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محورهای مورد بحث 

مروری بر آمارهای مرتبط با موضوع ✓
تعاریف و مفاهیم ✓
بنگالدشازتجربهدوارائه✓
نتیجه گیری از دو تجربه✓
ایرانبرایدرسنامه✓



میلیون624بهشدهبینیپیشکهداردوجودمزرعهمیلیون656جهاندر2020سالدراستشدهبرآورد❖
.می یابدکاهش2030سالتامزرعه

خردهمزرعهمیلیون500حدودحدوددرکهاستزدهتخمین(IFAD)کشاورزیتوسعهالمللیبینصندوق❖
تهیهمسئولودارندعهدهبهرانفرمیلیارد2تقریبامعیشتکهداردوجودتوسعهحالدرکشورهایدرمالکی

.هستندجهاندرشدهتولیدغذاییموادچهارمسهازبیش
کالتمشبهتوجهباکههستندمقیاسکوچککشاورزیبخشبردارانبهرهازبزرگیبخشدهدمینشانآمار❖

،ولیدتجدیدروشهایبکارگیری،فناوریدرگذاریسرمایه،مالیتامینقبیلاز)پاخردهکشاورزیبهمربوط
میمواجهمشکلباراکاروکسبمالیتامینوزندگیومعیشتتامین،(فروشبازارواالتماشینگیریبکار

رقابتدرکوچک مقیاس،بهره بردارانوکشاورزانحذفجایبهجهانکشورهایدرکهروستهمیناز.سازد
زایشافضمنتامی  کندحمایتکوچککشاورزانازمختلفروش هایبادولتبزرگ مقیاس،کشاورزانبانابرابر
راهمفرامنابعو زیستمحیطازصیانتوحفاظتوشغلایجادبرایمناسببسترهایغذایی،امنیتوتولید

.کند

(کوچک مقیاس)کشاورزان خرده پا 



(کوچک مقیاس)کشاورزان خرده پا 



میالدی2030سالدردرصد10میزانبهجهانیغذایکاهشاحتمالبارش،الگویدرتغییروهواشدنگرم باشدهپیش بینی
.داردوجودمیالدی20۵0سالدردرصد20ازبیشترو

.یابدافزایش20۵0سالدردرصد۸4تا3بینجهاندرغذاقیمت،بارشالگویدرتغییردلیلبهمی شودپیش بینی

ا واقعیت های مربوط به غذ

غذادرصد60افزایشبهنیازونفرمیلیارد9/7به2050سالدرجهانجمعیتافزایشپیشبینی-1

مدتدرکههستند،گرسنه(جهانجمعیتازدرصد9/8)نفرمیلیون690بهنزدیک2020سالدر-2
.استداشتهافزایشنفرمیلیون60تقریباسالنجپ

.منعطف پذیر و پایدار برای تامین غذا و معیشت داشته باشیم–الزمست سیستم زنجیره ارزش تاب آور 



FOOD WASTE INDEX,REPORT 2021، United Nations Environment Programme

.رودمیهدربهجهاندرشدهتولیدغذاییموادکلازیک سوم ازبیش

ضایعات غذا در جهان چقدر است ؟

 .کندتغذیهرانفرمیلیون 30ازبیشساالنهمی تواندبریتانیاغذاییضایعاتکلکهمی شودزدهتخمین،The Grocerگزارشطبق

چکار کنیم 
برای کاهش 

ضایعات ؟



ضایعات محصوالت کشاورزی ایران  چقدر است ؟

اصلیراهبردکشاورزیمحصوالتضایعاتکاهش:ماخذ
آموزشتحقیقات،سازمانغذایی،امنیتارتقاءدر

ترویجوکشاورزی



(کوچک مقیاس)کشاورزان خرده پا 

3.5در حدود 1393بر اساس نتایج سرشماری کشاورزی سال 

رند میلیون بهره بردار  با زمین در بخش زراعی و باغی وجود دا

میلیون هکتار زمین در اختیاار ایان تعاداد 16.5که در حدود 

بر اساس اطالعات مشااهده مای شاود کاه در . کشاورز است 

درصد بهره برداران در طبقاه بنادی کمتار از یاک 37حدود 

درصد از زمینهای کشااورزی را در 2.5هکتار هستند که تنها 

درصد بهره برداران در گروه یک تا کمتار از  38اختیار دارند و 

درصاد زمینهاای کشااورزی را در 17هکتار  قرار دارند که 5

اگر این دو گروه  بهره برداران کشاورزی را جازو. اختیار دارند

درصاد بهاره 75کشاورزان خرده پا در نظر بگیرم در حادود  

درصاد 19.5برداران کشاورزی را در  خود جای داده که تنهاا 

در بخاش زراعای از .زمینهای کشاورزی را از آن خود نموداند 

67میلیاون هکتاار در حادود 14.7میلیون بهره بردار با 2.5

5کمتار از )درصد بهره برداران زراعی در گروه کوچک مقیاس 

درصاد زمینهاای 16.5قرار داشته که تنها در حادود ( هکتار 

.زراعی را به خود اختصاص داده اند 

.خرده مالکی و کوچک مقیاسی جزو ویژگیهای کشاورزی ایران  است 



درصد هزار ریال 

420470100/0درامد کل خانوار روستایی در سال 99

15776837/5درامدهای متفرقه

9917523/6درامدهای متفرقه پولی

5859213/9درامدهای متفرقه غیر پولی

خدنوارردرآمدددرصدد37.5حدوددر
وظیدقدررمددان  مترقهد  رزروستنیی 
کدد شددادمددیمالحظدد .رسدد  ینررودد 

دسبدربنالیی سهممترقه درآمدان 
 ینررودخصاصنروستنییخنوارردرآمد 

یوربسدتگدیگدقعبدنرییب  .دررودان
درآمددان بد روسدتنییخنوارردرآمد
امنونددآوهدنرزبقخیک رس مترقه 
ووبدداد پنیدددرر ...وکمدد وینررودد 
دینبدیغییدقزمننطالدررس ممکن

مترقهدد درآمدددان بددنال سددهم .
درآمدکناشخطقوونپنیدرر رحتمنل
 .دادمیرفزریشررخنوارر

نیاز به پایداری 
معیشت که با 
پایداری تولید 

حاصل           
می شود 

....افزایش بهره وری  و –افزایش فناوری 



کاهش کانونهای تولید 



حکمرانی و ظرفیت سازی 

بینتتعامالوگیریتصمیمکهشودمیاطالقهاییسیستموفرآیندها،ساختارهابه(حکمروایی)حکمرانی
،اقتصادینهادهایطریقازقدرتوکارکردهااعمالعنوانبههمچنین.کندمیتعریفرامختلفذینفعان

لتیدونهادهایعملکردوساختارنحوهبه،هایزیرساختزمینهدر.شودمییادکشوریکسیاسیواجتماعی
.ستامرتبطخصوصیودولتیبخشمختلفذینفعانباآنهاتعاملنحوهوهازیرساختاجرایوتوسعهدر

تم هایسیسیافرآیندها،دانش،مهارت هاکسبیابهبودبرایاستفرآیندیکه،ظرفیت سازیباارتباطدر
.بگذاردتأثیرآناجرایوتصمیم گیرینحوهبرمی تواندحاکمیت،خاص

:اهداف زیر دنبال می شوددر ارتباط با زیرساختهاسازیظرفیت،زمینهدر

؛دولتینهادهایدرمربوطههایتوانمندیتقویت
ایجنتسایروشغلیفرصت هایبهبهتردسترسیبرایکم خدمتوآسیب پذیرگروه هایمهارت هایتوسعه

.زیرساخت هاتوسعهازحاصلمفید

برای زنجیره 
ضرورت 

دارد 

واحدهای محلی/ نهادهاظرفیت آموزش،توسعه خدمات مشاوره ای، کمک فنی، ارائه 



زنجیره ارزش حکمرانی 

وخدماتدهندگانارائه،فروشندگان،خریدارانبینروابطبهارزشزنجیرهحکمرانی
ایمحصولیکارائهبراینیازموردهایفعالیتمحدودهدرکهدارداشارهنظارتیموسسات

دررانیحکم.گذارندمیتأثیرآنبریاکنندمیفعالیتآننهاییاستفادهتاابتداازخدمات
ازبرخی،زنجیرهازنقطههردر.استزنجیرهطولدرکنترلاعمالتواناییوقدرتمورد

درسایرینکهکنندمیاعمالیا/وتنظیمراپارامترهاییموسسهیاسازمانیاهاشرکت
نجیرهزحکمرانیدرکلیدیپارامترهای.کنندمیاعمالومی گیرندقرارآنتاثیرتحتزنجیره

:ازعبارتندارزش

.شودمیمحصولمشخصاتوطراحیشامل:شودتولیداستقرارآنچه

اصریعنشاملتواندمیکهاستتولیدفرآیندهایتعریفشامل:استچگونهآنتولیدنحوه
ستزیاستانداردهایوکاراستانداردهای،کیفیتهایسیستم،استفادهموردفناوریمانند

.باشدمحیطی

.دارداشارهتدارکاتوتولیدریزیبرنامهبه:شودمیتولیدزمانیچهومقدارچه

.حکمرانی خوب باعث تاب آوری ، انعطاف پذیری و پایداری زنجیره ارزش می شود 



وتیدولنهادهایبینرسمیمشارکتعنوانبهکشاورزیکاروکسبیاکشاورزیخصوصی-عمومیمشارکتمدل
منافعنآدرکهشدهطراحیپایدارکشاورزیتوسعهاهدافبهدستیابیمنظوربهکهشدهتعریفخصوصیشرکای
وبودهسهیمآنمخاطراتوسرمایه گذاریدراست،شدهمشخصشفافمشارکت،ازشدهپیش بینیعمومی

.داردوجودفعالنقشکنندگان،مشارکتتمامیبرایPPPعمرپروژهمختلفمراحلدردارند،مشارکت

کشاورزی چیست؟( PPP)خصوصی-مدل مشارکت عمومی

Public Private Partenership

هایبانک،عمومیبودجهباآموزشیوتحقیقاتیموسسات،غیرمتمرکزوملیدولتیهایسازمان :عمومیشرکای
دولتیهایشرکتودولتی

نهادمردمسازمانهایوانفرادیکشاورزان،کشاورزانهایانجمن،کشاورزیکارهایوکسب:خصوصیشرکای
زیستمحیطازحفاظتوغذاییامنیتوغذاییموادایمنی،درآمدایجادوروستاییاشتغال :عمومیمنافع
غیرهوفروشیخرده،تولید،محصولبامرتبطکارهایوکسبیاهاشرکت :کشاورزیکارهایوکسب
حقوقیترتیباتیارسمیقراردادهاییانامهتفاهم :رسمیتوافق



چه پیامدهایی  دارد؟مشارکت، برای کشاورزان کوچک مقیاس در سیستم زنجیره عرضه کشاورزی

سترسددرکمیابمنابعبهتوجهبابازدهکردنحداکثروپذیریآسیبکاهشبرتمرکزبه
.می کندکمکمقیاسکوچککشاورزان

دهشانجامهایفعالیتازبیشتربودهمتناسبهمومتعادلهمکهمشارکتمنافعومزایا
.استانفرادی
PPPهربرایکارشروعدهد؛توسعهجداگانهصورتبهراهابرنامهتامی دهداجازهشرکابه

.بودخواهدپرهزینهبسیارشرکاازیک
برایزیرساختایجادودانشگذاریاشتراکسازی،ظرفیتایجادبهمنجرPPPمداخله

.ودبخواهداجتماعیمنافعدارایمدتبلنددرکهمی شودخصوصیمقیاسکوچککشاورزان

منافع 
خصوصی و 
اجتماعی 



مدلهای موفق حمایت از زنجیره عرضه مواد غذایی و کشاورزی(:PPP)خصوصی -مشارکت عمومی 

بخشیتوسعههایفعالیت
فنیکمک❖
بازاراطالعات❖
تحقیقاتانجام❖
مشترکپروژه❖

مالیمشارکت
کشاورزیترویجموسسهووزارتازوجوهی:عمومیصندوق❖
صادراتیا(محصولبرداشت)تولیدیمناطقمزرعه،فروشبرمالیات:کاالییصندوق❖



مدلهای موفق حمایت از زنجیره عرضه مواد غذایی و کشاورزی(:PPP)خصوصی -مشارکت عمومی 

بخشیتوسعههایفعالیت
فنیکمک❖
بازاراطالعات❖
تحقیقاتانجام❖
مشترکپروژه❖

مالیمشارکت
کشاورزیترویجموسسهووزارتازوجوهی:عمومیصندوق❖
صادراتیا(محصولبرداشت)تولیدیمناطقمزرعه،فروشبرمالیات:کاالییصندوق❖



موفقتجربه: مشارکت دولت برای ظرفیت سازی کشاورزان کوچک مقیاس

مقیاسکوچکزنبوردارانتجاریکشاورزیبرایموفقتجربه
راخردلمزرعهاطرافمحلدرعسلزنبورکلنی10000حدودمختلفمناطقزنبورداران❑

.دهندمیتشکیل
هفتهدرعسلکیلوگرم400داردکهخردلمزرعهکناردرکلنی170حدودزنبوردارهر❑

.کندمیبرداشت
.می کنندتولیدنظرموردمنطقهدرسالدرعسلتن3000حدودکوچکزنبورداران❑
.داردوجودکشوردرتجاریزنبوردار600-500،زنبوردار2500حدوداز❑
رادخر،زنبوردارانسازیظرفیتازحمایتوفنیتوصیه هایدولتی،کشاورزیترویجتیم❑

.دهدمیارائه
.داردولمحصبازدهدرغیرمستقیمتأثیرهمچنینوکندمیکمکافشانیگردهبهزنبورداری❑



موفقتجربه: مشارکت دولت برای ظرفیت سازی کشاورزان کوچک مقیاس

سود اشتراکیرویکرد
مالکین مزرعه فضای: 

فیزیکی در  اختیار 
زنبورداران کوچک 

. مقیاس قرار می دهند 

زنبوردارن کوچ مقیاس تولید 
( تولید تجاری)برای بازار دارند 



وفقتجربه م: مشارکت دولت برای ظرفیت سازی کشاورزان کوچک مقیاس

تواندمیسازیظرفیترویکردوفنیپشتیبانیطریقازPPPمداخله•
ارزشنوآورانهزنجیرهایجاددرمشارکتبهرامالکخردهکشاورزان
.نمایدتشویقسودآورکشاورزی

دلیلبهراخودمزرعهتولیداتتامیکندکمکدارانمزرعهبه•
.دهندارتقاافشانیگردهافزایش

ندفرآیوزنبورداران-کشاورزانبرایبرد-بردرویکردکلفرآیند•
.استملیغذاییزنجیره

PPPنوآورانهابتکارازراسالممحصوالتنهاییکنندگانمصرف•
.کنندمیدریافت

برد برای بازیگران زنجیره ارزش با مداخله هوشمندانه و نوآورانه  -بازی برد



ه موفقتجرب: کوچک مقیاسظرفیت سازی برای کشاورزان :دولتمشارکت 

Camellia Openskyمدلتوسطفناوریودانشانتشاربا هدف PPPمداخله School 

چایکوچکباغاتدر
.کندمیمنلیحمنی مقینسکاچ بنغدررنمینندرفننور روتشنربقر دول 

PPPفقآیند مقنمنتک درجنیی"رس چن صنع درفقدب منحصقOpenskyمدرس مدل"
.داندمیررئ رمقینسکاچ کنرچنییبنغدرررنب رردروشوفننور (چن ایئ )دولتی

نویبنغبسطاحدرک طار ب شد چن یالیدرفزریشبنعثشد رررئ آمازشدردبقونوپینمد•
.رس درشت رشددرصد41ینمقکز منطق 

ب PPPمدرخل بنک بادینازرر10.3کاچ صننیعدرشد فقآور چن یالید،2020سنلدر•
.ینف رفزریش2021سنلدرینازرر14.5

ورودطقیقرزوماد رهتصند وظقرزبدایپقدرخ ب هندرررخقد  منل بنغدرررنمدرخل رین•
.رس یاج هنبلآندرزوننمشنرک ک کشنورز جدیدشیا 

راحتی می توانند روند کشت چای را هم در تئوری و هم در عمل بدانند، مانند انتخاب انواع چای، راه اندازی نهالستان، تکنیک های کاشت چای کاران به 
.، هرس و کندن برگ های چای. نهال چای، آبیاری، زهکشی، کود دهی، مدیریت آفات



ه موفقتجرب: ظرفیت سازی برای کشاورزان کوچک مقیاس:مشارکت دولت

جمع آوری 
برگ سبز چای

برگ فرآوری
سبز چای



ه موفقتجرب: ظرفیت سازی برای کشاورزان کوچک مقیاس:مشارکت دولت

مدلبهمی تواندفنیحمایتمنحصربه فردرویکردباPPPمداخله•
نممکمقیاسکوچکمالکانکهجایی،کندکمکملیسطحدرکشاورزی

.باشندنداشتهدسترسیسنتیهایآموزشبهاست

کوچکمالکانمیانهمکاریوهماهنگیایجادباعثPPPرویکرد•
استممکنکهشودمیدولتیمقاماتبهاعتمادایجادهمچنینومقیاس

.نباشدمشاهدهقابلصورتاینغیردر

بهدسترسیکهکوچکمزارعسایربهاستممکن"بازآسمانمدل"•
.شودتکرار،استکمیابوقیمتگرانآنهابرایکشاورزیاطالعات

‘Open Sky Model’

او می هکتار می رسد، 60آغاز کرد که اکنون به 2001هکتار در سال 5چای را در است که کشت روستای سوناپاتیال در ساله، یک چای کار 55ماتیار رحمان، 
نمی توانستند بفهمند در صورت حمله آفات به بوته های چای چه قبالً . که چای کاران محل خود می توانند به درستی از مزرعه چای مراقبت کنندگوید  

.ارندی داقداماتی باید انجام دهند، اکنون به راحتی حمله آفات را مدیریت می کنند و گیاهان را به درستی تغذیه می کنند و در نتیجه عملکرد خوب



نتیجه گیری از دو تجربه موفق

دفرآیندردانشاشتراکوفنیپشتیبانیتقویتبهPPPمکانیسم
.می کندکمککشاورزیارزشزنجیره

ازمانسبهنسبتاعتمادبهبودومالکانخردهبینهماهنگیایجادباعث
.شودمیدولتیهای

درپایداریوبازدهبهره وری،کشاورزی،ارزشزنجیرهبهPPPمکانیسم
.می کندکمکملیمقیاس

افزایش دانش و فناوری
، افزایش سرمایه 

اجتماعی ، کمک به 
پایداری ، عملکرد ، 
بهره وری  در طول 

زنجیره ارزش 



درسنامه برای ایران 

کشاورزیمحصوالتارزشزنجیرهطولدرخصوصی–دولتیمشارکتمدلکردنعملیاتی
.استنیازهمبادوهرهمزمانکهاستمقتدرخصوصیبخشومقتدردولتوجودمستلزم
.است"اقتدارسازی"اولگامبنابراین

افتدمیناتفاقتوسعهاینکهایمان.استایمانبهنیازمقتدرخصوصیبخشودولتوجودبرای
.مدنیجامعهوخصوصی،حاکمیتیودولتیبخشسهاقتداربامگر

الگویکتواننمیاستمتفاوتمحصولومنطقهحسببرخصوصی–دولتیمشارکتالگوی
نیازمند.استعرصهدرحضورومیدانیتحقیقنیازمندالگوهاایناحصایوکردارائهواحد

باوداشتهکاربهایمانکهغیردولتیبخشهمودولتیبخشدرهماستتوسعه گرمحققان
(ترویجوآموزشمطالعه،تحقیق،ساختاردرتغییر)شوندمیدانواردانگیزه

–منطقه-محصولحسببر)استراهنقشهنیازمندخصوصی–دولتیمشارکتالگوی

خوبحکمرانیالگویو(کشاورزان




