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 دهیچک
 یازهاین نیتأم اشتغال، درآمد، شیافزا ،یبردار بهره نظام بهبود در یکشاورز دیتول یها یتعاون نقش به توجه با

 با حاضر ةعمطال .شود یابیارز و یبررس دقتبه ها شرکت نیا عملکرد دیبا ،امکانات یمساو عیتوز و یاساس
 روش .گرفت انجام یکشاورز دیتول یها یتعاون یهادیتهد و هافرصت ،ها ضعف ،ها قوت ییشناسا هدف

 1391 سال در مصاحبه و پرسشنامه از استفاده با الزم اطالعات .است یشیمایپ -یفیتوص ،مطالعه نیا
 نه ،قیتحق جینتا به توجه با .شدند یبررس SWOT سیرمات از استفاده بااطالعات  نیا سپس .شد یگردآور

 یبررس و ییشناسا یخارج دیتهد هفت دربرابر یخارج فرصت هفده و یداخل ضعف پانزده دربرابر قوت
به دیتهد و ضعف 22 و تیمز عنوانبه فرصت و قوت 26 یکشاورز دیتول یها یتعاون ،درمجموع .ندشد

 با و مناسب یراهبردها ةارائ با و ستباال ها یتعاون تیموفق ةآستان ،نیبنابرا ؛دندار تنگنا و تیمحدود عنوان
 .داد شیافزا را هاآن تیموفق زانیم توان یم دهایتهد و ها ضعف رفع یبرا ها فرصت و ها قوت از استفاده

 

 .SWOT سیماتر رجان،یس شهرستان ،یکشاورز دیتول یها یتعاون :یدیکل یها واژه

 D02,C81 :Jel یبند طبقه

 

 مقدمه
 از و یاجتماع و یاقتصاد ةتوسع یبرا یمناسب ابزار تعاون،
 & Samari) است ینیکارآفر و اشتغال جادیا یاصل عوامل

Rasol Zadeh, 2009)، یها بخش از یکی عنوانهب که یطورهب 

 بقاطم .دارد اشتغال در ریچشمگ یسهم ،شورک یاقتصاد مهم
 درصد 5 حدود کشور اقتصاد در تعاون بخش سهم ،برآوردها

 پوشش را کشور اشتغال کل از درصد 12 ،بخش نیا .است
 ،دور یها گذشته از (.Mansor Bostani, 2010) دهد یم

 امور تر دهیپسند و تر آسان انجام یارهاکسازو از یکی ها یتعاون
 یانسان جوامع در مناسباتة توسع و بهبود موجب و ندبود

 بخش یها یتعاون زین امروزه (.Eslami Nasab, 2000) شدند یم
 ةافتیسازمان تکمشار یها جلوه نیتر مهم از یکی ،یشاورزک
 شماربه یاجتماع و یاقتصاد امور در ییروستا شاورزانک
 و درآمد سطح یارتقا و دیتول اشتغال، شیافزا در که روند یم

 در دهد یم نشان آمارها .مؤثرند انییروستا یاجتماع تیوضع
 درصد 10 از شیب یعنی ر،نف ونیلیم 800 از شیب 2007 سال
Cooperative International ) اند بوده یتعاون عضو جهان، مردم

2010 ,website Alliance)، سال تا رانیا در هکیدرصورت 
 (مردم از درصد 7/3 ) نفر 2،639،641 حدود آمار نیا ،2007

 گرانیب رقم نیا. (Cooperatives, of Ministry 2005) بود
 یتعاون ةتوسع یبرا شورک در یزیر برنامه و ها رساختیز مبودک

 هستند ییها سازمان نیبهتر یکشاورز دیتول یها یتعاون .است
 و بااستعداد حالنیدرع و پراکنده یروهاین تجمع ةنیزم که

 ان،ییروستا دانش سطح یارتقا با و کنندیم فراهم را زهیباانگ
 مهاجرت از یریجلوگ ،ییروستا منابع یور بهره بهبود
 و شرفتهیپ یفناور با کشاورزان ییآشنا شهرها، به انییروستا

 و ها یینارسا رفع یبرا متخصص، یانسان یروین یریکارگ هب
 مطالعاتاما  ،کنندیم فایا مهم ینقش روستاها ةتوسع
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 بقاطم .هاست شرکت نیا نبودن موفق انگریب گرفته انجام
 ریز ،یکشاورز دیتول یتعاون 22 ،رجانیس در موجود یآمارها
of Department ) کنند یم تیفعال یکشاورز جهاد نظارت

2013 Sirjan, of city Cooperatives.) ییکارا ةنیزم در مطالعه 
 دیتول یها یتعاون دهد یم نشان ها یتعاون نیا یاقتصاد
 ندارند یاقتصاد کامل ییکارا ،شهرستان نیا یکشاورز

(Karbasi & Ohai, 2012.) ،در مطالعات زا یعضببه  درادامه 
 .شود یم اشاره یکشاورز دیتول یها یتعاون ةنیزم

 Daneshvar Kakhaki et al. (2010) یبررس از 

 نیا به یرضو خراسان استان ییروستا دیتول یتعاون یها شرکت
 ،جو و گندم عملکرد در ریتأث نیشتریب که نددیرس جهینت

 یرهایمتغ از آن، پس .است ینوآور و تیخالق ریمتغ به مربوط
 بر بیترتبه ،یتخصص دانش و یعمل ةتجرب تعاون، ةیروح جادیا

 Salari & Mohammad Gholi .دارند ریتأث جو و گندم عملکرد

Niya (2011) یاعضا با عامل ریمد یهمکار نوع ندداد نشان 

 از ،یجیترو -یآموزش یها کارگاه یبرگزار و نهاده عیتوز ،یتعاون
 یها یتعاون کارکرد بر ثرگذارا یاجتماع یراهکارها نیتر مهم
 موقعهب نیتأم ،قیتحق نیا در .ندیآ یم شمار به ییروستا دیتول

 شیافزا و یجیترو و یآموزش یهاکالس یبرگزار ،ها نهاده
 .شد شنهادیپ ها یتعاون مشکالت رفع یبرا اعضا مشارکت

Hazrati et al. (2011) یکشاورز یها یتعاون ةمطالع به 
 در ،SWOT لیتحل به توجه با .پرداختند خدابنده شهرستان

 و برداران بهره مشارکت و اعتبارات افتیدر ،یداخل عوامل ةنیزم
 را ریتأث نیشتریب ،یدولت بخش تیحما ،یخارج عوامل نیب در

 درآمد و یاقتصاد فقر که یحالدر ،ندردا ها یتعاون تیموفق رب
 یناتوان اعضا، یآگاه و سواد سطح بودننییپا کشاورزان، نییپا
 از ،تعاون فیوظا و اهداف از یناآگاه علتبه التیتسه اخذ در

 .ستها یتعاون نبودن موفق بر مؤثر یداخل عوامل نیتر مهم
 و ها رساختیز و منابع تیمحدود روستا، یاقتصاد مشکالت

 ةارائ ةنحو و تعاون عملکرد بر تعاون وزارت فیضع نظارت
 نبودن موفق بر مؤثر یخارج عوامل از ،ها یتعاون به التیتسه

 یها یتعاون ةسیمقا با Unal (2008) .رودیم شماربه ها یتعاون

 نیتر مهم هک دیرس جهینت نیا به هیترک در ناموفق و موفق
 یهمبستگ نبود ،ها یتعاون نیا نبودن موفق بر رگذاریتأث عوامل

 و اعضا سواد سطح بودننییپا ،یگذارهیسرما نبود اعضا، انیم
 رانیمد داشتنن ،یتعاون از خارج در فروش ،یعاونت رانیمد

 .هستند یدولت یها تیحما بودننیافک و طیواجدالشرا

Malayim (2003) در دیتول یها یتعاون مشکالت یبررس در 

 نظام نیا چالش نیتر مهم را قاتیتحق و آموزش ضعف ه،یترک

  .ددا شنهادیپ را نهیزم نیا در تیتقو وکرد  اعالم یبردار بهره

Spielman & Bernard (2009) سطح با کشاورزان دادند نشان 

 شیگرا ،ترباال درآمد با کشاورزان با سهیدر مقا ،نییپا درآمد
 Ozdimer .ندارند گریکدی با یهمکار و تعاون به یچندان

 هیکتر یشاورزک یها یتعاون در را سهامداران تیوضع (2005)
 در ضعف ،ها شرکت نیا یامکنا لیدال داد نشان و ردک یابیارز

 پژوهش، و آموزش ،یساز کپارچهی ه،یسرما مانند یامور
 از استفاده با Sadi (2007) .است یزیمم و قانون ت،یریمد
 ،یتخصص و یفن یآگاه سطح شیافزا داد نشان SWOT لیتحل
 مراکز با انییروستا ارتباط لیتسه ،ها نهاده به یدسترس شیافزا

 دیتول یها یتعاون یها قوت از ،کردن زهیمکان ةتوسع و یدولت
 به یتوجه یب ه،یسرما تیمحدود ،درمقابل .است یکشاورز

 .هاست یتعاون یها ضعف نیتر مهم یروزمرگ و تعاون اصول
 .است تعاون بخش از دولت تیحما شامل ها یتعاون یها فرصت

 و یحقوق گاهیجا بودننامشخص بلندمدت، و جامع ةبرنام نبود
 نیتر مهم از ،یدولت یهاهمؤسس با اختالفات یعضب وجود

 & Buzarjamheri .هاست یتعاون یرو شیپ یدهایتهد

Hadizadeh Bazaz (2011) مدل لیتحل از SWOT نیا به 
 اعضا، به یفن و یا مشاوره اطالعات ةارائ که دندیرس جهینت

 ارتباط و عامل انریمد یفن یآگاه و التیتحص سطح باالبودن
 یهاقوت نیتر عمده از ،ها شکلت و انییروستا با مستمر

 ن،یهمچن .روند یم شماربه خراسان استان دیتول یها یتعاون
 عیتوز و نیتأم کشاورزان، با مساعدت یبرا الزم ینگینقد نبود

 نیتر مهم از ،محصوالت دیخر و یبازاررسان ،یکشاورز یها نهاده
 در Babaei Fini et al. (2012) .هستند یدرون یهاضعف

 روش و یدلف لیتحل ،SWOT مدل از استفاده با یا مطالعه
 ددنیرس جهینت نیا به ،ارهیچندمع یساز نهیبه و یتوافق حل راه
به و یکشاورز یها تیفعال ،یساختار مشکالت و موانع که

 از .کند یم محدود را یکشاورز یها یتعاون عملکرد آن دنبال
 یها طرح به ژهیو تالیتسه یاعطا و ها یتعاون دنکرمهیب رو،نیا

 اقتصاد در آن ةتوسع و یکشاورز یها یتعاون تیتقو در ،ینوآور

 از استفاده با Rathod et al. (2011) .کندیم فایا یمهم نقش

 یها یتعاون که دندیرس جهینت نیا به SWOT مدل لیتحل
 ییها قوت و ها ضعف ،دامداران به خدمات ةارائ در یگاودار
 به اعضا شتریب یدسترس ،ها یتعاون یاه قوت از یعضب .دارند
 از استفاده ،یابیبازار و یلبن مواد دیتول ةنیزم در یا حرفه دانش

 باتجربه و لکردهیتحص رانیمد از استفاده و شرفتهیپ آالتنیماش
 ،خدمات ةارائ در دامپزشک و متخصص یروین کمبود .است

 از یعضب نداشتن لیتما و کارکنان و اعضا نیب فیضع یهمکار
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 نیا یها ضعف از ،یآموزش یها کالس درشرکت  هب اعضا
 لیتحل و هیتجز در Toksoy et al. (2009) .ستها یتعاون
 هفت ضعف، ازدهی قوت، نه ،یکشاورز ةتوسع یها یتعاون

 و یاتیمال یسودها .کردند ییشناسا را دیتهد هفت و فرصت
 و ها قوت نیتر مهم از بیترتبه ،اشتغال امکانات کمبود

 که داد نشان جینتا ،درمجموع .هستند ها یتعاون یها عفض
 و یآموزش یها کالس یبرگزار ،ها نهاده موقعبه عیتوز و نیتأم
 ه،یسرما تیمحدود اعضا، یهمبستگ و مشارکت ،یجیترو

 یفن یآگاه و التیتحص سطح تعاون، از یدولت بخش تیحما
 و لیسهت اعتبارات، افتیدر ،ها یتعاون کردن مهیب عامل، ریمد

 ،یدولت مراکز و گریکدی با روستاها یارتباط یها راه بهبود
 یاعطا شرفته،یپ یورافن از یریگ بهره و کردن هزیمکان ةتوسع
 و ییآشنانا متخصص، یروین کمبود ،ها یتعاون به التیتسه
 رب ،ها رساختیز و منابع تیمحدود و تعاون از اعضا تیتبع

 نقش به توجه با .ثرندمؤ یتعاون یها شرکت شکست ای تیموفق
 زین و یبردار بهره نظام بهبود در یکشاورز دیتول یها یتعاون
 یمساو عیتوز و یاساس یازهاین نیتأم اشتغال، درآمد، شیافزا

 یابیارز و یبررس دقتبه ها شرکت نیا عملکرد دیبا ،امکانات
 ها شرکت نیا یها فرصت و دهایتهد ،ها قوت ،ها ضعف و شود

 ،ها ضعف ییشناسا ،حاضر پژوهش یکل هدف .شوند ییشناسا
 یکشاورز دیتول یها یتعاون یدهایتهد و ها فرصت ،ها قوت

 رفع یبرا مؤثر و دیمف یها حلراه ةارائ و رجانیس شهرستان
 را ها یتعاون نیا تیموفق که است ییتنگناها و مشکالت

 .کشد یم چالش به

 

 ها روش و مواد

 ,Strengths راهبردها یطراح و یراهبرد لیتحل و هیتجز

Weaknesses, Opportunities, Threats) (SWOT: 
 به دنیرس یها راه و سازمان یها ییتوانا  یها محرک ،راهبردها

 و یستیچ راهبردها درواقع، .ندده یم نشان را مطلوب وضع
 یفضا بر و ندکن یم مشخص را سازمان یاساس اقدامات یچگونگ

 ةاحاط آن یریگ میتصم و یساز  میتصم یندهایافر و یکار ،یفکر
 ممکن، یراهبردها شنهادیپ و یطراح ،ییشناسا یبرا .دارند کامل

 (.Doweny, 2007) شود یم استفاده)سوات(  SWOT سیماتر از
 عملکرد یابیارز یبرا SWOT لیتحل کیتکن از ،حاضر قیتحق در
 یکشاورز دیتول یها یتعاون یها قوت و ها ضعف ییشناسا و

 لیتحل یجرخا و یداخل بعد دو در را مسائل که شد فادهاست
 :شود یم داده نشان ریز در SWOT سیماتر یکل طرح .کند یم

 

 SWOT سیماتر
  (S) هاقوت (W) هاضعف

 (O) ها فرصت O-S راهبرد W-O راهبرد

 (T) دهایتهد S-T راهبرد W-T راهبرد

 Ataei, 2009 :مأخذ

 
 آن انجام روش و یربردکا ،هدف لحاظ از حاضر قیتحق

 استفاده با 1391 سال در یبررس نیا .است یشیمایپ -یفیتوص
 نظارت ریز که -رجانیس یکشاورز دیتول یها یتعاون اطالعات از

 انجام پرسشنامه قالب در -هستند یکشاورز جهاد سازمان
 اتیادب جینتا ق،یتحق اهداف به توجه با زین امهنپرسش .گرفت

 یها یتعاون مجموع از .شد نیتدو مشابه یاه پرسشنامه و قیتحق
 نظارت ریز ،شرکت 22 ،رجانیس شهرستان یکشاورز دیتول

 اندتیفعال مشغول شهرستان، نیا یکشاوزر جهاد سازمان
(2013 Sirjan, of city Cooperatives of Department)؛ 

 دیتول یتعاون 22 شامل ،قیتحق نیا یآمار ةجامع ،نیبنابرا
 یآمار ةجامع ابتدا ،پژوهش نیا در .است نجاریس یکشاورز

 یریگ نمونه روش از استفاده با سپس و شد یبررس رانیمد
 انتخاب بارتلت جدول از استفاده با اعضا انیم از 77 ،یتصادف

 ،ها پرسشنامه ییروا یبررس یبرا (.Bartlett et al., 2007) ندشد
 برآورد ظورنمبه و دانشگاه انادتاس و یتعاون کارشناسان نظر از
 بیضر .شد استفاده کرونباخ یآلفا روش از ها پرسشنامه ییایپا

 ،82/0 ،86/0 ،پرسشنامه مختلف یها بخش یبرا کرونباخ یآلفا
 .دهدیم نشان را پرسشنامه یباال ییایپا که است 91/0 و 78/0

 و ها فرصت ،ها ضعف ،ها قوت از یفهرست شامل حاضر ةپرسشنام
 هاآن یها شاخص که ستها ینتعاو یرو شیپ یدهایتهد

 هشد یبندرتبه و یدهوزن ،یآمار ةجامع یها دگاهید براساس
 یهاازیامت مجموع ابتدا ،ها پرسشنامه جینتا یبندرتبه یبرا .است

 ،ازاتیامت مجموع نیانگیم سپس و محاسبه ها پرسش از کیهر
 یازبندیامت .شد استخراج هاآن از ها وزن نیانگیم قالب در

 ،دهندگانپاسخ یبرا هاآن تیاهم ةدرج براساس اه پرسش
 اریبس :است قرار نیا هب که بود (ازیامت 5 با) نهیگز پنج شامل

 (ازیامت 2) کم (،ازیامت 3) متوسط (،ازیامت 4) ادیز (،ازیامت 5) ادیز
محاسبه یوزن نیانگیم از ،بعد ةمرحل در .(ازیامت 1) کم اریبس و

 .شد استفاده ها نهیگز یبندرتبه یبرا شده

 

 بحث و جینتا
 لیتحل یخارج و یداخل بعد دو در ها یتعاون ،قیتحق نیا در

 .شوندیم ارائه هالیتحل نیدرادامه ا .شدند
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 یداخل لیتحل

 و ها قوت ،یکشاورز دیتول یها یتعاون یداخل لیتحل در
 .دوشیم یبررس ها یتعاون یها ضعف

 در هویژ تیمز ای مهارت هرنوع شامل ها قوت 

 یکشاورز دیتول های تعاونی های قوت .ستها تعاونی
 :شوند می داده نشان 1 جدول در رتبه براساس رجانیس

 

 رجانیس یکشاورز دیتول یها یتعاون یها قوت یبند رتبه .1 جدول

 رتبه ها وزن نیانگیم ها وزن مجموع هاقوت

 1 20/3 247 لکردهیتحص و باال یتیریمد ةنمر یدارا رانیمد از استفاده

 2 18/3 245 گرید یها یتعاون با ارتباط داشتن

 3 11/3 240 یجیترو یها تیفعال تیفیک باالبودن

 4 98/2 230 ها نهاده و خدمات به اعضا یدسترس

 5 92/2 225 یکشاورز محصوالت ةمیب از استفاده به شیگرا شیافزا

 6 85/2 220 یتعاون شرکت یها تیفعال بودن  متنوع

 7 72/2 210 یتعاون شرکت به هاآن یکینزد و گریکدی اب روستاها تمجاور

 7 72/2 210 کشاورزان درآمد و دیتول سطح یارتقا
 8 66/2 205 یتعاون یاعضا یبرا ها نهاده و هیاول مواد نیتأم ةنیهز کاهش

 

 و جوان باال، یتیریمد ةنمر یدارا رانیمد از استفاده

 ،یکشاورز بخش در دیتول لعوام انیم در :لکردهیتحص
 یکیزیف عامل عنوانبه و است مهم عوامل جمله از تیریمد

 زانیم در ییبسزا و میمستق نقش د،یتول یکیزیرفیغ و پنهان
 ابیکم منابع از نهیبه ةاستفاد و ییکارا عملکرد، شیافزا د،یتول

 و باال یتیریمد ةنمر یدارا رانیمد ،نیبنابرا ؛کند یم فایا
 شیافزا و اعضا یسازمانده بهبود در اند توانسته لکردهیتحص
  .کنند عمل موفق ،ییکارا

 یاریهم با ها یتعاون :گرید یها یتعاون با داشتنارتباط
 مشترک اهداف به دنیرس یبرا را یاقدامات مجموعه گریکدی

 ییبسزا نقش ها یتعاون تیموفق زانیم در که دهند یم انجام
 ییها یتعاون است شده موجب گریکدی با ها یتعاون ارتباط .دارد
 موفق ...و یآموزش ،یاجتماع ،یاقتصاد اهداف لحاظبه که

 یها ییتوانا و مهارت نش،یب دانش، از یاعظم بخش ،اند بوده
  .دهند انتقال ها یتعاون ریسا به را خود

 با ها یتعاون :یجیترو یها تیفعال تیفیک باالبودن
 مراکز دهندگانجیترو یارهنموده و ها ییراهنما از استفاده
 ارتقا را یجیترو یها تیفعال سطح اند توانسته یکشاورز خدمات

  .دهند

 دیتول یها یتعاون :ها نهاده و خدمات به اعضا یدسترس
 که اند کرده فراهم خود یاعضا یبرا را امکان نیا یکشاورز

 قرار ها آن اریاخت در سهولتبه را یکشاورز خدمات و ها نهاده
  .شود یم محسوب هاآن یها قوت از مورد نیا کهیطورهب ،دهند

 

 محصوالت ةمیب از استفاده به شیگرا شیافزا

 عنوانهب مهیب :یتعاون شرکت یاعضا نیب در یکشاورز
 از تیحما در یمهم نقش ،یزراع تیریمد ارکان از یکی

 و است شتهدا یعیرطبیغ و یعیطب حوادث دربرابر کشاورزان
 اعضا یاقتصاد مشارکت نیتأم در یرعامل مؤث ،نیهمچن

 کاهش اعضا یریخطرپذ زانیم کهیطورهب ،رودیم شمار به
 سطح شیافزا و دیجد محصوالت کاشت هب هاآن لیتما و افتهی
  .است شده شتریب رکشتیز

 ها تیفعال تنوع :یتعاون شرکت یها تیفعال بودنمتنوع
 یامور شامل که است ینتعاو شرکت یها تیفعال تعداد ةدهندنشان
 محصوالت، ةمیب باغات، یکارشناس ،یدامدار ،یباغبان زراعت، مانند

 شرکت هر و شودیم امور ریسا و ها نهاده عیتوز ان،ییروستا ةمیب
  .دریبگ عهدهبر را تیفعال چند ای کی است ممکن یتعاون

 به هاآن یکینزد و گریکدی با روستاها مجاورت

 یازهاین نیتأم و امور انجام یبرا انییروستا :یتعاون شرکت
 در ها یتعاون قرارگرفتن .کنند یم مراجعه ها یتعاون به خود

 زانیم به را وآمدهارفت ،روستاها به کینزد و مناسب مکان
 ریسا انجام یبرا یشتریب فرصت و داده کاهش یتوجه انیشا

  .است گذاشته انییروستا اریاخت در امور

 در تیعضو :کشاورزان آمددر و دیتول سطح یارتقا
 مثبت ریتأث کشاورزان درآمد و دیتول سطح یارتقا رب ها یتعاون

 به شتریب یدسترس لیدلبه یتعاون عضو افراد رایز ،است داشته
 یتوانمند از عامل ریمد یها ییراهنما و ها نهاده و خدمات

  .برخوردارند یشتریب
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 یاعضا یبرا ها نهاده و هیاول مواد نیتأم ةنیهز کاهش

 از استفاده ،محصوالت کشت در عامل نیتر مهم :یتعاون

 مؤثر اریبس کشاورزان درآمد و دیتول شیافزا در که ستها نهاده

 نقش خاک، و آب منابع از نهیبه ةاستفاد کنار در عامل نیا .است

 از کود و بذر ،راستا نیا در .دارد یکشاورز ةتوسع در یمهم

 در ها یتعاون قیطر از که دهستن یعازر یها نهاده نیتر مهم

 نیا در یکشاورز دیتول یها یتعاون .دنریگیم قرار اعضا اریاخت

 در مناسب متیق هب را ها نهاده نیا و اند کرده عمل موفق نهیزم

 .اند داده قرار اعضا اریاخت

 از استفاده در ییکارانا ای ها تیمحدودشامل  ها ضعف ●

 موفق عملکرد یبرا یجد یمانع که شوند یم ها مهارت و منابع

 دیتول یها یتعاون یهاضعف .ندیآ یم شمار  به ها یتعاون

 .دنیآ یم 2 جدول در بیترتبه رجانیس یکشاورز

 
 رجانیس یکشاورز دیتول یها یتعاون یها ضعف یبند رتبه .2 جدول

 تبهر ها وزن نیانگیم ها وزن مجموع هاضعف

 1 79/2 215 یمال نامتخصص از نکردناستفاده
 2 59/2 200 یگذار هیسرما تیمحدود

 3 53/2 195 ریاخ یها سال در ها یتعاون سود و عملکرد شت،کریز سطح کاهش

 3 53/2 195 اعضا نیب یهمکار ةیروح و یاقتصاد مشارکت کاهش

 4 45/2 189 زاتیتجه و آالتنیماش به یدسترس زانیم بودننییپا

 5 41/2 186 التیتسه یاعطا امر در یادار ریوپاگدست مقررات وجود

 6 31/2 178 یدیتول محصول متیق از اعضا تیرضا کاهش

 7 29/2 177 یکشاورز محصوالت یبرا مناسب بازار به یدسترس نبود

 8 28/2 176 یدام یها یماریب کنترل زانیم بودننییپا

 8 28/2 176 یتعاون در اعضا مشارکت زانیم کاهش

 9 27/2 175 روز یفناور از اطالع و یاطالعات منابع به مناسب یدسترس نبود

 9 27/2 175 اعضا یریپذ تیلئومس نبود ای کاهش

 9 27/2 175 ها یتعاون در مسئوالن و کارشناسان نداشتنحضور

 10 25/2 174 تعاون اصول و ها یژگیو از اعضا تیتبع و نبودنآشنا

 11 24/2 173 منطقه یاریآب نظام تیوضع بودن  سبنامنا
 

 

 متخصصان یریکارگ هب :یمال متخصصان از نکردناستفاده 

 شتریب هرچه رشد و یسودآور سمت به را ها آن ،ها یتعاون در یمال

  .اند نبوده موفق نهیزم نیا در ها یتعاون که دهد یم سوق

 عامل ،هیسرما :ها یتعاون در یگذار هیسرما تیمحدود

 یماندگار و ها هیپا شدنمحکم سبب که است یمهم اریبس

 ،ینگینقد و یکاف ةیسرما وجود .شود یم یتعاون یها شرکت

 تیمحدود که است مؤثر یتعاون شرکت یها تیفعال ةتوسع رب

 .رودیم شماربه ها یتعاون یرو شیپ یها چالش از یکیدر آن، 

 از .1 :است مکنم قیطر دو از ها یتعاون در یگذار هیسرما

 از یناآگاه لیدلهب اعضا .استقراض راه از .2 و اعضا قیطر

 منابع .ندارند آن در یگذار هیسرما به یلیتما ،تعاون گاهیجا

 یها مؤسسه و ها بانک شامل ،یتعاون یها شرکت یاستقراض

 نیا در که شود یم دولت یها کمک و تعاون صندوق ،یاعتبار

  .اند ردهنک عمل موفق صورت به نهیزم

 در ها یتعاون سود و عملکرد رکشت،یز سطح کاهش

 رکشت،یز سطح ،قیتحق جینتا بقاطم :ریاخ یها سال

 یلیدال به ریاخ یها سال در ها یتعاون عملکرد و یسودآور

 محصول، دیتول در نینو یها روش از نکردن استفاده مانند

نییپا محصول، فروش یبرا مناسب بازار نبود ،کردنن هزیمکان

  .است افتهی کاهش ...و محصول متیق بودن

 نیب یهمکار ةیروح و یاقتصاد مشارکت کاهش

 اعضا نیب یاقتصاد مشارکت و یهمکار ةیروح وجود :اعضا

 و یمال امکانات یریکارگهب موجود، امکانات از بهتر ةاستفاد در

 در .است مؤثر یتعاون یها تیفعال گسترش بر هیسرما

 یاقتصاد مشارکت کاهش به اعضا، یمال یناتوان رجان،یس

 نیب یهمکار ةیروح نبود ،نیهمچن .است دهیانجام هایتعاون

  .است شده منجر هاآن ةتوسع روند شدنکند به اعضا
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 و آالتنیماش به یدسترس زانیم بودننییپا

 در رییتغ به که است یندیافر کردن هزیمکان :زاتیتجه

 Roknadin) شود یم منجر یزراع ابزارآالت از استفاده

Eftekhari, 2007). نبود لیدلبه یکشاورز دیتول یها یتعاون 

 اریاخت دررا  آالتنیماش و زاتیتجه توانند ینم یمال امکانات

  .قرار دهند خود یاعضا

 یاعطا امر در یادار ریوپاگدست مقررات وجود

 یها شرکت یمال مشکالت رفع در التیتسه یاعطا :التیتسه

 یمانع ،یادار ریوپاگدست مقررات وجود یول ست،ا مؤثر یتعاون

  .است شده یتعاون یها شرکت توسط التیتسه افتیدر یبرا یاساس

 نبود :یدیتول محصول متیق از اعضا تیرضا کاهش

 را کشاورزان ،محصوالت ینگهدار یبرا مناسب زاتیتجه و انبار

 موعد از شیپ یحت ای برداشت هنگام در محصول فروش هب

 محصول متیق کاهش به امر نیا .است کرده مجبور برداشت

 فروش یبرا مناسب بازار نبود ،نیهمچن .است شده منجر

 با را خود محصول کشاورزان تا است هشد موجب محصوالت

 محصول ةباردر امر نیا .بفروشند گران واسطه به نییپا متیق

 مشهود کامل طوربه منطقه محصول نیتر مهم عنوانبه پسته

 -ینیتضم دیخر جمله از -دولت نکردندیخر ن،یبراوهعال .است

  .است زده دامن موضوع نیا به

 فروش یبرا مناسب بازار به یدسترس نبود

 یبازارها از اطالع ةنیزم در ها یتعاون :یکشاورز محصوالت

 مناسب بازار وجود .اند ناموفق انیمشتر ییشناسا و مناسب

  .است مؤثر ضااع درآمد سطح یارتقا در ،محصوالت یبرا

 :یدام یها یماریب کنترل زانیم بودننییپا
 یکی .است یدامپرور و یکشاورز ،ها یتعاون تیفعال نیتر عمده

 کنترل و دام بهداشت تیرعا ،یدامپرور در مهم مسائل از

 کنترل ةنیزم در ها یتعاون اما است، یدام یها یماریب

  .اند نکرده عمل موفق یدام یها یماریب

 جلب :یتعاون در اعضا مشارکت انزیم کاهش

به یادیز منافع ،ها یتعاون امور یریگ میتصم در اعضا مشارکت

 از استفاده یبرا اعضا شتریب آنجاکه از یول ،دارد همراه

 ها یتعاون تیعضو به یا حرفه یازهاین نیتأم و یتعاون امکانات

  .ندارند آن امور در مشارکت به یچندان لیتما ،اند آمدهدر

 و یاطالعات منابع به مناسب یدسترس داشتنن

 ها یتعاون که است شده سبب امر نیا :روز یفناور از اطالع

به و باشند مهارتکم ،نینو یها روش یریکارگهب ةنیزم در

 زین را روز یفناور از استفاده ییتوانا ،یمال نیتأم نبود لحاظ

  .باشند نداشته

 یباال نتظاراتا :اعضا یریپذ تیلئومس نبود ای کاهش

 تا است شده موجب ها یتعاون یمال امکانات نداشتن و اعضا

  .ابدی کاهش ها یتعاون به نسبت اعضا یریپذتیلئومس زانیم

 :ها یتعاون در مسئوالن و کارشناسان نداشتنحضور
 و دیتول یها یتعاون رشد به ،مسئوالن و کارشناسان از استفاده

 منجر برداران بهره یتخصص اطالعات و دانش سطح شیافزا

  .اند ناموفق نهیزم نیا در ها یتعاون که شود یم

 از هاآن تیتبع وبا مقررات  اعضا نبودنآشنا

 اصول و مقررات با اعضا نبودنآشنا :تعاون اصول و ها یژگیو

 ،شود یم محسوب ها یتعاون تیموفق یبرا یجد یمانع ،یتعاون

 ساز نهیزم عاون،ت اصول از یناآگاه ای کم شناخت کهیطورهب

 قدرت فیتضع به ،تیدرنها و هاست یتعاون در اختالف بروز

  .شود یم منجر ها یتعاون در رقابت

 به توجه با :منطقه یاریآب نظام تیوضع بودننامناسب

 تیوضع و رودیم شماربه یریکو مناطق از رجانیس نکهیا

 ستمیس است، یبحران منطقه ینیرزمیز بآ یها سفره سطح

 کشاورزان شتریب کهیطورهب ،است نامناسب زین منطقه یاریآب

 و دیجد یها روش به را یسنت یها روش ،یمال یتواننا لیدل هب

 .ندهد یم حیترج  صرفهبهمقرون

 

 یخارج لیتحل

 و ها فرصت ،یکشاورز دیتول یها یتعاون یخارج لیتحل در

 .دوشیم یبرررس ها یتعاون یرو شیپ یدهایتهد

 ها یتعاون مطلوب و مهم یها تیموقعل شام ها فرصت ●

 .شوند یم منجر ها یتعاون تیفعال تداوم به که یطور به ،هستند

 یکشاورز دیتول یها یتعاون یرو شیپ یها فرصت نیتر مهم

 .دیآ یم 3جدول  در رجانیس

که  اند تیاهمپر اما نامطلوب یها تیموقع دهایتهد● 

 جادیا یتعاون یتآ ای یجار تیموقع یبرا یاساس یموانع

 دیتول یها یتعاون یرو شیپ یدهایتهد نیتر . مهمکنند یم

  .شوندیم مشاهده 4 جدول در یکشاورز
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 رجانیس یکشاورز دیتول های تعاونی های فرصت بندی رتبه .3 جدول

 رتبه ها وزن نیانگیم ها وزن مجموع ها فرصت

 1 05/3 235 مدتبلند بازپرداخت با بهرهکم یها وام و التیتسه یاعطا

 2 02/3 233 یگذار هیسرما یها تیظرف تیتقو

 3 94/2 227 ینوآور از تیحما قالب در یتعاون یها طرح ةتوسع

 4 85/2 220 شتریب یارز یدرآمدها و یصادرات یبازارها به یابیدست امکان

 5 80/2 216 ها یتعاون به التیتسه ةارائ یبرا تعاون بانک سیتأس

 6 72/2 210 یاعتبار کارت ةسامان به ها یتعاون زیتجه و کیلکترونا تجارت ةتوسع

 7 59/2 200 تعاون ةمیب یانداز  راه

 8 58/2 199 یابیبازار یبرا یاطالعات یها یفناور از استفاده

 9 55/2 197 گرید یها یتعاون اتیتجرب از استفاده

 10 54/2 196 یارتباط یها راه بهبود و یکشاورز بخش یربناهایز تیتقو

 11 51/2 194 محصول دیتول در دیجد یها یورافن از یریگ بهره

 12 46/2 190 یکشاورز مهندسان یرساناطالع و کمک

 13 40/2 185 کشت یالگو رییتغ یها وهیش جیترو

 14 20/2 170 یدامپزشک مراکز با ها یتعاون ارتباط

 14 20/2 170 ها یتعاون رانیمد یبرا یآموزش یها دوره یبرگزار

 15 10/2 162 اعضا یبرا ینیکارآفر یها مهارت آموزش یها دوره یبرگزار

 16 01/2 155 اعضا یبرا یارتباط یها مهارت یآموزش یها دوره یبرگزار

 

 رجانیس یکشاورز دیتول یها یتعاون یرو شیپ یدهایتهد یبند رتبه .4 جدول

 رتبه ها وزن نیانگیم ها وزن مجموع دهایتهد

 1 18/3 245 اعتبار نیتأم یها بانک نکردن یهمکار

 2 12/3 241 دکنندگانیتول از دولت یها تیحما کاهش

 3 98/2 230 ربطیذ یها سازمان و نهادها نکردن یهمکار

 4 97/2 229 یالمللنیب سطح در رانیا هیعل یاقتصاد و یاسیس میتحر

 5 46/2 190 تعاون سازمان توسط فیوظا چارچوب در تیمحدود جادیا لیدل به ها یتعاون بازده کاهش

 6 07/2 160 التیتسه یاعطا امر در یبانک کارمزد زانیم باالبودن

 7 94/1 150 تعاون وزارت پوشش ریز یتعاون شرکت قرارنداشتن

 

 یبرا دیتهد هفت و فرصت هفده گرانیب ها افتهی نیا
 .است رجانیس یکشاورز دیتول یها یتعاون

 

 اهشنهادیپ و یریگ جهینت

 و یداخل ضعف پانزده دربرابر قوت نه ،قیتحق جینتا به توجه با
 و ییشناسا یخارج دیتهد هفت دربرابر یخارج فرصت هفده
 قوت 26 یکشاورز دیتول یها یتعاون ،درمجموع .ندشد یبررس

 عنوانبه دیتهد و ضعف 22 و تیمز عنوانبه فرصت و
 انگریب Sadi (2008) ةمطالع جینتا .دندار تنگنا و تیمحدود
 Babaei .است تیمحدود دوازده درمقابل تیمز زدهیس وجود

Fini et al. (2010) مقابل در تیمز ستیب شان همطالع در 
 ,Buzarjamheri & Hadizadeh Bazaz و تیمحدود ستیب

 ییشناسا را تیمحدود ده مقابل در تیمز هفده هم 2011
 نیتر مهم از یکی ،ینگینقد نبود و هیسرما تیمحدود .کردند
 SWOT لیتحل به توجه با .است مطالعات نیا جیدر نتا ها ضعف

 از استفاده ،یداخل عوامل ةنیزم در ،ها هیگو یبندتیاولو و
 بودندرارتباط و باال یتیریمد ةنمر یدارا و لکردهیتحص رانیمد

 ریتأث نیشتریب و اند تیاهم نیشتریب یدارا گریکدی با ها یتعاون
 عوامل انیم در .اند داشته یکشاورز یها یتعاون تیموفق رب را

 بازپرداخت با بهرهکم یها وام و تالیتسه یاعطا زین یخارج
 در ییبسزا ریتأث ،یگذار هیسرما یها تیظرف تیتقو و بلندمدت

 عوامل نیتر عمده .دارند یکشاورز دیتول یها یتعاون تیموفق
 نکردن استفاده ،یکشاورز دیتول یها یتعاون نبودن موفق ،یداخل

 برعالوه .است یگذار هیسرما تیمحدود و یمال متخصصان از
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 کاهش و اعتبار نیتأم یها بانک نکردنیهمکار ،یداخل عوامل
 بر مؤثر عوامل گرید از ،دکنندگانیتول از دولت تیحما

 از شیب ها تیمز .است یکشاورز دیتول یها یتعاون نبودن موفق
 رگذاریتأث یکشاورز دیتول یها یتعاون تیموفق در ها تیمحدود

 ها یتعاون تیموفق ةآستان ،پژوهش نیا در ن،یبنابرا ؛اند بوده
 و هاقوت از استفاده و مناسب یراهبردها ةارائ با و ستباال

 تیموفق زانیم بر توان یم دهایتهد و ها ضعف رفع و ها فرصت
 یبرا الزم زمان براساس شدهارائه یراهبردها .افزود ها یتعاون
 :است ریز شرح به اه آن شدنیاتیعمل

 
 (S-O) یتهاجم یراهبردها (الف

 :شود می شنهادیپ ریز یتهاجم یراهبردها ،جینتا به توجه با
 یبرگزار راه از گرید های تعاونی با ارتباط یبرقرار -

 د،یتول ةنیزم در برتر های تعاونی یمعرف برای یجلسات
 ، ...و عاتیضا کاهش باال، یسودآور عملکرد، ،یابیبازار

 ؛ها تعاونی ریسا به ها آن اتیتجرب انتقال نیهمچن
 که یکشاورز نامهندس اطالعات و علوم از تفادهاس -

 شتریب وری بهره ،یجیترو های فعالیت تیفیک یارتقا
 ؛دردا دنبال هب را ها هزینه کاهش و یکشاورز های فعالیت

 رانیمد به دادناطالعات و یآموزش یها دوره یبرگزار -
 یبرا ها آن قیتشو و مختلف یها تیفعال ةنیزم در یتعاون
 یها وهیش رییغت و یتعاون یها تیفعال ادتعد شیافزا
 ؛دیجد یها وهیش به کشت یمیقد

 ةسامان به ها یتعاون زیتجه و کیالکترون تجارت ةتوسع -
 ؛یبانک امور عیتسر یبرا یاعتبار کارت

 ةمیب حق زانیم در دنظریتجد و تعاون ةمیب یاندازراه -
 ةمیب از استفاده به شیگرا کهای گونههب کارفرما

 ؛ابدی شیافزا اعضا نیب در یکشاورز والتمحص
 ،ها یتعاون در تیعضو یبرا کشاورزان لیدال از یکی -

 با ،نیبنابرا ؛است نییپا متیق با ها نهاده به یابیدست
 احداث در را ها آن توان یم ها یتعاون به التیتسه یاعطا

 دیخر و (کود و سم ژهیو به) ها نهاده ینگهدار یبرا انبارها
 امر نیا که کرد یاری یکشاورز ادوات و تآالنیماش

 ؛دارد یپ در را ها نهاده و هیلاو مواد نیتأم ةنیهز کاهش
 قیتشو قیطر از که یگذار هیسرما یها تیظرف تیتقو -

 بخش از تیحما ،یگذار هیسرما و اندازپس به انییروستا
 پرداخت روند تداوم و یگذار هیسرما یبرا یخصوص

 .ستا ریپذامکان مدتتاهکو و بهرهکم یها وام

 

 (S-T) تنوع یراهبردها (ب

 :شود یم ارائه ریز تنوع یراهبردها ،قیتحق جینتا یراستا در
هب ،باال یتیریمد ةنمر یدارا و فعال رانیمد از گیری بهره -

 و ها مهارت از استفاده با رانیمد نیا کهیطور
 یبرا اعتبار نیتأم های بانک با بتوانند شان توانایی
 ؛کنند برقرار رابطه ها تعاونی با یهمکار

 یمال مشکالت حل برای یمال نامتخصص از استفاده -
 و کارشناسان و مسئوالن حضور از استفاده و ها تعاونی

 با کهای گونههب ها آن با یتعاون مشکالت گذاشتنانیدرم
 و خدمات به یتعاون یاعضا یدسترس ها آن یاریهم

 ؛شود تر راحت ها نهاده
 و شهر به کینزد و مناسب مکان در ها تعاونی شدن  واقع -

 با ها تعاونی ارتباط کهیطورهب یارتباط های راه بهبود
 تعاون سازمان مانند ربطیذ ینهادها و ها سازمان
 شود؛ لیتسه تعاون ةادار و یکشاورز جهاد ،ییروستا

 ؛هاست تعاونی های تیمحدود نیترمهم از ینگینقد نیتأم -
 یاعتبار های صندوق و تعاون بانک جادیا با ،نیبرابنا
 دیبا ،نیهمچن .کاست تیمحدود نیا زانیم از توان یم

 خود ییاجرا امور در ها تعاونی که شود فراهم یبستر
 ؛باشد نظارت به محدود دولت نقش و کنند گیری تصمیم

 بالعوض، وام ارانه،ی دادن با ها تعاونی از دولت تیحما -
 برای ...و یآموزش های طرح یاجرا کود، و سم ةیسهم

 .ها تعاونی تیفعال گسترش

 

 (W-O) یبازنگر یراهبردها (ج

 :شود می ارائه ریز پیشنهادهای ،یبازنگر راهبرد قالب در
 ارتباطات، یارتقا برای یارتباط مهارت های دوره یبرگزار -

 مشارکت شیافزا و اعضا نیب در یهمکار ةیروح شیافزا
 ؛یتعاون به مربوط ورام در اعضا

 رییتغ هدف با مناسب یآموزش های کالس یبرگزار -
 به ها آن یبندیپا شیافزا و تعاون ةفلسف به اعضا نگرش
 ؛تعاون های ارزش و اصول

 و یدامپزشک مراکز با ها تعاونی ارتباط در یبازنگر -
 ةنیزم در بهداشت کارشناسان و دامپزشکان از استفاده

 ؛یدام های بیماری کنترل و یبهداشت مسائل تیرعا
 های نهاده از استفاده و کشت یالگو های شیوه اصالح -

 و عملکرد رکشت،یز سطح شیافزا برای پربازده
 ؛یسودآور

 یبازارها به یابیدست هدف با یابیبازار امر در یبازنگر -
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 گذاری سرمایه زانیم بر که یارز یدرآمدها و یصادرات
 شیافزا ،نیهمچن .دایفزایم یتعاون های شرکت
 ؛شود می هیتوص رانیمد یبرا یابیبازار های مهارت

 به بهرهکم های وام و التیتسه یاعطا امر در یبازنگر -
 و زاتیتجه ون،یزاسیمکان ةتوسع یراستا در ها تعاونی

 ؛آالتنیماش
 یفناور از گیری بهره یبرا مناسب بستر ردنکفراهم -

 گسترش یبرا تغایتبل و یابیبازار برای یاطالعات
 ؛یابیبازار های فعالیت

 قیتحق و دیتول امر در ینوآور یبرا یقاتیتحق مراکز جادیا -
 سطح شیافزا یراستا در دیجد فناوری از گیری بهره و
 ؛یسودآور و عملکرد رکشت،یز

 استیس ،یکشاورز بخش یربناهایز اصالح -
 تیتقو و عملکرد شیافزا برای یاراض سازی یکپارچه

 یاریآب نینو های شیوه از استفاده با منطقه یاریآب نظام
 ضرورت امر نیا منطقه در آب کمبود به توجه با که

 .دارد بسیار

 
 (W-T) یتدافع یراهبردها (د

 :شود می ارائه ریز یاهشنهادیپ ،یتدافع راهبرد به توجه با 
 و یکشاورز دیتول های تعاونی به تعاون وزارت توجه -

 ؛تعاون وزارت پوشش زیر ها تعاونی نیا قرارگرفتن
 ریوپاگدست مقررات حذف برای یداتیتمه دنیشیاند -

 ؛ها تعاونی به التیتسه ةارائ یبرا یادار
 یتافیدر التیتسه یبرا یبانک کارمزد زانیم کاهش -

 به کم از یپلکان ورتصبه ها آن یبندقسط که ها تعاونی
 برای بازپرداخت و رشد فرصت تا ردیگمی صورت ادیز

 ؛شود فراهم اعضا
 تنوع شده،تمام متیق امر در ها تعاونی یرقابت توان حفظ -

 ،یدیتول محصوالت که یطورهب باال تیفیک و دیتول
 داشته یجهان یبازارها سطح در ییباال یبازارپسند

 محصول ترین مهم عنوانهب پسته درمورد ویژهبه باشند؛
 این دنبو آلوده دلیل به ،ریاخ های سال در که منطقه

 اصول از بعضی نکردن رعایت و آفالتوکسین به محصول
 در محصول نیا صادرات در رانیا سهم بهداشتی،

 ؛است افتهی کاهش یجهان یبازارها

 و یکشاورز دیتول های تعاونی بر یکشاورز وزارت نظارت -
 به اراتیاخت ذیتنف راه از تعاون های محدودیت حذف
 ،ها تعاونی ةادار به ربوطم امور در کهیطوربه ها تعاونی

 ؛باشد رندهیگمیتصم تعاون سازمان
هب پسته برای ویژهبه) محصول گذاری قیمت به توجه -

 رایز ،دولت سوی از (منطقه محصول ترین عمده عنوان
 تحوالت پسته، محصول یبرا ینیتضم متیق نبود
 یبرا داراندانیم و دالالن وجود و پسته متیق یجهان
 کاهش ،آن متیق کاهش سبب ،لمحصو نیا دیخر

 فروش از هاآن نداشتن تیرضا و کشاورزان درآمد
 مشکالت این رفع برای ،نیبنابرا ؛است شده محصول

 یداریخر اعضا از را محصول ها تعاونی شود می شنهادیپ
 از دولت تیحما ،هدف نیا به دنیرس یبرا که کنند

  .ستا یضرور ها تعاونی
 یاهپیشنهاد باال، بردهایراه پیداست، که گونههمان

 یاهپیشنهاد عنوانبه زیر موارد .هستند پژوهشی
 :شوند می ارائه کاربردی

 ترین مهم از ،تحصیلکرده مدیران از استفاده ،نتایج بقاطم -
 ؛شود می محسوب کشاورزی تولید های تعاونی های قوت

 افراد این از ،ها تعاونی رأس در شود می پیشنهاد ،بنابراین
 از استقبال مدیران، این مهم هایمهارت شود؛ هاستفاد
 ةتوسع جدید، های روش از استفاده تحول، و تغییر

 ست؛ها تعاونی در رکود از جلوگیری و خالقیت
 ترین مهم از یکی ،نقدینگی نبود و سرمایه محدودیت -

 ؛است کشاورزی تولید های تعاونی درونی های ضعف
 خصوصی بخش از حمایت با سرمایه جذب ،بنابراین

 در بازنگری ،ها تعاونی تجهیزات و تأسیسات یارتقا برای
 ایجاد و دولت توسط مالی اعتبارات تأمین ةنحو

 ؛شود می پیشنهاد جدید اعتباری های صندوق
 ها تعاونی اجتماعی تحوالت عوامل ترین مهم از ،مشارکت -

 مشارکت حس بودنپایین به توجه با .شود می محسوب
 تقویت دبای کشاورزی، تولید های تعاونی اعضای بین در

 ةارائ مشارکت، آموزش ،روستاییان میان مشارکت حس
 ارتباط و تعاونی اعضای به فنی و ای مشاوره اطالعات
 .دگیر انجام روستاییان با ها تعاونی مستمر
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