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 چکیده 
این مقاله به دنبال طرح این نظریه است که شرکت های سهامی زراعی مدل توسعه اگروپولیتن )شهرک های کشاورزی(  

برای مااط  روسرتایی مارر نرردید    3گذاری های بسریار متررک  درمااط  شرهری به ا ر رهاه به پایین سررمایهاند. در ایران بوده

را بره درداهر  و هودکیرایی ماراط  روسرررترایی را بره درداک ر  4هرایی پرا گر رت کره پیونردهرا برا اهتیررراد شرررهری  از این روی دیردگراه

تواناد یک کااد که مااط  روسرتایی نرییدگاه می باشراد و اسرتد ل  میبرسراناد. با این ووود بعیری اندیشررادان مفالی این  د

های  اهتیاد شهری را باز تولید نرایاد  زیرا تررک  ورعیت،  زمه تولید کا ها و هدمات متاوع برای برآوردن نیازها و هواسته

هایی که در آن مااط  م یت نسربی مردم می باشرد. در عو  رشرد اهتیراد روسرتایی پایدار باید از طری  تفیریری کردن کا 

دارند تعقیب و پیریری شرود. تاها، وریانی متعادل، می تواند به پیوند سرالب بین روسرتا و شرهر از طری  توسرعه مااط  یا مراک  

آورنده و شررهری کو ک کرک نراید. این مراک  شررهری کو ک نقم ت مین کااده هدمات شررهری و هرقاین نقم گرد

ها هسرتاد.  ار و  نظری این  روسرتایی را بر عهده دارند. این مراک  شرهری کو ک هران اگروپولیتن    رآورنده محیرو ت

سررا ی الحمیب ، انور، راسررتدی،  ، MOAها و نظریات روندیالی، ریدمن و داگالد،پرادهن،تعاریی  مقاله بر اسرراد دیدگاه

های سهامی  وضوع ماهیت و ارزیابی عرلمرد شرکت. این مقاله بفم اول از دو مقاله در موونگ و اسریت شم  گر ته است

پس از بحث و بررسرری و تحلی  آرا، تعریی هرار اسررت در بفم دوم این مقاله در نوبت بعدی،   زراعی در کشررورمان اسررت.

اگروپولیتن بر اسرراد ترربه دو شرررکت سررهامی زراعی در آگروپولیتن، هدف توسررعه اگروپولیتن، و معیارها و مالک های  

  .بررسی و ورع بادی هرار گیرند استان هراسان واوبی مورد

 

 شهر، کشاورزی تراری، شهرک های کشاورزی.  -اگروپولیتن،شرکت های سهامی زراعی،توسعه روستا :های کلیدیواژه
 

 

 

 
1 Agropolitan Development 

 شااسی و پژوهشرر توسعه دکترای وامعه 2

3 Trickle down effect 
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 چارچوب مفهومی، توسعه اگروپولیتن

هرا و اهردامرات توسرررعره روسرررترایی پراسرررفی بره کراسرررتی هرا و عردم مو قیرت توسرررعره و تحو ت در ماراط  شرررهری           برنرامره

متررک  درمااط  شرهری به ا ر رهاه به پایین  گذاری های بسریار  ( . واهعیات نشران می دهاد که سررمایه1977،  5باشرد )لیتتن می

هایی ووود دارد که پیوندها با اهتیرراد شررهری را به دداه   و هودکیایی مااط   برای مااط  روسررتایی مارر نرردید. دیدگاه

اسررت. وی ( مفالی این نظریه 1985)6روسررتایی را از طری  با  بردن پتانسرری  ها به دد اک ر برسرراناد. با این ووود روندیالی

تواناد یک اهتیراد شهری را باز تولید نرایاد  زیرا تررک  ورعیت   زمه تولید کا ها  اسرتد ل می کاد که مااط  روسرتایی نری

و هدمات متاوع برای برآوردن نیازها و هواسرررته های مردم اسرررت. در عو  رشرررد اهتیررراد روسرررتایی پایدار باید از طری  

ااط  م یت نسربی دارند تعقیب و پیریری شرود. با تفیریری کردن،مااط  روسرتایی نی  کا هایی که در م 7تفیریری کردن

رهابت پذیری بازاری هود را ا  ایم هواهاد داد. با این دال تفیررریررری کردن به  عالیت های بازرگانی و تراری نیاز دارد. 

 ج تفییی سازی تقویت نرایاد. مااط  شهری  باابراین مااط  روستایی باید روابطشان را در شبمه بازار به ماظور  رربفشی نتا

به عاوان گره های اصرلی در شربمه بازار عر  می کااد. اتیرال  ماطقه روسرتایی به شربمه بازار شرام  وریان کا ،هدمات،مردم، 

اد مااط   تر از هره اطالعات می باشررد. با این ووود وریانی نامتوازن مرمن اسررت به وهوع بتیوندد و به ادترال زیدانم و مهب

  8تواند   به پیوند سرالب بین روسرتا و شرهر روسرتایی از نظر  هدرت  انه زنی در سرطپ پاییای هرار  گیرند. تاها وریانی متعادل می

کررک نررایرد. تحرت  این شررررا طی، ماراط  روسرررترایی می توانارد ارزر ا  وده  زم را برای کرا هرای هود ایرراد نررایارد و در 

تر در تیرادب دانم و اطالعات و سرتس توسرعه اهتیراد محلی کرک  درآمد کا ی  برای پیشرر ت بیم نتیره با  دسرتیابی به 

 نرایاد.

توسرررعه مااط  یا مراک  شرررهری کو ک یک راه رلبه بر این ناهرفوانی در رابطه با هدرت  انه زنی اسرررت. این مراک  

و  رآورنده محیرو ت روسرتایی را برعهده شرهری کو ک نقم ت مین کااده هدمات شرهری و هرقاین  نقم گرد آورنده  

شرهر د اع  و   -هواهاد داشرت.روندیالی از این دیدگاه توسرعه مراک  شرهری کو ک  به ماظور تقویت پیوند سرالب  بین  روسرتا

شرهری مووود برای -پشرتیبانی می نراید. وی اسرتد ل می کاد که سره دلی  عرده پشرت ا رات زیان آور الروهای پیوند روسرتا

اط  روسرتایی ووود دارد.  این د ی  شرام  عدم مراک  شرهری کو ک هاب  دسرترسری،تدارک ناکا ی اممانات و تسرهیالت  ما 

( رویمرد اگروپولیتن را  1975)9ها در مااط  روسرتایی اسرت.  ریدمن و داگالدبرای مااط  روسرتایی و  ان وای بین اسرتقرارگاه

می نرایاد. این رویمرد شررام  تررک  برنامه های توسررعه برای یک ماطقه    در مراک  شررهری کو ک در دال توسررعه، پیشرراهاد

( رویمرد اگروپولیتن بر اسررراد  2003)10نیر می براشرررد. طب  نظر پرادهن  150000ترا 50000روسرررترایی برا انردازه ورعیتی بین  

گیری  به امه ری ی و تیرریبسرازی شرده که از اهتیار و اهتدار در برن اسرتراتژی توسرعه روسرتایی ما و تسره تونگ در  ین مدل

نیع مردم روسرتایی تررک  زدایی نرود در عو  روسرتاییان می بایسرت مسرتولیت کاملی را در هبال توسرعه ماطقه هود بتذیرند.  
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تمیه دارد که هود در ارتقای سرطپ دسرترسری روسرتایی به وذابیت های شرهری  11تیرریب موهعیت دهی  این رویمرد نی  روی

 مهب است.بسیار دیاتی و 

و وزارت  12 (MOA)اندون ی اولین کشوری بود که به طور کام  رویمرد اگروپولیتن را اتفاذ کرد و وزارت کشاورزی

برا این ووود دیردگراهنقم پیشرررترازی را در توسرررعره مراک  اگروپولیتن اییرا می  13(MPW)امور عرومی هرای متاوع و کاارد. 

رد. وزارت کشراورزی  اندون ی اگروپولیتن را به عاوان شرهرک کشراورزی  گوناگونی در تعریی توسرعه اگروپولیتن ووود دا

های بازرگانی رشرد و توسرعه می بی نس(ها و  عالیت-کاد که هود  به واسرطه توسرعه سریسرتب کشرت تراری )اگروتعریی می

بین توسرررعره    (MOA)تعریی  .یرابرد و در مقرابر  بره توسرررعره اگرو بی نس  در ماراط  روسرررترایی پیرامونم نی کررک می نررایرد

های کشررراورزی و تولید  اگروپولیتن و ماطقه اگروپولیتن ترای  ها   می شرررود.  ماطقه اگروپولیتن به عاوان نظامی از شرررهرک

ها تعریی شرده اسرت.  مرزهای ماطقه ای طب  هلررو هدرت اداری ترسریب نشرده اسرت  بلمه در کاادگان روسرتایی پیرامون آن

تعیین شررده اسررت.  باابر این وزارت کشرراورزی اندون ی توسررعه یک ماطقه اگروپولیتن را به   عو  بر اسرراد اهتیرراد مقیاد

کاد که از طری  هب ا  ایی پتانسی  های گوناگون برای تشوی  توسعه یک عاوان توسعه اهتیادی کشاورزی محور تعریی می

محور،پایدار و ریر متررک  بوده و توسررم مردم  نظام اگرو بی نس رهابتی طرادی و اورا می شررود.  این نظام می بایسررت مردم 

 (.2002محلی با درایت دولت اورا شود)اگرو پولیتن،

در وهت این اسرت که نشران دهد اگروپولیتن صرر ا شرام  توسرعه تسرهیالت و اممانات شرهری در مااط    MOAتعاریی  

رها و ت سریسرات  ای، بازارها به طور کا ی در نظر روسرتایی اسرت. تهیه و ت مین تسرهیالت و اممانات شرهری ماناد برا، واده، انبا

گر ته می شروند تا از این دیث مااط  روسرتایی به شرهرک های کشراورزی تبدی  شروند . داشرتن اممانات شرهری به عاوان پیم  

شررطی اصرلی برای توسرعه  عالیت های کشراورزی مد نظر می باشرد که در نتیره مووب بهبود ر اه کشراورزی می شرود. این  

 تعریی البته نا درست نیست و مرمن است بیم از دد به ساده سازی  رایاد واهعی دست زده باشد.

و باابراین تررک  و تووه بر تقویت و بهبود پیوند   14ایده اصرلی توسرعه اگروپولیتن پاسرفی به توسرعه ماطقه ای شرهر محور

ر ارتباط با مااط  شرهری باید مورد تووه هرار گر ته  شرهری اسرت. باابراین نسربی بودن توسرعه ماطقه روسرتایی د  -های روسرتا

شرود و به دسرا  آید. این موضروع بسریار مهب اسرت که تعاریی دیرری از توسرعه اگروپولیتن را وهت دسرتیابی به تعرییی رای  

و اصرطالح دیرر ( توسرعه اگروپولیتن را با اسرتیاده از تر یه این اصرطالح به د2004)15تر مورد تووه هرار دهیب. سرا ی الحمیب

کاد. کلره اگرو در زبان  تین به معاای مدیریت زمین و یا کشررت محیررو ت زراعی  تعریی می  16یعای اگرو  و  متروپولیس 

یرا  بارابراین اگروپولیس  یرا محر  مرک ی برای  عرالیرت هرای مفتلی اشرررراره دارد.  بره یرک نقطره                   می براشررررد. متروپولیس 

کادتعریی شرود.  هدمت می  17تواند به عاوان یک نقطه مرک ی که به مراک  اهتیرادی کشراورزی محور اگرو مترو پولیس می
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تواند هرقاین با توسرعه وابه های گوناگون نقم یک اگروپولیس را به عاوان یک مرک  هدمات برای توسرعه اگرو پولیتن می

 دهد.ماطقه ای با  عالیت اهتیادی کشاورزی محور مورد ت کید هرار 

(،مااط  اگروپولیتن می تواناد به عاوان ممان های مرک ی و یا اصرلی که دارای سراهتاری سرلسرله  2004)18طب  نظر انور

تواند با تووه به کارکرد  شهر کو می اشاره دارد که می-مراتبی باشاد تعریی شوند. یک اگروپولیس به طور هاص به روستا

روبی نس، رشررد کاد و توسررعه یابد. باابراین یک ماطقه اگروپولیتن می تواند به هراهاگ کااده ار از  عالیت های اصررلی اگ

تری از مااط  شرهری کشراورزی پایه در یک ماطقه کشراورزی هاص که از عاوان سریسرتری کارکردی شرام  یک یا تعداد بیم 

سرلسرله مراتب  یرایی    گردد،تعریی شرود. این مشرف  می وادد های اسرتقرار کشراورزان  طری  سرلسرله مراتب  یرایی برای
( توسرعه اگروپولیتن مدلی اسرت  2004)20مرکب از یک مرک  اگروپولیتن و مراک  تولید پیرامون می باشراد. طب  نظر راسرتدی19

شررود. در این  می  21متمی بر تررک  زدایی و تدارک زیرسرراهت شررهری در مااط  روسررتایی که در نتیره مارر به شررهرگرایی

یی به عاوان یک وابه م بت در نظر گر ته شررده اسررت که در آن مااط  روسررتایی تحو ت را به مورد شررهرنشرریای یا شررهرگرا

هرراه با توسرعه وتحو ت شرهری ماناد   22کااد. بدین ترتیب این هود به رلبه اهتیرادهای نامقیادسررت شرهری شردن ترربه می

  های نامااسررب و پرورعیت و تقلی  ماابع کرک همهاورت بسرریار زیاد به مااط  شررهری، آلودگی، ازدیاد ترا یک، اسررتقرارگا

 می نراید.

 توانیب اصطالح اگروپولیتن را به شم  زیر تعریی کایب:با ترکیب تعاریی گوناگون می

ماطقره اگروپولیتن ماطقره ای مبتای بر سررریسرررتب کرارکردی کره شرررامر  یرک ماطقره یرا ماراط  شرررهری کشررراورزی    -1

ماطقه هاص با تولیدات کشراورزی هاص می باشرد که به وسریله ووود  این سریسرتب )نظام(  تر در یک محور)اگروپولیتن( بیم 

    مشررف  و مرتاز  23بی نس  -ها، واددهای تولیدی و نظام های اگروپیوند کارکردی و سررلسررله مراتب  یررایی از اسررتقرار گاه

 تواند با ،یا بدون برنامه ری ی رسری به ووود آیدمی گردد. این ماطقه می

یک اگروپولیتن یک ممان مرک ی اسررت که به مراک   عالیت های اهتیررادی کشرراورزی پایه پیرامون هود هدمت -2

 نراید.می

توسرعه اگروپولیتن یک رویمرد توسرعه روسرتایی اسرت که توسرعه مااط  شرهری کشراورزی محور)اگروپولیس( را به -3

  24شررهر   -ه ای متوازن از طری  هب ا  ایی پیوند روسررتاعاوان بفشرری از یک سرریسررتب شررهری با هدف ایراد یک توسررعه ماطق 

 سازدبروسته و نرایان می
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 هدف توسعه اگروپولیتن

با رووع به پیشرریاه و تعریی اصررطالح اگروپولیتن می توانیب اهداف توسررعه اگروپولیتن را در درون زمیاه توسررعه بیاا   

 ماطقه ای به شم  زیر تعریی نراییب:

 .25شهر-ایراد توسعه متوازن روستا-1

 شهر.-بهبود هب ا  ایی پیوند روستا  -2

 روستایی کشاورزی محور.های  توسعه اهتیادو محیم استقرارگاه -3

 .26رشد و تردید دیات مراک  شهری کو ک- 4

 تاوع و توسعه درآمد و پایه های ر اه.-5

 تحق  یک ماطقه روستایی هود اتماء و مستق .-6

 شهر در وهت کرک به د  مسا   اوتراعی شهری.–ولوگیری از مهاورت بی رویه روستا-7 

 زیست.  بازیابی و ترمیب ماابع طبیعی و محیم  - 8

 توسعه کا های اصلی کشاورزی  رآوری شده .-9

 ت مین و تدارک زیرساهت کا ی استقرارگاه و اممانات برای یک استاندارد شهر.-10

 تهیه و ت مین زیرساهت های کا ی تولید وامماناتی که برای مردم ماطقه هاب  دسترد باشاد.-  11

 

 27معیارهای توسعه اگروپولیتن

هرای یرک ماطقره  توان مالک هرایی را در تعیین ویژگیتعراریی و اهرداف توسرررعره ماطقره ای اگروپولیتن میبرا مراوعره بره  

 دست داد:ه  توسعه اگروپولیتن به شرح ذی  ب

 کا ی شام  مااسب بودن هاک و اهلیب. 28دارا بودن ظر یت  برد -1

 تولید کا های کشاورزی عرده  رآوری شده.-2

کیلومتر و  10باشراد. )به شرم  ایده آل در شرعاع   29ورعیت در تااسرب با نیاز و اهتیراد مقیاد  دو عام  وسرعت ماطقه و -3

 شام  روستاهایی از یک تا دداک ر سه زیر بفم مفتلی(..

 اممانات و زیر ساهت های استقرارگاه شهری.-4

 داشتن زیر ساهت تولید و اممانات که برای ا راد محلی هاب  دسترد باشاد.-5

یا تعدادبیشرررتری مراک  کارکردی  شرررهری کو ک مقیاد که به لحار کارکردی بامااط  تولید کشررراورزی   شرررام  یک-6

 پیرامون یمتار ه شود.

 
25 Balanced rural-urban development 

26 Small urban centers 

27 Criteria of Agropolitan Development 

28 Carrying capacity 
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 کام .  30داشتن سیستب های مدیریت با اهتیار و استقالل -7

 دارا بودن یک سیستب آرایم  یایی کاترل شده و برنامه ری ی شده. -8

 (.32( و  ال ه)هدمات31توسعه  انویه)ساهت و تولید صاعتیتوانا سازی بفم های  -9

 دارا بودن نهادهای هوی اهتیادی وامعه محلی.-10

 ها.دسترسی کا ی به ماابع اهتیادی برای محلی -11

 

 معیارها و مالک های یک اگروپولیتن)مرکز رشد شهری با محوریت کشاورزی(

دسرررترسررری بره لحرار داهلی)برا ماراط  دیرر در درون ماطقره اگروپولیتن( و بره لحرار  هرای برا برا ترین  مرک  اسرررتقرارگراه-1

 هاروی)با دیرر مراک  شهری(.

مرک   عرالیرت هرایی برای  رآوری و توزیع تولیردات کشررراورزی)م رعره( کره برا اسرررتیراده از تررک  اممرانرات و نهرادهرای  -2

 اگروبی نس مشف  و تعریی می شود.

 

 یتنمؤلفه های توسعه اگروپول

وری (،توسرعه سریسرتب های اگروپولیتن در مااط  روسرتایی به لحار بایادی به سررت ا  ایم بهره1985طب  نظر روندیالی)

میان  و  رور کشاورزی وهت گیری شده است. این امر از طری  درایت رشد صاایع  رآوری کشاورزی)تبدیلی( کو ک و

 آید.به عالوه رشد تاوع  عالیت های اهتیادی در مرک  بازار به دست می  33مقیاد

ها با این ووود باید برای سراهت یک پیوند هب ا  ا وتعاملی بین صراایع شرهری و م ارع روسرتایی سرازماندهی  این  عالیت 

های روسرتایی و ه   اسرتقرارگاههای کشراورزی و دسرترسری بشروند. این پیوند شرام  تدارک اممانات و تسرهیالت، هدمات، نهاده

گذاری های واده ای و باشررد. سرررمایهبه ویژه در در رلبه بر ه یاه با ی تدارکات برای سررماه با تووه به ورعیت پراکاده می

ر یا ها در پیوند بین بازار با مراک  اهتیررادی ماطقه ای بسرریار مهب می باشررد.  با این ووود زمانی که هابلیت دسررترسرری به بازاراه

مرک  شرهری کو ک از روسرتاها با  باشرد، توسرعه واده های پیوند دهاده بازار و نیاز روسرتاها در سرطحی نیسرت که برای در  

و نق  بین ماطقه ای مورد نیاز باشرد. می بایسرت به ت مین آ ، مسرمن،اممانات بهداشرتی و هدمات اوتراعی در مراک  شرهری  

 اند تووهی هاص های  شد.ار بسیار دیاتیوری نیروی ککو ک که در بهبود بهره

)ریر مرتبم با م رعه( و  عالیت ها و سررگرمی های شرهری نی  باید در دسرترد باشراد به طوری  34اشرتاا ت ریر کشراورزی

(، ماراط  2001هرا کررک کاارد. طب  نظر انور)کره در عردم تشررروی  مهراورت هرا بره ماراط  و ممران هرای هراره از ماطقره بره آن

 توسعه یاباد.  35تواناد از طری  سیاست ایراد وذابیت انری ه های اهتیادیک میشهری کو 
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 های ها وسرررگرمیتوسررعه مااط  شررهری کو ک)مراک  میمروپولیتن( شررام  ت مین اممانات عرومی به عالوه وذابیت

تب د ع  اضرال  و زباله و  وا الذکر، یک مرک  تیریحی، برا، نهادهای مالی، نهادهای آموزشری، بارات و  یراهای باز، سریسر 

(، نقم هایی که باید  توسرم مرک  شرهری کو ک در ارتقای توسرعه  1988)36سریسرتب های ارتباطی می باشرد.  طب  نظر وونگ

 روستایی اییا شود، به شرح ذی  می باشاد:

 مرک  ت مین کا های بادوام و کب دوام ومیر ی.-1 

 مرک  هدمات هیوصی و عرومی.-2

 پیوند با بازارهای ب رگتر برای تولیدات روستایی.-3 

 مرک  عرضه عوام  تولید.-4

 .  37مرک   رآوری کشاورزی-5

 مرک  دانم و اطالعات.-6

سراهت ها در مراک  شرهری کو ک ،کاهم ناهرفوانی  ترین نقم تهیه و تآمین زیر ( اسرتد ل می کاد مهب2001انور )

های ریر کشررراورزی از طری  بهبود سررررمایه انسرررانی و کاربردهای تماولونیمی در مااط   وری کشررراورزی و بفم بین بهره

تواند در پایین آوردن بیماری و بهتر کردن تراز تراری کرک توسعه بفم های ریرکشاورزی می روستایی پیرامون می باشد.

اید. با این ووود این هود به شردت از طری  توانایی در ارتقای م یت های نسربی در تولیدات اصرلی ماطقه تعیین می شرود که  نر

الرللی نی  باشرد. باابراین نیاز به باید به شرم  ایده آل معیاری برای برآوردن نه تاها اسرتانداردهای ملی، بلمه اسرتانداردهای بین 

که محدود به شررایم اکوسریسرتب باشراد ووود دارد و ت مین زیرسراهت و توسرعه سریسرتب اگروبی نس   اسرتیاده از م یت های نسربی

باید در تطاب  با شررایم اکوسریسرتب و نیازهای بومی باشرد. م لیه های اسراسری یک ماطقه اگروپولیتن در ودول زیر نشران داده 

 .(2005راستدای و دیرران،  )  شده است

 
ناحیه اگروپولیتن ها در : نظام1جدول شماره   

  نظام سکونت و استقرار39 نظام اگرو-بیزنس38

 

 مرکز کارکردی شهری اصلی 

 

 

هاز کک،کبخشکحمازتا ک40بازار کشااااز  ا 

نااااخاماتاازیاکک ک اا  ااز ک باازیاماک، اششابک

،کدفخشک41شااز  ا ،ک ششبکشاا ک کعا   ک

   تشت کرگش نولمخن

یا  منک  ک هاز ک ، ک،ک ف ازلما ک  ششبک

بااشیااز اا ک ک ااماا اامااز کک ساااازلااا،ک

د  ک ک راک ر ک فاازبااات ،ر یاتاازاااز ک

ک42 خزبشر ،کاشحکیفصم کک  رتشکفضزتکک
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تواند به ارتقای توسرعه روسرتایی کرک کاد. عام  مهب دیرری که باید به دسرا  گر ه ووود مرک  شرهری کو ک می

دیرر شررهرها  ای اسررت و این که کدام یک این ماطقه را با آید، الروی  یررایی اسررت که شررام  شرربمه واده ای درون ماطقه

هایی  کااد سرریسررتبالروهای  یررایی که ارلب مااط  روسررتایی را بی م یت  ر  می  43مرتبم می سررازد. طب  نظر اسررریت

ای هسرتاد. سریسرتب هورشریدی الرویی اسرت که در آن یک ماطقه شرهری ب رو به طور مسرتقیب در درهتی، هورشریدی و شربمه

گیرد. سرریسررتب شرربمه ای الرویی اسررت که در آن مرک ی برای  عالیت ها ووود  ن دیمی و مراورت مااط  روسررتایی هرار می

ندارد. بعید اسرت که هر دوی این الروها در یک مدل اگروپولیتن ظاهر شروند. هرقاین این اسرتد ل ووود دارد که سریسرتب  

یتن می باشرد. این اسرتد ل در درهتی مرمن اسرت مااط  روسرتایی را بی م یت  ر  کاد و این نی  در تیراد با میهوم اگرو پول

مقاب  یک سریسرتب درهتی بر اسراد این  ر  می باشرد که باید گ یاه هایی برای مرک   عالیت های اهتیرادی برای رسراندن 

محیرو ت ووود داشرته باشرد. با این ووود میهوم اگروپولیتن بر روی داشرتن یک مرک  شرهری کو ک تمیه دارد تا به طور  

 مونی روستایی هدمت نرایاد. سیستب درهتی الرویی است که در شم   زیر نشان داده می شود.م  ر به مااط  پیرا

 

 
 44:سیستم منطقه ای درختی 1شکل شماره 

 

A=  شهر بزرگ   B=  شهر متوسط   C=   شهرهای کوچک   D=   مناطق روستایی 

 ( 2005مابع: راستدای و دیرران،)
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مرمن اسرت مااط  روسرتایی را بی م یت  ر  کاد،    46هدرت به وسریله یک مرک  بازار  45این اسرتد ل که یک مونوپولی

ارا ره گ یارههرابر  هبول و ماطقی می از یرک مرک  برازار در وهرت  بیم  آلترنراتیو  برای نررایرد. برا این ووود داشرررتن  هرایی 

پیوندهای بین تولیدکاادگان روسرتایی اسرت که  تولیدکاادگان روسرتایی اممان پذیر نیسرت. یک راه رلبه بر این مشرم ، بهبود  

زنی روسرتایی و ارا ه انتفا  هایی که برای پیوند پیم رو مهب و شراید وریان یمتار ه اطالعات را که در ا  ایم هدرت  انه

رت کب آن تواند با تووه به ه یاه های مربوطه و ضررودیاتی می باشراد تسرهی  نراید. ارتباطات و در  و نق  بین روسرتایی می

 در مردله اول توسعه اگروپولیتن، به مردله بعد گسترر یابد.

 

 برداری از منابع در ایرانشرکت های سهامی زراعی از منظر تحوالت  نظام بهره

ها هود  اند که برهی از آنبرداری اصررلی یا اصرری  به شرررح زیر تشررفی  داده شرردهدر تیتولونی ودید سرره نوع نظام بهره

 (53و122: ص 1377اند: )عبداللهی،  د گونه یا نوع  رعیشام  یک یا  ا 

 برداری دهقانی شام  واددهای هرد و دهقانینظام بهره •

 برداری تعاونی شام :های بهرهنظام •

 های ریررسریها یا شرکتهای ساتی، مشاعتعاونیر 

 های مشاعتعاونیر 

 تولید کشاورزی(های تعاونی  های تعاونی تولید روستایی )شرکتر شرکت

 های تولید کشاورزی( شام :برداری تراری )شرکتبهره نظام •

 ر واددهای شفیی ر شرکتی ریررسری

 های سهامی زراعیر شرکت

 های کشت و صاعتر شرکت

های عااصررر اصررلی برداری نه  قم به لحار عاوان و صررورت، بلمه از نظر نوع و ماهیت و ویژگیهای بهرهدر ایران نظام

سرازمان مدیریت، سرطپ اطالعات، تماولونی، توسرعه،  یرا و ورعیت، محیم، وسرعت و مشرفیرات اراضری و تعداد و   یعای

مشرفیرات اعیرا و کارکاان و نی  نوع ارتباط و تطاب  با شررایم طبیعی و اوتراعی محیم هود و درنیتره کب و کیی عرلمرد 

ها و  اون نوین  ها و رورمی ان اسررتیاده از نهاده  ،اه زندگی اعیرراوری و بازدهی عوام  تولید، ت مین درآمد و ر ازورله بهره

کشرراورزی، دیم محیم و ولوگیری از ضررایعات و با هره از نظر وایراه و نقشرری که در  رآیاد رشررد و توسررعه کشرراورزی  

 اند.دارند با یمدیرر بسیار متیاوت

سرراتی به مدرن   که با دیظ اسرراد مالمیت و تاها با تاییر شررم  آن از  اسررت آن نوع نظام بهره برداریسررهامی زراعی  

داده و   )سرررهرامرداری( ، برنرامره ری ی اورایی کلیره مارابع و عوامر  تولیرد کشررراورزی را تحرت مردیریرت یمترار ره و متررک  هرار

 
45 Monopoly 

46 Market center 



ونی داکب برآن نظام تیرریب سرازی های کلیدی در آن تحت  رآیادهای ورعی و متااسرب با هواعد و رویه های دقوهی و هان

 .(1376)عبداللهی،  شم  می گیرند

 های سهامی زراعیشرکتسابقه 

  .اصررالداتی در آن به عر  آمد   1351به تیررویب رسررید و در سررال   1346های سررهامی زراعی در سررال هانون شرررکت

 اصالح هرار گر ت.   هرقاین  های مذکور مورد تیویب واساساامه مربوط به این هانون نی  در سال

شررکت سرهامی    93،  1356تا    1347های  سرالدر  های سرهامی زراعی و با تووه به اسراسراامه مربوط  در اورای هانون شررکت

ها که هاوز نهادیاه نشرده بودند ماح  شردند و تعدادی نی  در آن  یتزراعی تشرمی  گردید که در وریان انقال  اسرالمی اک ر

ها تاها  هار شررکت در ها اات  شررکتاین ای که از مرروع  به گونه   پیوسرتادهبلی  ماح  شرده های  های بعد به شررکتسرال

  دهارد هود را ادامره میهیرررری(، تربرت ورام )نیر  آبراد( و گلترایرران البتره برا مو قیرت هرابر  تووهی  عرالیرت  –)اسرررالم آبراد

 .(58:  1391)دقوهی،

 
 یزراع یسهام یهاشرکت یهاویژگیبرخی 
برداران با واگذاری د  اسرتیاده مطل  و بهره متررک  بودهبرداری مبتای بر مدیریت  نظام بهره ی ازشررکت ها نوعاین  -1

و دا ب اراضرری در آن عیررویت یا ته و متااسررب با ارزر این د  و مقدار و موهعیت اراضرری مربوط و ارزر عوام  زراعی و 

 شوند.کت محسو  میعاوان سهامدار شره م دریا ت می نرایاد و باباری سه

با این دال هیروصری اسرت.  در دال داضرر و ماهیت و اسراد و سراهتار آن   رنداین شررکت ها وابسرتری به دولت ندا-2

ورعی و مشررارکتی اسررت که بر اسرراد هانون و مقررات مربوطه برای ولوگیری از هرد شرردن اراضرری و   صررورت  شررم  کار

وری ماابع آ  و هاک و بهبود مدیریت تولید، صرورت دقوهی پیدا نروده و ارکان آن نی  شرام  مررع عرومی،  ا  ایم بهره

ها ددود وظایی و اهتیارات هر کدام را تعیین نروده اسراسراامه هاص این شررکت  اسرت.هیتت مدیره ، بازرسران و مدیرعام   

 است.

و امور مربوط به کاشرت ، داشرت و  گیرندمیلیدی شرم   های مفتلی توسرهامداران، تحت مدیریت شررکت در گروه-3

های  اانکاری )ترربه شررکتگونه هرماری تحت عاوان تُ  های پس از برداشرت را نی  انرام هواهاد داد. این برداشرت و  عالیت

و   شرودمی  هبکلیه نهاده ها و اب ار و عوام  کشرت توسرم شررکت  را  اانکاریتُشرود. در هوانده می  سرهامی زراعی  عال کشرور(

  گیرد و دتی برداشرت و بفشری از مراد  داشرت که به شرم  ممانی ه اسرت نی  توسرم شررکت در اهتیار گروه تولیدی هرار می

تعل   گردد و درصردی نی  به گروه تولیدی  شرود و در هبال آن درصردی از محیرول سرهب شررکت میمیاورا    سرهامی زراعی

مابین متیاوت هواهد  تعلقه بسرته به نوع محیرول و شررایم ماطقه و هرارداد  ی. توا   در هیروص می ان درصردهای مگیردمی

درآمد سهب شرکت نی  پس از ورع درآمد ک  ناشی از هره گروه های تولیدی و کسر ه یاه های انرام شده نی  به نسبت   .بود

می ان درآمد داصر  از  عالیت هود در یمی  گردد. باابراین هر سرهامدار از دو مابع درآمدی  سرهام بین سرهامداران توزیع  می



می ان درآمدداصر  از سرود سرهام به نسربت سرهب هود از ک  درآمد شررکت  و دومی  های تولیدی شررکت عالیت ها و برنامه

 نییب هواهد برد.

ه سراهتار  ای و مدیریتی این شررکت ها بر اسراد ترار  و نرونه های مو   مووود در کشرور به گونه ای اسرت که ب-4

و توسرعه صراایع دامتروری و شریالت ، توسرعه ممانی اسریون و   ییی  اممان اسرتقرار صراایع کشراورزی و تبدیلی و وانبی روسرتادل

آن های وابسرته به ماشرین آ ت و صراعت، انبارهای  ای نرهداری، امورهدمات، مووب اشرتاال زایی  می گردد. ضررن کارگاه

برای ادامه  عالیت های   تهدیدیدر مواردی که ماا ع شررران ایرا  نراید نی  که عدم دیرررور تولیدکاادگان و یا سرررهامداران  

 گردد.شرکت نیست و عرصه کشت و کار و توسعه آبادانی هرقاان با مدیریت شرکت دیظ می

اممان اصررالح و بهبود هاک ، ا  ایم و بهبود سررطپ تماولونی آبیاری، ولوگیری از هدر ر تن ماابع آ ، اسررتیاده   -5

ز می ان آ  هاب  دسرترد با مدیریت میررف آ  و اسرتیاده از سریسرتب های کب آبیاری و مدیریت کشرت و کار ا  ایم  بهیاه ا

 می یابد.

دلی   ه هابلیت انرام یمتار ه سرررازی اراضررری و اورای طرح های نوین و اصرررالح و سررراماندهی ماابع آ  و هاک ب -6

 های  ای اممان پذیر می باشد.مدیریت وادد و صحرابادی

هریشره    هاکه مدیریت و نرهداری و پایداری آن  کاادایراد میهای کالنی را  طرح ها و پرونه های توسرعه ای سرازه -7

به دلی  مدیریت وادد و شرم  دقوهی آن توان مدیریت ماابع آ    ی سرهامی زراعیهاشررکت.از معیرالت کلیدی بوده اسرت

های ایراد شررده را در وهت ا  ایم  م شررده و تاسرریسررات و سررازههای انراگذاریو هاک و دیاظت و نرهداری از سرررمایه

 وری و تولید دارا می باشاد.بهره

ایراد و توسررعه صرراایع تبدیلی کشرراورزی، انبارهای  ای نرهداری محیررو ت کشرراورزی، صرراایع سررورتیاگ و  -8

سرود داصر  از ارزر ا  وده کا های  رآوری شرده را  هسرتاد وبادی، صراایع وانبی روسرتایی ممر   رهه تولید نی   دروه

، زمیاه   هاکه هود این صرراایع و مشررار  و هدمات  ای مرتبم با آنآن . ضرررن کادمینیرریب سررهامداران و وامعه روسررتایی  

د. در این راستا زنریره توسعه کشاورزی روستا مبتای بر تحرک صاعتی  نآوراشتاال زایی و توسعه مااط  روستایی را  راهب می

و ایراد کارگاه های صراایع دسرتی  و درف و مشرار  ریرکشراورزی سروا پیدا هواهد    ییبه سررت توسرعه صراایع وانبی روسرتا

شررمی  این واددها در های تیریحی را با تووه به هانون تکرد و زمیاه های تاسرریسررات ر اهی و اممانات بهداشررتی و مرروعه

 نراید. های سهامی زراعی را به  الروهای توسعه روستایی  تبدی  میبرهواهد داشت ، این وضعیت شرکت

زنریره های ا قی تولید شرام  توسرعه دامتروری، توسرعه بارات، توسرعه شریالت و آب یان و توسرعه وار  و مرتع در  -9

زمیاره هرای رشرررد کشررراورزی پرایردار و توسرررعره    ، رآوری و توزیع و میررررفکارار زنریره هرای عرودی تولیرد، پس ازتولیرد،  

 د.نرا در ترامی ابعاد  راهب می ساز  ییکشاورزی مدرن و توسعه روستا



های بازرگانی و زیرسراهت برهی  این شررکت ها به دلی  مدیریت وادد و کاترل بر تولید و توزیع و به دلی  توسرعه -10

شررایم ر اه و   در وضرعیت زیرا  ،ندشروهای وسریع در تباد ت تراری وارد تواناد در مقیادمیووود انبارهای  ای و نرهداری  

ها و ارتباطات و سرطپ درآمد و اممانات بهداشرتی و آموزشری مااسرب مردم ، این مهب که در شررایم ای راهوضرعیت توسرعه

که در   و در صرورتی در آن شررایمها  ن شررکتای  گردد.می راهب    اسرت،کشراورزی تراری که یمی از مولیه های تعیین کااده  

روند بازار تعیین کااده  در  هوشررادی و پیم بیای تحو ت بازار و نوسرانات هیرت ،  و باای هرار گیرند هب پیوسرتهه  های بشربمه

و از هدرت   نرایاد.برنامه ری ی و تولید و کشررت را با شرررایم اهتیررادی و بازار متااسررب می  ها در این دالتآن هواهاد بود.

 رهابت با یی برهوردار هواهاد شد.

های  دسرتراهسریاسرت های برنامه ری ی روسرتایی    ها،.یژه آن  و مطاب  هانون  ی سرهامی زراعیهابا تاسریس شررکت -11

 هواهد شد. عرلی   تریماسرب به شم ، توسم هود مردم و با مدیریت آنان گوناگون 

اسرتیاده از اراضری بایر و مسرلو  الرایعه دولت  راهب می آید و سرطپ زیر کشرت توسرم  اممان ها  توسرم این شررکت-12

مدیریت ماابع آ  و هاک و وار  و مرتع تحت یک سازماندهی  ای    . به این ترتیببمردم و با مدیریت آنان ا  ایم می یابد

 و مشف  و معای دار، شم  هواهد گر ت.

در شرم      عالیتهای مربوط به توسرعه و ر اه در وامعه روسرتایی،  ری یامههای هدف در برنیمی از مشرمالت گروه -13

ای  سریاسرت بهداشرتی و یا هر زیرسراهت توسرعه  ،پراکاده و نامشرف  و متایر ا راد و مااط  گوناگون اسرت . هر برنامه آموزشری

باایراین در هالب یک شررکت سرهامی   .و سرازه  ای برای ارا ه و ایراد و اددا  در مااط  روسرتایی با این معیر  مواوه اسرت

های تولیدی و کار در درون آن تعریی مشرفیری  زراعی کارآمد و با مدیریت مو ر وادد که مشرارکت مردم در هالب گروه

های  گر را برای هدمت به بفم ها و نهادهای توسرررعهتر نرود و انری ه سرررازمانسررره دارد، می توان وذ  این هدمات را را

 (.15: 1387)پاک نیا،  داد.روستایی ا  ایم  
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