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 4، مصطفی بنی اسدي3، محسن صمدي2، فرحناز رستمی*1حجت ورمزياري

 دانشگاه تهرانمنابع طبیعی پردیس كشاورزي و  )استادیار( عضو هیات علمی، 1

 عضو هیات علمی ) استادیار( دانشکده كشاورزي، دانشگاه رازي، 2

 عضو هیات علمی وزارت جهاد كشاورزي، 3
 دانشگاه شهید باهنر كرمان دانشجوي دكتري اقتصاد كشاورزي، 4

 (7/11/94تاریخ تصویب:  -9/2/94)تاریخ دریافت: 

 

 چکیده

 
ویژه صنایع كشاورزي، نقش مهمی را به عنوان موتور محركه كسب و كارهاي كشاورزي، به

ود این، صنایع كشاورزي در ایران رشد مناسبی كنند. با وجرشد بخش كشاورزي ایفا می
 يجاد بازار پردرآمدتر برایویژه از طریق ااند و نقش الزم را در توسعه كشاورزي، بهنداشته

كه با روش نظریه  هدف از پژوهش كیفی حاضر ،رواند. از اینمالک ایفا نکردهكشاورزان خرده
محور صنایع كشاورزي و واكاوي ، شناخت مشکالت توسعه عدالتاي انجام شدینهزم

نفر از  18ساختارمند با مربوطه بود. اطالعات مورد نیاز از طریق مصاحبه نیمه يارهاکراه
ها و آوري شد. روایی و پایایی نتایج، توسط روش تکثرگرایی دادهمتخصصان مرتبط جمع

فقدان »ها نشان داد، ید قرار گرفت. كدگذاري متن مصاحبهأیكنندگان مورد تبه مشاركت دبازخور
 ها و الزاماتتیازها، اولویها، نتیبر اساس قابل يشاورزكع یژه در توسعه صنایو یزيربرنامه

، مانع از توسعه مناسب يبه عنوان معضل محور «در تعامل با كشاورزانو  يشاورزكد یتول
حصوالت د میلصنایع مذكور، اثرات فراگیر بر بخش تو و در نتیجه، شده است يشاورزكع یصنا

وسعه ت يرا برا ییارهاک، راههابر اساس یافته یقن تحقی. انداهنداشت یشت جامعه محلیخام و مع
 یاستقرار صنایع كشاورزي در نواحبه رده است. الزام كه یور اراكع مذیصنا يزاعادالنه و درون

توسط  هد، توسعه شبکه خرید مستقیم محصول اولییتول يهاقطبنار كو  ییروستا یصنعت
از سهام كارخانه  ییهاسهامو اختصاص  یفرع يارکمانیق پیصنعتگران از كشاورزان از طر

 ان از جمله این راهکارها هستند.ییبه روستا يشاورزكصنایع 

 

محور و كسب و كارهاي كشاورزي، صنایع كشاورزي، توسعه عدالت کلیدي: هايواژه

 زادرون

 

 مقدمه

 هاییتفعالرشتهو  هاخشبشورها معموالً از کاقتصاد 

بارز  هایيژگیواز  يکی. شودیمل کیتش یمختلف

 نیو تعامل مناسب ب يیافزاجاد هميموفق، ا یاقتصادها

ی شورهاکمختصر تجربه  یاست. بررس هابخشن يا

 یايکآمر یشورهاکجنوبی و تايوان و مقايسه آن با کره
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ز ا يکیواردات،  ینيگزياست جاین در نحوه اتخاذ سیالت

 تواندیم یخوببهرا  تعاملن يا اهمیته کاست  یموارد

کره جنوبی و تايوان از نگاه در  ريزانبرنامهنشان دهد. 

گرايانه به صنعت و کشاورزی اجتناب ورزيدند و جانبهيک

معتقد بودند که بايد کارآيی کشاورزی و صنعت رشد 

آسیايی، ايجاد  یهادولتپايداری داشته باشد. اين 

ی را تشويق کردند که منجر به بهبود و ارتقای بخش صنايع

کننده از بخش شدند. صنايع حمايتکشاورزی می

های خارجی را نسبت کشاورزی، مقدار بیشتری از سرمايه

(. Cheng, 1990)به ساير انواع صنعت دريافت کردند 

صنعتی شدن در تايوان، عمدتاً روستامحور و با نیازهای 

برخالف  (.Key, 2009)بود  ترهماهنگبخش کشاورزی 

 کشورهای ريزان دربرنامهکشورهای کره جنوبی و تايوان، 

آمريکای التین معموالً ناتوان از ايجاد چنین 

  (.Rins & Orrock 1985 ,بودند ) هايیيیافزاهم

 یهارهی، در چارچوب زنجیوکارهای کشاورزکسب

 صول، قبل و بعد از تولید محیکشاورز يیارزش مواد غذا

 و نقش دهندخام کشاورزی را به تولید در مزرعه پیوند می

افزای بخش کشاورزی و غیرکشاورزی بسزايی در رشد هم

ين اجزای ترمهميکی از  (.FAO, 2007)دارند 

صنايع  -ينترمهماگر نه  -وکارهای کشاورزیکسب

 يعصنا، Dasilva & Mhlanga (2011) کشاورزی هستند.

 يفاز بخش صنعت تعر یان مؤلفهبه عنوارا  1یکشاورز

 يقخام از طر یکه در آن ارزش مواد کشاورز اندکرده

ز ا يکی يعصنا ينا .يابدافزايش می یآورعملو  یفرآور

ع منبو  روستاها یشاورزکریاقتصاد غ یاجزا ترينیاساس

به شمار در کل جهان  يیاشتغال و درآمدزا یبرا یمهم

 نايعص ،ال توسعهدر ح یکشورها یشتردر ب روند.یم

غالب در ارزش افزوده صنعت نقش  یدارا یکشاورز

 ,.Dasilva et al., 2009; Haggblade et al) هستند

2010) . 

از الزامات  يکیه کاز آن است  کیمطالعات حا

 یرامناسب بهای وضع سیاستران نیز ياقتصاد ا يیوفاکش

های خشبین ب وندهای پسین و پیشینیپ تيو تقو يکتحر

در   Esfandiari & Tarahomi (2011)است. تلفمخ

مطالعه خود به بررسی آثار بخش کشاورزی در اقتصاد 

( 1380ستانده ايران ) -ايران با استفاده از جدول داده

 
1 - Agro-industries 

 و لک اشتغال یهاداده ششک سهيبا مقا و پرداختند

 بخش هک ، نشان دادندیشاورزک بخش در مورد میمستق

جاد يا شغل میرمستقیصورت غ به شتریب ،یشاورزک

. ايجاد شغل غیرمستقیم، اهمیت گسترش نمايدیم

. ازدسیمناظر بر پیوندهای مذکور را برجسته  هاییتفعال

 یهافرصته کاز سوی ديگر، مطالعه مذکور نشان داد 

اند. د نکردهیرا تول ی، ارزش افزوده مناسبیشاورزک یشغل

فی ايجاد و تقويت کايکی از داليل اصلی آن، عدم 

افزا بین بخش کشاورزی و بخش فرآوری و پیوندهای هم

توسعه فراگیر و مناسب صنايع کشاورزی به شمار عدم 

فقدان برقراری پیوند مناسب بین رود. در حقیقت، می

تولید محصوالت کشاورزی خام و فرآوری، سبب عدم 

شکوفايی همه قابلیت بخش کشاورزی شده است. 

خش کشاورزی، منجر به زايی در بهای اشتغالسیاست

های شغلی درآمدزا و و فرصت ايجاد ارزش افزوده باال

های اند. البته بررسینشدهور برای آحاد کشاورزان بهره

سرانه کشور  GDPرشد تر هم حاکی از آن است که کالن

داری بر ضريب اثر مثبت و معنی، 1350-1386در دوره 

د ک درصجینی داشته است. بنابر کشش بدست آمده، ي

 16/0افزايش در تولید ناخالص ملی سرانه منجر به افزايش 

توان درصدی ضريب جینی گرديده است. بنابراين می

شده پس زدايی انجامبا وجود اقدامات محرومیت گفت که

 رشدخصوص در زمان جهاد سازندگی، از انقالب اسالمی به

محور و ، عدالت1350-1386و توسعه کشور در دوره 

 ,Baniasadi & Varmazyari) فقرا نبوده استحامی 

2014). 

برای حل اين مشکل و  يکی از راهبردهای اساسی

 ،ايجاد تعامل سازنده بین بخش کشاورزی و غیرکشاورزی

محور صنايع کشاورزی است. توسعه فقرزدا و عدالت

، طبق بند )ب( ماده یشاورزکه وزارت جهاد ک اکنونهم

اختیارات مربوط به بخش  تمرکز وظايف و»( قانون 1)

صنايع  ی، متول«کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی

 تبديلی بالفصل با يک مرحله تبديل در بخش کشاورزی

نه استفاده بهتر از ین اقدام، زميدانسته شده است و با ا

رشد و عدالت در بخش  کع به عنوان موتور محرين صنايا

 و اهالشچ فراهم شده است، شناسايی و تحلیل یشاورزک

و صنايع کشاورزی محور تنگناهای توسعه عدالت
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ق یاست. تحق یمربوطه ضرور هاییاستسبازانديشی در 

محور های توسعه عدالتحاضر در پی تبیین سیاست

صنايع کشاورزی کشور است، به نحوی که توسعه صنايع 

تحقق رشد شتابان بخش کشاورزی و مذکور، سبب 

ای کشاورزان شود؛ لذا از اين فقرزدايی و معیشت پايدار بر

. نظر به اينکه هدف غايی اين باشدیمو نو  یاربردکنظر 

ها رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی در کنار سیاست

افزايش سطح درآمد و رفاه کشاورزان است، لذا نتايج اين 

-تواند در تحقق الگوی اسالمیمطالعه نقش مناسبی می

 د.ايرانی پیشرفت و عدالت داشته باش
 پيشينه موضوع

ابتدا دو راهبرد اساسی توسعه در بررسی پیشینه، 

پس شده است. س تحلیلصنعتی و نسبت آنها با کشاورزی 

محور مورد های توسعه کشاورزی و نیز توسعه عدالتمدل

اند تا ديدگاه مناسب نسبت به نحوه بررسی قرار گرفته

و نسبت آن با محور صنايع کشاورزی توسعه عدالت

  شکل بگیرد. های مرسوم توسعه کشاورزیمدل
 راهبردهاي توسعه صنعتی

 جايگزينی واردات

جايگزينی واردات، پس از جنگ جهانی دوم سیاست 

کشورهای درحال توسعه،  و در اواسط قرن بیستم توسط

اجرا شد. در آن زمان، بسیاری از  گستردهصورت  به

عه ای توسبر یحلراهعنوان اقتصاددانان به اين رهیافت به

ی . در فاز ابتداينگريستندیمصنعتی و درمان فقر انبوه 

( که فاز ISI) 1از طريق جايگزينی واردات سازییصنعت

رشد پیدا کرد، زيرا  سرعتبه، صنعت شدیمآسان نامیده 

و اقدامات حمايتی  هایاستساز  یامجموعهدلیل صنايع به

ارات به عمومی و اعتب گذاریيهسرمادولت منتفع شده و 

ضروری اختصاص يافت. ولی پس از يک يا  هایيرساختز

سريع، مشکالت پديدار شدند  سازییصنعتدو دهه 

(Little et al., 1970تجربه .)  سیاست جايگزينی واردات

 یهابخشدر بسیاری از کشورها، حاکی از رشد ناموزون 

دهد تأکید بیش از حد بر اقتصادی بوده و نشان می

ز کشاورزی و غفلت ا یماندگعقبسبب  ،یتولیدات صنعت

 
1 - Import Substitution Industrialization  

 

 
 

 

انتقادی که به راهبرد توسعه  ينترمهمصادرات شده است. 

که نعتی از طريق جايگزينی واردات شده، اين است ص

رشد تولیدات صنايع جايگزين واردات، با افزايش سطح 

، به صادرات و بخش کشاورزی آسیب وارد هایمتقعمومی 

ده کننعنوان مصرفورزی بهسو، بخش کشاکند. از يکمی

کاالهای صنعتی داخلی مجبور به پرداخت قیمت باالست 

، لذا اين امر يابدیمسوی ديگر، صادرات آن کاهش  و از

سبب انتقال منابع از بخش کشاورزی به بخش صنعت و 

(. برای اغلب Yousefi, 2009شود )آن می یماندگعقب

ردات نی واکشورها، سیاست صنعتی شدن از طريق جايگزي

مناسب نبوده است. چنانچه صنعتی شدن واقعاً اتفاق 

ه ، چرا کيافتیمافتاده بود، نبايد اقدامات حمايتی تداوم 

شود می یخواررانتاين اقدامات منجر به ناکارآيی و 

(Kay, 2009.) 
 توسعه صادرات

های راهبرد جايگزينی واردات، نتیجه کاستی در

ری صادراتی مورد پذيرش گیراهبرد صنعتی شدن با جهت

و اقبال کشورهای مختلف قرار گرفت. راهبرد توسعه 

کند کاالهايی را تشويق می دیتولگرا است و صادرات، برون

که قابلیت حضور در بازارهای جهانی و صادرات را دارند 

(Yousefi, 2009 ،در راهبرد مذکور .)شود با می تالش

شده، الهای ساختهحضور در بازارهای جهانی و صادرات کا

گذاری بیشتر در صنايع ارز و امکانات الزم برای سرمايه

ه گسترش یحل اولامر(. Maleki, 2009فراهم شود )

مهیق صادرات محصوالت خام و نياز طرنیز صادرات 

 ،یعیبر منابع طب یشده، شامل محصوالت متکیفرآور

حال پس از  .شودیم یریگیپ ینساج و يا یکشاورز

 هایتر مدلشدن، به طور خاصاهبردهای صنعتیتشريح ر

 شود. توسعه کشاورزی تشريح می
 هاي توسعه کشاورزيمدل

شامل  ی،شاورزکز برای توسعه يمدل متما شش

، اثر 3، حفاظت2از منابع يا مرزی یبرداربهره یهامدل

و نوآوری  6پربازده یهانهاده، 5، نشر4یصنعت-یشهر

مدل (. irmai, 2005Sz) شده است یالقايی معرف

2 - The Resource Exploitation Model (Frontier Model) 
3 - The conservation model 
4 - The urban-industrial impact model 
5 - The diffusion model 
6 - The high-payoff input model 

http://en.wikipedia.org/wiki/Import_substitution_industrialization
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 یشاورزک یش اراضي، متناظر با افزااز منابع یبرداربهره

 هاییشرفتپ یدر پ ،حفاظت مدلشت است. کتحت 

ن يدار شد. ايپد یو دام یاعزرد محصوالت یتول

 یداريو پد در انگلستان یشاورزکانقالب ، با هایشرفتپ

 یاز سو کخاعناصر ه یتخلدر مورد  یجد یهادغدغه

. مدل حفاظت، در تضاد وجود آمدهب یدان آلماندانشمن

 یهاتفاوته در آنها کقرار دارد  يیهامدلد با يشد

ا ، عمدتاً بیاز نظر سطح و نرخ توسعه اقتصاد يیایجغراف

-یمدل اثر شهرمرتبط است.  یصنعت-یتوسعه شهر

نظور به م تاننفونتوسط  ، در ابتدا(تیموقع )مدل یصنعت

 یهانظامم کاز نظر ترا يیایفجغرا یهاتفاوتن ییتب

جامعه در حال  يکار در ک یروین یوربهرهو  یشاورزک

ز ن مدل سپس توسط شولتيد. اين گرديشدن تدو یصنعت

د و یعوامل تول یرد مؤثرتر بازارهاکن عملییبه منظور تب

را در  یشاورزکریو غ یشاورزک یهابخشه کمحصول 

وند یپبه هم  یصنعت-یشهر یمناطق با توسعه باال

 & Szirmai, 2005; Hayamافت )يامل ک، تدهندیم

Ruttan, 1972.) 

است. در اين  مدل نشرمدل بعدی توسعه کشاورزی، 

و  یدامدار مؤثر یهاروشنشر ه کمدل اعتقاد بر آن است 

رشد  یبرا یمهم منبعتر محصوالت، ارقام مطلوب

عدم . شامدرن خواهد بودیدر جوامع پ یحت یوربهره

، های حفاظتهای مبتنی بر مدلکافی سیاست اثربخشی

، منجر به 1960و نشر در دهه  یصنعت-یاثر شهر

انداز جديدی شد؛ مبنی بر اينکه عامل پديداری چشم

ته کشاورزی پیشرفکشاورزی سنتی به از کلیدی در گذار 

گذاری منبع جديدی از رشد اقتصادی، سرمايهبه عنوان 

ان کشورهای فقیر به سازی دسترسی کشاورزبرای فراهم

 یهانهادهمدل های پربازده است. به اين ترتیب، نهاده

های با توجه به کاستی Ruttan (1977)مطرح شد.  پربازده

مدل نوآوری پنج مدل قبلی، مدل ششم را تحت عنوان 

وی در اين مدل، تغییر فنی را به عنوان مطرح نمود.  القايی

ه ، نگرفته استنظر  زا برای فرآيند توسعه درعامل درون

زا و مستقل از آن. در اين مدل عقیده به عنوان عامل برون

 
 

 

 
 

 

1. Non use values 

ند توابر آن است که پیشرفت در فناوری کشاورزی، نمی

به دست نامرئی سپرده شود. تولید دانش نوينی که منجر 

به تغییر فنی شود، نتیجه فرآيند توسعه نهادی است. 

يکی از ايجاد مؤسسات تحقیقات کشاورزی دولتی، 

 های نهادی بزرگ قرن نوزدهم بوده است.نوآوری

های ن شش مدل، يعنی مدليمدل از ا چهار

ه ، بو نشر پربازده یهانهاده ،از منابع، حفاظت یبرداربهره

هستند.  یشاورزکش بازده يم، در پی افزایطور مستق

مدل برای تحقق  چهارن ياز ا يکمطرح در هر  یهاروش

)در  شتکريش سطح زيب شامل افزایرشد تولید، به ترت

)در م محصوالت کشت متراک، (از منابع یبرداربهره مدل

 یهانهاده های )در مدل ردکش عمليو افزاحفاظت(  مدل

هدف غايی  هرچند(. Szirmai, 2005است ) و نشر( پربازده

و نوآوری القايی نیز رشد  یصنعت-یدو مدل اثر شهر

 حصول است.کشاورزی از طريق افزايش تولید م

اين در حالی است که در حال حاضر، ناکارآمدی 

راهبردهای تکنوکراتیک توسعه روستايی مشخص شده 

ش صرف بازده يفراتر از افزا یشاورزکاست و هدف توسعه 

 تواندینمبخش کشاورزی، ديگر  د رفته است ویتول

بر اساس میزان تولید ارزشیابی شود. کشاورزی  یسادگبه

 که تنها با کندیمرا نمايان  يیهاارزش ایهيندفزا طوربه

تولید غذا و فیبر مرتبط نیستند. بلکه کشاورزی بايد بر 

مبنای مفاهیمی همچون حفاظت، تأمین معیشت پايدار، 

و  1غیرمصرفی یهاارزشتفريحی و فراغت،  هاییتفعال

موجود و در حال پیدايش افراد ارزشیابی  یهادغدغهساير 

در همین  (.Huylenbroeck & Durand, 2003شود )

راستا موضوع فقرزدايی و رهیافت تأمین معیشت پايدار 

مطرح شد و به يکی  1990دهه خانوارهای روستايی، در 

 هتوسع هاییافتدر ره یاساس يشیبازانداز عوامل مؤثر در 

تلقی مبدل گرديد. بر اساس اين رهیافت،  يیروستا

 وع معیشت روستايیای بودن و تنبخشی و چند حرفهبین

به عنوان سنگ بنای سیاست توسعه روستايی؛ الزمه 

ب محسو های فقرزدايی روستايی در آيندهموفقیت تالش

 های بالفعل و بالقوهکشاورزی توأم با فعالیتشد و در آن، 
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جات( روستايی و غیرروستايی )مهاجرت و ارسال حواله

 در ساختن معیشت روستايی پايا، مهمديده شد که 

به اين ترتیب، در کنار افزايش تولید محصول،  هستند.

موضوع عدالت و بهبود معیشت روستائیان به عنوان يکی 

از آنجايی که هدف  مطرح شد.کشاورزی از نتايج توسعه 

 محورهای توسعه عدالتن سیاستییتحقیق حاضر، تب

ضرورت  اختصار صنايع کشاورزی است، لذا در ادامه، به

 شود.مطرح می ورمح توسعه عدالت
 محورتوسعه عدالت

درصدی سهم  50هدف توسعه هزاره، مبنی بر کاهش 

افرادی که در فقر مطلق زير يک دالر درآمد در روز زندگی 

گیری تمرکز جديد بر رشد حامی فقرا ، در شکلکنندیم

 World)فقر جهانی مؤثر بوده است  کنیيشهربه منظور 

Bank, 2007 .)FAO (2003) که کرده استح يصرز تین 

اين موضوع را  رسدیمبه نظر  المللیینبهمه نهادهای 

 ینهزمر د یاثربخشی رشد اقتصاد الزمهپذيرفته باشند که 

فقرا و فراگیر بودن آن است. بانک  یکاهش فقر، حام

خود،  2000 - 2001جهانی  توسعهز در گزارش یجهانی ن

شد را که هم ر کرده استبردی تأکید -بر اقدامات برد

. شوندیمو هم منجر به بهبود برابری  دهندیمبهبود 

 هاییافترهتنها برای امروزه بحث پیرامون پايداری، نه

 ,Todaroبديع و نوين توسعه، تقاضا ايجاد کرده است )

1996; Kemm, 1996)،  بلکه خواستار بازانديشی اساسی

 Rist, 1997; Goodlandدر خود اقتصاد غربی شده است )

et al., 1992.) 

اسالمی پیشرفت، رشد بايد متعادل و با  یطبق الگو

عدالت و توزيع مناسب درآمد همراه باشد و نهايتاً به 

 Sadr (1996)منجر شود.  یکاهش فقر و بهبود رفاه عموم

رشد اقتصادی تا زمانی  هاییاستس ،ز معتقد بوده استین

. تکه با عدالت اجتماعی در تعارض نباشد، پذيرفته اس

رشد  Wiggins and Higgins (2008) طبق تعريف 

محور و فقرزدا است که عدالتاقتصادی و توسعه، زمانی 

سبب افزايش درآمد فقیران و اقشار ضعیف شود. همچنین 

OECD (2006) 1  رشد فقرزدا را الگويی از رشد دانسته

است که توان زنان و مردان فقیر را برای مشارکت در رشد 
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بخشد. هرچند دستاوردهای ی از آن بهبود میمندو بهره

رشد فقرزدا در ابعاد درآمدی و غیردرآمدی مد نظر است 

(Grosse et al., 2008 ولی در اينجا با توجه به ماهیت ،)

 موضوع، مقصود اصلی، بعد درآمدی رشد فقرزدا است.

محور صنايع کشاورزی نیز توسعه عدالتکلی، طوربه

 ورمحنگر و رشدهای يکجانبهمدل بر اساس بازانديشی در

برداری از منابع، های بهرهتوسعه کشاورزی )مانند مدل

 انتفاع کشاورزان و بر پايه های پربازده و غیره(اشاعه، نهاده

پارادايم نوين توسعه روستايی  از ارزش افزوده فرآوری و

(OECD, 2009 قابل تبیین است که در آن، کشاورزی )

ی بالفعل و بالقوه غیرکشاورزی روستايی هاتوأم با فعالیت

محور صنايع کشاورزی، ضمن شود. توسعه عدالتديده می

رشد بخش کشاورزی )حتی بدون افزايش میزان تولید 

محصول خام و بدون نیاز به از بین بردن اراضی منابع 

طبیعی(، معیشت مناسبی را هم برای کشاورزان بايد ايجاد 

مد ناشی از فرآوری کند. بازگشت بخش عمده درآ

محصوالت توسط صنايع کشاورزی به کشاورزان، سبب 

ايجاد تقاضای مؤثر و انگیزه برای کشاورزان به منظور 

 ترهای مديريت مطلوببهبود عملکرد و استفاده از روش

محور صنايع کشاورزی خواهد شد. بنابراين توسعه عدالت

ای هخصوص در کشورهای در حال توسعه دارای نظامبه

های تواند هدف عمده مدلبرداری خرد و دهقانی، میبهره

  مرسوم توسعه کشاورزی )رشد تولید( را نیز محقق نمايد.

از  مالکانخرده یمندبهرهالزمه در اين راستا 

برقراری پیوندهای تنگاتنگ  در حال رشد بازار، یهافرصت

 فروشانخردهتجار و  ،کنندگانیفرآور بین کشاورزان،

يکپارچگی و  هماهنگ سازد. تقاضا را که عرضه واست 

غذا از طريق -هماهنگی عمودی بازارهای کشاورزی

تولیدکننده و  یهاانجمن ها،نهادهايی مانند تعاونی

به ايجاد چنین پیوندهايی  تواندیمکشاورزی قراردادی 

باارزش باال  یشاورزکدر  ینهاد هند انقالب کمک کند.

 .اددپیوند را به بازارها کشاورزان  که را تجربه کرد ور(ی)ط

که  دهدیمشواهد در کشور هند نشان  به طور کلی
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 مالکخردهکشاورزی قراردادی با وضعیت کشاورزان 

 .(Birthal & Joshi, 2006دارد )تناسب زيادی 

Haggblade et al. (2010)  دو شرط را از الزامات

بر بهبود  اقتصاد روستايی غیرکشاورزی یاثرگذار

: نداشمردهبر  اقتصادی برای فقرای روستايی یهارصتف

موانع اقتصادی و اجتماعی موجود که ( از میان بردن 1

غیرکشاورزی سودمند را محدود  یهاحرفهورود فقرا به 

 کافی هایيیداراکنترل فقیران بر ش ي( افزا2و  کنندیم

 یهاتفرصبه منظور توانمند کردن آنان برای دستیابی به 

. لذا ايجاد سهام و مالکیت کشاورزی جديدغیری درآمد

 تواندیم یشاورزکبرای جامعه محلی در توسعه صنايع 

 Rayنقش بسزايی در توانمندسازی آنان داشته باشد. 

 به مفهوم یاتوسعهاقدامات « بودن یبوم»بر  هم (1998)

 نياستفاده از ا یچگونگ قدرتمنابع و  یمحل تیمالک

 .تأکید کرده است یه اهداف محلب یابیدست یمنابع برا

را  یمنافع اقتصاد ديبا یافتیره نیچن ،وی معتقد است

را به حداقل  یو نشت درآمد ندکمربوطه حفظ  هیدر ناح

 ،یتخاب خارجنمنابع و ا یخارج تیبرساند. برعکس، مالک

 سازدیمخارج  یافراد محل اریکنترل را از اخت نيا

(Kemm & Martin-Quirós, 1996.) ا لذCawley & 

Gillmor (2008) ،گذاریيهسرماو  ینريفکارآاز  تيحما 

 .انددانستهمهم  یمنافع محل شيافزارا در راستای  یمحل

 یبرا های مناسبیاستستدوين ت یبا وجود اهم

از آن است  کی، شواهد حایشاورزکع يتوسعه عادالنه صنا

ی، ع کشاورزينه صنایشور در زمکباً همه مطالعات يه تقرک

 انددهکر یبررس یل را از منظر تخصصيو تبد یبحث فرآور

محور عدالتنه توسعه یدر زم یمنسجم یار پژوهشکو 

 Asgariنمونه،  یع کشاورزی انجام نشده است. برايصنا

et al. (2004) در صنايع روستايی؛  یوربهرهSultani & 

Hosseini (2010)، ک در يتکنولوژ یعوامل مؤثر بر نوآور

 و Nasiri et al. (2014) و روستايی يیاع غذيصنا

Meshkinfar et al. (2014)  فنی در صنايع غذايی  موارد

 Esfandiari & Tarahomi ینهمچن. اندنمودهرا مطالعه 

به بررسی آثار بخش کشاورزی در اقتصاد و  ،(2010)

محاسبه پیوندهای پسین و پیشین با صنايع مرتبط با 

ر د موردیات مطالعبرخی ه . البتاندپرداختهکشاورزی 

انجام شده است  در توسعه روستايیحوزه نقش صنايع 

(Moradi & Motiei Langeroudi, 2005; Nasiri, 

به صورت  ق حاضریتحق با توجه به خأل مذکور،(. 2008

محور های توسعه عدالت، در پی تبیین سیاستیتشافکا

 صنايع کشاورزی کشور برآمده است.

 هاروش و مواد
روش تحقیق کیفی نوعی وهش حاضر، با استفاده از پژ

 حلیلشناسانه، به تو با رويکرد آسیب ایینهزمبه نام نظريه 

محور صنايع کشاورزی توسعه عدالتی تنگناها و هاچالش

های مناسب در اين خصوص پرداخته و تبیین سیاست

 گیری هدفمنداست. افراد مورد مطالعه با استفاده از نمونه

 یأت علمیه ین اعضایبرفی از بوش گلولهو به ر

روستايی، اقتصاد و توسعه کشاورزی،  یشناسجامعه

اقتصاد و مديريت مالی، کارشناسان اجرايی و مسؤوالن 

کنونی و سابق وزارت جهاد کشاورزی انتخاب شدند. در 

نفر مورد  18 یبه اشباع نظر یابیمجموع، به منظور دست

؛ هاداده یآورجمعحقیق در تمطالعه قرار گرفتند. ابزار 

و  ، دستگاه ضبط صوتافتهيساختارمهیمصاحبه ن پروتکل

 کبود. به منظور در های محققانیبردارنیز دفتر يادداشت

و  یها به صورت انفرادمصاحبه 1هاتیق واقعیعم

دام به طور متوسط، کانجام شد. مدت زمان هر  نگرانهژرف

حبه شامل موارد های اساسی مصاقه بود. پرسشیدق 70

 زير بود:

 یهابخشر يبا سا یشاورزکن بخش یب یوندهایا پيآ

 ؟اندشدهجاد و تقويت يا یافکبه طور  یاقتصاد

صنايع کشاورزی به  یریگشکلموانع و راهکارهای 

صنايع  کهیطوربهزا چیست، صورت عادالنه و درون

تر و بهتری در بهبود درآمد و معیشت مذکور، نقش فعاالنه

حاد کشاورزان ايفا کنند و سبب تحريک و انگیزش آ

 وری تولید محصول خام شوند؟کشاورزان برای بهبود بهره

 

 
1 - In-Depth Understanding 
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 کنندگان در مصاحبهمشارکت -1جدول 

 سازمان شماره
سن 

 )سال(

سابقه کار 

 )سال(
 تخصص

 شناسیجامعه -دکتری 51 68 دانشگاه تهران 1

 ورزیاقتصاد کشا -دکتری 51 68 دانشگاه شیراز 2

 مديريت مالی -دکتری 32 67 دانشگاه تهران 3

 ترويج و آموزش کشاورزی -دکتری 32 63 دانشگاه شهید بهشتی 4

 توسعه و اقتصاد کشاورزی -دکتری 47 63 دانشگاه شیراز 5

 ريزیاقتصاد و برنامه -دکتری 33 60 های مجلس شورای اسالمیمرکز پژوهش 6

 32 51 و منابع طبیعی سازمان نظام مهندسی کشاورزی 7
توسعه روستايی و  -کارشناسی ارشد

 هاتشکل

 زراعت و اصالح نباتات -کارشناسی ارشد 20 51 سازمان تعاون روستايی 8

 مديريت کارآفرينی -دکتری 26 50 باشگاه اشتغال 9

 مديريت مالی -کارشناسی 15 50 بانک کشاورزی 10

 مديريت جنگل -کارشناسی ارشد 15 50 کشورها، مراتع و آبخیزداری سازمان جنگل 11

 مديريت مالی و کارآفرينی -دکتری 15 48 بنیاد برکت 12

 مرتع و آبخیزداری -دکتری 22 45 دانشگاه تهران 13

 اقتصاد کشاورزی -دکتری 11 45 دانشگاه کرمان 14

 مديريت مالی -دکتری 7 45 بانک کشاورزی 15

16 
رزی و های اقتصاد کشاومؤسسه پژوهش

 ريزی روستايیبرنامه
 مديريت راهبردی -دانشجوی دکتری 25 43

 مديريت جنگل -دکتری 6 42 دانشگاه کردستان 17

 اقتصاد کشاورزی -دکتری 12 41 دانشگاه عالمه طباطبايی 18
 

 

 Boپیشنهادی ها، از روش داده يیايید پايأبه منظور ت

Hansen (2006) یبرقرار، یدیلکات کادداشت ني يعنی 

شروع مصاحبه با )ی ط عاديتعامل با افراد تحت شرا

ی ساده و کلی و پیش رفتن به سمت جزيیات و هاپرسش

اساسی تحقیق به منظور خارج کردن شرايط از  سؤاالت

، حالت رسمی به حالت عادی و دوستانه و غیر رسمی(

ز یها و نادداشتير یدر مصاحبه و تفس یریز از سوگیپره

، یسازیوجهبهره گرفته شد. به منظور سه یسازیوجهسه

 ن راهبردياستفاده گرديد. ا« داده يیثرگراکت»از راهبرد 

د دارد. به کیاطالعات از منابع مختلف تأ یآوربر جمع

 اعضای هیأت علمی»ن مطالعه يهمین دلیل در ا

و سابق وزارت جهاد  ینونکمسؤوالن »، «دانشگاه

و منابع  یشاورزک یسازمان نظام مهندس»و « یشاورزک

ر به گيد یمورد مطالعه قرار گرفتند. از سو« شورک یعیطب

ه، از داد يیثرگراکق عالوه بر تیتحق يین روایمنظور تأم
 

1 - Participant feedback 

استفاده شد. به عبارت « 1نندهکتکبازخورد مشار» راهبرد

 هانآشوندگان، به ر محقق از اظهارات مصاحبهیگر، تفسيد

، یافتيدر یازخوردهاد و با توجه به بيگردیم هيارا

شد. همزمان با یها انجام مدر برداشت یاصالحات ضرور

ها، محققان سعی نمودند با استفاده از آوری دادهجمع

به تدوين الگوی  ایینهزممتداول در نظريه  هاییکدگذار

 آوری دادهمربوطه بپردازند. در اين راستا، در هر گام جمع

 و سازییادهپپژوهش به ، تیم ()پس از مصاحبه با هر فرد

 های میدانیشده و يادداشت ضبط ینوارها یبررس

پرداختند. سپس مطالب به شیوه خط به خط مورد بررسی 

قرار گرفتند و جمالت مرتبط با سؤاالت اصلی پژوهش 

مشخص شدند. محققان سعی نمودند با استفاده از تکنیک 

ها ن، درک خود از آ2هامی دادهيمرور مجدد و مقايسه دا

و پیوندهای مربوطه را نشان دهند. در اين اقدام، اجزاء 

مشابه در هم ادغام و موارد تکراری حذف شدند. به طور 

2- Constant comparison 
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از طريق  هاآنها و تفسیر ، تجزيه و تحلیل دادهیلک

. اين مراحل به ترتیب شدکدگذاری در سه مرحله انجام 

استخراج کدهای باز، دسته بندی کدهای باز  عبارتند از؛

از نظر قرابت نظری و مفهومی در قالب طبقات محوری و 

 تشکیل ماتريس طبقات کالن انتخابی با استفاده ازسپس 

 محوری.استنباط روابط درونی طبقات 
 

 هايافته
 يشاورزکدر بخش کسب و کارهاي  ینابسامان

نشان  هامصاحبه یدگذارکحاصل از  هایيافته

نسبت به بخش  رنگيیجزه در حال حاضر، نگاه ک دهدیم

وقتی کشاورزی را تعريف »م است و کحا یشاورزک

ن ي! ا«کنندیم، فقط به بخش تولید اولیه توجه کنندیم

 ه نیست ویکشاورزی صرفاً تولید اول»ه کاست  یدر حال

 يزیربرنامه خواهیدیموقتی که برای اشتغال کشاورزی 

 لیتحل«. کنید، بايد زنجیره ارزش را مد نظر قرار دهید

 یهاسالدر  یشاورزکوزارت جهاد  هاییتفعالساختار و 

ش ن نوع نگريا دهندهنشان تواندیم یخوببهز یگذشته ن

ن کارشناسان معتقدند که در کشاورزی یباشد. همچن

پیشرفته، کشاورز در زمینه بازاريابی، فرآوری و تأمین 

، گیردهای تولید، مورد پشتیبانی قرار میعوامل و نهاده

رعکس در کشاورزی سنتی، کشاورز مجبور است ولی ب

تنهايی تأمین را به هاآنای از همه کارکردها يا بخش عمده

 دهدیمهای تحقیق حاضر نشان يافته ،کلیطورنمايد. به

که کارشناسان، پیشرفت و مدرن شدن کشاورزی ايران را 

در گرو ارتقاء خدمات پشتیبان از طريق توسعه 

رزی و زنجیره ارزش کشاورزی خدمات کشاو یهاشرکت

و ارائه خدمات مختلف بازاريابی و نیز تأمین عوامل تولید 

. ولی در عین حال عقیده دارند که در حال حاضر دانندیم

بسیار کمرنگ  يیهاشرکتچنین  ينیآفرنقشحضور و 

 کندیمبیان  خبرگان که يکی از طورهماناست. 

مدرن فقط اين کشاورزی مدرن عمالً نداريم. کشاورزی »

نیست که تراکتورش مدرن باشد. کشاورزی مدرن نیازمند 

 اينکه کشاورزی مدرن يعنی«. »خدماتی است یهاشرکت

 ]ويا هر وسیله نقلیه ديگر[شما هر وقت کامیون، وانت  

با طرف مقابل ببندی و  االجراءالزمنیاز داشتی، قرارداد 

 اينکهکشاورزی مدرن يعنی «. »وی سر موقع حضور يابد

از سرموقع تأمین شود. مثالً چغندر نیاز ینیروی کار مورد ن

نمونه اگر فردا نیاز است  یبه نیروی کار زيادی دارد. برا

نفر کارگر حضور داشته باشند، اين امر اتفاق بیفتد.  50که 

ام تواند چنین کاری را انجینمولی عمالً يک نفر به تنهايی 

 یهاشرکت. گیردینمدهد و لذا کشاورزی مدرن شکل 

به «. خدمات کشاورزی نداريم که اين کارها را انجام دهند

خدمات کشاورزی  یهاشرکتعقیده کارشناسان، نبود 

يکی از عوامل مؤثر در تقطیع اراضی کشاورزی و نامناسب 

ر شما د. »شودیمشدن فضا برای کشت يکپارچه تلقی 

 ی يکتا اراض کنیدیم يزیربرنامهعین حالی که داريد 

هکتاری تبديل کنید؛ با اراضی  5هکتاری را به اراضی 

 5هکتاری( که به صورت  200بزرگی مواجه هستید )

. دلیلش آن است که فرد شوندیمشت کهکتار  5هکتار 

بذر،  تواندینمهکتاری  200برای مديريت و کشت زمین 

يکی از «. آن را تأمین کند یهانهادهنیروی کار و ساير 

در کشاورزی ما، فقط ابزارها » کندیمتصريح صاحبنظران 

، مثالً يک کشاورز، اندشدهآن هم بعضی جاها مدرن 

ولی روش کارش، ديدش  ارزدیممیلیون  200تراکتورش 

سال قبل تغییری  30سه با ينسبت به زمین و آب در مقا

نکرده است. رفتاری که کارخانه با کشاورز دارد نسبت به 

از سوی ديگر، «. يافته است سال پیش چه تغییری 20

کارشناسان بر عدم توسعه زنجیره ارزش و فروش غالب 

اند. برای نمونه، بر محصوالت به صورت خام تأکید کرده

ورا، صنايع فرآوری آن در کشور خالف ترويج کشت آلوئه

ود. شتوسعه نیافته است و مواد اولیه داروسازی آن وارد می

یابی به کشاورزی مدرن از ديدگاه متخصصان، برای دست

بايد ابزارهايی را توسعه دهیم تا بخش خصوصی وارد »

شود. مثالً قراردادهای تأمین مواد خام، قراردادهای تأمین 

در مجموع کارشناسان «. نیروی کار را توسعه بايد دهیم

ويژه به نگرش سیستمیک و توجه الزم به همه اجزا، به

خصه کشاورزی خدمات پیشتیبانی و تقسیم کار را مش

 .دانندیمپیشرفته 
ر ب يشاورزکع يژه در توسعه صنايو يزيربرنامهفقدان 

د يها و الزامات تولتيازها، اولويها، نتياساس قابل

 يشاورزکمحصول خام 

طبق اظهارات کارشناسان، برنامه مناسبی برای ايجاد 

ارزش از محصوالت خام تولیدی و محصوالت جانبی و 

های عمده در ی وجود ندارد و قابلیتپسماندهای کشاورز

 بندیبخش تولید خام، مورد توجه بخش فرآوری و بسته
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گیرد. پسماندهای کشاورزی در کشت و قرار نمی

از جات، پسته، خرما يوه و سبزیمها، پوست دام، صنعت

برخی از ظرفیت موارد اشاره شده هستند. از سوی ديگر، 

از تولید محصول صنايع کشاورزی، در حال حاضر فراتر 

 وی ع لبنيصنا که در اين بین به است خام توسعه يافته

ن دو ياشاره شده است. ا یرب گوجه فرنگ یهاارخانهک

 یخوبرا به ید خام و فرآورین تولیب یل، ناهماهنگکمش

ب قانون انتزاع يوهمچنین، با وجود تصند. کیان مينما

 عياز صنا یبخش هایاستیسوضع ، یشاورزکف يوظا

ان توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت کماک، کشاورزی

مديران وزارت »نظران، شود. به اعتقاد صاحبیانجام م

صنعت، کشاورزی و صنايع آن را به حساب نیاورده و 

و  «بیشتر بر صنايع بزرگ و صنايع نوين تأکید دارند

را بر اساس شناسايی  یشاورزکع يصنا هایيزیربرنامه

فاً اند و صريک منطقه انجام نداده هاییلسپتانها و يتاولو

کنار هم  یصنعت یهاکصنايع مختلف را در قالب شهر

و  یت فنید، بر فقدان ظرفیاز اسات يکی. نداردهکجمع 

به  ،یشاورزکع يصنا یزيربرنامه یمناسب برا یتخصص

ه کارخان خواهدیماگر فردی »رده است: کح ير تصريشرح ز

، يک کارشناس وزارت صنعت که نان صنعتی را بیاندازد

یر ]و ساير صنايع غتمام ذهنیتش صنايع فوالد، کامپیوتر 

است، بايد در خصوص آن نظر  [کشاورزی و غیرغذايی

 یتوجهینه بیارشناسان در زمکاز  يکین یهمچن«. بدهد

 عيد محصول خام در توسعه صنایت بخش توليبه تقو

قتی صنعتی را در حالی که االن و»ند: کیمربوطه اظهار م

، به پتانسیل طبیعی توجه ندارند و صرفاً به کنندیمايجاد 

خروجی صنعت توجه دارند و اينکه منابع طبیعی را چگونه 

با توجه به «. تقويت کرد، محل اعتنا نیست توانیم

 ه توسعه کشاورزیکرد کتوان استنباط یحاصله م یدهاک

بوطه، ريزی صنايع مرو حفظ منابع طبیعی در برنامه

ست و صنايع کشاورزی در وزارت صنعت، یعمل ن یمبنا

 ندارد. یگاه مناسبيمعدن و تجارت، جا
فقدان تعامل مناسب بين صنايع کشاورزي و 

 توليدکنندگان محصوالت خام

بر اساس  یشاورزکع يه توسعه صناکنيعالوه بر ا

د محصوالت خام یبخش تول یهاتیها و قابلتيازها، اولوین

ور کارشناسان معتقدند، صنايع مذکشود، ینم زیريبرنامه

 
1. Outsourcing 

منجر به بهبود  معموالًکه  اندتوسعه يافته یاگونهبه 

د و نشویوضعیت آحاد کشاورزان ساکن در روستا نم

انگیزه و مشوق الزم را برای ماندگاری کشاورز در روستا 

قت، شکل موجود گسترش ی. در حقآورندینمفراهم 

 مهاجرتصنعتی، سبب  یهاشهرکدر  یشاورزکصنايع 

ان شهرها، برای عرضه نیروی کار و کسب درآمد یروستائ

صنعتی اغلب در کنار شهرها ايجاد  یهاشهرک. »شودیم

. کارخانجات صنايع تبديلی و غذايی اندبودهشده و ناموفق 

ای که ، کارخانهشوندیممستقر  هاشهرکنیز در اين 

تولید کشاورزی  روستا و مناطق يکیدر نزد توانستیم

صنعتی آن را در  یهاشهرکمستقر شود، به خاطر طرح 

 يم. اين يکادادهکنار کارخانه کیسه فريزر و شیشه قرار 

آسیب است. وقتی که فرد را برای کار در کارخانه، از روستا 

، عمالً محل سکونت وی را کشانیمیمبه شهرک صنعتی 

ل یقت، به دلیدر حق«. ايمنیز به حاشیه شهر منتقل کرده

عدم يکپارچگی و ناهماهنگی و نیز ناآشنايی متولیان 

صنعت کشاورزی با ماهیت توسعه کشاورزی و روستايی 

در  دور از روستا و ،است که صنايع تبديلی یافکزان یبه م

 .شودیمکنار صنايعی مانند صنايع برق ايجاد 

 یهاکارخانهوند ضعیف بین یيکی از متخصصان، پ

 را به اين شرح یشاورزان داخلکموجود و  یليع تبديصنا

 یاهکارخانهه بسیاری از کنيبا وجود ا» :کندیمتوصیف 

موجود کشور دارای ظرفیت خالی هستند  یليع تبديصنا

استفاده کرده و  1یسپاراز آن برای برون توانیمکه 

 شاورزانکد محصوالت یتول ین شده برایتضم یتقاضا

 یوندهایپ یل عدم برقراریلبه د یرد، ولکجاد يا یداخل

امل خود کت یع از ظرفياز موارد، صنا یمناسب، در برخ

از یانتقال ن یگر، به جايو در موارد د کنندینماستفاده 

 یجاد اشتغال و درآمد برايو ا یشاورزان داخلکخود به 

لذا در «. کنندیمن یق واردات تأمياز خود را از طریآنان، ن

، در تأمین مواد خام خود، یشاورزکع يحال حاضر، صنا

اتکای مناسبی به واحدهای تولیدی داخلی ندارند و اين 

و محرک برای  بهینهشود که تقاضای امر سبب می

واحدهای کشاورزی شکل نگیرد و مشکل نشت درآمدی 

 ارخانجاتکسود بخش مهمی از ه کنيژه ايوپديدار شود؛ به

وستاها و خارج از ر یشاورزکریغ یهاتی، در فعالیلبن

ه دیه به عقکاست  ین در حاليشوند. ایم یگذارهيسرما
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نار روستا، کدر  یشاورزکع يارشناسان، توسعه صناک

به  ورکصنعت مذ یثرکه حداکیت ینه را برایتواند زمیم

 ند.کار فراهم ک یرویها و نن نهادهیروستاها در تأم
 زامحور و درونضرورت توسعه عدالت

 و ینريفکارآاز  تيحماه ک ده دارندیارشناسان عقک

نحوی مد نظر قرار نگرفته است که ی بهمحل گذاریيهسرما

در حال »شود.  یمحلبرای ساکنان منافع  شيافزاسبب 

ويژه حاضر، بخش عمده فرآوری محصوالت کشاورزی، به

های عمده، تجاری صرف و لبنیات از طريق شرکت

صول ها اغلب، محشود و اين شرکتانحصاری انجام می

خام را با ثمن بخس از کشاورز خريداری و محصول 

نده کنفرآوری شده را با قیمت به مراتب باالتر به مصرف

کنند و درآمد کشاورز از محل فروش محصول عرضه می

ها های مذکور در مقايسه با فروش به واسطهخود به شرکت

گر، به بیان دي «.يابدو دالالن سنتی معموالً تغییری نمی

ای از صنايع کشاورزی به نحوی ال حاضر بخش عمدهدر ح

ويژه از مالک را بهشوند که کشاورزان خردهمديريت نمی

های مربوطه وارد بازارهای پردرآمد نمايند. طريق اتحاديه

 عيتوسعه صنا هایاستیسوضع اين در حالی است که 

 یه جامعه محلکانجام شود  ید به نحوي، بایشاورزک

 منتفع گردد. 

محور صنايع زا و عدالتتوسعه درون يارهاکاهر

 کشاورزي

ع يصاحبنظران معتقدند برای اثرگذاری توسعه صنا

اهش فقر و بهبود معیشت کشاورزان، بايد ککشاورزی، بر 

کارآ و اثربخشی را اتخاذ کرد. يکی از  هاییاستس

ند، کید مکیارشناسان وزارت جهاد کشاورزی تأک

به  یشاورزکع ينه صنااز سود ساال یاختصاص بخش

دهد یمطالعه نشان م یهاافتهيست. ین یان منطقیروستائ

برای بخش خصوصی بهتر است چیزی را تحمیل »ه ک

دولت بايد با «. »ها فقط مشوق دهیمنکنیم، بايد به آن

تشويقی و دادن امتیاز، صنايع را تشويق به  هاییاستس

اد ثروت ايجمحلی و نیز باز توزيع  هاییتظرفاستفاده از 

از نظر يکی از «. شده در محل بومی کند

محور توسعه عدالت یهاروششوندگان، از ديگر مصاحبه

، ايجاد شرايط مناسب برای استفاده یشاورزکصنايع 

کارآفرينان و صنعتگران از منابع محلی است. وی اظهار 

اده ار سک یروین تمام نینان به تأميارآفرکالزام » کندیم

ن یالزام به آموزش و تأم ،نیو همچن رمتخصص(ی)غ

ن یاز از بیمتخصص و ماهر مورد ن یرویاز ن یبخش

خود، در قبال  یا خدماتي یدیان همجوار واحد توليیروستا

افت يه از دولت درک يیانات و مجوزهاکالت و امیتسه

ه ب یافتيدر هاییاتمالردن عوارض و کنه يو هز کنندیم

ه کاست  یتا، روشمنظور توسعه و عمران همان روس

ن يش اتخاذ نموده و در ایاز حدود چهار دهه پ هاینیچ

 اریگذيهسرمات ین معافیهمچن«. اندبودهز ینه موفق نیزم

 یدر روستاها یشاورزکع يارزش افزوده ساالنه صنا

از  يکیساله، ده یدوره زمان يک یات برایمربوطه از مال

ش اهکدر تواند یه مکاست  یاعالم یقيتشو یهااستیس

ع يان افتادن درآمد حاصل از صنايو به جر ینشت درآمد

 مؤثر يیروستا يیو درآمدزا يیزااشتغال یبرا یشاورزک

 گذارییمتقاصالح رويکرد  از سوی ديگر،باشد. 

کشاورزان  یمندبهره یهاحلراهمحصوالت کشاورزی، از 

نرخی که »شده است.  یاز اثرات صنايع کشاورزی تلق

، دکنیمی برای محصول کشاورز تعیین صنعت تبديل

از  منافع ناشی توانیدیمتابعی از قیمت بازار است. زمانی 

صنايع تبديلی و غذايی را به جامعه محلی و کشاورزان 

 هاییمتقمنتقل کنید که محصوالت کشاورزان بر اساس 

 «.واقعی خريداری شود

 یارهاکز از راهیتوسعه صنايع در نزديکی مراکز تولید ن

ر ب یشاورزکع يارتقاء اثرات صنا یه براکاست  یگريد

تی وق»د خبرگان قرار گرفته است. کیمورد تأ یجامعه محل

، اوالً نیروی کار در شوندیمصنايع در کنار مزارع ايجاد 

، ارزش ترمهم، تخصص و از همه شودیمروستا ماندگار 

. در شودیمافزوده و درآمد به جامعه روستايی منتقل 

ه، توسعه کشاورزی محقق شده، فقرزدايی صورت نتیج

گرفته، مهاجرت کاهش يافته و فشار بر منابع طبیعی 

افت یارشناسان، اتخاذ رهکن یهمچن«. يابدیمکاهش 

مل از اکاستفاده  یبرا یانانهيارآفرکار کرا راه یسپاربرون

اند. زايی دانستهو اشتغال موجود یشاورزکع يت صنایظرف

سپاری رهیافت بسیار مناسب و رهیافت برون»

کشی که به ای است. مثالً يک کارخانه روغنهزينهکم

حالت نیمه تعطیل درآمده، شما به عنوان يک بازارياب و 

بعد  ،کنیدیمواسطه سفارش برای روغن هسته انگور پیدا 

نگور گرفته و در آن انگور را از کارخانه آبمیوه ا یهاتفاله

روغنش را استحصال  ،تعطیل کشی نیمهکارخانه روغن
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 گرانيمداخله بازافزايش «. فروشیدیمکرده و در نهايت 

است که  يیارهاکی در توسعه زنجیره ارزش نیز از راهمحل

ع کشاورزی به صورت فقرزدا و يبه توسعه صنا تواندیم

ن راستا، اختصاص يکمک کند. در ا محوراجتماع

به کشاورزان  یشاورزکاز سهام کارخانه صنايع  يیهاسهام

تواند راهگشا باشد. يکی از کارشناسان معتقد یمحلی م

ار ا انبيشاورز به عنوان نمونه در سردخانه که کنيا»است 

 یهمجوار روستا یلیمکو ت یليع تبديواحد صنا يکا ي

 یبرداریماً در بهرهمستقم باشد و یونت خود سهکمحل س

ر يو مد ا متخصصيار ساده ک یرویاز آن، چه به عنوان ن

ه مانند سهام کبهتر از آن است  قطعاًنقش داشته باشد؛ 

 یی صنعتواحدهاو  هاشرکتاز سهام  یعدالت، سبد

 یچ نقشینداشته و ه هاآناز  یچ تصوریه هکرا  یمیعظ

آن  دهیيانزو  یا سوددهي یبرداربهرهدر  تواندینمهم 

 دالبته کارشناسان مور«. ار داشته باشدیند، در اختکفا يا

ت الگوی همکاری و ی، موفقاندداشتهمصاحبه اظهار 

شراکت جامعه محلی و متخصصان بیرونی )در قالب 

ژه يوبه یحقوق یهارساختيصنعتگران(، مستلزم توسعه ز

است. يکی از  هانامهيینآن و یب و اصالح قوانيتصو

حقوقی را با بیان  هایيرساختز، موضوع ايجاد خبرگان

ور که در کش کندیماردادی تشريح شکلی از کشاورزی قر

در جنوب تايلند که »تايلند توسعه پیدا کرده است. 

رده ک گذاریيهسرمافقیرنشین است، يک شرکت چینی 

بود و کشتارگاه و خوراک دام راه انداخته بود. اين شرکت 

ها با کشاورزانی که ينايک بازوی بازرگانی هم داشت. 

رادی که يک شرايط معینی عمالً بیکار بودند و کالً با اف

. کارخانه بستندیم جانبهسهداشتند، قرارداد 

(، تولیدکننده )کشاورز( و دستگاه قضايی گذاريهسرما)

 یهانهادهدار، تايلند سه طرف اين قرارداد بودند. کارخانه

را  هاآن، کردیمکشاورزان را با قیمت مناسب تأمین 

. در کردیمو به کشاورزان وام اعطا  دادیمآموزش رايگان 

مقابل کشاورزان موظف بودند محصول تولیدی خود را به 

بدهند. اگر اين رابطه به صورت ساده بین  دارکارخانه

 دارکارخانه، شدیمدار و کشاورزان فقیر برقرار کارخانه

ا ر هانهاده، چون فقیر بودند؛ کردیمکشاورزان را استثمار 

و محصول کشاورزان را نیز با  فروختیميی با قیمت باال

. برای جلوگیری از اين کردیمقیمت پايینی خريداری 

مشکل، دستگاه قضايی قراردادهايی را بین اين دو تنظیم 

کرده بود و شرکت چینی هم قبول کرده بود به 

، تن دهد. کندیمقراردادهايی که دستگاه قضايی وضع 

 هم است:چند نکته اين قراردادها خیلی م

، آموزش را رايگان و دارکارخانهبا وجود اينکه  -1

ر ، ولی اگدادیمسرمايه اولیه را به صورت وام به کشاورزان 

وجه يکروزه، خوراک دام، تولید مانند ج یهانهادهقیمت 

 ، باالترشدیمدار اعالم که توسط کارخانه واکسن و غیره

 یهانهادهد از قیمت روز بازار بود، کشاورزان حق داشتن

خود را از بازار بخرند. يعنی با وجود اينکه سرمايه اولیه 

 یهانهادهخود را از کارخانه گرفته بودند، مجبور نبودند 

خريداری کنند. لذا  دارکارخانهاولیه را با هر قیمتی از 

بازار وفق  هاییمتقدار مجبور بود دائماً خود را با کارخانه

تر ادل قیمت بازار و يا کمی پايینرا يا مع هانهادهدهد و 

ها را از وی خريداری کنند. تا کشاورزان نهاده عرضه کند

، معادل بازار و دارکارخانهدر مقابل اگر قیمت پیشنهادی 

را از بازار  هانهادهبود و کشاورز کماکان  تريینپايا 

، در اين حالت کشاورز بايد جريمه سنگینی را خريدیم

 .کردیمپرداخت 

محصوالت تولیدی کشاورز  دارکارخانهاگر  -2

( را اندکی زير قیمت غیره )گوسفند، خوک، مرغ، خروس و

بخرد، در همان روز کشاورزان حق  خواستیمبازار 

داشتند محصول خود را در بازار بفروشند. لذا باز هم 

بازار توجه کند و با  هاییمتقمجبور بود به  دارکارخانه

بنابراين نقش دولت بايد تنظیم روابط همان قیمت بخرد. 

و بعد کنترل و نظارت و دفاع از حقوق تولیدکننده و 

ور به ط«. و همه ذينفعان باشد گذاريهسرماو  کنندهمصرف

 ها در خصوصمصاحبهی پردازمفهوم از حاصل جيکلی نتا

 تفحص، ع کشاورزی که حاصليمحور صناعدالت توسعه

 یهاروش و مواد بخش در شده ذکر کار روش بر اساس

 .است شده داده نشان (2جدول ) در بود، پژوهش
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 ی باز، محوری و انتخابیهایکدگذارماتريس  -(2جدول )

 کدهای محوری کدهای باز
کدهای 

 انتخابی

کنند! به تولید اولیه کشاورزی همان یمکنند، فقط به بخش تولید اولیه توجه یموقتی کشاورزی را تعريف 
Farming  خواهید یمشود. کشاورزی صرفاً تولید اولیه نیست و وقتی که برای اشتغال کشاورزی یمگفته

 يزی کنید، بايد زنجیره ارزش را مد نظر قرار دهید.ربرنامه
ه نگر نسبت بیجزئنگاه 

 بخش کشاورزی

ی
رز

شاو
 ک

ی
ها

کار
 و 

ب
کس

ش 
بخ

در 
ی 

مان
سا

ناب
 

د خوراکی، فرآوری، تبديل، بسته بندی، توزيع و بازار رسانی صنعت کشاورزی شامل تولید مواد اولیه و موا

 شود بايستی مجموعاً مورد توجه قرار گیرد و نه جزئی از آن.یمی متنوع آن هافرآورده

را  هانهادهيی که از قبل از تولید هاآنکشاورزی، همان کسب و کارهای کشاورزی هستند؛ چه  ترعمدهقسمت 

 کنند.یميی که محصول تولیدی را فرآوری هاآنکنند و چه یمتهیه 

در دنیای امروز اينجوری نیست که يک فرد هم تولید، هم بازرگانی، هم فرآوری و غیره را بلد باشد. بايد نقش هر 

ضرورت سازماندهی و  يک از اين اجزا در سیستم تعريف شود.

گذارد و بقیه کارها را ینمبرای کشاورز به جز تولید محصول  یادغدغهی کشاورزی هیچ هاتشکلدر کشور کره،  تقسیم وظايف

 دهند.یمديگر انجام  دهندگانخدمات

کشاورزی مدرن عمالً نداريم. کشاورزی مدرن فقط اين نیست که تراکتورش مدرن باشد. کشاورزی مدرن نیازمند 

 ی خدماتی است.هاشرکت

فقدان ارائه خدمات 
پشتیبانی در زمینه 

ر و حمل و نیروی کا

 نقل

کشاورزی مدرن يعنی اينکه شما هر وقت کامیون، وانت و... نیاز داشتی، قرارداد الزم االجراء با طرف مقابل ببندی 

 و او سر موقع حضور يابد.

کشاورزی مدرن يعنی اينکه نیروی کار مورد نیاز سر موقع تأمین شود. مثالً چغندر نیاز به نیروی کار زيادی دارد. 

نفر کارگر حضور داشته باشند، اين امر اتفاق بیفتد. ولی عمالً يک نفر به  50ی نمونه اگر فردا نیاز است که برا

ی خدمات کشاورزی هاشرکتگیرد. چون ینمتواند چنین کاری را انجام دهد و کشاورزی مدرن شکل ینمتنهايی 
 نداريم که اين کارها را انجام دهند.

عه دهیم تا بخش خصوصی وارد شود. مثالً قراردادهای تأمین مواد خام، قراردادهای تأمین بايد ابزارهايی را توس

 نیروی کار را توسعه بايد دهیم.

با وجود به کارگیری تکنولوژی در بخش کشاورزی، ولی نظام بازاريابی محصوالت کشاورزی ما همان نظام سنتی 

 )واسطه گری( است.

 نظام بازار ضعیف
توسعه يابد که اگر يک کشتارگاه مرغ  Brandingزياد شوند و  هاکشتارگاهبه قدری توسعه يابد و  بازار بايد

کند، از دور رقابت خارج شود. االن چون کمبود است، بدترين گوشت مرغ را هم که عرضه کنیم  ارائهکیفیت یب

 کشند.یممردم صف 

 .کم هستندکشور زمینی مچون پیاز و سیبای برای نگهداری محصوالتی هانبارهای فنی و سردخانه

 در کشاورزی مدرن بايد واحدهای تولیدی و فرآوری و بسته بندی استاندارد شوند.

فقدان فرآوری و 

 بندی مناسببسته

شتار کند. در        ست به بهترين نحو ک شتارگاه ما بلد نی شت مرغ را تولید کند، ک اگر تولیدکننده ما بتواند بهترين گو
 کنند.یمی ضروری در کشتارگاه، مرغ را کشتار هاآموزشز موارد، دو تا کارگر بدون گذراندن خیلی ا

صنايع فرآوری آن را مستقر نکرديم. االن هم هنوز مواد       سعه کشت آلوئه ورا را ايجاد کرديم ولی  يک زمانی تب تو

سازی آلوئه ورا را از خارج وارد   شابه یماولیه دارو سازی اين مواد را از خارج وارد     کنیم. کارخانجات نو سازی و دارو

 کنند.یم

 در کشور تولید محصول نهايی در خصوص گیاهان دارويی بسیار نادر است.

االن کشوووورهای غربی، گیاهان دارويی ما را خام خريداری کرده و فرآوری نموده و يک گرمش را به هزينه دو تن 

 فروشند!یم، به ما اندکردهمحصول خامی که از ما خريداری 

 عدم گسترش صنايع تبديلی و فرآوری يکی از کمبودهای اساسی بخش کشاورزی است.

شور فروخته          ضر در بازارهای ک شاورزی که در حال حا صوالت ک صد مح سته بندی و فرآوری    یمچند در شوند، ب

 شوند!یم

 جای صنايع تبديلی تکمیلی در بخش کشاورزی خالی است.

يم که از هر کدام اجزای محصووول، ارزش افزوده انکردهبه خاطر اينکه صوونايع جانبی شووکر و چغندر را ايجاد  االن

 ايجاد کنیم، تولید شکر صرف ارزش اقتصادی نداشته و شکرش قابل رقابت در بازار نیست.

عدم توجه به  وند.شینمها داريم که فرآوری و تبديل چندين میلیون تن ضايعات کشاورزی در کشت و صنعت

های عمده قابلیت
کشاورزی برای توسعه 

 صنايع کشاورزی

فقدان 

يزی ربرنامه
ويژه در 

توسعه صنايع 

در ايران کرک را به صووورت خام ارزد ولی یمدالر  300شووود، در دنیا تا یمهر کیلو منسوووجاتی که از کرک تهیه 
 کنند. در ايران صنايع فرآوری کرک مستقر نشده است، در حالی که چین اين کار را انجام داده است.یمصادر 

 يم.اداشتهچین تولید کرک را چند برابر کرده ولی ما کاهش 
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 کدهای محوری کدهای باز
کدهای 

 انتخابی

های برداشت سرشاخه،    یستم س ما االن در خوزستان چندين میلیون تن در سال، سرشاخه نیشکر داريم که چون      
توان برای خوراک دام استفاده کرد و اين چقدر یمزنند. از اين ضايعات چقدر یمرا آتش  هاآنطراحی نشده است، 

 تواند فرصت شغلی ايجاد کند.یم

کشاورزی بر 
اساس 

ها، قابلیت

نیازها، 

ها و اولويت
الزامات تولید 

محصول خام 

 کشاورزی

 گردد.یمکنیم و کف چرمی آن به ايران بر یمما پوست را عمدتاً به صورت ساالمبور به ايتالیا صادر 

کند یمینی چپشم را  هاآنآورند، سیستمی وجود دارد که در ابتدا   یمدر دنیا وقتی گوسفند و بز را وارد کشتارگاه   

 کنند.یمرا وارد کشتار  هاآنو سپس 

ی کشور يک سیستم بايد بگذارند که    هاکشتارگاه شود. در تمام  یمدر تهران روزی چند هزار گوسفند و بز کشتار   

 را بچینند. هاآنشدن دام و مرده شدن پشم، پشم  قبل از کشته

 در کشور کمتر از میزان الزم است. خرما و بندی میوه و سبزيجات، پستههای فرآوری و بستهظرفیت

توسعه صنايع کشاورزی  .ماندخالی میکشور میلیون تن از ظرفیت ايجاد شده در صنايع لبنی  10ساالنه 

 .های رب گوجه فرنگی بالمصرف هستندکارخانهظرفیت چهار میلیون تن از  فراتر از ظرفیت تولید

توانیم هر دو راهبرد توسووعه صووادرات و جايگزينی واردات را با هم داشووته باشوویم. بايد در   یمبخش کشوواورزی 

ساختن          صادرات و در وارد  سعه  ستراتژی تو سبی داريم، ا ستگاه محصوالتی که مزيت ن ش و  هاد  وری،های فرآینما

 استراتژی جايگزينی واردات را اتخاذ کنیم.
جايگاه نامناسب صنايع 

کشاورزی در وزارت 

 صنعت، معدن و تجارت
 شود.یممديريت بخشی از صنايع کشاورزی با وزارت صنعت، معدن و تجارت است که اصالً در آن گم 

ش        ساب نیاورده و بی صنايع آن را به ح شاورزی و  صنعت، ک صنايع نوين تأکید    مديران وزارت  صنايع بزرگ و  تر بر 
 دارند.

سايی       يزیربرنامه شنا ساس  صنعتی بر ا س ها و يتاولوهای  صنايع      یلپتان صرفاً  ست. فقط  های يک منطقه نبوده ا

 .اندشدهمختلف کنار هم جمع 

مبنا نبودن توسعه 

کشاورزی و حفظ منابع 

ريزی طبیعی در برنامه

 صنايع مربوطه

ورت پذيرد ی بايد صاگونهع مرتبط با منابع طبیعی، در راستای بهره برداری پايدار از منابع طبیعی به استقرار صناي

 که هم پتانسیل تولید منابع طبیعی افزايش يابد و هم تولید صنايع جانبی.

صناي     یماگر فردی  صنعت که تمام ذهنیتش  شناس وزارت  صنعتی را بیاندازد، يک کار الد، ع فوخواهد کارخانه نان 
 کامپیوتر و ... است، بايد در خصوص آن نظر بدهد.

کنند، به پتانسیل طبیعی توجه ندارند و صرفاً به خروجی صنعت توجه    یمدر حالی که االن وقتی صنعتی را ايجاد  

 توان تقويت کرد، محل اعتنا نیست.یمدارند و اينکه منابع طبیعی را چگونه 

ی آب زيرزمینی را مد نظر قرار هاسفره شوند، مالحظات آلودگی  یمنابع طبیعی ايجاد بايد صنايعی که در عرصه م  

 دهند. بايد مکان يابی مناسبی انجام شود.

 صنايع مرتبط با منابع طبیعی، بايد مأنوس با منابع طبیعی باشند.

شده و ناموفق     هاشهرک  شهرها ايجاد  صنعتی اغلب در کنار  صنايع تبديلی و غذايی نیز در  . کارخانجات اندبودهی 

توانست در نزديکی روستا و مناطق تولید کشاورزی مستقر شود،      یمی که اکارخانهشوند،  یممستقر   هاشهرک اين 

فاصله مکانی صنايع  يم. اين يک آسیب است.ادادهی صنعتی آن را در کنار کارخانه کیسه فريزر و شیشه قرار هاشهرکبه خاطر طرح 

 روستاهاکشاورزی از 

فقدان تعامل 

مناسب بین 
صنايع 

کشاورزی و 

تولیدکنندگان 

محصوالت 

 خام

کشوانیم، عمالً محل سوکونت وی را نیز به   یموقتی که فرد را برای کار در کارخانه، از روسوتا به شوهرک صونعتی    
شهر منتقل    شیه  ستا و کشاورزی بريده   اکردهحا ستا،  یميم. در نتیجه عمالً فرد از رو سعه نیافته باق  شود و رو ی تو

 ماند.یم

نکا چوب، چوب و کاغذ مازندران، چوکا و... با هدف تلفیق صوونعت و جنگلداری و ارتقاء درآمد در واحد سووطح و   

 درآمد سرانه مردمان اين سرزمین آغاز به کار کردند ولی امروزه کارايی مناسبی ندارند.

گیری به عدم جهت

سمت تأمین محصوالت 

از کشاورزی خام 
واحدهای تولیدی 

 داخلی و نشت درآمدی

سیاری از   ستند که     هاکارخانهبا وجود اينکه ب شور دارای ظرفیت خالی ه صنايع تبديلی موجود ک آن  توان ازیمی 
( استفاده کرده و تقاضای تضمین شده برای تولید محصوالت کشاورزان داخلی        outsourcingسپاری ) برون برای

ل عدم برقراری پیوندهای مناسوب، در برخی از موارد صونايع از ظرفیت کامل خود اسوتفاده    ايجاد کرد، ولی به دلی

کنند و در موارد ديگر، به جای انتقال نیاز خود به کشوواورزان داخلی و ايجاد اشووتغال و درآمد برای آنان، نیاز  ینم

 کنند.یمخود را از طريق واردات تأمین 

کنند. چون از روسوتا دور شوده اسوت. در حالی که    یمخود بر روی واردات تأکید  یهانهادهبرای تأمین  هاکارخانه
ستا بوده    صنعت اگر در کنار رو ساير     یماين  ستايی و  ست علوفه، نیروی کار جوان رو ز را تا حد امکان ا هانهادهتوان

ضافه محصولش ر          شد و ا ستاهای اطراف بفرو ستا يا رو ستا جذب کند، محصولش را در خود رو شهر عرضه   رو ا در 

 شود.یمکند. در اين حالت راننده آن کامیون يا وانت در خود روستا به احتمال زياد ساکن 

 کند.یمتر خريداری يینپارود شیر خشک چینی با قیمت یمرود، ینمترين شیر یفیتکبه دنبال با  دارکارخانه

ستفا   شم مورد ا شده      يکی از داليل مرغوبیت قالی ايرانی، نوع پ شم دباغی  سفانه االن پ ست. ولی متأ ده در آن بوده ا
 شود، در حالی که پشم خودمان روی دست تولید کننده باقی مانده است.یماز خارج از کشور وارد 
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 کدهای محوری کدهای باز
کدهای 
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ست     سود کالنی که به د ساختمان و ارز    یتفعالآورند، در یماالن برخی از کارخانجات لبنی  شاورزی و  های غیرک
 کنند.یمگذاری سرمايه

های عمده، تجاری صرف  ويژه لبنیات از طريق شرکت در حال حاضر، بخش عمده فرآوری محصوالت کشاورزی، به   

ها اغلب، محصوول خام را با ثمن بخس از کشواورز خريداری و محصوول    شوود و اين شورکت  و انحصواری انجام می 

صرف    شده را با قیمت به مراتب باالتر به م ضه می فرآوری  صول    کننده عر شاورز از محل فروش مح کنند و درآمد ک
 يابد. ها و دالالن سنتی معموالً تغییری نمیهای مذکور در مقايسه با فروش به واسطهخود به شرکت

ضرورت ورود کشاورزان 
 به زنجیره ارزش

 

 .اشته شدهاست ولی ناديده انگمهم  یمنافع محل شيافزادر راستای  یمحل گذاریيهو سرما ینريفکارآاز  تيحما

ضرورت 

توسعه 

محور و عدالت
 زادرون

تشکیل صنايع کشاورزی اگر توسط بخش خصوصی در روستا صورت بگیرد بايد به نحوی مديريت کرد که سود به 

 صورت صد در صد در اختیار بخش خصوصی قرار نگیرد.

ضرورت اتکای صنايع  نده داخل را خريداری کند.دولت بايد فضا را به نحوی آماده کند که کارخانه دار لبنیات، شیر تولیدکن

کشاورزی به واحدهای 
تولیدی داخلی در 

 تأمین مواد خام
 برای خريد محصوالت کشاورزی داخلی، با همديگر رقابت کنند. دارانکارخانهبايد کاری کرد که 

 ه روستايی بدهد.درصد از سود ساالنه خود را ب 5مفهومی ندارد و منطقی نیست که يک صنعت غذايی 

خودداری از ايجاد قیود 

کسب و کار و اتخاذ 

 های تشويقیسیاست

راهکارهای 

زا توسعه درون

محور و عدالت
صنايع 

 کشاورزی

تواند واسوووطه را کنار بگذارد و محصوووول را یموقتی کارآفرين در برابر واسوووطه تقويت گردد، آن وقت کارآفرين 

 مستقیم از کشاورز بخرد.

وزيع های محلی و نیز باز تیتظرفهای تشويقی و دادن امتیاز، صنايع را تشويق به استفاده از     یاست س يد با دولت با

 ثروت ايجاد شده در محل بومی کند.

های تشويقی وضع کرد. مثالً بگويیم یاستسگذاری مجدد سود صنعت کشاورزی در همان روستا بايد يهسرمابرای 
ستاها    اگر کارخانه، ارزش افزوده  سال از پرداخت مالیات معاف   10گذاری کند، يهسرما ساالنه خود را در همان رو

کند، سودی را که به دست آورده است، دوباره در همان محل به    یمشود. يعنی دولت صنعت تبديلی را تشويق    یم

 گردش بیندازد.

ین بخشووی از تأمین الزام به آموزش و و همچن نیروی کار سوواده )غیر متخصووص(  ین تمامتأمالزام کارآفرينان به 

نیروی متخصوص و ماهر مورد نیاز از بین روسوتايیان همجوار واحد تولیدی يا خدماتی خود، در قبال تسوهیالت و    
سعه و  یاتمالکنند و هزينه کردن عوارض و یمامکانات و مجوزهايی که از دولت دريافت  های دريافتی به منظور تو

ها از حدود چهار دهه پیش اتخاذ نموده و در اين زمینه موفق نیز ینیچاسووت که   همان روسووتا، روشووی   عمران

 .اندبوده

 فقط مشوق دهیم. هاآنبرای بخش خصوصی بهتر است چیزی را تحمیل نکنیم، بايد به 

شاورزی   شده و           برقوقتی در يک منطقه ک ساکن  صی در آنجا  صو صنعتگر خ شد،  صول با ، نیروی کار ارزان و مح
 کند.یمو عوامل تولید را از همان منطقه محلی تأمین  هاهادهن

شاورز تعیین       صول ک صنعت تبديلی برای مح ست. زمانی  یمنرخی که  د منافع توانییمکند، تابعی از قیمت بازار ا

ساس            شاورزان بر ا صوالت ک شاورزان منتقل کنید که مح صنايع تبديلی و غذايی را به جامعه محلی و ک شی از  نا

 های واقعی خريداری شود.یمتق
 هاعدم سرکوب قیمت

 البته بايد صنعت تبديلی هم بتواند محصول خود را با قیمت واقعی بفروشد.

صنايع در کنار مزارع ايجاد   ستا ماندگار    یموقتی  صص و از همه    یمشوند، اوالً نیروی کار در رو ، ترمهمشود، تخ

شود. در نتیجه توسعه کشاورزی محقق شده، فقرزدايی صورت      یميی منتقل ارزش افزوده و درآمد به جامعه روستا 

 يابد.یمگرفته، مهاجرت کاهش يافته و فشار بر منابع طبیعی کاهش 

توسعه صنايع در 

 نزديکی مراکز تولید

کار از  به جای اينکه کشوووتارگاه مرغ را بیاوريم تهران؛ آن را در کنار پرورش مرغ احدان کنیم. در نتیجه نیروی           

 آيد.ینمروستا برای استخدام در کشتارگاه به تهران 

ستفاده       صنعتی که از محصوالت کشاورزی ا ستا تأمین  یمهر کارخانه  شود، بهتر است   یمکند و يا نهاده آن از رو

سبب   شتغال در همان منطقه قرار گیرد. اين امر  سفالت  زاا سعه امکانات   هاراهيی، آبادانی، آ ستايی و تو ل ی مثی رو

 شود.یمدر روستا  غیرهبرق و 

و تحويل آن به کارخاجات  هاآنی آورجمعشووود که با  یماالن تفاله زيادی در کارخانجات سووانديس انگور ايجاد  

توان روغن هسوته انگور را اسوتحصوال کرد. اين امر نیاز به اخذ مجوز احدان    یمی دارای ظرفیت خالی، کشو روغن
 کند.یممربوطه را مرتفع  کارخانه جديد و مشکالت

اتخاذ رهیافت 
 سپاریبرون
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سب و کم      سیار منا سپاری رهیافت ب ست. مثالً يک کارخانه روغن ينههزرهیافت برون  شی که به حالت نیمه  ای ا ک
سته انگور پیدا        سفارش برای روغن ه سطه  شما به عنوان يک بازارياب و وا ی هاهتفالکنید، بعد یمتعطیل درآمده، 

کشوی نیمه تعطیل روغنش را اسوتحصوال کرده و در    نگور گرفته و در آن کارخانه روغنرا از کارخانه آبمیوه ا انگور

 فروشید.یمنهايت 

، چنانچه پرداخت آن در توان دولت و بازپرداخت هاآندار نمودن الت مناسب به کشاورزان برای سهام   اعطای تسهی 
 ا شود، اقدام سودمندی خواهد بود.آن در توان کشاورزان بوده و عادالنه اعط

روستائیان به عنوان 
دار صنايع سهام

 کشاورزی

اختصاص بخشی از سهام به جامعه محلی و کمک در خريدن سهام کارخانه صنايع تبديلی منجر به توانمندسازی        

 ی ايشان در برابر افراد بیرونی خواهد شد.زنچانهمردم بومی و افزايش قدرت 

ز به عنوان نمونه در سووردخانه يا انبار يا يک واحد صوونايع تبديلی و تکمیلی همجوار روسووتای محل اينکه کشوواور

شد؛       سهیم با سهام         قطعاًسکونت خود  سبدی از  سهام عدالت،  ست که نظیر  ی واحدهاو  هاشرکت بهتر از آن ا
ی يا سوووددهی و برداربهرهتواند در ینمنداشووته و هیچ نقشووی هم  هاآنصوونعتی عظیمی را که هیچ تصوووری از 

 دهی آن ايفا کند، در اختیار داشته باشد.يانز

راه حل فقرزدايی در نواحی روسووتايی، ايجاد ارزش افزوده برای محصوووالت کشوواورزی و عايد کردن آن برای خود 

 کشاورز است.

الح قوانین، موفقیت الگوی همکاری و شووراکت جامعه محلی و متخصووصووان بیرونی در کشووور ما، مسووتلزم اصوو   

های بهبود زيرساخت است. غیره ی تولید و خريد تضمینی کاال و خدمات وهانهادهین تأمهايی نظیر يتحما

گذار و هيسوورماو  کنندهمصوورفنقش دولت بايد تنظیم روابط و بعد کنترل و نظارت و دفاع از حقوق تولیدکننده و  حقوقی

 همه ذينفعان باشد.

 قيتحق يهاافتهيمنبع: 

 

پردازی در کدگذاری فهومو م یبندطبقهپس از انجام 

از طريق  ایینهزم گیری نظريهباز، زمینه برای شکل

)به عنوان  یانتخاب یدگذارکز یکدگذاری محوری و ن

 هایل( فراهم گرديد. بررسیبر همه مراحل تحل یامتزاج

ژه در توسعه يو يزیربرنامهفقدان »ه کدهد ینشان م

و  هاتيازها، اولویها، نتیبر اساس قابل یزشاورکع يصنا

، به «شاورزانکو در تعامل با  یشاورزکد یالزامات تول

 یارهاکسب و ک ی، در نابسامانیعنوان معضل محور

ع يمؤثر بوده است و مانع از توسعه صنا یشاورزک

د محصوالت خام یافزا با بخش تولبه صورت هم یشاورزک

 شده است. توسعه یامعه محلشت جیو اثرگذار بر ارتقاء مع

زان عرضه محصول خام یش از می، بیشاورزکع يصنا یبرخ

 هاآنه محصوالت خام کاز یع مورد نيز عدم توسعه صنایو ن

ان فقد یهاجلوهين ترمهماز  يکی، شودیمد یبه وفور تول

 يیو نبود راهبردها یور است. خأل نهادکمذ يزیربرنامه

والت د محصیمتناسب با تول، یشاورزکع يتوسعه صنا یبرا

ه سبب عدم کهستند  ی، از جمله عواملیشاورزکخام 

ن با توجه به ي. بنابرااندشدهژه يبرنامه و یریگشکل

 یهای موجود صنايع کشاورزی، بايد برنامه مناسبچالش

محور )ورود کشاورزان به زنجیره توسعه عدالت یبرا

د داخل( های تولیزا )متکی بر پتانسیلارزش( و درون

 ن شود.يتدو
 گيرييجهنت

های مرسوم توسعه کشاورزی امروزه ناکارآمدی مدل

که عمدتاً بر اساس رويکردهای تکنوکراتیک، عملکرد 

بخش کشاورزی را بر اساس میزان تولید محصول و نه 

کنند، بیش از پیش کارکردهای چندگانه ارزيابی می

رای ب تأمین معیشت شايسته و پايدار آشکار شده است.

کشاورزان يکی از کارکردهای اصلی بخش کشاورزی در 

توسعه کنار کارکرد رشد تولید و ارزش افزوده است. 

خصوص صنايع مربوطه، به ، بهیشاورزکوکارهای کسب

از  يکی، زادرونو  یشاورزک یبا واحدها افزاهمصورت 

ران يدر ا محوری عدالتشاورزکتوسعه  یالزامات اساس

ود بازار محصوالت کشاورزی، ارتقاء ه در بهبکاست 

 شاورزانکزش یمعیشت کشاورزان، حفاظت از منابع و انگ

 تواندیم یو رشد تولید نقش مثبت یبه استفاده از فناور

  داشته باشد.

های تحقیق حاضر نشان داد که با وجود ضرورت يافته

ه خدمات يسازماندهی وظايف در طول زنجیره ارزش و ارا

کشاورزان به عنوان تولیدکننده ماده خام، پشتیبان برای 

عمالً به دلیل عدم توسعه مناسب کسب و کارهای 
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موقع عوامل کشاورزی؛ خدماتی مانند تأمین مناسب و به

و بازاريابی ارايه  های تولید، فرآوری محصوالتو نهاده

توسعه کشاورزی ايران در حالت ابتدايی خود  شوند ونمی

محدود وزارت  اندازچشمان شد، یه بک طورهمانقرار دارد. 

ن ز شدکو متمر یشاورزکنسبت به بخش  یشاورزکجهاد 

عه توس هاییاستس یریز سوگید محصول خام و نیبر تول

 و بزرگ و عدم نگاه یع شهريشور به سمت صناک یصنعت

مناسب وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به توسعه 

 یانسبب نابسامد، یبا بخش تول یشاورزکع يصنا یافزاهم

 يیشورهاکه ک یشده است. در حال کشاورزی عيدر صنا

 یرا برا یمناسب هاییاستسوان، يو تا یجنوبرهکمانند 

 یول (،Key, 2009) اندکردهور اتخاذ کع مذيت از صنايحما

واردات، مانع از  ینيگزياربرد نادرست راهبرد جاک

 عران شده است. استمرار وضيع در اين صنايا يیوفاکش

سنگین بر خودروهای وارداتی و حمايت از  یهاتعرفه

یز ن ، به عنوان صنعت نوزاد و نوپاساله در ايران 49صنعت 

ر د حاکی از عدم کاربست موفق راهبرد جايگزينی واردات

 یشاورزکع يت صناین ظرفیب یاست. ناهماهنگ کشور

د محصول خام، فاصله مکانی یت تولیجاد شده با ظرفيا

گیری به سمت جهت فقدان ،زی از روستاهاصنايع کشاور

تأمین محصوالت کشاورزی خام از واحدهای تولیدی 

ريزی در راستای انتفاع مستقیم و عدم برنامه داخلی

از منافع و ارزش افزوده حاصل از  مالکخردهکشاورزان 

 ايران یشاورزکع يالت توسعه صناکزنجیره ارزش از مش

ع ياهش نقش صناکبب الت سکن مشي. اروندیمبه شمار 

 یمناسب برا يیو درآمدزا يیزااشتغال، در یشاورزک

 ان شده است.یئروستا

اين در حالی است که الزمه فقرزدايی در نواحی 

، ايجاد ارزش افزوده از طريق صنايع کشاورزی روستايی

مند کردن کشاورزان از برای محصوالت کشاورزی و بهره

 یشنهادیپ یارهاکه راهرسد با توجه بیآن است. به نظر م

ن يتحقق ا یرا برا یلکرد يکتوان دو رویارشناسان، مک

با  یقرارداد یشاورزک( توسعه 1ت در نظر گرفت: يمأمور

طبق محور. ( توسعه اجتماع2شاورزان و کحفظ منافع 

رد اول، دولت به جای يکدر اتخاذ رواظهارات کارشناسان، 

کارآفرين را حمايت ، بايد انگارانهسادهدستوری  هایيهرو

کند تا شبکه خريد مستقیم محصول اولیه از کشاورزان را 

 
 

نیز اين موضوع را مورد تأکید  Jafee (1998) . ايجاد کند

 یاگونهبهاين حمايت و بسترسازی بايد قرار داده است. 

 ید. براه باشصرفهايجاد شبکه ب کارآفرينباشد که برای 

ین ب تواندیمدهیار ، یعفر یارکمانینمونه بر اساس مدل پ

ک در زمینه تدار بنگاه و تولیدکنندگان به عنوان واسطه،

چنین  .کند و خدمات عمل هانهادهمحصوالت و توزيع 

هزينه مبادله عقد قرارداد با شمار زيادی از ، ترتیباتی

را کارآفرين را کاهش و بنابراين ريسک  مالکانخرده

 یخوببه یرعف یارکمانیجه، پیدر نت .دهدیمکاهش 

 یشاورزکاز  مالکخردهشاورزان کدغدغه حذف  تواندیم

نه يل باال بودن هزیو اجحاف در حق آنان به دل یقرارداد

رد دوم، نقش يکدر رو یاهش دهد. ولکرا  یامبادله

ع يصنا یصرف ماده خام برا کنندهینتأمشاورز، از ک

م وارد یو خودش به صورت مستق رودیمفراتر  یشاورزک

ور مبدل کع مذيدار صناو به سهام شودیمره ارزش یجزن

  .شودیم

 اندداشتهبه هر حال، کارشناسان مورد مصاحبه اظهار 

ت الگوی همکاری و شراکت جامعه محلی و یکه موفق

و چه در  یقرارداد یشاورزکمتخصصان بیرونی، چه در 

 یحقوق یهارساختيمحور، مستلزم بهبود زتوسعه اجتماع

 های مناسبنامهيینآن و یب قوانيصالح و تصوق اياز طر

ناروا و  یهادخالتاست. با وجود اينکه دولت بايد از 

 World Bankکه  طورهمانبپرهیزد، ولی  کنندهمختل

 ن مؤلفه فضای مناسبی( نیز بیان داشته است، سوم2007)

ننده کمیو تنظ یچارچوب قانون يک، داشتن گذاریيهسرما

ات عادالنه را یو عمل 1یشغل یپارچگيکه رقابت، کاست 

د همه انواع ي، باین چارچوب حقوقيند. اکت يتقو

–محور عدالت یشاورزکع يمربوط به صنا یهایارکهم

ع يصنا یهاتیظرف یانداز، راهیقرارداد یشاورزکاعم از 

را  -محورو توسعه اجتماع یسپارق برونيموجود از طر

 تحت پوشش قرار دهد.

شی و اهمیت اساسی اين چارچوب در نمونه اثربخ

اقتصادی موفق، تجربه  یهاشراکتو  هابنگاه یریگشکل

 یاندازراهشرکت چینی در تايلند برای  گذاریيهسرما

 طورهمان .(Cheng,1990)کشتارگاه و خوراک دام است 

که گفته شد، دستگاه قضايی قراردادهايی را بین شرکت 

کرده بود و اين  چینی و کشاورزان تايلندی تنظیم

1 - Business integrity 
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زيرساخت حقوقی، مانع از ايجاد رابطه يکطرفه شده و 

ر طوهمان، یلکطوربرد را پديدار کرده بود. به -حالت برد

و موانع توسعه  هاچالشهای تحقیق نشان داد، که يافته

ن و يشور، لزوم تدوکع کشاورزی در يصنا محورعدالت

ع يه صنامنسجم و جامع را در توسع یابرنامه یاجرا

بندی کلی، راهکارهای طلبد. در يک جمعیم یشاورزک

محور صنايع کشاورزی شامل ابعاد زا و عدالتتوسعه درون

های خودداری از ايجاد قیود کسب و کار و اتخاذ و مؤلفه

ها، توسعه های تشويقی، عدم سرکوب قیمتسیاست

، یپارسافت برونیصنايع در نزديکی مراکز تولید، اتخاذ ره

دار صنايع کشاورزی و یان به عنوان سهاميتلقی روستا

باشد که به طور شماتیک می یحقوق یهارساختيبهبود ز

 (.1)نگاره  باشدیمه يزير قابل ارا

 

 
 محور صنايع کشاورزیو عدالت زادرون(؛ مدل توسعه 1نگاره )

 

 عيتحقیق در راستای توسعه صنا هایيافتهطبق 

پیشنهادهای ، محور دا و عدالتکشاورزی به صورت فقرز

 عملیاتی ذيل مطرح است.
 شنهادهايپ

 یتصنع یالزام استقرار صنايع کشاورزی صرفاً در نواح

 اطنبد با توجه به استیتول یهاقطبنار کو در يیروستا

توسعه صنايع در نزديکی مراکز تولید به عنوان يکی  مؤلفه

صنايع محور زا و عدالتمهم توسعه درون یهامؤلفهاز 

 کشاورزی.

 یبرا کنندهیمتنظ یحقوق یهاچارچوبتوسعه 

 بازيگران مختلف اعم از نیبرد ب -رابطه برد یبرقرار

شاورزان با توجه به کو ی شاورزکع ينان، صنايارآفرک

های حقوقی به عنوان ساختبهبود زير مؤلفه نباطاست

محور صنايع زا و عدالتمهم توسعه درون یهامؤلفهيکی از 

 اورزی.کش

ايجاد شرايط مناسب برای استفاده کارآفرينان و 

اعطای معافیت مالیاتی صنعتگران از منابع محلی و نیز 

گذاری مجدد سود حاصل از فرآوری يهسرمابرای تشويق 

ید کأدر توسعه روستا يا روستاهای مربوطه با ت کشاورزی

گیر اداری در کسب و کار و اپوبر خودداری از قیود دست

 تشويقی. هاییاستس تدوين

 یناروا به نام برقرار یهادخالتدولت از  یخوددار

ونرهیافت بر نباطبا توجه به است شاورزان،کعدالت بین 

زا و مهم توسعه درون یهامؤلفهسپاری به عنوان يکی از 

 محور صنايع کشاورزی. عدالت

 نیمه تعطیل و تعطیل یشاورزکع يصنا یاندازراه

ه از ويژی، بهسپارافت برونید بر رهکیموجود کشور با تأ

 یشاورزان. در برخک یهاهياتحادطريق توانمندسازی 

ل، صرفاً در گرو یتعطمهین یهاتیظرف یاندازموارد، راه

ام ن مواد خیق تأميخصوص از طرن، بهیره تأمیل زنجیمکت

و  زادرونتوسعه 

محور صنايع عدالت

 کشاورزي

بهبود 

هاي زيرساخت

 حقوقی

تلقی 

روستائيان به 

دار عنوان سهام

 صنايع کشاورزي

توسعه 

صنايع در نزديکی 

 مراکز توليد

اتخاذ 

رهيافت 

 سپاريرونب

عدم 

 هاسرکوب قيمت
خودداري از 

ايجاد قيود کسب و کار 

هاي و اتخاذ سياست

 شويقیت
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ار کن راهيت اي)به مانند نمونه روغن هسته انگور( است. مز

دارای ور، کع مذيه صناکرت از آن است عبا یلکبه طور 

ق هدفمند يه ثابت هستند و با تزريو سرما زيرساخت

 د ارزشیو تول يیزاتوانند سبب اشتغالی، مینگينقد

 تريعرسن حالت، بسیار يافزوده شوند. بازگشت سرمايه در ا

افت ین رهياز ايجاد واحدها و کارخانجات جديد است و ا

مورد توجه قرار  یبه طور جد ید در اقتصاد مقاومتيبا

 رد. یگ

محصوالت کشاورزی با  گذارییمتقاصالح رويکرد 

ها. نرخی که صنعت افت عدم سرکوب قیمتید بر رهکیتأ

از  ، تابعیکندیمتبديلی برای محصول کشاورز تعیین 

منافع ناشی از صنايع  توانیمقیمت بازار است و زمانی 

کشاورزان منتقل  تبديلی و غذايی را به جامعه محلی و

واقعی  هاییمتقکرد که محصوالت کشاورزان بر اساس 

خريداری شود. دولت نبايد سقف قیمتی برای محصوالت 

کننده از مصرف خواهدیمکشاورزی تعیین کند و اگر 

 .تخصیص دهدحمايت کند، بايد يارانه 

ی در توسعه زنجیره ارزش محل جامعهمداخله افزايش 

از سهام کارخانه صنايع  يیهاسهامق اختصاص ياز طر

سازی نشت درآمد با هدف حداقلان یبه روستائ یشاورزک

 حاصل از فرآوری محصوالت کشاورزی از نواحی روستايی.

 
 پاسگزاريس

مرکز  اين مقاله برگرفته از پژوهشی است که با حمايت

های مجلس شورای اسالمی به انجام رسید. لذا بر پژوهش

اتب قدردانی را از مسؤوالن محترم دانیم مرخود فرض می

اين مرکز به عمل آوريم.   
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