اراضی آبی :
سطح اساضی آتی دس حَصُ عول هٌطقِ آصاد هاکَ تالػ تش ّ 55555کتاس هیتاضذ کِ دس دضتّای پلذضت  ،ضَط  ،ساسی سَ  ،قشُ قَیَى
 ،گجلشات ٍ ؼیشُ هی تاضذ ٍ دس حال حاضش سطح قاتل تَجْی تِ صیش کطت اًَاع هحصَالت صساعی هي جولِ یًَجِ  ،گٌذم  ،جَ  ،آفتاتگشداى
آجیلی ٍ سٍؼٌی  ،جالیض  ،سثضی  ،صیفی  ،سیة صهیٌی  ،چؽٌذسقٌذ  ،کلضا ٍ رست سفتِ است ٍ عوذُ سطح صیش کطت هحصَالت تاؼی سا ًیض
دسختاى صسدآلَ  ،سیة  ،گشدٍ اًگَس ٍ سایش گًَِّای تاؼی تِ خَد اختصاظ دادُ است کِ تا تَجِ تِ ٍجَد اقلینّای هتفاٍت  ،تَپَگشافی
هَجَد ٍ پتاًسیلّای آتی ٍ خاکی هیتَاى تا تکاسگیشی في آٍسیْای پیطشفتِ تاعج افضایص تَلیذ ٍ تاال سفتي دسآهذ صاسعیي ضذ .
اراضی دیم :
سطح اساضی دین هٌطقِ تالػ تش ّ 44555کتاس هیتاضذ کِ تستِ تِ ضشایط آب ٍ َّایی ٍ هیضاى تاسًذگی پاییضُ هقذاسی اص آى تِ صیش کطت
گٌذم ٍ جَ هیسٍد ٍلی تا عٌایت تِ کوثَد هیاًگیي تاسًذگی ساالًِ کطت ،اساضی دین کن هیتاضذ .
ظرفیتهای موجود در منطقه در بخش تولیذات گیاهی و باغی :
 -1تَسعِ سطح صیش کطت چؽٌذس قٌذ جْت تأهیي هحصَل هَسد ًیاص کاسخاًجات قٌذ ٍ افضایص دسآهذ صاسعیي .
 -2تَسعِ سطح صیش کطت هحصَالت پش دسآهذ اص قثیل سیة صهیٌی .
 -3تَسعِ تاؼات دس اساضی کَّپایِای ٍ ضیةداس .
 -4سشهایِگزاسی جْت تأسیس ضشکتّای هکاًیضاسیَى هجْض تِ تکٌَلَطی هذسى .
 -5سشهایِگزاسی جْت تَسعِ ٍاحذّای گلخاًِای خصَصا" دس سایت گلخاًِای هٌطقِ آصاد هاکَ .
 -6سشهایِگزاسی جْت احذاث ًْالستاىّای هذسى ٍ تکثیش گًَِّای ساصگاس تا هٌطقِ .
 -7ایجاد ضشکتّای کطت ٍ صٌعت تا ٍاگزاسی اساضی هلی هستعذ .
 -8سشهایِگزاسی جْت ایجاد ٍاحذّای تَلیذ هحصَالت اسگاًیک .
 -9سشهایِگزاسی جْت تَلیذ تزٍس اصالح ضذُ ٍ پش هحصَل .
 -15سشهایِگزاسی دسجْت تَسعِ تَلیذ کَدّای صیستی هاًٌذ ٍسهی کوپَست ٍ ؼیشُ .

 -11سشهایِگزاسی جْت پشٍسش کشم اتشیطن .
 -12سشهایِگزاسی جْت کطت گیاّاى داسٍئی ٍ ایجاد صٌایع تثذیلی ٍ تستِ تٌذی .
 -13سشهایِ گزاسی جْت تَلیذ ٍ پشٍسش قاسچ خَساکی .
بخش خاک :
 -1سشهایِ گزاسی تشای تَلیذات کطاٍسصی ٍ صیش تخطْای آى دس هٌطقِ هاًٌذ دضتّای تَساالى ،صیذٍى  ،قشُ جالٍَ قاى ایچي تا
تَجِ تِ ٍجَد آب کافی دس سٍدخاًِّای دائوی هٌطقِ .
 -2سشهایِگزاسی دس جْت تکویل سذّای هطالعِ ضذُ هاًٌذ سذّای فطل،تذٍلی ٍ قضلذاغ .

