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  مقدمه :

کشاورزي این شهرستان به همت و کوشش مسئولین و بهره برداران داراي توفیقات فراوان در بخش 
هاي مختلف می باشد که  نشان از پتانسیل هاي باالي منابع انسانی و خداداي در این شهرستان دارد. 

فی کلی در این نوشتار سعی گردیده است با نگاهی به قابلیت ها و توان کشاورزي شهرستان به معر
                 سیماي کشاورزي شهرستان پرداخت  شود.                                                                                           

  گلپایگان معرفی شهرستان :  

مساحت  شهرستان 
 (کیلومتر مربع)

 تعداد شاغلین شهرستان  1606
 (نفر)

بارش میانگین  27093
 سالیانه (میلیمتر)

250 

سطح اراضی 
 کشاورزي (هکتار)

نیمه - خشک سرد اقلیم شهرستان 12000 (نفر)تعداد شاغلین در بخش کشاورزي 30000
زمستان سرد –مرطوب 

سطح زیر کشت   تابستان گرم
 (هکتار)

 4 رودخانه  (عدد) 3 تعداد شهر (عدد)  20000

      52 روستا (عدد)تعداد  87000 جمعیت شهري (نفر)
52 

 850 چاه ( حلقه)

جمعیت روستایی 
 (نفر)

 170 قنات (رشته) 3 تعداد دهستان (عدد) 16996

جمعیت  عشایري 
 (نفر)

 40 چشمه (عدد) 1 تعداد بخش (عدد) -

  موقعیت استانی و ...) –موقعیت جغرافیایی شهرستان : ( طول و عرض جغرافیایی 

کیلومتري  شمال غرب  مرکز استان اصفهان واقع شده است که این شهرستان از 180گلپایگان در شهرستان.
طرف شمال و غرب با استانهاي مرکزي و لرستان  همجوار می باشد واز طرف شرق و جنوب به ترتیب با 

غرب آن تپه  مسطح و اشداز نظر توپوگرافی شرق شهرستانشهرستانهاي برخوارو میمه و خوانسار هم مرز می ب
عرض  و دقیقه5درجه و50ماهوري می باشد این شهرستان منطقه نیمه کوهستانی بوده که در طول جغرافیایی

متر از سطح 1750وحداقل ارتفاع آن2900دقیقه قرار گرفته است  حداکثر ارتفاع آن34درجه و 23جغرافیایی 
میلیمتر و میانگین 250نگین بارندگی سالیانه دریا بوده و ارتفاعات آن دنباله ارتفاعات زاگرس می باشد .میا

درجه سانتیگراد و حداکثر درجه -28میلیمتر است که حداقل درجه  حرارت  مطلق آن 1600تبخیر سالیانه ان
  .درجه سانتیگراد است40حرارت مطلق آن

  هکتار  30000هزار هکتار):  سی کل مساحت اراضی کشاورزي زراعی و باغی (

  جهاد کشاورزي موجود در شهرستان از جمله :  ادارات تابعه وزرات

  و دامپروري ایستگاه تحقیقات کشاورزي  تعاون روستاییسازمان دامپزشکیشبکه منابع طبیعی و آبخیزداریاداره 
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  سیماي کشاورزي شهرستان دریک  نگاه :

  صیفی  - حبوبات –محصوالت تدخینی –سیب زمینی  –غالت پاییزه  - زراعی و باغی :  نباتات علوفه ايمهمترین تولیدات 

افزایش کمی و کیفی تولیدات زراعی، رسیدن به توسعه و تولید پایدار ، استفاده بهینه از منابع و عوامل زراعت :
اصولی مزرعه ، جمع آوري و تجزیه و تحلیل اطالعات و آمار به منظور انجام برنامه ریزي تولید و اجراي مدیریت 

هاي الزم مربوط به توسعه سطح زیر کشت محصوالت و افزایش میزان تولید در واحد سطح ، شناسائی و تعیین 
ت براجراي پروژه نیازهاي تحقیقاتی و اولویت هاي امور زراعی، تهیه طرح جامع کشت محصوالت زراعی ، نظار

هاي زراعی و تهیه گزارش پیشرفت عملیات ، هدایت ، تشویق و حمایت از سرمایه گذاران از جمله وظایف  
 بخش زراعت می باشد.

تعداد واحد تولیدي  عنوان
 (عدد)

  میزان سطحمیانگین 
  (هکتار) 

  میزان تولیدمیانگین 
 (تن)

 201410 18892  میزان تولید محصوالت زراعی        

 5500 1200  میزان تولید محصوالت باغی و گلخانه اي

 شیر  5814 میزان تولیدات دامی
گوشت 
 قرمز

105727  4457 
 13655  104 میزان تولیدات طیور

 760 350 87 میزان تولیدات آبزیان

فرآوري میزان واحدهاي صنایع کشاورزي و 
 محصوالت

  11  40925 
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  :میزان تولید محصوالت زراعی شاخص شهرستان در سال هاي نرمال 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  (غیر از موارد جدول) دیگر محصوالت زراعی شهرستان:
  حبوبات   - گیاهان صنعتی  -تنباکو –سیب زمینی 

  افزایش راندمان و بهره وري در تولیدات زراعی در سالهاي گذشته اقدامات ذیل انجام گردیده است: براي
آموزش کشاورزان در زمینه ترویج  -توسعه آبیاري میکرو در شهرستان  - توسعه و ترویج کشت ارقام پرمحصول 

ناسان بر اساس سطح پهنه بندي  کارش -توسعه صنعت بیمه محصوالت کشاورزي -  - روشهاي نوین آبیاري
ساماندهی اطالعات  - کشت مراکز جهاد کشاورزي و حومه شهرستان و آموزش چهره به چهره کشاورزان

ارائه  –تهیه نهاده هاي زراعی  -تنظیم بازار محصوالت کشاورزي -کشاورزان دربخشهاي تولیدي گندم وجو
  تسهیالت  سرمایه در گردش محصوالت زراعی به متقاضیان 

  
  هاي توسعه اي بخش زراعت شهرستان :برنامه 

آموزش  –ترویج وتوسعه روشهاي نوین آبیاري  –یکپارچه سازي اراضی  -توسعه کشت ارقام پرمحصول
  توسعه  استفاده از ادوات جدید مکانیزه   -کشاورزان

  
  

  
  
  

میانگین     عنوان نام بخش
  میزان سطح

 (هکتار) 

  براورد میزان تولید میانگین 
 (تن )

  زراعت
 

 9555 2450 گندم ( آبی و دیم )
 19610 5300 جو ( آبی و دیم )

 143850 9064 علوفه (ذرت ، یونجه ، شبدر و ...)
 2109  668 حبوبات (نخود ، لوبیا ، عدس و ..)

  222 102 (کلزا، آفتابگردان ،گلرنگ و ... )دانه هاي روغنی 
 16814 504 خیار ، گوجه ، هندوانه و ... )صیفی جات ( 

 73000 7300 یونجه
 62400 1300 ذرت علو فه اي

 16814 504 صیفی جات ( خیار ، گوجه ، هندوانه و ... )
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 باغبانی
نی در جهت گردآوري شده براي تدوین برنامه هاي باغباباغبانی : وظایف مدیریت باغیانی مطالعه و تجزیه و تحلیل آمار و اطالعات 

جی، توسعه افزایش تولید و توسعه باغبانی، توسعه سطح زیر کشت،تهیه طرح جامع کشت باغی، تدوین طرح هاي آموزشی و تروی
یاهان دي و گسطح زیر کشت گلخانه ها و گیاهان مقاوم به کم آبی و داراي ارزش اقتصادي باال از جمله کشت پسته و گل محم

نظارت بر امور مربوط به برآورد نهاده ها و ماشین آالت مورد نیاز بخش باغبانی و ... می باشد . ٬داروئی مناسب منطقه  
:  98میزان تولید محصوالت باغبانی و گلخانه اي شاخص در سال   

  

           دیگر محصوالت باغی شهرستان:                                                                                                   
دیگر –هلو و شلیل –گالبی  –به  - زعفران  –پسته  –گل محمدي زردآلو و قیسی  - گردو  –سیب –بادام  - انگور  

دیده است:بهره وري در تولیدات باغبانی در سالهاي گذشته اقدامات ذیل انجام گربراي افزایش راندمان و   
وین در اصالح و بکارگیري روشهاي ن –حذف و جایگزینی باغات غیراقتصادي و درجه سه  –اصالح و جوان سازي باغات درجه دو 

در یاز آبی کم اصالح شده با عملکرد مناسب و ن توسعه کشت درختان مثمر و گیاهان داروئی –آبیاري و بهبود هرس و تغذیه باغات 
یدات ارائه مشاوره و بازدید از باغات و گلخانه ها و ارائه راهکار جهت افزایش کمی و کیفی تول –جهت افزایش درآمد باغداران 

 باغبانی
توسعه  –سته و گلخانهو پافزایش سطح زیر کشت گیاهان داروئی و گل محمدي  برنامه هاي توسعه اي بخش باغبانی شهرستان:

 کشت گیاهان اصالح شده و با نیاز آبی کم و با ارزش از لحاظ تولید 
 

 میزان سطح عنوان نام بخش
 (هکتار)

 میزان تولید
به  نسبت تولید واحد (تن )

(درصد)استان   
 میزان اشتغال

 (نفر)

 باغبانی

 15 0,25 4 300 2 محصوالت گلخانه اي سبزي

2,0 قارچ خوراکی  120 4 0,6 14 

هزار شاخه 1900 2 گل شاخه بریده  4 3 18 

      گل و گیاهان آپارتمانی

هزار اصله 30 0,3 درخت و درختچه هاي زینتی  2 0,2 2 

 16 2 10 300 6 گیاهان دارویی

محصول باغی شاخص شهرستان 5  
  3,2  2000 280 انگور
  3  300 240 بادام
  1,5  150 120 گردو
  0,2  300 80 سیب
  2,5  210 70 آلو و گوجه

 پتانسیل هاي باغبانی شهرستان
015 گل محمدي  60  4  
04 زعفران    0,3  3  
  2  10 120 پسته
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  دام و طیور و آبزیانامور 
شناخت منابع و عوامل تولید شیر وگوشت ، حفظ وتوسعه پرورش  در جهت افزایش تولیدات ، انجام عملیات اصالح  امور دام :

نژادي ، بهبود مدیریت پرورش وبهینه سازي اماکن وجایگاه ها در جهت افزایش بهره وري ، حمایت از توسعه سرمایه گذاري،  انجام 
و بهره برداري مناسب از منابع  و ... از جمله وظایف  امور دام و طیور و آبزیان  شهرستان اقدامات الزم در جهت حفظ ، احیا ، توسعه 

  می باشد.
اسب نیز در  600استرو  6000دیگر حیوانات و تولیدات دامی شهرستان: بالغ بر  -عدد 12تعداد مراکز جمع آوري شیر فعال : 
هزار تن با  11میلیون ریال وکوددامی نیزدرحدود  700000ل با ارزش تلیسه در سا 10000شهرستان موجود است.ضمنا تولید حدود 

  میلیون ریال می باشد. 1925ارزش بالغ بر 

راسی  10000راس مولد و پیگیري احداث واحد  2000برنامه هاي توسعه اي بخش: اخذ پروانه تاسیس شرکت پگاه براي گاوداري شیري 
  موردمجوز بهسازي در جهت اصالح دامداریهاي روستایی 2000م نصر و بالغ بر شیري و سه هزار راسی پرواري شرکت کشت و دا

براي افزایش راندمان و بهره وري در تولیدات دامی در سالهاي گذشته اقدامات ذیل انجام گردیده است: برگزاري کالسهاي ترویجی 
اصالح نژاد و افزایش کیفیت و مدیریت در واحدهاي در رابطه با تغذیه و اصالح نژاد و بهداشت دامداریها و مشاوره براي تغذیه، 

  .. .تولیدي و اطالع رسانی بیماریها و واکسیناسیون و نکات بهداشتی با هماهنگی شبکه دامپزشکی شهرستان و .
  میزان تولیدات دامی شاخص

  

دولتی)  - واحد(خصوصی2: آزمایشگاه:مار آزمایشگاهها ، داروخانه ها و کلینیک هاي دامپزشکی موجود در شهرستان آ
  واحد  3واحد    کلینیک دامپزشکی :5داروخانه:

  

ش
 بخ
نام

 

 عنوان
  تعداد
 دام

 )(تنمیزان تولید سالیانه تعداد واحد تولیدي
نسبت تولید 

به استان 
 (درصد)

ارزش 
  تولیدات
(میلیون 

 ریال)

میزان 
  اشتغال
 (نفر)

سنتی
نیمه صنعتی 

 

صنعتی
 

شیر
گوشت 

 

شیر
گوشت 

 

 دام

  گاو و گوساله
  

42000 5000 119 37 105727 2457 6 8 2000000 5400 

 800 500000 3 - 2000 -  6 6 650 190000 گوسفند و بره

 3800 1380000 - 6 2000 105727 23 85 3500 29400 تعداد واحد گاوداري شیري

 1600 120000 - - 457 - 14 34 1500 12600 تعداد واحد پرواربندي گوساله

 480 294600 - - 1220 - 1 2 400 115900 شتیتعداد واحد گوسفند دا

 180 129000 - - 460 - 5 4 150 43700 تعداد واحد بره پرواري

 10 2400 1 - 10 - 0 0 10 50 تعداد واحد پرورش شتر

 140 74000 - - 310 - 0 0 100 30400 تعداد واحد پرورش بزبزغاله
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  :میزان تولیدات طیور

  افزایش راندمان و بهره وري در تولیدات طیور در سالهاي گذشته اقدامات ذیل انجام گردیده است:براي 
برگزاري کالسهاي ترویجی، پرداخت تسهیالت بهینه سازي مصرف انرژي و سوخت و تسهیالت طرح توسعه در جهت تکمیل و 

  اصالح واحدهاي طیور شهرستان و افزایش راندمان تولید. 

  
واحد مرغ رنگی که تولیدات آنها با احتساب واحدهاي غیرمجاز در  14تعداد  تولیدات سایر طیور شهرستان:

  و گوشت حاصله می باشد.میلیون قطعه پولت رنگی درحدودپنج میلیون قطعه جوجه یکروزه رنگی و  70حدود 
واحدهاي طیور تعداد محدودي پروانه تاسیس با عنایت به تراکم منطقه از لحاظ برنامه هاي توسعه اي بخش: 

به عنوان واحدهاي جدید صادر شده که برخی نیز به بهره برداري رسیده اند، اما بیشتر اهتمام بر اصالح کیفیت 
  .واحدهاي موجود جهت افزایش کمی و کیفی تولید و افزایش بهره وري از توان بالقوه موجود می باشد

  

  

  

  نام
 بخش

 عنوان
  تعداد
 واحد

  واحد –ظرفیت (قطعه 
 پیله)-کلنی

  میزان تولیدات
 سالیانه (تن)

نسبت تولید به 
 استان (درصد)

  ارزش تولیدات
 (میلیون ریال)

  میزان اشتغال
 (نفر)

 طیور

 245 330000 2 3625 1286135 67 مرغ گوشتی

 -   -  -  53000 2 مراکز مرغ مادر گوشتی

 100 550000 9 9516 960000 13 مرغ تخمگذار

 15 41200 -  -  200800 4 پولت

 5 22000 2 150 5000 1 بوقلمون

 20 16400 16 144 81750 1 بلدرچین

 -  -  -  -  -  -  کپک

 -  -  -  -  -  -  پرندگان زینتی

 520 110000 5  220 217152 413 زنبور عسل

 -  -  0-  -  -  -  کرم ابریشم

 1 -  -  -  -  1 آزمایشگاه کنترل کیفی عسل
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  ي شهرستانسیماي شیالت و آبزي پرور

  8میزان مصرف سرانه آبزیان (کیلو گرم) : 

براي افزایش راندمان و بهره وري در تولیدات آبزي پروري در سالهاي گذشته اقدامات ذیل انجام گردیده است: برگزاري کالسهاي ترویجی 
سرمایه در گردش، نصب تعدادي هواده در  شامل ارتقاء فرهنگ مصرف، مدیریت پرورش، تجهیزات کمک پرورشی و ... . اعطاء تسهیالت ثابت و

  استخرهاي پرورشی
برنامه هاي توسعه اي بخش آبزیان شهرستان (پتانسیل هاي بالقوه) :ترویج ماهیدار نمودن استخرهاي ذخیره آبکشاورزي، ترویج احداث 

گان براي افزایش ظرفیت تولید از طریق استخرهاي دومنظوره در مسیر چاههاي آب کشاورزي در موارد امکان پذیر، راهنمایی پرورش دهند
  اعمال روشهاي نوین مدیریتی

  

 عنوان نام بخش
  تعداد
  -( مزرعه
 استخر)

  میزان تولید سالیانه
  قطعه) –(تن 

  
  
 

نسبت تولید به 
 استان (درصد)

  ارزش تولیدات
 (میلیون ریال)

  میزان اشتغال
 (نفر)

 زیانآب

 25 5000 10 40 25 تولید ماهیان گرمابی

 59 6000 10 600 59 تولید   ماهیان سردابی

 2 25200 5/3 800000 1 تکثیر و تولید بچه ماهی

 2 300 02/0 قطعه 10000 2 تولید ماهیان زینتی

  تولید ماهی در منابع آبی
  (سد ، رودخانه ، آب بند)

  
 

3 120 8 7500 7 

 

: شرکت هاي تعاونی مرغداران ، دامداران، اسامی برخی از تشکل ها و اتحادیه هاي مربوط به امور دام و طیور شهرستان 
  ) الزم به توضیح است که شرکت تعاونی شیالت هم انشاء ا... در شرف تاسیس می باشد. زنبورداران و مرتعداران
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  اورزيــایع کشــنـص
فرآوري ، بسته بندي و سورتینگ انواع محصوالت کشاورزي ، امکان سرمایه گذاري هاي کالن ، ایجاد  صنایع کشاورزي :امکان

ارزش افزوده کاال ، تدوین برنامه راهبردي جهت مدیریت صنایع تبدیلی و تکمیلی با توجه به ظرفیتهاي تولید ، بررسی وضعیت 

تیابی به راه حلهاي مناسب در جهت کاهش ضایعات ، تهیه و ضایعات محصوالت غذایی و تعامل با واحدهاي مربوطه جهت دس

  تدوین دستورالعملهاي فنی الزم در زمینه احداث ، بهبود و توسعه صنایع غذایی کشاورزي در این بخش می باشد.

  

  

  

  آمار واحدهاي صنایع کشاورزي و میزان تولیدات آن 

  

  برنامه هاي توسعه اي بخش: 

  آموزشی مرتبط وسعی درتزریق دانش فراگرفته شده به بخشحضور در کالسهاي - 1

  کمک به واحدهاي بخش جهت استفاده از تسهیالت طرح هاي اشتغالزا-2

 عنوان
نام 

 بخش
 تعداد واحد بسته بندي و فرآوري محصوالت

  میزان تولید
 (تن ) 

  میزان اشتغال
 (نفر)

فرآوري 
  محصوالت

( پروانه بهره 
برداري از طریق 
سازمان جهاد 

 کشاورزي )

 زراعی

  انواع سبزیجات 
 

0 0 0 

 5 1000 1 انواع حبوبات  

 0 0 0 گیاهان دارویی

 باغی

 0 0 0 انواع کمپوت

 0 0 0 انواع خشکبار

 0 0 0 میوهمیوه هاي خشک و پودر 

دام ، 
طیور و 
 شیالت

 90 4200 5 لبنیات و  شیر خشک

 74 11025 2 انواع گوشت

 0 0 0 انواع کنسرو

 20 22000 2 خوراك دام و طیور و آبزیان

غنی شده دامی و       کود  
 ورمی کمپوستتولید 

2  6300 17 
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  پیگیري طرح هاي نیمه تمام و سعی دررساندن آنها به بهره وري - 3

  تعداد و نام شهرکهاي صنعتی موجود در شهرستان :

  2و      1با نام شهرك صنعتی سعیدآباد و شهرك صنعتی گلپایگان شامل بر فازهاي:     دو ناحیه ـ 

  آب و خاك و فنی و مهندسیامور 
امور آب و خاك و فنی و مهندسی :  از جمله وظایف آن  مطالعه و برنامه ریزي عملیات اصالح مسیر ، پوشش انهار سنتی ، مرمت ، 

زهکشهاي انتقال آبهاي سطحی مازاد ، انجام عملیات اجراي پروژه هاي فرعی آبیاري ، زهکشی  الیروبی و نگهداري قنوات ،  احداث
مهار آبهاي سطحی با اجراي بندهاي انحرافی و سدهاي مخزنی ، تجهیز و نوسازي اراضی کشاورزي ، مدیریت آب در مزارع ، احداث 

آب موجود با احداث کانال هاي آبیاري و لوله گذاري خطوط زهکشهاي سطحی و زیرزمینی در مناطق پرآب ، جلوگیري از هدررفت 
انتقال و ... می باشد . شایان ذکر است در سالهاي گذشته  بیشترین تعداد پروژه ها و بیشترین حجم عملیات مالی و بودجه اي در زمینه 

  امور زیربنایی آب و خاك  بوده است. 

  ::برخی از اقدامات امور آب و خاك

  نوع سیستم هاي آبیاري انجام شده : 

  سیستم آبیاري آبیاري کم فشار–سیستم آبیاري قطره اي  و نوار تیپ  -سیستم آبیاري بارانی کالسیک ثابت  و سنترپیوت 

  از دیگر اقدامات امور آب و خاك :

  نقشه برداري جهت طرحهاي اولیه- اجراي چند طرح مطالعاتی -تهیه آمار –پروژه یابی  –پاسخ به استعالمات 

  بخش آب و خاك:برنامه هاي توسعه اي 

 واحد عدد عنوان واحد عدد عنوان

 هکتار 75 تسطیح لیزري اراضی کیلومتر 190 احداث کانال هاي آبیاري

اجراي کانالهاي زیردست شبکه 
 سد

 کیلومتر 125 مرمت و بازسازي قنوات کیلومتر 12,7

 هکتار 3070 تجهیزو نوسازي اراضی هکتار 5540 سیستم هاي آبیاري تحت فشار

 هکتار 0 آبرسانی سیار مزارع و باغات کیلومتر 236 مزارع لوله گذاري و انتقال آب  به

    باب 210 احداث استخر ذخیره آب

 کیلومتر 46,1 احداث جاده بین مزارع باب  - ایستگاه هاي پمپاژ آب
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کیلومتر لوله 100اجراي  -اجراي شبکه فرعی آبیاري وزهکشی دشت گلپایگان  -هکتار آبیاري تحت فشار 2000اجراي  -کیلو متر کانال آبرسانی 16اجراي 
تسطیح لیزري به  -هکتار 200تجهیز و نوسازي اراضی به میزان  -کیلومتر 8مرمت و بازسازي قنوات به طول  -باب استخر 10ساخت  -گذاري و پوشش انهار 

  فزایش بهره وري آب.، گسترش فرهنک صرفه جویی در مصف آب کشاورزي و اانجام پروژه هاي مطالعاتی درموارد لزوم -هکتار400میزان 

  0تعداد آزمایشگاه هاي آب و خاك شهرستان : 

  29075میزان تسهیالت پرداختی توسعه بخش کشاورزي در طرح هاي آب و خاك (میلیون ریال): 

  

  

  

  

  مور فناوریهاي مکانیزه کشاورزيا

  مور فناوریهاي مکانیزه کشاورزيا
  امور فناوریهاي مکانیزه کشاورزي :

 از جمله وظایف این بخش :  

توسعه ،تقویت،هدایت ،حمایت ونظارت بر واحدهاي  - 2ایجاد مزارع الگوئی مکانیزه  با استفاده از ماشینها و ادوات جدید  -1
 -4تهیه و محاسبه شاخص هاي مکانیزاسیون کشاورزي شهرستان ( درجه ، ضریب ، بهره وري و . . .)  -3ارائه خدمات مکانیزه 

،راه اندازي وآموزش کاربرد ماشین آالت و ادوات کشاورزي ونظارت بر اجراي صحیح عملیات مکانیزاسیون کشاورزي تنظیم 
جمع آوري اطالعات مورد نیاز مکانیزاسیون شامل: ماشینها ، ادوات و تجهیزات مورد  -5خصوصاً نظارت بر برداشت غالت 

نیزه ، تعمیر گاهها ، واحد هاي ساخت و فروشگا ههاي موجود در شهرستان استفاده و کاربران آنها ، واحدهاي ارائه خدمات مکا
  شناسایی متقاضیان موثر خرید ماشینها وادوات کشاورزي ومعرفی به سازمان مطابق سهمیه شهرستان - 6

 اطالعات،آمار ماشینها و ادوات دنباله بند کشاورزي  و واحد هاي مکانیزه شهرستان:

  

  

  

  

  

  

  

 تعداد نوانع ردیف تعداد عنوان ردیف

 5 1277 تراکتور 1
ماشینها و ادوات  

 578 داشت

 6 1 کمباین 2
ماشینها و ادوات  
 2023 برداشت

 7 4083 ادوات تهیه بستر 3
واحد هاي مکانیزه 
 2 کشاورزي

4 
ماشینها و ادوات  

 176 کاشت
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  1398در سال  شاخص هاي مکانیزاسیون شهرستانمتوسط

  هکتار/ اسب بخار                         3,62هکتار/ اسب بخار  ضریب مکانیزاسیون باغات  :                  3,51ضریب مکانیزاسیون کل  :                         

  درصد        53,1درصددرجه مکانیزاسیون محصوالت باغی  :                95,5درجه مکانیزاسیون محصوالت زراعی :       

  درصد        63درصد بهره وري از تراکتور :                          

  : مکانیزاسیون از دیگر اقدامات 

 نظارت برروند کاشت وارایه راهکارهاي الزم به کشاورزان  - 1

  نظارت برروندبرداشت غالت - 2

  همکاري درتوزیع سوخت بین مصرف کنندگان بخش کشاورزي با واحد توزیع سوخت - 3

  داره امور اراضی شهرستانا

  اداره امور اراضی شهرستان :

  اهم وظایف اداره امور اراضی شهرستان عبارتست از :  

اجراي قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغی جهت صیانت از عرصه هاي تولید در بخش کشاورزي و جلوگیري از  - 
  تخریب ، تبدیل ، تفکیک و تغییر کاربري اراضی کشاورزي 

بایر باقیمانده مرحله اول ) و اجراي قانون جلوگیري از خرد شدن اراضی  –تعیین تکلیف متصرفین اراضی دولتی (خالصه  - 
 کشاورزي و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادي

استقرار دبیرخانه کمیسون تبصره یک و چهار ماده یک قانون حفظ کاربري به منظور دریافت تقاضاي تغییر کاربري  - 
 حقیقی و حقوقی و تکمیل پرونده اشخاص 

بررسی و درخواست اشخاص حقیقی و حقوقی مبنی بر واگذاري اراضی ملی و دولتی براي ایجاد و توسعه طرح هاي  - 
 کشاورزي و غیر کشاورزي با رعایت قوانین و مقررات

 بازدید و نظارت بر مجوز ها و موافقتنامه هاي صادر شده و ... - 

 اراضی شهرستان  :دامات شاخص اداره امور اف

 میزان ( هکتار) عنوان
  25 واگذاري زمین جهت طرح هاي کشاورزي

 3 واگذاري زمین جهت طرح هاي  غیرکشاورزي

 270 نظارت بر اراضی واگذار شده

 150 تعیین تکلیف اراضی
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  اراضی واگذاري شده توسط کمیسیونهاي مربوطهبرنظارت مستمر 

 10ماده  2پیشگیري از وقوع جرم تغییر کاربري براساس تبصره 

 

  اداره حفظ نباتات
خسارتزاي نباتی ، مبارزه  شیمیایی و بیولوژیک از جمله وظایف آن  قرنطینه ، پیش آگاهی ، مبارزه با عوامل اداره حفظ نباتات : 

با آفات و بیماریها ي انواع گیاهان زراعی ، باغی و گلخانه ایی ، مبارزه با علف هاي هرز  مزارع و باغات ، ضد عفونی بذور و ...  می 
 باشد.

  :کلینیک ها و آزمایشگاه هاي شهرستان  آمار 

  

  
  

  اهم فعالیت هاي اداره حفظ نباتات شهرستان عبارت است از :

پیگیري و رصد آفت  سن از اماکن  - مبارزه با سن گندم –تشکیل  شبکه مراقبت غالت  –ردیابی و پایش آفات 
پیگیري مبارزه   - مبارزه با علفهاي هرز مزارع و باغات پیگیري  - زمستانگذران  تا برگشت  مجدد این آفت به اماکن مذکور 

ردیابی پیش  - جوندگان پیگیري وپایش مبارزه با  - پیگیري مبارزه با بیماریهاي در ختان میوه  -با آفات گیاهان زراعی و باغی
  در شهرستان  IPMاجراي طرح  - نظارت بر فروشگاههاي سم وکلینیکهاي گیاهپزشکی  - آگاهی  آفات و نصب تله هاي فرمونی

 250 نقشه برداري اراضی

 0 استرداد اراضی واگذار شده

 2 جلوگیري از تغییر کاربري غیر مجاز

 /25 طرح دعاوي  تغییر کاربري غیر مجاز

 عنوان
  کلینیک هاي
 گیاهپزشکی

 انسکتاریوم ها
فروشگاههاي 
 سموم

شرکت هاي ضد  
 عفونی بذر

 5 0 2 تعداد
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  مهمترین آفات و بیماریهاي موجود در سطح شهرستان :

سر   - پروانه فري-کنه ها  –ته انواع ش -شپشکهاي باغی -تریپس  -سرخرطومی یونجه –سن گندم  -خوشه خوار انگور -کرم سیب
 –ویروس موزاییک   - لکه آجري بادام  -پژمردگی فیتوفترا -شانکر باکتریایی -پاخوره غالت - فوزاریوم - زنگ گندم -شاخه خوار هلو

  –زنبور مغز خوار بادام -آتشک درختان دانه دار–سفیدك سطحی 

  ج  و آموزش کشاورزيتروی
ریزي و اجراي طرحهاي ترویجی در زمینه تولید محصوالت سالم و ارگانیک ، نظارت و حمایت از ترویج  و آموزش کشاورزي :برنامه 

عاملین ترویجی با تاکید بر کشاورزان خبره ، تسهیل گران روستایی ، مددکاران ترویجی ، شرکتهاي خدمات مشاوره اي ، معرفی و 
روستایی و عشایري ، توسعه و تجهیز شبکه ترویجی متناسب با  حمایت از بهره برداران ، تولید کنندگان نمونه بخش کشاورزي ،

نیاز بخش ،  ، استفاده از روش هاي نوین آموزشی در جهت ارتقاء سطح آگاهی ، مهارت ، دانش و بینش بهره برداران بخش 
ورزان حائز اهمیت می کشاورزي و انتقال تبادل اطالعات و دستاوردهاي تحقیقاتی و فنون جدید کشاورزي در سطح مزارع به کشا

  باشند .

 

 

 

 

 

  توسط اداره آموزش و ترویج شهرستان : فعالیت هاي آموزشی و ترویجی شهرستاناهم 

  

  

همکاري در –و روز مزرعه  دیگرفعالیت ها و اقدامات ترویجی شهرستان در سنوات اخیر :  ......برگزاري کارگاههاي انتقال یافته ها 
- همکاري در برگزاري هفته معرفی مشاغل -جذب سربازان سازندگی –انجام دوره کارورزي و کارآموزي دانش جویان متقاضی 

همکاري در اجراي دوره هاي آموزشی شبکه بهداشت کمیته امداد ،بهزیستی ،شوراهاي -برگزاري مراسم ومناسبتها ي ویژه
مه هاي فی مابین انجام تفاهم نا –اجراي طرح نظام نوین ترویج–خدمات فنی مشاوره اي هاي شرکت نظارت و ارزشیابی–اسالمی

 عنوان
کالسها و آموزشهاي ترویجی (

،آموزشهاي انفرادي کارگاهها
 (نفر روز))

انتخاب تولیدکنندگان 
 برتر (نفر)

بازدید هاي 
  (نفر)آموزشی

 (نفر روز)

سایت الگویی و 
 (مورد)

ارسال پیامکهاي   سالماجراي طرح پیاز 
  ترویجی(مورد)

 32 2 10 230 4 12000 عدد

 عنوان
  دوره هاي مهارتی

 (نفر روز)

  تولید بروشور و
اطالعیه ترویجی  

 (مورد)

بکارگیري مددکاران 
 (مورد)ترویجی 

صندوق اعتبارات خرد 
 زنان روستایی

 (مورد)

  تهیه عکس(قطعه) مراسم روز مزرعه 

1000بالغ بر 114 3 100 51 84 عدد  
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ترویج و سایر دستگاههاي اجرایی نظیر شبکه بهداشت درمان (طرح تغذیه سالم) و تشکیل دوره هاي مهارتی دو روزه ویژه 
  مددجویان زندان شهرستان،کمیته امداد و...

  

  

:گزارش عملکرد واحد طرح وبرنامه   

 معرفی متقاضیان جهت اخذ تسهیالت خطی اعتباري مکانیزاسیون به بانک کشاورزي شهرستان 

اعتباري  * معرفی متقاضیان جهت اخذ تسهیالت سرمایه در گردش محصوالت زراعی پاییزه و بهاره به بانک کشاورزي و جذب
میلیون ریال144094برابر با     

میلیون ریال1110ی اعتباري محصوالت کشاورزي بالغ بر معرفی متقاضیان و جذب تسهیالت کمکهاي فن*   

 * شرکت در جلسات کارگروه اشتغال شهرستان 

 میلیون ریال 1000طرح پشتیبان و جذب اعتبار صدور مجوز مشاغل خانگی  * 

 *معرفی متقاضیان جهت جذب تسهیالت بهین یاب

 

 

:اهم فعالیتهاي واحد روابط عمومی   

زنامه هاي محلی رو عات الزم به کشاورزان بوسیله تابلو اعالنات و پرتال سازمان جهاد کشاورزي واطالع رسانی اخبار و اطال - 1
 خبر 200بالغ برو خبرگزاریها 

 دقیقه 3000بالغ بر تهیه فیلم از موضوعات مربوطه - 2

 قطعه6000بالغ بر تهیه عکس  - 3

 مورد 350بالغ برتهیه بنر و پالکارد جهت اطالع رسانی به بهره برداران  - 4

 مورد7500بالغ برتهیه و توزیع اطالعیه و بروشورهاي ترویجی کشاورزي ودامی و سالمت اداري  - 5

 مورد 80بالغ بر و نشست ها  ها برگزاري مراسم وهمایش  - 6

 مورد 70بالغ برارسال پیامک هاي کشاورزي  - 7

 تهیه گزارش عملکرد ماهیانه از ادارات و واحدهاي جهاد کشاورزي - 8

 بروز رسانی پرتال - 9

 گزارش عملکرد ساالنه تهیه  -10
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