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  چکیده
ات زیرساختی به روستاهاي تحت پوشش و تحلیل هاي تولید در ارائه خدمارزیابی عملکرد تعاونی هدف اصلی این مقاله هدف:

  تأثیر آن در توسعه کشاورزي پایدار در شهرستان نیشابور است.
جامعه آماري تحقیق شامل  است. گرفته صورت اسنادي و میدانیصورت به اطالعات گردآوري و بوده تحلیلی - توصیفی تحقیق روش روش:

روستاي داراي تعاونی تولید در سطح شهرستان نیشابور است. ابتدا عملکرد  12هاي تولید روستایی از کشاورزان عضو تعاونی
تکنیک  شاخص از طریق 11در ارائه خدمات زیرساختی توسعه کشاورزي به روستاهاي تحت پوشش با استفاده از  هاي تولیدتعاونی

 20شاخص اجتماعی و  16شاخص اقتصادي،  13در قالب سپس پایداري کشاورزي . اندبندي شدهارزیابی، مقایسه و رتبهتاپسیس، 
  است. ها، مورد تحلیل قرار گرفتهمحیطی به تفکیک روستاهاي تحت پوشش تعاونیشاخص زیست

 398/0و  471/0، 896/0با سطح عملکرد  4و سیمرغ  5فوشنجان، سیمرغ تولید هاي تعاونیدهد نتایج تحقیق نشان می ها:یافته 
اند و پایداري هي شهرستان، خدمات فنی و زیرساختی بیشتري را به روستاهاي تحت پوشش خود ارائه دادهانسبت به سایر تعاونی

محیطی و زیست اقتصادي، اجتماعیکشاورزي در این روستاها باالتر از سایر روستاهاست. بررسی میانگین پایداري در ابعاد مختلف 
ها در زمینه پایداري دهد تعاونیکه نشان میآمد  به دست 41/2و  33/3، 74/2ها، به ترتیب در روستاهاي تحت پوشش تعاونی

محیطی ضعیف عمل متوسط و در مورد پایداري زیستکمی کمتر از اجتماعی بیش از حد متوسط، اما در زمینه پایداري اقتصادي 
روستاها و رتبه پایداري کشاورزي در  ها از نظر ارائه خدمات بهضریب همبستگی اسپیرمن، میان رتبه تعاونیهمچنین  اند.نموده

  بعد اقتصادي و اجتماعی پایداري است. معنادار میان ارائه خدمات و افزایش پایداري در دهنده رابطه مستقیم وابعاد مختلف، نشان
 است. در چند سال گذشته بوده هاآنلکرد هاي تولید و عممحدودیت تحقیق فقدان آمار و اطالعات کافی در مورد تعاونی نیترعمده ها/ راهبردها:محدودیت

به تعاونی و اعضا تعاونی مربوط باشد به میزان حمایت تخصصی و  کهآنقبل از  هاي تولیدتوسعه تعاونیراهکارهاي عملی: 
  .تکنولوژیکی دولت بستگی دارد

مورد بررسی قرار گرفته و سپس تأثیر  هاي تولید در روستاهاي تحت پوششتعاونیابتدا عملکرد در این تحقیق، : اصالت و ارزش
 تواند بر کم و کیف عملکرد کشاورزي اثر بگذارد بررسی شده است.برداري مناسب که میعنوان یک نظام بهرهها بهتعاونی

 شهرستان نیشابور ،کشاورزي پایدار خدمات زیرساختی، ،تعاونی تولید: هاکلیدواژه

                                                           
  Email:Ma.hadizadeh@gmail.com. نویسندة مسؤول: *

http://jrrp.um.ac.ir
mailto:Email:Ma.hadizadeh@gmail.com
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 مقدمه. 1
  مسئلهطرح . 1. 1

عه در حال گذار ایران، بخش کشاورزي جهت تأمین در جام
هاي اشتغال نیازهاي اساسی جامعه و توسعه ملی و ایجاد زمینه

و درآمد روستاییان و توسعه روستایی، از اهمیت و جایگاه 
اي برخوردار است. بر این مبنا حرکتی پویا و پایدار در ویژه

ت و کمیت جهت استفاده بهینه از منابع موجود، افزایش کیفی
زیست، ضرورتی بر حفظ و احیا محیط تأکیدتولید محصوالت با 

ترین مانع جهت نیل ترین و بنیاديناپذیر است. اساسیاجتناب
به این اهداف و دستیابی به توسعه پایدار کشاورزي، مربوط به 

برداري کانون و هسته مرکزي نظام کشاورزي است که نظام بهره
جانبه ن مهم با تحوالت بنیادین و همهدهد. ایآن را تشکیل می

برداري بهینه در ساختار کشاورزي از طریق نهادمندي نظام بهره
زیرا کلیه عوامل محیطی و انسانی از  ؛پذیر استو مناسب امکان

تواند کیفیت و کمیت برداري مناسب میطریق نظام بهره
  افزایش دهد. مؤثري طوربهعملکرد کشاورزي را 

از امکانات بالقوه  ايمالحظهقابلونی بخش در شرایط کن
کشور در  وخاكآبدرصد منابع  40 یعنیتوسعه کشاورزي 

درصد از  40اختیار واحدهاي خرد و دهقانی است و حدود 
(حقوقی،  تولیدات کشاورزي نیز مرهون فعالیت این واحدهاست

 مالکی به دلیلبرداري خرده. نظام بهره)261 ، ص.1391
هاي اساسی ها، با چالشن تدریجی اندازه مالکیتتر شدکوچک

- روبروست. غالب بودن ساختار سنتی و معیشتی نظام خرده
چون هایی مالکی در اغلب مناطق روستایی کشور با ویژگی

اراضی خرد و پراکنده، عدم توان استفاده بهینه از منابع تولید، 
، مدیریت ضعیف و غیررسمی، سطح پایین بودن عملکرد

جامعه  سواديکمسوادي و عات و تکنولوژي بسیار نازل، بیاطال
و ... امکان تحقق بخشیدن به اهداف توسعه کشاورزي  کشاورز

اي دهد. حل این مانع ساختاري ریشهپایدار را کاهش می
تاریخی دارد و همواره در مباحث توسعه قبل و بعد از انقالب 

برخورد شده و به طرق مختلف با آن  مورد توجه قرار گرفته
است: قبل از انقالب، نوسازي کشاورزي از طریق اصالحات 

و سهامی زراعی که  هاي کشت و صنعتارضی و تشکیل شرکت
مانع مشارکت روستاییان در توسعه روستا و کشاورزي شد و 

ها و تقسیم اراضی پس از انقالب نیز انحالل سریع این شرکت
خرد  مسئلهي بود که ازدهآن میان روستاییان، اقدامات شتاب

شدن اراضی و افزایش نظام خرده مالکی را شدت بخشید. لذا 

اجتماعی خصوصاً پس از  –هاي توسعه اقتصادي در برنامه
مالکی تحولی مطلوب در جهت حل مشکل خردهانقالب، ایجاد 

قرار گرفت.  تأکیداي تولید، مورد هاز طریق توسعه تعاونی
هاي یکی از نظام عنوانبهونی تولید برداري تعابهره توسعه نظام

برداري مناسب با شرایط اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی بهره
ترین مسائل نظام ترین و اساسیتواند مهممناطق روستایی، می

کشاورزي کشور را در این بعد کالن و ساختاري مرتفع نماید. 
هاي تولید به شکل رسمی آن توسط تشکیل و توسعه تعاونی

 ازنظر پس از انقالب خصوصاًهایی است که از برنامه دولت،
 تأکیدمورد  بسیاري از کارشناسان و متخصصان بخش کشاورزي

جمهوري  نظام کلی يهااستیسدر قرار گرفته و بدین لحاظ 
ی رسانخدماتي کشاورزي و هاتیفعالحجم عظیمی از اسالمی، 

بخش  در هاي تولیدتعاونیبه جامعه روستایی و کشاورز توسط 
 هزینه هاآن از ایجاد و حمایت برايو  شده ینیبشیپ کشاورزي

  .است اختصاص داده شده زیادي
پهنه جغرافیایی استان  ،با این نگرش در چند سال اخیر

در شهرستان نیشابور، شاهد افزایش  ویژهبهخراسان رضوي و 
بوده است. در این زمینه الزم است  تولید هايکمی تعاونی

هاي نیعه تعاووسعه کشاورزي پایدار در چارچوب توسموضوع ت
  .قرار گیردو تحلیل تولید روستایی مورد بررسی 

این اصلی تحقیق  سؤالدر چارچوب مسائل مطرح شده، 
حد  تا چهي تولید در شهرستان نیشابور هایتعاوناست که 

در بخش کشاورزي ایجاد تحولی کیفی و ساختاري  اندتوانسته
نمایند؟ بر  ار عملتحقق توسعه کشاورزي پاید در جهتد و نکن

  کند:یمرا دنبال زیر سه هدف جزئی حاضر این مبنا تحقیق 
روستایی شهرستان بررسی عملکرد تعاونی تولید  -1

 بهخدمات زیرساختی توسعه کشاورزي نیشابور در ارائه 
 روستاهاي تحت پوشش.

هاي تولید در توسعه یتعاوناثرات بررسی و تحلیل   -2
در سه بعد پایداري اقتصادي، اجتماعی و  رزي پایدارکشاو

 .محیطییستز
میزان ارائه خدمات زیرساختی کشاورزي به  مقایسه -3

افزایش پایداري یر آن بر تأثروستاهاي تحت پوشش و 
 کشاورزي.

ارائه  ازنظرهاي تولید در این تحقیق ابتدا عملکرد تعاونی
مورد وشش، به روستاهاي تحت پ خدمات زیرساختی کشاورزي
یی چون هاشاخصها با توجه به بررسی قرار گرفته و تعاونی
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سازي، تجمیع اراضی، تسطیح اراضی، پوشش انهار، ... و یکپارچه
ي کشاورزي منطبق بر مطالعات هااستیسامکان اعمال  باألخره

. پس از اندشدهکشاورزي ارزیابی  پایداري توسعهزیربرنامهو 
ها از نظر میزان عملیات اجرایی تعاونی يبندتیاولوشناسایی و 

در افزایش  هاآندر خصوص توسعه کشاورزي، جایگاه  شدهانجام
توسعه  طورکلیبهتولید، اشتغال، درآمد، مشارکت، ... و 

  مشخص شده است. ،کشاورزي پایدار
 پیشینه نظري تحقیق .2. 1

کشاورزي  توسعهي تولید بر هایتعاوندر خصوص نقش 
در العات زیادي در ایران و جهان انجام شده است. پایدار، مط

این زمینه برخی مطالعات گویاي آثار و پیامدهاي مثبت 
ي تولید بر توسعه کشاورزي پایدار است و برخی هایتعاون

ي تولید با آن هایتعاونو مشکالتی که  هاچالشمطالعات نیز 
ت مثب راتیتأثکه مانع از  اندنمودهمواجه هستند را مطرح 

نواحی روستایی و بخش طی بر یمحستیزاقتصادي، اجتماعی و 
 به شرح برخی مطالعات انجام شده کشاورزي شده است که به

  :شودیماشاره  1 جدول
  در توسعه کشاورزي پایدار هايتعاونیمطالعات داخلی و خارجی نقش  -1جدول 

  .1392ماخذ: یافته هاي پژوهش، 
  نتایج  عنوان  سال  نام محقق

ي تولید کشاورزي در استان هایتعاونبررسی اثرات   1388  اهللاحشمتي، سعد
  همدان

ي مختلف اقتصادي، هاحوزهرا در  هایتعاوندر بررسی خود عملکرد 
  محیطی ضعیف ارزیابی کرده است.اجتماعی و زیست

ي تولید روستایی نمونه هایتعاونی شناسبیآس  1388  شاهین، حاتم
  موردي بخش زرقان

ها را در دستیابی به هدف توسعه کشاورزي ضعف تعاونی نیترمهم
پایدار، کمبود منابع مالی، عدم آگاهی اعضاء و تضاد اجتماعی 

  داند.یمروستاییان 

الدین افتخاري، رکن
  اي روستاي نمونهاي الگوي توسعههاي نظریهبنیان  1391  بدري

اد تعامل در ایج ها نقشی مؤثرسازد که تعاونیمحقق خاطرنشان می
محیطی هاي اقتصادي، اجتماعی و زیستو سه عرصه عمل فعالیت

  در تحقق توسعه پایدار دارند.

1دولتر، پالت و والیما   2008 
هایی از درس- 21هاي قرن رنسانس تعاونی

 مطالعات میدانی

که عوامل مختلفی مانند دولتی  دهندیمي محقق نشان هاافتهی
عوامل در  نیترمهمنبود منابع مالی  ، ضعف مدیریت وهایتعاونشدن 

در دستیابی به هدف توسعه کشاورزي پایدار  هایتعاونعدم موفقیت 
 .اندبوده

 2009  2ن تانگوئی و اسپیلم
چه  هاي تولیديفقیران روستایی از طریق سازمان

هاي بدست آورده اند؟ یک مطالعه از تعاونی
 بازاریابی در اتیوپی

کشاورزان فقیر به دلیل نداشتن که  دهدیمنتایج تحقیق نشان 
ي تعاونی و دستیابی به هاسازمانسرمایه، تمایل به مشارکت در 

  توسعه کشاورزي پایدار را ندارند.
دنگ، هانگ، ایگز و 

  3رزول 
 

2010 
حمایتهاي سیاسی و ظهور تعاونی حرفه اي 

 کشاورزي در چین روستایی
در توسعه  اهتعاونیمؤثر نتایج حاصله حاکی از نقش  ·

  اي و ملی است.کشاورزي و روستایی پایدار در سطح محلی، منطقه

  2010 4میزهانگ 
 هاي کشاورزي در امنیتمطالعه عملکرد تعاونی

 غذایی

افزایش  در هاي کشاورزيتعاونی برجستهجایگاه  نتایج تحقیق بر
رقابت و درآمد کشاورزان و توسعه کشاورزي پایدار تأکید  قدرت

  دارد.
رافشانی، رستمی تبار، ز

نیا، اکبري و حسین
  5آزادي 

2010  
 هاي کشاورزي موفق هستند؟ مطالعهآیا تعاونی

 موردي غرب ایران

ي تولید در ایران هایتعاون که سازدیمدر تحقیق خود خاطرنشان 
در ساختاري اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی  يانکاررقابلینقش غ

 .اشته و دارندد و توسعه کشاورزي جوامع روستایی

6عارف   2011 
هاي کشاورزي در توسعه کشاورزي در تاثیر تعاونی

  ایران

هاي تولید کشاورزي در دهد که تعاونیمحقق نشان می ·
توانند زمینه مناسبی را جهت توسعه کشاورزي پایدار به ایران می

  وجود آورند.
، جلتا، شیفرو، کاسیه

 2013 7 باندو و مکوریا
پایدار مدار در کشاورزي خرده پا هاي اتخاذ شیوه

 شواهدي از روستاهاي تانزانیا
ي و آگاهی هامهارتدر افزایش  هایتعاوننتایج حاکی از نقش مؤثر 

  ي کشاورزي پایدار است.هااستیسپا براي اجراي کشاورزان خرده
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در نقاط مختلف جهان و ایران نشان  شدهانجاممطالعات 

برداري یک نظام بهره عنوانبهد ي تولیهایتعاونکه  دهدیم
بر کم و کیف عملکرد کشاورزي پایدار در سه  تواندیممناسب، 

اما  ؛محیطی تأثیر داشته باشدبعد اقتصادي، اجتماعی و زیست
 اندبودهداراي مشکالت و نواقصی  سیتأساز زمان  هاآناغلب 

و پایدار به اهداف توسعه کشاورزي  هاآنکه مانع دستیابی 
  توسعه اقتصادي، اجتماعی روستاییان شده است. یتهادرن
 تحقیق یشناسروش. 2
  قلمرو جغرافیایی تحقیق. 1. 2

محدوده مورد مطالعه این پژوهش شهرستان نیشابور 
 کیلومترمربع 14/6763باشد. این شهرستان با وسعت می

کیلومتري از  120در فاصله  ،)درصد از کل استان 5,8(معادل 
 59درجه تا  58 اسان رضوي، در مدارهاي بینمرکز استان خر

دقیقه  41درجه و  35غربی و  –دقیقه طول شرقی  17درجه و 
جنوبی قرار گرفته  –دقیقه عرض شمالی  51درجه و  36تا 

از نظر تعداد تعاونی تولید روستایی  13با  این شهرستان است
 در حال حاضر در در رتبه اول استان قرار دارد. تعاونی تولید

تعاونی تولید روستایی در بخش  12سطح شهرستان نیشابور 

اي هاي گلخانهکشاورزي و یک شرکت تعاونی در حوزه فعالیت
  کند.فعالیت می

برداران عضو تعاونی تولید تعداد کل بهره 2بر اساس جدول 
نفر و کل مساحت واحدهاي  3248در شهرستان نیشابور 

بدین ترتیب متوسط هر هکتار است.  17921برداري اعضا بهره
هکتار از  19726هکتار است. حدود  5,5برداري واحد بهره

 ها قرار دارد کهاراضی کشاورزي در حوزه عمل این تعاونی
هکتار متعلق به اعضاست. درصد عضویت اعضا از کل  17921

هاي مختلف شهرستان ها به تفکیک دهستانحوزه عمل تعاونی
مل درصد اراضی حوزه ع 80از دهد که تقریباً بیش نشان می

  متعلق به اعضاست. ها،تعاونی
  

 7/8درصد از اراضی کشاورزي و  5/7هاي تولید تعاونی
 درصد از روستاهاي شهرستان نیشابور را تحت پوشش داشته و

 نیشابور، شهرستان هاي کشاورزيپتانسیلاز  درصد 20حدود 
د. موقعیت هاي تعاونی تولید روستایی قرار دارحوزه شرکتدر 

ها و هاي تولید روستایی در شهرستان نیشابور در بخشتعاونی
نشان داده شده  1هاي مختلف شهرستان در شکل دهستان

  است.
  هاي تولید روستایی شهرستان نیشابورمشخصات کلی تعاونی -2جدول 

  .1392استان خراسان رضوي،  مأخذ: سازمان تعاون روستایی
  ج

اراضی کشاورزي اعضا   تعداد اعضا  سیتأسسال   تعداد روستا  رارمحل استق  نام تعاونی  ردیف
 (هکتار)

اراضی کشاورزي حوزه عمل 
  تعاونی تولید (هکتار)

 560 420 121 1369 2 اسدآباد اسدآباد  1

 1577 1337 362 1374 2 فوشنجان فوشنجان  2

 1027 860 325 1375 3 دشت 1 مرغیس  3

 875 837 176 1375 3 آبادیحاج 2 مرغیس  4

 2106 1616 324 1375 8 آبادنیحس 3 مرغیس  5

 1450 1380 399 1375 3 اسحاق آباد 4 مرغیس  6

 1374 1354 205 1375 1 اردمه 5 مرغیس  7

 3020 2770 404 1375 4 عبدا... گیو 7 مرغیس  8

 1227 997 191 1375 2 ینگجه 8 مرغیس  9

طالي سفید   10
 جلگه

 1860 1830 180 1385 6 صمدیه

غزالی میان   11
 جلگه

 2350 2320 281 1385 3 چاه ساالر

همبستگی   12
 بلهرات

 2300 2200 280 1385 3 ریگی

 19726 17921 3248 - 40 - مجموع 
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  هاي تولید روستایی در شهرستان نیشابورپراکندگی تعاونی - 1شکل 

.1392 پژوهش،هاي ماخذ: یافته
  روش تحقیق .2. 2

تحلیلی  -نوع تحقیق توصیفی  از موضوع مورد مطالعه،
ها تعاونی عضومل کشاورزان جامعه آماري تحقیق شا .است

روستاي داراي تعاونی تولید  12) از بردارنفر بهره 2678(
حجم . باشدمی 1392روستایی شهرستان نیشابور در سال 

به شرح نفر کشاورز  155بر اساس فرمول کوکران، برابر  نمونه
  ت.برآورد شده اسزیر 
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ي با تخصیص متناسب اطبقهیري، تصادفی گنمونهروش 
ي، جامعه مورد اطبقهي ریگنمونهبا استفاده از بوده است و 

ي شده و سپس با توجه به بندگروهمطالعه در قالب روستاها 

رمول جمعیت کشاورز هر روستا تعدادي نمونه با استفاده از ف
  زیر محاسبه شده است.

N
np =

 
با توجه به اینکه طبق محاسبات تعداد نمونه در بعضی 

خانوار  50روستاها کم بود، تعداد نمونه در روستاهاي باالي 
کشاورز در نظر گرفته شده است. بدین ترتیب حجم  10حداقل 

  یابد.نمونه افزایش می 168نمونه به 
 هايدادهیش و مطالعات میدانی بوده و پیما ،روش تحقیق

مورد نظر از طریق مراجعه به اسناد، مصاحبه و پرسشنامه 
شده است. جهت سنجش پایایی ابزار و همسازي  آوريجمع

. این از ضریب آلفاي کرونباخ استفاده شده است ،سؤاالتدرونی 
محیطی به هاي اقتصادي، اجتماعی و زیستریب در سنجهض

دست آمد که نشان از پایایی  به 88/0و  78/0، 86/0 ترتیب
است. روایی و اعتبار محتوایی پرسشنامه نیز مورد  قبولقابل

قرار گرفته است. نظران و متخصصانتأیید استادان، صاحب
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  تحقیق هايشاخصو متغیرها  .3. 2
کند که مشخص می خوبیبهمتفاوت  وبیشکمعملکردهاي 

ت نیست و کاربرد آن از یک کشاورزي پایدار یک مفهوم ثاب
در کشاورزي  آنچهاما  ؛منطقه به منطقه دیگر متفاوت است

پایدار ثابت است چارچوب پایداري است که داراي ابعاد 
پایداري اقتصادي بر  محیطی است.اقتصادي، اجتماعی و زیست

وري، متنوع سازي، اشتغال پایه پایداري تولید، افزایش بهره
و کافی براي کشاورزان است. پایداري  پایدار، درآمد مناسب

اجتماعی نیازمند توسعه عدالت و برابري، افزایش سرمایه انسانی 
و اجتماعی، گسترش مشارکت، کمک به فقرزدایی و بهبود 
کیفیت زندگی است. پایداري طبیعی به معناي سازگاري با 

 لکردبررسی عم هدف اصلی تحقیق است. ستیزطیمح
توسعه کشاورزي پایدار است که در ستایی روتولید  هايتعاونی

ي تولید و پایداري هایتعاون عملکردي آن، هاارچوبچبر اساس 
 محیطیزیستکشاورزي در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادي و 

قرار گرفته  و ارزیابی مورد تحلیلهاي مختلف از طریق شاخص
 که است ايگونهبه پایداري کشاورزي ماهیت کهازآنجایی است.

 را کشاورزي پایداري هايشاخص همه تواننمی آن ارزیابی در
 نمود، لذا در بیشتر گردآوري کمی و عینی صورتبه

 کشاورزي، تنها ارزیابی پایداري مورد در شده انجام هايپژوهش
هاي عینی شاخص تأثیرکه تحت  ذهنی هايشاخص بررسی به

بر  تحلیل وهنح این پژوهش نیز، هستند، پرداخته شده است. در
 کهاینلذا براي  است. بوده پایداري هاي ذهنیاساس شاخص

متغیرهاي تحقیق قابلیت سنجش و ارزیابی را پیدا کنند، به 
تبدیل شده که  2 به شرح شکلتري ها و مفاهیم عینیشاخص
  گیري نمود.را مشخص و اندازه هاآنبتوان 

  
  ي تحقیقها و متغیرهاشاخص -2 شکل

 8)؛ ون کاونبرگ و همکاران 1389( ي و ورمزیارياسد )؛1389همکاران (ي و باصر ؛)1391)؛ تقدیسی و بسحاق (1388ی و شمسایی (عیمط: مأخذ
و )؛ نیجکامپ 1998( 13)؛ هرزونگ و گونتچ1997( 12)؛ بیکر2003(11)؛ رسول و تاپا 1995( 10)؛ کریمی2000( 9)؛ سازمان خواربار جهانی 2007(

  ).1998( 16)؛ اسمیت و مکدونالد1994( 15، پاپندیک، ساکستون، کمپل و وان اورت)؛ استوك2000( 14ویکر
  

ها در افزایش میزان پایداري از تعاونی تأثیربر این مبنا 
پایداري اقتصادي، پایداري اجتماعی و پایداري  دیدگاه
= ، زیاد 5(خیلی زیاد=محیطی با استفاده از طیف لیکرت زیست

برداران از منظر بهره )1و خیلی کم= 2، کم=3، متوسط = 4
  عضو ارزیابی شده است.

 مبانی نظري تحقیق .3

و پس کشاورزي پایدار یک شاخه مهم از توسعه پایدار است 
زیست و توسعه از اعالمیه توسعه پایدار در کنفرانس محیط

وارد ادبیات جهان  1992سازمان ملل در ریودوژانیرو در سال 
شد. این مفهوم یک موضوع پیچیده تحقیقاتی در میان دانش 

و بر مدیریت و  شناسی استکشاورزي، اکولوژي و جامعه
هاي کشاورزي، به صورتی که تنوع برداري از اکوسیستمبهره
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وري، تجدید ظرفیت، پایداري و توانایی عملکرد بیولوژیکی، بهره
ضمن آنکه  )2، ص. 1377(کرمی و رضایی مقدم، را حفظ کند 

هم امروز و هم در آینده پربازده باشد و از نظر اکولوژیکی، 
المللی به اقتصادي و اجتماعی در سطح محلی، ملی و بین

، 1385نجفی، و  (زاهديکند می تأکیداکوسیستم ضرر نرساند، 
یک نظام یکپارچه عملیات  عنوانبهکشاورزي پایدار ). 8ص. 

مدت کارکردهاي زیر را شود که در درازتولیدي تعریف می
  داشته باشد:

به کاراترین نحو از منابع تجدید ناپذیر استفاده کند و  ·
 پایایی اقتصادي عملیات کشاورزي را پایدار سازد.

مشاغل دائم، درآمد کافی و شرایط مناسب زندگی و کار   ·
براي کسانی که در فرایند تولید محصوالت کشاورزي اشتغال 

 دارند، ایجاد کند.
استفاده مولدتر از دانش و عملیات محلی و افزایش  باعث ·

 خوداتکایی در میان روستاییان و کشاورزان شود.
زیست و از طرف دیگر بر هاي محیطمحدودیت سوکیاز  ·

، 2000، 17(تایت و موریس داشته باشد دیتأکپایداري اقتصادي 
  ) 247ص. 

کند که مشخص می خوبیبهمتفاوت  وبیشکمعملکردهاي 
ورزي پایدار یک مفهوم ثابت نیست و کاربرد آن از یک کشا

در کشاورزي  آنچهاما  ؛منطقه به منطقه دیگر متفاوت است
پایدار ثابت است، چارچوب پایداري است که داراي ابعاد 

پایداري مفهوم  محیطی است.اقتصادي، اجتماعی و زیست
اما  ؛پذیر نیستاي است و تعریف دقیقی از آن امکانپیچیده

رسیدن  حلراهآنچه مشخص است این است که مشارکت تنها 
  .به پایداري است

پایدار قبل از هر چیز به ساختار سازمانی و کشاورزي توسعه 
توانمند مشارکتی بستگی هاي مردمی نهادهاي مدنی و تشکل

دارد که بتواند ظرفیت اداره و کنترل زندگی جوامع محلی را 
دهی تیابی به اهدافشان سازمانافزایش داده و مردم را در دس

یافته، بدیهی است که یکی از الگوهاي مشارکت سازمانکند. 
هاي تعاونی است که زمینه استفاده سیستماتیک از شرکت

 کند وهاي توسعه اقتصادي فراهم میمشارکت مردم را در برنامه
وسیله مناسبی براي افزایش کارایی و اثربخشی نیروي عظیم 

هایی که در عرصه اجتماع تشکل عنوانبهها تعاونی انسانی است.
کنند، قادر به اعمال مدیریت منابع پایدار هستند. فعالیت می

ها به دنبال آن هستند، اي که تعاونیتوسعه دیگرعبارتبه
  توسعه پایدار است.

در حال حاضر کشورهاي اندکی در جهان هستند که در 
ن مهم توسعه پایدار شناخته کارگزارا عنوانبهها ها تعاونیآن

  نشده باشند.
در ایران پـس از اصـالحات ارضـی، شـاهد پیـدایش انـواع  

توان این نظام ایم. در عمل میها در بخش کشاورزي بودهتعاونی
بخـش  مثابـهبهرا ابزاري مناسب براي توسعه کشـاورزي و نیـز 

هاي ملی هاي توسعه روستایی و مرتبط با برنامهاساسی سیاست
ــتد ــر گرف ــتاییان و  .ر نظ ــت روس ــارچوب الزم اس ــن چ در ای

ــق نهادهــا و  ــور  هايســازمانکشــاورزان از طری ــی در ام مردم
گیري و مشـارکت روستایی و کشاورزي خود دخالـت و تصـمیم

نموده و احساس کنند در منافع حاصل از توسـعه نقـش دارنـد. 
بـه بـاال بـه پـایین  این اقدام نیازمند گذار و تغییـر مـدیریت از

مدیریت پایین به باالسـت و اندیشـه مـردم محـور و مشـارکت 
توانمندسـازي  طلبـد و باعـث افـزایش مشـارکت ومحلی را می

هاي توسـعه پایـدار کشـاورزي را عمـق شـیوه کشاورزان شده و
هاي تعـاونی تولیـد در منـاطق بخشد. در حال حاضر شرکتمی

ــف کشــور،  ــاوجودمختل ــام ب ــراوان گ ــه مشــکالت ف ــاي اولی ه
بـا رفـع موانـع و مشـکالت  رفتـهرفتهخودگردانی را برداشته و 

ــه فعالیــت ش رو و اســتقالل کامــل خــودـپیــ   هــاي کارآمــد ب
  .پردازندمی
  تحقیق هايیافته. 4
 عضو کشاورزان عمومی هايیژگیو .1. 4

، میانگین سن کشاورزان عضو تعاونی 3بر اساس جدول  
ط سابقه کار متوس و ؛)91/15سال (انحراف معیار  72/50

متوسط  ) است.39/16سال (انحراف معیار  01/32کشاورزي 
) و متوسط افراد شاغل 3/1انحراف معیار ( نفر 73/3بعد خانوار 

  نفر است که غالبًا در شغل کشاورزي اشتغال 47/1خانوار 
  دارند. 
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   هاي تولیدهاي عمومی کشاورزان عضو تعاونیویژگی -3جدول 

  1392هش،هاي پژومأخذ: یافته
 انحراف معیار میانگین  ي عمومیهایژگیو ردیف

72/50 سن پاسخگو 1  91/15  
01/32 سابقه کار کشاورزي 2  39/16  

73/3 تعداد افراد خانواده 3  3/1  

47/1 تعداد افراد شاغل خانواده 4  82/0  

43/1 تعداد افراد شاغل خانواده در بخش کشاورزي 5  78/0  
  

  برداري اعضا تعاونیی واحدهاي بهرههاي عمومویژگی -4جدول 
  1392هاي پژوهش،مأخذ: یافته 

ي عمومیهایژگیو ردیف  انحراف معیار میانگین 

35/4 وسعت کل اراضی زراعی 1  07/6  

باغی وسعت کل اراضی 2  2/1  75/1  

27/3 تعداد قطعات آبی 3  57/2  
1/3 تعداد قطعات دیم 4  67/2  

 اعضا تعاونی تولید برداريهاي واحدهاي بهرهویژگی .4.2
 ،کشاورزاندر میان  برداريبهرهواحد اندازه بررسی 

زراعی است.  هايزمینبودن  قطعهقطعهکوچکی و  دهندهنشان
مشخص است میانگین اراضی زراعی  4که در جدول  گونههمان

کوچک بودن واحدهاي  ) است.07/6هکتار (انحراف معیار  35/4
غی مشهودتر است. میانگین اراضی باغی در اراضی با برداريبهره

متوسط تعداد قطعات  طوربه) است. 75/1(انحراف معیار  2/1
 1/3) و تعداد قطعات دیم 57/2هکتار (انحراف معیار  27/3آبی 

قطعه بودن اراضی، ) است. قطعه67/2هکتار (انحراف معیار 
دوري قطعات از یکدیگر و غیر هندسی بودن ابعاد اراضی از 

ت ساختاري بخش کشاورزي منطقه است که مشکالت مشکال
آالت کشاورزي، آبیاري و ... به زیادي را در استفاده از ماشین

  وجود آورده است.
 تولید روستایی در ارائه خدمات هايتعاونیعملکرد .3. 4

 زیرساختیفنی و 
وچک بودن و پراکندگی قطعات در منطقه مورد مطالعه ک

هاي پیشرفته و نه و مناسب از تکنیکزراعی امکان استفاده بهی
 برداريبهرهو  هازیرساختو تجهیز  نمودهرا محدود  آالتماشین

با توجه مواجه ساخته است. مشکل با را  وخاكآبصحیح از منابع 
اصالح و توسعه ساختاري بخش کشاورزي، منوط به  کهاینبه 

 مراحل اعم از مراحل قبل از کاشت تا توسعه تمامی سطوح و
هاي اقدامات تعاونی نیترمهممراحل پس از برداشت است، لذا 

شاخص  11تولید روستایی در روستاهاي تحت پوشش، در قالب 
مورد ارزیابی و تحلیل قرار  زیربنایی زیر در سطح شهرستان نیشابور

 گرفتند:
 مطالعات فاز صفر و یک ·
 کشاورزي اراضی کشتی و تجمیع یکجا ·
 کشاورزي اراضی سازيآمادهتسطیح و  ·
 هاي آبیاري و الگوي نوین آبیاريایجاد سیستم ·
 هاي نوین آبیاري و پوشش انهارتأسیس شبکه ·
 هاي ارتباطی میان مزارع و روستاهااحداث راه ·
 آالت کشاورزيارائه خدمات ماشینی و ماشین ·
 قنوات اصالح و احیا ·
 تدوین الگوي کشت ·
 هاي آموزشی و ترویجیها و دورهبرگزاري کالس ·
 توسعه صنایع تبدیلی ·

هاي تولید از این نظر کـه بـه چنـد درصـد از سپس تعاونی
روســتاهاي تحــت پوشــش خــود، اقــدامات زیرســاختی را ارائــه 

  ورد بررسی قرار گرفتند.م 5 اند، به شرح جدولداده
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  هاي تولید شهرستان نیشابوردرصد روستاهاي برخوردار از خدمات زیرساختی تعاونی - 5جدول 

  .1392هاي پژوهش، افتهمأخذ: ی

 نام شهرستان
تی 

کش
جا 

 یک

ضی
 ارا
یح
سط

 ت

ري
آبیا

ي 
گو
 ال

هار
ش ان

وش
 پ

رع
مزا

ان 
 می
راه

 

ین
اش
م

الت
آ

 

ات
قنو

الح 
 اص

فاز
ت 
العا

مط
  

ک
 و ی

صفر
 

شت
ي ک

گو
ن ال

دوی
ت

 

شی
موز

ه آ
دور

 

لی
بدی

ع ت
نای
 ص

 0 100 0 0 0 50 0 100 50 50 50 اسدآباد

001 100 100 100 50 100 100 100 100 100 فوشنجان  50 

 0 100 0 0 0 33 0 67 33 33 33 1سیمرغ 

 0 100 0 0 0 33 0 67 33 33 33 2سیمرغ 

 0 63 0 0 0 13 0 63 38 38 38 3سیمرغ 

 0 100 100 100 0 50 0 100 50 50 50 4سیمرغ 

 0 100 0 0 0 100 0 100 100 100 100 5سیمرغ 

 0 100 100 0 0 0 0 75 25 50 50 7سیمرغ 

 0 100 0 0 0 0 0 100 50 50 50 8سیمرغ 

 0 67 0 0 0 0 0 83 50 33 33 طالي سفید جلگه

001 100 100 0 0 0 100 67 33 33 غزالی میان جلگه  0 

 0 100 0 0 0 0 0 100 33 33 33 همبستگی بلهرات

در ارائه شهرستان تعاونی تولید  12 جهت ارزیابی و مقایسه
درصد روستاهاي ( هاي تحت پوششخدمات زیربنایی به روستا

عملکرد ، تکنیک تاپسیس از طریق، خدمات) کنندهدریافت
هاي بندي تعاونیرتبه. است شده يبندرتبهارزیابی و  هاآن

هاي ارزیابی با استفاده از تکنیک تولید بر اساس شاخص

 7و  6 تاپسیس با وزن پیشنهادي کارشناسان به شرح جدول
فاصله زیاد  دهندهنشان آمدهدستبهمحاسبه شد. ارقام 

ها از نقطه مثبت و فاصله کم آن لآایدهاز نقطه  هاشاخص
ها در آل منفی و به عبارتی عملکرد ضعیف اغلب تعاونیایده

  است.در روستاهاي تحت پوشش ارائه خدمات 
  

  آل مثبت و منفی در شهرستان نیشابورها از ایدهفاصله شاخص محاسبه - 6جدول 
  .1392، پژوهشهاي : یافتهمأخذ 

  
یکجا کشتی هاشاخص

تسطیح اراضی 
الگوي آبیاري 
ش انهار 

پوش
 

راه
هاي 

بین مزارع
 

ماشین
آالت 

کشاورزي
  

 

اصالح قنوات
 

تدوین 
الگوي کشت

 

مطالعات فاز 
1 

دوره
ها

ي آموزشی
 

صنایع تبدیلی
 

 2 1 2 2 33/1 33/1 33/1 33/1 2 2 4 وزن
 0,00 09/0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13/0 0,00 0,00 0,00 آل منفیایده

 92/1 37/0 44/1 42/1 16/1 91/0 27/1 92/0 08/1 08/1 2 آل مثبتایده
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  هاي شهرستان نیشابور در ارائه خدمات زیربنایی کشاورزبندي تعاونیرتبه -7جدول 

  .1392، پژوهش هايیافته: مأخذ
 آلفاصله از ایده  نام روستا  نام تعاونی  ردیف

  مثبت
آل فاصله از ایده
  منفی

نزدیکی 
  نسبی

  رتبه

 6 301/0 452/1 374/3 اسدآباد اسدآباد  1
 1 896/0 060/4 473/0 فوشنجان فوشنجان  2
 10 216/0 986/0 586/3 دشت 1سیمرغ   3
 11 216/0 986/0 586/3 آبادیحاج 2سیمرغ   4
 8 223/0 026/1 570/3 آبادنیحس 3سیمرغ   5
 3 398/0 027/2 064/3 اق آباداسح 4سیمرغ   6
 2 471/0 757/2 091/3 اردمه 5سیمرغ   7
 4 371/0 901/1 222/3 عبدا... گیو 7سیمرغ   8
 7 283/0 373/1 472/3 ینگجه 8سیمرغ   9
طالي سفید   10

جلگه
 9 217/0 006/1 627/3 صمدیه

غزالی میان   11
جلگه

 5 355/0 822/1 316/3 چاه ساالر
همبستگی   12

اتبلهر
 12 213/0 989/0 652/3 ریگی

  
هاي فوشنجان، تعاونی، شدهمحاسبههاي بر مبناي رتبه

و  471/0، 896/0با ضریب عملکرد  4و سیمرغ  5سیمرغ 
به را زیرساختی توسعه کشاورزي بیشترین خدمات  398/0

هاي تعاونی برعکس و اندروستاهاي تحت پوشش خود ارائه داده
با ضریب عملکرد  1و  2، سیمرغ تولید همبستگی بلهرات

کمترین خدمات را به روستاهاي تحت پوشش  216/0و  213/0
هاي تولید بر اساس ارائه بندي تعاونیرتبه اند.خود را ارائه داده

نشان  3خدمات زیرساختی به روستاهاي تحت پوشش در شکل 
  داده شده است.

  
   زیر ساختی به روستاها ماتهاي تولید در ارائه خدبندي تعاونیرتبه - 3شکل 

  .1392هاي پژوهش، مأخذ: یافته
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در روستاهاي  هاي پایداري کشاورزيارزیابی شاخص. 4,4
 تحت پوشش

نشان دادن میزان پایداري کشـاورزي در سـه بعـد  منظوربه
 13 میــانگین پایــداري ،محیطیزیســتاقتصــادي، اجتمــاعی و 
ص شـــاخ 20شــاخص اجتمـــاعی و  16شــاخص اقتصـــادي، 

روستاي تحت پوشـش تعـاونی  12 در به تفکیک محیطیزیست
 5این میزان با توجه به طیف  محاسبه گردید. 8به شرح جدول 

، 3، متوسـط = 4، زیـاد = 5ها (خیلی زیـاد=اي پرسشنامهگزینه
) بـوده اسـت و میـانگین پایـداري ابعـاد 1و خیلی کـم= 2کم=

مقایسـه شـده  میانـه نظـري عنوانبه 3مختلف پایداري با عدد 
وضـعیت پایـداري کشـاورزي در بررسـی  نتایج حاصل از است.

هاي مختلف در میـان روسـتاهاي تحـت پوشـش سطح شاخص

دهد که میانگین پایـداري در ابعـاد مختلـف ها نشان میتعاونی
و  41/2، 74/2محیطی و اجتماعی، بـه ترتیـب اقتصادي، زیست

د پایداري اجتماعی است. بر این مبنا میزان پایداري در بع 33/3
از حد متوسط باالتر است، در بعـد پایـداري اقتصـادي بـه حـد 

محیطی به سـمت متوسط نزدیک است و در بعد پایداري زیست
ــد  ــه بای ــرایش دارد ک ــط گ ــر از متوس ــهکمت ــی از  عنوانب یک

 موردتوجـهرویکردهاي اصلی افزایش سطح پایداري کشـاورزي 
ایداري کشاورزي در سـه همچنین مقایسه میانگین پ قرار گیرد.

روسـتاهاي تحـت در  محیطیزیسـتبعد اقتصادي، اجتماعی و 
دهـد کـه در روسـتاي هـا نشـان مـیپوشش به تفکیک تعاونی

میانگین پایداري باالتر از سایر  4و سیمرغ  5، سیمرغ فوشنجان
  باشد.ها میتعاونی

  محیطیزیستو  میانگین پایداري کشاورزي در سه بعد اقتصادي، اجتماعی -8جدول 
  .1392هاي پژوهش، مأخذ: یافته

پایداري 
 اقتصادي

پایداري 
 محیطی

پایداري 
 اجتماعی

  ردیف  نام تعاونی نام روستا

57/3  07/2  44/4  1 فوشنجان فوشنجان 

1/3  6/2  63/3 5سیمرغ  اردمه   2 

24/3  95/2  7/3 4سیمرغ  اسحاق آباد   3 

67/2  47/2  64/3 7سیمرغ  عبدا... گیو   4 

64/2  41/2  95/2  5 غزالی میان چاه ساالر 
08/3  76/2  9/3  6 اسدآباد اسد آباد 

4/2  2/2  9/2 8سیمرغ  ینگجه   7 

15/2  1/2  43/2 3سیمرغ  حسین آباد   8 

94/1  03/2  55/2  9 طالي سفید صمدیه 

02/3  74/2  41/3 1سیمرغ  دشت   10 

27/2  24/2  9/2 2سیمرغ  حاجی آباد   11 

75/2  33/2  53/3  12 بلهرات  ریگی 

74/2  41/2  33/3   میانگین - 
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  پایداري کشاورزي در سه بعد اقتصادي، اجتماعی و محیطی در روستاهاي تحت پوشش - 4شکل 

  .1392هاي پژوهش، مأخذ: یافته
  ج

  پایداري کشاورزيافزایش هاي تولید در یتعاونعملکرد یر تأث. 4.5
زیربنایی به روستاهاي  ها در ارائه خدماترتبه عملکرد تعاونی 

میانگین پایداري اقتصادي، اجتماعی و تحت پوشش با رتبه 

هاي روستاي تحت پوشش تعاونی 12محیطی به تفکیک زیست
  نشان داده شده است. 9 جدولدر  شهرستان نیشابور

  ها در ارائه خدمات زیربنایی و پایداري کشاورزيتعاونی رتبه -9جدول 
.1392، هاي پژوهشمأخذ: یافته

  ردیف  نام تعاونی نام روستا عملکرد رتبه اجتماعی رتبه رتبه محیطی رتبه اقتصادي
 1 فوشنجان فوشنجان 1 1 1 1

5سیمرغ  اردمه 2 5 3 3  2 

4سیمرغ  اسحاق آباد 3 3 2 2  3 

7سیمرغ  عبدا... گیو 4 4 7 7  4 

 5 غزالی میانجلکه چاه ساالر 5 8 8 8

داسدآبا اسد آباد 6 2 4 4  6 

8سیمرغ  ینگجه 7 9 9 9  7 

3سیمرغ  حسین آباد 8 12 11 11  8 

 9 طالي سفید صمدیه 9 11 12 12

1سیمرغ  دشت 10 7 5 5  10 

2سیمرغ  حاجی آباد 11 10 10 10  11 

 12 بلهرات ریگی 12 6 6 6

ها در ارائه عملکرد تعاونی تأثیربه منظور بررسی میزان 
 روستاهاي تحت پوشش برخدمات زیربنایی کشاورزي به 

از ضریب  محیطیافزایش پایداري اقتصادي، اجتماعی و زیست

 10استفاده شد. نتایج تحلیل در جدول  همبستگی اسپیرمن
  نشان داده شده است:
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  ضریب همبستگی ارائه خدمات زیربنایی و افزایش پایداري - 10جدول 
 .1392هاي پژوهش، مأخذ: یافته

ب همبستگی ضری  ابعاد پایداري  ردیف
  اسپیرمن

سطح 
  031/0  622/0  اقتصادي  1  معناداري

  026/0  636/0  اجتماعی  2
  513/0  210/0  محیطیزیست  3

ضریب همبستگی در بعد اقتصادي و  ،بر اساس نتایج آزمون
باشد و می )R= 0. 636( و) R= 0. 622اجتماعی به ترتیب (

دي از مقدار احتمال آزمون در بعد اجتماعی و در بعد اقتصا
ارائه  ازنظرها میان رتبه تعاونیبنابراین  ؛کوچکتر است 05/0

خدمات به روستاها و رتبه پایداري کشاورزي در بعد اقتصادي و 
که این ارتباط د وجود دار اجتماعی رابطه مستقیم و معناداري

هاي تولید در به عبارتی تعاونیتر است. در بعد اجتماعی قوي
اما در بعد  ؛اندبوده مؤثرو اقتصادي  افزایش پایداري اجتماعی

و مقدار احتمال آزمون  210/0 ضریب همبستگی محیطیزیست
دهد ارتباط معناداري میان است و نشان می تربزرگ 05/0از 

در ارائه خدمات زیربنایی به روستاهاي تحت  عملکرد تعاونی
به عبارتی . وجود ندارد محیطیزیستپایداري افزایش پوشش و 

 مثبتی تأثیریطی محاي تولید در افزایش پایداري زیستهنیتعاو
  اند.در روستاهاي تحت پوشش نداشته

  گیرينتیجه. بحث و 5
در ایران هم مانند بسیاري از کشورهاي جهان سوم، به علت 

، تقلیدي بودن اسی، اقتصادي و تولید علمی و فنیوابستگی سی
حات ارضی هاي اصالالگوهاي توسعه و عدم موفقیت برنامه

، ملی و المللیبین)، موانع 53: 1382افتخاري،  الدینرکن(
محلی و اولویت داشتن صنعت وابسته نسبت به بخش کشاورزي 

هاي تولید که وظیفه تعاونی ترینمهم) 99: 1377(عبداللهی، 
اراضی  سازيیکپارچه تغییر ساختاري بخش کشاورزي از طریق

است. به عبارتی به  نیافتهتحققو تعاونی کردن تولید است، 
هاي مالی و ها و عدم حمایتعلت توسعه کمی تعاونی

هاي )، تعاونی238: 1391تکنولوژیکی دولت (حقوقی اصفهانی، 
اجراي زیرا  ؛اندتولید در عمل از اهداف اصلی خود دور شده

هاي نوین سازي، تأسیس شبکههایی چون یکپارچهبرنامه
وین الگوي کشت، استفاده از آبیاري، تسطیح اراضی، تد

هاي تخصصی و تکنولوژیکی و نیازمند حمایت و ... آالتماشین

منابع مالی زیاد است و بدون حضور نیروي انسانی دولتی در 
آمده از مطالعات میدانی  دست بهشود. نتایج مزارع عملی نمی

دهد که در حال حاضر نیز در منطقه مورد مطالعه نشان می
واحدهاي  مثابهبهسطح شهرستان نیشابور،  ولید درهاي تتعاونی

هاي کشاورزي و تولیدي، توسعه نهاده باعرضهخدماتی فعال 
هاي مکانیزاسیون و انجام برخی خدمات مهندسی و فعالیت

جانبی، در توسعه و رشد کشاورزي در روستاهاي تحت پوشش 
اما دو وظیفه کلیدي  ؛اندداشته مؤثريخود نقش نسبتاً 

ها یعنی تعاونی نمودن تولید و یکپارچه شدن اراضی، در نیتعاو
است و بنابراین علیرغم  نیافتهتحققمنطقه مورد مطالعه 

اما در منطقه،  مؤثرهاي کشاورزي مثبت و خدمات و فعالیت
تحول و تغییر ساختاري بخش کشاورزي، عملکرد چندان  ازنظر

هاي تولید در عملکرد تعاونی کهطوريبه .اندمطلوبی نداشته
تسطیح اراضی، ایجاد جاده میان مزارع، بهبود سیستم آبیاري و 

هاي تولید تدوین الگوي کشت ضعیف بوده است و تعاونی
شهرستان نیشابور در ارائه خدمات زیربنایی فوق موفق عمل 

هاي هاي مربوط به این مرحله، از سازهعمده فعالیت اند.نکرده
رود و در منطقه به شمار میمحدودکننده توسعه کشاورزي 

در توسعه  مؤثريهاي ها، گامصورت رفع این محدودیت
لذا ضروري است  کشاورزي منطقه برداشته خواهد شد.

راه رفع  هاي تولید این مهم را مورد توجه قرار داده و درتعاونی
  آن تالش بیشتري نمایند.

پایداري تولید در افزایش  هايتعاونی تأثیر بررسی 
سه سازه مفهومی اقتصادي، اجتماعی و قالب در رزي کشاو
در روستاهاي مختلف تحت پوشش که  دادنشان محیطی زیست
است. بوده حد متوسط و در  3غالباً ، ، میانگین پایداريهاتعاونی

ها در افزایش پایداري در حوزه تأثیر تعاونیدر این میان 
 -شیبرگزاري کالسهاي آموزاست. بوده تر اجتماعی قوي

ترویجی، امکان افزایش آگاهی و تبادل اطالعات را در میان 
کشاورزان افزایش داده و کشاورزان مطلع و آگاه، در افزایش 

اصول کشاورزي پایدار،  مشارکت و انگیزه تولید و رعایت
  اند.تر عمل نمودهموفق

نزدیک به در حوزه اقتصادي ي تولید هاتعاونی تأثیراما 
 ،مبود سرمایه و منابع مالی و اعتباريکمتوسط بوده است. 

، باعث شده تا گرایش هاتعاونیضعف  ترینمهم عنوانبه
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و ارائه  مدتکوتاهها بیشتر به سمت رفع نیازهاي تعاونی
هاي خدماتی و توزیع خدمات و نهاده معطوف و خالصه فعالیت

  شود.
ها در حوزه تأثیر تعاونیاین بررسی همچنین نشان داد 

بر پایداري  مؤثریکی از عوامل یطی ضعیف بوده است. محزیست
محیطی، تعیین استانداردها و مقررات الزم جهت نحوه زیست

استفاده از کودها و سموم شیمیایی و کودهاي آلی در امور 
کشاورزي و تشویق جامعه کشاورز به استفاده مناسب از 

زیست هاست که ضمن افزایش عملکرد، از تخریب محیطآن
را ایفا  مؤثرينقش  هاتعاونیاما در این خصوص  ؛یري کندجلوگ

  .اندنکردهننموده و همسو با کشاورزي پایدار عمل 
 مقایسه ارائه خدمات زیربنایی و افزایش میزان پایداري 

محیطی به اقتصادي، اجتماعی و زیست کشاورزي در سه بعد
حاکی از پایداري ، هاتعاونیتفکیک روستاهاي تحت پوشش 

بیشتر روستاهایی است که اقدامات تصادي و اجتماعی اق
 هاآنتولید به  هايتعاونیزیرساختی کشاورزي بیشتري توسط 

ارائه خدمات زیربنایی و زیرساختی کشاورزي به  ارائه شده است.
به تعاونی و اعضا تعاونی  کهآنقبل از  روستاهاي تحت پوشش،

ژیکی دولت مربوط باشد به میزان حمایت تخصصی و تکنولو

اجراي عملیات زیرساختی توسعه کشاورزي،  زیرا ؛بستگی دارد
هاي تولید نیاز به بودجه مالی زیادي دارد که از توان تعاونی

هاي دولت ادامه داشته ضعف حمایت کهدرصورتیو  خارج است
تري تحت وابستگی دولت بوده ها به مدت طوالنیباشد، تعاونی

تی جهت رفع نیازهاي خدماتی و در درازمدت به بنگاه دول
  شوند. کشاورزان، تبدیل می
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Abestract 
Purpose: In the present research, the effects of rural production cooperatives in sustainable agriculture 
in the 12 villages of Nishabour have been investigated. The main objective of this research is to analyze 
of rural production cooperatives in agricultural infrastructure development and its effect on the stability. 
Methodology: This research was based on descriptive- analytical methods, and the data were 
collected using both documentary and field studies. The questionnaires were analyzed using SPSS 
software and ARC GIS was used in order to create the maps.  Statistical community is farmer members 
(2678 people) living in 12 villages covered with rural production cooperatives. To assess the performance 
of rural production cooperatives, based on the Topsis technique, eleven indexes in 12 villages are 
compared and ranked. The impacts of rural production cooperatives on the sustainable agricultural 
development are analyzed, based on many indicators, including 13 economic indicators, 16 social 
indicators and 20 environmental indicators. 
Findings: The average of the three dimensions of economic, social and environmental sustainability was 
calculated 2.74, 2.41 and 3.33. On this basis, the cooperative effect of the stronger social sustainability, but 
economic sustainability in the medium and the environmental sustainability of the impact has been poor.  
The analytical results indicate that the performance of the rural production cooperatives in most villages 
has not been successful. Three cooperatives, including Fooshanjan, Simorgh No. 5 and Simorgh No. 4, 
have provided highest services with the performance ratio of 0.896, 0.471 and 0.398 respectively. These 
villages have higher stability than other villages in the area. The correlation between the levels of services 
provided to rural cooperatives and agricultural sustainability Indicative the significant positive correlation 
in economic and social dimensions.  
Research limitation: The major limitation of the study is the lack of information about the 
performance of the cooperatives in villages covered.  
Practical implications: The government should increase the financial and technical support to 
provide a favorable background for development of RPCs.  
Original/value: The present work is original in view of analysis on the effects of rural production cooperatives 
in agricultural infrastructure development and its effect on the stability in sustainable agriculture.  
Key words: Production cooperatives, agricultural infrastructure, sustainable agriculture, Nishabour. 
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