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زینب برومند-سرپرست جهاد کشاورزی مانه و سملقان 

با اشاره به سیمای کشاورزی مانه و سملقان گفت: سطح 

زیر کشت مانه و سملقان ۸۰ هزار هکتار است که این میزان 

شامل ۳۵ هزار هکتار زمین آبی و ۴۵ هزار هکتار دیم است 

که سالیانه ۴۰۰ هزار تن محصوالت باغی و زراعی تولید 

می کند.»هادی قهرمانیان« با بیان این که ۳۵ درصد 

کل تولیدات محصوالت کشاورزی استان متعلق به مانه و 

سملقان است افزود: قسمت عمده تولید برخی محصوالت 

مانند گندم، کلزا، پنبه، پیاز، گوجه فرنگی و غیره استان هم 

در این شهرستان تولید می شود.وی با اشاره به منابع آبی 

مانه و سملقان اظهار کرد: در مانه و سملقان ۵ رودخانه 

وجود دارد که رودخانه اترک از مهمترین رودخانه های 

شهرستان است و ۲۹۹ حلقه چاه،  ۲۵ رشته قنات، ۸۸۰ 

دهنه چشمه با دبی آب ۲۲ میلیون متر مکعبی منابع آبی 

این شهرستان را تامین می کنند.وی ۶۰ درصد آب های 

شهرستان را سطحی دانست و بیان کرد: فقط ۴۰ درصد 

آب های این شهرستان زیر زمینی است که همین امر متاثر 

از بارندگی های سال های اخیر باعث خسارت شدید در 

تولیدات کشاورزی شهرستان شده است.وی با اشاره به 

اقدامات شاخص جهاد کشاورزی مانه و سملقان ابراز کرد: 

در ۴ سال گذشته ۲ هزار و ۴۳۵ هکتار از اراضی کشاورزی 

این شهرستان تحت پوشش سامانه آبیاری نوین قرار گرفته 

است این در حالیست که در کل سال های گذشته یک 

هزار و ۱۰۰ هکتار از اراضی این شهرستان تحت پوشش 

این سامانه قرار گرفته است.وی تصریح کرد: تولید ۴۶ 

هزار تن گندم، ۱۲ هزار تن جو، ۲ هزار و ۸۹۰ تن کلزا، 

۳۵ هزار تن گوجه فرنگی، ۸۷ هزار تن پیاز خوراکی، ۱۷ 

هزار تن وش پنبه، ۳۲ هزار تن یونجه خشک و یک هزار و 

۹۰۰ تن دانه هندوانه از جمله تولیدات شاخص شهرستان 

است.»قهرمانیان«با اشاره به مشکالت کشاورزی مانه 

ــرد: خسارت هــای شدید ناشی از  و سملقان تصریح ک

خشکسالی های اخیر به تمامی بخش های کشاورزی، 

نبود  زیرساخت های الزم در بخش نگهداری و انتقال آب 

زراعــی، کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش در بخش 

کشاورزی از جمله مشکالت کشاورزی این شهرستان 

اســت.وی ادامه داد: تخصیص تسهیالت کم بهره برای 

تولید محصوالت کشاورزی و دامــی، برنامه ریزی برای 

تاسیس زیرساخت های الزم در بخش کشاورزی و برنامه 

ریزی برای تناسب سود اقتصادی کشاورزان با رعایت 

کشت منطقه ای از جمله پیشنهادات جهاد کشاورزی مانه و 

سملقان برای برون رفت از مشکالت و چالش های اساسی 

کشاورزی این شهرستان است.وی ادامه داد: پرداخت 

۲۵ میلیارد تومان تسهیالت خط اعتباری مکانیزاسیون 

برای خرید ماشین آالت کشاورزی از ابتدای دولت نهم، 

اجرای ۸ سایت الگویی به صورت ساالنه برای آموزش به 

بهره بــرداران )آمــوزش ۲۴۰ نفر از کشاورزان( در سال 

زراعی جاری، توزیع سالیانه ۱۷ هزار تن انواع نهاده ها به 

خصوص بذور اصالح شده و کنترل به موقع آفات و بیماری 

ها به طور خاص در سال زراعی ۹۷- ۹۶ از جمله اقدامات 

انجام شده برای خدمت به کشاورزان زحمت کش مانه و 

سملقانی است.

در گفت و گو با سرپرست جهاد کشاورزی مانه و سملقان مطرح شد:

سیمای کشاورزی مانه و سملقان در یک نگاه
قهرمانیان: ۳۵ درصد کل تولیدات محصوالت کشاورزی استان متعلق به مانه و سملقان است


