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 يهايل تعاونيتشک درمشارکت  هل باغداران بيثر بر تماؤعوامل م يبررس

  سرکانيدگردو در شهرستان تويتول

 ∗∗∗∗يمحمد عبدالملک

  ٤/٩/١٣٩٣ :تاريخ پذيرش  ١٢/١١/١٣٩٢: تاريخ دريافت

  دهيچک

 يهايل تعاونيتشک درمشارکت  هبل باغداران يتما بر مؤثرعوامل  يبررس پژوهش حاضر، با هدف
از آمار  ،در آن و است يهمبستگ -يفياز نوع مطالعات توص ،سرکانيد گردو در شهرستان تويتول
 وون يرگرس ،يهمبستگ( يليتحلآمار و ) نهيشيبو  نهيکم، نيانگيم ،ي، درصد فراوانيراوانف( يفيتوص

زان عملکرد، ين ميب که نشان داد هاريان متغيم يهمبستگ يبررس. استفاده شد) يتنيو -آزمون من
و نگرش   ياجتماع يها نهيزم، يدولت يمال يها تي، حماي، درآمد کشاورزيرکشاورزيدرآمد غ

 ةسن و سابق يرهاين متغيب نيز و دار يمثبت و معن طةراب »مشارکتل به يتما« ريباغداران و متغ
تجزيه و تحليل همچنين،  .ردادار وجود د يو معن يمنف طةراب »ل به مشارکتيتما«ر يو متغ يباغدار

 يها تي، حمايرکشاورزي، درآمد غباغداران نگرش يرهايمتغ که نشان دادرگرسيون گام به گام 
ن ييرا تب تة پژوهش حاضرر وابسيرات متغييدرصد تغ ٤٢ ياجتماعة نيو زم يباغدار قةساب ،يدولت يمال
 ينيبشين عامل در پيترمهم» نگرش باغداران«ب استانداردشده، متغير يبا توجه به ضرا. کنند يم
  . شناخته شدر وابسته يرات متغييتغ

                                                 
∗

  ).abdolmaleky@yahoo.com( آبادمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد خرمار و عضو هيئت علاستادي 
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  .)شهرستان( سرکاني، توديتول يهايتعاون ،گردو ،مشارکتبه باغداران ل يتما :هاكليدواژه
∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗ 

  مقدمه

کنند  يم يدر حال توسعه زندگ يکشورها ييروستا ياز جمعت جهان در نواح يميباً نيتقر
و  يق کشاورزياز طر شت آنهايدهند و مع يل ميپا تشک را کشاورزان خرده آنها تياکثرکه 
 ،رانيدر کشور ا ).١٣٨١ا، ين يشيو درو يقيصد( شود يم تأمينن دامربوط ب يها تيفعال
آمار مرکز ( دهد يل ميدرصد از جمعت کل کشور را  تشک ٣٢ ييروستا ينواحت يجمع
  ). ١٣٨٥ران، يا

کشاورزان  تةافي مشارکت سازمان يها از جلوه يبخش کشاورز يها يتعاون ،امروزه
 يبرا يبسترساز با اين همه،. ندرو يمشمار به يو اجتماع ياقتصاد هایفعاليتدر  ييروستا
ها به  يل تعاونيتشک يبرا روستايياناز در يختن احساس نيها و برانگ يتعاون يريگ شکل

 ت داردياهم بسيار يبعد يهافراينددر تداوم  ن مرحله نيزيترن و مهميعنوان نخست
)Nekoie Naeeni, 2006.( ٦٥تا  ٣٥ن يب ،يافته و صنعتيتوسعه ياز کشورها ياريدر بس 

 با ،رانيدر ا ).١٣٨٣محمدلو، (شود  يد ميتول يبخش تعاون در يدرصد محصوالت کشاورز
است، سهم بخش يمنطبق با س يها برنامه يو اجرا يطراح ل عدميدلمنصفانه، به ينگاه

   ).١٣٨٣، يناطق(است  يد ناخالص مليدرصد تول سیتر از  نييار پايتعاون در اقتصاد بس
موجود در سطح روستا  يها ن شبکهياز مؤثرتر يکشاورز يهايتعاون کهتوان گفت  يم
 يها در تحقق برنامه ،ها توده زان وبه کشاور رسانی مستقيمروند که با خدمتشمار میبه

 يتعاون يها ل شرکتيو تحل يبررس رو، بااز اين. کنند يفا ميمهم ا یکالن کشور نقش
توسعه،  يها ها و برنامه استيمنطبق با س ييِاجرا يراهکارها ئةمنظور ارابه يکشاورز

   ).١٣٨٥ان، يفيلط(رداشت کشور ب ييخودکفا راستایمؤثر در  یگام توان يم
ا شکست يت و ياثرات، موفق ها،يل تعاونيمشارکت در تشک هايی چونهنيدر زمکنون تا
 يبررس«خود با عنوان  عةدر مطال ،)١٣٧٩( يعباس. انجام شده است ياديمطالعات ز آنها
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جه ينت ،»راحمديه و بويلويگدر که يتعاون يها جاد تشکليش افراد به ايعوامل مؤثر در گرا
رگذار بر يتأث يرهاياز جمله متغ يياعطا يها نرخ سود وامل اقساط و يگرفت که تعد

ز در ين) ١٣٨٠( آرانی يو قرن ين راستا، طاهرخانيدر ا. است يتعاون يها تشکل يساز فعال
در  ييروستا يها يل تعاونيبه تشک روستاييانش يعوامل مؤثر بر گرا عةبه مطال ،پژوهش خود

کار يمردم، ب يزان آگاهيدخالت دولت، م جةدر که نداهان داشتيدهستان قنوات قم پرداخته و ب
    .مؤثرند ييروستا يها يل تعاونير تشکدافراد  يريپذ مخاطرهزان يا شاغل بودن، نوع شغل و مي

 .است روستاييانمشارکت داوطلبانه و فعال  ييروستا يها يتعاون يده رکن شکل
رگذار بر مشارکت يعوامل تأث يخود به بررس عةدر مطال) ١٣٨٨( يذريو چ يشاهرود

 يرهايق نشان داد که متغيتحق اين جينتا پرداختند و ياريآب يها ت شبکهيريکشاورزان در مد
دو گروه کشاورزان در  دةزکننين عوامل متمايتراز مهم يسن، درآمد ساالنه و انسجام اجتماع

 ةج مطالعين، نتايهمچن.  است يتعاون اين بران و فاقد آب يتعاون يدارا ياريآب يها شبکه
زان مشارکت اعضا در يعوامل مؤثر بر م يدر بررس) ١٣٨٧( نائينی يو نکوي يگيب يعل
 يها زان شرکت در دورهيشهرستان کرمانشاه نشان داد که م ييروستا يها يت تعاونيريمد

الت يو سطح تحص ينگرش به تعاون ي، چگونگيت از عملکرد تعاونيزان رضاي، ميآموزش
   .ندروشمار میبهزان مشارکت ين عوامل مؤثر بر ميترعضا از مهما

ت کشاورزان يثر بر عضوؤعوامل م يبررس«با عنوان  يا در مطالعه ،)١٣٧٩(راد  يپزشک
سن، سطح  يرهايجه گرفت که متغينت، »ن فارسااست ييد روستايتول يها يدر تعاون
زان درآمد، استفاده از وام ين، مي، تعداد قطعات زميبردار ، نظام بهرهيالت، شغل اصليتحص

با  يآالت کشاورز نيزان استفاده از ماشيو م يکشاورز يها به نهاده يو اعتبارات، دسترس
در  ،)١٣٨٨( يکوه همچنين،. دندار دار يمعن طةد رابيتول يها يت کشاورزان در تعاونيعضو
 يجان شرقياستان آذربا يبه بررس ،»فرهنگ تعاون يارتقا يراهکارها«با عنوان  خود  ةمطالع

زان يها، م يدولت از تعاون يمال يها تيحما يرهايمتغ داشته است کهان يپرداخته و ب
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ها،  يونها، عملکرد تعا يها، نگرش نسبت به تعاون ياعضا نسبت به تعاون يشناخت و آگاه
جاد يبا مشارکت افراد در ات فرهنگ تعاون يتقو يو راهکارها يآموزش يها دوره يبرگزار
   .ندردار دا يمثبت و معن طةرابها  يتعاون

همدان واقع شده  نشهرستاغربي كوه الوند و در جنوب  ةركان در دامنيسشهرستان تو
تويسرکان گردوي  هایوسعت باغ ،شهرستان ين آمار جهاد کشاورزيبر اساس آخر. است
 و حتي در در سطح استان همدان ،كه از نظر مساحت و مرغوبيت استهكتار  ٥٠٤٨ حدود

 يت جهاد کشاورزيريمد ةآمارنام( برخوردار است مقياس كشوري نيز از جايگاه نخست
را در  ييباال تويسرکان توانز يخخاک حاصلوم مناسب ياقل ).١٣٩١، سرکانيشهرستان تو

ن يادر نرخ بيكاري و مهاجرت با توجه به  .جاد کرده استين شهرستان ايا يبراد گردو يتول
مد پايين باغداران، ز محروميت و درآيندر صنعت و خدمات و ضعف نسبي آن  ،شهرستان

اين محصول در  مصرف د تايتول يبراريزي مناسب ها با برنامهمي توان با كمك تعاوني
 همچنين، .ران و قطع دست دالالن گام برداشتمد باغداافزايش درآزايي و راستاي اشتغال

. استة آنهبر مطالع يل موفق و مبتنيها در گرو تشکگونه تشکلنيا يمدت و کارآيموفق
طور هب يمشارکت يهاجاد تشکليا يابينهيمطالعات زم به اگر که شواهد نشان داده است

و  ييدر جوامع روستا ت آنهاياستمرار و تثب ل،يجاد، تشکيا نشود،سته توجه يسته و بايشا
 ،نيبنابرا). ١٣٨٨زاده، فياحمدوند و شر( کشور با شکست مواجه خواهد شد يکشاورز
ها از مقدمات و الزامات تعاونیل يتشک درمشارکت باغداران  يهانهيزم يو بررس يبسترساز

 يهانهيهز يکشاورز ةمسائل توسع ةدر حوز دانب يتوجهيو ب رودشمار میانکارناپذير به
که  دکوشپژوهش حاضر میرو، نياز ا. دکنيل ميتحم ييار گزاف را بر جوامع روستايبس

 کند و سپس، به بررسی و تحليل ييرا شناسا مورد مطالعه باغداران یهايژگيو نخست،
شهرستان ی توليد گردو در هال تعاونييتشک درمشارکت  آنها بهل يبر تما مؤثرعوامل 

  . دتويسرکان بپرداز
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  قيتحق يچارچوب نظر

  قيتحقپيشينة  يهافرضشيها و پهينظر ،هادگاهيد -۱ جدول

  پيشينقات يتحق يها افتهي  منابع  قيتحق يةفرض

ـ زان تمايـ ن سن باغداران و ميب ل ي
و   يمنفـ   طـة به مشارکت آنهـا راب 

  .دار وجود دارد يمعن

  ؛ ١٣٨٩، يرينص ؛١٣٨٨، يذريو چ يشاهرود
Grootaert, 1999  

 تــر از ســطح کشــاورزان جــوان
  .برخوردارند يمشارکت باالتر

الت باغـداران و   ين سـطح تحصـ  يب
 طـة ل به مشارکت آنها رابيتما زانيم

  .دار وجود دارد يمثبت و معن

ــراد و ک يپزشــک ــح ؛١٣٨٠، مهــر ياني درپور و ي
  ؛ ١٣٨٦، همکاران

Kreanzle, 1989; Grootaert, 1999، 

ــر چــه  الت يســطح تحصــ  ه
 از سـطح  باغداران باالتر باشـد، 

  .برخوردارند يمشارکت باالتر
 ن تعـداد افـراد خـانوار باغـداران و    يب
 طـة ل به مشـارکت آنهـا راب  يزان تمايم
  .دار وجود دارد يو معن يمنف

ــر ــاران يباصــ ــ ؛١٣٨٩، و همکــ و  ياعظمــ
  ١٣٨٩، مهر سروش

اد افراد خـانوار کشـاورزان بـر    تعد
  .مؤثر است سطح مشارکت آنها

ت يـ ن تحـت مالک يزان زمـ ين ميب
ل بــه يــتمازان يــم باغــداران و

ــا راب ــارکت آنه ــةمش ــت و  ط مثب
 .دار وجود دارد يمعن

ــح ــاراني ــ ؛١٣٨٦، درپور و همک ــيب يعل و  يگ
  ١٣٨٧، نائينی يينکو

Kreanzle, 1989 

 يشـتر ين بيکـه زمـ   يکشاورزان
ــطح ــد، از سـ ــارکت  دارنـ مشـ

  .برخوردارند يباالتر

زان يـ م عملکرد باغـداران و زان ين ميب
مثبـت و   طةمشارکت آنها رابل به يتما
  .دار وجود دارد يمعن

ــر ــاران يباص ــد ؛١٣٨٩، و همک ــد و پورکن ، معتم
١٣٩٠  

Raman, 2005; Mokhtari et al., 2012 

 يشتريکه عملکرد ب يکشاورزان
ــطح ــد، از سـ ــارکت  دارنـ مشـ

  .برخوردارند يباالتر
تـا   انباغـدار  ةمزرعـ  لةن فاصـ يب

زان يم و يمراکز خدمات کشاورز
 آنهــا رابطــةل بــه مشـارکت  يـ تما
  .دار وجود دارد يو معن يمنف

و  يشــاهرود ؛١٣٨٠، مهـر  يانيـ راد و ک يپزشـک 
  ١٣٨٨، يذريچ

Shufang and Leonard, 1998 

باغـدار تـا    ةمزرعـ  لةن فاصـ يب
ــاورز  ــدمات کش ــز خ و   يمراک

و  يمنفـ  طـة مشارکت رابزان يم
  .دارددار وجود  يمعن

 يکشـاورز  ريـ زان درآمـد غ ين ميب
ل بــه يــتمازان يــم باغــداران و
ــارکت ــا راب مش ــةآنه ــت و  ط مثب

  .دار وجود دارد يمعن

درپور و يـ ح ؛١٣٨٧، و همکـاران  يفم يشعبانعل
  ١٣٨٦، همکاران

Kreanzle, 1989; Didi, 2004 

ــاورزان ــد  يکشــ ــه درآمــ کــ
، از  دارند يباالتر يرکشاورزيغ

ــطح ــاالتر  سـ ــارکت بـ  يمشـ
  .  برخوردارند
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  پيشينقات يتحق يها افتهي  منابع  قيتحق يةفرض

زان يم زان درآمد باغداران وين ميب
 طــةمشـارکت آنهــا راب ل بــه يـ تما

  .دار وجود دارد يمعنمثبت و 

درپور و يـ ح؛ ١٣٨٧، و همکـاران  يفم يشعبانعل
  ١٣٨٨، يذريو چ يشاهرود ؛١٣٨٦، همکاران

Kreanzle, 1989; Didi, 2004 

 يکه درآمد کشاورز يکشاورزان
ــاالتر ــد يبـ  ، از ســـطحدارنـ

  .برخوردارند يمشارکت باالتر

ـ م و يکار باغـدار  قةن سابيب زان ي
 طةل به مشارکت باغداران رابيتما
  .دار وجود دارد يو معن يمنف

و  يشــاهرود ؛١٣٨٠، مهـر  يانيـ راد و ک يپزشـک 
  ١٣٨٨، يذريچ

Mokhtari et al., 2012 

ــ و  يکــار کشــاورز قةن ســابيب
ــطح تما ــس ــارکت  ي ــه مش ل ب

معکــوس و  ةکشــاورزان رابطــ
  .دار وجود دارديمعن

 يمـال  يها تياز حما يبرخوردار نيب
مشارکت باغـداران   ل بهيتماو  يدولت
  .وجود دارد دار يمعنمثبت و  طةراب

  ١٣٨٨، زادهفياحمدوند و شر
Kuhi, 2006; Mokhtari et al., 2012 

 يشـتر يزان بيـ که به م يباغداران
ــاز حما ــال يهــا تي ــ يم  يدولت

 يمشارکت بـاالتر  برخوردارند،
  .دارند

ـ م و  ياجتمـاع  يها نهيمزن يب زان ي
مثبـت و   طةراب مشارکتل به يتما
  .دار وجود دارد يمعن

ــ ــح ؛١٣٨٤ب، طال ــاراني  ؛١٣٨٦، درپور و همک
  ١٣٨٩، يرينص ؛١٣٨٨، يذريو چ يشاهرود

ــداران ــه يباغ ــهيزم از ک ــا ن  يه
ــاع ــ  -ياجتم ــاالتر يفرهنگ  يب

 يبـاالتر  مشارکت برخوردارند،
  .دارند

 باغـداران و  يفنـ ن سـطح دانـش   يب
 بطـة آنها را مشارکت ل بهيتما زانيم

  .دار وجود دارد يمعنمثبت و 

 يفم يشعبانعل ؛١٣٨٠، آرانی يو قرن يطاهرخان
  ١٣٨٧، و همکاران

Kuhi, 2006 

ــاورزان ــه  يکش ــش ک ــدان  يفن
ــاالتر ــد، از ســـطح  يبـ  دارنـ

  .دارندبرخور يمشارکت باالتر
زان يــم و ن  نگــرش باغــدارانيبــ
 طــةآنهــا راب مشـارکت ل بــه يـ تما

 .دار وجود دارد يمعنمثبت و 

ــ ــاه و صــمد زداني ــ؛ ١٣٨٦ ،انيپن ــيب يعل و  يگ
، زادهفياحمدونـد و شـر   ؛١٣٨٧، نائينی يينکو

١٣٨٨ 

کــــه نگــــرش  يکشــــاورزان
ــاعدتر ــد،  يمس ــطحدارن  از س

 .دارندبرخور يمشارکت باالتر

 مشارکت باغدارانل به يتما زانين ميب
ــوردار  ــب برخ ــر حس ــ يب ــدم ي ا ع

 يمــال يهــا تيــاز حما يبرخــوردار
  .دار وجود دارد يتفاوت معن دولت

  ١٣٨٠، مهر يانيراد و ک يپزشک
Kuhi, 2006 

ــزان  ـاوت در ميـ ــارکت  تفــ مشـ
 يکشاورزان بر حسـب برخـوردار  

 يها تياز حما يا عدم برخورداري
  .استدار  يمعن دولت يمال

  هاي پژوهشيافته: منبع
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 يهايتعاون ليتشک درمشارکت  هل باغداران بيبر تما مؤثرک عوامل يشماتنمودار  -١ نمودار

  سرکانيد گردو در شهرستان تويتول

  دانش سطح
 فنی

 سطح نگرش

زمينة 
 اجتماعی

 

های  ژگیيو
 زراعی، باغی

های  ژگیيو
 شخصی

های  ژگیيو
 اقتصادی

زان يت، مين تحت مالکيزان زميم
ر کشت گردو، برخورداری از ياراضی ز
های مالی، درآمد کشاورزی،  تيحما

  رکشاورزیيدرآمد غ

نوع نظام زراعی، عملکرد 
باغ تا مراکز  لةمحصول، فاص
 باغداری قةخدمات، ساب

سن، تعداد افراد 
خانوار، سطح 

التيتحص  

ليعوامل مؤثر بر تما  
 باغداران به مشارکت
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  قيتحقروش 

 ۱۴۶۴مساحت  بهسرکان يدر شهرستان توبوده و  يهمبستگ - يفياز نوع توصحاضر ق يتحق
 ةجامع. است انجام شده ۱۳۹۲در سال  استان همدان يجنوب غربواقع در  لومتر مربعيک

اغدار ب ۲۳۴شامل  نيز مورد مطالعه ةنمون و» باغداران گردو«نفر از  ۶۰۰ تحقيق شامل يآمار
سطح باغ « ريانس متغيبا در نظر گرفتن وار ،بر اساس روش كوكران حجم نمونهبود كه 
از  .دشانتخاب  ياچندمرحله ياخوشهگيري محاسبه و به روش نمونه ،»باغداران يگردو

از  ،سپس؛ دشدنانتخاب  يطور تصادفبهدهستان  شش، شهرستان يهامجموع دهستان
ند؛ و مورد نظر انتخاب شد يده، روستاهابرگزي يها موجود در دهستان يمجموع روستاها

ة وابست ريمتغ .دشمشخص به روش متناسب با حجم هر روستا  نةز تعداد نموين سرانجام
در شهرستان  گردوديتول يهايتعاون ليتشک درمشارکت  به باغداران ليتما زانيق ميتحق

: اند ازمطرح شد که عبارت يمشارکت ةنيگز ده، رين متغيسنجش ا يبرا ؛استتويسرکان 
، يبه مشارکت فکرل يزان تمايمها، يل تعاونيامور مربوط به تشک يريگيل به پيزان تمايم
ل به يها، تمايتعاون ، شرکت در جلساتيتعاونت يرياداره و مدل به مشارکت در يتما

ل به کمک يتما زانيمشارکت، م گران بهيق دي، تشويگروه يهايريگميمشارکت در تصم
 ،ص نقاط ضعف و قوتيتشخل در ي، تمايانسان يروين تأمين،  يمادل به کمک ي، تمايمال
را در مورد هر  خود نظرات که ان خواسته شديگوپاسخاز  و؛ هايت تعاونيزان موفقيمو 
، ۳ =يتا حدود، ۲ =، کم۱ =کم يليخ(کرت يل يقسمتف پنجياساس ط ها برهياز گو کدام
: ند ازاق عبارتيمستقل تحق يرهايمتغهمچنين،  .ندکنان يب) ۵ =اديز يليو خ ،۴ =اديز
  .دولت يت ماليو حما ،ياجتماع ةني، نگرش، زميدانش فن ،ياقتصاد ،يفرد يها يژگيو

قسمتي بر اساس طيف پنج تا ان خواسته شديگواز پاسخ ،ر نگرشيسنجش متغ يبرا
ن يب يش همکاريل افزاياز قب ينگرش ةيگو بيسترا در مورد  خود موافقتزان يمليکرت، 

ها، کمک يتعاون ياقتصاد يد، سودمنديبه منابع تول يسترس، بهبود ديل تعاونياغداران با تشکب
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با  ،نيهمچن .ان کننديب يل تعاونيتشک هب يمندهعالق و باغداران، يش دانش و آگاهيبه افزا
 نحوةهدف، زان دانش و اطالعات باغداران در مورد ي، ميدانش و آگاه يهاهياستفاده از گو

ر يمتغ .ده شديسنج )سهم هر عضو و رهيت مدئيانتخاب هاز جمله ( هايتعاون ةل و اداريتشک
ده يت سنجياعتماد و عضو ةدو مقول ةنيدر زمه يگو دوازدهبا استفاده از  زين ياجتماع ةنيزم
باغداران  از سوی يافتيدر يدولت يهاز مبالغ وامين يدولت يمالت يحمار يمتغهمچنين، . )۱(شد
و پس از شد طراحي  پژوهش حاضركه براي  هاي بودتحقيق پرسشنامه ابزار .ده استش

آن با آزمون  متفاوت يهابخش پاياييمحاسبة سنجش روايي آن با استفاده از پانل كارشناسان، 
، ۸۹۱/۰، نگرش ۸۲۰/۰ يدانش فن( هاهيگو يبرا و ضريب آن صورت گرفتكرونباخ آلفای 
   .دست آمدبه) ۸۲۲/۰ل به مشارکت يتماو ، ۷۳۱/۰ ياجتماع ةنيزم

 يهاروش .شد يآورجمع يدانيو م يابه دو روش کتابخانه قياز تحقيمورد ن اطالعات
آمار بوده است؛ » يآمار استنباط«و » يفيآمار توص«شامل قيمورد استفاده در تحق يآمار
در بخش  .ار استين و انحراف معيانگي، كمينه، بيشينه، مي، درصد فراوانيشامل فراوان يفيتوص

در . رمن استفاده  شدياسپ يب همبستگياز ضر ،رهاين متغيب رابطة يبررس ، برایيليآمار تحل
توان وارد يرا م) کرتيف ليط( يسطحپنجاي طبقه يهاداده مجموع نمرات ،يونيل رگرسيتحل
   .دکرل يتحل

خدمات  يهاهنيپرداخت هز هل کشاورزان بيتما يدر بررسنيز ) Ajayi, 2006( ييآجا
که گفته  گونههمان .استفاده کرده استخود  يونيل رگرسيرها در تحليگونه متغنياز ا ،جيترو
 ييهاهيبا استفاده از گو ياجتماع ةنيل به مشارکت و زمي، تماينگرش، دانش فن يرهايمتغ ،شد
ر يمستقل بر متغ يرهايمتغ تأثير يبررس يبرا رو،از اين .اندده شدهيسنج يقسمتپنجازات يبا امت
مختلف در  يهان گروهيب اختالف يبررس يبراو  )٢(گام به گامون يرگرسل يتحلاز  ،وابسته
با  هال دادهيه و تحليتجز همچنين، .استفاده شد يتنيو - من ز از آزمونير وابسته نيمتغ ةنيزم
  . انجام پذيرفت  SPSS19افزار از نرم گيریبهره
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  نتايج و بحث

ج نشان ينتا. گردو بودباغداران  يفرد يهايژگيو ييشناسا پژوهش حاضرهدف  نخستين
 ۴۷ گويانپاسخ ين سنيانگيم؛ اندمرد بوده) درصد ۹۴ نزديک به( انيگوپاسخت يداد که اکثر

. اندبودههل أان متيگوپاسخ درصد ۸۷ ؛ وسال بوده است ۶۵ و حداکثر ۲۷ ، حداقل سنسال
با  .نفر بوده است ششمورد مطالعه  ةبعد خانوار در نمونن يانگيمق نشان داد که يج تحقينتا

ت يست که جمعا بعد خانوار آنن يانگيمل باال بودن يدلان، يگوپاسخ ين سنيگنايتوجه به م
تر بزرگ يمتشکل از خانوارهاسال و انيمشتر يب تويسرکان شهرستان يموجود در روستاها

همچنين، . اندکردهبزرگ مهاجرت  يجوان و کوچک به شهرها يتر بوده و خانوارهايو سنت
درصد  ۵۳. بوده استتر نييپلم و پايد) درصد ۱/۸۲(گويان پاسخت يت اکثراليسطح تحص

 ةسابقل سا ۴۸/۱۲طور ميانگين، نه سال و به کمتر ازه يسال و بق نهاز  شيبان يگوپاسخ
ان يگودرصد پاسخ ۲۷ يلشغل اصبر اساس نتايج پژوهش حاضر،  .اندداشتهگردو  يباغدار
ق يج تحقينتا .بوده است باغدار و دامدار هيدرصد باغدار و زارع و بق ۴۱، گردو باغدار تنها

) درصد ۶/۹۳(ها آناکثر  هکتار بوده است؛ ۶/۰ان يگوزان باغ پاسخين ميانگينشان داد که م
محصول ) درصد ۶۳(ان يگوپاسخ سوم حدود دو. اندک هکتار باغ گردو داشتهيکمتر از 
، باغداران يهااساس پاسخ بر .رساننديفروش مه ب يمحل يخود را در بازارها گردوی
 نه انة آنهان درآمد ماهيانگيم وال در سال يون ريليم صدکمتر از  آنهادرصد  ۵/۷۰ درآمد

  .)۲ جدول( استبوده ال  يون ريليم

   »باغداران ل به مشارکتيتما«ق با يمستقل تحق يرهايمتغ طةراب يبررس
مورد  يرهاين متغيب ةرابط ين و بررسييتب رایان شد، بيز بين نيش از ايگونه که پهمان

رمن استفاده ياسپ يب همبستگياز ضر ،)مستقل و وابسته يرهايمتغ( حاضر قيمطالعه در تحق
  .ده استآم ٣جدول  ج آن دريکه نتا شده
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 انيگوپاسخ يفرد يهايژگيو يفيآمار توص -٢ جدول

 درصد  يفراوان طبقه  يژگيو

  جنسيت
 ٨/٩٣  ۲۲۰ مرد

 ٢/٦  ۱۴ زن

  )سال(سن 

 ٨/١٢ ٣٠ ۳۵کمتر از 

۴۵ -۳۶  ٦/٣٧ ٨٨ 

۵۵ -۴۶  ٣/٣٩ ٩٢ 

 ٣/١٠ ٢٤  ۵۶بيشتر از 

 ٧٦/٤٦    ميانگين

  سطح تحصيالت

 ٥/١٤  ٣٤  سوادبي

 ٨/٤٤  ۱۰۵  ابتدايي و راهنمايي

 ٦/٢٢  ۵۳  دبيرستاني

 ٩/١٧  ۴۲  دانشگاهي

  )سال(سابقة باغداري 

  ۴۷  ١١٠  ۹کمتر از 

۱۹ -۱۰  ٦٩ ۵/۲۹  

۲۹ -۲۰  ٥/١١ ٢٧ 

۳۹ -۳۰  ١٢  ٢٨ 

  )ميليون ريال(درآمد ساالنه 

 ۵/۷۰ ١٦٥  ۱۰۰کمتر از 

۲۰۰ -۱۰۰  ٥٤ ۱/۲۳ 

۳۰۰ -۲۰۰  ٩  ۸/۳ 

۴۰۰ -۳۰۰  ٦/٢  ٦ 

  پژوهشهاي افتهي :منبع
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 »باغدارانمشارکت ل به يتما«و  مستقل يرهايمتغ نيب رمنياسپ يآزمون همبستگ ةجينت - ٣ جدول

يدار يسطح معن يب همبستگيضر  ريمتغ   

  سن  - ٤٧٧/٠**  ٠٠٠/٠
  التيسطح تحص  ١٧٢/٠  ٩٨٢/٠
٠٠١/٠ 

  تعداد افراد خانوار  - ٢٠٧/٠**
٠٠٠/٠ 

  يباغدار قةساب  - ٣٢٢/٠**
  ر کشتين زيزم  ٠٤٢/٠ ٥٢٢/٠
  تين تحت مالکيزم  ١٢٥/٠ ٠٥٦/٠
٠٠٣/٠ 

  عملکرد  ٢٩٣/٠**
٠٠٠/٠ 

  باغ تا مراکز خدمات لةفاص  - ٣٣٧/٠**
٠٠٢/٠ 

  يرکشاورزيدرآمد غ  ٥٠٣/٠**
٠٠١/٠ 

  يدرآمد کشاورز  ٢٢٣/٠**
  دولت يمال يها تيزان حمايم  ٣٠٧/٠** ٠٠٠/٠
٠٠٩/٠ 

   ياجتماع  نةيزم  ٣٢٣/٠**
  يفن دانش  - ٠٥٣/٠ ٤٢٤/٠
  نگرش  ٦٠٢/٠**  ٠٠٠/٠

    درصد ١ يداريسطح معن**
  پژوهش يافته هاي: منبع

  طةراب به مشارکت آنهال يتما زانيمن سن باغداران و يبدست آمده، ج بهيبر اساس نتا
 يرينص ،)١٣٨٨( يذريو چ يشاهرود پژوهش يها افتهي وجود دارد؛ دار يو معن يمنف
افته ين يد ايمؤ زين )Grootaert, 1999(و گروتائرت  )Kreanzle, 1989(، کرينزل )١٣٨٩(
 .به مشارکت بيشتر استافراد جوان  ، تمايلها افتهين يبر اساس ا سخن، گريبه د. ستا

و  يمنف رابطة به مشارکت آنهال يتما زانيمن تعداد افراد خانوار باغداران و يبن، يهمچن
 مهر و سروش ياعظم ،)١٣٨٩( و همکاران يباصر يها پژوهش ج ينتا وجود دارد؛ دار يمعن
خانوار از جمله  ياعضا يازهايبرآورده ساختن ن. دارد همخوانی افتهين يبا ا )١٣٨٩(
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ت شده و يش بار مسئولياعضا باعث افزا يتعداد باال سرپرست خانوار است؛ يها تيمسئول
 يها تيدر فعال مشارکت يبراباغداران  ليتمازه و يتواند از انگ يمعاش م غةش دغديافزا
  . بکاهد يتعاون
 يمنف رابطة باغداران ل به مشارکتيتما زانيمو  يباغدار قةن سابيب ها نشان داد کهفتهاي
 يشاهرود، )١٣٨٠( مهر يانيراد و ک يمطالعات پزشک ،راستان يهمدر  وجود دارد؛ دار يو معن
را  گيریاين نتيجه نيز )Mokhtari et al., 2012(مختاری و همکاران و ، )١٣٨٨( يذريو چ
ن از جمله ينو يبه مشارکت در نهادها يل کمتريتما شتريب قةساب با باغداران. دننک يد مييتأ

 يکشاورز يها ياز جمله موفق نبودن تعاون يعوامل ،نهين زميدر ا. د دارنديتول يها يتعاون
فاصله مزرعه باغداران تا ن يب .دارد باغداران مشارکتل به يتمازان يبر م  يمنف ريثأموجود ت

دست هبدار  يو معن يمنف رابطةز ين به مشارکت آنهال يزان  تمايمو  يز خدمات کشاورزمراک
، )١٣٨٨( يذريو چ يشاهرود، )١٣٨٠( مهر يانيراد و ک يپزشک قاتيج تحقينتا آمد، که

وجود . نيز مؤيد همين موضوع است )Shufang and Leonard, 1998(شوفانگ و لئونارد 
 ،جهيو در نت شودمیتردد  يسبب سخت يمراکز خدمات کشاورز ومزرعه  نيباد يمسافت ز

کت در مشار يايمزا نةين مراکز و امکان تبادل اطالعات در زمياستفاده از خدمات ابه بت رغ
   .ابدي يکاهش م يد کشاورزيتول يها يتعاون
 يزان عملکرد محصول گردوين ميبنشان داد که  رهاين متغيب يهمبستگ يج بررسينتا

 يها افتهي ؛وجود دارددار  يمثبت و معن رابطة به مشارکت آنهال يتمازان يمباغداران و 
 معتمد و پورکند ،)١٣٨٩( و همکاران يباصر، )١٣٨٠( مهر يانيراد و ک يپزشک يپژوهش

در نيز ) Mokhtari et al., 2012(و مختاری و همکاران ) Raman, 2005(، رامان )١٣٩٠(
 يريپذ مخاطره ،رشتيبدرآمد  جةيو در نتشتر يمحصول ب. هاستافتهين يد همييتأ يراستا

را د يتول يها ينوظهور مانند تعاون ييها دهيمشارکت در پدل و يتما، افراد را باالتر برده
ز ين به مشارکت آنها ليتما زانيمباغداران و  يرکشاورزيزان درآمد غين ميب .دهديش ميافزا
 ،)١٣٨٦( درپور و همکارانيج مطالعات حينتا؛ دست آمدهبدار  يمثبت و معن ةرابط
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ز ين )Kreanzle, 1989(، و کرينزل )Didi, 2004(ديدی ، )١٣٨٧( و همکاران يفميشعبانعل
امکان  باغدارانبه  تردرآمد باال ،ز اشاره شديتر نشيگونه که پهمان. افته استين يد ايمؤ

زان يمباغداران و  يزان درآمد کشاورزين ميب، افزون بر اين. خواهد داد يمشارکت باالتر
قات يج تحقيبا نتانيز افته ين يا ، کهدار وجود دارد يمثبت و معن ةرابط به مشارکت آنهال يتما

 و همکاران يفميشعبانعل، )١٣٨٦( درپور و همکارانيح، )١٣٨٠( مهر يانيراد و ک يپزشک
 )Kreanzle, 1989(کرينزل ، و )Didi, 2004(، ديدی )١٣٨٨( يذريو چ يشاهرود ،)١٣٨٧(

 ليتمااز  ،دارند يترباال يدرآمد کشاورز که يباغداران افته،ين ياساس ا بر. مطابقت دارد
ل يتمازان يمو  يدولت يمال يها تيزان حماين ميبهمچنين،  .برخوردارند مشارکتبه  بيشتر

قات احمدوند و يتحقج ينتا ، کهدست آمدهبدار  يمثبت و معن رابطةز ين به مشارکت باغداران
) Mokhtari et al., 2012(مختاری و همکاران و  )Kuhi, 2006(، کوهی )١٣٨٨( زادهفيشر
 يکشاورزان با نگرانکه  شوديموجب م يدولت يمال يها تيحما. ن ادعا موافقت دارديا ابنيز 
 يمال يها تيحما ،هرحاله ب. د مشارکت کننديتول يها ير تعاونينظ ييها تيدر فعال يکمتر
   .دارد يها نقش اساسين تعاونيل ايتشک ييحداقل در مراحل ابتدا يدولت

 بهباغداران ل يزان تمايو م ياجتماع ةنين زميب ،دهديق نشان ميج تحقيکه نتا گونههمان
 ،)١٣٨٤( طالب قاتيج تحقيافته با نتاين يا ؛دار وجود دارد يمثبت و معن ةمشارکت رابط

. راستاستهم) ١٣٨٩( يرينص ،)١٣٨٨( يذريو چ يشاهرود ،)١٣٨٦( اندرپور و همکاريح
 يهاتيفعال يل و رغبت آنها برايتما باغداران يمشارکت ةنيشيو پ ينان، همدليزان اعتماد، اطميم

به  آنها ليتمازان يمن سطح نگرش باغداران و يب .دهديش ميرا افزا يو تعاون يگروه
 زادهفياحمدوند و شر يها پژوهش جينتا ، کهدست آمدهب دار يمثبت و معن ةرابطز ين مشارکت

 افتهين يا ابنيز  )١٣٨٧( نائينی ييو نکو يگيب يعل ، و)١٣٨٦( انيپناه و صمد زداني، )١٣٨٨(
و مثبت است  رفتار نةيزم شينگرش پ ،يعلوم رفتار يها نظريهبر اساس . دارد همخوانی

ساز اقدام  نهيزم يد کشاورزيتول يهايتعاونر مشارکت در ينظ يعمل نسبت بهبودن نگرش 
  . خواهد بود يعمل
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 يبر حسب برخوردار »به مشارکت باغدارانل يتما«زان ين مين اختالف بيانگيم ةسيمقا
  يدولت يمال يها تياز حما آنها يا عدم برخورداري
 يا عدم برخورداري يبر حسب برخوردار باغداران مشارکتل به يتما زانيم ةسيمنظور مقابه

با توجه به سطح ). ٤ جدول( استفاده شد يتنيو -آزمون من از ،يدولت يمال يها تياز حماآنها 
جه گرفت يتوان نت يحاصل، م يا ن رتبهيانگيو اختالف در م )٠٠٢/٠( دست آمده به يدار يمعن
 ين معنيبد ،دار وجود دارد ياختالف معن يادشده رين متغيانگين ميب درصد ٩٩نان ياطمبا  که

 ها  تين حمايکه از ا يسه با باغدارانيدر مقا ،يدولت يمال يها تياز حما برخوردار که باغداران
  . ندداشتد گردو يتول يهايل تعاونيتشک در به مشارکت بيشتری ليتما ،اند برخوردار نبوده

بر حسب  به مشارکت باغداران ليتمازان يمن ين اختالف بيانگيم ةسيمقا ةجينت -٤ جدول

  يدولت يمال يها تياز حما يعدم برخوردار يا يبرخوردار

  ريمتغ
ا عدم ي يبرخوردار

  يبرخوردار
  يفراوان

ن يانگيم

  يا رتبه

   آمارة

  يتنيو ـ  من

سطح 

  يدار يمعن

از  يا عدم برخورداري يبرخوردار
  يدولت يمال يها تيحما

    ٦٠/١٢٨  ١٤٠  بله
٥٠٠/٥٠٢٥  

  
  ٩٦/١٠٠  ٩٤  ريخ  ٠٠٢/٠

        ٢٣٤  جمع  

  هشپژو يهايافته: منبع

مشارکت  به باغداران ليتما نزايمبارة گام به گام در ةويگانه به ش ون چنديل رگرسيتحل
  گردو ديتول يها يل تعاونيتشک در
، از به مشارکت باغداران ليتما تةر وابسيق بر متغيمستقل تحق يهاريمتغ ريثأل تيمنظور تحلبه

ده آم ٥ جدولج آن در يکه نتا گام به گام استفاده شد وةيون چندگانه به شيروش رگرس
 يمال يها تيزان حماي، ميرکشاورزينگرش، درآمد غ يرهايمتغ که دهديمنشان  جينتا. است
ن ييق را تبيتحق تةر وابسيرات متغييدرصد تغ ٤٢ ياجتماعة نيو زم يباغدار قة، سابيدولت
 ب استانداردشدهياز ضرا ،ر وابستهيمستقل بر متغ يرهاياثرات متغ سةيمقا برای. کنند يم
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)Beta (ينيبشين عامل در پيترمهم» نگرش باغداران«، متغير ه که بر اين اساساستفاده شد 
  ). Beta= ٣٨٨/٠( ر وابسته بوده استيرات متغييتغ

  ون گام به گاميل رگرسيتحل جينتا -٥ جدول

 داريسطح معني tة آمار B  SEB Beta  متغير

  ٠٠٠/٠  ٣٨٧/٨  ٣٨٨/٠  ٠١٥/٠  ٤٣٩/٠  سطح نگرش
  ٠٠٠/٠  ٢٧٣/٥  ٢٦٧/٠ ١٢٨/٠  ٧٨٠/٠  درآمد غيرکشاورزي

  ٠٠٠/٠  ٥٧٧/٤  ١٥٨/٠ ٠٨٦/٠ ٨٤١/٠  مالي دولتي  حمايت
  ٠٠٠/٠  ١٣٩/٤  ١٤٠/٠  ١٣٤/٠  ٠٤١/١  باغداري قةساب
  ٠٠٧/٠  ٥٢٧/٢  ٠٩٨/٠  ١١٦/٠  ٢٨٢/٠  اجتماعي زمينة

  ٠٠٠/٠  ٤٦٧/٣  _ ١٢٢/٥  ٨١٣/١٩  عرض از مبدأ

      مشارکت ل بهيتما زانيم :ر وابستهيمتغ
F             ٠٢٣/٥٠ =  R

٢
adj              ٤٢١/٠ = R

٦٧٣/٠      ٢ =  

  هشوهاي پژيافته: منبع

  شنهادهايو پ يريگجهينت

د يتول يهاتعاوني ليتشک درمشارکت  بهباغداران ل يبر تما مؤثرعوامل حاضر، پژوهش  در
وجود  ،قيج تحقياساس نتا بر، يطور کلبه. شدبررسي و تحليل سرکان يگردو در شهرستان تو
ها و اقدامات يمثبت نسبت به تعاون يهات نگرشيتقوو  باغدارانن ينگرش مساعد در ب

 يق اعطاياز طر يدولت يمال يهاتيش حمايمناسب، افزا يبا استفاده از راهکارها يتعاون
 آنها کارگيریو به دانش و نظرات باغداران باتجربه از يريگبهرهز يالت و اعتبارات و نيتسه
ای ارهپ، افزون بر اين. خواهد بودها يگونه تعاوننيجاد ايادر باغداران مشارکت  ياگشراه
  : دتوان بدين شرح يادآور شحاضر را میج پژوهش ينتااز 
 مؤثرباال و  تواناييعدم  و )سال ۴۷( انباغدار ةجامع ه به باال بودن ميانگين سنيبا توج -١

 و با كارگزاران دولتي )نيروي يدي ةارائ(اي مبادله ةدر برقراري رابط آنهااكثريت 
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 صدکمتر از  درصد آنها ٥/٧٠درآمد ساالنة ( اقتصادي غالب آنها ، ضعفهمچنين
 يهايجاد تعاونيا برایو عدم توانايي در كمك مالي يا ابزاري  )بوده استال يون ريليم

كه در  باشد مشاركتاز ي ابعاد دراز آنها  تأکيد بر انتظار مشارکت ديبا ،مؤثرفعال و 
 .)يتعاون يهاتيفعالارزشيابي و  تيري، مدريزينظير نيازسنجي، برنامه( ستآنهاتوان 
سازي ذهني و فكري خود نيازمند آماده سوين دبرداران بسوق دادن مشاركت بهره قطعاً
  .استهاي الزم آگاهي ةاز طريق ارائ آنها

پلم يدر حد د يالتيتحص) درصد ١/٨٢(ت باغداران گردو يدهد که اکثريها نشان مافتهي -۲
از  .استسطح سواد افراد مورد مطالعه  ين بودن نسبييانگر پاياند که بتر داشتهنييو پا
از پيش استفاده  هاي ارتباط بومي بيشمجرااز  ديبا آنها،براي برقراري ارتباط با  رو،اين
د و با در نظر گرفتن مزاياي نسبي نشناخته شو اين مجراهاالزم است  ،ين منظوردب. دکر

  .دگيری شو، از آنها بهرهانواع مختلف اطالعات و دانش ةهر كدام در ارائ
 يمال يها تيو حما يرکشاورزيدرآمد غن يدار بيو معن طة مثبتوجود راببا توجه به  -٣

بر ها  يتعاون و با توجه به اثرات مثبت »مشارکت به باغدارانل يزان تمايم« و يدولت
ل يتشکاز  يتعاون و جهاد کشاورز يهاشود که وزارتخانهيشنهاد ميپ، آنهادرآمد 
و  کنندت يحمابهره کم يهامانند وام يالتيتسه يبا اعطا يد کشاورزيتول يها يتعاون
و  يي، اجرايگذارقانون يها در بخش يکاف دةقبل از هرگونه اقدام، ارا ،نهين زميدر ا

ن نهادها يشده در ايزير ، مستمر و برنامهيمشارکت اساس راستایدر  يبخش مردم
  .حاصل شود

زان يم« برکه  بوده ييهارياز متغ يکي يباغدار ةسابق ،يونيل رگرسيج تحليبا توجه به نتا -٤
ت مشارکت در يو تقو يسازبستر يبرا ،رونياز ا. است گذارريتاث »ل به مشارکتيتما
 ةکه از تجربه و سابق يت و نظر باغدارانيفعال در منطقه، جلب حما يهايجاد تعاونيا
 يهابه دانش و ارزش يگذارق مشورت با آنها و ارزشيبرخوردارند، از طر يشتريب

  .دکنکمک ن امر يال يتواند در تسهي، مآنها
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به باغداران ل يتمازان يبر م مؤثرر ين متغيترمهم ،يونيل رگرسيتحل يها افتهياساس  بر -٥
تالش در  رو،از اين .)Beta= ٣٨٨/٠( ها بوده استيتعاون دربارةنگرش آنها  مشارکت
 يجيترو - يآموزش يهان و ارائة برنامهيتدو قينگرش باغداران از طربهبود  راستای

  . دارد ژهيو یگاهيجامناسب  يونيزيو تلو ييويراد
 ،يکشاورز ديتول يهايتعاون شناسی بيآس نةيدر زم يمطالعات شود که يشنهاد ميپ -٦

مطالعات ز ين نهادها و نياز ا يدولت يمال يها تيانجام حما وةص و نحيتخص يچگونگ
در ت يريآموزش و مد يها ها از جمله شاخه يمختلف تعاون يها طهيدر ح يازسنجين

بازار  يمباحث تخصص هايی در زمينة، پژوهش و تحليلنيهمچن و انجام شودها  يتعاون
  . رديگ صورتها  يدر تعاون يديو فروش محصوالت تول

  هايادداشت

ـ ين »تيعضو« ؛دارند هم ک جامعه بهياست که افراد  ينانيو اطم يزان همبستگيم »اعتماد« - ۱  يز به معن
 ).١٣٨٨زاده، فياحمدوند و شر( ستروستا ياجتماع يهاتيها و فعالزان مشارکت در تشکليم

2. stepwise regression  

  منابع

 يمورد عةمطال: بران آب يها ل انجمنيتشک يريپذ امکان« ،)١٣٨٨. (زاده، م فيو شر. احمدوند، م
، ٢ة ، شمار٥سال ، رانيا يورزج و آموزش کشايعلوم ترو ةمجل. »دشت کوار استان فارس

 .١٥-١ صص
بر مشارکت  ييزنان روستا يو اقتصاد يفرد يرهاير متغيتأث« ،)١٣٨٩. (مهر، ه و سروش. ، مياعظم

 لةمج. »شهرستان پاوه و اورامانات يساز توپ يتعاون يمورد عةمطال: ديتول يآنان در تعاون
  .٢٠٤-١٧٩ صص، ٤رة ، شماييروستا يها پژوهش

 يد در کشاورزيتول يها يعملکرد تعاون يبررس« ،)١٣٨٩. (و خاکسار، غ ؛.، هيصادق ؛.، بيباصر
  . ٢٤-١ ، صص٣رة شما ،١٠سال  ،ياقتصاد يها پژوهش مةفصلنا. »رانيا
توليد روستايي هاي  ثر بر عضويت کشاورزان در تعاونيؤبررسي عوامل م« ،)١٣٧٩. (راد، غ پزشکي

، د، مشهمجموعه مقاالت سومين کنفرانس ملي اقتصاد کشاورزي ايران. »ن فارسااست
 .١٥٥-١٣١ص ص
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هاي تعاوني توليد روستايي در بهبود وضعيت  نقش شرکت«، )١٣٨٠. (مهر، ح و کياني. راد، غ پزشکي
، توسعه اقتصاد کشاورزي ومجلة . »فني و اقتصادي کشاورزان گندمکار شهرستان سبزوار

 .٣٦٣-٣٤٣، صص ٣٤، شمارة ٩سال 
 يها يتعاون ينقش اعضا يبررس« ،)١٣٨٦. (، ايمحمد و ملک ؛.، حيفميشعبانعل ؛.درپور، زيح

و منابع  يعلوم کشاورز لةمج. »غرب استان مازندران يمنابع جنگل یاينان در احينش جنگل
  .١ رة، شما١٥سال  ،يعيطب
ت يريرگذار بر مشارکت کشاورزان در مديعوامل تأث« ،)١٣٨٨. (، ميذريو چ .، عيشاهرود

و  يقات اقتصاديتحق لةمج. »يدر استان خراسان رضو يمورد عةمطال: ياريآب يها شبکه
  .١رة ، شما٣٩رة دو ،رانيا يکشاورز عةتوس

 ييد روستايتول يتعاون يها ت شرکتيزان موفقّيم يبررس« ،)١٣٨١( .ا، عين يشيو درو .، حيقيصد
  .٣٢٣-٣١٣، صص ٢رة ، شما٣٣سال ، رانيا يعلوم کشاورز لةمج. »استان مازندران

 .دانشگاه تهران :تهران. چاپ چهارم. يتعاون يها شهياصول و اند ،)١٣٨٤. (طالب، م
ل يبه تشک روستاييانش يعوامل مؤثر بر گرا عةمطال« ،)١٣٨٠. (، بيآران يو قرن. ، ميطاهرخان

 ،ييايجغراف فصلنامة تحقيقات. »دهستان قنوات قم يمورد عةمطال: ييروستا يها يتعاون
  .١٠١-٨١، صص )٧٨پياپی ( ٣ رةشما، ٢٠سال 

در  يتعاون يها جاد تشکليش افراد به ايعوامل مؤثر در گرا يبررس ،)١٣٧٩. (، حيعباس
  .يلويه و بويراحمدگاستان که ،تعاون رةادا :ياسوج .راحمديه و بويلويگکه

ت يريزان مشارکت اعضا در مديعوامل مؤثر بر م« ،)١٣٨٧. (، عينينائ ييو نکو. ، ايگيب يعل
  .٣٩رة ، شما٢ سال ،رانيا يعلوم کشاورز لةمج. »شهرستان کرمانشاه ييروستا يها يتعاون

 يدهکشاورزان استان خراسان در سامان يتعاون يها ت شرکتيوضع يبررس« ،)١٣٨٥. (ان، ايفيلط
 ،يو اجتماع يعلوم انسان مةناپژوهش. »)مناسب يراهکار ئةارا( پراکنده يانسان يروين

 .١٤٤-١٢٠ ، صص١٧رة ، شما٥سال 
و  ي، اجتماعياقتصاد مةماهنا. »ران و جهانيدر ا يکشاورز يها يتعاون« ،)١٣٨٣. (ع. محمدلو، ح

 .٣٦-٣٢ ، صص)١٣٨٣آبان ( ١٥٨ رةشما ،دورة جديد، وزارت تعاون يفرهنگ
مديريت جهاد : همدان .١٣٩١آمارنامة سال  ،)١٣٩١(کشاورزي شهرستان تويسرکان مديريت جهاد 

  .کشاورزي شهرستان تويسرکان
 .رانيمرکز آمار ا :تهران. ١٣٣٥-١٣٨٥ نفوس و مسکن يعموم يسرشمار ،)١٣٨٥( رانيمرکز آمار ا
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 عةبه توس يابيدر دست ييروستا يتعاون يها نقش شرکت« ،)١٣٩٠. (و پورکند، ش .ک. معتمد، م
بخش تعاون  يها تيظرف يالملل نين کنفرانس بيده مقاالت اوليمجموعه چک. »دار برنجيپا

  .شيک رةيجز ،١٣٩٠ نيفرورد ٢٨و  ٢٧ ،يو فرهنگ ي، اقتصادياجتماع عةدر توس
 يو فرهنگ ي، اجتماعياقتصاد مةماهنا. »توسعه يها گاه تعاون در برنامهيجا« ،)١٣٨٣. (، عيناطق

 .١٥-١٤ ، صص)٢٤٧ ياپيپ( ١٥٨رة شما ،وزارت تعاون
 عةتوس يها بر بهبود شاخص يد کشاورزيتول يها يل تعاونيآثار تشک« ،)١٣٨٩. (، ايرينص

 مةفصلنا. »شهرستان زنجان يروستاها يمورد عةمطال: اعضا يو فرهنگ ي، اجتماعياقتصاد
  .١٤٥-١٢٧ ، صص)١٣٨٩ز ييپا( ٣رة شما ،١٣ سال ،روستا و توسعه

ع يناص يتعاون يها ت شرکتيعوامل مؤثر بر موفق يبررس« ،)١٣٨٦. (ان، فيو صمد .پناه، ل زداني
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