
  باغبانی
وظایف مدیریت باغیانی مطالعه و تجزیه و تحلیل آمار و اطالعات گردآوري شده براي تدوین برنامه هاي باغبانی در : باغبانی 

تهیه طرح جامع کشت باغی، تدوین طرح هاي آموزشی و  جهت افزایش تولید و توسعه باغبانی، توسعه سطح زیر کشت،
ا و گیاهان مقاوم به کم آبی و داراي ارزش اقتصادي باال از جمله کشت پسته و توسعه سطح زیر کشت گلخانه هترویجی، 

ارت بر امور مربوط به برآورد نهاده ها و ماشین آالت مورد نیاز بخش نظ ،گل محمدي و گیاهان داروئی مناسب منطقه
  .می باشد ... باغبانی و 

   : 96میزان تولید محصوالت باغبانی و گلخانه اي شاخص در سال 

  :                                                                                                             دیگر محصوالت باغی شهرستان
  دیگر  –هلو و شلیل –گالبی  –به  - عفران ز –پسته  –گل محمدي زردآلو و قیسی  -گردو  –سیب  –بادام  -انگور

  :براي افزایش راندمان و بهره وري در تولیدات باغبانی در سالهاي گذشته اقدامات ذیل انجام گردیده است
اصالح و بکارگیري روشهاي  –حذف و جایگزینی باغات غیراقتصادي و درجه سه  –اصالح و جوان سازي باغات درجه دو 

توسعه کشت درختان مثمر و گیاهان داروئی اصالح شده با عملکرد مناسب  –تغذیه باغات  هرس وبود بهنوین در آبیاري و 
ارائه مشاوره و بازدید از باغات و گلخانه ها و ارائه راهکار جهت افزایش  –در جهت افزایش درآمد باغداران و نیاز آبی کم 

  کمی و کیفی تولیدات باغبانی
و پسته و افزایش سطح زیر کشت گیاهان داروئی و گل محمدي  :بانی شهرستانبرنامه هاي توسعه اي بخش باغ

   توسعه کشت گیاهان اصالح شده و با نیاز آبی کم و با ارزش از لحاظ تولید –گلخانه
 

 عنوان نام بخش
  میزان سطح

 )هکتار( 
  میزان تولید

 )تن (
 واحد

نسبت تولید به 
 )درصد(استان 

  میزان اشتغال
 )نفر(

 باغبانی

محصوالت گلخانه اي سبزي و 
 صیفی

3 400 5 0.25 15 
 14 0.6 4 12 0.1 قارچ خوراکی
هزار  1900 2 گل شاخه بریده

 شاخه
4 3 18 

        گل و گیاهان آپارتمانی

 2 0.2 2 هزار اصله 30 0.3 درخت و درختچه هاي زینتی

 16 2 10 300 6 گیاهان دارویی
 محصول باغی شاخص شهرستان 5

  3.2  2000 280 انگور
  3  300 240 بادام
  1.5  150 120 گردو
  0.2  300 80 سیب

  2.5  210 70 آلو و گوجه
 پتانسیل هاي باغبانی شهرستان

  4  60 60 گل محمدي
  3  0.012 30 زعفران
  2  10 60 پسته


