فرصت های سرمایه گذاری بخش کشاورزی شهرستان داورزن

شهرستان داورزن با وسعت بیش از  ۴۲۴۲کیلومتر مربع دارای دو بخش و یک شهر و  ۲دهستان و  ۲۴روستای دارای سکنه
و  ۶۶روستای خالی از سکنه با جمعیت  ۴۴۲۲۲نفر میباشد
این شهرستان بیش از  ۲۷۲۴۷۴هکتار سطح زیر کشت آبی و بیش از  ۲۴۱۱هکتار سطح زیر کشت دیم و دارای ۸۸۱۸۲۷
واحد دامی با تولید بیش از  ۲۲۲۲۲۲تن محصوالت زراعی باغی دامی و آبزیان می باشد.
مهمترین محصوالت زراعی و باغی شهرستان گندم ،جو ،هندوانه ،پسته ،انگور ،زیره سبزه ،فلفل ،کنجد ،ذرت و انار می
باشد.
ارزش ناخالص اقتصادی کل تولیدات زراعی باغی دامی و شیالت شهرستان بالغ و  ۴۸۲۲۴۸۱میلیون ریال می باشد که
معادل یک و شش دهم درصد ارزش تولیدات استان بوده و دارای رتبه بیست و چهارم است.
در تولید محصوالت فلفل قرمز ،کنجد آبی ،خاکشیر و زیره سبز دارای رتبه های اول تا سوم استان می باشد
در این شهرستان در حدود  ۲۱۲حلقه چاه عمیق و نیمه عمیق ۲۴۱ ،رشته قنات و  ۲۴۱چشمه قرار داد که بیش از ۱۱
میلیون متر مکعب آب استحصال و به مصرف کشاورزی میرسد.

□فرصتها و ظرفیتهای قابل سرمایه گذاری در حوزه آب و خاک

○ایجاد استخره دو منظوره رورش آبزیان با توجه به وجود پنج رودخانه بزرگ ریوند مهر بفره صدخرو و داورزن

○توسعه آبیاری نوین

□فرصتها و ظرفیتهای قابل سرمایه گذاری در حوزه تولیدات دامی

 -۲طیور
با توجه به اینکه شهرستان از قطب های پرورش مرغ گوشتی در استان می باشد و ظرفیت جوجه ریزی در  ۲۲۲هزار قطعه
را دارد و همچنین دارای یک واحد پرورش مرغ اجداد بوده که در حال حاضر این واحد پرورش مرغ مادر گوشتی شده است،
جهت تکمیل زنجیره موارد زیر در شهرستان پیگیری می شود

○کارخانه تولید خوراک طیور

○کشتارگاه طیور

○توسعه پرورش شترمرغ  ۲۴۲۲قطعه

 -۴دام
با توجه به اینکه شهرستان دارای  ۸۴۲۲راس گاو شیری بوده و روزانه بالغ بر  ۸۴تن شیر تولید م شود؛ جهت تکمیل
زنجیره و حذف واسطه ها موارد زیر پیشنهاد می گردد.

◇احداث مرکز جمع آوری شیر

◇احداث کارخانه فراورده های لبنی

◇میدان عرضه دام

◇کارخانه خوراک دام

◇توسعه پرورش دام سبک

◇مشارکت در بهره برداری از مجتمع دامداری رضوان با ظرفیت  ۸۲۲۲راس

◇توسعه پرورش دام سنگین

◇ توسعه پرورش شتر و فرآوری شیر آن

 -۸سایر بخش های دام

◇افزایش پرورش آبزیان

◇پرورش ماهی تیالپیا

◇ توسعه فعالیت نوغانداری

◇ توسعه فعالیت زنبورداری و تولیدات جانبی زنبور عسل

□فرصتها و ظرفیتهای سرمایهگذاری در حوزه تولیدات گیاهی

 -۲توسعه گلخانه

◇مجتمع گلخانه ریوند  ۲۱واگذاری اراضی دولتی و تکمیل زیرساخت ها

◇مجتمع گلخانه صدخرو  ۴۴هکتار در حال ایجاد و واگذاری اراضی

◇ایجاد گلخانه های کوچک مقیاس

◇تکمیل زنجیره تولید گلخانه و صنایع وابسته

◇سرمایه گذاری توسعه تولید قارچ خوراکی

 -۴گیاهان دارویی
صنایع وابسته و بسته بندی فراوری از تولید تا صادرات از جمله فلفل ،زیره ،کنجد ،آنیسون ،خاکشیر ،نعناع فلفلی و ...

◇ ناحیه صنعتی بیزه برای استقرار و سرمایه گذاری در زنیره ارزش فلفل

◇ایجاد بازارچه دائمی و فصلی عرصه محصوالت گیاهان دارویی

□ فرصتها و ظرفیتهای سرمایهگذاری در حوزه صنایع کشاورزی

◇بسته بندی خشکبار

◇سردخانه تولیدات باغی

◇سردخانه آبزیان

◇صنایع بسته بندی و فرآوری تولیدات آبزیان از جمله در قالب زنجیره تولید

◇ایجاد مرکز جمع آوری شیر

◇صنایع لبنی و فرآوری آن در قالب زنجیره تولید

◇صنایع فرآوری و داروی حاصل از شیر شتر

◇تولیدات فست فود از جمله همبرگر

◇صنایع فرآوری محصوالت باغی از جمله انار.

