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  مقدمه
، توسط اداره آمار عمومی وقـت ، بـا روش نمونـه گیـري      1339در سطح ملی براي اولین بار در سال  آمارگیري کشاورزي

،  1352شـر شـد ، در سـال    آن منت 1351و 1350پس از انجام چند آمار گیري نمونه اي که نتایج سال هـاي  . انجام شد 
در این سرشماري از طریق مراجعه به . اولین سرشماري کشاورزي روستایی ، توسط مرکز آمار ایران به مرحله اجرا در آمد 

در این طـرح ، فعالیـت هـاي کشـاورزي     .تمامی نقاط روستایی کشور ، اطالعات مورد نظر در سطح آبادي جمع آوري شد 
بر اساس . ایري که در هیچ یک از نقاط روستایی کشور محل مسکونی نداشتند ، منظور نشد نقاط شهري و خانوارهاي عش

 1356و  1354،  1353چارچوب آماري حاصل از سرشماري مذکور ، طرح آمارگیري کشاورزي روسـتایی در سـال هـاي    
  .شر شد توسط مرکز آمار ایران اجرا و نتایج آن منت 1366و  1361و نیز در سال هاي  1359لغایت 

، جهاد سازندگی ضمن اجراي طرح تهیه شناسنامه روستایی ، اطالعاتی مشابه اطالعـات حاصـل از اجـراي     1360در سال 
، اولین سرشـماري عمـومی کشـاورزي     1367درسال . مرکز آمار ایران ، گرد آوري کرد  1352سرشماري کشاورزي سال 

        در ایـن سرشـماري ، تمـامی   . یی کشـور بـه مرحلـه اجـرا در آمـد      توسط مرکز آمار ایران ، در سطح نقاط شهري و روستا
بهره برداریهاي کشاورزي مربوط به اشخاص حقیقی ، از طریق مراجعه به خانوارهاي ساکن نقاط روستایی و شـهري و نیـز   

محـل انجـام   خانوارهاي غیر ساکن و بهره برداري هاي مربوط به اشخاص حقوقی ، از طریـق شناسـایی تمـام مکـان هـاي      
با استفاده از چارچوب این سرشـماري ، اولـین طـرح آمـارگیري     .فعالیت هاي کشاورزي آن ها مورد آمار گیري قرار گرفت 

لیت زراعت بهره برداري هاي در این طرح ، فقط فعا. ، توسط مرکز آمار ایران انجام شد  1371نمونه اي کشاورزي در سال 
براي سال ... عات مربوط به تولید ، ارزش تولیدات و هزینه محصوالت عمده زراعی و ، تحت پوشش قرار گرفت و اطالزراعی
  .جمع آوري شد  1370

در ایـن سرشـماري   . ، دومین سرشماري عمومی کشاورزي کشور توسط مرکز آمار ایران بـه اجـرا در آمـد     1372در سال 
قابـل توجـه نبـوده ، مـورد      1367در زمان سرشماري  آن برخی از شهر ها یا حوزه هاي شهري که تعداد خانوار بهره بردار

   درصـد تعـداد خانوارهـاي   7/1سهم این بخش از جامعه ، طبق محاسبات انجام شـده ،معـادل   . سرشماري قرار نگرفته است
درصد تعداد دام هاي کشور درسال 3/1درصد مساحت باغ و قلمستان و2/3درصداراضی زراعی زیر کشت ، 5/2بهره بردار ، 

  .بوده است 1367
، سومین سرشماري عمومی کشاورزي کشور توسط مرکز آمـار ایـران وبـا مشـارکت وزارت جهادکشـاورزي       1382درسال 

شهر تحت عنـوان  108دراین سرشماري ، براي شناسایی بهره برداران کشاورزي ، تمام نقاط کشور به استثناي . اجراگردید
با استفاده از اطالعـات   1381ان کشاورزي شهرهاي منتخب ،درسال فهرست بردار. شهرهاي منتخب ، فهرست برداري شد

 "سرشماري بهره برداران کشاورزي شهرهاي منتخـب  " موجود در وزارت جهاد کشاورزي و تحقیقات ملی ، درقالب طرح 
  .تهیه شد

رشـماري عمـومی   الزم به ذکر است ،باتوجه به تغییرات ایجاد شده در تقسیمات کشوري ، اطالعات جـداول مربـوط بـه س   
بر پایه آخرین محدوده استان ها وبراساس اطالعات حاصل از نتایج تفضیلی ایـن طـرح بازسـازي شـده و      1382کشاورزي 
  .الزم در مرکز آمار ایران صورت گرفته است محاسبات 

ریهاي کشور ، طرح آمارگیري از دامدا 1382با استفاده از چارچوب آماري سرشماري عمومی کشاورزي سال  1384درسال 
  .توسط مرکز آمار ایران و با مشارکت معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزي براي اولین بار اجرا گردید

براي اولین بار ، آمار گاوداریهاي صنعتی توسط مرکز آمار ایران گردآوري شد که در ایـن طـرح از فهرسـت     1369در سال 
بـه صـورت    1373طرح مذکور ، در سال . استفاده گردید 1367زي گاوداریهاي صنعتی منتج از سرشماري عمومی کشاور

توسط وزارت جهاد کشـاورزي   1383توسط مرکز آمار ایران ، ودر سال  1386و 1379،  1375سرشماري و در سال هاي 
  .به صورت نمونه اي انجام و نتایج آن ارائه شده است 

گردآوري  1375تا سال  1347از سال . رت دارایی انتشار می یافت به وسیله دفتر آمار وزا 1346تا سال   آمار کشتار دام ،
      ، توسـط مرکـز آمـار ایـران از طریـق مکاتبـه بـا شـهرداري هـا و براسـاس گـزارش هـاي ماهانـه              و انتشار آمار کشتار دام
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ر از طریـق  ، جمـع آوري اطالعـات مـذکو    1376از سـال  . شهرداري هایی که داراي کشتارگاه هستند ، انجام شده اسـت  
  .سازمان دامپزشکی کشور و شهرداري ها صورت می گیردکشتارگاهها و با همکاري 

اجرانموده است  1365و  1364طرح هاي آمار گیري از موسسات مرغداري را براي اولین بار ، مرکز آمار ایران در سال هاي 
فعالیت هاي پرورش مرغ تخمگـذار و پولـت ،    در سال هاي اخیر با توجه تنوع فعالیت درصنعت مرغداري ، براي هر یک از

مرغ مادر و جوجه کشی ، اقدام به اجراي سرشماري کرده و براي فعالیت پرورش مـرغ گوشـتی ، آمـارگیري نمونـه اي بـه      
  .عمل آورده است 

  تعـاونی   تهايو شـرک   شـیالت   ،  دام و طیور  ،  جنگلداري  ،  آمارهایی در زمینه زراعت و باغداري شامل این فصل       
  .می با شد 

مرکز آ مار ایران و آمارهاي ارائـه شـده    1382در تهیه و تنظیم این فصل از نتایج سرشماري عمومی کشاورزي سال        
سیستان و  حمایتی کشاورزي استان  شرکت سهامی خدمات  ، استان سیستان وبلوچستان  سازمان جهاد کشاورزي توسط

، اداره کـل شـیالت اسـتان     بع طبیعی استان سیستان و بلوچستان ، اداره کـل شـیالت سیسـتان   بلوچستان ، اداره کل منا
  .استان سیستان وبلوچستان استفاده شده است ، کار و رفاه اجتماعی اداره کل تعاون ، سازمان تعاون روستایی و ) چابهار(

  تعاریف و مفاهیم به کار رفته در این فصل 
  خانوار

  .جمعیت  – 2ه تعاریف و مفاهیم فصل رجوع کنید ب      
  بهره برداري کشاورزي

بـرداري   -کشاورزي است که بهرهیک واحد تولیدي  ، دارد مدیریت واحدي قرار تحت  که تمامی فعالیتهاي کشاورزی       
 رکت توسـط یـک شـ   یـا  )  اشخاص حقیقـی  ( یا چند خانوار یک   توسط اعضاي  این مدیریت . نامیده می شود  کشاورزي

 ، اگر فعالیتهـاي  1382در سرشماري عمومی کشاورزي  . ، اعمال می شود ) اشخاص حقوقی (عمومی   مؤسسه یا  رسمی
هر مجموعه واقع در محدوده ي یک آبادي یـا   ، شود  شهر انجام  چند آبادي یا محدوده يتولیدي کشاورزي در واحد یک

ح مذکور ، بهره برداریهایی سرشماري شده است که الاقـل یکـی از   طردر. کشاورزي تلقی می شود یک بهره برداري شهر ،
  :فعالیتهاي آن ،در حد نصاب هاي تعیین شده ي زیر قرار گرفته باشد

  زراعت 
  . متر مربع زمین زراعی دارند 400بهره برداري هایی که در روز آمارگیري حداقل       

  باغداري
  . متر مربع باغ و قلمستان دارند200ي حداقل بهره برداري هایی که در روز آمارگیر       

  پرورش دام بزرگ
 365کـه در  )گاو و گوساله ، گاومیش و بچه گاومیش و شتر و بچه شـتر  (برداري هاي پرورش دهنده دام بزرگ  بهره       

  .روز گذشته داراي حداقل یک رأس دام بزرگ بوده اند
  پرورش دام کوچک 

روز گذشته داراي   365که در طول  ) گوسفند و بره و بز و بزغاله (  دام کوچک  ش دهنده يپرور بهره برداري هاي        
  .حداقل دو رأس دام کوچک بوده اند

  پرورش ماکیان به روش سنتی
ماکیـان آن    انواع جوجه و سایر   بهره برداري هاي پرورش دهنده ي ماکیان به روش سنتی که تعداد مرغ ، خروس ،       

  .قطعه است 10آمارگیري ، حداقل در روز 
  تولید گلخانه اي 

  .    بهره برداري هایی که طی سال زراعی مورد نظر ، داراي تولید گلخانه اي در هر وسعتی بوده است       
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  پرورش کرم ابریشم و زنبور عسل
وسـعتی   هـر    بـه   زنبور عسل یشم یا روز گذشته داراي فعالیت پرورش کرم ابر 365بهره برداري هایی که در طول        

  .بوده است
  بهره بردار کشاورزي

و   بهـره بـرداري کشـاورزي    امـور   مـدیریت   ،   دیگران  شخصی حقیقی یا حقوقی است که به تنهایی یا با مشارکت       
  .اًدر سود و زیان سهیم استمسئولیت فنی و اقتصادي آن را بر عهده داشته و مستقیم

  
   کشاورزي بردار بهره خانوار
  .باشد  »بهره بردار کشاورزي  «خانواري است که حد اقل یکی از اعضاي آن        

  اراضی زراعی 
و آیـش    زیرکشـت  از  ماعـ  )کشت و کـار نباتـات سـاالنه   (عت کشاورزي است که به فعالیت زرا هاي از زمین بخشی        

  .اختصاص یافته است 
  بی اراضی زراعی آ

محل ، آن را به نـام کشـت آبـی     شود و عرف مت از اراضی زراعی است که زراعت انجام شده در آن آبیاري میآن قس       
  .شناسند  می

  اراضی زراعی دیم 
براي رشـد    نیاز  مورد  و آب  شود  نمی  آبیاري  در آن شده  نجام  ا زراعت  که  است  ضی زراعی  از ارا  قسمت آن       

  .آسمانی تأمین می شود  گیاه از طریق نزوالت
  )کاشت ( سطح زیرکشت 

قبـل از    یـا   و لسا نهما در  ،  نظر در سال آمارگیري مورد  محصول   ر تولید منظو  به  زمینی است که  حت مسا       
  .آن ، زیرکشت رفته باشد

  آیش
نشـده    نظر کشت  زراعی مورد سال آبی یا دیم که داخل در تناوب کشت قرار دارد ولی در آن قسمت ازاراضی زراعی      

  .شود آبی یا آیش دیم محسوب می مورد آیش   برداشت نخواهد شد ، برحسب و محصولی از آن است 
  باغ و قلمستان

  .آن بخش از اراضی کشاورزي است که در زمان سرشماري زیر کشت بناتات دائمی مثمر بوده است       
  باغ

. انجـام شـده اسـت   ) کاشت مجتمع (ر آن کشت وکار درختان مثمر به صورت مجتمع زمینی است در فضاي باز که د      
  بدیهی است حیاط منزل ، حاشیه مزارع و غیره که گاهی اوقات این نوع درختان در آنها به تعداد کم یا به صورت پراکنده 

  .نوان باغ منظور می شود خزانه و نهالستان این نوع محصوالت نیز تحت ع. کاشته می شود ، باغ محسوب نمی شود 
  سال زراعی

   .منظور از سال زراعی ، اول مهرماه هر سال لغایت پایان شهریور ماه سال بعد است       
  محصوالت ساالنه

بـین    از  ساقه آنهـا  یا   بوته  ، محصول  از برداشت   پس  و  علفی دارند  که معموالً ساقهشود  اطالق می نباتاتی  به       
بـاقی    بعد در زمین  سال  ي برا  ) یرآن پیاز و نظا  ،  ریشه (   زمینی گیاه زیر ي   ها   قسمت  ،  ي در موارد  و  رود می
  .مانند گندم ، چغندر قند ، سبزیجات و زعفران  .ند ما  می
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  محصوالت دایمی 
از گیاه در زمین  قسمتی یا  تمام  ، محصول  شت پس از بردا  و  دارند بی قه چو هستند که غالبا تنه یا سانی  ها گیا      

  هلو ،   ،  مانند مرکبات   هاي مثمر  نواع درختان و درختچه ا.دهد بعد محصول می  هاي  در سال مجدداً   ماند و باقی می
  .شوند  محصوالت دایمی محسوب می ،انگور و بوته چاي و درختان غیرمثمر مانند تبریزي

  مدرن شبکه هاي آبیاري و زهکشی
  200تـا   60به مجموعه اي از تأسیسات آبیاري ، انتقال آب و آبرسانی به مزارع و قطعات زراعی بـا مسـاحت حـدود            

چنین شبکه اي ، آب مورد نیـاز  . هکتار که مجهز به تجهیزات کنترل، توزیع،تحویل و اندازه گیري آب باشد،اطالق می شود
  .درصد تضمین، تأمین می کند 80حداقل را در شرایط نرمال هیدرولوژیکی با 

  تولید
بـرداري ، مرغـداري و    بهره(واحد تولیدي در تولید  فرآیند  نی مشخص ، طی وره زما محصـولی است که در د  مقدار       

هـاي آمـاري مرکـز آمـار ایـران ، آن مقـدار        در طـرح . شود و آماده عرضه براي فروش و مصرف است  حاصل می) گاوداري
 ، جـزو تولیـد    مصـرفی واحـد تولیـدي برسـد      به خـود   ، یا  که جنبه رایگان داشته یا دستمزد بابت آن جنسی باشدتولید

شـود ،   در مورد محصوالت کشاورزي ، تولید هر محصول به حالت متعارف آن که از مزرعه برداشت مـی .  شود می محسوب 
اع لوبیا ، وزن دانه خشک ، در مورد یونجـه ، اسـپرس و شـبدر ،    در مورد بـرنج ، وزن شلتوك ، در مورد انو.مورد نظر است 

بدون پوست سبز ولی با پوست خشک و در مورد تبریـزي ،    وزن علوفه خشک ، در مورد گردو ، بادام و پسته وزن محصول
  .شود  حسب اصله، تولید محسوب می برسپیدار و غیره قطع درخت 

  گاوداري صنعتی 
روش  ،   نگهـداري نظـر محـل و نحـوه      از  ورش دام پـر   لیت  ، فعا  ست که در آن ورزي ا کشا ي یک واحد تولید       
  .گیرد  و موازین نوین و ویژه انجام می  اصول رعایت  با  و  طبق برنامه ،  بهداشت دام  و  تغذیه

  مرغ گوشتی
  .داده می شود  ن پرورشر استفاده ازگــــوشت آکه به منظوشود مرغ و خروس اطالق می ه نوعی ب       

  گذار مرغ تخم
سـه مـاهگی پولـت     سـن ها را در  مرغ این قبیل. پرورش داده می شود  تخم مرغ خوراکی   مرغی است که براي تولید      

  .گویند  می) گذار نیمچه تخم(
  لنبـه 

  .بدون پوست آهکی است   هاي تولید شده  منظور ، تخم مرغ      
  مرغ مادر

  تولیـد   بـراي   مـادر گوشـتی   مـرغ .  شـود  مـی   اسـتفاده   جوجـه   براي تولید  آندار  نطفه   تخم  از که  تمرغی اس      
  .شود  گذار پرورش داده می هاي مرغ تخم  جوجه تولید  براي  مـادر تخمی و مرغ  گـوشتی خروس هاي مـرغ و جوجه

  گذارو گوشتی  روزه ، مرغ تخم تولید جوجه یک
هاي  یـــا گوشتی به جوجه دار از نژادهاي مرغ تخمی که در فرآیند آن ، بسته به مورد ،  تخم مرغ نطفهفعالیتی است       

  .شود  گذار یا گوشتی تبدیل می روزه مرغ تخم روزه مرغ و خروس اجداد و مادر و نیز به جوجه یک یک
  شاغالن 

  و حقوق مزد  بدون  قت ، خواه با مزد و حقوق و یا و تمام کلیه کارکنانی که در داخل یا خارج کارگاه  به صورت       
  .شوند  کنند ، شاغل محسوب می که براي کارگاه کار می) فعال و کارکنان فامیلی بدون مزد  مالکان و شرکاي  ( 

  جبران خدمات مزد و حقوق بگیران
  .گیران استبه مزد و حقوق ب...)پول ، کاالو (عبارت از مزد و حقوق و سایر پرداختی ها       
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  مزد و حقوق
  .منظور،مجموع پرداختی هاي کارگاه به صورت پول و یا کاال به مزد و حقوق بگیران است      

  ...)پول،کاال و(سایر پرداختی ها
بدي آب و   حق اوالد،حق عائله مندي،حق مأموریت ، این پرداختی ها شامل پاداش ،اضافه کار،هزینه ي ایاب و ذهاب،      
  .است... هم کارفرمااز بیمه هاي اجتماعی،خواربار،بلیط اتوبوس و س هوا،

  )ارزش تغییرات اموال سرمایه اي(سرمایه گذاري 
مجموع ارزش خرید یا تحصیل و هزینـه ي تعمیـرات اساسـی امـوال     (تغییرات ایجاد شده در ارزش اموال سرمایه اي       

  .طی دوره ي زمانی معین را سرمایه گذاري گویند)ه اي سرمایه اي منهاي ارزش فروش یا انتقال اموال سرمای
  اموال سرمایه اي 

   تمامی ماشین آالت،وسایل،ابزارو تجهیزاتی هستند که براي انجام فعالیتهاي تولیدي یا ایجاد خـدمت بـه کـار گرفتـه          
  تجهیزات نیرو،ابزار و وسـایل کـار   ماشین آالت تولید و. می شوندو عمر مفید اقتصادي آنها معموالً از یک سال بیشتر است

  .با دوام ، لوازم و تجهیزات اداري ، وسایل نقلیه و ساختمان ، نمونه هایی از اموال سرمایه اي به شمار می آیند
  شرکت تعاونی

 هـاي   درصـد از سـرمایه شـرکت     51قل  حدا عضو که تمام یا   7شخاص حقیقی با حداقل  شرکتی است متشکل از ا      
 نیهاي تعاو  ي شرکت قل اعضا حدا قبل از تعیین  شود که   یادآور می. نفر تشکیل شده است  7نی با اعضاي کمتر از تعاو

    ،  نیبخـش تعـاو    در قـانون   موجـود   مقـررات   و طبق مین گردد  اعضا تأ  بعضی از آن به وسیله  مزبور ،  قانون  براساس
  .باشد   به ثبت رسیده

  مـرتع
  و با توجه  اي خودرو باشد علوفه   عم از کوه ، دامنه و زمین مسطح که در فصل چرا ، داراي پوششی از نباتاتزمینی است ا

اي خودرو باشند مشمول تعریف مرتـع   اراضی آیش ولو آن که داراي پوشش علوفه. به سابقه چرا ، عرفاً مرتع شناخته شود 
  .نیستند 

  تنسیق
  .عرفی هر دامدار یا دامداران در یک مرتع است  تخمین دقیق مساحت و محدوده      

  آبشخور
  .شود  نها فقط براي شرب دام استفاده می عمقی هستند که آز آب آ هاي کم  چاه       

  چاه مالداري 
هـا   هگــــــونه چــــا   کننـد کـه از ایـن    حفر مـی   یی ها  ها چاه  منه کوه ، در دا ها   نیاز دام  مورد آب   براي تأمین       

  .شود  همانند آرتزین و همچون چشمه ، آب جاري می
  شی  لچ پا ما 
رطوبت خـاك    و  حرارت  حفظ درجه ،  خاك   از حرکت  جلوگیري  به منظور  یی است که ها مقصود ایجاد پوشش       

  .رود  به کار می
  بادشکن

  .کنند  ابر جریان باد ایجاد میهاي روان در بر موانع مصنوعی است که براي جلوگیري از حرکت شن      
  حفاظت و قرق

حسـاس بـه   و یـا    یـش زیـاد   فرسـا   ي هـاي دارا   ه طق و محدود منا  حت مسا  عالم و ا  نتخاب از ا   ست عبارت ا      
  .فرسایش 
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  اراضی آبخیزها
شود ، اراضـی آبخیـز    می نه منتهیهاي روان ناشی از بارندگی ، از آن به رودخا کلیه نقاطی از حوزه رودخانه را که آب      

  .نامند  رودخانه می
  آبخیزداري

  .شود  می  ي نامیده گیرد ، آبخیزدار حوزه آبخیز انجام می  هایی که براي احیاء و اصالح  کلیه فعالیت       
  
  

  گزیده اطالعات
تحت عنوان بهره برداري واحد تولیدي کشاورزي ،  169757، تعداد  1382اساس نتایج سرشماري عمومی کشاورزي بر 

، پرورش دام ، اعت ، باغداري، تولید گلخانه ايکشاورزي در سطح استان شناسایی شده است که حداقل به یکی از فعالیت هاي زر
اکثریت مطلق این بهره برداریها توسط اشخاص حقیقی یا .پرورش ماکیان به روش سنتی و پرورش زنبور عسل مشغول بوده اند

شرکت (تحت اداره اشخاص حقوقی ) درصد 06/0(بهره برداري کشاورزي  106و دامداران اداره می شوند و تنها  همان کشاورزان
تحت ) درصد 34(بهره برداري  57800ازبین بهره برداري هاي کشاورزي ، تعداد .قرار داشته است ) رسمی و موسسات عمومی 

  .زیر نظر بهره برداران بی سوادبوده است) درصد66(اداره بهره برداران باسواد و بقیه بهري برداري ها 
هکتار شامل اراضی زیر کشت محصوالت  245328،  1382طبق نتایج این سرشماري ،مساحت اراضی کشاورزي استان در مهر 

و هکتار و باغ  113841هکتار ، آیش  102738مساحت زیر کشت محصوالت ساالنه ، . ساالنه ، آیش و باغ و قلمستان بوده است 
  .هکتار بوده است  225104همچنین مساحت اراضی کشاورزي آبی استان .هکتار گزارش شده است  28749قلمستان 

  :طبق نتایج این سرشماري به شرح زیر است  1381-82سطح کاشت و مقدار تولید محصوالت عمده کشاورزي طی سال زراعی 
 583کیلوگرم و گندم دیم  1856ملکرد در هکتار گندم آبی تن و ع 51342، مقدار تولید  هکتار 27828 سطح کاشت :گندم 

  کیلو گرم
  کیلو گرم 810کیلوگرم و جو دیم  1339تن و عملکرد در هکتار جوآبی  14662، مقدار تولید  هکتار 10980 سطح کاشت : جو

  تن  3139تن ، پرتقال  6557تن ، انار  51022 خرما  :مقدار تولید محصوالت باغی 
وسعت مراتع در استان هکتار برآورد شده است در سال مذکور  1272362،  1390اي جنگلی استان در سال مساحت عرصه ه

در .درصد آن جزو مراتع خوب و بقیه در رده مراتع متوسط و فقیر محسوب شده است2هکتار بوده است که فقط  10565103
تن به آبهاي داخلی استان و  7731که از این مقدار تن انواع آبزیان صید و تولید شده است  167132به میزان  1390سال 

  .تن مربوط به آبهاي جنوب استان بوده است  159400
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     1382: ستان بر حسب نوع بهره بردار و شهر بهره برداران کشاورزي-4- 1

  جمع  شهرستان
خانوار معمولی 

  ساکن
بهره 

  بردارغیرساکن
خانوارمعمولی 

  غیرساکن
/ شرکت رسمی 

  وسسه عمومیم

  ...........کل استان
  

169675  150426  14743  4400  106  

  25  648  1002  16244  17919  ...................ایرانشهر
  3  70  435  19470  19978  .......................چابهار
  9  810  1436  11736  13991  ........................خاش
  13  281  5693  32683  38670  ..........................زابل

  33  258  814  11492  12597  .....................زاهدان
  11  1997  2096  17223  21327  .....................سراوان
  3  306  616  19682  20607  ........................سرباز

  9  30  2651  21896  24586  ....................نیکشهر
  1382ایج تفصیلی سرشماري کشاورزي سال نت  - اما ر ایران مرکز:خذمأ
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  1382: بهره برداریهاي کشاورزي بر حسب نوع بهره بردار و شهرستان  -2-4

  شهرستان
  بهره بردار غیر ساکن  خانوار معمولی ساکن  جمع 

  بی زمینکل  بی زمینکل  بی زمین  کل
  ...................................استانکل 

  
169757  87374  150508  82543  14743  421  

  58  1002  8342  16254  9048  17929  .............................................ایرانشهر  
  4  435  14728  19490  14802  19998  ..................................................چابهار 
  120  1436  7254  11746  8184  14001  ...................................................خاش 
  95  5693  14375  32699  14757  38686  ......................................................زابل 

  79  814  8471  11479  8811  12584  .................................................زاهدان 
  33  2096  8476  17231  10506  21335  .................................................سراوان 
  16  616  11082  19703  11404  20628  ...................................................سرباز 

  16  2651  9816  21906  9863  24596  ..............................................نیکشهر 
          

  شهرستان
  رسمی یا موسسه عمومیشرکت   خانوار معمولی غیر ساکن

  بی زمینکل  بی زمینکل
  ...................................کل استان

  
4400  4400  106  10  

  0  25  648  648  ...............................................ایرانشهر 
  0  3  70  70  ..................................................چابهار 
  0  9  810  810  ...................................................خاش 
  6  13  281  281  .....................................................زابل 

  3  33  258  258  .................................................زاهدان 
  0  11  1997  1997  .................................................سراوان 
  0  3  306  306  ....................................................سرباز 

  1  9  30  30  ...............................................نیکشهر 
  1382نتایج تفصیلی سرشماري کشاورزي سال -  مرکز آمار ایران: مأخذ 
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  1382: ورزي بر حسب نوع فعالیت و شهرستان هره برداریهاي کشاب- 3-4

  پرورش طیور  تولید گلخانه  باغداري  زراعت  شهرستان

  ...................................کل استان
  

69627  51407  173  83597  

  7065  22  7603  6707  ..............................................ایرانشهر 
  10649  0  3638  4097  .................................................چابهار 
  8355  35  3748  5006  ..................................................خاش 
  25001  89  450  23867  ....................................................زابل 

  6894  9  2812  3265  ...............................................زاهدان 
  9911  6  11073  7215  ...............................................سراوان 
  8164  1  7638  5520  .................................................سرباز 

  7558  11  14445  13951  .............................................نیکشهر 
  

  1382نتایج تفصیلی سرشماري کشاورزي سال  -.مرکز آمار ایران   -مأخذ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

پرورش دام   پرورش دام بزرگ  زنبور عسلپرورش   شهرستان
  پرورش کرم ابریشم  کوچک

  .................................کل استان
  

34  33445  134235  0  

  0  14663  4574  7  ...........................................ایرانشهر 
  0  18630  6796  1  ..............................................چابهار 
  0  11767  1790  2  ...............................................خاش 
  0  22883  8125  5  ..................................................زابل 

  0  10376  2091  4  ..............................................زاهدان 
  0  17123  2798  4  ..............................................سراوان 
  0  19093  3575  0  ................................................سرباز 

  0  19701  3696  11  .............................................نیکشهر 
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  1382: سن بهره بردار مدرك تحصیلی وران کشاورزي بر حسب سواد وبهره بردا- 4-4

گروه سنی بهره 
  بی سوادان  جمع  بردار

  باسوادان بر حسب مدرك تحصیلی

ابتدایی و غیر 
  رسمی

راهنمایی و 
  متوسطه

فوق دیپلم و 
  باالتر کشاورزي

فوق دیپلم و 
باالتر غیر 
  کشاورزي

  ...............جمع
  

169651  111851  34216  21297  939  1348  

  0  0  22  55  26  103  ...ساله 15کمتر از 
  4  13  749  704  703  2173  .........سال 19-15
  51  61  3178  3254  3711  10255  .........سال 24-20
  151  159  4517  5430  7393  17650  .........سال 29-25
  256  182  3495  5296  9258  18487  .........سال 34-30
  276  160  3072  4851  10398  18757  .........سال 39-35
  217  134  2470  3958  12787  19566  .........سال 44-40
  185  106  1773  3791  12411  18266  .........سال 49-45
  102  56  998  2514  12680  16350  .........سال 54-50
  56  25  461  1448  8686  10676  .........سال 59-55
  23  32  337  1540  16467  18399  .........سال 60- 64
  14  7  126  664  7470  8281  .........سال 65- 69
  7  3  65  399  5894  6368  .........سال 74-70

  3  0  17  145  1605  1770  .........سال 79-75
  4  1  17  167  2364  2553  ....سال و بیشتر 80

  1382نتایج تفصیلی سرشماري کشاورزي سال  -مرکز آمار ایران   -مأخذ 
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  1382: بهره بردار و شهرستان  ومدرك تحصیلی بهره برداران کشاورزي بر حسب وضع سواد-5-4

  بی سوادان  جمع  شهرستان

  باسوادان بر حسب مدرك تحصیلی

ابتدایی و غیر 
  رسمی

راهنمایی و 
  متوسطه

فوق دیپلم و 
باالتر 

  کشاورزي

فوق دیپلم و 
باالتر غیر 
  کشاورزي

  ...............کل استان
  

169651  111851  34216  21297  939  1348  

  88  89  2326  2842  12560  17905  .........................ایرانشهر
  37  34  1496  3337  15091  19995  ............................چابهار
  112  48  1769  2842  9221  13992  .............................خاش
  643  476  6120  8095  23339  38673  ...............................زابل

  84  30  1365  3345  7727  12551  ..........................زاهدان
  180  109  2563  4635  13837  21324  ..........................سراوان
  43  49  2362  4819  13353  20626  .............................سرباز

  162  104  3297  4302  16723  24588  .........................نیکشهر
  1382نتایج تفصیلی سرشماري کشاورزي سال  - مرکز آمار ایران   -مأخذ 
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                         )هکتار (           1382: مساحت اراضی کشاورزي بهره برداریهاي با زمین بر حسب وسعت  -4- 6

  وسعت اراضی کشاورزي
  کشت محصوالت ساالنه زیر  کل

  مساحت  تعداد بهره برداري  مساحت  تعداد بهره برداري

  ......................................جمع کل
  

82383 245328  45286  102738  

  2956  13395  8852 38408  ............ر جمع کمتر از یک هکتا
  159  3774  758 15439  ...............................هکتار 1/0کمتر از 

  212  2219  811 6343  ..................هکتار 2/0تا کمتر از  1/0
  966  4093  2941 9804  ..................هکتار 5/0تا کمتر از  2/0
  1619  3310  4342 6822  ......................هکتار 1تا کمتر از  5/0

  35574  22123  73497 31946  .........ر هکتا 5تا کمتر از  1جمع 
  5410  6223  12270 10603  ..........................هکتار 2تا کمتر از  1
  11158  7464  21788 10489  ..........................هکتار 3تا کمتر از  2
  6837  3390  13865 4516  .........................هکتار 4تا کمتر از  3
  12170  5046  25573 6338  .........................هکتار 5تا کمتر از  4

  33626  7982  79209 9874  ......ر هکتا 20تا کمتر از  5جمع 
  14358  4335  30287 5340  ....................هکتار 5/7تا کمتر از  5
  5825  1424  14174 1737  ..................هکتار 10تا کمتر از  5/7

  8852  1603  22736 2046  ....................هکتار 15تا کمتر از  10
  4592  620  12012 751  ...................هکتار 20تا کمتر از  15

  18330  1433  48370 1730  ....هکتا ر 50تا کمتر از  20جمع 
  5749  607  15877 757  ...................هکتار 25تا کمتر از  20
  6432  495  17220 592  ...................هکتار 35تا کمتر از  25
  6149  331  15272 381  ....................هکتار 50تا کمتر از  35

  12252  353  35401 425  ..............هکتار و بیشتر 50جمع 
  8261  290  21562 351  ..................هکتار 100تا کمتر از  50

  2294  46  6379 56  ...............هکتار 200تا کمتر از  100
  1255  13  3470 14  ..............هکتار 500کمتر از تا  200
  112  2  1467 2  ...........هکتار 1000تا کمتر از  500

  330  2  2524 2  .........هکتار 2000تا کمتر از  1000
  0  0  0 0  ........................هکتار و بیشتر2000  
  
  
  

  



                                  کشاورزي، جنگلداري ،شیالت-4                                        1390 -سالنامه آماري استان سیستان و بلوچستان  
  
  

٢٠٣ 
 

                 )هکتار  (       ) دنباله ( 1382: وسعت ن بر حسب مساحت اراضی کشاورزي بهره برداري هاي با زمی - 4- 6

  وسعت اراضی کشاورزي
  باغ و قلمستان  آیش

  مساحت  تعداد بهره برداري  مساحت  تعداد بهره برداري

  ........................................جمع کل
  

47402  113841  24688  28749  

  2213  15300  3682  19338   ..................ر  هکتا1جمع کمتر از 
  260  6487  339  7263  ................................هکتار 1/0کمتر از 

  270  2739  329  3264  ...................هکتار 2/0تا کمتر از  1/0
  763  3663  1213  5125  ....................هکتار 5/0تا کمتر از  2/0
  921  2412  1802  3687    ..........................هکتار 1تا کمتر از 5/0

  5899  5965  32023  18941  ..........ر  هکتا 5تا کمتر از  1جمع 
  1974  2813  4887  5402         ............................هکتار 2تا کمتر از  1
  1714  1604  8916  5971  ............................هکتار 3تا کمتر از  2
  1216  886  5813  2942          ............................هکتار 4تا کمتر از  3
  995  662  12408  4626          ............................هکتار 5تا کمتر از  4

  7891  2452  37692  7385  ...........ر هکتا 20تا کمتر از  5جمع 
  2447  1184  13483  3867        ........................هکتار 5/7تا کمتر از  5
  1207  384  7143  1372      .....................هکتار 10تا کمتر از  5/7

  2921  630  10962  1527       .......................هکتار 15تا کمتر از  10
  1316  254  6104  620       .......................هکتار 20تا کمتر از  15

  6821  780  23218  1378  ....ر هکتا 50تا کمتر از  20جمع 
  2354  302  7774  579       .......................هکتار 25تا کمتر از  20
  2764  294  8025  472       .......................هکتار 35تا کمتر از  25
  1704  184  7419  327      .......................هکتار 50تا کمتر از  35

  5924  191  17225  361      ................هکتار و بیشتر 50جمع 
  2347  154  10954  298     .....................هکتار 100تا کمتر از 50

  1023  28  3063  48    .................هکتار 200تا کمتر از  100
  455  6  1760  12    .................هکتار 500تا کمتر از  200
  274  1  1081  2  ..............هکتار 1000تا کمتر از  500
  1826  2  368  1  ..............هکتار2000تا کمتر از   1000

  0  0  0  0  .............................هکتار و بیشتر2000
  1382نتایج تفصیلی سرشماري کشاورزي سال  - مرکز آمار ایران   -مأخذ 

  



  1390-امه آماري استان سیستان و بلوچستانسا لن                                                کشاورزي، جنگلداري ،شیالت-4
  

٢٠٤ 
  

  )هکتار(      1382:کشاورزي بهره برداري هاي با زمین بر حسب شهرستان مساحت اراضی  -7-4

  شهرستان
  زیر کشت محصوالت ساالنه  کل

  مساحت  تعداد بهره برداري  مساحت  تعداد بهره برداري

  ...............کل استان
  

82383  245328 45286  102738    

  21017  5881 37525  8882  ........................ایرانشهر
  4662  1770 20721  5196  ............................چابهار
  14391  4349 37767  5817  .............................خاش
  42493  19783 92252  23929  ................................زابل

  11765  2725 29873  3773  ...........................زاهدان
  3766  5345 8320  10829  ...........................سراوان
  3401  1641 10744  9224  .............................سرباز

  1244  3794 8126  14733  .........................نیکشهر
  

  شهرستان
  باغ و قلمستان  آیش

  مساحت  تعداد بهره برداري  مساحت  تعداد بهره برداري

  ................کل استان
  

47402  113841  24688  28749    

  4449  3516  12059  2994  .........................ایرانشهر
  4607  1586  11452  3282  ............................چابهار
  9474  2326  13902  3731  ..............................خاش
  291  399  49468  14203  ................................زابل

  4647  2222  13461  2040  ...........................زاهدان
  2046  5510  2508  4050  ...........................سراوان
  2518  5978  4825  4669  .............................سرباز

  716  3151  6167  12433  ..........................نیکشهر
  1382نتایج تفصیلی سرشماري کشاورزي سال  - مرکز آمار ایران  -مأخذ 

  
  
  
  
  
  
  
  



                                  کشاورزي، جنگلداري ،شیالت-4                                        1390 -سالنامه آماري استان سیستان و بلوچستان  
  
  

٢٠٥ 
 

                 ) هکتار( 1382: سب شهرستان آبی بر ح با زمین مساحت اراضی کشاورزي بهره برداري هاي-8-4

  شهرستان
  زیر کشت محصوالت ساالنه  کل

مساحت  تعداد بهره برداري
  

مساحت  تعداد بهره برداري
  ......................................کل استان  

  
77012  225104 43714  99283  

  21017  5881 37525  8882  ...................................................ایرانشهر 
  1619  439 7133  1575  ......................................................چابهار 
  14267  4342 33277  5559  .......................................................خاش 
  42493  19783 92252  23929  ..........................................................زابل 

  11759  2722 29866  3770  ....................................................زاهدان 
  3542  5171 7916  10431  .....................................................سراوان 
  3348  1599 9520  8320  ........................................................سرباز 

  1239  3780 7614  14547  ....................................................نیکشهر 
            

  شهرستان
  باغ و قلمستان  آیش

مساحت  اريتعداد بهره برد
  

مساحت  تعداد بهره برداري
  ......................................کل استان  

  
42945  101689  23974  24131  

  4449  3516  12059  2994  ...................................................ایرانشهر 
  4284  1321  1230  267  ......................................................چابهار 
  5267  2067  13743  3726  ........................................................خاش 
  291  399  49468  14203  ..........................................................زابل 

  4647  2222  13460  2040  .....................................................زاهدان 
  1963  5321  2411  3866  .....................................................سراوان 
  2518  5978  3653  3603  ........................................................سرباز 

  711  3150  5664  12247  ....................................................نیکشهر 
  1382نتایج تفصیلی سرشماري کشاورزي سال  -مرکز آمار ایران   -مأخذ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  1390-امه آماري استان سیستان و بلوچستانسا لن                                                کشاورزي، جنگلداري ،شیالت-4
  

٢٠٦ 
  

                    )هکتار (            1382: مساحت اراضی کشاورزي بهره برداري هاي با زمین دیم بر حسب شهرستان  -9-4

  شهرستان
  زیر کشت محصوالت ساالنه  کل

مساحت  تعداد بهره برداري
  

مساحت  بهره برداري تعداد
  ................................کل استان  

  
6420  20225  1572  3455  

  0  0  ...........................................ایرانشهر 
13588  

0  0  
  3043  1331  3899  ...............................................چابهار 
  124  7  4490  290  ................................................خاش 
  0  0  0  0  ..................................................زابل 

  6  3  7  4  .............................................زاهدان 
  224  174  403  611  .............................................سراوان 
  53  42  1224  1357  ................................................سرباز 

  5  14  513  259  ............................................نیکشهر 
            

  شهرستان
  باغ و قلمستان  آیش

مساحت  تعداد بهره برداري
  

مساحت  تعداد بهره برداري
  ................................کل استان  

  
4457  12152  765  4618  

  0  0  0  0  ............................................ایرانشهر 
  323  294  10222  3015  ...............................................چابهار 
  4207  278  159  5  .................................................خاش 
  0  0  0  0  ...................................................زابل 

  0  0  1  1  ..............................................زاهدان 
  83  190  97  184  .............................................سراوان 
    1  1172  1066  ................................................سرباز 

    2  503  186  ............................................نیکشهر 
  1382نتایج تفصیلی سرشماري کشاورزي سال  -  مرکز آمار ایران  -مأخذ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  



                                  کشاورزي، جنگلداري ،شیالت-4                                        1390 -سالنامه آماري استان سیستان و بلوچستان  
  
  

٢٠٧ 
 

 محصوالت سـاالنه ي بهـره بـرداري هـاي       مقدارتولید و سطح کاشت ،تعداد بهره برداري-10-4
  )تن  –هکتار (                                              1382 :رفضاي باز برحسب نام محصولد شاورزيک

  
  نام محصول

  دیم  آبی  کل
تعداد 
بهره 
  برداري

سطح 
  کاشت

  مقدار
  تولید

تعداد 
بهره 
  برداري

سطح 
  کاشت

مقدار 
  تولید

تعداد 
بهره 
  برداري

سطح 
  کاشت

مقدار 
  تولید

  ............................................گندم
  ................................................جو

  ............)................شلتوك(برنج
  ..............................ذرت دانه اي
  ..................................چغندر قند

  ............).......................وش(پنبه
  ...................................)1(زعفران 

  ............)کدانه خش(انواع لوبیا 
  .........).دانه خشک(انواع نخود 

  ...........................................عدس
  ...........)..........دانه خشک(باقال 
  .............................................ماش
  ...............................................کلزا

  ......................افتابگردان روغنی
  ........................................هندوانه

  .............................................خیار
 خربزه وطالبی وگرمک

  .....................................ودستنبو
  .........)خشک(یونجه واسپرس 

  ............)...............خشک(شبدر 
  .......وعلوقه ايذرت خوشه اي 

  ...............................سیب زمینی
  ...............................................پیاز

  ...............................گوجه فرنگی
  ............)..................خشک(سیر 

   هویج وترب وشلغم

15133  27828  51342  
10840   10980  14662  

2401  659  2042  
4314  8228  8496  

17  6  34  
14  9  4  
7  1  0  

56  17   19  
17  5  3  

349  106  23  
4101  665  960  
2231  2363  321  

37  103  87  
61  50  62  

18445  19074  34593  
387    214            2326  

  

14954  27585  51201  
10786  10901  14597  
2401  659  2042  
4163  8027  8265  

17  6  34  
13  9  4  
7  1   0  

56  17   19  
14  2  1  

347  105  23  
4100  665  960  
1833  1740  107  

34  100  87  
61  50  62  

18431  19036  34559  
387  214  2326  

  

224  242  141  
64  79  64  
0  0  0  

164  201  231  
0  0  0  
1      
0  0  0  
0  0  0  
3  3  2  
2      
1      

398  623  215  
3  3  //  
0  0  0  

15  39  34  
0  0  0  
  

14652  11981  10454  
13249  16736  93609  

556   189       1868  
8819    8696  36673     

176    163  1631  
4330  3298  45278  
1767  842  12108  
187  22  83  

  

14638  11959  10381  
13242  16733  93599  

555  179  1865  
7538  6408  20315  
175  163  1631  

4325  3296  45269  
1766  842  12108  
186  22  83  

  

15  22  73  
9  3  10  
1      

1282  2288  16358  
1      
5  1  8  
1      
1      
  

  0  0  0  755  87  234  755  87  234  .................وچغندر لبویی
          

  
  
  
  
  
  



  1390-امه آماري استان سیستان و بلوچستانسا لن                                                کشاورزي، جنگلداري ،شیالت-4
  

٢٠٨ 
  

سطح کاشت و مقدار تولید محصـوالت سـاالنه ي بهـره بـرداري هـاي       ،تعداد بهره برداري-10-4
  ) تن –هکتار (                                )دنبا له (  1382:محصول رفضاي باز برحسب نامکشاورزي د
  

  محصول نام
  دیم  آبی  کل

تعداد 
بهره 
  برداري

سطح 
  کاشت

  مقدار 
  تولید

تعداد 
بهره 
  برداري

سطح 
  کاشت

مقدار 
  تولید

تعداد 
بهره 
  برداري

سطح 
  کاشت

مقدار 
  تولید

  ........... )2( سایر سبزیجا ت
  ...................................توتون
  ..................................تنباکو
  ........ن ساالنه زینتیگیاها
  .....................................ارزن
  .....................................زیره
  ........................................حنا

  ..............آفتابگردان آجیلی
  ........................یونجه بذري
  .......................گشنیز بذري

2330  865  7286  
6  1  //  

860  304  459  
7  1  -  

24  24  49  
38  25  12  

1794  2044  4306  
50  35  37  
1      
2      

2329  860  7251  
6  1  //  

859  304  459  
7  1  -  

24  24  49  
38  25  12  

1794  2044  4306  
50  35  37  
1      
2      

1      
0  0  0  
1      
0  0    -  
0  0  0  
0  0  0  
0  0  0  
0  0  0  
0  0  0  
0  0  0  

  .لید زعفران  کیلو گرم است واحد تو - 1
 ،) برگی (گشنیز   ،جعفري  ،اسفناج  ،کرفس  ،انواع کلم  ،کاهو ،لوبیا سبز  ،نخود فرنگی  ،انواع کدو  ،شامل با دنجان  - 2

 ،شوید  ،تربچه  ،فلفل  ،بامیه  ،پیاز چه  ،سیر سبز  ،مار چوبه  ،مرزه ،شنبلیله ،ترخون  ،نعناع ،ریحان  ،تره فرنگی   ،شاهی
  .می باشد ... آرتیشو و  ،آندیو 

  1382نتایج تفصیلی سرشماري کشاورزي سال  - مرکز آمار ایران: خذمأ



                                  کشاورزي، جنگلداري ،شیالت-4                                        1390 -سالنامه آماري استان سیستان و بلوچستان  
  
  

٢٠٩ 
 

  1382:مقدار تولید و عملکرد در هکتار گند م در فضا ي باز بر حسب شهر ستان  ،سطح کاشت -11-4
  

  شهرستان
  )رم کیلو گ(عملکرد در هکتار   )تن (مقدار تولید   )هکتار (سطح کاشت 

  دیم  آبی  کل  دیم  آبی  کل  دیم  آبی  کل
  .....نکل استا 

  
27828  27585  242  51342  51201  141  1844  1856  582  

  .................ایرانشهر
  ...................چابهار 
  ......................خاش
  ........................زابل

  ...................زاهدان
  ...................سراوان
  .....................سرباز

  ................نیکشهر

11962  
39  

6125  
3559  
4081  
1738  
242  
80  

11962  
33  

6071  
3559  
4081  
1585  
219  
76  

0  
6  

55  
0  
0  

154  
23  
5  

26916  
10  

10024  
2252  
8642  
2932  
328  
237  

26916  
3  

10007  
2252  
8642  
2845  
304  
231  

0  
7  
16  
0  
0  
87  
24  
6  

2250  
256  
1636  
632  

2117  
1686  
1355  
2962  

2250  
90  

1648  
632  

2117  
1794  
1388  
3039  

0  
1166  
290  
0  
0  

564  
1043  
1200  

  1382نتایج تفصیلی سرشماري کشاورزي سال  - مرکز آمار ایران:خذ مأ
       
  1382:مقدار تولید و عملکرد در هکتار جودر فضا ي باز بر حسب شهر ستان ،سطح کاشت -12-4

  
  شهرستان

  )کیلو گرم (عملکرد در هکتار   )تن (مقدار تولید   )هکتار (کاشت سطح 
  دیم  آبی  کل  دیم  آبی  کل  دیم  آبی  کل

  ........کل استا ن
  

  .....................ایرانشهر
  ......................چابهار 
  .........................خاش
  ...........................زابل

10980  10901  79 14662  14597  64  1335  1339  810  
  

2449  
63  

2874  
1910  

2449  
48  

2853  
1910  

0  
16  
21  
0  

3652  
62  

3606  
961  

3652  
31  

3606  
961  

0  
31  
//  
0  

1491  
984  
1254  
503  

1491  
645  
1263  
503  

0  
1937  

0  
0  

    5477  5476    1831  1832    2989  2991  ......................زاهدان
  .....................سراوان
  ........................سرباز

  ....................نیکشهر

560  
88  
45  

521  
87  
45  

39 
2 
0 

635  
130  
138  

607  
126  
138  

28 
4  
0 

1133  
1477  
3066  

1165  
1448  
3066  

717  
2000  

0  
  1382نتایج تفصیلی سرشماري کشاورزي سال  - مرکز آمار ایران:خذ مأ

  



  1390-امه آماري استان سیستان و بلوچستانسا لن                                                کشاورزي، جنگلداري ،شیالت-4
  

٢١٠ 
  

  در فضا ي باز بر حسب )شلتوك (لکرد در هکتاربرنج مقدار تولید و عم ،سطح کاشت-13-4
  1382:شهر ستان

  
  شهرستان

  )کیلو گرم (عملکرد در هکتار   )تن (مقدار تولید   )هکتار (سطح کاشت 
  دیم  آبی  کل  دیم  آبی  کل  دیم  آبی  کل

   ........کل استا ن
  

  .................ایرانشهر
  ...................چابهار 
  .....................خاش
  ........................زابل

  ....................زاهدان
  ...................سراوان
  ......................سرباز

  ..................نیکشهر

659  659  0  2042  2042  0  3098  3098  0  
  

72  
3  

130  
0  
0  
25  
86  

343  

72  
3  

130  
0  
0  
25  
86  

343  

0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  

210  
8  

236  
0  
0  
87  
254  
1247  

210  
8  

236  
0  
0  
87  
254  
1247  

0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  

2916  
2666  
1815  

0  
0  

3480  
2953  
3635  

2916  
2666  
1815  

0  
0  

3480  
2953  
3635  

0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  

  1382نتایج تفصیلی سرشماري کشاورزي سال  - مرکز آمار ایران:خذ مأ
  



                                  کشاورزي، جنگلداري ،شیالت-4                                        1390 -سالنامه آماري استان سیستان و بلوچستان  
  
  

٢١١ 
 

در  ئمیار تولید محصوالت دامقدتعداد درخت و ،سطح کاشت ساده تعداد بهره برداري،-14-4
  )                         تن –هزار اصله –هکتار (                                                       1382:باز بر حسب نام محصول فضاي 

  
  

  نام محصول

  )تک محصولی (کاشت مجتمع ساده    کل
  تعداد

  بهره برداري
مقدار 
  تولید

  تعداد
  ريبهره بردا

  سطح
  کاشت

  مقدار  تعداد درخت
  نهال  بارور  تولید

  103  3  5  18  48  528  1944  ...............................................سیب 
          2  51  286  .............................................گالبی 

          1  23  56  ...................................................به 

          1  15  77  .............................گیالس و آلبالو 

  ............................زرد آلو و قیسی 
  ....................هلو وشلیل وشفتا لو 

  ............................انواع آلو وگوجه 
  ......................................انجیر آبی 
  ......................................انجیر دیم 

  ............................................پرتقال 
  .............................................نارنگی 

  ...................................لیمو شیرین 
   ...)شامل لیمو عمانی(لیمو ترش 

  ..................................پ فروت گری
  ........................... )1(سایر مرکبات 

  ..................................................موز 
  .............................................زیتون 

  ...................................................انار 
  ...............................................خرما 

  .......................................بادام آبی 
  ..............................................گردو 
  ..............................................پسته 

  ....................................... انگور آبی
  .......................................انگور دیم 

  ...................................نگی توت فر

2134  
515  
657  
3777  

4  
6393  
2008  
2763  
5968  
379  
707  
1685  
369  
9191  
45873  
387  
523  
1452  
4219  

2  
65  

2188  
132  
438  
785  

//  
3139  
627  

1095  
3484  

66  
141  

50842  
27  

6557  
51022  

65  
118  
3210  
2388  
  
6  

272  
5  
24  
87  
0  

245  
13  
28  
248  
0  
3  

1079  
46  

1025  
11928  

8  
12  

1136  
560  
0  
1  

166 
2 
24 
42 
0 
77 
13 
117 
740 
0 
4 

3339 
107 
542 

13326 
85 
9 

4511 
432 
0 
 

75 
1 
11 
20 
0 
17 
2 
1 
37 
0 
// 

2219 
27 
315 
1438 

2 
4 

1062 
233 
0 
- 

19 
// 
3 
9 
0 
8 
1 
21 
128 
0 
1 

1201 
58 
103 
884 
81 
5 

1866 
58 
0 
- 

1091 
8 

182 
247 
0 

502 
62 
46 

824 
0 
1 

50270 
10 

3907 
21159 

6 
25 

3132 
1247 

0 
 

              



  1390-امه آماري استان سیستان و بلوچستانسا لن                                                کشاورزي، جنگلداري ،شیالت-4
  

٢١٢ 
  

در  ئمیتعداد بهره برداري ، سطح کاشت ساده ، تعداد درخت و مقدار تولید محصوالت دا-14-4
  )                        تن –هزار اصله –هکتار (            )                        دنباله (1382: بر حسب نام محصول  فصاي باز

  
  نام محصول

  اکندهکاشت پر  )چند محصولی (کاشت مجتمع مخلوط 
  تعداد
بهره 
  برداري

مقدار   تعداد درخت
  تولید

  تعداد
بهره   

  برداري

  مقدار  تعداد درخت
  نهال  بارور  نها ل  بارور   تولید

  ..............................................سیب 
  ............................................گالبی 

  ...................................................به 
  ...........................گیالس و آلبالو 
  ..........................زرد آلو و قیسی 

  ..................هلو وشلیل وشفتا لو 
  ...........................انواع آلو وگوجه 

  ......................................انجیر آبی 

1492  
248  
50  
65  

1547  
457  
578  
2529  

28  
3  
1  
2  
69  
11  
15  
34  

6  
1  
//  
1  
14  
3  
3  
7  

389  
43  
23  
14  

1051  
120  
251  
440  

405  
36  
5  
12  
327  
56  
56  

1166  

3  
//  
//  
//  
3  
//  
//  
8  

1  
//  
//  
//  
2  
//  
//  
2  

36  
2  
1  
1  
46  
5  
6  
97  

        2        2  .....................................انجیر دیم 
  ...........................................پرتقال 
  ...........................................نارنگی 

  .................................لیمو شیرین 
  )شامل لیمو عمانی (لیمو ترش 

  .................................گریپ فروت 
  .......................... )1(سایر مرکبات 

  .................................................موز 
  ............................................زیتون 

  ..................................................انار 
  ..............................................خرما 

  .......................................بادام آبی 
  ..............................................و گرد

  ..............................................پسته 
  ......................................انگور آبی 

5011  
1833  
2394  
4475  
306  
626  
514  
193  
5399  
5425  
294  
445  
211  
2592  

97  
19  
26  
52  
2  
3  
42  
1  

132  
285  

6  
6  
7  
75 

17  
4  
4  
33  
//  
1  
19  
16  
25  
60  
2  
4  
4  
17 

2426  
553  
980  
1556  
53  
107  
551  
11  

2028  
5852  
54  
90  
67  
895 

1167  
163  
346  

1259  
73  
80  
96  
134  
2802  
30227  

88  
74  
112  
1079  

10  
//  
2  
20  
//  
//  
1  
//  

43  
2045  

1  
//  
1  
15 

3  
//  
1  
12  
//  
//  
1  
64  
12  
401  
1  
//  

12  
6 

211  
12  
69  

1105  
13  
32  
21  
6  

622  
24011  

4  
3  
11  
246 

        1        1  ......................................انگور دیم 
  2  -  -  18  4  -  -  46  ..................................توت فرنگی 

                                                                                                                                 



                                  کشاورزي، جنگلداري ،شیالت-4                                        1390 -سالنامه آماري استان سیستان و بلوچستان  
  
  

٢١٣ 
 

قدار تولید محصوالت دایمی در تعداد درخت وم ،سطح کاشت ساده ،تعداد بهره برداري -14-4
)                         تن –هزار اصله –هکتار (                               )دنباله (   1382 :ي باز بر حسب نام محصول فضا

  
  نام محصول

  )تک محصولی (کاشت مجتمع ساده    کل
  تعداد

  بهره برداري
مقدار 
  تولید

  تعداد
  بهره برداري

  سطح
  کاشت

  مقدار  تعداد درخت
  نهال  بارور  تولید

  14  //  1  5  20  423  1982  ...............انواع توت وشاه توت 
    -  -    1  1  170  ............................گل محمدي 
  4  18  10  23  12  24  1908  ................. )3) (2(انواع تبریزي 

    -  -    2  //  13  ......... )3(خزانه درختان مثمر 

    -  -    2  1  22   )3( خزانه درختان غیر مثمر  

  -  -  -    2  -  25  .............گیاهان دایمی زینتی 
  0  0  0  0  0  21  53  ......................................خرمالو 

  0  0  0  0  0  1  10  ..................................شاه بلوط 
          1  22  232  .......................................سنجد 

    0  0  -  -  0  1  ........................................سماق 
    -  -    1  0  6  .......................................زرشک 

    0  0  0  0  0  1  .................................زغال اخته 
          1  2  6  ..........................................عناب 

  117  9  3  64  78  868  2054  .............................................انبه 
  0  0  0  0  0  2  33  ....) .......خربزه درختی (پاپایا 
  72  2  3  25  19  147  839  ...........................................کنار 

  0  0  0  0  0  1  3  .........................................ازگیل 
                                                                                                                                 



  1390-امه آماري استان سیستان و بلوچستانسا لن                                                کشاورزي، جنگلداري ،شیالت-4
  

٢١٤ 
  

اد درخت و مقدار تولید محصوالت دایمی در تعد ،سطح کاشت ساده  ،تعداد بهره برداري -14-4
  ) تن–هزار اصله –هکتار (                                       )دنباله ( 1382:بر حسب نام محصول فصاي باز 
  

  نام محصول
  کاشت پراکنده  )چند محصولی (کاشت مجتمع مخلوط 

  تعداد
  بهره برداري

مقدار   تعداد درخت
  تولید

  تعداد
 بهره 
  اريدبر

  مقدار  تعداد درخت
  نهال  بارور  نها ل  بارور   تولید

  58  2  6  681  351  2  22  1289  ..............انواع توت وشاه توت 
  //  -  -  15  1  -  -  155  .............................حمدي مگل 

  12  85  205  961  9  12  72  939  .................. )3) (2(انواع تبریزي 
    -  -  1  //  -  -  10  .......... )3(ن مثمر خزانه درختا

  //  -  -  9  //  -  -  11  )3( خزانه درختان غیر مثمر  
  -  -  -  2  -  -  -  22  ............هان دایمی زینتی گیا

  4  1  //  8  17  //  1  46  ......................................خرمالو 
  0  0  0  0  1  //  //  10  ..................................شاه بلوط 

  10  1  1  147  11  //  2  85  ........................................سنجد 
    0  -  -  0  -  -  1  .........................................سماق 
  0  -  -  0  0  -  -  5  .......................................زرشک 

        0  0  0  0  1  ................................ه زغال اخت
        2  2  0  //  3  .........................................عناب 

  55  2  2  358  695  6  17  1628  .............................................انبه 
  //  1  //  6  2  1  //  27  ) ...........خربزه درختی (ایا پاپ

  22  1  1  365  54  2  3  457  ............................................کنار 
        2        1  .........................................ازگیل 

  ...بکرایی و  ،با لنگ  ،دارابی ،نارنج  -1
  ....، ا شن و تبریزي، سپیدار، کبوده، شا لک، پده-2
  .مثمر،هزار اصله است  واحد تولیدمحصوالت تبریزي ، خزانه درختان مثمر و خزانه درختان غیر-3

  1382نتایج تفصیلی سرشماري کشاورزي سال  -مرکز آمار ایران :مأخذ 
  
  



                                  کشاورزي، جنگلداري ،شیالت-4                                        1390 -سالنامه آماري استان سیستان و بلوچستان  
  
  

٢١٥ 
 

اي باز بر حسب در فض ئمیتعداد بهره برداري و مقدار تولید برخی از محصوالت دا-15-4
  )تن  (                                                                                                            1382:شهرستان 

  
  شهرستان

  پرتقال  انار  خرما

 تعداد 
  بهره برداري

 مقدار 
 تولید

 تعداد 
 بهره برداري

 مقدار
 تولید

 تعداد 
  بهره برداري

 مقدار
  تولید

  ....................کل استان
  

45873  51022  9191  6557  6393  3139  

  729  606  132  433  13178  7570  ............................ایرانشهر 
  21  39  2  18  4918  3064  ...............................چا بهار 
  27  85  3280  1695  7339  1813  .................................خاش 
  //  5  24  160  2  42  ....................................زابل 

  0  4  1963  1571  1910  583  .............................زا هدان 
  129  703  554  2009  8543  10975  ...............................سراوان 

  856  2439  198  1874  5411  7480  ..................................ز سربا
  1378  2512  405  1432  9721  14346  ..............................نیکشهر 

  1382نتایج تفصیلی سرشماري کشاورزي سال  -   مرکز آمار ایران-خذمأ
  
  

                                  )هکتار (             1382: مساحت گلخانه در بهره برداریهاي کشاورزي بر حسب شهرستان -16-4

  مساحت گلخانه  تعداد بهره برداري  شهرستان

  ..............................................کل استان
  

173  42  

  11  22  .............................................................ایرانشهر 
  0  0  ................................................................چابهار 
  16  35  .................................................................خاش 
  11  89  ....................................................................زابل 

  2  9  ...............................................................زاهدان 
  1  6  ...............................................................سراوان 
    1  ..................................................................سرباز 

  1  11  ..............................................................نیکشهر 
  1382نتایج تفصیلی سرشماري کشاورزي سال  - مرکز آمار ایران   -مأخذ 

  
  
  
  



  1390-امه آماري استان سیستان و بلوچستانسا لن                                                کشاورزي، جنگلداري ،شیالت-4
  

٢١٦ 
  

حل مختلف متوسط هزینه تولید محصوالت کشاورزي دریک هکتار به تفکیک زمین و مرا - 17-4
                                      )ریال  ده(                                                                کاشت ، داشت و برداشت در سال زراعی 

  
  محصول

89-1388 )1(  

  برداشت  داشت  کاشت  زمین  جمع

  153340  86333  85271  155289  4802330  .............................گندم آبی 
  180238  86786  66094  177927  511045  .................................جو آبی 

  167339  211679  102397  191024  672439  ........................اي  ذرت دانه
  661796  136301  184134  255766  1237997  .......................هندوانه آبی 

  0  0  0  0  0  ......................زمینی  سیب
  421033  299334  257259  286623  1264249  ......................گوجه فرنگی 

  355554  215278  207622  215883  994337  ........................................پیاز 
  

  
  محصول

90 -1389  

  برداشت  داشت  کاشت  زمین  جمع

  194277  146837  117893  193276  652283  .............................گندم آبی 
  250101  178531  94887  244416  767935  .................................جو آبی 

  257675  242849  63101  244081  807706  ........................اي  ذرت دانه
  661887  177923  221142  335026  1395978  .......................هندوانه آبی 
  0  0  0  0  0  ......................سیب زمینی 
  387993  466203  129028  391197  1374421  ......................گوجه فرنگی 

  170118  179001  233648  236558  819325  .......................................پیاز 
.سیستان و بلوچستان سازمان جهادکشاورزي استان -مأخذ 



                                  کشاورزي، جنگلداري ،شیالت-4                                        1390 -سالنامه آماري استان سیستان و بلوچستان  
  
  

٢١٧ 
 

                       )تن (                                                         مقدار انواع کود شیمیایی توزیع شده       - 18-4

میکرو المنت و کامل   پتاسه  هفسفات  ازته  جمع  سال و شهرستان
  ماکرو

1370.............................  000  000  000  000  000  
1375 ............................  34428  25157  9169  102  0  
1380.............................  34647  17291  12865  1878  2613  
1385.............................  50363  27780  16176  3035  3372  
1386.............................  47208  26167  17074  1682  2285  
1387.............................  9/34916  7/22377  8/9946  6/2124  8/467  
1388.............................  33/43844  05/28684  07/11381  61/2706  6/1072  
1389.............................  77/38365  39/25338  22/10623  15/1179  1/1226  
1390........................  

  
526/24040  316/15306  56/6979  2/150  45/1604  

  3/438  0  88/723  27/1777  45/2939  ..........................ایرانشهر
  5/173  0  5/846  5/1069  5/2089  .............................چابهار
  5/317  05/24  02/1209  206/2586  776/4136  .............................خاش 
  153  0  33/841  354/2026  684/3020  .............................دلگان
  25/26  0  62/313  350/1758  22/2098  ................................زابل 
  49  0  54/105  01/312  55/466  ................................زابلی

  4/72  5/26  81/580  496/1041  206/1721  ...........................زاهدان 
  0  0  95/188  5/534  45/723  ..............................زهک 

  0  0  99/146  02/194  01/341  ...........................سراوان 
  0  17  623  5/1118  5/1758  .............................سرباز 

  5/153  0  75/480  76/458  01/1093  .............سیب و سوران 
  75  0  27/235  5/331  77/641  ...........................کنارك 
  22  0  5/144  5/364  531  .........................نیکشهر 
  124  65/82  4/539  35/1733  4/2479  ...........................هیرمند

  .سیستان و بلوچستانشرکت سهامی خدمات حمایتی کشاورزي استان  -مأخذ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  1390-امه آماري استان سیستان و بلوچستانسا لن                                                کشاورزي، جنگلداري ،شیالت-4
  

٢١٨ 
  

  
                                                             )کیلو گرم (                                                                         مقدار انواع سموم فروخته شده -19-4

  کش موش  کش کنه  کش قارچ  کش علف  کش حشره  جمع  سال
  
  سایر
  

1380 ........  74879  17645  6939  2488  1237  43000  3570  
1385..........  150416  15382  11514  9164  142  0  114214  
1386.........  16684  6296  4117  3589  11  0  2671  
1387........  8/8288  2040  8/3305  2624  101  0  218  
1388........  4/2881  5/514  1878  4/250  1  0  5/237  
1389..........  5/4368  5/210  1482  2676  0  0  0  
1390.........  325  0  275  0  0  0  50  
  سیستان و بلوچستاناستان شرکت سهامی خدمات حمایتی کشاورزي  -مأخذ 

      1382:تعداد بهره برداري هاي استفاده کننده از هر یک از ماشینها و ادوات کشاورزي -20-4.
  متعلق به دیگران  متعلق به خود  کل  انواع ماشین ها و ادوات کشاورزي

      35320  2581  37901  ......................................................تراکتور
  242  52  294  ...........................................................تیلر

    2000  45  2045  ....................................................کمباین
      2286  429  2715  .........................................................تریلر

    499  132  631  .......................................................دروگر
    28  27  55  ..........)........................موور(علف چین 
    202  28  230  ............).......................ریک(ردیف کن 
    10  14  24  ....................)....................بیلر(بسته بند

    2  3  5  ..........................................................چاپر
  7964  658  8622  .............ماشین خرمنکوب گندم و جو

  84  2  86  ........................ماشین خرمنکوب برنج 
  30051  2087  32138  .................................گاو آهن تراکتوري

  28440  1860  30300  .....................................................دیسک
  460  81  541  .......................................................فارویر
  8523  817  9340  ......................................................نهرکن

  23  15  38  ...............................................یواتورکولت
  104  76  180  ..................................................کودپاش

  100  44  144  ................................سمپاش تراکتوري
  487  144  631  ....................................سمپاش موتوري

  3597  2497  6094  ........................................سمپاش پشتی
  4283  9003  13286  .........)..............دیزلی(موتور پمپ آب 

  514  4514  5028  ............................................الکترو پمپ
  1382رزي سال نتایج تفصیلی سرشماري کشاو -   مرکز آمار ایران  -مأخذ 
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٢١٩ 
 

تعداد بهره برداري هاي استفاده کننده از هر یک از ماشینها و ادوات کشاورزي بر حسب  -21-4
  1382: شهرستان 

  )موور(علف چین   درو گر  تریلر  کمباین  تیلر  تراکتور  شهرستان

  .....................................ستانکل ا
  

37901  294  2045  2715  631  55      

  25  153  455  1835  82  5341  .................................................انشهر ایر
      0  0  6  0  1  2795  .....................................................چابهار 
      4  359  733  124  27  3506  .....................................................خاش 

      12  74  516  47  12  19816  .......................................................بل زا
      14  34  735  22  16  2546  ..................................................زاهدان 
      0  10  199  17  147  2744  ..................................................سراوان 

      0  1  38  0  4  980  .....................................................باز سر
      0  0  34  0  5  175  .................................................نیکشهر 

  

ردیف   شهرستان 
  )ریک(کن

بسته بند 
ماشین خرمن   چاپر  )بیلر(

  کوب گندم و جو
ماشین خرمن کوب 

  برنج

  .....................................کل استان
  

230  24  5  8622  86      

  9  1722  2  9  50  .................................................ایرانشهر 
      0  2  0  1  0  ....................................................چابهار 
      30  2787  3  8  164  .....................................................خاش 
      0  1171  0  6  0  .......................................................زابل 

      0  1530  0  0  11  ..................................................زاهدان 
      47  1408  0  0  3  ..................................................سراوان 
      0  2  0  0  1  .....................................................سرباز 

      0  1  0  0  1  ................................................نیکشهر 
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٢٢٠ 
  

  کشاورزي بر حسبتعداد بهره برداري هاي استفاده کننده از هر یک از ماشینها و ادوات  -21-4
  )دنباله ( 1382 شهرستان              

گاو آهن   شهرستان  
  کولتیواتور  نهر کن  فارویر  دیسک  تراکتوري

  .......................................کل استان
  

32138  30300  541  9340  38    

  6  469  132  4860  5018  ....................................................ایرانشهر 
    0  205  16  210  2613  .......................................................چابهار 
    25  1301  334  3245  3345  ........................................................خاش 
    4  6167  53  18496  16711  ...........................................................زابل 

    1  946  5  2273  2245  .....................................................زاهدان 
    2  175  0  970  1522  .....................................................سراوان 
    0  70  1  213  497  ........................................................سرباز 

    0  8  0  35  188  ....................................................نیکشهر 
  

سم پاش   کود پاش  شهرستان 
  تراکتوري

سم پاش 
  موتوري

سم پاش 
  پشتی

موتور پمپ 
  الکترو پمپ  )دیزلی(آب 

  ......................................کل استان
  

180  144  631  6094  13286  5028      

  1052  2927  2298  93  37  76  ...................................................ایرانشهر 
      15  891  85  123  11  1  ......................................................چابهار 
      1667  833  736  116  35  31  .......................................................خاش 
      756  2958  522  13  10  35  .........................................................زابل 

      641  976  460  71  36  21  ....................................................زاهدان 
      482  3496  392  34  10  3  ....................................................سراوان 
      181  688  1450  117  4  12  ......................................................سرباز 

      234  519  152  64  1  1  ...................................................نیکشهر 
  1382سال نتایج تفصیلی سرشماري کشاورزي  -مرکز آمار ایران  -مأخذ 

  
 .   

  



                                  کشاورزي، جنگلداري ،شیالت-4                                        1390 -سالنامه آماري استان سیستان و بلوچستان  
  
  

٢٢١ 
 

  بهره برداري هاي داراي انواع دام و تعداد دام آن ها در روز آمار گیري بر حسب -4- 22
                                          )س رأ(                                                                                                 1382: شهرستان  

  

  1382نتایج تفصیلی سرشماري کشاورزي سال  - مرکز آمار ایران   -مأخذ 
  
  
  
  
  

  شهرستان

  گاو وگوساله  بزوبزغاله  گوسفند وبره

تعداد بهره 
تعداد بهره   تعداد دام  برداري

  برداري
  تعداد دام

تعداد بهره 
  تعداد دام  برداري

  ...............کل استان 
  

43225  537291  118448  1418180  26907  99313  

  10618  3076  172847  13564  68676  6313  ........................ایرانشهر 

  16857  5647  151832  18366  15296  2359  ...........................چابهار 
  5535  1138  198588  10297  111000  6018  ..............................خاش
  25855  7428  139635  12917  180920  16098  ...............................زابل 

  20046  1263  189306  8447  119832  5725  ..........................زاهدان 
  6129  2587  184341  16691  15563  2860  ..........................سراوان 

  6361  2845  190027  18815  9020  1216  ..............................سرباز
  7912  2923  191605  19352  16984  2636  .........................نیکشهر 

  شهرستان
  شتر و بچه شتر  گاو میش و بچه گاو میش 

  تعداد دام  تعداد بهره برداري  تعداد دام  تعداد بهر برداري

  ...............کل استان 
  

0  0  7353  53452  

  8158  1961  0  0  ........................ایرانشهر 
    5227  1636  0  0  ............................چابهار 
  2600  726  0  0  ...............................خاش
  8481  475  0  0  ...............................زابل 

  23814  992  0  0  ..........................زاهدان 
  392  176  0  0  ..........................سراوان 

  1340  578  0  0  ...............................سرباز
    3440  809  0  0  .........................نیکشهر 



  1390-امه آماري استان سیستان و بلوچستانسا لن                                                کشاورزي، جنگلداري ،شیالت-4
  

٢٢٢ 
  

تعداد دام ومقدار تولید شیر هر یک از ، )1( شیر دوشی شدهبهره بر داري هاي داراي دام -23-4
                          )تن –س رأ(                                                                            1382:انواع دام بر حسب شهرستان 

مقدار تولید   شهرستان
  کل شیر

  بز  گوسفند

تعداد بهره 
  برداري

اد دام تعد
شیردوشی 

  شده

مقدار تولید 
  شیر

تعداد بهره 
  برداري

تعداد دام 
شیر دوشی 

  شده
  مقدار تولید شیر

  ...کل استان 
  

101666  23270  153511  7249  81582  411482  24005  

    2755  44479  8732  1118  18744  4053  13631  .........ایرانشهر 

    3877  48321  14009  267  3872  1257  9206  ............چابهار 
    3343  49877  6583  1934  30573  3645  11161  ...............خاش
  1409  30306  5211  1219  42111  6364  13985  ................زابل 

  4907  71699  7702  2221  47901  4804  37443  ...........زاهدان 
  2263  51225  12390  194  3818  1303  6206  ...........سراوان 

  1837  57574  13575  65  2438  630  3717  ...............سرباز
  3614  58002  13382  230  4054  1214  6317  ..........نیکشهر 

  
 گاو  گاو میش شتر

 
 شهرستان

مقدار 
تولید 
  شیر

تعداد دام 
شیر دوشی 

  شده

تعداد 
بهره 
  برداري

مقدار 
تولید 
  شیر

تعداد دام 
شیر دوشی 

  شده

تعداد 
بهره 
  برداري

مقدار 
تولید 

  یرش

تعداد دام 
شیر دوشی 

  شده

تعداد 
بهره 
  برداري

  ....کل استان  17240 35617 59415 0 0 0 2584 9229 10997
  

  .........ایرانشهر  2008 4279 8842 0 0 0 330 766 916
  ............چابهار  3540 5856 4210 0 0 0 586 924 852
  ...............خاش 593 1711 4583 0 0 0 238 615 1301
  ................زابل  5115 8312 10284 0 0 0 258 1684 1073
  ...........زاهدان  1108 8180 24311 0 0 0 629 4221 6004
  ...........سراوان  1517 2187 3646 0 0 0 46 74 103
  ...............سرباز 1599 2428 1625 0 0 0 164 233 190
  ..........نیکشهر  1760 2664 1914 0 0 0 333 712 559

روزگذشته نسبت به روز سر شماري زایمان کرده و از آن 365منظور، از دام شیر دوشی شده ، دام ماده اي است که در - 1
  .دامی که تمام شیر آن به مصرف نوزادش می رسد، دام شیر دوشی محسوب نمی شود. شیر دوشی شده باشد

  1382فصیلی سرشماري کشاورزي سال نتایج ت -  مرکز آمار ایران  -مأخذ 
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٢٢٣ 
 

مو و کرك بز بر  ،د برداري هاي داراي دام مولد ،تعداد دام و مقدار تولید پشم گوسفن هبهر-4- 24
  )کیلوگرم –س رأ(                                                                                  1382: حسب شهرستان 

  1382نتایج تفصیلی سرشماري کشاورزي سال  - مرکز آمار ایران   -مأخذ 
  

ماکیان به روش سنتی و تعداد ماکیان آن ها بر حسب شهرستان بهره برداري هاي پرورش  - 25-4
  )هزار قطعه (                                                                                                                      1382:

  1382نتایج تفصیلی سرشماري کشاورزي سال  - مرکز آمار ایران  -مأخذ 
  
  

  شهرستان

  مو و کرك بز  پشم گوسفند

 ه   تعداد بهر
  برداري

  
  تعداد دام

  
 ه تعداد بهر  مقدار تولید

  مقدار تولید  تعداد دام  برداري

  .....کل استان 
  

34767  369610  432738  39431  528350  243046  

  22941  62015  3460  52834  45891  5060  ...........ایرانشهر 
    6258  9368  1527  6407  6838  1476  ..............چابهار 
  40621  115745  6808  62153  76063  5158  .................خاش
  26323  54542  4778  154327  133797  14129  ..................زابل 

  64695  114493  6002  134318  85197  5213  .............زاهدان 
  25562  66810  6070  6742  7267  1317  .............سراوان 

  19286  46835  3196  4852  4332  554  .................سرباز
    37360  58542  7590  11105  10225  1860  ............نیکشهر 

  شهرستان
  ماکیانتعداد   

  اردك، غاز و بوقلمون  مرغ، خروس و جوجه  تعداد بهره    برداري

  .....کل استان 
  

83597  691  53    

    //  48  7065  ...........ایرانشهر 
    //  65  10649  ..............چابهار 
    9  73  8355  .................خاش
    33  275  25001  ..................زابل 

    9  80  6894  .............زاهدان 
    //  59  9911  .............سراوان 

    //  46  8164  .................سرباز
  //  46  7558  ............نیکشهر 



  1390-امه آماري استان سیستان و بلوچستانسا لن                                                کشاورزي، جنگلداري ،شیالت-4
  

٢٢٤ 
  

  
  روزه  کشی و تولیدکنندگان انواع جوجه یک تعداد مؤسسات جوجه -26-4

  تعداد مؤسسه  سـال 
  روزه تعداد تولید کنندگان انواع جوجه یک

  نژاد مرغ  نژاد مرغ گوشتی
  سایر ماکیان  گذار تخم

1370 .....................................  0  0  0  0  
1375 .....................................  0  0  0  0  
1380 .....................................  0  0  0  0  
1382......................................  1  1  0  0  
1384..............................  0  0  0  0  

  .ز آمار ایران مرک -مأخذ 
  

                   )هزار قطعه (    ها و ظرفیت آنها  گذار ، تعداد سالن هاي پرورش دهنده مرغ تخم مرغداري -27-4

  تعداد سالن  تعداد مرغداري  سـال
  

  ظرفیت
  

1370 .........................................  0  0  0  
1375 ........................................  0  0  0  
1378 ........................................  3  12  628  
1380 ........................................  3  11  328  
1382.........................................  3  11  328  
1384..................................  3  13  365  

  .ن مرکز آمار ایرا -مأخذ 
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٢٢٥ 
 

  
  )هزار قطعه (        تی برحسب نوع فعالیت آنها    هاي پرورش دهنده مرغ گوش مرغداري -28-4

  سـال 
  غیرفعال  فعال  جمع 

  ظرفیت   تعداد  ظرفیت   تعداد  ظرفیت   تعداد
1374 ...............................................  48  1139  40  920  8  219  
1376 ...............................................  48  1205  40  976  8  229  
1378 ..............................................  48  1389  32  889  16  500  
1379 ..............................................  48  -  31  -  17  -  
1380 ...............................................  48  1155  35  839  13  316  
1382................................................  116  2710  82  000  34  000  
1383................................................  116  2710  84  000  32  000  
1387................................................  125  3236  97  2571  28  665  
1388................................................  125  3236  100  2651  25  585  

  .مرکز آمار ایران  -مأخذ 
  

   تعداد گاوداریهاي استان بر حسب وضع فعالیت- 4- 29

  سال

  
  گاوداریهاتعداد 

  غیر فعال   فعال

  درصد  تعداد  درصد     تعداد
1386......................................................  300  187           7680  77  20  

1388.......................................................  74  131           4093  6  8  

  .مرکز آمار ایران  -مأخذ 
  

   هاي صنعتی مرغداريبگیران  تعداد شاغالن وجبران خدمات مزد و حقوق -30-4

  شــرح

ده ( جبران خدمات مزد و حقوق بگیران  تعداد شاغالن
  )هزار ریال 

  جمع
  شاغالن
  بدون
  مزد

  مزد و
حقوق 
  بگیران

  مزد
  و

  حقوق

  سایر
  هاي پرداختی

  نقدي و غیرنقدي
  0  0  0  0  0  .......... ..............................کشی  مؤسسات جوجه

  0  0  0  0  0  .........هنده مرغ مادر هاي پرورش د مرغداري
  3431  233008  80  2  82  .. )1(هاي پرورش دهنده مرغ تخمگذار  مرغداري
  51287  279527  339  167  507   .. )2(هاي پرورش دهنده مرغ گوشتی مرغداري

  .می باشد  1384سال  مرغداریهاي پرورش دهنده مرغ تخمگذارسرشماري نتایج  اطالعات مربوط به- 1
  می باشد 1382سال  نتایج سرشماري مرغداریهاي پرورش دهنده مرغ گوشتی  اطالعات مربوط به- 2

  .مرکز آمار ایران  -مأخذ 



  1390-امه آماري استان سیستان و بلوچستانسا لن                                                کشاورزي، جنگلداري ،شیالت-4
  

٢٢٦ 
  

  وسالتعداد گاوداریهاي صنعتی استان بر حسب نوع فعالیت  -31-4
  پرواربندي  پرورش گاو شیري  الس

1388....................................................................................................................  18  62  
  .مرکز آمار ایران  -مأخذ 

  
                   )ده هزار ریال (  1382: اي  هاي صنعتی برحسب نوع اموال سرمایه گذاري مرغداري سرمایه -32-4

  مؤسسات  اي اموال سرمایه
  کشی جوجه

  مؤسسات
رش پرو

  دهنده
  مرغ مادر

  هاي مرغداري
  پرورش دهنده

  )1(گذار مرغ تخم

  هاي مرغداري
پرورش دهنده مرغ 

  گوشتی

  ...............................................................جمع  
  

0  0  40030  236690  

بزار و وسایل کار با  ماشین آالت و تجهیزات نیرو ا
  ..................................ري داوم و لوازم و تجهیزات ادا

  
0  

  
0  33500  

  
154479  

  10942  6500  0  0  ..................................................................وسایل نقلیه 
  59820  0  0  0  .......................................................................ساختمان 

  0  30  0  0  ...............................................هاي کامپیوتر نرم افزار
  11449  0  0  0  ..............................................................................سایر 
  .می باشد  1384اطالعات مربوط به سال  - 1

  .مرکز آمار ایران  -مأخذ 
  

  )تن(                                                                       استان صنعتی ر در گاوداریهايمقدار تولید شی-33-4

  تولید شیر  تعداد گاوداري  سال

1388.......................................................  34  4422  

  .مرکز آمار ایران  -مأخذ 
  

  )رأس(       و گاو پروار شده در گاوداریهاي صنعتی استان                                           تعداد گوساله-34-4

  تعداد گوساله و گاو پروار شده  تعداد گاوداري  سال

1388.......................................................  70  38841  

  مرکز آمار ایران -مأخذ 
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٢٢٧ 
 

  )رأس(                           بر حسب نژاد استان  هاي صنعتی گوساله گاوداريگاوو تعداد -٤-35

  سال 
  هاي تعداد گاو و گوساله گاوداري  ها تعداد گاو و گوساله کل گاوداري

  تولیدکننده شیر
  بومی  نژاد خارجی  جمع  بومی  نژاد خارجی  جمع

1369 .........................  2714  2109  605  2338  2054  284  
1373 .........................  3071  2304  767  2702  2176  526  
1375 ........................  3296  1908  1388  2566  1908  658  
1379 ........................  5264  1553  3711  1919  1550  369  
1383..........................  40143  15223  24920  15223  15223  0  
1386..........................  31242  28850  2392  18309  18301  8  

  .مرکز آمار ایران  -مأخذ 
  

                         )لیون ریال یم(                      هاي صنعتی             ارزش تولید شیر و کود گاوداري ،مقدار -36-4

  سـال 
  شیـر

  کـود

  هاي تولید کننده شیر وداريگا  ها کل گاوداري

  مقدار
  )تن(

مقدار   ارزش
  )مترمکعب(

مقدار   ارزش
  )مترمکعب(

  ارزش

1368  ......................  3000  638  16000  30  15000  27  
1372  ......................  3000  1060  7000  59  6000  52  
1374 .......................  3000  3928  7000  78  5000  59  
1378 .......................  3000  4162  6000  178  4000  124  
1382.........................  17000  29093  46000  1882  23  974  
1385.........................  29800  68317  28100)1(  3532  000  1421  

  .واحد تن است  - 1
  مرکز آمار ایران  -مأخذ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  1390-امه آماري استان سیستان و بلوچستانسا لن                                                کشاورزي، جنگلداري ،شیالت-4
  

٢٢٨ 
  

  ) کیلو گرم - رأس( استان هاي رسمی شده درکشتارگاه مصرف انواع دام ذبح الشه قابل وزنتعداد و - 4- 37
  

  سال و شهرستان
  بز و بزغاله  گوسفند و بره  جمع

  وزن  تعداد  وزن  تعداد  وزن  تعداد

1375 ........................................  36133  1740988  21409  284657  6798  87090  
1380.........................................  81702  8857087  24915  383156  9377  113668  
1385..........................................  63523  13240023  3781  71353  3035  45632  
1386..........................................  74839  15621769 3568  70320  3106  51576  
1387..........................................  94842 20488301 2105  43085  2487  42541  
1388..........................................  191312 28122899 53966  1089879  13215  223061  
1389.........................................  283665 37774197 99796 1911493 13413  233202  
1390..................................  

  
87935 15754910 7121  120667  2112  32278  

  8624  616  2268  162 270732 2203  ............................ .........ایرانشهر
  10872  602  58677  3207 2324456 15267  ........................................چابهار 
  2132  138  3446  212 119783 1005  .........................................خاش 
  0  0  0  0 0 0  …………………دلگان
  0  0  7987  421 2257329 10562  ...........................................زابل 
  0  0  0  0 0 0  .…………………زابلی

  4346  245  10324  579 6535746 33834  .......................................زاهدان 
  0  0  0  0 35520 236  ..........................................زهک 

  4194  300  405  27 798074 5199  ......................................سراوان 
  0  0  0  0 0 0  ..........................................سرباز 

  0  0  0  0 0 0  ..…………سیب و سوران
  0  0  37290  2486 3365690 19165  .......................................کنارك 
  2110  211  270  27 47580 464  .....................................نیکشهر 

  0  0  0  0 0 0  ..………………یرمنده
  0  0  0  0 0 0  .....................سایر کشتارگاه ها
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٢٢٩ 
 

هــاي رسمــی  الشــه قابــل مصرف انــواع دام ذبـح شـده درکشتـارگاه  تعــداد و وزن - 4- 37
  )کیلو گرم  –س رأ(                                                   )                                                   دنباله (استـان 

  سال و شهرستان
  شتر  گاومیش گاومیش و بچه  گاو و گوساله

  وزن  تعداد  وزن  تعداد  وزن  تعداد

1375 ..........................................  7049  1208951  0  0  877  160290  
1380...........................................  44842  7922363  81  16975  2487  420925  
1385...........................................  56083  13001488  1  135  623  121415  
1386...........................................  67546  15368676  1  210  618  130987  
1387...........................................  89689  20288904  0  0  561  113771  
1388...........................................  124011  26773677  0  0  200  36282  
1389...........................................   169758  35473836  40  8000  658  147666  
1390...................................  

  
78627  15588783  0  0  75  13182  

  6460  34  0  0  253380  1391  .......................................ایرانشهر 
  481  4  0  0  2254426  11454  ..........................................چابهار 
  1550  10  0  0  112655  645  ..........................................خاش 
  0  0  0  0  0  0  ............................................دلگان
  0  0  0  0  2249342  10141  .............................................زابل 
  0  0  0  0  0  0  ..............................................زابلی

  2141  13  0  0  6518935  32997  .........................................زاهدان 
  1020  6  0  0  34500  230  ...........................................زهک 

  730  4  0  0  792745  4868  .......................................سراوان 
  0  0  0  0  0  0  ...........................................سرباز 

  0  0  0  0  0  0  .............................سیب و سوران
  0  0  0  0  3328400  16679  .........................................کنارك 
  800  4  0  0  44400  222  .......................................نیکشهر 
  0  0  0  0  0  0  ........................................هیرمند

  0  0  0  0  0  0  ...................سایر کشتار گاه ها 
  0.مرکز آمار ایران  -مأخذ 
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٢٣٠ 
  

  ر گذا هاي پرورش دهنده مرغ تخم مقدار ، ارزش انواع تولیدات مرغداري - 4- 38
    1379سال   1382سال  1384سال 

 
 نوع تولید

  ارزش 
میلیون (

  )ریال

  مقدار 
  )تن(

  ارزش 
میلیون (

  )ریال

  مقدار 
  )تن(

  ارزش 
میلیون (

  )ریال

  مقدار 
  )تن(

  .................................تخم مرغ خوراکی   2031  6821 2010 000 3111 21913
  .....…....…لنبه و تخم مرغ شکسته  5  14 2 000 15 30
  .............................................مرغ حذفی   119  299 143 000 123 616
  ..........................................................کود   1474  260 1030 000 900 90

  .مرکز آمار ایران  -مأخذ 
  

                  ) لیون ریالیم–تن ( هاي پرورش دهنده مرغ گوشتی مقدار و ارزش انواع تولیدات مرغداري -39-4

  سـال 
  کــود  مرغ حذفی  مرغ پرورش یافته

  ارزش  مقدار  ارزش  مقدار  ارزش  مقدار
1372 .........................................  1511  2442  3  5  1326  32  
1373 ........................................  2897  6143  46  87  2263  83  
1375..........................................  5535  20108  43  92  3573  238  
1378.........................................  2486  15374  84  354  2481  218  
1379.........................................  2991  19485  162  827  2677  308  
1382…………..……...  5932  48776  140  793  4980  875  

  .مرکز آمار ایران  -مأخذ 
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٢٣١ 
 

بر  با موم بهره برداري هاي پرورش دهنده زنبور عسل ، تعداد کندو و مقدارتولید عسل -40-4
                                             )کیلوگرم (                                                                                            1382:حسب شهرستان 

تعداد بهره   شهرستان
  برداري

  کندوي نوع قدیم  کندوي نوع جدید

تولید عسل با   تعداد کندو
  تولید عسل با موم  تعداد کندو  موم

  .....................کل استان 
  

34  403  4988    0  0  

  0  0    1477  88  7  ................................ایرانشهر 
        0  0  1  ...................................چابهار 
        0  0  2  ....................................خاش 
  0  0    395  35  5  .....................................زابل 

  0  0    139  7  4  ................................زاهدان 
  0  0    163  19  4  ................................سراوان 
  0  0    0  0  0  ...................................سرباز 

  0  0    2767  250  11  ................................نیکشهر 
  1382نتایج تفصیلی سرشماري کشاورزي سال  -مرکز آمار ایران  -مأخذ 
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٢٣٢ 
  

، کار و رفاه کل تعاون  ارهتحت پوشش اد کشاورزي فعال تعاونی هاي شرکت مشخصات عمومی-41-4
   درپایان سالاجتماعی استان 

  )هزار ریال (سرمایه   شاغالن  عضـو  تعـداد  سال و شهرستان

1370..............................  3  23  27  4200  
1375 .............................  145  1232  1089  5285298  
1380..............................  12  185  97  209200  
1385.............................  215  2200  1906  9588673  
1386...................................  220  2235  1941  9641173  
1387...................................  224  2263  2012  9685273  
1388..................................  224  2263  2012  9685273  
1389..................................  227  2285  2037  9718273  
1390.............................  

  
288  2211  2561  10564649  

  976100  116  140  19  ..........................ایرانشهر 
  170930  63  85  9  .............................چابهار 

  3274728  549  560  78  ..............................اش خ
  110100  44  44  5  ...............................دلگان

  3918130  494  522  67  ................................ابل ز
  12000  10  8  1  .................................زابلی

  850061  331  337  40  ............................اهدان ز
  295600  127  114  16  .................................زهک

  655013  691  233  31  ............................سراوان 
  10500  7  7  1  ..............................سرباز 

  91987  78  108  14  ................سیب و سوران
  42000  17  14  2  ............................کنارك 

  136500  17  25  3  ..........................یکشهر ن
  21000  17  14  2  ............................هیرمند

  .بلوچستان سیستان واستان  ، کار و رفاه اجتماعی اداره کل تعاون -مأخذ 
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٢٣٣ 
 

  درپایان سال روستایی تعاون سازمان پوشش تحت کشاورزي تعاونی هاي شرکت مشخصات عمومی-4- 42

  )میلیون ریال(سرمایه     شاغالن  عضـو  تعـداد  سال و شهرستان

1370.................................  17  4149  0  185  
1375 ...............................  17  4214  0  270  
1380................................  26  7462  28  671  
1385................................  26  7551  28  687  
1386................................  80  9552  000  2924  
1387................................  83  9603  37  2992  
1388................................  76 )2(  9732  37  2949  
1389...............................  76  9665  000  2949  
1390...........................  

  
68)2(  8973  000  2505  

  199  000  134  7  ..............................رایرانشه
  0  0  0  )2(0  ................................چابهار 
  88  000  247  9  .................................خاش 
  000  000  000  000  ..............................)1(دلگان
  403  000  3053  25  ....................................زابل 
  000  000  000  000  ................................)1(زابلی

  769  000  1083  )2(8  ..............................زاهدان 
  405  000  611  7  .................................زهک 

  162  000  3700  7  ..............................سراوان 
  479  000  145  4  ................................سرباز 

  000  000  000  000  ...............)1(سیب و سوران
  000  000  000  000  ...........................)1(کنارك 
  000  000  000  )2(1  .............................نیکشهر 
  0  0  0  0  ...........................)1(هیرمند
مار دلگان با ایرانشهر در دسترس نمی باشد ، آ جدیدالتأسیسآمار شرکتهاي تعاونی روستایی  به تفکیک شهرستانهاي  - 1

  .سراوان ،کنارك با چابهار و هیرمند با زابل داده شده است  ،زابلی و سیب و سوران با
  .فعال کاهش یافته است به دلیل انحالل شرکتهاي غیر کشاورزي تعداد شرکتهاي تعاونی - 2

  .سیستان و بلوچستاناستان سازمان تعاون روستایی  -مأخذ 
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٢٣٤ 
  

                     )هکتار (                                              1390: ها  ها ، مراتع و بیابان مساحت جنگل -43-4 
  مساحت  شــرح

  1272362  .........................................................................................................................جنگل 
  10565103  ..................................................................................................مرتع 

  213273  ...................................................................................خوب 
  901405  ...............................................................................متوسط 

  ......................................................................................فقیر              
  .............................................................................................................................بیابان

9450425  
5635766  

  .سیستان و بلوچستاناستان سازمان جهادکشاورزي  -مأخذ     
  .سیستان و بلوچستاناستان اداره کل منابع طبیعی            

  
  
  

                            )هکتار (                                                                                       ري کا مساحت جنگل -4- 44

  خصوصی  دولتی  جمع  ســال

1370..............................................  9620  9620  0  
1375 .............................................  2660  2030  630  
1380...............................................  433  100  333  
1385..............................................  1150  1150  0  
1386…………………...  621  460  161  
1387..............................................  576  576  0  
1388..............................................  1638  1638  0  
1389...............................................  1530  1530  0  
1390.......................................  4212  4212  0  
  .سیستان و بلوچستاناستان سازمان جهادکشاورزي  -مأخذ 
  .سیستان و بلوچستاناستان اداره کل منابع طبیعی             
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٢٣٥ 
 

  و تولید آن مساحت نهالستان - 45-4
  

  سال و شهرستان
  )اصله ( تولید   )هکتار ( مساحت 

  خصوصی  دولتی  جمع  خصوصی  دولتی  جمع

  
1370............................................  5/64  5/64  0  3047000  3047000  0  
1375 ............................................  5/64  5/64  0  1470000  1470000  0  
1380.............................................  1/18  5/13  6/4  1670000  1045000  625000  
1385............................................  58  58  0  788800  788800  0  

  8/88  8/88  0  808000  698000  110000  
1387..............................................  3/23  3/23  0  336000  336000  0  
1388..............................................  48  48  0  854450  854450  0  
1389..............................................  8/50  8/50  0  709000  670000  39000  
1390.....................................  

  
54  54  0  570000  570000  0  

  0  100000  100000  0  3  3  .........................................ایرانشهر 
  0  0  0  0  1  1  ............................................چابهار 
  0  30000  30000  0  0  0  .............................................خاش 
  0  8000  8000  0  0  0  ..............................................دلگان
  0  0  0  0  0  0  ...............................................زابل 
  0  12000  12000  0  0  0  ................................................زابلی

  0  100000  100000  0  8/5  8/5  ..........................................زاهدان 
  0  150000  150000  0  40  40  .............................................زهک 

  0  0  0  0  0  0  ..........................................سراوان 
  0  50000  50000  0  1  1  ............................................سرباز 

  0  15000  15000  0  1  1  .............................سیب و سوران
  0  40000  40000  0  2/1  2/1  .........................................کنارك 
  0  65000  65000  0  1  1  ........................................نیکشهر 
  0  0  0  0  0  0  ...........................................هیرمند

  .سیستان و بلوچستاناستان سازمان جهادکشاورزي  –مأخذ 
  .سیستان و بلوچستاناستان اداره کل منابع طبیعی             
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٢٣٦ 
  

                       )هکتار (                              ها و مراتع                 سوزي در جنگل موارد و مساحت آتش -46-4
  

  ســال 
  مساحت مورد حریق  سوزي موارد آتش

  مراتع  ها جنگل  جمع  مراتع  ها جنگل  جمع

1370.............................................  0  0  0  0  0  0  
1375 ............................................  0  0  0  0  0  0  
1380..............................................  1  0  1  15  0  15  
1385.............................................  0  0  0  0  0  0  
1386…………………..  2  0  2  22  0  22  
1387.............................................  0  0  0  0  0  0  
1388.............................................  0  0  0  0  0  0  
1389..............................................  5  4  1  5/101  5/41  60  
1390......................................  7  0  7  336  0  336  

  .سیستان و بلوچستاناستان سازمان جهادکشاورزي  -مأخذ 
  .سیستان و بلوچستاناستان بیعی اداره کل منابع ط            

  
  هاي انجام شده در زمینه حفاظت آبخیزها فعالیت -47-4

لسـا
  

عملیات خاکی 

  )مترمکعب(

 )1(سنگی  عملیات

  )مترمکعب(

استحصال    زمینه

  )مترمکعب(

حجم استحصال       

  )مترمکعب(

   شناسایی و  مطالعه

  )هکتار(حوزه    

1370................  25000  10400  175000  150000  3750  
1375 ..............  1447714  39515  49430891  74111000  691936  
1380................  2078327  46096  22000000  9000000  27857  
1385...............  1126664  143330  10170370  317087908  30167  
1386……...  876535  87177  8173099  572780000  172988  
1387...............  1030539  70013  6000000  179430000  51210  
1388..............  1837568  118115  15213000  243760000  149000  
1389...............  566529  63885  10851000  209000000  91280  
1390.............  711181  76340  10647000  50362000  43230  
  .است ین در ستون مربوط به عملیات سنگی منظور شده عملیات سنگی مالتی و توري و شن ریزي و خشکه چ - 1

.سیستان و بلوچستاناستان سازمان جهادکشاورزي  -مأخذ 
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٢٣٧ 
 

  داري و اصالح مراتع هاي انجام شده در زمینه مرتع اهم فعالیت -48-4

  ســال
  کاري  بوته

  و تولید
  )هکتار(نهال  

  کاري  کپه
  و کشت مستقیم

  )هکتار(

  کودپاشی 
  مراتع 

  )ارهکت(

  ذخیره 
  نزوالت آسمانی

  )هکتار(
1375 ....................................  1934  400  0  5178  
1380.....................................  0  4416  0  5808  
1385.....................................  0  0  0  7697  
1386………………  0  0  0  1092  
1387.....................................  0  0  0  6141  
1388.....................................  0  0  0  900  
1389.....................................  0  0  0  3000  
1390..............................  0  1800  0  1980  

  

  احداث آبشخور  ســال
  )دستگاه(

  حفر چاه مالداري
  )حلقه(

  نصب تلمبه بادي
  )دستگاه(

1375 ...................................  0  4  0  
1380.....................................  0  17  0  
1385....................................  11  1  2  
1386………………  10  1  4  
1387....................................  8  3  0  
1388....................................  5  2  0  
1389....................................  0  0  1  
1390..............................  0  2  1  

                    

  زارهاي کم بازده به مراتع تبدیل دیم  ســال
  )هکتار ( 

  ممیزي و تنسیق مراتع
  )هکتار ( 

1370......................................................  0  100000  
1375 .....................................................  0  360000  
1380......................................................  0  250000  
1385.....................................................  0  302319  
1386………………………  0  300000  
1387.......................................................  0  700000  
1388.......................................................  0  194561  
1389.......................................................  0  150000  
1390.............................................  0  150000  
  سیستان و بلوچستاناستان سازمان جهادکشاورزي  -مأخذ 

  .سیستان و بلوچستاناستان اره کل منابع طبیعی اد-         
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٢٣٨ 
  

  زدایی هاي روان و بیابان هاي انجام شده در زمینه تثبیت شن اهم فعالیت -49-4 
  

  ســال
  احداث خزانه 

  )مترمربع(
  تولید نهال گلدانی

  )هزار اصله( 
   کاري نهال

  )هکتار ( 
  بذرپاشی و بذرکاري 

  )هکتار ( 
1370..............................................  25000  150  5025  2500  
1375 ............................................  35000  312  1500  2000  
1380.............................................  5000  20  0  1100  
1385.............................................  0  318500  115  700  
1386………………….  0  257  620  400  
1387.............................................  0  200  970  1950  
1388.............................................  0  269  1495  0  
1389..............................................  0  370  895  0  
1390......................................  0  530  328  0  

  
  

  ســال
  آوري و تهیه بذر جمع

  )کیلوگرم(
  پاشی مالچ

  )هکتار(
  احداث بادشکن

  )کیلومتر( 
  حفاظت و قرق

  )هکتار(
1370............................................  25000  460  6  25000  
1375 ...........................................  41000  926  2  7270  
1380............................................  6000  600  0  10000  
1385..........  2200  1820  550  18700  
1386……………….....  4180  500  550  3000  
1387..........................................  0  700  145  19000  
1388..........................................  700  300  975  16000  
1389..........................................  1000  0  300  40000  
1390..................................  1500  0  370  10000  

  .سیستان و بلوچستاناستان سازمان جهادکشاورزي  -مأخذ 
  .سیستان و بلوچستانابع طبیعی استان اداره کل من              
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٢٣٩ 
 

                       )تن (                                      مقدار صید و تولید آبزیان برحسب نوع                          - 4- 50

  
  ســال

  

  
  کل جمع

  )صید و تولید(

  هاي جنوب آب
  

  جمع
  هاي ساحلی آب

  هاي آب
  آبزیان معمول  المللی بین

  خوراکی
  آبزیان غیر

  معمول خوراکی
1370.................................  000  000  000  000  000  
1375 ................................  7/43075  39038  37502  1536  0  
1380.................................  59660  59159  53934  5225  0  
1385  187500  181700  181112  588  0   
1386…………….  5/125663  115000  114700  300  0  
1387................................  113681  107450  20934  556 )1(  85960  
1388................................  5/145103  140500  62300  440 )1(  77760  
1389................................  148398  143111  142593  518)1(  0  
1390...........................  167132  159400  158870  530)1(  0  

  
  

  ســال
  

  هاي داخلی آب

  طبیعی  طبیعی و نیمه  منابع  مزارع پرورش ماهی  جمع

1370.................................  000  000  000  
1375 ................................  7/4037  7/137  3900  
1380.................................  501  66  435  
1385......  5800  1424  4376  
1386……………..  5/10663  5/363  10300  
1387.................................  6231  360  5871  
1388................................  5/4603  5/387  4216  
1389.................................  5287  420  4867  
1390...........................  7732  725  7007  
آبزیان غیر معمول خوراکی از تقسیم بندي حذف شده  1387در سال  با توجه به تقسیم بندي جدید سازمان شیالت ایران - 1

  .است و رقم مربوط به میگو می باشد 
  ) .چابهار ( ل شیالت استان اداره ک -مأخذ 

  . شیالت سیستان               
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1-4مقدار صید و تولید آبزیان طی سالهاي 1384تا 1390

آبھاي جنوب آبھاي داخلي

میزان صید وتولید

تن
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                     )تن (                                     هاي داخلی استان           میزان صید و تولید آبزیان در آب -51-4
  
  

جمع کل     سـال
  )صیدوتولید(

  سردآبی  آبی گرم
  کپور ماهیان

  شیزوتراکس
خواجو یا     (

  )سفید

  
آال      قزل

  )آزادماهی(
آمور           

  )شیرماهی(

کپور 
سرگنده 

  )طوفان(

کپور         
اي      نقره

  )فیتوفاگ(

کپور        
  معمولی

1370........  000  000  000  000  000  000  000  

1375 .......  3900  3/222  1170  1638  624  234  0  

1380........  778  1/42  216  4/302  3/115  2/44  58  

1385.........  5800  426  820  560  2558  1263  173  
1386…...  5/10663  2712  519  725  5/6137  500  70  
1387.........  6231  258  1000  3000  1500  402  71  
1388.........  5/4603  1524  749  846  1118  253  5/113  
1389.........  5287  1586  686  869  1600  446  100  
1390........  7732  1712  1300  1510  1980  1105  125  

  .شیالت سیستان -مأخذ 
  

                                                                     )ریال (  هاي داخلی استان براي هرکیلوگرم متوسط ارزش فروش صید و تولید آبزیان درآب - 52-4
  
  

  سـال

  سردآبی  آبی گرم
  کپور ماهیان

 شیزوتراکس
جو یا     خوا(

  )سفید

  
آمور             )آزادماهی( آال قزل

  )شیرماهی(

کپور سرگنده 
  )طوفان(

کپور         
اي      نقره

  )فیتوفاگ(

کپور        
  معمولی

1370.....................  000  000  000  000  000  000  
1375 ...................  3070  2160  2160  2340  2620  0  
1380.....................  25000  12000  12000  18000  20000  26000  
1385.....................  31000  14000  12000  21000  25000  30000  
1386………...  35000  15000  15000  25000  30000  35000  
1387.....................  40000  20000  20000  30000  40000  35000  
1388.....................  50000  20000  20000  35000  40000  45000  
1389.....................  50000  25000  25000  35000  45000  48000  
1390..................  60000  32000  32000  35000  50000  60000  

  .شیالت سیستان  -مأخذ 
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                    )تن (                هاي جنوب استان برحسب گونه          میزان صید و تولید آبزیان در آب - 4- 53

جمع کل       سال
زیان    سطح  کف زیان  )صیدوتولید(

  درشت
  سطح زیان

  ریـز
غیر معمول 

  )1(سایر  خوراکی

1370...........................  000  000  000  000  000  000  
1375 ..........................  39037  5679  30122  0  1536  1700  
1380...........................  2/59188  4/6902  47051  10  8/3640  1584  
1385...........................  181700  11547  135677  23  588  33865  
1386…………...  115000  22869  91476  35  300  320  
1387...........................  107450  29910  76743  241  0 )3(  556 )2(  
1388...........................  140500  42505  97200  355  0 )3(  440 )2(  
1389...........................  143111  49689  92656  248  0  518)2(  
1390......................  159400  62975  95647  248  0  530)2(  

صیدي که از مرز هاي همسایه وارد  ،شامل صید کشتی هاي ترال ،صید قایق هاي پر ساینر ، صید قایق هاي قاچاق  - 1
  .و میزان افت وزنی تون ماهیان می شود   بنادر استان

 .میگو می باشد صید و تولید مربوط به - 2
آبزیان غیر معمول خوراکی از تقسیم بندي حذف  1387با توجه به تقسیم بندي جدید سازمان شیالت ایران در سال  - 3

  .شده است 
  ) .چابهار ( ن کل شیالت استا اداره -مأخذ 

  
                  )لیون ریال یم(    هاي جنوب استان برحسب گونه  ر آبارزش فروش صید و تولید آبزیان د - 54-4

جمع کل       سال
زیان     سطح  کف زیان  )صیدوتولید(

  درشت
  سطح زیان

  ریـز
غیرمعمول 

  سایر  خوراکی

1370.....................  000  000  000  000  000  000  
1375 ....................  140999  38365  99403  0  1360  1871  
1380.....................  402243  82242  299182  30  16133  4656  
1385.....................  2690404  346410  1492447  218  4704  846625  )1(  
1386………...  2405565  572000  1830000  105  900  2560  
1387.....................  2076846  957120  1074402  844  0 )3(  44480 )2(  
1388.....................  2408855  858246  1524614  2895  0 )3(  23100 )2(  
1389.....................  4283953  1667065  2586028  4960  0 )3(  25900)2(  
1390..................  8130323  3448647  4594162  10664  0)3(  76850)2(  

ترال ،صید قایق هاي پر ساینر ، صید قایق هاي قاچاق ،صیدي که از مرز هاي همسایه وارد شامل صید کشتی هاي  - 1
 .بنادر استان  می شود و میزان افت وزنی تون ماهیان 

   .مربوط به فروش میگو می باشد  - 2
م بندي حذف آبزیان غیر معمول خوراکی از تقسی 1387با توجه به تقسیم بندي جدید سازمان شیالت ایران در سال  - 3

  .شده است 
  ) .چابهار ( کل شیالت استان  اداره -مأخذ 
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  ظرفیت و عملکرد مزارع پرورش آبزیان در استان ،وسعت  -55-4

  شــرح
  هاي جنوب  آب

1386 )1(  1387  1388  1389  1390  
  641  460  394  )2( 654  7/7  ...................................) .................هکتار(سطح زیرکشت مفید 
  200  1070  2/46  2/46  7/13  .................................) .........................تن(ظرفیت تولید مزارع 

  205/3  32/2  7/2  25/0  78/1  ..............................) .....................تن ـ هکتار(متوسط عملکرد 
  0  0  0  0  0  ........................) ........مترمربع( وسعت استخرهاي دومنظوره

  0  0  0  0  0  ............................) .............تن(ظرفیت استخرهاي دومنظوره 
  

  شــرح
  هاي داخلی آب

1386  1387  1388  1389  1390  
  54/56  35/28  5/9  12  3/28  ....................................................)هکتار(سطح زیرکشت مفید 
  46  2/18  9/27  31  54/74  )......................دومنظوره -منفرد() تن(ظرفیت تولید مزارع 

  3  9/14  6/2  59/2  64/2  ..................................) .................تن ـ هکتار(متوسط عملکرد 
  800150  )3(213500  140000  152300  153450  ..............................) ...مترمربع(وسعت استخرهاي دومنظوره 

  6/675  )3(8/301  5/395  7/258  6/218  ............................) .............تن(ظرفیت استخرهاي دومنظوره 
دید ولی به صورت متوقف گر 1386دلیل طوفان گونو و به زیر آب رفتن سایت گواتر کل روند پرورش در سال به  )1(

 .هکتار پرورش در آب با شوري پایین انجام شد  7/7آزمایشی در حد 
دچار خسارت شده و روند پرورش  1387به دلیل حادث شدن بیماري لکه سفید کلیه مزارع پرورش میگو در سال  )2(

 .بطور کلی متوقف گردید
مترمربع  54160نظوره جهت ماهیان سرد آبی این ارقام مربوط به ماهیان گرم آبی می باشد و وسعت استخرهاي دو م )3(

  ) .چابهار ( اداره کل شیالت استان  -مأخذ .تن می باشد100باظرفیت 
  .شیالت سیستان  -مأخذ              
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                               )تن(                         میزان پرورش آبزیان در مزارع پرورش برحسب نوع آبزي در استان -56-4

  سال
  نوع آبزي

  ماهی
  میگو

  آبی  گرم  سردآبی
1370.......................................  000  000  000  
1375 .....................................  000  000  000  
1380.......................................  58  8  1024  
1385)1( .......  173318  551212  2500  
1386………………..  3/70  16/293  7/13  )2(  
1387.......................................  71  6160  164 )3(  
1388......................................  5/113  274  1071  
1389......................................  100  320  1070  
1390................................  125  600  200  
  ه اي افزایش یافته است ظبه صورت قابل مالح ماهی  میزان پرورشبه دلیل پایان خشک سالی و آبگیري دریاچه هامون  - 1
قف گردید ولی به صورت متو 1386به دلیل طوفان گونو و به زیر آب رفتن سایت گواتر کل روند پرورش در سال - 2

  .هکتار پرورش در آب با شوري پایین انجام شد  7/7آزمایشی در حد 
دچار خسارت شده و روند پرورش بطور  1387دلیل حادث شدن بیماري لکه سفید کلیه مزارع پرورش میگو در سال  به - 3

  .کلی متوقف گردید 
  ) .چابهار ( اداره کل شیالت استان  -مأخذ 

  .شیالت سیستان                  
  

                        )هزار قطعه (                                             هاي بچه ماهیان میزان تولید انواع گونه -57-4

  سال

  
  سایر  سوف  سیم  آال قزل  آزاد  کپورماهیان  خاویاري  سفید  جمع

1370.....  000  000  000  000  000  000  000  000  000  
1375 ....  810  0  0  810  0  0  0  0  0  
1380.....  2163  0  0  2013  0  150  0  0  0  
1385.  1800  0  0  1800  0  0  0  0  0  
1386.....  1904  0  0  1904  0  0  0  0  0  
1387....  12  0  0  0  0  0  0  0  12 )1(  
1388.....  56570  0  0  56000  0  570  0  0  0  
1389......  1002983  0  0  651975  0  351008  0  0  0  
1390.....  1612400  0  0  1399500  0  212900  0  0  0  
  . اشدشامل ماهیان زینتی می ب  - 1

  .شیالت سیستان  -مأخذ 
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  تعداد شناورهاي صیادي و تعداد صیادان عضو تعاونی صیادي -58-4
  و  سال

  شهرستان
  تعداد شناور صیادي

  تعداد صیاد
  کشتی  جنل  قایق  جمع

1370....................  999  547  452  0  7730  
1375 ...................  1929  1306  623  0  13084  
1380....................  2059  1377  671  0  12870  
1385.....................  2457  1688  768  1  24035  
1386.....................  2650  1718  931  1  26862  
1387....................  2647  1719  927  1  27693  
1388.....................  2698  1732  965  1  27295  
1389.....................  2702  1736  965  1  28073  
1390.................  

  
2584  1651  932  1  26706  

  0  0  0  0  0  ................ایرانشهر 
  13352  0  502  853 1355  ...................چابهار 
  0  0  0  0  0  ...................خاش 
  0  0  0  0  0  ………دلگان
  2350  0  0  219 219  ......................زابل 
  0  0  0  0  0  ...………زابلی

  0  0  0  0  0  .................زاهدان 
  100  0  0  8  8  ...................زهک 

  0  0  0  0  0  .................سراوان 
  0  0  0  0  0  ...................سرباز 

  0  0  0  0  0  ....سیب و سوران
  10904  1  430  571 1002  .................کنارك 
  0  0  0  0  0  ................نیکشهر 
  0  0  0  0  0  ..................هیرمند

  ) .چابهار ( اداره کل شیالت استان  -مأخذ 
  . شیالت سیستان               



  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    


