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 مقدمه

 تراز سال گذشته همواره کم30گذاري شده دولت درازکل منابع سرمایهاگرچه سهم بخش کشاورزي 
خودرادراقتصادملی ةکنندگذاري ریالی وارزي،نقش تعیینبوده و بخش کشاورزي با حداقل سرمایه درصد  6

ي جمعیـت و  داشته است؛ اما به هر روي در کشور ما تولید محصوالت کشاورزي سالم براي تـأمین نیازهـا  
در . آید و این رسالت اغلب برعهده جامعه روسـتایی اسـت   غذایی از الزامات توسعه ملی به شمار میامنیت 

برداري کشاورزي بـه عنـوان واحـد مـدیریتی نقـش منحصـر بـه فـردي در توسـعه          هاي بهرهاین میانه نظام
صـر مطروحـه در   برداري بهینه از سـایر عوامـل و عنا  کشاورزي واستفاده صحیح از منابع آبی وخاکی و بهره

 .هادارد آن
اصالحات ارضی در کشور مدیریت روستاها دستخوش تغییرات اساسی شـد و نقـش    برنامه  آغاز با

  ازآنجاکـه .و کدخداهاکه سهم مهمی در مدیریت مالی و اجتماعی روستاهاداشتند، حذف گردید  بزرگ مالکان  
قـه سـازوکار دقیقـی اندیشـیده نشـده بـود       ازقبل براي جایگزینی این خأل مدیریتی ناشی از حـذف ایـن طب  

هاي تعاونی تولید روسـتایی در   بدین لحاظ،تشکیل شرکت. اصالحات ارضی به رواج خرده دهقانی دامن زد
گرچه اصالحات ارضـی تـا حـدود زیـادي     . اي مورد توجه قرار گرفت هاي بعد براي رفع چنین نقیصه سال

ه عمدتاً بر سهم بري تکیه داشت از بین ببرد و دهقانان سهم موفق شد مناسبات کهنه را در نظام زمینداري ک
تـر از دو   هاي کـم  برداري برداري به ویژه بهرهبر را به دهقانان مالک تبدیل کند؛ اما خرد شدن واحدهاي بهره

بـه هـروري شـرایط جدیـد، ناشـی از تحـوالت در جامعـه روسـتایی         .هکتار از آثار و تبعات منفـی آن بـود  
دولـت سـعی کـرد بـا     . وه هاي نوین را در سازماندهی روابط تولیدي ضـروري سـاخته بـود   گیري شی شکل

 هاي تعاونی تولید روستایی بر مشکل تامین سرمایه و امکانات فنی فایق آید اندازي شرکت راه
تعاونی تولید بر اساس اهداف توسعه فنی و اقتصادي طراحی شده و ضوابط مربوط به شکل گیـري  

بـه دلیـل   . با اجراي قانون تعاونی نمودن تولیـد بـه اجـرا گـذارده شـد      1349به ویژه از سال ها  و توسعه آن
ها به ویـژه در خصـوص اهـداف کـالن بخـش کشـاورزي، جایگـاه هـا و          کارآمدي و اثربخشی این شرکت

ها اختصاص داده شد که از آن جمله می توان به واگـذاري مـدیریت    تري در طول زمان به آن هاي بیش نقش
این . سازي و یکجاکشتی و نیز تحقق برنامه هاي الگوي کشت اشاره نمود بکه هاي آبیاري، تحقق یکپارچهش

هاي توسعه گرایانه حاکمیتی در  ها به طور مستقیم بازتاب اهداف غایی بخش کشاورزي و مداخله گري نقش
رویه هاي مربوط به توسعه  عرصه کشاورزي می باشد و به همین دلیل بهبود مداوم فرآیندها و سازوکارها و
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برنامه هاي بهبود فرآیندها می تواننـد بـا   . ها قرار گرفته است هاي بهره برداري در دستور کار توسعه آن نظام
هاي جدید بر اسـاس نیازهـاي    ها و مسئولیت ها و امکانات، زمینه هاي الزم براي پذیرش نقش ایجاد ظرفیت

هاي تعاونی تولید و سایر شیوه هاي بهـره بـرداري فـراهم     شرکترو به رشد و متغیر بخش کشاورزي را در 
  .نمایند

کـه   ضیعنوان مطلب حاضر به پیروي از تصریحات قانون تعاونی نمودن تولید و یکپارچه شدن ارا
گــردد  مــی تــالش در برنامــه حاضــر.هــاي مــذکور اســت انتخــاب گردیــده اســت مبنــاي فعالیــت تعــاونی

 .هاي تولید روستایی منظور گردد عی الزم براي توسعه فعالیت تعاونیتوجیهات،فنی،اقتصادي و اجتما
  

 تعاریف و مفاهیم

مرکب از عناصري بـه هـم   ) اقتصادي و فنی(برداري، سازمانی اجتماعی  مراد از نظام بهره :برداري  نظام بهره
پیوسته است که با هویت و مدیریتی واحد و در چارچوب شرایط اجتماعی، اقتصادي و طبیعی محیط خـود  

موضـوع  تـرین   تـرین و عمـده   برداري اساسـی  توان گفت نظام بهره می. امکان تولید کشاورزي را فراهم سازد
 .1دهد مطروحه در بخش کشاورزي آن جامعه را تشکیل می

بـرداري اصـلی و    هایی که بر اساس این شاخص انجام می شود سه نوع نظام بهره در جدیدترین تقسیم بندي
 .هاي فرعی قابل تشخیص است برداري تعدادي بهره

 شامل واحدهاي خرد ودهقانی :برداري دهقانی  نظام بهره

هـا یـا    هـاي سـنتی، مشـاع    هاي تعـاونی تولیـد کشـاورزي، تعـاونی     شامل شرکت :تعاونی  ريبردا نظام بهره
 هاي مشاع هاي غیر رسمی، تعاونی شرکت

هـاي سـهامی زراعـی و     شامل واحدهاي شخصی، شـرکتی غیـر رسـمی، شـرکت     :برداري تجاري نظام بهره
 هاي کشت و صنعت شرکت

بـرداري گروهـی از اراضـی توسـط      تولیدروستایی نـوعی بهـره  هاي تعاونی  شرکت :تعاونی تولید روستایی
هااز طریق مجامع عمومی و هیئت مـدیره   تصمیمات در این شرکت.دهقانان با حفظ مالکیت فردي آنان است

هاي مذکور براي تحقق اهداف مذکور در قانون تعاونی نمودن تولید و یکپارچه شدن  شرکت.شود  گرفته می
داري از منـابع آب و خـاك کشـور و افـزایش تولیـد و درآمـد روسـتاییان و سـایر         اراضی در زمینه بهره بـر 

 .اند گذاري شده هاي مرتبط با این دو هدف پایه زمینه

 . 3ص 1377،، وزارت کشاورزي )برداري کشاورزي مطالعه تطبیقی نظامهاي بهره(برداري  هاي بهره نظام  1
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این برنامه که در پیروي از قانون تعاونی نمودن تولیـد   :برنامه تعاونی نمودن تولید و یکپارچه شدن اراضی
گـردد   عنـوان مـی   3نامـه اجرایـی قـانون مـذکور      ه یک آیینو بر اساس تصریح ماد 2و یکپارچه شدن اراضی

هاي تعاونی تولیـد بـا هـدف بهبـود      برداري در شرکت هاي بهره متضمن کلیه پروژه هاي مورد نظر دفتر نظام
آالت، نیروي انسانی  آب و خاك، ماشین(هاي تولید  برداري عمومی و جمعی اعضا از منابع و زیرساخت بهره

هاي تولیدي، فنی و بازرگـانی مشـترك، افـزایش تـوان      ،ارتقا و تنوع بخشی به فعالیت) لیو منابع پولی و ما
و نیز اعمال مـدیریت یکپارچـه ، واحـد و مشـارکتی بـر عملیـات        مالی ، ارتقاي سطح دانش اعضا و ارکان

      .هاي مذکور است شرکت
  

 هاي تولید در بخش کشاورزي  هاي تعاونی جایگاه شرکت

 :هاي نولید روستایی در سطح کشور عبارتند از هاي تعاونی ویژگیبرخی 

 شرکت تعاونی تولید 1365 •
 اتحادیه تعاونی تولید 61 •

 هزار هکتار اراضی تحت پوشش 23میلیون و  4حدود  •

 عضو 394,000حدود  •

 اراضی زیرکشت دیم کشور%  1/8حدود  •

 اراضی زیرکشت آبی کشور%  30حدود  •

، تعداد اعضـا، منـابع آب و زمـین قابـل     )روستا(لید به سطح جغرافیاییدر تشکیل شرکت تعاونی تو
 .شهرستان شرکت تعاونی تولید وجود دارد 302شهرستان کشور در  393از مجموع . گردد کشت توجه می

هکتار بـوده کـه در قیـاس     2438595ها در کشور  اعضاي تعاونی) زراعی و باغی(میزان اراضی آبی
میـزان  .شود اراضی آبی را شامل می% 4/29هکتار می باشد قریب به  8297031کل اراضی آبی کشور که   با

باشـد   هکتـار مـی   9368168هکتار که در قیاس با کل اراضـی دیـم   777433ها نیز  اراضی دیم اعضاء تعاونی
 .از کل اراضی دیم را نیز شامل می گردد% 3/8حدود 

 5/37توان به سهم تولیدي  روستایی از مجموع تولیدات زراعی می هاي تولید در مورد سهم تعاونی 
درصدي در تولیدکلزا و سهم  35درصدي در تولید چغندر قند، سهم  36ها در تولید گندم، سهم  درصدي آن

در مـورد تولیـدات   .هاي مذکور در مقایسه با مجموع کشور اشاره نمـود  درصدي در تولید جو در تعاونی 31

 .1393و اصالحی سال  1349مصوب سال  2

 .هیئت وزیران 9/5/1350مصوب  3
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درصدي در تولیـد بـادام و گـردو،     50درصدي آن ها در تولید زرشک، سهم  5/79وان به سهم ت باغی نیز می
 .4درصدي در تولید پسته اشاره نمود 19درصدي در تولید زیتون و سهم  35سهم 

 

 اهمیت و ضرورت اجراي برنامه

 هـاي کشـاورزي کمتـر از ده هکتـار زمـین کشـاورزي      برداري درصد بهره 83، حدود 1339در سال 
-برداري درصد بهره 8/84بیش از  1372در سال . اند درصد اراضی کشاورزي را در اختیار داشته 40داشته و 

درصـد اراضـی کشـاورزي را در اختیـار      2/37هاي کشاورزي کمتر از ده هکتار زمین کشـاورزي داشـته و   
هـزار در سـال    809میلیـون و  2به  1339هزار در سال 877میلیون و   ها از یکبرداري تعداد بهره. اند داشته
بـه دو   1382تعداد واحدهاي کشاورزي زیر ده هکتـار در سـال   . برابر شد 5/1افزایش یافت و حدود  1372

. هزار واحد رسید 754ها در آن سال به پنج میلیون و  هزار و میزان اراضی تحت اختیار آن 6/382میلیون و 
 .هکتار و در مجموع بسیار پایین بود4/2برداران زیر ده هکتار در آن سال  سعت اراضی بهرهمیانگین و

 1393و اصـالحیه سـال    1349در قانون تعاونی نمودن تولید و یکپارچه شدن اراضی مصوب سـال  
هایی همچون یکپارچه کردن قطعـات اراضـی مزروعـی در جهـت امکـان حـداکثر        قانون مذکور ضرورت 

با اصول و شیوه هاي و استفاده صحیح از وسـائل   برداري از منابع آب و خاك آشنا ساختن روستاییان  بهره
واردي از ایـن  روسـتاها و مـ   و ماشین آالت کشاورزي و احیاي اراضی و افزایش تولید و درآمد سرانه سکنه

 .قبیل تصریح شده است
، استفاده از دسـتاوردهاي علمـی و   ) از جمله اراضی(شود که پراکندگی منابع تولید همواره گفته می

گـاهی   فنی و تکنولوژي ، سرمایه گذاري در بخش تحقیقات ، ارتباطات و نهاده هاي کشاورزي را مشکل و
ن ، مانع اساسی راه پیشرفت و توسعه کشاورزي و جامعه امروزه پراکندگی قطعات زمی. غیر ممکن می سازد

نیـروي  . پراکندگی اراضی باعث می شود استفاده از عوامل تولید با دشواري صورت گیرد. باشد روستایی می
فاصله بـیش از حـد   . کار به علت وجود عارضه پراکندگی زمین ، تضعیف شده و کارایی آن کاهش می یابد

در شرایط یکپارچه . اي مکرر و در نتیجه کاهش انرژي کشاورزان را به دنبال داردبین قطعات، رفت و آمد ه
ها  نبودن اراضی و وجود موانع فیزیکی و طبیعی که در این اراضی وجود دارد، بهره برداران نمی توانند از آن

هـاي آبرسـانی،    به صورت بهینه استفاده کنند و سرمایه گذاري در امور زیر بنایی مانند احداث سدها، شبکه
عـدم  . گـردد  زهکشی، تسطیح زمین و احداث جاده هاي بین مزارع، با وجود اهمیت بسیار غیـر ممکـن مـی   

گذاري در مزارع و فراهم نکردن فنآوري نوین سبب می شود تا بهره بـرداران نتواننـد بـه کشـاورزي      سرمایه
هـا،   عـات و نـامنظم بـودن شـکل آن    کوچک بودن قطعات زمین، تعداد و فاصله بین قط. سودآور دست یابند
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بر مبناي ایـن  . برداري از زمین و سایر عوامل تولید به وجود می آورد مسائل و مشکالت متعددي را در بهره
قانون مذکور مکلف به تهیه نقشه  1393اصالحیه سال  6هاست که وزارت جهاد کشاورزي در ماده  دشواري

الزم به ذکر اسـت کـه   . روستاهاي حوزه عمل این قانون شد جامع و یکپارچه شدن اراضی در محدوده ثبتی
یکپارچه سازي اراضی کشاورزي در معناي کامل خود به مفهوم یکپارچـه کـردن و هماهنـگ نمـودن کلیـه      
فعالیت هاي کشاورزي اعم از آماده سازي زمین، تهیه بذر، کود ، سم ماشـین آالت کشـاورزي و نگهـداري    

تعـاونی نمـودن تولیـد نیـز اگرچـه ممکـن اسـت        . دریت منسجم تولیـد اسـت  ها و م واستفاده صحیح از آن
هایی خاص و ویژه را همچون اقدام جمعی براي تولید محصولی واحد را متبادر سازد؛ اما در اساس به  تلقی

برداري از اراضی خود، در عمل متضمن کـار و   دلیل پایبندي قانون به استقالل عمل کشاورزان در کار و بهره
   .برداري از منابع است گیري توام با مشارکت و توافق جمعی براي تولید و بهره یمتصم

در ماده یک قانون تعاونی نمودن تولید و یکپارچه شدن اراضی به وزارت جهـاد کشـاورزي اجـازه    
 داده شده که با رعایت اصل مالکیت کشاورزان و تامین حقوق ناشی از آن به تدریج و متناسب با امکانات و
مقدورات دولت و همچنین استقبال کشاورزان از برنامه یکپارچه کردن اراضی و تعـاونی نمـودن تولیـد بـه     

در حقیقت تعاونی تولید ساز و کار اجرایی نیل به اهـداف  . هاي تولید روستایی مبادرت ورزد تاسیس تعاونی
محلی توسعه کشـاورزي تبـدیل   هاي  به کانون  ها در بسیاري از نقاط کشور این شرکت.. قانون مزبور است

هـاي تولیـدي و از بعـد اجتمـاعی، بـه شـکل گیـري         گیـري  هـا بـه رشـد جهـت     شده اند و فعالیت هاي آن
هـاي   شـرکت . منجر شـده اسـت    هاي کشاورزان در تصمیماتی که بر زندگی آنان تاثیر می گذارد مشارکت

زیربنـایی و اجـراي طـرح هـاي توسـعه       هاي مناسبی براي سرمایه گذاري هاي تعاونی تولید روستایی مکآن
به ایـن  . وافزایش تولید محصوالت کشاورزي و ساماندهی مسائل بازاریابی و فروش محصوالت تولیدي اند

هـاي تولیـد    ترتیب باید با توجه به نقش مشارکت جویانه و فعال بهره برداران کشاورزي در عرصـه تعـاونی  
مل آید و کمک هاي الزم براي توسعه کمی و کیفی این گونـه  هاي موجود حمایت کافی به ع باید از تعاونی

 .برداري در عرصه هاي جدید در نظر گرفته شود بهره
  

 الزامات قانونی

هاي وجودي اجراي برنامه پیشنهادي حاضر ارائه شواهد و تصـریحاتی   در مقام جستجوي ضرورت
  .باشد از متون حقوقی و قانونی موجود در بخش کشاورزي سودمند می

هیـات وزیـران بـر     2/4/1381ج شرح وظایف تفضیلی وزارت جهاد کشاورزي مصوب  -5در بند 
وظیفه مندي وزارتخانه مذکور در خصوص مطالعه، طراحی و بهینـه سـازي الگوهـا و نظـام هـاي تولیـد و       

سـازي اراضـی، احـداث     هـا و نیـز یکپارچـه    برداري در بخش کشاورزي و ارزیابی و اصالح مسـتمر آن  بهره
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هاي بین مزارع، تجهیز و نوسازي مزارع و باغ ها به منظور استفاده موثر از منابع و نهادهاي کشـاورزي و   راه
  .ده استارتقاي بهره وري در فرآیند تولید با تاکید بر بهبود بهره وري از آب تصریح ش

مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص سیاست هـاي   1384خرداد 11مصوبه مورخ  3در ماده 
کلی نظام در بخش کشاورزي بر ساماندهی و اصالح ساختار و نظام بهره برداري بخش کشاورزي با رعایت 

زم بـراي  اقتصادي واحدهاي تولیدي به خصوص تجمیع اراضی کوچک و اتخاذ تدابیر ال –اندازه هاي فنی 
جلوگیري از خرد شدن اراضی کشاورزي و حفظ واحد تولید اقتصادي با توجه به مالکیت اشخاص و تاکید 

ها به ویژه در واگذاري منابع آب وخاك و سایر عوامـل تولیـد    بر جهت گیري حمایتی دولت از این سیاست
 .کشور تصریح شده است  متناسب با نوع فعالیت و شرایط مختلف اجتماعی، اقتصادي و اقلیمی مناطق

هاي زیربنایی در اراضی  تعیین این وظایف براي دولت خودبخود می تواند انجام و گسترش فعالیت
 .برداران و کشاورزان را توجیه پذیر سازد بهره

گونه که اشاره شد قانون تعاونی نمودن تولید و یکپارچه شدن اراضی مـتن قـانونی عمـده اي     همان
امـور زیربنـایی در     هـا و  هـاي تولیـد روسـتایی و لـزوم اجـراي طـرح       سـیس تعـاونی  است که در آن بر تا

موضوعاتی نظیر یکپارچه کردن قطعات اراضی زراعی در جهت امکان . هاي مزبور تصریح شده است شرکت
حداکثر بهره برداري از منابع آب و خاك کشور از طریق تاسیس شبکه هاي نوین آبیاري و تسـطیح اراضـی   

تحقق شمار قابل توجهی از وظایف تولیدي، زیربنایی و حمایتی با رعایت نظام تعاون در ماده یک زراعی و 
قانون که منجر به فراهم شدن موجبات افزایش تولید و درآمد سرانه سـکنه روسـتاها و تـأمین رشـد مـداوم      

 .گردند شود به منزله پایه هاي فکري قانون مورد اشاره محسوب می اقتصادي کشور می
هـاي تعـاونی تولیـد در اسـتفاده از کلیـه اقـدامات و برنامـه هـایی کـه           ر ماده چهار قانون شرکتد

هاي دولتی در مورد رفـاه اجتمـاعی و عمـران روسـتائی و      وزارتخانه ها و سازمان ها و دستگاه ها و شرکت
کشـاورزي و  آبادانی و آبیاري و بهبود وضع محصول و ترویج و توسعه صنایع دستی و فعالیـت هـاي غیـر    

در ماده پنج دولـت مکلـف گردیـده اسـت     .امثال آن در مناطق مختلف کشور اجرا می کنند حق تقدم دارند 
براي اجراي این قانون همه ساله اعتبار الزم را از محل اعتبارات عمرانی یا بودجه جاري کشور بـه صـورت   

گونه که پیش از ایـن ذکـر شـد در     همان. کمک بالعوض و یا وام در اختیار وزارت جهاد کشاورزي بگذارد
دولت مکلف به تهیه نقشـه جـامع و یکپارچـه شـدن اراضـی در      ) ماده شش(بخش دیگري از قانون مذکور 

 .محدوده ثبتی روستاهاي حوزه عمل این قانون شد
به اجـراي برنامـه تعـاونی نمـودن     ) 1350مرداد  9مصوب (در ماده یک آیین نامه اجرائی این قانون

هـاي آبیـاري    هاي توسعه و مناطق مورد سرمایه گذاري بـراي برنامـه   پارچه شدن اراضی در قطبتولید و یک
  نامه قبول و اجراي برنامه یکپارچه کردن اراضی مزروعی و تعاونی نمودن تولیـد  در آیین. اشاره شده است
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دانسـته شـده    هـا  هاي تعاونی و عقد قرارداد الزم بین دولت و شرکت منوط به تصمیم مجمع عمومی شرکت
 .است

وزارت  آیین نامه، اعتبارات و امکاناتی که از محل اعتبار عمرانی دولت در اختیار 4در بند اول ماده 
 :جهاد کشاورزي قرار داده شده به دو طبقه زیر تقسیم می شود

زم عملیات عمرانی زیربنایی که باید از اعتبار عمرانی بالعوض و قبل از انجام هر گونه اقدام ال اول
بنـد   9براي اجراي برنامه تعاونی کردن تولید و یکپارچه شدن اراضـی انجـام پذیرندکـه خـود دربرگیرنـده      

عملیاتی که باید با  دوم. باشد هاي مربوط به آن می وظایف عمده زیربنایی عمومی و تعداد متنابهی از فعالیت
مواردي مانند تهیه طـرح جـامع   .م شودهاي تعاونی مشمول طرح انجا استفاده از وام هاي پرداختی به شرکت

، ایجـاد شـبکه هـاي آبیـاري اصـلی       6، تسطیح اراضی طبق طرح جامع توسعه کشاورزي 5توسعه کشاورزي
، آمـوزش فنـی و حرفـه اي کارکنـان شـرکت تعـاونی روسـتایی و تـامین          7و زهکشی اصلی 3و2و1درجه 

و تـامین خـدمات مهندسـی مـورد      8بر عملیات کارشناسان الزم براي پیاده کردن برنامه و مدیریت و نظارت
. رونـد  از جمله مصادیق اعتبارات عمرانی بالعوض مورد اشاره در این ماده به شمار می 9نیاز اجراي طرح ها

 "یکپارچـه سـازي اراضـی    "و  "تعاونی نمودن تولید"بدون تردید موارد مذکور در راستاي تحقق دو مفهوم 
آیین نامـه کشـاورزان عضـو بـه      5در ماده . باشد یم نوشته حاضر آمده میان چنان که در بخش تعاریف مفاه

بـه   7در ماده . اند تبعیت و شرکت در برنامه تعاونی کردن تولید در صورت قبول آن توسط شرکت ملزم شده
ها اجازه داده شده که عملیات کشت و تولید را در تمام یا قسمتی از اراضی زراعـی اعضـا راسـاً     این شرکت

ام دهند و یا اجراي تمام یا قسمتی از برنامه را تحت نظارت خود در اراضی به هر یک از کشـاورزان یـا   انج
جمعـی و گروهـی اعضـاي     موضوع فعالیت تولیدي دسـته  15در ماده . گروه هایی از کشاورزان واگذار کنند

     تحویـل محصـول    شرکت هاي تعاونی روستایی در شـکل بنـه در مراحـل کاشـت و داشـت و برداشـت و      
دستمزد روزانه به تناسب نوع کار و  آوري شده براي عرضه به بازارهاي فروش و نیز اختصاص دادن  جمع

 .پرداخت و درآمد خالص به اعضا در صورت ضرورت مطرح شده است
بـه مـواردي نظیـر اصـالح      1391اردیبهشت 19در اساسنامه شرکت تعاونی تولید روستایی مصوب 

برداري کشاورزي، ارتقاء بهره وري عوامل تولید، تخصیص و بهره بـرداري بهینـه منـابع و     بهره ساختار نظام
 10ها اشاره شده است افزایش کمی و کیفی تولید محصوالت کشاورزي به عنوان هدف از تشکیل این شرکت

رد بـا  برخـی از ایـن مـوا   .ها منظـور گردیـده اسـت    در همان متن حدود عملیات متعددي براي این شرکت. 

 آئین نامه 4بخش اول ماده  بند الف 5
 آئین نامه 4بخش اول ماده  ز  بند  6
 آئین نامه 4بخش اول ماده  بند ژ  7
 آئین نامه 4بخش اول ماده  بند س  8
 نامهآئین  4بخش اول ماده  بند ص  9

 .اساسنامه 5ماده  10

                                                            



سازي اراضـی خـرد و پراکنـده     مواردي همچون یکپارچه. اند هاي خاص مورد نظر برنامه حاضر مرتبط  جنبه
ها و رعایت الگوي کشت در قالب نظام یکجا کشتی، انجام عملیـات مربـوط    اعضا با حفظ مالکیت فردي آن

مـدیریت و بهـره بـرداري     به بهبود، توسعه و تولید محصوالت کشاورزي، استقرار مـدیریت مشـارکتی آب،  
بخش الف ماده شش اساسنامه در بیان شرایط  1در بند .اند جمعی و مشترك از اراضی کشاورزي از آن جمله

اهداف شـرکت و اجـراي برنامـه قـانون      هاي تعاونی تولید بر التزام داوطلبان عضویت به  عضویت شرکت
همان مـاده نیـز بـار دیگـر بـر       1در تبصره . تعاونی نمودن تولید و یکپارچه شدن اراضی تصریح شده است

ضرورت تقاضا و داوطلب بودن اعضا در ارتباط با انجام عملیات تجمیع، تجهیز و یکپارچه سازي اراضی و 
 .تاکید شده است  یکجا کشتی با اعمال مدیریت متمرکز

 

 تعاونی تمودن تولید و یکپارچه شدن اراضی توجیهات اساسی براي اجراي برنامه

  

 :توجیه اقتصادي

 .قابل طرح و توصیف است) کالن(و ملی ) خرد(اي و محلی  این توجیهات غالباً در دو سطح ناحیه
هاي مرتبط بـا برنامـه حاضـر     هاي تولید روستایی و اجراي طرح تاسیس تعاونی :اي و محلی در سطح ناحیه

افـزایش رانـدمان آبیـاري، افـزایش       تواند به آثاري همچون برداران عضو می در سطح محلی و در میان بهره
کـارگیري تاسیسـات و    سطح زیر کشت آبی و به تبع آن افزایش تولید در واحد سـطحبه دنبـال ایجـاد و بـه    

افزایش درآمد کشاورزان و ارتقاي معیشت در سطح روستا با توجه بـه  . تجهیزات آبرسانی و آبیاري بیانجامد
پارچه اراضی، تجهیز موثر و مطلوب منابع و نیروهـاي محلـی   سازي الگوي کشت و مدیریت یک اجرا و پیاده

هاي آبی و آبیاري و و در نتیجه افزایش اشـتغال محلـی از جملـه     براي نگهداري، تعمیر و احیاي زیرساخت
 .این آثار است

 .توانند در موارد زیر خالصه شوند ها می سایر آثار اقتصادي خرد مترتب بر اجراي این طرح
 .قتصادي زمین کشاورزيارتقاي ارزش ا 1
ایجاد امکان بهزراعی و انجام عملیات زیربنایی الزم براي کاربرد روش ها و استفاده صحیح و مناسـب از   2

 .ابزار، ماشین آالت و نهاده هاي نوین کشاورزي در اراضی انفرادي
 .کاهش هدررفت آب درانتقال به سطح مزرعه 3
در نتیجـه اجـراي پـروژه هـاي      ز خرد شدن مجدد اراضـی باال رفتن میانگین اندازه قطعات و جلوگیري ا 4

 .یکجاکشتی و مدیریت زراعی
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تسهیل در دسترسی کشاورزان به نهاده هاي کشاورزي از جمله سوخت، کود، سم، بذر و تهیـه و توزیـع    5
 .هاي تعاونی تولید ها از طریق تاسیس و تشکیل شرکت آن

 .تولید ارتقاي خدمات فنی و سطح تکنولوژي و مدرنیزه کردن 6
هـا در زمینـه    هـاي تولیـد ناشـی از خـدمات تعـاونی      افزایش بازدهی نیروي کار در بین اعضـاي تعـاونی   7

 .هاي تولید ه نهاد
 .هاي تولید کشاورزي هاي عمرانی در سطح روستاها به ویژه زیرساخت توسعه زیرساخت 8
 .کشاورزي در مناطق روستاییفراهم سازي امکان ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی و فرآوري محصوالت  9

هـا و   ایجاد امکان مناسب بـراي جـذب و اسـتفاده از تسـهیالت بـانکی و نیـز ایجـاد و توسـعه فعالیـت          10
 .هاي اعتباري در بین اعضا صندوق

هاي کلی  کاهش هزینه هاي نگهداري تاسیسات وسازه هاي آبی در سطح کشور،کاهش هزینه :در سطح ملی
هـاي   ریق توزیع و تامین مناسب عوامـل تولیـد بـه ویـژه آب،کـاهش هزینـه      تولید در بخش کشاورزي از ط

هـاي   هاي اقتصادي ناشی از اختالفـات و درگیـري   برداري از شبکه هاي آبیاري، کاهش زیان مدیریت و بهره
مربوط به آب نیز از جمله توجیهات کالن اقتصادي براي اجراي برنامه تعاونی نمودن تولید و یکپارچه شدن 

گسترش بازار محوري و تولید براي بازار به ویژه گسترش کشاورزي تخصصی در عرصه ها .باشد می اراضی
هـاي   گذاري در بخش کمشـاورزي و امکـان اعمـال سیاسـت     هاي تولید، افزایش در رقم کل سرمایه و قطب

ح کشـور  مصادیق دیگري از آثار کالن اجراي برنامـه در سـط    کشاورزي منطبق بر مطالعات و برنامه ریزي
 .باشد می

 :توجیه اجتماعی

جنبه هاي اجتماعی و تشکل محور . موارد بسیاري در راستاي توجیهات اجتماعی پروژه وجود دارد
بر آثار و پیامـدهاي  ) روستا(ها در سطوح محلی  هاي تولید روستایی و نیز پیدایش و ایجاد آن فعالیت تعاونی

تواننـد در نظـام    ز این پیامدهاي محتمل که در جاي خود مـی برخی ا.نماید اجتماعی برنامه حاضر داللت می
انـد   هاي انسانی در جوامع هدف موثر واقـع گردنـد عبـارت    برداري از منابع و افزایش توانمندي تولید و بهره

   :از
رشد سازمان کار تولید و مدیریت علمی و تخصصی با روابطی تا حدودي عقالیی و مبتنی برتقسـیم کـار    1

 .هاي تولید روستایی بر اثر تاسیس تعاونی  گراییو تخصص 
 .هاي مزبور  رشد نیروي انسانی آگاه و آشنا به دانش علمی و فنی در سطح شرکت 2
 .شبکه سازي در سطح محلی و میان تولید کنندگان در مسیر تامین منافع مشترك 3
 .نهادسازي محلی و کمک به رشد نهادهاي محلی موثر در توسعه روستایی 4
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وحیه مشارکت داوطلبانه،توسعه فعالیـت هـاي جمعـی، تجمیـع توانـائی هـاي پراکنـده در قالـب         رشد ر 5
هـاي آب و خـاك بـر اسـاس منـابع مشـترك آبـی،         هاي تعاونی تولید و طـرح  هاي تولید در شرکت گروه

 .همجواري اراضی و یا تولید محصول واحد
 .هاي تعاونی تولید رکتپذیري و نظارت همگانی از طریق تاسیس ش توسعه روحیه مسئولیت 6
ها براي افزایش درآمد و تولیـد   انجام و توسعه فعالیت هاي ترویجی و آموزشی بین اعضا و ارکان تعاونی 7

بـرداران در قالـب    شرکت و اعضا و نیز کاربرد تعاونی تولید در انتقال دانش تولیـد در میـان عمـوم بهـره    
 .خدمات مشاوران مزرعه

 .ان روستاها و ارتقاي سرمایه اجتماعیافزایی میان ساکن افزایش هم 8
توسعه خدمات بیمه محصوالت و نیز بیمه تامین اجتمـاعی و خـدمات درمـانی در منـاطق حـوزه عمـل        9

 .هاي تعاونی تولید روستایی شرکت

 :توجیه زیست محیطی

هـا   برخی ازآن.هاي زیست محیطی بسیاري است بخش کشاورزي در ایران در معرض تهدیدها و آسیب 1
میزان . گیرد هاي انسانی سرچشمه می ایط خاص جغرافیایی و مکانی کشور و برخی دیگر از فعالیتاز شر

باالي یازکل وسعت سرزمین ایران ازآب وهواي خشک ونیمه خشک برخوردار است و بـه ایـن ترتیـب    
ـ .هاقراردارد کشور در معرض خطرفرایندپیشروي بیابان ا درمجموع ازنظرتناسب سطح مناطق خشک ایران ب

درصدازمسـاحت آن داراي اقلـیم خشـک     6/64جهان ، کشور ما روي کمربندخشک جهان قرارگرفتـه و  
میـانگین سـاالنه   .تـر اسـت   برابر بـیش  3/3) درصد 19/6(وفراخشک است که در مقایسه با میزان جهانی 

 بارنـدگی در ایـران یـک سـوم میـانگین بارنـدگی جهـانی       . متر است میلی 320ریزش باران در کل کشور
از . برابرمیانگین جهانی است 3که به دلیل قرارگرفتن برروي کمربندخشکی جهان،تبخیرآب  است،درحالی

میلیون هکتارازاراضی درمعرض کاهش پتانسـیل تولیـد قـرار    100شود درایران حدود  سوي دیگر گفته می
 5ایش بادي و میلیون هکتار آن درمعرض فرس20میلیون هکتار آن در معرض فرسایش آبی ، 75دارند که 

سـرزمین همچـون کـاهش حاصـلخیزي       میلیون هکتاردرمعرض دیگراشکال شیمیایی وفیزیکی تخریب
هاي تامین و احداث منـابع آبـی و مـدیریت نـوین      اجراي صحیح پروژه ها و فعالیت. وشوري زایی است

تواند آثار زیست محیطـی زیـر    می  هاي تولید اي در تعاونی هاي بهزراعی و توسعه آب و خاك و فعالیت
 :را در پی داشته باشد

به تنوع آب و هوا و ایجاد کلیمـاي جدیـد یـا در واقـع میکروکلیمـا و تغییـر محسـوس درکیفیـت آب          2
 .وهوامنتج گردد
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هاباهدایت آب  زار و جنگل ، مزارع مختلف و محوطه هاي سرسبزکه برخی از آن با کمک به ایجاد بیشه 3
گیرنـد موجـب تغییـرات     دست سدها و در پی پروژه هاي آبیاري زهکشـی شـکل مـی   به زمین هاي زیر 

 .گردند محسوس در آب و هواي مناطق می
دردسترس قرارگرفتن سهل الوصول آب براي پرنـدگان    هاي سطحی به در بسیاري نواحی هدایت آب 4

 .کند ها کمک می و ایجادزیستگاه آبی براي آن
باعث تقویت پوشش گیاهی و مرتعی ، تقویـت خـاك و پیشـگیري از    هاي بایر  به زیر کشت بردن زمین 5

 .گردد توسعه بیابان می
هـاي تولیـدي کشـاورزي نظیـر پـروژه هـاي دامپـروري، گیاهـان دارویـی و یـا            تنوع بخشی به فعالیت 6

هاي تولید باعـث کـاهش فشـار بـر منـابع آب و خـاك و        اي و نیز ارگانیک در تعاونی هاي گلخانه کشت
 .گردد ها در جهت توسعه پایدار می مدیریت آن

هاي استاندارد انتقال آب و نیز پروژه هاي نوین آبیاري از میزان فرسایش خاك بـه   در نتیجه ایجاد کانال 7
 .میزان قابل توجهی کاسته خواهد شد

هـایی   تري براي اجـراي روش  هاي تولید در قالب برنامه حاضر امکان بیش با تاسیس و گسترش تعاونی 8
مدیریت تلفیقی سموم ،مدیریت تلفیقیبهره وري و سموم و نیز کشاورزي ارگانیک و سرانجام تولیـد  نظیر 

 .محصول سالم فراهم خواهد گردید

 

 توان در پیش گرفت؟ براي اجراي برنامه مذکور چه اهدافی را می

ی نمـودن  هر اقدامی در این مسیر باید در راستاي تحقق مقاصد عنوان شده در ماده یک قانون تعاون
تولید و یکپارچه شدن اراضی در خصوص یکپارچه کردن قطعات اراضی زراعی و بهره بـرداري مطلـوب و   

برداران عضو شرکت هـاي تعـاونی تولیـد     پایدار از منابع آب و خاك کشور و نیز افزایش و تنوع درآمد بهره
این هدف بر اسـاس ارزیـابی و    تحقق.باشد ها  روستایی از طریق تاسیس، بهبود و توسعه فعالیت این شرکت

 :تواند دنبال گردد اهداف اختصاصی زیر نیز می. گردد ها ارزیابی می مقایسه پیشرفت کمی و کیفی فعالیت
هاي ساخت و احـداث تاسیسـات    ، تاسیسات آبیاري و فعالیت) آب و خاك(هاي زیربنایی  توسعه فعالیت .1

 .سیون، انبار و واحد مکانیزا)ساختمان دفتر کار(اداري 
هاي مدیریت منـابع آب و آبیـاري و بازمهندسـی     بهبود مدیریت منابع آب از طریق ایجاد و توسعه تشکل .2

 .برداري از منابع آب هاي موجود بهره روش

 هاي نوین تولید در بخش کشاورزي بـا تاکیـد بـر اقـدامات کشـاورزي خـوب       شناسایی و توسعه روش .3

(GAP)بدیلی و تکمیلی،بسته بندي و فرآوري تولیدات زراعی،بـاغی و  ، ایجاد و توسعه گلخانه ها، صنایع ت
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هـاي تعـاونی    اي با مدیریت و محوریت شرکت ها و تولید گیاهان دارویی و علوفه دامی و همچنین ،دامداري
 .تولید و اتحادیه هاي شهرستانی و استانی

تعاونی تولید روسـتایی  سنجی براي شناسایی عرصه ها و نواحی مستعد تاسیس شرکت هاي  مطالعه امکان .4
 .هاي بخش کشاورزي ها در راستاي نیازها و سیاست و تاسیس و ثبت آن

 .هاي تولید موجود هاي تعاونی ریزي براي توسعه و بهبود فعالیت مطالعه و برنامه  .5

هـا و توسـعه تسـهیالت     هـاي بازرگـانی در شـرکت    گذاري و فعالیت کمک به افزایش توان مالی، سرمایه .6
 .هاي تعاونی تولید شرکت  رد نیازاعتباري مو

هـا از طریـق تاسـیس     بـرداران و اعضـاي شـرکت    کمک به ارتقاي سطح رفاه و تامین اجتماعی براي بهره .7
 .هاي اعتباري و قرض الحسنه، برقراري بیمه محصوالت ،بیمه تامین اجتماعی و درمانی صندوق

 .هاي تعاونی تولید اي در شرکت مشاورههاي آموزشی،ترویجی و خدمات فنی و  ارتقاي فعالیت .8

 .هاي تولید موجود تومسعه مهارتی و آموزش و بازآموزي مدیران عامل و ارکان تعاونی .9

 .هاي تعاونی تولید گیري و مشارکت اعضا و ارکان شرکت ارتقاي توان تصمیم .10

  

بـرداري   بهـره هایی از پیش نویس بسته اجرایی توسعه نظـام   الزم به ذکر است موارد باال بخش

ها توسط اینجانب به رشته تحریـر در   این بخش. تعاونی تولید روستایی براي اجرا در برنامه ششم است

 .آمده است
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