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 بسم اهللا الرحمن الرحیم
 
  
 
 

 سیماي عمومی کشاورزي استان

 
 درصد وسعت کشور  4حدود میلیون هکتار  4/6مساحت استان خوزستان حدود  -

 میلیون نفر 3/4جمعیت استان حدود  -

 درصد کل جمعیت 33جمعیت روستایی  -

 میلیون هکتار 2/4وسعت دشت هاي استان  -

 تن  میلیون 7/13تان  میزان کل تولیدات محصوالت کشاورزي اس -

 هزارهکتاردیم) 500هزارهکتار آبی و  700میلیون هکتار( 2/1میزان اراضی قابل کشت  -

 درصد 19کاربري اراضی کشاورزي نسبت به کل وسعت استان حدود  -

 هزار هکتار  947وسعت جنگل ها  -

 )4و  3میلیون هکتار(درجه  5/2وسعت مراتع حدود  -

 نوع محصول 63 بیش ازبل کشت تعداد محصوالت زراعی و باغی قا -

 میلیون 8/9تعداد واحد هاي دامی استان  -

 هزار خانوار 200تعداد بهره برداران کشاورزي حدود  -

 میلیارد متر مکعب 33میانگین حجم آورد سالیانه رودخانه هاي استان  -

 میلیارد متر مکعب 7/10میزان آب مصرفی کشاورزي حدود  -

 ترمیلیم 255میانگین بارندگی استان  -

 درجه سانتیگراد  24متوسط دماي سالیانه  -
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 : 1391سال  دولت در هفته ي  افتتاح پروژه ها

 
میلیارد ریال و  680تولیدي و خدماتی با اعتباري حدود  ،پروژه عمرانی  76تعداد  دولتهفته در 

خواهد نفر به صورت غیر مستقیم به بهره برداري  5483نفر به صورت مستقیم و  5158اشتغالزایی 

 رسید که به شرح ذیل می باشند :

 627 حدود پروژه و با اعتباري 51در زمینه فعالیت هاي آب و خاك و امور زیربنایی تعداد  -

 نفر غیرمستقیم) 5446نفر مستقیم و  5065(.نفر  10511میلیارد ریال و اشتغالزایی 

نفر  22ریال و  اردیلیم 2 بالغ بر پروژه و اعتبار 4در زمینه فعالیت هاي باغبانی تعداد  -

 مستقیم)غیرنفر  5مستقیم و  نفر  17(اشتغالزایی .

  74 میلیارد ریال و اشتغالزایی 32 حدودپروژه و اعتباري   12در بخش دام و طیور تعداد  -

 نفر غیرمستقیم) 32نفر مستقیم و  42(نفر.

نفر  3نفر. ( 3 غالزاییو اشت ریال ونمیلی 1500 پروژه با اعتبار 1تعداد  تعاون روستاییدر بخش  -

 )مستقیم 

و میلیارد ریال  16 حدودپروژه و اعتباري  8تعداد  مکانیزاسیوندر زمینه فعالیت هاي  -

 نفر مستقیم) 31نفر. ( 31اشتغالزایی 
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 مجتمع هاي تولیدي کشاورزي استان
   

 مجتمع 79تعداد کل مجتمع ها  -

 واحد 5196تعداد کل واحدهاي قابل استقرار در مجتمع ها   -

 نفر 22069پیش بینی اشتغال کل مجتمع ها  -

 تن هزار 80میزان تولیدات دامی مجتمع هاي دامپروري  -

 میلیون شاخه گل 140هزار تن سبزي و صیفی و  85میزان تولیدات گلخانه اي:  -

 هزار تن 88میزان تولید مجتمع هاي شیالتی  -

 تن . هزار    253جمع کل انواع تولیدات مجتمع هاي استان    -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

یکی از اقدامات مهم سازمان جهاد کشاورزي اسـتان خوزسـتان اخـذ 
مجوز الزم از شوراي برنامه ریزي استان جهت واگـذاري واحـدهاي 

راي سـاخت تولیدي به اشخاص حقیقی و حقوقی که توانایی مـالی بـ
سازه هاي مورد نظر را بدون اخذ تسهیالت بانکی و با شرط بکارگیري 

 ، دارا می باشند. فارغ التحصیالن بخش کشاورزي

فقره  1433 و کمیسیون ارزیابی استان) ))ر((واحدهاي واگذار شده (بند تعداد 

فقره  197فقره کمیسیون ارزیابی استانی که  765و  ))ر((فقره بند  668و شامل 

 فقره دامداري می باشد. 551فقره مرغداري و  17آن گلخانه و 

پروانـه  793دامداري و مرغداري و تعـداد  موافقت اصولی 831ضمناً:تعداد 

موقت بهره برداري صادر گردیده است و مجتمع هاي فقره مجوز  392تأسیس و 

 گلخانه اي به سازمان نظام مهندسی کشاورزي و منابع طبیعی محول شده است. 

 



4 
 

  جایگاه کشاورزي استان خوزستان در کشور

 میزان  کشور زراعت،باغبانی،دام،طیور و شیالت)(میلیون تن کل تولیدات کشاورزي  107از حدود  -

 .)اولدرصد) در این استان تولید شده است(مقام 11میلیون تن (  7/13

متعلق به استان درصد) 12میلیون تن ( 7/12میلیون تن تولیدات زراعی و باغی کشور  93از حدود  -

 حدود کشورسطح زراعی و باغی  میلیون هکتار 7/12این در حالی است که از کل  استخوزستان 

 میزان عملکرددرصد) به این استان مربوط است. این نشان دهنده باال بودن  8میلیون هکتار ( یک

    در هکتار بعضی از محصوالت در استان می باشد.

درصد) به این استان تعلق 15میلیون تن ( 6/12میلیون تن محصوالت زراعی کشور  77حدود  از -

 )مقام اولدارد.(

 .هزار تن در این استان تولید شده است 265میلیون تن تولیدات باغی کشور 9/15از حدود  -

ن درصد)متعلق به استا 5(هزارتن  620میلیون تن تولیدات دام و طیور کشور،  6/13از حدود  -

 )ششممقام خوزستان می باشد.(

درصد)در این استان تولید و 13( هزارتن 88هزارتن تولیدات ماهی و میگو کشور،  663از حدود  -

 )مقام پنجماستحصال گردیده است.(
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 برخی از محصوالت مهم:

درصد)در استان  11( میلیون تن 6/1تولیدي کشور حدود میلیون تن گندم  15از حدود  -

 .)اولتولید شده (مقام  خوزستان

درصد) به  68تن ( میلیون 7تن تولیدات محصوالت صنعتی کشاورزي کشور  میلیون 3/10از  -

 . (مقام اول)استان تعلق دارد

 درصد)متعلق به این استان است.28( هزارتن 717تولیدي کشور میلیون تن ذرت  2از حدود  -

درصد) در این استان  11(یون تنمیل 5/2میلیون تن تولیدات غالت کشور حدود  7/23از  -

 تولید شده است.(مقام دوم)

متعلق به  درصد)2/15(هزارتن 173حدود تولیدات خرماي کشور  یک میلیون تناز حدود  -

 )اولنخلستان هاي این استان می باشد.(مقام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 

  گل و گیاهان زینتی

 
 

 .ن زینتی می باشدگل و گیاهایکی از برتري هاي نسبی استان امکان پرورش انواع 

هکتار کشت در گلخانه  331هکتار شامل  613معادل  90سطح زیرکشت گل و گیاهان زینتی در سال 

 درصد رشد داشته است. 5هکتار آن فضاي آزاد بوده که  282هاي با پوشش پالستیک و 

چه میلیون اصله درخت و درخت 8/5میلیون گل شاخه بریده و  127حدود  91و  90در سال زراعی 

 میلیون نشاء گل هاي فصلی و نشایی تولید شده است. 2/8زینتی و 

میلیون شاخه بعد از  25هکتار و تولید آن  136از لحاظ سطح زیرکشت گل مریم با   90در سال زراعی 

میلیون  80د تار در رتبه اول توسعه  و با تولیهک 343تهران در رتبه دوم ، گل رز با سطح زیرکشت 

 7/16هکتار و تولید  67ده بعد از مرکزي در رتبه دوم ، گل شاخه بریده نرگس با گل رز شاخه بری

 میلیون شاخه رتبه دوم توسعه و رتبه چهارم تولید را دارا می باشد.

 
 :و خدمات حمایتی  بازرگانی                 

 
 هاي شیمیاییکودانواع هزار تن  290توزیع تهیه و                         

 انواع سمومکیلوگرم   198086توزیع تهیه و                        
 ضدعفونی انواع بذورتن  13019 توزیعتهیه و                           
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 :وامور فنی مهندسی آب و خاك
 

میلیون هکتار انجام  2/2 در آبخور رودخانه هاي استان به مساحت که بررسی مطالعات خاکشناسی
و بقیه نیز از می دهد که نیمی از این مساحت بدون هیچ محدودیتی قابل آبیاري است شده، نشان 

 استعداد و توان الزم براي احیاء و اصالح برخوردار می باشند.

 :بیاري شبکه هاي اصلی آ      
 هزار هکتار     305/1110                      مساحت کل شبکه ها -            

 هزارهکتار     338/376                   ري رسیدهبه بهره بردا -  
 هزار هکتار        298/81                                   در حال اجرا -              
 هزار هکتار    608/357        و در دست مطالعه مطالعه شده -            

 هزارهکتار   061/295            آماده اجراء                             -         

 
 : شبکه هاي فرعی آبیاري و زهکشی                              

 هزار هکتار    305/1110                         مساحت کل شبکه ها -                          
 هزار هکتار  338/376                         به بهره برداري رسیده -                      

 هزار هکتار   452/200                                        در دست اجرا -                    
 هزار هکتار  548/106                                           مطالعه شده -                       

 هزار هکتار    500/38                                     در دست مطالعه -                             
 هزار هکتار  019/448                                     اراضی باقیمانده -                                           

 
 هزار هکتار می باشد. 850 حدود که نیاز به شبکه فرعی دارنددر کل میزان اراضی 

 

 

 

 

 
از شبکه هاي اصلی مورد نیاز اراضی پایاب سدهاي مخزنی در استان  %39تاکنون  •

 اجرا و یا در حال اجرا می باشد.

هزار هکتار اراضی تحت پوشش شبکه هاي استان فقط  3/1110از 
هزار  548/48هزار هکتار آن تجهیز و نوسازي شده است و  965/283

هزار هکتار آن  4/777هکتار آن نیز در دست اجرا می باشد و حدود 
 نیاز به تجهیز و نوسازي دارند.
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در  درصد از شبکه هاي فرعی مورد نیاز اراضی پایاب سدهاي مخزنی %23تاکنون  •
 استان اجرا و یا در حال اجرا می باشد.

 
 
 

 
 
 
 

 تحت فشار :آبیاري 
 هکتار 25032            رسیده       به بهره برداري اراضی  -

 هکتار   3564               اجرا                     حالدراراضی  -

 هکتار  25047              مطالعه شده                    اراضی  -

 هکتار   6533                 مطالعه               حالدر اراضی  -

 هکتار  276000                 اراضی در حال بررسی             -

 هکتار  336176   که نیاز به مطالعه دارند            اراضی  -

 

 
 
 
 
 
 
 

سازمان در سال جاري اعطاي کمک هاي فنی و اقدامات مهمترین  از
سهم متقاضی جهـت اجـراي  %15سهم دولت و  %85اعتباري به نسبت 

 و توسعه آبیاري تحت فشار می باشد.طرح اصالح شیوه هاي آبیاري 

درصد در هکتار صرفه  50هاي آبیاري تحت فشار با اجراي شبکه 
 درصد افزایش عملکرد خواهیم داشت. 20جویی آبی و 

 با پیگیري هاي به عمل آمده از سوي سـازمان جهـت اجـراي طـرح
هیچگونـه در سـال جـاري آبیاري تحت فشار در سـطح اسـتان  هاي

 محدویت اعتباري وجود ندارد.
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 : 1390  سایر فعالیت هاي آب و خاك در سال
 

 هکتار  39860                     (مؤسسه)احداث شبکه فرعی آبیاري  -

 هکتار  18794   و سنتی    )صوب(م تجهیز و نوسازي اراضی مدرن -

 هکتار    2588                       سطحیاحداث شبکه هاي زهکشی  -

 هکتار   6380اجراي سیستم هاي آبیاري تحت فشار                   -

 هکتار   3184مطالعه سیستم هاي آبیاري تحت فشار                   -

 هکتار   54284                    کوچک تأمین آب پروژه هاي اجراي  -

 هکتار   35700                                      تأمین آب اراضیمطالعه  -

 هکتار   12590                         احداث و بهسازي کانالهاي آبیاري -

 هکتار   420عملیات آب و خاك تعاونی ها                                  -

 کیلومتر  100                        خط انتقال آب با لوله                        -

 رشته        1احیاء و الیروبی و مرمت قنوات                                   -

 کیلومتر  3/13جاده دسترسی به مزرعه                                       -

 لومترکی   510       الیروبی انهار و زهکشی                                    -

 کیلومتر  5سیل بند خاکی                 -احداث سیل بند گابیونی -

 هکتار   36891   ساماندهی اراضی کشاورزي تحت تأثیر خشکسالی -

 حلقه   5                                      عمیق کشاورزيحفر چاههاي  -
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 :زراعت
جکله دشت هاي پهناور و حاصلخیز ،نور و استان خوزستان با ویژگی هاي ممتاز و منحصر به فرد از

آب فراوان و کافی، ایجاد ارتباط با آبهاي آزاد، تعدد مراکز علمی و نیروي کار فراوان ، وجود صنایع 

مادر، شبکه هاي مدرن آبیاري و زهکشی به همراه چندین سد برق آبی و تنظیمی و دهها امتیاز دیگر  

 ت زراعی محسوب می گردد. ، مهمترین استان کشور در تولید محصوال

میلیون  3/1سطح زیر کشت محصوالت زراعی تابستانه وپائیزه که بیش از  90-91در سال زراعی 

میلیون هکتار) به زیر کشت دیم 3/0بقی(ما هکتار بالغ گردید که حدود یک میلیون آن به کشت آبی و

 .برده شده است

 :عبارتند ازهمراه دستاوردها به مهمترین پروژهاي اجرا شده در زیر بخش زراعت 

 6/1با برآورد تولید بیش از  هزار هکتار 750 گندم آبی و دیم در سطح خودکفاییاجراي طرح -1

 میلیون تن گندم

با  هزار هکتار 103در سطح  و سبزي و صیفی پیاز، اجراي سالیانه طرح افزایش تولید سیب زمینی -2

 میلیون تن 1/3تولید بیش از 

 90با تولیدي بالغ بر  هزار هکتار 118انه طرح افزایش تولید جوآبی و دیم در سطحاجراي سالی-3

 هزارتن

 37هزار هکتار  با تولید  25اجراي طرح افزایش تولید دانه هاي روغنی تابستانه و پاییزه در سطح -4

 هزارتن

 هزارتن 60 با برآورد تولید بیش از هزار هکتار 37کشت حبوبات در سطح  طرح افزایش  اجراي -5

هزار تن انواع علوفه شامل ذرت علوفه اي ، سورگوم ، یونجه ، شبدر با سطح  800تولید بیش از  -6

 هکتار 23500کاشتی حدود 

نفر از کارشناسان فارغ التحصیل به عنوان مهندسین ناظر در محصوالت  550بکارگیري بیش از  -7

 زراعی مختلف

و الگویی در محصوالت مختلف بویژه محصوالت آرمانی  هزار هکتار مزارع 60احداث بیش از  -8

 استراتژیک

  هزار هکتار 110کشاورزي حفاظتی در سطح بسیار اساسی و مهم  طرحاجراي -9

 نفر 77880هزار هکتار به تعداد  939انجام بیمه محصوالت زراعی پاییزه در سطح  -10

 نفر 8680هکتار به تعداد هزار  56انجام بیمه محصوالت زراعی تابستانه در سطح  -11
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 باغبانی:
 

که در شهرستان  می باشد نهالستان  15تولید نهال درختان مثمر داري مجوز تعداد نهالستان هاي  -1

 1نهلستان و رامهرمز  2،ایذه نهالستان) 1ستان) و شوش ( لنها 3نهالستان) ،  باغملک ( 8هاي دزفول (

 واقع شده اند. نهالستان 

 ،انجیر و انارانواع مرکبات، زیتون، انگور ازهزار اصله   1078600در ختان مثمر به تعداد نهال تولید  -2

 .90در سال در نهالستان مجوز دار استان

 اردمیلی 62,1با اعتباري برابر اراضی مستعد و شیب دار هکتار در     3078سطحتوسعه باغات در -3

 استان.هکتار در  90ریال در سال 

ریال در سال  اردمیلی 15هکتار با اعتباري برابر  8838زي باغات موجود در سطح نوسا اصالح و -4

1390. 

 اردمیلی 2حدود با اعتباري 13 90ت و انار در سال نخیال هکتار باغ الگویی انگور، مرکبات،401اجراي-5

 ریال.

 هکتار  760مجتمع گلخانه اي استان با مساحت  11احداث زیر ساخت هاي -6

مجتمع با پیشرفت فیزیکی بین  4هکتار و  427درصد به مساحت  100پیشرفت فیزیکی  مجتمع با 7(

 میلیارد ریال 277هکتار) با اعتبار  333درصد به مساحت  97تا  70

 و اهواز و شوش و رامهرمز  مجتمع گلخانه اي اندیمشک و دزفول 5واگذاري  -7

 ادي از مجتمع هاي گلخانه اي استانواحد گلخانه اي به صورت انفر 202موافقت با واگذاري -8

 151مجتمع گلخانه اي ماهشهر ، مسجدسلیمان و هفتگل به مساحت  3موافقت با تغییر کاربري  -9

 هکتار به مجتمع هاي دامپروري

 تن قارچ دکمه اي افتتاح گردید. 1600طرح توسعه قارچ خوراکی جلگه دز با ظرفیت  90در سال -10

 اصله نخل 4560000میزان  بیمه نخیالت استان به-11

 میلیون پیاز و پیازچه گل مریم رتبه اول کشاورزي 134تولید  -12

 میلیون گل و گیاه زینتی 140تولید  -13

 هزار تن محصوالت باغی شامل خرما،انگور،انار،مرکبات و سایر 249تولید  -14

 120(کل صادرات کشورهزار تن  50درصد کل کشور معادل  40رتبه اول صادرات خرما با حدود -15

 هزارتن) 
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 :دام و طیور
 

واحد  403 واحدپرواربندي سنتی بره، 1380و واحد پرواربندي صنعتی بره 155در استان حدود 
واحد گاوداري هاي صنعتی  109 واحد پرواربندي سنتی گوساله و 1725،پرواربندي صنعتی گوساله 

واحد پرورش طیور  670 ومیشداري سنتی،واحد گا4500واحد گاوداري شیري سنتی و 14841و شیري
واحد پرورش طیور تخم گذار و یک واحد مزرعه مرغ و مادر و یک کارخانه جوجه کشی 4گوشتی،

 دارد. نیمچه گوشتی ویک واحد مرغ مادر و یک کارخانه جوجه کشی مرغ بومی وجود

 دامداري هاي مجتمع
مجتمع  1مجتمع دراللی و  3ا واللی(عشایري در شهرستانهاي اندیکمجتمع در مناطق  4 احداث -

 در اندیکا )
مجتمع در  14مجتمع فعال و  19مجتمع دامپروري در استان انجام گردیده که تعداد  59مطالعات  -

 حا ل احداث می باشد.
 هزار تن انواع تولیدات دامی موجب اشتغالزایی 211مجتمع هاي دامپروري با فعال شدن کامل  -

 .ه اندنفر شد 101589223مستقیم 
 

 

 : فعالیت ها در زمینه دام و طیورمهمترین 
 دُز                                                            54301                                                                                     توزیع اسپرم بین دامداران -

 باب    21                                                                                                                  ي علوفهاحداث سیلو -

 واحد  59               نظارت بر عملکرد مراکز جمع آوري شیر                                                     -

 متر مربع 46737                                                                                  بهسازي و نوسازي اماکن دامی -

 ملکه  2800                                                                                             تولید ملکه زنبور عسل -

 واحد 30                                                                 فروندي)40احداث زنبورستان هاي جدید ( -

 فروند 400ثبت مشخصات و رکوردگیري زنبور عسل                                                                   -

 قطعه   38372                         توزیع نیمچه مرغ بومی                                                                -

 قطعه 367569تولید و توزیع جوجه یک روزه مرغ بومی                                                               -

 راس  700             آمیخته  گري کنترل شده                                                                            -

 میلیون ریال 3587تأمین بخشی از هزینه تجهیزات دامپروري(شیردوش،مه پاش،شیرسردکن)            -

 واحد مرغداري   100ارزیابی عملکرد مزارع مرغ گوشتی                                                                           -

 تن 24503                                                                   استحصال منابع  جدید علوفه اي         -

 رأس   3350پرورش و اصالح نژاد گاومیش                                                                                  -

 نفر  5348                                                 خدمات شترداري                                                   -

 واحد     20پرورش کرم ابریشم                                                                                                   -
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 هاي اجرایی معاونت بهبود تولیدات دامی استان خوزستانسیاست

 امیشداریهاي صنعتی و سنتی در استانتوسعه و احداث گ )1

 واگذاري امور اجرایی به بخش خصوصی )2

 توسعه و احداث مراکز جمع آوري شیر )3

 پیگیري توسعه و احداث مرغداریهاي مدرن در استان )4

 هویت دار نمودن دامهاي شاخص استان )5

پروژه هاي (اجراي پایان نامه ها،تحقیقات در خصوص طرحها و  همکاري با مراکز علمی و دانشگاهی )6

 دامپروري)

 ن تلقیح مصنوعی گاو و گاومیشگسترش دوره هاي تربیت تکنسی )7

 تامین لوازم و تجهیزات دامداري شامل:شیردوش،هواساز،سمپاش،شیرسردکن و..... )8

 بکارگیري کارشناسان دامپروري بعنوان ناظر در بخش دامپروري )9

 توسعه تلقیح مصنوعی در گاو،گاومیش و گوسفند )10

 نژادي و حمایتیدامهاي شاخص استان در قالب پروژهاي اصالح  تحت پوشش بردن )11

 بهسازي و نوسازي اماکن دامی )12

 ساماندهی دامداریهاي روستایی )13

 احداث مرغداري هاي جدید و مدرن )14

 مطالعه، احداث و تکمیل مجتمع هاي دامپروري )15

 ارائه خدمات فنی در دامداریهاي روستایی  )16

 و پایه یارانه دار تولید و توزیع کنسانتره و خوراك کامل )17

 استحصال و استفاده از منابع جدید علوفه اي )18

 علوفه پیش ساخته ياحداث سیلوها )19

 تهیه و توزیع علوفه ارزان قیمت شامل : کاه و کلش،یونجه و ذرت علوفه اي و سایر علوفه ها )20

  جمع آوري اطالعات مواد علوفه اي )21

 ترویج استفاده ازدان پلت در تغذیه دام و طیور )22

 ه از افزودنی در جیره غذایی دام بمنظور تامین احتیاجات دام نسبت به مواد ریزمغذياستفاد )23
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 پتانسیل و امکانات موجود جهت توسعه دامپروري استان
 ه استانژشرایط اقلیمی وی )1
 دشت هموار و خاك حاصلخیز )2
 آبهاي جاري و ذخیره شده )3
 ذخائر ژنتیکی دامی و گیاهی مناسب )4
 ویانیروي انسانی متخصص و پ )5
 هم مرز بودن استان با کشور عراق و کشورهاي حاشیه خلیج فارس )6
 منابع خوراك دام فراوان  )7

و *استان خوزستان با این شرایط میتولند بعنوان قطب تولید کننده محصوالت کشاورزي و دامی 
 .محسوب گردد خلیج فارس ینی ایران و کشورهاي همجوارتامین کننده مواد غذایی و پروتئ

 
 موازنه تولیدات دامی در استان خوزستان              

 رتبه در کشور موازنه نیاز تولید محصول

 7 -3225 67806 64580 قرمزگوشت 

 10 -44923 107133 62210 گوشت مرغ

 10 -133611 650937 517325 شیر

 21 -39765 47012 7247 تخم مرغ

 18 -1810 2712 902 عسل
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 شیالت و آبزیان:
 

انواع فروند  1973هزار نفر صیاد وجود دارد که با  39صیدگاه و حدود  7بندر صیادي ،  11استان  در
 مشغول صید می باشند. شناور ها

 هزار تن می باشد. 29واحد است که تولیدات آنها حدود  405تعداد مزارع پرورشی 
 

 :فعالیت ها در زمینه شیالتمهمترین 

 
 سایت پرورش میگو آبادانتنوع بخشی به تولید آبزیان در  .1

 توفیق در تولید میگو همگام با بیماري براي نخستین بار در کشور .2

 وررت پایلوت براي نخستین بار در کشتن میگو در هکتار بصو 14توفیق در تولید  .3

 .1390تن در سال  30به میزان  توفیق در پرورش ماهیان خاویاري در استان .4

م شمالی(اندیکا)واقع در شمال استان و توسعه تولید ماهیان سرد آبی در مناطق محرو .5

 فعالیت پرورش ماهیان سرد آبی در اندیمشک

 1390هزار تن در سال  28تولید وپرورش انواع ماهیان گرمابی به میزان  .6

 پرورش ماهیان خاویاري در استان .7

 تن ماهیان سردابی درسالجاري 860تولید  .8

 هزار تن آبزیان دریایی 45استحصال  .9

 ماهی از منابع آبهاي داخلیتن  6140برداشت  .10

 تولید،حفظ و احیاء منابع آبهاي داخلی میلیون قطعه بچه ماهی جهت 65تولید و رها سازي  .11

 تن ماهیان دریایی در قفس هاي شناور در دریا   8تولید  .12
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   :کشاورزيصنایع 
 

این محصوالت و  ت کشاورزي استان  و براي جلوگیري از ضایعاتمحصوال با توجه به تولیدات باالي

افزایش ارزش افزوده ، همچنین ایجاد اشتغال پایدار در توسعه صادرات غیر نفتی توجه به صنایع 

الزم به ذکراست در حال حاضر  تبدیلی و تکمیلی براي بخش کشاورزي از ضروریات مهم می باشد.

نفر تحت پوشش  2170تن با اشتغالزایی  559401واحد تولیدي صنایع تبدیلی با ظرفیت  125تعداد 

فقره طرح صنایع تبدیلی  85سازمان جهاد کشاورزي استان خوزستان فعالیت دارند و تعداد 

 درصد پیشرفت فیزیکی در دست احداث وجود دارد. 10کشاورزي با باالي 

که مهمترین آن بسته بندي  ع محصول استنو 50بیش از  استانصنایع تبدیلی در تنوع محصوالت 

ستوریزه،انواع کنسرو،محصوالت دریایی،غالت (گندم و جو) و کشتارگاه صنعتی مرغ خرما،لبنیات پا

 می باشد.

 

 طرحهاي مهم :
 

 هاي کشتارگاه دام و طیور متناسب با جمعیت دامی و انسانی هر منطقهطرح  -1

  روشن پلت و مطابق با استانداردهاي دامپزشکیه هاي خوراك دام و طیور و آبزیان ب طرح -2

 واحدهاي شالیکوبی موجود به منظور کاهش ضایعات و افزایش  راندمان ازي و اصالح  ساختارنوس -3

نگ،بسته ی،سورتسازياجرا و توسعه طرحهاي  وابسته به سبزي و صیفی(خشک کردن، کنسرو  -4

 ) بنا به وجود مواد اولیه موجود در منطقهبندي،انجماد سازي و....

 واحدهاي بسته بندي خرماي صادراتی استاندارد سازي و ارتقاء کیفیت -5

  اجراي طرحهاي تبدیلی ضایعات دامی و کشتارگاهی و صنایع کشاورزي -6

 اجراي طرح هاي تولیدي کود آلی (بیولوژیکی و طبیعی) -7

 سردخانه و انبار نگهداري محصوالت کشاورزي -8

 
 



17 
 

 
  :مکانیزاسیون

 

دستگاه ادوات دنباله بند و ایجاد اشتغال  402دستگاه کمباین ،  17دستگاه تراکتور،  1004تأمین  −

 نفر 803براي 

 .90در سال اشینی شرکت خدمات م 8 تاکنون و راه اندازي اشینیشرکت خدمات م 197تشکیل  −

 .90در سال  و دنباله بند انواع تراکتور و کمبایندستگاه  1625 توزیع −

 دوات و منابع توان از محل کمک هاي فنی و اعتباريمیلیارد ریال انواع ا 7خرید  −

  .90در سال  جدیدادوات ماشین آالت و دستگاه  2 معرفی −

 دستگاه ماشین آالت مورد نیاز طرح هاي زراعت و باغبانی. 24خرید  −

 .90در سال  دستگاه کمباین مهاجر در هنگام برداشت غالت 2000تأمین  −

میلیون ریال از محل اعتبارات صندوق توسعه  8600عتبار اجراي طرح جامع کشاورزي حفاظتی با ا −

میلیارد ریال از محل اعتبارات طرح بهینه سازي مصرف سوخت جهت خرید  14بخش کشاورزي و 

 دستگاه انواع ادوات حفاظتی گردید. 369ادوات خاص کشاورزي حفاظتی که منجر به تأمین 
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 :تحقیقات و آموزش کشاورزي

 تحقیقات:
 

آزمایشگاه  13ایستگاه تابعه و  11بخش تحقیقاتی و  9مرکز تحقیقات با  3استان خوزستان  در −

 .مشغول به کارندها محقق دراین محل  86وجود دارد که 

 .و خارجی فقره مقاله در نشریات داخلی 99انتشار  −

 90در سال فقره طرح هاي تحقیقاتی  378اجراي  −

 

 :آموزش
 

 .نفرروز 10749عداد حدود دوره به ت 83آموزش ضمن خدمت  −

 درصد افزایش خواهد داشت. 20حداقل  91براي سال  (مولدین)آموزشی کاربراندوره  37برگزاري  −

نفر  1000کاربردي با حدود -علمی دوره کارشناسی 14و  دوره  کاردانی  علمی کاربردي 22اجراي  −

 دانشجو

 انش آموزد 650شهرستان و حدود  17براي  برگزاري دوره هاي کار ودانش −

بازدیدهاي علمی درون وبرون استانی جهت دانش آموزان کارودانش و دانشجویان بمنظور افزایش  −

 توان علمی و عملی آنها

توسعه و تجهیز آزمایشگاهها و کارگاهها و افزایش قابل توجهی در فضاي آموزشی با احداث حدود  −

 کالس درس در مراکز دزفول و اهواز 16

اظهاري براي همکاران و سایر متقاضیان آزاد بخش کشاورزي جهت اخذ  برگزاري آزمونهاي خود −

 حداقل دو بار در سال که قرار است به سه بار در سال افزایش یابد. مدرك دیپلم کامل متوسطه
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شرکت درآموزش علمی و عملی فارغ التحصیالن نظام آموزشی عالی عضو نظام مهندسی  −

 کشاورزي

دانشجویان علمی کاربردي سرتاسر دانشجو در سال)  600دود(حمیزبانی اردوهاي راهیان نور −

 کشور در بخش کشاورزي

 ارائه مقاالت پژوهشی دانشجویی و اساتید و مدرسان در همایشها و مراکز علمی −

 ایجاد شرایط انتقال فناوریهاي جدید به نسل جدید با ارائه آموزشهاي تخصصی و کاربردي −

 ورود به بخش کشاورزي و ارتقاي سطح مهارت فنی آنهاایجاد شرایط در تحول نسل جوان جهت  −

انجام کارورزي دانشجویان کشاورزي کلیه مراکز آموزش عالی ، بر اساس قانون بهره وري که  −

 برنامه ریزي ان انجام شده است.

برنامه ریزي به جهت تشکیل کمیته اجرایی راهبري آموزش و توانمندسازي در خصوص اجراي  −

 دوم و ارتقاي همکاران (تخصصی و عمومی) گواهینامه هاي نوع

به صورت پایلوت (یکی از چهار منطقه کشور) در غیزانیه اهواز تحت عنوان اجراي طرح کاردانش  −

نفر دانش آموز  100((طرح جوار روستا)) که بسیار موفقیت آمیز بوده و در حال حاضر حدود 

 کشاورزي دارد.

جهاد کشاورزي دزفول به منظور افزایش آموزش هاي توسعه گلخانه هاي موجود در مرکز آموزش  −

 مرتبط
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  :هاي بهره برداري مترویج و نظا
 نفرروز  55695برگزاري کالس هاي آموزشی و ترویجی  -
 نفر روز 7490برگزاري کارگاههاي آموزشی و ترویجی  -
 طرح 27 برگزاري طرح مدرسه در مزرعه  -
 برنامه 8 برنامه هاي انتقال یافته هاي تحقیقاتی  -
 مورد 8برگزاري روز مزرعه  -
 طرح 17طرح هاي الگوئی اشتغال زا  -
 نفر  8463آموزش و توانمند سازي اعضاي تشکلها  -
 نفر روز 5840  بازدیدهاي ترویجی -
 نفر روز 41472 دوره هاي آموزشی فنی و حرفه اي -
 مورد 40 جشنواره ترویجی -
 طرح 11 ترویجی -طرح هاي تحقیقی -
 طرح 21ته ها  طرح تسریع انتقال یاف -
 هکتار 89 ایجاد مزارع باغات نمایشی -
 مورد 5گردهمایی تخصصی  -
 نفر. 60حمایت از تسهیل گران و تولیدکنندگان برتر در هفته جهاد کشاورزي  -
 .فیلم هاي آموزشی مورد  1تلویزیونی و برنامه  20برنامه رادیویی و  40 -
 عنوان 45بروشور ترویجی  نشریه و -
 نفر روز 12925 ی زنانویجی و مهارتبرگزاري آموزشهاي تر -
 نفر روز 400 زنان بازدیدهاي ترویجی -
 نفر روز 220 (کارگاه آموزشی)  آموزش تسهیل گران روستایی -
 نفر روز 3150 زنان روستایی و تشکل هاي تولیدي آموزش اعضاي صندوق اعتبارات خرد -
 طرح 31طرح هاي الگویی اشتغال زا زنان روستایی  -

جهت زنان در زمینه تولید کلم،هویج،گوجه،کاهو،توت فرنگی و  )IPM (سایت  در مزرعهمدرسه  -
 طرح 7سبزي و صیفی 

  مرکز 1رشد کار آفرینی زنان روستایی تجهیز مرکز  -
 اطاق  4کار آفرینی زنان روستایی ایجاد اطاق رشد  -
 زمرک 90 کشاورزي  تقویت و تجهیز شبکه ترویج مراکز خدمات -

 نفر  173جذب سربازان سازندگی  -
 نفرروز 11101طرح بسیج جوانان در سازندگی   -
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 : حفظ نباتات
 حفظ نباتات: در زمینهمهمترین فعالیت ها

 نوع آفت مصرف می شود.   142 نوع بیماري و 140نوع سم براي کنترل  95در استان خوزستان حدود  -1

روشهاي ه توصی خطر و معرفی سموم بی خطر و  حذف سموم پربرنامه جدي حفظ نباتات استان 

 کنترل بیولوژیک و غیر شیمیایی است.

ذرت و  رنگی،فبراي مزارع گوجه  1390هکتار در سال  54400عملیات کنترل بیولوژیک در سطح  -2

 .ردنیشکر و باغات مرکبات مقام نخست کشور را به خوزستان اختصاص دا

تحصیل رشته رغ الفا نفر 60 (مرکز تولید حشرات مفید) با اشتغال حداقل یومتارکانس 15 -3

عامل بیولوژیک توسط   5  گیاهپزشکی در سطح استان خوزستان راه اندازي شده است. در خوزستان

 رها سازي می شود.خش خصوصی تولید و در مزارع ب

غالت و خوراك دام کشور از طریق بندر امام در ماهشهر صادر و وارد می شود. سال  %80حدود -4

زي با استفاده از تجهیزات فنی و تخصصی موجود در تن محصول کشاور  6071235 حدود گذشته

ه کشور نبندر این شهرستان صادر و وارد شده است. تبادل این حجم محصول در سطح مراکز قرنطی

 بسیار حایز اهمیت است.

ه خارجی استان در مرزهاي آبی و نینطمرکز قر 6ه گیاهی نینطبراي ارائه خدمات مربوط به قر -5

اهواز و دشت آزادگان). استان خوزستان  خرمشهر، آبادان، هندیجان، شهر،ماهبندر خاکی(شهرستان 

 فعالیت می نمایند.

هکتار از سالم ترین نخیالت کشور می باشد و از نظر میزان تولید و  42195 نخیالت استان با سطح -6

 خرماي کشور مربوط به رقم استعمران درصد 50حدود سطح کشت مقام اول کشور را خوزستان دارد. 

 در خوزستان است که بازار بین المللی دارد.

کلینیک گیاهپزشکی  39مراقبت در سراسر استان در قالب شبکه هاي نفرکارشناس   269حدود  -7

کشت هاي استان را  %30ضمن ارائه خدمات تشخیص و کنترل آفات،بیماریها و علف هاي هرز حدود 

فارغ التحصیالن جویاي کار ایجاد شده  بصورت رایگان تحت پوشش گرفته و اشتغال مناسبی در بین

 است.

تولید محصول سالم مرکبات، خرما ،گندم،ذرت،گوجه فرنگی و سبزي و صیفی در استان خوزستان  -8

و در محصوالت مرکبات و گوجه فرنگی برند سبز محصول سالم از اداره کل  هدف گذاري شده است

 استاندارد استان اخذ شده است.

هکتار انجام شده  948260مزارع گندم و جو زارعی گذشته در سطحی معادل  مبارزه با علف هاي هرز -9

 سال متوالی مربوط به خوزستان است. 12و رتبه نخست کشور در 
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ژیک تمهم کشت هاي استراي تحقیقی در زمینه آفات و بیماري ها -پروژه استانی  اجرایی 43اجراي  -10

یفی از سایر فعالیت برجسته حفظ نباتات مرکبات و سبزي و ص استان بویژه گندم ،ذرت،نخیالت،

 .خوزستان است

هزارتن بذر گندم و جو جهت پیشگیري از بیماري  129استان خوزستان ساالنه با ضدعفونی بیش از  -11

 سال گذشته حفظ نموده است. 7هاي بذر زاد گندم در کشور رتبه اول را در طی 

هکتار در  59500ات استان به میزان از کل سطوح کاشت مزارع و باغ %5تحت پوشش قرار گرفتن  -12

 در قالب پروژه مدیریت مبارزه تلفیقی بر علیه آفات ، امراض و علف هاي هرز. 90-91سال 

هزارلیتر/کیلو مواد غیر شیمیایی و بیولوژیکی جهت اجرایی نمودن  20000تهیه و توزیع بیش از  -13

 . IPMه تلفیقی هکتار از مزارع و باغات استان تحت مدیریت مبارز 59500پوشش 
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 امور اراضی:
 

 .هکتار از اراضی 18362 نقشه برداري -1

 . هکتار زمین  2993واگذاري  -2

 اراضی واگذاري شده.از هکتار  2024 نظارت بر واگذاري هاي گذشته -3

  بایرهکتار از اراضی  3764تعیین تکلیف  -4

 هکتار 194 طح در س اجراي امور باقیمانده اصالحات اراضی -5

 
 

 :امور عشایر
 

میلیون  2/2هزار خانوار و دارا بودن  23هزار نفر در قالب حدود  140جمعیت عشایري استان حدود 
 درصد گوشت قرمزاستان را تولید می کنند. 25واحد دامی حدود 

 :1390مهمترین فعالیت هاي سال 
 خانوار. 9324آبرسانی سیار  -1
 کیلومتر 467 یل راه ها مرمت و نگهداري و احداث و تکم -2
 پروژه. 44نگهداري تأسیسات آبرسانی  -3
 .کیلومتر 14آسفالت راههاي عشایري  -4
 مترمربع. 6200احداث کانال سیل بر  -5
 مترمکعب 570حجم  ومتر  46480لوله کشی و منبع گذاري آب شرب  -6
 حلقه چاه 7حفر و تجهیز  -7
 عدد آبنما 116ل و پ دهنه 174به میزان   لوله اي و منفردپل آبنما ، احداث  -8
 کیلومتر. 184اصالح مسیر و مسیر شکافی  -9
 متر. 1800خیابان کشی و جدول گذاري شهرك  -10
 هکتار. 580تسطیح اراضی و کارهاي زیربنایی سایت اسکان عشایر   -11
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 منابع طبیعی و آبخیزداري:
 

 دستگاه     12                  احداث یا تکمیل بندهاي خاکی آبخیزداري                         -1

 مترمکعب                       16148                  احداث بندهاي خشکه چین و گابیونی آبخیزداري           -2

 هکتار    637              کنترل فرسایش خاك با عملیات بیولوژیک آبخیزداري         -3

 هکتار     300                کنترل فرسایش خاك با سکو بندي اراضی شیبدار              -4

 هکتار   1235            جنگلکاري و توسعه فضاي سبز                                              -5

 هکتار    20825          مراقبت،نگهداري و آبیاري جنگلکاریهاي سنوات گذشته و فضاي سبز اطراف شهرها           -6

 هکتار   858                 ی شامل ذربین ، ششم ، مورد و کنار                                حفاظت از ذخیره گاههاي جنگل -7

 هکتار  25912                                                                         بهبود و اصالح مراتع -8

 هکتار  21500                                ممیزي و تنسیق مراتع                                        -9

 هکتار  1814000                                                         ساماندهی چراي دام در مراتع -10

 هکتار  25912                     احیاء و اصالح مراتع                                                      -11

 هکتار   4550                     دایی و تثبیت شن هاي روان                                بیابانز -12

 هکتار  40000                                    (اخذ سند مالکیت اراضی ملی)ممیزي اراضی  -13

 هکتار   18000                  نقشه برداري و تشخیص اراضی ملی                                 -14

 هکتار   9667                  استعدادیابی اراضی و اختصاص آن به طرح هاي کشاورزي و تولیدي -15

 هکتار  1450000           گشت مراقبت و حفاظت از جنگلها و مراتع استان                -16
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 :دامپزشکی
 

هاي واگیر و مشترك بین انسان و دام، از اهداف این زیربخش می توان به کنترل و مبارزه با بیماري 
نظارت بهداشتی بر محصوالت و فرآورده هاي خام دامی از تولید تا مصرف و تأمین بهداشت عمومی 

 اشاره نمود.

 دامپزشکی: ها در زمینهمهمترین فعالیت 
 ر نوبت سرهزا 13902 مبارزه با بیماري هاي واگیردام (آبله ، شاربن،تب برفکی و طاعون) -1
 هزار نوبت سر 2235:  دام داخلیه با انگل هاي مبارز -2
 هزار نوبت سر حمام دام 1319،   مربع سم پاشی اماکنهزار متر 5035 : مبارزه با انگل هاي خارجی دام -3
 مبارزه با بیماري هاي مشترك بین انسان و دام. -4
 هزار نوبت سر             792         الف:   واکسیناسیون             
 رأس         13733         :   خونگیري              ب     
 رأس                           37251   ج:   تست سل                         
 رأس               938   د:   تست مشمشه                      
 قالده          8118      ه :   واکسیناسیون هاري            
 راس دام کشتار شده در کشتارگاه هزار 511هداشتی بازرسی ب -5
 قطعه طیور کشتار شده هزار 14119بازرسی بهداشتی  -6
 نوبت بازدید 35362کنترل بهداشتی آبزیان در اسکله ها و بنادر صیادي  -7
 ، تخم مرغ جو،(هزار تن محصوالت وارداتی و صادراتی  4805براي  نظارت بهداشتی و صدور مجوز -8

 )و آبزیان ذرت،گوشت منجمد
 نظارت بهداشتی و کنترل بیماري هاي آبزیان در مزارع تکثیر و پرورش ماهی و میگو : -9

 قطعه 18778الف. نمونه برداري           
 مورد 1481 گزارش کانون بیماريب.             

       هزار قطعه  35347مبارزه با بیماري هاي طیور در مزارع پرورش طیور صنعتی  – 10   
 
 
 
 
 
 
 



26 
 

 نظام مهندسی کشاورزي و منابع طبیعی:
 

 9850از این تعداد که  عضو حقوقی میباشند 255عضو حقیقی و  نفر 10595کل اعضاء نظام مهندسی استان 
 می باشند. نفر داراي مدرك دکتري 24و  نفر داراي مدرك کارشناسی ارشد 721 ،نفر داراي مدرك کارشناسی 

 ت و باغبانینفر داراي گرایش زراع 6260 -1
 نفر داراي گرایش آب و آبیاري و زهکشی 1014 -2
 نفر داراي گرایش دامپروري. 997  -3
 نفر داراي گرایش محیط زیست. 1037 -4
 نفر داراي گرایش شیالت. 568 -5

 نفر داراي گرایش صنایع و ماشین هاي کشاورزي. 6-414
 نفر داراي گرایش منابع طبیعی. 305 -7
 

 هاي انجام شده:مهمترین فعالیت 
 89، 88  ،  87 ، 86در سال هاي  دوره مختلف و کسب مقام اول کشور 475نفر روز در  124692آموزش  -1

 90سال   و
برگزاري آزمون هاي تخصصی براي فعالیت هاي خاص و همچنین آزمون هاي علمی ادواري به تعداد  -2

 نفر از اعضاء. 5336دوره و با مشارکت  113
، سیب زمینی و ذرتطرح هاي اصولی مزارع گندم، کلزا، فنی و مهندسی در شرکت  181بکارگیري  -3

 شیالت و منابع طبیعی. باغبانی،، دام،پیاز، برنج، حبوبات
 پروانه حقوقی سازمان نظام مهندسی 148فقره پروانه اشتغال براي اعضاي حقیقی و  108صدور  -4
 عضو حقوقی 186و نفر از اعضاء حقیقی  2858تعیین صالحیت علمی و رتبه بندي  -5
نفر  2286شرکت خدمات مشاوره اي و فنی مهندسی کشاورزي با تعداد  181راه اندازي تعداد  -6

 کارشناس.
 کارشناس از طریق بانک کشاورزي در بحث بیمه محصوالت کشاورزينفر  636بکارگیري  -7
 نفر کارشناس ناظر در طرحهاي عمرانی استانی بخش کشاورزي 1000معرفی حدود  -8
 طرح توجیهی بخش کشاورزي توسط کارشناسان رتبه بندي شده سازمان تاکنون 572تأیید تهیه و  -9

 نفر از اعضاء جهت گذراندن دوره سه ماهه مهارت آموزي به واحد هاي پذیرنده 43معرفی تعداد  -10
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خالصه وضعیت عملکرد اعتبارات گسترش طرح هاي اقتصادي              
 )ریال اردمیلی(ون                 کوچک زودبازده از ابتدا تاکن

 پرداختی بانک مصوب کمیته تخصصی استان+شهرستان

 اشتغال مبلغ تسهیالت طرح تعداد اشتغال مبلغ تسهیالت طرح تعداد

37402 11261 67810 14311 3166 26112 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

براساس پیش بینی برنامه، تعهد 
سازمان  90ایجاد اشتغال سال 

جهاد کشاورزي خوزستان که 
شغل بوده،تا کنون موفق  17881

شغل  20363به ایجاد بیش از 
%  114مستقیم شده که حدود 

 تحقق پیدا نموده است.
و پیش بینی ایجاد اشتغال براي 

نفر شغل  40000 اريجسال 
 مستقیم می باشد.
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 بارندگی                      
 

میلیمتر  154از ابتداي سال زراعی جاري تاکنون میانگین بارندگی حدود 
  درصد 12حدود  میلیمتر) 137( نسبت بارندگی سال گذشته به  هک بوده

 را نشان میدهد. افزایش
،میزان سطح زیر خیرسال زراعی اچند  علیرغم کاهش شدید بارندگی در

ام شده به مرحله اجرا کشت محصوالت پائیزه طبق برنامه ریزي هاي انج
حساسیت زیاد پیگیري در آمده و کلیه مراحل کاشت و داشت با دقت و

 می شود تا میزان خسارت ناشی از عدم بارندگی به حداقل ممکن برسد.
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 عملکرد صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزي خوزستان:
 

 
ان خوزستان توانسته است صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاري بخش کشاورزي است

 صندوق کل کشور 48در زمینه میزان سرمایه و عملکرد حمایتی و اجرایی در بین 

 را بخود اختصاص دهد . رتبه اول 
 
 

میلیارد  20شایان ذکر است صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاري بخش کشاورزي خوزستان با سرمایه حدود 

میلیارد ریال  290 حدود سرمایه خود را به  سال توانسته است ، 5پس از گذشت  تاسیس و 85ریال در سال 

 برساند.

صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزي در طی چند سال گذشته و در پی بروز پدیده خشکسالی و ایجاد شرایط 

ي را خاص و بحرانی به یاري و حمایت از کشاورزان و دامداران و اقتشار زحمتکش استان شتافته و اقدامات موثر

زنبور  ، باغبانی،دام وطیور،پرورشخش کشاورزي در زیر بخش هاي زراعت در تامین نیازهاي مالی تشکل هاي ب

 عسل،شیالت،صنایع تبدیلی و تکمیلی آب و خاك تعاونی هاي عشایري و غیره انجام داده است.

ده رد ریال در سایت چوئبمیلیا 45از  واحد پرورش میگوي آب شیرین با اختصاص اعتباري بیش 16راه اندازي  -

 .سال متوالی سهبراي  شهرستان آبادان

در  در سطح استان کشاورزي و تشکل هابه طرح هاي  درصد 3با بهره  سهیالتمیلیارد ریال ت 800 اعطاي -

 راستاي حمایت از کشاورزان در شرایط بحرانی و خاص.

 دشت آزادگان.و  اجراي عملیات زهکش سطحی در شهرستان هاي شوش،ماهشهر، رامشیر -

به طرح هاي سیستم آبیاري تحت فشار در سطح  میلیارد ریال 338به مبلغ  تخصیص و اعطاي اعتبار بالعوض -

 استان

 تن علوفه از کشاورزان و توزیع بین دامداران استان. 30000پیش خرید بیش از  -

 اي اولین بار در کشورتن با تکنولوژي جدید دنیا بر 50000 بیش ازاجراي طرح بسته بندي علوفه (سیالژ) -

 میلیارد ریال تسهیالت ارزان قیمت به تشکل ها در راستاي حمایت از تشکل ها در شرایط بحرانی. 500اعطاي -
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 حمایت از کشاورزان در مقابله با پدیده خشکسالی و سایر عوامل غیر مترقبه. -

 تن. 525اجراي طرح خرید و توزیع شکر بین زنبورداران استان به میزان  -

 ي طرح خرید قطعی مرغ منجمد از شرکت هاي مرغداران استان و تحویل به شرکت پشتیبانی امور داماجرا -

میلیارد  70به مبلغ  به منظور حمایت از تولیدکنندگان در مواقع بحرانی دریافت کمک هاي فنی و اعتباري  -

 ریال 

 میلیارد ریال  5/1اجراي طرح پیش خرید توافقی گندم براي اولین بار در استان با تسهیالت  -

 میلیون ریال  600یارانه دار با تسهیالت حمایت از کارخانجات خوراك دام استان براي تولید کنسانتره  -

 تن 40اجراي طرح خرید و توزیع تخم مرغ در ماه مبارك رمضان براي تنظیم بازار به میزان  -

میلیارد  2,8اغداران دزفول با اعتبار اصله نهال مرکبات با عاملیت شرکت تعاونی ب 400000مشارکت در تولید  -

 ریال 

مشارکت با اتحادیه تعاونی روستایی استان براي حل مشکل کود و بدهی هاي مانده و خرید کود جدید از  -

 شرکت خدماتی حمایتی

 15مشارکت صندوق در حل مشکل کود سهمیه استان با عاملیت اتحادیه تعاونی تولید استان با اعتبار  -

 میلیارد ریال 

از  %40مشارکت در اجراي طرح جدید متمرکز مواد اولیه تولید لوله هاي آبیاري تحت فشار با صرفه جویی  -

 هزینه هاي تولید

میلیارد ریال و توزیع بین  15تن و با اعتباري بالغ بر  210به میزان  ZP667ورود صندوق به خرید بذر ذرت  -

 ذرت کاران استان

 تن با اتحادیه عشایري خوزستان 1000مهاي عشایر استان به میزان اولیه دامشارکت در تأمین جو مورد نیاز  -
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 و وارداتصادرات 
 

 : 1390در ارتباط با صادرات محصوالت کشاورزي در سال 
 

 درصد از صادرات غیر نفتی 22/6هزار تن و معادل  685میزان صادرات از  گمرکات استان بالغ بر  -
 استان

 
درصد ارزش ارزي صادرات غیر  8میلیون دالر معادل  440 شاورزي استانصادرات ک ارزش ارزي -

 نفتی استان
 

 می باشند. و صیفی جات ی استان عمدتاً تره بار و سبزیجاتصادارتمحصوالت 
 

 صادرات شمال استان :
هزارتن و ارزش ارزي حدود  500بیش از  صادرات محصوالت کشاورزي شمال استان  ارزش وزنی -

 می باشد. الرمیلیون د 300
 

 توان صادراتی :
تن انواع محصوالت کشاورزي (صیفی و سبزي،خرما،الکل و مالس، ماهی و میگو و  1673000به میزان 

 میلیون شاخه گل به ارزش بیش از یک میلیارد دالر 110...) و 
 

 بازارهاي صادراتی (هدف)
 ...اروپا ، روسیه ، کانادا ، چینی ، ویتنام ، کشورهاي عربی و ...
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 سازمان جهاد کشاورزي خوزستان و ادارت کل تابعه 1390وضعیت اعتبارات مصوب سال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جمع موسسه جهاد نصر دامپزشکی منابع طبیعی شیالت عشایر جهادکشاورزي ردیف اعتباري

 2485965 2069859 1805 39893 60564 42000 271844 (تملک) ملی

 6914 - - - - - 6914 (هزینه اي) ملی

 114462 - 500 32000 - 24100 57862 الی عمرانیخشکس

 138610 - - - - 5000 133610 خشکسالی هزینه اي

 599868 - 34230 101550 20450 106435 337203 و نفت تملک استانی

 333400 - - 12900 102400 17000 201100 توسعه

 234395 - - - - - 234395 180ماده 

863431 183414 194535 1242928 جمع  36535 2069859 3913614 


