
 

 

 رانیا یکشاورز یکسب و کارها ستمیدر اکوس ینوآور یهاتیاولو

ی واقعی بپردازد. به همین دلیل است که معموال ایجاد کسب و کار نو زمانی موفقیت آمیز است که آن کسب و کار به یک مسئله

اند و شناخت قابل قبولی از شرایط آن به دست شوند که در صنعت مربوطه فعالیت داشتههای با کیفیت توسط افرادی مطرح میایده

کند بلکه به اهمیت شناخت از مسئله و ایجاد نوآوری توسط افراد خارج از صنعت مدنظر را نفی می اند. این برداشت امکانآورده

 .محیط آن اشاره دارد، شناختی که حتما از طریق مطالعه، پژوهش و استفاده از تجربیات دیگران دست یافتنی است

اند به دلیل عدم اندازی استارتاپ کردهاقدام به راه همانند دیگر صنایع، در صنعت کشاورزی نیز بخش قابل توجهی از افرادی که

نقص نسبت به این صنعت ایجاد کند، اند. ادعای انتشار محتوایی که یک شناخت کامل و بیشناخت مناسب با شکست مواجه شده

 .های آن ایجاد کردالشها و چهای کشاورزی درک بهتری از فرصتتوان با پرداختن به برخی وجوه و ویژگیگویی است اما میگزافه

 آفرینی در اینمند به نقشفقدان محتوای مناسب در خصوص صنعت کشاورزی ایران سبب شده است آن دسته از افرادی که عالقه

ی منابع خارجی به دنبال اثرگذاری در اکوسیستم کشاورزی ایران باشند. حقیقت این است که عوامل مختلف حوزه هستند با مطالعه

هایی توان در اصل مسائل مشابهتتماعی و اقتصادی سبب تمایز صنعت کشاورزی ایران با دیگر کشورها شده است. میسیاسی، اج

شود، در ایران هم قابل اجرا و های پیشروی کشاورزی مطرح میهایی که امروزه در اکوسیستمپیدا کرد و چه بسا بسیاری از ایده

ها داشته باشیم و بدانیم در حال حاضر و با توجه به ناسبی از سیر رشد این اکوسیستماثرگذار باشند اما مهم این است که درک م

 .وضعیت و واقعیت اکوسیستم کشاورزی ایران چه اقداماتی دارای اولویت باالتر و اثرگذاری بیشتر هستند

 شود. کسب ودر آن احساس می ها نیاز به یک دید کلی از صنعت کشاورزی و جایگاه کسب و کارهای مختلفبرای شناخت اولویت

ی اصلی قابل تقسیم هستند که هر یک از این کارهای فعال در حوزه کشاورزی بر اساس جایگاهشان در زنجیره تامین به سه دسته

 .شودهای متنوع را شامل میای از کسب و کارهای مبتنی بر تکنولوژیها مجموعهدسته

 قبل از مزرعه .1

گذاری ماشین آالت و از همه مهمتر م اولیه کشاورزی نظیر بذر، کود، خوراک دام، طیور و شیالت، اشتراکتولید و تامین مواد و لواز

ی متنوع توان شکل گرفته از زنجیرهگیرند. در واقع این بخش را میهایی هستند که در این دسته قرار میتامین منابع مالی از فعالیت

 .ع مواد، تجهیزات و خدمات مورد نیاز برای کشاورزی دانستی تحقیق، توسعه، تولید و توزیبستهو هم

 داخل مزرعه .2

های مبتنی بر پردازش داده، های نظارت و کنترل آفت، سیستمهای آموزشی، پلتفرمتوسعه نرم افزارهای مدیریت مزرعه، پلتفرم

بندی هایی هستند که در این بخش دستهلیتاینترنت اشیا، پهپادها و همچنین توسعه و تولید تجهیزات و ماشین آالت از جمله فعا

 .شودوری و کارآمدی فرآیندهای کاشت، داشت و برداشت انجام میها به منظور افزایش بهرهشوند. این فعالیتمی

 پس از مزرعه .3

یفیت ین کهایی نظیر انبارش، ردیابی، تضمفعالیت ی تجارت، انجام مجموعهی گستردهتوزیع محصوالت کشاورزی از طریق شبکه

ها به منظور تامین نیازهای های غذایی و نهایتا امر عرضه محصوالت در بازارها و مارکت پلیسمواد غذایی و فرآوری بر اساس نوآوری



 

 

توزیع  ها بیشتر بر موضوعگیرند. این دسته از فعالیتهای پس از مزرعه قرار میکنندگان، کارهایی هستند که در دسته فعالیتمصرف

 .های دخیل در آن استترین حوزهدارد و لجستیک از مهمتمرکز 

ده های کارآفرینانه و ایهای فوق اتفاق بیفتد و سوال اینجاست که کدام دسته باید هدف فعالیتتواند در هر یک از دستهنوآوری می

 پردازی قرار بگیرد؟

ب و کار هاروارد، پاسخ این سوال را وابسته به شرایط، ی کس، نویسنده، استراتژیست و پروفسور مدرسه Tarun Khanna تارون خانا

داند. او در خصوص اقتصادهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه موضوع خالهای ها و میزان توسعه یافتگی کشورها میاولویت

برای تسهیل فعالیت کند و معتقد است را به عنوان مانع اصلی رشد کسب و کارهای نوپا مطرح می Institutional Voids نهادی

بایست این خالها توسط تعدادی از استارتاپ ها برطرف گردد. خانا خالهای نهادی را یک چالش کسب و کارهای جدید، ابتدا می

 .داندآفرینی کسب و کارهای نوپا میترین فرصت برای نقشبزرگ و در عین حال بزرگ

و تقاضا است. منظور او از خالهای نهادی، آن دسته  ارتباط مناسب بین عرضهخانا بر این باور است که رونق اقتصادی در گرو ایجاد 

ر توان مواردی نظیی خالهای نهادی میشود ارتباط مناسبی بین عرضه و تقاضا ایجاد نشود. از جملهاز کمبودهایی است که باعث می

 .سی به اطالعات طرفین عرضه و تقاضا اشاره کردهای تعامل و عدم دسترعدم وجود بسترهای تعامل، عدم شفافیت و امنیت راه

های اینترنتی مثال خوب و واضحی از پوشش خالهای نهادی توسط کسب و کارها هستند. هر چند که این مثال خارج از تاکسی

متقابل به  سیهای اینترنتی در ایجاد بستر تعامل مناسب بین راننده و مسافر و ایجاد دسترفضای کشاورزی است اما عملکرد تاکسی

های کنترلی و نظارتی در حال فعالیت اطالعات عالوه بر پوشش خال نهادی مربوط به مسافربرهای شخصی که خارج از چارچوب

 .بودند، سبب ارتقای کیفیت سرویس حمل و نقل شهری هم گردیده است

م کسب ی سوفروشنده )عرضه و تقاضا( در دستهدر بازگشت به موضوع کشاورزی و با توجه به اینکه بیشتر تعامالت میان خریدار و 

توان انتظار داشت که بیشتر خالهای نهادی هم در این افتد، میهای بعد از مزرعه، اتفاق میو کارهای حوزه کشاورزی، یعنی فعالیت

ح و مشخص است، بخش وجود داشته باشند. بر این اساس و با توجه به نظریات تارون خانا هدف سوالی که پیشتر مطرح شد واض

چنانکه اگر قرار بر ایجاد استارتاپ یا حمایت از آن ها باشد، دسته سوم باالترین اولویت را برای تمرکز، صرف هزینه و نیروی انسانی 

 .خواهد داشت

 


