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 چکیده
 

در  یاصالحات ارضقانون  یپس از اجرا ژهیو به رانیدر اهای سهامی زراعی در شرکت یبرداربهره یهانظام تیریمفهوم مد

 ت.شده اس لیتبد یکشاورزپایدار توسعه  یهااز ارکان برنامه یکیبه  جیمورد توجه قرار گرفته و به تدر 04دهه  یابتدا

يد و ساختار تول از هم گسيختگیموجب  ،و خالء مدیریت توليد در غياب عمده مالکين خردی و پراکندگی اراضی کشاورزی

شد. حال با توجه به عوامل مختلف خردی و پراکندگی اراضی کشاورزی از جمله مدیریت بخش وسيعی از اراضی کشاورزی 

بایستی تمهيداتی اساسی برای ساماندهی مالکيت و کاربری اراضی کشاورزی در نظر گرفته شود. بنابراین  اسالمی ارث

ه ب کشاورزیجلوگيری از خرد شدن و تقسيم اراضی يع قطعات خرد و پراکنده و تجمبه منظور های سهامی زراعی شرکت

 فراهم نمودن موجباتوری اراضی کشاورزی، ، بهبود بهرهافزایش ميزان سطح زیرکشت کشور، قطعات کوچك غيراقتصادی

آمد. بر این اساس این بررسی وجود به های نوینفناوریبا  کشاورزاندرآمد سرانه کشاورزان و آشنا نمودن توليد و افزایش 

ها و تنگناها های سهامی زراعی به صورت مروری انجام شده و چالشبا هدف تحليل ساماندهی اراضی کشاورزی در شرکت

های سهامی زراعی شامل های مدیریت شرکتدر این زمينه مورد واکاوی قرار گرفتند. نتایج این بررسی نشان داد که چالش

ها که اغلب حقوق ثابتی نایی و صحت عمل یك مدیرعامل، فقدان انگيزه مالی برای کارکنان شرکتبستگی شرکت به توا

داشتند، فقدان امکانات برای پرورش استعدادهای مدیریتی و کارآفرین دهقانان، تحميل الگوهای کشت از طرف مدیران 

شد که ناشی از عدم تطبيق محصوالت کاشته شده ای که به خسارات فراوانی منجر میباالدستی بدون توجه به شرایط منطقه

شد که مدیران موجود در عالوه کمبود حقوق و مسئله مسکن سبب میبا اقليم منطقه بود، کمبود مدیران با تجربه کافی به

های ارگانتواند مدیران کشاورزی و ها دوام نياورند. نتایج این بررسی میها نيز بيش از سه تا چهار سال در این شرکتشرکت

ها و شود سازمان مرکزی تعاون روستایی با اتخاذ راهبردهای متناسب و با رفع چالشذیربط قرار گيرد بنابراین پيشنهاد می

 ها را هموار نماید.تنگناهای مورد نظر مسير توسعه این شرکت
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 مقدمه

یکی از مهمترین محورهای امروزه 

گذاری در توسعه پایدار بخش کشاورزی ایران سیاست

تالش در جهت ایجاد و توسعه بسترهای الزم برای 

اراضی  .استهای نوین کشاورزی بکارگیری فناوری

کشاورزی به عنوان مهمترین بستر تولید در بخش کشاورزی 

 هادارای چالشبه دلیل محدودیت در توسعه سطح اراضی 

خردی و پراکندگی اراضی شماری است که و تنگناهای بی

ست. خردی و پراکندگی اراضی هامهمترین این چالش

 شود،یم یآب کشاورز تیریدر مد نییپا ییموجب کارآ

باعث اتالف وقت وجود فاصله زیاد بین قطعات  رایز

 یو زحمت اضاف نهیهز جادیقطعات و ا نیکشاورز در تردد ب

؛ 1991)نگوین و همکاران،  شودیمزرعه م تیریدر مد

عالوه بر این پدیده . (ب 1991شوکتی آمقانی و همکاران، 

 ب،و آ نیاز زم حیصح یبرداردر بهره یاشکال فن جادیا

ب نامناس یو گسترش الگو تیباعث اتالف منابع، تثب

عدم استفاده مؤثر و مزرعه  تیریکردن مد رکارایغ ،یزراع

 ؛1991 ،ینیو ام یدی)جمششود ی میکشاورز یهانیاز ماش

نگاهی به وضعیت میانگین مساحت اراضی  (.3119دمتریو، 

 یمتوسط اراضدهد که کشاورزی در جهان و ایران نشان می

مقدار در  نیهکتار است که ا 1/8 ایدر کل دن یکشاورز

 ،یمرکز یکایآمر ،ییاروپا ،ییقایآفر ،ییایآس یکشورها

، 11/1ا برابر ب بیبه ترت یشمال یکایو آمر یجنوب یکایآمر

 کهیهکتار هست در حال 181و  1/01 ،3/33، 1/11، 9/1

هکتار است  9/1 رانیدر ا یکشاورز یسطح اراض نیانگیم

طح در س یکشاورز یاراض نیانگیمعادل نصف م باًیکه تقر

پایین بودن میانگین  ، بنابراینهکتار( است 1/8) یجهان

هکتار( نشان  9/1مساحت اراضی کشاورزی در ایران )

اراضی قادر به استفاده از دهد که با این سطح از می

ستی بایبنابراین  ؛های نوین کشاورزی نخواهیم بودریفناو

خرد و پراکنده تجمیع اراضی راهبردهای مناسب در جهت 

جلوگیری از کاهش اندازه متوسط اراضی کشاورزی اتخاذ و 

وری اراضی کشاورزی بهرهکارآیی و شود تا از کاهش 

 (.الف 1991اران، )شوکتی آمقانی و همک جلوگیری شود

تاکنون اقدامات گوناگونی در رابطه با تجمیع اراضی خرد و 

پراکنده و جلوگیری از خردی و پراکندگی بیش از پیش 

اراضی کشاورزی صورت گرفته است که تشکیل 

های سهامی زراعی نیز به عنوان یکی از این اقدامات شرکت

 همواره مورد توجه اندیشمندان و پژوهشگران کاربری

های سهامی قانون شرکت اراضی کشاورزی بوده است.

 1901به تصویب رسید و در سال  1911زراعی در سال 

نامه مربوط به این قانون اساس .اصالحاتی در آن به عمل آمد

 های مذکور مورد تصویب و اصالح قرار گرفتنیز در سال

 (.1988و همکاران، فمی شعبانعلی )

یکی از مسائل مهم کشاورزی ایران موضوع زمین 

برداری است. کوچك بودن واحدهای داری و نظام بهره

تولید و پراکندگی قطعات اراضی کشاورزی برای استفاده از 

فنون پیشرفته، تجهیز زیربنا، استفاده از ماشین آالت، بهبود 

کشاورزی، در موارد زیادی راندمان آبیاری و توسعه 

کند. در این ارتباط تدابیری از یی را ایجاد میهامحدودیت

 «آب وخاك»نظر شرایط استفاده بهینه از منابع تولید 

-توان به تشکیل شرکتاندیشیده شده است که از جمله می

های به عمل های سهامی زراعی اشاره کرد. بر اساس بررسی

آمده با توجه به کارایی ذاتی این سیستم تولیدی در صورتی 

فرهنگی و اجتماعی فراهم باشد و بدلیل  –یط فنی که شرا

وری از منابع تولید و حمایت از بهبود و افزایش بهره

های ملی و افزایش تولید در جلوگیری از هدر رفت سرمایه

یك منطقه خاص، حتی با مساحت محدود و البته مقتضی 

های کارشناسی(، این واحدها در سطوح )بنا به دیدگاه

و بزرگ نیز قابل تشکیل و توسعه خواهند متوسط  –کوچك 

به  1911های سهامی زراعی در سال بود که قانون شرکت

اصالحاتی در آن به عمل  1901تصویب رسید و در سال 

های مذکور نامه مربوط به این قانون نیز در سالآمد. اساس

 وشعبانعلی فمی مورد تصویب و اصالح قرار گرفت )

 (1988همکاران، 
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 یزراعی سهام شرکت

 نظامی الگوها از نوع كی یزراعی سهام شرکت 

 قانون( 0) ماده استناد به که استی کشاورزی برداربهره

 9/3/1903 مصوبی زراعی سهامی هاشرکت لیتشک

 ئتیه 1/13/1991 مورخ ساسنامهأ و نامهبیتصو و مجلس

 به و شده لیتشک مخصوص دفتر در ثبت از پس رانیوز

 ازی نوع زراعی سهامی شرکت. شودیم شناخته تیرسم

 و بعمنا کلیه اجرایی ریزیبرنامه که است برداریبهره نظام

 مرکزمت و یکپارچه مدیریت تحت را کشاورزی تولید عوامل

 فرآیندهای تحت آن در کلیدی هایسازیتصمیم و قرارداده

 اکمح قانونی و حقوقی ضوابط و قواعد با متناسب و جمعی

 هاتشرک نیای هایژگیو و ابعادی برخ. گیردمی شکل برآن

)سازمان مرکزی  است شده آورده( 1) شماره جدول در

 (.1991تعاون روستایی ایران، 
 

 یزراعی سهامی هاشركتی هایژگیو و ابعاد -1 جدول
 شرح ابعاد

 
 
 فني

 

 يكپارچه و متمركز توليدي واحد يك قالب در پراكنده و خرد اراضي يكپارچگي -

 مدرن فناوري و مكانيزاسيون توسعه -

 هانهاده تأمين يكپارچه خدمات -

 خاك و آب منابع مديريت و وريبهره -

 كارشناسي و فني مديريت -

 يكشاورز محصوالت ارزش و نيتأم رهيزنج ليتكم -

 كشاورزي آوريفن باالي سطح -

 
 حقوقي

 خاص قانون بري مبتن كشاورزي بخش ويژه سهامي بنگاه  -

 سهامي هايشركت تشكيل قانون عنوان تحت خاص قانون) كشور مقررات و قوانين در قانوني جايگاهي دارا -
 (زراعي

 رانيوز ئتيه 2531 هياصالح و 2531 مصوب و( واحد) يكسان اساسنامه داراي  -

 
 

 اجتماعي

 دارانسهام بين رسمي و حقوقي مناسبات -

 يتجرب وي فن دانشي دارا -

 ديتول از سهم در مشاركت -

 يريگميتصم در حداكثر مشاركت -

 مقررات و قانون براساس اقتصادي منافع توزيع -

 دارانسهام گيريتصميم مجامع برگزاري -

 
 

 مديريتي

 توليدي واحدهاي سطح دري تخصص -يفن مديريت -

 هابرنامه و طرح و كالن مديريت در جمعي گيريتصميم -

 يكپارچه و متمركز تيريمدي دارا -

 يتخصص وي فني انساني رويني دارا -

 رسمي و ايحرفه حسابرسي و حسابداري نظام -

 بازرگاني و بازار با ارتباط رسمي هايمكانيزم -

 
 ساير

 كشاورزي هاينوآوري توسعه الگوي -

 الگويي هايطرح اجراي -

 روستايي توسعهي الگو -

 اراضي كاربري تغيير از جلوگيري -

 

 یزراعی سهامی هاشرکت نهیشیپ

 دری فئودال نظام وی شتیمعی کشاورز از گذار

 بخش دری دارهیسرما نظامی ریگشکل و 11 دههی ابتدا

 باتمناس بای سنت مناسبات نیگزیجا مستلزمی کشاورز

 انندبتو که بودیی هانهادهی ریگشکل زین و مدرن وی حقوق

ی یک .بخشند تحقق رای صنعت وی تجاری کشاورز توسعه

 ،یشاورزک دیتول بخشی برای شنهادیپی الگوها نینخست از

 کنار در که بودی زراعی سهامی هاشرکت لیتشک
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 خرد، یبرداربهره نظام روستایی، دیتولی تعاونی هاشرکت

 زین و صنعت و کشتی هاشرکت بزرگ، و متوسط مزارع

ی هاافتیره ازی امجموعه خاصی الگوهای برخ

 یاجرا با زین عمل در. دادند شکل رای کشاورزی برداربهره

 رفتنبین از جمله ازیی هادهیپدی ارض اصالحات برنامه

 عمده غیاب در تولید مدیریت خالء و اراضی یکپارچگی

 خشب مدیریت و تولید ساختار ریختگی بهم موجب مالکین

 و اهنهاده تأمین مشکل. گردید کشاورزی اراضی از وسیعی

 ببس کشت ریزیبرنامه و آب منابع اداره و قنوات الیروبی

 به. گردید کشاورزی محصوالت تولید و کشت کاهش

 تأسیس های فوقو در مواجهه با چالش دلیل همین

 و گرفت قرار کار دستور در زراعی، سهامی هایشرکت

 به 1911 سال دری زراعی سهامی هاشرکت لیتشک قانون

 آمد عمل به آن دری اصالحات 1903 سال در. دیرس بیتصو

 قانون نیا براساس زراعی سهامی هایشرکت اساسنامه و

 سال در و دیرس رانیوز ئتیه بیتصو به 1903 سال در

 .دیگرد اصالح زین 1991

 لاو ماده مطابق ها شرکت نیا لیتشکیی غا هدف

 سرانه درآمد افزایش موجبات نمودن فراهم " قانون،

 هایشیوه و اصول با کشاورزان نمودن آشنا و کشاورزان

 زا جلوگیری و دامپروری و دامداری و کشاورزی پیشرفته

 کوچك قطعات به مزروعی اراضی تقسیم و شدن خرد

 اب کشور کشت زیر سطح میزان افزایش و غیراقتصادی

 و ترویج المنفعه، مسلوب موات، بایر، اراضی از استفاده

 تیدس صنایع بخصوص غیرکشاورزی هایفعالیت توسعه

 ولط در قانون نیا اجرای در لذا. است شده انیب "روستایی

 شرکت 99 تعداد 1901 سال تا 1911 سال از یعنی دهه یك

 111 معادلی وسعت با روستا 801 سطح در زراعی سهامی

 استقرار و سیتأس سهامدار نفر هزار 90 تعداد و هکتار هزار

 هکتار هزار 931 االشاره فوق اراضی مساحت از که یافت

 ساله ده حیات طول در هاشرکت این. بود مزروعی اراضی

 هتوسع و دامی زراعی، زیربنائی، مختلف هایزمینه در خود

 به. اندداشته توجهی قابل هایفعالیت روستایی عمران

 عالوه زراعی سهامی هایشرکت گفت؛ توانمی که طوری

 روهیگ مدیریت با برداریبهره نظام یك عنوان به که این بر

 یزن کشاورزی و روستایی توسعه جهت الگوئی باشند،یم

 .گردندیم تلقی

 فوقی هاشرکت اغلبی اسالم انقالب عیوقا در

 استان سه در شرکت چهار تنها و شدهی فروپاش دچار

 یجنوبخراسان ،(گانیگلپای زراعی سهام شرکت) اصفهان

 خراسان و( آباد اسالم وی خضری زراعی سهامی هاشرکت)

 از پس. ماندند باقی( آبادنیلی زراعی سهام شرکت) یرضو

 ،یکشاورز بخش طیشرا به توجه با و دهه دو حدود گذشت

 و مناسب مناطق در هاشرکت نیا توسعه و ایاح مجدداً

. تگرف قراری کشاورز بخش کار دستور در کشور مستعد

 و کارشناسیی هاابییارز و هاضرورت ها،دیدگاه براساس

ی تخصصی هاونیسیکم و هاشیهما نارها،یسمی برگزار زین

 توسعه جهادکشاورزی، وقت وزیر دستور با 1989 سال از

 دتأکی مورد اجتماعی و فنی مناسب فضاهای در واحدها این

 الس در جمهوری ریاست سفر جریان در سپس. گرفت قرار

 انخراس استان در زراعی سهامی شرکت پنج تشکیل 1981

 شرکت 91 حاضر حال در. گرفت قرار کار دستور در جنوبی

. دانشدهی اندازراه و ثبت کشور استان 11 دری زراعی سهام

 دوم باری برای زراعی سهامی هاشرکت اساسنامه نیهمچن

 هقرارگرفت دنظریتجد وی نیبازب مورد 1/13/1991 خیتار در

)سازمان مرکزی تعاون  دیرس رانیوز ئتیه بیتصو به و

 (.1991روستایی ایران، 

 

 انیمتقاض یزراعی سهامی هاشرکت لیتشک طیشرا

 یروستا چند یا روستا یك در ساکن کشاورزان 

 .جوارهم

 باشد هم جوارهم آنان قطعات کهی اراض مالکان. 

 قانون( 1) ماده موضوع) زهیمکانی اراض صاحبان 

 (.1903 مصوبی زراعی سهامی هاشرکت لیتشک

 مشاعی اراضی دارا مالکان. 

 موضوع) یملی اراض نیجرمستأ وی قانون مالکان 

 (.1/13/1991 مصوب رانیوز ئتیه نامهبیتصو( 1) ماده
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 لیتشک قانون( 3) ماده براساس نیچنهم 

 لیذ افراد 1903 مصوب -ی زراعی سهامی هاشرکت

 هستند:ی زراعی سهام شرکت لیتشک مشمول

 مقررات و نیقوانی اجرا در کهی کشاورزان 

 خالصجات فروش و میتقس نیقوان وی ارض اصالحات

 .بشوند یا شده نیزم جرمستأ یا مالك

 مقررات و نیقوانی اجرا در کهی مالکانخرده 

 تصور در اندنموده انتخاب را میتقس شقی ارض اصالحات

 .متبوع وزارت موافقت با و هاآن لیتما

 یك چیه مشمول کهی مالکان خرده و کشاورزان 

 هنگام و نبودهی ارض اصالحات مقررات و نیقوان مراحل از

 و شخصاً( 19/11/1911) یارض اصالحات قانون بیتصو

)سازمان مرکزی  اندداشته اشتغال زراعت امر به ماًیمستق

 (.1991تعاون روستایی ایران، 

 

 دیتول عوامل و منابع طیشرا

 براساسی زراعی سهام شرکت که آنجا از 

 واحد یك جادیا و پراکنده و خرد اراضیی یکپارچگ

 ذال رد؛یگیم شکلی اقتصاد و بزرگی فرآور -یدیتول

 :ازاند عبارت آن لیتشکی برا دیتول منابع طیشرا نیترمهم

 یا روستا یك در همجوار اراضی ازی برخوردار 

 .روستا چند

 نیأمت بری مبن روین وزرات دییتا با حقآبهی دارا 

 .ازین مورد آب

  مطابقی اقتصاد وی فن حدنصاب شرایط دارای 

 ضوابط

 نیزم تیمالکی قانون اسنادی دارا. 

 

 شرکت لیتشک ژهیو مناطق تیاولو

 ی هاشرکت لیتشکی اقتصاد وی فن حد تیرعا با

 است. تیاولو در لیذ مناطق دری زراعی سهام

 ازی عیطب حوادث دچار کهیی روستا مناطق در 

 .اند شده آب کمبود و لیس زلزله، لیقب

 هاقطب: شاملی دولت وی ملی واگذار قابلی اراض 

ی دارا مناطق ژهیوبه سدها ابیپا ،یکشاورزی هادشت و

 .ادینوبنی اراض ،یزهکش وی اریآب شبکه

  که ریپذبیآس و محروم مناطق ،یمرز نقاط 

 .تندهس سکنه ازی خال و گرفته صورت انییروستا مهاجرت

 در کشاورزانی زراعتی اراض کهی مناطق در 

( 19) ماده تبصره موضوع.)ردیگ قراری دولتی سدها مخازن

 (.1903 مصوبی زراعی سهامی هاشرکت لیتشک قانون

 

 یزراعی سهامی هاشرکت موجود تیوضع

 یهکتار از اراض هزار 10از  شبی حاضر حال در

 11روستا واقع در  80در دار سهام هزار 8کشور و تعداد 

موجود قرار  یزراع یسهام هایشرکتتحت پوشش استان 

شد برای نخستین بار پس از  اشاره که گونههمان د.ندار

ی سهامی هاشرکت توسعه 1989 سال از انقالب اسالمی

 نامهبر در .گرفت قراری کشاورز بخش کار دستور دری زراع

 نیب ما نامهموافقت براساس و( 1981-1989) توسعه چهارم

 وزارت و کشوری زیربرنامه و تیریمد سازمان

ی زراعی سهام شرکت 11 تعدادی اندازراه ،یجهادکشاورز

 یجنوب خراسان( شرکت 3) یرضو خراسانی هااستان در

 ،(شرکت 1) فارس ،(شرکت 1) اصفهان ،(شرکت 0)

 ،(شرکت 1) سمنان ،(شرکت 3) بلوچستان و ستانیس

 کرمان ،(شرکت 1) هرمزگان ،(شرکت 9) یشمال خراسان

 زبورمی اعتبار فیرد. گرفت قرار کار دستور در( شرکت 1)

 خاك و آب اتیعملی اجرا وی اندازراه طرح عنوان تحت

 که گرفت قرار بیتصو موردی زراعی سهامی هاشرکت

 صرف طرح نیا قالب در الیر اردیلیم 311 معادلی اعتبار

ی کشاورز آالتنیماش دیخر سوله، انبار، کار، دفتر ساخت

سازمان ) است شده خاك و آب ویی ربنایز امور انجام و

 (.1991، ایران مرکزی تعاون روستایی

با توجه به و عمل آمده ه های ببراساس بررسی

، یط فنیکه شرا یی ذاتی این سیستم تولیدی در صورتیآکار

این بدلیل حمایت  ،فرهنگی و اجتماعی فراهم باشد

وری از منابع تولید و از بهبود و افزایش بهرهها شرکت



 ها و تنگناهاهای سهامی زراعی ایران: چالشتحلیلی بر مدیریت اراضی کشاورزی در شرکت/  77

 

های ملی و افزایش تولید در جلوگیری از هدر رفت سرمایه

دود و البته مقتضی حتی با مساحت مح ،یك منطقه خاص

این واحدها در سطوح  ،(های کارشناسیبنا به دیدگاه)

 و توسعه خواهند ایجادمتوسط و بزرگ نیز قابل ، کوچك

 مورد ،تشکیلهای سهامی زراعی از زمان شرکتبود. 

ه داشته است و ب را های موافق و مخالف بسیاریبحث

های مختلف مورد نقد و بررسی وسیله متخصصین و گروه

ن کیدی که در ایأفته است که از جمله می توان به تقرار گر

ها شده است به موارد زیر نها در زمینه کارآیی آبررسی

 .اشاره کرد

اورزی و اعمال های پیشرفته کشاستفاده از روش -1

 های عمومی در مسائل کشاورزیسیاست

 توسعه فنون پیشرفته و مکانیزاسیون -3

خرد شدن و تقسیم اراضی مزروعی به  جلوگیری از -9

 قطعات کوچك غیراقتصادی

 ارچههای یکپاندمان آبیاری با استفاده از کشتافزایش ر -1

 هایهای مساعد برای اجرای برنامهم شدن زمینهفراه -0

 زیربنائی و مهندسی زراعی

 هایتبدیل اراضی کشاورزی برای فعالیتممانعت از  -1

 غیرتولیدی

توسعه اقتصادی استفاده از امکانات بالقوه موجود در  -1

 هاحوزه عمل این شرکت

افزایش سطح زیرکشت و افزایش تولید در واحد سطح،  -8

 آب وو  برداری صحیح از منابع طبیعیبهرهنگهداری و 

 اكخ

قه از طریق ایجاد و توسعه جذب نیروی انسانی فعال منط -9

 های جانبیفعالیت

ها و ارتقاء فرهنگ کار توسعه آموزش و بهبود مهارت -11

 جمعی

؛ سازمان مرکزی 1989کالنتری، ) افزایش درآمدها -11

 .(1991تعاون روستایی، 

با بررسی اهداف اصلی و فرعی و نیز عملکرد 

شود که این واحدها زراعی معلوم میسهامی های شرکت

بلکه  اندبرداری مطرح نگردیدهمنحصراً بعنوان یك نظام بهره

توسعه روستائی و کشاورزی ها اصلی این شرکتت رسال

برای تبیین این موضوع ذیالً به توقعات و  .است ایمنطقه

 شود:اهداف مورد نظر اشاره می

اورزان و کمك کش ـ افزایش و ارتقاء سطح رفاه اجتماعی

 به بهزیستی آنان

به  کشاورزیجلوگیری از خرد شدن و تقسیم اراضی  ـ

، انتقال و قانون ارثات کوچك غیراقتصادی در اثر قطع

 خرید و فروش

 اراضی پراکنده و تشکیل واحدهای مکانیزهسازی یکپارچهـ 

آالت بردن ماشین جانبه برای بکارایجاد امکانات همه -

 کشاورزی نوین هایفناوریکشاورزی و استفاده از 

انسانی و مادی  هایقابلیت نمودنمتشکل متمرکز و ـ 

 پراکنده

مشارکت فعال  جهتدر کشاورزان ایجاد روحیه همکاری  -

 ها و تعیین نیازهای اجتماعی و تولیدیگیریتصمیمآنان در 

شاورزی کهای پیشرفته ی کشاورزان با اصول و شیوهیآشناـ 

 و ترویجی های آموزشیاز طریق برنامه

منظور مشارکت به  کشاورزانایجاد اعتماد به نفس در  -

 ، تولیدی و اداریتر در امور فنیفعال

کارآفرینی غیر زراعی به عنوان عامل ترویج  ـ توسعه و

 پشتیبان بخش کشاورزی منطقه

 روستائیانروحیه سازندگی و خالقیت در ایجاد  -

فعال و موجود در نیروی انسانی وری بهره ءارتقاـ 

 روستاهای کشور

و جلوگیری از کشاورزی و روستایی ایجاد اشتغال مولد  -

 به شهرهاروستائیان به مهاجرت 

 تولیدات کشاورزی وریبهبود بهرهـ 

ه ب کشاورزی و روستائیتبدیلی و تکمیلی ایجاد صنایع  -

 منظور ایجاد ارزش

ناخالص ملی در بخش کشاورزی با  دتولیمیزان افزایش  ـ

 زیربنائی سترش کشاورزی نوین و ارائه خدماتگ

های ان در زمینهییپرورش استعدادهای روستاشناسایی و ـ 

 های الزمو ارائه آموزشمختلف 
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ی و زیربنائی از قبیل ایجاد راه، ـ ارائه خدمات عمران

 های آبیاری، تجهیز و نوسازی اراضی، شبـکه، برقساختمان

به منظور  مسکنو مهندسی و زراعی ، خدمات کشاورزی

 توسعه روستایی و کشاورزی اهدافپیشبرد 

 رزیعوامل تولید در بخش کشاومطلوب مدیریت  ـ

های و برنامه هاو جامع سیاست به موقعـ امکان اعمال 

سازی )اجرای الگوی کشت، یکپارچه ورزیکشاتوسعه 

 اراضی و غیره(

بخش خصوصی جهت گذاران جذب سرمایهـ 

های کشاورزی و پروژه درگذاری قابل اطمینان سرمایه

. با وجود نقش کلیدی (1999نام، بی) کشورعمرانی 

های سهامی زراعی در توسعه کشاورزی و روستایی شرکت

ها از هم پاشیدند. بر پس از انقالب بسیاری از این شرکت

 کشاورزیاثر استمرار پیامدهای اصالحات ارضی در بخش 

از جمله خردی و پراکندگی اراضی کشاورزی در دو دهه 

 های سهامیاخیر برخی از متخصصان مربوطه ایجاد شرکت

زراعی را منوط به تغییر در ساختار تشکیالتی پیشین آن با 

رویکردی مشارکت محور بعنوان راهبردی مناسب در جهت 

دانند؛ بر این ها میتبدیل تهدیدهای موجود به فرصت

اند ها روندی رو به احیا گرفتهاساس این شرکت

 (.1981)ساریخانی، 

 

ت نسب های سهامی زراعیشرکتفعالیت کشاورزی  مزایای

 به کشاورزی متعارف و دهقانی

توسعه کشاورزی و ای های ملی و منطقهاجرای برنامه

 عمرانی

موفق  های سهامی زراعی از بدو تأسیسشرکت

ای کشاورزی اعم از ملی یا منطقه توسعههای برنامهاند شده

را به نحو مطلوبی اجراء  مهم مربوط به قلمرو فعالیت خود

، کشت محصوالت استراتژیك نظیر غالتکه  دننمای

چغندرقند، ذرت، کلزا و جالیز و همچنین مبارزه با آفات، 

ح وسیع و یکپارچه از های هرز در سطامراض، علف

 های عمرانی نیزبرنامه .شوندمصادیق این امر محسوب می

، است شدهبه سهولت در محدوده عمل شرکت اجراء 

های ارتباطی، احداث درمانگاه، تأمین برق، احداث جاده

ی ، بهسازو دبیرستان یی، راهنماتأسیس مدارس ابتدائی

، احداث مسکن برای کارکنان و سهامداران، روستایی محیط

یس بانك، ، تأسهای مختلفاحداث حمام، ایجاد فروشگاه

ها از ی، احداث اماکن مذهبی و نظایر اینیاحداث نانوا

 .هاستاین شرکتجمله اقدامات عمرانی 

 

 خاک و آب اتیعملی اجرا

 هشبک جادیا آب، انتقال ح،یتسط اتیعمل شامل

 فشار تتحی اریآب و مزارع بهی دسترس جاده ،یآب منابع نیب

 اجرای زراعی سهامی هاشرکتی اراض سطح در است که

 وی برداربهره نظامی الگو از نوع نیا قالب در تنها و شده

 وی برداربهره قابل واحد، و حیصح تیریمد یك اعمال

 جداول در شده انجامی هاتیفعال خالصه. استی نگهدار

 .است شده آورده( 3)شماره 
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 1931 سال انیپا تا شده سیتأسی زراعی سهامی هاشرکت در شده اجرا اتیعمل -7 جدول

 شركت استان
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 هكتار 141 سطح بهي نوساز و زيتجه - 1 2111 2111 444 سوق وانين اصفهان

 خراسان
 يجنوب

 چاه حلقه 3 زيتجه و احداث گريد اعتبارات محل از 21 1 411 431 411 چاه بيس

 چاه حلقه 1 زيتجه و احداث گريد اعتبارات محل از 21 1 411 431 411 آبادي مهد

  21 1 411 431 411 سكيآ

 چاه حلقه 4 زيتجه و احداث گريد اعتبارات محل از 21 1 411 431 411 خوشاب

 چاه حلقه 1 زيتجه و احداث گريد اعتبارات محل از 21 1 411 431 411 آباد سهل

 خراسان
 يرضو

 سنگرد
 ،يلومترك 21ي گذار لوله ،مترمربع 251ي مسكون - - - يتن 2111 232

 هكتار 2511 مطالعات

 متر 4231 لوله ديخر - 2 - يتن 2111 223 ستانيكما

 خراسان
 يشمال

 - - 2 - يتن 311 231 تكانلويت

 رآباديام
 آباد صادق

- - -  - 
 هكتار 2111 سطح در يك فاز مطالعات انجام

 سمنان
 

 مشيابر پل
- - - - - 

 ياجرا و هكتار 211 سطح بهي نوساز و زيتجه
 يگذار لوله 

 و ستانيس
 بلوچستان

 
 باهوكالت

 ريتعم وي بازساز
 لومتر،يك 11 طول بهي متري ليم 11 لوله ديخر - 1

 ونيلتراسيف ديخر وي ساز محوطه

 شركت دفتركار مربع متر 181 1 1 411 311 581 زدخواستيا فارس

  2 2 - 141 431 نساءبم كرمان

 يساز محوطه وي وارسازيد - - - - 111 نيجگ هرمزگان

 يكشاورز خاك و آب امور دفتر – خاك و آب معاونت - 41231121 طرح شماره بهي زراعي سهامي هاشركت خاك و آب اتيعملي اجرا وي انداز راه طرح عملكرد گزارش: منبع
 

 برای جامعه هدفیی زااشتغال

 مکانیزه و نوین هایروش از استفاده برخالف

 جادای طریق از است توانسته شرکت این کشاورزی، نمودن

 به تنسب تولیدی محصوالت تأمین زنجیره در افزوده ارزش

 هایزمینه در روستایی جامعه مولد و فعال نیروهای جذب

 در .نماید جلوگیری آنان مهاجرت روند از و اقدام مختلف

 یرو بر سهامدار تیفعال و کار امکانی زراعی سهام شرکت

 سود اخذ بر عالوه کهی طوربه. است فراهم شرکتی اراض

 چارچوب در توانندیم دارانسهام سال، انیپا در سهام

 افتیدر زین را شرکت دیتول ازی سهم شده، نییتع ضوابط

 موجودی زراعی سهام شرکت 91 در حاضر حال در. دینما

 طور به نفر 3011 و میمستق طور به نفر 101 تعداد

 تنوع لیدل به تنها نیا که هستند کار به مشغول میرمستقیغ

 ست.ا سریمی برداربهره نظامی الگو از نوع نیا در هاتیفعال

 

 دیتول رهیزنج لیتکم

 کارگاه جادیا بای زراعی سهامی هاشرکت در

 یا و شده اصالح بذر دیتول وی بوجار کارخانه نشاء، دیتول

ی بندبسته مانند)محصوالت ی فرآوری واحدهای اندازراه

 امکانات و نقل و حملی هاشرکتی( لبن عیصنا و زعفران

 اقدامات ه(و غیر نیبنز پمپ باسکول، مانند) یفنی بانیپشت

 اساسنامه در شدهی نیبشیپ مقررات درچارچوب الزم

 جدول شرح به آنها ازی تعداد که است شده انجام هاشرکت

 است: (9)
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 های سهامی زراعی در رابطه با تکمیل زنجیره تولیداقدامات شركت - 3جدول 
 واحد موضوع ردیف

 شركت 2 خربزه نشاء ديتول كارگاه 2
 شركت 4 شده اصالح بذر توليد و بوجاري كارخانه 1
 شركت 1 لبنيات توليد كارخانه 5
 شركت 2 زعفران بنديبسته كارگاه 4
 شركت 1 دام خوراك كارخانه 3
 شركت 2 آجرپزي كوره 1
 شركت 2 بنزين پمپ 4
 شركت 2 شير آوريمركزجمع 8
 شركت 1 باسكول 3
 شركت 2 نقل و حمل شركت 21
 شركت 3 يگاودار واحد جاديا 22
 شركت 5 گوسفند پرورش واحد جاديا 21

 2534، ايران منبع: سازمان مركزي تعاون روستايي

 

 111 آباد اسالمی زراعی سهام شرکتی: گاودار واحد* 

ی زراعی سهام ،یرأس 1111ی خضری زراعی سهام ،یرأس

 ،یرأس 1111 گانیگلپای زراعی سهام ،یرأس 011 آباد لین

 ی.رأس 111ی رضو بهکدهی زراعی سهام

 1311 آباد لینی زراعی سهام: گوسفند پرورش واحد* 

ی زراعی سهام ،یرأس 9111 گانیگلپای زراعی سهام ،یرأس

 ی.رأس 9111ی رضو بهکده

ی سهام ،یتن 01ی خضری زراعی سهام: دام خوراك واحد* 

 ی.تن 10 گانیگلپای زراعی سهامی زراع

 تیظرف بای خضری زراعی سهام: اتیلبن دیتول کارخانه* 

 تن 11 تیظرف با گانیگلپای زراعی سهام روز، در تن 10

 .روز در

 سینف کارخانه آباد اسالمی زراعی سهامی: بندبسته واحد* 

 (.1991)سازمان مرکزی تعاون روستایی،  گلستان زعفران

 

 طبیعیمنابع از حفاظت 

ز ابرداری صحیح از منابع طبیعی داری و بهرهنگه

در  .کشاورزی است های اساسی توسعه پایدارمولفه

نه تنها حفاظت و نگهداری مالکی و دهقانی کشاورزی خرده

لکه در ب ،گیردفنی از این منابع حیاتی صورت نمیاصولی و 

. در شودمیآنها نیز فراهم  فرسایشاغلب موارد موجبات 

امی زراعی به دلیل اعمال مدیریت متمرکز های سهشرکت

کشاورزی از سوی مجرب از یك سو و حضور کارشناسان 

داری فنی و اصولی از منابع دیگر، امکان حفاظت و نگه

 رتع، جنگل، آب و غیره وجود دارد.زمین، م طبیعی نظیر

 

 نیروهای مولد بومی آموزش و مهارت

در فنی  ویژه اموره های عمده فعالیت و ببخش

 ، واحدهای دام و طیور، مکانیزاسیونواحدهای ماشین آالت

و زراعت و غیره از طریق آموزش نیروهای بومی و محلی 

های برنامه یشوند و تا کنون عالوه بر تنظیم و اجرااداره می

آموزش مدیریت اجرائی مزرعه برای کارشناسان استان، 

حدهای های مختلف در واتعداد زیادی نیروی ماهر در رشته

 اند.تابعه شرکت آموزش دیده و وارد بازار کار شده

 

 تعاونیارتقاء فرهنگ 

های جمعی و اشتغال تخصصی افراد و فعالیت

دگرگونی در نظام تولیدی و همچنین تداوم مدیریت متمرکز 

سبب شده است که فرهنگ کارجمعی بتدریج اشاعه پیدا 

اجتماعی نظیر های ها و ناهنجاریکند و بسیاری از آسیب

اعتیاد به مواد مخدر و خرید و فروش آن در محدوده شرکت 

به شدت کاهش یافته و از طریقی با ارتقاء وضعیت اقتصادی 

کرده در مقاطع مختلف و رفاهی تعداد افراد تحصیل

 یابد. گیری افزایشویژه دانشگاه به نحو چشمه تحصیلی و ب
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 حفظ مالکیت

هد که شرکت دهای آماری نشان میبررسی

سهامی زراعی در امر تثبیت وضع مالکیت کشاورزان عضو 

توفیق استثنائی داشته و حفظ مالکیت و سهام و ارزش 

عنوان یك ه ها بدر این شرکت کشاورزانافزوده آن برای 

 است.گیر مورد اهمیت مزیت بسیار چشم

 

 یافته و یکپارچگی کشتمدیریت سازمان

مداوم اراضی زارعین ترشدن و پراکندگی کوچك

بر اثر فروش قطعات و ناکاشت ماندن و یا ضعف مدیریت 

ناشی از فوت زارع و مسایل توارث به طور مداوم کشاورزی 

های سهامی زراعی ضمن کند، در شرکتکشور را تهدید می

که اراضی زارعین ادغام شده و بصورت کامالً یك پارچه این

ز فوت، ازکارافتادگی، شود، تبعات ناشی اکشت و اداره می

گونه اثرات منفی در نظام مهاجرت زارعین و نظایر آن هیچ

کند و با قواعد و مقررات خاص مدیریت کشت ایجاد نمی

 یابد.و هدایت امور تولید بطور منسجم ادامه می

 

 تعدیل درآمد ساکنین روستاها

وجود یا فقدان زمین بین روستائیان باعث شده 

دو قشر زارع و خوش نشین تقسیم  که مردم روستاها به

پا، متوسط و مرفه نیز از سه طبقه خرده کشاورزانشوند، 

تشکیل شده اند و اختالف اقشار و طبقاتی موجود در 

مانده و با افزایش جمعیت  روستاها همچنان الینحل باقی

با اجرای برخی  ،های سهامی زراعییابد و شرکتشدت می

نظام تعدیل نسبی در درآمد  توانندمی ،از مقررات اختصاصی

 اقشار گوناگون ایجاد نمایند.

 

 پایگاه و تریبون مطمئن

کشور امکانات و شرایط  کشاورزانروستائیان و 

خود به  هایادو پیشنه هاکافی برای ارائه نظرات، انتقاد

 .گذاران بخش را دراختیار ندارندریزان و سیاستبرنامه

های سهامی زراعی که از حضور و خدمت تمام شرکت

ی باشند به بدنه اصلمند میکشاورزی بهرهوقت کارشناسان 

دستگاه برنامه ریز بخش کشاورزی ) وزارت جهاد 

کشاورزی ( متصل بوده و به سهولت قادرند این رابطه را 

برقرار سازند و استفاده از تسهیالت اعتباری، خدماتی، 

رگانی و امثال آن از همین طریق باز ،، آموزشیپژوهشی

 برداری بهره هاینظام مطالعاتی صندوق)گیرد. صورت می

 .(1911، عبدالهی، 1913ایران، 

 

 های سهامی زراعیچگونگی پذیرش شرکت

برداری کشاورزی مجدداً اهمیت مبحث نظام بهره

با گذشت یك دهه از پیروزی انقالب مطرح شد. در واقع 

جلسات پراکنده هیچ بحثی از نظام جز در  1918تا سال 

شد. تصور این بود که بحث نظام برداری مطرح نمیبهره

برداری جنبة سیاسی دارد؛ زیرا بالفاصله موضوع بهره

مالکیت و زمینداری به ذهن می آمد. محافل دانشگاهی و 

 هایو دستگاه در این عرصه راه خود را برگزیدند پژوهشی

ند و وظایفی متفاوت انجام رفتاجرایی به راه دیگری 

شد. . امّا تحول جدیدی در شیوه تولید ایجاد نمینددادمی

 کارها هبقی ،برداری درست عمل نکندم بهرهمادامی که نظا

شود. مطالعاتی در گذشته انجام شد؛ امّا منابع نیز محقق نمی

جامعی در دسترس نبود که دستگاه اجرایی به آن مراجعه و 

سهامی زراعی را بررسی کنند و نقاط قوت و ضعف 

بشناسند و از نقاط قوت در جهت از بین بردن نقاط ضعف 

 د.ناستفاده نمای

های مهم بخش کشاورزی در نامهقوانین و آیین

ها نامهآن قوانین و آیین سال از 01. تدوین شد 1911سال 

ها ا در زمان خود شاید از برخی جنبههگذشته است. آن

ند. رویه غالب این رادمترقی بودند؛ امّا نیاز به تجدیدنظر 

درصد کشاورزان وجود سهامی زراعی را  01بود که اگر 

مابقی محکوم به پذیرش رای آنان بودند؛  ،خواستندنمی

تواند درصد آرای مخالف هم می 11غافل از آن که حتی 

 تمردم روستا اطالعا هاین سیستم را به هم بریزد. امروز

اری بسی ها فرق کرده است.بیشتری دارند و نوع نگرش آن

های سهامی زراعی به نسبت شرکت، از آن ها مدعی هستند

 تر است.برداری موجود مطلوبهای بهرهسایر نظام
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های سهامی زراعی خوب است؛ امّا نباید اصل کار شرکت

توجه به آن مقطعی باشد و این امر الزم است که به صورت 

اوی واک های قبلی هم بایدو پویا ادامه یابد. گزارشمستمر 

تحلیل شود و به صورت مکتوب درآید. اگر بتوان یك و 

و فضای  مکان ،برداری نوین و مناسب زماننظام بهره

ت؛ اس ارجح ،کشور را طراحی کرد جغرافیای طبیعی کنونی

 برداری مناسب دیگریامّا اگر نتیجه بگیریم که نظام بهره

 اصالح و برداری موجود راباید نظام های بهره ،اردوجود ند

 تقویت کرد.

های تولید به شکل سنتی خود به طور مثال تعاونی

اید امّا ب ،تا مقطع زمانی خاصی کشش داشته باشندد شای

برداری در عین حال تابع مسائل های بهرهنظام تغییر کنند.

ادی تصاق و سیاسی است و به تبع مسائل سیاسی، اجتماعی

 کنند.کت میحر

های سهامی زراعی قبل از هر چیز یك شرکت

 کارآمدی بخشی هاز نقطه نظر تفکر در دهو سهامی هستند 

 (.1911عبدالهی، )کشاورزی ظهور یافتند 

 

 های سهامی زراعیمشکالت و تنگناهای شرکت

های سهامی زراعی، برخالف تشکیل شرکت

ا که هاین شرکتمحتوای ظاهری نخستین قانون مربوط به 

ها درصد از دهقانان را برای تشکیل شرکت 01رأی 

ها عمالً به صورت دانست، اما ایجاد این شرکتضروری می

اختیاری نبود و وزارت اصالحات ارضی هر جا که صالح 

های سهامی داد. ایجاد شرکتدانست آن را تشکیل میمی

ات زراعی با اجبار همراه بود و همین موضوع بر مناسب

اقتصادی و اجتماعی روستا تأثیر ژرفی را از خود باقی 

گذاشت و عدم تفاهم و آمادگی روستائیان به همکاری با 

ای از عده 1918ها باعث گردید که در سال شرکت

کاری در خارج از حوزه عمل دار، نصفهخانوارهای سهام

شرکت را بر کار روزمزدی در شرکت ترجیح داده و برای 

روستای محل سکونت خود را ترك نموده و به این منظور 

(. 1991روستاهای دیگر رفتند )کالنتری و موحد محمدی، 

های سهامی زراعی به وسیله از نظر ساختار اداری نیز شرکت

شد و مدیرعامل در دستگاه اداری دولت تأسیس و اداره می

رأس هرم قدرت قرار داشت و پس از وی مهندسان، 

ترویج و کارکنان شرکت جای داشتند  کارشناسان، سپاهیان

-مالکان و آن دسته از معتمدانی میو سپس نوبت به خرده

رسید که با مدیریت شرکت همکاری نزدیك داشته و به 

شدند مدیره انتخاب می عنوان رئیس و اعضای هیئت

(. لذا، سلب مالکیت از دهقانان و سرانجام 1911)اشرف، 

ید تا نارضایتی ها سبب گردفقدان سودآوری شرکت

ولت ها باعث شد تا دروستائیان تشدید شود. این نارضایتی

توانند بدون هیچ محدودیتی داران میاعالم کند که سهام

سهام خود را به یکدیگر منتقل کنند و بدین ترتیب با تشویق 

دهقانان به فروش سهام خود، به گسیختگی آنان از زمین و 

ه کمك کرد و بدین تمرکز سهام در دست ثروتمندان د

داری بزرگ ها نیز به تقویت سرمایهترتیب این شرکت

چه به های سهامی زراعی اگرکشاورزی مبدل شد. شرکت

های های دولت و کسب اعتبارات و فرصتواسطه حمایت

سازی اراضی و به کارگیری مناسب، از حیث یکپارچه

های نوین و افزایش راندمان تولید در واحد سطح روش

فق بودند، اما به دلیل سلب مالکیت از زارعان و حذف مو

 داریآنان از فرآیند مدیریت تولید به نحوی که به سهام

صرف تبدیل شده بودند، در جلب رضایت و مشارکت 

ها از بعد مدیریتی نیز با کشاورزان ناکام ماندند. این شرکت

 مشکالت زیر مواجه شدند:

 ،ل یك مدیرعاملـ بستگی شرکت به توانایی و صحت عم

ق ها که اغلب حقوـ فقدان انگیزه مالی برای کارکنان شرکت

 ثابتی داشتند،

ـ فقدان امکانات برای پرورش استعدادهای مدیریتی و 

 کارآفرین دهقانان،

ـ تحمیل الگوهای کشت از مرکز، بدون توجه به شرایط 

شد و ناشی از ای که به خسارات فراوانی منجر میمنطقه

 ق محصوالت کاشته شده با اقلیم منطقه بود،عدم تطبی

ـ کمبود مدیران با تجربه کافی، به عالوه کمبود حقوق و 

ا هشد که مدیران موجود در شرکتمسئله مسکن سبب می
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ها باقی نمانند سال در این شرکت چهارتا  سهنیز بیش از 

 (.1981)توکلی، 

سو  مسائل فوق و عدم رضایت کشاورزان از یك

وابستگی به دولت و درگیر شدن در نظام بوروکراتیك از و 

های سهامی زراعی سوی دیگر موجب عدم توفیق شرکت

هایی چون افزایش ها هر چند در زمینهگردید. این شرکت

های نسبی دست یافتند، ولی از تولید و درآمد به موفقیت

لحاظ اجتماعی مدل قابل قبولی برای کشاورزان نبودند. زیرا 

گیرنده در امور زراعی، به ورز از یك عامل تصمیمکشا

دار و کارگر مزدبگیر تبدیل شده بود. نقطه ضعف دیگر سهام

داد، به گونهاین الگو آن بود که بار مالی دولت را افزایش می

ای که این الگو قابل توسعه به تمام مناطق نبود. سرانجام 

اران، دپس از انقالب اسالمی به سبب عدم رضایت سهام

(. در واقع علی1989ها منحل شدند )کالنتری، این شرکت

ها در تحقق اهداف رغم جایگاه و نقش بالقوه این شرکت

مذکور، در عمل به دالیل عدیده از جمله جدایی مالکیت و 

تصرف، جدایی تصرف و مدیریت، سلطه شرکت بر 

دار، توانایی مدیریت شرکت در انتخاب اعضاءی سهام

رغم وجود دار، علیاز میان افراد غیرسهامنیروی کار 

داران، حذف سهام داران از اعمال کار در بین سهام متقاضی

هر گونه دخل و تصرف در تعیین سرنوشت خویش، عدم 

داران، عدم وجود اعتماد های سهامتوجه به نیازها و خواست

متقابل بین اعضاء و مدیریت و عدم موفقیت مدیریت 

ها با کت حقیقی اعضاء، این شرکتشرکت در جلب مشار

جامعه روستایی پیوندی درخور پیدا نکردند و لذا پایدار 

ها به همه آن 1901نماندند و با وقوع انقالب اسالمی 

جام، در آباد و تربتهای خضری، اسالماستثنای شرکت

خراسان و گلپایگان در اصفهان و جیرفت در کرمان منحل 

 (.1911شدند )عبداللهی، 

های مزبور در عالوه بر مشکالت فوق، شرکت

مسیر توسعه با مشکالتی مواجه بودند که پژوهشگران، 

ها را به شرح زیر بیان مشکالت و موانع این گونه شرکت

 اند:کرده

 

 مشکالت برون بخشی

نظیر اشتغال، مشکل و غیرمقدور بودن ارائه 

ها، گونه شرکتخدمات عمرانی و رفاهی در قلمرو این

و عدم تجانس آن با نرخ  زایش غیرمنطقی قیمت زمیناف

 بازده سرمایه و میزان تولید بوده است.

 

 مشکالت بخش کشاورزی

نظیر تعارض منافع ملی و درازمدت بخش 

، نابرابری توزیع کشاورزانکشاورزی با منافع خصوصی 

در بخش  زمین در بین کشاورزان، نرخ کم سرمایه گذاری

های اقتصادی بوده است. کشاورزی نسبت به سایر بخش

آن است که قبل از هر چیز به  کشاورزانشاید اشکال عمده 

از این رو های زراعی توجه دارند. درآمد حاصل از شرکت

مالکی نظام معمول خردهسهامی زراعی را با یك شرکت 

و  دناکنند در صورتی که این دو با هم متفاوتمقایسه می

بین رسیدن، مراقبت، رسیدگی، توجه و سرمایه گذاری و 

 وجود دارد. تفاوتنرسیدن و عدم توجه 

 

 ایمشکالت منطقه

ها، ای به دلیل وجود سوابق، توانمشکالت منطقه

های مختلف در بین مجریان مناطق ابتکارات و مدیریت

 .نسبت به اجرای برنامه

 

 های سهامی زراعیت اختصاصی شرکتمشکال

نظیر ناهمگونی قلمرو فعالیت، فقدان برنامه مدون 

و بلندمدت از یك سو و ناآشنایی مدیرعامل نسبت به محیط 

از شرایط نوین  هو عدم آگاهی اعضای هیئت مدیر جدید کار

از سوی دیگر، عدم وجود معیار و ضوابط در ارزیابی حق 

استفاده مطلق و دایم از عوامل زمین )زمین، ماشین آالت، 

(. به منظور تعیین سهام، عدم انعطاف غیرهموتور پمپ و 

نامه با شرایط خاص منطقه، عدم پذیری قانون و اساس

زمانی و  ها، فنون و مقاطعتجانس بین بکارگیری روش

ای و اعمال مدیریت دولتی در شرکت بوده است منطقه

 امور و تعاون وزارتو  1981، ساریخانی، 1981حقوقی، )
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های فعالیت به طور کلی چالش .(1903روستاها، 

 .های سهامی زراعی شامل موارد زیر استشرکت

 های سهامی زراعیاز عملکرد شرکت کشاورزانناآگاهی  -

جامعه دهقانی از عضویت در این  از حدانتظارات بیش  -

 هاشرکت

های سهامی زراعی با جامعه تعارضات ساختار شرکت -

 و برخی تجارب بومی آنان روستایی

ها در روند تشکیل و بقاء نقش دولت، اهداف و سیاست -

 های سهامی زراعیشرکت

های سهامی زراعی و فعالیت و سازمان کار در شرکت -

 ضات آن با ساختار جامعه دهقانیراهماهنگی و تعنا

 هانحوه استقبال جامعه روستایی از ایجاد این شرکت -

روحیه و شرایط فرهنگی جامعه روستایی از نحوه کار در  -

 هااین شرکت

های سهامی زراعی در توسعه کشاورزی، بهبود شرکت -

ها و های تولید و افزایش عملکردها، تنوع فعالیتروش

مهندسی و صنعتی با کشاورزی و همچنین تلفیق خدمات 

 اند،افزایش درآمدها نقش مثبت داشته

ها در تشکل کشاورزان و غلبه بر روحیه این شرکت -

کارانه زارع و نیز تغییر مالکیت زمین روی و محافظهتك

دار یك واحد بزرگ تولیدی و کار جمعی، مشخص، به سهام

های ن که موفقیتاند، چنارو بودههایی روبهبا نارسایی

اقتصادی و یا عدم موفقیت، این احساس تعلق به شرکت را 

 کرد.تضعیف و یا تقویت می

ها از یك سو التهابات اوایل انقالب و القائات برخی گروه -

و عدم حمایت وزارت کشاورزی از سوی دیگر، از عوامل 

روند، های سهامی زراعی به شمار میاصلی فروپاشی شرکت

ها بیانگر آن است که با ین، انحالل این شرکتبا وجود ا

ها هنوز نهادینه نشده ها، این شرکتتوجه به عمر کوتاه آن

 بودند.

 زمان تا شرکت ثبت زمان نیبی توجه قابل فاصله -

 دارد وجود خاك و آب اتیعمل اتمام و شرکتی اندازراه

 استقرار و لیتشک مهمی هاچالش ازی یک موضوع نیا که

 نشان که ؛شودیم محسوبی زراعی سهامی هاشرکت

 است. اعتبارات ر هنگامید صیتخص دهنده

 اتیعمل با یافته صیتخص اعتبارات حجم تناسب عدم -

 .ازین مورد

 و فیرد یك به فیرد سه ازی اعتباری هافیرد ادغام -

 یبرداربهرهی هانظام دفتر به آنی واگذار عدم

 ازی تعداد سیتأس وی اندازراه در نادرستی یابمکان

 ی:اهمنطق یهالیپتانس تناسب بهی زراعی سهامی هاشرکت

ی ابتدا دری اراضی واگذار در اعضاء کاملی آگاه عدم -

 ی.زراعی سهام سیتأس

 یمندبهره و آموزش و قاتیتحق مراکز با کمتر ارتباط -

 .هاآنی هاتیفعال جینتا از کمتر

 یهاتیفعال درخصوصی اعضا به الزمی رسان اطالع عدم -

 ی.سهام شرکت

 .نهادها و سازمان با تنگاتنگ ارتباط عدم -

ی هامس شرکت در هاتیفعال ازی برخی وربهره بودننییپا -

 .موجودی هاهیسرما به توجه بای زراع

 عدمهای نوین در سطح محدود و استفاده از فناوری -

 گسترده سطح درآن  از استفاده

 أتیه) شرکتی انسانی روهاینی آموزش بهی توجه کم -

 (.کارشناسانو  رعاملیمد ره،یمد

 و هارساختیز لیتکم در دولت تیحما ضعف -

 .شرکت ربناهاییز

 .بهره کم یا بالعوض التیتسه و اعتبارات کمبود -

 .سیتأس تازهی هاشرکتی برا گردش در هیسرما نبودن -

ی هاآبی هاسفره سطح آمدن نییپاخشکسالی و  -

 ینیرزمیز

 شرکتی دارا مناطق دری فصل کاری روین جذب مشکل -

 .زراعیی سهام

 و سوخت کود،) کشاورزیی هانهاده متیق بودن باال -

 (.برق نهیهز

 بهی کشاورز نبودن صرفه به مقرون و عملکرد کاهش -

 ی.طیمحی هاکنش انواع وی سالخشك لیدل
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ی سو زای کشاورز محصوالتی نیتضم متیق بودن نییپا -

 .آزاد بازار به نسبت دولت

 طرح دری زراعی سهامی هاشرکت بهی توجه کم -

؛ 1903روستاها،  امور و تعاون وزارت)ها ارانهی یمندهدف

؛ کالنتری و موحد محمدی، 1988زاده نعمتی؛ 1981ازکیا، 

 (.1991؛ سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، 1991

 

 خصوصی؟ های سهامی زراعی دولتی هستند یاشرکت

های زراعی بر اساس قانون تشکیل شرکت

 ،دولت هست اتیمصوبه ه آناساسنامه که  1903مصوب 

 یمطالعه و اجرا یبرا هااین شرکتی ریگدر مرحله شکل

درصد کمك  80 به میزان دولت ،آب و خاك اتیعمل

 یریگکه بعد از شکل ییهاکمك یمابقو کند یبالعوض م

جهت اخذ سهامی زراعی شرکت  یمعرفاز طریق هست 

بر اساس این . های عامل استبانکی به بانك التیتسه

ط توس ان شرکت سهامی زراعیکارشناسکدام از  چیهقانون 

عامل  ریمدشوند و نمیانتخاب کشاورزی وزارت جهاد 

 دییأد تمور تشیصالح یستیکه بااست  یتنها فردشرکت 

هیئت مدیره  ،بر اساس د.ریبگ ارقرکشاورزی وزرات جهاد 

های برای اجرای تصمیمات مجامع عمومی و انجام برنامه

شرکت، مدیر عامل شرکت را از بین سه نفر کارشناس مورد 

اعتماد دارای شرایط زیر که وزارت جهاد کشاورزی 

 د؛نمایصالحیت آنها را تأیید نموده باشد انتخاب می

 ی.ی کشاورزداشتن حداقل مدرك تحصیلی کارشناس -الف 

سال سابقه کار اجرایی مرتبط در پنج  داشتن حداقل -ب 

وسط یید شده تأای تبخش دولتی کشاورزی یا فعالیت حرفه

 .سازمان نظام مهندسی کشاورزی

های آموزشی تخصصی مربوط که گذراندن دوره -تبصره 

شود برای مدیران توسط وزارت جهاد کشاورزی تعیین می

 یهاقانون شرکت 9اساس ماده  برعامل الزامی است. 

در  که دولت سهامدار هست ییدر جاها یزراع یسهام

 شودیم لیتشک یزراع یسهام یهاکه شرکت یمناطق

 حق استفاده مطلق تواندسازمان مرکزی تعاون روستایی می

علق مت ریدا المنفعه وو مسلوب ریو با مواتیو دائم از اراض

بگذارد، در  یزراع یسهام یهاشرکت اریبه دولت را در اخت

ه توجه بکه با یبه نسبت سهم مذکورسازمان صورت  نیا

 سهمیذ در شرکت شودیم نییقانون تع نیتبصره ماده دوم ا

سهام را به منظور کمك  نیحاصل از ا دیخواهد بود و عوا

ه ک یزارعان ایمربوط و  یزراعی سهامی هاشرکت تیو تقو

 به که یانامهنییدارند طبق آ اریرا در اخت یسهام کمتر

 برسد اختصاص خواهد 11موضوع ماده  یشورا بیتصو

بنابراین با توجه به  ؛(1998)مجلس شورای اسالمی،  داد

های سهامی زراعی این نکته متن قانون تشکیل شرکت

 های سهامی زراعی دولتی نیستندشود که شرکتاستنباط می

ها شرکتسازی این که بخواهیم از طریق سازمان خصوصی

 را به بخش خصوصی واگذار کنیم.

 سهامی زراعی هایهای شرکتچالش

 های سهامی زراعیناآگاهی زارعان از عملکرد شرکت -1

 هاتوقعات جامعه دهقانی از عضویت در این شرکت -3

های سهامی زراعی با جامعه تعارضات ساختار شرکت -9

 روستایی و برخی تجارب بومی آنان

ها در روند تشکیل و بقاء هداف و سیاستنقش دولت، ا -1

 های سهامی زراعیشرکت

های سهامی زراعی و فعالیت و سازمان کار در شرکت -0

 ناهماهنگی و تعارضات آن با ساختار جامعه دهقانی

های سهامی زراعی از نظر شرکت اثرات فعالیت -1

اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و مهاجرفرستی و 

 مهاجرپذیری

 هاه استقبال جامعه روستایی از ایجاد این شرکتنحو -1

روحیه و شرایط فرهنگی جامعه روستایی از نحوه کار  -8

، 1903وستاها، وزارت تعاون و امور رها )در این شرکت

 (.1988زاده نعمتی

 

 پیشنهادها و گیرینتیجه

به عنوان نمونه کامل و  یزراع یسهام یهاشرکت

 یو قانون یرسم یو نهاد یبردارنظام بهره یاز الگو یجامع

و استقرار  یاست که در صورت طراح یدر بخش کشاورز

 دیاز نظام تول یموثر و کارآمد افتیره تواندیمناسب م
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 یاریبس یگونظام پاسخ نی. ادیرا ارائه نما یبخش کشاورز

 یردخ لیاز قب یبخش کشاورز یو مشکالت اساس ازهایاز ن

 رهینواقص زنج ،یآورفن نییسطح پا ،یاراض یو پراکندگ

 تیریو ناکارآمد، مد یررسمیو ارزش، مناسبات غ دیتول

حال  نیبوده و در ع گریموارد د اریو بس هیمنابع پا

اد از ابع یجهت توسعه بخش کشاورز یمناسب یهافرصت

)سازمان مرکزی تعاون روستایی  ندکیگوناگون را فراهم م

 مشکالت ،تجارب به توجه با ،اساس براین .(1991ایران، 

 شده تالش ،پیشین مطالعات در شده مطرح هایچالش و

 مشکالت رفع خصوص در جدیدی و نو راهکارهای، است

 .شود ارائه زیر شرح به موجود هایچالش و

 و مالکیت وضع اهمیت به توجه با: کاداستر نقشه تهیه -

 مناطق در برداری بهره واحدهای ثغور و حدود تعیین

 هایشرکت تشکیل از قبل ،گرددمی پیشنهاد ،ییروستا

 هتهی برداریبهره واحدهای از کاداستر نقشه زراعی سهامی

 .شود

 هامس به زمین مالکیت تبدیل که آنجا از: موقت مالکیت -

 اراضی از مطلق و دائم استفاده حق واگذاری طریق از

 اجتماعی مشکالت بروز ازعوامل یکی عنوان به کشاورزان

 واحدها این کشاوزران درمیان منفی ذهنیت ایجاد و

 اراضی مطلق و دائم مالکیت سلب و است شده محسوب

 طرح این از کشاورز استقبال عدم در مهمی عامل کشاورز

 ائمد مالکیت گرددمی پیشنهاد رواین از ،است بوده برنامه و

 تغییر (کشاورزان اراضی رهن) موقت مالکیت به اراضی

 پیدا خاطر اطمینان کشاورز امر این انجام با زیرا ،یابد

 برنامه این اجرای در همکاری و شرکت با که نمایدمی

 خاطری تعلق احساس و داد نخواهد دست از را خود اراضی

 .گرددمی ایجاد او در واحدها این به نسبت

 در که آنجا از: گیریتصمیم در عمل استقالل ایجاد -

 هایشرکت سازیخصوصی، دولت کنونی هایسیاست

 ؛است گرفته قرار و تاکید توجه ،بررسی مورد زراعی

 االئیب عمل استقالل از باید شرکت مدیره هیات ،بنابراین

 ؛شوند برخوردار شرکت امور کلیه در گیریتصمیم در

وزارت  ،قانونی مواد بازنگری ضمن است الزمبنابراین 

 به .نماید تفویض آنان به را عمل استقالل کشاورزی جهاد

 بایدن شرکت تصمیمات موافقت عدم یا موافقت دیگر سخن

 .باشد کشاورزی جهاد وزارت تصویب به وابسته

 قانون مواد درروستایی:  واحدهای برای متولی انتخاب -

 رهاشا واحدروستائی به زراعی سهامی هایشرکت تشکیل

 زراعی سهامی هایشرکت ایجاد با که آنجا از و است شده

 و اجتماعی ،تولیدی واحد یك عنوان به روستا محدوده

 ییروستا واحد یك به تبدیل و رودمی بین از اقتصادی

 متولی باید اینرو از گرددمی مزرعه و ده چندین از مرکب

 هادپیشن بنابراین ؛شود مشخص یروستای واحدهای برای

 زا فردی زراعی سهامی هایشرکت تشکیل از بعد گرددمی

 مانجا را محوله وظیفه و انتخاب شرکت مدیره هیات سوی

 .دهد

 سهامی شرکت عملکرد به نسبت سازیآگاه طرح اجرای -

 مشکالت از یکی است داده نشان مطالعات نتایج: زراعی

 آگاهی یا آگاهی عدم زراعی سهامی هایشرکت انحالل

 هایشرکت عملکرد به نسبت کشاوزران ناکافی و اندك

 پذیرش ایجاد منظور به رواین از. است بوده زراعی سهامی

 مزبور هایشرکت به نسبت کشاورزان سوی از پایدار

 رایب مستعد که مناطقی در سازیآگاه طرح گرددمی پیشنهاد

 اندشده شناخته هاشرکت اینگونه اندازیراه و تاسیس

 هب باید طرح این در است ذکر شایان البته. گردد برگزار

 تهدیدها ،ضعف و قوت نقاط به راجع اطالعاتی کشاورزان

 انجام با. داد ارائه دارد وجود زمینه این در که هاییحمایت و

 پایدار پذیرش درصد 90 از بیش به توانمی مرحله این

 .یافت دست روستائیان و بردارانبهره

 گروه التحصیالنفارغ برای شغلی هایفرصت ایجاد -

 میسها هایشرکت گسترش و توسعه که آنجا از: کشاورزی

 روهگ التحصیالن فارغ اشتغال برای مناسبی بستر زراعی

 ای نامهآیین تحت شودمی پیشنهاد, است کشاورزی عمده

 وینیر استخدام به ملزم را شرکت، مدیره هیات ،ایتبصره

 توانمی عمل این انجام با ،نماید بومی متخصص

 یجادا التحصیالنفارغ از گروه این برای شغلی هایفرصت

 از توانندمی زراعی سهامی هایشرکت ضمن در و نمود
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 و وادسبی کار نیروی کنار در دانشگاهی و متخصص نیروی

 .شوند مندبهره بومی سوادکم

 اندازیراه اصلی متولی باید ساسنامها و قانون مواد کلیه در -

 .شود اصالح زراعی سهامی هایشرکت مجدد تاسیس و

 هایهزینه و الثبتحق ،عوارض ،مالیات سهم کاهش -

 زراعی سهامی هایشرکت توسعه و رشد منظور به: شرکت

 هایشرکت تشکیل قانون یازدهم ماده شودمی پیشنهاد

 اشاره ماده این در که طوریهب شود اصالح زراعی سهامی

 هرگونه پرداخت از سال ده تا هاشرکت گونهاین است شده

 طبق که وجوهی و هاهزینه و الثبتحق ،عوارض، مالیات

 افمع هستند آن پرداخت به متعهد هاشرکت سایر ،قوانین

 ایطیشر، سال ده پایان از بعد اگر رسدمی نظر به که هستند

 هاتشرک سایر به نسبت هاشرکت گونهاین تا شود فراهم

 هاههزین و الثبتحق ،عوارض ،مالیات زمینه در کمتری سهم

 ثبات و پایداری به زیادی کمك امر این ،بپردازند

 .نمایدمی زراعی سهامی هایشرکت

 تشکیل قانون 31 ماده در: خارجی بازاریابی به توجه -

 موارد بر عالوه رسدمی نظر به زراعی سهامی هایشرکت

 تمحصوال برای خارجی بازاریابی به است بهتر شده ذکر

 نیز زراعی سهامی هایشرکت دامی و کشاورزی اساسی

 .شود توجه

 ،سویك از که آنجا از: سود ذخیره صندوق ایجاد -

 سوی از و باالست کشاورزی هایفعالیت پذیریریسك

 پذیربآسی ،مترقبه غیر حوادث تاثیر تحت بخش این دیگر

 عنوان تحت صندوقی گرددمی پیشنهاد رو این از، است

 ودش سیستأ زراعی سهامی هایشرکت سود ذخیره صندوق

 نای ،مالی بحران یا غیرمترقبه حوادث بروز صورت در تا

 دبتوان متضرر هایشرکت به مالی هایحمایت با صندوق

 .نماید حفظ را هاآن اقتصادی حیات

 

 ترویجی اتپیشنهاد

رداران بو بهره کشاورزانتشویقی کافی برای  هایانگیزه -1

تری یشمنفرد در نظر گرفته شود تا با تمایل و رغبت ب

 برداری جمعی باشند.در نظام بهره داوطلب عضویت

ر ها دآور درباره تشکیل شرکتات الزامضوابط و مقرر -3

درصد مخالف تعدیل  19مناطق خاص و یا ضرورت تبعیت 

 .شود

هر روستا در چارچوب  کشاورزانامکان فعالیت مستقل  -9

شرکت سهامی زراعی از نظر حقوقی مورد بررسی قرار 

 گیرد.

، عادالنه حق استفاده مطلق و دائم برای ارزیابی -1

های مناسبی پیش بینی و ارائه شود تا تناسب سهام و روش

 عضو شرکت ملحوظ گردد. کشاورزانعدالت فیمابین 

الزام انتخاب مدیر عامل شرکت از سوی وزارت  -0

 کشاورزی مورد تجدید نظر قرار گیرد. 

 های سهامیاره تعارض قانون و اساسنامه شرکتدر ب -1

 های الزم به عمل آید.بررسی ،زراعی با قانون تجارت

های سهامی زراعی بطور مستقل هریك از شرکت -1

بایستی مورد بررسی و مطالعه خاصی قرار گرفته و برنامه می

ای تهیه و طراحی مدت ویژهمدت و بلندمیان ،کوتاه مدت

القوه امکانات ب ،طبیعی، ای که وضعیت اقلیمیگونههب ،شود

 اقتصاد ،ایهای منطقهویژگی ،هامسائل اجتماعی و قومیت

های گذشته مورد توجه قرار گرفته آزاد و همچنین فعالیت

های قهری نظام سهامی زراعی از و با رعایت محدودیت

ال و اعم فناورییك سو و مزایای ناشی از امکان بکارگیری 

نه از منابع و عوامل برداری بهیبهرهمدیریت از سوی دیگر 

 ید مقدور باشد.تول

ر های سهامی زراعی دبا توجه به پتانسیل باالی شرکت -8

شود از های مدرن توسعه کشاورزی پیشنهاد میاجرای طرح

صفر تا صد مدیریت مزرعه مطابق با استانداردهای جهانی 

و با در نظر گرفتن شرایط اقلیمی، جغرافیایی، 

اجتماعی مناطق هدف این  محیطی، اقتصادی وزیست

شناسی و تناسب اراضی در دستور ها مطالعات خاكشرکت

 کار واحدهای پژوهشی مربوطه قرار بگیرد.

ل، اقلیم )سی با توجه به وجود مشکالتی نظیر تغییر -9

شود سازمان ریزگردها و غیره( و خشکسالی پیشنهاد می

ها مرکزی تعاون روستایی ایران به عنوان متولی این شرکت

راهبردهای جایگزین کشاورزی مبتنی بر آب را اتخاذ نموده 
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و از جامعه کشاورزان در برابر پیامدهای منفی و سنگین این 

شود در اد میهمچنین پیشنه مشکالت محافظت نماید.

وری تولید و ها بهبود بهرهراهبردهای توسعه این شرکت

 توسعه کشت محصوالت سالم در اولویت قرار گیرد.
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Abstract 

 

The concept of farm management systems in Iran especially that of Farm 

Corporation, dates back to the land reform of the early 1960s and has eversince 

formed a major cornerstone of all sustainable agricultural development plans. 

Fragmentation and dispersion of farm lands along with the lack of effective farm 

production management systems due to the absence of major landlords have led to 

the disruption of farm production and management systems over a major portion of 

agricultural lands in Iran. The need is now urgent for provisions to reorder the 

ownership of farm lands that broke down into small parcels and to restore land uses 

that changed over time due to such factors as property inheritance. Farm 

corporations have emerged as tools to aggregate such small fragmented parcels of 

land into large productive units, prevent the division of agricultural lands into small 

non-economic plots, increase the area under cultivation, improve agricultural 

productivity, enhance farm yields, eke out farmer per capita income, and acquaint 

farmers with modern farm technologies. The present study is a literature review 

aimed at developing solution(s) for reorganizing small agricultural land parcels into 

agricultural corporations and to investigate the associated challenges and problems. 

It was found the challenges such corporations commonly face include their reliance 

on the capabilities and proper actions of a single individual as the CEO, lack of 

financial incentives for employees due to their fixed pays, the absence of 

opportunities for nurturing farmer managerial and entrepreneurial talents, wrong 

decisions on crop patterns made by top managers with no heed paid to local 

conditions which often lead to great losses due to mismatches between cultivated 

crops and local limitations, nonexistence of qualified managers, and the low service 

life (usually not more than 2 to 3 years) of managers who abandon their jobs due to 

insufficient compensation often accompanied by the housing problem. Based on 

these findings, it is suggested that the Central Rural Cooperative Organization 

adopt appropriate strategies that facilitate the development of agricultural 

corporations by addressing the challenges cited above. 
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