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آغازینسخن
واستمقاومتیاقتصادمحورکشاورزیبخش
وداخلیناخالصتولیددرتوجهیقابلسهم

نوطمبخشاینپایدارتوسعه.داردکشوراشتغال
وفناوریودانشمرزدرمزرعهگرفتنقراربه

.استبنیاندانشکشاورزیمسیردرحرکت
وگردرموقعیتاینبهدسترسیتردیدبدون

وبکسمهندسیوانسانیمنابعتوانمندسازی
ارزشمندجایگاهوجودبا.استکشاورزیکارهای

نگاهازالبرز،استاناقتصاددربخشاین
،استراتژیکمدیریتواقتصادینظرانصاحب

وکسبمطلوبساختاربودنبودننامشخص
ندهکنتکمیلعنوانبهکشاورزینوپایکارهای
ولیاصمسئلهمحصوالت،ارزشوتولیدزنجیره
یتلقاستانکشاورزیتوسعهگمشدهحلقه

دارایتنهانهحاضرحالدرکهنحویبه.شودمی
طهبواسبلکهاست،پایینیگذاریسرمایهحجم
گذاری، سرمایهنیازمندهایحوزهمطالعهعدم

هردروروشیهرباجا،هرفردی،هر»
ذاریگسرمایه«بودهعالقمندکهکاریوکسب

.استکرده
کسبایفضبهبودقانونمفاداجرایوتوسعهششمبرنامهاهدافراستایدرفراینداینساماندهیبرای

هایتفرصوکارهاوکسبمهندسیطبیعی،منابعوکشاورزیبخشوریبهرهافزایشقانونوکارو
امامعالیآموزشمرکزهمکاریبامنظوربدین.استضروریکشاورزیبخشدرگذاریسرمایه
اکوسیستم»:معیارچهارگرفتننظردرباو(SWOT)سواتتحلیلیالگویچارچوبدرو(ره)خمینی

متیتوسطالزممطالعات،«دسترسیسهولت»و«بردارانبهرهپذیرش»سطح،«بازار»،«منطقهکشاورزی
وکاروکسباطلسهایبستهتدوینبهنسبتوانجامشهرستانهرتفکیکبهبنیاندانشتحقیقاتی

بندیتاولویباشدهیادهایبستهدر.شداقدامالبرزاستانکشاورزیبخشدرگذارسرمایههایفرصت
رصت هایفوشهرستانهرکشاورزیبخشمحصوالت/کاالهاارزشزنجیرهکنندهتکمیلکارهایوکسب

یادهپبااستامید.استشدهارائهگذاریسرمایهمدلکاربردینسخهحوزه،ایندرگذاریسرمایه
ضعیتوبهبود،ثروتتولیدوسرمایهماندگاریومیزانافزایشوگذاری،سرمایهمدلاینسازی

ارتقایآندنبالبهوکشاورزیبخشاندرکاردستوبرداربهرهجوامعرقابتیتوانواجتماعی-اقتصادی
وکسبسیمهندبرآنساختارکهکشاورزیپیشرفتمدلاینویابدتحققاستانغذاییامنیتسطح

.گیردقرارتوسعهریزانبرنامهتوجهموردنیزهااستانسایردردارد،قرارنوپاکارهای

دزفولیمخبرعبداهللدکتر
(رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان البرز)
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مقدمه

اهرفوتوسعهدرمهمبسیارهایمؤلفهازگذاریسرمایهواشتغال
ترینمهمسرمایهموجودیوکارنیروی.رودمیشماربهاجتماعی

حیحصاستفادهعدمکهنحویبهشوند؛میمحسوبتولیدهاینهاده
دستازهایفرصتشدنانباشتهباعثهانهادهاینازیکهراز

ایفضبهبود.گرددمیاقتصادنسبیضعفوزمانطیدررفته
شدنیجهانفرایندبخشتسریعورقابتیمزیتمحورکاروکسب
دماتیخوکاالهاتولیدجهانی،بازاربهورودشرطعبارتیبهواست
ورایطشبهبودباامراین.باشندمزیتاینبرگیرندهدرکهاست

ایهفرصتازگیریبهرهعدم.شدخواهدمیسرکاروکسبمحیط
درمهمبسیارهایفرصترفتندستازمعنایبهمنطقههرموجود
وکسبتوسعهدیگر،سوییاز.استافزودهارزشخلقوتجارت
الزاماتازمنطقههرواقعیهایمزیتوهاظرفیتبراساسکارها
شبخدرخصوصاًافزودهارزشخلقزمینهورقابتیفضایایجاد

.استکشاورزی
ارهایکوکسبتوسعهورشدبرایبسترسازیاهمیتبهباتوجه

خواهدرکشوبرایارزآوریواشتغالدربدیلیبینقشکهکشاورزی
تفرصضعف،قوت،نقاطداشتننظردربامطالعهایندرداشت،

کارهایوکسبدرگذاریسرمایههایاولویتموجود،تهدیدهایو
نای.استشدهارائهشهرستان ها،تفکیکبهاستانکشاورزی

وشدهارائهمنطقههایظرفیتوهامزیتبراساسهااولویت
.دباشمیموجودارزشیاتولیدزنجیرهکنندهتکمیلنحویبه
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میسوبمحکشورتوسعهاصلیارکانازیکیبنیاندانشاقتصادبهتوجه
ذاری،سرمایه گمناسبشرایطایجادباتااستضروریراستاایندر.شود

حصوالتمتامینزنجیرهکنندهتکمیلوبنیاندانشونوآورکارهایوکسب
عرصهوسعتبهتوجهباکشاورزیبخش.یابندگسترشوایجادکشاورزی

روزکهستاهاییبخشازپویایی،وتغییرپذیریدلیلبهنیزومدیریتتحت
ایننقش.استبرخوردارایویژهاهمیتازآناطالعاتتدقیقوکردنآمد

شورکناخالصتولیددرآنراهبردیتاثیروجامعهغذاییامنیتدربخش
رداشتهببخشیپایهاطالعاتتدارکبرایاساسیهایگامکهکندمیاقتضا
اورزیکش(کارهایوکسب)گذاریسرمایههایاولویتمعرفیسوییاز.شود

هبحرکتدرمهمیگامتواندمیموجودهایمحدودیتوهاظرفیتبراساس
ویژهبهیازنایندرکبا.باشدسرزمینآمایشبرمبتنیپایدارتوسعهسمت

باالعهمطاین،داردکشورکشاورزیاقتصاددرمهمینقشکهالبرزاستاندر
محصوالتتولیدزنجیره هایمفقودهحلقه های،موجودشرایطبررسی

یاهاکاروکسبتوسعههایاولویتقالبدروکردهشناساییراکشاورزی
.می نمایدمعرفیاستانکشاورزیبخشدرسرمایه گذاریفرصت های

ضرورت مطالعه
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روش انجام مطالعه

یرازاستکاربردیمطالعهیکالبرزاستانکشاورزیکارهایوکسبگذاریسرمایهاطلس
حوزهدرریتصمیم گیومدیریتیامورکیفیتووضعیتبهبودمنظوربهمی توانراآنیافته های

ازاطلساینتهیهبرای.دادقرارعملیاستفادهموردشهرستانکشاورزیکارهایوکسبتوسعه
طریقازیازنموردداده هایمنظوراینبرای.گردیداستفادهپیمایشیروشباکیفیتحقیقشیوه

منطقهروپیشکشاورزانوکارآفرینانکشاورزی،ارشدمدیرانازپرسشنامهوساختارمندمصاحبه
وکسبموجود،وضعیتازکافیاطالعاتداشتنگروه هااینانتخابمعیار.شدآوریجمع

.ودببازاروسرمایه گذاریاولویت هایومنطقههرظرفیت هایشهرستان،کشاورزیغالبکارهای
یعنی.کردپیداادامهنظریاشباعنقطهتاوبرفیگلولهصورتبهاطالعاتجمع آوریفرایند

درطالعهماین.نشوداضافهیافته هابهجدیدیاطالعاتیواحدکهشدانجامجاییتانمونه گیری
دفهبهدستیابیروشوانتظارموردهدفآن،مراحلزیرجدولدرکهشدانجامبخشچندین
.استشدهدادهنشان

روش تحقیقاهداف مراحل تحقیق

استان هایشهرستانشناسایی وضع موجود کشاورزی و کسب و کارهای بخش اول
شااورزی، هاای کها و ظرفیتموقعیت جغرافیایی و مشخصات کلی، وضعیت بهره برداران بخش،  توانمندی

جودمووضعیت تولید محصوالت کشاورزی و دامپروری و وضعیت حال حاضر کسب و کارهای کشاورزی 

لمی، فراتحلیل منابع ع
ها گزارشات، آمارنامه
و تحلیل محتوا

تاناس هایشهرستانشناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید توسعه کسب و کارهای بخش دوم
و ارائه راهبردهای عملیاتیشهرستان در توسعه کسب و کارهامرتبط با S.W.O.Tنقاط شناسایی 

SWOTتحلیل 

استان هایشهرستانشناسایی اولویت های کسب و کار کشاورزی بخش سوم
هابندی حوزه ، اولویتهرستانشیکارهااولویت دار کسب و های شناسایی حوزه

تحلیل محتوا

استان هایشهرستانشناسایی کسب و کارهای فناورانه تکمیل کننده زنجیره تولید غالب بخش چهارم
ر فناوراناه و نوآوراناه با تاکید باشهرستان کسب و کار تکمیل کننده زنجیره تولید غالب های شناسایی اولویت

بودن آن  

تحلیل محتوا

مراحل تحقیق، اهداف هر بخش و روش تحقیق مورد استفاده-1جدول 
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اولویت های کسب و کار و فرصت های

سرمایه گذاری در بخش کشاورزی

(بخش مرکزی)شهرستان کرج 



کرانهدروتهرانغربکیلومتری3۶درشهرستاناین.استالبرزاستانمرکزوشهرستان هاازیکیکرجشهرستان
جمعیتواستایرانشهرهایکالنازیکیکرج. استگرفتهقرارالبرزکوهرشتهجنوبیدامنهدروکرجرودغربی
قمناطدرکهاستصنعتیوتولیدیواحدهایزیادیتعداددارایکرج..باشدمینفر2413041شهرستاناین

وحقیقاتیتموسساتازبسیاریهمچنینشهراین.شده اندمتمرکزصنعتیشهرک هایدرعمدتاًیاوشهرمختلف
.استدادهجایخوددرراکشاورزیدانشگاه هایوکشاورزیآموزشی

واحد1۶۶گلخانه،واحد201دامداری،واحد399دارایشهرستانایننیزکشاورزیکارهایوکسبلحاظاز
میشیالتیواحد30وطیورتولیدواحد42کشاورزی،صنعتیواحد43خانگی،مشاغلواحد125زنبورعسل،

.باشد
وکاروکسباطلساجتماعی،واقتصادیطبیعی،محدودیت هایوظرفیت هاویژگی ها،بهباتوجهمطالعهایندر

اینبهابیدستیمنظوربه.شدتدوین(مرکزیبخش)کرجشهرستانکشاورزیبخشدرگذاریسرمایههایفرصت
نقاطهبتوجهباوپرداختهشهرستانموجودکارهایوکسبوکشاورزیموجودوضعشناساییبهابتدادرمهم

هایویتاولشناسایی.شدشناساییکشاورزیکارهایوکسبتوسعهراهبردهایتهدید،وفرصتضعف،قوت،
مطالعهنایدیگراهدافجملهازمنطقهارزشزنجیرهکنندهتکمیلفناورانههایاولویتوکشاورزیکارهایوکسب

خشبنظرانصاحبومدیرانبامصاحبهآماری،منابعوهاگزارشازآناطالعاتوبودهکاربردیمطالعهاین.بود
.آمددستبهمنطقهپیشروکشاورزانوکارآفرینانهمچنینودولتی

شهرستان؛قوتنقاطمهمترینکهدادنشاننتایج
کشاورزیمناسبوحاصلخیزخاکوآنتنوعومنطقهاقلیمبودنمناسب
منطقهدرکشاورزیپیشرفتهبرداریهبهرهاینظامانواعوجود
تهرانوکرجکالنشهرهایبهنزدیکیواسطهبهمنطقهکشاورزیمحصوالتخریدباالیکشش
کشاورزیآموزشیوعلمیمتعددمراکزوجود

شهرستان؛ضعفنقاطمهمترین
اراضیشدنخردواراضیکاربریتغییر
تولیداتازافزودهارزشایجادبرایکشاورزیتکمیلیوتبدیلیصنایعبودنناکافی
اخیرسال هایدرخصوصاًآبیمنابعکمبود
دسترسدراراضیمیزانبودنمحدود

شهرستان؛فرصتنقاطمهمترین
شهرستاندرگلخانهوباغیزراعی،دامی،محصوالتتولیدباالیتنوع
هاآنیافته هاینتایجازبهره گیریامکانوکشاورزیتحقیقاتیوعلمیمراکزبهنزدیکی
شهرستاندرمهمکشاورزیوصنعتیهایشرکتوجود
شهرستاندرقویبنیاندانششرکت هایوایمشاورهوفنیخدماتهایشرکتوجود

شهرستان؛تهدیدنقاطمهمترین
کشاورزیاراضیخردشدنوسازوساختبهتمایلواراضیباالیافزودهارزش
منطقهزیرزمینیآب هایرفتنپایینخشکسالیوکم،بارندگی
کشاورزیاراضیبهورودوشهرنشینیحومهگسترش
مراتعبرفشاروکمبارندگیواسطهبههادامچرایجهتمراتعرفتنبیناز

چکیده مدیریتی
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چکیده مدیریتی

هرستانشکشاورزیکارهایوکسبتوسعهمنظوربهتهدیدوقوتنقاطضرایببودنباالبهتوجهبا
گردد؛میپیشنهادزیر(حداقل-حداکثر)اقتضاییراهبردهای،(مرکزیبخش)کرج
موجودزنجیره هایکنندهتکمیلکشاورزیتکمیلیوتبدیلیصنایعتوسعهبرتمرکز
بودنمتمرکزبهنیازهمچنینفنی،محدودیت هایبهتوجهباآبیارینوینشیوه هایازاستفادهبهتوصیه

اراضییکپارچگیوکشتالگوی
ترویجبکهشارتقایوشهرستاندرمستقرتحقیقاتیمراکزوموسساتدرموجودظرفیت هایازاستفاده

تحقیقاتنتایجرسانیاطالعو
مقیاسدرتکمیلیوتبدیلیصنایعمانندکشاورزیصنایعکارهایوکسبتوسعهورشدتمرکزبر

مقیاسمتوسطوکوچک
تغییروخشکسالیمقابلدرآنهاتاب آوریافزایشبرایروستاییانبهمعیشتراهبردهایانواعمعرفی

اقلیم
رفیتظازبهره گیری)شهرستانباکیفیتمحصوالتصادراتبرایالزمصادراتیزیرساخت هایایجاد

(پیامفرودگاه
رایطشباانطباققابلوپویامعیشتساختارهایطراحیباکشاورزانپذیریآسیبازجلوگیری

خشکسالی
یکشاورزتعاونیوخصوصیبخشآفرینینقشبرایپویاومناسبکسب وکارفضایایجاد
استفاده)آوردمفراهمتنوعوسیارصورتبهراتبدیلیصنایعازاستفادهامکانکهفناوری هاییازاستفاده

(متنوعمحصوالتاز
نشاءوهالنسیب،گیالس،دار،هستههایمیوه)باغبانیهایحوزهترتیببهحاضرحالدرکرجشهرستاندر
حوزهو(رنگیفتوتوصیفیوسبزیبریده،شاخهگلوزینتیمحصوالت)گلخانهحوزه،(صیفیوسبزیو

.داردراختیادررانخستهایرتبهبرداربهرهتعدادوتولیدمیزانلحاظاز(کلزاویونجهجو،وگندم)زراعت
اولویت«اجراسهولت»و«بردارانبهرهپذیرش»،«بازارشرایط»،«طبیعیشرایط»معیارهایگرفتننظردربا

.شودمیپیشنهادشهرستاندرموجودهایزنجیرهکنندهتکمیلکارهایوکسبعنوانبهزیرهای
مقیاسمتوسطوکوچکتکمیلیوتبدیلیصنایع
گلخانه ایمدرنودامپروریوکشاورزیشهرک های
وبرندسازیکیفیت،گواهیاستانداردسازی،آزمایشگاهی،دانش بنیانخدمات...
زراعیمحصوالتوصیفیوسبزیبذورتولید
کشاورزیگردشگریوبوم گردی
باغیمحصوالتفرآوریواحدهای
نشاءونهالتولیدواحدهایتوسعه
زنجیرهقالبدرطیورودامواحدهایتوسعه
کشاورزیضایعاتتبدیلواحدهای
میوهمتراکمباغاتتوسعه
محصوالتمستقیمعرضهمراکز
خشکبارفرآوریوبندیبستهواحدهای
زیستیکودهایانواعتولید
اسبخدماتوپرورشمراکز

7
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کرجکسب و کارهای کشاورزی موجود در شهرستان وضعیت -1نمودار 
(1399)سازمان جهاد کشاورزی استان البرز : منبع

کرانهدروتهرانغربکیلومتری3۶درشهرستاناین.استالبرزاستانمرکزوشهرستان هاازیکیکرجشهرستان
جمعیتوتاسایرانشهرهایکالنازیکیکرج. استگرفتهقرارالبرزکوهرشتهجنوبیدامنهدروکرجرودغربی
بخشواستکشورمهاجرپذیرشهربزرگ ترینتهرانازپسکرج.باشدمینفر2413041شهرستاناین

اطقمندرکهاستصنعتیوتولیدیواحدهایزیادیتعداددارایکرج.داردفعالیخدماتوکشاورزیصنعت،
تحقیقاتیموسساتازبسیاریهمچنینشهراین.شده اندمتمرکزصنعتیشهرک هایدرعمدتاًیاوشهرمختلف

.استدادهجایخوددرراکشاورزیدانشگاه هایوکشاورزیآموزشیو
دروهبالققابلیت هایوجغرافیاییموقعیتواسطهبهواستآساراومرکزیبخشدودارایکرجشهرستان
میکشورقاطنسایربهنسبترقابتیونسبیمزیتدارای...ومتخصصانسانینیرویچونمختلفیزمینه های

وآب هایقابلیتکشاورزی،امکاناتبهسهلدسترسیوجمعیتبهنزدیکیمی توانمزایااینجملهاز.باشد
.بردنامراکشاورزیمتعددتحقیقاتیوآموزشیمراکزوپیشروکشاورزانخاک،

واحد1۶۶گلخانه،واحد201،دامداریواحد399دارایشهرستانایننیزکشاورزیکارهایوکسبلحاظاز
میشیالتیواحد30وطیورتولیدواحد42کشاورزی،صنعتیواحد43خانگی،مشاغلواحد125زنبورعسل،

.(1نمودار)باشد
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کرجنقاط قوت شهرستان 

سواتلتحلیازشهرستانکشاورزیکارهایوکسبتهدیدوفرصتضعف،قوت،نقاطشناساییمنظوربه
و(O)هافرصت،(W)ضعفنقاط،(S)قوتنقاطکلماتمخفف،(SWOT)سواتکلمه.شداستفاده
وصتفرنقاط.می شودطبقه بندیدرونیوبیرونیعواملدستهدوبهمجموعدرتحلیلاین.ستا(T)تهدیدها

غامادازکهدارنداشاره(بخشواحد،)داخلیعواملبهضعف،وقوتنقاطوبودهخارجیعواملبهمربوطتهدید
.یافتدستمؤثرهایراهبردبهمی توانها،آنسازنده

کهدادنشانکشاورزیکارهایوکسبلحاظاز(مرکزیبخش)کرجشهرستانقوتفضایتحلیلنتایج
توسطگزارشدرصد90با«کشاورزیمناسبوحاصلخیزخاکوآنتنوعومنطقهاقلیمبودنمناسب»

خریدباالیکشش»ودرصد80با«منطقهدرکشاورزیپیشرفتهبرداریبهرهنظام هایانواعوجود»پاسخگویان،
قوتنقاطمهمتریندرصد70با«تهرانوکرجکالن شهرهایبهنزدیکیواسطهبهمنطقهکشاورزیمحصوالت
.استشدهدادهنشان(2)نموداردرپاسخگویانتوسطمطروحهمواردسایر.بودندشهرستان

کرج قوت شهرستان نقاط : 2نمودار

0 20 40 ۶0 80 100

مناسب بودن اقلیم منطقه و تنوع آن و خاک حاصلخیز و مناسب کشاورزی
برداری پیشرفته کشاورزی در منطقهههای بهروجود انواع نظام

…نشهرهای کشش باالی خرید محصوالت کشاورزی منطقه به واسطه نزدیکی به کال

وجود مراکز متعدد علمی و آموزشی کشاورزی
..(جاده، برق و )های کشاورزی مناسب در منطقه وجود زیرساخت

...دسترسی به راه های مواصالتی اصلی و بزرگراهی، فرودگاهی و 
سطح علمی به نسبت باالی بهره برداران و کشاورزان

تولید محصوالت  متنوع زراعی و باغی در شهرستان
وجود دانش فنی و نیروی انسانی متخصص و ماهر 
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کرجنقاط ضعف شهرستان 

کاربرییرتغی»کهدادنشانکشاورزیکارهایوکسبلحاظازکرجشهرستانضعفنقاطفضایتحلیلنتایج
کشاورزیلیتکمیوتبدیلیصنایعبودنناکافی»پاسخگویان،توسطگزارشدرصد80با«اراضیشدنخردواراضی
درصد۶0با«اخیرسال هایدرخصوصاً آبیمنابعکمبود»ودرصد70با«تولیداتازافزودهارزشایجادبرای

.استشدهدادهنشان(3)نموداردرپاسخگویانتوسطمطروحهمواردسایر.بودندشهرستانضعفنقاطمهمترین

کرج نقاط ضعف شهرستان : 3نمودار

0 10 20 30 40 50 ۶0 70 80

تغییر کاربری اراضی و خرد شدن اراضی 

…ارزش افزوده ناکافی بودن صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی برای ایجاد

کمبود منابع آبی خصوصاً در سالهای اخیر

محدود بودن میزان اراضی در دسترس

هزینه های باالی اجاره اراضی برای کشاورزی

…ای های کشاورزان و دامداران در راستعدم نقش آفرینی مثبت تشکل

اورزیهزینه ها و مشکالت باالی ایجاد یا توسعه واحدهای کسب و کار کش

عدم وجود الگوی کشت مناسب با شرایط منطقه
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کرجنقاط فرصت شهرستان 

تولیدباالینوعت»کهدادنشانکشاورزیکارهایوکسبلحاظازکرجشهرستانفرصتنقاطفضایتحلیلنتایج
مراکزبهنزدیکی»پاسخگویان،توسطگزارشدرصد70با«شهرستاندرگلخانهوباغیزراعی،دامی،محصوالت

صنعتیهایشرکتوجود»ودرصد70با«آنهاهاییافتهنتایجازگیریبهرهامکانوکشاورزیتحقیقاتیوعلمی
توسطمطروحهمواردسایر.بودندشهرستانفرصتنقاطمهمتریندرصد۶0با«شهرستاندرمهمکشاورزیو

.استشدهدادهنشان(4)نموداردرپاسخگویان

کرج فرصت شهرستان نقاط : 4نمودار

0 20 40 ۶0 80

هرستانتنوع باالی تولید محصوالت دامی، زراعی، باغی و گلخانه در ش

…گیری از نزدیکی به مراکز علمی و تحقیقاتی کشاورزی و امکان بهره

های صنعتی و کشاورزی مهم در شهرستانوجود شرکت

…ای و شرکتهای دانش های خدمات فنی و مشاورهوجود شرکت

قطب علم و فناوری کرج

تانوجود سرمایه و تمایل به سرمایه گذاری در بخش کشاورزی شهرس

امکان صادرات محصوالت کشاورزی به بازارهای کشورهای منطقه

تولید باکیفیت محصول و توانایی رقابت برای صادرات
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ارزش»کهدادنشانکشاورزیکارهایوکسبلحاظازکرجشهرستانتهدیدنقاطفضایتحلیلنتایج
توسطگزارشدرصد100با«کشاورزیاراضیخردشدنوسازوساختبهتمایلواراضیباالیافزوده

گسترش»ودرصد90با«منطقهزیرزمینیآب هایرفتنپایینخشکسالی،کم،بارندگی»پاسخگویان،
سایر.بودندشهرستانضعفنقاطمهمتریندرصد80با«کشاورزیاراضیبهورودوشهرنشینیحومه
.استشدهدادهنشان(5)نموداردرپاسخگویانتوسطمطروحهموارد

زیارزش افزوده باالی اراضی و تمایل به ساخت و ساز و خردشدن اراضی کشاور

بارندگی کم، خشکسالی پایین رفتن آبهای زیرزمینی منطقه

گسترش حومه شهرنشینی و ورود به اراضی کشاورزی

ها به واسطه بارندگی کم و فشار بر مراتعازبین رفتن مراتع جهت چرای دام

مشکالت قانونی و اداری جهت دریافت مجوزهای تولید و خدمات کشاورزی

های آب و خاکمشکالت زیست محیطی مانند فاضالب، زباله و  آلودگی

وجود واسطه های زیاد بین مزرعه تا سفره

نوسان باالی قیمت هم در نهاده ها و هم محصول

برخورد سیاسی با موضوعات تخصصی کشاورزی

لیدمصرف بی رویه سموم و نهاده های شیمیایی و در نتیجه ناپایدار بودن تو

متغیر بودن سیاست ها و برنامه های توسعه کشاورزی
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کرج تهدید شهرستان نقاط : 5نمودار 
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کسبگذاریسرمایه(تهدیدوفرصت)بیرونیو(ضعفوقوت)درونیفضایمقایسهشده،ذکرنتایجبهتوجهبا
نهاییبضریباترتیببهبیرونی،ودرونیمحیطفضایکهدادنشاننظرآباد،شهرستانکشاورزیکارهایو
بیرونیمحیطدروقوتنقاطدرونی،محیطدربه عبارتی.می باشدمنفیومثبتترتیببه(-0/35)و+(0/20)

مسائله عبارتیب.استبیشتردرونیعواملبهنسبتبیرونیعواملنسبیاهمیتهمچنین،.هستندغالبتهدیدها
با.استبیرونیایفضدربیشترچالشکهاستمفهومبدانایناست؛درونیفضایازبیشبیرونیفضایبهمبتال
بردهایراهشهرستان،کشاورزیکارهایوکسبتوسعهمنظوربهتهدیدوقوتضرایببودنبیشتربهتوجه

برایسیستمقوت هایازگرفتنبهرهپایهبرراهبردهااین.(۶نمودار)گرددمیپیشنهاد(حداقل-حداکثر)اقتضایی
.استداتتهدیرساندنحداقلبهوقوتنقاطرساندنحداکثرباهآنهادفومی گرددتادوینتهدیداتبامقابله

کرجفضای توسعه سرمایه گذاری کسب و کارهای کشاورزی شهرستان : ۶نمودار 

قوت

ت
فرص

ضعف

ید
هد

ت

راهبردهای اقتضایی 
(حداقل-حداکثر)

کرجتحلیل فضای توسعه سرمایه گذاری کسب و کارهای کشاورزی شهرستان
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نقاط درونی

ضعف
o تغییر کاربری اراضی و خرد شدن اراضی
oناکافی بودن صنایع تبدیلی و تکمیلی

کشاورزی برای ایجاد ارزش افزوده از تولیدات
oکمبود منابع آبی خصوصاً در سال های اخیر
oمحدود بودن میزان اراضی در دسترس
oهزینه های باالی اجاره اراضی برای کشاورزی
oرزان عدم نقش آفرینی مثبت تشکل های کشاو

و دامداران در راستای توسعه و پیشرفت
o هزینه ها و مشکالت باالی ایجاد یا توسعه

واحدهای کسب و کار کشاورزی
o عدم وجود الگوی کشت مناسب با شرایط

منطقه

قوت
oمناسب بودن اقلیم منطقه و تنوع آن و

خاک حاصلخیز و مناسب کشاورزی
oته وجود انواع نظام های بهره برداری پیشرف

کشاورزی در منطقه
oکشش باالی خرید محصوالت کشاورزی

رهای منطقه به واسطه نزدیکی به کالنشه
کرج و تهران 

o وجود مراکز متعدد علمی و آموزشی
کشاورزی

o وجود زیرساخت های کشاورزی مناسب در
..(جاده، برق و )منطقه 

o دسترسی به راه های مواصالتی اصلی و
...بزرگراهی، فرودگاهی و 

oان و سطح علمی به نسبت باالی بهره بردار
کشاورزان

oر تولید محصوالت  متنوع زراعی و باغی د
شهرستان

o وجود دانش فنی و نیروی انسانی
متخصص و ماهر 

کرجحفظ و توسعه سرمایه گذاری کسب و کارهای کشاورزی راهبردهای 
فرصت

oغی تنوع باالی تولید محصوالت دامی، زراعی، با
و گلخانه در شهرستان

oورزی و نزدیکی به مراکز علمی و تحقیقاتی کشا
امکان بهره گیری از نتایج یافته های آنها

o وجود شرکت های صنعتی و کشاورزی مهم در
شهرستان

o وجود شرکت های خدمات فنی و مشاوره ای و
شرکت های دانش بنیان قوی در شهرستان 

oقطب علم و فناوری کرج
o وجود سرمایه و تمایل به سرمایه گذاری در

بخش کشاورزی شهرستان
oامکان صادرات محصوالت کشاورزی به بازارهای

کشورهای منطقه
oبرای تولید باکیفیت محصول و توانایی رقابت

صادرات

ی
ط بیرون

نقا

تهدید
oارزش افزوده باالی اراضی و تمایل به ساخت و

ساز و خردشدن اراضی کشاورزی
oهای بارندگی کم، خشکسالی، پایین رفتن آب

زیرزمینی منطقه
o گسترش حومه شهرنشینی و ورود به اراضی

کشاورزی
o ازبین رفتن مراتع جهت چرای دام ها به واسطه

بارندگی کم و فشار بر مراتع
o مشکالت قانونی و اداری جهت دریافت

مجوزهای تولید و خدمات کشاورزی
oاله و  مشکالت زیست محیطی مانند فاضالب، زب

آلودگی های آب و خاک
oوجود واسطه های زیاد بین مزرعه تا سفره
o نوسان باالی قیمت هم در نهاده ها و هم

محصول
oاورزیبرخورد سیاسی با موضوعات تخصصی کش
oمصرف بی رویه سموم و نهاده های شیمیایی و

در نتیجه ناپایدار بودن تولید
oمتغیر بودن سیاست ها و برنامه های توسعه

کشاورزی
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نده تمرکز بر توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی تکمیل کن
زنجیره های موجود

یا و پوطراحی ساختارهای معیشت کشاورزان با آسیب پذیری جلوگیری از 
با شرایط خشکسالیقابل انطباق 

آنها معرفی انواع راهبردهای معیشت به روستاییان برای افزایش تاب آوری
در مقابل خشکسالی و تغییر اقلیم

ایجاد زیرساخت های صادراتی الزم برای صادرات محصوالت باکیفیت 
(بهره گیری از ظرفیت فرودگاه پیام)شهرستان 

ع تمرکزبر رشد و توسعه کسب و کارهای صنایع کشاورزی مانند صنای
تبدیلی و تکمیلی در مقیاس کوچک و متوسط مقیاس

کرجراهبردهای توسعه سرمایه گذاری کسب و کارهای کشاورزی شهرستان 

فنی، توصیه به استفاده از شیوه های نوین آبیاری با توجه به محدودیت های
همچنین نیاز به متمرکز بودن الگوی کشت و یکپارچگی اراضی

ر استفاده از ظرفیت های موجود در موسسات و مراکز تحقیقاتی مستقر د
شهرستان و ارتقای شبکه ترویج و اطالع رسانی نتایج تحقیقات

صی و ایجاد فضای کسب وکار مناسب و پویا برای نقش آفرینی بخش خصو
تعاونی کشاورزی 

ورت امکان استفاده از صنایع تبدیلی را به صاستفاده از فناوری هایی که 
(استفاده از محصوالت متنوع)آورد فراهم سیار و متنوع 
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افته هاییبراساس.بودشهرستانغالبکشاورزیکاریوکسبهایحوزهشناساییحاضرمطالعهاهدافازیکی
شدحاصلاطالعاتوآماروخصوصیبخشفعاالنوکارشناساننظراتبررسیباکهحاضرمطالعهازحاصل

الس،گیدار،هستههایمیوه)باغبانیهایحوزهترتیببهحاضرحالدرکرجشهرستاندرکهگردیدمشخص
توتویفیصوسبزیبریده،شاخهگلوزینتیمحصوالت)گلخانهحوزه،(صیفیوسبزیونشاءونهالسیب،
دررانخستهایرتبهبرداربهرهتعدادوتولیدمیزانلحاظاز(کلزاویونجهجو،وگندم)زراعتحوزهو(فرنگی
.دارداختیار

حوزه های کسب و کاری غالب شهرستان

حوزه 
باغبانی و 

گلخانه
زراعتحوزه  دام و حوزه 

طیور

باغ میوه های هسته دار-1
تولید سبزی و صیفی-2
، سبزی و صیفی)گلخانه -3

گلهای آپارتمانی، گلهای 
(شاخته بریده، توت فرنگی

گندم و جو-1
ذرت-2

یونجه و گیاهان -3
علوفه ای

دانه های روغنی-4

مرغ تخم گذار-1
مرغ گوشتی-2
دام سنگین-3

شیالت و آبزیان-4

حوزه های کسب و کاری غالب شهرستان کرج : 8نمودار 
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کهدادنشان(مرکزیبخش)کرجشهرستانخصوصیبخشصاحب نظرانوکارشناساننظراتبندیجمع
بهاتوجهبعبارتیبه.داردقرارشهرستانکاریوکسبتوسعهاولاولویتدرکشاورزیصنعتیواحدهایحوزه

اینشاورزیککارهایوکسببرایویژهتاکیدبایدآیندهدراقتصادیوطبیعیلحاظازمنقطهدرموجودشرایط
ایواحدهلبنی،فرآوریواحدهایباغی،محصوالتفرآوریواحدهایتکمیلی،وتبدیلیصنایعمانندحوزه
وبذرولیدتباغبانی،حوزههمچنین.داشتکشاورزیضایعاتتبدیلواحدهایوخشکبارفرآوریوبندیبسته

بذورتولید،زراعینشاءصنعتیتولیدنهال،تولیدواحدهایتوسعهمتراکم،ومدرنباغاتتوسعهمانندگلخانه
ودامواحدهایتوسعهمانندطیورودامحوزهبهمربوطواحدهایکناردرگلخانه ایشهرک هایوشدهاصالح
مراکزجدید،ژنتیکیترکیب هایایجادباسنگینوسبکدامپرورشمزارعتوسعهوایجادزنجیره،قالبدرطیور

.شدندمعرفیکرجشهرستاندرتوسعهبرایمتخصصانتوسطنیزاسبخدماتوپرورش

کار برای سرمایه گذاریحوزه های اولویت دار کسب و 

صنایع تبدیلی و تکمیلی
واحدهای فرآوری محصوالت باغی

واحدهای فرآوری لبنی
واحدهای بسته بندی و فرآوری خشکبار

واحدهای تبدیل ضایعات کشاورزی
دانش بنیان آزمایشگاهی، واحدهای خدمات 

...استانداردسازی، گواهی کیفیت، برندسازی و 

واحدهای 
صنعتی 
کشاورزی

توسعه باغات مدرن و متراکم
توسعه واحدهای تولید نهال 

تولید صنعتی نشاء زراعی
تولید بذور اصالح شده
شهرک های گلخانه ای

باغبانی و 
تولید 
بذر و 
گلخانه

توسعه واحدهای دام و طیور در قالب زنجیره-
ایجاد و توسعه مزارع پرورش دام سبک و -

یدسنگین با ایجاد ترکیب های ژنتیکی جد
مراکز پرورش و خدمات اسب-

دام و 
طیور

1۶



نظردربا،شهرستاندرموجودارزشهایزنجیرهکنندهتکمیلکارهایوکسبشناساییمنظوربهمطالعهایندر
بهرزیاولویت های«اجراسهولت»و«بردارانبهرهپذیرش»،«بازارشرایط»،«طبیعیشرایط»معیارهایگرفتن
؛شودمیپیشنهادشهرستاندرموجودهایزنجیرهکنندهتکمیلکارهایوکسبعنوان
خدمات،گلخانه ایمدرنودامپروریوکشاورزیشهرک هایمقیاس،متوسطوکوچکتکمیلیوتبدیلیصنایع
سبزیبذورولیدتکشاورزی،تولیداتبرای...وبرندسازیکیفیت،گواهیاستانداردسازی،آزمایشگاهی،بنیاندانش

.باشندمینشهرستاکاریوکسباولاولویتپنجکشاورزیگردشگریوگردیبوموزراعیمحصوالتوصیفیو
.استشدهدادهنشانزیرشکلدرنتایجسایر

پیشنهادات تکمیل کننده زنجیره کسب و کارهای موجود

100از : اولویتنمره *
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90%90%85%

پذیرش بهره برداران

90%

بازار *سهولت اجراشرایط طبیعی 

این.استیکشاورزوصنعتبخشدوبینارتباطاتراهسودمندترینازیکیتبدیلیصنایعایجادتردیدبدون
بخشعهتوسجهتمناسبزمینههمچنین.کاهدمیروستاییمناطقدرفصلیودایمیبیکاری هایمیزانازصنایع

باوندپیاساسی،نیازهایتامینشغلی،فرصت هایایجاد،بهره وریتولیدات،افزایشبهوآوردهفراهمراکشاورزی
صلفچهارومناسبشرایطبهتوجهبا.شدخواهدمنجرمنطقه اینابرابری هایکاهشواقتصادیبخش هایدیگر
صنایعیجاداشرایطدامی،وزراعیباغی،محصوالتتولیددرشهرستانمناسبوضعیتوکرج،شهرستانهوائیوآب

کسبتوسعهایوایجادشهرستان،ایندرقویبسیارصنعتبخشوجودبا.استموجودکشاورزیتکمیلیوتبدیلی
باالتر،فزودهاارزشباموادیبهآنهاتبدیلوتولیدیمحصوالتمصرفبرعالوهمی تواندکشاورزیبامرتبطکارهایو

شهرستانطشرایبهتوجهبا.کندایفااشتغال زاییدرمهمیسهمودادهگسترشراشهرستاندرموجودصنایعتنوع
گردد؛میپیشنهادزیرتکمیلیتبدیلیصنایع
باغیمحصوالتفرآوریتکمیلیوتبدیلیصنایع
لبنیمحصوالتفرآوریتکمیلیوتبدیلیصنایع
خشکبارفرآوریوبسته بندیواحدهای
کشاورزیضایعاتتبدیلواحدهای
وبرندسازیکیفیت،گواهیاستانداردسازی،آزمایشگاهی،دانش بنیانخدماتواحدهای...
طیورودامگوشتقطعه بندیواحد
داروییگیاهانفراورده هایتولیدوبندیبسته
خشکباروحبوباتغالت،خشک،میوه،میوه جاتبسته بندیوفرآوریکردن،خشک
خوراکیقارچبندیبستهوفرآوریواحدهایتوسعهیااحداث
(نوینهایفرآورده)خیارپیاز،فرنگی،گوجهزمینی،سیبفرآوریوبسته بندیبندی،درجه

ط مقیاسصنایع تبدیلی و تکمیلی  کوچک و متوس: اولویت اول

100از : نمره هر شاخص*
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80%90%85%

پذیرش بهره برداران

80%

بازار شرایط طبیعی 
*سهولت اجرا

جاداییاتوسعهدربنابراین.استمحدودیتدارایباغیوزراعیزمین هایباارتباطدرکرجشهرستان
ک هایشهرتوسعه.گیردقرارتصمیم گیریمحوریتدرفضامسالهبایدجدیدکارهایوکسبواحدهای
ایجادخاک،وآبمنابعبهره وریافزایشجملهازتولیدرونقوجهشتحققدردامپروریوکشاورزی

کهاشتدتوجهبایدالبته.داردضرورتاراضیازحفاظتوآوریارزوصادراتتوسعهورشدپایدار،اشتغال
فرایندردنککوتاهتولید،هزینه هایکاهشبهکمکتسهیالت،پرداختدرتسهیلبرایقانونیموانعرفع

ینتامبهکمکرسان،خدماتدستگاه هایتوسطشهرک هادربتانیازموردانرژیتامینمجوزها،صدور
فعالیتوایجادسببشهرستاندرکشاورزیشهرک هایگستردهتوسعهبرایاعتباریمنابعتامینوآب

وصایهتنیزگلخانه ایمدرنشهرک هایاحداثهمچنینشهرستانشرایطبهباتوجه.شودمیآنهاپایدار
هاده هانوفضاازبهینهاستفادهضمنکهاستکشاورزیبرداریبهرهنظام هایازیکیگلخانه.می گردد
کمترینباارمصرف کنندگاننیازموردمحصوالتکرده،مدیریتراآبیمنابعازتوجهیقابلبخشمی توان

اایهامجتمعاحداثایگلخانههایکشتتوسعهراستایدر.کندتامینآبیمنابعازبرداشتمیزان
ودسووریبهرهاحداث،زیربناییهایهزینهکاهشوتولیدعواملبینافزاییهمباتواندمیایگلخانه
منابعازبهره برداریراندمانچشمگیرافزایشای،گلخانههایمجتمعاحداثصورتدر.باشدداشتهباالتری

ویآبیارجدیدتکنیک هایازاستفادهسال،طولتمامدرمحصوالتمستمرتولیدامکانخاک،وآب
ایناحداثدرکهاستذکربهالزم.بودخواهددسترسقابلتولیدامنیتتامینوخسارتکاهش
ایجادهباقدامشهرستان،اقتصادیوطبیعیشرایطبهباتوجهشودمیتوصیهایگلخانههایمجتمع
.نمودلوکسوویژهسبزیجاتتولیدهایگلخانههمچنینوطبقاتیمدرنهایگلخانه

کشاورزی و دامپروری و مدرن گلخانه ایشهرک های :  دوماولویت 

100از : نمره هر شاخص*
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80%80%80%

پذیرش بهره برداران

80%

بازار شرایط طبیعی 
*سهولت اجرا

دلیلبهنیزودداراشتغالوتولیدنظرازاقتصاددرکهبه سزایینقشوموقعیتدلیلبهایراندرکشاورزیبخش
دانشقشنامروزه.استبرخوردارباالییاهمیتازاقتصادیبخش هایسایرباپسینوپیشینگستردهروابط

وعلومزابهره گیریبابنیاندانشکشاورزی.استگرفتهقرارتوجهموردبسیارکشاورزیتوسعهفراینددر
امگوکردهفراهمراکشاورزیبخشدرموجودنهاده هایازبهینهبهره برداریزمینهتواندمیدنیاروزتجهیزات

فناوریوعلممرکزنوعیبهکهکرجشهرستان.برداردپایداراشتغالایجادوافزودهارزشخلقبرایبلندیبسیار
البته.داردکشاورزیبنیاندانشخدماتواحدهایرشدبرایزیادیظرفیت هایمی باشدکشاورزیحوزهدرکشور
باواخیرایسال هطیاماباشدمیکمتربخش هاسایربهنسبتکشاورزیبخشبنیاندانششرکت هایتعداد
پیدارشدزنیکشاورزیبنیاندانششرکت هایوواحدهاکهاستشدهسعیفناوریوعلمسیاست گذارانتاکید
برندسازی،کیفیت،گواهیاستانداردسازی،آزمایشگاهی،بنیاندانشخدماتواحدهایایجادراستادرهمین.کنند

.باشدمینیزاستانکشاورزیجهادراهبردیاولویت هایجزء...وکشاورزیبیوتکنولوژی

واحدهای خدمات دانش بنیان آزمایشگاهی، :  اولویت سوم
...استانداردسازی، گواهی کیفیت، برندسازی و 

100از : نمره هر شاخص*

20



80%90%75%

پذیرش بهره برداران

60%

بازار شرایط طبیعی 
*سهولت اجرا

بهسبزیویصیفبذرتولیدصنعت.استزیادمالیگردشباوروبه رشدوبزرگصنعتیجهاندربذرصنعت
بذردتولی.استبرخوردارویژه ایاهمیتازهمایراندرزیاد،اقتصادیبهره وریواشتغال زاییقابلیتدلیل

هارمچیکتقریبا.استچندملیتیشرکت هایازمحدودیتعدادانحصاردردنیاتمامدرسبزیوصیفی
نیزایراندریوابستگشدیدترینواستصیفیوسبزیمحصوالتکشوردرشدهتولیدکشاورزیمحصوالت

نقش.استوارداتیوخارجیصیفیوسبزیبذورتمامتقریباکهطوریبه.استصیفیوسبزیبذورحوزهدر
انواعاز.استژنتیکبذرتولیدبرایفاکتورمهمترین.استانکارغیرقابلعملکردافزایشدرشدهاصالحبذور
هیبریدبذورودگرگشنگیاهانخالصارقام،opشدهاصالحبذرهایکشاورزان،بومیبذرهایبهمی توانبذور

.کرداشاره
بذورتولیدرفیتظشهرستانبرترتولیدکنندگاناماداردباالییتخصصوتکنولوژیبهنیازبذرتولیداگرچه

فنیمایتحضمناستنیازامراینتوسعهبرای.دارندحمایتصورتدرراصیفیوسبزیوزراعیباکیفیت
امکانیباورپذیر.نموداقداموبرنامه ریزینیزکشاورزانتوسطآنپذیرشوترویجدرخصوصتخصصی،و

اصالحدانشباالیسطحبودندارابابذرتولیدزمینهدردانش بنیانشرکت هایتشکیلشهرستان،دربذرتولید
فراهمیکی،ژنتمنابعبهبنیاندانششرکت هایدسترسیبذر،تولیدبرایالزمزیرساخت هایایجادنباتات،
تولیدنیفدانشکردنواردوبذرتولیدزمینهدربزرگشرکت هایباهمکاریوارتباطکافی،پالسمژرمکردن

ایجادبهنویندانشازاستفادهباکههستندسبزیوصیفیبذرتولیدالزاماتازبومیامکاناتبهتوجهوبذر
.انجامدمیبذرتولیدقویصنعت

تولید بذور سبزی و صیفی و محصوالت زراعی:  اولویت چهارم

100از : نمره هر شاخص*
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80%80%65%

پذیرش بهره برداران

70%

بازار شرایط طبیعی 
*سهولت اجرا

شکلرزیکشاوگردشگردینامباوکشاورزیوگردشگردیبخشدوبینکار،وکسبنوینحوزه هایازیکی
هرنشینیشرشدباواخیرسال هایطیدارد،آنمختلفبازیگرانبرایفراوانیمزایایکهحوزهاین.استگرفته

ازانکشاورزبرایدرآمدیفرصت هایافزایشوکشاورزیتولیداتحفظوطرفیکازروحیآرامشبهنیازو
.استگرفتهقراراستقبالمورددیگرطرف

وبدیلبیطبیعیمناظرتاریخی،وزیباروستاهایوجودمناسب،هواییوآبشرایطواسطهبهکرجشهرستان
وایجادهتجفراوانیهایپتانسیلآن،ساکنانکهنواصیلفرهنگکناردرپیشرفتهومدرنکشاورزیوجود

.داردکشاورزیگردشگریواحدهایتوسعه
اینآتیاریکوکسباصلیهایگزینهازیکیمنطقهشرایطبهباتوجهکهدادنشاننیزمطالعهایننتایج

برخیحلبرایراهکاریمی تواندچندکارکردیکشاورزینوعاین.باشدکشاورزیگردشگریمی تواندمنطقاااه
.دباششهرستانروستاهایدرفرهنگیواجتماعیمحیطی،زیستاقتصادی،محدودکنندهچالش هایاز

عمنابپایدارمدیریتزمین،حفظهمچونامکاناتازایگستردهمجموعهتواندمیکشاورزی،گردشگری
ازبسیاریماعیاجتاقتصادی،زندگیبهبخشیدنرونقوکردهفراهمرازیستیتنوعحفظوتجدیدپذیرطبیعی
.شودموجبراروستاییمناطق

بوم گردی و گردشگری کشاورزی: اولویت پنجم

100از : نمره هر شاخص*
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اولویت های کسب و کار و فرصت های

سرمایه گذاری در بخش کشاورزی

شهرستان ساوجبالغ



چکیده مدیریتی

24

استانشمالدرمربعکیلومتر1158معادلوسعتیباکهاستالبرزاستانشهرستان هایازیکیساوُجباُلغ
جملهآنازکهداردفراوانیکشاورزیمحصوالتواستروستا54دارایشهرستاناین.استشده واقعالبرز
گلخانهرنگیفتوتوولیانتوتآردهه،وفشندروستاهایگیالسسنقرآباد،روستایشابلونآلوبهتوانمی

دامداری،واحد913دارایشهرستانایننیزکشاورزیکارهایوکسبلحاظاز.کرداشارههشتگردهای
واحد40خانگی،مشاغلواحد85طیور،پرورشواحد133زنبورعسل،واحد209گلخانه،واحد215

.می باشدکشاورزیصنعتیواحد38وشیالت
وسبکاطلساجتماعی،واقتصادیطبیعی،محدودیت هایوظرفیت هاویژگی ها،بهباتوجهمطالعهایندر
اینبهتیابیدسمنظوربه.شدتدوینساوجبالغشهرستانکشاورزیبخشدرگذاریسرمایههایفرصتوکار

بهوجهتباوپرداختهشهرستانموجودکارهایوکسبوکشاورزیموجودوضعشناساییبهابتدادرمهم
اساییشن.شدشناساییکشاورزیکارهایوکسبتوسعهراهبردهایتهدید،وفرصتضعف،قوت،نقاط

لهجمازمنطقهارزشزنجیرهکنندهتکمیلفناورانههایاولویتوکشاورزیکارهایوکسبهایاولویت
باهمصاحبآماری،منابعوهاگزارشازآناطالعاتوبودهکاربردیمطالعهاین.بودمطالعهایندیگراهداف
.آمددستبهمنطقهپیشروکشاورزانوکارآفرینانهمچنینودولتیبخشنظرانصاحبومدیران

شهرستان؛قوتنقاطمهمترینکهدادنشاننتایج
استانبزرگراهیواصلیمواصالتیراه هایبهدسترسی
آنتنوعومنطقهاقلیمبودنمناسب
کشاورزانوبردارانبهرهباالینسبتبهعلمیسطح
شهرستاندرباغیوزراعیمتنوعمحصوالتتولید

شهرستان؛ضعفنقاطمهمترین
دسترسدراراضیمیزانبودنمحدود
کشاورزیکاروکسبواحدهایتوسعهیاایجادباالیهزینه های
کشاورزیتکمیلیوتبدیلیوصنعتیمراکزبینتناسبعدم
منطقهشرایطبامناسبکشتالگویوجودعدم

شهرستان؛فرصتنقاطمهمترین
آنهادرتولیدیواحدهایبودنمتمرکزومنطقهروستاهایباالیاستعداد
خاصشرایطدارایافرادسرمایه گذاریبهتمایلوسرمایهوجود
مهمصنعتیهایشرکتوبرندهاوجود
کشاورزیگردشگریفرصتازبهره گیری

:شهرستانتهدیدنقاطمهمترین
کشاورزیاراضیخردشدنوسازوساختبهتمایلواراضیباالیافزودهارزش
اقلیمتغییروزیرزمینیآب هایرفتنپایینخشکسالی،کم،بارندگی
زمینکاربریانواعسایربامقایسهدرسودآوریلحاظازکشاورزیپایینقدرت
وکشاورزیدردخیلمختلفارگان هایواداراتزیادبروکراسیوپاگیرودستقوانین
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چکیده مدیریتی

تان با توجه به باال بودن ضرایب نقاط قوت و تهدید به منظور توسعه کسب و کارهای کشاورزی شهرس
زیر پیشنهاد می گردد؛( حداقل-حداکثر)ساوجبالغ، راهبردهای اقتضایی

تولیدعرصهازنشدنخارجبرایخانگیمقیاسکوچکواحدهایدرتولیدزمینهکردنفراهم
نطقهمآبکماقلیمبامتناسبکشتالگویتدوینوکشاورزیآبمنابعمدیریتهایطرحاجرای
شگریگردبرمبتنیومستقیمصورتبهکشاورزیمحصوالتارائهمستقیممراکزشبکهطراحی

کشاورزی
موفقهاینمونهمعرفیوارگانیکوسالممحصوالتتولیدکنندگانازحمایتوبرندسازی
تانشهرسکشاورزیتوسعههایبرنامهدرایمشاورهوفنیخدماتهایشرکتظرفیتازاستفاده
منطقهبزرگهایشرکتجواردرکشاورزیصنعتیواحدهایایجادبهتمرکزوتوجه
ندعالقمگذارانسرمایهبهشهرستانکشاورزیبخشدرگذاریسرمایهفرصت هاینظامندمعرفی
محصوالتیدتولکهبنیانیدانششرکت های)باالفنیدانشباواحدهایتوسعهورشدبرتمرکزوتوجه

(کنندمیباالافزودهارزشبا

ونهالب،سیگیالس،هسته دار،میوه های)باغبانیهایحوزهترتیببهحاضرحالدرساوجبالغشهرستاندر
و(فرنگیوتتوصیفیوسبزیبریده،شاخهگلوزینتیمحصوالت)گلخانهحوزه،(صیفیوسبزیونشاء
تیاراخدررانخستهایرتبهبرداربهرهتعدادوتولیدمیزانلحاظاز(کلزاویونجهجو،وگندم)زراعتحوزه
.دارد

درباتان،شهرسدرموجودارزشهایزنجیرهکنندهتکمیلکارهایوکسبشناساییمنظوربهمطالعهایندر
ویت هایاول«اجراسهولت»و«بردارانبهرهپذیرش»،«بازارشرایط»،«طبیعیشرایط»معیارهایگرفتننظر
شود؛میپیشنهادشهرستاندرموجودزنجیره هایکنندهتکمیلکارهایوکسبعنوانبهزیر
بنیاندانشوفناورانهکارهایوکسب
مقیاسمتوسطوکوچککشاورزیتکمیلیوتبدیلیصنایع
ویژهولوکسمحصوالتتولیدهایگلخانهوهوشمندومدرنهایگلخانه
مقیاسکوچکاراضیدرزراعیمحصوالتوباغیمحصوالتتولید
زراعیمحصوالتوصیفیوسبزیبذورانواعتولید
روستاییمتوسطوکوچکمقیاسدرطیورودامپرورش
بوم گردیوروستاییکشاورزی،گردشگری
کشاورزیخدماتوکاالمستقیمعرضهمراکزتوسعهوایجاد
کشاورزیمدرنتجهیزاتوآالتماشینتولید
صنعتیقارچپرورشوتولید
زینتیوسردآبیماهیانپرورشوتولید
،داروییگیاهانبندیبستهوفرآوریتولید



وضعیت کسب و کارهای کشاورزی موجود در شهرستان -1نمودار 
ساوجبالغ

(1399)سازمان جهاد کشاورزی استان البرز : منبع

استانشمالدرمربعکیلومتر1158معادلوسعتیباکهاستالبرزاستانشهرستان هایجملهازساُوجبُالغ
دارایروستای54وشهر5دهستان،۶بخش،سهدارایهشتگرد،مرکزیتبهشهرستاناین.استشده واقع

شرقشمالدر(بندسیاهقله)متر3700تاغربجنوبدرمتر11۶0ارتفاعازساوجبالغشهرستان.استسکنه 
باهمراهعمرتفکوه هایوماهوریتپهزمین هایووسیعنسبتاًدشتمنطقه،دواینبیندر.شده استگسترده
شبخازعمده ایقسمت.داردوجودمنطقهدرزیادیتنوعتوپوگرافیلحاظبهکهگرفتهقرارعمیقدره های

این.شده اندواقعماهوریتپهزمین هایودشتمنطقهدرمرکزیبخشوکوهستانیمنطقهدرچندار
وآلبهتوانمیجملهآنازکهداردفراوانیکشاورزیمحصوالتواستزیادیروستاهایدارایشهرستان

هشتگردیهاگلخانهفرنگیتوتوولیانتوتآردهه،وفشندروستاهایگیالسسنقرآباد،روستایشابلون
.کرداشاره

واحد209گلخانه،واحد215دامداری،واحد913دارایشهرستاناینکشاورزیکارهایوکسبلحاظاز
کشاورزیصنعتیواحد38وشیالتواحد40خانگی،مشاغلواحد85طیور،پرورشواحد133زنبورعسل،

.(1نمودار)باشدمی
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سواتلیلتحازشهرستانکشاورزیکارهایوکسبتهدیدوفرصتضعف،قوت،نقاطشناساییمنظوربه
و(O)هافرصت،(W)ضعفنقاط،(S)قوتنقاطکلماتمخفف،SWOT))سواتکلمه.شداستفاده
فرصتطنقا.می شودطبقه بندیدرونیوبیرونیعواملدستهدوبهمجموعدرتحلیلاین.است(T)تهدیدها

ازهکدارنداشاره(بخشواحد،)داخلیعواملبهضعف،وقوتنقاطوبودهخارجیعواملبهمربوطتهدیدو
.یافتدستمؤثرهایراهبردبهمی توانها،آنسازندهادغام

دسترسی»کهدادنشانکشاورزیکارهایوکسبلحاظازساوجبالغشهرستانقوتفضایتحلیلنتایج
مناسب»پاسخگویان،توسطگزارشدرصد100با«استانبزرگراهیواصلیمواصالتیراه هایبه

وبهره بردارانباالینسبتبهعلمیسطح»ودرصد90با«آنتنوعومنطقهاقلیمبودن
درانپاسخگویتوسطمطروحهمواردسایر.بودندشهرستانقوتنقاطمهمتریندرصد80با«کشاورزان

.استشدهدادهنشان(2)نمودار

نقاط قوت شهرستان ساوجبالغ : 2نمودار

0 20 40 ۶0 80 100

دسترسی به راه های مواصالتی اصلی و بزرگراهی استان

مناسب بودن اقلیم منطقه و تنوع آن

سطح علمی به نسبت باالی بهره برداران و کشاورزان

تولید محصوالت  متنوع زراعی و باغی در شهرستان

صرفنزدیکی به کالنشهرهای کرج و تهران به عنوان بازارهای بزرگ م

…ای وجود دانش فنی و نیروی انسانی متخصص و ماهر در سازمانه

دشت بودن زمین ها و پتانسیل باالی اراضی 

…اولیه شرایط مناسب شهرستان از لحاظ تامین مواد اولیه و نیازهای
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نقاط قوت شهرستان ساوجبالغ
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محدود»کهدادنشانکشاورزیکارهایوکسبلحاظازساوجبالغشهرستانضعفنقاطفضایتحلیلنتایج
توسعهیاایجادباالیهایهزینه»پاسخگویان،توسطگزارشدرصد80با«دسترسدراراضیمیزانبودن

تکمیلیوتبدیلیوصنعتیمراکزبینتناسبعدم»ودرصد80با«کشاورزیکاروکسبواحدهای
(3)ودارنمدرپاسخگویانتوسطمطروحهمواردسایر.بودندشهرستانضعفنقاطمهمتریندرصد70با«کشاورزی

.استشدهدادهنشان

نقاط ضعف شهرستان ساوجبالغ : 3نمودار

0 10 20 30 40 50 ۶0 70 80

محدود بودن میزان اراضی در دسترس

هزینه های باالی ایجاد یا توسعه واحدهای کسب و کار کشاورزی

عدم تناسب بین مراکز صنعتی و تبدیلی و تکمیلی کشاورزی 

عدم وجود الگوی کشت مناسب با شرایط منطقه

زمان بر بودن رسیدن به سودآوری در واحدهای کشاورزی

تولیدمحدودیت در استقرار صنایع مرتبط با کشاورزی در مناطق مستعد

بازار ضعیف محلی در مقایسه با سطح تولیدات شهرستان

کم بودن و ناکافی بودن تسهیالت اعتباری الزم برای کشاورزان
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نقاط ضعف شهرستان ساوجبالغ
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استعداد»هکدادنشانکشاورزیکارهایوکسبلحاظازساوجبالغشهرستانفرصتنقاطفضایتحلیلنتایج
پاسخگویان،توسطگزارشدرصد90با«آنهادرتولیدیواحدهایبودنمتمرکزومنطقهروستاهایباالی

وبرندهاوجود»ودرصد80با«خاصشرایطدارایافرادگذاریسرمایهبهتمایلوسرمایهوجود»
مواردسایر.بودندشهرستانفرصتنقاطمهمتریندرصد۶0با«شهرستاندرمهمصنعتیهایشرکت

.استشدهدادهنشان(4)نموداردرپاسخگویانتوسطمطروحه

نقاط فرصت شهرستان ساوجبالغ : 4نمودار

۰ ۵۰ ۱۰۰

…یدی استعداد باالی روستاهای منطقه و متمرکز بودن واحدهای تول

وجود سرمایه و تمایل به سرمایه گذاری افراد دارای شرایط خاص

وجود برندها و شرکت های صنعتی مهم در شهرستان

بهره گیری از فرصت گردشگری کشاورزی

نزدیکی به مراکز علمی و تحقیقاتی کشاورزی

تولید باکیفیت محصول و توانایی رقابت برای صادرات

90

80

۶0

۶0

50

50

درصد پاسخگویان

رد
وا
م
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ارزش»کهاددنشانکشاورزیکارهایوکسبلحاظازساوجبالغشهرستانتهدیدنقاطفضایتحلیلنتایج
توسطگزارشدرصد100با«کشاورزیاراضیخردشدنوسازوساختبهتمایلواراضیباالیافزوده

ودرصد90با«اقلیمتغییروزیرزمینیآبهایرفتنپایینخشک سالی،کم،بارندگی»پاسخگویان،
مهمتریندرصد80با«زمینکاربریانواعسایربامقایسهدرسودآوریلحاظازکشاورزیپایینقدرت»

.استشدهدادهنشان(۶)نموداردرپاسخگویانتوسطمطروحهمواردسایر.بودندشهرستانضعفنقاط

…ارزش افزوده باالی اراضی و تمایل به ساخت و ساز و خردشدن اراضی 

لیمبارندگی کم، خشکسالی، پایین رفتن آب های زیرزمینی و تغییر اق
ری زمینقدرت پایین کشاورزی از لحاظ سودآوری در مقایسه با سایر انواع کارب

…تلف قوانین دست و پاگیر و بروکراسی زیاد و متعدد ادارات و ارگان های مخ

گسترش حومه شهرنشینی و ورود به اراضی کشاورزی
تولیدمصرف بی رویه سموم و نهاده های شیمیایی و در نتیجه ناپایدار بودن

…یرندگان نگاه معطوف به بخش صنعت در بین سیاست گذاران و تصمیم گ

حمایت دولت، تنها از بخش های خاصی از کشاورزی مانند گلخانه
متغیر بودن سیاست ها و برنامه های توسعه کشاورزی

نوسان باالی قیمتر، هم در نهاده ها و هم محصول
نبود سیاست و مدیریت پایدار در بخش کشاورزی 
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نقاط تهدید شهرستان ساوجبالغ : 5نمودار 

نقاط تهدید شهرستان ساوجبالغ
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وکسبذاریگسرمایه(تهدیدوفرصت)بیرونیو(ضعفوقوت)درونیفضایمقایسهشده،ذکرنتایجبهتوجهبا
نهاییبضریباترتیببهبیرونی،ودرونیمحیطفضایکهدادنشانساوجبالغ،شهرستانکشاورزیکارهای

یرونیبمحیطدروقوتنقاطدرونی،محیطدربه عبارتی.می باشدمنفیومثبتترتیببه(-0/20)و+(0/25)
مسائله عبارتیب.استبیشتربیرونیعواملبهنسبتدرونیعواملنسبیاهمیتهمچنین،.هستندغالبتهدیدها

با.استدرونییفضادربیشترچالشکهاستمفهومبدانایناست؛بیرونیفضایازبیشدرونیفضایبهمبتال
اقتضاییردهایراهبشهرستان،کشاورزیکارهایوکسبتوسعهمنظوربهتهدیدوقوتضرایببودنبیشتربهتوجه

بامقابلهبرایسیستمقوت هایازگرفتنبهرهپایهبرراهبردهااین.(۶نمودار)گرددمیپیشنهاد(حداقل-حداکثر)
.استتهدیداترساندنحداقلبهوقوتنقاطرساندنحداکثرباهآنهادفومی گرددتادوینتهدیدات

فضای توسعه سرمایه گذاری کسب و کارهای کشاورزی شهرستان ساوجبالغ: ۶نمودار 

قوت

ت
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راهبردهای اقتضایی 
(حداقل-حداکثر)

ساوجبالغتحلیل فضای توسعه سرمایه گذاری کسب و کارهای کشاورزی شهرستان
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نقاط درونی

ضعف
oمحدود بودن میزان اراضی در دسترس
o هزینه های باالی ایجاد یا توسعه واحدهای

کسب و کار کشاورزی
oی و عدم تناسب بین مراکز صنعتی و تبدیل

تکمیلی کشاورزی 
o عدم وجود الگوی کشت مناسب با شرایط

منطقه
o زمان بر بودن رسیدن به سودآوری در واحدهای

کشاورزی
o محدودیت در استقرار صنایع مرتبط با

کشاورزی در مناطق مستعد تولید
oیدات بازار ضعیف محلی در مقایسه با سطح تول

شهرستان
oی الزم کم بودن و ناکافی بودن تسهیالت اعتبار

برای کشاورزان

قوت
o دسترسی به راه های مواصالتی اصلی و

بزرگراهی استان
oمناسب بودن اقلیم منطقه و تنوع آن
oاران و سطح علمی به نسبت باالی بهره برد

کشاورزان
oر تولید محصوالت  متنوع زراعی و باغی د

شهرستان
oه نزدیکی به کالنشهرهای کرج و تهران ب

عنوان بازارهای بزرگ مصرف
o وجود دانش فنی و نیروی انسانی

متخصص و ماهر در سازمانهای کشاورزی 
و شرکت های فعال شهرستان

o دشت بودن زمین ها و پتانسیل باالی
اراضی 

oو شرایط مناسب از لحاظ تامین مواد اولیه

یتولیدنیازهای اولیه واحدهای

ساوجبالغحفظ و توسعه سرمایه گذاری کسب و کارهای کشاورزی راهبردهای 
فرصت

oودن استعداد باالی روستاهای منطقه و متمرکز ب
واحدهای تولیدی در آنها

oوجود سرمایه و تمایل به سرمایه گذاری افراد
دارای شرایط خاص

oهای صعنتی مهم در وجود برندها و شرکت
شهرستان

oبهره گیری از فرصت گردشگری کشاورزی
oورزینزدیکی به مراکز علمی و تحقیقاتی کشا
oبرای تولید باکیفیت محصول و توانایی رقابت

صادرات

ی
ط بیرون

نقا

تهدید
oارزش افزوده باالی اراضی و تمایل به ساخت و

ساز و خردشدن اراضی کشاورزی
oی بارندگی کم، خشکسال، پایین رفتن آب ها

زیرزمینی و تغییر اقلیم
o قدرت پایین کشاورزی از لحاظ سودآوری در

مقایسه با سایر انواع کاربری زمین
oعدد قوانین دست و پاگیر و بروکراسی زیاد و مت

ادارات و ارگان های مختلف دخیل در کشاورزی
o گسترش حومه شهرنشینی و ورود به اراضی

کشاورزی
oمصرف بی رویه سموم و نهاده های شیمیایی و

در نتیجه ناپایدار بودن تولید
oت نگاه معطوف به بخش صنعت در بین سیاس

گذاران و تصمیم گیرندگان کلیدی استان
oهای خاصی از حمایت دولت تنها از بخش

کشاورزی مانند گلخانه
o متغیر بودن سیاست ها و برنامه های توسعه

کشاورزی
o نوسان باالی قیمت، هم در نهاده ها و هم

محصول
o نبود سیاست و مدیریت پایدار در بخش

کشاورزی

دار 
مو

ن
7 :

الغ
جب

ساو
ن 

ستا
شهر

ی 
ورز

شا
ی ک

رها
 کا

ب و
کس

عه 
وس

ی ت
برد

راه
ی 

 ها
ت

لوی
او

ی فراهم کردن زمینه تولید در واحدهای کوچک مقیاس خانگ
برای خارج نشدن از عرصه تولید

وی اجرای طرح های مدیریت منابع آب کشاورزی و تدوین الگ
کشت متناسب با اقلیم کم آب منطقه

به طراحی شبکه مراکز مستقیم ارائه محصوالت کشاورزی
صورت مستقیم و مبتنی بر گردشگری کشاورزی

و برندسازی و حمایت از تولیدکنندگان محصوالت سالم
ارگانیک و معرفی نمونه های موفق

در استفاده از ظرفیت شرکت های خدمات فنی و مشاوره ای
برنامه های توسعه کشاورزی شهرستان

وار توجه و تمرکز به ایجاد واحدهای صنعتی کشاورزی در ج
شرکت های بزرگ منطقه

معرفی نظامند فرصت های سرمایه گذاری در بخش 
کشاورزی شهرستان به سرمایه گذاران عالقمند

اال توجه و تمرکز بر رشد و توسعه واحدهای با دانش فنی ب
شرکت های دانش بنیانی که تولید محصوالت با ارزش)

(افزوده باال می کنند

جبالغراهبردهای توسعه سرمایه گذاری کسب و کارهای کشاورزی شهرستان ساو
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افته هاییبراساس.بودشهرستانغالبکشاورزیکاریوکسبهایحوزهشناساییحاضرمطالعهاهدافازیکی
شخصمشدحاصلاطالعاتوآماروخصوصیبخشفعاالنوکارشناساننظراتبررسیباکهمطالعهازحاصل
سیب،،گیالسدار،هستههایمیوه)باغبانیهایحوزهترتیببهحاضرحالدرساوجبالغشهرستاندرکهگردید
و(فرنگیتوتوصیفیوسبزیبریده،شاخهگلوزینتیمحصوالت)گلخانهحوزه،(صیفیوسبزیونشاءونهال
.دارداراختیدررانخستهایرتبهبرداربهرهتعدادوتولیدمیزانلحاظاز(کلزاویونجهجو،وگندم)زراعتحوزه

حوزه های کسب و کاری غالب شهرستان

حوزه 
باغبانی

حوزه 
گلخانه حوزه زراعت

میوه های هسته دار، -1
گیالس، سیب

نهال و نشاء-2
سبزی و صیفی-3

محصوالت زینتی و -1
گل شاخه بریده

سبزی و صیفی-2
توت فرنگی-3

گندم و جو-1
یونجه-2

کلزا-3

حوزه های کسب و کاری غالب شهرستان ساوجبالغ : 8نمودار 
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درگلخانهوباغبانیحوزهکهدادنشانشهرستانخصوصیبخشصاحب نظرانوکارشناساننظراتبندیجمع
وطبیعیحاظلازمنطقهدرموجودشرایطبهباتوجهعبارتیبه.داردقرارشهرستانکاریوکسبتوسعهاولاولویت

میوه هایممتراکومدرنباغاتمانند)حوزهاینکشاورزیکارهایوکسببرویژه ایتاکیدبایدآیندهدراقتصادی
بامرتبطصنایعهمچنین.داشت(صیفیوسبزیمدرنگلخانه هایوخشکباریمیوه هایباغاتدار،هسته

هاینهادهیرسا.کودتولیدفرآوری،وبندیبستهصنایعکشاورزی،خدماتبامرتبطصنایعجملهاز)کشاورزی
طیوردام،هحوزدر.گیردقرارتوجهموردباید(بنیاندانشفناورانهکارهایوکسبوکشاورزیگردشگریزیستی،

طیور،وامدمقیاسمتوسطوکوچکواحدهایایجادیاتوسعهبرایویژهتاکیدگرددمیپیشنهادنیزآبزیانو
.گرددزنبورعسلپرورشوزینتیوسردآبیماهیانپرورش

حوزه های اولویت دار کسب و کار برای سرمایه گذاری

باغات مدرن و متراکم میوه هسته دار
باغات میوه های خشکباری

گلخانه های مدرن سبزی و صیفی
گلخانه های محصوالت لوکس و ویژه

گلخانه های توت فرنگی
گلخانه های گل و گیاه زینتی

تولید محصوالت سالم و ارگانیک

باغبانی
و 

گلخانه

سردخانه، )صنایع مرتبط با خدمات کشاورزی
...(آزمایشگاه، ایستگاه جمع آوری شیر و 

...(ت و لبنی، حبوبا)صنایع بسته بندی و فرآوری 
تولید کود و نهاده های زیستی

گردشگری کشاورزی، روستایی و بومگردی
کسب و کارهای فناورانه و دانش بنیان

صنایع 
مرتبط با 
کشاورزی

واحدهای کوچک و متوسط مقیاس دام و طیور
پرورش ماهیان سردآبی و زینتی

پرورش زنبورعسل

دام، 
طیور، 
آبزیان
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نظردربا،شهرستاندرموجودارزشهایزنجیرهکنندهتکمیلکارهایوکسبشناساییمنظوربهمطالعهایندر
بهرزیاولویت های«اجراسهولت»و«بردارانبهرهپذیرش»،«بازارشرایط»،«طبیعیشرایط»معیارهایگرفتن
.شودمیپیشنهادشهرستاندرموجودزنجیره هایکنندهتکمیلکارهایوکسبعنوان
وتبدیلینایعص،...وکلینیکزیستیهاینهادهتولیدبافت،کشتمانندبنیاندانشوفناورانهکارهایوکسب

ولوکستمحصوالتولیدگلخانه هایوهوشمندومدرنگلخانه هایومقیاسمتوسطوکوچککشاورزیتکمیلی
.تاسشدهدادهنشانزیرشکلدرنتایجسایر.باشندمیشهرستانکاریوکسباولاولویتسهویژه،

پیشنهادات تکمیل کننده زنجیره کسب و کارهای موجود

100از : اولویتنمره *

35



یکشاورزحوزهدربقاءوحیاتتداوموتضمینوتکنولوژیدررقابت
ورزیکشاحوزهمشکالتبامقابلهجدیدروش هایوحل هاراهیافتننیازمند

جدیدروش هایوفرآیندهامحصوالت،خلقابداع،نوآوری،بهکهاست
یادندرچشمگیریومتعددفناوری هایامروزهطرفیاز.داردزیادیبستگی

موردآنپایداریوتولیدافزایشوکشاورزیبخشمشکالتحلبرای
بخشهبارتباطاتواطالعاتفناوریورودبانمونهبرای.می گیردقراراستفاده

،مزرعهمدیریتنرم افزارهای،دقیقکشاورزیمانندفناوری هاییکشاورزی،
بسته بندیفناوری هایمیکرومزرعه،یاسلولیکشاورزیمحیطی،کنترل های
پیداعهتوساینترنتبرمبتنیکسب وکارهایوژنومیدست کاریهوشمند،

روشهبتوانمیبنیاندانشوفناورانهکارهایوکسباینکناردر.کرده اند
مانندتیزیسنهاده هایتولیدیابافتکشتجملهازگیاهانتکثیرجدیدهای

اوجبالغسشهرستان.بردنامراکشاورزیضایعاتازاستفادهوزیستیکودهای
ظرفیتروپیشومتخصصبهره بردارانوپیشرفتهکشاورزیدارابودنواسطهبه

میارادراکشاورزیبنیاندانشوفناورانهکارهایوکسبتوسعهواستقرار
درکشاورزیبنیاندانششرکت هایوفناورواحدهایتوسعهورشد.باشد

رایبافزودهارزشخلقدرنهایتوخالقیتونوآوریتوسعهموجبشهرستان
تولیدکردنبنیاندانشوفناوریوتخصصیدانشرسوخ.شدخواهدبخش

.باشدمیکشاورزیجهادوزارتاولویت هایوسیاست هاجملهازمصرفو

کسب و کارهای فناورانه و دانش بنیان:  اولویت اول

90%

90%

75%
پذیرش بهره برداران

70%

بازار

* شرایط طبیعی

سهولت اجرا

100از : نمره هر شاخص*
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انواع آوریعملوفرآوریبهکشاورزیبخشتکمیلیوتبدیلیصنایع
یعیصناجملهازصنایعاینمی پردازد،دامپروریوکشاورزیتولیدات

کاهشوصادراتتوسعهافزوده،ارزشافزایشموجبکهاست
.ودشمیکشاورزیفعالیت هایریسککاهشباعثوشدهضایعات
عهتوسدرحیاتینقشمی تواندصنعتاینازحمایتوگسترش

ببسکشاورزیبخشکردنفعالبرعالوهوداشتهکشاورزیبخش
.گرددنیزصنعتتوسعهوتقویت

وشهرستان،هوائیوآبچهارفصلومناسبشرایطبهتوجهبا
شرایط،دامیوزراعیباغی،محصوالتتولیددرمناسبتقریباً وضعیت

وجودبههباتوج.استموجودکشاورزی،تکمیلیوتبدیلیصنایعایجاد
وبکستوسعهیاوایجادمنطقه،ایندرقویبسیارصنعتبخش

ولیدیتمحصوالتمصرفبرعالوهتواندمیکشاورزیبامرتبطکارهای
دردموجوصنایعتنوعباالتر،افزودهارزشباموادیبهآنهاتبدیلو

با.کندایجاداشتغال زاییدرنیزمهمیسهمودادهگسترشراشهرستان
گردد؛مینهادپیشزیرتکمیلیتبدیلیصنایعشهرستانشرایطبهتوجه
انواعدارینگهوبندیبستهبندی،قطعهفرآوری،واحدهای

آبزیانوطیوردام،محصوالت
صوالتمحسازیذخیرهتاسیساتوفنیانبارهایبهسازییاایجاد

کشاورزی
باغیمحصوالتبندیبستهوفرآوری
عسلبندیبستهوفرآوری
داروییگیاهانهایفراوردهتولیدوبندیبسته
الت،غخشک،میوهمیوه جات،بندیبستهوفرآوریکردن،خشک

خشکباروحبوبات
دامخوراکتولیدواحدهایتوسعهوایجاد
(…وماش،عدسگندم،)جوانه هاانواعبسته بندیوفرآوری
(دوغ–پنیر–کشک)مانندبندیماستلبنی،فرآورده های
زیستیکودهایانواعبندیبستهوتولید

اسصنایع تبدیلی و تکمیلی  کوچک و متوسط مقی:  اولویت دوم

90%

80%

75%
پذیرش بهره برداران

60%

بازار

*شرایط طبیعی 

سهولت اجرا

100از : نمره هر شاخص*
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گلخانه های مدرن و هوشمند و تولید محصوالت لوکس و ویژه: اولویت سوم

80%

70%

65%
پذیرش بهره برداران

50%

بازار

* شرایط طبیعی

سهولت اجرا

صوالتمحتولیدحوزهدرکشورمناطقپیشروترینازیکیساوجبالغشهرستان
قه،منطایندرجدیدکارهایوکسبواحدهایایجادیاتوسعهدر.استگلخانه ای

التمحصوتولیدکنندهگلخانه هایهمچنینوهوشمندومدرنهایگلخانهاحداث
وه هایمی.باشدداشتهباالییسودآوریاقتصادیلحاظازمی تواندویژهولوکس
یفیصوسبزیجاتانواعهمچنیندارند،استواییهویتیغالباًکهلوکسوخاص
.تاسکردهپیدامناسبیبازارهم اکنوناست،بودهقبالً آنچهبامتفاوتجات

وجکروتهرانبزرگمصرفبازاربهنزدیکیبهتوجهباساوجبالغشهرستان
اربسیشرایطکشاورزی،اراضیبهدسترسیدرموجودمحدودیت هایهمچنین
بهوجهباتمحصوالتاین.داردلوکسوخاصمحصوالتاینتولیدبرایمناسبی
صورتردومی باشندتولیدقابلگلخانه ایغالباًکوچکترفضاهایدرخودماهیت
تولیدهبنسبتکشاورزبرایباالتریبسیاردرآمدتوانندمیمناسب،بازاریابی

صوالتمحنوعاینکشتالگویتوسعهالبته.بیاوردارمغانبهمتداولمحصوالت
وآبعیتوضکهشوندتولیدمحصوالتیتاشودانجامدقتواحتیاطبامی بایست

والتیمحصتولیدراستاهمیندر.باشدکردهایجادراامکاناینشهرستانهوایی
تولیدرن،کوبیبیتولید،...ورنگیهایفلفلمانندخاصجاتصیفیانواعمانند
ویسالیسفماننداستواییهایمیوهازبرخیتولیدکناردرخاصزینتیگلهایانواع

.گرددمیتوصیهپاپایایا
یزنایگلخانههایمجتمعاحداثایگلخانههایکشتتوسعهراستایدرطرفیاز

وریهرهباحداث،زیربناییهایهزینهکاهشوتولیدعواملبینافزاییهمباتواندمی
افزایشای،گلخانههایمجتمعاحداثصورتدر.باشدداشتهباالتریسودو

دروالتمحصمستمرتولیدامکانخاک،وآبمنابعازبهره برداریراندمانچشمگیر
نتامیوخسارتکاهشوآبیاریجدیدتکنیک هایازاستفادهسال،طولتمام

.بودخواهددسترسقابلتولیدامنیت

100از : نمره هر شاخص*
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کمسطحواراضیخردبودنکشور،کشاورزیاساسیچالش هایجملهاز
باعثمتعددیعواملگذشتهسال هایطی.می باشدبهره برداراناختیاردراراضی
ازارکشاورزیاراضیازتوجهیقابلبخشواستشدهشرایطاینتشدید

ازوآورینوبرنامهبامی تواناین حالبا.استنمودهخارجاقتصادیتولیدحوزه
محصوالتازقبولیقابلسطحنیزمقیاسکوچکباغاتیااراضیاین

خصوصیاتوویژگی هادارایمقیاسکوچکمزارع.نمودتولیدکشاورزی
بودنککوچدلیلبهکمتولید:ازاندعبارتآنهاترینمهمکهاستمختلفی
وازارمحوربتولیدبهکمترتوجهکشاورز،درآمدبودنپاییننتیجهدرومقیاس
وعلمیعمیقودقیقشناخت.مخاطراتمقابلدربیشترپذیریآسیب

جهتدربرنامه ریزیومقیاسکوچکمزارعموجودوضعیتازکارشناسی
محصولهرعرضهزنجیرهقالبدرسیستمیصورتبهمشکالتکاهش

هایالگومعرفیزمینهایندر.داردنگهتولیدچرخهدررااراضیاینمی تواند
یقیتشوسازوکارهایبکارگیریهمچنینوفعالیتراهنماهایتدوینموفق،

درسرمایه گذاریخانوادگی،کشاورزیگروه هایگیریشکلوساماندهیبرای
وچککمزارعشرایطباموجودتکنولوژی هایتطبیقآنان،برایزیربناییامور

وسعهتبرایشدهتجربهراهکارهایجملهازبرندسازیوبازاریابی؛(سازیبومی)
وکاربریتغییراتعلتبهنیزساوجبالغشهرستان.استکوچکباغاتومزارع

وعناینازتوجهیقابلتعداددارایحاضردرحالباغات،واراضیشدنخردیا
در.ی رسدمنظربهضروریتولیدفراینددرآنهانگه داشتنفعالکهاستاراضی
ویژهوخاصمحصوالتباغاتیاواراضیایندرشودمیپیشنهادراستاهمین
ومدرنباغ هایایجادیاومقیاسکوچکگلخانه هایاحداث.شودتولید

رخورداربمناسبیتولیدسطحازاراضیاینکهشدخواهدسببنیزمتراکم
.گردند

استولید محصوالت باغی و محصوالت زراعی در اراضی کوچک مقی:  اولویت چهارم

90%

70%

70%
پذیرش بهره برداران

70%

بازار

شرایط طبیعی 

سهولت اجرا

100از : نمره هر شاخص*
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زیادمالیگردشباورشدروبهوبزرگصنعتیجهاندربذرصنعت
وزاییشتغالاقابلیتدلیلبهسبزیوصیفیبذرتولیدصنعت.است

.استبرخوردارویژه ایاهمیتازهمایراندرزیاداقتصادیبهره وری
ازودیمحدتعدادانحصاردردنیاتمامدرسبزیوصیفیبذرتولید

اورزیکشمحصوالتچهارمیکتقریبا.استملیتیچندشرکت های
ترینشدید.استصیفیوسبزیمحصوالتکشوردرشدهتولید

به.تاسصیفیوسبزیحوزهدرنیزکشوردربذروارداتوابستگی
.ستاوارداتیوخارجیصیفیوسبزیبذورتمامتقریباکهطوری
.استانکارغیرقابلعملکردافزایشدرشدهاصالحبذورنقش
اامداردباالییتخصصوتکنولوژیبهنیازبذرتولیداگرچه

وزراعیفیتکیبابذورتولیدظرفیتشهرستانبرترتولیدکنندگان
یازنامراینتوسعهبرای.دارندحمایتصورتدرراصیفیوسبزی
آنپذیرشوترویجرویتخصص،وفنیحمایتضمناست
شهرستان،دربذرتولیدامکانباورپذیری.کردکارنیزکشاورزانتوسط

بودندارااببذرتولیدزمینهدربنیاندانشواقعیشرکت هایتشکیل
یبراالزمزیرساخت هایایجادنباتات،اصالحدانشباالیسطح
فراهمیکی،ژنتمنابعبهبنیاندانششرکت هایدسترسیبذر،تولید
ردبزرگهایشرکتباهمکاریوارتباطکافی،پالسمژرمکردن
امکاناتبهتوجهبذر،تولیدفنیدانشکردنواردوبذرتولیدزمینه
ازتفادهاسباکههستندسبزیوصیفیبذرتولیدالزاماتازبومی

. انجامدمیشهرستاندربذرتولیدقویصنعتایجادبهنویندانش

تولید انواع بذور سبزی و صیفی و محصوالت زراعی:  اولویت پنجم

80%

90%

65%
پذیرش بهره برداران

50%

بازار

* شرایط طبیعی

سهولت اجرا

100از : نمره هر شاخص*
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اولویت های کسب و کار و فرصت های

سرمایه گذاری در بخش کشاورزی

شهرستان نظرآباد



چکیده مدیریتی
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ینا.استالبرزاستاندامپرویوکشاورزیتولیداتمهمقطب هایازیکینظرآبادشهرستان
وکشاورزانوجودهمچنینوهواییوآبمناسبشرایطازبهره مندیواسطهبهشهرستان

ادهداختصاصخودبهرااستاندامیوزراعیتولیداتازتوجهیقابلسهمپیشروبهره  برداران
کردهادایجراکشاورزیکارهایوکسبتوسعهورشدبرایبدیلیبیظرفیتشرایطاین.است
باابقمطگذاری ،سرمایهآنبالتبعوکارهاوکسبتوسعهورشداستضروریاینحالبا.است

طالعهماینهدفاینرواز.باشدمنطقهایناجتماعیواقتصادیوطبیعیهایاولویتوهاظرفیت
رآبادنظشهرستانکشاورزیبخشدرگذاریسرمایههایفرصتوکاروکسباولویت هایتدوین

کارهایوبکسوکشاورزیموجودوضعشناساییبهابتدادرمهماینبهدستیابیمنظوربه.بود
کسبعهتوسراهبردهایتهدید،وفرصتضعف،قوت،نقاطبهباتوجهوپرداختهشهرستانموجود

هایتاولویوکشاورزیکارهایوکسبهایاولویتشناسایی.شدشناساییکشاورزیکارهایو
ینااطالعات.بودمطالعهایندیگراهدافجملهازمنطقهارزشزنجیرهکنندهتکمیلفناورانه
همچنینودولتیبخشنظرانصاحبومدیرانبامصاحبهآماری،منابعوهاگزارشازمطالعه

.آمددستبهمنطقهپیشروکشاورزانوکارآفرینان
شهرستان؛قوتنقاطمهمترینکهدادنشاننتایج

کشاورزیبرایهواییوآبمناسبشرایط
دامیوباغیزراعی،محصوالتتولیدباالیتنوع
منطقهدرمناسبتکمیلیوتبدیلیصنایعوجود

شهرستان؛ضعفنقاطمهمترین
آبیمنابعشدیدمحدودیت
اراضیخردشدنوپراکندگی
موجوداراضیازنامنظمبهره برداریوضعیفمدیریت

شهرستان؛فرصتنقاطمهمترین
زراعیحوزهدرخصوصبهحاصلخیزباغاتواراضیوجود
قزوینوتهرانکرج،بزرگشهرهایمصرفبازاربهنزدیکی
وکشاورزیآموزشیوتحقیقاتیمراجعبهنزدیکی

شهرستان؛تهدیدنقاطمهمترین
آبیمنابعمحدودیتدلیلبهزیرکشتاراضیشدنخارج
دامپروریوکشاورزیایمشاورهوفنیخدماتقویهایشرکتوجود
بودندکشاورزیاراضیوزمینحفظخصوصدرآناجرایضعفوقوانیننبود.
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چکیده مدیریتی

ی شهرستان با توجه به باال بودن ضرایب نقاط قوت و تهدید به منظور توسعه کسب و کارهای کشاورز
زیر پیشنهاد می گردد؛( حداقل-حداکثر)نظرآباد، راهبردهای اقتضایی

ای افزایش توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی و دامپروری کوچک و متوسط مقیاس بر
سودآوری و جلوگیری از خردشدن اراضی

ان حمایت از شرکت های خدمات فنی و مشاوره ای جهت تبدیل شدن به شرکت های دانش بنی
 تمرکز و ترویج کشت محصوالت کم آب بر و تولیدات گلخانه ای
تمرکز بر تقویت زنجیره های تولید محصوالت دام و طیور موجود در منطقه
 ایجاد زمینه تولید کوچک مقیاس در باغات کوچک
تمرکز بر ایجاد و توسعه واحدهای تولیدی کشاورزی و دامی کوچک و متوسط مقیاس
هره گیری از تایید و تمرکز ویژه بر توسعه کسب و کارهای مولد خصوصاً تبدیلی و تکمیلی با ب

ظرفیت بانوان کارآفرین منطقه
ولیدتمیزانلحاظازگلخانهودامداریزراعت،هایحوزهترتیببهحاضرحالدرنظرآبادشهرستاندر
،«عیطبیشرایط»معیارهایگرفتننظردربا.دنداراختیاردررانخستهایرتبهبرداربهرهتعدادو
ارزشرهزنجیکنندهتکمیلکارهایوکسب«اجراسهولت»و«بردارانبهرهپذیرش»،«بازارشرایط»
گردد؛میمعرفیاولویتبراساسوذیلشرحبه
صنایع تبدیلی تکمیلی کشاورزی با آب اندک
سنجد، پسته، انگور: باغات مدرن و متراکم
کشت تونلی، گلخانه های مدرن طبقاتی، سبزیجات ویژه و : مجتمع های گلخانه ای...
تولید انواع بذورf1سبزی، صیفی و محصوالت زراعی
توسعه و تکمیل زنجیره های تولید طیور
 کشت و پروش زعفران، گل محمدی و گیاهان دارویی
یدنیبسته بندی و عرق گیری و محصوالت نوش: صنایع تبدیلی و تکمیلی گیاهان دارویی
تولید و پروش انواع قارچ های خوراکی
گردشگری روستایی و کشاورزی و بوم گردی
راه اندازی مراکز ارائه خدمات درمانی دامپزشکی
تولید کود و سموم بیولوژیک
احداث مراکز کشت بافت گیاهی
مراکز عرضه مستقیم محصوالت کشاورزی و دامپروری



معرفی شهرستان نظرآباد

.استنظرآبادهرششهرستان،اینمرکز.استواقعساوجبالغشهرستاننزدیکیدرکهالبرزاستاندراستشهرستانینظرآباد
. می باشدسکنهدارایآبادی53وشهردودهستان،5بخش،دودارایمربع،کیلومتر57۶مساحتباشهرستاناین

اخیرایسال هدرآنتوسعهموجبتبریز-تهرانراه آهنوتبریز-تهرانآزادراهوترانزیتجادهکناردرشهرستانایناستقرار
شهرستاناینجمعیت.بودش.ه 1337سالدرمقدمنساجیکارخانهراه اندازینظرآباد،آبادانیعطفنقطه.استشده 

دربردارهبهر2951شهرستانایندر.می باشدنفر152427بابرابر1395سالمسکنونفوسعمومیسرشماریبراساس
.می باشندفعالیتبهمشغولدامداریوکشاورزیمختلفحوزه های

حدوددگیبارنمیزانمتوسطباسردنبستاًهایزمستانوخشکوگرمهایتابستانباخشکنیمههوایوآبداراینظرآباد
میوهاغاتبجالیز،وسبزیعلوفه،جو،گندم،به؛توانمیمنطقهاینکشاورزیمهممحصوالتجملهاز.باشدمیمیلیمتر300
هرستانشاین.کرداشارهخوراکیقارچ هایانواعوگلخانه ایمحصوالتسبز،گوجهآلو،گیالسگالبی،سیب،شلیل،هلو،

.می باشدنیزاستاندامیمحصوالتتولیدقطبهمچنین
44زنبورعسل،واحد72گلخانه،واحد112دامداری،واحد1235دارایشهرستانایننیزکشاورزیکارهایوکسبلحاظاز

.باشدمیشیالتیواحد15وکشاورزی،صنعتیواحد23طیور،تولیدواحد43خانگی،مشاغلواحد
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نقاط قوت شهرستان نظرآباد

استفادهواتستحلیلازشهرستانکشاورزیکارهایوکسبتهدیدوفرصتضعف،قوت،نقاطشناساییمنظوربه
(T)تهدیدهاو(O)هافرصت،(W)ضعفنقاط،(S)قوتنقاطکلماتمخفف،SWOT))سواتکلمه.شد

بهمربوطدتهدیوفرصتنقاط.می شودطبقه بندیدرونیوبیرونیعواملدستهدوبهمجموعدرتحلیلاین.است
ها،آنسازندهادغامازکهدارنداشاره(بخشواحد،)داخلیعواملبهضعف،وقوتنقاطوبودهخارجیعوامل

.یافتدستمؤثرهایراهبردبهمی توان
آبمناسبشرایط»کهدادنشانکشاورزیکارهایوکسبلحاظازنظرآبادشهرستانقوتفضایتحلیلنتایج

باغی،زراعیمحصوالتتولیدباالیتنوع»پاسخگویان،توسطگزارشدرصد100با«کشاورزیبرایهواییو
قوتنقاطمهمتریندرصد88با«شهرستاندرمناسبتکمیلیوتبدیلیصنایع»ودرصد88با«دامیو

.استشدهدادهنشان(1)نموداردرپاسخگویانتوسطشدهاشارهمواردسایر.بودندشهرستان

0 20 40 ۶0 80 100

شرایط مناسب آب و هوایی برای کشاورزی

تنوع باالی تولید محصوالت زراعی، باغی و دامی

üوجود صنایع تبدیلی  و تکمیلی مناسب در منطقه

بانوان فعال کارآفرین و تحصیل کرده

قطب تولید محصوالت دامی و لبنی

کشاورزان باسواد و پیشرو و پذیرنده

100

88

88

75

50

37

درصد پاسخگویان

ارد
مو

نقاط قوت شهرستان نظرآباد : 1نمودار
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نقاط ضعف شهرستان نظرآباد

محدودیت»کهدادنشانکشاورزیکارهایوکسبلحاظازنظرآبادشهرستانضعفنقاطفضایتحلیلنتایج
ودرصد88با«اراضیخردشدنوپراکندگی»پاسخگویان،توسطگزارشدرصد100با«آبیمنابعشدید

.بودندشهرستانضعفنقاطمهمتریندرصد88با«موجوداراضیازنامنظمبهره برداریوضعیفمدیریت»
..استشدهدادهنشان(2)نموداردرپاسخگویانتوسطمطروحهمواردسایر

0 20 40 ۶0 80 100

محدودیت شدید منابع آبی
پراکندگی و خردشدن اراضی

مدیریت ضعیف و بهره برداری نامنظم از اراضی موجود
…شرکت ها و دامداری های بزرگ که باعث ازبین رفتن واحدهای کوچک

عدم وجود طرح و برنامه برای توسعه کشاورزی شهرستان
سطح پایین آب های زیرزمینی

مکانیابی نامناسب برخی از مراکز صنعتی موجود در شهرستان
یضعف برنامه ریزی و اعطای مجوز خصوصاً از سمت سازمان نظام مهندس

توجیه اقتصادی کم فعالیت های کشاورزی و دامداری
هرستانعدم تخصیص نهاده های الزم به تولیدکنندگان کشاورزی و دامی ش

کمبود اراضی
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نقاط ضعف شهرستان نظرآباد : 2نمودار
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نقاط فرصت شهرستان نظرآباد

وجود»هکدادنشانکشاورزیکارهایوکسبلحاظازنظرآبادشهرستانضعفنقاطفضایتحلیلنتایج
بهنزدیکی»پاسخگویان،توسطگزارشدرصد88با«زراعیحوزهدرخصوصبهحاصلخیزباغاتواراضی

وتحقیقاتیمراجعبهنزدیکی»ودرصد88با«قزوینوتهرانکرج،بزرگشهرهایمصرفبازار
توسطمطروحهمواردسایر.بودندشهرستانفرصتنقاطمهمتریندرصد75با«کشاورزیآموزشی

.استشدهدادهنشان(3)نموداردرپاسخگویان

0 20 40 ۶0 80 100

وجود اراضی و باغات حاصلخیز به خصوص در حوزه زراعی

نزدیکی به بازار مصرف شهرهای بزرگ کرج، تهران و قزوین

نزدیکی به مراجع تحقیقاتی و آموزشی کشاورزی

دسترسی به راه مواصالتی ترانزیت کاال

فراهم بودن بستر گردشگری کشاورزی

…ل اراضی مناسب و کافی برای کشت گیاهان دارویی، زعفران، گ

وجود شرکت های خدمات فنی و مشاوره ای قوی و دانش بنیان
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نقاط فرصت شهرستان نظرآباد : 3نمودار
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نقاط تهدید شهرستان نظرآباد

شدنخارج»هکدادنشانکشاورزیکارهایوکسبلحاظازنظرآبادشهرستانتهدیدنقاطفضایتحلیلنتایج
کمبود»پاسخگویان،توسطگزارشدرصد100با«آبیمنابعمحدودیتدلیلبهزیرکشتاراضی

درآناجرایضعفوقوانیننبود»ودرصد88با«دامپروریوکشاورزیبنیاندانشقویشرکت های
مواردسایر.بودندشهرستانضعفنقاطمهمتریندرصد75با«کشاورزیاراضیوزمینحفظخصوص
..استشدهدادهنشان(4)نموداردرپاسخگویانتوسطمطروحه

0 20 40 ۶0 80 100

خارج شدن اراضی زیرکشت به دلیل محدودیت منابع آبی

کمبود شرکت های قوی و دانش بنیان کشاورزی و دامپروری

…ی نبود قوانین و ضعف اجرای آن در خصوص حفظ زمین و اراض

ات تفریحیتغییر کاربری اراضی و تمایل به ایجاد سکونتگاه ها و باغ

خشک شدن چاه ها و قنوات قدیمی شهرستان

…مقایسه توجیه اقتصادی پایین تولیدات کشاورزی و دامپروری در

عدم مدیریت آب و زمین توسط متولیان کشاورزی

…قیه وجود شرکتها و خصوصاً دامداری های بزرگ و عدم توانایی ب
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نقاط تهدید شهرستان نظرآباد :  4نمودار 
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کسبگذاریسرمایه(تهدیدوفرصت)بیرونیو(ضعفوقوت)درونیفضایمقایسهشده،ذکرنتایجبهتوجهبا
نهاییبضریباترتیببهبیرونی،ودرونیمحیطفضایکهدادنشاننظرآباد،شهرستانکشاورزیکارهایو
یرونیبمحیطدروقوتنقاطدرونی،محیطدربه عبارتی.می باشدمنفیومثبتترتیببه(-0/2۶)و+(0/28)

مسائله عبارتیب.استبیشتربیرونیعواملبهنسبتدرونیعواملنسبیاهمیتهمچنین،.هستندغالبتهدیدها
با.استدرونیایفضدربیشترچالشکهاستمفهومبدانایناست؛بیرونیفضایازبیشدرونیفضایبهمبتال
رآباد،نظشهرستانکشاورزیکارهایوکسبتوسعهمنظوربهتهدیدوقوتضرایببودنبیشتربهتوجه

قوت هایازگرفتنبهرهپایهبرراهبردهااین.(۶نمودار)گرددمیپیشنهاد(حداقل-حداکثر)اقتضاییراهبردهای
رساندنلحداقبهوقوتنقاطرساندنحداکثرباهآنهادفومی گرددتادوینتهدیداتبامقابلهبرایسیستم

.استتهدیدات

فضای توسعه سرمایه گذاری کسب و کارهای کشاورزی شهرستان نظرآباد: ۶نمودار 

قوت

ت
فرص

ضعف

ید
هد

ت

راهبردهای اقتضایی 
(حداقل-حداکثر)

نظرآبادتحلیل فضای توسعه سرمایه گذاری کسب و کارهای کشاورزی شهرستان
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وچک و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی متنوع کشاورزی و دامپروری ک
متوسط مقیاس برای افزایش سودآوری و جلوگیری از خردشدن اراضی

باد
ظرآ

ن ن
ستا

شهر
ی 

ورز
شا

ی ک
رها

 کا
ب و

کس
عه 

وس
ی ت

برد
راه

ی 
 ها

ت
لوی

او حمایت از شرکت های خدمات فنی و مشاوره ای جهت تبدیل شدن به 
شرکت های دانش بنیان 

تمرکز و ترویج کشت محصوالت کم آب بر و تولیدات گلخانه ای 

منطقهتمرکز بر تقویت زنجیره های تولید محصوالت دام و طیور موجود در

د در باغات ایجاد زمینه تولید کوچک مقیاس خانگی و همچنین توسعه تولی
کوچک

تمرکز بر ایجاد و توسعه واحدهای تولیدی کشاورزی و دامی کوچک و
متوسط مقیاس

آبادراهبردهای توسعه سرمایه گذاری کسب و کارهای کشاورزی شهرستان نظر

لی و تایید و تمرکز ویژه بر توسعه کسب و کارهای مولد خصوصاً تبدی
تکمیلی با بهره گیری از ظرفیت بانوان کارآفرین منطقه
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ه هاییافتبراساس.بودشهرستانغالبکشاورزیکاریوکسبهایحوزهشناساییحاضرمطالعهاهدافاز
درکهردیدگمشخصشدحاصلخصوصیبخشفعاالنوکارشناساننظراتبررسیباکهحاضرمطالعهازحاصل

دامین،سنگدام)دامداری،(علوفهوجوگندم،تولید)زراعتهایحوزهترتیببهحاضرحالدرنظرآبادشهرستان
هایرتبهبرداربهرهتعدادوتولیدمیزانلحاظاز(زینتیگل هایصیفی،وسبزی)گلخانهو(زنبورداریوطیورسبک،

.دارداختیاردررانخست

حوزه های کسب و کاری غالب شهرستان: ۶نمودار 

حوزه های کسب و کاری غالب شهرستان

حوزه 
زراعت

حوزه 
دامداری

حوزه 
گلخانه

گندم-1

جو-2

علوفه-3

دام سنگین-1
دام سبک-2

طیور-3
زنبورداری-4

سبزی و صیفی-1
گلهای زینتی-2
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ظرفیت هابههباتوجکهدادنشاننظرآبادشهرستانکشاورزیکاریوکسباولویت دارحوزه هایشناسایینتایج
ازانیباغبوزراعتحوزهکارهایوکسبتوسعهبرتاکیدبایدنخستوحلهدرآیندهدرموجودمحدودیت هایو

وزعفرانواروییدگیاهانکشتانگور،سنجد،پسته،:باغاتبر،آبکمکشاورزیتکمیلیوتبدیلیصنایع)جمله
لوکسسبزیجاتانواعتولیدتونلی،هایکشت)گلخانه ایکشت هایتوسعههمچنین.گردد(F1بذورانواعتولید

(لبنیلیتکمیوتبدیلیصنایعروستایی،کوچکهایدامداری)دامداری هاتوسعهو(هوشمندهایگلخانهویژه،و
.گرددمیپیشنهادشهرستانایندرنیز

حوزه های اولویت دار کسب و کاری شهرستان: 7نمودار 

اولویت دار کسب و کار برای سرمایه گذاریحوزه های 

آب برصنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی کم
پسته، سنجد، انگور: باغات

کشت گیاهان دارویی و زعفران
F1تولید انواع بذور 

زراعت 
و 

باغبانی

کشت های تونلی
سبزیجات لوکس و ویژه
گلخانه های هوشمند

گلخانه

دامداری های کوچک روستایی
صنایع تبدیلی و تکمیلی لبنی دامداری
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نظردربا،شهرستاندرموجودارزشهایزنجیره کنندهتکمیلکارهایوکسبشناساییمنظوربهمطالعهایندر
خواستهانپاسخگویاز«اجراسهولت»و«بردارانبهرهپذیرش»،«بازارشرایط»،«طبیعیشرایط»معیارهایگرفتن

سپس.کنندبندیاولویتشدهذکرمعیارهایبراساسوشناساییراارزشزنجیرهکنندهتکمیلهایاولویتکهشد
داد؛نشاننتایج.شدندشناساییهااولویتشدهکسبامتیازاتمجموعبراساس

کشت:ایگلخانههایمجتمعوانگورپسته،سنجد،:متراکمومدرنباغاتاندک،آبباکشاورزیصنایعایجاد
سایر.ندباشمیشهرستانکاریوکسباولاولویتسه...وویژهسبزیجاتطبقاتی،مدرنهایگلخانهتونلی،
.استشدهدادهنشانزیرشکلدرنتایج

پیشنهادات تکمیل کننده زنجیره کسب و کارهای موجود

100از : اولویتنمره *
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دیدازن،آبهوابستهصنایعوکشاورزیغذا،بامرتبطموضوعاتکهجهتآنازکشاورزیدرتبدیلیصنایع
با.استوجهتموردبسیارمی باشد،کشاورزیوصنعتبخشدهندهپیوندهنوعیبهوبودهمهمبسیاراقتصادی

وباغیی،زراعمحصوالتانواعتولیددرآنخوبرتبهوشهرستان،هوائیوآبچهارفصلومناسبشرایطبهتوجه
ندارند،الییباآب بریکهصنایعیازدستهآنخصوصاً کشاورزیتکمیلیوتبدیلیصنایعایجادشرایطدامی،
تبدیلدرصد،40الی30حداقلشهرستان،کشاورزیتولیداتازمهمیبخشکهاستذکربهالزم.استموجود

نایعصدر.شودمیاقتصادپیکرهبرآسیبنهایتدروکشاورزانحالشاملزیادیضررهایوشدهضایعاتبه
رابطهامرینا.شودمیتبدیلمصرفقابلومختلفموادبهدامیوکشاورزیمحصوالتانواعتکمیلی،وتبدیلی

غذائیصنایعوشیالتدامی،کشاورزی،درتبدیلیصنایع.کردخواهدایجادنیزراصنعتوکشاورزیبینارزشیبا
گردد؛میپیشنهادزیرتکمیلیتبدیلیصنایعتوسعهیاایجادشهرستانشرایطبهتوجهبا.داردمتنوعیهایبخش

اندکصنایع تبدیلی، تکمیلی کشاورزی با آب:  اولویت اول

%90
*شرایط طبیعی

%90
بازار

%85
پذیرش بهره 

برداران

%90
سهولت اجرا

صنعتی–سنتی)کشاورزیمحصوالتغذایی،موادانواعبندیبستهوفرآوری
داروییگیاهانو(
زراعیمحصوالتبندیدرجهوبندیبسته
شدهاکپکرده،سرخپودر،خشک،)شدهفرآوریسبزیجاتبندیبستهوتهیه

(شدهخردو
(بندیبستهوبندیکردن،درجهخشک)زعفرانمحصولفرآوری
واتحبوبغالت،خشک،میوهجات،میوهبندیبستهوفرآوریکردن،خشک

خشکبار
(…وفرنگیتوتتوت،انگور،)باغبانیمحصوالتانواعبندیبسته
(…وماش،عدسگندم،)هاجوانهانواعبندیبستهوفرآوری
عسلزنبورازرویالژلتولیدوعسلبندیبستهوفرآوری
(دوغ–پنیر–کشک)مانندبندیماستلبنی،هایفرآورده
مرغوگوشتبندیبسته
شوروترشیجاتبندیبستهوتولید
گیاهیعرقیاتوگالبتولید
ارگانیککودهایبندیبستهوتولید
بومیمرغتخمبندیبسته

100از : نمره هر شاخص*
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نای.شده انداحداثسنتیروشبهکشورباغاتازدرصد70حاضردرحال
بهکهایرانهمچونکشوریدرهمآناست،نوسازیواصالحنیازمندباغات
می کندنرمپنجهودستخشکسالیوآبیکمبحرانبااخیرسال هایدرویژه

نهایتدروموجودآبیمنابعبرمضاعفیفشارهایآناقلیمتغییرشرایطو
.می کندتحمیلنظرآبادشهرستانبالتبعوکشوراقتصادوتولید

مهم ترینازمدرن،باغاتاحداثباقدیمیباغاتکشتالگویتغییر
ردسزاییبهنقشمتعدد،مزایایازغیربهکهمی رودشماربهراهکارهایی

دلیلبهنظرآبادشهرستاندر.داردکشاورزیبخشدرآبمصرفکاهش
درمدرنباغاتاحداثاستضروریسنتی،باغداریرایجفرهنگوجود

شاورزانکعمدتاًکهچرا. شودانجامبیشتریاحتیاطبااماگرفتهقراراولویت
باغاتنوعاینتوسعهاین حالبا.ندارنداختیاردرراالزمفنیدانشواطالعات
ثباعمی توانددارهستهمیوه هایوسنجدانگور،پسته،باغاتخصوصاً
زانکشاورمعیشتودرآمدهمچنینوشدهموجودمنابعازبهینهاستفاده
مصرفزانمیبودنکمباغ ها،اینویژگیشاخص ترین.ببخشدبهبودرامنطقه

جرایامحصول،افزایشاین،برعالوه.استسنتیباغ هایبامقایسهدرآب
،مهپاشوقطره ایهوشمندآبیاریسیستم هایشاملمدرنسیستم های

سیستماال،بعملکردبامناسبپایه هایازاستفادههوایی،وآبکنترلسیستم
ازیزدگآفتابوتگرگازجلوگیریبرایسایه اندازهاازاستفادهوداربست

.باغ هاستاینویژگی هایدیگر

سنجد، پسته، انگور: باغات مدرن و متراکم: اولویت دوم

%90
*شرایط طبیعی

%90
بازار

%80
پذیرش بهره 

برداران

%75
سهولت اجرا

100از : نمره هر شاخص*
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برخیتکشنوعیبهشهرستانآبیمنابعمحدودیتکهحالیدر
ریتمدیبااست،کردهمواجهمشکلباراکشاورزیمحصوالتاز

ازوجهیتقابلبخشمی توانگلخانه ایکشتهمانیافتوسنتز
رادگانمصرف کنننیازموردمحصوالتکردهمدیریتراآبیمنابع

تایراسدر.کردتامینآبیمنابعازبرداشتمیزانکمترینبا
-میایگلخانههایمجتمعاحداثایگلخانههایکشتتوسعه

بناییزیرهایهزینهکاهشوتولیدعواملبینافزاییهمباتواند
احداثصورتدر.باشدداشتهباالتریسودووریبهرهاحداث،
زابهره برداریراندمانچشمگیرافزایشایگلخانههایمجتمع

ولطتمامدرمحصوالتمستمرتولیدامکانخاک،وآبمنابع
وتخسارکاهشوآبیاریجدیدهایتکنیکازاستفادهسال،
استرذکبهالزم.بودخواهددسترسقابلتولیدامنیتتامین

وجهباتشودمیتوصیهایگلخانههایمجتمعایناحداثدرکه
هایشتکایجادبهاقدامشهرستان،اقتصادیوطبیعیشرایطبه

ولیدتهایگلخانههمچنینوطبقاتیمدرنهایگلخانهتونلی،
.نمودلوکسوویژهسبزیجات

ت ویژه کشت تونلی، گلخانه های مدرن طبقاتی، سبزیجا: مجتمع های گلخانه ای: اولویت سوم

%85
*شرایط طبیعی

%80
بازار

%70
پذیرش بهره 

برداران

%70
سهولت اجرا

100از : نمره هر شاخص*
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.ستازیادمالیگردشباورشدروبهوبزرگصنعتیجهاندربذرصنعت
بهره وریویزایاشتغالقابلیتدلیلبهسبزیوصیفیبذرتولیدصنعت

بذرتولید.استبرخوردارویژه ایاهمیتازهمایراندرزیاداقتصادی
ندچشرکت هایازمحدودیتعدادانحصاردردنیاتمامدرسبزیوصیفی
کشوردرشدهتولیدکشاورزیمحصوالتچهارمیکتقریبا.استملیتی

کشوردرربذوارداتوابستگیشدیدترین.استصیفیوسبزیمحصوالت
وبزیسبذورتمامتقریباکهطوریبه.استصیفیوسبزیحوزهدرنیز

کردعملافزایشدرشدهاصالحبذورنقش.استوارداتیوخارجیصیفی
انواعاز.تاسژنتیکبذرتولیدبرایفاکتورمهمترین.استانکارغیرقابل

ارقام،opشدهاصالحبذرهایکشاورزان،بومیبذرهایبهتوانمیبذور
.کرداشارههیبریدبذورودگرگشنگیاهانخالص
یدکنندگانتولاماداردباالییتخصصوتکنولوژیبهنیازبذرتولیداگرچه

دررایفیصوسبزیوزراعیباکیفیتبذورتولیدظرفیتشهرستانبرتر
ویفنحمایتضمناستنیازامراینتوسعهبرای.دارندحمایتصورت

اورپذیریب.کردکارنیزکشاورزانتوسطآنپذیرشوترویجرویتخصص،
درنیانبدانشواقعیشرکت هایتشکیلشهرستان،دربذرتولیدامکان
جاداینباتات،اصالحدانشباالیسطحبودندارابابذرتولیدزمینه

بهانبنیدانششرکت هایدسترسیبذر،تولیدبرایالزمزیرساخت های
رکتشباهمکاریوارتباطکافی،پالسمژرمکردنفراهمژنتیکی،منابع
بهجهتوبذر،تولیدفنیدانشکردنواردوبذرتولیدزمینهدربزرگهای

ازاستفادهباکههستندسبزیوصیفیبذرتولیدالزاماتازبومیامکانات
.دمی انجامشهرستاندربذرتولیدقویصنعتایجادبهنویندانش

سبزی و صیفی و محصوالت زراعیf1تولید انواع بذور: اولویت چهارم

%80
*شرایط طبیعی

%75
بازار

%60
پذیرش بهره 

برداران

%60
سهولت اجرا

100از : نمره هر شاخص*
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درهممگامیطیورودامصنعتدرتولیدزنجیره وحلقه هاتکمیل
ازورطیودام.استپایدارتوسعهوغذاییامنیتتامینراستای

بخشتأمینبرعالوهزیراکشوراست؛صنایعاستراتژیک ترین
در(رغمتخمومرغگوشت)کشورمصرفیحیوانیپروتئینعمده

وجهتروایناز.داردفراوانیاهمیتروستاهادربخصوصاشتغال
ذاییغامنیتبهشایانیکمکصنعتاینتولیدموانعرفعبه

ظرآبادنشهرستان.می کندبرخوردارکمترمناطقاشتغالوکشور
فزایشااینحالبا.استاستانطیوروداممحصوالتتولیدقطب
دریداممحصوالتسایرومرغگوشتمرغ،تخمبخشدرتولید
اینواستنیازموردنهاده هایکافیوموقعبهتأمینگرو

رارقتأکیدموردمقاومتیاقتصادکلیسیاست هایدرموضوع
نهاده هایازعمده ایبخشکهاستحالیدراین.استگرفته
وانیحیپروتئینیمحصوالتتولیدزنجیرهدرمصرفمورددامی

ورتصبهنیزنیازازبخشیوتأمینوارداتطریقازشهرستان
تکمیل.می شودتولیدمستعدمناطقازبرخیدرمحدود

ریتمدیباعثشهرستانطیوربخشدرداخلیتولیدزنجیره های
باتثوتولیدرونقافزوده،ارزشایجادسفره،تامزرعهازیکپارچه

تولیدنهزمیهمچنینطیورتولیدزنجیره هایایجادبا.می شوندبازار
نیزادراتصفرصتازبهره گیریدرنهایتوباالکمیتوکیفیتبا

.می گرددمهیا

توسعه و تکمیل زنجیره های تولید طیور: اولویت پنجم

%80
*شرایط طبیعی

%70
بازار

%70
پذیرش بهره 

برداران

%60
سهولت اجرا

100از : نمره هر شاخص*
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اولویت های کسب و کار و فرصت های

سرمایه گذاری در بخش کشاورزی

شهرستان طالقان



59

نیرویوجودکناردرخوببارشوآبیمنابعوجودوجغرافیاییخاصشرایطدلیلبهطالقانشهرستان
از.استداربرخورکشاورزیکارهایوکسبتوسعهبرایباالییهایظرفیتازتوانمند،ومتخصصانسانی
وهاظرفیتابمطابقشهرستانکشاورزیکارهایوکسبازتوجهیقابلبخشتوسعهورشدتاکنونطرفی

.استنبودهآناجتماعیواقتصادیوطبیعیهایاولویت
شهرستانکشاورزیبخشدرگذاریسرمایههایفرصتوکاروکسباولویت هایتدوینمطالعهاینهدف

کارهایوکسبوکشاورزیموجودوضعشناساییبهابتدادرمهماینبهدستیابیمنظوربه.بودطالقان
وکسبتوسعهراهبردهایتهدید،وفرصتضعف،قوت،نقاطبهباتوجهوپرداختهشهرستانموجود
فناورانههایاولویتوکشاورزیکارهایوکسبهایاولویتشناسایی.شدشناساییکشاورزیکارهای
وبودهکاربردیمطالعهاین.بودمطالعهایندیگراهدافجملهازمنطقهارزشزنجیرهکنندهتکمیل

گزارشازآناطالعات صاحبومدیرانبامصاحبهآماری،منابعوها همچنینودولتیبخشنظران
.آمددستبهمنطقهپیشروکشاورزانوکارآفرینان

شهرستان؛قوتنقاطمهمترینکهدادنشاننتایج
مناسبهواییوآبشرایطوباالبارندگیمیزان
مناسبمراتعوجود
تولیدیمحصوالتخریدبرایمناسببازاروجود

شهرستان؛ضعفنقاطمهمترین
برداربهرهازایبهزمینمتوسطبودنپایینواراضیبودنخرد
اراضیکاربریتغییربرایفشار
(...وهانهادهتامینمراکزکشتارگاه،سردخانه،)کشاورزیکمفیزیکیهایزیرساختو

شهرستان؛فرصتنقاطمهمترین
مراتعوهواوآبخوشمناطقکشاورزی،گردشگریجاذبه هایوجود
فراوانآبیمنابعوسدوجود
عسلتولیدزنجیرهتقویتوتوسعهبرایعالیبسیارمراتعجود
شهرستان؛تهدیدنقاطمهمترینو
وویالساختاراضی،کردنخردبهتمایلوزمینباالیافزودهارزش...
مجوزهادریافتمشکلوآبامورومحیطیزیستهایمحدودیت
وبکسواحدهایتوسعهوایجادبرایمحدودیتایجادخصوصدرملیامنیتعالیشورایمصوبه

.بودندکاری

چکیده مدیریتی



۶0

چکیده مدیریتی

تانشهرسکشاورزیکارهایوکسبتوسعهمنظوربهتهدیدوقوتنقاطضرایببودنباالبهتوجهبا
گردد؛میپیشنهادزیر(حداقل-حداکثر)اقتضاییراهبردهایساوجبالغ،

منطقهدرموجودتولیدهایزنجیرهتقویتبرتمرکز
مقیاسبزرگتولیدیواحدهایایجادازاجتناب
کشاورزیگردشگریتوسعههایبرنامهدرمحلیجامعهتعلقحسومشارکتحداکثریجلب
باالافزودهارزشبامحصوالتتولیدجهتدرباغذاریوکشاورزیرویکردهایاتخاذ
موجودهایپهنهبامتناسبکارها،وکسبتوسعهریزیبرنامه

زراعتوباغداری آبزیان،طیور،دام،هایحوزهترتیببهحاضرحالدرطالقانشهرستاندرکهگردیدمشخص
شرایط»معیارهایگرفتننظردربا.دارداختیاردررانخستهایرتبهبرداربهرهتعدادوتولیدمیزانلحاظاز

جیرهزنکنندهتکمیلکارهایوکسب«اجراسهولت»و«بردارانبهرهپذیرش»،«بازارشرایط»،«طبیعی
گردد؛میمعرفیاولویتبراساسوذیلشرحبهارزش

جانبیهایفراوردهوعسلتولید:اولاولویت
کشاورزیگردشگریواحدهای:دوماولویت
کیفیتعیینتآزمایشگاهسردخانه،دامپزشکی،کلینیککشتارگاه،)کشاورزیخدماتیواحدهای:سوماولویت
(...وشیرآوریجمعایستگاهعسل،

(...وبادامگردو،)خشکباریباغبانیمحصوالتتولید:چهارماولویت
(...وخشکبارلبنیات،حوزه)خانگیمشاغل:پنجماولویت
داروییگیاهانفراوریوتولید:ششماولویت
دیمباغاتاراضیتوسعه:هفتماولویت
مقیاسمتوسطوکوچکداروییگیاهانفرآوریواحدهای:هشتماولویت
(صنعتینیمه)کوچکدامداری:نهماولویت
لوکسوخاصمحصوالتتولید:دهماولویت



تگاهزیسناحیهاین.استگرفتهقرارکرجشهرکیلومتری90درمربع،کیلومتر1200وسعتبهطالقانشهرستان
.هستندتفرجگاهیارزش هایواجدکهاستگیاهیمتنوعگونه هایووحشحیات
نیزندیارزشمتاریخیوزیارتیاماکناست،دادهجایخوددرکهطبیعیارزشمندآثارازغیربهطالقانمنطقه

ودهبوییالقیوکوهستانیهوایوآبدارایهواییوآبلحاظازطالقان.می افزایندآنجاذبه هایبرکهدارد
وهستان،کدلدرطالقاندریاچه یوجوددلیلبه.می کندجذبخودبهرازیادیبسیارگردشگرانگرمفصولدر

.استالبرزاستانشهرهایترینهواوآبخوشازیکیمنطقهاین
آبهایویژگیازواستمعتدلهایتابستانومرطوبوسردهایزمستاندارایطالقانهواییوآبلحاظاز
درجه35تا-21بینو4/11منطقهایندرحرارتدرجهمیانگین.استبرخوردارکوهستانیمعتدلهوایو

پوششتنوعموجبکهبودهمیلیمتر۶00حدوددرطالقاندربارندگیمیزانمتوسط.می باشدمتغیرسانتیگراد
یب،س)جملهازمتنوعیباغیخصوصاًکشاورزیمحصوالتدارایطالقان.استگردیدهمنطقهایندرگیاهی
.می باشد(...وسبزگوجهآلو،گیالس،گالبی،

دارایشهرستانایناستشدهدادهنشان(1)نموداردرکههمانگونهنیزکشاورزیکارهایوکسبلحاظاز
وتبدیلیصنایعواحد2شیالت،واحد10خانگی،مشاغلواحد42زنبورعسل،واحد210دامداری،واحد535

.باشدمیطیورپرورشواحد2وگلخانهواحد2تکمیلی،

طالقانکسب و کارهای کشاورزی موجود در شهرستان وضعیت -1نمودار 
(1399)سازمان جهاد کشاورزی استان البرز : منبع

طالقانمعرفی شهرستان 

۲

۵۳۵

۲ ۲ ۱۰

۲۱۰

۴۲

۰
۱۰۰
۲۰۰
۳۰۰
۴۰۰
۵۰۰
۶۰۰

اد
عد

ت

۶2



طالقاننقاط قوت شهرستان 

سواتتحلیلازشهرستانکشاورزیکارهایوکسبتهدیدوفرصتضعف،قوت،نقاطشناساییمنظوربه
تهدیدهاو(O)هافرصت،(W)ضعفنقاط،(S)قوتنقاطکلماتمخفف،(SWOT)سواتکلمه.شداستفاده

(T)تهدیدوفرصتنقاط.می شودطبقه بندیدرونیوبیرونیعواملدستهدوبهمجموعدرتحلیلاین.است
زندهساادغامازکهدارنداشاره(بخشواحد،)داخلیعواملبهضعف،وقوتنقاطوبودهخارجیعواملبهمربوط

.یافتدستمؤثرهایراهبردبهمی توانها،آن
باالبارندگیمیزان»کهدادنشانکشاورزیکارهایوکسبلحاظازطالقانشهرستانقوتفضایتحلیلنتایج

درصد8۶با«مناسبمراتعوجود»پاسخگویان،توسطگزارشدرصد100با«مناسبهواییوآبشرایطو
سایر.بودندشهرستانقوتنقاطمهمتریندرصد8۶با«تولیدیمحصوالتخریدبرایمناسببازاروجود»و

.استشدهدادهنشان(2)نموداردرپاسخگویانتوسطشدهاشارهموارد

۰ ۲۰ ۴۰ ۶۰ ۸۰ ۱۰۰

میزان بارندگی باال و شرایط آب و هوایی مناسب

وجود مراتع مناسب

وجود بازار مناسب برای خرید محصوالت تولیدی

تانتوسعه شبکه ارتباطی بین شهرستان با سایر شهرستان های اس

انسجام و همسویی فرهنگی

پایین بودن میزان آفات و بیماری های گیاهی

1۰۰

۸۶

۸۶

42

2۸

2۸

درصد پاسخگویان

رد
وا

م

نقاط قوت شهرستان طالقان =  2نمودار
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طالقاننقاط ضعف شهرستان 

ودنخردب»کهدادنشانکشاورزیکارهایوکسبلحاظازطالقانشهرستانضعفنقاطتحلیلنتایج
فشار»پاسخگویان،توسطگزارشدرصد100با«برداربهرهازایبهزمینمتوسطبودنپایینواراضی

سردخانه،)کـشاورزیکمفـیزیکیهایزیرساخت»ودرصد8۶با«اراضیکاربریتغییربرای
مواردسایر.بودندشهرستانضعفنقاطمهمتریندرصد8۶با«(...وهانهادهتامینمراکزکشتارگاه،

÷.استشدهدادهنشان(3)نموداردرپاسخگویانتوسطمطروحه

۰ ۲۰ ۴۰ ۶۰ ۸۰ ۱۰۰

خردبودن اراضی و پایین بودن متوسط زمین به ازای بهره بردار

فشار برای تغییر کاربری اراضی

…ز سردخانه، کشتارگاه، مراک)زیرساخت های فیزیکی کم کشاورزی 

( شیب باال و ناهمواری اراضی)توپوگرافی زمین 

…ودن اکثر سن باال، غیرساکن بودن، نگاه محافظه کارانه، غیرپذیرنده ب

شرایط آب و هوایی سرد در حدود نیمی از سال

قرارگرفتن بخش عمده ای از اراضی در محدوده حریم رودخانه ها

فرعی بودن درآمد کشاورزی برای اکثریت کشاورزان منطقه

دسترسی ضعیف به مراکز جمعیتی دیگر

برای تهیه آذوغه خصوصاً دام... کمبود تسهیالت، نهاده ها و 

آلودگی و آسیب زایی به منابع آب شرب

1۰۰

۸۶

۸۶

۷2

۵۸

۵۸

43

43

2۸

2۸
14

درصد پاسخگویان

رد
وا

م

نقاط ضعف شهرستان طالقان =  3نمودار
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طالقاننقاط فرصت شهرستان 

اذبه هایجوجود»کهدادنشانکشاورزیکارهایوکسبلحاظازطالقانشهرستانفرصتنقاطتحلیلنتایج
سدوجود»پاسخگویان،توسطگزارشدرصد8۶با«مراتعوهواوآبخوشمناطقکشاورزی،گردشگری

«سلعتولیدزنجیرهتقویتوتوسعهبرایعالیبسیارمراتعوجود»ودرصد72با«فراوانآبیمنابعو
نشان(4)نموداردرپاسخگویانتوسطمطروحهمواردسایر.بودندشهرستانضعفنقاطمهمتریندرصد72با

.استشدهداده

۰ ۱۰ ۲۰ ۳۰ ۴۰ ۵۰ ۶۰ ۷۰ ۸۰ ۹۰

وجود جاذبه های گردشگری کشاورزی، مناطق خوش آب و هوا و مراتع 

وجود سد و منابع آبی فراوان

وجود مراتع بسیار عالی برای توسعه و تقویت زنجیره تولید عسل

تلفیقی بودن دامداری و کشاورزی در منظقه

پتانسیل باال برای تولید گیاهان دارویی

وجود سرمایه گذار برای سرمایه گذاری در طرح های کشاورزی

سبقه تاریخی و تجانس فرهنگی

راه اندازی جاده جدید طالقان و بهبود و تسریع حمل و نقل

…مصرف شهر، شهرهای اطراف و)بازار مناسب برای تولیدات باغی و دامی 

…داری وجود برخی از جوانان متخصص و عالقمند به توسعه کشاورزی و باغ

همشارکت و شراکت جامعه محلی در فعالیت های مربوط به توسعه منطق

مهاجرت معکوس نیروی جوانان به سمت روستاها

۸۶

۷2

۷2

۷2

۵۸

۵۸

43

43

2۸

2۸

14

14

درصد پاسخگویان

رد
وا

م

نقاط فرصت شهرستان طالقان =  4نمودار
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طالقاننقاط تهدید شهرستان 

باالیزودهافارزش»کهدادنشانکشاورزیکارهایوکسبلحاظازطالقانشهرستانتهدیدنقاطتحلیلنتایج
پاسخگویان،توسطگزارشدرصد8۶با«...وویالساختاراضی،کردنخردبهتمایلوزمین

شورایمصوبه»ودرصد8۶با«مجوزهادریافتمشکلوآبامورومحیطیزیستهایمحدودیت»
درصد72با«کاریوکسبواحدهایتوسعهوایجادبرایمحدودیتایجادخصوصدرملیامنیتعالی

.استشدهدادهنشان(5)نموداردرپاسخگویانتوسطمطروحهمواردسایر.بودندشهرستانضعفنقاطمهمترین

۰ ۱۰ ۲۰ ۳۰ ۴۰ ۵۰ ۶۰ ۷۰ ۸۰ ۹۰

...ارزش افزوده باالی زمین و تمایل به خرد کردن اراضی، ساخت ویال و 

محدودیت های زیست محیطی و امور آب و مشکل دریافت مجوزها

…اد و مصوبه شورای عالی امنیت ملی در خصوص ایجاد محدودیت برای ایج

تشدید تغییر کاربری پیرامون منابع آبی

محدودیت های زیست محیطی و امور آب و مشکل دریافت مجوزها

…و تغییر الگوی معیشت جامعه محلی از کشاورزی و باغداری به خدمات

مهاجرت باالی جوانان و متخصصان به شهرها و مراکز جمعیتی بزرگتر

تعارض توسعه با امر حفاظت از حریم سد و رودخانه

تعارض توسعه با یکپارچگی و فرهنگ سنتی کشاورزان منطقه

هزینه باالی تولید و خرید نهاده ها

کم شدن خروجی آب از سد و مشکل تامین آب در پایین دست سد

عدم هماهنگی بین سازمان های دخیل در قبال وظایف حاکمیتی

…بدون ( دام و زنبورعسل)چرای بی رویه دام، وجود بهره برداران مهمان 

تخلیه جمعیتی باالدست سد

۸۶

۸۶

۷2

۷2

۵۸

۵۸

۵۸

43

43
2۸

2۸

2۸
14

14

درصد پاسخگویان

رد
وا

م

نقاط تهدید شهرستان طالقان =  ۵نمودار
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هرستانشکشاورزیکارهایوکسبگذاریسرمایه(تهدیدوفرصت)بیرونیو(ضعفوقوت)درونیفضایمقایسه
.می باشدمنفی(-3۶/0)و(-25/0)نهاییضریبباترتیببهبیرونی،ودرونیمحیطفضایکهدادنشانطالقان،
عواملینسباهمیتهمچنین،.هستندغالبتهدیدهابیرونیمحیطدروضعفنقاطدرونی،محیطدربه عبارتی
ایناست؛درونیضایفازبیشبیرونیفضایبهمبتالمسائلبه عبارتی.استبیشتردرونیعواملبهنسبتبیرونی

بودنیشترببانیزبیرونیفضایدرچالشوجود.می باشدبیرونیفضایدربیشترچالشکهاستمفهومبدان
کسبتوسعهمنظوربهنتایجبهباتوجه.(۶نمودار)می گرددمشخصفرصت  هاضرایببهنسبتتهدیدهاضرایب

ربوطمراهبردهااین.گرددمیپیشنهاد(حداقل-حداقل)تدافعیراهبردهایطالقان،شهرستانکشاورزیکارهایو
هدف.می کندارزیابیبیرونباارتباطدرراآن(رویپیش تهدیدات)منفینقاطواستسیستمخارجیوضعیتبه

.استامکانحدتاتهدیدهاکاهشراهبرد،این

قوت

ت
فرص

ضعف

ید
هد

ت

راهبردهای دفاعی
(حداقل-حداقل)

طالقانتحلیل فضای توسعه سرمایه گذاری کسب و کارهای کشاورزی شهرستان

طالقانهای راهبردی توسعه کسب و کارهای کشاورزی شهرستان اولویت : ۶نمودار 

۶7



دار 
مو

ن
7 :

ت 
لوی

او
ن 

ستا
شهر

ی 
ورز

شا
ی ک

رها
 کا

ب و
کس

عه 
وس

ی ت
برد

راه
ی 

ها
قان

طال

طالقانتحلیل فضای توسعه سرمایه گذاری کسب و کارهای کشاورزی شهرستان

نقاط درونی
ضعف

o خردبودن اراضی و پایین بودن متوسط زمین به ازای
برداربهره

oفشار برای تغییر کاربری اراضی
oسردخانه، )های فیزیکی کم کشاورزی زیرساخت

...(ها و کشتارگاه، مراکز تامین نهاده
o (  شیب باال و ناهمواری اراضی)توپوگرافی زمین
oکارانه، سن باال، غیرساکن بودن، نگاه محافظه

غیرپذیرنده بودن اکثر کشاورزان 
oشرایط آب و هوایی سرد در حدود نیمی از سال
o قرارگرفتن بخش عمده ای از اراضی در محدوده حریم

هارودخانه
o فرعی بودن درآمد کشاورزی برای اکثریت کشاورزان

منطقه
oدسترسی ضعیف به مراکز جمعیتی دیگر
oاً برای تهیه آذوغه خصوص... ها و کمبود تسهیالت، نهاده

دام
oآلودگی و آسیب زایی به منابع آب شرب

قوت
o میزان بارندگی باال و شرایط آب و هوایی

مناسب
oوجود مراتع مناسب
o وجود بازار مناسب برای خرید محصوالت

تولیدی
oا سایر توسعه شبکه ارتباطی بین شهرستان ب

های استانشهرستان
oانسجام و همسویی فرهنگی
oهای پایین بودن میزان آفات و بیماری

گیاهی

راهبردی توسعه کسب و کارهای کشاورزی شهرستان طالقان
فرصت

oهای گردشگری کشاورزی، مناطق خوش آب و وجود جاذبه
هوا و مراتع 

oوجود سد و منابع آبی فراوان
oولید وجود مراتع بسیار عالی برای توسعه و تقویت زنجیره ت

عسل
oتلفیقی بودن دامداری و کشاورزی در منطقه--
oپتانسیل باال برای تولید گیاهان دارویی
o وجود سرمایه گذار برای سرمایه گذاری در طرح های

کشاورزی
oسبقه تاریخی و تجانس فرهنگی
oراه اندازی جاده جدید طالقان و بهبود و تسریع حمل و نقل
o مصرف شهر، )بازار مناسب برای تولیدات باغی و دامی

(شهرهای اطراف و گردشگران
o وجود برخی از جوانان متخصص و عالقمند به توسعه

کشاورزی و باغداری و دامپروری مدرن درمنطقه
oهای مربوط به مشارکت و شراکت جامعه محلی در فعالیت

توسعه منطقه
oمهاجرت معکوس نیروی جوانان به سمت روستاها

ی
ط بیرون

نقا

تهدید
o ارزش افزوده باالی زمین و تمایل به خرد کردن

...اراضی، ساخت ویال و 
oهای زیست محیطی و امور آب و مشکل محدودیت

دریافت مجوزها
oمصوبه شورای عالی امنیت ملی در خصوص ایجاد

محدودیت برای ایجاد و توسعه واحدهای کسب و 
کاری

oتشدید تغییر کاربری پیرامون منابع آبی
o محدودیت های زیست محیطی و امور آب و

مشکل دریافت مجوزها
oو تغییر الگوی معیشت جامعه محلی از کشاورزی

باغداری به خدمات و رواج سکونتگاه های موقت
o مهاجرت باالی جوانان و متخصصان به شهرها و

مراکز جمعیتی بزرگتر
o تعارض توسعه با امر حفاظت از حریم سد و

رودخانه
oتعارض توسعه با یکپارچگی و فرهنگ سنتی

کشاورزان منطقه
oهزینه باالی تولید و خرید نهاده ها
o کم شدن خروجی آب از سد و مشکل تامین آب

در پایین دست سد
o عدم هماهنگی بین سازمان های دخیل در قبال

وظایف حاکمیتی
o دام )چرای بی رویه دام، وجود بهره برداران مهمان

فشار اکولوژیکی= بدون مجوز ( و زنبورعسل
oتخلیه جمعیتی باالدست سد

تمرکز بر تقویت زنجیره های تولید موجود در منطقه

اجتناب از ایجاد واحدهای تولیدی بزرگ مقیاس

جلب حداکثری مشارکت و حس تعلق جامعه محلی در برنامه های توسعه 

کشاورزیگردشگری 

اتخاذ رویکردهای کشاورزی و باغداری در جهت تولید محصوالت با ارزش
افزوده باال

ریزی توسعه کسب و کارها  متناسب با پهنه های موجود در منطقهبرنامه

نظارت بر ورود و بارگزاری واحدهای دامی و زنبورداری در منطقه براساس ظرفیت 
اکولوژیکی

نیمه )تامین زیرساخت های کشاورزی، باغداری و دامپروری الزم در مقیاس کوچک 
(صنعتی

ه های فعال در منطقه جهت تسهیل ایجاد و یا توسعحل تعارض بین سازمانی ارگان
کسب و کارهای جدید
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.ودبنخستوحلهدرشهرستانغالبکشاورزیکاریوکسبهایحوزهشناساییحاضرمطالعهاهدافازیکی
مدیرانوخصوصیبخشفعاالنوکارشناساننظراتبررسیباکهحاضرمطالعهازحاصلهاییافتهبراساس

،«بزیان آطیور،دام،»هایحوزهترتیببهحاضرحالدرطالقانشهرستاندرکهگردیدمشخصشدحاصلدولتی
.دارداختیاردررانخستهایرتبهبرداربهرهتعدادوتولیدمیزانلحاظاز«زراعت»و«باغداری»

حوزه های کسب و کاری غالب شهرستان طالقان : 8نمودار 

حوزه های کسب و کاری غالب شهرستان

زنبورعسل-1

دام سبک-2

دام سنگین-3

ماهی-4

حوزه دام، -1

طیور، آبزیان 

و سایر
گردو-1

سیب-2

گیالس-3

حوزه  -2

گندم-1باغداری

جو-2

علوفه-3

حوزه -3

زراعت
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دراغبانیبوزراعتحوزهکهدادنشانشهرستانخصوصیبخشصاحبنظرانوکارشناساننظراتبندیجمع
وطبیعیحاظلازمنقطهدرموجودشرایطبهباتوجهعبارتیبه.داردقرارشهرستانکاریوکسبتوسعهاولاولویت

بذورانواعتولید»مانندباغبانیوزراعتحوزهکشاورزیکارهایوکسببرویژه ایتاکیدبایدآیندهدراقتصادی
F1،انه ایگلخمحصوالت»مانندآالتماشینوگلخانهحوزه،«نهالستانوصیفیوسبزیشهری،کشاورزی

اگیخاناامشاغل»مانندخانگیمشاااغلحوزههمچنین«کشاورزیمدرنآالتماشینتولیدوویژهولوکس
گردد«کشاورزیمحصوالتبازارچهوزینتیماهیانفرآوری،وبندیبسته

طالقان و کاری غالب شهرستان های اولویت دار کسب حوزه :  9نمودار 

سرمایه گذاریحوزه های اولویت دار کسب وکار برای 

زنبور
دام سبک

دام سنگین
ماهی

گردشگری کشاورزی

دام، 
طیور، 
/آبزیان
سایر

تولید و پرورش گیاهان دارویی
صنایع تبدیلی تکمیلی گیاهان دارویی

صنایع تبدیلی تکمیلی عسل
یصنایع تبدیلی تکمیلی محصوالت باغ

مرتع داری

منابع 
طبیعی و 
صنایع 
تکمیلی

محصوالت خشکباری مشاغل 
خانگی
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نظردربا،شهرستاندرموجودارزشهایزنجیرهکنندهتکمیلکارهایوکسبشناساییمنظوربهمطالعهایندر
بهزیرکلشاولویت های«اجراسهولت»و«بردارانبهرهپذیرش»،«بازارشرایط»،«طبیعیشرایط»معیارهایگرفتن
می شود؛پیشنهادشهرستاندرموجودهایزنجیرهکنندهتکمیلکارهایوکسبعنوان

پیشنهادات تکمیل کننده زنجیره کسب و کارهای موجود

100از : اولویتنمره *

71



شرایط مسااعد طبیعای، وجاود مراتاع 
فراوان و آب و هوای مطبوع، شهرستان

ناسب طالقان را تبدیل به مکانی بسیار م
برای تولید عسل و اناواع فاراورده هاای 

براساااس . جااانبی آن نمااوده اساات
معیارهااای درنظاار گرفتااه شااده، ایاان 

سل را شهرستان ظرفیت افزایش تولید ع
اگرچه درحال حاضار. باشدکامالً دارا می

سته برخی از کسب و کارهای مرتبط با ب
بندی و فاراورده هاای جاانبی عسال در 
منطقه موجود مای باشاد، اماا ضاروری 
اساات شاارایط باارای توسااعه کسااب و 
کارهااای مربااوط بااه تولیااد فراوردهااای 
، جانبی عسل مانند ژل رویال، باره ماوم

.  موم، زهر و عسلک نیز ایجاد شود

زنجیره تولید عسل و فراورده های جانبی: اولویت اول

90%

90%

95%
پذیرش بهره برداران

90%

بازار

*شرایط طبیعی 

سهولت اجرا

100از : نمره هر شاخص*
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تبااط یکی از حوزه های نوین کسب و کار، که بین کشاورزی و صانعت گردشاگری ار
زیگران این حوزه که مزایای فراوانی بارای باا. گردشگری کشاورزی استمی کند برقرار 

از اخیر و با رشد شهرنشینی و نیاز به آراماش روحایسال های مختلف آن دارد، طی 
ان از درآمدی برای کشاورزفرصت های یک طرف و حفظ تولیدات کشاورزی و افزایش 

. طرف دیگر مورد استقبال قرار گرفته است
دیل و شهرستان طالقان به واسطه شرایط آب و هوایی مناسب، مناظر طبیعای بای با

ن شااکل تلفیقاای کشاااورزی و دامپااروری در کنااار فرهنااگ اصاایل و کهاان ساااکنان آ
. فراوانی جهت ایجاد و توسعه واحدهای گردشگری کشاورزی داردپتانسیل های 

اصالی ه های گزینانتایج این مطالعه نیز نشان داد که باتوجه به شرایط منطقه یکی از 
کشاورزی این نوع. تواند گردشگری کشاورزی باشد-کسب و کاری آتی این منطقه می

ادی، هاای محدودکنناده اقتصا¬به عنوان پاسخی برای چاالشمی تواند چندکارکردی 
ی گردشااگر. زیسات محیطای، اجتمااعی و فرهنگاای در روساتاهای شهرساتان باشاد

کشاورزی، دارای مزایای زیادی از جملاه حفاظ زماین و جلاوگیری از تغییار کااربری،
ث  روناق مدیریت پایدار منابع طبیعی تجدیدپذیر و حفظ تناوع زیساتی اسات و باعا

. می شودنیز بخشیدن به زندگی اقتصادی، اجتماعی بسیاری از مناطق روستایی طالقان

واحدهای گردشگری کشاورزی: اولویت دوم

100%

80%

70%
پذیرش بهره برداران

60%

بازار

*شرایط طبیعی 

سهولت اجرا

100از : نمره هر شاخص*

تولید جمع آوری تدارکات/فرآوری توزیع

کسب و کارهای درون مزرعه
ه از کسب و کارهایی که معطوف به کار درون مزرعه و استفاد

. های آن برای گردشگری استجذابیت
گردشگری باغات-

گردشگری مزرعه پرورش ماهی-
(دام و کشاورزی)گردشگری تلفیقی -

های بوم گردیاقامتگاه-

کسب و کارهای 
فرآوری کننده 

محصوالت
فرآوری عسل-

فرآوری گیاهان دارویی-

ط کسب و کارهای مرتب
با توزیع

مراکز فروش محصوالت -
محلی

مراکز فروش محصوالت -
ارگانیک

اولویت های تکمیل کننده زنجیره گردشگری کشاورزی
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پسینوپیشینهایحلقهآنتوسعهبرایکهاستفعالیتیکشاورزیامروزه
ایجادوبیخبهارزشخلقزنجیرهتاکردهفعالیتمناسبشکلبهبایستمی

-نهزمیتواندمیکشاورزیخدماتانواعتامینواحدهایوجود.شودمستقرو
طبق.شودمنطقهدردامداریوکشاورزیهایفعالیتتوسعهورشدساز

اقتصادیومحیطیخاصشرایطواسطهبهآمدهعملبههایبررسی
هجملازکشاورزیخدماتیواحدهایوجودخالءخوبیبهطالقان،شهرستان

آزمایشگاهوهسردخاندامپزشکی،کلینیککشتارگاه،شیر،آوریجمعایستگاه
درکهشینقبنابرواحدهااینازهرکدام.شودمیاحساسعسلکیفیتتعیین
دربایستمیدارندمحصاااوالتفرآوریوخادماتارائهها،نهادهتامین
ایندماتیخآستانهبودنپاییناهمیتحائزنکته.باشندداشتهوجودمنطقه
نیازمندبدانشهرستانکشاورزیآنچهبنابراین.استصنعتیبعددرواحدها
واحدهایاینمقیاسمتوسطوصنعتینیمهواحدهایتاسیساست،

موردهاینهادهتامینشرایطمذکورواحدهایصورتایندر.استخدماتی
تانشهرسکشاورزیتولیداتمقیاسدربعالوهوداشتخواهندراخودنیاز

.نمودخواهندفعالیت

واحدهای خدماتی کشاورزی : اولویت سوم

90%

90%

50%
پذیرش بهره برداران

60%

بازار

*شرایط طبیعی

سهولت اجرا

100از : نمره هر شاخص*

فروشگاه تامین -
نهاده های دامی و 

کشاورزی

نهاده

سردخانه کوچک -
مقیاس

ایستگاه جمع -
آوری شیر

کلینیک -
دامپزشکی

بازارچه فروش -
محصوالت 

دامی/کشاورزی

شرکت های -
خدمات مشاوره فنی

نگهداری و 
فرآوری بهداشت بازاریابی و

تجارت
/آموزش
تبلیغات

اولویت های تکمیل کننده زنجیره واحدهای خدمات کشاورزی
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تولیدات محصوالت باغبانی خشکباری:  اولویت چهارم

80%

70%

70%
پذیرش بهره برداران

60%

بازار

*شرایط طبیعی 

سهولت اجرا

هایجنبهازیکیاقتصادی،مختلفهایفعالیتنسبیمزیتبهتوجه
درانیباغببخشاهمیتبهتوجهبا.استاقتصادیریزیبرنامهمهم

ادراتصوکشتتوسعهریزیبرنامهلزوموایرانکشاورزیاقتصاد
دهایواحتوسعهوتقویتنسبی،مزیتاساسبرباغیمحصوالت

.استاهمیتحائزبسیارتولیدی
ودخوجغرافیاییوطبیعیشرایطواسطهبهطالقانشهرستان
تولیدخصوصدرباالییپتانسیلتوجه،قابلبارشمیزانهمچنین

مواریناهبعضاً وبودنکوچکبهباتوجه.داردباغیمحصوالتانواع
تنسببهباغیمحصوالتکشتالگویشهرستان،ایناراضی

.گرددمیتوصیهبیشترزراعیمحصوالت
محیطیشرایطکهبودنددریافتهکشاورزاننیزگذشتهسالیانطی

آلو،یالس،گجملهازباغیباکیفیتمحصوالتتولیدامکانشهرستان
.استکردهفراهمرادارهستههایمیوهوسیبآلبالو،

کباریخشباغیمحصوالتباالیافزودهارزشبهباتوجهوهمهاینبا
دراخصوصمحصوالتاینکشت(...ودیرگلبادامگردو،)جملهاز

.گرددمیتوصیهدیمصورتبهحتیودارشیباراضی

100از : نمره هر شاخص*

تولید گردو

1

بادام دیرگل
باغات دیم در 
اراضی شیب دار آلبالو/گیالس میوه های هسته دار

2 3 4 5

اولویت های تکمیل کننده تولید محصوالت باغبانی
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...(حوزه لبنیات، خشکبار و )مشاغل خانگی : اولویت پنجم

70%

60%

70%
پذیرش بهره برداران

70%

بازار

شرایط طبیعی 

سهولت اجرا

ایجادبراییابزاروروستاییاندرآمدبهبودبارایاساتراتژییاکروستاییکارآفرینی
تقاللاسوخودمختاریبرعالوهتواندمیکهاستسکونتمحلمجاورتدراشتغال

.شودنیزکشاورزیمحصوالتفرآوریوتولیدساززمینهروستاییان
کالتمشتوزیع،وبازاریابیمشکالتخام،موادتأمیندردشواریسرمایه،کمبود
ایهچالشجملهازالزممجوزهایاخذدشوارفرایندازناشیبرهزینهوفرساطاقت
یمحورهاازیکیحالاینبا.استشهرستاندرخانگیمشاغلتوسعهیاایجاد

در.استمشاغلازدستاینتوسعهورشدطالقانشهرستانآتیکشاورزیتوسعه
ولیدتهمچنینومنطقهدردامداریمقیاسکوچکواحدهایبهباتوجهوارتباطاین

نخستهوحلدرشهرستاناینخانگیمشاغلگذاریسرمایهاولویتباغی،محصوالت
رطرفببا.استباغیمحصوالتفرآوریوخشکبارلبنیات،حوزهخانگیمشاغل

لتسهیهمچنینوقیمتارزانتسهیالتاهدایجملهازمشکالتازبرخیکردن
مشاغلتوسعهبرایباالییبسیارظرفیتطالقانشهرستانالزم،مجوزهایکسب
.داردکشاورزیحوزهخانگی

100از : نمره هر شاخص*

تولید لبنیات سنتی
پرورش مرغ بومی
پرورش زنبور عسل

 پرورش دام
(گوسفند، بز)کوچک

 تولیدکننده موم و
کندوی عسل

جمع کننده شیر

تولیدات 
دامی

تولید گیاهان دارویی
تولید گیاهان زینتی

پاک کننده و بسته بندی
خشکبار

آماده سازی و پرورش انواع 
شور و ترشی

تولیدات 
گیاهی

تبدیلی و 
تکمیلی

اولویت های تکمیل کننده زنجیره مشاغل خانگی
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اولویت های کسب و کار و فرصت های

سرمایه گذاری در بخش کشاورزی

شهرستان اشتهارد



-ستانتابباخشکنیمههوایوآبدارایکهاستالبرزاستانشهرستان هایجملهازاشتهارد

عتیصنقطب هایازیکیدیربازازاشتهارد.استسردنبستاً زمستان هایوخشکوگرمهای
تقرمسشهرستانایندرمهمیبسیاریصنعتیبنگاه هایوشرکت هاواستکشوردرمهم

جملهاز.داردمنطقهایندرخاصیرونقطبیعیمحدودیت هایعلیرغمنیزکشاورزی.می باشند
ب،سیشلیل،هلو،میوهباغاتجو،گندم،به؛توانمیمنطقهاینکشاورزیمهممحصوالت

اینارآمطبقکشاورزی،کارهایوکسبلحاظاز.کرداشارهنهالوگوجهآلو،گیالس،گالبی،
واحد1۶گلخانه،واحد8طاایور،پرورشواحد100دامااداری،واحد870دارایشهرستان

.می باشدکشاورزیصنعتیواحد17وشیالتواحد18خانگی،مشاغلواحد13زنبورعسل،
خشبدرگذاریسرمایههایفرصتوکاروکسباولویت هایتدویننوشتارومطالعهاینهدف

موجودوضعاییشناسبهابتدادرمهماینبهدستیابیمنظوربه.بوداشتهاردشهرستانکشاورزی
ورصتفضعف،قوت،نقاطبهباتوجهوپرداختهشهرستانموجودکارهایوکسبوکشاورزی

کسبایهاولویتشناسایی.شدشناساییکشاورزیکارهایوکسبتوسعهراهبردهایتهدید،
اهدافجملهازمنطقهارزشزنجیرهکنندهتکمیلفناورانههایاولویتوکشاورزیکارهایو

ومدیرانبامصاحبهآماری،منابعوهاگزارشازمطالعهایناطالعات.بودمطالعهایندیگر
.مدآدستبهمنطقهپیشروکشاورزانوکارآفرینانهمچنینودولتیبخشنظرانصاحب

شهرستان؛قوتنقاطمهمترینکهدادنشاننتایج
اراضیقبولقابلوسعت
(دامداریکشاورزی،صنعت،)کارهاوکسبوجودتنوع
بودناقلیمیچند

شهرستان؛ضعفنقاطمهمترین
کشاورزیبرایدسترسدرآبپایینکمیتوکیفیت
سطحیآب هایکمبسیارحجم
تولیدیواحدهایپایینکارآییوبودنقدیمی

شهرستان؛فرصتنقاطمهمترین
غدیربزرگراهوپیامفرودگاهمواصالتی،راه هایبهدسترسی
کشاورزیبرایمناسبپساببودناختیاردروپسابانتقاللولهخطاندازیراه
شهرستاندربزرگکارخانه ایمجتمع هایوصنعتیشهرک هایوجود
:شهرستانتهدیدنقاطمهمترینو
اقلیمتغییروخشکسالی
(زاییبیابان)کشاورزیاراضیبهکویرحاشیهگسترش
بودندصنعتنفعبهشهرستانکشاورزیوصنعتبخشبیننابرابرتوازن.
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وکسبوسعهتمنظوربهفرصت،بهنسبتتهدیدوقوت،بهنسبتضعفنقاطباالترضریببهباتوجه
گردد؛میپیشنهادزیر(حداقل-حداقل)تدافعیراهبردهایاشتهارد،شهرستانکشاورزیکارهای
معیشتپایدارسازیبرنامه هایانجامبرایکشاورزانبهالزماعتباراتاعطای
اجرایورآب بکمکشاورزیتکمیلیوتبدیلیصنایعآب بر،بدونکشتالگوهایتوسعهوترویج

فشارتحتآبیاریطرح های
کشاورزانمعیشتبهبشیتنوعوطراحیباکشاورزانپذیریآسیبازجلوگیری
تغییروخشکسالیمقابلدرآنهاتاب آوریافزایشبرایروستاییانبهمعیشتراهبردهایانواعمعرفی

اقلیم
شهرستانکشاورزیخدماتیمراکزوکشاورزیسازمانتقویت
رزیکشاوتوسعهبرنامه هایاجرایبرایشهرستانبهورودیپسابازگیریبهرهزمینهکردنفراهم
مقیاسدرتکمیلیوتبدیلیصنایعمانندکشاورزیصنایعکارهایوکسبتوسعهورشدبرتمرکز

مقیاسمتوسطوکوچک
مراتعاحیاءوحفاظتمشارکتیطرح هایانجام
محیطیزیسهایبحرانبروزازجلوگیریبرایبیشترنظارتها،پروژهمحیطیزیستپیوستبهتوجه

ککوچدامداریگذار،تخمگوشتی،مرغداری)دامداریهایحوزهاشتهاردشهرستاندرکهگردیدمشخص
ایمیوه هپسته)باغبانیو(یونجهوجووگندمپنبه،)زراعت،((شیری)صنعتیدامداریوروستایی
.دارنداختیاردررانخستهایرتبهبرداربهرهتعدادوتولیدمیزانلحاظاز،((هسته دار
حوزهکهاددنشانشهرستانخصوصیبخشصاحبنظرانودولتیمدیرانوکارشناساننظراتبندیجمع

شرایطبهوجهباتعبارتیبه.داردقرارشهرستانکاریوکسبتوسعهاولاولویتدرکشاورزیصنعتیواحدهای
حوزهاینزیکشاورکارهایوکسببرویژه ایتاکیدبایدآیندهدراقتصادیوطبیعیلحاظازمنقطهدرموجود

زنجیرهکنندهتکمیلواحدهای»،«مرغتخممرغ،گوشت،بسته بندیوقطعه بندیفرآوری،واحدهای»مانند
.داشت«تکمیلیوتبدیلیصنایع»و«باغیمحصوالتفراوریواحدهای»،«پنبهارزش

درباتان،شهرسدرموجودارزشهایزنجیره کنندهتکمیلکارهایوکسبشناساییمنظوربهمطالعهایندر
یت هایاولو«اجراسهولت»و«بردارانبهرهپذیرش»،«بازارشرایط»،«طبیعیشرایط»معیارهایگرفتننظر
هرستانشدرموجودزنجیره هایکنندهتکمیلکارهایوکسبتوسعهوسرمایه گذاریاولویت هایعنوانبهزیر

می شود؛پیشنهاد
مقیاسمتوسطوکوچکتکمیلیوتبدیلیصنایع
داروییگیاهانزعفران،پسته،مانندبرآبکمگیاهانکشتتوسعه
ارزشزنجیرهکنندهتکمیلکارهایوکسبوپنیهتولید
(طیوردام،)روستاییمتوسطوکوچکدامداریواحدهای
گندموصیفیوسبزیبذورتولید
شترمرغارزشزنجیرهکنندهتکمیلکارهایوکسب
(بادام)میوهمتراکمباغاتتوسعه
محصوالتمستقیمعرضهمراکز
کشاورزیکردشگریوگردیبوم
زیستیکودهایانواعتولید
خانگیمشاغلخانگیکارهایوکسب
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رداشتهاکسب و کارهای کشاورزی موجود در شهرستان وضعیت -1نمودار 
(1399)سازمان جهاد کشاورزی استان البرز : منبع

هوایوبآکویرودشتبامجاورتدلیلبهاشتهارد.استالبرزاستانتاریخیشهرستان هایازیکیاشتهارد
ازورزالبکوه هایرشتهبهسویکازاشتهارد.می رودبه شمارمنطقهاینخاصویژگیاینوداردخشکنیمه
صنعتیرکشهبزرگترینبودندارا.می شودمنتهیایرانبیابان هایخشک ترینازیکیحاشیهبهدیگرسوی
شیده بخمنطقهزاییاشتغالوصنعتبهخاصیرونقبزرگکارخانجاتوصنعتیمجتمع هایوجودوایران
قعواایرانغربیاستان هایبهتهرانجادهمسیردرومربعکیلومتر800ازمتجاوزشهرستاناینمساحت.است
(خانوار9357)نفر29993شهراینجمعیت1395سالدرمسکنونفوسعمومیسرشماریپایهبر.است
.استبوده

کشتطقهمنایندرکهمحصوالتی.داردبخصوصیرونقمنطقهایندرکشاورزیآبی،منابعمحدودیتعلیرغم
باداموتهپساااااباغات،علوفه ایذرتوصیفیوسبزیجالیزی،محصوالتجو،گندم،:ازعبارتندشوندمی
نیمهایهدامداریواستکشوردرپنبهکشتمناطقمهمترینازیکیاشتهاردشهرستانطرفیاز.باشدمی

.داردرواجبسیارآنروستاهایوشهرستانایندرنیزسنتی
طاایور،پرورشواحد100دامااداری،واحد870دارایشهاارستانایننیزکشاورزیکارهایوکسبلحاظاز
کشاورزیصنعتیواحد17وشیالتواحد18خانگی،مشاغلواحد13زنبورعسل،واحد1۶گلخانه،واحد8

.(1نمودار)باشدمی
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اشتهاردنقاط قوت شهرستان 

سواتتحلیلازشهرستانکشاورزیکارهایوکسبتهدیدوفرصتضعف،قوت،نقاطشناساییمنظوربه
تهدیدهاو(O)هافرصت،(W)ضعفنقاط،(S)قوتنقاطکلماتمخفف،SWOT))سواتکلمه.شداستفاده

(T)تهدیدوفرصتنقاط.می شودطبقه بندیدرونیوبیرونیعواملدستهدوبهمجموعدرتحلیلاین.است
زندهساادغامازکهدارنداشاره(بخشواحد،)داخلیعواملبهضعف،وقوتنقاطوبودهخارجیعواملبهمربوط

.یافتدستمؤثرهایراهبردبهمی توانها،آن
قبولقابلوسعت»کهدادنشانکشاورزیکارهایوکسبلحاظازاشتهاردشهرستانقوتنقاطتحلیلنتایج
«(ریدامداکشاورزی،صنعت،)کارهاوکسبوجودتنوع»پاسخگویان،توسطگزارشدرصد70با«اراضی

طتوسمطروحهمواردسایر.بودندشهرستانقوتنقاطمهمتریندرصد50با«بودناقلیمیچند»ودرصد70با
.استشدهدادهنشان(2)نموداردرپاسخگویان

اشتهارد قوت شهرستان نقاط : 2نمودار

0 10 20 30 40 50 ۶0 70

وسعت قابل قبول اراضی 

(صنعت، کشاورزی، دامداری)تنوع وجود کسب و کارها 

چند اقلیمی بودن

والتافزایش کیفیت برخی از محص)آفتاب فراوان و حاشیه کویری 

70

70

50

50

درصد پاسخگویان
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اشتهاردنقاط ضعف شهرستان 

کمیتوکیفیت»کهدادنشانکشاورزیکارهایوکسبلحاظازاشتهاردشهرستانضعفنقاطتحلیلنتایج
آب هایکمبسیارحجم»پاسخگویان،توسطگزارشدرصد80با«کشاورزیبرایدسترسدرآبپایین

ضعفنقاطمهمتریندرصد70با«تولیدیواحدهایپایینکارآییوبودنقدیمی»ودرصد80با«سطحی
.استشدهدادهنشان(3)نموداردرپاسخگویانتوسطمطروحهمواردسایر.بودندشهرستان

اشتهارد نقاط ضعف شهرستان : 3نمودار

0 10 20 30 40 50 ۶0 70 80

کیفیت و کمیت پایین آب در دسترس برای کشاورزی

حجم بسیار کم آب های سطحی

قدیمی بودن و کارآیی پایین واحدهای تولیدی

سنتی بودن، سطح سواد پایین و دیرپذیر بودن کشاورزان

ضعیف بودن سازمان های مرتبط با کشاورزی در شهرستان

تقالب کسب و کارهای تولیدی کشاورزی شهرستان سنتی اس
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اشتهاردنقاط فرصت شهرستان 

بهسیدستر»کهدادنشانکشاورزیکارهایوکسبلحاظازاشتهاردشهرستانفرصتنقاطتحلیلنتایج
خطاندازیراه»پاسخگویان،توسطگزارشدرصد80با«دیرغبزرگراهوپیامفرودگاهمواصالتی،هایراه

هایشهرکوجود»ودرصد70با«کشاورزیبرایمناسبپساببودناختیاردروپسابانتقاللوله
.بودندشهرستانفرصتنقاطمهمتریندرصد۶0با«شهرستاندربزرگایکارخانههایمجتمعوصنعتی

.استشدهدادهنشان(4)نموداردرپاسخگویانتوسطمطروحهمواردسایر

اشتهارد فرصت شهرستان نقاط : 4نمودار

0 20 40 ۶0 80

دیردسترسی به راه های مواصالتی، فرودگاه پیام و بزرگراه غ

…اب راه اندازی خط لوله انتقال پساب و در اختیار بودن پس

…ر وجود شهرک های صنعتی و مجتمع های کارخانه ای بزرگ د

…به در تولید گسترده پنبه و فرصت ایجاد زنجیره ارزش پن

رواج گسترده دامداری در روستاهای شهرستان

…صاً در امکان بهره گیری از فرصت گردشگری کشاورزی خصو
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اشتهاردنقاط تهدید شهرستان 

وکسالیخش»کهدادنشانکشاورزیکارهایوکسبلحاظازاشتهاردشهرستانضعفنقاطتحلیلنتایج
بیابان)کشاورزیاراضیبهکویرحاشیهگسترش»پاسخگویان،توسطگزارشدرصد100با«اقلیمتغییر
80با«صنعتنفعبهشهرستانکشاورزیوصنعتبخشبیننابرابرتوازن»ودرصد90با«(زایی

دادهنشان(5)نموداردرپاسخگویانتوسطمطروحهمواردسایر.بودندشهرستانضعفنقاطمهمتریندرصد
.استشده

خشکسالی و تغییر اقلیم

(بیابان زایی)گسترش حاشیه کویر به اراضی کشاورزی 

صنعتتوازن نابرابر بین بخش صنعت و کشاورزی شهرستان به نفع

ستانبرداشت بیشتر از توان محیطی از سفره های آب زیرزمینی شهر

…زمین و مشکالت زیست محیطی مانند آلودگی صنعتی، فرونشست

…میم نگاه معطوف به بخش صنعت در بین سیاست گذاران و تص

تغییر در کاربری اراضی از کشاورزی به صنعتی یا مسکونی

…های قوانین دست و پاگیر و بروکراسی زیاد و متعدد ادارات و ارگان
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اشتهارد تهدید شهرستان نقاط : 5نمودار 
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یکشاورزکارهایوکسبسرمایه گذاری(تهدیدوفرصت)بیرونیو(ضعفوقوت)درونیفضایمقایسه
(-0/30)و(-0/24)نهاییضریبباترتیببهبیرونی،ودرونیمحیطفضایکهدادنشاناشتهارد،شهرستان

اهمیتن،همچنی.هستندغالبتهدیدبیرونیمحیطدروضعفنقاطدرونی،محیطدربه عبارتی.می باشدمنفی
فضایازبیشرونیبیفضایبهمبتالمسائلبه عبارتی.استبیشتردرونیعواملبهنسبتبیرونیعواملنسبی
منظوربهنتایجبهباتوجه.(۶نمودار)می باشدبیرونیفضایدربیشترچالشکهاستمفهومبدانایناست؛درونی
این.رددگمیپیشنهاد(حداقل-حداقل)تدافعیراهبردهایاشتهارد،شهرستانکشاورزیکارهایوکسبتوسعه

یرونبباارتباطدرراآن(رویپیش تهدیدات)منفینقاطواستسیستمخارجیوضعیتبهمربوطراهبردها
.استامکانحدتاتهدیدهاکاهشراهبرد،اینهدف.می کندارزیابی

اشتهاردفضای توسعه سرمایه گذاری کسب و کارهای کشاورزی شهرستان : ۶نمودار 
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(حداقل-حداقل)

اشتهاردتحلیل فضای توسعه سرمایه گذاری کسب و کارهای کشاورزی شهرستان
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نقاط درونی

ضعف
oرای کیفیت و کمیت پایین آب در دسترس ب

کشاورزی
oحجم بسیار کم آب های سطحی
oدیقدیمی بودن و کارآیی پایین واحدهای تولی
oر بودن سنتی بودن، سطح سواد پایین و دیرپذی

کشاورزان
oضعیف بودن سازمان های مرتبط با کشاورزی

در شهرستان
o قالب کسب و کارهای تولیدی کشاورزی

شهرستان سنتی است

قوت
o وسعت قابل قبول اراضی
o صنعت، )تنوع وجود کسب و کارها

(کشاورزی، دامداری
oچند اقلیمی بودن
o آفتاب فراوان و حاشیه کویری

(تافزایش کیفیت برخی از محصوال)

اشتهاردکسب و کارهای کشاورزی گذاری سرمایهحفظ و توسعه راهبردهای 
فرصت

oو دسترسی به راه های مواصالتی، فرودگاه پیام
بزرگراه قدیر

o راه اندازی خط لوله انتقال پساب و در اختیار
بودن پساب مناسب برای کشاورزی

o وجود شهرک های صنعتی و مجتمع های
کارخانه ای بزرگ در شهرستان

oره تولید گسترده پنبه و فرصت ایجاد زنجی
ارزش پنبه در شهرستان

oرواج گسترده دامداری در روستاهای شهرستان
oرزی امکان بهره گیری از فرصت گردشگری کشاو

خصوصاً در حوزه پنبه

ی
ط بیرون

نقا

تهدید
oخشکسالی و تغییر اقلیم

o گسترش حاشیه کویر به اراضی کشاورزی
(بیابان زایی)

oتوازن نابرابر بین بخش صنعت و کشاورزی
شهرستان به نفع صنعت

oبرداشت بیشتر از توان محیطی از سفره های
آب زیرزمینی شهرستان

oعتی، مشکالت زیست محیطی مانند آلودگی صن
فرونشست زمین و فرسایش خاک

o     نگاه معطوف به بخش صنعت در بین
دی سیاست گذاران و تصمیم گیرندگان کلی

استان

oعتی تغییر در کاربری اراضی از کشاورزی به صن
یا مسکونی

oعدد قوانین دست و پاگیر و بروکراسی زیاد و مت
ادارات و ارگانهای مختلف دخیل در کشاورزی
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یشتاعطای اعتبارات الزم به کشاورزان برای انجام برنامه های پایدارسازی مع

میلی ترویج و توسعه الگوهای کشت بدون آب بر، صنایع تبدیلی و تک
کشاورزی کم آب بر و اجرای طرح های آبیاری تحت فشار

ان نسبت توجه و مشارکت سیاست گذاران و تصمیم گیران کلیدی استجلب 
به اهمیت کشاورزی در تولید و اشتغال شهرستان

جلوگیری از آسیب پذیری کشاورزان با طراحی
تنوع بشی به معیشت کشاورزان

آنها در معرفی انواع راهبردهای معیشت به روستاییان برای افزایش تاب آوری
مقابل خشکسالی و تغییر اقلیم

تقویت سازمان کشاورزی و مراکز خدماتی کشاورزی شهرستان

فراهم کردن زمینه بهره گیری از پساب ورودی به شهرستان برای اجرای
برنامه های توسعه کشاورزی

نایع تمرکز بر رشد و توسعه کسب و کارهای صنایع کشاورزی مانند ص
تبدیلی و تکمیلی در مقیاس کوچک و متوسط مقیاس

انجام طرح های مشارکتی حفاظت و احیاء مراتع 

اشتهاردتحلیل فضای توسعه سرمایه گذاری کسب و کارهای کشاورزی شهرستان

یری از توجه به پیوست زیست محیطی پروژه ها، نظارت بیشتر برای جلوگ
بروز بحران های زیس  محیطی
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.بودهمطالعایناهدافجملهازشهرستان(کنونیوضعیت)غالبکشاورزیکاریوکسبهایحوزهشناسایی
شدلحاصاطالعاتوآماروخصوصیبخشفعاالنوکارشناساننظراتبررسیباازحاصلیافته هایبراساس
گذار،تخم،گوشتیمرغداری)دامداریهایحوزهترتیببهحاضرحالدراشتهاردشهرستاندرکهگردیدمشخص
میوه هایتهپس)باغبانیو(یونجهوجووگندمپنبه،)زراعت،((شیری)صنعتیدامداریوروستاییکوچکدامداری
.دارنداختیاردررانخستهایرتبهبرداربهرهتعدادوتولیدمیزانلحاظاز،((هسته دار

حوزه های کسب و کاری غالب شهرستان

حوزه . 1
دامداری

حوزه . 2
زراعت

حوزه . 3
باغبانی

گوشتی، تخم )مرغداری-1
(گذار

دامداری کوچک روستایی-2
(شیری)دامداری صنعتی -3

پنبه-1
گندم و جو-2

یونجه-2

پسته-1
میوه های هسته دار-2

حوزه های کسب و کاری غالب شهرستان اشتهارد : 8نمودار 
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نعتیصواحدهایحوزهکهدادنشانشهرستانخصوصیبخشصاحبنظرانوکارشناساننظراتبندیجمع
ازمنقطهردموجودشرایطبهباتوجهعبارتیبه.داردقرارشهرستانکاریوکسبتوسعهاولاولویتدرکشاورزی

دهایواح»مانندحوزهاینکشاورزیکارهایوکسببرویژه ایتاکیدبایدآیندهدراقتصادیوطبیعیلحاظ
،«پنبهارزشزنجیرهکنندهتکمیلواحدهای»،«مرغتخممرغ،گوشت،بسته بندیوقطعه بندیفرآوری،

مانندبذریدتولوباغبانیحوزههمچنین.داشت«تکمیلیوتبدیلیصنایع»و«باغیمحصوالتفراوریواحدهای»
ودامحوزههبمربوطواحدهایکناردر«شدهاصالحبذورتولیدومدرنمیوهباغاتتوسعه»،«پستهباغاتتوسعه»

توسطنیز«طیورپرورشواحدهای»و«شترمرغتامینزنجیره»،«روستاییکوچکدامداری»مانندطیور
.شدندمعرفیاشتهاردشهرستاندرتوسعهبرایمتخصصان

حوزه های اولویت دار کسب و کار برای سرمایه گذاری

واحدهای فرآوری، قطعه بندی و بسته بندی 
گوشت، مرغ، تخم مرغ

واحدهای تکمیل کننده زنجیره ارزش پنبه
واحدهای فراوری محصوالت باغی

صنایع تبدیلی و تکمیلی

واحدهای 
صنعتی 
کشاورزی

توسعه باغات پسته
توسعه باغات میوه مدرن
تولید بذور اصالح شده

باغبانی و 
تولید 

بذر

دامداری کوچک روستایی
زنجیره تامین شترمرغ
واحدهای پرورش طیور

دام و 
طیور
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نظردربا،شهرستاندرموجودارزشهایزنجیرهکنندهتکمیلکارهایوکسبشناساییمنظوربهمطالعهایندر
بهرزیاولویت های«اجراسهولت»و«بردارانبهرهپذیرش»،«بازارشرایط»،«طبیعیشرایط»معیارهایگرفتن
.می شودپیشنهادشهرستاندرموجودزنجیره هایکنندهتکمیلکارهایوکسبعنوان

زعفران،،تهپسمانندآب برکمگیاهانکشتتوسعه»،«مقیاسمتوسطوکوچکتکمیلیوتبدیلیصنایع»
هرستااانشکاریوکسباولاولویتسه«پنبهارزشزنجیرهکنندهتکمیلکارهایوکسب»و«داروییگیاهان

.استشدهدادهنشانزیرشکلدرنتایجسایر.می باشند

پیشنهادات تکمیل کننده زنجیره کسب و کارهای موجود

100از : اولویتنمره *
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ذا،غبامرتبطموضوعاتکهجهتآنازکشاورزیدرتبدیلیصنایع
بهودهبومهمبسیاراقتصادیدیدازآن،بهوابستهصنایعوکشاورزی

توجهدموربسیارمی باشد،کشاورزیوصنعتبخشدهندهپیوندهنوعی
.است

خشبواستبودهمطرحصنعتیشهریکعنوانبهدیربازازاشتهارد
.استصنعتیکارهایوکسبفعالیت ازناشیآناقتصادازمهمی

دارداشتهاردروستاهایاقتصادومعیشتدرمهمیسهماگرچهکشاورزی
شایستهکهآن گونهتکمیلیوتبدیلیصنایعیعنیآنصنعتیبخشاما

وجودبهباتوجهکهاستدرحالیاین.استنکردهپیداتوسعهورشداست
وبکستوسعهیاوایجادشهرستان،ایندرقویبسیارصنعتبخش

ویدیتولمحصوالتمصرفبرعالوهمی تواندکشاورزیبامرتبطکارهای
درموجودصنایعتنوعباالتر،افزودهارزشباموادیبهآنهاتبدیل

یجاداپایداراشتغال زاییدرنیزمهمیسهمودادهگسترشراشهرستان
پیشاانهادزیرتکمیلیتبدیلیصانایعشهرساتانشرایطبهتوجهبا.کند
گردد؛می
آنهایفرآوردهومرغتخمبسته بندیوفرآوری
شیرجمع آوریایستگاه
طیورودامگوشتبندیقطعهواحدوکشتارگاهاحداث
پستهبندیدرجهوبسته بندی
(بسته بندیودرجه بندی،کردنخشک)زعفرانمحصولفرآوری
داروییگیاهانفراورده هایتولیدوبسته بندی
ت،غالخشک،میوهجات،میوهبسته بندیوفرآوریکردن،خشک

خشکباروحبوبات
(…وتوت،انگور،)باغبانیمحصوالتانواعبسته بندی
(…وماش،عدسگندم،)هاجوانهانواعبندیبستهوفرآوری
(دوغ–پنیر–کشک)مانندبندیماستلبنی،هایفرآورده
زیستیکودهایانواعبسته بندیوتولید
بومیمرغتخمبسته بندی

ط مقیاسصنایع تبدیلی و تکمیلی  کوچک و متوس: اولویت اول

90%

90%

85%
پذیرش بهره برداران

80%

بازار

*شرایط طبیعی 

سهولت اجرا

100از : نمره هر شاخص*
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در،استآب برمحصوالتزرعوکشتمانعاشتهارد،اقلیمخشکیوکم آبی
منابعاتمی کنندتالشکشاورزیبخشبهره بردارانومسئوالنشرایطیچنین

سته،پمانندباالاقتصادیارزشباوکم آب برمحصوالتکشتدرراآبمحدود
.بگیرندبکارداروییگیاهانوزعفران

کونتگاه هایسدرپایدارمعیشتامنیتتامینبرایبیابانیعرصه هایبهتوجهبا
مادهارزش ترینباعنوانبهآبمصرفکاهشراهتنهاآبادی ها،وروستایی

آبیاریعهتوسآب بر،محصوالتزیرکشتسطحکاهش،بیابانیمناطقدرحیاتی
ملهجازکم آب برگیاهانکشتتوسعهافزایشوغرقابیآبیاریحذفنوین،

.اسشهرستاناینکشاورزیحوزههایضرورت
دکنندگانتولیتوجهموردپیشازبیشاخیرسال هایطیکهمحصوالتیازیکی

مکگیاهانجملهاززعفران.استزعفرانتولیداست،گرفتهقرارشهرستان
موجباست،آسانکشاورزانبرایآنکشتاینکهبرعالوهواستآبخواه

مکککشاورزاندرآمدپایداریبهوداردباالییافزودهارزشوشدهاشتغال زایی
.کندمی
صوالتمحاستالزمشهرستان،درآنشدنشوروآبیمنابعکاهشبهتوجهبا
خوبیتمقاومپسته.شودجایگزینخشکیوشوریبهمقاوموکمآبینیازبا
رفهصبهمقروندرختاناینکاشتلذااست،برخوردارکم آبیوشوریبرابردر

وممتراککشتمدرناصولبهبایدپستهباغاتاحداثدرالبته.بودخواهد
شاورزانکبرایپایدارتریوبیشتردرآمدتاگرددتوجهمحصولاینپیشرفته

.شودایجاد
اقلیمباسازگاریبودن،آبخواهکمزودبازدهی،دلیلبهنیزداروییگیاهانکشت

بهارانبردبهرهوکشاورزانبرایتوجهیقابلدرآمدهایتواندمیاشتهاردآبکم
قاطنبرخیدراراضیبودنمستعدوهواییوآبشرایط.باشدداشتهدنبال

،ییداروگیاهاننظیرآبخواهکممحصوالتتوسعهوکاشتبرایشهرستان
..استشدهآنهاچشمگیررونقباعثاخیرسال هایدرزعفرانپسته،

اروییمانند پسته، زعفران، گیاهان دآب بر توسعه کشت گیاهان کم :  دوماولویت 

90%

80%

80%
پذیرش بهره برداران

75%

بازار

*شرایط طبیعی 

سهولت اجرا

100از : نمره هر شاخص*
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کیپنبه.استپنبهگرم،اقلیم هایکشاورزیمحصوالتمهمترینازیکی
شارزوثروتفرصت،ایجادکشوربرایکهاستاستراتژیککامالً محصول

صادیاقتنظرازکهاستارزشیباوگران بهامحصوالتازپنبه.می کندافزوده
ولوسایانواعبهاحتیاجنظرازوآوردهدستبهامروزجهاندرخاصیموقعیت

وتولیداهمیتبرروزبهروزمی شودتهیهگیاهاینفرآورده هایازکهلوازمی
ازبهپنصنعتی،گیاهانبیندر.می شودافزودهآنکشتزیرسطحافزایش
مهم ترینصدردرالیافتولیدباتنهانهگیاهایناست،برخوردارویژه ایموقعیت
دروبودهاهمیتحائزبسیارغذایینظرازبلکهگرفته،جایلیفیگیاهان

اهمیت.می شودمحسوبدنیامهمروغنیدانهپنججزءجهانیبازارهای
،(کنجاله)دامغذایانسان،نیازموردالیاف،(روغن)غذاتأمیندرپنبهاستراتژیک
باعیمصنوالیافرقابتعدمودیگرگوناگونمصرفمواردوباالاشتغال زایی

.ی سازدممطرحراپنبهگیاهکاشتبهتوجهضرورتجهانی،بازاردرپنبهالیاف
ساالنهواسترکشودرپنبهتولیدکنندهاصلیقطب هایازیکیاشتهاردشهرستان

.رودمیمحصولاینکشتزیرشهرستانایناراضیازهکتار200حدود
ورتصبهپنبهنخستوحلهدربایدشهرستاندرمحصولاینتوسعهبرای

قرارتصنعحمایتموردکارانپنبهاستضروریهمچنین.شودتولیدقراردادی
شودهتوجبرداشتتاکاشتازمدیریتموضوعبهبایدهمدومگامدر.گیرند

.کرداندازیراهخصوصیفنیشرکت هایمهندسینظاموکارخانجاتکمکباو
یاسمقمتوسطوکوچککارخانجاتایجادامکانزیرکشت،سطحافزایشبا

.شودمیایجادنیزپنبهازکشیروغنیانساجی

تولید پنیه و کسب و کارهای تکمیل کننده زنجیره ارزش:  سوماولویت 

90%

80%

80%
پذیرش بهره برداران

75%

بازار

* شرایط طبیعی

سهولت اجرا

100از : نمره هر شاخص*
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اولویت های کسب و کار و فرصت های

سرمایه گذاری در بخش کشاورزی

شهرستان فردیس
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وکخشوگرمهایتابستانباخشکنیمههوایوآبدارایوالبرزاستانشهرستان هایازیکیفردیس
رتراکم ترینپازیکیوداشتهجمعیتنفرمیلیوننیمازبیششهرستاناین.استسردنسبتاً هایزمستان

لهجمازاین حالبامی باشد،محدودیتدارایکشاورزیاراضیلحاظازفردیس.استکشورجمعیتینقاط
گیالس،وگالبیسیب،شلیل،هلو،میوهباغاتجو،گندم،به؛توانمیمنطقهاینکشاورزیمهممحصوالت

کارهایوکسبلحاظاز.کرداشارهزینتیماهیانوسنگیندامخصوصاً دامیمحصوالتنشاء،ونهال
واحد5خانگی،مشاغلواحد20زنبورعسل،واحد2۶دامداری،واحد28دارایشهرستانایننیزکشاورزی
.می باشدطیورپرورشواحد5وگلخانهواحد10تکمیلی،وتبدیلیصنایعواحد5شیالت،

یکشاورزبخشدرگذاریسرمایههایفرصتوکاروکسباولویت هایتدویننوشتارومطالعهاینهدف
وکسبوزیکشاورموجودوضعشناساییبهابتدادرمهماینبهدستیابیمنظوربه.بودفردیسشهرستان

وسبکتوسعهراهبردهایتهدید،وفرصتضعف،قوت،نقاطبهباتوجهوپرداختهشهرستانموجودکارهای
تکمیلهفناورانهایاولویتوکشاورزیکارهایوکسبهایاولویتشناسایی.شدشناساییکشاورزیکارهای

منابعوهاگزارشازمطالعهایناطالعات.بودمطالعهایندیگراهدافجملهازمنطقهارزشزنجیرهکننده
بهقهمنطپیشروکشاورزانوکارآفرینانهمچنینودولتیبخشنظرانصاحبومدیرانبامصاحبهآماری،
آمددست
شهرستان؛قوتنقاطمهمترینکهدادنشاننتایج
(مناسبمصرفبازار)منطقهدرباالبسیارجمعیتیکانون
وسیعاراضیبودنداراباکشاورزیزیادآموزشیوتحقیقاتیدولتی،مراکزوجود
پیامفرودگاههمچنینومواصالتیهایراهبهدسترسی
کشاورزانباالیسوادسطحوپیشروکشاورزانوجود

شهرستان؛ضعفنقاطمهمترین
دسترسدرکشاورزیاراضیبودنکم
شهریبافتوکشاورزیاراضیکمبسیارفاصله
اراضیاجارهباالبودن
شهرستاندرآنتنوعوتولیداتحجمبودنپایین

شهرستان؛فرصتنقاطمهمترین
قزوینوتهرانکرج،بزرگشهرهایمصرفبازاربهنزدیکی
انکنندگمصرفبهواسطهبدونومستقیمصورتبهکشاورزیمحصوالتارائهامکان
منطقهدرکارجویایکشاورزیماهرکارگروجود
کشاورزیبرایمناسبهوایوآب
:شهرستانتهدیدنقاطمهمترینو
دامیواحدهایوکشاورزیاراضیبهورودوشهریمناطقتوسعه
باغاتواراضیخردشدن
اراضیکاربریتغییروساختمانبخشدرزمینباالیافزودهارزش
زیستمحیطازخصوصاًمجوزهادریافتپیچیدهوسختمقرراتوقوانین

چکیده مدیریتی



وکسبوسعهتمنظوربهتهدید،بهنسبتفرصتوقوت،بهنسبتضعفنقاطباالترضریببهباتوجه
بهردهاراهباین.می گرددپیشنهاد(حداکثر-حداقل)انطباقیراهبردهایفردیس،شهرستانکشاورزیکارهای

.فرصت هاستافزایشوضعفنقاطکاهشدنبال
صنعتیکشاورزیبرتاکیدبامقیاسکوچکواحدهایدرتولیدبرتمرکز
شهریکشاورزیتوسعهبرتمرکز
ایتوسعههایبرنامهاجرایبرایکشاورزیاراضیصاحبدولتیهایسازمانمشارکتجلب
باالافزودهارزشباوخاصمحصوالتتولیدرویکرداتخاذ
شهریبافتدرشدهواقعطیورواحدهایبرایجایگزینمعیشتمعرفی
شهرستانکشاورزیخدماتیمراکزوکشاورزیسازمانتقویت
الگویزاپیرویبرایزمینصاحبدولتیمراکزونهادهایموجودظرفیتهایازنهادمندومناسباستفاده

کشت
ندعالقمگذارانسرمایهبهشهرستانکشاورزیبخشدرگذاریسرمایههایفرصتنظامندمعرفی

دامانی،باغبهایحوزهترتیببهحاضرحالدرفردیسشهرستاندرکهگردیدمشخصیافته هابراساس
اختیارردرانخستهایرتبهبرداربهرهتعدادوتولیدمیزانلحاظازخانگیمشاغلوگلخانهوآبزیانوطیور
.دارد

درباتان،شهرسدرموجودارزشهایزنجیره کنندهتکمیلکارهایوکسبشناساییمنظوربهمطالعهایندر
یت هایاولو«اجراسهولت»و«بردارانبهرهپذیرش»،«بازارشرایط»،«طبیعیشرایط»معیارهایگرفتننظر
هرستانشدرموجودزنجیره هایکنندهتکمیلکارهایوکسبتوسعهوسرمایه گذاریاولویت هایعنوانبهزیر

؛می شودپیشنهاد
شهریکشاورزی
خانگیمشاغلیاخانگیکارهایوکسب
لوکسوخاصمحصوالتتولید
زراعیمحصوالتوصیفیوسبزیبذورتولید
شدهگواهییاشدهاصالحنهال هایتولید
کشاورزیمحصوالتفروشبازارچه
هوشمندومدرنگلخانه های
زینتیتولیدماهیان
مقیاسکوچککشاورزیتکمیلیوتبدیلیصنایع
کشاورزیمدرنآالتماشینوادواتتولید
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شهرستاناز139۶سالابتدایازفردیس.استفردیسشهرستانمرکزوالبرزاستانشهرهایجملهازفردیس
.اشدمی بمستقلشهرداریوفرمانداریدارایاکنونوشدشهرستانبهتبدیلوشدهجداکرجشهرداریو

دودارایکیلومترمربع،77مساحتباشهرستاناین.داردقرارالبرزاستانشرقیجنوبکیلومتری10فردیس
.می باشدسکنهدارایآبادی7و(دشتمشکینوفردیس)شهردو،دهستانچهاربخش،
ده شاخیرسال هایدرآنتوسعهموجبکرج-تهرانآزادراهوترانزیتجادهکناردرشهرستانایناستقرار

ازوباشدمینفرهزار500بابرابر1395سالمسکنونفوسعمومیسرشماریبراساسآنجمعیت.است
اینتاییروسجمعیتوروستاتعداد.می باشدکشورشهرینقاطترینپرتراکمازیکیجمعیت،تراکملحاظ

.استشدهشناساییکشاورزیبردارهبهر2951شهرستانایندردرمجموعوبودهمحدودشهرستان
میزانسطمتوباسردنسبتاً هایزمستانوخشکوگرمهایتابستانباخشکنیمههوایوآبدارایفردیس
دامی،تولیداتبه؛توانمیمنطقهاینکشاورزیمهممحصوالتجملهاز.باشدمیمیلیمتر250حدودبارندگی

.کرداشارهنهالونشاءوگوجهآلو،گیالس،گالبی،سیب،شلیل،هلو،میوهباغاتجو،،گندم
واحد20زنبورعسل،واحد2۶دامداری،واحد28دارایشهرستانایننیزکشاورزیکارهایوکسبلحاظاز

طاایورپرورشواحد5وگلخانهواحد10،تکمایلیوتبدیلیصنایعواحد5شیالت،واحد5خانگی،مشاغل
.می باشد

10

28

5 5 5

2۶
20

0
5

10
15
20
25
30

اد
عد

ت

کسب و کارهای کشاورزی موجود در شهرستان فردیسوضعیت -1نمودار 
(1399)سازمان جهاد کشاورزی استان البرز : منبع

فردیسمعرفی شهرستان 
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فردیسنقاط قوت شهرستان 

سواتتحلیلازشهرستانکشاورزیکارهایوکسبتهدیدوفرصتضعف،قوت،نقاطشناساییمنظوربه
تهدیدهاو(O)هافرصت،(W)ضعفنقاط،(S)قوتنقاطکلماتمخفف،(SWOT)سواتکلمه.شداستفاده

(T)تهدیدوفرصتنقاط.می شودطبقه بندیدرونیوبیرونیعواملدستهدوبهمجموعدرتحلیلاین.است
زندهساادغامازکهدارنداشاره(بخشواحد،)داخلیعواملبهضعف،وقوتنقاطوبودهخارجیعواملبهمربوط

.یافتدستمؤثرهایراهبردبهمی توانها،آن
جمعیتینکانو»کهدادنشانکشاورزیکارهایوکسبلحاظازفردیسشهرستانقوتفضایتحلیلنتایج

دولتی،مراکزوجود»پاسخگویان،توسطگزارشدرصد100با«(مناسبمصرفبازار)منطقهدرباالبسیار
راه هایبهدسترسی»ودرصد75با«وسیعاراضیبودنداراباکشاورزیزیادآموزشیوتحقیقاتی
مطروحهمواردسایر.بودندشهرستانقوتنقاطمهمتریندرصد75با«پیامفرودگاههمچنینومواصالتی

.استشدهدادهنشان(2)نموداردرپاسخگویانتوسط

فردیس قوت شهرستان نقاط : 2نمودار

0 20 40 ۶0 80 100

(ببازار مصرف مناس)کانون جمعیتی بسیار باال در منطقه 

…ی با وجود مراکز دولتی، تحقیقاتی و آموزشی زیاد کشاورز

دسترسی به راه های مواصالتی و همچنین فرودگاه پیام

وجود کشاورزان پیشرو و سطح سواد باالی کشاورزان

نزدیکی به مرکز استان

وجود زنان توانمند و کارآفرین
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فردیسنقاط ضعف شهرستان 

اراضیبودنکم»کهدادنشانکشاورزیکارهایوکسبلحاظازفردیسشهرستانضعفنقاطتحلیلنتایج
افتبوکشاورزیاراضیکمبسیارفاصله»پاسخگویان،توسطگزارشدرصد100با«دسترسدرکشاورزی

مواردسایر.بودندشهرستانضعفنقاطمهمتریندرصد88با«اراضیاجارهباالبودن»ودرصد100با«شهری
.استشدهدادهنشان(3)نموداردرپاسخگویانتوسطمطروحه

فردیس نقاط ضعف شهرستان : 3نمودار

0 20 40 ۶0 80 100

کم بودن اراضی کشاورزی در دسترس

فاصله بسیار کم اراضی کشاورزی و بافت شهری

باالبودن اجاره اراضی

پایین بودن حجم تولیدات و تنوع آن در شهرستان

نیاز به تامین نهاده ها از سایر شهرهای استان

ها و اصناف کشاورزانضعف تشکل

ضعف برنامه های حمایتی دولت از کشاورزان

توجیه اقتصادی کم فعالیت های کشاورزی و دامداری

100
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فردیسنقاط فرصت شهرستان 

بهنزدیکی»کهدادنشانکشاورزیکارهایوکسبلحاظازفردیسشهرستانفرصتنقاطفضایتحلیلنتایج
ارائهامکان»پاسخگویان،توسطگزارشدرصد88با«قزوینوتهرانکرج،بزرگشهرهایمصرفبازار

کارگروجود»ودرصد75با«کنندگانمصرفبهواسطهبدونومستقیمصورتبهکشاورزیمحصوالت
همطروحمواردسایر.بودندشهرستانفرصتنقاطمهمتریندرصد۶2با«منطقهدرکارجویایکشاورزیماهر
.استشدهدادهنشان(4)نموداردرپاسخگویانتوسط

فردیس فرصت شهرستان نقاط : 4نمودار

0 50 100

ننزدیکی به بازار مصرف شهرهای بزرگ کرج، تهران و قزوی

…دون امکان ارائه محصوالت کشاورزی به صورت مستقیم و ب

وجود کارگر ماهر کشاورزی جویای کار در منطقه 

آب و هوای مناسب برای کشاورزی

نزدیکی به بازار بزرگ مصرف کرج و پایتخت

…وجود و تمایل سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در بخش
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فردیسنقاط تهدید شهرستان 

مناطقعهتوس»کهدادنشانکشاورزیکارهایوکسبلحاظازفردیسشهرستانضعفنقاطتحلیلنتایج
خردشدن»پاسخگویان،توسطگزارشدرصد100با«دامیواحدهایوکشاورزیاراضیبهورودوشهری
با«اراضیکاربریتغییروساختمانبخشدرزمینباالیافزودهارزش»ودرصد75با«باغاتواراضی

دادهنشان(5)نموداردرپاسخگویانتوسطمطروحهمواردسایر.بودندشهرستانضعفنقاطمهمتریندرصد75
.استشده

۰ ۲۰ ۴۰ ۶۰ ۸۰ ۱۰۰

توسعه مناطق شهری و ورود به اراضی کشاورزی و واحدهای دامی

خردشدن اراضی و باغات

یارزش افزوده باالی زمین در بخش ساختمان و تغییر کاربری اراض

یط قوانین و مقررات سخت و پیچیده دریافت مجوزها خصوصاً از مح

زیست

کم شدن منابع آب در دسترس
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فردیس تهدید شهرستان نقاط : 5نمودار 
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یکشاورزکارهایوکسبسرمایه گذاری(تهدیدوفرصت)بیرونیو(ضعفوقوت)درونیفضایمقایسه
+(0/30)و(-0/44)نهاییضریبباترتیببهبیرونی،ودرونیمحیطفضایکهدادنشانفردیس،شهرستان

همچنین،.دهستنغالبتهدیدبیرونیمحیطدروضعفنقاطدرونی،محیطدربه عبارتی.می باشدمنفیومثبت
ازبیشبیرونیایفضبهمبتالمسائلبه عبارتی.استبیشتردرونیعواملبهنسبتبیرونیعواملنسبیاهمیت
بهنتایجبهباتوجه.(۶نمودار)می باشدبیرونیفضایدربیشترچالشکهاستمفهومبدانایناست؛درونیفضای
.می گرددهادپیشن(حداکثر-حداقل)انطباقیراهبردهایفردیس،شهرستانکشاورزیکارهایوکسبتوسعهمنظور

.فرصت هاستافزایشوضعفنقاطکاهشدنبالبهراهبردهااین

قوت

ت
فرص

ضعف

ید
هد

ت

راهبردهای انطباقی 
حداکثر-حداقل 

فردیستحلیل فضای توسعه سرمایه گذاری کسب و کارهای کشاورزی شهرستان

فردیسهای راهبردی توسعه کسب و کارهای کشاورزی شهرستان اولویت : ۶نمودار 
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نقاط درونی

ضعف
oکم بودن اراضی کشاورزی در دسترس
oافت فاصله بسیار کم اراضی کشاورزی و ب

شهری
oباالبودن اجاره اراضی
oر پایین بودن حجم تولیدات و تنوع آن د

شهرستان
o نیاز به تامین نهاده ها از سایر شهرهای

استان
oها و اصناف کشاورزانضعف تشکل
o ضعف برنامه های حمایتی دولت از

کشاورزان
oورزی توجیه اقتصادی کم فعالیت های کشا

و دامداری

قوت
oکانون جمعیتی بسیار باال در

(بازار مصرف مناسب)منطقه 
oو وجود مراکز دولتی، تحقیقاتی

باآموزشی زیاد کشاورزی
دارابودن اراضی وسیع

oهای مواصالتی ودسترسی به راه
همچنین فرودگاه پیام

o وجود کشاورزان پیشرو و سطح
سواد باالی کشاورزان

oنزدیکی به مرکز استان

oوجود زنان توانمند و کارآفرین

فردیسحفظ و توسعه سرمایه گذاری کسب و کارهای کشاورزی راهبردهای 
فرصت

o نزدیکی به بازار مصرف شهرهای بزرگ
کرج، تهران و قزوین

oامکان ارائه محصوالت کشاورزی به صورت
مستقیم و بدون واسطه به مصرف 

کنندگان
o وجود کارگر ماهر کشاورزی جویای کار در

منطقه 
oآب و هوای مناسب برای کشاورزی
o نزدیکی به بازار بزرگ مصرف کرج و

پایتخت
o وجود و تمایل سرمایه گذاران به سرمایه

گذاری در بخش کشاورزی شهرستان

ی
ط بیرون

نقا

تهدید
oو توسعه مناطق شهری به اراضی کشاورزی

واحدهای دامی
oخردشدن اراضی و باغات
o ارزش افزوده باالی زمین در بخش

ساختمان و تغییر کاربری اراضی
oت قوانین و مقررات سخت و پیچیده دریاف

مجوزها خصوصاً از محیط زیست
oکم شدن منابع آب در دسترس
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ن
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تیتمرکز بر تولید در واحدهای کوچک مقیاس با تاکید بر کشاورزی صنع

تمرکز بر توسعه کشاورزی شهری

دولتی صاحب اراضی کشاورزی برای اجرای سازمان های جلب مشارکت 

ایتوسعه برنامه های 

اتخاذ رویکرد تولید محصوالت خاص و با ارزش افزوده باال

معرفی معیشت جایگزین برای واحدهای طیور واقع شده در بافت شهری

تقویت سازمان کشاورزی و مراکز خدماتی کشاورزی شهرستان

موجود نهادهای و مراکز دولتی ظرفیت های استفاده مناسب و نهادمند از 
صاحب زمین برای پیروی از الگوی کشت 

ه در بخش کشاورزی شهرستان بفرصت های سرمایه گذاری معرفی نظامند 
سرمایه گذاران عالقمند

قیم و طراحی شبکه مراکز مستقیم ارائه محصوالت کشاورزی به صورت مست
مبتنی بر گردشگری کشاورزی

فردیستحلیل فضای توسعه سرمایه گذاری کسب و کارهای کشاورزی شهرستان
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.بودنخستوحلهدرشهرستانغالبکشاورزیکاریوکسبهایحوزهشناساییحاضرمطالعهاهدافازیکی
مشخصد،شحاصلخصوصیبخشفعاالنوکارشناساننظراتبررسیباکهمطالعهازحاصلیافته هایبراساس

سیب،گیالس،دار،هستههایمیوه)باغبانیهایحوزهترتیببهحاضرحالدرفردیسشهرستاندرکهگردید
وسبزی)خانگیمشاغلوگلخانهو(زینتیماهیانوسنگیندام)آبزیانوطیوردام،(علوفهتولیدونهالستان

دررانخستهایرتبهبرداربهرهتعدادوتولیدمیزانلحاظاز(بسته بندیحوزهخانگیمشاغلزینتی،گل هایصیفی،
.دارداختیار

حوزه های کسب و کاری غالب شهرستان فردیس : 8نمودار 

حوزه های کسب و کاری غالب شهرستان

حوزه 
باغبانی

دام، حوزه 
طیور و آبزیان

گلخانه و حوزه 
مشاغل خانگی

هسته دار، میوه های -1
گیالس، سیب

نهالستان-2
علوفه-3

دام سنگین-1
ماهیان زینتی-2

سبزی و صیفی-1
گل های زینتی-2
مشاغل خانگی -3

(سته بندی)ّ
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دراغبانیبوزراعتحوزهکهدادنشانشهرستانخصوصیبخشصاحبنظرانوکارشناساننظراتبندیجمع
وطبیعیحاظلازمنقطهدرموجودشرایطبهباتوجهعبارتیبه.داردقرارشهرستانکاریوکسبتوسعهاولاولویت

بذورانواعتولید»مانندباغبانیوزراعتحوزهکشاورزیکارهایوکسببرویژه ایتاکیدبایدآیندهدراقتصادی
F1،انه ایگلخمحصوالت»مانندآالتماشینوگلخانهحوزه،«نهالستانوصیفیوسبزیشهری،کشاورزی

اگیخاناامشاغل»مانندخانگیمشاااغلحوزههمچنین«کشاورزیمدرنآالتماشینتولیدوویژهولوکس
گردد«کشاورزیمحصوالتبازارچهوزینتیماهیانفرآوری،وبندیبسته

و کاری غالب شهرستان فردیس های اولویت دار کسب حوزه :  9نمودار 

سرمایه گذاریحوزه های اولویت دار کسب وکار برای 

F1تولید انواع بذور 
کشاورزی شهری
سبزی و صیفی

نهالستان

زراعت 
و 

باغبانی

محصوالت گلخانه ای لوکس و ویژه
تولید ماشین آالت مدرن کشاورزی

گلخانه
و ماشین 

آالت

مشاغل خانگی بسته بندی و فرآوری
ماهیان زینتی

بازارچه محصوالت کشاورزی

مشاغل 
خانگی
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نظردربا،شهرستاندرموجودارزشهایزنجیرهکنندهتکمیلکارهایوکسبشناساییمنظوربهمطالعهایندر
بهرزیاولویت های«اجراسهولت»و«بردارانبهرهپذیرش»،«بازارشرایط»،«طبیعیشرایط»معیارهایگرفتن
شود؛میپیشنهادشهرستاندرموجودهایزنجیرهکنندهتکمیلکارهایوکسبعنوان

وسبزیوربذتولیدلوکس،وخاصمحصوالتتولیدخانگی،مشاغلیاخانگیکارهایوکسبشهری،کشاورزی
،کشاورزیمحصوالتفروشبازارچهشده،گواهییاشدهاصالحنهال هایتولیدزراعی،محصوالتوصیفی

ادواتتولیدومقیاسکوچککشاورزیتکمیلیوتبدیلیصنایعزینتی،تولیدماهیانهوشمند،ومدرنگلخانه های
کشاورزیمدرنآالتماشینو

پیشنهادات تکمیل کننده زنجیره کسب و کارهای موجود

100از : اولویتنمره *
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وشهرهاشدنصنعتیوگسترش
آنها،درسازوساختروزافزونافزایش
ذاغبهنیازمانندعواملیتاشدهموجب

واکولوژیکیواقتصادینیازهایو
نیازراستاهماندرومحیطیزیست

بهرهاشهدربیشترسبزینگیبهمبرم
سفردیشهرستان.شوداحساسشدت
یتیجمعکانون هایتراکم ترینپرازیکی

بهجهتوباشهرستاناین.استکشوردر
وکشاورزیاراضیمیزاندرمحدودیت

ازشهرنشینیگسترشورشدوباغی
توسعهبرایمستعدمناطقجمله

ایندر.استشهریکشاورزی
وشهریجمعیترشدشهرستان،

افزایشغذایی،موادبهنیازافزایش
گروه هایافزایششهرنشین،جمعیت
ونوینروش هایبهنیازکننده،مصرف

یضرورراکشاورزیتولیداتجایگزین
.استساخته

ازاستفادهباشهریکشاورزیدر
دیوارها،بام ها،پشتمانندفضاهایی
وپنجره هامقابلفضایبالکن ها،

ریشهفضایازقسمتیدادناختصاص
رضتیفتوانمیمثمروزینتیگیاهانبه

جهتفضاازمفیدتراستفادهبرای
ومیعممشارکتباغذاتولیدوکشاورزی

.ساختمحیارا

کشاورزی شهری: اولویت اول

90%

90%

85%
پذیرش بهره برداران

80%

بازار

*شرایط طبیعی 

سهولت اجرا

100از : نمره هر شاخص*
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هکاستمشاغلیازیکیکشاورزی
زمینه هایدررابسیاریافرادمی تواند
ردباالییاهمیتوگیردبکارمختلف

کاریبیکردنکموخانوادهاقتصادزمینه
بهتوجهباامروزه.داردکشوردر

وطرفیکازشهرنشینیگسترش
کارهایوکسبراه اندازیباالیهزینه

ابتوانمیمقیااس،بزرگومتوسط
ایوشهریکوچکفضاهایازبهره گیری
وبکستوسعهورشدزمینهروستایی،

.نمودفراهمراکشاورزیکارهای
متراکبهتوجهبافردیسشهرستان
تاییروسوشهریبافتدرباالجمعیتی

وسعهتبرایباالییبسیارظرفیتازخود،
.استبرخوردارکارهاوکسبنوعاین

تاییروسکارآفرینزنانتوانازبهره گیری
عهتوسمزیت هایازدیگریکیشهریو

شهرستاندرکارهاوکسبنوعاین
بودکمکهنمودتوجهبایدالبته.است

مجوزهایدریافتدرمشکلسرمایه،
روشفبازاربهدستیابیدردشواریالزم،

وبکسنوعاینتوسعهموانععنوانبه
بامی توانکهاستمطرحکارها

ارآن هاحلشرایطمنسجمبرنامه ریزی
تانشهرسشرایطبهباتوجه.آوردفراهم

وفرآوریهمچااونخانگیمشاغل
وغالتوسبزیجاتانواعبسته بندی
یبسته بندوکردنخشکخشکبار،

واعانبسته بندیوتولیدمیوه،انواع
گیاهانفراورده هایتولیدترشیجات،
توصیاهعاسالفرآوریودارویااای

.گرددمی

مشاغل خانگی:  دوماولویت 

80%

80%

80%
پذیرش بهره برداران

85%

بازار

*شرایط طبیعی 

سهولت اجرا

100از : نمره هر شاخص*
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وعجیبمیوه هاینشانوردمی شودعادیمیوه هایکناردرروزهااین
هعرضفروشگاه هاخریدقفسهدراستسالیچندکهکردپیداراغریبی

وبزیجاتسانواعهمچنین.دارنداستواییهویتیغالباًکهمحصوالتی.می شوند
نای.می خورندچشمبهبازاردرمتداولمحصوالتبامتفاوتصیفی جات
بهروزودشمیتولیدشهریمرفه نشینقشرمصرفبرایعموماً کهمحصوالت

بهتوجهبافردیسشهرستان.می بینندخودرویپیشدررابزرگ تریبازارروز
دموجومحدودیت هایهمچنینوکرجوتهرانبزرگمصرفبازاربهنزدیکی

ایندتولیبرایمناسبیبسیارشرایطکشاورزی،اراضیبهدسترسیدر
درخودماهیتبهتوجهبامحصوالتاین.داردلوکسوخاصمحصوالت

ازاریابیبصورتدرومی باشندتولیدقابلگلخانه ایغالباًکوچکترفضاهای
محصوالتلیدتوبهنسبتکشاورزبرایباالتریبسیاردرآمدمی توانندمناسب،
صوالتمحاانوعاینکشاتالگویتوسااعهالبته.بیاوردارمغانبهمتداول

وضعیتهکشوندتولیدمحصوالتیتاشودانجامدقتواحتیاطبامی بایست
لیدتوراستاهمیندر.باشدکردهایجادراامکاناینشهرستانهواییوآب

ولیدت،...ورنگیهایفلفلمانندخاصصیفی جاتانواعمانندمحصوالتی
میوه هایازبرخیتولیدکناردرخاصزینتیگل هایانواعتولیدکورن،بیبی

. گرددمیتوصیهپاپایایاوفیسالیسبری،انواعماننداستوایییاخاص

تولید محصوالت خاص و لوکس:  سوماولویت 

80%

90%

75%
پذیرش بهره برداران

70%

بازار

*شرایط طبیعی

سهولت اجرا

100از : نمره هر شاخص*
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تولید بذور سبزی و صیفی و محصوالت زراعی:  اولویت چهارم

80%

90%

65%
پذیرش بهره برداران

50%

بازار

*شرایط طبیعی 

سهولت اجرا

زیادمالیگردشباوروبه رشدوبزرگصنعتیجهاندربذرصنعت
واشتغال زاییقابلیتدلیلبهسبزیوصیفیبذرتولیدصنعت.است

برخوردارویژه ایاهمیتازهمایراندرزیاد،اقتصادیبهره وری
دادتعانحصاردردنیاتمامدرسبزیوصیفیبذرتولید.است

چهارمیکتقریبا.استچندملیتیشرکت هایازمحدودی
صیفیوسبزیمحصوالتکشوردرشدهتولیدکشاورزیمحصوالت

وسبزیبذورحوزهدرنیزایراندروابستگیشدیدترینواست
وخارجیصیفیوسبزیبذورتمامتقریباکهطوریبه.استصیفی

ابلغیرقعملکردافزایشدرشدهاصالحبذورنقش.استوارداتی
بذورانواعزا.استژنتیکبذرتولیدبرایفاکتورمهمترین.استانکار

ارقام،opشدهاصالحبذرهایکشاورزان،بومیبذرهایبهمی توان
.کرداشارههیبریدبذورودگرگشنگیاهانخالص
اامداردباالییتخصصوتکنولوژیبهنیازبذرتولیداگرچه

وزراعییتباکیفبذورتولیدظرفیتشهرستانبرترتولیدکنندگان
یازنامراینتوسعهبرای.دارندحمایتصورتدرراصیفیوسبزی
شپذیروترویجدرخصوصتخصصی،وفنیحمایتضمناست

کانامباورپذیری.نموداقداموبرنامه ریزینیزکشاورزانتوسطآن
تولیدزمینهدردانش بنیانشرکت هایتشکیلشهرستان،دربذرتولید

ایجادنباتات،اصالحدانشباالیسطحبودندارابابذر
بنیاندانششرکت هایدسترسیبذر،تولیدبرایالزمزیرساخت های

باکاریهموارتباطکافی،پالسمژرمکردنفراهمژنتیکی،منابعبه
ولیدتفنیدانشکردنواردوبذرتولیدزمینهدربزرگشرکت های

بزیسوصیفیبذرتولیدالزاماتازبومیامکاناتبهتوجهوبذر
بذرولیدتقویصنعتایجادبهنویندانشازاستفادهباکههستند

.انجامدمی

100از : نمره هر شاخص*
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تولید نهال های اصالح شده و گواهی شده: اولویت پنجم

80%

70%

70%
پذیرش بهره برداران

70%

بازار

شرایط طبیعی 

سهولت اجرا

جملهازباغیمحصوالتتولیدات
وبرزالاستانکشاورزیتولیداتمهمترین
حاصالوبهبود.استفردیسشهرستان

باغاتاحداثکناردرموجودمیوهباغات
ازهبهیناستفادهبرعالوهمتراکمومدرن
مددرآافزایشباعثموجودطبیعیمنابع

درسرمایه گذاریبهآنهاتمایلوکشاورزان
کیفیتافزایش.شدخواهدبخشاین

کهیافتخواهدتحققوقتیباغیمیوه های
وفنیاصولکاملرعایتبامیوهباغات

تکاشوباغبانیجدیدفنونبکارگیری
واریته هایازومرغوبوسالمنهال های

.شوندمدیریتواحداثشدهاصالح
ادیاقتصویکنواختسالم،باغ هایاحداث
الزمزمینه هایکهمی شودمیسرزمانی
اصالتدارایوسالمنهالتولیدبرای

وبمصاستاندارد هایبامطابقوژنتیکی
وجودشرایطایندر.شودفراهم

ال هاینهانواعتولیدومعتبرنهالستان های
ربسیانقششدهگواهیوشدهاصالح
هبفردیسشهرستان.داشتخواهدمهمی
یباغتولیداتمرکزبهنزدیکیواسطه
تقاضایوجودوطرفیکازاستان

ازمنطقهدرموجودویالهایومساکن
تولیدرکاوکسبایجادبرایباالییظرفیت

نهال هایانواعتولید.استبرخوردارنهال
دماننجدیدوخاصمیوه هایرویشی،پایه

دارویی،گیاهاننهال هایبری،نهال های
رعایتباپرمحصولوپاکوتاهنهال های

لحاظازمی تواندالزماستانداردهای
قهمنطایندرسودآورفعالیتیاقتصادی

.باشد

100از : نمره هر شاخص*
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اولویت های کسب و کار و فرصت های

سرمایه گذاری در بخش کشاورزی

شهرستان چهارباغ
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1ودهستان4بخش،2شاملچهارباغشهرستان.استالبرزاستانجدیدشهرستان هایجملهازچهارباغشهرستان
شهرستاناین.می باشدجمعیتنفر77٬409دارای،1395سالدرایرانآمارمرکزسرشماریبراساسواستشهر

محوررصادکشاورزیویژهقطببهتبدیلمسیردرتواندمیباغیوکشاورزیباالیهایظرفیتازبرخورداریبا
ومیوهباغاتوجودهمچنینوکشاورزیمحصوالتانواعکشتتنوعبامزروعیاراضیوجود.برداردگامالبرزاستان

شهرستانایندهشموجبکهمحصوالتسایروزینتیهایگلکنندهتولیدهایگلخانهکثیریتعدادفعالیتویژهبه
.باشدپامچالهایگلپرورشمهدوالبرزاستانگیاهوگلقطبعنوانتحت

کاروبکساولویت هایاجتماعی،واقتصادیطبیعی،محدودیت هایوظرفیت هاویژگی ها،بهباتوجهمطالعهایندر
بهابتدادرهمماینبهدستیابیمنظوربه.شدتدوینچهارباغشهرستانکشاورزیبخشدرگذاریسرمایههایفرصتو

وفرصتف،ضعقوت،نقاطبهتوجهباوپرداختهشهرستانموجودکارهایوکسبوکشاورزیموجودوضعشناسایی
وشاورزیککارهایوکسبهایاولویتشناسایی.شدشناساییکشاورزیکارهایوکسبتوسعهراهبردهایتهدید،
بودهربردیکامطالعهاین.بودمطالعهایندیگراهدافجملهازمنطقهارزشزنجیرهکنندهتکمیلفناورانههایاولویت

وانکارآفرینهمچنینودولتیبخشنظرانصاحبومدیرانبامصاحبهآماری،منابعوهاگزارشازآناطالعاتو
.آمددستبهمنطقهپیشروکشاورزان

شهرستان؛قوتنقاطمهمترینکهدادنشاننتایج
استانبزرگراهیواصلیمواصالتیهایراهبهدسترسی
کشاورزانوبردارانبهرهباالینسبتبهعلمیسطح
منطقههواییوآبشرایطواقلیمبودنمناسب
دامیوزراعیتولیدیمحصوالتباالیتنوع
منطقهدرکشاورزیمناسبزیرساخت هایوجود

شهرستان؛ضعفنقاطمهمترین
باغاتواراضیبودنخرد
دسترسدراراضیمیزانبودنمحدود
واسطهبهتولیداتفروشوبازاربهمحصوالتمستقیمعرضهبودنمحدود
کشاورزیاراضیضرربهمسکونیوشهریفضاینامتناسبتوسعه
کشاورزیتکمیلیوتبدیلیوصنعتیمراکزبودنکم

شهرستان؛فرصتنقاطمهمترین
پیامآزادمنطقهوفرودگاهبهآساندسترسی
شهرستانتوسعهورشدبهتوجهوشهرستانبهشدنتبدیل
ساوجبالغومنطقهدرمهمصنعتیشرکت هایوبرندهاوجود
کشاورزیگردشگریشرایطبودنمهیاوباالبسیارسبزفضای
زینتیگیاهوگلخصوصاًگلخانه ایمحصوالتتولیدقطب

:شهرستانتهدیدنقاطمهمترین
گذشتهدرخصوصاًکشاورزیاراضیکاربریتغییرواراضیباالیافزودهارزش
ساختمانبخشدرزمینافزودهارزشبامقایسهدرسودآوریلحاظازکشاورزیپایینقدرت
اراضیکاربریتغییرازجلوگیریخصوصدررسانخدماتاداراتضعف
زینتیگیاهوگلمحصوالتگلخانه ایباکیفیتوباالتولیدات
کشاورزیاراضیبهورودوشهرنشینیحومهگسترش

چکیده مدیریتی
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تان چهارباغ، با توجه به باال بودن ضرایب نقاط قوت و تهدید به منظور توسعه کسب و کارهای کشاورزی شهرس
زیر پیشنهاد می گردد؛( حداقل-حداکثر)راهبردهای اقتضایی

یغاتتبلوبرندسازیوزینتیگیاهانوگلبرتاکیدباگلخانه ایتولیدنظامهدفمندتوسعه
تولیدعرصهازنشدنخارجبرایخانگیمقیاسکوچکواحدهایدرتولیدزمینهکردنفراهم
شگریگردبرمبتنیومستقیمصورتبهکشاورزیمحصوالتارائهمستقیممراکزشبکهطراحی

کشاورزی
گلخانه ایمدرنشهرک هایتوسعه
اراضیریکاربتغییرعدممنظوربهالزمقوانینوضعوحقوقیمناسبسازوکارهایسختوسفتاعمال

کشاورز
منطقهبزرگهایشرکتجواردرکشاورزیصنعتیواحدهایایجادبهتمرکزوتوجه
مندعالقگذارانسرمایهبهشهرستانکشاورزیبخشدرگذاریسرمایههایفرصتنظامندمعرفی
برایمنطقهطشرایبامتناسبکشتالگویارائههمچنینآبیاری،نوینشیوه هایازاستفادهبهتوصیه

کشاورزان
وآماروخصوصیبخشفعاالنوکارشناساننظراتبررسیباکهمطالعهازحاصلیافته هایبراساس

میوه)یباغبانهایحوزهترتیببهحاضرحالدرچهارباغشهرستاندرکهگردیدمشخصشدحاصلاطالعات
شاخهلگوزینتیمحصوالت)گلخانهحوزه،(صیفیوسبزیونشاءونهالسیب،گیالس،دار،هستههای

تعدادودتولیمیزانلحاظاز(کلزاویونجهجو،وگندم)زراعتحوزهو(فرنگیتوتوصیفیوسبزیبریده،
.دارداختیاردررانخستهایرتبهبرداربهره

درباتان،شهرسدرموجودارزشهایزنجیرهکنندهتکمیلکارهایوکسبشناساییمنظوربهمطالعهایندر
یت هایاولو«اجراسهولت»و«بردارانبهرهپذیرش»،«بازارشرایط»،«طبیعیشرایط»معیارهایگرفتننظر
شود؛میپیشنهادشهرستاندرموجودزنجیره هایکنندهتکمیلکارهایوکسبعنوانبهزیر
زینتیگیاهانوگلتولیدگلخانه
ویژهولوکسمحصوالتتولیدگلخانه هایوهوشمندومدرنگلخانه های
متراکمومدرنباغات
مقیاسمتوسطوکوچکتکمیلیوتبدیلیصنایع
کشاورزیگردشگری
وککلینیزیستیهاینهادهتولیدبافت،کشتمانندبنیاندانشوفناورانهکارهایوکسب...
کشاورزیخدماتوکاالمستقیمعرضهمراکزتوسعهوایجاد
خاصدرختاننهال هایانواعتولید
صنعتیقارچپرورشوتولید
زراعیمحصوالتوصیفیوسبزیبذورانواعتولید
کشاورزیضایعاتتبدیلواحدهای
اسبپرورشمرکز

چکیده مدیریتی



اغدر شهرستان چهاربسطح زیرکشت و تولید محصوالت زراعی و باغی وضعیت -1جدول
(1399)سازمان جهاد کشاورزی استان البرز : منبع

معرفی شهرستان چهارباغ

ساوجبالغسیسیاتقسیماتحوزهدرسابقاًکهاستالبرزاستانجدیدشهرستان هایجملهازچهارباغشهرستان
2شاملچهارباغشهرستان.رسیددولتهیئتتصویببه1399آذر1۶تاریخدرشهرستاناینایجاد.بود

نفر77٬409دارای،1395سالدرایرانآمارمرکزسرشماریبراساسواستشهر1ودهستان4بخش،
بهتبدیلیرمسدرتواندمیباغیوکشاورزیباالیهایظرفیتازبرخورداریباشهرستاناین.می باشدجمعیت

والتمحصانواعکشتتنوعبامزروعیاراضیوجود.برداردگامالبرزاستانمحورصادرکشاورزیویژهقطب
وزینتیهایگلکنندهتولیدهایگلخانهکثیریتعدادفعالیتویژهبهومیوهباغاتوجودهمچنینوکشاورزی

هایگلپرورشمهدوالبرزاستانگیاهوگلقطبعنوانتحتشهرستاناینشدهموجبکهمحصوالتسایر
جایودخدررانایابپرندهگونهصدهاکهاستدیدنینقاطجملهازنیزباغچهارپرندگانباغ.باشدپامچال

جملهزاقطارریلوپیاماقتصادیویژهمنطقهوفرودگاهبهچهارباغشهرستاننزدیکدسترسی.استداده
رستانشه.استآوردهفراهمچهارباغدرکشاورزیاقتصادیویژهمنطقهایجادبرایراشرایطکهاستمزایایی
اینمهممحصوالتجملهاز.استباغیاراضیهکتار4000وزراعیاراضیهکتار2411دارایچهارباغ

ویفیصوسبزیعلوفه ای،ذرتجو،کلزا،گندم،زینتی،گیاهوگلباغی،محصوالتبهمی توانشهرستان
.کرداشارهطیورودامیمحصوالت

زراعت

سطح زیر کشت 
(هکتار

2411

باغبانی

سطح زیر کشت 
(هکتار)

4000.4

80159(تن)تولید ۶8193(تن)تولید 
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سواتلیلتحازشهرستانکشاورزیکارهایوکسبتهدیدوفرصتضعف،قوت،نقاطشناساییمنظوربه
و(O)هافرصت،(W)ضعفنقاط،(S)قوتنقاطکلماتمخفف،SWOT))سواتکلمه.شداستفاده
فرصتطنقا.می شودطبقه بندیدرونیوبیرونیعواملدستهدوبهمجموعدرتحلیلاین.است(T)تهدیدها

ازهکدارنداشاره(بخشواحد،)داخلیعواملبهضعف،وقوتنقاطوبودهخارجیعواملبهمربوطتهدیدو
.یافتدستمؤثرهایراهبردبهمی توانها،آنسازندهادغام

بهترسیدس»کهدادنشانکشاورزیکارهایوکسبلحاظازچهارباغشهرستانقوتفضایتحلیلنتایج
هبعلمیسطح»پاسخگویان،توسطگزارشدرصد100با«استانبزرگراهیواصلیمواصالتیراه های
هواییوآبشرایطواقلیمبودنمناسب»ودرصد80با«کشاورزانوبردارانبهرهباالینسبت
نمودارردپاسخگویانتوسطمطروحهمواردسایر.بودندشهرستانقوتنقاطمهمتریندرصد80با«منطقه

.استشدهدادهنشان(1)

نقاط قوت شهرستان چهارباغ : 2نمودار

0 20 40 ۶0 80 100

دسترسی به راه های مواصالتی اصلی و بزرگراهی استان

سطح علمی به نسبت باالی بهره برداران و کشاورزان

مناسب بودن اقلیم و شرایط آب و هوایی منطقه

تنوع باالی محصوالت تولیدی زراعی و دامی

وجود زیرساخت های مناسب کشاورزی در منطقه

صرفنزدیکی به کالنشهرهای کرج و تهران به عنوان بازارهای بزرگ م

وجود خاک حاصلخیز و آب باکیفیت

ضریب مکانیزاسیون مناسب کشاورزی منطقه

100
80
80

۶0
۶0

40
40
40

درصد پاسخگویان

ارد
مو

نقاط قوت شهرستان چهارباغ
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خرد»هکدادنشانکشاورزیکارهایوکسبلحاظازچهارباغشهرستانضعفنقاطفضایتحلیلنتایج
دراراضیمیزانبودنمحدود»پاسخگویان،توسطگزارشدرصد100با«باغاتواراضیبودن

بهتولیداتفروشوبازاربهمحصوالتمستقیمعرضهبودنمحدود»ودرصد80با«دسترس
نموداردرپاسخگویانتوسطمطروحهمواردسایر.بودندشهرستانضعفنقاطمهمتریندرصد80با«واسطه

.استشدهدادهنشان(2)

نقاط ضعف شهرستان چهارباغ : 2نمودار

0 20 40 ۶0 80 100

خرد بودن اراضی و باغات 

محدود بودن میزان اراضی در دسترس

…به محدود بودن عرضه مستقیم محصوالت به بازار و فروش تولیدات

رزیتوسعه نامتناسب فضای شهری و مسکونی به ضرر اراضی کشاو

کم بودن مراکز صنعتی و تبدیلی و تکمیلی کشاورزی 

تغییر شدید کاربری اراضی 

ارزش افزوده باالی زمین و عدم توانایی کشاورزی برای رقابت

بازار ضعیف محلی در مقایسه با سطح تولیدات شهرستان

کم بودن و ناکافی بودن تسهیالت اعتباری الزم برای کشاورزان

…کم توجهی ادارات خدمت رسان شهرستان به اهمیت توسعه بخش

100
80
80

۶0
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۶0

40
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40

20

درصد پاسخگویان

ارد
مو

نقاط ضعف شهرستان چهارباغ
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دسترسی»هکدادنشانکشاورزیکارهایوکسبلحاظازچهارباغشهرستانفرصتنقاطفضایتحلیلنتایج
بهشدنتبدیل»پاسخگویان،توسطگزارشدرصد100با«پیامآزادمنطقهوفرودگاهبهآسان

مهمصنعتیشرکت هایوبرندهاوجود»ودرصد80با«شهرستانتوسعهورشدبهتوجهوشهرستان
توسطمطروحهمواردسایر.بودندشهرستانفرصتنقاطمهمتریندرصد80با«ساوجبالغومنطقهدر

.استشدهدادهنشان(3)نموداردرپاسخگویان

نقاط فرصت شهرستان چهارباغ : 3نمودار

۰ ۵۰ ۱۰۰

دسترسی آسان به فرودگاه و منطقه آزاد پیام

انتبدیل شدن به شهرستان و توجه به رشد و توسعه شهرست

وجود برندها و شرکت های صنعتی مهم در منطقه و ساوجبالغ

رزیفضای سبز بسیار باال و مهیا بودن شرایط گردشگری کشاو

قطب تولید محصوالت گلخانه ای خصوصاً گل و گیاه زینتی

تولید باکیفیت محصول و توانایی رقابت برای صادرات

انتمایل به سرمایه گذاری دربین فعالن بخش کشاورزی شهرست

100

100

80

80

۶0

۶0

40

درصد پاسخگویان
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نقاط فرصت شهرستان چهارباغ
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کهداداننشکشاورزیکارهایوکسبلحاظازچهارباغشهرستانتهدیدنقاطفضایتحلیلنتایج
درصد100با«گذشتهدرخصوصاًکشاورزیاراضیکاربریتغییرواراضیباالیافزودهارزش»

شارزبامقایسهدرسودآوریلحاظازکشاورزیپایینقدرت»پاسخگویان،توسطگزارش
خصوصدررسانخدماتاداراتضعف»ودرصد80با«ساختمانبخشدرزمینافزوده

مواردسایر.بودندشهرستانضعفنقاطمهمتریندرصد80با«اراضیکاربریتغییرازجلوگیری
.استشدهدادهنشان(4)نموداردرپاسخگویانتوسطمطروحه

ذشتهارزش افزوده باالی اراضی و تغییر کاربری اراضی کشاورزی خصوصاً در گ

…ین قدرت پایین کشاورزی از لحاظ سودآوری در مقایسه با ارزش افزوده زم

ضعف ادارات خدمات رسان در خصوص جلوگیری از تغییر کاربری اراضی

تولیدات باال و باکیفیت گلخانه ای محصوالت گل و گیاه زینتی

گسترش حومه شهرنشینی و ورود به اراضی کشاورزی

نندگانحمایت ناکافی دولت در اعطای تسهیالت و ایجاد انگیزه بین تولیدک

متغیر بودن سیاست ها و برنامه های توسعه کشاورزی

کم آبی و پایین رفتن سطح آب های زیرزمینی منطقه

100
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40

40

40
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نقاط تهدید شهرستان چهارباغ : 4نمودار 

نقاط تهدید شهرستان چهارباغ
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فضای توسعه سرمایه گذاری کسب و کارهای کشاورزی شهرستان چهارباغ: 5نمودار 

قوت

ت
فرص

ضعف

ید
هد

ت

راهبردهای اقتضایی 
(حداقل-حداکثر)

119

کسبگذاریسرمایه(تهدیدوفرصت)بیرونیو(ضعفوقوت)درونیفضایمقایسهشده،ذکرنتایجبهتوجهبا
نهاییضریبباترتیببهبیرونی،ودرونیمحیطفضایکهدادنشانچهارباغ،شهرستانکشاورزیکارهایو
یرونیبمحیطدروقوتنقاطدرونی،محیطدربه عبارتی.می باشدمنفیومثبتترتیببه(-0/22)و+(0/35)

مسائله عبارتیب.استبیشتربیرونیعواملبهنسبتدرونیعواملنسبیاهمیتهمچنین،.هستندغالبتهدیدها
با.استدرونیایفضدربیشترچالشکهاستمفهومبدانایناست؛بیرونیفضایازبیشدرونیفضایبهمبتال
بردهایراهشهرستان،کشاورزیکارهایوکسبتوسعهمنظوربهتهدیدوقوتضرایببودنبیشتربهتوجه

برایسیستمقوت هایازگرفتنبهرهپایهبرراهبردهااین.(5نمودار)گرددمیپیشنهاد(حداقل-حداکثر)اقتضایی
.استاتتهدیدرساندنحداقلبهوقوتنقاطرساندنحداکثرباهآنهادفومی گرددتادوینتهدیداتبامقابله

چهارباغتحلیل فضای توسعه سرمایه گذاری کسب و کارهای کشاورزی شهرستان



نقاط درونی

ضعف
o خرد بودن اراضی و باغات
oمحدود بودن میزان اراضی در دسترس
oازار محدود بودن عرضه مستقیم محصوالت به ب

و فروش تولیدات به واسطه
oبه توسعه نامتناسب فضای شهری و مسکونی

ضرر اراضی کشاورزی
oیلی کم بودن مراکز صنعتی و تبدیلی و تکم

کشاورزی 
o تغییر شدید کاربری اراضی
o ارزش افزوده باالی زمین و عدم توانایی

کشاورزی برای رقابت
oیدات بازار ضعیف محلی در مقایسه با سطح تول

شهرستان
oی الزم کم بودن و ناکافی بودن تسهیالت اعتبار

برای کشاورزان
o کم توجهی ادارات خدمت رسان شهرستان به

اهمیت توسعه بخش کشاورزی

قوت
oدسترسی به راه های مواصالتی اصلی و

بزرگراهی استان
oاران و سطح علمی به نسبت باالی بهره برد

کشاورزان
oمناسب بودن اقلیم و شرایط آب و هوایی

منطقه
o تنوع باالی محصوالت تولیدی زراعی و

دامی
o وجود زیرساخت های مناسب کشاورزی در

منطقه
oه نزدیکی به کالنشهرهای کرج و تهران ب

عنوان بازارهای بزرگ مصرف
oوجود خاک حاصلخیز و آب باکیفیت
oضریب مکانیزاسیون مناسب کشاورزی

منطقه

چهارباغحفظ و توسعه سرمایه گذاری کسب و کارهای کشاورزی راهبردهای 
فرصت

oامدسترسی آسان به فرودگاه و منطقه آزاد پی
oتبدیل شدن به شهرستان و توجه به رشد و

توسعه شهرستان
o وجود برندها و شرکت های صنعتی مهم در

منطقه و ساوجبالغ
oفضای سبز بسیار باال و مهیا بودن شرایط

گردشگری کشاورزی
oل و قطب تولید محصوالت گلخانه ای خصوصاً گ

گیاه زینتی
oبرای تولید باکیفیت محصول و توانایی رقابت

صادرات
oتمایل به سرمایه گذاری دربین فعالن بخش

کشاورزی شهرستان

ی
ط بیرون

نقا

تهدید
oضی ارزش افزوده باالی اراضی و تغییر کاربری ارا

کشاورزی خصوصاً در گذشته
o قدرت پایین کشاورزی از لحاظ سودآوری در

مقایسه با ارزش افزوده زمین در بخش 
ساختمان

o ضعف ادارات خدمات رسان در خصوص
جلوگیری از تغییر کاربری اراضی

oالت گل تولیدات باال و باکیفیت گلخانه ای محصو
و گیاه زینتی

o گسترش حومه شهرنشینی و ورود به اراضی
کشاورزی

o حمایت ناکافی دولت در اعطای تسهیالت و
ایجاد انگیزه بین تولیدکنندگان

o متغیر بودن سیاست ها و برنامه های توسعه
کشاورزی

oی کم آبی و پایین رفتن سطح آب های زیرزمین
منطقه
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و گیاهان توسعه هدفمند نظام تولید گلخانه ای با تاکید بر گل
زینتی و برندسازی و تبلیغات 

ی فراهم کردن زمینه تولید در واحدهای کوچک مقیاس خانگ
برای خارج نشدن از عرصه تولید

به طراحی شبکه مراکز مستقیم ارائه محصوالت کشاورزی
صورت مستقیم و مبتنی بر گردشگری کشاورزی

توسعه شهرک های مدرن گلخانه ای

اعمال سفت و سخت سازوکارهای مناسب حقوقی و وضع 
رزقوانین الزم به منظور عدم تغییر کاربری اراضی کشاو

وار توجه و تمرکز به ایجاد واحدهای صنعتی کشاورزی در ج
شرکت های بزرگ منطقه

معرفی نظامند فرصت های سرمایه گذاری در بخش 
کشاورزی شهرستان به سرمایه گذاران عالقمند

ارائه توصیه به استفاده از شیوه های نوین آبیاری، همچنین
انالگوی کشت متناسب با شرایط منطقه برای کشاورز

باغراهبردهای توسعه سرمایه گذاری کسب و کارهای کشاورزی شهرستان چهار
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افته هاییبراساس.بودشهرستانغالبکشاورزیکاریوکسبهایحوزهشناساییحاضرمطالعهاهدافازیکی
شخصمشدحاصلاطالعاتوآماروخصوصیبخشفعاالنوکارشناساننظراتبررسیباکهمطالعهازحاصل
یب،سگیالس،دار،هستههایمیوه)باغبانیهایحوزهترتیببهحاضرحالدرچهارباغشهرستاندرکهگردید
و(فرنگیتوتوصیفیوسبزیبریده،شاخهگلوزینتیمحصوالت)گلخانهحوزه،(صیفیوسبزیونشاءونهال
.دارداراختیدررانخستهایرتبهبرداربهرهتعدادوتولیدمیزانلحاظاز(کلزاویونجهجو،وگندم)زراعتحوزه

حوزه های کسب و کاری غالب شهرستان

حوزه
باغبانی

حوزه 
گلخانه حوزه زراعت

میوه های هسته دار، -1
گیالس، سیب

سبزی و صیفی-2

گیاهان آپارتمانی-1
گلهای زینتی و رز -2

شاخه بریده
سبزی و صیفی-2

توت فرنگی-3

گندم و جو-1
ذرت علوفه ای-2

کلزا-3
یونجه-4

حوزه های کسب و کاری غالب شهرستان چهارباغ : 8نمودار 
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صوالتمحتولیدحوزهکهدادنشانشهرستانخصوصیبخشصاحب نظرانوکارشناساننظراتبندیجمع
ازمنطقهدرموجودشرایطبهباتوجهعبارتیبه.داردقرارشهرستانکاریوکسبتوسعهاولاولویتدرگلخانه ای

وگلخانه هایگلمانند)حوزهاینکشاورزیکارهایوکسببرویژه ایتاکیدبایدآیندهدراقتصادیوطبیعیلحاظ
ارهایکوکسب.داشت(ویژهولوکسمحصوالتگلخانه هایوصیفیوسبزیمدرنگلخانه هایزینتی،گیاه

نهالدتولیوخشکباریهایمیوهباغاتدار،هستهمیوهمتراکمومدرنباغاتمانند)باغبانیحوزهبهمربوط
کمیلیتوتبدیلیصنایعجملهاز)کشاورزیصنایعبامرتبطکارهایوکسبودوماولویتدر(خاصدرختان

عرضهازاربوبنیاندانشوفناورانهکارهایوکسببومگردی،وروستاییکشاورزی،گردشگریباغی،محصوالت
ایجادیاتوسعهبرویژه ایتاکیدآیندهدرمی گرددپیشنهادبنابراین.گرفتندقرارسوماولویتدر(محصوالتمستقیم

.گرددشدهذکرکاریوکسبواحدهای

حوزه های اولویت دار کسب و کار برای سرمایه گذاری

گلخانه های گل و گیاه زینتی
گلخانه های مدرن سبزی و صیفی

گلخانه های محصوالت لوکس و ویژه گلخانه

باغات مدرن و متراکم میوه هسته دار
باغات میوه های خشکباری
تولید نهال درختان خاص

باغبانی

صنایع تبدیلی و تکمیلی محصوالت باغی
گردشگری کشاورزی، روستایی و بومگردی

کسب و کارهای فناورانه و دانش بنیان
بازار عرضه مستقیم محصوالت

صنایع 
مرتبط با 
کشاورزی 

..و 
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نظردربا،شهرستاندرموجودارزشهایزنجیره کنندهتکمیلکارهایوکسبشناساییمنظوربهمطالعهایندر
بهزیرکلشاولویت های«اجراسهولت»و«بردارانبهرهپذیرش»،«بازارشرایط»،«طبیعیشرایط»معیارهایگرفتن
.شودمیپیشنهادشهرستاندرموجودزنجیره هایکنندهتکمیلکارهایوکسبعنوان

باغاتویژه،ولوکسمحصوالتتولیدگلخانه هایوهوشمندومدرنگلخانه هایزینتی،گیاهانوگلتولیدگلخانه
پنجشاورزیکگردشگریوباغیمحصوالتمقیاسمتوسطوکوچکتکمیلیوتبدیلیصنایعمتراکم،ومدرن

.می باشندشهرستانکاریوکسباولاولویت

پیشنهادات تکمیل کننده زنجیره کسب و کارهای موجود

100از : اولویتنمره *
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وگلبزرگتولیدکننده10ازیکیفصلچهاراقلیمبودندارادلیلبهایران
آمددرکهشدهباعثصادراتیضعف هایگرچه.می آیدشماربهجهاندرگیاه

یواقعتوانپنجمیکاندازهبهتنهاخارجیکشورهایبهایرانگلفروش
طرفیاز.دمی باشزیادبسیارکشوردرگلتولیدپتانسیل هایاماباشدکشور

برایارزآوریواشتغالایجاددرباالییبسیارظرفیت هایگیاهوگلصنعت
ولگانواعتولیدقطب هایمهمترینازیکیچهارباغشهرستان.داردکشور

نای.می باشدکشوردر...وکاکتوسرز،انواعآپارتمانی،زینتی،گیاهان
هایگلپرورشمهدوالبرزاستانگیاهوگلقطبعنوانتحتشهرستان

خوبمصرفبازارهمراهبههواییوآبمناسبشرایط.می باشدپامچال
واحدهایبیشترهرچهتوسعهورشدبرایمناسبیزمینهکرجوتهران

ولیدتمدرنواحدهایایجاداستمهمآنچه.استزینتیگیاهوگلگلخانه ای
بهادراتصدرحدباکیفیتمحصوالتیبتوانطریقاینازتااستگلخانه ای
نندهکتکمیلزیرساخت هایاستضروریهمچنین.کردتولیدجهانیبازارهای

هارائمرکزیاومجهزسردخانه هایاحداثجملهاززینتیگیاهوگلتولید
گیاهانوگلتولیددیگرنکته.شودایجادمنطقهایندرمحصوالتمستقیم

یاهانگوگلتولیدبامیتوانندواحدهااین.می باشدلوکسوخاصزینتی
جادایبامی توانبعالوه.نمایندایجادباالتریافزودهارزشخاصوکمیاب
ایجادبرعالوهزینتیمحصوالتفروشعرصه(استارتاپ)نوپاکارهایوکسب
.نمودمهیازنیمنطقهتولیدیمحصوالتبرایبزرگتریبازارباالتر،افزودهارزش

گلخانه تولید گل و گیاهان زینتی:  اولویت اول

90%

90%

85%
پذیرش بهره برداران

80%

بازار

* شرایط طبیعی

سهولت اجرا

100از : نمره هر شاخص*
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گلخانه های مدرن و هوشمند و تولید محصوالت لوکس و ویژه: اولویت دوم

80%

80%

65%
پذیرش بهره برداران

50%

بازار

* شرایط طبیعی

سهولت اجرا

التمحصوتولیدحوزهدرکشورمناطقپیشروترینازیکیچهارباغشهرستان
قه،منطایندرجدیدکارهایوکسبواحدهایایجادیاتوسعهدر.استگلخانه ای

التمحصوتولیدکنندهگلخانه هایهمچنینوهوشمندومدرنهایگلخانهاحداث
وه هایمی.باشدداشتهباالییسودآوریاقتصادیلحاظازمی تواندویژهولوکس
وسبزیجاتانواعهمچنیندارند،استواییهویتیغالباًکهلوکسوخاص

.استکردهاپیدمناسبیبازارهم اکنوناست،بودهقبالًآنچهبامتفاوتصیفی جات
همچنینوکرجوتهرانبزرگمصرفبازاربهنزدیکیبهتوجهباچهارباغشهرستان

براییمناسببسیارشرایطکشاورزی،اراضیبهدسترسیدرموجودمحدودیت های
درودخماهیتبهباتوجهمحصوالتاین.داردلوکسوخاصمحصوالتاینتولید

مناسب،ابیبازاریصورتدرومی باشندتولیدقابلگلخانه ایغالباًکوچکترفضاهای
بهمتداولمحصوالتتولیدبهنسبتکشاورزبرایباالتریبسیاردرآمدتوانندمی

واحتیاطابمی بایستمحصوالتنوعاینکشتالگویتوسعهالبته.بیاوردارمغان
اینتانشهرسهواییوآبوضعیتکهشوندتولیدمحصوالتیتاشودانجامدقت

جاتفیصیانواعمانندمحصوالتیتولیدراستاهمیندر.باشدکردهایجادراامکان
خاصینتیزگلهایانواعتولیدکورن،بیبیتولید،...ورنگیهایفلفلمانندخاص

.گرددمیوصیهتپاپایایاوفیسالیسماننداستواییهایمیوهازبرخیتولیدکناردر
یزنایگلخانههایمجتمعاحداثایگلخانههایکشتتوسعهراستایدرطرفیاز

وریهرهباحداث،زیربناییهایهزینهکاهشوتولیدعواملبینافزاییهمباتواندمی
افزایشای،گلخانههایمجتمعاحداثصورتدر.باشدداشتهباالتریسودو

دروالتمحصمستمرتولیدامکانخاک،وآبمنابعازبهره برداریراندمانچشمگیر
نتامیوخسارتکاهشوآبیاریجدیدتکنیک هایازاستفادهسال،طولتمام

.بودخواهددسترسقابلتولیدامنیت

100از : نمره هر شاخص*
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نای.شده انداحداثسنتیروشبهکشورباغاتازدرصد70حاضردرحال
بهکهایرانهمچونکشوریدرهمآناست،نوسازیواصالحنیازمندباغات
می کندنرمپنجهودستخشکسالیوآبیکمبحرانبااخیرسال هایدرویژه

نهایتدروموجودآبیمنابعبرمضاعفیفشارهایآناقلیمتغییرشرایطو
.می کندتحمیلنظرآبادشهرستانبالتبعوکشوراقتصادوتولید

مهم ترینازمدرن،باغاتاحداثباقدیمیباغاتکشتالگویتغییر
ردسزاییبهنقشمتعدد،مزایایازغیربهکهمی رودشماربهراهکارهایی

دلیلبهچهارباغشهرستاندر.داردکشاورزیبخشدرآبمصرفکاهش
درمدرنباغاتاحداثاستضروریسنتی،باغداریرایجفرهنگوجود

شاورزانکعمدتاًکهچرا. شودانجامبیشتریاحتیاطبااماگرفتهقراراولویت
باغاتنوعاینتوسعهاین حالبا.ندارنداختیاردرراالزمفنیدانشواطالعات
مدرنلشکبهانگور،یاخشکباریمیوه هایهسته دار،میوه هایباغاتخصوصاً

ودرآمدنهمچنیوشدهموجودمنابعازبهینهاستفادهباعثمی تواندمتراکمو
کمباغ ها،اینویژگیشاخص ترین.ببخشدبهبودرامنطقهکشاورزانمعیشت

،اینبرعالوه.استسنتیباغ هایبامقایسهدرآبمصرفمیزانبودن
آبیاریسیستم هایشاملمدرنسیستم هایاجرایمحصول،افزایش

یه هایپاازاستفادههوایی،وآبکنترلسیستممهپاش،وقطره ایهوشمند
رایبسایه اندازهاازاستفادهوداربستسیستمباال،عملکردبامناسب

.باغ هاستاینویژگی هایدیگراززدگیآفتابوتگرگازجلوگیری

باغات مدرن و متراکم: اولویت سوم

80%
*شرایط طبیعی

80%
بازار

60%
پذیرش بهره 

برداران

50%
سهولت اجرا

100از : نمره هر شاخص*
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یاسصنایع تبدیلی و تکمیلی کوچک و متوسط مق:  اولویت چهارم

80%

70%

70%
پذیرش بهره برداران

65%

بازار

شرایط طبیعی 

سهولت اجرا

100از : نمره هر شاخص*

بخشودبینارتباطاتراهسودمندترینازیکیتبدیلیصنایعایجادتردیدبدون
قمناطدرفصلیودایمیبیکاری هایمیزانازصنایعاین.استکشاورزیوصنعت

وردهآفراهمراکشاورزیبخشتوسعهجهتمناسبزمینههمچنین.کاهدمیروستایی
باپیوند،اساسینیازهایتامینشغلی،فرصت هایایجادبهره وری،تولیدات،افزایشبهو

بهتوجهبا.شدخواهدمنجرمنطقه اینابرابری هایکاهشواقتصادیبخش هایدیگر
درتانشهرسمناسبوضعیتوکرج،شهرستانهوائیوآبفصلچهارومناسبشرایط
کشاورزیتکمیلیوتبدیلیصنایعایجادشرایطدامی،وزراعیباغی،محصوالتتولید

عهتوسیاوایجادشهرستان،ایندرقویبسیارصنعتبخشوجودبا.استموجود
تبدیلوتولیدیمحصوالتمصرفبرعالوهمی تواندکشاورزیبامرتبطکارهایوکسب

ودادهگسترشراشهرستاندرموجودصنایعتنوعباالتر،افزودهارزشباموادیبهآنها
تکمیلیدیلیتبصنایعشهرستانشرایطبهتوجهبا.کندایفااشتغال زاییدرمهمیسهم

گردد؛میپیشنهادزیر
باغیمحصوالتفرآوریتکمیلیوتبدیلیصنایع
لبنیمحصوالتفرآوریتکمیلیوتبدیلیصنایع
خشکبارفرآوریوبسته بندیواحدهای
کشاورزیضایعاتتبدیلواحدهای
کیفیت،گواهیاستانداردسازی،آزمایشگاهی،دانش بنیانخدماتواحدهای

...وبرندسازی
طیورودامگوشتقطعه بندیواحد
داروییگیاهانفراورده هایتولیدوبندیبسته
وحبوباتغالت،خشک،میوهمیوه جات،بسته بندیوفرآوریکردن،خشک

خشکبار
خوراکیقارچبندیبستهوفرآوریواحدهایتوسعهیااحداث
فرآورده)خیارپیاز،فرنگی،گوجهزمینی،سیبفرآوریوبسته بندیبندی،درجه

(نوینهای
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گردشگری کشاورزی:  اولویت پنجم

80%

70%

50%
پذیرش بهره برداران

60%

بازار

شرایط طبیعی 

سهولت اجرا

100از : نمره هر شاخص*

وگردشگردیبخشدوبینکار،وکسبنوینحوزه هایازیکی
کهوزهحاین.استگرفتهشکلکشاورزیگردشگردینامباوکشاورزی

ابواخیرسال هایطیدارد،آنمختلفبازیگرانبرایفراوانیمزایای
اتتولیدحفظوطرفیکازروحیآرامشبهنیازوشهرنشینیرشد

دیگرطرفازکشاورزانبرایدرآمدیفرصت هایافزایشوکشاورزی
.استگرفتهقراراستقبالمورد

اهایفضوجودمناسب،هواییوآبشرایطواسطهبهچهارباغشهرستان
جودووبی بدیلطبیعیمناظرتاریخی،روستاهایزیبا،باغاتوسبز

آن،ساکنانکهنواصیلفرهنگکناردرپیشرفتهومدرنکشاورزی
گردشگریواحدهایتوسعهوایجادجهتفراوانیهایپتانسیل

.داردکشاورزی
گزینهازکییمنطقهشرایطبهباتوجهکهدادنشاننیزمطالعهایننتایج
گردشگریمی تواندمنطقاااهاینآتیکاریوکسباصلیهای

رایبراهکاریمی تواندچندکارکردیکشاورزینوعاین.باشدکشاورزی
محیطی،زیستاقتصادی،محدودکنندهچالش هایازبرخیحل

اورزی،کشگردشگری.باشدشهرستانروستاهایدرفرهنگیواجتماعی
مدیریتزمین،حفظهمچونامکاناتازایگستردهمجموعهتواندمی

رونقوردهکفراهمرازیستیتنوعحفظوتجدیدپذیرطبیعیمنابعپایدار
رااییروستمناطقازبسیاریاجتماعیاقتصادی،زندگیبهبخشیدن

.شودموجب
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اولویت های کسب و کار و فرصت های

سرمایه گذاری در بخش کشاورزی

(بخش آسارا)شهرستان کرج 



سهواراآسشهرنامبهشهریکشاملآسارابخش.می باشدآسارابخشومرکزیبخشدودارایکرجشهرستان
.داده اندجایخوددلدرراروستا5۶مجموعاًدهستانسهاین.استنساوآساراآدران،نام هایبهدهستان

وردیجهانگصنعتایجادبرایالزمظرفیتواستغنیبسیارتاریخیوطبیعیمنابعنظرازآسارابخش
ردشگری،گبرعالوهاستشدهباعثفراوانآبخصوصاً مناسبهواییوآبشرایط.داردرابین المللیگردشگری
آسارا.باشدبرخوردارخاصیرونقازمنطقهایندرنیززنبورداریودامداریباغداری،حوزهدرخصوصبهکشاورزی

.استزراعیاراضیهکتار50وباغهکتار3000دارای
وکاروکسباطلساجتماعی،واقتصادیطبیعی،محدودیت هایوظرفیت هاویژگی ها،بهباتوجهمطالعهایندر

اینبهیابیدستمنظوربه.شدتدوین(مرکزیبخش)کرجشهرستانکشاورزیبخشدرگذاریسرمایههایفرصت
قوت،قاطنبهتوجهباوپرداختهمنطقهموجودکارهایوکسبوکشاورزیموجودوضعشناساییبهابتدادرمهم

وکسبایهاولویتشناسایی.شدشناساییکشاورزیکارهایوکسبتوسعهراهبردهایتهدید،وفرصتضعف،
.بودهمطالعایندیگراهدافجملهازمنطقهارزشزنجیرهکنندهتکمیلفناورانههایاولویتوکشاورزیکارهای

بخشنظرانصاحبومدیرانبامصاحبهآماری،منابعوهاگزارشازآناطالعاتوبودهکاربردیمطالعهاین
.آمددستبهمنطقهپیشروکشاورزانوکارآفرینانهمچنینودولتی

؛آسارابخشقوتنقاطمهمترینکهدادنشاننتایج
(مناسبدمای)خنکومناسبهوایوآب
باکیفیتوفراوانآب
توریستیمسیریکدرقرارگیری
گیاهیهایبیماریوآفاتمیزانبودنکم

؛آسارابخشضعفنقاطمهمترین
باغداریوکشاورزیبرایزمینوجودمحدودیتوکمبود
کمزیرکشتسطحوباغاتواراضیخردبودن
منطقهکشاورزانبودنغیرپذیرندهوبودنغیرساکنپایین،سوادباال،سن
تولیداتازافزودهارزشایجادبرایکشاورزیتکمیلیوتبدیلیصنایعبودنناکافی
مشکلدسترسیومناطقالعبورصعب

آسارا؛بخشفرصتنقاطمهمترین
گردشگریفراوانقابلیت هایوجود
منطقهدرمسافرانباالیتردد
تولیدیمحصوالتغالببودنارگانیک
مستقیمصورتبهشدهفرآوریمحصوالتفروشامکان
صادراتبرایرقابتتواناییومحصولباکیفیتتولید
:آسارابخشتهدیدنقاطمهمترینو
دامیتولیدیواحدهایبرایمشکلوسالدومنیمهدرمنطقهبودنسرد
ارثقانوندلیلبهاراضیبیشترخردشدنوکشاورزیفعالیتهایاقتصادیصرفهعدم
حوزهایندرسازوساختوگردشگریرویهبیگسترش
گیاهیتولیداتبهآسیبووحشیحیواناتحجوم
بودندبهمنریزشوسنگریزش.
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(حداقل-حداقل)تدافعیراهبردهایآسار،کشاورزیکارهایوکسبتوسعهمنظوربهنتایجبهباتوجه
می گردد؛پیشنهادزیر
کشاورزیوروستاییبومگردیوگردشگریواحدهایتوسعهیاایجاد
آنهادرآمدزاییافزایشبرایروستاییانبهمعیشتتنوعراهبردهایانواعمعرفی
سیبالبی،گآلبالو،گیالس،خصوصاًباغیمحصوالتارزشزنجیرهکنندهتکمیلتوسعهوترویج
اراضیشدنخردواراضیکاربریتغییرازجلوگیری
باالافزودهارزشباوخاصمحصوالتتولیدرویکرداتخاذ
صوصاً خهاتشکلوسیلهبهتولیدیمحصوالتمستقیمعرصهواحدهایاحداثزمینهکردنفراهم

هاتعاونی
هاتعاونیقالبدرخصوصاًکشاورزیسازمانتقویت
مراتعاحیاءوحفاظتمشارکتیهایطرحانجام
سالمیاارگانیکمحصوالتنشانغالبدرمحصوالتعرضهوبرندسازی

وامداریدباغبانی،هایحوزهترتیببهحاضرحالدر(آسارابخش)کرجشهرستاندرکهگردیدمشخص
.دارداختیاردررانخستهایرتبهبرداربهرهتعدادوتولیدمیزانلحاظازخانگیمشاغل

باطقه،مندرموجودارزشهایزنجیرهکنندهتکمیلکارهایوکسبشناساییمنظوربهمطالعهایندر
«ااجرسهولت»و«بردارانبهرهپذیرش»،«بازارشرایط»،«طبیعیشرایط»معیارهایگرفتننظردر

 شود؛میپیشنهادمنطقهدرموجودزنجیره هایکنندهتکمیلکارهایوکسبعنوانبهزیراولویت های
اکوتوریسموبوم گردیکشاورزی،گردشگری
مقیاسمتوسطوکوچکتکمیلیوتبدیلیصنایع
باغیمحصوالتفرآوریواحدهای
آنفرآوریوداروییگیاهانتولید
محصوالتمستقیمعرضهمراکز
دارشیباراضیدرمیوهمتراکمباغاتتوسعه
عسلبندیبستهوفراوری
آبزیانوشیالتتولیدواحدهایتوسعه
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وساراآشهرنامبهشهریکشاملآسارابخش.می باشدآسارابخشومرکزیبخشدودارایکرجشهرستان
جایخوددلدرراروستا5۶مجموعاًدهستانسهاین.استنساوآسارا،آدراننام هایبهدهستانسه

25000حدودمی کنندزندگیبخشاینشهریکوروستاهادردائمیصورتبهکهآسارابومیجمعیت.داده اند
چالوس-کرججادهمسیرازکیلومتر80.داردوجودبخشایندرنیزمسکونیواحد۶200تعداد.می باشدنفر
ایجادرایبالزمظرفیتواستغنیبسیارتاریخیوطبیعیمنابعنظرازآسارابخش.داردقرارآسارابخشدر

دنی تریندیوزیباترینازیکیعنوانبهچالوس–کرججاده.داردرابین المللیگردشگریوجهانگردیصنعت
اسکیپیستمتر،هزار4باالیقله3بودنداراباآسارابخش.استواقعبخشایندرجهانجاده های
.می شودمحسوبنیزورزشیگردشگریمهممناطقازدیزینبین المللی

درصخصوبهکشاورزیگردشگری،برعالوهاستشدهباعثفراوانآبخصوصاً مناسبهواییوآبشرایط
باغهکتار3000دارایآسارا.باشدبرخوردارخاصیرونقازمنطقهایندرنیززنبورداریودامداریباغداری،حوزه

مقداریووگردبادام،گالبی،آلبالو،گیالس،جملهازمیوهباغاتدارایمنطقهاین.استزراعیاراضیهکتار50و
ایندرهمچنین.می کندعرضهبازاربهوتولیدمحصولهزارتن40حدودساالنهکهمی باشددارهستهمیوه های

عالیتفبهمشغولهستند،مقیاسکوچکوسنتیعموماًکهعسلزنبوروطیوردام،پرورشواحدهایمنطقه
ردشگریگجهتمناطقبهترینازیکیبهرامنطقهاینگردشگریحوزهدرآسارابدیلبیظرفیتمی باشند
.استکردهتبدیلبوم گردیوکشاورزی

(ابخش آسار)کرج معرفی شهرستان 
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سواتلیلتحازشهرستانکشاورزیکارهایوکسبتهدیدوفرصتضعف،قوت،نقاطشناساییمنظوربه
و(O)هافرصت،W))ضعفنقاط،(S)قوتنقاطکلماتمخفف،(SWOT)سواتکلمه.شداستفاده
وفرصتنقاط.می شودطبقه بندیدرونیوبیرونیعواملدستهدوبهمجموعدرتحلیلاین.است(T)تهدیدها

زاکهدارنداشاره(بخشواحد،)داخلیعواملبهضعف،وقوتنقاطوبودهخارجیعواملبهمربوطتهدید
.یافتدستمؤثرهایراهبردبهمی توانها،آنسازندهادغام

آب»کهاددنشانکشاورزیکارهایوکسبلحاظاز(آسارابخش)کرجشهرستانقوتفضایتحلیلنتایج
وفراوانآب»پاسخگویان،توسطگزارشدرصد80با«(مناسبدمای)خنکومناسبهوایو

شهرستانقوتنقاطمهمتریندرصد۶0با«توریستیمسیریکدرقرارگیری»ودرصد80با«باکیفیت
.استشدهدادهنشان(1)نموداردرپاسخگویانتوسطمطروحهمواردسایر.بودند

( بخش آسارا)کرج قوت شهرستان نقاط : 1نمودار 

0 20 40 ۶0 80

(دمای مناسب)آب و هوای مناسب و خنک 

آب فراوان و باکیفیت

قرارگیری در یک مسیر توریستی

کم بودن میزان آفات و بیماری های گیاهی
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(بخش آسارا)کرج نقاط قوت شهرستان 
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ومبودک»کهدادنشانکشاورزیکارهایوکسبلحاظاز(آسارابخش)کرجشهرستانضعفتحلیلنتایج
واراضیخردبودن»پاسخگویان،توسطگزارشدرصد100با«باغداریوکشاورزیبرایزمینمحدودیت

دنبوغیرپذیرندهوبودنغیرساکنپایین،سوادباال،سن»ودرصد80با«کمزیرکشتسطحوباغات
درویانپاسخگتوسطمطروحهمواردسایر.بودندشهرستانضعفنقاطمهمتریندرصد80با«منطقهکشاورزان

.استشدهدادهنشان(2)نمودار

( بخش آسارا)کرج نقاط ضعف شهرستان : 2نمودار

0 20 40 ۶0 80 100

کمبود و محدودیت وجود زمین برای کشاورزی و باغداری

خردبودن اراضی و باغات و سطح زیرکشت کم

رزان منطقهسن باال، سواد پایین، غیرساکن بودن و غیرپذیرنده بودن کشاو

…ارزش افزوده ناکافی بودن صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی برای ایجاد

صعب العبور مناطق و دسترسی مشکل

ضعف تشکل های کشاورزان از جمله تعاونی ها

ضعف فروش و عرضه مستقیم محصوالت توسط کشاورزان

…انه زمین عدم صرفه اقتصادی فعالیت های کشاورزی به علت کم بودن سر
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(ارابخش آس)کرج نقاط ضعف شهرستان 
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کهاددنشانکشاورزیکارهایوکسبلحاظاز(آسارابخش)کرجشهرستانفرصتنقاطتحلیلنتایج
زامسافرانباالیتردد»پاسخگویان،توسطگزارشدرصد80با«گردشگریفراوانهایقابلیتوجود»

فرصتنقاطمهمتریندرصد۶0با«تولیدیمحصوالتغالببودنارگانیک»ودرصد۶0با«منطقه
.استشدهدادهنشان(3)نموداردرپاسخگویانتوسطمطروحهمواردسایر.بودندشهرستان

( بخش آسارا)کرج فرصت شهرستان نقاط : 3نمودار

0 20 40 ۶0 80

وجود قابلیت های فراوان گردشگری 

تردد باالی مسافران از منطقه

ارگانیک بودن غالب محصوالت تولیدی

امکان فروش محصوالت فراوری شده به صورت مستقیم

تولید باکیفیت محصول و توانایی رقابت برای صادرات
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(ارابخش آس)کرج نقاط فرصت شهرستان 
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نشاناورزیکشکارهایوکسبلحاظاز(آسارابخش)کرجشهرستانضعفنقاطفضایتحلیلنتایج
درصد80با«دامیتولیدیواحدهایبرایمشکلوسالدومنیمهدرمنطقهبودنسرد»کهداد

ودنبخرددلیلبهکشاورزیفعالیت هایاقتصادیصرفهعدم»پاسخگویان،توسطگزارش
درصد۶0با«منطقهدرسازوساختوگردشگریرویهبیگسترش»ودرصد80با«اراضی

دادهنشان(4)نموداردرپاسخگویانتوسطمطروحهمواردسایر.بودندشهرستانضعفنقاطمهمترین
.استشده

( بخش آسارا)کرج تهدید شهرستان نقاط : 4نمودار 

(ابخش آسار)کرج نقاط تهدید شهرستان 

0 20 40 ۶0 80

امیسرد بودن منطقه در نیمه دوم سال و مشکل برای واحدهای تولیدی د

یعدم صرفه اقتصادی فعالیت های کشاورزی به دلیل خرد بودن اراض

گسترش بی رویه گردشگری و ساخت و ساز در منطقه

حجوم حیوانات وحشی و آسیب به تولیدات گیاهی

ریزش سنگ و ریزش بهمن

…کم شدن مراتع جهت چرای دام ها به واسطه کاهش بارندگی یا 

…مشکالت قانونی و اداری جهت دریافت مجوزهای تولید و خدمات 

80

80

۶0

۶0

40

40

20

درصد پاسخگویان

رد
وا
م

13۶



شاورزیککارهایوکسبگذاریسرمایه(تهدیدوفرصت)بیرونیو(ضعفوقوت)درونیفضایمقایسه
نهاییضریبباترتیببهبیرونی،ودرونیمحیطفضایکهدادنشان،(آسارابخش)کرجشهرستان

تهدیدبیرونیمحیطدروضعفنقاطدرونی،محیطدربه عبارتی.می باشدمنفی(-0/25)ومنفی(-0/30)
،(آساراخشب)کرجشهرستانکشاورزیکارهایوکسبتوسعهمنظوربهنتایجبهباتوجه..هستندغالب

کارهایوکسبتوسعهمنظوربهنتایجبهباتوجه.(5نمودار)گرددمیپیشنهادتدافعیراهبردهای
توضعیبهمربوطراهبردهااین.گرددمیپیشنهاد(حداقل-حداقل)تدافعیراهبردهایآسار،کشاورزی

اینهدف.ندمی کارزیابیبیرونباارتباطدرراآن(رویپیش تهدیدات)منفینقاطواستسیستمخارجی
.استامکانحدتاتهدیدهاکاهشراهبرد،

(بخش آسارا)کرجفضای توسعه سرمایه گذاری کسب و کارهای کشاورزی شهرستان : 5نمودار 

قوت

ت
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راهبردهای  تدافعی
(حداقل-حداقل)

(آسارابخش)کرج تحلیل فضای توسعه سرمایه گذاری کسب و کارهای کشاورزی شهرستان 
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نقاط درونی

ضعف
oکمبود و محدودیت وجود زمین برای کشاورزی

و باغداری
oمخرد بودن اراضی و باغات و سطح زیرکشت ک
o سن باال، سواد پایین، غیرساکن بودن و

غیرپذیرنده بودن کشاورزان منطقه
oناکافی بودن صنایع تبدیلی و تکمیلی

کشاورزی برای ایجاد ارزش افزوده از تولیدات
oصعب العبور مناطق و دسترسی مشکل
oاضعف تشکل های کشاورزان از جمله تعاونی ه
o ضعف فروش و عرضه مستقیم محصوالت

توسط کشاورزان
oه عدم صرفه اقتصادی فعالیت های کشاورزی ب

علت کم بودن سرانه زمین یا باغ

قوت
o آب و هوای مناسب و خنک

(دمای مناسب)
oآب فراوان و باکیفیت
oتیقرارگیری در یک مسیر توریس
oکم بودن میزان آفات و بیماری

های گیاهی

(بخش آسارا)کرج حفظ و توسعه سرمایه گذاری کسب و کارهای کشاورزی راهبردهای 
فرصت

o وجود قابلیت های فراوان گردشگری
oتردد باالی مسافران در منطقه
oمحصوالت تولیدیارگانیک بودن غالب
o امکان فروش محصوالت فرآوری شده به

صورت مستقیم
oقابت تولید باکیفیت محصول و توانایی ر

برای صادرات

ی
ط بیرون

نقا

تهدید
o سرد بودن منطقه در نیمه دوم سال و

مشکل برای واحدهای تولیدی دامی
oزی عدم صرفه اقتصادی فعالیت های کشاور

به دلیل خرد بودن اراضی
oگسترش بی رویه گردشگری و ساخت و

ساز در منطقه
o حجوم حیوانات وحشی و آسیب به

تولیدات گیاهی
oریزش سنگ و ریزش بهمن
o کم شدن مراتع جهت چرای دام ها به

و واسطه کاهش بارندگی یا افزایش ساخت
ساز

o مشکالت قانونی و اداری جهت دریافت
مجوزهای تولید و خدمات کشاورزی
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(آسارابخش)کرج تحلیل فضای توسعه سرمایه گذاری کسب و کارهای کشاورزی شهرستان 

ایجاد یا توسعه واحدهای گردشگری و بومگردی روستایی و کشاورزی

رآمدزایی معرفی انواع راهبردهای تنوع معیشت به روستاییان برای افزایش د
آنها

خصوصاً در قالب تعاونی هاتقویت سازمان کشاورزی 

ه فراهم کردن زمینه احداث واحدهای عرصه مستقیم محصوالت تولیدی ب
وسیله تشکل ها خصوصاً تعاونی ها

اتخاذ رویکرد تولید محصوالت خاص و با ارزش افزوده باال

انجام طرح های مشارکتی حفاظت و احیاء مراتع 

اً گیالس، ترویج و توسعه تکمیل کننده زنجیره ارزش محصوالت باغی خصوص
آلبالو، گالبی، سیب

جلوگیری از تغییر کاربری اراضی و خرد شدن اراضی

المبرندسازی و عرضه محصوالت در غالب نشان محصوالت ارگانیک یا س
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ها،افته یبراساس.بودشهرستانغالبکشاورزیکاریوکسبهایحوزهشناساییحاضرمطالعهاهدافازیکی
درهکگردیدمشخصشدحاصلاطالعاتوآماروخصوصیبخشفعاالنوکارشناساننظراتبررسیباکه

،(...وسیبی،گالبآلبالو،گیالس،تولید)باغبانیهایحوزهترتیببهحاضرحالدر(آسارابخش)کرجشهرستان
ویلبنفراورده هایتولید)خانگیمشاغلحوزهو(عشایریبرداریبهرهنظامقالبدرسبکدام)دامداریحوزه
.دارداختیاردررانخستهایرتبهبرداربهرهتعدادوتولیدمیزانلحاظاز(باغی

حوزه های کسب و کاری غالب شهرستان

حوزه 
باغبانی

حوزه 
دامداری مشاغل حوزه 

خانگی

گیالس-1
آلبالو-2

بادام و گردو-3
گالبی-4
سیب-۵

(  گوسفند)دام سبک -1
در قالب نظام بهره 

برداری عشایری

فراوری محصوالت -1
لبنی

فراوری محصوالت -2
باغی

( بخش آسارا)حوزه های کسب و کاری غالب شهرستان کرج : 7نمودار 
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کهدادنشان(آسارابخش)کرجشهرستانخصوصیبخشصاحبنظرانوکارشناساننظراتبندیجمع
بهوجهتباعبارتیبه.داردقرارشهرستانکاریوکسبتوسعهاولاولویتدرکشاورزیگردشگریوبومگردی

ایناورزیکشکارهایوکسببرویژه ایتاکیدبایدآیندهدراقتصادیوطبیعیلحاظازمنقطهدرموجودشرایط
«ریسماکوتووبوم گردی»و«کشاورزیگردشگری»،«عشایریگردشگری»،«روستاییگردشگری»مانندحوزه

در«شیب داراراضیدرباغات»و«متراکمومدرنباغات»مانندباغبانی،حوزهکارهایوکسبهمچنین.داشت
تکمیلیودیلیتبصنایعواحدهای»مانندتکمیلیوتبدیلیصنایعحوزهکارهایوکسب.گرفتندقراردوماولویت

.گرفتندقراربعدیاولویتدرنیز«خانگیمشاغلواحدهایتوسعه»و«باغیودامی

کار برای سرمایه گذاریحوزه های اولویت دار کسب و 

گردشگری روستایی
گردشگری عشایری

گردشگری کشاورزی
بوم گردی و اکوتوریسم

بوم گردی و 
گردشگری 
کشاورزی

باغات مدرن و متراکم
باغات در اراضی شیب دار باغبانی

اغیواحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی دامی و ب
توسعه واحدهای مشاغل خانگی

صنایع 
تبدیلی و 
تکمیلی و 
مشاغل 
خانگی
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نظردربا،شهرستاندرموجودارزشهایزنجیرهکنندهتکمیلکارهایوکسبشناساییمنظوربهمطالعهایندر
بهرزیاولویت های«اجراسهولت»و«بردارانبهرهپذیرش»،«بازارشرایط»،«طبیعیشرایط»معیارهایگرفتن
شود؛میپیشنهادشهرستاندرموجودهایزنجیرهکنندهتکمیلکارهایوکسبعنوان

فرآوریواحدهایمقیاس،متوسطوکوچکتکمیلیوتبدیلیصنایعاکوتوریسم،وبوم گردیکشاورزی،گردشگری
درمیوهراکممتباغاتتوسعهمحصوالت،مستقیمعرضهمراکزآن،فرآوریوداروییگیاهانتولیدباغی،محصوالت

آبزیانوشیالتتولیدواحدهایتوسعهوعسلبندیبستهوفراوری،دارشیباراضی

پیشنهادات تکمیل کننده زنجیره کسب و کارهای موجود

100از : اولویتنمره *
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90%90%85%

پذیرش بهره برداران

90%

بازار شرایط طبیعی 
*سهولت اجرا

شکلزیکشاورگردشگردینامباوکشاورزیوگردشگردیبخشدوبینکار،وکسبنوینحوزه هایازیکی
هرنشینیشرشدباواخیرسال هایطیدارد،آنمختلفبازیگرانبرایفراوانیمزایایکهحوزهاین.استگرفته

ازکشاورزانبرایدرآمدیفرصت هایافزایشوکشاورزیتولیداتحفظوطرفیکازروحیآرامشبهنیازو
می تواندوریسماکوتوبوم گردیکناردرکشاورزیوروستاییگردشگری.استگرفتهقراراستقبالمورددیگرطرف

قرارتفادهاسموردکشاورزیوروستاییمحلی،جامعهمعیشتبهبخشیتنوعبرایمناسبراهبردیکبه عنوان
.گیرد

طبیعیظرمناتاریخی،وزیباروستاهایوجودمناسب،هواییوآبشرایطواسطهبهکرجشهرستانآسارابخش
گردشگریواحدهایتوسعهوایجادجهتفراوانیپتانسیل هایآنساکنانکهنواصیلفرهنگکناردربدیلبی

گزینهازیکیهمنطقشرایطبهباتوجهکهدادنشاننیزمطالعهایننتایج.دارداکوتوریسموبومگردیکشاورزی،
امکاناتازایگستردهمجموعهتواندمیکشاورزی،گردشگریمی تواندمنطقهاینآتیکاریوکسباصلیهای

بخشیدننقرووکردهفراهمرازیستیتنوعحفظوتجدیدپذیرطبیعیمنابعپایدارمدیریتزمین،حفظهمچون
.شودموجبرامنطقهروستاییمناطقازبسیاریاجتماعیاقتصادی،زندگیبه

، بوم گردی و اکوتوریسمکشاورزیگردشگری : اولویت اول

100از : نمره هر شاخص*
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90%80%75%

پذیرش بهره برداران

70%

بازار شرایط طبیعی 
*سهولت اجرا

کشاورزیوصنعتبخشدوبینارتباطاتراه هایسودمندترینازیکیتبدیلیصنایعایجادتردیدبدون
جهتاسبمنزمینههمچنین.می کاهدروستاییمناطقدرفصلیودایمیبیکاری هایمیزانازصنایعاین.است

نیازهایتامینشغلی،فرصت هایایجاد،بهره وریتولیدات،افزایشبهوآوردهفراهمراکشاورزیبخشتوسعه
بههتوجبا.شدخواهدمنجرایمنطقههاینابرابریکاهشواقتصادیهایبخشدیگرباپیونداساسی،
باغی،محصوالتتولیددرشهرستانمناسبوضعیتوآسارابخشهواییوآبفصلچهارومناسبشرایط
باتوجه.ی باشدمموجودلبنیوباغیمحصوالتحوزهدرخصوصاً کشاورزیتکمیلیوتبدیلیصنایعایجادشرایط

فروشبهقیممستعرضهصورتبهراتولیدیمحصوالتمی توانمنطقهایندرگردشگرومسافرباالیتعدادبه
گردد؛میپیشنهادزیرتکمیلیتبدیلیصنایعمنطقهشرایطبهتوجهبا.رساند
باغیمحصوالتفرآوریتکمیلیوتبدیلیصنایع
لبنیمحصوالتفرآوریتکمیلیوتبدیلیصنایع
خشکبارفرآوریوبندیبستهواحدهای
داروییگیاهانفرآورده هایتولیدوبندیبسته
خشکباروحبوباتغالت،خشک،میوهجات،میوهبسته بندیوفرآوریکردن،خشک

ط مقیاسصنایع تبدیلی و تکمیلی  کوچک و متوس:  دوماولویت 

100از : نمره هر شاخص*
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80%80%70%

پذیرش بهره برداران

60%

بازار شرایط طبیعی 
*سهولت اجرا

حدودیمماندگاریومشخصبرداشتورسیدگیزمانباغیمحصوالتخصوصاًکشاورزیمحصوالتبیشتر
فرآوریناسب،مروشیبابرداشتازپسبالفاصلهبایدبنابراین.دارندکوتاهینگهداریعمرطولنتیجهدر.دارند
تریطوالنیهدارینگقابلیتازوداشتهبیشتریانبارمانیعمرکهشودمیمحصوالتیتولیدباعثکاراین.شوند

وطیقهاروشاینمیاندر.داردوجودکشاورزیمحصوالتماندگاریافزایشبرایمختلفیروشهای.برخوردارند
بهانکنندگمصرفتقاضایافزایشاخیرسالهایدر.استبیشتریتوجهموردکردنخشکوانجمادکردن،

علتبهآسار.استدادهافزایشرامحصوالتفرآوریوکردنخشکبهتوجهطبیعی،محصوالتازاستفاده
-کرججادهوجود.داردفرآوریواحدهایاحداثجهتباالییظرفیتباغیمحصوالتازقبولیقابلسطحتولید

بهباتوجه.آوردفراهممحصوالتاینفروشبرایمناسبیزمینهمی تواندنیزمنطقهدرگردشگریرونقوچالوس
یمعیشتراهبردیکمی تواندواحدهاایناحداثباغاتواراضیبودنکوچکهمچنینوطبیعیمحدودیت

.باشدمنطقهمحلیجامعهبرایمناسب

فرآوری محصوالت باغیواحدهای :  اولویت سوم

100از : نمره هر شاخص*
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