
 خرمشهر:  یاتاق بازرگان یلیتبد عیو صنا یصنعت، کشاورز ونیسیکم سییر

 بوده است  ریراهبرد توسعه در دهه اخ نیترعمده یکشاورز

شهرستان از لحاظ  نیاست؛ اگرچه ا یکشاورز یهاتیگسترش فعال یپر آب کشور برا یازجمله شهرها خرمشهر

مبدل شود. به  یتراز اول کیصنعت به  نیقرار دارد اما تاکنون نتوانسته در ا یتنوع محصوالت در رتبه قابل قبول

 یتیحما یهاخرمشهر طرح یبازرگان اتاق یلیتبد عیو صنا یصنعت، کشاورز ونیسیکم سییر فات،یگفته احمد شر

 یهااست با انجام نشست ازیاز مزارع و کشاورزان خرمشهر تاکنون به صورت درست و کامل انجام نگرفته و ن

و  یمنطقه را مورد واکاو یمحصوالت زراع دیتول یو کم یفیک تیبهبود وضع یراهکارها یو کارشناس یتخصص

 و انجام شود.  یزیموجود طرح ر تیبهبود وضع نهیالزم در زم یهابرنامه

  

 

 د؟یکنیم یابیچگونه ارز یخرمشهر را  ازلحاظ محصوالت کشاورز 

است، اما متاسفانه  یکشاورز یهاتیپر آب کشور به جهت گسترش فعال یهر ازجمله شهرهاخرمش شهرستان

 یخرما و نهال کار وه،یکشت درختان م ریمستعد در شهرستان خرمشهر ز یهانیاز زم یتاکنون تنها سطح اندک

 هیناح نیکه ا دهدیمرکبات نشان م و ریموز، انار، انج لیاز باغات کوچک از قب یادرختان مختلف است. وجود پاره

 هیناح میبا توجه به نوع اقل نیمستعد  است. همچن اریبس یریگرمس مهیو ن یریمحصوالت گرمس یبه لحاظ بارور

 یاوجود دارد. در خرمشهر مقدار قابل مشاهده زیمحصوالت، دوبار در طول سال ن یبردارامکان کشت و بهره

است  یدر خرمشهر ابزار یشهرستان به عمل آمده است. موسم کار نیا یهادر باغ گرید یهاوهیمرکبات، انگور و م

در  میشاهد هست نکهیباال برد. کما ا شیاز پ شیمنطقه را ب یتنوع محصوالت کشاورز توانیکه به کمک آن م

به  جات یفیص ایمحصول گندم و  یآن در دو فصل زراع یرودخانه کارون و روستاها یکرانه غرب عیمزارع وس

 یآب یهاکارون، اروند رود و کانال ر،یبهمن ش یهاوجود رودخانه نی. همچنشودیفراخور فصل موجود کشت م

 باال برده است. ندهیشهرستان به طور فزا نیشده از آنها توان و قدرت زراعت را در ا دهیکش

 صورت گرفته است؟ یکشاورز تیدر خصوص بهبود وضع یتیحما یهاکنون طرح ایآ 

است با  ازیاز مزارع و کشاورزان خرمشهر تا کنون به صورت درست و کامل انجام نگرفته و ن یتیحما یهاطرح

منطقه را  یمحصوالت زراع دیتول یو کم یفیک تیبهبود وضع یراهکارها یو کارشناس یتخصص یهاانجام نشست

ها طرح نیو انجام شود. ازجمله ا یزیرطرح ودموج تیبهبود وضع نهیالزم در زم یهاقرار داده و برنامه یمورد واکاو



 یشهرها یهزاران هکتار از اراض توانیم قیطر نیآبادان و خرمشهر است که از ا یطرح جامع آب رسان یاجرا

 کرد. نیتام یکشت و کشاورز یمزبور را برا

وجود دارد؟  یدخصوص چند واحد بسته بن نیاست؟ در ا یعملکرد خرمشهر در حوزه محصول خرما به چه نحو 

 ها هستند؟محصوالت کدام نیعمده واردکننده ا یهاکشور

در مورد هر  لیاست به تفص ازیاست که ن انیخرما و آبز یکشاورز نهیو عمده خرمشهر در زم یمحصول اصل دو

است که  یمرکز یایآس یکشورها یریاز محصوالت مهم در مناطق گرمس یکیاز آنها سخن گفته شود: خرما  کی

است  یمحصول اقتصاد کی رما. در واقع خشودیمنحصر به فرد محسوب م یاوهیو خواصش م باتیترک لیبه دل

خرما است؛ به  دیتول یاز مناطق مستعد جهان برا یکی رانیو ا کندیم فایرا ا یکه در توسعه صادرات نقش مهم

وجود  یاریبس یهانخلستان  شودیاز آن محسوب م ییکه در تمام مناطق کشور که شهرستان خرمشهر جز یطور

 ،یبرح ،یخضراو ،یحالو ،یرید م،یکه عبارتند از: استعمران، بر میدارد. در شهرستان خرمشهر انواع خرما را دار

 دارد. ییباال ییها ارزش غذاخرما نیکه هر کدام از ا  یگنطار، زاهد

خرما،  تیسکویب یبرا توانیوجود دارد. از خرما م کشت در شهرستان خرمشهر ریهکتار سطح ز ۳۷۸۲ حدود

در شهرستان خرمشهر  نیاستفاده کرد. همچن رهیخرما و غ یلواشک خرما، کشمش خرما، عسل خرما، نان قند

استعمران هستند. استعمران  یاخرم دیخر یمتقاض شتریب یالمللنیب یکه بازارها میدار یصادرات یچند نوع خرما

مجوز  یدارا یبندواحد بسته ۱۰است. در شهرستان خرمشهر حدود  یصادرات یخرما نیو با ارزش تر نیمرغوبتر

خرما  یبندو بسته یدیهستند و حدود هفت کارگاه فعال در حوزه تول تیکه در حال فعال میدار یلیتبد عیصنا

فعال و  یکارگاها نیا یه تمامهزار تن صادرات خرما دارد ک ۷هزار تا ۵. در واقع ساالنه هر شرکت حدود میدار

عمده واردکننده خرما از خرمشهر عبارت هستند از  یخرمشهر هستند. کشورها یاز آنها  عضو اتاق بازرگان یبرخ

 .یو امارات متحده  عرب یجنوب یقایآلمان انگلستان، آفر ا،یکانادا، استرال

 شهرستان چگونه است؟  نیعملکرد  ا ان؟یدر خصوص صنعت آبز 

در حوزه  یاژهیو لیو پتانس ییاستثنا تیاستان خوزستان است که ظرف یاز شهرها یکیخرمشهر  شهرستان

به صورت فعال که عضو اتاق  یحوضچه پرورش ماه ۷۰دارد که در حال حاضر حدود  انیبخش آبز یگذارهیسرما

شلمچه به عراق  یمرز منطقهاز  یهزار تن صادرات ماه ۵۰هزار تا ۳۰خرمشهر هستند، ساالنه حدود  یبازرگان

ادعا کرد پرورش  توانیاز خرمشهر درحال رشد است به هر حال م یکه سال به سال روند صادرات ماه میدار

شهرستان توان  نیدر ا انیاست. مزارع پرورش آبز یکشاورز نهیخرمشهر در زم گرید یژگیقدرت و و زین انیآبز

 یتنوع گونه ا یدارا انیاستان خوزستان از نظر انواع آبز یساحل یهاصادرات را به طور کامل در خود دارد. آب

 گویم یهاگونه ریو وجود ذخا ریصبور، ش ده،یشور ییایدر انیو باارزش ماه یغن یهادگاهیاست، وجود ص یفراوان



 یرا برا یمناسب نهیزم ،یآب میمستعد و وجود منابع عظ یهانیزم عیو سواحل وس یپرورش یهایو انواع ماه

 ایو امکان در تیمز هیتوسعه استان بر پا ندیفراهم کرده است. در واقع فرا گذارهیو جذب سرما یپروریتوسعه آبز

توسعه  ندیآن در فرا گاهیو جا التیرو ش نیاز هم افتهیتداوم  ریآغاز شده و در دهه اخ یو کشاورز یپرور یو آبز

 بوده است. ریاخ هتوسعه در ده یراهبردها نیترو تحول استان از عمده


