
 

  4، شماره1، دوره1398 بهارجغرافيا و روابط انساني، 

  استراتژي نيل به پايداري توليد )CSA( كشاورزي اجتماع پشتيبان

  

  3، فاطمه كاظمي2، خديجه سليماني هاروني 1بهمن خسروي پور

  

  علمي گروه ترويج و آموزش كشاورزي دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي خوزستاناستاد و عضو هيات -1

 دانش آموخته كارشناسي ارشد ترويج و آموزش كشاورزي دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي خوزستان-2

  دانشجوي دكتراي آموزش كشاورزي دانشگاه تهران -3

  1398/01/31:پذيرش تاريخ                  1397/12/28  :بازنگري تاريخ 1397/12/20                    :دريافت تاريخ

  چكيده 

نگراني نسبت به خطرات ، افزايش شناخت نسبت به اثرات منفي بازسازي اقتصادي  بر رفاه اجتماعي و محيط زيست در سطح جهاني   

صصان و عموم مردم نسبت به پايداري و زيست محيطي، اقتصادي و اجتماعي نسبت به سيستم جهاني غذا موجب جلب توجه متخ

كشاورزي اجتماع پشتيبان هاي غذايي هنوز يك معماست اما . اگرچه بهترين راه رسيدن به توسعه سيستمه استامنيت غذايي گرديد

راهي براي  يكي از اشكال كشاورزي جايگزين است كه به عنوان يك استراتژي بازاريابي مستقيم براي توليدكنندگان كوچك و به عنوان

توسعه روابط مثبت بين توليدكنندگان كوچك و به عنوان راهي براي توسعه روابط مثبت بين توليدكنندگان و مصرف كنندگان تبليغ شده 

يك رهيافت منحصر به فرد است كه به دنبال ساختاردهي مجدد ماهيت خريد و فروش كاالهاي كشاورزي با  CSA . در واقعاست

در اين مقاله با استناد به منابع و مقاالت موجود در اين زمينه مطالعاتي به بررسي كه اورزان و مصرف كنندگان است ايجاد اتحاد بين كش

  هاي اين رهيافت پرداخته است.مزايا و معايب و نيز چالش

  ، چالش، كشاورزي ارگانيك، توسعه پايدار )CSA(كشاورزي اجتماع پشتيبان  هاي كليدي:واژه
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  مقدمه

نسبت به خطرات زيست محيطي، اقتصادي و اجتماعي نسبت به سيستم جهاني غذا موجب جلب توجه نگراني 

متخصصان و عموم مردم نسبت به پايداري و امنيت غذايي گرديد. اگرچه بهترين راه رسيدن به توسعه سيستمهاي 

هاي غذايي جايگزين اال شبكهغذايي هنوز يك معماست اما در دهه هاي اخير، بسياري از افراد كشورهاي با درآمد ب

در واقع افزايش شناخت نسبت به اثرات منفي بازسازي اقتصادي  بر رفاه . )Morgan et al., 2018( اندرا برگزيده

اجتماعي و محيط زيست در سطح جهاني موجب شد كه نظريه پردازان اجتماعي به دنبال يك استراتژي جايگزين 

در آن مصرف كنندگان در ارتباط مستقيم با مردم محلي هستند براي تأمين غذا، كه   )CSA1(در سطح مردمي باشند. 

به عنوان يك استراتژي براي احياي اقتصاد كشاورزي محلي، حفظ زمينهاي كشاورزي، افزايش امنيت غذايي، آموزش 

يك  CSA مورد توجه قرار گرفت. در واقع شود، لحاظ مي مصرف كنندگان در زمينه كشاورزي و محيط زيست

رهيافت منحصر به فرد است كه به دنبال ساختاردهي مجدد ماهيت خريد و فروش كاالهاي كشاورزي با ايجاد اتحاد 

  ).Ostrom, 2007( بين كشاورزان و مصرف كنندگان است

در ژاپن  1971برمي گردد كه در آمريكا آغاز شد. در واقع جرقه آن در سال  1980به اواسط دهه  CSAتاريخچه 

 .)Janssen, 2010( عده اي زنان زده شد كه نسبت به مواد شيميايي موجود در غذاي خود نگران بودند توسط

ه، مي توان كشاورزي اجتماع پشتيبان سيستم توليد غذاست كه كشاورز و مصرف كننده را پيوند ميدهد. بطور خالص

 Half, 2000(خود را دريافت مي كنند گفت كه افراد سهام مزرعه را خريداري كرده و پس از برداشت محصول سهم 

;Watson, 2017( . ت منفي در انگلستان براي مقابله با اثرا 1990جنبش كشاورزي اجتماع پشتيبان در اواخر دهه

 Food( كشاورزي صنعتي با پيوستن مردم به غذاهاي محلي توليد شده توسط روشهاي زراعي كشاورزي آغاز شد

co-ops, 2017 .(ان ارتباطات اجتماعي يا ه بين روستايي و شهري اغلب ممكن است ناشي از فقدتعارض در رابط

يميايي اغلب شارتباط بين كشاورزان و غيركشاورزان باشد. نگراني نسبت به بومهاي كشاورزي، گرد و غبار و مواد 

كشاورزان  ه بينكه به دليل محدوديت دانش است رو به افزايش است لذا بسياري از متخصصان كشاورزي بهبود رابط

  ). Sharp, 2002( و غيركشاورزان همسايه را به منظور كاهش درگيري احتمالي و نيز ايجاد اعتماد پيشنهاد مي كنند

                                           
1 Community-supported agriculture 
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كه به عنوان يك  )Feagan, 2014( يكي از اشكال كشاورزي جايگزين است )CSA2( كشاورزي اجتماع پشتيبان

كوچك و به عنوان راهي براي توسعه روابط مثبت بين توليدكنندگان استراتژي بازاريابي مستقيم براي توليدكنندگان 

 ,Janssen( تبليغ شده استبه عنوان راهي براي توسعه روابط مثبت بين توليدكنندگان و مصرف كنندگان كوچك و 

 است كه نزديك كشاورزي اجتماع پشتيبان يكي از رويكردهاي توسعه نظام هاي بهره برداري مناطق شهري. )2010

در آن، از ظرفيت مالي و انساني و عالقه آنها براي توسعه و مشاركت در فعاليت هاي نظام هاي بهره برداري خانوادگي 

- واقع آنان در فرايند برنامه در CSA ) و با عضويت مصرف كنندگان در1394(طبرساز و همكاران،  استفاده مي شود

 ن مشاركت كرده و يك حس همدلي بين اعضاي گروه كهريزي توليد محصول، مراقبت از محصول و يا برداشت آ

 CSA ). مفاهيم راهبرديLang, 2005; Kotowich, 2017( آيدميباشند بوجود توليدكنندگان و مصرف كنندگان مي

توانايي  CSA ريشه در دو اصل اساسي دارند؛ اول اينكه مزارع بايد در شرايط اكولوژيكي ديده شوند و ديگري اينكه

د، را دارا هايي كه بدان باور دارنن در پروژهابطه تعاملي و معني دار بين مردم را از طريق جلب مشاركت آناايجاد ر

  .)Lang, 2005( باشدمي

سازد. تر ميه و توليد كننده را اثربخشموجب كوتاهتر شدن زنجيره كاال شده و ارتباط بين مصرف كنند CSA مدل

 كشاورزي موجب افزايش قدرتز يك سو با پيش فروش كردن محصوالت در واقع كشاورزي اجتماع پشتيبان ا

توليد بين  سازد، از سوي ديگر با تسهيم خطر و ريسكده و مشكل بازاريابي را مرتفع ميگذاري كشاورز شسرمايه

  .)Janssen, 2010( گرددين دو گروه موجب رونق كشاورزي ميتوليد كننده و مصرف كننده و بهبود روابط ا

  قان مزايا و معايب كشاورزي اجتماع پشتيبان را برشمرده اند كه به شرح زير مي باشد.محق

  

  مزاياي كشاورزي اجتماع پشتيبان

 ريسك خسارت محصول بين مصرف كننده و توليد كننده تقسيم مي شود.  -

 پيش فروش كردن محصول به كشاورز قدرت سرمايه گذاري در فصل كشت مي دهد.  -

 ا مشاركت مصرف كننده در فرايند توليد محصول كاهش مي يابد. هرينه نيروي كار ب -

                                           
2 Community-supported agriculture 
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 ).Kotowich, 2017(  ابدضايعات محصول از طريق بازارمحور بودن محصول كاهش مي ي -

 ء امنيت غذاييارتقا -

 عدم نياز به سيستم حمل و نقل براي انتقال محصول و در نتيجه كاهش انتشار كربن  -

  ).Half, 2000( ز به سيستم انباردارياستفاده از محصول تازه و عدم نيا -

  كشاورزي اجتماع پشتيبان معايب

 افزايش الزامات مديريتي در نتيجه برنامه ريزي مناسب و هماهنگ براي توليد و تحويل محصول -

 افزايش زمان الزم براي شناسايي و توسعه پايگاه مشتري محور  -

 صرف زمان بيشتر براي آموزش و ارتباط با مشتريان  -

 ). Kotowich, 2017( ش اشتراك مشتريان در سالهايي كه عملكرد پايين استكاه -

  

  چالش هاي كشاورزي اجتماع پشتيبان 

، لذا ت كه محصوالت مختلف طول رشد متفاوت داشتههاي كشاورزي اجتماع پشتيبان اين اساز جمله چالش

ه همراه ضايت بيشتر كاركنان را بشوند كه اگر در يك بسته عرضه مي شدند رهاي متفاوت عرضه ميدر زمان

با احتساب  خواهد داشت. از سوي ديگر، عرضه ميوه و سبزيجات در طول سال نياز به برنامه ريزي دقيق و منظم

  . )Long, 2010( نياز و تعداد مصرف كنندگان است كه كار دشواري است

تا  40ها بيش از CSAست. بيشتر سطح تعهد ذينفعان يكي از چالشهاي آن ا CSA با وجود نقاط قوت و مثبت

ز توليد ادرصد از اعضاي خود را هرساله از دست مي دهند و اين نرخ باالي ريزش باعث مي شود كه خيلي  50

ت خود باشند. سطح تعهد اعضا بخصوص وقتي كه قرار اس CSAكنندگان همواره درحال ساخت مجدد ساختار 

شكالت مالش مسووليت پذيري و ميزان مشاركت اعضا از ديگر به عنوان نيروي كار باشند متفاوت است لذا چ

     ).Janssen, 2010( اين واحدهاست
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يك افزايش چشمگيري در توليد و صادرات محصوالت ارگانيك صورت گرفت و اين افزايش  2017در سال 

  ). ,.2018Willer et al( نيز مشاهده شد3)PGS( ها و سيستم هاي تضمين مشاركت CSA چشمگير در رشد

ل آن اگرچه تضمين كشاورزي ارگانيك و صدور گواهي براي كشاورزان خرده پا پذيرفته نشده اما در مقاب

ترل محلي، ها كه بر مبناي اصول رابطه ساز، آموزش متقابل، اعتماد و كن PGS سيستمهاي تضمين مشاركت يا همان

د به توانمي PGS. اليت جمعي و محلي باشدتنوع و فعاليت جمعي هستند مي تواند يك رهيافت مناسب براي فع

ل امنيت حاكميت اصو تواند توسعه يك بخش ارگانيك بر پايهيسم حكمراني نوآورانه باشد كه ميعنوان يك مكان

 PGS در سطح عملي )Nelson et al., 2016( غذايي و مديريت چالشهاي بازار و مدلهاي ارگانيك را حمايت كند

سترس درد نياز براي كشاورزان خرده پا جهت تضمين ارگانيك بودن محصوالت را در قصد دارد كه اطالعات مو

گيري به  آنان قرار دهد. و باعث انتقال قدرت نظارت به سطح محلي شده و ضمن توانمندسازي آنان براي تصميم

  ايجاد اعتماد در روابط بين توليد كننده و مصرف كننده و يادگيري جمعي كمك مي كند.

ار، فصلي كوجود دارد كه عبارتند از؛ مديريت نيروي  CSAنشان مي دهد كه سه عنصر مهم در  CSAبيات مرور اد

ي و بويژه در . محققان براين عقيده اند كه در بخش كشاورزبودن كشاورزي و پاسخ به نياز و انتظارات سهامداران

ف و نيز ي منحصر به فرد گياهان مختلبخش استخدام نيروي كار به دليل ماهيت فصلي بودن كشاورزي و ويژگيها

خت سازد. طرق مختلف جمع آوري آن و نيز عدم امكان جابجايي زمين كشاورزي همه اين امور سرمايه گذاري را س

 هايز چالشااز سوي ديگر محاسبه و تأمين نيروي كار مورد نياز در فصلهاي برداشت محصول و عرضه آن به بازار 

CSA هاست )Nost, 2014(.  

افزايش جمعيت جهان به خصوص در دههاي اخير سبب باال رفتن تقاضاي روزافزون براي توليد محصوالت 

كشاورزي شده است. اگرچه پيشرفت هاي چشمگير علم و فن آوري در بخش كشاورزي سبب ارائه راهكارهاي 

وشها سبب وارد آمدن مفيدي در جهت رفع نيازهاي غذايي جوامع شده است ولي در بسياري از اين موارد اين ر

). از طرفي با توجه به اينكه مديريت 1389صدمات جبران ناپذيري به محيط زيست مي شود (فمي و همكاران، 

واحدهاي بهره برداري كشور عمدتاً سنتي و در اختيار كشاورزان خرده پا مي باشد، اين واحدها براي افزايش توليد 
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فرسايش خاك، ضايعات محصوالت، مصرف بيش از حد سموم و كود  بهر وري با چالش هايي از قبيل تلفات آب،

شيميايي و بازاريابي مواجه هستند. برنامه ريزان و تصميم گيران كشاورزي معتقد هستند كه يكي از نظام هاي 

كشاورزي در اين زمينه موفقيت هايي را كسب كرده است، كشاورزري اجتماع پشتيبان است كه از آن به انجمن 

)  و 1389ي شامل كشاورزان و مصرف كنندگان و مدل كشاورزي نيز ياد شده است (فعلي و پزشكي راد، كشاورز

 CAS نقش آموزشگران ترويج كمك به توليد كنندگان در جهت درك نقش و فلسفه حضور آنان در مشاركت در

  ).Sharp, 2002( است

تأكيد قتصاد جهاني و غذا در كشف مجدد ا فصليكالت تعداد زيادي از نظريه پردازان اذعان داشته اند كه راه حل مش

هاي كشاورزي اجتماع پشتيبان به مشاركت طرح ).Ostrom, 1997( باشدمي بر جنبه هاي محلي كشاورزي، غذا و اقتصاد

هاي كشاورزي انجامد و در واقع، در اين نوع مشاركت، مصرف كنندگان هزينهكشاورزان محلي و مصرف كنندگان مي

ترين محصوالت را براي ترين و سالمپردازند و در ازاي آن، كشاورزان عضو تازهاول فصل زارعي به كشاورزان مي را در

 CSA .)1394شود (طبرساز و همكاران، كنند و بدين ترتيب، پول، شغل و مزرعه در اين جوامع حفظ ميآنها توليد مي

باال و تازه توسط كشاورزان محلي را فراهم مي كند. مصرف  به ساكنان اجازه دسترسي مستقيم به محصوالت با كيفيت

كنندگان در شروع فصل كشاورزي سهم خود را از محصول خريداري كرده و بدين وسيله با اعتماد به كشاورز محلي از 

كسب و كار وي حمايت مي كنند و در عوض كشاورزان نيز با توليد محصول با كيفيت و عرضه محصول تازه به مصرف 

نه تنها براي كشاورزان مفيد است بلكه  Bhagroo, 2018; Galt, 2013  .(CSA( نندگان رضايت آنان را جلب مي كنندك

براي مصرف كنندگان نيز مفيد مي باشد. به عنوان مثال، عالوه براينكه كشاورزان از خريد محصول خود مطمئن هستند 

برند و نيز امكان ارتباط مستقيم با كشاورزان محلي داشته و مصرف كنندگان نيز از محصول با كيفيت و تازه لذت مي 

در ميان  ).Ziegler, 2015( مي توانند از آنان مطالب تازه اي بياموزند و از نزديك با زندگي كشاورزان محلي آشنا باشند

را دارد. دوم به چند دليل حائز اهميت است: اول اينكه توانايي پيوند روستايي و شهري   CSA،هاي كشاورزيجنبش

اينكه قابليت پاسخ عملي و سريعتر به نگرانيهاي جهاني موجود را از طريق تعامل جامعه محلي و مصرف كنندگان  دارا 

كشاورز و مصرف كننده طبق يك قرارداد، توافق مي كنند كه مصرف كننده  CSA در سيستم ).Ostrom, 1997( مي باشد

ها ياري كند و در عوض كشاورز نيز با عرضه محصول با در تأمين هزينهبا پيش پرداخت هزينه محصول كشاورز را 

به عنوان يك استراتژي پتانسيل مشاركت در يك سيستم بزرگتر   CSAكند. كيفيت و تازه نياز مصرف كننده را تأمين مي

  .)Morgan et al., 2018(سيستم غذايي را دارد 
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   هاي محققانكشاورزي اجتماع پشتيبان در پژوهش

ت گرفته را بررسي كرده باشند وجود ندارد و مطالعات كمي در اين زمينه صور CSA مطالعات آكادميك وسيعي كه

  .)Lang, 2005( ها و موانع اجتماعي عضويت آنان را بررسي كرده اندCSAكه داليل پيوستن افراد به 

اورزي ) در پژوهشي به اين نتيجه رسيدند مهمترين اهداف شهروندان از مشاركت در كش1389فمي و همكاران (

  اجتماع پشتيبان دسترسي به مواد غذايي سالمتر، انگيزه هاي اقتصادي و عالقه به طبيعت است. 

نسبت  بخش مركزي كرج تحليل نگرش كشاورزان "فمي و همكاران در تحقيق ديگري در بين كشاورزان با عنوان 

ت در كشاورزي سبت به مشاركبه اين نتيجه رسيدند كه بين نگرش كشاورزان ن "به مشاركت در كشاورزي اجتماع پشتيبان

رابطه مثبت  و  پشتيبان و متغيرهاي ميزان تمايل به جلب سرمايه گذاري شهروندان، سن و فاصله مزرعه تا شهراجتماع 

وع مشاركت، نشان داد كه بين نگرش كشاورزان از نظر متغيرهاي ن T حاصل از آزمون  معني داري وجود دارد. نتايج

كروسكال واليس  نوع قرارداد، نوع مشاركت مالي و تعداد شهروندان تفاوت معني داري وجود دارد. همچنين نتايج آزمون

رآمد حاصل د، ميزان رضايت از نشان داد كه بين نگرش كشاورزان از نظر متغيرهاي شهروندان با شرايط مالي مختلف

رزان و تعداد از كشاورزان از نظر متغيرهاي شهروندان با شرايط مالي مختلف، ميزان رضايت از درآمد حاصل از كشاو

اورزي اجتماع )، كش 1389دفعات بازديد از مزرعه توسط شهروندان تفاوت معني داري وجود دارد. فعلي و پزشكي راد (

يداري مديريت ريسك، باعث بازاريابي محصوالت كشاورزي، توليد محصوالت ارگانيك، پا پشتيبان را در كنار –

  كشاورزي، آب و خاك، سالمتي محيط زيست و بالتبع سالمتي انسان در مطالعات خود شرح داده است.

سهيم ريسك ) در پژوهشي ويژگيهاي كشاورزي اجتماع پشتيبان را بازاريابي قبل از شروع فصل زراعي، ت2011( 4كندا

با مصرف كننده، توسعه ارتباط با مصرف كننده و تجهيزات بسته بندي و بهداشت محصول عنوان نموده است. مشاركت 

  يا ارتباط حمايتي بين كشاورزي محلي و اعضاي جامعه كمك مي كند تا يك عمليات زراعي پايدار خلق شود.

                                           
4 Kynda 
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شاورزي استان كرمانشاه نسبت به مشاركت در كشاورزي ) در بررسي نگرش كاركنان جهاد ك1395مطالعه خيراللهي (

نگرش مشاركت كنندگان به چهار عامل يا گروه تقسيم بندي شد. نشان داد كه  نشان داد كه Q  پشتيان با روش –اجتماع 

پشتيبان داشتند به طوري كه در گروه بندي اول،  -افراد هر گروه ذهنيت هاي متفاوتي در خصوص كشاورزي اجتماع 

پشتيبان را در منطقه دشوار مي دانستند. نگرش گروه دوم اين بود كه فقط  -شاركت كنندگان اجراي كشاورزي اجتماع م

در صورت كشت محصوالت ارگانيك در اين طرح مشاركت مي كنند، گروه سوم مشاركت در اين كشاورزي را در 

اركت در اين نوع كشاورزي را به نفع توليد جهت كاهش ضايعات كشاورزي موثر مي دانست و در آخر گروه چهارم مش

   .كننده و عاملي جهت سهولت در تأمين هزينه هاي مزرعه مي دانستند

عوامل موثر بر انگيزش مشاركت شهروندان در طرح هاي ) در بررسي 1394همچنين مطالعه طبرساز و همكاران (

حليل همبستگي مربوط به شهروندان حاكي از آن نتايج تدر شهرستان گرگان نشان داد كه  كشاورزي اجتماع پشتيبان

هاي مورد عالقه شهروندان براي مشاركت در است كه سابقه سكونت در روستا، استفاده از منابع اطالعاتي، زمينه

كشاورزي اجتماع پشتيان، سرمايه اجتماعي، و ميزان عالقه به كشاورزي با ميزان انگيزه شهروندان براي مشاركت در 

درصد اطمينان دارند؛ همچنين، نتايج تحليل مسير نشان داد كه  99جتماع پشتيبان رابطه مثبت و معني دار با كشاورزي ا

  تاثيرگذارترين متغير بر ميزان انگيزه شهروندان براي مشاركت در كشاورزي اجتماع پشتيبان ميزان سرمايه اجتماعي است.

كشاورزان، تعداد كاركنان و نوع كشاورزي اجتماع پشتيبان به در كاليفرنيا نشان داد كه سن  )Gtal, 2013(مطالعه 

  شدت درآمد كشاورزان را تحت تأثير قرار ميدهد.

بررسي انگيزه زنان كشاورز فعال در كشاورزي اجتماع پشتيبان در يكي از اياالت آمريكا نشان داد كه اگيزه آنها بر 

 اندان يك انتخاب آگاهانه براي تغيير زندگي خود برگزيدهمحور اخالق خودمراقبتي است و آنان اين كار را به عنو

)Jarosz, 2011 .(   

) در بررسي عوامل موثر بر انگيزش مشاركت شهروندان در طرحهاي كشاورزي 1394مطالعه طبرساز و همكاران (

د عالقه شهروندان براي هاي مورسابقه سكونت در روستا، استفاده از منابع اطالعاتي، زمينهاجتماع پشتيبان نشان داد كه 

 مشاركت در كشاورزي اجتماع پشتيان، سرمايه اجتماعي، و ميزان عالقه به كشاورزي با ميزان انگيزه شهروندان براي

درصد اطمينان دارند؛ همچنين، تاثيرگذارترين متغير  99مشاركت در كشاورزي اجتماع پشتيبان رابطه مثبت و معني دار با 

  دان براي مشاركت در كشاورزي اجتماع پشتيبان ميزان سرمايه اجتماعي است.بر ميزان انگيزه شهرون



 4، شماره1، دوره1398بهار جغرافيا و روابط انساني،                      

 

145 

 

در بررسي نگرش كارشناسان ترويج سازمان جهاد كشاورزي استان كردستان نسبت به كشاورزي اجتماع  پشتيبان 

كشاورزي ) نشان داد كه ارتباط معني داري بين نگرش كارشناسان نسبت به 1397نتايج مطالعه سواري و همكاران (

پشتيبان براساس  اجتماعپشتيبان ندارند و نيز ارتباط معني داري بين نگرش كارشناسان نسبت به كشاورزي اجتماع

متغيرهاي ميزان مطالعه نشريات ترويجي و آشنايي با كشاورزي اجتماع پشتيبان وجود دارد. همچنين نتايج مقايسه 

متغير سطح تحصيالت اختالف معني داري وجود دارد (سواري و  ميانگين ها نشان داد بين نگرش كارشناسان براساس

  ).1397همكاران، 

 

  نتيجه گيري و پيشنهادات 

موجب كوتاهتر شدن زنجيره كاال شده و ارتباط بين مصرف كننده و  CSA مدلهمان طور كه در متن اشاره شد، 

از يك سو با پيش فروش كردن محصوالت  سازد. در واقع كشاورزي اجتماع پشتيبانتر ميتوليد كننده را اثربخش

سازد، از سوي ديگر با گذاري كشاورز شده و مشكل بازاريابي را مرتفع ميكشاورزي موجب افزايش قدرت سرمايه

تسهيم خطر و ريسك توليد بين توليد كننده و مصرف كننده و بهبود روابط اين دو گروه موجب رونق كشاورزي 

اين رهيافت با مالحظه معايب و مزاياي آن بايد نسبت به ترويج اين رهيافت و ترغيب ، لذا نظر به اهميت گرددمي

  كشاورزان جهت تشكيل و تداوم اين گروهها اقدام نمود. 

از جمله مزاياي اين رهيافت عرضه مستقيم محصول تازه و سالم بوده و عدم نياز به انبار و سيستم انبارداري است 

محصوالت و هزينه باالي انبارداري از مشكالت كشاورزان عمده مشكل آنان در بازاريابي كه با مالحظه گزارش موجود 

  محصوالت است كه اين رهيافت مي تواند اين مشكل را مرتفع نمايد.
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