سیمای شهرستان
شُزستان فزیدن ياقع در مدار32درجٍ ي58دقیقٍ ي 45ثاویٍ عزض شمالی ي 50درجهٍ ي 22دقیقهٍ
طًل شزقی تا ارتفاع2290متز اس سطح دریا ي مساحت 3282/022کیلًمتز مزتع دارای آب ي َهًای
میتاشد .متًسط تارودگی سالیاوٍ ایه شُزستان 336/7میلیمتهز ي عمه تث یهز آن 1606میلیمتهز
است ي در سال  1395مقدار361/9میلیمتز تارودگی صًرت گزفتٍ اسهت .میهاوییه حهداک ز درجهٍ
حزارت سالیاوٍ17/5درجٍ ساوتییزاد ي میاوییه حداقل درجهٍ حهزارت سهالیاوٍ4/4درجهٍ مهیتاشهد
َمچىیه میاوییه ريسَای ی ثىدان113ريس در سال است.
مىاتع تامیه آب کشايرسی شُزستان اس143رشتٍ قىات243،دَىٍ چشمٍ1034،حلقهٍ چهاٌ عمیه ،
103حلقٍ چاٌ ویمٍ عمی ي 3ريدخاوٍ ی دائمی تأمیه میگزدد ي کهل دتهی مىهاتع آب شُزسهتان
74423متزمکعة تز ساعت است EC .آتُای مًرد استفادٌ در ت ش کشايرسی تیه 0/3تا0/4دسهی
سیمىس تز متز میتاشد.
میشان اراضی کشايرسی شُزستانَ29900کتار میتاشد کٍ سطح سیز کشت محصًالت سراعی میشان
َ25600کتههار ،محصههًالت تهها ی َ800کتههار ي اراضهی آی هشَ4300کتههار تههزآيرد گزدیههدٌ اسههت
کٍَ22050کتار اس ایه اراضی تصًرت آتی يَ 3550کتار تصًرت دیم کشت میشًود.
تعداد کشايرسان شُزستان7500وفز میتاشد کٍ متًسط مالکیت آوُاَ3/3کتار اسهت ي تعهداد یه
مزکش جُاد کشايرسی ي 3شزکت خدمات مشايرٌای فىی ي مُىدسی در ایه شُزستان فعال میتاشد
َمچىیه تعداد 2کلیىی گیاَپششکی در ایه شُزستان مشغًل تٍ فعالیت میتاشىد.
مُمتزیه محصًالت سراعی شُزستان شامل سیة سمیىی ،پیاس ،چغىهد قىهد ي گىهد ،،یًوههٍ ،ترت
است ي میشان تًلید محصًالت سراعی آن سالیاوٍ 379155ته میتاشد.
مُمتزیه محصًالت تا ی شُزستان شامل سیة درختی ،اویًر ،تادا ،ي سردآلًَ ،لً ،تٍ است ي میشان
تًلید محصًالت تا ی آن سالیاوٍ ته میتاشد.
َمچىیه ایه شُزستان دارای13450رأس دا ،سىییه (شامل گاي ي گًسالٍ) ي دارای110000رأس
دا ،سث (شامل گًسفىد ي تش) ي ویش دارای292800قطعٍ طیًر (شامل210000قطعٍ مزغ گًشتی،
10000قطعٍ مزغ ت میذار ي72800سایز ماکیان) ي دارای9865کلىی سوثًر عسل تا تًلیهد سهالیاوٍ
51ته عسل ي دارای30000قطعٍ ماَی تا تًلید سالیاوٍ20ته ماَی میتاشهد ي در مهمهًع میهشان
تًلید محصًالت دامی شُزستان سالیاوٍ9662ته است.

