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فصل چهارم62

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. 
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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 92 - 1391 )ریال(

محصـول
سال زراعي 92 - 1391

زمینبرداشتداشتکاشتآماده سازيجمع

1952300019800002329000498400037300006500000گنـدم آبی

72800001200000130500074700016780002350000گنـدم ديم

1602500013500001589000383600027500006500000جـو آبی

71098001000000136880069100017000002350000جـو ديم

33508800283000056335001398530035600007500000شلتـوك

3069075016800006817000867375060200007500000ذرت دانه اي

890940001200000018800000281940001810000012000000پيـاز

1004020001500000019500000268020002410000015000000سيب زميني

727620001268000014150000177070001822500010000000هنـدوانه آبي

817658001354000015390000218358001900000012000000گوجه فرنگي آبي

612873801065500013200000138989001353348010000000خيـار آبي

1701205017765001929500360605032000006500000كلـزا آبي

79010001280000157900084200014500002750000كلـزا  ديم

2424400054450002995000430600032980008200000يونجـه آبی

2448700057000003140000437000032770008000000شبـدر آبی

2855700057300004335000680200031900008500000سويا بهـاره آبی

برنـج دانه بلند 
33508820283000056335201398530035600007500000پرمحصـول

برنج دانه متوسط 
33508800283000056335201398528035600007500000مرغـوب

مأخذ: سازمان جهاد کشاورزي استان خوزستان
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4 - 1 - متوسط هزینه تولید محصوالت کشاورزي در یک هکتار استان خوزستان  در سال زراعی92- 1391 )ریال(
  

                                مبنا: جدول 4 - 1

4 - 2 - تعداد موسسات صنعتی طیور طی سالهای 93 - 1389

سـال93سـال 92سـال 91سـال 90سـال 89شـرحنـوع دام

مـرغ 
مادر)بومی(

--110تعدادمرغداری

--110تعدادسالن

--15000150000ظرفيت )قطعه(

--2192232192230ميزان توليددرسال

مـرغ 
تخمگذار

--110تعدادمرغداری

--110ظرفيت )قطعه(

--16000160000ميزان توليددرسال

--2472352472350ميزان توليددرسال

مـرغ 
گوشتي

9064181015تعدادمرغداری

12282181915تعدادسالن

14158111181780330070469340218200ظرفيت )قطعه(

6976653546716134572ميزان توليددرسال
 مأخذ: سازمان جهاد کشاورزي استان خوزستان
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4 - 3 - تولید محصوالت دامی شهرستان اهواز )تن(1388-92

13881389139013911392شـرح

82997904626341855414گوشت قـرمز

67817061574347334572گوشت مـرغ

7793885008727065085449447شيـر

335582292138136تخم مرغ

6.910.215.415.727.5عسـل

9336010056585019.459925.759596.5جمع
مأخذ: سازمان جهاد کشاورزي استان خوزستان   

4 - 2 -  بررسی تولید محصوالت دامی شهرستان اهواز طی سالهای 92 - 1388)تن(

                            مبنا: جدول 4 - 3

4 - 4 - آمار تولید محصوالت کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان)هزار تن( 1388-92

13881389139013911392تولیـدات

96111772.076. 5881.5108141223412683زراعی

545230.682. 222.8226254263باغی

370713.027. 563.2613652684دامی

750100.557. 73.7878095شيالتی

62612816.342. 6741117401322013727كل توليد
مأخذ: سازمان جهاد کشاورزي استان خوزستان
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 4 - 3 -میزان تولید محصوالت کشاورزی استان خوزستان طی سال های92 - 1388

                              مبنا جدول4-4

  4 - 5 - وضعیت مراتع شهر اهواز در سال1393)هکتار(

درجـه3درجـه2 درجـه1شـرح

28502104803147749مساحت مراتع
 مأخذ: سازمان جهاد کشاورزي استان خوزستان

4 - 6 - برآوردمیزان سطح، تولیدوعملکرد درهکتار زراعی )محصوالت عمده(شهرستان اهواز در سال زراعی 92 - 1391

عملکـردتولیـد )تن(سطـح )هکتار(محصـول 
 )کیلوگرم/ هکتار(

دیمآبیجمعدیمآبیجمعدیمآبینام 

89599.815297.7104897.5208169.33944.9212114.22323.32257.87گندم

6249.41951.98201.312033.2443.212476.41925.5227.04جـو

17520.6017520.676870.6076870.64387.440شلتوك 

1091.601091.66721.506721.56157.440ذرت دانه ای

114461.417249.6131711303794.64388.1308182.62654.12254.39غالت

7856.107856.19615.709615.71223.980لوبيا

1047.301047.32065.302065.31972.050سايرحبوبات

8903.408903.4116810116811311.980حبوبات

86525.6086525.66536826.906536826.975547.890نيشکر

76076149.10149.119620كلزا

سايردانه های 
2781.702781.72897.102897.11041.480روغنی
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4 - 6 - برآوردمیزان سطح، تولیدوعملکرد درهکتار زراعی )محصوالت عمده(شهرستان اهواز در سال زراعی 92 - 1391)ادامه(

عملکـردتولیـد )تن(سطـح )هکتار(محصـول 
 )کیلوگرم/ هکتار(

دیمآبیجمعدیمآبیجمعدیمآبینام 
89383.3089383.36539873.106539873.173166.610محصوالت صنعتی

881.90881.923180.1023180.126284.250گوجه فرنگی
3994.903994.939484.4039484.49883.690سايرسبزيجات

4876.804876.862664.4062664.412849.50سبزيجات
461.90461.912246.4012246.226512.750خربزه
1937.601937.680752.8080752.841676.690هندوانه
1757.501757.540878.8040878.823259.630خيار

سايرمحصوالت 
261.10126.126060260620665.840جاليزی

4283.104283.1136483.70136483.731865.640محصوالت جاليزی
212.50212.52670.402670.412566.640يونجه
47.1047.1920.30920.319538.260شبدر

1801811450114563611.390ذرت علوفه ای
797.10797.13033803033838060.510سايرنباتات علوفه ای
1074.701074.735073.7035073.732635.810نباتات علوفه ای
222982.717249.6240232.37089570.64388.17093958.731794.26254.39كل محصوالت

مأخذ: سازمان جهاد کشاورزي استان خوزستان

4 - 7 - گزارش محصوالت دایمی )باغداری( وگیاهان دارویی سال 92 ) سطوح به هکتار -میزان تولید کیلوگرم(

نام محصولردیف
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00010120220سيب1
230232902918001806.210انگور2
101010177107714571045715.930خرما3
0005053003060پرتغال4
000707200202.860ليموترش5
000100106006060نارنج6
0005052502550سايرمركبات7
00015015120120.80زيتون 8
6062402414501456.040كنار9

مأخذ: سازمان جهاد کشاورزي استان خوزستان
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4 - 8 - مقدار گوشت ماهي تولید شده بر حسب نوع ماهي در شهرستان اهواز در سال 1393 )تن(

کپور 
حلوابیاهزبیدیشوریدهقزل آالفیتوفاگبیگ هدآمورمعمولي

2515105000000
مأخذ: اداره کل شیالت استان خوزستان

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

                                مبنا: جدول 4 - 8

4 - 9 - میزان صید در استان خوزستان )تن( طی سال های 93 - 1389 

جمعمیگوکفزیانسطح زیان ریزسطح زیان درشتشـرح

138911463953229014395853967

13901162786027873286343223

13911250091529545300045960

139212125322523865440043615

139310338398529049400747379
مأخذ: اداره کل شیالت استان خوزستان
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4 - 5 - میزان صید در استان خوزستان طی سال های  93 - 1389

                    مبنا: جدول 4-8

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

تعداد استـخرسـال
تولیـد)تن(

مزارع پرورش ماهي
)ماهیان گرمآبی(

منابع طبیعي و نیمه طبیعي
)منابع آبی(

13901479717165

139125256060

13921315150

13932100-
مأخذ: اداره کل شیالت استان خوزستان

4 - 10 -میزان تولید آبزیان پرورشی شهرستان اهواز )تن(

جمعتولید ماهی در منابع آبیماهیان سرد آبیماهیان گرمآبیسـال

139125000602560

13921515001515

1393100--100
مأخذ: اداره کل شیالت استان خوزستان
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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 - 11 - تعداد و وزن الشه ی انواع دام ذبح شده و میانگین وزن الشه در سال 1393

تعداد دام کشتار شـرح
شده)رأس(

وزن
)کیلوگرم(

میانگین وزن الشه یک 
رأس)کیلو گرم(

224577269492412گوسفند و بره

6886568865010بز و بزغاله

194032522390130گاو وگوساله

4063609450150گاوميش

---شتر

3169086515414302جمع كل
مأخذ :اداره کل دامپزشکی استان خوزستان

4 - 12 -آمار محصوالت تولید شده در شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی در سال زراعی 94 - 1393

میـزان تولیـداتواحــدعنــوان تولیـدات

506هزار تنشکر

8هزار تنخميرمايه

40هزار تنخوراك دام

600تنشکر طعم دار

1430تنلوله زهکشی

18000تنمحصوالت بتنی

32ميليون ليترالکل

10000000تختهكيسه پروپيلن )جهت كيسه گيری شکر(

)kw250تا kw 2.2( 300دستگاهانواع الکتروپمپ

56هزار متر مکعبتخيه صنعتی
مأخذ: شرکت توسعه نیشکر وصنایع جانبی
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4 - 13 - آمار نیروی انسانی شاغل در شرکت توسعه نیشکر وصنایع جانبی درسال زراعی 94 - 1393

درصدتعداد نفراتعنـوان

1775399.6بومی

720.4غير بومی

17825100جمع كل
مأخذ: شرکت توسعه نیشکر وصنایع جانبی

4 - 14 - میزان سطح زیر کشت نیشکر و میزان سطح برداشت در شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی در سال زراعی 94 - 1393

میزان سطح قابل برداشتمیـزان سطح زیرکشت

6639163771
مأخذ: شرکت توسعه نیشکر وصنایع جانبی

4 - 15 - نام واحدهای تابعه شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی و نوع محصول تولیدی آنها سال 1393

محصول تولیـدینام واحـدردیف

نيشکر و شکر خامكشت وصنعت نيشکر امام خمينی )ره(1

نيشکر و شکر خامكشت و صنعت نيشکر ميرزا كوچک خان2

نيشکر و شکر خامكشت وصنعت نيشکر سلمان فارسی3

نيشکر و شکرخام  و سفيدكشت و صنعت نيشکرامير كبير4

نيشکر و شکر خام و سفيدكشت و صنعت نيشکر دعبل خزاعی5

نيشکر و شکرخام و سفيدكشت و صنعت نيشکر حکيم فارابی6

نيشکر و شکرخام  و سفيدكشت و صنعت نيشکر دهخدا7

توليد تخته صنعتی  از باگاس )تفاله ( نيشکرشركت لوح سبز جنوب8

توليد الکل وخمير مايه نان از مالس نيشکرشركت خمير مايه و الکل رازی9

توليدارقام جديدنيشکروتحقيقات علمی در حوزه صنعت نيشکرموسسه تحقيقات و آموزش توسعه نيشکر10

توليد انواع لوله های پلی اتيلنی و بتنیشركت آبان بسپار توسعه11

توليد انواع الکترو پمپشركت راصد صنعت توسعه12

توليد خوراك دام از پيت باگاس و مالس نيشکرشركت خوراك دام شعيبيه13
مأخذ: شرکت توسعه نیشکر وصنایع جانبی


