
 

 

 

 گذاری توسعه آنو بسته های سیاست انگورزنجیره ارزش  تحلیل خالصه مدیریتی؛

 در حوضه آبریز دریاچه ارومیه
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سعه زنجیره  شت با هدف تدوین برنامه تو شتغال و معی شتآبهای کمارزشبرنامه ا ضه های پرآببر برای جایگزینی با معی بر در حو

آبریز دریاچه ارومیه اجرا شد. در این برنامه چهار زنجیره ارزش برای توسعه در منطقه در گام اول انتخاب شدند. اولین زنجیره ارزش 

ست. اولی ست، زنجیره ارزش انگور ا سابقه بلندمدت در منطقه ا ن مرحله این برنامه تحلیل زنجیره ارزش انگور به انتخابی، که دارای 

 کمک اطالعات و بررسی هایی است که از منابع زیر به دست آمده است: 

صاحبه  • ساتی با سفر به  10در طی تحقیق و م سازمان منطقه و برگزاری جل سان و مدیران  شنا شاورزکار ، اتاق یجهاد ک

صادرکنندگان میوه و گانیبازر شکبار بارتره، اتحادیه  صادرکنندگان انگور تازه خوری، اتحادیه باغدارو خ شی و  ،ان،  شم ک

 انگور فرآوری  جات کارخان

 و فروشندگان محصوالت مختلف انگور  هاواسطهو مصاحبه با کشاورزان ، تولیدکنندگان،  باغاتاز  هاییبازدید •

 هاد کشاورزی در تهران ج رتاوز، متخصصین انگور و کارشناسان عات و مصاحبه با اساتید دانشگاهدریافت اطال •

 

انگور تازه خوری و کشمش برای تحلیل  شاخه دو، درنهایت های مختلف،در تحلیل زنجیره ارزش انگور، بنا بر بررسی پتانسیل شاخه

ست سیا شتر و  سرمایهبی سایی . اندشدهانتخابگذاری گذاری و  شنا سعه تحلیل زنجیره ارزش به  سائل پیش روی تو شکالت و م م

 زنجیره انجامید و سپس سیاستهایی برای توسعه زنجیره و رفع این مشکالت تدوین شد.

ستهخروجی تحلیل در پایان نیز، سرمایهها، ب ستی و  سیا صی انگور تازه خوری پنل 3گذاری در های  ص در آذربایجان غربی  در  تخ

صادرکنندگانسازمان جهاد  اتاق بازرگانی،محل  شاورزی و اتحادیه  صی پنل  3 و ک ص شمشتخ شرقی ک در اتحادیه  در آذربایجان 

 بررسی شده اند.تبریز  کشاورزی جهادباغداران بناب و سازمان 
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شان داده شده است زنجیره ارزش، فعالین،  های. تالش شده است در هر کدام از حلقهنقشه کلی زنجیره ارزش انگور در شکل زیر ن

ستگذاران، مجریان و ذی سایی شود و ها و امیدهاگیری، بیمها، نظام تصمیمانگیزهنفعان مورد توجه قرار گیرند و سیا شنا ی هر یک 

 آوری شده از منطقه باشد.های واقعی و جمعتحلیل و سیاستگذاری توسعه بر اساس داده

 

 

 به قرار ذیل می باشد  انگور  زنجیرههای حلقه افراد مورد مصاحبه در هر یک از 

نالو ، خا ،حلقه مراکز خدمات کشااااورزی: آقای اکبریزنازلو در  • نم پیران ززی

 قربانی ززیوه  و کشتیبان خانم علیزادهز

 در حلقه نهالستان : آقای سرحدیان، آقای عزیزی •

  غربی جانیآذربا نمونه انگور کارفالحت ز  انتازه خوری: آقای انباغداردر حلقه  •

سنی، آقایی، کریمی، غنی پور  مولودی،صبحی، محمدعلی ملک،  و ،وحدت ح

... 

، کشااااورز نمونه کشااامشااای: آقایان بال ز بارانداز دارانو  ران ادر حلقه باغد •

، مهران ، نچمیمحمودی، اسماعیلی، حجتی ، باغدارانرئیس اتحادیه مقدسی ز

 و ...

 ، غوثی، افشاراحمد نژادسردخانه داران : آقای آقاباالزاده، جان  •

اتحادیه صادرکنندگان میوه و زرئیس نژاد دریحدرکنندگان انگور تازه خوری:صا •

 ، آقاباالزاده،دهقانینیالدتاجآذربایجان غربی ، بارتره

پور و صااادرات کشاامش: آقایان عزیزی،  یبندبسااتهسااورت و  دارانکارخانه •

طان ناب نژاد، قلیمحمودی ،ز آذربایجان غربی ، حدادی یسااال  ،و رحمانی زب

 احمدی ز رئیس اتحادیه خشکبار تهران  و فرهنگی زملکان 

 

نوری آذر، جنگجو، نقاش،  انگور تازه خوری: آقایان فروشعمدهو  بارترهمیدان  •

 غربی  جلیلی و امیدیزتهران برزویی، نزاد امین زآذربایجان 

،مقدم،  انیآقاو  ساالطانیخانم شاااشااانی و  و کنسااانتره: آبمیوه  دارانکارخانه •

 انتظار و شهیری

 کارخانه تولید سرکه :خانم حسین زاده، آقایان نوحی، بیگی، موسی زاده •

 ی خانهجی کریمی فرد، حسن آقایی، خواجوی و کسبه دوشاب آقادوشاب:  •

آذربایجان غربی: آقایان  :یجهاد کشاااورزانگور و کارشااناسااان  نیمتخصااصاا •

بانی ، فتح باغ مدیر  مانیز لها یاهی ، ا یدات گ مدیر بهبود تول مدزاده ز  پورصااا

 صوفی زاده زامور آب  و زکارشناس انگور  جعفریزکارشناس باغبانی 

لطفی زکارشااناسااان  ،جعفر نژادآذربایجان شاارقی: را افروز زمدیر باغبانی ،  •

 زمدیر صنایع تبدیلی . قنبرییباغقرهغبانی  با

 : آقای دکتر محمود زاده ، دکتر دولتی و دکتر سکوتیمرکز تحقیقات •

 دکتر رضایی، خانم دکتر نجفی دانشگاه: آقای دکتر اصغری، •

 ینیالدتاجازرگانی: آقایان حق جو، احمدزاده و اتاق ب •

 یصالح دیس یآقاخانه کشاورز:  •

 اصالنی و آقایی انیآقا:  یمهندسنظام •

ابعاد مختلف زنجیره ارزش، تحلیل ساختاری آن، تحلیل اقتصادی، حکمرانی و ریسک یافتن نقاط ضعف و مشکل در  نتیجه بررسی

صلی بر سر راه توسعه این زنجیره به شمار می گذشته نیز  روند. همچنین درزنجیره است. این نقاط ضعف و مشکل در واقع موانع ا

صرفه  صول با  صادی به یک مح صول اقت ست که انگور، رفته رفته از یک مح شده ا شکالت باعث  ست هم دادن این م ست به د د

رسااد، تیبیت وضااعیت انگور در حالت فعلی و جلوگیری از اقتصااادی ناچیز و حتی در مواردی ضااررده تبدیل شااود. لذا به نظر می

های بعدی، جز با رفع این موانع و مشکالت ممکن در گام اول و توسعه آن در منطقه در گامجایگزینی محصوالت دیگر به جای آن 

ست این مسائل در شکلی هماهنگ با هم مورد توجه قرار بگیرند و تالش نمی شود. همچنین با توجه به ماهیت این مشکالت بهتر ا

صفحه بعد ایبرای حل آن شکل  شد.  صه ها هماهنگ و با یک الویت بندی با شکالت و محل اثر هر یک را به طور خال سائل و م ن م

ای از آن در ادامه خواهد آمد، شامل راه حل پیشنهادی های وضع شده در گزارش سیاستگذاری، که خالصهدهد. سیاستنشان می

 برای رفع هر مشکل و برنامه اجرایی و اولویت بندی آن است.
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 :در زنجیره انگور شدهدهیدضعف  یهانشانه

 

 انگور رهیزنج در شدهدهید ضعف یهانشانه 1شکل 
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 بهبود و توسعه زنجیره انگور یهااستیس

همانطور که پیش از این ذکر آن رفت، برای هر کدام از نشانه ضعف و مشکل شناسایی شده، یک بسته سیاستی مشخص شده است. 

شکل  سته ها در  شده اند. همچنیناین ب شان داده  ستیساز این  هرکدام زیر ن  شدهتفکیک در زنجیره  نآ مخاطببا توجه به  هاا

 است.

 

 

 انگور رهیزنج توسعه و بهبود در یاصالح یهااستیس 1شکل 

 

. بدین معنی که در ابتدا شده استمفصل تشریح  صورتبهرا  هااستیسهر یک از این گذاری زنجیره، در گزارش تشریحی سیاست

ضعف  شانه  صالحی هاشهیرهر یک از این  برای و شده یابیشهیر شدهدهیدن ست ا سیا ست یک یا چند  شده ا شنهاد  . هر یک از پی

برای اجرا دارد. در هر اقدام  هاییکه خود گام برای عملی شادن نیازمند یک یا چند اقدام عملیاتی اسات ادیپیشانه یهااساتیسا

شده اند. شخص  صدی و برای هر گام مجری اجرای گام م صه مت شنهادی و نقش بازیگران در ادامه خال سته های پی ای از کلیات ب

 کلیدی در هر یک آمده است.
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 های پیشنهادی:سیاست

 هایریگمیتصمنهادسازی برای مشارکت خبرگان زنجیره در  -1

گیری اساات که به طور نفعان در فرآیندهای تصاامیمبسااته ساایاسااتی، مشااارکت دادن خبرگان زنجیره و فعالین و ذی هدف ازاین

مسااتقیم و غیر مسااتقیم بر عملکرد این زنجیره تاثیرگذارند. برای این منظور نهادهای جدید و ساااختارهایی برای تاثیرگذاری این 

 سیاست عبارتند از:نهادها پیشنهاد شده است. عناوین اقدامات این 

کشککمد در شککهرسککتان ارومیه و /یتازه خوردو کارگروه متخصککصککی   یسککازفعالاقدام اول: تشکککیل و  •

 ملکان( –مراغه  -شیرعجب –شهرستان آذربایجان شرقی )بناب 4

شهرستان  4و  هیانگور/کشمد در شهرستان اروم  یمتخصص ینهاد صنف 2 یسازو فعال لیتشکاقدام دوم: •

 (ملکان –مراغه  -رشیعجب –)بناب  یشرق جانیآذربا

سوم: • سردخانه  رهیمختلف زنج ینظرات اعضا افتیدر یبرا هاشنهادیسامانه پ جادیا اقدام  انگور )باغداران و 

 کشمد، صادرکنندگان. دکنندگانیداران، تول

تسهیلگران مناسب در هر یک دارد. همچنین در این سیاست، ستاد نقش بسیار مهمی به عنوان شکل دهنده این نهادها و قرار دادن 

 مشارکت فعالین محلی و منطقه و جایگاه حقوقی و اجتماعی این نهادها بسیار مهم و حیاتی است.

 سم با کیفیت و با قیمت مناسب تسهیل تأمی  کود و -2

کمک  عنوانبههمچنین . ق استیک سیستم نظارتی برای ممانعت از توزیع کود و سم زیرزمینی و قاچا یسازفعال اولین پیشنهاد،

ا برای کرد و اصااالحات الزم ر یابیعارضااه ترقیدق صااورتبهمشااکالت اجرایی این طرر را  توانیم ،به پیشاابرد کارت دریافت نهاده

شنهاد داد ستاد توانیم. همچنین مجریان طرر پی صوالت  ؛با مداخله مؤثر  شاورزان مح انجام طرر کارت نهاده را برای باغداران و ک

استقبال از  خرید  توسط این کارت نهاده  توانیمبر، رسانی به باغداران محصوالت کم آب بااطالعو نیز  قراردادکم آب بر در اولویت 

 .را باال برد

سااام محصاااول و یا کیفیت کود  ماندهیباق ع از میزان، عدم اطال راناباغدمشاااکالت خریداران محصاااوالت کشااااورزی از از دیگر 

کارت دریافت نهاده و خرید کود و سم طرر ایجاد با اعطای استاندارد به باغداران است. ممکن  یهاحلراه. یکی از است شدهاستفاده

دساااترسااای  تیفیباکبه کود و سااام  اندکردهرانی که از طریق کارت نهاده خرید امطمئن بود که باغد توانیمتوساااط این کارت 

انگور  دارانیخربه  یرساناطالعتهیه کود و سم از طریق کارت نهاده و سپس  یدرازابا اعطای استاندارد به این باغداران  اندداکردهیپ

 کرد جادیار درخواستی  از طریق خریداران انگو توانیم ،از طریق این کارت نهاده شدهیداریخرو کشمش درباره کیفیت کود و سم 

 باغداران خواهند خواست که این استاندارد را در هنگام معامله ارائه بدهند. ازبدین معنی که خریداران 

ها، استفاده مالکی، برای ایجاد صرفه مقیاس در خرید نهادههای خردهمدیریت واحد کشاورزی -3

 از داند روز باغبانی و مکانیزه کردن کشاورزی
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تصویب قانونی برای تسهیل تجمیع اراضی و یکی کردن اسناد این اراضی، ؛ خرده مالکی یهایدر مورد سیاست مدیریت واحد کشاورز

. اما تاکنون در این دو استان این طرر صورت گرفته است  مخارج تجمیع، به تجمیع کنندگانجهت یارانه  %80همچنین اعطاء 

و یا عدم تمایل باغداران به  هانیو نواقصی ازجمله مشکالت حقوقی در مورد سند این زم اهتینبوده است. محدود زیآمتیموفق

مشارکت با دیگران و تقسیم خروجی باغاتشان در آخر سال باعث شده است تا این طرر تجمیع جلو نرود. ما در این قسمت، اقدامات 

داشته باشد، بلکه توسط راهکارهای دیگر سعی  دیتجمیع اراضی تأک تنها بر رویکه نه میکنیعملیاتی را برای این سیاست پیشنهاد م

 اند از: ها، استفاده از دانش روز باغبانی و مکانیزه کردن کشاورزی کند. اقدامات عبارتمقیاس در خرید نهاده یدر ایجاد صرفه

ضی برای جذب باغداران.اولاقدام  • قوانین اصااالحی در پایلوت هایی که از طریق اعمال  : بهبود مقررات تجمیع ارا

 در گام اول و سپس ترویج ان در کل حوضه است.

که برای   تولید کشاورزی در بخد انگور تازه خوری و کشمشی. یهایتعاون تأسیس: بهبود مقررات دوماقدام  •

 بهبود عملکرد زمین هایی است که به هر دلیل امکان تجمیع ندارند.

 . خصوصی یهاصنعتکشت و  یهاتیفعال: بهبود مقررات ایجاد سوم اقدام •

 کشت و صنعت. یهاطرحخارجی در  یگذارهیسرما: تسهیل بستر مالی حقوقی برای چهارماقدام  •

 تقویت تحقیقات انگور، برای رسیدن به ارقام بازارپسند با عملکرد باالتر -4

شدن  تدرجه  شنهادی تقویت تحقیقات انگور محقق  ست پی سیدن به عملکرد باالترسیا اقدام عملیاتی در نظر  4 ،برای ر

   است. شدهگرفته

شف آزماید ارقام  یپروژه: تعریف اجرای اقدام اول • تواند در سااتاد می )کهریز(. هاآندلخواه و ترویج  لون کک

سازی و تجهیز مرکز تحقیقات کهریز، پروژه سند و دارای عملکرد و های تحقیقاتی با هدف یافتن ارقام ازای ظریفت  بازارپ

 کیفیت باال تعریف کند.

شف آزماید ارقام  یپروژهاجرای و : تعریف دوماقدام  • این مرکز در آذربایجان  هاآندلخواه و ترویج  یهاکلونک

 شرقی و برای تحقیق روی اراقام کشمشی پیش بینی شده است.

بهتری  عملکرد و کمتری   یزهیجادانشککگاهی برای شککرکت در  -: فراخوان به مراکز تحقیقاتیسککوماقدام  •

ای و هدف از این جایزه، ایجاد رانه برای یافتن کلون های برتر با استفاده از خرد و دانش انباشته در سطح منطقه . مصرف

 ملی است.

 سنتی انگور تازه خوری یهاباغانگور کشمشی و  یهاپشتهبهبود عملکرد در  -5

ایستاده کردن  یهاطررایستاده تبدیل کند.  یهاباغشهرستان ارومیه را به از باغات  %20بیش از  توانستهنبه باغی  یهاطرر تاکنون

عملیاتی دو اقدام  است. شدهقطعاعتبارات جهاد در ارتباط با این کار  94است و از سال  نشدهانجام باًیتقرآذربایجان شرقی  یهاباغ

 برای اجرایی شدن این طرر ها پیشنهاد شده است:

 آذربایجان شرقی یهاشهرستان یاپشته یهاباغبه باغی در  یهاپروژه: مطالعه و اجرای اول اقدام •

 سنتی شهرستان ارومیه یهاباغبه باغی در  یهاپروژه: مطالعه و اجرای دوم اقدام •
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شی برای  ست و دوم پیش بینی رو صورت گرفته اول بر تمرکز بر مطالعه و ایجاد پایلوت ا تفاوت عمده این دو اقدام با اقدامات قبلی 

های گذاری بخش خصوصی و بازگشت سرمایه از محل بخشی از تفاوت ایجاد شده در درآمد. بستهتامین مالی این طرر ها از سرمایه

 ن باغات به عنوان یکی از بخش های این برنامه تدوین شده و آماده ارائه است.گذاری ایستاده کردسرمایه

 دهی به محصوالت کم آب بربهبود وضعیت بیمه کشاورزی با اولویت -6

 .کشاورزی با اولویت باغات با محصول و روش آبیاری کم آب بر یمهیب: پیگیری پرداخت معوقات اقدام اصلی •

 توانیمپرداخت خسارت به باغات کم آب بر اقدام کرد.  یدهتیاولوبرای  توانیمترین اقدام عملیاتی، اولین و در دسترس عنوانبه

را پرداخت کرد.  هاباغمعوق این  یهاخسارتآبریز را انجام داد و  یحوزهبر ی آبریز و برای محصوالت کم آبحوزهاین اولویت را برای 

کم آب بر تا حدودی به نسبت محصوالت دیگر افزایش پیدا کند. همچنین پس از تصویب جذابیت محصوالت  شودیماین اقدام باعث 

داده شود تا از قانونی شدن این اقدام ترویج در میان باغداران  یدهتیاولواین قانون  ستیبایمو پرداخت خسارات،  یدهتیاولواین 

 اطالع پیدا کنند.

  

ص -7 صو شاورزی با همکاری بیمه یاحرفهو  سازییخ صی و بیمهسازی بیمه ک صو های های خ

 اتکایی

 کشاورزی.  یمهیب: بهبود ساختار و خدمات اولاقدام  •

ست  مدتانیماقدام  عنوانبه سیا صبرای انجام  صو شاورزی  یمهیبسازی  یاحرفهو  یسازیخ خدمات متنوعی را به  ستیبایمک

خدمات  ازجملهباغداران بزرگ  ازجملهبرای مشتریان خاص  ترمتنوعبه ایجاد خدمات  توانیم در این راستا .ی کشاورزی افزودمهیب

مشتریان مشخص  ستیبایم یاحرفه یامهیبمتنوع برای محصوالت کشاورزی متنوع فکر کرد. همچنین پس از طراحی این خدمات 

 ارائه داد. هاآنرا انتخاب کرده و خدمات جدید را به 

سهیل ورود  یسنجامکان: اقدام دوم • صی به  یهامهیبت صو شاورزی و ایفای نقد دولت  یمهیب یحوزهخ ک

 .هامهیب یکنندهگارانتی  عنوانبه

 

  با حمایت از ایجاد یک شککبکه تلویزیونی خصککوصککیتقویت داند و اطالعات عموم باغداران، -8

 زراعت و باغبانی

صی  یشبکه. اقداماتی که برای تقویت دانش و اطالعات عموم باغداران از طریق  صو ست، از قرار زیر  مدنظرتلویزیونی خ ا

  است:

  تلویزیونی خصوصی زراعت و باغبانی. یشبکه: حمایت از ایجاد یک اولاقدام 
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به  یارسانهبرای ورود فعالین  ییهاتیمعافبه ایجاد یک شرایط جذاب و  توانیم، مایصداوسدیجیتال در بستر  یشبکه یتوسعهبا 

فعالین  سااتیبایم، یارسااانهداشاات. بدین ترتیب پس از ایجاد این شاارایط جذاب برای ورود فعالین  یزیربرنامهبخش کشاااورزی 

سانه شوند. از طرفی  یحوزهمنتخب در  یار سایی و انتخاب  شنا شاورزی  سالزامات  موازاتبهک  یشبکهبرای ایجاد این  مایصداو

سپس تیمی برای  شود.  صی پیگیری  صو شد و محتوای  یهیتهخ شکیل خواهد  شاورزان ت ستی باغداران و ک این محتوای درخوا

 پخش خواهد شد. شدهیطراح یشبکهتهیه و در  گروهترویجی توسط این 

 ، برای انتقال داند الزم باغداری انگورgamificationترویجی نوی  با رویکرد  یهابسته: تهیه دوماقدام 

 

 صادرکنندگانکشمد و  دکنندگانیتولبه معامالت  یدهسامان -9

خرید  ینهیهزبه علت افزایش وزن محصااول با ماسااه و مواد دیگر و همچنین افزایش  هاکارخانهکیفیت کشاامش دریافتی کاهش 

که معامالت  کنندیم، عواملی هسااتند که ایجاب دارکارخانهکشاامش و  یدکنندهیتولکشاامش به علت وجود واسااطه گران مابین 

 است:  شدهگرفتهاقدام زیر در نظر  2شود. بدین منظور  یدهسامان، صادرکنندگانکشمش و  دکنندگانیتول

، ایجاد مقرراتی برای اخذ این سیاست اولین اقدام در راستای  کیفی کشمد مورد مبادله یاستانداردساز: اولاقدام  •

شمش و  ستاندارد خریداران ک ست. با ایجاد این ا ستاندارد کیفی در هنگام مبادله ا شمش از  صادرکنندگان خصوصبها ک

ستاندارد  یهاکشمشکیفیت  مورد مبادله اطمینان حاصل خواهند کرد. همچنین پس از ایجاد چنین مقرراتی برای اخذ ا

جدید برای تعیین کیفیت محصول مورد مبادله، تعیین یا ایجاد خواهند  یهاشگاهیآزماود یا کیفی، چندین آزمایشگاه موج

 شد.

 عامالت کشمد زیر نظر سازمان بورس: ایجاد اتاق مدوماقدام  •

 تسهیل بازاریابی برند سازی در تازه خوری صادراتی -10

 .خریداران خارجی: ایجاد زیرساخت مطالعات بازار و ایجاد ارتباطات با اصلیاقدام 

 های فناورانه/ محصوالت جدید(های صنعت انگور )نوآوریو حمایت از نوآوری دهیشتاب -11

نوآورانه تاکنون  یهابر روی طرر یگذارهیبودن فرایند تحقیق و توسعه و ریسک باالی سرما برنهیبه علت هزاشاره شد طور که همان

صنعت  یهایدهی و نوآورعنوان شتاب. بنابراین طرحی زسیاستی  بهمیاشاهد نوآوری در محصوالت مبتنی بر انگور در منطقه نبوده

 . این طرر شامل سه اقدام عملیاتی خواهد بود. شودیانگور پیشنهاد م

  نوآورانه، یهاطرححمایت از  -اولاقدام  •

 . نوپا در ای  حوزه یهاشرکت: تسهیل قوانی  دوماقدام  •

 نوآورانه انگور یهاو طرح دهیا ۀدهندشتاب کی زیو تجه تأسیس: سوماقدام  •
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به سرمایه گذاری بخش خصوصی دارد هاست. در این شکل مشخص شده است که کدام سیاست نیاز ها و اقدامات اجرایی هر سیاست و تقدم و تاخر اجرایی این سیاستشکل زیر مجموعه سیاست

ستاد احیای دریاچه ارو شد، نقش  ستند. همانطور که پیش از این گفته  ستمر در طول زمان ه شان دهنده یک فرآیند م ستو کدام اقدامات در واقع ن سیا ها میه، مردم محلی و دولت در هر یک از 

 ها، اولین گام در راستای اجرای این برنامه باشد.ه عنوان نماینده ستاد برای پیگیری اجرایی شدن این سیاسترسد که شکل دادن به یک نهاد واسط ببیان شده است. به نظر می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ارزش انگور رهیاقدامات توسعه زنج ستیل 3شکل 


