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  هاي سهامی زراعی اثرات اقتصادي و اجتماعی شرکت
  )آباد در شهرستان نهبندانشرکت سهامی زراعی سهل: نمونه(

  
  عضو هیأت علمی گروه جغرافیا دانشگاه بیرجند. ریزي روستاییاستادیار جغرافیا و برنامه ،سلیمانمحمود فال

  ایی دانشگاه خوارزمیریزي روستدانشجوي دکتري جغرافیا و برنامه ،پورمحمد حجی
  

  

   چکیده
ــه    شــرکت ــس از اصــالحات ارضــی اســت ک ــدي پ ــد تولی ــی یکــی از اشــکال جدی ــاي ســهامی زراع ه

پـس  . هـا شـد  نارضایتی دهقانان به علل مختلف در اوایـل انقـالب سـبب انحـالل تعـداد بسـیار زیـادي از آن       
انـد چــرا  آن نشـان داده  اي اهتمــامی بـه احیـاي مجـدد   از گذشـت سـه دهـه، برخـی از کارشناسـان منطقـه      

تـوان بـه اهـداف نوسـازي توسـعه      هـاي سـهامی زراعـی مـی    که معتقدند با حـل مشـکالت پیشـین شـرکت    
ــه ــت کشــاورزي در برنام ــس از انقــالب دســت یاف ــاي پ ــی ســهل . ه ــاد در اســتان شــرکت ســهامی زراع آب
اسـت کـه   ) 1385(هـاي سـهامی زراعـی تاسـیس یافتـه پـس از انقـالب        اي از شـرکت خراسان جنوبی نمونه

ي حاضر تالش شـد بـه واکـاوي اثـرات اقتصـادي و اجتمـاعی ایـن شـرکت سـهامی زراعـی جدیـد            در مقاله
هـا و  آوري دادهجمـع . تحلیلـی صـورت گرفتـه اسـت     –ایـن تحقیـق بـا رویکـردي توصـیفی      . پرداخته شـود 

ــه بــا کمــک . اطالعــات مــورد نیــاز بــه کمــک دو روش اســنادي و میــدانی انجــام شــد  فرمــول حجــم نمون
داران شــرکت گیــري تصــادفی ســاده از میــان جامعــه ســهامخــانوار تعیــین و بــا روش نمونــه 130کــوکران 

 Tو بــا اســتفاده از آزمــون  SPSSهــاي آمــاري در محـیط  داده. آبــاد انتخـاب گردیــد سـهامی زراعــی ســهل 
سـبت بـه نظـام    ي تولیـد محصـوالت زراعـی ن   نتـایج نشـان داد کـه هزینـه    . مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت

- سـهام  در میـان  سنتی تولید در منطقه کاهش داشته است، امـا بـه دالیلـی چـون عـدم توزیـع برابـر سـهام        

تبـع آن فاکتورهـایی نظیـر    داران، درآمد خانوار ناشی از تولیـدات زراعـی رشـد معنـاداري نداشـته اسـت، بـه       
خـانوار نیـز رو بـه بهبـودي را     وام هـاي غیـر زراعـی و میـزان دریافـت      گـذاري در فعالیـت  انـداز، سـرمایه  پس

ــر بهبــود ســبد غــذایی خانوارهــاي ســهام  . تجربــه ننمــوده اســت ــر تشــکیل شــرکت ب دار و هــم چنــین اث
رغــم تـوان گفــت علـی  در مجمــوع مـی . برخـورداري از امکانـات در ســطح خـانوار نیـز معنــادار نبـوده اسـت      

ــاد در بعــد فنــی تولیــد،  تبعــات مثبــت شــرکت ســهامی زراعــی ســهل  ــوب اقتصــادي و آب پیامــدهاي مطل
  .دار چندان قابل توجه نیستاجتماعی آن براي خانوارهاي سهام

  واژگان کلیدي 
  .آبادسهامی زراعی، اثرات اقتصادي و اجتماعی، سهل نوسازي، توسعه کشاورزي، شرکت

                                                
 نویسنده مسئول :                                   Email: mm - fall@yahoo.com  
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  مقدمه  - 1
م بخـش امنیـت در   دو رکن اساسی مهم که از خطیرترین اهداف در فرآیند توسعه اقتصادي کشـور و تـداو  

ي ي فضـاهاي روسـتایی و دیگـر توسـعه    آید، یکی توسـعه به شمار می... سطوح اقتصادي، اجتماعی، سیاسی و 
هاي روستایی اسـت و از  ههاي بخش کشاورزي سکونتگابا توجه به این که کانون فعالیت. بخش کشاورزي است

توان گفت تحوالت توسعه و یا عـدم  ذکور بوده، میها در کشور بر پایه بخش مسوي دیگر اقتصاد این سکونتگاه
فرآیند تولیـد در بخـش کشـاورزي    . اي سیکل مانند بر دیگري اثرگذار خواهد بودتوسعه در هر کدام، در چرخه

بـرداري زراعـی اسـت کـه ایـن خـود پیامـد        هاي متعددي هم چون ناکارآمدي نظام بهـره داراي موانع و چالش
پراکندگی، قطعه قطعه بودن و کوچکی اراضی زراعی از یک سو و رونـد  . وده استب 40اصالحات ارضی در دهه 

از سـوي دیگـر، سـبب رشـد و     ) قانون ارث(تشدید کننده این وضعیت، متاثر از ویژگی خاص اجتماعی و دینی 
اورزي برداري کشبهره هايصندوق نظام(برداران زراعی روستاها شده است غلبه نظام خرده مالکی در میان بهره

  ).65: 1387؛ ازکیا و ایمانی، 32: 1372ایران،
هاي سهامی زراعـی بـا هـدف بـاال     چند سال پس از اجراي قانون اصالحات ارضی در کشور، تشکیل شرکت

بردن میزان تولیدات کشاورزي و حل مشکالت ناشی از چنـد پـاره شـدن اراضـی مزروعـی از طریـق یکپارچـه        
بـا ایـن نگـرش کـه راهبـرد مزبـور از جملـه         -روستایی به جاي واحد ده کردن اراضی و جایگزین کردن واحد 
-نظیر بهبـود در بهـره   عملکرد مطلوبی تواندهاي تعاونی و مکانیزاسیون میراهکارهایی است که در زمره تشکل

 & Mcnicoll(مـورد توجـه قـرار گرفـت      -وري و تولید کشاورزي و در نهایت توسعه روسـتایی داشـته باشـد    

Cain,1990:35( .  هـاي سـهامی زراعـی را    دنمن نیز هدف عمده از ایجاد واحدهاي زراعی بزرگ نظیـر شـرکت
داند که این امر با اسـتفاده از ابـزار مـدرن کشـاورزي و کـاربرد      برداران زراعی میتولید درآمد بیشتر براي بهره

  ). Denmen,1973:5(شود هاي جدید کشت میسر میتکنیک
اي سهامی زراعی حاکی از آن است که بنابه دالیلی چون حاکمیت جو سیاسی و هي شرکتبررسی پیشینه

گیري براي ابقا یـا  تصمیم هاي خاص ناشی از انقالب، تفویض اختیار وزارت کشاورزي به زراعین جهتدگرگونی
ي عدم حمایت و حتی نفـی آن، تحریـک برخـی از عوامـل بـا نفـوذ       هاي سهامی زراعی به منزلهانحالل شرکت

... هـاي سـهامی زراعـی و    محلی و حتی تحریم آن از سوي برخی مقامات مذهبی، نارضایتی زارعین از شـرکت 
  .ها تداوم نداشته و به انحالل کشیده شد، بسیاري از این شرکت)163-164: 1372زاده،لهسایی(

اند کـه  رسیده کارشناسان سازمان جهاد کشاورزي در استان خراسان جنوبی بر این عقیده 1380ي در دهه
هاي سهامی زراعی، هنوز این نظام راهبرد مطلوبی به منظـور اسـتیالي اهـداف    با رفع مشکالت پیشین شرکت

شـرکت سـهامی زراعـی در     5مجـوز تاسـیس    1383از ایـن رو در سـال   . شودي کشاورزي محسوب میتوسعه
. شهرستان نهبندان تشـکیل گردیـد  آباد استان اخذ و اولین شرکت سهامی زراعی پس از انقالب در دشت سهل

ریـزي و فرآینـد توسـعه    سال فعالیت شرکت مذکور، این پرسش اساسـی فـراروي نظـام برنامـه     5پس از حدود 
آباد تاکنون چه تبعاتی را بـراي جامعـه   شرکت سهامی زراعی سهل"کشاورزي منطقه قرار دارد که  –روستایی 

سعی شده است تـا بـه بررسـی و واکـاوي اثـرات اقتصـادي و        در این تحقیق "روستایی به دنبال داشته است ؟
تواند بخشی از نـواقص و مشـکالتی را   مسلماً این بررسی می. اجتماعی این شرکت سهامی زراعی پرداخته شود

که در تحقق اهداف اساسی تشکیل شرکت سهامی زراعی اثرگذار هسـتند را شناسـایی نمـوده تـا راهکارهـاي      
  .یابداز این رو است که اهمیتی کاربردي و بنیادي می. کارشناسان اتخاذ گرددمناسب براي آن از طرف 
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  فرضیات تحقیق -2
ایجاد شرکت سهامی زراعی موجب کاهش هزینه تولید محصوالت زراعی در قیاس با روش سنتی  -

 . تولید در منطقه گردیده است
ز بخـش زراعـی گردیـده    سهامی زراعی موجب افزایش درآمد خانوارهاي روسـتایی ا  ایجاد شرکت -

 . است
گذاري خانوارهاي روستایی در سـایر  انداز و سرمایهسهامی زراعی موجب افزایش پس ایجاد شرکت -

 هاي تولیدي گردیده استبخش
سهامی زراعی اثر معناداري بر روي میزان اشـتغال خانوارهـاي روسـتایی در بخـش      ایجاد شرکت -

 . زراعت نداشته است
راعی باعث بهبود وضع اجتماعی بـاالخص سـبد غـذایی خـانوار و امکانـات      ایجاد شرکت سهامی ز -

 رفاهی آن گردیده است

  مبانی نظري  -3
تـوان آن را  اي کـه مـی  گونـه اي برخوردار است بـه ویژه ریزي از جایگاهمفهوم توسعه در روند و اهداف برنامه

هـاي گونـاگون   تـرین شـرایط در جنبـه   آلایـده هاي مرتبط با انسان یا راه دستیابی به هدف غایی تمامی برنامه
ي آن توسـعه . )United Nations Population Fund, 2002: 31(زندگی او در مقـاطع مختلـف زمـانی دانسـت     

جریانی چند بعدي است که مستلزم تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی، تغییـر در عـادات و رسـوم و عقایـد     
-Lehmann, 1979: 9)کن کردن فقر مطلق اسـت  هش نابرابري و ریشهمردم و نیز تسریع در رشد اقتصادي، کا

پـردازان  توان زیر بنـا و قالـب فکـري بسـیاري از نظریـه     با توجه به تعاریف توسعه می). 136: 1367؛ تودارو،32
  ). 73: 1386یزدي و ابراهیمی،پاپلی(توسعه را اندیشه نوسازي دانست 

و  گرفـت  شـکل » 2کـارکردگرایی «و » 1گرایـی تکامـل «شناسـی  عـه هاي جامي نظریهمکتب نوسازي بر پایه
و  6دسـاموئل آیزنشـتا   ،5، نیـل اسملسـر  4، مـاریون لـوي  3دانیل لرنـر  این مکتب نظیربسیاري از اعضاي برجسته 

ها در مورد نوسـازي بـه نـوعی از    اندیشیدند و مطالعات آن در چارچوب نظریه کارکردگرایی می 7گابریل آلموند
فرانسـیس آبراهـام، نوسـازي را فرآینـدي     ). 25-26، 1388سـو، ( ارکردگرایانـه برخـوردار گردیـد   هاي ک ویژگی

و رابرت وارد نیـز   )Abraham,1998: 5(داند پیچیده و چند الیه براي توسعه اقتصادي، سیاسی و اجتماعی می
رت مور نوسـازي را  در جاي دیگر، ویلب). Ward,1963:59(اعتقاد دارد نوسازي حرکتی به سوي جامعه نو است 

داللت بر دگرگونی کامل یک جامعه سنتی و یا ماقبـل مـدرن بـه یـک جامعـه بـا انـواع تکنولـوژي و سـازمان          
  ). Moor,1963: 89(داند اجتماعی مربوط به آن می

                                                
1  . evolutionism 
2. functionalism    
3 .  D. Lerner 
4  . M. Loy 
5 .  N. smelser 
6 .  S. Eisenstadt 
7 .  G. Almond 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ur
na

ls
.h

su
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             3 / 20

http://journals.hsu.ac.ir/jarhs/article-1-332-fa.html


 50              . . . هاي سهامی زراعیاثرات اقتصادي و اجتماعی شرکت

ویـژه   بـه (هـاي شـیوه معـاش، تقسـیم کـار      دانند که در آن، در زمینهاقتصاددانان، نوسازي را فرآیندي می
گیـري از فنـون مـدیریت،    هـاي اقتصـادي، بهـره   آوري در فعالیـت ، استفاده از علـم و فـن  )ر اقتصاديتقسیم کا
-لهسـایی (آید سازي تسهیالت تجاري و بازرگانی، تغییراتی عمیق به وجود میهاي اقتصادي و فراهمحسابرسی

هـاي نـو بـراي    یجـاد سـاخت  هـا و ا ي تغییر ساختشناسان، به مطالعهشناسان و انسانجامعه). 8: 1383زاده، 
هـاي منفـی نوسـازي ماننـد     عـالوه جنبـه   پردازنـد و بـه  پذیري و ایجاد مشاغل جدید میوظایف جدید، تفاوت

در علوم سیاسـی،  . کنندرا نیز بررسی می... شناسی اجتماعی و مسائل مطرح شده در آسیب هاي روانی، بیماري
هاي اجتماعی مـورد توجـه اسـت    راي تغییر و مقابله با کشمکشگویی به تقاضا بچگونگی افزایش تغییر و پاسخ

  ).76: 1382شاطري،(
نام مکتب نوسازي، بر تمایز ساختاري معتقد است، چرا که در ایـن فرآینـد،    پردازان بهنیل اسملسر از نظریه

شـود  مـی  اي بر عهده دارد به ساختارهاي تخصصی متعددي تقسیماي که کارکردهاي چندگانهساختار پیچیده
ي جدید، در کل همان وظایف ساختار اولیـه  این مجموعه. اي خاص بر عهده دارندکه هر یک تنها انجام وظیفه

اي بسیار کارآمدتر از گذشته به انجـام  دهد با این تفاوت که کارکردها در زمینه جدید خود به شیوهرا انجام می
ي پیشرفته تمایزات سـاختی یـا تفکیـک کـارکردي     هي وي، در یک جامعبه عقیده). 34: 1388سو،(رسند می

. طور کامل صورت گرفته است، در حالی که جوامع توسعه نیافته فاقد چنین تفکیکی هسـتند عناصر ساختی به
از . کنـد مـی  تأکیـد  مدرن جامعه یک به مدرن پیش یا سنتی شکل از جوامع گذار بر نوسازي يرو نظریهاز این

ي روستایی و کشاورزي را تغییر ساختارهاي گذشته به منظور ایجـاد سـاختارها   توسعهتوان دیدگاه نوسازي می
بدین ترتیب، طبق نظر اسملسر توسعه اقتصادي در . و کارکردهاي نو در فضاي روستایی و کشاورزي بیان نمود

محصوالت دهد که جامعه از حالت زراعت در حد معیشت، به طرف تولید زمینه کشاورزي نیز هنگامی روي می
ي چنین تحـولی تغییـر و نوسـازي سـاختارهاي اقتصـادي و اجتمـاعی       الزمه. کشاورزي براي تجارت پیش رود

توان توسعه کشاورزي را فرآیندي در راسـتاي  به عبارتی می). 26 – 27: 1374ازکیا، (باشد حاکم بر جامعه می
اپذیر زمـین و نیـروي کـار بـر جریـان      ي کشش نها و کاهش موانعی دانست که بر اثر عرضهتسهیل محدودیت
در واقع در این فرآیند، هدف رسیدگی و ارائه خدمات متنوع به زارعین گوناگون اعـم از  . گرددتولید تحمیل می

به طور کلی در طی توسـعه کشـاورزي، ضـمن انجـام اقـدامات گسـترده در       . باشدکوچک، متوسط و بزرگ می
هاي پس از تولید را نیز در بـر  وري کشاورزي و بهبود فعالیتولید، بهرههاي افزایش تسازي زمینهراستاي فراهم

  ). 245-246: 1387طالب و عنبري،(گیرد می
-بـرداري حـاکم مـی   وري تولیدات کشاورزي و افزایش آن، تابعی از نوع نظام بهرهتغییر و دگرگونی در بهره

و ) هاي تولید، منابع تولید، ابزار و نیروي کـار و روشفن (ایی از نیروهاي تولید برداري مجموعهنظام بهره. باشد
بـرداري  در تعریفی دیگـر از نظـام بهـره   ). 254: 1387ازکیا و ایمانی،(گردد روابط اجتماعی تولید محسوب می

هاي حقوقی و عرفی در فراهم آوردن و تلفیق عوامل تولید یعنی تکنولوژي، سـازمان کـار و   آن رویه: آمده است
تلفیق عوامل یاد شده بـا  . باشدها میتماعی معینی به منظور تولید یک یا چند فرآورده و عرضه آنمناسبات اج

-برداري با مقیاس خـاص خـود مـی   گیرد که سبب تشکیل نوع خاصی از نظام بهرهدرجات متفاوتی صورت می
  ).30: 1372برداري کشاورزي ایران،هاي بهرهصندوق نظام(شوند 

بـرداري  بهره هايتمرکز تمامی صفات اصلی نظام ي اصالحات ارضی سببماعی برنامهاثرات اقتصادي و اجت
رو نظـام  از ایـن . در هریک از زارعین شد که قبالً فقط عامل کار را در اختیـار داشـتند  ) مالکیت، مدیریت، کار(
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ود مشـکالت  وجـ . هاي جدید به عنوان نظام غالـب کشـور پـا بـه عرصـه گذاشـت      برداري دهقانی با ویژگیبهره
برداران مستقل و متعدد در هر روستا، اتخاذ تصمیمات متنوع بر مبنـاي سـالیق شخصـی    اقتصادي و مالی بهره

، بـه  1346هاي سـهامی زراعـی در سـال    منجر به تصویب قانون تشکیل شرکت... در زمینه استفاده از منابع و 
هـاي سـهامی زراعـی را    لی از تشکیل شرکتهدف اص. هاي رفع مشکالت یاد شده گردیدعنوان یکی از راه حل

توان در افزایش درآمد سرانه کشاورزان خالصه نمود و دیگر اهداف آن شـامل ایجـاد امکانـات همـه جانبـه      می
هاي پیشـرفته کشـاورزي، دامـداري و    براي به کار بردن ماشین آالت کشاورزي، آشنایی زارعان با اصول و شیوه

یر کشت کشور با استفاده از اراضی بـایر، مـوات و مسـلوب المنفعـه، تـرویج و      دامپروري، افزایش میزان سطح ز
هاي غیر کشاورزي و به خصوص صنایع دستی روسـتایی، حـداکثر اسـتفاده از نیـروي اضـافی      ي فعالیتتوسعه

انسانی موجود در روستاها، جلوگیري از خرد شدن و تقسیم اراضی مزروعی به قطعات کوچک و غیر اقتصـادي  
طـور  هـاي سـهامی زراعـی بـه    تحقیقات صورت گرفته در زمینه اثرات شرکت). 31-32: منبع پیشین(اشد بمی

 دشـتی  ،)1348(تـوان بـه تحقیقـات دانشـگاه شـیراز      ي آن میتر بوده که از جملهعمده مربوط به خیلی پیش
 .اشاره داشت) 1381(هوا ونو لی) 1377(، عبداللهی )1356(، ملک و علیمراد 1)1352(، دنمن )1349(

  روش تحقیق -4
تحلیلی اسـت کـه بـه منظـور      –پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردي و از حیث ماهیت و روش توصیفی 

و میدانی شـامل  ... ها و نامههاي دو روش اسنادي شامل مطالعه کتب، مقاالت، پایانها از تکنیکگردآوري داده
نامـه در منطقـه مـورد مطالعـه     جهت تعیین اعتبار پرسـش . نامه استفاده شده استمشاهده، مصاحبه و پرسش

نامه از اعتبـار  بوده که نشان داد پرسش 790/0پیش آزمونی انجام شد و آلفاي کرومباخ به دست آمده براي آن 
آبـاد  زراعی سهلدار در شرکت سهامی نفر سهام 202حجم جامعه مورد مطالعه . و پایایی باالیی برخوردار است

گیـري  دار تعیین شده است و این تعداد از طریق نمونهسهام 130به کمک فرمول کوکران حجم نمونه بوده که 
آوري شـده بـا کمـک نـرم افـزار آمـاري       هاي جمـع داده. اندواقع شده تصادفی ساده انتخاب و مورد پرسشگري

SPSS و آزمون T دهاي وابسته مورد تجزیه و تحلیل و استنتاج نهایی واقع شنمونه.  

  آبادي مورد مطالعه و مشخصات شرکت سهامی زراعی سهلمعرفی محدوده -5
آباد در بخش شوسف از توابع شهرسـتان نهبنـدان در   به لحاظ موقعیت سیاسی شرکت سهامی زراعی سهل

کیلـومتري تـا    50سربیشـه بـا فاصـله     -این شرکت در شرق جـاده نهبنـدان   . استان خراسان جنوبی قرار دارد
). 179: 1388هـاي کشـور،   فرهنـگ جغرافیـایی آبـادي   (کیلومتري تا نهبندان واقع شـده اسـت   85سربیشه و 

آباد، فیروزآباد و چاه شهید جان میـرزا مسـتقر   ي جغرافیایی سه کانون روستایی سهلشرکت مزبور در محدوده
  .آباد بوده استاست که بیشترین اراضی آن متعلق به روستاي سهل

هکتار آن تحت اختیـار   1179هکتار است که از این میزان،  1600محدوده بیش از میزان اراضی کشاورزي 
از امکانات این شرکت سهامی اسـت  ) چاه و قنات(منبع آبی  15برخورداري از . شرکت سهامی زراعی قرار دارد

هـاي  و لولـه که به منظور افزایش راندمان استفاده از منابع آبی در کشت انواع محصوالت، از سیستم هیدروفلوم 
شود و کشت محصوالتی چون گندم، جو، سورگوم و یونجه در اراضی این هیدروفیکس براي آبیاري استفاده می

                                                
1. Denman(1973) 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ur
na

ls
.h

su
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             5 / 20

http://journals.hsu.ac.ir/jarhs/article-1-332-fa.html


 52              . . . هاي سهامی زراعیاثرات اقتصادي و اجتماعی شرکت

هـزار میلیـون ریـال     25سهم اعتبارات دولتی در تشکیل این شرکت سهامی زراعـی،  . پذیردشرکت صورت می
  ). 1390آباد،دفتر شرکت سهامی زراعی سهل(بوده است 

رغم این میزان کم، توزیع بارندگی متر برآورده گردیده که علیمیلی 152آباد ی سالیانه سهلمتوسط بارندگ
مهندسـین  (ها در فصل زمسـتان ریـزش دارد   درصد بارندگی 3/71اي که نیز از تناسب برخوردار نبوده به گونه

بنـدي  ر اسـاس طبقـه  ي خشک و بـ بندي دمارتن اقلیم منطقهطبق طبقه). 22: 1386جلد اول، -مشاور ویسان
روزه سیسـتان در   120هاي اقلیمی این منطقه وزش بادهاي ترین چالشاز مهم. باشدآمبرژه خشک و سرد می

به لحاظ ظرفیت منابع آب و خاك مطالعـات نشـان   . باشدموسم زراعی که غالباً همراه با گرد و خاك است، می
میلیـون متـر مکعـب در سـال و هـم چنـین میـزان         119/21هاي آب زیرزمینی داده میزان تخلیه آب از سفره

هـاي ایـن منطقـه نیـز در بسـیاري از      باشد و خاكمیلیون متر مکعب می 1/2برگشت آب به منابع زیرزمینی، 
موارد به لحاظ برخورداري از مواد آلی و سایر مواد مورد نیاز در تولیدات کشاورزي با محدودیت نسـبی مواجـه   

از این رو با توجه به اهمیت و نقـش اساسـی منـابع آب و خـاك در تولیـدات      ).  77-124: منبع پیشین(است 
کشاورزي و به تبع آن، اقتصاد فضاهاي روستایی، حفظ و بازیابی توان این منابع ضرورتی بنیادي اسـت کـه بـه    

عـی  هـاي زرا هـاي نـوین آبیـاري و تکنولـوژي    آباد با به کارگیري شیوهرسد شرکت سهامی زراعی سهلنظر می
 .   هاي موثري را برداشته استمناسب جهت حفظ توان آب و خاك، گام

  
 نقشه موقعیت سیاسی شهرستان نهبندان و بخش شوسف در استان خراسان جنوبی - 1شکل شماره 
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 آباد در بخش شوسف شهرستان نهبنداننقشه موقعیت شرکت سهامی زراعی سهل - 2شکل شماره 
  

 
  

  هاي تحقیقیافته - 6
  آبادداران شرکت سهامی زراعی سهلمشخصات فردي سهام - 1-6

آباد مـرد  داران شرکت سهامی زراعی سهلاز کل سهام) درصد 93(نفر  121ها حاکی از آن است که بررسی
داران نفر و میانگین سنی سـهام  7داران شرکت نیز بعد خانوار سهام. ها زن هستنداز آن) درصد7(نفر  9و تنها 

 58(نفـر   75سـواد و  داران بـی از سـهام ) درصـد  42(نفـر   55تعداد . سال بوده است 48ی زراعی شرکت سهام
نفـر   48ترین فراوانی متعلق به تحصیالت ابتدایی بـا  اند و در میان افراد باسواد، بیشاز آنان باسواد بوده) درصد

داران درصـد از کـل سـهام    49آبـاد  پیش از تشکیل شرکت سهامی زراعی در دشت سهل. باشدمی) درصد 64(
 .درصد بوده است 28اولویت اول اشتغال آنان کشاورزي و پس از آن فعالیت دامداري با 

  
  ساختارهاي بخش کشاورزي - 2-6

-9داران پیش از تشکیل شرکت سهامی زراعـی  درصد از سهام 6/55مطالعات نشان داد میزان اراضی زراعی
هکتـار   15هـا بیشـتر از   درصـد از آن  9/6هکتار  و  1-4درصد  7/9هکتار،  10-14درصد آنان  8/27هکتار،  5

قطعـه   11تـا   7بـردار بـین   بوده است که البته این اراضی به صورت قطعات پراکنده و به طور متوسط هر بهـره 
  .پراکنده داشته است

بـه کشـت    زراعی خـود را  درصد از کل اراضی 5/45بردار در پیش از تشکیل شرکت سهامی زراعی، هر بهره
بـا برپـایی شـرکت سـهامی زراعـی      . داده و دیگر اراضی به صورت آیش بوده اسـت محصوالت زراعی اختصاص 

قطعـه   1020داران به شرکت واگذار گردید کـه ایـن مقـدار زمـین در     زراعی از سوي سهام هکتار زمین 1179
راعی، تعـداد قطعـات زراعـی بـه     سازي اراضی پس از تشکیل شرکت سهامی ززراعی بوده که به دنبال یکپارچه

درصـد بـر اراضـی زراعـی قابـل       16هکتار زمین یعنی  185ي آن بیش از قطعه کاهش یافته و در نتیجه 120
در پیش از تشکیل شرکت سهامی زراعی عمده محصوالت تولیدي شامل گندم، جـو و  . کشت افزوده شده است

درصد جـو و   6/26ایر هر خانوار، مختص کشت گندم، درصد از کل اراضی د 6/66یونجه بوده و به طور متوسط 
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از کـل اراضـی شـرکت    ) درصـد  36(هکتـار   424در حـال حاضـر، در   . درصد مختص یونجـه بـوده اسـت    8/6
درصـد،   8/11درصد، جـو   7/70شود که محصول گندم محصوالتی چون گندم، جو، سورگوم و یونجه کشت می

  .دهدزیر کشت را به خود اختصاص می درصد از سطح 3/3درصد و یونجه  2/14سورگوم 
به کارگیري تکنولوژي سنتی و مدرن در کنار یکدیگر و البته با سهم زیاد تکنولوژي و ابـزارآالت سـنتی، از   

آبـاد  منطقه پیش از تشکیل شرکت سهامی زراعی در دشت سـهل ) بخش زراعت(هاي کشاورزي دیگر مشخصه
ه تراکتور بـا متعلقـاتی هـم چـون گـاوآهن، کولیتواتـور، نهـرکن،        دستگا 3در سطح کل منطقه تنها . بوده است

کوب و تریلی پشت تراکتوري وجود داشته اسـت کـه ایـن محـدودیت در برخـورداري از تکنولـوژي روز،       خرمن
، در منطقـه  )فصـل کاشـت و برداشـت   (آالت جدید سبب شده تا به هنگام فصل نیاز بیشتر به تکنولوژي و ابزار

بـه منظـور بـرآورده سـاختن     ) تراکتـور (ت میان زارعان براي جلب نظـر صـاحبان تکنولـوژي    نوعی مسابقه قیم
طـور کلـی از   ي کثیري از زارعان به سـبب نـاتوانی در ایـن رقابـت، یـا بـه      در نهایت عده. نیازشان به وجود آید
شده است که در می شان فراهمماندند و یا در زمان دیرتري امکان دسترسی برايبهره میاستفاده تکنولوژي بی

  . اندگیري بودههر دو وضعیت آنان متحمل ضرر چشم
درصـد در   5طبق برآورد کارشناسان جهاد کشاورزي، در آن زمان میزان مکانیزاسـیون کشـاورزي کمتـر از    

اي در مکانیزاسـیون و  پس از تشکیل شـرکت سـهامی زراعـی تغییـرات گسـترده     . کل عملیات تولید بوده است
آبـاد رخ داده  هاي نوین به جاي نیروي یدي به منظور تولید در بخش زراعی منطقه سـهل تکنولوژياستفاده از 

بـا تشـکیل شـرکت سـهامی     . آیـد هاي زراعی تجاري نیز به شمار میهاي بارز نظاماست که البته این از ویژگی
-امی زراعـی سـهل  دفتـر شـرکت سـه   (درصد ارتقاء یافتـه اسـت    95زراعی مکانیزاسیون کشاورزي به بیش از 

 ).1390آباد،
  

  1هزینه و درآمد ناشی از تولید محصوالت زراعی -6 -3
ي تولید محصوالت گندم و جو در مراحل چهارگانه پیش از تشـکیل شـرکت سـهامی زراعـی     بررسی هزینه

ز ها بـوده کـه ا  درصد از کل هزینه 52ترین هزینه مختص به مرحله داشت با نشان داد طی مراحل تولید، بیش
در کنـار سـایر   ) هـا هاي مربوط به تامین انرژي و تعمیر چـاه هزینه(بها هاي مربوط به آبدالیل آن وجود هزینه

  . توان نام بردها را میهزینه
دهـد  هاي مربوط به هزینه تولید محصوالت گندم و جو پس از تشکیل شرکت سهامی زراعی نشان مییافته

هـا بـه خـود، بیشـترین میـزان      درصد از کل هزینـه  49اختصاص دادن که هم چون دوره قبل مرحله داشت با 
هـاي  بهـا و تهیـه لولـه   هـاي مربـوط بـه آب   بري را داشته کـه دلیـل عمـده آن هماننـد گذشـته، هزینـه      هزینه

توان گفت در هر دو دوره زمانی، مرحلـه داشـت و   سان میبدین. بوده است) سیستم آبیاري نوین(هیدروفیکس 
در مجمـوع میـزان   . ها را بـه خـود اختصـاص داده اسـت    نیاز تولید، سهم قابل توجهی از هزینه تامین آب مورد

ریـال و هزینـه تولیـد محصـول جـو       7492900ریـال بـه    7740600هزینه تولید محصول گندم در هکتـار از  
ریال در پس از تشکیل شرکت سهامی زراعـی کـاهش یافتـه اسـت      7185600ریال به  7317000درهکتار از 

                                                
اند، به شدهاند که در دو دوره زمانی قبل و بعد از تشکیل شرکت سهامی زراعی کشت میاز آن جا که گندم و جو تنها محصوالتی بوده - 1

 .صول بوده استمنظور مقایسه و تطبیق هزینه و درآمد در سطح هکتار، تاکید بر این دو مح
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و این تغییرات به طور عمده معلول افزایش دسترسی به ابزار تولید، کم رونـق شـدن مسـابقه    ) 1جدول شماره(
  .بوده است  تقاضا و قیمت در برخورداري از این ابزار و کاهش دخالت مستقیم نیروي انسانی در مراحل تولید

ر مربـوط بـه پـیش از تشـکیل     بررسی میزان درآمد ناخالص ناشی از تولید محصوالت زراعی در یـک هکتـا  
 10320000که درآمد ناخـالص گنـدم از   ) 1جدول شماره(آباد نشان داد شرکت سهامی زراعی در دشت سهل

ریال در هکتار افزایش یافتـه کـه    11500000ریال به  7728000ریال و جو از  17430000ریال در هکتار به 
بـا توجـه بـه محاسـبات صـورت گرفتـه       . کتار اسـت به طور عمده ناشی از افزایش عملکرد محصول در واحد ه

برابـر   5/10برابـر و محصـول جـو     1/2، میزان سود خالص ناشی از تولید گنـدم در هکتـار   )1ي جدول شماره(
  .افزایش داشته است

  
آباد، قبل و بعد از تشکیل مقایسه هزینه و درآمد در هکتار محصوالت عمده زراعی در دشت سهل -1ي جدول شماره

  )ارقام به ریال(ت سهامی زراعی شرک
  درآمدخالص  درآمدناخالص  هزینه  نام محصول  دوره

پیش از تشکیل 
  شرکت

  2579400  10320000  7740600  گندم
  411000  7728000  7317000  جو

پس از تشکیل 
  شرکت

  5452150  17430000  7492900  گندم
  4314400  11500000  7185600  جو

 ١٣٩٠ق، هاي ميداني تحقييافته: منبع
  

  

  خانوار از بخش کشاورزي  زراعیهزینه و درآمد  - 4-6
آباد پیش از تشـکیل شـرکت کـه    دار در شرکت سهامی زراعی سهلمطالعات درآمدسنجی خانوارهاي سهام

متوسط هزینـه  ) 2جدول شماره(دهد ي محصوالت تولیدي آنان شامل گندم، جو و یونجه بوده، نشان میعمده
ریال، میانگین درآمد ناخـالص ناشـی از تولیـدات    32103172ان براي تولید محصوالت زراعی بردارسالیانه بهره

درصـد   65در بعد هزینه . ریال بوده است10150588ریال و در نهایت سود خالص عایدي  42253760زراعی 
ت بـوده و  هکتار سطح زیرکش 7/2هاي خانوار براي تولید در این بخش مربوط به محصول گندم با از کل هزینه

هکتـار   32/0درصـد بـا سـطح زیـر کشـت       9هکتار و یونجه  12/1درصد با سطح زیر کشت  26پس از آن جو 
  . هاي تولیدي بخش زراعت را به خود اختصاص داده استهزینه

درصـد از کـل درآمـد زراعـی      4درصـد و جـو    27درصد، یونجه  69بر مبناي درآمد خالص محصول گندم 
با توجه به محاسبات صـورت گرفتـه، در میـان محصـوالت مـذکور درآمـد خـالص        . است خانوار را تامین نموده

ریـال و   2579400ریـال، گنـدم    8518400دار به ازاي تولید در هر هکتار از محصول یونجـه  خانوارهاي سهام
-توان گفت در پیش از تشکیل شرکت سـهامی زراعـی در سـهل   بدین ترتیب می. ریال بوده است 411000جو 
  .، محصول یونجه باالترین میزان صرفه اقتصادي نسبت به دو محصول دیگر داشته استآباد
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آباد از تولیدات زراعی پیش از دار در شرکت سهامی زراعی سهلهزینه و درآمد هر خانوار سهام -2ي جدول شماره
  تشکیل شرکت

سطح   نام محصول  ردیف
  زیرکشت

هزینه تولید محصول 
  )ریال(

ناشی از  درآمد ناخالص
  )ریال(تولید 

درآمد خالص ناشی از 
  )ریال(تولید 

  6964380  27864000  20899620  7/2  گندم  1
  460320  8655360  8195040  12/1  جو  2
  2725888  5734400  3008512  32/0  یونجه  3
  10150588  42253760  32103172  14/4  جمع کل  4
  1390هاي میدانی تحقیق، یافته: منبع

  
-آباد به تناسب مقدار آب و زمین واگذار شده از سـوي بهـره  سهامی زراعی در دشت سهل با تشکیل شرکت

دار برابـر  سهام شرکت به آنان واگذار گردیده که به طور متوسط میزان سهام هر خانوار سهام  برداران کشاورزي،
در ) ب کشـاورزي یعنی میزان مالکیـت اراضـی زراعـی و آّ   (بررسی چگونگی توزیع سهام . سهم بوده است 719

-درصـد سـهام   70(دهد که دهـک اول تـا هفـتم    آباد نشان میدار شرکت سهامی زراعی سهلسهام 202میان 
، )داراندرصـد سـهام   30(هاي هشتم، نهم و دهم درصد سهام شرکت را در اختیار دارد و دهک 10تنها ) داران

بـه  ) منابع تولیـدي آب و خـاك  (زیع سهام توان گفت که تواز این رو می. درصد سهام شرکت هستند 90مالک 
جویی، تبعات منفی اقتصادي در رود که این وضعیت در صورت عدم چارهطور کامالً نامتعادل است و انتظار می

  . پی داشته و براي تداوم حیات شرکت نیز مخاطره آمیز باشد
توسط سود خـالص آن نیـز   ریال و م 2500ها براي هر سهم متوسط هزینه) 88-89(در سال زراعی گذشته 

بـه هـر    1389ریال از سوي دفتر شرکت سهامی زراعی برآورد شده و به طور میـانگین در پایـان سـال     4500
گفتنـی اسـت کـه بخشـی از     . ریال پرداخت شده اسـت  3235500دار، مبلغی  معادل کدام از خانوارهاي سهام

هـاي بعـدي ایـن رقـم کـاهش      دیده که در سالهزینه تعلق گرفته به هر سهم، صرف خرید ادوات کشاورزي گر
آباد، تغییر برداران دشت سهلدر مقابل از اثرات اقتصادي تشکیل شرکت سهامی زراعی براي بهره. خواهد یافت

اي کـه پـیش از تشـکیل شـرکت اجـاره بهـاي       توان ذکر نمود به گونـه در میزان اجاره بها آب در منطقه را می
ریـال   7200کیلوگرم گنـدم یعنـی در حـدود     2، )دقیقه 6معادل (ي در منطقه سالیانه هر فنجان آب کشاورز

به بیان دیگر، تشکیل شرکت سهامی زراعـی  . ریال افزایش یافته است 115000بوده و هم اکنون این میزان به 
  . اند نیز اثراتی در پی داشته استدار این شرکت نیز نبودهآباد حتی براي آنان که سهامدر دشت سهل

  تحلیل هزینه و درآمد زراعی خانوار قبل و بعد از تشکیل شرکت  - 5-6
هاي زندگی نیز تسـري یافتـه اسـت،    یکی از رفتارهاي همیشگی انسان در حوزه اقتصادي که به دیگر حوزه

در علم اقتصاد، تحلیل نسبت هزینه و درآمد یا فایده، بـه عنـوان شـاخص    . است) درآمد(تحلیل هزینه و فایده 
هـاي تنزیـل شـده اسـت     شود که معرف سودهاي تنزیـل شـده در هـر واحـد از هزینـه     ي هم تعریف میسودبر

با کمک این تحلیل، هم امکان سنجش نتیجه یک تغییر، رفتار، کنش و یا هـر چیـز دیگـري    ). 8: 1369جان،(
  . شودگردد و هم بستر الزم به منظور پیش بینی آینده مهیا میکه مرتبط با انسان است، فراهم می
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ي زمـانی قبـل و بعـد از    تولیدات زراعی خانوارهاي روستایی در دو دوره ١ي نسبت هزینه و درآمدمحاسبه
در پـیش از   CBRنشـان داد میـزان   ) 3ي جـدول شـماره  (آبـاد  تشکیل شرکت سهامی زراعی در دشـت سـهل  

به عبـارت  . ایش یافته استدر بعد از تشکیل شرکت افز 8/2بوده و به میزان  3/1تشکیل شرکت سهامی زراعی 
  .برابر شده است 2وري اقتصادي تولیدات زراعی نسبت به گذشته دیگر، بهره

  
آباد در قبل و داران شرکت سهامی زراعی سهلهاي نسبت هزینه و درآمد سهامي شاخصمقایسه -3ي جدول شماره

  بعد از تشکیل شرکت
  شاخص

 r CPV2 BPV3 CBR  دوره زمانی

  3/1  37064702  25521632  %14  شرکت پیش از تشکیل 
  8/2  44149122  15767543  %14  پس از تشکیل شرکت

  1390هاي میدانی تحقیق، یافته: منبع
  

هـاي زراعـی و   داران راجع به میزان تغییر درآمدشان از بخش کشاورزي با واگذاري زمـین بررسی نظر سهام
داران سـهام  درصـد  1/33نشـان داد  ) 4ي شمارهجدول (آباد آب کشاورزي خود به شرکت سهامی زراعی سهل

 5/1درصـد زیـاد و    10درصد تاحـدودي،   1/23درصد از آنان میزان تغییر را کم،  3/32این تغییر را خیلی کم، 
آن . بـوده اسـت   14/2داران درباره این پرسـش  اي نظر سهاماند و میانگین رتبهدرصد خیلی زیاد ارزیابی نموده

بردارانی هسـتند کـه   اند، عمدتاً بهرهی که میزان این تغییر را زیاد و خیلی زیاد ارزیابی نمودهداراندسته از سهام
در گذشته به دالیلی هم چون پیري و ناتوانی سرپرست خانوار، نقص عضو سرپرست، سرپرستی خانوار بـا زنـان   

رو ي محدود روبـه یا با استفادهو اشتغال سرپرست در خارج از محیط روستا، اراضی زراعی آنان بدون استفاده و 
دار شـرکت سـهامی زراعـی    در مجموع، در خصوص تغییر هزینه و درآمد زراعـی خانوارهـاي سـهام   . بوده است

وري اقتصادي زراعت نسبت به پـیش از تشـکیل شـرکت    توان گفت که صرفه و یا همان بهرهنسبت به قبل می
داران از این بخش نسبت به قبل کاهش یافته که نظر سـهام  افزایش داشته است اما میزان درآمد عایدي خانوار

داران، عـدم فعالیـت   در واقع این مساله متاثر از توزیع نابرابر سـهام در میـان سـهام   . نیز گواهی بر این ادعاست
برداران در پیش از تشکیل شرکت که با پیوستن به آن، سهیم در درآمد زراعی هسـتند و  زراعی تعدادي از بهره

درصـد آن توسـط شـرکت سـهامی      36بـرداران بـه   درصد کل اراضی توسط بهره 45ش سطح زیر کشت از کاه
  .زراعی است

 
 
 
  
  

  
                                                
1  . Cost Benefit Ration 
2  . Cost Present Value 
3  . Benefit Present Value 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ur
na

ls
.h

su
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                            11 / 20

http://journals.hsu.ac.ir/jarhs/article-1-332-fa.html


 58              . . . هاي سهامی زراعیاثرات اقتصادي و اجتماعی شرکت

  آبادداران در ارتباط با میزان تغییر درآمد از بخش کشاورزي با تشکیل شرکت سهامی زراعی در دشت سهلنظر سهام -4ي جدول شماره
  ددرص  فراوانی  میزان تغییر در درآمد زراعی

  1/33  43  خیلی کم
  3/32  42  کم

  1/23  30  تاحدودي
  10  13  زیاد

  5/1  2  خیلی زیاد
  100  130  جمع کل

  1390هاي میدانی تحقیق، یافته: منبع

  گذاري خانوار انداز و سرمایهپس -6- 6
اي هـ انـداز آن در دوره از فاکتورهاي مهم به منظور تحلیل شرایط اقتصادي خـانوار، آگـاهی از میـزان پـس    

 موکول کـردن  و هاآن مصرف انداختن تعویق به طریق از منابع انباشت معناي به اندازپس. زمانی گوناگون است
 کـه  انـداخت  تعویـق  بـه  تـوان مـی  را مصرف از بخش آن فقط که آن جا از .است آینده مصارف به منابع کاربرد
 اندازپس گیريشکل بنابراین باشد، مولیمع یک زندگی براي شده تعریف ضروري و اساسی هايحداقل از باالتر

 شـامل  زنـدگی  ضروري و اساسی هايهزینه به نسبت درآمد میزان باالتر بودن مستلزم روستایی خانوارهاي در
زاهـدي  (اسـت   ضـروري  هـاي هزینـه  سـایر  و آمـوزش  بهداشـت،  مسـکن،  پوشاك، و خوراك، خورد هايهزینه

). Harris & Steindel,1991(انداز همان درآمد خرج نشده اسـت  پس یا به تعبیر دیگر،) 29: 1384مازندرانی، 
انـداز سـالیانه هـر خـانوار در پـیش از تشـکیل شـرکت        دهد که میانگین پـس مطالعات صورت گرفته نشان می

  . ریال کاهش یافته است  898000ریال بوده و پس از تشکیل شرکت به 1020000سهامی زراعی 
داران شرکت سهامی زراعی راجع به اثـر تشـکیل شـرکت در میـزان     سهام طبق نظرسنجی صورت گرفته از

درصد میانـه   20داران این اثر را کم و خیلی کم، درصد از سهام 68، )5ي جدول شماره(ها انداز سالیانه آنپس
د آبـا درصد معتقد بودند که تشکیل شرکت سهامی زراعی در دشت سـهل  12اند و تنها و متوسط ارزیابی نموده
هـاي زراعـی بـه    ها داشته است و عمدتاً شامل افرادي بوده که فعالیـت انداز سالیانه آناثري زیاد در میزان پس

  .گرددانداز میشود و سود ناشی از این کار پسشان تلقی میعنوان فعالیت جنبی و دوم و سوم براي
  

داز از بخش کشاورزي با تشکیل شرکت سهامی انداران در ارتباط با میزان تغییر پسنظر سهام -5ي جدول شماره
  آبادزراعی در دشت سهل

  درصد  فراوانی  انداز سالیانه میزان تغییر در پس
  37  48  خیلی کم

  31  40  کم
  20  26  متوسط

  12  16  زیاد
  0  0  خیلی زیاد
  100  130  جمع کل

  1390هاي میدانی تحقیق، یافته: منبع
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 59          1391سال سوم، شماره نهم و دهم، پاییز و زمستان مطالعات جغرافیایی مناطق خشک، 

مربوطه یکی دیگر از پارامترهاي اقتصادي اسـت کـه تـابعی از وضـعیت     دریافت وام و تسهیالت از نهادهاي 
-درصد از سـهام  37تنها ) 6ي جدول شماره(مطالعات نشان داد . آیدانداز خانوارهاي روستایی به شمار میپس

ی در طـ . انـد ها توان اخذ وام نداشـته از آن 63اند و سال پیش از تشکیل شرکت، وام دریافت نموده 5داران در 
داران رونـد اخـذ وام از سـوي سـهام    ) آبـاد پس از تشکیل شرکت سهامی زراعی در دشت سهل(چند سال اخیر 

ها به دالیلی نظیر عدم تمایـل شخصـی،   درصد از آن 83درصد تقلیل یافته و  17شرکت رو به تنزل نهاده و به 
میـانگین  . اندالزم، دریافت وام نداشتههاي اجتماعی عدم توان الزم به منظور پرداخت وام و فراهم نبودن زمینه

انـد  دارانی که پیش از تشکیل شرکت سهامی زراعی، وام دریافت نمـوده ي سهامهاي دریافتی به وسیلهمبلغ وام
ریـال افـزایش یافتـه     15400000داران پس از تشکیل شرکت بـه  ریال بوده و این مبلغ براي وام 12200000

  .   ابع تغییرات نرخ تورم در درون جامعه باشدتواند تاست که این افزایش می
  

  داران در قبل و بعد از تشکیل شرکت سهامی زراعی در دریافت وام توسط سهام -6ي جدول شماره
  آباددشت سهل

  خیر  بلی  جمع کل  دریافت وام  دوره زمانی

  پیش از تشکیل شرکت
  130  82  48  فراوانی
  100  63  37  درصد

  پس از تشکیل
  شرکت 

  130  108  22  فراوانی
  100  83  17  درصد

  1390هاي میدانی تحقیق، یافته: منبع
  

ها گذاري آنداران شرکت سهامی زراعی در زمینه تغییر توان سرمایهطبق نظرسنجی صورت گرفته از سهام
م، درصد ایـن تغییـر را کـ    35) 7ي جدول شماره(هاي غیر زراعی نسبت به پیش از تشکیل شرکت در فعالیت

 16/2اند و میانگین نظرات افـراد  درصد آن را زیاد ارزیابی نموده 13درصد متوسط و  19درصد خیلی کم،  33
آبـاد، اثـر زیـادي در    در مجموع تشکیل شرکت سهامی زراعی در دشت سهل. به دست آمده است 2و میانه آن 

  .   داران نسبت به قبل نداشته استگذاري سهامتغییر توان سرمایه
  

هاي غیر زراعی نسبت به پیش از گذاري در فعالیتداران در ارتباط با تغییر توان سرمایهنظر سهام  -7ي دول شمارهج
  آبادتشکیل شرکت سهامی زراعی در دشت سهل

  درصد  فراوانی  گذاري میزان تغییر در توان سرمایه
  33  43  خیلی کم

  35  46  کم
  19  24  متوسط

  13  17  زیاد
  0  0  خیلی زیاد
  100  130  جمع کل

  1390هاي میدانی تحقیق، یافته: منبع
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 60              . . . هاي سهامی زراعیاثرات اقتصادي و اجتماعی شرکت

  تحوالت اشتغال خانوار -7-6
-دار در شرکت سهامی زراعی سـهل ها در باب تغییرات میزان اشتغال زراعی در میان خانوارهاي سهامیافته

اغل زراعـی  نفـر شـ   6دهد پیش از تشکیل شرکت سهامی زراعی به طور میانگین در هـر خـانوار   آباد نشان می
تـوان گفـت کـه در دوره پـیش از تشـکیل      مـی ) نفـر  7(دار با توجه به بعد خانوارهاي سهام. وجود داشته است

هـم اکنـون بـا    . انـد اشـتغال داشـته  ) زراعت(درصد از هر خانوار در بخش کشاورزي  86شرکت سهامی زراعی، 
نفـر بـه طـور مسـتقیم در      70دار هامآباد، از مجموع خانوارهاي ستشکیل شرکت سهامی زراعی در دشت سهل

. اسـت ... ، رانندگی، تعمیرکاري و ١این شرکت مشغول فعالیت هستند که اعم فعالیت این افراد شامل تناژکاري
آباد با دار در شرکت سهامی زراعی سهلتوان گفت سهم اشتغال هر کدام از خانوارهاي سهامبه عبارت دیگر می

  . درصد بوده است 5توجه به متوسط بعد خانوار، 
توان انواع دیگري هم چون دامداري و دامپـروري،  هاي روستایی میدر کنار اشتغال به امور زراعی در کانون

را نام برد که با تشکیل شرکت سهامی زراعی و به دنبال آن آزاد ... داري و صنایع دستی، بنّایی، کارگري، مغازه
زراعی، انتظار غالب بر این اسـت کـه فرصـت بـراي پـرداختن بـه        بردارانشدن بخش قابل توجهی از وقت بهره

رود به تبع تشکیل شرکت سـهامی زراعـی اشـتغال    به بیان دیگر، انتظار می. هاي دیگر، بیشتر فراهم باشدشغل
در ایـن راسـتا، طبـق نظـر     . هاي غیر کشاورزي به صورت پاره وقت و یا تمام وقت افزایش یابـد افراد در فعالیت

درصـد افـراد    40ورت گرفته در زمینه اثر تشکیل شرکت سهامی زراعی بر میزان اشتغال پاره وقـت،  سنجی ص
انـد، و  درصد خیلی زیاد ارزیابی نموده 4درصد زیاد و  8درصد خیلی کم،  22درصد کم،  26اثر آن را متوسط، 

اثـر تشـکیل شـرکت سـهامی     تـوان گفـت کـه    به دست آمده می) 3(و میانه ) 46/2(با توجه به مقدار میانگین 
  . زراعی بر اشتغال پاره وقت زیاد نبوده است

درصـد افـراد ایـن اثـر را      35بررسی اثر تشکیل شرکت سهامی در اشتغال دائم نیز حـاکی از آن اسـت کـه    
بنـابراین  . انـد درصد خیلی زیاد ارزیابی نموده 2درصد زیاد و  15درصد کم،  23درصد خیلی کم،  25متوسط، 
تـوان بیـان داشـت،    به دست آمده می 3برابر با  و میانه 52/2ر گرفتن مقدار میانگین نظرات که برابر با با در نظ

  .تشکیل شرکت سهامی در اشتغال دائم اثر چندانی نداشته است
هـاي روسـتایی مسـأله    هاي جوامع انسانی امروزي به ویژه کـانون از آن جا که یکی از عمده مسائل و چالش

ن است، در پاسخ بدین سوال که اثـر تشـکیل شـرکت سـهامی زراعـی بـر اشـتغال قشـر جـوان و          اشتغال جوانا
درصد خیلی کـم،   25درصد کم،  30درصد افراد اثر متوسط،  35کرده جامعه تحقیق چقدر بوده است؟ تحصیل

کـه شـرکت    مبین این ادعا اسـت  3و میانه  34/2اند و میانگین درصد خیلی زیاد را برگزیده 2درصد زیاد و  8
سـان  بـدین . آباد اثر زیادي در میزان اشتغال قشر جوان این محدوده نداشته استسهامی زراعی در دشت سهل

آباد بر اشتغال و بـه ویـژه اشـتغال زراعـی قابـل      توان گفت، اثر تشکیل شرکت سهامی زراعی در دشت سهلمی
کـرده   وقت، دائـم و اشـتغال جوانـان تحصـیل     هم چنین این اثر بر اشتغاالت غیر زراعی پاره. توجه نبوده است

توان اظهـار داشـت   می هاي اشتغال دائمبراي داده 52/2اي بومی نیز چندان نیست اما با توجه به میانگین رتبه
 46/2اي ترین اثر بر این نوع اشتغال بوده و پس از آن، اشتغال پاره وقت با میـانگین رتبـه  که در این میان بیش

  . قرار دارد 34/2اي کرده بومی با میانگین رتبهجوانان تحصیلو سپس اشتغال 

                                                
 .نمایدنوعی کارگري در اراضی شرکت سهامی زراعی است که فرد به جاي مزد، درصدي از محصول نهایی را دریافت می - 1
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  تحوالت سبد غذایی خانوار و امکانات رفاهی -8-6
مطالعات صورت گرفته در زمینه مصرف هفتگی اقالم سبد غذایی خانوار در قبل و بعـد از تشـکیل شـرکت    

و ماست، پنیر، تخـم مـرغ، حبوبـات،    دهد اقالمی هم چون نان، شیر آباد نشان میسهامی زراعی در دشت سهل
دار قند و شکر، گوشت قرمز، روغن و چاي در قبل و بعد از تشکیل شرکت مورد مصرف تمامی خانوارهاي سهام

 100درصد از افـراد بـوده کـه بـه      1/93بوده و اقالمی نظیر ماکارونی در پیش از تشکیل شرکت مورد استفاده 
درصد توسـط   2/96درصد به  4/75درصد و مصرف میوه از  100درصد به  91درصد ارتقا یافته، مصرف برنج از 

در این میان مصرف اقالمی نظیر گوشت سفید و سـبزیجات در هـر دو دوره بـه    . داران افزایش یافته استسهام
 کنندگان برخی از اقالم، راهاز علل عمده تغییر در تعداد مصرف. استدرصد ثابت مانده  5/78و  4/95ترتیب با 

اندازي مغازه خواروبار فروشی در روستا، بهبود امکانات حمل و نقلی به منظور سفر به شهرهاي اطراف و تغییـر  
  . توان ذکر نمودذائقه افراد در نتیجه تعامالت اجتماعی را می

کنندگان اقالمی مانند میوه و سبزیجات نسبت به دیگر اقالم در هر دو دوره، بـه دالیلـی   کمی تعداد مصرف
برداران و عدم وجود باغات میوه در روستاهاي مـورد تحقیـق بـر    ون کمتر کشت شدن سبزیجات توسط بهرهچ

امکانات رفاهی تعریف شده براي استفاده انسان به ویژه روستائیان، در دو سطح روستا و خـانوار قابـل   . گرددمی
لـت، عملکـرد نهادهـاي مـرتبط،     هاي دودسترسی به امکانات در سطح روستا تابعی از سیاست. تفکیک هستند

. آیـد است و در سطح خانوار امکانات رفاهی تابع مستقیمی از میزان درآمد آن به شمار مـی ... جمعیت روستا و 
آباد بر میـزان برخـورداري   از این رو درخصوص اثرات غیر مستقیم تشکیل شرکت سهامی زراعی در دشت سهل

درصـد کـل    80ار، مطالعـات نشـان داد برخـورداري از تلویزیـون از     داران از امکانات رفاهی در سطح خانوسهام
درصد، حمام شخصی از  100به  95درصد، یخچال از  78به  52درصد، کولر از  98خانوارهاي مورد تحقیق به 

درصـد، تلفـن از    100به  98کشی و برق از درصد، آب لوله 78به  42درصد، وسیله نقلیه شخصی از  91به  47
درصد کل خانوارهاي برخوردار در پیش از تشکیل شـرکت   88از ) کپسول(رصد و دسترسی به گاز د 96به  87
توان گفت که میزان برخـورداري از امکانـات   لذا می. درصد در بعد از تشکیل شرکت افزایش یافته است 100به 

-از تغییـرات نظـام بهـره   رفاهی به نسبت قبل افزایش داشته اما با توجه تغییرات حاصله در میزان درآمد ناشی 
رسد که این تغییر کمتر تحت تاثیر نتایج اقتصادي شرکت بر خانوارهـاي  آباد، به نظر میبرداري در دشت سهل

دار بوده است و بلکه تابعی از روند کلی جامعه یعنی ایجاد و احساس ضـرورت در برخـورداري از امکانـات    سهام
 .باشدرفاهی براي زندگی آسان، می

  مون فرضیاتآز -9-6
ایجاد شرکت سهامی زراعی موجب کاهش هزینه تولیـد محصـوالت زراعـی در قیـاس بـا روش      : فرض اول

هـاي وابسـته و طبـق    نمونـه  Tپس از بررسی این فرض به کمک آزمـون  . سنتی تولید در منطقه گردیده است
تـر از  جا که این مقدار کـم ، سطح معناداري به دست آمده برابر صفر بوده و از آن )8جدول شماره(خروجی آن 

  . شودباشد، فرض اول پذیرفته میمی 05/0
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 62              . . . هاي سهامی زراعیاثرات اقتصادي و اجتماعی شرکت

  هاي وابسته مربوط به فرضیه اول تحقیقنمونه Tنتایج آزمون  -8ي جدول شماره

 میانگین  متغیر
  مقدار آماره

 tآزمون  
  درجه آزادي

 )df(  
سطح 

  )Sig(معناداري
  15057600  ي تولید محصوالت زراعی با روش سنتیهزینه

ي تولید محصوالت زراعی توسط شرکت هزینه  000/0  114  235/15
  14678500  سهامی زراعی

  
سهامی زراعی موجب افزایش درآمد خانوارهاي روستایی از بخش زراعی گردیـده   ایجاد شرکت :فرض دوم

اري بـه دسـت   هاي وابسته نشان داد از آن جا که سـطح معنـاد  نمونه Tبررسی این فرض با کمک آزمون . است
باشد، آن مـورد پـذیرش   می 05/0تر از بوده و این مقدار بیش 068/0) 9جدول شماره(آمده در خروجی آزمون 

  .شودواقع نمی
  

  هاي وابسته مربوط به فرضیه دوم تحقیقنمونه Tنتایج آزمون  -9ي جدول شماره

  مقدار آماره  متغیر
  tآزمون 

  درجه آزادي
)df(  

  سطح معناداري
)Sig(  

  رآمد زراعی خانوار پیش از تشکیل شرکتد
515/16 -  114  068/0  

  درآمد زراعی خانوار پس از تشکیل شرکت
  

گذاري خانوارهـاي روسـتایی در   انداز و سرمایهسهامی زراعی موجب افزایش پس ایجاد شرکت :فرض سوم
براي سـنجش ایـن فـرض     هاي وابستهنمونه Tبر اساس خروجی آزمون . هاي تولیدي گردیده استسایر بخش

تـر از  بوده و از آن جا کـه ایـن مقـدار بـیش     320/0، سطح معناداري به دست آمده برابر )10ي جدول شماره(
  .گرددباشد، فرض مورد نظر رد میمی 05/0

  
  هاي وابسته مربوط به فرضیه سوم تحقیقنمونه Tنتایج آزمون  - 10ي جدول شماره

  مقدار آماره  متغیر
  tآزمون   

  رجه آزاديد
 )df(  

  سطح معناداري
 )Sig(  

گذاري خانوارهاي روستایی در پیش از انداز و سرمایهپس
  تشکیل شرکت سهامی زراعی

گذاري خانوارهاي روستایی در پس از انداز و سرمایهپس  320/0  129  - 000/1
  تشکیل شرکت سهامی زراعی

  

بـر روي میـزان اشـتغال خانوارهـاي روسـتایی در       سهامی زراعی اثر معناداري ایجاد شرکت :فرض چهارم
بـوده اسـت    049/0بـراي ایـن فـرض     Tسطح معناداري به دسـت آمـده از آزمـون    . بخش زراعت نداشته است

بر این اساس، فرض برابري میانگین میزان اشـتغال  . باشدتر میکم 05/0که این میزان از ) 11ي جدول شماره(
از آن جـا کـه   . شودت در قبل و بعد از تشکیل شرکت سهامی زراعی، رد میخانوارهاي روستایی در بخش زراع
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میانگین میزان اشتغال در قبل از تشکیل شرکت سهامی زراعی نسبت به پس از تشـکیل شـرکت بیشـتر بـوده     
توان گفت ایجاد شرکت سهامی زراعی اثر معنـاداري بـر کـاهش میـزان اشـتغال      ، می)012/1 > 170/1یعنی (

  .روستایی در بخش زراعت داشته استخانوارهاي 
  

  هاي وابسته مربوط به فرضیه چهارم تحقیقنمونه Tنتایج آزمون  - 11ي جدول شماره

 میانگین  متغیر
  مقدار آماره

  tآزمون   
  درجه آزادي

 )df(  
  سطح معناداري

 )Sig(  
میزان اشتغال خانوارهاي روستایی در پیش از 

  170/1  تشکیل شرکت
میزان اشتغال خانوارهاي روستایی در پس از   049/0  129  000/2

  012/1  تشکیل شرکت

  
ایجاد شرکت سهامی زراعی باعث بهبود وضع اجتماعی باالخص سبد غذایی خانوار و امکانات  :فرض پنجم

بـوده و بـه    817/0) 12ي جـدول شـماره  (براي این فرضـیه   Tسطح معناداري آزمون . رفاهی آن گردیده است
 .شودمورد نظر تایید نمی باشد، فرضمی 05/0تر از مقدار به دست آمده بیشدلیل این که 

  
  هاي وابسته مربوط به فرضیه پنجم تحقیقنمونه Tنتایج آزمون  - 12ي جدول شماره

  مقدار آماره  متغیر
 tآزمون   

  درجه آزادي
 )df(  

  سطح معناداري
 )Sig(  

 وضع اجتماعی خانوار در قبل از تشکیل شرکت سهامی
وضع اجتماعی خانوار در بعد از تشکیل شرکت سهامی   817/0  129  233/0  زراعی
  زراعی

  گیري بحث و نتیجه -7
هاي سهامی زراعی پس از اصالحات ارضی راهبردي بود که از سوي دولت در جهـت تعـدیل   تشکیل شرکت

امـا پـس از   . اتخـاذ شـد   هاي بخش کشاورزي و هم چنین تسریع نوسازي و مکانیزه کـردن آن مسائل و چالش
هـا را  در دو دهه اخیر روند رو به احیا ایـن شـرکت  . ها منحل گردیدانقالب بنا به دالیلی بسیاري از این شرکت

هـاي سـهامی زراعـی در    اي بر کارآمدي شرکتتوان شاهد بود که در پی اعتقاد برخی از کارشناسان منطقهمی
هـا رخ داده  منوط به تغییر سـاختارهاي تشـکیالتی ایـن شـرکت     زمینه توسعه و نوسازي کشاورزي و روستایی،

آبـاد در شهرسـتان   هاي ایجاد شده در پـس از انقـالب، شـرکت سـهامی زراعـی سـهل      نمونه این شرکت. است
نهبندان استان خراسان جنوبی با چند سال فعالیت است که در این تحقیق به مطالعه و بررسی اثرات اقتصادي 

  .ت جدید پرداخته شدو اجتماعی این شرک
قطعـه کـاهش یافتـه و بـا      120قطعـه بـه    1020هـا از برداريمطالعات نشان داد تعداد قطعات زراعی بهره

درصد بـه   5سطح مکانیزاسیون از . درصد بر اراضی موجود افزوده شده است 16سازي اراضی در حدود یکپارچه
بـرداران بـه منظـور    شدن بورس بازي میان بهـره  درصد ارتقا یافته است و این خود سبب کم رونق 95بیش از 
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به بیان دیگـر، ارتقـا سـطح مکانیزاسـیون کـاهش      . گیري از تکنولوژي در فصول مورد نیاز تولید شده استبهره
  . قدرت صاحبان تکنولوژي را در پی داشته است

تولیـدات زراعـی و    ي داشت از مراحـل چهارگانـه  ي زمانی، مرحلهي مورد مطالعه در هر دو دورهدر منطقه
اما در کل به دالیلـی چـون افـزایش    . شودها را شامل میتامین آب مورد نیاز تولید، سهم قابل توجهی از هزینه
منـدي از ایـن ابـزار و کـاهش     ي تقاضا و قیمـت در بهـره  دسترسی به ابزار نوین تولید، کم رونق نمودن مسابقه

برداري یعنی تغییر نظام خرده مالکی بـه  در پی تغییر نظام بهره  دخالت مستقیم نیروي انسانی در مراحل تولید
  .آباد، هزینه تولیدات زراعی به ویژه محصوالت گندم و جو کاهش یافته استنظام سهامی زراعی در دشت سهل

تـوان  مـی  دار شرکت سهامی زراعی نسبت به قبـل در خصوص تغییر هزینه و درآمد زراعی خانوارهاي سهام
وري اقتصادي زراعت نسبت به پیش از تشکیل شرکت افزایش داشته امـا میـزان   و یا همان بهره گفت که صرفه

در واقع این مسـاله متـاثر از توزیـع نـابرابر     . درآمد عایدي خانوار از این بخش نسبت به قبل کاهش یافته است
تشکیل شرکت که با پیوسـتن   برداران در پیش ازداران، عدم فعالیت زراعی تعدادي از بهرهسهام در میان سهام

بـرداران بـه   درصد کل اراضی توسط بهـره  45به آن، سهیم در درآمد زراعی هستند و کاهش سطح زیرکشت از 
  . درصد آن توسط شرکت سهامی زراعی است 36

دار روستایی از بخش زراعت نسبت به پیش از تشکیل شرکت سهامی زراعی کاهش درآمد خانوارهاي سهام
گـذاري آنـان نیـز در    انداز آنان گردیده که به تبع آن، توان سرمایهآباد، منجر به کاهش توان پسدر دشت سهل

انداز در طی چند از سوي دیگر به سبب کاهش پس. کاهش داشته است) غیر زراعی(هاي اقتصادي سایر بخش
داران شـرکت  سـهام  روند اخذ وام از سوي) آبادپس از تشکیل شرکت سهامی زراعی در دشت سهل(سال اخیر 

ها به دالیلی نظیـر عـدم تمایـل شخصـی، عـدم      درصد از آن 83درصد تقلیل یافته و  17رو به تنزل نهاده و به 
  . اندهاي اجتماعی الزم، دریافت وام نداشتهتوان الزم به منظور پرداخت وام و فراهم نبودن زمینه

آباد، بهبودي در وضعیت زراعی در دشت سهلعدم تغییرات مثبت اقتصادي در نتیجه ایجاد شرکت سهامی 
چنـین  هـم . داران به لحاظ شاخص سبد غذایی خانوار و امکانات رفاهی آنان در پی نداشته استاجتماعی سهام

اي اقتصادي و اجتماعی نسبت بـه قبـل از تشـکیل شـرکت     بررسی روند تغییرات میزان اشتغال به عنوان مقوله
هـاي  رود روند مهاجرتي روستایی دارد که انتظار میی در میزان اشتغال جامعهسهامی زراعی نشان از اثر منف

مـوارد زیـر    هاي میدانی تحقیق، از این رو با توجه به تجربیات و یافته. اشتغال به سوي مراکز شهري شدت یابد
  :گرددبه منظور بهبود وضع کنونی پیشنهاد می

 آباد؛هاي شرکت سهامی زراعی سهلتتاکید بر محصوالت پربازده و زودبازده در کش -
هاي صنعتی در مجاورت شرکت سهامی زراعی جهت تکمیـل  ایجاد و توسعه دامپروري و دامداري -

 .چرخه تولید و فرآوري بهتر محصوالت تولید شده در آن شرکت
هـاي فنـی و   داران به همراه آموزشهاي خرد اعتباري در میان جامعه سهامایجاد و توسعه صندوق -

 .اي به منظور توانمندسازي افراد در جهت رشد اشتغال غیر زراعی و سودمندفهحر
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  منابعفهرست  – 8
ــه ايمقدمــه .1374. مصــطفی ازکیــا، .1 ــر جامع ــعهب ــی توس انتشــارات  :تهــران، ي روســتاییشناس

 .اطالعات
  .انتشارات اطالعات :تهران، ي پایدار روستاییتوسعه. 1387. ازکیا، مصطفی و علی ایمانی .2
: تهــران، ي روسـتایی هـاي توســعه نظریــه. 1386 .پـاپلی یـزدي، محمدحســین و محمـدامیر ابراهیمـی     .3

 .انتشارات سمت
ــودارو، مایکــل .4 ــعه .1364. ت ــوم توس ــان س ــادي در جه ــران ، ي اقتص ــی فرجــادي، ته ــرجم غالمعل : مت

 .انتشارات وزارت برنامه و بودجه
ي فایـده اجتمـاعی در کشـورهاي    زینـه راهنمایی ارزیـابی عملـی طـرح تحلیـل ه     .1369. هـ .جان  .5

ــعه ــال توس ــران  ترجمــه، در ح ــري، ته ــد میرمطه ــوي و احم ــدي تق ــژوهش  : ي مه ــوزش و پ ــز آم مرک
 .سازمان صنایع ملی ایران

آبـاد قبـل و بعـد    ي شـمس اجتمـاعی و کشـاورزي قریـه    –بررسی اقتصـادي   .1348. دانشگاه شیراز .6
 .از تشکیل شرکت سهامی زراعی آریامهر

-ي کارشناسـی ارشـد، دانشـکده   نامـه پایـان ، شـرکت سـهامی زراعـی در ایـران    . 1349. عهدشتی، طلی .7
  .ي ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران

ــی ســهل  .8 ــر شــرکت ســهامی زراع ــاددفت ــهامی  . 1390. آب ــرکت س ــان ش ــات کارشناس ــار و اطالع آم
 . آبادزراعی سهل

ــدرانی، محمــد جــواد  .9 ــس. 1384. زاهــدي مازن ــوان پ ــداز خانوات ــر  ان ــار آن ب ــتایی و آث ــاي روس ره
نامــه اقتصــاد کشــاورزي و توســعه، ســال ســیزدهم،  فصــل، مشــارکت روســتائیان در فرآینــد توســعه

 .27-62، صص49ي شماره
: مظـاهري، تهــران  حبیبـی  محمـود  يترجمـه  ،توسـعه  و اجتمـاعی  تغییـرات . 1388. الـوین  سـو،  .10

 .راهبردي مطالعات پژوهشکده
ــذار از . 1382. شــاطري، مفیــد .11 ــه   گ ــیط و جامع ــاختار مح ــر س ــرات آن ب ــه و اث ــه مدرنیت ــنت ب س

هـاي مرکـزي، نیمبلـوك، سـده و     نمونـه مـوردي بخـش   : روستایی با تاکید بر تحوالت تکنولـوژیکی 
ي ادبیـات  ریـزي روسـتایی، دانشـکده   ي دکتـري جغرافیـا و برنامـه   نامـه پایـان ، زهان شهرستان قاینـات 

 .و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد
جلـد سـوم،   ، هـاي سـهامی زراعـی   شـرکت . 1372. بـرداري کشـاورزي ایـران   هـاي بهـره  دوق نظـام صن .12

 .هاوزارت کشاورزي، معاونت امور واحدهاي تولیدي و کشت و صنعت: تهران
ــري   .13 ــی عنب ــدي و موس ــب، مه ــتایی . 1387. طال ــی روس ــه شناس ــران، جامع ــگاه  : ته ــارات دانش انتش

 .تهران
ــداللهی، محمــد .14 ــام .1377.  عب ــانظ ــران  ه ــاورزي در ای ــرداري کش ــره ب ــین  –ي به ــیف و تبی توص

وزارت کشـاورزي، معاونـت امـور نظـام     : تهـران ، وضعیت گذشـته  و حـال و دور نمـاي آنهـا در آینـده     
 .بهره برداري
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 66              . . . هاي سهامی زراعیاثرات اقتصادي و اجتماعی شرکت

بررسی نقـش و اثرگـذاري کارکردهـاي روسـتایی در مقابلـه بـا بحـران         .1386. سلیمان، محمودفال .15
ریـزي  ي دکتـري جغرافیـا و برنامـه   نامـه پایـان . دشـت بیرجنـد  نمونـه مـوردي   : آب در نواحی خشـک 

 .ي ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهدروستایی، دانشکده
ــادي  .16 ــایی آب ــگ جغرافی ــورفرهن ــاي کش ــوبی . 1388. ه ــان جن ــتان خراس ــدان: اس ــتان نهبن ، شهرس

  .سازمان جغرافیایی نیروهاي مسلح: تهران
 .انتشارات اطالعات: تهران، شناسی کشاورزيجامعه .1372. زاده، عبدالعلیلهسایی .17
 .انتشارات دانشگاه پیام نور: تهران، شناسی توسعهجامعه .18
ترجمــه ، شناسـی در چــین بــرداري کشــاورزي بــومانــدازهاي نظــام بهـره چشـم . 1381. هــواونلـی  .19
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