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 بسمه تعالی

 

 دلگانشهرستان و دامداری کشاورزی  گزارش ویژه پتانسیل بخش
                               

 
 

  دلگانموقعیت جغرافیایی شهرستان  

کیلومتری   500کیلومتر مربع در فاصله  13000با مساحت  جنوب غربی استاندر دلگان شهرستان 

ه خود اختصاص داده است.ارتفاع آن از سطح دریا  درصد مساحت استان را ب  15مرکز استان واقع و

و مختصات  واقع است  27-12ودرعرض جغرافیایی  60-42متر.این شهرستان درطول جغرافیایی 386

ایرانشهرو ریگان   واز شمال به شهرستان شرقی می باشد  59.4431شمالی و  27.4572جغرافیایی 

واز غرب به استان کرمان  شهرستان فنوج به  وازجنوب  ایرانشهر واز شرق به شهرستان استان کرمان 

 ودشت جازموریان محدود می شود . 

 

 شرایط آب وهوائی
این شهرستان دارای آب وهوائی گرم وخشک وتحت تاثیر بادهای موسمی است.میزان بارندگی سالیانه  

بارهای  درسالهای اخیر که بارشهاعمدتا درزمستان بوده وگاها درتابستان آن هم بصورت پراکنده ورگ

درجه   45ومتوسط درجه حرارت 15درصد وحداقل  65سیل آسا حادث می شوند حداکثر رطوبت 

درجه سانتیگراد زیرصفر می باشد .اگرچه تابستان های طوالنی وبسیارگرم منطقه  2وحداقل درزمستان 

اعتدال هوادر زمستان ازدیگر مزیت های اقلیمی  باعث محدود شدن فعالیت می شود اما از سوی 

 شهرستان محسوب می شود. 

 اقتصاد جوامع روستایی دراین شهرستان متکی برکشاورزی ودامداری است. 

 

 وضعیت منابع آبی
نسبت به سایر شهرستان ها از نظر منابع آبی زیرزمینی وسطحی از وضعیت بهتری   دلگانشهرستان 

وتعداد  هودیان نه ،رودخا اسفند  برخورداربوده ودر حال حاضر منابع آب شهرستان شامل:رودخانه 

حلقه چاه برق دار و   1074حلقه چاه نیمه عمیق که تعداد 2246رشته قنات وچشمه وکاریز وتعداد  295

حلقه چاه   135حلقه چاه تعیین تکلیفی و تعداد  637حلقه چاه پروانه دار دیزلی و تعداد  400تعداد 

 شد هکتار می با30000وسعت اراضی کشاورزی   غیر مجاز را شامل میشود.
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بطور خالصه این شهرستان را به لحاظ موقعیت اقلیمی خاص یکی از قطبهای مهم کشاورزی استان نام  

برد وبه دلیل وجود دشتها حاصلخیزازجمله چاهشور ،جلگه هاشم ومنابع آبی متعدد از وضعیت مناسبی  

ابع آبی زیرزمینی  برخوردار می باشد .وچنانچه شرایط جوی ونزوالت آسمانی وامکان بهره برداری از من

وجودداشته باشد امکان توسعه افزایش سطح زیرکشت اغلب  محصوالت زراعی وباغی وجوددارد.ودر  

کتار  ه 17000هکتار از اراضی شهرستان قابل کشت می باشد که حدود 30000حال حاضر حدود 

 هزار هکتار آیش می باشد. 3هزار هکتار باغی و  10000زراعی و

 زراعت و باغبانی:
هزار هکتار گندم بوده ،   10تا  7سال گذشته دارای سطح زیر کشت بین  5رستان دلگان در طی شه

بطوریکه اگر حمایت دولت در خصوص تامین بذور مناسب و کمک به کاشت و داشت و برداشت با دادن  

  یارانه ی بیشتر به کشاورزان  و خرید تضمینی مناسب و ایجاد جایگاههای مناسب خرید باعث خواهد 

  شد عالوه بر افزایش سطح عملکرد محصول کمک شایانی نماید.

 

 پیش بینی عملکرد در حال حاضرعمده ترین محصوالت شهرستان و سطح زیر کشت و 

 میزان تولید )تن(  سطح زیر کشت )هکتار(  نوع محصول  ردیف 

 33310 8180 خرما 1

 18000 7000 گندم  2

 750 500 کلزا 3

 750 750 کنجد  4

 7930 800 مرکبات  5

 240000 6000 هندوانه )محصوالت جالیزی(  6

 گیاهان دارویی  7

 حنا ، چای ترش و وسمه 

2850 11250 

 35000 2500 محصوالت علوفه ای )یونجه(  8

    

 

سالیانه بطور  شهرستان با توجه به شرایط مناسب پرورش و تولید خرما و پتانسیل  همچنین توانایی 

با توجه به اینکه محصوالت   به سطح زیر کشت نخیالت شهرستان اضافه می شود. هکتار  100متوسط 

برای  که می توان   د آیعمده و تولید مناسب آن در منطقه وجود صنایع تبدیلی از ملزومات به حساب می  

کارخانجات تولید آرد گندم و جو، ماکارونی،  عالوه بر ایجاد و ساخت سیلوی گندم ، محصول گندم 

، برای  قرار داد  گندم  و ... در برنامه کاری عملیات پس از برداشتاع کلوچه و بیسکویت تولید انو
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چین در سال   15محصوالت علوفه ای و با توجه به شرایط آب و هوایی مناسب و برداشت یونجه در 

خصوصا تولید در ماههای سرد سال و ارسال به استانهای سردسیر از توانایی های بارز شهرستان می  

 د که باید برای آن برنامه ریزی مدونی شود. باش 

تولید محصول خرما و مرکبات هر کدام از این محصوالت باغی دارای صنایع تبدیلی مشخص و نیز   

. ایجاد سردخانه  تاسیسات مناسب جهت ذخیره سازی و در نهایت ارسال به بازارهای مصرف می باشد 

 ب مب آیند.صنایع تبدیلی از ملزومات به حساهای نگهداری و 

انه های روغنی مانند کنجد و کلزا که توانایی شهرستان در طول سالهای گذشته باال تولید محصوالت د

منابع آب و   استفاده بهینه از  ن نباتی در افزایش غنیاز شهرستان برای زدن یک کارخانه تولید رو بوده 

 می باشد.   تمحصوالاین خاکی و ایجاد اشتغال با توجه به تولید 

افزایش سطح و تولید محصوالت  چنین با توجه به شرایط مناسب و بازار نسبتا خوب گیاهان دارویی هم

حنا و وسمه و چای ترش در شهرستان از رشد مناسبی برخوردار می باشد. و پیش بینی می شود که  

 درصد افزایش سطح را در سالهای پیش رو داشته باشیم. 20الی  10بطور متوسط در حدود 

 

 

 روری شهرستان دلگاندامپ

هزار کیلومتری و سطح زیر کشت باال و افزایش یهره وری و ساماندهی دام و  13با توجه به وسعت 

 افزایش مشاغل روستایی می توان با ترویج کمیت و کیفیت تولیدات دامی را باال برد.  

امل گاوهای  رأس )ش  24000رأس، تعداد گاو:  178343تعداد گوسفند وبز :انواع دامهای منطقه:-

هزار قطعه و تعداد   16254، طیور بومی : )رتبه اول کشور ( نفر 12576بومی، دورگ واصیل(، شتر 

 پروند   150کندو : 

 

 

 هکتار، سایر نباتات   250هکتار، ذرت علوفه ای 2500یونجه  سطح زیرکشت نباتات علوفه ای:-

 هکتار  100علوفه ای

 و قنات  چاه آب کشاورزی منابع آبی در منطقه :  -

 نباتات علوفه ای، مراتع ، کاه گندم، سبوس، کنسانتره، پس چر و ... منبع تغذیه: -

تعداد واحدهای صنعتی در حال ساخت وساز در این شهرستان دو واحد به شرح ذیل می -

 باشد:

 با مدیریت حمید یزدان طلب 74قطعه شرکت تعاونی مهر   20000پرورش مرغ گوشتی  – 1

 راسی با مدیریت خدانظر اوج ریگی  200ساله  پروار بندی گو -2
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با مدیریت عصاء شه بخش )افتتاحیه در   54قطعه شرکت تعاونی مهر  2000پرورش بوقلمون  – 3

 بهمن سال جاری انجام خواهد گرفت( 


