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  گلستان اهمیت کارآفرینی در بخش کشاورزي با تاکید در پرورش شتر در استان

  مسعود خیراندیش

  استان گلستان ،دانشگاه گنبد کاووس ،دانشکده علوم انسانی ،استادیار گروه اقتصاد

ecomkh@gmail.com 

  چکیده

اشتغالزایی  ،ناخالص ملی تولید، بخش کشاورزي و دامپروري از مهمترین حوزه هاي اقتصادي در تامین امنیت غذایی
تحقق رشد که مورد توجه اکثر تئوریسین هاي اقتصادي بوده و براي .و افزایش صادرات غیرنفتی کشور می باشد

براي  . تحفاظت از منابع طبیعی تاکید شده اس همراه باي صادرات محصوالت کشاورزي  توسعه و 6,5٪ي  سالیانه
کارآفرینی بدین معنی . تواند پایداري رشد کشور را رقم بزند آفرینی میارتقاي جایگاه این بخش نهادي کردن کار

است که با ایده هاي نو و همچنین مدیریت بردرآمد بتوان سرمایه اي هر چند اندك را به حرکت درآورد تا منجر به 
و خشک است  و سازگار به محیطهاي گرمکم توقع شتر حیوان منحصر به فرد،  .تولید محصولی جدید در بازار شود

اما علیرغم نقش  .که داراي پتانسل هاي باالیی در تامین امنیت غذایی و ایجاد اشتغال در بخش کشاورزي را دارد
پرورش شتر در منطقه  .نادیده گرفته شده استو ارزش افزوده باالي فرآورده هاي آن فعال شتر در تولید مواد غذایی 

و اجتماعی اهمیت زیادي دارد و با توجه به تقاضاي فراوان براي تولید  استان گلستان از نظر اقتصادي، اکولوژیکی
ریزي و اقدامات سریع این حرفه یعنی پرورش شتر را در منطقه حفظ و  الزم است با برنامه گلستان استانشتر در 
ان با تاکید بر در این تحقیق بصورت مروري توصیفی سعی به تبیین چالش ها و توانمندي هاي استان گلست. احیا کنیم

توسعه اقتصادي پرداخته و در نهایت با توجه به مزیت جغرافیایی و پرورش شتر به عنوان منبع تولید اقتصادي و 
  .جاذبه گردشگري در منطقه می تواند راه گشاي توسعه سند راهبردي استان گردد

  کارآفرینی، پرورش شتر :کلمات کلیدي
  

  مقدمه

هاي  هاي سخت افزاري و دارایی شاخص. است سرعت در حال انجام با  هامروزکشورها ساختار اقتصادي تغییرات در 
ننده داشت جاي خود را به نوآوري، ابداع، خلق محصوالت ک نقش تعیین ،مشهود که دیروز در جایگاه یک بنگاه اقتصادي
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تیار اگر دیروز ثروتمندترین افراد دنیا آنهایی بودند که منابع مالی بیشتري در اخ. افزاري داده است هاي نرم جدید و دارایی
  ). 1390 تعاون، وزارتگزارش،(هستندو کارآفرین  ، خالق، نوآورمداردانش ، افراددنیا انامروز ثروتمندترین مردم ،داشتند

افزایش نوآوري، ارتقاي سطح فنّاوري، افزایش تعداد ثبت  :در یک اقتصاد ترین آثار توسعه کارآفرینیمهمبدون تردید 
تولید و توزیع درآمد در سطح  هاي کوچک و متوسط، بنگاه توسعه نی، ایجاد اشتغال واختراعات و ابداعات، تولید دانش ف

هاي اخیر، بسیاري از  از این رو طی سال .تواند افزایش ثروت ملی را در برداشته باشد جامعه است که در نتیجه می
ها و و در همین راستا سیاست  دهکشورها، توسعه کارآفرینی و فعالیت هاي کارآفرینانه را در دستور کار خود قرار دا

 . اندهاي جامعی نیز طراحی نمودهبرنامه

درصد از تولید  25درصد نیازهاي غذایی جامعه،  75بخش کشاورزي بوده و تأمین  ،ارکان اقتصاد ملی مهمترینیکی از 
بر . می باشد ین بخشدرصد سطح اشتغال و میزان درخور توجهی از صادرات غیر نفتی مربوط به ا 23ناخالص داخلی، 

درصدي در بخش کشاورزي؛ تأمین و امنیت  6,5ي  ي کشور، بر تحقق رشد سالیانه ي چهارم توسعه این اساس در برنامه
ي صادرات محصوالت کشاورزي و حفاظت از منابع طبیعی تاکید  غذایی، خودکفایی در تولید محصوالت اساسی، توسعه

دانایی (تواند پایداري رشد کشور را رقم بزند ش نهادي کردن کارآفرینی میبراي ارتقاي جایگاه این بخ. شده است
  .)1389فرد،

نظیر تنوع اقوام و اقلیم ، غناي ظرفیت هاي بخش کشاورزي،  استان گلستان با توجه به ویژگیهاي منحصر به فرد خود 
هاي آسیا میانه، جاذبه هاي گردشگري همچنین موقعیت هاي خاص جغرافیایی بعنوان کریدور بین اللملی دسترسی به بازار

صنایع تبدیلی و بسته بندي کشاورزي، امکان  توان توسعه در وپتانسیل هاي قابل توسعه در زمینه بازرگانی، فرهنگی و
  .توسعه و بهره برداري از منابع آب قابلیت تحقق اشتغال پیش بینی شده را دارد

را  استان گلستانهاي اقتصادي پرورش شتر در  پتانسیلها و جنبه این است کهمروري توصیفی  هدف اصلی این پژوهش 
و سؤال اصلی این می باشد ارایه الگویی براي نهادي کردن کارآفرینی در بخش کشاورزي و بررسی و معرفی کنیم 

  پرورش شتر می تواند باعث توسعه منطقه گردد؟پژوهش این است که چگونه کارآفرینی در 

روش سنتی است استان گلستان در رابطه با وضعیت فعلی، عمده نگهداري شتر در نشان می دهد بررسی هاي انجام شده 
دهندگان بیشتر تولید شیر و گوشت  که در این روش شترها به صورت آزاد در سطح مراتع رها می شوند و هدف پرورش
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اطق کویري و بیابانی که براي برداري صحیح از امکانات موجود در من هاي بهره یکی از راه .)1384قره باش،(است
هاي کشاورزي مانند زراعت، باغبانی و نیز پرورش گاو، گوسفند و طیور مناسب نیستند، نگهداي و پرورش شتر  فعالیت

اما سوال اینجاست سهم عرضه گوشت شتر در قصابی ها بوده تنها سهمی که از پرورش شتر دیده اند  گلستانمردم  .است
در  چیست؟ استان گلستانمی ماند در اقتصاد  صحراي و سود مند که به طالیی سرگردان در این حیوان کامال تجار

شرایطی که خشکسالی و کم آبی بسیاري از دامهاي را تلف کرده و هر سال از جمعیت گاو و گوسفندهاي دامداران کم 
درآمدزایی باالیی نیز براي  می شود چرا تاکنون طرح پرورش شتر که در این شرایط به خوبی رشد و نمو می کند و

 ،يکشاورز جهاد سازمان دام امور معاونت  اسناد و آمار از قیتحق نیا در .صاحبانش دارد مورد توجه قرار نگرفته است
  .استفاده گردیده است یدانیم مطالعات و ینترنتیا منابع

  

  پرورش شتر در استان گلستان

مناطق شتر . هزار نفر آنها در ایران پراکنده می باشند  160که حدود  میلیون نفر می باشد 19جمعیت شتر در جهان حدود 
، هرمزگان، گرگان، گنبد، قم، فارس و بلوچستان، خراسان، کرمان،  یزد، کرمان، اصفهان، سیستان:خیز ایران عبارتند از 

 120قط تعداد کمی درحدود اکثریت شتر هاي موجود در ایران یک کوهانه بوده و ف. می باشد سمنان، خوزستان، و اردبیل
درصد از شترهاي جهان در کشورهاي اسالمی پرورش 75حدود . شتر دو کوهانه، در آذربایجان نگهداري می شود  نفر

در آسیا رتبه هفتم را دارد ، ولی از  دنیا مقام بیستم و پرورش شتر در داده می شوند واین درحالی است که ایران از نظر
میتواند مقام  محصوالت آن حائز اهمیت است و گوشت و  امکان تولید کیفی وکمی رش ونظر پتانسیل، عرصه پرو

تواند با غذایی که از لحاظ کمی و کیفی براي سایر نشخوار کنندگان ناکافی و  شتر می .نخست را در دنیا کسب نماید 
یري ایران که انحصارا براي مساحت مراتع کو. هاي طوالنی به زندگی خود ادامه دهد شود مدت نامرغوب محسوب می

هکتار براي یک نفر شتر در نظر گرفته شود  50درشرایط فعلی اگر هر  .میلیون هکتار است 32پرورش شتر مناسب است 
شود که حدود چهار برابر جمعیت فعلی این دام در کشور است، اما آنچه  هزار نفر شتر در ایران برآورد می 600ظرفیت 

  .)1392ی،نیحس(هزار تن در سال رساند24توان آن را به  تن در سال است که می 5000موجب تولید گوشت شتر 
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محلی آن مناطق یا اقوام ساکن درآن   به نام عمده ترین نژادهاي شتر در ایران با توجه به پراکنده گی جغرافیاي که اغلب
کلکوهی که در میان اقوام کلکو در اطراف ، شتر نژاد  مناطق نامگذاري شده اند مانند شتر بلوچی در سیستان و بلوچستان

  استان گلستان ومنطقه اصلی زیست این شتر استان فارس بوده است، نژاد ترکمنی در   زیست می کنند که دریاچه قم
  .دنژاد جماز در کهنوج معروفیت دارن

ی به نسبت مناسب، وجود هوای  پرورش شتر از دیرباز در منطقه ترکمن صحرا اهمیت داشته و با توجه به شرایط آب و
شود؛ از طرف دیگر ارتباط با مزر کشور  هاي مناسب این دام در کشور محسوب می علوفه و آب فراوان یکی از زیستگاه

هاي همجوار نزدیکی با کالن شهرها را به عنوان مزیت نزدیکی به بازار مصرف تولیدات و فراوردهاي  ترکمنستان و استان
وجود مراتع حاصلخیز و گسترده موجود در این منطقه، عالوه بر تأمین منبع . فراهم نموده است این حیوان استراتژیک را

نفر شتر  900هزار و 3حدود تغذیه دام شرایط مطلوبی براي استراحت آنها فراهم کرده است؛ به طوري که در حال حاضر 
آق قال، گنبدکاووس، کالله و در مناطقی در استان داریم که در نواحی شمالی استان و دشت ترکمن صحرا بخصوص در 

  .که امکان پرورش دام و گوسفند نیست پراکنده اند

 یم ينگهدار ریش و گوشت دیتول جهت شتریب و بوده مراتع در آزاد ينگهدار روش منطقه در شتر ينگهدار عمده روش
 نفر) 100-50 متوسط طور به( یمشترک لهگ هم با دارند شتر یکم تعداد که داران شتر از تن چند منطقه در معموال. شوند

 و داغ لهیوس به فرد هر يشترها یسنت روش در .کنند یم انتخاب نگهبان و ساربان عنوان به تن کی و داده لیتشک را
 يها دام و شده زده داغ جوان يشترها و شده يآور جمع گله نیمع يها زمان در و شده مشخص مخصوص عالمت

 از قبل هفته 4 تا 3 حدود فقط و شده یدست هیتغذ کمتر روش نیا در شترها. گردند یم جدا گله از زین یفروش و یحذف
 غالت، کاه اغلب مکمل رهیج در استفاده مورد یخوراک مواد .شوند یم هیتغذ مکمل رهیج با آن از بعد ماه 2 تا 1 و شیزا

 یدوش ریش يبرا صاحبان توسط زا تازه يهاشتر از يتعداد نیهمچن. باشد یم جو آرد و گندم سبوس قند، چغندر تفاله
 و بوده رها آزاد طور به زار شوره مرتع در شتر يها گله روش نیا در. )1392،مهرگانفر ( دگردن یم جدا گله از و انتخاب

 شامل عمدتا مراتع نیا یاهیگ پوشش. کنند یم استفاده هیتغذ جهت مراتع از و نموده ولد و زاد یعیطب صورت به
  .)استان يکشاورز جهاد. (باشد یم پلکسیآتر و هالوکنموم درمنه، ا،یکورنیسال شوره، گز، سالسوال،

. کنند یم نیتام مراتع سطح در موجود يچاهها و ها چشمه ها، برکه اترك، ای گرگان رودخانه از زین را یدنیآشام آب
 فصول در و بوده شانیگم و قال آق ياه بخش شمال مراتع در شتر يها گله اغلب) زمستان و زییپا فصل در(قشالق محل
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 مزارع چرا پس سطح در چرا با سال از ماه 2-3مدت به القیی در نموده، استفاده موجود مراتع از) تابستان و بهار(گرم
 متوسط، جثه روشن، يا قهوه رنگ به کهو شیري هستند  ترکمن شترهاي استان یک کوهانه. شوند یم هیتغذ زین غالت

 سخت طیشرا به ادیز يسازگار و مقاومت و يدیتول خوب اتیخصوص يدارا که لوگرمیک 350- 400 بلوغ وزن
سن بلوغ جنسی  و که برخالف شترهاي نقاط دیگر کشور قابلیت شیردهی فراوانی دارند .است پرورش منطقه یکیاکولوژ

طور  منطقه ترکمن صحرا بهسال و هر شتر در  3تا  2سالگی و فاصله بین دو زایش نیز  3تا  2شترهاي بومی ترکمن 
دهد و شیر تولیدي فقط صرف تهیه فرآوردهاي  کیلوگرم شیر می 880کیلوگرم و ساالنه یکهزار و  8میانگین روزانه 
کیلوگرم و بازده  50/187میانگین وزن الشه هر نفر شتر ذبح شده منطقه استان گلستان . شود می“ چال”تخمیري به نام 

 جهاد(کیلوگرم در سال است 2تا  5/1بوده و میزان کرك و موي تولیدي شترهاي این منطقه درصد  9/48الشه آنها نیز 
  .)استان يکشاورز

 جدول آمار شترهاي استان گلستان.1

  تعداد نام شهرستان ردیف
  2304 گنبد 1
  16 کالله 2
  200 مراوه تپه 3
  967 آق قال 4
  225 بندرترکمن 5
  275 گمیشان 6

 
  3987 کل

  عاونت امور دام سازمان جهاد کشاورزي استانم:منبع 

  

  اهمیت اقتصادي در پرورش شتر
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منبع اقتصادي در کشورهاي عربی و اسالمی مورد توجه قرار گرفته طی سالهاي اخیر پرورش شتر یکی از پر سودترین 
گفته برخی به و ارزش افزوده باال  این حیوان به دلیل شرایط خاص فیزیکی براي زندگی در شرایط سخت .است

این حیوان با کمترین هزینه ممکن براي نگهداري به  .کارشناسان میتوان از شتر تعبیر خرما را در بخش کشاورزي داشت
دلیل دستگاه خاص گوارشی منحصر به فرد، بی ارزشترین گیاهان را از لحاظ تغذیه اي تبدیل به سلولز و انرژي می کند و 

و در مقابل بیماریهاي و همچنین  ی نیز این حیوان تا مدتها هیچ نیازي به آب ندارداین درحالی است که در شرایط کم آب
از نکات مهم توجه به مزیت  .اختالف دما بسیار مقاوم است و از تمام اعضاي این حیوان نیز می توان بهره اقتصادي برد

  :نسبی پرورش شتر عبارتند از

ضریب تبدیل باالتري دارد ضمن این که شتر در قیاس با شتر در مقایسه با گاو پرورش  :ضریب تولید باال .1
نوین طی یافتن منابع  امروزه کارآفرینان .گوسفند و بز نسبت به وزنش ماده خشک کمتري مصرف می کند

جدیدي از پروتئین حیوانی تالش می کند که پرورش حیواناتی را که باالترین ضریت تبدیل را دارا هستند در 
  .ار دهند که شتر از جمله این دام ها محسوب می شوداولویت کاري خود قر

گوشت تهیه  افزایش جمعیت باعث گردیده که همه ساله ارز زیادي جهت کمبود پروتئین حیوانی و :گوشت  .2
نزدیکی  پرورش شتر و تمناسبموقعیت جغرافیاي منطقه ترکمن صحرا از نظر توجه به   خارج گردد باکشوراز 

بر   می توان از گوشت آن پاره اي از نیاز جامعه را و توسعه متعادل  با رشد) صرفبازار م( به کالن شهرها
 بودن مغذي نظر از. باشد می گوساله گوشت با مقایسه قابل تقریباً جوان هاي شتر گوشت کیفیت .طرف نمود

تن  هزار 5درشرایط کنونی حدود  . است بهتر مرغ و ماهی ، گوساله گوسفند، هاي گوشت از شتر گوشت
یکی از راههاي مصرف گوشت شتر استفاده از این گوشت در )  1391(گوشت شتر در کشور تولید می شود 

 .صنعت کنسرو سازي، سوسیس وکالباس است

 يمواد دارابودن و مواد بیترک نظر از شتر ریش یعلم يها افتهی اساس برارزش غذایی باال شیر شتر داراي  :شیر .3
همچنین  بر طبق  .است مادر ریش به ییغذا ماده نیتر کینزد ، آهن و میکلس ، ث نیتامیو الکتوز، مانند
  ،روسیو ضد خواص يدارا و داشته نیالکتوفر يادیز مقدار شتر ریش که دهد یم نشان شده انجام قاتیتحق

ایسه در مق .مشتریان عمده اي در سرتاسر بازارهاي بین المللی دارد که. است يباکتر ضد و دیابتی ،ضد سرطانی
این موضوع سبب شده که شیرینی  .با شیر گاو، چربی شیر شتر سریع الهضم تر بوده و میزان آن پایین تر است

به همین دلیل تولید کنندگان شیرینی و شکالت را ترغیب نموده تا از این . هایی با درصد قند کمتر تولید شود
ه و شیري هستند که برخالف شترهاي نقاط شترهاي استان یک کوهان. شیر در محصوالت خود استفاده کنند
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دیگر کشور قابلیت شیردهی فراوانی دارند و چنانچه صنایع تبدیلی در استان توسعه یابد و سرمایه گذاري در 
 .این زمینه انجام شود امکان تولید بیشتر شیرشتر فراهم می شود

  ).دبرحسب درص(جدول مقایسه ترکیبات شیر شتر با سایر پستانداران..2

  )سایت ها .. .دانشگاه علوم پزشکی،دامپزشکی و(  جمع بندي نگارنده از اطالعات سازمانها :منبع

کیلوگرم و در بچه  6-5کیلو گرم و در شتر نر بالغ بر  3-4کرك تولیدي در شتر ماده بالغ بر طور متوسط  :کرك .4
 سبک شتر کركو   کرك چینی معموالً در ماه سوم بهار صورت می گیرد. کیلوگرم در سال می باشد  2-1شتر 

 در که شود می گرفته بکار عبا و دستکش شال، کاله، گرم، لباسهاي پتو، دربافت و گرمااست عایق و مقاوم ،
 .رسدیم بفروش باال يمتهایق به یعرب يکشورها

زالتین مورد استفاده در شیرینیجات و لبنیات و سایر فراورده هاى  :استخراج زالتین از اجزا و استخوان شتر .5
داشتی و آرایشی غالبا وارداتی بوده غذایی و نیز ساخت داروها از جمله روکش قرصها و کبسولها و نیز لوازم به

در کشورهاى غربی زالتین را نوعا از اجزاي خوك استحصال می کنند تنها لوازم آرایشی که از اجزاي سک و 
جند سالی است که کشورهاى مسلمان مانند باکستان و مالزي اقدام به استحصال زالتین از . استحصال می شود

او در مشهد راه اندازي شده گا کارخانه استحصال زالتین از اجزاي شتر و جدید. او و شتر نموده اندگاجزاي 
در بازار داخلی و  فراورده هاى خوراکی بهداشتی دارویی آرایشیکه این در تولید محصوالت حالل  است

 و ها مرغ براي مناسبی خوراك شدن پودر از بعد استخوانهاهمچنین . خارجی منبع درآمدزایی مناسبی می باشد
 باشد می ها اوگ

استفاده از پوست و کود و  ،استفاده در مسابقات ورزشی: از شتر در مواردي دیگر مانند  :سایر استفاده هاي شتر .6
 از ، کفش ساخت در آن نعل از ، چرمی وسایل ساختن در آن پوست از .حتی ادرار شتر براي مصارف خاص

 خاکستر چربی پروتئین ماده خشک آب ترکیبات

 0.6 4.6 4.31 14.3 85.7 )وفور آب(شتر

 0.35 2.5 1.1 8.8 91.2 )کمبود آب(شتر

 0.8 3.9 3.7 12.8 87.2 گاو

 0.9 5.23 7.9 19.29 80.71 گوسفند
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 پا  ران روي رگ جز به شتر اعضاي همه.  کردند می استفاده دارو ساخت براي پا قلم و کوهان استخوان مغز
 . است ل حال یش

 داتیتول ودر مقابل انواع بیماري ها و امراض می باشد   مقاوم و توقع کم ،یدام شتر :تولید محصول ارگانیک .7
 یدام کیارگان ینیپروتئ محصول تنها را آن توان یم یعبارت  به و تر سالم ینیپروتئ محصوالت ریسا به نسبت آن

  .دانست

  يپروراهمیت کارآفرینی در بخش کشاورزي و دام

 نحوي به تاکنون اقتصادي مکاتب همهدر  و گرفت قرار اقتصاددانان توجه مورد کارآفرینیاولین بار در سده شانزدهم واژه 
 که 1934 الس در خود اقتصادي توسعه نظریه ارائه با شومپیتر ژوزف. اند کرده تشریح خود هاي نظریه در را کارآفرینی

 سود، ایجاد در کارآفرینان محوري نقش خصوص در او نظر تا شد موجب بود، اقتصادي بزرگ رکود دوران با همزمان
 اصلی محرکه نیروي کارآفرین« وي نظر از. اند داده لقب »کارآفرینی پدر« را وي دلیل همین به و گیرد قرار توجه مورد

 از کارآفرینی. "مواد از تازه هاي ترکیب ایجاد یا نوآوري" از است عبارت کارآفرینی نقش و»  است اقتصادي درتوسعه
 آنها رفتاري الگوهاي و ویژگیها شناسایی منظور به و اقتصاد در کارآفرینان نقش درك با شناسان جامعه و روانشناسان سوي

  .)1381احمدپور،(است گرفته قرار توجه مورد آنان خصوص در تحقیق و بررسی با

 در حتی و شده جدي توجه کارآفرینی موضوع به بعد به 1970 دهه اواخر از دنیا پیشرفته کشورهاي در اینکه علیرغم
 شروع تا ما کشور در اند، داده قرار توجه مورد را موضوع این 1980 دهه اواخر از هم توسعه درحال کشورهاي از بسیاري
 موارد جز به نیز دانشگاهی و علمی محافل در حتی.  بود دهنش کارآفرینی به چندانی توجه توسعه، سوم برنامه اجراي
 که شد موجب 90 دهه در آن شدن حادتر بینی پیش و بیکاري مشکل. بود نگرفته صورت زمینه این در فعالیتی نادر، بسیار

 در کارآفرینی عهتوس اخیر، برنامه در.  گیرد قرار توجه مورد کارآفرینی توسعه موضوع توسعه، سوم برنامه تدوین زمان در
 و معادن و صنایع کشاورزي، جهاد  پزشکی، آموزش و درمان بهداشت، فناوري، و تحقیقات علوم، هاي وزارتخانه سطح

  .)1387،افتخاري(است شده مطرح آنها، هاي فعالیت با ارتباط دلیل به دانشگاهی جهاد مؤسسه همچنین و فلزات

 تنگناهایی و مسایل به عنایت با نیز و کشورها اقتصادي و صنعتی شکوفایی و رشد در کارآفرینان نقش به اخیر سالهاي در
 به کشورها تا گردیده ایجاب ضرورت این دارد، وجود بیکاري الخصوص علی و صنعتی توسعۀ و اقتصادي نقد از که

 در شغلی هاي صتفر و اشتغال ایجاد زمینۀ در موجود تجربیات .بپردازند گسترده سطح در مفهوم این توسعۀ و ترویج
 بیکاري بحران پس از توان نمی دولت حمایت و مالی گذاري سرمایه بر تکیه با تنها که است واقعیت این بیانگر کشور
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 و کارآفرینی به کاریابی و کارجویی از گذر و اشتغال و کار مقوله از نو تعریفی ارائه و ها زیرساخت به توجه بلکه برآمد،
  .باشیم اشتغال ایجاد زمینۀ در ساختاري تحوالت شاهد توانیم می لف،مخت طرق از آن اشاعه نیز

. بخش کشاورزي و دامپروري از مهمترین حوزه هاي اقتصادي در تامین امنیت غذایی جامعه و تولید و اشتغال مولد دارد
اهمیت   ،گذاري عدم تحرك و محدودیت سرمایه ،در شرایط کنونی اقتصاد کشاورزي با ویژگی هاي بارز همچون بیکاري

که با تقویت کشاورزي و ایجاد تغییر در ساختار تولید به ایجاد اشتغال هاي پایدار و افزایش  ،این بخش را بیشتر نموده
در نتیجه کارآفرینان کشاورزي می توانند با . درآمد و افزایش تقاضا براي محصوالت کشاورزي و دامی منجر خواهد شد

شرایطی را فراهم آورند و با سازماندهی و مدیریت  ،هره گیري از سرمایه هاي سرگردانشناخت مناسب از فرصت ها و ب
ایده هاي خود را عملی سازند و در این جریان نه تنها خوداشتغالی را ایجاد می کند بلکه بدون اتکا به دولت براي  ،منابع

در خود براي خالقیت در تحمل مشکالت و  کارآفرینان کشاورزي با بهره گیري از نیروي که. دیگران شغل می آفرینند
ریسک تهدیدات و تنگناهاي محیطی را با زیرکی و سرعت هر چه تمام تر تبدیل به فرصت می . مخاطره پذیري دارند

کنند و در شرایط توسعه پر شتاب فناوري و جهانی شدن به کشف و بهره برداري فرصت هاي جدید  سود خود را در 
  )1.شکل(بخش کشاورزي و دامی کشور را به دنبال خواهد داشتنهایت به رفع مشکالت 

  

  

  

  

  

  

  

  Verheul,2001:12: عوامل تعیین کننده کارآفرینی در بخش کشاورزي، منبع. 1شکل

 توسعھ اقتصادی

 تکنولوژیکی توسعھ

 جھانی شدن

 کشاورزی ساختار

 ساختار صنعتی

 تنوع تقاضا

فرصت ھای 
 کارآفرینی

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


  

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

بد کاووس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ه  ا ان                   د ت گ تان  شاورزی ا ھاد    ساازمان 
  

  ، وری ت  ناوری ریا ی و  ع ی                  عاو  ع ن  ان ،                  ا ی ا ا وم د ع قات  ه  و                        ، ناوری قات و  وم  ع ی وزارت  و ان،عاو   ر ا

١۴۶ 

 

  

توجه بنابراین کشاورز کارآفرین کسی است که با نگرش آینده نگر و با در نظر گرفتن منایع و محدودیت هاي محیطی و 
به گذشته خود و دیگران متناسب با دانش بومی و نوین با شخصیتی تحول پذیر به همراه قدرت مخاطره پذیري نوآوري و 
خالقیت در سطوح باال به شناسایی موقعیت در کشف بهترین فرصت بالقوه و بالفعل در معرفی و تسخیر بازار اقدام 

 . نمایید

 آب، عاملاستان گلستان مزیت نسبی در وجود چهار در یمیاقل - یزراع لحاظ از هیپا يها شاخص و ساختار یبررس در
از عمده . می باشند منطقه در توسعه راهبرد یطراح در یاصل رکن کننده نییتع که  .دارند وجودتولید  نظام و خاك م،یاقل

  :کارآفرینی پرورش شتر در گلستان عبارتند از يها فرصتترین نکات در توجه به 

  يتولید  نیت اقتصادي واحدامضریب 

 در منطقه  پایداري اقتصادي کشاورزي 

  حاصل از تولیدارزش افزوده میزان   
  میزان تقاضا براي محصولو هدف بازار   
   در شروع فعالیتسرمایه گذاري میزان   
   و مزیت نسبی در تولید محصولمنابع دسترسی به  
 هاي خارجی  نهاده وابستگی به 

  بازده خوب و مداوم 

 امین عواید کافی، در یک محیط کاري امن، ایمن و سالم ت  
 برداري و تولید ها و افزایش درآمد در فرایند بهره کاهش هزینه  

شترداري در کارآفرین ، اجراي پروژه هاي ذیلبا توجه به مزیتهایی پرورش شتر در این استان و با در نظر گرفتن عوامل 
هاي سازمان   بررسیبر طبق  .ن دام، امري ضروري و اجتناب ناپذیر استسطح استان به منظور توسعه کیفی و کمی ای

 آینده در که رسد می نظر بهدر دنیا  موجود منابع همچنین و گرسنه میلیارد یک از بیشوجود  (FAO)جهانی خواربار 
 کشورهایی براي موضوع اهمیت جهان در صنعت بر مبتنی اقتصاد افول به توجه با طرفی از شد خواهد جدي غذا بحران

 بهگلستان  استان در غذایی صنایع و کشاورزي محصوالت تولید بود خواهد چندان دو برخوردارند غنی پایه منابع از که
 هاي چالش همواره یکدیگر با تناقض گاهی و ها گیري تصمیم تعدد و تولید زنجیره فقدان جمله از موجود مشکالت دلیل

 هاي مزیت به توجه با لیکن کاهند می آن مثبت آثار از و شوند می تولید تضعیف اعثب ها چالش این که بوده مواجه جدي
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 دست ذیل بشرح توفیقاتی به توان می swot سازي وپیاده علمی هاي مدیریت و راهکارها کارگیري به صورت در استان
 .یافت

  :پرورش شتر در این استان موجود هاي مزیت) الف

 هکتار مرتع در استان به ویژه این که اکثر این مراتع از نوع درجه دو و  860000وجود بیش از ( غنی منابع وجود
 ).سه می باشند

  در منطقه نفر شتر از نژاد شیري 4000 بیش ازوجود.  

 آشنایی با پرورش شترو  مناسب تجربه با انسانی نیروي داشتن.  

 براي فروش  )رهاي آسیاي میانهبازا(و خارجی ) نزدیکی به کالن شهرها(هدف داخلیبازار  دسترسی به
  .غذاییو قرار گرفتن در مسیر تردد گردشگران براي برآوردن تقاضا مواد محصوالت

 يریش نوع از موجود يشترها که نیا به توجه با واحد 33در استان به تعداد  لبنی و فرآوري دامی وجود صنایع 
 یخال تیظرف وجود به تیعنا با. است استان درو وابسته  یلبن عیصنا وجود زین آن تیمز نیمهمتر و باشد یم

  .کرد استفاده آن از شتر ریش يفرآور منظور به توان یم عیصنا در

  همراه ) صحرا. دشت. جنگل. دریا(استان گلستان از معدود استان هاي کشور است که داراي چهار اقلیم متفاوت
که قابلیت جذب گردشگران جاذبه .یانه استبا جاذبه هاي تاریخی، فرهنگی و نزدیکی به کشورهاي آسیاي م

 . هاي داخلی و خارجی را داراست

 

 :پرورش شتر در این استان موجود هاي چالش) ب

 مناسب محصوالت شتر توزیع و فرآوري تولید، زنجیره فقدان. 

 شتر گانپرورش دهند براي تولید عوامل و مالی منابع موقع به تأمین عدم. 

 ناهماهنگ و متعدد تصمیمات اتخاذحمایت و  براي جامع برنامه یک نبود. 

 تقاضا در بازار داخلی و خارجی میزان از صحیح اطالعات فقدان. 

  :گردیده است از جمله ذیل مشکالت ایجاد باعث در پرورش شتر در این استان  مذکور مسائل و مصائب

 مناسب توزیع دمع و گري واسطه پدیده در هزینه هاي تولید به علت شده تمام قیمت افزایش. 
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 نیازها تأمین تداوم از هدف بازارهاي اطمینان عدمدر  کیفی و کمی نظر از محصوالت عرضه نوسان. 

 معامالت در شفافیت عدم باعثتولیدي  محصوالت قیمت در ثبات عدم. 

 تولید منابع از مناسب وري بهره عدمدر نتیجه تولید  مختلف مراحل در ضایعات افزایش. 

  

  :پیشنهاداتنتیجه گیري و 

و کسب درآمد براي تولیدکنندگان بخش  کارآفرینیشتر به عنوان یک سرمایه ملی می باشد که قابلیت ویره اي در 
باید به به  کارآفرین. معیشت خانواده هاي بسیاري در منطقه وابسته به پرورش شتر است. کشاورزي استان گلستان دارد

جاذبه گردشگري با شتر در صحرا . در بازار هدف داخلی و خارجی باشد دنبال نوآوري و کسب درآمد از محصوالت شتر
به عنوان یک مقصد توریستی و براي گردشگران داخلی و خارجی می تواند کسب و کار  ورزشی مسابقاتو برگزاري 

ی و ضد همچنین شیر و گوشت شتر از پتانسیل زیادي به عنوان خاصیت درمان. محلی ایجاد کند کارآفرینجدیدي براي 
سرطان و همچنین ماده غذایی سالم که قابلیت فرآوري شیر آن به پنیر، شیر طعم دار، بستنی و همچنین چرم، پوست و 

پشم شتر مخلوط با الیاف دیگر با استفاده از تکنولوژي مدرن می تواند در  .استخوان نیز می تواند به بازار عرضه شود
  .صنایع فرش و پشم استفاده شود

شیر شتر علیرغم . ندگان شتر از پتانسیل محصوالت شتر بی اطالع هستند و براي بازاریابی سازمان یافته نیستپرورش ده
مزایاي بی شمار آن براي سالمت انسان، شامل لیست لبنیات مورد استفاده خانوارها نیست، بنابراین در سیاست هاي 

   .ارزش واقعی خود را در بازار به دست نیاورده است این بدان معناست که .حمایتی دولت متاسفانه جایگاهی ندارد

در  شرایط  رکود تورمی در اقتصاد  یکی از راه هاي کاهش فشارهاي اجتماعی از جمله اشتغال، حمایت از کارآفرینی 
زار است زیرا اکثر سرمایه داران و افراد توانمند اقتصادي به دلیل مشکالت اقتصادي کشور از گردش سرمایه خود در با

 اقتصاد بخش در ما کشور مشکالت نیمهمتر از .نگران هستند و این حمایت نیازمند تغییر نگرش در مدیریت کشور است
 به را خود هیسرما یول دارند خود دست نییپا طبقات با يادیز اختالف هیسرما نظر از جامعه اقشار از یبخش است نیا

 يادیز کارآفرینو  توانمند افراد گرید يسو از آورند ینم در ردشگ به جامعه در کشور ياقتصاد طیشرا از ترس لیدل
 و يگذار هیسرما بر عالوه تا کنند جامعه در شغل جادیا به اقدام اندك يا هیسرما با یحت توانند یم که دارند وجود
  .کنند خود کیشر امر نیا در هم را يگرید افراد یسوده
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 :ها ومشکالت پیشنهاد براي رفع چالش

  ایجاد خوشه صنعتی در زنجیره تولید، فرآوري و توزیع در کشوربررسی. 

 شتر با جمع آوري شترهاي نر مازاد شتر داران از مراتع و پروار نمودن آنها که گاهی در   توسعه پرواربندي
 . و تولید گوشت و اشتغال زایی می باشد  جهت بهبود و احیا مراتع

 تولید شیر شتر در شرایط صنعتی ومکانیزه. 

 جلوگیري از کشتار و حفظ شتر ماده بارور. 

 گسترش فعالیت هاي تحقیقاتی و پژوهشی درانتقال تکنولوژي نوین و دانش پرورش شتر به تولیدکنندگان. 

 داران شتر به مراتع واگذاري و شتر چراي جهت مراتع بهبود و احیاء. 

 تفاده شیر و فرآورده هاي شتراستفاده از رسانه ها و جراید در اطالع رسانی از مزایا و منافع اس.  

 تامین منابع براي افزایش تولید و باالترین راندمان وگسترش کیفیت وکمیت تولیدات 

 ایجاد سامانه اطالعاتی هوشمند براي زنجیره تولید ومصرف در کشور 

 مدارس در یآگاه بردن باال منظور به پوسترها از استفاده . 

 فرآوري و شیر و گوشت شترتاسیس و حمایت تعاونی براي جمع آوري ،. 

 ایجاد یک فروشگاه تخصصی براي شیر شتر و فرآورده هاي آن و شرکت در نمایشگاه شتر. 

  بیمارستان ها، هتل ها و غیره ( قرار داد فروش شیر با مشتریان بزرگ.( 

 شناسایی حامیان بخش خصوصی براي سرمایه گذاري در توسعه محصول و بازاریابی. 
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