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

ه آمار به منظور انجام برنامه ریزي هاي الزم مربوط به توسعه سطح زیر کشت محصوالت و افزایش میزان تولید در واحد سطح ، شناسائی و تعیین نیازهاي تحقیقاتی و اولویت هاي امور زراعی، تهی

 .طرح جامع کشت محصوالت زراعی ، نظارت براجراي پروژه هاي زراعی و تهیه گزارش پیشرفت عملیات ، هدایت ، تشویق و حمایت از سرمایه گذاران از جمله وظایف  بخش زراعت می باشد

    نوع محصول زراعی در این شهرستان کشت می شود    32 بیش از      تن و99435   هکتار  با میزان تولید        7227   میزان سطح اراضی زراعی آبی و دیم  شهرستان 

  ) :91تا پایان سال (میزان تولید محصوالت زراعی شاخص شهرستان در سال هاي نرمال 

  )غیر از موارد جدول (:دیگر محصوالت زراعی شهرستان

  هکتار1325      :سبزیجات

 هکتار 600      : پنبه  

...................................................................................................  

  

براي افزایش راندمان و بهره وري در تولیدات زراعی در سالهاي 

  :گذشته اقدامات ذیل انجام گردیده است

 -2.و جو  شهرستان با ارقام اصالح شده تعویض ارقام گندم . -1 

اجراء پروژه هاي زراعی در -3تامین بموقع نهاده هاي کشاورزي 

اعطاي تسهیالت کاشت،داشت و -4قالب طرح هاي مختلف 

 بکار گیري مهندسین ناظر -5برداشت و کمکهاي فنی واعتباري 

 نظارت -6در پروژه هاي افزایش تولید گندم، سبزي وصیفی وپنبه 

   عملیات کاشت،داشت و برداشت محصوالت زراعیبر

  

  :برنامه هاي توسعه اي بخش زراعت شهرستان 

   افزایش عملکرد در واحد سطح از طریق اجراي روشهاي به زراعی وبه نژادي -3  کشت محصوالت با نیاز آبی کم با توجه به خشکسالیهاي اخیر -2 افزایش سطح مکانیزه زراعت شهرستان -1.

نام 

 بخش
 عنوان

  میزان سطح

 )هزار هکتار (

  میزان تولید

 )هزار تن (

نسبت تولید به 

 )درصد(استان 

  میزان اشتغال

 )نفر(

  کمتراز یک 4,81 1,3 ) آبی و دیم (گندم 

  کمتراز یک 7,02 1,8 )آبی و دیم ( جو 

  کمتراز یک 9,330 7,75 ...)ذرت ، یونجه ، شبدر و (علوفه 

  کمتراز یک .178 .130 ..)نخود ، لوبیا ، عدس و (حبوبات 

  - - - ... )کلزا، آفتابگردان ،گلرنگ و (دانه هاي روغنی 

  13 29,800 .930 ... )یار ، گوجه ، هندوانه و خ( صیفی جات 

  محصول زراعی شاخص شهرستان5

  کمتراز یک 4,81 1,3 گندم

  کمتراز یک 7,02 1,8 جو

  41 4,1 .6 پنبه

  13 29,800 .930 صیفی جات

  زراعت

 

  10 34,126 1,325 سبزیجات



٧ 
 

انی مطالعه و تجزیه و تحلیل آمار و اطالعات گردآوري شده براي تدوین برنامه هاي باغبانی در جهت افزایش تولید و توسعه امور باغبانی ، توسعه سطح زیر وظایف مدیریت باغب : باغبانی 

  .می باشد ... رد نهاده ها و ماشین آالت مورد نیاز بخش باغبانی و کشت ،تهیه طرح جامع کشت باغی، تدوین طرح هاي آموزشی و ترویجی ، نظارت بر امور مربوط به برآو

  .نوع محصول باغی در این شهرستان کشت می شود     20     تن و بیش از    67170هکتار  با میزان تولید       7552      میزان سطح اراضی باغی شهرستان

    ) : 91تا پایان سال (اي نرمال میزان تولید محصوالت باغبانی و گلخانه اي شاخص در سال ه

                                                                 :                                              دیگر محصوالت باغی شهرستان

  هکتار     393    انگور  

  هکتار     455     گردو  

  هکتار     220       قیسی  

  

براي افزایش راندمان و بهره وري در تولیدات باغبانی در سالهاي 

  :گذشته اقدامات ذیل انجام گردیده است

ید با رعایت اصول صحیح باغبانی ومجهز به  احداث باغات جد-1.

 استفاده از کودهاي آلی و شیمیایی -2سیستم آبیاري تحت فشار 

. کامل به روش چالکود ، کانال کود ومحلول پاشی در تغذیه باغات

.............................................................................................  

.............................................................................................. ..  

  :برنامه هاي توسعه اي بخش باغبانی شهرستان 

با توجه به وضعیت آب و هواي منطقه و ادامه خشکسالی هنگام ..

. احداث باغات جدید از ارقام سازگار استفاده شود 

..........................................................................................  

 ............................................................................................  

نام 

 بخش
 عنوان

  میزان سطح

 )هزار هکتار( 

  میزان تولید

 )هزار تن (
 واحد

نسبت تولید به 

 )درصد(استان 

  میزان اشتغال

 )نفر(

   تن 1,09 .008 محصوالت گلخانه اي سبزي و صیفی

   تن .07 .0005 قارچ خوراکی

   شاخه 0 0 گل شاخه بریده

   گلدان 0 0 ل و گیاهان آپارتمانیگ

   اصله 5230700 .0009 درخت و درختچه هاي زینتی

   تن 3,09 .163 گیاهان دارویی

  محصول باغی شاخص شهرستان5

   تن 39 2,088 انار

   تن 6 1,580 گل محمدي

   تن 1,71 .650 بادام

   تن 6,8 .483 گوجه سبز

   تن .396 .442 پسته

 پتانسیل هاي باغبانی شهرستان

   تن 2 .5مناطق کوهستانی رگل محمدي د

   تن .600 .3 پسته در مناطق حاشیه کویر

 باغبانی

   تن 3  .2 گیاهان دارویی در کلیه مناطق
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از جمله وظایف آن  قرنطینه ، پیش آگاهی ، مبارزه با عوامل خسارت زاي نباتی ، مبارزه  شیمیایی و بیولوژیک با آفات و بیماریها ي انواع گیاهان زراعی ، باغی و گلخانه  :اداره حفظ نباتات 

  .می باشد...  ا علف هاي هرز  مزارع و باغات ، ضد عفونی بذور و ایی ، مبارزه ب

  : )91تا پایان سال ( آمار کلینیک ها و آزمایشگاه هاي شهرستان 

  

  

  

  :ستان عبارت است از اهم فعالیت هاي اداره حفظ نباتات شهر

   واگذار شده به بخش خصوصیپیگیري اجراي صحیح طرح هاي خرید خدمات  -1

  )   هکتار150به طور خاص به دلیل طغیانی شدن در سال زراعی جاري و مبارزه در سطح بیش از ( هکتار و  زنگ غالت 928پیگیري مبارزه علیه سن در سطح  -2

  ماري خاص و خسارت زا نظیر  بیماري آتشک  ،  لیسه میوه و زنبور سیاه گوجهپیگیري مبارزه با آفات و بی .. -3

  همکاري با اداره بازرگانی شهرستان در برگزاري گشت هاي مشترك جهت نظارت بر واحدهاي گیاهپزشکی -4

  :مهمترین آفات و بیماریهاي موجود در سطح شهرستان 

  ........................نگ گل محمدي، پوسیدگی سفید ریشه ، بوته میري فوزاریومی در سبزي و صیفی، نماتد مولد غده، آتشک درختان میوه دانه دار، سفیدك و ز:بیماري ها

ه خوار گل محمديلیسه میوه ، زنبور سیاه گوجه، کرم خراط، کرم گلوگاه انار، زنبور مغزخوار بادام، کرم آلو، سرشاخه خوار رزاسه،کرم سفید ریشه،  کنه دو نقطه اي، جوان: آفات

 عنوان
  کلینیک هاي

 گیاهپزشکی
 انسکتاریوم ها

فروشگاههاي 

 سموم

 شرکت هاي ضد 

 عفونی بذر

 0 14 0 3 تعداد
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