




سیماي عمومی استان خوزستان 

درصد کشور3.9میلیون هکتار برابر  6.47مساحت 

درصد کشور6میلیون نفر برابربا        4.3جمعیت             

درصد کشور 6.7هزار هکتار برابربا    947مساحت جنگلها   

درصد کشور3میلیون هکتار برابربا   2.5مساحت مراتع     

درصد کشور2میلیون هکتاربرابربا   0.521مساحت بیابان 

متر3600حداکثر    2ارتفاع از سطح دریا در حداقل 



)برابر بارندگی5/8( سال میلیمتر در 2100در سال ومتوسط تبخیر میلیمتر255متوسط بارندگی 

درجه سانتیگراد است54درجه و حداکثر مطلق آن 31متوسط درجه حرارت دردوره گرم سال 

درجه سانتیگراد است-1درجه و حداقل مطلق آن 15متوسط درجه حرارت دردوره سرد سال 

سیماي اقلیم استان خوزستان



)آبی ودیم(میلیون هکتار1.3و باغی مساحت اراضی زراعی 

کل استان% 33برابر با  میلیون نفر 1.42استان جمعیت روستائی 

3

رقم65و باغی محصوالت زراعی تعداد ارقام  3

امکان کشت سه نوبت در سال در یک زمین

3

3

3

کل استانمساحت % 34میلیون هکتار تقریباً 2/3حدود مستعد کشاورزي مساحت اراضی 

میلیون واحد8.73دامی استان تعداد واحدهاي 

نفر190000تعداد بهره برداران بخش کشاورزي 

سیماي کلی کشاورزي استان خوزستان







ایستگاهرود خانهردیف

سطح
حوضه
کیلومتر

مربع

سال
تاسیس
ایستگاه

حجم ساالنه میلیون مترمکعب

احتمال متوسط
حداقلحداکثر80%

344251330123018111261125897گتوندکارون1
17813133578514985174993784دزفولدز2
6073713292000613516455068483اهوازکارون بزرگ3
73183134056873299125481795پاي پلکرخه4
226013356293441723149جوکنکاهللا5
3740133215818253790374بهبهانمارون6
110731334254911806727669دهمالزهره7
1338523369760315پل شاوورشاوور8

30610214006262414361جمع 

منابع آبهاي سطحی استان خوزستان



محدوده28تعداد محدوده مطالعاتی

میلیارد متر مکعب 5حجم کل سفره هاي آب زیرزمینی

میلیارد متر مکعب2.27تخلیه از منابع آب زیرزمینی 

رشته5تعداد قنات

دهنه246تعداد چشمه

متر مکعبمیلیون1433آوردسالیانه چشمه ها

میلیون متر مکعب14آورد سالیانه قناتها

831برداشت از طریق چاهها
میلیون مترمکعب50ذخایر کارستیک استان

وضعیت منابع آب زیرزمینی استان خوزستان
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درصد به کل )هزار هکتار( مساحت  شرح  کالس 
3/15 69 اراضی قابل کشت بدون محدودیت  1کالس 

14/7 323 اراضی قابل کشت با محدودیت کم 2کالس 

18/48 407 اراضی قابل کشت با محدودیت نسبتاً زیاد 3کالس 

8/38 184 اراضی با قابلیت کشت محدود براي استفاده خاص 4کالس 

52/79 1162 اراضی داراي محدودیت هاي زیاد تا خیلی زیاد 6و 5کالس 

2/5 55 اراضی مخلوط

طبقه بندي  کالس هاي خاك استان 
)   میلیون هکتار2.3(مطالعه شده

وضعیت منابع خاك 
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		كلاس 1

		كلاس 2
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		كلاس 4

		كلاس 5 و 6

		اراضي مخلوط
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وضعیت اجراي زیرساختهاي آب و خاك در استان

درصد واحد استان کشور عنوان

ف
ردی

42% م.م.م 18/090 43/245 حجم آب ذخیره شده پشت سدها 1

30/8% هکتار 1/200/000 3/894/000 سدهااراضی پایاب 2

25/8% هکتار 445/000 1/724/000 یشبکه هاي اصلی آبیاري و زهکش 3

45% هکتار 338/000 749/000 شبکه هاي فرعی آبیاري و زهکشی 4

72/5% هکتار 145/000 200/000 زهکش زیر زمینی 5



1388شاخص هاي کالن اقتصادي بخش کشاورزي در سال 

ارزش افزوده بخش کشاورزي کشور

ارزش افزوده بخش کشاورزي خوزستان

سهم کشاورزي خوزستان از استان

ورسهم کشاورزي خوزستان از کشاورزي کش

میلیارد ریال350416

میلیارد ریال17900

4%

5.1%



هزارتن:واحد

فعالیت
)هزارتن(تولید 

رتبهخوزستانکشور

76895126681زراعی

1586626415باغی

1365465210دامی

663.7883شیالتی

107079136721زيکل تولیدات کشاورجمع 

تانخوزسمقایسه تولیدات محصوالت کشاورزي کل کشور و استان 



جایگاه استان خوزستان در بخش کشاورزي کشور

میلیون تن7تولید  در تولیدات نباتات صنعتی با اولمقام 

تن50/000تن و صادرات 165/000در تولید خرما با اولمقام 

میلیون شاخه25/6مریم با تولید در تولید گل اولمقام 

در تولید ذرتاولمقام 

اجراي فعالیت هاي آب و خاكاولمقام 

میلیون تن13.6حدود  تولید کشاورزي با تولید محصوالت اولمقام 

تولید گندم کشوراولمقام 



جایگاه استان خوزستان در بخش کشاورزي کشور

سالمدر سطح زیر کشت و تولیدات محصوالت اولمقام 

میلیون شاخه18نرگس با تولید در تولید گل سوممقام

میلیون شاخه77با تولید در تولید گل رز دوممقام

میلیون تن3/1صیفی با تولید در تولید سبزي و دوممقام 

اورزيانجام مبارزه بیولوژیک با عوامل زیان رسان محصوالت کشاولمقام 



مقایسه تولیدات دامی استان و کشور

درصد خوزستان کشور نام محصول رد
یف

7 64/580 933/600 گوشت قرمز 1

3/7 62/210 1/666/500 گوشت مرغ 2

1 7/247 766/680 تخم مرغ 3

5 517/325 10/242/000 شیر 4

2 902 45/020 عسل 5

هزار تن:  واحد



تولید و موازنه فراورده هاي کشاورزي ، دامی و شیالتی
)تن(مازاد بر نیاز )تن(نیاز)تن(تولید )kg(مصرف سرانه محصولردیف

1751561000748121812879گندم1
41/18280000176044103956برنج2
-4814519620519960003سیب زمینی3
151804508412596325پیاز4
35396000149624246376گوجه فرنگی5
1/923944504659731928477سایر سبزي و صیفی6
4/5720001923752763حبوبات7
0/97171703847713323ذرت دانه اي8
616500025650126048خرما9
-4448702188099139397مرکبات10
30550000120000400000شکر11
1364580555759005گوشت قرمز12
-20622108550023290گوشت مرغ13
-9/172473890231655تخم مرغ14
95517325406123111202شیر15
-0/590221371235عسل16
5/5737002351250188ماهی و میگو17



1390وضعیت اعتبارات تملک دارائیهاي سرمایه اي در سال 
میلیون ریال

ملی استانی

سهم خوزستان
جهاد کشاورزي و 

ادارات تابعه
وزارت

سهم جهاد 

کشاورزي

جهاد کشاورزي 

و ادارات تابعه
کل استان

13/58 2753438 20271794 17/1 1252062 7327187



ف
نام محصولردی

)kg/ha(عملکرد    )تن ( تولید     )هکتار ( سطح  کاشت     

سال زراعی
89-88

سال زراعی
90-89

درصد 
تغیرات

سال زراعی
89-88

سال زراعی
سال زراعیتدرصد تغیرا90-89

89-88
سال زراعی

90-89
درصد 
تغیرات

+6402710011+55780071717029+8713010129516ذرت دانه اي1

+447347256+23035028000022+515005802513برنج2

+1319146611+389004800023+295003231810حبوبات3

+75090020+54751248528+73001387090کنجد4

+435005500026+31755040700028-7300638513ذرت علوفه اي5

+500005500010+24500031350028+4300570032سورگوم6

+1500220047+105485362+70220214سویا7

10500105000+278253360021+2650320020یونجه8

30000300000+1032600119670016+344203989016یسبزي و صیف9

+10950114885+2455725300894022.5+22427026090316جمع کل

انهجدول مقایسه اي سطوح کاشت ، عملکرد و تولید محصوالت زراعی تابست

88–89و  89–90در سالهاي زراعی 

خرید توافقی



ف
نام محصولردی

)kg/ha(عملکرد    )تن ( تولید     )هکتار ( سطح  کاشت     

سال زراعی
90-89

سال زراعی
91-90

درصد 
تغییرات

سال زراعی
90-89

سال زراعی
91-90

درصد 
تغیرات

سال زراعی
90-89

سال زراعی
91-90

درصد 
تغییرات

گندم1
4800004800000آبی

156136716000002+208221332+
+21000027000029دیم

جو2
+35280380008آب

8417914000066+776118653+
+73225800009دیم

کلزا3
+21459550345آب

351424000583+102711031+
+127812200855دیم

+1914250031+67921150069+3548460030حبوبات4

580058000145000145000025000250000سیب زمینی5

+350004000014+15610018160016+446045402پیاز6

+30207330009+1593750178474012+52760540833سایر سبزیجات7

+15856165005-1500001372809-9460832012نباتات علوفه اي8

+75790821058+5760000700000035+7600010200034نیشکر9

+93301113319+94607021102412017+953956106909312جمع کل

زه جدول مقایسه اي سطوح کاشت ، عملکرد و تولید محصوالت زراعی پایی

90-91–89و  89–90در سالهاي زراعی 



عنوان
میلیارد ریال/ تسهیالت ملی 

عنوان

میلیارد ریال/ تسهیالت استانی 

کل کشور 
درصد  بخشکشاورزيکل استاندرصد  استاناستان )وزارت ( 

2520922138.7بنگاههاي زود بازده7064329.84.7)بانک(ها هدفمند کردن یارانه 

121213210.9مشاغل خانگی40018.84.7)صندوق(هدفمند کردن یارانه ها 

6600047307.2کشاورزي طرح توسعه 

5554.3377.16.8کمک هاي فنی و اعتباري

25001064.2صندوق توسعه ملی

81518.35561.76.82642123458.8جمع کل

1390کشاورزي در سالجایگاه استان در اخذ تسهیالت ملی و استانی بخش 

استانجهتویژهبصورتریالمیلیارد5200مبلغوزارتسويازملیتوسعهصندوقمحلازابالغیاعتباربرعالوه
.استشدهارسالبانکبهوتصویباستانکارگروهدرومعرفیطرحریالمیلیارد489معادلتاکنونکهتصویب



ارزیابی عملکرد بانکها و راهکارهاي تامین منابع زودبازده

معدرصد تحقق نسبت به سرج درصد تحقق پرداختی مصوب
عاملبانک

اشتغال اعتبار تعداد
طرح اشتغال اعتبار تعداد

طرح اشتغال اعتبار تعداد
طرح اشتغال اعتبار تعداد

طرح

73.8 67.5 83.9 39.4 29.4 40.6 19488 2291 11909 49424 7791 29299 کشاورزي

19.3 19.5 10.5 46.6 42.9 33.4 5094 663 1497 10941 1544 4487 ملت

2.0 5.4 1.1 42.0 41.7 42.2 541 182 163 1288 436 386 صادرات

2.5 3.6 2.0 34.0 35.8 33.3 650 123 280 1912 344 842 تجارت

1.9 3.4 1.8 32.8 33.2 32.5 497 115 256 1514 346 788 ملی

0.4 0.5 0.6 20.1 14.6 26.5 114 18 91 567 123 343 سپه

0.1 0.1 0.01 58.7 57.1 33.3 27 2 1 46 3.5 3 صنعت و معدن

0.02 0.04 0.03 7.7 14.4 50.0 6 1.3 4 78 9 8 رفاه

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 12 13.6 1 توسعه تعاون

100.0 100.0 100.0 40.2 32.0 39.3 26417 3395.3 14201 65782 10610 36157 جمع



نفر/ ایجاد شده تا کنون به سهم تعهد اشتغال نسبت90تعهد اشتغال سال 
درصد 

استانتحقق 
کشاورزي استاناستان وزارت استان وزارت کشاورزي استاناستان وزارت 

284691137654178816.31316814215294518455103

شاورزيعملکرد و جایگاه استان خوزستان در میزان اشتغالزایی در بخش ک



میلیارد ریال340میزان تسهیالت اختصاص یافته   

%100میزان جذب   

دستگاه انواع ادوات حفاظتی202خرید 

رأس دام داشتی1260خرید 

رأس تلیسه2622خرید 

واحد گاوداري40بهینه سازي مصرف سوخت در 

واحد مرغداري250بهینه سازي و مصرف انرژي در 

مورد سوخت موتور پمپ ها4083پرداخت 

مورد سوخت شناورها392پرداخت 

هدفمند سازي یارانه ها



نتایج حاصله

تن شیر و گوشت9100افزایش تولید 

مصرف سوخت مرغداري ها و گاوداري ها%30کاهش 

از سطح زیر کشت استان به کشاورزي حفاظتی%17تحت پوشش رفتن 

)لیتر در هکتار40(لیتر 6/640/000کاهش مصرف سوخت بمیزان 

)%22( هزار تن 550افزایش تولید محصوالت تابستانه بمیزان 

)%16(هکتار افزایش یافته  260903به 224270سطح زیر کشت از 

افزایش یافته %28تا  %16عملکرد به طور متوسط  

واحد4850واحد به 4500افزایش واحد هاي فعال گاومیش داري از 

واحد25172واحد به 18577افزایش واحد هاي فعال گاوشیري از 

واحد1535واحد به 1435افزایش واحد هاي فعال گوسفندي داشتی از 



نوینتوسعه مکانیزاسیون و استفاده از فناوري

تراکتور

کمباین

چیزل پیلر

خاکورزي مرکب

بذر کار مستقیم

سایر ادوات

دستگاه700

دستگاه25

دستگاه181

دستگاه77

دستگاه30

102

تأمین ماشین آالت

اهیمدیریت بقایاي گی

مدیریت حاصلخیزي

خاکورزي حفاظتی

کشت مستقیم

215000

235000

266000

16750

)هکتار(کشاورزي حفاظتی  



نوینتوسعه مکانیزاسیون و استفاده از فناوري

جذب تسهیالت بانکیسایر

مکانیزهشرکت49توسطتاسیسپروانهاخذ

حطراعتباراتازاستفادهبرايشرکت21معرفی

برغبالاعتباريجذبومکانیزهشرکتهايتجهیز

صندوقازریالمیلیارد14

میلیارد ریال258



IPMمیزان تولید محصوالت سالم کشاورزان داراي شناسه ملی 

شهرستان   مقصد
)  در صورت صادرات(

میزان تولید
)تن(

کشتسطح زیر 
)  هکتار(

نام محصول  

آبادان ، امیدیه، بهبهان وخرمشهر حوزه خلیج فارس 781 135 خرما
رامشیر و امیدیه حوزه خلیج فارس  5280 310 هندوانه

اندیمشک و گتوند -
25980 1299 سیب زمینی

اهواز، دزفول و رامهرمز اروپا-روسیه-حوزه خلیج فارس 7744 642 سبزیجات
باغملک و شوش -

1360 48 پیاز
دزفول روسیه-حوزه خلیج فارس 5250 350 مرکبات

دشت آزادگان ، گتوند و هندیجان 1385 238 گوجه فرنگی
شوش -

2472 309 ذرت
شوش -

8 2 توت فرنگی
استان 902 عسل

51162 3333 جمع

IPMمورد شناسنامه ملی 53محصول و دریافت 18سایت مدرسه در مزرعه با تنوع 34اجراي -1
نفر عضو50تأسیس انجمن تولید کنندگان محصول سالم و -2
برگزاري دوره هاي آموزشی ، برنامه هاي رادیو تلویزیونی-3



نوع حشره مفید 
تعداد/میزان

رهاسازي حشرات

سطح رهاسازي

)هکتار (

سطح مصوب

)هکتار (
نام محصول

ف
دی

ر

وگراما  زنبور براکون زنبور تریک 7500000 7500 3000 گوجه فرنگی 1

زنبور براکون  17500000 17500 20000 ذرت 2

زنبور تلنموس 24000000 20000 20000 نیشکر 3

کفشدوزك 

کریپتولموس و رودالیا
5000000 5000 3000 مرکبات 4

زنبور براکون  4400000 4400 - اتلوبیا و سایر سبزیج 5

58400000 54400 46000 جمع

گزارش مبارزه بیولوژیک استان خوزستان



ترویج تولید و مصرف ورمی کمپوست در محصوالت کشاورزي

نفر روز1600دوره آموزشی با شرکت 64برگزاري 

)ورمی کمپوست(تن کود سالم 18تولید بیش از 

کیلوگرم کرم آیزینیا فوتیدا200سایت تولید کمپوست و توزیع رایگان 10ایجاد 

بازدید کارشناسان و بهره برداران از سایت تولید ورمی کمپوست

تولید کمپوست

تن در سال می باشد18000تولید ساالنه کمپوست در حال حاضر 

تن62000واحد تولید کمپوست به ظرفیت 2صدور مجوز  





بازدید هاي ترویجیبازار رسانی محصوالت



اورزي کاربردي کردن تحقیقات کشاورزي و روشهاي نوین ، ابداعات ، ایده هاي جدید در توسعه کش

معرفی ارقام: الف

)پکان(تولید نهال پیوندي گردوي گرمسیري 

نیمروز، بهرنگ، ارقام جو جنوب،دوروم و گندم افالك مشارکت در برنامه ملی معرفی رقم گندم نان 

سراسري 10و  سراسري 13

ل برنج  ، رقم پرمحصوسالند سویامعرفی ارقام جدید ذرت مبین و کارون ، چغندرقند شریف ، رقم 

LD183 )3، رقم ) دانیالRGSOO ، هاي گندم متحمل به شوري الین و گل یاس



اورزي کاربردي کردن تحقیقات کشاورزي و روشهاي نوین ، ابداعات ، ایده هاي جدید در توسعه کش

دستاوردها: ب 

بافتبرخی از گونه جنگلی مثل کنار از طریق کشت غیرجنسی تکثیر 

گونه جدید براي ایران 13گونه جدید گیاه براي جهان و 4معرفی 

نژادي جهت ارزیابی ارقام و الین هاي برنامه ملی بهسپتوریوزگندم بیماري عامل Inoculumتولید 

)در استاناولین: ( استفاده از چهار نوع استارتر جهت تولید پنیر موزارال از شیر گاومیش 



اورزي کاربردي کردن تحقیقات کشاورزي و روشهاي نوین ، ابداعات ، ایده هاي جدید در توسعه کش

ابداعات و اختراعات: ج

ساخت آب بند مزرعه اي گالوانیزه 

ساخت سمپاش میکرونر خورشیدي 

ساخت سامانه خورشیدي فراري دهنده پرندگان 

خشک کن خورشیدي براي خشک کردن سبزیجات

تبدیل عمیق کار غالت به بی خاك ورز دیم 



اورزي کاربردي کردن تحقیقات کشاورزي و روشهاي نوین ، ابداعات ، ایده هاي جدید در توسعه کش

مقاالت-طرح هاي تحقیقاتی ،  نشریات : د

طرح هاي در دست اجرا

تعداد طر ح هاي خاتمه یافته

تعداد طرح هاي کاربردي

ترویجی-تعداد طرح هاي تحقیقی 

تعداد پایان نامه هاي دانشجویی

تعداد نشریات ترویجی منتشره

تعداد مقاالت منتشره در مجالت داخلی و خارجی

فقره384

فقره160

فقره153

مورد37

مورد87

68

105



درصد تغییراتتاکنون 8990عنوان

15061416575410)هکتار(مجموع عملیات آب و خاك 

گزارش عملکرد آب و خاك استان خوزستان



1390پروژه هاي شاخص آب و خاك در سال 

)میلیون ریال(اعتبار  واحد سطح پروژهنام

102668 هکتار 10610 یتجهیز و نوسازي اراض

16800 هکتار 17200 تامین آبمطالعات

149872 هکتار 41680 طرحهاي تامین آب

520200 هکتار 15000 آبیاري تحت فشار

12000 هکتار 935 زهکش سطحی

17500 هکتار 600 زهکش زیر زمینی

22399 رکیلومت 318 الیروبی انهار

72915 رکیلومت 4240 بهسازي انهار عمومی

25000 رکیلومت 128 آب با لولهخط انتقال



1390سال سایر پروژه هاي شاخص در دست اجرا   

شبکه فرعی آبیاري

تسطیح اساسی

زهکش زیر زمینی

هکتار44000

هکتار37141

هکتار35397



)تن(1390خالصه لیست طرح هاي به تولید رسیده در سال 

اشتغال اسمی سرمایه ثابت تولید اسمی نام محصول نام گروه ردیف

8 1200 50 عمل آوري و بسته بندي قارچ خوراکی زراعی 1

43 29500 5300 کشتارگاه صنعتی طیور دام و طیور 2

7 3500 8000 خشک کردن ذرت تر زراعی 3

15 5500 3000 ماست پاستوریزه و طیوردام 4

73 39700 16350 جمع

1390خالصه لیست مجوزهاي صادره در سال 

ظرفیت تن )نفر(اشتغال  )م ر(سرمایه  تعداد مجوز کل استان ردیف

171120 617 281100 15 باغی 1

250330 913 185700 28 زراعی 2

525360 327 176343 15 دام و طیور 3

500 12 6500 1 شیالت 4

947310 1869 649643 59 جمع



هاي پروانهنام محصولنوع سیستم
صادر شده

مساحت

)متر مربع(

تولید در 
متر مربع

کل تولید

جمع

)شاخه بریده(1305000شاخه42300056گل و گیاهگلخانه

تن7349کیلو گرم825833528سبزي و صیفیگلخانه

تن15کیلو گرم150003فرنگیتوتگلخانه

تن2508کیلو گرم4947420ايقارچ دکمهسالن پرورش قارچ

توسعه کشت در محیطهاي کنترل شده



)تن( تولید  )هکتار(مساحت  گیاه

525 25 رزماري

340 17 آویشن

1.140 38 پونه

30 10 رازیانه

861 41 نعنا

125 15 لمون

3.021 146 جمع

گیاهان داروئی



وارداتصادرات

ف
مقصدمیزان واحدنام محصولردی

ف
مبدأ)تن(میزان نام محصولردی

عراق ،کویت265173تنسبزي و صیفی1
2421178ذرت1هنیوزیلند ، روسی

اکراین ، برزیل
آرژانتین ، امارات ، 

جنوبیامریکاي 

عراق ، کویت54557تنمیوه جات2
، هند ، پاکستان ، چین236130برنج2دلبنان ، نیوزیلن

اروگوئه

استرالیا ، اروپا50000تنخرما3
انادا ، آرژانتین ، استرالیا ، ک350377جو3کانادا ، روسیه

برزیل

عراق ، کویت ، 24177تنسایر محصوالت کشاورزي4
کنجاله 4امارات

هند ، برزیل ، 1866910دانه سویاو 
استرالیا ، آرژانتین

، کشورهاي عربی 28748تنآبزیان5
ا، چین، تایلند، سریالنک35465سایر5ویتنام

ایرلند ، هند ، امارات

کشورهاي عربی216تنفرآورده هاي دامی6

عربیکشورهاي 1257تنماهی و میگو فرآوري شده7
چین ، ویتنام

عراق250تنقارچ8

4910060جمع واردات695000تنجمع صادرات
کشور هاي عربی98000رأسدام زنده9

کل صادرات استان بوده است% 8/57و 7هزار دالر که سهم وزنی و ارزشی آن به ترتیب 173میلیون و 404ارزش محصوالت صادراتی 

)1390( ماهه 11عملکرد صادرات و واردات بخش کشاورزي استان خوزستان 



مالحظاتسطح بیمه شدهمحصولنام 

افزایش%  299472باغ

929447زراعت
افزایش% 7/6

میلیارد ریال907غرامت پرداختی  

میلیارد ریال125غرامت پرداختی   635195دام

میلیارد ریال35غرامت پرداخت  8475500)نیمچه گوشتی(طیور 

مدیریت ریسک و بیمه محصوالت کشاورزي



1390وضعیت تامین نهاده هاي کشاورزي  

)تن(مجموع  )تن(پاییزه   )تن(تابستانه  نوع نهاده

درصد 
حمل حمل شده سهمیه درصد حمل حمل شده سهمیه درصد 

حمل حمل شده سهمیه کشاورزي

67 118658 174912 48 51925 108179 100 66733 667330 اوره

97 65766 67800 97 52412 54033 100 13767 13767 هفسفات

61 9272 15200 61 9272 15200 ماکرو

52 7655 14722 52 7655 14722 پتاس



1390وضعیت مصرف نهاده هاي کشاورزي غیر شیمیایی در سال  

مجموع سطح و میزان
استفاده در محصوالت باغی

سطح و میزان
استفاده از محصوالت زراعی

نام فرآوري
)تن(میزان  سطح )تن(میزان  سطح )تن(میزان  سطح

860 392500 10 2500 850 390000 ریز مغذي

115 57200 3 1200 112 56000 یکودهاي زیست

91 40400 12 600 79 39800 مواد جاذب 
الرطوبه

1066 490100 25 4300 1041 485800 جمع



ف
بذر تولیديردی

)تن ( طبقه بذر 
ررتبه در کشو

جمع کلپرورشیمادريگواهی شده

800006000320863201گندم1

11000011001شبدر2

10000010001کلزا3

528005283ذرت4

جایگاه تولید بذر محصوالت زراعی استان خوزستان در کشور



48

0.0

50.0

100.0

150.0

200.0

250.0

استان خوزستان

استان اصفهان

سرمایه صندوق خوزستان در کل کشورجایگاه 



برخی از فعالیتهاي حمایتی انجام شده 
صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزي استان خوزستانتوسط 

ریال میلیارد 300جذب اعتبار بالعوض آبیاري تحت فشار جهت توزیع در استان   به میزان 

میلیارد ریال 280پرداخت  تسهیالت به میزان 
میلیارد ریال از منابع بانکی120از منابع داخلی و  %3کارمزد با 

خرید و توزیع نهاده هاي کشاورزي جهت تأمین نقدینگی براي اتحادیه تعاونی تولید 
میلیارد ریال30کل استان خوزستان به میزان براي 

نژاد دام روستایی توسعه باغات، اصالح میلیارد ریال اعتبارات تملک 30پرداخت 

میلیارد ریال اعتبارات هدفمند کردن یارانه ها18پرداخت 

) تعهد استاندرصد 100اجراي (میلیارد ریال تسهیالت مکانیزاسیون 150پرداخت  



برخی از فعالیتهاي حمایتی انجام شده 
صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزي استان خوزستانتوسط 

طبق جدیدترین تکنولوژي ) سیالژ ( اجراي طرح بسته بندي علوفه 

تن30.000در کشور جهت مقابله با خشکسالی  به میزان بیش از اولین بار براي 

تن1000اجراي طرح تولید کنسانتره ارزان قیمت در کارخانه خوراك دام شعیبیه به میزان  

تن15.000اجراي قرارداد پیش خرید علوفه از کشاورزان و توزیع بین دامداران به میزان  

اصله نهال 400.000مشارکت در احداث نهالستان دزفول با تولید 

میلیارد ریال5شرکت تعاونی باغداران دزفول به میزان با سال در 



وره اياقدامات انجام شده جهت بکارگیري شرکتهاي خدمات فنی ، مهندسی و مشا

کشاورزيشرکت فنی و مهندسی 62ایجاد زمینه اشتغال براي 

هاکشت و صنعت نیشکر براي اجراي پروژه هايدر شرکت

مورد پروانه 136صدور تعداد  

1390زمینه فعالیتهاي گلخانه از ابتداي واگذاري امور به نظام مهندسی تا پایان بهمن ماهدر 

مورد پروانه 287صدور تعداد

1390من ماه زمینه فعالیتهاي حفظ نباتات از ابتداي واگذاري امور به نظام مهندسی تا پایان بهدر 

کشاورزيشرکت فنی و مهندسی 171ایجاد زمینه اشتغال براي اعضاء و ارگان 
در سطح بخش کشاورزي در پروژه هاي نظارتی و اجرایی



فعالیت هاي امور اراضی

تخصیص اراضی

مطابقت نقشه

واگذاري

فسخ ، استرداد و لغو قرارداد

نظارت بر واگذاري

وصول عواید

هکتار9380

هکتار18362

هکتار6100

هکتار8520

هکتار138022

میلیارد ریال30



عملکرد واحدکار فعالیتعنوان

ف
ردی

1100 هکتار ابخیز سدها و سایر مناطقآبخیزداري درحوزه 1

937 هکتار حفاظت خاك و اجراي عملیات بیولوژیک 2

14 مورد و تکمیل بندهاي خاکی ذخیره آباحداث 3

775 هکتا ر جنگلکاري و توسعه فضاي سبز 4

400 هکتار اجراي طرحهاي مدیریت منابع جنگلی 5

2600 هکتار اجراي طرح صیانت از جنگلهاي زاگرس 6

26250 هکتار بهبود و اصالح مراتع 7

3050 هکتار بیابانزدایی و تثبیت شنهاي روان 8

30000 هکتار )صدور سند(تفکیک مستثنیات ممیزي اراضی و 9

خوزستانعملکرد اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداري 



)تن(عنوانردیف 
89-90تولیداتعملکرد

1390ده ماهه 1389سال 
2692928354ماهیان گرمابی 1
960855ماهیان سردابی 2
52216140داخلی منابع آبهاي از 3
215260میگوي پرورشی 4

دریاییآبزیاناستحصال5
5147039732ماهی
29522268میگو

8780177609جمع کل

اداره کل شیالتعملکرد 



زمینه خدمات دامپزشکیدر انجام شده اقدامات 

میزان واحد شرح خدمات

11615956 نوبت سر واکسناسیون دام در برابر بیماریهاي واگیر ، بروسلوز و هاري

110734 نوبت بازدید ی بازرسی بهداشتی اماکن عرضه و توزیع و نگهداري فراورده هاي خام دامی و شیالت

26208 نوبت بازدید کنترل بهداشتی اسکله ها وشناورهاي صیادي 

409491 راس بازرسی بهداشتی دام کشتار شده 

11484263 قطعه بازرسی طیور کشتار شده 

945 مورد صدور مجوزهاي  بهداشتی 



ف
اعضاءتعدادزمینه فعالیتردی

1454756زراعت1
32625باغبانی2
1986561اموردام3
3916740منابع طبیعی وآبخیزداري4
581217شیالت5
113030صنایع دستی6
251353صنایع تبدیلی7
80493صنوف وانجمن ها8
501393مکانیزاسیون9
210144435خدماتی وتهیه وتوزیع نهاده ها10
3133645اتحادیه ها وکانونها11
1712293شرکت خدمات مشاوره اي12
6116767تعاونی هاي تولید 13

1107233308جمع کل

تشکل هاي مرتبط با بخش کشاورزي



عملکرد مدیریت تعاون روستایی استان خوزستان

میزان فعالیت واحد فعالیت فعالیتعنوان ردیف

715 هزار تن خرید توافقی محصوالت 1

55 هزار تن خرید تضمینی محصوالت 2

165 غرفه برداري از غرفه بهره
عرضه محصوالت کشاورزي 3

100 تنهزار توزیع نهاده هاي کشاورزي 4

2100 نفر روز آموزش تشکل ها 12



يکشاورزو توسعه اتحاد ها و تشکل هاي بخش تقویت 

تعداد واحد موضوع

14 تعاونی آسیب شناسی تعاونیهاموارد

23 تعاونی ساماندهی مجامع تعاونی ها

156 تعاونی واگذاري امور حسابرسی به اتحادیه ها

69 غرفه احداث غرفه هاي دائمی 



يکشاورزو توسعه اتحاد ها و تشکل هاي بخش تقویت 

تعداد واحد موضوع

3000 تن احداث انبار ، سردخانه و سیلو

181 میلیارد ریال اجذب تسهیالت از محل ردیف هاي بودجه و منابع داخلی بانک ه

77 نفر میزان اشتغال تثبیت شده در طرح ها و پروژه ها

2104 روز نفر ویژه شبکهدوره هاي آموزشی

225 نفر روز  ویژه نظام صنفی و تشکل هااجراي دوره هاي آموزشی



اداره کل امور عشایر استان خوزستانعملکرد 

میلیون ریال2350کیلومتر 329مرمت و نگهداري راههاي عشایر 

میلیون ریال3900خانوار 9300آبرسانی سیار به عشایر کوچ به تعداد 

ریالمیلیارد 35احداث جاده ، حفرچاه ، آبرسانی ، احداث بند انحراف با اعتباري معادل 

احداث جاده ، تأمین آب ، آبرسانی ، طرحهاي زیربنایی ، براي اسکان عشایر
میلیارد ریال60با اعتباري معادل 



1390تولید واکسنهاي دامی سال 

میزان تولید نوع واکسن ردیف

میلیون دوز10 آنتروتوکسمی 1

میلیون دوز3 قانقاریا 2

)اهواز(عملکرد موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازي رازي شعبۀ جنوب غرب



وضعیت کالن تولیدات بخش کشاورزي خوزستان در افق برنامه پنجم و توان توسعه

عنوان
وضع موجود سال پایه 

)هزارتن(

افق برنامه پنجم توسعه

)هزار تن(

ه طرح مقام معظم رهبري توان توسع

)  هزارتن(

107131417823500زراعت و باغبانی
5587571453دام و طیور

76125255شیالت
113471506025122کل تولید



محصول
سطح 

زیر کشت
)هکتار(

تولید
)تن(

متوسط 
استانعملکرد 

)کیلوگرم(

عملکرد
نمونهکشاورز 

)کیلوگرم(

تفاوت تولید 
)تن(

ارزش ریالی 
تفاوت 

)میلیارد ریال(

480000152080931687800222336011117گندم آبی
2100004055847762504907052454گندم دیم
352806198718635800127086508جو آبی
73225221924034850244585978جو دیم
58025274088472472001436701724شلتوك

1012957171707080133006300552520ذرت  دانه اي
58001450002500053700166460499سیب زمینی

4540181600400005600072640218پیاز
19395404542086300017727177لوبیا آبی

15625191141223270023078277ماش
130004420003400045000143000429گوجه فرنگی

162005184003200058000421200842هندوانه
43709308121300270002490975خربزه

ندگان نمونهمقایسه متوسط عملکرد و تولید محصوالت کشاورزي با عملکرد و تولید تولید کن



محصول
سطح 

زیر کشت
)هکتار(

تولید
)تن(

متوسط 
استانعملکرد 

)کیلوگرم(

عملکرد
نمونهکشاورز 

)کیلوگرم(

د تفاوت تولی
)تن(

ارزش ریالی تفاوت
)میلیارد ریال(

8300213310257003200052290157خیار
2400261712203700532035کلزاي آبی
850008977022200191412کلزاي دیم

638534540054100633005874235ذرت علوفه اي
281028679102061150036365یونجه
421951732575551249196045337254خرما

477348702102143000094439944مرکبات
1388012146847234820834417کنجد
23139406932215000721187انار

2044419655002500014879149انگور
2936117811595000390259زیتون

2042151054222023812میگو پرورشی
7465279463744600016841842ماهی پرورشی

561325431827جمع

ندگان نمونهمقایسه متوسط عملکرد و تولید محصوالت کشاورزي با عملکرد و تولید تولید کن



اغبانی و ویژه به انجام امور زیربنایی و عملیات آب و خاك به عنوان اساس توسعه زراعت ، بتوجه -1

عه بخـش دامپروري با تأکید بر تسریع در اجراي طرح مقام معظم رهبري به عنوان شاه بیت غزل توس

. کشاورزي استان 

قیقات و اجرا ویژه به مسائل آموزشی و ترویجی و فراهم کردن زمینه ارتباط بیشتر بخش تحتوجه -2

. با لحاظ نمودن تحقیقات کاربردي 

اي مدیریت مصرف آب و نهاده هاي تولید در زیربخش هاي مختلف بویژه اصـالح روش   هـبهبود -3

.آبیاري با تأکید به توسعه سیستم هاي آبیاري تحت فشار ، استفاده مجدد از پساب ها 

ازي اقتصادي کردن تولید از طریق ارتقاء راندمان در واحد سطح با کاهش ضایعات و بهینـه سـ-4

انرژيمصرف عوامل تولید با تاکید بر 

سیاستهاي اجرایی براي توسعه بخش کشاورزي



المت جامعه و گسترش تولید محصوالت ارگانیک و سالم به منظور ایجاد امنیت غذایی و بهبود س-5

. حفظ محیط زیست 

شـاورزي مکانیزاسیون از طریق افزایش درجه و ضریب مکانیزاسیون بـا تأکیـد بـر کتوسعه -6

. حفاظتی 

آن به سمت تغییر کاربري اراضی به منظور به حداقل رساندن تغییر کاربریها و هدایتمدیریت -7

اراضی کم بازده و فاقد استعداد کشاورزي 

توسعه باغات در مناطق مستعد و شیبدار و اراضی کم بازده با مشارکت بهره برداران -8

بـزي تکلیف زیرساختهاي ایجاد شده در زمینه مجتمع هاي گلخانـه اي و دامپـروري ، آتعیین -9

هره بـرداري پروري از طریق جلب سرمایه گذار و اخذ تسهیالت براي فارغ التحصیالن به منظور به ب

رساندن آنها 

. آبزي پروري با توجه به استعدادهاي فراوان و متنوع موجود در استان توسعه -10





جوه اداره پیگیري براي اخذ مجوز جهت استانها به منظور استفاده از کمکهاي فنی و اعتباري و و-1

شده از محل اعتبارات استانی

1391در سال 90ماده واحده قانون 28پیگیري براي استمرار بند -2

تا پایـان شـهریور مـاه 1390در صورت امکان تمدید مهلت جذب کمکهاي فنی و اعتباري سال -3

)اعتبارات دیماه ابالغ شده است(1391

.، به استانها ابالغ شود25در صورت نهایی شدن اعتبارات ماده -4

اس و بـه اعتبارات تخصصی به صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاري در بخش کشاورزي بر اس-5

نسبت فعالیت استانها

تکمیل و تجهیز قرنطینه هاي نباتی و دامی و اخذ مجوز استخدام بطور ویژه -6

پیشنهادات



وق و صدور مجوز الزم جهت جذب سربازان سازندگی در رشته هاي مانند عمران ، کامپیوتر ، حق-7

حسابداري

تفویض اختیار صدور معافیت گمرکی از وزارت به سازمان ها-8

یش از تفویض اختیار صدور جواز تاسیس واحدهایی که سرمایه گذاري ارزي ماشین آالت آنها ب-9

هزار دالر است به استانها500

ایع ایجاد هماهنگی با وزارت صنایع، معادن و تجارت در زمان صدور جواز تأسیس واحدهاي صن-10

.تبدیلی در خصوص امکان تهیه مواد اولیه از وزارت جهاد کشاورزي استعالم نماید

پیگیري براي ایجاد ستاد تسهیل براي طرح هاي مشکل دار بخش کشاورزي-11

)قانون نظام دامپروري20اجراي ماده (پیگیري براي خرید تضمینی تولیدات دامی -12
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