
کالنشهر اهـواز  1389
آمارنامه
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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 و بره، بز و بزغاله، که به آنها  دام کوچک و گاو و گوساله، گاومیش و 
بچه گاومیش و شتر و بچه شتر که به آنها دام بزرگ گفته می شود، می باشد.

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 89 - 1388 )ریال(

محصول
سال زراعي 89 - 1388

آماده سازيبرداشتداشتکاشتزمینجمع

5.332.7921.533.8931.305.7561.195.046565.271732.826گندم آبي

1.607.010463.557673.51283.653186.088200.200گندم دیم

3.077.781916.815584.154674.740416.289485.783جو آبي

1.336.280350.630555.17052.020205.610172.850جو دیم

12.229.2563.299.9841.850.3752.897.0042.871.7481.310.145شلتوك

11.880.2963.569.3361.902.1123.934.1391.041.1761.433.533ذرت دانه اي

20.901.3483.167.5084.734.3484.996.1766.209.0041.794.312پیاز

28.030.2863.102.68116.183.1552.953.2164.264.3411.526.893سیب زمیني

13.307.3493.736.0732.207.5243.241.9312.775.8391.345.982هندوانه آبي

گوجه فرنگي 
41.843.7186.410.7368.406.8829.108.63015.656.8682.260.602آبي

19.910.1964.194.4684.376.0644.896.8164.785.6961.657.152خیار آبي

7.109.5082.521.1801.006.5951.325.2601.250.3491.006.124کلزا آبي

3.055.4281.291.618650.194482.306400.075231.235کلزا  دیم

 مأخذ: سازمان جهاد کشاورزي استان خوزستان

4 - 1 - متوسط هزینه تولید محصوالت کشاورزي در یک هکتار استان خوزستان در سال زراعي 89 - 1388 )ریال(

                                 مبنا: جدول 4 - 1
کشــاورزی
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4 - 2 - تعداد موسسات پرورش دهنده انواع مرغ، تعداد سالن و ظرفیت آنها در شهرستان اهواز
سال 89سال88سال 87شرحنوع دام

مرغ مادر)بومی(

111تعداد واحدهاي فعال

000تعداد واحدهاي غیرفعال

111تعدادکل واحدها

5.00015.00015.000ظرفیت واحدهاي فعال

171.891196.785219.223میزان تولیددرسال)قطعه(

مرغ تخمگذار

1 -  - تعداد واحدهاي فعال

 - 11تعداد واحدهاي غیرفعال

111تعدادکل واحدها

00160.000ظرفیت واحدهاي فعال

00247.235میزان تولیددرسال)قطعه(

مرغ گوشتي

979990تعداد واحدهاي فعال

02323تعداد واحدهاي غیرفعال

97122113تعدادکل واحدها

1.592.3211.229.8611.415.811ظرفیت واحدهاي فعال

6.7956.6966.976میزان تولیددرسال)قطعه(

مأخذ: سازمان جهاد کشاورزي استان خوزستان

توضیح: ضمناً یک واحد پرورش شتر مرغ به ظرفیت 30 قطعه بدون مجوز از سال 1388درحال فعالیت مي باشد.

4 - 3 - تولید محصوالت دامی شهرستان اهواز)تن(
138713881389شرح

7.8068.2997.904گوشت قرمز

6.9936.7817.061گوشت مرغ

78.89377.93885.008شیر

257335582تخم مرغ

11.46.910.2عسل

93.96293.360100.565جمع

مأخذ: سازمان جهاد کشاورزي استان خوزستان

فصل چهارم
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4 - 2 - سهم تولید محصوالت دامی شهرستان اهواز در سال 1389)تن(

                   مبنا: جدول 4 - 3

4 - 4 - آمار تولید محصوالت کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان )هزار تن(
1386138713881389تولیدات

10458.65228.85881.510814زراعی

226.1287.7222.8226باغی

559.3563.3563.2613دامی

76.477.973.787شیالتی

6157674111740 4. 11320کل تولید

مأخذ: سازمان جهاد کشاورزي استان خوزستان

4 - 5 - وضعیت مراتع شهر اهواز در سال 1389)هکتار(
درجه3درجه2درجه1شرح

28.502104.802147.794مساحت مراتع

مأخذ: سازمان جهاد کشاورزي استان خوزستان

کشــاورزی
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4 - 6 - تعداد و وزن الشه ی انواع دام ذبح شده و میانگین وزن الشه یک رأس از انواع دام ذبح شده در 
کشتارگاه دام اهواز 

تعداد دام نوع دام
کشتار شده

وزن کل الشه هاي کشتارشده 
)کیلوگرم(

میانگین وزن یک الشه 
)کیلوگرم(

145.0471.740.56512گوسفند و بره

28.965347.58012بز و بزغاله

16.6191.994.280120گاو و گوساله

3.343481.392144گاومیش

××193.9744.563.817جمع کل

مأخذ: اداره کل دامپزشکی استان خوزستان

4 - 3 - تعداد دام کشتار شده به تفکیک نوع دام در شهرستان اهواز
 

                  مبنا: جدول 4 - 6

4 - 7 - مشخصات عمومی شرکت های تعاونی کشاورزی فعال شهرستان اهواز تحت پوشش اداره کل تعاون
سرمایه )هزار ریال(تعداد شاغالنتعداد اعضاءتعداد شرکت

11190790319.648.976

مأخذ: سالنامه استانداری سال 1389

فصل چهارم
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4 - 8 - مقدار گوشت ماهي تولید شده بر حسب نوع ماهي در شهرستان اهواز در سال 1389)تن(
جمعفیتوفاگبیگ هدآمورکپور معمولي

3.3451.4339563.8239.557

مأخذ: اداره کل شیالت استان خوزستان

4 - 4 - سهم گوشت ماهي تولید شده به تفکیک نوع در شهرستان اهواز در سال 1389

                  مبنا: جدول 4 - 8

4 - 9 - میزان تولید و تکثیر انواع بچه ماهیان در استان خوزستان )هزار قطعه(
جمعمیگوکفزیانسطح زیان ریزسطح زیان درشتشرح

138610.5384.66328.4292.07745.707

13878.8897.15032.6353.46452.138

13889.7957.58132.0902.85352.319

138911.4639.53229.0143.95853.967

مأخذ: اداره کل شیالت استان خوزستان
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78

4 - 5 - توزیع تولید و تکثیر انواع بچه ماهیان در استان خوزستان طی چهار سال اخیر

                              مبنا: جدول 4 - 9

4 - 10 - میزان تکثیر انواع بچه ماهیان گرمابي درشهرستان اهواز در سال 1389 ) هزارقطعه(
جمعبیگ هدآمورکپورمعموليفیتوفاگ

8.6853.0001.5372.22015.442

مأخذ: اداره کل شیالت استان خوزستان

4 - 11 - تعداد استخرهای پرورش ماهي و مقدار تولید در شهرستان اهواز

تعداد استخرسال
تولید)تن(

منابع طبیعي و نیمه طبیعيمزارع پرورش ماهي

13861178.4300

13871268.1420

13881377.4270

13891509.5510

مأخذ: اداره کل شیالت استان خوزستان
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4 - 6 - تعداد استخرهای پرورش ماهي در شهرستان اهواز

                  مبنا: جدول 4 - 11

4 - 12 - میزان تولید آبزیان پرورشی شهرستان اهواز)تن(
تولید ماهی در منابع آبیماهیان سردابیماهیان گرمابیسال

13868.43000

13878.14200

13887.42700

13899.55700

مأخذ: اداره کل شیالت استان خوزستان

کشــاورزی


