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 چكيده 
تعاوني مشاع  بر توسعة مناطق روستايي  هايشناخت ارتباط و اثرگذاري شرکت مقاله اين هدف

 ۱۳۸۲ها از نتايج سرشماري عمومي کشاورزي سـال  بخش اصلي داده. در استان اصفهان است
معاونـت بهداشـت و درمـان     ۱۳۸۲و همچنين آمار وقايع حيـاتي و امکانـات روسـتايي سـال     

ي هـا  روشهـا از  براي تجزيه و تحليل داده. دانشگاه علوم پزشکي اصفهان استخراج شده است
نتايج تحليل آماري در مدل رگرسيون نشان داد که تعامل . آمار استنباطي و توصيفي استفاده شد

هـاي تعـاوني مشـاع وجـود دارد، بـه      هاي توسعة روستايي و شـرکت بسيار کمي بين شاخص
و همچنـين بـر شـاخص     هـاي امکانـات روسـتايي،   ها فقط بر شاخصاي که اين  شرکت گونه

همچنين برازنـدگي بـه دسـت آمـده در مـدل      . انداي شغلي و جمعيتي تأثيرگذار بودههويژگي
هاي موجـود بـين دو   دهندة عدم تأييد مدل در بررسي روابط شاخصمعادالت ساختاري  نشان

هـاي مشـاع در توسـعة    کـه تعـاوني   شـود  ميبه طور کلي از نتايج تحقيق استنباط . مقوله است
ادامـه   شود مياز اين رو، پيشنهاد  ؛اندي تحت پوشش موفق نبودهاقتصادي و اجتماعي روستاها

  .  ها مورد بازنگري قرار گيردفعاليت اين تعاوني
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  مقدمه

ي در بخـش  بـردار  بهـره هاي بعد از اصالحات ارضي شاهد پيدايش انواع نظام ،در ايران
ت و يريمـد قالب اسالمي نيز براي پر کردن خالء ن روند بعد از انيا. ايمكشاورزي بوده

افت کـه از جملـه    يادامه  ييو روستا يسرو سامان دادن به اوضاع آشفته بخش کشاورز
  . اع در مناطق مختلف کشور اشاره نمودمش يتعاون يل شرکت هايتوان به تشکيم

ترين واحد زراعت جمعـي تشـكيل شـده  بعـد از     مشاع  عمده يتعاون يشرکت ها
بـا هـدف اسـتفاده     ۱۳۵۹نظام تعاوني مشاع در سـال  .  دهستانقالب اسالمي در كشور 

بهينه از عوامل توليد، انجام عمليات زيربنايي،كشت يكپارچه، افزايش عملكرد و درآمـد  
يان بـه  يسطح زندگي آنان ، جلوگيري از مهـاجرت روسـتا   يكشاورزان و زارعان، ارتقا

  .)۴۵: ۱۳۸۰حسيني ابري،(تصويب و به سرعت اجرا شد  مانند آنشهرها و 
بخشـي   ،روسـتايي  توسـعة  يبـرا  مـؤثر ي يتوان ابزارهاها را در عمل مياين شرکت

. امه هاي ملـي در نظـر گرفـت   و مرتبط با برن ،روستايي توسعةهاي ضروري از سياست
موضوع تحقيقات فراواني بوده عملكرد هر يك از آنها  ،هان شرکتيا يگيرپس از شکل

  .كه نتايج متفاوتي را نيز به دنبال داشته است
نفـر   ۱۴۵۹۲ي مشاع بـا  بردار بهرهواحد  ۱۵۹۹، تعداد  ۱۳۸۴تا  ۱۳۵۹هاي طي سال

 دهـد  مـي نشان  ،۲جدول . دشن تشكيل هكتار زمين كشاورزي در استا ۵۲۴۷۰عضو در 
درصـد از كـل    ۹/۳و  ۵ها،  به ترتيـب  ان مشاعبردار بهرهکه  نسبت مقدار زمين و تعداد 

  .ان موجود در استان استبردار بهرهاراضي كشاورزي و 
هـاي   درصد از کـل مشـاع   ۶۰و حدود  ،۱۳۵۸استان در اواخر سال  يهااولين مشاع
يـري  گبه بعد، روند شكل ۱۳۶۰ل شدند، اما از سال يتشک  ۶۰و  ۵۹هاي استان طي سال

  .ر نزولي داشته استيها سيبردار بهرهاين نوع 
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نفر، كمترين تعداد اعضا دو  ۷ان عضو مشاع در استان حدود بردار بهرهمتوسط تعداد 
كـه   ييهايبردار بهرهاز  اعضاي برخي  همچنين تعداد. نفر است  ۱۳۶و بيشترين آن  ،نفر
تنهـا يـك    كـرده اسـت،  واگذاري زمين تحت عنوان مشاع در اين  اسـتان ايجـاد    تهيئ

هـاي تحـت پوشـش مشـاع      يبـردار  بهرهها با تعريف يبردار بهرهاين نوع . استخانوار 
د يـ هر مشاع با يها ، تعداد اعضانامه اجرايي تشكيل مشاعينيبر اساس آ. مغايرت دارند

هـاي منطقـه داراي چنـين    درصـد از مشـاع   ۵۲نفر باشد، اما فقـط حـدود    ۱۰تا  ۵بين 
 ۲۴درها كمتر از حد مقبـول و  درصد مشاع ۲۴ تعداد اعضا دراگر چه . اندشرايطي بوده

هـاي  يبـردار  بهرهآن تعداد  ي، اما به استثناستدرصد ديگر بيش از حد مورد نظر بوده ا
ها به رغم انوار واگذار شده، ساير مشاعخ ۵۱۳يك نفره كه تحت عنوان مشاع به حدود 

مـديريت امـور اراضـي    (انـد   متالشي شده كامًال) نفر ۳۱۶تا  ۲(تفاوت چشمگير اعضا 
  .)۱۳۸۳اصفهان،

، امـا اسـتفاده از   شـود  ميهاي منطقه معموًال از طريق چاه تأمين آب كشاورزي مشاع
نسبت وسـعت اراضـي بـه    .  متداول است هامشاعآب رودخانه و قنات نيز در برخي از 

ولي  ،هكتار نوسان دارد ۵۷تا  ۸هاي مختلف يكسان نيست و از تعداد چاه در بين مشاع
. هكتـار اسـت   ۱/۲۷اين نسبت در كـل  اسـتان   . هكتار متغير است ۵۰تا  ۱۹اغلب بين 

كمبـود  ر و موات است كه بعضًا با يها، اراضي بابخش اعظم اراضي تحت تصرف مشاع
از هـاي بـزرگ خصوصـي،    يبـردار  بهـره اراضـي  حـال آنكـه     ؛روبرو هستندمنابع آب 

 آيندميه عمدتًا در شمار اراضي مرغوب به حساب هستند كمستثنيات اصالحات ارضي 
بسيار مساعدتري نسبت  در موقعيتگيري از منابع آب و خاك دهي بهرهو از نظر سامان

  ).۱۳۷۶يکم،مهندسين مشاور (هاي مشاع قرار دارند به تعاوني
 يتعـاون  يا شـرکت هـا  يـ آ: تحقيق عبارت است ازاين که ياصل سؤالبر اين اساس 

و  يتحـت پوشـش اثـرات مثبـت اقتصـاد      ييمشاع در استان اصفهان بر منـاطق روسـتا  
  اند؟داشته ياجتماع
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  بررسي منابع 
 توسـعة و  يکشـاورز  توسـعة در زمينـه ارتبـاط    ياخيـر مطالعـات متفـاوت    يهادر سال
 يتعـاون  يشـرکت هـا  تأثيربه طور خاص بـه    اما در اين مطالعات ،انجام شده روستايي
  .روستايي پرداخته نشده است توسعةمشاع بر 

روسـتايي و   توسـعة  يهـا ارتبـاط بـين شـاخص    يکـه بـه بررسـ    ياز جمله مطالعات
و  يکشـاورز  توسـعة رابطـه   يبررسـ «است تحت عنـوان   يپرداخته، پژوهش يکشاورز
کـه از ميـان   اسـت  نتـايج ايـن تحقيـق نشـان داده     . »روستايي در استان اصفهان توسعة

و سـطح   ي، درآمد، اشتغال، ارزش افـزوده، تحـول در کشـاورز   يکشاورز يهاشاخص
  .)۱۳۸۳نوري،(ند اروستايي داشته توسعةدر  يبيشتر تأثير يشدن کشاورز يعلم

انجام شـده   يکشاورز يهامنظا زمينةدر  يامطالعات گستردهدر خارج از كشور نيز 
بـه موضـوع    مسـتقيماً يـك  در بين منابع كه در دسترس نگارندگان بود، هيچ يولاست، 
مطالعـات   يدر ادامه بـه برخـ  . استپرداخته نروستايي  توسعةمشاع در  يهايتعاونتأثير

  :نيمكاشاره مي يکشاورز يهامهم در زمينه نظام
هـاي توليـد   يي فنـي تعـاوني  كارآدر تجزيه وتحليل ) ۱۹۹۲(همكاران  هانگ سان و

 اسـتفاده بهتـر از منـابع توليـد و     بااند كه نتيجه رسيده طبيعي در ويتنام به اين يكائوچو
   .يي مزارع را افزايش دادكارآ تواندسترس ميدر فناوري

ديگر نتيجه گرفته شده کـه پـايين بـودن سـطح زيـر کشـت در نظـام         يادر مطالعه
پاراگوئه، باعث کاهش درآمد و ريسـک بيشـتر و در    يدهقاني در مناطق شرق يکشاورز

و  فنـاوري افـزايش سـطح    بـا توان يي اين نظام شده است که ميكارآنهايت پايين آمدن 
  .)Bravo-Ureta and Evenson,1994( يي را باال بردكارآکشت،  يتغيير الگوها

هـا را در دو  مسائل مربوط بـه واگـذاري زمـين و عملكـرد مشـاع      انهمكار وبافكر 
با توجـه بـه    آنان.  ده اندكرو گرگان و گنبد بررسي  ،تحقيق جداگانه در مناطق جيرفت

ها محدود و مقيد به شرايط خـاص در هـر   اينكه مسائل واگذاري زمين و تشكيل مشاع
يان ييش بـازده و درآمـد روسـتا   از لحـاظ افـزا   تنهامنطقه است ، عملكرد مشاع ها را نه 
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انـد و پيشـنهاد   را درگيـر مسـائل اجرايـي هـم ديـده      اعضااند، بلكه  مطلوب نيافته وعض
اند كه متوليان امر در اعطاي  وام و تأسيس صنايع وابسـته بـه كشـاورزان در ايـن      كرده

  .)۱۳۶۴بافکر و همكاران، (ها كمك كنند روستاها، به مشاع
ي مشـاع را  بردار بهرههاي  خراسان، نظام مشاع در مورد يدر تحقيق )۱۳۶۹(شريف 

و فنون نوين كشاورزي ، بسط عدالت اجتماعي ، بهبود   ها روشاز لحاظ امكان كاربرد 
  .ها مطلوب دانسته استاهش اختالفات و مهاجرتك زندگي اعضا و

   يـك از هـيچ ده اسـت کـه   يجـه رسـ  ين نتيـ بـه ا  پژوهش خـود در ) ۱۳۷۳(زاده يتق
 ،ل اشـتغال يـ شهرستان به اهـداف مـورد نظـر از قب    ۵در  يمشاع مورد بررس يتعاون ۱۳
  .اندافتهيد و درآمد دست نيش توليجه افزايو در نت ،ر کشتيش سطح زيافزا

مشـاع در شهرسـتان سـبزوار     يهايکه تعاون رسيد هجين نتيبه ا) ۱۳۷۷( فرد يسينف
منطقه  يترش سطح سواد در روستاهاجاد اشتغال و گسيد، ايش توليدر افزا ياثرات مثبت

 يزه کـاف يـ نداشـتن انگ  ،هـا ين تعاونيدر ا ياز جمله عوامل منف. نداتحت پوشش داشته
  .بوده است ب ناهماهنگ اعضايو ترک يکار گروه يبرا

ــداللهي  ــق خــود ) ۱۳۷۷(عب ــه در تحقي و  ،اجتمــاعي ، فنــي ،عملكــرد اقتصــاديب
نتايج ايـن تحقيـق نشـان    . ي پرداخته استبردار بهره  هايمحيطي هر يك از نظام زيست

كشت و صنعت دولتـي و  : ي تجاري شاملبردار بهرههاي كه در سطح ملي، نظام دهد مي
هـاي تعـاوني   هاي تعاوني شـامل شـركت  نظامو هاي سهامي زراعي، شركت  خصوصي،

ن ميـزان  محيطي بـه ترتيـب بـاالتري   روستايي، از نظر معيارهاي اقتصادي، فني و زيست
تـرين ميـزان عملكـرد را    پـايين به ترتيـب   هاي دهقاني و تعاوني مشاعو نظام ،عملكرد
  .دارند

هـا   نيز چند كار تحقيقاتي در ارتباط بـا عملكـرد مشـاع    ۱۳۷۵تا  ۱۳۶۸هاي در سال
از قبيل تساوي  آنهاآل هاي ايدهشده كه در اكثر آنها ضمن برشمردن برخي ويژگي انجام

برخـي از  عملـي  عدم تحقق ، به مديريت عمومي ، وگي اراضي و كشتحقوق، يكپارچ
از جملـه  . از جمله يكپارچگي اراضي و مـديريت عمـومي اشـاره شـده اسـت      ، اهداف
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 ،ها، تأسيس صنايع تبديلي و تكميلي ه اعطاي وام، توزيع نهاد ،اين تحقيقاتپيشنهادهاي 
  .)۱۳۶۹پور،؛ جمعه۱۳۷۱؛ اصالحي،۱۳۷۲اميري توکلي،(بوده است و آموزش اعضا 

  تحقيق يمباني نظر
در  وابسته بـه آن کـه غالبـاً    يها فعاليتو  ياقتصاد کشور به توليدات کشاورز يوابستگ

هـا و  از دغدغـه  يروستايي را به يک توسعةبه  يياب، دستگيرد ميمناطق روستايي انجام 
موضـوع   رو،از ايـن  . ل کـرده اسـت  يتبـد  گذاران و مسـئوالن  سياست مهم يهاچالش
، يتوليدات کشاورز يسنت يها روشبهبود بخشيدن به  يروستايي از يک سو برا توسعة
و از  ي،بهينه از زمين،  منابع توليد و توزيع متناسـب محصـوالت کشـاورز     يبردار بهره
سـطح   يمنـاطق روسـتايي و ارتقـا    يو فرهنگـ  ياجتماع يديگر به منظور نوساز يسو

  .استاهميت  ي، داراييانروستا يزندگ
 هـاي  برنامـه و مرکب دانست که  يتوان يک فعاليت چندبخشيروستايي را م توسعة

. گيـرد  مـي تمام روستاييان را در بـر   يبرا يو بهبود تسهيالت اجتماع يکشاورز توسعة
کند تا توان خـود را جهـت   يرا هدايت  م اناست که روستايي يجريان« روستايي توسعة
اين جريان با توزيع بيشتر منافع بين مـردم کـه خـود    . ببرند محيط خويش باالبر کنترل 

  .)۱۳۸۰حسيني ابري،(  »شود مينتيجه کنترل بر محيط است،  هموار 
روستايي به يـک بخـش و در يـک محـدوده خـاص       توسعةگونه که بيان شد، همان
ين آنها تراز مهم يرا در برگيرد که يک يهاي بسياربايد مؤلفه ، بنابراين،شود ميخالصه ن
روستايي را بايد در يک سيستم مشاهده کـرد کـه در    توسعةهمچنين .  است يکشاورز

و  ي، محلـ يدولتـ  يهـا دولـت، سـازمان   يهـا و راهبردهـا  آن متغيرهايي چون، سياست
و تـأثير  ارتبـاط   يدارا يمختلـف روسـتايي از جملـه کشـاورز     يهـا و بخش ،روستايي
 توسـعة آن، لـزوم توجـه بـه     يهاو فرآورده يروستاييان به کشاورز يوابستگ. ندامتقابل

 يضرور روستايي در کشور توسعةبه  ييابدست ياز ابزارها يرا به عنوان يک يکشاورز
مركزي و عامل بالفصل  ي کشاورزي، هستةبردار بهره يهانظام ،در اين راستا .گردانديم
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تـوان گفـت مسـائل نظـام كشـاورزي در هـر       به طوري كه مي. كشاورزي هستندتوليد 
 دنـ دهترين مسائل بخش كشاورزي آن جامعه را تشكيل ميترين و عمدهجامعه، اساسي

 .)۵۴۰: ۱۳۷۳مطيعي لنگرودي،(
  :نشان داده است ۱، اين ارتباط را در شکل )۱(يدسا

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  ۶۲ :۱۳۷۷ ، يدسا:  مأخذ

  روستايي توسعةكشاورزي و  توسعةارتباط بين   -۱شکل 

ــچنان ــان  ك ــک جه ــزارش بان ــيم    يه در گ ــت، در ترس ــده اس ــردآم ــعة راهب    توس
ــژهروســتايي  ــه نظــام يابايــد نگــاه وي ــرد يکشــاورز يهــاب   ايــن نگــاه . صــورت گي

د نظـر  وردر منـاطق روسـتايي مـ    يو محلـ  يهـا در سـطوح ملـ   نهادينه کردن نظاميعني 
)World Summit on Sustainable Development,2003(. 

مشـاع در كشـور مـا بعـد از      يتعاون يهابر اساس آنچه تا کنون بيان گرديد، شرکت
هـا  هـر کـدام    اين شـرکت  .و وارد جامعه روستايي شدند ندشكل گرفت ياسالم انقالب

 يدر بررسـ . ندهسـت ذاري بر جامعه روستايي تأثيرگ از لحاظمتفاوتي  يهاداراي ويژگي
دست يافت، از جمله آن که همه آنها به دنبـال   يتوان به وجوه مشترک يها ماين ويژگي

درآمد اضافي براي
روستاييان

پوشاك كافي

تسهيالت زيربنايي بهتر

هايرشد فعاليت
غيركشاورزي

توسعه  توسعه 

هاتهيه غذا براي ميليون
 انسان
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درآمد روسـتاييان، ايجـاد اشـتغال، افـزايش سـطح      ، افزايش يافزايش توليدات کشاورز
 تـأثير روسـتايي   توسـعة در  يندکه همگـ مانند آن هستو امکانات در روستاها و  يزندگ

 ياسـت کـه بـر زنـدگ     يتغييـر و تحـول اجتمـاع    يمشاع، نوع يتعاون. )2(مستقيم دارند
شـأ تغييـر   توانـد من ياين تحـول مـ   ؛گذارد يکشاورزان در مناطق روستايي اثر مستقيم م

روستا باشد که در آن، توزيع مناسب درآمدها، رشد بيشـتر   يو اقتصاد يساختار اجتماع
  .روستايي قرار دارد توسعةبه  ييابو در نهايت دست يکشاورز يوربهره

  كشاورزي استان اصفهان يوضعيت عموم
درصد از  ۳زير کشت و آيش، کمتر از  يهزار هکتار اراض ۵۰۰از  با بيشاستان اصفهان 

کشور  يهازير کشت کشور را در بر دارد که از اين جهت در رتبه هفدهم استان ياراض
درصـد از مسـاحت اسـتان را تشـکيل      ۵تنهـا حـدود    ياين ميـزان اراضـ  . گيرد مي قرار
کشـت   يدرصد ديم و بقيه به صورت آب ۹زير کشت استان، کمتر از  ياز اراض. دهد مي
کشت ديم تنهـا   يدرصد و به لحاظ اراض ۵/۴، حدود يکشت آب ياز نظر اراض. شود مي
  ايـن اسـتان بـا حـدود      .کشور در ايـن اسـتان قـرار دارد    يکشاورز يدرصد اراض  ۳/۰

کشور را  يزراع يدرصد از واحدها ۷/۵نزديک به  يزراع يهزار واحد بهره بردار ۱۸۹
  .داده است يدر خود جا

درصـد   ۷۰بـيش از   يزمـين زراعـ  هکتـار و   ۶/۲متوسط زمين هر بهره بردار حدود 
ممتاز کشور  يهاعملکرد از استان اين استان به لحاظ. هکتار و کمتر است ۲کشاورزان، 

، يچون گندم، جـو، شـلتوک، سـيب زمينـ     يو در محصوالت متعدد  شود ميمحسوب 
سـازمان جهـاد کشـاورزي اسـتان     (اول قرار دارد  يهادر رتبه يپياز، پنبه و سيب درخت

  ).۱۳۸۳اصفهان، 
توليد،  يتعاون يچهار نظام کشاورز ،بر اساس مطالعات انجام شده در استان اصفهان

 يوجـود دارد کـه شـرکت سـهام     يو نظـام دهقـان   يزراع يمشاع، شرکت سهام يتعاون
 يبرخـ . وجـود دارد ) نيـوان در گلپايگـان   يروسـتا (تنها در محدوده يک روستا  يزراع

  .آمده است ۲و ۱ ولادر جد ذکر شده يهااطالعات مربوط به نظام
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  در استان اصفهان يمختلف کشاورز يهانظام يهاويژگي يبرخ -۱جدول 
  نظام نوع

کشاورزي 
کشاورزياراضي

  تحت پوشش
 )هکتار(

 تعداد
بردار بهره

)خانوار(
 متوسط

اندازه زمين
 )هکتار(

نسبت مقدار زمين
   به کل اراضي 

)درصد(کشاورزي
نسبت بهره برداران

بردراران کل بهره به
 )درصد(

 ۹۰ ۴۱۲۸۶۴۱۸۰۰۰۰۳/۲۸۹ خانوادگي
 ۴/۱ ۱۹۵۵۲۲۰۶۴۲/۹۴/۱تعاوني توليد
 ۹/۳ ۵۲۴۷۰۱۴۹۵۲۵/۳۵تعاوني مشاع

  ۱۳۷۸مهندسين مشاور جامع ايران، :  مأخذ 
  

مشاع به تفکيک شهرستان در استان اصفهان،  يبه تعاون يوضعيت واگذار -۲جدول 
۱۳۵۹- ۱۳۸۴   

تعداد موارد  شهرستان رديف
 واگذاري

ميزان اشتغال 
  )هكتار(مساحت   )نفر(

  ۱۴۶۱۶/ ۸۰۵  ۴۱۳۳ ۵۶۱ اصفهان  ۱
  ۲۵/۵۲۵۵  ۴۳۳۵ ۷۶ اردستان  ۲
  ۸۲/۴۹۴۵  ۸۹۸ ۱۰۷ برخوار و ميمه  ۳
  ۳۳/۶۷۷  ۱۸۸ ۳۹ خوانسار  ۴
  ۱۶/۴۴۷۱  ۱۴۵۸ ۱۶۳ سميرم  ۵
  ۹۰۵/۱۴۰۹  ۴۸۸ ۵۷ شهرضا  ۶
  ۱۹۲۵/۹۸۲  ۴۴۲ ۸۴ فالورجان  ۷
  ۹۳۲۴/۲۰۷۵  ۸۷۸ ۸۱ فريدن  ۸
  ۸۱۸۴/۶۶۰۴  ۱۸۹۱ ۱۰۱ كاشان  ۹
  ۶/۲۵۵۲  ۸۹۴ ۵۸ گلپايگان  ۱۰
  ۸۶/۲۲۳۳  ۵۸۲ ۹۱ مباركه  ۱۱
  ۷۱/۱۶۸  ۴۵ ۱۰ لنجان  ۱۲
  ۹۸۵/۱۷۶۰  ۶۶۵ ۷۶ آبادنجف  ۱۳
  ۷۷/۲۵۱۶  ۶۸۴ ۳۹ نطنز  ۱۴
  ۸۳۵۲/۲۰۷۹  ۳۵۴ ۵۲ نايين  ۱۵
  ۰  ۰ ۰ آران و بيدگل  ۱۶
  ۱۱۹  ۱۷ ۴ تيران  ۱۷
  ۵۲.۴۷۰  ۱۴۹۵۲ ۱۵۹۹ جمع كل  
 ۱۳۸۵، استان اصفهان يت امور اراضيريمد: مأخذ
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  ها روشمواد و 
اطالعـات يـک کـار     يآورو بـه لحـاظ جمـع    يهمبسـتگ  -ياين تحقيق از نوع توصيف

 يکشاورز يعموم يآمارها و اطالعات از نتايج سرشمار يبخش اصل. است ياکتابخانه
معاونـت   ۱۳۸۲و امکانـات روسـتايي سـال     يع حيـات يوقـا و همچنين آمار  ۱۳۸۲سال 

  .اصفهان استخراج شده است يبهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشک
در . ندهسـت مشاع  يتعاون يهاتحقيق، روستاهاي تحت پوشش شرکت يجامعه آمار

 سپس .ست كلي حذف شدندفهراز  بردار بهرهخانوار   ۲۰ داراي كمتر ازابتدا روستاهاي 
مشـاع   يان آن عضـو تعـاون  بـردار  بهـره درصـد   ۵۰ايي انتخاب شدند كه بيش ازروستاه
نمونـه   يروسـتا در سـطح اسـتان بـه عنـوان روسـتاها       ۶۰ن اساس تعداد يبر ا .اند بوده

مشـاع در   يتعـاون  يمربوط به شرکت ها يروستاها ييايموقعيت جغراف. انتخاب شدند
  .نقشه نشان داده شده است

متغيـر از دو مقولـه    ۴۵ها،  نخسـت حـدود   و انتخاب شاخص يسازشاخص يبرا 
ـ  ،روستايي فهرست شـدند  توسعةمشاع و  يتعاون يهاشرکت بيشـتر و   يبـا بررسـ   يول

 يشـاخص بـرا   ۱۰مشـاع و   يتعـاون  يشاخص برا ۱۷ مشابه، نهايتًا يهاتلفيق شاخص
 يآمـار  يهـا آمده است، در تجزيه و تحليـل  ۳که در جدول  يروستايي به شرح توسعة
  .)3(دندشتعيين 

    



  ۹۱ ۲، شماره ۱۳فصلنامه روستا و توسعه، سال   …هاي مشاع در توسعه مناطق  نقش تعاوني
 

  روستايي  توسعةمشاع و  يتعاون يهاشرکت يهاشاخص - ۳جدول 
  مورد استفاده در تحقيق

 هاي توسعة روستاييشاخص هاي تعاوني مشاعهاي شرکتشاخص

 جمعيت کل روستا بردار بهرهدرآمد سرانه 

 درصد باسوادان بردار بهرهسرانه زمين 

 شاخص تنوع مشاغل توليد گندمنسبت مکانيزاسيون به کل 

  ندرصد شاغال نسبت توليد گلخانه به کل توليد
  تينرخ رشد جمع ارزش افزوده زراعت
  فاصله روستا تا مرکز شهرستان  عملکرد توليد گندم
  ينسبت جنس  عملکرد توليد جو

  به کل جمعيت روستا ينسبت امکانات خدمات  نسبت مکانيزاسيون به مساحت زراعت
  به کل جمعيت روستا ينسبت امکانات آموزش  انبردار بهرهنسبت مکانيزاسيون به تعداد 

  به کل جمعيت روستا ينسبت امکانات  بهداشت  نسبت مکانيزاسيون به کل توليد جو
    ان باسوادبردار بهرهدرصد 
    ان زراعت به کلبردار بهرهنسبت 

    نسبت مدير مرد به کل بهره برداران
    کاشت گندم به کل زراعتنسبت سطح 

    نسبت سطح کاشت جو به کل زراعت
    به کل زراعت ينسبت باغدار

    کل بهره برداران

  قيتحق يافته هاي: مأخذ
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N

  و نگارندگان؛ ۱۳۸۵ ،مركز آمار ايران: مأخذ
  پراكندگي روستاهاي نظام تعاوني مشاع در استان اصفهان  -۱نقشه 

  
  يافته هاي تحقيق

  )اهتلخيص داده( هاتحليل عاملي شاخص
هاي معرفي شده و خالصه كردن اطالعات آنها در تعداد به منظوركاهش تعداد شاخص

هاي بعدي و سادگي هاي زيربنايي و استفاده مفيدتر از آنها در تحليلمحدودتري سازه
شده براي توسعة روستايي و  هاي ارائههر كدام از شاخص  تفسير نتايج حاصل از آنها،

 نتايج به. هاي تعاوني مشاع وارد مدل تحليل عاملي از نوع واريماكس شدندشرکت
 .ارائه شده است ۷و ۶ ،۵ ،۴ست آمده از اجراي مدل فوق، در جداول د
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   )ماتريس عوامل چرخيده(ها هاي استخراجي از شاخصبارگيري عامل -۴جدول 
  ها لفهؤم  ها شاخص

۱ ۲ ۳  ۴  ۵  ۶  
         ۹۱۶/۰ نسبت بهره برداران زراعت به کل
         ۹۱۴/۰ نسبت توليد گلخانه اي به کل توليد
         ۷۸۴/۰ سرانه زمين بهره برداران زراعت

         ۷۱۴/۰ نسبت باغداري به کل
        ۹۴۶/۰  عملکرد توليد جو
        ۹۳۵/۰  عملکرد توليد گندم
      ۷۹۵/۰   ارزش افزوده زراعت
      ۷۳۰/۰   درآمد سرانه بهره بردار

      ۶۵۷/۰   نسبت سطح کاشت جو و گندم به زراعت
    ۸۵۴/۰     نسبت مکانيزاسيون به کل توليد
    ۷۴۷/۰     نسبت مکانيزاسيون به خانوار

    ۵۶۱/۰     هاي مثمر به زراعتنسبت مکانيزاسيون باغ
    ۷۲۹/۰     نسبت مکانيزاسيون به کل بهره برداران

  ۷۴۹/۰       نسبت بهره برداران باسواد به کل بهربرداران
۶۱۱/۰         نسبت بهره برداران آموزش ديده به کل

/.۵۷۷         نسبت مدير مرد به کل
  قيتحق يافته هاي: مأخذ   

  

  
درصد تبيين واريانس آنها از مجموعه شده مقادير ويژه و هاي استخراجعامل -۵ جدول

   مشاع يتعاون يهاهاي شرکتشاخص
  مجذورات مجموع کل مقدار ويژه عامل ها

درصد کل 
 واريانس

درصد
تجمعي 

درصد   کل 
واريانس

درصد 
  تجمعي 

  ۵۰/۱۷ ۵۰/۱۷  ۹۷/۲ ۱۸ ۱۸ ۳ ياز اراضيوه بهره برداريش
  ۶۳/۳۰ ۱۳/۱۳  ۲۳/۲ ۴/۳۳ ۳/۱۸ ۶/۳ عملکرد

  ۳۲/۴۳ ۶۸/۱۲  ۱۵/۲ ۹/۴۶ ۵/۱۳ ۳/۲ ارزش افزوده و درآمد سرانه
  ۴۳/۵۳ ۱۱/۱۰  ۷۱/۱ ۳/۵۶ ۳/۹ ۵/۱ يتحول در کشاورز
  ۳۵/۶۲  ۹۱/۸  ۵۱/۱ ۵/۶۴ ۶/۷ ۳/۱ سواد بهره برداران

  ۹۱/۷۰  ۵۵/۸  ۴۵/۱ ۹/۷۰ ۸/۶ ۱/۱ بهره برداريها يژگيو
  قيتحق يافته هاي: مأخذ 
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هـاي تعـاوني   هاي شرکتگانه شاخصمجموعه هفده ، نتيجه تحليل عاملي۵جدول 
بر اساس آنچه در جدول آمده است، شـش عامـل داراي مقـادير    . دهد ميمشاع را نشان 

درصـد از واريـانس ايـن مجموعـه را      ۷۰تر ز واحد بوده و جمعًا نزديك به ويژه بزرگ
هـاي  انه شرکتگهاي ششعامل. آيدكه درصد نسبتًا بااليي به حساب مي كنند ميتبيين 

هـاي بعـدي بـر    اند و در تحليلي شدهگذار نامآمده است،  ۵تعاوني مشاع که در جدول 
  .اين اساس مورد استفاده قرار خواهند گرفت

 گانه توسعة روستايي نيز وارد مدل تحليل عـاملي شـد و بـا   هاي دهدر ادامه شاخص
 هـاي داد محدودي سـازه ها نيز در تعپيگيري روند فوق، اطالعات اين دسته از شاخص

  .عاملي خالصه گرديد
  

  )ماتريس عوامل چرخيده(ها از شاخص ياستخراج يهاعامل يبارگير -۶جدول 
  مولفه ها  شاخص ها

۱  ۲  ۳  
      ۸۸۵/۰ تمعيبه کل جينسبت امکانات خدمات
      ۸۱۴/۰ تيبه کل جمعينسبت امکانات آموزش
      ۷۷۶/۰ تيبه کل جمعينسبت امکانات بهداشت

  -۳۳۰/۰  ۴۰۶/۰  -/ .۶۲۰ ۱۳۸۲ت کل روستا در ساليجمع
    ۷۳۴/۰  درصد با سوادان

    -۷۱۲/۰  شاخص تنوع مشاغل
    ۶۳۵/۰  يجنسنسبت 

    -۳۷۵/۰  فاصله روستا تا مرکز شهرستان
  ۷۷۸/۰    درصد شاغالن

  -۶۶۰/۰    نرخ رشد
  قيتحق يافته هاي: مأخذ       

 

هـاي اصـلي داراي   دهد، سه عامـل از ميـان مؤلفـه   نشان مي  ۷گونه که جدول همان
درصـد از واريـانس    ۳/۵۷هسـتند کـه جمعـًا در حـدود       تر از واحدمقادير ويژه بزرگ

هاي توسعة روسـتايي  شاخص  بر اساس اين جدول، . كنند ميمجموعه متغيرها را تبيين 
  :گيرند ميدر سه عامل به شرح زير قرار 
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  مقادير ويژه و درصد تبيين واريانس آنها از   شدههاي استخراجعامل -۷جدول 
   روستايي توسعةهاي مجموعه شاخص

  عامل ها
  مجذورات  مجموع کل مقدار ويژه

درصد کل
 واريانس

درصد
 تجمعي

 درصد  کل
 واريانس

  درصد
  تجمعي

  ۷۵/۲۴ ۷۵/۲۴ ۴۷/۲ ۲/۲۹ ۲۹ ۹/۲ امکانات
  ۶۱/۴۴ ۸۵/۱۹ ۹۸/۱ ۷/۴۵ ۴/۱۶ ۶/۱ يو فرديغلشيها يژگيو

  ۳۱/۵۷ ۶۹/۱۲ ۲۷/۱ ۳/۵۷ ۵/۱۱ ۱/۱ شاغالن و نرخ رشد
  قيتحق يافته هاي: مأخذ

  ؛و جمعيت روستا) آموزشي  خدماتي و  ،بهداشتي(امكانات : عامل اول
  ؛هاي شغلي و فرديويژگي: عامل دوم
  .ن و نرخ رشدشاغال: عامل سوم

  تحليل رگرسيون
مشـاع و   يتعـاون  يروستايي و شـرکت هـا   توسعةشناسايي ارتباط بين متغيرهاي  يبرا

مـدل   يبنـدي شـده حاصـل از اجـرا    هاي دستهشاخص مؤثر،تعيين عوامل و متغيرهاي 
  .تحليل عاملي، در تحليل رگرسيون مورد استفاده قرار گرفتند

مشاع به عنوان متغيرهاي  يتعاون يهاهاي شرکتشاخص ،در مدل تحليل رگرسيون
روسـتايي بـه عنـوان متغيرهـاي      توسـعة هاي و شاخص )4(مستقل يا متغيرهاي پيش بين

هايي كـه  الزم به ذكر است كه در تحليل جداول، فقط شاخص. دندشوابسته، وارد مدل 
  .ندااند، ارائه شدهبوده داري معنيداراي ارتباط 

و  ،درآمد سرانه  ،هاي ارزش افزودهفهمؤلارتباط معني دار بين  ةدهندنشان  ۸جدول 
  .ستامكانات و جمعيت روستا ةفمؤلتحول در كشاورزي در نظام كشاورزي مشاع با 

  . كنــد مــيتبيــين را امكانــات  ةفــمؤلدرصــد از واريــانس  ۷۵فــه ارزش افــزوده مؤل
  .استفه مؤلارتباط مستقيم بين اين دو  ةدهندنيز نشان Betaضريب 

f   ۱مشاهده شده در سطح  %≤p خطي بودن رابطـه بـين    ازکه نشان است دار معني
  .دداررگرسيون  ةمتغيرهاي مستقل و وابسته در معادل
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درصد افـزايش   ۹۰تحول در كشاورزي، ميزان واريانس تبيين شده به  ةفمؤلورود  با
تحول در كشـاورزي در نظـام مشـاع بـا      ةفمؤلن ميا ،Betaبر اساس ضريب . يافته است

مشاهده شده نيز در سـطح    F.دجوددارومستقيم  ةرابط، امكانات و جمعيت روستا ةفمؤل
۱  %≤p استدار معني.  

 ت روسـتا يـ امکانـات و جمع  ةفـ مؤلدهد کـه هرچـه    يج جدول نشان ميدر واقع نتا
  ) ت کــليــت و جمعيــبــه کــل جمع ي، آموزشــي، بهداشــتينســبت امکانــات خــدمات(

ي تحـول در کشـاورز   ةفـ مؤلو  ،ارزش افزوده و درآمد سـرانه  ةفمؤل ،دا کردهيش پيافزا
  . افته استيش  يافزا) ان و به خانواربردار بهرهد، به کل يون به کل توليزاسينسبت مکان(

  
مشاع با  يهاي نظام كشاورزي تعاونفهمؤلارتباط بين  رگرسيون چند متغيرة -۸جدول 

   امكانات و جمعيت روستا ةفمؤل
  R ۲R F  Sig  Beta t  sig پيش بين مدل  مالک

و امکانات 
ت يجمع 

  روستا

 ۰۰۰/۰  ۰۰۰/۰۸۶۸/۰۴/۷ ۸۶۸/۰۷۵۳/۰۵۴/۸۸ ارزش افزوده و درآمد سرانه ۱
سرانه ودرآمدارزش افزوده،  ۲

۷۳۶/۰ ۰۰/۰ ۹۵۳/۰۹۰۸/۰۵۶/۸۴ يتحول در کشاورز
۴۱۶/۰

۵/۹  
۳۸/۵ 

۰۰۰/۰ 
۰۰۰/۰ 

   قيتحق يافته هاي: مأخذ  

عملكـرد در نظـام كشـاورزي مشـاع بـا       ةفمؤل، نتايج تحليل رگرسيون بين ۹جدول 
  .روستايي را نشان داده است توسعةهاي هاي شغلي و جمعيتي در شاخصويژگي ةفمؤل

بـر  . شـود  مـي دار مشـاهده  براساس اين نتايج، بين دو مؤلفة ذكرشده، ارتبـاط معنـي  
ان را بـردار  بهـره هـاي فـردي   درصد  از واريانس مؤلفة ويژگي ۱۶اساس ضريب تعيين، 
  .كند ميمؤلفة عملكرد تبيين 

مشاهده شـده   f. استفه مؤلارتباط مستقيم بين اين دو  ةدهندنيز نشان Beta ضريب
غيرهـاي مسـتقل و   ن متميـا  ةرابطـ  دهـد  ميكه نشان است دار معني  p≥ ۰۵/۰ در سطح

ن جـدول نشـان داده کـه بـا     يـ ج ايدر واقع نتـا  .استرگرسيون خطي  وابسته در معادلة
 ،)يباسوادان، تنوع مشاغل و نسـبت جنسـ  (هاي شغلي و جمعيتي ويژگي مؤلفةش يافزا
  . افته استيش يز افزاين) د جويد گندم و توليتول( عملکرد ةفمؤل
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 ةفمؤلهاي نظام كشاورزي مشاع با فهمؤلن مياارتباط  ةرگرسيون چند متغير -۹جدول 
   هاي شغلي و جمعيتيويژگي

 R R2 F  Sig  Beta t  Sigپيشبين مدل  مالک

۰۲۴/۰ ۲۴۰/۰۳۹۸/۰۳۷/۲ ۳۹۸/۰۱۵۸/۰۶۳/۵عملکرد ۱يتيجمع و يشخص يها يژگيو
  قيتحق يافته هاي: مأخذ

  يمدل معادالت ساختار
  هاي نظام كشاورزي تعاوني مشاع و توسعة روستاييبررسي روابط ميان شاخص

 توسعةهاي مشاع و شاخص يهاي نظام كشاورزي  تعاونن شاخصمياروابط  ۲ شكل
  . روستايي را به تصوير كشيده است

  

620 /0=B  
25/4=t  

 
 
 

523/0=B 

96 /2=t 
  

  قيتحق يافته هاي: مأخذ
746/0 =GFI  

هاي مشاع و شاخص يهاي نظام كشاورزي تعاونتحليل مسير روابط بين شاخص -۲شكل 
  روستايي توسعة

ن شاخص امكانات و جمعيـت بـا شـاخص ارزش افـزوده و     ميااساس، فقط اين بر 
ــرانه   ــد س ــاورزي   =B)۱۶۲۰/۰(درآم ــول در كش ــاخص تح ــط  =B)۵۲۳/۰(و ش رواب

كه  دهد ميبررسي روابط در مدل معادالت ساختاري نشان  . شود ميمشاهده  داري معني
ن يروستايي در ا توسعةهاي هاي نظام كشاورزي و شاخصشاخص ناچيزي ميانتعامل 

 امكانات و 
 جمعيت روستا

 ارزش افزوده و درآمد سرانه

 تحول در كشاورزي
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 توسـعة  مؤلفة ۶فه از مؤل ۲با  ييروستا توسعة مؤلفة ۳فه از مؤل ۱تنها ( نظام وجود دارد
نيز نشان   (GFI)شاخص نيكويي برازش مقدار  .)دار استيارتباط معن يدارا يکشاورز

 يسـت برازنـدگي مناسـب ن   يشـده دارا  يبررسـ  يهـا ن شـاخص ميـا  كه روابط دهد مي
   .)5(گيرد ميقرار ن تأييدو مدل، مورد  )۷۴۶/۰(

   يريگجهينت
. هاي مشاع متعاقب انقالب اسالمي پديد آمدنـد  ي موسوم به تعاونيبردار بهرهواحدهاي 

 ةاول مصرف و در درجـ  ةتوليد محصوالت زراعي در درج از درواحدهاي مشاع، هدف
توليد محصوالت بـاغي و دامـي هـدف اصـلي فـروش       مورد ولي در. دوم فروش است

هـم ملكـي وهـم     شـيوه تصـرف زمـين،   . گيـرد در مرحله بعد قرار مي و مصرف است 
افـراز  غيرقابل  عمدتًا مشاع و گروهي و ،نوع مالكيت زمين. غيرملكي از نوع اجاره است

كي، درمورد اراضي مل. گيرد ميانتقال مالكيت به غير به صورت رسمي صورت  و است
 درتملـك    آالت كشاورزي عمـدتاً ابزار وماشين. نيست تصرف و مديريت جدا تملك از

آالت، گروهي است و به نوع مالكيت ابزار وماشين. و تصرف واحد بهره برداري هستند
ولـي امكـان فـروش و انتقـال مالكيـت ابـزار و        .افـراز اسـت  صورت رسـمي غيرقابـل  

رونـد كـه    شـمار مـي  ه واحدهايي ب ازهاي مشاع  يتعاون. آالت به غير وجود دارد ماشين
از لحاظ صوري نوعي سازمان رسـمي   ،بنابراين. طور رسمي ايجاد كرده استه دولت ب
واحدهاي مشاع هر چند يك نفر  در. ولي درمحتوا، روابط اعضا غيررسمي است. هستند

مشـاع  هـاي   درتعاوني. ولي نوع مديريت گروهي است ،روه وجود داردگسرمشاع يا سر
اسـتفاده از كـار    ،بنابراين. دهند خود اعضا نيروي كار اصلي واحد را تشكيل مي  معموًال

از نيروي كـار   ،ضرورت حسب نياز و مزدبگيري معمول نيست، ولي بر ةديگران با شيو
  .شود مياعضاي خانواده استفاده 

  يـابي بــه توســعة روســتايي بــر اســاس هــا در دســتعوامـل ناكــامي ايــن شــرکت 
  :اند ازهاي مورد بررسي عبارتشاخص
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 ي، نامساعد بودن اراض)يناکاف يآب با بارندگكم مناطق( هامشاع ييايجغراف تيموقع - ۱
 اضه؛ يبو ، يچوپانان، فرخ ي، مثل روستاها)موات ياراض( يکشاورز يبرا يزراع

تـوان از نبـود   ين مـورد را مـ  يان؛ ابردار بهرهن بودن سطح آموزش و سواد اکثر ييپا - ۲
همـان  . ان استنباط كـرد بردار بهرهو سواد  ييتوسعة روستا يهاارتباط ميان شاخص

 ان کرده است؛يخود ب) ۱۳۶۹پور، جمعه(ق يپور در تحقطور که جمعه
طبـق  . روسـتا  يو خـدمات  يديـ مناسـب در امـور تول   يدهـ ت و سازمانيريمد نبود - ۳

تـوان از  يمـورد را مـ  ن يـ ا) ۱۳۷۳( زادهيو تقـ ) ۱۳۷۳( يلنگرود يعيمطهاي  يافته
مشـاع در مـدل    يو نظـام کشـاورز   ييروستا توسعة يهاشاخصميان  ناچيزتعامل 
  كرد؛ون استنباط يرگرس

و  ييايـ د در همـه ابعـاد جغراف  يـ د مشـاع را با يتول يناكامي نظام تعاون يبه طور کل -۴
 ي، برازندگيجستجو كرد، زيرا بر اساس مدل معادالت ساختار ياقتصاد -ياجتماع
 ييتوسعة روستا يهان شاخصير روابط بيل مسيجه تحليکه نت) =۷۴۶/۰GFI(مدل 

نيـز در طـرح   ) ۱۳۷۷( يعبداله. ستيقبول نباشد، در حد قابليم يو نظام کشاورز
کشـور بـه    يکشـاورز  يهـا ن رتبه نظـام يمشاع را در آخر يخود واحدها يقيتحق

   .حساب آورده است

  هايادداشت
1. Vasant Desai 

ابـري   ينيحسـ : مشاع رجوع كنيـد بـه   يهايخچه تعاونيشتر در مورد اهداف و تارياطالعات ب يبرا -۲
 ).۱۳۶۹(ا يو ازک) ۱۳۸۰(
  . استفاده شده است) ۱۳۸۳( يو  نور) ۱۳۷۷( يها از عبدالهدر انتخاب شاخص -۳

4. predictor  
  .پذيرفته شودباشد تا مدل مورد نظر  ۹۰/۰تر از بايد برابر يا بزرگGFI مقدار -۵

  منابع
: تهـران . نيـافتگي روسـتايي ايـران   شناسي توسـعه و توسـعه  جامعه، )۱۳۶۹(ازكيا، مصطفي 

  .اطالعات
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هاي مشاع در روستاهاي  تأثير اقتصادي ـ اجتماعي  تعاوني   ،)۱۳۷۲(فردوس   اميري توكلي،
انسـاني، دانشـگاه   رشته جغرافيا، دانشكده علوم   پايان نامه كارشناسي  .شهرستان بافت

  .آزاد اسالمي واحد كرمان
هاي توليدي مشاع در سيستان و نقش آنها در يکپـارچگي  تعاوني ،)۱۳۷۱(اصالحي، حسين 
دانشگاه سيستان  پايان نامه کارشناسي ارشد، دانشکده ادبيات و علوم انساني، .اجتماعي

  .و بلوچستان
وط به زمين وتشكيل واحدهاي توليد بررسي مسائل مرب ،)۱۳۶۴(  ديگران بافكر ، هوشنگ و

  .وزارت کشاورزي، مركز تحقيقات روستايي: تهران. مشاع در منطقه جيرفت
هـاي مشـاع بـا تعـاون سـنتي و      بررسي ميزان انطباق تعـاوني  ،)۱۳۷۳( تقي زاده، ابوالقاسم
 ، دانشكده ادبيات و علوم انساني، دانشگاهنامه كارشناسي ارشدپايان. روستا همياري در

  .اصفهان
هاي تعاوني مشاع بررسي عملكرد اقتصادي ـ اجتماعي شركت   ،)۱۳۶۹( پور، محمودجمعه

دانشـكده علـوم    نامه كارشناسي ارشد رشته جغرافيا،پايان .در شهرستان تربت حيدريه
  .زمين، دانشگاه شهيد بهشتي

  .گاه اصفهاندانش: ، اصفهانمدخلي بر جغرافياي روستايي ،)۱۳۸۰( حسيني ابري ، سيد حسن
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