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 مقدمه (1)

گی بین بخش های بررسی مشکالت کسب و کارهای خرد در بخش کشاورزی ایران گویای سطح پایین هماهن
کنندگان نهاده ها،  مختلف زنجیره عرضه می باشد. به عبارت دیگر ارتباط و هماهنگی ضعیفی بین تامین

فروشی، عمده فروشی و  تولیدکنندگان، صنعت فرآوری، صنعت انبارداری، صنعت حمل و نقل، شبکه های خرده
ی بین قیمت تولیدکننده و مصرف کننده مصرف کنندگان مشاهده می شود و این مسئله منجر به شکاف باال

محصوالت کشاورزی شده است. بنابراین، الزم است با استفاده از سازوکاری مناسب ارتباط بخش های مختلف 
زنجیره تولید به ویژه ارتباط بین تولیدکنندگان و صنایع وابسته را تقویت نمود. توسعه و تکمیل زنجیره های 

و مشکالت را رفع بر کشاورزی قراردادی می تواند بسیاری از این نارسایی ها ارزش محصوالت کشاورزی مبتنی 
 کسب و کارهای خرد در بخش کشاورزی را برطرف نماید. 

تولیدات کشاورزی به و حمایت از برای سالیان متمادی به عنوان ابزار سازماندهی  1کشاورزی قراردادی

یک توافق توان به عنوان  کشاورزی را میاین نظام ه است. ویژه برای کشاورزان خرد مورد استفاده قرار گرفت

های فرآوری و یا بازاررسانی برای تولید و عرضه های پشتیبان/بنگاه بین کشاورزان و شرکت

، تعریف نمود. در این شکل از قراردادها همواره خریدار در محصوالت کشاورزی تحت توافقات قبلی

کند. مبنای چنین ترتیباتی الزام قانونی از فنی حمایت کشاورزان را تقبل می ها و ارائه مشاورهقالب عرضه نهاده
شده و الزام سوی کشاورز برای فراهم نمودن یک کاالی خاص به مقدار مشخص و با استانداردهای کیفی تعیین

 قانونی از سوی شرکت پشتیبان برای حمایت از تولید کشاورز و خرید کاال است. 
ادی، یک شرکت تولیدی و فرآوری محصوالت کشاورزی با عقد قرارداد با کشاورزان و در کشاورزی قرارد

. کند  ها را به صورت تضمینی، توافقی و یا با فرمول قیمتی مشخص خریداری می تولیدکنندگان، محصوالت آن
شت و ی مراحل کاشت، دا ای در کلیه همزمان با خرید محصوالت کشاورزان، خدمات فنی، آموزشی، مشاوره

 شود.  برداشت با هدف ارتقای عملکرد کمی و کیفی محصول به کشاورزان تحت قرارداد ارائه می

های  دستورالعمل اجرایی توسعه کشاورزی قراردادی با کمک شرکتدر این راستا، 

با توجه به تنوع محصوالت مختلف، الگوی اجرایی یکسانی برای توسعه  تدوین گردیده است. پشتیبان/پیشرو

 محصوالت راهبردیزنجیره ارزش در مدیریت نقش باالیی  دولت از آنجایی کهاورزی قراردادی وجود ندارد. کش
محصوالت عالوه بر بخش خصوصی، دولت یا شرکتهای مباشر دولتی، اتحادیه ها و تعاونی ها این برای ، دارد
اما عمومی ترین الگوی اجرایی توسعه  .را داشته باشنددر خرید قراردادی توانند نقش پشتیبان و طرف قرارداد  می

توسعه کشاورزی قراردادی با کمک ارزآوری باال،  /ی برای محصوالت با ارزش افزودهکشاورزی قرارداد

 . است، که دستورالعمل تهیه شده با تمرکز بر این الگو تهیه شده استپشتیبان /های پیشرو شرکت

و همچنین تنظیم روابط بین قراردادی  کشاورزیای کمک به متقاضیان اجربه منظور  این دستورالعمل
اندرکارن  گزاران و دست های مختلف دولتی با بخش خصوصی و به ویژه ترسیم مسیر سیاست ها و بخش دستگاه

 بخش دولتی برای حمایت از اجرای درست این الگو تدوین شده است.
 
 

                                                 
1
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 یقرارداداورزی کشاهداف و انتظارات اجرای  (2)

اد ج، ایمحصوالت کشاورزی افزایش بهره وری و کیفیتدستیابی به قراردادی با اهداف توسعه کشاورزی 
 ،ای تولید برنامهتحقق ، ی معتبرکشاورزی، تولید محصول بر اساس استانداردها تولید بخش در و ثبات پایداری

هدایت  سایر  مدیریت و کاهش ریسک بازار محصوالت کشاورزی، تثبیت  و تضمین درآمد تولیدکنندگان بخش، 
ها و برنامه های مدیریت ریسک در طول زنجیره عرضه،  تنظیم بازار از طریق مکانیزم های بازار بدون  روش

         روز به انتقال دانش  وو مبادله  اتیکاهش حاشیه بازار، کاهش هزینه های عملی ،دخالت مستقیم دولت
رود اجرای  گیرد. انتظار می انجام می صوالت کشاورزی تولید کنندگان بخش و ایجاد ثبات در زنجیره عرضه مح

 شود: منتجکشاورزی قراردادی به نتایج ذیل  جامع
 (تیریمدی و انسان یروین، هیسرما، خاک، آب) دیتول عوامل از نهیبه استفاده .1

 یالتیتسه و یاعتبار استفاده بهینه از منابع مالی .2

 گذار / سرمایهپشتیبان و کشاورز از یواقع تیحما .3
 بازار ازین مستمر نیتامو  یفیک و یکم محصول دیتول یبرا هدفمنددرست و  یزیر برنامه امکان .4

 ها واسطه کمرنگ شدن نقش و عادالنه صورت به کشاورز از محصول ینیتضم دیخر .5

 محصول در کود و سم یایبقا کنترل و سالم محصول دیتول بر نظارت امکان .6

  آب مصرف در مالحظه قابل ییجو صرفه .7
  یواقع و قیدق آمار اساس بردرست  یزیر برنامه امکان و حیصح آمار یهته .8

 مزارع به ازین مورد یقاتیتحق یها افتهی انتقال و یتخصص و مشاوره آموزشمناسب برای  بستر جادیا .9

 مغفول یها تیظرف از یبردار بهره یبرا نیسرزم شیآما و یسنج امکان .11
  یواقع صورت به یاحتمال اتخسار برآورد و یدیتول محصوالت مهیب امکان .11

 او هیآت نیتام و دیتول در ارزشمند عامل کی عنوان به کشاورز مهیب یبرا مناسب بستر جادیا .12

 یخارج و یداخل یبازارها در موثر و مستمر حضور .13

کنترل  و کنترل آفات، های زیرزمینی کنترل آب، ی )احیاء زمینطیمح ستیز مسائل کامل تیرعا .14
 های کشاورزی( نهاده

  منطقه هر دانش سطح با متناسب ایدن روز مدرن یها یتکنولوژ انتقال .15

 از استفاده با موجود مشکالت رفع در برداشتن گام جهت نیمتخصص و دهیا صاحبان در زهیانگ جادیا .16
 کارخانجات و مزارع سطح به یجهان اتیتجرب انتقال و یداخل دانش

 باال برای کشور یارزآور .17

 مرمست و مولد اشتغال جادیا .18
 فروش محصول دغدغه بدون دیتول بر تمرکز جهت دکنندهیتول از موقع به و یکاف تیحما .19
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 تعاریف و مفاهیم( 3)

ها یا کسب و کارها است  ای از  فعالیت زنجیره عرضه کشاورزی شامل مجموعه :زنجیره عرضه کشاورزی

یا فرآورده های کشاورزی به بازار که از تامین نهاده های تولید شروع شده و تا مرحله تحویل و عرضه محصول 
هاى مواد، اطالعات و مالى به یکدیگر مرتبط وسیله جریان داخلی یا بین المللی خاتمه می یابد. این عوامل به

  شوند. مى

 ریزنج صورت به صنعت کی در که است اتیعمل از یا مجموعه ارزش رهیزنج: زنجیره ارزش کشاورزی

 حلقه، هر در و کنندیم عبور رهیزنج نیا یهاحلقه از محصوالت. شود منجر ارزش قخل به تا ردیگ یم انجامگونه 
( دولت ژهیو )به ها آن بهخدمات دهندگان  کنار در رهیزنج یاجزا تیفعال. شودیم افزوده یینها محصول به یارزش

 به زش مربوط. مدیریت زنجیره ارشودیم موجب را صنعت کی یریپذرقابت عدم ای یریپذرقابت درمجموع

 زنجیره در صنایع برای رقابتی مزیت یک که باشد یم زنجیره از پیوند هر در افزوده ارزش خلق و ایجاد

 .شود یم محسوب

 کشاورزان و تولیدکنندگاناست که از طریق آن  تولیدروشی از کشاورزی قراردادی، : کشاورزی قراردادی

کشاورزی اقدام  محصوالت گذار نسبت به تولید سرمایه پشتیبان یایک کشاورزی از طریق عقد قرارداد با 
همزمان با خرید محصوالت شود  پشتیبان متعهد می ،با هدف ارتقای عملکرد کمی و کیفی محصول. نمایند می

در را ای  ، خدمات فنی، آموزشی، مشاورهصورت تضمینی، توافقی و یا با فرمول قیمتی مشخصبه  کشاورزان
 . نمایداشت و برداشت به کشاورزان تحت قرارداد ارائه ی مراحل کاشت، د کلیه

ریزی و اقتصادی و دبیری  کارگروهی است که به ریاست معاون برنامه: کارگروه ملی کشاورزی قراردادی

بانک یا موسسه عامل، سازمان نظام مهندسی  رت جهاد کشاورزی با عضویت نمایندگاندفتر امور اقتصادی وزا

، معاونت کشاورزی ایران اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکمیسیون کشاورزی یعی کشور، کشاورزی و منابع طب
ها )از  ها و سازمان سایر وزارتخانه و های موفق در حوزه کشاورزی قراردادی ، تعدادی از شرکتتوسعه بازرگانی

اهد امور اقتصادی و دارایی( حسب مورد  تشکیل خو های تعاون، کار و راه اجتماعی، صمت و خانه جمله وزارت
  شد.

لیدی، بازرگانی متقاضی اجرای کشاورزی قراردادی است که به صورت شرکتی تو  مجری طرح: پشتیبان یا

 کند. در قالب صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی فعالیت می بنیان و یا یا دانش

به  کشاورزی 2مراکز خدمات توسعه کسب و کارهای :کشاورزی مراکز خدمات توسعه کسب و کارهای

مجری طرح با  ها به عهده خواهند داشت. عنوان بازوی اجرایی و عملیاتی وظیفه اجرایی و نظارت را در استان
اقدام به جذب، به کارگیری و آموزش تعدادی از تعداد تأمین کنندگان تحت قرارداد خود،  توجه به پراکندگی و

 نماید.     میتولیدکنندگان ، آموزش و نظارت بر تولید به ای تخصصیه    برای ارائه مشاوره افراد متخصصاین 

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی با هماهنگی و همکاری معاونت  ناظر اجرای طرح:

به عنوان ناظر بر حسن اجرای تعهدات مجریان و با کمک مجری دفتر امور اقتصادی  /ریزی و اقتصادی برنامه 
می باشد. مراکز خدمات توسعه کسب و کارهای کشاورزی به عنوان بازوی اجرایی  یقراردادای کشاورزی ه طرح

 ها به عهده خواهند داشت. و عملیاتی وظیفه اجرایی و نظارت را در استان

                                                 
2
 Business Development Services= BDSs 
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ارزش تامین کننده منابع مالی زنجیره مالی به عنوان موسسات عامل کلیه بانکها و موسسات  موسسات عامل:

 د.نمبتنی بر کشاورزی قراردادی را شامل می شو

اشخاص حقیقی و یا حقوقی که شخصا به صورت مستقیم  و یا از طریق تشکل  دهنده: تولیدکننده/ پرورش

 تولیدی معینی بر اساس قرارداد به تولید می پردازند.

ر زمینه گیاهی، حیوانی و وری شده و محصوالت درجه اول بدست آمده دآهر نوع محصول خام، فر محصول:

 .شود را شامل می شیالتی

 ها سامانهشود. این  ایجاد میکشاورزان قراردادی اطالعات  و نظارت بر با هدف ثبتکه  یایه سامانه :سامانه

 معرفی خواهد شد. و با تایید وزارت جهاد کشاورزی بخش خصوصی توسط بخش 
 

 واحدهای مشمول( 4) 
 چارچوب کشاورزی قراردادیو تولیدکنندگان محصول که در   ، مجریان های این الگو حمایتواحدهای مشمول 

، عشایر، و آبزیان طیور، ، باغ، شیالت، دامت)زراعمرتبط با کشاورزی و صنایع وابسته های مختلف  در حوزه
های مختلف  در استان دار کشاورزی های ارزش اولویت زنجیره بر اساسازرگانی، مکانیزاسیون، صنایع و فرآوری( ب

های عرضه و ارزش  سازی زنجیره بهینه و . این حمایت ها به منظور ایجاد، تکمیل، توسعهباشند کنند، می عمل 
 انجام می گیرد. محصوالت کشاورزی 

و صنایع تبدیلی و تکمیلی دارای  کشاورزیتولیدی و بازرگانی خدماتی، های پیشرو  ها، الزاماً شرکت مجری طرح
باشند.  گردند، می بندی و فرآوری که منجر به ایجاد ارزش افزوده بر روی محصول می خطوط تولید، بسته

بایست  مجری میهای دارای سابقه فعالیت با توان و سابقه صادراتی در اولویت قرار خواهند داشت.  شرکت
 .برداری و دیگر مجوزات قانونی الزم را داشته باشد ی بهره پروانه

 

 فرآیند اجرایی( 5)
سازمان جهاد اقتصادی امور ریزی و  درخواست خود را به معاونت برنامهاجرای کشت قراردادی متقاضیان  .1

رخواست متقاضیان نمایند. بررسی د و یا مستقیماً به دفتر امور اقتصادی ارسال می متبوع  کشاورزی استان
کارگروه ملی کشاورزی بان برای اجرای کشاورزی قراردادی توسط یصالحیت شرکت پشتاهلیت و تایید و 

تسهیالت و سایر  ،های الزم برای صدور مجوزهای الزم، منابع مالی پیگیری. گیرد انجام میقراردادی 
 . انجام خواهد شدمذکور کارگروه ها توسط  حمایت

 ثبت درخواست و اطالعات اولیه در سامانه سیتا وزارت جهاد کشاورزی انجام خواهد شد. -تبصره

مشتمل بر موارد ذیل توسط  اولیه اجرای کشاورزی قراردادی پروپوزالبرای ارزیابی طرح، گزارش  .2

 .متقاضی تکمیل و به دفتر امور اقتصادی ارایه خواهد شد

 (.......های استان.. در کل کشور/...اجرای کشاورزی قراردادی برای محصوالت) عنوان طرح -

 مشخصات متقاضی -

سوابق شرکت )نام شرکت، نوع شرکت، حوزه فعالیت، سابقه شرکت، میزان سرمایه، آدرس دفتر مرکزی  -
 و کارخانه، معرفی رابط، اطالعات تماس رابط(  
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 کند( نوع فعالیت )در چه حوزه ای شرکت فعالیت می -

 صادرات( وضعیت تولید )محصوالت، میزان تولید، ارزش تولید و -

 نحوه فعالیت شرکت -

خرید، میانگین صول، کشاورزان تحت قرارداد، متوسط قیمت وضعیت کشت قراردادی )تعداد مح -
 پرداختی به هر کشاورزی، ماه های فعالیت/ زمان خرید و فروش(

 مناطق اصلی خرید محصول )به تفکیک استان، شهرستان و روسا( -

 خدمات ارایه به کشاورزان -

 ات به کشاورزاننحوه ارایه خدم -

 نحوه ارایه خدمات توسعه کسب و کار -

 (...وضعیت مالی شرکت )هزینه های جاری و ثابت تولید، درآمد و -

 درآمد و فروش ساالنه شرکت -

 میزان تسهیالت مورد نیاز )تسهیالت سرمایه ای و سرمایه در گردش( -

یا از طریق سازمان و ساً صادی رأی قراردادی، دفتر امور اقتدر صورت نیاز به مجوز برای مجریان کشاورز .3
های استانی نسبت به  نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی با هماهنگی دفتر مذکور بر اساس مزیت

 . خواهد نمودای زنجیره و کشاورزی قراردادی اقدام رصدور مجوز اج
واحدها و   جموعهم امانه مربوطه،سمنابع مالی، پس از تایید متقاضی و ثبت در تامین در صورت نیاز به  .4

 موسسات عامل، به عنوان مجری طرح به اقتصادیاموراز طریق معاونت برنامه ریزی و افراد با صالحیت 

ابالغ شده توسط بانک مرکزی  نامه تامین مالی کشاورزی قراردادی شیوهدر چارچوب معرفی و 

 . گرفتدر اختیار مجری قرار خواهد  های کشور به مدیران عامل بانک

 : توسط موسسه عامل، اقدام خواهد شدموارد ذیل  ه موسسه عامل،س از معرفی مجری بپ .5
 ارایه شدهفنی، اقتصادی و مالی طرح  انجام فرآیند اعتبارسنجی وبررسی -

ی ، بر اساس طرح توجیهی فنی، اقتصاد(مورد نیاز )مطابق با ماهیت محصولتسهیالت تأمین به موقع  -
 مجری طرحارایه شده از سوی و مالی 

 مطابق با نرخ تسهیالت مصوب ساله  صورت حداکثر یک فروش اقساطی سرمایه در گردش به -

با مجری طرح برای تأمین سرمایه درگردش  هفت سالحداکثر  و سهحداقل با مدت زمان عقد قرارداد  -
 نه ساالنه مطابق با طرح اقتصادی مجری به صورت تجدید اعتبار ساال

کنندگان معرفی شده از سوی مجری طرح  اعطای تسهیالت جداگانه سرمایه در گردش به تأمین -
 مذکور  کنندگان در صورت لزوم( و اخذ تضامین و وثایق از تامین) صورت مستقل به

اختصاصی  (پوزهایهای اعتباری خاص در پایانه های بانکی ) اجرای سیستم پرداخت از طریق کارت -
 (صورت لزوم مجری طرح )در

نحوه اجرای طرح و بازدیدهای میدانی و تهیه گزارشات از  ونظارت بر نحوه پرداخت تسهیالت  -
 پیشرفت طرحمیزان دستاوردها و 

مینی خرید تض شاورزان یا بهره برداران، برایبا ک، ازای دریافت تسهیالت وظف است درم مجری .6
تقای بهره وری و خدمات فنی مشاوره ای به و فرآیندهای آموزش، ارمحصول، قرارداد امضاء نموده 
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را دریافتی تسهیالت  طرح متعهد است منابع مالی ناشی حاصل ازکشاورزان را نیز اجرا نماید. مجری 
 صرفاً برای خرید محصول مورد نظر صرف نماید.

 ندوق توسعه ملی، منابع داخلی موسسهتامین تسهیالت مورد نیاز از محل منابع مالی ص -1 تبصره

پایدار روستایی و  قانون حمایت از اشتغال قانون بودجه، تسهیالت 18عامل، اعتبارات بند الف تبصره 
با نرخ نهایی مورد هیالت تسهای فنی و اعتباری از طریق وزارت پیگیری خواهد شد.  کمک عشایری و
واهد شد. تسهیالت سرمایه در گردش با تقاضای مجری و موافقت تعیین خعامل  موسسهتفاهم با 

 .ل تمدید برای سال های آتی خواهد بودقاب موسسه عامل

می بایست مستقیماً به حساب تسهیالت سرمایه در گردش اعطایی در این طرح،  -2 تبصره

و  موسسه عامللذا پس از تصویب اعتبارات و انعقاد قرارداد بین کنندگان محصول واریز گردد.  تأمین
های اعالمی  عامل ارسال گردیده و در زمان تأمین کنندگان تحت قراداد به موسسهمجری طرح، فهرست 

ک عامل ارسال گردیده ت قرارداد به بانخرید محصول از سوی مجری طرح، فهرست تأمین کنندگان تح
و مجری طرح، کارسازی  مورد نظر را در حساب مشترکی بین موسسه عامل تسهیالت و موسسه عامل

می نماید، سپس هریک از تأمین کنندگان )کشاورزان( تحت قرارداد محصول خود را به مجری )خریدار( 
کننده  یدار شده را دریافت می نمایند. تأمینتحویل داده و قبض رسید محصول ممهور به مهر شرکت خر

  دریافت نماید. ،ی تواند با ارائه این قبض به موسسه عامل، وجه آن را از موسسه عاملم

یا معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی  اقتصادی/ دفتر امور اقتصادی و ریزی و معاونت برنامه -3 تبصره

یشرفت پ  تهیه گزارشات تخصصی در مورد نحوه در خصوص سازمان جهاد کشاورزی استان متبوع،
دم اجرای برای قطع تسهیالت در صورت ع تخلف به موسسه عامل  و اعالم توقف و یا ها هریک از طرح

 ها اقدام نماید. دستورالعمل
 :شود خالصه میبه شرح ذیل  تعهدات و خدمات مجری طرح .7

 شناسایی مناطق هدف، اطالع رسانی و انتخاب تامین کنندگان هدف  -

 ن کنندگانتهیه بانک اطالعاتی از  تامی -

ایجاد سیستمی جامع برای پیاده سازی الگو تامین مالی مبتنی بر قرارداد در شرکت اصلی مجری  -
 ..(.طرح )نحوه عقد قرارداد، نحوه تسویه حساب و

 اطالعات کشاورزی تحت قرارداد در سامانهثبت  -

 وری محصول در مناطق هدف تهیه گزارش مطالعاتی در ابتدای طرح از وضعیت تولید و بهره -

 افزایش کمی و کیفی عملکرد ارتقاء و  تبیین استراتژی نحوه و میزان -

صورت  به (متخصصین محلیکار )انتخاب و آموزش ارائه دهندگان خدمات تخصصی کسب و  -
 ای و تخصصی در حلقه های زنجیره ارزش از تأمین تا مصرف حرفه

 (  به منظور ردیابی محصولGISایجاد سیستم یکپارچه اطالعات مراکز تامین کنندگان ) -

استانداردها و دانش فنی مورد نیاز جهت تولید محصوالت با ارزش افزوده اطالع و انتقال  تعیین، -
 باالتر

 آالت تخصصی به تامین کنندگان در صورت لزوم ها و ماشین تامین تجهیزات، دستگاه -
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کسر مبلغ از  های تخصصی و مواد اولیه به تامین کنندگان تحت قرارداد و فروش و تامین نهاده -
 صورت لزوممحل خرید محصول نهایی در 

و برآورد و محاسبات توجیهی مالی و  ن، زمان، محدوده و برنامه خریدکنندگا تعیین دقیق تعداد تامین -
 اقتصادی 

محصوالت از طریق پرداخت وجه توسط موسسه عامل با ارائه قبض انبار مجری طرح به  خرید -
 کننده تحت قرارداد موسسه عامل و واریز به حساب تأمین

موسسه وزارت، ارشات ادواری از نحوه اجرا و فراهم نمودن بازدیدهای ناظرین )تهیه و تنظیم گز -
 ( در هر زمان از فرآیند اجرای طرحسازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعیعامل و 

های ایجادشده  شرکتارایه خدمات توسعه کسب و کار و نظارت بر اجرای کشاورزی قراردادی از طریق  .8
طبیعی کشاورزی و با هماهنگی سازمان سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع توسط مجری و یا 

جهاد کشاورزی استان ها صورت خواهد گرفت. فهرست تأمین کنندگان  به همراه مشخصات کامل آنها 
در اختیار ناظر یا ناظران طرح قرار گیرد. همچنین در صورت نیاز  ظیر کد ملی، آدرس، شماره تماس، بایدن

کشاورزی و منابع نظام مهندسی خواهد شد. سازمان ها توسط ناظرین کنترل فهرست و متن قرارداد
موظف است سازوکار الزم برای ارایه خدمات توسعه کسب و کار و نظارت بر اجرای کشاورزی طبیعی 

 .نمایدقراردادی را تدوین و ارایه 

 

 فرآیند تامین مالی کشاورزی قراردادی( 6)
)پیوست  مرکزینامه تامین مالی کشاورزی قراردادی ابالغ شده توسط بانک  مالی مجریان بر اساس شیوهتامین 

های پیشرو و  شرکت کشاورزی قراردادی با کمک تامین مالی، مدل اجرایی 1در شکل گیرد.  انجام می، (4
 پشتیبان به تصویر کشیده شده است. 

 نحوه اجرای فرایند انجام کار در الگوی کشاورزی قراردادی به شرح زیر است:
 منابع مالی عقد قرارداد تامین مالی با شرکت پشتیبان/پیشرو و ارایه   .1

 ارایه تضامین، وثایق، طرح توجیهی و زمان بندی تامین مالی برای خرید محصوالت .2

 ایجاد مراکز/متخصصین توسعه خدمات کسب و کار و عقد قرارداد خدمات .3

 محصوالت تولیدکنندگان/کشاورزان، ارایه خدمات تخصصی، آزمایشگاهی و کمک مالیعقد قراردادخرید .4

 ی، ارتقای کمی و کیفی محصوالت، مشاوره های میدانی و تخصصیارایه آموزش، مشاوره فن .5

 دریافت آموزش، مشاوره فنی کاشت، داشت و برداشت و عمل به آنها .6

 تهیه و ارسال گزارشات ادواری از پیشرفت کار .7

 تامین محصول متناسب با شرایط قرارداد و اخذ رسید دریافت محصول .8

 ر بانک عامل و دریافت وجه از بانکارایه رسید محصول به بانک، افتتاح حساب د .9

 پرداخت نقدی به تامین کنندگان تحت قرارداد از طریق پرداخت وجه در حساب تامین کننده .11

 فرآوری، تولید و فروش )صادرات( محصول و تضمین بازار فروش .11
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 مدل اجرایی  کشاورزی قراردادی با کمک شرکت پشتیبان/پیشرو  -1شکل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 نهاد تامین مالی

 )موسسه عامل (

 شرکت پشتیبان/مجری

 تولیدکنندگان/ کشاورزان

 ارایه دهندگان خدمات
(BDSs) 

1 

2 

4 

3 7 

1

1 

8 

9 10 

5 6 

بازارهای داخلی و 

المللی بین  
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 دار محصوالت کشاورزی بر اساس مزیت های استانی ایجاد، توسعه و تکمیل زنجیره ارزش اولویت -1پیوست 

 نام استان ردیف

دار محصوالت اولویت  

 اولویت پنج اولویت چهار اولویت سه اولویت دو اولویت یک

یشرق جانیآذربا 1  

 بیس) یباغ محصوالت

زردآلو،  ،یگالب ،یدرخت

ی(درخت گوجه  

طیور مرغ و گوشت پروری آبزی  یی دارو اهانیگ    شیر 

یغرب جانیآذربا 2  
 بیس)  یباغ محصوالت

 درختی، آلو، شلیل، هلو(
 انگور

محصوالت صنعتی 

 )چغندرقند و چغندرقند

آجیلی( آفتابگردان  

 گوشت قرمز عسل

لیاردب 3 ینیزم بیس  یفرنگ جهگو  ینیزم بادام   

 و داممحصوالت 

 قرمز،)گوشت وریط

(ریش و  وریط  

عسل   

ییدارو اهانیگ اصفهان 4 و سفید گوشت قرمز   

 یفیو ص یسبز

ی، پیاز، نیزم بیس)

 بادمجان، فلفل(

محصوالت شیالتی 

)آبزی پروری و 

ی(نتیز انیماه  

ریش  

ای  محصوالت گلخانه البرز 5  

محصوالت باغی 

شلیل، )گالبی، آلو، 

گیالس، هلو، 

  خرمالو(

ینتیز اهیگ و گل   نشاء دیتول  قارچ خوراکی 

المیا 6 یباغ محصوالت  یفیص و یسبز   
 ا،ی)سوی روغن یها دانه

(کلزا  
  مرغ  گوشت آبزی پروری

 خرما بوشهر 7

محصوالت شیالتی 

)آبزی پروری و 

( صید و صیادی  

یفرنگ گوجه مرغطیور/ گوشت   میگو 

 تهران 8

 بیسباغی )محصوالت 

ی، گالبی، زردآلو، درخت

شلیل، گیالس، هلو، 

 خرمالو(

محصوالت 

ای/محیط  گلخانه

 کنترل شده  )قارچ(

ینتیز اهیگ و گل  

 و داممحصوالت 

 قرمز،)گوشت وریط

(وریط  

 شیر

کرمان جنوب 9 ی باغ محصوالت   
 محصوالت

یا گلخانه  
نیبلدرچ خرما مرکبات  

10 
 چهارمحال

یاریبخت  
ریش بادام پروزی آبری  ینیزم بیس  ایلوب   

یجنوب خراسان 11   شتر ریش و گوشت پنبه عناب زعفران زرشک 

یرضو خراسان 12  گیاهان دارویی 

سبزی و صیفی 

 ی وفرنگ گوجه)

ی(نیزم بیس  

ی صنعتمحصوالت 

و  چغندرقند ه،یپن)

( شکرین  

محصوالت باغی  

)گالبی، انگور، آلو، 

گیالس، انار، بادام،  

پسته و  

ی(درخت بیس  

 و داممحصوالت 

 قرمز،)گوشت وریط

(ریش و  وریط  

یشمال خراسان 13 یفرنگ گوجه  ییدارو اهانیگ پنبه    مرغ گوشت  نوغانداری 

 خوزستان 14

محصوالت شیالتی 

)آبزی پروری و صید و 

( صیادی  

  ینتیز اهانیگ و گل خرما

ی ) فیص و یسبز

و گوجه  ازیپ و اریخ

 فرنگی(

 گوشت قرمز و طیور
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  دار محصوالت کشاورزی بر اساس مزیت های استانی ایجاد، توسعه و تکمیل زنجیره ارزش اولویت -1 پیوست

 نام استان ردیف

دار  محصوالت اولویت  

 اولویت پنج اولویت چهار اولویت سه اولویت دو اولویت یک

تونیز زنجان 15 شمشک/انگور  ینیزم بیس  یپرور یآبز   
و  عدسحبوبات )

(ایلوب  

انسمن 16 انار  پسته پنبه انگور  ییدارو اهانیگ   

17 
 و ستانیس

 بلوچستان

محصوالت شیالتی 

)آبزی پروری و صید و 

( صیادی  

یریگرمس یها وهیم خرما شتر    ییدارو اهانیگ    

 مرکبات فارس 18

محصوالت باغی 

، اناری، درخت بیس)

انجیر، خرما، زیتون، 

 خرمالو و بادام(

ییدارو اهانیگ  سبزی و صیفی  
 پنبه و دانه های روغنی

 

نیقزو 19 تونیز  کشمش/انگور  یسبز و وهیم  فندق -مرغ گوشت  قرمزمرغ و  گوشت   

مرغ گوشت قم 20 ییدارو اهانیگ عسل پسته  قرمز گوشت   

یپرور یآبز کردستان 21 یفرنگ توت  گردو - عسل انگور   

یداروئ اهانیگ پسته کرمان 22  کنجد  خرما -  یفیص و یسبز 

رمانشاهک 23 یفرنگ گوجه   
های روغنی  دانه

(آفتابگردان و کلزا)  

محصوالت صنعتی 

(شکرین و چغندرقند)  

 و)نخود  حبوبات

   -(ایلوب
  عسل

24 
 و هیلویکهک

راحمدیبو  
یدرخت بیس موترشیل  ییدارو اهانیگ  ریش  یبرور یآبز   

(پنبهی )روغن یها دانه گلستان 25   ینتیز اهیگ و گل 

محصوالت شیالتی 

بزی پروری و صید و )آ

( صیادی  

و قرمز مرغ گوشت تونیز -   

النیگ 26 تونیز  یویک برنج  یچا    فندق 

 لرستان 27
، انارمحصوالت باغی )

 گردو، زردآلو(
ییدارو اهانیگ انجیر   آبزی پروری 

حبوبات )عدس، لوبیا  

 و نخود( 

 گوشت مرغ و طیور  مازندران 28
 و)پرتقال  مرکبات

(ینارنگ  
  برنج

والت شیالتی محص

)آبزی پروری و 

( صید و صیادی  

دانه های روغنی  

 )سویا، کلزا( 

یمرکز 29 /نخود(ای)لوب حبوبات  یمحمد گل  یداروئ اهانیگ  یپرور یآبز انار   

 هرمزگان 30

محصوالت شیالتی 

)آبزی پروری و صید و 

( صیادی  

 موترشی)ل مرکبات

  (ینارنگ و
یفیص و یسبز خرما ی های گرمسیر میوه    

کشمش/انگور همدان 31 ینیزم بیس  ریس  مرغقرمز و  گوشت   گردو 

زدی 32 یا گلخانه محصوالت  ییدارو اهانیگ پسته  قرمز و مرغ گوشت  نیبلدرچ   
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 های استانی کشاورزی بر اساس مزیتدار  اولویتهای ارزش  زنجیره -2پیوست 
 محصوالت باغی:

 میوه های دانه دار: .1

 آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، فارس، تهران، ش سیب با اولویت استانهای ایجاد و توسعه زنجیره ارز

 اصفهان و کهکیلویه  

  فارس، اصفهان و کرمانبا اولویت استان های  بهایجاد و توسعه زنجیره ارزش 

  خراسان رضوی، البرز، تهران، قزوین، آذربایجان با اولویت استان های  گالبیایجاد و توسعه زنجیره ارزش

 شرقی

 
 ریز: ی دانهها وهیم .2

  فارس، همدان، قزوین، خراسان رضوی، آذربایجان های  با اولویت استان انگورایجاد و توسعه زنجیره ارزش

 شرقی، سمنان، آذر غربی، زنجان و کردستان

  کردستان، مازندران و گلستانبا اولویت استان توت فرنگی ایجاد و توسعه زنجیره ارزش 

 
 : میوه های هسته دار .3

  خراسان رضوی، البرز، آذربایجان غربی، گلستان و با اولویت استانهای آلو ایجاد و توسعه زنجیره ارزش

 فارس

  آذربایجان شرقی، تهران، سمنان، یزد، لرستان با اولویت استانهای زردآلو و قیسی ایجاد و توسعه زنجیره ارزش

 و زنجان 

  مازندران، البرز، اردبیل، آذربایجان غربی و تهرانان با اولویت استشلیل ایجاد و توسعه زنجیره ارزش 

  یزد، مازندران، آذربایجان شرقی، گیالن و با اولویت استانهای گوجه درختیایجاد و توسعه زنجیره ارزش

 اصفهان

  تهران، البرز، خراسان رضوی، قزوین و مازندرانبا اولویت استانهای گیالس ایجاد و توسعه زنجیره ارزش 

 البرز، مازندران، فارس، گلستان، آذربایجان غربی و  با اولویت استانهایهلو وسعه زنجیره ارزش ایجاد و ت

 تهران

 
 :گرمسیری مهین یها وهیم .4
  فارس، یزد، مرکزی، خراسان رضوی، سمنان و لرستانهای  با اولویت استان انارایجاد و توسعه زنجیره ارزش 

  فارس، لرستان و کرمانشاهاستانهای با اولویت انجیرایجاد و توسعه زنجیره ارزش 

  گیالنبا اولویت استان  چایایجاد و توسعه زنجیره ارزش 

  سیستان و بلوچستان، کرمان، فارس، خوزستان، با اولویت استانهای  خرماایجاد و توسعه زنجیره ارزش

 بوشهر و هرمزگان 

  ارس،  تهران و البرزمازندران، فبا اولویت استانهای  خرمالوایجاد و توسعه زنجیره ارزش 

  مازندران و گیالنبا اولویت استانهای  کیویایجاد و توسعه زنجیره ارزش 

  زنجان، قزوین، فارس،  گیالن،  گلستانبا اولویت استانهای  زیتونایجاد و توسعه زنجیره ارزش 
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 مرکبات:  .5

  و  بوشهر و کهکیلویه فارس، هرمزگان، کرمان،با اولویت استان لیمو ترش ایجاد و توسعه زنجیره ارزش

 بویراحمد

  فارسبا اولویت استان لیمو شیرین ایجاد و توسعه زنجیره ارزش 

  مازندران، کرمان و فارسبا اولویت استانهای پرتقال ایجاد و توسعه زنجیره ارزش 

  مازندران، فارس و هرمزگانبا اولویت استانهای نارنگی ایجاد و توسعه زنجیره ارزش 

 
 : میوه های گرمسیری .6

  با اولویت میوه های گرمسیری)موز، نارگیل، آناناس، انبه، پاپایا، تمبرهندی، چیگو، کنار و گواوا( ایجاد و توسعه زنجیره ارزش

 سیستان و بلوچستان و هرمزگاناستانهای 

 
 میوه های خشک:  .7

  رضوی و فارس، چهارمحال بختیاری، خراسان با اولویت استانهای  بادامایجاد و توسعه زنجیره ارزش

 آذربایجان شرقی

  کرمان، خراسان رضوی، یزد، قم و سمنانبا اولویت استانهای  پستهایجاد و توسعه زنجیره ارزش 

  همدان، آذربایجان شرقی، فارس، کرمان، لرستان و با اولویت استانهای  گردوایجاد و توسعه زنجیره ارزش

 کردستان

  گیالن و قزوینن با اولویت استافندق ایجاد و توسعه زنجیره ارزش 

 
 میوه های سردسیری: .8

  خراسان جنوبیبا اولویت استان  زرشکایجاد و توسعه زنجیره ارزش 

  خراسان جنوبیبا اولویت استان عناب ایجاد و توسعه زنجیره ارزش 

 
 گیاهان دارویی:  .9

  ان، سیستان و کرمان، اصفه در مناطق مستعد با اولویت استانهایگیاهان داروییایجاد و توسعه زنجیره ارزش

بلوچستان، فارس، خراسان رضوی، مرکزی، خراسان شمالی، کهکیلویه، یزد، قم، لرستان، 

 آذربایجان شرقی و سمنان 

  خراسان رضوی، خراسان جنوبی و در مناطق مستعدبا اولویت استانهای زعفرانایجاد و توسعه زنجیره ارزش

 خراسان شمالی

  فارس، اصفهان، کرمان، آذربایجان مناطق مستعد با اولویت استانهای  درگل محمدیایجاد و توسعه زنجیره ارزش

 شرقی و مرکزی

 
 محصوالت گلخانه ای/محیط کنترل شده:  .11

  مناطق مستعد کشور در کلیه  محصوالت گلخانه ای و محیط کنترل شدهایجاد و توسعه زنجیره ارزش 

  خراسان رضوی، با اولویت استانهای کشور مناطق مستعد در کلیه قارچ خوراکیایجاد و توسعه زنجیره ارزش

 تهران، البرز، اصفهان و قزوین
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 هان زینتی: گل و گیاه .11

 اولویت استانهای مازندران، خوزستان، تهران، هرمزگان، با هان زینتی گل و گیاهایجاد و توسعه زنجیره ارزش

 گیالن، گلستان و البرز 

 

 محصوالت زراعی:
 حبوبات:  .1

 اردبیل، آذربایجان شرقی، لرستان و زنجانبا اولویت استانهای عدس رزش ایجاد و توسعه زنجیره ا 

  فارس، لرستان، زنجان، مرکزی، خوزستان، چهارمحال با اولویت استانهای لوبیا ایجاد و توسعه زنجیره ارزش

 و کرمانشاه

  ؛ کردستان و کرمانشاه، لرستان، آذربایجان غربیبا اولویت استانهای نخود ایجاد و توسعه زنجیره ارزش

 مرکزی

 
 دانه های روغنی:  .2

  آذربایجان غربی، گلستان،  خراسان شمالی با اولویت استانهای آفتابگردان روغنی ایجاد و توسعه زنجیره ارزش

 و سایر مناطق مستعد کشور

  گلستان، اردبیل، مازندران و ایالم و سایر مناطق با اولویت استانهای سویا ایجاد و توسعه زنجیره ارزش

 مستعد کشور

  گلستان، خوزستان، مازندران، فارس، اردبیل و ایالم  و با اولویت استانهای کلزا ایجاد و توسعه زنجیره ارزش

 سایر مناطق مستعد کشور

  کرمان، فارس، خوزستان، بوشهر و هرمزگان و سایر با اولویت استانهای کنجد ایجاد و توسعه زنجیره ارزش

 مناطق مستعد کشور

 فارس و اصفهان و سایر مناطق مستعد کشوربا اولویت استانهای  گلرنگسعه زنجیره ارزش ایجاد و تو 

  اردبیل و سایر مناطق مستعد کشوربا اولویت استان  بادام زمینیایجاد و توسعه زنجیره ارزش 

 
 غالت: .3

  مازندران و گیالنبا اولویت استانهای شلتوک ایجاد و توسعه زنجیره ارزش 

 
 محصوالت صنعتی: .4

 آذربایجان غربی، کرمانشاه و آذربایجان با اولویت استانهای آفتابگردان آجیلی یجاد و توسعه زنجیره ارزش ا

 شرقی

  خراسان رضوی، فارس، خراسان شمالی، سمنان، با اولویت استانهای پنبه ایجاد و توسعه زنجیره ارزش

 خراسان جنوبی و گلستان

  بوشهر، هرمزگان و گلستانبا اولویت استانهای توتون و تنباکو ایجاد و توسعه زنجیره ارزش 

  آذربایجان غربی، خراسان رضوی، کرمانشاه،  با اولویت استانهایچغندرقند ایجاد و توسعه زنجیره ارزش

 خوزستان و فارس

  خوزستان، کرمانشاه، آذربایجان غربی و خراسان با اولویت استانهای نیشکر ایجاد و توسعه زنجیره ارزش

 رضوی
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  فارس و همدانبا اولویت استانهای  کتان و کنفو توسعه زنجیره ارزش ایجاد 

 
 سبزی و صیفی:  .5

  کرمان، یزد، اصفهان، تهران و هرمزگانبا اولویت استانهای بادمجان ایجاد و توسعه زنجیره ارزش 

  اصفهان، یزد و کرمانبا اولویت استانهای فلفلایجاد و توسعه زنجیره ارزش 

 کرمان، خوزستان، فارس، لرستان و هرمزگانبا اولویت استانهای خیار ارزش  ایجاد و توسعه زنجیره 

  کرمان، هرمزگان، اصفهان، فارس وخوزستان با اولویت استانهای پیاز ایجاد و توسعه زنجیره ارزش 

  همدان، اردبیل، اصفهان، آذربایجان شرقی،  با اولویت استانهایسیب زمینی ایجاد و توسعه زنجیره ارزش

 ان رضوی، زنجان، چهارمحال و کرمانخراس

  فارس، بوشهر، کرمان، خراسان رضوی، با اولویت استانهای گوجه فرنگی ایجاد و توسعه زنجیره ارزش

 خراسان شمالی، کرمانشاه، اردبیل، خوزستان، بوشهر و هرمزگان

  همدانبا اولویت استان سیر ایجاد و توسعه زنجیره ارزش 

 خوزستان، هرمزگان، تهران، با اولویت استانهای محصوالت سبزی  و صیفی سایر  ایجاد و توسعه زنجیره ارزش

 مازندران، فارس، البرز، اصفهان، گیالن، زنجان، گلستان
 

 محصوالت دام و طیور:

  خراسان رضوی، فارس، آذربایجان در مناطق مستعدبا اولویت استانهای گوشت قرمزایجاد و توسعه زنجیره ارزش

آذربایجان غربی، اصفهان، خوزستان، تهران، قزوین، یزد، همدان،گلستان، قم،  شرقی، مازندران،

 سیستان و بلوچستان و اردبیل

  اصفهان، تهران، خراسان رضوی، فارس،  هایدر مناطق مستعدبا اولویت استانشیرایجاد و توسعه زنجیره ارزش

کهکیلویه، کرمان و سیستان و قزوین، آذربایجان شرقی، مازندران، چهارمحال، اردبیل، مازندران، 

 بلوچستان 

  مازندران، گلستان، گیالن، اصفهان، های در مناطق مستعد با اولویت استانطیور ایجاد و توسعه زنجیره ارزش

خراسان رضوی، فارس، خوزستان، قم، آذربایجان شرقی، بوشهر، همدان، یزد، قزوین، اردبیل، 

 مانایالم، هرمزگان، سیستان و بلوچستان و کر

  تهران، خراسان رضوی، های در مناطق مستعدبا اولویت استانتخم پرندگان ایجاد و توسعه زنجیره ارزش

 اصفهان، آذربایجان شرقی و البرز

  آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، هایدر مناطق مستعد با اولویت استانعسل ایجاد و توسعه زنجیره ارزش

 و کرمانشاهفارس، اردبیل، گیالن، قم، کردستان 

  گیالن، مازندران، گلستان، خراسان های  در مناطق مستعد با اولویت استاننوغانداری ایجاد و توسعه زنجیره ارزش

 شمالی و اصفهان

  اصفهان، سمنان، سیستان و های  با اولویت استاندر مناطق کویریشتر ایجاد و توسعه زنجیره ارزش

 بلوچستان، خراسان جنوبی و اردبیل

 

 ت شیالتی:محصوال

  مازندران، گلستان و گیالنبا اولویت استانهای محصوالت صیادی در آبهای شمالایجاد و توسعه زنجیره ارزش 



                                                                                                   
 های پشتیبان/ پیشرو ................................... رزی قراردادی با کمک شرکتدستورالعمل اجرایی توسعه کشاو      

 

16 

 

  سیستان و بلوچستان، هرمزگان، با اولویت استان محصوالت صیادی در آبهایجنوبایجاد و توسعه زنجیره ارزش

 بوشهر و خوزستان

  مازندران، خوزستان، گیالن، لرستان، چهارمحال با اولویت استانهای آبزی پروری ایجاد و توسعه زنجیره ارزش

و بختیاری، هرمزگان، گلستان، کرمانشاه، بوشهر و کهکیلویه، آذربایجان شرقی، زنجان، کردستان، 

 اصفهان و مرکزی
  البرز،  اصفهان، تهران، خراسان رضوی، فارس، با اولویت استانهایماهیان زینتی ایجاد و توسعه زنجیره ارزش

 آذربایجان شرقی

 
 های تولید: نهاده

  در زنجیره ارزش در مناطق های تکثیری نظیر بذر، نهال و مواد ژنتیکی دامی، گیاهی و شیالتی اندامتولید و توسعه

 های تخصصی کشاورزی   مستعد و شهرک

  واکسن و داروهای دامی و تجهیزات و ها و تجهیزات مهم نظیر خوراک دام و طیور و شیالت، کود، سمومنهادهتولید و توسعه ،

 های تخصصی کشاورزی   در زنجیره ارزش در مناطق مستعد و شهرکآالت کشاورزی  ماشین
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 ارچوب کشاورزی قراردادیچ -3پیوست 
هایی از کشاورزی یک چارچوب فرضی از کشاورزی قراردادی را نشان می دهد. این شکل، جنبه( 3)شکل 

 دهد. ریزی و اجرای فعالیت اقتصادی  مورد توجه قرار گیرد نشان میر زمان برنامهقراردادی را که باید د

 تواند دسترسی آنها به خدمات تولید و اعتبارات و ، ترتیبات قراردادی میاز نقطه نظر کشاورزان

را  قطعیت متواند ریسک و عدگذاری میطور دانش فناوری جدید را فراهم نماید. ترتیبات قیمتهمین
های قراردادی فرصت تنوع در محصوالت جدید را به کشاورزان کاهش دهد. برخی از انواع کشاورزی

کننده ممکن نخواهد بود. های حمایتدهد. این تنوع بدون تسهیالت فرآوری و بازاررسانی شرکتمی
های مربوط به کشت یک محصول جدید، این حقیقت که ممکن است اما، در کنار این منافع ریسک

 شرکت در تعهد خود شکست بخورد، و خطر بدهکاری در صورت بروز مشکل، وجود دارد. 

 کشاورزی قراردادی ممکن است در بسیاری از  گذار/ پشتیبان،نظر شرکت سرمایهاز نقطه

تواند دسترسی به زمین که خواهد بود. این نوع کشاورزی می، از تولید به صورت معمول د توانمندترموار
عمولی مشکل است و فرصت سازماندهی عرضة قابل اتکای محصوالت با کیفیت مطلوب در شرایط م

که در بازارهای آزاد دشوار می باشد، را فراهم آورد. از طرف دیگر، از نظر شرکت پشتیبان،  کشاورزی 
قراردادی بدون مشکالت نیست. در صورت لزوم، کشاورزان ممکن است محصوالت خود را، حتی 

اشند، به دیگران بفروشند. ستفاده از نهادهای عرضه شده توسط پشتیبان تولید شده بزمانی که با ا
به دلیل اینکه تقویم زراعی سخت در شرایط قراردادی در اغلب موارد با تعهدات اجتماعی و  همچنین

 تواند بروز نماید.هایی میکند، تضادها و کشمکشفرهنگی تداخل پیدا می

 است که سودآوری  وجود یک بازار برای محصولزی قراردادی اصلی برای کشاور شرطپیش

گذاری، باید روشن گردد که این بازار در فعالیت اقتصادی را تضمین خواهد نمود. برای توجیه سرمایه
گذاری باید بر مبنای فروضی کوتاه مدت و بلند مدت سودآور خواهد بود. سودآوری بالقوه برای سرمایه

زارعبن که منافع مالی جذاب و پایداری برای آنها را تضمین خواهد نمود، محاسبه درباره پرداخت ها به 
دهند. گردد. تعداد زیادی از عوامل وجود دارند که موفقیت کشاورزی قراردادی را تحت تأثیر قرار می

ها و ارتباطات؛ دسترسی این عوامل شامل محیط فیزیکی، اجتماعی و فرهنگی؛ مناسب بودن زیرساخت
شرایط اساسی این است که مدیریت باشد. یک پیشزمین و دسترسی به نهاده های مورد نیاز میبه 

 –باید صالحیت و ساختار الزم برای اداره کردن یک پروژه که شامل تعداد زیادی کشاروزان کوچک 
 مقیاس است، داشته باشد. بدون این مورد سرمایه گذاری نمی تواند موفق باشد. 

 است. الزم است قرارداد ها توسط قانون و یک سیستم  حقوقی  حمایت دولتییگر شرط الزم مهم د

کارآ پشتیبانی شوند. قوانین موجود ممکن است برای اطمینان از اینکه مانعی برای توسعه کشاورزی 
مقررات دست وپا گیر مورد تجدید  ه به بخش کشاورزی نیستند و برای کاهشقرار دادی و صنایع وابست

 گیرند. نظر قرار
  پوشش داده «  کشاورزی قراردادی»دامنه وسیعی از ساختارهای سازمانی وجود دارد که با اصطالح  

بستگی به محصول، منابع شرکت، ترین نوع ساختار مورد استفاده می شوند. انتخاب مناسب

محلی دارد.  محیط مالی، اجتماعی و فیزیکی، نیازهای کشاورزان و نظام بهره برداری
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ای، الگوی چند بخشی، الگوی لگوی اساسی با عناوین الگوی متمرکز، الگوی با مزرعه هستهپنج ا
تواند ای وجود دارد. ازجنبه نظری هر محصول زراعی یا دامی میغیررسمی یا انفرادی و الگوی واسطه

            با استفاده از یکی از این الگوها قرار داد بسته شود، هرچند که می توان گفت برخی محصوالت
 های خاص باشد.می تواند مناسب روش

  در موارد نقض قرارداد نادر است، معموالً نوشته شدن درست و کامل  انجام عمل حقوقیهرچند

، به شکل یک قرارداد یا سایر قراردادهای حقوقی دارای اهمیت است. مشخصات ضوابط قرارداد

گذار ممکن است فقط استانداردهای کیفی درآن سرمایه قرارداد می تواند از یک قرارداد نسبتاً ساده، که
محصول را مشخص کند، تا قرارداد مفصل، که درآن عرضه نهاده و جزئیات کاشت، استانداردهای 

ها کیفی، و ترتیبات قیمت گذاری و پرداخت مشخص شده است متغیر باشد. تابحال، بسیاری از شرکت
قراردادها به صورتی که قابل درک توسط کشاورزان باشد،  در تنظیم قراردادهای مناسب و تبیین این

 اند.شکست خورده

  ،های الزم مدیریت مناسب و گامیکی دیگر از موضوعات مهم در اجرای کشاورزی قراردادی

برای برنامه ریزی، سازماندهی، هماهنگی و مدیریت تولید، شامل تعیین  زمین و 

ها، انتقال گروههای کاری، عرضه نهادهکشاوران مناسب، سازماندهی کشاورزان در 

است. عالوه براین، اهمیت توسعه روابط هماهنگ  فناوری و فراهم نمودن خدمات ترویجی

 های دستیابی به این موضوع پیشنهاد شده است. کشاورز و روش -مدیریت

 برتولید نظارت گذاران کشاورزی قراردادی الزم است اهمیت ویژه ای به ترویج کنندگان و سرمایه
تواند کارآیی فرآوری بدهند. کاهش تولید، به دلیل کوتاهی کشاورزان در دریافت سهمیه های خود  می

های مورد نیاز باز دارد. تولید را کاهش داده، بازارها را به مخاطره انداخته و کشاورزان را از تولید کیفیت
ها باید همچنین عملکرد ردد. شرکتتواند منجر به کاهش سهمیه به طور غیرمعمول گبیش از حد می

 کارکنان خود، به ویژه کسانی که در تماس نزدیک با کشاورزان هستند کنترل نمایند. 
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 چارچوبی برای کشاورزی قراردادی -3شکل 
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 کشاورزی قراردادی تامین مالی نامه اجرایی شیوه -4پیوست 
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