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درصد مساحت   6.57کیلومتر مربع  107019استان اصفهان با مساحتی معادل 
 8کشور را به خود اختصاص داده است تقریباً در مرکز ایران واقع شده و با 

 –چهارمحال و بختیاري  –لرستان  –مرکزي  –قم  –استان سمنان 
فارس و یزد مرز مشترك داشته و در طول  –کهگلویه و بویراحمد 

واقع   43.30تا  27.34و عرض جغرافیایی  38.49تا  32.55جغرافیایی 
 شده است  

 
 127بخش و  50، شهر 107شهرستان ،  24با  1395اصفهان در سال استان 

میلیون نفر را به خود اختصاص داده است که   5/1دهستان جمعیتی معادل 
 .باشنددرصد شهرنشین می  88درصد آن روستانشین و  12

 
از کالن شهرهاي کشور محسوب نفر 2243249شهر اصفهان با جمعیت بیش از 

 می شود

 استانسیماي 



 عنوان  میزان         

 (کیلومتر مربع )مساحت  107019(درصد از مساحت کل کشور 6/57) 

 تعداد شهرستان  24

 تعداد شهر 107

 تعداد بخش 50

 تعداد دهستان 127

 تعداد آبادي داراي سکنه 1699

 (نفر)1395جمعیت روستایی   613073

 (نفر) 1395جمعیت استان  5125850

 استانمشخصات عمومي 
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 آب و هوا

تفاوت ارتفاعات مناطق مختلف استان از سطح دریا موجب :آب و هوا   
در  ( بارندگی، درجه حرارت، رطوبت نسبی و غیره)تنوع آب و هوا 

 .استان گردیده است 
 :و هوا به شرح زیر می باشدسه نوع آب داراي استان به طور کلی 

از  استان آب و هواي بسیار خشك تا خشك گرم، شامل قسمت اعظم  -1
 .     و دشت هاي مرکزي و شمال شرقی استانجمله نواحی پست شرقی 

آب و هواي نیمه مرطوب تا مرطوب سرد، شامل نواحی مرتفع غربی و   -2
 .جنوبی استان

 استانآب و هواي نیمه خشك، شامل نواحی مرتفع مرکزي و شمالی  -3





 مساحت استان به تفكيك نوع كاربري   

نسبت كاربري به كل  

 (درصد)  اراضي استان

 مساحت 

         (هكتارهزار)
 نوع كاربري            

 اراضي كشاورزي         568 5

 اراضي مرتعي            6387 60

 جنگل                  440 4

 بيابان                     3200 30

1     107 
مناطق مسكوني وتاسيسات   

 وسايربناها عمومي

 مجموع 10702 100



 منابع آبی استان    

 

ميزان مصرف  تغييرات

 آب در بخش کشاورزی

 1385سال  1397سال 

 منابع آبی

 ميزان  درصد

سهم بخش 

کشاورزی 

 (درصد)

بخش 

 کشاورزی
 کل استان

سهم بخش 

کشاورزی 

 (درصد)

بخش 

 کشاورزی
 کل استان

 منابع سطحی 1861 1461 78/5 496 161/7 32/6 1299- 88/93-

-44/92 -2494 80/6 3059 3793/8 83/1 5553/4 6686/7 
منابع زیر 
 زمینی

 مجموع 8547/7 7014/4 82/1 4289/8 3220/7 75/1 3794- 54/08-

 (ميليون متر مکعب)



 1385با  1397کشاورزي سال  مقایسه منابع آبی و  وضعیت

 شرح واحد میزان (درصد) میزان

 کاهش مصرف آب میلیون متر مکعب 3794 54

 زیر کشت کاهش سطح هکتار 157483 36

 تولید کاهش میزان تن هزار 355 7





   
 :مقدمه 

در بخش کشاورزي با   1397اصفهان در سال  استان
هزار هکتار اراضی کشاورزي   568داشتن حدود 

 5/7میلیون واحد دامی در مجموع حدود  6و 
میلیون تن تولید محصوالت کشاورزي داشته که  

درصد ازتولیدات کشاورزي  کشور را   5حدود 
 .تشکیل میدهد

 



 رتبه تولید محصوالت کشاورزي استان در کشور  

 رتبه درتوليد  نوع محصول

 1 شیر

 2 کوشت مرغ

 3 عسل

 5 گوشت قرمز

 2 تخم مرغ

 6 جو آبی

 5 پیاز

 3 سیب زمینی

 3 سیب درختی

 3 سبزیجات گلخانه اي



 1397سال  1385سال  وضعيت اراضي

ميزان تغييرسال 

نسبت به  1397

 1385سال 

درصد  

 تغيير

 46- 167501- 196793 364294  زراعت ساالنه 

 14 10018 79500 69482 باغات

 117 157483 291707 134224 آيش

 جمع 

 568000 568000 0 0 

 1385با سال  1397مقایسه اراضی قابل کشاورزي استان درسال 
 )هکتار (



 میزان تولیدات کشاورزي استان

   1397ميزان توليد در سال
 بخش   واحد

 ميزان درصد

 زراعت  هزارتن 3284 56

 باغباني   هزارتن 680 12

 امور دام   هزارتن 1750 32

 مجموع هزارتن 5714 100/0



محصوالت ساالنه استان به تفکيک و توليد  توزیع اراضی زیر کشت 

 (1397سال )محصول 

 ميزان توليد سطح زير کاشت نوع محصول

 درصد (تن)ميزان  درصد (هکتار)ميزان 

 غالت
85265 43/33 294671 8/97 

 انواع حبوبات
6723 3/42 8767 0/27 

 محصوالت جالیزي
8150 4/14 247807 7/55 

 سبزیجات
25978 13/20 1056103 32/16 

 محصوالت علوفه اي
59527 30/25 1488574 45/33 

 نباتات صنعتی
3631 1/85 96633 2/94 

 دانه هاي روغنی
1571 0/80 3533 0/11 

 سایر محصوالت
5948 3/02 87887 2/68 

 جمع

196793 100/00 3283975 100/00 



استان به تفکيک  باغیمحصوالت و توليد  توزیع اراضی زیر کشت 

 (1397سال)محصول 

 ميزان توليد سطح زير کاشت نوع محصول

 درصد درصد

 53 32 ميوه های دانه دار

 4 28 ميوه های خشک

 6 12 ميوه های نيمه گرمسيری

 13 11 ميوه های هسته دار

 14 8 ميوه های دانه ريز

 0 0 ميوه های سردسيری 

 11 9 ساير محصوالت باغبانی

 محموع
100 100 



 توسعه گلخانه ها

توليد محصوالت گلخانه ای در استان اصفهان به روش سنتی  

احداث گلخانه های مدرن با  .سال دارد  60بيش از سابقه ای 

 در استان آغاز شده است 1363پوشش پالستيک از سال 

 کتاره 1846 استان های گلخانه سطح کل جمع

 و سبزی های گلخانه هکتار1671 که ، است

 زینتی گياهان و گل گلخانه هکتار 175 و صيفی

 ها گلخانه صيفی و سبزی توليدات مجموع. است

 .است بوده تن 278618  حدود1397سال در



 1397ميزان توليدات دامی استان در سال 

 درصد (تن)میزان  نوع تولید

 3/9 68900 قرمز گوشت تولید

 11/2 195140 مرغ گوشت تولید

 5/8 102000 مرغ تخم تولید

 78/3 1370598   شیر تولید

 0/2 4014 عسل تولید

 0/5 9353 آبزیان تولید

 100 1750005 دامی تولیدات جمع



 واحد ظرفیت تعداد واحد شرح

 (راس)  145097 843 گاوداري صنعتي شیري 

 (راس)  24183 233 گاوداري صنعتي پرواري 

 (راس)  265400 32220 گاوداري سنتي 

 (راس)  3261653 31135 دام سبکپرورش 

 (قطعه)  10561180 207 مرغداري تخم گذار

 (قطعه)  36589510 1830 مرغداري گوشتي

 (قطعه)  3206900 59 سایر واحدهاي مرغداري

 (قطعه)  1691118 165 واحدهاي سایر ماکیان

 (تن)  1803 756 واحد پرورش ماهي گرم آبي

 (تن)  7550 380 واحد پرورش ماهي سرد آبي

 (قطعهمیلیون ) 53 20 واحد پرورش ماهي در سایر منابع آبي 

 (قطعهمیلیون )  67 788 واحد پرورش ماهي زینتي

 (تن) 4014 751000 کلني زنبور عسل

 تعداد واحدهاي تولید دام و طیور در استان
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 97جمع عملکرد تا پایان سال  واحد نام طرح

 13890 هکتار تجهیز و نوسازي سنتی

 40501 هکتار تجهیز و نوسازي مدرن

 4851 کیلومتر کانال هاي آبیاري عمومی

 141300 هکتار آبیاري تحت فشار

 220 میلیون متر مکعب طرح هاي کوچك تامین آب

 3183 کیلومتر لوله گذاري

 1636 کیلومتر احیاء ومرمت قنوات

 58443 هکتار 4و3شبکه آبیاري 

 36421 هکتار تسطیح لیزري

 وخاكآب طرحهاي 



 (فقره)تعداد نوع فعاليت
ميليارد  )سرمایه ثابت

 (ریال
 (نفر)اشتغال

ظرفيت 

 (هزارتن)اسمی

جذب 

 (هزارتن)موادخام

 217 246 1086 1637 73 صنایع تبدیلي باغي  

 2391 1614 4364 3914 132 صنایع تبدیلي دامي 

 410 258 1445 1538 98 صنایع تبدیلي  زراعي

 4 3 60 44 3 صنایع تبدیلي  شيالتي

 383 332 388 402 26 خوراک دام و طيور

 195 209 598 1530 25 سردخانه

 135 142 382 432 28 کود

 3735 2804 8323 9497 385 جمع كل

وضعیت واحد هاي  صنایع تبدیلی و تکمیلی داراي پروانه بهره برداري سازمان  
 1397گروه تا پایان جهاد کشاورزي  استان اصفهان به تفکیك 



 96و  97مقایسه آمار صادرات محصوالت کشاورزي از مبدا تولید استان اصفهان طی سالهاي

 شرح تعرفه
1397سال  1396سال   درصد تغییرات 

 ارزش وزني
 (میلیون کیلو)

 ارزش دالري
 (میلیون دالر)

 ارزش وزني
 (میلیون کیلو)

 ارزش دالري
 (میلیون دالر)

 ارزش وزني
 (میلیون کیلو)

ارزش 
میلیون  )دالري

 (دالر

 48 3 55/6 24/5 82/4 25/4 حیوانات زنده، محصوالت حیوانی

 205 42 33/7 61/6 103/0 105/5 محصوالت نباتی

 175 66 0/1 0/1 0/3 0/3 چربی ها و روغن هاي حیوانی یا نباتی  

 143 46 33/1 24/2 80/2 44/9 محصوالت صنایع غذایی

محصوالت صنایع شیمیایی یا صنایع وابسته   
 14- 22- 10/3 3/5 8/9 2/9 به آن

 21 4- 1/2 0/3 1/4 0/3 ماشین آالت کشاورزي 

 106 36 134 114 276 179 جمع کل



  

 



 
 منابع محدود موجود نظیر کارا از گیري به سمت روش هاي نوین کشت به منظور استفاده جهت

 ...توسعه کشت هاي گلخانه اي

یکپارچه سازي کشت همراه با مدیریت مدرن و پیشرفته 

اصالح الگوي کشت باتوجه به قابلیت ها و ظرفیت هاي مناطق 

توسعه تشکل هاي تولیدي در بخش کشاورزي و حمایت از تشکل هاي موجود 

  تخصیص تسهیالت بانکها به منظور اجراي طرح هاي یکپارچه سازي، توسعه مکانیزاسیون، توسعه
 ...اجراي سیستم هاي آبیاري تحت فشار و

مهار آب هاي سطحي و تغذیه مصنوعي سفره هاي زیر زمیني. 
توسعه، ترویج و حمایت از اجراي روش هاي بیابان زدایي و پیشگیري از گسترش کویر 

توسعه روش هاي مبارزه بیولوژیک بر علیه آفات و بیماریهاي محصوالت زراعي و باغي 

توسعه صنایع تبدیلي و تکمیلي 

  ویژهسرمایه گذاري به منظور توسعه تولید محصول 

اجراي طرح ساماندهي و اسکان عشایر 

گسترش کمي و کیفي صنعت بیمه کشاورزي 



 
 استانروشهاي احصاء زنجیره هاي ارزش بین سه ـ بررسی 

 
دست راستاي سه استان در وتوانمندیهاي بررسی منابع، ظرفیتها ـ 

 اقتصادمقاومتیسریعتر اهداف جدیدو تحقق یابی به ظرفیتهاي 
 

ـ بررسی وضعیت منابع مشترك بین سه استان و ارائه راهکارهاي الزم  
 جهت بهره برداري پایدار از منابع

پيشنهاد موضوعات قابل طرح در  

 :کارگروه



  

 بررسی روشهاي احصاء زنجیره هاي ارزش
 بین سه استان  



 :مقدمه

 گذشته سالهاي طي کشاورزي بخش رویکرد تغییر به توجه با

 بازار کشاورزي سمت به محور تولید یا و سنتي کشاورزي از

  صنایع و کشاوري بین قوي پیوندهاي و ارتباط ایجاد محور،

  ناپذیر اجتناب خارجي و داخلي بازارهاي همینطور و وابسته

 و هستند ارزش هاي زنجیره همان پیوندها این است،که شده

   .میباشند مشخص وظایف با مختلف هاي حلقه شامل



 :مقدمه

 بین وابسته و پایدار  رابطه ایجاد ارزش هاي زنجیره از هدف

 محصوالت  کننده تامین واحدهاي و کارخانه ها مثل وريآفر واحدهاي

  خوبی به ها پیوند این اگر و است کشاورز و دامدار مثل کشاورزي

  راهی و ندنک می فراهم را پیشین و پسین پیوندهاي ،شوند سازماندهی

  اي شیوه به کوچکتر کنندگان تولید آن در که دنده می ارائه را مهم

  ، گذاران سرمایه براي حال عین در . کنند کشاورزي بتوانند تجاري

  و کمی لحاظ به عرضه از اعتمادي قابل منبع تضمین منظور به فرصتی

 .شود ایجاد کیفی

 



 
با توجه به ضرورت ایجاد زنجیره هاي ارزش طي سالهاي اخیر در زمینه تولید و عرضه  

تعدادي از محصوالت استان زنجیره هایي فعال شده اند که بعضا از موفقیتهاي قابل  
توجهي نیز برخوردار بوده اند ازجمله زنجیره هاي موجود میتوان به موارد ذیل اشاره  

 :نمود

 
  طي و ایجاد  استان دامداران اتحادیه توسط که   خام شیر بخش در ارزش زنجیره ـ

  يکیمیا بنام خشک شیر تولید کارخانه احداث به اقدام پیش سال چند قیمتي بحران
   .نمود وحدت

 
  در و گرفت شکل مرغ تخم تولیدکنندگان همت به که شاکا نام به مرغ تخم زنجیره ـ

  و داشتند کشور مرکز در قیمت کنترل در خوبي بسیار نقش گذشته سال قیمتي بحران
  بنابه است ذکر به الزم).. باشند مي مرغ تخم تبدیلي صنایعپیگیر حاضر حال در

  سطح در اي زنجیره فروشگاههاي ایجاد تدارك در شاکا آمده بعمل هماهنگیهاي
 ( باشد مي وکشور استان

 

 
 

 

 



 

 
  ها گلخانه  توجه قابل توسعه با اي گلخانه محصوالت حوزه در ـ

 و تیران و  دهاقان مانند شهرستانها از بعضي در اخیر سالهاي طي
  از خارج و داخل در زنجیره قالب در تولیدات از بخشي کرون
 .میشود عرضه کشور

 
  دیگر از کاشان گالب صنعتي خوشه بنام گالب محصول زنجیره ـ

 . است بوده موفق سازي زنجیره اقدامات

 



 
  زرین شرکت توسط  که بوقلمون گوشت تولید زنجیره ـ

 .است شده ایجاد پرتیکان  گستر
 

 زعفران مانند دیگر محصوالت از تعدادي زمینه در ـ
 فعالیت رسمي غیر بصورت که گرفته شکل هاي زنجیره
 را استان تولیدات از چنداني سهم زنجیرها این. میکنند
 تولید مشارکت عدم علت به یا و دهند نمي پوشش

 .ندارند موثري فعالیت کنندگان
 

 

 



 بررسی منابع، ظرفیتها وتوانمندیهاي
 سه استان در راستاي  

 دست یابی به ظرفیتهاي جدید   
 و  

 .تحقق سریعتر اهداف اقتصاد مقاومتی
 



 

 

 

درباغ  تامین پایه و پیوندك عاري از ویروس گونه هاي هسته دار و دانه دار   
 مادري با منشا هسته هاي اولیه  

 :هکتار شامل  8باغ مادري دانه دار و هسته دار 
 هکتار 3( = خارجي)سیب، گالبي، دانه دار و هسته دار: پایه . 1        
 هکتار   5( = خارجي)دانه دار و هسته دار : پیوندك. 2        

 
 1398میلیون چشمه پیوندك در سال  2ظرفیت تولید          

 

 تامین نهال گواهی شده

هزار اصله نهال  60تولید  
 1398گواهی شده 



 

                                    1398تعداد پيوندک قابل استحصال از باغ های مادری در سال 

 (چشمه)تعداد  نام رقم   گونه   (چشمه)تعداد  نام رقم   گونه  

 سيب

Starking Delicious 17550 
 گيالس

Lapins 5850 
Golden Delicious clone 

B 
35100 Bing 2730 

Fuji clone naga FU 12 31590 

 هلو

J.H. Hale 143208 

Granny Smith 14560 Springtime 137592 

 گالبی

Spadona DI Salerno 12480 Springbelle 230256 

William 29250 Red Haven 112320 

William Clone Bovey 15795 Springcrest 119808 

Coscia 15600 Dixired 31200 

 آلو

President 30420 
 شليل

Stark Red Gold 177840 
Simka 87750 Independence 148200 
Shiro 35100 

 بادام 

Supernova 226200 
Santa Rosa 39000 Tuono 185900 

Stanley 8060 Ferragnes 70200 

 1987000 جمع 



 



تامین انواع نهال مثمر  هسته دار، دانه دار و نیمه 
 گرمسیري و گردوي پیوندي

 شده  گواهي نهال تولید مرکز اولین ـ
 کشور در دار هسته و دار دانه

 
 پایه تولید  بافتي کشت واحد اولین ـ

 کشور در رویشي هاي
 

  در دار شناسه نهال تولید اول رتبه ـ
 کشور

 
 5 از بیش استان هاي نهالستان در ـ

 بیش که است شده تولید نهال ملیون
 اند شده دار شناسه نهال ملیون 3  از



 تامین  پایه رویشي و نهال گل محمدي از طریق کشت بافت

 
 (  کاشان)شرکت کشت بافتي کیمیا برگ آسیا -1

 تولید انواع پایه هاي رویشي دانه دار و هسته دار و انگور کشت بافتي و گل محمدي
 (اصفهان)شرکت کشت بافتي کارا پژوهش پارس -2

 تولید انواع پایه هاي رویشي دانه دار و هسته دار و انگور کشت بافتي
 

 (اردستان)واحد کشت بافت شرکت فجر اصفهان -3
 تولید انواع پایه هاي رویشي دانه دار و هسته دار گواهي شده





 اصفهاناستان 1398توليد پایه های رویشی در واحدهای کشت بافتی  سال 

 (اصله)تعداد محصول شرکت (اصله)تعداد محصول شرکت

 کارا پژوهش

GF677 

 کيميا برگ آسيا

GF677 

GN GN 

 6گزیال
GISELLA6 

 پيرودوارف
 پيرودوارف

MYROBOLAN29C 
MYROBOLAN29C 

OHF(333) Maxma60 

Maxma60 کریمسون،پرلت، )انگور

(فليم،سوپریول  

 گل محمدی انگور رد گلوب

واحد کشت بافت 

شرکت فجر 

 اصفهان

MYROBOLAN29C 

GF677 

شرکت کشت بافت 

 ربعی
 colt موز

MRS 

sl64 

 جمع



 

 

 

شرکت  21اصفهان با داشتن تعداد استان 
کارگروه تولیدي سازه  12گلخانه ساز فعال و 

نصاب  60و تجهیزات گلخانه اي و بیش از 
گلخانه اولین استان توانمند در خصوص ارائه 
خدمات فنی و مهندسی ساخت و تجهیز 

گلخانه هاي فلزي مدرن در سطح کشور می 
 .باشد
 

دسی فنی و مهنخدمات ارائه 
 ساخت گلخانه

 



 

 

 
خدمات فنی و مهندسی  

 ساخت گلخانه





 
 :راه اندازي کارگو ترمینال فرودگاه اصفهان

 
 2 زیربناي با زمیني در قبل سال سه هوایي بار پایانه این ساز و ساخت کار

  شهید المللي بین فرودگاه در مربع متر 1780 مساحت و مربع متر هزار
 و شد آغاز استان میوه صادرکنندگان و تولید اتحادیه توسط اصفهان بهشتي

 .است  رسیده برداري بهره به حاضر حال در
 زیر سردخانه هاي شامل مربع متر 1010 مساحت به ترمینال این سوله سالن
  .است مترمربعي 500 عمومي انبار و انبار مربع متر 510 صفر، باالي و صفر

 .است شده ساخته مربع متر 770 در نیز ترمینال این اداري ساختمان
 زده تخمین تن 70 هفته طول در پایانه این از بار و کاال صادرات ظرفیت

  تولید زمینه در خوبي ظرفیت از اکنون اصفهان اینکه به توجه با .است شده
 بسیاري کمک پایانه این وجود دارد فرش و گلخانه اي محصوالت صادرات و

 .دارد استان اقتصادي رونق و صادرات تولیدات، در
 
 



 

 

 

توانمندي در زمینه سورت وبسته بندي وصادرات 
 ايمحصوالت گلخانه 

 تعاونی هاي شرکت وجود به توجه با
 استانی اتحادیه و اي گلخانه محصوالت
 واحد چند همچنین و طرف یك از مربوطه
  محصوالت بندي بسته و سورت بزرگ
 آنها ارتباط و صادرات منظور به اي گلخانه

 تکمیل منظور به که بزرگ صادرکنندگان با
 مورد کشاورزي محصوالت ارزش زنجیره
 در که اند گرفته قرار سازمان این حمایت
 تن هزار 20 از بیش ساالنه حاضر حال

  بندي بسته و سورت اي گلخانه محصوالت
 ظرفیت از توان می شود می صادر و

 مند بهره استان این در آمده بوجود
 اندازي راه و وجود با مهم این.گردید
 می تسریع و تسهیل بسیار ترمینال کارگو
 .گردد

 



 

 

 
شرکت هاي دانش بنیان  در زمینه تولید بذور  

 هیبرید محصوالت گلخانه اي

 در بنيان دانش شرکت 2 وجود

  هيبرید بذر تکثير و توليد زمينه

 صيفی و سبزی محصوالت

 تاکنون که استان در ای گلخانه

 موفق مذکور های شرکت از یکی

 بذر رقم 6 تجاری توليد به

 – صبا های نام به خيار هيبرید
 و سها -صنا – سامان – سنام

 و تحقيقات ضمنًا است شده سما

 بذور توليد جهت اصالحی برنامه

 در ای دلمه فلفل و فرنگی گوجه

 .رسيد خواهد نتيجه به آینده سال



 

 

 
 آزمایشگاه هاي تخصصی

 فنی های توصيه ارائه منظور به

  و باغات تغذیه زمينه در بخصوص

 و آفات با مبارزه نيز و ها گلخانه

 آزمایشگاه 10 حداقل وجود بيماریها

 فيزیکی آناليز زمينه در معتبر و مرجع

 باقيمانده و پاتولوژی و شيميایی و

 توليد راستای در سنگين فلزات و سموم

 بسيار پتانسيلهای جمله از محصول

 ارائه امکان که است استان در خوب

 بخصوص و سایراستانها به آنها خدمات

 .است فراهم همجوار استانهای

 



 

 

 

 شرکتهاي خدمات مشاوره اي

 به مهندسی و فنی مشاوره خدمات شرکتهای

 ازجمله استان در شرکت 60 از بيش تعداد

 اجرای بر عالوه که است مهمی پتانسيلهای

 و فنی مشاوره انجام آمادگی عمرانی طرحهای

 های زمينه در مهندسی و فنی خدمات ارائه

 این هستند دارا را کشور سطح در مختلف

 در شده تاسيس شرکتهای اولين جزء که شرکتها

 نقطه به اکنون اند بوده کشور سطح در 80 دهه

 زمينه در چه فنی دانش نظر از که اند رسيده ای

 کشاورزی مسائل سایر زمينه در چه و باغبانی

 را خود خدمات استان نياز تامين بر عالوه قادرند

 کما دهند توسعه همجوار استانهای در بخصوص

 استانهای سایر در آنها از تعداد اکنون هم اینکه

 .هستند فعال کشور

 



 

 

 

 سایر خدمات فنی و مهندسی

 زمينه در متبحر و ماهر انسانی نيروی وجود

 از دیگر یکی کشاورزی مختلف های

 بطوریکه است باغبانی بخش پتانسيلهای

  انسانی نيروی از توجهی قابل بخش ساليانه

  کار فصل از غير فصول در دربخش فعال

 و شده فعاليت مشغول استانها سایر در استان

 روانه و توليد را کيفيتی با متنوع محصوالت

 .نمایند می بازار
  و مهم دانشگاهی مرکز 3 وجود آن بر عالوه

  طبيعی منابع و کشاورزی تحقيقات مرکز یک

  های زمينه در متخصص التحصيالن فارغ و

  نظام سازمان در که باغبانی علوم مختلف

  که عضو هزار 12 حدود با استان مهندسی

  و کاربردی و مهم پژوهشهای انجام توانایی

 زمينه در جمله از مختلف طرحهای اجرای نيز

  قارچهای و دارویی گياهان ها، گلخانه

 .هستند دارا را باغات و خوراکی

 



 

 

 

 تولید قارچ خوراکی

  و ای دگمه خوراکی قارچ تن 12000 حدود ساالنه استان این در

  به آن از نيمی که شودمی توليد کمپوست تن 40000 حدود

 .گرددمی صادر استان از خارج
 بویلر و مرکزی هواساز دستگاهای توليد پيشگامان از استان این

  که است کشور در اتوماسيون سيستم اجرای و ساخت همچنين و

 .دارد را استانها سایر به صادر قابليت

 



 

 

 

 تولید گیاهان دارویی

 محمدی، گل جمله از صنعتی و طبيعی بصورت دارویی گياهان انواع توليد ضمن استان این در

 جمله از محصوالت خرید معتبر شرکتهای دارای ...و دانه سياه بابونه، زیره، زرشک، زعفران،

  و خرید جهت داروئی گياهان تخصصی  بازار  تنها و اولين دارو، آسپيان و دارو گل اسانس، باریج

 .باشدمی دارویی گياهان انواع پاجوش و نشاء قلمه، بذور، عرضه به قادر همچنين و گياهان عرضه
  داشت، کاشت، زمينه در مجرب پژوهشگران با دارویی گياهان تحقيقات بخش استان این در ضمنا

 .باشدمی فعال و موجود داروئی گياهان برداشت و کاشت آالت ماشين ساخت و فرآوری برداشت،

 



 

 

 
بخش تحقیقات گیاهان 

 دارویی 



 مینی تیوبر سیب زمینی

مینی تیوبر سیب زمینی ،غده سیب زمینی است که به صورت آزمایشگاهی و 

یا گلخانه اي تولید و تکثیر شده و براي کاشت در اختیار کشاورزان پیشـرو  

 .قــــــــــــرار مــــــــــــی گیــــــــــــرد

( مینـی تیـوبر   ) جهت تولید هسته اولیه سیب زمینی بذري 1364از سال 

در طی این .ادامه یافت  1385مطالعاتی در کشور آغاز گردید که تا سال 

دو دهه تیم هاي متعددي در دانشگا ه اصـفهان ،موسسـه تحقیقـات بیـو     

تکنولوژي کشاورزي و مراکز تحقیقات همدان و خراسـان رضـوي ،جهـت    

سـرانجام نتـای    .بدست آوردن فناوري تولید مینی تیوبر فعالیت نمودنـد 

حاصله از تحقیقات انجام گرفته توسط موسسات و مراکز مختلف پژوهشی و 

آموزشی در کشور ، تکنولوژي تولید بذر سیب زمینـی عـاري از عوامـل    

بر اسـاس  1385نهایتا در سال . بیماریزا رابه صورت مینی تیوبر ارائه نمود 

مصوبه کمیته عالی سیب زمینی بذري و با توجه به اعالم آمادگی موسسـه  

تحقیقات بیوتکنولوژي کشاورزي ، مبنی بر انتقال دانش فنـی بـه بخـش    

خصوصی ،تولید مینی تیوبر مورد نیاز در داخل کشور ، در قالـب برنامـه   

 .خودکفایی تولید مینی تیوبر سالم قرارگرفت 



 شرکت هاي تولید کننده مینی تیوبر سیب زمینی در استان

 اصفهان استان در ساالنه حاضر حال در
  میني غده ریز عدد میلیون 3-5 حدود

  که شود مي تولید زمیني سیب تیوبر
  مورد غده درصد 90 تا 85 حدود

  پتانسیل این .باشد مي کشور در استفاده
  غده تعداد که دارد وجود استان در

  افزایش میلیون 15 حدود تا تولیدي
 یابد



 شرکت هاي تولید کننده مینی تیوبر در استان

 فعاليت شرکت محل مدیر شرکت نام شرکت
 ظرفيت توليد شرکت

 (عدد)

 5000000 فالورجان عبدالرضا عابدی فرادشت کروچ

 2000000 فالورجان محمد بهبهانی انبوه کشت اصفهان

 3000000 مبارکه غالمرضا ربیعی نوید رویش سپاهان

 1000000 دهاقان یزدخواستی رویان کشت فدک

 2500000 فالورجان محمد عبدالهی پرتیکان بذر

 2000000 فالورجان مجتبی مومنی گل سرسبد ایرانیان



 تولید بذر سیب زمینی در استان

  در زمیني سیب بذر به ساالنه نیاز
  از تن هزار18-20 حدود کشور
  خوري تازه و صنعتي مختلف ارقام

  حاضرحدود حال در که باشد مي
  استان در رقم 22 با آن تن هزار 10

  بذور و تیوبر میني منشاء با اصفهان
  مي تامین کشور خارج از وارداتي

  در ریزي برنامه درصورت و شود
    فواصل رعایت با استان سطح

  ایزوله، شرایط تامین و استاندارد
 سیب بذر نیاز کل تامین امکان
  وجود استان در کشور زمیني
   .داشت خواهد



 

 

 

 فعالیتهاي دامي

 843توجه به اینکه صنعت پرورش گاو شیري در استان توسعه ي چشمگیري داشته وبا وجود بـیش از  با          

هزار تن شیر خام در سال ،حائز رتبه اول درکشور می باشد  370میلیون  1واحد صنعتی وبا تولیدبیش از 

وبا توجه به بیش از چهار دهه فعالیتهاي اصالح نژادي در سطح گله هاي گاو شیري،توانسته به ظرفیتهاي 

 :از اهـم ایـن ظرفیتهـا میتـوان بـه مـوارد ایـل اشـاره نمـود         . یابـد   ژنتیکـی بـاالیی دسـت    

     



 

 

 

 فعالیتهاي دامي

 تلیسه پرورش تخصصی مرکز اولین استان در      

 به عنایت با که وجود کشور سطح در شیري

 ،تولید صنعتی گاوداریهاي زیاد ي توسعه

 به صادرات وقابل بوده مازاد استان در تلیسه

   .میباشد کشور از وخارج استانها سایر

 



 

 

 

 فعالیتهاي دامي

 در جنین مرکزتولید و رویان مرکز وجود      

 جنین شامل ژنی مواد تامین امکان که استان

 ،گوسفند وگوشتی شیري گاو اسپرم ، ،سلول

 توسعه براي ....و وبومی اصیل نژادهاي وبز

  هاي واحد سطح در نژادي اصالح عملیات

 .است شده فراهم آن دامی



 

 

 

 فعالیتهاي دامي

  که است کشور در استانی تنها اصفهان استان     

 تولید میرند می گله برتر گاوهاي ماده وقتی

 برداشت با زیرا .شود نمی قطع آنها نسل

 و رویان مرکز به وانتقال آنها تخمدان

  تولید آن از جنین ویا سلول ، تخمك برداشت

 .یابد می تکثیر آن نسل روش وبااین



 

 

 

 فعالیتهاي دامي

 تن هزار 800 از بیش مازاد وجود      

  فرآورده و خوب کیفیت با خام شیر

  در عرضه قابل که آن لبنی هاي

 .میباشد استان از خارج   بازارهاي

 کسریمقدار  نهاده/علوفه 

 سال/تن

 412500 جو

 740000 ذرت دانه ای

 900000 ذرت علوفه ای

 219000 یونجه

کمبود نهاده خوراك دام در  

استان و امکان جذب مازاد  

 :تولید سایر مناطق شامل



 

 

 

 فعالیتهاي دامي –سایر پتانسیلهاي استان 

 

 اینکه رغم علی :آال قزل ماهی بچه تولید ـ

 ماهیان بچه کننده وارد 1380 سال تا ،استان

  سال در اما. است بوده نیاز مورد آالي قزل

 میلیون (پن  و پنجاه ) 55 از بیش تولید با 96

 واحدتولیدي 25 در آال قزل  ماهی بچه قطعه

 ضمن است توانسته استان شهرستان یازده در

 میزان این سوم دو از بیش خود نیاز تامین

 .نماید ارسال کشور استانهاي سایر به را تولید

  دو از استان در تولیدي آالي قزل ماهیان بچه

 چشم هاي تخم تبدیل و مصنوعی تکثیر :طریق

 .است آمده بدست ماهی بچه به زده

 

 



 

 

 

 فعالیتهاي دامي –سایر پتانسیلهاي استان 

 کماکان اصفهان استان:زینتی ماهیان تولید ـ

 ماهیان تولید اول رتبه که است سال بیست

 خود به کشور استانهاي بین را زینتی

 کل درصد 27 حدود و است داده اختصاص

  می تولید استان این در کشور زینتی ماهیان

 5/65 مجموعا شهرستان سیزده در.گردد

 بر بالغ ) زینتی ماهیان انواع قطعه میلیون

 ارسال کشور سراسر به و تولید (گونه پنجاه

   .است گردیده

 



 

 

 

 صنایع تبدیلي

  
 بودن فعال و استان در غذایی و تبدیلی صنایع صنعتی کارخانجات وجود -

 عالوه سال در تن میلیون 7 ظرفیت با تولیدي واحد (معدن و صنعت و جهادکشاورزي)662
 کشاورزي محصوالت انواع بندي بسته و فرآوري ، استان در تولیدي اولیه مواد مصرف بر

 لبنی، صنایع جمله از مختلف هاي زمینه در همجوار هاي استان مصرف بر مازاد  و تولیدي
 ... و گیاه و میوه از شیره انواع منجمد، و خشك جات میوه و صیفی سبزي، عرقیات، و گالب
 .است نموده پذیر امکان  افزوده ارزش ایجاد و محصوالت ضایعات کاهش راستاي در نیز  را

 

  



 

 

 

 صنایع تبدیلي

  

 

 در تولید زنجیره تکمیل و ایجاد متقاضیان از حمایت - 
 و محصول شده تمام قیمت کاهش نوآوري، راستاي
 ظرفیت بودن باال علیرغم سودآوري افزایش
 توجه با محصوالت از برخی در شده ایجاد فرآوري

 در موفق و  موجود تولید هاي زنجیره تشکیل به
 صنعتی کشتارگاه و اسپادانا رویش کیمیا ) استان
 ( اسپادانا حالل

 

 استانهاي گذاري سرمایه متقاضیان از حمایت -
 و غرب مناطق در غذایی و تبدیلی صنایع در همجوار
 و موجود پتانسیل به توجه با استان جنوب
 و پیاز ) منطقه در تولید میزان بودن مالحظه قابل
 ( درختی سیب ، زمینی سیب



 

 

 

 مکانیزاسیون
  
- کیفیت با و متنوع تولیدات با فعال کشاورزي ادوات و آالت ماشین سازنده واحد 70 از بیش وجود 

 واحد 25 ، باغبانی و زراعت بخش در واحد 32 ) کشاورزي ماشینهاي آزمون مدیریت تائید مورد
 تامین امکان و ( فشار تحت آبیاري تجهیزات بخش در واحد 21 و آبزیان و طیور و دام بخش در

 مناسب فروش از پس خدمات ارائه با همجوار استانهاي نیاز مورد آالت ماشین
 

- بمنظورکاهش کمباین رانندگان و ناظرین آموزش زمینه در استان مجرب کارشناسان وجود 
 کلزا و غالت برداشت ضایعات و ریزش



 

 

 

 مکانیزاسیون

  
- دستگاه 400 از بیش وجود 

 مناطق در بومی کمباین انواع
 رانندگان با استان مختلف
 به اعزام امکان و مجرب

 فصل در همجوار استانهاي
 با کشاورزي محصوالت برداشت
 برداشت زمان اینکه به عنایت
 چهار در و قبل خوزستان در

 پیك از بعد بختیاري و محال
 .باشد می استان برداشت

 



 

 

 

 مکانیزاسیون

  

 

- با کشاورزي مکانیزه خدمات ارائه واحد 50 از بیش وجود  
 در مکانیزاسیون خدمات ارائه جهت باال توانمندي و قابلیت
 همچین برداشت و داشت ،کاشت، خاکورزي مختلف مراحل
 درخواست صورت در کشاورزي اراضی لیزري تسطیح
   مقصد استانهاي

 

- هاي لوله آزمون انجام زمینه در معتبر شرکت 3 وجود  
 ادوات و فشار تحت آبیاري سیستمهاي اتصاالت ، اتیلن پلی

 مرکز به انعکاس و آزمون گزارش تهیه راستاي در کشاورزي
 برخورداري امکان بمنظور کشاورزي مکانیزاسیون توسعه

 بانکی تسهیالت از متقاضیان
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 سازمان جهاد کشاورزي استان اصفهان

 

 و منابع طبيعی استان اصفهانو آموزش کشاورزی  مرکز  تحقيقات 



 مشتركبررسی وضعیت منابع   
 سه استانبین   

 و ارائه راهکارهاي الزم جهت   
 برداري پایدار از منابعبهره 



 1398مهر ماه  

سازمان جهاد کشاورزي  
 استان اصفهان


