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 مقدمه

آمار عمومی وقت، با  توسط اداره، 9331آمارگیری کشاورزی در سطح ملی برای اولین بار در سال 

و  9331ههای ای کهه ناها س سهالگیری انجام شد. پس از انجام چند آمارگیری نمونهروش نمونه

زی روساا ی، توسط مرکز آمار ا ران ر، اولین سرشماری کشاو9331آن مناشر شد. در سال  9339

اجرا در آمد. در ا ن سرشهماری از رر هم مراج هه بهه تمهامی نوهاا روسهاا ی کشهور،  به مرحله

ههای کشهاورزی نوهاا آوری شد. در ا ن رهر،، ع الیهتجمعارالعات مورد نظر در سطح آبادی 

شهری و خانوارهای عشا ری که در هیچ  ک از نواا روساا ی کشور محه  مکهنونی نداشهاند، 

ماری حاص  از سرشماری مهککور، رهر، آمهارگیری کشهاورزی منظور نشد. بر اساس چارچوب آ

 9311 و 9319ههای سهال و نیهز در 9331لغا هت  9331و  9331، 9333ههای روساا ی در سال

 ا ران اجرا و ناا س آن مناشر شد. آمار توسط مرکز

مشهابه  روسهاا ی، ارالعهاتی شناسهنامه ، جهاد سازندگی ضمن اجرای رهر، تهیهه9311در سال

 مرکز آمار ا ران، گردآوری کرد. 9331کشاورزی سال  ارالعات حاص  از اجرای سرشماری

، اولین سرشماری عمومی کشاورزی توسط مرکز آمار ا ران، در سطح نواا شهری 9311در سال 

 کشاورزیهای برداریاجرا درآمد. در ا ن سرشماری، تمامی بهره و روساا ی کشور به مرحله

نیز  و شهریمراج ه به خانوارهای ساکن نواا روساا ی و  ویوی، از رر ممربوا به اشخاص ح

تمام  مربوا به اشخاص حووقی، از رر م شناسا ی هایبرداریبهرهخانوارهای غیرساکن و 

 مورد آمارگیری قرار گرعت. با اسافاده از های کشاورزی آنهاهای مح  انجام ع الیتمنان

، توسط مرکز 9319ای کشاورزی در سال نمونه چارچوب ا ن سرشماری، اولین رر، آمارگیری

پوشش قرار  های زراعی، تحتبرداریانجام شد. در ا ن رر،، عوط ع الیت زراعت بهرهآمار ا ران 

زراعی برای  تولید محصوالت عمده ارزش تولیدات و هز نهگرعت و ارالعات مربوا به تولید، 

 آوری شد. جمع 9311سال 
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، دومین سرشماری عمومی کشاورزی کشور توسط مرکز آمار ا ران به اجرا در آمد. 9311در سال 

بهردار آن در زمهان های شهری که ت داد خهانوار بههرهدر ا ن سرشماری برخی از شهرها  ا حوزه

است. سهم ا ن بخش از جام هه،  قاب  توجه نبوده، مورد سرشماری قرار نگرعاه 9311سرشماری 

اراضهی  درصهد 3/1بهردار، درصد ت داد خانوارههای بههره 1/9شده، م ادل  ربم محاسبات انجام

 های کشهور در سهالت داد دام درصد 3/9درصد مکاحت باغ و قلمکاان و  1/3زراعی ز ر کشت، 

 بوده است.  9311

با مشهارکت آمار ا ران و  مرکز سرشماری عمومی کشاورزی کشور توسط، سومین 9331سال در 

 برداران کشاورزی، تمهامدر ا ن سرشماری، برای شناسا ی بهره اجرا گرد د. وزارت جهادکشاورزی

 بهرداری شهد. عهرسهتعهرست شهر تحت عنوان شهرهای مناخب، 913نواا کشور به اساثنای 

با اسافاده از ارالعهات موجهود در وزارت  9339کشاورزی شهرهای مناخب، در سال  بردارانبهره

شههرهای  بهرداران کشهاورزیسرشماری بهره"جهاد کشاورزی و تحویوات محلی، در قالب رر، 

 تهیه شد.  "مناخب

، رهر، 9331با اسافاده از چهارچوب آماری سرشماری عمهومی کشهاورزی سهال  9331در سال 

امهور دام وزارت  م اونهت های کشور توسط مرکز آمار ا ران و بها مشهارکتمداریآمارگیری از دا

 جهاد کشاورزی برای اولین بار اجرا گرد د.

 3، چهارمین سرشماری عمومی کشاورزی کشور است که از 9313سرشماری عمومی کشاورزی 

 در سرشماریشد. ناا س ا ن  رور همزمان در سراسر کشور انجامآبان ماه به 93مهر لغا ت 

های مانوع به صورت نشر ه برگیرنده ریف وسی ی از ارالعات آماری است که در قالب جدول

 شود.النارونینی و کاغکی ارائه می

که شد  گردآوری صن ای توسط مرکز آمار ا ران هایآمارگاوداری ،بار اولین برای 9311 در سال

اسافاده  9311های صن ای مناس از سرشماری عمومی کشاورزی در ا ن رر، از عهرست گاوداری

 9331و  9311 ،9313های سال دربه صورت سرشماری و  9313 سال در ککور،م رر،گرد د. 

ای انجام و نمونه صورت بهتوسط وزارت جهاد کشاورزی  9333توسط مرکز آمار ا ران، و در سال 

 .است شدهن ارائه ناا س آ
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تا  9311از سال   اعت.دعار آمار و وزارت دارا ی اناشار می به وسیله 9311آمار کشاار دام، تا سال 

گردآوری و اناشار آمهار کشهاار دام، توسهط مرکهز آمهار ا هران از رر هم مناتبهه بها  9313سال 

هکاند، انجام شده  کشاارگاهکه دارای  ها یشهرداری های ماهانهها و بر اساس گزارششهرداری

و بها همنهاری سهازمان  ههاآوری ارالعات مککور از رر م کشهاارگاه، جمع9311است. از سال 

 گیرد.ها صورت میدامپزشنی کشور و شهرداری

 9311ههای ن در سالاسکات مرغداری را برای اولین بار، مرکز آمار ا رؤم های آمارگیری ازرر،

های اخیر با توجه به تنوع ع الیت در صن ت مرغداری، برای هر در سالاجرا نموده است.  9313و 

مرغ مادر و جوجه کشهی، اقهدام بهه  و همچنین های پرورش مرغ تخمگکار و پولت ک از ع الیت

ای بهه عمه  آورده پرورش مرغ گوشای، آمارگیری نمونهه اجرای سرشماری کرده و برای ع الیت

 است.

مرکز  مخالف بر نشر ات ، عالوهعص  ا ن در جداول مندرج آمار و ارالعات و تنظیم ههتهی برای

سازمان جهاد کشاورزی، شرکت سهامی خدمات حما ای کشاورزی، اداره ارالعات از ، ا ران آمار

که ک  منابع ربی ی و آبخیزداری، اداره ک  ت اون، کار و رعاه اجاماعی و سازمان ت اون روساا ی 

 شده است. ارائه در اعت وای به صورت ثب

ریور،  و ، دامباغداری و در زمینه زراعت آمارها ی ، شام عص  ا ن در مندرج آماری ارالعات

 باشد. می ت اونی هایو شرکت ، شیالتجنگلداری

 

 مفاهيمو  تعاريف

دارد،  های کشاورزی که تحت مد ر ت واحدی قرارتمامی ع الیتبرداري كشاورزي: بهره

شود. ا ن مد ر ت توسط برداری کشاورزی نامیده می ک واحد تولیدی کشاورزی است که بهره

حویوی(  ا توسط  ک شرکت رسمی  ا مؤسکه عمومی  اعضای  ک  ا چند خانوار )اشخاص

های  ک ، اگر ع الیت9313شود. در سرشماری عمومی کشاورزی )اشخاص حووقی(، اعمال می

زی در محدوده چند آبادی  ا شهر انجام شود، هر مجموعه واقع در محدوده واحد تولیدی کشاور
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ها ی برداریشود. در رر، مککور، بهرهبرداری کشاورزی تلوی می ک آبادی  ا شهر،  ک بهره

های ت یین شده ز ر قرار نصاب های آن، در حدسرشماری شده است که الاق   نی از ع الیت

 گرعاه باشد:

 مارمربع زمین زراعی دارند. 111ها ی که در روز آمارگیری حداق  برداریبهره: زراعت

 مارمربع باغ و قلمکاان دارند. 111ها ی که در روز آمارگیری حداق  برداریرهبه باغداري:

دهنده دام سنگین )گاو و گوساله، گاومیش و های پرورشبرداری: بهرهپرورش دام سنگين

ری، دارای حداق   ک رأس/ نفر دام سنگین ه شار( که در روز آمارگیر و بچبچه گاومیش و شا

 اند.بوده

دهنده دام کوچک )گوسفند و بره و بز و بزغاله( پرورش هایبرداریبهره پرورش دام سبك:

 اند.دارای حداق  دو رأس دام سبک بوده که در روز آمارگیری،

دهنده ریور به روش سنای که ت داد های پرورشبرداریبهره پرورش طيور به روش سنتي:

 قط ه است. 91مرغ، خروس، جوجه و بوقلمون و اردك و غاز آن در روز آمارگیری، حداق  

ای در هر وس ای ها ی که در روز آمارگیری، دارای تولید گلخانهبرداریبهره اي:كشت گلخانه

 بوده است.

ری دارای ع الیت پرورش زنبور عک  ها ی که در روز آمارگیبرداریبهره پرورش زنبور عسل:

 به هر وس ت بوده است.

روز گکشاه  313ها ی که در رول برداریبهره پرورش كرم ابريشم و پرورش ماهي:

  اند.بوده های داخلیدر آب دارای ع الیت پرورش کرم ابر شم و  ا پرورش ماهی

تنها ی  ا با مشارکت د گران،  شخصی حویوی  ا حووقی است که به بردار كشاورزي:بهره

برداری کشاورزی و مکئولیت عنی و اقاصادی آن را به عهده داشاه و مکاویماً مد ر ت امور بهره

 در سود و ز ان آن سهیم است. 

های دا ر کشاورزی است که شام  اراضی زراعی و باغ و منظور زمین اراضي كشاورزي:

 شود.ان میقلمکا
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 و کار نباتات )کشت زراعت ع الیت به که است کشاورزی هایاز زمین بخشی :زراعي ياراض

 .است  اعاه ، اخاصاصو آ ش از ز ر کشت ( اعمساالنه

 در آن شده انجام زراعت که تهاس یهزراع هیاز اراض تهقکم آن :يـي آبـي زراعـاراض

 .شودمی آبیاری

 آبیاری در آن شده انجام زراعت که است از اراضی زراعی قکمت آن :زراعي ديم ياراض

 شود.می مینأت آسمانی نزوالت از رر م رشد گیاه مورد نیاز برای شود و آبنمی

آن بخش از اراضی کشاورزی که در زمان سرشماری ز ر کشت نباتات دائمی  باغ و قلمستان:

 رت کاشت مجامع قرارداشاه است .به صو

 زمینی است در عضای باز که در آن کاشت درخاان مثمر به صورت مجامع انجام شده باشد.  باغ:

صنوبر،  کبوده، سپیدار، زمینی است در عضای باز که در آن انواع تبر زی ) تبر زی، قلمستان:

از تنه  ا شاخه آن به صورت مجامع کاشاه و ... ( و اوکالیپاوس با هدف بهره برداری شالک پده، 

 شده باشد. 

های  ک  ا چنهد گیهاه بهه نوعههی کاشههت است که درخت  ا درخاچه: كاشت مجتمع باغي

صورت منظم و ربم قاعده کاشاه شده باشند. کاشای که در آن گیاهان بدون نظم و قاعده ولهی 

احت اخاصاص  اعاه به آن را ت یین کرد، به نحوی که باوان مک با تراکم کاعی کشت شده باشند،

 شود. نیز کاشت مجامع محکوب می

بهرداری، های زراعی بههرهکاشت انواع محصههوالت دائمی در زمینكاشت پراكنده درختان: 

 باشد. حیاا منازل و کنار نهرهای آب می

نوعی کاشت مجامع است که در آن عوط  ک نوع (، كاشت ساده )باغ تك محصولي

 تک محصولی باشد. مانند باغی که در آن عوط انگور "محصول دائمی کاشاه شده و اصطالحا

 کاشاه شده است.
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نوعی کاشت مجامههع است که در آن بهیش از  هک كاشت مخلوط )باغ چند محصولي(: 

احت هر  ک از نوع محصول دائمی و به صورت مخلوا کاشاه شده است به نحوی که ت یین مک

 .نیکتمحصوالت مودور 

 در مورد نظر منظور تولید محصول به که است زمینی مکاحت (:)كاشت كشتزير سطح

 باشد. رعاه ، ز ر کشتاز آن و  ا قب  سال ، در همانزراعی سال

 زراعی در سال قرار دارد ولی کشت در تناوب ، که ا د م آبی زراعی از اراضی قکمت آن: آيش

 ا  آبی مورد، آ ش برحکب نخواهد شد که برداشت از آن و محصولی است نشده کشت نظر، مورد

 شود.می محکوب د م آ ش

منظور از سال زراعی، اول مهرماه هر سال لغا ت پا ان شهر ور ماه سال ب د  سال زراعي:

 است.

از  دارند و پس علفی قهم مول سابه رور  شود کهمی ارالق نباتاتی به: ساالنه محصوالت

، پیاز و )ر شه ز رزمینی گیاه های، قکمترود و در مواردیمی آن از بین ، بوتهمحصول برداشت

 .و زعفران های، چغندرقند، سبزماند. مانند گندممی باقی ب د در زمین سال نظا ر آن( برای

، محصول از برداشت پس دارند و چوبی  ا ساقه غالباً تنه هکاندکه یاهانیگ :ميئدا محصوالت

دهد. می محصول ب هد هایسال مجدداً در و ماندمی باقی در زمیهن از گیهاه  ا قکماهی تمام

غیرمثمر مانند  و درخاان چای ، هلو، انگور و بوتهمثمر مانند مرکبات هایو درخاچه درخاان انواع

 شوند.می محکوب میئدا ، محصوالتتبر زی

 ،عرا نهد تولید در واحد تولیدی ، ریمشخص در دوره زمانی که است مودار محصولیتوليد: 

، مرکز آمار ا ران آماری های. در رر،است و مصرف عروش برای عرضه شود و آمادهمی حاص 

واحد  خودمصرعهی باشد و  ا به جنکی نآ  ا دسامزد بابت داشاه جنبه را گان مودار تولید که آن

 شود. می برسد نیز، جزو تولید محکوب تولیدی

 برداشت از مزرعه که آن ما ارف حالت به ، تولید هر محصولکشاورزی در مورد محصوالت

، در خشک دانه لوبیا، وزن ، در مورد انواعشلاوك ، وزن. در مهورد برنسشود، مورد نظر استمی
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 محصول وزن، پکاه و مورد گردو، بادام خشک، در علوعه و شبدر، وزن ، اسپرسمورد  ونجه

 درخهت ، قهطع... ، سپیهدار ودر مورد تبهر هزیو  خشک با پوست پوست سبز ولی بدون

 شود.می ، تولید محکوباصله بهرحکب

از نظر  دام پرورش ، ع الیتدر آن که است کشاورزی واحد تولیدی  ک: صنعتي گاوداري

 و مواز ن اصهول و با رعا هت برنامه ، ربمدام هداشتو ب تغک ه ، روشنگهداری و نحوه مح 

 گیرد.می ، انجامو و ژه نو ن

 آن از گوشت منظور اسافاده به شود کهمی ارالق و خروس مرغ نوعی : بهگوشتي مرغ

 شود.می داده پرورش

 قبی  ا ن .شودمی داده رشپهرو ،خوراکی مرغتولید تخم برای که است : مرغیتخمگذار مرغ

 گو ند.تخمگکار( می )نیمچه پولت ،ماهگی سه سن ها را درمرغ

 .است آهنی پوست بدون د شدههتولی ایههرغهممنظور، تخم :لنبه

مادر  شود. مرغمی اسافاده تولید جوجه ، برایدار آننطفه از تخم که است مرغی مادر: مرغ

 هایهههتولید جوج برای مادر تخمی و مرغ ،گوشای و خروس مرغ هایتولید جوجه ، برایگوشای

 شود.می داده پرورش ،تخمگکار مرغ

 اموال در ارزش ا جاد شده تغییرات(: ايسرمايه اموال تغييرات )ارزش گذاريسرمايه

 منهای ایسرما ه اموال اساسی ت میراتو هز نه  خر د  ا تحصی  ارزش )مجموع ایسرما ه

 گو ند. گکاریرا سرما ه م ین زمانی دوره (، ریایسرما ه اموال  ا اناوال عروش ارزش

 امانج برای هکاند که تجهیزاتی زار و، اب، وسا  آالتنماشی : تمامیايهسرماي اموال

ها آن شوند و عمر مفید اقاصادیمی کهار گرعاه بهه خدمت ها ا جاد  تهولیهدی هایع الیت

کار بادوام،  نیرو، ابزار و وسا   تولید و تجهیزات آالت. ماشیناسهت تربیش سال م موالً از  ک

شمار  به ایسرما ه از اموال ها ی، نمونهو ساخامان نولیه ، وسا  اداری و تجهیههزات لوازم

 .آ ندمی

  ا حداق  تمام کهاست عضو  1 حویوی، با حداق  از اشخاص ماشن  شرکای :تعاوني شركت
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 بخش موجود در قانون موررات گردد و ربم اعضا تأمیهن وسیله به آن درصد از سرما ه 39

 ت اونی هایشرکتاعضای  حداق  از ت یین قب  ،شودباشد.  ادآور می رسیههده ثبههت ، بهت اونی

 .است شده تشنی  نفر 1 کمار از یبا اعضا ت اونی هایرکتهش از ، ب ضیککورم قانون بر اساس

 .است مرتع در  ک ،دامدارچند  ا   ک عرعی و محدوده مکاحت دقیم تخمین: تنسيق

 شود.می اسافاده امد شرب آن، عوط برای از آب که است عموی کم هایچاه آبشخور:

از  کنند کهحفر می ها ههیهها چاهکوه ها، در دامنهمورد نیاز دام آب مینأت برای: مالداري چاه

اه ها، چههبه ا ن چاه .شودمی جاری ، آبچشمه و همچهون ها همانند آرتز هنچاه گونهها ن

 شود.داری ارالق میهمال

 به از آن ،از بارندگی ناشی روان هایآب رودخانه، کهه هضاز حو نواری تمامی آبخيزها: اراضي

 نامند.می آبخیز رودخانه شود، اراضیمی مناهی رودخانه

گیرد، می آبخیز انجام هضحو احیا و اصهال، برای که ها یع الیت تمامی: آبخيزداري

 شود.می نامیده آبخیزداری

 .باشدمی میگو آن، تولیدی محصول که است آبز ان پرورش از نوعی: ميگو پرورش

برون ماهی )بلوگا(، ازونهای عی دست آمده از ماهیان خاو اری شام  گونهبه تخمک بهخاويار: 

 شود.گفاه می ماهی)سوروگا( و تاس

های صید و صیادی، تنثیر، پرورش و شود که در بخشها ی گفاه میبه ع الیتشيالت: 

 شود.عرآوری آبز ان انجام می

های مخالف از ع الیای است که منجر به برداشت آبز ان به روشصيادي )صيد آبزيان(: 

 شود.های ربی ی آن میصیدگاه  ا ز کاگاه

های مخالف صیادی شود که با اسافاده از روشبه آبز انی گفاه میصيد )آبزيان صيد شده(: 

 شوند. برداشت می

اساخوانی با دو جنس  –ها ی از ماهیان با ارزش از رده ماهیان غضروعیگونه ماهي خاوياري:

های شمال شام  ماهی در آبهای بومی جنس تاسماهی هکاند. گونهماهی و عی تاس
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جنس  ماهی روس( و شیب بوده و تنها گونهبرون، چالباش )تاسبرون )دراکول(، قرهازون

 ماهی است.ماهی، گونه عی عی 

گراد رشد و نمو درجه سانای 1-91های با دمای بین ماهیانی که در آبآبي: ماهيان سرد

های مصنوعی نظیر اساخر و سدهای ساخاه شده ها ی از ا ن ماهیان در میحطکنند. گونهمی

 آال.شوند. مانند قزلپرورش داده می

درجه  91-33ی های با دماماهیانی هکاند که از نظر ز کای در آبماهيان گرمابي: 

ر آب بندان، های مصنوعی نظیها ی از ا ن ماهیان در محیطکنند. گونهگراد رشد و نمو میسانای

ماهیان پرورشی )آمور،  شوند. مانند خانواده کپورها پرورش داده میآب پشت سدها و اساخر

 عیاوعاگ، کپور پرورشی و ....(.

 سرشماری روز به گکشاه نکبت روز 313 در که است ایماده دام :شده شيردوشي دام

 رسد،می نوزادش مصرف به آن شیر دامی که تمام باشد. شده شیردوشی آن از و کرده زا مان

 .شودنمی محکوب شده شیردوشی دام
 

 گزيده اطالعات

بردار در سطح اساان اصفهان بهره 919199، ت داد 9313سرشماری کشاورزی اساس ناا س  بر

ای، پرورش های زراعت، باغداری، کشت گلخانهحداق  به  نی از ع الیتاند که شدهشناسا ی 

پرورش زنبور عک ، پرورش کرم ابر شم، پرورش ماهی و پرورش ریور به روش سنای  ،دام

 331111های با زمین اساان برداریاند. ربم ناا س ا ن سرشماری، مکاحت بهرهمشغول بوده

 11133گندم کاان بوده است. همچنین سطح کاشت هناار شام  اراضی زراعی و باغ و قلم

رأس  9911911، گوسالهرأس گاو و  133113در زمان اجرای سرشماری، ت داد باشد. هناار می

 های دارای دام اساان بوده است.برداریرأس بز و بزغاله در بهره 311113گوسفند و بره و 

کار و رعاه اجاماعی اساان  شرکت ت اونی کشاورزی ع ال در اداره ک  ت اون، 311، 9311 در سال

نفر مشغول به ع الیت بوده و  3311ها نفر عضو داشاه و در ا ن شرکت 91131ثبت شده که 

  ر ال بوده است.میلیون 913193ها برابر سرما ه ا ن شرکت
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و  برداربرحسب نوع بهرهشده برداران سرشماريو بهره برداران فهرستبهره -1-5

 (بردار)بهره                                                                    1131آبان  شهرستان:

 شهرساان
 بردار غیرساکن بهره خانوار م مولی ساکن  جمع

عهرست 
 شده

 سرشماری
 شده

عهرست 
 شده

 سرشماری
 شده

عهرست 
 شده

 سرشماری
 شده

 37333 37151 117555 111135 151511 153151 ....................... جمع

 1119 1119 1111 1113 1131 1133 ...................بیدگ  و آران

 9111 9111 3119 3111 1111 1919 ........................... اردساان

 3311 3391 93313 93133 11111 11313 ........................... اصفهان

 9111 9111 1193 1191 1933 1931 .............................. برخوار

 313 313 3111 3111 3313 3313 ............. بو ین و میاندشت

 9311 9111 1133 1131 3131 3111 .................. کرون و تیران

 333 331 3133 3119 1313 1311 ............................ چادگان

 313 313 3119 3113 3133 1193 ...................... شهرخمینی

 991 913 1111 1339 1111 1111 ............................ خوانکار

 131 131 1931 1911 1131 1133 ................. خور و بیابانک

 919 919 1931 1933 1113 1111 ............................. دهاقان

 3113 3113 3113 3331 99113 99331 ..............................سمیرم

 9391 9391 1113 1111 1131 1119  ............... شهر و میمهشاهین

 131 111 1391 1331 3191 3111 ............................ شهرضا

 331 331 1311 1311 3133 3913 .............................. عر دن

 113 113 1913 1913 1111 1111 ....................... عر دونشهر

 9393 9393 1333 1331 91331 91331 ......................... عالورجان

 1113 1993 91311 91113 91391 91311 .............................. کاشان

 319 313 1331 1191 1131 1111 .......................... گلپا گان

 9319 9319 1313 1311 3191 3193 .............................. لنجان

 331 331 1919 1919 1111 1111 .............................. مبارکه

 9193 9193 9131 9119 1111 1111 ................................ نا ین

 1131 1113 3111 3113 91111 91311 ........................... آبادنجف

 1111 1111 3311 3339 1311 1311 ................................. نطنز
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و  بردارشده برحسب نوع بهرهبرداران سرشماريو بهره برداران فهرستبهره -1-5

 (بردار)بهره                                                         )دنباله( 1131آبان  شهرستان:

 شهرساان
 عمومیموسکه  شرکت رسمی/ خانوار م مولی غیرساکن

هسرشماری شد عهرست شده هعهرست شد  هسرشماری شد   

 515 515 53 53  ...................................... جمع

 11 11 1 1  .......................................بیدگ  و آران

 93 93 1 1  ............................................... اردساان

 13 13 1 1  ............................................... اصفهان

 99 99 3 3  .................................................. برخوار

 3 3 1 1  ................................ و میاندشتبو ین 

 11 11 1 1  ...................................... کرون و تیران

 99 99 1 1  ................................................ چادگان

 1 1 1 1  .......................................... شهرخمینی

 11 11 1 1  ................................................ خوانکار

 3 3 1 1  ..................................... خور و بیابانک

 93 93 3 3  ................................................. دهاقان

 3 3 11 11  ..................................................سمیرم

 31 31 1 1  ............................. شهر و میمهشاهین

 91 91 9 9  ................................................ شهرضا

 1 1 1 1  .................................................. عر دن

 1 1 1 1  ........................................... عر دونشهر

 93 93 1 1  ............................................. عالورجان

 31 31 1 1  .................................................. کاشان

 31 31 1 1  .............................................. گلپا گان

 13 13 1 1  .................................................. لنجان

 11 11 9 9  .................................................. مبارکه

 93 93 1 1  .................................................... نا ین

 39 39 1 1  ............................................... آبادنجف

 13 13 1 1  ..................................................... نطنز

 .مرکز آمار ا ران. دعار کشاورزی -مأخک
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 (برداريبهره) 1131حسب نوع فعاليت و شهرستان: آبان هاي كشاورزي بربرداريبهره -3-5

کشت  باغداری زراعت شهرساان 
 ایگلخانه

پرورش 
دام 
 سنگین

پرورش 
دام 
 سبک

پرورش 
 زنبور
 عک 

پرورش 
کرم 
 ابر شم

پرورش 
 ریور

به روش 
 سنای

پرورش 
 ماهی

 335 13553 33 3513 15511 31313 1175 31311 171131 ............ جمع

 1 9199 1 1 1913 193 1 1113 1111  .... بیدگ وآران 

 91 9111 1 93 9133 119 1 3191 1911  ........... اردساان

 11 3131 1 11 3111 1313 111 1113 91111  ........... اصفهان

 1 131 1 3 391 193 99 113 1113  .............. برخوار

 3 331 9 33 9913 9313 1 9113 1131  .... ومیاندشتبو ین

 3 313 1 33 1911 311 11 1333 3111  ... کرونوتیران 

 1 9911 1 13 9139 9319 3 9311 3193  ............ چادگان

 1 139 1 11 131 111 131 3131 3113  ...... شهرخمینی

 1 311 9 939 111 119 1 9113 9311  ............ خوانکار

 9 9113 1 1 1111 931 3 9111 9331  .... بیابانکخورو

 1 113 1 11 111 119 931 9913 9131  ............. دهاقان

 93 1111 3 391 9333 111 1 1313 3113  ............. سمیرم
 1 311 9 1 311 111 93 1111 1313  ..... شهرومیمهشاهین

 91 9313 1 191 111 313 13 3331 1913  ............ شهرضا

 1 9313 1 91 9911 9131 3 111 3311  .............. عر دن

 19 113 1 913 9311 1991 1 1911 3111  .......عر دونشهر

 91 9191 1 91 131 311 111 1319 1313  .........عالورجان

 93 1311 9 931 1111 9311 11 91113 1111  .............. کاشان

 31 9191 1 933 1199 3111 91 3331 3313  .......... گلپا گان

 99 1111 1 11 9111 111 99 1133 3111  .............. لنجان

 91 9311 1 19 111 131 33 1131 3331  .............. مبارکه

 1 9993 1 3 9131 31 1 1331 1931  ................ نا ین

 13 9113 3 191 1131 111 11 1131 3311  .......... آبادنجف

 11 133 1 11 9111 311 3 3113 1133  ................. نطنز

  .مرکز آمار ا ران. دعار کشاورزی -مأخک
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 1131آبان : هاي كشاورزي برحسب نوع فعاليتبرداريتوزيع بهره -1-5

 

 
 
                              3-1مبنا: جدول         

 
 
 
 
 
 
 
 

زراعت

15.7% باغداري

11.3%

ن  پرورش دام سنگي

1/7%

پرورش دام سبك

ل پرورش زنبور عس13.1%

7.3%

ساير

7.5%

پرورش طيور  

به روش سنتي

11/5%
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حسب وسعت اراضي هاي با زمين، بربرداريبرداري و مساحت زمين بهرهتعداد بهره -1-5
 هکتار(-برداري )بهره                                                        1131 آبان :كشاورزي

 وس ت اراضی کشاورزی
 باغ و قلمکاان زراعیاراضی  ک 

ت داد 
 برداریبهره

 مکاحت
ت داد 

 برداریبهره
 مکاحت

ت داد 
 برداریبهره

 مکاحت

 51715 15131 111317 171511 113355 131353  ..................................... جمع

 11133 55375 13377 35337 35735 15773  ............ هکتار 1جمع كمتر از 

 391 91113 111 1931 113 91131  ............................ هناار 9/1کمار از 

 9313 91111 319 1111 1191 93131  ................ هناار 1/1کمار از تا  9/1

 1311 91111 1391 91113 1919 39113  ................ هناار 3/1تا کمار از  1/1

 1131 91311 1193 91319 93111 19313  .................... هناار 9تا کمار از  3/1

 15511 33533 51735 37357 35535 35375  ..... هکتار 5تا كمتر از  1جمع 

 1931 99313 11111 93319 11111 11133  ........................ هناار 1تا کمار از  9

 1339 3311 11111 91313 13311 99193  ........................ هناار 3تا کمار از  1

 3113 3111 11911 1333 13111 1311  ........................ هناار 1تا کمار از  3

 1311 1913 91113 1319 91111 1331  ........................ هناار 3تا کمار از  1

 13333 5515 33335 11733 111551 11553  .. هکتار 37تا كمتر از  5جمع 

 3331 3119 31119 1111 11919 1311  .................... هناار 3/1تا کمار از  3

 1311 9911 93113 1131 91311 1931  ............. هناار 91هناار تا کمار از  3/1

 3311 9391 31131 1191 31911 3111  ................... هناار 93تا کمار از  91

 1113 131 91111 9931 91311 9111  ................... هناار 11تا کمار از  93

 5317 1137 51533 3735 51553 3135  .. هکتار 57كمتر از تا  37جمع 

 1193 111 91939 311 91311 111  ................... هناار 13تا کمار از  11

 1393 113 11931 119 11111 111  ................... هناار 33تا کمار از  13

 9131 131 91313 311 91311 191  ................... هناار 31تا کمار از  33

 31731 315 55315 535 11331 557  ....... ترهکتار و بيش 57جمع 

 1313 313 11931 113 31131 311  ................. هناار 911تا کمار از  31

 3333 11 93311 911 93311 933  .............. هناار 111تا کمار از  911

 3191 33 91333 11 93113 11  .............. هناار 311تا کمار از  111

 9111 1 3191 91 1113 99  ............ هناار 9111تا کمار از  311

 3111 3 3113 3 1139 3  ................ هناار 1111تا کمار از  9111

 9331 1 1111 1 1131 1  ...................... ترهناار و بیش 1111

 .مرکز آمار ا ران. دعار کشاورزی -مأخک
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شهرستان: آبان به تفکيك آبي و ديم برحسب هاي با زمين برداريبهرهو مساحت تعداد  -3-5

 هکتار( –برداري )بهره                                                                                1131

 شهرساان 

 ک 

 مکاحت برداریت داد بهره

 د م آبی جمع د م آبی جمع

 53535 133537 113355 17353 135153 131353  ................ جمع

 91399 91393 9 3111 3111  .........و بیدگ  آران

 1 93113 93113 1 3313 3313  ................. اردساان

 13111 13111 9 11113 11113  ................. اصفهان

 1 93391 93391 1 1133 1133  .................... برخوار

 1111 1131 93133 9113 1133 3111  ..... و میاندشتبو ین 

 1393 91111 91391 113 1113 1111  ........ و کرونتیران 

 91113 3113 13319 1313 3113 3311  .................. چادگان

 1 1311 1311 1 3131 3131  ............ شهرخمینی

 111 3111 1919 113 1111 1131  .................. خوانکار

 9111 9111 9 9111 9111  ....... خور و بیابانک

 3 1311 1311 1 9393 9393  ................... دهاقان

 91311 33331 13191 1311 91119 99913  ....................سمیرم

 1 93139 93133 1 3131 3131  ...... میمه و شهرشاهین

 99331 99333 1 3111 3111  .................. شهرضا

 1113 93111 91111 9111 3113 1931  .................... عر دن

 3111 3193 93133 9113 3319 1193  ............. عر دونشهر

 1 1113 1113 1 1113 1113  ............... عالورجان

 13 91111 11131 13 91311 91319  .................... کاشان

 11 91113 91113 91 1933 1933  ................ گلپا گان

 111 1319 1119 11 1391 1311  .................... لنجان

 1 93111 93111 1 1933 1933  .................... مبارکه

 1 3111 3111 1 1119 1119  ...................... نا ین

 31 93313 93113 1 3311 3331  ................. آبادنجف

 1 1111 1131 1 1911 1913  ....................... نطنز
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شهرستان: آبان به تفکيك آبي و ديم برحسب هاي با زمين برداريبهرهو مساحت تعداد  -3-5

 هکتار( –برداري )بهره                                                           )دنباله(            1131

 شهرساان 

 اراضی زراعی

 مکاحت برداریت داد بهره

 د م آبی جمع د م آبی جمع

 51511 353133 111317 17755 177555 171511  .................. جمع

 91311 91311 9 1111 1111  ............و بیدگ  آران

 1 1113 1113 1 1991 1991  .................... اردساان

 11111 11911 9 91133 91131  .................... اصفهان

 1 91111 91111 1 1113 1113  ....................... برخوار

 1311 3199 91393 9131 1133 1131  ..... و میاندشت بو ین

 1311 91111 93913 113 3913 3133  ........... و کرون تیران

 91113 1119 11113 1113 1331 3193  ..................... چادگان

 1 9111 9111 1 3313 3313  ............... شهرخمینی

 119 1111 3913 113 9111 9311  ..................... خوانکار

 1 9313 9313 1 9393 9393  .......... خور و بیابانک

 3 1131 1111 1 9131 9131  ...................... دهاقان

 91113 91131 31331 1311 3311 3111  .......................سمیرم

 1 91313 91313 1 1311 1311  ...... شهر و میمهشاهین

 3111 3191 1 1911 1911  ..................... شهرضا

 1193 91191 91331 9111 3113 3311  ....................... عر دن

 3119 1311 91339 9131 3131 3111  ................ عر دونشهر

 1 1111 1111 1 1311 1311  .................. عالورجان

 13 99111 99313 13 1311 1331  ....................... کاشان

 91 91333 91113 91 3311 3311  ................... گلپا گان

 111 3191 1911 11 3193 3113  ....................... لنجان

 1 99113 99113 1 3311 3311  ....................... مبارکه

 1 3111 3111 1 1939 1939  ......................... نا ین

 31 3113 3913 1 3313 3311  .................... آبادنجف

 1 1311 1311 1 1131 1131  .......................... نطنز
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شهرستان: آبان به تفکيك آبي و ديم برحسب هاي با زمين برداريبهرهو مساحت تعداد  -3-5

 هکتار( –برداري )بهره                                                           )دنباله(            1131

 شهرساان 

 باغ و قلمکاان

 مکاحت برداریت داد بهره

 د م آبی جمع د م آبی جمع

 1111 53133 51715 517 15751 15131  ........................... جمع

 1 1119 1119 1 1311 1311  .........................و بیدگ  آران

 1 3111 3111 1 1111 1111  ................................. اردساان

 1 1111 1111 1 1111 1111  ................................. اصفهان

 1 311 311 1 333 333  .................................... برخوار

 111 9191 9113 11 9313 9113  .................. و میاندشتبو ین 

 933 3313 3111 11 1311 1113  ........................ و کرونتیران 

 311 9931 9311 911 9111 9131  .................................. چادگان

 1 311 311 1 1111 1111  ............................ شهرخمینی

 33 113 9113 11 9111 9131  .................................. خوانکار

 311 311 9 331 333  ....................... خور و بیابانک

 311 311 9 9913 9913  ................................... دهاقان

 119 93311 91911 11 1333 1313  ....................................سمیرم

 1 331 331 1 1131 1113  ............... شهر و میمهشاهین

 1 1313 1313 1 3331 3331  .................................. شهرضا

 39 333 331 91 311 311  .................................... عر دن

 91 9131 9913 11 9331 9331  ............................. عر دونشهر

 1 9931 9931 1 1331 1331  ............................... عالورجان

 1 3131 3131 1 91133 91133  .................................... کاشان

 9 9991 9993 1 1313 1311  ................................ گلپا گان

 3 3131 3111 1 3111 3113  .................................... لنجان

 1 3311 3311 1 9311 9311  .................................... مبارکه

 1 1931 1931 1 1931 1931  ...................................... نا ین

 1 3111 3111 1 1131 1131  ................................. آبادنجف

 1 1193 1193 1 3313 3113  ....................................... نطنز

 .مرکز آمار ا ران. دعار کشاورزی -مأخک
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   نوع محصولعي در فضاي باز برحسب برداري و سطح كاشت محصوالت زراتعداد بهره -5-5

 هکتار( –برداري )بهره                                            1131شهرستان: آبان  به تفکيك         

 شهرساان 

 گندم

 سطح کاشت برداریت داد بهره

 د م آبی جمع د م آبی جمع

 35135 31331 57351 5337 31313 35511  ....................... جمع

 9313 9311 9 9111 9111  ...................و بیدگ آران 

 1 9139 9139 1 9113 9113  ........................... اردساان

 1 3131 3131 1 1111 1111  ........................... اصفهان

 1 1111 1111 1 1131 1131  .............................. برخوار

 1113 9139 1131 9933 9311 1113  ............ و میاندشت بو ین

 133 9119 1113 113 3339 3119  .................. و کرون تیران

 1311 1193 3193 9131 9331 1333  ............................ چادگان

 1 333 333 1 9311 9311  ...................... شهرخمینی

 113 311 391 913 131 9131  ............................ خوانکار

 1 911 911 1 111 111  ................. خور و بیابانک

 331 331 1 133 133  ............................. دهاقان

 1933 1131 93111 1113 9311 3333  ..............................سمیرم

 1 1313 1313 1 1113 1113  ......... شهر و میمهشاهین

 1131 1133 9 9113 9111  ............................ شهرضا

 1111 1111 3911 133 1311 1113  .............................. عر دن

 1311 9111 3311 9119 9311 1111  ....................... عر دونشهر

 1 133 133 1 9333 9333  ......................... عالورجان

 9 9113 9111 3 3111 3111  .............................. کاشان

 1 1133 1111 3 1111 1119  .......................... گلپا گان

 31 339 133 31 133 199  .............................. لنجان

 1 9131 9131 1 9933 9933  .............................. مبارکه

 1 331 331 1 9113 9113  ................................ نا ین

 11 9139 9111 3 9311 9331  ........................... آبادنجف

 1 9111 9111 1 131 131  ................................. نطنز

     
 
 



 123                                                                                    کشاورزی، جنگلداری و شیالت -5 
 

 

  برداري و سطح كاشت محصوالت زراعي در فضاي باز برحسب نوع محصول تعداد بهره -5-5

 هکتار( –برداري )بهره                      )دنباله(             1131شهرستان: آبان  به تفکيك         

 شهرساان 

 جو

 سطح کاشت برداریت داد بهره

 د م آبی جمع د م آبی جمع

 5553 37135 35135 3553 15135 11175  ............................. جمع

 3313 3313 1 1191 1191  ...........................و بیدگ  آران

 1 3111 3111 1 9131 9131  ................................... اردساان

 1 3113 3113 1 3113 3113  ................................... اصفهان

 1 1311 1311 1 9119 9119  ...................................... برخوار

 111 133 111 911 9311 9333  .................... میاندشت وبو ین 

 131 119 9119 931 9113 1119  ............................ وکرونتیران

 3111 331 3111 9111 339 9131  .................................... چادگان

 1 933 933 1 119 119  .............................. شهرخمینی

 13 311 131 31 333 333  .................................... خوانکار

 1 313 313 1 9133 9133  ............................ خوروبیابانک

 113 113 91 111 111  ..................................... دهاقان

 311 1111 3131 193 331 311  ......................................سمیرم

 1 1111 1111 1 111 111  ................. شهر و میمهشاهین

 3911 3911 9 9131 9131  .................................... شهرضا

 131 131 9913 339 131 191  ...................................... عر دن

 111 313 9113 313 9133 9393  ............................... عر دونشهر

 1 913 913 1 133 133  ................................. عالورجان

 1 1111 1111 1 1391 1311  ...................................... کاشان

 1 3111 3311 1 3393 3391  .................................. گلپا گان

 19 311 113 11 311 311  ...................................... لنجان

 1 1393 1393 1 9111 9111  ...................................... مبارکه

 1 319 319 1 193 193  ........................................ نا ین

 91 111 119 1 111 111  ................................... آبادنجف

 1 1111 1111 1 9313 9313  ......................................... نطنز
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  برداري و سطح كاشت محصوالت زراعي در فضاي باز برحسب نوع محصول تعداد بهره -5-5

 هکتار( –برداري )بهره                          )دنباله(         1131ن: آبان شهرستا به تفکيك         

 شهرساان 

 برنس

 سطح کاشت برداریت داد بهره

 د م آبی جمع د م آبی جمع

 7 1151 1151 7 17371 17371  ................................... جمع

 1 1 1 1 1 1  ...................................و بیدگ  آران

 1 1 1 1 1 1  ........................................... اردساان

 1 911 911 1 111 111  ........................................... اصفهان

 1 1 1 1 1 1  .............................................. برخوار

 1 1 1 1 1 1  ............................ و میاندشت بو ین

 1 1 1 1 93 93  .................................. و کرون تیران

 1 1 1 1 1 1  ............................................ چادگان

 1 11 11 1 191 191  ...................................... شهرخمینی

 1 1 1 1 1 1  ............................................ خوانکار

 1 1 1 1 1 1  ................................. خور و بیابانک

 1 1 1 1 1 1  ............................................. دهاقان

 1 11 11 1 11 11  ..............................................سمیرم

 1 1 1 1 1 1  ......................... شهر و میمهشاهین

 1 1 1 1 1 1  ............................................ شهرضا

 1 1 1 1 1 1  .............................................. عر دن

 1 1 1 1 1 1  ....................................... عر دونشهر

 1 139 139 1 1131 1131  ......................................... عالورجان

 1 1 1 1 1 1  .............................................. کاشان

 1 1 1 1  .......................................... گلپا گان

 1 9111 9111 1 3139 3139  .............................................. لنجان

 1 9311 9311 1 3331 3331  .............................................. مبارکه

 1 1 1 1 1 1  ................................................ نا ین

 1 11 11 1 911 911  ........................................... آبادنجف

 1 1 1 1  ................................................. نطنز

    
 

 



 152                                                                                    کشاورزی، جنگلداری و شیالت -5 
 

 

  برداري و سطح كاشت محصوالت زراعي در فضاي باز برحسب نوع محصول تعداد بهره -5-5

 هکتار( –برداري )بهره                    )دنباله(               1131شهرستان: آبان  به تفکيك         

 شهرساان 
 زراعی سا ر محصوالت

 سطح کاشت برداریت داد بهره
 د م آبی جمع د م آبی جمع

 1315 55713 55511 331 53335 53175  ............................. جمع

 1 1113 1113 1 1133 1133  ...........................و بیدگ آران 

 1 1311 1311 1 9331 9331  ................................... اردساان

 1 1191 1191 1 3111 3111  ................................... اصفهان

 1 3113 3113 1 1191 1191  ...................................... برخوار

 911 1399 3191 911 1131 1113  .................... میاندشتو بو ین 

 913 111 9113 119 9111 9313  .......................... و کرون تیران

 931 3931 3313 913 1131 1933  .................................... چادگان

 1 9139 9139 1 1313 1313  .............................. شهرخمینی

 11 331 311 91 119 113  .................................... خوانکار

 1 191 191 1 9131 9131  ......................... خور و بیابانک

 1 113 113 1 111 111  ..................................... دهاقان

 31 1333 1119 31 9113 9111  ......................................سمیرم

 1 3133 3133 1 9319 9319  ................. شهر و میمهشاهین

 1 9111 9111 1 193 193  .................................... شهرضا

 999 1319 1131 1 3911 3931  ...................................... عر دن

 131 3191 1911 313 1319 1111  ............................... عر دونشهر

 1 9119 9119 1 1333 1333  ................................. عالورجان

 3 1393 1393 93 1133 1111  ...................................... کاشان

 1193 1111 9 1311 1313  .................................. گلپا گان

 119 113 1 333 333  ...................................... لنجان

 1 9311 9311 1 9911 9911  ...................................... مبارکه

 1 313 313 1 9111 9111  ........................................ نا ین

 1 311 311 1 9111 9111  ................................... آبادنجف

 1 1313 1313 1 9113 9113  ......................................... نطنز

 .مرکز آمار ا ران. دعار کشاورزی -مأخک
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 1131محصوالت زراعي برحسب نوع محصول: آبان سطح كاشت  -3-5
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 153                                                                                    کشاورزی، جنگلداری و شیالت -5 
 

 

  1131 حسب شهرستان: آبانها بربرداريمساحت و نوع فعاليت گلخانه در بهره -5-5

 برداري(بهره-هکتار )                                                                                                        

 مکاحت شهرساان

 برداریبهره

 جمع
 کاشت گ  
و گیاه 
 ز نای

 کاشت
محصوالت  

 ساالنه

 کاشت
محصوالت  

 دائمی

 153 1375 133 1175 551  ................................... جمع

 9 3 1 1 3  ...................................بیدگ  و آران

 9 3 1 1 //  ........................................... اردساان

 11 931 11 111 11  ........................................... اصفهان

 9 99 3 99 3  .............................................. برخوار

 1 1 1 1 1  ............................ و میاندشتبو ین 

 11 11 1 11 11  .................................. کرون و تیران

 9 1 1 3 9  ............................................ چادگان

 9 31 933 131 11  ...................................... شهرخمینی

 1 1 3 1 9  ............................................ خوانکار

 1 3 1 3 //  ................................. خور و بیابانک

 1 913 3 931 11  ............................................. دهاقان

 1 1 1 1  ..............................................سمیرم

 9 91 9 93 91  ......................... شهر و میمهشاهین

 9 11 1 13 13  ............................................ شهرضا

 1 9 1 3 9  .............................................. عر دن

 1 1 3 1 1  ....................................... عر دونشهر

 93 111 11 111 313  ......................................... عالورجان

 1 11 99 11 19  .............................................. کاشان

 1 3 91 91 3  .......................................... گلپا گان

 9 99 9 99 1  .............................................. لنجان

 3 19 3 33 33  .............................................. مبارکه

 1 1 1 1 9  ................................................ نا ین

 3 11 11 11 13  ........................................... آبادنجف

 1 1 1 3 3  ................................................. نطنز

 .مرکز آمار ا ران. دعار کشاورزی -مأخک
 
 
 
 



 2331سالنامه آماری استان اصفهان                                                                                    152
 

 

 به حسب جنس برها هاي داراي انواع دام در روز آمارگيري و تعداد دام آنبرداريبهره -5-5

 (سأر - برداريبهره)                                                1131تفکيك شهرستان: آبان          

 شهرساان
 ت داد گاو و گوساله 

برداریت داد بهره  نر ماده جمع 

 51173 371335 355531 31575  ...................................... جمع

 9191 1931 3311 311  .......................................بیدگ  و آران

 113 9913 1111 113  ............................................... اردساان

 91111 13913 33313 1311  ............................................... اصفهان

 1931 93131 11119 111  .................................................. برخوار

 119 1331 3313 9313  ................................ و میاندشتبو ین 

 1311 3131 1111 319  ...................................... کرون و تیران

 331 3133 1111 9311  ................................................ چادگان

 1111 1193 1139 191  .......................................... شهرخمینی

 113 9131 1131 119  ................................................ خوانکار

 931 199 311 913  ..................................... خور و بیابانک

 9911 3331 1131 111  ................................................. دهاقان

 191 1111 1313 111  ..................................................سمیرم

 1113 13331 13133 119  ............................. شهر و میمهشاهین

 9131 1191 99311 313  ................................................ شهرضا

 9113 3131 1331 9133  .................................................. عر دن

 9919 1311 1111 1991  ........................................... عر دونشهر

 1119 1313 1111 313  ............................................. عالورجان

 3193 3333 91119 9331  .................................................. کاشان

 3131 93191 91111 3111  .............................................. گلپا گان

 1911 3111 1111 111  .................................................. لنجان

 9311 91111 91131 131  .................................................. مبارکه

 933 119 331 11  .................................................... نا ین

 1311 91191 93111 111  ............................................... آبادنجف

 111 1139 1111 311  ..................................................... نطنز

 

 

 
 



 155                                                                                    کشاورزی، جنگلداری و شیالت -5 
 

 

 به حسب جنس برها هاي داراي انواع دام در روز آمارگيري و تعداد دام آنبرداريبهره -5-5

 (سأر - برداري)بهره                                    )دنباله( 1131تفکيك شهرستان: آبان          

 شهرساان
  بز و بزغالهت داد   گوسفند و برهت داد 

ت داد 
برداریبهره  

 نر ماده جمع
ت داد 

برداریبهره  
 نر ماده جمع

 55113 351315 133555 13351 331757 335115 1153135 11553  ........... جمع

 1113 3111 99313 131 91111 33313 39131 9311  ....... بیدگ  و آران

 99133 31119 11191 9131 91131 31133 13111 9311  ........... اردساان

 93199 31111 13131 1311 31139 911333 913111 1131  ........... اصفهان

 311 3331 3111 111 1133 19131 13391 131  .............. برخوار

 113 9333 1133 113 3131 33113 11111 9919  ... میاندشتوبو ین

 111 1939 3133 311 3131 19319 31133 1113  .....کرون و تیران

 331 3111 3113 119 1111 11911 33331 9111  ............ چادگان

 9311 9111 3131 11 3313 11133 11111 111  ...... شهرخمینی

 911 9391 9391 919 3139 11111 31113 193  ............ خوانکار

 1311 91131 13131 9113 9131 3993 1313 311  . خور و بیابانک

 111 1991 1111 131 3911 91131 11311 111  ............. دهاقان

 1333 91191 91111 111 1311 13313 13191 9313  ..............سمیرم

 1191 99333 91113 333 99311 11111 31113 133  .. شهرومیمهشاهین

 1139 91139 93311 339 1911 31311 11119 391  ............ شهرضا

 911 133 333 11 3311 31191 31911 9113  .............. عر دن

 9113 1131 91311 111 3119 31111 31313 9393  ....... عر دونشهر

 339 131 9911 911 1111 11331 33313 139  ......... عالورجان

 99113 13191 31111 9191 11399 39111 11111 1111  .............. کاشان

 9111 1131 3311 131 93119 11133 11311 9111  .......... گلپا گان

 1113 91111 91113 339 1111 19139 11133 391  .............. لنجان

 391 3111 1131 111 3311 93113 11313 333  .............. مبارکه

 3113 93311 93313 391 91391 19333 39111 9131  ................ نا ین

 1331 1133 1911 111 91111 11311 11111 9113  ........... آبادنجف

 3311 99111 91131 311 1131 11111 31111 9931  ................. نطنز

 .مرکز آمار ا ران. دعار کشاورزی -مأخک
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 ها در روز آمارگيري هاي داراي انواع دام و تعداد دام آنبرداريبهره -1-5
 (نفر -سأر-برداريبهره)                                                                                                   

 سال
 گاو و گوساله بز و بزغاله گوسفند و بره

 دام برداریبهره دام برداریبهره دام برداریبهره

9331 ...................  31119 9131111 13391 339111 31131 333119 

9331 ...................  39331 9313131 11111 113331 31111 111111 

9311 ...................  11111 9331913 11919 111911 11191 331331 

9313 ...................  33111 1111311 93131 311133 13133 111111 

1135 ...........  35557 1337153 11535 573351 15117 131171 

 

 سال
 شارشار و بچه گاومیشگاومیش و بچه

 دام برداریبهره دام برداریبهره

9331 ...............................................  1 1 9991 3319 

9331 ...............................................  111 111 111 111 

9311 ...............................................  111 111 311 9133 

9313 ...............................................  11 119 133 3111 

1135 ................................  777 777 115 777 

 . )ر.م(.مرکز آمار ا ران -مأخک
 .مرکز آمار ا ران. دعار کشاورزی -      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 151                                                                                    کشاورزی، جنگلداری و شیالت -5 
 

 

  هر شير توليد مقدار و دام تعداد برحسب (1) شده شيردوشي دام داراي هايبرداريبهره -3-5
 (تن -رأس- برداريبهره)                                                                 دام انواع از يك         

 سال
مودار ک  
 تولید شیر

 گوسفند

 مودار تولید شیر دام شیر دوشی شده برداریبهره

9331 ...............................................  311193 3131 991193 3111 

9331 ...............................................  111111 1111 911119 1113 

9311 ...............................................  113331 3193 993391 3111 

9313 ...............................................  333113 1991 911111 1119 

1135 ................................  353511 5353 175555 5113 

 

 سال

 گاو بز

 برداریبهره
 دام شیر 
 دوشی شده

 مودار 
 تولید شیر

 برداریبهره
 دام شیر 
 دوشی شده

 مودار 
 تولید شیر

9331 ...................  93311 113313 91313 31113 919311 311119 

9331 ...................  93311 919119 1111 33131 11933 311311 

9311 ...................  1131 931311 1993 31333 911111 113111 

9313 ...................  3111 11111 1111 11911 913331 311113 

1135 ...........  13513 133153 1333 15533 155153 351555 

 و کرده زا مان سرشماری روز به نکبت گکشاه روز 313 در که است ایماده دام شده، شیردوشی دام از منظور( 9
 محکوب شده شیردوشی دام رسد،می نوزادش مصرف به آن شیر تمام که دامی .باشد شده شیردوشی آن از

 .شودنمی

 . )ر.م(.مرکز آمار ا ران -مأخک
 .مرکز آمار ا ران. دعار کشاورزی -      
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        بز  مو و كرك گوسفند و مقدار توليد پشم سبك و دام يهاي دارابرداريبهرهتعداد  -17-5

 (كيلوگرم -رأس-برداريبهره)                                                                                   

 سال

 بز گوسفند

 ت داد
 برداریبهره

دام  ت داد
پشم چینی 
 شده

 مودار
 تولیدپشم

 ت داد
 برداریبهره

 دام  ت داد
مو و کرك 
 چینی شده 

 تولید  مودار
 مو و کرك 

9331 ...............  13391 9191331 331113 9911 19939 19191 

9331 ...............  111 111 111 111 111 111 

9311 ...............  31311 9913111 313131 111 11313 99133 

9313 ...............  31339 9111133 9133311 9111 33133 11131 

1135 ........  33113 355375 555535 1555 11351 11311 
 . )ر.م(.مرکز آمار ا ران -مأخک
 .مرکز آمار ا ران. دعار کشاورزی -      

 

  باغي ت باغداري و مقدار توليد محصوالتهاي داراي فعاليبرداريبهره -11-5

 (تن- برداريبهره)                                                                                                             

 تولید محصوالت باغی های دارای ع الیت باغداریبرداریت داد بهره سال

9331 ...............................................  913111 313111 

9331 ...............................................  913131 131119 

9311 ...............................................  31911 111111 

1135 ................................  11511 111153 

 .مرکز آمار ا ران. دعار کشاورزی -مأخک
 
 

 هکتار(- برداريبهره)             داراي باغ و قلمستانهاي برداريتعداد و مساحت بهره -13-5

 سال

 کاشت مخلوا )چندمحصولی( محصولی(کاشت ساده )تک ک  باغ و قلمکاان

ت داد 
 برداریبهره

 مکاحت
ت داد 

 برداریبهره
 مکاحت

ت داد 
 برداریبهره

 مکاحت

9331 .......................  931111 31311 13139 11913 11131 91113 

9331 .......................  913131 31911 31311 33933 31131 91131 

9311 .......................  33911 19131 11191 39193 13311 91191 

1135 ..............  13535 51711 35137 35333 35313 31711 

 .مرکز آمار ا ران. دعار کشاورزی -مأخک



 153                                                                                    کشاورزی، جنگلداری و شیالت -5 
 

 

 هاسالن (1)ظرفيت وحسب وضع فعاليت بر گوشتي مرغ دهنده پرورش هايمرغداري -11-5

 سال

 ظرعیت )هزار قط ه( ت داد مرغداری

 ک   غیرع ال ع ال ک  
 دارای سیکام 

 اتوماتیک یدانخور

9333 ...........................................  1113 9391 911 13111 1319 

9333 ...........................................  9111 9133 19 13311 111 

9311 ...........................................  9111 9319 333 11331 99131 

9319 ...........................................  9111 9311 131 11111 99113 

9311 ...........................................  9111 9133 131 13131 93139 

1135 .............................  1333 1351 551 13311 - 

 پرورش قاب  موجود، تأسیکات و امنانات به توجه با که است خروسی  ا و مرغ ت داد سالن، ظرعیت از منظور( 9
 .باشدمی
 . )ر.م(.مرکز آمار ا ران -مأخک
 .آمار ا ران. دعار کشاورزیمرکز  -      
 
 

   گوشتي مرغ دهنده پرورش هايمرغداري توليدات انواع ارزش و مقدار -13-5

 (ريالميليون -تن)                                                                                                    

 سال
 کهود (9)حهکعی مرغ  اعاهپرورش زنده مرغ

 ارزش مودار ارزش مودار ارزش مودار

9331 ...............................  911111 9331111 9111 1111 911313 91133 

9331 ...............................  193333 111 111 111 111 111 

9331 ...............................  913111 3193193 311 1131 911131 13111 

9311 ...............................  913111 3311131 9193 91193 993339 19111 

9313 ...............................  931111 1931331 111 99131 931333 931119 

1135 ....................  155335 - - - - - 

 به برداریبهره دوره پا ان در  او شوند می خارج رده از مخالف دال   که به حکعی هایخروس و مرغ گوشت( 9

 .است اسافاده قاب   ابند،می اناوال کشاارگاه
 . )ر.م(.مرکز آمار ا ران -مأخک
 .مرکز آمار ا ران. دعار کشاورزی -      
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 هاسالن (1)ظرفيت و تعداد پولت، و تخمگذار مرغ دهنده پرورش هايمرغداري -15-5

 ظرعیت )هزار قط ه( ت داد سالن ت داد مرغداری سال

9333 ..................................................................  13 113 1133 

9333 ..................................................................  911 331 1111 

9311 ..................................................................  931 313 1933 

9319 ..................................................................  913 111 3313 

9311 ..................................................................  913 331 3111 

1135 ..............................................  373 533 11315 

 آن در سالن، موجود تأسیکات و امنانات به توجه با که است خروسی  ا و مرغ ت داد سالن، ظرعیت از منظور( 9
 . باشدمی پرورش قاب 
 . )ر.م(.مرکز آمار ا ران -مأخک
 .مرکز آمار ا ران. دعار کشاورزی -      

 
 
 
 

       تخمگذار و پولت  مرغ دهنده پرورش هايمرغداري توليدات انواع ارزش و مقدار -15-5

 (ريالميليون -تن)                                                                                                      

 سال 
 کهود (1)حهکعی مرغ (9)مرغ خوراکیتخم

 ارزش مودار ارزش مودار ارزش مودار

9331 ..................................  31131 311319 1311 1331 19133 3131 

9331 ..................................  111 111 111 111 111 111 

9331 ..................................  13111 331339 9393 93113 11113 91113 

9311 ..................................  33113 1111331 3313 31313 11311 11133 

9313 ..................................  913191 3911911 111 91391 13111 11911 

1135 ......................  37153 - - - - - 

 .باشدبه ب د شام  لنبه و تخم مرغ شنکاه می 9331( تخم مرغ خوراکی از سال 9
 به برداریبهره دوره پا ان در  ا و شوندمی خارج رده از مخالف دال   به که حکعی هایخروس و مرغ ( گوشت1

 . است اسافاده قاب   ابند،می اناوال کشاارگاه
 . )ر.م(.مرکز آمار ا ران -مأخک
 .مرکز آمار ا ران. دعار کشاورزی -      
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 (رأس)                       فعاليت نوع برحسب فعال صنعتي هايگاوداري ظرفيت و تعداد -15-5

 (9)ظرعیت ت داد سال

9313 ......................................................................................  9311 991131 

9311 ......................................................................................  9391 991333 

9331 ......................................................................................  1119 111311 

9331 ......................................................................................  1111 111131 

9311 ......................................................................................  1913 331119 

1135 .............................................................  3133 155775 
 319131 9111  ................................................................................ تولید شیر

 91111 933  ....................................................................... عوط پرواربندی

  .است نگهداری قاب  موجود امنانات و تأسیکات به توجه با که است دامی رأس ت داد ظرعیت از منظور( 9
 . )ر.م(.مرکز آمار ا ران -مأخک
 .مرکز آمار ا ران. دعار کشاورزی -      

 
 
 
 

 (رأس)    در روز آمارگيري برحسب نژاد فعال صنعتي هايگاوداري گوساله و گاو تعداد -11-5

  سال
 هاگاوداری گاو و گوساله موجود در ک 

 گاو و گوساله موجود در 
 شیر کننده تولید هایگاوداری

 بومی آمیخاه  اصی   جمع ک  بومی آمیخاه  اصی   جمع ک 

9313 ..........  31111 111 111 1911 11313 111 111 1911 

9311 ..........  11319 111 111 111 13111 111 111 111 

9331 ..........  913331 111 111 91 933919 111 111 111 

9331 ..........  911311 111 111 131 111 111 111 111 

9311 ..........  911313 939991 11111 9333 933313 911191 33133 9931 

1135 .....  375155 135113 53553 131 373131 135513 55553 35 
 . )ر.م(.مرکز آمار ا ران -مأخک
 .مرکز آمار ا ران. دعار کشاورزی -      
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  (ريالميليون -)هزارتن                 صنعتي هايگاوداري كود و شير توليد ارزش و مقدار -13-5

 سال 
 کود شیر

 ارزش (9)مودار ارزش مودار
9311 ....................................................... 939 11113 193 1391 

9313 ....................................................... 911 913131 113 1111 

9333 ....................................................... 113 9311131 311 33331 

9333 ....................................................... 311 111 111 111 

9319 ....................................................... 119 3133393 133 31319 

1133 ...................................... 337 17175535 551 317735 
 .است بوده من ب مار هزار 9313 و 9311 هایسال در کود تولید مودار واحد (9

 . )ر.م(.مرکز آمار ا ران -مأخک
 .مرکز آمار ا ران. دعار کشاورزی -      
 
 

  هاي رسميتعداد و وزن الشه قابل مصرف انواع دام ذبح شده در كشتارگاه -37-5
  كيلوگرم( -الشه)                                                                                                               

 سال 
 بز و بزغاله گوسفند و بره

 وزن ت داد وزن ت داد

9331(9) .......................................................  9311911 19139113 133133 1133331 

9333(9) .......................................................  9311113 11331191 131111 3113113 

9311 ..........................................................  313331 91313131 331391 1131113 

9313 ..........................................................  9111311 13111933 191113 1131113 

9311 ..........................................................  9111111 11311331 111133 1111333 

9313 ..........................................................  9111119 11111193 311311 1131119 

9311 ..........................................................  9119131 11913311 311331 1991111 

1135 .........................................  1715735 13353533 357153 5577331 
 

 سال
 شار و بچه شار گاومیش و بچه گاو میش گوسالهگاو و 

 وزن ت داد وزن ت داد وزن ت داد

9331(9) ................  31111 91191313 11 1111 1911 9999113 

9333(9) ................  13993 93139119 11 1111 1111 9111313 

9311 ...................  11319 91311111 911 3331 1313 1111119 

9313 ...................  31133 93113111 193 91331 3311 131193 

9311 ...................  11193 91393111 911 99111 3331 9111111 

9313 ...................  31111 93991113 3 9131 1113 9111131 

9311 ...................  31111 91331113 1 9311 1119 9311311 

1135 ............  55331 13333373 5 1377 1557 355515 
 .باشدمی نیز اندداشاه دام کشاار ع الیت دامپزشنی سازمان مجوز با که خصوصی هایآمارکشاارگاه شام ( 9

 . )ر.م(.مرکز آمار ا ران -مأخک
 .مرکز آمار ا ران. دعار کشاورزی -      
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 (هکتار)                                                   سطح زيركشت محصوالت ساالنه              -31-5

 و شهرساان سال زراعی
 سطح ز ر کشت محصوالت ساالنه

 د م آبی  جمع 

19-9311 ......................................................................  113913 119133 11133 

13-9311 ......................................................................  111933 193113 11113 

11-9313 ......................................................................  111193 111131 13333 

13-9311 ......................................................................  111313 131919 13111 

11-9313 ......................................................................  131131 113319 11111 

35-1135 ................................................  135533 155515 37773 

 1 1111 1111  ..................................................................بیدگ  و آران

 1 99111 99111  .......................................................................... اردساان

 1 11111 11111  .......................................................................... اصفهان

 1 99111 99111  ............................................................................. برخوار

 3113 1139 91131  ........................................................... و میاندشتبو ین 

 111 3111 1111  ................................................................. کرون و تیران

 1313 1131 91131  ........................................................................... چادگان

 1 9191 9191  ..................................................................... شهرخمینی

 391 9191 9111  ........................................................................... خوانکار

 1 9111 9111  ................................................................ خور و بیابانک

 1 9119 9119  ............................................................................ دهاقان

 1313 1131 91111  .............................................................................سمیرم

 1 1131 1131  ........................................................ شهر و میمهشاهین

 1 1191 1191  ........................................................................... شهرضا

 1911 91113 91111  ............................................................................. عر دن

 1111 1111 1311  ...................................................................... عر دونشهر

 1 3111 3111  ........................................................................ عالورجان

 1 3111 3111  ............................................................................. کاشان

 1 91331 91331  ......................................................................... گلپا گان

 1 1111 1111  ............................................................................. لنجان

 1 1113 1113  ............................................................................. مبارکه

 1 9911 9911  ............................................................................... نا ین

 1 1913 1913  .......................................................................... آبادنجف

 1 3393 3393  ................................................................................ نطنز

 جهاد کشاورزی اساان اصفهان. سازمان -مأخک
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زمين و مراحل  متوسط هزينه توليد محصوالت كشاورزي در يك هکتار به تفکيك -33-5
 )هزارريال(                                                       و برداشت     مختلف كاشت، داشت 

 محصول
9311-19سال زراعی   

 برداشت داشت کاشت زمین جمع
 9311 1111 1113 1311 11133  .......................................... آبیگندم 

 111 111 9111 131 3311  .......................................... گندم د م

 9111 1131 3311 3311 91131  .............................................. جو آبی

 333 1 9393 331 1193  ............................................. جو د م

 1311 99111 3113 1311 31113  ...................................... ایذرت دانه

 1331 91991 39131 31111 13111  ...................................... سیب زمینی

 93111 93113 91139 33111 33111  .................................................... پیاز

 91111 11111 93331 93111 11311  ......................................... قندچغندر 

 1131 3311 3111 1111 31131  ................................................... پنبه

 

 محصول
9311-13سال زراعی   

 برداشت داشت کاشت زمین جمع

 3933 1131 93111 93111 31319  .......................................... گندم آبی

 9931 313 3113 9111 3119  .......................................... گندم د م

 3313 1131 1311 99111 31311  .............................................. جو آبی

 9113 119 1131 9111 3131  ............................................. جو د م

 1311 93311 91131 31111 11333  ...................................... ایذرت دانه

 93111 93119 11131 33111 933333  ...................................... سیب زمینی

 11111 13119 33931 33111 913113  .................................................... پیاز

 13391 11331 11311 31111 913313  ......................................... چغندر قند

 93111 93193 91333 91111 31113  ................................................... پنبه

 

 محصول
9313-11سال زراعی   

 برداشت داشت کاشت زمین جمع
 1113 99113 91331 91111 11311  ......................................... گندم آبی

 9191 113 1391 9311 1111  ......................................... گندم د م

 1111 3119 91913 93111 33191  ............................................. جو آبی

 9911 113 3111 9111 3133  ............................................ جو د م

 3111 93313 91311 31111 13391  ..................................... ایذرت دانه

 13111 91113 11331 31111 911111  ..................................... سیب زمینی

 39111 31111 31131 11111 911133  ................................................... پیاز

 13133 31131 13191 33111 991311  ........................................ چغندر قند

 93311 91131 91391 11111 11113  .................................................. پنبه
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متوسط هزينه توليد محصوالت كشاورزي در يك هکتار به تفکيك زمين و مراحل  -33-5
 )هزارريال(                                                 )دنباله(مختلف كاشت، داشت و برداشت 

 محصول
9311-13سال زراعی   

 برداشت داشت کاشت زمین جمع
 1111 91131 99311 93111 13131  ................................................. گندم آبی

 9111 113 1111 9111 3131  ................................................. گندم د م

 1311 91311 1113 91111 33311  .................................................... جو آبی

 9111 911 3133 9911 3113  .................................................... جو د م

 3111 91111 91111 31111 11111  ............................................. ایذرت دانه

 31111 11333 11111 11111 913133  ............................................. سیب زمینی

 11311 33133 11311 31111 913191  .......................................................... پیاز

 91331 33131 19313 31111 991191  ................................................ چغندر قند

 99111 93191 1133 11111 31113  ......................................................... پنبه

 

 محصول
9313-11سال زراعی   

 برداشت داشت کاشت زمین جمع
 3131 93931 91191 93111 13333  ........................................... گندم آبی

 9111 111 1311 9111 3313  ........................................... گندم د م

 1111 99131 1319 91111 31111  .............................................. جو آبی

 9111 131 3111 9911 3311  .............................................. جو د م

 1111 93313 91911 31111 13113  ....................................... ایذرت دانه

 13391 19199 33911 11111 911119  ....................................... سیب زمینی

 31113 11339 11193 13111 191119  .................................................... پیاز

 13931 11911 11131 33111 919311  .......................................... چغندر قند

 91131 93313 91991 11111 11133  ................................................... پنبه

 

 محصول
1931-11سال زراعی   

 برداشت داشت کاشت زمین جمع
 1131 91111 91311 93111 31111  .......................................... گندم آبی

 9331 9191 1111 9311 3113  .......................................... گندم د م

 3311 91913 91333 91111 11131  .............................................. جو آبی

 9331 9319 3311 9311 3113  ............................................. جو د م

 // // // // //  ...................................... ایذرت دانه

 11311 91311 31911 31111 919313  ...................................... سیب زمینی

 13113 31113 33133 11111 131113  .................................................... پیاز

 13311 11131 31133 33111 911133  ......................................... چغندر قند

 91311 93119 91111 93111 11391  ................................................... پنبه

 .اصفهان سازمان جهاد کشاورزی اساان -مأخک 
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5113-53متوسط هزينه توليد محصوالت كشاورزي در يك هکتار در سال زراعي  -1-5  
 

 
 

         3-11مبنا: جدول  

 
 

  كشت و مقدار توليد محصوالت كشاورزي اصلي ساالنه )به استثناي نباتات سطح زير -31-5

 تن(-)هکتار                                                                              صنعتي(                      

 محصول
19- 9311  13 – 9311  11- 9313  

 تولید سطح تولید سطح تولید سطح

       غالت
 111113 33311 193319 39933 311111 11113  ................................................. (9)گندم
 911111 31133 911131 11311 931131 39191  .....................................................(9)جو

       اينباتات علوفه
 393131 11311 319113 11331 391911 13331  ............................................... (9) ونجه

 

 محصول
13 - 9311  11 – 9313  11 – 1931  

 تولید سطح تولید سطح تولید سطح

       غالت
 911391 31131 133911 19111 111133 13331  ................................................. (9)گندم

 911331 31193 911111 31191 911111 11139  .....................................................(9)جو

       اينباتات علوفه

 311111 39991 331111 39193 311339 39931  ............................................... (9) ونجه

 .شود( عوط نوع آبی محصول را شام  می9
 سازمان جهاد کشاورزی اساان اصفهان. -مأخک
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 كشت و توليد برخي از محصوالت ساالنه )به استثناي نباتات صنعتي( برسطح زير -33-5

 تن(-)هکتار                                                                      1135شهرستان:  حسب

 شهرساان
  ونجه)9( جو)9( گندم)9(

 تولید سطح تولید سطح تولید سطح

 133755 11115 135113 13511 133513 13717  ....................... جمع

 99111 111 1111 3111 1131 331  ...................و بیدگ آران 

 93131 9111 91331 1311 1111 9111  ........................... اردساان

 11111 3111 91111 1111 31311 1311  ........................... اصفهان

 91311 9131 93311 3111 99111 1131  .............................. برخوار

 93111 9311 9311 111 1331 1911  ............ و میاندشتبو ین 

 9131 931 9313 131 1111 131  .................. و کرونتیران 

 93111 9111 3111 111 3111 1931  ............................ چادگان

 3311 311 111 913 9111 111  ...................... شهرخمینی

 1311 111 113 911 1113 131  ............................ خوانکار

 1911 931 9131 311 111 911  ................. خور و بیابانک

 111 11 9131 311 1111 191  ............................. دهاقان

 93331 1111 1391 331 1133 9113  ..............................سمیرم

 3311 331 1131 1311 91911 1311  ......... شهر و میمهشاهین

 3111 311 91311 3911 1311 9311  ............................ شهرضا

 31111 3111 1311 111 1111 1331  .............................. عر دن

 1311 9311 111 911 1111 1131  ....................... عر دونشهر

 1131 131 1993 131 9113 331  ......................... عالورجان

 3131 313 3111 9131 1331 111  .............................. کاشان

 19111 1911 91133 3131 91111 1131  .......................... گلپا گان

 3131 131 1911 313 9111 313  .............................. لنجان

 99111 331 3131 1311 3111 9111  .............................. مبارکه

 9311 931 9111 311 9311 111  ................................ نا ین

 3111 111 9111 331 9199 331  ........................... آبادنجف

 1331 133 1311 111 9111 311  ................................. نطنز

شود.( عوط نوع آبی محصول را شام  می9  
 .کشاورزی اساان اصفهانسازمان جهاد  -مأخک
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 تن(-)هکتار                           يد برخي از نباتات صنعتي   كشت و مقدار تولسطح زير -35-5

 نشهرسااو  سال زراعی
 پنبه چغندر قند

 تولید سطح تولید سطح

9319-9311 .................................................................  3111 19111 1131 3111 

9313-9311 .................................................................  9311 33133 1191 1131 

9311-9313 .................................................................  9111 31319 9111 1913 

9313-9311 .................................................................  1131 13111 9131 1313 

9311-9313 .................................................................  3111 991111 9331 1131 

1135-1135 ...........................................  3711 33113 1773 3571 

 131 331 1 1  ..................................................................بیدگ و  آران

 99 1 9133 31  .......................................................................... اردساان

 111 391 91111 191  .......................................................................... اصفهان

 1 1 91333 331  ............................................................................. برخوار

 1 1 9311 13  ........................................................... و میاندشتبو ین 

 1 1 1 1  ................................................................. و کرونتیران 

 1 1 1 1  ........................................................................... چادگان

 1 1 1 1  ..................................................................... شهرخمینی

 1 1 1 1  ........................................................................... خوانکار

 1 1 1 1  ................................................................ خور و بیابانک

 1 1 1 1  ............................................................................ دهاقان

 1 1 91111 393  .............................................................................سمیرم

 1 1 99113 113  ........................................................ شهر و میمهشاهین

 1 1 113 11  ........................................................................... شهرضا

 1 1 31113 311  ............................................................................. عر دن

 1 1 1 1  ...................................................................... عر دونشهر

 1 1 33 1  ........................................................................ عالورجان

 311 311 1 1  ............................................................................. کاشان

 1 1 313 93  .......................................................................... گلپا گان

 1 1 1 1  .............................................................................. لنجان

 1 1 11 3  ............................................................................. مبارکه

 11 13 1 1  ............................................................................... نا ین

 1 1 1 1  .......................................................................... آبادنجف

 1 1 1 1  ................................................................................ نطنز
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 تن(-)هکتار                  رخي از نباتات صنعتي )دنباله( كشت و مقدار توليد بسطح زير -35-5

و شهرساان سال زراعی  
های روغنیدانه انواع توتون و تنباکو  

 تولید سطح تولید سطح

9319-9311 ......................................................  111 131 1131 3131 

9313-9311 ......................................................  311 111 9133 3911 
9311-9313 ......................................................  111 9931 9111 1399 
9313-9311 ......................................................  131 9311 9113 1113 

9311-9313 ......................................................  131 9139 1931 1311 

1135-1135 ...................................  515 1355 1553 1511 

 3 3 3 1  .......................................................و بیدگ  آران

 311 919 1 1  ............................................................... اردساان

 331 113 11 11  ............................................................... اصفهان

 111 991 913 31  .................................................................. برخوار

 3 3 1 1  ................................................ و میاندشت بو ین

 911 33 1 1  ...................................................... و کرون تیران

 31 11 1 1  ................................................................ چادگان

 1 1 111 911  .......................................................... شهرخمینی

 1 3 1 1  ................................................................ خوانکار

 1 1 1 1  ..................................................... خور و بیابانک

 1 1 1 1  ................................................................. دهاقان

 1 3 1 1  ..................................................................سمیرم

 9111 311 1 1  ............................................. شهر و میمهشاهین

 39 11 1 1  ................................................................ شهرضا

 31 91 1 1  .................................................................. عر دن

 39 91 1 1  ........................................................... عر دونشهر

 91 1 1 1  ............................................................. عالورجان

 11 11 91 1  .................................................................. کاشان

 111 39 9111 311  .............................................................. گلپا گان

 11 33 1 1  .................................................................. لنجان

 313 933 1 1  .................................................................. مبارکه

 1 1 1 1  .................................................................... نا ین

 91 1 1 1  ............................................................... آبادنجف

 1 1 1 1  ..................................................................... نطنز

 سازمان جهاد کشاورزی اساان اصفهان. -مأخک
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 1135-35مقدار توليد برخي از نباتات صنعتي در سال زراعي  -3-5              
 

     
 3-13مبنا: جدول    
 
 

 )هکتار(                                        برحسب نوع مالکيت            (1)كاريجنگلمساحت  -35-5

 خصوصی دولای جمع سال 

9331 ..........................................................................  3131 3131 1 

9333 ..........................................................................  1133 3313 131 

9311 ..........................................................................  1113 311 1113 

9313 ..........................................................................  9311 9111 911 

9311 ..........................................................................  311 133 911 

9313 ..........................................................................  131 191 11 

9311 ..........................................................................  331(1) 111 113 

1135 ....................................................  1515 1137 135 

باشد و سازی و توس ه جنگ  در رر، ملی صیانت می( منظور از جنگلناری دولای همان پروژه جنگلناری، غنی9
 باشد. منظور از جنگلناری خصوصی همان پروژه توس ه عضای سبز و نهضت سبز می

 اند.( اعزا ش نکبت به سال قب  بخش دولای و خصوصی ت هد و ع الیت بیشاری داشاه1
 اداره ک  منابع ربی ی و آبخیزداری اساان اصفهان. –مأخک 
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 هزاراصله( -)هکتار                                                   و توليد آن (1)مساحت نهالستان -35-5

 سال و شهرساان
 تولید)1( مکاحت 

 خصوصی دولای جمع خصوصی دولای جمع
9331 ...............................................  31 31 1 9111 9111 1 
9333 ...............................................  31 39 3 9391 9131 131 
9311 ...............................................  31 31 1 191 331 331 
9313 ...............................................  39 39 1 911 931 11 

9311 ...............................................  39 39 1 993 993 1 
9313 ...............................................  31 31 1 913 913 1 

9311 ...............................................  31 31 1 911 911 1 

1135 ................................  17 17 7 135 135 7 

 1 1 1 1 1 1  ...................................و بیدگ آران 

 1 1 1 1 1 1  ........................................... اردساان

 1 1 1 1 1 1  ........................................... اصفهان

 1 3 3 1 1 1  .............................................. برخوار

 1 1 1 1 1 1  ............................ و میاندشتبو ین 

 1 1 1 1 1 1  .................................. و کرونتیران 

 1 1 1 1 1 1  ............................................ چادگان

 1 1 1 1 1 1  ...................................... شهرخمینی

 1 1 1 1 1 1  ............................................ خوانکار

 1 93 93 1 1 1  ................................. خور و بیابانک

 1 1 1 1 1 1  ............................................. دهاقان

 1 1 1 1 1 1  ..............................................سمیرم

 1 1 1 1 1 1  ......................... شهر و میمهشاهین

 1 1 1 1 1 1  ............................................ شهرضا

 1 3 3 1 1 1  .............................................. عر دن

 1 1 1 1 1 1  ....................................... عر دونشهر

 1 1 1 1 1 1  ......................................... عالورجان

 1 91 91 1 1 1  .............................................. کاشان

 1 1 1 1 1 1  .......................................... گلپا گان

 1 1 1 1 1 1  .............................................. لنجان

 1 1 1 1 1 1  .............................................. مبارکه

 1 93 93 1 1 1  ................................................ نا ین

 1 1 1 1 31 31  ........................................... آبادنجف

 1 1 1 1 1 1  ................................................. نطنز

بخش خصوصی بکیار ز اد و در سطح اساان پراکنده هکاند که همگی بطور مکاویم عم  های ( ت داد نهالکاان9
ها ی که در ا نجا به عنوان خصوصی ارائه شده باشد. اما منظور از نهالکااننموده و هیچندام ز ر نظر اداره ک  نمی

اقدام به تولید نهال  ک  منابع ربی ی اساان، بطور خصوصی ها ی است که به سفارش ادارهاست، نهالکاان
 .اندنموده
گیرند ر زی میها به میزان اعاباری که در کمیاه برنامهمرکز تولید نهال است و شهرساانآباد نجفشهرساان  (1

 دهند.آباد انجام میتولید نهال را در نجف
 اداره ک  منابع ربی ی و آبخیزداری اساان اصفهان. –مأخک 
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 )تن(                                                                               پروريآبزي مقدار توليد  -31-5

 جمع سال

 مزارع پرورش ماهی

مزارع پرورش 

 ماهی گرمابی

 مزارع پرورش

 ماهی سردآبی 

مزارع پرورش 

 ماهی خاو اری

9331 ...................................................  9119 913 313 1 

9333 ...................................................  1119 313 9311 1 

9311 ...................................................  3911 311 3131 1 

9313 ...................................................  3193 9119 3131 1 

9311 ...................................................  3133 191 3391 3 

9313 ...................................................  1311 133 1313 1 

9311 ...................................................  1313 111 3339 1 

1135 ...................................  3151 335 5557 1 

 

 سال

برداشت از  مزارع پرورش میگو

منابع ربی ی و 

 ربی ینیمه

مزارع پرورش 

 میگو )آبشور(

 یگوممزارع پرورش 

 )آب شیر ن( 

 مزارع پرورش میگو 

 میگو()شاه 

9331 ...............................  1 1 1 111 

9333 ...............................  1  1 1 331 

9311 ...............................  1 1 1 311 

9313 ...............................  1 1 1 339 

9311 ...............................  1 1 1 393 

9313 ...............................  1 1 1 111 

9311 ...............................  1 1 1 311 

1135 ....................  7 7 7 177 

 مد ر ت امور آبز ان. -سازمان جهاد کشاورزی اساان اصفهان –مأخک 
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 )كيلوگرم(                    ميزان استحصال خاويار و گوشت از انواع ماهيان خاوياري        -33-5

 سال 
 گوشت خاو ار

 جمع
عی  
 ماهی

تاس 
 ماهی

 جمع دراکول
عی  
 ماهی

تاس 
 ماهی

 دراکول

9331 .........................  1 1 1 1 1 1 1 1 

9333 .........................  1 1 1 1 1 1 1 1 

9311 .........................  1 1 1 1 1 1 1 1 

9313 .........................  1 1 1 1 1 1 1 1 

9311 .........................  1 1 1 1 1 1 1 1 

9313 .........................  1 1 1 1 1111(9) 1111(9) 1 1 

9311 .........................  1 1 1 1 1111(9) 1111(9) 1 1 

1135 ................  7 7 7 7 1777 1777 7 7 

 ربط اصال، شده است.( آمار توسط سازمان ذی9

  مد ر ت امور آبز ان. -سازمان جهاد کشاورزی اساان اصفهان –مأخک 

 

 

 
 

 )هزارقطعه(                                           هاي بچه ماهيان        ميزان توليد انواع گونه -17-5

 خاو اری سفید جمع سال 
کپور 

 ماهیان
 سا ر سوف سیم آالقزل آزاد

9331 ................  91111 1 1 9111 1 3111 1 1 91111 

9333 ................  19111 1 1 1111 1 11111 1 1 93111 

9311 ................  31111 1 1 9311 1 31311 1 1 11311 

9313 ................  11311 1 1 1 1 19111 1 1 31311 

9311 ................  913111 1 1 1 1 39111 1 1 31111 

9313 ................  991311 1 1 1 1 33111 1 1 19311 

9311 ................  911311 1 1 1 1 19111 1 1 13311 

1135 .........  137777 7 7 7 7 51777 7 7 55777 

 مد ر ت امور آبز ان. -سازمان جهاد کشاورزی اساان اصفهان –مأخک 
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                        پروري( استان اصفهان    بخش شيالت )آبزيتعداد شاغالن زير -11-5

 ت داد شاغالن سال

9311 ..........................................................................................................  1111 

9313 ..........................................................................................................  3931 

9311 ..........................................................................................................  3111 

9313 ..........................................................................................................  3111 

9311 ..........................................................................................................  1111 

1135 ............................................................................  3351 

 مد ر ت امور آبز ان. -سازمان جهاد کشاورزی اساان اصفهان –مأخک 

 
 

  )مترمربع(                                              ميگو           مساحت مزارع پرورش ماهي و  -13-5
 9313 9311 9333 9331 شر،

 1535777 1337777 3115777 17717777  .............................................. جمع

 111111 311111 111111 131111  .................................... پرورش ماهی گرمابی

 133111 111111 931111 931111  ................................... پرورش ماهی سردآبی

 1131111 1131111 3311111 1311111  ..... برداشت از منابع آبی ربی ی و غیرربی ی

 1 1 1 1  .................................................. پرورش میگو

 
 9311 9311 9313 9311 شر،

 1355777 1717777 17713177 17137777  ............................................ جمع

 111111 111111 131111 111111  ................................ پرورش ماهی گرمابی

 313111 311111 313311 131111  ............................... پرورش ماهی سردآبی

 1311111 1111111 1111111 1111111  .... برداشت از منابع آبی ربی ی و غیرربی ی

 1 1 1 1  .............................................. پرورش میگو

 مد ر ت امور آبز ان. -سازمان جهاد کشاورزی اساان اصفهان –مأخک 
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 ، كشاورزي فعال تحت پوشش اداره كل تعاونهاي تعاوني مشخصات عمومي شركت -11-5
 )ميليون ريال(                                                 پايان سال    كار و رفاه اجتماعي در            

 سرما ه  شاغالن اعضاء ت داد سال و شهرساان

9331 ....................................................... 391 1391 3313 33311 

9333 ....................................................... 111 3311 1319 11333 

9311 ....................................................... 111 1131 1111 931119 

9313 ....................................................... 111 99333 1139 911339 

9311 ....................................................... 391 91131 3111 933111 

9313 ....................................................... 311 91131 1311 911113 

9311 ....................................................... 311 91911 3311 931311 

1135 ...................................... 573 13715 5153 175353(1) 

 91911 11 999 91 ...........................................بیدگ  و آران

 1133 391 133 13 ................................................... اردساان

 31331 113 111 13 ................................................... اصفهان

 9111 19 911 1 ...................................................... برخوار

 9331 119 911 3 .................................... و میاندشت بو ین

 3133 111 111 11 .......................................... کرون و تیران

 1119 311 1931 91 .................................................... چادگان

 1 1 1 1 .............................................. شهرخمینی

 9311 39 911 91 .................................................... خوانکار

 391 11 19 1 ......................................... خور و بیابانک

 1131 33 13 3 ..................................................... دهاقان

 93311 931 111 19 ......................................................سمیرم

 3911 913 399 11 ................................. شهر و میمهشاهین

 9113 11 111 93 .................................................... شهرضا

 13331 911 111 11 ...................................................... عر دن

 1113 139 331 31 ............................................... عر دونشهر

 1111 13 911 91 ................................................. عالورجان

 11913 131 113 11 ...................................................... کاشان

 19133 111 191 19 .................................................. گلپا گان

 31131 193 191 91 ...................................................... لنجان

 111 13 33 91 ...................................................... مبارکه

 3111 11 911 3 ........................................................ نا ین

 11133 191 1313 11 ................................................... آبادنجف

 13131 331 311 13 ......................................................... نطنز

 ( اعزا ش آمار، به دلی  اضاعه شدن سهم آورده اعضا می باشد.9

 اداره ک  ت اون، کار و رعاه اجاماعی اساان اصفهان. -مأخک



 2331سالنامه آماری استان اصفهان                                                                                    112
 

 

تعاون  سازمان هاي تعاوني كشاورزي فعال تحت پوششمشخصات عمومي شركت-13-5
 ريال()ميليون                                                                      در پايان سال روستايي 

  سرما ه شاغالن اعضاء            ت داد  سال و شهرساان

9331 ..............................................................  11 31131 111 19311 

9333 ..............................................................  11 11133 111 19111 
9311 ..............................................................  913 33113 311 911111 

9313 ..............................................................  913 911111 313 193911 

9311 ..............................................................  911 911133 331 139113 

9313 ..............................................................  931 11911 113 311113 

9311 ..............................................................  911 11113(9) 391 131331 

1135 ...........................................  151 31351 533 311155 

 19391 33 1931 1  ..................................................و بیدگ  آران

 1313 91 3339 91  .......................................................... اردساان

 913313 131 3113 13  .......................................................... صفهانا

 91311 91 9331 99  ............................................................. برخوار

 111 1 9131 3  ........................................... و میاندشتبو ین 

 3111 13 3113 3  ................................................. کرون و تیران

 9193 91 1131 3  ........................................................... چادگان

 3331 91 1393 3  ..................................................... شهرخمینی

 1111 3 3111 1  ........................................................... خوانکار

 111 111 111 111  ............................................. (1)خور و بیابانک

 111 111 111 111  ......................................................... (1)دهاقان

 93911 11 1313 99  .............................................................سمیرم

 31313 11 1111 91  ........................................ شهر و میمهشاهین

 31919 39 3111 3  ........................................................ (1)شهرضا

 1339 1 1991 1  ............................................................. عر دن

 1313 1 3131 3  ...................................................... عر دونشهر

 91111 13 1313 1  ........................................................ عالورجان

 13913 33 3113 3  ............................................................. کاشان

 91111 91 1111 3  ......................................................... گلپا گان

 3111 19 1131 1  ............................................................. لنجان

 91111 13 3113 3  ............................................................. مبارکه

 1131 1 191 3  ............................................................ (1)نا ین

 11193 19 99331 91  .......................................................... آبادنجف

 1133 3 9133 1  ................................................................ نطنز

 ربط اصال، شده است.توسط سازمان ذی( آمار 9

 های نا ین و شهرضا منظور شده است.های خوروبیابانک و دهاقان به ترتیب در آمار شهرساان( آمار شهرساان1
 سازمان ت اون روساا ی اساان اصفهان. -مأخک


