تَلیذات تخص کطاٍرزی( تي )
زراعــی

بـاغـی

دامی

شیالتی

265643 189188 503511 3047374

منابع طبیعی

تولیدات فرعی

537000

400000

جمع کل تًلیذات بخش کشايرزی استان 4862716 :تن
کل تولیذ کشاورزی استان 4862716 :تن
تعذاد بهره برداران بخش :

 169705نفر

متوسط مالکیت  2/4 :هکتار
کل اراضی قابل کشت  419526 :هکتار

پتانسیلهای زراعت
• سطح زیر کطت ّ 189318کتار

هیساى تَلیذ  3047374تي

• تَلیذ هحصَالت خارج از فصل تِ هیساى ّ 480سار تي از سطح ّ 24سار ّکتار ( رتثِ
اٍل کطَر ) .
• هحصَالت خارج از فصل استاى زٍدتر از سایر هٌاطق کطَر تِ تازار ػرضِ هی ضَد کِ
ًقص تسسایی در تٌظین تازار ٍ ایجاد درآهذ ترای کطاٍرزاى دارد.
• تَلیذ هحصَالت ػلَفِ ای تِ هیساى  1هیلیَى ٍ ّ 835سار تي از سطح ّ 41324کتار
• تَلیذ گٌذم تِ هیساى ّ 160سار تي از سطح ّ 70600کتار کِ از لحاظ کیفیت ًاًَایی
در کطَر رتثِ هوتاز دارد.
• اهکاى تَسؼِ کطت داًِ ّای رٍغٌی ً ،ثاتات صٌؼتی ٍ دارٍیی (گلرًگ  ،کلسا  ،حٌا ،
ٍسوِ  ،چای ترش  ،زرضک ٍ زػفراى )

پتانسیلهای باغبانی
• کل سطح زیر کطت ّ 85283کتار تَلیذ  503511تي
• رتثِ اٍل کطَری از لحاظ سطح زیر کطت خرها در سطح ّ 52835کتار ٍ
تَلیذ  203651تي
• رتثِ اٍل کطَری در تَلیذ هَز تا تَلیذ  129050تي از سطح ّ 4513کتار ٍ
ّ 400سار تي ضایؼات گیاّی ترای تَلیذ کَد ٍ خَراک دام
• خَدکفایی در تَلیذ ًْال هَرد ًیاز تا ًْ 21الستاى ٍ تَلیذ  4هیلیَى اصلِ
ًْال اًَاع ًْال ٍ صذٍر آى تِ استاًْای ّن اقلین
• تَلیذ  7456تي پستِ از سطح ّ 8484کتار (رتثِ  8کطَری در تَلیذ پستِ)

پتانسیلهای باغبانی (ادامه)

• زٍدرس تریي اًگَر کطَر ( اًگَر یاقَتی ) تا تَلیذ ّ 10سار تي ٍ سطح زیر کطت
ّ 1582کتار ٍ اهکاى افسایص سطح حذاقل تا ّ 20سارّکتار تا رٍضْای ًَیي آتیاری

• تَلیذ اًَاع هحصَالت گلخاًِ ای تا سطح زیر کطت ّ 252کتار ٍ تَلیذ  34400تي
•

تَلیذ اًَاع هرکثات تا سطح زیر کطت ّ 3260کتار ٍ تَلیذ  29828تي

•

اقلین هٌاسة ترای تَلیذ اًَاع هیَُ ّای گرهسیری تا سطح زیر کطت ّ 8822کتار
ٍ تَلیذ  158600تي

• تَلیذ هحصَالت سالن ٍ ارگاًیک ًظیر خرها  ،هَز ٍ  ...تذٍى کارترد سوَم
کطاٍرزی.

پتانسیلهای دام و طیور
• کل تَلیذات داهی استاى  189188تي (سال )1395
• تْرُ هٌذی از تْتریي ًژاد گاٍ گَضتی کطَر ًظیر گاٍ سیستاًی ٍ گاٍ دضتیاری ٍ
تْتریي ًژادّای هرؽ تَهی کطَر ضاهل  :هرؽ دضتیاری ٍ هرؽ خسک

• هقام اٍل از لحاظ تؼذاد ضتر در کطَر (ّ 75سار ًفر)
• قطة تَلیذ گَضت قرهس کطَر تا تَلیذ سالیاًِ ّ 44سار تي

(سال )1395

( % 50هازاد ًیاز استاى است کِ تِ سایر استاًْای کطَر صادر هی ضَد).

پتانسیلهای دام و طیور

• تَلیذ  113979تي ضیر( ً %40یاز استاى )

(سال )1395

• تَلیذ گَضت سفیذ  24754تي ( ً %23یاز استاى )

• تَلیذ تخن هرؽ  6380تي( ً %22یاز استاى )
• تَلیذ ػسل تِ هیساى  42.6تي

(سال )1395

(سال )1395

(سال )1395

• ضرٍرت تکویل زًجیرُ تَلیذ طیَر (احذاث کارخاًِ
جَجِ کطی ) ٍ پتاًسیل ایجاد کارخاًِ خَراک طیَر .

مهمتریه وژاد دام ها ي طیًر بًمی استان

شتر بًمی

گاي سیستاوی

گاي دشتیاری

گًسفىذ بلًچی

مرغ دشتیاری

مرغ خسک

پتانسیل های شیالت
• دسترسی تِ آتْای آزاد ( حذٍد  300کیلَ هتر ) تا هقاصذ صیذ ٍ صیادی
• ظرفیت صیذ ساالًِ تیص از ّ250سار تي اًَاع هاّی در آتْای آزاد (صیذ  %80تي هاّیاى
کطَر  %20 ،کل تَلیذ آتسیاى کطَر)
• ظرفیت تَلیذ ساالًِ تا  3000تي هیگَ ٍ اهکاى پرٍرش دٍ تار هیگَ در سال

• ضٌاسایی ّ 42سار ّکتار اراضی ساحلی هستؼذ پرٍرش هیگَ
•

تَلیذ  120هیلیَى قطؼِ تچِ هیگَ تا ٍجَد  4هرکس تکثیر الرٍ

•

ظرفیت تَلیذ ساالًِ تا ّ 15سار تي اًَاع هاّیاى گرم آتی ٍ سرد آتی در هٌاتغ آتی سطح
استاى

• تَلیذ سالیاًِ  5هیلیَى تخن چطن زدُ هاّی قسل آال ٍ یک هیلیَى قطؼِ تچِ هاّی گرم
آتی ٍ سرد آتی از  2هرکس تَلیذ ٍ تکثیر تچِ هاّی
• استخرّای دٍ هٌظَرُ تِ تؼذاد  1000تاب

