سیمای کشاورزی شهرستان شاهین شهر و میمه  -سال 1398
شهرستان شاهین شهر ومیمه با مساحتی بالغ بر 6105کیلومترمربع ،بر اساس آخرین سرشماری
عمومی نفوس و مسکن سال  ،۱۳۹۵دارای  234663نفر جمعیت میباشد که از این تعداد
220887نفر جمعیت شهری و  13776نفر جمعیت روستایی را تشکیل میدهد .درصد جمعیت
شهری  94/16و درصد جمعیت روستایی  5/87میباشد .این شهرستان دارای  6شهر 2 ،بخش 4 ،
دهستان و  131آبادی میباشد  .سطح اراضی کشاورزی 20400هکتار و دارای  10000نفر بهره
بردار میباشد  .تعداد کل شاغلین  211196نفر که از ای ن تعداد جمعیت شاغلین در بخش
کشاورزی  52799نفر میباشد که  25درصد کل شاغلین را تشکیل میدهد.

مهمترین محصوالت زراعی شهرستان  :گندم  ،جو  ،یونجه  ،ذرت  ،کلزا،چغندرقند ،سیب زمینی
مهمترین محصوالت باغی شهرستان  :پسته،گل محمدی ،انگور  ،سیب  ،به  ،گردو  ،زعفران
مهمترین تولیدات دام ،طیور و آبزیان شهرستان  :گوشت قرمز  ،گوشت سفید ،شیر ،تخم مرغ ،عسل

واحد زراعت
سطح اراضی کشاورزی شهرستان  20400هکتار میباشد که بیش از  20نوع محصول زراعی در این شهرستان
کشت میشود.

جایگاه شهرستان شاهین شهر و میمه در محصول کلزا :
کسب رتبه نخست در چهار سال متوالی،از لحاظ سطح کاشت و میزان بار تحویلی در بین  24شهرستتان
استان اصفهان شناخته شد.

عمده محصوالت زراعی شهرستان :
گروه

نام محصول

غالت

گندم

غالت

جو

محصوالت جالیزی

هندوانه

محصوالت جالیزی

خربزه

سبزیجات

پیاز

گیاهان علوفه ای

یونجه

گیاهان علوفه ای

ذرت علوفه ای

گیاهان علوفه ای

شلغم وچغندرعلوفه ای

دانه های روغنی

کلزا

گیاهان صنعتی

چغندرقند

سایرمحصوالت

آفتابگردان اجیلی

گزارش محصوالت گندم وجو و کلزا در سال زراعی 98-99
 سطح کشت گندم 2100 :هکتار
 سطح کشت جو :

 2400هکتار

 سطح کشت گندم بذری 213/5 :هکتار
 سطح کشت جو بذری 452/5 :هکتار
 200هکتار

 سطح کشت کلزا:

سطح بیمه محصوالت زراعی شهرستان در سال 98-99

گندم 128 :هکتار جو:

 811هکتار

کلزا154/3 :هکتار

 ازجمله اقدامات صورت گرفته در بخش زراعی شهرستان:
 توسعه و ترویج کشتهای متناسب با شرایط آب و هوایی و اقلیم شهرستان در راستای تغییر الگوی
کشت(کلزا -سورگوم -چغندرقند بهاره و پاییزه -تریتیکاله -کاملینا-منداب و)....
 ایجاد مزارع الگویی )گندم  ،جو ،تریتیکاله ،سورگوم ،کلزا ،کاملینا
 نظارت بربهبود عملکرد مزارع زراعی
 ترویج روشهای آبیاری با استفاده از نوارهای تیپ در زراعت محصوالت مختلف در جهت استفاده
بهینه ازآب( کشت گندم به روش آبیاری تیپ -کشت کلزا به روش آبیاری تیپ و)...
 اجرای طرح های ترویجی -تحقیقی و مشارکتی ارقام مختلف محصوالت زراعی)گندم ،جو ،سورگوم،
کلزا( به منظور توسعه کشت های با نیاز آبی کم و آشنایی کشاورزان و ترویج آن
 نظارت بر فرایند خرید محصوالت زراعی
 توسعه کشت بی خاکورزی

واحد حفظ نباتات شهرستان:
اهم اقدامات صورت گرفته در سال زراعی 97-98
سطح مبارزه با سن سطح مبارزه بتا

سطح مبارزه با شته سطح مبارزه با شتته سطح مبتارزه بتا

تن غتتالت در در غالت(هکتار)
غتتتتتتتالت در ست
گندم(هکتار)

جو(هکتار)

ترز در
سبز و شته متومی و علفهتای هت

1712

زرد گندم(هکتار)

آفت بیتد کلتم در مزارع گندم و جو
کلزا(هکتار)

1199

سطح مبارزه با زنت

185

650

(هکتار)

870

58

واحد باغبانی شهرستان:
عمده محصوالت باغی شهرستان :پسته در سطح  520هکتار -گل محمدی  294هکتار -انگور 380هکتار-زعفتران 56
هکتار
نوع محصول

سطح(هکتار)

عملکرد(کیلوگرم در هکتار)

سیب درختی

74

13900

انار

162

17600

پسته

520

850

بادام

103

1700

انگور

380

12000

گردو

174

2900

زرد آلو

31

9500

زیتون

31

930

گل محمدی

294

2750

زعفران

56

4

اهم اقدامات صورت گرفته واحد باغبانی شهرستان:

 -1سطح فعال گلخانه های شهرستان 63 :هکتار میباشد که از این سطح  24هکتار گلخانه
های فلزی و  39هکتار گلخانه های چوبی)
-1سطح توسعه گلخانه هایجدید شهرستان در سال  (1398در حال ساخت)29/7 :هکتار
( آقای هاشمی بعنوان بزرگترین واحد گلخانه در حال ساخت در شهرستان در سطح  25هکتار در
مرحله احداث سازه و آماده سازی جهت بهره برداری میباشد).
-2سطح پروانه های اخذ شده جهت احداث گلخانه 41 :هکتار
-3بهسازی و تجهیز گلخانه ها  :در سطح  12هکتار با هزینه 364میلیون تومان (خود اجرایی)
-4تسهیالت تصویب شده در جهت توسعه گلخانه های شهرستان 58 :میلیارد تومان
-5طرح توسعه پرورش قارچ الماس سپاهان با تسهیالت 1/8میلیارد تومان
-6طرح توسعه واحد پرورش قارچ پدیده جهاد آباد با تسهیالت1/2میلیارد تومان
-7توسعه باغات پسته در سطح 80هکتار در شهرستان

واحد مکانیزاسیون شهرستان:
سیمای مکانیزاسیون شهرستان سال 97-98
تراکتور

563

کمباین

3

دروگر

7

چاپر خود گردان

1

تیلر

22

کولتیواتور باغی

8

ادوات خاکورزی

719

ماشنهای کاشت

273

ماشینهای داشت

318

ماشینهای برداشت

344

شرکتهای مشاوره فنی و مهندسی

3

شرکتهای خدمات مکانیزاسیون

1

تعاونی روستایی -تعاونی تولید

7

تعمیرگاههای تراکتور

6

تعمیرگاه ماشینهای کشاورزی

1

مراکز فروش ماشینها و ادوات کشاورزی

2

درجه مکانیزاسیون محصوالت باغی

46/6

درجه و ضریب

درجه مکانیزاسیون محصوالت زراعی

91/28

مکانیزاسیون

ضریب مکانیزاسیون باغی

1.04

ضریب مکانیزاسیون کل(زراعی-باغی)

1.20

ماشینهای خود گردان

ادوات کشاورزی

شرکتها -تعاونی
تعمیرگاه-مراکز فروش

واحد امور دام شهرستان:

عنوان

ظرفیت

تولیدات دام

تعداد گوسفند وبره

 191150راس

و طیور

تعداد بز و بزغاله

 81350راس

گوشت مرغ

28226

جمع دام سبک

272500راس

تعداد گاو و گوساله

33130راس

تخم مرغ

12690

تعداد شتر

 10نفر

جمع دام سنگین

 33130راس

جمع کل طیور

4664700

گوشت قرمز

14919

شیر

223425

ماهی

35

عسل

40

قطعه
جمع کل سایر ماکیان

5000قطعه

ماهیان زینتی

5000قطعه

کلنی زنبور عسل

2824کلنی

میزان تولید (تن)

جایگاه شهرستان شاهین شهر و میمه در تولیدات دامی:
تولید شیر :رتبه دوم در استان
تولید گوشت مرغ :رتبه دوم در استان
تولید تخم مرغ :رتبه سوم در استان
گزارش صدور پروانه های تاسیس جدید امور دام شهرستان در سال 1398

 -1صدور پروانه تاسیس مرغ گوشتی و مرغ تخم گذار 21 :مورد
 -2صدورپروانه تاسیس شترمرغ 19 :مورد
 -3صدور پروانه تاسیس گاو شیری 43 :مورد
 -4صدور پروانه تاسیس گوساله پرواری 14 :مورد

طرح و برنامه:
نوع فعالیت

تعداد

مبلغ(میلیون ریال)

توضیحات

تسهیالت سامانه کارا

113

56437

مصوب شده

تسهیالت سامانه ستا

4

470/68

اشتغال زایی  247نفر

تسهیالت خسارت سیل

9

960

 120میلیون تومان بالعوض به  13نفر

استمهال وامهای کشاورزی بند

 46مورد

56882

پرداخت شده است

-

خ (تبصره )33

سامانه رصد اشتغال سال 98

110

-

طرح پشتیبان

 2طرح

1600

طرح های مشاغل خانگی

 8مورد

800

برنامه ها و پروژه های پیشنهادی :
پروژه ها و پیشنهادات آتی واحد امور زیر بنایی:

 -1مرمت و بازسازی قنوات
-2

احداث و بهسازی کانالهای آبیاری عمومی

-3

احداث استخرهای تنظیمی و ذخیره آب

-4

توسعه سیستم های نوین آبیاری

-5

لوله گذاری (انتقال آب با لوله)

تا کنون  300میلیون ریال پرداخت شده است.

پروژه ها و پیشنهادات آتی واحد امور دام :
-1

بهسازی و نوسازی اماکن کوچک روستایی و صدور پروانه بهره برداری جهت واحدهای کوچک روستایی

-2

توسعه کیفی واحدهای موجود مرغداری وودامداری و افزایش ظرفیت در راستای بهینه سازی مصرف انرژی

و کاهش پرت حرارتی با عایق نمودن دیوارها و همچنین بهبود وضع پرورش از حالت دستی به حالت اتوماسیون
-3

گازکشی واحدهای مرغداری و دامداری و استفاده از انرژی پاک با آالیندگی کمتر

پروژه ها و پیشنهادات آتی واحد باغبانی :

 -1توسعه گلخانه ها در سطح  50هکتار
-2

توسعه باغات پسته در سطح  80هکتار

-3

توسعه کشت گل محمدی در سطح  60هکتار

پروژه ها و پیشنهادات آتی واحد زراعت:



ترویج و کشت نشایی محصوالت



توسعه کشت چغندرقند پاییزه



توسعه کشت گیاهان دارویی



ترویج کشت گیاهان علوفه ای مثل  :خارشتر



توسعه کشت کلزا در شهرستان



توسعه کشت گیاهان مقاوم به کم آبی :مثل سورگوم و کشت کینوا

برنامه های اولویت دار و قابل اجرا در سطح شهرستان
-

توسعه کشتهای گلخانه ای

-

توسعه سیستمهای نوین آبیاری -ارتقاء بهره وری از منابع آب

-

توسعه صنایع تبدیلی محصوالت کشاورزی

-

توسعه پرورش شیالت در سطح شهرستان

چالش ها و کاستی ها

-

کمبود آب در بخش کشاورزی

-

عدم وجود تسهیالت ارزان قیمت در بخش کشاورزی

-

شرایط سخت بهره برداران برای دریافت تسهیالت از جمله ( وثایق موجود ،بدهی های قبلی و)...

-

همسان نبودن هزینه های تولید با قیمت فروش محصوالت کشاورزی

-

کمبود نوسانات شدید قیمت نهاده های محصوالت دامی ( کنجاله سویا و).....

از جمله طرح های سرمایه گذاری در بخش کشاورزی شهرستان میتوان به موارد زیر اشاره نمود :
 -1احداث گلخانه های سبزی و صیفی شامل( :خیار گلخانه ای-فلفل دلمه ای -گوجه فرنگی -توت فرنگی-خربزه
درختی و انواع سبزیجات برگی) -آلوئه ورا
 -2احداث گلخانه گل شامل  :گل رز شاخه بریده -گل شب بو -انواع کاکتوس ها -لیسیانتوس
 -3واحد پرورش قارچ خوراکی(قارچ دکمه ای  -قارچ صدفی)
 -4کشت زعفران

 -5کشت گل محمدی
 -6احداث باغات پسته ،زرشک ،به ،سیب ،بادام ،انار
 -7تولید نهال درختان غیر مثمر مانند  :زیتون تلخ -کاج -انواع سرو  -زبان گنجشک -ارغوان
 -8تولید و فرآوری گیاهان دارویی ( نعناع فلفلی -آویشن -بابونه)-
 -9پرورش شتر مرغ
- 10پرورش دام سبک و سنگین

