اهم مسائل و مشکالت بخش کشاورزی سال 95 – 96

 -1نبود منابع آبی دائمی در سطح شهرستان اعم از رودخانه های دائمی و حتی رودخانه های فصلی .
 -2به دلیل نبود منابع آبی دائمی میزان استحصال آب در این شهرستان به خاطر اینکه در طی حدود  10سال گذشته میزان بارندگی
کم و شاهد خشکسالی بوده ایم از  120میلیون متر مکعب به  70میلیون متر مکعب تقلیل پیدا کرده است .
 -3در این شهرستان سد های بتونی به منظور ذخیره سازی و با ظرفیت باال وجود ندارد که بتوان از طریق آن بخشی از منابع آبی
بخش کشاورزی شهرستان را تامین نمود .
 -4در اثر خ شکسالی پی در پی چند سال اخیر خیلی از چشمه ها و قنوات شهرستان خشک و یا میزان آبدهی آنها نیز بسیار کم شده
است .
 -5حتی در اثر خشکسالی های اخیر میزان دبی آب چاه های کشاورزی شهرستان به شدت تقلیل پیدا کرده است .
 -6با توجه به اینکه تمام دشت های این شهرستان جزء دشت ها ی ممنوعه می باشد و از نظر منابع آبی بسیار فقیر و ضعیف می باشد
که امکان احداث چاه های خیلی عمیق وجود ندارد .
 -7عدم تخصیص اعتبارات خشکسالی علیرغم مشکل عمده کمبود منابع آبی بخش کشاورزی در سال گذشته .
 -8محدود بودن اعتبارات تملک دارایی شهرستان بطوریکه در سال  1394در کمیته برنامه ریزی شهرستان مبلغ  3000میلیون ریال
مصوب شده بود که متاسفانه به دلیل نبود منابع اعتباری حدود  20درصد از اعتبارات تملک دارایی تخصیص پیدا کرده همین امر
هم باعث شد که عمال از طریق اعتبارات تملک دارایی کار عمرانی خوبی در شهرستان صورت نگیرد .
 -9باال بودن نر سود تسهیالت بانکی در بخش کشاورزی لزوم داشتن ضمانت نامه ها و وثیقه های بانکی که امکان فراهم نمودن آن
برای قشر کشاورزی بسیار سخت می باشد .
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با توجه به خرد بودن اراضی کشاورزی شهرستان علیرغم تالش های مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان متاسفانه

کشاورزان من طقه از تشکیل تعاونی های تولید در این شهرستان سرباز زده اند همین امر باعث گردید که خیلی از طرح های موفق
در حوزه بخش کشاورزی در این شهرستان اجرایی نگردد .

در سال  1389تولید محصوالت بیولوژیک برای اولین بار در این شهرستان بر روی محصول گلخانه ای در سطح 5000
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متر مربع رقم خورد که این امر متاسفانه به دلیل باال بودن هزینه تولید محصوالت بیولوژیک و تحریم های اخیر متوقف گردیده .
استان هم به دلیل عدم حمایت دولت از تولید محصوالت بیولوژیک شهرستان بوده است چرا که کشاورزان و گلخانه داران قادر به
تامین کل هزینه های اجرایی آن نمی باشند .
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بدلیل بعد مسافت این شهرستان از مراکز استان متاسفانه سرمایه گذاران بزرگ حاضر به سرمایه گذاری در بخش

کشاورزی این شهرستان نمی باشند .
در این شهرستان در زمان ترسالی یعنی با بارندگی  240میلی متر بیش از  2000هکتار لوبیا در این شهرستان کشت می
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شده که این میزان در سال های اخیر به  500هکتار یا کمتر از آن تقلیل پیدا کرده است  .باز هم به دلیل دارا بودن بیشترین سطح
زیر کشت در این شهرستان با توجه به اینکه کشت لوبیا بصورت مکانیزه انجام می شود اما برداشت آن بصورت سنتی انجام می
گیرد .
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مشکالت دیگری در بحث لوبیا ( عالوه بر برداشت محصوالت لوبیا بصورت سنتی ) فقیر بودن بافت خاک از لحاظ مواد
غذایی می باشد و با تناوبی که کشاورزان طی سالیان دراز با محصوالت گندم و لوبیا بصورت تکراری داشته اند باعث کاهش و از بین
رفتن مواد مغذی در خاک گردیده اند که رفع این مشکل نیازمند آیش طوالنی این اراضی به مدت حداقل باالی  3سال می باشد
که این امر با وضعیت اقتصادی و امرار معاش کشاورزان مغایرت دارد  .مشکل دیگر آلوده شدن اراضی کشاورزی به بیماری قارچی و
فوزاریوم می باشد که در این سال ها با معرفی قارچ کش ها مطمئنا این مشکل مرتفع نخواهد گردید و بافت خاک نیز از بین می

رود .
-15

با توجه به شرایط خشکسالی و منابع آبی محدود می طلبد همکاران پژوهشگر از مرکز تحقیقات با توجه به شرایط آب و
هوایی به هر شهرستا ن توصیه های الزم را برای جبران افت محصول و یا نسبت به معرفی ارقام جایگزین با بازده بیشتر و با نیاز آبی
کمتر متناسب با منطقه به شهرستان معرفی نمایند .

-16

یکی از راهکار های خوب و عملیاتی برای اجرای قانون حفظ کاربری پیشگیری از وقوع هرگونه ساخت و ساز های غیر

م جاز در بخش کشاورزی می باشد پس می طلبد به جهت تحقق این امر مهم و رعایت قانون حفظ کاربری اکیپ گردشی در سطح
شهرستان تشکیل گردد و تا به موقع در عرصه حضور داشته باشد و از ساخت و ساز های غیر مجاز جلوگیری کند که متاسفانه این
امر به دلیل کمبود نیرو خصوصا در حوزه امور اراضی گاها مسائل و مشکالتی را برای مدیریت ایجاد می کند .
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با توجه به اینکه در سطح این شهرستان  2شرکت خدمات مشاوره ای وجود دارد اما به دلیل کمبود اعتبارات دولتی به
منظور اجرای طرح های زراعی باغی و دامی نقش این شرکت ها کم رنگ شده است  .علیرغم توصیه های الزم از ناحیه همکاران
مدیریت جهاد کشاورزی شرکت های موجود در شهرستان تا پایان وقت ادرای انجام وظیفه می نمایند .

-18

به دلیل خرده مالکان کشاورزان شهرستان در سال زراعی جاری به دلیل اینکه کشاورزان در سال های قبل تسهیالت
سرمایه در گردش اخذ نموده اند قادر به اخذ تسهیالت جدید در سال جاری نشده اند .
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با توجه به اینکه در سطح شهرستان  14هکتار از گلخانه ای اعم از تولید گل رز لیسیانتوس و لیلیوم اختصاص دارد
ضمن اینکه هزینه تولید آن زیاد می باشد اما از همه مهمتر فروش و عرضه محصوالت تولیدی می باشد که در این خصوص تولید

کنندگان در فروش آن مشکالتی را دارند .
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حدود  60درصد از گلخانه و سایر تولید کنندگان شهرستان تا کنون بحث گاز رسانی در آن انجام گردیده مابقی به دلیل
پراکنده بودن گلخانه ها بعد مسافت و عدم توان مالی گلخانه داران و بقیه واحد های تولیدی موفق به گاز رسانی نشده اند چرا که با
توجه به باال بودن میزان مصرف سوخت در واحد های تولیدی و باال بودن هزینه های سوخت ( گازوئیل ) گاها مشکالتی را در واحد
های تولیدی ایجاد می کند .
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با توجه به اینکه تمام زیر ساخت های شهرک گلخانه ای از محل اعتبارات دولتی بطور کامل اجرا گردیده است و از سال

 1390از بین حدود  63کارشناس کشاورزی واجد شرایط در این شهرک ناکنون  18نفر از کارشناسان موفق به اخذ تسهیالت و
احداث آن گردیده اند  .در حال حاضر احداث گلخانه جدید به دلیل مشکل کمبود آب متوقف گردیده است لذا توسعه مابقی واحد
های موجود در شهرک گلخانه ای منوط به رفع این مشکل می باشد .

