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  خالصه مدیریتی

از جمله  یکشاورز یمحصوالت اساس دیاز تول یتیحما استیتنها س ینیتضم دیخر استیس ،در سه دهه گذشته

 داریپا یدیدر مجموع نتوانسته کشور را به تول ،یمقطع یها تیموفق وجودبا . اما این سیاست گندم بوده است

زی وزارت کشاوربه همین دلیل، . دینما نیکشور تضم یرا برا ییبرساند و خودکفا این محصوالتو مستمر در 

، 1401-1400 یسال زراع درهمواره به دنبال اصالح روش ها و سیاست های خود بوده است. بر همین اساس، 

 بیمحصول گندم را تصو یبرا یقرارداد یکشاورز یتیبسته حما یمحصوالت کشاورز یگذارقیمت یشورا

تضمین خودکفایی در تولید  جهتعمل نموده و مرتبط  یکشاورزان و شرکت ها یبرا یعنوان مشوقه نمود تا ب

 . ، مورد استفاده قرار گیردیقرارداد کشت یاجرا از طریقمحصوالت اساسی کشاورزی 

 یدر کشورها یقرارداد یکشاورز نیقوان یو بررس یدادقرار یکشاورز میمفاه یپژوهش حاضر ضمن بررس

 نیمحصول گندم پرداخته و همچن یبرا یقراردا یکشاورز یتینقاط ضعف و قوت بسته حما یبه بررس ،منتخب

 داده است. قرار یمورد بررس، این محصول حصول به خودکفایی در یبرا یقرارداد یکشاورز ییاجرا یچالش ها

 داریخر نیاست که بر اساس توافق ب یکشاورز دیتول ستمیس کی یقرارداد یسازمان فائو، کشاورز فیطبق تعر

حصوالت م ایمحصول  کی یابیو بازار دیتول یرا برا یطیشود و شرایانجام م ، تولید محصوالت مدنظرو کشاورزان

 کند.  یم جادیا یکشاورز

و هر ساله  است یو  تجارت کشاورز دیلمهم تو یاز جنبه ها یکیشدن به  لیدر حال تبد یقرارداد یکشاورز

به عنوان مثال سهم کشاورزی شود.  یو در حال توسعه افزوده م افتهیتوسعه  یآن در کشورها تیبر محبوب

درصد در سال  40از به بیش  1969درصد در سال  11قراردادی در ارزش کل تولیدات کشاورزی آمریکا از 

افزایش یافته است. بسیاری از کشاورزان آمریکایی در قالب اراضی کوچک، متوسط و بزرگ مقیاس اقدام  2015

نوع مریکا بسیار متبه کشت قرادادی محصوالت خود می کنند. البته قراردادهای تولید محصوالت کشاورزی در آ

این قراردادها تدوین می شود. البته کشت  ،مات دهنده به کشاورزانکاال و یا خدبوده و بر اساس نیاز خریدار 

رواج  ،قراردادی غالت در آمریکا طی سال های اخیر به دلیل طراحی مناسب بازار و ارائه نهاده های باکیفیت

معموال برای محصوالتی به کار می رود که از بازار باثباتی در این کشور، چندانی ندارد و کشت قراردادی 

 رخوردار نیستند. ب

یک سازمان دولتی وظیفه تنظیم قراردادهای کشت و تولید میان بازیگران مختلف زنجیره ، در کشور استرالیا

مهم ترین سازمان در  GTAبا نام اختصاری   (Grain Trade Australia)سازمان تجارت غالت استرالیا است. 

مدل قرارداد تولید را به فعاالن زنجیره های تولید  7. این سازمان تنظیم قراردادهای کشاورزی در استرالیا است

 از این مدل قراردادها استفاده کنند.  ،د تا در مواجهه با کشاورزانارائه می کن
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از جانب کارشناسان، جامعه  یقرارداد یاورزبر لزوم حرکت به سمت کش ریاخ یها در سال زیدر کشور ما ن

 ت.شده اس دیمانند گندم تاک یرزکشاو یمحصوالت اساس یمخصوصا برا یامر کشاورز انیو متول یدانشگاه

 رساختیز ازمندین «محصول گندم یبرا یقرارداد یکشاورز»موفق  یااز آن است که اجر یحاک یبررس جینتا

، طراحی مناسب بازار ،یکشاورز یها هیاصناف و اتحاد تیمناسب، تقو نیقوان نیاز جمله تدو یها و اقدامات

بدون توجه به  ،به عنوان مثال در سند کشاورزی قراردادی محصول گندم و... است. ارانهیپرداخت  وهیاصالح ش

درصد از زمین های زراعی  20این زیرساخت ها به شرکت بازرگانی دولتی ایران تاکید شده است که حداقل 

گزارشی مبنی بر میزان سطح زیرکشت قراردادی هیچگونه  ،. علیرغم این تاکیدقرار دهدندم را تحت پوشش گ

 پاداشی در ،این محصول اساسی ارائه نشده است. همچنین در این طرح برای افزایش بهره وری در تولید

 امکان پذیر نیست.  ،این پاداش بدون ایجاد زیرساخت اطالعاتی مناسب ارائهدر حالی که نظرگرفته شده 

ای هنین تجارب موفق نشان می دهد شرکتاین در حالی است بررسی تاریخچه کشت قرادادی در کشور و همچ

به اهداف مدنظر در این  ،مناسبالگوی توانسته اند با اجرای یک  موفق در این زمینه در کشورصنایع غذایی 

مناسب از قراداد کشت و ارائه مشاوره های فنی و الگوی نوع تولید دست پیدا کنند. این شرکت ها با ارائه یک 

برای  نوآوری ند. بررسی ها نشان می دهد این شرکت ها در کناره ااقدام به تعامل با تولیدکنندگان کرد ،تولید

رضایت کشاورزان توانستند  ،گوجه فرنگی و دانه های روغنی محصوالتی همچون افزایش بهره وری در تولید

نیز برای حضور در این طرح جلب کنند و سال به سال سطح زیرکشت قراردادی خود را افزایش دهند. هر چند 

کاالت نظیر تعیین قیمت مناسب در زمان خرید نشان می دهد برخی از اشبررسی متن قرارداد این شرکت ها 

دادها وجود دارد و قدرت چانه زنی رتوسط کشاورزان در قرااخذ تضامین الزم از شرکت برای  یا محصول و

  پائین است. ،تدوین قرارداد مناسب کشاورزان با شرکت های مذکور جهت

کشت قراردادی در کشورهای مختلف، در کشور ما نیز  الگویدر مجموع با توجه به کثرت روش های اجرای 

نیازمند بومی سازی روش و سازوکارهای آن هستیم. در این زمینه وضع قوانین عادالنه و  الگوبرای اجرای این 

  .کشت قراردادی استاولین پیش شرط اجرای  ،جلوگیری از بروز تخلفات و زیان کشاورزانپیشگیرانه برای 

بررسی ها نشان می دهد مهم ترین دلیل عدم ورود کارخانجات ، و بر اساس مطالعه موردی پژوهش عالوه بر این

وجود سازوکار قیمت تکلیفی در زمینه فروش آرد و  ،صنایع غذایی به مقوله کشت قراردادی گندم در کشور

ولید گندم به صورت کشت قراردادی کارخانجات متناسب با هزینه های ت اشتن برنامه برای جبران خدماتند

نیاز است پس از طراحی مناسب و  در زمینه کشت قراردادی گندم، به همین منظوراز سوی دولت است. 

های مناسب کشت قراردادی میان کارخانجات و صنایع الگواقدام به تدوین  ،ساماندهی بازار آرد و نان در کشور

 ر کشور شود. غذایی مرتبط با مزارع تولید گندم د
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