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 یرهزنجاستراتژی تشکیل  یقاز طر یبازار محصوالت کشاورز یسامانده

 یارزش کشاورز

  1بهروز حسن پور

 چكيده
برد و یرنج م تییمق یدت شدوسانابازار از ن ینکه ا یطوربغرنج و ناکارآمد است. به یاربس یراندر ا یمحصوالت کشاورز یابینظام بازار

رضه مواجه عبا کمبود  یضه، گاهبا مازاد عر یبازار گاه ین. اشودمیکننده  یدکننده و تولصرفم یعنیبازار  یهر دو سو یتینارضاموجب 
عرضه  یگرد ی. از سوباشدیم ر رنگپ یارو احتکار، بس یبازار نه به منظور ارائه خدمات بلکه به منظور سوداگر ینو نقش دالالن در ا هست

 یشاز پ شیب یگراننکشور، موجب  شیوع ویروس کرونا در یطشرا رد یل بهداشتاصو یترعاعدم و  یبندبدون بسته یو سنت یافله
ا استناد به ژوهش حاضر بپشده است.  هایفروش یوهدر مراکز فروش و م یانمشتر یرسا یقاز طر زاعوامل بیماری کنندگان از انتقالمصرف

و  عمل کاربردیکند، دستورالاستان فارس تالش می روش اسنادی و مشاهده حضوری از کارکرد فعاالن اقتصادی در بخش کشاورزی
نابسامان  حل معضل یرابی مستند اربه عنوان راهکنماید؛ تا بلکه بتواند  یشنهادپشناسایی و  یارزش کشاورز یرهزنج یلتشکسیاستی برای 

 ی،تصاداق د مسایلنیز وجو وبازار عوامل  دهد، عدم اطالعات کافیشواهد عینی نشان می .به کار گرفته شود بازار محصوالت کشاورزی
ه کوب یمع یهاحلقهت و شده اس یبخش کشاورزتأمین و ارزش در  ییرهزنجهای پیوستگی در حلقه یجادانع از ای مو فرهنگ یاجتماع

کشاورزی با  بخشقتصادی اعاالن بنابراین آشنایی کارآفرینان و ف گردد.یم ییهایرهزنج ینچن یلمانع از تشک کنند،عمال خلق ارزش نمی
 . های ارزش کمک شایانی نمایدتواند در پیشبرد و ایجاد زنجیرهزنجیره ارزش و تدوین قوانین حمایتی می

 استراتژی، بازاریابی، زنجیره ارزش، کشاورزیهای کليدی: واژه
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 مقدمه

 یهاوز با وعدههر رکه  نیسر زم یننفر از مردم ا یلیونم 85کنند و تمام یم یلصبحانه متمام کسانی که شک  یب

 یخانوارها تمامط محصوالت توس یندارند. ا یمارتباط مستق یهمه آنها با محصوالت کشاورز، سر و کار دارند ییغذا

در  یکشاورز حصوالتمبازار نابسامان و ناکارآمد  ینا ماگردد. ایفراهم م یبازار محصوالت کشاورز یقاز طر یرانیا

شوند که یم دیعا یادبازار را افر ینرا درآورده است و منافع ا یناقشار جامعه و مسئولتمام  یکشور متاسفانه صدا

سو و  یکاز  یانبه عنوان مشتر یرانیا یاند. خانوارهامحصوالت انجام نداده ینا یرو یخدمت ینکوچکتر

مت قی یشاز افزاای عده .یندآیم یرونبازار ب یناز ا یهمواره ناراض یگرد یاز سو ینندگان محصوالت کشاورزیدکتول

با  ر مزرعهفروش محصول از س عده دیگری ازد و نمحصوالت شکوه دار یینپا یفیتها و کیمتق یدو نوسانات شد

معضل  ینا. رند؛ گالیه دادهدیرا هم نم یدتول یهاینهکه بعضا کفاف هز ینازل توسط دالالن به طور یاربس یمتق

ولین و مسئست. ارائه نشده ا ینمسئول یاز سو یمواجه هستند و راه حل جدهاست که مردم کشور با آن سال ،آشنا

 یبرا یاجتماع-یقتصادراهکار ا یچاما ه ؛ها دانستندبازار را در وجود دالالن و واسطه یناکارآمدهمواره  کارشناسان

الالن د ینا یا. آیدگرد زودهارائه نکردند و سال به سال به تعداد آنها اف دالالن یناحذف از  یاها واسطه ینکم شدن ا

حصوالت مبازار  معضل ینبا ا یاها وجود ندارد؟ دنواسطهنوع  ینا یادن یجا یچاند؟ هجا خوش کرده یرانفقط در ا

 یقراز ط کشور یاجتماع-یاز مشکالت اقتصاد یاریاست که بس ینا یتچگونه برخورد کرده است؟ واقع یکشاورز

 یریکارگبه یقز طراتنها  یامعضالت در تمام دن ینگونهحل نخواهد شد. ا یکالو تکنفناور محور  یهایدها یریکارگبه

 یهاهجشنوار وشود و در محافل ینمهی سفانه در کشور ما به آن توجأکه مت یاجتماع-یاقتصاد یهایدهها و امدل

 مرتفع خواهد شد.  ،ندارد یگاهیجا یعلم

 یدبازار از نوسانات شد ینکه ا یطوربغرنج و ناکارآمد است. به یاربس انیردر ا یمحصوالت کشاورز یعبازار و توز نظام

 شود. از سوی دیگرمیکننده یدکننده و تولمصرف یعنیبازار  یهر دو سو یتینارضاموجب برد و یرنج م یمتیق

هدف و  یاکشوره یعوامل متعدد هم باعث از دست رفتن بازارها یلبه دل یدر صادرات محصوالت کشاورز یداریناپا

 هاییرهعدم تعادل عرضه و تقاضا و نبود زنج یلبه دل ،و صادرکنندگان شده است. لذا یدکنندگانمتضرر شدن تول

مصرف کنندگان،  یدکنندگان،تول یتیو نارضا هایمتق یدشد اتاخبار ناگوار نوسان همواره ی،ارزش محصوالت کشاورز

 ی،محصوالت کشاورز یابینظام بازار ی. با ادامه روند فعلشودیده میها شناز رسانهعوامل بازار  یرصادرکنندگان و سا

از محصوالت و  یاریبس یاکشور را به دنبال دارد بلکه عرضه فله هاییهآب، خاک و سرما یعی،منابع طب اتالفنه تنها 

 یت. از سوبازار شده اس یرمحصوالت در مس ینا یعاتضاافزایش مناسب موجب  یبندبهداشت و بسته یتعدم رعا

، شیوع ویروس کرونا در کشور یطشرا رد یاصول بهداشت یترعاعدم و  یبندبدون بسته یو سنت یاعرضه فله یگرد

 یوهدر مراکز فروش و م یانمشتر یرسا یقاز طر یروسکنندگان از انتقال ومصرف یشاز پ یشب یموجب نگران

بار در و تره یوهم یژهبه و یعرضه محصوالت کشاورزبهداشت در موضوع رعایت  یلدل ینشده است. به هم هایفروش

ایجاد و برنامه خوشبختانه  .(Hassanpour, 2020) مطرح شده است یتپراهم یبه عنوان موضوع یکنون یطشرا

در بازار محور نه تنها  یکشاورز یکردآن با رو یهاحلقه یلو تکم یارزش محصوالت کشاورز هاییرهزنج گسترش 

قانون  33و  31ه وری کشاورزی و منابع طبیعی تلویحا ذکر شده است، بلکه صراحتا در مواد افزایش بهرقانون 
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 ;PRCIRI, 2019a)قرار گرفته است  یدمورد تأکاقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور نیز  پنجساله ششم توسعه

PRCIRI, 2019b; PBO, 2017) . از دو دهه در  یشکه ب یارزش کشاورز هاییرهزنجو بهبود  یلتشکبه هر حال

 یندبهبود فرآدر  یینهااساسی و  هکاررابه عنوان  تواندیشکل گرفته است، مکشورهای توسعه یافته و در حال توسعه 

عدم ثبات بازارها و  ی،رقابت جهان امروزه. ( ,2003Attaie and Fourcadet) در کشور باشد یبازار محصوالت کشاورز

به وجود آورده است.  یفیتاز لحاظ ک یرقابت یایپو یطمح یکارزش را در  یجادا یدجد یهاراه ید،جد هاییتکنولوژ

در حال  یدر کشورها ییغذا یتدر کاهش فقر و امن یدیتواند نقش کلیم یارزش کارآمد محصوالت کشاورز یرهزنج

بخش  یرندگانگ یماز تصم یدر حال حاضر تعداد (.Memedovic and Shepherd, 2009)د ینما یفاءتوسعه ا

 یارزش محصوالت بخش کشاورز یرهثر زنجؤبر بهبود م یدتوسعه کشت و صنعت محصوالت مختلف با تاک ی،کشاورز

 النعام یاو  یگرانباز یانم یدارپا یاتواند رابطهیم یکردرو یندانند. ا یهت رفع مشکالت موجود مج یرا راهبرد

 یتامن یشدر مراحل برداشت و پس از برداشت، افزا عاتیو کاهش ضا یدتول یشارزش برقرار کرده و با افزا یرهزنج

و کار را کسب  یکتوان یچگونه م ینکهفهم ا ی(. براKhaledi and Amjadi, 2009را به دنبال داشته باشد ) ییغذا

 ی،شامل طراح هایتاز فعال یکامل یفط رزشا یرهزنج یکمشخص شود. آن  ارزش یرهاول زنج یدکرد با یلتحل

 )یامحصول  یک یلتبد یکارها برا و کسبگیرد. یم را در بر یع، فروش و خدمات پس از فروشتوزیابی، ارباز ید،تول

 ی. برایندنما یرا ط ییحداکثر کارآحداقل مسیر و ا بایستی ب «یمشتر»به « کننده کاال و خدمات یدتول»از  (تاخدم

و  شودیشان آغاز مساخت محصول یورد استفاده براارزش با مواد خام م یرهزنج کنند،یم یدکه کاال تول ییهاشرکت

به  یواقع یدهنظم یند. فرآگیردیرا در برم شودیمفروخته شود، به آن اضافه  یبه مشتر ینکههر آنچه تا قبل از ا

 یریتامند. هدف مدنیارزش م یرهزنج یریتشوند مد یلتحل یبتوانند به درست ینکها یبرارا  هایتفعال ینا یهمه

ارتباط دارند و کمک  یکدیگرارزش با  یرهاست که افراد مسئول در هر مرحله از زنج یناز ا یناناطم ،ارزش یرهجزن

 Soleimani 2014) برسد یزمان ممکن به دست مشتر ترینیعو در سر یحصح یمحصول با روال کنند کهیم

Sedehi,.) 

 یکشاورز ارزش در خصوص محصوالت ییرهزنج نهیدر زم مطالعاتاساسا دهد، نشان می یقتحق پیشینه یبا بررس

 یشپ یههز دو دا یارزش محصوالت کشاورز ییرهباشد. اما در خارج از کشور در مورد زنجیم یابکم یاربسدر ایران 

 انجام گرفته است.  متعددیمطالعات 

(2003) ,Attaie and Fourcadet یسازمان خواربار جهان یبا همکار (FAO) یابیارآمد کردن بازبه منظور کار 

عه و توس ها، تعادل عرضه و تقاضاسود، حذف واسطه یهحاش یشافزا یمت،کاهش نوسانات ق ی،محصوالت کشاورز

تر ش پورارز یرهارزش را بر اساس مدل زنج یهایرهزنج یتو تقو یلدر حال توسعه، تشک یصادرات در کشورها

ارزش در  یهارهیزنج یلو تحل یهتجز یبرا ییلعمل و راهنمادستورا یکگزارش به عنوان  یننموده است. ا یشنهادپ

 . یدگرد یشنهاددر حال توسعه پ یو غذا در کشورها یبخش کشاورز

(2015)., Srinivas et al در کشور هندوستان پرداختند. آنها در  ینواارزش ک یرهزنج یلو تحل یهو تجز یبه بررس

در بازار  ینواارزش ک یرهمدل مناسب زنج یک یامکان سنج ینهمچن بازار و یلپتانس ی،مطالعه خود از نظر سودمند

 یرهنقاط ضعف موجود در زنج ینفعان،ذ یهکل ییشناسا نپژوهش ضم یندادند. در ا قرار یلو تحل یههند، مورد تجز

نسبت به  ینوامحصول ک یریها و رقابت پذینهکاهش هز یرا برا ییهایدها یسندگانو نو یدارزش مشخص گرد
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و  یبه بررس (SWOT) سوات یلبا استفاده از تحل  ,Nuga and Asimea( 2014) ارائه دادند. یزراع یگروالت دمحص

فعال در  یگرانباز ییکانادا پرداختند. آنها با شناسا ینتوبایدر استان م ینیزم یبمحصول س زشار ییرهزنج یلتحل

 یتو ارائه راهکار به منظور تقو یابیبه ارز یدهاتهدها و ارزش و شناخت نقاط قوت، ضعف، فرصت یرهزنج یحلقه ها

 با تحلیل Rutsaert and Demont,( 2015) و صادرات پرداختند. یدر بازار بزرگ داخل ینیزم یبارزش س یرهزنج

در  برنج یدارارزش پا یرهارتقاء زنج یبرا یدر بازار، به دنبال راهکار یگرانباز یهافرصت ییارزش و شناسا یرهزنج

کشف نقاط  یبرا یو خصوص یشرکت کنندگان از بخش عموم ی،چند نفر یکارگاه مشارکت ی. در طپرداخت تناموی

بخش  ینا ییتوانا ینفعان،دهد که ذ ینشان م یجپرداختند. نتا یتنامدر بازار برنج و یدهاها و تهدقوت، ضعف، فرصت

)از  یاحتمال یدهایمقاومت در برابر تهد ازاالتر ( بیداخل یها )از جمله رشد صادرات و بازارهادرک فرصت یرا برا

 یمختلف برا یسه استراتژ یاندانند. در پای( مینو گرم شدن کره زم ییمواد غذا یمنیتر ا یقجمله مقررات دق

توسعه ها از نگرشبه منظور بهبود دیگر مطالعات دادند. ارزش برنج مورد بحث قرار  ییرهزنج یدارساختن پا

های ارزش کوچک دهد در طول زمان، زنجیرهو فعالین کوچک مقیاس نشان میزش خرده مالکان ار هاییرهزنج

ها، وجود ی ارزش این واحدها با توسعه متعادل ظرفیتمقیاس از یک پویایی برخوردار هستند و امکان توسعه زنجیره

 ینب یریثروت و درگ یناگهان ییراتتغبا  و ارزش خرده مالکان یهایرهنجدارد. با این حال در مواردی عدم مدیریت ز

 (.Orr et al., 2018) شده است یرهزنجناپایداری و ناکارآمدی منجر به ، ارزش ییرهزنج یگرانباز

 (2019 )Hassanpour and Rostamian, رد مالی بر عملکرا های یادگیری سازمانی و مدیریت ارتباط با مشتری قابلیت

 و تاریساخ عادالتز روش ماشرکت سینره در ایران را مورد بررسی قرار دادند. آنها با استفاده زنجیره ارزش گیاهان دارویی در 

یریت نبال آن مددری و به تواند بر مدیریت ارتباط با مشتهای یادگیری سازمانی و ابعاد آن میدریافتند که قابلیت مسیر تحلیل

 داری داشته باشد.بت و معنیتواند بر عمکرد مالی شرکت مذکور، تأثیر مثمی CRMبهتر 
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 مفهوم ارزش و زنجیره ارزش  و تعریف

شدود. امدروزه مفهدوم ارزش، بسیار ذهنی و کیفی دارد و برای افراد مختلف معانی مختلفی تدداعی میمفهوم ، 1ارزش

آمدد، سدود های اقتصادی از جمله قیمت، هزینه، درتعاریف بازاریابی را متحول کرده است و مفهومی جدید به شاخص

کندد کده بازاریدابی فراینددی علم بازاریدابی مددرن، در تعریدف بازاریدابی اشداره میپدر  2و ... داده است. فیلیپ کاتلِر

تاکیدد  تعریف، کاتلر بدر مفهدوم ارزشدر این اجتماعی( برای رفع نیاز از طریق تولید و مبادله ارزش است. -)مدیریتی

قیمدت، ارزش یعنی ترکیدب مناسدب کیفیدت، خددمات،  کاال و خدمات است. دارد زیرا ارزش مفهومی فراتر از قیمت

 3وارِن بافِدتزمان و ... برای بازار هدف است. او معتقد است که کار بازاریابی ایجاد و ارائه ارزش بدرای مشدتری اسدت. 

ه آن چیدزی اسدت کد "ارزش"کندد در حدالی کده آن چیزی است که مشتری پرداخدت می "قیمت"معتقد است که 

، هددف بازاریدابی، ایجداد ارزش پدر علدم برنددو معروف به بزرگان بازاریابی از  4تئودور لِویتکند. مشتری دریافت می

برای مشتریان است. وی معتقد است که هیچ مشتری کاال را خریداری نمی کند، مشتریان در واقدع کدار مدی خرندد. 

صمیم گیری برای خرید کاال به صدای کیفیت و ارزش آن کاال کاری که آن  کاال برایشان انجام می دهد. مردم برای ت

توجه دارند و قیمت یکی از ویژگی های ارزش می باشد. به عبارت دیگر، تصمیم گیری مشتریان برای خرید کداال بده 

 ای است که هرگاه ارزش کاال بیشتر از قیمت آن بود، مصرف کننده اقدام به خرید خواهد کدرد و از خریدد خدودگونه

راضی خواهد بود. در غیر این صورت مصرف کننده یا آن کاال را نمی خرد و یا اگر خریداری کرده است از خرید خدود 

 راضی نخواهد بود. 

مزیت "، در کتاب معروف خود تحت عنوان 6برای اولین بار توسط پروفسور مایکل پورتر 5اصطالح زنجیره ارزش

به مجموعه اقداماتی که در یک کسب و کار )صنعت، کشاورزی،  مطرح کرد. طبق تعریف پورتر، "رقابتی ملل

گیرد تا برای مشتریان خود، خلق ارزش یا ارزش افزوده ایجاد نماید، زنجیره خدمات( به صورت زنجیروار انجام می

ایی کند و در هر حلقه، ارزشی به محصول نههای به هم پیوسته این زنجیر عبور میارزش گویند. محصوالت از حلقه

در دیدگاه پورتر، استمرار توفیق زنجیره ارزش هر فعالیتی، منوط به داشتن تفکر  .( ,1998Porterشود )افزوده می

مهمترین استراتژی در زنجیره است و  ،هنر خلق ارزشباشد. می 8و آن هم مبتنی بر تفکر سیستمی 7زنجیره ارزشی

در مکان درستی ها کنشگران حلقههنر قراردادن کند. فا مینوآوری نقش کلیدی را در مزیت رقابتی و خلق ارزش ای

تواند مهمترین استراتژی در می زنجیره این در هافعالیت و محصوالت و عامالن درست چیدمان و ه ارزشاز زنجیر

ر یک را د ارزش ایجاد جدید هایراه جدید، هایتکنولوژی و عدم ثبات بازارها جهانی، رقابت خلق ارزش باشد. امروزه

 .(Hassanpour, 2020)است  آورده وجود به کیفیت لحاظ محیط پویای رقابتی از

 

 تفاوت زنجیره عرضه و زنجیره ارزش 

                                           
1 Value 
2 Philip Kotler 
3 Warren Buffett 
4 Theodore Levitt 
5 Value Chain 
6 Michael Porter 
7 Value Chain Thinking 
8 System Thinking 
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شدروع تدا  ریزی برای تولیدد محصدولباشد که از طراحی و برنامهتر زنجیره عرضه میزنجیره ارزش شکل تکامل یافته

بی روشدن تفاوت زنجیره عرضه و زنجیره ارزش را به خو 2شکل یابد. مصرف کننده و خدمات پس از فروش پایان می

 کند. می
 

 
 ( تفاوت زنجیره عرضه و زنجیره ارزش2شکل )

 

یدان ارزش تمرکز بدر جراست در حالی که در زنجیره ارزش  تمرکز بر جریان فیزیکی کاال و محصولدر زنجیره عرضه 

، اطالعدات و هاهکاال و نهاد جریان فیزیکیها از جمله ام جریانباشد. در زنجیره ارزش تممی)مالی( و جریان اطالعات 

تدوان در یهای زنجیدره عرضده و زنجیدره ارزش را مباشد. به طور خالصه تفاوتهر حلقه مورد تأکید میجریان مالی 

 جدول زیر خالصه کرد: 

 
 ( تفاوت زنجیره عرضه و زنجیره ارزش1جدول )

 ه ارزشزنجیر زنجیره عرضه ویژگی از منظر

 گسترده  کم یا هیچ به اشتراک گذاری اطالعات

 ارزش / کیفیت هزینه / قیمت  مبنای تمرکز ارزش 

 محصوالت متفاوت کاال محصول

 کشش تقاضا فشار عرضه ارتباط

 وابستگی متقابل  مستقل ساختار سازمانی

 بهینه سازی زنجیره بهینه سازی خود  فلسفه

 خلق ارزش استخراج ارزش چگونگی ارزش

 مبتنی بر ارزش یغماگری، چپاولگری  نوع معامله

 برد-برد باخت-برد استراتژی

 کمک به تعادل قدرت اغلب ویژگی انحصار میزان انحصارگری

 شفاف بعضی اوقات پنهانی اطالعات

 (Hassanpour and Zare, 2021) مأخذ:

 های قانونی زنجیره ارزش کشاورزی حمایت

را مکلف کرده دولت  یساله ششم توسعه، به روشنقانون برنامه پنج 31ماده  "ر"در بند ی دستبر اساس اسناد باال

به تراز  یدنو رس یو آبز یدام ی،زراع یمحصوالت اساس ییبه خودکفا یلو ن ییغذا یتاست که در جهت تأمین امن

(. همچنین از PRCIRI, 2019a) یدنما یلو تکم یترا تقو یارزش محصوالت کشاورز یهایرهمثبت، زنج یتجار

ساله ششم برنامه پنج قانون 33توان به ماده جمله قوانین باالدستی در ایجاد و توسعه زنجیره ارزش کشاورزی، می

 هایسیاست ششم و سوم بندهای اجرای در است مکلف اشاره کرد. در این ماده صراحتا گفته شده که دولت توسعه
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 و توسعه منابع، و تجهیز تأمین کشاورزی، بخش از حمایت ابزارهای نوع سازیمت به منظور و مقاومتی کلی اقتصاد

 ارزش محصوالت زنجیره تکمیل و و ارزش افزایی کشاورزی محصوالت صادرات افزایش سرمایه گذاری، امنیت

 برساند:  انجام به را ذیل اقدامات کشاورزی

 ساسیا محصوالت و نگهداری تکمیلی تبدیلی،صنایع  ارزش، هایزنجیره تکمیل و گسترش زمینه ایجاد -الف

 فنی چند منظوره انبارهای و سردخانه تولیدی، قطب های در کشاورزی

 ینا صادرات برای تسهیالت بخش کشاورزی جهت از حمایت های( صندوق%20بیست درصد ) تخصیص حداقل -ب

 بخش

شاورزی ک محصوالت صادرات دراتی بهصا هایمشوق اختصاص و تجاری نشان های صادراتی، هایخوشه ایجاد -پ
(PRCIRI, 2019a.) 

 

 مزایای ایجاد زنجیره ارزش محصوالت کشاورزی

بر اساس مطالعات انجام شده و تجربیات کشورهای دنیا در ایجاد زنجیره ارزش محصوالت متنوع کشداورزی، مزایدای متعدددی 

توان به طور خالصه به مدواردی از جملده، است که می در خصوص ایجاد و توسعه زنجیره ارزش محصوالت کشاورزی بیان شده

سازی خدمات ارزنده برای مشتری، تنوع خدمات جدید دارای ارزش افدزوده، وری، فراهمهای تولید و افزایش بهرهکاهش هزینه

محصدوالت   مدتهای جدید، اشتغالزایی بیشتر، کاهش فقر روسدتایی، شدفافیت قیها با سرعت بیشتر، ایجاد حلقهایجاد نوآوری

ها، تعادل در ریسک قیمتی در بین عوامل بازار، تعادل عرضه و تقاضدا، بهبدود درجده کیفیدت و کشاورزی و واقعی شدن قیمت

سالمت محصوالت کشاورزی، کاهش ضایعات محصول، افزایش کیفیت بهداشت محصول، افزایش سود واقعی، رضدایت مصدرف 

 Hassanpour) پذیری و پایداری در تولیدد و صدادرات اشداره نمدودقدرت انعطاف گری و داللی، افزایشکننده، کاهش واسطه

and Zare, 2021 ) 
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 نحوه پیوند زنجیره ارزش کشاورزی و مشارکت 

عمدتا مربوط به قراردادهایی است که دولت با بخش صنعت و در دنیا  1(PPP) خصوصی-عمومی قراردادهای مشارکت

های اقتصادی دیگدر )صدنعت و خددمات( ل متفاوت بودن بخش کشاورزی با سایر بخشدهد. به دلیخدمات انجام می

باشد. در بخش کشاورزی دولت با دو گروه سر و کار دارد. گروه اول انبدوهی که طرف مقابل دولت بخش خصوصی می

ه و گدروه دوم عوامدل های تولید محصوالت کشاورزی به عندوان تولیدکننددها و تعاونیاز کشاورزان، باغداران، اتحادیه

باشند که باید پیوند مناسبی بدین آنهدا ایجداد بندی و صنایع تبدیلی میهای بستهبازار در زنجیره ارزش شامل کارگاه

بده شدکل  2(PPFP)کشاورزان -خصوصی-شود. لذا مدل پیشنهادی این پیوند در مشارکت، به صورت مشارکت عمومی

 (.  Rankin et al , 2016) باشدزیر می

 

 

 
 ( نحوه پیوند زنجیره ارزش کشاورزی و مشارکت بخش خصوصی و دولتی 3شکل )

 
 
 

                                           
1 Public-Private Partnership   
2 Public-Private Farmer Partnership   



 

848 

 

 های ارزش محصوالت کشاورزینقش دولت در نظام اجرایی زنجیره
نظام ایت تشکیل و حمدر  هانقش دولتبر اساس مطالعات انجام شده و تجربیات کشورهای دیگر چنانچه بخواهیم فهرست وار 

، ردادهاقد قرانظارت بر عتوان به مواردی از جمله محصوالت متنوع کشاورزی را بر شماریم، میارزش  یاهیرهزنج ییاجرا

، اعطای هاحلقه ها برای بهبودایجاد زیر ساخت، زنجیره ارزشمرتبط با های قوانین و آیین نامهو اصالح ایجاد 

های پشتیبان، ی مالی برای بهبود فعالیتهاکمک و حمایت ،PPFPحمایتهای مالی بر اساس مشارکت تسهیالت و 

 ستانداردادها و های ارزش صادراتی، تسریع در صدور گواهینامه، ثبت برنهای مالیاتی برای زنجیرهتصویب معافیت

ونی ضد عف های بهداشتی در بسته بندی، توزیع وپروتکل های ارزش کشاورزی، تدوینسازی کیفیت برای زنجیره

ش و فاتر فروهای داخلی و خارجی و دها، نمایشگاههمایشکمک به برگزاری های صادراتی، ق، ارائه مشومحصوالت

 (. Hassanpour, 2020)اشاره کرد  آنهایات های موفق و استفاده از تجرببازدید از پروژهها و نمایندگی

تالش  پژوهش ینا بهبود آن، یهاراه ییو شناسا یارزش محصوالت کشاورز یرهزنج یجادابه اهمیت توجه  با

 و ید بررسو مور ییرا شناساکشاورزی ارزش  یرهمرتبط با زنج یهاموجود حلقه یتوضع ی،علم یبا بررسکند می

ت ه محصوالت یا گرومحصوالاز  یکهر  یارزش، برا یرهزنج یجادا یاتوسعه و  یل،قرار داده تا بتوان جهت تکم یلتحل

و  یدازار تولو نقش کنشگران آن در ب نماید کشاورزی ترسیمارزش  یرهزنج یمدل راهبرد کشاورزی در کشور، یک

صلی زیر برای این منظور، پژوهش حاضر به دنبال رسیدن به اهداف ا. کند یینتع ت کشاورزیتجارت محصوال

 باشد:   می

  در کشور شناخت عوامل بازار یابی محصوالت کشاورزی و بازار یفعل یطشراتبیین  -1

 یجاد آنامکان ات کشاورزی، مزایا و ارزش محصوال یرهزنجتبیین الگوی  -2

 بررسی نقش دولت در نظام اجرایی تشکیل زنجیره های ارزش محصوالت کشاورزی -3

 تدوین دستورالعمل اجرایی تشکیل زنجیره ارزش کشاورزی     -4
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 روش تحقیق
ترکیبی از دو روش لحاظ روش تحقیق،  های کیفی و ازپژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و در حیطه پژوهش

، شامل کلیه فعالین بازار و تجار جامعه آماریباشد. می تحلیلی-و تحلیل آن به صورت توصیفی 1اسنادی و میدانی

های درگیر و سازمانبندی و های تولید، کارخانجات فرآوری و بستهمحصوالت کشاورزی، فعالین اقتصادی در کانون

فعال اقتصادی در این حوزه و مشاهدات حضوری  35د که با انجام مصاحبه با باشنمیشاورزی با محصوالت کمرتبط 

بار، خشکبار، سبزی و بندی و صادرات محصوالت کشاورزی )انواع میوه، ترهواحد تولیدی، فرآوری، بسته 18از 

یف و با استفاده از تشکیل صیفی( در استان فارس، وضعیت تجارت و بازاریابی کشاورزی در شرایط فعلی کشور توص

جلسه مشارکتی با مسئولین و مدیران سازمان جهاد کشاورزی استان فارس و به  12های کانونی و برگزاری گروه

، اطالعات مورد  2با رویکرد طوفان فکری، تولید و ارزش زنجیرهها در ساختار های فعال و کنشگران حلقههمراه گروه

که برای محصوالت کشاورزی بومی سازی شده است مورد  3ل زنجیره ارزش پورترنیاز جمع آوری و بر مبنای مد

در نهایت یک دستورالعمل اجرایی که (. Hassanpour, 2020; Rutsaert and Demont, 2015)قرار گرفت ررسی ب

و بسته بندی، زنجیره ارزش، شامل پنج حلقه اصلی )تأمین نهاده، تولیدکننده، برداشت  5+1 هاینقش بازیگران حلقه

 توزیع و بازاریابی و مصرف و ارتباط با مشتری( و یک حلقه پشتیبان در آن مشخص شده باشد تدوین گردید.   

 نتایج و بحث

 تبیین وضعیت موجود بازار محصوالت کشاورزی

، ان فارسهای پژوهش در استی در کشور با توجه به یافتهموجود بازار محصوالت کشاورز یتوضعبرای تبیین 

نی ت باغبامحصوال توان تنها روی گروه محصوالت باغبانی در استان فارس اشاره کرد. چنانچه جریان فعلی بازارمی

 ب( ایجاد)ولید، ت)به عنوان یک گروه مهم از محصوالت کشاورزی( از تولید به مصرف در سه مرحله یا حلقه )الف( 

توان به طور یازار مبکالت پیش رو در هر مرحله را در جریان ارزش افزوده و )ج( بازاریابی و فروش تقسیم گردد. مش

 ترسیم نمود.  1خالصه به صورت شکل 

                                           
1 Documentary and Survey Research 
2 Brain Storming 
3 Porter'sValue Chain 
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A. ( وضعیت فعلی مراحل بازاریابی محصوالت باغی در استان فارس 1شکل ) 

B. های پژوهش()یافته 

C.  

 ایجاد های صورت گرفته و مشاهدات حضوری، نتایج نشان داد که در شرایط کنونی و بدونبر اساس مصاحبه

یل ذه شرح بهای ارزش، مهمترین مشکالت هر حلقه )یا مرحله( در جریان بازاریابی محصوالت باغبانی زنجیره

 باشد:می

 

 مشکالت مرحله تولید:

 ی اضای خارجو تق ثیری استاندارد متناسب با نوع اقلیم و نیاز بازارهای تکمشکل تأمین نهال، نشاء و اندام -1

 مشکل سرمازدگی، آفتاب سوختگی، آفات و بیماری ها، نداشتن سایبان و ...   -2

 آنها باال بودن قیمت نهاده ها )انواع کودها، سموم آفت کش و علف کش و مکملها( و کیفیت پایین -3

 تفاده بهینه بر اساس نیاز آبی گیاهکاهش کیفیت و کمیت منابع آب و عدم اس -4

 و، برداشت باغداران در مراحل مختلف بازار )کاشت، داشت فنی دانش بودن عدم رعایت اصول فنی و پایین -5

 نگهداری(

 محصول   رداشتعدم استفاده از مکانیزاسیون یا پایین بودن ضریب مکانیزاسیون در مراحل مختلف تولید و ب -6

 افزوده:مشکالت مرحله ایجاد ارزش 

 بندیکمبود واحدهای عملیات سورتینگ و بسته -1

 های تولید محصول کمبود صنایع تبدیلی و فرآوری در نزدیکی قطب -2

 کمبود سردخانه، انبار مناسب برای محصوالت برداشت شده  -3

 مشکل دسترسی به وسایل حمل و نقل و هزینه باالی آن -4

 

 مشکالت مرحله بازاریابی و فروش: 

D. 1- ها ی و نقش پررنگ داللفروش واسطه ا 
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E. 2-  پیش فروش محصوالت با قیمت پایین 

F. 3- کمبود محصول یک دست و بازار پسند در حجم باال متناسب با نیاز بازار 

G. 4-    نوسانات شدید قیمت محصوالت 

H. 5-  نبود کشاورزی قراردادی 

 

بیین ترست وار فهطور خالصه و  به یرانرا در ا یموجود بازار محصوالت کشاورز یتاگر وضعدر کنار مشکالت فوق 

 اشاره کرد:یر هم به موارد زشود بایستی 

 یدکنندگانمصرف کنندگان و تول یمتق یبازار و تفاوت باال یادز یهحاش 

  یمحصوالت کشاورز یدر بازرگان یردرگ یعناصر و سازمان ها ینب یکپارچگیعدم 

 یساز یرهو ذخ یباردارحمل و نقل، ان ید،و تلفات باال در مراحل مختلف تول یعاتضا 

 یدکنندگانمزرعه و بازار به تول یریتو مد ینفوذ دانش، تکنولوژ یببودن ضر یینپا  

 های اقتصادی در بخش کشاورزی نسبت به سایر بخش یهنفوذ سرما یببودن ضر یینپا 

 روز  یهایمحصول، بازار و تکنولوژ یانها، جریمتشفاف نبودن اطالعات در خصوص ق 

 یمرتبط با کشاورز یهایهو اتحاد ییو روستا یدتول یهایملکرد تعاونبودن ع یفضع 

 یاورزبهداشت و سالمت محصوالت کش یفیت،و سازو کار مناسب مرتبط با استاندارد، ک یننبود قوان  

 و برعکس یرانهدف به ا یانتقال پول از کشورهاو  یمال یانمشکالت مربوط به جر 

 رزشاأمین و ت یرهزنجکنشگران و اجزای  ینبدر از آن  یناش یسکو ر یگذار یهنامناسب منافع، سرما یمتقس 

 کشاورزی

 منظم یمشخص در زمان بند یمتو با ق یادو در حجم ز یفیتبا ک یمشکل تأمین کاال 

 لمتفاوت محصو یها یمتکشور در خصوص اعالم ق یخروج یصادرکنندگان در مرزها ینب یرقابت منف 

 یهایستمس ی،رخدمات فرآو یهاشرکت یابان،تأمین کنندگان کاال، بازار ان،یدکنندگتول ینب یفارتباطات ضع 

 یجیو ترو یآموزش یقاتی،تحق یهاگروه یبانی،و پشت یتحما یهایستمس یک،لجست
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 های کشاورزیالگوی جدید برای ایجاد زنجیره ارزش در فعالیت

 1شداورزی مطدابق بدا الگدوی زنجیدره ارزش پدورترالگو یا مدل جدید برای ایجاد زنجیره ارزش در تولید محصوالت ک

خالصه شده است دارای پنج حلقه یا فعالیت اصلی و یدک حلقده یدا فعالیدت  4باشد. در الگوی پورتر که در شکل می

 باشد. پشتیبان می

 

 
 ( ,1998Porter)الگوی زنجیره ارزش پورتر ( 4شکل )

 

محصدوالت  جیره ارزش محصوالت کشاورزی به عندوان مثدال گدروههرگاه الگوی زنجیره ارزش پورتر را برای ایجاد زن

 جیدره ارزشتوان به الگوی زنسازی شود، میباغبانی، بر اساس شرایط حاکم بخش کشاورزی ایران تغییر شکل و ساده

 دست یافت. 5کشاورزی، بر اساس شکل 

 
 کشاورزی سازی شده زنجیره ارزش محصوالت الگوی تغییر شکل یافته و بومی( 5شکل )

 ( Hassanpour, 2020))گروه باغبانی( بر اساس مدل پورتر 

                                           
1 Porter’s Value Chain Model 
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 ها در زنجیره ارزش محصوالت باغبانیبازیگران و شرح وظائف حلقه

 های پشتیبانحلقه فعالیت -1

 بازیگران -1-1

  مراکز تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی موسسات تحقیقاتی و 

 ستارتاپ ها و مراکز رشد، شتاب دهنده ها، اشرکتهای دانش بنیان 

 ( مراکز خدمات توسعه کسب و کارBDS-Agri)1 

 رویج تدنظدام ندوین  کارشناسدان پهندهها، جهاد کشاورزی شهرستانمراکز ها و سازمان جهاد کشاورزی، مدیریت

 کشاورزی کشور 

 هاو سایر بانک بیمه کشاورزی و مراکز خدمات بیمه ای، بانک کشاورزی 

 های وابسته )سازمان میادین میوه و تره بار( ی شهر و سازمانشهرداری، شورای اسالم 

 (شرکت و ثبت برند)ثبت کشور  اسناد ، سازمان ثبتایران سازمان ملی استاندارد 

 سازمان صمت )صنعت، معدن و تجارت(، اتاق بازرگانی و گمرگ 

 سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی 

 انسازمان مرکزی تعاون روستایی ایر 

 های وابسته به آن )مانند سازمان غذا و دارو( وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان 

 هدای یرهمجلس شورای اسالمی )نمایندگان مردم( برای ارائه طرح و تصویب قدوانین و مقدررات مربدوط بده زنج

 ارزش

 های ارزش شتیبانی از زنجیرههای مشابه جهت پها و مراکز دولتی و غیر دولتی مرتبط با فعالیتسازمان 

 هدف -1-2

 ها در هدای اصدلی حلقدهحمایت، نظارت، هدایت و پشتیبانی از توسعه، تکمیدل و بهبدود کمدی و کیفدی فعالیت

 زنجیره ارزش محصوالت باغبانی 

I.  

 های اصلیحلقه فعالیت -2

 باشد:حلقه اصلی زیر می های اصلی زنجیره ارزش محصوالت باغبانی بر اساس الگوی پورتر شامل پنجفعالیت

 هاحلقه اول: شامل تأمین و تهیه نهال، نشاء و نهاده -2-1

 بازیگران -2-1-1

  های تکثیری سالم و مرغوباندامتولید نهال و تأمین و مراکز 

 مراکز تأمین و تولید نشاء سالم و مرغوب 

  ها )کود، سم و مکمل ها(تأمین نهادهتولید و مراکز 

                                           
1 Agriculture Business Development Services 
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 کشاورزی زاسیونمراکز توسعه مکانی 

  های آبیاریو سیستمکشاورزی آب و تهیه مراکز تأمین 

 های مشابهسایر مراکز با فعالیت 

 هدف -2-1-2

 ی بدا هدای مدورد نیداز کشداورزتهیه، تأمین و توزیع به موقع نهال، نشاء و اندامهای تکثیری مرغوب و سایر نهاده

 ی مشخص کیفیت استاندارد به تولیدکنندگان بر اساس قراردادها

 دارانحلقه دوم: شامل باغداران و گلخانه -2-2

 بازیگران -2-2-1

 داران و کشاورزان خرده پاباغداران، گلخانه 

 های باغداران ها و تعاونیاتحادیه 

 های گلخانه داران ها و تعاونیاتحادیه 

 صنفی کشاورزیهای ها و نظامتشکل 

 تولیدی مشابههای ها با فعالیتسایر تولیدکنندگان و تشکل 

 هدف -2-2-2

 ر پسین بازا تولید محصول کشاورزی با رعایت تمام نکات استاندارد فنی و بهداشتی بر عقد قرارداد با عوامل 

J.   

 حلقه سوم: شامل خرید، بسته بندی و صنایع فرآوری و تبدیلی  -2-3

 بازیگران -2-3-1

 های تعاونی کشاورزی ها و شرکتاتحادیه 

 قل محصولشرکت های حمل و ن 

  کارخانجات صنایع تبدیلی و فرآوری 

 کارگاههای سورتینگ، شستشو و بسته بندی 

  انبارداران و سردخانه داران 

 )غرفه داران میادین میوه و تره بار )با شرط اجرای خدمات فوق 

 های مشابهسایر واحدها و کارگاهها با فعالیت 

 هدف -2-3-2

  بر اساس قرارداد با تولیدکنندگان و حمل و نقلمحصول، بارگیری مکانیزه خرید و برداشت 

 هدای بهداشدتی و سدالمتبدر اسداس اسدتاندارد و رعایدت پروتکل بندیسورتینگ، شستشو، ضد عفونی، بسدته 

 محصول

  بر اساس استانداردهای کیفیت، بهداشت و سالمت محصول ردخانهو نگهداری محصول در سانبارداری 

  سالمت ووالت دیگر با ماندگاری بیشتر بر اساس استانداردهای کیفیت و تبدیل محصول خام به محصفرآوری 
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  ع جانبی( )ایجاد و توسعه خطوط جدید تولید محصوالت متنو ارزش افزوده های جدیدو ایجاد حلقهسازی برند 

 های بهداشتی وسالمت محصول در فرآیند تولید محصوالت جدیداستانداردسازی پروتکل 

K.  

 ل بازاریابی، تبلیغات و توزیع محصول حلقه چهارم: شام -2-4

 بازیگران -2-4-1

 های تعاونی کشاورزیها و شرکتاتحادیه 

 های بازرگانی و توزیع محصولشرکت 

 نمایندگی های فروش و فرانچایز محصوالت در داخل و خارج از کشور 

 شرکت های توزیع و حمل و نقل کاال و محصول نهایی 

 های سردخانه داریپرمارکتها )مراکز بزرگ خرید( و هامال 

 های خرد ها و میوه فروشیها، سبزی مارکتسوپرمارکت 

 1ها )مراکز فروش شبانه(غرفه های فروش شهرداری و پاسارماالم 

 های مشابهسایر واحدها، مراکز و موسسات با فعالیت 

 هدف -2-4-2

  نبهداشتی و ماندگاری معی بندی شده با رعایت استانداردهایبستهفروش و توزیع محصول تازه خوری 

 روشفو تبدیل شده به محصوالت غذایی دیگر با عقد قرارداد به مراکز فرآوری  تفروش و توزیع محصوال 

  دادخارجی بر اساس استانداردهای کشورهای هدف با عقد قرارداخلی و های محصوالت به نمایندگیفروش 

 ال و محصولدار و تأمین پایدار کاا عقد قرارداد مدتهای داخلی و خارجی )صادرات( بنمایندگی توسعه دفاتر 

 های فروش محصوالت در کشورهای هدف صادراتی با عقد قرارداد توسعه صادرات و گسترش نمایندگی 

 خارج از کشور  و داخل محصوالت در 2فرانچایزینگ توسعه و ایجاد 

 ها(رماالمهای شهرداری و پاساها و غرفهدار، میوه فروشیهای سردخانه)شامل هایپرمارکت فروش مراکز توسعه 

 

 پنجم: شامل مصرف، مدیریت ارتباط با مشتری و مدیریت بازیافتحلقه  -2-5

 بازیگران -2-5-1

 های تعاونی کشاورزی های فروش اتحادیه ها و شرکتغرفه 

 دارهای سردخانهها )مراکز بزرگ خرید( و هایپرمارکتمال 

                                           
وه و تره بار که محصوالت می استمحلی  پاسارماالمترجمه کرد. در کشور مالزی  "بازار شبانه"توان پاسارماالم واژه مالزیایی است که به فارسی می1

ها هایی که شهرداریهای جداگانه با رعایت اصول بهداشتی در محلبندیها و بستهاند در کیسهها فروش نرفتهکه تا پایان روز از هایپرمارکتدرجه سه 

وختند. هدف این بازار ضمن فرشب به بعد مجددا در معرض عموم گذاشته شده و با قیمت بسیار نازل به مردم می 10در نظر گرفته بودند از ساعت 

بار برای اقشار محروم و کم درآمد جامعه است. جانمایی، ها، توزیع عادالنه محصوالت میوه و ترهجلوگیری از فاسد شدن میوه و تره بار در هایپرمارکت

حفظ جلوه و زیبایی شهر، کمک به جلب باشد تا ضمن ها میها و همچنین رعایت قوانین و اصول بهداشتی به عهده شهرداریطراحی و تزیین غرفه

 گردشگران محلی و خارجی نیز گردد.  
2 Franchising 
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 های خرد ها و میوه فروشیها، سبزی مارکتسوپرمارکت 

 های فروش شهرداری و پاسارماالم ها )بازارهای شبانه(غرفه 

 های خدمات بازاریابی و مدیریت ارتباط با مشتریبازاریابان و شرکت (CRM)1 

 اورزیهای بهداشتی محصوالت کشماموران تعزیرات حکومتی، ماموران بهداشت و شرکت های ناظر بر پروتکل 

 ره بارصنوف میوه و ت 

 شرکتهای بازیافت محصوالت کشاورزی و مدیریت پسماند 

 های مشابه   سایر واحدها، مراکز و مؤسسات با فعالیت 

 هدف -2-5-2

 مدیریت تقاضا و شناخت سالیق و نیاز مصرف کنندگان در کوتاه مدت و بلند مدت 

  تالش بر رضایت بیشتر مصرف کنندگان و مدیریت خدمات پس از فروش محصول 

 های بهداشتی عرضه محصول به مشتریانارت بر رعایت استانداردهای سالمت و پروتکلنظ 

 ها و همچنین کاهش نوسانات قیمت نظارت بر تنظیم بازار و قیمت 

  مدیریت ارتباط با مشتریبهبود (CRM)  

 ه ارزش جمع آوری و مدیریت بازیافت و پسماند محصوالت کشاورزی و تبدیل آن به محصوالت دیگر در زنجیر 

 

 مکانیزم اجرایی پیشنهادی برای تشکیل شرکت )هولدینگ( زنجیره ارزش کشاورزی

( هولدینگهای استان از برنامه اجرایی تشکیل شرکت )آگاه سازی مدیران جهاد کشاورزی شهرستانگام اول: 

زش در ای ارهیره زنجیره ارزش محصوالت کشاورزی و تبیین و اهمیت آن به وسیله ارائه مطالب دستورالعمل زنج

 هااولین جلسه شورای مدیران جهاد کشاورزی در حضور رییس سازمان، معاونین و مدیران شهرستان

هرستان شبه ریاست خودشان در سطح  "کارگروه کشاورزی تجاری"ها نسبت به تشکیل مدیران استانگام دوم: 

 های فعالین عمدهیه لیست تک حلقهاقدام و سپس توسط این کارگروه ظرف مدت دو هفته به شناسایی و ته

شامل  شاورزیکهای فعالین عمده اقتصادی در حوزه اقتصادی در حوزه کشاورزی شهرستان اقدام نمایند. تک حلقه

ار فعال داران و تجرمایهداران عمده، دالالن، سباغداران پیشرو، گلخانههای کشاورزی، کشاورزان و تولیدکنندگان نهاده

یلی و ها و صنایع تبدهای تعاونی، مدیران شرکتفروش محصوالت کشاورزی، مدیران شرکت در حوزه خرید و

های رکتشهای حمل و نقل و توزیع و پخش محصوالت غذایی، مدیران فرآوری محصوالت کشاورزی، مدیران شرکت

گ خرید راکز بزرار، مدیران مبداران، بارفروشان عمده میدان میوه و ترهبندی و سورتینگ، انبارداران و سردخانهبسته

ها در ازارچههای معتبر و مدیران بها و میوه فروشیای(، سبزی مارکتهای زنجیرهها و سوپرمارکت)هایپرمارکت

 باشد.سطح شهرستان می

اطالع رسانی و فراخوان از طریق برگزاری همایش )یا وبینار( استانی زنجیره ارزش محصوالت کشاورزی و گام سوم: 

ای توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی با حضور کلیه تک صورت لزوم در سطح شهرستان به صورت دورهدر 

                                           
1 Customer Relationship Management (CRM) 
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های متولی که قبال شناسایی شده بودند به های فعالین اقتصادی حوزه کشاورزی در سطح استان و دستگاهحلقه

 س ارائه مطالب دستورالعمل.های زنجیره ارزش محصوالت کشاورزی بر اسامنظور تبیین و اهمیت تشکیل شرکت

یات های )الف( هثبت نام افراد متقاضی و تکمیل فرم ثبت نام تحت عنوان متقاضی یکی از گزینهگام چهارم: 

ر روز های زنجیره ارزش دمؤسس شرکت زنجیره ارزش )ب( سهام دار شرکت زنجیره ارزش و )ج( راهبر حلقه

 تعیین شده  برگزاری همایش )یا وبینار( تا تاریخ و مهلت

شده  رح گفتههای زنجیره ارزش محصوالت کشاورزی بر اساس قانون تجارت با شتدوین اساسنامه شرکتگام پنجم: 

هار چاء از در خصوص اهداف زنجیره ارزش در دستورالعمل و تدوین اجزای مدیریتی شرکت به طوری که این اجز

یل شده ( هیأت نظارت و هدایت تشک4مدیره و ) ( هیأت3( مجمع نمایندگان )2( هیأت مؤسس )1رکن اصلی )

 باشد.  

ملک ، حداقل تتوانند عضو یکی از موارد گام چهارم شوند که ضمن برخورداری از حسن شهرتافرادی می -1تبصره 

د عهد بدهنست و تاگانه اصلی زنجیره ارزش را حداقل به مدت سه سال داشته های پنجو توانایی اداره یکی از حلقه

 راردادیقظرف حدکثر یکسال، چهار حلقه دیگر در زنجیره ارزش محصول مورد نظر را به صورت تملکی یا که 

 وت نظارت أیید هیأعهده بگیرند و به ت)هولدینگ( در زنجیره ارزش را بهها راهبَری حلقهتکمیل نمایند و مدیریت 

 هدایت برساند. 

 مان نظامحصول کشاورزی و اجزای مدیریتی آن توسط سازپیش نویس اساسنامه شرکت زنجیره ارزش م -2تبصره 

جاری تاورزی مهندسی کشاورزی و کارشناسان حقوقی سازمان جهاد کشاورزی تدوین و در اولین جلسه کارگروه کش

 سازمان جهاد کشاورزی استان مطرح و پس از اصالحات الزم، برای اجرا مصوب گردد.

ط انچه شرایع در عملیاتی کردن زنجیره ارزش محصوالت کشاورزی، چنبه منظور اهمیت موضوع و تسری -3تبصره 

راهم دایت فههای زنجیره ارزش به لحاظ قانونی، حقوقی و اجتماعی به تشخیص هیات نظارت و برای تشکیل شرکت

، مایندای تدوین نهای مذکور بدون اینکه شرکت تاسیس کنند و یا اینکه اساسنامهنباشد، متقاضیان و تک حلقه

دور ی واحد صا هماهنگ، از مدیریت توسعه بازرگانی و ب"مدیر زنجیره ارزش"یا  "هاراهبَر حلقه"توانند به عنوان می

دایت، ت به هپروانه سازمان جهاد کشاورزی استان و سازمان نظام مهندسی کشاورزی، مجوز الزم را اخذ و نسب

ه این و چنانچ اصولی نماید. ابتدا به متقاضیان مجوز موافقت گانه زنجیره ارزش اقدامهای پنجراهبری و تشکیل حلقه

ودند، گانه، کسب نمهای پنجمتقاضیان بعد از یکسال، موفقیت الزم را در توسعه زنجیره ارزش و تکمیل حلقه

 ند.یقدام نمانامه اتوانند نسبت به صدور مجوز پروانه بهره برداری زنجیره ارزش محصول مورد نظر و تدوین اساسمی
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 گیری و پیشنهادهانتیجه
 الالن دردو نقش  تاسبغرنج و ناکارآمد حکایت از وضعیت  یرانا یمحصوالت کشاورز یعبازار و توز ها در نظامبررسی

صادرات  در یداری. ناپاباشدیپر رنگ م یارو احتکار، بس یبازار نه به منظور ارائه خدمات بلکه به منظور سوداگر ینا

 هدف و متضرر شدن یکشورها یعوامل متعدد باعث از دست رفتن بازارها یلبه دل یمحصوالت کشاورز

 یدو تول یورهبهر یقاارت ی،و تجارت کشاورز یابیمنظور بهبود نظام بازار بهو صادرکنندگان شده است.  یدکنندگانتول

 صوالتش صادرات محبه جه یابیو دست یدارصادرات پا ید،به جهش تول یابیدست ی،محصوالت کشاورز یدارپا

 هت توسعی گفتمان و سیاسزمینه گردد که در سراسر کشوریم یشنهادپ ییتوسعه روستا یتو در نها یکشاورز

 یایمزا ینتراز عمده گردد. یجادادر ابعاد بزرگ، متوسط و کوچک مقیاس  «شاورزیارزش محصوالت ک هاییرهزنج»

وده، ش افزارز یشافزا ی،وربهره یشافزا ی،قرارداد یشاورزبه توسعه ک توانیم یارزش کشاورز یرهزنج یلتشک

 یهاطهو واس عوامل بازار، کاهش نقش دالالن یندر ب یمتیق یسکتعادل عرضه و تقاضا، تعادل ر یعات،کاهش ضا

-یومرکت عمو توسعه مشا یگذاریهسرما یشنفوذ دانش، افزا ریبض یشصادرات، افزا یداریسودجو در بازار، پا

 مصرف دگان،یدکننتول یترضا یره،زنج یوستهبه هم پ یهابا خلق ارزش در حلقه یتاره نمود و در نهااش یخصوص

 یکشاورز ارزش رهیزنج یلتشک ییاجرا یزممکاندر این پژوهش خواهد داشت.  یعوامل بازار را در پ یرکنندگان و سا

ارگروه شکیل کها در سراسر کشور با تندر پنج گام، مشخص گردید؛ که چنانچه توسط سازمان جهاد کشاورزی استا

رت جهاد گر وزااتواند تحولی در نظام کسب و کار کشاورزی در کشور ایجاد نماید و ویژه به کار گرفته شود، می

های جیرهاری زنساله از تشکیل و پاید گذاری حداقل در طی یک برنامه پنجهای ذیربط و قانونکشاورزی و دستگاه

رزی ش کشاووع کشاورزی حمایت کند، نه تنها منجر به پایداری تولید، صادرات و رونق بخارزش محصوالت متن

الت ت محصوگردد بلکه بسیاری از مشکالت ساختاری بخش کشاورزی کشور مرتفع و فرایند بازاریابی و تجارمی

 یابد. انشاء اهلل  کشاورزی بهبود می
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