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 فارس جهاد کشاورزیسازمان 

 اقتصادی و ريزیمعاونت برنامه

 و تجهیز شبکه آمار و فناوری اطلاعات اداره
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 فهرست مندرجات

 صفحه                    عناوين                                                                                                                       

  فصل اول    

 نگاهي اجمالي به استان فارس 

 01 --------------------------- مشخصات طبیعي و تقسیمات کشوری استان

 01 ---------------------------------------------------- جمعیت 

 00 ----------------------------------------------- وضعیت اقلیمي

 00 ------------------------------- شاخصهای کلان بخش کشاورزی استان

 01 ---------------------- 49درسال جایگاه تولیدات کشاورزی فارس درکشور 

 09 ---------------------- 0149تولیدات بخش کشاورزی استان فارس در سال 

 01 --------------------- روند تولیدات محصولات کشاورزی طي سالهای گذشته

 10 ------------- 49کمّي فصل کشاورزی و منابع طبیعي استان فارس درسال  اهدف
 

 فصل دوم  

 سازمان جهادکشاورزی بخشهای  و عملکرد آمار

 19 ---------------------------------------------------- باغباني

 11 ----------------------------------------------------- زراعت

 94 ------------------------------------------------- حفظ نباتات

 40 -------------------------------------------------مکانیزاسیون

 41 -------------------------------------------------- آب و خاک

 10 ---------------------------------------------- صنایع کشاورزی

 14 ----------------------------------------------- امور دام و طیور

 54 ----------------------------------------------------- شیلات

 54 -------------------------------------------------- اموراراضي

 40 ----------------------------------------------------- ترویج

 49 ---------------------------------------- صدور پروانه ها و مجوزها

 010 ---------------------------------------- بیمه محصولات کشاورزی 

 019 ---------------------------------------- محیط زیست وسلامت غذا
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  015 ------------------------ بازرسي، ارزیابي عملکرد و پاسخگویي به شکایات

  001 ------------------------------------------------- اداره حقوقي

 004 ---------------------------- تنظیم بازار محصولات و نهاده های کشاورزی

 011 -----------------------------------صندوق حمایت از بخش کشاورزی

 

 فصل سوم

 وابسته دستگاههای کشاورزی بخش و عملکرد آمار

 011 ------------------------ مرکز تحقیقات ، آموزش کشاورزی و منابع طبیعي

 011 -------------------------------------------------- دامپزشکي

 015 -------------------------------------------------- امورعشایر

 090 ---------------------------------------------- سرم سازی رازی

 091 --------------------------------------------- پشتیباني امور دام

 094 ------------------------------------------------- منابع طبیعي

 011 ---------------------------------------- خدمات حمایتي کشاورزی

 051 ----------------------------------------------- تعاون روستایي
 

 مچهارفصل 

 بخش کشاورزی شاخصهای اقتصادی اجتماعی

 055 ---------------------------------------------------- صادرات

 091 ------------------------------------------------ سرمایه گذاری

 099 ------------------------------------------------- ارزش افزوده

  040 ---------------------------------------------------- اشتغال 

 041 ---------------------------------- (تعداد بهره برداران –بارندگي ضمیمه )
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 فهرست جداول

 صفحه                                 عناوين                                                                                                                                                          

 01  ---------------------------- جدول یک شاخص های اقتصادی و اجتماعي

 01 ------------- 49جدول دو رتبه های اول تولیدات کشاورزی فارس درکشور سال

 09 ------------ 49جدول سه رتبه های دوم تولیدات کشاورزی فارس درکشور سال

 09 ----------- 49جدول چهار رتبه های سوم تولیدات کشاورزی فارس درکشور سال

 04  ------------------------ میزان تولیدات کشاورزی استان فارسجدول پنج 

 01 -----به تفکیک سال و  زیر بخشمیزان تولیدات کشاورزی استان فارس شش  جدول

 10  ------ فارس کشاورزی فصل کّمي اهداف جدول هفت حجم عملیات عمراني شاخص

 14 -------- 0149جدول هشت آمارسطح،تولید و عملکرد محصولات باغي فارس سال 

  15 ----------- 0149جدول نه آمار محصولات باغي  فارس به تفکیک شهرستان سال 

 19 ----------- رتبه سطح ،تولید و عملکرد محصولات باغي فارس در کشورجدول ده 

  11 ------------------------- 49جدول یازده سطح و تولید گلخانه ها در سال 

 19 ----- 41-49جدول دوازده آمارسطح،تولید و عملکرد محصولات زراعي استان سال 

 14 --------- 41-49جدول سیزده آمار محصولات زراعي به تفکیک شهرستانها  سال 

 11 - 41-49تولید محصولات سالانه فارس به کشوردر سال  ده جایگاه سطح وچهارجدول 

 15 --------------------------- جدول پانزده سطح اجرایي کشاورزی حفاظتي

  91 ------------ 41در مقایسه با سال 49جدول شانزده عملکرد حفظ نباتات در سال 

 95 --------- 0144جدول هفده فعالیت های شاخص قابل اجرای حفظ نباتات در سال 

 99 ------------------ 44در سال  جدول هیجده برنامه های مدیریت حفظ نباتات

 41 ---------- 44در سال   برنامه عملیاتي اقتصاد مقاومتي  حفظ نباتاتجدول نوزده  

 41 --------------- جدول بیست  آمار ماشین آلات و ادوات کشاورزی استان فارس

 45 -------------- 49 درسال وخاک آب جدول بیست و یک عملکرد امور زیر بنایي

 45 ------------------ 49وخاک در سال  جدول بیست و دو فعالیتهای شاخص آب

 14 ------- 49 و 41 های درسال کشاورزی صنایع واحدهای و سه مقایسه بیست جدول

 11 ------------ 0919جدول بیست و چهار پیش بیني وضعیت صنایع تبدیلي در افق 

  11 ------------------------------- جواز تاسیس صادرهجدول بیست و پنج 

 15 -------------------------- واحدهای به تولید رسیدهجدول بیست و شش 
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 فهرست جداول

 صفحه                                 عناوين                                                                                                                                                          

 19 ---------------- فارس کشاورزی صنایع 0144 سال جدول بیست و هفت برنامه

 51 -  0149بیست و هشت تولید و مقایسه محصولات دامي فارس با کشور در سال  جدول

 50 ---------------   0149جدول بیست و نه آمار جمعیت دامي شهرستاني در سال 

 51 -------         0149سال  فارس در استان وطیور دام ی ها فرآورده جدول سي تولید

 51  --------------- جدول سي  و یک وضعیت تولید آبزیان درآبهای داخلي استان 

  91  ------------ 49گزارش عملکرد امور اراضي استان فارس در سال جدول سي و دو

 41  --- 41و مقایسه با سال 49جدول سي و سه عملکرد مدیریت ترویج کشاورزی درسال

 44  - 49سال  عملکرد صدور پروانه ها و مجوزهای به تفکیک نوع مجوزجدول سي و چهار 

 011  -------- باغي استان فارسسطح پوشش بیمه محصولات زراعي و سي و پنج  جدول

   011  ---------- بیمه محصولات زراعي و باغي استان فارس سي و شش عملکرد  جدول 

  019  ---------- 41درمقایسه با  49عملکرد اداره ارزیابي عملکرد سال  و هفتجدول سي 

  019  ----------- پاسخگوئي به شکایاتعملکرد اداره اداره بازرسي، و  سي و هشتجدول 

  014  ------ عملکرد اداره بازرسي 49و 41گزارش مقایسه ایي  سال های  سي و نهجدول 

 009 --------- 41در مقایسه با سال  49جدول چهل عملکرد اداره امور حقوقي در سال 

 001 ------- 49در سال محصولات زراعي  عمده فروشيقیمت ماهانه و یک جدول چهل 

 005 ------------- 41و  49در سال و دو مقایسه میزان و ارزش صادارات جدول چهل 

 019  -------- جایگاه صندوق حمایت ازتوسعه بخش کشاورزی فارس چهل و سهل جدو

 015  -------------------- 49 سال مرکز تحقیقات در عملکرد چهارجدول چهل و 

 019  --   0149و  0141عملکرد بخش های مختلف آموزشي و تحقیقاتي  پنججدول چهل و 

  010  ---------------- صادرات و واردات دامپزشکي بین استاني ششجدول چهل و 

  011  ------------  49فعالیتهای دامپزشکي استان فارس در سال  هفتجدول چهل و 

 019  ---------- 49امور عشایر فارس در سال عمرانت عملکرد اداره شو ه لجدول چه

 019  ----------- 49عملکرد واحد مطالعات امور عشایر فارس در سال نهو  لجدول چه

 014  --------- 49عملکرد بهسازی و امور تولیدامور عشایر فارس در سال پنجاهجدول 

 091  --------- 49عملکرد اداره امور تعاوني ها عشایر فارس در سالیک و جدول پنجاه 
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 فهرست جداول

 صفحه                                 عناوين                                                                                                                                                          

 099  ---- 0149و  0141عملکرد فعالیتهای پژوهشي سرم سازی سالهای  دوجدول پنجاه و

 094  ----------------- فعالیتهای تولیدی سرم سازی رازی فارس سهجدول پنجاه و

 095 --  0149عملکرد اداره کل پشتیباني اموردام استان فارس درسال چهارجدول پنجاه و 

  041 -------- سطح جنگلهای فارس ومقایسه آن با سایر استانها ی  پنججدول پنجاه و 

 041  --- سطح مراتع استان فارس ومقایسه آن باسایراستانهای کشور ششجدول پنجاه و 

 049 ------------------------------ سطح مراتع فارس  هفتجدول پنجاه و  

 044  -- ت سطح رخساره های بیاباني ودرصدهریک نسبت به کل کشورشجدول پنجاه و  ه

   041  --------------------------- استان فارس بیابان مساحتنه جدول پنجاه و 

 045  ---------------- 0149مساحت جنگل های استان فارس در سال  شصتجدول 

 049  ----------------- منابع طبیعي  طرحهای  فیزیکي عملکردو یک جدول شصت 

 019   ------------------------- توزیع نهاده های کشاورزی    دوجدول شصت  و 

 014  --         0149 سال در استان شیمیائي کودهای شهرستاني توزیع سهجدول شصت و  

 054  -------- تعاون روستایي  سازمان عملیاتي برنامه عملکرد جدول شصت و چهاراهم

 055  ------------- 41 سال طي فارس تولیدی محصولات صادرات وپنججدول شصت 

 054  ---- 41 سال  کالایي بخش تفکیک به کشور نفتي غیر صادرات ششجدول شصت و 

 091  --- کشاورزی و صنایع غذایي   مقایسه میزان و ارزش صادرات ت فجدول شصت و ه 

 091  ---- مقایسه صادرات کشاورزی از کل صادرات غیرنفتي فارس هشتجدول شصت و 

 091 --------- 49و 41کمکهای فني و اعتباری سال عملکرد نه مقایسه  جدول شصت و

 099  --------------------- 49کمکهای فني و اعتباری سال عملکرد  هفتاد جدول

                          094  ----------------------------- مطالبات سررسید شدههفتاد و یک  جدول

 094  ------------------------------ تسهیلات ارزان قیمتجدول هفتاد و دو 

 094  ------- ثبت اطلاعات فرصت شغلي در سامانه ملي رصد اشتغال سهجدول هفتاد و 

  099  ----------------- ارزش افزوده بخش های اقتصادی فارس چهارجدول هفتاد و 

  094  ----- مقایسه سهم ارزش افزوده  بخشهای عمده اقتصادی فارس پنججدول هفتاد و

 094  -- 0141سهم ارزش افزوده  بخش کشاورزی فارس به کشور سال  ششجدول هفتاد و 
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 فهرست جداول

 صفحه                                 عناوين                                                                                                                                                          

  041  ----------- 41ارزش افزوده بخش کشاورزی استانها در سال  هفتجدول هفتاد و 

  040  ----------- سهم اشتغال در بخشهای عمده اقتصادی کشور هشتجدول هفتاد و 

  041  ---- 0141ساله و بیشتر برحسب وضع فعالیت اقتصادی  01جمعیت  هفتاد و نهجدول 

  041  ----- 41جدول هشتاد تعهد و تحقق  اشتغال سازمان جهادکشاورزی فارس در سال 

  049  ------- فارس استان کشاورزی جهاد سازمان  طرحهای اشتغال یکجدول هشتاد و 

  044  ------ شهرستان تفکیک به  کشاورزی جهاد سازمان اشتغالزائي دوجدول هشتاد و 

 045 --------- 49جایگاه تولیدات بخش کشاورزی استانها در سال  سهجدول هشتاد و 

  044  --------------------- 41-49آماربارندگي سال زراعي  چهارجدول هشتاد و 

  111  --------- 41استان فارس در سال آمار بهره برداران کشاورزی پنججدول هشتاد و 

  119  -------------- فارس کشاورزیبخشهای عمده  تولیدوشش ارزش  هشتادجدول 
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 قدمه:م
درصدی از کل ارزش افزوده کشور یکي از بخش های مهم اقتصادی است  0121بخش کشاورزی کشورمان با سهم  

میلیون تن محصولات و فرآورده های 011، تامین کننده امنیت غذایي کشور است . تولید بیش از 0919که در افق 

ذهن متبادر مي سازد. مفهوم توسعه پایدار  کشاورزی، مفهوم خودکفایي را در بیشتر زمینه های نیاز غذایي کشور به

که در این بخش بسیار شاخص است، سر لوحه برنامه ریزی بخش کشاورزی ایران و استان فارس است که با نگاه به 

نسل های آینده )برای حفظ منابع ( علاوه بر تامین نیاز داخلي، افق های صادراتي و حضور در بازار سایر کشورها را 

ه است . این در حالي است که پایه واساس این برنامه ریزی، تهیه و ارائه آمارو اطلاعات صحیح و قابل هدف قرارداد

به اداره آمار و فنآوری اطلاعات واگذار شده است. به این ؛ اتکاء در بخش است که این مهم در سازمان استان ها 

تهیه ومنتشر مي شود. « آمارنامه بخش کشاورزی »منظورهر ساله آمارو اطلاعات بخش کشاورزی استان در قالب 

مجلد موجود آمارجمع آوری شده از تمامي زیر بخش ها و ادارات تابعه بخش کشاورزی استان است که به منظور 

 ارائه یک نمای کلي از آمار، اطلاعات و عملکرد بخش کشاورزی،  در چهار بخش به شرح ذیل تهیه شده است:

 جمالي به استان فارسفصل اول    : نگاهي ا

 فصل دوم    : آمار وعملکرد بخش های مختلف کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان 

 فصل سوم     : آمارو عملکرد دستگاه ها ی وابسته بخش کشاورزی  

 فصل چهارم :  شاخص های اقتصادی، اجتماعي بخش کشاورزی

اداره آمار سازمان و رهنمودهای ریاست محترم سازمان  مجموعه ارائه شده حاصل یک کار کاملاً جمعي با محوریت

آقای دکتر قاسمي، پشتیباني و حمایت همه جانبه معاونت محترم برنامه ریزی و امور اقتصادی آقای مهندس صبوری 

پور و همکاری صمیمانه کلیه معاونت ها، مدیریت ها، ادارات و همچنین دستگاه ها، شرکت ها و موسسات تابعه 

 پس از جمع آوری اطلاعات لازم، توسط همکاران اینجانب تدوین و نهایي شده است . لذا برخود فرض مي است، که

دانم علاوه برتشکرازکلیه واحدهای زیرمجموعه جهاد کشاورزی و رابطین آنها، از همکاران مجموعه اداره آمار، 

دس شاهزماني وکارشناسان این اداره آقایان مهندس یکتاپرست، مهندس حیدری، مهندس بستانیان وخانم ها، مهن

خانم ها پناهي ومختاری به لحاظ تدارک آمارها و به ویژه سرکار خانم مهندس کاوه که زحمت اصلي در جمعبندی، 

تدوین و تنظیم آن را متقبل شده اند صمیمانه تشکر وقدرداني نمایم . همچنین زحمات آقای مهندس اسکندرنیا را 

نائل آمدند در جمع آوری این گزارش صمیمانه ارج نهاده وبرای ایشان آرزوی توفیق و  که به افتخار بازنشستگي

 سربلندی  دارم.      

 عبدالرحیم پیشکار                                                                                                         

 رئیس اداره آمار فناوری اطلاعات و تجهیز شبکه                                                                                 
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 نگاهی اجمالی به استان فارسفصل اول: 

 

   مشخصات طبیعی و تقسیمات کشوری استان فارس 

    جمعیت 

    وضعیت اقلیمی 

 شاخصهای کلان بخش کشاورزی استان فارس 

  فارس درکشورجايگاه تولیدات کشاورزی 

 31فارس درسال  استان طبیعی منابع و کشاورزی فصل کمّی اهداف 
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 :استان فارس مشخصات طبیعی و تقسیمات کشوری 

است و به طور است که در بخش جنوبي کشور واقع شده ایراناستان  10استان فارس یکي از 

درجه طول شرقي  44و  41النهارهای درجه عرض شمالي و نصف 10و  15تقریبي بین مدارهای 

، از غرب و جنوب استان هرمزگان، از جنوب و جنوب شرق به استان اصفهانواقع شده و از شمال به 

و از  استان کرمان، از شرق به استان کهکیلویه و بویراحمدغرب به ، از شمالاستان بوشهرغرب به 

کیلومتر مربع  011119است. مساحت استان حدود محدود شده استان یزدبه  شرقسمت شمال

به رتدربین استانهای کشور از مساحت کل کشور را شامل میگردد و از این لحاظ  درصد4/5که است 

 14، استان فارس دارای  0141بر اساس تقسیمات کشوری شهریور ماه چهارم را دارا مي باشد . 

  .روستا و آبادی است   9141و  دهستان 114و  بخش 99، شهر 011، شهرستان

های متعدد تاریخي، طبیعي و مذهبي، یکي از مراکز مهم استان فارس با وجود جاذبه

اهي ایران در این استان واقع همچنین تعدادی از مراکز مهم دانشگ .گردشگری ایران است

  .استشده

 جمعیت:

 9441149جمعیت استان برابر با  0141براساس سرشماری عمومي نفوس و مسکن در سال    

 %9/41) نفر 1191599نفرو جمعیت زن برابر با  1104409است که ازاین تعداد  ، جمعیت مرد  نفر

نفر 0954141نفر، مناطق روستایي  1011511. جمعیت مناطق شهری  مي باشد زن ( %1/94مرد و 

گزارش  0141در صد در سال  05/0نفراست .  متوسط میزان رشد سالانه جمعیت  09451و غیر ساکن 

در نقاط روستایي  % 11در نقاط شهری و  %19که از این تعداد، 0140110تعداد خانوار . شده است 

 و غیر ساکن بوده اند . 

جمعیت استان را در خود  ٪51نفر جمعیت، بیش از  0511195با  شهرستان شیراز؛مرکز استان

نفر،  149519نفر،کازرون با  115941با  مرودشتهای است. پس از شیراز شهرستانجای داده

های ترین شهرستاننفر پرجمعیت 111014با  فسانفر و  114101با  جهرمنفر،  111954با  لارستان

 پراکنش از که بوده مربع کیلومتر هر در نفر  1524 در استان جمعیت نسبي تراکم . استان هستند

  . است برخوردار خوبي نسبتا

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D9%87%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%DB%8C%D9%87_%D9%88_%D8%A8%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D9%87%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%DB%8C%D9%87_%D9%88_%D8%A8%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DB%8C%D8%B2%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DB%8C%D8%B2%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%B4
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%B4
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%87%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%87%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D9%88%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D9%88%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D9%87%D8%B1%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D9%87%D8%B1%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%B3%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%B3%D8%A7
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 : ضعیت اقلیمیو

آن با کویر درنواحي شمال و شرق ،واز سوی دیگر  جواریوسعت و دامنه استان فارس و هم

خلیج فارس درناحیه جنوبي تنوع اقلیمي زیادی فراهم آورده است . اقلیم نیمه خشک و گرم ، 

اقلیم گرم و خشک، اقلیم مدیترانه ای بری، اقلیم مدیترانه ای بحری ) پربارانترین اقلیم استان ( و 

 لیم های متنوع استان هستند اقلیم نیمه خشک تا خشک سرد ازجمله اق

 149 با برابر 41-49براساس گزارش اداره کل هواشناسي استان میانگین بارش درسال زراعي 

میلیمتر درشهرستان سپیدان متغیر  9/111میلیمتر درشهرستان آباده تا 019میلیمتر بوده که از 

اده است وازاین نظر نیز دریاچه(رادرخودجای د 4فارس بیشترین تعداد دریاچه کشور) بوده است.

 رتبه نخست را دارا مي باشد.

 : شاخصهای کلان بخش کشاورزی استان فارس

فـارس نقش اساسي در تامین امنیت غذایي تولید و اشتغال کشــور  استانبخش کـشاورزی 

را به خود اختصاص مي دهد.  بطوریکه  داخليداشته و همچنین سـهم  عمده ای از تولید ناخالص 

درصد ارزش افــزوده بخش کشاورزی کشور )مقام دوم( مربوط به بخش کشاورزی استان  5/9

با   استان ارزش افزوده بخش کشاورزیبخش های اقتصادی  فارس است. از کل ارزش افزوده 

درصد از شاغلین استان فارس  1/11حدود  و بوده مقام دوم بعد از بخش خدمات را دارا  درصد11

 شماره  . سایر شاخص های اقتصادی و اجتماعي به شرح جدولالیت دارنددر بخش کشاورزی فع

 مي باشد. یک
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 شاخص های اقتصادی و اجتماعی-4

 فارس کشور واحد شاخص
درصد 

 فارس

 منابع و مواخذ

 فارس کشور

 مرکز آمار ایران مرکز آمار ایران 0/1 9441149 54094114 نفر (41)سال جمعیت 

 مرکز آمار ایران مرکز آمار ایران 9/4 1011511 41191110 نفر (41)سال شهریجمعیت  

*115941 1410145 نفر (49تعداد شاغلین کشاورزی)سال   5 

چکیده نتایج 

طرح آمارگیری 

نیروی کار)مرکز 

 آمارایران(

چکیده نتایج طرح 

آمارگیری نیروی 

 کار)مرکز آمارایران(

 سهم شاغلان در بخش کشاورزی

 (49)سال 
 - 1121 09 درصد

چکیده نتایج 

طرح آمارگیری 

نیروی کار)مرکز 

 آمارایران(

چکیده نتایج طرح 

آمارگیری نیروی 

 کار)مرکز آمارایران(

 سهم شاغلان در بخش صنعت

 (49)سال 
 - 14 1124 درصد

چکیده نتایج 

طرح آمارگیری 

نیروی کار)مرکز 

 آمارایران(

چکیده نتایج طرح 

آمارگیری نیروی 

 کار)مرکز آمارایران(

 سهم شاغلان در بخش خدمات

 (49)سال 
 - 4129 9429 درصد

چکیده نتایج 

طرح آمارگیری 

نیروی کار)مرکز 

 آمارایران(

چکیده نتایج طرح 

آمارگیری نیروی 

 کار)مرکز آمارایران(

مقدار صادرات محصولات کشاورزی 

 41در سال 
 گمرک کشور مرکز آمار ایران 9/1 4/099 1/4414 هزارتن

ارزش صادرات محصولات کشاورزی  

 41سال 

میلیون 

 دلار

 گمرک کشور مرکز آمار ایران 9/0 9/011 1/1550

ارزش افزوده بخش کشاورزی در 

 41سال

میلیارد 

 ریال

 مرکز آمار ایران مرکز آمار ایران 5/9 001119 9623611

ارزش افزوده  کل بخشهای اقتصادی  

(41) 

میلیارد 

 ریال

 مرکز آمار ایران مرکز آمار ایران 9/9 991501 4441195

ارزش افزوده بخش کشاورزی به کل 

 بخشهای اقتصادی
 مرکز آمار ایران مرکز آمار ایران  11 1/01 درصد

 39*سال
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 جايگاه تولیدات کشاورزی فارس درکشور: 

استان فارس طي سالهای گذشته درخصوص محصولات کشاورزی همواره دارای رتبه های برتر 

دربین استانهای کشور بوده است و علي رغم خشکسالي سالهای اخیر این جایگاه  همه ساله  حفظ 

میلیون تن تولیدات باغي برابر با   124و رو به ارتقاء مي باشد.  استان فارس دراین سال با بیش از 

   09 هزار هکتار سطح زیر کشت محصولات دائمي برابر با 159 بادرصد کشور حائز )رتبه اول (  0421

 421   با  میلیون تن محصولات زراعي برابر 520درصد کشورنیز حائز )رتبه اول( و  با تولید بالغ بر 

محصولات سالانه هزار هکتار سطح زیرکشت  504 درصد کشور دارای )رتبه دوم( و با سطحي بالغ بر 

درصد  424میلیون تن تولیدات دامي برابربا  125( و بالغ برششمدرصد کشور حائز )رتبه  121 برابربا

هزارتن تولیدات  01( بین استان های کشور باشد همینطوراین استان با  چهارمکشور حائز )رتبه 

ي کشور به خود اختصاص ( را دربین استانهای غیر ساحل ششمدرصد )رتبه   124 شیلاتي برابربا 

 (. 1)جدول شماره  داده است

ر ددر مجموع کل تولیدات کشاورزی )باغبانی، زراعت, تولیدات دامی، شیلاتی ( استان فارس در سطح کشور )

 .هزارتن می باشد   4.164,3استانها(  دارای رتبه دوم با تولیدی بالغ بر  با ساير مقايسه 

 4931کشاورزی فارس درکشور سال رتبه های اول تولیدات -2

 محصول
میزان تولید 

 )هزارتن(
 درصد از کشور رتبه

 0421 0 1441 محصولات باغي

 0929 0 01429 هلو

 01 0 41124 انگور

 1121 0 9025 بادام

 9429 0 19129 لیموترش

 9420 0 919 لیموشیرین

 1120 0 199 انار

 9021 0 11 انجیر

 9120 0 1424 به

 9029 0 0121 محمدیگل 

 1520 0 4521 لوبیا

 0424 0 44429 گوجه فرنگي

 0529 0 19421 هندوانه

 0120 0 0511 سبزیجات

 0129 0 49125 جالیز
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 4931رتبه های دوم تولیدات کشاورزی فارس در کشور سال -9

 درصد از کشور رتبه میزان تولید )هزارتن( محصول

 01 1 0191024 تولیدات بخش کشاورزی

 421 1 501124 محصولات زراعي

 0120 1 005125 گندم

 1124 1 11 پنبه

 0124 1 04921 ذرت دانه ای

 0921 1 011420 ذرت علوفه ای

 921 1 01124 خربزه

 420 1 0154 غلات

 0120 1 1921 حبوبات

 421 1 0411 نباتات علوفه ای

 0925 1 01021 نارنگي

 0120 1 199 پرتقال

 4 1 929 گریپ فروت

 1121 1 0120 نارنج

 1120 1 124 خرمالو

 0129 1 121 شفتالو

 524 1 1020 گوشت قرمز
 

 4931رتبه های سوم تولیدات کشاورزی فارس در کشور سال -1

 درصد از کشور رتبه هزارتن() میزان تولید محصول

 521 1 0125 گردو

 0124 1 0129 زیتون

 0025 1 1521 آلو

 929 1 129 ازگیل

 529 1 120 آلوقطره طلا

 124 1 11925 جو

 0025 1 144 چغندرقند
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 : 4931ات بخش کشاورزی استان فارس در سال یدتول

به  41استان درمقایسه با سال  49میزان تولیدات کشاورزی درسال   4شماره  جدول

 نشان مي دهد .  را تفکیک زیر بخش

 

 میزان تولیدات کشاورزی استان-5
 "هزارتن "           

 41تولید سال  49تولید سال  شاخص
درصد 

 رشد

 10 1401 5011 زراعت

 4 1910 1441 باغباني

 0.3 51429 51524 دام

 9 421 01 شیلات

 7 0100929 10861.9 کل
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 وند تولیدات محصولات کشاورزی طی سالهای گذشته:ر

 نشان     ساله 04میزان تولیدات کشاورزی استان را در یک بازه زماني  ، زیرو نمودار مرتبط   1جدول شماره 

 مي دهد. 

 "تن  "به تفکیک سال و  زير بخش                    میزان تولیدات کشاورزی استان فارس -6

 

 کل دام شیلات تولید زراعي تولید باغي سال

0191 1931970 3859967 2190 378370 6172496 

0190 1973489 6619504 2443 393830 8989266 

0191 2109984 6203256 3346 439830 8756416 

0191 2212562 6270299 5215 472980 8961056 

0199 2380935 7070536 5216 466170 9922856 

0194 1753420 6535765 5704 550550 8845439 

0191 0945114 8010234 6667 559130 10473066 

0195 1952329 4639366 5517 591700 7188912 

0199 2160070 5618918 3956 620320 8403264 

0194 2137834 5035340 5582 637220 7815976 

0141 2299951 6716010 6019 669190 9691169 

1391 2438408 5630206 8934 683100 8760648 

1392 2572486 5830184 9236 707810 9119717 

0141 2831298 6512476 9242 764720 10117735 

0149 2952381 7132962 10115 767960 10863418 
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 : محصولات کشاورزیروند تولیدات 

با بررسي روند تولیدات کشاورزی طي ده سال گذشته )نمودار بالا( مشاهده مي شود که تولید 

انجام پروژه های مختلف محصولات کشاورزی علي رغم بروز خشکسالیهای سالهای اخیر به دلیل 

زیربنایي و اصلاح شیوه های مدیریت منابع آب وخاک، تجهیز و نوسازی و یکپارچه سازی اراضي 

 توسعه شبکه های مدرن آبیاری و زهکشي، اصلاح شیوه های آبیاری از سنتي به نوین،زراعي، 

استفاده از فن آوریهای نوین در بخش کشاورزی و... همواره رو ند رو به افزایش داشته است بطوریکه 

میلیون تن افزایش یافته است به عبارت دیگر  0129اکنون به  91میلیون تن تولیدات سال 120

درصد رشد دارد. این رشد حاصل رشد  51بیش از  91نسبت به سال  49کشاورزی سال تولیدات

 111درصدی تولیدات زراعي و  94درصدی تولیدات باغي ؛  41درصدی تولیدات دامي ؛ 011

 درصدی تولیدات شیلاتي است. 
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تولید محصولات کشاورزی با بحران آب مواجه شده است و بر اساس آن سطح کشت 

محصولات متناسب سازی مي شود تا این بحران مدیریت شود. بر همین اساس بدلیل کاهش سطح 

کشت نوساناتي در سالهای مختلف در میزان تولید قابل مشاهده است. مدیریت زراعت استان سعي 

استفاده از ارقام   -1  انتخاب ارقام مناسب با توجه به اقلیم منطقه  -0:  دارد با اقداماتي مانند

استفاده از گیاهاني با راندمان مصرف آب بالا و مقاوم به  -1زودرس و میان رس بجای ارقام دیررس 
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تولید زراعی
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ورزی بجای اجرای صحیح سیستم کشت کم و بي خاک-9سورگوم و کنجد   خشکي و شوری نظیر

بیاری با توجه تعیین زمان مناسب آ -1های آبیاری نوین اجرای سیستم  -4سیستم کشت متداول 

بذر و حفاظت از خاک امنیت  -سموم -مدیریت نوین مزرعه از نظر مصرف بهینه کود -5به نیاز گیاه 

 غذایي استان و کشور را در راستای کشاورزی پایدار تأمین نماید.

 : و شیلاتی روند تولیدات دامی       

 دلایل زیر مي باشد. ، روند رو به رشد تولیدات دامي بنا به زیر با توجه به نمودار

 های نوین در مرغداری های گوشتيتکنولوژی  بکار گیری .0

 وری نیز در رشد تولید موثر بوده است فزایش تولید در واحد سطح و ارتقاء بهرها .1

 مدیریت مناسب گله های دامي با رویکرد ژنتیک دام،  بهداشت و پیشگیری از بیماری ها .1

             های اخیر رونق ادرات محصولات لبني، گوشت مرغ، تخم مرغ، دام سبک که در سالص .9

 بیشتری یافته است نیز در افزایش تولید موثر بوده است
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 سال گذشته بنا به دلایل زیر بوده است.09طي  ات شیلاتي با توجه به نمودار نوسانات تولید

مزارع جدید،ارتقاء سطح علمي، کسب تجربه وارتقاع دانش و بدلیل احداث  91الي 91از سـال  -

اطلاعات پرورش دهندگان ،افزایش تولید در واحد سـطح مزارع ، تولید روند صعودی را طي نموده 

 است

ــال  - ــطحي و زیر  99الي 91از س ــدید دبي آبهای س ــالي ، افت ش ــکس بـدلیـل پـدیده خش

 ستکاهش تولیدرا به دنبال داشته ا  مزارع،  زمیني

با سوق دادن تمامي اعتبارات به سمت توسعه مکانیزاسون در سطح وسیع و  49تا  99از سـال  -

در کلیه مزارعه و باهدف جبران کاهش تولید ناشـي از خشـکسالي و افزایش بهره وری در مزارع 

 باشیم مجددا شاهد افزایش تولید در مزارع مي
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 31کمّی فصل کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس درسال  اهدف   

 های کمّی فصل کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس هدف حجم عملیات عمرانی شاخص-7

 

 

 

 واحدکار عنوان عملیات برنامه
0149 

 

 4506 هکتار تجهیز و نوسازی اراضي کشاورزی )سنتي( 

 11 کیلومتر پوشش انهار سنتي 

 7 کیلومتر بهسازی کانالهای آبیاری عمومي 

 53 کیلومتر احداث کانال های آبیاری عمومي

 17 کیلومتر 9و  1احداث کانالهای آبیاری 

 137 کیلومتر احداث جاده بین مزارع

برنامه افزایش تولید 

 محصولات باغي

 398 بخاراسب  )غیر از محصولات اساسي باغي(توسعه مکانیزاسیون محصولات باغي 

 23 هکتار )با هدف تامین آب باغات الگویي(ساماندهي باغات الگویي

 142 هکتار ()به جز زیتونتوسعه باغات در اراضي مستعد شیبدار

 15731 مترمربع ایجاد زیربناهای مجتمع های گلخانه ای

 452 هکتار )به جز خرما چای و انار(اصلاح و نوسازی باغات موجود

 80 هکتار وجایگزیني باغاتحذف 

 266 تن تولید محصولات صادراتي باغي

برنامه افزایش تولید 

 محصولات دام و طیور

 48313 متر مربع مطالعه و ایجادزیر بناهای مجتمع های دامپروری

 1627095 واحد دامي بهبود تغذیه دام

 759615 قطعه بهبود تغذیه طیور

 9 ایستگاه از ایستگاههای پشتیباني طیور و زنبور عسل تکمیل و تجهیز و بهره برداری

 2966583 واحد دامي بهبود و افزایش تولیدات دامي

 1372208 قطعه بهبود و افزایش تولیدات طیور

 1726695 کیلوگرم بهبود و افزایش تولیدات عسل

برنامه افزایش تولید 

 محصولات زراعي

 1025 اسب بخار غیر از محصولات اساسيتوسعه مکانیزاسیون محصولات زراعي 

 102 تن بهبود و افزایش تولیدات زراعي : صیفي و سبزی و سیب زمیني پیاز ؛حبوبات 

 62 تن تولید بذوراصلاح شده غیر از محصولات اساسي

 215 هکتار افزایش مواد آلي خاک

 301 هکتار توسعه سطح زیرکشت اراضي آبي با استفاده ازظرفیتهای جدید

 365 هکتار تهیه نقشه ها، رقومي سازی ،اطلاعات توصیفي وجمع بندی
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 های کمّی فصل کشاورزی استان فارس )ادامه(هدف حجم عملیات عمرانی شاخص-7 

 ماخذ: مدیریت امور برنامه وبودجه سازمان

 

 

 

    

 0149 واحدکار عنوان عملیات برنامه

برنامه افزایش سطح 

 پوشش خدمات ترویجي

فعالیتهای ترویجي و مهارتي تولید کنندگان و بهره برداران بخش توسعه 

 کشاورزی به تفکیک زراعي، باغي شیلاتي، دام و طیور

 385890 میلیون ریال

 351 میلیون ریال نوسازی و تجهیز مراکز ترویج خدمات کشاورزی در دهستان ها

برنامه پوشش بهداشتي 

دام وطیور وآبزیان در 

 برابر بیماریها

 4115324 واحد دامي ای(ها و قرنطینه)به استثنای اپیدميمبارزه با بیماری های واگیر و انگلي دام 

 4470882 واحد دامي مبارزه با بیماری های مشترک بین انسان و دام

 7447086 قطعه ای( هاو قرنطینهاپیدمياستثنای)بهبا بیماری های واگیر و انگلي طیور مبارزه 

 92052 کندو ( هاوقرنطینهاپیدمياستثنای)بهبا بیماری های واگیروانگلي زنبورعسلمبارزه 

 8767 هزار قطعه مبارزه با بیماریهای واگیر و انگلي آبزیان

 2023227 واحد دامي کنترل بهداشتي دام

 167047 تن کنترل بهداشتي فرآورده های خام دامي

های مرجع و )به جز آزمایشگاهواحد های فني دامپزشکي و توسعه تکمیل احداث ، 

 ها(مراکز بررسي

 147 مترمربع

 843 مترمربع توسعه، تعمیر و تجهیز واحدهای قرنطینه دامي

 7433 تن بهداشتي فرآورده های خام شیلاتي کنترل

برنامه ساماندهي مالکیت 

وصدور سند اراضي 

 وکشاورزیدولتي 

 4024 هکتار نقشه برداری ،صدور سند مالکیت اراضي کشاورزی

برنامه کنترل ومبارزه با 

آفات وبیماریها ی گیاهي 

 وعلفهای هرز

 96346 هکتار کنترل آفات عمومي وهمگاني

 133891 هکتار ( و نظارت بر حسن انجام آن ipmاعمال مدیریت  تلفیقي آفات گیاهي) 

 16981 تن توزیع سموم دفع آفات نباتينظارت بر مصرف و 

 871 هکتار نظارت و کنترل آفات قرنطینه ای

برنامه افزایش تولید 

 آبزیان و آبزیان پرورشي

 160 تن بهبود و افزایش تولیدات آبزیان

 4148 میلیون ریال تقویت ذخائر آبزیان در آبهای ساحلي و داخلي

 2406 مترمربع آبزی پروریمطالعه و ایجاد زیربناهای مجتمع های 

 46989 کیلوگرم مصرف سرانه آبزیان
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 استان کشاورزیمختلف  آمار وعملکرد بخشهای    فصل دوم:

                                

  باغبانی 

 زراعت 

 حفظ نباتات 

 مکانیزاسیون 

 آب و خاک 

 صنايع کشاورزی 

 امور دام و طیور 

 شیلات 

 اموراراضی 

 ترويج 

  پروانه ها و مجوزهاصدور 

 بیمه محصولات کشاورزی 

  محیط زيست و توسعه پايدار کشاورزی 

 بازرسی، ارزيابی عملکرد و پاسخگويی به شکايات 

 حقوقی 

 محصولات کشاورزیتنظیم بازار 

 صندوق حمايت از بخش کشاورزی 

و همچنین همانگونه که در مقدمه ذکر گردید در فصل دوم به آمار عملکردی بخشهای مختلف درون سازمان 

شود کل، شرکتها و موسسات( پرداخته مي دستگاههای وابسته به بخش کشاورزی )ادارات
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 باغبانی:

میلیون تن  1 حدود هزار هکتار محصولات مختلف باغي و تولید سالانه 911 حدود  با استان فارس

انواع محصولات اعم از سردسیری و گرمسیری بویژه انواع مرکبات ، انگور، خرما ، انجیر ، انار، سیب 

د رتبه اول در تولیو در مجموع با  ، زیتون، انواع سبزی و صیفي جات نوبرانه و گل و گیاهان زینتي 

توجه به مرغوبیت و بعضا بي با . عنوان قطب باغباني کشور مطرح مي باشد ه ب  و سطح در کشور

نظیربودن محصولات تولیدی از جمله خرما، انجیر ، انار ، گل محمدی ، برخي گیاهان دارویي و 

بویژه کشورهای حوزه  محصولات باغي خارج فصل در استان از دیر باز بازارهای صادراتي هدف 

با توجه به طرحهای  کنند. مياین استان تامین  خود را از نیاز مصرف کنندگانخلیج فارس  عمده 

استراتژیک آمایش سرزمین در کشور، توسعه کشت محصولات ارزشمندی مانند خرما ، پسته ، 

گل محمدی ، زعفران، گونه های تجاری گیاهان دارویي و نیز افزایش تولید محصولات نوبرانه انگور ، 

وی کشت و استفاده بهینه اعم از سبزی و صیفي ، قارچ خوراکي در راستای سیاستهای اصلاح الگ

ضمن اینکه برخي تولیدات مانند انجیر ،گل محمدی  از منابع آب و خاک در استان فراهم مي باشد.

،برخي  گونه های کمیاب گیاهان دارویي فقط در عرصه های دیم ودر شرایط نزدیک به تولید 

ید انواع تول ارس به لحاظارگانیک بهره برداری شده و به لحاظ کیفیت بي نظیرند. همچنین استان ف

تان و اسداخلي نهال سالم و استاندارد و نیز تولید نشاء سبزیجات و گل در استان جهت تامین نیاز 

ي را داراست. با شرایط ذکر شده در صورت مطلوببسیار بخشي از نیازهای استانهای همجوار شرایط 

پیش بیني شده استان ظرفیت تولید رفع موانع موجود واختصاص اعتبارات لازم  و تامین ملزومات 

ملیون تن انواع محصولات باغي بویژه در محیط های کنترل شده را داراست. در  4سالانه بیش از   

مجموعه مدیریت باغباني هر ساله متناسب با اعتبارات و تسهیلات تخصیصي، پروژه های متنوعي 

حاصل این اقدامات )در هماهنگي با با هدف بهبود عملکرد و وضعیت تولید به اجرا مي رسد، که 

 در قالب جداول ذیل ارائه شده است. 49بخش خصوصي( در سال 

. 
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                                   4931سال  -استان فارس باغی محصولات عملکرد و تولید سطح، جدول آمار -1            

 نام محصول
 عملکرد )کیلوگرم/هکتار( میزان تولید )تن( بارور )هکتار( سطح سطح غیربارور )هکتار(

 دیم آبي جمع  کل  تولید دیم آبي مجموع کل  جمع دیم آبي جمع دیم آبي

   14100.0 329,658 0 329,658 25,835 23,380 0 23,380 2,455 0 2,455 سیب

   14070.3 2,603 0 2,603 206 185 0 185 21 0 21 گلابي

   14211.4 35,500 0 35,500 3,648 2,498 0 2,498 1,150 0 1,150 به

   6570.2 1,498 0 1,498 263 228 0 228 35 0 35 آلبالو

   7845.4 2,487 0 2,487 343 317 0 317 26 0 26 گیلاس

   10546.8 8,005 0 8,005 849 759 0 759 90 0 90 گوجه

 525.1 9824.5 27,385 230 27,155 3,774 3,202 438 2,764 572 22 550 آلو

   21818.7 109,421 0 109,421 6,373 5,015 0 5,015 1,358 0 1,358 هلو

   8677.5 2,395 0 2,395 311 276 0 276 35 0 35 شفتالو

   10619.2 27,440 0 27,440 3,020 2,584 0 2,584 436 0 436 زردآلووقیسي

   12909.7 6,145 0 6,145 660 476 0 476 184 0 184 شلیل

   16167.5 3,088 0 3,088 239 191 0 191 48 0 48 آلوقطره طلا

 3841.0 15617.0 506,572 161,514 345,058 66,990 64,145 42,050 22,095 2,845 1,680 1,165 انگور

   2638.9 855 0 855 338 324 0 324 14 0 14 توت درختي

   4800.0 24 0 24 8 5 0 5 3 0 3 توت فرنگي

   1018.6 17,108 0 17,108 21,383 16,796 0 16,796 4,587 0 4,587 پسته

 743.6 1949.3 41,733 24,852 16,881 46,793 42,080 33,420 8,660 4,713 3,715 998 بادام

 1619.5 2286.6 16,794 779 16,015 8,780 7,485 481 7,004 1,295 50 1,245 گردو

   1000.0 11 0 11 13 11 0 11 2 0 2 سنجد

   1594.2 55 0 55 53 35 0 35 18 0 18 زرشک

   1333.3 4 0 4 3 3 0 3 0 0 0 سماق

   5917.8 432 0 432 125 73 0 73 52 0 52 ازگیل

 1971.7 5582.3 139,940 2,855 137,085 28,606 26,005 1,448 24,557 2,601 105 2,496 خرما

   21919.9 388,005 0 388,005 19,911 17,701 0 17,701 2,210 0 2,210 پرتقال

   19861.4 131,681 0 131,681 7,370 6,630 0 6,630 740 0 740 نارنگي
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                                                                           4931سال  -استان فارس باغی محصولات عملکرد و تولید سطح، جدول آمار -1  

 نام محصول
 عملکرد )کیلوگرم/هکتار( میزان تولید )تن( سطح بارور )هکتار( سطح غیربارور هکتار(

مجموع   جمع دیم آبي جمع دیم آبي

 کل

جمع  کل   دیم آبي

 تولید

 دیم آبي

   32325.4 243,863 0 243,863 8,749 7,544 0 7,544 1,205 0 1,205 لیموترش

   31818.8 468,055 0 468,055 17,755 14,710 0 14,710 3,045 0 3,045 لیموشیرین

   28000.0 8,820 0 8,820 436 315 0 315 121 0 121 گریپ فروت

   23229.1 16,121 0 16,121 806 694 0 694 112 0 112 نارنج

   20471.8 23,604 0 23,604 1,477 1,153 0 1,153 324 0 324 سایر مرکبات

 2238.1 17831.8 284,019 47 283,972 19,683 15,946 21 15,925 3,737 12 3,725 انار

 787.6 5800.0 36,061 34,669 1,392 47,913 44,257 44,017 240 3,656 3,146 510 انجیر

   16945.7 6,558 0 6,558 479 387 0 387 92 0 92 خرمالو

   2290.7 16,855 0 16,855 14,063 7,358 0 7,358 6,705 0 6,705 زیتون

   6333.3 76 0 76 16 12 0 12 4 0 4 کنار

   5961.5 78 0 78 20 13 0 13 7 0 7 توت )توتستان( نوغان

   3.07 1.59 0.00 1.59 578.8 518.6 0.0 518.6 60.2 0.0 60.2 زعفران

 1492.6 2906.7 13,689 7,896 5,793 7,283 7,283 5,290 1,993 0 0 0 محمدی(گلستان )گل 

     0 0 0 55 0 0 0 55 15 40 سایر محصولات مثمر

 0.0 0.0 0 0 0 6,128 4,478 2,031 2,447 1,650 1,000 650 درختان ودرختچه )غیرمثمر(

 861.1 1911.2 5,285 31 5,254 2,785 2,785 36 2,749 0 0 0 گیاهان دارویي

   178400.0 5,352 0 5,352 30 30 0 30 0 0 0 قارچ دکمه ای

   56285.7 197 0 197 4 4 0 4 0 0 0 توت فرنگي گلخانه ای 

   186576.3 22,016 0 22,016 118 118 0 118 0 0 0 خیار گلخانه ای 

   242714.3 1,699   1,699 7 7   7 0 0 0 گوجه فرنگي گلخانه ای 

   140000.0 140   140 1 1   1 0 0 0 فلفل گلخانه ای 

   16000.0 160   160 10 10   10 0 0 0 گیاهان دارویي گلخانه ای 

   89300.0 893   893 10 10   10 0 0 0 سایرمحصولات گلخانه ای

 1798.0 13868.0 2,952,381 232,873 2,719,508 374,301 328,037 129,232 198,805 46,263 9,745 36,518 کل محصولات

 ماخذ: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت جهاد کشاورزی        
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 31آمار محصولات باغی استان فارس به تفکیک شهرستان  درسال -3
نام 

 شهرستان

 تن -تولید  سطح )هکتار(

 جمع دیم  آبي جمع دیم  آبي

 61161 0 16414 6723 472 6251 آباده

 49729 12575 37154 32121 27253 4869 استهبان

 200439 12124 188314 27949 11365 16584 اقلید

 11464 0 46535 2686 5 2681 ارسنجان

 83743 0 83743 7709 0 7709 بوانات

 17351 0 17351 1541 0 1541 پاسارگاد

 556957 3499 553459 35870 5181 30689 جهرم

 5737 240 5497 2076 462 1614 خرامه

 4480 0 4480 2976 0 2976 خرم بید

 12618 76 12542 2310 174 2136 خنج

 308103 28182 279921 41199 24723 16476 داراب

 4633 17 4616 402 54 348 رستم

 1214 95 1119 2819 83 2736 زرین دشت

 190610 12454 178156 19103 6000 13102 سپیدان

 99688 0 99688 4497 0 4497 سرچهان

 5493 324 5169 6286 378 5908 سروستان

 202323 5330 196993 31653 9826 21827 شیراز

 8448 0 8448 3247 0 3247 فراشبند

 65819 692 65127 7285 835 6451 فسا

 14474 1702 12771 8302 2740 5562 فیروزآباد

 343562 0 343562 15380 0 15380 قیروکارزین

 192627 15596 177032 23166 8977 14189 کازرون

 111798 714 111084 7194 862 6332 کوار

 12362 1255 11107 1446 255 1191 گراش

 61805 485 61320 8857 3141 5716 لارستان

 3262 259 3003 835 215 620 لامرد

 66419 435 65984 6609 750 5859 مرودشت

 141891 120920 20970 18468 16138 2330 ممسنی

 4385 685 3700 1552 504 1048 مهر

 119465 15215 104249 44346 18716 25630 نی ریز

 2952381 232873 2719508 374301 138976 235325 جمع
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 4931 سال نسبت به کشوردر فارس باغی محصولات عملکرد و تولید سطح، رتبه-.4

 نام محصول
کل  سطح بارور سطح غیربارور 

 سطح

 عملکرد میزان تولید 

 دیم آبي جمع دیم آبي جمع دیم آبي جمع دیم آبي

   19 4   4 3 3   3 3   3 سیب

   6 18   17 21 19   18 21   21 گلابي

   4 1   1 1 1   1 1   1 به

   10 16   16 18 17   17 18   18 آلبالو

   11 20   20 21 21   21 22   22 گیلاس

   4 5   3 6 6   4 9   8 گوجه

 3 11 3 3 3 2 2 1 2 4 1 4 آلو

   3 1   1 1 1   1 2   2 هلو

   7 2   2 2 3   3 3   3 شفتالو

   4 5   5 8 9   9 7   7 زردآلووقیسي

   8 10   10 11 12   12 7   7 شلیل

   2 3   3 4 4   4 3   3 آلوقطره طلا

 9 8 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 انگور

   19 8   8 5 5   5 9   9 توت درختي

   11 12   12 12 12   12 7   7 توت فرنگي

   13 4   4 4 4   4 6   6 پسته

 5 7 1 1 2 1 1 1 3 1 1 5 بادام

 2 14 3 4 3 6 4 4 4 11 4 9 گردو

   15 19   19 18 16   16 14   13 سنجد

   3 3   3 4 3   3 4   4 زرشک

   3 7   5 8 8   6       سماق

   2 3   1 3 3   1 2   1 ازگیل

 3 4 5 4 6 6 5 4 5 6 2 6 خرما

   1 2   2 3 3   3 3   3 پرتقال

   3 2   2 2 2   2 3   3 نارنگي

   2 1   1 1 1   1 1   1 لیموترش

   1 1   1 1 1   1 1   1 لیموشیرین

   2 2   2 2 2   2 2   2 گریپ فروت

   1 2   2 2 2   2 2   1 نارنج
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 4931 سال نسبت به کشوردر فارس باغی محصولات عملکرد و تولید سطح، رتبه-.4       

 

 نام محصول
 سطح بارور سطح غیربارور 

 کل سطح
 عملکرد میزان تولید 

 دیم آبي جمع دیم آبي جمع دیم آبي جمع دیم آبي

 5 3 1 4 1 1 1 4 1 1 4 1 انار

 11 11 1 1 7 1 1 1 7 1 1 1 انجیر

   3 2   2 2 2   1 3   2 خرمالو

   5 3   3 2 2   2 1   1 زیتون

   5 6   6 7 6   6 8   7 کنار

   24 7   7 7 7   7       خیار

   18 15   15 16 16   16       گوجه فرنگي

   13 15   15 17 17   17       انواع فلفل

   15 11   11 5 5   5       سایر سبزیجات

   14 10   10 10 10   10       توت فرنگي

   8 3   3 2 2   2       گیاهان دارویي

   2 2   2 6 6   6       سایر

   4 9   6 11 9   6 7   5 توت )توتستان( نوغان

   15 7   7 6 6   6 6   6 زعفران

 2 6 1 1 3 1 1 1 3       گلستان )گل محمدی(

           5 4 2 5 4 2 8 غیرمثمر)درخت ودرختچه ها(

           4       4 2 3 مثمرسایر محصولات 

 3 24 9 4 9 5 5 4 5       گیاهان دارویي

   17 7   7 7 7   7       قارچ دکمه ای

 12 6 1 3 1 1 1 1 3 1 2 2 کل محصولات

 ماخذ:مرکز فنا وری اطلاعات و ارتباطات وزارت جهاد کشاورزی
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 4931گلخانه ها در سال سطح وتولید -44                               

 نوع محصول

 0149سال  0141سال 

 سطح

 ) هکتار(
 واحد تولید

 سطح

 ) هکتار(
 واحد تولید

 تن 19150 01921 تن 01551 44210 سبزی و صیفي

 1021 11251 گل شاخه بریده
میلیون 

 شاخه
1121 1425 

میلیون 

 شاخه

 هزار اصله 01121 .44 تن 110111 0211 گیاهان آپارتماني

 تن 045 1214 تن 119 1241 توت فرنگي

 1121 0124 عدد نشاء 11914111 9211 تولید نشاء
میلیون 

 اصله

 قارچ خوراکي
 واحد 01

 فعال
 تن 9911

واحد  19

 فعال
 تن 4141

 ماخذ: مدیریت امور باغباني سازمان

 امور باغبانی  : 4931سال  عملکرد

  وجایگزیني سبزی وصیفي  درکشت های گلخانه تهیه وتدوین طرح تحلیل وارزیابي توسعه

 4ای بافضای آزاد ،  تهیه طرح توجیهي تولید نهال مرکبات عاری از ویروس ، تهیه وتدوین کتابچه  

طرح گیاهان داروئي ، زعفران وگل محمدی وتدوین کتابچه های محصولات  پسته ، خرما ، انگور،  

 گلخانه وتهیه  طرح  فراز  انگورداربستي .

 شامل گانه تخصصي باغباني وتعیین اعضاء وشرح وظائف مربوطه  4شکیل کمیته های ت

 کمیته های : اراضي شیبدار، گلخانه ها ، گیاهان داروئي ، نهال ، طرح وبرنامه .

 تشکیل ستاداستاني محصولات گلخانه ای وراه اندازی کمیته های فرعي وآسیب  و ایجاد

نجام شده جهت رفع موانع وحمایت وراه اندازی اتحادیه شناسي گلخانه های استان واقدامات ا

گلخانه داران وهمچنین  تهیه و تدوین برنامه ششم و هفتم توسعه گلخانه ها به تفکیک شهرستان 

 و برآورد اعتبارات و تسهیلات مورد نیاز و ابلاغ به مدیریت های جهاد کشاورزی شهرستان ها.

  ح استان .هکتار گلخانه درسط 120توسعه و احداث 
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  احیاء ستادگیاهان داروئي وبرگزاری منظم جلسات بصورت مشترک با دانشگاه علوم

 گانه گیاهان داروئي وبرگزاری منظم جلسات. 9پزشکي وتشکیل کمیته های 

  هکتار گیاه دارویي کدوی طبي در استان برای اولین بار. 41توسعه کشت 

  زعفران و   -هکتارگیاهان داروئي  4/11میلیون ریال یارانه نهال جهت  1949توزیع مبلغ

 اصله سایرگونه ها . 941111

  اصله نهال یارانه دارکشت بافت خرما رقم پیارم درسطح استان . 4411توزیع 

 . تنظیم و پیش بیني برنامه ششم توسعه در زمینه گیاهان دارویي 

  مقایسه با سال در  49هکتار در سال  0901افزایش سطح زیر کشت گیاهان دارویي به میزان

 هکتار رسیده است. 1594هکتار به  451به طوری که سطح زیر کشت از  41

  تدوین گردش کار فعالیت های انجام شده در خصوص طرح جامع زعفران و تامین پیاز طي

 و ارائه به ریاست محترم سازمان. 41و  40سال های 

  مورد فیلم، گزارش و یا مصاحبه خبری در زمینه گیاهان دارویي  04تهیه بیش از 

  تن از خارج استان . 011تامین پیاز زعفران به میزان 

  اصله نهال گل محمدی در شهرستان سپیدان و تامین اعتبار  11111انعقاد قرارداد تولید

 محمدی در منطقه و اراضي شیبدار.مربوطه از طریق معاونت باغباني به منظور توسعه باغات گل 

  011معرفي متقاضیان تسهیلات سرمایه درگردش باغداری ویژه مناطق محروم به میزان 

 میلیارد ریال جذب گردیده است . 995/40میلیاردریال که ازاین میزان تاکنون مبلغ 

  هکتار و به مبلغ 094291معرفي متقاضیان تسهیلات احداث و تکمیل گلخانه درسطح

میلیارد  41211هکتار به مبلغ  124طرح احداث به مساحت  04میلیاردریال ، معرفي  09442914

 میلیارد ریال. 92454هکتار به مبلغ  120طرح تکمیلي به مساحت  9ریال و معرفي 

  میلیاردریال . 0112994جذب تسهیلات گلخانه به میزان 

  استان فارس با همکاری مرکز رقم انار کشور و 01احداث باغ سازگاری و بررسي خصوصیات

 هکتار. 024تحقیقات کشاورزی ومنابع طبیعي درشهرستان ارسنجان درسطح 
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  اصله درخت زیتون از ارقام امید بخش در سطح استان . 4151شناسایي و پلاک کوبي 

  هکتار  111اتمام عملیات اجرایي توسعه باغات در سایت نصرآباد شهرستان اقلید در سطح

 سیستم آبیاری تحت فشار. همراه بااجرای

  پایان عملیات اجرایي وآمادگي جهت تحویل وتحول  پروژه تأمین و انتقال آب اراضي

 کیلومتر به شهرداری شیراز.0125شیبدار برمشور به طول

 . اجرای طرحهای الگوئي باغباني درقالب طرح امید درسطح استان 

 ای جهرم ، سپیدان ، کوار، بوانات کمک به احداث باغات الگوئي انگورداربستي درشهرستانه

 وفیروزآباد.

  سمینارو کارگاه  آموزشي باموضوعات تولیدنهال سالم  ،  بذرو کشت نشاء وتغذیه  1برگزاری

اعزامي  کارگاه آموزشي  آسیب شناسي گلخانه ها با حضورکارشناسان 1درگلخانه، برگزاری

کارگاه آموزشي  90برگزاری تعداد  وبازدیداز گلخانه های سطح استان وهمچنین ازکشورهلند 

درسطح استان توسط کارشناسان تخصصي مدیریت  دررابطه با  بخش باغباني جهت بهره برداران 

و کارشناسان و همکاری در برگزاری دوره آموزشي کارورزی ناظرین جدیدالاستخدام درتعدادی 

 ازشهرستانهای  استان .

  نفر . 0111به تعداد 49اغباني درسال درصد  اشتغال مصوب بخش ب 91تحقق بیش از 

 های زیتون خیز و  هکتار در شهرستان 0549های زیتون در سطح  اصلاح وبهسازی باغ

 های مناسب  هکتار در شهرستان 111توسعه با رقام مرغوب و امید بخش معرفي شده در سطح 

  941درسطح کمک به انجام عملیات اصلاح واحیاء باغات بااستفاده از اعتبارات عمراني 

 هزارمترمکعب . 04هکتار وکمک به آبرساني به باغات درحجم 
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 : راعتزبخش  یمعرف        

همانند گندم ، کلزا،  کیاستراتژ ی( در حوزه کشتها يفیوص ی)شتو يمحصولات زراع دیتول انواع

به  را فارس ، استان رکشورهایبه سا صدورآنها ایمصرف  درکشور و  یکشتها برا ریزسایذرت و... ون

محصولات  رکشتیهزارهکتارسطح ز511از  شیبو  کشور دیدرصد از تول1/4 با دیرتبه تول نیدوم

 یاراد ياپیپ یهایخشکسال لیاست که استان به دل يدرحال نیدرسطح کشوررسانده است ا يزراع

ا به ر رکشتیمسئله ، کاهش سطح ز نیباشد که ا يم يمنابع آبدمشکلات فراوان به لحاظ کمبو 

 تیریدر دستورکار مد يمنابع آب وکمبود دیتول تیمتناسب با وضع یلذا برنامه ها و دارد بالدن

 :باشد يم لیذ یها نهیرزمدبرنامه ها  نیزراعت قراردارند. اهم ا

شت متناسب با ک یاریمناسب آب یزمانها نییمتفاوت استان ، تع یها میارقام مناسب با اقل انتخاب

از آب باران )متناسب با محصول( ، استفاده از   یبهره مند یبرا زیکشت به فصل پائ یها یي، جابجا

 یوشور يرس )کاهش دوره کاشت( استفاده از ارقام کم آب بر ومقاوم به خشک انیارقام زودرس وم

 یستمهایس یکود، سموم ، بذرو...(  ، اجرا نهیمزرعه )مصرف به تیریمد نینو ی، استفاده از روشها

 .يحفاظت یوکشاورز یخاک ورز يکم وب  کشت حیصح

 "لایاست که ذ يزراع یدیکننده( اقلام تول دی)تول ياقدامات فوق درتعامل با بخش خصوص حاصل

 :شود ياشاره م41-49در سال زراعي به آمارواطلاعات آنها 

 

 

 



  ------------------------------ 4931آمارنامه بخش کشاورزی استان فارس درسال 

34 

 

  39-31زراعی محصولات هکتار در عملکرد و تولید برداشت، سطح-42

 محصول
 عملکرد)کيلوگرم/هکتار( تن -توليد  )هکتار(سطح 

 ديم  آبي جمع ديم  آبي جمع ديم  آبي

 95925 1،44121 0،051،514 14،144 0،019،109 144،414 59،455 151،441 دمگن

 59424 1،41421 119،540 90،041 015،110 014،411 41،111 45،119 جو

 121 4،11429 019،154 1 019،154 14،144 1 14،144 شلتوک

 121 9،91924 049،119 1 049،119 09،911 1 09،911 ىانهدا ذرت

 4،11121 1،95121 909 11 149 015 9 011 یرغلاتسا

 99029 9،01021 0،154،911 001،419 0،419،941 401،011 010،190 159،594 غلاتجمع 

 15025 1،14021 1،405 491 1،111 1،454 1،044 0،901 نخود

 121 1،41121 45،199 1 45،199 11،944 1 11،944 لوبیا

 91121 0،10121 9،449 0،199 1،511 4،140 1،494 1،111 عدس

 121 1،19429 0،494 1 0،494 410 1 410 تیرحبوباسا

 14421 1،91421 19،111 0،914 11،111 11،149 4،015 15،495 تحبوبا جمع

 121 1،90921 11،101 1 11،101 01،555 1 01،555 پنبه

 121 1،11121 011 1 011 41 1 41 کووتنباتوتون

 121 94،14929 144،111 1 144،111 01،150 1 01،150 چغندرقند

 121 0،91521 1،919 1 1،919 0،111 1 0،111 کلزا

 121 0،01429 01،040 1 01،040 00،114 1 00،114 روغنى ىهانهیر داسا

 121 09،95021 514،511 1 514،511 19،911 1 19،911 صنعتى جمع محصولات

 121 14،94921 191،491 1 191،491 9،114 1 9،114 زمینى سیب

 121 90،11921 111،911 1 111،911 9،409 1 9،409 زپیا

 121 41،19521 444،994 1 444،994 09،919 1 09،919 فرنگىگوجه

 4،44124 14،01929 111،950 115 111،014 01،144 15 01،149 تیرسبزیجاسا

 4،44124 91،10425 0،511،111 115 0،514،411 90،914 15 90،919 تسبزیجا جمع

 121 14،11120 011،490 1 011،490 9،910 1 9،910 خربزه

 121 95،14124 194،140 1 194،140 01،549 1 01،549 نههندوا

 121 04،91124 54،091 1 54،091 9،111 1 9،111 رخیا

 121 15،14920 014،141 1 014،141 9،591 1 9،591 لیزىجایرمحصولاتسا

 121 14،51124 491،519 1 491،519 15،951 1 15،951 لیزىجامحصولات جمع

 121 4،11424 190،141 1 190،141 10،111 1 10،111 یونجه

 121 1،19120 40 1 40 14 1 14 شبدر

 121 41،11421 0،114،041 1 0،114،041 19،450 1 19،450 ایذرت علوفه 

 01،41121 1،51129 04،995 1،599 01،511 1،514 111 1،994 ىاعلوفهتتایرنباسا

 01،41121 11،51020 0،411،191 1،599 0،415،441 11،414 111 11،594 ىاعلوفهتتانبا جمع

 121 0،11121 1،015 1 1،015 0،119 1 0،119 یرمحصولاتسا

 99421 01،01129 5،011،411 004،401 5،105،994 504،001 011،514 459،914 محصولات کل
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 به تفکیک شهرستان  39-31ار محصولات زراعی استان فارس درسال آم -49

 

 عملکرد)کیلوگرم/هکتار( تن -تولید  سطح )هکتار( شهرستان

 941 01،151 019،511 5،595 010،101 19،541 4،005 04،151 دهآبا

 0،441 01،115 011،151 514 010،415 01،145 141 4،114 نرسنجاا

 0،144 1،111 49،099 111 45،590 4،911 191 4،091 نستهباا

 0،019 01،450 594،110 4،941 554،914 54،194 9،114 50،199 قلیدا

 1 09،199 149،111 1 149،111 10،914 1 10،914 تنابوا

 0،001 19،954 119،049 019 119،141 01،411 49 01،914 درگاساپا

 0،111 01،194 45،941 010 45،510 4،150 010 4،491 جهرم

 1 00،111 010،544 1 010،544 00،114 1 00،114 بیدخرم

 411 1،114 14،000 159 19،915 4،111 414 9،554 خنج

 1 5،190 191،119 1 191،119 11،401 1 11،401 برادا

 0،111 4،149 014،945 4،951 011،495 09،551 4،911 01،190 رستم

 154 1،511 19،115 111 15،514 00،911 0،114 01،049 دشتزرین

 0،194 01،901 149،411 19،904 114،199 41،411 11،111 19،944 نسپیدا

 914 4،119 11،504 0،115 10،191 4،951 0،141 9،104 نسروستا

 511 04،411 455،114 00،101 414،911 40،904 04،459 14،994 زشیرا

 141 09،991 090،194 1،104 014،110 09،111 9،141 4،199 شبندفرا

 1،154 00،940 119،094 1،454 110،051 14،111 991 19،911 فسا

 444 5،111 010،411 4،041 001،111 14،094 4،114 04،419 دفیروزآبا

 0،111 4،454 014،100 0،499 011،111 01،105 0،040 01،915 رزینقیروکا

 0،119 1،541 11،411 1،911 11،511 09،141 1،141 04،449 کربال

 141 01،991 011،454 554 014،910 01،405 0،019 4،541 کوار

 941 11،415 114،415 01،019 141،911 40،111 11،149 19،119 زرونکا

 59925 9،11421 01،551 40 01،511 1،11929 1929 1،19121 گراش

 194 1،491 011،101 001 011،011 19،441 914 19،195 نلارستا

 151 1،199 19،549 11 19،511 1،940 91 1،919 لامرد

 195 04،495 0،410،111 119 0،410،014 45،419 104 45،441 مرودشت

 945 00،511 091،111 04،111 051،951 11،951 05،941 09،451 ممسنى

 595 4،911 014،900 100 014،111 09،419 905 01،515 مهر

 1 1،554 09،415 1 09،415 1،544 1 1،544 ریزنى

 994 01،011 5،011،411 004،401 5،105،994 504،001 011،514 459،914 فارس

ماخذ: مرکز فن آوری اطلاعات و ارتباطات وزارت جهاد کشاورزی نتایج طرح   
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 39-31عىزرالفارس نسبت به کشوردرسا لانهسامحصولاتو تولید  جايگاه سطح-41

 سطح )هکتار( محصول

درصد سطح 

فارس به 

 کشور

رتبه  سطح 

 فارس در کشور
 )تن(تولید

درصد تولید 

فارس به 

 کشور 

تولید فارس رتبه  

 در کشور

 1 0120 0،051،514 1 121 144،414 گندم

 1 124 119،540 1 121 014،411 جو

 4 425 019،154 4 929 14،144 شلتوک

 1 0124 049،119 1 0021 09،911 ىانهدا ذرت

 5 1 1،405 01 125 1،454 نخود

 0 1520 45،199 0 1921 11،944 لوبیا

 4 121 9،449 1 124 4،140 عدس

 1 1124 11،101 1 0525 01،555 پنبه

 1 0025 144،111 1 0121 01،150 چغندرقند

 01 920 1،919 01 121 0،111 کلزا

 5 925 191،491 5 420 9،114 زمینى سیب

 1 921 111،911 9 525 9،409 زپیا

 0 0424 444،994 0 0120 09،919 فرنگىگوجه

 1 921 011،490 9 129 9،910 خربزه

 0 0529 194،140 9 0124 01،549 نههندوا

 1 4 54،091 1 120 9،111 رخیا

 01 925 190،141 4 925 10،111 یونجه

 04 1210 40 09 120 14 شبدر

 1 0921 0،114،041 1 0024 19،450 ذرت علوفه ای

 - - 411،141 - - 10،910 یرمحصولاتسا

 1 421 5،011،411 1 121 504،001 محصولات کل

 ماخذ: مرکز فن آوری اطلاعات و ارتباطات وزارت جهاد کشاورزی نتایج طرح
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 حفاظتی کشاورزی اجرايی سطح -45                          

 سال زراعي 

 صیفي )هکتار( شتوی )هکتار(

 جمع کل
 بي خاکورزی  کم خاکورزی  بي خاکورزی  کم خاکورزی 

90-91 200000 24000 54000 6000 284000 

91-92 215000 25000 45000 12000 297000 

92-93 190000 25000 50000 11000 276000 

93-94 188369 41997 43472 8226 282064 

94-95 228930 18455 48234 5568 301187 

 

 به تفکیک محصول:  31اقدامات شاخص سال 

 گندم:
شهرستان اقلید، مرودشت، ارسنجان، فسا،  9تحقیقاتي در اجرای طرح انتقال یافته های  -

 داراب ، شیراز، خرامه ، لار

سایت  0سایت آبي، 9سایت دیم،  1سایت شامل  01(در p.v.sاجرای طرح مقایسه ارقام ) -

 شوری

 هکتار 9911اجرای طرح آبیاری نوین )میکرو( درگندم بالغ بر  -

 اجرای طرح امید در کلیه شهرستانهای استان -

جرای کشت گندم دیم با آبیاری تکمیلي در حوزه آبخور سد درودزن در راستای متناسب ا -

 کردن سطح زیرکشت با منابع آبي موجود در این حوزه

 %91به  %19افزایش استفاده از کارنده ها نسبت به سال زراعي گذشته از  -

نسبت به سال  49-44افزایش استفاده از بذور اصلاح شده در طبقات مختلف در سال زراعي  -

 زراعي گذشته

 ذرت:
 0هکتار)سیدان ونقش رستم(  و سپیدان  1کشت نشایي ذرت در شهرستانهای مرودشت  -

 هکتار)همایجان( 

 ایجاد مزارع الگویي درسطح شهرستانها براساس ابلاغ وزارت متبوع  -
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برداشت ذرت توسط بخش  –داشت  –برگزاری کارگاه آموزشي اصول بهینه کاشت  -

توسعه کشت ذرت( و هماهنگي وهمکاری با برنامه ریزی مدیریت امورزراعت در به خصوصي)شرکت 

فساو حضور سایر شهرستانهای همجوار)جهت مسئول -ممسني-مرکزیت شهرستانهای مرودشت

از mehmetزراعت وکارشناسان جدید استخدام وبهره برداران وکشاورزان پیشرو()مدرس دکتر 

  کشور ترکیه(

 519)حذف رقم دیررس  519م زود رس ومیانرس ذرت با ارقام دیررس نظیرجایگزیني بذور ارقا -

 از شبکه توزیع(

 حبوبات:
 استفاده از ارقام اصلاح شده با عملکرد بالا  -

 استفاده از آبیاری تیپ در مزارع -

 اصلاح روش کشت -

 نباتات علوفه ای:
انه دو برابری برنامه ابلاغي وزارتخ اجرای برنامه کشت جو آبي برابر با برنامه ابلاغي وزارتخانه و کشت  -

 در جو دیم

 رقم و لاین جو در چهار منطقه آب و هوائي استان. 11اجرای طرح مشارکتي ارقام در جو با کشت   -

 هکتار بي خاکورزی  در جو. 1041هکتار عملیات کم خاکورزی و  کشت  94111اجرای    -

نامهای سرارود و ماهور برای اولین بار در  کشت دو رقم جو گواهي شده مخصوص مناطق دیم به  -

 استان.

برنامه ریزی توسعه کشت محصولات علوفه ای مقاوم به شوری و خشکسالي جایگزین محصولات   -

علوفه ای با مصرف آب زیاد شامل : سورگوم، چغند علوفه ای،  لوپین، تاج خروس، تریتیکاله  و کاکتوس 

 علوفه ای.
 

 کلزا:

 ت کلزا در مقایسه با سال گذشتهافزایش سطح زیرکش -

 رقم از ارقام جدید هیبرید 04( کلزا با تعداد  (p.v.sمزرعه  4اجرای  -

 توسعه سطح زیرکشت ارقام هیبریدهای جدید کلزا -
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 پنبه:
 کشت ارقام خارجي پنبه در دو منطقه شهنان و خیر اباد -

تا هسته مرکزی  در سال جاری با اختصاص بذور طبقات بالا به شهرستان داراب سعي شد -

 طبقات بذری جهت سالهای آینده در استان حفظ گردد

جهت محقق شدن ایده های نو در زراعت پنبه از جمله حذف گاو آهن برگردان دار ، استفاده  -

از خاکورز مرکب و کشت با کمبینات تصمیم گرفته شد تا مقداری از بذور الیت کرکدار و دلینته به سایر 

 یابد.شهرستانها اختصاص 

پیشنهاداتي جهت سرو سامان دادن به وضعیت بذر از جمله تحویل بذر به زارع تا مرحله هدایت  -

به مزرعه، کنترل و مساحي سطح زیر کشت، همخواني سطح قرارداد و سطح کشت جهت دریافت و 

 کنترل بذر مورد نیاز و..... ارائه گردید که به صورت دستورالعمل به شهرستانها ارسال گردید.

 سبزی و صیفی:
توسعه کشت نشائي محصولات سبزی و صیفي) نظارت بر تولید و کشت نشاء سالم (در سطح  -1

 هکتار 09111

 هکتار94111توسعه استفاده از مالچ های پلاستیکي در مزارع سبزی و صیفي در سطح  -2

توسعه سطح زیر کشت محصولات سیب زمیني ،پیاز و گوجه فرنگي تولید زمستانه در مناطق  -3

 هکتار1541وبي استان جمعا در سطح جن

 هکتار 11ایجاد مزارع بذری سیب زمیني در سطح  -4

پیگیری اجرایي نمودن  برنامه های اقتصاد مقاومتي محصولات سیب زمیني،پیاز،گوجه فرنگي  -5

 49-44و هندوانه در سال زراعي 

ر ستان دپیگیری اجرایي نمودن  پروژه  تولید محصولات سالم در محصولات سبزی و صیفي ا -6

 49-44هکتار در سال زراعي 04111سطح 

 

 چغندرقند:
 بکارگیری ارقام مقاوم به خشکي در زراعت چغندرقند

 توسعه آبیاری نوین )تیپ( در مزارع چغندرقند

 توسعه کشت پاییزه چغندرقند در مناطق مستعد استان
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 برنج:
 سال جاری. %41برنج به میزان حداقل کشت کاهش سطح 

 عنوان نکاشت به کشاورزان برنجکار در مناطقي که تک محصولي هستند.ه پیگیری وجهي ب

        بهای سطحي.آبیاری با آحدود کردن کشت برنج  به م

 تشویق کشاورزان برنجکار به کشت محصولات مناسب با شرایط خشکسالي و قابل رقابت با برنج از 

 لحاظ درآمد اقتصادی. 

 کشاورزی حفاظتی:
هکتار از اراضي شتوی استان تحت کاشت حفاظتي  195194بالغ بر  49-44در سال زراعي 

هکتار  09944)کم و بي خاکورزی( قرار گرفته )گندم، جو، کلزا، اریتیکاله( آبي و دیم که از این میزان 

به صورت کم خاکورزی اجرا شده است. نتایج شاخصي که از  119411به صورت بي خاکورزی و مابقي 

 متوجه کشاورزی استان گردیده است عبارتند از:اجرای این سیستم 

میلیون متر مکعب تا  091میلیون متر مکعب تا این تاریخ و  111صرفه جوئي در مصرف آب به میزان  -

 پایان برداشت

 تن 00111صرفه جوئي در مصرف کود 

 تن 01111صرفه جوئي در مصرف بذر 

 لیتر 09911111صرفه جوئي در مصرف سوخت 

 ساعت 511111 در زمانصرفه جوئي 

 بار یا مرحله 494111صرفه جوئي در تردد ماشین آلات 

 4935 سال اهم برنامه های زراعت در 

 ذرت
 توجه ویژه به کیفیت بالای بذور مصرفي  در استان
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 توسعه کشت نشایي ذرت درراستای مصرف بهینه وصرفه جویي در مصرف آب

 محوریت تولید ارقام میان رس و زودرس دراستانبرنامه ریزی در جهت توسعه تولید بذور با 

 برنامه ریزی و احداث مزارع الگویي در جهت نیل به اهداف کشاورزی پایدار

 ضرورت ایجاد تعادل بین هزینه های تولید و قیمت تضمیني محصول 

بدلیل طولاني بودن دوره رشدومصرف بالای آب با توجه به خشکسالي های  519حذف رقم دیرس ذرت 

خیروکاهش ذخایر آبي، وجایگزیني با ارقام زود رس ومیانرس ذرت درراستای پایداری تولید واصلاح ا

 الگویي کشت منطقه

*توسعه کشت ارقام مختلف ذرت در مناطق مختلف با توجه به شرایط اقلیمي جهت شناخت بهتر در 

 خصوص انتخاب ارقام مناسب هرمنطقه 

 حبوبات

 اهي شده استفاده از ارقام اصلاح و گو

 توسعه کشت انتظاری )نخود، عدس(

 استفاده از ارقام مقاوم به خشکي، سرما، بیماریه و آفات 

 جو و نباتات علوفه ای
 هزارتن 111هکتار دیم با تولید   91441هکتار آبي و 55011کشت جو در سطح   -0

 هزار تن 411هکتار با تولید  41111کشت یونجه در سطح  -1

 هکتار 1111و  0111سورگوم و تریتیکاله در منطقه به ترتیب در سطح توسعه کشت  -1

یا انتخاب مشارکتي جو توسط کشاورزان و مقایسه لاین ها و ارقام جدید جو   P.V.Sاجرای طرح  -9

 در منطقه با ارقام رایج

 استان از برنامه ریزی به منظور توزیع بذور جو تولید شده در استان، همچنین ورود ارقام جدید در -4

 سایر استانها همانند جو بهمن و سرارود.

 کلزا و دانه های روغنی
استفاده از تکنولوژی های پیشرفته از طریق همکاری های بین المللي بین سازمان جهاد کشاورزی 

 فارس با کشورهای فرانسه ، آلمان ، آمریکا و استرالیا

 یبرید جایگزیني ارقام پر محصول هیبرید به جای ارقام غیر ه

 استفاده از ارقام زودرس و میان رس کلزا و جایگزیني آن با ارقام دیررس فعلي

 افزایش حاصلخیزی خاک از طریق افزودن بقایای گیاهي زراعت های دانه های روغني به خاک
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 توسعه روش های نوین آبیاری و بهبود کارایي مصرف آن در زراعت دانه های روغني

 هدف کاهش مصرف آب ، سوخت ، زمان و هزینه های تولیدتوسعه کشاورزی حفاظتي با 

 معرفي ارقام پر پتانسیل و مقاوم به تنش های محیطي 

 جایگزیني زراعت های دانه های روغني مقاوم به کم آبي و شوری با زراعت های  با مصرف آب بالا 

 اتخاذ سیاست های حمایتي لازم برای توسعه مکانیزاسیون  و تامین ماشین آلات و ادوات کشت 

 دانه های روغنی
 استفاده گسترده ازهد های مخصوص  برداشت کلزا  به  منظور کاهش ریزش دانه 

 کاهش میزان مصرف بذر کلزا به میزان نصف ارقام  فعلي با استفاده از هیبرید های جدید

 جایگزیني ارقام پر محصول و اصلاح شده کنجد با ارقام محلي

 دستیابي به ارقام مقاوم به ریزش در زراعت  کنجد

 تغذیه بهینه کلزا به منظور افزایش کمي و کیفي محصول 

 پنبه
 توسعه کشت ارقام خارجي پنبه در مناطق مختلف استان-0

    یت مدیریت بقایای گیاهي به منظور کاهش توسعه کشاورزی حفاظتي )کم و بي خاکورزی( با محور -1

 آب مصرفي، افزایش مواد آلي خاک، کاهش شوری، افزایش تولید و افزایش درآمد کشاورز

 توسعه استفاده از روشهای نوین آبیاری، روشهای مختلف کشت با توجه به ارقام مختلف پنبه -1

 از سایر استانهای پنبه خیز فراهم کردن زمینه های بازدید کارشناسان و پنبه کاران -9

 

  31-35سبزی و صیفی استان فارس در سال زراعی   برنامه های اجرايی  محصولات

توسعه کشت نشائي محصولات سبزی و صیفي) نظارت بر تولید و کشت نشاء سالم (در سطح 

 هکتار 09111

 هکتار11111توسعه کشت های زیر پلاستیکي )تونلي(در سطح 

 هکتار94111مالچ های پلاستیکي در مزارع سبزی و صیفي در سطح توسعه استفاده از 

 هکتار  9افزایش تعداد مزارع الگویي کشت داربستي گوجه فرنگي جمعا در سطح 

توسعه سطح زیر کشت محصولات سیب زمیني ،پیاز و گوجه فرنگي تولید زمستانه در مناطق جنوبي 

 هکتار1511استان جمعا در سطح 

 هکتار 11سیب زمیني در سطح ایجاد مزارع بذری 
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 پیگیری اجرایي نمودن  برنامه های اقتصاد مقاومتي محصولات سیب زمیني،پیاز،گوجه فرنگي و هندوانه

 49-44در سال زراعي 

پیگیری اجرایي نمودن  پروژه  تولید محصولات سالم در محصولات سبزی و صیفي استان در سطح 

 49-44هکتار در سال زراعي 04111

 دچغندرقن
 بکارگیری ارقام مقاوم به خشکي در زراعت چغندرقند  -

 توسعه آبیاری نوین )تیپ( در مزارع چغندرقند -

 برنج
 محدود کردن کشت برنج  به ابیاری با ابهای سطحي.

 افزایش کارایي مصرف آب

 سال جاری. %41کاهش سطح برنج به میزان حداقل 

 در مناطقي که تک محصولي هستند. پیگیری وجهي بعنوان نکاشت به کشاورزان برنجکار

 ممنوعیت کشت برنج در زیردست چاههای آب غیر مجاز و مجاز

 کشاورزی حفاظتی
ن به جهت پایداری تولید یکافزایش سطح نخواهیم داشت ل 49-44در کشاورزی حفاظتي در سال 

 برنامه هایي که پایش بیشتری دارند دنبال مي شود.

 داری دائمي بقایا در سطح خاک  مدیریت بقایای گیاهي و نگه

 کاهش هزینه های تولید با اجرای آبیاری تحت فشار

 اجرا و توسعه روشهای مختلف کاشت روی پشته های عریض و بلند دائمي

 طرحهای اولویت دار در زراعت گندم 

رات ابا توجه به محوریت و استراتژیک بودن زراعت گندم جهت دستیابي به تولید پایدار نیازمند اعتب

خاص در خصوص پروژه های بنیادی و پایه در گندم میباشد در این راستا پروژه های ذیل تعریف و 

 مساعدت در تحقق اعتبارات این طرحها مزید امتنان خواهد بود.
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 عنوان پروژه

 مدیریت و برنامه ریزی پروژه های گندم در راستای اقتصاد مقاومتي و برنامه ششم توسعه 

 و برنامه ریزی در ساماندهي بذور) بذور گواهي شده، خود مصرفي ، بهنژادی مشارکتي و تکاملي(مدیریت 

 ومقایسه ارقام مقاوم به تنشهای محیطي موجود(  PVSایجاد مزارع آرماني آبي ) 

 ایجاد مزارع آرماني دیم)تولید بذور سازگار به شرایط و اقلیمهای متفاوت در دیم(

 متناسب نمودن سطح زیر کشت با منابع آبي موجود )الگوی مناسب کشت( برنامه ریزی در جهت

 و دیم مدیریت بقایای گیاهي در مزارع آبي

 مدیریت و برنامه ریزی افزایش حاصلخیزی خاک )کود سبز(

 برنامه ریزی کنترل علفهای هرز سمج مزارع آبي و دیم

 دیم مدیریت و برنامه ریزی در اجرای کشاورزی حفاظتي آبي و

 مدیریت و برنامه ریزی در بذرکاری مزارع آبي و دیم )استفاده از کارنده ها(

 مدیریت و برنامه ریزی در تناوب گندم  آبي و دیم

 گروه های نظارت بر کاشت ، داشت و برداشت

 

رخي بکلیه پروژه های مذکور نیازمند اعتبار و تسهیلات متناسب با هر طرح میباشد )لازم به ذکر است  

از پروژه ها در حال اجراء میباشد ولي اعتبارات آن طي سنوات گذشته تا کنون هر ساله کاهش داشته که 

ودکفائي خ  در طرح محوری گندم )طرح ایجاد نموده است(  این موضوع مشکلاتي را در اجرای طرحها

گردد در نتیجه از زمان  و ارسال نمي  پروژه ها تعریف ولیکن اعتبارات در زمان مناسب تخصیص گندم(

 انجام پروژه ها گذشته و اجرا نمي شود.
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 حفظ نباتات معرفی  بخش 

فراهم آوردن زمینه های لازم به منظور حفظ محصول از گزند عوامل خسارتزا با در نظر گرفتن سطح 

استفاده از ( با IPMزیان اقتصادی و رعایت مسائل زیست محیطي در قالب مدیریت تلفیقي آفات )

متخصصین دولتي و بخش خصوصي با مشارکت  کشاورزان که در نهایت منجر به تولید محصول سبز 

، کنترل آفات و بیماریهای قرنطینه ای در مبادی ورودی از سایر کشورها، مبارزه با  گردد )سالم( مي

به عملکرد در سال در جداول ذیل این بخش میباشد از مهمترین فعالیتهای آفات عمومي  و همگاني، 

 مي پردازیم. 49
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 39در مقايسه با سال  31عملکرد حفظ نباتات سال -46

 49سال  41سال  واحد عنوان طرح

 109110 901141 هکتار نظارت بر کنترل آفات نباتي )آفات و بیماریها( در محصولات زراعي

 909149 419144 هکتار باغي نظارت بر کنترل آفات نباتي )آفات و بیماریها( در محصولات

 411101 119110 هکتار نظارت بر کنترل علفهای هرز در محصولات زراعي

 011914 44144 هکتار نظارت بر کنترل علفهای هرز در محصولات باغي

 94950 41540 هکتار مبارزه با آفات عمومي )جوندگان وملخها(

 041149 041554 هکتار مبارزه با آفات همگاني)سن غلات(

 051111 019919 هکتار اشجار (: محصول سالم -زراعي-مدیریت تلفیقي آفات)گلخانه ای

 490109 944111 هکتار مبارزه زراعي و مکانیکي با آفات زراعي

 191411 154111 هکتار مبارزه زراعي و مکانیکي با آفات باغي

 4141 4101 هکتار مبارزه بیولوژیک با آفات نباتي

 01111 99111 هکتار غیر شیمیایي با آفات نباتيمبارزه 

 019491 001141 تن ضد عفوني بذور

 011111 019549 هکتار مدیریت آفات قرنطینه داخلي

 11111 00199 تن ارائه خدمات ضدعفوني محصولات کشاورزی صادراتي

 09111 10155 تن بازدید وصدور گواهي بهداشت نباتي

 4441 01411 تن محصولات کشاورزی وارداتيبررسي و صدور ترخیص 

 01 1 هکتار های قرنطینه بعد از ورود برروی اندامهای گیاهي وارداتي کنترل

 051111 019919 هکتار استقرار و توسعه شبکه های مراقبت و پیش آگاهي)بخش خصوصي(

 0 0 مورد صدور و تمدید پروانه فعالیت شرکتهای دفع آفات خصوصي

  001 مورد ارزیابي آفت کش هانظارت و 

 01 09 مورد کنترل کیفي آفت کش ها

 09 09 مورد نظارت2 بازدید و نمونه برداری از انسکتاریوم های تولید حشرات مفید

 111 044 مورد نظارت و بازدید از کلینیک های گیاهپزشکي
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 4935فعالیت های شاخص قابل اجرای حفظ نباتات در سال -47

 برنامه های اجرا ئي طرح/ پروژهنام  ردیف

 حجم عملیات

 تعداد/ سطح واحد

1 
تقویت شبکه های مراقبت 

 و پیش آگاهي

 49 ایستگاه تجهیز و اصلاح ایستگاه های هواشناسي تمام خودکار 

 11 ایستگاه توسعه ایستگاه های هواشناسي تمام خودکار جدید

تصاویر ماهواره ای در استفاده از تکنیک های پردازش 

 ردیابي و پیش آگاهي افات وبیماری ها
  

2 
توسعه و تقویت پست 

 های قرنطینه ای

 5 پست ایجاد پست های قرنطینه ای  جدید

 1 مورد واگذاری برخي از امور تصدی گری به بخش خصوصي

3 
ساماندهي و بهبود 

 تکنیک های سمپاشي

معاینه فني بهبود تکنیک های سمپاشي موجود ) طرح 

 سمپاشها(
 1000 دستگاه

 50 دستگاه توسعه تکنیک های جدید سمپاشي

تاسیس شرکت های دفع آفات نباتي به منظور اجرای 

 عملیات سمپاشي مزارع وباغات
 30 شرکت

 5 مورد اجرای طرحهای تحقیقاتي

 2000 نفر روز آموزش بهره برداران وکارشناسان

4 
اجرای برنامه های 

 مدیریت تلفیقي آفات

 140000 هکتار نظارت بر تولید محصول سالم

 292 تعداد پایش باقیمانده سموم وفلزات سنگین در محصولات 

5 
ساماندهي واحد های گیاه 

 پزشکي

 200 واحد ساماندهي فروشگاه های غیر مجاز

 339 واحد اجرای برنامه مانیتورینگ در فروشگاه ها
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 35مديريت حفظ نباتات در سال برنامه های -41

 44سال  واحد شرح عملیات ردیف

 5111 هکتار کنترل زنجره نخیلات ) آفت کلیدی نخیلات( 1

2 

اجرای طرح کنترل تلفیقي آفات 

(IPM و نظارت بر تولید محصول )

 سالم و گواهي شده

 441 نفر روز آموزشي کارشناسان و بهره برداران 

 کشاورزی شناسه دار کردن محصولات
بهره 

 بردار
01111 

3 
مبارزه غیر شیمیائي بر علیه 

 آفات

 01111 هکتار توزیع کارت زرد

 141 هکتار پروتئین هیدرولیزات

 0111 هکتار فرمون ها

 111 هکتار بي تي

 451141 هکتار روشهای زراعي و مکانیکي

 مبارزه بیولوژیک بر علیه آفات  4

 5111 هکتار گوجه فرنگي

 0111 هکتار حبوبات

 411 هکتار پنبه

 1 هکتار ذرت

 مدیریت بیماری موزاءیک انجیر  5

 15111 هکتار ردیابي

 141 نفر روز آموزش کارشناس و بهره بردار

 41111 اصله امحاء و ریشه کني نهال های الوده

 مدیریت بیماری جاروک لیموترش 6

 01111 هکتار ردیابي

 0411 هکتار علیه ناقل بیماریمبارزه بر 

 9411 نفر روز آموزش کارشناس و بهره بردار

 941 اصله امحاء و ریشه کني درختان آلوده

7 
مدیریت آفت پسیل و بیماری 

 گرینینگ مرکبات

 11111 هکتار ردیابي آفت و بیماری

 01411 هکتار مبارزه بر علیه پسیل

 1111 روز نفر آموزش کارشناس و بهره بردار

 11 مورد انجام تست های مولکولي جهت گرینینگ
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 35ادامه برنامه های مديريت حفظ نباتات در سال -41

 44سال  واحد شرح عملیات ردیف

 مدیریت مبارزه با سن غلات 8

 401111 هکتار  ردیابي و پیش آگاهي 

 49411 هکتار سطح مبارزه با سن مادر

 49111 هکتار سطح مبارزه با پوره

9 
اجرای طرح ساماندهي واحد های 

 گیاهپزشکي

 951 فروشگاه نظارت بر فروشندگیها و توزیع سموم

 11 فروشگاه شناسائي فروشندگیهای سموم غیر مجاز

 941 فروشگاه اجرای طرح مانیتورینگ آفت کش ها

 041 فقره صدور پروانه های موقت

10 
مدیریت شبکه های مراقبت و 

 پیش آگاهي

نظارت بر ایستگاههای پیش آگاهي مستقر 

 در شهرستانها

 94 ایستگاه

 1 آفت

 549941 هکتار نظارت شبکه مراقبت و پیش آگاهي

11 
مدیریت مبارزه با آفت مگس 

 میوه مدیترانه ای

 11111 هکتار ردیابي و پیش آگاهي

 511 هکتار مبارزه 

 41111 هکتار مبارزه با آفات عمومي ) جوندگان(   12
 195591 هکتار مبارزه شیمیائي با آفات مزارع  13
 11194 هکتار مبارزه شیمیائي با بیماریهای مزارع  14
 441141 هکتار مبارزه شیمیائي با علفهای هرز مزارع  15
 191111 هکتار مبارزه شیمیائي با آفات باغات  17
 91141 هکتار مبارزه شیمیائي با بیماریها ی باغات  18
 000911 هکتار مبارزه شیمیائي با علفهای هرزباغات  19
 009091 تن ضد عفوني بذور ) تن( 21
 011111 هکتار ردیا بي و کنترل عوامل قرنطینه داخلي  22
 01411 تن بررسي و صدور ترخیص محصولات کشاورزی  23
 04111 تن مجوز ترانزیت محصولات کشا ورزیبررسي و صدور  24
 11111 تن ضد عفوني  محصولات مختلف کشاورزی وارداتي  25

26 
انجام کنترل های قرنطینه ای بعد از ورود بر روی اندامهای کیاهي وارداتي با هدف 

 جلوگیری از ورود آفات و بیماریهای قرنطینه ای
 01 هکتار

 111 مورد در داخل کشور )اصله(  111صدور گواهي بهداشت برای انتقال تهال ،قلمه  27
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 35در سال   برنامه عملیاتی دررابطه با شعارسال) اقتصاد مقاومتی( مديريت حفظ نباتات-43

 شاخص هدف )شرح عملیات( برنامه ملي عنوان پروژه ملي عنوان برنامه ملي

واحد 

اندازه 

 گیری

 عملیات پیش بیني شدهحجم 
جمع 

 کل
سه ماهه 

 اول

سه ماهه 

 دوم

سه ماهه 

 سوم

سه ماهه 

 چهارم

طرح امنیت غذایي و 

تولید محصولات 

 راهبردی

 

تامین داخلي  نهادهای 

مورد نیاز بخش )سم و 

 کود و بذر و نهال(

 

 

نظارت  بر تامین آفت کش 

ها در کارخانجات فرمولاتور 

فروشگاههای و ساماندهي 

 سموم

نظارت بر آفت کش ها در 

 عرصه
 540 040 011 141 141 تن

توسعه و تولید انبوه آفت کش 

های غیر شیمیایي )استفاده 

از تجهیزات مبارزه غیر 

شیمیایي مواد و سموم 

 گیاهي(

 51111 ----- ----- 11111 11111 هکتار

 4111 ----- ----- 1411 0411 هکتار کنترل بیولوژیک آفات

آموزش بهره برداران در زمینه  

 مصرف بهینه سموم
 441 54 54 111 111 روز -نفر 

ساماندهي فروشگاه های غیر 

 مجاز
 111 91 91 91 91 فروشگاه

 114 94 011 011 41 فروشگاه اجرای مونیتورینگ سموم

نظارت بر تامین آفت کش ها 

در کارخانجات سم 

 استان)فرمولاتور(

 1054 195 199 511 511 تن
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 :ونیزاسیبخش مکان یمعرف

 یدار وزارت جهاد کشاورز تیاولو یاز برنامه ها يوزراع يدرسطوح باغ ونیزاسیمکان توسعه    

 يبانک لاتیتسه نیبا تام یآلات کشاورز نیاستفاده از ماش شیافزا یها نهیاست فراهم آوردن زم

است که درسطح  یيتهایازاولو ونیزاسیودرجه مکان بیبا هدف ارتقاء ضر ي وفن یها هورومشا

از کاشت ، داشت  شیمراحل پ ينگاه درتمام نیشود . ا يم یریگیفارس پ ین جهاد کشاورززماسا

، توسعه  یخاک ورز اتیاقل رساندن عملدتلاشها، به ح نیشودکه حاصل ا يوبرداشت دنبال م

از نهاده ها )بذروکود وسم (،  نهیکشت  استفاده به یستمهایس میهمواروکم آب بر ، تنظ ياراض

ها )کاهش  نهیرهزیدرمصرف آب وسا یبهره ور شیات درهرسه مرحله  ، افزایکاهش مدت زمان عمل

 شود يحوزه اشاره م نیدرا یبه اطلاعات وآمار عملکرد "لایذ باشد . يتمام شده ( و... م متیق
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 آمارماشین آلات و ادوات کشاورزی استان فارس-.2

 49سال  شرح / سال نوع ماشین

 تراکتور  

 HP  808 94تراکتور تا 

 HP  23169 94 – 91تراکتور 

 HP   3876 91 – 001تراکتور 

 HP   799 001تراکتور بیش از 

 28652 جمع کل تراکتور  جمع کل تراکتور 

 کمباین

 2864 جاندیر

 32 کلاس

 564 سایر

 3460 جمع جمع کمباین

 480 جمع جمع کمباین برنج

 204 دروگر  خودگردان دروگر  خودگردان

 تیلر

924 HP 167 

524 HP 789 

4HP 1361 

01 HP 1916 

 4233 جمع جمع تیلر

 ادوات خاک ورزی

 296 اسکریپر لیزری

 310 لولر لیزری

 18039 گاوآهن برگرداندار

 2824 گاوآهن قلمي

 786 گاوآهن بشقابي

 374 روتیواتور

 629 روتیواتورباغي

 1265 پادلر برنج

 29 سنگ جمع کن

 14427 دیسک

 253 کلوخ خردکن دوار
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 آمارماشین آلات و ادوات کشاورزی استان فارس-.2

 49سال  شرح / سال نوع ماشین

 ادوات خاک ورزی

 94 زیرشکن

 8626 لولر

 8129 نهرکن

 12035 مرزکش

 5 مرزکش برنج

 873 کولتیواتور مزرعه ای

 513 کولتیواتور  باغي

 74 هرس

 10144 فاروئر

 191 بستر ساز

 130 مته چاله کن

 59 ساقه خرد کن

 1817 چیزل پیلر

 86 سیکلو تیلر

 261 سایر ادوات خاکورزی

 ادوات خاک ورزی وکاشت

 161 کمبینات

خاکورز مرکب ) کم 

 خاکورزی(
950 

کشت مستقیم بي 

 خاکورزی
140 

 399 بذر کار مکانیکي

 117 بذر کار پنو ماتیک

 272 بذرکار غلات آبي 

 285 بذرکار کود کار

بذرکار غلات دیم عمیق 

 کار
1206 

 262 ردیف کار مکانیکي

 1224 ردیف کار پنوماتیک

 148 کودکار ردیفي
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 آمارماشین آلات و ادوات کشاورزی استان فارس-.2

 49سال  شرح / سال نوع ماشین

ادوات 

کاشت و 

 داشت

 11941 کودپاش سانتریفوژ

 56 کودپاش حیواني

 313 سیب زمیني کار نیمه اتوماتیک

 113 سیب زمیني کار اتوماتیک

 590 نشاء کار موتوری

 436 کولتیواتور میان ردیف

 56 هرس باغات

 3983 سمپاش پشت تراکتوری بوم دار

 4294 سمپاش پشت تراکتوری بدون بوم

 190 سمپاش پشت تراکتوری توربیني

ادوات 

کاشت و 

 داشت

 507 سمپاش میکرونر تراکتوری 

 13257 سمپاش پشتي موتوری

 3067 سمپاش زنبه ای و فرغوني

 1625 سایر

ادوات 

برداشت 

وپس از 

 برداشت

 204 خودگرداندروگر  

 1528 موور بشقابي

 119 موور شانه ای

 1705 ریک

 637 بیلر مکعبي

 6 بیلر استوانه ای

 26 چاپر خودگردان

 81 چاپر یک ردیفه پشت تراکتوری

 446 چاپر دو ردیفه

 434 شیکر موتوری

 299 شیکر پشت تراکتوری

 362 سیب زمیني کن

 340 چغندر کن

 5737 پشت تراکتوری دو چرختریلر 

 3158 تریلر پشت تراکتوری چهار چرخ

 703 هد برداشت ذرت

 1 هد برداشت آفتابگردان
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 آمارماشین آلات و ادوات کشاورزی استان فارس-.2

 

 49سال  شرح / سال نوع ماشین

ادوات برداشت وپس از  

 برداشت

 53 هد برداشت کلزا

خرمنکوب غلات و 

 حبوبات ساده
1894 

خرمنکوب غلات و 

 حبوبات با بوجاری
825 

 13 کمباین چغندر قند

 44 انواع بوجار

 78 پوست کن برنج

 74 سفید کن برنج

 79 انواع خشک کن

 80 سایر ادوات برداشت

 ماخذ: اداره امور فناوریهای مکانیزه کشاورزی سازمان                               
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:بخش آب وخاک یمعرف   

نابع ، م نیا داربهیبدون نگاه پا .شود  يم تیریمد؛ بخش  نیآب وخاک درا يعنی دیتول ياصل منابع

 یيناربیوز ارمهمیبس یهابخش برنامه  نیلذا درا ستیمقدورن یرونق وتداوم کشاورز یبرا یا ندهیآ

ت ی، توسعه سطوح )درصورت عدم محدود دیتول یها نهی، کاهش هز دیبخش با هدف تداوم تول

وار، ناهم ي)اراض شوند يوارد م دیبه چرخه تول ياتیکه با انجام عمل یيمنابع (، استفاده از عرصه ها

ف معر یاقدامات توسعه منابع آب وپهنه بند نینامتعارف و...( در دست اجراست حاصل ا يمنابع آب

 ياراض یزونوسازی، تجه دیوجد نینو یروشها وزارت متبوع ( با استفاده از يآن )دغدغه اصل

وات ومرمت قن ایدولت ( ، اح ژهیو یتحت فشار)باکمکها یاری، توسعه آب یاریآب یوتوسعه شبکه ها

 .شود ياشاره م 49وعملکرد درسال  یبه اطلاعات آمار "لایباشدکه ذ يو ... م
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 31عملکرد امور زير بنايی آب و خاک در سال -24

 واحد  عنوان 
حجم عملیات 

 41سال 

حجم عملیات 

 49سال 

 091 420 هکتار  احداث وبهسازی کانالهای آبیاری عمومي 

 0911 1510 هکتار  احداث شبکه های آبیاری وزهکشي 

 44 36 رشته  احیا ء و مرمت ولایروبي قنوات 

 1 337 هکتار  تجهیز ویکپارچه سازی اراضي سنتي 

 01114 13270 هکتار  اجرای سیستم آبیاری تحت فشار 

 121 0.5 میلیون متر مکعب  مطالعه واجرای طرحهای کوچک تامین آب 

 091 100 هکتار  پوشش انهار سنتي 

 191 700 هکتار  احداث جاده دسترسي بین مزارع 

 1111 731 هکتار  تجهیز و نوسازی اراضي  حوضه موند 

 سازمان ومهندسي وامورفني وخاک ماخذ: مدیریت آب   

 31وخاک در سال  فعالیتهای شاخص آب-22

 49حجم عملیات سال  واحد عنوان

 091 هکتار احداث وبهسازی کانالهای آبیاری عمومي

 0911 هکتار احداث شبکه های آبیاری وزهکشي

 44 رشته احیا ء و مرمت ولایروبي قنوات

 1 هکتار سازی اراضي سنتيتجهیز ویکپارچه 

 01114 هکتار اجرای سیستم آبیاری تحت فشار

 121 میلیون متر مکعب مطالعه واجرای طرحهای کوچک تامین آب

 091 هکتار پوشش انهار سنتي

 191 هکتار احداث جاده دسترسي بین مزارع

 1111 هکتار تجهیز و نوسازی اراضي  حوضه موند
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 31سال  خاکفعالیتهای شاخص آب و 

  اثر بخشی تسطیح دقیق در کاهش مصرف آب و سوخت در استان

هکتار انجام شده است که با توجه به افزایش  119111تسطیح دقیق اراضي زراعي معادل 

بهره وری آب در اراضي تسطیح شده، مصرف آب نسبت به اراضي سنتي و ناهموار، به میزان  14%

مترمکعب( صرفه جوئي نموده و در  1411متر مکعب آب در سال، )به ازاء هر هکتار   11/111/451

لیتر به منظور استحصال آب از چاه صرفه جوئي نماییم  111/411/19مصرف سوخت نیز به میزان 

  صرفه جوئي های سوخت حاصل از عدم تردد ماشین آلات نیز لحاظ نگردیده.
 

بیاری )کانال های بزرگ( در کاهش مصرف آب و سوخت اثر بخشی پوشش کانال های عمومی آ

  در استان

 

کیلومتر انجام شده است که با توجه به  1991پوشش کانال های بزرگ تا کنون معادل 

بهره وری کانال های بتني در انتقال آب نسبت به کانال های سنتي و صرفه جوئي  %14افزایش 

تا  99کانال در سال، توانسته ایم طي سال های  متر مکعب آب به ازاء پوشش هر کیلومتر 44111

مترمکعب آب صرفه جوئي نموده و با پوشش این مقدار کانال در مصرف  111/911/011کنون معادل

  لیتر صرفه جوئي نماییم.  110/004/91سوخت نیز به میزان 

 

 شاثر بخشی پوشش شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی )کانال های کوچک و متوسط( در کاه

  مصرف آب و سوخت

کیلومتر انجام شده که با توجه به افزایش بهره  449پوشش شبکه های فرعي از به میزان 

متر  14111و کاهش مصرف آب به ازاء احداث هر کیلومتر کانال فرعي به میزان  %14وری به میزان 

وئي شده تا کنون صرفه ج 99متر مکعب آب طي سال  111/141/04مکعب در سال، مقداری معادل

 لیتر است. 411/011/1که سوخت صرفه جوئي شده در اثر اجرای این طرح ها معادل 
 

  اثر بخشی انتقال آب بوسیله لوله  در کاهش مصرف آب و سوخت در استان

تبخیر و  %011انتقال آب بوسیله لوله ضمن افزایش سرعت حرکت و انتقال آب و کاهش 

تغییر کیفیت آب و جلوگیری از فرسایش های معمول و تغییرات کمتر دمای آب، بهترین و 

 04549میزان  0195مناسبترین روش انتقال آب از منبع به مزرعه است در این رابطه از سال 

ا ب کیلومتر انواع لوله به منظور انتقال آب از منبع به مزرعه برای کشاورزان نصب و تحویل گردیده.

و در نظر  %44توسط کانال های سنتي به  %14توجه به افزایش راندمان انتقال آب توسط لوله از 
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افزایش راندمان بهره وری، از آنجا که به ازاء جایگزیني هر کیلومتر لوله در سال  %41گرفتن بیش از 

نون بر متر مکعب آب تا ک 111/411/999متر مکعب آب صرفه جوئي مي شود، در مجموع  94111

اثر اجرای طرح های انتقال آب بوسیله لوله صرفه جوئي شده و به ازاء این صرفه جوئي، از مصرف 

  لیتر سوخت نیز جلوگیری گردیده. 111/591/055
 

 قنوات

درحال حاضر قنات یکي از منابع مهم تامین آب کشاورزی محسوب مي گردد بنابراین حفظ 

رشته قنات فعال داشته  1054استان فارس درمجموع  وحراست آن از اهمیت خاص برخوردار است

هزار هکتار  011لیتر درثانیه و سطح زیرکشت حدود 4/09که میانگین آبدهي هر قنات حدود

هزار لیتر درثانیه که دریک  99هزار نفر وهمچنین  آبدهي تمامي قنات ها  41باتعداد بهره برداران 

. اولویت پروژه ها براساس میزان خودیاری مردمي میلیون مترمکعب آبدهي دارند 0154سال حدود 

ونیمه تمام بودن آنها که این دوره سیاست کلي خود را درهمین مبنا تهیه وتنظیم نموده است 

مستحضرید طي سالیانه گذشته اعتبارات چنداني به استان فارس تخصیص پیدا نکرده ولي با برنامه 

ین اعتبارات کم به نحو احسن استفاده شده که از ریزی های انجام شده تصمیم گرفته شده از هم

رشته قنات را با طولي  141میلیون ریال توانستیم   15591با اعتباری معادل  94تا سال  90سال 

 غذای کشور دراستان فارس تولید مي شود. %01کیلومتر مرمت وبازسازی نماییم حدود  41معادل 

اقتصادی کشور ، نحوه بهره برداری از پتانسیل های موجود از مسائل مهم در روند توسعه ملي ورشد 

منابع آب منجمله درکشاورزی است وباتوجه به اینکه سرمایه گذاری مرمت وبازسازی قنات مي 

تواند آنها را نسبت به سایر تاسیسات آبي بیشتر کرد که یکي از مزایای آن هزینه تمام شده آب 

حصال آب براساس توازن طبیعي لایه های آبدهي صورت قنات نسبت به چاه ارزان تر است واست

مي گیرد ومتناسب با بیلان آبي منطقه مي باشد که این عمل مانع از افت سطح ایستابي در لایه های 

 آبدهي درناحیه مي گردد.

 

 بهینه سازی مصرف آب  

 اد ساماندهي تشکل های آب بران وعضویت در آن ایجفعال شدن کارگزوه استاني ،  -

 فعال شدن شورای حفاظت آب استان در استانداری وشرکت فعال در جلسات . -

 شروع به کار طرح احیاء وتعادل بخشي منابع زیرزمیني  -

 تشکیل کمیته فني به روز رساني شند ملي الگوی مصرف آب کشاورزی  -
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 سامانه های نوين آبیاری 

پروژه آبیاری تحت فشار انجام  0001 هکتار در سطح 01114از ابتدای سال تا کنون بالغ بر

 شده و صورت جلسه پایان کار آنها صادر گردیده است.

هکتار طرح دفترچه مطالعه و طراحي تهیه و مورد  11191پروژه بالغ بر   1119همچنین برای تعداد 

 تایید دستگاه نظارت قرار گرفته است.

لیون ریال در موافقت نامه منظور گردیده می 0195111در زمینه اعتبارات کل اعتبارات مصوب استان 

 5میلیون ریال به استان تخصیص داده شده که از این میزان ، کل اعتبار فصل  111111که مبلغ 

)اجرایي( به صورت هزینه کرد از طریق قرارداد عاملیت با صندوق حمایت و بانک کشاورزی ابلاغ 

 گردیده است .

)مطالعه( قرار داد ها در سه حوزه نظارت بر اجرا، نظارت بر طراحي و نظارت  0از محل اعتبارات فصل

بر بهره برداری پیشرفت فیزیکي قابل ملاحظه ای داشته است. تعداد قراردادهای منعقد شده فصل 

 میلیون ریال مي باشد.  11411قرارداد با مبلغ  4مطالعه  

طرح ثبت نام و  4911انه تحت وب آبیاری تحت فشار تا کنون بالغ بر پروژه های ثبت نامي در سام

 پرونده تشکیل پرونده شده اند. 9494از این میزان 
 

 وخاک آب 35 سال برنامه

  هکتار14909 فشار تحت آبیاری سیستم اجرای 

  هکتار سنتي 9411 اراضي ونوسازی تجهیز

  هکتار1915  وزهکشي آبیاری های شبکه احداث

 رشته111 قنوات ولایروبي مرمت و ء احیا
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 صنايع کشاورزی:معرفی 

 

تکمیلي کشاورزی به صنایعي اطلاق مي شود که با کمک آن مي توان بخشي از -صنایع تبدیلي

ن دیب رگیری  روش های فیزیکي وشیمیایي تغییر وضع داده وکاباغي را با بمحصولات زراعي و 

از   تر نمود ودر مجموع محصولات را بیشتر و مصرف وعرضه آن را ، مناسبوسیله ماندگاری این 

طریق این نوع صنایع ارزش اقتصادی محصولات را بالاتر برد و یا صنایعي که فرآورده های کشاورزی 

ر د و یا آماده مصرف مي سازد را صنایع تبدیلي مي نامند.  نیمه ساخته  تبدیل به مواد و کالای را

تولیدات بخش کشاورزی وارد چرخه صنایع تبدیلي و تکمیلي و % 91سعه یافته تا کشورهای تو

ضایعات محصولات  کشاورزی وجود  %11نهایتا صادرات میگردد. به ویژه در کشور ما که تا حدود 

بخش  داتیتولدارد، توسعه این صنایع از حلقه های بسیارمهم زنجیره ارزش تلقي مي شود. 

در حال حاضر سازمان جهاد  زانیم نیتن است که از ا ونیلیم 01الغ بر استان فارس ب یکشاورز

تن  ونیلیم 1/1بالغ بر  ده،یرس یواحد به بهره بردار 401 س،یجواز تاس 0115با صدور  یکشاورز

 شیواحدها ب نیاانجام گرفته توسط  یگذار هیسرما زانی. میکندم یرا فراور یاز مواد خام کشاورز

 باشد. ينفر م1911 جادشدهیو اشتغال ا الیر اردیلیم 1441از 

 

 



  ------------------------------ 4931آمارنامه بخش کشاورزی استان فارس درسال 

62 

 

 4931دستاوردهای مديريت صنايع کشاورزی در سال 

 تن 01111  میزان صادرات محصولات صنایع تبدیلي استان:

 میلیون دلار  14/  1ارزش صادرات: 

اشتغال هزار تن با  041هزار تن و جذب ماده خام  045عدد با ظرفیت  10تعداد جوازهای صادر شده : 

 میلیارد ریال0115نفر و سرمایه گذاری  119

)رتبه هزار تن  114هزار تن و جذب ماده خام 119عدد با ظرفیت  91تعداد پروانه بهره برداری: 

)رتبه میلیارد ریال0044و سرمایه گذاری  )رتبه سوم در کشور(نفر 194با اشتغال  پنجم در کشور(

 سوم در کشور(

 

 4931صنايع کشاورزی در سال  شاخصفعالیتهای 

ه یکي از وظایف مدیریت صنایع کشاورزی معرفي متقاضیان ک لازم به توضیح است از آنجایي

سرمایه گذاری جهت استفاده از تسهیلات بانکي است، در چند سال اخیر بررسي های کارشناسي 

 ده از تسهیلاتکامل به خصوص از تکنولوژی های معرفي شده توسط واحدهای صنعتي جهت استفا

بانکي صورت گرفته است و تلاش گردیده اولویت معرفي تسهیلات برای واحدهایي باشد که علاوه 

بر تامین نیاز استان در فراوری محصولات کشاورزی با رویکرد استفاده از تکنولوژی های نوین اقدام 

 به تهیه ماشین آلات نموده باشند.عمده فعالیتهای شاخص شامل:

 ني کتابچه استراتژی توسعه صنایع تبدیلي استان و ارسال ان به شهرستانهابه روز رسا .0

 تدوین استراتزی توسعه سردخانه ها و تهیه نیازسنجي آن در استان .1

 تهیه لیست کارخانجات سازنده تجهیزات و ماشین الات صنایع کشور  .1



  ------------------------------ 4931آمارنامه بخش کشاورزی استان فارس درسال 

63 

 

ارت حت نظتهیه فایل تفکیک محصولي پروانه های بهره برداری واحدهای صنایع تیدیلي ت .9

 سازمان جهاد کشاورزی

 هزار تن محصولات  کشاورزی در سال جاری 111افزایش فرآوری بیش از  .4

 تشکیل کمیته بهره وری در حوزه صنایع تبدیلي .1

تشکیل مستمر جلسات کمیته بهره وری و تعیین شاخص های بهره وری در حوزه صنایع  .5

 کشاورزی

 44تا  44فرهنگي کشور برای سالهای  پیشنهاد برنامه ششم توسعه اقتصادی،اجتماعي و .9

 تعیین تعهدات اشتغال در شهرستانها و ارائه به معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی  .4

 در صدی  اشتغال در حوزه صنایع کشاورزی 95تحقق  .01

اقدامات لازم در خصوص انتقال پروانه های بهره داران از سازمان صنعت ، معدن و تجارت   .00

کد آیسیک به سازمان جهاد  144اورزی طبق قانون تمرکز و ملحق شدن به سازمان جهاد کش

 کشاورزی

 و اعلام آن به دفتر مرکزی جهت تایید 0149تعیین اولویتهای سرمایه گذاری  .01

عضویت در کارگروه ستاد تسهیل استان ، شرکت فعالانه در جلسات وپیگیری رفع موانع  .01

 سرمایه گذاری در بخش صنایع 

 گیری برخي از انها واحدهای صنعتي در کل استان و پيبررسي مشکلات  .09

 نهاد نیاز کارشناسان جهت ارتقا فني آپیگیری برگزاری کلاسهای آموزشي مور .04

برگزاری جلسه کارشناسان صنایع غذایي شهرستانها جهت بررسي مشکلات این حوزه و  .01

 ارائه مطالب فني به روز در این جلسه

 بررسي پیشرفت فیزیکي طرحها در کل استان   .05
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همکاری با گروه ارزیاب وزارتخانه با هماهنگي مدیریت ارزیابي سازمان و تهیه اطلاعات  .09

 مورد نیاز آنها طبق جداول ارسالي 

 های مختلف شرکت در افتتاح طرحها در مناسبت .04

ی بخش صنایع ایجاد مکاتبه با صندوق توسعه ملي مبني بر تامین اعتبارات مورد نیاز )در .11

 میلیارد تومان( 41میلیارد تومان و در سرمایه در گردش  054

هماهنگي با سازمان صنعت ، معدن و تجارت جهت تامین سوخت واحدهای فعال و بدون  .10

 گاز

 4931تا   4932دستاوردهای مديريت صنايع کشاورزی از سال 

هزار تن با  410ن و جذب ماده خام هزار ت 594عدد با ظرفیت  194تعداد جوازهای صادر شده : 

 میلیارد ریال1911نفر و سرمایه گذاری  1195اشتغال 

هزار تن با اشتغال  994هزار تن و جذب ماده خام  155عدد با ظرفیت 44تعداد پروانه بهره برداری: 

 میلیارد ریال 0141نفر و سرمایه گذاری 414
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 31 و 39 های سال در - کشاورزی صنايع واحدهای وضعیت مقايسه-29

 نوع فعالیت نوع صنعت

1393 1394 

جواز 

 تاسیس

واحدهای به 

تولید 

 رسیده

جواز 

 تاسیس

واحدهای به 

تولید 

 رسیده

ي
اغ

ي ب
دیل

تب
ع 

نای
ص

 

 90 05 91 05 تعداد )فقره(

 000 100 005 9915 سرمایه ثابت )میلیارد ریال(

 990 309 300 090 اشتغال )نفر(

 09 91 90 91 )هزار تن( ظرفیت اسمي

 01 10 91 19 جذب ماده خام )هزار تن(

ي 
دیل

تب
ع 

نای
ص

ي
دام

 

 1 93 91 31 تعداد )فقره(

 000 001 301 010 سرمایه ثابت )میلیارد ریال(

 099 300 350 039 اشتغال )نفر(

 950 00 933 951 ظرفیت اسمي )هزار تن(

 999 03 900 990 جذب ماده خام )هزار تن(

ي 
دیل

تب
ع 

نای
ص

ي
اع

زر
 

 99 91 90 39 تعداد )فقره(

 091 901 900 001 سرمایه ثابت )میلیارد ریال(

 911 905 990 300 اشتغال )نفر(

 93 33 39 93 ظرفیت اسمي )هزار تن(

 15 31 00 10 جذب ماده خام )هزار تن(

ي 
دیل

تب
ع 

نای
ص

ي
لات

شی
 

 9 9 5 9 تعداد )فقره(

 00 99 5 1 )میلیارد ریال(سرمایه ثابت 

 90 1 5 1 اشتغال )نفر(

 90 93 5 3 ظرفیت اسمي )هزار تن(

 91 99 5 0 جذب ماده خام )هزار تن(
ل

ع ک
جم

 

 05 99 05 959 تعداد )فقره(

 9911 9099 133 9100 سرمایه ثابت )میلیارد ریال(

 911 900 095 9953 اشتغال )نفر(

 331 909 399 309 ظرفیت اسمي )هزار تن(

 391 913 300 311 جذب ماده خام )هزار تن(
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 41.1پیش بینی وضعیت صنايع تبديلی در افق -21

 

 

 واحدهای صنايع تبديلی بخش کشاورزی -جواز تاسیس صادره -25

 
 

 تعداد گروه مقطع زماني
 ظرفیت 

 )هزار تن(

 سرمایه 

 )میلیارد ریال(

اشتغال 

 )نفر(

 0141سال 

 090 9915 91 05 باغي

دام و 

 طیور
29 107 395 326 

 253 359 72 27 زراعي

 8 9 2 1 شیلات

 1102 1943 250 107 جمع

 0149سال 

 309 100 91 05 باغي

دام و 

 طیور
12 44 349 255 

 140 158 22 18 زراعي

 8 16 12 1 شیلات

 634 1367 157 61 جمع

 

      

 تعداد صنایع تبدیلي
میزان تولید 

 )تن(

میزان جذب ماده 

  خام)تن(

ظرفیت ایجاد 

 اشتغال )نفر(

 تسهیلات مورد نیاز

 )میلیون ریال( 

 درگردش ثابت دائم

 3095999 0195555 0150 359105305155 950005055 000 زراعي

 9195555 0155955 0090 9995305155 9905155 391 باغي

 9005000 3155555 0055 350135555155 951055555 355 دام و شیلات
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 واحدهای صنايع تبديلی بخش کشاورزی -واحدهای به تولید رسیده -26
 

 تعداد گروه مقطع زماني
 ظرفیت 

 )هزار تن(

 سرمایه

 )میلیارد ریال( 

اشتغال 

 )نفر(

 0141سال 

 253 429 63 19 باغي

 203 249 121 18 دام و طیور

 114 143 26 13 زراعي

 0 0 0 0 شیلات

 570 821 210 50 جمع

 0149سال 

 115 345 46 13 باغي

 361 333 105 9 دام و طیور

 198 468 62 17 زراعي

 15 53 15 1 شیلات

 689 1199 228 40 جمع
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 (جديد واحدهای ايجاد) کشاورزی صنايع مديريت 4935 سال برنامه -27

 گروه

 (49وضعیت موجود )تا پایان 

تعداد 

 واحد

میزان فرآوری 

 )هزارتن(

جذب ماده 

 خام )هزارتن(

سرمایه 

گذاری 

)میلیارد 

 ریال(

اشتغال 

 )نفر(

 1677 1393 450 373 141 باغي

 2046 1356 1088 994 97 دام، طیور و شیلات

 2966 1488 1540 1173 279 زراعي

 6689 4237 3078 2540 517 جمع

 گروه

(44برنامه )سال پیش بیني افزایش میان   

تعداد 

 واحد

میزان فرآوری 

 )هزارتن(

جذب ماده 

 خام )هزارتن(

سرمایه 

گذاری 

)میلیارد 

 ریال(

اشتغال 

 )نفر(

 112 207 23 20 11 باغي

 85 170 26 22 8 دام، طیور و شیلات

 80 150 24 20 8 زراعي

 277 527 73 62 27 جمع
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 معرفی  امور دام  و طیور

، وظیفه مندی اصلي بخش کشاورزی تامین امنیت غذایي است که بخش مهمي از آن  0919در افق 

تولید کمي و کیفي مواد پروتئیني شامل گوشت قرمز، گوشت مرغ آبزیان، تخم مرغ، عسل و شیر 

مي باشد . با توجه به ساختار بخشي از این تولیدات که در مناطق روستایي به نتیجه میرسد، لذا 

اشتغال در این مناطق نیز بسیار حائز اهمیت است. توجه به حفظ ساختارهای تولید بومي در  بحث

ایجاد زمینه های توسعه صنعتي تولید این مواد وتامین  تولیدکنندگان وکنار آموزش و راهنمائي 

پروتئین مورد نیاز کشور، از وظایفي است که توسط معاونت بهبود تولیدات دامي پیگیری مي شود 

، تامین زیرساخت ها، تامین تسهیلات لازم برای سرمایه گذاری، هدایت بازار وتنظیم قیمت ها، 

اجرای پروژه های اصلاح نژاد وتلقیح مصنوعي  وبهبود تولید، بهبود ضریب تبدیل در تولید مرغ، 

این بخش  اجرای اتوماسیون در مرغداری ها، راه اندازی زنجیره های تولید، و.... نیز از برنامه های

حاصل این اقدامات کسب رتبه دوم در تولید گوشت قرمز در کشور است، لذا ذیلاً به آمار .مي باشد

 پرداخته مي شود 49و اطلاعات عملکردی این بخش در سال 

 

 

 

 

 

 

 



  ------------------------------ 4931آمارنامه بخش کشاورزی استان فارس درسال 

70 

 

 یو شاهد ارتقاء رتبه ها را دارا بودهکشور  دومگوشت قرمز رتبه  یدتول استان فارس در

تخم  ( وپنجم(، عسل )رتبه ششممرغ )رتبه  ید(، تولپنجم به چهارمرتبه ز ا) یرش یداستان در تول

 هستیم. 0149در سال (هشتممرغ )رتبه 

 4931تولید و مقايسه محصولات دامی استان فارس با کشور در سال -21
 واحد: هزار تن

 شیر خام شرح
گوشت 

 قرمز

گوشت 

 مرغ

تخم 

 مرغ
 جمع کل عسل

 51529 421 1929 01129 10204 41425 میزان تولید فارس

 0115129 5521 410 101124 911 4091 تولید کشور

 5.9 6.7 4.2 6.4 7.6 5.8 درصد تولید فارس به کشور

 ماخذ: معاونت بهبود تولیدات دامي وزارت جهادکشاورزی
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 راس.نفربه تفکیک شهرستان             4931آمار جمعیت دامی استان فارس در سال -23

 شهرستان
گوسفند و 

 بره
 بز و بزغاله

 هگاو وگوسال

 شتر گاومیش

 بومي آمیخته اصیل

 037 7 2222 2020 0007 220722 222222 اباده

 7 7 227 0234 402 24327 23422 ارسنجان

 7 7 222 0222 402 81422 22407 استهبان

 7 7 3022 2427 2223 22422 332224 اقلید

 7 7 4022 2322 2200 22224 023200 بوانات

 7 7 243 0202 202 32320 22322 پاسارگاد

 032 7 4327 2222 2222 272200 07222 جهرم

 7 22 4002 2042 2202 22244 077223 خرمبید

 7 7 024 0002 242 44222 02022 خنج

 007 7 442 0724 307 27237 22232 خرامه

 002 7 3222 2030 2273 320222 040022 داراب

 7 7 0272 3222 0247 23300 02274 رستم

 347 7 0722 2303 037 033200 22222 زرین دشت

 7 7 07307 22222 0722 22200 037220 سپیدان

 7 7 0302 3722 244 20420 22230 سروستان

 222 94 00222 32420 00242 200072 277202 شیراز

 027 7 024 0042 230 022322 022277 فسا

 7 7 2232 4202 0232 272020 023222 فیروزاباد

 7 7 0037 3242 0022 230232 072220 فراشبند

 247 7 242 0224 220 032222 02270 قیرکارزین

 7 22 2740 03440 4047 324237 222422 کازرون

 00 7 2324 02204 2042 22042 27002 کوار

 022 7 320 200 223 42230 02773 گراش

 300 7 0302 3722 242 022220 24232 لارستان

 003 7 202 2002 207 07242 02240 لامرد

 7 7 02232 30437 00230 227004 240220 مرودشت

 7 7 3202 0022 2274 327222 300333 ممسني

 20 7 227 0230 402 07223 2022 مهر

 7 7 227 0020 322 223224 024000 ني ریز

 2477 270 072742 222220 22222 4702273 3222322 فارس

 ماخذ: معاونت امور دام سازمان
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 واحد:تن        4931سال  فارس در استان وطیور دام ی ها فرآورده تولید-.9

گوشت مرغ  شیر گوشت قرمز شهرستان

گوشتي 

وسایر 

 ماکیان

 کل عسل تخم مرغ صنعتي

 99104 324 203 02220 22422 2200 اباده

 9911 42 7 2230 4022 0222 ارسنجان

 4414 32 7 222 0222 223 استهبان

 19945 340 232 223 02220 3322 اقلید

 4415 043 7 323 0023 2342 بوانات

 9005 22 222 222 2220 072 پاسارگاد

 91044 424 0303 04330 20272 2200 جهرم

 5514 32 222 2024 4222 442 خرمبید

 4559 7 7 222 3702 2074 خنج

 04159 24 7 4072 02272 2447 خرامه

 19415 272 7 2204 02204 3072 داراب

 4415 003 7 322 2020 222 رستم

 01149 2 7 0033 0220 0202 زرین دشت

 59195 002 20722 0220 42222 3323 سپیدان

 00544 07 222 2000 0420 0203 سروستان

 001411 470 0022 22030 02272 4207 شیراز

 14111 070 7 2202 27247 2232 فسا

 09544 222 7 0322 07203 0222 فیروزاباد

 01145 020 7 2002 2332 2422 فراشبند

 5494 22 7 27 2202 0227 قیرکارزین

 90115 202 7 0220 20227 2442 کازرون

 95145 32 3022 2722 30022 0202 کوار

 1511 7 7 240 2202 243 گراش

 10911 00 242 2322 02322 2702 لارستان

 9191 0 222 3072 4723 222 لامرد

 014049 022 0244 07242 22204 3232 مرودشت

 11594 422 7 3400 02227 2222 ممسني

 9140 2 7 322 3434 227 مهر

 11111 043 222 2022 07023 3202 ني ریز

 515541 2222 32272 032277 222072 20027 کل 
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 4931ی در سال دام یداتشاخص تول یها یتفعال

 های دوم در تولید گوشت قرمز،  ارتقاء رتبه تولید شیر  از پنجم به چهارم راه کسب مقام

 اندازی و عملیاتي کردن سامانه کارت شیر استان و افتتاح آن توسط وزیر محترم جهاد کشاورزی

  )در واحد های داميپیگیری جهت راه اندازی طرح الگویي، آموزشي ترویجي)طرح امید 

  0149تا پایان سال  0141رأس دام سبک از شهریور 911111صادرات بیش از 

 مرتبط  یعدام و صنا یتعامل سازنده با تشکل ها 

 فعال نمودن اتاق گفتمان صنعت دام استان 

  اجرای طرح ژنومیک اسب به منظور ثبت جهاني نژاد دره شوری 

 دادی از شهرستانهای  استانترویج نژاد دو منظوره گاو سمینتال درتع 

 )ترویج نژاد  های دو منظوره)گوسفندرومانف و بز سانن 

  تکمیل آزمایشگاه تعیین در صد چربي، سوماتیک سل، پروتئین و اوره شیر  در راستای

 ارتقاء سلامت شیر

  تهیه تجهیزات آزمایشگاه خوراک دام و طیور 

 تبط دراتـاق گفتمـان صـنعت تعامل سازنده بـا تشـکل هـای دام و طیـور و صـنایع مـر

 دام و طیور استان

 پیگیری راه اندازی سه زنجیره تولید شیر و گوشت در استان 

 تکمیل بخشي از زیرساختهای مجتمع های دامي 

  واگذاری مرکزاصـلاح نـژاد جنـوب کشـور بـه شـرکت نهـاده هـای دامـي جاهـد برابـر

 قانون اساسي 99اصل 

  برداران دام و طیورتوزیع نهاده های مدت دار بین  بهره 

 راه اندازی سامانه سبوس در استان و توزیع  آن بین تشکلها 

  ــت ــا تهیــه برنامــه هــای مقــدماتي جه اســتاندارد ســازی و تولیــد محصــول ســالم ب

ایجادزیر ساختهای لـازم و ارایـه بـه اداره کـل اسـتاندارد و اتـاق صـنعت و معـدن ، تجـارت و 

 کشاورزی فارس
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 مور دام و طیورا 4935برنامه های سال 

درجهت تحقق بخشیدن به منویات مقام معظم رهبری و در  برنامه های اقتصاد مقاومتی: -0

که سال اقتصاد مقاومتي اقدام و عمل مي باشد، فهرست تمامي عملیات  0144راستای شعار سال 

ر امومد نظر این طرح در مدیریت اموردام در زیر بخش های مختلف تدوین و به عنوان بستر تمامي 

 در حال انجام است.

این طرح که مبتني بر ایجاد سایت هایي الگویي متشکل از واحدهای تولیدی  طرح امید : -1

دامي مشابه از چند روستای همجوار مي باشد که تمامي فن آوریهای نوین بدست آمده توسط 

ان الا رفتن میزکارشناسان، مروجین و محققین در آنها اجرا و با کاستن از هزینه های تولید سبب ب

بهره وری در این واحدها و در نهایت با تسری دادن نتایج بدست آمده به سایر بهره برداران در 

 شهرستان ها خواهد انجامید.

این عملیات بابهینه کردن امکاناتي نیر  عملیات بهسازی و نوسازی در واحد های دامی روستايی: -1

دها کمک به افزایش کمیت و کیفیت محصولات ساختمان و تأسیسات با بهداشتي نمودن این واح

 تولیدی این واحد ها مي کند.

در قالب این طرح توسعه گاو نژاد سیمنتال قرار  اصلاح نژاد ومعرفی نژادهای سبک و سنگین: -9

دارد که با دارا بودن خصوصیاتي ازجمله تنوع در تولید و قدرت سازگاری بیشتر با شرایط کشور 

 ناسبي داشته باشد.انتظار مي رود تولید م
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 معرفی بخش شیلات :

تامین گوشت سفید در حوزه تولیدات آبزی پروری از رسالت های دیگر وزارت جهادکشاورزی         

است که علاوه برهفت استان ساحلي کشور، در سایر استان های داخلي نیز این مهم پیگیری مي 

با شود. فعالیت ها نیز در زمینه مزارع گرم آبي، مزارع سردآبي، ماهیان خاویاری، ماهیان زینتي 

بکارگیری روش هایي نظیر ایجاد مزارع جدید، افزایش ظرفیت مزارع موجود، توسعه مکانیزاسیون 

در مزارع، توسعه پرورش گونه های جدید در آب های شور و لب شور استان، توسعه پروش ماهي 

 تتوام با کشاورزی، توسعه استفاده از تجهیزات نوین و... از اموری است که در دست اجرای مدیری

 :مي پردازیم 49ذیلًا به آمار و اطلاعات عملکردی این بخش در سال  شیلات استان است.
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 وضعیت تولید آبزيان در آبهای داخلی استان -94

 واحد شرح
عملکرد 

 0141سال

 عملکرد 

 0149سال

 مزارع گرم آبي

 984 856 مزرعه تعداد

 1200 650 تن میزان تولید

 مزارع سردابي

 128 109 مزرعه تعداد)مزارع فعال منفرد(

 8500.3 8237.2 تن میزان تولید

 منابع آبي طبیعي و نیمه طبیعي

 12 12 . تعداد 

 350 304 تن میزان تولید

 تولید ماهیان خاویاری

 315 100 کیلوگرم خاویار

 65 50 تن میزان تولید گوشت

 10115/30 9241/20 تن جمع تولید

 ماهیان زینتيمزارع پرورش 

 20 19 مزرعه تعداد

 9000000 8000000 قطعه میزان تولید

 تکثیر ماهیان سردابي

 6 4 مزرعه تعداد

 40360000 39300000 قطعه میزان تکثیر

 ماخذ: مدیریت امور آبزیان  سازمان                     

 4931فعالیتهای شاخص سال 

 مزارع پرورش ماهي .ارزیابي توان تولید و افزایش ظرفیت    -0

 توسعه مکانیزاسیون در مزارع پرورش ماهي سردابي استان . -1

 افزایش تولید در واحد سطح مزارع سردابي. -1

 توسعه پرورش گونه های جدید با هدف استفاده بهینه از منابع آبي شور و لب شور استان . -9
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 نفر روز آموزشهای ترویجي      1011توانمندسازی بهره برداران آبزی پروری در قالب برگزاری    -4

  0149تن در  سال  094صادرات ماهي به میزان  -1

 اصلاح ساختار مزارع سردابي موجود  -5

توسعه سیستم پرورش ماهیان سردابي در استخرهای هشت وجهي به منظور جایگزیني  -9

 ای تولید در واحد سطح .تولید در واحد حجم به ج

 همیاری در خرید تجهیزات نوین آبزی پروری در مزارع  -4

توسعه پرورش ماهي توام با کشاورزی ) شامل استخرهای ذخیره آب کشاورزی پرورش  -01

 سردابي و گرمابي و تولید در کانال کشاورزی( 

 به کارگیری روش تولید لایه ای با هدف افزایش تولید در واحد سطح  -00

 پرورش ماهیان خاویاری در استان .توسعه   -01

برابری نسبت به سال  1و رشد  0149کیلو گرم در سال  104توفیق استحصال خاویار به میزان -01

41   

 مولد سازی ماهي آروانا جهت تکثیر  -09

 تحقق اهداف  برنامه اقتصاد مقاومتي در بخش آبزی پروری  -04

 49میلیون قطعه در سال  4به  41میلیون قطعه در سال  9افزایش تولید ماهیان زینتي از  -01

 بازسازی و احیای ذخایر منابع آبي استان با استفاده از رهاسازی بچه ماهیان گرمابي .  -05

 توسعه مراکز عرضه بهداشتي آبزیان .  -09

 همکاری با مراکز علمي ودانشگاهي در اجرای پروژه های پژوهشي مرتبط  . -04

 کیلو گرم . 1/4افزایش سرانه مصرف آبزیان تا  -11

اد فضای همکاری بخش اجرا ) مدیریت شیلات فارس ( با اساتید دانشگاه ) دانشگاه شیراز ایج -10

 ( در انجام پروژه ها و پایان نامه های دانشجوی مرتبط با صنعت آبزی پروری .

 تشکیل کارگاه های آموزشي با حضور اساتید خارجي و صاحبان مراکز عمل آوری . -11

 داشتي آبزیان معرفي روشهای نوین در حمل و نقل به -11

 برگزاری کلاس های آموزش طبخ و فوائد مصرف ماهي . -19

 تنوع بخشي محصولات فرآوری و عمل آوری شده جهت توزیع و مصرف بازار داخلي . -14
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 مديريت شیلات :  4935برنامه سال 

 تن آبزیان پرورشي . 4944تولید  - 0

 قطعه ماهیان زینتي . 111/111/01تکثیر  - 1

 قطعه ماهیان سردابي . 111/111/19تکثیر  -1

 احداث مزارع پرورش ماهي جدید به منظور افزایش تولید . -9

 توسعه مکانیزاسیون در مزارع پرورش ماهي به منظور افزایش بهره وری .  -4

توسعه آبزی پروری در تلفیق با آب کشاورزی به منظور افزایش تولید و افزایش درآمد خانوار  -1

 روستایي .

 توسعه پرورش گونه های جدید به منظور تنوع بخشي گونه های پرورشي .  -5

 افزایش مصرف سرانه آبزیان به عنوان غذای سلامتي . -9

 توسعه ناوگان حمل و نقل آبزیان .  -4

 توسعه بازار و مراکز خرده فروشي آبزیان . - 01

 بار . اجرای تاسیسات زیربنایي مجتمع پس کوشککي در صورت تامین اعت -00

 نظارت بر اجرای پروژه های بخش خصوصي مربوط به ساخت و ساز مزارع پرورش ماهي . - 01

برنامه ریزی اجرای پروژه های مشترک در زمینه صنعت آبزی پروری با بخش تحقیقات و  - 01

 دانشگاه .

 استحصال و صادرات خاویار از مولدین ماهیان خاویاری پرورشي . - 09

 بررسي توسعه پرورش میگوی وانامي در استان .پیگیری و  -04

 ایجاد کریدور سبز صادرات آبزیان   -01

 

 ( :4935جاری) برنامه اقتصاد مقاومتی در سال

 مورد 41توسعه مکانیزاسیون در مزارع و مراکز  عرضه آبزیان  -0

 1باب استخر ذخیره آب کشاورزی 111توسعه آبزی پروری در تلفیق با آب کشاورزی -1
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 معرفی بخش امور اراضی:

زمین به عنوان یکي از منابع اصلي تولید و توسعه کشاورزی، دارای جایگاه بسیار مهمي در       

بخش کشاورزی مي باشد، بطوریکه از جهتي بخش مهمي از هویت کشاورز و تولید کننده محسوب 

های غیر کشاورزی( آسیب مي شود. از طرفي نیز هجوم به این منبع حیاتي تولید )برای استفاده 

های مهمي به این بخش وارد نموده است . لذا حفاظت و نگهداری از این منابع در کنار توسعه متوازن 

و منطقي استفاده از آن محور اصلي مدیریت امور اراضي است. فعالیت هایي در زمینه صدور سند 

اراضي و جلوگیری از  مالکیت، یکپارچه سازی و جلو گیری از خرد شدن قطعات، حفاظت از

تغییرکاربری در کنار واگذاری اراضي برای طرح های تولیدی از امور محوری این بخش است. ذیلًا 

 پرداخته مي شود: 49به فعالیت ها و اقدامات این بخش در سال 
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 31گزارش عملکرد مديريت امور اراضی سال -92

 عملکرد تعهد سالانه واحد عنوان فعالیت

 وصول عواید

 4411191 10111111 هزار  ریال حفظ کاربری

 11915491 9111111 هزار  ریال فروش

 11510110 11111111 هزار  ریال اجاره

توسعه 

خدمات 

الکترونیک 

 اراضي کشور

 1 1 خدمت راه اندازی خدمات الکترونیک دولت

ترویج و 

آموزش و 

 اطلاع رساني

تولید فیلم و آگهي های های 

 آموزشي، ترویجي و اطلاع رساني
 111 111 دقیقه

برگزاری دوره های آموزشي ترویجي 

 ویژه بهره برداران
 9411 9411 ساعت-نفر

اطلاع رساتي  –انتشارات ترویجي 

 )کتاب، مجله، پوستر و ...(
 09 4 عنوان

 1 1 مورد برگزاری همایش، سمینار و نمایشگاه

 برگزاری دوره های آموزشي ویژه

 کارکنان
 9441 911 روز-نفر

 نظارت بر طرح های واگذاری نظارت
 1119421445 54111 هکتار

 1911 1111 مورد

حفظ کاربری 

اراضي 

 کشاورزی

پوشش کامل حفاظتي در اراضي 

 کشاورزی
 0141199 0414091 هکتار

تشکیل گشت ویژه حفظ کاربری 

 اراضي کشاورزی
 00 01 مورد

 تغییر کاربرینظارت بر مجوزهای 

ماده  0تبصره 

0 
 191 141 مورد

ماده  9تبصره 

0 
 0149 0111 مورد
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 )ادامه(     31گزارش عملکرد مديريت امور اراضی در سال -92

 عملکرد  تعهد سالانه واحد عنوان فعالیت

سند دار 

کردن 

 اراضي

 0195124909 11111 هکتار اراضيسند دار کردن 
 01192119 411 هکتار امور باقي مانده اصلاحات ارضي

 0021199 0411 هکتار متصرفین اراضي دولتي

اجرای قانون 

 کشت موقت

 1 1 هکتار صدور اسناد بیع شرط

صدور اسناد بیع 

 قطعي
 5421545 91 هکتار

یکپارچه 

سازی 

اراضي 

 کشاورزی

 0109 941 هکتار سازی اراضي کشاورزیکمک به یکپارچه 

حمایت از ایجاد مقیاس های بزرگ اراضي 

 و تشکل های بهره برداری از اراضي 
 04 1 مورد

مهندسي و 

آمایش 

 کشاورزی

 114049 091111 هکتار تولید نقشه

 941 091111 هکتار گویا سازی نقشه

تعیین تکلیف تصرفي اشخاص ناشي از تداخلات و 

 موازیقوانین 
 10411 01514 هکتار

پایش و 

تعیین 

تکلیف 

 اراضي بایر

 0541 11111 هکتار پایش و شناسایي اراضي بلاکشت

 اخطار به مالکین اراضي بلاکشت

 4 9111 هکتار

توسعه 

اراضي 

 کشاورزی

کمک به مکان یابي شناسایي و 

 10104 09111 هکتار استعدادیابي

توسعه اراضي 

 کشاورزی

 9121941 111 هکتار زراعت
 4424111 111 هکتار باغ

طرح وابسته به 

 کشاورزی

 11929111 441 هکتار
 5921999 911 هکتار توسعه اراضي غیر کشاورزی

ماخذ: مدیریت امور اراضي سازمان            
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 فعالیتهای شاخص امور اراضی : 

اکیپ ویژه حفظ کاربری  00پوشش کامل حفاظتي در اراضي کشاورزی با استفاده از تشکیل -0

 کشاورزی 

استیفای حقوق دولت از محل اخذ اجاره بهاء و فروش اراضي واگذار شده و عوارض حاصل از -1

 میلیارد ریال  41تغییرکاربری های مجاز و غیرمجاز به افراد حقیقي و حقوقي با مبلغ 

نفر روز و بهره برداران تحت  9441ری دوره های آموزشي ویژه کارکنان امور اراضي  برگزا -1

 نفر ساعت9411پوشش در سطح استان فارس به تعداد 

نظارت بر طرحهای اراضي واگذار شده جهت طرحهای کشاورزی و غیرکشاورزی به تعداد  -9

 مورد  1911
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 :یکشاورز جيترو یهماهنگ عرفی بخشم    

ترویج نشرواشاعه است واصالتًایک فعالیت آموزشي به منظورانتقال دانش ومهارت های تکامل یافته ومفید       

کارایي  فزایشاوموثر ازمنابع بررسي وتحقیق به مجامع روستایي ،عشایری وکارگری وتوسعه وتنفیذ آن به جهت 

 مولدان درجریان تولیداست .

درترویج ،اساس نیل به تحول و توسعه ،یادگرفتن ویاددادن است .ازاین رو فلسفه آن مبتني برتکامل فردبه 

پرورشي است وراهبرد تحقق این امر آموزش است ازاین روترویج یک مکتب  -عنوان واحدعملیات آموزشي 

تحکیم اراده خودیاری -1تداوم آموزش موثر ومفید -0رسه رکن آموزشي است وفلسفه مکتب آموزشي ترویج ب

پرورش حس همیاری دراهداف برنامه هاواولویت های سازماني استواراست . لذا کلیه فعالیتهای ترویج نیز -1و

 جهت تحقق این موضوع ساماندهي واجرا میگردد .

 استراتژی ترویج کشاورزی:

تولیدکنندگان و طراحي و توسعه نظامهای پایدار بهره برداری بخش کشاورزی با توانمندسازی فردی و سازماني 

بهره گیری از دانش و فناوری نوین ،استفاده از نیروهای متخصص و متعهد در ارتقای کیفي وکمي اطلاع رساني 

 های علميال یافتههای انتقدرشیوه تحول های اثر گذار ترویجي وایجادبه کشاورزان و بهره برداران،تدوین برنامه

 تولیدمي باشد.  هایعرصه به

 : نقش ترویج در توسعه بخش کشاورزی

اتفاقات رخ داده در افزایش راندمان تولید، مصرف بهینه نهاده ها، کاهش ضایعات، افزایش راندمان آبیاری، 

ید مرهون حضور مستمر کاهش بار میکروبي و بیماری ها در دام و طیور، افزایش راندمان آبیاری، و ...بدون ترد

 و فعال و پررنگ مروجین در مزارع، واحد های تولیدی و رودررو با بهره برداران مي باشد
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  4931و  4939فعالیت های شاخص و مهم انجام شده مديريت هماهنگی ترويج کشاورزی در سال -99

 عنوان فعالیت

 

 0141 سال

 عملکرد

0149 

 عملکرد
 واحد

ترویجي –دوره های آموزشي   44411 14191 نفر روز 

 19914 19491 نفر روز آموزش های انفرادی
ترویجي امور زنان -دوره های آموزشي   01404 5199 نفر روز 

 09411 01411 نفر روز آموزش های فني و حرفه ای )غیر رسمي( 
جشنواره )برگزاری و همکاری( -نمایشگاه   11 09 مورد 

همایش –سمینار  –گردهمایي   19 01 مورد 
ترویجي-طرح های تحقیقي  - 1 مورد 

 01101 1149 نفر روز بازدیدهای ترویجي

ترویجي –تولید عکس های آموزشي   11111 04111 قطعه 
ترویجي –نمایش فیلم های آموزشي   01940 01459 دقیقه 

ترویجي–باغهای نمایشي   191 191 هکتار 
ترویجي-مزارع نمایشي  401 141 هکتار 

 90 15 مرکز تجهیزمراکز ترویج
 11 91 مرکز تعمیرمراکز ترویج

 14 19 نفر انتخاب نمونه های بخش کشاورزی

 511 9151 دقیقه تولید و پخش برنامه های رادیویي
 0019 1941 دقیقه تولید و پخش برنامه های تلویزیوني

 45 01 مورد کارگاه آموزشي انتقال یافته ها

 91 54 نفر جذب سربازان سازندگي
 0119 1111 عدد صدور گواهینامه پایان دوره آموزشي

 05 04 نسخه چاپ نشریات ترویجي

 01 1 مورد راه اندازی صندوق خودجوش اعتبارات خرد زنان روستایي
 0191 449 تعداد طرح ساماندهي وحمایت از مشاغل خانگي)مجوز صادره( 

 911 11 سایت ایجاد سایتهای الگویي و ترویجي
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 4931فعالیت های شاخص سال 

اجرای نظام نوین ترویج از طریق پهنه بندی عرصه های تولیدی در حوزه مراکز جهاد کشاورزی و تلاش  .0

مرکز 41پهنه )پارسل( در سطح  104برای استقرار شبکه دانش و ساماندهي به مراکز جهاد کشاورزی )ایجاد 

 جهاد کشاورزی(

)تعداد کل  دیدر قالب طرح ام يجتروی – یدیتول یيجامع الگو یها تیکردن سا ياتیو عمل يطراح .1

 (سایت911سایت های ایجاد شده و برنامه ریزی شده: 

 یها افتهیبراساس   يجیترو هیو اطلاع هینسخه( بروشور و نشر 41111 راژیعنوان )با ت05 دیتول   .1

 يقاتیتحق

)سلام آباد( و پخش برنامه رادیویي )سلام کشاورز( و وني دقیقه( برنامه تلویزی  0911عنوان) 019تولید  .9

 از شبکه استاني فارس 

مورد برنامه انتقال یافته های تحقیقاتي و روز مزرعه به کارشناسان )مسئول سایت های  45برگزاری  .4

 الگویي( ، مروجین و بهره برداران

بهره بردار بصورت سازماندهي شده از نمایشگاه های بین المللي ماشین های  0911برنامه ریزی بازدید  .1

 کشاورزی و دام و طیور با همکاری بخش خصوصي مجری 

شده و  یزیبرنامه ر یندیفرا يکشاورز نمونه استان فارس در ط 19 يو معرف لیانتخاب، تجل ،یيشناسا .5

 لازم)و مقامات استان. یجهاد کشاورز ریمحترم وز نی( با حضور معاونیکشاورز با شکوه)در هفته جهاد يمراسم

 (ند.قرار گرفت لیانتخاب و در تهران مورد تجل يافراد در سطح کشور بعنوان نمونه مل نینفر از ا 9به ذکر است که 

رویجي های تتداوم بهره گیری از سایت ها ی الگویي با رویکرد مشارکتي برای اثربخشي بیشتر فعالیت  .9

 در منطقه زاگرس مرکزی

مورد کارگاه آموزشي منطقه ای شناخت علف های هرز و کالیبراسیون سم پاش ها با شرکت  4برگزاری  .4

 نفر از کارشناسان شبکه مراقبت محصول گندم با همکاری واحدهای تخصصي 491

مهارتي، کارگاه ها و  نفر روز آموزش های ترویجي در قالب دوره های ترویجي 011955برگزاری حدود  .01

 کلاس های یک روزه، بازدیدهای آموزشي و آموزش های انفرادی ویژه بهره برداران در سراسر استان

توسعه اجرای دوره های مهارتي از طریق تعاملات برون سازماني )تفاهم نامه في مابین : سازمان جهاد  .00

 اداره کل آموزش فني و حرفه ای  -یني )ره( اداره کل کمیته امداد حضرت امام خم  -سازمان جهاد کشاورزی

 نظام صنفي کشاورزی فارس( -سازمان نظام مهندسي کشاورزی و منابع طبیعي  -
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ترویجي  –معرفي یک کارشناس زن در هر مرکز جهاد کشاورزی بعنوان پیگیری کننده امور آموزشي  .01

  کشاورزی مرتبط با زنان روستایي و عشایری

توسعه کمي و کیفي تشکل های اعتباری خرد زنان روستایي و عشایری)تعداد برنامه ریزی برای  .01

صندوق خرد زنان( با همکاری صندوق کارآفریني امید و همچنین  صندوق های شهرستاني حمایت از توسعه 94

  فعالیت های زنان روستایي

ر طرح پایلوت با حضور زنان منتخب تجارب موفق زنان روستایي د   HLPبرگزاری کارگاه استاني  .09

دهستان ارژن، حومه و داریون شهرستان شیراز با  1روستا  از توابع 04تجربه موفق در 99)شهرستان شیراز

تجربه برتر در کارگاه استاني توسط زنان روستایي انتخاب 01نفر زن روستایي شناسایي گردید که  411حضور 

 (تخصصي به دفتر مرکزی ارسال شده استگردیده است اکنون نتایج این تجارب پس از بررسي بخش های 

 مديريت ترويج 4935برنامه های سال 

 اهداف کلي ترویج

 توسعه منابع انساني بخش کشاورزی از طریق توانمندسازی بهره برداران و شبکه عاملین این بخش -

افته های توسعه و ترویج تکنولوژی های مناسب در بین بهره برداران با رویکردهای مشارکتي بر اساس ی-

تحقیقاتي و دانش بومي در تعاملي نظام مند بین تحقیقات، آموزش، ترویج و بهره برداران در جهت ارتقاء بهره 

 وری و تولید محصول سالم 

 اهداف اختصاصی:

 گسترش پوشش خدمات رساني به بهره داران بخش کشاورزی از طریق رهیافتهای مشارکتي و خصوصي سازی  -

ارتقاء دانش و اطلاعات بهره برداران بخش کشاورزی در خصوص نحوه مدیریت فرآیندهای مختلف تولید و  -

 پس از آن 

شکل دهي به نگرش های بهره برداران برای بهره گیره از تکنولوژی های مناسب در فرآیندهای تولید و پس از -

 آن 

تفاده از تلفیق مؤثر علوم و یافته های نوین تحقیقاتي با ارتقاء مهارت های عملي و حرفه ای بهره برداران با اس-

 دانش بومي مفید رایج در منطقه. 
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تبدیل بهره برداران به مدیران ماهر تولید از طریق یادگیری حاصل از عمل و توسعه مهارت ها و ظرفیت های -

 تصمیم گیری. 

 ط فرهنگي توانمندسازی زنان روستایي بعنوان مخاطبان خاص با توجه به شرای-

 توانمند سازی عاملین شبکه ترویج در سطوح مختلف سازماني و عملیاتي -

 ارتقاء میانگین تولید محصولات کشاورزی توأم با پایداری و حفظ منابع پایه و سلامت غذا. -

 کاهش هزینه ها و افزایش درآمد در فرآیند بهره برداری و تولید. -

 راهبردها:

  شده برای ترویج را مي توان در سه گروه دسته بندی کرد:راهبرد های در نظر گرفته 

  الف( ساماندهي به ساختارها و شبکه سازی درون سازماني و برون سازماني ترویج کشاورزی

  ب( سازماندهي و استفاده مطلوب از روش های ترویجي

  ج( توجه خاص به زنان روستایي وعشایری در حوزه فعالیت های کشاورزی

مناطق تحت پوشش هر مرکز جهاد کشاورزی)روستاها، مساحت اراضي زراعي و باغي و الگوی کشت، پهنه بندی 

 تعداد واحدهای دامي و دامداریها و...( بین نیروهای فني هر مرکز و واگذاری مسئولیت هر پهنه به یک کارشناس.

 ها و سازمانهاشبکه سازی نیروهای ترویج اعم از بخش دولتي، خصوصي و تشکل ها و سایر نهاد- 

 و تعامل مستمر کارشناس پهنه با اجزاء این:

 مدیران عامل تعاوني های تولید -

 رهبران محلي و مددکاران ترویجي -

 مسئولین شورای اسلامي روستا -

 مدیران عامل شرکت های خدمات مشاوره ای -

 مدیران عامل کلینیک های گیاهپزشکي-
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 مدیران عامل کلینیک های دامپزشکي-

 مسئولین پایگاه های مقاومت مساجد روستا براساس طرح بسیج همگام با کشاورز-

ایجاد واحدهای الگویي و ارتقاء اثربخشي آموزش های ترویجي با رویکرد آموزش در واحد های بهره برداری و -

 کانون های یادگیری

شکل دهي به نهضت انتقال یافته توسعه تعامل و ارتباط نظام مند با مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی برای -

 ها و آموزش پرسنل ترویج

 تعامل گسترده و نظام مند با بخش های اجرایي-

 در امر آموزش های ترویجي و بعنوان مبنای روستاهای الگویي  IPCMتسری مباني رهیافت -

 توسعه انتشارات ترویجي در جهت توسعه منابع و ماخذهایي برای آموزش های ترویجي-

 نظارت های شهرستاني و دهستاني توسعه-

 توسعه تعاملات با تشکل های بخش کشاورزی و نظام صنفي کارهای کشاورزی-

 تعامل گسترده تر با مراکز علمي و دانشگاهي بخصوص دانشگاه شیراز-

 بازنگری در جذب سربازان سازندگي با رویکرد نیازهای تخصصي مراکز جهاد کشاورزی-

 ورزی بعنوان محیط های آموزشي ترویجيفضا سازی مراکز جهادکشا-

 تعامل بیشتر با سازمان صدا و سیما و استفاده از ظرفیت های آن-

 به سازی برنامه های تلویزیوني کشاورزی با رویکرد آموزشي و قالب هایي نظیر پویانمایي-

 هره بردارانپیگیری برای بهره گیری از شبکه های اجتماعي مجاز در امر اطلاع رساني و آموزش به ب-

 مستندسازی و ترویج تجارب بهره برداران نمونه و موفق از طریق رسانه ها-

 خصوصي سازی هدفمند -

 تداوم و توسعه تعامل با اداره کل آموزش فني و حرفه ای-
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 تداوم تعامل با کمیته امداد حضرت امام)ره( در زمینه آموزش های مهارتي-

 الاستخدام در امور زنان با توجه به جنسیتاستفاده از ظرفیت های نیروهای جدید -

 توسعه کمي و کیفي تشکل های زنان روستایي و عشایری-

 توسعه کمي و کیفي شیوه های نظارت و هدایت فعالیت های ترویجي)مستندسازی و نظارت و ارزشیابي(-

 

 

. 
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 :مجوزها و ها صدورپروانهمعرفی بخش 

صنایع ،  باغباني،  زراعت ، شیلات ، طیور ،اموردام مختلف  در زیر بخش هایسازمان  ها وپروانه هاصدور مجوز

ستای ا درصدور این پروانه ها . این بخش میباشدز مهمترین فعالیتهای ااسیون مکانیز، حفظ نباتات و کشاورزی

 ه نام ذیربط در قالب و مطالعات انجام گرفته توسط واحدهای اجرائيو استراتژی های سازماني اجرای سیاست ها 

دسته  1در های مدون شامل نوع فعالیت هر بخش به انضمام ظرفیت هر فعالیت و توزیع مکاني و زماني مربوطه

ارائه دهنده  یواحدها یصدور مجوزها و نیز  یمحصولات کشاورز دکنندهیتول یواحدها یصدور مجوزهاشامل: 

 . مي پردازیم:  49د این امور در سال ، که ذیلا به  عملکرانجام مي شود یخدمات کشاورز

 :مجوزهای واحدهای تولیدی -0

پرورش گل  ، تولید گلخانه ای سبزی و صیفي ، دامداری های کوچک روستایي ، دامداری و مرغداری صنعتي      

 ، صنایع تبدیلي و تکمیلي محصولات کشاورزی ، آبزی پروری ، و گیاهان زینتي ،داروئي وقارچهای خوراکي

  طیور وآبزیان کارخانه تولید خوراک دام ،و   ( نوغانداری )پرورش کرم ابریشم ، زنبورداری )پرورش زنبور عسل(

 مجوزهای واحدهای خدماتي -1

فروشندگان   طراحان و مجریان طرح های آبیاری تحت فشار،  باغات مزارع، مشاورین دامداریها، مدیران فني و

خدمات واحدهای شرکتها و  ،اورزیـکش تعمیرگاه های ماشین های،  کلینیکهای گیاهپزشکي،  سموم

 .کشتارگاه دام و طیور و میادین عرضه دام، آوری شیر مراکز جمع،  کشاورزی مکانیزاسیون
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 4931طی سال  عملکرد صدور پروانه ها و مجوزها به تفکیک نوع مجوز -91            

 مجوزها سازمانها و ماخذ: مدیریت صدورپروانه 
 

 موافقت اولیه

 جمع سایر بهره برداری تاسیس موافقت اولیه

 تولیدات دامي

049 49 119 904 954 

 شیلات وآبزیان

0 1 0 09 01 

 تولیدات گیاهي

19 19 01 15 015 

 صنایع کشاورزی

054 91 11 005 159 

 جمع

911 019 411 451 0141 

  

 31اقدامات انجام شده  در سال   

  . مورد ( 19) ها و حومه شیراز بازدید ازطرحهای تولیدی کشاورزی شهرستان -0

پرونده در کمیسیون های تولیدات دامي ، شیلات وامورآبزیان ، تولیدات  191کارشناسي و تصویب تعداد  -1

 گیاهي و صنایع کشاورزی .

شهرستانها و سازمان نظام مهندسي  برگزاری جلسه توجیهي وآموزشي لازم جهت کارشناسان مرکزاستان و -1

 مورد ( 01)کشاورزی و منابع طبیعي استان فارس . 

 مورد ( 11.)امور اراضي استان  11و ماده  1های ماده شرکت در جلسه کمیسیون -9

های شرکت در جلسه هفتگي ملاقات عمومي ، حل مشکلات ارباب رجوع محترم به همراهي دیگر بخش -4

 مورد ( 1.)سازمان 
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 () امور اراضي ، امور دام ،امور طیورهای مرتبط ومدیریت ها از جمله پاسخگوئي به استعلامهای سایردستگاه-1

 مورد( . 014 )بیش از

بخش های تولیدات دامي ، شیلات و امور آبزیان ،  ها و مجوزها در زیرسامانه صدور پروانه رفع مشکلات  -5

 مورد( . 041 )بیش ازبهبود تولیدات گیاهي و صنایع کشاورزی و مکانیزاسیون 

رایزني های متعدد برای پشتیباني جهت برطرف شدن مشکلات نرم افزاری سامانه صدورپروانه ها مکاتبه ،  -9

 و مجوزها .

 ها و مجوزها در حیطه وظائف مدیریت .نظارت برحسن اجرای صدور پروانه  -4

 .) پیوند ( ها و مجوزهاکترونیکي صدورپروانهسامانه ال شدن فراگیرگیری  پي -01

 در محل سالن کوثر سازمان . کارگروهي و...( ، ستاد تغذیه سازمان ات آموزشي )شرکت در جلس -00
 

 برنامه های آينده

سامانه الکترونیکي صدور مجوزها در زیر بخش های امور دام ، تکمیل ، اصلاح ، بازنویسي و استقرار کامل  -0

شیلات ، زراعت ، باغباني وصنایع کشاورزی ومکانیزاسیون  با رویکرد واگذاری امور تصدی گری به بخش غیر 

 )سازمان نظام مهندسي کشاورزی(دولتي.

ان ها و سازمان نظام برگزاری جلسات توجیهي وآموزشي لازم جهت کارشناسان مرکز استان و شهرست -1

 مهندسي کشاورزی و منابع طبیعي استان فارس.

ارتباط آن با سامانه الکترونیکي و  (GIS) جفرافیایيی مکاني واحد های دارای پروانه بر اساس نقاط   تهیه نقشه-9

 ها و مجوزها.صدورپروانه

مطابق با دستورالعمل و ضوابط اتمام فرآیندهای اصلاح شده صدورپروانه ها ومجوزهای تولیدات گیاهي  -1

 ها و مجوزها.سازمان نظام مهندسي کشاورزی و منابع طبیعي در سامانه الکترونیکي صدورپروانه

به سازمان نظام ) گلخانه ها و قارچ ( مجوزهای تولیدات گیاهي  واگذاری کامل امورتصدیگری صدورپروانه ها و - 5

 ) تفویض اختیار حقوقي (     ضاء رئیس سازمان نظام مهندسي ،مهندسي کشاورزی و منابع طبیعي فارس با ام

یوه ش با عنایت به وظیفه حاکمیتي و نظارتي مدیریت صدورپروانه ها و مجوزها ، تهیه  و تدوین برنامه اجرایي -9

 طرح های تولیدی کشاورزی در سطح استان.از جهت بازدید دوره ای  نامه نظارتي
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 کشاورزی:معرفی بیمه محصولات 

بخش کشاورزی، توسعه بیمه محصولات و منابع تولید کشاورزی  تولید در رد مهم در کاهش ریسکامو از    

تاثیر قرارداده که این امر موجب ناپایداری  را نوع از بلایای طبیعي، تولیدات کشاورزی 11است. در ایران بیش از 

برای ایشان به دنبال خواهد داشت. لذا توسعه پوشش  د رادگان و عدم اطمینان از ایجاد درآمفکری تولیدکنن

بیمه ای مي تواند حداقل نگراني های تولیدکنندگان را در صورت وقوع شرایط ناپدار، بحراني و خسارت زا تامین 

 است: 49نموده و میزان ریسک تولیدات را کاهش دهد. امور ذیل حاصل فعالیت این بخش در سال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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 ش بیمه محصولات زراعی و باغی استان فارس        سطح پوش-95
 

                                                                                                                        "هکتار"

 نام محصول
سطح بیمه 

49-41  

سطح بیمه 

44-49 

 پیش بیني سطح بیمه 

41-44 

 051111 000232142 04904921 زراعت پاییزه

 1111 202213 0723012 زراعت بهاره

 54111 0222012 2220314 نخیلات همراه باباغباني 

 ماخذ: مدیریت شعب بانک کشاورزی                    

 استان فارس 39-31عملکرد بیمه در سال زراعی -96 

 عنوان بیمه
تعداد بیمه 

 گذار)نفر(

میزان بیمه 

 شده

بیمه سهم حق 

بیمه گذار )میلیون 

 ریال(

تعداد افراد 

 خسارت دیده

سطح یا 

واحد 

خسارت 

 تاییدشده

مبلغ غرامت 

پرداختي 

 )میلیون ریال(

 220224 002423 27024 42230 022732 47222 زراعت

 200002 2222412 27202 072227 22204 27220 باغات

 2022 023022 020 472 003222 007 منابع طبیعي

 34222 20414 20474 07432 272232 07244 دام سبک

 2743 322 322 0002 2047 0377 گاوبومي

 042 002 002 227 20220 223 دام پرواری

 4242 242 242 2202 2202 0 دام صنعتي

 212 0 0 2 20 3 شتر

 3 0 0 012 42 2 گاومیش

 22012 032 032 322 022 02 دام اصیل

 222 2204 47 07214 00272 074 زنبورعسل

 02042 3220224 222 3234 23777777 2327 طیور

 012 277 0 20 3274 3 آبزیان 

    710 2 0 اسب

 0723207  077242 00202310  072240 کل
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 فعالیتهای  شاخص بیمه محصولات : 

پیگیری در خصوص بررسي برآورد و پرداخت به موقع غرامت کشاورزان خسارت دیده که تحت پوشش  -0

 صندوق بیمه محصولات کشاورزی مي باشند 

 افزایش ده درصدی سطح بیمه شده مزارع -1

پیگیری در خصوص تصویب تقویم زراعي شهرستانها و تطبیق با تقویم بیمه ای در سطح ستاد بیمه  -1

 کشور

 وص اجرای راهکارهای کاهش مخاطرات بخش کشاورزی با همکاری واحدهای تخصصيپیگیری درخص -9

پیگیری درخصوص برگزاری منظم جلسات کارگروه مخاطرات استان با اولویت پیش بیني و پیشگیری  -4

 مخاطرات احتمالي

 پیگیری در خصوص اجرای منظم کمیته ای فرعي کارگروه مخاطرات و اجرای مصوبات آن کمیته -1

هماهنگي لازم با مدیر کل محترم بحران استانداری در خصوص جذب اعتبارات جهت مقابله ،  همکاری و -5

 بازسازی و بازتواني مخاطرات

ارائه راهکار و پیشنهادهای لازم به کمیته ها و ادارات تخصصي در جهت کاهش ریسک و تحقق در آمد  -9

 نرمال بهره برداران

ت بهره برداران و کارشناسان در راستای پیشگیری پیگیری در خصوص برگزاری کلاسهای آموزشي جه -4

 و مقابله با مخاطرات احتمالي

پیگیری درخصوص اجرای یافته های مرکز تحقیقات در راستای کاهش مخاطرات با همکاری مدیریت  -01

 محترم ترویج و مدیریتهای ستادی و شهرستاني 
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 :وسلامت غذا ستيز طیمحعرفی دفترم

پیش بیني شده ، توسط این دفتر  0919غذایي به لحاظ کیفي در بخش کشاورزی که در افق تکلیف تامین امنیت 

هماهنگ مي شود، به طوری که با تعریف مسیرهای خاص در روند تولیدات گیاهي و دامي، اهداف تولید محصول 

کود  حاظ مصرفسالم و بعضا ارگانیک محقق گردد، ضمن اینکه توجه به سلامت محیط های تولید کشاورزی )به ل

رداخته 49، سم و ....( بطور همه جانبه در دستور کار این دفتر است. ذیلابه بخشي از فعالیتهای این دفتر در سال 

 مي شود:

 :31عملکرد سال 

شهرستان ویک کمیته مرکزی 11راه اندازی کمیته ساماندهي مصرف سموم درکلیه شهرستانهای استان  -0

 ستاداستاني

 در حوزه شهرستان های استان  IPM پي گیری انجام-1

اجرای کلاس و برگزاری کارگاه آموزشي آشنایي با فرآیند استاندارد سازی محصولات کشاورزی جهت -1

 روز9نفرکارگاه 011همکاران

کمیته ملي واستاني )تدوین استاندارد، مدیریت پسماند ، طرح آمایش سرزمین 5عضویت وهمکاری دفتر در-9

 کارگروه تخصصي امنیت غذایي ، کمیته ملي تالابها ، بهداشت ایمني آب شرب شیراز، FSMS، کمیته 

 %9یری آزآتش زدن مزارع بطورمستمرکاهش سطوح آتش سوزی به حدود گمدیریت بقایای گیاهي وجلو-4

 نمونه 191برنامه ریزی جهت اجرای پایش نیترات در محصولات سبزی وصیفي به تعداد -1

 درصدی هدایت کشت به سمت محصولات سبز و ارگانیک14قانوني اجرای تعهد تکلیف -5

 نفر( 11تعین نمایندگان دفتر محیط زیست در شهرستان های استان )-9

 مورد00 پي گیری جلوگیری ازآبیاری مزارع سبزی وصیفي با آبهای آلوده-4
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 مورد4ویزیوني مرتبط با دفترهمکاری مستمربا روابط عمومي درزمینه تهیه و تدارک برنامه های رادیویي وتل-01

 فقره استاندارد ملي 00شرکت در تدوین -00

 راه اندازی واحد بسته بندی و عرضه محصول درمیدان میوه و تره بارشیراز توسط بخش خصوصي دو مورد-01

 نفرودوموردکارگاه011تعداددر شهرستانها و برگزاری کارگاه آموزشي جهت آنان   ICMتعین نمایندگان طرح -01

 استاني

 مورد0امضاء تفاهم نامه با اداره کل استاندارد -09

 پي گیری انعقاد تفاهم نامه با اتاق بازرگاني-04

 تهیه برنامه اجرایي سازمان در خصوص تولید محصول سبز وارسال به شهرستان ها جهت اجرا-01

 تهیه چارت اجرایي کمیته تولید محصول سبز درشهرستان ها-05

هکتاردرحال اخذ گواهي 1109اطلاعات مربوط به محصولات مستعد اخذ گواهي ارگانیک استانجمع آوری -09

 هکتار مستعداخذ گواهي045111و

 هکتار111111پي گیری مستمربر اجرای طرح تولید سلامت محور درشهرستان های استان-04

روشگاه سم وکود واحدصنفس ف041)نسخه نویسي کلینیک ها ( تعداد 1تبصره  4اجرایي کردن ماده -11

 ساماندهي گردیده 

 جلسه4همکاری با شورای سلامت علوم پزشکي -10

 تهیه تفاهم نامه با علوم پزشکي درطرح امنیت غذایي اجرای تمام مصوبات-11

 بررسي کشاورزان وباغداران مستعد دریافت گواهي محصول سبز-11

 درصدی تعهد سند011استان اجرای تکمیل گزارش پیشرفت اهداف سند ملي تغذیه وامنیت غذایي -19

 درصدی تعهد011تهیه وارائه برنامه سازمان درطرح ایمني آب شرب درعلوم پزشکي اجرای -14
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ابتکارات سبز ) آب وفاضلاب ( با همکاری سازمان آب منطقه ای و  -بررسي طرح توسعه زاگرس مرکزی -11

 محیط زیست و دفتر امور روستایي استانداری

الگوی مفهومي روستای سبز در طرح حفاظت ازتنوع زیستي در سیمای حفاظتي تنوع زیستي  بررسي طرح-15

 در زاگرس مرکزی در استانداری

 ارائه نقطه نظرات سازمان در کارگروه مخاطرات زیست محیطي )ریزگردها( در سازمان حفاظت محیط زیست-19

مانده سموم ونیترات در محصولات کشاورزی با دستور کار نتایج آزمون باقی  FSMSحضورفعال در کمیته -14

نمونه اختصاصا توسط علوم پزشکي ذر 0111نمونه محصول مشترک با علوم پزشکي  و191وباغي پایش 

 محصول مختلف موردازمایش واقع شده .09

 راه اندازی دفتراستانداردسازی درسازمان-11
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 :شکاياته و پاسخگويی ب ازرسی، ارزيابی عملکردبمعرفی 

سنجش میزان دستیابي به اهداف، مانیتورینگ بازخوردها، جلوگیری از انحرافات  و اصلاح اشتباهات، کمک به 

اصلاح اشتباهات، پاسخگویي به مراجعین به ویژه اربابان رجوع و ... از اموری است که به عنوان ابزاری مدیریتي 

بخش در سازمان استان در مدیریت بازرسي، ارزیابي برای دستیابي هرچه بهتر، بیشتر و موثرتر به اهداف 

 پرداخته مي شود: 49عملکرد و پاسخگویي به شکایات پیگیری مي شود. ذیلا به اقدامات این بخش در سال 
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 عملکرد فعالیت های اداره ارزيابی عملکرد -97

 49سال  41سال  شاخص
 04 00 تعداد بخش های ارزیابي شده

 149 011 کارشناس بکار گیری شدهتعداد 
 519 190 روز ( –زمان رسیدگي) نفر 

 0115 901 تعداد پروژه های بازدید شده
 91 19 بازدید های موردی

 

 گزارش عملکرد فعالیت های اداره بازرسی -91

  49سال  41سال  مرجع ارسال کننده

 1590 411 سامانه سامد
 19 94 سامانه بازرسي کل کشور

سامانه مدیریت بازرسي، ارزیابي عملکرد و پاسخگویي به 

 شکایات سازمان

9 -- 
 11 11 دفتر بازرسي، مدیریت عملکرد و امور حقوقي استانداری
دفتر ارزیابي عملکرد و پاسخگویي به شکایات و گروه 

 هماهنگي و پیگیری

14 11 
 199 114 اشخاص حقیقي و حقوقي  بصورت مستقیم

 11 59 میداني در شهرستان ها  براساس  گزارشات واصلهبازرسي  
 1015 0150 جمع

 

 

 



  -------------------------------4931آمارنامه بخش کشاورزی استان فارس درسال 

109 

 

 گزارش مقايسه ايی  عملکرد اداره بازرسی مديريت بازرسی، ارزيابی عملکرد و پاسخگوئی به شکايات -93

 مرجع ارسال کننده

 درصد تغییرات 49عملکرد سال  41عملکرد سال 

ت
س

وا
رخ

د
 

ت
کای

ش
ش 

زار
گ

 

اد
تق

ان
 

ع
جم

ت 
س

وا
رخ

د
 

ت
کای

ش
ش 

زار
گ

 

اد
تق

ان
 

ع
جم

ت 
س

وا
رخ

د
 

ت
کای

ش
ش 

زار
گ

 

اد
تق

ان
 

ع
جم

 

 %542 38- 9 64 2200 1590 01 01 091 1451 411 99 9 91 151 سامانه سامد

سامانه سازمان بازرسي واداره کل 

 بازرسي استان فارس
- 94 - - 94 - 01 01 1 19 0 -29 10 2 -38% 

سامانه مدیریت ارزیابي عملکردو 

 پاسخگوئي به شکایات
- 9 - - 9 - - - - - 0 -8 0 0  

دفتر بازرسي، مدیریت عملکردو 

 امور حقوقي استانداری
99 04 - - 11 09 9 - - 11 -30 -11 0 0 -65% 

دفتر ارزیابي عملکردو پاسخگوئي 

به شکایات وگروه هماهنگي 

 وپیگیری وزارت

09 14 - - 14 01 11 - - 11 -4 -3 0 0 -18% 

اشخاص حقیقي وحقوقي بصورت 

 مستقیم
090 049 - - 114 091 015 9 0 199 -35 -17 4 1 -14% 

بازرسي میداني در شهرستانها 

 براساس گزارشات واصله
- 11 9 - 59 4 05 9 - 11 5 -49 -4 0 -65% 

 %293 35- 19 53- 2136 1015 01 10 191 1595 0151 99 01 144 100 جمع کل
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 :31فعالیت های شاخص سال 

 شهرستان و مرکز ویژه سرچهان. 14ارزیابي عملکرد پروژه های 

 سازمان و انعکاس به استانداری 0141ارزیابي شاخص های اختصاصي ارزیابي عملکرد سال   

 ستادی و شهرستاني.مدیران  41ارزشیابي سال 

تهیه وارائه مدارک ارزیابي شاخص های عمومي مدیریت ارزیابي عملکرد وپاسخگویي به شکایات 

 به گروه تحول اداری.

نفرازکارشناسان جدید الاستخدام در ارتباط با  911مورد کلاس آموزشي برای بیش از  01برگزاری 

 شرح وظایف مدیریت. 

لازم برای ارزیابي عملکرد سازمان در راستای ارتقاء سلامت اداری  گیری تهیه و انتقال اطلاعات پي

 .49در سال 

سازمان و انعکاس مستندات مربوطه به  0141ارزیابي شاخص های اختصاصي ارزیابي عملکرد سال 

در شاخصهای  0111از  0111استانداری به منظور شرکت در جشنواره شهید رجایي وکسب نمره کامل 

 اختصاصي

رائه مدارک ارزیابي شاخص های عمومي مدیریت ارزیابي عملکرد وپاسخگویي به شکایات تهیه وا

 به گروه تحول اداری.

کشور در  1برگزاری گردهمایي مدیران بازرسي، ارزیابي عملکرد و پاسخگویي به شکایات منطقه 

 استان فارس.

 ارزیابي و بازرسي اداره کل امور عشایر استان فارس

 ي سازمان تعاون روستایي استان فارسارزیابي  و بازرس

 روز 11ارزیابي و بازرسي طرح امید استان ظرف 

برگزاری دوره آموزشي نظارت بر طرح های عمراني و برگزاری آزمون برای کارشناسان حراست  

 شهرستان ها و استان.

 بازرسي چگونگي پرداخت اضافه کار و ماموریت پرسنل شهرستان ها. 
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 ینه کرد اعتبارات حفظ نباتات شهرستان گراش.بازرسي چگونگي هز 

 بازرسي چگونگي توزیع سموم تقلبي در شهرستان شیراز. 

 بازرسي نحوه مناقصات طرح های آب وخاک. 

 بازرسي بیمه تکمیلي پرسنل سازمان. 

 بازرسي توزیع اقلام به همکاران در ماه مبارک رمضان. 

 دیریت شیراز .بازرسي عملکرد طرح تجهیز و نوساری اراضي م 

 بازرسي عملکرد طرح تجهیز و نوسازی اراضي شهرستان سروستان. 

 بازرسي عملکرد پروژه تسطیح لیزری کورگیر شهرستان خرامه. 

 بازرسي عملکرد پروژه نظارت  شرکت درود آب جنوب درکانال های بخش سرچهان. 

 بازرسي عملکرد کانال خوشاب شهرستان فراشبند. 

 بخش سیاخ شهرستان شیراز. –ری تحت فشار آقای صمصام نامداری بازرسي طرح آبیا 

 بازرسي شرکت تعاوني مسکن کارکنان جهاد کشاورزی. 

 بازرسي باشگاه کارکنان جهاد کشاورزی. 

 بازرسي خرید تضمیني سیب زمیني بهاره شهرستان های مرودشت، جهرم و داراب.

 ران استان و شهرستان های جهرم و داراب.بازرسي خرید و توزیع میوه شب عید ) تعاوني باغدا

 بازرسي توزیع نهال یارانه دار شرکت سبز دشت شهرستان پاسارگاد. 

 بازرسي توزیع کود دی آمونیوم فسفات شهرستان شیراز. 

بازرسي شکایات گلخانه دار) آقای زارع( و دامداری همجوار ایشان در منطقه تنگ   خیارشهرستان  

 سپیدان.
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شرکت همکاران در جلسات مختلف سازمان به صورت دائمي. کمیته قیمت گزاری اقلام آبیاری    

 تحت فشار وکمیته اجرایي طرح امید. 

 تهیه و نصب بنر راهنمای طرح تکریم و جلب ارباب رجوع در نظام اداری در سازمان.

 و کمیته مدیریت عملکرد. شرکت در جلسات سازمان و انجام امور دبیری کمیته ارتقاء سلامت اداری

پیگیری نامه های دریافتي از سازمان بازرسي و استانداری به صورت ویژه و ارسال پاسخ به اداره 

 کل بازرسي از طریق سامانه های مربوط.

شرکت در جلسات ملي با حضور مدیران ارزیابي عملکرد استان ها و ارائه گزارش عملکرد مدیریت 

 استان در جلسه.

ا گروه ارزیابي عملکرد اعزامي از تهران جهت امور ارزیابي عملکرد پروژه های استان همکاری ب

 همچنین اعزام کارشناسان ارزیاب استان جهت ارزیابي پروژه های دیگر استان ها.

پیگیری جهت حل مشکلات شهرستان های بازدید شده در استان و انتقال نقاط قوت و ضعف آنها 

 ادی سازمان.به مدیران شهرستاني و ست
 

 :35برنامه سال 

 ارزیابي طرح های امید شهرستان ها در دو مرحله.

 ارزیابي و بازرسي پروژه های شهرستان ها.

 ارزشیابي مدیران شهرستاني و ستادی.

 پیگیری و تهیه جوابیه لازم در خصوص شکایات و درخواست های مردمي در اسرع وقت.

 کارشناسان مدیریت و رابطین ارزیاب شهرستان ها. برگزاری کلاس های آموزشي و جلسات برای

 ارزیابي پروژه های ادارات کل تابعه سازمان.

 سازمان و انعکاس به استانداری. 0149ارزیابي شاخص های اختصاصي ارزیابي عملکرد سال  

 برنامه های مديريت در راستای تحقق برنامه اقتصاد مقاومتی :

 ه های اجرایي اقتصاد مقاومتي مدیریت شهرستان ها.ارزیابي و بازرسي مستمر از برنام

 کمک به اصلاح و بهتر شدن روند اجرای پروژه ها.
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  حقوقی:امور اداره 

 معرفی بخش: 

پیگیری حقوق و تضمین منفع و تثبیت منابع سازمان در زمینه های قضایي، ملکي، امور اختلافي 

 پرداخته مي شود: 49فعالیتهای این بخش در سال  زمین و ... در این اداره پیگیری مي شود. ذیلا به
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 اداره امور حقوقی 4931گزارش عملکرد سال  -.1

 واحد:مورد

 مورد  0 تهیه دادخواست وثبت آن در مراجع قضایي 

 مورد  0 تهیه شکایت کیفری و ثبت آن در مراجع قضائي 

 مورد  1 دادخواست واصله علیه سازمان در مراجع قضایي

 مورد  91 دادخواست واصله علیه سازمان در دیوان عدالت اداری

 مورد 94 شرکت در جلسات دادگاه

 مورد  049 پیگیری پرونده در کلانتری ها ، مراجع قضایي و ...

 مورد  044 مشاوره حقوقي و معاضدت قضایي

 مورد  111 شرکت در جلسات اداری

 مورد  011 بررسي و تایید قرارداد ها

 مورد  9  اخذ سند مالکیت و املاک ومستغلات 

 مورد  01 پرونده های مختومه ) دعاوی و املاک(

  - پیگیری تخلیه خانه های سازماني

  - تشکیل جلسات شورای حقوقي 

 مورد 04 تشکیل کارگاه آموزشي رابطین حقوقي شهرستانها

 مورد 1 11جلسات برگزار شده کمیسیون ماده 

 مورد  19 11های مطرح شده در کمیسیون ماده  پرونده

 مورد  19 11ارای صادره در کمیسیون ماده 

دستورالعمل اصلاحي  11کارشناسي تقویم و ارزیابي موضوع بند الف ماده 

ضوابط واگذاری اراضي منابع ملي و دولتي برای طرحهای کشاورزی و غیر 

 کشاورزی

 مورد 14

 مورد 1  19ارزیابي اراضي ماده 

 019 آراءصادره درمراجع قضایي 

 55 دادنامه هایي که به نفع سازمان صادر شده است
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 معرفی مديريت تنظیم بازار محصولات و نهاده های کشاورزی:

به دنبال تصویب قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی در ورزات جهادکشاورزی، در حقیقت     

( که 40بازار محصولات کشاورزی به وزارت متبوع محول گردید ) سال  –مدیریت صفر تا صد تولید 

به دنبال آن فعالیت های حوزه بازرگاني محصولات کشاورزی از وزارت صنعت ومعدن به وزارت جهاد 

کشاورزی منتقل گردید. توسعه صادرات محصولات استان، ایجاد زمینه های فروش محصولات 

گاه به مصرف کننده و تولید کننده، تولیدهای صادراتي، یافتن تولیدی، تنظیم بازار فروش با ن

بازارهای جدید و... از اموری است که توسط این بخش پیگیری مي شود. در این تعامل دستگاه هایي 

مثل گمرک، بانک ها، وزارت صنعت، معدن وتجارت و بویژه تشکل های صادراتي و تولیدی دخیل 

 مي باشند.

 پرداخته مي شود. 49ین بخش در سال ذیلاً گزارش آماری ا
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 4931يک کیلوگرم محصولات زراعی  مرغوب در استان فارس سال  عمده فروشیقیمت ماهانه -14

 واحد: ريال

 عنوان
برنج 

 کامفیروز
 گوجه فرنگي پیاز سیب زمیني لوبیا قرمز عدس ریز نخود ریز

خیار سبز 

 معمولي

 11250 8519 9594 8575 40688 34188 24600 62714 فروردین

 13300 10219 8875 9313 40188 32469 24031 62231 اردیبهشت

 13417 8269 7423 8885 40000 37083 24615 63455 خرداد

 12625 8292 8083 8083 43250 38300 27833 62667 تیر

 11333 11846 7715 9385 40583 45000 30083 64708 مرداد

 11571 9821 8393 10679 42500 41769 30929 65125 شهریور

 11821 9333 9033 9967 46077 44214 36857 64893 مهر

 14667 14458 10583 8625 44667 44500 37818 64545 آبان

 16781 21938 14969 9267 46250 48867 39929 65286 آذر

 13667 14813 16063 8859 43823 45223 40513 62933 دی

 14000 13917 24385 8154 43769 49846 44154 68273 بهمن

 13111 11625 17400 9200 41100 53900 45022 69600 اسفند

 13129 11921 11876 9083 42741 42947 33865 64703 میانگین سالانه
 

 

  4931سال در مرغوب در استان فارس   باغیقیمت ماهانه عمده فروشی يک کیلوگرم محصولات -14

 واحد: ريال                                                                                                                                 

 گردو بادام سنگي پسته کشمش تیزابي عنوان

 213125 86571 381357 80250 فروردین

 216875 86308 390385 78455 اردیبهشت

 228750 90000 390000 81000 خرداد

 222500 88000 394545 92444 تیر

 214167 100909 362727 77444 مرداد

 230714 105417 367000 74500 شهریور

 252857 132308 350909 81333 مهر

 262500 133571 367000 82500 آبان

 246250 123750 318231 83000 آذر

 239167 146385 352727 79800 دی

 239091 136111 318750 68444 بهمن

 233889 127500 379444 70333 اسفند

 233324 113069 364423 79125 میانگین سالانه
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  4931سال در  استان فارس  دامی  قیمت ماهانه عمده فروشی يک کیلوگرم محصولات -14

 واحد: ريال        

 عسل تخم مرغ مرغ گوشت گوساله گوشت گوسفند عنوان

 230313 42042 65208 241071 223000 فروردین

 227188 39500 62943 240769 235556 اردیبهشت

 235455 46000 61500 245909 247143 خرداد

 229091 43667 59725 247083 241429 تیر

 244000 46233 61200 249583 238750 مرداد

 239615 43831 66636 251786 218929 شهریور

 244167 41077 63889 252143 220357 مهر

 254167 44417 61980 252500 225500 آبان

 220769 46250 55262 260667 220000 آذر

 229286 49115 52846 242667 251429 دی

 252500 47700 56545 259000 227273 بهمن

 217500 46563 58750 257500 253750 سفند

 235338 44700 60540 250057 233593 میانگین سالانه

 

مقايسه میزان و ارزش  صادرات بخش کشاورزی و صنايع غذايی  استان فارس به تفکیک -12

 4931و  39زيربخش  در سال های
 دلار -واحد: تن                                                                                                                                                                    

 عنوان

 درصد تغییر 9311سال 9313سال

 ارزشی وزنی ارزش  وزن ارزش وزن

 8.1 5.6 11870610 12122 10980427 11475 دام و طیور

 3.0 3.0 3581009 199 3476809 193 دام و نباتات زنده

 9.0 8.4 45765418 148659 41980838 137160 زراعت

 6.1 3.8 11099611 761 10465130 733 گیاهان صنعتی و دارویی

 7.0 7.4 30457967 17852 28473239 16619 محصولات صنایع غذایی

 4.0 5.2 1005436 128 966344 122 شیلات

 6.8 5.1 32151024 23408 30095064 22270 باغبانی

 7.5 7.7 135931075 203128 126437851 188572 جمع

 منبع : اطلاعات کارشناسي بر اساس آمار کشوری صادرات منتشره توسط گمرک ایران
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 4931فعالیتهای انجام شده در سال 

پیگیری اجرای قانون تمرکز وظایف مرتبط با بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی در سطح  -

 04/19/49استان و تشکیل مدیریت جدید تنظیم بازار محصولات و نهاده های کشاورزی در تاریخ 

 در سازمان. 

همکاری با پي گیری ، هماهنگي خرید ، ذخیره ســازی و توزیع ســیب و پرتقال ایام پایاني ســال و  -

 سایر مراجع در امر نظارت.

توزیع اقلام اسـاسـي ) مرغ ، برنج و شکر( به منظور تنظیم بازار در ایام پرمصرف سال ) ماه مبارک  -

 رمضان، نوروز و... (

 تشکیل کارگروه تنظیم بازار استان فارس به ریاست معاون استاندار و پي گیری اجرای مصوبات. -

 محصــولات بازار توســعه برای کشــاورزی محصــولات بازاریابي خدمات شــهرک احداث طرح ارائه -

 . طرح اول فاز اجرای پیگیری و کشاورزی

 پایش مستمر بازار محصولات کشاورزی استان بویژه در ایام پایاني سال. -

 ارائه و پیگیری اجرای طرح های احداث شهرک خدمات بازاریابي محصولات کشاورزی   -

 0111111111 مبلغ به گرم کیلو 911111 میزان به 49 سال زمیني سیب صادرات یارانه پرداخت -

 .ریال

 پي گیری تخصیص  تسهیلات مورد نیاز  برای صادرات محصولات کشاورزی از طریق وزارت متبوع.  -

با هدف ایجاد « طرح احداث پایانه صـادراتي محصـولات کشاورزی استان فارس»پي گیری تکمیل  -

 به صادرکنندگان. مرکزی برای ارائه انواع خدمات

 پایش مستمر وضعیت صادرات  محصولات کشاورزی.  -

ــور مدیران  - ــنایي با انجام معاملات کالا در بورس کالایي با حض ــي جهـت آش برگزاری دوره آموزش

 شهرستاني و تشکلهای بخش کشاورزی.

 واحد 0149سال  0141سال  عنوان
 دلار 135931075 126437851 صادرات کشاورزی و صنایع غذایي

 تن 11414 904 حجم معامله تولیدات استان در بورس کالایي
 میلیون ریال 0111 1 پرداخت یارانه صادرات

 تن 094 1 هماهنگي توزیع برنج طرح ضیافت
 تن 1111 1 هماهنگي توزیع شکر طرح ضیافت
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 4935برنامه های سال 

  ،پي گیری تشکیل گروه صادرات و برنامه ریزی صادرات محصولات مختلف مزیت دار گوشت مرغ

 انجیر، خرما و سیب. 

 قانون افزایش بهره وری  11ای در بورس کالایي وفق ماده عرضه جو و ذرت دانه 

 ایجاد اولین شهرک خدماتي بازاریابي کشاورزی 

 (توزیع سیب و پرتقال جاری )در ایام نوروز سال پي گیری و هماهنگي اقدامات تنظیم بازار میوه  

ماه مبارک رمضان ایام نوروز ، تنظیم بازار کالاهای اساسي  در خصوص  پي گیری و هماهنگي اقدام

 ایام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ------------------------------ 4931آمارنامه بخش کشاورزی استان فارس درسال 

120 

 

 صندوق حمايت از بخش کشاورزی

 :ضرورت تشکیل   

کمبود سـرمایه وکمي تمایل به سرمایه گذاری وهمچنین اهمیت موضوع   سرمایه گذاری در بخش 

ــاخـت مطمئن وکارا بعنوان یک نهاد مالي واعتباری در بخش ، لزوم  ــاورزی ونبود یـک زیر س کش

تشـکیل شـرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی را ضروری مي نمود تا بستری مناسب 

 را فراهم نماید.  برای توسعه پایدار

  :مستندات تشکیل صندوق 

 1قانون تشـکیل وزارت جهاد کشـاورزی این صندوق بوجود آمده وباستناد بند  01بر اسـاس ماده 

ــوبه     ــندوق غیر دولتي بوده  11/01/0190/ ه  مورخ 1411/ ت11404مص هیئت وزیران ، این ص

ازتوسعه سرمایه گذاری دربخش ومیزان مشـارکت دولت )شـرکت مادرتخصـصي صندوق حمایت 

 درصد  مي باشد. 94کشاورزی( در آن حداکثر   

  :ماهیت صندوق 

این صندوق برای کسب سود وانتفاع تأسیس نشده است بلکه هدف آن تجمــــیع ومدیــریــت 

قانون  99منــــابع و رشـــد سرمایه گذاری در بخش کشاورزی ودر نهایت درجهت تحقق اصل 

 ید و  تأکید مقام معظم رهبری است مي باشد. اساسي که مورد تأی

   4/1/0199تاریخ تاسیس: 

 ریال  00، 911، 111، 111سرمایه در بدو تأ سیس : 

 ریال.    114، 109، 511، 111کل سرمایه صندوق در زمان گزارش :  

تشـکل غیردولتي فراگیر)اتحادیه ها وشرکتهای  119تعداد تشـکلهای سـهامدار تحت پوشـش: 

فعال دربخش کشـاورزی درسطح استان( درکلیه زیربخشهای کشاورزی استان اعم از دام ،  تعاوني

طیور ، شـیلات وآبزیان ، زراعت، باغباني ، صنایع وابسته به کشاورزی، مرتعداری ، خدمات مشاوره 

 ای ، زنبورداری وعشایری 

 درصد.    99میزان فعلي سهم دولت در صندوق:  
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 :ويژگیهای صندوق 

ــیس تا پایان میزان ت ــاورزی از بدو تأس ــنه پرداختي به تولیدکنندگان کش ــهیلات قرض الحس س

 :  0144شهریور سال 

ــهیلات اعطائي  جهت تأمین نقدینگي به  0999میلیون ریـال طي   0، 510، 145بـالغ بر   فقره تس

ــاورزی ودامي وهمچنین تأمین نقدینگي تولیدکنندگان جهت خرید  ــولات کش منظور خرید محص

سموم دفع آفات نباتي و... ( کاهش تصدی گری دولت، کاهش -بذر-کود-های کشاورزی)سم نهاده

 ضایعات بدلیل حمل مستقیم از محل

ه نهاده ها ب  بدلیل امکان توزیع تولید به محلهای مصـرف در اسـتان وکمک به توان مالي کشاورز  

 .  مدت دار اعتباری و  بصورت تولیدکنندگان)کشاورزان(

 در سال  . % 9نگي تولیدکنندگان بخش کشاورزی با پرداخت تسهیلات با نرخ کارمزد تأمین نقدی

ــات اعتباری ومالي در میان تولیدکنندگان بخش  ــس ــوری نو ومتفـاوت بـا بانکها ودیگر موس حض

 کشاورزی .

ــهیلات حداکثر تا یک روزکاری و پرهیز از  کـاهش مـدت زمـان انجـام کـل عملیات پرداخت تس

بروکراسـي اداری واتلاف وقت برای سهامداران وساده بودن روش اعطای تسهیلات و تصمیم گیری 

 سریع در پرداخت تسهیلات که در نوع خود بي نظیر است . 

ان در بازپرداخت بموقع تســهیلات بطوری که خود کنترلي به جهت همکاری وهمراهي تولید کنندگ

 درصد تسهیلات پرداختي توسط صندوق به حیطه وصول درآمده است . 011تا کنون     

حل مشـکل وثیقه که این موضـوع همیشـه بصـورت یک مشکل حاد توسط موسسات تسهیلات 

 دهنده درراه تولیدکنندگان وجودداشته است. 

 در بخش کشاورزی استان فارس:  عاملیت توزیع یارانه های دولتي   

ــیس )خرداد ماه   ــنـدوق به عنوان عاملیت توزیع یارانه های دولتي از ابتدای تأس این ص

ریال را با نظارت ســازمان جهاد  140،1، 191اعتباری بالغ بر   0144( تا پایان    شــهریور ماه  0199

پرداخت نموده است به  کشـاورزی اسـتان فارس ، به کشـاورزان وتولیدکنندگان بخش کشـاورزی
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شـکلي که یارانه های تخصیصي وزارت محترم جهادکشاورزی در راستای اجرای طرح های استاني 

تسطیح لیزری  - تحت فشارنوین و  یاریوتوسعه آب یاریآب یها وهیاصـلاح شـ درقالب:  طرح های

ت فني تجهیز شرکتهای خدما -تجهیز مزارع پرورش ماهي -کشـاورزی حفاظتي -اراضـي زراعي

نوسازی -های شیری ها وگاوداری بهینه سازی مصرف سوخت مرغداری-ومشـاوره ای کشـاورزی

 ينانوائ احداث طرح -احداث استخروانتقال آب -حفظ ونگهداری باغات استان -وبازسـازی قنوات 

ــیلي  گـاهیجـا ي وعموم ــوخـت فس ــرکتها یوراه انـداز لیـوتکم زیتجهطرح  -س  يتعاون یش

ــتائیتول ــاورزی  - يدروس ــلامت به بهره برداران بخش کش در کمترین زمان وبا بالاترین دقت وس

 پرداخت گردیده است. 

همکاری با شـرکت مادرتخصصي صندوق حمایت ازتوسعه سرمایه گذاری دربخش کشاورزی    -0

از محل منابع صندوق توسعه ملي  ای ارانهتسهیلات ی یاعطا ومدیریت  بانک سـپه استان فارس در

ــال طرح جهت  ــروع طرح )س طرح به   111( تاکنون به تعدادکل    0141های مربوطه  از  ابتدای ش

 میلیون ریال پرداخت گردیده است .  0، 151، 991مبلغ کل 

 

  ومقايسه با سال قبل:  4931عملکرد صندوق درسال 

 اعطای تسهیلات قرض الحسنه ازمحل سرمایه صندوق :  -0

ــال  ــندوق در س ــهیلات با  041میلیون ریال را طي  111، 191اعتباری بالغ بر   0149ص فقره تس

  1درصد به بهره برداران وتشکلهای تولیدکننده دربخش کشاورزی پرداخت نموده است  9کارمزد 

 

 عاملیت توزیع اعتبارات بلاعوض دولت محترم  به کشاورزان وبهره برداران کشاورزی :  -1

میلیون ریال را در قالب تفاهم نامه های منعقده  911، 041اعتباری  بالغ بر  0149سال  صـندوق طي

ــار  ــتان فارس به منظور اجرای طرح های آبیاری تحت فش ــاورزی اس ــازمان محترم جهادکش با س

 بهره بردار  ،  پرداخت نموده است.      949ونوسازی قنوات به تعداد   
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 جدول ) الف (

 سال
 تعداد

 ه بردارانبهر 

کل مبلغ یارانه 

 پرداختي

 )میلیون ریال(

 نرخ رشد

یارانه 

 پرداختي

          %11 411، 511 0154 0141سال 

 911، 041 949 0149سال  کاهش یافته

 

ــعه بخش  ــندوق حمایت ازتوس با دقت در جدول ) الف ( ملاحظه مي گردد که با وجود دارا بودن ص

ظرفیت فوق العاده وتوان بالای خدمت رساني در صدر استان های کشاورزی استان فارس به لحاظ  

ــال  ــور) توزیع یـارانه قابل توجه در س ــتر آماده  0141کش ــتفاده از این بس ( ، ولیکن میزان اس

بطور چشمگیری کاهش یافته است امیداست با برنامه هائي  0149واسـتعداد منحصـر بفرد درسال 

ای بخش کشـاورزی درپیش دارد ، سازمان جهادکشاورزی که دولت محترم درجهت تأمین یارانه ه

ــته  اســتان فارس بتواند از ظرفیت ویژه صــندوق در جهت اعتلای بخش کشــاورزی همچون گذش

 استفاده نماید.
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 ( نمودار مقايسه رشد سالانه توزيع اعتبارات يارانه ای4نمودار 

 

 جايگاه فعلی صندوق حمايت ازتوسعه بخش کشاورزی استان  فارس درسطح  کشور  -19

 رتبه درکشور
نام صندوق 

 استاني

 تعدادتشکل

 تحت پوشش

 سرمایه فعلي

 )میلیارد تومان(

 14 140 خوزستان اول

 99 119 یزد دوم

 91 949 اصفهان سوم

 11 115 خراسان رضوی چهارم

 11 119 فــارس پنجم

 

0
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600000

1393 1394
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 فصل سوم: آمار وعملکرد دستگاههای وابسته بخش کشاورزی 

 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی 

 دامپزشکی 

 امورعشاير 

 سرم سازی رازی 

 پشتیبانی امور دام 

  منابع طبیعی 

 خدمات حمايتی 

 تعاون روستايی 
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 :مرکز تحقیقات ،آموزش کشاورزی و منابع طبیعیمعرفی بخش 

پاسخگویی به سوالات اساسی در بخش کشاورزی به ویژه در زمینه فنآوری ها و روش های جدید         

علمی به عهده این بخش می باشد. قطعاً بدون توجه به یافته های علمی جدید، امکان پاسخگویی به 

میسر نخواهد بود. دنیای امروز نیز با استفاده از روش ها، تکنیک نیازهای  غذایی کشور و نیل به خودکفایی 

ته را یاف جمعیت رو به افزایش دنیافزون غذایی پاسخگویی به نیازهای روزاامکان و یافته های جدید، ها 

ست. بخش تحقیقات کشاورزی به عنوان پشتوانه علمی بخش اجرا، مسئولیت تحقیقات کاربردی در سطح ا

افتن راه حل های علمی، پایه های مقاوم، ارقام با عملکردبالا، تکنیک های جدید مکانیزاسیون مزارع برای ی

 و.... به عهده دارد.
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   4931و  4939عملکرد بخش های مختلف آموزشی و تحقیقاتی  عملکرد سال  -11

 1394 1393 واحد فعالیت

آموزش بهره برداران 

 کشاورزی
 83949 154614 نفر روز

 290833 117532 نفر ساعت آموزش کارکنان

 138 223 نفر آموزش کاردانش

 469 1256 دانشجو کاربردی -آموزش علمي 

 1001 1804 نفر آموزش خوداظهاری

 0 4 عدد طرح های تحقیقي و تطبیقي

 126/28 1250 نفر روز فعالیت های ترویجي

 109 127 عدد مقالات پژو هشي 

 10 30 عدد مقالات ترویجي 

 2 2 عنوان ثبت اختراع 

 1 2 عنوان تهیه کتاب

 28 28 عدد دستاوردهای کاربردی

 147 145 مورد ارائه مقالات در مجامع

 78 7 عدد برگزاری کارگاه آموزشي 

 3 2.5 میلیون اصله کنترل و گواهي بذر

 99 63 عنوان پایان نامه دانشجویي

گزارش طرح های تحقیقاتي 

 شدهمنتشر 
 48 27 عدد

گزارش طرح های تحقیقاتي 

 در دست اجرا
 282 239 عدد

طرح های تحقیقاتي خاتمه 

 یافته
 137 115 عدد
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 31 سال در فارس مرکز تحقیقات ،آموزش کشاورزی و منابع طبیعی عملکرد-15

 بعثت واحد فعالیت
علي 

 آبادکمین
 جمع جهرم مرودشت

آمورش 

های 

 رسمي

 کارودانش

 61 0 0 45 16 نفر پایه سوم

 77 0 0 26 51 نفر پایه دوم

 1001 265 141 137 458 نفر خوداظهاری

آموزش 

های بهره 

 برداران

 طرح بهره برداران
 433 0 0 0 433 نفر

 2360 0 0 0 2360 نفر روز

 شرکت های خدمات مشاوره ای
 826 84 0 0 742 نفر

 2816 403 0 0 2413 نفر روز

 استاني
 17314 4156 8839 2843 1476 نفر

 73381 17107 43733 10392 2149 نفر روز

 آزاد
 1832 0 1627 83 122 نفر

 5392 0 3378 1563 451 نفر روز

آموزش 

های ضمن 

 خدمت

 221 4 0 4 213 عدد تعداد دوره

 18594 160 0 160 18274 نفر تعداد فراگیران

 48472 960 0 960 46552 نفر روز آموزش های انجام شده

 290833 5760 0 5760 279313 نفر ساعت آموزش های انجام شده

آموزش 

های 

علمي 

 کاربردی

 کارداني
 13 0 0 1 12 دوره

 166 0 0 10 156 دانشجو

 کارشناسي ناپیوسته
 23 0 0 0 23 دوره

 303 0 0 0 203 دانشجو

 پودماني
 0 0 0 0 0 دوره

 0 0 0 0 0 دانشجو

 کارشناسي ارشد
 0 0 0 0 0 دوره

 0 0 0 0 0 دانشجو

 جمع علمي کاربردی
 36 0 0 1 35 دوره

 469 0 0 10 459 دانشجو
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 31 سال در فارس مرکز تحقیقات ، آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ادامه عملکرد-15 

 بعثت واحد فعالیت
علي 

 آبادکمین
 جمع جهرم مرودشت

پژوهشي تهیه مقالات 

 در

 مجلات معتبر علمل 

         81 عدد داخلي

ISI 17 عدد         

         11 عدد ISIبین المللي غیر 

 حضور وارائه مقاله در

مجامع معتبر داخل  

 وخارج از کشور 

 بین المللي 

         6 مورد پوستر

         0 مورد سخنراني

         0 مورد فقط چاپ

 ملي

   2 0 3 103 مورد پوستر

         37 مورد سخنراني

         176 نفر تعداد کارورز کارورزی

 تعداد مدرس مدعو
         87 نفر کارشناسي ارشد

         3 نفر دکترا

امور فرهنگي وفوق 

 برنامه

       41 655 نفر بیمه ودرمان دانشجویي

کمک به دانشجویان مورد 

 خاص
         0 نفر

برگزاری مسابقات ورزشي 

 خاص
         0 نفر

فعالیت ورزشي عمومي 

 دانشجویان
         43 نفر

مراسم و آیین های ملي و 

 مذهبي
         10 مورد

         1 مورد بازدید از مناطق جنگي

اردوه های عمومي 

 دانشجویان
         0 مورد

         1 مورد برپایي نمایشگاه

برگزاری مسابقات فرهنگي و 

 مذهبي
 5 مورد

      
  

         40 نفر مشاوره وراهنمایي
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 معرفی بخش دامپزشکی:

توان تولید دامی کشور به عهده  حفظجلوگیری از ورود بیماری های دامی و  بیماری های داخلی ومهار       

وزارت جهادکشاورزی است، ادارات باهدف پوشش دادن امنیت غذایی که از وظایف  این بخش می باشد.

کل دامپزشکی در سطح استان ها مسئولیت حفظ کیفیت مواد غذایی دامی )دام، طیور، شیلات، زنبورستان 

ها و....( راعهده دار می باشند. به ویژه در فصول خاصی مثل زمستان، امکان ورود بیماری های مسری و 

ب طیور، ت بیماری های خطر ناکی مانند آنفلونزای حاد ، ردخطرناک)بعضاً قابل انتقال به انسان( وجود دا

برفکی دام ها و... از مواردی است که بایستی بطور دائمی پایش، مراقبت وکنترل شوند همچنین کلیه امور 

 صادرات و واردات دام ها و محصولات مربوطه با نظر اداره کل دامپزشکی در سطح استان ها انجام می شود.
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 31و  39صادرات و واردات دامپزشکی بین استانی در سال های  -16

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 0149  0141 واحد  نظارت بهداشتي 

 0149  0141 واحد  صادرات و واردات بین استاني

 9 1 پست    تعداد قرنطینه های فعال استاني

 95111 54911 فقره تعدادگواهي بهداشتي صادر شده

 11111 19999 راس به سایر استان هاصادرات گوسفند و بز 

 1459 01111 راس صادرات گاو  گوساله به سایر استان ها

 1119101 1191944 قطعه صادرات طیور به سایر استان ها

 09904011  05141441 کیلو گرم  صادرات شیر به سایر استان ها 

 1914440 1115114 کیلو گرم  صادرات گوشت شیر به سایر استان ها

 9401141 19954191 کیلو گرم  صادرات گوشت مرغ به سایر استان ها

 451 0111 راس واردات گاو گوساله به استان

 19091 15094 راس  واردات گوسفند وبز به استان 

 9901114 94091490 قطعه  واردات طیور به استان

 4141111 0019440 تن واردات شیر به استان

 1914440 111111 کلیو گرم استانواردات گوشت قرمز به 

 01111914 09144510 کلیو گرم واردات گوشت مرغ به استان

 094111 5494950 قطعه واردات جوجه یک روزه به استان
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 31و  39خلاصه ای از فعالیت های اداره دامپزشکی فارس در سال های -17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اداره دارو ، درمان و آزمايشگاه ها

 0149 0141 سال

 بخش   
 خصوصي

 بخش   
 دولتي

 
 جمع کل

 بخش   
 خصوصي

 بخش   
 دولتي

 
 جمع کل

 00151 11954 14911 01141 45911 تعداد مراجعه
74249 

 445 9194 4441 0195 9911 کالبد گشائي دام
4646 

 1110 10491 91910 1911 91444 کالبد گشائي طیور
23773 

 00414 1411 00115 5104 9109 برداشت آزمایشگاهي
14835 

 5 0011 0115 00 0141 جراحي دام بزرگ
1139 

 1 0191 0919 19 0151 جراحي دام کوچک
1043 

 014 1510 1144 911 1154 عملیات مامائي
2890 

 115 9954 1154 149 1010 تشخیص آبستني
4682 

 9101 01049 05415 0144 04919 معالجه گاو
16811 

 1194114 1149111 1544111 440410 1999154 معالجه گوسفند
4699535 

 194 1001 1901 104 1045 معالجه سایر دام ها
3402 

 1104059 11119999 11919015 1501141 10141590 معالجه طیور
24887658 

 0199110 1114491 9151441 0119994 1100594 جمع کل معالجات دام
4279847 
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 31و  39فعالیت های اداره دامپزشکی فارس در سال های خلاصه ای از -17

 

 ماخذ: اداره کل دامپزشکي استان فارس

 

 

 

 

 

 

 

 0149 0141 فعالیت های آموزشي و ترویجي

 0149 1111 مورد کلاس ترویجي
 4515 1011 مورد سایر اشکال آموزش حضوری

 94114 91111 نفر فراگیران مرد
 145901 151019 ساعت

 4415 4491 نفر فراگیران  زن
 44401 44151 نفرساعت

 44411 44414 نفر جمع فراگیران
 145151 114909 نفرساعت

 00 09 تعداد برنامه رادیویي
 111 111 دقیقه

 1 9 تعداد برنامه تلویزیوني
 1 011 دقیقه

 1 0 عنوان تهیه نشریه
 1 1111 نسخه تکثیر نشریه

 159 915 عنوان تهیه برشور و تراکت
 4114 01195 برگ تکثیر بروشور و تراکت

 1 05 عنوان تهیه پوستر
 04 1944 برگ تکثیر پوستر
 1 1 مورد تکثیر فیلم

 04 11 مورد تهیه پاورپوینت ترویجي
 0 91 مورد نصب پلاکارد و بنر

 1 041 مورد دیوار نویس و تابلو نویسي
 1 15 مورد پیام بهداشتي روی خودرو حمل
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 31و  39خلاصه ای از فعالیت های اداره دامپزشکی فارس در سال های -17

 

 ماخذ: اداره کل دامپزشکي استان فارس

 

 

 41عملکرد   0عملکرد  اداره مبارزه   ردیف

 )نوبت سر(

 49عملکرد  

 )نوبت سر(

 01145 41419 عملکرد مایه کوبي شارین گاو 0

 1441945 1159419 عملکرد مایه کوبي شارین گوسفند و بز 1

 1491 1949 شارین تک سميعملکرد مایه کوبي  1

 144 104 عملکرد مایه کوبي شاربن شتر 9

 11994 1149 عملکرد مایه کوبي شارین علامتي گاو 4

 14144 50491 عملکرد مایه کوبي شارین علامتي گوسفند و بز  1

 1911 0195 عملکرد مایه کوبي پاستور لوز گاو 5

 0090141 0141111 عملکرد مایه کوبي پاستور لوز گوسفند و بز 9

 91 1 عملکرد مایه کوبي آنتروتوکسمي گاو 4

 5594104 9441599 عملکرد مایه کوبي آنتروتوکسمي گوسفند وبز 01

 991914 0110911 عملکرد مایه کوبي قانقاریا گوسفند و بز 00

 4911941 0145141 عملکرد مایه کوبي آگالاکسي گوسفند وبز 01

 945454 519491 برفکي گاوعملکرد مایه کوبي تب  01

 1911941 0440149 عملکرد مایه کوبي تب برفکي گوسفند وبز 09

 1145454 0440144 عملکرد مایه کوبي  آبله گوسفند 04

 1944515 1141194                                                                                                                                                      عملکرد مایه کوبي آبله بز                                                                                                      01

 0199954 411994 گوسفند وبزPPRعملکرد مایه کوبي  05

 11111 09114 عملکرد مایه کوبي تیلر یوز گاو 09

 5411111 5101049 عملکرد مبارزه با انگل های داخلي دام )گاو ،گوسفند،بز وسگ( 04

 11191 91490 بدن گاو(عملکرد مبارزه با انگل های خارجي دام )سمپاشي  11

 195141 901190 عملکردمبارزه با انگل های خارجي دام )سمپاشي بدن گوسفند وبز 10

 1111151 1591591 عملکرد مبارزه با انگل های خارجي دام )جایگاه( 11
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 31و  39 خلاصه ای از فعالیت های اداره دامپزشکی فارس در سال های-17

 

 

 31و  39خلاصه ای از فعالیت های اداره دامپزشکی فارس در سال های -17

 کل دامپزشکي استان فارس ماخذ: اداره

 

 

 41عملکرد   1عملکرد  اداره مبارزه  ردیف

 )نوبت سر(

 49عملکرد  

 )نوبت سر(

 91001 19509 ( FD RB 40عملکرد مایه کوبي بروسلوز گاو ) 0

 49015 41941 ( FD RB 40عملکرد مایه کوبي بروسلوز گاو ) 1

 91111 91401 عملکرد خونگیری گاو)بروسلوز( 1

 91 91 آلوده )بروسلوز(عملکرد حذف گاوهای  9

 911195 415099 (REV RD 0عملکرد مایه کوبي بروسلوز گوسفند وبز ) 4

 1114941 1191454 (REV RD 0عملکرد مایه کوبي بروسلوز گوسفند وبز ) 1

 1 1 عملکرد خونگیری گوسفند و بز )برسلوز( 5

 1 1 عملکرد حذف گوسفند و بز آلود )بروسلوز( 9

 10111 41191 گاوی )توبرکولیناسیون گاو( عملکرد تست سل 4

 95 91 عملکرد حذف گاوهای سلي 01

 1191 1111 عملکرد تست مشمه )تک سمي ها( 00

 41عملکرد   طیور ردیف

 )نوبت سر(

 49عملکرد  

 )نوبت سر(

 11111 11111 واحدهای مادر گوشتي و تخمگذارعملکرد بازدید از  0

 1111 1111 عملکرد نمونه برداری از واحدهای مادر گوشتي و تخمگذار 1

 11111 1111 عملکرد آزمایش نمونه های واحدهای مادر گوشتي و تخمگذار 1

 411 949 عملکرد بازدید از واحدهای تخمگذار تجاری 9

 411 949 تخمگذار تجاری عملکرد نمونه برداری از واحدهای 4

 411 949 عملکرد آزمایش نمونه های واحدهای تخمگذار تجاری 1

 1111 1155 عملکرد بازدید از واحدهای نیمچه گوشتي 5

 1111 1155 عملکرد نمونه برداری از واحدهای نیمچه گوشتي  9

 1111 1155 عملکرد آزمایش نمونه های واحدهای نیمچه گوشتي 4
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 فعالیت های شاخص اداره کل دامپزشکی فارس     

 * افزایش عملیات مبارزه با بیماری ها در قالب مایه کوبي علاوه برحجم مورد تعهد

 * ادامه اجرای طرح تضمین کیفیت و سلامت فرآورده های خام دامي

 ی کارگروه تخصصي آفات و امراض دامي * بررسي خسارات وارده بردام و تولیدات دامي با برگزار

 * ادامه همکاری و مساعدت با صندق بیمه دام وطیور و آبزیان و زنبور عسل

 * افزایش حجم عملیات طرح مبارزه با بیماری تب برفکي

 ) ارتباط بین سازماني(   ECE* به روز رساني سیستم اتوماسیون اداری بر مبنای 

 بیماری های تب برفکي ،لسپیروز ،آنفلوآنزای فوق حاد طیور* تجهیز آزمایشگاه جهت تشخیص 

 ( PPRو طاعون نشخوارکنندگان کوچک  )  (VHSبیماری یسپتسمي خونریزی دهنده و یروسي آ بزیان  )

 *سیستم بایگاني اسناد تحت شبکه

 دام و طیور و آبزیان  تحت  وب   GIS* به روز رساني سیستم  

شرکت  –وب شرکت های متقاضي حمل و نقل فرآورده های خام دامي * راه اندازی سیستم های تحت 

 کد الکترونیکي خودرو های حمل فرآورده های خام دامي  –های وارد کننده دام 

 (  SMS* راه اندازی سیستم ارائه خدمات و اطلاعات فني از طریق ارسال پیامک ) 

 

 :35سال برنامه های  

 *توسعه خدمات دامپزشکي عشایر کوچرو

 استاني ( برنامه پوشش بهداشتي دام –* توسعه سقف اعتبارات ) ملي 

 * واگذاری امور تصدی گری به منظور تقویت و تخصصي نمودن بخش حاکمیتي 

 * تلاش در جهت احداث آزمایشگاه منطقه ای )مصوبه سفر هیات دولت (

 * تلاش در جهت تخصیص بخشي از اعتبارات بخش سلامت به دامپزشکي 

سازماندهي نیرو و امکانات در جهت استاندارد سازی فعالیت ها در قالب طرح تضمین کیفیت وسلامت * 

 تولیدات دام ، طیور ، آبزیان و زنبور عسل

*تقویت بنیه علمي ، فني و تخصصي به منظور فراهم نمود ن زیر ساخت های لازم جهت صادرات فرآورده 

 های دامي
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 امور عشاير:معرفی 

تنوع شرایط موجود در استان فارس موجب سازگاری و شکل گیری بزرگترین جامعه عشایری       

 1کشور در این استان شده که در واقع قطب عشایر کشور محسوب میشود . عشایر استان شامل 

طایفه مستقل مشتمل بر  9ایل بزرگ قشقائي، خمسه و لر )ممسني و بویر احمدعلیا( و همچنین 

درصد از جمعیت استان و  4/1این جامعه  نفر جمعیت مي باشد .  095541نوار و تعداد خا 15154

میلیون هکتار عرصه های قابل  4/9درصد از عشایر کل کشور را بخود اختصاص داده است .  4/01

درصد( قلمرو زیست عشایر محسوب میشود . این  15میلیون هکتار آن ) 5/4تعلیف استان حدود 

درصد دام سبک ،  15میلیون راس دام سبک ، در حدود 1ش و نگهداری بیش از جامعه با پرور

هزار راس از این دامها زیریک  411هزار راس دام به بازار عرضه مي نماید که بیش از  911سالانه 

درصد گوشت تولیدی استان (  11هزار تن  گوشت قرمز ) بیش از  01سال هستند .سالانه بالغ بر 

درصد کل صنایع دستي استان ( و سایر  99متر انواع دست بافت های نفیس ) هزار  45بیش از 

 فرآورده های دامي را تولید و به بازار عرضه مي نماید 
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 31 سال عملکرد اداره عمران و امور زيربنايی در-11

 حجم عملیات واحد عملیات

 23 حلقه چاه تکمیل حفر و تجهیز چاه

 8000 کیلومتر نگهداری راه های عشایری

 1000 مترمکعب احداث آب انبار

 17 کیلومتر انتقال آب

 6 مورد مطالعات طرح ها و پروژه  ها

 9 کیلومتر برق رساني

 17 رشته بهسازی چشمه و قنوات

 720000 مترمکعب آب رساني سیار به عشایر

 4 دستگاه تکمیل ساختمان اداری

 

 

 عملکرد واحد مطالعات-13

 

 حجم عملیات  واحد  عملیات 

 4485 کیلومتر  1شناسایي و نقشه برداری ایراههای فارس و یزد فاز 

 2 مورد  مطالعه تامین و طراحي انتقال آب 

 1 مورد  مطالعه طراحي احداث بند خاکي

 6 کانون مطالعه ، شناسایي و تهیه گزارش کانون های اسکان 
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 عملکرد اداره بهسازی و امور تولید-.5

  

 حجم عملیات  واحد  عملیات 

 3 مورد  تجهیز اطراقگاههای عشایری

 10 باب تهیه و نصب حمام خورشیدی

 7300 تعداد توزیع مرغ بومي 

 18 مورد  برگزاری جلسه طرح زنجیره گوشت قرمز 

بازدید از واحدهای متقاضي طرح زنجیره 

 920 مورد  گوشت قرمز 

 50000 راس  اجرای طرح زنجیره گوشت قرمز

 18 خانوار  مستند سازی اراضي کشاورزی عشایر

 10 مورد  تجهیز اکیپ کنترل کوچ

 5 مورد  تشکیل جلسات کوچ 

 15000 خانوار  اطلاع رساني تقویم کوچ 

 20 مورد  راه  بررسي و پاسخ استعلامات ایل

 3 جلسه  راه غرب شیراز با شهرداری  گیری ایل پي

 7 کلاس  برگزاری کلاس سوخت فسیلي 

 1055000 راس همکاری در بیمه دام عشایر
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 عملکرد اداره امور تعاونی ها و نظام بهره برداری-54

 حجم عملیات  واحد  عملیات 

 22 مورد  برگزاری مجمع عمومي تعاوني ها 

 54 مورد  بازرسي از شرکتهای تعاوني 

 1020 جلد  توزیع دفترچه جدید عشایری 

 496 مورد  انعقاد قرارداد با عشایر در خصوص اجرای طرح زنجیره گوشت قرمز 

 4 مورد  برگزاری جلسه مستند سازی اموال قابل واگذاری 

 22 مورد  حسابرسي از شرکت های تعاوني 

 5 مورد  انتصاب مدیر عامل جدید تعاوني ها

 48 نفر/روز تسهیلگربرگزاری کارگاه آموزشي نیاز سنجي زنان 

 15 نفر/روز انتخاب زنان تسهیلگر عشایری

 15 مورد  تشکیل صندوق خرد زنان عشایری

 6 مورد  جلسه شورای تعاون

 1055000 راس همکاری د بیمه دام عشایر

 2709 نفر/روز همکاری در بیمه اجتماعي روستاییان و عشایر

 4000 برگ تهیه و تکمیل فرم شناسایي معلولین عشایری

 4596 تن توزیع جو یارانه  دار

 1080 تن توزیع خوراک دام یارانه دار

 5 مورد  واگذاری املاک به تشکلها

 3 مورد  تشکیل شورای توانبخشي معلولین عشایری

 7 مورد  پیگیری امور حقوقي تشکلها

 220 مورد  تکمیل فرم شناسایي زنان بافنده عشایر

 1320 جلد  دفترچه های درماني عشایرهمکاری در تمدید 

 12 مورد  نظارت بر عملکرد میدان خرید و فروش دام عشایر

 4 مورد  نظارت بر عملکرد کارخانه خوراک دام 
 ماخذ: اداره کل امورعشایر استان فارس                              
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 ( شیراز -شعبه جنوب کشورموسسه تحقیقات واکسن وسرم سازی رازی )سرم سازی رازیمعرفی 

در راستای سیاست تمرکز زدایي موسسه تحقیقات واکسن وسرم سازی رازی ، شعبه جنوب 

درمنطقه غربي  0159شیراز با عنوان شعبه برتر و برگزیده موسسه در سالهای اخیر درسال  -کشور

د را با تولید فعالیت خو 0154مترمربع تاسیس و از سال  112199شیراز در محدوده ای به وسعت 

دو نوع واکسن دامي بنامهای آگالاکسي وآنتروتوکسمي آغازکرد. درزمینه تحقیقات نیزدرهمین 

سال با انتقال همکاران بخش دامپزشکي مرکزتحقیقات منابع طبیعي واموردام استان فارس به 

 جامکه هم اکنون ضمن ان موسسه وتجهیزآزمایشگاهها، روندروبه توسعه ای شکل گرفت. بطوری

فعالیتهای تحقیقاتي درراستای تولیدات موسسه، درزمینه ارائه مشاوره به دانشجویان دانشگاههای 

استان درخصوص پایان نامه های تحصیلي مقاطع کارشناسي ارشد و دکترا ونیزانجام تحقیقات 

 مرتبط باسازمانها وارگانهای خصوصي ودولتي فعالیت چشمگیری صورت مي پذیرد.

ستاوردهای این شعبه اتمام، تجهیز و راه اندازی سایت منحصر بفرد تولید واکسنهای از جمله د    

 میباشد که براساس برنامه پیش بیني شده ظرفیت تولید این نوع واکسن 0141کشته طیوردرسال 

گردد که این خود  های کشته و یا زنده درسال برآورد مي ها به میزان پانصدمیلیون دزانواع واکسن

های طیور درایران وحتي منطقه خاورمیانه  یل شعبه شیراز به قطب تولیدوتوزیع واکسنموجب تبد

های آنفولانزای پرندگان که بین انسان و طیور  خواهدگردید.دراین سایت پیش بیني تولید واکسن

مشترک مي باشد گردیده است .ساخت این مرکز مطابق با آخرین استانداردهای جهاني موجب مي 

ت مربوطه گواهي صادرات را دریافت نموده و امکان صدور واکسنهای مورد نیاز سایر گردد تولیدا

کشورها فراهم گردد که این موردی بسیار حائز اهمیت از ابعاد اقتصادی ، بهداشتي و درماني مي 

راه اندازی سایت تولید واکسنهای کشته طیور در شیراز مطابق با آخرین استانداردهای روز باشد . 

 علاوه بر تامین تمامي نیاز کشور، با توجه به نگراني،  و نظارت مستقیم سازمان بهداشت جهانيدنیا 

های روزافزون از گسترش بیماریهای مشترک انسان و طیور ازجمله آنفولانزای حاد پرندگان توانایي 

هم .شایان ذکر مي باشد که صدور محصولات خود به کشورهای همسایه و منطقه را ممکن مي سازد

نیوکاسل بصورت نیمه مکانیزه در این مؤسسه بصورت آزمایشي   -اکنون واکسن دوگانه آنفلوانزا 

ه های ویروسي طیور شعب تولید و به بازار عرضه مي گردد . از دیگر ظرفیتهای سایت تولید واکسن

نه مدنظر مي باشد تولید واکسن  سه گا 0149عنوان هدف بعدی این شعبه تا سال ه شیراز که ب
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گامبرو مي باشد که با عنایت به نیاز مبرم کشور ، از پروژه های حیاتي مؤسسه –نیوکاسل  -آنفلوانزا

رازی هدف گذاری گردیده است. پتانسیل دیگر این پروژه راه اندازی خط تولید انواع واکسن 

د. اشهای کشته طیورمي ب آنفولانزای انساني با همکاری سازمان بهداشت جهاني در کنار واکسن

های آگالاکسي ، آنتروتوکسمي  مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی شیراز با تولید واکسن

، قانقاریا ، آنفلوانزای طیور ، نیوکاسل طیور و دوگانه نیوکاسل و آنفلوانزای طیور بزرگترین مرکز 

ي نیاز واکسن سازی در جنوب کشور و شعبه برگزیده مؤسسه رازی مي باشد.از سوی دیگر تمام

های مراکز تحقیقاتي و دانشگاهي استان فارس و استانهای جنوبي کشور به انواع حیوانات 

 آزمایشگاهي توسط این مؤسسه مرتفع مي گردد.    

 پوشش توزيعی واکسنهای تولیدی شعبه شیراز

 کل مصرف واکسن آگالاکسي کشور از تولیدات مؤسسه رازی شعبه شیراز تامین مي گردد . -0

 نیاز سراسری %91جهت تامین حدود  کسن آنتروتوکسمي تولیدی موسسه رازی شعبه شیرازوا -1

بعد از پوشش استانهای فارس ، بوشهر، اصفهان و کهکیلویه  و بویراحمد جهت توزیع در استانهای 

 مي گردد.  دیگر به مؤسسه رازی ارسال 

استانهای همجوار نظیر بوشهر،  با شروع تولید واکسن قانقاریا ، پس از استان فارس و دیگر -1

 اصفهان و کهکیلویه و بویراحمد مازاد آن به مؤسسه رازی ارسال مي گردد.

با عنایت به تولید واکسن لاکتوکوکوزیس ماهي قزل آلا در شعبه شیراز بعنوان تنها تولیدکننده  - 9

 این واکسن در کشور، محصول نهایي تمامي نیاز کشور را پوشش خواهد داد .

نیوکاسل تولیدی شعبه شیراز با توجه به نیاز سراسری ، جهت توزیع  -واکسن دوگانه آنفلوانزا  - 4 

 .در سطح کشور به مؤسسه رازی ارسال مي گردد
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 :4931اقدامات صورت گرفته در خصوص تکمیل پروژه طیوردر سال 

 لیتری به دستگاه فیلینگ  9111راه اندازی خط انتقال واکسن از تانکهای  •

 عددی 45111خرید و راه اندازی دستگاه ستر  •

 راه اندازی سیستم خلاء مرکزی  •

 راه اندازی خط بخار تمیزجهت شستشو و استریل مخازن •

 تجهیز و راه اندازی  اتاق های برداشت دستي آنفلوانزا و نیوکاسل •

 :4931اقدامات صورت گرفته در خصوص تولید واکسنهای جديد  در سال 

 آزمایشي واکسن دوگانه ماهيطراحي و تولید  •

 طراحي و تولید آزمایشي واکسن اورنیتوباکتریوم •

 :افق پیش روی شعبه شیراز

 ادامه تولید و در صورت نیاز افزایش میزان واکسنهای باکتریایي  •

 بهره برداری مکانیزه از سایت تولید واکسنهای کشته ویروسي •

 لوانزا تولید انبوه واکسن تک گانه نیوکاسل و تک گانه آنف •

  آنفلوانزا با ایمني زایي برتر –تولید انبوه واکسن دوگانه نیوکاسل  •

 گامبرو -آنفلوانزا  –تولید واکسن سه گانه نیوکاسل  •

 تولید انبوه واکسن دوگانه استرپتوکوکوزیس ماهي •

 ORTتولید واکسن  •
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 :مزايای شعبه شیراز

بنا به نظر  GMP APPROVEقابلیت تبدیل سایت تولید واکسنهای ویروسي طیور به  - •

 هیات بازرسي سازمان دامپزشکي کشور

طرح تحقیقاتي در زمینه های ویروسي و باکتریایي بعنوان پشتوانه  01ارائه بیش از  - •

 تولید واکسن های ویروسي و باکتریایي و پیشنهاد تولید واکسنهای جدید

 وجود پتانسیل ساخت واکسنهای چندگانه ویروسي - •

 پژوهشی سرم سازی فعالیتهای -52

 فقره

 0149 0141 0141 فعالیت

 14 11 11 مقاله و خلاصه مقاله

 09 01 01 پایان نامه

 09 10 05 طرح تحقیقاتي

 

 

 

 

 

مقاله و خالصه مقاله پایان نامه طرح تحقیقاتي

1392

1393

1394
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 های تولیدی سرم سازی  فعالیت-59

 ميليون دز

 آنفلوآنزا نیوکاسل زاآنفلوآن -دوگانه نیوکاسل  قانقاریا آگالاکسي آنتروتوکسمي سال

0141 05 0920 1 19 0 1 

0141 1025 0925 1 0129 429 1 

0149 1 0129 124 1 4129 14 
 

 

 برنامه های در راستای تحقق شعار سال :

 افزایش سطح تولید تمامي واکسنها درصورت نیاز کشور •

 طراحي و تولید آزمایشي واکسن دوگانه ماهي •

 طراحي و تولید آزمایشي واکسن اورنیتوباکتریوم •

 

 

 

 

 

1392 1393 1394

آنتروتوكسمي

آگاالكسي

قاتقاریا

دوگانه

نیوكاسل

آنفلوآنزا
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 پشتیبانی امور دام :معرفی 

شرکت به منظور ایجاد حداکثر تجانس و رعایت پیوستگي در وظایف مربوط به امور دام و 

فراهم ساختن موجبات استفاده بهینه از امکانات و نیروی انساني موجود برای تنظیم بازار نهاده ها 

در امور عمومي و های خصوصي و تعاوني و فرآورده های دام و طیور و جلب مشارکت بیشتر بخش

های جانبي به لحاظ پراکندگي و تفوق خدمات اجتماعي و در جهت جلوگیری از افزایش هزینه

 تشکیل شده است. به طور خلاصه وظیفه شرکت پشتیباني امور دام عبارتست از تهیه، تولید و نگه

 روتئیني)حیواني( وداری، توزیع و پشتیباني و تنظیم بازار انواع خوراک دام، طیور آبزیان، مواد پ

کننده و صنایع وابسته و خرید تضمیني محصولات دامي متفرعات آن، حمایت از تولیدکننده، مصرف

 باشد.و پروتئیني مي

گذاران بخش دام و شرکت سهامي پشتیباني امور دام کشور به منظور حمایت از شاغلین و سرمایه

دام به خرید تضمیني دام و طیور مازاد بر نیاز طیور در زمان افزایش تولید یا در مواقع بحراني اق

کنندگان را در نماید. این امر از یک سو نیاز مصرفهای آن ميسازی فرآوردهبازار مصرف و ذخیره

 د. نمایکند و از سوی دیگر از ضرر و زیان تولیدکنندگان جلوگیری ميهای کمبود برطرف ميزمان

اني امور دام کشور نیز به همین منظور اقدام به تهیه و تشکیلات استاني شرکت سهامي پشتیب   

نماید که از های مورد نیاز دامداران و مرغداران استان از قبیل ذرت، جو و سویا ميعرضه نهاده

های دامداران و مرغداران استان در اختیار آنان ها، تعاونيهای ذیربط از جمله اتحادیهطریق تشکل

های ت آن نیز با خرید تضمیني گوشت مرغ، گوشت قرمز و سایر فرآوردهگیرد و به موازاقرار مي

 نماید. مي دام و طیور از وارد شدن خسارت به این بخش از تولیدکنندگان جلوگیری
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  4931عملکرد اداره کل پشتیبانی اموردام استان فارس درسال  -51            

 

 

 

 31فعالیت های شاخص سال 

 الف( خرید تضمیني جو از کشاورزان

 ب( خرید تضمیني ذرت از کشاورزان

 خرید توافقي گوشت مرغ از مرغداران چ(

 د( توزیع نهاده ی تولید بین دامدارن، مرغداران، عشایر و تشکل های ذیربط

 ه( توزیع گوشت مرغ و قرمز و کنسرو مرغ در جهت تنظیم بازار فرآورده های دام و طیور

گوشت گوسالهگوشت مرغجو داخلی جو خارجیکنجاله سویاذرت داخلیذرت خارجیسال          نوع
کنسرو مرغ ) 

قطعه(

139436,3744824,5329,3834,2547,273186804,586

139352,808021,02334,86008,6513680

1392111,103074,06556,00108,0901,2510

ميزان فروش نهاده ها و فراورده های دام و طيور  واحد: تن

گوشت مرغجو داخلی جو خارجیکنجاله سویاذرت داخلیذرت خارجیسال          نوع

139410,16272,15501,6965001,822

1393000001,019

1392000005,280

ارسالی به سایر استان ها            واحد: تن

 يداخل ذرت يداخل جو مرغ گوشت نوع           سال

1394 9,058 5,290 102,457 

1393 10,107 0 0 

1392 15,192 0 0 

 واحد   وریط و دام یها فرآورده و ها نهاده دیخر زانیم  : تن
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 35( برنامه های سال 5

 مرغ با کیفیت صادراتي الف( تنطیم بازار گوشت مرغ با دیدگاه راهکار تولید گوشت

 ب( خرید تضمیني جو از کشاوزان از طریق عرضه در بورس کالا های کشاورزی 

 ج( خرید تضمیني ذرت از کشاورزان از طریق عرضه  در بورس کالاهای کشاورزی 
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 معرفی بخش منابع طبیعی :

استان ها توسط ادارات کل منابع طبیعی ح بیابان، در سط کلیه عرصه های ملی اعم از جنگل، مرتع و     

مدیریت می شود. این مجموعه به عنوان نماینده دولت و حاکمیت مسئولیت حفاظت و صیانت از عرصه های 

ملی و ذخایر طبیعی کشور راعهده داراست . در این راستا عملیات عمرانی متعددی در زمینه های بیولوژیک 

کانیکی )آبخیزداری و فعالیت های سازه ای ( و بیومکانیک )اقدامات سازه )جنگل کاری، احیاء مراتع و...(، م

ای کنترل آب و کشت همزمان نهال و بذر و ..( در دستور کار ادارات کل منابع طبیعی قراردارد.همچنین طرح 

 های مقابله با بیانزایی و نیز عملیات بیابان زدائی نیز از جمله فعالیت های این اداره کل است.   
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 منابع طبیعی: تبیین وضع موجود

 اطلاعات پایه: -0

استان فارس باتوجه به برخورداری ازتنوع اقلیم وسازندهای زمین شناسي ازنظر پوشش گیاهي 

براساس گزارش تهیه نقشه پوشش گیاهي کشور تهیه شده توسط دفترمهندسي ومطالعات 

 استان  شامل : GISسازمان و 

 میزان واحد عنوان

 1104 هزارهکتار جنگل

 01 هزارهکتار درختچه زاروبیشه زار

 5101 هزارهکتار مرتع

 519 هزارهکتار اراضي بیاباني

میلیون هکتاربرآورد مي  104/1همانطورکه درجدول بالا آمده است. سطح جنگلهای استان  -

استان ارزش زیست ازسطح استان راجنگلها تشکیل مي دهد. جنگلهای  %09گردد به عبارت دیگر

محیطي داشته ونقش مهمي درحفاظت آب وخاک وتلطیف هوا ایفاء مي نماید وبعنوان بستر توسعه 

 کشاورزی وپیشگیری ازسیلابها وفرسایش های سالیانه اهمیت دارد.

به  0145میلیون هکتاردرسال  4/9به استناد مطالعات بعمل آمده وسعت مراتع استان از -

 %14مراتع خوب و%4کاهش یافته است.که این سطح شامل :  0191ل میلیون هکتاردرسا 10/5

 مراتع فقیر مي باشد. %11مراتع متوسط و 

براساس آخرین آمار ارائه شده توسط معاونت اموردام وزارت جهاد کشاورزی، جمعیت دامي  -   

میلیون واحد دامي  1میلیون واحددامي اعلام شده است. که ازاین تعداد حدود   1/4استان حدود 

میلیون واحددامي دامداران روستائي بوده که تعلیف آنها به مراتع وابستگي دارد،  1/4عشایری و

 1این درحالي است که اگرازاین مراتع درشرایط مناسب بهره برداری بعمل آید،میتواندخوراک 

برابر  1دکه بیش ازمیلیون واحددامي رادرمدت یکسال تأمین نماید. به این ترتیب ملاحظه مي شو

 ظرفیت مجاز ازمراتع استان بهره برداری مي شود.

 فراخشک وخشک ایران باتوجه به شرایط اقلیمي وهمچنین عوامل انساني بیابان  درمناطق -

زا ازقبیل  افزایش جمعیت ، چرای مفرط دام از پوشش گیاهي موجود، برداشت بي رویه ازسفره آب 

کاربریهای اراضي ، پدیده بیابان زائي درایران رشد فزاینده ای زیرزمیني وتوسعه صنعتي وتغییر 

میلیون هکتارمي رسد  5/1دارد وسطح اراضي بیابان استان براساس طبقه بندی پوشش گیاهي به 

 جلوه بیاباني مي باشد. 10و 1و 1کانون بحراني فرسایش بادی درجه 04ودارای 
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ن درهکتار درگزارشهای مطالعاتي آمده ت 14تا 04میزان فرسایش خاک دراراضي استان بین  -

میلیون هکتار فرض  00ضي دارای وضعیت فرسایش آبي درکشور رامعادلااست. حال اگروسعت ار

 میلیون تن برآوردخواهد شد. 154میزان فرسایش خاک ییم نما

 

 جايگاه منابع طبیعی استان نسبت به کل کشور:

 یگاه آن دراستانهای دیگر کشور، به لحاظ سطحباعنایت به وضعیت منابع طبیعي فارس نسبت به جا

جنگلهای خارج از شمال)زاگرس( مقام اول کشور رادارا بوده وهمچنین به لحاظ تنوع پوشش 

مراتع دارای سه ناحیه رویشي زاگرس، ایراني توراني وخلیج عماني بوده و فارس از لحاظ  گیاهي

 ن و کرمان در رتبه سوم کشور قرار داریم. وسعت مراتع نیز، بعد از استانهای سیستان و بلوچستا
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 سطح جنگلهای استان فارس ومقايسه آن با ساير استانها ی کشور-55

 جنگل )هکتار( استانها
نسبت جنگلهای استان 

 به کل کشور

سطح استان 

 )هکتار(

نسبت جنگل استان به 

 سطح استان

 0/1 9491999 0/0 091915 آذربایجان شرقي
 5/1 1519111 50/1 011449 آذربایجان غربي

 4/1 0541511 11/1 40114 اردبیل
 4/1 01191114 94/1 900999 اصفهان

 5/10 1111544 14/9 119910 ایلام
 0/1 1155194 91/0 119111 بوشهر
 9/0 0990119 09/1 11019 تهران

 9/11 0191119 11/1 114149 چهارمحال بختیاری
 0/1 00195510 10/4 501155 خراسان رضوی
 0/09 1441191 41/1 901195 خراسان شمالي
 9/5 4900019 91/9 140944 خراسان جنوبي

 9/09 1191910 44/1 419115 خوزستان
 1/1 1150191 91/1 10001 زنجان
 4/1 4504159 14/1 191019 سمنان

 0/1 05444111 11/1 151591 سیستان وبلوچستان
 0/09 01155411 49/04 1/2215950 فارس
 5/0 0444115 04/1 11950 قزوین

 9/1 0040500 11/1 9094 قم
 9/01 1419991 10/1 151115 کردستان

 1/1 05491491 04/9 440911 کرمان
 1/10 1991110 50/1 419419 کرمانشاه

 1/40 0441514 44/4 544591 کهگیلویه وبویراحمد
 4/09 1041011 40/1 904110 گلستان
 19 0911911 91/1 494451 گیلان

 9/91 1911119 10/9 0111115 لرستان
 4/11 0591991 04/9 441159 مازندران ساری
 1/94 141111 15/1 111445 مازندران نوشهر

 0/1 1419911 10/1 0499 مرکزی
 04 5114900 91/5 0141594 هرمزگان
 0/1 0411119 10/1 0990 همدان

 9/1 01991111 54/1 015141 یزد
 14244473 کشور

 

 162438556 

 

 
 ماخذ: اداره کل منابع طبیعي و آبخیزداری استان فارس             
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 سطح مراتع استان فارس ومقايسه آن باسايراستانهای کشور-56

 نسبت مراتع استان سطح مراتع استان )هکتار( استانها

 4/1 1951990 آذربایجان شرقي

 4/1 1951419 آذربایجان غربي

 0/0 411941 اردبیل

 9/5 111914 اصفهان

 1/0 0001145 ایلام

 4/0 0111444 بوشهر

 9/0 0109995 تهران

 0/0 419041 چهارمحال بختیاری

 1/9 5151519 خراسان رضوی

 4/0 0459119 خراسان شمالي

 9/1 4511149 خراسان جنوبي

 4/1 1955140 خوزستان

 1/0 0015111 زنجان

 9/9 15101911 سمنان

 4/01 01199944 سیستان وبلوچستان

 1/9 510151129 فارس

 1/0 941994 قزوین

 4/1 511104 قم

 4/0 0149145 کردستان

 1/4 9091111 کرمان

 9/0 0099919 کرمانشاه

 1/1 959901 کهگیلویه وبویراحمد

 1/0 911914 گلستان

 1/1 199491 گیلان

 1/0 991414 لرستان

 5/1 499914 مازندران 

 0/1 0551440 مرکزی

 9/9 9141191 هرمزگان

 9/1 114515 همدان

 5/5 1409115 یزد

 



  ------------------------------ 4931آمارنامه بخش کشاورزی استان فارس درسال 

154 

 

 مساحت مراتع استان فارس -57

 درصدشهرستان به استان سطح مراتع)هکتار( شهرستان ردیف

 6.64 99441125 آباده 0

 0.90 14919 ارسنجان 1

 1.23 41141 استهبان 1

 6.07 99144129 اقلید 9

 5.14 154411 بوانات 4

 0.92 15900 پاسارگاد 1

 3.59 111595 جهرم 5

 3.22 11449029 خرمبید 9

 2.09 041115 خرامه 4

 4.71 19910421 خنج 01

 5.99 915914 داراب 00

 0.08 450921 رستم 01

 4.83 353071 زرین دشت 01

 1.86 136246 سپیدان 09

 0.77 56204.6 سروستان 04

 0.88 64326.2 شیراز 01

 1.47 107530 کوار 05

 4.10 300000 گراش 09

 3.09 225968 فسا 04

 0.89 65004 فیروز آباد 11

 4.37 319230 فراشبند 10

 2.97 217070 قیروکارزین 11

 0.90 66028 کازرون 11

 13.34 974913 لار 19

 4.04 295613 لامرد 14

 1.64 120214 مرودشت 11

 1.43 104501.6 ممسني 15

 1.84 134493 مهر 19

 10.98 802795 نیریز 14

 1,.794.79 جمع کل
100.00 
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 سطح رخساره های بیابانی ودرصدهريک نسبت به کل کشور به تفکیک استانهای بیابانی-51
 واحد: هکتار

 تپه های  کویر نام استان

 ماسه ای

پهنه های 

 ماسه ای

اراضي بدون  اراضي شور دق رسي

 پوشش

سطح طبقات 

 بیاباني

 001151 01114 011010 1 1 1 1 آذربایجان شرقي

 090011 004911 11419 1 1 0144 1 آذربایجان غربي

 0115 0115 1 1 1 1 1 اردبیل

 1494914 0910054 994491 49555 5501 144149 105054 اصفهان

 11411 15911 0114 1 0991 1111 1 ایلام

 140411 191140 9410 1 1101 1 1 بوشهر

 041111 41419 11109 1 1 1 54 تهران

 009941 009919 14 1 1 1 1 چهارمحال بختیاری

 914945 090541 019959 50911 1 41104 915909 خراسان رضوی

 19941 01901 5191 9195 1 1 4100 خراسان شمالي

 0101145 110194 011500 55511 15 141941 41040 خراسان جنوبي

 410190 010141 141110 1 11099 90111 1 خوزستان

 54410 54410 1 1 1 1 1 زنجان

 4001149 0109101 1111191 9051 001090 011191 914119 سمنان

سیستان 

 وبلوچستان

40455 119401 59515 5195 49540 9115519 9919441 

 114514 991919 091105 1 1 1 1 فارس

 14040 01114 01011 1 1 1914141 1 قزوین

 051191 59401 11151 440 5101 1 45191 قم

 1149 1149 1 1 1 990041 1 کردستان

 5911499 9040111 151900 109511 051900 1 1411101 کرمان

 14401 14401 1 1 1 1 1 کرمانشاه

کهگیلویه 

 وبویراحمد

1 1 1 1 1 91915 91915 

 11 1 11 1 1 1 1 گلستان

 0554 919 1 1 0144 1 1 گیلان

 00590 00590 1 1 1 1 1 لرستان

 0191 0191 1 1 9 1 1 مازندران 

 51091 94000 01511 1 1 1 00144 مرکزی

 0404101 0151911 091091 1 10915 1 1 هرمزگان

 11151 01491 04911 1 1 1 1 همدان

 4414514 1191411 0190411 1 091149 051105 0115011 یزد

 11591941 05999114 1411591 911419 104191 0415111 4991149 جمع

 ماخذ: اداره کل منابع طبیعي و آبخیزداری استان فارس         
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 استان فارس بیابان مساحت-44 

 )مطالعه شده(وسعت بیابان

 )هکتار(
 ردیف شهرستان

 0 خنج 52007/9

 1 زرین دشت 83400/4

 1 فراشبند 12724/2

 9 لارستان 123014

 4 لامرد 27243

 1 مهر  5/1119

 5 ني ریز 433948/7

 کل  734606/9

 ماخذ: اداره کل منابع طبیعي و آبخیزداری استان فارس                                     
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  4939مساحت جنگل های استان فارس در سال -.6

 مساحت  جنگل )هکتار( شهرستان ردیف

4/41 آباده 1  

 32959/4 ارسنجان 2

 48947/1 استهبان 3

 14517/8 اقلید 4

 32921/7 بوانات 5

 76230 پاسارگاد 6

 217857/3 جهرم 7

 38250 خرامه 8

 16151/9 خرم بید 9

 13842 خنج 10

 123458/3 داراب 11

 81662/4 رستم 12

 328/4 زرین دشت 13

 74221/9 سپیدان 14

 35651 سروستان 15

 153051 شیراز 16

 12845 گراش 17

 64685/1 فراشبند 18

 87246/1 فسا 19

 223126/4 فیروزآباد 20

 72900 قیروکارزین 21

 221305/1 کازرون 22

 26750 کوار 23

 30000 لارستان 24

 11661/6 لامرد 25

 76136/3 مرودشت 26

 408104/1 ممسني 27

 1120/2 مهر 28

 19926/6 ني ریز 29

 1/2215950 کل استان
 ماخذ: اداره کل منابع طبیعي و آبخیزداری استان فارس                                        
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 4931و4939 و 4932 سال در....( و استانی ، ملی) عمرانی طرحهای  فیزيکی عملکرد -64

 نام طرح

 1394 0141سال  0141سال 

 واحد کار

عملیات 

انجام 

 شده

درصد 

پیشرفت 

 فیزیکي 

واحد 

 کار

عملیات 

انجام 

 شده

درصد 

پیشرفت 

 فیزیکي 

پیش بیني 

 عملیات 

طرح جنگلکاری، توسعه فضای سبز، احداث و 

 تجهیزپارکهای جنگلي 
 1800 011 0994 هکتار 011 144 هکتار

 15000 011 4494 هکتار 011 101 هکتار طرح بهبود واصلاح مراتع در استان فارس

طرح حفاظت وحمایت از جنگلها ومراتع استان 

 فارس 
 011 191 هزار هکتار

هزار 

 هکتار
9194 011 10000 

 0 1 1 دستگاه 1 1 دستگاه تامین تجهیزات، ماشین آلات و تعمیرات اساسي

روان ومدیریت مناطق طرح تثبیت شنهای 

 بیاباني
 630 011 911 هکتار 011 491 هکتار

 6000 011 4191 نفرروز 011 0114 نفرروز آموزش و ترویج و فرهنگ سازی منابع طبیعي

 4000 011 1411 مترمربع 011 1111 مترمربع تعمیرات و تجهیزات ساختمانهای اداری

طرح جامع توسعه و کاربری فن آوری ارتباطات و 

 اطلاعات )تکفا(
 0 1 1   011 1 دستگاه

 40000 011 14011 هکتار 1 1 هکتار طرح تعمیم و اجرای پروژه های ترسیب کربن 

 1200 011 0001 هکتار 011 194 هکتار زائي طرح تهیه طرحهای جامع مقابله با بیابان

 603000 011 111111 هکتار 011 114 هکتار مدیریت پایدار مراتع کشور
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 )ادامه(4939 و 4932 سال در....( و ،استانی ملی) عمرانی طرحهای  فیزيکی عملکرد-64

 نام طرح

 1394 0141سال  0141سال 

 واحد کار
عملیات 

 انجام شده

درصد 

پیشرفت 

 فیزیکي 

واحد 

 کار

عملیات 

 انجام شده

درصد 

پیشرفت 

 فیزیکي 

پیش بیني 

 عملیات 

 60000 011 40911 هکتار 011 914 هکتار صیانت وتوسعه جنگلهای زاگرس وجنوب 

 25 011 10 دستگاه 011 50 دستگاه حریقتامین تجهیزات یگان حفاظت و اطفاء

 100000 011 909904 هکتار 011 151414 هکتار طرح ممیزی اراضي و تفکیک مستثنیات

ترویج و توانمندسازی تشکل ها و جوامع 

 محلي
 1200 011 494 نفرروز 011 991 نفرروز

احیاء و بازسازی عرصه های منابع طبیعي 

 05ماده 
 550 011 441 هکتار 1 1 هکتار

قانون افزایش بهره وری بخش  01ماده 

 کشاورزی ومنابع طبیعي
 15 011 01 دستگاه 1 1 دستگاه

کنترل و مقابله با خشکیدگي جنگلهای بلوط 

 زاگرس
 7000 011 0151 هکتار 1 1 هکتار

پیشگیری و مقابله با آتش سوزی در جنگل ها 

 و مراتع
 50 011 11 دستگاه 1 1 دستگاه

 6700 011 9515 هکتار 011 4519 هکتار طرح آبخیزداری وآبخوانداری

 700 011 501 هکتار 011 195 هکتار طرح آبخیزداری حوزه کارون بزرگ

مطالعه واجرای عملیات آبخیزداری در حوزه 

 سدهای دردست ساختمان
 69568 011 01110 هکتار 011 10111 هکتار

مطالعه و اجرای عملیات آبخیزداری در حوزه 

 سدهای موجود
 10472 011 5191 هکتار 011 9111 هکتار

 10787 011 5901 هکتار 011 1159 هکتار طرح پیشگیری ومهار سیل  

   011 11491 هکتار 011 0991 هکتار طرح حفاظت خاک وآبخیزداری

 1863 011 015 هکتار 011 041 هکتار اصلاح وساماندهي کاربری اراضي آبخیزها 

 ماخذ: اداره کل منابع طبیعي و آبخیزداری استان فارس
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  4931فعا لیت های  شاخص سال 

   .مطالعه  پوشش گیاهي استان بصورت جامع 

 آبخیزداری )طرح جامع (ي ومطالعات اجرای -لعات نیمه تفصیلي  ،تفصیليمطا 

  ممیزی اراضي بمنظور اخذ سند بنام دولت و ثبت مالکیت مردم و فراهم نمودن زمینه

 تهیه طرحهای منابع طبیعي

 9- ممیزی مراتع وتهیه طرحهای مرتعداری به منظور بهره برداری بهینه از مراتع

 وخصوصي سازی ))واگذاری مراتع به بهره برداران ((

  با گونه های صـنوبر در مناطق سـردسیری و باگونه های گز درمناطق توسـعه زراعت چوب

 گرمسیری با هدف  بیابان زدائي و بطورکلي تولید چوب مورد نیاز کارخانجات وایجاد اشتغال.

 زراعت انواع چوب گز با ی باگونه های جدید واقتصادی )اتحول دراجرای طرحهای بیابان زد

 (استفاده از آب وخاک نامتعارف، توسعه گونه های لگجي، صبرزرد، گزروغني، قره داغ واستبرق 

 اولویت بخشي به موزائیک نقشه ها و رقومي سازی آنها واصلاح نقشه های منابع طبیعي 

 ( ــازه های مختلف وعملیات بیولوژیک ــیلـاب با س ــچه های تغذکنترل س یه بند خاکي و حوض

 (.مصنوعي، گوراب، چکدم، پخش سیلاب، درختکاری ، بذرکاری وکپه کاری

 و اراضي ملي مراتع ،ارتقاء ضریب حفاظت از جنگلها 

 افزایش سطوح اجرایي طرح های مرتعداری 

 وسایر حوزه ها عملیات آبخیزداری در حوزه سدها 

 پخش سیلاب و تغذیه آبخوانها در حوزه شهری و روستایي 

  ت(وزارت نف) فسیلي جنگل نشینان، عشایر وجوامع محلي در اراضي بیابانيتامین سوخت        

 ارتقای ضریب مشارکت پذیری مردم در جهت نیل به توسعه پایدار 

  بیابان زدایي و جبران خسارت وارده بر عرصه های منابع طبیعي ناشي از بهره  برداریهای

 باعملیات بیولوژیک متعدد
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 4935برنامه های پیشنهادی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان فارس سال              

 *برنامه های حوزه فعالیت اداره ممیزی:

 هزار هکتار 41                 طرح شناسائي وتشخیص درسطح -0

 هزار هکتار 41                              انتشار آگهي -1

 هزار هکتار041                            قطعیت قانوني -1

 هزارهکتار 111                رأی ماده واحده  -9

 هزارهکتار 041                 اصلاح وبازنگری -4

 هزارهکتار 011                اخذ سند مالکیت -1

 *برنامه های حوزه فعالیت اداره بهره برداری:

ت تأمین اعتبار به ازاء هرهکتار هکتار درصور 011کشت پیازگل نرگس درطرح صیانت  -

 ریال درقالب طرحهای مصوب )مرتعداری، صیانت و...(  1121112111

هکتار درصورت تأمین  111کشت گل محمدی درشهرستانهای فیروزآباد، ممسني، داراب،  -

 ریال. 9121112111اعتباربه ازاء هرهکتار 

 *برنامه های حوزه فعالیت اداره امور مراتع:

 تعداری:تهیه طرح مر -

هدف: ارائه برنامه ها وپروژه های مناسب باتوجه به پتانسیل های موجود درمراتع وبا هدف اصلاح 

 واحیاء وبهره برداری صحیح وبهینه از مراتع ودرنتیجه افزایش بهره وری.

هزارهکتار وبا اعتبار  111: تهیه طرحهای مرتعداری به مساحت  44برنامه پیشنهادی سال  -

 یلیارد ریال.م 1مورد نیاز 

 نظارت براجرای طرحهای مرتعداری -

هدف: نظارت مستمر ناظرین طرحهای مرتعداری برنحوه عملیات واجرای پروژه ها واستفاده بهینه 

ازبذورمرتعي وجلوگیری ازهدر رفت سرمایه وزمان انجام پروژه ها ودرنتیجه افزایش بهره وری 

 نابع طبیعي.همچنین ایجاد اشتغال جهت فارغ التحصیلان بخش م

 : میزان یک میلیون هکتار با اعتبار مورد نیاز دو میلیارد ریال.0144برنامه پیشنهادی سال  -
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 مدیریت چرا: -

هدف: مدیریت وکنترل پروانه چرا براساس طرحهای مرتعداری مصوب وپروانه چرای صادره وبه 

یق مواد قانوني ذکر منظور جلوگیری ازچرای زود رس مراتع وتخریب آنان ونظارت فني وکنترل دق

شده انجام مي گیرد که این امر منجربه ایجاد شرایط بهتر مدیریت مراتع واحیاء واصلاح پوشش 

گیاهي وبه نظم درآوردن بهره برداری درمناطق ومراتع استان، حفظ وتوسعه پوشش گیاهي، بهبود 

 واحیای مراتع وجلوگیری ازهدررفت آب وخاک مي گردد.

 به مجریان طرحهای مرتعداری: اعطای تسهیلات بانکي -

هدف: کمک به مجریان طرحهای مرتعداری که ازنظرمالي ضعیف مي باشند وتوان اجرای پروژه های 

پیش بیني شده در طرحهای مرتعداری راندارند درجهت اجرای صحیح پروژه ها ودرنتیجه اصلاح 

 واحیا مراتع.

 میلیارد ریال 11: اعتبار مورد نیازمبلغ 0144برنامه پیشنهادی سال  -

 آموزش مجریان طرحهای مرتعداری: -

هدف: آموزش مستمر مرتعداران ومجریان طرحهای مرتعداری درجهت ارتقاء دانش بهره برداران 

در زمینه استفاده ازمراتع وروشهای صحیح اصلاح واحیاء وبهره برداری از مراتع ودرنتیجه افزایش 

 بهره وری.

 میلیارد ریال. 1مبلغ : 44اعتبارمورد نیاز برای سال  -

 *برنامه های حوزه فعالیت اداره اجرايی آبخیزداری:

با افزایش اعمال کیفي درانجام پروژه های آبخیزداری استان فارس پیش بیني مي گردد که  -

میلیون مترمکعب ازحوزه های آبخیز این  05هکتار با آبگیری  14014پروژه آبخیزداری درسطح 

میلیارد ریال انجام گیرد که باتوسعه  ومشارکت  111به مبلغي بالغ بر استان )سد وغیرسد( جمعًا 

مردم درانجام پروژه ها درحوزه های آبخیز نقش مهمي در نزدیک شدن به سیاست اقتصاد مقاومتي  

 خواهد داشت.
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  4935سال آبخیزداری برنامه های پیشنهادی 

یي، که اهداف آن جلوگیری از در راستای تحقق یکي ازاین شاخصهای عملیاتي اداره اجرا -0

فرسایش رسوب، کنترل و مهار سیلابهای  سطحي وروان آبها درسطح استان مي باشد انجام طرح 

سازه ای ، عملیات بیولوژیک )بذرکاری ، کپه کاری ، حفاظت وقرق ، مراقبت وآبیاری ، نهالکاری ، 

 بانکت ، بذرپاشي(..

 جهت کنترل عملیات سازهاستفاده ازناظر مشاور وقرارداد با  شرکت  -1

 تکمیل بانک اطلاعاتي ناظر مشاورین با استفاده ازنرم افزار -1

 مرمت وبازسازی  طرح سازه ای درسطح استان -9

 ساماندهي آرشیو عملیاتي )سازه وبیولوژیک( مستندات مالي وفني دراداره اجرایي. -4

 زنشینان.تشکیل شرکتهای تعاوني آبخیزداری درحوزه های آبخیز جهت رفاه حال آبخی -1

تأمین بذر )گیاهان دارویي، مرتعي جنگلي( مورد نیازحوزه های آبخیز جهت عملیات  -5

 بیولوژیک.

تأمین نهال ازگونه های : بادام پیوندی دیرگل، انجیر، انگورو گردو جهت احداث باغ دیم  -9

 اراضي شیبدار.

 *برنامه های حوزه فعالیت اداره مهندسی:

 مستند سازی اراضي دولتي واجرای پروژه های عمراني.همکاری باسایر سازمانها بمنظور  -

نفر ازنیروهای کارشناسان نظام مهندسي درقالب شرکتهای صلاحیت  11ساماندهي بیش از -

دار جهت نقشه برداری خصوصي بمنظور پاسخ به استعلامات،  نقشه برداری ماده واحده و نقشه 

 برداری اراضي واگذارشده.

 منابع طبیعي. تشکیل بانک اطلاعاتي انفال -

 پاسخ به استعلامات ارباب رجوع بصورت مکانیزه. -

 *برنامه های حوزه اداره ارزيابی واطلاعات جغرافیايی:

 میلیون ریال 1111مطالعات پایدارسازی زمین لغزش آب و باد کامفیروز با اعتبارمورد نیاز  -

 میلیون تومان 4111مطالعات توجیهي اجرایي درسطح کل استان به مبلغ  -
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 *برنامه های حوزه فعالیت اداره فنی جنگل:

بهره گیری ازسیستم آبیاری تحت فشارجهت صرفه جویي درمصرف آب درسطح  -

میلیون  4111هکتار با اعتبارمورد نیاز  11نهالستانهای استان بمنظور حمایت ازسرمایه ملي درسطح 

 هکتار ازپارکهای جنگلي. 909تومان ودرسطح 

نو درعرصه های جنگلي بمنظور تأمین انرژی حرارتي مورد نیاز بهره گیری از انرژی های  -

 جنگل نشینان درعرفهای الگویي طرح صیانت از جنگلهای زاگرس.

اجرای عملیات احیایي درعرصه های جنگلي توسط عرف داران وجنگل نشینان بمنظور  -

 هکتار. 0911حمایت ازکار وسرمایه ایراني درسطح 

ای غیردولتي وجلب مشارکتهای مردمي جهت افزایش سطوح بهره گیری از توان وسرمایه ه -

 هزار هکتار.11جنگلکاری درسطح 

 *برنامه های حوزه فعالیت اداره حفاظت وحمايت:

حفظ وحراست ازانفال )عرصه های ملي( باگسترش پروژه های حفاظتي ازجمله ایجاد  -

 کمربند حفاظتي وبنچ مارک.

 وستاها.اعطای تسهیلات به منظورسوخت رساني به ر -

 هزارهکتار. 941کنترل آفات وبیماریها درسطح  -

 ایجاد زمینه فعالیت وبهره برداری ازمعادن  درسطح حدود یک هزارهکتار. -

 *برنامه های حوزه فعالیت اداره استعداد يابی:

باتوجه به اینکه تأمین زمین مناسب ازمؤلفه های اصلي ایجاد واحداث طرحهای تولیدی  -

صنعتي، خدماتي، گردشگری وغیره مي باشد که احداث این واحدها اشتغال مولد وپایدار، تولیدات 

صنعتي، مشاغل خدماتي رابه دنبال خواهدداشت، لذا اداره کل منابع طبیعي استان فارس باتوجه 

هکتار ازاراضي  511د سال گذشته دراین زمینه شناسائي، استعدادیابي وتخصیص حدود به عملکر

منابع ملي ودولتي برای احداث طرحهای فوق الذکر رادردستورکارقرارخواهد داد وهمچنین 

دراجرای دستورالعمل طرح توسعه بخش کشاورزی که توسط هیئت محترم وزیران تصویب شده 
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نابع ملي ودولتي برای ایجاد اشتغال وتولید محصولات مختلف هکتار اراضي م 4151تاکنون 

شهرستان استان فارس شناسایي وبه دبیرخانه طرح مذکور درسازمان  11کشاورزی درمحدوده 

جهاد کشاورزی استان فارس ارسال شده است تا انشاءا... با واگذاری این اراضي به متقاضیان وافراد 

محصولات مختلف کشاورزی وفرآورده های کشاورزی ودامي واجد شرایط زمینه اشتغال وتولید 

وتولیدات صنعتي فراهم تا درسال رویکرد اقتصاد مقاومتي قسمتي ازنیازمندیهای کشور تامین 

 شود

 *برنامه های حوزه فعالیت اداره فنی بیابان زدايی:

نابع توسعه واگذاری طرحهای مشارکت مردمي بیابان زدایي با اهداف زراعت چوب، حفظ م -

 آب وخاک وایجاد منابع درآمدی پایدار برای بهره برداران ومجریان.

طرح مشارکت  011گیری وایجاد بسترهای مناسب جهت برخورداری مجریان بیش از پي -

 مردمي بیابان زدائي ازتسهیلات بانکي.
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 شرکت خدمات حمايتی کشاورزی:  معرفی 

شرکت به عنوان یکي از تشکیلات گسترده و فعال اجرائي وزارت جهاد کشاورزی با تعامل و این 

های ستادی و اجرائي وزارت متبوع ، ها ، سازمانها و بخشها ، مدیریتهمکاری تنگاتنگ با معاونت

ش متولي قانوني و بازوی اجرائي دولت در امر تولید ، تدارک ، توزیع ، حمل و نقل ، خرید و فرو

های کشاورزی )انواع بذر ، مواد و سموم دفع آفات نباتي ، کودهای شیمیائي و ماشینها و ادوات نهاده

با عنوان شرکت سهامي  0149تحت عنوان بنگاه شیمیائي ،  0114باشد که از سال کشاورزی ( مي

یع بذر و ضمن ادغام با شرکت تولید ، تهیه و توز 0151پخش کودهای شیمیائي و بالاخره در سال 

وظائف محوله را به انجام « شرکت سهامي خدمات حمایتي کشاورزی » نهال ، تحت عنوان فعلي 

 0199رسانده است. لازم به ذکر است که پس از انحلال بنگاه توسعه ماشینهای کشاورزی در سال 

ي ، وظائف ارگان مذکور که عبارت بود از توزیع ماشینهای کشاورزی ، به شرکت خدمات حمایت

 کشاورزی محول گردیده است. 

مدیریت استاني شرکت محسوب  11شرکت خدمات حمایتي کشاورزی استان فارس یکي از      

گردد که از بدو تاسیس تاکنون فعال و مجری وظائف مذکور در سطح استان بوده است. این مي

ي در شهرستان نفر پرسنل ، یک ساختمان اداری در مرکز استان ، یک نمایندگ 14شرکت دارای 

داراب بعلاوه مجتمع انبارهای کود و سم ، مجتمع انبارهای بذر و کارخانه بوجاری ، انبار ماشینها و 

باشد. این شرکت های کشاورزی ميادوات کشاورزی ، بازارچه و نمایشگاه دائمي ماشینها و نهاده

، مجتمع انبارهای بذر ، متر مربع فضای انباری شامل مجتمع انبارهای کود و سم  095111دارای 

 باشد. آلات ميمجتمع انبارها و نمایشگاه ماشین

 

 

 

 

 

 

 



  ------------------------------ 4931آمارنامه بخش کشاورزی استان فارس درسال 

167 

 

 اهم فعالیتها 

فعالیتهای شرکت خدمات حمایتي کشاورزی استان فارس با توجه به رسالت و وظیفه محوله در      

وزیع تچهاربخش کلي توزیع کودهای شیمیائي ، توزیع بذور اصلاح شده ، توزیع سموم دفع آفات و 

 پذیرد. ماشینها و ادوات کشاورزی صورت مي

      الف ـ توزيع کودهای شیمیائی :

توزیع کودهای شیمیائي ازته ، فسفاته و پتاسه بر اساس سهمیه تخصیصي از سوی وزارت متبوع و 

با توجه به تقسیم بندی شهرستاني معاونت بهبود تولیدات گیاهي سازمان جهاد کشاورزی استان 

 از طریق عوامل توزیع بین شهرستانها صورت مي پذیرد. 

به عنوان شعبه مبداء توزیع کودهای اوره تولیدی  شـرکت خدمات حمایتي کشاورزی استان فارس 

ــالـانـه توزیع حـدود  ــیراز ، س ــیمي ش هزار تن کود اوره مجتمع مذکور را با  111مجتمع پتروش

ریزی شرکت خدمات نظرسـازمان جهاد کشـاورزی ، بین شـهرسـتانهای اسـتان و بر اساس برنامه

 ید. نماحمایتي در تهران بین سایر استانهای کشور توزیع مي

برنامه ریزی لازم جهت تنوع بخشـي به سبد قابل عرضه انواع کودهای شیمیائي ، آلي  49در سـال 

ــورت پذیرفته و قراردادهای خرید و توزیع  ــاورزی ص ــرکت خدمات حمایتي کش ــتي در ش و زیس

 کودهای مذکور با تعدادی از شرکتهای در حال انعقاد است. 

  ب ـ توزيع بذر :

رکت خدمات حمایتي کشاورزی ، تهیه و تولید بذور اصلاح شده محصولات از دیگر فعالیتهای ش

زراعي است که با توزیع بذور مادری اصلاح شده بین کشاورزان پیشرو و سپس خریداری بذور 

در محل کارخانه بوجاری شرکت ، بوجاری  یتولیدی آنها با نظارت کامل در حین کشت ، بذور تولید

 گردد. ان بذر گواهي شده بین کشاورزان استان توزیع ميو ضدعفوني گردیده و به عنو

ــتان  ــهرس ــوص علاوه بر مجتمع انبارهای بذر و کارخانه بوجاری زرقان ، نمایندگي ش در این خص

 نماید. داراب نیز در زمینه تهیه و تدارک بذور مورد نیاز مناطق گرمسیر استان فعالیت مي
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 ج ـ توزيع سموم :

با توجه به آزادســازی قیمت و حذف یارانه ســموم در چند ســال اخیر ، ســموم شــیمیائي در بازار 

نیز بر اساس وظائف گردد. شرکت خدمات حمایتي کشاورزی مصـرف بصورت آزاد تهیه و توزیع مي

محوله و در راسـتای تحقق شعار خود مبني بر توزیع به موقع و با کیفیت نهاده ها ، توزیع سموم را 

ــغول مذاکره با چند تولید کننده مطرح ا ــال آتي مجـدداً در برنامه کاری خود قرار داده و مش ز س

 داخلي و خارجي در زمینه سموم کشاورزی جهت انعقاد قرارداد خرید یا واردات سموم مي باشد. 

 

 د ـ  توزيع ماشینهای کشاورزی :

ــعه م     ــاورزی ، وظائف ارگان همـانگونه که ذکر گردید به دنبال انحلال بنگاه توس ــینهای کش اش

مذکور در زمینه تهیه و توزیع ماشـینها و ادوات کشـاورزی به شـرکت خدمات حمایتي کشاورزی 

ــیان را با هدف نوآوری و  ــتگاههای مورد نیاز متقاض ــرکت ، دس ــوص ش محول گردید. در این خص

 نماید. تهیه و توزیع ميتوسعه فناوریها در مکانیزاسیون کشاورزی استان ، بصورت قطعي و وکالتي 

 

 31توزيع نهاده های خدمات حمايتی کشاورزی استان فارس  درسال  -62

 توزیع نهاده های کشاورزی -0

 سال
 میزان توزیع نهاده )تن(

 جمع سم بذر کود

0140 109190 0414 049 111919 

0141 091915 0115 11 099159 

0141 011915 1111 11 019945 

0149 045511 9111 1 011111 
 ماخذ: شرکت خدمات حمایتي استان فارس     

 ذخیره سازی کودهای شیمیائي ـ 1

شرکت خدمات حمایتي کشاورزی استان فارس به منظور تامین و تدارک کودهای شیمیائي        

 49مورد نیاز بخش کشاورزی استان و با بهره گیری از حداکثر ظرفیت انباری خود تا پایان سال 

در انبارهای خود شیمیائي ازته ، فسفاته و پتاسه هزارتن انواع کودهای  99اقدام به ذخیره بیش از 

 نموده است.  
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 " تن "        4931 سال در فارس استان شیمیائی کودهای شهرستانی توزيع-69

نام 

 شهرستان
 جمع آمونیم فسفاتدی  کلرور پتاسیم سولفات پتاسیم سوپرفسفات ساده سوپرفسفات تریپل اوره

 4402 24 7 2 7 202 4722 آباده

 2224 022 4 37 7 202 0227 ارسنجان

 2322 24 42 7 7 470 0202 استهبان

 00323 227 047 7 7 0222 2040 اقلید

 0300 02 077 07 7 022 0720 بوانات

 3023 07 22 3 07 222 3327 پاسارگاد

 2323 42 02 27 7 022 0402 جهرم

 2372 007 20 27 7 423 0240 خرامه

 2704 022 7 07 7 472 0234 خرم بید

 222 22 7 07 7 072 222 خنج

 2707 020 2 32 7 0222 2302 داراب

 4220 27 042 22 22 002 4024 رستم

 2200 02 7 33 7 223 2302 زرین دشت

 07222 270 227 23 7 022 2222 سپیدان

 2777 007 7 7 7 007 0027 سرچهان

 230 02 7 20 0 022 240 سروستان

 04327 302 022 22 7 0220 02207 شیراز

 0207 23 7 22 7 222 0224 فراشبند

 2022 072 07 23 7 0332 0222 فسا

 2240 007 07 072 7 022 4270 فیروزآباد

 3200 232 02 20 7 242 2207 قیروکارزین

 4427 072 22 32 7 327 3220 کازرون

 4722 20 7 30 7 402 3402 کوار

 222 22 7 20 7 042 322 گراش

 4240 222 7 22 27 200 3237 لارستان

 324 20 7 0 7 022 027 لامرد

 32022 222 222 20 7 3324 37234 مرودشت

 0222 07 402 07 077 022 2020 ممسني

 2222 022 32 07 7 470 2700 مهر

 0022 074 22 02 7 207 0377 نیریز

 020022 3222 2223 0722 227 02300 032037 جمع
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 سازمان تعاون روستايی : معرفی   

شمسي با تصویب  0111تعاون بعنوان یک نهضت اجتماعي ، اقتصادی وفرهنگي در ایران از سال     

زمینه قانونمند شدن را پیدا کرد به نحوی که میتوان قانون تجارت را سرآغاز ، تجارت  اولین قانون

با ماهیت شرکت  0191. سازمان مرکزی تعاون روستائي ایران در سال  رسمي در ایران دانستتعاون 

سهم تعاونیهای روستائي و کشاورزی ( و به صورت  %1129سهم دولت و  %5521سهامي دولتي )

 شد .  نامحدود تأسیس 

 ستائي ایرانسازمان تعاون روستائي استان فارس یکي از زیرمجموعه های سازمان مرکزی تعاون رو

و وابسته به جهاد کشاورزی مي باشد که برای ساماندهي و بمنظور هدایت و حمایت و نظارت برامور 

تاسیس گردیده است  0191شرکتهای تعاوني روستائي و کشاورزی و اتحادیه های مربوطه در سال 

مین نیازمندیهای .  ایجاد روحیه تعاون ، همکاری و مشارکت ، تقویت و توسعه موازین تعاوني ، تا

معیشتي و حرفه ای کشاورزان و روستائیان ، فراهم نمودن امکانات تولید، کوتاه نمودن دست واسطه 

ها  با خریداری محصولات تولیدی به طرق تضمیني و توافقي از اهم وظایف شبکه گسترده تعاوني 

حقق و دستیابي به های روستایي و کشاورزی است .  نقش تعاوني های روستایي و کشاورزی در ت

اهداف عالیه افزایش تولید و خودکفائي ، بهبود سطح درآمد و زندگي روستائیان ، توسعه 

مشارکتهای مردمي ، ایجاد اشتغال و کاهش تصدی گری دولت وشکوفایي اقتصاد پایدار در روستاها 

 قابل توجه و مشهود مي باشد .
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 : توانمنديهای شبکه تعاون روستائی استان فارس 

شرکت و اتحادیه تعاوني روستائي و  419سازمان تعاوني روستایي استان فارس تعداد   

میلیون ریال سرمایه و ذخیره در  494009عضو و  910494کشاورزی ، تولید و نظام صنفي را با 

فروشگاه  144روستا و آبادی سرپرستي و هدایت نموده و با بهره گیری از  9141گستره ای حدود 

  CNGایستگاه جایگاه توزیع مواد نفتي و  01عاملیت فروشندگي مواد نفتي ، 511ستایي و مصرف رو

تن سردخانه و  4111هزارتن ظرفیت انباری ، و  954411، واحد مکانیزاسیون کشاورزی و بیش از 

باب  109باب فروشگاه مصرف ،  144ایستگاه باسکول  تني ،  011مرکز خرید و با  095انبار سرد و 

واحد اتحادیه و سازمان شهرستاني در امور تهیه و توزیع  11شگاه توزیع نهاده ها از طریق  فرو

انواع کالاهای مصرفي ، فرآورده های نفتي ، انواع نهاده ها ، لوازم و اداوات کشاورزی ، توسعه صنایع 

 تای حمایتجنبي کشاورزی ، خدمات فني و عمراني ، عاملیت بازرگاني و اعتباری و آموزشي در راس

از تولید کنندگان محصولات کشاورزی در سراسر استان مستعد و پهناور فارس حضوری موثر و 

 چشمگیر دارد . 

  31فعالیت های شاخص سال 

 واحد بازرگاني

 و ثبت سامانه. مکانیزه نمودن فرآیندهای خرید محصولات کشاورزی 

  کشاورزی .مستند سازی خریدهای تضمیني ، توافقي و حمایتي محصولات 

 تجهیز و راه اندازی  فروشگاههای مصرف و به روز رساني تأمین مایحتاج مصرفي روستاییان 

. 

 . پیگیری احداث و راه اندازی غرف عرضه مستقیم محصولات کشاورزی 

   تهیه و  تأمین میوه شب عید از طریق عقد قرارداد  با باغداران به منظور عرضه

 مستقیم محصولات .درنمایشگاهها و غرف عرضه 

 .بازاریابي و صادرات محصولات کشاورزی به کشور های هدف  

 .تهیه وتأمین سوخت و فرآورده های مواد نفتي در مناطق روستایي 
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 .تأمین و توزیع آرد سهمیه روستایي 

 واحد فني و اجرایي

 همکاری با سازمان جهاد کشاورزی در زمینه ساماندهي مکانیزاسیون در تعاونیهای بخش 

 کشاورزی.

میلیارد  091جذب تسهیلات تکلیفي و غیر تکلیفي و کمکهای فني واعتباری جهت شبکه به میزان 

 ریال

 : طراحي ، تولید ، پیاده سازی و آموزش سامانه  های نرم افزاری شامل 

 سامانه جامع خرید و فروش محصولات کشاورزی پارس و ساتراپ   . (0

 نرم افزار واحد های اعتباری . (1

  دستگاه . 11تهیه و توزیع انواع ماشین آلات و دنباله بند ها به تعداد 

  مورد . 4راه اندازی صندوق تعاوني روستایي ایرانیان به تعداد 

 .احداث یک ایستگاه بوجاری بذر در شهرستان کازرون 

 تن  0111 احداث انبار چند منظور به ظرفیت 

 واحد توسعه تشکلها و نظام های بهره برداری

آموزش اعضاء و کارکنان شرکتها و اتحادیه های روستایي و کشاورزی و زنان به منظور آشنایي با ـ 

اساسنامه ، قوانین و مقررات حاکم بر شرکتها و اتحادیه ها و فعالیتهای اقتصادی و خدماتي  به تعداد 

 نفرـ روز. 05010

 تعاوني معرفي گردید(. 4تعداد  41ـ معرفي تعاونیها و تشکلهای برتر کشوری )در سال 

ـ ترغیب بهره برداران کشاورزی در جهت عضویت در نظام صنفي استان به عنوان ریاست نظام 

 نفر . 9100صنفي کارهای کشاورزی کشور بالغ بر 
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ـ توسعه شرکتهای سهامي زراعي با رویکرد جدید در قالب اساسنامه و آیین نامه جدید به تعداد 

 مورد . 1

دستگاه تراکتور سنگین با تجهیزات لیزری در تعاوني های  90یزری با استفاده از ـ اجرای تسطیح ل

 تولید.

 ـ اجرای طرح توسعه سامانه های نوین آبیاری در نظام بهره برداری .

 کارگزاری در سطح استان. 015ـ تعاونیهای تولید به عنوان مجری طرح بیمه روستاییان با ایجاد 

 .49ورزی و منابع طبیعي در سال شرکت تعاوني کشا 4ـ تشکیل 

 ساماندهي مجامع تعاوني ها و اتحادیه های روستایي و کشاورزی.ـ 

 ـ آسیب شناسي شرکتهای تعاوني زیانده و غیرفعال.

 ـ ارزشیابي تعاونیها و اتحادیه ها و همچنین مدیران عامل شرکتها.

 مورد. 09ـ شرکت در نمایشگاه عرضه محصولات کشاورزی  توسط تعاونیهای روستایي زنان 

  ـ برنامه پذیر نمودن شرکتها و اتحادیه های تعاوني روستایي وکشاورزی.

 اهم فعالیتهای حسابرسي

  انجام حسابرسي عملیاتي اتحادیه و شرکتهای تعاوني تحت پوشش. •

  اهنگي معاونت بازرگاني استان.بستن حساب محصولات کشاورزی با هم •

  داخلي.پوشش شبکه توسط حسابرسان  انبارگرداني از فروشگاه ها و انبارهای تحت •

  نصب و پشتیباني سیستم حسابداری سیترا در واحدهای تعاوني. •

  انجام واخواهي حسابرسي عملیاتي و سالیانه اتحادیه ها و شرکتهای تعاوني تابعه. •
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 تعاون روستايی در راستای شعار تحقق اقتصاد مقاومتی ، اقدام و عمل برنامه های سازمان 

 تکمیل و اتمام پروژه و طرحهای نیمه تمام -0

 توانمند سازی و ظرفیت سازی اعضای تعاونیهای تولید -1

 تجهیز ومکانیزه کردن انبارهای موجود در شبکه -1

مشارکت فعال اعضای تعاونیها در تصمیم سازی ، تصمیم گیری و برنامه ریزی و ارزشیابي  -9

 مشارکتي 

 احداث انبار سرد و سردخانه  -4

 مکانیزه نمودن و مستند سازی فرآیند خریدهای تضمیني و توافقي محصولات کشاورزی -1

 محصولاتاحداث و ایجاد واحدهای صنایع تبدیلي ، تکمیلي ، فرآوری و بسته بندی  -5

 تجهیز فروشگاههای  مصرف و به روز رساني تأمین مایحتاج مصرفي روستاییان  -9

 تجهیز ، اصلاح ساختار و توسعه ناوگان مکانیزاسیون شرکتها و اتحادیه ها -4

 صادرات محصولات کشاورزی به کشورهای همسایه -01
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 31,  39 سال در فارس استان روستايی تعاون  سازمان عملیاتی برنامه عملکرد اهم -61

 واحد فعالیت عنوان فعالیت

تعهد  سال 

کل  0141

 استان

تعهد  سال  عملکرد  یکساله

کل  0149

 استان

 عملکرد  یکساله

 درصد  مقدار/ تعداد درصد  مقدار/ تعداد

خرید و فروش محصولات کشاورزی تضمیني و 

 توافقي
 تن

407,777 515،490 045 043,024 519،414 011 

 تن صادرات محصولات کشاورزی 
0,777 54 9 0,777 11 1 

میزان عرضه محصولات کشاورزی در غرف دائم و 

 موقت 
 تن

07,777 9،915 99 07,777 9،191 99 

تامین متمرکز کالای مورد نیاز فروشگاه های 

 مصرف از طریق اتحادیه ها 
 میلیون ریال

22,223 51،499 010 22,222 55،909 019 

 تن مبادله محصولات از طریق سامانه مجازی 
32,024 11،190 44       

  میلیون لیتر توزیع مواد سوختي 
427 949 011 403 919 41 

 تن توزیع آرد روستائي
20,272 49،444 011 22,777 44،111 011 

 میلیون ریال ارزش کالای فروش رفته از طریق فروشگاه ها 
322,322 919،141 019 477,000 111،909 41 

 تن تهیه،تولید و توزیع نهاده های کشاورزی
002,777 115،001 111 220,477 114،909 91 

اجرای طرحهای کشاورزی ))حفاظتي ) بي خاک 

 (((IPMورزی ( و طرح مبازره تلفیقي آفات ) 
 هکتار

07,277 01،514 011 2,777 5،119 011 

 تن احداث انبارهای چند منظوره و مکانیزه
1،541 0،541 95 441 0،141 011 

پیمانکاری طرحهای آب و خاک توسط تشکل های 

 دارای رتبه
 میلیون ریال

9،111 9،004 40 1،111 01،991 090 

 میلیون ریال جذب سپرده های واحد های اعتباری
277,777 411،041 41 203,777 441،499 019 

 میلیون ریال میزان تسهیلات پرداختي به اعضاء
427,777 941،414 005 477,777 944،115 014 

 میلیون ریال افزایش سرمایه صندوق ایرانیان
07,227 44،911 411 02,777 115،504 0،194 

جذب تسهیلات تکلیفي و غیر تکلیفي توسط 

 شبکه
 میلیون ریال

044,724 941،905 105 022,273 091،111 001 

 نفر روز آموزش اعضا،ارکان و کارکنان شبکه تعاوني های 
2,222 01،195 051 2,237 1،941 011 

ارزشیابي شرکتها و اتحادیه های تعاوني روستائي 

 و کشاورزی و زنان
 تعاوني

324 190 95 227 199 010 

 تن تولید محصول سالم در تعاوني ها
07777 99،901 999 47,277 14،454 19 

  نفر/بهره بردار نظام صنفي کشاورزیعضوگیری 
20247 09،151 94 02,777 9،100 11 

 میلیون ریال وصول مطالبات معوقه شبکه
32,777 41،499 091 32,777 11،511 40 

 تعاوني حسابرسي شرکتها و اتحادیه ها 
402 402 077 404 400 070 

 تعاوني حسابرسي عملیاتي تعاونیها
222 222 004 222 244 072 

اجرای سیستم یکپارچه مالي در شرکتها و 

 اتحادیه ها و احد های صنفي
 تعاوني

424 372 03 402 302 02 

،  091درصد نفت و گاز ، ماده  1اعتبارات استاني)

 ارتقاء درآمدها (
 میلیون ریال

مصوب        

00411 

 22 تخصیص 0033
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 فصل چهارم:    شاخصهای اقتصادی ، اجتماعی بخش کشاورزی   

 

 صادرات 

 سرمايه گذاری 

  ارزش افزوده 

 اشتغال 
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  صادرات :

 صادرات غیر نفتی استان فارس

ادرات تولیدی غیر نفتي استان فارس در سه بخش کشاورزی ،صنعت و معدن تقسیم ص

بندی و از بین همه بخشها سعي شده  گروههایي که بیشترین صادرات را به خود اختصاص داده اند 

و یا بیشترین مزیت در استان را دارند انتخاب گردد . شایان ذکر است بررسي مستندات 

، گویای ثبت اطلاعات در سامانه گمرک جمهوری اسلامي ایران بنام  صادرکنندگان استان فارس

استانهای محل استقرار گمرک خروجي است بعبارت دیگر محصولات تولیدی استان بدلایل متعدد 

از جمله خطا در ثبت اطلاعات ، در فرم اظهار نامه صادراتي تسلیمي صادر کنندگان در گمرکات 

 ان لحاظ نگردیده است . خروجي ، در سر جمع صادرات است

میلیون دلار به  19121به ارزش  0141صادرات غیر نفتي محصولات تولیدی استان فارس طي سال 

کشور دنیا صادر گردیده است . صادرات تولیدی استان  11هزار تن بوده است که به  99121وزن 

میلیون دلار و با وزني  01129در سه بخش ، کشاورزی ، معدن و صنعت به ترتیب در بخش کشاورزی 

هزار تن و بخش صنعت  994میلیون دلار و وزني معادل  1424هزار تن و بخش معدن  09924دل معا

هزارتن مي باشدکه به ترتیب از نظر ارزشي بخش صنعت در  114میلیون دلاربا وزني برابربا  019

 رتبه اول و بخش های کشاورزی و معدن ، رتبه های بعدی را به خود اختصاص داده اند 

 

 4939 سال طی فارس تولیدی محصولات صادرات-65

 وزن )تن( ارزش )میلیون دلار( بخش

 09945120 126.4 کشاورزی

 485737 25.9 معدن

 209293 128 صنعت

 883602.1 280.3 صادرات فارس
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 جايگاه صادرات استان در کشور : 

جموع یابیم که درمبا مقایسه بخشهای کالایي صادرات غیر نفتي استان فارس با کشوردر مي 

درصد از سهم بخش کشاورزی صادرات غیر 9/11درصد ،  94استان فارس در بخش کشاورزی با 

درصد  9/11نفتي کشور بیشتر است بنابراین استان فارس در بخش کشاورزی نسبت به کل کشور 

صله درصدی ، فا 41از مزیت بیشتری برخوردار است و در بخش صنعت نیز استان فارس با اختصاص 

 درصد کمتر نسبت به کل کشور تقریبا دارای مزیتي برابر میباشد 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45%

9%

46%

0323(ارزشی)درصد سهم هر بخش از کل صادرات استان 

کشاورزی

معدن

صنعت
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 4939 الس طی کشور گمرکات طريق از کالايی بخش تفکیک به کشور نفتی غیر صادرات-66

 بخش

 کشور  استان فارس
 سهم استان درکشور

 ارزش درصد
وزن 

ارزش  درصد

 )میلیون دلار(

وزن )هزار 

 تن(

)میلیون ارزش 

 دلار(
 وزن )هزار تن(

 129 029 4411 1550 09924 01129 کشاورزی*

 1245 1215 41111 4111 99425 1424 معدن

 1291 1211 19911 11111 114 019 صنعت

 020  1251 91011 11450 99121 19121 جمع کل صادرات 

 "سازمان صنعت، معدن وتجارت استان فارس  "نگاهي برصادرات استان فارس"ماخذ: گزارش 

 * )اصلاحات ارزش صادرات بخش کشاورزی فارس و کشور توسط اداره آمارفناوری اطلاعات و تجهیزشبکه جهادکشاورزی فارس(
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مقايسه میزان و ارزش  صادرات بخش کشاورزی و صنايع غذايی  استان فارس به تفکیک -67

 4931 و 39زيربخش  در سال های
 دلار -واحد: تن                                                                                                                                                                    

 عنوان

 درصد تغییر 9311سال 9313سال

 ارزشی وزنی ارزش  وزن ارزش وزن

 210 212 00207207 02022 07227420 00402 طیور دام و

 317 317 3220772 022 3402272 023 دام و نباتات زنده

 217 214 42022402 042222 40227232 030027 زراعت

 210 312 00722200 020 07422037 033 گیاهان صنعتی و دارویی

 017 014 37420220 00222 22403232 02202 محصولات صنایع غذایی

 417 212 0772432 022 222344 022 شیلات

 212 210 32020724 23472 37722724 22207 باغبانی

 012 010 032230702 273022 022430220 022202 جمع

 منبع : اطالعات کارشناسی بر اساس آمار کشوری صادرات منتشره توسط گمرک ایران

 غیرنفتی استان فارسمقايسه صادرات بخش کشاورزی از کل صادرات -61

 سال                                 
 صادرات غیر نفتي

 )میلیون دلار(

 بخش کشاورزی

 )میلیون دلار(

 سهم بخش کشاورزی

 )درصد(

0191 9/051 19 19 

0190 044 15 19 

0191 9/111 45 19 

0191 111 51 10 

0199 9/111 091 14 

0194 4/149 44 15 

0191 144 095 49 

0195 191 010 41 

0199 140 011 90 

0194 151 094 14 

0141 1/991 9/091 1/90 

0140 0141 100 1/14 

0141 449 1/055 5/14 

0141* 1/191 9/011 94 

0149 - 4/014 - 
                                                                                                                                                          ماخذ: گمرک ایران                                
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 4939اهم اقدامات توسعه صادرات محصولات کشاورزی و صنايع غذايی در سال 
 

پیشنهاد تشکیل ساختار جدید  برای پي گیری امور مربوط به بازرگاني خارجي از جمله  -

 صادرات بویژه با توجه به اجرای قانون تمرکز. 

افزایش میزان صادرات محصولات کشاورزی و فرآورده های صنایع غذایي تولیدی استان به  -

  .41نسبت به مدت مشابه سال  41درصد در شش ماهه اول  10میزان 

ارائه و پیگیری اجرای طرح های احداث شهرک خدمات بازاریابي محصولات کشاورزی  و  -

 ساماندهي عرضه محصولات کشاورزی در راستای  بستر سازی توسعه صادرات.

تهیه برنامه استراتژیک عملیاتي)راهبردی( توسعه صادرات محصولات کشاورزی در استان  -

 فارس.

ز  برای صادرات محصولات کشاورزی از طریق وزارت پي گیری تخصیص  تسهیلات مورد نیا -

 متبوع. 

پي گیری خرید تضمیني و توافقي و تخصیص تسهیلات مورد نیاز برای صادرات مرغ، شیر،  -

هندوانه، گوجه فرنگي و کشمش برای تنظیم بازار این محصولات و جلوگیری از تحمیل زیان ناشي 

 از کاهش شدید قیمت به تولیدکنندگان.

 با هدف« طرح احداث پایانه صادراتي محصولات کشاورزی استان فارس» ی تکمیلپي گیر -

 ایجاد مرکزی برای ارائه انواع خدمات به صادرکنندگان.
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تهیه طرحهای تحقیقاتي تعیین مزیت نسبي صادرات محصولات زراعي ، باغي و دامي استان  -

 فارس.

 پایش مستمر وضعیت صادرات محصولات کشاورزی.  -
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 سرمايه گذاری: 

  31و سال 39مقايسه عملکرد اعتبارات سال -63

 محل اعتباری

 49سال  41سال 

 پرداختي ) میلیون ریال ( معرفي ) میلیون ریال ( پرداختي ) میلیون ریال ( معرفي ) میلیون ریال (

 مبلغ تعداد مبلغ تعداد مبلغ تعداد مبلغ تعداد

 054114 109 054944 101 549510 0944 544011 1119 و اعتباری کمک های فني

 467320 1165 951109 1999 111941 11 0494199 114 صندوق توسعه ملي

 191111 494 0119114 1910 115515 0911 0114019 1914 خط اعتبار مکانیزاسیون

 1919 1195149 4110 0511919 1591 9001154 1191 جمع
011941420 

 

 ماخذ: مدیریت امور سرمایه گذاری سازمان
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 مبالغ میلیون ریال                         4931گزارش عملکرد کمکهای فنی و اعتباری سال -.7                                                     

زیر 

 بخش

اعتبارات 

ابلاغي)تسهیلات 

 قابل تامین(

طرحهای معرفي شده     

درصد معرفي  به بانک 

نسبت به 

مجموع 

 اعتبارات

طرحهای تصویب شده 

 دربانک 

طرحهای پرداخت شده 

نسبت      دربانک 

درصد 

پرداختي 

 به ابلاغ
 مبلغ تعداد  مبلغ تعداد  مبلغ تعداد

 شیلات
1111 0 1111 011 0 1111 0 1111 011 

صنایع 

 تبدیلي

01111 1 01111 011 1 01111 1 01111 011 

 امور دام
01111 0 01111 011 0 01111 0 01111 011 

آب و 

 خاک

049441 101 09194421514 41291109194 101 09111421514 101 09111421514 41 

جمع 

 کل

095441 101 05494421514 01295111111 109 05411421514 109 05411421514 49 

 ماخذ: مدیریت امور سرمایه گذاری سازمان
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 31اقدامات شاخص در سال 

  برگزاری کلاس های آموزشي جهت همکاران مرتبط با امور سرمایه گذاری شهرستان ها

 اطلاعات مورد نیاز همکاران ئهبصورت دوره ای و موردی و همچنین ارا

  معرفي طرح های متقاضیان تسهیلات بانکي  به تهران برای مرحه دوم صندوق توسعه ملي

 میلیون ریال 9450149و مبلغ  905به تعداد 

   معرفي طرح های متقاضیان جهت بهره مندی از تسهیلات منابع داخلي بانک های استان

 ریالمیلیون  01190و مبلغ  0111به تعداد 

 مطالبات سررسید شده ) امهال(   میلیون ريال-74

 سال اعتباری
تعدادکل تسهيلات مشمول 

 تمديد)فقره(

مبلغ اصل وام مشمول 

 تمديد
 هزينه امهال

41 094511 19101011 1515140 

49 129912 19199292 2919222 

 (31و39عملکرد سال های  39تسهیلات ارزان قیمت)اعتبارات سال -72

 مبلغ جذب)میلیون ریال( تعداد جذب تخصیص اعتباریسال 

41 141111   

49 - 1515 149411 
 ماخذ: مدیریت امور سرمایه گذاری سازمان                       

 

ثبت اطلاعات فرصت شغلی در سامانه ملی رصد اشتغال کشور توسط کاربران سامانه ملی -79

 شهرستان رصد در

 

 

 

 

 تحقق تعهد سال
نسبت تحقق به 

 مصوب

41 4111 4511 04921 

49 4455 5419 9125 
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 39و 31اقدامات شاخص در سال 

  میلیون ریال به بخش کشاورزی  911104از محل تسهیلات کمکهای فني و اعتباری مبلغ

میلیون ریال  544111میزان طرح به  1114تخصیص داده شد که از این میزان تعداد  41در سال 

درصد  41میلیون ریال پرداخت گردیده است  و  591111طرح به مبلغ  0411معرفي  و از این تعداد، 

 این تسهیلات جذب شده است.

  تسهیلات کمک های فني و اعتباری به استان اعلام نگردید. 49در سال 

  یون ریال به استان میل 111511از محل تسهیلات صندوق توسعه ملي مبلغ 41در سال

میلیون ریال به مرحله پرداخت رسیده  411511طرح به ارزش  95تخصیص داده شد که تعداد 

 است .

  میلیون ریال به استان  140111از محل تسهیلات صندوق توسعه ملي مبلغ  49در سال

 میلیون ریال به مرحله پرداخت رسیده 149411طرح به ارزش  911تخصیص داده شد که تعداد 

 است .

  میلیون ریال به استان فارس  919111از محل خط اعتباری مکانیزاسیون نیز مبلغ 41در سال

میلیون ریال معرفي شده  0114019طرح به مبلغ  1941تخصیص داده شده است که تاکنون تعداد 

میلیون ریال به مرحله جذب رسیده  115511دستگاه به ارزش  0911که از این میزان نیز تعداد 

 درصد مبلغ تخصیصي مي باشد. 049ت که معادل اس

  میلیون ریال به استان  119111از محل خط اعتباری مکانیزاسیون نیز مبلغ 49در سال

میلیون ریال معرفي  104414طرح به مبلغ  0510فارس تخصیص داده شده است که تاکنون تعداد 

یلیون ریال به مرحله جذب رسیده م 041911دستگاه به ارزش  411شده که از این میزان نیز تعداد 

 درصد مبلغ تخصیصي مي باشد. 19است که معادل 

  ثبت اطلاعات فرصت شغلي در سامانه ملي رصد اشتغال کشور توسط کاربران سامانه ملي

 رصد در شهرستان ها

  بهره گیری از سامانه تحت وب تسهیلات بانکي وزارت جهادکشاورزی و ورود اطلاعات

ی در زیر بخش های صنایع تبدیلي و تکمیلي،امور دام و شیلات به سامانه تسهیلات سرمایه ا

تسهیلات بانکي وزارت جهاد کشاورزی و اطلاع رساني به متقاضیان جهت ثبت نام در سامانه مذکور 

 .TBANKI.maj.irبه نشاني : 

  پیگیری تسهیلات کمک های بلاعوض دولت جهت تجهیز شرکت های خدمات مشاوره ای از

 مدیریت هماهنگي امور ترویج. طریق
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 مديريت امور سرمايه گذاری:4935اهم برنامه های سال 

پیگیری تحقق شعار سال جاری )اقتصاد مقاومتي،اقدام و عمل( بویژه در خصوص سیاست  (0

 ها و کارگروه ها اقتصاد مقاومتي.

برای تامین تعامل با بانک های عامل در استان جهت بهره مندی از منابع داخلي بانک ها  (1

 نیاز تسهیلاتي سرمایه گذاران بخش.

و جذب حد اکثری و اخذ سهمیه جدید  0149پیگیری اعتبارات صندوق توسعه ملي سال  (1

 .0144بر اساس سال 

)خط اعتباری شماره  0144پیگیری جذب اعتبارات خط اعتباری ویژه مکانیزاسیون سال  (9

9) 

و سامانه بانک کشاورزی  tbankiرزی پیگیری سامانه تسهیلات بانکي وزارت جهاد کشاو (4

 (viplmi.bki.ir)سامانه ثبت درخواست تسهیلات.

 پیگیری تحقق اشتغال پیش بیني شده استان بر اساس اسناد بالا دستي . (1

 . 0144پیگیری تخصیص اعتبارات صندوق توسعه ملي سال  (5

به  ی و معرفيبرگزاری جلسات رفع مشکلات و موانع تولید و پیگیری برای واحد های تولید (9

 کارگروه رفع موانع استان در صورت عدم رفع مشکل در جلسات سازماني.

پیگیری جذب طرح های مشارکت مردم در راه اندازی واحد های مستقر در روستا و بهره  (4

 مندی طرح های بخش از این منابع به عاملیت صندوق مهرامید.
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 ارزش افزوده:

ایجاد شده در جریان تولید است. تفاوت بین ارزش ستانده و مصرف ارزش افزوده ،ارزش اضافي      

واسـطه در هر فعالیت اقتصـادی را ارزش افزوده ناخالص مي گویند. پس از کسـر مصـرف سرمایه 

 ثابت از ارزش افزوده ناخالص ارزش افزوده خالص به دست مي آید.

میلیارد ریال مي  4441195بربا برا0141ارزش افزوده کلیه فعالیت های اقتصـادی کشوردرسال     

درصـد مربوط به استان فارس است .  کل ارزش  929میلیارد ریال معادل  991501باشـد که میزان 

 میلیاردریال است. 0111144افزوده بخش کشاورزی کشور دراین سال  برابر با 

بوده است که این میلیارد ریال   001119برابر با  41ارزش افزوده بخش کشاورزی فارس در سال      

درصد ارزش افزوده کلیه  11درصد ارزش افزوده بخش کشاورزی کشور و برابر با 925رقم معادل 

درصد از ارزش افزوده بخش کشاورزی کشور متعلق 51فعالیتهای اقتصادی استان مي باشد . حدود 

 1124حدود  درصد است .همینطور 9521به زیر بخش باغباني و زراعت است این رقم درمورد فارس 

درصد متعلق  121درصد  ارزش افزوده بخش کشاورزی کشور متعلق به زیربخش اموردام و طیور  

درصد متعلق به شیلات است .این ارقام درخصوص فارس  به   121به زیر بخش جنگل و مرتع و 

 درصد مي باشد .  129درصد و  129درصد 0029ترتیب برابر با 

مواره در مرتبه دوم بخش های اقتصادی قراردارد  لازم به توضیح ارزش افزوده بخش کشاورزی ه  

است که در این سال نیز ارزش افزوده بخش کشاورزی استان فارس با اختلاف ناچیزی درمرتبه دوم  

 پس از استان مازندران  قراردارد 

 4932ارزش افزوده در بخش های عمده اقتصادی و محصول ناخالص داخلی فارس در سال -71

 نوع فعالیت
 ارزش افزوده

 )میلیون ریال(

درصد سهم 

ارزش افزوده 

 GDPRدر 

 1124 001119909 کشاورزی ،جنگلداری وشیلات

 0121 40104104 صنعت 

 121 01955199 معدن

 0021 49911110 تامین آب وبرق گاز طبیعي

 129 10110199 ساختمان

 آمار ایرانماخذ: مرکز                                  
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 GDPR: های اندازه اقتصاد است. تولید ناخالص داخلي در برگیرنده ارزش مجموع کالاها کي از مقیاسیتولید ناخالص داخلي

 .شودو خدماتي است که طي یک دوران معین، معمولاً یک سال، در یک کشور تولید مي
 

 فارسمقايسه سهم ارزش افزوده  بخشهای عمده اقتصادی استان  -75     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 4932سهم ارزش افزوده  بخش کشاورزی فارس به کشور در سال -76  
ريال( میلیون)                                                                                                                                 

0

10

20

30

40

50

60

22 22 20 22 22 27 20 22

کشاورزی

صنعت

خدمات

 خدمات صنعت کشاورزی سال

94 0125 0121 4424 

91 0121 0021 4921 

95 0425 424 54 

99 0529 421 4924 

94 0520 429 4121 

41 0125 0020 41 

40 0929 0121 99 

41 11 0121 9121 

 درصد فارس به کشور فارس کشور

1,263,299,682 110,634,815 8.76 
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 4932ارزش افزوده بخش کشاورزی استانها در سال - 77

 استان
کشاورزی، شکار و 

 جنگلداری
 کل کشاورزی ماهیگیری

درصد ارزش 

افزوده استان 

 به کشور

رتبه ارزش 

افزوده استان 

 به کشور

 2 4122 22303724 220002 22722202 آذربایجان شرقي

 0 4142 22220222 222224 22737222 آذربایجان غربي

 04 2120 32230204 204400 32300023 اردبیل

 2 4122 23200272 0022244 22202722 اصفهان

 24 0127 27242202 230222 27772302 البرز

 37 7122 07023432 022232 07222023 ایلام

 23 0122 23423703 3220473 02440207 بوشهر

 2 3122 42422202 042240 42022032 تهران

 22 0120 02220037 202222 02200244 چهارمحال

 20 0122 02222223 24000 02242222 خراسان جنوبي

 4 2124 22402224 222223 22022420 خراسان رضوی

 22 0124 02072222 22032 02244027 خراسان شمالي

 2 2122 00422242 4233202 22232202 خوزستان

 20 2172 22203222 400722 22732207 زنجان

 22 0132 00432320 27020 00322247 سمنان

 02 2122 33047227 2222222 24220224 سیستان و بلوچستان

 2 2102 007234202 224222 072247222 فارس

 02 2132 37023302 422327 22222723 قزوین

 30 7104 2472203 002322 2223023 قم

 27 2102 20000070 327423 22020202 کردستان

 3 0127 22220274 022202 22222322 کرمان

 22 0122 24304227 220242 23423430 کرمانشاه

 22 7120 02223207 042020 00203402 کهکیلویه و بویر احمد

 03 2122 32220722 230344 32222223 گلستان

 00 3132 40224423 2202022 32322200 گیلان

 02 3172 32077702 0023222 32242022 لرستان

 0 2102 007204322 3243222 072037472 مازندران

 02 2102 20207722 220037 20222332 مرکزی

 02 2120 30222323 0732222 24220430 هرمزگان

 07 3122 42232240 320200 42247200 همدان

 00 2147 37207237 00024 37023402 یزد

   077177 0223222222 42042342 0220024347 کشور
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 اشتغال : 

 تعاريف:

 011ساله وبیش ترضرب در01ساله وبیش تربه جمعیت01جمعیت فعال)شاغل وبیکار( نرخ مشارکت اقتصادی:

ساله و بیشتر)حداقل سن تعیین شده (، که در طول هفته مرجع طبق تعریف  01: تمام افراد  شاغل

کار،حداقل یک ساعت کار کرده یا بنا به دلایلي به طور موقت کار را ترک کرده باشند ، شاغل 

 محسوب میشوند 

 ساله و بیشتر اطلاق میشود که :  01: به تمام افراد بیکار

 )دارای اشتغال مزد بگیری یا خود اشتغالي نباشند(ر باشند در هفته مرجع فاقد کا -

)برای اشتغال مزد بگیری یا خود اشتغالي آماده  در هفته مرجع یا هفته بعد از آن آماده برای کار باشند -

 باشند(

) اقدامات مشخصي را به منظور جستجوی در هفته مرجع و سه هفته قبل از آن جویای کار باشند  -

 ی و یا خود اشتغالي به عمل آورده باشند(اشتغال مزدبگیر

افرادی که به دلیل آغاز به کار در آینده یا انتظار بازگشت به شغل قبلي جویای کار نبوده ،  -

 ولي فاقد کار و آماده برای کار بوده اند نیز بیکار محسوب میشوند.

( آمد )نقدی و غیرنقدی: آن دسته از فعالیت های اقتصادی )فکری و بدني( که به منظور کسب در کار

 صورت پذیرد و هدف آن تولید کالا یا ارائه خدمت باشد کار محسوب میشود .

 میزان اشتغال درسه بخش عمده فعالیت اقتصادی :

درصد در 1129درصد در بخش کشاورزی 0524ساله وبیش تر01ازجمعیت شاغل 0141درسال     

اشته اند. در بین استانهای کشور درصد دربخش خدمات به کار اشتغال د9921بخش صنعت و

بالاترین و پایین ترین میزان اشتغال به ترتیب در بخش کشاورزی مربوط به استانهای خراسان 

( و آذربایجان %9924( .دربخش صنعت مربوط به استانهای یزد)%020( و تهران )%1525شمالي )

( %1525و خراسان شمالي )( 10294( و در بخش خدمات مربوط به استانهای تهران )%1124غربي)

 0421در فصل بهار  41بوده است . لازم به توضیح است که نرخ اشتغال در بخش کشاورزی در سال 

 درصد بدست آمده است  0120و در زمستان  0129در پاییز 04در تابستان 

 سهم اشتغال در بخشهای عمده اقتصادی کشور -71                                  

 اشتغال
 سال

40 41 41 
 1129 1921 1124 سهم اشتغال در صنعت

 0524 0921 1921 سهم اشتغال درکشاورزی
 9921 9529 9421 سهم اشتغال درخدمات
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 اشتغال و بیکاری فارس در مقايسه با کشور : 

درصد بوده است   524درصد و در نقاط روستایي  0021درصد در نقاط شهری  0121ساله و بیشتر در کشور  01نرخ بیکاری جمعیت فعال   0141در سال     

درصد  5و  124رتیب درصد بالاترین نرخ بیکاری و استانهای کرمان و مرکزی به ت 04و  0425در بین استانها، کرمانشاه و چهارمحال و بختیاری به ترتیب  با 

ساله و 01کل جمعیت بیکار" 1333-"نتایج آمارگیری نیروی کارمندرج درکتاب  11کمترین نرخ بیکاری را بخود اختصاص داده اند .برابرجدول شماره 

رصد مربوط به بخش د9121برابربا454144درصد مربوط به بخش کشاورزی 125نفراز آن یا 91491نفراست که 0141151برابربا0141بیشتر کشوردرسال 

 درصد متعلق به بخش خدمات مي باشد95نفربرابربا495199صنعت و

درصد  9/01درصد و نرخ بیکاری استان  1/11در استان فارس برابر با  0141همچنین بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران، نرخ مشارکت اقتصادی سال    

درصد و در نقاط روستایي  0921د مربوط به زنان مي باشد و نرخ بیکاری در نقاط شهری برابر با درص 1024درصد مربوط به مردان و  420که از این میزان 

 .درصد گزارش شده است  925

 ساله و بیشتر بر حسب وضع فعالیت اقتصادی  .4جمعیت -73

 جمع شرح

 غیر فعال از نظر اقتصادی فعال از نظر اقتصادی

 خانه دار محصل جمع بیکار شاغل جمع
دارای درآمد 

 بدون کار
 سایر

 1591541 9599114 11159905 00440514 91049111 1409011 10119111 11909914 19101141 کشور

 094114 194559 0145941 549911 1415911 099191 0111111 0999191 9140514 فارس

 125 120 121 121 129 521 120 121 121 درصدفارس به کشور

0141ماخذ: نتایج آمارگیری نیروی کار سال 
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 4939در سال تعهد و تحقق  اشتغال سازمان جهادکشاورزی فارس 

  فرصت محقق گردید 4511فرصت شغلي  بود که  4111،  41تعهد اشتغال سال. 

  هرستان شدر بین شهرستانها بیشترین سهمیه مربوط به شهرستان شیراز و کمترین سهمیه

 گراش بود.

  در بین زیربخشها بیشترین سهمیه مربوط به زراعت و کمترین سهمیه مربوط به حفظ نباتات

 بود.

  ناظر معین استاني و با دبیری مدیریت امور سرمایه گذاری  01ستاد راهبری اشتغال با حضور

 یکبار تشکیل شد.روز 04هر 

 14  هرستان پیگیری نمودند.ش 14کاربر شهرستاني ثبت فرصتهای شغلي را در 

 

 

 4939جهادکشاورزی فارس در سال تعهد و تحقق  اشتغال سازمان -.1 

 تنوع اشتغال
 41سال 41سال

 تحقق تعهد تحقق تعهد

 0541 0001 9491 4411 دائم

 5419 1999 01491 01445 موقت

 9730 5000 05411 01411 جمع کل
 ماخذ: مدیریت امور سرمایه گذاری سازمان                                               
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  زيربخش تفکیک به فارس استان کشاورزی جهاد سازمان  طرحهای اشتغال-14

 4939و  4932 سال در
 زیر بخش

 41تعهد سال  41تعهد سال 

 تحقق تعهد تحقق تعهد

 1191 0195 9949 9911 زراعت

 0119 141 1159 0514 باغباني

 19 19 10 99 حفظ نباتات

 410 111 0014 0011 مکانیزاسیون

 0099 411 0911 1110 آب و خاک

 515 141 0114 1111 ترویج

 911 511 0909 549 صنایع

 0151 901 1941 0941 امور دام

 151 011 199 154 منابع طبیعي

 049 94 149 191 شیلات

 014 11 919 191 دامپزشکي

 011 51 141 005 تعاون روستایي

 914 11 545 415 امورعشایر

 4511 4111 05411 01411 جمع کل
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 استانداری ابلاغ اساس بر شهرستان تفکیک به 4939سال کشاورزی جهاد سازمان اشتغالزائی-12  

 جمع کل اشتغال محقق تعهد شهرستان ردیف

 900 111 آباده 0

 374 041 ارسنجان 1

 372 091 استهبان 1

 011 111 اقلید 9

 324 011 بوانات 4

 244 051 پاسارگاد 1

 322 191 جهرم 5

 101 041 خرامه 9

 220 041 خرمبید 4

 024 011 خنج 01

 072 101 داراب 00

 207 011 رستم 01

 322 011 زرین دشت 01

 422 111 سپیدان 09

 222 011 سروستان 04

 0742 991 شیراز 01

 104 011 فراشبند 05

 007 041 فسا 09

 220 091 فیروزآباد 04

 322 041 قیروکارزین 11

 914 051 کازرون 10

 473 041 کوار 11

 02 91 گراش 11

 377 041 لارستان 19

 111 91 لامرد 14

 222 901 مرودشت 11

 274 111 ممسني 15

 011 91 مهر 19

 270 051 نیریز 14

 4111 4111 جمع کل سازمان

 ماخذ: مدیریت امور سرمایه گذاری سازمان                                        
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 ضمیمه

        تولیدات کشاورزی 

         بارندگی 

        تعداد بهره برداران کشاورزی 
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 تولیدات کشاورزی :

 31بخش کشاورزی استانها در سال  جايگاه تولیدات-19

 نام استان

 دام وطیور زراعت باغ

 تولید)تن(
درصد به 

 کشور 
 تولید)تن( رتبه در کشور 

درصد به 

 کشور 
 رتبه در کشور 

 رتبه در کشور  درصد به کشور  تولید)تن(

 2 213 224477 07 312 2022334 0 210 202272 شرقيآذربایجان

 2 312 424277 4 217 3240020 3 210 0222320 غربيآذربایجان

 02 214 302277 2 312 2207223 22 013 222222 اردبیل

 0 0712 0427277 2 310 2240340 2 312 020224 اصفهان

 07 314 427277 24 010 220023 02 212 423240 البرز

 22 017 032777 22 712 230307 32 710 00020 ایلام

 37 712 00777 22 013 222234 22 012 222732 بوشهر

 3 217 0022777 2 412 3404232 4 213 0224024 تهران

 30 712 22277 02 312 2020003 2 210 223020 جنوب استان کرمان

 27 217 222277 23 012 272074 22 712 022274 چهار محال و بختیاری

 22 014 002277 37 712 422722 37 712 022722 جنوبيخراسان

 2 213 0204377 3 212 2722222 2 213 0722224 رضویخراسان

 22 712 002277 22 017 022042 27 014 202072 شماليخراسان

 00 313 422277 0 0010 03222023 23 013 243204 خوزستان

 24 012 022277 00 212 0202200 02 217 302020 زنجان

 23 012 272377 22 017 042200 02 012 220402 سمنان

 20 712 002777 02 210 2002422 00 214 422222 سیستان و بلوچستان
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 31ادامه جايگاه تولیدات بخش کشاورزی استانها در سال -19

 نام استان

 دام وطیور زراعت باغ

 تولید)تن(
درصد به 

 کشور 

رتبه در 

 کشور 
 تولید)تن(

درصد به 

 کشور 

رتبه در 

 تولید)تن( کشور 

درصد به 

 رتبه در کشور  کشور 

 4 212 020277 2 212 0032222 0 0213 2222320 فارس

 0 412 223377 0 312 2222722 02 212 242020 قزوین

 20 010 222077 30 714 332720 30 712 20724 قم

 22 012 207277 02 217 0202720 20 014 222432 کردستان

 02 210 202377 03 313 2222243 22 010 227242 کرمانشاه

 02 217 224277 20 014 0707270 03 212 422222 کرمان

 22 710 22277 32 714 222322 20 010 272002 کهگیلویه و بویراحمد

 2 417 202077 00 312 2020223 22 712 020424 گلستان

 03 317 322077 20 712 222373 02 212 422222 گیلان

 00 213 373077 02 212 2022202 24 012 222200 لرستان

 2 214 000477 04 312 2422077 2 0012 2242020 مازندران

 04 212 322477 27 012 0402722 04 212 422020 مرکزی

 32 712 27377 02 210 0270200 00 212 227240 هرمزگان

 02 310 472277 2 312 2222032 07 317 202302 همدان

 02 214 307277 22 710 223273 2 312 200404 یزد

   07717 2200477   07717 37422020   07717 07042222 کلجمع
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 بارندگی:

 استان فارس 39-31آماربارندگی ايستگاهای سینوپتیک سال زراعی -11

 میانگین بلندمدت  سال زراعي گذشته  سال زراعي جاری ایستگاه سینوپتیک

 آباده 
03410 07412 03410 

 اردکان
27210 20312 22012 

 ارسنجان
27212 02712 23410 

 استهبان
23312 20712 22212 

 اقلید 
22210 02214 302 

 ایزدخواست
02213 00210 02212 

 بوانات 
20710 03210 20012 

 تخت جمشید
242 22314 37212 

 جهرم 
27712 22212 20213 

 داراب
27210 27210 22012 

 درودزنسد 
32012 22212 40214 

 زرقان
27210 020 30410 

 زرین دشت 
04010 23210 02012 

 شیراز
22214 20412 32410 

 صفاشهر
27412 02712 20712 

 فراشبند
02212 33712 22312 

 فسا
02212 24713 22212 

 فیروزآباد
22213 34710 32212 

 قیروکارزین
22312 22012 240 

 کازرون
20410 47412 32712 

 لار
07012 03414 02412 

 لامرد
20 23012 27312 

 ممسني 
320 20012 40212 

 ني ریز
02712 02012 022 
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ایستگاه  

 سال زراعي گذشته 41-49سال زراعي  سینوپتیک

 104.6 134.7 آباده 

 673.9 509.1 اردکان

 190.5 205.9 ارسنجان

 210.9 233.9 استهبان

 162.4 268.1 اقلید 

 112.7 166.3 ایزدخواست

 138.7 210.7 بوانات 

 223.4 246 تخت جمشید

 256.5 200.6 جهرم 

 205.7 202.1 داراب

 289.2 357.9 سد درودزن

 197 205.7 زرقان

 238.1 147.1 زرین دشت 

 274.6 229.4 شیراز

 190.8 204.9 صفاشهر

 330.2 188.8 فراشبند

 240.3 192.2 فسا

 340.1 259.3 فیروزآباد

 267.6 223.5 قیروکارزین

 404.2 214.7 کازرون

 134.4 107.5 لار

 231.5 81 لامرد

 571.9 387 ممسني 

 181.9 180.5 ني ریز
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93-94سال زراعی  سال زراعی گذشته
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ایستگاه 

 سال زراعي جاری سینوپتیک

 میانگین

 بلندمدت

 134.1 134.7 آباده 
 664.2 509.1 اردکان

 295 205.9 ارسنجان
 303.7 233.9 استهبان
 313.5 268.1 اقلید 

 155.8 166.3 ایزدخواست
 227.4 210.7 بوانات 

 299.2 246 تخت جمشید
 275.2 200.6 جهرم 
 248.3 202.1 داراب

 468.3 357.9 سد درودزن
 311.1 205.7 زرقان

 195.5 147.1 زرین دشت 
 315.1 229.4 شیراز

 277.6 204.9 صفاشهر
 286.5 188.8 فراشبند

 287.4 192.2 فسا
 403.8 259.3 فیروزآباد

 307.3 223.5 قیروکارزین
 420.7 214.7 کازرون

 203 107.5 لار
 189.3 81 لامرد

 552.1 387 ممسني 
 181 180.5 ني ریز
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 میانگین بلندمدت ایستگاه سینوپتیک

 134.1 آباده 

 681.2 اردکان

 234.1 ارسنجان

 269.5 استهبان

 316 اقلید 

 155.5 ایزدخواست

 211.2 بوانات 

 302.6 تخت جمشید

 278.3 جهرم 

 251.5 داراب

 472.4 سد درودزن

 314.7 زرقان

 187.6 زرین دشت 

 324.1 شیراز

 210.5 صفاشهر

 263.8 فراشبند

 289.5 فسا

 325.2 فیروزآباد

 247 قیروکارزین

 350.6 کازرون

 194.9 لار

 203.9 لامرد

 476.6 ممسني 

 182 ني ریز
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 ن :تعداد بهره بردارا

 39آماربهره برداران بخش کشاورزی استان فارس   نتايج سرشماری کشاورزی-15

 باغداری  زراعت  شهرستان 
 کشت

 گلخانه ای 

پرورش 

 طیور

به روش 

 سنتي

 پرورش 

 زنبورعسل

پرورش 

 دام 

 سنگین

پرورش 

 دام 

 سبک

پرورش 

کرم 

 ابریشم

پرورش 

 ماهي
 جمع کل 

 03022 03 7 2230 203 00 0242 00 3222 4704 آباده

 2327 3 0 0203 240 022 0222 2 0022 0202 ارسنجان

 2327 4 7 0207 030 27 222 00 2722 0244 استهبان 

 02202 04 0 2202 0472 277 2220 3 4002 2022 اقلید

 00200 2 2 2274 022 20 0227 2 2242 2223 بوانات

 3234 7 7 220 22 20 022 2 200 0222 پاسارگاد

 02000 2 2 3707 002 020 2222 07 2223 2222 جهرم 

 2220 0 0 0303 072 27 0224 3 032 2272 خرامه 

 2223 2 7 0320 22 34 223 0 0223 2244 خرم بید

 2222 7 7 0740 042 2 347 0 422 222 خنج

 27722 4 0 4273 207 022 2422 07 2230 3002 داراب

 02230 2 7 0422 233 23 2220 4 2742 2234 رستم 

 2222 4 7 2244 332 20 2042 2 200 2224 زرین دشت 

 23722 24 7 0002 0022 307 3277 32 0034 2222 سپیدان 

 2372 4 7 0220 23 22 0024 02 200 0423 سروستان

 30220 24 0 4032 2720 327 0003 22 00020 07222 شیراز

 2342 7 7 0722 222 32 222 7 0400 2223 فراشبند

 02774 2 3 2203 222 024 2220 02 3042 2222 فسا

 02243 2 7 4222 200 222 2222 4 2230 2207 فیروزآباد

 2044 7 7 0024 020 22 332 2 2227 3007 قیروکارزین

 22720 7 7 3027 2227 402 2002 2 2722 2220 کازرون

 2222 2 7 0027 0722 22 0237 2 2022 2207 کوار

 3372 2 7 202 22 2 272 2 222 220 گراش

 2232 0 7 2224 202 24 0424 2 0220 2220 لار

 2420 7 7 2070 423 2 0334 2 222 0222 لامرد

 24203 0 7 2322 0024 277 2227 00 3402 04707 مرودشت 

 00224 2 0 2002 232 222 3427 2 3202 0320 ممسني 

 2277 7 7 0227 422 32 022 0 272 0343 مهر

 00722 7 7 3220 22 004 2320 02 2202 0220 ني ریز

 300227 030 03 22224 02222 3277 24223 242 077222 023203 فارس 

 : سرشماری کشاورزی ماخذ:                       
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 ات کشاورزی : تولید ارزش

 

 4931 سال در فارس استان شهرستانهای باغی ، زراعی ، دامی محصولات تولید ارزش-16
 ریال میلیون به مبالغ                                                                                                                           

 درصد  ارزش تولید محصوالت  عنوان

 شیالتی
0422023 712 

 دامی
22222220 0210 

 زراعی
22042022 3413 

 باغی
22224402 4212 

 جمع
022222022 077 

 


