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  مقدمه

ع ي باالي منابکشاورزي این شهرستان به همت و کوشش مسئولین و بهره برداران داراي توفیقات فراوان در بخش هاي مختلف می باشد که  نشان از پتانسیل ها

د. ی سیماي کشاورزي شهرستان پرداخته  شومعرفی کل ی به قابلیت ها و توان کشاورزي نسبت به دارد. در این نوشتار سعی گردیده است با نگاه انسانی و خداداي 

کیلومتري قرارداردکه داراي یک بخش ،سه 160کیلومتر مربع درشمال غرب استان اصفهان ودرمنطقه اي کوهستانی بافاصله 922شهرستان خوانساربامساحتی بالغ بر

دقیقه عرض جغرافیایی قرارداردکه 13درجه و33طول جغرافیایی و دقیقه19درجه و50دهستان ،هیجده روستا وباجمعیتی حدودسی دو هزارنفرمیباشد.این شهردر

دکه این امرموجبات تبدیل شدن آب وهوایی داراي آب وهواي سردکوهستانی باتابستانی معتدل میباش مترمیباشد ازلحاظ شرایط2250ارتفاع آن ازسطح دریا

هرستان سابقه اي چندصدساله دارد بطوري که اکثرزنبورداران ایران خوانسار پرورش زنبورعسل دراین ش.شهرستان رابه شهري توریستی فراهم نموده است 

ظ وجود انواع گونه هاي متنوع گیاهی ومراتع غنی خصوصاگونهاي انگبین ازشهرت باالي دي این شهرستان بلحارامادرزنبورستانهاي خودمیدانندعسل تولی

  ست زمینه اشتغال خوبی رابراي مردم این سرزمین فراهم نماید.برخورداراست واین شغل بابرکت باصنایع جانبی خودتوانسته ا

  

  خوانسار مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان                                                                                                                                                  

  

 »کشاورزي پایدار ، جامعه پایدار« 

  خوانسارشهرستان سیماي کشاورزي 

  98-99سال زراعی 
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  موقعیت استانی و ...) –ی شهرستان : ( طول و عرض جغرافیایی موقعیت جغرافیای

   استان اصفهان شمال غرب دقیقه12درجه و33دقیقه وعرض جغرافیایی19درجه و52طول جغرافیایی

   ادارات تابعه وزرات جهاد کشاورزي موجود در شهرستان از جمله :

                اتحادیه شرکتهاي تعاون روستاییتعاون روستایی           منابع طبیعی و آبخیزداري           دامپزشکی           

  

  

  

  

  

  

  

  

  

* * * * 
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  سیماي کشاورزي شهرستان دریک  نگاه 

 تعداد واحد تولیدي   عنوان
  میزان سطح

  هکتار) ( 

  میزان تولید

 تن) (

 16375  2680  میزان تولید محصوالت زراعی

 18000  2250 4500 میزان تولید محصوالت باغی و گلخانه اي

  821 میزان تولیدات دامی
 گوشت قرمز شیر

15116 1207 

  گوشت مرغ تخم مرغ  82 میزان تولیدات طیور

470 11440 

 41  10 میزان تولیدات آبزیان

    میزان واحدهاي صنایع کشاورزي و فرآوري محصوالت

  

  سیب زمینی-بادام- زردالو- انگور-گردو- سیب درختی-آلو-دنخو-اسپرس-یونجه- جو- گندم مهمترین تولیدات زراعی و باغی :

  روطیو کوددام–موم) -گرده-ژله(عسل وفرآورده هاي آن  - تخم مرغ-گوشت سفید-گوشت قرمزمهمترین تولیدات دام ، طیور و آبزیان : 

ساالنه خوراك اماده -تن 12000ماده دامآساالنه خوراك  -کارخانه خوراك آماده دام وطیورواحدهاي صنایع کشاورزي شاخص : 
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رعه ، جمع آوري و تجزیه و تحلیل اطالعات و افزایش کمی و کیفی تولیدات زراعی، رسیدن به توسعه و تولید پایدار ، استفاده بهینه از منابع و عوامل تولید و اجراي مدیریت اصولی مز زراعت :

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

 خش زراعت می باشد.ن از جمله وظایف  بطرح جامع کشت محصوالت زراعی ، نظارت براجراي پروژه هاي زراعی و تهیه گزارش پیشرفت عملیات ، هدایت ، تشویق و حمایت از سرمایه گذارا

  نوع محصول زراعی در این شهرستان کشت می شود.  12تن و بیش از  16357هکتار  با میزان تولید  2580میزان سطح اراضی زراعی آبی و دیم  شهرستان 

  ) 98- 99میزان تولید محصوالت زراعی شاخص شهرستان (در سال زراعی 

  (غیر از موارد جدول) دیگر محصوالت زراعی شهرستان:

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

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

براي افزایش راندمان و بهره وري در تولیدات زراعی در سالهاي 

  گذشته اقدامات ذیل انجام گردیده است:

تشکیل کالسهاي آموزشی  کاشت  –میایی توزیع کودهاي شی

  داشت و برداشت ........................................................................

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

                                                                                                

  برنامه هاي توسعه اي بخش زراعت شهرستان :              

  تهیه الگوي کشتی .....................................................................

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

  مهمترین تولیدات زراعی و باغی:

گندم، جو، سیب زمینی ............................................................. 

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

نام 

 بخش

  میزان سطح عنوان

 ( هکتار) 

  دمیزان تولی

 ( تن )

نسبت تولید به 

 استان (درصد)

  میزان اشتغال

 (نفر)

  زراعت

 

   4800 1200 گندم ( آبی و دیم )

   1125 450 جو ( آبی و دیم )

   7000 600 علوفه (ذرت ، یونجه ، شبدر و ...)

   432 180 حبوبات (نخود ، لوبیا ، عدس و ..)

     و ... ) (کلزا، آفتابگردان ،گلرنگدانه هاي روغنی 

   3000 250 صیفی جات ( خیار ، گوجه ، هندوانه و ... )

 محصول زراعی شاخص شهرستان 5

     گندم

      جو

     سیب زمینی

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

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

  نوع محصول باغی در این شهرستان کشت می شود.  20تن و بیش از  17727هکتار  با میزان تولید 2250 میزان سطح اراضی باغی شهرستان

  ) 98-99سال زراعی  در ( میزان تولید محصوالت باغبانی و گلخانه اي شاخص

  

دیگر محصوالت باغی شهرستان:                                                                                                   

  تن در سال. 3هکتار و تولید 1سنجد با 

  کیلو در سال 216هکتار و تولید  27 ران بازعف

  تن گل تر در سال 150هکتار و تولید  50گل محمدي با 

  

براي افزایش راندمان و بهره وري در تولیدات باغبانی در سالهاي 

  گذشته اقدامات ذیل انجام گردیده است:

  برگزاري کالسهاي آموزشی در رابطه با همه مسائل باغداري -1

  کانیزه در بخشی از باغاتانجام هرس م -2

  در سطحی از باغات با استفاده از کارشناسان ناظر IPMاجراي طرح  -3

  توزیع انواع تله هاي فرمونی آفات -4

  توزیع کود شیمیایی باغی -5

  برداشت مکانیزه گردو عالوه بردستگاه هاي موجود با دستگاه هاي جدید  -6

  به جهت اصالح درختان گردوانجام پیوند سرشاخه کاري در باغات گردو -7

شناسائی ارقام گردوي  برتر ، پر محصول و متناسب با اقلیم شهرستان جهت  -8

  تهیه نهال گواهی شده 

  بررسی و مذاکره با شرکت هاي دانش بنیان جهت فرآوري صنعتی آلو -9

نام 

 شبخ

  میزان سطح عنوان

 هکتار) ( 

  میزان تولید

 

نسبت تولید به  واحد

 استان (درصد)

  میزان اشتغال

 (نفر)

 0 0 تن  0 0 محصوالت گلخانه اي سبزي و صیفی باغبانی

 23 3 تن 600 0.4 قارچ خوراکی

 7  0.3 شاخه 420000 0.55 گل شاخه بریده

 2 3.6 گلدان 55000 0.2 گل و گیاهان آپارتمانی

 25 2.1 اصله 183205 0.2 درخت و درختچه هاي زینتی

 15  1.2 تن 3 5 گیاهان دارویی

 محصول باغی شاخص شهرستان 5

 1000 1.47 تن 1120  760 گردو

 500 25 تن 5125 205 آلووگوجه

 1500 17 تن  8500 500 انگور

 1000 1.29 تن 601 466 بادام

      

 رستانپتانسیل هاي باغبانی شه

   تن  20 توسعه باغات شهرستان

   تن  150 اصالح وجایگزینی باغات
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  برنامه هاي توسعه اي بخش باغبانی شهرستان :

  خلوط با باغات  تک محصولی اصالح و جایگزینی باغات قدیمی و م -1

  آموزش باغداران و آشنا کردن انها با شیوه هاي نوین باغداري -2

  ترویج استفاده از ارقام اصالح شده و پربازده در باغات از نهالستانهاي مجاز -3

  ترغیب باغداران به استفاده بیشتر از ریزمغذي ها -4

  ردومکانیزه کردن برداشت در باغات آلو ،بادام و گ -5

  ......افزایش پوشش بیمه باغات و نیز بیمه باغداران -6

  استفاده از ادوات مکانیزه هرس و نیز ادوات خاکورزي در باغ -7

  ادامه انجام عملیات سرشاخه کاري گردو در سطح وسیع تري از باغات نیازمند به اصالح -8

  



٧ 
 

گوشت ، حفظ وتوسعه پرورش  در جهت افزایش تولیدات ، انجام عملیات اصالح نژادي ، بهبود مدیریت پرورش وبهینه سازي شناخت منابع و عوامل تولید شیر و امور دام و طیور و آبزیان :

جمله وظایف  امور دام و  مناسب از منابع  و ... ازوجایگاه ها در جهت افزایش بهره وري ، حمایت از توسعه سرمایه گذاري،  انجام اقدامات الزم در جهت حفظ ، احیا ، توسعه و بهره برداري 

  طیور و آبزیان  شهرستان می باشد .

  

  ) 98-99در سال  زراعی میزان تولیدات دامی شاخص (

  نام 

 بخش

 عنوان
  

  تعداد

  ارزش تولیدات نسبت تولید به استان (درصد) میزان تولید سالیانه (هزارتن) تعداد واحد تولیدي

 (میلیون ریال)

  میزان اشتغال

 گوشت شیر گوشت شیر صنعتی نیمه صنعتی سنتی (نفر)

  دام

 

     465 15116 330 519 3875 4724 گاو و گوساله

     742 0 0 6168 49206 55374 گوسفند و بره

       3 17 430 450 تعداد واحد گاوداري شیري

       4 7 110 121 تعداد واحد پرواربندي گوساله

        4 51 57 تعداد واحد گوسفند دشتی

       2 6 185 193 تعداد واحد بره پرواري

       0 0 0 0 پرورش شترتعداد واحد 

       0 0 0 0 تعداد واحد پرورش بز و بزغاله

  

   تعداد مراکز جمع آوري شیر : 

  ط وایسستگاهاي جمع آوري شیر تعاون روستاي دوشخرا-خم پیچ- تیدجان- قودجان -)کهرت2مراکز جمع آوري شیر بدون مجوز وبه شکل سنتی درمناطق ویست( 

  براي افزایش راندمان و بهره وري در تولیدات دامی در سالهاي گذشته اقدامات ذیل انجام گردیده است

  تیالایجاد بسترهاي الزم جهت ایجاد بسترهاي الزم جهت ایجاد توسعه واحدهاي دامی باپرداخت تسه-درسالهاي گذشته اختصاص یارانه خریدعلوفه 

  آمار آزمایشگاهها ، داروخانه ها و کلینیک هاي دامپزشکی موجود در شهرستان 

  واحد 2: کلنیک دامپزشکی- واحد 2: داروخانه-واحد 1: آزمایشگاه
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  )98- 99در سال زراعی (  میزان تولیدات طیور

  

براي افزایش راندمان و بهره وري در تولیدات 

طیور در سالهاي گذشته اقدامات ذیل انجام 

  گردیده است:

اختصاص یارانه خرید علوفه داران به شرکت هاي 

  تعاونی

  سترهاي الزم جهت توسعه واحدهاب ایجاد

  

  برنامه هاي توسعه اي بخش:

 و شرایط الزم جهت توسعه وبهسازي ساختمانها ایجاد 

  واحدهاي تولیدي بهینه سازي مصرف سوخت در

  

  

  

  

  

  

  زنبورداران و ... )–مرغداران  - اسامی و تعداد برخی از تشکل ها و اتحادیه هاي مربوط به امور دام ، طیور  شهرستان : ( از قبیل : اتحادیه دامداران

  شرکت تعاونی تولیدوپرورش زنبورعسل - 1

  شرکت تعاونی مرغداران  - 2

  شرکت تعاونی تامین نیازمرغداران - 3

  نام 

 بخش

  تعداد عنوان

 واحد

  واحد –ظرفیت (قطعه 

 پیله)- کلنی 

  میزان تولیدات 

 (هزار تن)سالیانه 

نسبت تولید به 

 استان (درصد)

  ارزش تولیدات

 (میلیون ریال)

  میزان اشتغال

 (نفر)

    11440 1851160 81 مرغ گوشتی طیور

    0 0 0 مراکز مرغ مادر گوشتی

    470 36000 1 مرغ تخمگذار

     16800 4 بوقلمون

    0 0 0 بلدرچین

     75 1 شتر مرغ

     0 0 کپک

    0 0 0 پرندگان زینتی

    580  72000 زنبور عسل

     0 0 کرم ابریشم

      3آزمایشگاه کنترل 
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  )  98-99در سال زراعی (سیماي شیالت و آبزي پروري شهرستان  

  

براي افزایش راندمان و بهره وري در تولیدات آبزي 

پروري در سالهاي گذشته اقدامات ذیل انجام گردیده 

  :است

  پرداخت تسهیالت خرید غذاي ماهی وایجادشرایط الزم جهت توسعه

  

  تعداد عنوان نام بخش

 استخر)  - ( مزرعه

  میزان تولید سالیانه

 قطعه) –(تن 

بت تولید به نس

 استان (درصد)

  ارزش تولیدات

 (میلیون ریال)

  میزان اشتغال

 (نفر)

    0 0 تولید ماهیان گرمابی آبزیان

    31 7 تولید   ماهیان سردابی

تولید بچه ماهی( سردابی و 

 گرمابی)

0 0    

    0 0 تولید ماهیان زینتی

  تولید ماهی در منابع آبی 

  د)(سد ، رودخانه ، آب بن

  

0 10    
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ي نباتی ، مبارزه  شیمیایی و بیولوژیک با آفات و بیماریها ي انواع گیاهان زراعی ، باغی و گلخانه از جمله وظایف آن  قرنطینه ، پیش آگاهی ، مبارزه با عوامل خسارت زا اداره حفظ نباتات :

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

  )98-99در سال زراعی آمار کلینیک ها و آزمایشگاه هاي شهرستان (

  کلینیک هاي عنوان

 گیاهپزشکی

فروشگاههاي  نسکتاریوم هاا

 سموم

شرکت هاي ضد  

 عفونی بذر

 0  3 0  1 تعداد

  اهم فعالیت هاي اداره حفظ نباتات شهرستان عبارت است از :

  نظارت بر واحدهاي گیاهپزشکی و فروشندگان سموم در شهرستان -1

  زارش هاي کلینیک گیاهپزشکی و شبکه هاي مراقبت(ناظرین) ارایه خدمات فنی و کارشناسی براي اجراي عملیات شبکه هاي مراقبت و دریافت گ -2

  کاربردي  و به موقع  –عات فنی هدایت و آموزش کشاورزان به سمت مصرف بهینه سازي و مصرف آفت کش ها و جلوگیري از سم پاشی هاي بی رویه و غیر موثر از طریق انتقال اطال -3

  توجیه جهت نحوه صحیح مصرف سموم -4

   وین مبارزه باآفات وبیماري هابکارگیري روشهاي ن -5

  مهمترین آفات و بیماریهاي موجود در سطح شهرستان  

  مهمترین آفات درختان میوه:

شپشک - کرم سفید ریشه-زنجرك مو-سرشاخه خوار رزاسه-کنه تارعنکبوتی- شپشک سپردار آسیایی - زنبور مغز خوار بادام -کرم سیب-کرم خوشه خوار انگور–کرم آلو -کرم خراط 

  شته-ودينخ
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  مهمترین آفات زراعی:

  آگروتیس- کرم مفتولی-کنه دو نقطه اي- شته-تریپس-سرخرطومی یونجه - سن گندم

  :مهمترین آفات گلخانه اي

  شته - مگس مینوز - تریپس- پروانه توتا -کنه دو نقطه اي

  مهمترین بیماریهاي درختان میوه:

  رینگ اسپات- لکه غربالی- بالیت گردو-تراکنوزآن-لب شتري هلو-انبونک آلو-سفیدك انگور -شانکر باکتریایی 

  مهمترین بیماري هاي زراعی:

  سیاهک پنهان-سیاهک آشکار-فوزاریوم- پاخوره-سفیدك-مرگ گیاهچه-ورتیسلیوم-پوسیدگی ریشه و طوقه-اسکپ-سپتوریوز-فوزاریوم خوشه- لکه موجی سیب زمینی –زنگ زرد غالت  
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  له وظایف این بخش : از جم امور فناوریهاي مکانیزه کشاورزي :

تهیـه و محاسـبه شـاخص هـاي      -3توسـعه ،تقویت،هـدایت ،حمایـت ونظـارت بـر واحـدهاي ارائـه خـدمات مکـانیزه           -2ایجاد مزارع الگوئی مکانیزه  بـا اسـتفاده از ماشـینها و ادوات جدیـد      -1

ندازي وآموزش کاربرد ماشین آالت و ادوات کشاورزي ونظارت بر اجراي صـحیح عملیـات مکانیزاسـیون    تنظیم ،راه ا -4مکانیزاسیون کشاورزي شهرستان ( درجه ، ضریب ، بهره وري و . . .) 

جمع آوري اطالعات مورد نیاز مکانیزاسـیون شـامل: ماشـینها ، ادوات و تجهیـزات مـورد اسـتفاده و کـاربران آنهـا ، واحـدهاي ارائـه خـدمات             -5کشاورزي خصوصاً نظارت بر برداشت غالت 

  شناسایی متقاضیان موثر خرید ماشینها وادوات کشاورزي ومعرفی به سازمان مطابق سهمیه شهرستان -6تعمیر گاهها ، واحد هاي ساخت و فروشگا ههاي موجود در شهرستان  مکانیزه ،
 

  )98-99اطالعات،آمار ماشینها و ادوات دنباله بند کشاورزي  و واحد هاي مکانیزه شهرستان (در سال زراعی   

  :شاخص هاي مکانیزاسیون شهرستان  

  هکتار/اسب بخار                            4.08  ضریب مکانیزاسیون

  درصد   71.10  درجه مکانیزاسیون محصوالت زراعی

  درصد  38.4  درجه مکانیزاسیون محصوالت باغی

  درصد  . . . . . . . .  بهره وري از تراکتور

  

                                                                                                                                                                     معرفی ادارات مکانیزه جدیدوترغیب کشاورزان وباغ داران به استفاده ازآن ادوات  :  مکانیزاسیونت از دیگر اقداما

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

  برنامه هاي توسعه اي بخش: ترغیب به مسطح ویک پارچه سازي اراضی کشاوزي براي عملکرد بهتردستگاه هاي مکانیزه   

  ترغیب به مسطح ویک پارچه سازي اراضی کشاوزي براي عملکرد بهتر

  پیگیري افزایش ادوات کشاورزي در شهرستان از طریق معرفی به بانک   -ات مکانیزه کشاورزي در شهرستان پیگیري تشکیل شرکت ارائه خدم 

  نسبت به استان تعداد نوانع ردیف

 (درصد)

  نسبت به استان تعداد عنوان ردیف

 (درصد)

 0.81 100 ماشینها و ادوات  داشت 1 1.4 347 تراکتور 1

 1.5 330 ماشینها و ادوات  برداشت 2  3 کمباین 2

 0.88 85 واحد هاي مکانیزه کشاورزي 3 0.76 340 ادوات تهیه بستر 3

     0.62 10 ماشینها و ادوات  کاشت 4
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 قالانت زهکشهاي احداث  ، قنوات نگهداري و الیروبی ، مرمت ، سنتی انهار پوشش ، مسیر اصالح عملیات ریزي برنامه و مطالعه: آن وظایف جمله از  امور آب و خاك و فنی و مهندسی :

 آب مدیریت ، کشاورزي اراضی نوسازي و تجهیز ، مخزنی سدهاي و انحرافی بندهاي اجراي با سطحی آبهاي مهار زهکشی ، آبیاري فرعی هاي پروژه اجراي عملیات انجام ، مازاد سطحی آبهاي

 در است ذکر شایان.  باشد می...  و انتقال خطوط گذاري لوله ، آبیاري هاي کانال اثاحد با موجود آب پرت از جلوگیري ، پرآب مناطق در زیرزمینی و سطحی زهکشهاي احداث ، مزارع در

  .است بوده  خاك و آب زیربنایی امور زمینه در اي بودجه و مالی عملیات حجم بیشترین و ها پروژه تعداد بیشترین  گذشته سالهاي

  ) 98-99سال زراعی (در  برخی از اقدامات امور آب و خاك 

  نوع سیستم هاي آبیاري انجام شده :           

  بارانی، کم فشار ،قطره اي

  از دیگر اقدامات امور آب و خاك :

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

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

برنامه هاي توسعه اي بخش:   

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

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

  

  

  ................................... تعداد آزمایشگاه هاي آب و خاك شهرستان :

  .......................................میزان تسهیالت پرداختی توسعه بخش کشاورزي در طرح هاي آب و خاك (میلیون ریال): 

 واحد عدد عنوان واحد دعد عنوان

 هکتار 0 تسطیح لیزري اراضی کیلومتر 1 احداث کانال هاي آبیاري

 کیلومتر 3 مرمت و بازسازي قنوات کیلومتر 0 4و  3شبکه هاي آبیاري 

 هکتار 0 تجهیزو نوسازي اراضی هکتار 20 سیستم هاي آبیاري تحت فشار

 هکتار 0 رسانی سیار مزارع و باغاتآب کیلومتر 0 لوله گذاري و انتقال آب  به مزارع

 باب 0 بندهاي انحرافی و خاکی باب 0 احداث استخر ذخیره آب

    باب 0 ایستگاه هاي پمپاژ آب
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  اهم وظایف اداره امور اراضی شهرستان عبارتست از :  اداره امور اراضی شهرستان : 

  انت از عرصه هاي تولید در بخش کشاورزي و جلوگیري از تخریب ، تبدیل ، تفکیک و تغییر کاربري اراضی کشاورزي اجراي قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغی جهت صی -

 بایر باقیمانده مرحله اول ) و اجراي قانون جلوگیري از خرد شدن اراضی کشاورزي و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادي –تعیین تکلیف متصرفین اراضی دولتی (خالصه  -

 رونده ار دبیرخانه کمیسون تبصره یک و چهار ماده یک قانون حفظ کاربري به منظور دریافت تقاضاي تغییر کاربري اشخاص حقیقی و حقوقی و تکمیل پاستقر -

 ایت قوانین و مقرراتبررسی و درخواست اشخاص حقیقی و حقوقی مبنی بر واگذاري اراضی ملی و دولتی براي ایجاد و توسعه طرح هاي کشاورزي و غیر کشاورزي با رع -

 بازدید و نظارت بر مجوزه ها و موافقتنامه هاي صادر شده و ... -

 ) 98-99در سال زراعی اقدامات شاخص اداره امور اراضی شهرستان (

  از دیگر اقدامات شهرستان :

  نفرروز 40مورد  2 ري اراضیبرگزاري کالس هاي ترویجی جلوگیري از تغییر کارب - 1

؟ ارتباط  ارتباط مستقیم با بخشداري و شوراي روستایی در خصوص همکار ي نسبت به حفظ کاربري اراضی - 2

   مستمر با بخشداري، شوراي اسالمی و دهیاران

ر سطح برگ بروشور د  30؟   تهیه برشور و پالکارد و بنر در سطح شهر جهت  جلوگیري از تغییر کاربري اراضی- 3

  شهر و روستا ومدارس نصب شده

  مورد 5؟ و منابع ملی شهرستان کمیته حفاظت از اراضی –شرکت در کمیسیون هاي  تخصصی  راه و شهرسازي  - 4

  

 میزان عنوان

  هکتار 2 واگذاري زمین جهت طرح هاي کشاورزي

 هکتار 0.5 واگذاري زمین جهت طرح هاي  غیرکشاورزي

 هکتار 1200 واگذار شده نظارت بر اراضی

  هکتار  0.1 تعیین تکلیف اراضی

 هکتار 100 نقشه برداري اراضی

 0 استرداد اراضی واگذار شده

  جلوگیري از تغییر کاربري غیر مجاز 

  طرح دعاوي  تغییر کاربري غیر مجاز
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  مورد 8؟ همکاري با اداره ثبت اسناد در خصوص قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان هاي فاقد سند - 5

  مورد 2؟ قی و حقوقیجلوگیري از زمین خواري اشخاص حقی - 6

  وفعالیت گشتیهاي حفظ کاربري در سطح شهرستان  131نصب بنر هاي  - 7

  مکاتبه وپیگیري در خصوص چگونگی مجوزهاي صادره از سوي شهرداري در اراضی باغی محدوده شهر  - 8

  پاسخگوئی به استعالمهاي دفاتر اسناد رسمی  - 9

  جهت صدور اسناد روستائی وشهري  بررسی وپاسخگوئی به استعالمات ثبت واسناد - 10

  شناسایی پالکهاي داراي تداخل اراضی ملی وبرگزاري کمیسیونهاي رفع تداخالات اراضی  - 11

  پذیرش درخواستهاي صدور سند اصالحات اراضی وارسال به کمیسیون استانی  - 12

  نظارت بر اراضی واگذار شده در سطح شهرستان  - 13

   4وماده  1ماده  1از سوي کمیسیونهاي تبصره نظارت بر مجوزهاي صادره  - 14

   جلوگیري از تصرفات غیر مجاز در اراضی واگذاري - 15

  



١۶ 
 

  طرح و برنامه

 پیگیري موافقت نامه تبادل شده و اعتبارات تخصیصی جاري و عمرانی در زیر بخشهاي کشاورزي  - 1

  جذب سریع تسهیالت تکلیفی در بخش کشاورزي  برگزاري و هماهنگی جلسه اعضاي کار گروه با بانک کشاورزي در جهت - 2

  پیگیري و ثبت در سامانه رصد –عضو کار گروه اشتغال شهرستان  - 3

  پیگیري و صدور پروانه مشاغل خانگی و تسهیالت آن - 4

  حضور در جلسات کمیته برنامه ریزي شهرستان  - 5

  سامانه تسهیالت هماهنگی و تشکیل کار گروه میز خدمت واحد مکانیزاسیون و ثبت در - 6

  پیگیري جهت ثبت نام در سامانه بهنیاب و تسهیالت ارائه شده در بانک هاي عامل سپه، کشاورزي، ملی - 7

  پیگیري ثبت نام شدگان در سامانه هاي سیتا با عاملیت بانک هاي کشاورزي و پست بانک - 8

  پیگیري و جذب اعتبارات خط مکانیزاسیون - 9

  ش (کارت کشاورز) با جذب بیشترین آمار در سطح استانتسهیالت سرمایه در گرد - 10

 ریال بوده است 463,000,000,000به بانک هاي عامل جمعا مبلغ  99تسهیالت ارائه شده و معرفی شده در سال  - 11
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و حمایت از عاملین ترویجی با تاکید بر کشاورزان خبره ، تسهیل برنامه ریزي و اجراي طرحهاي ترویجی در زمینه تولید محصوالت سالم و ارگانیک ، نظارت  ترویج  و آموزش کشاورزي :

روستایی و عشایري ، توسعه و تجهیز شبکه گران روستایی ، مددکاران ترویجی ، شرکتهاي خدمات مشاوره اي ، معرفی و حمایت از بهره برداران ، تولید کنندگان نمونه بخش کشاورزي ، 

طرحهاي بسیج سازندگی بمنظور جلب مشارکت کشاورزان جوان در امر توسعه کساورزي ، استفاده از روش هاي نوین آموزشی در جهت ارتقاء سطح  ترویجی متناسب با نیاز بخش ،  اجراي

  .به کشاورزان حائز اهمیت می باشندمزارع آگاهی ، مهارت ، دانش و بینش بهره برداران بخش کشاورزي و انتقال تبادل اطالعات و دستاوردهاي تحقیقاتی و فنون جدید کشاورزي در سطح 

   98-99در سال  زراعی 

برگزاري  کالسها و  عنوان

کارگاههاي 

 آموزشی (نفر روز)

  Ipm-ffsپروژه  

 (مدرسه در مزرعه)

بازدید هاي 

  آموزشی

 (نفر روز)

  طرح تحقیقی ترویجی

 (مورد)

  مزارع نمایشی

 (هکتار)

 2 0 20 0 300 عدد
  

  دوره هاي مهارتی عنوان

 فر روز)(ن

  تولید بروشور و

اطالعیه ترویجی  

 (مورد)

بکارگیري مددکاران 

 ترویجی (مورد)

صندوق اعتبارات خرد 

 زنان روستایی (مورد)

پروژه هاي 

اشتغالزایی زنان 

روستایی (مورد)  0 2 15 1 0 عدد

  دیگر فعالیت هاواقدامات ترویجی شهرستان :

  نفربهره بردار .  10وین باغ آلو ، باغ گردو، مزرعه نخود وباغ بادام و باحضورهرکدام  سایت جامع الگویی درشهرستان با عنا 4 اجراي

  همکاري دراجراي طرح اقتصاد مقاومتی

  برگزاري جلسات تهک با همکاري اداره هواشناسی شهرستان

  ترویج سرشاخه کاري گردو جهت اصالح باغات گردوي شهرستان
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  گذاري در بخش کشاورزي شهرستان: برخی از پتانسیل ها و فرصت هاي سرمایه

  کشت گیاهان دارویی با توجه به مساعد بودن آب وهواي شهرستان و تولید باالترین اسانس درمنطقه.  -١

  گیاهی ..قام سرمایه گذاري درزمینه جمع آوري وفرآوري گیاهان دارویی با توجه به پتانسیل باالي منطقه در رشد گیاهان دارویی خودرو و تنوع باالي ار -٢

  جمع آوري بذور گیاهان دارویی و ایجاد بانک ژن از گیاهان دارویی خودرو درمنطقه.-٣

  کشت گل محمدي باتوجه به نیاز آبی پایین این گیاه و تولید اقتصادي محصول.. -4

  ایجاد کارگاه هاي بزرگ فرآوري محصوالت باغی با توجه به باغشهر بودن منطقه  -5

  ش اکوتوریسم باتوجه به وجود محالت و باغات قدیمی و بافت باغشهرسرمایه گذاري دربخ -6

  کشت زعفران دربرخی مناطق توصیه می گردد.-7

   توسعه مکانیزاسیون باغی-8

  برخی از چالش هاي  پیش روي بخش کشاورزي  شهرستان :

  خردبودن اراضی و عدم امکان گسترش مکانیزاسیون کشاورزي   - 1

  رهاي مصرف محصوالت کشاورزيفاصله زیاد با بازا  -2

  عدم اقتصادي بودن تولید باتوجه به خرده مالکی بودن ، هزینه تولید باال ، عدم ثبات قیمتها وعدم دسترسی آسان به بازارمصرف -3

  :فعالیت هاي تحقیقاتی  و پژوهشی کشاورزي در شهرستان  

  رکزتحقیقات کشاورزي ومنابع طبیعی استان اصفهان.تحقیق برروي بیماري شارکا به مدت یک سال باهمکاري کارشناسان م


