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 خالصه مديريتی
برنامه ريزی صحيح و اعمال مديريت  کشاورزی و منابع طبيعی وجود دارد که باظرفيت های بالقوه قابل توجهی در بخش 

 کشاورزی قابل تحقق می باشد. مناسب و در صورت تأمين امکانات و الزامات مورد نياز، دستيابی به اهداف توسعه بخش

، ظرفيت های صادراتی و امکانات منابع ژنتيکی متنوع گياهی، دامی و آبزيان، منابع پايه توليد )آب و خاك( ،تنوع اقليمی

های دامداری، وجود های گذشته به ويژه در فعاليتايجاد شده طی سال یهای باالی توليد، ظرفيتیپژوهشی و خدمات

برداران استان و وجود بهره یو کارشناس یهای متنوع گياهی جهت استفاده در صنايع مختلف، باال بودن توان فنگونه

و مرغ و محصوالت  ريمانند ش یکشاورز محصوالت یبرخ دياستان در تول یپرتالش، رتبه باال عالقمند، خوش ذوق و

، وجود واحد های فعال صنايع تبديلی و تکميلی کشاورزی و شهرك ها و نواحی صنعتی جهت ايجاد و توسعه یگلخانه ا

استان و منابع طبيعی  اورزیو نقاط قوت بخش کش هااز جمله مهمترين فرصت، صنايع تبديلی و تکميلی کشاورزی

عمده ای از  ش. اين عوامل سبب شده است به رغم برخی کمبودها، اين بخش عالوه بر تأمين بخباشنداصفهان می

 نيازهای غذايی استان جايگاه مناسبی در تعيين شاخص های کالن اقتصاد استان داشته باشد.

بخش در حال حاضر با مسائل و مشکالت متعددی در  ملی، اين اقتصادبا وجود اهميت بخش کشاورزی استان در 

های شديد و تغييرات سالیخشک دهد.را تحت تاثیر قرار می آنهای که فعالیتحوزه تامين آب و توليد مواجه می باشد 

جهت استفاده پايدار از منابع آب، حفظ  استانريزان های زيادی را در مقابل برنامهاقليمی در دهه اخير، چالش

زيست و توليد مواد غذايی کافی، قرار داده و اين امر منجر به يک بحران در استان اصفهان که در پهنه اقليمی يطمح

با اجرای اقدامات در نظر گرفته شده در زمينه مديريت مصرف در اين راستا، خشک قرار دارد، شده است. خشک و نيمه

ميليون متر مکعب ناشی از اجرای طرح  82حدود  1399تا  1394طی سالهای توسط سازمان جهاد کشاورزی استان آب 

ميليون متر مکعب بواسطه اجرای طرحهای زير بنايی، به ظرفيت آب کشاورزی استان  149های جايگزين و توسعه کشت

 ناشی از آب صرفه جويی شده، اضافه شده که البته اين ميزان تنها جبران کننده کمبود آب ناشی از تخصيص منابع آبی

 به بخش کشاورزی بوده است و تا حدودی امکان حفظ سطح توليد را فراهم نموده  است.

، لزوم برنامه ريزی و اجرای يک برنامه مدون و عملياتی اضطراری را در يک افق با وجود اقدامات صورت گرفته

ويکرد ارتقاء بهره وری استفاده از نهاده ساله برای توليد پايدار به موازات بهره برداری پايدار از منابع آب با ر 3کوتاه مدت 

ريزی ترين مباحث در برنامهيکی از مهمبهينه الگوی کشت  تدوين .استها و منابع در اختيار، بيش از پيش روشن 

و مبانی قانونی متعددی نيز در طول ده  شود که می تواند به رويکردهای پيش گفته پاسخگو باشدکشاورزی محسوب می

نتايج طرح تدوين الگوی با استفاده از در اين راستا، در برنامه حاضر . ای آن به تصويب و ابالغ رسيده استهای گذشته بر

شامل  1402برنامه عملياتی مورد نياز برای اجرای اين الگو تا افق اصفهان، بهينه کشت محصوالت زراعی و باغی استان 

طرح تدوين اين الگو، از اطالعات آب قابل برنامه ريزی مربوط به  برای حجم عمليات و اعتبار مورد نياز، ارائه می گردد.

در چند سناريوی آبی شامل شرايط نرمال، کم آبی خفيف، کم آبی  ،های آب زيرزمينی وزارت نيروتعادل بخشی سفره

شده و در تدقيق  و ای استان مبتنی بر ابالغيه وزارت نيرو، تدوينمتوسط و کم آبی شديد که توسط شرکت آب منطقه
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کشاورزی مصرفی  تا اطمينان حاصل شود که ميزان آب استفاده شد ،اختيار طرح الگوی کشت استان اصفهان قرار گرفت

 های موردنظر، بيشتر نشود. تحمل مصرف آب در بخش کشاورزی در دشت، از ظرفيت قابلبرنامه الگوی کشت

زمينی، ای، سيبگندم، جو، يونجه، ذرت علوفهمحصول  20، نتايج الگوسازی طرح الگوی کشت استانبراساس 

سيب، بادام، پسته، انار، اسپرس، پياز، انگور، ساير سبزيجات، گردو، شلتوك، لوبيا، طالبی و گرمک، خربزه، باغات مخلوط 

بهينه الگوی در دهند. پايه را تشکيل می الگویدرصد سطح محصوالت زراعی و باغی  90و گلستان گل محمدی، 

درصد  90محصوالتی چون شلتوك، طالبی و گرمک، خربزه و باغات مخلوط، از زمره  برای سال نرمال آبی، یپيشنهاد

. همچين، اضافه می گردندسطح  به اين گلرنگ و قصيل جو سطح محصوالت استان کنار رفته و محصوالت کم آبی چون

کوشيا و سورگوم علوفه ای، آب بری چون کم آب بری چون ذرت علوفه ای و يونجه کاهش و علوفه ی علوفه های سطح 

خارشتر در مناطقی که تناسب اراضی مناسبی دارند، به الگوی کشت استان اضافه می گردد. کشت سبزی و صيفی در 

می  افزايشمحيط گلخانه ای براساس ظرفيتهای اعتباری و فنی فضای باز کاهش و در عوض توليد اين محصوالت در 

سطح محصولی مثل زعفران که ارزش اقتصادی قابل توجهی برای مناطق مستعد استان ايجاد می  بهعالوه بر اين، يابد. 

نيز اضافه می گردد. سطح باغات تا حد ممکن حفظ و در مناطقی که با آب قابل برنامه ريزی پايدار متناسب نباشد،  ،کند

 ، عملکرد باغات موجود افزايش يابد.2ه کاهش می يابد، ولی پيش بينی شده که در همين مناطق با اصالح باغات درج

اين الگو برای شرايط حادی که استان با کم آبی شديد مواجه می شود، به شکلی طراحی شده که پايداری سطح زير 

کشت محصوالت چند ساله از جمله باغات، محصوالت گلخانه ای، گياهان داروئی، يونجه، اسپرس و زعفران، با اعمال 

در نتيجه ری بدون انتظار توليد اقتصادی حفظ شود و صرفا سطح گياهان زراعی ساالنه کاهش يابد. مديريت مناسب آبيا

درصدی سطح زير کشت محصوالت نسبت به الگوی  1در سناريوی نرمال آبی، با وجود کاهش حدود  اجرای اين الگو

دی به ترتيب برای بهره وری درص 81، 82، 26درصدی منافع خالص، افزايش  79درصدی توليد،  24پايه، افزايش 

 . تحقق خواهد يافتدرصدی راندمان مصرف آب،  4فيزيکی آب، اقتصادی آب و اقتصادی زمين، و افزايش 

با عنايت به نتايج حاصل برنامه تدوين شده الگوی کشت استان، اهم طرح هايی که در جهت اجرای اين برنامه 

ی، اراض یحفظ کاربر یطرحها، آب یبهبود بهره ور یطرحها بارتند از:مد نظر قرار گرفته اند ع 1402تا افق عملياتی 

توسعه   یهاطرحی، زراع یتهايتوسعه فعال یهاطرحی، باغ یهاتيتوسعه فعال یطرحهای، توسعه گلخانه ا یهاطرح

ر مورد نياز برای اعتبا .مبارزه با آفات یهاطرح، ونيزاسيتوسعه مکان یهاطرحی، جيترو یطرحها، وريدام و ط یتهايفعال

درصد شامل اعتبارات تملک دارايی و  36هزار ميليارد ريال است که از اين ميزان حدود  107اجرای اين طرح ها حدود 

شود. همچنين در پايان برنامه ظرفيت صرفه جويی ساالنه درصد شامل اعتبارات تسهيالتی می 64 يارانه سود تسهيالت و

 ميليون متر مکعب  افزايش خواهد يافت. 212ی پيشنهادی حدود مصرف آب  حاصل با اجرای طرحها
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 مقدمه -1
درصد از  3درصد از مساحت استان و  5هزار هکتار اراضی کشاورزی معادل  569استان اصفهان با دارا بودن  

انواع  اراضی کشاورزی کشور را  به خود اختصاص داده و با دارا بودن شرايط متنوع آب و هوايی ، استعداد توليد

محصوالت کشاورزی را داشته به گونه ای که در مناطق گرم و خشک استان خرما ، انار و پسته و در مناطق سرد 

و کوهستانی استان بادام و گردو و در مناطق معتدل و معتدل سرد انواع محصوالت دانه دار و هسته دار کشت 

،  وري، پرورش ط ی، دامدار یزراعت ، باغدار مانند : یتهايدر استان اصفهان شامل فعال یکشاورز می گردد

بخش در حال حاضر حدود  نيباشد. ا یم یگريمتنوع د یتهاي، پرورش زنبور عسل و فعال انيپرورش آبز

 درصد از ارزش افزوده کل استان را به خود اختصاص داده 7استان و حدود نيدرصد از شاغل 11 ايهزار نفر 170

  است.

 6که حدود  باشديتن م ونيليم 4/7حدود 1399استان در سال  یو دام یباغ ، یزراع داتيمجموع تول

کشت کشور  ريز یدرصد اراض3استان با داشتن حدود  ني.ادهديم ليکشور را تشک  یکشاورز داتيدرصد ازتول

 ید تعداديدر تول  نيرا به خود اختصاص داده است. همچن یو گلخانه ا یو باغ یزراع داتيدر صد تول 5حدود 

 برخوردار است. یمناسب گاهيدر سطح کشور از جا یمحصوالت دام ديدر تول ژهيبه و یاز  محصوالت  کشاورز

هزار هکتار می باشد که در سال های  484در بخش فعاليتهای زراعی مجموع اراضی استان حدود  

عمدتا شامل کشت استان  یزراع یتهايفعالآن به کشت محصوالت زراعی اختصاص می يابد .  %70نرمال حدود 

 رغميعل 1399استان در سال یزراع داتيمجموع تول .باشدیوحبوبات  م جاتيغالت، گياهان علوفه ای، سبز

 است.تن بوده  ونيلمي 6/4حدود یازخشکسال یوجود مشکالت ناش

استان اصفهان يکی از قطبهای مهم توليد محصوالت باغی ، به دليل شرايط اقليمی خاص حاکم بر استان

عمدتا  شامل کاشت  هزار هکتار است و 83مجموع اراضی باغی استان حدود  . گرددیکشور محسوب مدر 

-ی،  به،  زردآلو و قيسی ميیدارو اهاني(، گی، بادام،  پسته، انار، انگور، گردو  گلستان )گل محمدبيدرختان س

محصول  نيمهمتر بيآنها س نيدهند و از ب یم ليدرصد سطح باغات را تشک 86محصوالت حدود  ني. ا باشد

حدود  1399استان در سال ی و گلخانه ای محصوالت باغ داتيدارد. مجموع تول یباشد که جنبه صادرات یم

تن  ميليون  9/1حدود   1399در سال   داتيتول زانيم. در بخش فعاليتهای دام و طيور هزار  تن بوده است 885

 .بوده است 
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انیمای اجمالی بخش کشاورزی استس  

 

 

 

 

زيع اراضی استان به تفکیک نوع کاربریتو  

 سهم انواع تولیدات بخش کشاورزی
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  اهم مسائل و مشکالت بخش کشاورزی -2
ين بخش با در حال با وجود اهميت بخش کشاورزی استان نسبت به ساير بخشهای اقتصادی و در مقياس ملی، ا

که فعالیتهای بخش را تحت تاثیر حاضر با مسائل و مشکالت متعددی در حوزه تامين آب و توليد مواجه می باشد 

 رح زير اشاره می گردد:م آنها به شبه اه و دهندقرار می

 حوزه آب الف(  

 جديد بر منابع  آبی حوضه آبريز زاينده رودهای اری ذبارگ -

اين بر حوضه آبريز زاينده رود و  اختالفات مرزی بين استانی در  جامع و يکپارچه نبود مديريت واحد -

 حوضه

 ماده ای 9از قبيل مصوبات  عدم اجرای مصوبات ملی در خصوص مديريت حوضه آبريز زاينده رود -

 کندی روند اجرای طرح های انتقال آب به استان -

عدم انجام سرمايه گذاری های الزم در حوزه استفاده از پساب ها و آبهای قابل برگشت به چرخه در حوزه  -

 توليدات کشاورزی

 امين آبياری تحت فشار و طرحهای تآب، مبود اعتبار مورد نياز برای تکميل شبکه های آبياریک -

 ر از طريق اسناد خزانه اسالمیعدم امکان تامين ديون شبکه های آبياری به دليل تامين اعتبا -

عدم انجام تعهدات ساير وزارتخانه ها از جمله وزارت نيرو در خصوص تعادل بخشی و اجرای عمليات پر و  -

 مسلوب المنفعه کردن چاه های غيرمجاز )وکاهش نيروی برق(

حوزه آب و خاك) بيشتر اسناد  خزانه بوده که کسورات آن و پرداخت حسن انجام کار کمبود نقدينگی در  -

 پيمانکار دچار مشکل گرديده و سازمانهای بيمه تامين اجتماعی مشکالت زيادی ايجاد نموده اند(

از بين رفتن سرمايه های  بهره برداران )اراضی کشاورزی و دامها( به علت اجرای طرح تعادل بخشی  -

 زير زمينی  توسط وزارت نيرو آبهای

 یآب کشاورز یپروانه چاهها ليتعد بيساعات کارکرد و ضر ،یو ضوابط کاهش دب نياصالح قوانلزوم  -

 ی.براساس مطالعات کارشناس

باتوجه به   به بهره برداران یصيتخص یآب چاه کشاورز هياستفاده بموقع از سهم  ارياخت ضيتفولزوم  -

 هره بردارانب یبودن کشاورز یخرده مالک

 ب( حوزه تولید
 منابع اعتبار و عدم تخصيص به موقع آنهاکمبود  -
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 تامين منابع ارزان قيمت سرمايه گذاری دربخش و مشکل تامين وثيقه -

 ی توليدکمبود و گرانی نهاده ها -

محدود بودن بازارهای صادراتی و عدم امکان دسترسی به بازارهای مختلف به منظور انتخاب بهترين  -

 قيمت

 م وجود يک برنامه جامع جهت صادرات مازاد توليد محصوالت دامی کشورعد -

 ماشین آالت و ادوات کشاورزی قيمتافزايش بی رويه  -

 

 برنامه سازگاری بخش کشاورزی با شرايط کم آبی -3
ريزان کشور جهت های زيادی را در مقابل برنامهدر دهه اخير، چالش 1های شديد و تغييرات اقليمیسالیخشک

زيست و توليد مواد غذايی کافی، قرار داده و اين امر منجر به يک بحران اده پايدار از منابع آب، حفظ محيطاستف

 .شده استقرار دارند، خشک خشک و نيمهکه در پهنه اقليمی  در استان های مختلف از جمله استان اصفهان

و  برنامه ريزین مواجه می باشد، لزوم ی که بخش کشاورزی استان با آمسائل و مشکالت سايراين امر در کنار 

برای توليد پايدار به موازات بهره ساله  3اجرای يک برنامه مدون و عملياتی اضطراری را در يک افق کوتاه مدت 

بيش از پيش روشن برداری پايدار از منابع آب با رويکرد ارتقاء بهره وری استفاده از نهاده ها و منابع در اختيار، 

 شودريزی کشاورزی محسوب میدر برنامه ترين مباحثاز مهماحی و پيشنهاد الگوی کشت يکی طر می سازد.

 محصوالت زراعی وعوامل مؤثر بر الگوی کشت  طورکلیبه. که می تواند به رويکردهای پيش گفته پاسخگو باشد

، عوامل اجتماعی، محيطیستزيو ...(، عوامل  و خاك آبتوان عوامل و منابع طبيعی )اقليم ، منابع باغی را می

برنامه توليدات کشاورزی  عنوانبهدولت و عوامل اقتصادی دانست. الگوی کشت محصوالت  هایگذاریسياست

ها و ها ، محدوديتاز تلفيق صحيح کليه پتانسيل اجراقابل آينده، در درجه اول بايستی برآيندی مناسب و 

، در برنامه در اين راستا به نيازهای ملی نيز پاسخگو باشد. بايستی زمانهم کهدرحالینيازهای هر منطقه باشد 

بازنگری، تکميل و تدوين الگوی بهينه کشت محصوالت زراعی و  حاضر ابتدا به ارائه خالصه ای از نتايج طرح

جم شامل ح 1402باغی استان پرداخته می شود. سپس، برنامه عملياتی مورد نياز برای اجرای اين الگو تا افق 

استان های جايگزين و مديريت مصرف  های توسعه کشت بررسی تاثير طرحعمليات و اعتبار مورد نياز، پس از 

 ، ارائه می گردد.(94ـ99) طی پنج سال گذشته

                                                           
1 Climate changes 
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 تدوين الگوی بهینه کشت محصوالت زراعی و باغی -4
 کليات، اهداف و روش شناسی -4-1

دهد تهيه و اجرای الگوی کشت از شاورزی نشان میبررسی سوابق قانونی و مقررات مربوط به بخش ک

تجديد تشکيالت و تعيين وظايف "قانون  13در ماده  کهطوریبهباشد، وظايف وزارت جهاد کشاورزی بوده و می

مجلس شورای  12/11/1350طبيعی و انحالل وزارت منابع طبيعی مصوب  منابع وهای وزارت کشاورزی سازمان

موظف به تعيين و اجرای برنامه کشت ساالنه با همکاری وزارت تعاون و امور روستاها و وزارت مذکور را  "ملی

 13ماده  1مجوز تعيين حداقل قيمت را در تبصره  شده توصيهنمايد و برای محصوالت وزارت آب و برق می

مجلس  1369قانون تفکيک وظايف وزارتين جهاد سازندگی و کشاورزی مصوب  2در تبصره  نمايد. تجويز می

برداری از زمين و تنظيم الگوی کشت متناسب با شرايط شورای اسالمی در بند ب وظايف وزارت کشاورزی، بهره

 داده است. تأکيد قراراقليمی مناطق مختلف کشور را مورد 

 19مستند به تبصره  وزيران هيئت 11/6/1375سازی مصرف آب کشاورزی مصوب اجرايی بهينه نامهآئين

، وزارت جهاد 3، در ماده 1361قانون توزيع عادالنه آب مصوب  51رنامه توسعه اقتصادی و ماده قانون ب

، الگوی کشت در هر يک از مناطق آبياری کشور را نامهآئينتحقق مفاد  منظوربهکشاورزی را مکلف کرده است 

و  عوامل مؤثر مشخصديگر برداری و و ضوابط بهره و خاك آبای، منابع های ملی و منطقهبر اساس سياست

دارد اگر وزارت جهاد مذکور اشعار می نامهآئين 3ماده  2ظرف مدت ده ماه به وزارت نيرو اعالم نمايد. در تبصره 

کشاورزی نتواند الگوی کشت را در موعد مقرر به وزارت نيرو اعالم نمايد، وزارت نيرو الگوی کشت موقت را به 

 ها اجرا نمايد.مدت يک سال در هر يک از استان

 26و ماده  6ماده  6تحقق تبصره  منظوربه ريزی الگوی کشت کشور ودر راستای اجرائی شدن برنامه

تدوين الگوی بهينه کشت محصوالت آبی زراعی و باغی در واحدهای  طرحوری بخش کشاورزی، قانون ارتقاء بهره

گرديد. اين طرح در قالب يک  اجرااستان اصفهان  يیهای آبريز محدوده جغرافيامطالعاتی منابع آب ذيل حوضه

پاسخگوئی به شرايط کم آبی و راهبردها و سياست جامع، به تعيين الگوی بهينه محصوالت در چارچوب  برنامه

جهت پاسخگويی يک مدل سنتز استانی پرداخت. طرح حاضر های مرتبط و همچنين، نيازهای بخش کشاورزی 

 شد:طراحی و اجرا  مطالعه، مورددر منطقه  به سؤاالت زير

، اقتصادی، اجتماعی و نهادی، )اقليم و خاك( های فنیالگو و ترکيب کشت مناسب با لحاظ محدوديت .1

 کدام است؟

 برای تغيير الگوی کشت کجا هستند؟ موردنيازمناطق  .2
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 آوری نوين کجا هستند؟برای تغيير سيستم کشت با فن موردنيازمناطق  .3

 ها چه هست؟عدم قطعيت اساس بروی کشت نگاری تغيير الگآينده .4

 نمايد؟بستر الزم را در تحقق الگوی مناسب فراهم میو الزاماتی  هاچه سياست .5

 

است که گاها قسمتی از اهداف الگوی کشت را  شده ارائهدر منابع مختلف تعاريف متفاوتی از الگوی کشت 

الگوی کشت معرفی  یجابهو يا ترکيب کشت را پوشش داده و يا اينکه موضوعات ديگری مانند تناوب زراعی 

 کرده است. برای الگوی کشت ملی تعريف ذيل در نظر گرفته شد:

های برداری بهينه از منابع و عوامل توليد متناسب با پتانسيلتعيين نظام کشت مبتنی بر شرایط محيطی، بهره"

محيطی در راستای یستزی و مالحظات ی و مزیت اقتصادی با رعایت اصول توليد محصوالت کشاورزامنطقه

 " ییغذا ين امنيتتأمکشور و های کالن سياست

اسـتان  طـرح الگـوی کشـتاهـداف و دسـتاوردهای با عنايت به تعريف باال و ساير راهبردهای پيش رو، 

 باشد:غذائی به شرح زير می ين امنيتتأمو برداری پايدار از منابع پايه در راستای بهرهاصفهان 

ای، حـداقل بـازده برنامـه کـردن بيشينهلحاظ ريزی استان با الگوی کشت مناسب مناطق برنامه نتعيي .1

وری مصرف آب، حفظ منـافع ، افزايش بهرهمحيطیزيستکردن ريسک درآمدی، کاهش اثرات تخريبی 

 گفتهپيشمصالحه بين موارد اجتماعی و 

 سبدر جهت نيل به الگوی کشت منا يازموردنهای تبيين سياست .2

 ريزی در بخش کشاورزی )زراعی و باغی(تعيين و تدقيق توان سرزمينی مناطق برنامه .3

 تغيير الگوی کشت الزامی برایتعيين مناطق  .4

 نوين آوریياز تغيير سامانه کشت با فنموردنمناطق تعيين  .5

 هاها و پيشرانعدم قطعيت بر اساسنگاری تغيير الگوی کشت آينده .6

زمان تمام جوانب اقتصادی، اجتماعی طور همکارآمدی که بتوانند به استفاده از مدل بر اساس اهداف پيش گفته،

 ،مشاهده بود. در اين مطالعه، با توجه به مستندات علمیطور محسوس قابلمحيطی را تأمين نمايند، بهو زيست

تناسب اراضی کشت  در چارچوبرا تلفيقی از اهداف يادشده  که ريزی غيرخطی فازی چندهدفهاز روش برنامه

های داده می دهد و همچنينمدنظر قرار قيود و محدوديتهای حاکم بر شرايط بخش کشاورزی  محصوالت،

برای تدوين الگوی مناسب کشت محصوالت اسنادی مربوط به توليدات گذشته مناطق و نظرات کارشناسی، 

در چند مرحله به کمک خبرگان اجرای مدل نتايج حاصل از زراعی و باغی آبی در استان اصفهان استفاده شده و 

 واسنجی شد.بخش کشاورزی استان 
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 در بخش کشاورزی  ریزیبرنامهآب قابل -4-2
 از حدبيش برداشت  و در رويارويی با کمبود منابع آب سطحیريزان کشور برنامه اجتنابغيرقابل رويکرد ناگزير و

، اجرای طرح تعادل بخشی منابع آب را در پی داشته استها که نتيجه تخريب کمی و کيفی مجاز از آبخوان

 ،زمينیهای آب زيرتعادل بخشی سفره منظوربه، بر اساس طرح تعادل بخشی وزارت نيرو .منابع آب بوده است

های انسداد چاهبا اقداماتی چون  85-86زمينی بر مبنای سال آبی های آب زيرميزان کاهش مصرف از سفره

با عنايت به اطالعات و است.  شدهمشخص ،های گشت و بازرسیور هوشمند و استقرار اکيپ، نصب کنتيرمجازغ

استان مبتنی ای ريزی در چند سناريوی آبی توسط شرکت آب منطقهبرنامهآب قابلراهبردهای اين طرح مهم، 

ار گرفت و منطبق با در اختيار طرح الگوی کشت استان اصفهان قربر ابالغيه آب قابل برنامه ريزی وزارت نيرو 

های در دشتهای آب زيرزمينی، به تفکيک منابع آب زيرزمينی و سطحی اطالعات طرح تعادل بخشی سفره

آب آبياری در نظر گرفته شد تا اطمينان حاصل شود که محدوديت عنوان يک قيد در مجموعه ، بهمطالعه مورد

ريزی مطالعه جاری، از ظرفيت توسط الگوی برنامهشده  ميزان آب کشاورزی مصرفی برنامه الگوی کشت ارائه

در های آب زيرزمينی تحمل مصرف آب در بخش کشاورزی مطابق اطالعات طرح تعادل بخشی سفرهقابل

 باشند:اين سناريوها به شرح جدول زير می موردنظر، بيشتر نشود. هایدشت

 

 وی کشت استان اصفهاندر مطالعات الگ ریزیبرنامهقابل(: شرح سناریوی آب 1جدول )

 شرح نام شماره

 دسترود در پائيندرصد بارندگی نسبت به شرايط نرمال و عدم جريان رودخانه زاينده 50کاهش  آبی شديدکم 1

 دسترود در پائيندرصد بارندگی نسبت به شرايط نرمال وتوام با جريان رودخانه زاينده 50کاهش  آبی متوسطکم 2

 دسترود در پائيندرصد بارندگی نسبت به شرايط نرمال وتوام با جريان رودخانه زاينده 20ش کاه آبی خفيفکم 3

رود با تأمين بارندگی در شرايط نرمال نسبت به ميانگين بلندمدت وتوام با جريان رودخانه زاينده نرمال 4

 هاآبهآبه و سهمکامل حق

 

بنابراين های استان در حوضه آبريز گاوخونی قرار نگرفته و تعدادی از شهرستان ازآنجاکهالزم به ذکر است که 

آبی شديد و متوسط( يکی )کم 2و  1ها سناريوهای رود نيستند، در اين شهرستانجريان رودخانه زاينده از متأثر

ها شامل آران و بيدگل، کاشان، آبی متوسطی وجود نخواهد داشت. اين شهرستانباشند و عمالً سناريوی کممی
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، خوانسار، گلپايگان، چادگان و بوئين و شهرفريدون، اردستان، نطنز، خور و بيابانک، نائين، سميرم، فريدن

 باشند.می مياندشت

 زيردر استان  به شرح جدول  مورد استفادهآب و آب ريزی در واحدهای مطالعات منابع برنامهاطالعات آب قابل

 باشد.می

 )واحد: هزار متر مکعب( در مطالعات الگوی کشت استان اصفهان ریزیبرنامهقابل(: آب 2جدول )

 منابع آب
 سناریوی آبی

 نرمال کم آبی خفيف کم آبی متوسط کم آبی شدید

 2،278،001 1،861،336 1،283،414 1،139،576 آب  زيرزمينی

 966،928 771،888 482،430 202،816 آب سطحی 

 3،244،929 2،633،224 1،765،843 1،342،392 جمع آب قابل استفاده

 

 الگوی کشتو اجری رویکردهای طراحی  -4-3
ساله که  5در يک افق  طراحی الگوی کشت مناسب استان اصفهان برای اجرارويکردهای موردنظر برای 

 های کشوری، استانی و کارشناسی طراحی گرديد، به شرح زير است:مبتنی بر سياست

 مختلف ريزیبرنامهبلقاارائه الگو برای سناريوهای آبی  •

 در سناريوهای مختلف آبی چندسالهگياهان و سطح  پايداری الگو •

 به جای بهاره توسعه کشت گياهان پائيزه •

 به الگو برآب کمورود علوفه جديد و  •

 های روغنیتوسعه کشت دانه •

 توسعه کشت گياهان داروئی بر اساس گياهان دارای زنجيره ارزش •

 های وزارت متبوعها بر اساس برنامهگلخانهمحيط های کنترل شده و  توسعه کشت از فضای باز به •

 32و حذف باغات درجه  2، اصالح باغات درجه 1حفظ باغات درجه  •

 و ارزش اقتصادی باال مقاوم به خشکی و با نياز آبی کم گياهانتوسعه کشت  •

                                                           
پاکوتاه اصولی و يکپارچه از نظر جانمائی درختان بوده و در بر گيرنده ارقام و پايه های مناسب ) ،، باغاتی هستند که دارای يک طراحی علمی1باغات درجه  2 

، باغاتی هستند که دارای يک طراحی علمی و اصولی بوده ولی از ارقام و پايه های مناسب 2جه ( و با عملکرد توليد قابل قبول می باشند. باغات درو نيم کوتاه

روشهائی چون سرشاخه کاری، پيوندك و غيره وجود داشته باشد. برخوردار نباشند و به همين دليل عملکرد در هکتار آنها پائين باشد و امکان اصالح آنها با 

 ته را ندارند.، ويژگی های پيش گف3باغات درجه 
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و  بر اساس برنامهب و آبياری و مبتنی بر توسعه سامانه های نوين انتقال آافزايش ساالنه راندمان آبياری  •

 مديريت سطح در شرايط کم آبی با کم آبياری

با استفاده از ارقام و پايه های جديد و ترويج روش های به  ريزیافزايش عملکرد در هکتار در افق برنامه •

 زراعی

 استان به محصوالت توليدی در صورت امکان خوداتکائیافزايش ضريب  •

 

 استان اصفهان یو باغ یمحصوالت زراعکشت تدوین شده  الگوی نتایج -4-4
و باغی مربوط  1394-95، جمع بندی سطوح زير کشت الگوی کشت پايه )زراعی مربوط به سال 3جدول 

های ( در مقايسه با الگوی کشت پيشنهادی را نشان می دهد. جزئيات مربوط به هر يک از رديف1398به سال 

 20اين جدول تا سطح شهرستان و دهستان، در گزارش الگوی کشت ارائه شده است. براساس اين جدول، 

زمينی، سيب، بادام، پسته، انار، اسپرس، پياز، انگور، ساير ای، سيبمحصول گندم، جو، يونجه، ذرت علوفه

درصد سطح  90گل محمدی، سبزيجات، گردو، شلتوك، لوبيا، طالبی و گرمک، خربزه، باغات مخلوط و گلستان 

دهند. با تغييرات الگوی پيشنهادی الگوی جديد برای سال محصوالت زراعی و باغی سال پايه را تشکيل می

ای، محصول گندم، جو، يونجه، قصيل جو، ذرت علوفه 18نرمال افق برنامه به دست خواهد آمد. بر اين اساس، 

و گلستان گل  اير سبزيجات، لوبيا، پياز، گردو، اسپرس، گلرنگزمينی، بادام، انار، انگور، سسيب، پسته، سيب

دهند. بدين معنی که دو محصول درصد سطح زير کشت زراعی و باغی اين الگو را تشکيل می 90محمدی 

استان اضافه و شلتوك از اين درصدی  90آب قصيل جو )علوفه( و گلرنگ )دانه روغنی( به مجموع سطح کم

. همچين، علوفه های کم آب بری چون کوشيا و خارشتر در مناطقی که تناسب اراضی مجموع کنار رفته است

مناسبی دارند، به الگوی کشت استان اضافه می گردد. کشت سبزی و صيفی در محيط گلخانه ای براساس 

ظرفيتهای اعتباری و فنی اضافه و در عوض در فضای باز، کاهش می يابد. به سطح محصولی مثل زعفران که 

رزش اقتصادی قابل توجهی برای مناطق مستعد استان ايجاد می کند نيز اضافه می گردد. سطح باغات تا حد ا

ممکن حفظ و در مناطقی که با آب قابل برنامه ريزی پايدار متناسب نباشد، کاهش می يابد، ولی پيش بينی 

يش يابد. نکات مهم ديگری نيز از ، عملکرد باغات موجود افزا2شده که در همين مناطق با اصالح باغات درجه 

تغييرات ترکيب کشت استان در جدول قابل مشاهده است که به دليل رعايت اختصار از ذکر آن خودداری می 

 ، قابل مشاهده است.1در شکل به تفکيک سناريو های آب قابل برنامه ريزی تغييرات گروه های محصولی  شود.
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 چند هدفه در استان اصفهانبهينه  مقايسه الگوی کشت پايه و (:3)جدول 

 )واحد: هکتار(

الگوی پایه  شرح محصول

-95)زراعی 

 (98و باغی  94

 سناریوی آبی

کم آبی 

 شدید

کم ابی 

 متوسط

کم آبی 

 خفيف

 نرمال

 56896 49619 31495 19922 63837 گندم غالت

 45096 41284 31327 23526 47451 جو

 2358 2244 1423 1027 2054 ارزن

 91 91 5 5 100 ذرت دانه ای

 63 63 0 0 75 سورگوم دانه ای

 3733 2895 1403 40 4409 شلتوك

 108237 96196 65653 44520 117926 مجموع

 536 527 254 254 451 عدس حبوبات

 183 166 0 0 135 ماش

 1012 887 422 422 425 نخود

 5146 4562 1110 1102 2593 لوبيا

 6877 6142 1785 1777 3603 مجموع

 418 311 115 115 1757 هندوانه جاليز

 967 775 89 88 2836 خربزه

 1353 1173 294 274 3645 طالبی و گرمک

 638 598 402 402 526 کدو

 629 620 155 155 1409 خيار

 4005 3477 1057 1035 10173 مجموع

 1143 899 22 22 1578 گوجه فرنگی سبزيجات

 374 214 16 16 771 مجانباد

 460 460 459 459 459 باقال

 5038 4859 1194 1024 4893 پياز

 231 213 2 2 295 لوبيا سبز

 682 612 3 3 135 سير و موسير

 12224 11407 5418 3593 16612 سيب زمينی

 5694 4372 149 145 2984 تير سبزيجاسا

 25847 23035 7264 5264 27728 مجموع

 929 923 27 27 1655 شبدرنباتات علوفه 
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الگوی پایه  شرح محصول

-95)زراعی 

 (98و باغی  94

 سناریوی آبی

کم آبی 

 شدید

کم ابی 

 متوسط

کم آبی 

 خفيف

 نرمال

 3399 2625 1181 785 721 سورگوم علوفه ای ای

 14903 13067 9253 8293 17040 ذرت علوفه ای

 1389 1234 191 185 1411 شلغم و چغندر علوفه ای

 721 707 173 155 1372 ساير نباتات علوفه ای

 16316 15254 5075 2423 1342 قصيل جو

 21636 21636 21636 21636 31050 يونجه

 4268 4268 4268 4268 7764 اسپرس

 152 129 0 0 0 کوشيا

 97 97 97 97 0 خارشتر

 63810 59939 41901 37868 62355 مجموع

دانه های 

 روغنی

 104 104 0 0 32 آفتابگردان روغنی

 3985 2350 331 245 812 گلرنگ

 830 756 33 33 374 کلزا

 379 262 6 5 212 کنجدِ

 5298 3472 369 282 1430 مجموع

گياهان 

 صنعتی

 1907 1611 434 431 2434 چغندر قند

 499 474 158 43 636 توتون و تنباکو

 1419 1332 83 68 1680 پنبه

 38 30     30 روناس

 716 596 100 100 6 کينوا

 4581 4043 775 642 4786 مجموع

 ساير گياهان

 زراعی

 816 800 211 211 1000 آفتابگردان آجيلی

 333 333 0 0 184 زيره

 30 30     87 تخم کدو

 1179 1163 211 211 1271 مجموع

 219834 197467 119015 91601 229274 مجموع زراعی

ميوه های 

 هسته دار

 1515 1515 1515 1515 2141 آلبالو و گيالس

 1163 1163 1163 1163 1235 گوجه

 488 488 488 488 598 آلو

 26 26 26 26 26 شفتالو

 2007 2007 2007 2007 2287 زردآلو
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الگوی پایه  شرح محصول

-95)زراعی 

 (98و باغی  94

 سناریوی آبی

کم آبی 

 شدید

کم ابی 

 متوسط

کم آبی 

 خفيف

 نرمال

 78 78 78 78 116 شليل

 1509 1509 1509 1509 1711 هلو

 6786 6786 6786 6786 8115 مجموع

ميوه های دانه 

 دار

 20197 20197 20197 20197 20135 سيب

 562 562 562 562 914 گالبی

 2176 2176 2176 2176 2403 به

 6993 6993 6993 6993 7611 انار

 7381 7381 7381 7381 6252 انگور

 111 111 112 111 111 انجير

 37420 37420 37421 37420 37425 مجموع

ساير 

محصوالت 

 باغی

 3994 3994 3994 3994 3885 گردو

 2 2 2 2 2 فندق

 6945 6945 6945 6945 7210 بادام

 13263 13263 13263 13263 8786 پسته

 367 367 367 367 367 خرما

 4290 4290 4290 4290 3636 گلستان)گل محمدی(

 807 807 807 807 911 باغات مخلوط

 46 46 46 46 49 خرمالو

 1178 1178 1178 1178 986 زيتون

 37 37 37 37 31 زرشک

 7 7 7 7 10 عناب

 2218 2218 2218 2218 1467 زعفران

 33154 33154 33154 33154 27340 مجموع

 1066 1066 1066 1066 809 خيار گلخانه ای گلخانه ای

 854 854 854 854 465 فلفل گلخانه ای

 508 508 508 508 164 گوجه فرنگی گلخانه ای

 167 167 167 167 34 بادمجان گلخانه ای

 21 21 21 21 15 توت فرنگی گلخانه ای

 27 27 27 27 10 گياهان دارويی گلخانه ای

 749 749 749 749 369 ساير سبزيجات گلخانه ای

 97 97 97 97 17 ساير محصوالت گلخانه ای
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الگوی پایه  شرح محصول

-95)زراعی 

 (98و باغی  94

 سناریوی آبی

کم آبی 

 شدید

کم ابی 

 متوسط

کم آبی 

 خفيف

 نرمال

 3489 3489 3489 3489 1882 مجموع

 3227 3227 3227 3227 2487 ساير گياهان دارويی گياهان دارويی

 3227 3227 3227 3227 2487 مجموع

 84076 84076 84077 84076 77250 مجموع باغی

 303910 281542 203091 175677 306524 مجموع زراعی و باغی

 

 

 
 تغييرات سطح زیر کشت گروه های محصولی در الگوی کشت بهينه نسبت به الگوی پایه -1شکل 
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 کشت پيشنهادی الگویحاصل از  یور بهره ی اقتصادی و ها شاخص یجمع بند -4-5
شده است. بر اساس اين تهيه 4وری، جدول های اقتصادی و بهرهگيری در چارچوب شاخصمنظور تصميمبه

درصدی سطح زير کشت محصوالت نسبت به الگوی  1با وجود کاهش حدود در سناريوی نرمال آبی، جدول، 

درصدی به ترتيب برای بهره  81، 82، 26خالص، افزايش  درصدی منافع 79درصدی توليد،  24پايه، افزايش 

از نتايج اجرای الگوی درصدی راندمان مصرف آب،  4وری فيزيکی آب، اقتصادی آب و اقتصادی زمين، و افزايش 

با عنايت به تغيير اين شاخصها، اصالح الگوی کشت استان بر اساس نتايج اين طرح،  کشت پيشنهادی می باشد.

 ضرورت دارد.

 های مورد بررسی در مطالعات الگوی کشت استان اصفهانبندی اطالعات و شاخصجمع :(4)جدول 

 سناریوی آبی الگوی پایه شرح شاخص

کم آبی 

 شدید

کم آبی 

 متوسط

کم آبی 

 خفيف
 نرمال

 303،910 281،542 203،091 175،677 306،524 سطح زير کشت )هکتار(

 5،782،882 4،923،248 2،852،107 2،339،930 4،665،608 توليد )تن(

 74،229،894 49،863،945 28،559،951 23،668،316 41،493،739 منافع خالص )ميليون ريال(

 1،876،616 1،754،866 1،336،276 1،196،910 1،992،904 نياز آبی خالص )هزار متر مکعب(

 3،327،684 3،099،676 2،304،020 2،027،076 3،696،436 نياز آبی ناخالص )هزار متر مکعب(

 3،244،929 2،623،244 1،765،843 1،342،392 3،300،380 آب مصرفی )هزار متر مکعب(

 56 57 58 59 54 راندمان آبياری )درصد(

 1.78 1.88 1.62 1.74 1.41 بهره وری فيزيکی آب )کيلوگرم بر متر مکعب(

 22،876 19،009 16،174 17،631 12،572 بهره وری اقتصادی اب )ريال بر متر مکعب(

 10،950 11،010 11،345 11،539 12،059 نياز ناخالص آبی )متر مکعب بر هکتار(

 10،677 9،317 8،695 7،641 10،767 مصرف آب )متر مکعب بر هکتار(

 19،028 17،487 14،043 13،320 15،221 بهره وری فيزيکی زمين )کيلوگرم بر هکتار(

 244 177 141 135 135 ريال بر هکتار( بهره وری اقتصادی زمين )ميليون

 -1 -8 -34 -43 0 تغيير سطح زير کشت نسبت به سال پايه )درصد(

 24 6 -39 -50 0 تغيير توليد نسبت به سال پايه )درصد(

 79 20 -31 -43 0 تغيير منافع خالص نسبت به سال پايه )درصد(

 -6 -12 -33 -40 0 تغيير نياز آبی خالص نسبت به سال پايه )درصد(

 -10 -16 -38 -45 0 تغيير نياز آبی ناخالص نسبت به سال پايه )درصد(

 -2 -21 -46 -59 0 تغيير مصرف آب نسبت به سال پايه )درصد(



17 

 

 پيش نيازها و الزامات اجرای الگوی کشت در استان -4-6
، اجرائی و فنی به شرح زير سياستی -های قانونیبرای اجرای الگوی کشت پيشنهادی الزامات مختلفی در زمينه

 باشد.الزم می

سياستی: -الف(  الزامات قانونی  

و استفاده از آن با کمک  مندی از تسهيالت اجرای الگوی کشتبهره نامهتدوين و ابالغ آئين -1

برداران برای اجرای الگوی کشت در های بهرهمهندسی کشاورزی و منابع طبيعی، تشکلسازمان نظام

 های کشاورزی با استفاده از تسهيالت و اقداماتی که در ادامه آماده استیبردارسطح بهره

محصولی( جای تکهدفمند کردن بيمه محصوالت کشاورزی در قالب بيمه تمام خطر الگوی کشت )به -2

 وری بخش کشاورزی و منابع طبيعی قانون افزايش بهره 32در چارچوب بند ج ماده 

زمان با انعقاد داران زراعی و باغی استان در ابتدای فصل زراعی همبربيمه اجباری آبياری همه بهره -3

زمان با تعيين تکليف برداری از منابع آب زيرزمينی همقرارداد توزيع آب و يا تمديد پروانه بهره

برداران و پرداخت خسارت توسط ای برای بهرهسناريوی آبی پيش رو توسط شرکت آب منطقه

 شدهبينیرزی در صورت عدم تحقق سناريوی پيشصندوق بيمه محصوالت کشاو

ها را رعايت شده به آن بردارانی که الگوی کشت ارائههای حمايتی قانونی از محصوالت بهرهسياست -4

دار، جوايز ويژه برای اند )ازجمله خريد تضمينی، خريد توافقی، ارائه تسهيالت بانکی يارانهکرده

وری کشاورزی و منابع قانون افزايش بهره 32و بند الف ماده  31کشاورزان و غيره( در چارچوب ماده 

 طبيعی

اند در چارچوب خريد تضمينی محصوالت غيراساسی برای کشاورزانی که الگوی کشت را رعايت کرده -5

 وری کشاورزی و منابع طبيعیقانون افزايش بهره 6ماده  6تبصره 

اس الگوی کشت پيشنهادی با تبعيض قيمت های انرژی براسای حاملهدفمند کردن تعرفه يارانه -6

 اندها که رعايت نکردهاند و آنبردارانی که الگوی کشت را رعايت کردهحامل انرژی بين بهره

 قيمت برای اصالح باغات موجودتأمين تسهيالت بانکی ارزان -7

 فعال شدن شورای تأمين و پليس آب جهت رعايت الگوی کشت -8

 ب(  الزامات اجرائی

های اجرايی استان با راهبری و نظارت يف اينکه آيا متولی اجرای الگوی کشت دستگاهتعيين تکل -1

 های ملی؟ريزی استان هستند يا دستگاهشورای برنامه
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ای، سازمان جهاد کشاورزی، شرکت آب منطقهوزارت نيرو، ) دولتیهای هماهنگی بين کليه دستگاه -2

 و بخش غيردولتی يره(بانک کشاورزی، صندوق بيمه محصوالت کشاورزی و غ

های غيردولتی کشاورزی مهندسی کشاورزی و منابع طبيعی و تشکلمشارکت سازمان نظام -3

سازی الگوی کشت جهت تاميم نتايج از دهستان ها، نظام صنفی و غيره( در پيادهها، تعاونی)اتحاديه

 برداریبه سطح واحد بهره

و پرورش، تريبون مساجد،  های همگانی، آموزشرسانی عمومی از طريق رسانهسازی و اطالعفرهنگ -4

آبی رو به تزايد، ضرورت حفظ منابع آب برای تأمين های محله و غيره در خصوص شرايط کماطالعيه

های آينده و اهميت استفاده بهينه از آب در بخش کشاورزی و کاهش نوسانات نيازهای اساسی و نسل

 يت الگوی کشت.قيمتی محصوالت کشاورزی با تأکيد بر رعا

های ترويجی مضاعف برای توسعه کشت و بازاريابی محصوالت منتخب از طريق آموزش و فعاليت -5

 توسعه زنجيره ارزش و کشاورزی قراردادی

 ی کشاورزیحمايت صندوق بيمه -6

 شدهای موردنياز برای محصوالت جديد در الگوی معرفیها و تسهيالت سرمايهتأمين فوری نهاده -7

 در صدور مجوزهای گلخانه ای و کشت در محيط های کنترل شدهتسهيل گری   -8

 حمايت و تسهيل گری از صادرات محصوالت باغی به خصوص محصوالت گلخانه ای -9

 ج(  الزامات فنی

های دار محدوده هدف و تعيين تکليف برداشت های مجوزچاه نصب فوری کنتور هوشمند حجمی بر -1

 غيرمجاز 

های کشاورزی جهت تعميم نتايج از سطح دهستان به واحد ریبرداوجود نقشه کاداستر بهره -2

 برداری و پايش اجرای طرحبهره

ريزی آبياری مبتنی بر نياز آبی الگوی ای بر اساس برنامهتوزيع آب سطحی توسط شرکت آب منطقه -3

)سناريوی آبی بايستی توسط شرکت شده در ابتدای فصل زراعی بينیکشت در سناريوهای آبی پيش

 ريزی استان جهت اجرا قرار گيرد(بايستی اعالم شود و مورد تائيد شورای برنامه ایمنطقه آب

 شدههای محصولی معرفیشده در منطقه برای گروههای نهال گواهیوجود بذور کافی و پايه -4

 های فنی و مهارتی جهت تأمين نيروهای ماهرتوسعه آموزش -5

 ر جهت کشت محصوالت منتخبحضور و نظارت کارشناسان و کارگران فنی ماه -6
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آالت موردنياز کشت منظور تأمين ادوات و ماشينهای خدمات مکانيزاسيون بهتوسعه شرکت -7

 های مقررمحصوالت منتخب الگوی کشت در زمان

 شده های نوين آبياری با عنايت به الگوی کشت ارائهاجرای سامانه -8

 های نوين سرشاخهبر اساس روش 2درجه ، اصالح باغات 1باغات موجود )حفظ باغات درجه اصالح  -9

(. اين اقدام به ويژه در خصوص شهرستانهائی که با آفات رو به 3کاری و غيره و حذف باغات درجه 

گسترش از جمله آتشک روبرو هستند يک ضرورت است.
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 طی سالآب های جايگزين و مديريت مصرف  های توسعه کشت طرحاجرای تاثیر  -5

 1394-99های 
 های توسعه کشت ه های بخش کشاورزی در راستای مديريت مصرف آب در سطح استان در قالب طرحاهم برنام

باشد. با توجه به جدول می 6و 5های جايگزين متناسب با شرايط کم آبی و فعاليتهای زير بنايی  به شرح جدول 

مصرف آب طی سالهای  گردد با اجرای اقدامات در نظر گرفته شده در زمينه مديريتارائه شده مالحظه می

متر ميليون   1231ميليون متر مکعب به  999مجموع ظرفيت صرفه جويی مصرف آب از   1399تا  1394

باشد. از اين افزايش ميليون متر مکعب می 231مکعب رسيده که نشان دهنده افزايش ظرفيت به ميزان  

ميليون متر مکعب  149های جايگزين و ميليون متر مکعب ناشی از اجرای طرح توسعه کشت 82ظرفيت، حدود 

الزم به ذکر است طی سالهای گذشته آب صرفه جويی  بواسطه اجرای طرحهای زير بنايی حاصل گشته است.

بوده  به بخش کشاورزی جبران کننده کمبود آب ناشی از تخصيص منابع آبیتنها  ،شده حاصل از اجرای فعاليتها

 است. نموده تا حد امکان فراهم  امکان حفظ سطح توليدتا حدودی و  است

 

 

 

 

 



21 

 

 پنج سال گذشته یآنها ط راتیو تاث   نيگزيجا یتوسعه کشتها  یدر راستا یاهم اقدامات بخش کشاورز( 5جدول شماره )

 

اقزايش ظرفیت 

صرفه جويی آب  

طی سالهای 

 1399تا  1395

)میلیون متر 

 مکعب(

ظرفیت صرفه 

جويی آب در 

)میلیون 1399سال

 متر مکعب(

ظرفیت صرفه 

جويی آب در سال 

)میلیون  1394

 متر مکعب(

پايان سال 

1399 
 طرحهای کشت جايگزين واحد 1394پايان سال 

 توسعه كشت نشايي )صيفي چغندرقند و ...( هکتار 7047 10041 5/48 7/81 2/33

 افزايش مواد آلي خاك هکتار 2027 2310 0/19 0/22 0/03

 توسعه كشت ارقام ميان رس و زودرس  هکتار 11225 15997 11/19 15/95 4/76

 Aي با ليبل كالس مساعدت در تامين غده بذري سيب زمين هکتار 1000 2475 2/00 4/95 2/95

 مساعدت در تامين بذر گندم و جو مقاوم به خشکي و شوري هکتار 15750 17745 31/72 35/74 4/02

 تغيير تاريخ كشت از بهاره به پاييزه هکتار 220 272 0/36 0/44 0/08

 اجراي كشاورزي حفاظتي هکتار 40759 52824 4/06 5/26 1/20

 كشت گياهان كم آب بر رهکتا 5500 10010 9/07 16/50 7/43

 توسعه گلخانه ها  هکتار 1400 2288 21/78 35/59 13/81

 توسعه كشت زعفران  به عنوان يک گياه مقاوم به خشکي و با نياز آبي كم  هکتار 709 1587 3/55 7/94 4/39

 و با نياز آبي كم با حدود توسعه كشت گل محمدي  به عنوان يک گياه مقاوم به خشکي  هکتار 1993 3838 9/97 19/19 9/23

 توسعه كشت گياهان دارويي آبي به عنوان يک گياه مقاوم به خشکي و با نياز آبي كم با حداقل  هکتار 887 3572 3/55 14/29 10/74

 جايگزيني كشت درختان ميوه متحمل به خشکي بجاي زراعت و باغباني پر مصرف هکتار 24876 30656 49/75 61/31 11/56

 انجام عمليات اصالح و نوسازي باغات با تمركز به اصالح ساختار ،سيستم كشت ،تغذيه و آبياري  هکتار 15500 25700 14/97 24/81 9/85

 مجموع    ـ ـ 167/62 250/00 82/38
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 پنج سال گذشته یآنها ط راتیو تاث یکم آب طيبا شرا یسازگار   یدر راستا یبخش کشاورز راقداماتيسا( 6جدول شماره )

اقزايش ظرفیت 

صرفه جويی آب  

طی سالهای 

تا  1395

)میلیون 1399

 متر مکعب(

ظرفیت صرفه جويی 

آب در 

)میلیون 1399سال

 متر مکعب(

ظرفیت صرفه 

جويی آب در سال 

یلیون متر )م 1394

 مکعب(

 ساير اقدامات واحد 1394پايان سال  1399پايان سال 

 تجهيز و نوسازي )تغيير سيستم آبخوري به نيپل( باب 300 620 0/08 0/16 0/08

 تجهيز و نوسازي )اتوماسيون( باب 270 630 0/07 0/16 0/09

 شيري صنعتي براي كاهش پرت آب اصالح آبشخور هاي واحد هاي  پرورش گاو واحد 500 750 0/37 0/55 0/18

0/08 0/19 0/11 

195 115 
 واحد

تصفيه پساب در گاوداريهاي صنعتي براساس استانداردهاي تعيين شده توسط 

 سازمان حفاظت محيط زيست

 صدور مجوز پرورش احداث واحدهاي پرورش دام سبک جايگزين دام سنگين  واحد 246 570 0/06 0/13 0/08

 تجهيز و نوسازي هکتار 37179 55574 60/5 90/5 29/9

 تسطيح ليزري هکتار 31820 36941 45/4 52/8 7/3

 احداث كانال آبياري عمومي كيلومتر 4122 4868 6/2 7/3 1/1

 احداث شبکه هاي آبياري هکتار 40335 55000 60/5 82/5 22/0

 اجراي سيستمهاي نوين آبياري هکتار 89039 129031 187/0 271/0 84/0

 انجام لوله گذاري كيلومتر 1514 3277 3/6 7/9 4/2

 ي  كوچک تامين آب )استحصال آب(ااجراي طرحه م.م.م 468 468 468/0 468/0 0/0

ـ ـ  ـ ـ 831/95 981/04 149/10  مجموع 

 (2و1)جدولمجموع اقدامات بخش  ـ ـ ـ 999/57 1231/05 231/48
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سعه کشتهای جايگزين های تو طرحالگوی کشت و اجرای عملیاتی برنامه  -6

 1400ـ1402طی سال های  برای سازگاری با کم آبی

توسعه بخش کشاورزی و استفاده از ظرفيتهای بالقوه اين بخش همواره در فهرست مهمترين آرمان ها و برنامه 

يل کسو به دليقرار داشته است. اين توجه ويژه به بخش کشاورزی و منابع طبيعی از  استانبلندمدت توسعه  های

استراتژيک اين بخش در تأمين امنيت غذايی و از سوی ديگر به دليل قرار گرفتن اين بخش در گا مهای  نقش

باشد. ظرفيت های بالقوه قابل توجهی در بخش کشاورزی و  یاز نظر اصول و مبانی توسعه م اوليه فرآيند توسعه

مناسب و در صورت تأمين امکانات و الزامات  برنامه ريزی صحيح و اعمال مديريت منابع طبيعی وجود دارد که با

 کشاورزی قابل تحقق می باشد. مورد نياز، دستيابی به اهداف توسعه بخش

تنوع اقليمی و شرايط آب و هوايی متنوع از جمله مهمترين نقاط فرصت و قوت بخش کشاورزی و منابع 

ژنتيکی متنوع گياهی، دامی و آبزيان، توان به  منابع  یطبيعی است. همچنين از ديگر نقاط قوت اين بخش م

 یهای باالی توليد، ظرفيتیمنابع پايه توليد )آب و خاك(، ظرفيت های صادراتی و امکانات پژوهشی و خدمات

های متنوع گياهی جهت استفاده های دامداری ، وجود گونههای گذشته به ويژه در فعاليتايجاد شده طی سال

برداران عالقمند، خوش ذوق و پرتالش ، استان و وجود بهره یو کارشناس یوان فندر صنايع مختلف، باال بودن ت

، وجود واحد  یو مرغ و محصوالت گلخانه ا ريمانند ش یکشاورز محصوالت یبرخ دياستان در تول یرتبه باال

بديلی های فعال صنايع تبديلی و تکميلی کشاورزی و شهرك ها و نواحی صنعتی جهت ايجاد و توسعه صنايع ت

و تکميلی کشاورزی اشاره نمود. اين عوامل سبب شده است به رغم برخی کمبودها، اين بخش عالوه بر تأمين 

 عمده ای از نيازهای غذايی استان جايگاه مناسبی در تعيين شاخص های کالن اقتصاد استان داشته باشد. شبخ

اين برنامه جهت اجرای هايی که در  هم طرحابا عنايت به نتايج حاصل برنامه تدوين شده الگوی کشت استان، 

-طرح ی،اراض یحفظ کاربر یطرحها ،آب یبهبود بهره ور یطرحها مد نظر قرار گرفته اند عبارتند از:عملياتی 

توسعه   یهاطرح، یزراع یتهايتوسعه فعال یهاطرحی، باغ یهاتيتوسعه فعال یطرحهای، توسعه گلخانه ا یها

 . مبارزه با آفات یهاطرح ،ونيزاسيتوسعه مکان یهاطرح ،یجيترو یرحهاط ،وريدام و ط یتهايفعال

ريال است  هزار ميليارد 107ها حدود  اعتبار مورد نياز برای اجرای اين طرح، 7بر اساس اطالعات جدول 

درصد شامل  64 درصد شامل اعتبارات تملک دارايی و يارانه سود تسهيالت و 36که از اين ميزان حدود 

اجرای  بامصرف آب  حاصل ساالنه  ظرفيت صرفه جويی در پايان برنامههمچنين  شود.رات تسهيالتی میاعتبا

شرح جزئيات به  21الی  8جداول  افزايش خواهد يافت. ميليون متر مکعب  212طرحهای پيشنهادی حدود 

 پرداخته است. 7های جدول حجم عمليات و اعتبار مورد نياز مربوط به هر يک از رديف
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 میلیارد ريال 1400ـ  1402طی سالهای جمع بندی اعتبارات مورد نیازدر (7جدول شماره )

 

 مجموع يارانه سود تسهیالت تسهیالت اعتبارات دولتی فعالیت

 11676 0 0 11676 طرحهای بهبود بهره وری آب

 926 0 0 926 طرحهای حفظ کاربری اراضی

 45825 10575 35250 0 طرحهای توسعه گلخانه ای

 6286 1131 3771 1385 طرحهای توسعه فعالیتهای باغی

 28473 5531 18435 4507 طرحهای توسعه فعالیتهای زراعی

 4816 1111 3704 0 طرحهای توسعه  فعالیتهای دام و طیور

 284 0 0 284 طرحهای ترويجی

 5581 1271 4238 72 طرحهای توسعه مکانیزاسیون

 3114 606 2020 488 طرحهای مبارزه با آفات

 106980 20225 67417 19338 مجموع

 انجام شده است 1399ـ * پیش بینی اعتبارات بر مبنای قیمتهای  سال 
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 1400ـ 1402حجم پروژه های ساماندهی اراضی طی سالهای پیش بینی ( 8جدول شماره )

 فعالیت
واحد انداز ه گیری 

 پروژه

حجم اجرا  تا 

 1399پايان سال 

صرفه  تیظرفافزايش  النه  پروژهحجم اجرای سا

برنامه  انيساالنه در پا يیجو

 متر مکعب ( ونیلی)م
 مجموع 1402 1401 1400

 80/15 38169 12723 12723 12723 129031 هکتار اجرای سیستمهای نوين آبیاری

 ـ 210 70 70 70 1737 کیلومتر بازسازی و مرمت قنوات

 4/50 3000 1000 1000 1000 55000 هکتار 4و3احداث شبکه های آبیاری 

 0/36 150 50 50 50 3277 کیلو متر انتقال آب با لوله

 ـ 105 35 35 35 100 کیلو متر باز سازی جاده ارتباطی

 9/04 5550 1850 1850 1850 55574 هکتار تجهیز و نوسازی اراضی

 4/76 2700 900 900 900 11300 هکتار عملیات آب و خاک تعاونی تولید

 0/08 51 17 17 17 4868 کیلو متر کانال آبیاری عمومی

 0/63 90000 30000 30000 30000 230000 مترمربع پوشش )ژئومبران(استخرهای ذخیره آب

5/99 ـ ـ ـ ـ ـ ـ مجموع  
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 1400ـ 1402طی سالهای  آب و خاکاعتبار دولتی مورد نیاز پروژه های پیش بینی ( 9جدول شماره )

 دولتی  مورد نیازدولتی )میلیارد ريال( اعتبار فعالیت

 مجموع 1402 1401 1400

 7634 2545 2545 2545 اجرای سیستمهای نوين آبیاری

 1365 455 455 455 بازسازی و مرمت قنوات

 1050 350 350 350 4و3احداث شبکه های آبیاری 

 210 70 70 70 انتقال آب با لوله

 89 30 30 30 باز سازی جاده ارتباطی

 638 213 213 213 تجهیز و نوسازی اراضی

 405 135 135 135 عملیات آب و خاک تعاونی تولید

 199 66 66 66 کانال آبیاری عمومی

 86 29 29 29 پوشش )ژئومبران(استخرهای ذخیره آب

 11676 3892 3892 3892 مجموع

 تانجام شده اس 1399ـ * پیش بینی اعتبارات بر مبنای قیمتهای  سال 
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 1400ـ 1402طی سالهای  توسعه فعالیتهای باغیحجم پروژه های پیش بینی  (10جدول شماره )

 فعالیت
واحد انداز ه 

 گیری پروژه

حجم اجرا  تا 

 1399پايان سال 

 يیصرفه جو تیظرفافزايش  حجم اجرای ساالنه  پروژه

برنامه  انيساالنه در پا

 مجموع 1402 1401 1400 متر مکعب ( ونیلی)م

 3/3 210 205 200 2289 2289 هکتار توسعه گلخانه سبزی و صیفی

 2/3 50 50 50 360 360 هکتار اصالح و بازسازی گلخانه های سنتی

 6/9 3450 1200 1150 1100 12164 هکتار توسعه  باغات

 10/7 11100 3800 3700 3600 25700 هکتار اصالح  باغات

 2/0 2070 700 690 680 30656 هکتار حذف وجايگزينی باغات

توسعه سطح گیاهان دارويی 

 ،زعفران ،گل محمدی
 12/9 4300 1600 1500 1200 8997 هکتار

 38/1 ـ ـ ـ ـ ـ ـ مجموع
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 1400ـ 1402باغی طی سالهای  گلخانه ای و اعتبار دولتی و تسهیالتی مورد نیاز پروژه های توسعه فعالیتهایپیش بینی  (11جدول شماره )

 الیتفع
 اعتبار تسهیالتی مورد نیاز)میلیاردريال( اعتبار دولتی  مورد نیازدولتی)میلیارد ريال(

 مجموع 1402 1401 1400 مجموع 1402 1401 1400

 30750 10500 10250 10000 0 ـ ـ ـ توسعه گلخانه سبزی و صیفی

 4500 1500 1500 1500 0 ـ ـ ـ اصالح و بازسازی گلخانه های سنتی

 35250 12000 11750 11500 0 0 0 0 گلخانه مجموع

 173 60 58 55 345 120 115 110 توسعه  باغات

 833 285 278 270 833 285 278 270 اصالح  باغات

 207 70 69 68 207 70 69 68 حذف وجايگزينی باغات

توسعه سطح گیاهان دارويی ،زعفران ،گل 

 محمدی
0 0 0 0 714 893 952 2559 

 3771 1367 1297 1107 1385 475 462 448 مجموع باغات

 39021 13367 13047 12607 1385 475 462 448 مجموع

 انجام شده است 1399ـ * پیش بینی اعتبارات بر مبنای قیمتهای  سال 
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 1400ـ 1402طی سالهای  توسعه فعالیتهای زراعیحجم پروژه های پیش بینی  (12جدول شماره )

 فعالیت
واحد انداز ه 

 ری پروژهگی

حجم اجرا  تا 

پايان سال 

1399 

صرفه   تیظرفافزايش  *حجم اجرای ساالنه  پروژه

 انيساالنه در پا يیجو

 مجموع* 1402 1401 1400 متر مکعب ( ونیلیبرنامه )م

کشت ارقام سازگار با کم آبی )کشت ارقام زودرس و میان رس،توسعه 

 م آب بر و ...(، توسعه کشتهای کAسیب زمینی با لیبل کالس 

 

 55/4 158886 55566 52920 50400 48000 هکتار

 6/1 174854 61150 58238 55465 52824 هکتار مديريت بقايا و تناوب مناسب و اقدامات حفاظتی

 0/3 9460 3560 3150 2750 2310 هکتار افزايش مواد آلی خاک با کود سبز

 1/6 2400 1000 800 600 272 هکتار تغییر تاريخ کشت از بهاره به پايیزه

 10/3 36795 13240 12530 11025 10041 هکتار توسعه کشت نشايی

 غیر مستقیم 2160 790 720 650 560 هکتار اجرای مزرعه الگويی

 7/73 ـ ـ ـ ـ ـ ـ مجموع

 میباشد.در سه سال  عملیات اجرايی مجموع  است و ستون مجموع نشان دهنده  1402*عملیات مورد نظر هرساله در زمینهای سال قبل و زمینهای جديد تکرار میشود.لذا مجموع سطح در ستون 

 

 

 



 

30 

 

 

 1400ـ 1402پیش بینی  اعتبار دولتی و تسهیالتی مورد نیاز پروژه های توسعه فعالیتهای زراعی طی سالهای (13جدول شماره )

 ورد نیاز)میلیارد ريال(اعتبار تسهیالتی م اعتبار دولتی  مورد نیازدولتی)میلیارد ريال( فعالیت

 مجموع 1402 1401 1400 مجموع 1402 1401 1400

کشت ارقام سازگار با کم آبی )کشت ارقام زودرس و 

، توسعه Aمیان رس،توسعه سیب زمینی با لیبل کالس 

 کشتهای کم آب بر و ...(

50 53 56 159 3326 3493 3667 10486 

امات دمديريت بقايا و تناوب مناسب و اق

 ظتیافح
166 175 183 525 111 116 122 350 

 0 0 0 0 12 5 4 4 افزايش مواد آلی خاک با کود سبز

 240 100 80 60 24 10 8 6 تغییر تاريخ کشت از بهاره به پايیزه

 7359 2648 2506 2205 3680 1324 1253 1103 توسعه کشت نشايی

 0 0 0 0 108 40 36 33 اجرای مزرعه الگويی

 18435 6538 6195 5702 4507 1617 1529 1361 تمجموع زراع

 انجام شده است 1399ـ * پیش بینی اعتبارات بر مبنای قیمتهای  سال 
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 1400ـ 1402طی سالهای و طیور  دامپیش بینی  حجم پروژه های توسعه فعالیتهای  (14جدول شماره )

 فعالیت
واحد انداز ه 

 گیری پروژه

حجم اجرا  تا 

پايان سال 

1399 

صرفه   تیظرفافزايش  حجم اجرای ساالنه  پروژه

 برنامه  انيساالنه در پا يیجو

 مجموع 1402 1401 1400 متر مکعب ( ونیلی)م

 0/02 225 75 75 75 620 واحد تجهیز و نوسازی )تغییر سیستم آبخوری به نیپل(

 0/06 225 75 75 75 630 واحد تجهیز و نوسازی )اتوماسیون(

خور های واحد های  پرورش گاو شیری صنعتی برای کاهش اصالح آبش

 پرت آب
 0/15 210 70 70 70 750 واحد

تصفیه پساب در گاوداريهای صنعتی براساس استانداردهای تعیین شده 

 توسط سازمان حفاظت محیط زيست
 0/01 9 3 3 3 195 واحد

صدور مجوز پرورش احداث واحدهای پرورش دام سبک جايگزين دام 

 ن سنگی
 0/03 120 40 40 40 570 واحد

 0/3 ـ ـ ـ ـ ـ ـ مجموع
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 1400ـ 1402طی سالهای فعالیتهای دام و طیور پیش بینی  اعتبار دولتی و تسهیالتی مورد نیاز پروژه های توسعه (15جدول شماره )

 رد ريال(اعتبار تسهیالتی مورد نیاز)میلیا اعتبار دولتی  مورد نیازدولتی)میلیارد ريال( فعالیت

 مجموع 1402 1401 1400 مجموع 1402 1401 1400

 135 45 45 45 0/0 0/0 0/0 0/0 (پلیبه ن یآبخور ستمیس ریی)تغ یو نوساز زیتجه

 56 19 19 19 0/0 0/0 0/0 0/0 (ونی)اتوماس یو نوساز زیتجه

 یریپرورش گاو ش  یواحد ها یآبشخور ها اصالح

 کاهش پرت آب یبرا یصنعت
0/0 0/0 0/0 0/0 21 21 21 63 

براساس  یصنعت یهايپساب در گاودار هیتصف

شده توسط سازمان حفاظت  نییتع یاستانداردها

 ستيز طیمح

0/0 0/0 0/0 0/0 750 750 750 2250 

پرورش دام  یمجوز پرورش احداث واحدها صدور

  نیدام سنگ نيگزيسبک جا
0/0 0/0 0/0 0/0 400 400 400 1200 

 3704/3 1234/8 1234/8 1234/8 0/0 0/0 0/0 0/0 وریدام و ط مجموع

 

 انجام شده است 1399ـ * پیش بینی اعتبارات بر مبنای قیمتهای  سال 
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 1400ـ 1402طی سالهای  حفظ کاربری اراضیپیش بینی  حجم پروژه های توسعه فعالیتهای  (16جدول شماره )

 فعالیت
واحد انداز ه 

 گیری پروژه

حجم اجرا  تا 

پايان سال 

1399 

 يیصرفه جو  ظرفیت افزايش حجم اجرای ساالنه  پروژه

 برنامه  انيساالنه در پا

 متر مکعب ( ونیلی)م
 مجموع 1402 1401 1400

سطح اراضی جهت تهیه 

 عکسهای هوايی
 غیر مستقیم 320 0 102 218 200 هزار هکتار

سطح اراضی جهت تهیه 

 کاداستر
 غیر مستقیم 320 0 102 218 140 هزار هکتار

ساماندهی مالکیت و حفظ 

 کاربری اراضی زراعی وباغی
 غیر مستقیم 568 568 568 568 568 هزار هکتار
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 1400ـ 1402حفظ کاربری اراضی طی سالهای پیش بینی  اعتبار دولتی مورد نیاز پروژه های توسعه فعالیتهای (17جدول شماره )

 فعالیت

 )میلیارد ريال( زاعتبار دولتی  مورد نیا

 مجموع 1402 1401 1400

 42 0 13 28 سطح اراضی جهت تهیه عکسهای هوايی

 288 0 92 196 سطح اراضی جهت تهیه کاداستر

 596 199 199 199 ساماندهی مالکیت و حفظ کاربری اراضی زراعی وباغی

 926 199 304 423 مجموع  امور اراضی

 انجام شده است 1399قیمتهای  سال ـ * پیش بینی اعتبارات بر مبنای 
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 1400ـ 1402طی سالهای  ترويجی و مکانیزاسیونتوسعه فعالیتهای حجم پروژه های پیش بینی  (18جدول شماره )

 فعالیت
واحد انداز ه 

 گیری پروژه

حجم اجرا  تا 

پايان سال 

1399 

 حجم اجرای ساالنه  پروژه
 يیصرفه جو  ظرفیت افزايش

 برنامه  نايساالنه در پا

 مجموع 1402 1401 1400 متر مکعب ( ونیلی)م

 غیر مستقیم 710000 260333 236667 213000 ... نفر روز آموزش های ترويجی

توسعه مکانیزاسیون کشاورزی 

 ) تامین تراکتور وکمباين (
 غیر مستقیم 1050 350 350 350 26883 دستگاه

ايجاد وساماندهی واحد های 

 رزیمکانیزه کشاو
 غیر مستقیم 3 1 1 1 52 واحد
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 1400ـ 1402فعالیتهای ترويجی و مکانیزاسیون طی سالهای پیش بینی  اعتبار دولتی و تسهیالتی مورد نیاز پروژه های توسعه (19جدول شماره )

 اعتبار تسهیالتی مورد نیاز)میلیاردريال( اعتبار دولتی  مورد نیازدولتی)میلیارد ريال( فعالیت

 مجموع 1402 1401 1400 مجموع 1402 1401 1400

 0 0 0 0 284 104 95 85 آموزش های ترويجی

توسعه مکانیزاسیون کشاورزی ) تامین 

 تراکتور وکمباين (
0 0 0 

0 
1313 1313 1313 

3938 

ايجاد وساماندهی واحد های مکانیزه 

 کشاورزی
24 24 24 

72 
100 100 100 

300 

 4238 1413 1413 1413 356 128 119 109 مجموع 

 انجام شده است 1399ـ * پیش بینی اعتبارات بر مبنای قیمتهای  سال 
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 1400ـ 1402طی سالهای  مبارزه با آفات توسعه فعالیتهایحجم پروژه های پیش بینی   (20جدول شماره )

 فعالیت
واحد انداز ه 

 گیری پروژه

حجم اجرا  تا 

پايان سال 

1399 

 *النه  پروژهحجم اجرای سا
صرفه   ظرفیت افزايش

 برنامه  انيساالنه در پا يیجو

 مجموع* 1402 1401 1400 متر مکعب ( ونیلی)م

مديريت و کنترل عوامل 

 خسارتزا
 غیر مستقیم 2490 850 840 800 630 هزار هکتار

توسعه شبکه های مراقبت و پیش 

 آگاهی
 غیر مستقیم 960 320 320 320 200 هزار هکتار

رديابی؛مديريت و مبارزه 

 بیولوژيک با آفات
 غیر مستقیم 305 120 100 85 50 هکتار

 میباشد.در سه سال  عملیات اجرايی مجموع  است و ستون مجموع نشان دهنده  1402*عملیات مورد نظر هرساله در زمینهای سال قبل و زمینهای جديد تکرار میشود.لذا مجموع سطح در ستون 
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 1400ـ 1402مبارزه با آفات طی سالهای پیش بینی  اعتبار دولتی و تسهیالتی مورد نیاز پروژه های توسعه فعالیتهای (21اره )جدول شم

 اعتبار تسهیالتی مورد نیاز)میلیاردريال( اعتبار دولتی  مورد نیازدولتی)میلیارد ريال( فعالیت

 مجموع 1402 1401 1400 مجموع 1402 1401 1400

 1945 664 656 625 219 75 74 70 کنترل عوامل خسارتزا مديريت و

 75 25 25 25 248 83 83 83 توسعه شبکه های مراقبت و پیش آگاهی

 0 0 0 0 21 8 7 6 رديابی؛مديريت و مبارزه بیولوژيک با آفات

 2020 689 681 650 488 166 163 159 مجموع  مبارزه با آفات

 انجام شده است 1399قیمتهای  سال  ـ * پیش بینی اعتبارات بر مبنای
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