
اقتصاد کشاورزی شاهرگ حیاتی استان کردستان است و بخش های صنعت 
و خدمات استان، به فعالیت در بخش کشاورزی وابستگی زیادی دارد. بخش 
کشاورزی در استان کردستان مجموعه ای از پتانسیل های طبیعی؛ زیر ساخت 
های عمرانی؛ ساز و کارهای پشتیبانی و سیاست گذاری های برخاسته از رسوم 

اجتماعی و فرهنگی کشاورزان و تولید کنندگان این منطقه است
از مجموع مساحت استان، 1،217،038 هکتار )5 درصد اراضی کشاورزی کشور( 
اراضی کشاورزی، 1،414،000 هکتار مراتع، 374،084 هکتار جنگل، 791،573 
هکتار سطح زیرکشت محصوالت کشاورزی )5/7 درصد اراضی زیرکشت سالیانه 
خود  به  باغات،  هکتار   43،982 و  زراعی  اراضی  هکتار   1،173،056 کشور(، 

اختصاص داده اند.
رتبه پنجم سطح زیر کشت کشور

رتبه اول سطح زیرکشت دیم کشور

زراعت
1،173،056 هکتار از کل مساحت اراضی زراعی استان به کشت انواع محصوالت 
زراعی اختصاص داده می شود که 87% آن به صورت دیم و 13% به صورت آبی 
کشت و زرع می شود. از مجمو سطح زیرکشت ساالنه استان 79% به غالت، 
13% حبوبات و 5%ص به علوفه و مابقی به سایر محصوالت زراعی اختصاص داده 
می شود. ساالنه بیش از 2 میلیون تن محصوالت زراعی از اراضی زراعی استان 
برداشت می شود که سهم تولید محصوالت زراعی استان از تولید کل کشور 2/3 

درصد است.
 رتبه سوم کشوری در تولید نخود

رتبه چهارم کشوری در تولید گندم
رتبه سوم کشوری در تولید سیب زمینی

باغبانی
43،982 هکتار از کل مساحت اراضی مزروعی استان به کشت انواع محصوالت 
باغی اختصاص داده می شود که 3895/5 هکتار آن را محصوالت دانه دار،  6،994 
هکتار محصوالت هسته دار،  12،796 هکتار انگور دیم و آبی،  2،900 هکتار 
توت فرنگی، 7،573 هکتارگردو و بقیه سایرمحصوالت مثل توت درختی، سنجد، 
زالزالک، سماق، انار و انجیر تشکیل داده است. ساالنه بیش از  300 هزار تن 
محصول از باغات استان برداشت و در داخل و خارج استان عرضه می شود که سهم 

تولید محصوالت باغی استان از تولید کل کشور 1/4 درصد است.
رتبه اول کشوری در تولید توت فرنگی

رتبه دوم کشوری در تولید انگور دیم
 رتبه هفتم کشوری در تولید گردو

سطح زیر کشت گردو :  7،573 هکتار، میزان تولید  17،000تن
سطح زیر کشت انگور :   12،796 هکتار، میزان تولید  101،500 تن

سطح زیر کشت سیب زمینی  10،116 هکتار ، میزان تولید  272،700تن

کشاورزی نمندی های  توا
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گلخانه و پرورش قارچ
در حال حاضر در استان کردستان 66 واحد گلخانه با مساحت 169،641 متر مربع و تولید 4،393 تن سبزی و صیفی و 1/61 میلیون 

شاخه گل و گیاه فعال می باشد. همچنین، 10 واحد پرورش قارچ خوراکی و صدفی با مساحت 21،305 متر مربع و تولید 2،377 
تن در حال فعالیت می باشد.

 منابع آبی استان کردستان
اقلیم استان کردستان متأثر از توده های هوای گرم و مرطوب مدیترانه ای است که این توده ها موجب بارندگی هایی در بهار و 

ریزش برف در زمستان می شوند.
استان کردستان در  3 حوضه آبریز درجه  1کشور)خلیج فارس و دریای عمان، دریای خزر و دریاچه ارومیه( و 4 حوضه آبریز درجه 2

 )سفید رود،کرخه، ارومیه و مرزی غرب می باشد، حوضه مرزی غرب شامل دو زیرحوضه زاب و سیروان می باشد( واقع گردیده
است.

استان کردستان با  41 رودخانه دائمی و فصلی، دارای   38،426 دهنه چشمه، 496 دهنه قنات و  10،874حلقه چاه عمیق
و نیمه عمیق ، 4 سد درحال بهره برداری با ظرفیت مخزن 1،645 میلیارد متر مکععب،  2 سد در حال آبگیری با ظرفیت مخزن 
2،055میلیارد متر مکعب,  4سد در حال اجراء با ظرفیت 258 میلیارد متر مکعب و  7سد در حال مطالعه با ظرفیت  342 میلیارد 

متر مکعب می باشد.
بیشترین میزان بارندگی در غرب استان با  825 میلیمتر در سال و کمترین میزان بارندگی هم در شرق استان با متوسط بارندگی 
292 میلیمتر است. 3 درصد بارش کل کشور در استان و 3 درصد تبخیر آب ها و  7 درصد روان آب های کشور نیز در استان 

کردستان است.  5 درصد آب های سطحی تجدید پذیر و  3 درصد آب های زیر زمینی تجدیدپذیر کشور نیز در استان کردستان 
قرار دارد.

  دام،  طیور و زنبورعسل
 وجود ذخایر ژنتیکی دام و طیور با سازگاری مطلوب در منطقه موید این مطلب است که استان کردستان دارای استعداد کافی برای 
توسعه دام و دامپروری می باشد. بزمرخز و اسب کردی از نژادهای خاص و منحصر به فرد استان است. همچنین استان کردستان 
با آب و هوای سرد و معتدل، منطقه ای بسیار مطلوب برای پرورش طیور است. اقلیم مناسب و پوشش و تنوع گیاهی مراتع، و 
مزارع استان موجب شده است که استان کردستان به عنوان یکی از استان های مستعد برای پرورش و توسعه زنبورعسل در کشور 

مطرح گردد.

    جدول31. وضعیت دامپروری استان در سال 1395
مجموع تکسمیان گاو  و گوساله بز  و  بزغاله گوسفند  و  بره

2،046،155 12،300 232،181 468،900 1،332،774 تعداد- راس

3،061،438 55،350 1،321،639 351،675 1،332،774 واحد دامی
منبع: جهاد کشاورزی استان کردستان                               

   جدول32. وضعیت دامداری صنعتی و نیمه صنعتی )ظرفیت رأس( در سال 1395 
گوسفند داری پرواربندی گوسفند پرواربندی گوساله گاوداری

نیمه صنعتی نیمه صنعتی صنعتی نیمه صنعتی صنعتی نیمه صنعتی صنعتی

ظرفیت تعداد ظرفیت تعداد ظرفیت تعداد ظرفیت تعداد ظرفیت تعداد ظرفیت تعداد ظرفیت تعداد

31،021 498 27،110 281 10،850 34 10،858 379 12،460 132 7،570 929 10،125 261
منبع: جهاد کشاورزی استان کردستان                               

جدول33. آمار واحدهای موجود پرورش طیور در سال 1395 
کارخانه جوجه کشی بوقلمون شترمرغ مرغ بومی و سایر ماکیان مرغ مادر گوشتی مرغ تخم گذار مرغ گوشتی

1 2 4 - 13 13 727 تعداد واحد

2،000،000 4،500 141 681،000 330،000 555،000 14،458،800 ظرفیت- قطعه
منبع: جهاد کشاورزی استان کردستان                               

جدول34. آمارپرورش زنبور عسل در سال 1395
مجموع کلنی بومی و مدرن تعداد کلنی مدرن تعداد کلنی بومی تعداد بهره برداران

197،000 187،000 10،000 5،700
منبع: جهاد کشاورزی استان کردستان
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جدول35. آمارتولیدات سالیانه دام، طیور و زنبور عسل در سال 1396 )تن(
مجموع عسل تخم مرغ گوشت مرغ گوشت قرمز شیر

346،920 1،320 6،600 80،000 27،000 232،000 میزان تولید
منبع: جهاد کشاورزی استان کردستان

جدول36. آمارتشکل های دام، طیور، زنبور عسل و شیالت و آبزیان در سال 1396
تعداد اعضاء تعداد تعاونی تعداد اتحادیه

13،541 25 1 دامداری

600 12 1 مرغداری

750 10 1 زنبورداری

755 11 - شیالت و آبزیان

15،646 59 3 مجموع

منبع: جهاد کشاورزی استان کردستان

شیالت و آبزیان
 استان کردستان با توجه به دارا بودن منابع آبی فراوان از قبیل سد وحدت سنندج، سد شهید کاظمی سقز، دریاچه زریوار مریوان، سد گاوشان کامیاران، گلبالغ بیجار، 
سنگ سیاه دهگالن و .... دارای پتانسیل های قابل توجهی برای تولید انواع گونه های با ارزش ماهیان گرمابی، سردابی، ماهیان زینتی و سایر آبزیان می باشد. به طوری 
که در حال حاضر این استان به عنوان یک قطب شیالتی در سطح کشور مورد توجه قرار گرفته که  بزرگترین مجتمع ماهیان سردابی کشور )پالنگان شهرستان کامیاران( 

و بزرگترین مجتمع پروررش ماهیان سردابی منطقه )سیروان( در استان موید این مطلب است.

   جدول37. آمار تولید آبزیان در سال1396 )تن(
مجموع صید گوشت ماهیان سردآبی - قزل آال گوشت ماهیان گرمابی - کپور ماهیان

9،225 5،700 25 3،500 میزان تولید

منبع: جهاد کشاورزی استان کردستان 
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صنایع تبدیلی و تکمیلی
اهمیت صنایع، تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی به لحاظ ایجاد ارزش افزوده، کاهش ضایعات محصوالت کشاورزی، اشتغالزایی، امنیت غذایی و تولید مواد 
غذایی سالم برکسی پوشیده نیست و یکی از حلقه های مهم توسعه کشاورزی به شمار می رود. صنایع، تبدیلی و تکمیلی کشاورزی به صنایعی اطالق می 
گردد، که به فرآوری محصوالت کشاورزی اعم از زراعی، باغی، دامی و شیالتی پرداخته و در برگیرنده تغییرات فیزیکی شیمیایی، نگهداری، بسته بندی و 
توزیع است. مطابق  ماده 1 قانون تشکیل وزرات جهاد کشاورزی، توسعه و حمایت از صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی و صنایع روستایی در چارچوب 
سیاست های صنعتی کشور به عهده وزرات جهادکشاورزی است و این وزارتخانه از رویکردهای اصلی آن توسعه این صنایع، در کانون و قطب های عمده تولید

محصوالت کشاورزی با مشارکت بهره برداران بخش و با گرایش توسعه صادرات غیرنفتی می باشد.

جدول38. آمار صنایع تبدیلی مربوط به دام، طیور و زنبور عسل در سال 1395

کارخانه خوراک 
دام )تن(

کارخانه خوراک 
طیور )تن(

کارخانه شیر
)تن(

مراکز جمع آوری 
شیر

)تن در روز(

کشتارگاه مرغ
)قطعه در ساعت(

واحدهای کندو سازی
)بدنه در سال(

واحدهای بسته 
بندی عسل

)تن در سال(

فعال
7151235831تعداد واحد

110،000360،000193،00013513،00017،00023ظرفیت

در حال 
احداث

1-003*0تعداد واحد

101-006،000*0ظرفیت
    منبع: جهاد کشاورزی استان کردستان

ماشین آالت کشاورزی و مکانیزاسیون
در سال 1395، ضریب مکانیزاسون بخش کشاورزی در استان کردستان، 1/92 بخار بر هکتار بوده است. بطوریکه دراین بخش 26،623 تراکتور، 997 
کمباین، 177 دروگر خودرو، 531 تیلر مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین بطور کلی، ماشین های کاشت، داشت، برداشت و ماشین های پس از برداشت 

برای محصوالت کشاورزی به ترتیب 4،786، 12،625، 1،937 و 27،116 بوده است.

جدول39. تعداد ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون استان کردستان در سال 1395

دروگرکمباینتراکتور
خاک ورز تیلرخودرو

اولیه
خاک ورز 

ثانویه
ماشین 
کاشت

ماشین 
داشت

ماشین 
برداشت

ماشین پس از 
برداشت

تشکل های 
مکانیزه فعال

ضریب 
مکانیزاسیون 
)بخار بر هکتار(

26،62399717753127،25717،7644،78612،6251،93727،116251/92

     منبع: جهاد کشاورزی استان کردستان

صادرات
در سال 1395، ارزش صادرات محصوالت کشاورزی از مرز باشماق مریوان، 117،934/6 هزار دالر و شامل سبزی، میوه های خوراکی، دانه و میوه های 
روغن دار، نباتات زنده، غالت، محصوالت لبنی، چای و ادویه، ماهی و حیوانات زنده بوده است. سبزی ها و نباتات ریشه ای و غده های زیرخاکی خوراکی 

با وزن 232،868/9 تن بیشترین میزان صادرات محصوالت کشاورزی از مرز باشماق مریوان بوده است.

جدول40. آمار صادرات محصوالت کشاورزی از مرز باشماق مریوان در سال 1395

ارزش )میلیارد ریال( ارزش )هزار دالر( وزن خالص )تن(

2،175/2 68،787/8 232،868/9 سبزی ها و نباتات ریشه ای و غده های زیرخاکی خوراکی

817/6 26،401/7 93،464/7 میوه های خوراکی پوست مرکبات یا پوست خربزه

51/5 1،619/2 1،620/5 دانه و میوه های روغن دار دانه و بذر میوه های گوناگون نباتات صنعتی یا داروئی کاه و 
تفاله

27/3 883/7 127/6 نباتات زنده و محصوالت گلکاری

1/1 33/9 19/9 غالت

66/7 2،112/4 406/6 محصوالت لبنی و عسل طبیعی و تخم مرغ

0/3 10/6 14/3 چای و ادویه

302/6 9،464/8 2،014/0 ماهی ها، قشرداران، صدفداران و سایر آبزیان فاقد ستون فقرات

276/6 8،620/7 3،184/0 حیوانات زنده

3،718/9 117،934/6 333،720/6 مجموع
    منبع: جهاد کشاورزی استان کردستان
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استان  عناوین سایر فرصت های سرمایه گذاری بخش کشاورزی 
کردستان

 فرآوری سایر محصوالت زراعی)گندم، چغندر قند، سیب زمینی، حبوبات، ذرت(
 فرآوری محصوالت باغی)میوه های سردرختی انگور و توت فرنگی(

 فرآوری محصوالت دام و طیور)گوشت قرمز، گوشت سفید مرغ و ماهی، عسل(
 فرآوری و بسته بندی انواع گیاهان دارویی

 تولید، فرآوری و بسته بندی انواع کودهای آلی و زیستی
 ایجاد واحدهای پرورش مرغ اجداد

 ایجاد زنجیره تولید شترمرغ
 تولید نهال مثمر و نشاء توت فرنگی

 ایجاد کشت و صنعت
 احداث گلخانه

 احداث سردخانه و انبار فنی نگهداری محصوالت کشاورزی
 توسعه و تکمیل زنجیره تولید صنعت طیور

 ایجاد شرکت مکانیزاسیون تخصصی کشت نخود )تناوب با گندم دیم(

مشوق های سرمایه گذاری در بخش کشاورزی
 واگذاری اراضی منابع طبیعی جهت اجرای طرح های کشاورزی

 سعی در جذب تسهیالت کم بهره جهت اجرای طرح های بخش کشاورزی
 پرداخت تسهیالت کم بهره از منابع صندوق توسعه ملی و...

 واگذاری زمین با زیرساختهای آماده جهت احداث گلخانه
 تسریع در صدور مجوزالزم برای طرحهای زیر بخش کشاورزی

پروژه های سرمایه گذاری بخش کشاورزی استان کردستان
زیر بخش صنایع نبدیلی و تکمیلی :

 تولید عرقیات و اسانس گیاهی و گیاهان دارویی
 فرآوری دانه های روغنی
 فرآوری محصوالت باغی

 فرآوری سیب زمینی
زیر بخش شیالت :

 پرورش ماهیان سردآبی در پایاب سد سیازاخ
 پرورش ماهیان سردآبی در پایاب سد تلوار
 پرورش ماهی در قفس درپایاب سد سورال

 پرورش ماهیان سردآبی سروآباد
زیربخش تولیدات گیاهی :

 احداث گلخانه هیدروپنیک
 تولید قارچ خوراکی

 مجتمع گلخانه قباسرخ
 پرورش گیاهان دارویی

زیربخش تولیدات دامی :
 پرورش شتر مرغ

 پرورش گاو شیری صنعتی
 پرورش بلدرچین 
 پرورش مرغ اجداد

 فرآوری و بسته بندی عسل
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پروژه های سرمایه گذاری

نرخ بازده 
داخلی  )درصد(

اشتغالزایی 
)نفر(

سرمایه گذاری مورد نیاز

ظرفیت اسمی 
ساالنه )تن( معادل ارزی محل اجرا

)میلیون یورو(
جمع کل 

)میلیون ریال(
در گردش 

)میلیون ریال(
ثابت 

)میلیون ریال(

دامپروری و صنایع مرتبط

74/8 100 9/973 448،732 148،018 300،715 9،000 شهرک صنعتی شهرستان 
سقز احداث پاالیشگاه دام

37/7 17 1/708 76،866 22،500 54،366 12،000 منطقه غرب کشور خوراک آبزیان

76/9 45 7/94 357،160 176،989 180،171 45،000 شهرک صنعتی سقز تولید فراورده های 
طیور

103 15 1/392 62،643 8،707 53،936 50،000 قطعه داخل استان پرورش مرغ اجداد 
گوشتی

31/2 58 2/749 123،720 7،220 109،277 4،500 شهرستان سقز
تولید فرآورده های 

لبنی مبتنی بر 
گاوداری صنعتی

35/1 21 1/326 59،713 7،380 44،950 20،000 شهرستان سنندج تولید کود آلی از 
فضوالت مرغداری

40/5 14 0/809 36،444 8،553 27،891 400 شهرستان کامیاران گوشت بسته بندی 
شده کبک و بوقلمون

25/46 150 16 712،310 28،233 684،077 3،000 رأِس شهرستان مریوان گاوداری شیری

26/7 150 15/23 677،740 28،233 649،507 3،000 رأِس شهرستان کامیاران گاوداری صنعتی 
شیری

28/35 12 0/983 33،400 2،014 31،386 3،000 قطعه شهرستان قروه پرورش شترمرغ 
ترکیبی

فرآوری محصوالت کشاورزی و صنایع غذایی
39 25 3/168 142،564 6،347 136،218 2،000 شهرک صنعتی سقز تولید نان صنعتی

44/6 80 8/488 381،965 99،861 282،105 30،000
شهرستان های سنندج، 

کامیاران، مریوان، 
دهگالن و ...

آب میوه، پوره میوه، 
میوه منجمد )توت 

فرنگی و انگور(

42/3 28 1/831 82،429 29،948 52،481 6،000 مالتوز و شربت مالتوز  

47/3 30 2/231 100،398 47،899 52،499 2،400 فروکتوز و شربت  
فروکتوز

47/1 109 7/838 352،737 154،769 197،969 7،500 شهرستان سنندج تولید مالت و عصاره 
مالت

27/61 265 25/822 1،162،018 287،660 874،358

65،000 تن 
روغن خوراکی 
90،000 تن 
کنجاله

شهرستان قروه روغن کشی و تصفیه 
روغن خوراکی

27/02 200 9/9 445،902 95،427 350،475 28،000 شهرستان مریوان تولید پوره، کنسانتره 
و آبمیوه

21/28 12 1/19 53،809 2،655 51،154 2،500 شهرستان مریوان
سردخانه دو منظوره، 

بسته بندی میوه و 
سبزیجات

23/72 200 10/37 464،883 69،540 395،343 32،500 شهرستان قروه تولید انواع فرآورده 
های سیب زمینی

35/59 40 1/96 88،243 30،623 57،620 3،000 شهرک صنعتی دهگالن تولید ناگت مرغ

25/63 9 0/541 24،379 3،153 21،226 250 شهرک صنعتی 4 سنندج
تولید و بسته بندی 

چیپس میوه و بسته 
بندی خشکبار

منبع: جهاد کشاورزی استان کردستان
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