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در توسعه  تحلیل میزان موفقیت تعاونی هاي کشاورزي استان خراسان رضوي
 کشاورزي

  
 ،  2علی اکبر عنابستانی، 1مریم هادیزاده بزاز

  ma.hadizadeh@stu-mail.um.ac.ir :دانشجوي دکتري جغرافیا و برنامه ریزي روستایی، دانشگاه فردوسی مشهد   -1
anabestani  دانشیار جغرافیا و برنامه ریزي روستایی ، دانشگاه فردوسی مشهد، گروه جغرافیا -2  um  ac  ir      

 
  

 توسعه روستایی پایداراستان خراسان رضوي از نظر دستیابی به اهداف در این تحقیق میزان موفقیت تعاونی هاي کشاورزي  -  چکیده
فراهم آوردن زمینه نتایج تحقیق نشان می دهد که تعاونی هاي تولید استان در دستیابی به اهدافی چون . بررسی و تحلیل شده است

موقع آن و در نتیجه افزایش درآمد ه الزم براي اجراي خدمات زیربنایی، دسترسی اعضا به نهاده ها به قیمت مناسب و توزیع ب
همچنین تعاونی ها توانسته اند ارتباط . درصد نقش بسیار موثري داشته اند 115.2کشاورزان و کاهش هزینه هاي تولید با امتیاز وزنی 

اما از طرف دیگر در بسیاري موارد . تسهیل نمایند 100.1مستمر با روستاییان و ارتباط روستاییان با مراکز دولتی را با امتیاز وزنی 
به طوري که تعاونی ها در ایجاد روحیه همکاري و . ست یابندل دبه اهدافی که براي آنها تعریف شده است به طور کامنتوانسته اند 

مشارکت در کار و تولید، فراهم سازي امکان ایجاد صنایع تبدیلی و فرآوري محصوالت کشاورزي و در زمینه بازاریابی محصوالت 
چندانی در بهبود زندگی روستاییان  درصد موفق عمل نکرده اند و تاثیر 13.5و  27.6، 41.7کشاورزي، به ترتیب با امتیازهاي وزنی 

  .نداشته اند
  .کشاورزي پایدار، توسعه روستایی ،خراسان رضوي ،تعاونی هاي کشاورزي - ها کلید واژه

 مقدمه .1
زمین متعلق به یک خانواده کشاورز، در  ،در اکثر مناطق ایران

وجود این شرایط، . قطعات کوچک و نامنظم پراکنده شده است
استفاده بهینه از نهاده ها، انجام کارهاي مهمترین مانع در 

کارگیري الگوي مناسب ه زیربنایی، استفاده موثر از ماشین آالت، ب
زراعی و باال بردن سطح کمی و کیفی محصوالت بوده و باعث 
اتالف آب، نیروي انسانی و منابع تولید و سرانجام فقر و مهاجرت 

  . روستاییان می شود
نوان سازمان هایی خودجوش و ناشی تعاونی هاي کشاورزي به ع

از حرکت درونی جامعه روستایی تعریف شده اند که باید بتوانند 
بدون کمک هاي دولت و تنها متکی به خود و همکاري و همیاري 
اعضاي خود، موجب رشد و توسعه اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و 

رسولی  تعاونی ها را . نیز توسعه و گسترش سازمان خود باشند
خش سوم اقتصاد می نامد که واسط میان بخش هاي دولتی و ب

خصوصی است و یک شیوه براي کاهش دخالت دولت در اقتصاد 
گلشیري و دیگران نیز خاطر نشان می سازند که   ].1[ است

 جنبه خودجوش اي گونه به بایست می مشارکت فرایند
 عظیم توان صورت این غیر در گیرد و خود به عملی

فرهادي یاري گري  ].2[ ماند خواهد بالاستفاده یمردم روستای
را از ویژگی هاي جوامع سنتی ایران می داند که از گذشته هاي 
دور و در موارد گوناگون به عنوان راه حلی براي مقابله با دشواري 
 هاي زندگی اجتماعی و اقتصادي به کار گرفته می شده است 

شروع به فعالیت تعاونی در ایران پس از قریب به نیم قرن از  ].3[
هاي کشاورزي،  هم اکنون نیز  نقش غیر قابل انکاري در ساختار 
. اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جوامع روستایی داشته و دارند

ها و به منظور اهداف زیر  تحقیق حاضر با توجه به این ضرورت
  :  انجام شده است

 وي تعاونی هاي تولید روستایی ایران و خراسان رضبررسی  •
ي تولید استان خراسان ی هاتعاون میزان موفقیتارزیابی  •

 کشاورزي پایدار اهداف توسعه در راستاي رضوي 
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ي تولید پیشنهادهایی به منظور عملکرد بهینه تعاونی هاارائه  •
  ایدارکشاورزي پدر راستاي توسعه کشاورزي 

  مبانی نظري تحقیق .2
نی ها رشد سال قبل، تعاو 150پس از تاسیس اولین تعاونی در 

بر اساس آخرین . بسیار زیادي را در نقاط مختلف جهان داشته اند
 100میلیون نفر از مردم جهان در بیش از  800آمارها، حدود 

در بسیاري از کشورها، تعاونی  ].4[ کشور، عضو تعاونی ها هستند
هاي کشاورزي مدل بسیار موفقی بوده اند و نقش مهمی در 

کوچک کشاورزان خرده پا، افزایش سازمان دهی سرمایه هاي 
 درآمد و باالخره استفاده بهینه از منابع و توسعه پایدار داشته اند 

مطالعات انجام شده در جهان نشان می دهد که امروزه اکثر  ].5[
کشورها در صدد بهره برداري از تعاونی هاي تولید کشاورزي 

اسیون طبق برآورد فدر .جهت دستیابی به توسعه پایدار هستند
، 2002بین المللی تولید کنندگان محصوالت کشاورزي در سال 

هزار تعاونی کشاورزي در سراسر جهان فعالیت می  569حدود 
شرکت تعاونی  15000به طوري که در کشور هند  .کنند

میلیون تولید کننده محصوالت کشاورزي  157کشاورزي به 
ان عضو درصد کشاورز 90در کشور کره و ژاپن. خدمت می کنند

 9477در کشور چین به تنهایی . تعاونی هاي کشاورزي هستند
 ].4[ میلیون عضو وجود داشته است 193/1تولید با  تعاونی

حتی در کشورهاي توسعه یافته نیز تعاونی ها نقش مهمی در 
در آمریکا تعاونی هاي کشاورزي حدود یک . اقتصاد روستایی دارند

. مالی را فراهم می کنندسوم از تولیدات مصرفی و نیازهاي 
هاردستی به نقش مهم تعاونی هاي تولید در کالیفرنیا اشاره می 
کند و آن را به عنوان یک استراتژي نیرومند بازاریابی محصوالت 

 70تعاونی هاي بازاریابی حدود  ].6[ کشاورزي محسوب می کند 
 درصد سایر محصوالت را بازاریابی می کنند  30درصد شیر و 

ر کشور کانادا نیز تعاونی ها نقش بسیار مهمی در توسعه د ].5[
تعاونی ها  در ناحیه ساسکاتچوان. اقتصادي و اجتماعی داشته اند

در سال . نقش مهمی را در سطوح منطقه اي بازي کرده اند
میلیارد  19/9نفر عضو  و  14400تعاونی با   1560تعداد 1996

طبق برآورد  ].7[ اند سرمایه در این ناحیه مشغول فعالیت بوده 
 50 فدراسیون بین المللی تولید کنندگان محصوالت کشاورزي،

درصد تولید کشاورزي در جهان از طریق تعاونی هاي کشاورزي 
تا  80در نروژ و نیوزلند تعاونی هاي کشاورزي  .بازاریابی می شوند

در کشور فرانسه تعاونی . درصد تولید شیر را برعهده دارند 99
درصد تولید  57درصد مواد خام کشاورزي و  60رزي هاي کشاو

تعاونی هاي تولید کشاورزي  در برزیل. کشاورزي را در دست دارند
درصد  6درصد تولید ناخالص داخلی کشاورزي و  40مسئولیت 

  ].4[ صادرات کشاورزي را بر عهده دارند
از دیدگاه جهانی تعاونی هاي تولید کشاورزي از جنبه بهبود 

لید و هم به لحاظ ایجاد اشتغال حائز اهمیت هستند و وضعیت تو
مالکیت اعضا بر تعاونی و :  از دو ویژگی برجسته برخوردارند
دانینگو خاطر نشان می  ].8[ کنترل اعضا بر سرنوشت تعاونی 

تولید کنندگان کشاورز را قادر  کشاورزي،تعاونی هاي .سازد که 

و باعث  کنندفاده ها به نحو مطلوب است می سازد که از فرصت
افزایش ثروت و قدرت میان اعضاي جامعه شده و ثبات بیشتري را 

جمعه پور نیز به این نکته  ].9[  آورندمی براي اعضا به ارمغان 
منابع  ،در چارچوب نظام بهره برداري گروهیتاکید می کند که 

زمینه و آب و خاك به صورت بهینه مورد استفاده قرار می گیرد 
فراهم می اي مشارکت و همکاري سازمان یافته مردم مناسبی بر

در کشور  ي تولیدلهسایی زاده  از بررسی تعاونی ها ].10[ شود 
که تعاونی ها نقش موثري در افزایش تولید  سازدنشان می خاطر 

داشته اند و به همین دلیل دولت خط و توسعه کشاورزي بازده  و
 ].11[  داده است مشی توسعه تعاونی ها را مورد بررسی قرار

 تعاونی هاي تخصصی کشاورزي در چین بررسی دنگ در زمینه 
بررسی تعاونی هاي بازاریابی محصوالت کشاورزي در ، ]12[

بررسی تعاونی هاي تولید کشاورزي  ، ]13[ نیوزلند توسط بورلند 
و بررسی تعاونی هاي تولید  ،]14[ در ترکیه توسط ازدمیر 
نشان می دهد که تعاونی ، ]15[ ارف کشاورزي در ایران توسط ع

هاي کشاورزي زمینه مناسبی را جهت توسعه کشاورزي در سطح 
  . محلی، منطقه اي و ملی بوجود آورده اند

تولید کشاورزي نقش مهمی در بهبود وضعیت   تعاونی هاي
اشتغال و درآمد روستاییان  داشته اند؛ به شرط آنکه زمینه رشد 

 2000در کشور غنا از سال به عنوان مثال . تعاونی ها فراهم باشد
کمیته هاي مشاوره اي و آموزشی توسعه روستایی و کشاورزي 

هدف اصلی تشکیل این کمیته ها کمک به . تشکیل شده است
کشاورزان و تسهیل دسترسی آنان به سطوح تجاري در تولید غذا 

ازي در نیکاراگوئه با استفاده از راهبرد یکپارچه س ].16[ می باشد 
تعاونی هاي تولید قهوه و با استفاده از فن آوري هاي مناسب و 
استفاده از روش هاي اصولی کشاورزي، بهره وري کشاورزي و 
 کیفیت قهوه تولیدي به میزان قابل توجهی باال رفته است 

در کنیا نیز حمایتهاي خارجی در زمینه آموزش منابع ].17[
 اونی ها نموده است انسانی کمک زیادي به رشد و توسعه  تع

بررسی یک نمونه موردي موفق از تعاونی هاي همچنین  ].18[
تولید شیر هند نشان می دهد که باید یک بستر مناسب براي 
اجراي اصول تعاونی ها و تمرکز بر مدیریت منابع انسانی فراهم 

 ].19[ شود تا تعاونی ها بتوانند به هدف کاهش فقر دست یابند 
. لت در توسعه تعاونی ها غیر قابل انکار استبنابراین نقش دو

مجموع مطالعات انجام شده نشان می دهد که تعاونی هاي تولید 
کشاورزي، براي حل مشکل پراکندگی و کوچکی اراضی کشاورزي 
و استفاده بهینه از منابع آب و خاك، راه حل مناسبی است و نقش 

دستیابی به  غیر قابل انکاري در توسعه کشاورزي داشته و زمینه
بسیاري از  بدیهی است . توسعه پایدار روستایی را فراهم می آورند 

چالش هایی که در حال حاضر بسیاري از تعاونی هاي کشاورزي 
حمایت با آن مواجه هستند، توسط دولت ها برطرف شده و با 

  دستیابی کامل به اهداف مورد نظر امکان پذیر شده استدولت 
]20.[  

 ورزي در استان خراسان رضويتعاونیهاي کشا .3
 1254در مجموع ) 1390تا پایان خرداد ماه (در حال حاضر 
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که این تعاونی ها با تحت . تعاونی تولید در کشور ایجاد شده است
عضو هستند  و   380514روستا داراي  5293پوشش قرار دادن 

هکتار از اراضی کشاورزي را به صورت آبی و دیم  5/4011280
  ). 1جدول (برند زیر کشت می 

  
مقایسه تعاونی هاي تولید روستایی استان خراسان : 1جدول 

  رضوي نسبت به سایر استانها و ایران

  
  ].21[ سازمان جهاد کشاورزي خراسان رضوي   منبع 

  
استان خراسان از جمله استانهاي فعال در ساماندهی و تشکیل 

طح زیر این استان از نظر س. تعاونی هاي تولید کشاورزي است
کشت محصوالت زراعی در رتبه دوم و در تولید محصوالت زراعی 

). 1387سازمان مرکزي تعاون روستایی، (در رتبه سوم قرار دارد 
مشخصات کلی تعاونی تولید استان خراسان رضوي را در  1جدول 

مقایسه با استان خراسان جنوبی و شمالی و کل ایران نشان می 
ی شود در استانهاي خراسان شمالی، همانگونه که مالحظه م. دهد

تعاونی تولید تشکیل شده است  216جنوبی و رضوي در مجموع 
 539447روستا و حدود  769نفر از روستاییان را در  73509که 

  . هکتار از اراضی کشاورزي را  تحت پوشش دارند
شهرستان، تعداد  25در استان خراسان رضوي تعاونی ها، جمعا 

هکتار  280963نفر روستایی و  51672د روستا و تعدا 150
بدین ترتیب از مجموع  .اراضی کشاورزي را تحت پوشش دارند

درصد  12تعاونی هاي تولید کشاورزي کشور، یک هشتم یا 
 7درصد از روستاهاي کشور و  8.5درصد اعضا،  13.6تعاونی ها، 

  .  درصد از اراضی کشاورزي در استان خراسان رضوي قرار دارند

 شناسی تحقیقروش  .4
شهرستان استان  25در این تحقیق تعاونی هاي کشاورزي در 

خراسان رضوي از نظر میزان موفقیت در توسعه کشاورزي پایدار 
نفر  30جهت انجام پژوهش تعداد . مورد بررسی قرار گرفته است

از کارشناسان متخصص در امور تعاونی هاي استان که به نحوي 
هاي تعاونی هاي تولید استان  در تصمیم گیري ها و فعالیت

خراسان رضوي دخالت داشتند، شامل مدیران جهاد کشاورزي، 
کارشناسان ترویج و نظامهاي بهره برداري و مدیر عامالن تعاونی 

  . ها انتخاب شدند
روش گردآوري اطالعات و داده ها به دو روش کتابخانه اي و  

ب،  مقاالت میدانی صورت گرفته که در روش کتابخانه اي از کت
( محقق ساخته  و آمارها و در روش میدانی از پرسشنامه مختلف

میزان موفقیت براي ارزیابی  .استفاده شده است) سواالت وزنی 

شاخص مبناي  15استان خراسان رضوي، تعاونی هاي کشاورزي 
ارزیابی تعاونی ها قرار گرفته اند و براي هر شاخص امتیازي در 

نشان دهنده اهمیت و وزن آن از دید نظر گرفته شده است که 
در این پرسشنامه به ازاي هر شاخص، لذا . کارشناسان می باشد

یک سوال در نظر گرفته شده است و پاسخ هاي هر سوال به 
اهمیت کم ) اهمیت خیلی کم ب) صورت پنج گزینه اي شامل الف

اهمیت زیاد، تعیین ) اهمیت نسبتا زیاد ه) اهمیت متوسط د) ج
 23از تکمیل پرسشنامه ها توسط کارشناسان، تعداد  پس. شد

پرسشنامه قابل استفاده تشخیص داده شد و داده هاي الزم براي 
رتبه بندي و نیز تعیین وزن شاخص ها با روش آنتروپی فراهم 

  .شد

 یافته هاي تحقیق .5
جهت بررسی میزان موفقیت تعاونی هاي تولید روستایی 

به اهداف فوق، سواالت وزنی  استان خراسان رضوي در دستیابی 
که در پرسشنامه نیز لحاظ گردیده بود از کارشناسان مختلف 

شاخص، با روش  15با انجام محاسبات آماري وزن . پرسیده شد
   :حاصل شده است 2در جدول آنتروپی 
  
  وزن دھی و رتبھ بندی میزان موفقیت تعاونی ھا: 2جدول 

  

عات، میزان موفقیت تعاونی با توجه به رتبه و وزن هریک از موضو
هاي تولید در دستیابی به اهداف توسعه کشاورزي پایدار، در زیر 

  :اولویت بندي، بررسی و تحلیل شده اند
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تحلیل میزان موفقیت تعاونی ها در فراهم نمودن خدمات  .5.1
 زیربنایی و نهاده ها

ترین نهاد براي  بهترین و مطمئنتعاونی هاي تولید روستایی 
در سطح روستا می  ره اقتصادي محصوالت کشاورزيمدیریت زنجی

یکی از مهمترین وظایف تعاونی ها تامین نهاده ها از قبیل . باشند
کود، سم و بذر اصالح شده به قیمت مناسب و توزیع به موقع آن 

بررسی انجام شده نشان می دهد که تعاونی هاي تولید  .است
موفق  115.2وزنی روستایی در دستیابی به اهداف زیر با امتیاز 

  :عمل کرده اند
 فراهم شدن زمینه الزم براي اجراي خدمات زیربنایی •
دسترسی اعضا به نهاده ها به قیمت مناسب و توزیع  •

 بموقع آن
افزایش درآمد کشاورزان و اعضا و شرکت در کاهش  •

  هزینه هاي تولید
تعاونی هاي تولید استان در افزایش فعالیت هاي توزیعی و تولید  

تصادي کردن فعالیت ها در کنار کاهش و بهینه کردن مصرف و اق
ها و افزایش درآمد  سموم و کودهاي شیمیایی ضمن کاهش هزینه

 1نمودار . به توسعه کشاورزي پایدار کشور کمک نموده اند
 1387-1386فعالیتهاي توزیعی و تولیدي تعاونی ها طی سالهاي  

تعاونی هاي استان  مقایسه فعالیتهاي توزیعی. را نشان می دهد
نشان می دهد که   1387و  1386خراسان رضوي طی سالهاي 

فعالیت تعاونی هاي استان در زمینه توزیع کاالهاي یارانه اي 
درصد ، توزیع مواد سوختی  31درصد ، توزیع کاالهاي مصرفی 23
. درصد افزایش داشته  است 10درصد و در توزیع آرد 10

درصد کاهش و در توزیع  43یی همچنین در توزیع سموم شیمیا
در فعالیتهاي .  درصد کاهش را نشان می دهد 23کود شیمیایی 

درصد افزایش تولید  83تولیدي نیز در تولید گندم و جو بذري 
  . داشته است

  

  
  ].22[فعالیتهاي توزیعی و تولیدي تعاونی ها : 1نمودار 

  

ستاییان تحلیل میزان موفقیت تعاونی ها در ایجاد ارتباط با رو .5.2
  و مراکز دولتی

بررسی انجام شده نشان می دهد که تعاونی هاي کشاورزي در  
  :موفق عمل کرده اند 100.1دستیابی به اهداف زیر با امتیاز وزنی 

 ارتباط مستمر تعاونی ها با روستاییان  •
  ارتباط مستمر تعاونی ها با مراکز دولتی •

ف یظابه موجب وتعاونی هاي تولید استان خراسان رضوي 
حلقه رابط بین کشاورزان و دولت و دیگر سازمان هاي  قانونی خود
 .تلقی می شوند کننده خدمات بخش کشاورزي تکمیلو اقتصادي 

این ارتباط باعث می شود بازارهاي مناسب و مطمئن پیدا کنند، 
در نتیجه توان اقتصادي خود را تقویت کرده و به عالوه با شرایط 

    .مکانات دیگر سازمان ها استفاده کنندآسان تري از منابع و ا

تحلیل میزان موفقیت تعاونی ها در ایجاد واحدهاي اعتباري و  .5.3
 افزایش راندمان

بررسی انجام شده نشان می دهد که تعاونی هاي کشاورزي در 
درصد موفق عمل  85.2دستیابی به اهداف زیر با امتیاز وزنی 

  : کرده اند
جاد واحدهاي اعتباري ایجاد امکانات مناسب براي ای •

  در داخل شرکتها
افزایش راندمان آبیاري و افزایش سطح زیر کشت آبی  •

  و به تبع آن افزایش میزان تولید در واحد سطح
عامل اعتبار و کمبود استان خراسان رضوي در بخش کشاورزي 

ویژه کشاورزان خرده پا که ه آن براي کشاورزان و تولیدکنندگان ب
یکی از معضالت و مشکالت  ،از بنیه مالی ضعیفی برخوردارند

ه هر زمان که تسهیالت اعتباري بیشتر و بلذا . می باشدبزرگ 
می تر در اختیار نیازمندان واقعی این بخش قرار  طریق آسان

نقش غیر قابل  تولیددر افزایش تولیدات و باال رفتن کیفیت  گیرد،
هاي تامین نیاز اعتباري تعاونی  یکی از راه .ي داشته استانکار
که طیف وسیعی از کشاورزان و روستاییان را تحت پوشش  تولید

آنان و  جذب وجوه نقدي سرگردان و بالاستفاده خود قرار داده،
که ضمن  ؛باشد ها میتعاونی ایجاد واحدهاي اعتباري در داخل 

قادر به تامین بخش قابل ، اعضا رفع پاره اي از نیازهاي معیشتی
در قالب پرداخت تسهیالت  تعاونی هاتوجهی از اعتبار مورد نیاز 

ایجاد امکانات مناسب براي تعاونی هاي تولید استان با  .باشد می
 85.2ایجاد واحدهاي اعتباري در داخل تعاونی ها با امتیاز وزنی 

با  . درصد، نقش مهمی را در رفع نیازهاي مالی اعضا داشته اند
ایجاد زمینه هاي مناسب که در باال به اشاره شد تعاونی هاي 

افزایش راندمان آبیاري و افزایش سطح زیر استان نقش مهمی در 
کشت آبی و به تبع آن افزایش میزان تولید در واحد سطح  داشته 

  .اند
 1387تا  1384نشان می دهد از سال  3همانگونه که جدول 

سپرده هاي جمع آوري شده و تعداد تعداد واحدهاي اعتباري، 
سازمان مرکزي . سپرده گذاران افرایش قابل توجهی داشته است

در رابطه با ایجاد و تشکیل  خراسان رضويتعاون روستایی 
و همواره در  توجه خاصی داشته ها، واحدهاي اعتباري در تعاونی

  .دباش می پی تشویق و ترغیب آنان در این خصوص
  

  حدهاي اعتباري، سپرده و سپرده گذارانتعداد وا: 3جدول 
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 سازمان مرکزي تعاون روستایی استان خراسان رضوي: منبع 
]22.[ 

تحلیل میزان موفقیت تعاونی ها در افزایش سطح  .5.4
 مکانیزاسیون و آموزشهاي فنی

بررسی انجام شده نشان می دهد که تعاونی هاي تولید روستایی 
تسهیالتی را درصد  70.5وزنی در دستیابی به اهداف زیر با امتیاز 

  : فراهم آورده اند
استفاده مشترك از ماشین آالت و تجهیزات و افزایش سطح  •

 مکانیزاسیون
 امکان ارائه آموزشهاي فنی در رده هاي مختلف •
 استفاده از تفکر خالق در تعاونی ها  •
وجود شرایط الزم براي واگذاري امور کشاورزي به شبکه  •

 تعاونی
باال بردن ضریب  هم تعاونی هاي کشاورزي یکی از اهداف م

مکانیزاسیون می باشد؛ با توجه به اینکه این ضریب در ایران 
ي استان نسبت به سایر کشورها بسیار پایین است، تعاونی ها

از طریق راه اندازي سیستم اجاره اي ماشین آالت  خراسان رضوي
نی شرکت هاي تعاو همچنین. اقدامات مناسبی انجام داده اند

با هماهنگی سازمان تحقیقات ي استان موجود در سطح روستاها
آموزش و ترویج کشاورزي نسبت به آموزش و ترویج شیوه هاي 
نوین کشاورزي، افزایش درآمد کشاورزان، افزایش بهره وري در 
بخش کشاورزي و سازماندهی به وضعیت عرضه محصوالت 

موزشی تعاونی فعالیت هاي آ 4جدول . وده اندکشاورزي اقدام نم
 .نشان می دهد 1387ها را در نیمه اول سال 

 
  1387فعالیتهاي آموزشی تعاونی ها در نیمه اول سال : 4جدول 

  
  ].22[سازمان مرکزي تعاون روستایی استان خراسان رضوي: منبع

  

تحلیل میزان موفقیت تعاونی ها دریکپارچه سازي اراضی  .5.5
 کشاورزي

کپارچه سازي اراضی با امتیاز وزنی تعاونی هاي تولید کشاورزي در ی
کوچک بودن و پراکندگی قطعات . نقش مثبتی را ایفا نموده اند% 56

امکان استفاده بهینه و مناسب از تکنیک هاي پیشرفته و  زراعی
ماشین آالت را محدود می کند و تجهیز زیرساخت ها و بهره برداري 

 .می سازدممکن  صحیح از منابع آب و خاك را مشکل و حتی غیر
یکپارچه سازي  ،اهداف تعاونی هاي تولید روستايمهمترین یکی از 

اراضی زراعی در قالب قطعات فنی و اقتصادي و ایجاد بستر مناسب 
جهت اجراي طرح هاي تجهیز و نوسازي و اجراي شبکه هاي فرعی 

و زه کشی و استفاده از سیستم هاي مدرن آبیاري از قبیل  آبیاري
از  . شار در نهایت توسعه پایدار کشاورزي استسیستم هاي تحت ف

این رو ایجاد و گسترش تعاونی هاي تولید موجب یکپارچگی اراضی 
و تجهیز و نوسازي مزارع و ایجاد زمینه الزم جهت اجراي شبکه هاي 
مناسب آب در مزارع خواهد شد و اثرات غیرقابل انکاري بر بهینه 

کشاورزي خواهد  افزایش بازده محصوالت کردن مصرف آب و
یکپارچه سازي تجهیز و  که طرحهایی امروزه در تعاونی   .داشت

افزایش  اجرا شده، سیستم هاي آبیاري جدید همراه بانوسازي اراضی 
  .عملکرد محصوالت مشهود است

تحلیل میزان موفقیت تعاونی ها در امکان ایجاد صنایع  .5.6
 تبدیلی

الن و واسطه دست دال کردنصنایع تبدیلی عالوه بر کوتاه 
ه و نمودنیز نصیب استان را ها، ارزش افزوده تولیدات این بخش 

بررسی انجام شده . تولید کنندگان می کنددرآمد بیشتري عاید 
فراهم در این خصوص نشان می دهد که  تعاونی هاي روستایی در 

سازي امکان ایجاد صنایع تبدیلی و فرآوري محصوالت کشاورزي 
یزان ضایعات م. درصد ضعیف عمل نموده اند 27.6با امتیاز وزنی 

و در استان خراسان رضوي زیاد  محصوالت کشاورزي در ایران
که قسمت عمده این مشکل به دلیل ناکافی بودن صنایع است 

  .تبدیلی و تکمیلی فرآورده هاي کشاورزي است

تحلیل تحلیل میزان موفقیت تعاونی ها در بازاریابی  .5.7
 محصوالت

در  تعاونی هاي تولید نشان می دهد که بررسی انجام شده
درصد نقش  13.5بازاریابی محصوالت کشاورزي با امتیاز وزنی 

طی چند سال تعاونی هاي استان موثري را ایفا نکرده اند؛ اگرچه 
اخیر با ایجاد مراکز خرید و عرضه، بستر مناسبی براي خرید و 

اهی به گ ها تعاونی. نموده اندفروش محصوالت کشاورزي فراهم 
عنوان کارگزار بخش دولتی و بر اساس قوانین و دستورالعمل ها 

اقدام به خرید محصوالت کشاورزي جهت حمایت از تولید کننده 
سیاست در حال حاضر . می نمایندو یا توافقی  به صورت تضمینی

سازمان تعاون روستایی اجراي طرح جامع خرید و فروش 
دولت در زیرا  .فقی استمحصوالت مازاد کشاورزان به روش توا

خریدهاي خریدهاي تضمینی هر ساله با زیان مواجه است اما با 
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هاي قبل به طور چشمگیري  ، زیان دولت در مقایسه با سالتوافقی
همانگونه که نمودار نیز نشان می دهد در   .کاهش یافته است

خرید تضمینی کاهش  87- 83استان خراسان رضوي طی سالهاي 
سازمان (روند رو به افزایشی را نشان می دهد و خرید توافقی 

   . )1387مرکزي تعاون روستایی استان خراسان رضوي، 
  

  
روند خرید تضمینی و خرید توافقی محصوالت :  2نمودار 

  ].22[کشاورزي استان

 نتیجه گیري و پیشنهادات .6
تعاونی هاي کشاورزي به عنوان یک تشکل محلی زمینه مناسبی 

اجراي برنامه هاي توسعه کشاورزي بوجود را براي همکاري و 
تعاونی هاي تولید  .آورده و نقش مهمی در کشاورزي پایدار دارند

کشاورزي از طریق یکپارچه سازي اراضی، افزایش سطح زیر 
کشت، افزایش راندمان، بازاریابی محصوالت کشاورزي، کاهش 

ز استفاده ا.. هزینه هاي ناشی از حمل و نقل، خرید نهاده ها، 
تالش جمعی در مراحل کاشت، داشت و برداشت و مبارزه با 

می توانند منشا ... بیماریها و آفات نباتی، تهیه منابع مالی الزم  و 
تحوالت اساسی در نظام کشاورزي شده و زمینه دستیابی به 

هدف از ایجاد   ].23[ را فراهم آورندکشاورزي توسعه پایدار 
صادي کردن فعالیت ها در کنار ، افزایش تولید و اقتتعاونی ها

ها از قبیل سموم و کودهاي شیمیایی و  بهینه کردن مصرف نهاده
ها و  باشد که ضمن کاهش هزینه بکارگیري روش هاي علمی می

این  .افزایش درآمد به توسعه کشاورزي پایدار کشور کمک نماید
بررسی نشان می دهد که تعاونی هاي کشاورزي استان در 

هداف با مشکالتی مواجه هستند و این مساله یک دستیابی به ا
بنابراین . راهکار اساسی را جهت توفیق بر مشکالت ایجاب می کند

بهره برداري موثرتر از تعاونی ها و دستیابی به توسعه کشاورزي 
در این . پایدار از مواردي است که باید توسط دولت پی گیري شود

  : راستا راهبردهاي زیر پیشنهاد می شود
ف قانونی خود، از یبه موجب وظا استان هاي کشاورزي تعاونی
تهیه و ایجاد زمینه الزم براي اجراي خدمات زیربنایی، طریق 

نقش ) پرداخت یارانه غیرمستقیم(توزیع نهاده هاي کشاورزي 
افزایش راندمان آبیاري و افزایش سطح زیر کشت آبی و مهمی در 

موجبات  داشته وان ییروستابه تبع آن افزایش میزان تولید 
و ایجاد انگیزه الزم جهت استقرار دائم اعضا در  افزایش درآمد

بنابراین  .فراهم می سازندرا روستا و فعالیت در بخش کشاورزي 
استفاده از ظرفیت هاي ناشناخته اي که براي تعاونی ها وجود 

ولی از آن استفاده نمی شود ) ظرفیت هاي قانونی و سیاسی(دارد 
 .  ند موجبات بهره برداري بیشتر از تعاونی ها را فراهم کندمی توا

با توجه به اینکه سرمایه و منابع مالی الزم مهمترین عامل در 
موفقیت فعالیت تعاونی ها محسوب می شود؛ بازنگري در نحوه 
تامین اعتبارات مالی توسط دولت، ایجاد تسهیالت الزم جهت 

ق هاي اعتباري جدید می جذب منابع مالی بانکی و ایجاد صندو
تواند زمینه هاي افزایش نقدینگی را در تعاونی هاي تولید استان 

از طرف دیگر فراهم نمودن زمینه اي مناسب جهت . فراهم سازد
ایجاد واحدهاي اعتباري توسط اعضا، می تواند ضمن جذب وجوه 
نقدي سرگردان و بالاستفاده آنان بخش قابل توجهی از اعتبار 

  .ز تعاونی ها را تامین کندمورد نیا
با سرمایه گذاري در ایجاد صنایع تبدیلی و فرآوري محصوالت 
کشاورزي و دامی، می توان موجبات توسعه پایدار کشاورزي و 
روستایی را در زمینه هاي ایجاد اشتغال و درآمد، کاهش ضایعات 
و افزایش ارزش افزوده، توسعه صادرات و درآمد غیر نفتی، کاهش 

ت و جلوگیري از خروج ارز، جلوگیري از نوسانات شدید واردا
قیمت ها، توسعه و تعمیم بهداشت مواد غذایی، توسعه و ایجاد 

 .مراکز اطالع رسانی فنی فراهم نمود
قبل از آن که  عدم موفقیت تعاونی هاي تولید در بعضی زمینه ها

ن و به اعضا تعاونی مربوط باشد به ساختار تعاونی ها، اصول و قوانی
به طوري که در بسیاري موارد . مسئوالن دولتی مربوط می شود

تعاونی ها از جهت عرضه و بازاریابی محصوالت به دولت و شرکت 
لذا خود کشاورزان و روستاییان . هاي نیمه دولتی وابسته هستند

.  درکنترل و تامین مالی تعاونی ها نقش چندانی نداشته اند
حاشیه قرار دادن مردم، از طریق  بنابراین الزم است به جاي در

تعاونی ها به آنان قدرت و اختیار و امکان مشارکت در تصمیماتی 
 ي کشاورزيتعاونی ها. که بر زندگی آنان اثر می گذارد داده شود

و تنها به رفع نیازهاي مادي و مالی داراي مزایاي متعددي هستند 
توسعه اجتماعی اعضا نمی پردازند؛ بلکه تاثیر بسیار مهمی نیز در 

 به مردم می آموزندتعاونی ها . و فرهنگی جوامع روستایی دارند
مسایل خود ، در جریان زندگی سیاسی و اقتصادي قرار دارند: که

اعضا مهارتشان را در ، را به صورت دموکراتیک حل کنند
، دهند را گسترش خود ت اقتصادي ، قدرکارآفرینی توسعه دهند

هاي نامناسب را تعدیل  قیمت، گیرندبرا  ها و صرافان جلوي واسطه
  .دنماینکاال وضع و فروش کنند و دامنه رقابتی براي خدمات  

از طرف دیگر تعاونی هاي تولید براي اینکه بتوانند بصورت پایدار 
عمل کنند به بستري مناسب نیاز دارند و این زمینه را باید دولت 

عاونی ها را محدود نه کنترل زیاد که رشد و توسعه ت. فراهم کند
سازد و نه ارائه کمک ها و دخالت هاي زیاد که استقالل آنها را از 

چهارچوب هاي قانونی درست، ضوابط و مقررات .  بین ببرد
مناسب، ارائه خدمات مشاوره اي، آموزش منابع انسانی اعم از 
اعضا و مدیران و مدیریت قوي باعث ظرفیت سازي و توانمند 

در این . ده و کلید پایداري تعاونی ها می باشدسازي تعاونی ها ش
هاي اقتصادي منظم و  راستا دولت می تواند با تدوین برنامه

حمایتهاي مالی مناسب زمینه رشد و توسعه تعاونی هاي 
توسعه کشاورزي و به دنبال آن افزایش اشتغال و درآمد و 

  . کشاورزي پایدار را فراهم نماید



www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

7 
 

 عمراج
بررسی جایگاه تعاونی ھای کشاورزی در "  رسولی، آذر سلیمان، ]١[

 .۶صفحھ  ،١٣٨٧، ١٩٧، تعاون، شماره "اشتغال مولد و کارآفرین
 

 تأثیر"مھدي،  صدیقي، خادمي حسین ، اصفھاني، زھرا، شیري گل ]٢[
 موردي بخش مطالعھ :روستاییان مشارکت میزان بر اجتماعي انسجام

 ، ١٢ سال ،توسعھ و روستا فصلنامھ ،"بروجن شھرستان گندمان،
 . ١۴٨صفحھ  ،١٣٨٨، ١شماره

 
ﬞ Ʒə ƹ    ậӨƹǎ ƃ ƻǚ ǉǚ فرھادی، مرتضی،  ]٣[ ə ậ  ẬǉﬞǛǉ Ẫ ƾǁ  Ƨ

¤ƻǃǛƞҗ ẮƃǛƾƇ ǀ ƞƹǛү ǃ  ẮƃǛƾƇ یاریگری سنتی در آبیاری و : ج اول
 .۵٣صفحھ  ،١٣٨١ .کشتکاری، مرکز انتشارات پیام نور

 
[4] International Co-operative Alliance ICA, "Statistical Information 

on the Cooperatives Movement", 2010. www.ica.coop/members. 
 

[5] Ghiasy F. G., Hosseini J. F., Malakmohammadi I, "Factors 
influencing the entrepreneurship in Iran’s agricultural 
cooperatives", Australian Jurnal of Basic and Applied Science, 3 
(2), 2009. 
 

[6] Hardesty S., "Positioning California’s Agricultural Cooperatives 
for the Future", Rural Cooperatives Center in Department and 
Resource Economics, 2006. 
 

[7] Center for the Study of Co-operative s (CSC), "Economic and 
Social Importance of the Coperative in Saskatchewan", University 
of Saskatchewan Casnada, PP. 7, 2010.  
http://www.usaskstudies.coop/research. 
 

ارزیابی تعاونی ھای تولید کشاورزی در "سعدی، حشمت هللا،  ]٨[
ǀ، "ھرستان کبودرآھنگ استان ھمدانش ƞƃǄҗ ǃ  ǛҚƃǃ ﬞ  ǀ ƹǛƾƶƌ Ƨ ،

 .١۴٠، صفحھ ١٣٨۶، ٢، شماره ١٠سال 
  

[9] Downinga M., Timothy A., Volkb Dean A, "Development of new 
generation cooperatives in agriculture for renewable energy 
research, development, and demonstration projects", Biomass and 
Bio energy, Vol. 28, Issue 5, PP.426, 2005. 
 

تحلیل رھیافت مشارکت سازمان ھای "معھ پور، محمود،  ج ]١٠[
برداری بھینھ از منابع آب، خاک و  سنتی تولید گروھی در بھره

ẮǉǛǊƧǚ Ƥү ғ،  "توسعھ روستایی ǛƬǊƬҸҗ ǀ ƹǛƾƶƌ Ƨ، ٣۵شماره ،
 .١١٩، صفحھ ١٣٧٣

 
ﬞ ƻǚ ǉǚلی،  لھسایی زاده، عبدالع ]١١[ ə ậַﬞײ ǃǛƈầ ẮƃǛƾƇ ǀ ƞƹǛү ،

 .٢٣٩-٢٣٧صفحھ  ،١٣٨٧، انتشارات سمت
  

[12] Deng H. , Huang J., Xu Z., Rozelle S., "Policy support and 
emerging farmer professional cooperatives in rural china", China 
Economic Review, Vol 21, Issue 4A. Author 1 and B. Author 2, 
(2010), PP. 13. 
 

[13] Beverland M., "Can cooperatives brand? Exploring the interplay 
between cooperative structure and sustained brand marketing 
success", Food Policy, Vol. 32, Issue 4, 2007,PP. 480 
 

[14] Ozdemir G., "Cooperative-shareholder relations in agricultural 
cooperatives in Turkey", Journal of Asian Economics,  Vol.16, 
Issue 2, 2005, PP.319 

[15] Aref  F., "Agricultural cooperatives for agricultural development 
in Iran", Life Science Journal, Vol. 8, Issue1, 2011, PP.82-85 
 

[16] Dunn, J.  R., "Development Efforts Support Commercial Farming 
in Ghana", USDA Rural Development, 2008. 
 

[17] Donovan, J. Poole, N., "Value chain development and rural 
poverty reduction: assetbuilding by smallholder coffee producers 
in Nicaragua", World Agroforestry Centre, 2011. 

 
[18] World Bank UN, "Cooperatives in Social Development", Report 

of the Providing Financial Services in Rural Areas: A Fresh Look 
at Finance Cooperatives Washington, Governance and Social 
Development Resource Centre, Lesson Learned on Cooperatives, 
2007. 
 

[19] Birchall J., "Rediscovering the Cooperatives Advantage: Poverty 
Reduction through Self help Labour Organization",  , 2003, 
http://www.uwcc.wisc.edu. 
 

[20] International Labour Conference, " Promotion of Cooperatives 
Recommendation",  Geneva ,2002,    http://www.ilo.org 
 

وزارت جھاد کشاورزی، سازمان جھاد کشاورزی استان خراسان  ]٢١[
 .١٣٩٠رضوی، خرداد ماه 

 
وزارت جھاد کشاورزی، سازمان مرکزی تعاون روستایی استان  ]٢٢[

   ١٣٨٧خراسان رضوی، شھریور 
 

 
җ Җầ Ƈ ƻǛầﬞاسالمی، عبدالحسین، ]٢٣[ ǚ ƦǉǛƗ ǃ  ұ Ƈ ӨǊƵǄҗ ẮƽǃǛƞ

ẮǉǛҚƃǃ    .۶صفحھ  ،١٣٨۵، ، معاونت ترویج و نظام بھره برداریﬞ

  

http://www.ica.coop/members
http://www.usaskstudies.coop/research
http://www.uwcc.wisc.edu
http://www.ilo.org


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

