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تحلیل وضعیت خوشههای کسب و کار کشاورزی و توسعه آنها در ایران
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*حسین حیدری ،1عبدالحمید پاپزن 2و علیرضا دربان آستانه

 1دانشجوی دکتری توسعه کشاورزی ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه رازی ،کرمانشاه،
 2دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه رازی ،کرمانشاه،
3استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ،دانشگاه تهران
تاریخ دریافت1331/33/22 :؛ تاریخ پذیرش1331/32/23 :

چکیده
خوشه کشاورزی به تراکم تولیدکنندگان و کسب و کارهای کشاورزی در یک زمینه فعالیتی گفته میشود که دارای
5

مزیت و چالشهای مشترک هستند و در منطقه جغرافیایی مشخصی مشغول فعالیتت متیباشتند .توستعه خوشتههتای
کشاورزی به عنوان یک رویکرد کلیدی برای کمتک بته پیشتبرد بختش کشتاورزی در بستیاری از کشتورها م ستو
میشوند .این مقاله ت لیلی ،به دنبال پاسخ به سؤاالت زیر است :وضعیت خوشههای کستب و کتار در ایتران چگونته
است؟ خوشههای کسب و کار کشاورزی در ایران چه جایگاهی دارند؟ شناسایی و توسعه خوشههتای کستب و کتار
کشاورزی در ایران به چه صورت میباشد؟ ترویج و توسعه چنین خوشههایی دارای مزایای زیادی است که از جملته
آنها می توان به؛ افزایش بهرهوری ،سهولت دسترسی به منابع عمومی و اطالعات ،رشد سریعتر نوآوری ،شتک گیتری
کسب و کارهای جدید ،جذ

سرمایهگذاران ،کاهش هزینه هتا ،متدیریت بهتتر مزرعته ،دسترستی بته بتازار و بهبتود

بازاریابی ،دادن برند تجاری به م صول تولیدی و افزایش درآمد ذینفعان خوشه اشاره کرد .بررسیها نشان داد کته بته
رغم آنکه فعالیت بنگاه ها و کسب و کارهای کشاورزی در قالب خوشه ،از سابقه طوالنی در کشتورهای توستعه یافتته
برخوردار است ،اما در ایران ،علیرغم تأکید در برنامههای مختلت

توستعهای ،ایتن مب تع عملیتاتی نشتده استت.

خوشهها اساسا الگوی توسعهای درونزا هست ند که با شرایط و ساختارهای اجتماعی و اقتصادی منطقهای مبتنی هستند،
الگوی توسعه هر خوشهای خاص همان خوشه و منطقه میباشد و نمیتوان یک الگو را برای ک خوشتههتا پیشتنهاد
کرد.
واژههايکلیدي :توسعه خوشه ،خوشه کشاورزی ،توسعه کشاورزی


*مسئول مکاتبهHosseynhaidary65@yahoo.com :
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مقدمه
رویکتتترد تنتتتو بخشتتتی منتتتابع معیشتتتت و

فراوری م صوالت کشاورزی در منتاطق روستتایی

درآمدهای روستاییان از رهگتذر توجته بته صتنایع

تستتهی کننتتده اشتتتغال پایتتدار و افتتزایش رفتتاه

تبدیلی کوچک و کارگاهی در مناطق روستتایی ،از

خانوارهتای فقیتر روستتایی متی باشتد و راهبتتردی

بتتر ایتتن استتا  ،کستتب و کارهتتای کوچتتک

جمله استراتژی های معیشتی 1است کته بستیاری از

است که مورد تأکید نظریه پردازان توسعه روستتایی

صاحب نظران بر تأثیر آن بر ایجتاد اشتتغال ،تتأمین

و کشاورز ی واقع شده (مطیعی لنگترودی.)1333 ،

معیشت پایدار و پایدرای منتاطق روستتایی ،اتفتا

از طرفی یکی از راهکارهای اساسی بترای ستاماندهی

نظر دارند ( سجاستی قیتداری و همکتاران1332 ،؛

به کسب و کارهای کوچک و متوسط و افزایش تتوان

دربان آستانه .) 1333 ،این مهم در برنامته هتای دو

رقابتتت آنهتتا بتتا کستتب و کارهتتای بتتزر

و سو توسعه و بند  33سیاست هتای کلتی برنامته

همکاریهای بین بنگاهی آنها ،تجمیع این بنگاههتا و

چهار توسعه و ماده  133برنامه پنجم مورد تأکیتد

سازماندهی آنها در قالب خوشهها است.

شتتهری،

قرار گرفته است (آقاستی زاده و همکتاران.)1331 ،

با تجمیع ایتن کستب و کارهتا امکتان استتفاده از

در واقتتع هستتته اصتتلی فراینتتد حرکتتت جوامتتع

تجربیات و امکانات یکدیگر ،ایجاد امکانات مشترک و

روستایی ،حرکت بته ستوی یتک اقتصتاد رقتابتی،

انجا دادن امور به صورت اشتراکی به وجود میآیتد،

ایجاد بخش خصوصی ،توسعه کتارآفرینی و ایجتاد

بنابراین خوشهها ،در حوزههای مختلت

بتر عملکترد

کسب و کارهای کوچتک و متوستط متی باشتد .در

کسب و کتارهتا تتأثیر متیگذارنتد و موجتب ایجتاد

این میان ،کشاورزی از بخش هتای پایته و اساستی

مزیتهای یک بنگاه بزر

برای بنگاههای کوچتک و

اقتصاد روستا و کشور و زمینه ساز رشد و توسعه ی

متوسط و توسعه ایتن صتنایع متیشتوند (روانستتان،

آن است .رشد و توسعه بخش کشاورزی زمینه های

 .)1331همچنین در خوشهها این امکان فراهم میشود

الز برای رشد و توسعه دیگر بختش هتا را فتراهم

که دو موضو به ظاهر متناقض رقابت و همکاری ،بتا

می سازد و بدون آن عوام و نهاده هتای الز بترای

همدیگر جمع بستته شتوند (پتان زن و دل انگیتزان،

فعالیت سایر بخش های اقتصادی فراهم نمتی شتود.

 .)1331به همین منظور ،در ماده  21قانون برنامه ششم

توجه به بخش کشاورزی از طریق گسترش کستب

توسعه ،به منظور ت قق سیاستتهتای کلتی برنامته و

و کارهتای کوچتتک و متوستتط متتی توانتتد تتتأثیرات

اقتصاد مقاومتی ،شناسایی و بهرهبرداری از ظرفیتهای

فراوانی در بهبود وضعیت کشتاورزی و بته تبتع آن

موجود در نواحی روستایی ،ارتقای منزلتت اجتمتاعی

ح مشتکالت و مستای پتیش روی روستتاییان را

روستاییان ،جایگاه روستاها در اقتصاد ملی ،ایجاد بستر

موجب شود .نیاز به سرمایه اندک ،بتازدهی بتاال و

الز برای شکوفایی و پیشرفت عدالت م ور روستاها،

انعطاف پذیری کسب و کارهای کوچک و متوستط،

در بند  3این ماده شناسایی و توسعه حداق  13خوشه

توجیه اقتصادی این صنایع را بیش از پیش نمایتان

کسب و کار روستایی مورد تأکید قترار گرفتته استت

می کند (مالشاهی و همکاران.)1333 ،

(قانون برنامه ششم توسعه) ،لذا انجا دادن ت قیقتات
در زمینه شناسایی و توسعه خوشهها ضروری و مهتم
استتت ،امتتا ای تن مب تتع در ایتتران دیرتتتر از ستتایر
کشورها مورد توجه قترار گرفتته استت و موضتو

1- Livelihood Strategies
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شناسایی و توسعه خوشههای کشاورزی آن طتور کته

باشند (سازمان صنایع کوچک و شهرکهتای صتنعتی

شایسته بخش کشاورزی است حمایتت نشتده استت.

ایتتتران1333 ،؛ .)Musso & Francioni, 2015

و هوایی و زمینهای حاصلخیز،

تقسیم بندی های مختلفی در مورد خوشهها وجود دارد

در زمره کشتورهای بتا پتانستی بتاال در زمینته تولیتد

که یکی از آنها تقسیمبندی از ل اظ طبیعی یا ایجتادی

م صوالت کشاورزی و باغی قرار دارد (نساج حسینی

بودن میباشد.

ایران بهدلی تنو آ

و معراجی ،)1333 ،لذا میطلبد که با خوشهای کتردن

یک خوشه طبیعی بهدلی دسترسی به مواد اولیته،

کسب و کارهای فعال در این حوزه ،درآمد کشاورزان

حضور نیروی کار فعال و یا وجود تقاضا در بازار ،در

و دیگر ذینفعان فعال در این کسب و کار را باال بترده

گذر زمان ،شک گرفته است .ایتن نتو از خوشتههتا

و اشتغال پایدار برای روستتاییان بته وجتود آورد .در

می توانند سابقه تاریخی چند ده ساله داشتته باشتند .از

نتیجه چنین عملی توسعه کشاورزی و روستایی اتفا

سوی دیگر ،واحدهای اقتصادی مشابهی هم می توانند

میافتد .هدف از این مقاله ت لی وضعیت خوشههای

به دلیت سیاستت هتای سترمایهگتذاری ختاص و یتا

کسب و کار کشاورزی و توسعه آنها در ایران میباشد.

حمایت های زیرستاختی دولتتی و  ...در یتک منطقته

مفهومخوشههايکسبوکاا واناوا ن  :ستابقه


مستقر و توسعه یابند .این واحدها میتوانند به تتدریج

ب ع و بررسی علمی در زمینه خوشهها به حدود سال

منجر به ایجاد یک خوشه شتوند کته در ایتن حالتت

 1323میالدی باز میگردد که آلفرد مارشال 1در کتا

می توان از آن ها به عنتوان خوشته ایجتادی یتاد کترد

اصول علم اقتصاد 2نشان داده است که یکی از دالیت

(رادفر ،)1332 ،لذا با اتخاذ سیاستهای حمایتی فعال

اصلی ظهور خوشهها ،تمرکز فعالیتهای تخصصی در

میتوان یک خوشه را ایجاد کرد ،اما بهدلی پیچیتدگی

مناطق صنعتی است کته باعتع افتزایش صترفههتای

حاکم بر میزان و انوا بهرهبرداران و ذینفعان خوشته،

بیرونتی 3شترکتهتا متیشتود ( Long & Zhang,

ایجاد خوشههای جدید معموال بسیار زمان بر بتوده و

 .)2011پورتر به عنوان یکی از اولین دانشمندان ایتن

نیاز بته منتابع گستتردهای دارد (همتان) .خوشتههتای

حوزه ،در مورد خوشهها بیان داشتت کته «خوشتههتا

ایجادی بیشتر برای خوشههای با تکنولوژی باال انجتا

شرکتها و یا مؤسستاتی هستتند کته در یتک زمینته

میشود .خوشههای کشاورزی با توجه به دسترسی به

خاص در مکان جغرافیایی مشخصی فعالیت میکننتد»

مواد اولیه ،حضور نیروی کار فعال در منطقه و وجتود

( .)Porter, 1998برخی م ققین و سازمانهای دیگر

تقاضا در بازار ،به احتمال زیاد از قب وجود دارد ،امتا

کتردهانتد .تعریفتی

تاکنون شناسایی نشده است و متدل توستعه آن متورد

مورد قبول همه آنها این است که؛ خوشه کستبوکتار

بررسی قرار نگرفته است ،لذا از جنس خوشه طبیعتی

به مجموعه فعال در یک گرایش از کسبوکتار گفتته

میباشد.

نیز بعد از پورتر ،خوشه را تعری

از جمله ،خوشهها میتوان بر اسا

می شود که در یک منطقته جغرافیتایی متمرکتز شتده،

نو تولیدات

امکان همکاری در تکمیت فعالیتتهتای یکتدیگر را

یا خدماتی که ارائه میدهند ،دستهبندی نمود .به عنوان

داشته و از چالشها و فرصتهای مشترک برختوردار

مثال ،خوشه هایی با فعالیت در زمینه تولیدات قطعتات
خودرو (خوشه قطعات خودرو تبریز) ،خدمات متالی
(خوشه خدمات متالی لنتدن) ،توریستم (در آفریقتای

1. Alfred Marshall
2. Principles of economics
3. External economies
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جنوبی) ،تولید کاشتی و سترامیک (در یتزد) ،خوشته

در خوشتتههتتا ،فراینتتدی طبیعتتی استتت و بستتیاری از

فراوردههای گوشتی و م صوالت لبنی (در کرمانشتاه)

خوشتههتتا ،بتهویتتژه خوشتههتتای مبتنتیبتتر منتتابع 1و

و  ...وجتتتود دارنتتتد (ستتتازمان صتتتنایع کوچتتتک و

خوشههای با فناوری پایین 3به شک خودکار فعالیتت

شهرکهای صنعتی ایران .)1331 ،در یک تقسیم بندی

میکنند .البته این فرایند در خوشههای فنتاوری برتتر

3

پویایی ،استقرار و پوشش

همانند خوشههای بیوتکنولوژی و نتانو تکنولتوژی بتا

جغرافیایی ،به  -1خوشه های «صنایع م لی »1که فقط

حضور مستقیم دولت تستریع یافتته و گتردش رونتد

بازارهای م لی را پوشش می دهنتد؛  -2خوشته هتای

فعالیتها تسهی شده است ( .)Cooke, 2001بر ایتن

«وابسته به منابع طبیعی م لی »2کته فعالیتتشتان بته

هرچند خوشهها بهطور طبیعی شک میگیرند،

دیگر ،خوشه ها را بر اسا

منابع و نهادهای مناطق م

اسا

استقرار وابستته استت و

اما توسعه بلندمدت آن را نمیتوان به شتانس واگتذار

 -3خوشه های «تجاری شده »3کته اساستا وابستته بته

کرد .به عبارت دیگتر توستعه پایتدار خوشته نیازمنتد

استقرار خود ،از نظر م یط کسب و کار نیستند،

حضور خود آگاه دولت به عنوان تسهی کننده 13است

تقسیمبنتدی متینماینتد .در یتک دستتهبنتدی دیگتر،

تا گردش کتار در جهتت توستعه بلندمتدت و پایتدار

خوشهها را میتوان از نظتر میتزان توستعهیتافتگی در

خوشه صورت پذیرد (سترحدی و رحمتانی.)1333 ،

من نی عمرشان به خوشههای جنینی ،تازه شک یافتته،

در هر خوشه  3قسمت اساستی یافتت متیشتود کته

در مرحله توسعه و توسعهیافته تقسیم نمود .دستهبندی

عبارتند از:

دیگری نیز با توجه به سطح و نو تکنولوژی خوشهها

 -بنگاههای تولیدی م ور تشکی دهنده اصلی خوشه.

آن ،خوشههتا بته تکنولتوژی

 -کسب و کارهای حمایتی (مالی ،ماشین آالت و .)...

م

وجود دارد که بر اسا

1

سطح پایین ،3تکنولوژی سطح متوستط و تکنولتوژی

 -زیرساختهای نر

سطح باال ،2سنتی و هنری تقسیم میشوند (همان) .بتا

 -زیرساختهای سخت (همان).

توجه به دستهبندی ذکر شده ،خوشههای کشاورزی با

ایتن چهتتار جتز در یتتک خوشته پویتتا وظتتای

توجه به دسترسی بته متواد اولیته ،تکنولتوژی ستاده،

مشخصی دارند که در مجمو همانند یک بنگاه بزر

حضور نیروی کار فعال در منطقه و وجتود تقاضتا در

نوآور عم مینماید ،ولی برخالف یک بنگاه بتزر ،

بازار ،به احتمال زیاد از قب عناصر خوشه بودن را دارا

ساختار سلسله مراتبی در آن به چشم نمتیختورد .در

هستند ،اما تاکنون شناسایی نشده است و مدل توستعه

ادامه اجزا اساسی هتر خوشته در قالتب شتک زیتر

آن مورد ب ررسی قرار نگرفته است ،لذا از جنس خوشه

ترسیم شده است.

طبیعی میباشد که در سطح م لی فعالیت میکند.
ساختا خوشهها :بررسی ادبیتات توستعه خوشتههتا
نمایانگر آن است که فرایند شک گیری و گردش کتار

1- Local
2- Natural Resource-Depended Industries
3- Traded Industries
4- Low Tech
5- Medium Tech
6- High Tech

7- Resource- Based
8- Low- Tech
9- Hi- Tech
10- Facilitator
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زیرساختهای
سخت

زیرساختهای نر

کسب و کارهای
حمایتی

بنگاههای تولیدی
م ور

شکل-1اجزاءاساسیهرخوشه

بنگاههايتولیديمحو  :کسب و کارهایی هستند که


و از عوامتت اصتتلی موفقیتتت خوشتتههتتا م ستتو

تشکی دهندگان اصلی به شمار میروند ،اغلتب آنهتا

می شوند ،در واقع دو عام کلیدی توسعه هتر خوشته

قسمت عمده درآمد خود را از مشتریان کسب میکنند

عبارتند از :کیفیت زیر ساختهای نتر و میتزان کتار

که فراتر از قلمرو خوشه قرار دارند.

گروهی در آن.

کسبوکا هايحمایتی :کسب و کارهتایی هستتند

زیرساختهايسخت :ایتن زیتر ستاختهتا شتام ،


کته بتته شتک مستتتقیم و یتا غیرمستتتقیم از کستتب و

زیرساختهتای فیزیکتی حمتایتی استت کته شتام

کارهای تولیدی م وری حمایت متیکننتد .ایتن نتو

جادهها ،بنادر ،فاضال  ،سیستمهای ارتبتاطی و غیتره

بنگاهها ممکن استت شتام عرضته کننتدگان ماشتین

میشود .کیفیت این زیرساختها باید به گونهای باشد

آالت تخصصی ،قطعات یا مواد ختا و یتا در حتوزه

که بتواند با مقاصد متدنظر ،قابت رقابتت بتوده و بته

خدمات شام تأمین کننتدگان متالی ،سترمایهگتذاران

صورت بومی نیز یافت میشود (همان).
گردش موفق فعالیتهای خوشه برگرفته از تعام

خطرپذیر ،طراحان ،بازاریابان و برنامهریزان شوند.
زیرساختهاينرم :در خوشههتایی کته از عملکترد


فعال  3جز فو الذکر است .روابط انستانی در هتر 3

خوبی برخوردارند ،کسب و کارهای تولید م توری و

جز به چشم میخورد .بررسی خوشههایی کته دارای

همچنین کسب و کارهای حمایتی به صتورت جتدا و

عملکرد موفقی بودهاند تتا میتزان زیتادی وابستته بته

جزیرهای عم نمتیکننتد ،بلکته خوشتههتای موفتق

کیفیت روابط در شبکههایی است که برای دستیابی به

وسیعی از فعالیتها و نهادها را در خود جای دادهانتد.

اهداف شک گرفته است .این روابتط و پیونتدها غیتر

م لی ،دانشگاهها ،پلی تکنیکها ،تجار م لی

رسمی بوده و توسط نهادهتا و ستازمانهتای رستمی

و انجمنهای حرفهای و آژانسهای توستعه اقتصتادی

حمایت میشود .معموال در این روابط شک گرفته در

همگی از فعالیتهای دو بخش قبلی حمایت میکننتد

صنایع م لی و منطقهای ،درجهای از اعتماد و گفتگتو

مدار
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نیز یافت میشود ( Cluster Navigators, 2001بته

بودن م صوالت ،با شرکتهای بزرگتر شهری قرارداد

نق از سرحدی و رحمانی .)1333 ،در واقع ،توجه به

میبندند ( .)Burger et al, 2001پژوهشگران مزایای

عام انسانی در خوشه ،به دنبال اهمیت دانش و اثرات

زیادی را برای خوشههای کشاورزی بیان کردهاند کته

سرریز آن در درون خوشه ،صورت پذیرفته است کته

از ان جملتته متتیتتتوان بتته؛ توستتعه یتتافتگی کستتب و

به عنوان عام مهمی در توسعه رقابتپذیری خوشهها

کارهای کشاورزی ،افزایش بهرهوری ،افزایش دانتش،

به شمار میرود.

رشد شرکتهتای کارآفرینانته ،ایجتاد اشتتغال جدیتد

خوشههايکسبوکا کشاو زيومزایاايننهاا:


دسترسی به منابع و اطالعات ،رشد سریعتر نوآوری از

خوشتتته کشتتتاورزی عبتتتارت استتتت از تجمیتتتع

طریق همکاریهای ت قیقاتی و شک گیتری کستب و

تولیدکنندگان ،صنایع مرتبط بتا کشتاورزی (کستب و

کارهتتای جدیتتد ،تقاضتتا بتترای ختتدمات و جتتذ
تولید ،کاهش

کارهای مترتبط بتا م صتول کشتاورزی متوردنظر) و

سرمایهگذاران ،رسیدن به اقتصاد مقیا

نهادهایی که در همان بخش یا م صول کشاورزی ،در

هزینهها ،مدیریت بهتر مزرعه ،پتذیرش فنتاوریهتای

منطقهای مشخص فعالیت میکنند و با همدیگر ارتباط

جدید و شیوههای زیست م یطی ،دسترسی به بازار و

دارند و دارای فرصتها و چالشهای مشترکی هستند

بهبود بازاریابی ،افزایش شهرت و یتا اعتبتار کستب و

( .)Nogales, 2010ارتباط درونی میان تولیدکننتدگان

کارهای فعال در خوشه ،دسترسی به تتأمین کننتدگان

خوشه ،نشان دهنتده ارتبتاط افقتی در خوشته استت.

تخصصی و افزایش درآمد ذینفعان خوشه اشتاره کترد

رابطه بتین تولیدکننتدگان م صتوالت کشتاورزی ،بتا

(Porter Et al., Sharma & Anupam, 2014

افرادی کته فتراوری م صتوالت را انجتا متیدهنتد،

2004؛ Antevski et al, 2012; Felzensztein Et

ارتباطتتات عمتتودی را بیتتان متتیکنتتد ،لتتذا فتتراوری

 al., 2014؛Hoffman Et al., 2014؛ Nikolic Et

م صوالت در خوشههتای کشتاورزی دارای اهمیتت

al., 2008؛  .)Rubzen Et al., 2013در نهایت ،بتا

زیادی است (.)Ye Et al., 2013

توجه به مطالب ذکر شده ،متیتتوان بیتان داشتت کته
ایجاد و توسعه خوشههای کشاورزی در توسعه کسب

رویکرد خوشه کشاورزی ،بیان میکنتد کته تمتا
ذینفعان در زنجیتره ارزش کشتاورزی ،زمتانی کته بتا

و کارهتتای ختترد و کوچتتک روستتتایی و توستتعه

حمایت نهادها و دیگر ذینفعتان در زنجیتره تتأمین بتا

کشاورزی منطقه ،تأثیر زیادی دارند ،با توجه به اینکته

همدیگر تعام دارند ،اغلتب خالقانتهتتر و موفتقتتر

توستتعه کشتتاورزی پایتته و استتا

توستتعه روستتتایی

هستند .با افزایش ارتبتاطهتای عمتودی و افقتی بتین

میباشد ،بنابراین خوشههتا تتأثیر مستتقیم بتر توستعه

کسب و کارهای کشاورزی م لی همچنین حمایت از

روستایی دارند ،در ادامه به بررسی وضعیت و جایگتاه

روابط بین آنها و سازمانهای تسهیلگر (ادارات دولتی،

خوشههای کسب و کار کشاورزی در ایتران پرداختته

مؤسسات ت قیقاتی و سازمانهای غیر دولتی) ،افزایش

شده است.

انتشار و تولید نوآوری ،اثرات جانبی مهتم م لتی بتر

بر سیتجا بسایرکشو هاد زمینهخوشاههااي

منطقه دارد ( .)Sharma & Anupam, 2014بتورگر

کسبوکا کشاو زي :در ادامه به بررستی تجتار

و همکاران ،موفقیتهای شرکتهای کوچک اندونزی

تعدادی از کشورها در زمینه خوشههای کستب و کتار

در افزایش رقابت ناشی از جهانی شدن و بازار آزاد در

روستایی پرداخته شده است:

خوشهها میدانند ،همچنین شرکتهای کوچک م لی

چین:برخی اقدامات کلیدی در زمینه موفقیت صتنایع

به منظور کاهش هزینههای مبادالتی و مشتتری م تور

روستتتایی چتتین عبارتنتتد از :انعطتتافپتتذیری بتتاال در
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سرمایهگذاری ،سرمایهگذاریهای کم هزینه ،متدیریت

ارائه دهنتدگان ختدمات متالی ،تشتکی شتدهانتد از،

توانمند ،توسعه مالکیتهای خصوصی ،ایجتاد ارتبتاط

بانتکهتتا و دیگتتر مؤسستتات متتالی ماننتتد مؤسستتات

مناسب با سایر صتنایع و توجته بته صتنایع کوچتک

اعتبتاری تعتاونی .حمایتت نهتادی ،در قالتب توستتعه

در قالب خوشه (مرادی و همکاران .)1333 ،به

تکنولوژی ،خدمات ارائه شده توسط دانشگاهها ،مراکز

طور کلی ،سیاست دولتت چتین در عرصته کستب و

ت قیقاتی و یا انجمن تولیدکنندگان و تعاونیها نقتش

کارهای کوچک روستایی بر خوشته م توری استتوار

عمدهای در خوشهها انجتا متیشتود ( Giuliani Et

است که از طریق آن ،واحدهای کوچک متیتواننتد از

 .)al., 2005همکتاری خوشته انگتور ماهاراشتترا بتا

خدمات شبکهای مشاورهای و مالی گسترده بهترهمنتد

مؤسسات ت قیقاتی ،باعع کاهش شکاف میان کیفیت

شوند (عبادی .)1333 ،این کشور در زمینه خوشههای

انگور هند و استتانداردهای بتین المللتی شتده استت

کسب و کار کشاورزی و روستایی بسیار فعال استت.

(.)Nogales, 2010

به عنوان مثال ،خوشه کشاورزی دراگون هد 1چین ،به

نیکا اگوئه :در نیکاراگوئه نیز بته صتنایع فتراوری در

عنوان شرکتی استت کته عمتدتا در زمینته فتراوری و

قالب خوشه ،بخصوص فراوری م صوالت لبنی توجه

توزیع م صوالت کشاورزی تخصص دارد و میتواند

خاصی میشود ،به عنوان مثال ،در مرکز نیکاراگوئه دو

عم بازاریابی م صوالت کشاورزان را انجا دهد .در

بختش همجتتوار بتته نتتا هتتای بواکتتو و چونتتتالس بتتا

این شرکت برای ارتباط بین تولیدکنندگان م صتوالت

تخصص قوی در تولید شیر ،خوشهای را با همکتاری

کشاورزی با دیگر کسب و کارهای فعال کشاورزی ،از

یونیدو تشکی دادهاند .شتک گیتری ایتن خوشته بتر

قراردادهای رسمی و یتا روابتط غیتررستمی استتفاده

اسا

ظرفیتیابی آغاز شد .در آغاز نمایندگان یونیدو

میشود (.)Yu Et al., 2013

با تعاونیها و نهادهای مرتبط کمیتههایی برای توستعه

هند :به اعتقتاد سیاستتگتذاران کشتور هنتد ،اگرچته

و حمایت از صنایع شتیر تشتکی دادنتد .کمیتتههتای

صنایع کوچک روستایی نقش اندکی در تولید ناخالص

مذکور مسئول نهادینه شدن تعاونیها و موجب ادامه و

ایفتتا متتی کننتتد ،امتتا نقتتش بستتیار مهمتتی در ایجتتاد

ارتقتتای کتتار آنهتتا از کوتتتاه متتدت بتته بلندمتتدت بتتا

فرصتهای شغلی دارند و بخش اعظم متواد اولیته را

سرمایهگذاری در مهارت و منابع شدند .این رونتد بتا

این کشور فراهم میستازند .بتدین

الگوبرداری از سایر کشورهای آمریکای التتین ماننتد:

ترتیب ،به متوازات فعالیتت ستازمانهتای غیردولتتی،

آرژانتین ،شیلی ،اوروگوئته ،کلمبیتا و دیگتر کشتورها

تالشهای گستردهای توسط بنگاههای توسعه منطقهای

چون مکزیتک و هلنتد کته تجربته خاصتی در زمینته

و م لی در جهت توسعه کسب و کارهای کشتاورزی

خوشههای کسب و کار داشتند ،آغاز شد و در این راه

صورت گرفت کته یکتی از مهمتترین ایتن اقتدامات

از مشارکت بنگاههای م لی ،انجمنهتا و  ...استتفاده

خوشهای کردن کسب و کارهای کشاورزی استت .بته

شد .بهبود کیفیت پنیر و تنو م صول ،بازاریابی بهتر،

عنوان مثال در خوشه انگور ماهاراشترا ،موفقیتتهتای

توستعه آزمایشتگاه شتیر و همچنتین رعایتت مستای

زیادی در زمینه تولیتد انگتور داشتته استت .در زمینته

زیست م یطی همه از جمله نتایج شناسایی و توستعه

خوشتته انگتتور ماهاراشتتترا ارائتته دهنتتدگان ختتدمات

این خوشه بودند (سرحدی و رحمانی.)1333 ،

پشتتتیبانی شتتام ؛ ختتدمات متتالی ،ت قیتتق و توستتعه،

اندونزي :در اندونزی کسب و کارهای کوچک تبدیلی

مؤسسات و خدمات توسعه کستب و کتار متیباشتد.

زیادی وجود دارند که در قالب خوشه کتار متیکننتد.

مقیا

برای صنایع بزر

فعالیت آنها در زمینه فرایند تبدی سویا ،شتیره خرمتا،
1- Dragon Head Enterprises
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توتون ،ماهی و میگتو ،قهتوه و رشتته و  ...متیباشتد.

 .)1331بیشتر خوشتههتای شناستایی شتده در زمینته

اندونزی یکی از چند کشور در حال توسعهای است که

صنایع با فناوری سطح باال و کارخانهای متیباشتند و

اطالعات آماری درباره وضعیت اشتغال در خوشههای

کمتر به ب ع خوشههای کستبوکتار کشتاورزی ،در

کسب و کار آن ،موجتود استت .وزارت صتنایع ایتن

قالب کارگاههای روستایی و مشاغ ختانگی پرداختته

کشور ،خوشه را مجموعهای از  23شرکت در یک م

شده است .بیشترین تعداد خوشههای کسب و کار ،در

میکند .بنا به آمار موجود  13درصد ک اشتغال

استان اصفهان شناسایی شتده استت کته بتال بتر 11

تعری

صنعتی این کشور ،مربتوط بته شترکتهتای کوچتک

درصد از ک تعداد خوشههای شناسایی شده در کشور

خوشهای در جاوه مرکزی است .اشتغال شترکتهتای

را در بر میگیرد .استتانهتای هرمزگتان بتا  3خوشته

کوچک خوشهای شرکتهتای کوچتک خوشتهای در

شناسایی شده و خراسان جنوبی با  2خوشه شناسایی

زیربخشهای م صوالت چوبی ،سفالی و فلزات ،نقش

در جایگاههای آخر قرار دارند .این اطالعات میتوانتد

بسزایی در این میان دارد .همچنین خوشههای کسب و

تصویری از خوشههای صنعتی ،کشاورزی و ختدماتی

کار در این کشور ،بتین  33تتا  13درصتد اشتتغال در

و همچنتتین ستتطح ستترمایه اجتمتتاعی و یتتا وجتتود
در هتر یتک از

زیربخشهای صنایع غذایی تبدیلی ،منسوجات و لبا

مزیتهای بالقوه در زمینههای مختل

و مصتتنوعات فابریتتک و فلتتز را تشتتکی متتیدهنتتد

استانهای کشور ارائته نمایتد (ستلیمانی و همکتاران،

(سرحدی و رحمانی.)1333 ،

.)1333

خوشههايکسبوکاا 

بر سیوضعیتوجایگاه

خوشههای کسب و کار شناسایی شتده در طیت

کشااو زيد ایارا  :تتتا کنتون تعتداد  332خوشتته

وسیعی از گرایشهای صنعتی و خدماتی فعال هستتند

کشتتور

که این تنو بخشی در ادامه در قالب جتدول  1ارائته

کستتبوکتتار در زمینتتههتتا و منتتاطق مختل ت

شده است.

شناسایی شده است که از ایتن تعتداد  33خوشته بته
اتما رسیده و  32پروژه در حال پیاده سازی میباشتد
(سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صتنعتی ایتران،


جدول-1تنو فعالیتخوشههايکسبوکا شناساییشدهد سطحکشو .
گرایش

درصد

ردی
1
2

صنایع موادغذایی ،آشامیدنی و دخانیات
صنایع نساجی ،پوشاک و چر

33/21
11/13

3
3
1
2
1
3

صنایع چو و م صوالت چوبی
صنایع کاغذ ،مقوا ،چان و ص افی
صنایع شیمیایی
صنایع م صوالت کانی غیر فلزی
صنایع تولید فلزات اساسی
صنایع ماشین آالت ،تجهیزات و ابزار

2/13
1/12
1/31
11/33
2/13
3/11

3
13

صنایع متفرقه و طبقهبندی نشده
سایر (گردشگری ،پرورش گ و گیاه و )...
جمع

3/21
13/11
3/133

منبع( :سلیمانی و همکاران)1333 ،
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همانگونه که مالحظه میگردد ،حدود  33درصتد

گرفتتته متتی شتتوند و بتتر شتترایط و ستتاختارهای

از ک گرایشهای شناسایی شده مربوط به صنایع مواد

اجتماعی و اقتصادی منطقه ای مبتنی هستند .یونیتدو

غتتذایی ،آشتتامیدنی و دخانیتتات و کمتتترین تعتتداد

یکی از سازمانهای بتین المللتی استت کته در زمینته

خوشههای کسب و کار به زیربخش صتنایع کاغتذی،

شناسایی و توسعه خوشهها فعال میباشد .در ایران به

مقوا ،چان و ص افی با تقریبا یک درصد اختصتاص

منظور شناسایی و توسعه خوشتههتا ،از متدل یونیتدو

دارد .بخشی از خوشههای شناسایی شتده در گترایش

استفاده میشود .یونیدو ،توستعه خوشتههتا را برنامته

صنایع مواد غذایی ،در حوزه صنایع تبدیلی مربوط بته

اصلی خود در کاهش فقتر روستتاهای کشتورهای در

بخش کشاورزی فعال هستند .همان طور که در جدول

حال توسعه بر میشمارد ( .)UNIDO, 2001مراح

باال نیز مشاهده میشتود ،خوشتههتای کشتاورزی ،در

رویکرد یونیدو به ترتیب زیر می باشد:
خوشتتته  . 2مطالعتتته شتتتناختی .3

ایران به صورت یک گرایش مشخص هنتوز ،شتناخته

 . 1انتختتتا

نشتتده استتت و فقتتط بتته صتتورت زیرمجموعتتهای از

اعتمتتادآفرینی  . 3برنامتته عم ت  . 1پیتتاده ستتازی .2

گرایش صنایع مواد غذایی ،آشامیدنی و دخانیات ،ارائه

نظارت و ارزیابی ( سرحدی و رحمانی.)1333 ،

شدهاند .در صورتی کته بتا توجته بته پتانستی بتاالی

یونیدو برای این که مشک شرکت های کوچتک

کشاورزی (دامداری ،باغبانی و زراعت) میطلبیتد کته

و متوسط را ح نمایتد و از منتزوی شتدن نستبی

خوشههای کشاورزی به عنوان یک گترایش جداگانته

آنها جلوگیری نماید اهدافی را دنبتال متی کنتد کته

در دستهبنتدی خوشتههتای کستب و کتار ،شناستایی

عبارتند از؛ ایجاد و توسعه ارتباط جمعی مشتارکتی

متتیشتتد و پتتژوهشهتتای بیشتتتری در ایتتن زمینتته در

و ظرفیت سازی برای عم  .برای رسیدن به ایتن دو

خصوص شناسایی و توسعه آنها انجا میگرفت.

هدف فعالیت های زیر باید صورت پذیرد (همان):

شناساییوتوسعهخوشههاد ایرا  :در ستال هتای


 . 1تصویب پیوندهای درون خوشه از طریق ارتبتاط

اخیر ب ع توسعه کسب وکارها فراگیر شده استت،

بتتین شتترکت هتتای ختترد و رابطتته بتتین آنهتتا و

این موضو به دلی الگوی توسعه خوشه ها و قترار

شرکت های بزر  ،مؤسسات پشتتیبانی (حمتایتی)

گرفتن آن در زمره سیاست های توستعه ای بستیاری

دولت م لی ،بانک ها و مراکز توسعه کسب وکار.

از کشتتورهای در حتتال توستتعه و همچنتتین توجتته

 . 2کمک به ذینفعان در حصول به گسترش ارتبتاط

بسیاری از سازمان های توستعه ای بته آن استت کته

جمعی برای یک چشم انداز مشترک.

موجب شده است ،الگوهای اجرایی مختلفی بترای

 . 3کمتتک بتته ذینفعتتان بتترای هم اهنتتک کتتردن

توسعه خوشه ها در کشورها و سازمان های مختلت

فعالیت هایشان در راستای یک چشم انداز مشترک.

م لی ،ملی و بین المللی طراحی شود .این موضو

 . 3آموزش عام توسعه خوشه که عام رسیدن بته

به طور عمده از ایتن مستأله نشتئت متی گیترد کته

این اهداف از طریق یک فراینتد مرحلته ای استت.

خوشه ها از اسا

الگوی توسعه ای درون زا در نظر
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مطالعه شناختی
اعتماد آفرینی

برنامه عم

پیاده سازی

نظارت و ارزیابی
شکل   -2نمودا شماتیک ویکردیونیدوبرايتوسعهخوشه(هما ) .

خوشهها را توسعه داد ،ایتن وظیفته را فتردی بته نتا

آنچه در این زمینه مهم است این است که شترایط
خوشهها و عوام مؤثر بر توسعه آنها به تناسب سطح

عام توسعه که دوره توسعه خوشته را ستیری کترده

توسعه یافتگی ،در منتاطق و کشتورهای مختلت  ،بتا

است و از طرف شرکت شهرکهای صتنعتی انتختا

یکدیگر متفاوت است .این عوام بتر مبنتای شترایط

شده است ،به عنوان عام توسعه خوشته طبتق متدل

م یطی نظیر سطح توسعه یافتگی کشور ،سیستمهتای

یونیدو اقدا متیکنتد .در ایتن متدل پتس از مطالعته

مدیریتی ،وضعیت نیروی انسانی ،فرهنک اجتمتاعی و

شتتناختی و شناستتایی خوشتته ،فراینتتد فتتو پیگیتتری

سایر عوام تأثیرگذار از یک کشور به کشور دیگتر و

متتی شتتود ،در ایتتن متتدل فتتر

بتتر ایتتن استتت کتته

نیز از یک خوشه به خوشه دیگتر دارای تفتاوتهتا و

خوشه های توسعه نیافته دارای خصلت هتایی نظیتر

تمایزاتی خواهد بود و متیتتوان بتر مبنتای مطالعتات

فقتتدان ارتبتتاط بتتین واحتتدها در زمینتته مختتاطرات

علمی و نظر نخبگان مربوطه تعیین و شناسایی گتردد

کسب وکار ،گرفتار بودن در دور باط رقابتت هتای

(ریاحی1332 ،؛ منصوری و عزیر م مدلو .)1333 ،از

شکننده ،عد همکاری جمعی و رها شده بته حتال

عمتتدهتتترین عوامتت متتؤثر بتتر شناستتایی و توستتعه

خود هستند ،لذا بیان شده کته بتا برقتراری ارتبتاط

خوشههای کسب و کار را میتوان؛ تمرکز جغرافیایی،

بین کسب و کارها و باال بتردن اعتمتاد میتان آنهتا

عوام م یطی ،شرایط تقاضا ،ارتباطات بین بنگاههتا،

می توان توسعه خوشه ها را رقتم زد ،در ایتن متدل

استراتژی و زیرساختها را نا بترد (کترد و خاشتی،

به عوام دیگری همچون ،دسترستی بته بازارهتای

 )1333کتته بتتا توجتته بتته ستتطح بلتتوع خوشتته ،نتتو

داخلی و ختارجی ،وجتود نیتروی انستانی ،وجتود

م صتتول ،شتترایط اجتمتتاعی و اقتصتتادی منطقتته در

دانتتتش و اطالعتتتات کستتتب و کارهتتتا ،وجتتتود

خوشههای کسب و کار مختل  ،متفاوت هستند.

زیرساخت ها ،دسترسی به نهادهای پشتیبان ،وجتود

در مدل توسعه خوشه یونیدو ،بیان شده است کته

افراد خال و کارآفرین و  ...توجهی نشتده استت.

با اعتمادآفرینی و ایجاد ارتباطات بین بنگاهی میتوان

استنب اط می شود که این مدل بیشتر به منظتور توستعه
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صنایع میباشد ،چون در خوشههتای کشتاورزی ،هتر

الگوی توسعه هر خوشتهای ختاص همتان خوشته و

خوشهای طبق شترایط اقتصتادی و اجتمتاعی منطقته

منطقه میباشد و نمتیتتوان یتک الگتو را بترای کت

خاص ختود ،عوامت متعتددی بتر توستعه آن دخیت

خوشهها پیشنهاد کرد.

هستند که در اینجا مورد توجه قرار نگرفتهانتد و فقتط
بیان شده که پس از انتخا

نتیجهگیری و پیشنهادها
 بررسی ت قیقات مختل نشان میدهد که توسعه

خوشه با اعتمتاد آفرینتی

میان کسب و کارهای آن متیتتوان توستعه خوشته را

خوشههای کسب و کار کشاورزی به عنوان یک ابزار

فراهم کرد.

مهم در توسعه کشاورزی عم میکند .کشاورزان و

با توجته بته بررستی ادبیتات ،متدلهتا و پیشتینه

کسب و کارهای کوچک و متوسط کشاورزی ،در

خوشهها ،به منظور شناسایی خوشههتا ،بایتد عتواملی

قالب خوشههای کسب و کار کشاورزی ،به بهرهوری

همچون؛ تمرکز جغرافیایی ،شناسایی فرایند کستب و

باالتر ،دسترسی راحتتر به به اطالعات ،دسترسی به

کارهای فعال در خوشه ،همکاری و رقابت بین کسب

بازار مناسب ،هم افزایی و دسترسی به کاالهای

و کارها و فرصتها و چالشهای مشتترک را متدنظر

عمومی و تکنولوژیها از طریق همکاری با مراکز

قرار داد (ضرغا و امینی .)1333 ،در مطالعات مختل

ت قیقات سه تر انجا میشود .همچنین با توجه به

با توجه به هدف پتژوهشهتا ،بته بررستی بخشتی از

هم مکانی کسب و کارهای کشاورزی ،انوا هزینهها،

قسمت توسعه خوشتههتا پرداختته شتده استت ،لتذا

از جمله هزینه دسترسی به اطالعات و کاربرد

شاخصها و عوام متفاوتی به منظور توسعه خوشهها

تکنولوژیهای جدید پایین میآید ،خوشههای

ارائه شده است که مهمترین آنها شتام ؛ جغرافیتایی-

کشاورزی به توسعه و هویت نا تجاری م صول

فضایی ،فرهنگی – اجتماعی ،سیاستگذاری – نهادی،

مورد نظر کمک میکنند .نهایتا شناسایی و توسعه

اقتصتتتادی ،زیرستتتاختی ،تقاضتتتای بتتتازار ،فنتتتی و

خوشههای کسب و کار کشاورزی ،اثرات مثبتی بر

تکنولوژیکی و عاملین توسعه خوشه مورد نیاز هستتند

توسعه کشاورزی و روستایی دارد .ایران با دارا بودن

(ریاحی1332 ،؛ کرد و خاشی1333 ،؛ ایزدی و مصلح

جایگاه خو

شیرازی1331 ،؛ ظهوریان و رحیم نیا1333 ،؛ رابلوتی،

تولید م صوالت کشاورزی که در

بسیاری از موارد ،زنجیره ارزش این م صوالت از

1333؛ ضترغا و امینتی1333 ،؛ Hoffman Et al.,

قبی

2014؛ Nogles, 2010؛ Karaev Et al., 2007؛

تولید کنندگان اولیه ،وجود دانش فراوری

م صوالت در منطقه ،ارتباطات افقی و عمودی

 UNIDO, 2001و  .)Lai Et al., 2014تا کنتون در

بین کسب و کارها و  ...وجود دارد ،پتانسی باالیی

هیچکدا از پژوهشهای صورت گرفتته ،بته صتورت

برای خوشه ای کردن کسب و کارهای کشاورزی

سیستمی عوام مؤثر بر توسعه خوشتههتای کستب و

دارد  ،اما متأسفانه تا کنون به صورت جدی مورد

کار کشاورزی مورد نظر قترار نگرفتته استت ،در ایتن

توجه مسئوالن حوزه خوشه کسب و کار قرار

راستا باید زیر طبقههتای هتر کتدا از ایتن عامت هتا

نگرفته اند .در صورتی که به این حوزه توجه شود

استخراج شده و سایر عوام مؤثر بتر توستعه نیتز بتا

و اقدامی جدی در زمینه شناسایی کسب و کارهای

توجه بته شترایط خوشته متورد نظتر و ستاختارهای

کشاورزی و توسعه آنها در مناطق روستایی انجا

اجتماعی و اقتصادی منطقتهای استتخراج شتوند ،لتذا

گردد ،باعع ایجاد اشتغال پایدار در روستاها ،
591

نشريه كارآفريني در كشاورزی ( ،)1شماره ( )2تابستان 5931

صنعتی شدن روستاها ،بهره وری بیشتر کشاورزان،

خوشهها پیشنهاد کرد ،لذا نباید شناسایی و توسعه همه

گردشگر به روستاها به

خوشهها را طبق یک مدل خاص ماننتد متدل یونیتدو

منظور خرید م صوالت با برندهای مخصوص،

انجا داد ،بلکه همان طور که بیان شد ،نیاز استت کته

جلوگیری از مهاجر ت روستاییان به حاشیه شهرها

با انجا مطالعات مختل

در قالب روشهتای علمتی

و در نهایت توسعه کشاورزی و توسعه روستایی

به جای تصتمیمات فرمایشتی ،اقتدا بته شناستایی و

اتصال به بازار ،جذ

توسعه خوشههتای مختلت

می شود .

بختش کشتاورزی طبتق

خوشهها اساسا الگوی توستعهای درون زا هستتند

شرایط م یطی منطقه متورد مطالعته و ستایر شترایط

کته بتا شترایط و ستاختارهای اجتمتاعی و اقتصتتادی

اقتصادی ،اجتماعی و سایر ویژگیهای خوشته متورد

منطقهای مبتنی هستند ،الگتوی توستعه هتر خوشتهای

نظر کرد.

خاص همان خوشه و منطقه میباشد و نمیتوان یتک

توجه بیشتر سازمان هتا و ارگتان هتای مربوطته

الگو را مانند الگوی توسعه یونیدو ،برای ک خوشهها

هماننتتتد ستتتازمان صتتتنایع کوچتتتک و شتتترکت

پیشنهاد کرد .بنابراین باید به منظور شناسایی و توسعه

شهرک های صنعتی ایران به خوشههای کسب و کتار

خوشههای م صوالت کشاورزی در منتاطق مختلت

م صوالت کشاورزی و اقدا در جهتت توستعه ایتن

ت قیقتات علمتتی انجتتا گیترد و بعتتد از شناستتایی و

خوشهها ،به منظور افتزایش درآمتد و ایجتاد اشتتغال

اولویتبندی خوشههای کشاورزی ،با توجه به بررسی

روستایی.

دخی در توسعه آن ،اقتدا بته توستعه

نکتتته دیگتتر عتتد استتتفاده و حمایتتت شتترکت

عوام مختل

خوشهها گردد ،لذا برنامه توسعه خوشه نمی تواند از

شهرکهای صتنعتی بته عنتوان کتارگزار ،از م ققتین

نیتاز ذی

دانشگاهی (به عنوان عاملین توسعه خوشته شناستایی

ستاختارهای

شده در پژوهش ختود) و مطالعتات آنهتا در دانشتگاه

اجتماعی و اقتصتادی منطقته تعیتین متی گتردد.بته

است که در زمینه شناسایی و توسعه خوشههای کسب

منظور شناسایی و توسعه خوشهها عوام ؛ جغرافیایی-

و کار کشاورزی انجا دادهاند ،لذا پیشنهاد میشود کته

فضتتایی ،زیرستتاختی ،وضتتعیت بتتازار ،فرهنگتتی-

شرکت شهرکهای صنعتی از م ققینتی کته در قالتب

اجتماعی ،سیاستگذاری -نهادی ،فنی و تکنولوژیکی

پژوهشهای مختل

اقدا به شناسایی و عوام متؤثر

مختلفی موردنیاز هستند که باید در قالب پژوهشهای

بر توسعه آن خوشه کسب و کار کشاورزی کردهاند به

مختل  ،مورد بررسی قرار بگیرند و با توجه به ستطح

عنوان عاملین توسعه همان خوشه استفاده کند.

پیش تعیین شده باشتد ،بلکته بتر استا
نفعان در هر مقطع زمانی و بر استا

بلتتوع خوشتته ،نتتو م صتتول ،شتترایط اجتمتتاعی و

نهایتتتا بررستتی ادبیتتات نشتتان داد کتته مطالعتتات

اقتصادی منطقه ،اقدا به توستعه آنهتا شتود .بررستی

م دودی در خصوص شناسایی و توسعه خوشههتای

م ققان این پتژوهش را بته چنتد نکتته

کسب و کار م صوالت کشاورزی به صورت میتدانی

اساسی رهنمون ساخت که در ادامه بته آنهتا پرداختته

در ایران انجا شده استت ،لتذا بتا توجته بته مزایتای

شده است:

خوشههای کشاورزی ،بایستی ایتن امتر بیشتتر متورد

منابع مختل

توجه مراکز علمی و سازمانهای مربوطه قرار گیرد.

خوشهها الگوی توستعهای درون زا هستتند و بتا
شرایط و ساختارهای اجتماعی و اقتصتادی منطقتهای
مبتنتی هستتتند و نمتتیتتتوان یتک الگتتو را بتترای کت
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Abstract
Agricultural cluster refers to the density of producers and agricultural businesses in an
activity field which has shared advantages and challenges and is active in a specific geographic
area. The development of agricultural clusters is considered as a key approach to promoting the
agricultural sector in many countries. The promotion and development this clusters has many
benefits. Among the benefits of agricultural clusters include: increasing productivity, ease of
access to public resources and information, faster growth of innovation, the formation of new
businesses, Attracting investors, cutting costs, better farm management, market access and
improving marketing, giving the brand to a product and raising the income of cluster
stakeholders. This paper analytical article seeks to answer the following questions: What is the
status of business clusters in Iran? What are the clusters of agricultural business in Iran? What is
the identification and development of agricultural business clusters in Iran? The promotion and
development of such clusters has many advantages, including: increasing productivity, ease of
access to public resources and information, faster growth of innovation, the formation of new
businesses, Attracting investors, cutting costs, better farm management, market access and
improving marketing, giving the brand to a product and raising the income of cluster
stakeholders. Studies have shown that, despite the fact that the activity of clusters of agricultural
enterprises and businesses has a long history in developed countries, But in Iran, despite the
emphasis on various development programs, this is not an operational topic. The clusters are
endogenous development pattern that is based on regional social and economic conditions and
structures, the development pattern of each cluster is the same as the cluster and region, and it is
not possible to suggest a pattern for the whole cluster.
1

Keywords: Agricultural businesses, Agricultural cluster, Agricultural development

*Corresponding author: Hosseynhaidary65@yahoo.com

511

