشمأخذ: یافته

 ساختاری معادالت یابیمدل با اعطایی تسهیالت اثربخشی بررسی

 دامی توليدات افزایش و بهبود طرح به اعطایی تسهيالت اثربخشی هايشاخص 5 جدول

 که دهد می نشان ها یافته .دهد می نشان رضوي خراسان استان در را آن فعلی وضعيت بررسی و
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 هايشاخص ميان در و بوده برخوردار (درصد 2/72) باال منطق از طرح یندب اعطایی تسهيالت

 منطق بيشترین از بخش توسعة باالدستی اسناد با طرح تسهيالت انطباق ميزان نيز برنامه منطق

 توليدات افزایش و بهبود طرح اعطایی تسهيالت این، بر عالوه است. برخوردار (درصد 0/76)

 هايشاخص ميان در و بوده برخوردار (درصد 0/37) متوسط از کمتر اجرايِ کيفيت از دامی

 سود نرخ تناسب و بردار بهره توانایی با بانکی ضمانت مبلغ و نوع تناسب اجرا، کيفيت

 نارضایتی و بوده برخوردار اجرا کيفيت کمترین از ،ترتيب به انتظاري، بازده نرخ با بازپرداخت

 افزایش و بهبود طرح اعطایی تسهيالت دیگر، طرف از است. داشته همراه به را برداران بهره

 ميان در و بوده برخوردار (درصد 3/54) متوسط حد در عملياتی نتایج از دامی توليدات

 انطباق ميزان و طرح تسهيالت اعطاي موفقيتهاي  شاخص عملياتی، نتایج هايشاخص

 است. بوده برخوردار عملياتی نتایج کمترین از ،ترتيب به ،اجراییهاي  نقشه با طرح مشخصات
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 دامی تولیدات افزایش و بهبود طرح به اعطایی تسهیالت اثربخشی ابعاد بررسی -5 جدول
 رتبه امتیاز تسهیالت اعطای برنامه منطق هایشاخص ردیف

 2 741/0 طرح انجام براي تسهيالت اعطاي ضرورت 1
 3 704/0 طرح اثربخشی براي الزم امکانات و ها زیرساخت وجود 2
 4 681/0 بلندمدت در طرح موفقيت ميزان 3
 1 760/0 بخش توسعة باالدستی اسناد با طرح تسهيالت انطباق ميزان 4

  722/0 ميانگين 

 رتبه امتیاز تسهیالت اعطای اجرای کیفیت هایشاخص 

 1 514/0 نياز مورد مبلغ با تسهيالت مبلغ تناسب 1

 8 278/0 انتظار مورد بازده نرخ با تسهيالت بازپرداخت سود نرخ تناسب 2

 7 328/0 بردار بهره توانایی با اقساط مبلغ تناسب 3

 4 363/0 بردار بهره توانایی با بازپرداخت زمان مدت تناسب 4

 9 266/0 بردار بهره توانایی با بانکیهاي  ضمانت مبلغ و نوع تناسب 5

 6 348/0 تسهيالت اعطاي تا درخواست زمانی فاصله تناسب 6

 5 352/0 فروش بازار بهبود در تسهيالت نقش 7
 3 370/0 تنفس دوران تناسب 8

 2 511/0 تسهيالت محل از نياز مورد مبلغ تأمين درصد 9

   ميانگين 

 رتبه امتیاز تسهیالت اعطای عملیاتی نتایج هایشاخص 

 4 401/0   طرح تسهيالت اعطاي موفقيت 1

 1 654/0   طرح اجراي بودن مناسب ميزان 2

 2 574/0 اجراییهاي  نقشه با طرح مشخصات انطباق ميزان 3

  543/0 ميانگين 

 اثربخشی بردار( )بهره بالفعل اثر )کارشناس( بالقوه اثر تسهیالت اعطای اثربخشیهای  شاخص 

 640/0 224/0 350/0 قرمز گوشت توليد افزایش 1

 596/0 167/0 280/0 قرمز گوشت توليد عملکرد بهبود 2

 492/0 128/0 260/0 قرمز گوشت توليدهاي  هزینه کاهش 3

 337/0 64/0 190/0 قرمز گوشت توليد افزوده ارزش و تبدیل ضریب افزایش 4

 598/0 199/0 333/0 شير توليد افزایش 5

 549/0 146/0 266/0 شير توليد عملکرد بهبود 6

 441/0 109/0 247/0 شير توليدهاي  هزینه کاهش 7

 271/0 049/0 181/0 شير کيفيت بهبود 8

 276/0 047/0 170/0 شير توليد افزوده ارزش و تبدیل ضریب افزایش 9

 685/0 281/0 410/0 پایدار اشتغال 10

 489/0 141/0 269/0 ميانگين 

 پژوهش هايیافته مأخذ:



 119شمارة ، 30سال اقتصاد كشاورزي و توسعه، 

114 

 از بهبود و افزایش توليدات دامی طرح تسهيالت اعطاي عملياتی نتایج وضعيت تردید،بی

 اعطایی تسهيالت اثربخشی نهایت، در است. رفتهتأثير پذی اعطایی تسهيالت اجراي پایين کيفيت

به طرح  اعطایی تسهيالت اثربخشیهاي  شاخص ميان در و بوده درصد 9/48 معادل طرح یندب

 ارزش و تبدیل ضریب افزایش (،درصد 1/27) شير کيفيت بهبودهاي  شاخص ،ترتيب به ،یادشده

 قرمز گوشت توليد افزوده ارزش و تبدیل ضریب افزایش و (درصد 6/27) شير توليد افزوده

 گيري اندازه براي ليزرل افزارنرم خروجی نيز 2 شکل ند.را دار اثربخشی کمترین درصد( 7/33)

 دهد.می نشانطرح بهبود و افزایش توليدات دامی را  به اعطایی تسهيالت اثربخشی
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 دامی تولیدات افزایش و بهبود طرح اعطایی تسهیالت اثربخشی ابعاد ساختاری معادالت -2 شکل

 ،3 از کمتر مدل برآورد آزادي( درجه /دو )کاي مقدار که داد نشان هایافته همچنين،

 شاخص و نود درصد از بيش (AGFI) آن ةشد تعدیل و (GFI) برازش یا تناسب خوبی شاخص



 119شمارة ، 30سال اقتصاد كشاورزي و توسعه، 

116 

RMSE آمده، دست به تناسب شاخص مقادیر به توجه با ،بنابراین .است 05/0 از کمتر نيز 

 ساختاري معادالت اساس بر ند.هست دار یمعن مدل پارامترهاي و اعداد تمامی که شد مشخص

 دامی توليدات افزایش و بهبود طرح به اعطایی تسهيالت اثربخشی ابعاد ميان ارتباط برآوردشده،

 .است شده خالصه 6 جدول در

 افزایش و بهبود طرح اعطایی تسهیالت اثربخشی ساختاری معادالت ضرایب -6 جدول

 دامی تولیدات

 نتیجه ضریب مسیر اثر

 مستقيم

 قوي مستقيم تأثير 725/0 اجرا کيفيت به برنامه منطق از

 قوي مستقيم تأثير 744/0 عملياتی نتایج به برنامه منطق از

 قوي مستقيم تأثير 753/0 اثربخشی به برنامه منطق از

 قوي مستقيم تأثير 748/0 عملياتی نتایج به اجرا کيفيت از

 قوي مستقيم تأثير 770/0 اثربخشی به عملياتی نتایج از

 غيرمستقيم

 قوي مستقيمغير  تأثير 749/0 اجرا کيفيت گري تعدیل با عملياتی نتایج به برنامه منطق از

 تأثير غير مستقيم قوي 758/0 گري نتایج عملياتی اثربخشی با تعدیلاز کيفيت اجرا به 

 تأثير غير مستقيم قوي 756/0 گري نتایج عملياتی از منطق برنامه به اثربخشی با تعدیل

 پژوهش هايیافته مأخذ:

 طرح به اعطایی تسهيالت اجراي کيفيت بهبود با که دهدمی نشان 6 جدول هايیافته

دین ب اعطایی تسهيالت عملياتی نتایج بر برنامه منطق تأثير شدت دامی، توليدات افزایش و بهبود

 تسهيالت عملياتی نتایج بهبود با همچنين، یابد؛می افزایش واحد 749/0 به 744/0 از طرح

 با این، بر عالوه یابد.می افزایش اعطایی تسهيالت اثربخشی بر اجرا کيفيت تأثير شدت ،اعطایی

 منطق تأثير شدت دامی، توليدات افزایش و بهبود طرح به اعطایی تسهيالت عملياتی نتایج بهبود

 در یابد.می افزایش 756/0 به 753/0 از یادشده طرح به اعطایی تسهيالت اثربخشی بر برنامه

 با اجرا کيفيت و (770/0) عملياتی نتایج ،گفته پيش غيرمستقيم و مستقيم ابعاد ميان از نهایت،



...... به یاثربخشی تسهیالت اعطای یارزیاب    

117 

 بهبود طرح به اعطایی تسهيالت اثربخشی بر تأثير بيشترین از (758/0) عملياتی نتایج گري تعدیل

 ند.برخوردار دامی توليدات افزایش و

 توليدات افزایش و بهبود طرح به اعطایی تسهيالت اثربخشی هايشاخص  7 جدول

یج نتابر اساس  .دهد می نشان رضوي خراسان استان در را آن فعلی وضعيت بررسی و طيور

 ميان در و بوده برخوردار (درصد 1/70) باال منطق از طرح یندب اعطایی تسهيالت آمده، دست به

 از بخش ةتوسع باالدستی اسناد با طرح تسهيالت انطباق ميزان نيز برنامه منطق هايشاخص

 و بهبود طرح به اعطایی تسهيالت این، بر عالوه است. برخوردار (درصد 9/73) منطق بيشترین

 در و بوده برخوردار (درصد 3/36) متوسط از کمتر اجرايِ کيفيت از طيور توليدات افزایش

 تناسب و بردار بهره توانایی با بانکی ضمانت مبلغ و نوع تناسب اجرا، کيفيت هايشاخص ميان

 و بوده برخوردار اجرا کيفيت کمترین از ،ترتيب به انتظاري، بازده نرخ با بازپرداخت سود نرخ

 طرح به اعطایی تسهيالت دیگر، طرف از است. تهفراهم ساخ را برداران بهره نارضایتی موجبات

 و بوده برخوردار (درصد 8/48) متوسط حد در عملياتی نتایج ازطيور  توليدات افزایش و بهبود

 انطباق ميزان و طرح تسهيالت اعطاي موفقيتهاي  شاخص عملياتی، نتایج هايشاخص ميان در

  است. بوده برخوردار عملياتی نتایج کمترین از ،ترتيب به ،اجراییهاي  نقشه با طرح مشخصات
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 طیور تولیدات افزایش و بهبود طرح به اعطایی تسهیالت اثربخشی ابعاد بررسی -7 جدول
 رتبه امتیاز تسهیالت اعطای برنامه منطق هایشاخص ردیف

 2 720/0 طرح انجام براي تسهيالت اعطاي ضرورت 1
 3 685/0 طرح اثربخشی براي الزم امکانات و ها زیرساخت وجود 2
 4 662/0 بلندمدت در طرح موفقيت ميزان 3
 1 739/0 بخش توسعة باالدستی اسناد با طرح تسهيالت انطباق ميزان 4

  701/0 ميانگين 

 رتبه امتیاز تسهیالت اعطای اجرای کیفیت هایشاخص 

 1 504/0 نياز مورد مبلغ با تسهيالت مبلغ تناسب 1

 8 273/0 انتظار مورد بازده نرخ با تسهيالت بازپرداخت سود نرخ تناسب 2

 7 321/0 بردار بهره توانایی با اقساط مبلغ تناسب 3

 4 356/0 بردار بهره توانایی با بازپرداخت زمان مدت تناسب 4

 9 260/0 بردار بهره توانایی با بانکیهاي  ضمانت مبلغ و نوع تناسب 5

 6 342/0 تسهيالت اعطاي تا درخواست زمانی فاصله تناسب 6

 5 345/0 فروش بازار بهبود در تسهيالت نقش 7
 3 363/0 تنفس دوران تناسب 8

 2 501/0 تسهيالت محل از نياز مورد مبلغ تأمين درصد 9

  363/0 ميانگين 

 رتبه امتیاز تسهیالت اعطای عملیاتی نتایج هایشاخص 

 4 361/0  طرح تسهيالت اعطاي موفقيت 1

 1 588/0  طرح اجراي بودن مناسب ميزان 2

 2 516/0 اجراییهاي  نقشه با طرح مشخصات انطباق ميزان 3

  488/0 ميانگين 

 تسهیالت اعطای اثربخشیهای  شاخص 
 بالقوه اثر

 )کارشناس(
 بالفعل اثر

 بردار( )بهره
 اثربخشی

 620/0 212/0 342/0 مرغ گوشت توليد افزایش 1

 577/0 158/0 273/0 مرغ گوشت توليد عملکرد بهبود 2

 477/0 121/0 254/0 مرغ گوشت توليدهاي  هزینه کاهش 3

4 
 گوشوت  توليود  افزوده ارزش و تبدیل ضریب افزایش

 مرغ
185/0 060/0 326/0 

 579/0 188/0 325/0 مرغ تخم توليد افزایش 5

 531/0 138/0 260/0 مرغ تخم توليد عملکرد بهبود 6

 427/0 103/0 241/0 مرغ تخم توليدهاي  هزینه کاهش 7

 263/0 046/0 176/0 مرغ تخم کيفيت بهبود 8

 268/0 044/0 166/0 مرغ تخم توليد افزوده ارزش و تبدیل ضریب افزایش 9

 664/0 266/0 400/0 پایدار اشتغال 10

 473/0 134/0 262/0 ميانگين 

 پژوهش هايیافته مأخذ:
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 توليدات افزایش و بهبود طرح به تسهيالت اعطاي عملياتی نتایج وضعيت تردید،بی

 اثربخشی نهایت، در است. رفتهتأثير پذی اعطایی تسهيالت اجراي پایين کيفيت از طيور

 تسهيالت اثربخشیهاي  شاخص ميان در و بوده درصد 3/47 معادل طرح ینبد اعطایی تسهيالت

 تبدیل ضریب افزایش (،درصد 3/2) مرغ تخم کيفيت بهبود ،ترتيب به ،یادشده طرح به اعطایی

 توليد افزوده ارزش و تبدیل ضریب افزایش و (درصد 8/26) مرغ تخم توليد افزوده ارزش و

 براي ليزرل افزار نرم خروجی نيز 3 شکل ند.را دار اثربخشی کمترین (درصد 6/32) مرغ گوشت

 دهد.می نشانرا  طيور توليدات افزایش و بهبود طرح به اعطایی تسهيالت اثربخشی گيرياندازه
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 طیور تولیدات افزایش و بهبود طرح اعطایی تسهیالت اثربخشی ابعاد ساختاری معادالت -3 شکل
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 ،3 از کمتر مدل برآورد آزادي( درجه /دو )کاي مقدار که داد نشان هایافته همچنين،

 شاخص و نود درضد از بيش (AGFI) آن ةشد تعدیل و (GFI) برازش یا تناسب خوبی شاخص

RMSE آمده، دست به تناسب شاخص مقادیر به توجه با ،بنابراین .است 05/0 از کمتر نيز 

 ساختاري معادالت اساس بر ند.هست دار یمعن مدل پارامترهاي و اعداد تمامی که شد مشخص

 طيور توليدات افزایش و بهبود طرح به اعطایی تسهيالت اثربخشی ابعاد ميان ارتباط برآوردشده،

 .است شده خالصه 8 جدول در

 افزایش و بهبود طرح به اعطایی تسهیالت اثربخشی ساختاری معادالت ضرایب -8 جدول

 طیور تولیدات

 نتیجه ضریب مسیر اثر

 مستقيم

 قوي مستقيم تأثير 674/0 اجرا کيفيت به برنامه منطق از

 قوي مستقيم تأثير 692/0 عملياتی نتایج به برنامه منطق از

 قوي مستقيم تأثير 700/0 اثربخشی به برنامه منطق از

 قوي مستقيم تأثير 696/0 عملياتی نتایج به اجرا کيفيت از

 قوي مستقيم تأثير 716/0 اثربخشی به عملياتی نتایج از

 غيرمستقيم

 تأثير غير مستقيم قوي 694/0 گري کيفيت اجرا تعدیلاز منطق برنامه به نتایج عملياتی با 

 تأثير غير مستقيم قوي 708/0 گري نتایج عملياتی از کيفيت اجرا به اثربخشی با تعدیل

 تأثير غير مستقيم قوي 702/0 گري نتایج عملياتی از منطق برنامه به اثربخشی با تعدیل

 پژوهش هايیافته مأخذ:

 طرح به اعطایی تسهيالت اجراي کيفيت بهبود با که دهدمی نشان 8 جدول هايیافته

دین ب اعطایی تسهيالت عملياتی نتایج بر برنامه منطق تأثير شدت طيور، توليدات افزایش و بهبود

 تسهيالت عملياتی نتایج بهبود با همچنين، ؛یابدمی افزایشواحد  694/0 به 692/0 از طرح

 تسهيالت اثربخشی بر اجرا کيفيت تأثير شدت ،طيور توليدات افزایش و بهبود طرح به اعطایی

 و بهبود طرح به اعطایی تسهيالت عملياتی نتایج بهبود با این، بر عالوه. یابدمی افزایش اعطایی

 از یادشده طرح به اعطایی تسهيالت اثربخشی بر برنامه منطق تأثير شدت ،طيور توليدات افزایش
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 ،گفته پيش غيرمستقيم و مستقيم ابعاد ميان از نهایت، در یابد.می افزایش واحد 702/0 به 700/0

 بيشترین از (708/0) عملياتی نتایج گري تعدیل نقش با اجرا کيفيت و (716/0) عملياتی نتایج

 ند.برخوردار طيور توليدات افزایش و بهبود طرح به اعطایی تسهيالت اثربخشی بر تأثير

  پیشنهادها و بندیجمع

 و دام توليد افزایش هاي طرح به اعطایی تسهيالت اثربخشی ارزیابی به ة حاضر،مطالع در

 شرح به آمده دست به نتایج خالصه ،اساس این بر شد. پرداخته رضوي خراسان ناستا در طيور

 :است زیر

 باال سطح داراي «طيور»و « دام» توليدات افزایش و بهبودهاي  طرح به اعطایی تسهيالت منطق -

 برنامه منطقهاي  شاخص ميان در همچنين، .است درصد 1/70و   2/72، ترتيب به و بوده

 باالدستی اسناد با طرح تسهيالت انطباق ميزان شاخص یادشده،هاي  طرح به تسهيالت اعطاي

  .است برخوردار امتياز بيشترین از طرح دو هر در بخش ةتوسع

 «طيور»و « دام» توليدات افزایش و بهبودهاي  طرح به اعطایی تسهيالت اجراي کيفيت -

 ميان در همچنين، .است درصد 3/36و  0/37، ترتيب به و بوده پایين سطح داراي

 نوع تناسب هاي شاخص طرح دو هر در تسهيالت اعطاي طرح اجراي کيفيت هاي شاخص

 با تسهيالت بازپرداخت سود نرخ تناسب بردار، بهره توانایی با بانکیهاي  ضمانت مبلغ و

 امتياز کمترین از ،ترتيب به بردار، بهره توانایی با اقساط مبلغ تناسب و انتظار مورد بازده نرخ

  است. شده برداران بهره نارضایتی موجب و بوده برخوردار اجرا کيفيت در

 «طيور»و « دام» توليدات افزایش و بهبودهاي  طرح به اعطایی تسهيالت عملياتی نتایج -

 متوسط سطح در تقریباً حوزه دو هر در طرح اجراي عملياتی نتایج که است آن گویاي

 نتایج هاي شاخص ميان در همچنين، .است درصد 8/48و  3/54، ترتيب به و فتهیا تحقق

 ميزان و طرح تسهيالت اعطاي موفقيت ميزانهاي  شاخص یادشده،هاي  طرح عملياتی

 تسهيالت در امتياز کمترین از ،ترتيب به ،اجراییهاي  نقشه با طرح مشخصات انطباق
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 اعطاي عملياتی نتایج وضعيت تردید، بی است. بوده برخوردار ها طرح یندب اعطایی

مورد نظر تأثير  اعطایی تسهيالت طرح اجراي پایين کيفيت از هاطرح یندب تسهيالت

 است. رفتهپذی

 تقریباً «طيور»و « دام» توليدات افزایش و بهبودهاي  طرح به اعطایی تسهيالت اثربخشی -

  .است درصد 3/47و  9/48، ترتيب به و بوده متوسط سطح داراي

 دامی، توليدات افزایش و بهبود طرح به اعطایی تسهيالت اثربخشیهاي  شاخص ميان در -

 و شير توليد افزوده ارزش و تبدیل ضریب افزایش شير، کيفيت بهبودهاي  شاخص ،ترتيب به

 ند.برخوردار اثربخشی کمترین از قرمز گوشت توليد افزوده ارزش و تبدیل ضریب افزایش

 طيور، توليدات افزایش و بهبود طرح به اعطایی تسهيالت اثربخشیهاي  شاخص ميان در -

 توليد افزوده ارزش و تبدیل ضریب افزایش مرغ، تخم کيفيت بهبودهاي  شاخص ،ترتيب به

 اثربخشی کمترین از مرغ گوشت توليد افزوده ارزش و تبدیل ضریب افزایش و مرغ تخم

 ند.برخوردار

 استان کشاورزي بخش در بررسی مورد برداران بهره به اعطایی تسهيالت کلی، طور به -

 نامناسب شرایط همچون مختلف عوامل دليل به بررسی مورد هاي سال در رضوي خراسان

 و خشکسالی سرمازدگی، مقررات، و قوانين در تغيير ،بررسی مورد دوره بر حاکم اقتصادي

 .است نبوده برخوردار مناسب اثربخشی از بانکی، منظا مساعدت و همراهی عدم سرانجام،

 کشاورزي جهاد سازمان ریزانبرنامه و مسئوالن به توان می آمده، دست به نتایج به توجه با

  :شرح زیر ارائه کرد پيشنهادهایی به رضوي خراسان ستانا

 توسعه و احداث انطباق ها وطرح به بهينة منابع تخصيص، مالی منابعبا توجه به محدودیت  -

 براي الزم امکانات و هازیرساخت وجود تر بررسی دقيق و بخش باالدستی اسناد با هاطرح

 ؛آنها اجراي
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 به توجه با همچنين، و آن اقساط مبلغ کاهش و تسهيالت بازپرداخت زمان مدتافزایش  -

 سود نرخبازتعریف  اقتصادي،هاي  بخش سایر به نسبت کشاورزي بخش ترپائين بازدهی

؛ آن ذیلهاي  طرح و بخش این انتظار مورد بازده اساس بر اعطایی تسهيالت بازپرداخت

 گسترش و بانکی سنگينهاي  ضمانت کاهش براي الزم تمهيدات بينی پيش ،افزون بر این

 و امالك ها، دارایی سایر به شهري ملکی اسناد بر صرف تأکيد از آنها شمول دایره

 ؛برداران بهره غيرشهريهاي  سرمایه

 مراحل در آنها مصوب اجراییهاي  نقشه با ها طرح مشخصات انطباق ميزانتر  بررسی دقيق -

 ؛محدود مالی منابع بهينه تخصيص منظوربه مختلف زمانی

 ازبرخوردار  بردارانبهره و هاطرح به ترتيب اولویت، ، بهمحدود مالی منابع بهينه تخصيص -

 ؛باالتر عملکرد و وريبهره افزوده، ارزش

 سررسيد زمان تطابق ميزان افزایش منظور به برداران بهره از دقيق اطالعاتی پایگاه ایجاد -

 و ؛اعطایی تسهيالت اثربخشی افزایش در راستاي محصول فروش فصل با تسهيالت

 اتخاذ با ،ویژه به و اندشده مواجه خسارت با که بردارانیبهره براي تسهيل شرایط تمدید -

 بيمه به بيمه هايشرکت و کشاورزي بخش بردارانبهره هاي مناسب، تشویقسياست

 .اعطایی تسهيالت اثربخشی افزایشدر راستاي  کشاورزي محصوالت

 تسهيالت کنندة دریافت کشاورزان از بخشی که است آن از حاکی شواهد نهایت، در

 و مرمت معيشتی، و مصرفی نيازهاي تأمين قبيل از غيرکشاورزي هايزمينه در را آن کشاورزي

 اقتصادي هايفعاليت مسافرت، قبلی، هايبدهی و دیون پرداخت ساختمان، احداث

 کشاورزي بانکی تسهيالت نقش مهم به توجه با رسانند.می مصرف به و... غيرکشاورزي

 و بررسی حاضر، مطالعه تکميل در، کشاورزي بخش شکوفایی در بردارانبهره به یافته تخصيص

 و ميدانی دقيق، پژوهشی قالب در ،مورد نظر تسهيالت انحراف بر مؤثر ايهمؤلفه شناسیآسيب

 بود. واهدخ راهگشا ،جانبه همه
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