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پیشگفتار
کشــاورزی یکــی از مقولــه هــای اقتــدار و امنیــت ملــی هــر کشــوری اســت .بخــش کشــاورزی بــه جهــت تأثیــر فرا گیــری کــه
مــی توانــد در زمینــه رفــع چالــش هــای اقتصــادی ،اجتماعــی ،ایجــاد اشــتغال ،تأمیــن امنیــت غذایــی ،توســعه پایــدار و...
داشــته باشــد از جایــگاه مهمــی برخــوردار بــوده و ضــرورت برنامــه ریــزی صحیــح جهــت کاهــش تهدیــدات و چالــش هــای
ایــن بخــش را آشــکار مــی ســازد.
بــا اشــاره بــه اینکــه شهرســتان کــوار دارای 6000هکتــار بــاغ انگــور بــا تولیــد ســاالنه بیــش از  140000تــن بــوده و زندگــی
بســیاری از مــردم ایــن شهرســتان بــر پایــه تولیــد ایــن محصــول مــی باشــد در همیــن رابطــه نگاهــی بــه مقولــه انگــور مــی توانــد
افــق متحــول کننــده اقتصــاد ایــن شهرســتان را طــرح ریــزی کنــد.
در ایــن راســتا مدیریــت جهــاد کشــاورزی شهرســتان بــه دنبــال ایــن بــود کــه خدمــات مفیــد بــا جامعــه هــدف ارائــه دهــد
کــه پــس از پــی گیــری هــای مســتمر و طوالنــی در طــی  2ســال موفــق گردیــد اتفاقــات خوبــی در بخــش تولیــد انگــور رقــم
بزنــد کــه عــاوه بــر اثــرات اقتصــادی آن در ســال جــاری بــه طــور قطــع باعــث بازشــدن درهــای توســعه و پیشــرفت محصــول
انگــور شهرســتان خواهــد گردیــد.
در پایــان از زحمــات آقایــان ا کبــر کا کایــی ،مجیــد حیــدری و اعضــاء هیــات مدیــره صنــدوق حمایــت از بخــش کشــاورزی
و کلیــه کارکنــان مدیریــت جهادکشــاورزی شهرســتان کــوار کــه مــا را در تحقــق ایــن امــر مهــم یــاری نمودنــد تشــکر وقدردانــی
مــی گــردد.
محمدمهدی قاسمی
رئیس سازمان جهادکشاورزی استان فارس

مقدمه
شهرســتان کــوار بــه مرکزيــت شــهرکوار ،دارای وســعت  1083کيلومترمربــع مــی باشــد کــه حــدود  0/9درصــد کل مســاحت
خا کــي اســتان فــارس را بــه خوداختصــاص داده اســت .براســاس آخريــن تقســيمات کشــوري ايــن شهرســتان داراي دو
بخش(طســوج و مرکــزي) و یــک نقطــه شــهري (کــوار) و  4دهســتان (طســوج ،فتــح آبــاد ،کــوارو فرمشــکان) مــي باشــد.
همچنيــن ايــن شهرســتان 101پارچــه آبــادي دارد .جمعيــت شهرســتان ،براســاس سرشــماري ســال  1395برابــر بــا 83883
نفــر ،كــه  1/7درصــد از جمعيــت اســتان را شــامل مــي شــود .جمعیــت شــاغل شهرســتان  21420نفراســت کــه از ايــن
تعــداد 7240نفــر معــادل 33/8درصــد در بخــش كشــاورزي فعــال هســتند.
دشــت کــوار بــه دلیــل خــا ک بســیار مرغــوب و حاصلخیــز و همچنیــن برخــورداری از آب دایمــی رودخانــه قــره آغــاج از
مرا کــز مهــم کشــاورزی کشــور اســت و در تولیــد بســیاری از محصــوالت زراعــی و باغــی در رده هــای بــاالی تولیــدی در فــارس
و کشــور قــرار دارد.
ســطح اراضــی قابــل کشــت ایــن شهرســتان  30هــزار هکتــار اســت کــه  18000هکتــار زیرکشــت انــواع محصــوالت زراعــی،
 8200هکتــار انــواع محصــوالت باغــی و ســاالنه  3800هکتــار آن آیــش مــی باشــد .عمــده محصــوالت کشــاورزی شــامل گندم
و جــو بــه عنــوان محصــوالت شــتوی و ذرت ،چغنــدر و پیــاز از محصــوالت صیفــی اســت .عمــده محصــوالت باغــی شــامل
انگــور ،هلــو ،آلوســیاه ،زیتــون ،انجیــر و انــار مــی باشــد.

یــک ت ـ ـجـربــه م ـ ــوفــق در بـ ــرنــامه ری ــزی و بهبــود
وضـعیـت تــولیــد کننــدگـان انگ ــور شهـ ــرست ــان کـ ــوار

انگور ایران در آینه آمار
شــناخت وضعیــت عمومــی کشــاورزی در جهــان ،ایــن امــکان را فراهــم مــی کنــد تــا در حــوزه مأموریــت خــود بــا آ گاهــی
بیشــتری عوامــل درون بخشــی و بــرون بخشــی را مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار دهیــم.

وضعیت انگور ایران در دنیا
کشــور ایــران بــا ســطح زیرکشــت  305هــزار هکتــار رتبــه هشــتم (از نظــر ســطح زیرکشــت) و بــا تولیــد  3200هزارتــن رتبــه
نهــم جهانــی (از نظرتولیــد) را از آن خــود نمــوده اســت .عمــده ارقــام انگــور ایــران شــامل :بیدانــه ســفید و قرمــز ،عســکری،
صاحبــی ،یاقوتــی ،شــاهرودی ،پیکامــی ،خلیلــی مــی باشــد.
جدول :1انگور تازه خوری ایران در دنیا (سایت رسمی فائو)2017
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وضعیت انگور استان فارس در ایران
اســتان فــارس بــا ســطح زیرکشــت  65214هکتــار و تولیــد  515000تــن ،از نظــر ســطح و تولیــد رتبــه اول کشــوری را دارد.
عمــده ارقــام انگــور فــارس شــامل :یاقوتــی ،عســکری ،رطبــی ،لرکــش ،ریــش بابــا و ...مــی باشــد.

11

یــک ت ـ ـجـربــه م ـ ــوفــق در بـ ــرنــامه ری ــزی و بهبــود
وضـعیـت تــولیــد کننــدگـان انگ ــور شهـ ــرست ــان کـ ــوار

جدول  :2انگور استان فارس در ایران (براساس آمار کشوری )97
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13
وضعیت انگور شهرستان کوار در استان فارس
شهرستان کوار با سطح زیرکشت 6200هکتار و تولید ساالنه  140هزارتن ،رتبه اول در تولید استانی را دارد.

یــک ت ـ ـجـربــه م ـ ــوفــق در بـ ــرنــامه ری ــزی و بهبــود
وضـعیـت تــولیــد کننــدگـان انگ ــور شهـ ــرست ــان کـ ــوار

جدول  :3انگور کوار در فارس (براساس آمار  97سازمان جهاد کشاورزی)
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عمده ارقام انگور شهرستان کوار شامل :ریش بابا ،رطبی،یاقوتی و عسکری می باشد.

15

شکل  :1ارقام انگور شهرستان کوار

یــک ت ـ ـجـربــه م ـ ــوفــق در بـ ــرنــامه ری ــزی و بهبــود
وضـعیـت تــولیــد کننــدگـان انگ ــور شهـ ــرست ــان کـ ــوار
انگــور ریــش بابــا :یکــی از مشــهورترین رقــم هــای انگــور در اســتان فــارس اســت کــه رقــم غالــب تا کســتان هــای کــوار را
تشــکیل مــی دهــد و بیشــترین ســطح زیرکشــت ایــن رقــم در ایــن شهرســتان قــرار دارد .ایــن رقــم بســیار پرعملکــرد ،دانــه دار،

16

دیــررس ،خوشــه هــا بــزرگ و ترا کــم حبــه متوســط ،حبــه هــا درشــت و کشــیده ،گوشــتی ،خــوش طعــم ،درصــد قنــد متوســط
تــا زیــاد ،مناســب تــازه خــوری و تهیــه مویــز بــوده و از مانــدگاری خوبــی برخــوردار اســت .برداشــت آن در شهرســتان از نیمــه
شــهریورماه شــروع و تــا آخــر آبانمــاه ادامــه دارد .انگــور ریــش بابــا دارای قــدرت رشــد متوســط ،ســازگار بــا هــرس کوتــاه و بــا
ترا کــم  2000تــا ک در هکتــار در سیســتم پاچراغــی مــی باشــد .عمــده کشــت ایــن رقــم در روســتاهای نــوروزان ،فــرود ،اربــاب،
طســوج و محمودآبــاد مــی باشــد.
انگــور رطبــی :ایــن رقــم بســیار پرعملکــرد ،دانــه دار ،متوســط تــا دیــررس ،حبــه هــا متوســط تــا درشــت ،خوشــه مترا کــم،
خــوش طعــم ،دارای درصــد قنــد بــاال ،مناســب تــازه خــوری و تهیــه مویــز مــی باشــد .برداشــت آن از اواســط مردادمــاه شــروع
و تــا آخــر شــهریورماه ادامــه دارد .ایــن رقــم دارای قــدرت رشــد متوســط ،ســازگار بــه هــرس کوتــاه و باترا کــم  2000تــا ک در
هکتــار در سیســتم پاچراغــی مــی باشــد .عمــده کشــت ایــن رقــم در روســتاهای ا کبرآبــاد ،مظفــری و باغــان مــی باشــد.
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ً
انگــور یاقوتــی :ایــن رقــم دارای عملکــرد نســبتا پاییــن ،بــی دانــه ،زودرس ،حبــه هــا کوچــک ،خوشــه مترا کــم ،رنــگ
حبــه قرمــز ،دارای درصــد قنــد متوســط ،مناســب تــازه خــوری و تهیــه کشــمش مــی باشــد .ترا کــم آن  2500تــا ک در سیســتم
پاچراغــی مــی باشــد .برداشــت آن از اواســط خــرداد شــروع و تــا اواســط تیرمــاه ادامــه دارد .برداشــت ایــن رقــم در شهرســتان
ً
تــا نهایتــا تاریــخ ســی خردادمــاه توجیــه اقتصــادی خوبــی دارد .عمــده کشــت ایــن رقــم در روســتاهای شــاه بهرامی ،نــوروزان
و ا کبرآبــاد مــی باشــد.
انگــور عســکری :عملکــرد بــاال ،بــی دانــه ،متوســط رس ،پوســت نــازک و آبــدار ،ســازگار بــه هــرس کوتــاه ،مناســب تــازه
خــوری و تهیــه کشــمش مــی باشــد .برداشــت آن از اواخــر تیرمــاه شــروع و تــا اواســط مــرداد مــاه ادامــه دارد .عــدم قابلیــت
نگهــداری پــس از برداشــت ایــن رقــم از معایــب آن اســت .عمــده کشــت آن در روســتاهای شــابهرامی و مــوردراز مــی باشــد.
ســایر ارقــام :شــامل ســیاه ســمرقندی ،شــیرازی ،منقــا و ...مــی باشــد کــه بــه صــورت پرا کنــده در برخــی مناطــق
شهرســتان دیــده مــی شــود.

17
چرا صادرات و فرآوری محصول انگور باید هدف باشد؟
سرانه تولید و مصرف
ا گرچــه جمعیــت کشــور در درازمــدت از رشــد تصاعــدی بــاال برخــوردار بــوده اســت لیکــن تولیــدات کشــاورزی از رشــد
جمعیــت پیشــی گرفتــه اســت.
میــزان تولیــد ســرانه انگــور در دنیــا  ،10کشــورایران  ،40اســتان فــارس  ،128شهرســتان کــوار  1686کیلوگــرم مــی باشــد.
ایــن در حالــی اســت کــه میــزان مصــرف ســرانه در کشــور  ،15در اســتان فــارس  28و در شهرســتان کــوار  25کیلوگــرم اســت.

یــک ت ـ ـجـربــه م ـ ــوفــق در بـ ــرنــامه ری ــزی و بهبــود
وضـعیـت تــولیــد کننــدگـان انگ ــور شهـ ــرست ــان کـ ــوار

شهرســتان کــوار بــا جمعیــت  84000نفــری ســاالنه بــه طــور میانگیــن میــزان  2100تــن محصــول انگــور و فــرآورده هــای آن
مصــرف مــی کنــد و میــزان تولیــد انگــور مــازاد  137900تــن مــی باشــد کــه ضــرورت صــادرات و فــرآوری ایــن محصــول را آشــکار
مــی کنــد.
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نمودار  :1سرانه تولید انگور
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) بوم کسب و کارجهاد کشاورزی (پروژه انگور:4 جدول
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نقشه استراتژی پروژه انگور

زنجیره ارزش کسب و کار
20
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تحلیل استراتژی
بــا توجــه بــه مطالعــات پشــتیبان از جملــه مطالعــه چالشهــای بخــش کشــاورزی بــا اســتفاده از نظــرات صاحــب نظــران،
کانالهــای مختلــف ارتباطــی از جملــه شــورای گفتگــوی دولــت و بخــش خصوصــی ،تشــکلها ،کشــاورزان پیشــرو ،میــز
خدمــت ،شــکایات رســیده ،نظرســنجیهای انجــام شــده ،در تحلیــل اســتراتژی هــا نیــاز بــه بازنگــری و بــه روزآوری جــداول
تحلیــل وضــع موجــود و آینــده پژوهــی در فعالیتهــای ســازمان احســاس گردیــده کــه بــا اســتفاده از ابــزار تحلیــل Swot
(نقــاط قــوت و ضعــف ،تهدیدهــا و فرصتهــا) صــورت میپذیــرد.
تعیین جدول  SWOTنقاط قوت و ضعف ،تهدیدها و فرصتهاجدول نقاط قوت و ضعفجدول SWOT :5
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جدول  :6تجزیه و تحلیل عوامل محیط درونی
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)6(  تعیین استراتژی ها:7جدول
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جدول  :8ریسک های استراتژیک و سناریوهای مربوطه
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 ریسک های استراتژیک و سناریوهای مربوطه:8 ادامه جدول
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زنجیره زیر ساختها
کشــاورزی در ایــران یکــی از بخــش هــای بــزرگ اقتصــادی اســت و یکــی از پایــه هــای پیشــرفت و قابــل اطمینــان هــر
کشــوری اســت کــه نیازمنــد بــه ســرمایه گــذاری مطمئــن و پایــدار اســت.

آب وخا ک
شهرســتان کــوار بــه دلیــل اقلیــم ،خــا ک و آب و هــوای مناســب دارای  8200هکتــار باغــات از گونــه هــای متنــوع مــی باشــد
کــه از ایــن مقــدار میــزان  6000هکتــار آن را باغــات انگــور تشــکیل مــی دهــد کــه رتبــه اول تولیــد و عملکــرد اســتان را دارد و ایــن
خــود گویــای شــرایط مســتعد کشــت ایــن گونــه باغی در شهرســتان اســت.
ایــن شهرســتان دارای  2400حلقــه چــاه عمیــق و نیمــه عمیــق 13 ،رشــته قنــات 4 ،دهنــه چشــمه و همچنیــن رودخانــه
دائمــی قــره آغــاج مــی باشــد کــه ایــن منابــع آبــی توانســته اســت میــزان  23000هکتــار از اراضــی ایــن دشــت را آبیــاری نمایــد.
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هرچنــد خشکســالی هــای پیاپــی باعــث افــت منابــع آبــی گردیــده اســت ولــی خوشــبختانه تا کنــون ایــن دشــت از لحــاظ
منابــع آبــی بحرانــی نشــده اســت .از  23000هکتــار اراضــی زراعــی و باغــی شهرســتان ،میــزان  13000هکتــار مجهــز بــه سیســتم
هــای آبیــاری نویــن مــی باشــد کــه  7400هکتــار آن اراضــی زراعــی و  5600هکتــار آن اراضــی باغــی را شــامل مــی گــردد .بــا
توجــه بــه برنامــه ریــزی انجــام شــده ،در طــی  3ســال آینــده میــزان  900هکتــار از باغــات بــه سیســتم آبیــاری نویــن مجهــز
خواهنــد گردیــد.
میــزان  60درصــد باغــات انگــور در روســتاهای نــوروزان ،فــرود ،طســوج و محمودآبــاد قــرار گرفتــه انــد کــه دارای بافــت
خــا ک لومــی رســی اســت .میــزان  30درصــد آن در روســتاهای منطقــه فرمشــکان ،آبــاده و مظفــری قــرار دارد کــه دارای
بافــت خــا ک لومــی شــنی اســت و  10درصــد باقیمانــده در حاشــیه جــاده شــیراز جهــرم کــه از  5کیلومتــری دو راهــی هوربــاف
بــه طــرف جهــرم شــروع و در دو طــرف جــاده بــا طولــی حــدود  20کیلومتــر قــرار گرفتــه انــد و از بافــت خــا ک بســیار ســبک و
شــنی برخــوردار اســت.
بــا توجــه بــه لــزوم اصــاح خــا ک هــای ســنگین و ســبک و اهمیــت مصــرف مــواد آلــی ،تهیــه و مصــرف کــود کمپوســت در
دســت پیگیــری اســت .باتوجــه بــه اینکــه در ســال هــای گذشــته ،مصــرف کودهــای حیوانــی نپوســیده بیشــتر رایــج بــوده
کــه ایــن موضــوع باعــث مشــکالتی در ســطح اراضــی باغــی و زراعــی مــی گــردد ،لــذا در چنــد ســال اخیــر بــا برنامــه ریــزی و
آمــوزش هــای الزم ،تولیــد کمپوســت توســط باغــداران در باغــات آغــاز گردیــده کــه بــه جهــت تســهیل در رونــد آن ،پرداخــت
تســهیالت ارزان قیمــت از طــرف صنــدوق حمایــت از بخــش کشــاورزی شهرســتان بــه باغــداران در نظــر گرفتــه شــده اســت.
مصــرف بهینــه کودهــای شــیمیایی در تغذیــه باغــات نقــش مؤثــری در حفــظ خصوصیــات فیزیکــی و شــیمیایی خــا ک دارد.
آزمــون خــا ک ،آب و بــرگ باعــث جلوگیــری از مصــرف بــی رویــه کودهــای شــیمیایی در اراضــی باغــی و زراعــی مــی گــردد .در
نظــر اســت طــی یــک برنامــه  3ســاله حداقــل در  300هکتــار از باغــات ،تغذیــه براســاس آزمــون خــا ک و بــرگ انجــام گــردد.
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جدول  :9برنامه ریزی آب و خا ک

منابع انسانی
توســعه تولیــدات ،نیازمنــد نیــروی انســانی فعــال و توانمنــد اســت .وجــود مســئولین و کارشناســان باغبانــی و ترویــج،
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تعــداد  12کارشــناس مســئول پهنــه ،کارشناســان تعاونــی باغــداران و کلینیــک هــای گیاهپزشــکی در حــوزه انگــورکاری
شهرســتان مؤثرنــد کــه آمــوزش بیشــتر و بــه روز ایشــان مــی توانــد نقــش بســزایی در پیشــبرد اهــداف و رســیدن بــه کمیــت
و کیفیــت مطلــوب داشــته باشــد.
جدول  :10برنامه ریزی منابع انسانی
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حمل و صنایع تبدیلی
یکــی دیگــر از زیرســاخت هــای الزم در حــوزه انگــور ،زیرســاخت مربــوط بــه حمــل و نقــل اســت .حمــل و نقــل یکــی از
اجــزای مهــم اقتصــاد کشــاورزی محســوب مــی شــود .ایــن شهرســتان بــا دارا بــودن  7شــرکت حمــل و نقــل و همچنیــن
وجــود خودروهــای بــاری ســنگین و ســبک ســهم بســزایی در حمــل و نقــل جــاده ای محصــول انگــور دارد .حمــل محصــول
انگــور در هنــگام برداشــت محصــول بــه  3صــورت انجــام مــی گیــرد:
 -1بارگیری به صورت مستقیم با کامیون و کامیونت های بین  5تا  20تن اعم از معمولی و سردخانه دار و حمل
به میادین میوه و تره بار و یا سردخانه ها در شهرستان های مختلف
-2بارگیری و حمل جزئی با وانت های  1الی  2تن به میادین میوه و تره بار واقع در شهرستان های نزدیک.
-3بارگیری و حمل جزئی به میادین میوه و تره بـار واقـع در شهرستــان و حمــل آن پس از تجمیــع محصــول از طریق
تریلی و کامیونها به سایر نقاط کشـور (در اینجـا درصـ ــورتی که حمل مستقی ــم صورت گیــرد می توان ــد به کــــاهش
هزینه وکاهش ضایعات منجر گردد)

ً
در نظــر اســت بــا ایجــاد و کمــک اســتارتاپ هــای کشــاورزی ،فــروش محصــوالت مســتقیما بــه مصــرف کننــده انجــام و
حمــل ونقــل ،شــکل دیگــری بــه خــود گیــرد.

صنایع تبدیلی
شهرســتان کــوار بــا تولیــد ســاالنه  140000تــن محصــول انگــور ،قطــب تولیــد انگــور اســتان مــی باشــد و ایــن محصــول یکــی
از محصــوالت مهــم اقتصــادی شهرســتان بــوده ،لــذا احــداث کارخانجــات صنایــع تبدیلــی و تکمیلــی بــه عنــوان یکــی دیگــر
از اســتراتژی هــای مهــم در دســتورکار مدیریــت قــرار گرفــت.

35

یــک ت ـ ـجـربــه م ـ ــوفــق در بـ ــرنــامه ری ــزی و بهبــود
وضـعیـت تــولیــد کننــدگـان انگ ــور شهـ ــرست ــان کـ ــوار

جدول  :11برنامه ریزی صنایع تبدیلی
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بــا پیگیــری و جــذب ســرمایه گــذاران در طــی ســال  97-98تعــداد  6مجــوز واحــد صنعتــی تولیــد مویــز و میــوه جــات
خشــک و  3مجــوز فــرآوری انگــور (تولیــد کنســانتره و آب میــوه ،روغــن هســته ،شــیره انگــور ،ســرکه و )...صــادر گردیــد کــه
متقاضیــان در حــال اخــذ تســهیالت و ســاخت و ســاز هســتند.
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 مجوز کارخانه های فرآوری شهرستان کوار:2 شکل
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یــک ت ـ ـجـربــه م ـ ــوفــق در بـ ــرنــامه ری ــزی و بهبــود
وضـعیـت تــولیــد کننــدگـان انگ ــور شهـ ــرست ــان کـ ــوار

تسهیالت  ،سود و زیان
از دیگــر زیرســاخت هــای پــروژه انگــور ،زیرســاخت تســهیالت مــی باشــد .تســهیالت در بخــش کشــاورزی بــه رونــق تولیــد
کمــک مــی کنــد.
جدول  :12برنامه ریزی تسهیالت
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زنجیره تأمین
نهاده ها
اهمیــت نهــاده هــای کشــاورزی و ارتبــاط آن بــا امنیــت غذایــی کشــور بــر کســی پوشــیده نیســت .در شهرســتان
کــوار تعــداد  15واحــد فروشــگاه ســم و کــود کشــاورزی موجــود اســت کــه خوشــبختانه در طــی  2ســال اخیــر بــا
برنامــه ریــزی هــای صــورت گرفتــه ،گواهــی صالحیــت کار را اخــذ نمودنــد .ایــن فروشــگاه هــا در مرکــز شــهر و
همچنیــن روســتاهای نــوروزان ،باغــان ،زیجــرد ،ا کبرآبــاد قــرار گرفتــه انــد .همچنیــن تعــداد  7تعاونــی روســتایی
و  2مرکــز توزیــع آزاد بــه عنــوان عاملیــن توزیــع نهــاده هــای شهرســتان در جهــت توزیــع نهــاده هــای دولتــی فعــال
مــی باشــند.
در راســتای تولیــد موادآلــی تعــداد  4کارگاه بــا ظرفیــت هــای متفــاوت در زمینــه تولیــد کمپوســت و ورمــی
کمپوســت فعالنــد و توانســته انــد مــواد آلــی مــورد نیــاز باغــداران و کشــاورزان را تأمیــن نماینــد.
تــاش مدیریــت جهــاد کشــاورزی در ایــن راســتا اســت کــه بتوانــد در جهــت حفــظ منابــع آب و خــا ک و تولیــد بهتــر
محصــوالت ،بــا ترویــج مصــرف کودهــای آلــی ،مصــرف کودهــای شــیمیایی را بــه حــد بهینــه برســاند .و بــا ایــن
هــدف آمــوزش تولیــد کمپوســت در باغــات بــه همــراه پرداخــت تســهیالت کــم بهــره از طــرف صنــدوق حمایــت
برنامــه ریــزی گردیــد.

جدول  :13برنامه ریزی نهاده ها
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یــک ت ـ ـجـربــه م ـ ــوفــق در بـ ــرنــامه ری ــزی و بهبــود
وضـعیـت تــولیــد کننــدگـان انگ ــور شهـ ــرست ــان کـ ــوار

در راســتای احــداث باغــات ســالم و مکانیــزه ،نهــال ســالم و اســتاندارد حــرف اول را مــی زنــد .ایــن شهرســتان تا کنــون
فاقــد نهالســتان مجــوزدار اســت ولــی بــا معرفــی نهالســتان هــای مجــوزدار ســایر شهرســتان هــا ،و پرداخــت کمــک یارانــه
نقــدی بــه باغــداران ،فرهنــگ احــداث باغــات بــا نهــال هــای مجــوزدار شــکل گرفتــه اســت.

لجستیک
در جهــت حمــل و نقــل نهــاده هــای کشــاورزی در داخــل شهرســتان از ماشــین هــای ســبک از جملــه وانــت بــار اســتفاده
مــی گــردد .و حمــل و نقــل نهــاده هــا از خــارج بــه داخــل شهرســتان از کامیــون هــای ســنگین بهــره بــرداری مــی گــردد .تــا
حــد امــکان تأمیــن ماشــین هــای حمــل نهــاده هــا ،از طریــق شــرکت هــای حمــل و نقــل داخــل شهرســتان انجــام مــی گیــرد.

تأمین کنندگان/تعاونی روستایی/اطالعات
تأمیــن نهــاده هــای کشــاورزی از  2طریــق نهــاده هــای دولتــی و آزاد تأمیــن مــی گــردد .ایــن شهرســتان دارای تعــداد
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 8تعاونــی تولیــد و روســتایی مــی باشــد کــه در مرکــز شهرســتان و روســتاهای باغــان ،طســوج ،مظفــری ،قنــات قــرار گرفتــه
انــد و توزیــع نهــاده هــای دولتــی از طریــق ایــن تعاونــی هــا انجــام مــی گیــرد .همچنیــن تعــداد  15فروشــگاه نهــاده هــای
کشــاورزی در مرکــز شهرســتان و روســتاهای باغــان ،نــوروزان ،زیجــرد ،ا کبرآبــاد وجــود دارنــد که ســموم و کودهــای ریزمغذی
و همچنیــن ابــزارآالت کشــاورزی از طریــق ایــن فروشــگاه هــا تأمیــن مــی گــردد.

زنجیره تولید
بهبــود تولیــد انگــور و فــرآوری آن و توجــه بــه چالــش هــا و فرصــت هــا باعــث ســامت تولیــد و باالرفتــن کیفیــت و جلــب
مشــارکت ســرمایه گــذاران مــی گــردد.

A successful experience in planning to improve
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استانداردسازی فرآیندها و محصوالت
استانداردســازی فرآینــد تولیــد محصــوالت کشــاورزی بــه بهبــود کیفیــت کمــک مــی کنــد .خیلــی از محصــوالت کشــور
مــا از نظــر باقیمانــده ســموم و آالینــده هــا ،اســتاندارد الزم را ندارنــد .در ایــن راســتا ،ایــن مدیریــت بــا تشــویق بهــره بــرداران
و نظــارت بــر عملیــات داشــت بــا کمــک مســئولین پهنــه هــا و همچنیــن کلینیــک هــای موجــود در شهرســتان موفــق بــه
کســب باالتریــن رتبــه در اخــذ گواهــی ســامت گردیــد .و توســعه تولیــد محصــول ســالم بــه عنــوان یکــی از برنامــه هــای
ً
مدیریتــی در محصــوالت کشــاورزی مخصوصــا بــازار انگــور برنامــه ریــزی گردیــد.
جدول  :14برنامه ریزی استانداردسازی محصوالت
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الزمــه تحقــق ایــن اســتراتژی  -1تأمیــن بــازار محصــوالت اســتاندارد و گواهــی شــده  -2حمایــت از تولیدکننــدگان محصــول
ســالم از جملــه پرداخــت کمــک هزینــه اخــذ گواهــی مــی باشــد.

ترویج بهره برداران
درجهــت حفــظ منابــع ،وجــود کشــاورزان توانمنــد و آمــوزش دیــده اجتنــاب ناپذیــر اســت کــه در ایــن راســتا ،بــه دلیــل
قدمــت طوالنــی باغــات انگــور در ایــن شهرســتان ،باغــداران و نیــروی کار ماهــر و متخصــص در حــوزه انگــورکاری زیــاد اســت.
در باغــات انگــور شهرســتان متوســط نیــروی کارگــر مــورد لــزوم در هــر هکتــار تــا قبــل از مرحلــه برداشــت  25نفــر روز مــی باشــد
و در مرحلــه برداشــت نیــز  20نفــر روز کارگــر مــورد نیــاز اســت.

یــک ت ـ ـجـربــه م ـ ــوفــق در بـ ــرنــامه ری ــزی و بهبــود
وضـعیـت تــولیــد کننــدگـان انگ ــور شهـ ــرست ــان کـ ــوار

تا کنــون آمــوزش هــای تکمیلــی ترویــج در ایــن راســتا باعــث بهبــود کیفیــت محصــول گردیــده اســت .برنامــه ریــزی و تــداوم
ایــن آمــوزش هــا در جهــت نیــل بــه کمیــت و کیفیــت مطلــوب و بــه حداقــل رســاندن ضایعــات ضــروری اســت.
جدول  :15برنامه ریزی ترویج بهره برداران
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تکنولوژی
اســتفاده از ماشــین آالت بــه روز در کاهــش هزینــه هــای کشــاورزی امــری اجتنــاب ناپذیــر اســت .در طــی چنــد ســال اخیــر در
ایــن شهرســتان اســتفاده از ماشــین آالت باغــی از جملــه کولتیواتــور باغــی ،ســمپاش هــای پیشــرفته ،سرشــاخه خردکــن هــا و...
رونــد صعــودی داشــته کــه ایــن در هزینــه هــای کارگــری و همچنیــن هزینــه هــای تهیــه مــواد آلــی نقــش بزرگــی داشــته اســت.
همچنیــن در جهــت مکانیــزه کــردن باغــات ،اجــرای سیســتم داربســتی در  15هکتــار از باغــات انجــام و رو بــه توســعه اســت.

A successful experience in planning to improve
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جدول  :16برنامه ریزی تکنولوژی

بــا مکانیــزه کــردن باغــات و احــداث کارخانجــات کنســانتره در ســال هــای آتــی ،مــی تــوان در جهــت برداشــت محصــول
بــا کمــک ماشــین برداشــت برنامــه ریــزی کــرد.

زنجیره بازار و مشتری
بــازار محصــوالت کشــاورزی بــه عنــوان یکــی از مهــم تریــن بخــش هــای اقتصــادی کشــور محســوب مــی شــود .تولیــد
بــاالی انگــور درشهرســتان ضــرورت توجــه بــه تکنیــک و فنــون جدیــد مــورد نیــاز در انبــارداری ،بســته بنــدی و محصــوالت
را اجتنــاب ناپذیــر ســاخته اســت .راهکارهــای مدیریــت جهــاد کشــاورزی در زمینــه بازاریابــی موجــب دســتیابی انگــورکاران
بــه درآمدهــای بهتــر و افزایــش ارزش افــزوده گردیــد .افزایــش تولیــد بــه ویــژه مــازاد عرضــه بــر تقاضــا ســبب شــد بازاریابــی آن
در دســتورکار قــرار گیــرد.
بــه رغــم داشــتن میــزان 140هــزار تــن محصــول انگــور با کیفیــت ،بخــش عظیمــی از ایــن تولیــد بــه دلیــل هســته داربــودن،
توانایــی اتصــال بــه بــازار فــروش و صــادرات بــه کشــورهای خارجــی بــه جــز کشــورهای حــوزه خلیــج را نــدارد .بــه جهــت حفــظ
بــازار کشــورهای حــوزه خلیــج و همچنیــن رونــق مصــرف بازارهــای داخلــی ،عملیــات ســورت و بســته بنــدی در دســتورکار
مدیریــت جهــاد کشــاورزی شهرســتان قــرار گرفــت .همچنیــن بــا هــدف نیــل بــه بــازار ســایر کشــورها اصــاح ارقــام وجــود و
توســعه باغــات انگــور بــا ارقــام تجــاری و بــدون هســته برنامــه ریــزی گردیــد.

43

یــک ت ـ ـجـربــه م ـ ــوفــق در بـ ــرنــامه ری ــزی و بهبــود
وضـعیـت تــولیــد کننــدگـان انگ ــور شهـ ــرست ــان کـ ــوار

بازاریابی
شهرســتان کــوار بــه عنــوان بــزرگ تریــن مرکــز تولیــد انگــور اســتان مــی باشــد و بازاریابــی آن اهمیــت ویــژه ای دارد .برنامــه
هــای مدیریــت شهرســتان در جهــت بازاریابــی محصــول انگــور بــه شــرح زیــر مــی باشــد:

صادرات
یکــی از اســتراتژی هــای مهــم در تنظیــم بــازار محصــول انگــور شهرســتان صــادرات مــی باشــد ،ارقــام انگــور شهرســتان
بــه صــورت عمــده ارقــام هســته دار مــی باشــد کــه صــادرات آن چنــدان رونقــی نــدارد .عــاوه بــر اقدامــات صــورت گرفتــه
در جهــت تنظیــم بــازار (ازجملــه تبدیــل و فــرآوری انگــور) ،توســعه باغــات بــا ارقــام مناســب صــادرات و همچنیــن اصــاح
بخشــی از باغــات بــا ارقــام تجــاری و بــی هســته در دســتورکار مدیریــت قــرار گرفــت.

جدول  :17برنامه ریزی صادرات
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برگزاری جشنواره
شهرست ــان ک ــوار به عنوان شهرستان برتر استان فارس در تولیـ ــد انگـ ــور می بـاشد .به پاس شکرگزاری از خــــداوند،
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قدردانــی از مــردم زحمتکــش شهرســتان و شناســاندن هرچــه بیشــتر محصــوالت کشــاورزی و توانمنــدی هــای شهرســتان
بــه هموطنــان ،برگــزاری جشــنواره انگــور جــزء اســتراتژی هــا قــرار گرفــت.
جدول  :18برنامه ریزی برگزاری جشنواره

جهــاد کشــاورزی کــوار بــرای اولیــن بــار موفــق بــه برگــزاری جشــنواره انگــور بــا پشــتوانه مالــی مردمــی در تاریــخ 98/6/26
گردیــد .ایــن جشــنواره بــا حضــور معــاون وزیــر و مســئولین ســازمان در طــی  4روز و در قالــب  50غرفــه برگــزار و در شناســایی
تولیــدات و فــرآورده هــای انگــور و ســایر محصــوالت شهرســتان بــه طــور قابــل قبولــی مؤثــر واقــع گردیــد.
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شکل  :3جشنواره انگور شهرستان کوار

یــک ت ـ ـجـربــه م ـ ــوفــق در بـ ــرنــامه ری ــزی و بهبــود
وضـعیـت تــولیــد کننــدگـان انگ ــور شهـ ــرست ــان کـ ــوار

بازارداری
نگهداری بخشی از محصول در سردخانه جهت تنظیم بازار در همزمان رسی
جدول  :19برنامه ریزی نگهداری محصول در سردخانه

بــا هدایــت تولیدکننــدگان ،بخشــی از محصــول انگــور تولیــد شــده جهــت ذخیــره ســازی بــه ســردخانه هــای نزدیــک
شهرســتان حمــل گردیــد .ذخیــره ســازی محصــول در زمــان اوج برداشــت و همزمــان رســی بــا ســایر نقــاط انگورخیــز کشــور
و از طرفــی ارائــه آن بــه بــازار در زمانــی کــه عرضــه محصــول کــم بــود ،باعــث تنظیــم قیمــت محصــول گردیــد.
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بــا ذخیــره ســازی حجمــی بالــغ بــر  10000تــن انگــور از چرخــه مصــرف تــازه خــوری در حســاس تریــن زمــان ،عــاوه بــر تأثیــر
مثبــت آن در بــازار شهرســتان ،باعــث تنظیــم بــازار در ســایر اســتان هــا و کل کشــور گردیــد.

عرضه محصول به بازار با سورت و بسته بندی مناسب
درجــه بنــدی و بســته بنــدی محصــوالت کشــاورزی در نگهــداری ،محافظــت و باالبــردن ارزش افــزوده آن نقــش بســزایی
دارد .بنابرایــن عملیــات ســورت و بســته بنــدی مویــز تولیــد شــده در شهرســتان جــزء اســتراتژی هــای مهــم محســوب
گردیــد.

جدول  :20برنامه ریزی عرضه محصول به بازار با سورت و بسته بندی
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مدیریــت جهــاد شهرســتان طبــق جــدول فــوق عملیــات ســورت و بســته بنــدی مویــز را در دســتورکار قــرار داده و بــا
پیــش بینــی تولیــد در شهرســتان در ســال هــای آتــی ،برنامــه  3ســاله را تدویــن نمــود .اســتفاده از محصــوالت ســورت و
بســته بنــدی شــده موجــب باالبــردن ارزش محصــوالت و همچنیــن ســامت محصــول خواهــد گردیــد.

شکل  :4تنظیم بازار کشمش و مویز در شهرستان کوار

بازارسازی
تولید کشمش و مویز
جدول  :21برنامه ریزی تولید کشمش و مویز
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یــک ت ـ ـجـربــه م ـ ــوفــق در بـ ــرنــامه ری ــزی و بهبــود
وضـعیـت تــولیــد کننــدگـان انگ ــور شهـ ــرست ــان کـ ــوار

عمــده رقــم انگــور شهرســتان رقــم ریــش بابــا مــی باشــد کــه در فاصلــه زمانــی اواســط شــهریور تــا اواســط مهرمــاه حجــم
وســیعی از ایــن محصــول بــه عنــوان تــازه خــوری وارد بــازار شــده و هــر ســاله دغدغــه باغــداران را بــه خاطــر افــت قیمــت
بدنبــال دارد ،در ســال جــاری ،بــرای اولیــن بــار تولیــد کشــمش و مویــز کلیــد خــورد و برنامــه ریــزی جهــت  2ســال آینــده نیــز
انجــام گردیــد.

محاسبات مالی تولید مویز در شهرس تان:
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ارتقاء فرهنگ مصرف مویز و شناساندن ارزش غذایی آن به مصرف کنندگان
تولیــد مویــز یکــی از اســتراتژی هــای مهــم در جهــت تنظیــم بــازار انگــور در شهرســتان تلقــی گردیــد ،بنابرایــن الزم اســت
بــه فرهنــگ مصــرف آن در بیــن عمــوم هــم اهمیــت داده شــود .شناســاندن ارزش غذایــی مویــز بــه مصــرف کننــدگان جــزء
اســتراتژی هــای مهــم تلقــی و برنامــه ریــزی مدیریــت شهرســتان بــه شــرح جــدول زیــر در دســتور کار قــرار گرفــت .
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جدول  :22برنامه ریزی ارتقاء فرهنگ مصرف مویز

جدول  :23زنجیره بازار
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تشکیل صندوق حمایت از بخش کشاورزی ونقش آن در تنظیم بازار انگور در سال 98
صندوق حمایت از بخش کشاورزی می تواند جایگاه ویژه ای در نیل به برنامه های دولت داشته باشد.
بخــش کشــاورزی جایــگاه مهمــی در اقتصــاد کشــور دارد و الزمــه رشــد اقتصــادی بخــش کشــاورزی وجــود تشــکل هــای
قــوی و مشــارکت دولــت بــا بخــش خصوصــی اســت.
تشکیل صندوق حمایت بخش کشاورزی فرصتی طالیی برای ترسیم توسعه سرمایه گذاری در آینده است.

یــک ت ـ ـجـربــه م ـ ــوفــق در بـ ــرنــامه ری ــزی و بهبــود
وضـعیـت تــولیــد کننــدگـان انگ ــور شهـ ــرست ــان کـ ــوار

وجــود ســطح زیرکشــت  6000هکتــار بــاغ انگــور و تولیــدی بالــغ بــر  140000تــن محصــول در ایــن شهرســتان باعــث
گردیــد مدیریــت جهــاد کشــاورزی فرصــت را مغتنــم دانســته و در جهــت ســامان دادن بــه بخــش کشــاورزی شهرســتان
بــه خصــوص انگــورکاران پیگیــری تشــکیل صنــدوق را در دســتورکار خــود قــرار دهــد .لــذا در ســال  1396بــا ارائــه آمــار
انگــورکاران شهرســتان بــه وزارت جهــاد کشــاورزی و اخــذ رضایــت نامــه از  2146نفــر از انگــورکاران موفــق بــه اخــذ یارانــه
تخصیصــی کشــمش بــه مبلــغ  23900000000ریــال گردیــد کــه بــا پیگیــری هــای بــه جــد مدیریــت و (همــکاری مســئولین
در وزارتخانــه ،مدیرعامــل و اعضــای هیئــت مدیــره شــرکت مادرتخصصــی صنــدوق حمایــت از بخــش کشــاورزی ،ریاســت
ســازمان ،معــاون برنامــه ریــزی و امــور اقتصــادی در ســازمان ،نماینــده مــردم شهرســتان ،فرماندارشهرســتان ،امــام جمعــه
شهرســتان ،مدیــر جهادکشــاورزی شهرســتان ،کارشــناس مســئول باغبانــی شهرســتان ،و مدیــران پهنــه در شهرســتان و
اداره تعاونــی روســتایی شهرســتان) ایــن صنــدوق در ســال  98تشــکیل و بــا انتخــاب اعضــاء هیئــت مدیــره توســط مــردم
آغــاز بــکار کــرد.
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 تاریخ مجمع عمومی و انتخاب هیات مدیره 97/08/23 تاریخ ثبت در اداره ثبت شرکتها 97/08/12 تاریخ افتتاح و شروع بکار 98/04/1 تعــداد اعضــاء 2302 :نفــر (کل انگــورکاران شهرســتان کــه شــامل  35درصــد از بهــره بــرداران بخــش کشــاورزی شهرســتانمــی باشــند).
جدول  :24سرمایه صندوق حمایت از بخش کشاورزی شهرستان کوار
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شکل  :5صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی

نقش صندوق در تنظیم بازار انگور در سال ( 1398تولید کشمش و مویز)
مدیریــت جهــاد کشــاورزی شهرســتان بــا هــدف رصــد کــردن بــازار و رســیدن بــه نقــاط حســاس تقویــم زمانــی عرضــه
انگــور شهرســتان ،اقــدام بــه برگــزاری جلســات متعــدد حتــی در خــارج از محــدوده وقــت اداری نمــود .ایــن جلســات بــا
حضــور مدیــر شهرســتان ،کارشناســان مربوطــه در مدیریــت ،اعضــاء هیئــت مدیــره صنــدوق حمایــت بخــش کشــاورزی
شهرســتان و در برخــی جلســات بــا حضــور دالالن در ایــن عرصــه برگــزار گردیــد.در ایــن برهــه زمانــی تولیــد کشــمش و مویــز
فرصــت ســرمایه گــذاری مناســبی توســط مدیریــت شهرســتان ارزیابــی گردیــد .در ایــن راســتا طــی جلســاتی بــا هیئــت
مدیــره صنــدوق ایــن موضــوع در دســتورکار قــرار گرفــت و بــا وجــود اینکــه چنــد ماهــی از تشــکیل صنــدوق نگذشــته بــود
کل ســرمایه صنــدوق در جهــت ایــن هــدف و در قالــب تســهیالت کــم بهــره بــه متقاضیــان تولیــد کشــمش و مویــز پرداخــت
شــد .پــس از برگــزاری دوره هــای آموزشــی جهــت ســرمایه گــذاران ،انگــورکاران و متقاضیــان بــه فــرآوری انگــور و آمــوزش
هــای انفــرادی و گروهــی ،همچنیــن برگــزاری کارگاه هایــی در محــل تولیــد ،جریانــی در ســطح شهرســتان شــکل گرفــت کــه
بــا حمایــت هــای مالــی مدیریــت درقالــب صنــدوق ،منجــر بــه راه انــدازی  29کارگاه تولیــد کشــمش و مویــز گردیــد.
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یــک ت ـ ـجـربــه م ـ ــوفــق در بـ ــرنــامه ری ــزی و بهبــود
وضـعیـت تــولیــد کننــدگـان انگ ــور شهـ ــرست ــان کـ ــوار

تعــداد  25کارگاه هــم بــه صــورت خوداجرایــی اقــدام بــه تولیــد نمودنــد .و در کل تــا پایــان مهرمــاه حجمــی بالــغ بــر 10000
تــن انگــور بــه کشــمش و مویــز تبدیــل شــد .ایــن در حالیســت کــه تولیــد کشــمش در ســال 97بــه میــزان  35تــن و در ســال
 96میــزان  10تــن و قبــل از آن میــزان تولیــد ،ناچیــز و در حــد مصــرف برخــی خانــوار بــوده اســت.
جدول  :25نقش صندوق در تنظیم بازار انگور
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نمودار : 3نقش صندوق در تنظیم بازار انگور

A successful experience in planning to improve
the situation of grape growers in Kavar county

نقــش مؤثــر صنــدوق درتولیــد کشــمش و مویــز و در نتیجــه تنظیــم بــازار انگــور در ســال  98چشــمگیر و تحســین برانگیــز
ً
شــد و بــه ایــن صــورت گامــی بلنــد در زمینــه تثبیــت قیمــت انگــور و نهایتــا افزایــش ارزش افــزوده صــورت گرفــت.
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شکل  :6نقش صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی در بازار انگور

یــک ت ـ ـجـربــه م ـ ــوفــق در بـ ــرنــامه ری ــزی و بهبــود
وضـعیـت تــولیــد کننــدگـان انگ ــور شهـ ــرست ــان کـ ــوار
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بــا توجــه بــه اینکــه ایــن فــرآوری در حســاس تریــن زمــان عرضــه انگــور بــه بــازار انجــام گرفــت باعــث تنظیــم بــازار انگــور نــه
فقــط در شهرســتان کــوار بلکــه ســایر شهرســتان هــای همجــوار گردیــد.
عــاوه بــر ایــن تأثیــر مهــم و چشــمگیر ،باعــث اشــتغال زایــی باالیــی گردیــد کــه تأثیــر آن در همــه صنــف هــا از جملــه
کامیــون داران ،مغــازه داران ،قشــرکارگر و ...قابــل مشــاهده اســت.
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شکل  :7تولید کشمش و مویز در شهرستان کوار

یــک ت ـ ـجـربــه م ـ ــوفــق در بـ ــرنــامه ری ــزی و بهبــود
وضـعیـت تــولیــد کننــدگـان انگ ــور شهـ ــرست ــان کـ ــوار

تولید کشمش و مویز در شهرستان کوار

سایر فعالیت های صندوق حمایت از بخش کشاورزی در سال 1398
بیمه باغات
56

در ســال  1398صنــدوق حمایــت از بخــش کشــاورزی بــا پرداخــت هزینــه بیمــه باغــات در قالــب تســهیالت باعــث گردیــد
رقــم قابــل توجهــی از باغــات نســبت بــه ســال هــای قبــل بیمــه مخاطــرات گــردد.

نمودار : 4مقایسه سطح بیمه محصوالت باغی (هکتار)
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تولید کمپوست
نقــش مــواد آلــی در اصــاح بافــت خــا ک و همچنیــن صرفــه جویــی در مصــرف آب بــر کســی پوشــیده نیســت .از طرفــی
اســتفاده از کودهــای حیوانــی نپوســیده در باغــات باعــث مشــکالت عدیــده ای مــی گــردد ،لــذا صنــدوق حمایــت از بخــش
کشــاورزی در ســال  98بــا تشــویق باغــداران بــه تولیــد کمپوســت و اعطــای تســهیالت کــم بهــره موفق بــه افزایــش  10درصدی
تولیــد کمپوســت در باغــات گردیــد.
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نمودار : 5مقایسه میزان تولید کمپوست (تن)

یــک ت ـ ـجـربــه م ـ ــوفــق در بـ ــرنــامه ری ــزی و بهبــود
وضـعیـت تــولیــد کننــدگـان انگ ــور شهـ ــرست ــان کـ ــوار

جدول  :26برنامه صندوق حمایت از بخش کشاورزی در طی  3سال آینده
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سایر استراتژی ها با تسهیلگری مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان کوار
صنایع نگهداری
تحلیــل هــای فــوق نشــان مــی دهــد یکــی از اســتراتژی هــای مهــم در شهرســتان احــداث ســردخانه اســت .بــر ایــن اســاس
برنامــه مدیریــت شهرســتان بــرای  3ســال پیاپــی بــه شــرح جــدول زیر تنظیــم گردید.
جدول  :27برنامه ریزی صنایع نگهداری

59

نگهــداری محصــوالت کشــاورزی ،زمینــه ســاز رونــق اقتصــادی مناطقــی از کشــور اســت کــه جمعیــت قابــل توجهــی از آن
کشــاورز یــا باغــدار هســتند.
باتوجــه بــه اینکــه میــزان تولیــد انگــور در شهرســتان کــوار بالــغ بــر  140000تــن مــی باشــد ولــی بــه دلیــل نبــود ســردخانه
در شهرســتان ،حاصــل دســترنج باغــداران در تقویــم زمانــی مشــترک بــه بــازار وارد مــی شــد و باعــث مــی گردیــد در بیشــتر
ســالها بــا افــت قیمــت روبــه رو گــردد چــه بســا نگهــداری ایــن محصــول و فــروش آن در خــارج از فصــل ســود خوبــی عایــد
باغــدار کنــد.

یــک ت ـ ـجـربــه م ـ ــوفــق در بـ ــرنــامه ری ــزی و بهبــود
وضـعیـت تــولیــد کننــدگـان انگ ــور شهـ ــرست ــان کـ ــوار

در ایــن خصــوص مدیریــت جهــاد کشــاورزی اقــدام بــه شناســایی و تشــویق افــراد ســرمایه گــذار و انگــورکاران عمــده
شهرســتان نمــود کــه ایــن اقــدام باعــث گردیــد در طــی ســال  97-98موفــق بــه صــدور  6مجــوز ســردخانه گــردد کــه در حــال
حاضــر  5واحــد آن بــا پیشــرفت فیزیکــی  30الــی  60درصــد در حــال ســاخت و ســاز هســتند کــه امیدواریــم در آینــده نزدیــک
بــه بهــره بــرداری برســند.
ایــن ســردخانه هــا بــا هــدف مراقبــت و حفــظ محصــوالت تولیــدی شهرســتان و جلوگیــری از افــت قیمــت و ضــرر و زیــان
انگــورکاران احــداث مــی گردنــد.
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 صنایع نگهداری محصوالت کشاورزی در شهرستان کوار: 8 شکل
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یــک ت ـ ـجـربــه م ـ ــوفــق در بـ ــرنــامه ری ــزی و بهبــود
وضـعیـت تــولیــد کننــدگـان انگ ــور شهـ ــرست ــان کـ ــوار

ساخت بارگاه کشمش و مویز
ســامت و کیفیــت محصــول از مهــم تریــن نــکات در تولیــد یــک محصــول غذایــی اســت .اهمیــت و نقــش بــارگاه کشــمش
در ایــن زمینــه باعــث شــد فرهنــگ و ســاخت آن جــزء اســتراتژی هــای مهــم تلقــی گــردد و برنامــه ریــزی مدیریــت بــه شــرح
جــدول در دســتورکار قــرار گرفــت.

جدول  :28برنامه ریزی ساخت بارگاه کشمش و مویز
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کاهش ریسک عوامل محیطی
وقــوع خطــر ســرمازدگی باغــات در اردیبهشــت و آبــان مــاه از ریســک هــای بــزرگ شهرســتان مــی باشــد کــه ایــن باعــث
افــت کمــی و کیفــی محصــول مــی گــردد .بــا هــدف کاهــش ریســک ،ایــن موضــوع جــزء اســتراتژی هایــی کــه نیــاز بــه برنامــه
ریــزی مــدون دارد ،در دســتورکار قــرار گرفــت.

A successful experience in planning to improve
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جدول  :29برنامه ریزی کاهش ریسک عوامل محیطی

در ایــن راســتا مدیریــت جهــاد کشــاورزی در ســال  1398بــا همــکاری اداره فــن آوری هــای نویــن اســتان و داده هــای
هواشناســی و اطــاع رســانی بــه موقــع بــه باغــداران از طریــق فضــای مجــازی ،پیامــک و ...موفــق بــه مقابلــه بــا ایــن خطــر در
 2000هکتــار از باغــات انگــور شــده و ایــن برنامــه ریــزی طــوری تنظیــم گردیــد کــه در طــی  3ســال آینــده کل باغــداران آ گاهــی
و امکانــات الزم در جهــت مبــارزه بــا ایــن خطــر طبیعــی را داشــته باشــند.
همچنیــن بیمــه محصــوالت کشــاورزی دغدغــه کشــاورزان و مســئولین را در ایــن زمینــه کاهــش مــی دهــد .بیمــه
محصــوالت کشــاورزی در راســتای حمایــت از بخــش کشــاورزی و کاهــش ریســک در دســتورکار قــرار گرفــت.

نقش زنان روستایی در فرآوری محصول انگور
زنــان بخــش مهمــی را در نیــروی کار کشــاورزی بــه خــود اختصــاص داده انــد و در توســعه پایــدار اقتصــادی روســتاها نقش
بســیار گســترده ای ایفــا مــی کننــد و ســهم بســزایی در تولیــد محصوالت کشــاورزی دارند.
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یــک ت ـ ـجـربــه م ـ ــوفــق در بـ ــرنــامه ری ــزی و بهبــود
وضـعیـت تــولیــد کننــدگـان انگ ــور شهـ ــرست ــان کـ ــوار

مدیریــت جهــاد کشــاورزی بــا ارزش دادن بــه ایــن ســهم ،فعالیــت زنــان روســتایی در قالــب صنــدوق خــرد زنــان را جــزء
اســتراتژی هــا قــرار داده و در همیــن راســتا طــی ســال  97-98اقــدام بــه برگــزاری دوره هــای آموزشــی در خصــوص فــرآوری
انگــور در قالــب صنــدوق خــرد زنــان نمــود و باعــث حضــور و فعالیــت بیــش از پیــش زنــان زحمتکــش روســتا در عرصــه
تولیــدات خانگــی گشــت کــه نمــود آن در جشــنواره انگــور بــه وضــوح قابــل مشــاهده بــود.

شکل  : 9دستاوردهای زنان روستایی شهرستان کوار
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پیشنهادات

تأمین سهم دولت در صندوق حمایت شهرستان کوار
افزایش تأثیر صندوق در تنظیم بازار شهرستان و سایر حوزه های کشاورزی و دامی شهرستان
پرداخت تسهیالت در جهت داربستی کردن باغات انگور
پرداخت تسهیالت کم بهره در جهت احداث صنایع تبدیلی و نگهداری
پرداخت یارانه بالعوض و بانکی با سود کم در جهت ساخت بارگاه کشمش
پشتیبانی و حمایت صادرکنندگان جهت صادرات انگور و پرداخت تسهیالت سرمایه درگردش با سود کم

A successful experience in planning to improve
the situation of grape growers in Kavar county
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