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 چکيده

 و هاي آبياري سنتي،ها، مکانيزاسيون نامناسب، روشرويه نهادهخرد بودن اراضي، مصرف بي
هاي تعاوني توليد شرکت. روندشمار میبههاي مهم بخش کشاورزي کم از چالشعملکرد 

ی مهم در حل ند نقشتوا، ميکه در صورت مديريت صحيح استهايي کشاورزي از جمله تشکل
هاي تعاوني توليد در توسعه کشاورزي استان قم نقش شرکت حاضرتحقيق . داين مسائل داشته باش

هاي ارکان تعاوني شامل جامعه آماري تحقيق. دکنمي بررسيون چندگانه رگرسيبا استفاده از را 
صورت سرشماري و پيمايشي هاطالعات در قالب پرسشنامه ب. )نفر ١٠٢( استان قم است توليد
توزيع «، »توجه به محيط زيست« داد که متغيرهاينتايج رگرسيون چندگانه نشان . آوري شدجمع

اصالح و بهبود «و ، »کشاورزي نوينآالت ابزارکارگيري به«، »ن اعضابهتر امکانات و منابع در بي
  .بر توسعه کشاورزي استان قم دارند معنيداری ثيرأت »هاي تعاونيها و سياسترويه

  .)استان( قم کشاورزي، ةهاي تعاوني توليد روستايي، توسعشرکت :هاواژهکليد
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، واحـد علـوم و تحقيقـات، تهـران     اسـالمی  ارشـد توسـعة روسـتايی، دانشـگاه آزاد     کارشـناس ترتيب، نويسندة مسـئول و  به  
)mohsen.t1351@yahoo.com(واحـد علـوم و تحقيقـات،    اسالمی دانشگاه آزاديعی، ؛ دانشيار دانشکدة کشاورزی و منابع طب ،

 . ، واحد علوم و تحقيقات، تهراناسالمی دانشگاه آزاديار دانشکدة کشاورزی و منابع طبيعی، دانشتهران؛ و 
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  مقدمه

ل اصـلي آنهـا   ناطق روستايي سکونت دارند و شـغ از جمعيت کشورها در م ی قابل توجهبخش

رو، دستيابي به توسعه روستايي بـدون توجـه بـه بخـش کشـاورزي و      کشاورزي است؛ از اين

همچنين، مسائل بسياري چـون امنيـت غـذايي و    . بهبود وضعيت اين بخش ممکن نخواهد بود

ابودي منابعي چـون  رسيدن به خودکفايي در توليدات کشاورزي و نيز جلوگيري از تخريب و ن

ثابت دايزوندي و همکاران، (سازد جدي به بخش کشاورزي را ضروري مي آب و خاک توجه

ها در قالب يک رهيافت مهم در توسعه روستايي مـورد  پس از انقالب اسالمي، تعاوني). ۱۳۸۹

تنهـا ابـزاري کارآمـد در ايجـاد اشـتغال      گذاران قرار گرفت و نـه توجه دولتمردان و سياست

صـورت هـدف   انمندسازي و توسعه جوامع روستايي نيز بـه بلکه در تو ،وستايي قلمداد شدر

 بـراي  ابـزاري  را هاتعاوني كار الملليبين سازمان). ۱۳۸۶سعدي و همکاران، (گرفته شد  کاربه

 و فـردي  هـاي منابع سـرمايه  افزايش درآمد،كم افراد فرهنگي و اجتماعي وضع اقتصادي، بهبود

 ملـي،  درآمـد  سـطح  بردن باال و اقتصاد در توزيع عادالنه سود دموكراتيك، نظارت تأمين ملي،

اعضـا   فنـي  و دانش عمـومي  سطح ارتقاي به كمك و اجتماعي، خدمات تكميل و بهبود شرايط

 چنانچـه  کـه  است اين بيانگر تعاوني مدل مفروضات ).۱۳۸۰كار،  الملليبين دفتر(است  دانسته

 زنـدگي  سـطح  ارتقـاي  ة آننتيجـ  شـود،  تأمين تعاوني طريق از اورزيهاي کشنهاده از ترکيبي

 تـأمين  تعاوني صورتبه نه و کشاورز خانوار طريق از ترکيبات که همان هنگامي اما اعضاست،

  ).۱۳۸۴مقدم، ييو رضا يکرم( است افراد زندگي آمدن سطح پايين ة آننتيج شود،

يك تشـكل   ،حقوقي لحاظبهاري است كه بردنوعي از نظام بهره ،تعاوني توليد كشاورزي

ي مردمـي  و با اتكا بـه نيـرو   استعلمي و تخصصي  با مديريتاقتصادي توليدي كشاورزي 

ت مديره ضـمن  ئجويانه از طريق مجامع عمومي و جلسات هيو تصميمات مشاركت) اعضا(
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، المياسـ (کنـد  سيس شده و فعاليت مـي أر به مردم تسپردن كا ةحفظ مالكيت فردي با انگيز

۱۳۸۳ .(  

 از كمتـر  آن ةساالن متوسط بارندگي و شده واقع مركزي ايران خشك نواحي در قم استان

 و خـاك  محدوديت آب، محدوديت بر عالوه كه است ذكر قابل. است سال در مترميلي ۱۶۰

). ۱۳۸۹، لوهيهد( ن استاستا اين در  يکشاورز توسعه از مانع و علت شده بر مزيد هم اقليم

 بـراي  شور هايآب از استفاده و بوده ۲۰۰۰۰ تا ۵۰۰۰ بين محدوده اين در آب شوري ميزان

و  شـدن  شـور  موجـب  منطقـه  در كشـاورزي  صـحيح  وجود مـديريت  عدم و اراضي آبياري

 مسـاحت  درصـد  ۷۵ .)۱۳۸۷ران، همکاپور و يول(است  شده زمان مروربه هاخاك تخريب

 كيفيـت  نظر از هم و كميت نظر از هم ،استان كويري و مركزي بخش و قم دشت شامل ،استان

با اسـتفاده   ن استانيا يکشاورزبايد  ست که به همين دليل،روهروب جدي هايمحدوديت با آب

ـ  يهـا از روش يکـ ي. دشـو ت يريافته مدين و توسعهينو يهااز روش  يشـده بـرا  کارگرفتـه هب

 يدهـ د و سـازمان يـ تول يهـا يعـاون ل تيافته تشکيتوسعه يباال و کشاورز يوربه بهره يابيدست

يد کشاورزي است و اکثر آنهـا بـا   تعاوني تول هفدهاستان قم داراي  .است يبرداربهره يهانظام

د وظـايف خـود را   ها نتواننکه اين تعاوني له باعث مي شودمسئند اين اکمبود نقدينگي مواجه

تعـاوني در   ۷۴ ،ار ايـران اساس اطالعات مرکـز آمـ   بر .)۱۳۹۱، منزوي(خوبي انجام دهند هب

 اسـتان  در. استها متعلق به بخش کشاورزي آندرصد از  که بيستاستان قم به ثبت رسيده 

 کـاهش  درصـد  ۲/۱ قبـل،  سال به نسبت ۱۳۹۰ سال در کشاورزي بخش در اشتغال سهم ،قم

 ،نيو همچنـ  يکشـاورز  يهـا نيون ماشيزاسين بودن مکانييآالت و پانيکمبود ماش .است داشته

، يمنزو( استن استان يا ديتول يهايگر مشکالت تعاونينه از دين زميکمتر در ا يگذارهيرماس

تـا   ۱۳۸۹(ر يـ اخ الاستان در سه س يگزارش عملکرد سازمان جهاد کشاورزبر اساس  .)۱۳۹۱

الت يتسـه  يهانهيدر زم ،قابل توجه يهاتيبا وجود موفق ،د استان قميتول يهايتعاون ،)۱۳۹۲
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د يـ خر ،نيشده و همچنـ ر بذور اصالحينظ يکشاورز يهاه نهادهي، تهيح اراضيتسط ،يپرداخت

گزارش سازمان جهاد ( نددار يمحصوالت مشکالت جد يگذارمتيو ق يديمحصوالت تول

ـ ا يهـا کرديبـر اسـاس رو   که است ين در حاليا ؛)۱۳۹۲، استان قم يکشاورز ن سـازمان،  ي

ـ  يـ در اولو يمات کشـاورز الت و خـد يافت تسهيد در دريتول يهايتعاون ـ ا يت بـوده ول ن ي

  . ه استنيافتله تحقق مسئ

 و قـدرت  توزيع و روستايي توليد هايتعاوني تشكيل بين دهد كهمي نشان فائو مطالعات

ديگر از  برخيو  )Kuntoro, 2006(کانتورو  .دارد وجود دارمعنی رابطة روستاييان بين ثروت

 تـا  دهنـد مـي  بـه کشـاورزان   را هـايي فرصـت  هـا ونيتعا که ندبر اين باور نظران نيزصاحب

 ،)Nillson, 2001( نيلسـون  مطالعات اساس بر. بخشند بهبود را خود تجاري کوچک احدهايو

 اما ،اندمؤثر بودهاعضاء معلومات و نگرش دانش، آگاهي، سطح ارتقای در توليدي هايتعاوني

 بـه  مـالكي خـرده  نظام از برداريبهره امنظ تغيير و خرد هايزمين سازييكپارچه در هاآن ثيرأت

 ارتبـاط  ميزان عدم اعضا، آموزش )Briscoe, 2010( بريسكو .است بوده اشتراكي ناچيز نظام

 رهبـري پويـا   اعمـال  عدم و كشاورزي، محصوالت به بازاريابي توجه عدم عاطفي، و دروني

   .داندمي توليدي هايتعاوني هاياز چالش را مديره هيئت توسط

 يندب ايران، توليد هايمورد تعاوني در خود پژوهش در زين) ۱۳۸۴( مقدمييو رضا يمکر

) Harper, 2010(ر هـارپ . انـد نبوده موفق چندان مجموع ها درشركت اين كه اندرسيده نتيجه

واحـدهاي   بين توانمي روستايي مناطق در توليدي هايتعاوني تشكيل که با است باور اين بر

 فراهم را زايياشتغال ةزمين ،كرد مشخص را آنها ابعاد و ايجاد هماهنگي وليديغيرت و توليدي

 متشكل همگن ةمجموع يك صورتبه را ملي سرزمين ،برد باال را رفاه هايشاخص ساخت،

 .كـرد  كمـك  گيـران تصـميم  و سازانتصميم و روستاييان ارتباطي بين پل يك ايجاد به و ،كرد

 پرداختـه  کشور در برداريبهره هاي مختلفنظام مقايسه به دخو پژوهش در )۱۳۷۷( عبدالهي
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 از بعـد  عملكـرد  لحـاظ  از ،مجمـوع  در ،تعـاوني توليـد   برداريبهره نظام که دهدمي نشان و

 در هاي توليـد تعاوني ،پژوهش اين ، بر اساس نتايجهمچنين .گيردمي تجاري قرار واحدهاي

سود  و کار نيروي بازدهي در ويژههب خاص ةزمين چنددر  و اندبوده موفق نسبتاً زير هايزمينه

 :اندممتاز داشته جايگاهي کشاورزان رضايت جلب و سرانه

 مناسب زمينه ايجاد و زراعيبه عمليات زيربنايي، انجام منظوربه اراضي يكپارچگي حفظ :فني - 

 .کشاورزي هايو نهاده فنون و هاروش از استفاده و آالتماشين و ابزار کاربرد صحيح براي

 بـازده  افزايش آب، اتالف از آنها، جلوگيري از بهينه استفاده و منابع حفظ :محيطيزيست -

 هـايي از نهـاده  مناسـب  استفاده آبياري، صحيح هايروش از گيريطريق بهره از آبياري

  .منابع و آلودگي ضايعات از جلوگيري و سم و کود چون

 هـاي نظـام  سـاير  با هاتعاوني از مقايسه ة يادشدهعمطال ارزيابي بنا به نتايج مجموع، در

 توسـعه  ،آن تبـع  بـه  و توسـعه کشـاورزي   اساسـي  عوامل از يكي توليد تعاوني ،برداريبهره

  .است روستايي

البتـه،   .است ضعيف مجموع در توليد هايتعاونيکه عملکرد است  معتقد )۱۳۸۱( يکرم

 از پـس  هـاي فعاليـت  در بـوده و متفـاوت   هم با توليد مختلف مراحل در هاتعاوني عملکرد

 و همکاران يآگه. است مراحل ديگر از هترب داشت و کاشت مراحل در و تر، ضعيفبرداشت

توسـعه   در هـا نقش تعـاوني  ،لرستان استان در كشاورزي توليد ارزيابي تعاوني با نيز) ۱۳۸۶(

 اثـرات آموزشـي   ،)۱۳۸۱( اينشيو درو يقيصد مطالعه اساس بر .انددهکر ييدأت را يکشاورز

 بـر  اجتمـاعي  اقتصـادي  واحـد  اين تشكيل اما ،نيست توجه قابل توليد هايتعاوني ترويجي

 و آفـات  بـا  مبارزه بهينـه  کارگري، هايهزينه کاهش سطح، واحد در عملکرد زراعي افزايش

 أثيرت کشاورزي محصوالت انبارداري و ل بازاريابيمسائ به بيشتر توجه و زراعي هايبيماري

ت بخشـي و موفقيـ  هـا، اثر ود اين اصل اساسي در خصوص تعاونيبا وج. است مثبت داشته



  ...، سيدمهدی ميردامادیمحسن ترامشلو،             ۲ة ، شمار۱۸روستا و توسعه، سال  ةفصلنام � ۱۱۶

 

و جمعـي   بل بحث کارگزاران توسعه بوده اسـت ل قاهاي توليد همواره از جمله مسائتعاوني

فقيرتـر   هـاي گـروه  به هاتعاوني اينكه بر مبني كنندمي وارد آن بر نظران انتقاداتياز صاحب

 ،نيسـتند  تعـاوني  واقعاً هاتعاوني بيشتر ،سوم جهان درو همچنين،  دنرسانمي كمتري منافع

 ،ميـان  ايـن  در و دنشومي تحميل باال نهادهايی در سطوح از كه هايي هستندتعاونيشبه بلكه

  .است نبوده چنداني همراه موفقيت با دولت توسط هاآن كردن خوداتكا براي تالش

 هايشركت و اعضا بين ثرؤم كاركردي انسجام تقويت )Krishnaraj, 2005(كريشناراجي 

 را تعاوني امور در اعضا مشاركت ارتقای و آموزش، از اعضا منديبهره ميزان تقويت تعاوني،
 عـدم  ،)John et al., 2008(ن جـا . دانـد مـي  توليـدي  هايتعاوني موفقيت بر ثرؤم عوامل از

 .دانـد مـي  روسـتايي  توليد هايتعاوني موفقيت موانع را ازاعضا  همكاري و مساعي تشريك
 مديريت سابقه و تحصيالت سطح گرايي،جمع روحيه كه دريافت) Alexander, 2009(الكساندر 

 ميـزان  )Abbot, 2006(آبـوت   .دندار دارمعني رابطه روستايي توليد هايتعاوني موفقيت ميزان با

 اسـاتيد  علمي خميرمايه از استفاده و تعاوني قوانين نظردر تجديد نهادها، و هاسازمان همكاري

 هايتعاوني موفقيت بر ثرؤم از عوامل را روستايي توليد هايتعاوني قلمرو در دانشگاهي مجرب

 فني اطالعات كه است واقعيت اين يدؤم )Lawson, 2000(الوسون  مطالعه .داندمي توليدي

 عـدم  آموزشـي،  نيازهـاي  بـا  هـاي آموزشـي  دوره انطبـاق  عدم اعضا، سواديبي اعضا، پايين

 عدم و مختاريخود و استقالل عدم كارآمد، سازماني ساختار وجود عدم اعضا، توانمندسازي

   .است روستايي توليد هايتعاوني موفقيت بر ثرؤم موانع از اعضا پذيريمسئوليت
 اعمـال  نيـز  و هـا تعـاوني  تشـکيل  در پيراموني عوامل به توجه دليلبه که رسدمي نظر به

 بـا  کمتـر  يافتـه توسـعه  در کشـورهاي  برداريبهره نظام اين کشاورزي، هاينظام بر يريتمد

پيرامون  ايمطالعه در ،)Malayim, 2003(يم يماال .روستهروب مديريتي و سازماني مشکالت
 و چالش ترينمهم را تحقيقات و آموزش ضعف ترکيه، کشور در توليد هايتعاوني مشکالت
 اجتماعي دهيسازمان و مديريت مرکز .داندمي کشور اين در برداريبهره نظام گونهاين مشکل
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 هـاي تعـاوني  هـاي چـالش  تـرين از مهم را سرمايه محدويت) UTS, 2006(سيدني  دانشگاه

ن سـي نويسکا دانشـگاه  تعـاوني  مطالعـات  مرکـز  .دانسـته اسـت   جهـان  سراسر در کشاورزي
)UWCC, 2006 ( و نوين فناوری با شدن روهروب براي هاتعاوني یاعضا آموزش ضعفنيز 

 توليد هايتعاوني هايآسيب .داندمي هاتعاوني رشد ترين موانعمهم از را آن با شدن سازگار

 تعاوني داخلي موانع .دکر تحليل و بررسي سازمانيدرون و سازمانيبرون ابعاد در توانمي را

 تعـاوني  ارکـان  بـين  اعتمـادي يب ، ومردمي مشارکت ضعف آموزش، ضعف به مربوط عمدتاً
 و مشـکالت  سـرمايه  محـدوديت  يا فقدان ها،تعاوني از دولت جدي حمايت عدماما . ستا

اسـت   ايـران  در توليـد  هـاي تعاوني بيروني هايآسيب و موانع از کشاورزي بخش ساختاري
   .)۱۳۸۶سعدي و همکاران، (

 هـاي چيدگي فعاليـت شـرکت  از پي اکینگاهي به مطالب يادشده و متغيرهاي مورد بحث ح
تعاوني توليد در دستيابي به اهداف و لزوم نگاه جامع در راسـتاي ارتقـاي کيفيـت و کميـت     

گويي دقيق و علمـي بـه علـل و عوامـل     هاي شرکت تعاوني توليد کشاورزي و پاسخفعاليت
از يـک   ،هاي توليد در روند توسـعه کشـاورزي  با توجه به اهميت تعاوني. استمورد بحث 

، از سوي ديگـر،  هاآفريني تعاوني، و با توجه به وجود مسائل و مشکالت جدي در نقشوس
شـود و  توليد در توسعه كشاورزي استان قم بررسـي    هاي تعاونينقش شرکت الزم است که

  .است انجام پذيرفته ن راستايدر همپژوهش حاضر نيز 

 ق يتحق روش

عملکـرد  رابطـه   گرفتـه و در آن، ام انجـ  ١٣٩٣در سـال  حاضـر   همبستگي -توصيفيق يتحق
از نوع  حاضر تحقيق ،از نظر هدف. شده استبررسي  توسعه کشاورزي اب هاي توليدتعاوني
هـاي توليـد کشـاورزي    اري تحقيق شامل ارکان تعاونيجامعه آم. شودمحسوب مي کاربردي

تعـاوني   ، هفـده در اسـتان قـم   .اسـت استان قم ) بازرسان عامل، مديره، مدير تاعضاي هيئ(
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نفر  هاي توليد استان قم با احتساب ششتعداد ارکان تعاوني ،ترتيب بدين. توليد وجود دارد
محـدود جامعـه   با توجه به تعـداد   .شده استنفر برآورد  ١٠٢ر تعاوني حدود ارکان براي ه

 شماريتمام نيز گيريروش نمونه و انتخاب شدهمطالعه سرشماری برای روش  تحقيق،آماري 
منظـور  ة حاضر، بهمطالع در .شده استنفر تعيين  ١٠٢جم نمونه ح بدين ترتيب،. است بوده
 يهـا رير متغيثأتـ  يبررسـ  يز براين ياستنباطو در بخش  يفيابتدا از آمار توص ،ها ل دادهيتحل

با استفاده  يپردازشده و همچنين، دادهاستفاده  گانهون چندياز رگرس ،ر وابستهيمستقل بر متغ
 .انجام گرفته است SPSSار افزاز نرم

  ج و بحثينتا

سـطح   وه بـود  سـال  ۳۲/۴۲ان يـ گون سـن پاسـخ  يانگيـ م ،شدهيبر اساس اطالعات گردآور
درصـد   دوو  کارشناسـی  درصـد  ٥/٢٤ ،کاردانی درصد ٣/١٧ ،پلميد درصد ٢/٥٦ التيتحص

يـک   انيـ گواز پاسـخ درصد  ۳/۶۰، سابقة کار در تعاونی نيهمچن. نيز کارشناسی ارشد است
بـا   »رهيت مـد ئـ يعضـو ه « نيـز  سمت افراد مورد مطالعـه  ين فراوانيشتريب. استسال  تا پنج
   .است) درصد ۲/۹(نفر  نه يبا فراوان »بازرس«آن ن يو کمتر) درصد ۱/۵۴(نفر  ۵۳ يفراوان

  هاي توليد در توسعه فني کشاورزي نقش تعاوني
هـاي توليـد روسـتايي در     ش تعـاوني نقـ مورد مطالعه در زمينه  متغيرهايبندي  نتايج اولويت
 ، مبـارزه )٢٠٥/٠( زراعي توسط کشـاورزان  تناوب رعايت يرهايمتغکه نشان داد  بخش فني
شـيميايي بـا   گسترش مبارزه غير و) ٢٠٨/٠(ها توسط کشاورزان بيماريو  با آفات بيولوژيك

 متغيرهـاي و ) اول، دوم و سـوم (هاي نخست در اولويت ،ترتيببه ،)٢١٢/٠( هاي هرز علف
هـاي آبيـاري تحـت    شـبکه کارگيري هبو ) ٢٦٤/٠(ها توسط کشاورزان  استفاده بهينه از نهاده

  .نداهگرفت قرار) دهم و نهم( پايانیهاي  اولويتدر ) ٢٣٨/٠(فشار 
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   هاي توليد در توسعه فني کشاورزي نقش تعاوني بندي اولويت -۱جدول 

 *ميانگين متغير

انحراف 

 معيار

ضريب 

  تغييرات
  رتبه

  ۱  ٢٠/٠  ٧٢/٠  ٥٢/٣ زراعي توسط کشاورزان تناوب رعايت

 ۲  ٢١/٠  ٧٢/٠  ٤٦/٣ ها توسط کشاورزانبيماري و با آفات بيولوژيك مبارزه

  ٣ ٢١/٠ ٧٣/٠  ٤٦/٣ هاي هرز شيميايي با علفگسترش مبارزه غير

  ۴  ٢٢/٠  ٧٥/٠  ٤٣/٣ آب توسط کشاورزان منابع مديريت

  ۴  ٢٢/٠  ٧٤/٠  ٤١/٣ الت کشاورزيمحصو نگهداري توسعه انبارهاي

  ۵  ٢٢/٠  ٧٦/٠  ٤٦/٣ کاهش ضايعات محصوالت کشاورزي کشاورزان

  ۶  ٢٣/٠  ٨٠/٠  ٥٥/٣ آالت استفاده بهينه از ماشين

  ۷  ٢٣/٠  ٨٠/٠  ٤٤/٣ سازي اراضي توسط کشاورزانتسطيح و يكپارچه

  ۸  ٢٤/٠  ٧٨/٠  ٣٣/٣ پوشش انهار توسط کشاورزان

  ۹  ٢٤/٠  ٨١/٠  ٤١/٣ اري تحت فشارهاي آبيشبکهکارگيري هب

  ۱۰  ٢٦/٠  ٩٢/٠  ٤٩/٣ ها توسط کشاورزان استفاده بهينه از نهاده

   ۵= اديز يليخ، ۴= اديز، ۳ =متوسط، ۲ =کم، ۱= کم يليخ *

  هاي تحقيقيافته: خذأم

  کشاورزيی هاي توليد در توسعه اقتصاد نقش تعاوني

هـاي توليـد روسـتايي در     نقـش تعـاوني  ينه مورد مطالعه در زم متغيرهايبندي  اولويتنتايج 
، کمک به دريافـت  )۲۱۰/۰( کشاورزانافزايش درآمد  متغيرهاي که نشان داد بخش اقتصادي

 ،)۲۴۹/۰(افزايش عملکرد در واحد سطح کشـاورزان   و) ۲۳۴/۰(تسهيالت بانکي کشاورزان 
 بندي مناسب محصـوالت کشـاورزي   بستهو  )اول تا سوم(هاي نخست در اولويت ،ترتيببه
در ) ۲۹۷/۰(وري محصــوالت کشــاورزي  آگســترش صــنايع تبــديلي و فــر   و ) ۳۰۰/۰(

  .نداهگرفت قرار) هشتم و هفتم( پايانیهاي  اولويت
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  کشاورزيیهاي توليد در توسعه اقتصاد نقش تعاونيبندي  اولويت -۲ جدول
  رتبه  ضريب تغييرات انحراف معيار *ميانگين متغير
  ١  ٢١/٠  ٧٢/٠  ٤٢/٣ کشاورزان افزايش درآمد

  ٢  ٢٣/٠  ٨٠/٠  ٤١/٣ کمک به دريافت تسهيالت بانکي کشاورزان

  ٣  ٢٥/٠  ٨٠/٠  ٤٠/٣ افزايش عملکرد در واحد سطح کشاورزان

  ٤  ٢٥/٠  ٨٣/٠  ٢٧/٣ هاي کاشت، داشت و برداشت  کاهش هزينه
بازاررساني مناسب محصوالت کشاورزي 

 کشاورزان
٥  ٢٦/٠  ٨٣/٠  ٢٤/٣  

  ٦ ٢٩/٠ ٩٤/٠ ٢٢/٣ توسعه حمل و نقل محصوالت کشاورزي
وري محصوالت آگسترش صنايع تبديلي و فر
 کشاورزي

٧  ٣٠/٠  ٩٤/٠  ١٧/٣ 

  ٨  ٣٠/٠  ٩٧/٠  ٢٣/٣ بندي مناسب محصوالت کشاورزي بسته

   ۵= ادخيلي زي، ۴= ادزي، ۳ =متوسط، ۲ =کم، ۱= کم خيلي *

  هاي تحقيقيافته: خذمأ

  هاي توليد در توسعه اجتماعي کشاورزي نقش تعاوني

هاي توليد روستايي در بخش  نقش تعاونيبندي  اولويت هاي تحقيق در خصوصداده تحليل
مشـارکت  ، )۲۷۳/۰( هاي بخش کشـاورزي مشارکت در تشکل عوامل که نشان داد اجتماعي

 ،ترتيـب بـه  ،)۳۹۴/۰( اعتماد و اطمينان بين کشاورزانو ) ۳۴۸/۰( کشاورزان در عمليات زراعي
 .نداهاختصاص داد را به خود اول تا سومهاي  اولويت

  هاي توليد در توسعه اجتماعي کشاورزي نقش تعاونيبندي  اولويت -۳ جدول

  رتبه  ضريب تغييرات  انحراف معيار  *ميانگين  متغير

  ١  ٢٧/٠  ٨٨/٠  ٢٣/٣ هاي بخش کشاورزيمشارکت در تشکل

  ٢  ٣٥/٠  ٠٢/١  ٩٤/٢ مشارکت کشاورزان در عمليات زراعي

  ٣ ٣٩/٠ ٠٨/١ ٧٦/٢ اعتماد و اطمينان بين کشاورزان

   ۵= ادخيلي زي، ۴= ادزي، ۳ =متوسط، ۲ =کم، ۱= کم خيلي *

  هاي تحقيقيافته: خذمأ
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  هاي توليد در توسعه آموزش کشاورزي نقش تعاوني

در هـاي توليـد روسـتايي     نقش تعـاوني بندي  اولويت هاي تحقيق در خصوصداده تحليل
 کشاورزان در مورد ارتقاي دانش و اطالعات که عوامل نشان داد بخش آموزش کشاورزي

افـزايش مهـارت کشـاورزان در خصـوص     ، )۲۰۲/۰( توليـد محصـوالت   کاهش ضايعات
کارگيری ادوات به آموزشو ) ۲۰۵/۰( آالت کشاورزيادوات و ماشين کارگيريهاستفاده و ب
افـزايش  و ) اول تا سوم(هاي نخست  اولويت ترتيب، در، به)۲۰۶/۰( آالت سمپاشيو ماشين

و افزايش مهـارت کشـاورزان   ) ۲۳۹/۰( مصرف سموم دانش کشاورزان در خصوص کاهش
 پايـانی هاي  اولويت در )۲۳۸/۰( هاي آبياري تحت فشار شبکهکارگيري بهينه هدر خصوص ب

  .ندردا جای) نهم و هشتم(

  توليد در توسعه آموزش کشاورزيهاي  نقش تعاونيبندي  اولويت -۴جدول 
  رتبه  ضريب تغييرات  انحراف معيار  *ميانگين  متغير
کاهش  کشاورزان در مورد ارتقاي دانش و اطالعات
 توليد محصوالت ضايعات

١  ٢٠/٠  ٦٨/٠  ٣٧/٣  

 کارگيريهافزايش مهارت کشاورزان در خصوص استفاده و ب
 آالت کشاورزيادوات و ماشين

٢  ٢٠/٠  ٧٠/٠  ٤٤/٣  

  ٣  ٢١/٠  ٧٠/٠  ٣٩/٣ آالت سمپاشيادوات و ماشين کارگيریبه موزشآ
 استفاده افزايش دانش و اطالعات کشاورزان در خصوص

 شيميايي از کود بهينه
٤  ٢١/٠  ٧٢/٠  ٣٥/٣  

افزايش دانش و اطالعات کشاورزان در خصوص 
 يكجاکشتي

٥  ٢٢/٠  ٧٣/٠  ٣٥/٣  

  ٦ ٢٢/٠ ٧٩/٠ ٥٢/٣ شدهاستفادة صحيح از بذور اصالحآموزش 
 گسترش دانش و اطالعات کشاورزي در خصوص مزاياي

 تعاوني و توليد تعاون
٧  ٢٤/٠  ٧٦/٠  ٢٠/٣  

کارگيري بهينه هافزايش مهارت کشاورزان در خصوص ب
 هاي آبياري تحت فشار شبکه

٨  ٢٤/٠  ٨١/٠  ٣٩/٣  

مصرف  افزايش دانش کشاورزان در خصوص کاهش
 سموم

٩  ٢٤/٠  ٨٠/٠  ٣٩/٣  

   ۵= ادخيلي زي، ۴= ادزي، ۳ =متوسط، ۲ =کم، ۱ =کم خيلي *
  هاي تحقيقيافته: خذمأ
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  رگرسيون چندگانهبا استفاده از توسعه کشاورزي شناسايی عوامل موثر بر 

ن اسـت کـه از بـين متغيرهـاي مـورد      آرگرسيون چندگانه گام به گام حاکي از نتايج برآورد 
توزيـع بهتـر   «، »توجـه بـه محـيط زيسـت    «متغيرهـاي   )Beta( بتـا  با توجه به ميزان ،مطالعه

اصـالح و بهبـود   «، »ن کشـاورزي نـوي آالت کارگيري ابزاربه«، »امکانات و منابع در بين اعضا
 »ها و نهادهـاي جامعـه کشـاورزي   توجه به ديگر سازمان«، و »هاي تعاونيو سياست هارويه

 ٦٤ حـدود  اين متغيرهـا  رفته،همرویدارند و در توسعه کشاورزي استان قم  معنيداری ثيرأت
  .کننددرصد از تغييرات متغير وابسته را تبيين مي

 »هاي تعاوني توليدنقش شرکت« خالصه نتايج رگرسيون چندگانه -٥جدول 

  شدهضريب تعديل ضريب تعيين  ضريب همبستگي متغيرهاي مستقل
 ٤٠٨/٠ ٤١٥/٠ ٦٦٤/٠ توجه به محيط زيست

 ٥١٧/٠ ٥٢٧/٠ ٧٢٦/٠ ن اعضايع بهتر امکانات و منابع در بيتوز

 ٥٨٢/٠ ٥٩٥/٠ ٧٧١/٠ ن کشاورزينويآالت کارگيري ابزارهب

 ٦١٦/٠ ٦٣٢/٠ ٧٩٥/٠ هاي تعاونيها و سياستاصالح و بهبود رويه

 ٦٣٠/٠ ٦٤٩/٠ ٨٠٦/٠ کشاورزي ةهاي جامعها و نهادتوجه به ديگر سازمان

  هاي تحقيقيافته: خذمأ

  توسعه کشاورزي یرگرسيون الگویر ده شدضرايب متغيرهاي وارد -۶جدول 

ضريب   )B(ضريب  متغير
سطح   tآماره   )Beta(استاندارد

  معنيداری
 ٠٠٠/٠ ٤٥/٥ - ٠١/١  ثابت بريض

 ٠٠١/٠ ٤٤/٣ ٢٧/٠ ١٧/٠ توجه به محيط زيست
 ٠٠٠/٠ ٥٧/٤ ٣١/٠ ١٧/٠ يع بهتر امکانات و منابع در بين اعضاتوز
 ٠١١/٠ ٦٠/٢ ٢٠/٠ ١٢/٠ ن کشاورزينويآالت کارگيري ابزارهب

هاي هاي و سياستبهبود رويهاصالح و 
 تعاوني

٠٠٩/٠ ٦٨/٢ ١٩/٠ ١٣/٠ 

هاي جامعه ها و نهادتوجه به ديگر سازمان
 کشاورزي

٠٣٦/٠ ١٢/٠ ١٦/٠ ١٠/٠ 

  هاي تحقيقيافته: خذمأ
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  :زير استصورت رگرسيون به ةمعادل
Y = (٠/١٧٥) X  ١ + ٠/١٧٠ X  ٢ + ٠/١٢٣ X  ٣ + ٠/١٣٢ ) X  ٤ + (٠/١٠٢ ) X  ٥ + ١/٠٠٣ 

١X = توجه به محيط زيست  

٢X  =يع بهتر امکانات و منابع در بين اعضاتوز  

٣X  =ن کشاورزينويآالت کارگيري ابزارهب  

٤X  =هاي تعاونيها و سياستاصالح و بهبود رويه  

٥X  =هاي جامعه کشاورزيها و نهادتوجه به ديگر سازمان  
ظ محيط زيست و توزيع بهتر امکانات و منابع در بين حف ،رگرسيون ةبا توجه به نتيج

  .استهاي تعاوني توليد شرکت هاي اساسياز نقش اعضا

  هاشنهاديو پ يريگجهينت

ـ  نوين کشاورزي يکي از حوزهآالت کارگيري ابزارهنتيجه رگرسيون نشان داد که ب أثير هـاي ت
) ١٣٧٨( پـور امانتحقيقات  و هابررسي. توسعه کشاورزي است هاي تعاوني توليد درشرکت

  .کندمیييد أاين نکته را ت نيز
د در توسـعه  يـ تول يهـا ينقـش تعـاون  « رابطـة نشـان داد کـه   رمن ياسپ يب همبستگيضر
ايـن   .اسـت  دارمعنـی  يکشـاورز  يفنـ  و یآموزش ،ياجتماع، يبا توسعه اقتصاد »يکشاورز
 ،)Nyoro and Komo, 2005( نـايورو و کومـو  مطالعة هاي با يافته اقتصادي ةدر حوزنتيجه 

و  )Kelsey, 2008( کلسـی  و) ١٣٨٦(نژاد و همکـاران  های مرادييافتهآموزشي با  ةحوز در
باتيسـادوس   و) ۱۳۸۳(ري ازکيـا و غفـا   نتايج مطالعات هاي اجتماعي بادر ارتباط با فعاليت

)Baticados, 2004( مطابقت دارد.   
امکانـات و منـابع در قالـب     که توزيع بهتـر رگرسيون چندگانه نشان داد  برآورد نتيجه
زه در يـ جـاد انگ يا يبـرا شود کـه  پيشنهاد مي ،اين ارتباط در. استثر ؤهاي توليد متعاوني

ايـن  ت و حضـور  يعضـو  منظـور با تدوين سازوکارهاي حمايتي ويژه به ،کشاورزان منطقه
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ن يآالت نـو رابـزا  .رديـ گ صـورت  يت جـد يـ حما ، از آنهاديتول يهايدر تعاون کشاورزان
آالت و نيدر انـواع ماشـ   از جمله شرفته است که خود رايپ ياز کشاورز ينماد يکشاورز
 نيت نويريمدگيری از بهرهکار با وو کشت يارين آبينو يهاروش ،نيها و همچنبنددنباله
خـدمات   ئةکرد ارايش به رويگراتأکيد پژوهش حاضر بر  ،ن ارتباطيهمدر . دهدينشان م

پيشـبرد   ؛ همچنـين، بايـد گفـت کـه    اسـت د يتول يهايون در قالب تعاونيزاسينو مکا يفن
الزم  و پذير نيسـت های تعاوني امکانتنهايي توسط شرکتهاي توسعه کشاورزي بهبرنامه
هـاي  هاي تعاونية برنامهلوحها و نهادها در سرهمکاري و مشارکت با ديگر سازمان است
ياسـت توزيـع منـابع و امکانـات شـرکت      ام، بايـد س ؛ و سرانجکشاورزي قرار گيرد توليد

هاي تعـاون مـورد توجـه تمـام اعضـا و ارکـان       ، برنامهمچنينهعمل و  ةعرص تعاوني در
  .تعاوني قرار گيرد

 منابع 

ارزيــابي مشــارکتي تعــاوني توليــد « ،)١٣٨٦(و کشــوري، محمــود  ؛.حمدحيــدري، ش ؛.آگهــي، ح
. »)لعه موردي تعاوني توليد فرزيان استان لرسـتان مطا( PRAروستايي با استفاده از رهيافت 

 .۱۲۷-۸۳صص  ،۲۷۷، شماره ۲۷، سال مجله جهاد

  .کيهان: تهران. توسعه شناسيجامعه ،)۱۳۸۳( .غ فاري،و غ. م ازکيا،
: تهـران . هاي تعـاوني روسـتايي  هايي در جهت توانمندسازي شركتانگاره، )١٣٨٣(. ع اسالمي،

 .برداريهاي بهرهنت ترويج و نظاممعاو ،وزارت جهاد كشاورزي

دومـين كنفـرانس   . »بندي موانع صادرات در بخش تعاونبررسي و اولويت«، )١٣٩٢( .س پور،امان
  .المللي مديريت، كارآفريني و توسعه اقتصاديبين

و از عملکـرد اقتصـادي    رضـايت اعضـا  بررسـي ميـزان   « ،)۱۳۸۹(و همکـاران  . ثابت دايزوندي، م
. »هـاي روسـتايي شهرسـتان مشـهد    تعـاوني : ة مورديي، مطالعيهاي روستااجتماعي تعاوني
 .٦٤، ص ٢، شماره ٢١، سال فصلنامه تعاون

 در تعـاوني  هـاي شركت نقش مورد در كار الملليبين دفتر نامهتوصيه«، )۱۳۸۰( كار الملليبين دفتر

، ۱۱، شـمارة  ۳، سال هميار فصلنامه. »توسعه حال در  كشورهاي ياجتماع و اقتصادي رشد
 .۳۱-۲۱ صص
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 يسازمان جهـاد کشـاورز   :قم .انهيگزارش عملکرد سال، )۱۳۹۱( سازمان جهاد کشاورزي استان قم
 . استان قم

مـوردي اسـتان    مطالعـه : هاي توليد کشـاورزي شناسي تعاونيآسيب« ،)۱۳۸۶( و همکاران. سعدي، ح
 .۶۱ ص ،۲۷۷شماره  ،۲۷سال  ،مجله جهاد. »ستان کبودرآهنگهمدان، شهر

ي يهاي تعاوني توليـد روسـتا  بررسي ميزان موفقيت شرکت« ،)١٣٨١( .، عنيادرويشيو  .، حصديقي
 .٣٢٣-٣١٣، صص ٢شماره  ،٣٣دوره  ،مجله علوم کشاورزي ايران. »استان مازندران

 .برداریوزارت کشاورزی، معاونت امور نظام بهره: تهران. برداريبهره هاينظام ،)١٣٧٧. (م عبدالهي،

. »کشاورزان يديتول يهاتيدر فعال ييد روستايتول يهاياثرات تعاون يابيارزش« ،)١٣٨١( .کرمي، ع
وزارت جهـاد   ،يو اقتصـاد کشـاورز   يزيربرنامه يهاوهشژسسه پؤم يکارنامه پژوهش

 .يو اقتصاد کشاورز يزيربرنامه يهاوهشژسسه پؤم ،يکشاورز

مجلـه  . »ينـد توليـد  آهاي توليد کشـاورزي درفر آثار تعاوني« ،)١٣٨٤( .مقدم، کرضاييو . کرمي، ع
 .٣٠-١ صص ،)ييآکار وري ونامه بهرهويژه( ١٣ شماره ،اقتصاد کشاورزي وتوسعه

 ايگلخانه واحدهاي توليدي در كارآفريني توسعه موانع تحليل« ،)۱۳۸۶( همكاران و .نژاد، همرادي

 . ۱۸۴-۱۷۵صص  ،۲شماره ، ايران كشاورزي علوم مجله. »ايران در

 .سازمان تعاون روستايي استان قم: قم. گزارش عملکرد ساليانه، )۱۳۹۱( .، ميمنزو

 و ريشـو  توسعه روند« ،)۱۳۸۷( .ا ،گفتارمنشخوش و ؛.م ،ملكوتي ؛.، ماقبال كريميان ؛.پور، مولي
 و كشاورزي فنون و مجله علوم. »قم استان آبادشمس منطقه در كشاورزي اراضي تخريب
 .۶۹۱-۶۸۳صص ، ۴۶شماره  ،۱۲ سال ،طبيعي منابع

رشـد آمـوزش   . »خـرداد  ۱۵ سـد  بـرداري از ه و بهـر  احـداث  اثـرات  بررسي« ،)۱۳۸۹( .ا لو،هديه
 .۲۷-۲۴ صص، ۲شماره  ،۲۵، دوره کشاورزي
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