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 پیشگفتار: 

 

ترسیم دقیق مسیر آینده و نقشه ، بدون دستیابی به اهداف اجرایی اجرای صحیح امور و بدون شک    

راه میسر نیست و قطعاً متناسب با سطوح مختلف کار الزم است که با یک نگاه استراتژیک، برنامه 

وین شود. اهمیت این موضوع در بخش کشاورزی که اجرایی همراه با تعریف دقیق زمان اجرای آن تد

تامین کننده امنیت کیفی و کمی غذایی کشور است دوچندان است. در این بخش ساماندهی زنجیره 

دارد که از تامین نهاده ها شروع و به ساماندهی بازار فروش  وجود تولید، ابعاد و زوایای بسیار وسیعی

و امور بازرگانی آن )داخلی و خارجی( ختم می شود. لذا حساسیت برنامه ریزی و تصدیق دقیق نقشه 

راه بسیار تاثیرگذار است. برای این منظور سطوح مختلفی از اطالعات و آمار الزم است تا مبنای 

ار گیرد. هر گونه تعریف کالن برنامه ها به اطالعات دقیق آماری بخش تعریف درست برنامه ها قر

مرتبط است. بطور مثال تعیین میزان دقیقاً نیاز کشور به واردات اقالمی مثل روغن خوراکی، وابسته 

به آگاهی کامل از سطوح زیرکشت دانه های روغنی و نوع آن، میزان تولید محصول و در نهایت میزان 

از محصول تولید شده می باشد. لذا دستیابی به آمار دقیق سطوح زیرکشت، میزان روغن تولیدی 

تولید و سایر اقالم اطالعاتی محصوالت تولیدی بخش کشاورزی )زراعی، باغی، تسهیالتی، دامی و ...( 

می  هپله اول و بسیار مهم بخش می باشد که در سازمان جهاد کشاورزی استان فارس به آن پرداخت

موعه حاضر نیز حاصل همین نگاه است که عالوه بر ارائه اطالعات پایه کلیه زیربخشها، به شود. مج

 ارائه گزارش مختصری از عملکرد سال مربوطه نیز می پردازد. 

امید است که این مکتوب بتواند عالوه بر استفاده در برنامه ریزیهای کالن استان و بخش کشاورزی، 

 مورد استفاده متقاضیان و مرتبطین بخش نیز قرار گیرد. 

 

 

 

 محمد مهدی اقسمی

زی استان افرس  رئیس سازمان جهاد کشاور
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 مقدمه :
 ریسا نیبرتر درب یرتبه ها یهمواره دارا یگذشته درخصوص محصوالت کشاورز یسالها یاستان فارس ط

 10376به   1397در سال  التی، ش وریدام وط ،یباغبان ،یمحصوالت زراع دیتول زانیمکشور بوده است.  یاستانها

رتبه دوم در  یدرصد را به  خود اختصاص داده و دارا 9هزارتن کشور،  117835 دیکه نسبت به تول دهیهزار تن رس

 درصد کاهش داشته است. 2/1هزار تن بوده،   10510ه ک 96سال  دیتولباشد و نسبت به  یاستان ها م ریسا نیب

هزارتن می باشد که از  6434بالغ بر  96-97زراعی در این میان میزان تولید انواع محصوالت زراعی در سال 

هزارتن  81212از کل تولیدات زراعی کشور که بالغ بر هزار هکتار برداشت شده است که  600سطحی به میزان 

درصد را بخود اختصاص داده است و دارای رتبه دوم در بین سایر استانها می باشد و ازکل سطح  8می باشد، 

درصد سطح و رتبه هفتم در بین سایر استانها دارا  5.4هزار هکتار می باشد که  11060محصوالت زراعی کشورکه 

برخوردار بوده در حالیکه سطح  یدرصد یکاهش این میزان تولید نسبت به سال زراعی گذشته از ک می باشد.

 درصد کاهش داشته است. 5 برداشت

هکتار هزار 360حدود  یتن است که از سطح ونیلیم 3053بالغ بر  1397در سال  یمحصوالت باغ دیتول زانیم

آن خود ازو رتبه اول را درصد 15هزارتن بوده استان فارس   20525کشور که  یباغ داتیحاصل شده که از کل تول

درصد  12.4هکتار که استان فارس معادل  هزار 2908در کشور بالغ بر  یکرده است و کل سطح  محصوالت باغ

 1396 با سال سهیدر مقا باغی محصوالت دیتول زانیاستانها را کسب نموده است .  م ریسا نیکشور و رتبه اول در ب

  بوده است .درصدی برخوردار  3از کاهش تن بوده  ونیلیم 3.150که 

 1397تن در سال  878574به  1396تن در سال  850626استان فارس، از  ینیپروتئ یفرآورده ها دیتول

هزار تن بوده را   14770کشور که  یدام داتیدرصد از کل تول 6دهد. که  یدرصد رشد را نشان م 3.3که   دهیرس

 . باشدیرتبه چهارم  م یو دارا شودیشامل م

از کاهش نامحسوسی که  دهیرس 1397تن درسال 9951به  1396تن درسال  9988.3از  انیانواع آبز دیتول

 .برخوردار بوده است 

ای از آمار و اطالعات عملکردی ، حاوی مجموعه"1397آمارنامه کشاورزی سال "کتاب حاضر با عنوان 

 فصل به شرح ذیل تهیه و تنظیم شده است.  4های سازمان جهادکشاورزی است که در زیربخش

         فصل اول : نگاهی اجمالی به استان فارس

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

   فصل سوم  : آمارو عملکرد دستگاه ها ی وابسته بخش کشاورزی

             فصل چهارم : سایر شاخص ها

 
 

 
 

 

ری   مجتبی  حید

 رئیس  اداره آماروفن آوری اطالعات  و تجهیز شبکه
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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 

 1397استان فارس در سال  یبخش کشاورز داتیتول 

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

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 

س استان فارباشد. غربی با استان بوشهر و از شمال غربی با استان کهکیلویه و بویر احمد هم مرز می

از جمله  یمختلف یهایکاربر یاستان دارا یرو اراض نیو از ا باشدیم یمتفاوت یهاستمیاکوس یدارا

ده کوهستانی بواستان فارس سرزمینی از نظر موقعیت طبیعی،  د.نباش یزار و ... مجنگل، مرتع، شوره

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

هزار هکتار و اراضی  210درصد و با پستی بلندی کم  5تا  2د. اراضی با شیب نارتفاعات تشکیل می ده

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

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

 : مشخصات فیزیوگرافیکي استان فارس1شمارهجدول 

 واحد مقدار پارامتر

 کیلومتر مربع 43168 مساحت دشت ها

 کیلومتر مربع 81232 مساحت ارتفاعات

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

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

 میلی متر 2534.5 (1395-1375ساله) 20میانگین تبخیر ساالنه  دوره 
 

 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 

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

  خشک تا خشک سرد ازجمله اقلیم های متنوع استان هستند .
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 مشخصات آب و هوایي استان فارس:

شته      شرقی(، جهت ر شمال  ضعیت توپوگرافی، نزدیکی به دریا، مجاورت کویر)نواحی  سعت زیاد، و و

شمال غربی سیر حرکت توده های هوای -کوههای زاگرس)  شرقی( و باالخره م باران زا، از لحاظ جنوب 

 آب و هوایی، تنوع خاصی به این استان بخشیده اند.

با عنایت به اینکه توده های هوای باران زا از سمت غرب و شمال غرب وارد منطقه فارس می شوند، می 

توان انتظار داشت که بارشهای ناشی از این توده ها از سمت غرب و شمال غرب به سمت جنوب شرقی 

 کاهش یابد.

همچنین مناطق جنوب و جنوب شرقی استان فارس جزء مناطق پست محسوب می شوند و ارتفاع از    

سطح دریای این مناطق کمتر از نواحی دیگر می باشد و این خود دلیلی بر کاهش میزان بارندگی در این 

 مناطق است.

ی نوع ریزشهای جوی نوع بارش نیز در مناطق مختلف استان ، متفاوت است. بطوری که در شمال غرب   

زمستانه ، بیشتر به صورت برف می باشد. در حالی که در نواحی شرق تا جنوب شرقی و جنوبی استان 

شود.  شاهده می  صورت باران بوده و برف بندرت در مناطق مرتفع این نواحی م شها غالبا ب فارس، بار

شدید و کوتاه مدت بوده صورت رگبارهای  ستان عمدتا ب شمال بارانهای جنوب ا ، در حالی که در مناطق 

 و شمال غربی شدت بارانها کمتر و تداوم آنها بیشتر است.

شرایط  شادر مجموع و با توجه به  ستان فارس را می توان به مناطق زیر ا شده، از نظر آب و هوایی ا ره 

 تقسیم نمود:

ستانی معت سرد و تاب ستانی  ستانی بودن دارای زم شمال غرب که به علت کوه دل بوده و اکثر شمال و 

 ریزشهای جوی در زمستان بصورت برف می باشد.
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جنوب ، جنوب شررقی و جنوب غربی اسرتان که دارای زمسرتانی معتدل و تابسرتانهای بسریار گرم و 

 خشک می باشند.

 ناحیه مرکزی که دارای زمستانی معتدل و بارانی و تابستان های گرم و خشک می باشد.

شرق، که جزء کم باران  شک و شمال  سرد و خ ستانی  شمار رفته و دارای زم ستان ب ترین مناطق ا

 تابستانهای معتدل است.

 توده های هوایی که استان فارس را تحت تاثیر قرار می دهند:
 

شی از فعالیت و  -الف ستان نا صل زم ستان در ف سودان که عمدتا بارندگی ا شار  توده های هوای کم ف

 جنوب و جنوب غربی وارد استان می گردد. نفوذ این توده هوا می باشد و از سمت

سمت غرب و  -ب ستان بوده و از  صل زم شتر در ف شار مدیترانه ای که فعالیت آن بی توده هوای کم ف

 شمال غرب،استان را تحت تاثیر قرار داده که منجر به بارندگی های قابل مالحظه می گردد.

شدت ف  -ج سیبری که گاها به هنگام  شار  شمال توده هوای پر ف سمتهایی از  شور، ق عالیت و نفوذ در ک

 استان را تحت تاثیر قرار می دهد.

 بارش

منظور از بارش ، کلیه نزوالت جوی است که به اشکال مختلف مانند باران، برف، تگرگ، برف ریزه و... به 

 سطح زمین می رسد.

سیکل هیدرولوژی و  ستقیم در  ست که به طور م سزایی بارش از جمله پارامترهایی ا تولید مراتع تاثیر ب

دارد، زیرا بخش منابع طبیعی اسررتان تنها به رطوبت جوی وابسررته اسررت. بنابراین چنانچه پراکنش و 

شد تولید مراتع نیز  سب بوده و درجه حرارت هوا نیز نرمال با سال مورد بهره برداری منا مقدار بارش در 

 گیرد.مطلوب بوده و علوفه مناسب در اختیار دامها قرار می 

 از نظر ریزشهای جوی و توزیع بارندگی ها ، استان فارس را می توان به نواحی زیر تقسیم نمود:
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میلی متر)نظیر  200تا100ناحیه کم باران: شامل مناطق جنوب و شرق استان با میانگین بارندگی سالیانه 

 شهرستان های آباده و قسمتهایی از شهرستان های الر، المرد و نی ریز(.

سالیانه ناح ستان با میانگین بارندگی  شمال غرب ا سط: مرکز، غرب و  میلی  400تا200یه با بارندگی متو

سنجان، خرم بید، بوانات،  ستهبان، ار شیراز، جهرم، اقلید، ا سا، داراب،  ستان های ف شهر متر)نظیر  

 قسمتهای دیگری از شهرستان های  نی ریز، الر و المرد(.

شامل مناطق سالیانه بیش از  ناحیه پر باران:  سط بارندگی  شته کوههای زاگرس با متو واقع در داخل ر

 میلی متر)نظیر شهرستان های سپیدان، کازرون، ممسنی و فیروزآباد(. 400

 

 سیمای منابع طبیعي استان فارس

 

 هزار 2215هکتار شررامل هزار  10664عرصرره های منابع طبیعی اسررتان فارس با مسرراحتی بالغ بر     

ضی جنگلی و 21 ل هکتارمعاد صد ارا صه های مرتعی و  69 هکتار معادل هزار 7310در صد عر  1139در

 درصد بیابان می باشد.11 هکتار معادل هزار

ستان حدود صه های منابع طبیعی ا سطح کل عر هکتار آن را منابع طبیعی قابل تعلیف و  9855000از 

 سنگی و...شامل می گردد. مابقی را دریاچه ها ، شوره زارها، شیب های تند، توده های

ستان حدود  سطح کل مراتع ا هکتار را مراتع درجه  1734791هکتار را مراتع درجه یک،  5/57694از 

 هکتار را مراتع درجه سه تشکیل می دهند. 8/5516853دو  و 

اد واحد دامی و تعد 2272000واحد دامی و تعداد دام مجاز  7245000تعداد دام موجود و متکی به  مراتع 

 می باشد.  2/3واحد دامی بوده و نسبت دام موجود به دام مجاز  4973000دام مازاد 

شور) شترین تعداد دریاچه ک ست را  5فارس بی ست وازاین نظر نیز رتبه نخ دریاچه(رادرخودجای داده ا

 دارا می باشد.
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 جمعیت:
 

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

مرد و  %51نفر) 2390023نفرو جمعیت زن برابر با  2461251اسررت که ازاین تعداد ، جمعیت مرد 

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

ست . نف 17244ساکن  شهری و % 70،که از این تعداد1443027عداد خانوار ترا در  %30در نقاط 

درصد و سهم فارس از جمعیت  1.08نقاط روستایی و غیر ساکن بوده اند . متوسط نرخ رشد ساالنه

 درصد گزارش شده است . 6.07کشور

ستان ؛    شیرازمرکز ا ستان  ستان را در  ٪38.5نفر جمعیت، بیش از  1869001با  شهر جمعیت ا

ستانخود جای داده شهر شیراز  ست. پس از  شتهای ا  266217نفر،کازرون با  323434با  مرود

های اسررتان رین شررهرسررتانتنفر پرجمعیت 213920با  الرسررتاننفر و  228532با  جهرمنفر، 

 . هستند

 های کالن بخش کشاورزی استان فارس : شاخص
 

بخش کرشاورزی استان فرارس نقش اساسی در تامین امنیت غذایی تولید و اشتغال کشررور     

 داشته و همچنین سرررهم  عمده ای از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص می دهد.  بطوری

شور )مقام  8.7که  شاورزی ک صد ارزش افزوده بخش ک ستان در شاورزی ا دوم( مربوط به بخش ک

ارزش افزوده بخش  ؛. از کل ارزش افزوده  بخش های اقتصررادی اسررتان(1394)سررال فارس اسررت

درصررد از  19.8درصررد مقام دوم بعد از بخش خدمات را دارا بوده  و حدود  17.4کشرراورزی با  

 ش 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 بخش 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

*براساس روش محاسباتی جدید مرکز آمارایران                                      

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

 فارس کشور واحد شاخص
درصد 

 فارس

 منابع و مواخذ

 فارس کشور

 وزرایخانه 1.43 99.4 6941.19 هزارتن 97در سال مقدار صادرات محصوالت کشاورزی 
گمرك 

 کشور

 97سال ارزش صادرات محصوالت کشاورزی  
میلیون 

 دالر
 وزرایخانه 2.16 138.2 6391.76

گمرك 

 کشور

 (94)ارزش افزوده  کل بخشهای اقتصادی 
میلیارد 

 ریال
12266021 587614 4.8 

مرکز آمار 

 ایران

مرکز آمار 

 ایران

ارزش افزوده بخش کشاورزی به سایر 

 (94)بخشها
مرکز آمار  - 17.4 9.6 درصد

 ایران

مرکز آمار 

 ایران

 94سالارزش افزوده بخش کشاورزی در 
میلیارد 

 ریال
مرکز آمار  8.7 102046 1178640

 ایران

مرکز آمار 

 ایران

 94سالارزش افزوده  بخش صنعت در 
میلیارد 

 ریال
مرکز آمار  3.2 69874 2200807

 ایران

مرکز آمار 

 ایران

 94سالارزش افزوده  بخش معدن در 
میلیارد 

 ریال
مرکز آمار  0.5 7595 1420956

 ایران

مرکز آمار 

 ایران

 94سالارزش افزوده  بخش 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 

گزیدم شاخص ها و 

نماگرهای اقتصادی 

 فارس

 مرکز آمار ایران 6.2 1408894 22588052 نفر جمعیت  شاغل

گزیدم شاخص ها و 

نماگرهای اقتصادی 

 فارس

 مرکز آمار ایران 5.7 181820 3203398 نفر جمعیت بیکار

گزیدم شاخص ها و 

نماگرهای اقتصادی 

 فارس

 مرکز آمار ایران 6.9 278464 4060506 نفر تعداد شاغلین کشاورزی

گزیدم شاخص ها و 

نماگرهای اقتصادی 

 فارس

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

گزیدم شاخص ها و 

نماگرهای اقتصادی 

 فارس

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

گزیدم شاخص ها و 

نماگرهای اقتصادی 

 فارس

 مرکز آمار ایران - 30 17 درصد سهم شاغالن در بخش صنعت
گزیدم شاخص ها و 

اقتصادی نماگرهای 

 فارس

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

گزیدم شاخص ها و 

نماگرهای اقتصادی 

 فارس

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

گزیدم شاخص ها و 

نماگرهای اقتصادی 

 فارس
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 درکشور:جایگاه تولیدات کشاورزی فارس 
 

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

میلیون تن تولیدات باغی  3 لغ برهای کشور بوده است.  استان فارس دراین سال با دربین استان

برابر  باغیهکتار سطح زیر کشت محصوالت  هزار 360با  و حائزرتبه اول ()درصد کشور 15برابر با  

 6.4با تولید بالغ بر  میباشد، همچنین در زمینه زراعت حائزرتبه اول( )درصد کشورنیز  12.4با 

هزار  600درصد کشور دارای رتبه دوم و با سطحی بالغ بر  8میلیون تن محصوالت زراعی برابر با  

را بخود اختصاص ( هفتمحائزرتبه )درصد کشور  5هکتار سطح زیرکشت محصوالت ساالنه برابربا 

)رتبه  و دارای درصد کشور 6میلیون تن  0.8بالغ بر در محصوالت دامی با تولید ی  وداده است 

  2.5هزارتن تولیدات شیالتی برابربا   10این استان با و باشد  میچهارم ( بین استان های کشور 

 .های غیر ساحلی کشور به خود اختصاص داده است  درصد رتبه ششم  را دربین استان

 

 1397:  رتبه های اول تولیدات کشاورزی فارس درکشور سال  5جدول شماره 

 درصد از کشور رتبه میزان تولید )تن( محصول

 21.9 1 55800 لوبیا

 31.4 1 51914 پنبه

 17 1 951،369 گوجه فرنگی

 29.1 1 22،617 به

 17.0 1 515،337 انگور

 32.2 1 295،730 انار

 40.0 1 39،013 انجیر

 32.9 1 8،880 خرمالو

 34 1 13،608 گل محمدی
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 1397فارس در کشور سال  یکشاورز داتیدوم تول یرتبه ها:      6 شماره جدول

 درصد از کشور رتبه میزان تولید )تن( محصول

 21 2 6،500 کنجد

 27.2 2 1217 گلرنگ

 14 2 262،857 خربزه

 12 2 1،276،849 ذرت علوفه ای

 15.8 2 22،441 بادام

 15.0 2 191،519 خرما

 26.3 2 1،406،042 مرکبات
 

 

 

 

 1397فارس در کشور سال  یکشاورز داتیسوم تول یرتبه ها:    7 شماره جدول

 درصد از کشور رتبه میزان تولید)تن( محصول

 6.6 3 1،357،341 غالت

 9.4 3 70384 حبوبات

 10.96 3 321،503 سیب
 10.4 3 322،199 پرتقال
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 : 1397در سال با کشور میزان تولیددر بخشهای مختلف کشاورزی استان فارس      

تفکیک زیر  بهکشور استان درمقایسه با  97میزان تولیدات کشاورزی درسال   8جدول شماره      

 بخش را نشان می دهد . 

 

 

 

 

 

 97فارس با کشور در سال  یکشاورز داتیتول زانیم:   8شماره  جدول 

 "هزارتن "                                                                                                                           

 درصد  کشور فارس شاخص

 8 81212 6434 زراعت

 15 20525 3053 باغبانی

 6 15610 878 دام

 2 488 10 شیالت

 9 117835 10376 کل
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 روند تولیدات محصوالت کشاورزی طي سالهای گذشته:
 

 ساله نشان  می دهد.  18،  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 

 1397 3053600 6433993 

 

9951 878577 10376121 
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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 

   آمار وفناوری اطالعات 

 صدور پروانه ها و مجوزها 

 بحران کشاورزی 

 سرمایه گذاری 

 برنامه و بودجه 

 

  محیط زیست و توسعه پایدار کشاورزی 

  انسانيتوسعه مدیریت و منابع 

 مدیریت بازرگاني 

 دفتر فن آوری های نوین 
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  معاونت تولیدات گیاهي 

  باغباني:مدیریت 
 

 3 بالغ بر هزار هکتار محصوالت مختلف باغی و تولید ساالنه 360 بیش ازحدود  با استان فارس 

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

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

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

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

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

با  کنند.می این استان تامین  خود را از نیاز مصرف کنندگانعمده  ،کشورهای حوزه خلیج فارس

آمایش سرزمین در کشور، توسعه کشت محصوالت ارزشمندی مانند  راهبردیهای  توجه به طرح

گل محمدی، زعفران، گونه های تجاری گیاهان دارویی و نیز افزایش تولید انگور، خرما، پسته، 

های اصالح الگوی  محصوالت نوبرانه اعم از سبزی و صیفی ، قارچ خوراکی در راستای سیاست

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

گونه های کمیاب گیاهان دارویی فقط در عرصه های دیم ودر شرایط  برخی مانند انجیر،گل محمدی،

نزدیک به تولید ارگانیک بهره برداری شده و به لحاظ کیفیت بی نظیرند. همچنین استان فارس به 

اندارد و نیز تولید نشاء سبزیجات و گل در استان جهت تامین تولید انواع نهال سالم و است لحاظ

 با شرایط د.ی را دارمطلوببسیار استان و بخشی از نیازهای استانهای همجوار شرایط داخلی نیاز 

ذکر شده در صورت رفع موانع موجود واختصاص اعتبارات الزم  و تامین ملزومات پیش بینی شده 

ویژه در محیط های ه لیون تن انواع محصوالت باغی بیم 5از  استان ظرفیت تولید ساالنه بیش

 . خواهد داشتکنترل شده را 



16 

 

 

 استان فارس يو عملکرد محصوالت باغ دیآمار سطح، تولاطالعات و 

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

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

 ذیل ارائه شده است.  لوادر قالب جد 97با بخش خصوصی( در سال 
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    1397سال  -استان فارس يو عملکرد محصوالت باغ دیآمار سطح، تول:10شماره  جدول

 نام محصول
 میزان تولید /تن سطح /هکتار

 عملکرد/کیلو
 جمع دیم آبی جمع دیم آبی

 12،959 321،503 0 321،503 26،515 0 26،515 سیب 
 8،513 445 0 445 63 0 63 گالبی 
 7،398 22،617 55 22،562 3،358 13 3،344 به 
 5،043 1،450 1 1،449 333 0 333 آلبالو 
 3،736 447 0 447 163 0 163 گیالس 
 3،288 812 0 812 280 0 280 گوجه 
 7،515 15،069 77 14،992 2،259 171 2،088 آلو 
 10،489 33،133 3 33،130 3،272 0 3،272 هلو 
 5،507 391 0 391 76 0 76 شفتالو 
 11،080 18،874 0 18،874 2،023 0 2،023 زردآلووقیسی 
 8،113 3،578 0 3،578 516 0 516 شلیل 
 8،120 485 0 485 68 0 68 آلوقطره طال 
 8،326 515،337 108،882 406،455 65،214 36،692 28،522 انگور 
 246،000 492 0 492 2 0 2 توت درختی 
 0 0 0 0 12 0 12 توت فرنگی 
 339 6،526 22 6،504 29،034 89 28،945 پسته  
 1،048 22،441 12،684 9،757 31،948 22،860 9،088 بادام 
 1،895 11،452 309 11،143 6،469 353 6،116 گردو 
 800 0 0 0 1 0 1 فندق 
 1،020 1 0 1 7 0 7 سنجد 

 0 0 0 0 4 0 4 پکان
 2،857 4 3 1 2 2 0 زالزالک 
 2،143 3 0 3 4 0 4 زرشک 
 133 0 0 0 2 2 0 سماق 
 7،955 540 0 540 137 0 137 ازگیل 
 1،074 3 3 0 3 3 0 عناب 
 7،756 191،519 1،503 190،016 28،184 1،065 27،119 خرما 
 17،271 322،199 0 322،199 20،338 0 20،338 پرتقال 
 22،950 118،811 0 118،811 5،737 0 5،737 نارنگی 
 31،298 340،117 3 340،114 14،947 4 14،943 لیموترش 
 41،208 588،115 0 588،115 16،152 0 16،152 لیموشیرین 
 24،830 2،334 0 2،334 129 0 129 گریپ فروت 
 9،132 8،238 0 8،238 1،057 0 1،057 نارنج 
 22،887 26،228 0 26،228 1،481 0 1،481 سایر مرکبات 

 27،508 1،406،042 3 1،406،039 59،841 4 59،837 جمع مرکبات
 14،117 295،730 155 295،575 22،073 51 22،022 انار 
 912 39،013 29،774 9،239 50،222 47،730 2،492 انجیر 
 14،015 8،880 4 8،876 677 5 673 خرمالو 
 1،996 14،772 450 14،322 9،269 826 8،443 زیتون 
 4،790 57 0 57 12 0 12 موز 
 7،800 78 0 78 17 1 16 کنار 
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    1397سال  -استان فارس يو عملکرد محصوالت باغ دیآمار سطح، تول:10شماره  جدولادامه 

 نام محصول
 میزان تولید /تن /هکتارسطح 

 عملکرد/کیلو
 جمع دیم آبی جمع دیم آبی

 سبزی و صیفی

 220،198 45،581 0 45،581 207 0 207 خیار 
 262،000 4،454 0 4،454 17 0 17 گوجه فرنگی

 202،929 2،841 0 2،841 14 0 14 انواع فلفل
 0 0 0 0 0 0 0 بادمجان

 612،429 4،287 0 4،287 7 0 7 سایر سبزیجات
 233،318 57،163 0 57،163 245 0 245 جمع سبزی و صیفی

 سایر محصوالت

 گلخانه ای

 8،102 105 0 105 13 0 13 توت فرنگی
 247 14 0 14 55 0 55 گیاهان دارویی

 120،004 19،047 0 19،047 159 0 159 سایر 
 84،708 19،166 0 19،166 226 0 226 جمع سایر محصوالت

 161،969 76،329 0 76،329 471 0 471 جمع محصوالت گلخانه ای
 5،714 4.0 0 4.0 7 0 7 توت )توتستان( نوغان 
 9،037 46 0 46 35 0 35 ازگیل ژاپنی 
 5 3.338 0 3.338 838 0 838 زعفران  
 1،793 13،608 9،719 3،889 8،125 5،510 2،615 گلستان )گل محمدی( 
 0 0 0 0 1،569 0 1،569 غیرمثمر)درخت ودرختچه ها( 

 7،032 1484 20 1،464 237 0 237 باغات مخلوط 
 4،557 145 0 145 41 0 41 سایر محصوالت مثمر 
 3،461 16،961 988 15،973 5،160 1،631 3،529 گیاهان دارویی 
 201،004 11،843 0 11،843 59 0 59 قارچ دکمه ای 

 2،973 44،094 10،727 33،368 16،071 7،141 8،930 محصوالت باغبانیجمع سایر 
  3،053،600 164،684 2،888،916 360،172 117،049 243،124 کل محصوالت
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 1397خالصه ایي از اقدامات  صورت گرفته مدیریت باغباني در سال 
 

 میلیون ریال 14054اصله نهال با مبلغ یارانه  597674تامین اعتبار و پرداخت یارانه برای تعداد   -1

  96سال 

میلیون  12000اصله نهال و پیوندک با مبلغ یارانه 645000تامین اعتبار و پرداخت یارانه برای تعداد -2

 97سال ریال 

اصله نهال  و  8000پیگیری انعقاد قرارداد خرما ) کشت بافت( از رقم تجاری مجول و غنامی  به تعداد -3

 برنامه ریزی در جهت واردات

و برنامه ریزی احداث  1397اصله در سال  4200تامین نهال کشت بافت از ارقام تجاری مجول به تعداد  -4

 باغات الگویی و خزانه تکثیر

 پیگیری تامین نهال و احداث باغات سازگاری به ویدوجا در سه شهرستان شیراز ، نی ریز و مرودشت  -5

هال و احداث باغ سازگاری ارقام مختلف گردوی گرمسیری )رقم پکان( در سه پیگیری تامین ن -6

 شهرستان کازرون و مرودشت و کوار

تدوین و تهیه کتابچه محصولی گیاهان دارویی ،گل محمدی ، زعفران ، شیرین بیان و توسعه گیاهان -7

 هکتار 4100دارویی درسطح 

 1397هکتار در سال  135ا در سطح توسعه کشتهای متراکم ، کنترل شده و گلخانه ه-8

هکتار و توسعه  11200شناسایی اراضی مستعد جهت توسعه باغهای دیم در اراضی شیبدار در سطح -9

 هکتار در مستثنیات 2460باغها در اراضی شیبدار درسطح 

 هکتار باغهای استان 1200احیاء و اصالح و جایگزینی -10

شهرستان نی ریز، کازرون، مرودشت،  5اندرفول )رقم تجاری دنیا( در  احداث باغ الگویی انار رقم و -11

 ممسنی و فسا
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 ویی پسته یو سی بی وان )ارقام تجاری دنیا( در شهرستان خر امهگاحداث باغ ال -12

 راه اندازی زنجیره ارزش گیاه دارویی آلوئه ورا در شهرستان های شیراز و المرد -13

هکتار برای اولین بار در  16رویی خارشتر در شهرستان خرامه در سطح گویی کشت گیاه دالتوسعه ا -14

 استان

 هکتار 350اصالح و احیا و تغییر ارقام باغ های زیتون غیر اقتصادی در سطح  -15
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  راعتزمدیریت : 
 

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

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

 نیدرسطح کشوررسانده است ا یمحصوالت زراع کشتسطح درصد از  6و کشوردیازتول درصد 8با دیتول

 یع آبمناب دمشکالت فراوان به لحاظ کمبو یدارا یاپیپ یها یخشکسال لیاست که استان به دل یدرحال

 دیولت تیمتناسب با وضع یبرنامه ها و دارد بالرا به دن رکشتیمسئله، کاهش سطح ز نیباشد که ا یم

 :دباش یم لیذ یها نهیرزمدبرنامه ها  نیزراعت قراردارند. اهم ا تیریدر دستورکار مد یمنابع آب وکمبود

 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

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

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

 .یحفاظت یوکشاورز یخاکورز یبخاکورزی یا کم 
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 تزراعی بخش عملکرد اطالعات 

 96-97ي در سال  و عملکرد در هکتار محصوالت زراع دیسطح برداشت، تول:  11 شماره جدول

 نام محصول
 /کیلوعملکرد /تنتولید /هکتارسطح

 دیم آبی جمع دیم آبی جمع دیم آبی

 555 4،356 940،896 25،917 914،979 256،730 46،680 210،050 گندم

 523 3،366 200،863 20،235.2 180،627.9 92،353 38،690.6 53،662.3 جو

 0 5،310 113،246 0 113،246 21،327 0 21،327 شلتوک

 0 8،454 102،336 0 102،336 12،105 0 12،105 ىانهدا ذرت

 541 4،412 1،357،341 46،152.2 1،311،188.9 382،554 85،370.6 297،183.7 جمع

 720 1،833 6،007 2،460 3،547 5،350 3،415 1،935 نخود

   2،304 55،800 0 55،800 24،220 0 24،220.0 لوبیا
 562 1،582 4،777 2،360.0 2،417.3 5،728 4،200.0 1،528.0 عدس

 0 2،375 3،800 0 3،800 1،600 0 1،600.0 تیرحبوباسا

 633 2،239 70،384.3 4،820.0 65،564.3 36،898.0 7،615.0 29،283.0 جمع

 0 3،565 51،914 0 51،913.5 14،562 0 14،562 پنبه

 0 1،714 24 0 24 14 0 14 کووتنباتوتون

 0 47،425 527،178 0 527،178 11،116 0 11،116 چغندرقند

 0 1،083 6،500 0 6،500 6،000 0 6،000 کنجد

 894 0 1،217 1،217 0 1،362 1،362 0 گلرنگ

 0 2،000 100 0 100 50 0 50 آفتابگردان روغنی

 0 1،546 29،375 0 29،375 19،000 0 19،000 کلزا

 0 1،800 180 0 180 100 0 100 آجیلىنبگرداآفتا

 894 12،102 616،488 1،217 615،271 52،204 1،362 50،842 جمع

 0 40،257 286،707 0 286،707 7،122 0 7،122.0 زمینى سیب

 0 53،294 265،615 0 265،615.3 4،984 0 4،984.0 زپیا

 0 55،950 951،369 0 951،369 17،004 0 17،004 فرنگىگوجه

 0 28،500 247،551 0 247،551 8،686 0 8،686 تیرسبزیجاسا

 0 46،334 1،751،242.3 0.0 1،751،242.3 37،796.0 0.0 37،796.0 جمع

 0 27،816 262،857 0 262،857 9،450 0 9،450.0 خربزه

 0 49،824 518،914 0 518،914 10،415 0 10،415 نههندوا

 0 25،458 100،844 0 100،843.8 3،961 0 3،961.2 رخیا

 0 28،843 95،758 0 95،758.1 3،320 0 3،320.0 لیزىجایرمحصوالتسا

 0 36،041 978،373 0 978،373 27،146 0 27،146 جمع

 0 10،016 353،228 0 353،228.2 35،266 0 35،265.8 یونجه

 0 8،308 1،109 0 1،109.1 134 0 133.5 شبدر

 0 60،391 1،276،849 0 1،276،849.4 21،143 0 21،142.9 ذرت علوفه ای

 0 12،553 24،503 0 24،503 1،952 0 1،952 ىاعلوفهتتایرنباسا

 0 28،305 1،655،689.7 0.0 1،655،689.7 58،494.2 0.0 58،494.2 جمع

 0 894 4،477 0.0 4،477.0 5،005 0.0 5،005.3 سایر محصوالت

 553 12،618 6،433،995 52،189 6،381،806 600،098 94،348 505،750 کل محصوالت
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 :97زراعت در سال مدیریت فعالیتهای شاخص 

 :پنبه

 یکشور دومرتبه فارس در زراعت پنبه از مقام چهارم متوسط عملکرد به  ارتقا

 یبه دوم کشور افیال تیفیرتبه فارس در زراعت پنبه از مقام سوم ک ارتقا

  از استان فارس یپنبه کار نمونه مل انتخاب

 شرکت پنبه کار کشور از استان فارس نیبرتر انتخاب

 دیمتوسط عملکرد تول لوگرمیک 500حداقل  ءو ارتقا لیاول فارس در توسعه ارقام پر پتانس گاهیجا کسب

 زراعت پنبه

 بار در کشور نیاول یپنبه برا یدیکل بذور تول هیقوه نام دیتائ

 آب و خاک یشور طیطرح کاشت پنبه در دو طرف پشته  به منظور مقابله با شرا یاجرا

ب به تراکم مناس دنیبه منظور رس فیرد نیو فاصله ب فیرد یفاصله کاشت پنبه رو تیطرح رعا یاجرا

  زهیو امکان برداشت مکان

 :کلزا

 کشور دیتن کلزا که معادل ده درصد  تول هزار 35از  شیب دیتول

 کننده کلزادر کشور شناخته شده است دیاستان اول و برتر تول 4فارس جزء  استان

  کلزادر هکتار در استان لوگرمیک 8800رکورد  کسب

 رقم کشت شده در  استان 21در ارقام کلزا ،  یبخش تنوع

 تن هزار 6.5بیش از  دیکنجد در کشور با تول دیتول دوممقام  کسب

 هکتار 22608قرارداد کشت کلزا در سطح  عقد

 دانه کار زیپشته بار یکلزا بر رو فهیطرح کشت دورد یاجرا
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 از مزارع یدر برخ لوگرمیک 2.5کلزا در هکتار به مقدار  یبذر مصرف زانیوکاهش م ییجو صرفه

 :بذر

 نسبت به سال قبل دیهزار تن تول 43با  سهیشده گندم در مقا یهزار تن بذر گواه 54 دیتول

  داشته است شیدرصد افزا 50حدود یشده که در سال جار ینفوذ بذر گواه بیضر ارتقا

  تنوع  بذر گلرنگ شیافزا

  دیبه ارقام گندم و جو وتوسعه ارقام جد یبخش تنوع

 : نوایک

هکتارانجام  100توسعه کشت در سطح  یمزارع الگوئ جادیاز ا ریاخ کسالی) که در  نوایکشت ک توسعه

 شده است(

 بار در استان فارس نیاول یبرا نوایک زهیمکان برداشت

 نوایدر کشت ک یکشاورز برتر کشور یمعرف

  یبرتر کشور یبه عملکردها یابیدست

 :گلرنگ

 نیکشاورزان استان فارس که تام نیشده و مرغوب ب یتن بذر گلرنگ گواه 107 عیو حمل و توز یریگیپ

 . بار انجام شده است نیاول یشده برا یبذر گواه زانیم نیا

  : گندم

 داراب و مرودشت یدر شهرستان ها (PDT) طرح تراکم بذر گندم یاجرا

 .داراب، پاسارگاد و مرودشت یدر شهرستان ها (PNT) گندم هیطرح تغذ یاجرا

 .یدر زراعت گندم در شهرستان ممسن یبرگ یها یماریطرح کنترل ب یاجرا

 .به نقاط مختلف استان یفن یها پیگندم و اعزام اک یو کنترل عوامل خسارتزا شیپا تهیکم لیتشک
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مرودشت و داراب با هدف  ی(در شهرستان ها تیمسی – رانی)ا ییغذا تیامن تیپروژه پر اهم یاجرا

 .ساله 5 یگندم استان در بازه زمان دیتول یدرصد 30 شیافزا

 .هکتار در سطح استان 1125در سطح  ضیعر یپشته ها یکشت گندم رو شیآرا یاجرا

 هکتار در سطح استان 23829کشت گندم در سطح  یطرح استفاده از کف کار برا یاجرا

)  یحفاظت یهکتار( و استفاده از خاکورز ها 13500 میو گندم د 2971 ی)گندم آب میکشت مستق یاجرا

 هکتار( 30472 میو گندم د 53627 یگندم آب

 نیاز استان از جمله نار یو سازگار در مناطق دیبه ارقام جد یابیو دست میو د یآب p.v.s رحط یاجرا

  مناطق شور استان یبرا

  در سطح استان میو د یتن بذر اصالح شده گندم آب 51500از  شیب عیو توز دیتول

  استان یدر سطح مزارع گندم آب پیت یاریهکتار آب 12300 یاجرا

 مزارع گندم در سطح استان ازیهزار تن کود اوره )ازته( مورد ن 115از  شیب عیتوز

  : یعلوفه ا نباتات

جو ، توسعه  دیارقام جد یطرح ها ی، اجرا نیگزیجا یطرح علوفه ها یاجراP.V.S ، یطرح ها یاجرا

  ارقام زود رس ذرت

 یفیو ص یسبز

و  ازی، پ ینیزم بیدر محصوالت س یسامانه پهنه بند قیاز طر دیتول تیریسطوح کشت و مد کنترل

 یفیو ک یتواند در کنترل کم یطرح م نیطرح انجام شده است ا نیبار ا نیاول یکه برا یگوجه فرنگ

 .موثر واقع شود اریمحصوالت ذکر شده بس

 یفیو ص یدر محصوالت سبز ییهزار هکتار کشت نشا 20به سطح  یابیدست

 هزار هکتار 50در سطح  یکیاستفاده از مالچ پالست توسعه
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 نینو یها ستمیهکتار( س56204)سطحیفیو ص یکشت محصوالت سبز ریاز سطوح ز درصد 89 در

 شده است ییاجرا یاریآب

استان  یهکتار در مناطق جنوب25000و مالچ در سطح  پیت یاری، آب ییکشت نشا قیبر انجام  تلف نظارت

 زانیپروژه عالوه بر کاهش م نیا یبا اجرا دیها و حفظ منابع تول نهیو کاهش هز دیبمنظور استمرار تول

 نیا ی.با اجرا ددگر یم ییمصرف آب در هکتار صرفه جو زانیمتر مکعب در م2000مصرف سم ،  حداقل 

 شده است ییمصرف آب صرفه جو زانیمتر مکعب در م ونیلیم 50 هکتار25000پروژه در سطح 

ها  نهیمناطق استان بمنظور کاهش هز هیهکتار در کل20000درسطح  ینشائ یبر انجام  کشت ها نظارت

 (یمتر مکعب در  آب مصرف ونیلیم 60 یی)صرفه جو دیو حفظ منابع تول

 یزمستانه در مناطق جنوب دیتول یو گوجه فرنگ ازی،پ ینیزم بیکشت محصوالت س ریتوسعه سطح ز 

 بازار میو تنظ دیهکتاربمنظور استمرار تول2750استان جمعا در سطح 

 بیس دیتول ی((و ))ساماندهینیزم بیس دیتول یفیو ک یو بهبود کم یداریپا ش،ی))افزا یپروژه ها یاجرا

 ((یبذر ینیزم

 :چغندرقند

  زهییهکتار چغندر پا 211کشت  ریدر سطح ز دیتول یتعاون هیاتحاد مشارکت

 زهییکشت چغندرقند پا توسعه

  زهییچغندرقند پا ییکشت نشا توسعه

 زهییمقام دوم کشور جهت چغندرقند پا کسب

 : حبوبات

  عدس ( در مناطق مختلف استان -)نخود یکشت انتظار توسعه

 و معتدل استان یریعدس( در مناطق گرمس-کشت با استفاده از حبوبات )نخود یالگو یاجرا
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 استان یبا استفاده از حبوبات در تناوب با غالت در شهرستانها یتناوب زراع یاجرا

  استان یمکاریاستفاده از ارقام پابلند نخود در مناطق د توسعه

  یمکاریسوار( در مناطق د لهیعدس )ب دیاز ارقام جد استفاده

 استان یکار ایدر مناطق لوب ایشده لوب یاز ارقام اصالح و گواه استفاده

 هزار هکتار 6بالغ بر  ایلوب یبر رو پیت یاریآب توسعه

 حبوبات یعملکرد در واحد سطح بر رو شیافزا یدرصد 15-20 شیافزا

مصرف،  نهیبه منظور کاهش مصرف ، استفاده به پیت یاریبا استفاده از آب ایپشته لوب یکشت رو یاجرا

 ...عملکرد و شیافزا

 مناطق مستعد استان جهت کشت حبوبات یابی انمک

 یارقام زودرس و متحمل به تنش خشک کردیبا رو دیجد یارقام زراع جیترو

 دیبریکشت ارقام ه توسعه

 یبه ارقام زراع یبخش تنوع

 :شامل یو زودرس یمتحمل به تنش خشک کردیبا رو دیو گسترش ارقام جد جیترو

تن(، آفتاب  100تن(، برات ) 10) رگانیتن(، ت 300تن(، مهرگان ) 10000) 2تن(، چمران  50) لی:رقم خلگندم

 .تن( 15) یدریتن( و ح 300)

تن (،  10/5)  وسیتن(، آنتون 10در سطح استان شامل: رقم لوکولوس ) یارقام واردات یسازگار طرح

 .تن( 2تن( و نودل ) 5آکورازادو )

شامل:رقم منصور عادل  یو زودرس یمتحمل به تنش خشک کردی( با روایلوب-عدس-: )نخودحبوبات

 ( کوشا–)غفار  ای(لوب ایمکی -گچساران–سوار  لهی)نخود (عدس )ب
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بختگان به منظور امکان  یبه جا یرقم گلستان ، حکمت ، خرداد ، ارمغان و ساجد ینیگزی:جاپنبه

 ... و هایماریاز آفات و ب ی، مقاومت به بعض ی، مقابله باشور ی، زودرس ینیبرداشت ماش

 یم آبک طیکمتر در شرا یآب ازیعملکرد در واحد سطح و استفاده از بذور با ن شیتوجه به ضرورت افزا با

  در پروسه بذر پنبه استان قرار گرفت یاستان استفاده از حداقل چهار رقم واردات

 یکمتر مانند سورگوم و چغندر علوفه ا یآب ازیبان یکشت محصوالت علوفه ا توسعه
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  حفظ نباتات مدیریت 

همواره مورد  یائیجغراف عیمساعد و گستره وس ییآب هوا طیتنوع محصول، شرا لیاستان فارس بدل

به  یعوامل، خسارت هنگفت نیقرار دارد که در صورت عدم کنترل ا یاهیگ یهجوم عوامل خسارتزا

 یشبکه ها قیاز طر یو کنترل یحفظ نباتات با اقدامات نظارت تیریشود. مد یوارد م یبخش کشاورز

کنترل عوامل خسارتزا از   یبرنامه ها یو اجرا یفن یها هیو ارائه توص یو خصوص یبخش دولت مراقبت

عوامل  تیدرکل مزارع و باغات استان،  جمع ،یآگاه شیبر پ یمبتن (IPM) آفات یقیتلف تیریمد قیطر

 توانیم نباتاتحفظ  تیریمهم مد فیدارد. از جمله وظا ینگه م یاقتصاد انیسطح ز ریخسارتزا را در ز

 :اشاره نمود ریبه موارد ز

 یو باغ یمراقبت در محصوالت زراع یاستقرار و گسترش شبکه ها-

از جمله سن گندم، جوندگان و  یو همگان یمبارزه با آفات عموم اتیو نظارت بر عمل ییشناسا ،یابیرد -

 ملخها

( یو خارج ی)داخل یا نهیو مبارزه با آفات قرنط یابیاز جمله رد یاهیگ نهیقرنط یها تیانجام فعال-

ت بهداش یو نقل و انتقال نهال و صدور گواه دی)نظارت بر تول یاهیگ نهیقرنط نیو مواز نیقوانواعمال 

 یاز ورود عوامل خسارتزا یریبه منظور جلوگ یو صادرات یواردات یکشاورز یمحموله ها ی(و بازرسینبات

 یقانون یبه داخل کشور و صدور مجوز ها یا نهیقرنط

 یو باغ یهرز محصوالت زراع یو علفها هایماریمبارزه با آفات، ب  اتینظارت بر عمل-

 یهرز در محصوالت  زراع یو علفها هایماریبا آفات ،ب یکیو مکان یمبارزه زراع یروشها جیتوسعه و ترو-

 شده یمحصول سالم و گواه دیدر جهت تول یو باغ

 یو باغ یبا آفات محصوالت زراع کیولوژیبه منظور  مبارزه ب کیولوژیعوامل ب عیو توز نیتام-
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 یو باغ یمحصوالت زراع یهایماریبا آفات و ب ییایمیش ریمبارزه غ اتیعمل ینظارت بر اجرا-

  یو محصوالت صادرات یبذور محصوالت زراع یضدعفون اتینظارت بر عمل -

 : حفظ نباتات تیریمد یها یاستراتژ نیمهمتر

  یاهیآور گ انیعوامل ز تیریمد قیاز طر یشده و کاف یسالم، گواه یمحصوالت کشاورز دیتول.1

 ایه مشی خط و تدابیر اتخاذ با ای از ورود، استقرار و پراکنش آفات و بیماریهای قرنطینه یریجلوگ.2

 یاهیگ نهیقرنط نیو مواز نقوانی اعمال و مناسب

فات و آ هیزمان مبارزه بر عل نیبهتر ینیب شیبه منظور پ یآگاه شیپ یستگاههایا زیتوسعه و تجه.3

  یو کاهش تعداد دفعات سمپاش یاهیگ یهایماریب

 ییمحصوالت غذا دیکنترل آفات به منظور تول کیولوژیو ب ییایمیش ریغ یروشها جیتوسعه و ترو.4

  آفت کشها ماندهیاز باق یسالم و عار

مودن ، فعال ن یآگاه شیو پ اقبتمر یو توسعه شبکه ها تیبا تقو ریدهه اخ کیدر حفظ نباتات  تیریمد

سطح مبارزه  شیواحد فعال(، افزا10ها ) ومی(، توسعه انسکتارتاالگری)د یآگاه شیپ ستگاهیا 106

 ریغ یهاتیفعال یبرون سپار نه،یقرنط یپستها تیتقو ،ییایمیش ریسطح مبارزه غ شیافزا ک،یولوژیب

با  یپزشک اهیها گ کینیکل 100از  شیب یدازاز جمله راه ان یبه بخش خصوص یواگذار قیاز طر یتیحاکم

نهال و صدور  عیو توز دیپرسنل متخصص و آموزش مستمر آنها، توسعه روند نظارت بر تول 400حدود 

سموم،  یها یفروشندگ یسامانده ،یا نهیعوامل قرنط یابیشناسه دار، رد یسالمت جهت نهال ها یگواه

در جهت  یموثر یسالمت گام ها یو صدور گواه داردشده و استان یمحصول گواه دیتوسعه روند تول

نجام ا یها تیفعال نیاز مهم تر یپاره ا الیو سالمت جامعه برداشته است. ذ یغذائ تیتوسعه و ارتقاء امن

 : گردد یم انیب تیریمد نیشده در ا
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  : یآگاه شیپ – 1

 یدیجهت  آفات کل یآگاه شیمراقبت و پ یو توسعه شبکه ها تیتقو-

 خودکار یو هواشناس تاالگرید یها ستگاهیا یاندازراه -

 یآگاه شیپ یاستفاده از مدل ها-

 یریشگیپ – 2

 یا نهیقرنط یو توسعه پست ها تیتقو-

  GAP یاجرا-

 یاهپزشکیگ یها کینیتوسعه کل-

 یاهپزشکیگ یسموم و واحد ها یسامانده-

  کنترل  - 3

 یائیمیش ریکنترل غ یتوسعه روشها-

 کیولوژیکنترل بتوسعه روش  -

 IPM  توسعه-

 عوامل خسارتزا تیریدر مد دیجد یها یفنآور یریبکارگ –4

 تاالگریو د یهواشناس یها ستمیتوسعه س -

  استفاده از پهپادها-

 سمپاش ها یفن ناتیسمپاش ها و انجام معا یساز نهیبه -
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 خرما یحنائ یسرخرطوم یابیحساس به صدا جهت رد یاستفاده از سنسورها -

  خرما یحنائ یسم در کنترل آفات چوبخوار از جمله سرخرطوم قیاستفاده از تزر-

 .. ها ، سامانه ها ، روشها ، مواد و ستمیس ریسا-

 یا نهیهرز نوظهور و قرنط یو علف ها هایماریآفات ، ب تیریمد نهیاقدامات مهم در زم –5

 در فارس موترشیو العالج جاروک ل یروسیو یماریخوب ب اریبس تیریمد-

 و مبارزه یابیدر رد یابداع و نوع آور قیخرما از طر یحنائ یسرخرطوم یا نهیآفت قرنط تیریمد-

 و انبه یا ترانهیمد وهیم یمگس ها یا نهیآفت قرنط تیریمد-

مو ، زوال  ی، اسکا ریانج کیمرکبات ، موزائ لیمهم استان شامل پس یعوامل خسارتزا ریسا تیریمد-

 یگوجه فرنگ نوزیگندم ،شب پره م یمرکبات ، لکه نوار

 متعدد جهت ارتقاء دانش و مهارت کارشناسان یآموزش یکارگاه ها و دوره ها یبرگزار – 6 

 لوتیپا یطرح ها یاجرا – 7

 و داراب نیروکارزیزوال مرکبات در جهرم ، ق تیریمد لوتیپا 3 یاجرا    -

 یماریبر گسترش ب یاریآب ریو تاث ریانج کیموزائ لوتیپا یاجرا   -

  در محصوالت و مناطق مختلف استان یائیمیش ریمبارزه غ لوتیپا 58 یاجرا  -

 و دانشگاه ها یقاتیبا مراکز تحق یقاتیتحق یدر برنامه ها یهمکار - 8

 بذر و نهال استان یها تهینهال و بذر سالم در قالب کم عیو توز دیو نظارت بر تول یهمکار – 9

 ازیمورد ن ینرم افزارها و سامانه ها یو راه انداز هیدر ته یهمکار - 10
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 ها یماریآفات و ب یآگاه شیبه انجام پ یخودکار هواشناس ستگاهیا 100از  شیب زیو تجه یراه انداز – 11

 و ...  یو اجرائ یفن یمدت، دستورالعمل ها و اطلس ها انیکوتاه و م یبرنامه ها هیته -12

 97در سال  استان فارس حفظ نباتاتعملکردی آمار اطالعات و 

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

مد نظر بوده است منجر به دستاوردهایی گردیده که ذیال اطالعات و آمار عملکرد ی در قالب  97سال 

 جداول ارائه می شود:
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  97در سال  ي فارسنتیاشجار و نباتات ز درختان میوههرز یو علفها هایماریگزارش  مبارزه با آفات ، ب : 12 شماره جدول

نام 

 محصول

 ( سطح مبارزه  ) هکتار
سطح 

تحت 

پوشش 

شبکه 

های 

 مراقبت

زراعی 

 مکانیکی 

 علفهای هرز بیماریها آفات

مبارزه 

 بیولوژیک

 مبارزه 

رفتاری 

 شیمیائی )کارت،تله،فرمون...(

غیرشیمیائی  

 –)زراعی 

 مکانیکی(

 شیمیائی

غیرشیمیائی  

 –)زراعی 

 مکانیکی(

 شیمیائی

غیرشیمیائی  

 –)زراعی 

 مکانیکی(

درختان    

میوه دانه 

 دار

44470 4000 9885 2000 8560 10000 0 0 29997 16000 

درختان     

 هسته دار 
10600 1500 6080 500 4500 2600 0 0 7965 4600 

بادام و 

 گردو
9225 1000 3935 500 4290 4000 0 0 26500 5500 

 5350 48000 1200 0 1600 4500 3000 1250 750 28500 انجیر

 30000 63000 0 0 15000 7000 15000 13100 0 25920 تاکستان

 13600 27500 1250 0 4750 8500 3850 2700 5000 16500 پسته

 62000 63000 6500 0 62000 51500 0 6200 0 57400 مرکبات

 3970 13500 110 0 850 1350 370 175 2750 8250 زیتون

 20200 22726 2736 762 4750 8500 1950 750 13500 5200 انار

 6700 31200 0 0 6700 16000 0 3200 0 20300 نخیالت

 167920 333388 11796 762 112250 114700 27170 47275 28500 226365 جمع کل  
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  97در سال  فارس محصوالت زراعيهرز  یو علفها هایماریگزارش  مبارزه با آفات ، ب : 13 شماره جدول                

 نام محصول

 سطح مبارزه  ) هکتار (

زراعی 

 مکانیکی 

 بیماریها آفات
علفهای 

 هرز
  

ضدعفونی 

 بذور

سطح تحت 

پوشش 

شبکه های 

 مراقبت 
 شیمیائی

غیرشیمیائی  

 –)زراعی 

 مکانیکی(

 شیمیائی

غیرشیمیائی  

 –)زراعی 

 مکانیکی(

 شیمیائی

غیرشیمیائی  

 –)زراعی 

 مکانیکی(

 19315 260000 77481 0 228025 17000 2097 2315 190567 گندم

 0 60000 15294 0 19361 0 15 0 13312 جو

 0 20000 900 0 10200 0 4930 0 5783 برنج 

 6603 31338 405 4931 27785 102 250 1570 10296 ذرت 

 20955 27194 25 6600 16588 4500 8643 9855 15097 حبوبات 

 14294 14000 747 14000 9079 0 100 294 45593 پنبه 

 300 19282 0 300 26167 0 0 0 14670 کلزا 

سایردانه 

 های روغنی 
753 1013 15 55 112 2740 0 5800 3808 

 5806 28896 0 2036 1980 0 564 3770 17300 یونجه 

 16419 28951 0 11956 20680 0 24923 3043 28812 سبزی

 14447 22376 0 14447 9680 0 19389 0 24600 جالیز 

 4463 6674 5630 4463 5288 0 4767 0 4104 سیب زمینی 

 5000 11000 16500 4000 7000 500 1513 500 4000 چغندر

 111410 535511 116982 65473 381945 22157 67206 22360 374887 جمع کل 
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 فعالیت های قرنطینه مدیریت حفظ نباتات فارس -14جدول شماره 

فعالیتعنوان   اقدامات انجام شده 

متر مکعب 1548تن و  17321 نظارت بر ضدعفونی محصوالت کشاورزی صادراتی و وارداتی  

هکتار 176238 ردیابی و کنترل آفات  قرنطینه ای  

هکتار 126922 ردیابی  و کنترل بیماریهای قرنطینه ای  

 نظارت بر نهالستانها و صدور گواهی بهداشت نهال

فقره 294طی اصله نهال  2190206

 گواهی بهداشت

 

بازرسی و بررسی محموله های کشاورزی صادراتی و صدور گواهی 

 بهداشت گیاهی
هزار تن 31  

هزار  تن 112 بازررسی و بررسی محموله های وارداتی و صدور مجوز ترخیص  

هکتار 5 نظارت و تائید گلخانه های قرنطینه بعد از ورود گل رز  

محموله های قاچاق محصوالت کشاورزی  بازدید و بررسی پرونده 200   

 

 

  97 نباتات سال حفظ مدیریت توسط شده گواهي محصول تولید بر نظارت  -15جدول شماره 

رقمی  16 صدور کد IPM نوع اقدام سطح عملیات نوع محصول 

 ICMگواهی  153
زراعی و باغی و 

 گلخانه

 سایت الگویی  58

سایت پیش آگاهی 60  

ایجاد سایت الگویی  مدیریت 

 IPMتلفیقی افات 
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97نباتات  حفظ مدیریت توسط ها بیماری و آفات با شیمیائي غیر مبارزه سطوح-61جدول شماره  

 نوع اقدام سطح عملیات نوع محصول

هکتار 98012 خیار و گوجه فرنگی و انار و... تجهیزات غیر شیمیاییمبارزه غیر شیمیایی با استفاده از ادوات و    

 

  97 سال نباتات حفظ مدیریت توسط آفات  با بیولوژیک مبارزه سطوح - 17جدول شماره 

 

 

 

 

 

 

سازی  سطح رها

/هکتارشده  
 آفت هدف

نام محصول رها سازی 

 شده

 تعداد عامل بیولوژیک

 ) عدد (
تعداد -نام عامل مفید   

 گوجه فرنگی  هلیوتیس 3826

 زنبور براکون  16085560

 پنبه هلیوتیس 708

 حبوبات هلیوتیس 2748

 انار کرم گلوگاه 762

28 
شپشک 

 آردآلود
 مرکبات 

 کفشدوزک کریپتو لموس  30000

2 
شپشک 

 آردآلود
 انگور

 سطح کل رها سازی شده - 8074
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:امکانات و تجهیزات زیر بنائي در حوزه گیاهپزشکي ) حفظ نباتات ( استان فارس 18جدول شماره  

 

 

 

 

 

 

 

 عنوان
 نوع واحد

 توضیحات
 خصوصی دولتی

 - 368 76 نیروی انسانی متخصص

 - 2 1 آزمایشگاه گیاهپزشکی

 وابسته به مرکز تحقیقات فارس * 1 آزمایشگاه سم شناسی

 - 18 1 آزمایشگاه خاک و آب

گیاهپزشکیکلینیک   * 90 - 

 - 6 * شرکت دفع آفات و ضدعفونی

ایستگاه خودکار هواشناسی و پیش 

 آگاهی
88 * - 

 28688 19 ناوگان سمپاشی
 –النس دار  -شامل سم پاش های توربینی

پهباد -فرغونی -بوم دار -پشتی اتومایزر  

 * 12 پست قرنطینه نباتی
پست قرنطینه  6 –پست قرنطینه خارجی  6

 داخلی

غیر مجاز 78 –مجاز  549 627 * فروشندگی سموم  

 3 * شرکت فرموالتور سم
-غیر فعال )کیمیا سم( 1 -فعال )مشکفام( 1

تعطیل 1  

 اینسکتاریوم دولتی غیر فعال می باشند 10 2 اینسکتاریوم پرورش حشرات مفید 

سموم یسینسخه نو یبه منظور راه انداز مزرعهنرم افزار پیگیری طراحی و بکارگیری   

تا مصرف یدسم از تول یابیسموم به منظور رد یتورینگسامانه مونراه اندازی    
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پراکنش واحد های گیاهپزشکي -19جدول شماره   

 نام شهرستان ردیف
تعدادکلینیکهای 

 گیاهپزشکی

نفرات شاغل در 

 کلینیک

تعداد فروشندگی های 

 مجاز سموم

تعداد 

انسکتاریوم  

 ها

  12 24 5 آباده 1

  8 7 2 ارسنجان 2

 1 10 12 2 استهبان 3

  21 32 8 اقلید 4

  2 3 1 بوانات 5

  14 10 3 پاسارگاد 6

  36 18 3 جهرم 7

  8 6 2 خرم بید 8

  7 2 1 خنج 9

  4 3 1 خرامه 10

  7 4 1 رستم 11

  4 4 1 زرین دشت 12

  23 28 5 داراب 13

  30 8 2 سپیدان 14

  6 3 1 سرچهان 15

  3 3 1 سروستان 16

 8 139 34 8 شیراز 17

  13 14 4 فسا 18

  13 8 2 فراشبند 19

  17 19 3 فیروزاباد 20

  9 11 2 قیر 21

  18 11 3 کازرون 22

  14 8 2 کوار 23

  1 3 1 گراش 24

  16 4 1 الر 25

  5 4 1 المرد 26

  76 37 11 مرودشت 27

  12 14 3 ممسنی 28

  4 7 2 مهر 29

  17 27 8 نی ریز 30

 9 549 368 90 جمع
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استان سطح در آگاهي پیش ایستگاههای پراکنش - 20جدول شماره   

 تعداد ایستگاه نام شهرستان ردیف تعداد ایستگاه نام شهرستان ردیف

 6 شیراز 17 4 اباده 1

 3 فراشبند 18 2 ارسنجان 2

 2 فسا 19 4 استهبان 3

 2 فیروزآباد 20 7 اقلید 4

 2 قیروکارزین 21 4 بوانات 5

 3 کازرون 22 2 پاسارگاد 6

 2 کوار 23 3 جهرم 7

 2 گراش 24 2 خرامه 8

 4 الرستان 25 4 خرم بید 9

 2 المرد 26 2 خنج 10

 4 مرودشت 27 3 داراب 11

 2 ممسنی 28 3 رستم 12

 2 مهر 29 2 زرین دشت 13

 2 نی ریز 30 6 سپیدان 14

 2 سرچهان 15
   

 2 سروستان 16
   

 

پست های قرنطینه داخلي-21جدول   

فعالغیر  یداخل ینهپست قرنط پست قرنطینه داخلی فعال شهرستان  

 2 1 الر

 1 1 داراب

 1 0 نیریز
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پست های قرنطینه خارجي -22جدول   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

97گزارش مبارزه علیه سن غالت در استان فارس سال   

        

 واحد ) هکتار (

مبارزه با سن مادر  مبارزه با پوره      

جمع مبارزه         

)سن مادر وپوره(   سطح کل مبارزه)گندم  

 وجو سن مادر و پوره(

گندم  گندم  جو  گندم  جو   جو 

 60 0 60 0 60 0 0 سطح مبارزه روزانه 

 168546 13276 155270 3124 49695 10152 105575 سطح مبارزه قبلی 

 168606 13276 155330 3124 49755 10152 105575 سطح کل مبارزه 

 

 

 

 

 

 

 

 پست قرنطینه خارجی شهرستان

 1 الر

 1 جهرم

 1 المرد

اقتصادیمنطقه ویژه   1 

 1 فرودگاه شیراز

 1 مدیریت حفظ نباتات
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  ونیزاسیمکاناداره: 

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

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

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

های مورد نیاز در  نیماش نیبا تام ویژه استان فارس می باشد.ه برنامه های وزارت جهاد کشاورزی باز 

ی ضمن اینکه از سختی کار کشاورزی کاسته می شود کاهش هزینه های تولید و افزایش کشاورز بخش

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

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

تواند کشاورزی استان را به سمت کشاورزی صنعتی و سود آور  با رعایت موضوعات زیست محیطی می

در بخش کشاورزی استان بوده اشتغال نیز از ره آورد های مهم مکانیزاسیون  سوق دهد . عالوه بر تولید،

است که با ساماندهی رانندگان حرفه ای توانسته اشتغال مناسبی را برای بخش کشاورزی استان از طریق 

 ارائه خدمات ماشینی در سایر استانها را ایجاد نماید .

 1397در سال مکانیزاسیون  اداره عملکردیآمار اطالعات و 

های قابل ارزیابی در بخش مکانیزاسیون کشاورزی استان برای مجموع برنامه هایی که در قالب شاخص

در قالب طالعات و آمار عملکرد اذیال به مد نظر بوده است منجر به دستاوردهایی گردیده که  97سال 

 :جداول اشاره می شود
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 1397 و 1396 هایوجودی ماشینها و ادوات کشاورزی فارس در سالم:    23 شماره جدول

 ))واحد : دستگاه((

 

 1397 1396 شرح / سال

ادوات 

 نیرومحرکه

 30385 30467 تراکتور

 3532 3625 کمباین غالت

 تیلر

 22 50 اسب بخار 4.5کمتر از 

 214 322 اسب بخار 4.5

 1004 921 اسب بخار 7.5

 1650 1375 اسب بخار 9

 1135 1909 اسب بخار 13

 4025 4577 جمع

 615 540 اسب بخار ( 70-90کمباین برنج ) 

 62 89 چاپر

 38 113 بند خودگردان غالتدروگر بافه

 29 114 دروگر خودگردان علوفه
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 1397و  1396های ها و ادوات کشاورزی فارس در سالموجودی ماشین:   23 شماره جدولادامه                    

 ))واحد : دستگاه(( 

 

 1397 1396 سالشرح / 

 ادوات

-خاک

 ورزی

 121 100 زیرشکن

 46 38 کنسنگ جمع

 17036 17545 طرفهدار یکگاوآهن برگردان

 1434 818 طرفهدار دوگاوآهن برگردان

 3156 2483 گاوآهن قلمی

 953 586 گاوآهن بشقابی

 1699 1308 ورز حفاظتیخاک

 512 378 رتیواتور

 521 428 رتیواتور باغی

 8 17 رتیواتور سنسوردار

 106 96 سیکلوتیلر

 101 63 روتوتیلر

 14427 13910 دیسک

 188 165 پادلر 

 8926 7963 لولر

 332 314 لولر لیزری

 8241 7488 نهرکن

 11060 11199 مرزکش

 1008 898 کولتیواتور مزرعه 

 114 84 هرس

 8726 9459 فاروئر

 234 151 بسترساز

 210 169 کنمته چاله

 28 10 کن کودکانال

 51 63 ساقه خردکن

 0 0 سایر
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 1397و  1396های ها و ادوات کشاورزی فارس در سالموجودی ماشین:  23 شماره جدولادامه 
 ))واحد : دستگاه(( 

 1397 1396 شرح / سال

ادوات 

 کاشت

 125 110 کارکاشت مستقیم خطی

 53 43 کارردیفکاشت مستقیم 

 453 354 کار کودکارخطی

 142 130 کارعمیق

 226 233 کار مکانیکیردیف

 1113 1144 کار پنوماتیکردیف

 133 67 کار یونجهریزدانه

 39 47 کار ردیفی پیازریزدانه

 161 167 کمبینات

 10174 10533 کودپاش سانتریفوژ

 381 200 کار نیمه اتوماتیکزمینیسیب

 87 82 کار اتوماتیکزمینیسیب

 5 3 سیرکار

 1 2 پیازکار زعفران

 162 163 نشاءکار برنج سوارشونده

 19 16 نشاءکار برنج دو ردیفه راه رونده

 304 311 نشاءکار برنج چهار ردیفه راه رونده

 25 20 نشاءکار برنج شش ردیفه راه رونده

 30 27 های بانک نشاءماشین

 6 4 نشاءکار سبزی و صیفی
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 1397و  1396های ها و ادوات کشاورزی فارس در سالموجودی ماشین:  23 شماره جدولادامه 
 ))واحد : دستگاه(( 

 

 1397 1396 شرح / سال

ادوات 

 داشت

 119 102 کودکار ردیفی

 125 102 کودپاش حیوانی

 10 11 کن برنجوجین

 500 503 ردیفکولتیواتور میان

 18 21 هرس پنوماتیک  فرقونی

 9 12 هرس پنوماتیک پشت تراکتوری

 9 9 هرس پشتی برقی

 0 0 هرس کن چای

 18 24 سرشاخه خردکن

 0 0 خردکن درختچه موز

 12 7 هرس و تکریب خرما

 1 2 افشان خرماگرده

 46 1 دار خودگردانسمپاش بوم

 4132 3348 تراکتوریدار پشتسمپاش بوم

 5874 5308 دارتراکتوری النسسمپاش پشت

 257 252 سمپاش توربینی زراعی

 58 58 سمپاش توربینی باغی

 2984 2366 ای و فرقونیسمپاش زنبه

 4031 5263 سمپاش پشتی موتوری

 27 34 سمپاش الکترواستاتیک

 438 414 سمپاش میکرونر

 15 14 سازمه

 0 20 مولد باد

 0 0 سردکنندهپیش

 407 بر موتوریعلف

 

426 
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 1397و  1396های ها و ادوات کشاورزی فارس در سالموجودی ماشین: 23 شماره جدولادامه 
 ))واحد : دستگاه(( 

 

 1397 1396 شرح / سال

ادوات 

 برداشت 

 

 313 252 تراکتوریدروگر پشت
 7 1 دروگر برنج

 289 277 تراکتوریچاپر پشت
 873 1220 موور بشقابی

 463 686 موور کاندیشنر
 1510 1264 ریک
 563 591 بیلر

 31 10 ایبیلر استوانه
 2255 2121 خرمنکوب غالت و حبوبات ساده

 1077 1159 خرمنکوب غالت و حبوبات با بوجاری
 271 334 کنزمینیسیب

 380 322 چغندر کن
 7 17 برداشت پیاز

 510 634 ذرتهد برداشت 
 2 2 هد برداشت آفتابگردان

 91 64 هد برداشت کلزا
 2 0 هد برداشت حبوبات

 0 0 زمینی تراکتوریکمباین سیب
 0 0 زعفرانجداکننده گل

 1 13 کمباین چغندر تراکتوری
 79 19 تراکتوری برنجخرمنکوب پشت

 86 76 کن برنجپوست
 84 72 سفیدکن برنج

 96 101 کنخشکانواع 
 20 8 شیکر پشتی موتوری
 6 6 شیکر پشت تراکتوری

 12 6 گیر زیتونهسته
 12 10 گیر زیتونروغن

 0 0 دارها(چین )مرکبات و دانهمیوه
 22 10 باالبر برداشت خرما

 54 37 بوجار ثابت
 18 16 بوجار سیار

 4063 5647 تریلر دو چرخ
 4545 3167 تریلر چهار چرخ
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 1397ها و ادوات کشاورزی به تفکیک شهرستان در سال موجودی ماشین:  23 شماره جدولادامه 
 ))واحد : دستگاه((

 

 تراکتور  شهرستان

 

 تیلر کمباین

 76 7 662 دهآبا

 75 27 573 نرسنجاا

 117 18 550 نستهباا

 472 9 2252 قلیدا

 382 15 186 تنابوا

 2 15 408 درگاساپا

 113 12 572 جهرم

 45 0 275 خنج

 0 1 373 خرمبید

 28 652 908 خرامه

 419 32 1209 برادا

 48 0 444 رستم

 0 37 390 دشتزرین

 71 18 2261 نسپیدا

 48 2 368 نسروستا

 49 649 3132 زشیرا

 0 0 611 شبندفرا

 0 68 918 فسا

 0 6 968 دفیروزآبا

 407 2 457 رزینقیروکا

 86 0 511 سرچهان

 15 0 585 کوار

 19 2 1437 زرونکا

 0 0 123 گراش

 10 8 1172 نالرستا

 0 0 609 المرد

 1425 1937 5849 مرودشت

 9 4 826 ممسنى

 0 0 835 مهر

 109 11 902 ریزنى

 4025 3532 30385 فارس
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 واحد: اسب بخاردرهکتار                     مکانیزاسیون:  ضریب  24جدول شماره 

 ضریب مکانیزاسیون  شهرستان

 1.42 اباده
 2.03 ارسنجان

 0.76 استهبان

 1.96 اقلید

 0.79 بوانات

 1.94 پاسارگاد

 0.83 جهرم

 1.36 خنج

 2.99 خرامه

 1.93 خرمبید

 0.86 داراب

 1.16 رستم

 1.17 زرین دشت

 1.15 سپیدان

 1.01 سر چهان

 1.77 سروستان

 2.79 شیراز

 1.66 فراشبند

 2.87 فسا

 2.34 فیروز آباد

 0.89 قیر و کارزین

 1.46 کازرون

 2.24 کوار

 3.06 گراش

 1.34 الرستان

 2.32 المرد

 3.81 مرودشت

 0.9 ممسنی

 1.92 مهر

 1.07 نی ریز

 1.94 استان
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 :97مکانیزاسیون در سال  فعالیتهای شاخص اداره

   میلیون ریال  746000به منظور  توسعه مکانیزاسیون استان و افزایش ضریب مکانیزاسیون اعتباری معادل

طرح  1825جهت خرید ماشینها و ادوات کشاورزی به استان فارس  تخصیص یافته  که تعداد  97در سال 

سهیالت خط اعتباری مکانیزاسیون معرفی و تعداد میلیون ریال به منظور استفاده از ت 1238775به مبلغ 

درصد  85میلیون ریال  از تسهیالت فوق جذب گردیده است  که  میزان جذب  626145طرح به مبلغ   705

 از کل مبلغ اعتبار می باشد. 

  : دستگاه 8510تجهیز و نوسازی ناوگان ماشینی بخش کشاورزی 

 :گاه که  با استفاده از تسهیالت بانکی توسط بخش خصوصی دست 6818تامین و جذب   عملکرد و توفیقات

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

  6113دستگاه با تسهیالت بانکی جذب و 705درصد تا پایان سال  15با پرداخت تسهیالت ترجیحی با سود 

 ست.دستگاه نیز بصورت آزاد خریداری شده ا

  نظارت بر معاینه فنی کمباین های برداشت غالت و تشکیل اکیپ های نظارتی با همکاری شرکت تعاونی

 کمباین داران فارس به منظور کنترل ریزش کمباین ها 

   اخذ گواهی آزمون برای پهباد سمپاش پرنده ، با توجه به اثربخشی مثبت آن ترویج استفاده ازدستگاه

 رجهت  کاهش مصرف سموم و جلوگیری از آلودگی محیط زیست مذکور در مزارع استان د

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

 کمیته ساماندهی سمپاشها به منظور نظارت برنحوه صحیح سمپاشی مزارع وکالیبراسیون  تشکیل

 سمپاشها در جهت کاهش اثرات مخرب زیست محیطی سموم   

   اسب بخار در هکتار   944/1افزایش ضریب مکانیزاسیون استان به 

  برگزاری کارگاههای آموزشی در زمینه های مختلف مکانیزاسیون  به صورت عملی به منظور کاربرد صحیح

 در کلیه  شهرستانهای استان 97فقره در سال  195ماشین ها وادوات کشاورزی به تعداد 
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 ت و کارنده های مخصوص ریزدانه کارها و خرید ماشین های جدید  و تجهیز و نوسازی ماشینهای کاش

 نظارت بر آماده سازی اراضی زراعی گندم با ماشینهای مناسب و جدید  به منظور  مکانیزه نمودن  کشت 

  هکتار جغندر قند پاییزه در  190کشت مکانیزه چغندر قند: نظارت بر کاشت ، داشت و برداشت بیش از

 فسا و کازرون و تامین ماشینها و ادوات کشاورزی مورد نیاز  –خنج –راب شهرستانهای دا

  درصدی از محل تسهیالت کمکهای فنی اعتباری محصوالت زراعی و  4تخصیص تسهیالت کم بهره

میلیون ریال به استان جهت خرید دستگاههای کشت مستقیم  67189به مبلغ  97کشاورزی حفاظتی سال 

 ساقه خردکن و نشاکار چغندر قند  ،

 سال در سطح استان و تشکیل  25پالک گذاری ماشینهای خودگردان کشاورزی با عمر تا  هپیگیری پروژ

فقره پرونده پالک گذاری توسط نمایندگیهای شرکت تعاونی تراکتورداران فارس در سطح  10500بیش از 

ی و رانندگی پلیس راهور استان که از ابتدای اجرای زوج پالک از اداره راهنمای 5100شهرستانها  و اخذ 

 زوج پالک به مالکین دستگاهها تحویل گردیده است . 7300(تا کنون تعداد 94طرح )سال 

  سال برابر دستورالعمل صادره از  25برنامه ریزی جهت شروع پالک گذاری تراکتورهای با عمر باالتر از

 شاورزی  وزارت کشور و مرکز توسعه مکانیزاسیون ک

  11درصد و باز پرداخت دو ساله به  11میلیارد ریال تسهیالت سرمایه در گردش با بهره  20تخصیص مبلغ 

 شرکت و واحد مکانیزاسیون فعال در بخش کشاورزی به منظور رفع مشکالت آنها 

  ور به منظ 97درصدی از محل کمکهای فنی و اعتباری سال  4میلیارد ریال تسهیالت  20تخصیص مبلغ

 خرید تجهیزات منطبق 
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  :آب وخاک مدیریت

 

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

و کیفیت منابع آب و خاک نقش تعیین  باشدکه با توزیع نامناسب زمانی و مکانی منابع آب مواجه می

وری عوامل فوق از گذاری در ارتقای بهرهدارد، نقش سرمایهای در تولید محصوالت کشاورزی کننده

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

رعی های فها، توسعه آبیاری تحت فشار، احداث شبکهتوسعه پنجم ارایه و پیگیری نموده که از جمله آن

های کوچک و و نوسازی اراضی کشاورزی، احیاء و مرمت قنوات، احداث طرحآبیاری و زهکشی، تجهیز 

 د.باشهای آبیاری عمومی و پوشش انهار سنتی میبازده تأمین آب، انتقال آب با لوله، احداث کانال زود

 97آب و خاک در سال  تیریمد عملکردیآمار اطالعات و 

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

مد نظر بوده است منجر به دستاوردهایی گردیده که اطالعات و آمار عملکرد ی در قالب جداول ذیل  97

 ارائه می شود:
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 1397 و 1396 های آب و خاک در سال های عملکرد طرح: 25 شماره  جدول

 1397 1396 عنوان طرح

 15781 23939 اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار )هکتار(

 75.7 117 احداث شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی )کیلومتر (

 5.5 12 احداث و بهسازی کانال های آبیاری عمومی)کیلومتر(

 1060 1941 تجهیز و نوسازی اراضی مدرن )هکتار(

 300 420 سنتی )هکتار( تجهیز و نوسازی اراضی

 2 40 احداث جاده دسترسی )کیلومتر(

 6.72 0.35 طرح های کوچک و زود بازده تامین آب )میلیون متر مکعب(

 طرح احیا و مرمت قنوات)کیلومتر/رشته (

 رشته 126 ملی
کیلومتر 11

 رشته 120یا

 رشته 72 استانی
کیلومتر 4

 رشته 44یا
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 1397فارس در سال  یاری تحت فشار شهرستانهاآبی های عملکرد طرح:   26 شماره جدول

 )) واحد : هکتار ((                                                                                   

 سطح اجرا شده شهرستان

 289 دهآبا
 213 ارسنجان

 118 نستهباا
 2652 قلیدا

 92 بوانات
 457 پاسارگاد

 367 جهرم
 317 خرم بید

 98 خنج
 602 برادا

 314 رستم 
 236 زرین دشت

 26 خرامه
 341 نسپیدا

 518 سروستان
 358 سرچهان 

 854 زشیرا
 103 فراشبند

 479 فسا
 291 دفیروزآبا

 301 قیروکارزین
 550 کوار

 239 زرونکا
 400 گراش
 1855 نالرستا
 841 المرد

 1595 مرودشت
 84 ممسنى

 612 مهر
 579 ریزنی

 15781 جمع
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  1397  سال در آبیاری نوین سامانه های توسعه های عملکرد طرح:  27 شماره جدول

   )) واحد : هکتار ((                                                                                                                                                                      
 مساحت کم فشار مساحت قطره ای مساحت بارانی تعداد شهرستان

 0 218.38 70.36 24 دهآبا
 0 110.36 8 16 نستهباا

 0 206.48 2441.44 114 قلیدا
 0 356.5 10.7 37 جهرم

 0 592.35 9.78 70 برادا
 0 245.75 95.48 70 نسپیدا
 0 278.02 576.46 100 زشیرا
 0 427.48 52.01 44 فسا

 0 70.28 220.79 55 دفیروزآبا
 0 204.09 35.19 66 زرونکا

 16.5 1808.61 29.61 104 نالرستا
 52.04 991.25 552.09 164 مرودشت
 0 55.45 28.97 20 ممسنى

 405.08 163.89 10 61 ریزنی
 0 840.68 0 75 المرد

 0 172.5 40.4 23 نرسنجاا
 0 56.6 35.7 8 تنابوا

 0 72.6 244.39 20 بیدخرم
 0 222 13.81 18 دشتزرین

 0 290.67 10 66 رزینقیروکا
 5 555.69 51.7 71 مهر

 0 92.17 10.45 14 شبندفرا
 0 98.45 0 11 خنج

 0 377.07 79.99 35 درگاساپا
 0 283.56 30.82 89 رستم
 25.35 486.13 7 48 نسروستا

 0 22 3.97 5 مهخرا
 0 319.7 230.39 71 رکوا
 0 400.34 0 18 شگرا

 0 358.48 0 42 نسرچها
 503.97 10377.53 4899.50 1559 کل
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 1397 سال در شهرستان تفکیک به خاک و آب های عملکرد طرح:  28 شماره جدول

 شهرستان 

تجهیزو نوسازی 

 اراضی )هکتار ( 

احیا ء ومرمت قنوات 

 )کیلومتر ( 

عملیات انجام 

شده جاده بین 

مزارع 

 )کیلومتر ( 

آبیاری  کانالهای

 وزهکشی )کیلومتر (
طرح های کوچک 

 تامین آب 

 استانی  ملی  استانی  ملی  استانی  ملی  )میلیون متر مکعب (

     5.2     1.172   62 آباده 
   0.015 2.3     0.076     ارسنجان 
 3.2 0.2 0   0.5 0.23 140 105 استهبان 

   0.2 4.2   0.25 0.21     اقلید 
   0.07 1.9   0.5 0.96     بوانات 

     0     0.13     پاسارگاد 
 1.1   0   0.25 0.84     جهرم 

     0     0.24   39 خرامه 
     1.9   0.5 0.33     خرم بید 

 0.28 0.7       0.099     خنج 

           0.65   67 داراب 
   0.5 5.4 0.5   0.067     رستم 

 0.35   0     0.23   93 زرین دشت 

   1.5 21.3     0.71     سپیدان 
   0.3       0.21 25   سروستان 

     5.7     0.53   52 شیراز 
 0.04 0.085       0.37     فراشبند 

           0.66   58 فسا 
     4.7   0.25 0.14 35 53 فیروزآباد 

 1.1 0.3 7   0.5 0.37   48 قیروکارزین 

 0.15 0.25 4.9 1.5   0.350   56 کازرون 

     4.6     0.13   94 کوار 
           0.12     گراش 

 0.5       0.25 0.18 100 137 الرستان 

   0.33       0.15     المرد 
     4.4     0.028   107 مرودشت 
   0.2       0     ممسنی 

         0.5 0.088     مهر 
   0.15       0.82   70 نی ریز 

   0.7 2.2   0.5 0.91   19 سرچهان 
 6.72 5.5 75.7 2 4 11 300 1060 جمع
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 :97در سال  آب و خاکمدیریت فعالیتهای شاخص 

میلیون متر مکعب  62.6موجب صرفه جویی در بیش از  97هکتار آبیاری تحت فشار در سال  15781اجرای  

تن مصرف کود وسم شیمیایی گردیده  112تن محصوالت کشاورزی ، کاهش بیش از  2360افزایش آب زراعی ، 

 است .

میلیون ریال که موجب صرفه جویی آب به 130000برنامه احداث شبکه های فرعی آبیاری وزهکشی با اعتبار 

 میلیون متر مکعب گردید ه است .60میزان 

میلیون  3.2راضی مدرن وسنتی که موجب صرفه جویی هکتار عملیات تجهیز ونوسازی ا 1360اجرای 

 هزار متر مکعب سوخت گردیده است . 392مترمکعب آب و

میلیون متر مکعب گردیده  6.72طرح کوچک تامین آب که موجب استحصال آب به میزان  14اجرا وتکمیل  

 است .

 رشته (. 164کیلومتر )  15بازسازی ونوسازی قنوات ار اعتبارات ملی واستانی به طول 
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 :صنایع تبدیلي و غذائي مدیریت
 

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

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

تر نمود و در مجموع  از طریق این نوع صنایع  مصرف وعرضه آن را، مناسباین محصوالت را بیشتر و 

تبدیل به مواد و  ارزش اقتصادی محصوالت را باالتر برد و یا صنایعی که فرآورده های کشاورزی را

و یا آماده مصرف می سازد را صنایع تبدیلی می نامند. در کشورهای توسعه یافته تا  نیمه ساخته  کاالی

 گردد. ادرات میًا صلیدات بخش کشاورزی وارد چرخه صنایع تبدیلی و تکمیلی و نهایتتو % 80

 97در سال  صنایع تبدیلي و غذائي مدیریت عملکردیآمار اطالعات و 

رای استان ب معاونت صنایع تبدیلی و غذائیمجموع 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: 97سال 
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 1397صادره در سال  سیتاس ی: جواز ها 29جدول شماره 

 تعداد شهرستان
ظرفیت 

 )تن(

سرمایه ثابت 

 )میلیون ریال(
 اشتغال  )نفر(

 12 9800 100 1 آباده

  0  0  0  0 ارسنجان

 18 105000 3003 2 استهبان

 32 89500 45200 2 اقلید

  0  0  0  0 بوانات

 37 87800 1950 4 پاسارگاد

 102 284200 12670 13 جهرم

 55 96500 2400 5 خرامه

 30 47000 700 1 خرم بید

  0  0  0  0 خنج

 21 36200 1950 5 داراب

 27 66000 30300 2 رستم

 23 113000 5500 3 زرین دشت

 87 467000 24400 10 سپیدان

  0  0  0  0 سرچهان

 52 161500 1903 5 سروستان

 281 897200 55250 25 شیراز

 13 16500 800 2 فراشبند

 35 49500 16400 4 فسا

 63 155700 8910 10 فیروزآباد

 90 187600 18300 11 قیروکارزین

 85 475000 25700 14 کازرون

 74 426700 24400 9 کوار

  0  0  0  0 گراش

 38 116000 4500 6 الر

 6 21500 1100 1 المرد

 106 289000 25780 16 مرودشت

 6 9000 100 1 ممسنی

  0  0  0  0 مهر

 20 71000 2300 3 نی ریز

 1313 4278200 313616 155 جمع



   1397آمار نامه  بخش کشاورزی استان فارس درسال   -------------------------- 

60 

 

 1397 انیصادره تا پا سیتاس ی: جوازها 30جدول شماره 

 تعداد شهرستان
ظرفیت 

 )تن(

ثابت سرمایه 

)میلیون 

 ریال(

اشتغال  

 )نفر(

 جذب ماده خام

 )تن(

 175،000 218 207875 134950 18 ارسنجان
 157،000 569 449087 121173 51 استهبان

 285،000 710 685162 219650 64 اقلید
 603،000 379 294780 525692 25 آباده

 111،000 350 267183 85850 25 بوانات
 319،000 723 744157 245920 48 پاسارگاد

 459،000 1206 1765523 353550 106 جهرم
 125،000 306 456385 96327 38 خرامه

 187،000 402 408203 158130 27 خرم بید
 33،000 109 197600 25100 6 خنج

 363،000 714 586476 279430 75 داراب
 81،000 122 106363 62650 20 رستم

 80،000 165 212445 61900 15 زرین دشت
 407،000 1188 1598520 321100 90 سپیدان

 58،000 224 168000 44700 18 سرچهان
 187،000 603 797333 144108 48 سروستان

 1،104،000 4293 6485250 926207 325 شیراز
 55،000 129 160400 42700 12 فراشبند

 417،000 568 298456 320690 46 فسا
 289،000 693 648173 222975 85 فیروزآباد

 145،000 417 730038 111850 43 قیروکارزین
 499،000 1408 2319019 384585 143 کازرون

 304،000 660 949318 287793 49 کوار
 30،000 83 136900 23500 5 گراش

 165،000 366 337581 126930 27 الر
 135،000 354 302092 104300 21 المرد

 1،191،000 2502 2698725 916285 216 مرودشت
 126،000 310 251884 97307 30 ممسنی

 26،000 143 233100 20400 9 مهر
 162،000 501 525012 125355 54 نی ریز

 8،278،000 20،415 25،021،040 6،591،107 1739 کل
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 1397در سال  دهیرس دیبه تول ی: واحدها 31جدول شماره 

 تعداد شهرستان
ظرفیت 

 )تن(

سرمایه 

ثابت 

)میلیون 

 ریال(

اشتغال  

 )نفر(

 8 8000 12000 1 آباده 

 26 85300 4250 4 استهبان 

 6 29000 2000 1 اقلید 

 50 91000 11710 6 جهرم 

 12 19000 2500 1 خرامه 

 36 79000 6250 2 خرمبید 

 39 73700 9300 7 داراب 

 13 27000 600 2 سروستان 

 190 586900 26380 13 شیراز 

 5 14000 25000 1 فسا 

 19 36000 1400 2 فیروزآباد 

 6 11000 400 1 قیروکارزین 

 32 108500 7200 5 کازرون 

 2 100 250 1 کوار 

 29 51500 12250 5 الر 

 3 7000 600 1 المرد 

 78 184500 26480 7 مرودشت 

 13 19000 700 2 نی ریز 

 567 1430500 149270 62 جمع
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 1397سال  انیتا پا دهیرس دیبه تول ی: واحدها 32جدول شماره 

 تعداد شهرستان
ظرفیت 

 )تن(

سرمایه ثابت 

)میلیون 

 ریال(

اشتغال  

 )نفر(

 جذب ماده خام

 )تن(

 142000 120 143275 109250 10 ارسنجان 
 95000 313 235837 73550.9 24 استهبان 

 74000 251 352128 57200 14 اقلید 
 33000 73 114180 25250 9 آباده 

 38000 93 72061 29800 5 بوانات 
 172000 384 281867 132570 24 پاسارگاد 

 189000 413 479223 154965 38 جهرم 
 85000 115 125050 65177 21 خرامه 

 60000 120 106503 46580 6 خرم بید 
 19000 47 84500 15000 2 خنج 
 185000 295 225375 154880 35 داراب 
 35000 44 13563 26850 14 رستم 

 39000 49 49745 30000 4 زرین دشت 
 190000 300 289382 146260 24 سپیدان 

 95000 213 346633 73710 18 سروستان 
 670000 2856 2808807 584734 139 شیراز 

 21000 18 20400 16400 3 فراشبند 
 245000 252 101404 204590 21 فسا 

 176000 377 322104 135405 40 فیروزآباد 
 43000 51 42398 33800 6 قیروکارزین 

 161000 564 672380 124495 52 کازرون 
 150000 279 190279 115493 15 کوار 

 52000 5 5200 4000 1 گراش 
 115000 198 141994 88850 10 الر 

 59000 88 72242 45650 7 المرد 
 668000 1466 1133759 597510 115 مرودشت 
 83000 120 94612 63907 15 ممسنی 

 9000 21 26300 7250 3 مهر 
 60000 148 96849 46200 19 نی ریز 

 3963000 9273 8648050 3209327 694 کل 
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 براساس محصول دهیرس دیبه تول ی: واحدها 33جدول شماره 

 تعداد محصول
ظرفیت 

 )تن(اسمی 

سرمایه 

ثابت 

)میلیون 

 ریال(

اشتغال 

 اسمی )نفر(

 55 64709 5245 6 آب لیمو، سرکه و آبغوره 

 191 204949 124620 14 آب میوه، شربت و شیره 

 362 163325 217587 105 برنج سفیدشده 

 37 58300 3960.9 4 بسته بندی ادویه و زعفران 

 60 41061 40800 9 بسته بندی بذر 

 47 66000 17350 12 بسته بندی تخم مرغ 

 245 170034 36405 23 بسته بندی حبوبات 

 450 429090 71425 37 بسته بندی خشکبار 

 145 173900 19020 14 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 

 159 137617 27200 21 ترمینال پسته 

 7 11000 900 1 تصفیه وبسته بندی کشمش 

 503 179285 520849 63 خشک کردن ذرت تر 

 419 456189 613580 40 خوراک دام، طیور و آبزیان 

 111 88762 21320 11 درجه بندی وبسته بندی خرما 

درجه بندی وبسته بندی میوه 

 جات  

33 178310 397370 389 

 1382 843837 225670 57 رب گوجه فرنگی 

 108 296000 88700 3 روغن کشی 

 449 1568172 153950 60 سردخانه 

 538 459827 92260 39 شوریجات و ترشیجات 

 421 360729 39280 36 عرقیات، گالب و اسانس 

 98 114760 24320 7 فرآورده های شیالتی 

 203 377170 33330 10 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 

 194 175300 101000 20 کودبیولوژیک 

 51 82600 50250 5 محصوالت آردی و غالت 

 9273 8648050 3209326.9 694 جمع
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 عملکرد واحدهای صنایع تبدیلي فارس:   34 شماره جدول

 1397جمع کل  تا پایان سال  واحد شاخص

ده
سی

د ر
ولی

ه ت
ی ب

ها
حد

وا
 

 694 فقره تعداد واحد تولیدی

 3209.326 هزارتن ظرفیت

 3963 هزارتن جذب ماده خام

 8648.05 میلیارد ریال میزان سرمایه

 9273 نفر میزان اشتغال

 517.111 هزارتن ضایعاتکاهش 

 1739 فقره تعداد جواز صادره

 جمع ظرفیت سردخانه های استان فارس، 

 تن 383393دارای مجوز از سازمان جهاد کشاورزی و سازمان صنعت معدن و تجارت:
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 1397در سال  یبخش کشاورز يلیتبد عی: صادرات صنا 35جدول شماره 

 ارزش صادرات )دالر(  حجم صادرات )تن( شهرستان

 602700 287 ارسنجان 

 33384750 3955.5 استهبان 

 1941300 1183 پاسارگاد 

 248000 200 جهرم 

 1100000 1000 خرم بید 

 1638940 303 داراب 

 1125600 1680 سپیدان 

 36000 30 سروستان 

 58154300 67936 شیراز 

 1080000 900 فراشبند  

 60000 50 فسا 

 894000 745 فیروزآباد 

 840000 700 قیروکارزین 

 9574000 7970 کازرون 

 903600 1003 کوار 

 15850774 4394.25 الرستان 

 43926300 22213 مرودشت 

 171360264 114549.7 جمع
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 1397بر اساس محصول در سال  یبخش کشاورز يلیتبد عی: صادرات صنا 36جدول شماره 

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

 20350634 2142.172 انجیر 

 750000 250 انواع آبمیوه 

 50000 20 انواع حبوبات 

 47774262.9 71304.87 انواع میوه و سبزی 

 28800 12 بادام کوهی 

 452400 87 بسته بندی ماهی و میگو 

 1449900 144.99 پسته 

 27000 1.35 توتون و تنباکو 

 10098000 8415 خرما 

 39157870 4775.35 خشکبار 

 43089900 20519 رب گوجه فرنگی 

 20190.6 0.022434 زعفران 

 54840 9.14 سبزیجات خشک 

 12000 20 سرکه 

 5280000 4800 شوریجات و ترشیجات 

 1070400 892 عرقیات و گالب 

 212816 26.602 غنچه گل محمدی 

 780000 650 فرآورده های لبنی 

 6750 6.75 کشمش 

 180000 400 کود آلی 

 514500 73.5 گیاهان دارویی 

 171360263.5 114549.7464 جمع
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 بهبود تولیدات دامي  معاونت : 

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

دو  که در عسل و شیر می باشدگوشت مرغ، تخم مرغ، کمی و کیفی مواد پروتئینی شامل گوشت قرمز، 

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

 هاها، نارساییهای الزم به منظور شناخت توانمندیو نظارت بر انجام مطالعات و بررسی ریزیبرنامه ،

 ها و تهدیدهای مربوط به پرورش دام و بهبود تولیدات آنهافرصت

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

 واحدهای مرغداری و دامداریبهینه سازی مصرف انرژی در 

 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 

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

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

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

 مدیریتی

 ات ای مرتبط به منظور انتقال خدمتانی و منطقهایجاد تعامل و برقراری ارتباط با مجامع تخصصی بین اس

 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

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

 تحقیقاتی 
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 :97فعالیتهای شاخص تولیدات دامي در سال 

ایجاد سامانه کارت شیر و صدور کارت جهت دامداران، مراکز جمع آوری شیر،  شیرکش ها و  – 1

 .کارخانجات لبنی از طریق بخش خصوصی و ثبت تراکنش ها 

داریهای نیمه فعال صنعتی و فعال کردن دام صنعتی  دامی  جدید واحد های ، توسعه و تکمیلایجاد -2

  :پرداخت تسهیالت به شرح زیرازطریق  وغیره 

 مبلغ )میلیون ریال( تعداد وضعیت

 4082219 700 مصوب و معرفی به بانک

97جذب شده تا پایان سال   185 892277 
 

 توزیع نهاده ها و کنترل کیفی بر محصوالت کارخانجات خوراک دام:  -3

تن سبوس گندم  26000تن جو و 49592تن کنجاله سویا،  25113 ،تن ذرت دانه ای 18105میزان   97در سال  

 بین بهره برداران زیر بخش دام و طیور استان توزیع گردیده است.

مورد بازدید کارشناسی به منظور اجرای پروژه کنترل کیفی کارخانجات خوراک دام، طیور و  22انجام تعداد 

 .آبزیان

مورد فاکتور آزمایشی از نهاده ها و خوراک تولیدی کارخانجات خوراک دام، طیور و آبزیان  34714انجام تعداد 

 توسط آزمایشگاه های خوراک دام و طیور بخش دولتی و خصوصی به منظور کنترل کیفی خوراک تولیدی آنها.

اجرای طرح امید در داحدهای دامی: -4  

دوره آموزشی  در  300از طریق  برگزاری  تکنولوژیهای نوین به منظور افزایش بهره وریتوصیه استفاده از  

 قالب طرح امید و همچنین تشکل های دامی در سطح استان

 انجام عملیات اصالح نژادی در دام سنگین  -5

ای برنامه اجر و  راس 15000شیری سمینتال در سطح استان به تعداد  -ترویج نژاد گاو دو منظوره گوشتی  

از  که)پروژه ثبت مشخصات و رکورد گیری گاوهای اصیل استان(اصالح نژاد در واحدهای صنعتی دام  سنگین 

 طریق بخش خصوصی انجام می شود
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 انجام عملیات اصالح نژادی در دام سبک -6 

راس  478اد ه تعدانجام پروژه تولید ترکیب ژنتیکی گوسفند پر بازده با استفاده از اسپرم گوسفند رومانف ب -

راس شهرستان نی  200-راس شهرستان پاسارگاد 128-راس شهرستان شیراز150شهرستان ) 3میش بومی در 

یح تلق  ریز(به روش الپاراسکوپی پس از همزمانی فحلی و تزریق هورمون توسط شرکت دام گستر پیشگام.

اده از اسپرم تازه قوچ های منتخب راس میش قره گل ایستگاه علی آباد کمین با استف 200مصنوعی تعداد 

 ایستگاه علی آباد کمین به روش سرویکال

 مجتمع های دامی مدیریت امور دام - 7

در راستای تکمیل امور زیر بنایی مجتمع های دامی استان و حمایت از تولید و اشتغال پایدار بخش دام با 

مجتمع دامی  15میلیون ریال اعتبار در  16327پیگیری های مدیریت امور دام و دستگاهای ذیربط استان مبلغ 

شهرستان ها هزینه گردید و این طرح ها شامل امور برق رسانی، ساخت مخزن ذخیره آب، احداث جدول و دال 

 گذاری، انتقال آب و تجهیز چاه می باشد. 

 خام شیر نت 610540 تولید با و کشور دوم مقام قرمز گوشت تن 60260 تولید با  1397استان فارس در سال -8

 .است نموده کسب را کشورچهارم  مقام
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 1397معیت دام به تفکیک نوع دام و شهرستان در سال ج:  37 شماره  جدول

 نفر(( –رأس  ))واحد :

 شهرستان
گوسفند و 

 بره
 بزو بزغاله

 گاو و گوساله
 شتر گاومیش

 جمع بومی دورگ اصیل

 142 0 10340 2155 6135 2050 140578 202849 اباده

 0 0 2760 575 1638 547 15074 21353 ارسنجان

 0 0 2797 582 1660 555 50405 51476 استهبان

 0 0 15138 3152 8982 3003 52904 303153 اقلید

 0 0 16769 3492 9950 3327 61835 167014 بوانات

 0 0 3372 702 2001 670 21890 75081 پاسارگاد

 138 0 17439 3632 10348 3459 127881 64347 جهرم

 0 87 16448 3425 9759 3263 37109 91414 خرامه

 0 0 3187 661 1891 634 27795 69092 خرمبید

 185 0 1858 374 1125 359 31343 25739 خنج

 120 0 14620 3044 8676 2900 202966 134722 داراب

 0 0 7132 1507 4188 1437 14435 15408 رستم

 365 0 4265 888 2531 846 82875 90487 زرین دشت

 0 0 41231 8588 24463 8180 43135 119038 سپیدان

 0 0 5514 1147 3273 1094 38061 56733 سروستان

 297 47 69163 14406 41035 13722 131059 183126 شیراز

 134 0 3138 652 1864 622 103005 117501 فراشبند

 0 0 8944 1863 5305 1775 128884 112605 فسا

 0 0 6920 1441 4106 1373 143334 93579 فیروزاباد

 267 0 3390 707 2010 674 82126 68824 قیرکارزین

 0 66 24181 5037 14346 4798 225666 270250 کازرون

 74 0 33468 6991 19817 6659 36988 54799 کوار

 204 0 1472 306 872 294 28623 16411 گراش

 427 0 5492 1143 3257 1092 96748 86541 الرستان

 189 0 3914 815 2321 778 43859 17272 المرد

 0 0 67327 14023 39935 13370 136302 220496 مرودشت

 0 0 12873 2681 7638 2554 198695 338491 ممسنی

 60 0 2765 576 1640 550 43905 5250 مهر

 0 0 2083 433 1235 414 175520 176949 نی ریز

 2600 200 408000 85000 242000 81000 2523000 3250000 جمع
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 طیور ، زنبور عسل و کرم ابریشم    مدیریت

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

، تولید تخم مرغ و عسل ، در تعامل با بخش خصوصی، محور اصلی  و ماهیت وجودی بخش طیور است 

 که در قالب موارد ذیل پیگیری می شود: 

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

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

 حمایت وراهنمایی تولید کنندگان پرورش مرغ گوشتی  جهت تامین گوشت سفید 

 حمایت وراهنمایی تولید کنندگان  مرغ تخمگذار جهت تامین تخم مرغ خوراکی 

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

 بوقلمون و...( -بلدرچین

 نیاز  ور عسل جهت تامین عسل موردباهنمایی پرورش دهندگان زنر حمایت و 

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

 ن صنعت در استان نیاز در راستای احیای ای

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

 :97فعالیت شاخص مدیرت طیور و زنبور عسل و کرم ابریشم در سال   

 ریزی و سراماندهی محور اجرای طرح مدیریت جوجه، مدیریت نمودن تولید گوشرت مرغ منطبق با تقاضرا

 تولید  

 درکشور ششمتن گوشت مرغ با رتبه  هزار 147مقدار  دیتول 

 در کشور سومتن عسل وکسب مقام  7576مقدار  دیتول 

 در کشور هفتمتن تخم مرغ و کسب مقام  53000مقدار  دیتول 

 در استان فارس یطرح کاهش سن و وزن مرغ گوشت یاجرا 

 (ابی نیبه) دیتول رفع موانع التیاز محل تسه وریط یدرگردش واحدها هیو سرما یا هیسرما التیجذب تسه  
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 (دوریون)یملل سازمان یها یزنبورداران استان فارس در سازمان همکار هیاتحاد تیعضو 

 کشور استان 5از  یکیبسته به عنوان  یها تیطرح اصالح نژاد زنبور عسل در جمع یجراا 

 طیورکشور امور تیریگوشت مرغ توسط مد دیتول رهیسه زنج یکیزیساختار ف رشیجهت پذ یریگیپ 

 کیوتیب یتن مرغ بدون آنت 10روزانه  دیتول 

 تولیددرسال قطعه 6450 تیآن به ظرف یگوشت شتر مرغ و فراورده ها دیتول رهیزنج نیبزرگتر جادیا 

 استان فارس یگوشت یهایدان به گوشت در مرغدار لیتبد بیطرح بهبود ضر یاجرا 

 برنامه سازمان به طرح هیو ارا یمرغدار یدر واحد ها یمصرف انرژ یساز نهیطرح به یاعتبار سنج 

 یمرغدار یبه واحد ها یگاز رسان یبرا التیجهت در نظر گرفتن تسه یریگیپ 

 ارسال به طرح و برنامه و یجهت گاز رسان یپرونده مرغدار 70 یو بررس لیتشک 

 نهیبا هز باشد یدر استان که مجهز به خط دو کشتار م وریکشتارگاه ط نیمجهزتر یاحداث و راه انداز 

 . نفر 120تعداد  میواشتغال مستق الیر اردیلیم 320

 مرغداران هیجهت کل(  ایذرت و سو)و صدور حواله نهاده ها  صی، تخص یمعرف 

 شمس  یمرغ بوم نژاد اصالح 25قطعه مرغ وخروس برتر و شاخص در گله نسل  1250انتخاب  اتیانجام عمل

 یو جمع آور یوتالق یمرغ بوم ینژاد افزاراصالح ثبت شده آنها در نرم یآباد بر اساس شجره و رکوردها

 . یمرغ بوم 26 نسل یجوجه ها دیتخم مرغ آنها جهت تول

 کلنی با  857575)تعداد کندو با احتساب زنبور داران مهاجر شروع طرح شناسه دار کردن کلنی های زنبورعسل استان

 تن( 7451کلنی با تولید  809133تن و بدون احتساب زنبورداران مهاجر  7576تولید 

 نفراز کارشناسان  150 از شیبره موم با حضور ب دیوتول الیژله رو دیتول یساز یبرگزاری کارگاه آموزشی بوم

 .و زنبورداران استان

 نسل  دیتولF 7 اصالح نژاد زنبورعسل فارس ستگاهیزنبور عسل درا 
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 واحد:تن                           97فارس در سال  دام و طیور یفرآورده ها  دیتول:  38 شماره جدول

 

 شیرخام  گوشت قرمز  شهرستان
 گوشت 

 مرغ

تخم مرغ 

 صنعتی
 کل عسل

 63514 334 381 16440 43456 2903 آباده

 8881 29 0 3160 4531 1161 ارسنجان

 8599 90 0 636 7002 871 استهبان

 36152 194 1233 929 30893 2903 اقلید

 12312 61 700 1583 8032 1936 بوانات

 9867 65 299 636 8238 629 پاسارگاد

 52099 338 9597 15418 24714 2032 جهرم

 21430 15 0 5062 14417 1936 خرامه

 10077 52 925 2361 5355 1384 خرمبید

 5337 454 0 1938 2471 474 خنج

 22887 480 0 2447 16476 3484 داراب

 12344 485 0 386 10195 1278 رستم

 13328 5 514 1865 9783 1161 زرین دشت

 88351 219 24000 8456 53547 2129 سپیدان

 14119 73 1337 2924 7414 2371 سروستان

 126206 283 2300 29150 90215 4258 شیراز

 15685 412 0 2921 9610 2742 فراشبند

 31977 707 0 2884 25744 2642 فسا

 13877 461 208 1458 10298 1452 فیروزاباد

 4790 647 0 65 2471 1607 قیرکارزین

 46398 751 0 8528 31922 5197 کازرون

 49685 7 5653 5471 37586 968 کوار

 4946 37 0 259 3295 1355 گراش

 25453 268 2494 6853 13902 1936 الرستان

 10378 180 689 3341 4716 1452 المرد

 132519 188 2162 10596 115847 3726 مرودشت

 9884 458 0 3736 2883 2807 ممسنی

 4521 172 208 388 3192 561 مهر

 22958 112 300 7307 12336 2903 نی ریز

 878574 7576 53000 147198 610540 60260 جمع کل
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 (97)سرشماری 1397شهرستان در سال  کیفارس به تفک یزنبور ستانها تیوضع:  39 شماره جدول

 با زنبورداران مهاجر

 شهرستان
 تولیدعسل/کیلوگرم تعداد کندو

 جمع مدرن بومی جمع مدرن بومی

 333770 333770 0 32969 32968 1 آباده

 29219 29219 0 6067 6067 0 ارسنجان

 89674 89624 50 8799 8749 50 استهبان

 193654 193654 0 40515 40515 0 اقلید

 60968 60968 0 12132 12132 0 بوانات

 338466 338416 50 31654 31646 8 جهرم

 15079 15074 5 1688 1685 3 خرامه

 52218 52218 0 8134 8134 0 خرمبید

 454210 454210 0 73487 73487 0 خنج

 479696 479634 62 42891 42872 19 داراب

 485340 485340 0 25561 25561 0 رستم

 4660 4660 0 589 589 0 زرین دشت

 73105 73105 0 9627 9627 0 سروستان

 218893 218893 0 37700 37700 0 سپیدان

 282595 282595 0 48182 48132 50 شیراز

 411740 411740 0 55657 55657 0 فراشبند

 706583 706583 0 47667 47667 0 فسا

 460921 460528 393 30520 30414 106 فیروزآباد

 64623 64396 227 7488 7419 69 پاسارگاد

 750677 750677 0 80463 80463 0 کازرون

 7180 7180 0 879 879 0 کوار

 646811 646811 0 67360 67360 0 قیروکارزین

 267863 267863 0 20411 20411 0 الرستان

 180110 180110 0 14895 14895 0 المرد

 112139 112139 0 14902 14902 0 نیریز

 188400 187272 1128 30320 30111 209 مرودشت

 172405 172405 0 32071 32071 0 مهر

 457908 457908 0 68631 68631 0 ممسنی

 36815 36815 0 6316 6276 40 گراش

 7575722 7573807 1915 857575 857020 555 جمع کل
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 1397شهرستان در سال  کیبه تفک يمرغ گوشت یواحد ها  تیظرف:  40 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

 687201 25 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

065720 24 فیروزاباد  
 575051 21 فراشبند

 54767 2 قیرکارزین
 1040568 38 کازرون

 465517 17 کوار
 27383 1 گراش

 1341785 49 الرستان
098580 36 المرد  

 2135903 78 مرودشت
 848884 31 ممسنی

049290 18 مهر  
 1067951 39 نی ریز
 27030000 987 جمع
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 1397شهرستان در سال  کیبه تفک يمرغ مادر  گوشت یواحد ها  تیرفظ:  41 شماره جدول

 شهرستان 
 پروانه بهره برداری

 نام واحد 
فارم تعداد  ظرفیت )قطعه( 

       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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 1397در سال   کیبه تفکوپولت  تخمگذار مرغ  یواحدها تیظرف:   42 شماره جدول

 ظرفیت کل )قطعه( تعدادواحد شهرستان

 35000 2 آباده

 222000 4 اقلید

 15000 1 پاسارگاد

 462000 17 جهرم

 50000 1 خرامه

 60000 1 خرم بید

 1450000 4 سپیدان

 254000 5 سروستان

 350000 2 شیراز

 30000 1 فیروز آباد

 375000 8 کوار

 187000 3 الرستان

 240000 2 المرد

 490000 6 مرودشت

 65000 1 مهر

 30000 1 نیریز

 50000 1 خرامه 

 50000 1 ممسنی

 52000 1 سرچهان

 30000 1 زرین دشت

 105000 1 داراب

 4602000 64 استان
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 1397فارس در سال  انیماک ریو سا يبوم وریط تیوضع: 43 شماره  جدول

تعداد واحد   عنوان عملیات   ظرفیت ) قطعه( 

 0 0 بوقلمون مادر صنعتی ) قطعه در دوره(

 72000 13 بوقلمون گوشتی  صنعتی ) قطعه در دوره(

 11525 9 شتر مرغ پرواری  ) قطعه در دوره(

در دوره(شتر مرغ توام ) قطعه   4 690 

 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 
 

 

 1397 و 396 یفارس در سال ها یها یمرغدار یپروانه بهره بردار تیوضع:  44 شماره جدول

 شرح
1396 1397 

 ظرفیت )قطعه( تعداد ظرفیت )قطعه( تعداد

798 27000000 986 واحد های مرغ گوشتی   27030000 

 3960000 54 3960000 47 واحد های مرغ تخمگذار

 332000 5 332000 5 واحد های مرغ  مادر گوشتی 

   0 0 واحد های مرغ مادر تخمگذار

ش پولت واحدهای تخمگذار مستقلرپرو  7 593000 10 642000 

ش پولت واحدهای تخمگذار وابسته رپرو  0 0   
 

 مصرف سرانه محصوالت دام و طیور:  45 شماره جدول

 97 96 شرح

 27 24 گوشت مرغ

 11 11 تخم مرغ

 0.85 0.75 عسل
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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. فعالیت 

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

نظیر ایجاد مزارع جدید، افزایش ظرفیت مزارع موجود، توسعه مکانیزاسیون در مزارع، توسعه پرورش 

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

  ت شیالت استان است.از تجهیزات نوین و... از اموری است که در دست اجرای مدیری

 97شیالت در سال  مدیریت عملکردیآمار اطالعات و 

مد نظر  97مجموع برنامه هایی که در قالب شاخصهای قابل ارزیابی در بخش 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 :   46 شماره جدول

 97سال  97از ابتدا تا سال واحد شرح

 8302.7 88249 تن تولید ماهی سردابی

 1016.2 19091 تن تولید ماهی گرمابی

 550 13600.2 تن تولید در منابع آبی

 82 272.97 تن تولید ماهیان خاویاری

 تکثیر ماهیان زینتی
میلیون 

 قطعه
68.508 12.1 

 تکثیر ماهی سردابی
میلیون 

 قطعه
249.501 19.59 

 275 831.5 کیلو گرم میزان تولید خاویار
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 1397و  1396 یدر سالها يمزارع پرورش ماه تیوضع:  47 شماره جدول

 

 واحد شرح
عملکرد سال 

1396 

عملکرد سال 

1397 

مزارع گرم 

 آبی

 1303 1153 مزرعه تعداد

 1016.2 892.2 تن میزان تولید

 مزارع سردابی

 تعداد 
 

 142 170 مزرعه

 8302.7 8539.2 تن میزان تولید

منابع آبی 

طبیعی و نیمه 

 طبیعی

 20 25 مزرعه تعداد

 550 514.7 تن میزان تولید

مزارع پرورش 

ماهیان 

 خاویاری

 3 3 مزرعه تعداد

 82 42.2 تن میزان تولید

 9950.9 9988.3 تن جمع تولید

مزارع پرورش 

 ماهیان زینتی

 36 34 مزرعه تعداد

 12100 10100 هزارقطعه میزان تولید

تکثیر ماهیان 

 سردابی

 16 8 مزرعه تعداد

 19590 26000 هزارقطعه میزان تکثیر
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     97به تفکیک شهرستان در سال  پروری یمیزان تولید آبز:  48 شماره لجدو

 شهرستان
تولید 

 سردابی)تن(

 تولید گرمابی)تن(
تولید 

 خاویاری)تن(

تکثیر 

سردابی)هزار 

 قطعه(

تکثیر 

زینتی)هزار 

 قطعه(

تولید 

 خاویار)کیلوگرم(
انفرادی و 

 ذخیره
 منابع آبی

 0 0 140 0 0 11.9 209.2 آباده
 0 0 0 0 0 4.1 0 ارسنجان
 275 0 0 42.65 0.5 19.7 0 استهبان

 0 0 600 0 65 4.1 1631.6 اقلید
 0 0 0 0 0 0.6 0 بوانات

 0 0 0 0 0 0.8 0 پاسارگاد
 0 0 0 0 34.2 449 68.4 جهرم
 0 0 0 0 0 3.6 0 خرامه

 0 0 150 0 0.4 2.6 694.6 خرم بید
 0 0 0 0 3.5 9.4 0 خنج

 0 2940 0 0 0 93.3 0 داراب
 0 0 0 0 0 2.7 299.3 رستم

 0 0 0 0 0 4.4 0 زرین دشت
 0 220 18150 34.81 0.6 3 3709.9 سپیدان

 0 0 0 0 3.8 11 0 سروستان
 0 7180 350 0 3 74.1 169.7 شیراز

 0 0 0 0 0 9.3 0 فراشبند
 0 1550 0 0 0 33.1 0 فسا

 0 0 0 0 15 30.8 0 فیروز آباد
 0 0 0 0 140 83.6 0 قیروکارزین

 0 0 0 0 3.5 26.2 25.5 کازرون
 0 60 0 0 9 5.4 43.9 کوار

 0 0 0 0 80 4 0 گراش
 0 0 0 0 0 22.8 0 الر

 0 0 0 0 0 0 8.6 المرد
 0 150 0 4.54 171 90.5 524.7 مرودشت

 0 0 200 0 20.5 0 917.3 ممسنی
 0 0 0 0 0 16.1 0 نیریز
 275 12100 19590 82 550 1016.2 8302.7 جمع
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 1397 و 1396 های فارس  در سال یيایسرانه محصوالت درمصرف :  49 شماره  جدول

 97 96 شرح/سال

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

 آب شور )کیلوگرم درسال(
9.4 9.5 

 

 : 97فعالیتهای شاخص شیالت در سال 
 

 شرایط تولید در مزارع تکثیر و پرورش آبزیان یکاهش اثرات خشکسالی از طریق حفظ و ارتقا،  

 توسعه مکانیزاسیون و اصالح نهاده های مصرفی.

  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 

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

 مراکز عمل آوری و فرآوری آبزیان.

  افزایش سرانه مصرف آبزیان از طریق توسعه بازار و مراکز عرضه بهداشتی آبزیان 

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

 کشاورزی و کارشناسان مرتبط.

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

 جشنواره ها عرضه و طبخ آبزیان.

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

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

که از جهتی بخش 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 بخش وارد نموده است . لذا حفاظت و نگهداری از این منابع در کنار توسعه متوازن و 

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

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

 اربری در کنار واگذاری اراضی برای طرح های تولیدی از امور محوری این بخش است. تغییرک

 97بخش امور اراضي در سال  عملکردیآمار اطالعات و 

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

ر قالب ی دمد نظر بوده است منجر به دستاوردهایی گردیده که اطالعات و آمار عملکرد 97سال 

 جداول ذیل ارائه می شود:
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 1397عملکرد امور اراضي در سال :  50 شماره جدول

  

 1واحد  1مقدار  توضیح عنوان
مقدار 

2 

واحد 

2 

 وصول عواید

 - - ریالهزار  27،494،178 عوارض مجوزهای تغییر کاربری

عوارض طرح های غیر مجاز موضوع احکام مراجع 

 قضایی 
 - - هزار ریال 0

فروش اراضی خالصه، بایر مرحله اول و موات اصالحات 

 اراضی
 - - هزار ریال 3،081،402

 - - هزار ریال 44،581،690 فروش اراضی واگذار شده

 - - هزار ریال 935،348 اجاره خالصه، بایر مرحله اول و موات اصالح

 - - هزار ریال 7،353،321 اجاره اراضی واگذار شده

   - هزار ریال 205544 عواید رفع تداخالت و تعیین تکلیف اراضی دولتی

آمار و 

فناوری 

 اطالعات

اجرای 

خدمات 

الکترونیک 

 دولت

 - - پرونده 0 های قدیمیاصالح فیزیکی اسناد و بایگانی پرونده

 - - پرونده 8012 های قدیمیپرونده اسخراج اطالعات

های قدیمی به سامانه جامع امور ورود اطالعات پرونده

 اراضی
 - - پرونده 8012

اجرای فرآیندهای صدور مجوز های تغییر کاربری 

 اراضی و واگذاری اراضی)متقاضی محور(
 - - خدمت  1

روابط 

 عمومی

ترویج و 

آموزش و 

 رسانیاطالع

های آموزشی، ترویجی، برگزاری مراسم، و فیلمتولید 

 همایش، مصاحبه تلویزیونی و ...
 - - مورد 22

برداران، های آموزشی ترویجی بهرهبرگزاری دوره

 ها، دهیاران و ...تشکل
 - - روز-نفر 1632

رسانی )مجله، بروشور، اطالع -انتشارات ترویجی 

 پوستر،...(
 - - عنوان 22

 - - روز-نفر 427 های آموزشی ویژه کارکناندورهبرگزاری 

 - - روز-نفر 96 های مرتبط با زمینآموزش مسئولین دستگاه

یکپارچه سازی اراضی 

 کشاورزی
 هکتار 0 - - یکپارچه سازی اراضی کشاورزی
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 1397امور اراضي در سال کاربری عملکرد :  50 شماره جدولادامه 

 2واحد  2مقدار  1واحد  1مقدار  توضیح عنوان

حفظ 

اراضی 

 کشاورزی

بررسی طرح 

های هادی 

روستایی 

مطابق 

 تفاهم نامه

 هکتار 11 مورد 64 نامههای هادی روستایی مطابق تفاهمبررسی طرح

 هکتار 0 مورد 0 نامههای هادی روستایی مطابق تفاهمبازنگری و اصالح طرح

 هکتار 16.7486 مورد 131 الحاق اراضی به محدوده طرح هادی

پایش اراضی 

و شناسایی 

تغییر 

کاربری 

 اراضی

  کیلومتر 494474 - - پایش اراضی و شناسایی تغییر کاربری اراضی

نظارت بر 

مجوزهای 

تغییر 

 کاربری

 هکتار 153.87 مورد 488 1ماده  1تبصره  

 هکتار 201.32046 مورد 503 1ماده  4تبصره  

حفظ 

 کاربری

 - - مورد 1491 اراضی زراعی و باغیتشخیص نوعیت 

 - - مورد 13 تشخیص نوعیت اراضی غیر زراعی و باغی

 مورد 414 )موافقت( 1ماده  1مصوبات کمیسیون تبصره 
273.3862 

 هکتار

 مورد 162 )مخالفت( 1ماده  1مصوبات کمیسیون تبصره 
325.0466 

 هکتار

 مورد 822 1ماده  4های تبصره موافقت
250.88396 

 هکتار

 مورد 9 )موافقت نشده( 1ماده  4های تبصره درخواست
8.25652 

 هکتار

 مورد 2284 تغییر کاربری غیرمجاز شناسایی شده 
436.65317 

 هکتار
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 1397عملکرد امور اراضي در سال : 50شماره جدولادامه 

 2واحد  2مقدار  1واحد  1مقدار  توضیح عنوان

 حقوقی

 حقوقی

 -   مورد 1769 اخطار توقف عملیات

 هکتار 56.8223 مورد 288 10ماده  2قلع و قمع بنا به استناد تبصره 

 هکتار 1.9393 مورد 28 قلع و قمع بنا به استناد احکام صادره قطعی

 هکتار 2.806 مورد 110 آرای قطعی به استناد احکام صادره اجرا نشده

دعاوی 

 مطروحه

 - - مورد 1204 قانون حفظ کاربری 10و3کیفری موضوع مواد-مطروحهدعاوی 

 - - مورد 46 الحاقی قانون حفظ کاربری 8کیفری موضوع ماده -دعاوی مطروحه

 - - مورد 54 تامین دلیل در شورای حل اختالف 

 - - مورد 48 حقوقی )سایر( 

 - - مورد 99  33آراء  ماده  -دیوان عدالت اداری

 - - مورد 64 سایر تصمیات اداری  -دیوان عدالت اداری

 -طرق فوق العاده اعتراض به آراء علیه حفظ کاربری  )اعاده دادرسی 

 قانون آئین دادرسی کیفری (  474و293اعمال مواد 
 - - مورد 2

 -طرق فوق العاده اعتراض به آراء علیه حقوقی   )اعاده دادرسی 

 قانون آئین دادرسی کیفری ( 474و293اعمال مواد 
 - - مورد 3

آرای 

اخذ 

 شده

 - - فقره 134 )له(/بدوی  10و3حفظ کاربری مواد 

 - - فقره 33 )له(/تجدیدنظر  10و3حفظ کاربری مواد 

 - - فقره 230 )علیه(/بدوی  10و3حفظ کاربری مواد 

 - - فقره 150 )علیه(/تجدیدنظر  10و3حفظ کاربری مواد 

 - - فقره 9 )له(/بدوی8حفظ کاربری ماده

 - - فقره 7 )له(/تجدیدنظر8حفظ کاربری ماده

 - - فقره 2 )علیه(/بدوی8حفظ کاربری مواد

 - - فقره 1 )علیه(/تجدیدنظر8حفظ کاربری مواد

 - - فقره 34 حقوقی )له(/بدوی

 - - فقره 16 حقوقی )له(/تجدیدنظر

 - - فقره 14 حقوقی )علیه(/بدوی

 - - فقره 10 حقوقی )علیه(/تجدیدنظر

 - - فقره 63 (/بدوی33دیوان عدالت اداری له    ) اعتراض به آراء ماده         

 - - فقره 59 (/تجدیدنظر33دیوان عدالت اداری له    ) اعتراض به آراء ماده         

 - - فقره 52 دیوان عدالت اداری له    )سایر تصمیمات (/بدوی 

 - - فقره 38 دیوان عدالت اداری له    )سایر تصمیمات (/تجدیدنظر 

 - - فقره 1 (/بدوی33دیوان عدالت اداری علیه    ) اعتراض به آراء ماده         

 - - فقره 2 (/تجدیدنظر33دیوان عدالت اداری علیه   ) اعتراض به آراء ماده         

 - - فقره 5 دیوان عدالت اداری علیه    )سایر تصمیمات (/بدوی 

 - - فقره 5 دیوان عدالت اداری علیه   )سایر تصمیمات (/تجدیدنظر 
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 1397عملکرد امور اراضي در سال :  50 شماره جدولادامه 

 

 توضیح عنوان
مقدار 

1 

واحد 

1 
 2مقدار 

واحد 

2 

مهندسی و آمایش 

 کشاورزی

استخراج وتولید اطالعات سوابق اجرایی ،تولید الیه های اجرای قوانین 

 ومقررات امور اراضی 
 هکتار 82000 - -

تهیه نقشه ،گویاسازی همراه با اطالعات توصیفی)از عکس هوایی ویا به 

 زمینی  (روش نقشه برداری 
 هکتار 82000 - -

تهیه نقشه نهایی حدنگار قطعات کشاورزی پالکها به همراه الیه های  

 مربوط به اجرای قوانین ومقررات امور اراضی  
 هکتار 82000 - -

نظارت مهندسی بر قراردادها و نقشه های موضوع رفع تداخالت 

 مقررات موازی
 هکتار 500000 - -

نقشه های اماکن، تأسیسات و اراضی دولتی نظارت مهندسی بر 

 واگذاری و اراضی مربوط به حفظ کاربری و سایر طرحها
 هکتار 2067.153 - -

تثبیت 

مالکیت و 

صدور 

سند 

اراضی 

 یکشاورز

سند دار 

کردن 

اراضی 

 کشاورزی

 هکتار 1228.5 - - تثبیت مالکیت و صدور سند اراضی 

 هکتار 171.3 مورد 24 امور باقیمانده اصالحات ارضی

 هکتار 98.1991 مورد 37 تعیین تکلیف متصرفین اراضی دولتی

شناسایی و تعیین تکلیف اراضی بایر موضوع مصوبه مجمع تشخیص 

 مصلحت
 هکتار 147.76 مورد 2

 هکتار 46.6 مورد 4 صدور اسناد بیع شرط

رفع 

 تداخالت 

 پالک 178 تصمیمات کمیسیون رفع تداخل
4281.125

2 
 هکتار

 هکتار 205.4 پالک 1 اراضی رفع تداخل شده

 پالک 178 اجرای رأی کمیسیون رفع تداخل
4281.125

2 
 هکتار

اجرای 

کاداستر 

اراضی 

کشاورز

ی در 

پالکهای 

رفع 

تداخل 

 شده 

 - - پالک 0 پالک های کاداستر شده

 - - پالک 178 پالک های کاداستر نشده
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 1397عملکرد امور اراضي در سال :  50 شماره جدولادامه 

 توضیح عنوان
مقدار 

1 
 2مقدار  1واحد 

واحد 

2 

واگذاری و 

توسعه 

 اراضی

طرحها

ی 

 واگذاری

 هکتار 12 مورد 1 زراعت

 هکتار 0 مورد 0 باغ

واگذاری اراضی به طرح های کشاورزی و طرح های وابسته به 

 کشاورزی
 هکتار 179.0617 مورد 137

 هکتار 420.6526 مورد 85 توسعه اراضی به طرح های غیر کشاورزی

 واگذاری
 هکتار 513.025 مورد 44 فروش

 هکتار 222 مورد 3 لغو قرارداد

 - - مورد 57 تمدید قرارداد اجاره

نظارت 

بر 

اراضی 

واگذار 

 شده

 هکتار 21089.95 مورد 2117 نظارت بر اراضی واگذار شده

صدور 

رای 

هیات 

 نظارت

 هکتار 124.91 مورد 103 تمدید مهلت-رأی هیأت نظارت

 هکتار 159.3923 مورد 33 فسخ-رأی هیأت نظارت

 هکتار 3.06 مورد 11 استرداد-رأی هیأت نظارت

اجرای 

رای 

هیات 

 نظارت 

 - - مورد 8 فسخ نامه-اجرای رای هیات نظارت 

 - - مورد 15 خلع ید یا تخلیه-اجرای رای هیات نظارت 

 - - مورد 9 جایگزینی-اجرای رای هیات نظارت 

 - - مورد 0 تأمین اعتبار-اجرای رای هیات نظارت 

اجرای 

رای 

صادره 

از دیوان 

عدالت 

 اداری 

 - - مورد 4 نقض رأی هیات نظارت

 - - مورد 130 تأیید رأی هیات نظارت

 - - مورد 19 نقض تصمیمات اداری

 - - مورد 88 تصمیمات اداریتأیید 
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 :یکشاورز جیترومدیریت هماهنگي 

 مفهوم ترویج:

شاورزی      سعه ک سه، یکی از ابزارهای تو شی خارج از مدر شاورزی به عنوان یک نظام آموز ترویج ک

مبین یک جریان دایمی تغییر و تحول در مناطق  ترویجاسررت که بر سرررمایه های انسررانی تکیه دارد. 

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

ست که ب شتن منافع جمعی و یا ه ای ا سیله یک نهاد برای ایجاد تغییرات داوطلبانه در رفتار با فرض دا و

 اجتماعی بنا می شود.

 اهداف کلي:

 ازی بهره برداران و شبکه عاملین بخش توسعه منابع انسانی بخش کشاورزی از طریق توانمند س 

  توسعه و ترویج تکنولوژی های مناسب با رویکردهای مشارکتی بر اساس دانش بومی و یافته های

 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

 های توسعه کشاورزی کشور اهداف سند چشم انداز و برنامه 

 اهداف اختصاصي:

  ساماندهی نظام دانش و اطالعات کشاورزی 

 ش شاورزی از طریق رهیافت های م سانی به بهره داران بخش ک شش خدمات ر سترش پو ارکتی و گ

 خصوصی سازی

  صوص نحوه مدیریت فرآیندهای مختلف شاورزی در خ ارتقاء دانش و اطالعات بهره برداران بخش ک

 تولید و پس از آن

  شررکل دهی به نگرش های بهره برداران برای بهره گیری از تکنولوژی های مناسررب در فرآیندهای

 تولید و پس از آن
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  ستفاده از تلفیق مؤثر علوم و یافته های نوین ب  بردارانارتقاء مهارت های عملی و حرفه ای بهره ا ا

 تحقیقاتی با دانش بومی مفید رایج در منطقه

  تبدیل بهره برداران به مدیران ماهر تولید از طریق یادگیری حاصررل از عمل و توسررعه مهارت ها و

 ظرفیت های تصمیم گیری

 جه به شرایط فرهنگیعنوان مخاطبان خاص با توه توانمندسازی زنان روستایی ب 

  توانمند سازی عاملین شبکه ترویج در سطوح مختلف سازمانی و عملیاتی 

 کاهش هزینه ها و افزایش درآمد در فرآیند بهره و ارتقاء میانگین تولید محصرروالت کشرراورزی

 برداری و تولید

 تحقق افزایش 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 

  ها، جشنواره های ترویجی،  مسابقات و نمایشگاهاجرای گردهمایی ها، بازدیدهای ترویجی، برگزاری

 انتخاب و تجلیل از نمونه های بخش کشاورزی و ...

 قاتیانتقال یافته های تحقیقاتی به بهره برداران در تعامل با مراکز تحق 

 ترویجی با مشارکت سایر واحدهای سازمانی  -تهیه طرح های آموزشی 

 و سایت های ترویجی  یی الگویبرنامه ریزی و نظارت در جهت اجرای طرح ها 

  جارب تای بهره گیری از ت یادگیری در راسرر های  کانون  جاد  هت ای ظارت در ج مه ریزی و ن نا بر

 کشاورزان موفق و خبره برای آموزش سایر بهره برداران
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  تشکیل همایش های علمی و تخصصی 

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

  حمایت از گسترش ترویج خصوصی 

 شبکه ترویج:  و تجهیز  اداره پشتیباني -2

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

 ا ه 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 

  سنل ترویج و پیگیری اجرای آنها ضمن خدمت ویژه کارکنان و پر شی  برنامه ریزی دوره های آموز

 کشاورزی استان آموزش تحقیقات و از طریق مرکز

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

 برنامه ریزی جهت توسعه ارتباطات و تقویت و ارتقای تعامل بین عناصر شبکه ترویج 

  شاورزی و منابع طبیعی و هدایت و سی ک سازمان نظام مهند سازی در تعامل با  صی  صو پیگیری خ

 اوره ای فنی و مهندسی کشاورزیحمایت از شرکت های خدمات مش

 اداره آموزش بهره برداران:  -3

 برنامه ریزی دوره های ترویجی مهارتی کشاورزی 

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

 ضی آموزش های بهره برد ستگاه های متولی، مرتبط و متقا سازمان ها و د اران در برقراری ارتباط با 

 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 

  ،ر، پوستر، اطالعیه، بروشوتهیه و تولید سایر رسانه های ترویجی مورد نیاز مثل اسالید، نشریه، کتاب

ستفاده کشاورزان، مروجین شی و ... جهت ا سان  ،بسته های آموز شنا شگران و کار مددکاران ترویجی، آموز

 بخش کشاورزی

  ایجاد بانک اطالعات رسانه های ترویجی و آموزشی 

 واحد امور زنان روستایي و عشایری:  -5

 تایی و عشایریترویجی زنان در مناطق روس -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 

  کت گسررترده در به مشررار تایی و عشررایری  نان روسرر یب و تشررویق ز هت ترغ قدام در ج  ا

 ار فعالیت های کشاورزی و اقتصاد خانو

  استفاده از تجارب و یافته های حاصله در سایر کشورها در خصوص وضعیت زنان در بخش کشاورزی

 و مناطق روستایی و عشایری 
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 1397ترویج کشاورزی استان فارس در سالشاخص  یها تی: فعال 51جدول شماره 

 عملکرد واحد عنوان فعالیت
روزه( برگزاری کالس یا  کارگاه  آموزشی ترویجی )یک  79982 نفر روز 

 27709 نفر روز آموزش های مهارتی ترویجی )فنی و حرفه ای غیر رسمی کشاورزی(

 11416 نفر روز برگزاری بازدیدهای آموزشی ترویجی

 62358 نفر روز آموزش های ترویجی انفرادی )چهره به چهره(

ترویجی امور زنان روستایی و عشایری -دوره های آموزشی   28027 نفر روز 

 4427 عدد صدورگواهینامه پایان دوره آموزش مهارتی ترویجی بهره برداران

 10 مورد برگزاری و همکاری جشنواره 

 6 مورد برگزاری و همکاری نمایشگاه 

همایش –سمینار  –گردهمایی   16 مورد 

 68 مورد انتقال یافته های تحقیقاتی 

 64 مورد برگزاری روز مزرعه

ترویجی –تولید نشریات  و پوستر آموزشی   5 مورد 

ترویجی –تولید عکس های آموزشی   24071 قطعه 

ترویجی –نمایش فیلم های آموزشی   9134 دقیقه 

ترویجی–باغ های نمایشی   354.6 هکتار 

ترویجی-مزارع نمایشی  351.3 هکتار 

 65 مرکز تجهیزمراکز جهاد کشاورزی 

کشاورزیتعمیرمراکز جهاد   69 مرکز 

 72 نفر انتخاب برترین های بخش کشاورزی

 4110 دقیقه تولید و پخش برنامه های رادیویی

 137 برنامه تولید و پخش برنامه های رادیویی

 650 دقیقه تولید و پخش برنامه های تلویزیونی

 42 برنامه تولید و پخش برنامه های تلویزیونی

 0 نفر جذب سربازان سازندگی

 0 نفر اعزام سربازان به دوره های آموزشی تخصصی

 107 مورد راه اندازی صندوق خودجوش اعتبارات خرد زنان روستایی

 3726 تعداد )نفر( طرح ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی )مجوز صادره(

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

ترویجی )طرح امید( باغیایجاد سایت های الگویی و   134 سایت 

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

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

ترویجی–طرحهای تحقیقی   5 تعداد 

 610 تعداد پهنه بندی اراضی تولیدی )پارسل بندی(

 583 نفر مروج مسئول پهنه 

 15 مورد ارسال پیامک ترویجی

 29000 نفر ارسال پیام ترویجی به بهره برداران بوسیله پیامک 
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 معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی 

 دفتر مطالعات :

 کشاورزی نباتی امراض و آفات مخاطرات کاهش و بحران جامع مدیریت مطالعات طرح تهیه پیگیری. 

 .(نباتات حفظ حوزه) 

 گیاهی تولیدات معاونت حوزه در کشاورزی سرمازدگی پذیری خطر جامع مدیریت طرح تهیه پیگیری. 

 .(زراعت و باغبانی) 

 بخش در آمادگی و پیشگیری هدف با سرمازدگی ریسک و بندی پهنه پروژه طرح تهیه پیگیری 

 .(نوین های فناوری) استان کشاورزی

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

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

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

 بارغ و گرد و بادی فرسایش سیل، زاگرس، در بلوط خشکیدگی مخاطرات  مراتع، و جنگل بیماریهای و

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

 .استانی های طرح اخذ

 انسازم کشاورزی بخش در خشکسالی کاهش و مدیریت آمادگی، برای عمل برنامه مکاتبه و پیگیری 

 .وزارت کشاورزی بخش مخاطرات کاهش و بحران کل اداره در فارس استان کشاورزی جهاد

 :97 سال های اولویت

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

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

 استان کشاورزی بخش در آمادگی و پیشگیری هدف با سرمازدگی ریسک و بندی پهنه پروژه  ،(زراعت و

 .کشاورزی بخش در خشکسالی کاهش و مدیریت و

 دامپزشکی کل اداره دامی امراض و ها بیماری بحران و مخاطرات مدیریت جامع های طرح بررسی-2

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

 دارها غبار و گرد و بادی فرسایش سیل، زاگرس، در بلوط خشکیدگی مخاطرات  مراتع، و جنگل بیماریهای

 .استان طبیعی منابع کل
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 : 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 افزایش . 

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

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

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

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

 بخش اهداف راستای در کشاورزی بخش 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 کاهش جهت ها مرغداری به رسانی گاز تسهیل. 

 استان در تسهیالتی و فنی های راهکار گرفتن نظر در با دارویی گیاهان تولیدات رونق. 

 : حوزه برنامه ریزی

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

 کشاورزی بخش با مرتبط های فعالیت پیشبرد و رجوع ارباب تکریم هدف با برداران بهره
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 حضور اب باغی منتخب محصول شش بازار و تولید  کتابچه تنظیم و مطالب بررسی جلسات منظم برگزاری -2

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

 .بخش بالقوه توان از استفاده هدف با  مستعد شهرستانهای در وتوسعه

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

 اشتغال ایجاد و تولید افزایش ، شهرستانها بالقوه استعدادهای رساندن فعلیت به

 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

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

 اجرای قوت و ضعف نقاط بررسی و سازمان اهداف تحقق ، عملکرد پایش منظور به  شهرستانی برش دارای

 ها به صورت سه ماهه فعالیت

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

  کشاورزی بخش توسعه در شده انجام ی ها فعالیت انعکاس

 بررسی هدف با گزارش 50 تعداد به ریزی برنامه معاونت حوزه ادارات و مدیریتها  هفتگی گزارشات تدوین-7

  سازمان محترم ریاست به انعکاس و نیازها و چالشها ، مشکالت

 و اداری عالی شورای 1127128 شماره نامه تصویب موضوع شهروندی حقوق به مربوط امور پیگیری-8

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

 کشاورزی بخش 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-9

  سال طول در اهداف تحقق منظورپیگیری به شهرستانی برش وتهیه مدون ریزی برنامه هدف با  ها پروژه

 ها عملکرد سازی مستند هدف با 95کتاب برنامه و عملکرد اقتصاد مقاومتی  سال  انتشار و تدوین -10

 و همکاران کلیه برای جلسه 12 تعداد به سازمان مقاومتی اقتصاد ستاد کارشناسی جلسات برگزاری -11

 همکاران آموزش و اطالعات افزایش 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-12

 به هتوج 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
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 آن کردن بروز و سانپا سامانه در شهرستان تفکیک به مقاومتی اقتصاد های پروژه کلیه اطالعات ورود-13

 به العاتاط 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-14

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

 کشاورزان به رسانی اطالع هدف با سازمان عمومی روابط به معاونت حوزه اخبار وارسال تهیه ، پیگیری-15

 هدف جامعه سایر و
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 اداره آمار و فناوری اطالعات 

با تالش وجدیت مجموعه همکاران درحوزه اداره آمار ودرتعامل با همکاران ستادی )واحدهای تخصصی   

 ومسئولین آماربه ویژه همکاران مسئول پهنه ، مسئولین مراکز  ودستگاههای وابسته(،و درسطح شهرستانها

 به تفکیک بخش ارائه می گردد : "دست آمده که ذیاله و طرح وبرنامه شهرستان ، توفیقات بسیار خوبی ب

 مدیریت ثبت اطالعات درسامانه جامع پهنه بندی : -1

براساس ابالغ ستاد مرکزی آمار وزارت متبوع، مقررگردید که بصورت قطعی، جمع آوری اطالعات و آمار  

 95استانها ازطریق سامانه جامع پهنه بندی انجام شود که البته تجربه اول وتمرین این کار برای سال درحوزه 

 انجام شد. تفکیک برنامه ها و توفیقات دراین بخش بشرح ذیل است :

 الف ( ثبت اطالعات و آمار درسامانه : -1

 درسامانه  97ثبت اطالعات و آمار زراعی، باغی،  آبزی پروری وگلخانه سال  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:

 آمار وزارت گردید

 بت اطالعات که منجر به اهداء لوح تقدیرگردید.استان اول درث  5*یکی از    

 بخش کشاورزی در سامانه :  97ب( ثبت اطالعات وآمار سال    -1

در سامانه با مهلت زمانی 97ثبت اطالعات کلیه بهره برداران زراعی ، باغی و آبزی پروری وگلخانه سال  برنامه :

 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 30جود استان پیشرو در ثبت اطالعات در سامانه، علیرغم و توفیقات :

 شهرستان استان و برگزاری جلسات توجیهی برای همکاران مسئول پهنه(
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 : 96-97اجرای طرح هزینه تولید سال  -2

براساس روال سالهای گذشته این طرح ملی معموال پس از پایان سال زراعی ازطرف مرکز ابالغ وتانیمه های 

 سال آتی به طول می انجامید. 

   "برنج"و "سایرمحصوالت ": اجرای طرح آماری هزینه تولید محصوالت زراعی در قالب دو پروژه برنامه

 یک دوره آموزشی برای سرگروه های آماری شهرستانها وارائه روش انجام کارودستورالعمل برگزاری عملکرد:

 621پرسشنامه درقالب 1079های موجودوتوجه به زمانبندی اجرای طرح شهرستانها نسبت به تکمیل تعداد 

آبادی نمونه اقدام و متعاقب آن اطالعات جمع آوری شده درنرم افزارمربوطه ثبت و پس از بازبینی نهایی توسط 

 کارشناسان ستادی استان به تهران ارسال گردید.

ه با ک انجامیددرسنوات 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  97تالش همکاران درسال 

 حاصله می باشد . 

 :97مسـتند سـازی تولیدات آماری در سال  -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:  

  بخش کشاورزی و انتشار آن 97جمع آوری اطالعات و آمار سال 

 تهیه و انتشار مجلدات آماری مختلف 

  انتشار آن و 97و  96تهیه و انتشار گزارشهای عملکردی سال 

 ارائه آمار و اطالعات به مراجعین مختلف 

  نسبت به سال قبل و پر محتوا شدن کتابها  97کاهش زمان انتشار کتابها در سال 
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 : عملکرد

 تهیه کتاب آمارنامه کشاورزی 

  کتاب خالصه آمار کشاورزی 

  گزیده آمار بخش کشاورزی 

  تهیه کتاب سیمای شهرستانها 

  تهیه گزارش عملکرد و توفیقات خاص سازمان 

 ،عملکرد و توفیقات تهیه گزارش اهم برنامه ها 

 تهیه گزارش جایگاه تولیدات کشاورزی استان در مقایسه با سایر استانها 

 تهیه گزارش جایگاه و رتبه تولیدمحصوالت کشاورزی شهرستانهای استان فارس 

  سازمانی سال جاری(تهیه گزارش اجمالی سازمان )اطالعات فصلی 

 )... تهیه گزارشهای موردی و موضوعی)گزارشهای دولت تدبیر و امید و  

 توفیقات:

   کاهش زمان چاپ از دوسال  96از توفیقات سال جاری کاهش زمان تهیه و چاپ کتابها از جمله آمارنامه(

وجایگاه و رتبه  به یک سال( ، کتاب جایگاه تولیدات کشاورزی استان در مقایسه با سایر استانها

تولیدمحصوالت کشاورزی شهرستانهای استان فارس ؛ چاپ کتابهای جدید در زمینه تهیه گزارش عملکرد 

 می باشد.  96و توفیقات خاص سازمان وتهیه گزارش اهم برنامه ها ،عملکرد و توفیقات در سال  
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  مجوزها و ها صدورپروانهمدیریت: 

 باغبانی،  زراعت ، شیالت ، طیور ،اموردام مختلف  در زیر بخش هایصدور مجوزها وپروانه ها سازمان   

این  باشد. صدور این بخش میهای  ز مهمترین فعالیتاسیون امکانیز، حفظ نباتات و صنایع کشاورزی، 

توسط واحدهای  و مطالعات انجام گرفتههای سازمانی راهبردو دراستای اجرای سیاست ها پروانه ها 

نامه های مدون شامل نوع فعالیت هر بخش به انضمام ظرفیت هر فعالیت و توزیع  اجرائی ذیربط در قالب

ی محصوالت کشاورز دکنندهیتول یواحدها یصدور مجوزهادسته شامل:  2در مکانی و زمانی مربوطه

 ی انجام می شود، ارائه دهنده خدمات کشاورز یواحدها یصدور مجوزهاو نیز

 :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 رورش کرم ابریشم(نوغانداری )پ ، زنبورداری )پرورش زنبور عسل( ،محصوالت کشاورزی

 .تولید خوراک دام ،طیور وآبزیان

 مجوزهای واحدهای خدماتي -2

، آبیاری تحت فشار 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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 97بخش صدور پروانه ها و مجوزها در سال  عملکردیآمار اطالعات و 

مجموع برنامه هایی که در قالب شاخصهای قابل ارزیابی در بخش صدور پروانه ها و مجوزهای  کشاورزی  

مد نظر بوده است منجر به دستاوردهایی گردیده که اطالعات و آمار عملکرد ی در  97استان برای سال 

 قالب جداول ذیل ارائه می شود:
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 1397سال  درنوع مجوز کیپروانه ها و مجوزها به تفکعملکرد صدور :  52 شماره جدول

 تعداد نوع مجوز عنوان فعالیت

 تولیدات دامی 

 564 موافقت اصولی

 100 تاسیس 

 1174 بهره برداری 

 1014 سایر

 4048 تعداد دریافت درخواست

 تولیدات گیاهی

 2 موافقت اصولی

 144 تاسیس 

 34 بهره برداری 

 224 سایر

 515 تعداد دریافت درخواست

 صنایع کشاورزی 

 939 موافقت اصولی

 155 تاسیس 

 62 بهره برداری 

 207 سایر

 2139 تعداد دریافت درخواست
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 :97فعالیتهای شاخص صدور مجوزها در سال 

 صدورمجوزدرحوزه های تولیدات دامی ،شیالت وابزیان ،تولیدات گیاهی ، صنایع کشاورزی با تعدادکل            

 فقره 1505موافقت اولیه :                                     

 فقره  399تاسیس :                                            

 فقره 1270                   بهره برداری :                    

 فقره  1445سایر:                                                   
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 بحران تیریمد: 
 

های دولتی، غیردولتی و عمومی  ریزی، عملکرد و اقدامات اجرائی است که توسط دستگاهفرآیند برنامه

خطرپذیری( و مدیریت عملیات مقابله و بازسازی  پیرامون شناخت وکاهش سطح مخاطرات )مدیریت

پذیرد. در این فرآیند با مشاهده پیش دیده )مدیریت بحران( صورت میو بازتوانی منطقه آسیب

 صورت یکپارچه، جامعشود بهنشانگرها و تجزیه و تحلیل آنها و منابع اطالعاتی در دسترس تالش می

از بحرانها پیشگیری نموده یا درصورت بروز آنها با آمادگی  و هماهنگ با استفاده از ابزارهای موجود

 الزم در جهت کاهش خسارات جانی و مالی به مقابله سریع پرداخته تا شرایط به وضعیت عادی بازگردد.

 مدیریت بحران شامل چهار مرحله به شرح زیر است:

حوادث و یا کاهش آثار زیانبار پیشگیری : مجموعه اقداماتی است که با هدف جلوگیری از وقوع  -الف 

آن، سطح خطرپذیری جامعه را ارزیابی نموده و با مطالعات و اقدامات الزم سطح آن را تا حد قابل قبول 

 دهد.کاهش می

است که توانایی جامعه را در انجام مراحل مختلف مدیریت بحران آمادگی: مجموعه اقداماتی -ب 

ریزی، سازماندهی، ایجاد ساختارهای مدیریتی، عات، برنامهآوری اطالدهد که شامل جمعافزایش 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 سارات انجام میو مال انسانها، تأمین رفاه نسبی برای آنها و جلوگیری از گسترش خ

رسانی، هشدار، جست و جو، نجات و امداد، بهداشت، درمان، تأمین امنیت، ترابری، مقابله شامل اطالع

انی، رسدفع پسماندها، مهار آتش، کنترل مواد خطرناک، سوخت ارتباطات، فوریتهای پزشکی، تدفین و

 ط است.بیربرقراری شریانهای حیاتی و سایر خدمات اضطراری ذ
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: بازسازی شامل کلیه اقدامات الزم و ضروری پس از وقوع بحران است که توان بخشیبازسازی و  -د 

بط های توسعه پایدار، ضوا دیده با درنظر گرفتن ویژگیبرای بازگرداندن وضعیت عادی به مناطق آسیب

گیرد. ه انجام میدیدهای مردمی و مسائل فرهنگی، تاریخی، اجتماعی منطقه آسیب ایمنی، مشارکت

نیز شامل مجموعه اقداماتی است که جهت بازگرداندن شرایط جسمی، روحی و روانی و  توان بخشی

 رسد.دیدگان به حالت طبیعی به انجام میاجتماعی آسیب

تشکیل و درقالب  94بازتوانی درسال  اداره مدیریت بحران: باهدف پیشگیری ،آمادگی ،مقابله و

مازدگی و مخاطرات کشاورزی )زراعت، باغداری، دامداری، آبزیان و طیور( با کارگروه خشکسالی، سر

 مسئولیت رئیس سازمان جهادکشاورزی درچهارزیرگروه فرعی شامل: 

زیرگروه خشکسالی ،سرمازدگی ،سیل ومخاطرات بخش کشاورزی بامسئولیت معاون تولیدات -الف

 گیاهی

 بامسئولیت مدیرحفظ نباتاتزیرگروه مبارزه باآفات وامراض گیاهی -ب

 امراض دامی بامسئولیت اداره کل دامپزشکی ومشارکت امورعشایر و زیرگروه مبارزه بابیماری ها-ج

 زیرگروه منابع طبیعی ،جنگلها وآبخیزداری بامسئولیت اداره کل منابع طبیعی-د

تصمیم و هادها براساس دستورالعمل تشکیل وشرح وظایف نسبت به تشکیل جلسات وپیشن زیرگروه

در آخر برای  نتایج جهت تصویب درکارگروه به ریاست سازمان مطرح، بررسی ومصوب و گیری اقدام و

اجرا ابالغ می گردد. درهمین راستا درهرشهرستان یک نفرکارشناس به عنوان رابط مدیریت بحران 

 انجام می دهد. انتساب وپیگیری امورمحوله را
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 97بخش مدیریت بحران در سال  عملکردیآمار اطالعات و 

های قابل ارزیابی در بخش مدیریت بحران استان برای سال  مجموع برنامه هایی که در قالب شاخص    

که اطالعات و آمار عملکرد ی در قالب جداول  دگردمی مد نظر بوده است منجر به دستاوردهایی  97

 ذیل ارائه می شود:

 93-97 های درسال یبخش کشاورزیرمخاطرات ز خسارت انواع تیع: وض 53شماره  جدول

 )میلیون ریال(
 97 96 95 94  93  مخاطره/سال

 16029480 43627701 7708200 29728000 1767749 خشکسالی
 7569434 5121047 7687562  3427684 سرمازدگی ویخبندان وبرف

 4887631 سیل،طوفان،تگرگ
 23598914 48748748 20283393 29728000 5195433 جمع

 

 97-98 درسالبیمه فارس عملکرد:  54 شماره جدول

 عنوان بیمه
 میزان بیمه شده

(،تن،قطعه)هکتار، راس  

سطح یا واحد 

 خسارت دیده

مبلغ غرامت پرداختی 

ریال( ارد)میلی  

 16600000 1950 193726 زراعت

 54000000 1920 94523 باغات

و سنگین دام سبک  612290 1511 16840000 

 150 379 14627 زنبورعسل

 125000 1.5 9.54 آبزیان 

 6600000 223000 70272643 طیور

 0 0 25941 منابع طبیعی
 

 93-97 های درسال محصوالت تحت پوشش( میزان خسارت)مهیعملکردصندوق ب:  55 شماره جدول

یمهبعملکردصندوق   93 94 95 96 97 

میزان خسارت )میلیون ریال(     658288 1070000 1100000 708404 1379500 
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 93-97 های درسال يجیوترو يآموزش یها تیاولو یاجرا تیوضع:  56 شماره جدول

وضعیت اجرای 

 اولویت های آموزشی
 93  94 95 96 97 

 1463 388 88 194 156 تعداددوره

 45932 16291 4400 4285 4182 نفر

 175204 31253 4400 4285 4182 نفرروز

 

 

 فعالیت های شاخص مدیریت بحران:-

افزایش سطح آگاهی بهره برداران نسبت به پیشگیری ازوقوع بحرانهای احتمالی ازطریق برگزاری -1

 97نفرروزدرسال  45932دوره درشهرستانها باهمکاری مدیریت ترویج ومرکزآموزش  به تعداد  1463

 برگزاری جلسات مستمر جهت مواردزیر-2

 جلسات کارگروه های فرعی بمنظور کاهش مخاطرات احتمالیبرگزاری -الف

 معیشت بهره برداران خسارت دیده درحوزه آبخورسددرودزن وسایرمناطق بحرانیکمیته -ب

سازگاری باکم آبی وپیامدهای کمبودآب ازطریق توانمندسازی بهره برداران  کمیته -ج

 یدرتولیدمحصوالت کشاورزی وشرب درکلیه زیربخش های کشاورز

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 زیربخش ها به  -4

 تفکیک عامل خطر
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 مدیریت سرمایه گذاری: 
 

به وجود عوامل  تیو با عنا یگذاران بخش کشاورز هیکنندگان و سرما دیاز تول تیحمابه منظور     

 که عالوه بر ردیخصوص با فعاالن بخش 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

توسعه  یخود را در راستا یتینقش حما یسازمان جهاد کشاورز یبخش ها ریبا سا همگام یگذار هیسرما

ع مناب صیو تخص نیمساعدت ها به منظور تام نی.ادینما یم فایاز طرح ها ا یو بهره بردار یگذار هیسرما

و حفظ  جادیها و ا هیو جذب سرما دیرفع موانع تول د،یمطالبات سر رس دیتمد ،یالتیتسه ازیمورد ن

 لیبه تفض تیریمد نیا فیباشد که شرح وظا یم یاشتغال به صورت عمده در دست اجراء و خدمات رسان

 گردد. یارائه م به شرح زیر

 : فیوظا شرح

 نیو تدو یمختلف بخش کشاورز یبخش 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

 یدربخش کشاورز بخش خصوصی یگذار هیسرما تیجهت جذب وهدا یساز نهیو زم یبخش کشاورز

 ها وامکانات مربوطه  نهیزم آوردنوفراهم 

 سازمان منطبق با قانون برنامه  ییاجرا یمصوب ارائه شده توسط واحد ها یبرنامه ها یبر اجرا نظارت

برابر  یلم ،یاستان یها تیلووا 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 امور اقتصرراد یزیمعاونت 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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 سازمان صمت،اداره عامل و  یو بانک ها یمانند استاندار یبرون سازمان یها و تعامل با دستگاه یهماهنگ

 در قالبمالی و جذب منابع  نیدر خصوص تام بطمرت یدستگاهها کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی و سایر

 جهیو مکاتبه تا حصول نت یجلسات و مراجعه حضور یبرگزار

 به منظور  یها و ادارات مرتبط با بخش کشاورز تیریبا معاونت ها، ادارات کل، مد یو هماهنگ تعامل

بخش  یگذار هیوط به توسعه سرماموارد مرب 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 با دستگاه بررسی 

 مسائل یمتناسب با منابع به منظور بررس یکارشناس یجلسات و کارگروه ها یمربوطه و برگزار یها

 یبرگزارطرح ها و  بیاعم از مسائل و مشکالت و تصو یدر بخش کشاورز یگذار هیمربوط به سرما

 یعامل و استاندار یگذاران بخش با بانک ها هیکنندگان وسرما دیجلسات رفع مشکالت تول

 ربطیذ یبه واحد ها یبانک التیتسه ییاجرا یدستورالعمل ها ابالغ 

 نامه هاو  دستورالعمل ها به طرح  نییچهار چوب آ)سود و کارمزد( در ارانهی صیو تخص نیتام یریگیپ

 ارانهیمصوب و مشمول  یالتیتسه یها

 ز اطالعات ارائه شده ا یجذب و بررس تهیجلسات کم یپرداخت شده با برگزار التیو کنترل تسه یبررس

 التیجذب تسه یدر خصوص اثر بخش یستاد یواحد ها ندهینما یسو

و جهاد  یستاد یبا واحد ها یعامل و هماهنگ یاطالعات جذب اخذ شده از بانک ها یریگیو پ کنترل

 طیافراد واجد شرا ینیگزیجا یشهرستان ها برا یکشاورز

  بررسی طرحهای اجرایی شده از نظر انجام تعهدات اجرایی و اشتغالزایی،بازدید های ادواری به همراه

  ل تعاون،کار و رفاه اجتماعی بصورت منظم.دستگاههای مرتبط از جمله استانداری، اداره ک
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 سخگو سرما ییپا صت ها جادیا یگذاران بخش برا هیبه  و  دیو رفع موانع تول یگذار هیسرما دیجد یفر

 یگذار هیسرما

 

 

 :97سرمایه گذاری در سال  مدیریت عملکردیآمار اطالعات و 

 97سرمایه گذاری سازمان برای سال مجموع برنامه هایی که در قالب شاخصهای قابل ارزیابی در بخش 

مد نظر بوده اسررت منجر به دسررتاوردهایی گردیده که اطالعات و آمارعملکردی در قالب جداول ذیل 

 ارائه می شود:

79:  عملکرد اعتبارات سال75جدول شماره  

 محل اعتباری

 97عملکرد سال 

 پرداختی ) میلیون ریال ( معرفی ) میلیون ریال (

 مبلغ تعداد مبلغ تعداد

 - - 29000 8 کمک های فنی و اعتباری*

 97و96 صندوق توسعه ملی

 
6727 11599057 712 1436392 

 97 خط اعتبار مکانیزاسیون
 

1772 1242680 717 648111 

 97و96رونق تولید 

 
448 4086060 38 429210 

 1515442 1667 1515442 1667 آبیاری تحت فشار

 2586800 759 14749891 2837 فراگیر اشتغال پایدار روستایی و

 73500 12 317200 36 سایر

 6689535 3905 33539330 13495 جمع منابع

 19414982 57223 19414982 57223 پرداخت مستقیم بانکها

 26104517 61128 52954312 70718 جمع کل

 *معرفی با فاصله بسیار کوتاهی از تهیه گزارش صورت گرفته است.
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 مطالبات سررسید شده ) امهال(   میلیون ریال* 

بر اساس قوانین بودجه سنواتی و  اند،های کشور که به بخش کشاورزی تسهیالتی پرداخت نموده کلیه بانک * 

بازپرداخت وامهای اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی  یا قانون برنامه ششم توسعه در خصوص تعیین تکلیف 

ی سوزگیر و یا حوادث غیرمترقبه و یا آتشهای همهکه دچار خسارت خشکسالی یا سرمازدگی یا آفات و بیماری

تأیید کارگروهی متشکل از نمایندگان جهادکشاورزی شهرستان، بانک مربوط در  و بهغیرعمدی شده باشند 

، مشروط به تأمین بارمالی رسیده باشند کشاورزی شهرستان و فرمانداری شهرستان شهرستان، صندوق بیمه

 اعتبارات و 31/02/87قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب (12ماده )اضافی از محل اعتبارات 

قانون  33را تعیین تکلیف می نمایند و در این خصوص می توان به بند )خ( ماده  بودجه قانون نشده بینیپیش

 ( 33برنامه ششم اشاره نمود.)متن ماده 

 هزینه امهال مبلغ اصل وام مشمول تمدید تعدادکل تسهیالت مشمول تمدید)فقره( سال اعتباری

1396 220 72958 22795 

1397 61198 1081562 1031510 

 96قانون بودجه  16( بند )و( تبصره  95الحاقي قانون بودجه  35*)تبصره 

 سال اعتباری
تعداد کل تسهیالت مشمول 

 تبصره)فقره(

مبلغ اصل وام مشمول 

 تبصره)میلیون ریال(

 بخشودگی سود

 )میلیون ریال( 

1396 59199 5058690 3017279 

1397 1985 222413 151408 

 

کل کشور  1395قانون اصالح قانون بودجه سال  35آیین نامه اجرایی تبصره  2در راستای اجرای مفاد ماده   *

میلیاردریال منوط به بازپرداخت اصل تسهیالت و بخشش  درخصوص بخشودگی سود متعلق به تسهیالت تا یک

به سال  96قانون بودجه سال  16بصره می باشد که بر اساس بند واو ت های متعلقه در زمان تسویهالتزامکلیه وجه

 تنفیذ گردیده است. 96

 *ثبت اطالعات فرصت شغلي در سامانه ملي رصد اشتغال کشور توسط کاربران سامانه ملي رصد در شهرستان

نسبت تحقق به  تحقق تعهد سال

 مصوب

1396 10085 11339 112.4 

1397 10115 10893 108 
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اشتغال پیش بینی شده در برنامه های میان و بلند مدت و با توجه به فرصت های توجه به اسناد باالدستی و با

موجود دربخش کشاورزی به منظور تحقق ایجاد اشتغال برای فعاالن این بخش مراتب به طور مستمر مورد 

 پیگیری ،کنترل و نظارت قرار می گیرد.

 :97اقدامات شاخص مدیریت سرمایه گذاری در سال

میلیون ریال از محل منابع مختلف با  6689535طرح به مبلغ  3905در بخش سرمایه گذاری )تسهیالت( برای    

 معرفی سازمان و توسط بانک ها پرداخت شده است: ) بدون منابع داخلی(

  میلیون  1436392طرح به ارزش 712( از محل تسهیالت صندوق توسعه ملی تعداد 96-97)بودجه 97در سال

تسهیالت در زیر بخش های باغبانی، زراعت و باغداری، دام و طیور، مکانیزاسیون، شیالت و صنایع ریال 

 کشاورزی پرداخت شده است .

   دستگاه کمباین ،تراکتور و ادوات دنباله بند به ارزش  717از محل خط اعتباری مکانیزاسیون تعداد  97در سال

دستگاه کمباین به  28میلیون ریال (، 501715تراکتور به مبلغ) دستگاه  585میلیون ریال به تفکیک  648111

 میلیون ریال(پرداخت شده است. 26417دستگاه دنباله بند به) مبلغ  104میلیون ریال( و  119979مبلغ) 

  میلیون ریال   429210طرح  به مبلغ  38( از محل اعتبارات رونق تولید  تعداد  97و  96)از بودجه  97در سال

میلیون  1000طرح  تولیدات گیاهی  به مبلغ  1ر بخش های تولیدات گیاهی،دام و طیور و صنایع  به تفکیک  در زی

به مرحله جذب  262000طرح صنایع به مبلغ  10میلیون ریال  و  166210طرح اموردام به مبلغ  27ریال  و تعداد 

 رسیده است.

 میلیون ریال پرداخت   1515442طرح به مبلغ  1667از محل اعتبارات آبیاری تحت فشار تعداد  97در سال

 ( 97و  اعتبارات سال    4بند الف تبصره  96گردیده است.) از اعتبارات سال 
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  میلیارد ریال تسهیالت پرداخت یا بدهی  982/19414از منابع داخلی پرداخت مستقیم بانک ها  97در سال

 تمدید شده است.

  میلیون  2586880طرح به مبلغ  759ایدار روستایی و فراگیر تعداد  از محل اعتبارات اشتغال پ 97در سال

ریال در زیر بخش های دام و طیور، باغبانی، دامپزشکی، شیالت، صنایع،خدمات بازرگانی و بازاریابی ،منابع 

 طرح به مبلغ 461میلیون ریال، باغبانی  1003907طرح اموردام به مبلغ  208طبیعی و مکانیزاسیون به تفکیک 

میلیون  375طرح به مبلغ  1میلیون ریال، شیالت  1344طرح به مبلغ  3میلیون ریال، دامپزشکی  766884

 7میلیون ریال، مکانیزاسیون  338220طرح  34میلیون ریال، طیور  412300طرح به مبلغ  34ریال ، صنایع 

میلیون ریال و منابع  10000مبلغ طرح به  1و بازاریابی  میلیون ریال ، خدمات بازرگانی 47750طرح  به مبلغ 

 میلیون ریال  از طریق بانک های عامل جذب گردیده اند. 6100طرح به مبلغ  10طبیعی 

  میلیون ریال جذب گردیده است. 73500طرح به مبلغ  12از محل سایر منابع  تعداد  97در سال 

منابع یاد شده منجر به سرمایه  مصادیق ذیل نشان دهنده فعالیت ها و اقدامات خاصی است که با هدایت  

 گذاری، کمک به تولید کنندگان و یا رفع مشکالت و موانع و در مجموع توفیقات بخش تسهیالت گردیده است: 

  ثبت اطالعات فرصت  های شغلی در سامانه ملی رصد اشتغال کشور توسط کاربران سامانه ملی رصد در

 . 97 فرصت شغلی درسال  10893شهرستان ها به تعداد 

  بهره گیری از سامانه تحت وب تسهیالت بانکی وزارت جهادکشاورزی و ورود اطالعات تسهیالت سرمایه ای در

 زیر بخش های صنایع تبدیلی و تکمیلی،امور دام ، شیالت و مکانیزاسیون .

   اخذ طرح  144جلسه وبررسی  34 تولیددر بخش های مختلف کشاورزی به تعداد موانع رفع برگزاری جلسات

طرح در بخش های مختلف با هماهنگی  102مصوبه برای طرح های بررسی شده و تعیین تکلیف مشکالت   135

 دستگاه های مرتبط و بانک های عامل که سایر طرح ها در دست پیگیری می باشد.
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 12 حضور فعال در تیم نظارت استانداری جهت بررسی طرحهای اشتغال پایدار روستایی که در این راستا از 

طرح مورد بررسی قرار گرفت و پس از آن گزارش بازدیدها در جلسات کمیته  63شهرستان بازدید بعمل آمد و 

 نظارت استان مطرح و مصوبات به جهاد کشاورزی شهرستانها ارسال می گردید.

 2401 شرکت در جلسات کارگروه اشتغال استان و تصویب طرحهای اشتغال پایدار روستایی و فراگیر به تعداد 

 میلیون ریال. 12934429طرح به مبلغ 

 جلسه 18 معرفی گلخانه و مکانیزاسیون  به تعداد قابل طرحهای تصویب برای خدمت میز جلسات برگزاری 

طرح مکانیزاسیون به مبلغ     1772میلیون ریال و تصویب  3074825طرح گلخانه به مبلغ  115وتصویب 

 میلیون ریال. 1242680

   قانون اصالح الحاقی 35 تبصره  ) موضوع تنفیذ حکم96قانون بودجه سال  16تبصره   "و"بند پیگیری مصوبه 

 کی سقف تا تسهیالت سود وبخشودگی بدهکاران معوق های بدهی تکلیف تعیین راستای ( در 96 سال بودجه

ت جهاد کشاورزی و به معاون محترم برنامه ریزی و اقتصادی وزار ریال و ارائه گزارش مستمر عملکرد  میلیارد

فقره از بدهکاری های معوق  با سر جمع مبلغ   61184کارگروه رفع موانع استان که در این خصوص تا کنون  

میلیارد ریال  توسط بانک های عامل تعیین  687/3168میلیارد ریال و سود امهال   103/5281تسهیالت  

 تکلیف گردیده است.

  طرح در زیر بخش های صنایع کشاورزی،دام و  34سرمایه گذاری به تعدادتدوین فرمت و اطالعات فرصت های

طیور و شیالت  و تنظیم بازار جهت ارائه به متقاضیان سرمایه گذاری در استان و پیگیری ، تهیه و تدوین کتابچه 

ر جذب سرمایه گذاری  و هماهنگی  با واحدهای مربوطه و جمع بندی فرمهای خالصه پروژه و ارسال آن به دفت

   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 جهت 
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میلیون  241700طرح به مبلغ   23میلیون ریال و تعداد   129500طرح به مبلغ   8معرفی به بانک سینا به تعداد 

 ریال به بانک پارسیان 

  قانون برنامه    33مذاکره با بانکهای عامل با توجه به بند خ  ماده  97پیگیری امهال تسهیالت سر رسید سال

میلیون   1081562فقره تسهیالت با سر جمع  61198خصوص  تعداد  پنج ساله ششم توسعه کشور که در این

میلیون ریال) بانک کشاورزی(  پیش بینی که مراتب از طریق مدیر کل محترم   962259ریال با سود امهال 

 مدیریت بحران استانداری فارس و بانک های عامل در حال پیگیری می باشد.

 7رونق تولید بر اساس دستور العمل نظارت بر  طرح ها به تعداد   پیگیری برای بازدید و نظارت بر طرح های 

طرح که از تسهیالت رونق تولید استفاده نموده اند توسط کار گروه استانی و یا شهرستانی بازدید شد، این 

 (طرحها در زمینه های دام و طیور،  صنایع کشاورزی، تولیدات گیاهی ) گلخانه ها ،شرکت های توزیع بذر مادری

 و شیالت می باشد.  
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 مدیریت برنامه و بودجه : 

 : پیگیری اعتبارات هزینه ای سازمان 

نسبت به جذب بخش  "و"عالوه بر تامین حقوق و مزایا وبیمه پرسنل سازمان از محل بند  1397درسال 

 سایر در اعتبارات هزینه ای در قالب جدول ذیل اقدام نموده است.
 الیر ونیلیارقام به م                                                                                                              

 تخصیص مصوب منبع سال

96 

 851323 851323 "و"بند 
 290064 290064 سایر

 114592 114592 بازنشستگان
 1255979 1255979 جمع

97 

 906512 906512 "و"بند 
 299500 299500 سایر

 134251 134251 بازنشستگان
 1340263 1340263 جمع

 : پیگیری اعتبارات تملکي سازمان 

 درصد تخصیص تخصیص مصوب منبع سال
 35.75 450168 1259051 اعتبارات تملکی استانی 97
 37.96 590334 1555117 اعتبارات تملکی استانی 96

  ملي:پیگیری اعتبارات هزینه ای 

هزینه ای ملی از وزارت متبوع به سازمان اختصاص میلیارد ریال اعتبار در قالب  77نزدیک به  97در سال 

 یافته که بصورت صد در صد به هزینه گرفته شده است.

 درصد تخصیص تخصیص مصوب منبع سال
 100 76806 76806 اعتبارات هزینه ای ملی 97
 100 189440 189440 اعتبارات هزینه ای ملی 96

  پیگیری اعتبارات تملکي ملي:

 1774بالغ بر 1397تامین اعتبار در سازمان اعتبارات تملکی ملی بوده است که در سال از دیگر منابع 

 درصدی به استان ابالغ  ودر پروژه های مربوطه به هزینه گرفته شده است 60میلیارد ریال با تخصیص 

 درصد تخصیص تخصیص مصوب منبع سال
 60 1064341 1774784 اعتبارات تملکی ملی 97
 42.41 1773623 4181743 تملکی ملیاعتبارات  96

 

میلیارد ریال از اعتبارات استانی)محلهای مختلف( استان به سازمان جهاد 1259بالغ بر  1397در سال 

 هزینه شده است.درصد از آن اختصاص و در قالب پروژه های مختلف  35کشاورزی تعلق گرفته که بیش از 
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 :وسالمت غذا ستیز طیمحدفتر

پیش بینی شده ، توسط  1404تکلیف تامین امنیت غذایی به لحاظ کیفی در بخش کشاورزی که در افق     

این دفتر هماهنگ می شود، به طوری که با تعریف مسیرهای خاص در روند تولیدات گیاهی و دامی، 

لید واهداف تولید محصول سالم و بعضا ارگانیک محقق گردد، ضمن اینکه توجه به سالمت محیط های ت

 کشاورزی )به لحاظ مصرف کود ، سم و ....( بطور همه جانبه در دستور کار این دفتر است. 

 97در سال  وسالمت غذا ستیز طیدفترمح عملکردیآمار اطالعات و 

 97مجموع 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:

 97های دفتر محیط زیست و سالمت غذا در سال برنامه 

دار سازمانی با توجه )محصوالت منتخب و اولویت تهیه چارت اجرایی چرخه تولید و پایش محصول سالم (1

ای، گوجه فرنگی ای، خیار بوتهمحصول سیب زمینی، پیاز، خیار گلخانه 8به مصرف تازه خوری شامل 

 .باشند( ای، سیب درختی، پرتقال میای، گوجه فرنگی بوتهگلخانه

مدیریتهای مطالعه و بررسی در خصوص ایجاد زنجیره تولید و بررسی تعامالت بخش خصوصی با  (2

و دستگاههای دولتی مرتبط با سازمان جهاد کشاورزی فارس و استفاده از ظرفیت بخش  تخصصی سازمان

شرکت های  گیری عملیات اجرایی تولید محصول سبز از جمله شرکت بازرسی وخصوصی در شکل

 خصوصی و  انجمن کلینیک های گیاه پزشکی استان فارس.

 (رویج وآموزشت ،ری حوزه تدوینذاگ هدفمنظور)به  کل استاندارد دستگاههایی مانند اداره تعامل با (3

تعیین اولویت ها، خط مشی های ، تدوین، ترویج و آموزش یتبیین راهبردها ، )احصا و تدوین استاندارد(

 مشارکتو  سیاست گذاری جهت مشارکت فعاالنه در تدوین استانداردها، اجرایی تدوین،ترویج و آموزش

ت محصوالدر مشارکت در پایش سموم و نیترات شکی )به منظور (، دانشگاه علوم پزدر جلسات مشورتی
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 MABNA)مشارکت در سامانه مبنا )، (FSMS) امنیت مواد غذایی مشارکت در جلسات، خام کشاورزی

، سازمان میادین و جشنواره تعهد و مسئولیت اجتماعی سالمت(و همکاری با مجمع ملی سالمت ، 

تفاهم نامه با زنجیره تولید و شرکت های ، غرفه، واگذاری مویرگی فروشگاه هایشهرداری)به منظور ایجاد 

 (خصوصی در توزیع محصوالت گواهی شده  و...

 راه اندازی سامانه ملی صدور گواهی سالمت جهت محصوالت خام کشاورزی (4

 97عملکرد دفتر محیط زیست و سالمت غذا در سال 

ها و مراکز خدمات با انتخاب مستقیم اندبیر طرح تولید محصول سالم در همه شهرست 30انتخاب  (1

 ها تحت عنوان سفیران سالمت.مدیران شهرستان

اقدام مشترک پایش محصوالت کشاورزی از نظر نیترات، سموم و فلزات سنگین با دانشگاه علوم  (2

 .نمونه به آزمایشگاه غذا و دارو 273ارسال 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 نمایشگاه  2018هزار هکتار و اخذ گواهی محصوالت ارگانیک در سطح 

 آلمان.

 سالمت غذا.ت و امنی پایش سموم و کمیته( 2سازمانی)و برون  کمیته( 1سازمانی) یل کمیته فنی درونتشک (4

 .ی گیاهپزشکی به منظور افزایش ظرفیت امنیت مواد غذاییکلینیک ها واحد 95 ساماندهی (5

 .((ICMمورد گواهی تولید محصول سالم  152صدور  (6

محصول با مصرف  8جلد کتاب با عناوین راهبرد جامع تولید محصول گواهی شده)سبز( در  3تالیف  (7

دادن آن در اولویتهای برنامه سازمان و نیز دستورالعمل اجرایی  تازه خوری  و تهیه گانت چارت و قرار

 . ICMتولید محصول گواهی شده)سبز( با اخذ گواهی 
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در مورد استانداردسازی، تولید محصول سالم و مدیریت  مورد کالس و کارگاه آموزشی 27 برگزاری (8

 .در مرکز تحقیقات و مدیریت و مراکزجهاد کشاورزی شهرستان های مختلف پسماند 

 .درصد 98کاهش آتش 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

 .خصوصیسخت افزاری از سازمان میادین و واگذاری به بخش 

مشارکت ، مورد نیاز استاندارد در بخش کشاورزی و ارسال آن به اداره کل استاندارد 140احصاء بالغ بر  (11

موضوعات مختلف کشاورزی از جمله کود، سم،  درمورد استاندارد  30و عضویت در تدوین و تجدید نظر

  بسته بندی و لیبلینگ و...

   .ذاشاخص ارزیابی محیط زیست و سالمت غ 148 تهیه (12

 .دستورالعمل مدیریت پسماندهای زراعی، باغی و دامی 3احصاء و ابالغ  (13

با اداره  مهارلو و کافتر ،برنامه جامع احیای تاالبهای فارس)بختگان و پریشان( 4همکاری در تدوین  (14

 کل حفاظت 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  2مشارکت فعال در  (16

 دستگاهها

 97دفتر محیط زیست و سالمت غذا در سال توفیقات 

تولید محصول گواهی شده)سبز( و دستورالعمل اجرایی  جلد کتاب با عناوین راهبرد جامع 3تالیف  .1

 . ICMتولید محصول گواهی شده)سبز( با اخذ گواهی 

 .ی گیاهپزشکی به منظور افزایش ظرفیت امنیت مواد غذاییکلینیک ها واحد 95 ساماندهی .2
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 .( (ICMمورد گواهی تولید محصول سالم  152صدور  .3

 محصوالت گواهی شده ) شرکت پیکا (پیگیری راه اندازی هلدینگ زنجیره ارزش  .4

 تدوین استاندارد ملی پیش بینی میزان دریافت باقیمانده آفتکش ها از طریق رژیم غذایی .5

 نفر از طریق برگزاری آزمون تخصصی  68انتخاب و گزینش مدیران کنترل کیفیت به تعداد  .6

 از سطح مزارعاجرای گام نخست در زمینه مدیریت ضایعات کشاورزی و جمع آوری پالستیک  .7

 اقدامات موثر در زمینه کنترل و مدیریت پساب فاضالب شهری و صنعتی در حوزه کشاورزی  .8

 اجرای گام نخست در طرح اطلس فاضالب استان با همکاری مرکز تحقیقات کشاورزی .9
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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  97اقدامات 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
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 97تحول اداری در سال  دفتر عملکردیآمار اطالعات و 

در راستای تحقق برنامه های عملیاتی در زمینه های استقرار  97گروه نوسازی و تحول اداری در سال 

نظام و الگوی تعالی سازمانی،پیاده سازی نظامهای مدیریتی ،اجرای آموزش ضمن خدمت کارکنان ، 

ح رایندها، اصالانتصاب و انتخاب مدیران ، پدافند غیرعامل، نظام پیشنهادات، ساختار سازمانی، اصالح ف

نظام اداری، نظام آراستگی ، صیانت از حقوق شهروندی و واگذاری تصدی ها به بخش غیر دولتی اقداماتی 

 را انجام داده است که مهمترین اقدامات شاخص عبارتند از: 

لف :آموزش ضمن خدمتا  

 نفرساعت تعدادمخاطبین تعداددوره نوع دوره

 75535 4311 122 اختصاصی کارکنان

 89189 8376 27 مشترک اداری وعمومی

 17868 1360 27 مدیران پهنه

 64452 2201 10 آموزش عقیدتی

 247044 16248 186 جمع

97روش برگزاری دوره های اموزشي سال   

 

 تعداد روش برگزاری دوره

 61 نظارتی

 86 اجرایی

 25 الکترونیکی

 14 غیرحضوری

 186 جمع
 

 

 



   1397آمار نامه  بخش کشاورزی استان فارس درسال   -------------------------- 

125 

 

97نحوه ی برگزاری دوره سال وضعیت دوره به تفکیک    

 

 تعداد نحوه برگزاری دوره

 101 استانی

 6 ملی

 34 خارج از استان

 8 مرکز پژوهش  سازمان مدیریت

 27 مدیران پهنه

 10 آموزش عقیدتی

 186 جمع
 

 

97تعداد دوره های آموزشي  به تفکیک واحدهای اداری  درسال   

 تعداد دوره های برگزارشده نام واحد
 36 معاونت بهبود تولیدات گیاهی
 12 معاونت بهبود تولیدات دامی

 9 معاونت برنامه ریزی
 22 معاونت توسعه مدیریت

 13 مدیریت ترویج
 7 اموراراضی

 4 شیالت
 9 آب وخاک

 3 صنایع
 3 بازرسی

 4 حوزه ریاست وامورشهرستانها
 3 حقوقی

 1 روابط عمومی
 1 دفترفناوریهای نوین

مدیرانویژه   6 
 8 کلیه مدیریتها وعمومی

 11 حوزه نمایندگی ولی فقیه
 1 حراست
 3 گزینش

 1 مدیریت توسعه بازرگانی
 1 دفترمحیط زیست

 28 مدیران پهنه 
 186 جمع
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گزارش تعالي سازماني :-ب  

ارهای معی مدل تعالی ؛ ساختار مدیریتی است که با تکیه براصول و مفاهیم اساسی و توجه داشتن به     

 اصلی مدیریت کیفیت فراگیر و سیستم خودارزیابی موجبات پیشرفت و بهسازی سازمان را فراهم می

 اییابزاری جهت سنجش میزان  استقرار سیستمها در سازمان و خودارزیابی و راهنم نیو همچن کند

 کند . است که مسیر فعالیت مدیران را برای بهبود عملکرد شناسایی و تعیین می

 ارش استقرارمدل  تعالي سازماني        گز

 

سازمان جهاد کشاورزی استان فارس پس از طی مراحل ارزیابی توسط ارزیابان مرکز تعالی سازمانی و 

بررسی مستندات ارسالی در کمیته علمی و صحه گذاری در کمیته داوری موفق به دریافت تقدیر نامه دو 

 گردد. 97نامه سه ستاره در سال و تقدیر  96ستاره جایزه تعالی در سال 

دستیابی به این موفقیت مرهون بستر سازی ،برنامه ریزی های جامع ،سازماندهی مناسب منابع و توانمند 

 سازی سرمایه انسانی در چارچوبی عملی بنام الگوی تعالی سازمانی می باشد.

مان را در برخورداری از نگرش ویژگی بارز مدل تعالی سازمانی نتیجه گرایی آن بوده است و اینکه ساز

سیستمی و جامع بمنظور بکارگیری اثر بخش منابع و قابلیت های خود و همچنین شناسایی نقاط قوت و 

 ضعف وفرصت های بهبود و در نتیجه تقویت همسویی تمام عوامل کمک می نماید.

 در این راستا اقدامات مهم ذیل انجام گرفت:

 در راستای تعیین مسیر حرکت بهبود نظام های مدیریتی  طراحی نقشه ی راه تعالی سازمان 

  تیم سازی بر اساس معیار های الگوی تعالی با هدف تسری مفاهیم الگوی تعالی 

  تدوین نقشه ی استراتژی سازمان و تعیین اهداف 

  طراحی نقشه ی فرآیندهای سازمان 

   ( پیاده سازی استاندارد مدیریت کیفیتiso9001-2015) 
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  سازی الزامات استاندارد بهداشت و ایمنی محیط کارپیادهOHSAS 

  14000پیاده سازی  استاندارد محیط زیست 

  26000پیاده سازی استاندارد های مسئولیت های اجتماعی  

   27000پیاده سازی امنیت اطالعات ISMS 

  شناسایی سبد خدمات و بخش بندی مشتریان سازمان 

  تدوین منشور اخالقی کارکنان 

 ن منشور اخالقی بهره برداران تدوی 

  طراحی نقشه ی راه منابع انسانی 

  تدوین سند مدیریت ریسک سازمان 

  تدوین سند مدیریت فرآیندهای سازمان 

 انجام نظر سنجی های وسیع از ذینفعان کلیدی ،کارکنان ،بهره برداران و پیمانکاران 

  برگزاری همایش های تعالی سازمانی 

  درجه  360ارزیابی مدیران شهرستان بر اساس مدل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



   1397آمار نامه  بخش کشاورزی استان فارس درسال   -------------------------- 

128 

 

گزارش اقدامات  واگذاری تصدی ها-ج  

 

 عنوان تعداد

 واگذاری فعالیت های خرید خدمت  در ستاد و شهرستانها             206

97سازمان در سال  یثبت شده در اداره امور حقوق یها  یتصد یواگذار یقراردادها 123  

10 
و  97تهیه مستندات محور واگذاری واحدهای عملیاتی در ارزیابی عملکرد شاخص های عمومی سال 

 بارگذاری در سامانه 

 تشکیل جلسات کمیته ساختار جهت واگذاری اماکن و تاسیسات و فعالیت های تصدی گری  10

 اخذ مجوز باشگاه ورزشی سازمان از مرکز نوسازی و تحول اداری وزارتخانه 2

1 
تهیه مستندات تعامل و حمایت و توانمند سازی بخش غیر دولتی و بارگذاری در سامانه ارزیابی  

 عملکرد)گزارش اقدامات  انجام شده (

1 
ارسال شیوه نامه جامع واگذاری تصدی ها و تعرفه های خدمات قابل واگذاری به مدیریت جهاد کشاورزی 

 شهرستانها

 برگزاری جلسات  واگذاری طرح های تملک دارایی و سرمایه ای نیمه تمام به خیرین و بخش خصوصی   3

 تهیه و ارسال گزارش ناظر بر واگذاری های اماکن وتاسیسات معاونت بهبود تولیدات دامی 1

1 
های زیر تشکیل جلسه با سازمان نظام مهندسی و اتحادیه تعاونی های تولید در جهت حمایت از تشکل 

 بخش و انجام تصدی های قابل واگذاری توسط بخش غیر دولتی

 

گزارش اقدامات صیانت از حقوق شهروندان در نظام اداری-د  

ایجاد و استقرار محیط ،امکانات و تسهیالت مناسب اداری و رعایت حرمت مراجعین به هنگام ورود و  -1

 حقوق شهروندی ( 3خروج در راستای رفتار محترمانه و اسالمی )موضوع ماده 

قابل دسترس بودن بخشنامه ها ،دستورالعمل ها و فرم های مورد نیاز در پورتال سازمان در راستای  -2

 حقوق شهروندی ( 4اعمال بی طرفانه قوانین و مقررات )موضوع ماده 

تجمیع فرایند های اداری مربوط به هر خدمت در یک مکان ،نصب تابلو های راهنمای طبقات و ورودی  -3

 ازمان در راستای دسترسی آسان و سریع مراجعین به خدمات اداری س

 نفر فراگیر به شرح جدول پیوست  2715دوره آموزشی با  9برگزاری  -4

پرسشنامه طرح  190همکاری با معاونت آمار و اطالعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی جهت تکمیل  -5

 شهرستان  9ایی در سنجش میزان رضایتمندی مردم از عملکرد دستگاه های اجر
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 تهیه و ارسال نتایج سه ماهه سازمان و ارسال به استانداری در راستای طرح تکریم ارباب رجوع  -6

 خریداری و نصب دو عدد صندوق جدید  پیشنهادات و انتقادات  -7

 ایجاد بستر مناسب جهت خدمات دهی به اشخاص توانخواه و معلولین و جانبازان  -8

97تقا سالمت اداری سال دوره های تخلفات اداری وار  
مدت  تاریخ اجرا سطح دوره نحوه اجرا واحدبرگزار کننده عنوان دوره آموزشي

 دوره

تعداد 

 فراگیر

25/6/97 کارشناسان ومدیران الکترونیکی نوسازی وتحول اداری آشنایی با مبانی حقوق شهروندی درنظام اداری  6 1176 

15/10/97 کارشناسان ومدیران الکترونیکی نوسازی وتحول اداری منشورحقوق شهروندی  6 639 

22/12/97 کارشناسان ومدیران الکترونیکی نوسازی وتحول اداری حقوق شهروندی درنظام اداری  6 590 

نوسازی وتحول اداری  نظام رسیدگی به تخلفات اداری

 وهیئت بدوی

22/2/97 کارشناسان نظارتی  12 60 

نوسازی وتحول اداری  نظام رسیدگی به تخلفات اداری

 وهیئت بدوی

16/7/97 کارشناسان نظارتی  12 79 

آشنایی با نظام رسیدگی به تخلفات اداری 

 ونحوه رسیدگی وانشا رای

نوسازی وتحول اداری 

 وهیئت بدوی

1/8/97 مدیران نظارتی  6 32 

آشنایی با نظام رسیدگی به تخلفات اداری 

 ونحوه رسیدگی وانشا رای

اداری نوسازی وتحول 

 وهیئت بدوی

کارکنان امور منابع انسانی  نظارتی

 وکارگزینی

19/9/97  6 50 

20/9/97 کارشناسان غیرحضوری مدیریت بازرسی آشنایی با نحوه بازرسی دردستگاههای اجرایی  18 49 

26/4/97 کارشناسان اجرایی مدیریت بازرسی آشنایی بااصول وروشهای بازرسی اداری  18 40 

 2715  --- ---  --- جمع

 
 

گزارش  اقدامات ارزیابي  عملکرد شاخص های عمومي :-ه  

تیم  ویژه تهیه مستندات تشکیل و بارگزاری مدارک و مستندات شاخص های عمومی ارزیابی عملکرد 

با همکاری معاونت برنامه ریزی مدیریت ها و ادارات ذیربط از جمله مدیریت امور اداری،  1396سررال 

صات  مدیریت امور  شتیبانی، اداره امور پیمانها و مناق مالی، مدیریت ارزیابی عملکرد،  مدیریت رفاه و پ

 و اداره آموزش عقیدتی به مدت دو ماه اقدام به  بارگزاری مستندات در سامانه تسما کردند   .
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مدیران (ی )انتخاب و انتصاب ساالر ستهیشااقدامات صورت گرفته در راستای استقرار نظام  -و  

 

 تعداد عنوان اقدام

 1 افتتاح پردیس کانون ارزیابی و توسعه مدیران استان فارس

 در طول سال  اطالع رسانی دستورالعمل ها و بخشنامه های مرتبط 

 9 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

 42 ارزیابی نامزدهای تصدی پست های مدیریتی در پردیس کانون 

 20 ارزیابی نامزدهای تصدی پست های مدیریتی در پردیس کانون )ادارات تابعه سازمان(

 9 اعزام نامزد های پست های مدیریتی به کانون ارزیابی 

 

پرونده کارکنان که   45جلسه و بررسی تعداد   13:تشکیل تعداد 97تشکیل کمیته مدیران در سال 

 .پرونده مورد تایید قرارگرفت  45تعداد 
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پیاده سازی مدیریت فرآیندها -ز  

استقرار مدیریت فرآیندها با هدف شناسایی ورودی ها،خروجی ها،فعالیت های اصلی و  رویکرد   

ضروری مربوط به خدمات سازمان در راستای تحقق استراتژی ها و ماموریت سازمان صورت گرفته 

 ذیل جهت استقرار رویکرد مذکور صورت گرفته است .است .در این راستا اقدامات 

 

 تعداد عنوان

 1 و پشتیبانی ( تهیه نقشه فرآیند های سازمان و تعیین سطوح فرآیندی )مدیریتی،عملیاتی

 35 دسته بندی  فرآیندهای سازمان بر اساس سطوح فرآیندی 

 35 تدوین و بازنگری شناسنامه فرآیندهای سازمان ) سطح یک(

 1 شناسایی و طبقه بندی سبد خدمات سازمان 

 35 تدوین شاخصهای اندازه گیری فرآیندها ) سطح یک (

 35 تدوین نظام ارتباطات بین فرآیندها )جدول از به (

 35 (FMEAشناسایی ریسک های فرآیندی بر اساس جدول ارزیابی ریسک )

 2 ها همکاری در اجرای پایش و بررسی فرایند صدور مجوز گلخانه

 

 

  ISO 9001-2015 پیاده سازی استاندارد مدیریت کیفیت -ح  

اجرای نظام برنامه ریزی ،ساماندهی ،هدایت و کنترل سازمانی با مد نظر قراردادن رویکرد نظامند 

کیفیت مبتنی بر استاندارد های روز جهانی یکی از اهداف بهبود نظام مدیریت سازمان می باشد.چرا 

استاندارد این است که عالوه بر حفظ سطح کیفیت خدمات و محصوالت هدایت به سمت که هدف این 

 بهبود و پیشرفت مستمر می باشد.
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 اهم اقدامات انجام شده در راستای استقرار استاندارد مدیریت کیفیت :

 تعداد نوع اقدام

رابط( 37جلسه)9 آموزش رابطین سیستم مدیریت کیفیت  

مستندات درون برون سازمانیشناسائی مدارک و   1029 

 190 تدوین روش های اجرائی ،دستورالعمل ها و درون سازمانی

واحد 37 تعیین روش کدگذاری واحدهای سازمانی جهت ردیابی مدارک  

نفر 11 تربیت  ممیز داخلی سازمان  

 

گزارش اصالح نظام اداری:-ط  

 

 تعداد عنوان

 4 تشکیل کارگروه راهبردی توسعه مدیریت

 10 تشکیل کمیته ساختار و هوشمند سازی اداری

 21 تشکیل کمیته سرمایه انسانی

 12 کمیته مدیریت عملکرد

 12 کمیته سالمت نظام اداری و صیانت از حقوق مردم 

 

گزارش پدافند غیرعامل : -ی  

 مقاله (9ارسال و چاپ آگاهی دهنده به کارکنان در خبر نامه پرتو امید و وب سایت سازمان )  -1

 برنامه ریزی  اجرای سمینارهای آموزشی آتش نشانی و هالل احمر  -2

 تهیه گزارش کانون های بحران زا سازمان  -3

 قانون تقسیمات کشوری  14ابالغ ماده  -4
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ساله  5قانون برنامه  109و  106قانون احکام دائمی بند ب ماده  58ابالغ آیین نامه اجرائی ماده  -5

 ششم 

 ابالغ دستور العمل استفاده از آزمایشگاه های کنترل کیفیت مصالح استاندارد  -6

 مصوبه واجرائی شدن کلیه مصوبات  18جلسه کارگروه با تعداد  6تشکیل  -7

جلسه کمیته پدافند سازمان در خصوص سند راهبردی ذخایر ژنتیکی ونقاط بحران  2تشکیل  -8

 زاو اجرای مصوبات مربوطه 

 تشکیل جلسه فوق العاده در خصوص بازدید و بررسی سموم تاریخ مصرف گذشته  -9

طرح  ، طرح جلوگیری از نشر بیماریهای زغالی و سوسک چوب خوار و آفت تشی  5تصویب  -10

منابع طبیعی ، طرح دوربین های مداربسته هواشناسی ، طرح پله های اضطراری ساختمان مرکزی 

، طرح امحاء سموم تاریخ مصرف گذشته ،طرح مشترک بین سازمان سازمان جهاد کشاورزی فارس 

جهاد کشاورزی و اداره کل دامپزشکی استان در خصوص جانمائی مناطق قرنطینه ای در سراسر 

 استان و ارسال آنها به اداره کل پدافند استانداری جهت طرح در شورای پدافند و تامین اعتبار 

 یتهای آزمایشگاهی جهت سازمان پدافند غیر عامل تهران جمع آوری و تکمیل اطالعات ظرف-11

 اقدامات هفته پدافند جهت اطالع رسانی به عموم مردم از قبیل :-12

الف ( پخش فرمایشات مقام معظم رهبری از طریق اتوماسیون اداری و تابلو روان سردرب 

  2و  1ساختمانهای 

 شهری نصب شده در مقابل سازمان  ب( پخش متون سخنرانی مقام معظم رهبری از تلویزیون

 ج( درج شعارهای پدافند برروی فیش های حقوق شاغلین و بازنشستگان 

 د( ایجاد بخشی در وب سایت سازمان وارائه مقاالتی در نشریه پرتو امید 

 ه( پخش کلیپ های پدافند در خالل جلسات مربوطه  
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مل از مرکز آموزش و تحقیقات منابع طبیعی و( برنامه ریزی بازدید معاوننی سازمان پدافند غیر عا

با هدف اخذ مجوز اجرای دوره های آموزشی پدافند غیر عامل منطقه جنوب کشور در مرکز 

 آموزش جهادکشاورزی فارس 

 

اعتبارات تملک دارئی سرمایه ای جهت اداره کل  %1تهیه و ارسال گزارش ولیست هزینه های  -13

 پدافند غیر عامل 

 سال بانک اطالعاتی پرسنل فعال در حوزه پدافند غیر عامل استان جهت وزارتخانه تهیه و ار-14

 تهیه گزارش اطالعات ظرفیتهای تشخیص آزمایشگاهی جهت وزارتخانه  -15

 تهیه گزارش مولدهای اضطراری سازمان  و درخواست تامین اعتبار -16

سازمان در راستای حفظ و حراست از منابع انسانی و زیر  OHSASراه اندازی تیم مانور و -17

 ساختهای سازمان 

 برگزاری اجرای مانور در سیلو اکبر آباد و مقابله با آتش سوزی در ساختمان شماره یک سازمان -18

انبار سم تاریخ مصرف گذشته  -2مجتمع صنعتی و پروتئینی شام شام -1بازدید از  1397طی سال 

شرکت آرتا تجارت )  -6بازدید از قطار شهری  -5صنایع شیمیائی  -4ن نباتی کارخانه روغ -3

 مرکز آموزش و تحقیقات و منابع طبیعی- 7ماکارونی ( 

نفر کارشناسان و بهره برداران در  42430دوره آموزشی در حوزه پدافند با شرکت  339اجرای -19

 سطح مدیریت ترویج استان 

 نفر از کارکنان در حوزه فعالیت مدیریت ترویج استان  105مقاله و نشریه توسط  45چاپ بیش از -20

نفر از کارشناسان و بهره برداران  13587کارگاه آموزشی با شرکت تقریبی  530اجرا و شرکت در 

 در سطح مدیریت ترویج استان 
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 عاملرزمایش مختلف در سطح استان در حوزه پدافند غیر  4اجرای -21

نفر در سطح مدیریت  7238همایش در هفته پدافند با شرکت تقریبی  31اجرا و شرکت در -22

 ترویج استان 

 پروژه  18افتتاح -23

نفر  6010دوره آموزشی توسط بخش آموزش ضمن خدمت کارکنان با شرکت تقریبی  66اجرای -24

 ساعت زمان آموزشی 961و 

:نانکارک یها شنهادینظام پ یاجراگزارش -ک  

 97گزارش فعالیت نظام پیشنهادها )براساس آمار دبیرخانه های مستقل ( سال                          

 

 97سال شرح
 1950 تعداد پیشنهادهای ارائه شده

 1886 تعداد پیشنهادهای بررسی شده

 729 تعداد پیشنهادهای تصویب شده

 380 تعداد پیشنهادهای مهارتی و تخصصی

 300 پیشنهادهای اجراء شدهتعداد 

 709 تعداد پیشنهادهای گروهی

 1056 تعداد همکاران پیشنهاد دهنده

 178 تعداد جلسات برگزار شده
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 سازمان جهاد کشاورزی استان فارس 1397ماهه نظام پیشنهادهای سال  12عملکرد   

 

 تعداد عنوان
 85 ماهه نظام 3جمع آوری گزارش عملکرد 

 30 تهیه بانک اطالعات اعضاء تیم نظام 

 113 بررسی و دسته بندی پیشنهادهای رسیده استان و مکاتبات مختلف در همین راستا

 45 جمع آوری پیشنهادها ی مصوب و تجزیه و تحلیل آنها

 70 دریافت مکاتبات در خصوص صورتجلسات توسط دبیران

 8 دریافت بذرها از مدیریتها

 4 بررسی آیین نامه اجرائی نظام 

 5 بررسی پیش قرارداد نظام

 4 مکاتبه و تشکیل جلسه برای انعقاد قرارداد نظام

 2 مکاتبه جهت اجرای قرارداد 

 

 ( s5) ينظام آراستگ یاجراگزارش -ل

 اقدامات الزم در جهت آراستگی  مشهود و نامشهود یها ییاز دارا یبهره ور شیدر جهت افزا

 مجموعه سازمان به شرح زیر انجام گرفته است.

  برگزاری  جلسات توجیهی طبق برنامه زمانبندی با مدیریت و رابطین نظم آراستگی  کلیه واحدهای

 سازمانی 

  تعیین و شناسایی  اقالم مازاد شناسایی 

  برگزاری جلسه توجیهی جهت مدیران شهرستان ها و ابالغ دستورالعمل های آراستگی  

 5برگزاری مرحله اول  کالس آموزشی ممیزی s    جهت رابطین منتخب ستادی و شهرستانی 

  روش اجرایی و جدول تفکیک مسئولیت ها ی روش های اجرایی مرتبط با نظام  22تهیه و تدوین

  s4آراستگی جهت اجرای 

  ابالغ روش های اجرایی به کلیه واحدهای ستادی و شهرستانی 

  برگزاری جلسه های  رابطین نظام آراستگی ستادی 

  حفظ نباتات و مدیریت  2و  1بازدید و ممیزی دوره ای کلیه واحدهای سازمانی )ساختمان شماره،

 شیالت نیمه دوم اسفند
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 لیست اقالم مازاد شناسایي شده: 58شماره جدول 

 

واحدنام   اقالم مازاد 

میز تحریر 

 و کامپیوتر

 میز پذیرایی و گل میز کمد فایل سخت افزار صندلی

 اسکنر پرینتر مانیتور کیس

 1  1     7  اداره امور ایثارگران

      1  2  اداره مناقصات

        1  اداره امور حقوقی

        5  معاونت تولیدات گیاهی

      2 3 11 2 مدیریت باغبانی

 1 1   1 1 1 5 2 اداره مکانیزاسیون

 2 2 3    3 10  مدیریت زراعت

        2  اداره آموزش عقیدتی

 3     3 1 7  اداره بازرسی

     1   7 2 معاونت برنامه ریزی

اداره آمار و فن آوری 

 اطالعات
 6   1  1 1 1 

        1  اداره مخاطرات

     1 1 1 6 1 مدیریت سرمایه گذاری

    1    1 1 مدیریت  برنامه و بردجه

اداره هماهنگی امور 

 شهرستانها و مجلس
2 5  1 1      

  2      9 1 مدیریت امور اداری

   1     5  تحول اداری

        5  مدیریت  امور مالی

 4  2  1 1 4 7 4 مدیریت  آب و خاک

 4 1   1 5 4 15 6 مدیریت ترویج

توسعه بازرگانیمدیریت    3        

 2 1   1  3 4 1 مدیریت صنایع غذایی

 1       4  مدیریت صدور پروانه ها

      2 2 10 3 مدیریت امور اراضی 

        2 8 دفتر فناوری های نوین 

 1       3 1 معاونت امور دام 

        4  مدیریت شیالت

        3  مدیریت حفظ نباتات
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شرح وظایف مدیریت امور اداری -  

مدیریت امور اداری به عنوان یکی از مدیریت های زیر شاخه معاونت توسعه مدیریت و 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 قوانین  -1

 رجوع .  و مقررات اداری، اجرای امورارزشیابی سالیانه کارکنان،آموزش کارکنان، تکریم ارباب

 ارزشیابی کارکنان                                                   -2

 جذب و استخدام نیروی مورد نیاز سازمان                         -3

 اجرای طرح طبقه بندی مشاغل کارکنان وتشکیل کمیته های مربوط  -4

 کاری و ماموریت پرسنلی ه پیگیری  اضاف-5

 ئله بندی، حق ازدواج و فوت کارکنان و افراد تحت تکفل آنان .پرداخت  عا -6

 .14بررسی سوابق خارج از سازمان کمیسیون ماده -7

 پیگیری نقل وانتقاالت و برگزاری کمیسیون مربوطه .-8

 برگزاری کمیسیون سرمایه انسانی جهت  بررسی  مشکالت .  -9

 جذب سربازان سازندگی .-10

 ه سازمان جهاد کشاورزیانتخاب کارمند نمون -11
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تهیه احکام افزایش حقوق، مزایا، ارتقای رتبه، ترفیع، انتقال، ماموریت، استخدام و تغییر - -12

 وضعیت استخدامی .

 .جذب و نگهداری نیروی انسانی نخبه و استعداد برتر در دستگاه های اجرایی -13

 .بدون حقوق (تهیه احکام مربوط به مرخصی ها )استحقاقی، استعالجی و  -14

هماهنگی الزم با دفتر آموزش کارکنان بمنظور برقراری آزمونهای استخدامی و آموزشهای  -15

 ضمن خدمت کارکنان.

 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

 ان تعیین تکیف نهایی و ثبت موارد در سیستم.غیاب تا زم

 (یصوقت، استفاده از مرخ صدوراحکام به استناد مجوز )ماموریت آموزشی تمام وقت، پاره-18

 صدورفرم تشویفات و برگزاری کمیته تشویقات سازمان.-19

 صدورانواع گواهی ضمانت بانکی وگواهی اشتغال -20

شاغل در شرف بازنشستگی جهت برقراری حقوق بررسی و پیگیری پرونده نیروهای  -21

 بازنشستگی .

بررسی و پیگیری خالء کسور همکاران شاغل در حقوق انتقال سوابق بین صندوق های – 22

 .بازنشستگی

پیگیری پرونده جانبازان دارای شرایط احراز جهت طرح در کمیسیون صندوق بازنشستگی  -23 

 کشوری و ارسال به تهران .

 ی حق اوالد و عائله مندی همکاران بازنشسته در طول سال .برقرار  -24

 پیگیری در حضوص بیمه تکمیلی همکاران بازنشسته و مستمری بگیران .-25
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 گزارش عملکرد مدیریت امور اداری

 تعداد/نفر شرح کار تعداد/نفر شرح کار

 6 کمک هزینه فوت 34 افزایش حقوق اوالد

 5 فوت 40 ارتقاء مدرک تحصیلی

 258 ارتقاء طبقه 4 انتقال

 149 ارتقاء رتبه 2102 اصالح حکم

 182 مقطع تحصیلی ایثارگران 1 اتمام ماموریت آزمایشی

 25 احکام لشکری 38 ماموریت

 38 ارتقاء رتبه عالی 81 مرخصی بدون حقوق

 15 حق اوالد قراردادی ها 5 کاهش حق اوالداناث

 84 حقوق سربازان 1 تعیین محل خدمت

 36 تمدیدماموریت 4 لغوحکم رسمی آزمایشی

 18 ارتقاء رتبه )خبره( 171 بازنشستگی

 308 افزایش حقوق )قراردادی( 210 انتصاب

 2288 97افزایش حقوق سال 126 تغییرمحل خدمت

 20 مرخصی استعالجی 18 حق اوالد)دانشجو(

     36 کمک هزینه ازدواج
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 97 آمار کل کارکنان   برحسب نوع استخدام، مدرک تحصیلي و به تفکیک جنس:59 شماره جدول

ت
دم

 خ
ل

مح
 

ت
سی

جن
 

 معین-قراردادکارمشخص  انواع کارگری )شرکتی سابق( پیمانی -آزمایشی  رسمی

جمع 

 کل
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یپ
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ک

 

لم
یپ

د
لم 

دیپ
ق 

فو
 

س
سان

لی
س 

سان
 لی

ق
فو

 

ی
تر

دک
لم 

یپ
زد

را
مت

ک
 

لم
یپ

د
لم 

دیپ
ق 

فو
 

س
سان

لی
س 

سان
 لی

ق
فو

 

ی
تر

دک
لم 

یپ
زد

را
مت

ک
 

لم
یپ

د
لم 

دیپ
ق 

فو
 

س
سان

لی
س 

سان
 لی

ق
فو

 

ی
تر

دک
لم 

یپ
زد

را
مت

ک
 

لم
یپ

د
لم 

دیپ
ق 

فو
 

س
سان
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 لی
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ی
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دک
 

ان
ست

دا
تا

س
 

 زن

0 6 6 30 26 0 0 5 5 26 11 0 1 0 0 0 0 0 0 4 1 14 12 1 148 

رد
م

 

10 26 18 131 138 2 16 15 8 23 18 0 23 13 2 2 0 0 6 9 4 15 14 1 494 

ع 
جم

 

10 32 24 161 164 2 16 20 13 49 29 0 24 13 2 2 0 0 6 13 5 29 26 2 642 

ان
ست

هر
ش

 

 زن

0 4 6 20 19 0 1 5 4 82 44 4 1 0 0 0 0 0 1 5 2 21 11 0 230 

رد
م

 

16 61 30 197 111 1 8 30 10 292 108 2 17 15 4 2 0 0 18 19 7 45 17 0 1010 

ع 
جم

 

16 65 36 217 130 1 9 35 14 374 152 6 18 15 4 2 0 0 19 24 9 66 28 0 1240 

ی
رز

او
ش

دک
ها

زج
راک

م
 

 زن

0 0 2 2 9 0 0 0 0 124 126 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 265 

رد
م

 

6 20 4 34 12 0 22 10 2 112 42 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 4 1 0 273 

ع 
جم

 

6 20 6 36 21 0 22 10 2 236 168 1 1 0 0 0 0 0 1 2 0 5 1 0 538 

 2420 2 55 100 14 39 26 0 0 4 6 28 43 7 349 659 29 65 47 3 315 414 66 117 32 جمع کل
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 :بازرگانيمدیریت توسعه 

 

به دنبال تصویب قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی در ورزات جهادکشاورزی، در حقیقت مدیریت      

( که به دنبال آن 91بازار محصوالت کشاورزی به وزارت متبوع محول گردید ) سال  –صفر تا صد تولید 

 ی منتقلفعالیت های حوزه بازرگانی محصوالت کشاورزی از وزارت صنعت ومعدن به وزارت جهاد کشاورز

گردید. توسعه صادرات محصوالت استان، ایجاد زمینه های فروش محصوالت تولیدی، تنظیم بازار فروش 

با نگاه به مصرف کننده و تولید کننده، تولیدهای صادراتی، یافتن بازارهای جدید و... از اموری است که 

بانک ها، وزارت صنعت، توسط این بخش پیگیری می شود. در این تعامل دستگاه هایی مثل گمرک، 

 ویژه تشکل های صادراتی و تولیدی دخیل می باشند.ه معدن وتجارت و ب

 :97بازرگاني در سال توسعه  تیریمد عملکردیآمار اطالعات و 

مجموع برنامه هایی که در قالب شاخصهای قابل ارزیابی در بخش مدیریت بازرگانی سازمان برای سال    

 مد نظر بوده است منجر به دستاوردهایی گردیده که اطالعات و آمار عملکرد در ذیل ارائه می شود: 97

  فقره گزارش از وضررعیت جاری قیمت، برنامه ریزی اقدامات، گزارش عملکرد، سررایر  100تهیه تعداد

ستان سات ا شاورزی و ارائه در جل صوالت و نهاده های ک ضوعات مرتبط  با تنظیم بازار مح ی و درون مو

 سازمانی.

  شاورزی صوالت ک سطوح مختلف بازار مح صوالت زراعی، باغی در  سامانه قیمت گیری از مح راهبری 

 در سطح شهرستانهای استان و پی گیری انجام اصالحات الزم .

 صادرات کاالهای بخش کشاورزی:

 های تحلیلی از وضعیت صادرات پایش مستمر وضعیت صادرات محصوالت کشاورزی و تهیه گزارش

محصوالت به تفکیک زیر بخش الزم به یادآوری است بر اساس آمار گمرکات استان فارس در سال 

درصد از این  70تن رسیده که بالغ بر 99486درصد کاهش  به  6میزان صادرات استان فارس با  1397
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صد کاهش نسبت به سال قبل به در 11میزان مربوط به بخش صنایع می باشد لیکن ارزش صادرات با 

 هزار دالر رسید.  138254

  درصد تلفیقی )بانک و  5/14پی گیری پرداخت تسهیالت سرمایه در گردش صادراتی با کارمزد

شاورزی به تعداد  سعه ملی( مناطق برخوردار با عاملیت بانک ک شخص حقوقی و  30صندوق تو

ضی به مبلغ   شکیل پرونده و تکمیل مدارک در  132500حقیقی متقا میلیون ریال که در حال ت

 بانک می باشند. 

  افزایش 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 افزایش 

سی این امر  سا شد که نتیجه ا سترده تر خواهد  ضور در بازارهای جهانی گ صت ح پیدا کند فر

 قتصاد کشور و استفاده از درآمدهای آن است.شکوفایی ا

97میزان صادرات محصوالت کشاورزی از گمرکات استان فارس در سال : 60جدول شماره  

 عنوان

 میزان صادرات
سهم صادرات بخش کشاورزی از کل 

 صادرات کاالهای غیر نفتی 

 ارزش )درصد( وزن )درصد( ارزشی)هزاردالر( وزنی)تن(

 67 28 138254 99486 کشاورزیصادرات بخش 

   205367 350857 صادرات کاالهای غیر نفتی 
 

 

97و  96مقایسه میزان صادرات محصوالت کشاورزی از گمرکات استان فارس در سالهای :61جدول شماره  

 درصد تغییرات 96سال 97سال

 ارزشی وزنی ارزشی)هزاردالر( وزنی)تن( ارزشی)هزاردالر( وزنی)تن(

99486 138254 105383 154906 6- 11-  
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  1396درصدی نسبت به سال 6از لحاظ وزنی با کاهش  1397صادرات بخش کشاورزی در سال 

هزار دالر به  154906درصرردی  از  11تن و از لحاظ ارزشرری با کاهش  99486تن به  105383از 

 . هزار دالر رسیده است 138254

  1397اسفند  تامیزان صادرات بخش کشاورزی از گمرکات استان فارس به تفکیک زیربخش : 62جدول شماره

 زیربخش کشاورزی
 سهم از کل صادرات بخش کشاورزی میزان صادرات

 ارزش )درصد( وزن )درصد( ارزشی )هزار دالر( وزنی ) تن(

 27 23  36،883  22،667 باغی

 0.4 3  597  2،763 دام وطیور

 1 2  1،966  1،514 زراعت

 3 1  3،851  503 شیالت

 69 72  94،957  72،039 صنایع

   138254 99486 جمع کل صادرات بخش کشاورزی

 

  از لحاظ وزنی به ترتیب میزان صررادرات بخش کشرراورزی اسررتان  بیشررتریندر این بازه زمانی

دام درصد، محصوالت 23درصد، محصوالت باغی با سهم  72صنایع با سهم  متعلق به زیربخش

سهم  و طیور صد 3با  سهم  ی،زارعیدر صد 2با  سهم  در شیالتی با  صوالت   1و در نهایت مح

شد. همچنین صد می با شی در ستان از لحاظ ارز شاورزی ا صادرات بخش ک شترین میزان  به  بی

درصررد،  27درصررد، محصرروالت باغی با سررهم  69صررنایع با سررهم  به زیربخش مربوط ترتیب

با  دام و طیور درصدو در نهایت محصوالت  1با سهم  ،زارعیدرصد 3با سهم  تشیالمحصوالت 

نسبت به  1397در سال  کلیه محصوالت بخش کشاورزیدرصد است. ارزش صادرات  4/0سهم 

 کاهشی بوده است.1396سال 
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  عراق با سهم 1396عمده کشورهای هدف صادراتی محصوالت بخش کشاورزی استان در سال ،

صد، ام 57 سهم در سهم  13ارات متحده عربی با  ستان با  صد، افغان سهم  7در صد، آلمان  با  در

 7درصد و سایر کشورها با سهمی معادل 2درصد، قطر  با سهم  4درصد، هند و کویت  با سهم 6

 درصدمی باشد.

  سال ستان فارس طی  شاورزی ا صادراتی بخش ک صوالت  عبارتند از: رب گوجه  97عمده مح

شی ستنی،  شک فرنگی، ب شیر خ شیر،  شیرین بیان، خرما، دوغ، آرد گندم، خامه،  صاره  ره و ع

 صنعتی ، ماهیان حلوا، خیار و خیار ترشی، انجیر خشک، پسته، گلوتن و ماست.
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مقایسه میزان صادرات محصوالت عمده از گمرکات استان فارس :63جدول شماره  

 

 شرح تعرفه زیربخش

 96صادرات سال  97سال صادرات 

درصد تغییرات 

 97صادرات سال 

 96نسبت به سال 

وزنی 

 )تن(

ارزشی )هزار 

 دالر(

وزنی 

 )تن(

ارزشی 

 )هزار دالر(
 وزنی 

ارزش

 ی 

 صنایع 

 21- 18- 45,073 32,036 35,627 26,275 رب گوجه فرنگی

 6- 6- 33,228 9,564 31,332 9,027 بستنی و شربت های یخ زده

 17- 18- 7,157 11,790 5,946 9,609 دوغ

 23- 23- 5,481 21,915 4,216 16,942 آرد گندم

 45- 45- 4,014 1,004 2,200 550 شیرخشک

 36- 56- 6,267 3,174 4,033 1,390 شیر و خامه

 38- 8- 1,932 999 1,207 917 گلوتن گندم

سایر خمیرهای غذایی پخته 

 نشده
2,416 2,147 379 332 538 547 

 12- 17- 1,621 532 1,419 440 انواع پنیر

 10- 9- 904 907 813 824 ماست

 باغی

 19- 3- 26,140 6,773 21,044 6,581 شیره و عصاره شیرین بیان

 32- 18- 98 25 67 20 ریشه شیرین بیان

 69 77 5,522 7,911 9,341 14,028 خرما

 49 146 1,705 97 2,532 239 پسته و مغز پسته

 1868 1269 95 56 1,878 766 انجیر تازه و خشک

 9 13- 361 21 395 18 باریجه

 37- 37- 199 80 125 50 صمغ عربی

 896 2492 10 1 103 30 بادام

 144 171 35 15 85 41 کشمش

 59 32 308 0.3 488 0.4 زعفران

 1518 740 4 8 58 69 کیوی

 21 264 124 123 150 448 انار
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مقایسه میزان صادرات محصوالت عمده از گمرکات استان فارس  :63جدول شماره ادامه  

 

 شرح تعرفه زیربخش

 96صادرات سال  97صادرات سال 

درصد تغییرات 

 97صادرات سال 

 96نسبت به سال 

 وزنی )تن(
ارزشی )هزار 

 دالر(
 وزنی )تن(

ارزشی 

 )هزار دالر(
 ارزشی  وزنی 

 زراعی

 15- 36- 1,827 1,246 1,545 794 خیار ترشیخیار و 

 82- 81- 265 564 48 107 گوجه فرنگی

 90- 93- 46 117 5 8 فلفل فرنگی

 99- 99- 46 122 0.3 1.5 کاهو

 99- 100- 39 128 0.3 0.6 گل کلم

 68- 76- 25 17 8 4 قارچ

 100- 99- 14 56 0.03 0.3 بادمجان

دام و 

 طیور

 79- 40 604 829 128 1,161 طیورخوراک دام و 

 51- 12 283 283 140 317 خوراک آبزیان

 69- 50 14 0.04 4 0.1 پرندگان

 شیالت
 273 273 640 81 2,384 301 ماهیان حلوا

 175 99 51 8 140 16 انواع میگو

 پایش نهاده ها:

 ای و جو دامیوارداتی با  پردازش اطالعات دریافتی از شرکتهای واردکننده کنجاله سویا، ذرت دانه

ریالی، جمع بندی نتایج ارزیابی میدانی توزیع محموله های ارسالی در سطح شهرستانهای  42000ارز 

 فقره گزارش. 49محموله طی   7017و ارسال نتایج ارزیابی تعداد  استان

 هزار  74 معرفی مرغداران ، دامداران، کارخانجات خوراک و تشکلهای دام و طیور جهت اخذ مقادیر

 تن جو دامی به شرکتهای وارد کننده. 5600هزار ذرت دانه ای و مقدار   27تن کنجاله سویا، میزان 

   .پی گیری برخورد قانونی با موارد تخلف احتمالی از طریق مراجع نظارتی ذیربط در سطح استان 



   1397آمار نامه  بخش کشاورزی استان فارس درسال   ------------------------- 

148 

 

 

 پایش قاچاق محصوالت کشاورزی

  با قاچاق دام زنده و بررسی دستورالعمل خرید، برگزاری جلسات متعدد کمیته پیشگیری و مقابله

قانون مبارزه با  18ماده  4دستورالعمل تبصره  2فروش، حمل و نگهداری دام زنده) موضوع ماده 

قاچاق( و هماهنگی با محوریت کمیسیون هماهنگی مبارزه با قاچاق استانداری و حضور تعزیرات 

ی. در این جلسات مقرر گردید هرگونه حمل و نقل حکومتی و نیروی انتظامی و مدیریت اموال تملیک

دام زنده و محصوالت دامی با نظارت و کنترل شبکه دامپزشکی و با همکاری معاونت امور دام این 

سازمان صورت گیرد. اداره کل دامپزشکی با اتخاذ تمهیدات الزم و با توجه به وظیفه تخصصی و 

نتظامی پیشگیری و مقابله با قاچاق دام را از طریق اختیارات الزم با هماهنگی مراجع قضایی و ا

 .استقرار پست های قرنطینه در مبادی ورودی و خروجی استان انجام می دهد

 های ها با همکاری مدیریتتشکیل کمیته پایش سموم و کودهای شیمیایی در شیراز و کلیه شهرستان

 یتی کشاورزی استان.توسعه بازرگانی و حفظ نباتات این سازمان و شرکت خدمات حما

  )نظارت و هماهنگی به منظور پایش و مقابله با قاچاق نهاده های کشاورزی)سموم و کودهای شیمیایی

 .که به طور مستمر از فروشگاه های سموم و کود بازدید و امور نظارت انجام می گردد

  سازمان صمت، اجرای چهار مانور مشترک مقابله با قاچاق سموم و کودهایشیمیایی با همکاری

 .سازمان تعزیرات حکومتی و اتحادیه فروشندگان سموم به نمایندگی اتاق اصناف استان

  انجام گشت های مشترک توسط اعضای کمیته ساماندهی سموم در استان و شهرستان ها که از

فروشگاه های کود و سم بازدید و موارد مشاهده شده را جهت طی مراحل قانونی پیگیری مینمایند. 

 .اکنون تعداد شش فقره پرونده قاچاق کود و سم در این رابطه تشکیل شده استت

  کلیه ترکیبات تقلبی قاچاق و غیر مجاز که وارد کشورمی گردد توسط این سازمان )معاونت تولیدات

گیاهی و مدیریت حفظ نباتات( به شهرستان ها اطالع رسانی می شود و کمیته ساماندهی سموم 
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ازدید از فروشگاه ها و شناسایی آنها، در صورت مشاهده تخلف، با تشکیل پرونده شهرستان نیز با ب

  نوع سم و کود قاچاق و تقلبی 18تعداد  1397به مراجع نظارتی اعالم مینمایند. از ابتدای سال 

 و اطالع رسانی گردید.  شناسایی

 الب گشت های مشترک با کمیته ساماندهی و پیشگیری از قاچاق گل، گیاه، بذر و نهال استان در ق

تعزیرات و نیروی انتظامی فعال و تعداد چهار عملیات گشت و بازدید از مراکزتوزیع گل ، گیاه ، بذر 

 انجام شده است  و نهال

  پی گیری امور مربوط به فعالیت سامانه جامع انبارها 

 توزیع کاالهای اساسي:

97توزیع میوه ایام پایاني سال    

تن (مقدار توزیع )  نوع  

 جمع کل شهرستانها شیراز

 3000 1500 1500 سیب

 1935 834 1101 پرتقال

 

  بازارچه 30، تعداد میوه فروشی های سطح شهرواحد  80در سطح شیراز عاملین توزیع شامل تعداد

شرکت های همچنین  تحت پوشش سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی

گفتنی  است تحویل میوه در مراحل توزیع مجدد با تائید بازرسین   ،تعاونی هاتعاونی مصرف و سایر 

 و چگونگی عملکرد ایشان در توزیع میوه خواهد بود.
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98تا پایان هفته اول فروردین  97توزیع انواع گوشت در  سال    

 توزیع کل عنوان

تن   

قیمت فروش  قیمت خرید ریال

 ریال هر کیلوگرم

 مالحظات

منجمدگوشت  98فروردین  8شهریور لغایت  12از  290000 270000 2576   

 ________ 375000 355000 400 گوشت گرم گوسفندی

گوشت گوسفندی 

 منجمد

تن 94 98فروردین  10آذر لغایت 25از  435000 410000   

فروردین 7آذر لغایت  27 89000 85000 1107 مرغ منجمد  

 

 

 

98فروردین ماه  18اسفند تا  21توزیع گوشت و مرغ منجمد از    

تن -توزیع کل  عنوان  مالحظات 

فروردین 18اسفند لغایت  21از تاریخ  364 گوشت گوساله منجمد  

فروردین 18اسفند لغایت  27از تاریخ  440 مرغ منجمد  

فروردین 7اسفند لغایت  23 875 گوشت مرغ سرد  

فروردین 12اسفند ماه لغایت  15 100 گوشت گوسفندی سرد  

فروردین 12اسفند ماه لغایت  15 90 گوشت گوساله سرد  
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 واحد: ریال     97قیمت محصوالت کشاورزی فارس   در سال : 64جدول شماره
 میانگین عمده میانگین خرده میانگین  تولیدکننده  نام محصول

 15550 18279 12880 گندم 

 15919 16676 9671 جو

 105268 110265 100000 برنج  

 16868 16208 16560 ذرت دانه ای

 71756 75000 60000 نخود 

 70000 70000 5500 عدس  

 82826 93380 70000 لوبیا 

 19691 28612 11580 سیب زمینی

 20673 27124 7683 پیاز

 25735 34283 18805 گوجه فرنگی

 25000 35000 18500 خیارسبز 

 14411 19178 13214 هندوانه

 25000 31748 18333 خربزه 

 140389 169833 85000 کنجد 

 77642 87354 80333 پنبه  

 57681 72021 38283 هلو

 51560 65000 33500 سیب

 65187 84722 47800 انگور

 1195063 1221581 850000 پسته

 168916 199471 143314 بادام سنگی

 395874 451633 270000 گردو

 53333 118571 62500 گل محمدی تازه

 511521 586288 350000 گل محمدی خشک

 39909 52066 32294 پرتقال

 42000 50000 31167 نارنگی 

 28544 36132 21820 لیمو شیرین

 25356 33061 17150 نارنج

 93179 105000 54500 لیمو ترش 

 101369 115175 86054 خرما 

 548982 619913 733333 خشک استهبانانجیر 

 52996 60000 39417 انار 

 490119 544241 251922 گوشت قرمز

 100847 113272 81390 مرغ

 84066 87412 61818 تخم مرغ

 376971 449715 272879 عسل

 14356 15000 12800 یونجه 
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 بورس کاالی کشاورزی

  تن ذرت دانه ای در بورس کاالیی با قیمت تضمینی در راستای  1549پی گیری معامله میزان

 قانون ارتقاء بهره وری.  33اجرای ماده 

  تن گندم خوراکی در بورس کاالیی با قیمت تضمینی در راستای  81555پی گیری معامله میزان

 قانون ارتقاء بهره وری.  33اجرای ماده 

 تن گندم دوروم در بورس کاالیی با قیمت تضمینی در راستای   15000زان پی گیری معامله می

 وری. قانون ارتقاء بهره 33اجرای ماده 

  .پی گیری امور خرید تضمینی  محصوالت گندم، کلزا و چغندرقند 
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 دفتر فن آوری های نوین:

 یکشاورز خودکار يهواشناس یها ستگاهیا -1

  هدف کشاورزی نصب شده بود که بااسکادا  ایستگاه هواشناسی 49در سطح استان فارس 

 استان کشاورزی جهاد سازمان بین همکاری یک در فارس استان درون های ظرفیت از استفاده

 خودکار سامانه تولید زمینه کشاورزی، سازمان جهاد سفارش به و شیراز ITMC شرکت و فارس

به  96ایستگاه ، شبکه ایستگاه های هواشناسی در سال  39تولید  با که گردید هواشناسی فراهم

 ایستگاه در سطح استان ارتقاء یافت. 106به  97ایستگاه و در سال  88

  ایستگاه آن  35ایستگاه های هواشناسی اسکادا مجهز به سنسور دما و رطوبت هستند که تعداد

و بادنما می باشند. شبکه دارای باران سنج و سنسور تابش سنج و مابقی نیز مجهز به بادسنج 

هواشناسی کشاورزی پارامترهای هواشناسی مانند دمای بیشینه، دمای کمینه، رطوبت نسبی، باد 

دقیقه ای ثبت و ذخیره  30و بارش را لحظه به لحظه پایش می کند و میانگین داده ها در فواصل 

 می گردد.

  هواشناسی کشاورزی )ایستگاه فعالیت های هواشناسی کشاورزی: شامل مدیریت ایستگاه های

های اسکادا و ایستگاه های پیش آگاهی(، جمع آوری و تحلیل داده های هواشناسی کشاورزی، 

تهیه بانک داده های هواشناسی استان از کلیه منابع موجود شامل: داده های ایستگاه های 

اه های سازمان هواشناسی استان)ایستگاه های سینوپتیک و خودکار(، داده های ایستگ

 هواشناسی روستایی سازمان آب منطقه ای و همچنین داده های ماهواره ای می باشد.

 ها، پردازش و تولید محصوالت از شبکه ایستگاههای داری، ثبت دادهخدماتی که برای نگه

شود در شش بخش اصلی زیر های نوین ارائه می آوریهواشناسی کشاورزی فارس در دفتر فن

ی خدمات رسان-پیش بینی های هواشناسی-دیتا ها-نرم افزار-افزارسخت وند:شتقسیم بندی می
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توسعه کاربرد هواشناسی در -به بخش های داخل سازمانی و مشارکت و همکاری برون سازمانی 

 بخش های تخصصی

 : ساخت نمونه آزمایشي(2پروژه ردیابي سوسک سرخرطومي حنایي نخیالت )فاز  -2

  گزارشات فنی ، اسناد باالدستی ملی و بین المللی و تجربیات اولین قدم جمع آوری مقاالت ،

تالش شد با ایجاد یک پایگاه داده متشکل از مقاالت علمی ، گزارشات   جهانی دیگر کشورها

 فنی و همچنین تجربیات جهانی با تمرکز بر کشورهای حوزه خلیج فارس جمع آوری گردید.

 ( ساخت نمونه اولیهMVP) 

 ن موارد زیر صورت پذیرفته استدر این بخش یافت 

 بررسی و انتخاب پردازشگر مناسب با قابلیت اجرای کد ها 

   یافتن سنسور مناسب برای تشخیص سیگنال)صوت، فراصوت، لرزه و...( از درون درخت

 مشکوک به آلودگی

 )...انتخاب نوع پردازش )برخط ، غیر برخط، پردازش ابری و 

 طراحی منبع تغذیه 

  سنجی نوع ارتباط با اینترنتبررسی و امکان 

 ( 94تا96  يزراع های سالبه کمک سنجش از دور  ) سطح زیر کشت برنج استان فارس پایش  -3

  هرای  از آن دسرته از کرشت برنجهدف تحقیرق حاضرر تفکیرک اراضری تحت کشت

ه برود این محصولباشد که دارای تشابه طیفی و زمانی زیادی برا  می استان فارسموجرود در 

-بندی این محصول اسرتراتژیک مریو مهرمتررین عامرل ایجراد خطرا در تفکیک و طبقه

متر(  10)حداکثر قدرت تفکیک مکانی  sentinel2در این طرح با تهیه تصاویر ماهواره  .باشرند

باند طیفی( و پردازش آنها بر اساس یک طبقه بندی نظارت شده  12و قدرت تفکیک طیفی باال )

از نمونه برداری عرصه ای، محصول برنج از سایر محصوالت تفکیک و سطح زیر کشت حاصل 
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 1396-97 زراعی سال در فارس استان برنج کشت زیر آن برآئرد گردید. نتایج نشان داد؛ سطح

 عددی درصد، 0/91 کلی دقت و 99/0 کاپا مقدار با چندزمانه بندی طبقه یک از شده استخراج

همچنین  .گردد می برآورد هکتار( دو هزار و ششصد و شصت و سهبیست و ) 22663 معادل

 رد برنج کشت زیر مقایسه سطح زیر کشت برنج در دوره چهار ساله در استان نشان داد؛ سطح

 یافته کاهش درصد29 ( 1395-96 زراعی سال) قبل سال به نسبت 1396-97 زراعی سال

 .است

 (96-97 يسال زراعبه کمک سنجش از دور ) استان فارس گندمرآورد سطح زیر کشت ب -4

  هرای  از آن دسرته از کرشت گندمهدف تحقیرق حاضرر تفکیرک اراضری تحت کشت

ه برود این محصولباشد که دارای تشابه طیفی و زمانی زیادی برا  می استان فارسموجرود در 

-اتژیک مریبندی این محصول اسرترو مهرمتررین عامرل ایجراد خطرا در تفکیک و طبقه

متر(  10)حداکثر قدرت تفکیک مکانی  Sentinel2در این طرح با تهیه تصاویر ماهواره  .باشرند

باند طیفی( و پردازش آنها بر اساس یک طبقه بندی نظارت شده  12و قدرت تفکیک طیفی باال )

حاصل از نمونه برداری عرصه ای، محصول گندم از سایر محصوالت تفکیک و سطح زیر کشت 

-97 زراعی سال در فارس استان گندم کشت زیر ن برآورد گردید. نتایج نشان داد؛ سطحآ

 درصد 3/99 کلی دقت و 97/0 کاپا مقدار با چندزمانه بندی طبقه یک از شده استخراج 1396

 و تکش زیر سطح بیشترین اقلیمی، بندی مرز اساس بر دهد می نشان نتایج .گردید.  برآورد

 به درصد 81/18 و 88/28 ،79/38 های مساحت درصد با ترتیب به فارس استان گندم تولید

 شمال شیراز، غرب مرودشت، شمال رستم، نورآباد،)مرطوب نیمه اقلیمی های زون در ترتیب

 خفیف خشک نیمه ،(آباده جنوب و پاسارگاد سپیدان، اقلید، غرب بید، خرم جنوب ارسنجان،

 مرودشت، جنوب شیراز، شرق سروستان، کوار، قیروکارزین، فیروزآباد، فراشبند، کازرون،)
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 خنج، جهرم، جنوب دشت، زرین الرستان، داراب،) گرم خشک و( نیریز و بوانات ارسنچان،

الزم به ذکر است این طرح در تمام شهرستان های استان انجام  .باشد می( مهر و المرد گراش،

 شده است و قابلیت گزارش گیری به صورت پهنه ای، بخش، دهستان و مزرعه ای را دارد. 

 AHPو  GISپتانسیل یابي احداث گلخانه در استان فارس به کمک  -5

 رب تأثیرگذار های عامل کنترل امکان دلیل به کشاورزی محصوالت تولید برای ها گلخانه ساخت 

 زا بهینه استفاده گرمازدگی، و سرمازدگی پدیدههای از جلوگیری دمایی، تغییرهای مانند محیط

 افزایش نیز و فصل از خارج در تولید امکان سم، و کود مناسب کاربرد امکان خاک، و آب منابع

 های هگلخان کشت و بخشیده تولید از نوع این به ویژهای جایگاه محصول، کیفیت بهبود و کمیت

 اریتج های اصل،گلخانه در. است گسترش به رو باال وری بهره با متفاوت تولید روش یک حکم در

. وندش می ایجاد ها میوه و ها صیفی ها، سبزی زینتی، گیاهان انواع اقتصادی و انبوه تولید هدف با

 سازه، نوع مناسب، محل گزینش ها، گلخانه درون مناسب محیطی شرایط شدن منظورآماده به

 یاساس اهمیت ها گلخانه از برداری بهره چگونگی و مدیریت آنها، در رفته کار به وسایل و پوشش

در این مطالعه به منظور دستیابی به مکان های مناسب احداث گلخانه بر اساس اجماع نظرات  .دارند

مورد  GISخبرگان مهمترین شاخص های مکانیابی مشخص گردید و سپس در بسته نرم افزاری 

 پردازش قرار گرفته و نتایج به صورت نقشه های توان استانی و شهرستانی استخراج گردیده است.

 

 کنترل شده یها طیدر مح دیتوسعه تول یپهنه بند یبرنامه )سند( راهبرد نیتدو -6

  به منظور بررسی ارتباط اقلیم ورشد گونه های گلخانه ای آمار اقلیمی ایستگاه های سینوپتیک

استان جمع آوری، همگن سازی و تحلیل گردید و نمودار های تعیین تناسب اقلیمی، رطوبت، 

سمت و جهت باد غالب در کلیه دشتهای استان استخراج شد. در درجه حرارت، رطوبت نسبی و 
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مرحله آخر تقویم کشت این گونه ها بر روی نمودار های اقلیمی جانمایی گردید. با جانمایی 

محدوده مناسب جهت کشت گیاه در شید -درجه سانتی گراد  9-39محدوده تعیین شده 

ن هایی شرایط مناسب کشت محصول در بر روی نمودار مشخص می گردد که در چه زما -هاووس

 شید هاووس بهینه می باشد و با صرف انرژی کمتر می توان محصول بیشتری تولید نمود.

 

 استان فارس یمرز پهنه ها یساز نهیطرح به -7

  این طرح با تعیین حدود پهنه ها و تعیین مدیران پهنه به اجرا درآمد و در نهاییت بازخورد فعالیت

مدیران پهنه در سامانه ای با همین نام تجلی یافت. با گذشت چهار سال از اجرای طرح با توجه به 

ظرات با نبروز برخی تغییرات و پیدایش برخی کاستی ها ضرورت بهینه سازی مرز پهنه ها مطابق 

شهرستان ها ضروری به نظر رسید. در این راستا دفتر فن آوری های نوین با همکاری مدیریت 

محترم ترویج با تشکیل تیم کاری اقدام به بهینه سازی مرز پهنه ها بر اساس اعمال اخرین 

 تغییرات کرد. تغییرات در مرز پهنه ها به سه شکل زیر دیده شد. 

 1-تغییر در مرز پهنه ها 

 2-تغییر در تعداد پهنه ها 

 3- تغییر در مسئولین پهنه ها 

  در خصوص تغییرات مطرح شده، طی مکاتباتی به شهرستان ها خواسته شد آخرین نسخه

مورد تایید از مرز پهنه ها به واحد ستادی ارسال گردد. سپس با مدلسازی فرایند تصحیح 

نویس مرز نهایی استخراج گردیده و انجام اقدامات ویرایشی نسخه پیش  GISدر نرم افزار 

و جهت بررسی، کنترل و تصحیح به شهرستان عودت داده شد. در صورت تایید شهرستان 
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این مرز به عنوان مرز نهایی پهنه های شهرستان اعمال گردید. در ادامه به طور مثال وضعیت 

 پهنه های شهرستان استهبان قبل و پس از تغییر ارائه شده است. 

 GIS و دور از سنجش با فارس استان  کشاورزی اراضي کاربری اطلس تهیه -8

   محدوده عرصه های دیمکاری به دلیل ناچیز بودن مقادیر طیفی دریافتی سنجنده های در

 2دسترس، به صورت میدانی برداشت و پلی گون بندی گردید. سپس بر روی تصاویر سنتینل 

محدوده عرصه های باغات آبی شناسایی و پلی گون بندی گردید. در نهایت بر اساس پردازش و 

ه تصاویر )نمونه های تعلیمی از دو مرحله قبل اخذ گردید( اقدام به تهیه طبقه بندی نظارت شد

نقشه اطلس اراضی کشاورزی گردید. در پردازش تصاویر ماهواره ای از دو روش طیف مبنا و شی 

مبنا استفاده گردیده است. این پروژه در سطح استان فارس انجام گردیده و سطح هر یک از 

آبی، زراعت دیم، باغ آبی، باغ دیم و مناطق نکشت( در مقیاس پدید های کشاورزی )زراعت 

 پهنه ای تهیه گردیده است. 

 طرح استفاده از انرژی گرمایشي خورشید جهت تامین آب گرم مصرفي گاوداریهای صنعتي -9

  بررسی جایگزینی سوخت های فسیلی با انرژی های پاک و تجدید پذیر در  1980از ابتدای دهه

ت. بهره برداری از این منابع انرژی به دلیل ضرورت های زیست محیطی و جهان آغاز شده اس

تنوع بخشیدن به منابع انرژی مورد استفاده از انرژی های نو و تجدید شونده سهم بیشتری در 

 تامین انرژی جهان را به خود اختصاص خواهند داد.  

 پروژه های اجرا شده 

 پاسارگاد: گاوداری فریدون ضرغامی 

  :گاوداری فرزاد استخریمرودشت 
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 دور از سنجش کمک به ملخ زیستگاه یابي پتانسیل -10

  در این تحقیق به منظور شناسایی زیستگاه های ملخ مهمترین عوامل کلیدی موثر بر استقبال ملخ

از یک منطقه شناسایی گردید. بررسی منابع مرتبط نشان می دهد ملخ ها به مناطق با دما و رطوبت 

د هستند. بر این اساس به کمک تکنیک های سنجش از دوری و به کمک پردازش باال بسیار عالقمن

و مادیس مناطق با دمای باال )به کمک روش کانال واحد( و رطوبت باال )به کمک  8تصاویر لندست 

شاخص های رطوبت خاک( شناسایی و با تلفیق با الیه بافت اک در نهایت مناطق مستعد زیستگاه 

 در زون جنوب استان شناسایی شد .ملخ به صورت نمونه 

 :جایزه تعالي سازماني 

  دفتر فن آوری با برگزاری دو سمینار تکنولوژی و تشکیل تیم تکنولوژی سازمان، فرآیند

د مدیریت و نتایج را در ارزیابی نهایی برای تیم ارزیابان جایزه -4تکنولوژی سازمان را در معیار 

 .تعالی ارائه نمود
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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 

 منابع طبیعي اداره کل 

 خدمات حمایتيشرکت 

 تعاون روستایيسازمان 
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 منابع طبیعي: آموزش کشاورزی وومرکز تحقیقات 

آموزش و تحقیقات محور توسعه بخش های مختلف و به ویژه بخش کشاورزی است. استان   

ها از نظر تولید محصوالت کشاورزی پتانسیل باالیی فارس به عنوان یکی از مهم ترین استان

های پژوهشی و آموزشی از نظر تحقیقات و آموزش بخش کشاورزی را دارد. عمده فعالیت

واحد  4ایستگاه و پایگاه تحقیقاتی و  13بخش تحقیقاتی ،  11استان فارس در  کشاورزی

 پراکنشآموزشی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس انجام می شود. 

ها و ی است که نتایج طرحیمرکز به گونهو آموزشی این های پژوهشی مطلوب ایستگاه

 هادهد. ایستگاهبه خوبی سطح استان را پوشش می هاآن و آموزشی های پژوهشیفعالیت

یکی از  باتجربهمند و نبا داشتن نیروهای تواو واحدهای آموزشی پژوهشی  هایو پایگاه

  دهند.بازوهای اصلی تحقیق و پژوهش 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 -

یان بومی زانجام 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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ظ ، حفاستانداردهای جهانیا رعایت بذر بتولید تهیه و کنترل انجام تحقیقات در زمینه -

 خلوص ، تهیه و شناسایی ارقام گندم از مرحله نوکلئوس تا گواهی شده

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 

آوری و شناسایی آفات، عوامل بیماریزا و علف های هرز تحقیقات بنیادی در زمینه جمع  -

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 

ویروسی و فیتوپالسمائی گیاهان زراعی و  مبارزه تلفیقی، شناسایی ناقالن عوامل بیماریزا

 باغی و آزمایشات سموم 

ارزیابی اقتصادی و اجتماعی طرح های تحقیقاتی در بخش کشاورزی و منابع طبیعی،  -

ارزیابی اقتصادی اجتماعی پروژه های آبخیزداری، زیست محیطی، فضای سبز، جنگل کاری 

 و مرتع داری، بررسی نظام های بهره برداری 

نجام تحقیقات در زمینه اصالح و تهیه نهال و بذر ) غالت، حبوبات، دانه های روغنی، ا -

 ذرت، برنج(

 انجام مطالعات مربوط به اقتصاد تولید و بازاریابی محصوالت کشاورزی -

 انجام تحقیقات در زمینه اصالح وتهیه بذر چغندر قند  -

 ذیه مصنوعی آبخوان ها و .... انجام تحقیقات در زمینه پایش و مدیریت خشکسالی،تغ -

 فعالیت های آموزشي 

ها، های خصوصی، اتحادیهآموزش بهره برداران کشاورزی شامل کلیه افراد شاغل در بخش-

 ها، مجامع صنفی و سازمان نظام مهندسی در رشته های مختلف تعاونی
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جهاد شاورزی از سراسر کشور، سازمان ک آموزش کارکنان مراکز تحقیقات و آموزش-

کشاورزی، ادارات کل منابع طبیعی، دامپزشکی، تعاون روستایی، امور عشایر، پیگیری 

 های نوع دوم برای همکارانصدور گواهینامه

آموزش شاخه کار و دانش در رشته کشاورزی از طریق برگزاری آزمون و سنجش مهارت -

و دانش  خه کارآموزش شاهای مختلف کشاورزی، )خوداظهاری( جهت بزرگساالن در رشته

آموزش افراد کشاورزی در جوار روستاها بدون افزایش زیر ساخت و امکانات جدید، 

و برگزاری کالس مهارتی  های مهارتی در محل تولیداجرای آموزش، جداشده از تحصیل

 برای دانش آموزان

از طریق جذب  کاربردی-جامع علمی تحت نظارت دانشگاه کاربردی -های علمیآموزش -

 شجودان
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 1397و 1396 هایعملکرد آموزش در سال: 65 شماره جدول

 97 96 واحد شرح

 بردارانبهره آموزش
 46435 23501 نفر

 152904 87367 نفر روز

 154 77 نفر آموزان واجب التعلیم()دانش آموزش رسمی )کاردانش(

 1127 809 نفر سنجش مهارت )خوداظهاری(

 33 65 نفر ای(*آموزش رسمی )فنی حرفه

 110 405 نفر کاربردی -آموزش علمی 

 کوتاه مدت ضمن خدمت هایآموزش

 136 151 تعداد دوره

 15762 34811 نفر

 33640 75347 نفر روز

آموز

-ش

 های

بلند 

 مدت

 1 0 0 دانشجویان دکتری خارج از کشور

 2 3 3 دانشجویان دکتری داخل کشور

 6 8 8 جمع دانشجویان شاغل به تحصیل

 ای فقط صدور گواهینامه مهارت بوده است.*آموزش فنی و حرفه
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 1397و 1396 های در سال انجام شده عملکرد تحقیقات:   66 شماره جدول

 97 96 واحد شرح

 258 325 فقره های تحقیقاتی در دست اجراتعداد طرح

 71 110 فقره یافتههای پایانتعداد طرح

 11 7 عنوان تعداد کتاب چاپ شده

 30 15 عنوان نامه دانشجوییتعداد پایان

 348 238 نفر روز  ... و ترویجی هایجشنواره ترویجی، هایدوره و کارگاه

 هایشرکت گران،تسهیل مددکاران، از حمایت و انتخاب

 ... و سازندگی سربازان ای،مشاوره خدمات
 90 75 نفر 

تعداد مقاالت علمی منتشر شده در مجالت علمی 

 پژوهشی داخل و خارج و علمی ترویجی 
 88 124 عدد

تعداد مقاالت علمی  ارایه شده در مجامع داخلی و 

 خارجی
 63 49 عدد

 47 20 عدد ISIتعداد مقاالت 

 53 48 فقره های کاربردیدستاوردها و یافته

 2 5 فقره اختراعات
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 1397و 1396 های در سال يتحقیقاتآموزشي و  یها تیعملکرد فعال:  67 شماره جدول

 1397 1396 واحد شرح

 گر،تسهیل مددکار، تعداد به ترویجی آموزشی خدمات ارائه

 ... و ای مشاوره فنی خدمات شرکت سازندگی، سرباز
 14996 350 نفر روز 

تولید هسته های اولیه و 

مادری بذور ) گیاهان 

صیفی و  –سبزی  –زراعی 

 گیاهان زینتی و مرتعی ....(

 11920 6050 کیلوگرم  مادری کلزا 

 67195 160280 کیلوگرم گندم  3پرورشی 

 109333 158120 کیلوگرم  ( گندم 2پیش پایه ) پرورشی 

 11066 8875 کیلوگرم ( گندم 1پایه ) پرورشی 

 2300 4000 کیلوگرم  سایر ) والدین و هیبرید ( ذرت 

 

 

 1397و  1396 های در سال نظارتي یها تیعملکرد فعال:  68 شماره جدول

 1397 1396 واحد شرح

 7000000 7000000 اصله نظارت بر تولید نهال شناسه دار 

 60000 60000 تن  ثبت گواهی پایش کود های آلی 

 50000 50000 تن  ثبت گواهی پایش کود های شیمیایی 

 600 550 تعداد  فلوریستیک گیاهی ) گونه شناسایی شده موجود(تنوع زیستی 

 36 8 تعداد  تنوع زیستی فلوریستیک گیاهی ) گونه در معرض انقراض(

تنوع زیستی فونستیک بی مهرگان ) غیر بندپایان( نمونه نگهداری 

 شده در مجموعه 

 

 

 
 

 1500 1500 تعداد 

 3 2 مورد  نظارت بر تجاری سازی ارقام چغندرقند تولید داخل 

 12 8 مورد  نظارت بر تجاری سازی ارقام چغندرقند وارداتی 

   535000   0 تن  نظارت بر عیارسنجی کارخانجات تولید قند کشور 

 

 
 



   1397آمار نامه  بخش کشاورزی استان فارس درسال   ------------------------- 

167 

 

 

 دامپزشکي:اداره کل 

 و حیوان انسان بین مشترک هایبیماریاز  اعم دامی هایبیماری شناخت علم دامپزشکی   

 تغذیه علم ها و همچنینبیماری ها، معالجهاز بیماری ، پیشررگیریدام خاص هاییا بیماری

 دامپزشکی نهایی هدف" است آمده جهانی بهداشت سازمان است. در نشریه و دام انسان

با  چرا که "باشد.می انسان و بهداشت مواد غذایی دقیقاً تأمین بلکه نیست حیوانات درمان

 هایفرآورده کرد و بر میزان و میر آنها جلوگیری از مرگ توانها میدام واکسرریناسرریون

سانی غذایی جیره را برای الزم مواد پروتئینی افزود و در نتیجه دامی  نمود. موادی تأمین ان

تنها دهد و نهمی ها، افزایشبیماری کلیه را در مقابل کودکان ویژهه ها بانسرران مقاومت که

بوجود  و فعال سررالم ایجامعه شررود، بلکهمی درمانی هایهزینه مالحظه قابل کاهش باعث

 .خواهد آورد

ید دامی        های دامی و حفظ توان تول های داخلی و جلوگیری از ورود بیماری  مهار بیماری 

ور به عهده این بخش می باشد. باهدف پوشش دادن امنیت غذایی که از وظایف وزارت کش

سئولیت حفظ کیفیت  ستان ها م سطح ا شکی در  ست، ادارات کل دامپز شاورزی ا جهادک

شند. به ویژه  ستان ها و....( راعهده دار می با شیالت، زنبور مواد غذایی دامی )دام، طیور، 

ان ورود بیماری های مسری و خطرناک)بعضاً قابل انتقال در فصول خاصی مثل زمستان، امک

نزای حاد طیور، تب برفکی دام آبه انسرران( وجود دارد،  بیماری های خطر ناکی مانند آنفلو

شوند همچنین کلیه  ستی بطور دائمی پایش، مراقبت وکنترل  ست که بای ها و... از مواردی ا

صوالت مربوط صادرات و واردات دام ها و مح سطح امور  شکی در  ه با نظر اداره کل دامپز

 استان ها انجام می شود.
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 :97بخش دامپزشکي در سال  عملکردیآمار اطالعات و 

مجموع برنامه هایی که در قالب شاخصهای قابل ارزیابی در بخش دامپزشکی  برای سال    

مد نظر بوده است منجر به دستاوردهایی گردیده که اطالعات و آمار عملکرد ی در قالب  97

 ائه می شود: جداول ذیل ار

 97و 96 یفارس در سال ها ياداره کل دامپزشک یها تیاز فعال یخالصه ا: 69 شماره جدول

 

 

 

 

 

 

 1397 1396 واحد نظارت بهداشتی

 188774 271214 راس تعداد گوسفند و بره بازرسی شده در کشتارگاه

 373141 397244 راس تعداد بز و بزغاله بازرسی شده در کشتارگاه

 45764 45258 راس تعداد گاو و گوساله بازرسی شده در کشتارگاه

 116 63 راس تعداد گاومیش بازرسی شده در کشتارگاه

 1472 1941 نفر تعداد شتر بازرسی شده در کشتارگاه

 1094 358 قطعه شده در کشتارگاهتعداد شتر مرغ بازرسی 

 59131350 63238148 قطعه تعداد طیور بازرسی شده در کشتارگاه

 405342 447095 قطعه تعداد الشه طیور ضبط شده

 6374 6590 باب تعداد مراکز عرضه و تولید فراورده های خام دامی

 97791 118295 مورد تعداد کل بازدید انجام شده

 3276 3788 مورد بهداشتیتعداد موارد غیر 

 155947 164151 کیلو گرم مقدار فراورده های ضبط شده

 395 533 مورد تعداد موارد ارجاع به مراجع قضایی

 2217 2698 مورد تعداد کل موارد نمونه برداری

 102791 164155 کیلوگرم مقدار فراورده های معدوم شده
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  97و 96 یفارس در سال ها ياداره کل دامپزشک یها تیاز فعال یخالصه ا: 69 شماره جدولادامه 

 97 96 واحد 1طیور 

 74146168 74258272 قطعه تعداد کل جوجه ریزی

 324222189 327134232 قطعه مایه کوبی طیور صنعتی

 2124218 1711042 قطعه مایه کوبی طیور روستایی

 

 

  97و  96 یفارس در سال ها ياداره کل دامپزشک یها تیاز فعال یخالصه ا: 69 شماره جدولادامه 

 97 96 ) مورد (  2طیور 

 4100 3200 عملکرد بازدید از واحدهای مادر گوشتی و تخمگذار

 4100 3200 عملکرد نمونه برداری از واحدهای مادر گوشتی و تخمگذار

 4100 3200 عملکرد آزمایش نمونه های  واحدهای مادر گوشتی و تخمگذار

 1200 950 عملکرد بازدید از واحدهای تخمگذار تجاری

 1200 950 عملکرد نمونه برداری از واحدهای تخمگذار تجاری

 1200 950 عملکرد آزمایش نمونه های  واحدهای تخمگذار تجاری

 4200 3750 عملکرد بازدید از واحدهای نیمچه  گوشتی 

 4200 3750 عملکرد نمونه برداری از واحدهای نیمچه گوشتی 

 4200 3750 عملکرد آزمایش نمونه های  واحدهای نیمچه گوشتی 
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  97 و96 یفارس در سال ها ياداره کل دامپزشک یها تیاز فعال یخالصه ا: 69 شماره جدول ادامه

 1397 1396 فعالیت های آموزشی و ترویجی

 1720 1553 مورد کالس ترویجی

 620 5742 مورد سایر اشکال آموزش حضوری

 فراگیران مرد
 5800 36247 نفر

 46400 21156 نفر ساعت

 9500 5940 نفر فراگیران زن

 76000 32189 نفر ساعت

 جمع فراگیران
 15300 39861 نفر

 55900 274562 نفر ساعت

 برنامه رادیویی
 10 16 تعداد

 50 285 دقیقه

 برنامه تلویزیونی
 2 3 تعداد

 40 55 دقیقه

 0 0 عنوان نشریهتهیه 

 0 3100 نسخه تکثیر نشریه

 2 3 عنوان تهیه بروشور و تراکت

 20000 21700 برگ تکثیر بروشور و تراکت

 0 1 عنوان تهیه پوستر

 0 28 برگ تکثیر پوستر

 0 0 مورد تکثیر فیلم

 2 25 مورد تهیه پاورپوینت ترویجی

 120 180 مورد نصب پالکارد و بنر

 0 45 مورد تابلو نویسیدیوار نویس و 

 0 25 مورد پیام بهداشتی روی خودرو حمل
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  97و 96 یفارس در سال ها ياداره کل دامپزشک یها تیاز فعال یخالصه ا: 69 شماره جدول ادامه

 1397 1396 ) نوبت سر ( 1عملکرد اداره مبارزه 

 2982 159 عملکرد مایه کوبی شاربن گاو

 1813124 2502082 گوسفند و بزعملکرد مایه کوبی شاربن 

 798 1456 عملکرد مایه کوبی شاربن تک سمی

 41 12 عملکرد مایه کوبی شاربن شتر

 14500 13943 عملکرد مایه کوبی شاربن عالمتی گاو

 115410 48937 عملکرد مایه کوبی شاربن عالمتی گوسفند و بز

 7686 9007 عملکرد مایه کوبی پاستورلوز گاو

 1397898 1226880 مایه کوبی پاستورلوز گوسفند و بزعملکرد 

 682 2451 عملکرد مایه کوبی آنتروتوکسمی گاو

 5487042 5683574 عملکرد مایه کوبی آنتروتوکسمی گوسفند و بز

 882243 770693 عملکرد مایه کوبی قانقاریا گوسفند و بز

 1309254 967310 عملکرد مایه کوبی آگاالکسی گوسفند و بز

 342293 561763 عملکرد مایه کوبی تب برفکی گاو

 3716454 3382090 عملکرد مایه کوبی تب برفکی گوسفند و بز

 2146957 2560827 عملکرد مایه کوبی آبله گوسفند

 3206794 2791876 عملکرد مایه کوبی آبله بز

 4159596 4423396 گوسفند و بز PPRعملکرد مایه کوبی 

 18578 21436 تیلریوز گاوعملکرد مایه کوبی 

 0 0 عملکرد مبارزه با انگل های داخلی دام )گاو، گوسفند، بز و سگ(

 217763 38027 عملکرد مبارزه با انگل های خارجی دام )سمپاشی بدن گاو(

 56337 490291 عملکرد مبارزه با انگل های خارجی دام )سمپاشی بدن گوسفند و بز(

 1462006 3141142 خارجی دام ) جایگاه( عملکرد مبارزه با انگل های
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  97و96 یفارس در سال ها ياداره کل دامپزشک یها تیاز فعال یخالصه ا: 69 شماره جدول ادامه

 1397 1396 ) نوبت سر (  2عملکرد اداره مبارزه 

 36741 23111 (FD RB51عملکرد مایه کوبی بروسلوز گاو )

 2500 58481 (RD RB51عملکرد مایه کوبی بروسلوز گاو )

 42422 51826 عملکرد خونگیری گاو )بروسلوز(

 75 133 عملکرد حذف گاوهای آلوده )بروسلوز(

 765636 461422 (FD REV.1عملکرد مایه کوبی بروسلوز گوسفند و بز )

 0 0 (RD REV.1عملکرد مایه کوبی بروسلوز گوسفند و بز )

 0 0 عملکرد خونگیری گوسفند و بز )بروسلوز(

 0 0 عملکرد حذف گوسفند و بز آلوده )بروسلوز(

 55984 62283 عملکرد تست سل گاوی )توبرکولیناسیون گاو(

 58 187 عملکرد حذف گاوهای سلی

 3719 2388 عملکرد تست مشمشه )تک سمیها(
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 بخش کشاورزی توسعهصندوق حمایت از

سرمایه گذاری در این بخش بوده و دراین مورد  از مشکالت اصلی بخش کشاورزی کمبود یکی   

شود. که در این راستا یکی از اهداف  سرمایه گذاری عنصر کلیدی رشد وتوسعه محسوب می

درصدی اتحادیه ها  51تشکیل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی فارس که با مشارکت 

ت بوجود آمده است: درصدی دول %49غیر دولتی و حداکثر   وتشکل های فراگیر کشاورزی

نرخ رشد سرمایه گذاری در بخش   گردآوری و اختصاص دادن مطلوب منابع مالی برای افزایش

کشاورزی و ساماندهی نیاز مالی و اعتباری تولید کنندگان به روش و شیوه متفاوت با بانکها و 

 باشد. موسسات مالی و اعتباری موجود می

 :1397صورت برنامه های سال 

تسهیالت و انجام حمایت های مالی سهامداران صندوق جهت کمک به بهره برداران و اعطای -

 تولید کنندگان بخش کشاورزی.

  حمایت از تولید کنندگان و فعاالن بخش کشاورزی در شرایط ضروری-

تامین نقدینگی برای ایجاد بازارهای عرضه مستقیم تولید نهایی به منظور ایجاد ثبات قیمت ها -

  بازارو تنظیم 

  عاملیت توزیع اعتبارات بالعوض دولت به کشاورزان-

  جذب منابع مالی تشکلهای بخش کشاورزی سهامداران صندوق به منظور افزایش سرمایه-

  سایر عملیات و فعالیتهای مجاز مرتبط با حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی -
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 :1397عملکرد سال 

در قالب شاخصهای قابل ارزیابی که منجر به دستاوردهای  1397مجموع عملکرد صندوق در سال 

 مهمی گردیده است بشرح ذیل ارائه میگردد.

 2324222مبلغ به  1397عملکرد تسهیالت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی در سال  -

 فقره  170در  %4ریال( و با نرخ  اردمیلی )

 بشرح ذیل: 1397وجوه اعتبارات دولتی توسط صندوق درسال عملکرد عاملیت  -

ریال میلیارد 641ریال که شامل ارد میلی 1734اعتبارت آبیاری تحت فشار جمعًا مبلغ   پرداخت-

های  امانههکتار اراضی کشاورزی تحت س 18680جهت  نقدی میلیاردریال 1093اسناد خزانه و 

 آبیاری تحت فشار

میلیارد  38که شامل ریال  میلیارد 56پرداخت اعتبار مرمت و بازسازی قنوات جمعًا به مبلغ -

 متر بازسازی و نوسازی قنوات 35844 جهتمیلیارد ریال نقدی  18اسناد خزانه 

 :1397افزایش سرمایه در سال  

میلیارد  382سرمایه  مبلغنسبت به سال گذشته تغییری نداشته و  97در سال سرمایه صندوق 

 میباشد

 توفیقات صندوق در فعالیت های شاخص اثر بخش:

 تهیه و تولیدبذر گواهی شده گندم مناسب برایاعتبار الزم و  تامین-

از سهامداران فعال این صندوق با داشتن امکاناتی از جمله  اتحادیه تعاونی تولید استان فارس

اید گواهی شده می نمتولید بذر گندم سازمان تحقیقات مبادرت به ایستگاه بو جاری گندم و مجوز 

نیز برای اتحادیه مذکور سهمیه فرآوری و توزیع بذر گندم در طبقات مختلف  1397که در سال 

ریال اعتبار  ونمیلی 6000پرورشی تعیین گردیده است که این صندوق مبلغ  -مادری-گواهی شد
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اختصاص و پرداخت نموده است و بدلیل اینکه تهیه بذری گندم  تن 280مناسب برای تولید حدود 

بذر مرغوب به عنوان یکی ازنهاده های مهم در تولید محصول با کمیت و کیفیت نقش اساسی 

به نظر میرسد حضور اعتبارات صندوق در انجام این پروزه مهم از تو فیقات صندوق قلمداد   دارد

 میشود.

مناسب برای عرضه به دامداران منطقه تامین وذرت  دامی تامین اعتبار برای خرید جو-

توسط اتحادیه   تن ذرت  1540و  جو  تن 1539میلیارد ریال جهت خرید  30اعتبارمناسب به مبلغ 

و توزیع به موقع بین دامداران بمنظور تنظیم بازار  وجلوگیری از حضور واسطه روستایی  تعاونی 

 .خص و اثر بخش صندوق میباشدها به نفع دامداران از فعالیت شا
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 عشایر: اداره کل
 

استان فارس با دارابودن تنوع اقلیمی گرمسیری و سردسیری، موجب سازگاری و شکل گیری    

میلیون هکتار عرصه های  5/8بزرگترین جامعه عشایری کشور در این استان شده است. بطوریکه از 

 درصد( قلمرو زیست عشایر محسوب می گردد67هکتار آن ) میلیون  7/5قابل تعلیف استان، حدود 

 24.720نفر و  132249خانوار )جمعیت ییالقی  27.279نفر و  147790عشایر استان با جمعیت قشالقی 

درصد(، ایل لر )ممسنی و  26درصد(، ایل خمسه )حدود  50خانوار(، در قالب سه ایل قشقایی )حدود 

منطقه عشایری ، به فعالیت دامداری  1000طایفه مستقل، در حدود  8درصد( و  13بویراحمد در حدود 

-35مشغول هستند. جامعه عشایر استان یک جامعه جوان بوده که درصد جمعیت جوان با دامنه سنی 

نفری استان  4.851.274باشد. از جمعیت درصد کل جمعیت عشایر استان می 45سال آن، حدود  18

درصد از جمعیت استان را بخود اختصاص  047/3ی عشایر، حدود معه، جا1395براساس سرشماری سال 

 .داده است

 ارزش های اقتصادی و اجتماعي جامعه عشایری استان فارس

 44 درصد 44متر مربع انواع صنایع دستی استان )معادل  57000صنایع دستی استان برابر با    درصد

 کل صنایع دستی استان(

 260000  تولید ساالنه انواع محصوالت زراعی و باغی تن 

  استان در زمینه گیاهان داروئی، تولید عسل درصد مراتع  67معادل میلیون هکتار  7/5بهره برداری از

 و دامپروری

  معادل حدود یک سوم تولید گوشت قرمز استان( به واسطه دارا بودن هزارتن گوشت قرمز  20بیش از(

 میلیون راس دام 3بیش از 

 50 انواع فرآورده های لبنی هزارتن 
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  های عشایری استان در راستای اقتصاد و اتحادیه تعاونیشرکت تعاونی عشایری  23فعالیت 

  صندوق اعتبارات خرد زنان عشایری 50مشارکت اجتماعی زنان در قالب تقریبا 

 :97عشایر در سال اداره کل  عملکردیآمار اطالعات و 

مد  97 قالب شاخصهای قابل ارزیابی در بخش عشایر استان برای سالمجموع برنامه هایی که در 

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

 :شده استارائه 
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(87سال )نتایج سرشماری عشایر کوچنده جمعیت عشایر استان فارس در ییالق و قشالق : 70جدول شماره   

 جمعیت عشایر قشالقی جمعیت عشایر ییالقی شهرستان ردیف 

 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

 147.790 27.279 132.249 24.720 جمع

 

 

 

 



   1397آمار نامه  بخش کشاورزی استان فارس درسال   ------------------------- 

179 

 

 

(87کوچنده )براساس نتایج سرشماری عشایر جمعیت  دام عشایر استان فارس در ییالق و قشالق :71جدول شماره   

 شهرستان
 جمعیت دامی/ راس

 تعداد دام در فصل ییالق 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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 97خالصه عملکرد اداره کل امور عشایر فارس در سال 

  کیفیت مدیریت در ISO 9001:2015 گواهینامه دریافت -1

پیگیری جهت جذب سهم عشایر استان از محل اعتبارات درآمد مالیات بر ارزش افزوده بر اساس ماده  -2

 200به مبلغ  1397شش قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی اجتماعی جمهوری اسالمی ایران در سال 

 میلیارد ریال

ساله در بین عشایر استان از  5میلیون ریال تسهیالت قرض الحسنه با زمان بازپرداخت  14.650توزیع  -3

 موضوع کاهش عوارض خشکسالی 12و  10محل اعتبارات ماده 

میلیارد ریال در بین عشایر استان به منظور  290توزیع تسهیالت زنجیره تولید گوشت قرمز به ارزش  -4

 پشتیبانی تولید

( به FarsNomad.irاجرایی نمودن سامانه بانک اطالعات عشایر استان در قالب سامانه فارس نماد ) -5

 عنوان یک پروژه نوآورانه در سطح ملی با هدف ثبت مبنایی آمار عشایر استان 

سازی جهت با هدف مستندسازی، ایجاد حافظه سازمانی و زمینه "اطلس عشایر استان فارس"تهیه  -6

ه در نوآورانسازی تفکر سیستمی در قالب آرشیو فنی دیجیتال به عنوان اقدام مدیریت دانش و نهادینه

 سطح ملی توسط اداره مطالعات

و برگزاری  1397برای اولین بار در کشور در سال  "نظام نوین ترویج کشاورزی در جامعه عشایر"اجرای  -7

سازی تولیدات عشایر جلسات مرتبط در سطح استان و شهرستان ها با هدف دانش بنیان کردن و علمی

سامانه "ران عشایری و اقدام در جهت ثبت اطالعات عشایر در برداریزی تولید و آموزش بهرهو برنامه

 "جامع پهنه بندی و مدیریت داده های کشاورزی

دستگاه خودرو سبک و سنگین به منظور تجهیز  27پیگیری اخذ مجوز، انجام فرایند خرید و رونمایی از  -8

 ناوگان خودرویی اداره کل
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به مبلغ  1397دار روستایی و عشایری تا پایان سال طرح عشایری از تسهیالت اشتغال پای 60برخوداری  -9

میلیارد  60طرح با مبلغ حدود  46نفر و در نوبت پرداخت بودن  74میلیارد ریال و اشتغالزایی  38حدود 

 نفر 90ریال و اشتغالزایی 

 نپزشکی شیراز در آییهای بهداشت سیار عشایری با همکاری دانشگاه علوم کانکس خانه 18اندازی راه -10

 افتتاح با حضور وزیر محترم بهداشت و آموزش پزشکی و استاندار گرامی فارس

 فارس استان کشاورزی جهاد سازمان به وابسته ادارات بین در عمومی روابط حوزه در اول مقام کسب -11

کسب مقام اول در اشاعه فرهنگ اقامه نماز و امورات فرهنگی در بین دستگاههای تابعه وزارت  -12

 جهادکشاورزی

 های جامعه عشایر در سطح ملیها و توانمندیسب مقام اول در برگزاری نمایشگاهک -13

انتخاب به عنوان دستگاه برتر در حوزه فعالیت های سالمت محور در حوزه فعالیتهای بین بخشی توسط  -14

 ارزیابی دانشگاه علوم پزشکی شیراز 

 طراز استان فارسهای هم کسب مقام برتر مشاور امور بانوان و خانواده در دستگاه -15

 انعقاد تفاهم نامه مشترک با استانداری فارس در راستای اجرای ساماندهی به زندگی عشایر -16

دانشکده کشاورزی دانشگاه "مراکز علمی و پژوهشی و خدماتی از جمله  با مشترک نامه تفاهم عقد -17

نیان نمودن و به منظور دانش ب "مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس"و  "شیراز

 رسانی به جامعه عشایرسازی خدمتعلمی

اداره کل امور عشایر استان فارس  "iبرنامه راهبردی یا استراتژیک"اقدام در جهت بازنگری و بروزرسانی  -18

و برگزاری جلسه در این خصوص به ریاست مدیرکل امور اقتصادی و سرمایه گذاری استان فارس و 

 دستگاههای اجرایی مرتبط

اول ملی در تشکیل تعداد صندوقهای اعتبارات خرد زنان عشایری در بین ادارات کل امور عشایر رتبه  -19

 کشور
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صندوق در راستای  51حمایت، نظارت و راه اندازی و توانمندسازی صندوق خرد زنان عشایری به تعداد  -20

 حمایت از اشتغال و تولید زنان عشایری استان فارس به عنوان نیمی از جامعه عشایر

هزارتن علوفه شامل جو، خوراک دام، کنستانتره، تفاله و .... توسط شبکه شرکتهای تعاونی  65توزیع  -21

 عشایری استان با هدف حمایت از زنجیره تولید جامعه عشایر و حمایت از اقتصاد خانوار عشایری 

 ایری استانتن در بین عشایر استان از طریق شبکه شرکتهای تعاونی عش 19.440توزیع آرد به میزان  -22

خشکسالی  12و  10حمایت مالی از صندوقهای خرد زنان در قالب پرداخت تسهیالت از محل اعتبارات ماده  -23

 میلیون ریال 4000به تسهیالتی بالغ بر 

 نیمچه های مرغ بومی در بین اعضای صندوقهای اعتبارات خرد زنان عشایری 17.000توزیع -24

صندوق اعتبارات  22جهت  LNSIEبرگزاری دوره های آموزشی عمومی و آموزش مهارتهای کسب و کار  -25

 خرد زنان عشایری

 تن  10دستگاه تانکر  46هزار مترمکعب در سال توسط  780آبرسانی سیار به عشایر به حجم تقریبی  -26

 های عمرانی زیربنایی در مناطق عشایری شامل:فعالیت -27

 ،کیلومتر 10675 میزان به دراستان عشایری های راه گشائی و زیرسازینگهداری، راه مرمت           

 متر مکعب 2600به حجم   انبار، مخازن بتنی و استخرهای ذخیره آب آب احداث 

  حلقه چاه آب به منظور تامین آب شرب مورد نیاز عشایر 8حفر و تجهیز 

  شربکیلو متر خط انتقال آب به منظور تامین آب  19اجرای 

  کیلومتر خط انتقال برق جهت تامین برق کانون های اسکان عشایر 35اجرای                       

 دالی پل باب یک آبنما و احداث باب 4 احداث  

های پژوهشی با همکاری واحدهای ستادی و پیگیری اجرای طرح 1397های پژوهشی سال تعیین اولویت -28

 اعتبارات هزینه ای  % 1از محل 

 مورد  1درصد اعتبارات هزینه ای( به تعداد  1) 56اد قراردادهای پژوهشی از محل اعتبارات ماده انعق -29
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سایت اسکان مورد درخواست عشایر و ارسال به  21سنجی و فاز شناخت به تعداد انجام مطالعات امکان -30

اجرایی  عملیاتبنیاد مسکن انقالب اسالمی استان فارس و پیگیری جهت انجام مطالعات تفصیلی و شروع 

 خانوار 1580اسکان با ظرفیت 

ها و کاهش هزینه زمانی و ریالی و استفاده از پتانسیل "های اسکانفرایند مطالعه تا اجرای سایت"اصالح  -31

قانون مالیات بر ارزش "و همچنین  "قانون احکام دائمی توسعه کشور 67ماده "های قانونی مثل و ظرفیت

 هزینه ریالی بر جامعه عشایردر جهت عدم تحمیل  "افزوده

سایت اسکان بر مبنای تقاضای عشایر در نقاط مختلف  23یابی انجام مطالعات امکان سنجی و زمینه -32

 استان و ارسال به اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان فارس جهت پیگیری اقدامات بعدی

استانداری فارس و پیگیری  "یی و شهرسازیکارگروه امور زیربنا"کانون اسکان مورد مطالعه در  9تصویب  -33

 صدور کد مکان جهت سایتهای تصویبی و شروع عملیات اجرایی

 ارائه طرحهای مطالعاتی موضوعی با هدف بهبود اشتغال و تولید در جامعه عشایر و سایتهای اسکان -34

سازمان امور های مطالعاتی مختلف جهت استفاده از اعتبارات متمرکز ملی مطالعاتی شناسایی پروژه -35

 میلیون ریال( 4000عشایر کشور )به ارزش 

عدد حمام خورشیدی به منظور ارتقاء شاخص های بهداشتی در جامعه عشایری  20راه اندازی و نصب  -36

 استان 

بسترسازی جهت اجرای طرح جامع فرهنگی و مذهبی در جامعه عشایر استان با همسوسازی فعالیتها و  -37

 تشریح طرح در جلسات شورای عشایر استان و شهرستانها دستگاه اجرایی و 18اقدامات 

ری از کمیته پیشگی»اداره کل امور عشایر استان فارس در راستای « کمیته پیشگیری از بحران»تشکیل  -38

و برگزاری جلسات هفتگی و انجام اقدامات پیش و حین از ایجاد بحران بویژه در « بحران استانداری فارس

 یکرد مدیریت خطرپذیری به جای مدیریت مدیریت بحرانرسانی سیار و روبحث آب
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گردی و گردشگری عشایری با هدف جهت تنوع بخشی متقاضی گردشگری و پیگیری مجوز بوم 95معرفی  -39

طرح توسط زنان عشایری در حال اجرا  9به اشتغال عشایر بویژه جوانان عشایری. الزم به ذکر است تعداد 

 است.

نیروگاه خورشیدی )فتوولتائیک( در ساختمان مرکزی اداره کل و اتصال به شبکه پیگیری راه اندازی  -40

ساختمان به منظور کاهش مصرف انرژی و بهینه سازی الگوی مصرف از محل اعتبارات یک درصد  

 "مدیریت سبز"

در راستای  1396قانون بودجه  12اعتبارات تملک دارائی سرمایه ای موضوع بند )ز( ماده  % 1جذب  -41

 در اداره کل امور عشایر فارس "پدافند غیرعامل"الیتهای موضوع فع

گانه پدافند غیرعامل )اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سایبری، نوین و زیستی( در حوزه 6تهیه تهدیدات  -42

اداره کل امور عشایر استان فارس و ادارات شهرستانی و حوزه جامعه عشایر از طریق مشارکتی و با حضور 

 طان پدافند غیرعامل ادارات شهرستانیو همکاری راب

 گانه زیستی پدافند غیرعامل در حوزه جامعه عشایر استان6تهیه تهدیدات  -43

 پرونده 193های کیفری، حقوقی، واگذاری اموال ، عقود و قراردادها و ... به تعداد  پرونده به رسیدگی -44
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 منابع طبیعي و آبخیزداری :اداره کل 

حوزه های آبخیزاستان ها  ملی اعم از جنگل، مرتع وبیابان، در سطحکلیه عرصه های    

توسط ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری مدیریت می شوند. این مجموعه به عنوان 

نماینده و حاکمیت دولت بر عرصه و اعیانی اراضی ملی، مسئولیت حفاظت ، بهره برداری، 

بر  ذخایر پوشش گیاهی و خاک طبیعی کشور رااحیا ، اصالح و توسعه از این عرصه ها و 

در این راستا عملیات عمرانی متعددی در زمینه های بیولوژیک )جنگل کاری،  عهده دارد.

احیاء مراتع و...(، مکانیکی )فعالیت های سازه ای( و بیومکانیک )اقدامات سازه ای کنترل 

ل منابع طبیعی قراردارد.همچنین آب و کشت همزمان نهال و بذر و ..( در دستور کار ادارات ک

طرح های مقابله با بیابانزایی و نیز عملیات بیابان زدائی و ترسیب کربن نیز از جمله فعالیت 

 شود. های این اداره کل محسوب می

 :97بخش منابع طبیعي استان در سال  وضعیت وعملکردآمار اطالعات و 

زیابی در بخش منابع طبیعی استان برای مجموع برنامه هایی که در قالب شاخصهای قابل ار  

مد نظر بوده است منجر به دستاوردهایی گردیده که اطالعات و آمار عملکرد ی در  97سال 

 قالب جداول ذیل ارائه می شود:
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 تبیین وضع موجودمنابع طبیعی:
 اطالعات پایه: -1

استان فارس باتوجه به برخورداری ازتنوع اقلیم وسازندهای زمین شناسی ازنظر پوشش 

گیاهی براساس گزارش تهیه نقشه پوشش گیاهی کشور تهیه شده توسط دفترمهندسی ومطالعات 

 استان شامل : GISسازمان و 

 میزان واحد عنوان

 2215 هزارهکتار جنگل

 12 هزارهکتار درختچه زاروبیشه زار

 7310 هزارهکتار مرتع

 734 هزارهکتار )درحال مطالعه(اراضی بیابانی

ازسطح استان  %18میلیون هکتاربرآورد می گردد به عبارت دیگر 215/2سطح جنگلهای استان  -

راجنگلها تشکیل می دهد. جنگلهای استان ارزش زیست محیطی داشته ونقش مهمی درحفاظت 

توسعه کشاورزی وپیشگیری ازسیالبها وفرسایش های  آب وخاک ایفاء می نماید وبعنوان بستر

 سالیانه اهمیت دارد.

میلیون واحددامی  6/5میلیون واحد دامی عشایری و 3 شامل بیش ازجمعیت دامی استان        

که تعلیف آنها به مراتع وابستگی دارد، این درحالی است که اگرازاین  می باشددامداران روستائی 

میلیون واحددامی رادرمدت  3ب بهره برداری بعمل آید،میتواندخوراک مراتع درشرایط مناس

برابر ظرفیت مجاز ازمراتع استان  3یکسال تأمین نماید. به این ترتیب مالحظه می شودکه بیش از

 بهره برداری می شود.

درمناطق فراخشک وخشک ایران باتوجه به شرایط اقلیمی وهمچنین عوامل انسانی بیابانزا ازقبیل   -

افزایش جمعیت ، چرای مفرط دام از پوشش گیاهی موجود، برداشت بی رویه ازسفره آب زیرزمینی 

طح سوتوسعه صنعتی وتغییر کاربریهای اراضی ، پدیده بیابان زائی درایران رشد فزاینده ای دارد و
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 19میلیون هکتارمی رسد ودارای  7/0اراضی بیابان استان براساس طبقه بندی پوشش گیاهی به 

 جلوه بیابانی می باشد. 3و 2و 1کانون بحرانی فرسایش بادی درجه

تن درهکتار درگزارشهای مطالعاتی آبخیزداری  35تا 19میزان فرسایش خاک دراراضی استان بین  -

میلیون  11ارضی دارای وضعیت فرسایش آبی درکشور رامعادل کشور آمده است. حال اگروسعت

 میلیون تن برآوردخواهد شد. 275هکتار فرض نمائیم میزان فرسایش خاک  

 

 جایگاه منابع طبیعی)جنگل ، مرتع و بیابان( استان فارس نسبت به کل کشور:

به لحاظ  کشور،باعنایت به وضعیت منابع طبیعی فارس نسبت به جایگاه آن دراستانهای دیگر 

سطح جنگلهای خارج از شمال)زاگرس( مقام اول کشور رادارا بوده وهمچنین به لحاظ تنوع پوشش 

مراتع دارای سه ناحیه رویشی زاگرس، ایرانی تورانی وخلیج عمانی بوده و فارس از لحاظ  گیاهی

  ور قرار داریم.وسعت مراتع نیز، بعد از استانهای سیستان و بلوچستان و کرمان در رتبه سوم کش

 

1397سطوح مراتع فارس به تفکیک نوع در سال   

 

 درصد سطح )هکتار( شرح

 8/0 57694.5 مراتع خوب 

 7/23 1734791 مراتع متوسط 

 5/75 5516853 مراتع فقیر 

 100 7309338.5 کل مراتع فارسجمع
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 1397سال ها و بیابان فارس به تفکیک شهرستان در مساحت جنگل: 72جدول شماره 
                                                                                                                                                                           )) واحد : هکتار ((       

 شهرستان

 جنگل

زار و )بدون احتساب بیشه

زار(درختچه  

های پدیده  

 بیابانی

 142767 93.5 آباده
 0 32959.4 ارسنجان
 0 48947.1 استهبان

 55774 14517.8 اقلید

 41671 32921.7 بوانات
 0 76230 پاسارگاد

 0 217857.3 جهرم
 0 38250 خرامه

 123847 16151.9 خرم بید

 52008 13842 خنج

 11465 123458.3 داراب

 0 81662.4 رستم
دشتزرین   328.4 83400 

 0 74221.9 سپیدان
 0 35651 سروستان

 0 153051 شیراز
 0 12845 گراش

 12724 64685.1 فراشبند

 27434 87246.1 فسا

 0 223126.4 فیروزآباد
8/1721 72900 قیروکارزین  

 0 221305.1 کازرون
 0 26750 کوار

 123014 30000 الرستان

 27243 11661.6 المرد

 0 76136.3 مرودشت
 0 408104.1 ممسنی

7/2268 1120.2 مهر  

 433949 19926.6 نی ریز

7113928 2215950.2 جمع  
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 1397مساحت مراتع  فارس به تفکیک شهرستان در سال : 73جدول شماره 

                                                                                                                                                                                    )) واحد : هکتار ((      

 شهرستان

 مراتع

 خوب

 ) متراکم (

 متوسط

متراکم () نیمه  

 فقیر

تراکم () کم  
 جمع

 395282 343833 51213.1 235.7 آباده
 65807.9 63952.8 983.3 871.8 ارسنجان
 90089.7 47641.5 42448.2 0 استهبان

 532945.1 140691 372617 19636.5 اقلید
 375503 316678 58825.2 0 بوانات

 67411 58242.3 9168.7 0 پاسارگاد
 262787.1 262787 0 0 جهرم
     خرامه

 235279 194037 41134.3 107.3 خرم بید
 344219.2 276574 67644.9 0 خنج
 437868.5 364627 73241.9 0 داراب
     رستم

 353070.9 333101 19970.4 0 زرین دشت
 136246 51704.8 76855.8 7685.4 سپیدان
     سرچهان
     سروستان

 381393.2 182326 172391 26676.1 شیراز
 319230.3 232073 84909.2 2247.9 فراشبند

 225968.4 202933 23035.3 0 فسا
 65003.5 46482.6 18520.9 0 فیروزآباد

 217069.6 197906 19163.5 0 قیروکارزین
 66028.3 57575.8 8452.5 0 کازرون

     کوار
     گراش

 1275013 1187157 87855.7 0 الرستان
 295612.5 268086 27526.6 0 المرد

 120214 43389.1 76591.1 233.8 مرودشت
 110011.4 103223 6788.2 0 ممسنی

 134492.9 118524 15968.6 0 مهر
 802794.5 423308 379486 0 نی ریز
 7309338.5 5516853 1734791 57694.5 جمع
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)) واحد : هکتار ((           1397آمار طبقات بیابان ها به تفکیک شهرستان در سال : 74شماره جدول        

نام 

 شهرستان

جمع 

سطوح 

 بیابانی

اراضی 

بدون 

 پوشش

اراضی 

 شور
 دق رسی

پهنه های 

 ماسه ای

تپه های 

 ماسه ای
 کویر

 0 0 33866 27459 16945 64497 142767 آباده
 0 0 0 0 0 0 0 ارسنجان
 0 0 0 0 0 0 0 استهبان

 0 0 16431 8657   30686 55774 اقلید
 0   0     41671 41671 بوانات

 0   0     0 0 پاسارگاد
 0   0     0 0 جهرم
 0   0     0 0 خرامه

 0 0 32325 49857   41665 123847 خرم بید
 6680 4438 0 20625 16640 3625 52008 خنج
 931 0 1525 4586 4423 0 11465 داراب
 0   0     0 0 رستم

 4215 12069 3925 12866 29560 20765 83400 زرین دشت
 0   0     0 0 سپیدان

 0   0     0 0 سروستان
 0   0     0 0 شیراز

 0 2800 5234     4690 12724 فراشبند
 0 0 4220     23214 27434 فسا

 0   0     0 0 فیروزآباد
 0 615 0 832 274.8 0 1721.8 قیروکارزین

 0   0     0 0 کازرون
 0   0     0 0 کوار

 0   0     0 0 گراش
 40847 6364 5425 23716 36904 9758 123014 الرستان

 8152   0 12213   6878 27243 المرد
 0   0     0 0 مرودشت
 0   0     0 0 ممسنی

 222.7 425 0 640   981 2268.7 مهر
 232118 8370 19188 21697 67348 85228 433949 ریزنی 

 293166 35081 122139 183148 172095 333658 1139287 جمع
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 : 97فعالیتهای شاخص منابع طبیعي و آبخیزداری در سال 

 پیشگیری و اطفا حریق در عرصه ها و اعیانی منابع طبیعی از طریق احداث پد هوایی 

  آبخوانداریعملیات آبخیزداری و 

 طرح ترسیب کربن ماهور میالتون ممسنی 

 طرح جامع حوزه های آبخیز تنگاب فیروزآباد 

 

 استان فارس بیابان مساحت :75شماره جدول

 )مطالعه شده(هکتاروسعت بیابان شهرستان

 52007.9 خنج

 83400.4 زرین دشت

 12724.2 فراشبند

 123014 الرستان

 27243 المرد

 2268.7 مهر 

 433948.7 ریزنی 

 734607 کل 

 اداره طرح وبرنامه –ماخذ: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان فارس 
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 سطح جنگلهای استان فارس ومقایسه آن با سایر استانهای کشور: 76شماره جدول 

 جنگل )هکتار( استانها
نسبت جنگلهای 

 استان به کل کشور

سطح استان 

 )هکتار(

استان نسبت جنگل 

 به سطح استان

 1/3 4580888 1/1 143467 آذربایجان شرقی

 7/2 3734330 71/0 100958 آذربایجان غربی

 9/2 1793762 36/0 51665 اردبیل

 9/3 10682625 89/2 411848 اصفهان

 7/31 2002795 25/4 634461 ایالم

 1/0 2277249 43/1 204306 بوشهر

 4/1 1881634 18/0 26124 تهران

 4/20 1643234 36/2 335654 چهارمحال بختیاری

 1/6 11647701 01/5 713377 خراسان رضوی

 1/14 2952340 92/2 416287 خراسان شمالی

 4/7 9411168 86/4 691895 خراسان جنوبی

 8/14 6343831 59/6 938327 خوزستان

 6/2 2371283 43/0 61113 زنجان

 5/3 9719378 39/2 340168 سمنان

 1/2 17955202 60/2 370786 سیستان وبلوچستان

 1/18 12277930 58/15 2/2215950 فارس

 7/1 1555367 19/0 26871 قزوین

 4/0 1151711 03/0 4149 قم

 8/12 2904840 61/2 372307 کردستان

 3/3 17946943 15/4 591822 کرمان

 3/21 2486631 71/3 528508 کرمانشاه

 3/51 1550739 59/5 795786 کهگیلویه وبویراحمد

 9/18 2192130 91/2 415221 گلستان

 38 1436400 83/3 545576 گیالن

 4/43 2823364 61/8 1226367 لرستان

 9/33 1740840 15/4 590678 مازندران ساری

 3/49 656600 27/2 323997 مازندران نوشهر

 1/0 2908832 01/0 1548 مرکزی

 15 7029411 40/7 1053745 هرمزگان

 1/0 1933068 01/0 1441 همدان

 8/0 12846330 75/0 107096 یزد

  162438556  14244473 کشور
 اداره طرح وبرنامه –ماخذ: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان فارس              
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 سطح مراتع استان فارس ومقایسه آن باسایراستانهای کشور: 77شماره جدول

 نسبت مراتع استان سطح مراتع استان )هکتار( استانها

 9/2 2473441 آذربایجان شرقی

 9/2 2472508 آذربایجان غربی

 1/1 903896 اردبیل

 4/7 632865 اصفهان

 3/1 1112357 ایالم

 5/1 1262995 بوشهر

 4/1 1218447 تهران

 1/1 908152 چهارمحال بختیاری

 6/8 7270738 خراسان رضوی

 9/1 1578208 شمالیخراسان 

 8/6 5766058 خراسان جنوبی

 9/2 2477691 خوزستان

 3/1 1137060 زنجان

 4/4 37310833 سمنان

 5/12 10648499 سیستان وبلوچستان

 6/8 7310730.8 فارس

 0/1 853485 قزوین

 9/0 723019 قم

 5/1 1294397 کردستان

 6/9 8186300 کرمان

 4/1 1188438 کرمانشاه

 6/0 478812 کهگیلویه وبویراحمد

 0/1 862825 گلستان

 3/0 244986 گیالن

 0/1 883505 لرستان

 7/0 584435 مازندران 

 1/2 1772951 مرکزی

 8/4 4093342 هرمزگان

 8/0 665767 همدان

 7/7 6518007 یزد

 100 112819000 جمع
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 استانهاسطح رخساره های بیاباني به تفکیک : 78جدول شماره 
 واحد: هکتار

 تپه های  کویر نام استان

 ماسه ای

پهنه های 

 ماسه ای

اراضی بدون  اراضی شور دق رسی

 پوشش

سطح طبقات 

 بیابانی

 112370 12239 100131 0 0 0 0 آذربایجان شرقی

 181103 115866 63538 0 0 1699 0 آذربایجان غربی

 1337 1337 0 0 0 0 0 اردبیل

 2985825 1861179 489586 54777 7712 355398 217175 اصفهان

 33923 27436 1309 0 1846 3332 0 ایالم

 251562 240351 8901 0 2310 0 0 بوشهر

 156623 96534 60014 0 0 0 75 تهران

 118893 118828 65 0 0 0 0 چهارمحال بختیاری

 805497 141756 134478 71826 0 50019 407418 خراسان رضوی

 34452 12812 7342 4687 0 0 9611 شمالی خراسان

 1213357 601249 130711 77723 67 353456 50151 خراسان جنوبی

 521341 101356 356231 0 22148 41606 0 خوزستان

 79931 79931 0 0 0 0 0 زنجان

 9112294 1014316 3006286 4170 116141 136043 835338 سمنان

سیستان 

 وبلوچستان

51577 334510 74727 7647 98791 4237704 4804956 

 669725 486408 183317 0 0 0 0 فارس

 29151 16335 12136 0 0 6809350 0 قزوین

 176383 74512 26676 951 7612 0 57282 قم

 3354 3354 0 0 0 481193 0 کردستان

 7860548 4151600 270411 214723 176411 0 2566210 کرمان

 25916 25916 0 0 0 0 0 کرمانشاه

کهگیلویه 

 وبویراحمد

0 0 0 0 0 40427 40427 

 26 0 26 0 0 0 0 گلستان

 1779 424 0 0 1355 0 0 گیالن

 11741 11741 0 0 0 0 0 لرستان

 1086 1083 0 0 4 0 0 مازندران 

 73143 49111 12736 0 0 0 11295 مرکزی

 1515013 1270400 183146 0 61467 0 0 هرمزگان

 26372 10942 15430 0 0 0 0 همدان

 5935725 2643520 1341520 0 143254 170317 1637122 یزد

 32783852 17448665 6502783 436504 615043 1937603 5843254 جمع

 اداره طرح وبرنامه –ماخذ: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان فارس          
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 استان فارسمساحت مراتع : 79جدول شماره 

 درصدشهرستان به استان سطح مراتع)هکتار( شهرستان

 6.6 485562.7 آباده

 0.9 65808 ارسنجان

 1.2 90090 استهبان

 6.1 443950.8 اقلید

 5.1 375503 بوانات

 0.9 67411 پاسارگاد

 3.6 262787 جهرم

 3.2 235541.4 خرمبید

 2.1 153067 خرامه

 4.7 344219.2 خنج

 6.0 437869 داراب

 0.1 5714.3 رستم

 4.8 353071 زرین دشت

 1.9 136246 سپیدان

 0.8 56204.6 سروستان

 0.9 64326.2 شیراز

 1.5 107530 کوار

 4.1 300000 گراش

 3.1 225968 فسا

 0.9 65004 فیروز آباد

 4.4 319230 فراشبند

 3.0 217070 قیروکارزین

 0.9 66028 کازرون

 13.3 974913 الر

 4.0 295613 المرد

 1.6 120214 مرودشت

 1.4 104501.6 ممسنی

 1.8 134493 مهر

 11.0 802795 نیریز

 100.0 7310730.8 جمع کل

 اداره طرح وبرنامه –ماخذ: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان فارس 
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  1397مساحت جنگل های استان فارس در سال : 80جدول شماره 

 مساحت  جنگل )هکتار( شهرستان

 93.5 آباده

 32959.4 ارسنجان

 48947.1 استهبان

 14517.8 اقلید

 32921.7 بوانات

 76230 پاسارگاد

 217857.3 جهرم

 38250 خرامه

 16151.9 خرم بید

 13842 خنج

 123458.3 داراب

 81662.4 رستم

 328.4 زرین دشت

 74221.9 سپیدان

 35651 سروستان

 153051 شیراز

 12845 گراش

 64685.1 فراشبند

 87246.1 فسا

 223126.4 فیروزآباد

 72900 قیروکارزین

 221305.1 کازرون

 26750 کوار

 30000 الرستان

 11661.6 المرد

 76136.3 مرودشت

 408104.1 ممسنی

 1120.2 مهر

 19926.6 نی ریز

 2215950.2 کل استان

 ماخذ: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان فارس                                         
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 1397 سال در....( و استاني ، ملي) عمراني طرحهای  فیزیکي عملکرد: 81جدول شماره 

 نام طرح

 1397سال 

 واحد کار
عملیات 

 انجام شده

درصد 

پیشرفت 

 فیزیکی 

طرح جنگلکاری، توسعه فضای سبز، احداث و تجهیزپارکهای 

 جنگلی 
 100 395 هکتار

 100 310 هکتار طرح بهبود واصالح مراتع در استان فارس

 طرح حفاظت وحمایت از جنگلها ومراتع استان فارس 
هزار 

 هکتار
380 100 

 0 0 دستگاه تامین تجهیزات، ماشین آالت و تعمیرات اساسی

 100 580 هکتار شنهای روان ومدیریت مناطق بیابانیطرح تثبیت 

 100 1035 نفرروز آموزش و ترویج و فرهنگ سازی منابع طبیعی

 100 3000 مترمربع تعمیرات و تجهیزات ساختمانهای اداری

 100 2 دستگاه طرح جامع توسعه و کاربری فن آوری ارتباطات و اطالعات )تکفا(

 0 0 هکتار طرح تعمیم و اجرای پروژه های ترسیب کربن 

 100 649 هکتار طرح تهیه طرحهای جامع مقابله با بیابانزائی

 100 325 هکتار مدیریت پایدار مراتع کشور
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 1397 سال در....( و ،استاني ملي) عمراني طرحهای  فیزیکي عملکرد: 81ادامه جدول شماره 

 نام طرح

 1397سال 

 واحد کار
عملیات 

 انجام شده

درصد 

پیشرفت 

 فیزیکی 

 100 469 هکتار صیانت وتوسعه جنگلهای زاگرس وجنوب 

 100 71 دستگاه حریقتامین تجهیزات یگان حفاظت و اطفاء

 100 376505 هکتار طرح ممیزی اراضی و تفکیک مستثنیات

 100 446 نفرروز ترویج و توانمندسازی تشکل ها و جوامع محلی

 0 0 هکتار 17احیاء و بازسازی عرصه های منابع طبیعی ماده 

 0 0 دستگاه قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی ومنابع طبیعی 13ماده 

 0 0 هکتار کنترل و مقابله با خشکیدگی جنگلهای بلوط زاگرس

 0 0 دستگاه پیشگیری و مقابله با آتش سوزی در جنگل ها و مراتع

 100 9738 هکتار آبخیزداری وآبخوانداریطرح 

 100 287 هکتار طرح آبخیزداری حوزه کارون بزرگ

 100 21303 هکتار مطالعه واجرای عملیات آبخیزداری در حوزه سدهای دردست ساختمان

 100 8600 هکتار مطالعه و اجرای عملیات آبخیزداری در حوزه سدهای موجود

 100 6074 هکتار طرح پیشگیری ومهار سیل  

 100 1882 هکتار طرح حفاظت خاک وآبخیزداری

 100 153 هکتار اصالح وساماندهی کاربری اراضی آبخیزها 

 ماخذ: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان فارس 
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  7139 سال در....( و ستانيا،  ملي) عمراني طرحهای  فیزیکي عملکرد: 81ادامه جدول شماره 

 نام طرح
1397 سال  

 درصد پیشرفت فیزیکی  عملیات انجام شده واحد کار

 100 5811 هکتار طرح جنگلکاری، توسعه فضای سبز، احداث و تجهیزپارکهای جنگلی 
 100 3309 هکتار طرح بهبود واصالح مراتع در استان فارس

 100 سطح استان هزار هکتار طرح حفاظت وحمایت از جنگلها ومراتع استان فارس 
 0 0 دستگاه تامین تجهیزات، ماشین آالت و تعمیرات اساسی
 100 73 هکتار طرح تثبیت شنهای روان ومدیریت مناطق بیابانی

 100 2307 نفرروز آموزش و ترویج و فرهنگ سازی منابع طبیعی
 100 1871 مترمربع تعمیرات و تجهیزات ساختمانهای اداری

ارتباطات و اطالعات )تکفا( طرح جامع توسعه و کاربری فن آوری  100 51 دستگاه 
 100 2267 هکتار طرح تعمیم و اجرای پروژه های ترسیب کربن 
 100 915 هکتار طرح تهیه طرحهای جامع مقابله با بیابانزائی

 100 234130 هکتار مدیریت پایدار مراتع کشور
 100 378952 هکتار صیانت وتوسعه جنگلهای زاگرس وجنوب 

حریقتجهیزات یگان حفاظت و اطفاءتامین   0 0 دستگاه 
 100 814335 هکتار طرح ممیزی اراضی و تفکیک مستثنیات

 100 1082 نفرروز ترویج و توانمندسازی تشکل ها و جوامع محلی
17احیاء و بازسازی عرصه های منابع طبیعی ماده   98 6858 هکتار 

ومنابع طبیعیقانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی  13ماده   50 184013 دستگاه 
 0 0 هکتار کنترل و مقابله با خشکیدگی جنگلهای بلوط زاگرس

 0 0 دستگاه پیشگیری و مقابله با آتش سوزی در جنگل ها و مراتع
 100 _ هکتار طرح آبخیزداری وآبخوانداری

 100 _ هکتار طرح آبخیزداری حوزه کارون بزرگ
آبخیزداری در حوزه سدهای دردست ساختمانمطالعه واجرای عملیات   100 _ هکتار 

 100 _ هکتار مطالعه و اجرای عملیات آبخیزداری در حوزه سدهای موجود
 100 211 هکتار طرح پیشگیری ومهار سیل  

 100 34841 هکتار طرح حفاظت خاک وآبخیزداری
اصالح وساماندهی کاربری اراضی آبخیزها   0 0 هکتار 

 ماخذ: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان فارس                                 
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:  اطالعات منابع طبیعي وآبخیزداری استان82جدول شماره  
 

 عنوان

 

 

 سطح

( 97) سال  
 واحد

 هکتار 5811 جنگلکاری واحیاء جنگلها وتوسعه فضای سبز

های جنگلیتجهیز،نگهداری ومراقبت از پارک   1488 " 

 " 901 حفاظت و قرق

 " 814335 ممیزی اراضی و تفکیک سند
 " 3000 تهیه و واگذاری  طرحهای مرتعداری

 " 15000 ممیزی وتنسیق مراتع

 تن 2000000 تولید علوفه در مراتع

 هکتار 34.4 نهال کاری

 تولید نهال مثمر
0 

هزار 

 اصله

 " 71.27 تولید نهال غیرمثمر

عملیات آبخیزداری وحفاظت آبخیزها)حوزه سدهای موجود و در  اجرای

 دست ساختمان(
 هکتار _

 " _ اجرای عملیات آبخیزداری وحفاظت آبخیزها)خارج از حوزه سد(
 " 73 تثبیت شن و بیابان زدایی

 کیلومتر 15 ایجاد کمربند حفاظتی
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 طرحهای تحول زا:

 از توسعه منابع طبیعي وآبخیزداری فارس:طرح تشکیل صندوق حمایت  -1

بعد از تجربیات مختلف در زمینه اعتبارات بخش کشاورزی و منابع طبیعی، این ایده مطرح 

سسات مالی ؤعنوان یک زیرساخت، احتیاج به مبرداران  بهشده بود که تولیدکنندگان و بهره

تعامل  بردارانبهرهبا  ،ای نداشتهپیچیدههای تجاری ضوابط سخت و اعتباری دارند که مانند بانک

ماده  1379. در این راستا در سال در اختیارشان قرار دهند یآسانبه و خدمات مورد نیاز را  نمایند

گذار ،  قانونطبق آناختصاص یافت و موضوع  کشاورزی به این( قانون تشکیل وزارت جهاد12)

سسات مالی اعتباری تخصصی و ؤسیس مأ( جهت توزارت جهاد کشاورزیمجوز الزم را به دولت )

طبیعی و در زیر بخش منابع "های حمایت از توسعه بخش کشاورزیصندوق"تحت عنوان  اکار

 و با ماهیت غیردولتی "های حمایت از توسعه منابع طبیعی و آبخیزداریصندوق"تحت عنوان 

م توسعه اقتصادی، قانون برنامه سوّ( 6و به استناد ماده ) 1382در سال  آن،اعطا نمود. متعاقب 

 اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران، اساسنامه شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از

گذاری در بخش کشاورزی با استفاده از ظرف شرکت خدمات مهندسی جهاد، به توسعه سرمایه

 1389تا سال  سیس اولین صندوقأت و همزمان با 1383از سال  تصویب هیئت وزیران رسید.

از اوایل  . اولین اقدامبودفعالیتی چشمگیری در زیربخش منابع طبیعی و آبخیزداری صورت نگرفته 

های حمایت از توسعه منابع سیس صندوقأبا تشکیل کارگروه و تدوین سند راهبردی ت 1389سال 

الغ ان و ابطبیعی و آبخیزداری و تصویب این سند در بیست و یکمین جلسه شورای مدیران سازم

مدیران  اجرا به ها، مراتع و آبخیزداری کشور جهتآن از سوی رئیس محترم وقت سازمان جنگل

ستان ا حمایت از توسعه منابع طبیعی و آبخیزداری . تشکیل صندوقستادی و استانی بوده است

 شروع گردید و تاکنون ادامه دارد. 1393فارس از اردیبهشت ماه سال 
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 طرح ترسیب کربن  -2

میالدی، پروژه ترسیب کربن با سرمایه گذاری تسهیالت جهانی  2003آوریل سال  در

(، با توافق مشترک دولت جمهوری اسالمی ایران  و برنامه عمران ملل GEF)  1زیست محیطی

( به منظور افزایش میزان کربن ترسیب شده به وسیله گونه های کاشته شده و  UNDP) 2متحد

آغاز گردید.  این پروژه که با مدیریت سازمان جنگلها و مراتع و مدل سازی آن در مناطق خشک 

با بهره گیری از مشارکت مردمی اجرا می شود نشان داده  است که میتوان مناطق خشک را با 

هزینه نسبتْا کم احیاء و با مشارکت ذینفعان محلی مدیریت نمود. استفاده از گیاهان مناسب در 

رسیب کربن، عالوه بر کاهش روند پیشرفت بیابانزایی و حرکت ماسه برنامه احیاء پوشش گیاهی و ت

های روان، شرایط بهتری را برای چرای دام فراهم نموده و همزمان باعث افزایش ذخیره کربن در 

بافتهای گیاهی و کنترل آلودگی ناشی از گازهای گلخانه ای خواهد شد. رویکرد مشارکتی به 

ع طبیعی بر این باور استوار است که با جلب اعتماد و توانمند سازی بازسازی و مدیریت پایدار مناب

جوامع محلی برای بهره گیری از امکانات خود و با شناخت سنن و دانش بومی و ادغام آن با تکنیک 

ها و فناوری های علمی می توان به شیوه هایی از مدیریت منابع طبیعی دست یافت که ضمن بهره 

نابع و تنوع و توسعه معیشت انسان، دوام منابع پایه و پایایی توسعه را محقق برداری مسئوالنه از م

 می سازند.

جمهوری اسالمی ایران نیز به عنوان کشوری که به این کنوانسیون ملحق شده عالقمند به 

تامین اهداف مدنظر می باشد و از طریق سازمان جنگلها ، مراتع و آبخیزداری کشور، احیای اراضی 

افته و بیابانی را در راستای بیابانزدایی و کاهش انتشار گازهای گلخانه ای دراولویت قرار داده تخریب ی

این طرح در را در کشور انجام داده است.  ییپروژه ها ،زمینه احیای مراتع سازمان ملل نیز دراست. 

رایی و با اج-درمنطقه ماهور میالتی شهرستان ممسنی در استان فارس درفاز مطالعاتی 1393سال 

هکتار شروع شده و امید است ضمن موفقیت این طرح، در بقیه مناطق واجد شرایط  85000مساحت 

 توسعه یابد استان
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 طرح ایجاد دومین پایگاه پیشگیری و اطفا حریق در جنوب کشور -3

فقره حریق درجنگلها ومراتع  1034تعداد  83لغایت  73طبق آمارهای موجوددرطی سالهای 

هکتار ازجنگلها ومراتع خساراتی وارد گردیده است  2/64061حادث شده که طی آن به  استان فارس

وبا از بین رفتن پوشش گیاهی و نابودی علوفه مراتع ودرختان مناطق جنگلی عالوه برخسارات سنگین 

وارده، اثرات سوء دیگری نیز ازخود بجا می گذارد که ازجمله می توان تخریب بافت وساختمان خاک، 

زایش فرسایشهای آبی وبادی وبوجود آمدن سیالبهای مخرب وکاهش مواد غذائی خاک ودهها اف

اثرشناخته وناشناخته دیگر که میزان خسارات وارده ازاین موضوع غیرقابل محاسبه می باشد. ازاین 

روست که درخصوص پیش آگاهی، پیشگیری وکشف اطفاء حریق به موقع اقدامات اصولی برنامه ریزی 

 گردد.
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 خدمات حمایتي کشاورزی:شرکت 

این شرکت به عنوان یکی از تشکیالت گسترده و فعال اجرائی وزارت جهاد کشاورزی با تعامل و      

های ستادی و اجرائی وزارت متبوع ، ها، سازمانها و بخشها، مدیریتهمکاری تنگاتنگ با معاونت

فروش  متولی قانونی و بازوی اجرائی دولت در امر تولید، تدارک، توزیع، حمل و نقل ، خرید و

های کشاورزی )انواع بذر، مواد و سموم دفع آفات نباتی، کودهای شیمیائی و ماشینها و ادوات نهاده

با عنوان شرکت سهامی  1354تحت عنوان بنگاه شیمیائی ،  1325باشد که از سال کشاورزی ( می

زیع بذر و ضمن ادغام با شرکت تولید، تهیه و تو 1373پخش کودهای شیمیائی و باالخره در سال 

وظائف محوله را به انجام « شرکت سهامی خدمات حمایتی کشاورزی » نهال، تحت عنوان فعلی 

،  1384رسانده است. الزم به ذکر است که پس از انحالل بنگاه توسعه ماشینهای کشاورزی در سال 

ی وظائف ارگان مذکور که عبارت بود از توزیع ماشینهای کشاورزی ، به شرکت خدمات حمایت

 کشاورزی محول گردیده است. 

مدیریت استانی شرکت محسوب  33شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس یکی از      

گردد که از بدو تاسیس تاکنون فعال و مجری وظائف مذکور در سطح استان بوده است. این می

در شهرستان نفر پرسنل، یک ساختمان اداری در مرکز استان، یک نمایندگی  78شرکت دارای 

داراب بعالوه مجتمع انبارهای کود و سم ، مجتمع انبارهای بذر و کارخانه بوجاری ، انبار ماشینها و 

باشد. این شرکت های کشاورزی میادوات کشاورزی ، بازارچه و نمایشگاه دائمی ماشینها و نهاده

مجتمع انبارهای بذر ، متر مربع فضای انباری شامل مجتمع انبارهای کود و سم ،  147000دارای 

 باشد.آالت میو نمایشگاه ماشین مجتمع انبارها
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 :97عملکردی شرکت خدمات حمایتي در سال آمار اطالعات و 

مجموع برنامه هایی که در قالب شاخصهای قابل ارزیابی در شرکت خدمات حمایتی استان برای   

مد نظر بوده است منجر به دستاوردهایی گردیده که اطالعات و آمار عملکرد ی در قالب  97سال 

 جداول ذیل ارائه می شود:

 میزان فروش انواع کود و سموم شیمیایي  :83جدول شماره

 97 96 95 واحد نوع

کودهای 

 شیمیایی

 129955 69883 112142 تن ازته

 15459 15567 19919 تن فسفاته

 5190 7974 6208 تن پتاسه

سموم 

 شیمیایی
 1.36 400 0 لیتر قارچ کش

 

 استان فارس یکشاورز يتیخدمات حماشرکت توزیع نهاده های : 84شماره جدول

 سال
 میزان توزیع نهاده )تن(

 جمع سم بذر کود

94 157762 4392 0 162154 

95 139954 4992 0 144946 

96 93533 4551 0.4 98084.4 

97 150604 155 1.36 150760.36 
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 1397میزان فروش انواع کودهای شیمیایي به تفکیک شهرستان در سال :85شماره جدول

 )) واحد: ین ((

 

 پتاسه فسفاته ازته شهرستان 
 112 130 3099 آباده 

 30 155 1410 ارسنجان 
 186 415 1282 استهبان 

 232 681 9888 اقلید 
 132 145 1363 بوانات 

 113 411 3866 پاسارگاد 
 314 413 1274 جهرم 
 19 15 315 خرامه

 77 480 1768 خرم بید 
 24 50 695 خنج 
 269 1586 9107 داراب 
 57 121 2314 رستم

 111 572 3432 زرین دشت 
 296 1042 8673 سپیدان 
 29 20 1575 سرچهان
 123 50 392 سروستان

 352 1858 11502 شیراز 
 59 205 1149 فراشبند 

 273 1196 7524 فسا 
 226 386 6424 فیروزآباد 

 330 623 2665 قیروکارزین 
 99 335 3954 کازرون 

 169 150 3543 کوار
 25 75 643 گراش

 164 577 4836 الرستان 
 62 139 687 المرد 

 694 2305 28084 مرودشت 
 126 348 5772 ممسنی 

 177 556 1849 مهر 
 310 420 870 نیریز 
 5190 15459 129955 جمع
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 :97در سال  خدمات حمایتي کشاورزیشرکت فعالیتهای شاخص 

 

  برنامه ریزی و هماهنگی الزم در جهت تهیه، تدارک و تامین کودهای شیمیایی یارانه ای 

  30هماهنگی و پیگیری الزم با دفتر مرکزی و شرکت پتروشیمی شیراز در جهت حمل کود ازته به 

 هزار تن و افزایش سهمیه تحویل روزانه کود  371استان برابر سهمیه تخصیصی به میزان 

  بازدید مستمر از خط تولید شرکت پتروشیمی شیراز و انجام عملیات نمونه برداری کود اوره تولیدی

 هت بررسی کیفیت با ارسال به آزمایشگاه مرکزی به منظور آنالیز کوددر ج

  برنامه ریزی و نظارت بر فرآیند عملیات کیسه گیری کودهای فسفاته از مبادی حمل )بنادر امام و

 بندرعباس( و کود اوره از شرکت پتروشیمی شیراز در انبارهای سازمانی

  برگزاری کارگاه آموزشی معرفی محصوالت سبد کاالیی شرکت خدمات حمایتی )کودهای غیر یارانه

فعال کود در سطح  انکارگزارنفراز  120حضور ای دارای تایید از موسسه تحقیقات خاک و آب(با 

 استان

  حوزه های برنامه انبار گردانی سالیانه با حضور همکاران اعزامی از دفتر مرکزی طی چند مرحله از

 مختلف به منظور نظارت و کنترل

  96نسبت به سال  97درصدی توزیع کودهای شیمیایی در سال  61افزایش 
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 تعاون روستایي :سازمان 

شمسی با تصویب  1303عنوان یک نهضت اجتماعی ، اقتصادی وفرهنگی در ایران از سال ه تعاون ب    

توان قانون تجارت را سرآغاز  پیدا کرد به نحوی که می اولین قانون تجارت، زمینه قانونمند شدن را

با ماهیت شرکت  1342تعاون رسمی در ایران دانست . سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران در سال 

های روستائی و کشاورزی( و به صورت  سهم تعاونی %21.8سهم دولت و  %78.2سهامی دولتی )

  . نامحدود تأسیس  شد

 نرایا یتعاون روستائ یسازمان مرکز یها رمجموعهیاز ز یکیاستان فارس  یوستائسازمان تعاون ر   

و نظارت برامور  تیو حما تیمنظور هداه و ب یسامانده یباشد که برا یم یو وابسته به جهاد کشاورز

است    دهیگرد سیتاس 1342مربوطه در سال  یها هیو اتحاد یو کشاورز یروستائ یتعاون یشرکتها

 یشتیمع یهایازمندین نی، تامیتعاون نیو توسعه مواز تیو مشارکت، تقو یتعاون، همکار هیروح جادیا

کوتاه نمودن دست واسطه ها  با  د،ی، فراهم نمودن امکانات تولانیکشاورزان و روستائ یو حرفه ا

 یها یشبکه گسترده تعاون فیاز اهم وظا یو توافق ینیبه طرق تضم یدیمحصوالت تول یداریخر

به اهداف  یابیدر تحقق و دست یو کشاورز ییروستا یها یاست .  نقش تعاون یو کشاورز ییروستا

، یردمم ی، توسعه مشارکتهاانیروستائ ی، بهبود سطح درآمد و زندگیو خودکفائ دیتول شیافزا هیعال

 یدر روستاها قابل توجه و مشهود م داریاقتصاد پا ییدولت وشکوفا یگر یاشتغال و کاهش تصد جادیا

 باشد .
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 :97سازمان تعاون روستایي استان در سال   عملکردیآمار اطالعات و 

مجموع برنامه هایی که در قالب شاخصهای قابل ارزیابی در سازمان تعاون روستایی سازمان برای سال   

مد نظر بوده است منجر به دستاوردهایی گردیده که اطالعات و آمار عملکردی در قالب جداول ذیل  97

 ارائه می شود . 
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 کشاورزی بخش های اوني و تشکلتع های اتحادیه و ها عداد کل شرکت: ت 86 شماره دولج

 شهرستان 

-شرکت

های 

تعاونی 

 روستایی

-اتحادیه

های 

تعاونی 

روستایی 

 شهرستان

-شرکت

های 

تعاونی 

روستایی 

 زنان

-شرکت

های 

تعاونی 

 کشاورزی

 7 0 1 4 آباده

 2 1 1 2 ارسنجان

 9 1 1 3 استهبان

 2 1 1 10 دیاقل

 1 1 1 6 بوانات
 1 2 1 2 پاسارگاد

 7 1 1 12 جهرم

 3 0 1 3 خرامه

 3 2 1 4 دیب خرم

 1 1 1 4 خنج

 6 2 1 9 داراب

 1 0 1 5 رستم

 1 1 1 4 دشت نیزر

 4 1 1 8 دانیسپ

 0 1 1 2 سروستان

 12 4 1 15 رازیش

 4 1 1 2 فراشبند

 6 2 1 8 فسا

 5 0 1 6 روزآبادیف

 3 1 1 4 نیروکارزیق

 5 1 1 16 کازرون

 2 0 1 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 30 28 186 جمع
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 1397 سال در شهرستان تفکیک به کشاورزی تعاوني های شخصات عمومي شرکت: م87 شماره جدول

 شهرستان

تعداد  تعداد شرکت

 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 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

 

 

 

 

 



   1397آمار نامه  بخش کشاورزی استان فارس درسال   ------------------------- 

212 

 

 

 1397 سال در شهرستان تفکیک به روستایي تعاوني های مشخصات عمومي شرکت:  88شماره  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
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 1397 سال در تفکیک به زنان روستایي تعاوني های مشخصات عمومي شرکت:  89شماره 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 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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 1397 سال در تفکیک به شهرستان روستایي تعاوني های مشخصات عمومي اتحادیه: 9 0شماره جدول

-تعداد شرکت تعداد شاغلین  اتحادیه) نفر (

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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 1397 سال در تعاوني نوع برحسب کشاورزی تعاوني های مشخصات عمومي اتحادیه: 91شماره جدول

 تعاونینوع 

تعداد  تعداد اتحادیه

-شرکت

 های عضو

 تعداد شاغلین

 کارمزدی جمع غیرفعال فعال
حقوق 

 بگیر
 جمع

 24 24 0 32 1 0 1 دامداران

 0 0 0 0 0 0 0 مرغداران گوشتی

 0 0 0 0 0 0 0 گذارمرغداران تخم

 8 8 0 22 1 0 1 مرغداران

 0 0 0 0 0 0 0 مرغداران صنعتی

 0 0 0 0 0 0 0 کارانگندم

 0 0 0 0 0 0 0 کارانپنبه

 0 0 0 0 0 0 0 کارانپسته

 0 0 0 0 0 0 0 زمینی کارانسیب

 0 0 0 0 0 0 0 کارانچای

 0 0 0 0 0 0 0 کارانزعفران

 6 6 0 21 1 0 1 باغداران

 0 0 0 0 0 0 0 داراننخل

 0 0 0 0 0 0 0 دارانمرتع

 0 0 0 0 0 0 0 دارانگلخانه

 0 0 0 0 0 0 0 گیاه زینتیگل و 

 0 0 0 0 0 0 0 شیالت و آبزیان

 4 3 1 12 1 0 1 زنبورداران

 0 0 0 0 0 0 0 کشاورزان

 0 0 0 0 0 0 0 گاوداران ) فسا (

 0 0 0 0 0 0 0 نخودکاران

 0 0 0 0 0 0 0 پرورش قارچ

 1 1 0 9 1 0 1 هاسایر اتحادیه

  43 40 1 96 5 0 5 کلجمع
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 هکتار                1397سال  انیتا پا  یيروستا دیتول يتعاون های شرکت يمشخصات عموم: 92 شماره جدول     

 شهرستان
میزان اراضی کشاورزی حوزه عمل  میزان اراضی کشاورزی اعضاء

جمع  دیم آبی شرکت

 /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

 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

 534446 138597 395851 464075 146471 317604 جمع
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 1397سال  انیشهرستان تا پا کیبه تفک یيروستا دیتول يتعاون های هیاتحاد تیوضع: 93 شماره جدول

 شهرستان
 های تعداد تعاونی تعداد اتحادیه

 استانی تولید عضو

 

 شهرستانی

 6 0 0 آباده

 2 0 0 ارسنجان

 1 0 0 استهبان

 18 1 0 اقلید

 9 1 0 بوانات

 1 0 0 پاسارگاد

 8 1 0 جهرم

 2 0 0 خرامه

 4 0 0 خرم بید

 1 0 0 خنج

 16 1 0 داراب

 3 0 0 رستم

 6 0 0 زرین دشت

 6 0 0 سپیدان

 2 0 0 سروستان

 10 1 0 شیراز

 1 0 0 فراشبند

 15 1 0 فسا

 2 0 0 فیروزآباد

 2 0 0 قیروکارزین

 1 0 0 کازرون

 3 0 0 کوار

 2 0 0 گراش

 8 1 0 الرستان

 3 0 0 المرد

 12 1 0 مرودشت

 8 1 0 ممسنی

 2 0 0 مهر

 8 1 0 نی ریز
 162 10 0 جمع
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 1397موجود در فارس تا پایان سال  يزراع يسهام های شرکت تیضع: و 94 شماره جدول

 نام روستا نام شرکت نام شهرستان
کل اراضی سطح 

 )هکتار(

 تعداد 

 بهره بردارنفر

 1150 ایزدخواست مروارید ایزدخواست آباده
420 

 - - - - ارسنجان

 279 1160 روستای نصرآباد مهر ایثارگران نصر آباد استهبان

 - - - - اقلید

 - - - - بوانات

 - - - - پاسارگاد

 - - - - جهرم

 - - - - خرامه

 - - - - خرم بید

 - - - - خنج

 - - - - داراب

 - - - - رستم

 - - - - زرین دشت

 - - - - سپیدان

 - - - - سروستان

 - - - - شیراز

 - - - - فراشبند

 - - - - فسا

 - - - - فیروزآباد

 - - - - قیروکارزین

 - - - - کازرون

 - - - - کوار

 - - - - گراش

 - - - - الرستان

 - - - - المرد

 - - - - مرودشت

 - - - - ممسنی

 - - - - مهر

 - - - - نی ریز

 699 2310 - - کل
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 1397به تفکیک نوع تشکل تا پایان سال  کشاورزی بخش های تشکل تیع: وض 95 شماره جدول

 نام شهرستان
 هاهماهنگی وحمایتی تشکل خبرگان کشاورزی نظام صنفی

 عضو جمع کانون تعداد عضو جمع کانون تعداد عضو تعداد

 24730 0 0 0 0 0 0 0 1 آباده

 12030 0 0 0 0 0 0 0 1 ارسنجان

 21780 0 0 0 0 0 0 0 1 استهبان

 33130 0 0 0 0 0 0 0 1 اقلید

 14940 0 0 0 0 0 0 0 1 بوانات

 13930 0 0 0 0 0 0 0 1 پاسارگاد

 46430 0 0 0 0 0 0 0 1 جهرم

 26840 0 0 0 0 0 0 0 1 خرامه

 30480 0 0 0 0 0 0 0 1 خرم بید

 9610 0 0 0 0 0 0 0 1 خنج

 22610 0 0 0 0 0 0 0 1 داراب

 7030 0 0 0 0 0 0 0 1 رستم

 14960 0 0 0 0 0 0 0 1 زرین دشت

 34390 0 0 0 0 0 0 0 1 سپیدان

 11720 0 0 0 0 0 0 0 1 سروستان

 56540 0 0 0 0 0 0 0 1 شیراز

 1680 0 0 0 0 0 0 0 1 فراشبند

 100041 0 0 0 0 0 0 0 1 فسا

 29510 0 0 0 0 0 0 0 1 فیروزآباد

 20360 0 0 0 0 0 0 0 1 قیروکارزین

 26870 0 0 0 0 0 0 0 1 کازرون

 10960 0 0 0 0 0 0 0 1 کوار

 9190 0 0 0 0 0 0 0 1 گراش

 13320 0 0 0 0 0 0 0 1 الرستان

 13270 0 0 0 0 0 0 0 1 المرد

 76080 0 0 0 0 0 0 0 1 مرودشت

 5580 0 0 0 0 0 0 0 1 ممسنی

 14600 0 0 0 0 0 0 0 1 مهر

 26460 0 0 0 0 0 0 0 1 نی ریز

 592800 0 0 0 0 0 0 0 29 جمع
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 تایيروس های سازمان و شبکه تعاوني) انبار سرد، سردخانه و سیلو ( وضعیت انبارهای مکانیزه :  96 شماره جدول

  1397 سال پایان تا

 شهرستان

 سیلو سردخانه انبار سرد

 شبکه شبکه سازمان شبکه سازمان

 ظرفیت تعداد ظرفیت تعداد ظرفیت  تعداد ظرفیت  تعداد ظرفیت تعداد

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 آباده
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ارسنجان
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 استهبان

 0 0 0 0 0 0 0 0 5000 1 اقلید
 0 0 750 1 0 0 0 0 0 0 بوانات

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 پاسارگاد
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 جهرم
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 خرامه

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 خرم بید
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 خنج
 0 0 50 1 0 0 0 0 0 0 داراب
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 رستم

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 زرین دشت
 0 0 3000 1 0 0 0 0 0 0 سپیدان
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 سرچهان
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 سروستان

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 شیراز
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 فراشبند

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 فسا
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 فیروزآباد

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 قیروکارزین
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 کازرون

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 کوار
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 گراش

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 الرستان
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 المرد

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 مرودشت
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ممسنی

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 مهر
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 نی ریز
 0 0 3800 3 0 0 0 0 5000 1 جمع
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   1397 سال پایان تا روستایي های سازمان  وشبکه تعاوني  چندمنظورهوضعیت انبارهای :  97 شماره جدول

 )) واحد : تن ((

 

 شهرستان

 جمع مشترک سازمان شبکه

 ظرفیت تعداد ظرفیت تعداد ظرفیت  تعداد ظرفیت تعداد

 11800 18 3000 2 0 0 8800 16 آباده
 4500 2 2000 1 0 0 2500 1 ارسنجان
 5750 11 3250 5 0 0 2500 6 استهبان

 24000 16 16500 9 5000 1 2500 6 اقلید
 7080 13 4580 8 0 0 2500 5 بوانات

 4750 3 250 1 0 0 4500 2 پاسارگاد
 15300 19 8250 7 0 0 7050 12 جهرم
 10000 6 9000 4 0 0 1000 2 خرامه

 7500 11 2500 2 0 0 5000 9 خرم بید
 2250 4 1750 3 0 0 500 1 خنج
 36150 29 18500 10 0 0 17650 19 داراب
 6250 8 6250 8 0 0 0 0 رستم

 4000 6 2000 2 0 0 2000 4 زرین دشت
 16500 12 12000 3 500 1 4000 8 سپیدان

 5500 3 2500 1 0 0 3000 2 سروستان
 48600 20 21000 10 0 0 27600 10 شیراز

 3500 3 3000 2 0 0 500 1 فراشبند
 14450 21 6000 8 0 0 8450 13 فسا

 8700 8 5500 5 0 0 3200 3 فیروزآباد
 10000 13 7750 9 0 0 2250 4 قیروکارزین

 16500 17 15000 15 0 0 1500 2 کازرون
 8000 5 6000 2 0 0 2000 3 کوار

 0 0 0 0 0 0 0 0 گراش
 11500 12 7000 5 0 0 4500 7 الرستان

 7700 6 0 0 0 0 7700 6 المرد
 66550 28 34000 8 0 0 32550 20 مرودشت
 5500 7 1000 3 0 0 4500 4 ممسنی

 6000 3 6000 3 0 0 0 0 مهر
 11500 12 7000 6 0 0 4500 5 نی ریز
 379830 314 211580 142 5500 2 162750 172 جمع
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 فصل چهارم : سایر شاخصها
 

  بارندگيآمار 

  زیر زمینيمنابع آبهای 

 بهره برداران کشاورزی 

  ساله محصوالت کشاورزی 20تولیدات 
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 يارندگ:  ب 98شماره  جدول

 ایستگاه 
 مقداربارندگی

 97سال

سال زراعی گذشته 

 مدت مشابه)میلیمتر(

بلند مدت 

 مشابه)میلیمتر(

 128.2 85.6 211.3 آباده

 298.8 176.8 525.1 اقلید

 295.4 90.3 305.8 استهبان

 297.4 122.3 359.1 ارسنجان

 144.1 94.2 206.2 ایزدخواست

 220.3 143.1 345.4 بوانات 

 289.1 141.9 328.5 تخت جمشید

 249.5 100.1 353.2 داراب

 273.3 71.3 328.2 جهرم 

 262.7 100.9 339.8 خفر

 209.7 99.6 298 خنج

 621 383.5 961.4 سپیدان

 541.1 215.7 611.5 سددرودزن

 314.8 152.8 348.7 شیراز

 237 118.1 270.1 سروستان

 302.5 128.2 354.3 زرقان

 196.7 89.5 273.2 زرین دشت

 247.7 157.9 342.2 فراشبند

 414.9 200 494.7 فیروزآباد

 284.6 70.6 299.5 فسا

 309.9 96.5 396.3 قیروکارزین

 225.1 152.4 282.5 صفاشهر

 176.4 104.3 347.5 الر

 228.4 147.1 301.6 المرد

 412 203.7 555.7 کازرون 

 534 237.4 730 ممسنی

 173.2 80.4 290 نی ریز

 292.1 139.4 387.4  میانگین استان
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 :منابع آبهای زیر زمیني

 ای  آب منطقه منابع آب های زیر زمیني و مقدار تخلیه ساالنه آن بر حسب شرکت های: 99جدول شماره 

 94-95سال آبي
 )مشلشون 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 

 ایران. دفتر مطالعات پایه منابع آب.وزرات نیرو. شرکت مدیرت منابع آب  -مأخذ
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 :کشاورزی انبهره بردار

 97سال – تیفعال نهیزم کیبه تفک یفهرست بهره برداران کشاورز:100جدول شماره 

 شهرستان
کل بهره 

 برداران

صنایع 

 کشاورزی

پرورش 

 ماهی

کرم 

 ابریشم

زنبور 

 عسل

طیور 

 صنعتی

طیور 

 سنتی

دام 

 سبک

دام 

 سنگین
 گلخانه

باغ و 

 قلمستان
 زراعی

 6087 3674 36 806 1679 742 20 140 8 17 23 6874 آباده

 2934 6325 31 120 445 333 14 62 4 13 21 7780 استهبان

 12221 4467 24 939 1970 2208 23 244 7 28 28 14074 اقلید

 5204 7145 33 154 368 421 17 157 1 74 22 10335 جهرم

 6625 7010 69 403 1514 1224 22 365 6 56 32 11870 داراب

 12886 7488 116 993 1842 2111 85 308 9 54 178 15379 سپیدان

 12968 4440 62 464 866 605 33 330 4 22 235 16208 شیراز

 4677 2057 29 84 510 257 8 332 4 13 27 6547 فسا

 7628 3119 36 431 1667 1422 15 254 5 13 92 8926 فیروزآباد

 12407 6393 19 497 1258 819 14 382 4 10 18 17666 کازرون

 2580 1074 18 15 774 555 14 96 1 3 4 3534 الرستان

 20789 2685 80 533 1190 3889 33 475 18 30 52 22758 مرودشت

 12668 3791 13 364 2056 2934 11 598 0 9 58 14212 ممسنی

 5563 12561 72 57 3574 2664 31 258 5 7 178 13822 نی ریز

 1218 357 11 84 334 250 10 75 2 0 11 1540 المرد

 7444 7077 21 98 2122 2132 14 143 1 2 6 9207 بوانات

 3277 944 15 219 1319 1293 12 187 2 8 8 4064 ارسنجان

 3792 2150 15 68 493 336 9 69 4 7 48 4566 خرم بید

 2409 264 3 33 453 187 4 51 0 2 3 2552 زرین دشت

 3761 2416 12 19 223 17 4 493 2 29 6 5057 قیروکارزین

 1771 808 7 148 348 285 8 107 1 3 5 2192 مهر

 3739 847 5 129 585 79 17 228 5 2 13 4294 فراشبند

 2378 627 19 44 409 324 8 44 1 2 42 2829 پاسارگاد

 1822 801 5 119 475 197 12 272 1 4 8 2598 خنج

 1829 1236 16 35 660 220 11 116 1 11 49 2474 سروستان

 5916 210 6 229 401 720 4 173 1 2 6 6335 رستم

 663 642 6 9 55 42 4 14 0 0 2 1237 گراش

 3500 3197 10 205 188 13 5 14 2 0 11 6132 کوار

 5966 1372 368 362 1257 782 19 182 2 15 23 6578 خرامه

 174722 95177 1157 7661 29035 27061 481 6169 101 436 1209 231640 کلجمع 

 ماخذ: سامانه جامع پهنه بندی
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 97سال - يبرحسب گروه سن یفهرست بهره برداران کشاورز: 101جدول شماره

 شهرستان
 20کمتراز

 سال

 20بین 

 30تا 

 سال

 30بین 

تا 

 سال40

 40بین 

 50تا 

 سال

 50بین 

 60تا 

 سال

 60بین 

تا 

 سال70

 70بین 

 80تا 

 سال

بین 

 90تا 80

 سال

بیشتر 

 90از

 سال

 جمع

 6905 159 545 706 1155 1498 1356 1198 273 15 آباده

 4076 27 191 317 668 1046 953 666 201 7 ارسنجان

 7788 181 565 703 1464 1710 1464 1341 346 14 استهبان

 14097 225 870 1109 2309 3210 3479 2288 574 33 اقلید

 9207 198 735 837 1604 1932 1966 1533 387 15 بوانات

 2842 57 234 273 456 787 603 356 72 4 پاسارگاد

 10348 153 686 984 2097 2279 1907 1759 470 13 جهرم

 6593 107 389 616 1161 1445 1411 1152 298 14 خرامه

 4601 111 381 464 837 1074 931 640 155 8 خرمبید

 2598 16 122 169 349 496 589 588 257 12 خنج

 12056 87 424 684 2013 2172 2499 2926 1170 81 داراب

 6648 72 384 415 1149 1248 1561 1343 455 21 رستم

 2621 10 107 133 484 471 577 588 238 13 زرین دشت

 15387 229 1136 1215 2529 3234 3722 2616 677 29 سپیدان

 2476 39 183 221 432 524 537 444 96 0 سروستان

 16250 184 905 1432 2956 3767 3676 2619 676 35 شیراز

 4297 32 148 254 573 760 963 1086 458 23 فراشبند

 6648 68 366 503 1154 1414 1311 1298 493 41 فسا

 8985 93 539 797 1509 1883 1950 1664 532 18 فیروزآباد

 5064 58 278 427 830 993 1060 1018 386 14 قیروکارزین

 17785 260 1283 1456 3378 4103 3658 2805 793 49 کازرون

 6144 43 259 374 881 1282 1406 1420 447 32 کوار

 1237 24 78 125 224 323 265 154 43 1 گراش

 3587 36 192 287 616 746 747 713 238 12 الرستان

 1540 18 64 132 249 300 367 299 106 5 المرد

 22796 324 1516 1760 3678 5466 5295 3838 882 37 مرودشت

 14536 205 1106 1127 2630 3127 3189 2418 699 35 ممسنی

 2191 14 77 105 356 412 544 496 176 11 مهر

 13821 163 719 1139 2519 3119 3222 2446 467 27 نی ریز

 233124 3193 14482 18764 40260 50821 51208 41712 12065 619 جمع کل

ماخذ: سامانه جامع پهنه بندی
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 فارس محصوالت کشاورزی داتیتول: 102جدول 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

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 

1397 2،888،916 164،684 3،053،600 5634854 83034 5717888 60.2 147 610.5 53 7.5 878 9950.9 
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 کشور محصوالت کشاورزی داتیتول: 103جدول 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

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 

1397 830 2355 906 91.2 10588 14770 56.6 1182 73،580،009  7،632،773  81،212،783  19،182،158 1،342،915 20،525،074 

 

 

                                                


