
 

 

 بسمه تعالی

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان

 

 گزارش: 

به  بخش کشاورزی ارزش افزوده

تفکیک فعالیت و فصول کشت در 

 1397 سالاستان خوزستان 

 

 معاونت آمار و اطالعات

 1400 شهریور



  هار زیر چکه در  میلیون ریال می باشد 134916411ارزش افزوده بخش کشاورزی  1397در سال
 گروه به تفکیک محاسبه و در قالب جدول زیر ارائه می گردد.

  اثر را درافزایش  درصد بیشترین 67.1در بین گروه های این بخش، فعالیتهای زراعت و باغداری با
 افزوده ایجادی داشته اند. میزان ارزش

 جدول ارزش افزوده بخش کشاورزی استان خوزستان

)میلیون ریال(به قیمت جاریارزش افزوده  درصد  شرح فعالیت بخش کشاورزی 

 زراعت و باغداری 90,531,634 67.1

 پرورش حیوانات 30176593 22.4

 جنگلداری 703,541 0.5

 ماهیگیری 13,504,642 10

 1* مرکز آمار ایران

 

 ارزش افزوده بخش های مختلف گروه کشاورزی نمودار

 
                                                           

 آمار ایرانمرکز  1397. نتایج حساب های منطقه ای سال  1

زراعت و باغداری پرورش حیوانات جنگلداری ماهیگیری



 در بخش  با توجه به میزان تولیدات و متوسط قیمت محصوالت زراعی  و باغی ارزش افزوده
 درصد میزان 97.35محاسبه گردید که نتایج نشان دهنده این نکته می باشد بخش زراعی با تولید 

 درصد ارزش افزوده را در خود جای دهد.  87.4تولیدات توانسته 

  بخش ولیداتارزش افزوده در ت درصد 12.6حصوالت باغی ی مدرصد 2.65با توجه به سهم تولید 
 زراعت و باغداری را به خود اختصاص داده اند.

 جدول میزان تولیدات و ارزش افزوده بخش زراعت و باغداری

 میزان تولیدات شرح فعالیت
از میزان  درصد

 تولید
 ارزش افزوده

از میزان درصد  

 ارزش افزوده

 12.6 11411145 2.65 446072 باغی

 87.4 79120489 97.35 16398086 زراعی

 100 90531634 100 16844158 کل

 2* سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان

 نمودار ارزش افزوده بخش های مختلف زراعت و باغداری

 
 الت براساس جدول زیر می توان به فصل کاشت، سطح برداشت، میزان تولید و سهم محصو

را در تولید  میزانبیشترین  46.5اصلی بخش زراعت استان پی برد. بر این اساس کشت نیشکر با 
 بین محصوالت زراعی دارا می باشد.

  4.7ر قند با ، چغند5.2درصد، برنج با  9.7پس از نیشکر محصوالت استراتژیک همانند گندم با 
 درصد بیشترین اثر را در افزایش میزان ارزش افزوده بخش زراعت داشته اند.

                                                           
 سازمان جهادکشاورزی استان خوزستان 1399آمار فصل کشت, میزان سطوح برداشت و میزان تولیدات محصوالت زراعی و باغی سال  2

باغی زراعی



 جدول میزان سطح برداشت، تولید و زمان کاشت محصوالت زراعی استان

 سهم از کل میزان تولید سطح برداشت فصل نام محصول

 9.7 1,587,893 558,000 پاییز گندم

 0.7 112,724 82,277 پاییز جو

 5.2 851,205 179,087 تابستان شلتوك

 2.3 375,071 50,235 پاییز ىانهدا ذرت

 0.1 12,396 8,594 تابستان لوبیا

 0.0 24 58 پاییز نخود

 0.0 620 738 پاییز عدس

 0.1 17,353 15,375 پاییز شما

 0.0 7,790 4,003 پاییز قالخشكبا

 0.0 652 474 پاییز روغنىنبگرداآفتا

 0.1 16,938 18,442 تابستان کنجد

 4.7 766,000 13,126 پاییز چغندرقند

 46.5 7,629,545 95,000 پاییز نیشكر

 0.4 67,260 44,095 پاییز کلزا

 0.8 129,704 4,551 تابستان زمینى سیب

 1.1 183,768 4,836 تابستان زپیا

 1.1 175,000 4,700 بهار فرنگىگوجه

 1.1 175,000 4,700 تابستان فرنگىگوجه

 0.6 95,897 2,583 تابستان ندمجابا

 0.1 18,947 1,848 تابستان سبزلوبیا

 0.9 149,520 3,876 تابستان فرنگى هویج

 1.1 175,269 3,982 تابستان کلم

 1.1 186,905 4,850 تابستان هوکا

 0.2 35,510 5,498 تابستان فلفل

 0.5 87,489 2,336 تابستان تره

 0.7 110,000 3,330 تابستان جعفرى

 0.3 52,030 4,236 تابستان میهبا

 0.1 16,545 414 تابستان زچهپیا

 0.6 92,051 2,456 تابستان تربچه

 



 ادامه جدول میزان سطح برداشت، تولید و زمان کاشت محصوالت زراعی استان

 سهم از کل میزان تولید برداشتسطح  فصل نام محصول

 0.1 18,260 720 تابستان شلغم

 0.3 41,810 680 تابستان کرفس

 0.2 34,477 1,086 تابستان فرنگىتره

 0.2 30,306 918 تابستان هىشا

 0.1 20,076 612 تابستان نریحا

 0.4 57,506 1,573 تابستان عنعنا

 0.4 67,762 1,898 تابستان شوید

 0.6 93,712 2,125 تابستان جسفناا

 0.3 47,450 1,362 تابستان گشنیز

 0.3 47,725 1,291 تابستان شنبلیله

 0.1 14,400 1,200 تابستان سیرسبز

 0.9 153,593 6,052 تابستان خربزه

 2.2 355,000 11,807 تابستان نههندوا

 0.2 40,878 1,715 تابستان لبىطا

 1.0 171,898 6,413 تابستان رخیا

 0.2 29,910 1,300 تابستان کدو

 0.2 34,286 1,200 تابستان لیزىجا یرمحصوالتسا

 0.9 153,452 10,178 تابستان یونجه

 0.1 15,857 1,649 تابستان شبدر

 9.3 1,520,000 28,500 تابستان ىاعلوفه ذرت

 1.1 180,262 3,134 تابستان ىاخوشه ذرت

 0.2 40,360 3,288 تابستان خصیل

 0.3 50,000 1,251 تابستان ىاعلوفه یرمحصوالتسا

 0.3 50,000 1,251 پاییز ىاعلوفه یرمحصوالتسا

 100 16,398,086 1,213,651 - جمع کل

 

 

 



  درصد ارزش افزوده،  65بر اساس نتایج جدول زیر می توان اعالم داشت که کشت پاییزه حدود
از کل ارزش افزوده سالیانه بخش زراعت را شامل  درصد 2درصد و کشت بهاره  33بستان تاکشت 

 می شوند.

 )میلیون ریال(جدول میزان ارزش افزوده بر اساس فصول کشت محصوالت زراعی

 درصد ارزش افزوده فصل کشت

 1.1 844372.1 بهار

 34.2 27059250.1 تابستان

 64.7 51216866.8 پاییز

 100.0 79120489 جمع

 

 نمودار میزان ارزش افزوده فصول کشت بخش زراعی

 
 

 سهم شاغلین بخش کشاورزی

  17.8نفر بوده که از این تعداد  1273608تعداد شاغلین  1397بر اساس نتایج طرح نیروی کار 
 درصد از آن در بخش کشاورزی شاغل می باشند.
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تعداد شاغلین 

 بخش کشاورزی

سهم بخش 

 کشاورزی
 فصل

 1397سال 17.8 226702

 زمستان 18.3 233070

 پاییز 17.4 221608

 تابستان 17.9 227976

 بهار 17.8 226702

 نتایج طرح نیروی کار مرکز آمار ایران 


