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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. کلی سیماي کشاورزي شهرستان پرداخته  شومعرفی  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 و33قه طول جغرافیایی ودقی19درجه 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

شهرستان سابقه اي چندصدساله دارد بطوري که اکثرزنبورداران ایران خوانسار  پرورش زنبورعسل دراین.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

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

  

  

  خوانسار مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان                                                                                                                                                  

  

 »کشاورزي پایدار ، جامعه پایدار« 

  خوانسارشهرستان سیماي کشاورزي 

  95- 96سال زراعی 
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  موقعیت استانی و ...) –یایی شهرستان : ( طول و عرض جغرافیایی موقعیت جغراف

   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 

 عنوان
  میزان سطح تعداد واحد تولیدي 

  هکتار) ( 

  میزان تولید

 تن) (

 14332  2295  میزان تولید محصوالت زراعی

 میزان تولید محصوالت باغی و گلخانه اي
هکتار 2باغ +2055 

  گلخانه

21285 

 624 میزان تولیدات دامی
 

 گوشت قرمز شیر

2650 1067 

  82 میزان تولیدات طیور

 

 گوشت مرغ تخم مرغ 

27 7885 

 29 - 5 میزان تولیدات آبزیان

    میزان واحدهاي صنایع کشاورزي و فرآوري محصوالت

  

  سیب زمینی-بادام-زردالو-انگور-گردو-سیب درختی-آلو-نخود-اسپرس-ونجهی-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-تن12000اده دام..ساالنه خوراك ام-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 :

 ه توسعه سطح زیر کشت محصوالت و افزایش میزان تولید در واحد سطح ، شناسائی و تعیین نیازهاي تحقیقاتی و اولویت هاي امور زراعی، تهیهآمار به منظور انجام برنامه ریزي هاي الزم مربوط ب

 جمله وظایف  بخش زراعت می باشد.ن از طرح 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.  6تن و بیش از  13200هکتار  با میزان تولید  2000میزان سطح اراضی زراعی آبی و دیم  شهرستان 

  ) : 95- 96سال زراعی میزان تولید محصوالت زراعی شاخص شهرستان (در 

  (غیر از موارد جدول) شهرستان: دیگر محصوالت زراعی

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

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

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

  

براي افزایش راندمان و بهره وري در تولیدات زراعی در سالهاي 

  گذشته اقدامات ذیل انجام گردیده است:

تشکیل کالسهاي آموزشی  کاشت  –توزیع کودهاي شیمیایی 

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

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

                                                                                                

  هاي توسعه اي بخش زراعت شهرستان :              برنامه 

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

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

  سیب زمینی–جو –گندم  باغی :مهمترین تولیدات زراعی و 

نام 

 بخش
 عنوان

  میزان سطح

 ار)( هکت 

  میزان تولید

 ( تن )

نسبت تولید به 

 استان (درصد)

  میزان اشتغال

 (نفر)

  زراعت

 

 500 1,3 2600 1000 گندم ( آبی و دیم )

 50 1 630 180 جو ( آبی و دیم )

 100 0,5 5760 787 علوفه (ذرت ، یونجه ، شبدر و ...)

 35 18 636 186 حبوبات (نخود ، لوبیا ، عدس و ..)

 0 0 00 0 (کلزا، آفتابگردان ،گلرنگ و ... )ي روغنی دانه ها

 25 1 4720 134 صیفی جات ( خیار ، گوجه ، هندوانه و ... )

 محصول زراعی شاخص شهرستان 5

 500 1,3 2600 1000 گندم

 50 1 630 180 جو

 25 1 4200 120 سیب زمینی

 100 0,5 5760 787 علوفه
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سعه امور باغبانی ، توسعه سطح زیر کشت وظایف مدیریت باغیانی مطالعه و تجزیه و تحلیل آمار و اطالعات گردآوري شده براي تدوین برنامه هاي باغبانی در جهت افزایش تولید و توباغبانی : 

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

  نوع محصول باغی در این شهرستان کشت می شود. 13تن و بیش از  18190هکتار  با میزان تولید 2047میزان سطح اراضی باغی شهرستان

  ) 95- 96سال زراعی  در ( میزان تولید محصوالت باغبانی و گلخانه اي شاخص

  

دیگر محصوالت باغی شهرستان:                                                                                                   

  تن در سال. 3ار و تولید هکت1سنجد با 

  کیلو در سال 32هکتار و تولید  4زعفران با 

 لتن گل تر در سال10هکتار و تولید  5گل محمدي با 

  

براي افزایش راندمان و بهره وري در تولیدات باغبانی در سالهاي 

  گذشته اقدامات ذیل انجام گردیده است:

  باغداري برگزاري کالسهاي آموزشی در رابطه با همه مسائل -1

  انجام هرس مکانیزه در بخشی از باغات -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

  انجام برداشت مکانیزه گردو بطور آزمایشی براي اولین بار -6

  

 
 
  

  

نام 

 بخش
 عنوان

  میزان سطح

 هکتار) ( 

  میزان تولید

 
 واحد

نسبت تولید به 

 استان (درصد)

  میزان اشتغال

 (نفر)

 باغبانی

 0 0 تن  0 0 محصوالت گلخانه اي سبزي و صیفی

 38 4,5 تن 750 0,5 قارچ خوراکی

 10  0,5 شاخه 835000 1/1 گل شاخه بریده

 2 3,6 گلدان 55000 0,2 ارتمانیگل و گیاهان آپ

 2 0,7 اصله 183205 0,2 درخت و درختچه هاي زینتی

 17  1,8 تن 120 8 گیاهان دارویی

 محصول باغی شاخص شهرستان 5

 1000 17 تن 1900  700 گردو

 500 25 تن 2000 210 آلووگوجه

 1500 15 تن  10000 500 انگور

 1000 15 تن 400 350 بادام

      

 پتانسیل هاي باغبانی شهرستان

   تن  35 توسعه باغات شهرستان

   تن  300 اصالح وجایگزینی باغات
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  ش باغبانی شهرستان :برنامه هاي توسعه اي بخ 

  اصالح و جایگزینی باغات قدیمی و مخلوط با باغات  تک محصولی  -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

  زمغذي هاترغیب باغداران به استفاده بیشتر از ری -4

  مکانیزه کردن برداشت در باغات آلو ،بادام و گردو -5

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

  استفاده از ادوات مکانیزه هرس و نیز ادوات خاکورزي در باغ -7
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ر جهت افزایش تولیدات ، انجام عملیات اصالح نژادي ، بهبود مدیریت پرورش وبهینه سازي شناخت منابع و عوامل تولید شیر وگوشت ، حفظ وتوسعه پرورش  دامور دام و طیور و آبزیان : 

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

  ور و آبزیان  شهرستان می باشد .طی

  

  ) 95- 96در 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

 

     455 2650 323 3724 753 4800 گاو و گوساله

     612 0 0 5768 4850 54272 گوسفند و بره

       3 17 430 450 تعداد واحد گاوداري شیري

       4 7 110 121 تعداد واحد پرواربندي گوساله

       0 1 47 48 تعداد واحد گوسفند دشتی

       2 3 0 5 پرواريتعداد واحد بره 

       0 0 0 0 پرورش شترتعداد واحد 

       0 0 0 0 تعداد واحد پرورش بز و بزغاله

  

   تعداد مراکز جمع آوري شیر : 

  ن روستاي دوشخراط وایسستگاهاي جمع آوري شیر تعاو-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

  تایجاد توسعه واحدهاي دامی باپرداخت تسهیال الزم جهت ایجاد بسترهاي-درسالهاي گذشته اختصاص یارانه خریدعلوفه 

  شکی موجود در شهرستان آمار آزمایشگاهها ، داروخانه ها و کلینیک هاي دامپز

  واحد2کلنیک دامپزشکی- واحد2داروخانه-واحد1آزمایشگاه
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  )95-96در 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

  ایجادبسترهاي الزم جهت توسعه واحدها

  

  برنامه هاي توسعه اي بخش:

ادشرایط الزم جهت توسعه وبهسازي ایج 

ساختمانهاوبهینه سازي مصرف سوخت درواحدهاي 

  تولیدي

  

  

  

  

  

  

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

  رعسلشرکت تعاونی تولیدوپرورش زنبو -1

  شرکت تعاونی مرغداران  -2

  شرکت تعاونی تامین نیازمرغداران -3

  نام 

 بخش
 عنوان

  تعداد

 واحد

  واحد –ظرفیت (قطعه 

 پیله)- کلنی 

  میزان تولیدات 

 سالیانه (هزار تن)

نسبت تولید به 

 استان (درصد)

  ارزش تولیدات

 (میلیون ریال)

  میزان اشتغال

 (نفر)

 طیور

    7885 1652000 81 مرغ گوشتی

    - - - مراکز مرغ مادر گوشتی

    27 3600 1 مرغ تخمگذار

    - 13000 3 بوقلمون

    - - - بلدرچین

    - 70 1 شتر مرغ

    - - - کپک

    - - - پرندگان زینتی

    340 - 57012 زنبور عسل

    - - - کرم ابریشم

     - - 3آزمایشگاه کنترل 
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  )  95-96در سال زراعی (سیماي شیالت و آبزي پروري شهرستان  

  

زي براي افزایش راندمان و بهره وري در تولیدات آب

پروري در سالهاي گذشته اقدامات ذیل انجام گردیده 

  است

  پرداخت تسهیالت خرید غذاي ماهی وایجادشرایط الزم جهت توسعه

  

 عنوان نام بخش
  تعداد

 استخر)  - ( مزرعه

  میزان تولید سالیانه

 قطعه) –(تن 

نسبت تولید به 

 استان (درصد)

  ارزش تولیدات

 (میلیون ریال)
  میزان اشتغال

 (نفر)

 آبزیان

    3 2 تولید ماهیان گرمابی

    29 5 تولید   ماهیان سردابی

تولید بچه ماهی( سردابی و 

 گرمابی)
  

   

      تولید ماهیان زینتی

  تولید ماهی در منابع آبی 

  (سد ، رودخانه ، آب بند)
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واع گیاهان زراعی ، باغی و گلخانه از جمله وظایف آن  قرنطینه ، پیش آگاهی ، مبارزه با عوامل خسارت زاي نباتی ، مبارزه  شیمیایی و بیولوژیک با آفات و بیماریها ي اناداره حفظ نباتات : 

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

  )95-96در سال زراعی آمار کلینیک ها و آزمایشگاه هاي شهرستان (

 عنوان
  کلینیک هاي

 گیاهپزشکی
 انسکتاریوم ها

فروشگاههاي 

 سموم

شرکت هاي ضد  

 عفونی بذر

 ٠  3 ٠  1 تعداد

  اهم فعالیت هاي اداره حفظ نباتات شهرستان عبارت است از :

  نظارت بر واحدهاي گیاهپزشکی و فروشندگان سموم در شهرستان -1

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

  کاربردي  و به موقع  –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 اطالعات فنی هدایت و آموزش  -3

  توجیه جهت نحوه صحیح مصرف سموم -4

  بکارگیري روشهاي نوین مبارزه باآفات وبیماري ها -5

 ی و مدرسه در مزرعهبرگزاري کالس  هاي آموزشی  به صورت عمل -6

  اجراي روش هاي مبارزه بیولوژیک و آشنایی کشاورزان با روش هاي جدید مبارزه -7
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  مهمترین آفات و بیماریهاي موجود در سطح شهرستان  

  مهمترین آفات درختان میوه:

سرشاخه -کنه تارعنکبوتی-سپردار واوي سیب-شپشک نخودي -شپشک آسیایی-گوجهزنبور  -زنبور مغز خوار بادام -کرم سیب-کرم خوشه خوار انگور–کرم آلو -کنه گالزا گردو-کرم خراط

   تریپس-شته- -کرم سفید ریشه-زنجره مو-خوار رزاسه

  مهمترین آفات زراعی:

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

  :مهمترین آفات گلخانه اي

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

  مهمترین بیماریهاي درختان میوه:

-پوسیدگی طوقه و ریشه-)Erwiniaشانکر گردو(-رینگ اسپات-لکه غربالی-بالیت گردو-گردو آنتراکنوز-لب شتري هلو-انبونک آلو-سفیدك انگور -شانکر باکتریایی درختان هسته دار 

  آتشک درختان دانه دار-شارکا(ویروس آبله آلو)

  رین بیماري هاي زراعی:مهمت

-پاخوره-سفیدك-مرگ گیاهچه-ورتیسلیوم-پوسیدگی ریشه و طوقه-اسکب سیب زمینی-سپتوریوز-فوزاریوم خوشه-لکه موجی سیب زمینی -سفیدك پودري غالت –زنگ زرد غالت  

  زردي نخود-سیاهک پنهان-سیاهک آشکار-فوزاریوم
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ظایف آن: مطالعه و برنامه ریزي عملیات اصالح مسیر ، پوشش انهار سنتی ، مرمت ، الیروبی و نگهداري قنوات ،  احداث زهکشهاي انتقال از جمله وامور آب و خاك و فنی و مهندسی :      

وسازي اراضی کشاورزي ، مدیریت آب جهیز و نآبهاي سطحی مازاد ، انجام عملیات اجراي پروژه هاي فرعی آبیاري ، زهکشی مهار آبهاي سطحی با اجراي بندهاي انحرافی و سدهاي مخزنی ، ت

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

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

  :) 95-96سال زراعی (در  برخی از اقدامات امور آب و خاك 

  وع سیستم هاي آبیاري انجام شده :         ن  

   کم فشار و سیستم پر فشار

  از دیگر اقدامات امور آب و خاك :

 پنج هکتار نیز سیستم قطره اي ....................................................................

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

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

برنامه هاي توسعه اي بخش:   

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

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

  

  

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

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

 واحد عدد عنوان واحد عدد عنوان

 هکتار 00 تسطیح لیزري اراضی کیلومتر 00 احداث کانال هاي آبیاري

 کیلومتر /5 واتمرمت و بازسازي قن کیلومتر 00 4و  3شبکه هاي آبیاري 

 هکتار 00 تجهیزو نوسازي اراضی هکتار 131 سیستم هاي آبیاري تحت فشار

 هکتار 00 آبرسانی سیار مزارع و باغات کیلومتر 10 لوله گذاري و انتقال آب  به مزارع

 بندهاي انحرافی و خاکی باب 00 احداث استخر ذخیره آب
 باب 00

  باب 00 ایستگاه هاي پمپاژ آب
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  اهم وظایف اداره امور اراضی شهرستان عبارتست از :اداره امور اراضی شهرستان :   

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

 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  -

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

 یت 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 رعا -

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

 ) 95-96در سال زراعی اقدامات شاخص اداره امور اراضی شهرستان (

  از دیگر اقدامات شهرستان :

  برگزاري کالس هاي ترویجی جلوگیري از تغییر کاربري اراضی -1

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

  تهیه برشور و پالکارد و بنر در سطح شهر جهت  جلوگیري از تغییر کاربري اراضی-3

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

  وص قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان هاي فاقد سندهممکاري با اداره ثبت اسناد در خص -5

  جلوگیري از زمین خواري اشخاص حقیقی و حقوقی -6

 میزان ( هکتار) عنوان

 2,4 واگذاري زمین جهت طرح هاي کشاورزي

 300 واگذاري زمین جهت طرح هاي  غیرکشاورزي

  2 نظارت بر اراضی واگذار شده

 1,2 اضیتعیین تکلیف ار

 5,6 نقشه برداري اراضی

 12 استرداد اراضی واگذار شده

 8 جلوگیري از تغییر کاربري غیر مجاز 

 2,4 طرح دعاوي  تغییر کاربري غیر مجاز
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  تاییدیه استعالمات دفترخانه هاي اسناد رسمی در خصوص معامالت وانتقال اسناد  – 7

  فعال نمودن گشت حفاظت از اراضی کشاورزي و مبارزه با تغییر کاربري  – 8

  ارتباطات مردمی حفاظت از اراضی کشاورزي  131به عموم جهت ارتباط با سامانه اطالع رسانی  – 9
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  طرح و برنامه

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

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

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

 پیگیري و صدور پروانه مشاغل خانگی و تسهیالت آن -4

 و ارسال گزارشات 13تبصره  "و"هماهنگی در جلسه کار گروه بند  -5

 حضور در جلسات کمیته برنامه ریزي شهرستان  -6

 د مکانیزاسیون و ثبت در سامانه تسهیالتهماهنگی و تشکیل کار گروه میز خدمت واح -7

  پیگیري جهت ثبت نام در سامانه بهنیاب و تسهیالت ارائه شده در بانک هاي عامل  -8
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کشاورزان خبره ، تسهیل برنامه ریزي و اجراي طرحهاي ترویجی در زمینه تولید محصوالت سالم و ارگانیک ، نظارت و حمایت از عاملین ترویجی با تاکید بر  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 ، 

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

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

   95- 96در سال  زراعی 

 عنوان

برگزاري  کالسها و 

کارگاههاي 

 آموزشی (نفر روز)

-Ipmپروژه  

ffs  

(مدرسه در 

 مزرعه)

  بازدید هاي آموزشی

 (نفر روز)

  طرح تحقیقی ترویجی

 (مورد)

  مزارع نمایشی

 (هکتار)

 2 0 120  400 عدد

 عنوان
  دوره هاي مهارتی

 (نفر روز)

  تولید بروشور و

عیه ترویجی اطال 

 (مورد)

بکارگیري مددکاران 

 (مورد)ترویجی 

صندوق اعتبارات خرد 

 زنان روستایی (مورد)

پروژه هاي 

اشتغالزایی زنان 

روستایی (مورد)  0 2 10 5 300 عدد

  

  دیگر فعالیت هاواقدامات ترویجی شهرستان :

  نفربهره بردار دردوپهنه تولیدي 20هکتار وباحضور 2.اجراي سایت جامع الگویی گندم درشهرستان به مساحت 

  پهنه درشهرستان 4اجراي طرح نظام نوین ترویج وپهنه بندي کارشناسان مدیریت درسطح 

  . هکتار2اجراي سایت جامع الگویی باغ آلو درسطح 
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  هکتار 1اجراي سایت الگویی مدیریت تلفیقی مبارزه با کرم خراط گردو درسطح 

  همکاري دراجراي طرح اقتصاد مقاومتی

  همکاري دراجراي طرح نهضت سواد آموزي ویژه کشاورزان بی سواد وکم سواد

  برخی از پتانسیل ها و فرصت هاي سرمایه گذاري در بخش کشاورزي شهرستان:

  .کشت گیاهان دارویی با توجه به مساعد بودن آب وهواي شهرستان و تولید باالترین اسانس درمنطقه.  -1

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

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

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

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

  سرمایه گذاري دربخش اکوتوریسم باتوجه به وجود محالت و باغات قدیمی و بافت باغشهر -6

  کشت زعفران دربرخی مناطق توصیه می گردد.-7

  توسعه مکانیزاسیون باغی -8

  ي بخش کشاورزي  شهرستان :برخی از چالش هاي  پیش رو

  خردبودن اراضی و عدم امکان گسترش مکانیزاسیون کشاورزي   -1
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  فاصله زیاد با بازارهاي مصرف محصوالت کشاورزي  -2

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

  :هاي تحقیقاتی  و پژوهشی کشاورزي در شهرستان  فعالیت 

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


