
 

 مقاله پژوهشی

 ها در بخش کشاورزیتحلیل اثرات هدفمندسازی یارانه

 رام()مورد مطالعه: بخش مرکزی شهرستان چ
 

 3و محبوبه آسیمه 2مجید صداقتی، *1پورمهدی نوری
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 چکيده

ها در بخش كشلاورزی شهرستان چرام واقع در استان كهگيلويه و پژوهش حاضلر با هدف بررسلی و تحلي  اثرات هدفمندسلازی يارانه

كشللاورزان بخش مركزی شللهرسللتان چرام بودند. رويکرد حاك  در اين مطالعه  تن از 0502آماری پژوهش ی بويراحمد انجام گرفت. جامعه

ی عميق با كشاورزان مطلع گردآوری شد. تکنيک تجزيه و ها از طريق انجام مصاحرهلللل كمی( بود. در بخش كيای ابتدا دادهتلايقی )كيای 

نار  93گيری هدفمند و شللاخص اشللراع نظری ی مورد مطالعه با اسللتااده از روش نمونهها در اين بخش، تحلي  محتوا و نمونهتحلي  داده

ها در بخش كشللاورزی و تر نسللرت به طرح هدفمندسللازی يارانهانتخاب گرديد. در بخش كمی پژوهش برای بدسللت آوردن ديدگاه جامع

ها در اين بخش ها مرادرت ورزيده شد. تجزيه و تحلي  دادهيارانههای ثانويه قر  و بعد از هدفمندسازی آوری دادهشناخت اثرات آن، به جمع

سته كه پنج دنشان داد صورت گرفت. نتايج حاص  از تحلي  محتوا در قال  سه مرحله كد گذاری باز، محوری و انتخابی  SPSSبا نرم افزار 

ازی سشاورزان، كاهش كيايت زندگی كشاورزان، بهينهكهای اقتصادی افزايش هزينههای توليد محصلولات كشاورزی، عام  )افزايش هزينه

ها بر بخش كشاورزی بوده است. هدفمندسازی يارانهترين تیثيرات از مه های زيست محيطی( های انرژی و كاهش آلودگیدر مصرف حام 

  و محصولات كشاورزی قر ی ميانگين زوجی سطم زيركشت و عملکردهمچنين نتايج حاصل  از بخش كمی پژوهش با اسلتااده از مقايسه

از آن  نسرت به قر ها هدفمندسازی يارانهسلطم زيركشلت گوجه فرنگی و خيار سرز بعد از  ،كه دادنشلان نيز ها هدفمندسلازی يارانهبعد از 

هندوانه بعد از فرنگی، جو دي  و افزايش يافته و سطم زير كشت برنج و گندم آبی كاهش يافته است و ميزان عملکرد گوجهداری بطور معنی

افزايش يافته اسلت. در صورتيکه، در ساير محصولات از نظر سطم زيركشت و داری بطور معنینسلرت به قر  از آن ها هدفمندسلازی يارانه

ی های كشاورزداری مشلاهده نشلده است. بنابراين، با توجه به نتايج حاص  از پژوهش طرح هدفمندسازی يارانهعملکرد تااوت آماری معنی

شود مراجع خيربر از قري  وزارت جهاد كشاورزی و آنچنان كه بايد تیثير مطلوبی بر بخش كشلاورزی نداشلته اسلت. از اين رو، پيشلنهاد می

 های انرژی را در دستور كار قرار دهند.های توليد و حام گذاری، سازوكارهای لازم برای كاهش قيمت نهادههای بانی امر قيمتسازمان
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 مقدمه

حملايلت از توليدات بخش كشلللاورزی به دلي  نقش آن در 

برقراری امنيلت غلذايی و ريسلللک بلاللا در توليد محصلللولات 

، 0يوشی هيسا)كشاورزی، از ديرباز مورد توجه جهانيان بوده است 

(. 0923سلامی و سرايی شاد،   0930جلاليان و همکاران،   0100

به طوريکه، اين امر در اغل  كشورهای در حال توسعه كه بخش 

ها نقش كليدی ی اقتصادی و اجتماعی آنكشلاورزی در توسلعه

يز ی ندارد حائز اهميت بيشتری بوده و حتی سازمان تجارت جهان

ها مجاز دانسته های حمايتی را از سلوی دولتاعمال برخی روش

جلالی،   0936احمد پور برازجانی و صللروحی صللابونی، اسللت )

های در اين راسللتا، يکی از سللياسللت (.0115، 0كرورسللی  0923

كه در اغل  كشورها جهت حمايت از توليد كننده مه  اقتصلادی 

يا مصرف كننده اتخاخ گرديده از طريق پرداخت يارانه بوده است 

 (.0936احمد پور برازجانی و صروحی صابونی، )

باشللد كه ای دولت میدر واقع، يارانه شللام  هر اقدام مداخله

ورزان، از جمله تعرفه، موج  افزايش قيمت پرداخت شده به كشا

ی در گذاری واردات و قيمت پشتيرانی، و همچنين سرمايهسهميه

گردد ها، آموزش و پرورش و ارتقاء بازار و نظارت میزيرسلللاخت

 (.0101، 9و دايموند لاوليس_گرادی )

هلای پس از پيروزی انقلاب اسللللامی در سلللال در ايران نيز

های حمايت دولت از ترين سلللياسلللتای توليد از مه هيلارانله

 ها در دسترس آنانكشاورزان بوده است كه با عضويت در تعاونی

و هدف از پرداخت  (0930 امانی، وبريمانی ) ه اسللتگرفتقرار می

ها، تقويت بخش كشللاورزی و توانمندی توليد در داخ  اين يارانه

ش كميت توليد، افزايش رقابت پذيری و بهرود كيايت برای افزاي

محصلللوللات توليدی و حمايت از توليدكنندگان از طريق كاهش 

                                                                                                                                                                                                 
0- Yoshihisa 

0- Kubursi 

9- Graddy-Lovelace & Diamond  

های توليد و در نهايت پايين نگه داشتن قيمت توليدات اين هزينه

های و يارانه (0929)پرمه، بخش در بازار مصلللرف بوده اسلللت 

 توليدكنندگان كشاورزی در ايران بيشتر بهتخصيص داده شده به 

ها، هلای كود شللليميايی، بذر، نهال، سلللموم و واكسلللننهلاده

آلات، تسلهيلات بانکی، خريد تضمينی محصولات اساسی، ماشلين

شده ی محصولات كشاورزی، آموزش و پژوهش پرداخت میبيمه

مهربانيان و   0923ها، انهوزارت بازرگانی و هدفمندی ياراسللت )

 (.0921موخنی، 

از طرفی، در چند سلال اخير همگام با حركت دولت به سمت 

ها و سازی و كاهش سه  خود از اقتصاد، بحث يارانهخصلوصلی

 یمقدستر مورد توجه قرار گرفته است )ها بيشهدفمندسلازی آن

عنوان يکی از  ها، بهيارانهسللازی هدفمند( و 0930و شللرافتمند، 

محورهای طرح تحول اقتصللادی، از اهميت خاصللی در اقتصللاد 

بطوريکه، . (0935خدابخشی و كرمی، ) استبوده ايران برخوردار 

با هدف تخصلليص  0923ها در سللال قانون هدفمندسللازی يارانه

ی پرداختی به كالاها و خدمات نهايی، تصلللوي  و به هلايلارانله

های اقتصادی، مركز تحقيقات و بررسیمرحله اجرا در آمده است )

 51اين قانون  2ی ( و در ماده0930مقدسی و شرافتمند،   0931

در جهت حمايت درصد  91درصد از منابع حاصله برای خانوارها، 

 01های كشلللاورزی و صلللنعت و های توليدی در بخشاز بنگاه

های های جاری و عمرانی دسللتگاهدرصللد برای پوشللش هزينه

گذاری نيز جهت 5ی دولتی در نظر گرفته شللده اسللت و در ماده

های غير نقدی و بهرود خدمات هلا به سلللمت پرداختپرداخلت

مركز بوده اسلللت )بهلداشلللت، آموزش، تیمين اجتماعی و غيره 

(. ليکن با اجرای 0930های مجلس شلللورای اسللللامی، پژوهش

ها كمک به صنعت، كشاورزی و خدمات تا قانون هدفمندی يارانه



 513      ها در بخش کشاورزیلیل اثرات هدفمندسازی یارانهتح نوری پور و همکاران، 

های را به حدودی ناديده گرفته شللده اسلللت كه اين امر نگرانی

 (.0930و امانی، بريمانی همراه داشته است )

با مطرح شدن بحث ی حائز اهميت اين اسلت كه اخيراً نکته

متوق  شلللدن و ها ی يارانهسلللازدوم هدفمند یاجرای مرحلله

های مختل  ثير زياد اين امر بر بخشیو ت هلای پرداختیيلارانله

 ای درهنوز مطالعات گستردهاقتصلادی از جمله بخش كشاورزی 

و مشخص نيست كه اين طرح  اين زمينه صلورت نگرفته اسللت

اسللکندری و چه تیثيراتی بر بخش كشللاورزی داشللته اسللت )

. (0936اسللماعي  نيا و وصللای اسللاسللتانی،   0934همکاران، 

بنابراين، پژوهش حاضلللر با هدف تحلي  اثرات هدفمندسلللازی 

شلهرستان چرام بود تا با  بخش مركزیهای كشلاورزی در يارانه

 ی آن كمکاين طرح به توسللعهابعاد مكرت و منای شللناسللايی 

نمايد. بر اين اسلاس، سوال مطرح شده در اين تحقيق اين است 

های بخش ها چه اثراتی بر فعاليتكه، طرح هدفمندسللازی يارانه

 مذكور داشته است؟ كشاورزی در شهرستان

 

 مبانی نظری

های شود كه در سالادبيات پژوهش مشاهده می با مروری بر

ها مطالعات متنوعی انجام ی هدفمندسلللازی يارانهاخير در زمينه

شللده اسللت كه در خي  به تعدادی از مطالعات تجربی صللورت 

ی موضوعی با توجه به محدودهگرفته در داخ  و خارج از كشلور 

 گردد.اشاره می

در پژوهش خود بلا هللدف بررسلللی اثرات  (0932طلاهری )

های انرژی بر اقتصللادی و زيسللت محيطی افزايش قيمت حام 

بخش كشلاورزی به اين نتيجه دسلت يافت كه با اعمال سناريو 

های انرژی، سللطم توليد، تقاضللای داخلی، افزايش قيمت حام 

اشلتغال، صادرات، تقاضای واسطه، تقاضای خانوارهای شهری و 

اهش يافته، ولی قيمت فعاليت، قيمت داخلی و قيمت روسللتايی ك

های كشللاورزی و مقدار واردات اين نهاده سللرمايه برای فعاليت

محصللولات افزايش خواهد يافت. از سللويی ديگر مقدار انتشللار 

 های سللايرهای هوا كمتر شللده و هزينه تخري  در فعاليتآلاينده

 يابد.كشاورزی و زراعت و باغداری كاهش می

تیثير در پژوهشلی با هدف بررسی  (0934) پرمه وكهنسلال 

 يکی ازدر ايران،  بخش كشللاورزی رهای پرداختی بكاهش يارانه

كاهش توليد  را های بخش كشلللاورزیاثرات مه  كاهش يارانه

 بيان كردند. زايی آن اين بخش و در نتيجه، كاهش اشتغال

ای با هدف بررسی در مطالعه (0934اسلکندری و همکاران )

های انرژی بر روند متغيرهای كلان در آثار هدفمندسلللازی يارانه

بخش كشللاورزی به اين نتيجه دسللت يافتند كه افزايش قيمت 

( 0939( و دوم )0923های انرژی در فازهای نخسلللت )حلامل 

نگين نرخ رشللد شللود كه مياها موج  میهدفمندسللازی يارانه

درصلللد،  50/0هللای زراعللت و بللاغللداری توليللدات زير بخش

درصلللد افزايش و  10/1داری درصلللد و جنگ  01/1ماهيگيری 

های كاهش يابد و ميانگين نسلللری زير بخش -00/0داملداری 

ماهيگيری  درصد، 23/1درصد، دامداری  56/1زراعت و باغداری 

رای دو شلوا درصلد پس از اج 00/1درصلد و جنگلداری  10/0

 باشد.

های در پژوهش خود اثر سياست (0935باريکانی و شهرازی )

وری ك  عوام  توليد بخش ها را بر بهرهاز نهاده ایيارانهحمايت 

كشلاورزی در ايران مورد بررسی قرار دادند. نتايج پژوهش نشان 

وری ك  ها بر بهرهادهاز نهای يارانهداد كه اثر سللياسللت حمايت 

درصللد است. اما در  53عوام  توليد در كوتاه مدت منای و برابر 

 باشد.دار میدرصد و معنی 09بلندمدت برابر 

اثرهللای تحليل   (0935و همکلاران ) شلللهركیی مطلالعله

ا ب آب كشاورزی بر بخش كشاورزی ايران یيارانه سازیهدفمند

 پژوهش نتايجبود.  پذيرمدل تعادل عمومی محاسللرهاز اسللتااده 

آب كشللاورزی از سللويی موج   یكاهش يارانه ،كه دادنشللان 

دار مصللرف خانوارهای روسللتايی شللده و از سللوی كاهش معنی

های توليد در بخش ديگر، باعث افزايش شللاخص قيمت و هزينه

 گردد.كشاورزی می
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مقايسه تیثير در پژوهش خود به  (0935كرمی ) خدابخشلی و

های ناتی و گاز طريعی بر های فرآوردهسلياست هدفمندی يارانه

پرداختند.  های صللنعت، كشللاورزی و خدماتروی رشللد بخش

های پرداختی دهد كه با حذف يارانههای تحقيق نشلللان میيافته

ها به سلللطم های انرژی و افزايش قيمت اين حام بله حلامل 

هلای توليدات در بخش كشلللاورزی، به دلي  وابسلللتگی قيملت

 هایهای انرژی و به دنرال آن قيمتتر به حام ای پايينواسللطه

های اقتصللادی، افزايش تر نسللرت به سللاير بخشنسللری پايين

 یی اين موضللوع اسللت، كه يارانهدهنده يابد. اين امر نشللانمی

 اورزی باشد. تواند دارای اثر مكرت بر بخش كشانرژی نمی

در بررسی اثرات  (0936اسلماعي  نيا و وصلای اسلاستانی )

های انرژی بر توليد و قيمت در بخش كشللاورزی به قيمت حام 

ا به هاين نتيجه دست يافتند كه اجرای قانون هدفمندسازی يارانه

بخش دليل  افزايش قيمللت انرژی، اثرهللای توليلدی بللاللای بر 

شلللود شلللاخص قيمللت كشلللاورزی دارد. بطوريکله، برآورد می

درصلللد افزايش يلابللد. همچنين  20هلای دامی بيش از فرآورده

 های اقتصادی را تای ك  بخشتواند ستاندهاجرای اين قانون می

های مختل  درصللد كاهش دهد كه اين كاهش برای بخش 3/4

های ولاقتصادی متااوت است. در اين تحلي  بخش ساخت محص

درصلللد و  54/05غلذايی، آشلللاميدنی، توتون و تنراكو در حدود 

درصلللد دچار كاهش توليد  15/1زراعلت و بلاغلداری در حلدود 

 شوند.می

تحلي  تیثير در پژوهش خود به  (0939) همکاران و يیصحرا

ها بر خانوارهای روسللتايی دهستان اجرای قانون هدفمندی يارانه

نتايج نشان داد پرداختند.  شلهرسلتان كرمانشللاهدر درود فرامان 

بر خانوارهای  ها تاثيرات متااوتی رااجرای قانون هدفمندی يارانه

تللوان بله روستايی گذاشته است كه از مهمترين اين تیثيرات می

خانوارهای روستايی، بروز  یهلللای اقتصلللادافلللزايش هزينللله

 درت خريد روسلللتاييان، كمرنگاختللافلات خانوادگی، كاهش ق

ميان جوانان، كاهش امنيت غذايی  شللدن فرهنللللگ كللللار در

در مصرف آب و برق و سلوخت در ميلان سازی بهينهروستاييان، 

گرايی در بين روسللتايی و كاهش فرهنگ مصللرف خانوارهللللای

 خانوارهای روستايی اشاره كرد.

ميزان افزايش در پژوهش خود  (0939گوران و همکللاران )

 یدر اثر حذف يارانهرا قيمت تمام شللده محصللولات كشللاورزی 

ت دس نتايج به قرار دادند.بررسی  مورد استان مازندراندر ها نهاده

كه يک درصلللد تغيير در قيمت  دادنشلللان از اين پژوهش آمده 

های بذر و كود، قيمت تمام شلللده برنج ك  اسلللتان را به نهاده

 درصلد و قيمت تمام شده ارقام مرغوب را به ميزان 14/1ن ميزا

دست آمدن روند  همچنين با به درصلد افزايش خواهد داد. 00/1

ير ثیی و تسازها پس از اجرای طرح هدفمندتغييرات قيمتی نهاده

 یهآن بر كشلش قيمتی محصول، مشخص شد كه با حذف ياران

 15/1ه ميزان ی برنج ك  اسلللتان بها، قيمت تمام شلللدهنهاده

درصلللد افزايش خواهد  01/1درصلللد و ارقام مرغوب، به ميزان 

 . داشت

( در پژوهشلللی با هدف بررسلللی 0930جلاليان و همکاران )

ها بر وضعيت اثرات كوتاه مدت اجرای طرح هدفمندسلازی يارانه

 نريز در استان فارس به ايكشلاورزی روسلتاييان شلهرستان نی

  ها حداقنتيجه دست يافتند كه اجرای طرح هدفمندسازی يارانه

ها و داری منجر به افزايش هزينهدر كوتلاه ملدت بله طور معنی

های توليد با استااده ی هزينهكاهش درآمدها شلده است. مقايسه

ندم، ی توليد گاز آزمون تی مستق  نيز نشان داد كه به جز هزينه

 33ها با احتمال بعد از هدفمندی يارانهی توليد خرت و جو هزينله

  ی درآمد حاصدرصد بيشتر از قر  بوده است. همچنين مقايسه

از چهار محصللول در دو دوره نشللان داد كه جز درآمد حاصلل  از 

داری بعد از كشللت كلزا، درآمد سللاير محصللولات به طور معنی

هدفمندسازی نسرت به قر  كاهش يافته است. همچنين به دلي  

ها بعد از هلای سلللوخلت، ماشلللين آلات و نهادهزايش هزينلهاف

ها و ماشللين آلات از هدفمندسللازی، شللاخص اسللتااده از نهاده

ی به كارگيری دهندهمطلوبيلت علددی برخوردار بوده و نشلللان



 511      ها در بخش کشاورزیلیل اثرات هدفمندسازی یارانهتح نوری پور و همکاران، 

 ها است. حساب شده و كارآمد اين نهاده

توليد  ی اثر حذف يارانهبه ارزياب (0930عليجانی و همکاران )

در بخش كشلاورزی پراختند. نتايج پژوهش نشان داد كه، توليد، 

های زراعت، دامداری و مرغداری ارزش افزوده و صادرات فعاليت

های موجود در بخش كشاورزی در هر سه تر از ساير فعاليتبيش

سلناريو كاهش يافته اسلت. همچنين، تقاضای نيروی كار در زير 

خدمات كشلللاورزی و مرغداری نيز كاهش نشلللان هلای بخش

های ی توليد بر واردات فعاليتدهلد. از سلللويی حلذف يارانهمی

اين سلللياسلللت بر سلللاير  ماهيگيری اثر منای دارد. در حاليکه،

 ها اثر مكرت داشته است.فعاليت

ی هاها و فرصتچالشدر پژوهشی  (0930ملکی و همکاران )

را مورد بررسی  بخش كشلاورزی یی يا حذف يارانهسلازفمندهد

های بخش كشاورزی حذف يارانهقرار دادند. نتايج نشلان داد كه، 

همچون كاهش اشلللتغال، كاهش منای زيادی  توانلد ترعلاتمی

گذاری، افزايش قيمت عوام  توليدی، حذف كشللاورزان سللرمايه

ش كشلللاورزی بر توليد و خودكاايی ملی در بخخرده پلا و غيره 

 .داشته باشد

با بررسللی اثرات رفاهی حذف  (0922موسللوی و همکاران )

های كود شليميايی در فرآيند توليد محصول خرت در استان يارانه

ی كود شللليميايی منجر به فلارس نشلللان دادند كه حذف يارانه

ده های توليد و كاهش سلودآوری محصول خرت شافزايش هزينه

 است.

به بررسلللی اثر كاهش يارانه  (0926يرايی و اكرری مقلدم )پ

بخش كشلللاورزی )فعاليت زراعت( بر سلللطم توليد بخشلللی و 

درآمدی خانوار روسلتايی و شهری پرداختند. نتايج پژوهش نشان 

ها اثر ی بخش كشلللاورزی بر كليه بخشداد كله كلاهش يارانه

چنين اين سلياسلت بر درآمد خانوارهای شهری و منای دارد. هم

 روستايی تاًثير منای داشته است.

                                                                                                                                                                                                 
0- Sibande  

0- Lopez  

 یيارانه نيز به بررسللی تیثير (0101) 0و همکاران سللی بند

 .پرداختند كشللور مالاوی در خرت بر بازاريابی كشللاورزی ورودی

 عام ت سطم افزايش به مزرعه ورودی یيارانه كه داد نشان نتايج

 به اين كندكمک می كوچک كشاورزان برای خرت بازار در عرضه

 رتگسللترده مزايای یارائه يارانه پتانسللي  سللياسللت معنی كه،

 . دارد خارجی را

در پژوهش خود دللايل  پرداخت  (0101) 0و همکلاران لوپز

 كردند. نتايجبررسی  نيچی را در كشاورزبخش  ديجد یهاارانهي

 و اقتصللادی رشللد بالای نرخ جمله: از ملی، عوام  كه داد نشللان

 افزايش در اصلللی یانگيزه اقتصللاد، در پايين كشللاورزی سلله 

 است.  بوده ی توليديارانه

 یبرا را ارانهي اثراتدر پژوهش خود  (0104) 9گائو و همکاران

د دام، شلللدت چرا، و درآمد دامداران تعدا بر رویحااظت از مرتع 

 . نتايجكردند تحلي  ساختاری مدل با استااده از يک مغولستان در

 مورد اسللتااده توسللر مقدار مرتع با افزايش يارانه كه داد نشللان

 شود. می كنترل خانواده

و  یاجتماع اثراتتحلي   (0104)  6تيان و همکاران یمطالعه

 یهمنطق در يیروستا یتوسعه بر ارانهي یهااسلتيسل یصلاداقت

ا در هيارانهی سللازهدفمند كه داد نشللان بود. نتايج نگيپ اچهيدر

و  های كشاورزیسلازنده سليست  رشلد باعث بخش كشلاورزی

شللود. ی كشللاورزی در بسللياری از روسللتاها میكاهش هزينه

هللای توانللد در جللاهللايی كلله از نظر منللابع زمينهمچنين می

ها جهت رسللليدگی به نابرابری در كشلللاورزی فقيرند به خانواده

 های كشاورزی كمک كند.منابع زمين

ی هلای انجلام شلللده در زمينهبلا توجله بله نتلايج پژوهش

های اعطا توان عنوان نمود كه، يارانهها میهدفمندسلللازی يارانه

 ی پرداختشده در بخش كشاورزی با توجه به ميزان، نوع و نحوه

توانلد دارای آثار مكرت و منای فراوانی بر بخش كشلللاورزی می

9- Gao  

6- Tian  
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 هامواد و روش

اين مطلالعله به لحاگ هدف كاربردی و از نظر پاراداي ، جزء 

تحقيقات آميخته در دو بخش كيای )به منظور توصي  تجربيات 

 رااين تحقيق ی آماری جامعه باشد.و باورهای فردی( و كمی می

واقع در  ( =0502N) مركزی شلهرستان چرامبخش  كشلاورزان

  .دهنداستان كهگيلويه و بويراحمد تشکي  می

در  راًيمتر مربع، تقر لويك 0035شلهرسلتان چرام با مسللاحت 

ستان شهر نيواقع شده، مركز اكهگيلويه و بويراحمد مركز استان 

و  یدرجه شرق 16/51 ی،درجه شمال 90شلهر چرام اسلت كه در 

 ماتيواقع شده است. از نظر تقس ايسلطم در از یمتر 194ارتااع 

 6، دو شللهر، (ابيو سللرفار یمركز) دو بخش یدارا یكشللور

شللهرسللتان در سللال  نيا تي. جمعتاسلل یآباد 041دهسللتان و 

 04200خانوار بوده كه  2231نار در قال   56999برابر با  0935

 .(0935 ران،ي)مركز آمار ااست  نار زن بوده 04190مرد و  نار

ها در بخش كيای تحلي  محتوا تکنيک تجزيه و تحلي  داده

كه در اين بخش،  گيری هدفمند انتخاب شده است.و روش نمونه

رسلللليدن بلللله اشللللراع تا  ی عميقمصلاحرهها از طريق داده

 نار گردآوری شد.  93در بين تئوريلک 

با اسلللتااده از  های كيایبله طور كلی مراحل  پردازش داده

 است:زير تکنيک تحلي  محتوا به صورت 

دسته  -9استخراج كدهای باز  -0ها، مرور متن مصلاحره-0

ها از نظر قرابت ماهومی و تشلللکي  طرقات ماهومی بندی گويه

ی تشللکي  سللاختار ماتريس و ارائه -6در قال  كدهای محوری 

 .  (0332، 0ربيناستروس و كوها )يافته

در بخش دوم كلله مربوب بلله بخش كمی پژوهش بود برای 

تر نسلللرت به طرح هدفمندسلللازی بدسلللت آوردن ديدگاه جامع

                                                                                                                                                                                                 
0- Strauss & Corbin 

آوری ها در بخش كشللاورزی و شللناخت اثرات آن، به جمعيارانه

های هلای ثانويه مرادرت ورزيده شلللد كه بدين منظور، دادهداده

رد محصولات كشاورزی مربوب به سطم زير كشت و ميزان عملک

ی ( از طريق اداره0926-0934های )ی زمانی سلللالدر فاصلللله

آوری گرديد و سللعی شد جهاد كشلاورزی شلهرسلتان چرام جمع

ی قر  و ی مورد مطالعه در دو مرحلهوضللعيت كشللاورزی منطقه

ها با يکديگر مقايسلله شللود. كه بدين بعد از هدفمندسللازی يارانه

ی يهفرض ی ميانگين جاتی استااده شد.منظور از آزمون مقايسله

پژوهش در اين بخش اين بود كه بين سطم زير كشت و عملکرد 

ها تااوت معناداری محصللولات قر  و بعد از هدفمندسللازی يارانه

ها در اين بخش با استااده از نرم وجود دارد. تجزيه و تحلي  داده

 انجام گرفت. SPSSافزار 

 نتايج و بحث 

به منظور تحلي  نظرات كشلاورزان نسرت به در اين پژوهش 

ها با استااده از آوری دادهها پس از جمعآثار هدفمندسلازی يارانه

س از و پ شده ها به متن تردي ی مصاحرهكليهی عميق مصاحره

 03مرور سلطر به سطر متن مصاحره با استااده از كد گذاری باز 

ها اشاره به آن 0ماهوم كليدی از آن اسلتخراج شد كه در جدول 

 شده است. 

به منظور سهولت در درا خواننده از كدهای استخراج سهس 

 بر اساسكدهای مربوطه بندی ارتراب و گروهاز  مقوله پنجشلده، 

 و در)كدگذاری محوری(  بدسلللت آمدقرابلت معنايی با يکديگر 

(. كه اين 0)جدول  های پژوهش حاضللر قرار گرفتمحور تحلي 

های توليد محصولات كشاورزی، از: افزايش هزينهمقولات عرارتند 

كشللاورزان، كاهش كيايت زندگی های اقتصللادی افزايش هزينه

های انرژی و كاهش سللازی در مصللرف حام بهينه ،كشللاورزان

در ادامه به تشللريم هر يک از كه  های زيسللت محيطیآلودگی

 .خواهي  پرداخت پنجگانههای مقوله



 511      ها در بخش کشاورزیلیل اثرات هدفمندسازی یارانهتح نوری پور و همکاران، 

  

 باز( ی)كدگذار یكشاورز بخش در هاارانهي یهدفمند طرح به نسرت اورزانكش دگاهيد. 6 جدول

 یفراوان یديكل مفهوم كد
 90 یكشاورز ادوات دستمزد شيافزا 0
 90 یزندگ یلوازم ضرور نيتیم یبرا اضطراب و ینگران شيافزا 0
 90 درآمد كاهش 9
 00 یديتول محصولات تيايك یتياهم یب 6
 90 يیغذا دموا ديخر قدرت كاهش 5
 00 یاجتماع یناهنجار شيافزا 4
 90 جامعه نييپا قشر در فقر شيافزا 1
 00 نيگزيبه شغ  جا یآور یو ضرورت رو یكشاورز رونق عدم 2
 03 صادرات كاهش و یشتيمع كشت 3
 90 انداز پس كاهشو  یزندگ یهانهيهز شيافزا 01
 91 يیايميش كود مصرف كاهش 00
 95  يزوئگا متيق شيافزا 00
 91 شخ  متيق شيافزا 09
 96 بازار متيق ثرات فقدان 06
 00 شهرها كلان و شهرها به مهاجرت شيافزا 05
 05 یكشاورز محصولات یمهيب یبرا مناس  تيريمد عدم 04
 96 یكشاورز بخش در آب متيق شيافزا 01
 99 يیغذا تيامن كاهش ،ینگينقد كمرود ،یضرور  يوسا متيق شيافزا 02
 94 یانرژ یهاحام  یسازنهيبه 03
 95 یكشاورز بخش داتيتول كاهشو  كشت ريز سطم كاهش 01
 05 آب ینهيبه مصرف 00
 94 يیايميش كود متيق شيافزا 00
 90 برق متيق شيافزا 09
 96 بذر متيق شيافزا 06
 00 یكشاورز بخش در تيفعال یزهيانگ عدم 05
 94 يیايميش سموم مصرف كاهش 04
 90 نيزم یاجاره شيافزا 01
 90 بانک به یبده شيافزا 02
 90 یديتول محصولات متيق شيافزا به نسرت هاهنهاد متيق شيافزا 03

 پژوهش یهاافتهي: منرع
 

 محصولات  شاورزی های تولینافزایش هزینه

اجرای قانون  كه از نظر كشللاورزان نشللان دادپژوهش نتايج 

از  هاآن های توليدوج  افزايش هزينهها می يارانهسلللازهدفمند

جهلت غيره  هللای آب، بلللرق، گازوييل  وافزايش هزينهقري : 

، یكشاورز ادوات دستمزد شيفزاا ،كشاورزی توليللد محصلولات

 متيق شيافزا ،خريد بذر ینهيهز شيافزا، شللخ  متيق شيافزا

 شيزا، افضروری كشاورزی  يوسا متيق شيافزا يی،ايميشل كود

ی محققانی همچون شلللده اسلللت. كه در مطالعه نيزم یهاجار

جلاليان و   ، (0934اسلللکنلدری و همکلاران )  (0932طلاهری )

خدابخشلللی و   (0935و همکاران ) شلللهركی  (0935همکاران )

گوران و   (0936نيا و وصای اساستانی )اسماعي   (0935كرمی )

ملکی و (  0939صلللحرايی و همکللاران )(  0939همکللاران )

نيز هدفمندسازی  (0922(  موسوی و همکاران )0930همکاران )

های توليد در افزايش شلللاخص قيمت و هزينهها موج  يلارانله

 است. گرديده كشاورزی بخش
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 (یمحور ی)كدگذار هاارانهي یهدفمندساز آثار به نسرت كشاورزان نظرات ینهيزم در هاداده یساز ماهوم. 2 جدول

 ميمفاه طبقه/  مقوله 

 محصولات كشاورزی ديهای تولنهيهز شيافزا 0

  رهيغ و ل ييهلای آب، بلرق، گازونهيهز شيافزا
 یكشاورز ادوات دستمزد شيافزا

 شخ  متيق شيزااف
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  شاورزا های اقتصادی افزایش هزینه

های حاصللل  از پژوهش نشلللان داد يکی از آثار مه  يافته

های هلا افزايش هزينهی يلارانلهسلللازاجرای قلانون هلدفمنلد

بطوريکه، اجرای اين طرح بوده است. كشلاورزان  اقتصلللللادی

 مواد ديخر قدرت كاهش، انداز پس كاهشكاهش درآمد،  موج 

 در فقر شيافزا، بازار متيق ثرات فقدان ،ینگينقد كمروديی، غذا

 عدم ،صادرات كاهش بانک، به یبده شيافزا، جامعه نييپا قشر

 شيافزا ی،كشللاورز محصللولات یمهيب یبرا مناسلل  تيريمد

شده  یديتول محصولات متيق شيافزا به نسلرت هاهنهاد متيق

ملکی و   (0939صحرايی و همکاران )است كه با نتايج پژوهش 

در يک راسللتا  (0926ايی و اكرری مقدم )(  پير0930همکاران )

 باشد.می

 

  اهش  یفیس زننگی  شاورزا 
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 511      ها در بخش کشاورزیلیل اثرات هدفمندسازی یارانهتح نوری پور و همکاران، 

ها موج  يارانه یسازهدفمندنتايج نشلان داد اجرای قانون 

ان در ميلللكاهش استانداردهای زندگی و كاهش كيايت زندگی 

، افزايش ناهنجاری مهاجرت شيافزاكه . تاس شلللده كشاورزان

برای تیمين لوازم ضروری  اضطراب و ینگران شيافزا اجتماعی،

 تمحصلللولا تيايك یتياهم یب يی،غذا تيامن كاهشزندگی، 

صحرايی و  ( 0934ی گواه اين مدعاست. كهنسال و پرمه )ديتول

( نيز در پژوهش 0930ملکی و همکللاران )(  0939همکللاران )

خود به كاهش كيايت زندگی كشلاورزان ناشی از هدفمندسازی 

 اند.ها اشاره نمودهيارانه

 های انرژیاازی در مصرف حام باینه

ی سلللازاجرای قلانون هدفمند حلاكی از آن بود كلهنتلايج 

ن در ميلللا های انرژیی حام ها موج  مصللرف بهينلللهيارانه

ر سازی دبهينه توان بهكه از آن جمله میاست.  شلده كشاورزان

سازی در مصرف سازی در مصرف برق، بهينهبهينه، مصرف آب

و همکاران  شهركی  (0932طاهری )اشاره نمود.  كه  سلللوخت

جلاليان و همکاران ( و 0939ی و همکاران )صلللحراي   (0935)

( نيز در پژوهش خود نشلللان دادنلد كه هدفمندسلللازی 0930)

های انرژی موج  شلللده تا هلا بلا افزايش قيمت حام يلارانله

ها استااده كشلاورزان به صورت حساب شده و كارآمدتری از آن

های انرژی كمک نموده حام سازی نمايند و در نتيجه به بهينه

 است. 

 های زیسس محیطی اهش آلودگی

اجرای قانون كله از ديگر آثلار نتلايج نشلللان داد همچنين 

های زيسلللت محيطی كاهش آلودگیها ی يارانهسلللازهلدفمند

در واقع، اجرای اين قانون حاص  از بخش كشاورزی بوده است. 

 سموم مصلرف كاهشيی و ايميشل كود مصلرف كاهشموج  

 (0932طاهری )ی های مطالعهيی شده است. كه با يافتهايميشل

 همخوانی دارد.

شللده از تحلي   تخراجسللهای ا، بين كدها و طرقهر ادامهد

 شک  گرفتمحتوا، رابطله برقلرار شلد و ملدل ماهلومی زيلر 

 یساز(. همانگونه كه از اين مدل پيداست، آثار هدفمند0)شک  

وليد های ت)افزايش هزينه طرقهپنج در قال   كشاورزیيارانه بر 

های اقتصادی كشاورزان، محصلولات كشلاورزی، افزايش هزينه

سلللازی در مصلللرف كاهش كيايت زندگی كشلللاورزان، بهينه

نمايان  های زيسللت محيطی(های انرژی و كاهش آلودگیحام 

 تند. ی هسبا يکديگر دارای ارتراطاتنيز  طرقاتاين كه است. 

بررای عملکرد و اطح برداشس محصولات  شاورزی در 
 (5314-5311های )بخش مر زی شاراتا  چرام طی اال

ی اول تحقيق، های مرحلهبرای اطمينلان بيشلللتر از يلافته

ی دوم تحقيق نيز انجام شلد كه طی آن، سطم زيركشت مرحله

 ی مورد مطالعه دری زراعی منطقهو عملکرد محصلللولات عمده

-0934ها )ی زملانی قرل  و بعلد از هدفمندسلللازی يارانهدوره

 ( مورد بررسی قرار گرفت.0926

بخش كشللاورزی در  عملکرد و سللطم زير كشللت 9جدول 

. دهد( را نشان می0926-0934های )طی سالشلهرستان چرام 

 بلا توجله بله نتلايج جلدول عملکرد بخش كشلللاورزی قر  از

 91111بين  (0926-0931ی هاها )در ساليارانهی سازهدفمند

در شلهرستان چرام در نوسان بوده است هزار تن  95111تن تا 

و بله طور كلی عملکرد اين بخش با روند نسلللرتاً جزئی )به جز 

ولی عملکرد ( در حال افزايش بوده اسللت. 22-23سللال زراعی 

-0934های ها )در سللاليارانهی سللازهدفمند اين بخش بعد از

( كاهش يافته و در 39-36( و )30-30های )در سلللال (،0931

به بعد نيز روند  36( افزايش يلافته و از سلللال 30-39سلللال )

ين روند ابه بعد  35های افزايشلی ادامه داشلته و تقريراً در سال

 افزايشی ثابت مانده است.
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 (پژوهش یهاافتهي)منرع:  یكشاورز بخشها بر ارانهيی سازآثار هدفمند .2شکل

 

 (0926-0934دوره ) یط یو سطم برداشت بخش كشاورز ملکردع. 0 جدول
 سبز اريخ یفرنگ گوجه عدس برنج ماش هندوانه ميد جو یآب جو ميد گندم یآب گندم كشت ريز سطح و عملکرد سال

26-25 
 01 05 55 251 11 001 9911 0111 6611 0511 )هکتار( كشت ريز سطم

 055 691 65 4611 55 5611 6051 0951 5911 4561 )تن( عملکرد

25-24 
 06 02 50 211 51 061 9611 311 6511 0511 )هکتار( كشت ريز سطم

 911 511 92 5151 61 4911 6011 0011 5051 4551 )تن( عملکرد

24-21 
 05 01 51 211 55 051 9511 0111 6511 0511 )هکتار( كشت ريز سطم

 915 411 92 5111 62 4151 6311 0611 5911 4511 )تن( عملکرد

21-22 
 05 01 55 111 41 011 9411 311 6411 0911 )هکتار( كشت ريز سطم

 641 551 63 5511 50 4311 6551 0051 4111 4051 )تن( عملکرد

22-23 
 01 05 51 151 45 011 9411 0111 6411 0011 )هکتار( كشت ريز سطم

 551 111 60 5911 53 4211 6411 0951 5311 4011 )تن( عملکرد

23-31 
 05 91 62 151 41 021 9911 0011 6511 0511 )هکتار( كشت ريز سطم

 111 251 61 4111 59 1111 6051 0511 5951 4251 )تن( عملکرد

31-30 
 00 90 65 111 51 021 9011 0111 6011 0511 )هکتار( كشت ريز سطم

 441 391 94 5411 65 1011 6011 0651 5611 4211 )تن( عملکرد

30-30 
 02 91 65 451 55 021 9911 0111 6511 0511 )هکتار( كشت ريز سطم

 511 311 91 6311 51 1011 6011 0511 5611 5211 )تن( عملکرد

30-39 
 05 95 65 451 45 051 9111 211 6511 0111 )هکتار( كشت ريز سطم

 211 0011 92 5011 53 00111 5511 0051 4151 5211 )تن( عملکرد

39-36 
 01 91 51 151 41 001 9511 0111 5111 0111 )هکتار( كشت ريز سطم

 451 311 60 4111 52 3151 6311 0411 4011 4111 )تن( عملکرد

36-35 
 91 61 55 111 21 011 9911 0111 5511 0511 )هکتار( كشت ريز سطم

 311 0011 64 5451 10 3111 6311 0211 3211 5951 )تن( عملکرد

35-34 
 05 95 51 111 11 051 9511 111 5511 0511 )هکتار( كشت ريز سطم

 0151 0151 60 5411 41 4151 5011 0341 01111 5051 )تن( عملکرد
 0935 چرام، شهرستان یكشاورز جهاد: منرع
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 (26-34) دوره یط یكشاورز بخش عملکرد .6نمودار

 

نيز عملکرد و سلللطم زير كشلللت بخش  0همچنين نمودار 

( نشان 0926-0934های )شهرستان چرام را طی سالكشاورزی 

 دهد.می

(، سطم 9( و جدول )0با توجه به نتايج بدست آمده از نمودار )

ی مورد زير كشللت و عملکرد محصللولات كشللاورزی در منطقه

( دچار تغييراتی شللده است. 0926-0934های )مطالعه طی سلال

دسللازی برای اين كه مشللخص شللود اين تغييرات بعد از هدفمن

ها مكرت بوده اسللت يا خير، با اسللتااده از آزمون آماری تی يارانه

تست زوجی، وضعيت سطم زير كشت و عملکرد محصولات مورد 

و بعد از هدفمندسازی ( 0926-0931)نظر در دو مقطع زمانی قر  

ها در با ه  مقايسللله گرديد كه نتايج آن( 0934-0931)ها يارانه

 ده است.نشان داده ش 6و  9جداول 

( سلللطم زير كشلللت گوجه فرنگی 6بلا توجه نتايج جدول )

(30/4- t=  110/1و =p( و خيار سرز ،)45/9- t=  105/1و =p) 

ها نسرت به قر  از آن بيشتر شده است بعد از هدفمندسازی يارانه

 2/9( و برنج )p= 15/1و  =t 51/0و سطم زير كشت گندم آبی )

t=  109/1و =pها نسللرت به قر  از ی يارانه( بعد از هدفمندسللاز

دار تله اسلللت و اين تااوت از لحاگ آماری معنیفآن كلاهش يلا

رد. گيی پژوهش مورد تاييد قرار میباشلللد بنابراين، فرضللليهمی

دهد كه برای ديگر محصولات همچنين سلاير نتايج نيز نشان می

، ماش، هندوانه،  يد جوی، آب جو،  يد گندمكشلللاورزی ملانند )

ظر سلللطم زير كشلللت قر  و بعد از هدفمندسلللازی ( از نعدس

 ها اختلاف معناداری مشاهده نشده است.يارانه

 

 یزوج نيانگيم یسهيمقا آزمون از استااده با هاارانهي یهدفمندساز از بعد و قر  یكشاورز محصولات كشت ريز سطم تيوضع از حاص  جينتا. 4 جدول

 
 (55-51) هاارانهي یهدفمندساز از بعد (44-55) هاارانهي یهدفمندساز از قبل

t Sig 

 اريمع انحراف نيانگيم اريمع انحراف نيانگيم

 15/1 51/0 00/661 0111 30/090 44/0604 یآب گندم
 05/1 -43/0 11/559 44/6244 01/15 44/6504  يد گندم
 66/1 29/1 30/090 44/304 01/15 99/329 یآب جو
 43/1 60/1 62/029 44/9604 26/091 9651  يد جو

 14/1 -93/0 10/95 44/034 52/00 055 هندوانه
 56/1 -45/1 21/01 99/49 11/1 41 ماش
 109/1 2/9 49/91 44/430 03/92 44/124 برنج
 00/1 69/0 12/6 99/62 21/0 44/50 عدس

 110/1 -30/4 20/9 44/99 95/5 99/00 یفرنگگوجه
 105/1 -45/9 01/6 99/09 06/5 51/04 ارسرزيخ

 پژوهش یهاافتهي: منرع
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نيز نتايج حاصلل  از وضللعيت عملکرد محصللولات  5جدول 

ها را با اسللتااده از كشللاورزی قر  و بعد از هدفمندسللازی يارانه

دهد با توجه به نتايج بدسلللت آمده، آزمون تی زوجی نشلللان می

(، جو دي  p= 1110/1و  -=99/2tميزان توليللد گوجلله فرنگی )

(52/0- t= 16/1 و =p( و هندوانه )31/0- t=  19/1و =p بعد )

ها نسرت به قر  از آن بيشتر شده كه اين از هدفمندسلازی يارانه

باشللد و فرضلليه پژوهش تاييد دار میتااوت از نظر آماری معنی

گردد. اما از طرفی برای ديگر محصللولات كشللاورزی از قري  می

نج و خيارسللرز( از ، برعدس، ماشی، آب جو،  يد گندم)گندم آبی، 

داری مشلللاهده نظر وضلللعيت عملکرد توليد تااوت آماری معنی

 نشده است.

 

 یزوج نيانگيم یسهيمقا آزمون از استااده با هاارانهي یهدفمندساز از بعد و قر ( هکتار در)تن  یكشاورز محصولات عملکرد تيوضع از حاص  جينتا. 9 جدول

 
 (55-51) هاارانهي یهدفمندساز از بعد (44-55) هاارانهي یهدفمندساز از قبل

t Sig 
 اريمع انحراف نيانگيم اريمع انحراف نيانگيم

 09/1 12/0 49/0030 99/6399 69/040 4645 یآب گندم
 00/1 -26/0 11/0001 99/1052 31/515 99/5499  يد گندم
 40/1 -503/1 36/915 0601 39/094 0905 یآب جو
 16/1 -52/0 36/504 44/6204 04/030 44/6660  يد جو

 19/1 -31/0 26/0495 2951 65/410 4505 هندوانه
 00/1 -24/0 02/3 99/51 56/4 50 ماش
 02/1 01/0 06/925 44/5630 31/924 5115 برنج
 65/1 21/1 16/9 61 95/6 29/60 عدس

 1110/1 -99/2 55/009 99/0109 29/051 415 یفرنگگوجه
 13/1 -14/0 01/261 99/0169 00/044 661 ارسرزيخ

 پژوهش یهاافتهي: منرع
 

بنلابراين، نتلايج به دسلللت آمده از دو بخش )كيای و كمی( 

های پژوهش تا حدود زيادی با ه  مطابقت داشلللته و طرق گاته

ها و ها موج  افزايش هزينهكشللاورزان كه هدفمندسللازی يارانه

ستا، نتايج ها شلده اسلت در اين راقيمت نهادهای كشلاورزی آن

مقايسله ميانگين زوجی سلطم زير كشللت و عملکرد محصولات 

ها نيز نشان داد كه سطم زير كشت و عملکرد محصولات بعد آن

 ها نسرت به قر  از آن كاهش يافته است.از هدفمندسازی يارانه

ی حاضللر، ی قاب  خكر اين اسللت كه اگر چه در مطالعهنکته

رگذار ديگر بر سلطم زيركشللت و اثر متغيرها يا عوام  متعدد تیثي

نان توان با اطميعملکرد محصولات كشاورزی كنترل نشده و نمی

نسرت به قر   0923بيان نمود كه تغيير مشاهده شده بعد از سال 

ها بوده است، اما باور عمومی از آن مربوب به هدفمندسازی يارانه

ی آن است كه، طرح دهندهو بيان صلريم خود كشلاورزان نشان

ای هترين عام  تیثيرگذار بر فعاليتها مه دفمندسلللازی يارانهه

ی اخير، بوده اسللت. بنابراين، نه با ها طی دو دههكشللاورزی آن

در  توان انتظار داشت كهاطمينان بالا ولی تا حدود قاب  قرولی می

ه ها نسرت بی زمانی اخير، يعنی بعد از هدفمندسللازی يارانهدوره

داری در سلللطم زيركشلللت و عملکرد معنیقرل  از آن تغييرات 

 محصولات اصلی منطقه ايجاد نشده است.

 

 گيری نتيجه

ها درگير اقتصلللاد ايران با اجرای طرح هدفمندسلللازی يارانه

تغيير و تحولات جدی شللده اسللت و بخش كشللاورزی نيز از اين 

قاعده مسللتكنی نيسللت. بنابراين، با توجه اهميت هدفمندسللازی 
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كشاورزی، پژوهش حاضر با هدف تحلي  اثرات  ها در بخشيارانه

ی كشلاورزی در بخش مركزی شهرستان هاهدفمندسلازی يارانه

چرام انجام شلد. اين پژوهش در دو بخش كيای و كمی صللورت 

گرفت. نتايج حاصل  از بخش كيای پژوهش با استااده از تحلي  

ر ها دكه تاثيرات اجرای طرح هدفمندسازی يارانه محتوا نشان داد

يد های تولبخش كشاورزی شام  پنج دسته عام  )افزايش هزينه

كشاورزان، های اقتصلادی افزايش هزينهمحصلولات كشلاورزی، 

سلللازی در مصلللرف بهينه ،كلاهش كيايت زندگی كشلللاورزان

های زيسللت محيطی( بود. كه های انرژی و كاهش آلودگیحام 

بخش ها بر ی يارانهسلللازاجرای قانون هدفمندمنای آثار از جمله 

های توليد محصلللولات كشلللاورزی، كشلللاورزی، افزايش هزينه

های اقتصلادی كشاورزان و كاهش كيايت زندگی افزايش هزينه

كشلاورزان بوده است. كه به نوعی اين سه عام  در راستای ه  

ا بتوان اخعان نمود كه با توجه به نتايج به دسللت آمده میبوده و 

های كشاورزی، ران شلدن نهادههللللا و با گی يارانهسلازهدفمند

غيره،  كلللارگری و یافزايش قيمت سوخت، افلللزايش هزينللله

 مي  و است و شده ترسختكشاورزان بلرای  اقتصادی شللراير

 شللده و به انجام كارهای كشللاورزی ك   رغرت روسلللللللتاييان

ها سلللودی با ايلللن شلللراير كشاورزی ديگر برای آن ،بنابراين

ی چرام شلللغلی اصللللی مردم در منطقه نداشللته و از آنجای كه

باشد عوام  فوق در كاهش درآمد و كيايت زندگی كشاورزی می

ژوهش های پداری داشته است. كه اين يافته با يافتهآنها اثر معنی

يان جلال، (0934اسکندری و همکاران )(  0934كهنسلال و پرمه )

صلللحرايی و (  0939گوران و همکللاران )  (0935و همکللاران )

 ( همسو است.0930ملکی و همکاران )( و 0939همکاران )

 سلازی در مصرفاز طرفی، يکی از آثار مكرت اين طرح بهينه

و ها ی يارانهسازبا هدفمند اسلت. در واقع، های انرژی بودهحام 

به وجود  كشلللاورزاناين امکان برای ها افزايش شلللاخص قيمت

ويی جصرفه های انرژیمصرف حام  تلا بتواننلد بيشلتر در هآملد

ت های زيساز ديگر اثرات مكرت اين طرح كاهش آلودگی. نمايند

ه ن نمود كتوان عنوامحيطی بوده است كه در مورد اين يافته می

قيمت كود شيميايی و  هللللايارانه یسلازهدفمند بااز آنجايی كه 

و قدرت خريد  های فسلليلی افزايش پيدا كردهسللموم و سللوخت

كشلاورزان كاهش يافته اسلت. در نتيجه، كشللاورزان كود و س  

ه اين اند ككمتری برای توليد محصولات كشاورزی استااده كرده

يسلللت محيطی و پايداری هلای زموارد موجل  كلاهش آلودگی

طاهری های پژوهش كله بلا يافته كشلللاورزی گرديلده اسلللت.

صلللحرايی و همکاران   (0935و همکاران ) شلللهركی  (0932)

 باشد.در يک راستا می (0939)

اطمينللان بيشلللتر از  علللاوه بر اين، در اين پژوهش برای

های بخش كيای تحقيق، بخش كمی تحقيق نيز انجام شد يافته

ی زراعی كه طی آن، سطم زيركشت و عملکرد محصولات عمده

ی زمانی قر  و بعد از هدفمندسازی ی مورد مطالعه در دورهمنطقه

 ( مورد بررسی قرار گرفت.0926-0934ها )يارانه

ی ده از آزمون مقايسللهنتايج حاصلل  از اين بخش با اسللتاا

زوجی سلطم زير كشت و عملکرد محصولات قر  و بعد  ميانگين

، سللطم زيركشللت كه ها نيز نشللان داديارانهی سللازهدفمند از

ا همحصولات گوجه فرنگی و خيار سرز بعد از هدفمندسازی يارانه

نسلرت به قر  از آن بيشلتر شده و سطم زير كشت گندم آبی و 

دار كله اين تااوت از نظر آماری معنیتر شلللده اسلللت برنج ك 

شان ننيز  ی ميزان عملکرد محصولاتباشد. همچنين مقايسهمی

ميزان توليد محصللولاتی همچون گوجه فرنگی، جو دي  و  داد كه

ها نسلللرت به قر  از آن به طور هنلدوانه بعد از هدفمندی يارانه

توان ا میهمعناداری افزايش يافته است. بنابراين، با توجه به يافته

ها و گران اخعان نمود كه كشللاورزان بعد از هدفمندسللازی يارانه

اند و سطم زير كشت خود را كاهش ها در مضيقه بودهشدن نهاده

 یاند و سلللعی داشلللتند محصلللولاتی توليد نمايند كه هزينهداده

 ها در بر داشته باشد.كمتری برای آن

و نظر به اينکه  در ادامه با توجه به نتايج حاصللل  از پژوهش

های كشللاورزی آنچنان كه بايد تیثير طرح هدفمندسللازی يارانه
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مطلوبی بر بخش كشللاورزی نداشللته اسللت پيشللنهادهای زير به 

 گردد: منظور بهرود وضعيت موجود ارائه می

شلللود مراجع خيربر از قريلل  وزارت جهللاد یپيشلللنهللاد م -

های توليد، گذاری نهادههای بانی امر قيمتكشلاورزی و سازمان

توليد را در دستور  هایسازوكارهای لازم برای كاهش قيمت نهاده

ها در بخش كشللاورزی به كار قرار دهند يا هدفمندسللازی يارانه

ی نقدی به كشاورزان صلورت تدريجی و همراه با پرداخت يارانه

 صورت گيرد.

شللود اسللتااده از الگوی كشللت بهينه همچنين توصلليه می-

نی های پيرامو  منطقه به عنوان يکی از برنامهمتنلاسللل  با اقلي

 ها در دستور كار قرار گيرد.هدفمندسازی يارانه

ترويجی در جهت  _های آموزشی شلود كلاسپيشلنهاد می-

های انرژی توسر های كشلاورزی و حام از نهاده مديريت بهينه

 سازمان جهاد كشاورزی برای كشاورزان منطقه برگزار گردد.  

ها و اسللتااده از ی از آنجای كه اصلللاح زيرسللاختاز طرف-

هللای جللديللد در بخش كشلللاورزی موجلل  افزايش تکنولوژی

گردد های در دسللترس میی بهينه از نهادهوری و اسللتاادهبهره

های كشاورزی مورد های هدفمندسازی يارانهبهتر است در برنامه

 ی آن توسر دولت فراه  گردد.توجه قرار گيرد و بودجه

به ملاحظات  یحيترج یهاوضع نرخمچنين بهتر است در ه-

 .توجه گردد یكشاورز اتو نوع محصول ایتوسعه ،يیايجغراف

شود به منظور پايداری معيشت كشاورزان و بهتر توصيه می-

ی های حمايتی همچون ارائهشللدن اوضللاع اقتصللادی بسللته

 یدجهی بوهای ك  بهره يا بدون بهره در برنامهتسللهيلات و وام

 ساليانه به كشاورزان اختصار داده شود.
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Abstract 

The aim of this study was to investigate and analyze the effects of targeted subsidies on the 

agricultural sector of Choram County located in Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad provinces. The 

statistical population of the study was 2528 farmers in the central part of Choram County. The 

integrated approach (qualitative-quantitative) was used in this study. In the qualitative section, 

data were collected through in-depth interviews with informed farmers. Data analysis 

technique in this section was content analysis and the studied samples were selected using 

purposive sampling until reaching theoretical saturation of 39 people. In the quantitative part, 

in order to obtain a more comprehensive view of the subsidy targeting plan in the agricultural 

sector and understand its effects, secondary data were collected before and after the subsidy 

targeting. Data analysis in this section was performed by SPSS software. The results of 

content analysis in the form of three stages of open, axial and selective coding showed that 

five categories of factors (increase in production costs of agricultural products, increase in 

economic costs of farmers, decrease in quality of life of farmers, Optimization in the 

consumption of energy carriers and reduction of environmental pollution) had the most 

important effects. The level under the cultivation of tomato and green cucumber after 

targeting subsidies was significantly higher than before targeting subsidies, and the level 

under cultivation of rice and wheat crops decreased. Moreover, tomato, rainfed barley and 

watermelon yield was significantly larger after targeting subsidies, while there was no 

significant statistical difference between the cultivation and yield levels for other products 

before and after targeting subsidies. Therefore, the plan to target agricultural subsidies  did not 

have desirable effects on the agricultural sector. Therefore, it is suggested that the relevant 

authorities, such as the Ministry of Jihad for Agriculture and the organizations sponsoring 

pricing, consider the mechanisms needed to reduce the prices of production inputs and energy 

carriers. 
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