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تعاریف و مفاهیم 

اراضی زراعی: بخشی از زمین های کشاورزی است که به فعالیت زراعت )کشت و کار نباتات ساالنه( اعم از زیرکشت و 
آیش، اختصاص یافته است.

سال زراعی: منظور ازسال زراعی ، اول مهرماه هرسال تا پایان شهریورماه سال بعد است .

محصوالت ساالنه: به نباتاتی اطالق می شود که به طور معمول ساقه ی علفی دارند و پس از برداشت محصول، بوته آن 
ازبین می رود. 

محصوالت دائمی: گیاهانی هستند که غالباً تنه یا ساقه ی چوبی دارند و پس از برداشت محصول ، تمام یا قسمتی از گیاه 
درزمین باقی می ماند و مجدداً در سال های بعد محصول می دهد. 

زراعت: منظور از زراعت، کشت و کار نباتات ساالنه در فضای باز یا تحت پوشش موقت ، روی زمین زراعی، یا بین درختان 
باغ است.

پرورش دام: منظور، پرورش گوسفند وبره ، بز وبزغاله ،که به آن ها  دام کوچک و گاو وگوساله، گاو میش و بچه گاو میش 
و شتر و بچه شتر که به آن ها دام بزرگ گفته می شود، می باشد.

پرورش ماکیان: منظور پرورش انواع مرغ و خروس و جوجه ، بوقلمون ، اردک و غاز است.

مرغ گوشتی: به نوعی مرغ و خروس اطالق می شود که به منظور استفاده از گوشت آن پرورش داده می شود. 

مرغ تخمگذار: مرغی است که برای تولید تخم مرغ خوراکی پرورش داده می شود.
 

مرغ مادر: مرغی است که تخم نطفه دار آن، برای تولید جوجه استفاده می شود. 
 

فصل چهارم
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4 - 1 - متوسط هزینه تولید محصوالت کشاورزي در یک هکتار به تفکیک زمین و مراحل مختلف کاشت، داشت و برداشت 
استان خوزستان در سال زراعي 93 - 1392 )ریال(

محصول
سال زراعی 94-1393

جمعزمینبرداشتداشتکاشتآماده سازی
1945470615661054121501460800789282022867850گندم آبی
983950253199037517082969029173507638150گندم دیم
1818150324403028860401180160788321017011590جو آبی
8904902414870416920134954029025307974350جو دیم

2885040761696063229002203400937370028402000ذرت دانه ای
72453053717008697904323580282006014109660عدس دیم

263981018368610141183209565140936625054058130چغندر
43633202006674014193280128330601050353061959930هندوانه آبی
28989201969383012517580220061701050002067616520خیار آبی

44214503370354010547720181954501956166086429820سیب زمینی آبی
43833602320460012935040140707901520918069802970پیاز آبی

28820002176517015861130315819301260000084690230گوجه فرنگی آبی
1692160463391054798004463430861000024879300یونجه آبی
276486066417502813480711410840000021331500شبدر آبی
2449600495693057554801367210781349022342710کلزا آبی
7731702101240487550112040028797807362140کلزا دیم

26666703733340109999906266670787467031541340شلتوک دانه بلند پر محصول
18052803289380120134203674580787501028657670شلتوک دانه متوسط مرغوب

 مأخذ: سازمان جهاد کشاورزي استان خوزستان
4 - 1 - متوسط هزینه تولید محصوالت کشاورزي در یک هکتار استان خوزستان  در سال زراعی 93 - 1392 )میلیون ریال(

                            مبنا: جدول 4 - 1
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4 - 2 - تعداد مؤسسات صنعتی طیور در سال های 94 - 1390

سال94سال 93سال92سال91سال90شـرحنوع دام

مرغ مادر 
)بومی(

---10تعداد مرغداری
---10تعداد سالن

---150000ظرفیت )قطعه(
---2192230میزان تولید در سال

مرغ تخمگذار

---10تعداد مرغداری
---10تعداد سالن

---160000ظرفیت )قطعه(
---2472350میزان تولید در سال

مرغ گوشتی

6418101513تعداد مرغداری
8218191513تعداد سالن

1181780330070469340218200322000ظرفیت )قطعه(
6535467161345722447میزان تولید در سال

شتر مرغ

-----تعداد مرغداری
-----تعداد سالن

-----ظرفیت )قطعه(
-----میزان تولید در سال

سایر ماکیان

-----تعداد مرغداری
-----تعداد سالن

-----ظرفیت )قطعه(
-----میزان تولید در سال

 مأخذ: سازمان جهاد کشاورزي استان خوزستان

4 - 3 - تولید محصوالت دامی شهرستان اهواز )تن( طی سال های  93 - 1390

13901391139213931394شرح
25582583260826402727گوشت قرمز
529529161345724868گوشت مرغ

1986720537212402199622600شیر
138138138136234تخم مرغ

1615.7172716عسل
2310723802256162937130445جمع

مأخذ: سازمان جهاد کشاورزي استان خوزستان
فصل چهارم
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4 - 2 -  بررسی تولید محصوالت دامی شهرستان اهواز طی سال های 93 - 1390 )تن(
        

          مبنا: جدول 4 - 3

4 - 4 - آمار تولید محصوالت کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان )هزار تن( طی سال های 93 - 1390

1390139113921393تولیدات
1223412683.96111772.07612693.529زراعی
254263.545230.682247.972باغی
652684.370713.027411.427دامی

8095.750100.557107.460شیالتی
1322013727.62612816.34213460.388کل تولید

مأخذ: سازمان جهاد کشاورزي استان خوزستان

4 - 3 - میزان تولید محصوالت کشاورزی استان خوزستان طی سال های 93 - 1390

              مبنا جدول4-4

4 - 5 - وضعیت مراتع شهر اهواز در سال1394 )هکتار(

درجه3درجه2درجه1شرح
28502104803147749مساحت مراتع

مأخذ: سازمان جهاد کشاورزي استان خوزستان
کشاورزی - جنگلداری و شیالت
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 4 - 6 - برآورد سطح، تولید و عملکرد در هکتار زراعی )محصوالت عمده( شهرستان اهواز در سال زراعی 93 - 1392

عملکردتولید )تن(سطح )هکتار(محصول
 )کیلوگرم / هکتار(

دیمآبیجمعدیمآبیجمعدیمآبینام

39000113015030111646080001244602986708گندم

49011503640510045676107212049449جو

104980104984822504822545940شلتوک

51051305030560100ذرت دانه ای

54450128046725417503586761837113215678غالت

26500265031800318012000لوبیا

947094794609469990سایر حبوبات

35960359641250412511470حبوبات

8900089005971780597178671000نیشکر

2180218363036316690کلزا

668066858005808670سایر دانه های روغنی

9786097865981210598121611230محصوالت صنعتی

9091886018862062910سبزیجات گلخانه ای

36430364341160041160112980سایر سبزیجات

36520365243046043046117860سبزیجات

2220222593805938267700خربزه

853085338250038250448470هندوانه

14880148847607047607319870خیار

150152986029861951630خیار گلخانه ای

1350135269802698199850سایر محصوالت جالیزی

27130271397478097478359260محصوالت جالیزی

510516000600117960یونجه

1340134711007110529390ذرت علوفه ای

652065218151018151278390سایر نباتات علوفه ای

837083725861025861308900نباتات علوفه ای

750351280487839943666867695234212576678کل محصوالت
مأخذ: سازمان جهاد کشاورزي استان خوزستان

فصل چهارم
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4 - 7 - گزارش محصوالت دایمی )باغداری( و گیاهان دارویی شهرستان اهواز سال زراعی 93 - 92 )سطوح به هکتار- 
میزان تولیدبه تن - عملکرد به کیلو گرم (

نام محصول
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00000000000سیب

9091460146146401464100310انگور

31503152831028312215302215378250خرما

0005054104185490پرتقال

0006062702743030لیموترش

000110117107163050نارنج

سایر 
0005053103157890مرکبات

3037071301317630زیتون

40439039271027169140کنار
مأخذ:سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان 

 4 - 8 -مقدار گوشت ماهي تولید شده بر حسب نوع ماهي در شهرستان اهواز)تن( در سال 1393 

حلوابیاهزبیدیسرگندهفیتوفاگآمورکپور معمولي

25155010---
 مأخذ: اداره کل شیالت استان خوزستان

4 - 4 - سهم گوشت ماهي تولید شده در شهرستان اهواز در سال 1393

                         مبنا: جدول 4 - 8

کشاورزی - جنگلداری و شیالت
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4 - 9 - میزان صید در استان خوزستان طی سال های 93 - 1390

جمعمیگوکفزیانسطح زیان ریزسطح زیان درشتشرح

13901162786027873286343223

13911250091529545300045960

139212125322523865440043615

139310338398529049400747379
مأخذ: اداره کل شیالت استان خوزستان

4 - 5 - میزان صید در استان خوزستان طی سال های  1392 - 1387

                    مبنا: جدول 4 - 9

4 - 10 - تعداد استخرهای پرورش ماهي و مقدار تولید در شهرستان اهواز طی سال های 93 - 1390

تعداد استخرسـال
تولید)تن(

منابع طبیعي و نیمه طبیعيمزارع پرورش ماهي 

13901479717165

139125256060

13921315150

13932100-
مأخذ: اداره کل شیالت استان خوزستان 

فصل چهارم
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4 - 11 - میزان تولید آبزیان پرورشی شهرستان اهواز )تن( طی سال های 1391-93

جمعتولید ماهی در منابع آبیماهیان سرد آبیماهیان گرمآبیسال

139125000602560

13921515001515

1393100--100
مأخذ: اداره کل شیالت استان خوزستان

توجه: در اطالعات اداره کل شیالت استان خوزستان با توجه به تقسیمات کشوری جدید، آمار شهرستان های باوی، حمیدیه 
و کارون از شهرستان اهواز کسر گردیده است.

 4 - 12 - تعداد و وزن الشه ی انواع دام ذبح شده و میانگین وزن الشه در سال 1394

میانگین وزن الشه یک رأس)کیلوگرم(وزن )تن(تعداد دام کشتار شده )رأس(شرح

231317277612گوسفند و بره

5717657210بز و بزغاله

193282513130گاو وگوساله

40704110گاومیش

000شتر

-3118915902جمع کل
مأخذ: اداره کل دامپزشکی استان خوزستان

4 - 13 - آمار محصوالت تولید شده در شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی در سال زراعی 95 - 1394

میزان تولیداتواحدعنوان تولیدات
588هزار تنشکر

10هزار تنخمیر مایه
30هزار تنخوراک دام

600تنشکر طعم دار
1460تنلوله زهکشی

35هزار تنمحصوالت بتنی
34.5میلیون لیترالکل

10میلیون تختهکیسه پروپیلن )جهت کیسه گیری شکر(
)kw2/2kw250(160دستگاهانواع الکتروپمپ

70هزار متر مکعب MDF  روکش دار 
11200تنچسب صنعتی

مأخذ: شرکت توسعه نیشکر و محصوالت جانبی

کشاورزی - جنگلداری و شیالت
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4 - 14 -آمار نیروی انسانی شاغل در شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی در سال زراعی 95 - 1394

در صدتعداد نفراتعنوان
1886199.6بومی

700.4غیربومی
18931100جمع کل

مأخذ: شرکت توسعه نیشکر و محصوالت جانبی

4 - 15 - نام واحدهای تابعه شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی و نوع محصول تولیدی آنها سال1394

محصول تولیدینام واحدردیف
نیشکر و شکر خامکشت و صنعت نیشکر امام خمینی  )ره(1
نیشکر و شکر خامکشت و صنعت نیشکر میرزا کوچک خان2
نیشکر و شکر خامکشت و صنعت نیشکر سلمان فارسی3
نیشکر و شکر خام و شکر سفیدکشت و صنعت نیشکر امیر کبیر4
نیشکر و شکر خام و شکر سفیدکشت و صنعت نیشکر دعبل خزاعی5
نیشکر و شکر خام و شکر سفیدکشت و صنعت نیشکر دهخدا6
نیشکر و شکر خام و شکر سفید کشت و صنعت نیشکر حکیم فارابی7
تولید MDF از باگاس )تفاله( نیشکرشرکت لوح سبز جنوب8
تولید الکل و خمیر مایه نان از مالس شکرشرکت خمیر مایه و الکل رازی9
تولید انواع لوله های پلی اتیلنی و بتنیشرکت آبان بسپار توسعه10
تولید انواع الکتروپمپ و تجهیزات آبرسانی شرکت راصد صنعت توسعه11
تولید خوراک دام از پیت باگاس نیشکر و مالس نیشکرشرکت خوراک دام شعیبیه12
تولید ارقام جدید نیشکر و تحقیقات علمی در حوزه صنعت نیشکر مؤسسه تحقیقات و آموزش توسعه نیشکر13
خدمات پشتیبانی، رفاهی، امور بیمه گری، امور ورزشی، هتلداری و رستورانشرکت سدادفام نیشکر14
تجارت و بازرگانی داخلی و خارجی شکرشرکت بازرگانی توسعه نیشکر15

مأخذ: شرکت توسعه نیشکر و محصوالت جانبی

4-16- میزان سطح زیر کشت نیشکر و میزان سطح برداشت در شرکت توسعه و نیشکر و صنایع جانبی در سال زراعی 
95 - 1394 )هکتار(

میزان سطح قابل برداشتمیزان سطح زیر کشت

66.41164.162
مأخذ: شرکت توسعه نیشکر و محصوالت جانبی
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