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تولیدات زراعی و باغی
زراعت :
از  000555هكتار اراضي با قابلیت کشاورزی در سال زراعي  70-79حدود  079555هكتار معادل  50درصد به
کشت محصوال ت زراعي که 099555هكتار مربوط به زراعت کشت های آبي و  05555هكتار مربوط به کشت های ديم
مي باشد.
میزان تولید انواع محصوال ت زراعي از اين سطوح در سال زراعي  70-79با توجه به بروز پديده خشكسالي و کاهش
سطوح زير کشت حدود  5008555تن بوده است .

رتبه های برتر تولیدی زیر بخش زراعت استان در کشور :
رتبه اول در تولید تعداد ريز غده سیب زمیني (میني تیوبر)
رتبه اول در سطح و تولید پیاز کشت نشايي
رتبه دوم در تولید گلرنگ
رتبه دوم در تولید خربزه
رتبه دوم تولید سايرمحصوال ت جالیزی (طالبي  ،گرمک و ) ...
رتبه سوم درسطح و تولید سیب زمیني
رتبه چهارم در تولید سايرمحصوال ت سبزی ها
رتبه پنجم در تولید ذر ت علوفه ای
رتبه هفتم در تولید يونجه

باغبانی:
استان اصفهان باحدود  99500هكتار سطح کشت محصوال ت باغي آبي و ديم درسال 0579معادل  05درصد از اراضي
مورد بهرهبرداری در بخش به محصوال ت باغي اختصاص يافته است و میزان تولید محصوال ت باغي حدود  599050تن
میباشد.
در بین محصوال ت باغي استان "به"با سطحي برابر  0555هكتار  00درصد سطح کشور و با تولید  00590تن رتبه دوم
کشور و سیب با سطحي برابر00000.7هكتار  05درصد سطح کشور و با تولید  000555تن رتبه سوم و گل محمدی با
سطحي برابر  5095.0هكتار  00درصد سطح کشور و با تولید  9000تن رتبه دوم کشور را بخود اختصاص داده است .
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 محصوالت گلخانه ای:از مهمترين مزايای کشتهای گلخانهای مي توان تولید خارج از فصل يا مكان طبیعي با افزايش عملكرد در واحد سطح،
افزايش راندمان مصرف آب ،امكان تولید محصول سالم و اشتغالزايي باال در واحد سطح اشاره نمود.
سطح زير کشت محصوال ت گلخانهای شامل :سبزی و صیفي و گل و گیاه زينتي استان برابر  0800هكتار و میزان تولید
سالیانه سبزی و صیفي گلخانه ای استان بالغ بر  099985تن میباشد که رتبه سوم کشوری را بخود اختصاص داده است.
میزان تولید ساالنه گل شاخه بريده حدود  07میلیون شاخه ،و گلهای نشايي-فصلي با تولید  00میلیون نشاء رتبه چهارم
کشور را به خود اختصاص داده است .در زمینه تولید گل شب بو ،استان رتبه اول کشور را داراست.
 واحدهای تولید قارچ خوراکیاز مهمترين مزايای تولید قارج ميتوان به :اشتغال زايي باالی واحدهای تولیدی ،تولید طبقاتي واستفاده از حداقل زمین،
محیط کنترل شده و کاهش خسارا ت ناشي از شرايط اقلیمي ،تولید در تمام طول سال ،میزان بسیارکم آب در واحد تولید
(مصرف 09مترمكعب آب به ازای تولید هر تن قارچ) ،استفاده از پسماندهای کشاورزی(کاه کلش گندم،زل مرغي ،مالس
چغندر قند ،سبوس) در فرايند تولید و خواص غذايي و داروئي قارچ اشاره نمود ،سطح سالیانه کشت اين محصول در استان
 08.0هكتار در  95واحد تولیدی و با تولید  00555تن در سال ميباشد .در حال حاضر استان اصفهان رتبه سوم کشوری را
به خود اختصاص داده است.
 تولید نهال استاندارداستان اصفهان با تولید بیش از  0میلیون اصله نهال و پايه کشت بافتي استاندارد در  08نهالستان و واحدکشت بافتي زير
نظر کمیته فني نهال استان دارای رتبه اول تولید نهال شناسه دار در کشور ميباشد .اولین باغ مادری تامین کننده پايه و
پیوندک با منشا هستههای اولیه در کشور با سطحي معادل  8هكتار و ظرفیت تولید بیش از  0میلیون چشمه پیوندک ،به بهره-
برداری رسیده است .همچنین اولین سری نهال گواهي شده در سطح کشور در واحد تولیدی شرکت فجر اصفهان به تولید
رسیده است.

مدیریت حفظ نباتات :
مديريت حفظ نباتا ت  ،با شبكه های مراقبت اصوالً جزء سازمان های واکنش سريع با مديريت پاايش باه شامار ماي رود .
علت اين امر ،امكان طغیان ناگهاني آفا ت بومي و يا ورود غیرمنتظره آفا ت قرنطینة خارجي از ساير کشاورها و ياا انتشاار
آفا ت قرنطینة داخ لي در مناطق جديد در داخل کشور و لزوم آماده باش همیشگي اين سازمان برای روياارويي باه موقاع و
واکنش سريع در برابر عوامل زيان بار در بخش کشاورزی است.
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واحد قرنطینه نباتی
 -صدور گواهي بهداشت نباتي بین المللي جهت صادرا ت محصوال ت کشاورزی به تعاداد  008بار

باه وزن  0987تان،

تعداد  05095گل شاخه بريده.
 -صدور گواهي حمل نقل نهال به تعداد  058بر

جهات جابجاايي  700509اصاله نهاال  00555 ،گلادان گال فصالي

 050908880،عدد پیوندک درختان میوه و  75005قلمه ريشه دار گل محمدی .
 -بازديد از گلخانه های قرنطینه ای بعد از ورود و تايید جهت واردا ت اندام های تكثیر شونده  7مورد .

ردیابی آفات قرنطینه ای داخلی شامل
 مگس مديترانه ای و مگس زيتون  :در سطح استان برگزاری  05کارگاه آموزشي در خصوص شناسايي  ،رديابي و مباارزهآفت مگس میوه مديترانه ای .توزيع بیش از  0555برگه اطالعیه ترويجي  ،بروشور آموزشي و اطالع رساني از طريق فضاای
مجازی.
 کنترل و کانون کوبي مگس میوه مديترانه ای با استفاده از  5055لیتر سراتراپ  9555 ،لیتر پروتوئین هیادرولیزا ت 5055 ،عدد فرمون  00555 ،عدد کار ت زرد و  005لیتر سم ماالتیون در سطح  0500هكتار انجام گرفت .

واحد کنترل آفات زراعی (غیرسن غالت)
 کنترل آفا ت محصوال ت زراعي همچاون بیاد کلام ،شاته ها،هلیوتیس،سارخرطومي يونجاه،تريزس پیااز،خرطوم کوتااهچغندر،مگس سفید و  . . .در سطح 055905هكتار.

واحد کنترل آفات عمومی و همگانی
 ديده باني ملخ های بومي استان درمناطق مرکزی  ،غربي و جنوبي استان درسطح( 055555يكصدهزار)هكتار . مبارزه و کانون کوبي با ملخ بومي در سطح  05555هكتار با همكاری فرمانداری ها و ستاد بحران شهرستانهای آلوده وباااستفاده از تجهیزا ت و ادوا ت مناسب 055 ،کیلوگرم طعمه مسموم و  0905لیتر سم.
 پروپ برداری ورديابي انواع جوندگان خصوصأ موش کور در سطح  00555هكتار و کنترل موش در مزارع و باغاا ت درسطح  0555هكتار با استفاده از  555کیلوگرم سم فسفر دوزنگ  755گرم قرص فسفید آلومینیوم .
 کنترل سن غال ت گندم و جودر سطح  00555هكتار. -پايش مزارع گندم و جو در سطح  055555هكتار.

واحد نظارت بر کلینیک های گیاه پزشکی و فروشگاه های سموم نباتی
 اجرای مرحله چهارم برنامه ساماندهي سموم استان (اين برنامه از سال 0570شروع شده است). ساماندهي فروشندگان سموم نباتي و مانیتورينگ سموم وارده به استان به تعداد  005واحد.4

 اجرای شیوه نامه نظار ت بر عملكرد واحدهای گیاه پزشكي. شناسايي و معرفي  0فروشگاه غیر مجاز سموم نباتي باقي مانده و معرفي به سازمان نظام مهندسي جهت تبديل وضعیت بهفروشندگي مجاز يا پلمپ واحدهای مذکور.
 کشف و ضبط بیش از  00تن سموم غیر مجاز ( تاريخ گذشته  ،تقلبي  ،قاچاق). آموزش کارشناسان فني واحدهای گیاه پزشكي به تعداد  070نفر روز. بازديد از واحدهای گیاه پزشكي به تعدا  0800واحد. تشكیل انجمن صنفي واحدهای گیاه پزشكي. برگزاری  0مورد جلسه با سازمان های صنعت  ،معدن وتجار ت  ،تعزيرا ت حكومتي در راستای اجرای شیوه نامه شناسايي  0مرکز عمده توزيع سموم قاچاق استان. -انجام آزمايشا ت مزرعه ای سموم به تعداد  08سم.

واحد کنترل بیولوژیک
 اجرای کنترل بیولوژيک درسطح  055هكتار بر روی محصوال ت گوجه فرنگي. انجام کنترل بیولوژيک در محصوال ت گلخانه ای در سطح  05هكتار توسط بخش خصوصي. نظار ت بر روند تولید  0055تن محصوال ت سالم گلخانه ای و  07555تن گوجه فضای باز سالم . -نظار ت بر فعالیت های کلینیک های گیاه پزشكي ناظر بر واحد های تولید کننده محصول سالم.

واحد پیش آگاهی
 اجرای برنامه های پیش آگاهي آفا ت کلیدی (سرخرطومي يونجه  ،کرم خراط  ،زنباور گوجاه  ،خوشاه خاوار  ،مگاسگیالس  ،شزشک واوی سیب  ،پسیل پسته  ،پسیل گالبي .کنه تارعنكبوتي  .مینوز لكه گرد .مگس میوه مديترانه) استان
 صدور تعداد  05مورد اطالعیه پیش آگاهي آفا ت باغي تهیه و توزيع تجهیزا ت کنترل غیر شیمیايي بین بهره برداران تحت پوشش شبكه  IPMتوسط کارشناسان بخش خصوصايو دولتي شامل :کار ت زرد  05555عدد  ،فرمون  05555عدد  ،تله شكار حشارا ت  0555عادد  ،ناوار زرد  00حلقاه ،
کارتن آجدار  00555نوار.

مدیریت کنترل تلفیقی آفات
اجرای اين طرح با عقد قرارداد به تعداد  07کارشناس خريد خدما ت در سطح  05500هكتار که به تفكیک ذيل شامل :
گندم

سطح تحت پوشش طرح 0555هكتار

 00کارشناس
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کلزا

 0کارشناس

سطح تحت پوشش طرح  005هكتار

سیب زمیني

 0کارشناس

سطح تحت پوشش طرح  005هكتار

سیب درختي

 8کارشناس

سطح تحت پوشش طرح  0555هكتار

انار

 0کارشناس

سطح تحت پوشش طرح  005هكتار

پسته

0کارشناس

سطح تحت پوشش طرح  000هكتار

باغا ت

 00کارشناس

سطح تحت پوشش طرح  0905هكتار

نخیال ت

 0کارشناس

سطح تحت پوشش طرح  000هكتار

محصوال ت گلخانه ای

سطح تحت پوشش طرح  00هكتار

 05کارشناس

واحد کنترل بیماری های گیاهی
 ضد عفوني  00055تن بذور غال ت در سطح استان. کنترل بیماری زنگ زرد گندم در سطح  0005هكتار. کنترل بیماری پوسیدگي ريشه و طوقه غال ت در سطح  055هكتار. کنترل بیماری های حبوبا ت در سطح  0055هكتار. کنترل بیماری های ذر ت دانه ای و علوفه ای در سطح  0555هكتار. کنترل بیماری های سبزی و صیفي در سطح  55555هكتار. کنترل با بیماری های کلزا در سطح  05هكتار. -کنترل بیماری های درختان میوه در سطح  059555هكتار از باغ های استان.

واحد کنترل علف های هرز
 کنترل علف های هرز مزارع غال ت در سطح  98755هكتار به صور ت شیمیايي و مكانیكي . کنترل علف های هرز مزارع علوفه ای در سطح  5050هكتار. کنترل علفهای هرز مزارع سبزی و صیفي  08070هكتار ( 7955هكتار سیب زمیني  0055 ،هكتار پیاز  005 ،هكتار گوجاهفرنگي  0055 ،هكتار خربزه  555 ،هكتار هندوانه  590 ،هكتار خیار  595هكتار ساير جالیز ).
کنترل علفهای هرز مزارع دانه های روغني  870هكتار.کنترل علفهای هرز حبوبا ت  0005هكتار.-کنترل علفهای هرز محصوال ت باغي  00555هكتار.

واحد کنترل آفات باغی
کنترل آفا ت درختان میوه همچون کرم سیب ،زنبور گوجه ،مگس گیالس ،کرم خراط،پسیل پسته ،کارم آلاو ،کارم خوشاهخوار انگور ،پسیل گالبي ،کنه تارعنكبوتي و  . . .در سطح  095555هكتار.
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رتبه ها و افتخارات کسب شده کشوری در بخش حفظ نباتات
 -رتبه اول کنترل بیولوژيک محصوال ت گلخانه ای در سال 70-79

سیاست های حمایتی
 بكارگیری  07نفر کارشناس خريد خدمت جهت اجرای طرح  IPMبا پرداخت  %055هزينه ها. پرداخت  %00هزينه مبارزه بیولوژيک در محصوال ت  ،گلخانه ای. پرداخت هزينه های تجهیزا ت کنترل غیر شیمیايي جهت رديابي و پیش آگاهي آفا ت کلیدی اجرای  7هكتار مبارزه بیولوژيک در گلخانه ها . کنترل آفت سن غال ت در مزارع رها شده و تله با تخصیص  %055هزينه ها .-کنترل آفت ملخ بومي در کانونها و مناطق آلوده با تخصیص  %055هزينه ها.

اداره امور فن آوری های مکانیزه کشاورزی
عملکرد تجهیز و نوسازی ماشینها و ادوات کشاورزی و افزایش شاخص های مکانیزاسیون در دولت تدبیر و امید ازابتدای سال
 89الی هفدهم مردادماه سال : 89

از ابتدای سال  0570تاکنون تعداد  0000دستگاه تراکتور 00 ،دساتگاه کمبااين و  5089دساتگاه ادوا ت کشااورزی باا
استفاده از تسهیال ت مكانیزاسیون وارد بخش کشاورزی شده است که باعث افزايش شاخص درجه مكانیزاسایون باه میازان
 00.50درصد و شاخص ضريب مكانیزاسیون به میزان  5.05اسب بخار شده است.

مدیریت صنایع تبدیلی و غذایی
فرآوری و نگهداری محصوال ت کشاورزی يكي از فعالیت های موثر در بخش کشاورزی است و حمايت از ايجاد و گسترش
صنايع تبديلي و غذايي و فرآوری محصوال ت تولیدی با توجه به فساد پذيری باالی برخي از آنها  ،فصلي بودن تولید و غیر
قابل مصرف بودن اکثر محصوال ت بدون فرآوری  ،از اولويت های مديريت صنايع تبديلي و غذايي سازمان جهاد کشاورزی
استان اصفهان مي باشد زيرا عالوه بر کاهش ضايعا ت  ،با جذب مواد خام کشاورزی و انجام فرآوری مي توان محصوالتي
با ارزش افزوده بیشتر تولید کرد و همچنین زمینه اشتغال بیشتری را نیز فراهم ساخت.
در اين راستا از دهه فجر سال  79تاکنون نسبت به صدور  14فقره پروانه بهره برداری با میزان اشتغال  195نفر و سرمايه
ثابت  596000میلیون ريال اقدام گرديده است .
ضمنا تعداد  50مورد بازديد کارشناسي و بررسي طرح جهت صدور جواز تاسیس و تعداد  00مورد بازديد نیز جهت صدور
پروانه بهره برداری انجام شده است.
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استان اصفهان از نظر جذب ماده خام محصوال ت کشاورزی در زمینه صنايع تبديلي و غدايي رتبه چهارم کشوری و از نظر
اشتغال رتبه سوم کشور را دارا مي باشد.
با توجه به تصويب نامه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي و در راستای اجرای دستور العمل تامین مالي بنگاههای کوچک و
متوسط به کلیه واحد های تولیدی نیمه فعال  ،غیر فعال و طرحهای نیمه تكمیل با پیشرفت فیزیکی باالی  06درصد جهت
ثبت نام در سامانه بهین ياب اطالع رساني گرديد.
باتوجه به ابالغیه های واصله درخصوص تسهیال ت سرمايه ثابت و درگردش از محل اعتبارات تبصره  81به کلیه
واحدهای دارای جواز تاسیس و پروانه بهره برداری واجد شرايط اطالع رساني گرديد و تعداد  0طرح به مبلغ 009555
میلیون ريال جهت جذب اعتبارا ت معرفي گرديد.
باتوجه به ابالغیه های واصله درخصوص تسهیال ت سرمايه ثابت از محل اعتبارات کمک های و فنی اعتباری نسبت به
انجام موارد ذيل اقدام گرديده است:
 -0اطالع رساني به کلیه واحد های تولیدی واجد شرايط
 -0معرفي تعداد  0طرح به مبلغ  05555میلیون ريال جهت جذب اعتبارا ت

معاونت بهبود تولیدات دامی

وضعیت واحدهای طیور  ،سایر ماکیان و زنبورعسل  ،عملکرد و رتبه کشوری :
تعداد  0805واحد مرغداری گوشتي با ظرفیت  50میلیون قطعه در دوره و با تولید ساالنه  055هزارتن گوشت طیور ،رتبهاول در ظرفیت تولید و رتبه دوم تولید گوشت مرغ
تعداد  059واحد فعال تولید تخم مرغ باظرفیت 05/0میلیون قطعه و تولید سالیانه  050هزار تن تخم مرغ ورتبه دوم کشوردر ظرفیت و تولید تخم مرغ
تعداد  00واحد فعال مرغ مادر گوشتي با ظرفیت  955هزار قطعه و تولید بیش از  05میلیون تخم مرغ نطفه دارتعداد  005واحد فعال پرورش بوقلمون گوشتي با ظرفیت  955هزارقطعه وتولید ساالنه  9055تن گوشت بوقلمون ورتبهاول کشور در تولید گوشت بوقلمون
تعداد  05واحد شترمرغ فعال در استان با ظرفیت  05555قطعه شترمرغ وتولید سالیانه  805تن گوشت شترمرغ ورتبه اولتولید گوشت شترمرغ
تعداد  00واحد بلدرچین فعال در استان با ظرفیت حدود  805هزار قطعه و تولید ساالنه 0555تن گوشت بلدرچینمرکز اصالح نژاد مرغ بومي در استان با تولید سالیانه  0/5میلیون قطعه جوجه يكروزه بومي و رتبه اول تولید جوجه بومي
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تعداد  905هزار کلني زنبورعسل در سطح استان و تولید ساالنه حدود  0500تن عسلضمناً واحدهای محدودی نیز در زمینه پرورش کبک ،پرندگان زينتي و پرورش کرم ابريشم دراستان فعالیت دارند.

میزان تولیدات طیور و زنبور عسل سال 89
ردیف

نوع محصول

تولید (تن)

0

گوشت طیور

070005

0

تخم مرغ

050555

5

گوشت بوقلمون

9055

0

عسل

0500

0

پیله ابريشم

00

سیمای امور دام و تولید محصوالت دامی ( شیر خام و گوشت قرمز ) در استان اصفهان
استان اصفهان يكي از قطب های مهم تولید محصوال ت دامي در کشور است که با وجود دامداران سخت کوش و هوشمند
توانسته است از نظر تولید شیر خام در کشور رتبه اول را با تولید سالیانه بالغ بر  0میلیون و  595هزار و  055تن و
همچنین رتبه ی اول در زمینه تولید شیر به ازای هر رأس گاو شیری را کسب نمايد  .و با تولید  08هزار و  755تن گوشت
قرمز در سال رتبه پنجم کشوری را به خود اختصاص داده است .استان از نظر تعداد گاوداریهای شیری و ارزش اصالحي
گاو شیری اصیل و همچنین از نظر افزايش بهره وری در گاوداريهای صنعتي رتبه اول کشور را نیز دارا میباشد.
درراستای افزايش بهره وری واقتصادی شدن پرورش گوسفند وبز وازدياد تولید گوشت قرمز وشیر بز،با اجرای طرح اصالح
نژاد گوسفند وبز درواحدهای بسته از طريق تالقي باگوسفند اصیل رومانوف وبز های اصیل سانن وآلزاين زمینه های مساعد
فراهم شده ويک پايگاه اصالح نژادی گوسفند وبز در استان راه اندازی شده است.
در استان اولین مرکز تخصصي پرورش تلیسه شیری در سطح کشور وجود دارد که تأمین کننده ی تلیسه ممتاز برای ساير
استانها مي باشد .با توجه به کیفیت شیر تولیدی در استان با قابلیت عرضه در بازارهای منطقه ای و در راستای توسعه ی
صادرا ت محصوال ت لبني ،طي سال گذشته بیش از  0008تن شیر خشک تولیدی گاوداریهای صنعتي استان با ارزش
 099005دالر  ،به خارج از کشور صادر گرديده است.
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وضعیت آمار و عملكرد امور دام استان در سال 79
نام دام /دامداری/محصول

واحد

تعداد  /مقدار

دام سبک(گوسفند و بز)

راس

5005555

دام سنگین (گاو و گوساله)

راس

075555

شتر

نفر

05555

میلیون راس

9

دامداری صنعتي شیری و گوشتي

باب

0795

دامداری نیمه صنعتي

باب

00089

تولیدگوشت قرمز سال 79

تن

08755

تن لیتر

0595078

تن

00050

مجموع واحد دامي سبک و سنگین

تولید شیرخام سال 79
تولید شیر خشک سال 79

مدیریت شیالت و آبزیان استان
با توجه به پتانسیل های منابع آبي شیرين ولب شور خدادادی در استان ( اعم از رودخانه  ،چشمه  ،چاه و
قنوا ت  ،درياچه ها و استخرهای ذخیره آب کشا ورزی ) با دو رويكرد مهم  :توسعه و بهبود عملكرد آبزی پروری
و توسعه
و ارتقاء فرهنگ مصرف آبزيان بنا گرديده است که در تحقق اين هدف استفاده بهینه از منابع و پتانسیل های آبي
جهت تولید انواع آبزيان خوراکي و انواع ماهیان زينتي وهمچنین اشتغال  ،کسب در آمد و تامین بخشي از نیازهای
غذايي و پروتئیني با ارزش استان را دنبال مي نمايد.
تولید ماهیان گرمابی
تولید ماهیان گرمابي در استان با رويكرد بهره برداری از استخرهای ذخیره آب کشاورزی و در راستای
سیاستهای اقتصاد مقاومتي ( بهره برداری از وضعیت موجود) دنبال مي گردد .در سال  79اين فعالیت در 05
شهرستان پیگیری گرديد که حاصل آن رها سازی  ( 805/555هشتصد و ده هزار) قطعه بچه ماهي گرمابي در 905
باب استخر ذخیره بوده که مساحت استخرهای تحت پوشش  00هكتار بوده که مجموعا در اين استخرها  770تن
انواع ماهیان گرمابي تولید گرديده است.
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الز م به ذکر است که در اين مورد ( پرورش ماهیان گرمابي در استخرهای ذخیره آب کشاورزی) استان ،دارای
رتبه اول کشوری مي باشد.
الزم به ذکر است که درخصوص اين فعالیت در سال  79به ترتیب شهرستانهای  :اصفهان ،نجف آباد و گلزايگان
 ،رتبه های اول تا سوم را در سطح استان به خود اختصاص داده اند.

تولید ماهیان سردآبی
با توجه به مناطق مستعد در استان در خصوص تولید ماهیان قزل آال در سال  79در  00شهرستان اين فعالیت
پیگیری گرديد که مجموعا  585واحد تولیدی در قالب :استخرهای دو منظوره و استخرهای خاکي و مزارع بزر
اين فعالیت دنبال گرديد و  9005تن ماهي قزل آال در استان تولید گرديد .بهره برداری بهینه از منابع ابي موجود و
استفاده از سیستم های مكانیزاسیون نظیر  :بكار گیری انواع دستگاههای هواده  ،پمپ برگشت آب و درام فیلتر به
منظور حذف ذرا ت فیزيكي از سیستمهای آب خروجي در تولید ماهیان سرداب ي در استان نقش مهمي را ايفا نموده
است.
الزم به ذکر است که درخصوص اين فعالیت در سال  79به ترتیب شهرستانهای  :اصفهان ،سمیرم و فريدونشهر
رتبه های اول تا سوم تولید را در سطح استان به خود اختصاص داده اند.
تولید ماهی در منابع آبی
بهره برداری و صید ماهي از رودخان ه ها و درياچه های طبیعي و مصنوعي و آبگیرها اين بخش از تولید را شامل
مي شود که در سال  79مجموعا از سیزده منبع آبي اشاره شده  ( 855هشتصد) تن انواع ماهیان پرورشي
استحصال گرديده است.
الزم به ذکر است که درخصوص اين فعالیت در سال  70به ترتیب شهرستانهای  :چادگان  ،لنجان و گلزايگان ،
رتبه های اول تا سوم را در سطح استان به خود اختصاص داده اند.
تولید ماهیان خاویاری
تولید ماهیان خاوياری ( عمدتا فیل ماهي) از سنوا ت قبل در استان آغاز گرديده که در سال  70در سه شهرستان :
آران و بیدگل ،خوروبیابانک و کاشان اين فعالیت منجر به صید و عرضه عشت تن ماهي خاوياری بوده است.
الزم به توضیح است که در سال  79برای اولین بار بعد از حدود نه ( )7سال خاويار پرورشي از يگ قطعه فیل
ماهي با وزن  00کیلو گرم  ،حدود  ( 0پنج) کیلو گرم خاويار استحصال گرديد.
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در مجموع در سال  89میزن کل تولید ماهیان پرورشی استان 8939تن بوده است که به ترتیب
شهرستانهای  :اصفهان  ،سمیرم  ،فریدونشهر  ،چادگان وگلپایگان رتبه های اول تا پنجم را در سطح استان
به خود اختصاص داده اند.
تولید بچه ماهی قزل آال
علي رغم اينكه ،استان تا سال  0585وارد کننده بچه ماهیان قزل آالی مورد نیاز بوده است .اما در سال  79با
تولید بیش از  ( 05پنجاه وسه) میلیون قطعه بچه ماهي قزل آال در  05واحدتولیدی در ده شهرستان استان توانسته
است ضمن تامین نیاز خود بیش از دو سوم اين میزان تولید را به ساير استانهای کشور ارسال نمايد .بچه ماهیان
قزل آالی تولیدی در استان از دو طريق :تكثیر مصنوعي و تبديل تخم های چشم زده به بچه ماهي بدست آمده
است.
الزم به ذکر است در استان در سال  79برای اولین بار تخم تمام ماده ماهي قزل آال تولید گرديد که اين فعالیت
نقش بسزايي در روند کنترل ورود تخم های چشم زده خارجي خواهد داشت.
درخصوص تولید بچه ماهي قزل آال در سال  79به ترتیب شهرستانهای  :فريدونشهر  ،سمیرم و فالورجان ،
رتبه های اول تا سوم را در سطح استان به خود اختصاص داده اند.

تولید ماهیان زینتی
استان اصفهان کماکان بیست سال است که رتبه اول تولید ماهیان زينتي را بین استانهای کشور به خود
اختصاص داده است و حدود  09درصد کل ماهیان زينتي کشور در اين استان تولید مي گردد.در سال 79

در

چهارده شهرستان و  988واحد تولیدی مجموعا  09میلیون قطعه انواع ماهیان زينتي ( بالغ بر پنجاه گونه) تولید و به
سراسر کشور ارسال گرديده است .دو نكته مهم اينكه :
در بین استانهای کشور رتبه دوم تولید ماهیان زينتي متعلق به استان تهران بوده که تولید آن ح کمتر از  05درصد
تولید استان بوده و اين نكته مبین آن است که رتبه دوم کشور با تولیداستان اصفهان در زمینه تولید ماهیان زينتي
از حیث میزان تولید تفاو ت فاحشي دارد.
مطلب قابل تعمق آنكه گردش مالي تولید ماهیان زينتي در استان بیش از يک هزار میلیارد ريال مي باشد که بايد
بیش از پیش مورد توجه و حمايت قرار گیرد.
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الزم به ذکر است که درخصوص اين فعالیت در سال  79به ترتیب شهرستانهای  :کاشان ،نجف آباد و اصفهان ،
رتبه های اول تا سوم را در سطح استان به خود اختصاص داده اند.
تولید زالوی طبی
تولید زالوی طبي چند سالي است که در استان به صور ت پراکنده دنبال مي گردد که در سال  79ذر چهار واخد
شناسايي شده در سطح استان حدود  ( 055/555 :يكصد هزار) زالوی طبي جهت مصارف پزشكي تولید گرديده
است.
در سال  89کل میزان اشتغال در موضوع آبزی پروری در سطح استان  1924نفر بوده است و همچنین
ارزش تولیدات ابزیان در این سال  9/999/933میلیون ریال (  999/9میلیارد تومان) بوده است .

سرانه مصرف آبزیان استان :
بر اساس برآور دهای انجام گرفته میزان مصرف سرانه آبزيان در استان در سال  79حدود  05/0کیلوگرم بوده
است که اين میزان  ،حدود يک دوم میزان جهاني مي باشد  ،که جهت دستیابي وارتقآء سرانه مصرف در راستای
افزايش سالمت جامعه و فعالیت های فرهنگ سازی اقدام به برگزاری جشنواره ها  ،همايش در شهرستانهای جزء
برنامه های در دستور کار شیال ت استان مي باشد.ذکر اين نكته قابل ذکر است که میزان مصرف سرانه آبزيان در
بیست سال قبل در استان اصفهان حدود  5کیلو گرم بوده که اين میزان طي اين سالها به بیش از سه برار افزايش
يافته است
واحدهای صنایع شیالتی استان
در سال  79تعداد  08واحد فرآوری و کنسرو آبزيان در سطح استان فعالیت مي نمايند که وجود اين مراکز
در فرآوری انواع ماهیان دريايي و پرورشي نقش اساس را در استان دنبال مي نمايند  .همچنین بیش از  8واحد
عرضه تخصصي ماهي در قالب بازارچه های آبزيان در استان فعال مي باشند.
صادرات آبزیان
در طی سال  79حدود  339تن انواع آبزيان دريايي و پرورشي با ارزش دالری حدود  9/23میلیون دالر از
طريق گمر

استان صادر گرديده است.

 رتبه های شیالت در سال 89
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 رتبه اول تولید ماهیان زینتی در کشور
 رتبه اول تولید ماهیان گرمآبی در استخرهای ذخیره کشاورزی در کشور

مدیریت آب و خاک  ،امور فنی و مهندسی
مدیریت آب و خاک  ،امور فنی و مهندسی
حجم عملیات زیربنائی انجام شده منتهی به 4989/31/94

رديف

نوع عملیات اجرايی

واحد عملیات

3

تجهیز و نوسازی سنتی

هکتار

31964

2

تجهیز و نوسازی مدرن

هکتار

04313

144

1

کانال های آبیاری عمومی

کیلومتر

0983

4

4

0

آبیاری تحت فشار

هکتار

323683

9264

1489

8

طرح های کوچک تامین آب

میلیون متر مکعب

224

4

4

9

لوله گذاری

کیلومتر

1301

04

4

9

احیاء ومرمت قنوات

کیلومتر

3939

84

4

9

شبکه آبیاری 1و0

هکتار

89499

914

4

6

تسطیح لیزری

هکتار

10623

3844

4

14

عملکرد تا

عملکرد

عملکرد تا

سال69

سال69

69/40/13

4

4
4

مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی

" ترویج تکثرگرا" و طرح نظام نوین ترویج کشاورزی
تعامل بین عناصر و عوامل شبکه ترویج کشاورزی زمینه الزم برای عملیاتی نمودن ترویج تکثر گرا
گام نهادن در مسیر توسعه کشاورزی و رسیدن به خودکفايي و استقالل تولید ،نیازمند عزم ملي و برنامه ريزی دقیق
و هم سونگر است که ضرور ت آن ،اهتمام کامل مديران ،کارشناسان ،برنامه ريزان ،تولید کنندگان و بهاره بارداران
بخش کشاورزی در زيربنايي ترين قسمت يعني تحقیقا ت،آموزش و ترويج کشاورزی مي باشد.
شبكه ترويج کشاورزی ،شبكهای متشكل از مجموعه ای از عناصر فیزيكاي و انسااني و موقعیاتهاای ارتبااطي و
ساختاری مي باشد که امكان انتقال دانش فني و عماومي و اطالعاا ت ترويجاي و باازخورد آن باه منظاور ايجااد
زمینه های مشارکتي  ،تسريع در ارائه خدما ت زيربنايي توسعة روستايي و بخشي کشاورزی ،تغییار بهباود در رفتاار
تولیدکنندگان و بهرهبرداران را فراهم ميسازد.

مديريت هماهنگي ترويج کشاورزی استان اصفهان با سیاستگذاری و برنامه ريزی الزم در جهت حمايت ،پشاتیباني
و تجهیز شبكه ترويج  ،به منظور پیشبرد برنامه های ترويجي و افزايش ضريب پوشش اين فعالیت ها فرصات وياژه
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ای را در زمینه تحقق اهداف توسعه منابع انساني در بخش کشااورزی و توساعه روساتايي فاراهم نماوده اسات .
ساختار فیزيكي شبكه ترويج استان ،شامل مراکز جهاد کشاورزی دهستان به عنوان کانون مرکزی شبكه ماي باشاد.
در اين خصوص ،هماهنگي و برنامه ريزی برای توانمندسازی نیروی انساني شاغل در مراکز به منظور افزايش تاوان
کارشناسي اين نیروها باالخص مروجین پهنه های تولیادی در جهات اجارای برناماه هاای آموزشاي و ترويجاي
سازمان(با اجرای طرح مهار ت افزايي مروجین پهنه های تولیدی کشاورزی ازآذرماه سال 0570لغايات اسافند مااه
سال  0579با همكاری مشترک معاونت توسعه مديريت و مناابع ساازمان جهااد کشااورزی و مرکاز تحقیقاا ت و
آموزش کشاورزی و مديريت هماهنگي ترويج کشاورزی ) ،همچنین امور تجهیز مراکز ،تعمیرا ت اساساي و تغییار
کاربری آن از جمله وظايف و ماموريت های مورد پیگیری ترويج مي باشد .همچنین سیاستگذاری و برناماه ريازی
به منظور استفاده از کلیه ظرفیت های دولتي و غیردولتي و جذب نیروهاای متخصاص ماورد نیااز شابكه تارويج
کشاورزی در قالب فرآيندهای سربازان سازندگي ،بسیج سازندگي،بسیج مهندسین کشاورزی ،تشكل هاای مختلاف
کشاورزی ،شورا های اسالمي،نظام صنفي کارهای کشاورزی،تسهیلگران روستايي امور مربوط به مراکاز موضاوع
ماده  0قانون افزايش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعي کشور با تاکید بر شرکت های خدما ت مشااوره ای،
فني و مهندسي کشاورزی(با نام جديد مراکز خدما ت کشاورزی غیر دولتاي) و حمايات و سااماندهي ماددکاران
ترويجي و جوامع محلي نیز مورد پیگیری قرار مي گیرد.
امید است بادرايت و برنامه ريزی مديران و کارشناسان عرصه کشااورزی در بخاش هاای دولتاي و خصوصاي ،
تعامل بین عوامل و عناصر شبكه ترويج در حد اعال انجام گیرد تا شاهد شكوفايي هر چاه بیشاتر در اماور توساعه
کشاورزی استان با سرعت بخشیدن به روند توانمند سازی و ارتقای دانش  ،بینش و مهاار ت هماه عوامال شابكه
ترويج باشیم و نكته قابل ذکر اين است که مروجین  055پهنه تولیادی در اساتان اصافهان باا وجاود ايان شابكه
ترويجي توانمند احساس تنهايي نمي کنند و با همفكری ،تعامل ساازنده و همكااری در راساتای اهاداف توساعه
پايدار کشاورزی استان گام های استوارتری برمي دارند.
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مدیریت امور اراضی استان
مديريت بر اراضي و انتظام بخشیدن به اجرای قوانین و مقررا ت مربوط به امور زمین در محدوده وظايف و
اختیارا ت سازمان امور اراضي کشور و اهداف و ماموريت های محوله مي باشد لذا اهداف و ماموريت
های مديريت امور اراضي استان در سه حوزه کلي طبقه بندی شده است
 -0حفاظت از اراضي کشاورزی
 -0توسعه اراضي کشاورزی و غیر کشاورزی و نظار ت بر انها
 -5تثبیت مالكیت وساماندهي اراضي کشاورزی
در اين گزارش اهم فعالیت های مديريت امور اراضي استان در حوزه های فوق طي سال
جاری 0579خدمتتان مي گردد .
 -4حفاظت از اراضی کشاورزی :
 -1افزايش پوشش کامل حفاظتي اراضي کشاورزی به ويژه در نقاط حساس و بحراني در سطح بیش از
 055هزار هكتار از اراضي کشاورزی استان.
 -0سازماندهي و تشكیل  08گشت ويژه حفاظت از اراضي کشاورزی با استفاده از ظرفیت های موجود در
بخش غیردولتي و نیروی انتظامي وراه اندازی سامانه ارتباط مردمي حفاظت اراضي کشاورزی ()050
 -5شناسايي بیش از  5785مورد تغییر کاربری غیر مجاز و بیش از  5955مورد اخطار توقف عملیا ت که
منجر به  5555فقره طرح دعوی گرديده است .
 -0تشكیل تعداد 00جلسه کمیسیون تبصره يک ماده  0و بررسي تعداد 0505پرونده درسطح 505
هكتاروهمچنین 00جلسه کمیسیون تبصره  0ماده يک و بررسي تعداد  0590پرونده در سطح بیش از 055
هكتار
 -0نظار ت برمجوزهای کمیسیون تبصره يک ماده يک به تعداد 850مورد و مجوزهای تبصره 0ماده 0به
تعداد 0855مورد از اراضي کشاورزی استان
 -0اجرای احكام قلع و قمع بنا به استناد تبصره  0ماده  05و احكام صادره قطعي به تعداد 500مورد در
سطح 080هكتار از اراضي کشاورزی استان
 -9دريافت عوايد و عوارض مجوز های تغییر کاربری اراضي به مبلغ 00/559/550/055ريال
 -8برگزاری بیش از  0000نفر روز اموزش بهره برداران کشاورزی در خصوص قوانین حفظ کاربری
اراضي
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 -9ساماندهی و توسعه اراضی
 -0واگذاری واجاره اراضي ملي برای اجرای طرحهاای وابساته باه کشااورزی  005ماورد در ساطح
055هكتارو طرح های غیر کشاورزی 00مورد در سطح  005هكتاراز اراضي استان.
 -0نظار ت بر اراضي واگذار شده جهت اجرای طرح های کشاورزی و غیرکشاورزی به بیش از 0505مورد
در سطح 05055هكتار از اراضي استان.
 -5اختصاص بیش از 0555هكتار تخصیص اراضي ملي و دولتي جهت اجرای طارح هاای کشااورزی و
غیرکشاورزی
 -0تهیه مقدما ت وراه اندازی سامانه جامع اطالعاا ت واگاذاری و انجاام اقاداما ت الزم جهات بساط و
گسترش خدما ت الكترونیكي.
-0برگزاری و تشكیل  00جلسه هیئت نظار ت و بررسي  095پرونده ارجاع شده بدان و ارائه رای 005مورد
تمديد مهلت05،مورد فسخ و استرداد پرونده های واگذاری.
 -0در يافت عوايد ناشي از اجاره و فروش اراضي برای طرح های کشاورزی و غیر کشااورزی باه مبلاغ
 00/555/555/555ريال
 - 9تثبیت مالکیت وساماندهی اراضی کشاورزی
-00اموزش بیش از

 005نفر روز در حوزه قوانین رفع تداخال ت اراضي

 -5اجرای طرح حد نگاری اراضي کشاورزی (کاداستر) به منظور تثبیت مالكیت و صدور اسناد مالكیت و
شناسنامه دار کردن اراضي کشاورزی.
 -0تنظیم قرارداد استفاده از خدما ت مشاوره ای بخش خصوصي به منظور اجارای مفادشایوه ناماه رفاع
تداخال ت در سطح  00555هكتار
 -2تنظیم قرارداد استفاده از خدما ت مشاوره ای بخش خصوصاي باه منظاور اجارای کاداساتر اراضاي
کشاورزی در سطح  95555هكتار
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مدیریت توسعه بازرگانی
 اجرای سیاست ها ،خط مشي ها ،دستورالعمل ها ،ضوابط و طرح های مربوط به تجار ت محصوال ت ،کاالها و فرآورده

های کشاورزی با رعايت قوانین و مقررا ت مربوطه خصوصا در رابطه با تقويت تشكلها ومشارکت در تصمیم گیريهادر
راستای بهبود مديريت بازار محصوال ت کشاورزی دارای مزيت تولید استان.
 اجرای سیاست ها ،خط مشي ها ،ضوابط و مقررا ت اعطای تسهیال ت ارزی و ريالي حوزه تجار ت و بازرگاني به تولید

کنندگان ،بهره برداران و ساير اشخاص حقیقي و حقوقي فعال در بخش کشاورزی
 هماهنگي و نظار ت بر تنظیم بازار محصوال ت و نهاده های کشاورزی و همكاری برای ايجاد تسهیال ت در راستای تامین
کاالها و مواد اولیه مورد نیازبا برگزاری دهها جلسه کارگروه تنظیم بازار استان درمحل استانداری اصفهان به رياست
استاندار محترم
 اخذ وتحلیل قیمت از بازار محصوال ت کشاورزی وثبت در سامانه قیمت محصوال ت کشاورزی که با تحلیل قیمت
محصوال ت کشاورزی وبا برگزاری جلساتي بالغ بر05مورد هماهنگیهای الزم جهت بهبود کاالرساني به بازار شكل گرفته
است .بعنوان مثال رونق بازار صادراتي محصوال ت گلخانه ای يكي از اهداف اين طرح بوده است
 صدور مجوز برای صادرا ت گوجه فرنگي گلخانه ای از استان اصفهان به میزان  5055تن از تارخ  79/9/0الي 79/05/00
طبق دستورالعملهای واصله
 تهیه گزارش آمارصادرا ت وواردا ت محصوال ت کشاورزی و افزايش صادرا ت محصوال ت کشاورزی در 12ماهه اول
 0579به میزان 36در صد ارزش وزني و به میزان ارزش دالری 106نسبت به 12ماهه سال  ، 0570همچنین در  0ماهه
اول  0578افزايش صادرا ت محصوال ت کشاورزی به میزان  50/50ارزش وزني و به میزان ارزش دالری087/5نسبت به 0
ماهه اول سال .0579
 توزيع ونظار ت بر اقالم و کاالهای اساسي به مناسبت های مختلف ازجمله ايام نوروز  ،ماه مبارک رمضان و ماه محرم
و.....که در همین راستا حدود  9005تن برنج وارداتي و 9000تن شكر سفید.ونیز 500تن گوشت گرم وارداتي ونیز585
تن گوشت منجمد وارداتي بین اقشار آسیب پذير  ،تعاوني های مصرف کارمندی کارگری  ،فرهنگیان ،نیروهای مسلح
،تعاونیهای روستايي ،فروشگاههای رفاه  ،کوثروساير فروشگاههای بزر

و مباشرين شهرستاني توزيع شده است.

 طراحي و برنامه ريزی ايجاد زنجیره محصوال ت کشاورزی از تولید تا بازار مصرف و صادرا ت بخصوص برای محصوال ت
دارای مزيت نسبي صادرا ت مانند محصوال ت گلخانه ای  ،سیب درختي وزعفران ،شیرخشک ،سیب زمیني ،پیاز ،تخم مرغ،
گوشت مرغ در سطح استان به منظور ساماندهي فرايند تولید تا مصرف محصوال ت کشاورزی و حمايت از اصالح و
تكمیل زنجیره عرضه و بازار محصوال ت کشاورزی
 برنامه ريزی و برگزاری جلسا ت کمیته توسعه صادرا ت محصوال ت کشاورزی با محوريت ارزيابي صادرا ت محصوال ت
کشاورزی
 برگزاری جلسا ت کمیته فرعي تنظیم بازار با هدف ارزيابي وضعیت بازار
 برگزاری دهها جلسه متعدد با تشكلهای بخش کشاورزی با هدف طرح تنظیم بازار و ساماندهي بازار محصوال ت کشاورزی
وارائه آموزشهای فني بازار يابي
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 تشكیل کارگروه نظار ت ،رصد و پايش نهاده های دامي ،کشاورزی و صنايع غذايي در سطح استان با عضويت مديريت
توسعه بازرگاني  ،معاونت تولیدا ت دامي ،معاونت تولیدا ت گیاهي ،مديرکل دامززشكي ،مديريت بازرسي ،ارزيابي عملكرد
و پاسخگويي به شكايا ت ، ،مديريت حفظ نباتا ت ،مديريت حراست ،نمايندگاني از دستگاه های اجرايي (شرکت پشتیباني
امور دام ،سازمان تعاون روستايي و  )..و نیز تشكیل  00تیم بازرسي در سطح شهرستان های استان به منظور رصد و پايش
نهاده های وارد شده به استان که گزارشا ت نظار ت ،رصد و پايش نهاده ها در قالب فرم های مربوطه به دستگاههای
نظارتي ارسال مي گردد..ضمنا وضعیت تأمین و توزيع نهاده های دامي ،واکسن ها ،سم ها و کود و بذر نیز به صور ت
هفتگي بررسي و گزارش آن در قالب فرم فرمهای به دستگاههای نظارتي ارسال مي گردد .رصد و پايش کارخانجا ت
خوراک دام نیز در دستور کار اين مديريت قرار دارد.
 توسعه زير ساخت های صادراتي درجهت افزايش صادرا ت محصوال ت کشاورزی که طي 12ماهه اول سال  79میزان
صادرا ت محصوال ت کشاورزی با مبدا تولید استان اصفهان به ارزش وزني179230980کیلوگرم بوده است.
 برگزاری کالسهای آموزشي جهت ارتقاء توانمندی و دانش کسب وکار فعاالن اقتصادی و دست اندرکاران تولید برای
دستیابي به بازار های جديد
آمار صادرات بخش کشاورزی استان اصفهان درسال 89و سال ( 82ماخذ مبدا استان اصفهان)
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نباتي
محصوال ت صنايع غذايي

44890562

80187794

24228528

33057580

46

143

محصوال ت صنايع شیمیايي يا

2883872

8853679

3507076

10254055

-22

-14

صنايع وابسته به آن
ماشین آال ت کشاورزی

269888

1402737

280966

1158683

-4

21

جمع کل

179230980

276098963

114219281

133931968

36

106

آمار صادرات بخش کشاورزی استان اصفهان در  4ماهه اول 89و  1ماهه اول ( 89ماخذ مبدا استان اصفهان)
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99
شرح تعرفه

ارزش
وزنی

حیوانا ت زنده ،محصوال ت

14623320

99

ارزش دالری ارزش وزنی
54918955

9415326

درصد تغییرات
ارزش

ارزش

ارزش

دالری

وزنی

دالری

22599564

55.31

143.01

حیواني
محصوال ت نباتي

25384918

36853981

16971001

8983353

49.58

310.25

چربي ها و روغن های حیواني يا

10320

166534

260794

266458

-96.04

-37.50

نباتي
محصوال ت صنايع غذايي

17575889

47670640

15851410

15637033

10.88

204.86

محصوال ت صنايع شیمیايي يا

817383

2863606

664922

1804542

22.93

58.69

صنايع وابسته به آن
ماشین آال ت کشاورزی

96252

799177

64926

280154

48.25

185.26

جمع کل

58508082

143272893

43228379

49571104

35.35

189.03

*مسایل و مشکالت اساسی پیش روی بخش کشاورزی در استان

 استفاده نا مناسب و بيش از ظرفيت از منابع طبيعي استان
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 تغيير كاربري اراضي مستعد كشاورزي
 كمبود منابع آب مورد نياز
 آلودگي شديد منابع آب و خاك به دليل استقرار صنايع سنگين
 بهره برداري غير اصولي از منابع آب و پائين بودن راندمان آبياري
 كاهش منابع ذخاير آبي و بحراني شدن وضعيت سفره هاي آب در زيرزميني استان.
سیاست های مد نظر سازمان به منظور توسعه بخش کشاورزی در راستای حمایت از تولید ملی:

 جهت گيري به سمت روش هاي نوين كشت به منظور استفاده كار ار منابع محدود موجود نظير توسعه كشت هاي
گلخانه اي...
 يكپارچه سازي كشت همراه با مديريت مدرن و پيشرفته
 اصالح الگوي كشت باتوجه به قابليت ها و ظرفيت هاي مناطق
 توسعه تشكل هاي توليدي در بخش كشاورزي و حمايت از تشكل هاي موجود
 تخصيص تسهيالت بانكها به منظور اجراي طرح هاي يكپارچه سازي ،توسعه مكانيزاسيون ،توسعه اجراي سيستم هاي
آبياري تحت فشار و...
 مهار آب هاي سطحي و تغذيه مصنوعي سفره هاي زير زميني.
 توسعه ،ترويج و حمايت از اجراي روش هاي بيابان زدايي و پيشگيري از گسترش كوير
 توسعه روش هاي مبارزه بيولوژيك بر عليه آفات و بيماريهاي محصوالت زراعي و باغي
 توسعه صنايع تبديلي و تكميلي
 سرمايه گذاري به منظور توسعه توليد محصول ويژه (عاري از باقيمانده هاي سموم و آنتي بيوتيك ها شيميايي)
 اجراي طرح ساماندهي و اسكان عشاير
 گسترش كمي و كيفي صنعت بيمه كشاورزي

تهیه و تنظیم :اداره روابط عمومی سازمان
مرداد 4989
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