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 سازي مشخص وزارت جهاد كشاورزي بوده و از اهميت زيادي در فرآيند صنعتي

كشاورزي و ارتقاي سطح توسعه در فضاهاي روستايي برخوردار است، مرهون رويكرد 
، لذا ضمن ارج نهادن به اين رويكرد. به اين امر است مؤسسهخردمندانه مديريت محترم 

جناب آقاي دكتر سيد حسن كاظمي و  مؤسسهيت ها و ارشادات رياست محترم از حما
معاونان محترم ايشان جناب آقاي دكتر علي كياني راد و جناب آقاي دكتر مجتبي پالوج 

  . در اين خصوص، تقدير و تشكر مي نمايد
 مؤسسهاز مساعدت و پشتيباني هاي بيدريغ مدير محترم امور اداري و پشتيباني 

آقاي علي شريفي و همكاران ايشان و همچنين از همكاري صميمانه جناب آقاي جناب 
گروه پژوهشي صنايع كشاورزي و ساير عزيزاني كه دفتر محترم مسئول شاهين عابدي، 

به شكل هاي مختلف اينجانب را در انجام اين پژوهش ياري فرمودند، كمال تشكر را 
  .دارم
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  خالصه مديريتي
  مقدمه

حاضر با هدف تحليل آثار توسعه صنايع مرتبط با كشاورزي در توسعه كسب و كار در جامعه  مطالعات
هاي برنامه ريزي اقتصاد كشاورزي و پژوهش مؤسسهشوراي پژوهشي روستايي در چارچوب برنامه مصوب 

  . به انجام رسيده است 1396تحليلي در سال  –توسعه روستايي با روش توصيفي 
توسعه صنايع مرتبط با كشاورزي كه در قالب صنايع تبديلي و تكميلي كشاورزي نيز ، در دهه هاي اخير

ه هاي مختلف از جمله برنامه ششم توسعه و رويكرد اقتصاد مورد توجه بوده و در برنام مطرح مي شود
رويكرد عمومي به اين صنايع آن است كه در فضاهاي روستايي . مقاومتي به اشكال مختلف ديده شده است

به عبارت ديگر توسعه اين صنايع در ارتباط نزديك . مستقر شود و به رونق كسب و كار روستائيان كمك نمايد
حال اين سوال . مورد نظر مي باشد، ي و توسعه روستايي به ويژه در مقوله اقتصاد و معيشتبا توسعه كشاورز
چگونه بر توسعه كسب و كار جامعه روستايي ، رونق صنايع مرتبط با كشاورزي: مطرح است كه

  . بررسي هاي اين پژوهش انجام شده است، به اين سوال مهم براي پاسخ دادن؟ كشور اثرگذار خواهد بود
  :ررسي اطالعات و تحليل هاي اين پژوهش در دو سطح زير صورت گرفته استب
اثرات توسعه صنايع مرتبط با كشاورزي در توسعه  بررسي مفهومي و تحليل نظري رابطه و .1

 كسب و كار جامعه روستايي

بررسي اثرات قابل تشخيص توسعه صنايع مرتبط با حوزه عمل وزارت جهاد كشاورزي در  .2
 توسعه روستايي كشوربرخي شاخص هاي 

  
  نتايج بررسي

  :نتايج ذيل را مي توان بيان كرد، بررسي هاي اين پژوهش بندي جمعاز 
همچنان بخش قابل توجهي از جمعيت كشور در روستاها زندگي مي كنند و معيشت حدود نيمي از  .1

تبط با درصد نيز به صنايع مختلف از جمله صنايع مر 25اين جمعيت وابسته به كشاورزي و حدود 
 . كشاورزي است

ميان مولفه هاي تشكيل دهنده حيات روستايي پيوند عميق وجود دارد و صنعت به عنوان يكي از  .2
 .عرصه هاي اقتصادي در رابطه با كشاورزي داراي نقش بارزي در اين پيوندها مي تواند باشد
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رزش و زنجيره ميان صنايع كشاورزي و رونق كسب و كار روستايي در چارچوب مفهوم زنجيره ا .3
ارتباط قوي ديده مي شود و از اين منظر مي توان توسعه صنايع كشاورزي را عامل مهمي در ، عرضه

 .توسعه كسب و كار روستايي تلقي نمود
هاي غذايي باعث برقراري توازن در توزيع  فرآورده تأمينتوسعه صنايع كشاورزي در راستاي زنجيره  .4

هاي كوچك و متوسط كه تعداد آنها در  حظات مربوط به بنگاهها و منابع از جمله رعايت مال فرصت
ها و جمعيت  اي در استقرار فعاليت بهبود توازن منطقه هاي غذايي زياد است و زنجيره فرآورده

  .شود مي
رويكردهاي نوين به توسعه كسب و كار كشاورزي كه صنايع كشاورزي و خدمات مرتبط به كشاورزي  .5

نويد رونق كسب و كار در روستاها و در نهايت توسعه پايدار روستايي را ، در زمره آن قرار مي گيرد
 .مي دهد

نگهداري و ، فرآوري، بندي بسته، بندي و درجه سازي پاكيزه(توسعه صنايع مرتبط با كشاورزي  .6
نقش مهمي در كاستن از ضايعات و استفاده بهينه از زائدات كشاورزي دارد و از اين ) بازاررساني
حفظ محصول و افزايش درآمد روستائيان و همچنين رونق كسب و كار جديد كمك طريق به 

  .كند مي
نشان از آن دارد كه كسب و ، نرخ باالي اشتغال ناقص در روستاها در مقايسه با مناطق شهري .7

 .كارهاي متكي به صنايع مي تواند نقش موثري در كاستن از اين نوع اشتغال در روستاها داشته باشد
در ايجاد ، بديلي كشاورزي كه در حوزه فعاليت وزارت جهاد كشاورزي مديريت مي شودصنايع ت .8

اشتغال و سرمايه گذاري در فضاهاي روستايي و در نهايت جذب ماده خام توليدي كشاورزي اثرگذار 
 5.9هزار در مقابل  101(هرچند رقم اشتغال ايجاد شده در مقايسه با كل شاغالن روستايي . است

ناچيز نشان مي دهد ولي در نوع خود مطلوب بوده و ) فر اشتغال مستقيم موجود در روستاهاميليون ن
هزارنفر از روستاييان به صورت مستقيم و حجم قابل توجهي از مردم  300معيشت بالغ بر 

 . به صورت غير مستقيم به فعاليت اينگونه صنايع متكي است) روستانشين و شهرنشين(

پيوند عميقي ميان ، م توسعه و همچنين برنامه هاي اجرايي اقتصاد مقاومتيمفاد قانون برنامه شش .9
خوشه هاي كسب ، در اين چارچوب. توسعه صنايع كشاورزي با توسعه روستايي را برقرار نموده است

اين ظرفيت قانوني . قرار گرفته و براي آن برنامه هايي پيش بيني شده است تأكيدو كار صنعتي مورد 
اي توسعه صنايع مرتبط با كشاورزي به نحو مطلوبي مورد استفاده قرار گيرد كه در نهايت مي تواند بر

 .به رونق كسب و كار روستايي كمك خواهد نمود
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  صيه هاي سياستيتو
  :موارد ذيل توصيه مي گردد، به اعتبار نتايج حاصل از اين بررسي

و  سازي پاكيزه(مرتبط با كشاورزي  پيوند ناگسستني ميان توسعه صنايع، در كليه برنامه ريزي ها .1
با رونق كسب و كار در روستاها مورد توجه ) نگهداري و بازاررساني، فرآوري، بندي بسته، بندي درجه

استقرار اينگونه صنايع در داخل و يا نزديك روستاها و استفاده از ، در اين راستا. قرار داشته باشد
 .مي شود دتأكينيروي جوان و مستعد ساكن در روستاها 

بيش از پيش مورد توجه ) صنايع و بازرگاني، خدمات(توسعه كسب و كارهاي مرتبط با كشاورزي  .2
بخش كشاورزي قرار گيرد و اينگونه كسب و كارها در فضاي روستايي مستقر شود و اولويت آن نيز 

 .به جوانان روستايي داده شود
باره زنجيره ها و خوشه هاي كسب و كار در  براي تحقق مفاد مندرج در برنامه ششم توسعه بويژه در .3

 . فضاهاي روستايي اهتمام الزم صورت پذيرد

، در مراحل توليد(برنامه كاهش ضايعات محصوالت كشاورزي و استفاده بهينه از زائدات كشاورزي  .4
توسعه صنايع مرتبط با كشاورزي ، در اين برنامه. با جديت تدوين و اجرا گردد) برداشت و فرآوري

در فضاهاي روستايي در  )نگهداري و بازاررساني، فرآوري، بندي بسته، بندي و درجه سازي اكيزهپ(
 .اولويت قرار گيرد

رويكرد اصولي اين برنامه . برنامه جامعي براي جبران اشتغال ناقص در روستاها تدوين و اجرا شود .5
گردشگري و ، ايع دستيصن(تواند رونق فعاليت هاي مكمل و فعاليت هاي خانوار محور جديد  مي

  . باشد) توليد خوراكي هاي سنتي استاندارد
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 و روش تحقيق موضوعبيان  -1

اران عرصه صنعت با انتقاد به شيوه توسعه صنعتي در دوره زپس از پيروزي انقالب اسالمي ايران، سياستگ
ها ايجاد  مهمترين تغيير در اين سياست. با مقياس هاي كوچك پرداختندقبلي، به تشويق و گسترش صنايع 

هاي دولتي در ميان صنايع مختلف و افزايش سهم صنايع كوچك و تبديلي كشاورزي  توازن در توزيع حمايت
به مقوله صنايع روستايي ، 1362وزارت جهاد سازندگي در سال  تأسيساز اين حمايتها بود و با تصويب قانون 

در ساختار وزارت جهاد كشاورزي نيز اين رويه . شاورزي به صورت قانونمند و جدي تر پرداخته شدو ك
با تصويب قانون تمركز وظايف و اختيارات مربوط به بخش كشاورزي . 1همچون گذشته مورد توجه قرار داشت

و امور مربوط به اختيارات، وظايف  مجلس شوراي اسالمي، كليه 24/11/91 در وزارت جهاد كشاورزي مصوب
صنايع تبديلي بالفصل با يك مرحله خصوص ريزي، نظارت و انجام اقدامات الزم در  گذاري، برنامه سياست

از . شداز وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهاد كشاورزي واگذار  تبديل در بخش كشاورزي
در ) 1390-94(و پنجم  )1384-89(ه چهارم دو برنامه ميان مدت توسع، زمان تشكيل وزارت جهاد كشاورزي

حوزه صنايع . تدوين و اجرا شده است) 1384 -1404(چارچوب سند چشم انداز بيست ساله توسعه كشور 
برنامه ريزي و انجام ، تبديلي و تكميلي وزارت جهاد كشاورزي نيز در دو برنامه مذكور اقدام به سياست گزاري

حمايت ، در برنامه چهارم توسعه. موده و داراي عملكرد مشخصي مي باشدفعاليت هاي مرتبط در اين حوزه ن
از احداث صنايع تبديلي و تكميلي بخش كشاورزي در قطب هاي توليد، بازسازي و نوسازي صنايع تبديلي و 

ايجاد و ، قانون برنامه پنجم توسعه 194همچنين در ماده  تكميلي بخش كشاورزي پيش بيني شده بود
 تبديلي و تكميلي و حمايت از گسترش كشاورزي صنعتي در موارد متعدد ذكر شده است گسترش صنايع

صنايع تبديلي و تكميلي كشاورزي مورد ، در چارچوب رويكرد اقتصاد مقاومتيهمچنين . )1395، بهزادنسب(
ير پروژه كشاورزي با دو ز محصوالت توليد در ضايعات كاهش و ها فرآورده افزايش پروژهتوجه قرار گرفته و 

تصويب و در حال اجرا مي باشد ، افزايش جذب ماده خام كشاورزي و كاهش ضايعات از طريق فرآوري
  ).1395، مؤسسه پژوهش هاي برنامه ريزي اقتصاد كشاورزي و توسعه روستايي(

به ، )1396 – 1400(در قانون برنامه ششم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران 
معاونت حقوقي رياست (. ل مختلف موضوع توسعه صنايع تبديلي و تكميلي مورد توجه قرار گرفته استاشكا

  :از جمله اين موارد عبارتند از )1395، جمهوري
  

   
                                                 

توسعه و حمايت از صنايع كوچك تبديلي و تكميلي بخش كشاورزي و صنايع روستائي در : تشكيل وزارت جهاد كشاورزيقانون  8ماده . 1
  .دباش ميوزارت جهاد كشاورزي   چارچوب سياستهاي صنعتي كشور به عهده
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  :31ماده 
حمايت از توسعه ظرفيت صادراتي صنايع تبديلي و تكميلي بخش كشاورزي مانند كارخانجات  –ذ

محصوالت كشاورزي با توجه به مزيتهاي طبيعي، نسبي و  بندي يع بستهطيور و آبزيان و صنا، خوراك دام
  .رقابتي اين صنايع 

اعتباري به تشكل هاي  –تكميل زنجيره توليد محصوالت كشاورزي از طريق اعطاي كمكهاي فني  –ر
  فراگير كشاورزي و روستايي

  
  :33ماده 

تكميلي و نگهداري محصوالت ، بديليصنايع ت، ايجاد زمينه گسترش و تكميل زنجيره هاي ارزش -الف
  سردخانه وانبارهاي فني چند منظوره، اساسي كشاورزي در قطب هاي توليدي

  
  :60ماده 

به منظور حمايت از بخش كشاورزي، پايداري توليد، توسعه صادرات و رقابت پذيري و كاهش قيمت تمام 
ختار صنايع كشاورزي، دولت موظف است شده و حمايت از بازسازي و نوسازي و ارتقاي فناوري و اصالح سا

ضمن تهيه طرح مطالعات جامع كاهش ضايعات كشاورزي و نيز طرح آمايش صنايع تبديلي و نگهداري 
محصوالت كشاورزي با سياستگذاري و برنامه ريزي هماهنگ نسبت به حمايت هدفمند از ساماندهي و استقرار 

لي و نگهداري محصوالت اساسي كشاورزي توسط بخش صنايع پيشين و پسين به ويژه گسترش صنايع تبدي
  .غيردولتي در قطبهاي توليدي اقدام كند

توسعه صنايع مرتبط با كشاورزي كه در قالب صنايع تبديلي و تكميلي ، همانگونه كه مالحظه مي شود
و رويكرد كشاورزي نيز مطرح مي شود مورد توجه بوده و در برنامه هاي مختلف از جمله برنامه ششم توسعه 

رويكرد عمومي به اين صنايع آن است كه در فضاهاي . اقتصاد مقاومتي به اشكال مختلف ديده شده است
به عبارت ديگر توسعه اين صنايع در . روستايي مستقر شود و به رونق كسب و كار روستائيان كمك نمايد

. مورد نظر مي باشد، تصاد و معيشتارتباط نزديك با توسعه كشاورزي و توسعه روستايي به ويژه در مقوله اق
كسب و كار چگونه بر توسعه ، رونق صنايع مرتبط با كشاورزي: حال اين سوال مطرح است كه

بررسي هاي اين پژوهش ، به اين سوال مهم براي پاسخ دادن؟ روستايي كشور اثرگذار خواهد بودجامعه 
  . صورت مي گيرد
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روش تحقيق، پژوهش  9 از) 1386(وسط ايزاك و ميشل گرفته ت و تعاريف صورت بندي تقسيم براساس
داده ها و اطالعات اوليه و ثانويه مورد نياز اين . تحليلي قرار مي گيرد –حاضر در زمره تحقيقات توصيفي 

پژوهش از طريق بررسي اسناد و مدارك منتشر شده توسط دستگاه هاي ذيربط و مطالعات مرتبط با موضوع 
  .پژوهش گردآوري شده است

  :بررسي اطالعات و تحليل هاي اين پژوهش در دو سطح معين صورت مي گيرد كه عبارتند از
اثرات توسعه صنايع مرتبط با كشاورزي در توسعه  بررسي مفهومي و تحليل نظري رابطه و .1

 روستاييكسب و كار جامعه 

ر بررسي اثرات قابل تشخيص توسعه صنايع مرتبط با حوزه عمل وزارت جهاد كشاورزي د .2
 برخي شاخص هاي توسعه روستايي كشور

  
   مفاهيم پايه در اين پژوهش -2

صنايع (مرتبط با كشاورزي صنايع  -2توسعه روستايي و  -1؛مفهوم پايه اي شاملدو ، در پژوهش حاضر
ريف و حدود و ثغور هريك از اين مفاهيم مورد تع، در اين قسمت. استفاده مي باشدمورد ) تبديلي و تكميلي

  . بررسي قرار مي گيرد
گذار از مرحله اي به مرحله ديگر و در ، معناي جديد توسعه، در نظريه توسعه پايدار: توسعه روستايي

كه  4و انطباق 3پيشرفت، 2تحول، 1تغيير: نورديدن ساختارهاي موجود است كه عناصر اصلي آن عبارتند از
ها و شناخت تعامل هاي مكانشناخت توانها و ظرفيت، همان آشكاركردن قدرت بالقوه انسانها آنهادف ه، اصوال

لذا مفهوم توسعه مجموعه اي جامع و چند بعدي است كه بسيار . انسانها با مكان ها يا الگوهاي رفتاري است
اني با محيط زندگي را دربر مي گيرد و ابعاد زندگي انس، سازمان ها، فراتر از رشد اقتصادي است و تمامي افراد

توسعه ، در اين چارچوب. برابري و حفظ محيط زيست است، و تلفيق سه هدف به ظاهر متضاد يعني رشد
مردم به منظور  سازي توانا، گسترش دموكراتيك روستايي را نگرشي همه جانبه و فرآيند افزايش انتخاب مردم،

گسترش فرصت ها و ظرفيت هاي ، افزايش رفاه و خوشبختي، تصميم گيري براي شكل دهي به فضاي زيست
فقرا و دهقانان مستقل و آزاد براي سازماندهي فضاي زندگي خويش و همچنين ، زنان سازي توانا، بالقوه

يت و توسعه روستايي به عنوان يكي از اركان مدير سازي توانمند. دانندتواناسازي براي انجام كار گروهي مي
اجتماعي و ، دسترسي به حقوق در بعد اقتصادي، آزادسازي فرهنگي، خوداتكايي مردمي، بر اينبنا. مطرح است

                                                 
1. Change 
2. Evolution 
3. Progress 
4. Adaptation 
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دسترسي به ، دارايي ها و تسهيالت اعتباري، دسترسي به درآمدها، مواد غذايي تأمينخودكفايي در ، فرهنگي
هاي دانش و فناوري و وجود يك فضاي مشاركتي در تمام جنبه هاي تالش انساني از پيش شرط 

بدين ترتيب با پذيرش اين تعريف براي توسعه روستايي و با در نظر گرفتن . محسوب مي شود سازي توانمند
فضايي سكونتگاه هاي انساني و بومي گرا بودن توسعه و عدالت اجتماعي مي توان گفت  –تفاوت هاي مكاني 

فرهنگ كارآفريني ، مهارت هاي پايين، كه جوامع روستايي امروزي عمدتا با ويژگي هايي مانند فقر اطالعاتي
 ساير جوامع تمايزپذير مي كند ضعيف و نابرابري هاي قومي و قبيله اي روبه رو هستند كه آنها را از

  ).1393، بهزادنسب(
توسعه روستايي با انتخاب هاي اقتصادي جامعه گره خورده و از نظر بسياري از ، چنانچه مالحظه مي شود

اين انتخاب ها در واقع در زمره مضامين كارآفريني روستايي قرار ، يافته هاي نگارنده براساسانديشمندان و 
 تأكيدلذا كارآفريني كشاورزي مورد ، مي گيرد و از آنجا كه در اين نوشتار مقوله كشاورزي مورد نظر مي باشد

توسعه فني و ، عوامل تعيين كننده كارآفريني در بخش كشاورزي با سه مقوله توسعه اقتصادي. مي باشد
  . صنعت و تنوع تقاضا است، پديده جهاني شدن گره خورده و متكي به ساختارهاي كشاورزي

  
  
  
  
  
  
  
  

  عوامل تعيين كننده كارآفريني در بخش كشاورزي: 1نمودار 
  

بايد در نظر داشت كه كارآفريني موفق در بخش كشاورزي مناطق روستايي مستلزم پيوند ناگسستني لذا 
با بخش صنعت يعني صنعتي كردن كشاورزي است چون بين بخش هاي صنعت و كشاورزي ارتباطات پيشين 

ت اما بايد به توسعه هركدام از اين بخش ها در گرو توسعه بخش ديگر اس، به عبارت ديگر. و پسين وجود دارد
روند توسعه بايد از بخش ، به ديگر سخن؛ طور طبيعي توالي در توسعه بخش هاي اقتصادي رعايت شود

از دير باز توجه . كشاورزي شروع و به بخش صنعت سرايت نموده و در نهايت به بخش خدمات كشيده شود
ه در دهه هاي اخير مي توان به از جمل. خاصي به نقش صنعت در توسعه اقتصادي روستاها صورت گرفته است

 

 

 

 

 

 

 

 توسعه اقتصادی

 توسعه فنی

 جهانی شدن
 تنوع تقاضا

 ساختار صنعتی

ساختارکشاورزی

فرصتهاي 
 كارآفريني



  5 ييدر توسعه كسب و كار جامعه روستايمرتبط با بخش كشاورز عيآثار توسعه صنا
 

 

 براساس. براين امر اشاره نمود (ESCAP)ات كميسيون اقتصادي و اجتماعي آسيا و اقيانوسيه سازمان مللتأكيد
بايد با توسعه كشورهاي كم  2و درآمدزا 1در وهله نخست فعاليت هاي اشتغالزا، نقطه نظرات تخصصي اين نهاد

هستند تناسب داشته باشد و اينگونه فعاليت ها بايد معيارهاي ذيل را داشته كه با انبوه بيكاري مواجه درآمدي
  :)1393بهزادنسب، ( باشد
 ؛اشتغال زيادي ايجاد كند، باشد يعني در برابر هر واحد سرمايه 3كاربر -
يعني از توانايي پرداخت دستمزد هايي برخردار باشند كه با توجه به استانداردهاي ، سودآور باشد -

 ؛ل قبول باشدمحلي قاب
، يعني قادر باشند براي سرمايه گذاري مجدد كه دوام فعاليت را تضمين مي كند، باشند 4خودپايا -

 .داشته باشند ٥توليد مازاد
صنايع مرتبط با كشاورزي در چارچوب ، در ساختار وزارت جهاد كشاورزي: صنايع مرتبط با كشاورزي

مفهوم ، با استناد به منابع مختلف) 1383(رحيمي. يابدصنايع تبديلي و تكميلي بخش كشاورزي مفهوم مي 
شود، كه ارتباط  صنايع تبديلي به صنايعي گفته مي "صنايع تبديلي و تكميلي را اينگونه تشريح مي كند 

به عبارتي صنايع تبديلي شق ديگري از . مستقيم و تنگاتنگ با زير بخشهاي مختلف كشاورزي داشته باشد
هر . ها و محصوالت توليدي در روستا است د كه اين صنايع متكي بر انواع فرآوردهباش ميصنايع روستايي 

. رسد فرآورده يا محصول كشاورزي و دامي به عنوان ماده اوليه در جريان فرآيند توليدات تبديلي به مصرف مي
. لي را جذب نمايندهاي اندك مح توانند سرمايه اين گونه صنايع به سرمايه گذاري هاي چنداني نياز ندارد و مي

، رب گوجه فرنگي و تهيه خشكبار اشاره سازي توان به صنايع لبنيات از جمله صنايع تبديلي در روستا مي
هاي كشاورزي و دامي را تبديل به مواد و كاالي نيمه ساخته ويا آماده مصرف  صنايعي كه فرآورده. ..........نمود

يع تكميلي روستايي آن بخش از صنايع روستايي است كه زنجيره صنا. ......مي سازد صنايع تبديلي مي نامند
آن . ......... كند اي اين صنايع را توليد مي كشاورزي غذايي را تكميل و نهاده هاي واسطه توليد صنايع فرآوري

كند را مي توان  هاي شيميايي براي بخش كشاورزي توليد مي بخش از صنايع كه تجهيزات، ابزارآالت و نهاده
  ". نايع تكميلي ناميدص

صنايع تبديلي را بخشي از صنايع كشاورزي مي داند كه ) 2009، 6به نقل از سيلوا 2015(بهزادنسب 
شود كه ارزش تعريف سازمان هاي بين المللي، صنايع كشاورزي به آن بخش از صنايع اطالق مي براساس

                                                 
1. Employment - Generation 
2. Income - Generation 
3. Labor - Intensive 
4. Self- Sustaining 
5. Surplus 
6. Silva. A.da 
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. شودريق فرآوري در مواد خام كشاورزي ميايجاد شده حاصل از فعاليت آنها موجب ايجاد ارزش افزوده از ط
لذا اين صنايع زير مجموعه اي از بخش توليدي هستند كه فرآوري و عمل آوري مواد خام و محصوالت 

  .آبزيان و جنگل را برعهده دارند، اي حاصل از كشاورزيواسطه
د كه فائو و يونيدو هر نشان مي ده )1395، مير و عفتي، بهزادنسب، رادفر(نتايج حاصل از پژوهشي ديگر 

از ديد فائو هر صنعتي كه بتواند در مواد . اندنموده بندي يك صنايع كشاورزي را از ديدگاه هاي مختلفي تقسيم
اي حاصل از كشاورزي، آبزيان و جنگل ارزش افزوده ايجاد نمايد جز صنايع كشاورزي خام يا محصوالت واسطه

ربوط به توليد مواد غذايي، آشاميدني، دخاني، پوشاك و طبق همين تعريف صنايع م. شودمحسوب مي
منسوجات، صنايع چوب و مبلمان، كاغذ و محصوالت كاغذي، الستيك و توليدات الستيكي جزء صنايع 

صنايع مذكور را به دو دسته صنايع غذايي و  بندي فائو بمنظور تسهيل اين تقسيم. كشاورزي خواهند شد
صنعتي  بندي سيستم طبقه براساسيونيدو نيز صنايع كشاورزي را . نموده است بندي صنايع غير غذايي تقسيم

صنايع غذايي هم به هر نوع صنعت مرتبط با تبديل . تعريف نموده است) ISIC(استاندارد فعاليتهاي اقتصادي 
ايي بعبارت كلي تر صنايع غذ. شودمواد خام كشاورزي يا اجزاي آن به يك ماده غذايي قابل مصرف گفته مي

همه فعاليتهاي مرتبط با فرآوري، ساخت و توليد، انبارداري و توزيع مواد غذايي از مزرعه تا رسيدن به دست 
ايمني و سالمت غذا در  اين تعريف مباحث مهمي همانند كيفيت، براساس. گيردرا در بر مي مصرف كننده

  .گيرندحوزه اين صنايع قرار مي
  

  رزي در اقتصاد روستاييوضعيت روستانشيني و نقش كشاو -3
جمعيت  )1396، مركز آمار ايران( 1395نتايج حاصل از سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال  براساس

خانوار  6038095معادل  )درصد از جمعيت كل كشور 25.9(ميليون نفر  20.7روستانشين كشور حدود 
ميليون  5.9حدود ، از مجموع جمعيت روستايي. نفر است 3.4در اين سال، بعد خانوار روستايي برابر . دباش مي

  . نفر شاغل هستند
  1395 وضع سكونتجمعيت ايران به تفكيك : 1جدول 

  شرح
  غير ساكن  روستاييساكن در نقاط   شهريساكن در نقاط   جمع

  درصد  نفر  درصد  نفر  درصد  نفر  درصد  نفر
  0.1  48798  25.9  20730625  74 59146847  100 79926270  مرد و زن
  0.1  26479  26.2  10630549  73.7 29841414  100 40498442  مرد
  0.1  22319  25.6  10100076  74.3 29305433  100 39427828  زن

  )1396، آمار ايرانمركز : منبع(
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  1395 جمعيت ايران به تفكيك وضع سكونت: 2نمودار 

  )1396، مركز آمار ايران: منبع(

  
ساله و بيشتر  10نسبت اشتغال جمعيت  )1395، مركز آمار ايران(ركز آمار ايران اطالعات م براساس

 34.2و براي كل كشور معادل  33.4اين شاخص براي مناطق شهري برابر . درصد است 36.3ايي برابر روست
اين رقم . درصد مي باشد 9.3ساله و بيشتر روستايي برابر  10نرخ بيكاري در جمعيت همچنين . درصد است

م اشتغال سه. درصد محاسبه شده است 12.3و براي كل كشور معادل  13.3براي جمعيت شهري برابر 
 25.1و  25.9درصد و سهم اشتغال صنعت و خدمات به ترتيب برابر  49كشاورزي در نقاط روستايي معادل 

درصد و براي  60.4و  34.5، 5.2اين شاخص ها براي مناطق شهري به ترتيب معادل . درصد اعالم شده است
نرخ اشتغال ناقص در نقاط ، ارهمحاسبات مورد اش براساس. درصد است 50.6و  32.1، 17.3كل كشور برابر 

  . است )درصد 8.1(باالتر از اين شاخص در نقاط شهري  )درصد 14.9(روستايي 
  1395ساله و بيشتر كشور به تفكيك محل سكونت  10نسبت اشتغال و بيكاري جمعيت : 2جدول 

  نقاط روستايي  نقاط شهري  كل  شرح
  36.3  33.4  34.2  نسبت اشتغال
  9.3  13.3  12.3  نرخ بيكاري

  14.9  8.1  9.9  نرخ اشتغال ناقص
  )1395مركز آمار ايران، : منبع(
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  1395ساله و بيشتر كشور به تفكيك محل سكونت  10نسبت اشتغال و بيكاري جمعيت : 3نمودار 

  )1395مركز آمار ايران، : منبع(
  

  1395 روستايي و شهري نقاط به تفكيك اقتصادي فعاليت عمده هاي بخش در اشتغال سهم: 3جدول 
  نقاط روستايي نقاط شهري كل  شرح

  49  5.2  17.3  كشاورزي
  25.9  34.5  32.1  صنعت
  25.1  60.4  50.6  خدمات

  )1395مركز آمار ايران، : منبع(
  

  
  1395 روستايي و هريش نقاط به تفكيك اقتصادي فعاليت عمده بخش هاي در اشتغال سهم: 4 نمودار

  )1395مركز آمار ايران، : منبع(
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، مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمي(مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمي در گزارش خود 
 كشاورزي بخش به مربوط اشتغال، از سهم بيشترين روستاها ماهيت به توجه باكته كه ضمن بيان اين ن )1395

 درصد 52 حدود 1303 تا 1366 سالهاي زماني بازه در متوسط طور به اين بخش سهم ، اشاره مي كند كهاست

 25 و 21 حدود ترتيب به زماني بازه همين در صنعت و خدمات بخشهاي. است روستايي بوده اشتغال كل از
 روستايي، اشتغال در كشاورزي بخش سهم بودن باال به توجه با. است شده شامل را اشتغال روستايي از درصد

بخش  اين با مرتبط اقتصادي شاخصهاي بنابراين. است كشور در روستاييان درآمد منبع بخش مهمترين اين
 روستا، بايد اقتصاد در كشاورزي هميتا به توجه با. دباش مي روستاييان اقتصادي شرايط به مرتبط مستقيماً

 تأثير نمايانگر كشاورزي بخش كالن شاخصهاي. گيرد قرار بررسي مورد بخش اين با مرتبط مهم شاخصهاي

. دباش مي روستا اقتصادي وضعيت بر غيرمستقيم صورت و به بخش كاركرد بر متوليان، سياستگذاريهاي مستقيم
 نسبت قيمت و است بوده كاهنده روندي توسعه سوم برنامه در ماتخد بخش با كشاورزي بخش مبادله رابطه

. است كاهش بوده حال در پيوسته خدمات، ارائه كنندگان نسبت به كشاورزي بخش توليدكنندگان دريافتي
 و) قيمتها سركوب كنترل و( كشاورزي بخش سياستهاي از متأثر خدمات بخش با كشاورزي بخش مبادله رابطه

 بخش توليدكنندگان زيان توسعه به سوم برنامه طي در) تجاري و ارزي سياستهاي( كشوري كالن سياستهاي

 در سرمايه گذاري سودآوري و انگيزه قيمتي كاهش معناي به درواقع تغييري چنين. است يافته تغيير كشاورزي

 افزايش و هانيج بحران و يكسو از كشور داخل در خشكسالي بروز دنبال به 1367 سال در. است كشاورزي بخش

 يافته تغيير كشاورزي بخش نفع به بخش دو اين مبادله رابطه ديگر، ازسوي جهان سطح در مواد غذايي قيمت

شدن  گران ناحيه از وارده فشارهاي بهدليل نيز اخير سالهاي در كشاورزي بخش نفع به مثبت مبادله رابطه. است
 رابطه اما. است كشاورزي بخش نفع به تحريمها، فشار و جهاني قيمتهاي افزايش بهدليل غذايي مواد واردات

 در 1393 سال و) 1360-1365( چهارم برنامه انتهايي سالهاي در بجز صنعت بخش و كشاورزي بخش مبادله

 اثر در واقع. است بوده بخش صنعت نفع به همواره توسعه پنجم تا سوم توسعه برنامه هاي سالهاي بقيه

 كشاورزي بخش در توليد نسبت به فعاليتهاي صنعتي باالتر دريافتي قيمت ريكشو كالن و بخشي سياستهاي

  . كرده اند دريافت صنعتي توليدكنندگان از قيمت كمتري كشاورزي بخش توليدكنندگان و است شده منجر
بخش نشان مي دهد كه  )1394، مير(بررسي هاي صورت گرفته در رابطه با توليد ناخالص داخلي 

از توليد ناخالص داخلي را به خود اختصاص درصد  12.8طي نيم قرن اخير به طور متوسط كشاورزي ايران 
درصد بوده كه اين سهم با  18.5 حدود 1340سهم كشاورزي از توليد ناخالص داخلي در سال . داده است

جهت  اما پس از انقالب به. رسيده است 1356در سال  درصد 7.3به اسالمي كاهشي مستمر تا مقطع انقالب 
شرايط خاص آن دوران و به هم ريختگي اقتصادي ناشي از اعتصابات در زمان انقالب و متعاقباً آثار ناشي از 
تغير ساختار سياسي كشور كه با فاصله اندكي با وقوع جنگ تحميلي بر عليه كشورمان تداوم يافت و موجبات 
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رزي از توليد ناخالص مجدداً به طور مستمر كاهش توليد نا خالص داخلي ايران را فراهم آورد سهم بخش كشاو
كه آخرين  1386پس از خاتمه جنگ تحميلي و تا سال . رسيد 1367در سال  درصد 15.6افزايش يافت و به 

هاي مختلف اقتصادي منتشر گرديده نيز تغير  آمارهاي بانك مركزي از توليد نا خالص داخلي و سهم بخش
 1386توليد ناخالص داخلي به وجود نيامده به گونهاي كه در سال قابل توجهي در سهم بخش كشاورزي از 

 1367-86رسيده كه كمترين ميزان در دوره زماني  درصد 12.8سهم كشاورزي از توليد ناخالص داخلي به
دهد  اين تجربه نشان مي. درصد مي باشد 15.6با  1367بوط به سال است و بيشترين ميزان اين سهم نيز مر

و عليرغم تمامي فشارهاي اقتصادي . و بالمنازع اقتصاد مقاومتي است هاي اصلي كي از پايهكه كشاورزان ي
هاي نفت در  هاي اقتصادي ايران ناشي از افزايش جهاني قيمت المللي و يا گشايش هاي بين ناشي از تحريم

نكته . وده استهمواره با كمترين نوسان سهم خود از توليد ناخالص داخلي را حفظ نم 1380هاي دهه  سال
بسيار مهم و حائز اهميت اين است كه تخصيص چنين سهمي از توليد نا خالص داخلي به كشاورزي در 

 3.09شرايطي است كه ميانگين نرخ ناخالص سرمايه گذاري در نيم قرن اخير در بخش كشاورزي معادل 
 15حدود ، درصد 46.68 د و بخش خدمات نيز با ميانينباش ميبوده است كه يك هفتم بخش صنعت  درصد

  . برابر كشاورزي است
  

   توسعه صنايع مرتبط با كشاورزي در توسعه روستاييرابطه و اثرات  -4
 ن نتيجه مي رسد كه ازبه اي )1379(طاهر خاني ، در رابطه با نقش صنعت در توسعه روستايي ايران

كه كشاورزي قادر است براي افراد زيادي اشتغال ايجاد نمايد تاًثير قابل توجهي نيز بر افزايش درآمد  آنجائي
هاي كشاورزي، صنايع روستايي كاربر را در مناطق  همراه تنوع فعاليترآمد به اين افزايش د. روستائيان دارد

زماني كه بخش كشاورزي توسعه . آورد اشتغال بيشتر را فراهم مي دهد و اين مهم رمينه روستايي رواج مي
در حقيقت توسعه بخش . نمايد تأمينتواند توليد بعضي از مواد اوليه مورد نياز بخش صنعت را  مي، يابد مي

كشاورزي منجر به توزيع مجدد درآمدها به سود بخش روستايي است و در اين راستا صنعتي شدن روستا 
يند آدر اين فر. درآمد روستائيان را افزايش دهد ،هاي جديد با تخصيص مجدد منابع به سود بخشتواند  مي

صنعتي شدن روستا مي تواند تاًثير بسزايي در توسعه بخش كشاورزي داشته باشد بطوريكه در جريان صنعتي 
ترتيب  بدين. يابد يش ميتقاضا براي محصوالت كشاورزي بويژه مواد غذايي افزا، هادرآمدشدن با افزايش سريع 
رشد تسهيالت جانبي و تنوع مصرف در مناطق روستايي محقق  ونوسازي كشاورزي ، ضمن ايجاد اشتغال

  . گردد مي
 )1394، ريزي كشور سازمان مديريت و برنامه(مطابق تحليل هاي مندرج در سند برنامه ششم توسعه 

مواد اوليه  تأميننيازهاي اساسي به غذا و هم  ينتأم هم درنوع محصوالت توليدي تبخش كشاورزي به لحاظ 
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ارزش افزوده بيشتر در اقتصاد كشورها  تأمينهاي فراواني در  دارد و از قابليتنقش محوري براي بخش صنعت 
مناسب  تأمينهاي نوين در حفظ، نگهداري، تبديل و فرآوري آن ضمن  د و با بكارگيري فناوريباش ميبرخودار 

مطالعات انجام شده در  براساس. يشين و پسين در رشد اقتصادي كشور تاًثير فرواني داردهاي پ غذا در بخش
اقتصاد كشورهاي صنعتي به لحاظ توسعه صنايع پيشين و پسين و رونق بازرگاني فعاليتهاي كشاورزي، سهم 

توليد مواد  د به طوريكه در امريكا با وجود سهم يك در صديباش ميكسب و كار اين بخش بسيار قابل توجه 
درصد و  13خام كشاورزي در اقتصاد اين كشور، سهم كسب وكار ناشي از فرآيندهاي پيشين و پسين بالغ بر 

در ايران نيز نقش و سهم . اين كشور را به خود اختصاص داده است GDPدر صد از  14در مجموع معادل 
ملي ن بخش كه با سهم آن در اقتصاد گذاري اندك در اي بخش كشاورزي حائز اهميت است و با وجود سرمايه

هاي پشتيبان حداقل حدود  بخش كشاورزي و فعاليت، مطالعات بانك مركزي براساسفاصله فاحشي دارد، 
آمار مركز آمار ايران سهم بخش كشاورزي از اشتغال كشور  براساس. دهد را تشكيل مي GDP از در صد 32.6

كاهش يافته اما قدر مطلق تعداد شاغلين حفظ  1390ال درصد در س 18.6به  1365درصد در سال  29از 
  .درصد بوده است 23ميانگين سهم اشتغال بخش كشاورزي طي دوره مورد بررسي حدود . شده است

بررسي اطالعات و تحليل هاي اين تحقيق در دو ، شد اين مطالعه ذكرهمانگونه كه در روش پژوهش 
  :سطح معين صورت مي گيرد كه عبارتند از

 ؛اثرات توسعه صنايع مرتبط با كشاورزي در توسعه روستايي رسي مفهومي و تحليل نظري رابطه وبر .1
بررسي اثرات قابل تشخيص توسعه صنايع مرتبط با حوزه عمل وزارت جهاد كشاورزي در برخي  .2

 . شاخص هاي توسعه روستايي كشور

  .ديافته هاي حاصل از بررسي دو مولفه مذكور ارايه مي گرد، در ادامه
  

  بررسي مفهومي و پيوندهاي زنجيره اي -4-1
ميان مولفه هاي تشكيل دهنده حيات ، همانگونه كه در تشريح مفاهيم پايه اين پژوهش نيز ذكر شد

ي در رابطه با كشاورزي داراي روستايي پيوند عميق وجود دارد و صنعت به عنوان يكي از عرصه هاي اقتصاد
در روند توليد تا بازاررساني محصوالت ، صنايع مختلف كشاورزي. نقش بارزي در اين پيوندها مي تواند باشد

كشاورزي به مثابه حلقه هايي از يك زنجيره عمل مي كند و به خلق ارزش افزوده و جلوگيري از ضايعات 
يا ( 2و زنجيره عرضه 1م زنجيره ارزشون روند در قالب مفهامروزه اي. محصوالت كشاورزي منتهي مي شود

                                                 
1. Value chain 
2. Supply chain 



  12 ييدر توسعه كسب و كار جامعه روستايمرتبط با بخش كشاورز عيآثار توسعه صنا
 

 

به اختصار جايگاه و اهميت صنعت در اين زنجيره ها در ادامه . ه ريزي و عملياتي مي شودمبرنا، تحليل )تأمين
  .گرددارايه مي 

اي  عمده در تفكر و اقدامات توسعه 1زنجيره ارزش به يكي از انگاره هاي، در دهه اخير: زنجيره ارزش
زنجيره ارزش ، يكي از جلوه هاي بارز زنجيره ارزش مرتبط با روستاها و بخش كشاورزي. تبديل شده است

طيف كاملي از مزارع و مؤسسات و فعاليت هاي ارزش افزاي متوالي "است كه عبارت است از  2غذايي پايدار
رضه به مصرف كننده نهايي نموده محصوالت غذايي خاص قابل ع آنها كه مواد خام كشاورزي توليد و تبديل به

و دور ريز مواد پس از مصرف را در مسير سودمند براي جامعه هدايت مي كند و از تهي شدن منابع طبيعي 
زنجيره ارزش مربوط به ايجاد و خلق ارزش افزوده در هر پيوند از  .)2014، 3نيون( "اوليه دوري مي جويد

چگونگي ايجاد ارزش يكي از . صنايع در زنجيره محسوب مي شود زنجيره مي باشد كه يك مزيت رقابتي براي
  .نگراني هاي عمده براي اغلب كسب و كارها مي باشد 

، نيون(عنصر ذيل است  5ارزش افزوده ايجاد مي كند كه داراي ، موتور رشد به عنوان، زنجيره ارزش
2014(:   
 ؛حقوق براي كاركنان .1
 ؛و و صاحبان اموالبراي كارآفرينان  )سود(بازدهي دارايي  .2
 ؛درآمد مالياتي براي دولت .3
 ؛بهتر غذا براي مصرف كننده تأمين .4
  .مثبت يا منفي، تاثير اساسي بر محيط زيست .5

                                                 
1. Paradigms 
2. Sustainable food value chain(SFVC) 
3. Neven , David 
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 چارچوب مفهومي زنجيره ارزش غذايي پايدار: 5نمودار 

  )2014نيون،  :منبع(

  
محورهاي به ، در يك زنجيره، مانگونه كه چارچوب مفهومي زنجيره ارزش غذايي پايدار نشان مي دهده

  : مي تواند مورد توجه قرار گيرد 1هم پيوسته ذيل به صورت يكپارچه
 ؛توليد محصوالت كشاورزي .1
 ؛جمع آوري محصوالت توليدي .2
 ؛فرآوري محصوالت جمع آوري شده .3
 .توزيع كاالهاي توليدي در سطح بازار ملي و بين المللي .4

 تأمين، متكي به نهاده هاي اوليه محورهاي فوق در بستر محيط توانا ساز ملي و بين المللي محقق شده و
نهادي و ، سازماني، مديريت زنجيره ارزش تحت تاثير عوامل زيرساختي. مالي و خدمات مورد نياز مي باشد

  .ار دارد كه با در نظر داشتن عوامل محيطي به پايداري در توسعه منجر مي شودفرهنگ اجتماعي قر
 2مفاهيم زنجيره عرضه و زنجيره جهاني كاال، در دهه اخير عالوه بر مفهوم زنجيره ارزش: زنجيره عرضه
خام  زنجيره عرضه به مفهوم جريان فيزيكي كاالهايي است كه به منظور تغيير شكل مواد. نيز مطرح شده است

                                                 
1. Integrated 
2. Global Commodity Chain  
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از فرآيندها و ) زنجيره(به عبارت ديگر زنجيره عرضه به عنوان يك سلسله . به محصوالت نهايي الزم است
هرچند برخي از . نيازهاي مصرف كنندگان كمك مي نمايد تأميناست كه به ) اطالعات و پول، مواد(جريان ها 

ولي معموالً اين اصطالحات به جاي ، دنويسندگان بين مفهوم زنجيره عرضه و زنجيره ارزش تمايز قائل هستن
 .و جهاني شدن است مفهوم زنجيره جهاني كاال، تركيبي از مضمون ارزش افزوده. همديگر به كار برده مي شود

و چگونگي  )توزيع كنندگان خرد و بازرگانان برند(اين مفهوم بر زياد شدن اهميت بنگاه هاي بين المللي 
بنگاه ها در شبكه هاي توليد و توزيع كه در چندين كشور گسترش  هماهنگ نمودن فعاليت هاي مختلف

   .)1393، بهزادنسب( دارد تأكيد، يافته اند

  
  مهمترين جايگاه صنايع كشاورزي در زنجيره عرضه: 6نمودار 

  )1393بهزادنسب، : منبع(

  
هاي غذايي باعث برقراري توازن در توزيع  فرآورده تأمينتوسعه صنايع كشاورزي در راستاي زنجيره 

  :)1392فاطمي امين و مرتضايي، (شوند كه برخي از مصاديق آن عبارتند از  ها و منابع مي فرصت
هاي غذايي  فرآورده نها در زنجيرههاي كوچك و متوسط كه تعداد آ رعايت مالحظات مربوط به بنگاه .1

  زياد است؛
  .ها و جمعيت اي در استقرار فعاليت بهبود توازن منطقه .2

 مصرف

 مصرف

 مصرف

 مصرف

فروشخرده  

فروشردهخ  

فروشخرده  

 فرآوري كننده

 فرآوري كننده

 توليدكننده

 توليدكننده

 توليدكننده

 عرضه كننده

 عرضه كننده

 عرضه كننده

بنديو بستهسازيپاكيزهبندي،درجه.1

 تبديل محصوالت پايه به كاالهاي قابل مصرف .2

 استخراج محصوالت و مواد جديد براي استفاده هاي متعدد .3

  د جديد به عنوان پايه توليد كاالهاي مصرفي و واسطه ايتوليد موا .4
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از ديگر مضاميني كه به موازات رويكرد زنجيره اي مطرح بوده و در حوزه توسعه : 1خوشه هاي صنعتي
هاي صنعتي يا  مفهوم خوشه، كسب و كار بويژه كسب و كار مرتبط با كشاورزي مورد توجه قرار دارد

هاي تجاري و غير تجاري متمركز در يك  اي از بنگاه خوشه صنعتي مجموعه. هاي كسب و كار است خوشه
شود كه براي توليد يك يا چند محصول نهايي مشابه و مرتبط، براي كسب  مكان جغرافيايي را شامل مي

ر نموده و ضمن رقابت با يكديگر در با يكديگر ارتباطات عمودي و افقي بر قرا ،هاي اقتصادي بيروني صرفه
ها و  ها كاهش دهنده هزينه ارتباط دروني اين بنگاه. بسياري از موارد همكاري جمعي و اقدامات مشترك دارند

. نيازهاي مشتري خواهند بود تأمينكننده دسترسي به نهادها، دانش و فناوري توليد، بازارهاي فروش و  تسهيل
گيري ايده، طراحي، ساخت، توليد،  تاً كليه مراحل توليد محصول از شكلهر چند يك خوشه صنعتي ضرور

بازايابي، عرصه و توزيع و فروش آن را در يك مكان جغرافيايي محصور نمي نمايد، ولي حداقل در بخشي از 
ي هاي اقتصادي در كنار پشتيبان رسد، ارتباطات زنجيرهاي بنگاه ها كه در يك خوشه به انجام مي اين فعاليت

را براي  درآمدهاي غير تجاري در يك منطقه جغرافيايي، شرايط حداقل شدن هزينه و يا حداكثر شدن  سازمان
توانند نيازهاي  هاي اقتصادي درون خوشه مي بنگاه. آورد هاي اقتصادي مستقر در خوشه به وجود مي بنگاه

ايي چون بر خوداري از انباشت نيازه. كنند تأمينجغرافيايي خود  –مشترك خود را از منطقه اقتصادي 
كيفيت  اي و ساير خدمات و همچنين بر اي زير ساختي، شبكه سرمايه انساني مناسب، خدمات منطقه

از يك منظر فراگيرتر مفهوم خوشه براي كليه واحدهاي . پاسخگويي اين گونه خدمات در منطقه موثر باشند
نمايند و داراي چهار  فعاليت مي. ..كشاورزي وهاي مختلف صنعتي، خدماتي،  كسب و كاري كه در زمينه

موضوعيت » هاي كسب و كار خوشه«در اين صورت عبارت. ويژگي مشترك ذكر شده باشند قابل اطالق است
هاي  در اين ميان خوشه. است. ..هاي صنعتي، خدماتي، كشاورزي، توريستي و يابد كه شامل تمام خوشه مي

گيرند كه مركز ثقل يا محور اصلي فعاليت آنها را  ار را در بر ميهاي كسب و ك صنعتي آن بخش از خوشه
  .)1394سليماني و همكاران، ( دهد فعاليت صنعتي و توليد صنعتي تشكيل مي

به  يك جانبهبه جاي توجه ، در رويكردهاي نوين به توسعه اقتصادي در بخش كشاورزي و روستايي
بر توسعه كسب و كار كشاورزي بويژه در فضاهاي ، زيگسترش اراضي زير كشت و افزايش توليد در كشاور

موارد ، )1396(نشده وزارت جهاد كشاورزي منتشر  سند براساس. بيشتري صورت مي گيرد تأكيدروستايي 
  :ذيل حكايت از غلبه روند توجه به كسب و كار كشاورزي در اقتصادهاي در حال توسعه و پيشرفته دارد

 ؛توليد تا بازار معرفي مي نمايد را از بخش كشاورزي، نگرش علمي .1
سهم نسبي كشاورزي از توليد كل و ، تجربه كشورهاي مختلف، همزمان با روند توسعه براساس .2

و كارهاي كشاورزي در اشتغال و توليد روند رو به   يابد ليكن سهم كسب اشتغال طي زمان كاهش مي
  .رشدي داشته است

                                                 
1. Indusrial clusters 
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درصد از  22وكارهاي كشاورزي،  و سهم كسب درصد 39درآمد  سهم كشاورزي در كشورهاي كم .3
 32و  16ها به ترتيب به  توسعه، اين سهم با افزايش درآمد در كشورهاي روبه . توليد داخلي است

 و درصد تنزل يافته و سهم كسب 8رسند و با افزايش بيشتر درآمد، سهم كشاورزي به  درصد مي
  . كند درصد كاهش پيدا مي 27كارهاي كشاورزي به 

  . درصد است 13و  1ها در آمريكا به ترتيب،  ين سهما .4
درصد، در  61محور  -همچنين سهم صنايع كشاورزي در كل صنعت، در كشورهاي كشاورزي .5

  . باشد درصد مي 37 توسعه  و رو بهگذار  كشورهاي درحال
  .از كسب و كارهاي كشور است% 30سهم كسب و كارهاي بخش كشاورزي در ايران، بيش از  .6
  

  عملكرد صنايع تبديلي و تكميلي كشاورزي -4-2
در ايجاد اشتغال و ، صنايع تبديلي كشاورزي كه در حوزه فعاليت وزارت جهاد كشاورزي مديريت مي شود

بررسي . رزي اثرگزار استسرمايه گذاري در فضاهاي روستايي و در نهايت جذب ماده خام توليدي كشاو
نشان مي دهد  )1396، بهزادنسب(ابطه با عملكرد كمي صنايع تبديلي و تكميلي كشاورزي ردر صورت گرفته 

 6965 صادر شده كه تعدادصنايع مذكور  تأسيسفقره جواز  24319 تعداد، كه تا پايان برنامه پنجم توسعه
و  تأسيسفاصله زيادي ميان صدور جواز ، شاخص ها در كليه. به توليد رسيده است) درصد 29(واحد آن 

 32.6، درصد از اشتغال 3.3، درصد از سرمايه ثابت 22.4، بر اين اساس. واحدهاي به توليد رسيده وجود دارد
در واحد ، صادره تأسيسدرصد از جذب ماده خام پيش بيني شده در جوازهاي  31.3درصد از ظرفيت توليد و 
كل واحدهاي  ظرفيت، 1394در پايان سال ، مطابق اين اطالعات. حقق شده استهاي به توليد رسيده م

ميليون تن بوده كه امكان جذب حدود  34حدود  )واحد 6965(فرآوري صنايع تبديلي و تكميلي كشاورزي 
و  )درصد 43(بيشترين ارقام متعلق به صنايع تبديلي زراعي است . ميليون تن ماده خام كشاورزي را دارد 43

هزار  101اين صنايع بالغ بر . قرار مي گيرند )درصد 20(و دامي  )درصد 30(عد از آن صنايع تبديلي باغي ب
كه به طور طبيعي بخش مهمي از آن در فضاهاي روستايي قرار دارد  فرصت شغلي مستقيم ايجاد نموده است

را معادل خانوار در نظر گرفته و  چنانچه اين ميزان افراد شاغل. جذب شده اند آنهاو از جوانان روستايي در 
هزار نفر به صورت مستقيم در صنايع تبديلي و  300معيشت بالغ بر ، نفر فرض نماييم 3بعد هرخانوار را 

به اين ارقام بايد . شده است تأمين، تكميلي كشاورزي كه تحت مديريت وزارت جهاد كشاورزي مي باشد
را نيز خدمات فروشگاهي و غيره ، نظير حمل و نقله از صنايع اشتغال غير مستقيم ناشي از فعاليت اينگون

هزار ميليارد  66عالوه بر اين حدود . اضافه نمود كه در مجموع در فضاي كسب و كار كشور اثربخش بوده است
ميليون تن ماده خام  42ميليون تن ظرفيت توليد كه حدود  34ريال سرمايه گذاري براي ايجاد حدود 

  .صورت گرفته است، مي كند كشاورزي را جذب
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 1394و واحدهاي به توليد رسيده صنايع تبديلي و تكميلي تا پايان سال  تأسيساطالعات جوازهاي : 4جدول 

  موضوع
  واحد به توليد رسيده  ستأسيصدور جواز 

  تعداد
  سرمايه ثابت

  )ميلياردريال(
  اشتغال

  )نفر(
  ظرفيت

  )هزار تن(
  جذب مواد خام

  )هزار تن(
  تعداد

  سرمايه ثابت
  )ميليارد ريال(

  اشتغال
  ظرفيت

  )هزار تن(
  جذب ماده خام

  )هزار تن(
 7552 6407 27584 19418 2082 36501 30759 114929 108950 8904  باغي

 12724 10558 29675 21246 1395 42407 33068 80789 82677 4616  دامي

 14937 11240 35181 18506 3004 35611 27375 96996 82406 9628  زراعي

 1296 536 4445 2384 182 8056 1780 10436 8507 429  شيالتي

 6062 5633 4557 4112 302 13529 12540 10971 10754 742  خوراك دام و طيور

 42572 34374 101442 65666 6965 136104 105522 3141121 293294 24319  جمع
  )1396، بهزادنسب: منبع(
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 34به حدود  1382ميليون تن در سال  14ع ظرفيت واحدها از حدود ومجم، طبق نتايج اين بررسي
 42حدود ميليون تن به  29در همين حال ظرفيت جذب ماده خام از حدود . ميليون تن افزايش يافته است

 80.7به  49.1نيز از ) ضريب تبديل(درصد تبديل ماده خام به محصول صنعتي . ميليون تن رسيده است
  .درصد افزايش يافته است

  تحوالت ظرفيت توليد و ظرفيت جذب مواد خام در صنايع تبديلي و تكميلي به تفكيك زيربخش: 5جدول 

  زيربخش  رديف
  ظرفيت توليد واحدها

  )هزار تن(
  ظرفيت جذب ماده خام در واحدها 

  )هزار تن(
  )4(درصد تبديل

1382)1(  1394  1382  1394)3(  1382  1394  
  80.7  49.1  42572  28808  34374  14121  جمع  1
  86.1  64.7  18786  6459  16191  4183  )2(دامي  2
  75.2  46.4  14938  18159  11240  8425  زراعي  3
  84.8  33.6  7552  3639  6407  1225  باغي  4
  41.3  52.3  1296  550  536  288  شيالتي  5

  )1396، بهزادنسب: منبع(
  .به عنوان سال پايه برنامه چهارم توسعه در نظر گرفته شده بود 1382سال ) 1(
مجزا ذكر شده بود، در  1394زيربخش خوراك دام و طيور كه در آمار سال ، سال مذكور 2تقسيمات زيربخش ها در  سازي براي يكسان) 2(

  .زيربخش دامي ادغام گرديد
  .و آخرين آمار در دسترس مي باشد اين سال به عنوان سال پايه برنامه ششم در نظر گرفته شده) 3(
  درصد تبديل ماده خام به محصول صنعتي) 4(

  
درصد جذب ماده خام از كل محصول ، موازات افزايش ضريب تبديل ماده خام به محصول صنعتي به

 1394درصد در سال  38.5به  1382در صد در سال  31.1توليدي كشاورزي كشور نيز افزايش يافته و از 
با وزارت باتوجه به اينكه اين درصد ها فقط مربوط صنايع تبديلي و تكميلي كشاورزي مرتبط . رسيده است

جهاد كشاورزي است و ساير صنايع مرتبط با نهادها و وزارتخانه هاي ديگر را در بر نمي گيرد، لذا درصد جذب 
  .ماده خام كشاورزي در كل صنايع بيشتر از اين خواهد بود
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 )پذير اقشار آسيب سازي اي، توسعه روستايي و توانمند توازن منطقه(اين قانون  5در بخش  27و  26مفاد ماده 
موارد ذيل از جمله مفادي است كه توسعه ، در اين برنامه. از منظر توسعه روستاهاي كشور قابل توجه مي باشد

  :را مورد توجه قرار داده است روستايي و صنعت در روستاها
اي و تقويت اقتصاد روستايي و توسعه اقتصاد  دولت مكلف است در راستاي برنامه ريزي منطقه .1

ها و  هزار روستا با توجه به استعداد صادرات محور در طول اجراي قانون برنامه هر سال، در پنج
، با مشاركت نيروهاي محلي و با اقتصادي آن منطقه –هاي بومي و محيطي و قابليت محلي   ظرفيت

بهره گيري از تسهيالت بانكي، حمايت هاي دولتي و سرمايه گذاري بخش خصوصي، برنامه توسعه 
اقتصادي و اشتغالزايي آن روستاها را به وسيله سازمان استان تهيه كند و به تصويب شوراي توسعه و 

د روستاهاي سهميه استاني را تا سه ماه سازمان موظف است تعدا. برنامه ريزي استان مربوط برساند
 .)27قسمت الف ماده  1بند ( اول سال اول اجراي قانون برنامه اعالم نمايد

توسعه حداقل پنجاه و چهار خوشه كسب و كار روستايي، بهره برداري و ساخت نود و هشت ناحيه  .2
روستا و مناطق  صنعتي روستايي و ايجاد يك ميليون و نهصد و چهار ده هزار فرصت شغلي در

هاي  هاي اقتصادي رقابت پذير و صادرات گرا از طريق بخش عشايري از طريق احداث و توسعه بنگاه
 .)27قسمت الف ماده  4بند ( خصوصي و تعاوني

حمايت از توسعه ظرفيت صادراتي صنايع تبديلي و تكميلي بخش كشاورزي مانند كارخانجات  .3
محصوالت كشاورزي با توجه به مزيتهاي طبيعي،  بندي ستهطيور و آبزيان و صنايع ب، خوراك دام

  .)31بند ذ ماده ( نسبي و رقابتي اين صنايع
اعتباري به تشكل هاي  –تكميل زنجيره توليد محصوالت كشاورزي از طريق اعطاي كمكهاي فني  .4

  .)31بند ر ماده (فراگير كشاورزي و روستايي 
تكميلي و نگهداري ، صنايع تبديلي، ي ارزشايجاد زمينه گسترش و تكميل زنجيره ها -الف .5

بند الف (انبارهاي فني چند منظوره  سردخانه و، محصوالت اساسي كشاورزي در قطب هاي توليدي
   .)33ماده 

به منظور حمايت از بخش كشاورزي، پايداري توليد، توسعه صادرات و رقابت پذيري و كاهش قيمت  .6
و ارتقاي فناوري و اصالح ساختار صنايع كشاورزي، دولت تمام شده و حمايت از بازسازي و نوسازي 

موظف است ضمن تهيه طرح مطالعات جامع كاهش ضايعات كشاورزي و نيز طرح آمايش صنايع 
تبديلي و نگهداري محصوالت كشاورزي با سياستگذاري و برنامه ريزي هماهنگ نسبت به حمايت 

ن به ويژه گسترش صنايع تبديلي و نگهداري هدفمند از ساماندهي و استقرار صنايع پيشين و پسي
  .)60ماده ( محصوالت اساسي كشاورزي توسط بخش غير دولتي در قطبهاي توليدي اقدام كند
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بخش هاي ديگري از قانون برنامه ششم توسعه و همچنين مفاد مورد توجه در ، عالوه بر موارد فوق الذكر
اختصاص و خوشه هاي كسب و كار ايي و صنايع كشاورزي برنامه اقتصاد مقاومتي نيز به مقوله توسعه روست

  .يافته است كه در اين نوشتار كوتاه امكان پرداختن به همه اين موارد نيست
  
  گيري و پيشنهاداتنتيجه، بندي جمع - 5

  تحليل يافته هاو  بندي جمع -1- 5
با هدف تحليل آثار توسعه صنايع مرتبط با كشاورزي در فرآيند توسعه روستايي در كه حاضر  مطالعات

هاي برنامه ريزي اقتصاد كشاورزي و توسعه روستايي پژوهش مؤسسهمصوب شوراي پژوهشي  چارچوب برنامه
چگونه بر توسعه ، رونق صنايع مرتبط با كشاورزي: ال است كهپاسخ به اين سو در صدد، به انجام رسيده

  روستايي كشور اثرگذار خواهد بود؟
  :دو حوزه ذيل مورد بررسي قرار گرفت، سوالاين براي پاسخ به 

 ؛اثرات توسعه صنايع مرتبط با كشاورزي در توسعه روستايي بررسي مفهومي و تحليل نظري رابطه و .1
سعه صنايع مرتبط با حوزه عمل وزارت جهاد كشاورزي در برخي بررسي اثرات قابل تشخيص تو .2

 .شاخص هاي توسعه روستايي كشور
درصد  25.9(ميليون نفر  20.7جمعيت روستانشين كشور حدود ، 1395سال  آمار نشان مي دهد كه در

. نفر است 3.4در اين سال، بعد خانوار روستايي برابر . خانوار مي باشد 6038095معادل  )از جمعيت كل كشور
ساله و بيشتر  10نسبت اشتغال جمعيت . ميليون نفر شاغل هستند 5.9حدود ، از مجموع جمعيت روستايي

 34.2و براي كل كشور معادل  33.4اين شاخص براي مناطق شهري برابر . درصد است 36.3روستايي برابر 
اين رقم . درصد مي باشد 9.3رابر ساله و بيشتر روستايي ب 10همچنين نرخ بيكاري در جمعيت . درصد است

سهم اشتغال . درصد محاسبه شده است 12.3و براي كل كشور معادل  13.3براي جمعيت شهري برابر 
 25.1و  25.9درصد و سهم اشتغال صنعت و خدمات به ترتيب برابر  49كشاورزي در نقاط روستايي معادل 

درصد و براي  60.4و  34.5، 5.2ه ترتيب معادل اين شاخص ها براي مناطق شهري ب. درصد اعالم شده است
نرخ اشتغال ناقص در نقاط ، محاسبات مورد اشاره براساس. درصد است 50.6و  32.1، 17.3كل كشور برابر 

  . است )درصد 8.1(باالتر از اين شاخص در نقاط شهري  )درصد 14.9(روستايي 
روستايي با انتخاب هاي اقتصادي جامعه  مناطقتوسعه بررسي هاي نظري اين پژوهش نشان مي دهد كه 

اين انتخاب ها در واقع در زمره ، يافته هاي نگارنده براساسگره خورده و از نظر بسياري از انديشمندان و 
لذا ، مضامين كارآفريني روستايي قرار مي گيرد و از آنجا كه در اين نوشتار مقوله كشاورزي مورد نظر مي باشد
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عوامل تعيين كننده كارآفريني در بخش كشاورزي با سه مقوله توسعه . است تأكيدرد كارآفريني كشاورزي مو
صنعت و تنوع تقاضا ، توسعه فني و پديده جهاني شدن گره خورده و متكي به ساختارهاي كشاورزي، اقتصادي

ستني با بايد در نظر داشت كه كار آفريني موفق در بخش كشاورزي مناطق روستايي مستلزم پيوند ناگس. است
بخش صنعت يعني صنعتي كردن كشاورزي است چون بين بخش هاي صنعت و كشاورزي ارتباطات پيشين و 

در اين . توسعه هركدام از اين بخش ها در گرو توسعه بخش ديگر است، به عبارت ديگر. پسين وجود دارد
صنايع كشاورزي به آن . باشدصنايع كشاورزي از اهميت بااليي برخوردار است و داراي نقش بارزي مي ، مفهوم

شود كه ارزش ايجاد شده حاصل از فعاليت آنها موجب ايجاد ارزش افزوده از طريق بخش از صنايع اطالق مي
لذا اين صنايع زير مجموعه اي از بخش توليدي هستند كه فرآوري و . شودفرآوري در مواد خام كشاورزي مي

  .آبزيان و جنگل را برعهده دارند، ل از كشاورزياي حاصعمل آوري مواد خام و محصوالت واسطه
ميان مولفه هاي تشكيل دهنده حيات روستايي ، همانگونه كه در مباحث اين پژوهش تصريح شده است

پيوند عميق وجود دارد و صنعت به عنوان يكي از عرصه هاي اقتصادي در رابطه با كشاورزي داراي نقش 
تاًثير قابل كه كشاورزي قادر است براي افراد زيادي اشتغال ايجاد نمايد . بارزي در اين پيوندها مي تواند باشد

صنايع روستايي كاربر را در مي تواند  كشاورزيهمچنين توليدات . روستائيان دارد درآمدتوجهي بر افزايش 
كشاورزي زماني كه بخش . آورد مينه اشتغال بيشتر را فراهم ميزنيز اين مهم  كهدهد  روستايي رواج  مناطق

در حقيقت توسعه . نمايد تأمينتواند توليد بعضي از مواد اوليه مورد نياز بخش صنعت را  مي -يابد توسعه مي
بخش كشاورزي منجر به توزيع مجدد درآمدها به سود بخش روستايي است و در اين راستا صنعتي شدن 

در اين . روستائيان را افزايش دهد درآمد - هاي جديد روستا مي تواند با تخصيص مجدد منابع به سود بخش
طوريكه در ه ب، داشته باشدنيز فرايند صنعتي شدن روستا مي تواند تاًثير بسزايي در توسعه بخش كشاورزي 

تقاضا براي محصوالت كشاورزي بويژه مواد غذايي افزايش ، هادرآمدجريان صنعتي شدن با افزايش سريع 
رشد تسهيالت جانبي و تنوع مصرف در مناطق ، نوسازي كشاورزي، بدين ترتيب ضمن ايجاد اشتغال. يابد مي

  . گردد روستايي محقق مي
در روند توليد تا بازاررساني محصوالت كشاورزي به مثابه حلقه هايي از يك ، صنايع مختلف كشاورزي

 .كمك مي كندزنجيره عمل مي كند و به خلق ارزش افزوده و جلوگيري از ضايعات محصوالت كشاورزي 
ه ريزي و عملياتي مبرنا، تحليل )تأمينيا (م زنجيره ارزش و زنجيره عرضه وامروزه اين روند در قالب مفه

زنجيره ارزش غذايي ، يكي از جلوه هاي بارز زنجيره ارزش مرتبط با روستاها و بخش كشاورزي. شود مي
كه  آنهاارزش افزاي متوالي طيف كاملي از مزارع و مؤسسات و فعاليت هاي "پايداراست كه عبارت است از 

محصوالت غذايي خاص قابل عرضه به مصرف كننده نهايي نموده و دور  مواد خام كشاورزي توليد و تبديل به
ريز مواد پس از مصرف را در مسير سودمند براي جامعه هدايت مي كند و از تهي شدن منابع طبيعي اوليه 
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و خلق ارزش افزوده در هر پيوند از زنجيره مي باشد كه يك زنجيره ارزش مربوط به ايجاد  ."دوري مي جويد
  . مزيت رقابتي براي صنايع در زنجيره محسوب مي شود

محورهاي به ، در يك زنجيره، همانگونه كه چارچوب مفهومي زنجيره ارزش غذايي پايدار نشان مي دهد
  : هم پيوسته ذيل به صورت يكپارچه مي تواند مورد توجه قرار گيرد

 د محصوالت كشاورزي؛تولي .1

 جمع آوري محصوالت توليدي؛ .2

 فرآوري محصوالت جمع آوري شده؛ .3

 .توزيع كاالهاي توليدي در سطح بازار ملي و بين المللي .4
هاي غذايي باعث برقراري  فرآورده تأمينتوسعه صنايع كشاورزي در راستاي زنجيره ، مطابق تحليلي ديگر

  : كه برخي از مصاديق آن عبارتند از شوند ها و منابع مي توازن در توزيع فرصت
هاي غذايي  هاي كوچك و متوسط كه تعداد آنها در زنجيره فرآورده رعايت مالحظات مربوط به بنگاه .1

  زياد است؛
  .ها و جمعيت اي در استقرار فعاليت بهبود توازن منطقه .2

يك جانبه به  به جاي توجه، در رويكردهاي نوين به توسعه اقتصادي در بخش كشاورزي و روستايي
بر توسعه كسب و كار كشاورزي بويژه در فضاهاي ، گسترش اراضي زير كشت و افزايش توليد در كشاورزي

سهم ، تجربه كشورهاي مختلف، همزمان با روند توسعه براساس. بيشتري صورت مي گيرد تأكيدروستايي 
و كارهاي كشاورزي در   كسبيابد ليكن سهم  نسبي كشاورزي از توليد كل و اشتغال طي زمان كاهش مي

درصد و سهم  39درآمد  سهم كشاورزي در كشورهاي كم. اشتغال و توليد روند رو به رشدي داشته است
توسعه، اين  با افزايش درآمد در كشورهاي روبه . درصد از توليد داخلي است 22وكارهاي كشاورزي،  كسب
درصد تنزل يافته  8ش بيشتر درآمد، سهم كشاورزي به رسند و با افزاي درصد مي 32و  16ها به ترتيب به  سهم

 13و  1ها در آمريكا به ترتيب،  اين سهم. كند درصد كاهش پيدا مي 27وكارهاي كشاورزي به  و سهم كسب
در  و درصد 61محور  -همچنين سهم صنايع كشاورزي در كل صنعت، در كشورهاي كشاورزي. درصد است

سهم كسب و كارهاي بخش كشاورزي در ايران، . باشد درصد مي 37 سعهتو  گذار و رو به كشورهاي درحال
  .از كسب و كارهاي كشور است% 30بيش از 

در ايجاد اشتغال و ، صنايع تبديلي كشاورزي كه در حوزه فعاليت وزارت جهاد كشاورزي مديريت مي شود
اين صنايع . ار استذي اثرگسرمايه گذاري در فضاهاي روستايي و در نهايت جذب ماده خام توليدي كشاورز

هزار فرصت شغلي مستقيم ايجاد نموده است كه به طور طبيعي بخش مهمي از آن در فضاهاي  101بالغ بر 
چنانچه اين ميزان افراد شاغل را معادل خانوار . جذب شده اند آنهاروستايي قرار دارد و از جوانان روستايي در 
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هزار نفر به صورت مستقيم در صنايع  300معيشت بالغ بر ، فرض نماييم نفر 3در نظر گرفته و بعد هرخانوار را 
به اين ارقام . شده است تأمين، تبديلي و تكميلي كشاورزي كه تحت مديريت وزارت جهاد كشاورزي مي باشد

ز خدمات فروشگاهي و غيره را ني، بايد اشتغال غير مستقيم ناشي از فعاليت اينگونه از صنايع نظير حمل و نقل
هزار  66حدود  ،عالوه بر اين. اضافه نمود كه در مجموع در فضاي كسب و كار كشور اثربخش بوده است

ميليون تن ماده خام  42ميليون تن ظرفيت توليد كه حدود  34ميليارد ريال سرمايه گذاري براي ايجاد حدود 
ي فرآوري رفيت واحدهامجموع ظ، طبق نتايج اين بررسي. صورت گرفته است، كشاورزي را جذب مي كند

افزايش  1394در سال ميليون تن  34به حدود  1382ميليون تن در سال  14از حدود  محصوالت كشاورزي
ميليون تن رسيده  42ميليون تن به حدود  29در همين حال ظرفيت جذب ماده خام از حدود . يافته است

درصد افزايش يافته  80.7به  49.1از نيز ) ضريب تبديل(درصد تبديل ماده خام به محصول صنعتي . است
درصد جذب ماده خام از كل محصول ، به موازات افزايش ضريب تبديل ماده خام به محصول صنعتي. است

 1394درصد در سال  38.5به  1382در صد در سال  31.1توليدي كشاورزي كشور نيز افزايش يافته و از 
ربوط صنايع تبديلي و تكميلي كشاورزي مرتبط با وزارت باتوجه به اينكه اين درصد ها فقط م. رسيده است

جهاد كشاورزي است و ساير صنايع مرتبط با نهادها و وزارتخانه هاي ديگر را در بر نمي گيرد، لذا درصد جذب 
در رونق اشتغال و سرمايه گذاري ، تحوالت مذكور. ماده خام كشاورزي در كل صنايع بيشتر از اين خواهد بود

  .اثرگذار بوده است در روستاها
از جمله (مباحث توسعه روستاها در ارتباط با توسعه صنايع ، در چارچوب قانون برنامه ششم توسعه

صنايع كشاورزي در هرچه بيشتر مورد توجه قرار گرفته و بستر قانوني الزم براي اثربخشي  )صنايع كشاورزي
  .توسعه كسب و كار روستايي را فراهم كرده است

  
  ه گيرينتيج -2- 5

  :نتايج ذيل را مي توان بيان كرد، بررسي هاي اين پژوهش بندي جمعاز 
همچنان بخش قابل توجهي از جمعيت كشور در روستاها زندگي مي كنند و معيشت حدود نيمي از  .1

له صنايع مرتبط با مختلف از جمدرصد نيز به صنايع  25اين جمعيت وابسته به كشاورزي و حدود 
 . كشاورزي است

ميان مولفه هاي تشكيل دهنده حيات روستايي پيوند عميق وجود دارد و صنعت به عنوان يكي از  .2
 .عرصه هاي اقتصادي در رابطه با كشاورزي داراي نقش بارزي در اين پيوندها مي تواند باشد
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وم زنجيره ارزش و زنجيره ميان صنايع كشاورزي و رونق كسب و كار روستايي در چارچوب مفه .3
ارتباط قوي ديده مي شود و از اين منظر مي توان توسعه صنايع كشاورزي را عامل مهمي در ، عرضه

 .توسعه كسب و كار روستايي تلقي نمود
هاي غذايي باعث برقراري توازن در توزيع  فرآورده تأمينتوسعه صنايع كشاورزي در راستاي زنجيره  .4

هاي كوچك و متوسط كه تعداد آنها در  له رعايت مالحظات مربوط به بنگاهها و منابع از جم فرصت
ها و جمعيت  اي در استقرار فعاليت بهبود توازن منطقه هاي غذايي زياد است و زنجيره فرآورده

  .شود مي
رويكردهاي نوين به توسعه كسب و كار كشاورزي كه صنايع كشاورزي و خدمات مرتبط به كشاورزي  .5

نويد رونق كسب و كار در روستاها و در نهايت توسعه پايدار روستايي را ، رار مي گيرددر زمره آن ق
 .مي دهد

نگهداري و ، فرآوري، بندي بسته، بندي و درجه سازي پاكيزه(توسعه صنايع مرتبط با كشاورزي  .6
ين نقش مهمي در كاستن از ضايعات و استفاده بهينه از زائدات كشاورزي دارد و از ا )بازاررساني

طريق به حفظ محصول و افزايش درآمد روستائيان و همچنين رونق كسب و كار جديد كمك 
  .كند مي

نشان از آن دارد كه كسب و ، نرخ باالي اشتغال ناقص در روستاها در مقايسه با مناطق شهري .7
 .شدكارهاي متكي به صنايع مي تواند نقش موثري در كاستن از اين نوع اشتغال در روستاها داشته با

در ايجاد ، صنايع تبديلي كشاورزي كه در حوزه فعاليت وزارت جهاد كشاورزي مديريت مي شود .8
اشتغال و سرمايه گذاري در فضاهاي روستايي و در نهايت جذب ماده خام توليدي كشاورزي اثرگذار 

 5.9هزار در مقابل  101(هرچند رقم اشتغال ايجاد شده در مقايسه با كل شاغالن روستايي . است
 مطلوب بوده وناچيز نشان مي دهد ولي در نوع خود ) موجود در روستاهاقيم تميليون نفر اشتغال مس

هزارنفر از روستاييان به صورت مستقيم و حجم قابل توجهي از مردم  300معيشت بالغ بر 
 . به صورت غير مستقيم به فعاليت اينگونه صنايع متكي است )روستانشين و شهرنشين(

پيوند عميقي ميان ، و همچنين برنامه هاي اجرايي اقتصاد مقاومتين برنامه ششم توسعه مفاد قانو .9
خوشه هاي كسب ، در اين چارچوب. توسعه صنايع كشاورزي با توسعه روستايي را برقرار نموده است

اين ظرفيت قانوني . قرار گرفته و براي آن برنامه هايي پيش بيني شده است تأكيدو كار صنعتي مورد 
مي تواند براي توسعه صنايع مرتبط با كشاورزي به نحو مطلوبي مورد استفاده قرار گيرد كه در نهايت 

 .به رونق كسب و كار روستايي كمك خواهد نمود
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  پيشنهادات -3- 5
  :موارد ذيل توصيه مي گردد، به اعتبار نتايج حاصل از اين بررسي

و  سازي پاكيزه(پيوند ناگسستني ميان توسعه صنايع مرتبط با كشاورزي ، امه ريزي هادر كليه برن .1
با رونق كسب و كار در روستاها مورد توجه  )نگهداري و بازاررساني، فرآوري، بندي بسته، بندي درجه

ه از استقرار اينگونه صنايع در داخل و يا نزديك روستاها و استفاد، در اين راستا. قرار داشته باشد
 .مي شود تأكيدنيروي جوان و مستعد ساكن در روستاها 

بيش از پيش مورد توجه  )صنايع و بازرگاني، خدمات(توسعه كسب و كارهاي مرتبط با كشاورزي  .2
بخش كشاورزي قرار گيرد و اينگونه كسب و كارها در فضاي روستايي مستقر شود و اولويت آن نيز 

 .به جوانان روستايي داده شود
تحقق مفاد مندرج در برنامه ششم توسعه بويژه در باره زنجيره ها و خوشه هاي كسب و كار در براي  .3

 . فضاهاي روستايي اهتمام الزم صورت پذيرد

، در مراحل توليد(برنامه كاهش ضايعات محصوالت كشاورزي و استفاده بهينه از زائدات كشاورزي  .4
توسعه صنايع مرتبط با كشاورزي ، اين برنامه در. با جديت تدوين و اجرا گردد )برداشت و فرآوري

در فضاهاي روستايي در  )نگهداري و بازاررساني، فرآوري، بندي بسته، بندي و درجه سازي پاكيزه(
 .اولويت قرار گيرد

رويكرد اصولي اين برنامه . برنامه جامعي براي جبران اشتغال ناقص در روستاها تدوين و اجرا شود .5
گردشگري و ، صنايع دستي(ت هاي مكمل و فعاليت هاي خانوار محور جديد تواند رونق فعالي مي

 .باشد )توليد خوراكي هاي سنتي استاندارد
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