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 پیشگفتار:

 

ترسیم دقیق مسیر آینده و نقشه راه میسر ، بدون دستیاب  به اسداف اجرای  اجرای صحیح امور و بدون شک     

نیس  و قطعًا متناسب با سطوح مختلف کار الزم اس  که با یک نگاه استراتژیک، برنامه اجرای  سمراه با تعریف 

سمی  این موضوع در بخش کشاورزی که تامین کننده امنی  کیف  و کم  دقیق زمان اجرای آن تدوین شود  ا

دارد  وجود غذای  کشور اس  دوچندان اس   در این بخش ساماندس  زنجیره تولید، ابعاد و زوایای بسیار وسیع 

د  لذا که از تامین نهاده سا شروع و به ساماندس  بازار فروش و امور بازرگان  آن )داخل  و خارج ( ختم م  شو

یساسی  برنامه ریزی و تصدیق دقیق نقشه راه بسیار تاثیرگذار اس   برای این منظور سطوح مختلف  از اطالعات 

و آمار الزم اس  تا مکنای تعریف درس  برنامه سا قرار گیرد  سر گونه تعریف کالن برنامه سا به اطالعات دقیق 

نیاز کشور به واردات اقالم  مثل روغن خوراک ، وابسته  آماری بخش مرتکط اس   بطور مثال تعیین میزان دقیق

به آگاس  کامل از سطوح زیرکش  دانه سای روغن  و نوع آن، میزان تولید محصول و در نهای  میزان روغن 

تولیدی از محصول تولید شده م  باشد  لذا دستیاب  به آمار دقیق سطوح زیرکش ، میزان تولید و سایر اقالم 

والت تولیدی بخش کشاورزی )زراع ، باغ ، تسهیالت ، دام  و    ( پله اول و بسیار مهم بخش م  اطالعات  محص

یاضر نیز یاصل سمین نگاه اس   کتابم  شود   هباشد که در سازمان جهاد کشاورزی استان فارس به آن پرداخت

 ملکرد سال مربوطه نیز م  پردازد  که عالوه بر ارائه اطالعات پایه کلیه زیربخشها، به ارائه گزارش مختصری از ع

بتواند عالوه بر استفاده در برنامه ریزیهای کالن استان و بخش کشاورزی، مورد استفاده  کتابامید اس  که این 

 متقاضیان و مرتکطین بخش نیز قرار گیرد  

 

 

 

 

 

 

 

 محمد مهدی قاسمی

 رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس
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 مقدمه :
 ریسا نیبرتر درب یرتکه سا یسمواره دارا یگذشته درخصوص محصوالت کشاورز یسالها  استان فارس ط

 10510به  1396در سال  التی، ش وریدام وط ، باغکان ، محصوالت زراع دیتول زانیم  کشور بوده اس  یاستانها

رتکه دوم  یدرصد را به  خود اختصاص داده و دارا 9/8سزارتن کشور،  118621 دیکه نسک  به تول دهیسزار تن رس

درصد کاسش داشته  78/1سزار تن بوده،  10697.6که  95سال  دیتولباشد و نسک  به   استان سا م ریسا نیدر ب

 اس  

سزارتن م  باشد که از  6499بالغ بر  95-96در این میان میزان تولید انواع محصوالت زراع  در سال زراع  

سزارتن  82199از کل تولیدات زراع  کشور که بالغ بر سزار سکتار برداش  شده اس  که 631سطح  به میزان 

سایر استانها م  باشد و ازکل سطح درصد را بخود اختصاص داده اس  و دارای رتکه دوم در بین  8م  باشد، 

درصد سطح و رتکه سفتم در بین سایر استانها  5.74سزار سکتار م  باشد که  11025محصوالت زراع  کشورکه 

درصد برخوردار بوده در یالیکه  74/3این میزان تولید نسک  به سال زراع  گذشته از کاسش معادل  دارا م  باشد 

 اشته اس  درصد کاسش د 5/11سطح برداش  
سکتار سزار 343یدود   تن اس  که از سطح ونیلیم 3.150بالغ بر  1396در سال   محصوالت باغ دیتول زانیم

آن و رتکه اول را ازدرصد 15سزارتن بوده که استان فارس   21033کشور که   باغ داتییاصل شده که از کل تول

درصد  12.3سکتار که استان فارس معادل  سزار 2844در کشور بالغ بر   خود کرده اس  و کل سطح  محصوالت باغ

 1395با سال  سهیدر مقا باغ  محصوالت دیتول زانیاستانها را کسب نموده اس     م ریسا نیکشور و رتکه اول در ب

 نداشته اس     یرییتغکه تن بوده  ونیلیم 3.149که 

 دهیرس 1396تن در سال  850.626به  1395تن در سال  797.486استان فارس، از   نیپروتئ یفرآورده سا دیتول

سزار تن بوده را شامل  14232کشور که   دام داتیدرصد از کل تول 6دسد  که   درصد رشد را نشان م 7/6که  

   کاشدیرتکه چهارم  م یو دارا شودیم

درصد  52/3معادل  یکه رشد دهیرس 1396تن درسال 9991.83به  1395تن درسال  9652.2از  انیانواع آبز دیتول

  داشته اس  اس  

سای ای از آمار و اطالعات عملکردی زیربخش، یاوی مجموعه"1396آمارنامه کشاورزی سال "کتاب یاضر با عنوان 

 فصل به شرح ذیل تهیه و تنظیم شده اس    4سازمان جهادکشاورزی اس  که در 

         فصل اول : نگاس  اجمال  به استان فارس

 استان یمختلف کشاورز  یآمار،  عملکرد و اقدامات شاخص بخشها فصل دوم  :

   فصل سوم  : آمارو عملکرد دستگاه سا ی وابسته بخش کشاورزی

             فصل چهارم : سایر شاخص سا

در پایان ازکلیه وایدسای زیر مجموعه جهادکشاورزی و سمکاران اداره آماروفن آوری اطالعات که در جمع بندی و 

 تدوین و تنظیم،اینجانب را یاری نمودند صمیمانه تشکروقدردان  م  کنم  

 

 
 مجتبی  حیدری                    

 آماروفن آوری اطالعات و تجهیز شبکه  ادار رئیس
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 فصل اول: نگاهي اجمالي به استان فارس
 

 مشخصات طبیعي و تقسیمات کشوری استان فارس 

 وضعیت اقلیمي 

 جمعیت 

 شاخصهای کالن بخش کشاورزی استان فارس 

 جایگاه تولیدات کشاورزی فارس درکشور 

 1396استان فارس در سال  یبخش کشاورز داتیتول 

 گذشته یسالها يط یمحصوالت کشاورز داتیروند تول 
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 کشوری استان فارس: تقسیماتمشخصات طبیعي و 

عرض شمالی گسترش یافته  º31 42′تا  º27 2′طول شرقی و  º55 36′تا  º50 42′این استان از 

است. استان فارس در جنوب ایران واقع گردیده و از سمت شمال با استان اصفهان از شمال شرقی با 

از غرب و جنوب  ،از جنوب و جنوب شرقی با استان هرمزگان  ،از شرق با استان کرمان  ،استان یزد 

استان فارس باشد. غربی با استان بوشهر و از شمال غربی با استان کهکیلویه و بویر احمد هم مرز می

استان  یرو اراض نیو از ا باشدیم یمتفاوت یهاستمیاکوس یکه دارد دارا یبه علت وسعت و پهناور

استان  یاراض ید. نقشه کاربرنباش یزار و ... ماز جمله جنگل، مرتع، شوره یفمختل یهایکاربر یدارا

کوهستانی استان فارس سرزمینی از نظر موقعیت طبیعی،  نشان داده شده است. (1)فارس در شکل 

درصد  3/65درصد استان را دشت و پهنه های مسطح و  7/34های به عمل آمده بوده و طبق بررسی

هزار هکتار و  210درصد و با پستی بلندی کم  5تا  2د. اراضی با شیب نتشکیل می دهرا ارتفاعات آن 

اند. برخی از هزار هکتار شناسایی شده 96درصد و با پستی و بلندی نسبتاً زیاد  8تا  5اراضی با شیب 

 .آورده شده است(1)مشخصه های اقلیمی و فیزیوگرافی استان فارس در جدول 

 وضعیت اقلیمي :

وسعت و دامنه استان فارس و همجواری آن با کویر درنواحی شمال و شرق، واز سوی دیگر خلیج      

فارس درناحیه جنوبی تنوع اقلیمی زیادی فراهم آورده است . اقلیم نیمه خشک و گرم، اقلیم گرم و 

( و اقلیم نیمه خشک، اقلیم مدیترانه ای بری، اقلیم مدیترانه ای بحری ) پربارانترین اقلیم شهرستان 

 خشک تا خشک سرد ازجمله اقلیم های متنوع استان هستند .

دریاچه(رادرخودجای داده است وازاین نظر نیز رتبه نخست را  5فارس بیشترین تعداد دریاچه کشور)

  دارا می باشد
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 : مشخصات فیزیوگرافیکي استان فارس1جدول 

 واحد مقدار پارامتر

8/122615 مساحت  کیلومتر مربع 

 کیلومتر مربع 43168 مساحت دشت ها

 کیلومتر مربع 81232 مساحت ارتفاعات

متر در سال میلی 268.4 (1395-1375ساله ) 20میانگین بارندگی دوره   

 درجه سانتی گراد 18.9 (1395-1375ساله ) 20میانگین دمای ساالنه  دوره 

متر میلی 2534.5 (1395-1375ساله) 20میانگین تبخیر ساالنه  دوره   
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 : وضعیت کاربری اراضی استان فارس1شکل 
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 جمعیت:
 

نفرر  4851274جمعیت استان برابر با  1395براساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال       

مررد و  %51نفرر) 2390023نفرو جمعیت زن برابر با  2461251است که ازاین تعداد ، جمعیت مرد 

نفر و غیر  1432355نفر، مناطق روستایی  3401675زن ( می باشد . جمعیت مناطق شهری  49%

در  %30در نقرا  شرهری و % 70،که از این تعرداد1443027عداد خانوار تراست . نف 17244ساکن 

درصرد و سرهم فرارس از  1.08نقا  روستایی و غیر ساکن بوده اند . متوسط نرر  رشرد سراالنه

 درصد گزارش شده است . 6.07جمعیت کشور

جمعیرت اسرتان را در  ٪38.5نفر جمعیت، بری  از  1869001با  شهرستان شیرازمرکز استان ؛   

 266217نفر،کرازرون برا  323434با  مرودشتهای است. پس از شیراز شهرستانخود جای داده

های اسرتان رین شهرسرتانتنفرر پرجمعیرت 213920برا  الرسرتاننفر و  228532با  جهرمنفر، 

 . هستند

 های کالن بخش کشاورزی استان فارس : شاخص
 

بخ  کرشاورزی استان فرارس نق  اساسی در تامین امنیت غذایی تولید و اشتغال کشرررور     

 داشته و همچنین سرهم  عمده ای از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص می دهرد.  بطروری

دوم( مربو  به بخ  کشراورزی اسرتان درصد ارزش افزوده بخ  کشاورزی کشور )مقام  8.7که 

ارزش افرزوده بخر  ؛. از کل ارزش افزوده  بخ  هرای اقتصرادی اسرتان (1394)سال فارس است

درصرد از  19.8درصد مقام دوم بعد از بخر  خردمات را دارا بروده  و حردود  17.4کشاورزی با  

   کشاورزی فعالیت دارند. شاغلین فارس در بخ

 

 

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_%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%84%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
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 میلیاردریال  94ارزش افزوده بخشهای مختلف اقتصادی استان فارس در سالوضعیت :  2 شماره جدول

 درصد بخ  به  استان ارزش افزوده سال

 100 587615 کل ارزش افزوده

 17.4 *102046 کشاورزی

 1.3 7595 معدن

 11.9 69874 صنعت

برق و گاز ،آب   73668 12.5 

 5.4 31640 ساختمان

 51.5 302791 خدمات

مرکز آمارایران براساس روش محاسباتی جدید*                                      

 فارس در مقایسه با کشور کشاورزیو  یاقتصاد یشاخص ها:  3 شماره جدول

 فارس کشور واحد شاخص
درصد 

 فارس

 منابع و مواخذ

 فارس کشور

 1.6 105.3 6385 هزارتن 96در سال مقدار صادرات محصوالت کشاورزی 
مرکز آمار 

 ایران

گمرک 

 کشور

 96سال ارزش صادرات محصوالت کشاورزی  
میلیون 

 دالر
مرکز آمار  2.5 154.9 6317

 ایران

گمرک 

 کشور

 (94)ارزش افزوده  کل بخشهای اقتصادی 
میلیارد 

 ریال
مرکز آمار  4.8 587614 12266021

 ایران

مرکز آمار 

 ایران

ارزش افزوده بخ  کشاورزی به سایر 

 (94)بخشها
مرکز آمار  - 17.4 9.6 درصد

 ایران

مرکز آمار 

 ایران

 94سالارزش افزوده بخ  کشاورزی در 
میلیارد 

 ریال
مرکز آمار  8.7 102046 1178640

 ایران

مرکز آمار 

 ایران

 94سالارزش افزوده  بخ  صنعت در 
میلیارد 

 ریال
مرکز آمار  3.2 69874 2200807

 ایران

مرکز آمار 

 ایران

 94سالارزش افزوده  بخ  معدن در 
میلیارد 

 ریال
1420956 7595 0.5 

مرکز آمار 

 ایران

مرکز آمار 

 ایران

 94سالارزش افزوده  بخ  ساختمان در 
میلیارد 

 ریال
مرکز آمار  5.7 31640 559942

 ایران

مرکز آمار 

 ایران
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 95در سال و اقتصادی فارس با کشور  ياجتماع یشاخص ها:  4 شماره جدول

 

 فارس کشور واحد شاخص
 درصد 

 فارس

 منابع و مواخذ

 فارس کشور

 مرکز آمار ایران 6.07 4851274 79926270 نفر جمعیت 

گزیده شاخص سا و 

نماگرسای اقتصادی 

 فارس

 مرکز آمار ایران 6.2 1408894 22588052 نفر جمعیت  شاغل

گزیده شاخص سا و 

نماگرسای اقتصادی 

 فارس

 مرکز آمار ایران 5.7 181820 3203398 نفر جمعیت بیکار

گزیده شاخص سا و 

نماگرسای اقتصادی 

 فارس

 مرکز آمار ایران 6.9 278464 4060506 نفر تعداد شاغلین کشاورزی

و گزیده شاخص سا 

نماگرسای اقتصادی 

 فارس

 مرکز آمار ایران - 19.8 18 درصد سهم شاغالن در بخ  کشاورزی

گزیده شاخص سا و 

نماگرسای اقتصادی 

 فارس

 مرکز آمار ایران 11.1 422324 3817422 نفر تعداد شاغالن در بخ  صنعت

گزیده شاخص سا و 

نماگرسای اقتصادی 

 فارس

 مرکز آمار ایران - 30 17 درصد سهم شاغالن در بخ  صنعت
گزیده شاخص سا و 

نماگرسای اقتصادی 

 فارس

 مرکز آمار ایران 6.3 708105 11327153 نفر تعداد شاغالن در بخ  خدمات

گزیده شاخص سا و 

نماگرسای اقتصادی 

 فارس

 مرکز آمار ایران - 50.3 50.1 درصد سهم شاغالن در بخ  خدمات

گزیده شاخص سا و 

نماگرسای اقتصادی 

 فارس
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 جایگاه تولیدات کشاورزی فارس درکشور:
 

های گذشته درخصوص محصوالت کشاورزی همواره دارای رتبه های برتر  استان فارس طی سال

میلیون تن تولیدات  3.1استان فارس دراین سال با بی  از های کشور بوده است.   دربین استان

هزار هکتار سطح زیر کشت محصوالت 343با  و حائزرتبه اول ()درصد کشور 15باغی برابر با  

با تولید  میباشد، همچنین در زمینه زراعت حائزرتبه اول( )درصد کشورنیز  12.3برابر با  باغی

درصد کشور دارای رتبه دوم و با سطحی بالغ  8میلیون تن محصوالت زراعی برابر با   6.5بالغ بر 

را ( هفتمحائزرتبه )درصد کشور  6ساالنه برابربا هزار هکتار سطح زیرکشت محصوالت  631بر 

و درصد کشور 6میلیون تن  0.8بالغ بر در محصوالت دامی با تولید ی  وبخود اختصاص داده است 

هزارتن تولیدات شیالتی  10این استان با و باشد  می)رتبه چهارم ( بین استان های کشور  دارای 

اختصاص داده های غیر ساحلی کشور به خود  استان درصد رتبه ششم  را دربین  2.5برابربا  

 .است 

 

 1396:  رتبه های اول تولیدات کشاورزی فارس درکشور سال  5جدول شماره 

 محصول
میزان تولید 

 )تن(
 درصد از کشور رتبه

 23.2 1 56،732 لوبیا
 28.3 1 50،976 پنبه
 74.3 1 10،500 گلرنگ

 16.7 1 893،316 فرنگىگوجه
 16.2 1 620،495 نههندوا

 24 1 765128 انگور  

 58.3 1 335503 لیموترش

 77.7 1 495815 لیموشیرین

 46 1 40601 انجیر 
 38.3 1 273641 انار  
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 1396فارس در کشور سال  یکشاورز داتیدوم تول یرتبه ها:      6 شماره جدول

ن(میزان تولید )ت محصول  درصد از کشور رتبه 

 9.2 2 1،563،113 سبزیجات

 11.0 2 194،156 خربزه

مرکبات   1283147 2 25.1 

 17.2 2 18784 زیتون

بادام   17915 2 12.1 
 7.4 2 63879 گوشت قرمز

 

 

 

 1396فارس در کشور سال  یکشاورز داتیسوم تول یرتبه ها:    7 شماره جدول

ن(میزان تولید)ت محصول هرتب   درصد از کشور 

 9.9 3 1،227،634 گندم
 8.6 3 255،443 جو
 8.8 3 1،725،032 غالت
 10.3 3 71،832 حبوبات

 10.4 3 1،080،878 ذرت علوفه ای
سیب    353283 3 9.5 

 1.1 3 205 شفتالو
 6.3 3 16474 گردو 
 0.6 3 36 ازگیل
 7.1 3 6234 عسل
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 : 1396در سال با کشور میزان تولیددر بخشهای مختلف کشاورزی استان فارس      

تفکیک زیر  بهکشور استان درمقایسه با  96میزان تولیدات کشاورزی درسال   8جدول شماره      

 بخ  را نشان می دهد . 

 

 

 

 

 

 96فارس با کشور در سال  یکشاورز داتیتول زانیم:   8شماره  جدول 

 "هزارتن "                                                                                                                           

 درصد  کشور فارس شاخص

 7.9 82199 6499 زراعت

.14 21033 3150 باغبانی

9 
 5.9 14231 851 دام

 0.9 1158 10 شیالت

 8.9 118621 10510 کل
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 روند تولیدات محصوالت کشاورزی طي سالهای گذشته:
 

 ساله نشان  می دهد.  17،  میزان تولیدات کشاورزی استان را در یک بازه زمانی   9جدول شماره 

 بخش ریسال و  ز کیاستان فارس به تفک یکشاورز داتیتول زانیم:  9 شماره  جدول                      

 "تن  "                                                                                                                                                                                                                                                                 

 کل دام شیالت زراعی باغی سال

1380 1931970 3859967 2190 378370 6172496 

1381 1973489 6619504 2443 393830 8989266 

1382 2109984 6203256 3346 439830 8756416 

1383 2212562 6270299 5215 472980 8961056 

1384 2380935 7070536 5216 466170 9922856 

1385 1753420 6535765 5704 550550 8845439 

1386 1897035 8010234 6667 559130 10473066 

1387 1952329 4639366 5517 591700 7188912 

1388 2160070 5618918 3956 620320 8403264 

1389 2137834 5035340 5582 637220 7815976 

1390 2299951 6716010 6019 669190 9691169 

1391 2438408 5630206 8934 683100 8760648 

1392 2572486 5830184 9236 707810 9119717 

1393 2831298 6512476 9242 764720 10117735 

1394 2952381 7132962 10115 767960 10863418 

1395 3149331 6742303 9652 797400 10698689 

1396 3150495 

 

6499023 9988 850626 10510132 
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 بخشهای  مختلف کشاورزی استان و اقدامات شاخص عملکرد،  آمارفصل دوم: 

  معاونت تولیدات گیاهي 

  باغباني 

 زراعت 

 حفظ نباتات 

 مکانیزاسیون 

 

 آب و خاک 

 صنایع کشاورزی 

 امور دام و طیور 

 شیالت 

 اموراراضي 

 ترویج 

 

 معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی 

 صدور پروانه ها و مجوزها 

  گذاریسرمایه 

 برنامه و بودجه 

 کشاورزی بحران 

  آمار وفناوری اطالعات 

 

  محیط زیست و توسعه پایدار کشاورزی 

  توسعه مدیریت و منابع 

 بازرسي، ارزیابي عملکرد و پاسخگویي به شکایات 

 حقوقي 

 مدیریت بازرگاني 

  معاونت تولیدات گیاهي 
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  باغباني:مدیریت 
 

 3 بالغ بر هزار هکتار محصوالت مختلف باغی و تولید ساالنه 340 بی  ازحدود  با استان فارس 

ویژه انواع مرکبات، انگور، خرما ، ه میلیون تن انواع محصوالت اعم از سردسیری و گرمسیری ب

و در مجموع  انجیر ، انار، سیب ، زیتون، انواع سبزی و صیفی جات نوبرانه و گل و گیاهان زینتی 

با توجه به . عنوان قطب باغبانی کشور مطرح می باشد ه ب  در کشور رتبه اول در تولید و سطحبا 

مرغوبیت و بعضا بی نظیربودن محصوالت تولیدی از جمله خرما، انجیر، انار، گل محمدی ، برخی 

ه ب گیاهان دارویی و محصوالت باغی خارج فصل در استان از دیر باز بازارهای صادراتی هدف 

می این استان تامین  خود را از نیاز مصرف کنندگانعمده  ،سویژه کشورهای حوزه خلیج فار

آمای  سرزمین در کشور، توسعه کشت محصوالت  راهبردیهای  با توجه به طرح کنند.

گل محمدی، زعفران، گونه های تجاری گیاهان دارویی و نیز انگور، ارزشمندی مانند خرما، پسته، 

های  و صیفی ، قارچ خوراکی در راستای سیاستافزای  تولید محصوالت نوبرانه اعم از سبزی 

ضمن اینکه  اصالح الگوی کشت و استفاده بهینه از منابع آب و خاک در استان فراهم می باشد.

گونه های کمیاب گیاهان دارویی فقط در عرصه  برخی برخی تولیدات مانند انجیر،گل محمدی،

برداری شده و به لحاظ کیفیت بی نظیرند. های دیم ودر شرایط نزدیک به تولید ارگانیک بهره 

تولید انواع نهال سالم و استاندارد و نیز تولید نشاء سبزیجات و  همچنین استان فارس به لحاظ

بسیار استان و بخشی از نیازهای استانهای همجوار شرایط داخلی گل در استان جهت تامین نیاز 

وانع موجود واختصاص اعتبارات الزم  و با شرایط ذکر شده در صورت رفع م د.ی را دارمطلوب

لیون تن انواع یم 5تامین ملزومات پی  بینی شده استان ظرفیت تولید ساالنه بی  از 

 . خواهد داشتویژه در محیط های کنترل شده را ه محصوالت باغی ب
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 استان فارس يو عملکرد محصوالت باغ دیآمار سطح، تولاطالعات و 

ی هر ساله متناسب با اعتبارات و تسهیالت تخصیصی، پروژه های در مجموعه مدیریت باغبان 

، که حاصل این اقدامات )در گردداجرا می  متنوعی با هدف بهبود عملکرد و وضعیت تولید

 ذیل ارائه شده است.  لوادر قالب جد 96هماهنگی با بخ  خصوصی( در سال 
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    1396سال  -استان فارس يو عملکرد محصوالت باغ دیآمار سطح، تول:10شماره  جدول

 محصول
 سطح / هکتار

 کل سطح
 عملکرد/کیلو میزان تولید /تن

 دیم آبی جمع دیم آبی دیم آبی

سیب   26455 0 26455 353283 0 353283 14728   

گالبی   55 4 59 424 16 440 10351 4043 

به   3345 19 3364 47238 152 47390 15938 8048 

 1355 13235 1364 7 1357 127 5 122 سایر میوه های دانه دار 

آلبالو   336 0 336 1332 0 1332 5584   
گیالس   161 0 161 346 0 346 4561   
گوجه   266 1 267 1061 3 1063 4522 3534 

آلو   2246 1 2247 15424 9 15433 8016 15000 

هلو   2697 1 2697 25730 2 25732 10726 3833 

شفتالو   43 0 43 205 0 205 5741   

زردآلووقیسی   1901 0 1901 12976 2 12978 8298 4444 

شلیل   167 0 167 447 0 447 7383   
آلوقطره طال   65 0 65 373 0 373 6517   

 8075 1571 154 32 122 92 9 83 سایرمیوه های هسته دار

انگور   27512 35523 63035 643819 121308 765128 24184 3453 

   7624 14 0 14 5 0 5 سایر میوه های دانه ریز 

پسته    25293 89 25382 26994 171 27165 1573 2120 

بادام   5891 20614 26505 10939 6976 17915 2070 474 

گردو   6589 338 6927 16273 201 16474 2646 727 

سنجد   1 0 1 0 0 0 200   
 1478 643 765 750 15 700 672 28 سایر میوه های خشک 

زالزالک   10 0 10 61 40 101 6016 800000 

زرشک   0 0 1 0 0 0     

سماق   0 0 0/02  0/00  0/02  0/02    1000 

ازگیل   13 0 13 36 0 36 3000   

عناب   1 3 3 0 3 3   1111 

   5859 508 0 508 91 0 91 سایر میوه های سردسیری 

خرما   26653 1337 27990 164726 1972 166698 7082 2281 

پرتقال   20170 0 20170 299182 0 299182 16183   
نارنگی   5498 0 5498 130102 0 130102 28425   
لیموترش   12686 0 12686 335503 0 335503 37653   

لیموشیرین   16092 0 16092 495815 0 495815 35023   

گریپ فروت   94 0 94 2362 0 2362 29189   

نارنج   303 0 303 3003 0 3003 11881   

سایر مرکبات   1190 4 1194 17181 15 17196 18317 3750 
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    1396سال  -استان فارس يو عملکرد محصوالت باغ دیآمار سطح، تول:11شماره  جدول

 

 محصول
 سطح / هکتار

 کل سطح
 عملکرد/کیلو میزان تولید /تن

 دیم آبی کل دیم آبی دیم آبی

 6666 12895 273641 117 273523 22726 37 22689 انار

انجیر   2125 45523 47648 4526 36075 40601 3595 890 

خرمالو   1610 8 1617 6331 5 6336 4009 621 

زیتون   8713 381 9093 18525 260 18784 3150 721 

   17059 850 0 850 63 0 63 سایر میوه های نیمه گرمسیری 

موز   12 0 12 61 0 61 5084   

کنار   10 0 10 66 0 66 7185   
   11400 29 0 29 4 0 4 سایر میوه های گرمسیری 

   143430 25301 0 25301 176 0 176 خیار 
   229521 4455 0 4455 19 0 19 گوجه فرنگی

   129968 2047 0 2047 16 0 16 انواع فلفل

   46341 190 0 190 4 0 4 سایر سبزیجات

   148349 31993 0 31993 216 0 216 جمع سبزی و صیفی

   55455 183 0 183 3 0 3 توت فرنگی

   36359 1850 0 1850 51 0 51 گیاهان دارویی
   24827 3199 0 3199 129 0 129 سایر 

   28585 5232 0 5232 183 0 183 جمع سایر محصوالت  گلخانه ای
   93370 37225 0 37225 399 0 399 جمع محصوالت گلخانه ای

توت )توتستان( نوغان   11 1 12 32 2 34 5000 1600 

ازگیل ژاپنی   44 0 44 129 0 129 8716   

زعفران    721 0 721 3 0 3 5   

گلستان )گل محمدی(   2359 5654 8013 7570 5941 13511 3766 1101 

غیرمثمر)درخت ودرختچه ها(   670 1296 1966 0 0 0 0 0 

   7300 2292 0 2292 343 0 343 باغات مخلو  
سایر محصوالت مثمر   632 0 632 592 0 592 1115   

گیاهان دارویی   1784 4119 5903 5673 902 6576 4363 359 

قارچ دکمه ای   54 0 54 11260 0 11260 208441   

 1739 15234 3150495 174962 2975533 343939 115638 228301 کل
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 96باغباني در سال  اقدامات شاخص مدیریت
 

 تولید نهال سالم واصیل :الف( 

.در همین راستا برخی از استتولید نهال با اصالت و سالم زیربنای اقتصادی شدن تولید در باغات  

 ام شده عبارتند از:مهمترین اقدامات انج

لیون اصله انواع یم7بی  از  زمینه ایننهالستان مجوزدار در مناطق مختلف که در  46( نظارت بر 1

نهال اعم از پیوندی،قلمه ریشه دار،پایه های رویشی و نهال های حاصل از کشت بافت در گونه های 

 به توجه با همچنین .است گردیده تولید.…مرکبات و انجیر، انگور، بادام، هلو، مختلف مانند سیب،

 برای )برچسب تجاری( عدد1700000 بی  پچا برای الزم اقدامات نهال تولیدکنندگان درخواست

 برای توسعه باغات تجاری، شایان ذکر است کهکردن نهال های تولیدی نیز انجام شد. دار شناسه

اف -یکدست و کاه  دوره باردهی اقتصادی از طریق تولید پایه های تجاری گزیال ،جی  متراکم،

 تولید برای اصله 160000 تعداد به.…سی وان وان ،ماری یانا ،ایست مالینگ ،فیلم ،پرلت ،یو -،جی 677

ام ،هلو ،آلو ،گیالس ،زرد آلو ،پسته ،سیب و ارقام جدید انگور که توسط مرکز ایتا صدرا از باد های نهال

 ن ها و متقاضیان قرار گرفته است.دراختیار نهالستاو طریق کشت بافت تکثیر شده است 

رقم واندرفول در مناطق  و بررسی امکان توسعه کشت با توجه به اهمیت محصول انار در استان (2

نهال کشت بافت وقلمه ریشه دار برای احداث باغات سازگاری  1400 های تولید انار،به تعداد شهرستان

در رابطه با خرما نیز با  .ه استداراب توزیع شد وشیراز ممسنی، نی ریز، های مرودشت، در شهرستان

نهال کشت بافت خرما رقم  8200فارس برنامه ریزی الزم جهت واردات تعامل با استانداری محترم 

از کشور امارات برای احداث باغات مادری و فراهم  تجاری مجول و گرده افشان آن )رقم غنامی قرمز(

 شدن تکثیر این رقم در بین نخل کاران استان محقق شده است.
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ن اهمیت توسعه کشت ارقام جدید و نیز با توجه به اهمیت کشت نهال عاری از ویروس و همچنی (3

های  الزم با  شناسایی پایه های مقاوم به کم آبی و زوال در تولید مرکبات برنامه ریزی و تهیه طرح

 ینه در حال تهیه وتدوین می باشد.تعامل با سایر واحدهای ذیربط در این زم

ریت حفظ نباتات و انجمن نهال برای انتظامی مدی پیگیری و ایجاد تعامل با مقامات محترم  قضایی و (4

رود تهیه دستورالعمل و اجرایی نمودن ساماندهی عرضه کنندگان نهال در سطح استان و جلوگیری از و

 .نهال های فاقد مجوز به استان

یارانه نهال برای کمک به توسعه باغات تجاری پسته  ؛هزار ریال14700000 (توزیع یارانه نهال به مبلغ5

هکتار مزرعه 220انواع مرکبات و همچنین کمک به احداث  گل محمدی، نخل خرما، دام،با  ،انجیر،

 از زعفران در مناطق مستعد استان.گیاهان دارویی و تهیه پی

   تولید در محیط های کنترل شده :ب(توسعه کشت وافزای

استان به  ،که بدین ترتیب سطح گلخانه های فعال 96هکتار گلخانه وسایبان در سال 113(احداث 1

انجام  هکتار 35ها در سطح    رسد. همچنین عملیات اصالح وبهسازی گلخانه هکتار می400حدود 

 شده است.

هکتار،که در قالب 1000به میزان  97(تهیه برنامه اجرایی توسعه کشت در محیط های کنترل در سال 2

ی کوچک مقیاس و سایبا ن ها گلخانه ها مجتمع های گلخانه ای، روستا گلخانه، های خود اجرایی، طرح

متر مربعی در قالب طرح روستا گلخانه با اختصاص اعتبار 2000واحد 140پروژه احداث  اجرا خواهد شد.

 های پاسارگاد، در شهرستان کارآفرینی امیدوپی  بینی تسهیالت مناسب با همکاری صندوق حمایت 

 ست.مرودشت وکوار در حال پیگیری ا

گل شاخه بریده وگلدانی  لیون شاخهیم30نواع محصوالت نوبرانه و میوه،تن ا45000 (تولید بی 3

 لیون عدد انواع نشاء .یم100،
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استان ضمن  کشاورزی ین مرکز تحقیقات ق(   با همکاری وتعامل با مدیریت ترویج و آموزش و محق4

البرز  استانهای اصفهان،برپایی کارگاه های آموزشی برنامه ریزی جهت  بازدید از گلخانه های موفق در 

های استان  و تهران ونیز کشور ترکیه میسر شده و همچنین با معرفی کارشناسان تمامی شهرستان

در پی کارآموزی در گلخانه های مستقر در  برای طی دوره آموزشی در مرکز آموزش کرج و

توسعه  شهرستانهای تحت پوش  سبب ارتقا دان  و مهارت همکاران ممکن شده است. همای 

نی  فسا ، جهرم، شیراز، یها سایبان ها و افزای  عملکرد درواحد سطح در گلخانه ها که در  شهرستان

شیراز و المرد از دیگر فعالیت های انجام شده است.ادامه فعالیت اتاق مشاورین با همکاری  ریز،کازرون،

یگر اقدامات انجام شده از د محققین مرکزآموزش و تحقیقات کشاورزی برای ارایه خدمات آموزشی

 است.

شدن مشکالت  رفعنظارت بر نحوه عملکرد سازمان نظام مهندسی ورسیدگی به موانع و کمک به  (5

متقاضیان دریافت پروانه احداث و بهره برداری گلخانه ها و واحدهای قارچ خوراکی که با هدف 

 .قاضیان انجام می شود دستیابی به اهداف مشخص شده وتسهیل امور مت

تهیه طرح جامع احداث سایبان و ارسال آن به معاونت باغبانی،که این  طرح  توسط آن معاونت  (6

شور هم ابالغ گردید.جهت  های ک عنوان دستورالعمل اجرایی  به تمامی استانه محترم مصوب و ب

ان ن به مدیرمجوز صدور سایبا ،و کاه  مراجعات مردمی با موافقت ریاست محترم سازمان سریع ت

 ها تفویض شد. شهرستان

گان وپیمانکاران احداث گلخانه ها برنامه ریزی های الزم در جهت بهبود د(با تعامل با سازن7

های اجرایی مناسب با شرایط مختلف تولید با تاکید بر کاه  هزینه  استانداردهای فنی و تهیه پالن

 گلخانه صورت پذیرفته است.ن ساخت های سرمایه گذاری اولیه به منظور ترغیب متقاضیا
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های جامع به منظور معرفی محصوالت جدید وایجاد تنوع در تولید محصوالت گلخانه ای  (تهیه طرح8

ضمنا طرح  ودر کنار آن تشکیل زنجیره تولید، که موجب افزای  درآمد گلخانه داران خواهد شد.

 یه و تدوین شده است.نیز تهزارها جامع توسعه نرگس 

ستمر ومداوم  برای رفع مشکالت مجتمع های گلخانه ای با هماهنگی تمامی واحدهای پیگیری م (9

 .رتبط بویژه شرکت شهرکهای کشاورزیهای م ذیربط وسایر ادارات وسازمان

درصد افزای  نسبت به سال قبل( 30تن درسال )12000(افزای  ظرفیت تولید قارچ خوراکی به 10

 جیره تولید در این محصول.اکی وزنوتهیه کتابچه تولید قارچ خور

 زعفران وگل محمدی : های دارویی، (توسعه کشت و تولید گونهپ

هکتار ،که بدین ترتیب 5500گل محمدی و زعفران به بی   :(افزای  کشت گونه های دارویی مستعد1

تن میرسد.این 19000هکتار و میزان تولید به بی  از 13000مجموع سطح زیر کشت این گونه ها بالغ بر 

بر بودن گونه های یاد شده، از سیاستهای استان ووزارت متبوع برای کاه   آب سیاست با توجه به کم

 روستا ها می باشد. ثبیت مشاغل درمصرف آب و ت

در همین راستا بازدید   کارگاه آموزشی و ترویجی درشهرستانهای مختلف ضمناً 50(راه اندازی بی  2

استان و افزای   آن کارشناسان شهرستانها از استان خراسان به منظور آشنایی با استعدادهای

زمینه تولید محصوالت و فرآورده ارزش در آن استان بویژه در اطالعات همکاران اعزامی با  گونه های با

زعفران انجام شده است.ضمنا همای  های ملی واستانی  زرشک ،عناب و های  گیاه مرتعی خارشتر و

یت اقتصادی و نق  آن در افزای  سالمت جامعه در رابطه با زعفران،گل یدر جهت شناسایی اهم

داراب و شیرازبا مشارکت  باد،ن در شهرستانهای استهبان ،فیروزآتامحمدی و گیاهان دارویی اس

های گل محمدی کشور ترکیه جهت آشنایی با نحوه  بازدید از گلستان .ه استمردمی نیز برگزار شد
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تولید و ایجاد زنجیره عرضه فرآورده های این محصول که باحضور سایر دست اندرکاران انجام شد از 

 ر فعالیت های انجام شده می باشد.دیگ

ث کشت نشایی ایاز زعفران جهت حصول اطمینان از سالمت آن و نظارت بر احد(نظارت بر توزیع پ3

 حمدی در مناطق مختلف استان .مزارع گیاهان دارویی و نیز ژنوتیپ های برتر گل م

فارس و نیاز  (با توجه به تجمع کارخانجات تولید عصاره و فرآورده های جانبی شیرین بیان در4

واد اولیه باعنایت به مشکالت روزافزون برداشت از عرصه های منابع کارخانجات موجود در استان به م

ملی،و اهمیت صادرات گونه دارویی شیرین بیان به لحاظ صنعتی و دارویی در کشور،برای رفع این 

هکتار در  50معضل ، ضمن تهیه طرح جامع کشت این گونه داروئی ،کشت نشایی این گونه به مساحت 

طح به الگویی انجام شده ،که پیگیری های الزم برای افزای  سشهرستان اقلید بصورت 

 هکتارنیزبعمل آمده است.250

(تهیه و تدوین طرح جامع کشت گیاهان دارویی و زعفران ،جهت برنامه ریزی تعیین سطح و نظارت 5

برتولید گونه های مناسب دارویی هر منطقه ازاستان با تاکید بر سیاست های اصالح الگوی کشت و 

 منابع آب و اقتصادی کردن تولید. صرف بهینهم

 یی در اراضی شیب دار و کم بازده:(توسعه کشت باغات وگیاهان داروت

 م اقداماتهبا توجه به اهمیت این طرح در کاه  فرسای  منابع آب وخاک و ایجاد اشتغال درکشور ا

 در این زمینه بشرح ذیل میباشد:

هکتار از اراضی  6904مناسب برای انجام مطالعات اولیه و تصویب هکتار از اراضی  15000(شناسایی 1

برای نهایی  هکتار نیز در مرحله عقد قرارداد 5279مستعد در مناطق مختلف استان که از این میزان 

 تحویل به متقاضیان می باشد.
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بادام  انگور، هکتار باغات انجیر، 3325(انجام خدمات مشاوره ای و کمک به تامین نهال برای احداث 2

 ار که در مستثنیات واقع شده اند.شیبداراضی وگل محمدی درعرصه 

تهیه و تدوین بانی استانهای و برنامه ریزی برای غ(برگزاری کارگاه وهمای  ملی با حضور مدیران با3

 برنامه های اجرایی.

 (طرح اصالح واحیا و بهسازی باغات:ث

محصوالت باغی در سطح استان با برگزاری کارگاه های (نظارت بر روند عملیات الزم برای تولید 1

هزار هکتار از باغات  360های امید وپای  میزان تولید در مراحل مختلف در  آموزشی ،بازدید از طرح

 استان .

 تن انواع میوه و محصوالت سردرختی در استان. 3100000(تولید بی  از 2

زیتون و جایگزینی باغات  خرما، انجیر، های پسته،ویژه در گونه ه (نظارت بر احداث باغات جدید ب3

هکتار از باغات استان  3200 سطحهکتار باغات جدید در استان و در 6000 که در حدود بطوری

 تغییر رقم با استفاده ازعملیات اصالحی انجام شده است. نیزعملیات جایگزینی و

با کاه  خسارات سرمازدگی و  های جامع در رابطه (همکاری با ادارات ذیربط جهت تهیه طرح4

 .خشکسالی درسطح  باغات استان

در زمینه ارتقاء مکانیزاسیون و  یهای آموزش همای  و کارگاه ، ی(برگزاری نمایشگاه های تخصص5

توسعه عملیات ماشینی به منظور کاه  هزینه های تولید در سطح باغات با تعامل با اداره فناوری های 

 انجام شده است. ضمن ژه در شهرستانهای شیراز،سپیدان ،جهرم وسروستانمکانیزه کشاورزی که بوی

لیون ریال تسهیالت از محل خط اعتباری توسعه مکانیزاسیون به یم24000در همین راستا آنکه 

مکانیزاسیون در سایر بخ  های  ءاقدامات الزم برای ارتقا همچنینباغداران پرداخت شده است.
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نیزاسیون تولید گیاهان دارویی و تولیدات گلخانه ای با هماهنگی با اداره مکاویژه در زمینه ه باغبانی ب

 در حال پیگیری می باشد.

(ادامه نظارت بر اجرای عملیات اصالحی در باغات زیتون وجایگزینی ارقام نامناسب با ارقام 6

هکتار در 200سطح  رباغات زیتون با استفاده از ارقام مناسب د احداثامیدبخ  در سطح استان و 

 مناطق مختلف.

 (بررسی طرحها و تصویب آن برای پرداخت تسهیالت به متقاضیانج

لویت توسعه کشت در محیط های کنترل شده با پیگیری های انجام شده وتعامل با وبا توجه به ا (1

جهت ریال لیون یم1040968هکتار و به مبلغ 71 طرح در سطح 107ها تا پایان سال  سایر بخ 

هکتار و به مبلغ 17.5طرح به مساحت حدود 26مصوب شده ،که از این میزان متقاضیان 

معرفی این طرحها از محل اعتبارات صندوق توسعه صورت  لیون ریال جذب گردیده است.یم285824

 پذیرفته است.

از لیون ریال یم 637858به مبلغ  هکتار و71طرح در سطح 106معرفی متقاضیان توسعه گلخانه ها  (2

 محل تسهیالت طرح اشتغال پایدار و فراگیر روستایی مصوب گردیده است.

 195 جهت توسعه کشت گیاهان دارویی و زعفراناشتغال پایدار و فراگیر روستایی طرح از محل  (3

 لیون ریال به متقاضیان پرداخت خواهد شد.یم134914طرح به مبلغ 
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 راعتز مدیریت : 
 

 همانند گندم ، کلزا، ذرت راهبردی ی( در حوزه کشتهایفیوص ی)شتو یمحصوالت زراع انواع دیتول    

 نیرا به دوم فارس ، استان رکشورهایبه سا آنهاادرات ص ایکشور و تامین نیاز یکشتها برا ریسا ... و

درسطح کشوررسانده  یمحصوالت زراع کشتسطح درصد از  6و کشوردیازتول درصد 8با دیرتبه تول

 دمشکالت فراوان به لحاظ کمبو یدارا یاپیپ یها یخشکسال لیاست که استان به دل یدرحال نیاست ا

متناسب با  یبرنامه ها و دارد بالرا به دن رکشتیمسئله، کاه  سطح ز نیباشد که ا یم یمنابع آب

 نهیرزمدبرنامه ها  نیزراعت قراردارند. اهم ا تیریدر دستورکار مد یمنابع آب وکمبود دیتول تیوضع

 :باشد یم لیذ یها

متناسب با کشت،  یاریمناسب آب یها زمان نییمتفاوت استان، تع یها میارقام مناسب با اقل انتخاب 

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

، یوشور یرس )کاه  دوره کاشت( استفاده از ارقام کم آب بر ومقاوم به خشک انیم زودرس و

 استفاده 

 حیصح یستمهایس یکود، سموم ، بذرو...(، اجرا نهیمزرعه )مصرف به تیریمد نینو یها از روش

 .یحفاظت یوکشاورز یخاکورز یبخاکورزی یا کم   کشت
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 تزراعی بخش عملکرد اطالعات 

 95-96ي در سال  و عملکرد در هکتار محصوالت زراع دیسطح برداشت، تول:  12 شماره جدول

 واحد: هکتار / تن / کیلوگرم در هکتار                                                                                               

 نام محصول
 عملکرد تولید سطح

 دیم آبی جمع دیم آبی جمع دیم آبی

 1،313.6 5،107 1،227،634 83،658 1،143،976 287،684 63،684 224،000 گندم

 1،193 4،070 255،443 50،663 204،780 92،796 42،476 50،321 جو

 0 5،215 132،461 0 132،461 25،400 0 25،400 شلتوک

ىانهدا ذرت  13،035 0 13،035 109،494 0 109،494 8،400 0 

غالت جمع  312،756 106،160 418،915 1،590،711 134،321 1،725،032 5،086 1،265 

 727 2،053 5،540 4،000 1،540 6،250 5،500 750 نخود

 0 2،306 56،732 0 56،732 24،603 0 24،603 لوبیا

 670 1،667 5،350 3،064 2،286 5،944 4،573 1،372 عدس

تیرحبوباسا  2،164 0 2،164 4،210 0 4،210 1،946 0 

حبوبات جمع  28،888 10،073 38،960 64،768 7،064 71،832 2،242 701 

 0 3،220 50،976 0 50،976 15،831 0 15،831 پنبه

کووتنباتوتون  6 0 6 11 0 11 1،833 0 

 0 47،152 591،526 0 591،526 12،545 0 12،545 چغندرقند

 0 1،148 7،000 0 7،000 6،100 0 6،100 کنجد

 840 0 10،500 10،500 0 12،500 12،500 0 گلرنگ

 0 2،000 400 0 400 200 0 200 آفتابگردان روغنی

 0 1،950 15،601 0 15،601 8،000 0 8،000 کلزا

روغنى ىهانهیر داسا  50 0 50 100 0 100 2،000 0 

صنعتی جمع  42،732 12،500 55،232 665،614 10،500 676،114 15،577 840 
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 95-96ي در سال  و عملکرد در هکتار محصوالت زراع دیسطح برداشت، تول: 13جدول شماره 

در هکتار لوگرمیواحد: هکتار / تن / ک   

 

 

 

 
 

 نام محصول
 عملکرد تولید سطح

 دیم آبی جمع دیم آبی جمع دیم آبی

 0 39،409 247،513 0 247،513 6،281 0 6،281 زمینى سیب

 0 46،757 188،388 0 188،388 4،029 0 4،029 زپیا

 0 55،369 893،316 0 893،316 16،134 0 16،134 فرنگىگوجه

 0 26،000 233،896 0 233،896 8،996 0 8،996 تیرسبزیجاسا

 0 44،106 1،563،113 0 1،563،113 35،440 0 35،440 جمع سبزیجات

 0 31،645 194،156 0 194،156 6،135 0 6،135 خربزه

 0 49،545 620،495 0 620،495 12،524 0 12،524 نههندوا

 0 20،406 100،696 0 100،696 4،935 0 4،935 رخیا

 0 32،920 110،048 0 110،048 3،343 0 3،343 لیزىجایرمحصوالتسا

 0 38،066 1،025،395 0 1،025،395 26،937 0 26،937 جمع جالیز

 0 10،500 346،694 0 346،694 33،019 0 33،019 یونجه

 0 4،998 439 0 439 88 0 88 شبدر

 0 56،400 1،080،878 0 1،080،878 19،165 0 19،165 ذرت علوفه ای

 0 5،049 7،502 0 7،502 1،486 0 1،486 ىاعلوفهتتایرنباسا

 0 26،704 1،435،513 0 1،435،513 53،757 0 53،757 جمع علوفه

 38 1،128 2،025 1 2،024 1،823 29 1،794 یرمحصوالتسا

151،88 6،347،138 631،064 128،761 502،303 کل محصوالت

5 
6،499،023 12،636 1،180 
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 :96زراعت در سال  مدیریتفعالیتهای شاخص 
 

 گندم: 

 تن گندم 1384982 تولید برای ریزی برنامه : 96-97مقاومتی درسال زراعی  اقتصاد ابالغی برنامه 

 کیلوگرم در هکتار  4545برنامه ریزی عملکرد در واحد سطح گندم آبی : عملکرد

 کیلوگرم در هکتار 885برنامه ریزی عملکرد در واحد سطح گندم دیم 

 هکتار دیم می باشد.  95800هکتار آبی و  259000برنامه ابالغی سطح زیر کشت 

 40 کاه  علیرغم ابالغی، امهبرن هدف به نسبت پیشرفت مشابه تولید میزان پی  بینی می شود این 

 .باشد می مدت بلند آمار نسبت به درصدی بارندگی

 که نموده تامین را کشور نیاز از درصد 10 حدود گندم تن هزار 1200از   تولید بی  با فارس استان 

 گندم تن هزار 83(و  هکتار در کیلوگرم 5100عملکرد   با آبی ) گندم تن هزار 1143تولید  ، آن تفکیک

 .باشد می ( هکتار کیلو در 1300 عملکرد با دیم )

 :توفیقات

 از استفاده و ارقام به بخشی تنوع دلیله ب که گندم کشت سطح کاه  با همراه تولید در پایداری 

 ارتقاء و مکانیزاسیون درجه افزای  ، شده گواهی بذر از استفاده ضریب ،افزای  پرپتانسیل ارقام

 .است شده ایجاد عملکرد افزای  و بهزراعی اصول و رعایت مزرعه مدیریت

  آبی گندم در کیلوگرم 300 سطح واحد در تولید افزای  -

 قندچغندر 

 قند  تن چغندر هزار 679 تولید برای ریزی برنامه :مقاومتی اقتصاد ابالغی برنامه 

 : است تفکیک ذیل به تن هزار 591 با برابر 96 سال در قند چغندر تولید : عملکرد
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 به عملکرد افزای  این که هکتار  تن در 47 عملکرد متوسط دارای( 96) بهاره چغندرقند خصوص در

 رعایت تاریخ کاشت، استفاده از ارقام مناسب، مبارزه بهینه با آفات و بیماری ها و .....بوده است. دالیل

 :توفیقات

جهرم، فسا، کازرون و داراب هکتار چغندر پائیزه در شهرستان های قیروکارزین، خنج،  1323کاشت 

  درشهرستان های جهرم، کازرون، فسا و داراب(ردر سطح وسیع دراستان و برای اولین بار)برای اولین با

 وارداتی مصرفی بذور بیشتر گذشته های سال که حالی در داخل بذورتولید مصرف میزان افزای 

 .است بوده

 .هکتار 1200بالغ بر انجام عملیات بیمه زراعت چغندر پائیزه در سطح 

 هکتار( در مزارع چغندر قند پائیزه. 390افزای  سطح آبیاری های تحت فشار )بالغ بر 

ی کشوری چغندر قند پائیزه در شهرستان های قیروکارزین، خنج، جهرم، فسا، یالگو همزرع 6ایجاد  

 کازرون و داراب.

 پنبه: 

 پنبه تن 56000 تولید برای ریزی برنامه مقاومتی: اقتصاد ابالغی برنامه

 تن  3.2عملکرد  متوسط با هکتار 15831 درسطح تن 51000میزان   به پنبه برداشت عملکرد:

 افزای  است داده نشان که تجربه آنجایی از ، مقاومتی اقتصاد برنامه در ابالغی سطح به عنایت با

برنامه  با لذا . گردد می محقق بارندگی و قبل سال بازار قیمت بر اساس پنبه زراعت کشت زیر سطح

 ،برنامه پی  بینی برای تولید پنبه باواحد سطح در عملکرد افزای  بابرنامه ای متناسب اجرای و ریزی

 .شده بود محقق گردید ف گذاری هدپیشرفت نسبت به آن چه  % 105

 حبوبات: 

 حبوبات تن 83000 تولید برای ریزی برنامه :مقاومتی اقتصاد ابالغی برنامه
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 : عملکرد

 هکتار در گرم کیلو  2000بی  از هکتار در عملکرد با حبوبات تن هزار 70بی  از  تولید

 :توفیقات

عملکرد  ابالغی افزای  سطح به نسبت هکتار 6744 میزان به کشت زیر سطح کاه  علیرغم

 استمشاهده شده 

 دانه ها ی روغنی: 

 تن دانه های روغنی   50990برنامه ابالغی اقتصاد مقاومتی : برنامه ریزی برای تولید   -

 هزار تن به تفکیک ذیل   36برابر  با  96عملکرد دانه های روغنی در سال    -

 برابر( نسبت به سال گذشته 2.5درصدی  ) 250( با رشد  96-97هکتار ) 19420کشت کلزا در سطح   -

درصدی  نسبت به  سال گذشته  و با تولید  50( با رشد 95-96هکتار ) 12500کشت گلرنگ در سطح  -

 تن  10500

 تن  7000( با تولید 95-96هکتار ) 6000کشت کنجد  در سطح  -

 درصدی نسبت به سال گذشته 67تن و با رشد  400هکتار با  تولید  200کشت آفتابگردان در  سطح  -

 توفیقات:

 افزای  نسبت به سال قبل(   %50ید پر محصول کلزا بین کشاورزان ) تن انواع بذور هیبر 153توزیع   -

 دستگاه بذرکار ریزدانه  کار کلزا با یارانه دولتی به  منظور صرفه جویی در مصرف بذر 85توزیع  -

 هکتار  با نظارت کارشناسان فرانسوی 300اجرای طرح پایلوت  ارقام فرانسوی کلزا  در سطح  -

 هکتار  با نظارت کارشناسان آلمانی  50لمانی  کلزا  در سطح آم اجرای طرح پایلوت  ارقا -

 شهرستان به منظور  شناسایی ارقام  با عملکرد باال 3رقم کلزا  و در  16کلزا با    pvsاجرای طرح  -

 به منظور افزای  عملکرد  شهرستان  4اجرای طرح  تغذیه گیاهی کلزا در  -
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 رقم کلزا  23تنوع بخشی به  ارقام کلزا  در استان  با کشت   -

 اجرای طرح های تراکم بوته در زراعت کلزا درکلیه شهرستان ها به منظور صرفه جویی در مصرف بذر -

 رقم گلرنگ به منظور شناسایی ارقام برتر 4گلرنگ  با کشت   pvs اجرای طرح  -

 کلیه سطوح کشت به منظور افزای  عملکردمونیوم در مزارع کلزا در آمصرف کود سولفات  -

 تن و پرداخت به روز بهای محصول به کشاورزان 16300خرید تضمینی کلزا به میزان  -

 تن 9500خرید تضمینی محصول گلرنگ از کشاورزان استان به میزان  -

 مانی از مزارع کلزا استان و ارایه توصیه های فنی الزمآلکارشناسان فرانسوی و  بازدید -

 از مزارع کلزا و ارایه توصیه های فنی بازدیدتامین خودرو جهت کلیه شهرستانها به منظور  -

 صیفی و سبزی: 
 

 تن سیب زمینی هزار 247برنامه ریزی برای تولید  برنامه ابالغی اقتصاد مقاومتی :

 تن بذری (هزار 3تن مصرف خوراکی و هزار 244تن سیب زمینی )هزار 247عملکرد : تولید

طرح استمرارتولید محصوالت سبزی و صیفی بخصوص سیب زمینی ، پیازوگوجه فرنگی  *اجرای

 بمنظور تامین نیاز تازه خوری و کنترل قیمت

و استفاده از مالچ پالستیکی در زراعت های جالیزی  * اجرای طرح تلفیقی کشت نشایی ، آبیاری تیپ

گردیده است و در حال حاضر بی  از درصد آب مصرفی 60و سبزی و صیفی که منجر به کاه  بی  از 

کشت می شوند که این مقدار قبل از دولت تدبیر و امید کمتر از  ،درصد گیاهان جالیزی با این الگو80

 درصد بوده است 10

 تولید پایداری و عملکرد افزای  به دستیابی جهت بذری زمینی سیب تولید *افزای 

تار با هک هزار 61بالغ بر  و صیفی استانسطح کاشت محصوالت سبزی  95-96زراعی *در سال

 تن بوده است که از بابت سطح و تولید مقام اول را در سطح کشور دارا می باشد   هزار 2588تولید
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نفر بهره بردار بصورت  50308* با کشت و کار محصوالت سبزی و صیفی در استان فارس تعداد

نفر بصورت غیر مستقیم با کشت و کار 1151775مستقیم اشتغال زایی شده اند .و همچنین تعداد 

 محصوالت سبزی و صیفی در ارتبا  هستند

 برنج: 

 کاه  شلتوک )با هدف تن هزار 46800 تولید برای ریزی برنامه  :مقاومتی اقتصاد ابالغی برنامه

 کشت( زیر سطح

 شلتوک تن 132000 تولید : عملکرد

 :توفیقات

 این در آب مصرف درصدی 30 کاه  به منجر که برنج زراعت در آبیاری کم های طرح اجرای

 از خارج تولید طرح موفق اجرای جایگزینی، قابل بر آب کم های زراعت ترویج. است شده زراعت

 برگزاری علیرغم .نیفتاده اتفاق صددرصد بصورت سطح کاه که  رستم شهرستان در مرسوم فصل

 میلیون 17 سود و برنج قیمت افزای  اما جایگزین کشت و کشت الگوی تبیین و ترویجی کالسهای

 .گردیدکاه  سطح و تولید  کامل اجرای از  مانع هکتار هر در تومانی

 :جو 

 تن 297021ابالغ برنامه اقتصاد مقاومتی به شهرستانها در حجم  -

تن در هکتار آبی  4هکتار از مزارع با عملکرد  هزار 92تن از سطح هزار 255تولید جو در حجم  -

 تن در هکتار دیم 1/1و 

 توفیقات:

 تهیه برنامه اقتصاد مقاومتی و ابالغ به شهرستانها -1

 تهیه گانت چارت جو وپیگیری برنامه ها بر اساس گانت چارت -2
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 8رقم دیم و  5رقم آبی و  17متر مربع با تعداد  40500جوآبی و دیم  درسطح   p.v.sاجرای طرح -3

 شهرستان استان  8رقم شاهد در 

کیلوگرم در هکتار  250تا  50اجرای طرح مقایسه عملکرد جو  در مقادیر مختلف تراکم بذر  بین  -4 

 در منطقه لپوئی شهرستان شیراز

 اجرای طرحهای الگوئی جودر شهرستانها -5

 : ذرت دانه ای 

 تن به شهرستانها 326469ابالغ برنامه اقتصاد مقاومتی تولید ذرت دانه ای در حجم 

 تن در هکتار  4/8ر با عملکرد اهکت 13035هزار تن ذرت دانه ای در سطح  110تولید  

 توفیقات:

جروئی به جرای ارقرام دیرر رس  جهرت صررفه ام ذرت دانه ای  زودرس و میان رس استفاده از ارق -1

 درصد از مزارع با ارقام زود رس و متوسط رس کشت شده است. 80درمصرف آب به نحوی که 

 تنوع بخشی به ارقام ذرت و استفاده از ارقام جدید و مقاوم به شرایط خشکی -2

هزار تن و عرضه در بورس که رضایتمندی کشاورزان را به همرراه  108خرید تضمینی ذرت به میزان  -3

 داشته است.

 هکتار آبیاری تحت فشار درمزارع ذرت دانه ای 5459اجرای  -4

 

 

 يحفاظت یکشاورز یيسطح اجرا:  14 شماره جدول

 سال زراعی

 صیفی )هکتار( شتوی )هکتار(

کم  جمع کل

 خاکورزی

بی 

 خاکورزی

کم 

 خاکورزی

بی 

 خاکورزی

95-94 228930 18455 48234 5568 301187 

96-95 190023 16491 74391 4195 285100 
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  حفظ نباتات مدیریت 

دیریت حفظ نباتات وظیفه مبارزه با عوامل زیان آور گیاهی را در مزارع، باغات و انبارهای نگهداری م

 توان به موارد زیر اشاره نمود: محصوالت کشاورزی به عهده داشته و از جمله وظایف مهم آن می

 های سیاست و ها استراتژی درچارچوب نباتات حفظ سازمان های مشی وخط ها سیاست  اجرای  - 1

  کشاورزی جهاد وزارت

 آفات مهار و پیشگیری عملیات بر نظارت و هدایت سیاستگذاری، ریزی، برنامه - 2

 سالمت و بهداشت وحفظ تأمین منظور به ذیربط های ارگان سایر با هماهنگی و همکاری مشارکت، - 3

  گیاهی های فرآورده و کشاورزی محصوالت

 و تحلیل و همگانی آفات با مبارزه در مشارکت و ای قرنطینه و عمومی آفات با مبارزه و نظارت – 4

  ای قرنطینه آفات خطر ارزیابی

 و نباتات حفظ سازمان کلی های ومشی خط چارچوب در خصوصی آفات مهار العمل دستور تدوین - 5

  آنها اجرای برحسن نظارت نیز و ترویج جهت در تالش

  آفات موقع به و مؤثرتر مهار و مقابله منظور به آگاهی پی  و مراقبت های شبکه گسترش - 6 

 با شده توصیه های روش کلیه از موزون و علمی استفاده با نباتی آفات کنترل های برنامه هدایت - 7

  آفات تلفیقی مدیریت رویکرد

  ایمزرعه و آزمایشگاهی هایروش طریق از مجاز هایک  آفت کیفی کنترل رب مستمر نظارت - 8

-مایشگاه زآ، سموم مجاز های وفروشگاه سموم کننده فرموله های کارخانه برفعالیت کامل نظارت - 9

  نباتی آفات دفع وموسسات هاوشرکت پزشکیگیاه های

 وظایف چارچوب در ( عامل غیر )پدافند زیستی ایمنی پروتکل مفاد اجراء در فعال مشارکت - 10

 نباتات حفظ سازمان
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 و استان به گیاهی های فرآورده و آفات ورود و گسترش از جلوگیری برای مؤثر وتدبیر نظارت - 11

  آنها کنترل برای مناسب اقدامات ترویج

   .آفات با مبارزه و انتقال ،انتشار از گیری جلو های برنامه و هاطرح وتنظیم تهیه-12

 از جلوگیری برای ای منطقه و مؤثرملی و مشترک اقدامات در هماهنگی ایجاد و ریزی برنامه - 13

   ازآلودگی عاری مناطق به باغی و گیاهی های فرآورده و نباتی آفات ورود و گسترش

 ورودی مبادی در بویژه مرجع هایآزمایشگاه و گیاهی قرنطینه هایپست وتقویت توسعه - 14

  وخروجی

 وتعیین ای قرنطینه زای خسارت عوامل ردیابی منظور به الزم های وبررسی مطالعات انجام - 15 

  آنها یاجرا حسن بر ونظارت جهان علمی های یافته آخرین با مطابق آنها مهار هایروش

 نباتی بهداشت المللی بین استانداردهای و فنی های دستورالعمل اجرای برحسن نظارت- 16 

  گیاهی شونده تکثیر های اندام و گیاهی های وفرآورده کشاورزی محصوالت

 عمومی آفات با مبارزه های شیوه ترویجی آموزشی جزوات و نشریه انتشار و تالیف تدوین، - 17 

  وهمگانی

  برنامه ریزی جهت تهیه و تدارک سموم دفع آفات نباتی جهت کنترل عوامل زیان آور گیاهی -18 

 غیر های روش وگسترش توسعه با باغها، مزارع، آفات مهار منظور به ریزی برنامه و نظارت - 19

 مبانی و اصول رعایت با شیمیایی سموم از بهینه استفاده و بیولوژیک وعوامل مواد کاربرد و شیمیایی

 در راستای تولید محصوالت کشاورزی سالم و ارگانیک مورد نیاز جامعه محیطی زیست

ر گواهی بهداشت نباتی محصوالت کشاورزی جهت صدور به خارج از کشور از بازدید و صدو -20 

 طریق مبادی مرزی
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 برنامه ریزی جهت ردیابی و مبارزه با آفات ، بیماریها و علفهای هرز قرنطینه ای داخلی و خارجی -21

هرز آموزش کشاورزان و بهره برداران و کارکنان جهت آشنایی با آفات، بیماریها و علفهای  -22

 محصوالت کشاورزی و نحوه کنترل آنها با تاکید بر انجام روشهای مبارزه غیرشیمیایی و بیولوژیک

 96در سال  استان فارس حفظ نباتاتعملکردی آمار اطالعات و 

مجموع برنامه هایی که در قالب شاخصهای قابل ارزیابی در بخ  حفظ نباتات کشاورزی استان برای   

مد نظر بوده است منجر به دستاوردهایی گردیده که ذیال اطالعات و آمار عملکرد ی در قالب  96سال 

 جداول ارائه می شود:
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 هکتار                             96و  95حفظ نباتات سال  تیریگزارش عملکرد مد سهیمقا:  15 شماره جدول                

  96سال  95سال  نوع فعالیت 

 376،960 474،588 نظارت بر کنترل شیمیایی آفات نباتی در محصوالت زراعی

 331،025 411،383 نظارت بر کنترل شیمیایی آفات نباتی در محصوالت باغی

 136،015 209،248 نظارت بر کنترل شیمیایی علف های هرز در محصوالت باغی

 378،730 341،908 محصوالت زراعینظارت بر کنترل شیمیایی علف های هرز در 

 537،892 516،076 نظارت بر کنترل زراعی و میکانیکی با آفات نباتی  زراعی وباغی

 7،575 7100 نظارت بر کنترل بیولوژیک با آفات نیاتی

 93354 74،371 نظارت بر کنترل غیر شیمیایی با آفات نباتی

 352،740 165،839 نظارت بر کنترل عوامل قرنطینه ای

 201،817 222،113 نظارت بر کنترل آفات عمومی و همگانی

 2416408 2،422،626 جمع کل
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 )تعداد کلینیک های گیاه پزشکي(1396در سال  رئوس برنامه های مدیریت حفظ نباتات:  16 شماره جدول

 نام شهرستان
تعدادکلینیکهای 

 گیاهپزشکی

تعداد نفرات 

کلینیکهای 

 گیاهپزشکی

تعداد 

فروشگاههای 

 مجاز سموم

تعداد 

انسکتاریومهای 

تولیدحشرات 

 مفید

   12 24 5 آباده
   8 7 2 ارسنجان
 1 10 12 2 استهبان
   21 32 8 اقلید
   2 3 1 بوانات
   14 10 3 پاسارگاد
   36 18 3 جهرم
   8 6 2 خرم بید
   7 2 1 خنج
   4 3 1 خرامه
   7 4 1 رستم
   4 4 1 دشتزرین 

   23 28 5 داراب
   30 8 2 سپیدان
   6 3 1 سرچهان
   3 3 1 سروستان
 8 139 34 8 شیراز
   13 14 4 فسا

   13 8 2 فراشبند
   17 19 3 فیروزاباد

   9 11 2 و کارزینقیر
   18 11 3 کازرون
   14 8 2 کوار
   1 3 1 گراش
   16 4 1 الر
   5 4 1 المرد
   76 37 11 مرودشت
   12 14 3 ممسنی
   4 7 2 مهر
   17 27 8 نی ریز
 9 549 368 90 جمع
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 مهمترین استراتژی های مدیریت حفظ نباتات 

جلوگیری از خسارت عوامل زیان آور گیاهی در از طریق کشاورزی سالم و کافی   تولید محصوالت -1

 این محصوالت 

مشی های ای با اتخاذ تدابیر و خطو بیماریهای قرنطینهاز ورود، استقرار و پراکن  آفات جلوگیری  -2

 مناسب

های پی  آگاهی به منظور پی  بینی بهترین زمان مبارزه بر علیه آفات  توسعه و تجهیز ایستگاه -3

 وبیماریهای گیاهی و کاه  تعداد دفعات سمپاشی 

د محصوالت غذایی توسعه و ترویج روشهای غیر شیمیایی و بیولوژیک کنترل آفات به منظور تولی -4

 سالم و عاری از باقیمانده آفت کشها 

 : 96حفظ نباتات در سال  تیریمدفعالیت های شاخص 

  اجرای طرح کنترل غیر شیمیایی و  بیولوژیک آفات در راستای تولید محصول سالم در سطح

 هکتار  100929

   هکتار از  352740ردیابی، شناسایی و نظارت بر کنترل آفات و بیماری های قرنطینه ای در سطح

مزارع و باغات، ردیابی و شناسایی و کنترل مناسب آفت قرنطینه ای سرخرطومی حنایی خرما و 

 جلوگیری از گسترش آن به سایر مناطق استان 

 هزار تن  60ی و بذور مصرفی به میزان اجرای ضدعفونی محصوالت کشاورزی وارداتی و صادرات 

    اصله نهال در  2،708،252فقره گواهی به میزان  311صدور گواهی بهداشت گیاهی نهال به تعداد

 راستای تولید نهال سالم وشناسه دار 

  تن محصول  10،000صدور گواهی بهداشت جهت محصوالت صادراتی به میزان 
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   هزار عدد  120هکتار و  7511عدد زنبور براکون در سطح  14892500مبارزه بیولوژیک با استفاده از

گرم زنبور تریکوگراما در  240هکتار از باغات انگور و مرکبات و  60کفشدوزک کریپتولموس در سطح 

 هکتار باغات انار به منظور تولید محصول سالم و عاری از باقیمانده آفت ک  ها.  4سطح 

  تزا با استفاده از مواد و تجهیزات غیر شیمیایی در باغات و مزارع در ردیابی و مبارزه با عوامل خسار

 هکتار  93354سطح 

   سایت الگویی 77ایجادIPM  )در محصوالت باغی و زراعی در شهرستان ها )مدیریت تلفیقی آفات

 به منظور ترویج روش های غیرشیمیایی کنترل آفات   

   نفر کارشناس برای انجام  368استان به تعداد  کلینیک گیاهپزشکی در سطح 90عقد قرارداد با

 برنامه های پی  اگاهی و ردیابی آفات و بیماری های گیاهی 

   تن بذور گندم و جو توسط شرکت های ضدعفونی  48951نظارت بر عملیات بوجاری و ضدعفونی

 کننده 

  44729میزان  نظارت بر  عملیات بوجاری و ضدعفونی بذور گندم و جو خود مصرفی کشاورزان به 

 تن جهت پیشگیری از بیماری ها

    توسعه اجرای روش هایIPM  در محصوالت سبزی و صیفی شامل گوجه فرنگی و خیار سبز و انار

با استفاده از مواد و تجهیزات غیر شیمیایی و ارائه توصیه های الزم در روند اجرای عملیاتی آن توسط 

 ی مزرعه ای و میدانی کلینیک های گیاهپزشکی از طریق فعالیت ها

   توسعه روش های نوین پی  آگاهی با تجهیز مراکز جهاد کشاورزی با دستگاه های دیتاالگر و

 اسپورتراپ 

   ساماندهی فروشگاه های سموم استان و برخورد جدی و تعطیلی کلیه فروشگاه های غیرمجاز و

 نظارت بر فعالیت آن ها 
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  ها و لبی به کلیه مدیریت جهاد کشاورزی شهرستاناطالع رسانی در خصوص سموم قاچاق و تق

 ادارات مرتبط و ارسال نمونه های سموم تقلبی و مشکوک به سازمان حفظ نباتات کشور

   نمونه برداری از سموم وارداتی شرکت های واردکننده، تولیدکننده و ارسال به آزمایشگاه معتمد

 ها ک ای نظارت بر تولید و توزیع آفتسازمان حفظ نباتات کشور در راستای اجرای برنامه ه

   اجرای موفق طرح مبارزه با سن غالت که منجر به بهبود کمی وکیفی گندم تولیدی استان شده

 است. 

   اجرای طرح بهبود تکنیک های سمپاشی و ساماندهی سمپاش ها )طرح معاینه فنی سمپاش ها( به

 منظور افزای  راندمان سمپاشی 

   تهیه و تدوین برنامه جامع ردیابی و شناسایی بیماری جاروک بادام و تدوین دستورالعمل اجرایی

 مدیریت  بیماری 

  انجام اقدامات مهم زیر به منظور جلوگیری از نقل و انتقال غیر مجاز نهال و جلوگیری از انتقال آفات

 :و بیماری های مهم به نقا  مختلف استان

 ی کلیه شهرستان ها جهت توقیف و برخورد با جابجایی غیرقانونی دریافت حکم قضایی برا

 های گیاهی و نهال اندام

 دریافت حکم قضایی جهت همکاری نیروی انتظامی استان با سازمان جهادکشاورزی 
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  ونیزاسیمکاناداره: 

کشاورزی عبارتست از انتخاب ماشین های مناسب و کاربرد صحیح آنها با رعایت  ونیزاسیمکان

فرآیند تولید و فرآوری محصوالت کشاورزی. توسعه  در توسعه پایدار مالحظات اقتصادی و سایر اصول

بانی ، امور دام و شیالت ، جنگل و باغمکانیزاسیون در کلیه زیر بخ  های کشاورزی شامل زراعت، 

های مورد  نیماش نیبا تام ویژه استان فارس می باشد.ه برنامه های وزارت جهاد کشاورزی بمرتع از 

ی ضمن اینکه از سختی کار کشاورزی کاسته می شود کاه  هزینه های تولید و کشاورز نیاز در بخ 

جامعه توان بر تولید پایدار محصوالت کشاورزی و امنیت غذایی  افزای  در آمد را به همراه دارد که می

اطمینان حاصل نمود . همگام شدن با موضوعات جدید و فناوری نوین در جهت کشاورزی حفاظتی و 

تواند کشاورزی استان را به سمت کشاورزی  تولید پایدار با رعایت موضوعات زیست محیطی می

در بخ  اشتغال نیز از ره آورد های مهم مکانیزاسیون  صنعتی و سود آور سوق دهد . عالوه بر تولید،

کشاورزی استان بوده است که با ساماندهی رانندگان حرفه ای توانسته اشتغال مناسبی را برای بخ  

 کشاورزی استان از طریق ارائه خدمات ماشینی در سایر استانها را ایجاد نماید .

 1396در سال مکانیزاسیون  اداره عملکردیآمار اطالعات و 

مجموع برنامه هایی که در قالب شاخصهای قابل ارزیابی در بخ  مکانیزاسیون کشاورزی استان برای 

در قالب طالعات و آمار عملکرد اذیال به مد نظر بوده است منجر به دستاوردهایی گردیده که  96سال 

 :جداول اشاره می شود
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 1396 و 1395 هایفارس در سالوجودی ماشینها و ادوات کشاورزی م:    17 شماره جدول

 ))واحد : دستگاه((

 1396 1395 شرح / سال

ادوات 

 نیرومحرکه

 30467 29843 تراکتور

 3625 3621 کمباین غالت

 تیلر

اسب بخار 4.5کمتر از   50 50 

اسب بخار 4.5  322 322 

اسب بخار 7.5  921 921 

اسب بخار 9  1375 1375 

اسب بخار 13  1896 1909 

 4577 4564 جمع

اسب بخار ( 70-90کمباین برنج )   500 540 

 89 81 چاپر

بند خودگردان غالتدروگر بافه  113 113 

 114 65 دروگر خودگردان علوفه
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 1396و  1395های ها و ادوات کشاورزی فارس در سالموجودی ماشین:   17 شماره جدولادامه                    

 دستگاه(())واحد :  

 1396 1395 شرح / سال

 ادوات

 ورزیک خا

 100 109 زیرشکن

 38 24 کنسنگ جمع

 17545 16745 طرفهدار یکگاوآهن برگردان

 818 803 طرفهدار دوگاوآهن برگردان

 2483 2669 گاوآهن قلمی

 586 926 گاوآهن بشقابی

 1308 1165 ورز حفاظتیخاک

 378 349 رتیواتور

 428 601 رتیواتور باغی

 17 17 رتیواتور سنسوردار

 96 97 سیکلوتیلر

 63 74 روتوتیلر

 13910 13775 دیسک

 165 171 پادلر 

 7963 7955 لولر

 314 325 لولر لیزری

 7488 7662 نهرکن

 11199 11219 مرزک 

 898 874 کولتیواتور مزرعه 

 84 86 هرس

 9459 9570 فاروئر

 151 243 بسترساز

 169 163 کنمته چاله

 10 19 کن کودکانال

 63 97 ساقه خردکن

 0 0 سایر
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 1396و  1395های ها و ادوات کشاورزی فارس در سالموجودی ماشین:  17 شماره جدولادامه 
 ))واحد : دستگاه(( 

 1396 1395 شرح / سال

ادوات 

  کاشت

 110 122 کارکاشت مستقیم خطی

 43 21 کارکاشت مستقیم ردیف

 354 245 کار کودکارخطی

 130 122 کارعمیق

 233 224 کار مکانیکیردیف

 1144 1204 کار پنوماتیکردیف

 67 61 کار یونجهریزدانه

 47 36 کار ردیفی پیازریزدانه

 167 171 کمبینات

 10533 10652 کودپاش سانتریفوژ

 200 138 اتوماتیککار نیمه زمینیسیب

 82 78 کار اتوماتیکزمینیسیب

 3 4 سیرکار

 2 2 پیازکار زعفران

 163 160 نشاءکار برنج سوارشونده

 16 17 نشاءکار برنج دو ردیفه راه رونده

 311 312 نشاءکار برنج چهار ردیفه راه رونده

 20 26 نشاءکار برنج ش  ردیفه راه رونده

 27 25 نشاءهای بانک ماشین

 4 9 نشاءکار سبزی و صیفی

 0 0 سایر
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 1396و  1395های ها و ادوات کشاورزی فارس در سالموجودی ماشین:  17 شماره جدولادامه 
 ))واحد : دستگاه(( 

 1396 1395 شرح / سال

ادوات 

 کاشت 

 110 122 کارکاشت مستقیم خطی

 43 21 کارکاشت مستقیم ردیف

 354 245 کودکارکار خطی

 130 122 کارعمیق

 233 224 کار مکانیکیردیف

 1144 1204 کار پنوماتیکردیف

 67 61 کار یونجهریزدانه

 47 36 کار ردیفی پیازریزدانه

 167 171 کمبینات

 10533 10652 کودپاش سانتریفوژ

 200 138 کار نیمه اتوماتیکزمینیسیب

 82 78 اتوماتیککار زمینیسیب

 3 4 سیرکار

 2 2 پیازکار زعفران

 163 160 نشاءکار برنج سوارشونده

 16 17 نشاءکار برنج دو ردیفه راه رونده

 311 312 نشاءکار برنج چهار ردیفه راه رونده

 20 26 نشاءکار برنج ش  ردیفه راه رونده

 27 25 های بانک نشاءماشین

 4 9 نشاءکار سبزی و صیفی

 0 0 سایر
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 1396و  1395های ها و ادوات کشاورزی فارس در سالموجودی ماشین: 17 شماره جدولادامه 
 ))واحد : دستگاه(( 

 1396 1395 شرح / سال

ادوات 

 برداشت 

 

 252 273 تراکتوریدروگر پشت
 1 1 دروگر برنج

 277 502 تراکتوریچاپر پشت
 1220 1502 موور بشقابی
 686 113 موور کاندیشنر

 1264 1895 ریک
 1051 704 بیلر

 307 7 ایبیلر استوانه
 2121 2240 خرمنکوب غالت و حبوبات ساده
 1159 862 خرمنکوب غالت و حبوبات با بوجاری

 334 292 کنزمینیسیب
 322 326 چغندر کن
 17 2 برداشت پیاز

 634 703 هد برداشت ذرت
 2 1 برداشت آفتابگردانهد 

 64 60 هد برداشت کلزا
 0 0 هد برداشت حبوبات

 0 1 زمینی تراکتوریکمباین سیب
 0 0 زعفرانجداکننده گل

 13 12 کمباین چغندر تراکتوری
 19 89 تراکتوری برنجخرمنکوب پشت
 76 73 کن برنجپوست

 72 71 سفیدکن برنج
 101 90 کنانواع خشک

 8 12 شیکر پشتی موتوری
 6 6 شیکر پشت تراکتوری

 6 7 گیر زیتونهسته
 10 8 گیر زیتونروغن

 0 0 دارها(چین )مرکبات و دانهمیوه
 10 1 باالبر برداشت خرما

 37 40 بوجار ثابت
 16 20 بوجار سیار
 5647 6216 تریلر دو چر 
 3167 3358 تریلر چهار چر 

 

 



-----------------------96آماروعملکرد بخش کشاورزی استان فارس سال    

48 

 

 1396ها و ادوات کشاورزی به تفکیک شهرستان در سال موجودی ماشین:  17 شماره جدولادامه 
 ))واحد : دستگاه((

 تراکتور  شهرستان

 

 دروگر کمباین

 38 7 856 دهآبا

 40 29 581 نرسنجاا

 0 18 504 نستهباا

 0 13 2443 قلیدا

 1 17 240 تنابوا

 0 16 447 درگاساپا

 0 12 504 جهرم

 2 0 205 خنج

 40 4 366 خرمبید

 0 743 671 خرامه

 0 35 1374 برادا

 2 2 345 رستم

 0 41 423 دشتزرین

 39 41 2001 نسپیدا

 10 2 160 نسروستا

 4 664 3563 زشیرا

 0 0 560 شبندفرا

 50 68 850 فسا

 14 8 1628 دفیروزآبا

 0 2 396 رزینقیروکا

 0 0 471 سرچهان

 0 0 602 کوار

 0 3 1272 زرونکا

 2 0 117 گراش

 18 9 1123 نالرستا

 0 0 590 المرد

 0 2408 5676 مرودشت

 13 10 752 ممسنى

 0 0 730 مهر

 0 13 1017 ریزنى

 273 4165 30467 فارس
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 بخاردرهکتارواحد: اسب                      :  ضریب مکانیزاسیون 18جدول شماره 

 ضریب مکانیزاسیون  شهرستان

 1.31 بادهآ

 1.92 ارسنجان

 0.65 استهبان

 1.85 اقلید

 0.68 بوانات

 1.83 پاسارگاد

 0.72 جهرم

 1.25 خنج

 2.91 خرامه

 1.82 خرمبید

 0.75 داراب

 1.05 رستم

 1.06 زرین دشت

 1.04 سپیدان

 0.90 سر چهان

 1.66 سروستان

 2.68 شیراز

 1.55 فراشبند

 2.76 فسا

 2.23 فیروز آباد

 0.78 قیر و کارزین

 1.35 کازرون

 2.13 کوار

 2.96 گراش

 1.23 الرستان

 2.21 المرد

 3.70 مرودشت

 0.79 ممسنی

 1.81 مهر

 0.97 نی ریز
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 :96مکانیزاسیون در سال اداره فعالیتهای شاخص 

   با استفاده از تسهیالت بانکی توسط بخ  خصوصی دستگاه که   7868تامین و جذب

 های استان اضافه و مورد بهره برداری قرار گرفته است  . خریداری و  به مجموعه ماشین

 یبانک التیدستگاه با تسه 838 پایان سالدرصد تا  15 ترجیحی با سود التیبا پرداخت تسه 

 .شده است یداریبصورت آزاد خرنیز دستگاه  7030جذب و 

 دستگاه انواع ادوات  86میلیون ریال به منظور خرید  تعداد  4300صیص  یارانه به مبلغ تخ

کارنده ریز دانه کار در راستای سیاست های وزارت متبوعه در جهت  توسعه کشت دانه های روغنی 

 به منظور خودکفایی در تولید روغن مورد نیاز کشور به کشاورزان  

 ی برداشت غالت و تشکیل اکیپ های نظارتی با همکاری نظارت بر معاینه فنی کمباین ها

 شرکت تعاونی کمباین داران فارس به منظور کنترل ریزش کمباین ها 

 های آموزشی  مزرعه ای درزمینه های کاشت صیفی، تنظیم  برگزاری کالس ها و گارگاه

 ردیفکار و بذرکارها، کمباین های برداشت غالت و کلزا در سطح استان  

  نهایی شدن مراحل آزمون و اخذ گواهی برای پهباد سمپاش پرنده ، با توجه به اثربخشی مثبت

استفاده ازدستگاه  مذکور در مزارع استان درجهت  کاه  مصرف سموم و جلوگیری از آن ترویج 

 آلودگی محیط زیست 

 تشکیل اکیپ های نظارتی به منظور برداشت بهینه کلزا و کاه  ضایعات 

 ته ساماندهی سمپاشها به منظور نظارت بر نحوه صحیح سمپاشی مزارع و کمی تشکیل

 کالیبراسیون سمپاشها در جهت کاه  اثرات مخرب زیست محیطی سموم   

   اسب بخار در هکتار   57/1افزای  ضریب مکانیزاسیون استان به 
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 یها نیشما دیکارها و خر زدانهیمخصوص ر یکاشت و کارنده ها یها نیماش یو نوساز زیتجه 

به منظور    دیمناسب و جد یها نیگندم با ماش یزراع یاراض یو نظارت بر آماده ساز  دیجد

  یزراع ینمودن  کشت ها زهیمکان

  غندرقند چهکتار  1300کشت مکانیزه چغندر قند : نظارت بر کاشت ،داشت و برداشت بی  از

فسا و کازرون و تامین ماشینها و ادوات کشاورزی مورد  جهرم، خنج، پاییزه در شهرستانهای قیر،

 نیاز 

 میلیارد ریال  60 ردیفه وش چین پنبه به مبلغ4دستگاه کمباین جاندیر 6تخصیص یارانه خرید

 6نفر از متقاضیان شهرستانهای الرستان و زرین دشت و همچنین تخصیص تسهیالت کم بهره  6 به 

میلیارد ریال به خریداران  48ر در مناطق روستایی به مبلغ درصدی از محل تسهیالت اشتغال پایدا

 یاد شده با عاملیت بانک کشاورزی دستگاههای
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  :آب وخاک مدیریت
 

شوند. در کشوری مثل ایران ترین منابع تولید در بخ  کشاورزی محسوب میعنوان مهمآب و خاک به

و کیفیت منابع آب و خاک نق  تعیین  باشدمواجه میکه با توزیع نامناسب زمانی و مکانی منابع آب 

وری عوامل فوق از گذاری در ارتقای بهرهای در تولید محصوالت کشاورزی دارد، نق  سرمایهکننده

های مشخصی را در طول برنامه ای برخوردار است. بدین منظور مدیریت آب و خاک طرحاهمیت ویژه

های ها، توسعه آبیاری تحت فشار، احداث شبکهاز جمله آن توسعه پنجم ارایه و پیگیری نموده که

های فرعی آبیاری و زهکشی، تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی، احیاء و مرمت قنوات، احداث طرح

های آبیاری عمومی و پوش  انهار سنتی بازده تأمین آب، انتقال آب با لوله، احداث کانال کوچک و زود

 باشد.می

 96آب و خاک در سال  تیریمد عملکردیآمار اطالعات و 

مجموع برنامه هایی که در قالب شاخصهای قابل ارزیابی در بخ  آب و خاک کشاورزی استان برای 

مد نظر بوده است منجر به دستاوردهایی گردیده که اطالعات و آمار عملکرد ی در قالب  96سال 

 جداول ذیل ارائه می شود:
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 1396و  1395 های آب و خاک در سال های طرحعملکرد : 19 شماره  جدول

 

 1396 1395 عنوان طرح

 23939 5747 )هکتار( های آبیاری تحت فشار اجرای سیستم

 117 23 های فرعی آبیاری و زهکشی )کیلومتر(احداث شبکه

 12 پرداخت احداث و بهسازی کانال های آبیاری عمومی )کیلومتر (

 1941 2600 )هکتار ( تجهیز و نوسازی اراضی مدرن

 420 دیون  تجهیز و نوسازی اراضی سنتی  )هکتار (

 40 دیون  احداث جاده دسترسی ) کیلومتر (

 0.35 0.2 )میلیون متر مکعب (های کوچک و زودبازده تأمین آبطرح

 

 )رشته (  طرح احیاء و مرمت قنوات

 126 12 ملی 

 72 دیون  استانی 
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 1396فارس در سال  یاری تحت فشار شهرستانهاآبی های عملکرد طرح:   20 شماره جدول

 )) واحد : هکتار ((                                                                                   

 

  

 سطح اجرا شده  شهرستان

 836 دهآبا

 696 نرسنجاا

 72 استهبان

 4265 قلیدا

 96 تنابوا

 732 درگاساپا

 528 جهرم

 746 بیدخرم

 353 خنج

 631 برادا

 360 رستم

 175 خرامه
 619 نسپیدا

 572 نسروستا

 1546 زشیرا

 611 شبندفرا

 655 فسا

 654 دفیروزآبا

 713 رزینقیروکا

 1155 کوار

 567 زرونکا

 165 گراش
 2153 نالرستا

 1226 المرد

 1982 مرودشت

 106 ممسنى

 590 مهر

 690 ریزنى

 99 سرچهان 
 346 زرین دشت 
 23939 فارس
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  6139  سال در آبیاری نوین سامانه های توسعه های عملکرد طرح:  21 شماره جدول

       )) واحد : هکتار ((                                                                                                                                                                      

 شهرستان

-اجرای سیستم

 های 

 آبیاری بارانی 

 های اجرای سیستم

 آبیاری موضعی 

 )قطره ای  ونواری (  

-اجرای سیستم

 های 

 آبیاری کم فشار 

  223 613 دهآبا

 126 407 163 نرسنجاا

 6 66 0 نستهباا

  344 3921 قلیدا

  40 56 تنابوا

  407 325 درگاساپا

  469 59 جهرم

  317 429 بیدخرم

  353 0 خنج

  617 14 برادا

  268 92 رستم

  304 315 نسپیدا

 143 422 7 نسروستا

 6 309 1231 زشیرا

  569 42 شبندفرا

  636 19 فسا

  166 488 دفیروزآبا

  693 20 رزینقیروکا

 6.5 115.5 53 خرامه 

  545 610 کوار

  404 163 زرونکا

  165 0 گراش

 92 1991 70 نالرستا

  1226 0 المرد

 206.5 873.5 902 مرودشت

  51 55 ممسنى

 13 380 197 مهر

 582 85 23 ریزنى

  94 5 سرچهان 
  334 12 زرین دشت 

 1181 12874 9884 فارس 
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 1396 سال در شهرستان تفکیک به خاک و آب های عملکرد طرح:  22 شماره جدول

 شهرستان

تجهیز 

ونوسازی اراضی 

 )هکتار(

احیا ء ومرمت 

 قنوات)رشته(

عملیات انجام 

شده جاده بین 

 مزارع)کیلومتر(

کانالهای آبیاری 

وزهکشی  

 )کیلومتر (

طرح های کوچک 

تامین آب )میلیون 

 مترمکعب (

 استانی  ملی  استانی  ملی 
 

 استانی  ملی 
 

   0.2 7   3 12 19 0 دهآبا
   0.2 7   3 1 31 0 نرسنجاا
 0.02 0.4 0   3 2 98 51 نستهباا
   1.3 7   3 6 13 114 قلیدا
   0.2 7   5 10 9 0 تنابوا
   0.2 0   1 1 5 0 درگاساپا

 0.06 0.6 0 2 5 3 0 0 جهرم
   0.2 0   1 1 16 93 خرامه
   0.2 7   3 11 23 40 بیدخرم
 0.01 0.2 4 4 2 1 0 69 خنج

 0.14 0.2 4 3.3 5 18 8 76 برادا
   0.4 6   0 1 5 76 رستم
 0.03 0.2 0   1 1 9 98 دشتزرین

   1.8 9   2 14 0 55 نسپیدا
   0.2 0   2 1 5 4 نسروستا
   0.4 7   1 11 22 134 زشیرا
 0.01 0.2 9 2.4 1 1 13 48 شبندفرا

   0.4 0 3 4 6 26 0 فسا
   0.4 3 2 3 1 18 55 دفیروزآبا
 0.02 0.4 3 15.8 3 1 9 0 رزینقیروکا

 0.02 0.6 10   2 2 10 55 کازرون 
   0.2 3   1 1 0 52 کوار 
   0.2 3   1 1 0 89 گراش
 0.03 0.2 0 1.5 2 2 21 434 نالرستا
 0.01 0.2 0   2 1 0 55 المرد
   0.4 7   2 4 21 152 مرودشت
   0.9 7   0 1 18 0 ممسنى
   0.2 0 6 3 1 8 140 مهر
   0.6 0   4 4 0 0 ریزنى

   0.2 7   4 6 13 51 سرچهان 
 0.35 12 117 40 72 126 420 1941 فارس
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 :96در سال  آب و خاک مدیریتفعالیتهای شاخص 

  95 از جویی دربی  صرفه موجب 96 سال در فشار تحت آبیاری هکتار 23939اجرای 

 تن 170 از بی  کاه  کشاورزی، تن محصوالت 3580 افزای  ، زراعی آب مکعب متر میلیون

 . است گردیده سم شیمیایی و کود مصرف

 میلیون ریال و211000زهکشی با اعتبار مصوب  و آبیاری فرعی های شبکه احداث برنامه 

 سال . در مکعب متر میلیون 76 بمیزان آب جویی صرفه و هکتار 1916 سطح در ماهه 12 عملکرد

 درحوزه موند که موجب سنتی و مدرن اراضی نوسازی و تجهیز عملیات هکتار 1941 اجرای 

 هزار متر مکعب سوخت گردیده است . 559میلیون متر مکعب آب و6/4جویی صرفه

 (مکعب متر هزار 350 : شده تامین آب )حجم آب تامین زودبازده کوچک طرح 5 اجرای 

 کیلومتر 15 طول به قنوات مرمت و احیا 

 می باشد (  1396ذکر است که عملکرد اعالم شده تا پایان سال مالی ه ) الزم ب 
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 :صنایع تبدیلي و غذائي مدیریت
 

کشاورزی به صنایعی اطالق می شود که با کمک آن می توان بخشی از  صنایع تبدیلی و غذائی

داده و بدین کارگیری  روش های فیزیکی وشیمیایی تغییر وضع ه محصوالت زراعی و باغی را با ب

تر نمود و در مجموع  از طریق  وسیله ماندگاری این محصوالت را بیشتر و مصرف وعرضه آن را، مناسب

این نوع صنایع ارزش اقتصادی محصوالت را باالتر برد و یا صنایعی که فرآورده های کشاورزی 

تبدیلی می نامند. در و یا آماده مصرف می سازد را صنایع  نیمه ساخته  تبدیل به مواد و کاالی را

ًا تولیدات بخ  کشاورزی وارد چرخه صنایع تبدیلی و تکمیلی و نهایت% 80کشورهای توسعه یافته تا 

 گردد. ادرات میص

 96در سال  صنایع تبدیلي و غذائي مدیریت عملکردیآمار اطالعات و 

استان برای  تبدیلی و غذائیمعاونت صنایع مجموع برنامه هایی که در قالب شاخصهای قابل ارزیابی در 

 مد نظر بوده است که اطالعات و آمار عملکرد ی در قالب جداول ذیل ارائه می شود: 96سال 
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 1396صادره در سال  سیتاس ی: جواز ها 23جدول شماره 

 ظرفیت )تن( تعداد شهرستان
سرمایه ثابت 

 )میلیون ریال(
 اشتغال  )نفر(

 8 6500 150 1 آباده
 14 22000 1200 2 ارسنجان
 47 91000 3670 7 استهبان
 66 232200 15400 8 اقلید
         بوانات
 7 12000 2000 1 پاسارگاد
 164 607000 19020 15 جهرم
 4 12000 2500 1 خرامه
         خرم بید
         خنج
 71 141500 9500 10 داراب
         رستم

 3 1700 300 1 زرین دشت
 112 283000 4970 11 سپیدان
 13 53000 100 1 سرچهان
 15 77500 1050 2 سروستان
 278 902800 46381 26 شیراز
 3 5000 300 1 فراشبند
 18 27500 3600 3 فسا

 32 69200 10320 6 فیروزآباد
 108 139240 6100 8 قیروکارزین
 51 194500 20200 7 کازرون
 5 41000 2000 1 کوار
         گراش
 22 43000 7200 3 الر
         المرد
 89 171500 9330 14 مرودشت
         ممسنی
 20 35000 100 1 مهر
 20 26500 600 2 نی ریز
 1170 3194640 165991 132 جمع
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 1396 انیصادره تا پا سیتاس ی: جوازها 24جدول شماره 

 

 شهرستان
 ظرفیت )تن( تعداد

سرمایه ثابت 

 ریال()میلیون 

اشتغال  

 )نفر(

 367 284980 525592 24 آباده
 218 207875 134950 18 ارسنجان
 551 344087 118170 49 استهبان
 678 595662 174450 62 اقلید
 350 267183 85850 25 بوانات

 686 656357 243970 44 پاسارگاد
 1104 1481323 340880 93 جهرم
 251 359885 93927 33 خرامه
 372 361203 157430 26 بیدخرم 
 109 197600 25100 6 خنج
 693 550276 277480 70 داراب
 95 40363 32350 18 رستم

 142 99445 56400 12 زرین دشت
 1101 1131520 296700 80 سپیدان
 224 168000 44700 18 سرچهان
 551 635833 142205 43 سروستان
 4012 5588050 870957 300 شیراز

 116 143900 41900 10 فراشبند
 533 248956 304290 42 فسا

 630 492473 214065 75 فیروزآباد
 327 542438 93550 32 قیروکارزین

 1323 1844019 358885 129 کازرون
 586 522618 263393 40 کوار
 83 136900 23500 5 گراش
 328 221581 122430 21 الر

 348 280592 103200 20 المرد
 2396 2409725 890505 198 مرودشت
 304 242884 97207 29 ممسنی
 143 233100 20400 9 مهر

 481 454012 123055 51 نی ریز
 19102 20742840 6277491 1582 جمع
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 1396در سال  دهیرس دیبه تول ی: واحدها 25جدول شماره 

 ظرفیت )تن( تعداد شهرستان
سرمایه )میلیون 

 ریال(

اشتغال 

 )نفر(

 18 36400 2100 2 آباده 
 7 9500 550 1 ارسنجان 
 40 57500 6800.9 5 استهبان 
 129 267200 21700 5 اقلید 
         بوانات 

 9 17000 300 1 پاسارگاد 
 16 34500 1000 2 جهرم 
 15 38750 6000 3 خرامه 

         خرم بید 
 35 66000 7000 1 خنج 
 3 8000 2000 1 داراب 
         رستم 

         زرین دشت 
 18 163000 13780 3 سپیدان 
         سروستان 

 637 763400 131156 24 شیراز 
         فراشبند 

 5 6500 2000 1 فسا 
 84 192500 10630 7 فیروزآباد 

         قیروکارزین 
 46 161500 12750 7 کازرون 
 2 1200 100 1 کوار 
         گراش 
         الر 

         المرد 
 68 233000 46850 8 مرودشت 
         ممسنی 
 3 2500 250 1 مهر 

         نی ریز 
 1135 2058450 264966.9 73 جمع
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 1396سال  انیتا پا دهیرس دیبه تول ی: واحدها 26جدول شماره 

 ظرفیت )تن( تعداد شهرستان
سرمایه ثابت 

 ریال()میلیون 

اشتغال  

 )نفر(

 65 106180 13250 8 آباده 
 120 143275 109250 10 ارسنجان 
 287 150537 69300.9 20 استهبان 
 245 323128 55200 13 اقلید 
 93 72061 29800 5 بوانات 

 384 281867 132570 24 پاسارگاد 
 363 388223 143255 32 جهرم 
 103 106050 62677 20 خرامه 

 84 27503 40330 4 خرم بید 
 47 84500 15000 2 خنج 
 256 151675 145580 28 داراب 
 44 13563 26850 14 رستم 

 49 49745 30000 4 زرین دشت 
 300 289382 146260 24 سپیدان 
 200 319633 73110 16 سروستان 

 2666 2221907 558354 126 شیراز 
 18 20400 16400 3 فراشبند 

 247 87404 179590 20 فسا 
 358 286104 134005 38 فیروزآباد 

 45 31398 33400 5 قیروکارزین 
 532 563880 117295 47 کازرون 
 277 190179 115243 14 کوار 
 5 5200 4000 1 گراش 
 169 90494 76600 5 الر 

 85 65242 45050 6 المرد 
 1388 949259 571030 108 مرودشت 
 120 94612 63907 15 ممسنی 
 21 26300 7250 3 مهر 

 135 77849 45500 17 نی ریز 
 8706 7217550 3060056.9 632 جمع
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 براساس محصول دهیرس دیبه تول ی: واحدها 27جدول شماره 

 تعداد محصول
ظرفیت 

 اسمی

سرمایه 

ثابت 

)میلیون 

 ریال(

اشتغال 

اسمی 

 )نفر(

 45 43709 4805 5 آب لیمو، سرکه و آبغوره 

 179 185949 124120 13 آب میوه، شربت و شیره 

 362 163325 217587 105 برنج سفیدشده 

 18 23300 750.9 3 بسته بندی ادویه و زعفران 

 60 41061 40800 9 بسته بندی بذر 

 35 52400 15900 9 بسته بندی تخم مرغ 

 234 143634 35855 21 بسته بندی حبوبات 

 422 393590 67725 34 بسته بندی خشکبار 

 127 156900 18420 13 بسته بندی سبزیجات 

 30 16550 1500 3 بسته بندی عسل 

 45 15460 1775 6 بسته بندی قارچ 

 41 54000 5350 2 بسته بندی قند و شکر 

 133 91617 25900 17 ترمینال پسته 

 7 11000 900 1 تصفیه وبسته بندی کشم  

 495 164785 515849 62 خشک کردن ذرت تر 

 408 418689 578580 38 خوراک دام، طیور و آبزیان 

 108 82262 21050 10 درجه بندی وبسته بندی خرما 

 269 235870 164900 25 درجه بندی وبسته بندی میوه جات  

 1382 843837 225670 57 رب گوجه فرنگی 

 108 296000 88700 3 روغن کشی 

 330 933172 123500 40 سردخانه 

 439 239827 66800 32 شوریجات و ترشیجات 

 390 294729 34880 33 عرقیات، گالب و اسانس 

 88 92760 23720 6 فرآورده های شیالتی 

 191 353170 32400 9 فرآورده های گوشتی 

 1266 674390 319834 36 فرآورده های لبنی 

 1183 905550 159886 13 فعالیت های کشتارگاهی 

 84 62114 13650 4 کنسرو انواع غذاهای آماده 

 176 145300 79000 18 کودبیولوژیک 

 51 82600 50250 5 محصوالت آردی و غالت 

 8706 7217550 3060056.9 632 جمع
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 عملکرد واحدهای صنایع تبدیلي فارس:   28 شماره جدول

 

 96تا پایان  واحد شاخص

ی
ها
حد
وا

 
ده
سی
د ر
ولی
ه ت
ب

 

 632 فقره تعداد واحد تولیدی

 3060.06 هزارتن ظرفیت

 3731.11 هزارتن جذب ماده خام

 7217.55 میلیارد ریال میزان سرمایه

 8706 نفر میزان اشتغال

 442.172 هزارتن کاه  ضایعات

 7641282 تن ظرفیت فرآوری 

 3060056 تن مجوزهای مربو  به جهاد

 4581226 تن مربو  به صنعت و معدنمجوزهای 
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 1396در سال  یبخش کشاورز يلیتبد عی: صادرات صنا 29جدول شماره 

 ارزش کل صادرات )دالر( حجم صادرات )تن( شهرستان

 300،000 300 ارسنجان 

 20،635،200 2631 استهبان 

 1،058،000 1120 پاسارگاد  

 556،750 675 جهرم 

 257،406 283 خرم بید 

 1،202،210 749.205 داراب 

 807،500 405 سپیدان 

 52،624،400 67695 شیراز 

 4،184،000 5230 فراشبند 

 336،960 280.8 فسا 

 1،583،000 1116.5 فیروزاباد 

 1،200،000 1500 قیروکارزین 

 3،086،000 3830 کازرون 

 16،529،780 16588.8 مرودشت 

 120،000 12 نی ریز 

 104،481،206 102416.31 جمع
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 1396بر اسا س محصول در سال  یبخش کشاورز يلیتبد عی: صادرات صنا 30جدول شماره 

 ارزش کل صادرات )دالر( حجم صادرات )تن( محصول

 150،000 1.5 اسانس 

 37،022،590 4649.765 انجیر 

 36،102،750 65505 انواع میوه و سبزی 

 434،000 62 آویشن 

 30،000 15 بادام کوهی 

 20،000 4 بسته بندی ماهی و میگو 

 30،000 5 بنه کوهی 

 120،000 12 پسته 

 20،000 10 حبوبات 

 9،259،200 11549 خرما 

 16،935،660 16935.66 رب گوجه فرنگی 

 800،000 400 سیب 

 1،477،926 1642.14 شوریجات و ترشیجات 

 1،536،000 1280 عرقیات و گالب 

 125،000 25 عسل 

 39،520 4.94 غنچه گل محمدی 

 336،960 280.8 فرآورده های لبنی 

 22،500 15 گل نرگس 

 11،600 14.5 نعنا 

 7،500 5 نوشیدنی های گیاهی 

 104،481،206 102416.31 جمع
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 بهبود تولیدات دامي  معاونت : 

، وظیفه مندی اصلی بخ  کشاورزی تامین امنیت غذایی است که بخ  مهمی از آن  1404در افق 

که در دو مدیریت بهبود  تولید کمی و کیفی مواد پروتئینی شامل گوشت قرمز، عسل و شیر می باشد

  تولیدات دامی و مدیریت طیور پیگیری و برنامه ریزی می شود.

 ها، ها، نارساییهای الزم به منظور شناخت توانمندیریزی و نظارت بر انجام مطالعات و بررسیبرنامه

 ها و تهدیدهای مربو  به پرورش دام و بهبود تولیدات آنهافرصت

  ، ترویج و حمایت از نژادهای دو منظوره و پر تولید دام سبک و سنگین ، توسعه صنعت زنبورداری

 ر واحدهای مرغداری و دامداریبهینه سازی مصرف انرژی د

 ریزی جهت اصالح و توسعه کمی و کیفی عرضه محصوالت دامی و ساماندهی تولیدات دامیبرنامه 

 ریزی در جهت تنظیم بازار و مدیریت موثر بر عرضه و تقاضای تولیدات دامی تدوین و برنامه 

 هماهنگی و همکاری با واحدهای مربوطهریزی و تدوین دستورالعمل فنی بهبود جایگاه دام با برنامه 

 های علمی و تحقیقاتی و اجرای برنامهسازماندهی و هدایت واحدهای اجرایی در جهت اشاعه یافته-

های ها و برنامههای ترویجی تخصصی با همکاری و هماهنگی واحدهای مربوطه در چارچوب سیاست

 مدیریتی

 ای مرتبط به منظور انتقال ی بین استانی و منطقهایجاد تعامل و برقراری ارتبا  با مجامع تخصص

 خدمات فنی و آخرین دستاوردهای علمی به بهره برداران

  برنامه ریزی در راستای بهره برداری بهینه از فناوری اطالعات به منظور ساماندهی و مجموعه عوامل

 تولید

  سایر مراکز علمی و هماهنگی و همکاری با موسسه تحقیقات علوم دامی، مرکز اصالح نژاد و

 تحقیقاتی 
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  96در سال مدیریت اموردام  

 

راس ،  61485راس ، ثبت مشخصات دام  14801انجام عملیات اصالح نژادی شامل تلقیح مصنوعی  – 1

راس و ترویج نژاد گاو دو منظوره سیمنتال از طریق بخ  خصوصی در سطح   107317رکوردگیری شیر

 استان.

کارت جهت دامداران ، مراکز جمع آوری شیر،  شیرک  ها و  10000ایجاد سامانه کارت شیر و صدور  – 2

 کارخانجات لبنی از طریق بخ  خصوصی

واحد مرکز جمع  141نفر مأمور تلقیح مصنوعی،   120فعال نمودن بخ  خصوصی  و صنایع وابسته شامل  -3

واحد کشتار گاه صنعتی و 30احد کارخانجات فعال خوراک دام و و 33واحد کارخانجات لبنی شیر،  23آوری شیر،  

 سنتی،  

داریهای نیمه فعال صنعتی و فعال کردن دام صنعتی  دامی  جدید واحد های ، توسعه و تکمیلایجاد -4

میلیون  2408450نفر ازبهره برداران متقاضی به مبلغ  274مصوب نمودن تسهیالت بانکی استان ازطریق 

های  میلیون ریال به بانک 1777300نفر ازبهره برداران متقاضی تسهیالت بانکی به مبلغ 191ی ریال و معرف

 عامل.

 هزارتن خوراک دام تعادلی بین تشکل های دامی 80هزار تن سبوس گندم یارانه ای و آزاد و  60توزیع  -5

 )طرح امید(توصیه استفاده از تکنولوژیهای نوین به منظور افزای  بهره وری-6

هزار رأس دام سنگین و تعداد زیاد  400میلیون رأس دام سبک و  6استان فارس بدلیل وجود بی  از   -7

  صنایع وابسته از مراکز مهم تولید گوشت قرمز و شیر خام کشورمحسوب می شود
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 1396معیت دام به تفکیک نوع دام و شهرستان در سال ج:  31 شماره  جدول

 نفر(( –رأس  ))واحد :

 شهرستان
گوسفند و 

 بره
 بزو بزغاله

 گاو و گوساله
 شتر گاومی 

 جمع بومی دورگ اصیل

 142 0 10287 2386 5963 1939 143620 207212 اباده

 0 0 2746 636 1592 518 15401 21813 ارسنجان

 0 0 2783 645 1613 525 51496 52583 استهبان

 0 0 15060 3490 8730 2840 54049 309674 اقلید

 0 0 16682 3866 9670 3146 63173 170606 بوانات

 0 0 3355 777 1945 633 22364 76696 پاسارگاد

 138 0 17349 4021 10057 3271 130648 65731 جهرم

 0 87 16363 3792 9485 3086 37912 93380 خرامه

 0 0 3170 732 1838 600 28396 70579 خرمبید

 185 0 1847 414 1093 340 32022 26293 خنج

 120 0 14545 3370 8432 2743 207359 137619 داراب

 0 0 7097 1669 4070 1359 14747 15740 رستم

 365 0 4243 983 2460 800 84668 92433 زرین دشت

 0 0 41019 9507 23776 7736 44068 121598 سپیدان

 0 0 5486 1270 3181 1034 38884 57953 سروستان

 297 47 68807 15948 39882 12977 133895 187065 شیراز

 134 0 3122 722 1811 588 105235 120028 فراشبند

 0 0 8897 2063 5156 1679 131673 115026 فسا

 0 0 6884 1595 3990 1299 146436 95591 فیروزاباد

 267 0 3373 783 1953 637 83903 70304 قیرکارزین

 0 66 24057 5576 13943 4537 230550 276063 کازرون

 74 0 33298 7740 19260 6297 37789 55977 کوار

 204 0 1465 339 848 278 29243 16764 گراش

 427 0 5464 1266 3166 1032 98842 88403 الرستان

 189 0 3894 902 2256 736 44808 17643 المرد

 0 0 66980 15524 38813 12643 139251 225238 مرودشت

 0 0 12806 2968 7424 2415 202995 345772 ممسنی

 60 0 2751 637 1594 520 44855 5363 مهر

 0 0 2072 480 1200 392 179319 180755 نی ریز

 2600 200 405900 94100 235200 76600 2577600 3319900 جمع
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 طیور ، زنبور عسل و کرم ابریشم    مدیریت 

  برنامه ریزی برای تامین امنیت در بخ  تولیدات طیور اعم از تولید گوشت سفید )مرغ و سایر

ماکیان( ، تولید تخم مرغ و عسل ، در تعامل با بخ  خصوصی، محور اصلی  و ماهیت وجودی بخ  

 طیور است که در قالب موارد ذیل پیگیری می شود: 

 تولید در بخ  طیورو زنبور عسل اجرای سیاستها و دستورالعمل های برنامه ریزی 

  اجرای طرح ها و پروژه ها استانی و کشوری در این بخ 

 حمایت وراهنمایی تولید کنندگان پرورش مرغ گوشتی  جهت تامین گوشت سفید 

 حمایت وراهنمایی تولید کنندگان  مرغ تخمگذار جهت تامین تخم مرغ خوراکی 

 ن جهت تامین بخشی از گوشت موردنیاز)شتر مرغحمایت وراهنمایی واحد ها ی پروش سایر ماکیا- 

 بوقلمون و...( -بلدرچین _کبک

 اهنمایی پرورش دهندگان زنیور عسل جهت تامین عسل مور دنیاز ر حمایت و 

  تهیه تخم نوغان مورد نیاز پرورش دهندگان کرم ابریشم از مرکز نوغانداری کشور و آموزش وراهنمایی

 ن صنعت در استان نیاز در راستای احیای ای دمور

 تکثیر واصالح نژاد مرغ بومی در راستای حفظ وحراست از خزانه ژنی مرغ بومی 

 :96در سال  و زنبور عسل و کرم ابریشم طیور مدیرت فعالیت شاخص       

 ریرزی و مدیریت نمودن تولید گوشت مرغ منطبق برا تقاضرا محرور اجررای طررح مردیریت جوجره

 ساماندهی تولید  

  درکشور  ششمتن گوشت مرغ با رتبه  125000تولید مقدار 

  در کشور سومتن عسل وکسب مقام  6234تولید مقدار 

  تن تخم مرغ و کسب مقام هشتم در کشور  51000تولید مقدار 

 اجرای طرح کاه  سن و وزن مرغ گوشتی در استان فارس 

  تن گوشت مرغ به کشورهای حوزه خلیج فارس 7000صادرات مقدار 
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 ذب تسهیالت سرمایه ای و سرمایه در گردش واحدهای طیور از محل تسهیالت رفع موانع تولید ج 

 ) عضویت اتحادیه زنبورداران استان فارس در سازمان همکاری های سازمان ملل ) یونیدور 

  استان کشور 5اجرای طرح اصالح نژاد زنبور عسل در جمعیت های بسته به عنوان یکی از 

 ش ساختار فیزیکی سه زنجیره تولید گوشت مرغ توسط مدیریت امور طیور کشورپیگیری جهت پذیر 

  تن مرغ بدون آنتی بیوتیک   8تولید روزانه 

  قطعه تولیددر سال 6450ایجاد بزرگترین زنجیره تولید گوشت شتر مرغ و فراورده های آن به ظرفیت 

 ی استان فارس اجرای طرح بهبود ضریب تبدیل دان به گوشت  در مرغداریهای گوشت 

 اعتبار سنجی طرح بهینه سازی مصرف انرژی در واحد های مرغداری و ارایه به طرح برنامه سازمان 

 پیگیری جهت در نظر گرفتن تسهیالت برای گاز رسانی به واحد های مرغداری 

  پرونده مرغداری جهت گاز رسانی   70واحد مرغداری وتشکیل و بررسی  400ممیزی تعداد 

  راه اندازی مجهزترین کشتارگاه طیور در استان که مجهز به خرط دو کشرتار مری باشرد برا احداث و

 نفر . 120میلیارد ریال واشتغال مستقیم تعداد  320هزینه 

  اصالح نژاد مرغ  برومی  23قطعه مرغ وخروس برتر و شاخص در گله  نسل 1250انجام عملیات انتخاب

شده آنها در نرم افزاراصالح نژادی مرغ برومی وتالقری و جمرع شمس آباد  بر اساس شجره و رکوردهای تبت 

 مرغ بومی . 24آوری تخم مرغ آنها جهت تولید جوجه های نسل 

 شروع طرح شناسه دار کردن کلنی های زنبورعسل استان 

 استان 7نفراز کارشناسان و زنبورداران  60برگزاری کارگاه آموزشی تولید ژله رویال وپرورش ملکه با حضور 

  تولید نسلf5  زنبور عسل  درایستگاه اصالح نژاد زنبورعسل فارس 
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 واحد:تن                           96فارس در سال  دام و طیور یفرآورده ها  دیتول:  32 شماره جدول

 

 شهرستان
گوشت 

 قرمز 
 گوشت مرغ شیرخام 

تخم مرغ 

 صنعتی
 کل عسل

 57150 335 774 13963 39059 3019 اباده
 8404 44   2684 4483 1193 ارسنجان
 11519 54   540 9798 1127 استهبان
 34508 291 1186 789 28993 3249 اقلید
 11641 79   1345 7994 2223 بوانات
 8801 46 288 540 7300 627 پاسارگاد
 49522 446 9235 13095 24517 2229 جهرم
 18968 58 890 2006 14005 2009 خرمبید
 8153 1   1645 5100 1406 خنج
 7060 16   4300 2267 477 خرامه
 21926 364   2078 15800 3684 داراب
 12221 296   328 10205 1392 رستم
 11900 5 495 1584 8571 1245 دشتزرین 

 80988 194 23360 7182 47983 2269 سپیدان
 14676 106 1287 2483 8350 2450 سروستان
 117759 316 2213 24759 86061 4410 شیراز
 14549 192   2449 9332 2576 فسا

 28347 1034 200 1239 23032 2842 فیروزاباد
 16222 368   2481 11846 1527 فراشبند
 4298 203   55 2374 1666 قیرکارزین
 44001 861   7243 30570 5327 کازرون
 49873 23 5440 4647 38518 1245 کوار
 4911 2   220 3259 1430 گراش
 24531 29 2400 5820 14247 2035 الرستان
 9767 77 663 2837 4547 1643 المرد
 120957 129 2080 9000 105883 3865 مرودشت
 31620 529   3173 25000 2918 ممسنی
 5068 17 200 330 3943 578 مهر
 21288 121 289 6206 11454 3218 نی ریز

 850626 6234 51000 125022 604491 63879 کل 
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 1396شهرستان در سال  کیفارس به تفک یزنبور ستانها تیوضع:  33 شماره جدول

 

 شهرستان 
 تعداد کندو )کلنی(

 جمع  مدرن  بومی 
 37847 37847 0 اباده

 7067 7067 0 ارسنجان
 5873 5847 26 استهبان
 35054 35054 0 اقلید
 10291 10291 0 بوانات
 4818 4818 0 پاسارگاد
 45500 45500 0 جهرم
 1868 1868 0 خرامه
 7478 7478 0 خرم بید
 150 150 0 خنج
 38325 37905 420 داراب
 22362 22362 0 رستم

 656 656 0 زرین دشت
 28051 28051 0 سپیدان
 7850 7850 0 سرچهان
 11620 11620 0 سروستان
 35528 35528 0 شیراز
 30876 30876 0 فراشبند
 18940 18940 0 فسا

 104753 104753 0 فیروزاباد
 22838 22838 0 قیرکارزین
 79461 79461 0 کازرون
 2285 2285 0 کوار
 200 200 0 گراش
 3854 3854 0 الرستان
 8450 8450 0 المرد
 18030 17280 750 مرودشت
 63186 63186 0 ممسنی
 2408 2408 0 مهر
 13513 13513 0 نی ریز
 669132 667936 1196 جمع
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 1396شهرستان در سال  کیبه تفک يمرغ گوشت یواحد ها  تیظرف:  34 شماره جدول

 شهرستان
 دارای پروانه بهره برداری

 ظرفیت)قطعه( واحد

 2026369 74 اباده
 848884 31 ارسنجان
 492901 18 استهبان
 219067 8 اقلید
 246450 9 بوانات
 301217 11 پاسارگاد
 3012171 110 جهرم
 657201 24 خرمبید
 355984 13 خنج
 246450 9 خرامه
 520284 19 داراب
 136917 5 رستم

 629818 23 زرین دشت
 2218053 81 سپیدان
 301217 11 سروستان
 492901 18 سر چهان
 3943205 144 شیراز
 657201 24 فسا

 657201 24 فیروزاباد
 575051 21 فراشبند
 54767 2 قیرکارزین
 1040568 38 کازرون
 465517 17 کوار
 27383 1 گراش
 1341785 49 الرستان
 985801 36 المرد
 2135903 78 مرودشت
 848884 31 ممسنی
 492901 18 مهر
 1067951 39 نی ریز
 27000003 986 جمع
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 1396شهرستان در سال  کیبه تفک يمرغ مادر  گوشت یواحد ها  تیرفظ:  35 شماره جدول

 شهرستان 
 پروانه بهره برداری

 نام واحد 
(ظرفیت )قطعه تعداد  

       اباده
       ارسنجان
       استهبان
       اقلید
       بوانات
       پاسارگاد
       جهرم
       خرامه
       خرم بید
       خنج
       داراب
       رستم

       زرین دشت
رهبر  -صادقی   60000 2 سپیدان  
       سرچهان
 شرکت چیک  78000 2 سروستان
 مجتمع طیور فارس 47000 1 شیراز
       فراشبند
       فسا

       فیروزاباد
       قیرکارزین
       کازرون
       کوار
       گراش
       الرستان
       المرد
مجتمع طیور فارس و فارق  147000 4 مرودشت

       ممسنی ماکیان 
       مهر
       نی ریز
   332000 9 جمع
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 1396در سال   کیبه تفکوپولت  تخمگذار مرغ  یواحدها تیظرف:   36 شماره جدول

 ظرفیت کل )قطعه( تعدادواحد شهرستان

 35000 2 آباده

 230000 4 اقلید

 15000 1 پاسارگاد

 486000 15 جهرم

 60000 1 خرم بید

 1450000 4 سپیدان

 240000 4 سروستان

 360000 2 شیراز

 30000 1 فیروز آباد

 280000 5 کوار

 187000 3 الرستان

 240000 2 المرد

 376000 5 مرودشت

 65000 1 مهر

 15000 1 نیریز

 50000 1 خرامه 

 50000 1 ممسنی

 30000 1 زرین دشت

 4199000 54 استان

 

 

 

 

 



-----------------------96آماروعملکرد بخش کشاورزی استان فارس سال    

77 

 

 1396فارس در سال  انیماک ریو سا يبوم وریط تیوضع: 37 شماره  جدول

تعداد واحد   عنوان عملیات   ظرفیت ) قطعه( 

 0 0 بوقلمون مادر صنعتی ) قطعه در دوره(

 59000 11 بوقلمون گوشتی  صنعتی ) قطعه در دوره(

 11525 9 شتر مرغ پرواری  ) قطعه در دوره(

 690 4 شتر مرغ توام ) قطعه در دوره(

 47700 2 بلدرچین )قطعه(

 121000 6 کبک  )قطعه(

 0 0 اردک بومی )قطعه(

ادی( )قطعه(ژاردک بومی )اصالح ن  0 0 

     مرغ بومی )ترویجی(
 21000 3 مرغ بومی )تکثیری(

اد(نژمرغ بومی )اصالح   1 2500 
 

 
 

 1396 و 1395 یفارس در سال ها یها یمرغدار یپروانه بهره بردار تیوضع:  38 شماره جدول

 شرح
5139  6139  

 ظرفیت )قطعه( تعداد ظرفیت )قطعه( تعداد

 27000000 986 24000000 901 واحد های مرغ گوشتی 

 3960000 47 3576000 46 واحد های مرغ تخمگذار

 332000 5 332000 5 واحد های مرغ  مادر گوشتی 

های مرغ مادر تخمگذارواحد   0 0   

ش پولت واحدهای تخمگذار مستقلرپرو  7 593000 7 593000 

ه ش پولت واحدهای تخمگذار وابسترپرو  0 0   
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 ( شیالت مدیریت تولید و پرورش آبزیان ): 

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

است که عالوه برهفت استان ساحلی کشور، در سایر استان های داخلی نیز این مهم پیگیری می شود. 

با بکارگیری فعالیت ها نیز در زمینه مزارع گرم آبی، مزارع سردآبی، ماهیان خاویاری، ماهیان زینتی 

روش هایی نظیر ایجاد مزارع جدید، افزای  ظرفیت مزارع موجود، توسعه مکانیزاسیون در مزارع، 

توسعه پرورش گونه های جدید در آب های شور و لب شور استان، توسعه پروش ماهی توام با 

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

  استان است.

 96شیالت در سال  مدیریت عملکردیآمار اطالعات و 

مد نظر  96مجموع برنامه هایی که در قالب شاخصهای قابل ارزیابی در بخ  شیالت استان برای سال 

بوده است منجر به دستاوردهایی گردیده که اطالعات و آمار عملکرد ی در قالب جداول ذیل ارائه می 

 شود:
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 استان فارس  تولید آبزیان :   39 شماره جدول

 واحد شرح
تا پایان 

 )تجمعی(95
 96سال

 8539 79710 تن تولید ماهی سردابی

 892 18199 تن تولید ماهی گرمابی

 514 13086 تن تولید در منابع آبی

 42 230.97 تن تولید ماهیان خاویاری

 10.1 58.408 میلیون قطعه تکثیر ماهیان زینتی

 26 223.5 میلیون قطعه تکثیر ماهی سردابی

 275 556.5 کیلو گرم میزان تولید خاویار

 3500 2980 کیلو گرم میزان تولید میگوی پرورشی)آب شور(
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 1396و  1395 یدر سالها يمزارع پرورش ماه تیوضع:  40 شماره جدول

 

 واحد شرح
عملکرد سال 

1395 

عملکرد سال 

1396 

مزارع گرم 

 آبی

 1153 941 مزرعه تعداد

 892.2 859 تن میزان تولید

 مزارع سردابی

 تعداد 
 

 170 136 مزرعه

 8539.2 8535.1 تن میزان تولید

منابع آبی 

طبیعی و نیمه 

 طبیعی

 25 12 مزرعه تعداد

 514.7 203 تن میزان تولید

مزارع پرورش 

ماهیان 

 خاویاری

 3 3 مزرعه تعداد

 42.2 55.1 تن تولیدمیزان 

 9988.3 9652.2 تن جمع تولید

مزارع پرورش 

 ماهیان زینتی

 34 22 مزرعه تعداد

 10100 10000 هزارقطعه میزان تولید

تکثیر ماهیان 

 سردابی

 8 8 مزرعه تعداد

 26000 49000 هزارقطعه میزان تکثیر
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                              96به تفکیک شهرستان در سال  پروری یمیزان تولید آبز:  41 شماره لجدو

 
تولید 

ماهیان 

دریایی 

 درقفس

 میگوي

 آب شور)تن(

ن میگوي آب شیری  

 و شاه میگو
ن(آبی)تمنابع (سردآبی)تن   

 زینتی

 )هزارقطعه(
( آبی)تنگرم خاویاري)تن(  شهرستان 

 آباده 12.2 0 45 701.2 0 0 0 0

 ارسنجان 6 0 0 0 0 0 0 0

 استهبان 13 19.57 0 0 0.6 0 0 0

 اقلید 3.5 0 52 1649.3 44 0 0 0

 بوانات 0 0 0 5.6 0 0 0 0

 پاسارگاد 0.3 0 0 0 0 0 0 0

 جهرم 353 0 0 81.9 42.4 0 0 0

 خرامه 3 0 0 0 0 0 0 0

 خرم بید 4.5 0 0 734.14 0 0 0 0

 خنج 9 0 0 0 0 0 0 0

 داراب 90 0 1730 0 0 0 0 0

 رستم 0 0 0 312.55 0 0 0 0

 زرین دشت 3.5 0 0 0 0 0 0 0

 سپیدان 0 5.8 110 2919 1 0 0 0

 سرچهان 0 0 0 0 0 0 0 0

 سروستان 8 0 0 0 0 0 0 0

 شیراز 76.2 0 6203 419.7 5 0 0 0

 فراشبند 20 0 0 13.4 0 0 0 0

 فسا 30 0 1830 0 0 0 0 0

 فیروزآباد 16 0 0 0 6.7 0 0 0

نقیروکارزی 46 0 0 0 75 0 0 0  

 کازرون 22 0 0 15.8 0 0 0 0

 کوار 10 0 0 40.8 10 0 0 0

 گراش 6 0 0 0 135 0 0 0

 الرستان 65 0 60 0 50 0 3.5 0

 المرد 0 0 0 0 0 0 0 0

 مرودشت 80 16.9 70 569.46 120 0 0 0

 ممسنی 0 0 0 1076.31 25 0 0 0

 مهر 10 0 0 0 0 0 0 0

 نی ریز 5 0 0 0 0 0 0 0

 جمع 892.2 42.27 10100 8539.16 514.7 0 3.5 0
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 1396 و 1395 های فارس  در سال یيایمصرف سرانه محصوالت در:  42 شماره  جدول

 96 95 شرح/سال

ماهیان آب -ماهیان آب شیرین رورشی-مصرف سرانه محصوالت دریایی شامل کنسرو ماهی

 درسال(شور )کیلوگرم 
9.3 9.4 

 

 

 : 96فعالیتهای شاخص شیالت در سال 
 

 شرایط تولید در مزارع تکثیر و پرورش  یکاه  اثرات خشکسالی از طریق حفظ و ارتقا

 توسعه مکانیزاسیون و اصالح نهاده های مصرفی.  ،آبزیان

  بهره برداری از آبهای غیر متعارف در دسترس از طریق معرفی گونه های اقتصادی جدید 

 .توسعه پرورش ماهی در استخرهای ذخیره آب کشاورزی همزمان با انجام فعالیتهای کشاورزی 

  ایجاد ارزش افزوده در محصوالت تولیدی از طریق جلوگیری از خام فروشی و توسعه و اصالح

 مراکز عمل آوری و فرآوری آبزیان.

 اشتی آبزیان افزای  سرانه مصرف آبزیان از طریق توسعه بازار و مراکز عرضه بهد 

  برگزاری دوره های توانمند سازی ویژه بهره برداران، مدیران پهنه، ناظرین نظام مهندسی

 کشاورزی و کارشناسان مرتبط.

 ی نمایشگاهها و یمصرف آبزیان نظیر برپا انهاجرای فعالیتهای ترویجی در جهت افزای  سر

 جشنواره ها عرضه و طبخ آبزیان.

  سازمانی در راستای استاندارد سازی روند تولید وخدمات.پیاده سازی مدل تعالی 

  1400پروری در استان فارس تا افق تدوین طرح توسعه شیالت و آبزی 
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 : امور اراضيمدیریت 

زمین به عنوان یکی از منابع اصلی تولید و توسعه کشاورزی، دارای جایگاه بسیار مهمی در بخ         

که از جهتی بخ  مهمی از هویت کشاورز و تولید کننده محسوب می  طوریه کشاورزی می باشد، ب

شود. از طرفی نیز هجوم به این منبع حیاتی تولید )برای استفاده های غیر کشاورزی( آسیب های 

مهمی به این بخ  وارد نموده است . لذا حفاظت و نگهداری از این منابع در کنار توسعه متوازن و 

ر اصلی مدیریت امور اراضی است. فعالیت هایی در زمینه صدور سند منطقی استفاده از آن محو

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

 تغییرکاربری در کنار واگذاری اراضی برای طرح های تولیدی از امور محوری این بخ  است. 

 96ي در سال بخش امور اراض عملکردیآمار اطالعات و 

مجموع برنامه هایی که در قالب شاخصهای قابل ارزیابی در بخ  امور اراضی کشاورزی استان   

ر ی دمد نظر بوده است منجر به دستاوردهایی گردیده که اطالعات و آمار عملکرد 96برای سال 

 قالب جداول ذیل ارائه می شود:
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 1396سال عملکرد امور اراضي در :  43 شماره جدول

 

 واحد  مقدار  توضیح عنوان

 وصول عواید

 هزار ریال 20059183 عوارض مجوزهای تغییر کاربری

 هزار ریال 0 های غیرمجاز موضوع احکام مراجع قضاییعوارض طرح

 هزار ریال 2358431 فروش اراضی خالصه، بایر مرحله اول و موات اصالحات اراضی

 هزار ریال 184295792 فروش اراضی واگذار شده

 هزار ریال 275891 اجاره خالصه، بایر مرحله اول و موات اصالح

 هزار ریال 23033046 اجاره اراضی واگذار شده

 هزار ریال 16800 عواید رفع تداخالت و تعیین تکلیف اراضی دولتی

اجرای خدمات 

 الکترونیک دولت

 مورد 81 های امنیتیبرگههای واگذاری برروی صدور مصوبات کمیسیون

 پرونده 627 های قدیمیاصالح فیزیکی اسناد و بایگانی پرونده

 پرونده 4114 های قدیمیخراج اطالعات پروندهتاس

 پرونده 4114 های قدیمی به سامانه جامع امور اراضیورود اطالعات پرونده

 پرونده 0 های قدیمیاسکن اسناد پرونده

 خدمت 2 تغییر کاربری( -خدمات الکترونیک دولت )واگذاری اراضی برداری از بهره

ترویج و آموزش و 

 رسانیاطالع

های آموزشی، ترویجی، برگزاری مراسم، و همای ، مصاحبه تلویزیونی تولید فیلم

 و ...
 مورد 26

 روز-نفر 736 ها، دهیاران و ...برداران، تشکلهای آموزشی ترویجی بهرهبرگزاری دوره

 عنوان 47 رسانی )مجله، بروشور، پوستر،...(اطالع -انتشارات ترویجی 

 روز-نفر 929 های آموزشی ویژه کارکنانبرگزاری دوره

 روز-نفر 0 های مرتبط با زمینآموزش مسئولین دستگاه

یکپارچه سازی اراضی 

 کشاورزی
 - - تجمیع اراضی مالکین داوطلب
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 1396امور اراضي در سال کاربری عملکرد :  44 شماره جدول

 

 واحد  مقدار  واحد  مقدار  توضیح عنوان

 حفظ کاربری اراضی کشاورزی

 - - اکیپ 4 های ویژه حفظ کاربری استانیاندازی گشتراه

 هکتار 0.5 مورد 3 نامههای هادی روستایی مطابق تفاهمبررسی طرح

 هکتار 75 مورد 17 نامهروستایی مطابق تفاهمهای هادی بازنگری و اصالح طرح

 هکتار 22.859 مورد 138 الحاق اراضی به محدوده طرح هادی

 هکتار 96.8215 مورد 272 1ماده  1نظارت بر مجوز کمیسیون تبصره 

 هکتار 254.6152 مورد 374 1ماده  4نظارت بر مجوزهای تبصره 

 - - مورد 1353 تشخیص نوعیت اراضی زراعی و باغی

 - - مورد 4 تشخیص نوعیت اراضی غیر زراعی و باغی

 هکتار 406.2 مورد 507 )موافقت( 1ماده  1مصوبات کمیسیون تبصره 

 هکتار 52.15 مورد 128 )مخالفت( 1ماده  1مصوبات کمیسیون تبصره 

 هکتار 600.4041 مورد 649 1ماده  4های تبصره موافقت

 هکتار 0 مورد 11 )موافقت نشده( 1ماده  4های تبصره درخواست

 هکتار 210.3299 مورد 1637 تغییر کاربری غیرمجاز شناسایی شده 

 - - مورد 1132 اخطار توقف عملیات

 هکتار 44.8081 مورد 330 10ماده  2قلع و قمع بنا به استناد تبصره 

 هکتار 9.929 مورد 60 قلع و قمع بنا به استناد احکام صادره قطعی

 هکتار 17.8824 مورد 162 آرای قطعی قلع و قمع اجرانشده 

 - - فقره 557 طرح دعوی / حفظ کاربری

 - - فقره 23 طرح دعوی / سایر

 - - فقره 143 آرای اخذ شده / حفظ کاربری )له( / بدوی

 - - فقره 37 آرای اخذ شده / حفظ کاربری )له( / تجدید نظر

 - - فقره 130 حفظ کاربری )علیه( / بدویآرای اخذ شده / 

 - - فقره 59 آرای اخذ شده / حفظ کاربری )علیه( / تجدید نظر

 - - فقره 54 آرای اخذ شده / سایر )له( / بدوی

 - - فقره 26 آرای اخذ شده / سایر )له( / تجدید نظر

 - - فقره 31 آرای اخذ شده / سایر )علیه( / بدوی

 - - مورد 14 / سایر )علیه( / تجدید نظر آرای اخذ شده

 - - مورد 15 الحاقی 8طرح دعوی موضوع ماده 

 - - مورد 0 الحاقی 8آرای محکومیت موضوع ماده 
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 1396امور اراضي در سال کاربری عملکرد : 44شماره جدولادامه 

 

 

 واحد  مقدار  واحد  مقدار  توضیح عنوان

مهندسی و 

آمای  

 کشاورزی

و استخراج سوابق اجرایی امور اراضی و تولید نقشه محدوده بررسی 

 پهنه های غیرملی برای رفع تداخالت
 هکتار 20866.67 - -

بررسی و استخراج سوابق اجرایی امور اراضی و تولید نقشه قطعات 

 اراضی کشاورزی )گویا سازی(
 هکتار 29000 - -

)شناسنامه جمع آوری اطالعات توصیفی قطعات اراضی کشاورزی 

 قطعات کشاورزی(
 هکتار 38930 - -

تهیه نقشه نهایی حدنگار اراضی کشاورزی به همراه الیه های 

مربو  به اجرای قوانین و مقررات امور اراضی و ورود اطالعات در 

 سامانه های مربوطه 

 هکتار 27000 - -

نظارت مهندسی بر قراردادها و نقشه های موضوع رفع تداخالت 

 موازی مقررات
 هکتار 800000 - -

نظارت مهندسی بر نقشه های اماکن، تأسیسات و اراضی دولتی 

 هاواگذاری و اراضی مربو  به حفظ کاربری و سایر طرح
 هکتار 1131.724 - -

سند دار 

کردن اراضی 

 کشاورزی

 هکتار 1379.73 - - تثبیت مالکیت و صدور سند اراضی کشاورزی

 هکتار 123.8 مورد 36 اصالحات ارضیامور باقیمانده 

 هکتار 37.1309 مورد 11 تعیین تکلیف متصرفین اراضی دولتی

 هکتار 0 مورد 0 اراضی بایر مجمع تشخیص مصلحت

 هکتار 0.5939 مورد 1 صدور اسناد بیع شر -تعیین تکلیف امور باقیمانده کشت موقت

 هکتار 4.9 مورد 2 اسناد بیع قطعیصدور -تعیین تکلیف امور باقیمانده کشت موقت

 - - فقره 221 پرونده های مطرح شده در شورای اصالحات ارضی

 - - پرونده 11 تعیین تکلیف اراضی بایر)کشت شده(

رفع 

 تداخالت

 هکتار 0 پالک 0 شناسایی پالکات دارای تداخل

 هکتار 23269.67 پالک 16 تصمیمات کمیسیون رفع تداخل

 هکتار 23269.3 پالک 16 کمیسیون رفع تداخلاجرای رأی 

واگذاری 

اراضی 

کشاورزی و 

 غیرکشاورزی

 هکتار 46.06 مورد 7 زراعت

 هکتار 32.0246 مورد 4 باغ

 هکتار 140.3269 مورد 162 طرح وابسته به کشاورزی

 هکتار 408.4833 مورد 67 های غیرکشاورزیتوسعه اراضی به طرح

 هکتار 1319.211 مورد 134 فروش

 هکتار 1035.057 - - تخصیص اراضی
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 1396امور اراضي در سال  کاربری  عملکرد:  44 شماره جدولادامه 

 

 

 

 : 96فعالیتهای شاخص اموراراضي در سال 

  میلیارد ریال ، 23میلیارد ریال و اجاره به میزان   184وصول عواید فروش به میزان 

  هکتار ، 23269کمیسیون رفع تداخل  به میزان  اخذ تصمیم  در 

 هکتار  480.4های غیر کشاورزی به میزان  ضی جهت طرحاواگذاری ار 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 واحد  مقدار  واحد  مقدار  توضیح عنوان

نظارت اراضی 

 واگذاری

 هکتار 28146.25 مورد 1991 نظارت بر اراضی واگذار شده

 هکتار 910.8155 مورد 283 تمدید مهلت -رأی هیأت نظارت 

 هکتار 1018.228 مورد 90 فسخ و استرداد -رأی هیأت نظارت 

 - - فقره 93 دیوان عدالت اداری / بدوی -اعتراض به مراجع قضایی 

 - - فقره 35 دیوان عدالت اداری / تجدید نظر -اعتراض به مراجع قضایی 

 - - فقره 156 بدوی دادگاه عمومی محل ملک / -اعتراض به مراجع قضایی 

 - - فقره 89 دادگاه عمومی محل ملک / تجدید نظر -اعتراض به مراجع قضایی 

 - - مورد 30 نقض رأی هیأت نظارت -رأی صادره از مراجع قضایی 

 - - مورد 38 تأیید رأی هیأت نظارت -رأی صادره از مراجع قضایی 

 هکتار 210.4 مورد 9 تعیین تکلیف اراضی احیاء نشده )لغو قرارداد(

 هکتار 19 مورد 4 خلع ید

 هکتار 449 مورد 40 خلع ید اجرا نشده 

 - - مورد 158 تمدید قرارداد اجاره 
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 :یکشاورز جیترومدیریت هماهنگي 

 مفهوم ترویج:

ترویج کشاورزی به عنوان یک نظام آموزشی خارج از مدرسه، یکری از ابزارهرای توسرعه کشراورزی     

مبین یک جریان دایمری تغییرر و تحرول در منراطق  ترویجاست که بر سرمایه های انسانی تکیه دارد. 

ترویج نوعی مداخله گری ارتباطی حرفره  .باشداز آن همواره در حال تغییر می تفسیرکه  استروستایی 

وسیله یک نهاد برای ایجاد تغییرات داوطلبانه در رفتار با فرض داشتن منافع جمعری و یرا ه ای است که ب

 اجتماعی بنا می شود.

 اهداف کلي:

   توسعه منابع انسانی بخ  کشاورزی از طریق توانمند سازی بهره برداران و شبکه عاملین بخ 

 یج تکنولوژی های مناسب با رویکردهای مشارکتی بر اساس دان  بومی و یافته های توسعه و ترو

 تحقیقاتی در تعاملی نظام مند بین تحقیقات، آموزش، ترویج و بهره برداران  

  اعمال سیاست ها و اهداف ملی و استانی همسو با سایر واحدهای سازمانی در راستای تحقق

 ی توسعه کشاورزی کشورها اهداف سند چشم انداز و برنامه 

 اهداف اختصاصي:

  ساماندهی نظام دان  و اطالعات کشاورزی 

    گسترش پوش  خدمات رسانی به بهره داران بخ  کشاورزی از طریق رهیافت هرای مشرارکتی و

 خصوصی سازی

    ارتقاء دان  و اطالعات بهره برداران بخ  کشاورزی در خصوص نحوه مدیریت فرآیندهای مختلرف

 و پس از آنتولید 
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    شکل دهی به نگرش های بهره برداران برای بهره گیری از تکنولوژی هرای مناسرب در فرآینردهای

 تولید و پس از آن

   ا استفاده از تلفیق مؤثر علوم و یافته های نروین ب  ارتقاء مهارت های عملی و حرفه ای بهره برداران

 تحقیقاتی با دان  بومی مفید رایج در منطقه

   بهره برداران به مدیران ماهر تولید از طریق یادگیری حاصل از عمل و توسعه مهرارت هرا و  تبدیل

 ظرفیت های تصمیم گیری

 عنوان مخاطبان خاص با توجه به شرایط فرهنگیه توانمندسازی زنان روستایی ب 

  توانمند سازی عاملین شبکه ترویج در سطوح مختلف سازمانی و عملیاتی 

 کاه  هزینره هرا و افرزای  درآمرد در فرآینرد بهرره و د محصوالت کشاورزیارتقاء میانگین تولی  

 برداری و تولید

 تحقق افزای  تولید توأم با پایداری و حفظ منابع پایه و سالمت غذا 

 مدیریت هماهنگي ترویج کشاورزی اهم وظایف ادارات و واحدهای تابعه 

 اداره ترویج کشاورزی و منابع طبیعي  -1

  ترویجی با همکاری واحدهای سازمانی ذیربط –تعیین نیازهای آموزشی  

  اجرای کارگاه ها و کالس های ترویجی کوتاه مدت 

 هرا، جشرنواره هرای  اجرای گردهمایی ها، بازدیدهای ترویجری، برگرزاری مسرابقات و نمایشرگاه

 ترویجی، انتخاب و تجلیل از نمونه های بخ  کشاورزی و ...

 قاتیای تحقیقاتی به بهره برداران در تعامل با مراکز تحقانتقال یافته ه 

 ترویجی با مشارکت سایر واحدهای سازمانی  -تهیه طرح های آموزشی 

 و سایت های ترویجی  یبرنامه ریزی و نظارت در جهت اجرای طرح های الگوی 
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 جرارب برنامه ریزی و نظارت در جهت ایجاد کرانون هرای یرادگیری در راسرتای بهرره گیرری از ت

 کشاورزان موفق و خبره برای آموزش سایر بهره برداران

  تشکیل همای  های علمی و تخصصی 

  تطبیقی -اجرای طرح های تحقیقی ترویجی و تحقیقی –انجام مطالعات تطبیقی و مقایسه ای 

  حمایت از گسترش ترویج خصوصی 

 شبکه ترویج:  و تجهیز  اداره پشتیباني -2

 التحصیالن دانشگاهی )مشمول( در رشته های مرتبط با بخ  کشراورزی، کارگیری فارغ ه جذب و ب

 ها  دامی و منابع طبیعی به عنوان سربازان سازندگی و اعزام آنان به مراکز جهاد کشاورزی در شهرستان

 هاه عنوان مددکاران ترویج در روستاشناسایی، تربیت و انتخاب کشاورزان و دامداران پیشرو ب 

 های آموزشی ضمن خدمت ویژه کارکنان و پرسنل ترویج و پیگیری اجررای آنهرا  برنامه ریزی دوره

 کشاورزی استان آموزش تحقیقات و از طریق مرکز

 و تجهیز مراکز جهاد کشاورزی در سطح استان به عنوان پایگاه اصلی شبکه ترویج  تعمیر 

 که ترویجبرنامه ریزی جهت توسعه ارتباطات و تقویت و ارتقای تعامل بین عناصر شب 

  پیگیری خصوصی سازی در تعامل با سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منرابع طبیعری و هردایت و

 حمایت از شرکت های خدمات مشاوره ای فنی و مهندسی کشاورزی

 اداره آموزش بهره برداران:  -3

 برنامه ریزی دوره های ترویجی مهارتی کشاورزی 

 امه آموزشی دوره های ترویجی مهارتی نظارت بر حسن اجرا، آزمون و صدور گواهین 

  برقراری ارتبا  با سازمان ها و دستگاه های متولی، مرتبط و متقاضی آموزش های بهره بررداران در

 راستای توسعه فعالیت ها و همکاری های آموزشی
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 اداره رسانه های آموزشي:  -4

 تهیه و تولید برنامه های رادیویی و تلویزیونی ویژه بهره برداران  

  ترویجی  -تهیه و تولید فیلم های آموزشی 

  ،تهیه و تولید سایر رسانه های ترویجی مورد نیاز مثل اسالید، نشریه، کتاب، پوستر، اطالعیه، بروشرور

مددکاران ترویجی، آموزشرگران و کارشناسران  ،بسته های آموزشی و ... جهت استفاده کشاورزان، مروجین

 بخ  کشاورزی

  ایجاد بانک اطالعات رسانه های ترویجی و آموزشی 

 واحد امور زنان روستایي و عشایری:  -5

 ترویجی زنان در مناطق روستایی و عشایری -بررسی نیازهای آموزشی 

  برنامه ریزی در زمینه فعالیت های مرتبط با زنان روستایی و عشایری 

  زمینه سازی برای ایجاد و حمایت از تشکل های مردمی ویژه زنان روستایی و عشایری 

  اقرردام در جهررت ترغیررب و تشررویق زنرران روسررتایی و عشررایری برره مشررارکت گسررترده در 

 فعالیت های کشاورزی و اقتصاد خانوار 

 کشراورزی استفاده از تجارب و یافته های حاصله در سایر کشورها در خصوص وضعیت زنان در بخر  

 و مناطق روستایی و عشایری 

 

 

 

 

 

 



-----------------------96آماروعملکرد بخش کشاورزی استان فارس سال    

92 

 

 1396ترویج کشاورزی استان فارس در سالشاخص  یها تی: فعال 45جدول شماره 

 عملکرد واحد عنوان فعالیت

 76270 نفر روز (روزه کی) یجیترو یآموزش  کارگاه  ای کالسبرگزاری 

 21927 نفر روز آموزش های مهارتی ترویجی )فنی و حرفه ای غیر رسمی کشاورزی(

 54635 نفر روز آموزش های ترویجی انفرادی )چهره به چهره(

 10496 نفر روز ترویجی یآموزشی بازدیدها برگزاری

 23317 نفر روز ترویجی امور زنان روستایی و عشایری -دوره های آموزشی 

 2797 عدد صدورگواهینامه پایان دوره آموزش مهارتی ترویجی بهره برداران

 6 مورد برگزاری و همکاری جشنواره 

 4 مورد برگزاری و همکاری نمایشگاه 

 15 مورد همای  –سمینار  –گردهمایی 

 62 مورد انتقال یافته های تحقیقاتی 

 44 مورد برگزاری روز مزرعه

 27 مورد ترویجی –تولید نشریات  و پوستر آموزشی 

 28267 قطعه ترویجی –تولید عکس های آموزشی 

 8751 دقیقه ترویجی –نمای  فیلم های آموزشی 

 620 هکتار ترویجی–باغ های نمایشی 

 1345 هکتار ترویجی-مزارع نمایشی

 40 مرکز تجهیزمراکز جهاد کشاورزی 

 40 مرکز تعمیرمراکز جهاد کشاورزی

 72 نفر انتخاب برترین های بخ  کشاورزی

 2540 دقیقه تولید و پخ  برنامه های رادیویی

 88 برنامه تولید و پخ  برنامه های رادیویی

 810 دقیقه تولید و پخ  برنامه های تلویزیونی

 44 برنامه تولید و پخ  برنامه های تلویزیونی

 14 نفر جذب سربازان سازندگی

 72 مورد راه اندازی صندوق خودجوش اعتبارات خرد زنان روستایی

 2278 تعداد )نفر( )مجوز صادره(طرح ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی 

 153 سایت ایجاد سایت های الگویی و ترویجی )طرح امید( زراعی

 141 سایت ایجاد سایت های الگویی و ترویجی )طرح امید( باغی

 32 سایت ایجاد سایت های الگویی و ترویجی )طرح امید( دامی

 326 سایت ایجاد سایت های الگویی و ترویجی )طرح امید( جمع کل

 8 تعداد ترویجی–طرحهای تحقیقی 

 610 تعداد پهنه بندی اراضی تولیدی )پارسل بندی(

 578 نفر مروج مسئول پهنه 

 14 مورد ارسال پیامک ترویجی

 24500 نفر ارسال پیام ترویجی به بهره برداران بوسیله پیامک 
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 معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی 

 : دفتر مطالعات 

 .استان کشاورزی بخ  مطالعات گروه کار جلسه 10 برگزاری-1

.) کشاورزی نباتی امراض و آفات مخاطرات کاه  و بحران جامع مدیریت مطالعات طرح تهیه پیگیری-2

 .(نباتات حفظ حوزه

 تولیدات معاونت حوزه در کشاورزی سرمازدگی پذیری خطر جامع مدیریت طرح تهیه پیگیری-3

 .(زراعت و باغبانی.) گیاهی

 بخ  در آمادگی و پیشگیری هدف با سرمازدگی ریسک و بندی پهنه پروژه طرح تهیه پیگیری-4

 .(نوین های فناوری) استان کشاورزی

 سازمان توسط شده تهیه دامی امراض و ها بیماری بحران و مخاطرات مدیریت جامع طرح ارسال-5

 .استانی های طرح اخذ و استان دامپزشکی کل اداره به دامپزشکی

 بحران و مخاطرات کشور، مراتع و ها جنگل حریق بحران و مخاطرات مدیریت جامع طرح ارسال-6

 و گرد و بادی فرسای  سیل، زاگرس، در بلو  خشکیدگی مخاطرات  مراتع، و جنگل بیماریهای و آفات

 و استان طبیعی منابع کل اداره به کشور آبخیزداری و مراتع ها، جنگل سازمان توسط شده تهیه غبار

 .استانی های طرح اخذ پیگیری

 سازمان کشاورزی بخ  در خشکسالی کاه  و مدیریت آمادگی، برای عمل برنامه مکاتبه و پیگیری-7

 .وزارت کشاورزی بخ  مخاطرات کاه  و بحران کل اداره در فارس استان کشاورزی جهاد

 12)سازمان نوین آبیاری های پروژه ارزش مهندسی کمیته آموزشی های کارگاه و جلسات در حضور-8

 .(جلسه

 :97 سال های اولویت

)  کشاورزی نباتی امراض و آفات مخاطرات کاه  و بحران جامع مدیریت مطالعات های طرح اتمام-1

) گیاهی تولیدات معاونت حوزه در کشاورزی سرمازدگی پذیری خطر جامع مدیریت ،(نباتات حفظ حوزه

 بخ  در آمادگی و پیشگیری هدف با سرمازدگی ریسک و بندی پهنه پروژه  ،(زراعت و باغبانی

 .کشاورزی بخ  در خشکسالی کاه  و مدیریت و استان کشاورزی
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 و استان دامپزشکی کل اداره دامی امراض و ها بیماری بحران و مخاطرات مدیریت جامع های طرح بررسی-2

 جنگل بیماریهای و آفات بحران و مخاطرات کشور، مراتع و ها جنگل حریق بحران و مخاطرات مدیریت جامع

 طبیعی منابع کل اداره غبار و گرد و بادی فرسای  سیل، زاگرس، در بلو  خشکیدگی مخاطرات  مراتع، و

 .استان

 : کشاورزی شورای دبیرخانه شده انجام اقدامات

 و تنظیم جلسات، تشکیل زمان تعیین پیگیری.)استان کشاورزی شورای جلسه 5 برگزاری و هماهنگی -1

 ...و جلسات کار دستور پاورپوینت نمودن آماده پیگیری کشاورزی، شورای دعوتنامه ارسال

 .مصوبه 32: مصوبات تعداد-2

 .مصوبه 28:  شده اجرا مصوبات -3

 .مصوبه 4:  پیگیری حال در مصوبات تعداد -4

 :کشاورزی شورای مصوبات اجرایی اقدامات های دستاورد و نتایج

 ها روستا ی توسعه و ها تشکل سازی توانمند 

 استان سطح در ای قرنطینه آفات با مبارزه جهت الزم اعتبار تامین 

 با کشاورزی آب کمبود خصوص در موجود مشکالت رفع و کشاورزی آب از بهروری ارتقاء راستای در 

 .هوشمند های کنتور اجرای

  نوین آبیاری اجرای با مزارع در آب از وری بهره افزای . 

 موجود های پتانسیل از استفاده با باغبانی بخ  در تجاری ارقام نخیالت توسعه. 

 ها بیماری و آفات ای بیمه پوش  برای الزم های راهکار ایجاد. 

 خصوصی بخ  و تولید های تعاونی های شرکت از استفاده با کشاورزی بخ   توسعه به کمک. 

 پرندگان حاد وانزایلآنف بیماری از پیشگیری برای خصوصی بخ  و دولتی های دستگاه آمادگی. 

 بخ  اهداف راستای در کشاورزی بخ  گذاری سرمایه از حمایت های صندوق های ظرفیت از استفاده 

 .استان کشاورزی

 الزم تسهیالت گرفتن نظر در با استان در ها گلخانه توسعه برای عملی راهکار ارائه. 

 استان سطح در فنی و بهداشتی نظر از دام های کشتارگاه اصالح. 

 تولید و سوخت های هزینه کاه  جهت ها مرغداری به رسانی گاز تسهیل. 
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 استان در تسهیالتی و فنی های راهکار گرفتن نظر در با دارویی گیاهان تولیدات رونق. 

 حوزه برنامه ریزی : 

 فصل و حل بر مبنی اسالمی شورای مجلس نمایندگان مورد مکاتبات 19 پاسخ پیگیری و تنظیم -1

 کشاورزی بخ  با مرتبط های فعالیت پیشبرد و رجوع ارباب تکریم هدف با برداران بهره مشکالت

 با باغی منتخب محصول ش  بازار و تولید  کتابچه تنظیم و مطالب بررسی جلسات منظم برگزاری -2

  ریزی برنامه منظور به( نرگس گل ، محمدی گل ، داروئی ،گیاهان ،کنار ،زعفران خرما) کارشناسان حضور

 .بخ  بالقوه توان از استفاده هدف با  مستعد شهرستانهای در وتوسعه  ترویج

 با شهرستانها کشاورزی توسعه سند تنظیم چگونگی و مطالب بررسی کارشناسی جلسات برگزاری -3

 اشتغال ایجاد و تولید افزای  ، شهرستانها بالقوه استعدادهای رساندن فعلیت به هدف

 جهت حضوری غیر دوره 8 و حضوری دوره 4 تعداد به آموزشی های دوره اجرای وپیگیری سنجی نیاز-4

 روز مسائل به آشنایی و کارشناسان علمی سطح ارتقاء

   14   صورت ماهانه و به سازمان های معاونت و ها مدیریت از کاری مهم  اولویت  87  اخذ  پیگیری-5

 و ضعف نقا  بررسی و سازمان اهداف تحقق ، عملکرد پای  منظور به  شهرستانی برش دارای اولویت

 ها به صورت سه ماهه فعالیت اجرای قوت

 منظور به 96 سال مختلف های مناسبت در ن سازما افتتاح قابل پروژه 173  شناسائی و جمع بندی-6

  کشاورزی بخ  توسعه در شده انجام ی ها فعالیت انعکاس

 شدن اجرایی منظور به معاونت حوزه  در کار محیط  آراستگی نظام های برنامه اجرای پیگیری-7

 اراستگی نظام دستورالعمل

 هدف با گزارش 50 تعداد به ریزی برنامه معاونت حوزه ادارات و مدیریتها  هفتگی گزارشات تدوین-8

  سازمان محترم ریاست به انعکاس و نیازها و چالشها ، مشکالت بررسی

 و اداری عالی شورای 1127128 شماره نامه تصویب موضوع شهروندی حقوق به مربو  امور پیگیری-9

 هدایت جهت(  کشور استخدامی و اداری سازمان 1538588 شماره بخشنامه) خدمت میز دستورالعمل

 کشاورزی بخ  در گذاری سرمایه های زمینه معرفی و گذاری سرمایه

 زیر و فعالیتها تفکیک به 1397 سال برای مقاومتی اقتصاد های پروژه شهرستانی برش و برنامه تهیه-10

  سال طول در اهداف تحقق منظورپیگیری به شهرستانی برش وتهیه مدون ریزی برنامه هدف با  ها پروژه
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 ها عملکرد سازی مستند هدف با 95کتاب برنامه و عملکرد اقتصاد مقاومتی  سال  انتشار و تدوین -11

 و همکاران کلیه برای جلسه 12 تعداد به سازمان مقاومتی اقتصاد ستاد کارشناسی جلسات برگزاری -12

 همکاران آموزش و اطالعات افزای  هدف با ستادی مدیریتهای و ها معاونت در مقاومتی اقتصاد رابطین

 آن ارسال و کنون تا گزارش 11 تعداد به منظم بصورت 1396 سال مقاومتی اقتصاد ماهیانه گزارش تهیه-13

 به توجه با استان مقاومتی اقتصاد فرماندهی ستاد دبیر بعنوان استان ریزی برنامه و مدیریت سازمان به

 ریزی برنامه و مدیریت سازمان به گزارشات ارائه و تنظیم در ستاد آن مصوبات

 آن کردن بروز و سانپا سامانه در شهرستان تفکیک به مقاومتی اقتصاد های پروژه کلیه اطالعات ورود-14

 به اطالعات ورود در مقاومتی اقتصاد فرماندهی ستاد مصوبه به توجه با فیزیکی پیشرفت با ماهیانه بصورت

 سامانه

 شورای ذیل کارگروههای گزارشات تهیه منظور به استان ریزی برنامه شورای سامانه در فعال حضور-15

 استان ریزی برنامه شورای جلسات در حضور جهت سازمان محترم ریاست به آن ارایه و ریزی برنامه

 ارزشیابی انجام هدف با اداری امور مدیریت به ان ارسال و معاونت کارکنان ارزشیابی امور پیگیری-16

  همکاران سالیانه

 کشاورزان به رسانی اطالع هدف با سازمان عمومی روابط به معاونت حوزه اخبار وارسال تهیه ، پیگیری-17

 هدف جامعه سایر و

 اداری امور مدیریت به معاونت های نمونه معرفی و نمونه کارمندان امور پیگیری-18
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  اداره آمار و فناوری اطالعات 

با تالش وجدیت مجموعه همکاران درحوزه اداره آمار ودرتعامل با همکاران ستادی )واحدهای تخصصی   

ویژه همکاران مسئول پهنه ، مسئولین مراکز ومسئولین آمار  به ودستگاههای وابسته(،و درسطح شهرستانها

 به تفکیک بخ  ارائه می گردد : "دست آمده که ذیاله و طرح وبرنامه شهرستان ، توفیقات بسیار خوبی ب

 مدیریت ثبت اطالعات درسامانه جامع پهنه بندی : -1

قطعی، جمع آوری اطالعات و آمار براساس ابالغ ستاد مرکزی آمار وزارت متبوع، مقررگردید که بصورت  

 95درحوزه استانها ازطریق سامانه جامع پهنه بندی انجام شود که البته تجربه اول وتمرین این کار برای سال 

 انجام شد. تفکیک برنامه ها و توفیقات دراین بخ  بشرح ذیل است :

 الف ( ثبت اطالعات و آمار درسامانه : -1

 درسامانه 95راعی، باغی،  آبزی پروری وگلخانه سال ثبت اطالعات و آمار ز برنامه :

ازاطالعات درسامانه ثبت گردید )علیرغم بی تجربه بودن کار و مشکالت سامانه %80: بطورمتوسطعملکرد 

 واینترنت(

اولین استان پهناور درسطح کشور که به این درصد دست یافت ومنجر به اهداء لوح تقدیر از دفتر * توفیقات:

 ت گردیدآمار وزار

 استان اول درثبت اطالعات که منجر به اهداء لوح تقدیرگردید.  5*یکی از    

 بخش کشاورزی در سامانه :  96ب( ثبت اطالعات وآمار سال    -1

در سامانه با مهلت 96ثبت اطالعات کلیه بهره برداران زراعی ، باغی و آبزی پروری وگلخانه سال  برنامه :

 زمانی پایان اسفند 

از اطالعات در سامانه تاپایان اسفند انجام شده است.  با وجود گستردگی شهرستانها این %95ثبت  عملکرد:

کار به نحو احسن پیشرفت فیزیکی داشته و مابقی اطالعات به علت مشکالت دسترسی به بهره برداران 

 امکان ثبت نداشته است. 

 29شهرستان ) انجام ماموریت به 30علیرغم وجود استان پیشرو در ثبت اطالعات در سامانه،  توفیقات :

 شهرستان استان و برگزاری جلسات توجیهی برای همکاران مسئول پهنه(
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 : 95-96اجرای طرح هزینه تولید سال  -2

براساس روال سالهای گذشته این طرح ملی معموال پس از پایان سال زراعی ازطرف مرکز ابالغ وتانیمه های 

 امید. سال آتی به طول می انج

  "برنج"و "سایرمحصوالت ": اجرای طرح آماری هزینه تولید محصوالت زراعی در قالب دو پروژه برنامه

 از سوی دفتر آمارمرکز  13/9/96براساس ابالغ درتاریخ 

 روش انجام کارودستورالعمل یک دوره آموزشی برای سرگروه های آماری شهرستانها وارائه برگزاری عملکرد:

(شهرستانها نسبت 30/10/96وخاتمه طرح 25/9/96موجودوتوجه به زمانبندی اجرای طرح )شروع طرح های 

آبادی نمونه اقدام و متعاقب آن اطالعات جمع آوری شده درنرم  621پرسشنامه درقالب 1079به تکمیل تعداد 

به تهران 23/12/96افزارمربوطه ثبت و پس از بازبینی نهایی توسط کارشناسان ستادی استان در تاریخ 

 ارسال گردید.

انجامید که با درسنوات گذشته نهایی شدن و ارسال اطالعات حداقل تاخردادماه سال بعد بطور می  توفیقات :

ارسال اطالعات به مرکز قبل از پایان سال محقق که این خود یکی از توفیقات  96تالش همکاران درسال 

 حاصله می باشد . 

 :96آماری در سال مسـتند سـازی تولیدات  -3

محور کلی اقدامات در اداره آمار کاهش زمان انتشار آمار و افزایش دقت، محتوا و کیفیت آمار تولیدی قرار داده 

 شده است. 

  برنامه ها:  

  بخ  کشاورزی و انتشار آن 96جمع آوری اطالعات و آمار سال 

 تهیه و انتشار مجلدات آماری مختلف 

  و انتشار آن 96تهیه و انتشار گزارشهای عملکردی سال 
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 ارائه آمار و اطالعات به مراجعین مختلف 

  نسبت به سال قبل و پر محتوا شدن کتابها  96کاه  زمان انتشار کتابها در سال 

 : عملکرد

 تهیه کتاب آمارنامه کشاورزی 

  کتاب خالصه آمار کشاورزی 

  گزیده آمار بخ  کشاورزی 

  سیمای شهرستانها تهیه کتاب 

  تهیه گزارش عملکرد و توفیقات خاص سازمان 

 تهیه گزارش اهم برنامه ها ،عملکرد و توفیقات 

 تهیه گزارش جایگاه تولیدات کشاورزی استان در مقایسه با سایر استانها 

 تهیه گزارش جایگاه و رتبه تولیدمحصوالت کشاورزی شهرستانهای استان فارس 

 ان )اطالعات فصلی سازمانی سال جاری(تهیه گزارش اجمالی سازم 

 )... تهیه گزارشهای موردی و موضوعی)گزارشهای دولت تدبیر و امید و  

 توفیقات:

   کاه  زمان چاپ از دوسال  96از توفیقات سال جاری کاه  زمان تهیه و چاپ کتابها از جمله آمارنامه(

به یک سال( ، کتاب جایگاه تولیدات کشاورزی استان در مقایسه با سایر استانها وجایگاه و رتبه 

تولیدمحصوالت کشاورزی شهرستانهای استان فارس ؛ چاپ کتابهای جدید در زمینه تهیه گزارش 

 می باشد.  96و توفیقات در سال   عملکرد و توفیقات خاص سازمان وتهیه گزارش اهم برنامه ها ،عملکرد
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  مجوزها و ها صدورپروانهمدیریت: 

،  زراعت ، شیالت ، طیور ،اموردام مختلف  در زیر بخ  هایصدور مجوزها وپروانه ها سازمان   

باشد.  این بخ  میهای  ز مهمترین فعالیتاسیون امکانیز، حفظ نباتات و صنایع کشاورزی،  باغبانی

و مطالعات انجام گرفته توسط های سازمانی راهبردو دراستای اجرای سیاست ها صدور این پروانه ها 

نامه های مدون شامل نوع فعالیت هر بخ  به انضمام ظرفیت هر  واحدهای اجرائی ذیربط در قالب

 دکنندهیتول یواحدها یصدور مجوزهادسته شامل:  2در فعالیت و توزیع مکانی و زمانی مربوطه

 ی انجام می شود، ارائه دهنده خدمات کشاورز یواحدها یصدور مجوزهای و نیزمحصوالت کشاورز

 :مجوزهای واحدهای تولیدی -1

 ، تولید گلخانه ای سبزی و صیفی ، دامداری های کوچک روستایی ، دامداری و مرغداری صنعتی  

صنایع تبدیلی و تکمیلی  ،آبزی پروری ،قارچهای خوراکی داروئی و پرورش گل و گیاهان زینتی،

کارخانه و   نوغانداری )پرورش کرم ابریشم( ، زنبورداری )پرورش زنبور عسل( ،محصوالت کشاورزی

 .تولید خوراک دام ،طیور وآبزیان

 مجوزهای واحدهای خدماتي -2

، ی تحت فشارآبیار های طراحان و مجریان طرح، باغات مزارع، مشاورین دامداریها، و مدیران فنی  

، شرکتها و اورزیرکش تعمیرگاه های ماشین های، های گیاهپزشکی کلینیک، فروشندگان سموم

کشتارگاه دام  و میادین عرضه دام، آوری شیر مراکز جمع،  کشاورزی مکانیزاسیونخدمات واحدهای 

 .رو طیو
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 96بخش صدور پروانه ها و مجوزها در سال  عملکردیآمار اطالعات و 

که در قالب شاخصهای قابل ارزیابی در بخ  صدور پروانه ها و مجوزهای   برنامه هاییمجموع  

مد نظر بوده است منجر به دستاوردهایی گردیده که اطالعات و آمار  96کشاورزی استان برای سال 

 عملکرد ی در قالب جداول ذیل ارائه می شود:

 1396سال  درنوع مجوز کیتفکعملکرد صدور پروانه ها و مجوزها به :  46 شماره جدول

 تعداد نوع مجوز عنوان فعالیت

 تولیدات دامی

 329 موافقت اصولی

 93 تاسیس

 780 بهره برداری

 515 سایر

 3578 تعداد دریافت درخواست 

 تولیدات گیاهی

 52 موافقت اصولی

 59 تاسیس

 44 بهره برداری

 120 سایر

 665 تعداد دریافت درخواست 

 صنایع کشاورزی

 932 موافقت اصولی

 168 تاسیس

 104 بهره برداری

 188 سایر

 2141 تعداد دریافت درخواست 

 کل

 1313 جمع تعداد موافقت اصولی

 320 جمع تعدادتاسیس

 928 جمع تعدادبهره برداری

 823 جمع تعدادسایر

 6384 جمع تعداد دریافت درخواست 
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 :96مجوزها در سال فعالیتهای شاخص صدور 

صدورمجوزدرحوزه های تولیدات دامی ،شیالت وابزیان ،تولیدات گیاهی ، صنایع کشاورزی با 

 تعدادکل            

 فقره1313موافقت اولیه :                                     

 فقره  320تاسیس :                                            

 فقره928بهره برداری :                                       

 فقره 823سایر:                                                   

تن وبسته بندی گوشت ولبنیات وخشکبار وغیره به ظرفیت 46450صدورمجوزسردخانه به ظرفیت 

 تن 1871226

 1111235فقره به ظرفیت 703صدورمجوزپروانه دامداری 

 قطعه     1060600فقره به ظرفیت            17صدورمجوزطیور    

 تن    0فقره به ظرفیت        0صدورمجوز پرورش ماهی  

  287040فقره به مساحت   37گلها وگیاهان زینتی وگلخانه سبزی وصیفی ،صدورمجوزپروانه گلخانه 

 مترمربع 
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 بحران تیریمد: 
 

های دولتی، غیردولتی و  عملکرد و اقدامات اجرائی است که توسط دستگاه ریزی،فرآیند برنامه

عمومی پیرامون شناخت وکاه  سطح مخاطرات )مدیریت خطرپذیری( و مدیریت عملیات مقابله و 

پذیرد. در این فرآیند با مشاهده دیده )مدیریت بحران( صورت میبازسازی و بازتوانی منطقه آسیب

صورت یکپارچه، شود بهو تحلیل آنها و منابع اطالعاتی در دسترس تالش می پی  نشانگرها و تجزیه

جامع و هماهنگ با استفاده از ابزارهای موجود از بحرانها پیشگیری نموده یا درصورت بروز آنها با 

آمادگی الزم در جهت کاه  خسارات جانی و مالی به مقابله سریع پرداخته تا شرایط به وضعیت 

 .عادی بازگردد

 مدیریت بحران شامل چهار مرحله به شرح زیر است:

پیشگیری : مجموعه اقداماتی است که با هدف جلوگیری از وقوع حوادث و یا کاه  آثار  -الف 

زیانبار آن، سطح خطرپذیری جامعه را ارزیابی نموده و با مطالعات و اقدامات الزم سطح آن را تا حد 

 دهد.قابل قبول کاه  می

است که توانایی جامعه را در انجام مراحل مختلف مدیریت بحران مجموعه اقداماتی آمادگی: -ب 

ریزی، سازماندهی، ایجاد ساختارهای مدیریتی، آوری اطالعات، برنامهدهد که شامل جمعافزای  می

 آموزش، تأمین منابع و امکانات، تمرین و مانور است.

مقابله: انجام اقدامات و ارائه خدمات اضطراری به دنبال وقوع بحران است که با هدف نجات جان  -ج 

شود. عملیات و مال انسانها، تأمین رفاه نسبی برای آنها و جلوگیری از گسترش خسارات انجام می

امنیت، رسانی، هشدار، جست و جو، نجات و امداد، بهداشت، درمان، تأمین مقابله شامل اطالع
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دفع پسماندها، مهار آت ، کنترل مواد خطرناک،  ارتباطات، فوریتهای پزشکی، تدفین وترابری، 

 بط است.یررسانی، برقراری شریانهای حیاتی و سایر خدمات اضطراری ذسوخت

: بازسازی شامل کلیه اقدامات الزم و ضروری پس از وقوع بحران است که توان بخشیبازسازی و  -د 

های توسعه پایدار،  دیده با درنظر گرفتن ویژگیرداندن وضعیت عادی به مناطق آسیببرای بازگ

دیده انجام های مردمی و مسائل فرهنگی، تاریخی، اجتماعی منطقه آسیب ضوابط ایمنی، مشارکت

نیز شامل مجموعه اقداماتی است که جهت بازگرداندن شرایط جسمی، روحی و  توان بخشیگیرد. می

 رسد.دیدگان به حالت طبیعی به انجام میروانی و اجتماعی آسیب

تشکیل و درقالب  94بازتوانی درسال  اداره مدیریت بحران: باهدف پیشگیری ،آمادگی ،مقابله و

زراعت، باغداری، دامداری، آبزیان و طیور( با کارگروه خشکسالی، سرمازدگی و مخاطرات کشاورزی )

 مسئولیت رئیس سازمان جهادکشاورزی درچهارزیرگروه فرعی شامل: 

زیرگروه خشکسالی ،سرمازدگی ،سیل ومخاطرات بخ  کشاورزی بامسئولیت معاون تولیدات -الف

 گیاهی

 زیرگروه مبارزه باآفات وامراض گیاهی بامسئولیت مدیرحفظ نباتات-ب

 امراض دامی بامسئولیت اداره کل دامپزشکی ومشارکت امورعشایر و وه مبارزه بابیماری هازیرگر-ج

 زیرگروه منابع طبیعی ،جنگلها وآبخیزداری بامسئولیت اداره کل منابع طبیعی-د

وتصمیم  ها براساس دستورالعمل تشکیل وشرح وظایف نسبت به تشکیل جلسات وپیشنهاد زیرگروه

در آخر  ت تصویب درکارگروه به ریاست سازمان مطرح، بررسی ومصوب ونتایج جه گیری اقدام و

اجرا ابالغ می گردد. درهمین راستا درهرشهرستان یک نفرکارشناس به عنوان رابط مدیریت برای 

 انجام می دهد. بحران انتساب وپیگیری امورمحوله را
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 96بخش مدیریت بحران در سال  عملکردیآمار اطالعات و 

های قابل ارزیابی در بخ  مدیریت بحران استان برای سال  برنامه هایی که در قالب شاخصمجموع     

که اطالعات و آمار عملکرد ی در قالب جداول  دگردمی مد نظر بوده است منجر به دستاوردهایی  96

 ذیل ارائه می شود:

 93-96 های درسال یبخش کشاورزیرخسارت انواع مخاطرات ز تیع: وض 47شماره  جدول

 )میلیون ریال(
 96 95 94  93  مخاطره/سال

 43627701 7708200 29728000 1767749 خشکسالی

 سرمازدگی ویخبندان وبرف
3427684 

 7687562 
5121047 

 4887631  سیل،طوفان،تگرگ

 48748748 20283393 29728000 5195433 جمع

 

 93-96 های درسال یعملکردکارگروه مخاطرات بخش کشاورز:  48 شماره جدول

 96 95 94  93  عملکردکارگروه

 8 9 9 8 تعدادجلسات

 42 36 36 32 تعدادمصوبات

تعدادمصوبات 

 اجراشده

30 31 28 22 

 

 93-96 های درسال محصوالت تحت پوشش( ي)پرداخت غرامت خشکسالمهیعملکردصندوق ب:  49 شماره جدول

 96 95 94  93  عملکردصندوق بیمه

 708404 1100000 1070000 658288 )میلیون ریال(میزان خسارت    

 611404 850000 1070000 658288 میلیون ریال(میزان پرداخت غرامت)
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 93-96 های درسال يجیوترو يآموزش یها تیاولو یاجرا تیوضع:  50 شماره جدول

وضعیت اجرای اولویت 

 های آموزشی
 93  94 95 96 

 388 88 194 156 تعداددوره

 16291 4400 4285 4182 نفر

 31253 4400 4285 4182 نفرروز

 

 

 فعالیت های شاخص مدیریت بحران:-

افزای  سطح آگاهی بهره برداران نسبت به پیشگیری ازوقوع بحرانهای احتمالی ازطریق برگزاری -1

 96نفرروزدرسال  31253دوره درشهرستانها باهمکاری مدیریت ترویج ومرکزآموزش  به تعداد  388

 برگزاری جلسات مستمر جهت مواردزیر-2

 برگزاری جلسات کارگروه های فرعی بمنظور کاه  مخاطرات احتمالی-الف

 معیشت بهره برداران خسارت دیده درحوزه آبخورسددرودزن وسایرمناطق بحرانیکمیته -ب

ه برداران سازگاری باکم آبی وپیامدهای کمبودآب ازطریق توانمندسازی بهر کمیته -ج

 درتولیدمحصوالت کشاورزی وشرب درکلیه زیربخ  های کشاورزی

منظور ه ساماندهی وارتقاء جایگاه اداره مدیریت بحران سازمان وهمچنین رابطین درشهرستانها ب-3

 مدیریت بحران های احتمالی

طراحی، یکسان سازی وساماندهی فرمت های تهیه خسارت واردشده به کلیه زیربخ  ها به  -4

 کیک عامل خطرتف
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  سرمایه گذاری: مدیریت 
 

به وجود عوامل  تیو با عنا یگذاران بخ  کشاورز هیکنندگان و سرما دیاز تول تیحمابه منظور     

که عالوه بر  ردیخصوص با فعاالن بخ  صورت پذ نیحداکثر مساعدت در ا الزم است دیدر تول سکیر

امور  تیریمد ،شهرستان ها  یو جهاد کشاورز یستاد یتوسط واحد ها یریگیمقدمات در دست پ

 یخود را در راستا یتینق  حما یسازمان جهاد کشاورز یبخ  ها ریهمگام با سا یگذار هیسرما

و  نیمساعدت ها به منظور تام نی.ادینما یم فایاز طرح ها ا یو بهره بردار یگذار هیتوسعه سرما

 هیو جذب سرما دیرفع موانع تول د،یمطالبات سر رس دیتمد ،یالتیاعم از تسه ازیمنابع مورد ن صیتخص

 فیباشد که شرح وظا یم یو حفظ اشتغال به صورت عمده در دست اجراء و خدمات رسان جادیها و ا

 گردد. یارائه م لیدر ذ لیبه تفض تیریمد نیا

 : فیوظا شرح

 نیو تدو یمختلف بخ  کشاورز یبخ  ها ریز یگذار هیسرما یها نهیفرصت ها در زم ییشناسا 

گذاران  هیو ارائه به سرما یمرتبط و اطالع رسان یستاد یواحدها یاطالعات مرتبط با آنها با هماهنگ

 یدربخ  کشاورز یردولتیغ یگذار هیسرما تیجهت جذب وهدا یساز نهیو زم یبخ  کشاورز

 ها وامکانات مربوطه  نهیزم آوردنوفراهم 

 سازمان منطبق با قانون برنامه  ییاجرا یمصوب ارائه شده توسط واحد ها یبرنامه ها یبر اجرا نظارت

برابر  یمل ،یاستان یها تیالو نییطرح ها با برنامه و تع نیعناو قیو تطب انهیپنج ساله و بودجه سال یها

 و اشتغال دیو اسناد تول یالتینامه ها و مقررات تسه نییبا آ

 و  یو امرور اقتصراد یزیرمعاونت برنامه ر ژهیبه و یمرتبط با منابع اعتبار یالزم با دفاتر مرکز یهماهنگ

  یمل یها فیمنابع از محل رد زیدر خصوص تجه یوزارت جهاد کشاورز یاداره کل دفتر امور اقتصاد
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 ریعامرل و سرا یو بانرک هرا یماننرد اسرتاندار یبررون سرازمان یهرا و تعامل با دسرتگاه یهماهنگ 

 یجلسات و مراجعره حضرور یدر قالب برگزارمالی و جذب منابع  نیخصوص تامدر  بطمرت یدستگاهها

 جهیو مکاتبه تا حصول نت

 بره منظرور  یها و ادارات مرتبط با بخر  کشراورز تیریبا معاونت ها، ادارات کل، مد یو هماهنگ تعامل

بخر   یگرذار هیموارد مربو  بره توسرعه سررما ریبا اسناد توسعه اشتغال و سا یگذار هیانطباق سرما

 استان یلیتبد عیو صنا یکشاورز

 موانع و معضالت امر سرمایه گذاری و ارائه راهکار و تعامل الزم جهت رفع این موانع برا دسرتگاه بررسی 

مسرائل  یمتناسب با منابع به منظرور بررسر یکارشناس یجلسات و کارگروه ها یمربوطه و برگزار یها

 یبرگرزارطررح هرا و  بیاعم از مسائل و مشکالت و تصرو یدر بخ  کشاورز یگذار هیمربو  به سرما

 یعامل و استاندار یگذاران بخ  با بانک ها هیکنندگان وسرما دیجلسات رفع مشکالت تول

 ربطیذ یبه واحد ها یبانک التیتسه ییاجرا یدستورالعمل ها ابالغ 

 دستورالعمل ها بره طررح  نامه هاو  نیی)سود و کارمزد( در چهار چوب آارانهی صیو تخص نیتام یریگیپ

 ارانهیمصوب و مشمول  یالتیتسه یها

 اطالعات ارائه شرده  یجذب و بررس تهیجلسات کم یپرداخت شده با برگزار التیو کنترل تسه یبررس

 التیجذب تسه یدر خصوص اثر بخش یستاد یواحد ها ندهینما یاز سو

 و جهراد  یسرتاد یبا واحد ها یعامل و هماهنگ یاطالعات جذب اخذ شده از بانک ها یریگیو پ کنترل

  طیافراد واجد شرا ینیگزیجا یشهرستان ها برا یکشاورز

 تیریو ارائه گزارشات مرتبط با امور محوله مد میو  تنظ تهیه 

 فیتحقق اهداف و وظا یبرا یدر جلسات  درون و برون سازمان شرکت 
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 و  دیرو رفع موانرع تول یگذار هیسرما دیجد یفرصت ها جادیا یگذاران بخ  برا هیبه سرما ییپاسخگو

 یگذار هیسرما

 

 :96سرمایه گذاری در سال  مدیریت عملکردیآمار اطالعات و 

 96مجموع برنامه هایی که در قالب شاخصهای قابل ارزیابی در بخ  سرمایه گذاری سازمان برای سرال 

قالرب جرداول ذیرل  ی درآمرارعملکردمد نظر بوده است منجر به دستاوردهایی گردیده که اطالعات و 

 ارائه می شود:
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96:  عملکرد اعتبارات سال15جدول شماره  

 محل اعتباری

 96عملکرد سال 

 پرداختی ) میلیون ریال ( معرفی ) میلیون ریال (

 مبلغ تعداد مبلغ تعداد

 1182 7 3690 39 کمک های فنی و اعتباری

 توسعه ملیصندوق 

 96و95
4651 13285228 228 1408133 

 خط اعتبار مکانیزاسیون

96 
1709 1130644 838 636073 

 96و  95رونق تولید 

 
410 3502960 84 636390 

 1016229 1536 1030397 1451 آبیاری تحت فشار

   1815462 436 اشتغال پایدار روستایی و فراگیر

 99930 20 743370 69 سایر

 19112187 73332 19112187 73332 مستقیم بانکها پرداخت

 22976768 76038 40623938 82097 جمع نهایی
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 * مطالبات سررسید شده ) امهال(   میلیون ریال

 هزینه امهال مبلغ اصل وام مشمول تمدید تعدادکل تسهیالت مشمول تمدید)فقره( سال اعتباری

1395 105581 16220588 7053489 

1396 220 72958 22795 

قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور به بانک های عامل  33الزم به ذکر است دستورالعمل اجرایی بند ) ( ماده 

 واصل نگردیده است و بانک های عامل اطالعاتی در این خصوص ارائه ننموده اند.

 

بر اساس قوانین بودجه سنواتی و یا قانون  اند،نمودههای کشور که به بخ  کشاورزی تسهیالتی پرداخت  کلیه بانک * 

بازپرداخت وامهای اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که دچار خسارت  برنامه ششم توسعه در خصوص تعیین تکلیف 

و سوزی غیرعمدی شده باشند گیر و یا حوادث غیرمترقبه و یا آت های همهخشکسالی یا سرمازدگی یا آفات و بیماری

أیید کارگروهی متشکل از نمایندگان جهادکشاورزی شهرستان، بانک مربو  در شهرستان، صندوق بیمه کشاورزی ت به

قانون  (12ماده )، مشرو  به تأمین بارمالی اضافی از محل اعتبارات رسیده باشند شهرستان و فرمانداری شهرستان

را تعیین تکلیف می  بودجه قانون نشده بینیپی  اعتبارات و 31/02/87تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب

 (33قانون برنامه ششم اشاره نمود.)متن ماده  33نمایند و در این خصوص می توان به بند ) ( ماده 

 96قانون بودجه  16( بند )و( تبصره  95الحاقي قانون بودجه  35*)تبصره 

 سال اعتباری
تعداد کل تسهیالت مشمول 

 تبصره)فقره(

وام مشمول مبلغ اصل 

 تبصره)میلیون ریال(

 بخشودگی سود

 )میلیون ریال( 

1396 59199 5058690 3017279 

 

 

کل کشور  1395قانون اصالح قانون بودجه سال  35آیین نامه اجرایی تبصره  2در راستای اجرای مفاد ماده   *:

بازپرداخت اصل تسهیالت و بخش  کلیه میلیاردریال منو  به  درخصوص بخشودگی سود متعلق به تسهیالت تا یک

تنفیذ  96به سال  96قانون بودجه سال  16می باشد که بر اساس بند واو تبصره  های متعلقه در زمان تسویهالتزاموجه

 گردیده است.
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 *ثبت اطالعات فرصت شغلي در سامانه ملي رصد اشتغال کشور توسط کاربران سامانه ملي رصد در شهرستان

 

 

 

توجه به اسناد باالدستی و اشتغال پی  بینی شده در برنامه های میان و بلند مدت و با توجه به فرصت های با

مستمر مورد موجود دربخ  کشاورزی به منظور تحقق ایجاد اشتغال برای فعاالن این بخ  مراتب به طور 

 پیگیری ،کنترل و نظارت قرار می گیرد.

 :96سرمایه گذاری در سال مدیریتاقدامات شاخص 

میلیون ریال از محل منابع مختلف  3797937طرح به مبلغ  2713در بخ  سرمایه گذاری )تسهیالت( برای    

 : ) بدون منابع داخلی(با معرفی سازمان و توسط بانک ها پرداخت شده است

  میلیون  1182طرح به مبلغ  7( تعداد 95)بودجه  1396های فنی و اعتباری در سال  محل تسهیالت کمکاز

 ریال پرداخت گردیده است .

  1408133طرح به ارزش 228( از محل تسهیالت صندوق توسعه ملی تعداد95-96)بودجه  95در سال 

شیالت و  مکانیزاسیون، دام و طیور، ،زراعت و باغداری میلیون ریال تسهیالت در زیر بخ  های باغبانی،

 صنایع کشاورزی پرداخت شده است .

  دستگاه کمباین ،تراکتور و ادوات دنباله بند به  838از محل خط اعتباری مکانیزاسیون تعداد  96 در سال

دستگاه  41،(میلیون ریال  415679 )دستگاه تراکتور به مبلغ 577میلیون ریال به تفکیک 636073 ارزش

دستگاه  4 ، (میلیون ریال 41728مبلغ  )دستگاه دنباله بند به 215و  (میلیون ریال159305 )کمباین به مبلغ

 نسبت تحقق به مصوب تحقق تعهد سال

1395 5000 9099 182 

1396 10085 11339 4/112 
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 16000و ماشین آالت کششی یک دستگاه به مبلغ  (میلیون ریال 3360مبلغ  )ماشین آالت دام و طیور  به

 میلیون ریال پرداخت شده است.

  میلیون ریال در زیر بخ  های  636390طرح  به مبلغ  84تعداد از محل اعتبارات رونق تولید   96در سال

میلیون  184979طرح  تولیدات گیاهی  به مبلغ  7تولیدات گیاهی،دام و طیور،شیالت و صنایع  به تفکیک  

میلیون ریال  14055طرح  شیالت به مبلغ  3میلیون ریال  ،  287880طرح اموردام به مبلغ  55ریال  و تعداد 

 به مرحله جذب رسیده است. 149476صنایع به مبلغ  طرح 19و 

  میلیون ریال پرداخت   1016229طرح به مبلغ  1536از محل اعتبارات آبیاری تحت فشار تعداد  96در سال

 (4بند ه  ماده  95) از اعتبارات سال گردیده است.

  تسهیالت پرداخت یا بدهی رد ریال میلیا 187/19112از منابع داخلی پرداخت مستقیم بانک ها  96در سال

 تمدید شده است.

منجر به سرمایه  یاد شدهمصادیق ذیل نشان دهنده فعالیت ها و اقدامات خاصی است که با هدایت منابع   

گذاری، کمک به تولید کنندگان و یا رفع مشکالت و موانع و در مجموع توفیقات بخ  تسهیالت گردیده 

 است: 

 ر سامانه ملی رصد اشتغال کشور توسط کاربران سامانه ملی رصد در ثبت اطالعات فرصت  های شغلی د

 فرصت شغلی.  11339شهرستان ها به تعداد

  میلیون  1815462طرح به مبلغ  436از محل اعتبارات اشتغال پایدار روستایی و فراگیر تعداد   96در سال

 66عشایر و مکانیزاسیون به تفکیک  ریال در زیر بخ  های دام و طیور، باغبانی، دامپزشکی، شیالت، صنایع،

 2میلیون ریال، دامپزشکی  570602طرح به مبلغ  264میلیون ریال، باغبانی  409749طرح اموردام به مبلغ 

طرح به مبلغ  75میلیون ریال ، صنایع  24375طرح به مبلغ  5میلیون ریال، شیالت  1950طرح به مبلغ 
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میلیون ریال و  11500طرح به مبلغ  10میلیون ریال، عشایر  52173طرح  12میلیون ریال، طیور  735295

 میلیون ریال  به بانک های عامل معرفی گردیده اند. 9820طرح  به مبلغ  2مکانیزاسیون 

  بهره گیری از سامانه تحت وب تسهیالت بانکی وزارت جهادکشاورزی و ورود اطالعات تسهیالت سرمایه ای

 .و مکانیزاسیون  شیالت تکمیلی،امور دام ، صنایع تبدیلی ودر زیر بخ  های 

   طرح  143جلسه وبررسی  27 تولیددر بخ  های مختلف کشاورزی به تعداد موانع رفع برگزاری جلسات

طرح در بخ  های مختلف با  140مصوبه برای طرح های بررسی شده و تعیین تکلیف مشکالت   150اخذ 

 هماهنگی دستگاه های مرتبط و بانک های عامل که سایر طرح ها در دست پیگیری می باشد.

 داخلی  منابع محل از اعتبارات تامین منظور به عامل بانکهای با ماهیانه برگزاری جلسات 

 جلسه 23 به تعداد ون گلخانه و مکانیزاسی معرفی قابل طرحهای تصویب برای خدمت میز جلسات برگزاری 

طرح مکانیزاسیون به مبلغ  1709میلیون ریال و تصویب  1318068طرح گلخانه به مبلغ  113وتصویب 

 میلیون ریال.1130644

  اصالح الحاقی 35 تبصره  ) موضوع تنفیذ حکم96قانون بودجه سال  16تبصره   "و"پیگیری مصوبه  بند 

 تا تسهیالت سود وبخشودگی بدهکاران معوق های بدهی تکلیف تعیین راستای ( در 96 سال بودجه قانون

به معاون محترم برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد  ریال و ارائه گزارش مستمر عملکرد  میلیارد یک سقف

فقره از بدهکاری های معوق  با سر  59199کشاورزی و کارگروه رفع موانع استان که در این خصوص تا کنون  

میلیارد ریال  توسط بانک های عامل  279/3017میلیارد ریال و سود امهال  69/5058هیالت  جمع مبلغ تس

 تعیین تکلیف گردیده است.

 طرح در زیر بخ  های صنایع کشاورزی،دام  34تدوین فرمت و اطالعات فرصت های سرمایه گذاری به تعداد

گذاری در استان و پیگیری ، تهیه و تدوین و طیور و شیالت  و تنظیم بازار جهت ارائه به متقاضیان سرمایه 
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کتابچه سرمایه گذاری  و هماهنگی  با واحدهای مربوطه و جمع بندی فرمهای خالصه پروژ ه و ارسال آن به 

   دفتر جذب و حمایت سرمایه گذاری استانداری فارس.

  پیگیری اعتبارات طرحهای غیر مشارکتی با عاملیت بانک سینا و پارسیان در دفتر مدیر کل محترم دفتر امور

روستایی استانداری فارس با حضور کارشناسان محترم ستادی سازمان و نهایتا تصویب طرحهای موصوف 

 118600طرح به مبلغ  14اد میلیون ریال و تعد 140480طرح به مبلغ  11جهت معرفی به بانک سینا به تعداد 

 میلیون ریال به بانک پارسیان 

  قانون برنامه    33مذاکره با بانکهای عامل با توجه به بند    ماده 96پیگیری امهال تسهیالت سر رسید سال

میلیون ریال  72958فقره تسهیالت با سر جمع 220پنج ساله ششم توسعه کشور که در این خصوص  تعداد 

میلیون ریال) بانک تجارت و انصار(  پی  بینی که مراتب از طریق مدیر کل محترم  22795با سود امهال 

 مدیریت بحران استانداری فارس و بانک های عامل در حال پیگیری می باشد.

   204پیگیری برای بازدید و نظارت بر طرح های رونق تولید بر اساس دستور العمل نظارت بر  طرح ها به تعداد 

تسهیالت رونق تولید استفاده نموده اند توسط کار گروه استانی و یا شهرستانی بازدید شد، این  که از طرح

صنایع کشاورزی، تولیدات گیاهی ) گلخانه ها ،شرکت های توزیع بذر   طرحها در زمینه های دام و طیور،

   مادری( و شیالت می باشد.

  ذاری در مرکز آموزش بعثت با حضور مسئولین تسهیل در امور سرمایه گدوروزه برگزاری دوره آموزشی

وکارشناسان  طرح وبرنامه مدیریت های ستادی و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ها  و تدریس مباحث 

اعتبارات ومنابع  آموزش مستندات ومدارک مورد نیاز بانکها، آموزشی شامل قوانین ومقررات بانکی ،

 ک کشاورزی وهمکاران مدیریت امور سرمایه گذاری.توسط کارشناسان بان 96تسهیالتی در سال 
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  : مدیریت برنامه و بودجه 

نسبت  "و  "وه بر تامین حقوق پرسنل سازمان از محل بند عال 96در سال : پیگیری اعتبارات هزینه ای سازمان 

 به جذب بخ  سایر اعتبارات در قالب جدول ذیل اقدام گردید 

 تخصیص مصوب منبع سال

96 

 851323 851323 "و"بند 
 290064 290064 سایر

 114592 114592 بازنشستگان
 1255979 1255979 جمع

95 

 743465 743465 "و"بند 
 283460 292365 سایر

 101950 101950 بازنشستگان
 1128875 1137780 جمع

میلیارد ریال از محل اعتبارات تملکی استانی پیگیری  1500بالغ بر  96در سال : سازمان  تملکيپیگیری اعتبارات 

 و در قالب جدول ذیل اقدام گردید 

 درصد تخصیص تخصیص مصوب منبع سال

 38 590334 1555117 اعتبارات تملکی استانی 96

 26 151110 578750 اعتبارات تملکی استانی 95

مجموع اعتبارات ابالغ شده از وزارتخانه در قالب اعتبارات ملی هزینه ای به  ملي:پیگیری اعتبارات هزینه ای 

 قرار جدول ذیل است 

 درصد تخصیص تخصیص مصوب منبع سال

 100 189440 189440 اعتبارات هزینه ای ملی 96

 100 137854 137854 اعتبارات هزینه ای ملی 95

از دیگر منابع اعتباری ، اعتبارات تملکی ملی بوده است که در قالب جدول ذیل  ملي: تملکيپیگیری اعتبارات 

 است 

 درصد تخصیص تخصیص مصوب منبع سال

ملی تملکیاعتبارات  96  4181743 1773623 42 

ملی تملکیاعتبارات  95  766138 516007 67 
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 :وسالمت غذا ستیز طیمحدفتر

پی  بینی شده ،  1404تکلیف تامین امنیت غذایی به لحاظ کیفی در بخ  کشاورزی که در افق     

توسط این دفتر هماهنگ می شود، به طوری که با تعریف مسیرهای خاص در روند تولیدات گیاهی و 

دامی، اهداف تولید محصول سالم و بعضا ارگانیک محقق گردد، ضمن اینکه توجه به سالمت محیط های 

 ولید کشاورزی )به لحاظ مصرف کود ، سم و ....( بطور همه جانبه در دستور کار این دفتر است. ت

 96در سال  وسالمت غذا ستیز طیدفترمح عملکردیآمار اطالعات و 

 96مجموع برنامه هایی که در قالب شاخصهای قابل ارزیابی در دفتر محیط زیست سازمان برای سال    

 مد نظر بوده است منجر به دستاوردهایی گردیده که اطالعات و آمار عملکرد ی در ذیل ارائه می شود:

 96های دفتر محیط زیست و سالمت غذا در سال برنامه 

دار سازمانی با )محصوالت منتخب و اولویت تهیه چارت اجرایی چرخه تولید و پای  محصول سالم (1

ای، گوجه ای، خیار بوتهمحصول سیب زمینی، پیاز، خیار گلخانه 8توجه به مصرف تازه خوری شامل 

 .باشند( ای، سیب درختی، پرتقال میای، گوجه فرنگی بوتهفرنگی گلخانه

مدیریتهای مطالعه و بررسی در خصوص ایجاد زنجیره تولید و بررسی تعامالت بخ  خصوصی با  (2

د کشاورزی فارس و استفاده از ظرفیت و دستگاههای دولتی مرتبط با سازمان جها تخصصی سازمان

شرکت  گیری عملیات اجرایی تولید محصول سبز از جمله شرکت بازرسی وبخ  خصوصی در شکل

 های خصوصی و  انجمن کلینیک های گیاه پزشکی استان فارس.

رویج وآموزش ت ، ری حوزه تدوینذاگ هدف)به منظور کل استاندارد دستگاههایی مانند اداره تعامل با (3

تعیین اولویت ها، خط مشی ، تدوین، ترویج و آموزش یتبیین راهبردها ، )احصا و تدوین استاندارد((

و  سیاست گذاری جهت مشارکت فعاالنه در تدوین استانداردها، های اجرایی تدوین،ترویج و آموزش

در مشارکت در پای  سموم و نیترات (، دانشگاه علوم پزشکی )به منظور مشارکت در جلسات مشورتی
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مشارکت در سامانه مبنا ، (FSMS) امنیت مواد غذایی مشارکت در جلسات، محصوالت خام کشاورزی

((MABNA  ، و همکاری با مجمع ملی سالمت)سازمان جشنواره تعهد و مسئولیت اجتماعی سالمت ،

تفاهم نامه با زنجیره تولید و ، غرفهری ، واگذافروشگاه های مویرگیمیادین و شهرداری)به منظور ایجاد 

 (شرکت های خصوصی در توزیع محصوالت گواهی شده  و...

 96عملکرد دفتر محیط زیست و سالمت غذا در سال 

ها و مراکز خدمات با انتخاب مستقیم دبیر طرح تولید محصول سالم در همه شهرستان 30انتخاب  (1

 سالمت.ها تحت عنوان سفیران مدیران شهرستان

اقدام مشترک پای  محصوالت کشاورزی از نظر نیترات، سموم و فلزات سنگین با دانشگاه علوم  (2

 .نمونه به آزمایشگاه غذا و دارو178ارسال شهرستان و  30پزشکی با امکان ردیابی در 

 74محصوالت ارگانیک در سطح تولید تشکیل کمیته استانی ارگانیک و شناسایی محصوالت مستعد  (3

هکتار و عرضه محصوالت فوق در  2018هکتار و اخذ گواهی محصوالت ارگانیک در سطح هزار 

 نمایشگاه آلمان.

سالمت  امنیت و  پای  سموم و کمیته( 2سازمانی)و برون  کمیته( 1سازمانی) یل کمیته فنی درونتشک (4

 غذا.

 .غذاییی گیاهپزشکی به منظور افزای  ظرفیت امنیت مواد کلینیک ها واحد 95 ساماندهی (5

 .((ICMمورد گواهی تولید محصول سالم  46صدور  (6

محصول با مصرف  8جلد کتاب با عناوین راهبرد جامع تولید محصول گواهی شده)سبز( در  2تالیف  (7

تازه خوری  و تهیه گانت چارت و قرار دادن آن در اولویتهای برنامه سازمان و نیز دستورالعمل اجرایی 

 . ICMبا اخذ گواهی تولید محصول گواهی شده)سبز( 
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در مورد استانداردسازی، تولید محصول سالم و مدیریت  مورد کالس و کارگاه آموزشی 22 برگزاری (8

 .در مرکز تحقیقات و مدیریت و مراکزجهاد کشاورزی شهرستان های مختلف پسماند 

 .درصد 94کاه  آت  سوزی بقایای گیاهی در اراضی کشاورزی به میزان  (9

پایانه سورتینگ و بسته بندی اختصاصی محصول سالم با تجهیزات کامل نرم افزاری و  یکایجاد  (10

 .سخت افزاری از سازمان میادین و واگذاری به بخ  خصوصی

، مورد نیاز استاندارد در بخ  کشاورزی و ارسال آن به اداره کل استاندارد 140احصاء بالغ بر  (11

موضوعات مختلف کشاورزی از جمله  درد استاندارد مور 30مشارکت و عضویت در تدوین و تجدید نظر

  کود، سم، بسته بندی و لیبلینگ و...

   .شاخص ارزیابی محیط زیست و سالمت غذا 148 تهیه (12

 .دستورالعمل مدیریت پسماندهای زراعی، باغی و دامی 3احصاء و ابالغ  (13

( با اداره کل حفاظت برنامه جامع احیای تاالبهای فارس)بختگان و پریشان 2همکاری در تدوین  (14

 محیط زیست 

)توصیف سیستم تامین آب و   (WSP)اجرای دو گام از گامهای دستورالعمل ایمنی آب شرب (15

 شناسایی مخاطرات و رویدادهای مخاطره آمیز و ارزیابی ریسک(

 نمایشگاه پدافند غیرعامل در استانداری و کسب رتبه نخست در بین کلیه دستگاهها 2مشارکت فعال در  (16

 96دفتر محیط زیست و سالمت غذا در سال توفیقات 

جلد کتاب با عناوین راهبرد جامع تولید محصول گواهی شده)سبز( و دستورالعمل اجرایی دو تالیف  .1

 . ICMتولید محصول گواهی شده)سبز( با اخذ گواهی 

 .ی گیاهپزشکی به منظور افزای  ظرفیت امنیت مواد غذاییکلینیک ها واحد 95 ساماندهی .2

 .( (ICMمورد گواهی تولید محصول سالم  46صدور  .3
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 :انساني و منابع تیریتوسعه مدمعاونت 

حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع سازمان جهاد کشاورزی فارس در راستای ارزیابی عملکرد و    

فعالیت های  96اقدامات مدیریت ها و ادارات تابعه و تحقق اولویت های کاری و برنامه عملیاتی در سال 

 ه شده است انجام گرفته در سطح معاونت توسعه و واحدهای زیر مجموعه به شرح زیر در گزارش آورد

در راستای ایجاد هماهنگی و بررسی و کنترل و نظارت بر عملکرد مدیریت ها و ادارات زیر مجموعه 

معاونت توسعه با تشکیل جلسات هماهنگی و شرکت در سایر جلسات برون و درون سازمانی در سال 

جلسه برون  47جلسه  درون سازمانی وتعداد  161جلسه تشکیل گردیده که تعداد  208بی  از   96

 سازمانی بوده است.
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 گزارش عملکرد مدیریت امور مالي

 

96گزارشات بودجه دریافتي  اعتبارات هزینه ای و تملک دارائیهای سرمایه ای  سال : 25جدول شماره   

 شرح عملکرد
 حجم کار

 )هزار ریال(

 217184135 مبلغ  دریافتی از خزانه  استانی هزینه ای ) جاری( 

 77997200 مبلغ  دریافتی از خزانه  استانی تملک دارائیهای سرمایه ای )عمرانی( 

 202839456 مبلغ  دریافتی از وزارتخانه  بابت اعتبارات هزینه ای )جاری ملی( 

 849922200 مبلغ  دریافتی از وزارتخانه بابت اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای) عمرانی ملی(

 786769000 سالمی(  ا) اسناد خزانه دریافتی از وزارتخانه بابت اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای عمرانی مبلغ 

 

96گزارشات پیوستي در خصوص رسیدگي اسناد سال : 35جدول شماره  

 تعداد ندسنوع  مبلغ سند شرح سند

 3914 هزینه شده 597،402،157،778 هزینه های جاری و عمرانی

 230 واخواهی 21،246،597،641 های جاری و عمرانیهزینه 

 

حقوق و دستمزد )سالیانه ( 96گزارش عملکرد سال : 45جدول شماره  

 اضافه کاری  )سالیانه ( کمک های رفاهی تعداد پرسنل نوع استخدام

 62،294،601،592 24،458،140،000 2،319 رسمی و پیمانی

 6،074،067،228 15،065،000،000 230 قرارداد کار مشخص

 19،644،937،930 182،000،000 74 قرارداد طرحی

 101،701،669 32،500،000 4 ابالغی امور اراضی

 88،115،308،419 39،737،640،000 2،627 جمع
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پیمانها و قراردادها                                                                  امور اداره گزارش عملکرد ساالنه-4  

 

 عنوان اقدام

فقره اسناد مناقصه و برگزاری مناقصه مربو  به پروژه های اجرای شبکه فرعی آبیاری و زهکشی، سد  16تهیه 

 خاکی و ایستگاه پمپاژ درخواست شده توسط مدیریت آب و خاک

 جلسه پی  فراخوان مناقصه و یک جلسه پی  فراخوان مزایده و تنظیم صورتجلسات 16در  شرکت

 مورد ارزیابی کیفی جهت انتخاب مشاور طرح های مدیریت آب و خاک و امور اراضی 3برگزاری  

اقصات و اطالع رسانی مناقصات و مزایده فوق از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت، سامانه پایگاه ملی من

 سامانه سازمان بازرسی کشور

مورد خرید خدمات مشاوره و ابالغ به مشاوران منتخب و کارفرما برای طرح های  61تهیه اسناد فرآیند برگزاری 

 مدیریت آب و خاک و امور اراضی

و دو  مناقصه که منجر به انتخاب پیمانکار 16برگزاری جلسات بازگشایی پاکات پیمانکاران شرکت کننده در  

 مورد تجدید مناقصه شده است.

 جلسه با سازمان بازرسی کشور و ارایه توضیحات در مورد مناقصات 7شرکت در 

 کاربر مناقصه و مزایده استانی 10تهیه، تعویض یا تمدید توکن امضای الکترونیک برای تعداد 

 10ی و کاربران شهرستاننفر 90 ت جهتکنترل یا اخذ کد کاربری و رمز ورود به سامانه تدارکات الکترونیکی دول

 نفر کاربران استانی

شرکت در جلسات و دوره های آموزشی مدل تعالی سازمان به عنوان دبیر تیم تامین و اخذ جایزه کیفیت ملی 

 در سطح تقدیر نامه و جلسات شورای هماهنگی مدیران ستادی و اجرایی با ریاست محترم سازمان

 تورالعمل در جهت برگزاری بهتر مناقصات و ارسال به شهرستانهافقره دس 2تهیه و تنظیم 
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زارش عملکرد اداره امور ایثارگرانگ-5  

 حجم  شرح عملکرد موضوع 

 مورد 1 اعزام راوی و خادمین راهیان نور به مناطق جنگی  راهیان نور

دیدارو 

 سرکشی

 مورد 27 دیدار خانواده ایثارگران در طول ایام سال و اهداء هدایا 

 مورد 136 دیدار و سرکشی در دهه مبارک فجر ) در یک روز به اتفاق مسئولین محترم ( 

 جلسات

 مورد  18 برگزاری جلسه کمیسیون ایثارگران  

 مورد 1 اعزام فرماندهان مهندسی جنگ جهاد جهت شرکت در مراسم گردهمایی فرماندهان به تهران 

 مورد 1 جلسه با بنیاد شهید و امور ایثارگران ) موضوع فعالیتهای فرهنگی، زیارتی و....( 

 مورد 1 جلسه با سپاه پاسداران و نواحی مقاومت بسیج در خصوص پیگیری احکام حقوقی شهداء و...

 مورد 2 جلسه با اداره کل امور ایثارگران وزارت در دفتر مرکزی  

 مورد 10 جلسه با کانون سنگر سازان بی سنگر در خصوص چاپ، نشر و ثبت خاطرات دوران دفاع مقدس 

 جلسه نماینده کانون سنگر سازان و کمیسیون ایثارگران  با مرکز پژوهشکده هوا و فضا 

 ) درخصوص فعالیتهای تحقیقات مهندسی جهاد در دوران دفاع مقدس ( 

 مورد 3

 مورد 1 شرکت در جلسه و گردهمایی اعضاء کمیسیون ایثارگران مرکز  

 مورد 2 شرکت در گردهمایی روسای ادارات ایثارگران در ستاد مرکز   

 مراسم

 مورد 1 برگزاری مراسم روز جانباز و تجلیل از جانبازان محترم شاغل در سازمان 

 مورد 1 خرمشهربزرگداشت مراسم روز سوم خرداد سالروز آزادسازی 

 مورد 1 برگزاری مراسم سالروز ورود آزادگان و تجلیل از آزادگان سرافزار سازمان 

 مورد 1 برگزاری مراسم هفته دفاع مقدس و ایجاد نمایشگاه از فعالیتهای جنگ جهاد  

 مورد2 برگزاری مراسم غبار روبی گلزار شهداء 

 مورد 5 شرکت در گردهمایی و مراسم افتتاح فاز اول موزه دفاع مقدس 

 مورد 3 شرکت در مراسم تشیع جنازه جانباز و والدین شهداء 

 مورد 1 برگزاری نمایشگاه از فعالیتهای جنگ جهاد و ایستگاه صلواتی در مدت افتتاح موزه دفاع مقدس 

سایر 

 فعالیت ها

برپایی اردوی زیارتی ویژه خانواده محترم شهداء به مشهد مقدس با همکاری بنیاد شهید و امور 

 ایثارگران استان 

 مورد 1

 مورد1030 ثبت اطالعات ایثارگران در سامانه جامع اطالعات ایثارگران 

 مورد3 پیگیری امور بیمه تکمیلی جانبازان سازمان از طریق بنیاد شهید و امور ایثارگران 

 مورد 12 چاپ زندگینامه و فعالیتهای جنگ جهاد در نشریه پرتو امید )ماهانه (

 مورد 3 چاپ و نشر فعالیتهای جنگ جهاد ) نشریه سنگر سازان بی سنگر ( 

 مورد 1 شهید مصلحیان  96چاپ و نشر اطالعات شهید شاخص سال 

 مورد 500 صدور گواهی جبهه متقاضیان نیروهای مهندسی جنگ جهاد 

 مورد 30 بررسی پرونده حضور درجبهه نیروهای مهندسی جنگ جهاد  وصدور گواهی مجروحیت

 مورد 6 اعطاء وام قرض الحسنه به ایثارگران 
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گزارش عملکرد اداره امور حقوقي  -6  

 

 شرح عملکرد
 تعداد

 )مورد(

 8 دادخواست و ثبت آن در مراجع قضاییتهیه 

 1 تهیه شکایت کیفری و ثبت آن در مراجع قضائی

 4 دادخواست واصله علیه سازمان در مراجع قضایی

 59 دادخواست واصله علیه سازمان در دیوان عدالت اداری

 90 شرکت در جلسات دادگاه

 150 پیگیری پرونده در کالنتری ها ، مراجع قضایی و ...

 210 مشاوره حقوقی و معاضدت قضایی

 130 شرکت در جلسات اداری

 104 بررسی و تایید قراردادها

 16 اخذ سند مالکیت و امالک و مستغالت

 9 پرونده های مختومه ) دعاوی و امالک (

 12 پیگیری تخلیه خانه های سازمانی

 2 تشکیل کارگاه آموزشی رابطین حقوقی شهرستانها

 

(مستند سازیاقدامات اداره حقوقي )ادامه   

شرح 

 عملکرد
 اقدامات انجام شده

حجم 

 عملیات

 )مورد(

مستند سازی 

 امالک فاقد سند

 305 شروع جانمایی و شناسایی امالک فاقد سند 
 305 در صورت تأمین اعتبار  UTMتهیه نقشه و 

 305 تهیه گردش ثبتی امالک 
 158 معرفی نماینده به اداره کل خرانه و اموال دولتی 

 200 اعتبارات هزینه شده و ثبت سادا   اخد تأییدیه
 99  "دال "اخذ گواهی بند 

تک برگ نمودن 

 اسناد دفترچه ای

 

 207 در صورت تأمین اعتبار   UTMتهیه نقشه و 
 207 تهیه گردش ثبتی 

 خرانه و اموال دولتیمعرفی نماینده به اداره کل 

 

175 
 12 اعتبارات هزینه شده و ثبت سادا   اخد تأییدیه
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مار و انفورماتیکآ گزارش عملکرد-  

 شرح عملکرد

 .اعمال دستورالعملهای امنیتی مرکزمدیریت راهبردی افتا وحراست استانداری

 .جهادکشاورزی شهرستان ها اه اندازی ویدیوکنفرانس وارتبا  تصویری ستادمرکزی استان به مدیریتر

ومدیریت سرورهای فیزیکی ومجازی ومدیریت اینترنت کاربران داخلی وکاربران Vcenter راه اندازی نرم افزار

 (VPN connection )خارج ازسازمان

 ICTmaster plan وتشکیل جلسات متعددوجمع آوری اطالعات درجهت تهیه  IT عقدقراردادبامشاور

 ((PRTGنرم افزار) افزارمانیتورینگ سرورهای مجازیراه اندازی نرم 

وجمع آوری اطالعات تخصصی  ،مدیریت ستادی،گروه دان  ودارایی هاICTشرکت درتیمهای تعالی سازمانی

 .به ارزیاب های تعالی سازمانی ICT انفورماتیک وارائه گزارش تیم

 2016ویندوزسرورهابه ارتقاء نرم افزاری وسخت افزاری سیستمهای کاربران وارتقاء 

 24ودرخواست افزای  پهنای بانداز  IBSngومدریت آن بانرم افزار  24Mبه 16ارتقاء پهنای بانداینترنت سازمان از

 1397درسال  32Mیا28به

 .)بصورت ماهانه (واجرای مصوبات جلسات IT )بصورت سه ماهه( وکمیته IT تشکیل جلسات راهبری شورای

 س ،نصب وراه اندازی آن برروی سرورها وسیستم های کاربران استانعقدقراردا آنتی ویرو

عقدقرارداد پشتیبانی نرم افزاری شبکه داخلی، سخت افزاری تعمیر سیستمها وکنترل قراردادهای نرم افزاری 

 سایرواحدها به عنوان ناظرفنی کامپیوتری

هواشناسی ،پهنه  تاالرترویج، لورودهماهنگی وهمکاری درراستای نصب وراه اندازی اپلیکیشن های جدیدا

ورفع عیب وتالش درجهت ارتقاء نرم افزارهای درحال اجرا)کارت شیر،  ...،ویدیوکنفرانس و eceنگار،کارگزینی،

 (...حضورغیاب،اتوماسیون اداری و

آن ویژه شهرستانی وجایگزین  MPLSمکاتبات وپیگیری های متعدد بامخابرات استان درخصوص راه اندازی بستر

 2Mفعلی شهرستان ها باپهنای باند بی  از point to point  بابستر

 .پیگیری رفع موانع وتالش درجهت راه اندازی بخ  فرم سازی نرم افزارپیوند وشرکت درآموزش مجازی مربوطه
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دبیرخانه اداره گزارش عملکرد  -8  
 

 شرح عملکرد
 حجم کار

 )مورد(

 96 مرکز 96جهت مراکز تابعه به تعداد راه اندازی سیستم اتوماسیون 

 8 (کانون بازنشستگان)سازمان ،عقیدتی،کانون جهادگران ،طراحی سربرگ های جدید جهت سازمان 

 60 طراحی سربرگ های جدید جهت شهرستانها

 192 طراحی سربرگ های جدید جهت مراکز تابعه

 96 جمع آوری وطراحی نمونه امضاء روسا مراکز

 1 اندازی سامانه پیگیری نامه ها جهت متقاضیانراه 

 1 پاسخگوئی به سواالت سیستم اتوماسیون در سازمان

 1 پاسخگوئی به سواالت سیستم اتوماسیون جهت شهرستانها

 1 مراجعه حضوری به قسمتهای مختلف سازمان جهت رفع اشکال

 1 اطاق دبیرخانهاجرای نظام آراستگی تغییرات در دکوراسیون و پارتشین بندی 

 1 جابجائی اطاق رئیس دبیرخانه و حضور در کنار بقیه همکاران دبیرخانه

 1 نفر نیرو به قسمتهای دیگر 3اجرای تعدیل نیرو در دبیرخانه انتقال 

 1 برگزاری کالس های آموزشی اتوماسیون جهت قسمتهای مختلف در سازمان

 1 سیستم اتوماسیون جهت سازمان وشهرستانها و مراکزایجاد تغییرات مورد نیاز در چارت سازمانی 

آموزش های   )کلیه پرسنل جهت تسریع در کار و جایگزینیبرگزاری کالسهای آموزشی جهت پرسنل دبیرخانه 

 الزم را دریافت نمودند(
1 
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 96تحول اداری در سال  دفتر عملکردیآمار اطالعات و 

در راستای برنامه عملیاتی اقدامات موثری در زمینه های  96گروه نوسازی و تحول اداری در سال 

تعالی سازمانی، آموزش ضمن خدمت، انتصاب و انتخاب  ،واگذاری تصدی ها به بخ  غیر دولتی

مدیران ، پدافند غیرعامل، نظام پیشنهادات، ساختار سازمانی، اصالح فرایندها، اصالح نظام اداری، 

 روندان انجام داده است که مهمترین اقدامات شاخص عبارتند از: نظام آراستگی و صیانت از حقوق شه

لف :آموزش ضمن خدمتا  

براساس روش برگزاری 96برگزاری دوره های اموزشي سال     

 تعداد روش برگزاری

 56 نظارتی

 46 اجرایی

 22 الکترونیکی

 124 جمع

 

96جهادکشاورزی درسالخالصه عملکرد برگزاری دوره های اموزشي کارکنان سازمان   

 نفرساعت تعدادمخاطبین تعداددوره عنوان دوره
سرانه 

 آموزشی

 4 10524 535 9 ملی

 95 18569 1378 13 مدیران

 52 126702 8562 76 اختصاصی کارکنان

 115 278770 23504 26 مشترک اداری وعمومی

 266 434569 33979 124 جمع

 

  نفرمحاسبه شده است. 195تعدادمدیران 

  ساعت می 171نفرمحاسبه شده است . مجموع سرانه آموزشی کارکنان 2427تعدادکارکنان

 باشد.

  پرونده کارکنان بررسی شد که  170تعداد  2در خصوص بررسی پرونده های گواهینامه نوع

 نفر مجوز شرکت در آزمون جامع را دریافت کردند. 7پرونده تایید و تعداد  10اد دتع
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96های آموزشي  به تفکیک واحدهای اداری  درسال تعداد دوره  -ب  

 نام واحد
تعداد 

دوره های 

 برگزارشده

 28 تولیدات گیاهیبهبود معاونت 

 8 تولیدات دامیبهبود معاونت 

 3 معاونت برنامه ریزی

 11 معاونت توسعه مدیریت

 15 مدیریت ترویج

 7 اموراراضی

 3 شیالت

 3 آب وخاک

 1 صنایع

 1 بازرسی

 2 حوزه ریاست وامورشهرستانها

 3 حقوقی

 2 روابط عمومی

 2 دفترفناوریهای نوین

 13 ه مدیرانژوی

 22 کلیه مدیریتها وعمومی

 --- حوزه نمایندگی ولی فقیه

 --- حراست

 --- گزین 

 --- مدیریت توسعه بازرگانی

 --- دفترمحیط زیست

 124 جمع
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گزارش تعالي سازماني :-ج  

تعالی ؛ ساختار مدیریتی است که با تکیه براصول و مفاهیم اساسی و توجه داشتن به مدل      

معیارهای اصلی مدیریت کیفیت فراگیر و سیستم خودارزیابی موجبات پیشرفت و بهسازی سازمان را 

ابزاری جهت سنج  میزان  استقرار سیستمها در سازمان و خودارزیابی و  نیو همچن کند فراهم می

 کند . است که مسیر فعالیت مدیران را برای بهبود عملکرد شناسایی و تعیین می اییراهنم

 گزارش اقدامات  تعالي سازماني        

 عنوان تعداد

71 
تشکیل جلسات مستمر آموزشی و کاربردی ویژه تیم های تعالی با حضور 

 مشاور 

 تکمیل جدول رادار هریک از توانمند سازها توسط تیم های مرتبط 16

  BSC سازمان بر اساس مدل تهیه نقشه استراتژی 1

 تکمیل شناسنامه فرایند برای هرکدام از فرایندهای سازمان 35

35 swot واحدهای سازمان تکمیل جداول 

 تهیه سبد خدمات و ماتریس فرایندهای سازمان 1

 ملی تعالی در سطح تقدیرنامه تهیه اظهارنامه سازمان و شرکت در جایزه 1

 ارزیابان جایزه ملی  ارزیابی سازمان توسط 1

 بزرگ تعالی سازمان ویژه کارکنان سازمان  برگزاری همای  1
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گزارش اقدامات  واگذاری تصدی ها -د  

 عنوان تعداد

 واگذاری فعالیت های خرید خدمت  در ستاد و شهرستانها             117

4 
مرغ بومی خرامه و مرودشت ، اصالح نژاد آب باریک و  واگذاری اماکن و تاسیسات ) ایستگاه

 دستگاه آنالیز شیر(

  95تهیه گزارش تصدی های واگذار شده سازمان در سال  1

10 
 95تهیه مستندات محور واگذاری واحدهای عملیاتی در ارزیابی عملکرد شاخص های عمومی سال 

 و بارگذاری در سامانه 

  تشکیل جلسات کمیته ساختار جهت واگذاری اماکن و تاسیسات و فعالیت های تصدی گری 10

 اخذ مجوز دو باشگاه ورزشی سازمان از مرکز نوسازی و تحول اداری وزارتخانه 2

1 
ابی تهیه مستندات تعامل و حمایت و توانمند سازی بخ  غیر دولتی و بارگذاری در سامانه ارزی 

ات  انجام شده (عملکرد)گزارش اقدام  

2 
ارسال شیوه نامه جامع واگذاری تصدی ها و تعرفه های خدمات قابل واگذاری به مدیریت جهاد 

 کشاورزی شهرستانها

ی  تهیه گزارش واگذاری طرح های تملک دارایی و سرمایه ای نیمه تمام به خیرین و بخ  خصوص 4  

وتاسیسات معاونت بهبود تولیدات دامیتهیه و ارسال گزارش ناظر بر واگذاری های اماکن  1  

3 
ده های لغو تفاهم نامه ثبت نام سوخت توسط دفاتر پیشخوان دولت واعالم به شرکت پخ  فرآور

 نفتی واستانداری در جهت تسهیل در ثبت نام بهره برداران بخ  کشاورزی

3 
ند ت تسهیل در فرایبرگزاری جلسه با موضوع آزاد سازی ثبت نام سوخت  بهره برداران در در جه

 ثبت نام در سطح استان وتمدید نشدن تفاهم نامه سوخت با دفاتر پست پیشخوان 

3 
از  امور اراضی مطابق شیوه نامه جدید ابالغیتصدی گری های  برگزاری جلسه واگذاری فعالیت

 مرکز نوسازی وزارتخانه

( آب باریک )انجام ندادن تعهدات شرکت تشکیل جلسه حل اختالف قرارداد واگذاری ایستگاه 4  

3 
ل های تشکیل جلسه با سازمان نظام مهندسی و اتحادیه تعاونی های تولید در جهت حمایت از تشک

 زیر بخ  و انجام تصدی های قابل واگذاری توسط بخ  غیر دولتی
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نت از حقوق شهروندان در نظام اداریگزارش اقدامات صیا-ه  

 عنوان تعداد

عد تابلوی منشور حقوق شهروندی به  15تحویل 

 شهرستانهای

ت مرودش -الر -کاذرون–استهبان –آباده  -سپیدان-شیراز

ممسنی -فسا  –پاسارگاد  –خنج  –گراش  –جهرم  –  

ابالغ تابلوهای منشور حقوق شهروندی 

 هم راستا با وزارتخانه

یبه شهرستانها یمنشور اخالق یعد تابلو 15 لیتحو  

 تمرودش -الر -کاذرون– استهبان–آباده  -دانیسپ-رازیش

ممسنی - فسا – پاسارگاد – خنج – گراش – جهرم –  

ا ابالغ تابلوهای منشور اخالقی هم راست

 با وزارتخانه

شهرستان  30دوره آموزشی در  30تعداد  برگزاری دوره آموزشی تخلف اداری در شهرستانها

نفرفراگیر 1793و تعداد   

دوره آموزشی تخلف اداری درستاد سازمانبرگزاری   431دوره آموزشی و تعداد  8تعداد  

 نفرفراگیر

 تعویض تابلوهای سر درب اتاقها

پالک شماره اتاقهای سازمان  192نصب 

 مرکزی

تابلوی سردرب اتاقهای  173نصب 

 سازمان مرکزی

پالک شماره  83تهیه و ارسال نامه نصب 

ن تابلوی سردرب ساختما 85اتاق و 

و مدیریت شیالت 2شماره   

عدد قاب شناسایی رو میزی  500تحویل  تعویض تابلوهای رومیزی

 به مدیریت ها

نفر ازمجریان و  30به روز رسانی اسامی   طرح تکریم ارباب رجوع

بازرسان طرح تکریم ارباب رجوع 

 شهرستانها

 

 

 

 

 



-----------------------96آماروعملکرد بخش کشاورزی استان فارس سال    

132 

 

گزارش  اقدامات ارزیابي  عملکرد شاخص های عمومي :-ر  

گروه نوسازی با تشکیل تیم  ویرژه تهیره مسرتندات و برارگزاری مردارک و مسرتندات  96در سال      

و با هماهنگی و همکاری معاونت برنامه ریزی مردیریت  1395شاخص های عمومی ارزیابی عملکرد سال 

دیریت ها و ادارات ذیربط از جمله مدیریت امور اداری، مدیریت امور مالی، مدیریت ارزیابی عملکرد،  مر

رفاه و پشتیبانی، اداره مناقصات و اداراه عقیدتی به مدت دو ماه کار بارگزاری مسرتندات را در سرامانه 

تسما انجام  دادند که ماحصل این تالش بی وقفه و چشرمگیر کسرب دسرتگاه برترر اسرتانی ارزیرابی 

اگرذاری وظرایف عملکرد شاخص های عمومی  در بین دستگاههای استانی و کسب سازمان پیشتاز در و

تصدی گری بوده است . در ضمن لوح تقدیر از استانداری فارس و معاونرت توسرعه و مردیرکل ارزیرابی 

 انه جهاد کشاورزی  به ریاست سازمان ومعاونت توسعه سازمان تقدیم گردید.خرتاعملکرد وز

 

(رانیمد يابی) کانون ارز رانیدر انتصاب مد یساالر ستهیشااقدامات   

 تعداد عنوان اقدام

 17 شرکت در جلسه کانون ارزیابی و توسعه مدیران

 327 تهیه بانک مدیران کنونی در سطوح میانی و پایه )سازمان جهاد کشاورزی(

 316 جهاد کشاورزی(تابعه  تهیه بانک مدیران کنونی در سطوح میانی و پایه )ادارات

 122 اعالم فراخوان جهت ثبت نام پستهای مدیریتی )سازمان(

 56 اعالم فراخوان جهت ثبت نام پستهای مدیریتی )ادارات تابعه سازمان(

 27 اعزام مدیران میانی جهت ارزیابی

 

پروند ه کارکنان   84جلسه و بررسی تعداد   16با تشکیل تعداد  96تشکیل کمیته مدیران در سال 

پرونده مورد تایید قرارگرفت و روند انتصاب مدیران شکل اجرایی بخود گرفت. 63تعداد 
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 گزارش اصالح فرآیندهای ارائه خدمات-ز

-iso 9001)با رعایت الزامات استاندارد مدیریت کیفیرت استقرار مدیریت فرایندها  رویکرد   

که شامل مراحل شناسائی و تحلیل فرآیند، مردل سرازی فراینرد، جراری (در سازمان 2015

سازی و پای  می باشد. سازمان  با محور قراردادن فرایندها و حذف فعالیتهای بردون ارزش 

 افزوده، برای سازمان مزیت رقابتی به ارمغان می آورد.

 

 تعداد عنوان

 و پشتیبانی ( )مدیریتی،عملیاتیتهیه نقشه فرآیند های سازمان و تعیین سطوح فرآیندی 
1 

 35 شناسایی و طبقه بندی فرآیندهای سازمان

 35 ) سطح یک(تدوین و بازنگری شناسنامه فرآیندهای سازمان 

 1 شناسایی و طبقه بندی سبد خدمات سازمان 

 35 سطح یک ( )تدوین شاخصهای اندازه گیری فرآیندها 

به مرکز نوسازی و تحول با هماهنگی )خدمت (عنوان فرآیند  5و اعالم  انتخاب

فرایند نظام پای  عملکرد صدور )  واحدهای تخصصی در راستای بهبود و اصالح

مجوز و پروانه واحدهای گیاهپزشکی ، فرایند خدمات توسعه بازار آبزیان شیالت، 

انتشار آمار و اطالعات بخ  کشاورزی و منابع فرایند جمع آوری ، دسته بندی و 

 (طبیعی ، فرایند مدیریت شبکه دان ، فرایند توزیع بذروگندم

5 

 2 همکاری در اجرای پای  و بررسی فرایند صدور مجوز گلخانه ها
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:گزارش اصالح نظام اداری-ف  

 

 تعداد عنوان

 1 تشکیل کارگروه راهبردی توسعه مدیریت

 10 ساختار و هوشمند سازی اداریتشکیل کمیته 

 10 تشکیل کمیته سرمایه انسانی

 12 کمیته مدیریت عملکرد

 12 کمیته سالمت نظام اداری و صیانت از حقوق مردم 

 

 یعامل در راستا ریبا مباحث پدافند غ ییآشنادر خصوص گزارش پدافند غیرعامل :-خ

آگرو  داتینقا  آسیب پذیر بخ  کشاورزی با تاکید بر بیوتروریسم و تهد ییشناسا

  داتیو انجام اقدامات در مقابله با تهد تهیجلسات متعددکارگروه و کم لیو تشک  سمیترور

 ی اقدامات موثری انجام گرفته است.بخ  کشاورز
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(ساختار ي) سامانه ملالتیپست ها و تشک يساماندهگزارش -ع  

 تعداد عنوان
 2215 تعداد کل نیروی انسانی

 3322 های سازمانیتعداد کل پست
 2215 های سازمانی باتصدیتعداد کل پست
 1107 های سازمانی بالتصدیتعداد کل پست
 159 های سازمانی مدیریتیتعداد کل پست
 584 های سازمانی سرپرستیتعداد کل پست
 2068 کارشناسیهای سازمانی تعداد کل پست
 511 های سازمانی غیر کارشناسیتعداد کل پست

 26 های سازمانی عمومیتعداد کل پست
 3296 های سازمانی اصلیتعداد کل پست

 3322 های سازمانی خارج از مرکزتعداد کل پست
 28 های سازمانی بانامتعداد کل پست

 232 اموراستخدامی مرکزپست حذف گردیده توسط سازمان  232شناسائی 

 

 :کارکنان یها شنهادینظام پ یاجراگزارش -م

 به شرح زیر میباشد. 96در سال  در سازمان یمشارکت عموم  یدر جهت افزا

 تعداد عنوان

 45 تهیه بانک اطالعات اعضاء کمیته های نظام پیشنهادات

 300 استانی بررسی و دسته بندی پیشنهادهای 

 20 جهت کارشناسیارسال پیشنهادها 

 3066 تعداد پیشنهادهای ارائه شده در سطح استان

 2979 تعداد پیشنهاد های بررسی شده

 931 تعداد پیشنهاد های تصویب شده

 568 تعداد پیشنهاد های مهارتی و تخصصی 

 383 تعداد پیشنهاد های اجرا شده 

 1511 تعداد همکاران پیشنهاد دهنده

 270 شدهتعداد جلسات برگزار 

 2795 تعداد کارکنان
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 ( 5S) ينظام آراستگ یاجراگزارش -ن

اقدامات الزم در جهت آراستگی  مشهود و نامشهود یها ییاز دارا یبهره ور  یدر جهت افزا   

 مجموعه سازمان به شرح زیر انجام گرفته است.

 شهرستان استان عنوان

 30 31 رابطین(برگزاری دوره آموزشی نظام آراستگی)ویژه 

 28 30 اجرایی کردن مرحله اول نظام آراستگی )ساماندهی(

 30 8 اتاق نظام آراستگی تحویل اقالم غیر ضرور به

 30 3 تحویل اقالم غیر ضرور اختصاص و تجهیز  اتاق جهت

 

 شرح وظایف مدیریت امور اداری 

معاونت توسعه مدیریت و مدیریت امور اداری به عنوان یکی از مدیریت های زیر شاخه    

 منابع باشد که از نظر تشکیالتی از یک  معاونت و دو اداره به شرح ذیل تشکیل شده است :

  معاون امور اداری 

  اداره کارگزینی و استخدام 

  اداره امور بازنشستگان و موظفین 

 بخشي از وظایف و خدمات ادارات مستقر در مدیریت امور اداری 

برنامه ریزی ونظارت  برامور استخدام،بازنشستگی، نقل و انتقال کارکنان، ارتقاء شغلی  -1

قوانین و مقررات اداری، اجرای امورارزشیابی سالیانه کارکنان،آموزش کارکنان، تکریم 

 ارباب رجوع . 

 ارزشیابی کارکنان                                                   -2

 تخدام نیروی مورد نیاز سازمان                         جذب و اس-3
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 اجرای طرح طبقه بندی مشاغل کارکنان وتشکیل کمیته های مربو   -4

 کاری و ماموریت پرسنلی ه پیگیری  اضاف-5

 پرداخت  عائله بندی، حق ازدواج و فوت کارکنان و افراد تحت تکفل آنان . -6

 .14یسیون ماده بررسی سوابق خارج از سازمان کم-7

 پیگیری نقل وانتقاالت و برگزاری کمیسیون مربوطه .-8

 برگزاری کمیسیون سرمایه انسانی جهت  بررسی  مشکالت .  -9

 جذب سربازان سازندگی .-10

 انتخاب کارمند نمونه سازمان جهاد کشاورزی -11

وریت، استخدام و تهیه احکام افزای  حقوق، مزایا، ارتقای رتبه، ترفیع، انتقال، مام- -12

 تغییر وضعیت استخدامی .

 .جذب و نگهداری نیروی انسانی نخبه و استعداد برتر در دستگاه های اجرایی -13

 .تهیه احکام مربو  به مرخصی ها )استحقاقی، استعالجی و بدون حقوق ( -14

هماهنگی الزم با دفتر آموزش کارکنان بمنظور برقراری آزمونهای استخدامی و  -15

 وزشهای ضمن خدمت کارکنان.آم

 صدور حکم ماموریت آموزشی و تمدید ماموریت آموزشی.. -16

حضور و سامانه کنترل حضور و غیاب کارکنان و پیگیری نواقص ثبت ورود و خروج در   -17

 غیاب تا زمان تعیین تکیف نهایی و ثبت موارد در سیستم.

وقت، استفاده از  تمام وقت، پارهصدوراحکام به استناد مجوز )ماموریت آموزشی -18

 (یصمرخ

 صدورفرم تشویفات و برگزاری کمیته تشویقات سازمان.-19
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 صدورانواع گواهی ضمانت بانکی وگواهی اشتغال -20

بررسی و پیگیری پرونده نیروهای شاغل در شرف بازنشستگی جهت برقراری حقوق  -21

 بازنشستگی .

شاغل در حقوق انتقال سوابق بین صندوق های  بررسی و پیگیری خالء کسور همکاران– 22

 .بازنشستگی

پیگیری پرونده جانبازان دارای شرایط احراز جهت طرح در کمیسیون صندوق  -23 

 بازنشستگی کشوری و ارسال به تهران .

 برقراری حق اوالد و عائله مندی همکاران بازنشسته در طول سال .  -24

 اران بازنشسته و مستمری بگیران .پیگیری در حضوص بیمه تکمیلی همک-25
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 گزارش عملکرد مدیریت امور اداری

 شرح عملکرد
حجم 

 )نفر(کار

 25 پرداخت کمک هزینه ازدواج

 15 نه فوتیپرداخت کمک هز

 25 برقراری حق اوالد

 30 انجام امور مامورین به خدمت

 30 تغییر محل خدمت

 350 ارزشیابی کارکنان

 20 تبدیل وضعیت پرسنل قرارداد مشخص به پیمانی 

 820 معرفی ناظرین به گزین  جهت تغییر وضعیت 

 500 بت اطالعات ناظرین در سامانه کارمند ایرانث

 8 اعاده بخدمت جانبازان

 65 انجام امور انتصاب کارشناسان

 320 ارتقا، و رتبه

 170 استعالم مدرک تحصیلی

 210 ارتقاء مدرک تحصیلی

 110 ماموریت آموزشی

 170 بررسی سوابق

 35 اعزام مشولین امریه دار

 15 ابالغ رای هیات به کارکنان متخلف

 35 تسویه مشموالن امریه

 28 محاسبه احکام لشکری جانبازان حالت اشتغال

 750 جمع آوری و ساماندهی و بررسی سوابق قابل قبول جهت درج در سوابق مفید کارکنان 

 96 در شهریور ماه   96الی  93مراسم تجلیل از بازنشستگان سال 

 136  96پیگیری و برقراری حقوق بازنشستگان سال  

 960 صدور گواهی ضمانت وام   

 20 انتقال سابقه بیمه بین صندوق ها کشوری به تامین اجتماعی

 22 رفع خالء کسور

 80 تکمیل فرم های ادعای سابقه

 60 برقراری حقوق مستمری بگیرانپیگیری و 
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 96 آمار کل کارکنان   برحسب نوع استخدام، مدرک تحصیلي و به تفکیک جنس:55 شماره جدول

ت
دم
 خ
ل
ح
م

 

ت
سی
جن

 

 نوع استخدام

جمع 

 کل 

 قراردادکارمشخص و معین انواع کارگری )شرکتی سابق( پیمانی _آزمایشی  رسمی

لم
یپ
 د
 از
تر
کم

 

لم
یپ
د

لم 
یپ
 د
ق
فو

 

س
سان
لی

س 
سان
 لی
ق
فو

 

ی
را
کت
د

لم 
یپ
 د
 از
تر
کم

 

لم
یپ
د

لم 
یپ
 د
ق
فو

 

س
سان
لی

س 
سان
 لی
ق
فو

 

ی
را
کت
د

لم 
یپ
 د
 از
تر
کم

 

لم
یپ
د

لم 
یپ
 د
ق
فو

 

س
سان
لی

س 
سان
 لی
ق
فو

 

ی
را
کت
د

لم 
یپ
 د
 از
تر
کم

 

لم
یپ
د

لم 
یپ
 د
ق
فو

 

س
سان
لی

س 
سان
 لی
ق
فو

 

ی
را
کت
د

 

ان
ست
د ا
تا
س

 

ن
ز

 

0 6 9 35 23 0 0 8 5 22 6 0 1 0 0 0 0 0 0 5 0 13 9 1 143 

رد
م

 

19 41 29 143 137 1 27 25 8 26 14 0 26 13 2 1 0 0 7 11 3 11 11 0 555 

ان
ست
هر
ش

 

ن
ز

 

0 4 7 21 20 0 2 4 5 79 38 0 0 1 0 0 0 0 1 6 2 27 6 0 223 

رد
م

 

20 85 39 216 101 0 25 45 14 163 49 0 22 13 5 1 0 0 18 23 8 50 14 0 911 

ی
رز
او
ش
دک
ها
زج
رک
م

 

ن
ز

 

0 0 1 1 3 0 0 1 0 152 125 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 286 

رد
م

 

11 29 6 57 21 1 18 10 1 256 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   504 

 2622 1 40 101 13 45 26 0 0 2 7 27 49 3 326 698 33 93 72 2 305 473 91 165 50 جمع
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 گزارش عملکرد مدیریت امور پشتیباني و رفاه

يبدن تیشاخص اداره رفاه و ترب یتهایفعال -الف  

 واحد حجم کار شرح عملکرد

 نفر 6020 ه همکاران و خانواد یمازاد درمان مهیب یرگی رتیانعقاد قرارداد،ثبت نام و مغا ،یریگیپ

عمروحادثه همکاران شاغل و  مهیب یرگی رتیانعقاد قرارداد،ثبت نام و مغا ،یریگیپ

 بازنشستگان 

4594 
- 

   2000 پیگیری وثبت نام بیمه عمر سرمایه وپس انداز کارکنان 

 مورد 100 درمان  های  نهیهز یاعتراضات وارده به تعرفه ها یکارشناس یابیو ارز یبررس ،یریگیپ

شخص ثالث  مهیجهت ب یادار هینقل طیکارکنان و وسا یانعقاد قرارداد و معرف ،یریگیپ

 و بدنه خودرو 

 مورد 2500

 مورد 20 سال  یط یو کوهنورد ییمایکوهپ ،روی ادهیمراسم پ یبرگزار

 روز 100 بصورت روزانه  یورزش صبحگاه یبرگزار

 نفر 200 هفته دولت  داشتیفوتسال به مناسبت گرام یمسابقه ورزش یبرگزار

 مورد 5  ها جهت همکاران و خانواده یورزش یحیتفر یاردوها یبرگزار

 مورد 8  یدر ش  رشته ورزش یو کشور یبه مسابقات استان یورزش یها میت اعزام

 سالن 2  یورزش یسالن ها زیو تجه ریتعم یریگیپ

 سالن 2 یورزش های سالن یمشارکت تیریمد یواگذار یمجوز قانون افتیو در یریگیپ

 مورد 5  یورزش یمقاالت، بروشورها یکیو انتشار الکترون میتنظ ه،یته

 نفر 300 ورزشکاران  یورزش مهینام ب ثبت

 نفرروز 1650 مشهد مقدس  یاستفاده از مهمانسرا یهمکاران متقاض یو معرف ن ینام، چ ثبت

 مورد 1 مشهد یساجد دیشه یمهمانسرا زیو تجه ریتعم یریگیپ

 روز 450 همکاران جهت استفاده از تفرجگاه کمهر  یمعرف

 نفر 2500 رسالت کارت همکاران  عیانعقاد تفاهم، ثبت نام، افتتاح حساب، اخذ و توز ،گذاری هدف

 نفر 1400  الیر اردیلیم 550به مبلغ  یبانک التیپرونده جهت اخذ تسه لیتفاهم و تشک ،یریگیپ

 نفر 1000 به همراه خانواده یجشن هفته جهاد کشاورز یبرگزار یریگیپ

 مورد 10 خدمات  افتیجهت در یتجار های فروشگاه،شرکت با نامه تفاهم جادیا

 نفر 5 آرامستان  یریگیو  پ رازیدر دارالرحمه ش جهت دفن یبازماندگان متوف یمعرف

 نفر 350 و مشهد مقدس  اتیجهت عتبات عال یاحتیو س یارتیز یسفرها یزیر برنامه

 نفر 400  یسنج یینایب گانیخدمت را یو اجرا یزبرنامه ری نامه، تفاهم انعقاد

 - 1500 دان  آموزان ممتاز همکاران  قیو ثبت نام تشو یریگیپ
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 واحد حجم کار شرح عملکرد

 نفر 150  یو ثبت نام فرزندان همکاران در مدرسه علو یمعرف ،یریگیپ

 - - یمسکن و باشگاه غذاخور -مصرف -یعیتوز دیتول های یامور تعاون یریگیپ

 - 2850 هفته دولت در سراسر استان ییغذا یسبد کاال عیو توز هیته

مناطق زلزله زده  یبه همکاران جهاد کشاورز ینقد ریغ رسانی و کمک یآور جمع

 کرمانشاه 
60 

میلیون 

 ریال

 مورد 50  یمراسم مذهب یدر برگزار رسانی کمک

 نفر ساعت 400  یفرد یخدمات مشاوره بهداشت روان ارائه

 ادارات و ها در مرکزاستان، شهرستان یزندگ های مهارت یکارگاه آموزش یبرگزار

  تابعه
 نفر ساعت 1500

 یو گروه یدر خصوص انجام مشاوره فرد رازیشهرستان ش تیریبا مرکز آموزش و مد یهمکار

 نفر 3200 مرحله  4در D نیتامیو عیتوز

 سی سی 50000 مورد  2مختلف  های خون به مناسبت یمراسم اهدا یو اجرا یزری برنامه

 یساختمان ادار ای حرفه طیبهداشت مح نی، نظافت و تأم یالزم درخصوص حفظ ، نگهدار و انجام اقدامات نظارت

 عنوان 150 مقاله ومجله سالمت  ه،یاطالع یکیوانتشار الکترون هیته

 نفر 1000 مرحله  1و ارجاع به پزشک در  یغربالگر یها شگاهیآزما یتفاهم و اجرا ،یزری برنامه

 - - جمع آوری نتایج آزمایشات انجام شده مدیریت شهرستانها

 - - همکاری در برپایی جشنها وعزاداریها

 یکاه  مصرف انرژ به منظورLEDوات  12وات  فلوروسنت باالمپهای 40تعویض المپهای کم مصرف 

 مورد درب اتوماتیک در ورودی سازمان وحوزه ریاست2نصب 

 متر مربع  280 تغییر دکوراسیون حوزه ریاست  با زیر بنا

 متر مربع 950 بازسازی حوزه مدیریت اراضی 

 واحد 11ساختمان لشکری وتعمیر فاضالب یک باب ساختمان ونصب فاضالب جهت  تعمیرات

 متر مربع 420 منازل سازمان معالی آباد  ایزوگام

ونصب پنجره های 2ونصب آنها در ساختمان upvcانعقاد قرار داد پنجره های 

  2دوجداره ساختمان

 عدد 178

 متر مربع 16000 آمیزی ساختمانهای اداری  رنگ

 متر مربع 700 بام اکبر آباد  از پشت یایزوگام بخش

 متر 950 لوله گذاری شمس آباد و مرغ بومیکنترل وضعیت گازکشی  به مزارع 

تهیه طرح چیدمان میزهای -برچیدن اتاق فرمان وسیستم صوتی سالن کوثر-شروع تعمیرات سالن کوثرشامل بر

مذاکره -تخریب سکوی بین سالن اجتماعات سالم کوثر-عملیات نصب سنگ پالک در سالن کوثرو  سالن کنفرانس

 خصوص بازسازی سالن کوثر با شرکتها ی طراح دکوراسیون در
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يشاخص اداره تدارکات و امور خودروئ یتهایفعال -ب  

 

 واحد حجم کار شرح عملکرد

 دستگاه 34 دستگاه خودرواسقا  از سازمان 34خارج کردن 

 مورد 200 دستگاه از خودروهای مرکز استان  57جهت   اتانجام تعمیر

دستگاه خودرو به 30 نیوتامهمکاری در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 

 دستگاه 30 استانداری

 دستگاه 976 سیم کارت جهت مرکزاستان  وشهرستانها 1100تبلت وخرید 976خریدوتوزیع 

عدد از محل 6عدد ،گل میز18عددوکمد 40عدد،میز 75،صندلی به تعداد تحویل

 عدد 139 ارسالی وزارتخانه به تعدادی از شهرستانها جهت مراکز خدمات

 دکل اجاره قرارداد –خدماتی  یروین نیقرارداد تام-تنظیم قراردادهای خودرویی

 آسانسور یو نگهدار ریقرارداد تعم -  رانسلای

- - 

 دستگاه 6 عدد  4عدد  و نصب تلوزیونهای داخلی سازمان 2نصب تلوزیون شهری 

 دستگاه 23 عدد 23  تیامور اراضی به اسپل یسیستم سرمایشی وگرمایش لیتبد

 عدد 49 عدد 49شارژ کردن کپسولهای آت  نشانی به تعداد

 دستگاه 24000 یمدیریت بازرسی و امور مال 24000دستگاه اسپلیت  نینام

 - - پیگیری استعالم  دیوار پوش وسایر ملزومات سالن جلسات و حوزه ریاست سازمان 

 دستگاه cc2700  1یک دستگاه تویوتا هایلوکس نیتام

 - - پیگیری وضعیت دکلهای مخابراتی

 - - عدد وب کم واسپیکر به شهرستانها 30تحویل  -

 - - قرار دادها به شرح ذیل:فهرست  -ج

 - - ریال204.000.000ماه به مبلغ  12قرار داد آسانسور به مدت -1

 - - 230.000.000ماه به مبلغ 10قرار داد چاپ وتکثیر به مدت -2

 - - ریال4.187.712.200ماه به مبلغ  10خدمات تنظیفا ت به مدت قرار داد  -3

 - - 400.000.000قرار داد پهنای باند  به مبلغ -4

 - - ریال5.910.533.928قرار داد خودرویی یکساله به مبلغ -5

 - - ریال345.600.000قرار داد تلوزیون شهری به مبلغ -6

 - - ریال 885.000.000قرار داد پنجره های دو جداره به مبلغ -7

 - - ریال499.150.000قرار داد رنگ آمیزی کل سازمان به مبلغ  -8
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 :بازرسي، ارزیابي عملکرد و پاسخگویي به شکایاتمدیریت 

 شرود، مری آغراز آن رفع جهت در تالش و مشکل شناسایی با که بدانیم فرآیندی را توسعه اگر    

 عردم یرا موفقیرت دالیرل توانند می که هستند مدیریتی مهم ابزارهای عنوانه ب ارزیابی و نظارت

. نماینرد کمرک فراینرد ایرن پیشربرد بره و قرارداده بررسی مورد را ها نهاد و ها سازمان موفقیت

 در وضرعیت بهبرود و حاصرله نترایج مطلوبیرت منابع، از بهینه استفاده نیازها، با اهداف همسویی

 ارزیرابی و نظرارت مقولره در کره هستند موضوعاتی جمله از شده انجام اقدامات و عملیات نتیجه

 بره کره اسرت مستمر مراقبتی نظام یک نظارت.  رسند می بررسی و نقد به برنامه یا و پروژه طرح،

 اترالف از جلروگیری نیرز و برنامره و طرح اهداف با تعریف بنا به امور، بیشتر چه هر انطباق منظور

 ریرزی برنامه دیدگاه از و امور جریان بر نظارت به عبارت دیگر. می گیرد قرار استفاده مورد منابع،

 عملیراتی نظرارت حیطره در بنابراین. است فعالیتها صحیح انجام در کنترل اساسی مراحل از یکی

 مردیریت تصمیم گیری به کمک برای اطالعات رساندن و پردازش گردآوری، ضبط، سنج ، مانند

 اهرداف برا طرحها و ها برنامه داوری و سنج  از ارزیابی بنا به تعریف عبارتست.  می گیرد صورت

 در واقرع ابرزار این. آنها اجرای اجتماعی و اقتصادی اثرات تحلیل و شناخت و شده تعریف پی  از

 و اهرداف برازنگری همراهنگی، ایجاد به را ریزی برنامه حوزه که است یافته نظام تحلیلی و تجزیه

 اسرت تحقیقری  و جرایگزینی نیراز صورت در یا و نهادی های شیوه مجدد سازماندهی ها، نگرش

 جهرت در ی هرایکرارآ ارزیرابی بنابراین. می سازد قادر امکانات و منابع جاییه ب جا سنج ، برای

 .   آتی ریزی برنامه در عقالئی های زمینه کردن فراهم

  تحرت پرروژه یرا طررح اجررای وضرعیت با مقایسه در آن اجرای زمان حسب ارزیابی درتحقیق  

 شرامل عمردتاً کره است اجرا از پی  ارزیابی اول، مرحله. می شود مطرح کلی مرحله سه ارزیابی،

 پرذیر امکران الًاصو و امور اجرای مختلف صور نسبی مزایای آن طی و است سنجی امکان مطالعات
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 ، دوم مرحلره.  مری شرود ارزیرابی و بررسری آن اهداف  بودن یافتنی دست و برنامه اجرای بودن

هرم  طریرق از برنامره، اجرای پیشرفت بازبینی و بازنگری از عبارتست که است اجرا ضامن ارزیابی

 یرا برازنگری و عملیراتی نظرارت جهت در ارزیابی نوع این. برنامه هدفهای با حاصله نتایج سنجی

 اجررا از پرس ارزیابی سوم، مرحله. رود می کار به شده بینی پی  هدفهای از برخی یا تمام تعدیل

 و طررح هرا حرکت چگونگی بررسی به و گیرد می صورت اقدامات و عملیات انجام از پس که است

 کشرف را برداری بهره و آتی رشد برای بالقوه امکانات پرداخته، نظر مورد اهداف سوی به برنامه ها

 و کرارآیی سراخته، آشرکار را آن اجررای و برنامره در موجود نابسامانی های و نارسائی ها نموده،

برنامره  بهتر تهیه برای را تجربیات نتایج  باالخره و سنجیده را برنامه ریزی دستگاه های توانمندی

 جلروگیری بازخوردهرا، مانیتورینگ اهداف، به دستیابی میزان سنج . کند می پیشنهاد آتی های

 اسرت امروری از...  و رجوع اربابان ویژه به مراجعین به پاسخگویی اشتباهات، اصالح و انحرافات از

 در بخر  اهرداف  بره مروثرتر و بیشرتر بهتر، هرچه دستیابی برای مدیریتی ابزاری عنوان به که

. میشرود پرداختره  شرکایات به پاسخگویی و عملکرد ارزیابی بازرسی، مدیریت در استان سازمان

 : شود سال در بخ  این اقدامات و اصلی های ماموریت به ذیال

 : 96بازرسي، ارزیابي عملکرد و پاسخگویي به شکایات در سال مدیریت  فعالیتهای

  های شهرستا ن های استان وژهپرارزیابی عملکرد کلیه طرحها و 

 ارزشیابی  مدیران ستادی و شهرستانی در طول یک سال کاری 

  کشت کلزا در سطح استان از مرحله  کاشت تا برداشتارزیابی عملکرد 

 سرال   یاختصاص یها  یمستندات  شاخص ها یو بارگذار 1396سال  یشاخص ها نیو تدو هیته

  در سامانه مربوطه ییرجا دیجشنواره شه 1395

 یسازمان یتعال یبر اساس مدل علم یابیارز یشاخص ها نیتدو 
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 جهرت  یو ارتقاء سرالمت ادار یازفساد ادار  یریشگی، پ یاخالق حرفه ا یدوره آموزش یبرگزار

   یشهرستان نیو رابط یکارشناسان ستاد

  پهنه ها  نیمسئول و دیطرح ام  یجیو ترو یدیتول ،ییالگو یها تیعملکرد سا یابیارز  

   شهرستان ها  رانیعملکرد مد یابیارز  رامونیپ یشاخص ها  هیته   

 شهرستان ها یمراکز جهاد کشاورز نیعملکرد مسئول یابیارز رامونیپ یشاخص ها هیته 

  شهرستان ها یعیو منابع طب  یکشاورز یصدور پروانه ها در دفاتر نظام مهندس  یو پا یابیارز  

 202فقرره، درخواسرت   53 تیواصله از سامانه سرامد، شرکا یبه نامه ها ییو پاسخ گو یریگیپ  

 فقره 23فقره و  متفرقه 

 فقره 185وزارت به استان  یدر سفر مقام عال یمردم یبه درخواست ها ییو پاسخگو یریگیپ 

 فقره 98مجلس به استان   سیدر سفر رئ یمردم یبه درخواست ها ییو پاسخگو یریگیپ 

  فقره 71 یواصله از سامانه سازمان بازرس یمردم یها هیبه شکوائ ییو پاسخگو یریگیپ  

 و  یو حقروق یقریواصله از اشرخاص حق یمردم اتیبه درخواست ها و شکا ییو پاسخگو یریگیپ

 تیفقره شکا 870فقره درخواست و  715شامل  یوزارت یریگیدفتر پ

  تیریمرد ترهیکمو  مرورد 12از حقوق مردم  انتیو ص یجلسات ارتقاء سالمت نظام ادار یبرگزار 

 مورد 12عملکرد 

 و  یسرتاد یهرا تیریاز مرد یواصله از پرسنل جهراد کشراورز یها اتیشکا یریگیو پ یبررس

  یشهرستان
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 :بازرگانيمدیریت توسعه 

 

به دنبال تصویب قانون تمرکز وظایف بخ  کشاورزی در ورزات جهادکشاورزی، در      

بازار محصوالت کشاورزی به وزارت متبوع محول  –حقیقت مدیریت صفر تا صد تولید 

( که به دنبال آن فعالیت های حوزه بازرگانی محصوالت کشاورزی از وزارت 91گردید ) سال 

صنعت ومعدن به وزارت جهاد کشاورزی منتقل گردید. توسعه صادرات محصوالت استان، 

گاه به مصرف کننده و ایجاد زمینه های فروش محصوالت تولیدی، تنظیم بازار فروش با ن

تولید کننده، تولیدهای صادراتی، یافتن بازارهای جدید و... از اموری است که توسط این 

بخ  پیگیری می شود. در این تعامل دستگاه هایی مثل گمرک، بانک ها، وزارت صنعت، 

 ویژه تشکل های صادراتی و تولیدی دخیل می باشند.ه معدن وتجارت و ب

 :96بازرگاني در سال توسعه  تیریمد عملکردیآمار اطالعات و 

مجموع برنامه هایی که در قالب شاخصهای قابل ارزیابی در بخ  مدیریت بازرگانی    

مد نظر بوده است منجر به دستاوردهایی گردیده که اطالعات و آمار  96سازمان برای سال 

 عملکرد در ذیل ارائه می شود:
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قلم کاالهای اساسری و منتخرب  60ثبت و پردازش اطالعات قیمت روزانه خرده فروشی  تعداد 

 در سطح شیراز با همکاری بخ  نظارت و بازرسی صنعت، معدن و تجارت استان فارس. 

   ارائه  هشدار های الزم در خصوص وضعیت بازار و نوسانات قیمت محصوالت اساسری و عمرده

زمینی، پیاز، گوجه فرنگری، گوشرت مررغ، )سیب و درون سازمانیبه مراجع کشوری، استانی 

   .تخم مرغ، شیر و نهاده های عمده مصرفی و...(

  فقره گزارش از وضعیت قیمت، برنامه ریزی اقردامات، گرزارش عملکررد، سرایر  51تهیه تعداد

سرتانی و موضوعات مرتبط  با تنظیم بازار محصوالت و نهاده های کشاورزی و ارائه در جلسات ا

 درون سازمانی.

  راهبری سامانه قیمت گیری از محصوالت زراعی، باغی در سرطوح مختلرف برازار محصروالت

 .کشاورزی در سطح شهرستانهای استان و پی گیری انجام اصالحات الزم 

 هرای تحلیلری از وضرعیت پای  مستمر وضعیت صادرات محصوالت کشاورزی و تهیه گزارش

زیر بخ  الزم به یادآوری بر اساس آمار گمرکات استان فرارس  صادرات محصوالت به تفکیک

تن رسد که برالغ  105383درصد افزای  به  83میزان صادرات استان فارس با   1396در سال 

درصرد کراه   36درصد از این میزان مربو  به صنایع می باشد لیکن ارزش صادرات با  80بر

  دالر رسید. هزار 154906نسبت به سال قبل به 

 همکاری در اعزام هیئت تجاری به کشور فدراسیون روسیه و انعقاد تفاهم نامه های همکاری 

  طرح سرمایه گذاری احداث پروژه پایانه صادراتی و شرهرک   5پی گیری صدور مجوز و اجرای

بازاریابی محصوالت کشاورزی، میدان عرضه، پایانره صرادرات گیاهران دارویری، مجروز برازار 

 میوه .مجازی  عرضه 
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  فقره کاالی مکشوفه بره ظرن قاچراق اسرتعالم  169بازدید و بررسی و تشخیص ماهیت تعداد

گردیده توسط سازمان تعزیرات و سازمان اموال تملیکی بره عنروان رئریس هیرات تشرخیص 

 کاالی قاچاق محصوالت کشاورزی.

   ن ذرت دانره ای  ت 110190پی گیری مستمر امور خرید ذرت دانه ای با قیمت تضمینی به میزان

قرانون  33در بورس کاالیی در راستای بکارگیری روشهای نوین حمایت ازبخر  وفرق مراده 

 ارتقاء بهره وری.

   ترن جرو  50625پی گیری مستمر امور خرید جو با قیمت تضمینی در بورس کاالیی به میرزان

 وری هرهقانون ارتقاء ب 33در راستای بکارگیری روشهای نوین حمایت ازبخ  وفق ماده 

  ترن گوشرت  135تن گوشت مررغ، و  678برنامه ریزی توزیع ، هماهنگی و همکاری در توزیع

گوساله منجمد تنظیم بازار بین صنوف ، فروشگاه های بزرگ ، تعاونی هرا و... در سرطح کلیره 

 شهرستانهای استان فارس 

 با توجه بره  1396سال   اتخاذ تدابیر الزم برای تنظیم بازار تخم مرغ در سطح استان از دی ماه

شیوع آنفوالنزای پرندگان در واحدهای مرغ تخمگذار کشور پای  روزانه قیمت تخرم مررغ در 

شرانه تخرم 29724سطح مرکز استان ، پی گیری  تامین ، برنامه ریزی و هماهنگی در توزیرع 

 1396مرغ وارداتی  اسفند ماه سال 

  تن پرتقرال تولیردی اسرتان جهرت  3000سیب و تن  2000پی گیری و برنامه ریزی  امورتامین

 1396اجرای برنامه تنظیم بازار ایام پایانی سال 

 جراری توسرط  پی گیری و برنامه ریزی توزیع سیب و پرتقال تنظیم بازار در ایام پایرانی سرال

 .96تن پرتقال تا پایان اسفند  297تن سیب و  261اتحادیه تعاونی روستایی استان  به میزان 



-----------------------96آماروعملکرد بخش کشاورزی استان فارس سال    

150 

 

 

 ه ریزی توزیع و هماهنگی  امور توزیع برنج تنظیم بازار ایام پایانی سرال توسرط شررکت برنام

 .1396تن برنج  در اسفند  1333به میزان  3غله و خدمات بازرگانی منطقه 

  ریال یارانه به ازاء هر کیلوگرم سیب زمینی  1500پرداخت یارانه صادراتی سیب زمینی به مبلغ

میلیرون  5837میلیون ریال در مرحلره دوم و  388مرحله اول ،   میلیون ریال 1221به  مبلغ 

  میلیون ریال. 7446ریال  مرحله سوم  در مجموع به میزان 

  میلیون ریرال،  10858به شرکت های فرآورده های لبنی رامک شیراز مبلغ  1396در طول سال

ه ارمغران )مرانی میلیون ریال، شرکت شیر پاستوریز 13866شیر پاستوریزه پگاه فارس مبلغ 

میلیون ریرال پرداخرت گردیرد  27میلیون ریال و شرکت زرین غزال مبلغ  9108ماست( مبلغ 

میلیون ریال در قالب مشوق های صادراتی فراورده های لبنی بره  33859که در مجموع مبلغ 

 شرکت های استان فارس تخصیص داده شد.

  تجاری و بازاریابی جهت انجام مرذاکرات برا پی گیری امور مربو  به برنامه ریزی و اعزام  هیات

تجار شهرهای مسکو و اولیانوفسک روسیه،  انعقاد تفاهم نامه همکاری برین اسرتان فرارس و 

روزه بره سرپرسرتی  8استان اولیانوفسک روسیه و بازدید از نمایشگاه تخصصی،  ایرن سرفر 

نفرر  18ن و  متشرکل از ریاست محترم سازمان با حضور مدیر توسعه بازرگانی و معراون ایشرا

 صادرکننده، تولیدکننده و صنایع لبنی استان به کشور روسیه انجام شد. 

  ،پی گیرری و اعرزام هئیتری بره سرپرسرتی مردیر توسرعه بازرگرانی متشرکل از بازرگانران

نفر بخ  خصوصری(  24نفر مدیران بخ  دولتی و 8تولیدکنندگان و صاحبان صنایع تبدیلی)

کیه جهت بازدید از مرزارع گرل محمردی  و کارخانجرات فررآوری ایرن روز به کشور تر 6طی 
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محصول در آن کشور و بهره گیری از تجربیات و دستاوردهای آن کشرور در خصروص توسرعه 

 تولیدات گلخانه ای. 

  درصد تلفیقی )بانرک  5/14پی گیری پرداخت تسهیالت سرمایه در گردش صادراتی با کارمزد

شخص حقروقی  22و صندوق توسعه ملی( مناطق برخوردار با عاملیت بانک کشاورزی به تعداد 

میلیرون ریرال بره 206700میلیون ریال و پرداخت  مبلرغ  1401000و حقیقی متقاضی به مبلغ  

 متقاضیان.

االهای بخش کشاورزیصادرات ک  

  افزای  صادرات آن هم صادرات غیرنفتی نشانگر اقتصاد سالم و پویاست که به منزله

توانمندی و ظرفیت بالفعل کشور برای ایجاد درآمد پایدار است و هر چه صادرات غیرنفتی 

کشور افزای  پیدا کند فرصت حضور در بازارهای جهانی گسترده تر خواهد شد که نتیجه 

  این امر شکوفایی اقتصاد کشور و استفاده از درآمدهای آن است. اساسی

 96میزان صادرات محصوالت کشاورزی از گمرکات استان فارس در سال 

 عنوان
 میزان صادرات

سهم صادرات بخ  کشاورزی از کل 

 صادرات کاالهای غیر نفتی 

 ارزش )درصد( وزن )درصد( ارزشی)هزاردالر( وزنی)تن(

 64 45 154906 105383 کشاورزیصادرات بخ  

   241994 235464 صادرات کاالهای غیر نفتی 
 

 96و95مقایسه میزان صادرات محصوالت کشاورزی از گمرکات استان فارس در سالهای 

 درصد تغییرات 95سال 96سال

 ارزشی وزنی ارزشی)هزاردالر( وزنی)تن( ارزشی)هزاردالر( وزنی)تن(

105383 154906 57561 114000 83 36 

  از  1395درصد نسبت به سال  83از لحاظ وزنی با رشد  1396صادرات بخ  کشاورزی در سال

 154906هزار دالر به  114000درصد از  36 رشدتن و از لحاظ ارزشی با  105383تن به  57561

 . هزار دالر رسیده است
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 96میزان صادرات بخش کشاورزی فارس به تفکیک زیر بخش در سال 

 زیر بخ  کشاورزی
 سهم  از کل صادرات بخ  کشاورزی  میزان صادرات

 ارزش )درصد( وزن )درصد( ارزشی)هزاردالر( وزنی)تن(

 25.1 15.2 38929 16047 باغبانی

 0.7 1.2 1068 1268 دام و طیور

 1.6 2.6 2502 2773 زراعت

 0.7 0.1 1134 156 شیالت

 71.8 80.8 111273 85139 صنایع تبدیلی

 100.0 100.0 154906 105383 جمع

  

  از لحاظ وزنی به ترتیب متعلق میزان صادرات بخ  کشاورزی استان بیشترین در این بازه زمانی

درصد، محصوالت زراعی با  2/15درصد، محصوالت باغی با سهم  8/80به زیربخ  صنایع با سهم 

درصد  1/0و در نهایت محصوالت شیالتی با سهم  درصد 2/1دام و طیور با سهم  ،درصد 6/2سهم 

به ترتیب  بیشترین میزان صادرات بخ  کشاورزی استاناز لحاظ ارزشی  می باشد. همچنین

درصد، محصوالت  1/25درصد، محصوالت باغی با سهم  8/71به زیربخ  صنایع با سهم  مربو 

و در نهایت محصوالت شیالتی با سهم  درصد 7/0دام و طیور با سهم  ،درصد 6/1زراعی با سهم 

نسبت به سال  1396در سال  کلیه محصوالت بخ  کشاورزیارزش صادرات درصد است.  7/0

  بوده است.افزایشی  1395

 60، عراق با سهم 1396در سال  عمده کشورهای هدف صادراتی محصوالت بخ  کشاورزی استان 

درصد،  5با سهم  قطر درصد، 6با سهم  آلماندرصد،  13درصد، امارات متحده عربی با سهم 

 می باشد. درصد 8درصد و سایر کشورها با سهمی کمتر از  3با سهم هند درصد،  4با سهم  افغانستان

  عبارتند از: رب گوجه  96عمده محصوالت صادراتی بخ  کشاورزی استان فارس طی سال

انجیر تازه، محصوالت لبنی از فرنگی، بستنی، شیره و عصاره شیرین بیان، خرما، انگور تازه، 

جمله دوغ، شیر، خامه، ماست، و شیرخشک صنعتی، آرد گندم، گلوتن گندم، پسته و مغز پسته، 

 خیار و خیارترشی، هندوانه، سیب، سبزی و صیفی، محصوالت جالیزی و مرکبات
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 96سال  يصادرات محصوالت عمده از گمرکات استان فارس ط زانیم
 

 96رات سال صاد شرح تعرفه زیربخ 
 ارزشی )هزار دالر( وزنی )تن(

 صنایع 

 45073 32036 رب گوجه فرنگی
 33228 9564 بستنی و شربت های یخ زده

 7157 11790 دوغ
 5481 21915 آرد گندم
 4014 1004 شیرخشک
 6267 3174 شیر و خامه
 1932 999 گلوتن گندم
 1621 532 انواع پنیر
 904 907 ماست

 باغی

 26140 6773 شیره و عصاره شیرین بیان
 5522 7911 خرما

 1705 97 پسته و مغز پسته
 592 148 بادام هندی
 361 21 باریجه

 199 80 صمغ عربی
 35 15 کشم 
 308 0.3 زعفران
 144 6 آنغوزه
 124 123 انار

 زراعی

 1827 1246 خیار و خیار ترشی
 265 564 گوجه فرنگی
 46 117 فلفل فرنگی
 46 122 کاهو
 39 128 گل کلم
 25 17 قارچ

 16 54 کدو حلوایی
 14 56 بادمجان

 دام و طیور

 604 829 خوراک دام و طیور
 283 283 خوراک آبزیان
 14 0.04 پرندگان

 10 7 گوشت مرغ و خروس

 شیالت
 640 81 ماهیان حلوا

 81 16 فرآورده های کنسرو ماهی تن
 51 8 انواع میگو
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 های وابسته بخش کشاورزی  آمار وعملکرد دستگاهفصل سوم : 

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعي 

 دامپزشکياداره کل 

صندوق حمایت از بخش کشاورزی 

 عشایراداره کل 

 سرم سازی رازیموسسه 

 منابع طبیعي اداره کل 

 خدمات حمایتيشرکت 

 روستایيتعاون سازمان 
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 آموزش کشاورزی و منابع طبیعي:ومرکز تحقیقات 

آموزش و تحقیقات محور توسعه بخ  های مختلف و به ویژه بخ  کشاورزی است. استان   

ها از نظر تولید محصوالت کشاورزی پتانسیل فارس به عنوان یکی از مهم ترین استان

های پژوهشی و باالیی از نظر تحقیقات و آموزش بخ  کشاورزی را دارد. عمده فعالیت

 4ایستگاه و پایگاه تحقیقاتی و  13بخ  تحقیقاتی ،  11آموزشی کشاورزی استان فارس در 

واحد آموزشی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس انجام می شود. 

ی است که نتایج یمرکز به گونهو آموزشی این های پژوهشی پراکن  مطلوب ایستگاه

دهد. ان را پوش  میها به خوبی سطح استآن و آموزشی های پژوهشیها و فعالیتطرح

 باتجربهمند و نبا داشتن نیروهای تواو واحدهای آموزشی پژوهشی  هایو پایگاه هاایستگاه

  دهند.یکی از بازوهای اصلی تحقیق و پژوه  در استان را تشکیل می

 فعالیت های تحقیقاتي زمینه 

انجام تحقیقات و مطالعات در راستای شناسایی، حفاظت، احیا بهره برداری و مدیریت - 

 پایدار عرصه جنگلها، مراتع و بیابان های استان 

 انجام تحقیقات کاربردی در راستای بهبود کمی و کیفی محصوالت دامی -

زیان بومی انجام تحقیقات در زمینه بررسی لیمنولوژیک اکوسیستم های آبی، شناسایی آب -

استان، ارتقای فن آوری موجود آبزی پروری، مطالعه و تحقیق در زمینه تکثیر، پرورش و 

 تغذیه آبزیان

انجام تحقیقات در زمینه اصالح خاک و مدیریت پایدار اراضی، تحقیقات تغذیه گیاهی و  -

 حاصلخیزی خاک 
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با رعایت  غی و نهال محصوالت زراعی و بابذرنظارت و کنترل بر تولید و توزیع -

 استانداردهای جهانی

انجام تحقیقات در زمینه های مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون، مهندسی  -

 صنایع غذایی و فرآوری های پس از برداشت و مهندسی آبیاری و زهکشی 

تحقیقات بنیادی در زمینه جمع آوری و شناسایی آفات، عوامل بیماریزا و علف های هرز  -

محصوالت زراعی و باغی، بیولوژی و اکولوژی آفات مهم، بیولوژی و اپیدمیولوژی عوامل 

بیماریزای گیاهی ، روشهای کنترل آفات، عوامل بیماریزا و علفهای هرز و اجزا آن به منظور 

شناسایی ناقالن عوامل بیماریزا ویروسی و فیتوپالسمائی گیاهان زراعی و  مبارزه تلفیقی،

 باغی و آزمایشات سموم 

ارزیابی اقتصادی و اجتماعی طرح های تحقیقاتی در بخ  کشاورزی و منابع طبیعی،  -

ارزیابی اقتصادی اجتماعی پروژه های آبخیزداری، زیست محیطی، فضای سبز، جنگل کاری 

 ررسی نظام های بهره برداری و مرتع داری، ب

انجام تحقیقات در زمینه اصالح و تهیه نهال و بذر ) غالت، حبوبات، دانه های روغنی،  -

 ذرت، برنج(

 انجام تحقیقات در زمینه اصالح وتهیه بذر چغندر قند  -

 انجام تحقیقات در زمینه پای  و مدیریت خشکسالی،تغذیه مصنوعی آبخوان ها و ....  -

 های آموزشي فعالیت 

ها، های خصوصی، اتحادیهآموزش بهره برداران کشاورزی شامل کلیه افراد شاغل در بخ -

 ها، مجامع صنفی و سازمان نظام مهندسی در رشته های مختلف تعاونی



-----------------------96آماروعملکرد بخش کشاورزی استان فارس سال    

157 

 

 

شاورزی از سراسر کشور، سازمان جهاد ک آموزش کارکنان مراکز تحقیقات و آموزش-

دامپزشکی، تعاون روستایی، امور عشایر، پیگیری  کشاورزی، ادارات کل منابع طبیعی،

 های نوع دوم برای همکارانصدور گواهینامه

آموزش شاخه کار و دان  در رشته کشاورزی از طریق برگزاری آزمون و سنج  مهارت -

و دان   آموزش شاخه کارهای مختلف کشاورزی، )خوداظهاری( جهت بزرگساالن در رشته

آموزش افراد ا بدون افزای  زیر ساخت و امکانات جدید، کشاورزی در جوار روستاه

و برگزاری کالس مهارتی  های مهارتی در محل تولیداجرای آموزش، جداشده از تحصیل

 برای دان  آموزان

از طریق جذب  کاربردی-جامع علمی تحت نظارت دانشگاه کاربردی -های علمیآموزش -

 دانشجو
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 1396و  1395 هایسال عملکرد آموزش در: 56 شماره جدول

 96 95 واحد شرح

 بردارانبهره آموزش

 23501 22204 نفر

 87367 87286 نفر روز

 77 120 نفر آموزان واجب التعلیم()دان  آموزش رسمی )کاردان (

 809 1112 نفر سنج  مهارت )خوداظهاری(

 65 80 نفر ای(*آموزش رسمی )فنی حرفه

 405 247 نفر کاربردی -آموزش علمی 

 کوتاه مدت ضمن خدمت هایآموزش

 151 159 تعداد دوره

 34811 31965 نفر

 75347 83356 نفر روز

آموز

-ش

 های

بلند 

 مدت

 0 0 تعداد دانشجویان دکتری خارج از کشور

 3 3 تعداد دانشجویان دکتری داخل کشور

 8 8 تعداد جمع دانشجویان شاغل به تحصیل

 
 ای فقط صدور گواهینامه مهارت بوده است.حرفه*آموزش فنی و 
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 1396و  1395 های در سال انجام شده عملکرد تحقیقات:   57 شماره جدول

 96 95 واحد شرح

 325 219 فقره های تحقیقاتی در دست اجراتعداد طرح

 110 113 فقره یافتههای پایانتعداد طرح

 7 5 عنوان تعداد کتاب چاپ شده

 15 17 عنوان نامه دانشجوییپایانتعداد 

 238 93 نفر روز  ... و ترویجی هایجشنواره ترویجی، هایدوره و کارگاه

 هایشرکت گران،تسهیل مددکاران، از حمایت و انتخاب

 ... و سازندگی سربازان ای،مشاوره خدمات
 75 64 نفر 

تعداد مقاالت علمی منتشر شده در مجالت علمی 

 پژوهشی داخل و خارج و علمی ترویجی 
 124 75 عدد

تعداد مقاالت علمی  ارایه شده در مجامع داخلی و 

 خارجی
 49 60 عدد

 20 20 عدد ISIتعداد مقاالت 

 48 40 فقره های کاربردیدستاوردها و یافته

 5 5 فقره اختراعات
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 1396و  1395 های در سال يتحقیقاتآموزشي و  یها تیعملکرد فعال:  58 شماره جدول

 1396 1395 واحد شرح

 سرباز گر،تسهیل مددکار، تعداد به ترویجی آموزشی خدمات ارائه

 ... و ای مشاوره فنی خدمات شرکت سازندگی،
 350 128 نفر روز 

تولید هسته های اولیه و 

مادری بذور ) گیاهان زراعی 

صیفی و گیاهان  –سبزی  –

 زینتی و مرتعی ....(

 6050 2055 کیلوگرم  مادری کلزا 

 160280 0 کیلوگرم گندم  3پرورشی 

 158120 85572 کیلوگرم  ( گندم 2پی  پایه ) پرورشی 

 8875 13123 کیلوگرم ( گندم 1پایه ) پرورشی 

 4000 1100 کیلوگرم  سایر ) والدین و هیبرید ( ذرت 

 

 

 1396و  1395 های در سال نظارتي یها تیعملکرد فعال:  59 شماره جدول

 1396 1395 واحد شرح

 7000000 7000000 اصله نظارت بر تولید نهال شناسه دار 

 60000 55000 تن  ثبت گواهی پای  کود های آلی 

 50000 45000 تن  ثبت گواهی پای  کود های شیمیایی 

 550 921 تعداد  گیاهی ) گونه شناسایی شده موجود(تنوع زیستی فلوریستیک 

 8 10 تعداد  تنوع زیستی فلوریستیک گیاهی ) گونه در معرض انقراض(

تنوع زیستی فونستیک بی مهرگان ) غیر بندپایان( نمونه نگهداری شده 

 در مجموعه 

 

 

 
 

 1500 1500 تعداد 

 2 4 مورد  نظارت بر تجاری سازی ارقام چغندرقند تولید داخل 

 8 24 مورد  نظارت بر تجاری سازی ارقام چغندرقند وارداتی 

   0 550000 تن  نظارت بر عیارسنجی کارخانجات تولید قند کشور *

 ،  از وظایف مرکز خارج شده است.  1396از سال *
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 دامپزشکي:اداره کل 

 و حیروان انسان بین مشترک هایبیماریاز  اعم دامی هایبیماری شناخت علم دامپزشکی   

 تغذیره علرم ها و همچنرینبیماری ها، معالجهاز بیماری ، پیشگیریدام خاص هاییا بیماری

 دامپزشرکی نهرایی هدف" است آمده جهانی بهداشت سازمان است. در نشریه و دام انسان

برا  چرا کره "باشد.می انسان و بهداشت مواد غذایی دقیقاً تأمین بلکه نیست حیوانات درمان

 دامری هایفرآورده کرد و بر میزان و میر آنها جلوگیری از مرگ توانها میدام واکسیناسیون

 کره نمرود. مروادی تأمین انسانی غذایی جیره را برای الزم مواد پروتئینی افزود و در نتیجه

 تنها باعرثدهد و نهمی ها، افزای بیماری کلیه را در مقابل کودکان ویژهه ها بانسان مقاومت

بوجرود خواهرد  و فعال سالم ایجامعه شود، بلکهمی درمانی هایهزینه مالحظه قابل کاه 

 .آورد

مهار بیماری های داخلی و جلوگیری از ورود بیماری های دامی و حفرظ تروان تولیرد دامری       

ور به عهده این بخ  می باشد. باهدف پوش  دادن امنیت غذایی کره از وظرایف وزارت کش

جهادکشاورزی است، ادارات کل دامپزشکی در سطح استان ها مسئولیت حفظ کیفیت مرواد 

غذایی دامی )دام، طیور، شیالت، زنبورستان ها و....( راعهده دار مری باشرند. بره ویرژه در 

ان ورود بیماری های مسری و خطرناک)بعضاً قابل انتقال بره فصول خاصی مثل زمستان، امک

نزای حاد طیور، ترب برفکری دام هرا آانسان( وجود دارد،  بیماری های خطر ناکی مانند آنفلو

و... از مواردی است که بایستی بطور دائمی پای ، مراقبت وکنترل شوند همچنین کلیه امرور 

ه با نظر اداره کل دامپزشکی در سطح استان هرا صادرات و واردات دام ها و محصوالت مربوط

 انجام می شود.
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 :96بخش دامپزشکي در سال  عملکردیآمار اطالعات و 

مجموع برنامه هایی که در قالب شاخصهای قابل ارزیابی در بخ  دامپزشکی  برای سال    

در قالب  مد نظر بوده است منجر به دستاوردهایی گردیده که اطالعات و آمار عملکرد ی 96

 ائه می شود: جداول ذیل ار

 96و 95 یفارس در سال ها ياداره کل دامپزشک یها تیاز فعال یخالصه ا: 60 شماره جدول

 1396 1395 واحد نظارت بهداشتی

 271214 338885 راس تعداد گوسفند و بره بازرسی شده در کشتارگاه

 397244 380842 راس تعداد بز و بزغاله بازرسی شده در کشتارگاه

 45258 44809 راس تعداد گاو و گوساله بازرسی شده در کشتارگاه

 63 80 راس تعداد گاومی  بازرسی شده در کشتارگاه

 1941 1507 نفر تعداد شتر بازرسی شده در کشتارگاه

 358 31 قطعه تعداد شتر مرغ بازرسی شده در کشتارگاه

 63238148 56583005 قطعه تعداد طیور بازرسی شده در کشتارگاه

 447095 330367 قطعه تعداد الشه طیور ضبط شده

 6590 6010 باب تعداد مراکز عرضه و تولید فراورده های خام دامی

 118295 120105  مورد تعداد کل بازدید انجام شده

 3788 4751 مورد تعداد موارد غیر بهداشتی

 164151 420665 مورد مقدار فراورده های ضبط شده

 533 538 مورد تعداد موارد ارجاع به مراجع قضایی

 2698 2245 مورد تعداد کل موارد نمونه برداری
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  96و 95 یفارس در سال ها ياداره کل دامپزشک یها تیاز فعال یخالصه ا: 60 شماره جدولادامه 

 96 95 واحد 1طیور 

 74258272 65287560 قطعه تعداد کل جوجه ریزی

 327134232 267045164 قطعه طیور صنعتیمایه کوبی 

 1711042 1101053 قطعه مایه کوبی طیور روستایی

 

 

  96و 95 یفارس در سال ها ياداره کل دامپزشک یها تیاز فعال یخالصه ا: 60 شماره جدولادامه 

 96 95 2طیور 

 3200 2700 عملکرد بازدید از واحدهای مادر گوشتی و تخمگذار

 3200 2700 برداری از واحدهای مادر گوشتی و تخمگذارعملکرد نمونه 

 3200 2700 عملکرد آزمای  نمونه های  واحدهای مادر گوشتی و تخمگذار

 950 750 عملکرد بازدید از واحدهای تخمگذار تجاری

 950 750 عملکرد نمونه برداری از واحدهای تخمگذار تجاری

 950 750 تخمگذار تجاریعملکرد آزمای  نمونه های  واحدهای 

 3750 3250 عملکرد بازدید از واحدهای نیمچه  گوشتی 

 3750 3250 عملکرد نمونه برداری از واحدهای نیمچه گوشتی 

 3750 3250 عملکرد آزمای  نمونه های  واحدهای نیمچه گوشتی 
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  96و 95 یفارس در سال ها ياداره کل دامپزشک یها تیاز فعال یخالصه ا: 60 شماره جدول ادامه

 1396 1395 فعالیت های آموزشی و ترویجی

 1353 1243 مورد کالس ترویجی

سایر اشکال آموزش 

 حضوری

 5742 5237 مورد

 36247 37527 نفر فراگیران مرد

نفر 

 ساعت

225162 21156 

 5940 6285 نفر فراگیران زن

نفر 

 ساعت

37710 32189 

 39861 43812 نفر جمع فراگیران

نفر 

 ساعت

262872 274562 

 16 12 تعداد برنامه رادیویی

 285 240 دقیقه

 3 5 تعداد برنامه تلویزیونی

 55 70 دقیقه

 0 1 عنوان تهیه نشریه

 3100 5000 نسخه تکثیر نشریه

 3 5 عنوان تهیه بروشور و تراکت

 21700 25000 برگ تکثیر بروشور و تراکت

 1 1 عنوان تهیه پوستر

 28 35 برگ تکثیر پوستر

 0 1 مورد تکثیر فیلم

 25 30 مورد تهیه پاورپوینت ترویجی

 180 150 مورد نصب پالکارد و بنر

 45 40 مورد دیوار نویس و تابلو نویسی

پیام بهداشتی روی خودرو 

 حمل

 25 20 مورد
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  96و 95 یفارس در سال ها ياداره کل دامپزشک یها تیاز فعال یخالصه ا: 60 شماره جدول ادامه

 1396 1395 1عملکرد اداره مبارزه 

 159 1926 عملکرد مایه کوبی شاربن گاو

 2502082 2675172 عملکرد مایه کوبی شاربن گوسفند و بز

 1456 1641 عملکرد مایه کوبی شاربن تک سمی

 12 15 عملکرد مایه کوبی شاربن شتر

 13943 9376 عملکرد مایه کوبی شاربن عالمتی گاو

 48937 29685 عملکرد مایه کوبی شاربن عالمتی گوسفند و بز

 9007 1791 عملکرد مایه کوبی پاستورلوز گاو

 1226880 947464 عملکرد مایه کوبی پاستورلوز گوسفند و بز

 2451 147 عملکرد مایه کوبی آنتروتوکسمی گاو

 5683574 5921668 عملکرد مایه کوبی آنتروتوکسمی گوسفند و بز

 770693 930210 عملکرد مایه کوبی قانقاریا گوسفند و بز

 967310 999871 عملکرد مایه کوبی آگاالکسی گوسفند و بز

 561763 546243 عملکرد مایه کوبی تب برفکی گاو

 33822090 5105182 عملکرد مایه کوبی تب برفکی گوسفند و بز

 2560827 2622938 عملکرد مایه کوبی آبله گوسفند

 2791876 2975691 عملکرد مایه کوبی آبله بز

 443396 4412796 گوسفند و بز PPRعملکرد مایه کوبی 

 21436 13276 عملکرد مایه کوبی تیلریوز گاو

 0 0 عملکرد مبارزه با انگل های داخلی دام )گاو، گوسفند، بز و سگ(

 38027 31299 گاو(عملکرد مبارزه با انگل های خارجی دام )سمپاشی بدن 

عملکرد مبارزه با انگل های خارجی دام )سمپاشی بدن گوسفند و 

 بز(

518764 490291 

 3141142 3864072 عملکرد مبارزه با انگل های خارجی دام ) جایگاه(
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  96و 95 یفارس در سال ها ياداره کل دامپزشک یها تیاز فعال یخالصه ا: 60 شماره جدول ادامه

 1396 1395 2اداره مبارزه عملکرد 

 31225 36741 (FD RB51عملکرد مایه کوبی بروسلوز گاو )

 81701 2500 (RD RB51عملکرد مایه کوبی بروسلوز گاو )

 51826 44704 عملکرد خونگیری گاو )بروسلوز(

 133 158 عملکرد حذف گاوهای آلوده )بروسلوز(

 732972 765636 (FD REV.1عملکرد مایه کوبی بروسلوز گوسفند و بز )

 0 0 (RD REV.1عملکرد مایه کوبی بروسلوز گوسفند و بز )

 0 10315 عملکرد خونگیری گوسفند و بز )بروسلوز(

 0 0 عملکرد حذف گوسفند و بز آلوده )بروسلوز(

 62283 56730 عملکرد تست سل گاوی )توبرکولیناسیون گاو(

 187 72 عملکرد حذف گاوهای سلی

 2388 1966 تست مشمشه )تک سمیها(عملکرد 
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 بخش کشاورزی توسعهصندوق حمایت از

از مشکالت اصلی بخ  کشاورزی کمبود سرمایه گذاری در این بخ  بوده و دراین مورد  یکی   

شود. که در این راستا یکی از اهداف  سرمایه گذاری عنصر کلیدی رشد وتوسعه محسوب می

درصدی اتحادیه ها  51توسعه بخ  کشاورزی فارس که با مشارکت  تشکیل صندوق حمایت از

درصدی دولت بوجود آمده است:  %49غیر دولتی و حداکثر   وتشکل های فراگیر کشاورزی

نر  رشد سرمایه گذاری در بخ    گردآوری و اختصاص دادن مطلوب منابع مالی برای افزای 

د کنندگان به روش و شیوه متفاوت با بانکها و کشاورزی و ساماندهی نیاز مالی و اعتباری تولی

 باشد. موسسات مالی و اعتباری موجود می

 :1396صورت برنامه های سال 

اعطای تسهیالت و انجام حمایت های مالی سهامداران صندوق جهت کمک به بهره برداران و -

 تولید کنندگان بخ  کشاورزی.

  کشاورزی در شرایط ضروریحمایت از تولید کنندگان و فعاالن بخ  -

تامین نقدینگی برای ایجاد بازارهای عرضه مستقیم تولید نهایی به منظور ایجاد ثبات قیمت ها و -

  تنظیم بازار

  عاملیت توزیع اعتبارات بالعوض دولت به کشاورزان-
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  جذب منابع مالی تشکلهای بخ  کشاورزی سهامداران صندوق به منظور افزای  سرمایه-

  عملیات و فعالیتهای مجاز مرتبط با حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخ  کشاورزی سایر -

 :1396عملکرد سال 

در قالب شاخصهای قابل ارزیابی که منجر به دستاوردهای  1396مجموع عملکرد صندوق در سال 

 مهمی گردیده است بشرح ذیل ارائه میگردد.

به )میلیون ریال( و  1396بخ  کشاورزی در سال عملکرد تسهیالت صندوق حمایت از توسعه  -

  فقره طبق جدول ضمیمه 171در  %4با نر  

میلیون ریال به سهامداران در خصوص تامین  26،400فقره تسهیالت ضروری بمبلغ  8پرداخت 

 نهادهای ضروری.

 بشرح ذیل : 1396عملکرد عاملیت وجوه اعتبارات دولتی توسط صندوق در سال  -

میلیون ریال که شامل  182884اعتبارت آبیاری تحت فشار جمعًا مبلغ   پرداخت-1

هکتار اراضی  2586جهت  میلیون ریال نقدی143،884میلیون ریال اسناد خزانه و 39،000

 های آبیاری تحت فشار امانهکشاورزی تحت س

 متر1140میلون ریال جهت 1500پرداخت اعتبار مرمت و بازسازی قنوات جمعًا به مبلغ -2 

 بازسازی و نوسازی قنوات

 :1396افزای  سرمایه در سال 

میلیون ریال در  382به مبلغ  1395میلیارد ریال در سال  325افزای  سرمایه صندوق از مبلغ 

  1396سال 
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 توفیقات صندوق در فعالیت های شاخص اثر بخش:

 تهیه و تولیدبذر گواهی شده گندم مناسب برایاعتبار الزم و  تامین-

اتحادیه تعاونی  -اتحادیه تعاونی تولید شهرستان اقلید -اتحادیه تعاونی تولید استان فارس 

اتحادیه تعاونی روستایی شهرستان کازرون از سهامداران فعال این -روستائی شهرستان مرودشت

صندوق با داشتن امکاناتی از جمله ایستگاه بو جاری گندم و مجوز تولید بذر گندم هر ساله 

س سهمیه بندی سازمان محترم جهاد کشاورزی فارس و مجوز سازمان محترم تحقیقات براسا

نیز برای اتحادیه  1396کشاورزی فارس مبادرت به تولید بذر گواهی شد. مینمایند که در سال 

پرورشی تعیین  -مادری-مذکور سهمیه فرآوری و توزیع بذر گندم در طبقات مختلف گواهی شد

برای تولید حدود  %4میلیارد ریال اعتبار مناسب با نر  40دوق مبلغ گردیده است که این صن

تن بذر گندم اختصاص و پرداخت نموده است و بدلیل اینکه تهیه بذر مرغوب به عنوان یکی 6000

به نظر میرسد حضور   ازنهاده های مهم در تولید محصول با کمیت و کیفیت نق  اساسی دارد

 پروزه مهم از تو فیقات صندوق قلمداد میشود.اعتبارات صندوق در انجام این 

تامین اعتبار برای خرید جو دامی مناسب برای عرضه به دامداران منطقه تامین اعتبارمناسب به -

تن جو دامی توسط اتحادیه و شرکتهای تعاونی 8500جهت خرید  %4میلیارد ریال با نر   45مبلغ 

بمنظور تنظیم بازار جو وجلوگیری از حضور واسطه  دامداران فارس و توزیع به موقع بین دامداران

 .ها به نفع دامداران از فعالیت شاخص و اثر بخ  صندوق میباشد
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 96فارس درسال  یاز توسعه بخش کشاورز تیصندوق حما التیعملکرد تسه: 61 شماره جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 نوع نهاده
جمع 

تسهیالت 

به 

میلیون 

 ریال

 ذرت جو

انواع 

کود 

 شیمیایی

بذر 

 گندم

خوراک 

دام و 

 کنسانتره

 سویا

کود 

سکسترون 

 آهن

 شیر

ماهی 

قزل 

 آال

قطعات 

یدکی 

 کمباین

 سایر

ارزش 

 تسهیالت
44398 13622 140132 39664 7497 8271 49685 8269 10393 6754 3875 332560 

سهم 

 )درصد(
13 4 42 12 2 2.5 15 2.5 3 2 2 100 
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 عشایر:امور  اداره کل
 

استان فارس با دارابودن تنوع اقلیمی گرمسیری و سردسیری، موجب سازگاری و شکل    

میلیون  5/8گیری بزرگترین جامعه عشایری کشور در این استان شده است. بطوریکه از 

درصد( قلمرو 67میلیون هکتار آن )  7/5هکتار عرصه های قابل تعلیف استان، حدود 

 27.279نفر و  147790ستان با جمعیت قشالقی زیست عشایر محسوب می گردد. عشایر ا

 50خانوار(، در قالب سه ایل قشقایی )حدود  24.720نفر و  132249خانوار )جمعیت ییالقی 

 8درصد( و  13درصد(، ایل لر )ممسنی و بویراحمد در حدود  26درصد(، ایل خمسه )حدود 

ه سرخی، کهمره نودان، نارویه(، کهمرطایفه مستقل جشنی و چهارراهی،  کوه آت  )جبل

کهمره جروق، متفرقه محلی داراب و متفرقه محلی فیروزآباد در محدوده این استان به 

فعالیت دامداری مشغول هستند. جامعه عشایر استان یک جامعه جوان بوده که درصد 

درصد کل جمعیت عشایر استان  45سال آن، حدود  18-35جمعیت جوان با دامنه سنی 

نفری استان براساس سرشماری نفوس و مسکن سال  4.851.274معیت باشد. از جمی

 درصد از جمعیت استان را بخود اختصاص داده است. 047/3ی عشایر، حدود ، جامعه1395

هزار تن گوشت قرمز )معادل  20از نظر اقتصادی جامعه مولد عشایری استان ساالنه بالغ بر  

درصد 44ها )معادل ار متر انواع دست بافتهز 57درصد گوشت تولیدی استان( بی  از  30

 های دامی را تولید و به بازار عرضه می نماید. کل صنایع دستی استان( و سایر فراورده

 :96عشایر در سال  امور اداره کل عملکردیآمار اطالعات و 

 مجموع برنامه هایی که در قالب شاخصهای قابل ارزیابی در بخ  عشایر استان برای سال

مد نظر بوده است منجر به دستاوردهایی گردیده که اطالعات و آمار عملکرد ی در قالب  96

 :شده استجداول ذیل ارائه 
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(87سال  )نتایج سرشماری عشایر کوچندهجمعیت عشایر استان فارس در ییالق و قشالق : 62جدول شماره   

 ردیف 

 
 شهرستان

 جمعیت عشایر قشالقی جمعیت عشایر ییالقی

 نفر خانوار  نفر خانوار 

 0 0 10373 1940 آباده 1

 1605 332 915 183 ارسنجان 2

 1692 347 0 0 استهبان 3

 56 13 20801 4020 اقلید 4

 232 51 11547 2264 بوانات 5

 324 59 4032 807 پاسارگاد 6

 8591 1719 1520 295 جهرم 7

 625 134 3564 797 خرم بید 8

 7439 1389 24 5 خنج 9

 6205 1180 1737 321 داراب 10

 10620 1684 1116 191 رستم 11

 4163 707 2508 381 زرین دشت 12

 1240 226 14126 2503 سپیدان 13

 851 163 1159 224 سروستان 14

 4323 849 23305 4402 شیراز 15

 19979 3732 246 50 فراشبند 16

 3310 677 2206 429 فسا 17

 7700 1387 11397 2007 فیروزآباد 18

 9113 1688 328 59 قیروکارزین 19

 18122 3340 1444 289 کازرون 20

 1527 274 1041 172 خرامه 21

 348 64 292 59 کوار 22

 703 131 0 0 گراش 23

 10104 1952 1554 282 الرستان 24

 1482 273 663 103 المرد 25

 957 213 7413 1454 مرودشت 26

 24158 4225 8643 1429 ممسنی 27

 367 68 0 0 مهر 28

 1954 402 295 54 نی ریز 29

 147790 27279 132249 24720 جمع
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(87چنده )براساس نتایج سرشماری عشایر کوجمعیت  دام عشایر استان فارس در ییالق و قشالق :63جدول شماره   

 شهرستان
 جمعیت دامی/ راس

دام در فصل ییالقتعداد  تعداد دام در فصل قشالق  

 223100 0 آباده

 21118 36849 ارسنجان

 0 38514 استهبان

 644624 1443 اقلید

 261266 5660 بوانات

 93128 6548 پاسارگاد

 34043 190792 جهرم

 91974 14873 خرم بید

 577 154165 خنج

 37043 130968 داراب

 22041 186907 رستم

 43967 78470 زرین دشت

 288846 25084 سپیدان

 25850 18091 سروستان

 534648 131745 شیراز

 5770 414215 فراشبند

 49507 75140 فسا

 231608 153943 فیروزآباد

 6809 187351 قیروکارزین

 33351 370707 کازرون

 19780 31510 خرامه

 6785 7360 کوار

 0 15065 گراش

 32543 231192 الرستان

 11886 30300 المرد

 167792 23641 مرودشت

 164907 468933 ممسنی

 0 7547 مهر

 6232 44618 نی ریز

5305919 3081631 جمع کل  
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1396امور عشایر استان فارس در سال  الصه عملکرد:خ64جدول شماره   

 درصد تحقق حجم عملیات اهداف ساالنه واحد حجم عنوان طرح

 115 1750 1520 تن افزای  تولید گوشت

 125 158337 126670 راس تعداد دام پرواری

 70 1659 2370 تن افزای  تولید شیر

 115 3323 2890 تن افزای  تولید محصوالت زراعی

 110 2651 2410 تن افزای  تولید محصوالت باغی

ه آبیافزای  سطح زیر کشت یا تبدیل دیم ب  100 1102 1102 هکتار  

مربعمتر  افزای  تولیدات صنایع دستی  781 1015 130 

 100 30 30 هکتار  کشت گیاهان داروئی

 140 18144 12960 نفر روز آموزش و ترویج عشایر

 130 24438 18799 نفر روز آموزش تشکلهای عشایری

 160 42400 26500 تن تامین و توزیع نهاده ها

 120 3678 3065 تن بازاریابی و بازارسانی محصوالت تولیدی

بهره مند از بیمه در سال جاریتعداد عشایر   100 3000 3000 نفر روز 

 49 340000 700000 راس تعداد دام بیمه شده

 115 65 57 مورد نظارت و حسابرسی تشکلها

 166 5 3 مورد توسعه گردشگری

 140 7 5 مورد ایجاد زیر ساخت های تولید

 102 1045 1021 خانوار تعداد خانوار عشایر اسکان یافته

 71 510 721 نفر  میزان اشتغال پایدار جدید

جودمیزان صیانت و حفظ یا ارتقای اشتغال مو  115 829 721 نفر  

 100 4 4 مورد تعداد پروژه های مطالعات پایان یافته

 100 160 160 مورد تعداد پروژه های انجام شده

 106 705600 662400 متر مکعب آبرسانی سیار

های عشایریتعمیر و نگهداری راه   100 10000 10000 کیلومتر 

 130 1310 1000 مترمکعب احداث آب انبار

 100 11 11 حلقه حفر چاه عمیق

 100 14 14 کیلومتر مخلو  ریزی راه های عشایری 
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1396در سال عشایر  امور اداره کلعملکرد امور زیربنائي   
 

       یتوسط ناوگان آبرسان یوانیو ح یمتر مکعب آب شرب انسان 700000 هی، حمل و تخل یریبارگ

لومتریک 6000 زانیدر سطح استان به م یریعشا یراه ها یو نگهدار ریتعم                                

لومتریک 25انتقال آب بطول  یو نقشه بردار مطالعه                                                             

لومتریک 10 زانیبه م ییروستا 3جاده درجه  یرو نقشه بردا مطالعه                                         

قیحلقه چاه عم 10 حفر                                                                                             

لومتریک 26خط انتقال آب بطول  یاجرا                                                                          

لومتریک 2/6شبکه فشار متوسط برق بطول  یاجرا                                                              

حلقه چاه دهانه گشاد 4 حفر                          

لومتریک 42بطول  یریعشا دیجد یجاده ها ییراهگشا                                                       

مترمکعب 1090آب انبار به حجم  احداث                                                            

لومتریک 14بطول  یریعشا یرهایمس یزیمخلو  ر    

یمتر مربع 26باب موتورخانه  2احداث    

مترمکعب 250آب به حجم  رهیذخ یبتناحداث مخازن    

یانتقال آب کشاورز یمانیمتر کانال س 900احداث     

یآب کشاورز رهیمترمکعب استخر ذخ 150احداث و  امن باب آب 3حداث و ا  

باب چشمه 9 یبهساز  

حلقه چاه آب شرب 3 زیتجه    

متر 2به دهانه  یباب پل دال کیاحداث     

رشته قنات 4الیروبی  
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1396در سال عشایر  امور اداره کل بهسازی و امور تولیدعملکرد   
های جدید های عشایری و مسیر یابی ایلراه بررسی ایلراه  

 پیگیری صدور سند زمینهای واگذاری به عشایر 

و  تهیه لیست مناطق و مراتع عشایری در کل استان جهت تنسیق و ارایه به منابع طبیعی  

ر سطح شهرستانهای استانآبخیزداری و انجام ممیزی مراتع د  

منطقه عشایری که  در مناطق حفاظت شده محیط زیست می باشند 50مشخص نمودن   

 نظارت بر واگذاری تسهیالت به عشایر

 توزیع پنلهای خورشیدی شامل فانوس و چراغهای خورشیدی 

عدد حمام های خورشیدی در سطح استان  13نصب و راه اندازی   

در بین عشایر توزیع پیک نیک و اجاق گاز  

تعداد تشکیل پرونده و برگزاری جلسه و ارجا به بنیاد مسکن جهت واگذاری و اسکان عشایر به  

فقره پرونده در سطح استان 400   

 بررسی وضعیت اتراقگاههای عشایری

جلسه کنترل کوچ4برگزاری   

 توزیع مرغ بومی

 مدیریت کوچ عشایر در زمان کوچ بهاره و پاییزه

اراضی شیبدار در سطح استانتهیه لیست   

 تهیه لیست مناطقی که نیاز به طرح آبخیزداری دارند

 تهیه لیست تنسیق مراتع
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    96 فارس در سالعشایر امور اداره کل شاخصفعالیتهای 

 ناستا کشاورزی جهاد سازمان به وابسته ادارات بین در عمومی روابط حوزه در اول مقام کسب-

ISO 9001:2015 گواهینامه دریافت فارس   کیفیت مدیریت در 

های جامعه عشایر در سطح ملیها و توانمندیکسب مقام اول در برگزاری نمایشگاه-   

 - کسب مقام اول در اشاعه فرهنگ اقامه نماز و امور فرهنگی در بین دستگاههای اجرایی استان

رسانی به اجرایی و خدماتهای اجرایی جهت تسهیل عملیات نامه با دستگاهتفاهم 7انعقاد -

 جامعه عشایر 

ل مجوز بوم گردی و گردشگری عشایری با هدف جهت تنوع بخشی به اشتغا 16پیگیری صدور -

 عشایر بویژه جوانان عشایری

های اسکان مورد درخواست عشایر و سنجی و فاز شناخت سایتمطالعه جدید امکان 12انجام -

عملیات  و پیگیری جهت انجام مطالعات تفصیلی و شروعارسال به بنیاد مسکن انقالب اسالمی 

خانوار 1580اجرایی اسکان با ظرفیت   

GISتهیه بانک اطالعات مکانی منابع و تاسیسات اجرا شده در مناطق عشایری در محیط  با  -

 هدف مدیریت صحیح منابع و هدفمندسازی پروژه های مورد درخواست عشایر

مان ختلف جهت استفاده از اعتبارات متمرکز ملی مطالعاتی سازهای مطالعاتی مشناسایی پروژه-

میلیون ریال( 4000امور عشایر کشور )به ارزش   

1395در مقایسه با سال  1396درصدی اعتبارات سال  136افزای   - 

های هزارتن علوفه شامل جو، خوراک دام، کنستانتره، تفاله و .... توسط شبکه شرکت 75توزیع -

استان با هدف حمایت از زنجیره تولید جامعه عشایرتعاونی عشایری   

کیلوگرم از طریق شبکه  12هزار تن در بین عشایر استان با سرانه  19توزیع آرد به میزان -

 شرکتهای تعاونی عشایری استان

دستگاه  46هزار مترمکعب در سال توسط  700آبرسانی سیار به عشایر استان به حجم تقریبی -

 ناوگان حمل 
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های عشایری استان مشارکت عشایر و همکاری در برگزاری انتخابات شورای اسالمی تیره جلب-

 تیره  160تیره به  110و افزای  کمی تعداد شورای اسالمی از 

اجرایی نمودن سامانه بانک اطالعات عشایر استان در قالب سامانه فارس نماد به عنوان یک -

FarsNomad.ir  پروژه نو آوری در سطح ملی 

بسترسازی جهت اجرای طرح جامع فرهنگی و مذهبی در جامعه عشایر استان با همسوسازی -

 دستگاه اجرایی 18فعالیتها و اقدامات 

 7.5کسب مقام اول در جذب تسهیالت اعطایی به تشکلهای عشایری در سطح کشور به ارزش -

 میلیارد ریال
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 شیراز ( -واکسن وسرم سازی رازی شعبه جنوب کشور)موسسه تحقیقات سرم سازی رازی     

در راستای سیاست تمرکز زدایی موسسه تحقیقات واکسن وسرم سازی رازی، شعبه   

 1374شیراز با عنوان شعبه برتر و برگزیده موسسه در سالهای اخیر درسال  -جنوب کشور

 1375وازسال مترمربع تاسیس  36.248درمنطقه غربی شیرازدرمحدوده ای به وسعت 

نامهای آگاالکسی وآنتروتوکسمی آغازکرد. ه نوع واکسن دامی ب باتولیددو فعالیت خودرا

درزمینه تحقیقات نیزدرهمین سال  باانتقال همکاران بخ  دامپزشکی مرکزتحقیقات منابع 

اموردام استان فارس به موسسه وتجهیزآزمایشگاهها، روندروبه توسعه ای شکل  طبیعی و

طوریکه  هم اکنون ضمن انجام فعالیتهای تحقیقاتی درراستای تولیدات موسسه، ه گرفت. ب

درزمینه ارائه مشاوره به دانشجویان دانشگاههای استان درخصوص پایان نامه های 

تحصیلی مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا ونیزانجام تحقیقات مرتبط باسازمانها وارگانهای 

 می پذیرد.خصوصی ودولتی فعالیت چشمگیری صورت 

 از جمله دستاوردهای این شعبه اتمام، تجهیز و راه اندازی سایت منحصر بفرد تولید    

میباشد که براساس برنامه پی  بینی شده ظرفیت  1392واکسنهای کشته طیوردرسال

های کشته و یا زنده درسال  ها به میزان پانصدمیلیون دزانواع واکسن تولیداین نوع واکسن

که این خود موجب تبدیل شعبه شیراز به قطب تولیدوتوزیع واکسنهای  برآورد میگردد

 طیور درایران وحتی منطقه خاورمیانه خواهدگردید.دراین سایت پی  بینی تولید واکسن

نزای پرندگان که بین انسان و طیور مشترک می باشد گردیده است .ساخت این آولهای آنف

موجب می گردد تولیدات مربوطه گواهی مرکز مطابق با آخرین استانداردهای جهانی 

های مورد نیاز سایر کشورها فراهم گردد  صادرات را دریافت نموده و امکان صدور واکسن

 که این موردی بسیار حائز اهمیت از ابعاد اقتصادی ، بهداشتی و درمانی می باشد . 
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استانداردهای های کشته طیور در شیراز مطابق با آخرین  راه اندازی سایت تولید واکسن

عالوه بر تامین تمامی نیاز کشور، با ،  روز دنیا و نظارت مستقیم سازمان بهداشت جهانی

توجه به نگرانیهای روزافزون از گسترش بیماریهای مشترک انسان و طیور ازجمله 

نزای حاد پرندگان توانایی صدور محصوالت خود به کشورهای همسایه و منطقه را وآآنفل

نیوکاسل   -شایان ذکر می باشد که     هم اکنون واکسن دوگانه آنفلوانزا .ممکن می سازد

های تک گانه  بصورت مکانیزه در این مؤسسه تولید و به بازار عرضه میگردد . واکسن

میلیون دز  در این موسسه تولید  100نیوکاسل و آنفلوآنزا درحال حاضر با ظرفیت سالیانه 

های ویروسی طیور شعبه شیراز که بعنوان  ولید واکسنمیگردد.از دیگر ظرفیتهای سایت ت

یکی از اهداف بعدی این شعبه مدنظر می باشد تولید واکسن  مذکور جهت صادرات می 

باشد که بعنوان یکی از پروژه های مهم مؤسسه رازی هدف گذاری گردیده است.مؤسسه 

سی، آنتروتوکسمی، تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی شیراز با تولید واکسنهای آگاالک

قانقاریا، آنفلوانزای طیور، نیوکاسل طیور و دوگانه نیوکاسل و آنفلوانزای طیور بزرگترین 

مرکز واکسن سازی در جنوب کشور و شعبه برگزیده مؤسسه رازی می باشد.از سوی دیگر 

تمامی نیاز های مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی استان فارس و استانهای جنوبی کشور به 

اع حیوانات آزمایشگاهی توسط این مؤسسه مرتفع می گردد. ازجمله فعالیتهای انو

تحقیقاتی این شعبه انجام طرحهای تحقیقاتی ، انجام پایان نامه های فوق لیسانس و دکترا 

 و ارائه مقاالت در ژرنالهای معتبر بین المللی می باشد.   

 پوش  توزیعی واکسنهای تولیدی شعبه شیراز

 واکسن آگاالکسی کشور از تولیدات مؤسسه رازی شعبه شیراز تامین می گردد .کل مصرف  -1
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نیاز  %40جهت تامین حدود  واکسن آنتروتوکسمی تولیدی موسسه رازی شعبه شیراز -2

بعد از پوش  استانهای فارس ، بوشهر، اصفهان و کهکیلویه و بویراحمد جهت  سراسری

 می گردد.  لتوزیع در استانهای دیگر به مؤسسه رازی ارسا

نیوکاسل تولیدی شعبه شیراز با توجه به نیاز سراسری، جهت  -واکسن دوگانه آنفلوانزا  -3

 .مؤسسه رازی ارسال می گردد توزیع در سطح کشور به 

 

 :96در سال رازی سرم سازی موسسه  عملکردیآمار اطالعات و 

مجموع برنامه هایی که در قالب شاخصهای قابل ارزیابی در بخ  سرم سازی برای سال   

مد نظر بوده است منجر به دستاوردهایی گردیده که اطالعات و آمار عملکرد ی در قالب  96

 جداول ذیل ارائه می شود:

 

 فعالیتهای تولیدی  نهیدر زم یراز یعملکرد موسسه واکسن وسرم ساز: 65جدول 

 ن دزمیلیو

 دوگانه  قانقاریا آگاالکسی آنتروتوکسمی سال

 آنفلوآنزا -نیوکاسل 

 آنفلوآنزا نیوکاسل

1396 16 14.3 0 51.7 10.3 25.1 

1395 10 14 0 0 40 45 

1394 6 12.8 2.5 0 50.4 39 

1393 21.7 18.7 3 10.4 9.4 0 

 

 تولید کل واکسن نهیدر زم یراز یعملکرد موسسه واکسن وسرم ساز: 65جدول ادامه 

 میلیون دز

 تولید کل سال

95 109 

96 117.4 
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 فقره                    پژوهشي تهاییفعال نهیدر زم یراز یعملکرد موسسه واکسن وسرم ساز: 65جدول ادامه 

 96 95 94 93 فعالیت

 44 38 29 20 مقاله و خالصه مقاله

 14 14 14 12 پایان نامه

 15 20 18 21 طرح تحقیقاتی

 

 :96فعالیتهای شاخص موسسه سرم سازی رازی  در سال 

های مورد نیاز صنعت طیور کشور می باشد که بر علیه عفونت  از واکسن  ORTواکسن  - 1

اورنیتوباکتریایی از بیماریهای حاد بسیار مسری تنفسی پرندگان استفاده شده و در حال 

حاضر تمامی نیاز کشور به این واکسن از طریق واردات تامین می گردد . با عنایت به توان 

واکسن مذکور،  VMFشعبه ضمن تهیه  علمی و تجهیزات موجود در شعبه شیراز ، این

این 1396توانایی تولید این واکسن ضروری در ایران اسالمی را دارا می باشد .در سال 

 واکسن بصورت آزمایشگاهی ، نیمه صنعتی و صنعتی در شعبه شیراز تولید گردید.

 GMPهای ویروسی طیور به  با توجه به قابلیت تبدیل سایت تولید واکسن - 2

APPROVE به منظور دریافت  بنا به نظر هیات بازرسی سازمان دامپزشکی کشور

اقدام به عقد قرارداد  1396گواهینامه معتبر جهت ساخت واکسن و انجام صادرات، در سال 

های  با شرکت پیمانکار گردید که در این قرارداد راه اندازی هواسازهای سایت تولید واکسن

هویه مطبوع، تهیه نقشه ازبیلت سایت تولید، نصب سیستم ت متعادل سازیویروسی طیور ،

و  دریافت گواهینامه کالس بندی، سیستم ایرالک دربها ، راه اندازی رطوبت زن گرمخانه

 بندی فضاهای سایت مذکور عملیاتی گردید. قطعه

خرید، نصب و راه اندازی یک  و خرید ، نصب و راه اندازی یک دستگاه الشه سوز  - 3

 .یتن 5اردستگاه دیگ بخ

 های ویروسی  تغییر سیستم کپ آلومینیوم فیلینگ به کپهای رنگی جهت تولید واکسن -4
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 منابع طبیعي و آبخیزداری :اداره کل 

حوزه های آبخیزاستان ها  کلیه عرصه های ملی اعم از جنگل، مرتع وبیابان، در سطح   

شوند. این مجموعه به عنوان توسط ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری مدیریت می 

نماینده و حاکمیت دولت بر عرصه و اعیانی اراضی ملی، مسئولیت حفاظت ، بهره برداری، 

بر  احیا ، اصالح و توسعه از این عرصه ها و ذخایر پوش  گیاهی و خاک طبیعی کشور را

کاری، در این راستا عملیات عمرانی متعددی در زمینه های بیولوژیک )جنگل  عهده دارد.

احیاء مراتع و...(، مکانیکی )فعالیت های سازه ای( و بیومکانیک )اقدامات سازه ای کنترل 

آب و کشت همزمان نهال و بذر و ..( در دستور کار ادارات کل منابع طبیعی 

قراردارد.همچنین طرح های مقابله با بیابانزایی و نیز عملیات بیابان زدائی و ترسیب کربن 

 شود.  لیت های این اداره کل محسوب مینیز از جمله فعا

 :96بخش منابع طبیعي استان در سال  وضعیت وعملکردآمار اطالعات و 

 نابع طبیعی استانمجموع برنامه هایی که در قالب شاخصهای قابل ارزیابی در بخ  م  

مد نظر بوده است منجر به دستاوردهایی گردیده که اطالعات و آمار عملکرد  96برای سال 

 ی در قالب جداول ذیل ارائه می شود:

 1396نوع در سال  کیسطوح مراتع فارس به تفک:  66 شماره جدول

 درصد سطح )هکتار( شرح

 8.2 599595 خوب

 38 2780756 متوسط

 53.8 3930380 فقیر

 100 7310731 کل
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 1396 و 1395 های سال در روان های ملکرد طرح تثبیت شن: ع 67 شماره جدول

 )) واحد : هکتار ((

 96 95 شرح / سال

 1124 410 کارینهال
 132   حفاظت و قرق
 1126 618 آبیاری و مراقبت

 606 672 هامدیریت هرزآب

 

 

 1396 و 1395  مراتع ( در سالعملکرد طرح بهبود و اصالح مراتع) اصالح و احیاء : 68 شماره جدول

 96 95 شرح / سال

 1582 2367 قرق مراتع )هکتار(

   تولید نهال مرتعی )هزاراصله/هکتار(

 1058 951 بذرکاری و کپه کاری )هکتار(

   کودپاشی مراتع)هکتار(

 403 550 ذخیره نزوالت آسمانی)هکتار(

   تبدیل دیمزارهای کم بازده )هکتار(

   مالداری)حلقه(حفر چاه 

   نصب تلمبه بادی )دستگاه(

 1145 3290 نگهداری ایستگاههای ازدیاد بذر مرتعی)تن()هکتار(

   احداث آبشخوار)دستگاه(

   احداث آب انبار وسطح عایق )دستگاه( )مترمکعب(

   تجهیز مرمت چشمه )مورد(

 172 290 نظارت بر تولیدات محصوالت فرعی )هکتار(
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 1396شهرستان در سال  کتفکی به فارسو مراتع  بیابان ؛ ها مساحت جنگل:  69 شماره جدول

 )) واحد : هکتار ((         

 شهرستان

 جنگل

-زار و درختچه)بدون احتساب بیشه

 زار(

 های پدیده

 بیابانی
 مراتع 

 485562.7   93.5 آباده
 65808   33088.7 ارسنجان
 90090   48959 استهبان
 443950.8   14364 اقلید
 375503   32817.2 بوانات
 67411   76863.5 پاسارگاد
 262787   217984.5 جهرم
 153067   30248.8 خرامه
 235541.4   15297.3 خرمبید
 344219.2 52007.9 13842 خنج
 437869   123458.3 داراب
 5714.3   81662.4 رستم

 353071 83400.4 328.4 زرین دشت
 136246   74221.9 سپیدان
 56204.6   33220.9 سروستان
 64326   169589.8 شیراز
 319230 12724.2 64685.1 فراشبند
 225968   87246.1 فسا

 65004   223126.4 فیروزآباد
 217070   72900 قیروکارزین
 66028   221305.1 کازرون
 107530   21120.9 کوار
 300000   12845 گراش
 974913 123014 30000 الرستان
 295613 27243 11661.6 المرد
 120214   76136.3 مرودشت
 104501.6   408104.1 ممسنی
 134493 2268.8 1120.2 مهر
 802795 433948.8 19926.6 نی ریز
 7310731 734607.1 2216217.6 جمع
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 96کشوردر سال آن با سهیاستان فارس ومقا یسطح جنگلها: 70 شماره جدول

 جنگل )هکتار( استانها
نسبت جنگلهای 

 استان به کل کشور

سطح استان 

 )هکتار(

نسبت جنگل استان 

 به سطح استان

 18.1 12260800 15.6 2216217.6 فارس

 

 96سطح مراتع استان فارس در سال : 71 شماره جدول

 به کشور نسبت مراتع استان سطح مراتع استان )هکتار( استانها

 8.6 7310730 فارس

 

 : 96منابع طبیعي و آبخیزداری در سال اداره کل فعالیتهای شاخص 

 (لغزش نیزم یدارسازیپات ) مرودش -لغزش آب باد نیکنترل زم 

 آب  یچاهها یآبده تیچاه آب شرب وتثب هیتغذ) فراشبند -یکورک یمصنوع هیتغذ

 (شرب

 فرونشست دشت داراب درباالدست  تیرید) م ( دارابهیفتح آباد )خسو البیکنترل س

 (دیکوه سف یروستا

 آباده -گیوجمال ب نیریهزارگره وخسروش یها رحوزهیدرز یزداریآبخ یقرق ها-

 (یکی)ذخائرژنت یومرتع یپوش  جنگل اءی)حفظ واحدیاقل

 هزار اصله نهال 360 عیتوز 

 هکتار 132 یسنوات یازجنگلکار یمراقبت ونگهدار 

 روزیهکتار درکامف 45.4با بذر  یساز یغنو  هکتار 20بانهال  یساز یغن 

 هکتار درشهرستان گراش 450به مساحت  یتنگ بادام یاحداث پارک جنگل 
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 و ذخیره   یزیمم ،یداروئ اهانیکاشت گ، یوکپه کار یبذرکار، قرق تیریحفاظت ومد

 مراتعنزوالت در 

 (زیر ینو  فراشبند ،  دشت نیزرهای )شهرستان  ابانیبدر   ینهالکار 

 شهرستان الربیابانهای ( درریآبگ ی)هالل یسطح یروان آبها تیریمد 

 یلمه وبذر درطرح مرتعدارقبا استفاه از انیب نیریش یداروئ اهیکشت گ  

 هکتار 70درفازدوم به مساحت  دیاقل کیآب بار چمن 

 اتیکه عمل داراب درشهرستان ینفر مجر 6هکتار باتعداد  9درسطح  یکشت گل محمد 

 است دهیکشت آن به اتمام رس

 یرینرگس زارکازرون بمنظور بهره گ یدرروستا یهکتار عرصه مل 1.5زانیم یواگذا 

  آن یکیژنت رهیوحفظ ذخ ینرگس بوم ازگلیازپ

 نرگس زار جره یقسمت ورود یوارکشیود یسامانده  

 درسطح استان فارس یکمربند حفاظت یاجرا 

 درسطح استان فارس یپروژه حفاظت مشارکت یاجرا 

 استان فارس یمناطق جنگل یهایماریآفات وب  یپا 

 پاک یها یبا انرژ یلیفس یسوختها ینیگزیطرح جا 

 معادن درسطح استان فارس یپروژه بازساز 
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 خدمات حمایتي کشاورزی:شرکت 

این شرکت به عنوان یکی از تشکیالت گسترده و فعال اجرائی وزارت جهاد کشاورزی با      

های ستادی و اجرائی ها، سازمانها و بخ ها، مدیریتتعامل و همکاری تنگاتنگ با معاونت

وزارت متبوع ، متولی قانونی و بازوی اجرائی دولت در امر تولید، تدارک، توزیع، حمل و نقل 

های کشاورزی )انواع بذر، مواد و سموم دفع آفات نباتی، کودهای فروش نهاده ، خرید و

تحت عنوان بنگاه  1325باشد که از سال شیمیائی و ماشینها و ادوات کشاورزی ( می

 1373با عنوان شرکت سهامی پخ  کودهای شیمیائی و باالخره در سال  1354شیمیائی ، 

شرکت سهامی » زیع بذر و نهال، تحت عنوان فعلی ضمن ادغام با شرکت تولید، تهیه و تو

وظائف محوله را به انجام رسانده است. الزم به ذکر است که « خدمات حمایتی کشاورزی 

، وظائف ارگان مذکور که  1384پس از انحالل بنگاه توسعه ماشینهای کشاورزی در سال 

ی کشاورزی محول عبارت بود از توزیع ماشینهای کشاورزی ، به شرکت خدمات حمایت

 گردیده است. 

مدیریت استانی شرکت  33شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس یکی از      

گردد که از بدو تاسیس تاکنون فعال و مجری وظائف مذکور در سطح استان محسوب می

نفر پرسنل، یک ساختمان اداری در مرکز استان، یک  78بوده است. این شرکت دارای 

ع انبارهای کود و سم ، مجتمع انبارهای بذر و نمایندگی در شهرستان داراب بعالوه مجتم

کارخانه بوجاری ، انبار ماشینها و ادوات کشاورزی ، بازارچه و نمایشگاه دائمی ماشینها و 

متر مربع فضای انباری شامل  147000باشد. این شرکت دارای های کشاورزی مینهاده

آالت و نمایشگاه ماشین نبارهامجتمع انبارهای کود و سم ، مجتمع انبارهای بذر ، مجتمع ا

 باشد.می
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 :96عملکردی شرکت خدمات حمایتي در سال آمار اطالعات و 

مجموع برنامه هایی که در قالب شاخصهای قابل ارزیابی در شرکت خدمات حمایتی استان   

مد نظر بوده است منجر به دستاوردهایی گردیده که اطالعات و آمار عملکرد  96برای سال 

 قالب جداول ذیل ارائه می شود:ی در 

 

 96و95هایمیزان فروش انواع کود و سموم شیمیایي در سال : 72 شماره جدول

 

 
 96 95 واحد نوع

کودهای 

 شیمیایی

 68692 112138 تن ازته

 15567 19919 تن فسفاته

 7974 6208 تن پتاسه

سموم 

 شیمیایی
 400 0 لیتر قارچ ک 
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 1396فروش انواع کودهای شیمیایي به تفکیک شهرستان در سال  میزان: 73شماره جدول

 )) واید: تن ((

 

 پتاسه فسفاته ازته شهرستان 
 95 140 1810 آباده 

 7 265 1328 ارسنجان 
 226 733 940 استهبان 
 146 628 5529 اقلید 
 530 411 302 بوانات 
 152 278 3144 پاسارگاد 
 425 797 1185 جهرم 
 35 15 159 خرامه
 35 210 1401 خرم بید 
 35 41 258 خنج 
 327 1970 7373 داراب 
 105 57 1168 رستم

 44 348 1510 زرین دشت 
 599 653 5225 سپیدان 
 10 65 510 سرچهان
 111 181 362 سروستان
 1297 1394 5031 شیراز 
 75 120 490 فراشبند 
 360 1101 3571 فسا 

 146 175 2097 فیروزآباد 
 290 351 1723 قیروکارزین 
 300 526 1139 کازرون 
 205 0 1859 کوار
 29 85 285 گراش
 160 786 2239 الرستان 
 50 150 140 المرد 
 1510 2671 12903 مرودشت 
 81 570 2902 ممسنی 
 125 447 1424 مهر 
 401 399 685 نیریز 
 7974 15567 68692 جمع
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 استان فارس یکشاورز يتیخدمات حماشرکت توزیع نهاده های : 74شماره جدول

 سال
 میزان توزیع نهاده )تن(

 جمع سم بذر کود

94 158691 4392 0 163083 

95 138265 4992 0 143257 

96 92228 4551 0.4 96779.4 

 

 :96در سال  خدمات حمایتي کشاورزیشرکت فعالیتهای شاخص 

قلم نهاده کشاورزی جدید شامل انواع کودهای شیمیائی، آلی و زیستی  22ر ورود بی  از 1

 به سبد نهاده قابل توزیع شرکت خدمات حمایتی کشاورزی 

ر راه اندازی فروشگاه عرضه مستقیم نهاده های کشاورزی واقع در اکبرآباد و ادامه طرح 2

  97توسعه آن در سال 

تن نهاده کشاورزی کود، بذر و سم بین کشاورزان و بهره  97000ر توزیع نزدیک به 3

 برداران استان از طریق شبکه کارگزاران توزیع شرکت 
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 تعاون روستایي :سازمان 

شمسی با  1303عنوان یک نهضت اجتماعی ، اقتصادی وفرهنگی در ایران از سال ه تعاون ب    

توان قانون تجارت  شدن را پیدا کرد به نحوی که میتصویب اولین قانون تجارت، زمینه قانونمند 

با  1342را سرآغاز تعاون رسمی در ایران دانست . سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران در سال 

های روستائی و کشاورزی  سهم تعاونی %21.8سهم دولت و  %78.2ماهیت شرکت سهامی دولتی )

  . ( و به صورت نامحدود تأسیس  شد

 یتعاون روستائ یسازمان مرکز یها رمجموعهیاز ز یکیاستان فارس  یتعاون روستائسازمان    

و  تیو حما تیمنظور هداه و ب یسامانده یباشد که برا یم یو وابسته به جهاد کشاورز رانیا

 1342مربوطه در سال  یها هیو اتحاد یو کشاورز یروستائ یتعاون ینظارت برامور شرکتها

، یتعاون نیو توسعه مواز تیو مشارکت، تقو یتعاون، همکار هیروح جادیاست   ا دهیگرد سیتاس

 د،ی، فراهم نمودن امکانات تولانیکشاورزان و روستائ یو حرفه ا یشتیمع یهایازمندین نیتام

از اهم  یو توافق ینیبه طرق تضم یدیمحصوالت تول یداریکوتاه نمودن دست واسطه ها  با خر

و  ییروستا یها یاست .  نق  تعاون یو کشاورز ییروستا یها یشبکه گسترده تعاون فیوظا

، بهبود سطح درآمد و یو خودکفائ دیتول  یافزا هیبه اهداف عال یابیدر تحقق و دست یکشاورز

دولت  یگر یاشتغال و کاه  تصد جادی، ایمردم ی، توسعه مشارکتهاانیروستائ یزندگ

 باشد . یدر روستاها قابل توجه و مشهود م داریاقتصاد پا ییوشکوفا

 :96سازمان تعاون روستایي استان در سال   عملکردیآمار اطالعات و 

مجموع برنامه هایی که در قالب شاخصهای قابل ارزیابی در سازمان تعاون روستایی سازمان برای   

ر عملکرد ی در قالب مد نظر بوده است منجر به دستاوردهایی گردیده که اطالعات و آما 96سال 

جداول ذیل ارائه می شود . از آنجا که آخرین مهلت ارائه تراز مالی شرکت ها در پایان تیر ماه 
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همزمان با ارائه اظهار نامه مالیاتی به اداره دارایی می باشد و از طرفی حسابرسی شرکت ها  در 

می گیرد لذا در این بخ    یک فرصت  زمانی چهار الی ش  ماهه بعد از تنظیم تراز مالی  صورت

که طی گزارش اعالمی به مجامع عمومی 1395از   اطالعات  سرمایه ای و ذخایر شرکتها  در  سال 

 مورد تایید قرار گرفته استفاده شده است .
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 کشاورزی بخش های اوني و تشکلتع های اتحادیه و ها عداد کل شرکت: ت 75 شماره دولج

 شهرستان 

-شرکت

های 

تعاونی 

 روستایی

-شرکت

های 

تعاونی 

روستایی 

 زنان

-اتحادیه

های 

تعاونی 

روستایی 

 شهرستان

-شرکت

های 

تعاونی 

 کشاورزی

 7 1 0 4 آباده

 2 1 1 2 ارسنجان

 9 1 1 3 استهبان

 2 1 1 10 دیاقل

 2 1 1 6 بوانات

 1 1 2 2 پاسارگاد

 7 1 1 12 جهرم

 3 1 0 3 خرامه

 3 1 2 4 دیب خرم

 1 1 1 4 خنج

 6 1 2 9 داراب

 1 1 0 5 رستم

 1 1 1 4 دشت نیزر

 4 1 1 8 دانیسپ

 0 1 1 2 سروستان

 12 1 4 15 رازیش

 4 1 1 2 فراشبند

 6 1 2 8 فسا

 5 1 0 6 روزآبادیف

 3 1 1 4 نیروکارزیق

 5 1 1 16 کازرون

 2 1 0 3 کوار

 0 0 0 2 گراش

 3 1 1 10 الرستان

 1 1 1 7 المرد

 7 1 1 13 مرودشت

 3 1 1 12 یممسن

 1 1 1 5 مهر

 1 1 1 5 زیر ین

 102 28 30 186 جمع
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 1396 سال در شهرستان تفکیک به کشاورزی تعاوني های شخصات عمومي شرکت: م 76 شماره جدول

 شهرستان

 تعداد شرکت
 تعداد اعضاء

 ) نفر (

 تعداد شاغلین ) نفر (

 جمع حقوق بگیر کارمزدی جمع غیرفعال فعال

 18 14 4 4023 7 0 7 آباده

 3 2 1 901 2 0 2 ارسنجان

 18 9 9 1718 9 0 9 استهبان

 4 4 0 2045 2 0 2 اقلید

 4 4 0 787 2 1 1 بوانات

 3 3 0 2726 1 0 1 پاسارگاد

 19 16 3 9810 7 0 7 جهرم

 6 4 2 2223 3 1 2 خرامه

 3 2 1 432 3 1 2 خرم بید

 0 0 0 0 1 1 0 خنج

 41 40 1 11685 6 1 5 داراب

 2 1 1 1140 1 0 1 رستم

 13 13 0 1800 1 0 1 زرین دشت

 13 5 8 1266 4 1 3 سپیدان

 0 0 0 0 0 0 0 سرچهان

 0 0 0 0 0 0 0 سروستان

 29 29 0 3646 12 2 10 شیراز

 13 8 5 863 4 0 4 فراشبند

 16 14 2 4898 6 0 6 فسا

 14 11 3 2952 5 0 5 فیروزآباد

 3 3 0 1550 3 0 3 قیروکارزین

 14 13 1 4291 5 1 4 کازرون

 5 4 1 1194 2 0 2 کوار

 0 0 0 0 0 0 0 گراش

 18 12 6 262 3 0 3 الرستان

 2 2 0 38 1 0 1 المرد

 9 9 0 1748 7 1 6 مرودشت

 6 5 1 1057 3 0 3 ممسنی

 2 2 0 15 1 0 1 مهر

 3 2 0 2685 1 0 1 نی ریز

 281 231 49 65755 102 10 92 جمع
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 1396 سال در شهرستان تفکیک به روستایي تعاوني های مشخصات عمومي شرکت:  77شماره  جدول

تعداد  تعداد شاغلین ) نفر (

 اعضاء 

 ) نفر (

  

 تعداد شرکت

 شهرستان
 جمع

حقوق 

 بگیر
 فعال غیرفعال جمع کارمزدی

 آباده 4 0 4 4994 6 9 15

 ارسنجان 2 0 2 6175 9 4 13

 استهبان 3 0 3 5541 10 11 21

 اقلید 9 1 10 14931 29 14 43

 بوانات 6 0 6 8002 20 22 42

 پاسارگاد 2 0 2 3767 2 8 10

 جهرم 11 1 12 16796 29 17 46

 خرامه 3 0 3 8062 3 10 13

 خرم بید 4 0 4 4955 0 15 15

 خنج 4 0 4 5877 4 2 6

 داراب 9 0 9 16577 57 19 76

 رستم 5 0 5 10191 19 8 27

 زرین دشت 4 0 4 9209 16 14 30

 سپیدان 8 0 8 14939 33 18 51

 سروستان 2 0 2 2850 1 5 6

 شیراز 14 1 15 20830 18 38 56

 فراشبند 2 0 2 5573 4 9 13

 فسا 8 0 8 13063 6 13 19

 فیروزآباد 6 0 6 11521 3 11 14

 قیروکارزین 4 0 4 9715 15 6 21

 کازرون 16 0 16 20789 23 46 69

 کوار 3 0 3 8931 0 6 6

 گراش 0 2 2 95 0 0 0

 الرستان 10 0 10 20997 0 9 9

 المرد 3 4 7 8893 0 9 9

 مرودشت 13 0 13 27278 47 66 113

 ممسنی 12 0 12 17393 30 16 46

 مهر 4 1 5 6510 0 5 5

 نی ریز 5 0 5 13105 17 19 36

 جمع 176 10 186 317559 401 429 830

 



-----------------------96آماروعملکرد بخش کشاورزی استان فارس سال    

197 

 

 

 1396 سال در تفکیک به زنان روستایي تعاوني های مشخصات عمومي شرکت:  78شماره جدول

تعداد  تعداد شاغلین ) نفر (

 اعضاء

 ) نفر (

  

 تعداد شرکت

 شهرستان
 جمع

حقوق 

 بگیر
 فعال غیرفعال جمع کارمزدی

 آباده 0 0 0 0 0 0 0

 ارسنجان 1 0 1 70 0 1 1

 استهبان 1 0 1 235 2 0 2

 اقلید 1 0 1 171 0 1 1

 بوانات 0 1 1 540 0 0 0

 پاسارگاد 2 0 2 318 1 2 3

 جهرم 1 0 1 230 1 0 1

 خرامه 0 0 0 0 0 0 0

 خرم بید 1 1 2 478 4 1 5

 خنج 1 0 1 158 1 0 1

 داراب 1 1 2 296 1 1 2

 رستم 0 0 0 0 0 0 0

 زرین دشت 1 0 1 70 1 1 2

 سپیدان 1 0 1 279 0 1 

 سروستان 1 0 1 281 1 1 2

 شیراز 3 1 4 843 4 9 13

 فراشبند 1 0 1 220 0 1 1

 فسا 2 0 2 210 1 2 3

 فیروزآباد 0 0 0 0 0 0 0

 قیروکارزین 1 0 1 30 3 2 5

 کازرون 1 0 1 16 0 1 1

 کوار 0 0 0 0 0 0 0

 گراش 0 0 0 0 0 0 0

 الرستان 1 0 1 119 0 1 1

 المرد 1 0 1 95 0 2 2

 مرودشت 1 0 1 118 0 1 1

 ممسنی 0 1 1 25 0 0 0

 مهر 1 0 1 12 0 1 1

 نی ریز 1 0 1 170 5 1 6

 جمع 25 5 30 4984 25 30 55
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 1396 سال در تفکیک به شهرستان روستایي تعاوني های مشخصات عمومي اتحادیه: 79 شماره جدول

 اتحادیه) نفر ( تعداد شاغلین 
 رکتشعداد ت

   های عضو

 ()تولید روستایی

 هاتعداد اتحادیه

 شهرستان
 جمع

 حقوق بگیر
 

 کارمزدی

 
 فعال غیرفعال جمع

 آباده 1 0 1 10 0 6 6

 ارسنجان 1 0 1 4 0 3 3

 استهبان 1 0 1 5 1 5 6

 اقلید 1 0 1 10 0 17 17

 بوانات 1 0 1 6 0 6 6

 پاسارگاد 1 0 1 3 0 3 3

 جهرم 1 0 1 12 0 6 6

 خرامه 1 0 1 5 0 2 2

 خرم بید 1 0 1 8 0 8 8

 خنج 1 0 1 5 0 3 3

 رستم 1 0 1 8 0 5 5
 داراب 1 0 1 10 0 11 11

 زرین دشت 1 0 1 5 0 5 5

 سپیدان 1 0 1 8 0 3 3

 سروستان 1 0 1 4 0 3 3

 شیراز 1 0 1 15 0 10 10

 فراشبند 1 0 1 3 1 5 6

 فسا 1 0 1 8 0 7 7
 فیروزآباد 1 0 1 5 0 6 6
 قیروکارزین 1 0 1 5 0 5 5
 کازرون 1 0 1 16 0 9 9
 کوار 1 0 1 6 0 6 6
 الرستان 1 0 1 10 0 6 6
 المرد 1 0 1 7 0 4 4
 مرودشت 1 0 1 13 0 7 7
 ممسنی 1 0 1 12 0 9 9
 مهر 1 0 1 4 0 2 2
 نی ریز 1 0 1 7 0 5 5
 جمع 28 0 28 214 2 167 169
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 1396 سال در تعاوني نوع برحسب کشاورزی تعاوني های مشخصات عمومي اتحادیه: 80شماره جدول

 تعاونینوع 

تعداد  تعداد اتحادیه

-شرکت

 های عضو

 تعداد شاغلین

 کارمزدی جمع غیرفعال فعال
حقوق 
 بگیر

 جمع

 24 24  32 1  1 دامداران

        مرغداران گوشتی

        گذارمرغداران تخم

 6 6  21 1  1 مرغداران

        مرغداران صنعتی

        کارانگندم

        کارانپنبه

        کارانپسته

        زمینی کارانسیب

        کارانچای

        کارانزعفران

 6 6 0 21 1  1 باغداران

        داراننخل

        دارانمرتع

        دارانگلخانه

        گل و گیاه زینتی

        شیالت و آبزیان

 4 3 1 12 1  1 زنبورداران

        کشاورزان

        گاوداران ) فسا (

        نخودکاران

        پرورش قارچ

 1 1  1 1  1 هاسایر اتحادیه

  41 40 1 87 5  5 کلجمع
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 هکتار                1396سال  انیتا پا  یيروستا دیتول يتعاون های شرکت يمشخصات عموم: 81 شماره جدول     

 شهرستان
 میزان اراضی کشاورزی حوزه عمل شرکت میزان اراضی کشاورزی اعضاء

جمع  دیم آبی

 /هکتار

 جمع دیم آبی

 14776 8400 6376 14776 8400 6376 آباده

 25000 4000 21000 25000 4000 21000 ارسنجان

 3100 500 2600 3100 500 2600 استهبان

 60862 8116 52746 40540 4198 36342 اقلید

 53828 0 53828 30313 0 30313 بوانات

 4000 0 4000 2000 0 2000 پاسارگاد

 7700 2550 5150 6550 2250 4300 جهرم

 1400 0 1400 1400 0 1400 خرامه

 9140 30 9110 9125 15 9110 خرم بید

 4800 1100 3700 920 270 650 خنج

 39732 10470 29262 36082 7470 28612 داراب

 8350 5950 2400 7550 5150 2400 رستم

 7983 0 7983 48230 36900 11330 زرین دشت

 9641 3991 5650 9641 3991 5650 سپیدان

 - - - - - - سرچهان

 9000 3000 6000 7000 2300 4700 سروستان

 57750 6700 51050 44650 4500 40150 شیراز

 8000 5000 3000 5000 3000 2000 فراشبند

 17520 1565 15955 12860 1190 11670 فسا

 10000 6000 4000 6800 3800 3000 فیروزآباد

 10075 75 10000 10075 75 10000 قیروکارزین

 800 0 800 1050 50 1000 کازرون

 5300 400 4900 5300 400 4900 کوار

 9490 5200 4290 8450 5100 3350 گراش

 73351 40500 32851 63413 31962 31451 الرستان

 12900 1400 11500 4700 200 4500 المرد

 37950 5450 32500 32750 5750 27000 مرودشت

 14700 9900 4800 14700 9900 4800 ممسنی

 5300 1500 3800 5300 1500 3800 مهر

 12000 6800 5200 6800 3600 3200 نی ریز

653444 138597 395851 464075 146471 317604 جمع  
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 1396سال  انیشهرستان تا پا کیبه تفک یيروستا دیتول يتعاون های هیاتحاد تیوضع: 82 شماره جدول

 شهرستان
 های تعداد تعاونی تعداد اتحادیه

 استانی تولید عضو

 

 شهرستانی

 7   آباده

 2   ارسنجان

 1   استهبان

 18 1  اقلید

 9 1  بوانات

 1   پاسارگاد

 8 1  جهرم

 2   خرامه

 4   خرم بید

 1   خنج

 16 1  داراب

 3   رستم

 6   زرین دشت

 6   سپیدان

 در بوانات درج شده   سرچهان

 2   سروستان

 9 1  شیراز

 1   فراشبند

 15 1  فسا

 2   فیروزآباد

 1   قیروکارزین

 1   کازرون

 3   کوار

 2   گراش

 8 1  الرستان

 3   المرد

 13 1  مرودشت

 8 1  ممسنی

 2   مهر

 8 1  نی ریز

 162 10  جمع
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 1396موجود در فارس تا پایان سال  يزراع يسهام های شرکت تیضع: و 83 شماره جدول

 نام روستا نام شرکت نام شهرستان
سطح کل اراضی 

 )هکتار(

 تعداد 

 بهره بردارنفر

 1150 ایزدخواست مروارید ایزدخواست آباده
420 

     ارسنجان

 279 1160 نصرآبادروستای  مهر ایثارگران نصر آباد استهبان

     اقلید

     بوانات

     پاسارگاد

     جهرم

     خرامه

     خرم بید

     خنج

     داراب

     رستم

     زرین دشت

     سپیدان

     سرچهان

     سروستان

     شیراز

     فراشبند

     فسا

     فیروزآباد

     قیروکارزین

     کازرون

     کوار

     گراش

     الرستان

     المرد

     مرودشت

     ممسنی

     مهر

     نی ریز

 699 2310   کل
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 1396به تفکیک نوع تشکل تا پایان سال  کشاورزی بخش های تشکل تیع: وض 84 شماره جدول

 نام شهرستان
 هاهماهنگی وحمایتی تشکل خبرگان کشاورزی نظام صنفی

 عضو جمع کانون تعداد عضو جمع کانون تعداد عضو تعداد

 21030 0 0 0 0 0 0 0 1 آباده

 11280 0 0 0 0 0 0 0 1 ارسنجان

 19330 0 0 0 0 0 0 0 1 استهبان

 32310 0 0 0 0 0 0 0 1 اقلید

 10600 0 0 0 0 0 0 0 1 بوانات

 13180 0 0 0 0 0 0 0 1 پاسارگاد

 42680 0 0 0 0 0 0 0 1 جهرم

 25000 0 0 0 0 0 0 0 1 خرامه

 29710 0 0 0 0 0 0 0 1 خرم بید

 9130 0 0 0 0 0 0 0 1 خنج

 22100 0 0 0 0 0 0 0 1 داراب

 6930 0 0 0 0 0 0 0 1 رستم

 12180 0 0 0 0 0 0 0 1 زرین دشت

 31150 0 0 0 0 0 0 0 1 سپیدان

 11120 0 0 0 0 0 0 0 1 سروستان

 54300 0 0 0 0 0 0 0 1 شیراز

 1490 0 0 0 0 0 0 0 1 فراشبند

 9440 0 0 0 0 0 0 0 1 فسا

 28500 0 0 0 0 0 0 0 1 فیروزآباد

 18920 0 0 0 0 0 0 0 1 قیروکارزین

 26220 0 0 0 0 0 0 0 1 کازرون

 9780 0 0 0 0 0 0 0 1 کوار

 8270 0 0 0 0 0 0 0 1 گراش

 12770 0 0 0 0 0 0 0 1 الرستان

 10860 0 0 0 0 0 0 0 1 المرد

 70670 0 0 0 0 0 0 0 1 مرودشت

 5060 0 0 0 0 0 0 0 1 ممسنی

 13690 0 0 0 0 0 0 0 1 مهر

 25100 0 0 0 0 0 0 0 1 نی ریز

 592800 0 0 0 0 0 0 0 29 جمع

 
 

 

 



-----------------------96آماروعملکرد بخش کشاورزی استان فارس سال    

204 

 

 

 روستایي های سازمان و شبکه تعاوني) انبار سرد، سردخانه و سیلو ( وضعیت انبارهای مکانیزه :  85 شماره جدول

  1396 سال پایان تا

 شهرستان

 سیلو سردخانه انبار سرد

 شبکه شبکه سازمان شبکه سازمان

 ظرفیت تعداد ظرفیت تعداد ظرفیت  تعداد ظرفیت  تعداد ظرفیت تعداد

           آباده
           ارسنجان
           استهبان
         5000 1 اقلید
   750 1       بوانات
           پاسارگاد
           جهرم
           خرامه
           خرم بید
           خنج
   50 1       داراب
           رستم

           زرین دشت
   3000 1       سپیدان
           سرچهان
           سروستان
           شیراز
           فراشبند
           فسا

           فیروزآباد
           قیروکارزین
           کازرون
           کوار
           گراش
           الرستان
           المرد
           مرودشت
           ممسنی
           مهر
           نی ریز
   3800 3     5000 1 جمع
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   1396 سال پایان تا روستایي های سازمان  وشبکه تعاوني  چندمنظورهوضعیت انبارهای :  86 شماره جدول

 )) واحد : تن ((

 

 شهرستان

 جمع مشترک سازمان شبکه

 ظرفیت تعداد ظرفیت تعداد ظرفیت  تعداد ظرفیت تعداد

 11800 18 3000 2   8800 16 آباده
 4500 2 2000 1   2500 1 ارسنجان
 5750 11 3250 5   2500 6 استهبان
 24000 16 16500 9 5000 1 2500 6 اقلید
 7080 13 4580 8   2500 5 بوانات
 4750 3 2250 2   2500 1 پاسارگاد
 15300 19 10250 8   5050 11 جهرم
 10000 6 9000 4   1000 2 خرامه
 7500 11 2500 2   5000 9 خرم بید
 2250 4 1750 3   500 1 خنج
 36150 29 18500 10   17650 19 داراب
 6250 8 6250 8   0 0 رستم

 4000 6 2000 2   2000 4 زرین دشت
 16500 12 12000 3 500 1 4000 8 سپیدان
 5500 3 2500 1   3000 2 سروستان
 48600 20 21000 10   27600 10 شیراز
 3500 3 3000 2   500 1 فراشبند
 14450 21 6000 8   8450 13 فسا

 8700 8 5500 5   3200 3 فیروزآباد
 10000 13 8750 10   1250 3 قیروکارزین
 16500 17 16000 16   500 1 کازرون
 8000 5 6000 2   2000 3 کوار
 0 0 0 0   0 0 گراش
 11500 12 7000 5   4500 7 الرستان
 7700 6 1000 1   6700 5 المرد
 66550 28 34000 8   32550 20 مرودشت
 5500 7 3500 5   2000 2 ممسنی
 6000 3 6000 3   0 0 مهر
 11500 12 7000 6   4500 6 نی ریز
 379830 316 221080 149 5500 2 153250 165 جمع
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 فصل چهارم : سایر شاخصها
 

  بارندگيآمار 

 منابع آبهای زیر زمیني 

  کشاورزیو بهره برداری های بهره برداران 

  ساله محصوالت کشاورزی 20تولیدات 
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96آماربارندگی ایستگاههای سینوپتیک  سال 

 يارندگ:  ب 87شماره  جدول
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

ایستگاه 

 سینوپتیک

سال 

96 

سال 

 گذشته

 63.5 76.8 آباده 

 522.8 332.3 اردکان

 248.7 113.6 ارسنجان

 433 122.8 استهبان

 261.3 93.4 اقلید 

 61.8 78.9 ایزدخواست

 211.9 118.5 بوانات 

 285.7 159.5 تخت جمشید

 601 119.5 جهرم 

 - 2.1 خنج

 627 152.7 داراب

 367.8 179.6 سد درودزن

 240.6 175.5 زرقان

 499 116.6 زرین دشت 

 - 9.9 سروستان

 285 168.8 شیراز

 160.5 115.9 صفاشهر

 296.9 230 فراشبند

 551.9 124 فسا

 538.7 250.6 فیروزآباد

 673.7 195.5 قیروکارزین

 346 222 کازرون

 383.7 163.7 الر

 329.9 171.8 المرد

 290.3 210.2 ممسنی 

 305 124.4 نی ریز
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نسبت به میانگین بلندمدت96آماربارندگی ایستگاههای سینوپتیک سال 

96سال  میانگین بلندمدت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ایستگاه 

 سینوپتیک

آماربارندگی 

 96سال 

 میانگین 

 بلندمدت

 117.5 76.8 آباده 

 628 332.3 اردکان

 241 113.6 ارسنجان

 286.3 122.8 استهبان

 285.5 93.4 اقلید 

 140 78.9 ایزدخواست

 200.6 118.5 بوانات 

 281.8 159.5 تخت جمشید

 260.6 119.5 جهرم 

 196.6 2.1 خنج

 229 152.7 داراب

 438.3 179.6 سد درودزن

 289.7 175.5 زرقان

 163.6 116.6 زرین دشت 

 212.5 9.9 سروستان

 295.2 168.8 شیراز

 188 115.9 صفاشهر

 276.2 230 فراشبند

 271 124 فسا

 353.3 250.6 فیروزآباد

 290.7 195.5 قیروکارزین

 388.8 222 کازرون

 167.5 163.7 الر

 208.9 171.8 المرد

 501.1 210.2 ممسنی 

 160.9 124.4 نی ریز
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 سال زراعي
میانگین 

 بارش 
1352_53 283.7 
1353_54 379.5 
1354_55 508.5 
1355_56 277.2 
1356_57 378.2 
1357_58 342.0 
1358_59 446.1 
1359_60 300.7 
1360_61 336.7 
1361_62 354.6 
1362_ 63  166.9 
1363_64 228.0 
1364_65 275.1 
1365_66 417.8 
1366_67 339.9 
1367_68 202.3 
1368_69 328.2 
1369_70 304.9 
1370_71 416.3 
1371_72 596.7 
1372_73 179.1 
1373_74 456.3 
1374_75 541.2 
1375_76 263.3 
1376_77 413.4 
1377_78 312.5 
1378_79 145.7 
1379_80 195.7 
1380_81 354.7 
1381_82 304.5 
1382_83 361.6 
1383_84 428.0 
1384_85 247.6 
1385_86 336.1 
1386_87 111.8 
1387_88 183.8 
1388_89 245.6 
1389_90 257.7 
1390_91 252.3 
1391_92 319.4 
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 :منابع آبهای زیر زمیني

 ای  منابع آب های زیر زمیني و مقدار تخلیه ساالنه آن بر حسب شرکت های آب منطقه: 88جدول شماره 

 94-95سال آبي
 )میلیون متر مکعب( 

 

کل 

 تخلیه

 چشمه قنات عمیقچاه نیمه  چاه عمیق

 تعداد
تخلیه 

 ساالنه
 تعداد

تخلیه 

 ساالنه
 تعداد

تخلیه 

 ساالنه
 تعداد

تخلیه 

 ساالنه

7990 31273 4063 51740 2488 1754 401 2233 1038 

 وزرات نیرو. شرکت مدیرت منابع آب ایران. دفتر مطالعات پایه منابع آب. -مأخذ
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 :بهره برداری های کشاورزیبهره بردار و 

 

  1393سرشماری کشاورزیبر حسب نوع فعالیت استان فارس بهره برداری های کشاورزی : 89جدول شماره 
 )بهره برداری(

 

 باغداری زراعت

کشت 

گلخانه 

 ای

پرورش 

دام 

 سنگین

پرورش 

دام 

 سبک

پرورش 

 زنبورعسل

پرورش 

کرم 

 ابریشم

پرورش 

طیور 

به 

روش 

 سنتی

پرورش 

 ماهی
  کل

123612 100957 247 18849 65992 3898 13 64264 137 377969 

 

  1393استان فارس بر اساس سرشماری کشاورزیکشاورزی اران بهره برد: 90جدول شماره 

 
 

 

 

 

 

 

 

 )نفر(بهره برداران   شاخص

 234478 جمع

 38850 شهری

 195628 روستایی
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 فارس محصوالت کشاورزی داتیتول: 91جدول شماره 

 شرح/سال

 تولید دام و آبزیان تن  -تولیدزراعت  تن  -تولید باغ 

 جمع دیم  آبی جمع دیم آبی
گوشت 

 قرمز

گوشت 

 مرغ
 شیر

تخم مرغ 

 صنعتی
 عسل

کل 

 دام/هزارتن

شیالت/ 

 تن

1377 1425753 182664 1608417 4357801 228502 4586303 60 36 326 5.6 0.8 428.4 2384 
1378 1523460 174880 1698339 4723982 35943 4759925 58 42 359 7.4 0.71 467.05 2289 
1379 1539197 148019 1687216 3949631 22985 3972616 51 45 268 1.43 1.21 367 3015 
1380 1732185 199785 1931970 3769139 90828 3859967 52 49 275 1.43 1.31 378.37 2177 
1381 1776446 197043 1973489 6446588 172915 6619504 49 50 281 13.8 0.8 393.83 2392 
1382 1863761 246223 2109984 5913414 289843 6203256 52 62 306 18.74 0.71 439.83 3335 
1383 1992299 220263 2212562 6093796 176503 6270299 54 74 324 19.57 1.05 472.98 5204 
1384 2159326 221609 2380935 6846724 223811 7070536 55 37 354 18.26 1.48 466.17 5212 
1385 1664115 89305 1753420 6332884 202881 6535765 57 86 390 15.98 1.36 550.55 5699 
1386 1766835 130200 1897035 7607244 402990 8010234 60 50 424 23.27 2.42 559.13 6667 
1387 1816396 135933 1952329 4621322 18044 4639366 57 79 430 24.83 1.5 591.7 5517 
1388 2023794 136275 2160070 5516337 102581 5618918 57 98 438 25.51 1.08 620.32 3956 
1389 1968471 169363 2137834 4932094 103246 5035340 60 101 451 23.73 2.28 637.22 5582 
1390 2130817 169134 2299951 6635183 80827 6716010 59 106 464 37.4 2.5 669.19 6019 
1391 2282405 156003 2438408 5565768 64438 5630206 60 109 479 31.39 3.63 683.1 8934 
1392 2313396 259090 2572486 5763998 66187 5830184 61 115 497 31.18 4.54 707.81 9236 
1393 2606798 224502 2831300 6325451 187025 6512476 60 154 508 37.4 5.1 764.5 9242 
1394 2719508 232873 2952381 7017449 115513 7132962 61 137 526 38.8 5.2 767.69 10115 
1395 2899025 250306 3149331 6595318 146985 6742303 63 109 556 47.2 5.2 780.3 9652 
1396 2975563 174962 3150525 6،347،138 151،885 6،499،023 63.8 125 604 51 6.2 850 9988.3 
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 کشور محصوالت کشاورزی داتیتول: 92جدول شماره 

 شرح/سال

 میزان تولید باغ/تن  میزان تولید زراعت/تن  شیالت/هزارتن تولیدات دامی /هزارتن

گوشت 

 قرمز
 جمع دیم آبی جمع دیم آبی ماهی میگو کل دام شیر عسل تخم مرغ مرغ

1377 769 696 498 24.6 5105 7092.6 6.6 400 45401129 7914296 53315424 1612886 1948992 11378899 

1378 741 725 570 24.5 5564 7624.5 6.4 412 44268095 4077872 48345967 1647075 2002130 11785435 

1379 729 803 580 25.3 5623 7760.3 13.9 425 39973279 4740049 44713328 1652627 2041450 10071076 

1380 743 885 581 26.1 5748 7983.4 14.6 399 41011573 5477751 46489324 1745355 2180966 11586814 

1381 741.6 942 547 27.6 5877 8135.2 6 396 51264488 6921627 58186115 1879991 2345317 11736486 

1382 751.5 1104 628.6 28.8 6316 8828.9 7.5 434 55662644 6991512 62654156 1894295 2369664 12312478 

1383 784.9 1152 655 28.7 6720 9340.9 8.9 466 56982454 7508251 64490704 2007310 2510603 11743576 

1384 800 1237 758.69 34.8 7179 10009 12.9 510 62677456 7261666 69939122 2055359 2594721 13459907 

1385 829 1360 677 36.04 7741 10643 11.6 564 63958219 7306287 71264506 1970155 2589524 12582484 

1386 866 1468 703.44 47 8251 11336 9.9 555 65265091 8353070 73618160       
1387 690.6 1565 727.2 40.7 7024 10048 11.6 480 50287159 2979537 53266696 1807983 2352003 11829492 

1388 702.6 1610 751.5 46.4 7204 10315 12.4 515 54786299 7174442 61960741 1965422 2406800 12274356 

1389 737.5 1667 766.7 45 7438 10654 12.7 574 61825408 7623102 69448510 1989974 2441701 12932351 

1390 740.8 1783 700.3 50.7 7686 10961 13.9 638 59672506 5764744 65437250 1959778 2410892 13706061 

1391 746.98 1871 912.7 71.1 7952 11554 17.6 726 59629793 5876634 65506426 2000839 2464641 14108027 

1392 755 1967 893.4 74.6 8268 11958 21.5 864 61924910 6148825 68073736 2194982 2594557 14747331 

1393 785 2033 925 77.8 8800 12621 31.1 916 67752668 5972817 73725485 15633466 887012 16520478 

1394 806 2123 931.02 77.4 9140 13077 26.2 958 70722665 6316166 77038831 2294571 2682856 18262050 

1395 823 2069 940.5 81.4 9653 13568 30.8 1062 74387544 8604164 82991709 2399405 2868003 19691114 

1396 835.1 2237 887.7 88.2 10183 14231 43.6 1158 76،353،507 5،846،089 82،199،596 19736762 1296542 21033304 

 



-----------------------96آماروعملکرد بخش کشاورزی استان فارس سال    

214 

 

 

 


