سیمای کشاورزی شهرستان شاهین شهر و میمه  -سال 93-94
شهرستان شاهین شهر ومیمه با مساحتی بالغ بر 6105کیلومترمربع ،از شما به استان مرکزی –از
شرق به کاشان  ،نطنز و برخوار – از جنوب به اصفهان و از غرب به نجف آباد  ،خمینی شهر و
گلپایگان محدود است .این شهرستان دارای  2بخش مرکزی و میمه میباشد و  6شهر به نامهای :
شاهین شهر-گز برخوار -میمه -وزوان -الی بید و گرگاب و  19روستا به نامهای  :اذان ،زیاد آباد،
حسن رباط ،لوشاب ،موته  ،ونداده،خسرو آباد  ،سعید آباد ،مرآوند ،قاسم آباد  ،چغاده،
رباط آغا کمال ،باغمیران  ،سه ،کلهرود  ،دهلر  ،بیدشک  ،مورچه خورت و جهاد آباد می باشد.
شهر شاهین شهر مرکز بخش مرکزی و شهر میمه مرکز بخش میمه میباشد .بخش مرکزی شامل
شهرهای شاهین شهر  ،گز برخوار و گرگاب و بخش میمه شامل شهرهای میمه ،وزوان و الی بید
است .دهستان مورچه خ ورت با مرکزیت روستای مورچه خورت و دهستان برخوار غربی با
مرکزیت روستای جهاد آباد در بخش مرکزی و دهستان ونداده با مرکزیت روستای ونداده و
دهستان زرکان با مرکزیت روستای حسن رباط در بخش میمه واقع شده اند.
جغرافیای طبیعی:
بطور کلی آب و هوای شهرستان نیمه کویری بوده و جزء سرزمین های خشک کشور به شمار
میرود .شاهین شهر مرکز شهرستان به دلیل موقعیت ویژه ای که داراست مکان برخورد توده
هوای گرم و خشک کویری با توده هوای سرد کوههای غرب است و به همین جهت پیوسته باد در
این شهر در حال وزش است .بخش میمه از نقاط سردسیر میباشد  .از ارتفاع بیشتری از سطح
دریا نسبت به دیگر مناطق شهرستان برخوردار است .دارای تابستان های گرم و خشک  ،پاییز با
بادهای موسمی همراه با رگبارهای تند و باران های نامنظم و زمستان های سرد و خشک میباشد.

بخش میمه از شمال  ،شمال شرق و شرق به کوه های کرکس محدود است.در جنوب غربی شهر
وزوان کوهستان کهر و با ارتفاع  2500متر و رشته کوه های دم سیاه و سه کلنگ نیز قرار دارد.

مهمترین محصوالت زراعی شهرستان  :گندم  ،جو  ،یونجه  ،ذرت  ،آفتابگردان  ،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.

عمده محصوالت زراعی شهرستان :
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 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
 نظارت بربهبود عملکرد مزارع زراعی
 اجرای طرح های ترویجی تحقیقی و مشارکتی ارقام مختلف محصوالت زراعی گندم ،جو ،سورگوم،
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
 ترویج بیمه محصوالت زراعی

واحد حفظ نباتات شهرستان:
 نظارت بر مبارزه با آفات  ،بیماریها و علف های هرز در مزارع و باغات
 بازدید و نظارت بر فروشندگی های سموم کشاورزی
 آموزش انفرادی و گروهی کشاورزان
 نصب تله های فرمونی در باغات جهت رصد و پایش آفات
 توصیه به استفاده از مواد بیولوژیک و مبارزه غیر شیمیایی با آفات

واحد باغبانی شهرستان:
عمده محصوالت باغی شهرستان :پسته -انار -انگور -گل محمدی -زعفران

از جمله اقدامات صورت گرفته واحد باغبانی شهرستان:

 نظارت بر اجرای پروژه های باغی
 توسعه وترویج کشت های گلخانه ای
 توسعه سطح کشت محصوالت باغی با نیاز آبی کمتر(پسته ،گل محمدی و)....
 بررسی و نظارت بر طرح های اجرایی منطقه
 نظارت بر نهاده های باغی
 ترویج بیمه محصوالت باغی

واحد مکانیزاسیون شهرستان:
 نظارت بر دستگاه های کاشت و برداشت محصوالت زراعی شهرستان
 تهیه و برآورد آمار ماشین آالت و ادوات کشاورزی در شهرستان
 برآورد سوخت مورد نیاز ماشین های خود گردان و تائید درخواست های سوخت
متقا ضیان و هماهنگی با شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی
 برگزاری کالس های آموزشی و آموزش انفرادی و گروهی کشاورزان

واحد امور دام شهرستان:
 اجرای طرح سرشماری زنبور عسل در شهرستان
 صدور دفترچه و پروانه زنبورداری برای زنبورداران
 توزیع سبوس ،جو و کنسانتره یارانه ای بین تعاونی های دامداری و نظارت بر نحوه توزیع

 صدور موافقت اصولی  ،مجوز بهسازی  ،نوسازی ،پروانه بهره برداری اماکن دامی کوچک
روستایی ،تمدید پروانه تاسیس واحدهای دامپروری
 معرفی مرغداران  ،گاوداران و گوسفند داران جهت استفاده از تسهیالت سرمایه در
گردش
 بهسازی و نوسازی اماکن کوچک روستایی و صدور پروانه بهره برداری جهت واحدهای
کوچک روستایی

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
واحد ترویج شهرستان:
 برگزاری کارگاه های آموزشی
 آموزش زنان روستایی
 معرفی تولید کنندگان برتر شهرستان جهت معرفی نمونه استانی و کشوری
 توزیع بروشور و نشریات ترویجی بین همکاران و مددکاران ترویجی
 برگزاری جلسات آموزشی صندوق خرد زنان روستایی

واحدامور فنی و زیر بنایی شهرستان:
 -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)

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

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

