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چکیده
اقتصاد روستاهای ایران در پیوند عمیق با بخش کشاورزی قرار دارد. در راستای ارتقاء 
بهره وری و بازده تولید، اصالح نظام های بهره برداری سنتی و ترویج تعاونی های تولید، یکی 
از عمده راهبردهایی بوده که تاکنون در کشور و از جمله استان خراسان جنوبی به کار 
اقتصادی  اثرات  واکاوی  و  بررسی  به  تا  تحقیق حاضر تالش شده  در  است.  بسته شده 
این  شود.  پرداخته  بیرجند  شهرستان  روستایی  مناطق  بر  کشاورزی  تولید  تعاونی های 
مطالعه  مورد  می باشد. جامعه  تحلیلی   – توصیفی  نوع  از  لحاظ روش شناسی  به  تحقیق 
مشتمل بر اعضاء پنج تعاونی تولید کشاورزی در شهرستان بیرجند بوده که از میان آن ها تعداد 
دومرحله ای جهت  نمونه گیری خوشه ای  روش  و  کوکران  فرمول  از  استفاده  با  نفر   296
پرسش گری تعیین و انتخاب گردید. نتایج نشان داد که در بخش تولید به همراه گسترش 
داشته  کاهش  نیز  هزینه ها  یونجه،  و  ذرت  گندم، جو،  نظیر  زیرکشت محصوالتی  سطح 
عضو  خانوارهای  رفاه  و  اشتغال  پس انداز،  درآمد،  هم چون  شاخص هایی  عالوه  به  است. 

تعاونی تولید کشاورزی نسبت به گذشته افزایش یافته است. 
واژگان کلیدی: توسعه کشاورزی، نظام بهره برداری، تعاونی تولید روستایی، بیرجند.    
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2. دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه خوارزمی.

3. کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی.
4. دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی.
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مقدمه
در ایران جمعیت قابل توجهی از مردم در مناطق روستایی زندگی می کنند که معشیت 
و زندگی شان وابسته به کشاورزی است. این بخش اقتصادی نه تنها در ایران بلکه تقریباً 
در همه کشورهای در حال توسعه بخش اعظم اقتصاد را تشکیل می دهد به گونه ای که 
سهم قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی به کمک آن انجام می شود و عالوه بر این که 
را  ساکنین  تمامی  غذایی  مواد  می سازد،  تأمین  را  کشورها  جمعیت  از  بخشی  اشتغال 
نیز فراهم می آورد )کوهن، 1379: 4(. در کشور ما بخش کشاورزی یکی از مهم ترین و 
تواناترین بخش های سه گانه اقتصادی کشور است که با حدود 4/5 میلیون نفر بهره بردار، 
حدود 20 درصد تولید ناخالص داخلی، 25 درصد اشتغال و 25 درصد ارزش صادرات غیر 
نفتی کشور را به خود اختصاص داده و نقش محوری و تعیین کننده ای در اقتصاد ملی ایفا 

می نماید )پاک نژاد، 1386: 11(.
علی رغم نقش ویژه کشاورزی در ساختار اقتصاد کشور و هم چنین پیوند بنیادی آن 
با حیات بخشی از جمعیت سرزمینی که عمدتاً در روستاها ساکن هستند، این بخش با 
نارسایی ها و چالش های عدیده ای مواجه است که در دهه های اخیر سبب ناکارآمد سازی 
تولید و فضای اقتصاد کشاورزی در کشور گردیده است. از مسائل بنیادی مربوط به حوزه 
کشاورزی می توان به تقطیع اراضی و پراکنده بودن آن، استفاده از ابزار سنتی در فرآیند 
تولید، بهره وری پایین عوامل تولید و سیر قهقرایی رکود در آن اشاره کرد. به لحاظ تاریخی 
آغاز مشکالت و یا به عبارت بهتر شدت گیری رکود در بخش کشاورزی را می توان مقارن با 
انجام اصالحات ارضی دهه 40 شمسی قرن حاضر دانست و از حیث فنی تغییر نظام ارباب 
رعیتی سرآغاز روند عکس توسعه در بخش کشاورزی است. در واقع، اصالحات ارضی از 
یک سو با برهم پاشیدن نظام خاص حاکم بر جریان تولید در بخش کشاورزی که برگرفته 
از تجربه ای چند صد ساله و عجین با ساختارهای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی 
جامعه بوده و از سوی دیگر، عدم جایگزینی نظام مناسب زمینه های رکود روزافزون این 

بخش را فراهم ساخت.
با در نظر گرفتن تجربیات موفق تعاونی های سنتی در ایران نظیر صحرا، بنه و حراثه، و 
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کارکرد نظام تعاونی که سبب اشتغال زودبازده و رونق سطح اشتغال، ترویج و تشویق سرمایه 
گذاری ها، تجمیع مقدورات مالی اندک قشرهای متوسط و ضعیف جامعه، افزایش تولید 
ناخالص داخلی، ارتقاء بهره وری، جلوگیری از اضمحالل پیوندهای اجتماعی، تعدیل فقر، 
محرومیت زدایی، جلوگیری از افزایش شکاف عمیق و اختالف شدید بین اقشار مختلف جامعه 
یا به عبارت بهتر، منجر به ایجاد عدالت اجتماعی نسبی و توزیع بهتر و مناسب تر ثروت در 
جامعه می شود )رسولی،  20:1386؛ مؤمنی، 1386: 64؛ هودر، 1385: 5(، براي کاهش آثار 

نامطلوب اصالحات ارضی در سال 1349 با تصویب قانون تعاونی کردن تولید، شرکت 
هاي تعاونی روستایی تشکیل شد )بذرافشان و حاتم، 1389: 4( و تالش تمام این تعاونی 
های مدرن بهبود اوضاع کشاورزان و بخش کشاورزی بوده است. در طی دهه های گذشته 
تعاونی های تولید کشاورزی متعددی در کشور پاگرفته است و در سال های اخیر، کشاورزان 
بسیاری به منظور بهبود اوضاع اقتصادی و اجتماعی خود به عضویت این تعاونی ها درآمده اند. 
استان خراسان جنوبی به عنوان یکی از مناطق مهم شرقی کشور که بر اساس آمار 
1385 در حدود بیش از 60 درصد جمعیت کل استان را مناطق روستایی در خود جاي 
داده اند )مرکز آمار ایران، 1385( دارای 30 تعاونی فعال تولید در بخش کشاورزی بوده که 
از 11 هزار و 650 نفر عضو برخوردار است. تعداد روستاهای تحت پوشش این تعاونی ها، 
276 آبادی است و سطحی حدود 108 هزار هکتار از اراضی کشاورزان را به خود اختصاص 
داده است. اهداف و کارکردهای عمده این تعاونی ها، تهیه و توزیع نهاده های کشاورزی، 
ارائه خدمات ماشینی کردن، ارائه خدمات فنی کشاورزی و انجام بیمه اجتماعی روستاییان 

ذکر شده است )سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، 1390(.
در  تعاونی  پنج  تعداد  جنوبی،  خراسان  استان  کشاورزی  تولید  تعاونی های  مجموع 
شهرستان بیرجند فعال می باشد. در تحقیق حاضر سعی بر این بوده تا به بررسی اثرات 
اقتصادی تعاونی های تولید کشاورزی بر مناطق روستایی این شهرستان پرداخته شود. از 
آن جا که روستائیان بخش اعظمی از جمعیت منطقه را در بر می گیرند و از طرفی نیز در 
قانون برنامه پنجم توسعه نیز بر گسترش تعاونی های تولید برای توسعه بخش کشاورزی 

تأکید گردیده است، انجام این قبیل پژوهش ها اهمیتی مضاعف پیدا می نماید.
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مبانی نظری 
شرایط اقتصادی- اجتماعی پیدایش نهضت جهانی تعاون

برای آشنایی با زمینه های اقتصادی و اجتماعی پیدایش اولین شرکت تعاونی کشورهای 
اروپایی در قرن نوزدهم به طور مختصر اشاره می شود:

وقوع انقالب صنعتی و گسترش بهره برداری از ماشین و سایر اختراعات علمی و فنی 
اجتماعی  روابط  و  اقتصادی  اوضاع  در  و شگرف  وسیع  دگرگونی های  و  تحوالت  موجب 
کشورهای غرب اروپا گردید. توسعه واحدهای صنعتی، جایگزینی نیروی ماشین به جای 
دستی،  صنایع  و  حرف  صاحبان  آوارگی  و  بیکاری  خانگی،  کارگاه های  تعطیلی  انسان، 
و واحدهای صنعتی، موجبات  به شهرها  و مزارع  از روستاها  نیروی کار  مهاجرت وسیع 
گسترش نابرابری اقتصادی و اجتماعی، گرانی قیمت مواد مصرفی و افزایش فقر، بیکاری 
و فالکت طبقات کم درآمد را فراهم نمود. شرایط بحرانی، اندیشمندان و صاحب نظران 
اقتصادی و اجتماعی را بر آن داشت تا نظرات و راه حل های اصالحی برای بهبود وضعیت 
اقشار کم درآمد و سعادت آحاد جامعه ارائه نمایند. یکی از این اندیشمندان رابرت اوئن1 
)1771-1858( انگلیسی بود که با مطالعه وضع زندگی کارگران کارخانه اش نظریه شرکت های 
تعاونی را ارائه داد و برای تحقق آرمان های نوآوارانه خود به آمریکا رفت و دهکده تعاونی 
را ایجاد نمود. اما این اقدام وی که بر اساس اندیشه های آرمان گرایانه و حتی خیالی وی 
تأسیس گردیده بود با موفقیت همراه نگردید و علی رغم تالش های مستمر دهکده تعاونی 
بود که منشأ  برخوردار  از چنان جاذبه قوی  او  آرمان  و  افکار  اما  انجامید.  تعطیلی  به 
شکل گیری نهضت تعاون در اغلب کشورهای غرب اروپا گردید. تعاونی راچدیل2  که از 
موفقیت آمیزترین این تالش ها بود حاصل تالش 28 کارگر ساده اما روشنفکر بافندگی 
بود که با سرمایه اندک اما همت بلند خود پایه گذار مبانی اساسی یک نهضت اقتصادی و 

اجتماعی در سطح جهان گردید )جعفرزاده، 1387: 9(.

1. Robert Owen 
2. Rachdyl
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نظریات تعاونی 
بحث علمی تعاون به صورت امروزی را چند تن از دانشمندان قرون 18 و 19 اروپا 

بنیان نهاده اند. در زیر خالصه ای از نظریات آنان بیان شده است:
در  را  بشری  جامعه  خوشبختی  او   :)1760-1825( سیمون1  سن  هانری  کلود   .1
همکاری و تعاون جستجو نموده و عقیده داشت هرگاه پایه تعاون و همکاری سست شود 
بشریت به انحطاط کشیده خواهد شد. وی با نظام سرمایه داری مخالف بود چرا که عقیده 
داشت موجبات مفاسد اجتماعی را فراهم می آورد. موافق حمایت دولت از تعاونی ها بود و 
او به کارگران و کشاورزان اهمیت زیادی می داد و عقیده داشت چون ثروت را تولید می کنند 

الیق در دست گرفتن امور مملکت نیز می باشند )طالب بیگی، 1350: 26(. 
انگلستان  انقالب صنعتی در  با  رابرتاون2 )1858-1771(: زمان حیاتش هم زمان   .2
بوده است و چون رنج طبقه کارگر را می دید بعدها به خاطر رفاه حال افراد محروم، با 
طبقات مرفه و ثروتمند در مبارزه و به شدت در عقاید خویش معتقد به دگر یاری افراد 
بود. طرفدار سازمان دهی اعضا در گروه هایی بود که کلیه وسایل تولید برای رفاه اعضا گروه 
در اختیار داشته باشند و به طور مشترک از آن ها استفاده نمایند )لطیفیان، 1385: 64(. 
وی کوشید مقدمات تشکیل جامعه های تعاونی را تحت عنوان دهکده های تعاونی فراهم 
آورد. در آن دهکده ها کلیه فعالیت های اقتصادی اعم از تولید صنعتی و کشاورزی و مصرف 
براساس مبادله انجام می گرفت. هم چنین موافق با کمک و حمایت دولت از شرکت های 
تعاونی بود ولی با نظام سرمایه داری به این علت که به فقر بیش تر فقیران می انجامید به 
مخالفت برخاست او طرفدار تولید محدود و توزیع صحیح بود. وی از بانیان تشکیل سازمان های 

تعاونی عصر جدید می باشد.
3. شارل فوریه3 : فوریه نیز از بانیان فکر ایجاد تعاونی های تولید می باشد. او اعتقاد 
داشت برای ساختن جامعه ای که فاقد واسطه و مبری از عملیات نامشروع اقتصادی باشد 
اقتصادی  زندگی  پیشه وران  و  مانند کارگران، کشاورزان  اجتماعی  باید طبقات گوناگون 

1. Claude Henry Saint-Simon
2. Rabrtavn
3. Charles Fourier
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خود را به وسیله سازمان های تعاونی و همکاری در یک واحد اشتراکی متمرکز کنند. برای 
حذف واسطه، همکاری شرکت های تعاونی تولید و مصرف را توصیه نموده، معتقد است 
که باید میزان تولید را با توجه به نیاز مصرف کنندگان معین کرد. طرح فوریه با اینکه در 
امریکا، فرانسه و هلند مورد آزمایش قرار گرفت ولی به دالیلی از قبیل عدم مدیریت و عدم 
دقت در انتخاب افراد با شکست مواجه شد. عده ای طرح فوریه را تخیلی می دانند )نظام 

شهیدی، 1380: 7(.
4. ژرژ فوکه1  )1953 – 1873(

فوکه تعاونی را یک واحد اقتصادی دانسته و عقیده داشت که برای تشکیل آن، عامل 
اصلی وجود یک انگیزه اقتصادی است. او آن دسته از شرکت های تعاونی را اصیل می دانست 
که براساس عضویت اختیاری به وجود آمده باشند و دولت یا شهرداری ها آن ها را تشکیل 
نداده باشند. او با دخالت دولت در تعاونی ها مخالف بوده و به استقالل داخلی تعاونی ها 
اعتقاد دارد. او می نویسد: دولت و شرکت های تعاونی نمی وانند با هم سازش داشته باشند. 
زیرا هر یک تابع اصول و مقررات ویژه ای هستند که در جهت مخالف یکدیگر سیر می کنند. 
در نظام دولتی اقتضا می نماید که همه چیز تابع رأس باشد، یعنی حکومت رأس بر قاعده 
وجود دارد و در این میان، افراد به حساب نمی آیند. در حالی که در تعاونی عکس نظام 
دولتی عمل می شود. به عبارت دیگر، اگر جامعه را به صورت هرمی در نظر بگیریم دولت 
اصول  حالی که  در  می کند.  گرفته اند، حکومت  قرار  قاعده  در  که  مردم  به  آن  رأس  در 
نماید  تبعیت  قاعده  از  باید  و رأس  بوده  این  تعاونی درست عکس  حکومت شرکت های 

)وزارت تعاون و امور روستاها، 1352: 40(.

تعاونی  تولید روستایی در ایران
کالنتری و شعبانعلی قمی )1384: 97( در کتاب جامعه شناسی روستایی، نظام بهره 
برداری را این چنین تعریف نموده است: نظام بهره برداری عبارت است از رویه های حقوقی 
و عرفی در فراهم آوردن و تلفیق عوامل تولید )فناوری و سازمان کار( و مناسبات اجتماعی 

1. George Fouqet
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معین برای تولید یک یا چند فرآورده و عرضه آن. این عوامل با درجات متفاوتی با یکدیگر 
تلفیق شده و در نتیجه نوع خاصی از نظام بهره برداری را تشکیل می دهند که مقیاس 

خاص خود را دارد.
نظام های بهره برداری در ایران انواع مختلف دارند که تعاونی ها یکی از آنها هستند. 
این  است.  برخوردار  ما  و سابقه طوالنی در کشور  تنوع  از  تعاونی  بهره برداری  نظام های 
نظام در حال حاضر شامل تعاونی تولید روستایی، تعاونی های مشاع، تعاونی های تولید 
کشاورزی و... می باشند که با توجه به موضوع پژوهش و با در نظر گرفتن نوع نظام های 
بهره برداری موجود در محدوده مورد مطالعه، به بررسی تعاونی تولید روستایی پرداخته 

شده است. 
به طور کلی تعاونی ها مبتنی بر ارزش های اجتماع، خودیاری، مسؤولیت پذیری متقابل، 
فعالیت هایشان  تمامی  در  این شرکت ها  می باشند.  پایمردی  و  عدالت، خدمت  کیفیت، 
صداقت، درست کاری و مسؤولیت پذیری را مدنظر قرار می دهند )دیویس، 1381: 35(. در 
باب تعاون و تعاونی ها از سوی صاحب نظران در دیدگاه ها و مکاتب مختلف علوم اجتماعی، 

تعاریف متعددی عنوان شده است که در زیر به چند نمونه از آن ها اشاره می شود:
تعاونی به معنی همکاری به منظور تأمین سعادت یا منافع متقابل است )آبوتز، 1348: 65(.

"واکنش  را  آن  می توان  می باشد.  مشترک  زندگی  و  کار  از  بیش  حقیقت  در  تعاون 
متقابل" نامید که به خاطر یک هدف و یک علت – علتی که همه انسان ها را در برمی گیرد– 

انجام می شود )بوگاردوس، 1352: 25(.
سابقه نظام بهره برداري تعاوني در ایران از قدمت بسیار طوالني برخوردار است زیرا 
پاگاو و غیره در مناطق مختلف کشور وجود  بنه، صحرا، حراثه،  اشکال سنتي آن نظیر 
داشته است. پس از اصالحات ارضي، در دهه 1340 و تقسیم ارضي نظام سنتي ارباب و 
رعیتي متکي بر یک نظام مدیریت یکپارچه و متوازن بوده باعث نابودي این شیوه نظام 
بهره برداري تعاوني در کشور گردید )طالشی، 1383: 672(. در سال 1350 توسط حکومت 
وقت به منظور جلوگیري از قطعه  قطعه شدن اراضي و یکپارچه ماندن زمین هاي زراعي، 
تعاوني هاي تولیدي روستایي به اجرا درآمدند. دولت به منظور باال بردن میزان عملکرد 
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در واحد سطح و کشت یکپارچه با حفظ مالکیت فردي دهقانان بر روي قطعات متعلق به 
خود و پیشبرد برنامه هاي زراعي و استفاده هرچه صحیح تر از منابع آب و خاک موجود 
و باالخره افزایش درآمد زارعان،  تعاوني هاي تولید روستایي را ایجاد کرد )حسینی ابری، 

 .)298 :1383
از سال 1351 تا 1357 جمعاً 39 تعاوني تولید روستایي با عضویت 11200 خانوار زارع 
که میزان اراضي حوزه عمل آن شرکت ها حدود 57402 هکتار و مقدار اراضي زیرکشت 
شرکت ها حدود 32000 هکتار بود تشکیل شد )آسایش، 1384: 105( با پیروزي انقالب 
اسالمي، قریب نیمي از شرکت هاي تعاوني تولید روستائي )19 شرکت( با ایجاد تغییرات 
اساسي در شیوه فعالیت،  حیات شرکت را استمرار بخشیدند )کالنتری و شعبانعلی فمی، 

 .)410 :1384
قانون مربوطه، یکپارچه  تولید روستایي طبق ماده یک  تعاوني هاي  از تشکیل  هدف 
کردن قطعات اراضي مزروعي داوطلب عضو شرکت هاي تعاوني روستائي در هر یک از دهات 
حوزه عمل آن شرکت ها، جهت امکان حداکثر بهره برداري از منابع آب و خاک،  از طریق 
 .... و  ارتباطي  راه هاي  اراضي مزروعي، احداث  آبیاري، تسطیح  نوین  تأسیس شبکه هاي 
استفاده صحیح از وسایل و ماشین آالت کشاورزي مي باشد. شایان ذکر است بسط و توسعه 
اشتغال مولد یکي از وظایف و اهداف عمده تعاوني ها است )حیدری ساربان، 1385: 263(. 

پیشینه تحقیق
در  تولید  تعاونی  شرکت های  تأسیس  "بررسی  عنوان  با  مقاله ای   )1357( نجفی 
شهرستان ممسنی استان فارس" انجام داده است. نتایج حاصله نشان می دهد که تشکیل 
افزایش  و  زیرکشت  سطح  میانگین  افزایش  اعضاء،  درآمد  افزایش  باعث  تعاونی  شرکت 

عملکرد محصوالت اصلی شده است.
تولید  تعاونی  شرکت های  عملکرد  "بررسی  عنوان  با  پژوهشی  در   )1378  ( روحانی 
روستایی استان همدان" به این نتیجه رسیده است که  تعاونی های تولید روستایی در امر 

یکپارچه سازی اراضی و تغییر نظام بهره برداری و انجام فعالیت های گروهی ناموفق بوده 
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اند، ولی در توسعه ماشینی کردن، بهبود روش های آبیاری، افزایش بهره وری، رواج بذر 
اصالح شده و بهبود روش های بهره برداری به موفقیت نسبی دست یافته اند. همچنین وی 
مشکل عمده شرکت های تعاونی تولید روستایی را عدم سودآوری فعالیت های اقتصادی 

آنان دانسته است. 
طاهرخانی و حیدری ساربان )1383( مقاله ای تحت عنوان "نقش تعاونی های تولیدی 
در توسعه مناطق روستایی، مطالعه موردی: مشکین شهر" انجام داده اند. نتایج حاصله نشان 
می دهد که عضویت در تعاونی های تولیدی به ایجاد اشتغال و افزایش درآمد روستاییان و 

در نهایت به بهبود وضعیت توسعه مناطق روستایی این شهرستان انجامیده است.
از دیگر پژوهش های مرتبط با تحقیق حاضر می توان به:

انوشیروانی و طه )1372( "شرکت های تعاونی تولید روستایی: مروری در پیشینه و 
نگاهی به مسایل و مشکالت"، عربی )1377( "شرکتهای تعاونی تولید به عنوان راهبرد 
توسعه روستایی در ایران"، پزشکی راد و کیانی مهر )1380( "نقش شرکت های تعاونی 
تولید روستایی در بهبود وضعیت فنی اقتصادی کشاورزان گندم کار شهرستان سبزوار"، 
صدیقی و درویشی نیا )1381( "بررسی میزان موفقیت شرکت های تعاونی تولید روستایی 

استان مازندران از دیدگاه اعضا" اشاره نمود.

مواد و روش ها
تحقیق حاضر به لحاظ هدف کاربردی و از حیث ماهیت و روش توصیفی – تحلیلی 
می باشد. در تنظیم چارچوب نظری تحقیق از مطالعات اسنادی استفاده گردید و به منظور 
جمع آوری داده های میدانی از ابزار پرسش نامه محقق ساخته و مشاهدات میدانی استفاده 
شد. روایی ابزار گردآوری داده به کمک دانش و تجارب اساتید و متخصصین این حوزه 
ارزیابی گردید و ضریب پایایی آن نیز با روش تصنیف 0/874 به دست آمده است که در 
سطح قابل قبولی می باشد. تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده در محیط نرم افزار 

SPSS صورت گرفته است.
جامعه تحقیق مشتمل بر اعضای شرکت تعاونی های تولید کشاورزی شهرستان بیرجند 
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به نام های مالک اشتر، بهین کشت قهستان، طالیه داران کویر، سبزآفرینان و فارم صنعت 
به کمک فرمول  نفر  برابر 296  نمونه ای  اعضای آن، حجم  از میان  بوده است که  شرق 
کوکران تعیین و با روش نمونه گیری خوشه ای متناسب با جمعیت هر تعاونی، تعداد افراد 
مورد پرسشگری مشخص و در مرحله بعد با انجام نمونه گیری تصادفی ساده پرسشنامه های 

مورد نیاز تکمیل گردید.

یافته های تحقیق
1- خصوصیات جمعیت شناختی افراد مورد مطالعه

به لحاظ جنسیتی 72 درصد از پاسخ گویان مرد و 28 درصد آنان زن بوده اند )جدول 
افراد 48 سال بوده است. بررسی وضعیت سواد پاسخ گویان نشان داد  1(. متوسط سن 
)جدول 2( 35 درصد آنان بیسواد، 33 درصد دارای تحصیالت ابتدایی، 16 درصد سیکل، 

9 درصد دیپلم، 5 درصد فوق دیپلم و 2 درصد دارای تحصیالت لیسانس و باالتر از آن بوده 
اند. بدین سان می توان گفت میزان سواد اعضای شرکت های تعاونی های تولید کشاورزی 
در سطح پایینی قرار دارد که بر اساس مطالعات گذشته )طاهرخانی و حیدری ساربان، 
1383( این گونه برداشت می شود که مانعی جدی بر سر راه برنامه ها و اقدامات توسعه ای 

شرکت به منظور همسوسازی اعضا باشد.
جدول 1- ساختار جنسیتی پاسخ گویان

منبع: یافته های تحقیق 

درصدفراوانیجنسیت
21272مرد
8428زن

296100جمع
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مقطع 
تحصیلی

فوق دیپلمسیکلابتداییبیسواد
دیپلم

لیسانس و 
باالتر

جمع

104984726156296فراوانی
353316952100درصد

انحراف استانداردمیانگین )هکتار( گویه
1/850/46افزایش سطح زیر کشت محصول گندم 

1/690/47افزایش سطح زیر کشت محصول جو
0/370/57افزایش سطح زیر کشت محصول پنبه 
1/150/44افزایش سطح زیر کشت محصول ذرت 

1/140/42افزایش سطح زیر کشت محصول یونجه 
0/030/18افزایش سطح زیر کشت محصول پسته 

جدول 2- سطح تحصیالت پاسخ گویان

منبع: یافته های تحقیق 

2- اثرات اقتصادی شرکت تعاونی تولید کشاورزی در سطح تولید
مورد  در محدوده  تولید کشاورزی  تعاونی  برپایی شرکت های  با  داد  نشان  بررسی ها 
مطالعه )جدول 3( سطح زیر کشت تمامی محصوالت افزایش داشته است به گونه ای که 
سطح زیرکشت محصول گندم نسبت به گذشته 1/85 هکتار، جو 1/69 هکتار، پنبه 0/37 
هکتار، ذرت 1/15 هکتار، یونجه 1/14 هکتار و پسته 0/03 هکتار افزایش یافته است. در 
واقع، از آن جا که برخی از بهره برداران زراعی در گذشته از کهولت سن برخوردار بوده اند و 
برخی دیگر نیز میزان زمین زراعی آن ها به جهت کم صرفه بودن، کاشت نداشته است، با 
اضافه شدن آن بر اراضی تحت استفاده تعاونی ها، سطح زیر کشت محصوالت نیز افزایش 

یافته است.
جدول 3- سطح زیرکشت محصوالت کشاورزی پس از برپایی شرکت های تعاونی تولید

منبع: یافته های تحقیق 
یکی از عمده چالش های کشاورزی در چارچوب نظام سنتی تولید، باال بودن هزینه ها و 
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میانگینگویه
رتبه ای

انحراف 
استاندارد

2/850/994اثر شرکت تعاونی بر کاهش هزینه های تولید در مرحله کاشت
2/420/998اثر شرکت تعاونی بر کاهش هزینه های تولید در مرحله داشت

2/891/080اثر شرکت تعاونی بر کاهش هزینه های تولید در مرحله برداشت

بهره وری پایین عوامل تولید می باشد که یکی از عمده اهداف تعاونی های تولید کشاورزی، 
حل این معضل می باشد. ارزیابی انجام گرفته نشان داد )جدول 4( میزان اثرگذاری شرکت های 
تعاونی در کاهش هزینه در مرحله کاشت محصوالت متوسط 2/85، مرحله داشت کم 
2/42 و در مرحله برداشت نیز متوسط 2/89 بوده است. از این رو بیشترین تأثیر برپایی 
تعاونی های تولید کشاورزی در بخش هزینه ها بر مرحله برداشت بوده است. در واقع، از 
از مرحله برداشت توسط نیروی های  آن جا که در نظام سنتی تولید تمامی مراحل اعم 
انسانی صورت می گرفته است، هم اکنون با نظام جدید تولید و استفاده از ابزارهای جدید 
)نظیر کمباین(، سهم هزینه ای مرحله برداشت به واسطه کم تر شدن حضور نیروی انسانی 

کاهش یافته است.
جدول 4- میزان اثرگذاری شرکت های تعاونی تولید کشاورزی در کاهش هزینه های تولید

منبع: یافته های تحقیق 
3-  اثرات اقتصادی شرکت تعاونی تولید کشاورزی در سطح خانوارهای روستایی

مطالعه میزان اثرات اقتصادی شرکت های تعاونی تولید در بخش کشاورزی شهرستان 
بیرجند نشان داد )جدول 5( بیشترین تأثیر راه اندازی و اقدام به فعالیت این شرکت ها 
است. در  بوده  بر سطح درآمدی خانوار کشاورز  میانگین 3/25  با  در فضاهای روستایی 
مراتب بعدی سطح اثرگذاری شرکت های تعاونی تولید کشاورزی بر پس انداز خانوارهای 
عضو 2/96، بر افزایش توان خانوارها برای سرمایه گذاری در سایر امور تولیدی 2/84، بر 
افزایش کار در مرحله برداشت 2/81، بر افزایش کار در مرحله داشت 2/75، بر افزایش 
اشتغال کلی خانوار 2/60، بر افزایش خرید وسایل نقلیه 2/29، بر افزایش کار در مرحله 
کاشت 2/25، بر افزایش رفاه خانوار 2/24، بر افزایش خرید وسایل منزل 2/15 و در نهایت 
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گویه
میانگین
رتبه ای

انحراف از معیار

3/251/29اثر شرکت تعاونی بر افزایش درآمد
2/961/07اثر شرکت تعاونی بر افزایش پس  انداز

2/251/06اثر شرکت تعاونی بر افزایش کار در مرحله کاشت
2/750/88اثر شرکت تعاونی بر افزایش کار در مرحله داشت

2/811/04اثر شرکت تعاونی بر افزایش کار در مرحله برداشت
2/600/75اثر شرکت تعاونی بر افزایش اشتغال خانوار

1/660/98اثر شرکت تعاونی بر افزایش خرید کاالهای مصرفی
2/150/88اثر شرکت تعاونی بر افزایش خرید وسایل منزل
2/290/98اثر شرکت تعاونی بر افزایش خرید وسایل نقلیه

اثر شرکت تعاونی بر افزایش قدرت سرمایه  گذاری 
در سایر امور تولیدی

2/841/001

2/240/70اثر شرکت تعاونی بر افزایش رفاه خانوار

میزان اثرگذاری شرکت های تعاونی تولید کشاورزی بر افزایش خرید کاالهای مصرفی و 
اثرگذاری شرکت های مورد مطالعه بر  ضروری خانوار 1/66 بوده است. در مجموع روند 
خانوارهای کشاورز در شهرستان بیرجند می توان این گونه نتیجه گرفت که این شرکت های 
تعاونی تولید کشاورزی، درآمد بیشتری را عاید خانوارها می سازد که در پی آن هم میزان 
پس انداز افزایش یافته و هم زمینه و فرصت سرمایه گذاری در سایر فعالیت های اقتصادی 
خارج از بخش کشاورزی برای خانوار فراهم می گردد. به عبارتی، بستر جهت تنوع اشتغال 
در فضاهای روستایی که یکی از اصول مهم توسعه آن به شمار می آید، فراهم می گردد 
رویکرد  با  )البته  شغلی  فرصت های  تعدد  نیز  کشاورزی  بخش  خود  در  این که  ضمن  و 

تخصصی گرایی( پدید می آید.
جدول 5- میزان اثرگذاری شرکت های تعاونی تولید کشاورزی شهرستان بیرجند بر

 شاخص های اقتصادی خانوارهای روستایی

منبع: یافته های تحقیق 
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درجه متغیر
آزادی

مقدار آماره 
P-valueآزمون

سطح زیر کشت محصول گندم قبل از عضویت
273-27/930/000 سطح زیر کشت محصول گندم بعد از عضویت

سطح زیر کشت محصول جو قبل از عضویت
249-18/630/000 سطح زیر کشت محصول جو بعد از عضویت

سطح زیر کشت محصول پنبه قبل از عضویت
23-1/690/103 سطح زیر کشت محصول پنبه بعد از عضویت

سطح زیر کشت محصول ذرت قبل از عضویت
32-2/100/044 سطح زیر کشت محصول ذرت بعد از عضویت

سطح زیر کشت محصول یونجه قبل از عضویت
250-2/250/025 سطح زیر کشت محصول یونجه بعد از عضویت

سطح زیر کشت محصول پسته قبل از عضویت
89-1/420/158 سطح زیر کشت محصول پسته بعد از عضویت

4- آزمون فرضیات
فرض اول: فعالیت شرکت های تعاونی تولید کشاورزی اثر معناداری بر سطح 

زیرکشت محصوالت زراعی و باغی داشته است.
در بررسی تأثیر شرکت های تعاونی تولید کشاورزی بر افزایش تولیدات کشاورزی از 

آزمون t وابسته  استفاده شد که نتایج خروجی آزمون به قرار جدول 6 بوده است.
از آن جا که مقدار  p-value به دست آمده برای محصوالت گندم، جو، ذرت و یونجه 
طور  به  محصوالت  این  زیرکشت  سطح  گرفته  نتیجه  می توان  می باشد   0/05 از  کمتر 
معناداری افزایش یافته است اما در دو محصول پنبه و پسته این اختالف معنادار به دست 

نیامده است.
جدول 6- نتایج خروجی آزمون t  وابسته برای فرض اول تحقیق

منبع: یافته های تحقیق 
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درجه متغیر
آزادی

مقدار آماره 
P-valueآزمون

اثر شرکت تعاونی بر کاهش هزینه های 
2/450/015-295تولید در مرحله کاشت

اثر شرکت تعاونی بر کاهش هزینه های 
9/890/000-295تولید در مرحله داشت

اثر شرکت تعاونی بر کاهش هزینه های 
1/720/046-295تولید در مرحله برداشت

فرض دوم: فعالیت شرکت های تعاونی تولید کشاورزی اثر معناداری بر کاهش 
هزینه های تولید داشته است.

برای بررسی تأثیر شرکت های تعاونی تولید کشاورزی بر کاهش هزینه های تولید از 
آزمون t تک نمونه ای استفاده گردید و نتایج به دست آمده در جدول 7 بیان شده است. 

برای کاهش هزینه ها در هر سه  به دست آمده   p-value این که مقدار  به  با توجه 
مرحله کاشت، داشت و برداشت کمتر از 0/05 می باشد، می توان نتیجه گرفت که فعالیت 
شرکت های تعاونی تولید کشاورزی ارتباط مستقیم و معناداری با کاهش هزینه های تولید 

در این بخش دارد.
جدول 7- نتایج خروجی آزمون t  تک نمونه ای برای فرض دوم تحقیق

منبع: یافته های تحقیق 
فرض سوم: در نتیجه فعالیت شرکت های تعاونی تولید کشاورزی، شاخص های 

اقتصادی در سطح خانوارها افزایش یافته است.
در بررسی این فرضیه از آزمون t تک نمونه ای استفاده شد و نتایج خروجی آزمون به 
شرح جدول 8 بوده است. از آن جا که مقدار p-value محاسبه شده برای تمامی عوامل 
افزایش درآمد، افزایش پس انداز، افزایش کار در مرحله کاشت، داشت و برداشت، افزایش 
اشتغال خانوار، افزایش خرید کاالهای مصرفی، افزایش خرید وسایل منزل، افزایش خرید 
وسایل نقلیه، افزایش قدرت سرمایه گذاری در سایر امور تولیدی و افزایش رفاه خانوار کمتر 
از 0/05 بوده است، می توان نتیجه گرفت با فعالیت شرکت های تعاونی تولید کشاورزی، 
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درجه متغیر
آزادی

مقدار آماره 
P-valueآزمون

2953/0710/004اثر شرکت تعاونی بر افزایش درآمد
2954/0370/000اثر شرکت تعاونی بر افزایش پس انداز

11/970/000-295اثر شرکت تعاونی بر افزایش کار در مرحله کاشت
4/790/000-295اثر شرکت تعاونی بر افزایش کار در مرحله داشت

3/040/003-295اثر شرکت تعاونی بر افزایش کار در مرحله برداشت
8/950/000-295اثر شرکت تعاونی بر افزایش اشتغال خانوار

23/240/000-295اثر شرکت تعاونی بر افزایش خرید کاالهای مصرفی
16/330/000-295اثر شرکت تعاونی بر افزایش خرید وسایل منزل
12/230/000-295اثر شرکت تعاونی بر افزایش خرید وسایل نقلیه

اثر شرکت تعاونی بر افزایش قدرت سرمایه گذاری در 
2/610/010-295سایر امور تولیدی

18/500/000-295اثر شرکت تعاونی بر افزایش رفاه خانوار

شاخص های اقتصادی در سطح خانوارها افزایش یافته است.
جدول 8- نتایج خروجی آزمون t  تک نمونه ای  برای فرض سوم تحقیق

منبع: یافته های تحقیق

نتیجه 
با حیات جامعه ملی  ارتباط  اقتصادی که در  از بخش های  به عنوان یکی  کشاورزی 

و در بعد فضایی – مکانی در پیوند با سکونتگاه های روستایی قرار دارد، از اهمیت ویژه 
ای برخوردار است. در کشور ما پس از اصالحات ارضی دهه 40 شمسی قرن حاضر این 
و  آثار  تعدیل  راستای  در  گردید.  مواجه  رکود شدید  با چرخه  زیستی  اقتصادی-  بخش 
پیامدهای منفی ناشی از این برنامه که از جمله آن می توان به خرد شدن اراضی، نبود 
بنیه اقتصادی الزم در خانوارهای بهره بردار برای تجهیز و نوسازی ابزار تولید و بهره وری 
پایین عوامل تولید اشاره داشت، راهکار ایجاد و توسعه نظام های تعاونی مدرن در قالب شرکت 
تعاونی های تولید کشاورزی پیگیری شد. در رؤوس اهداف این شرکت ها بهبود وضعیت 
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اقتصادی – اجتماعی خانوارهای بهره بردار در کنار افزایش بازده تولید را می توان دید. در 
تحقیق حاضر سعی بر این بوده تا به بررسی و پویش اثرات اقتصادی شرکت های تعاونی 

تولید کشاورزی بر خانوارهای روستایی شهرستان بیرجند پرداخته شود.
مطالعات صورت گرفته در سطح تولید حاکی از آن است که نسبت به گذشته سطح 
زیر کشت محصوالت تولیدی نظیر گندم، جو، ذرت و یونجه افزایش داشته است. زیرا از 
یک سو، برخی از بهره برداران زراعی در گذشته از کهولت سن برخوردار بوده اند و از سوی 
دیگر برخی نیز میزان زمین زراعی آن ها به جهت کم صرفه بودن کاشت نداشته است که 
با برپایی شرکت تعاونی های تولید کشاورزی و اضافه شدن آن بر اراضی تحت استفاده 

تعاونی ها، سطح زیر کشت محصوالت نیز افزایش یافته است.
هم چنین با ایجاد شرکت های تعاونی تولید کشاورزی هزینه های تولید در سه بخش 
کاشت، داشت و برداشت کاهش یافته است که بیشترین میزان کاهش هزینه را در مرحله 
برداشت می توان دید چرا که در نظام سنتی تولید ، تمامی مراحل اعم از مرحله برداشت 
توسط نیروی های انسانی صورت می گرفته است، هم اکنون با نظام جدید تولید و استفاده 
از ابزارهای جدید )نظیر کمباین(، سهم هزینه ای مرحله برداشت به واسطه کم تر شدن 

حضور نیروی انسانی کاهش یافته است.
بررسی اثرات شرکت تعاونی های تولید کشاورزی در سطح خانوار نیز نشان داد این 
شرکت های تعاونی درآمد بیشتری را عاید خانوارها می سازد که در پی آن هم میزان 
پس انداز افزایش یافته و هم زمینه و فرصت سرمایه گذاری در سایر فعالیت های اقتصادی 
خارج از بخش کشاورزی برای خانوار فراهم می گردد. به عبارتی، بستر جهت تنوع اشتغال 
در فضاهای روستایی که یکی از اصول مهم توسعه آن به شمار می آید، فراهم می گردد و 

ضمن این که در خود بخش کشاورزی نیز تعدد فرصت های شغلی )البته با رویکرد تخصصی 
گرایی( پدید می آید. نتایج به دست آمده همسو با یافته های نجفی )1357( و طاهرخانی 
می گردد: پیشنهاد  آمده  به دست  نتایج  اساس  بر  می باشد.   )1383( ساربان  حیدری  و 

- به منظور رونق اقتصادی بیشتر این تعاونی ها، تنوع کارکردی و گرایش به فعالیت هایی 
کار  در دستور  زراعی  فعالیت های  کننده  تکمیل  رویکردی  با  دامداری  و  باغ داری  نظیر 
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شرکت های تعاونی تولید کشاورزی قرار گیرد؛
- توسط سیاست گذاران و برنامه سازان کالن ملی، بودجه ای ویژه جهت حمایت تقویت 

و به روز رسانی فناوری مورد استفاده در تعاونی ها تخصیص یابد؛
- آموزش و ترویج دانش روز کشاورزی در میان اعضای تعاونی ها با روش های نوین 

مشارکتی – ترویجی صورت پذیرد.
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