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  پيشگفتار
 ريـزي  با كارفرمايي معاونت برنامـه  1390مطالعات آمايش استان خوزستان از اواخر سال 

استانداري خوزستان، توسط مركز مطالعات و تحقيقات شهرسازي و معمـاري ايـران، بـه    
  . عنوان مجري، آغاز شد

گزارش ايـن فصـل از   . باشد زارش حاضر شامل مطالب فصل ششم مطالعات آمايش استان ميگ
مطالعـات آمـايش    5و  4، 3، 2، 1هاي  هاي اين مشاور از نتايج فصل مطالعات به همراه دريافت
به شوراي آمايش استان خوزستان ارائـه   17/2/1392و  2/11/1391استان در دو جلسه مورخ 

هـاي عضـو    هـا و نظـرات نماينـدگان دسـتگاه     مطرح شده در آن جلسـه  شد و بر اساس نظرات
اصالح و تكميل ، طرحو نظرات بعدي ناظران محترم هاي مرتبط  و ساير دستگاه شوراي آمايش

  . شده است

  : هاي ياد شده شامل موارد زير بود مطالب ارائه شده در جلسه

 مطالعات،  5تا  1هاي  هاي اين مشاور از فصل اي از دريافت چكيده )1

 گيري توسعه فضايي استان،  تحليل روندهاي شكل )2

 ها و تهديدهاي فراروي توسعه استان،  بررسي نقاط قوت و ضعف و همچنين فرصت )3

 شناسايي و تحليل اهداف بنيادين،  )4

 هاي استان،  انداز كالن و مأموريت تبيين چشم )5

 سناريو نگاري و تدوين راهبردهاي توسعه استان،  )6

انداز مقدماتي توسعه فضايي اسـتان   سند چشم"ارائه نقشه تصويري گيري و  نتيجه )7
  "خوزستان

هـا و تهديـدهاي    گيري در مورد نقاط قوت و ضعف و همچنـين فرصـت    از نظر موضوعي نتيجه
. دهـد  فراروي توسعه استان، بخش پاياني فصل پنجم مطالعات آمـايش اسـتان را تشـكيل مـي    

فصـل ششـم   مطالعـات   يي از هـا  س شرح خدمات، بخـش باال بر اسا ]6تا  4[مباحث بندهاي 
كـالن نظـام   بنـدي   بـا شـكل   1-6دهد كه طبق نمـودار   آمايش استان خوزستان را تشكيل مي

و در اين مجلد، طبق شرح خـدمات ايـن مطالعـه بـه كارفرمـاي       شود فضايي استان تكميل مي
  . گردد محترم تحويل مي

حترم سابق و به ويژه از جناب آقاي مهندس عـامري  در اينجا از جناب آقاي حجازي استاندار م
استانداري خوزستان كه كارفرمايي و مديريت اجرايـي  ريزي  گلستان معاون محترم وقت برنامه

زي و ريـ  برنامـه سـابق  ، جناب آقـاي نيـازي مـديركل محتـرم     اند اين مطالعه را به عهده داشته

 



  
 

، جناب آقاي هاشمي ريزي و بودجه نامهپور معاون محترم مديركل بربودجه، سركار خانم فردي
كه با پشتيباني ايشان ايـن مطالعـه    خوزستان محترم آمار و ساير همكاران استانداريمديركل 

، كارشناسـان و اعضـاي محتـرم    هـاي اجرايـي   دسـتگاه  از همكـاري مـديران  پذير شـد و   امكان
  .نمايد مي هاي تخصصي تشكر كننده در جلسات شوراي آمايش استان و كارگروه شركت

زي و بودجه و ناظر محترم طرح در تكميل اين ري جناب آقاي دكتر نيكو مديركل محترم برنامه
بدون ترديـد حمايـت جنـاب آقـاي     . شود مطالعه سعي فراوان نمودند كه از ايشان قدرداني مي

 استانداريريزي  جناب آقاي حاجتي معاون محترم برنامهو  مقتدايي استاندار محترم خوزستان
خوزستان در هدايت فرآيند بررسي و تصويب اين مطالعه در شـوراي آمـايش اسـتان و تلفيـق     

و نظارت بر اجراي آن، گام نهايي در بـه ثمـر رسـيدن نتيجـه ايـن       هاي ساالنه نتايج در برنامه
  . مطالعه خواهد بود كه مورد قدرداني است

قات شهرسـازي و معمـاري ايـران    در خاتمه از مديريت و همكاران آتليه مركز مطالعات و تحقي
اين مطالعه را بـا صـبر و دقـت بسـيار پـذيرا      و اطالعات جغرافيايي  ها كه تهيه و پردازش نقشه

     .نمايد شدند تشكر مي
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  درآمدي بر ارتباط محتواي فصل با شرح خدمات پيش
انـداز كـالن توسـعه اسـتان مبتنـي بـر        ترسـيم چشـم   هدف اين فصل"[: به نقل از شرح خدمات مطالعه

 اي، تعيـين  قسـيم كـار ملـي و منطقـه    هايي نظير تحليل اهـداف بنيـادين، تبيـين نقـش اسـتان در ت      گام
در ادامه در اين فصـل  . باشد مي هاي اصلي استان هاي توسعه استان و تعيين ماموريت ها و اولويت تخصص

هاي توسعه فضايي استان به  ران شيوه سناريونگاري و تحليل روندهاي پيشاز  شود تا با استفاده تالش مي
ـ  هدف نهايي اين فصل ترسيم چشم. دست يابيم بندي سازمان فضايي استان سناريوهاي شكل داز كـالن  ان

ها و راهبردهاي پابرجاي توسـعه در يـك    و تدوين سياست) طرح پايه آمايش استان(توسعه فضايي استان 
  .]"گذاري فضايي است فرآيند سياست

  :در شرح خدمات فصل ششم مطالعات چند توضيح ضروري است SWOTدر ارتباط با بحث 
    SWOTمباني نظري و شرح خدمات مطالعه آمـايش اسـتان، شناسـايي و تحليـل مجموعـه     بر اساس ) 1

به همراه تحليل مقـدماتي  اين مجموعه كه  باشد انداز توسعه استان مي اصلي تدوين چشم هاي يكي از پايه
  .طبق شرح خدمات، در بخش پاياني مطالعات فصل پنجم ارائه شده استآن ،

  ،تحليل شود هاي استان بايد در قبال مأموريت  SWOTاز سوي ديگر مجموعه ) 2

مورد تحليل قرار گيـرد و     SWOTهمچنين طبق شرح خدمات مطالعه، در فصل حاضر بايد مجموعه ) 3
 1-4-6بنـد  (راهبردهاي توسعه بخشي استخراج شوند ) 2(راهبردهاي توسعه فضايي و ) 1(بر اين اساس، 

   ،)و اجزاي آن

انـداز و   ، تشـخيص چشـم   SWOTشناسـايي و تحليـل   بررسـي رونـدها،   دمات، به عالوه طبق شرح خ) 4
 ها  و عدم قطعيت تحليل تهديدهاتر  به بيان دقيق. دنباش ناريوها ميگذار تدوين س پايه هاي استان تمأموري

  .، مبناي تدوين سناريوها استSWOTدر 



فضايي استانانداز و طراحي سناريوي توسعه  تبيين چشم  22.6  
 

ضروري است و به اين  SWOT فهرست زنمايد، اطالع ا اي كه گزارش حاضر را مطالعه مي لذا براي خواننده
  . ارائه شده است 1-6در جدول  مجموعه، به نقل از گزارش فصل پنجم اين مطالعاتاين  دليل

ي كالن و ها الزم به توضيح است كه مجموعه ياد شده به همراه اهداف بنيادين، مياني و ابزاري، استراتژي
هاي مختلـف مصـاحبه،    به صورته بخشي و فضايي و راهبردهاي توسع ها كلي توسعه استان، عدم قطعيت

هـاي   نامه بـه نظرخـواهي اعضـاي محتـرم شـوراي آمـايش و كـارگروه       طرح در جلسات كارگروه و پرسش
در ضميمه يكـم  در مبحث آزمون پابرجايي راهبردها گذاشته شده است و نتايج اين نظرخواهي  تخصصي
  .1آمده است  اين مجلد

  :صل ششم مطالعات آمايش چند توضيح ديگر نيز ضروري استدر ارتباط با شرح خدمات ف
ها باشد، حال آنكـه در شـرح   رسد بررسي روندها بايد مقدم بر تشخيص مأموريتبه نظر مي كه نخست آن

  .اندخدمات اين تقدم و تأخر جابجا شده

به اين . تهاي استان خلط موضوع شده اسانداز و مأموريتدوم آنكه در شرح خدمات بين تشخيص چشم
گيري از ايـن  و نتيجه "هاي استان موريتمأانداز كالن و  تبيين چشم"، 2-6صورت كه عنوان بخش 

انداز توسـعه   تدوين سند چشم "در شرح خدمات با عنوان  شودمنعكس مي 4-2-6بخش كه در بند 
فكيـك  ت "مأموريـت "و  "انـداز چشم"باشد كه در آن، بين موضوع مي "هاي آن استان و مأموريت

هيچگاه به عنوان يك بند  "هاي استانتشخيص مأموريت"تر آنكه  از آن مهم الزم صورت نگرفته و
   .مطرح نشده است ،مشخص

سوم آنكه بعضي از بندهاي شرح خدمات فصل ششم و هفتم بسيار تفصـيلي و تكـراري اسـت كـه تكـرار      
  .نمايدمطالب را به خواننده القا مي

. تر شـود مطالعه در آينده مورد بازنگري قرار گرفته و سادهيد شرح خدمات اين نما اين مشاور پيشنهاد مي
كليـف   –سازي شرح خدمات اين مطالعه و به ويژه فصل حاضر الگـوي رات  يك الگوي مناسب براي ساده

  . است كه در گزارش فصل حاضر نيز ارائه شده است

  ايي استانانداز و طراحي سناريوي توسعه فض اي بر تبيين چشم مقدمه
، و در ادامـه بايـد   گـزارش فصـل پـنجم    2-6-5به شرح بند  SWOTبندي و تحليل  ضمن توجه به جمع 

هرچند در بعضي مـوارد  . اندهاي فراروي توسعه استان بسيار زياد و متنوع و فرصت نقاط قوتگفت كه كه 
همپـاي اسـتان    هـاي ديگـري   ، اسـتان مانند برخورداري از تخصص صنعتي و نيروي متخصـص و كارآمـد  

                                     
  . با نظر ناظر محترم اين مطالعات به اين مجموعه اضافه شده كه در ويرايش حاضرارائه شده استچند مورد نيز به عالوه   -2
 



23.6 طرح آمايش استان خوزستان
   

استان، شامل موقعيت ممتاز استان،  هاي ترين نقاط قوت و فرصت  خوزستان وجود دارند، اما مجموعه مهم
و آب و خـاك،   فت و گازن سرشار طبيعي منابعدر تجارت خارجي كشور، بندر امام خميني برخورداري از 
تخصصي استان در زمينـه   –اه علمي ، جايگپتروشيمي و فلزي، شيميايينفت و گاز، صنايع جايگاه ممتاز 

پزشـكي بـا بـازار كشـورهاي      –مهندسي و پزشكي و امكان بالقوه توسعه تبادل كاال و خدمات مهندسـي  
 پابرجـايي دهـد كـه تقريبـاً همگـي از ويژگـي       بديلي را در سطح كشور تشكيل مـي  همسايه، مجموعه بي

رود  دارد و در بعضي مـوارد ديگـر انتظـار نمـي    برخوردار هستند، به اين معني كه در بعضي موارد امكان ن
  .مند شوداستان ديگري در كشور از اين موقعيت و منابع و از اين جايگاه بهره

نظيـر توسـعه    هاي بـي  شود با وجود اين مجموعه امكانات و نقاط قوت و فرصت از سوي ديگر مالحظه مي
هـا   تـرين آن  سعه استان وجود دارد كه  مهماستان، نقاط ضعف قابل توجهي نيز به صورت ديرپا فراروي تو

محـيط  و  اي هـاي منطقـه  عـدم تعـادل  ، ها فعاليت اشتغال عوامل توليد و بهينه نبودن سطحتوان در  را مي
 .جويي كرد چارهها  به عالوه تهديدهاي بيروني چندي وجود دارد كه بايد در قبال آن. ي خالصه كردزيست

م مطالعات آمايش استان و همچنين در گزارش حاضـر بـه تفصـيل    فصل دوم، سوم و پنجهاي  در گزارش
گيري شده است كه عوامل طبيعي، در طول چند هزار سال تمدن اين منطقه، پايه اصـلي  بررسي و نتيجه

گـذاري در   بوده است و در يكصد سال اخير اكتشاف نفت و سرمايههاي سنتي استان  رشد و توسعه بخش
و پهنه مهمي از استان و به ويژه  كليدي از توسعه صنعتي استان در چند بخشس، زمينهع و زيربناهاايصن

بخشي همچنين مناطق شرقي و به خصوص مناطق شمال شرق و است، اما  هدر مناطق جنوبي استان شد
هم از منابع طبيعي كمتـر    هاي ميانه شرق استان و بخشي از شهرستان) نوار مرزي(از منطقه غرب استان 

كمتـر  گـذاري، توليـد و اشـتغال،     سـرمايه شـامل   صـنعتي  از دستاوردهاي توسـعه  ستند و همبرخوردار ه
هـاي يادشـده بـا عـدم تعـادل در       همچنين مشاهده شد كه عدم تعـادل در برخـورداري  . اند مند شده بهره

دارد و نتيجه منطقي آنكه اگر حفظ توازن جمعيتي مورد نظـر  توانمندي حفظ جمعيت همبستگي بااليي 
  .ها بايد كاهش يابد عدم تعادل است،

هاي توانمندي در گزارش فصل سوم آمده اسـت و نتيجـه آن در    ها براساس شاخص بندي شهرستان سطح
  .نشان داده شده است 1-6اين گزارش به عنوان مرجع در نقشه 

 هنخست آنكـه در جريـان توسـع   : همچنين در اين مقدمه ضرورت دارد به دو موضوع ديگر نيز اشاره شود
رويكرد ناخواسته تخريب هشدار برانگيز محيط زيست نيز به وقوع پيوسته است كـه در   استان خوزستان، 

ديگر آنكـه كـه سـطح عمـومي توسـعه      . شوري و آلودگي منابع آب و خاك و آلودگي هوا بروز كرده است
كشـور،   و جايگـاه اسـتان در سـطح    و نـرخ بيكـاري   هاي رشد اقتصادي اقتصادي استان بر اساس شاخص

  .درخور امكانات، موقعيت و منابع آن نيست



فضايي استانانداز و طراحي سناريوي توسعه  تبيين چشم  24.6  
 

انـداز توسـعه فضـايي     رسد در تهيه سند مقـدماتي چشـم   ترين مالحظاتي كه به نظر مي بر اين اساس مهم
 :استان بايد مورد توجه قرار گيرند عبارت هستند از

  كارآيي و توسعه اقتصادي: منابع و امكانات موجودتر از برداري مناسببهره 

  ها كاهش عدم تعادل :در مناطق هاي اقتصادي و اجتماعي توسعه بخشرشد و يم و بهبود تنظ 

  توسعه پايدار: ي محيط زيستهاكاهش اثرات تهديدها و ضعفحفظ و توسعه منابع طبيعي همراه با  

قـوت و  نقـاط   تـرين نقـاط ضـعف و تهديـدها و     مهـم گيري از  اين گزارش طبق شرح خدمات، بر اساس نتيجه
هـاي   ها و سياست به شناسايي و تحليل اهداف بنيادين توسعه و استراتژي) ارائه شده در فصل پنجم(ها  فرصت

ثر در ؤران و م شناسايي نيروهاي پيشهاي آن،  و بر اساس جايگاه استان در كشور و مأموريت پردازد توسعه مي
و طـرح پايـه آمـايش    اسـتان   انداز كالن توسعه فضـايي و بخشـي   و تخصص نواحي دروني استان، چشمتوسعه 
  . دهد را به دست مياستان 

  

  
 

  ها بر حسب شاخص توانمندي بندي شهرستان گروه -1-6 نقشه
  



25.6 طرح آمايش استان خوزستان
   

اجتماعي استان خوزستان -در توسعه اقتصادينقاط قوت، فرصت، ضعف و تهديد -1-6 جدول  
نقاط قوت

 درصد مساحت استان60هاي توليدي و اقتصادي در بيش از توپوگرافي و شيب مناسب براي فعاليتبرخورداري از  )1

ايجاد بسترهاي مناسـب سـاير    هاي كشاورزي و  فتي مناسب فعاليتربهاي آ برخورداري از منابع سرشار آب سطحي و دشت )2
 فضايي،–هاي اقتصادي، سكونتي و كالبدي فعاليت

 جنب استوايي و موقعيت ويژه براي توليد محصوالت كشاورزي غير فصلي،  برخورداري از اقليم گرم )3

  ، دامداري و صيد و پرورش آبزيان،)هااز جمله نخلستان(امكانات گسترده كشاورزي، باغداري )4
  هاي كشاورزي استان نسبت به ميانگين كشور،برداريباال بودن وسعت بهره )5
 ،هاي اقتصادي ي توسعه كشاورزي و ساير فعاليتقابليت توسعه بيشتر منابع آب و خاك برا )6
هاي استخراج، پااليش، انتقال  برخورداري از منابع عظيم نفت و گاز و برخورداري از بخشي از ارزش افزوده حاصل از فعاليت )7

اي حمـل و  هـ  هاي اقتصادي و توسعه بخش و شبكه مثبت آن بر توسعه ساير فعاليت ثير أو تهاي نفت و گاز و توليد فرآورده
  نقل،

و پتروشيمي، پااليشگاهي و صنايع بزرگ فـوالد، بـه    شيمياييصنايع  هاي مجتمعحضور با سابقه استخراج نفت و بزرگترين  )8
  ها در سطح كشور، هاي باال در اين بخشخصوص در بندر ماهشهر، آبادان و اهواز و برخورداري از رتبه

 هاي حمل و نقل، ، با دسترسي به شبكههاي صنعتي عمومي و تخصصي برخورداري از شهرك )9

تكنولوژي مهندسي نفت، پتروشيمي، فوالد و پزشكي به دليل حضـور   –علمي  –سطح دانش باالي تخصصي برخورداري از  )10
 و مهندسي استان،فني،هاي پزشكيصنايع مهم و با سابقه و پيشينه دانشگاه

هـاي   ال در كشور در بندر امـام خمينـي و برخـورداري از فرودگـاه    برخورداري از يكي از دو مبادي مهم ورودي و خروجي كا )11
 آهن،المللي و برخورداري از گستردگي نسبي خطوط راه داخلي و بين

  اي و شبكه انرژي، هاي حمل و نقل جادهبرخورداري از مناطق ويژه اقتصادي، با دسترسي به شبكه )12
جغرافيايي  -در مركز مكاني ) شهر اهواز(ع شدن مركز اداري استان برخورداري از شكل مناسب نزديك به دايره استان و واق )13

  ،)از نظر فاصله دسترسي به مركزيت اداري و خدماتي به مناطق مختلف استان(
بـه عنـوان يـك     1390برخورداري از كالن شهر اهواز با جمعيت بيش از يك ميليون و يكصد و دوازده هـزار نفـر در سـال     )14

 ي و فرهنگي در مقياس ملي و فراملي،ظرفيت اقتصادي، اجتماع

 داخلي،هاي گردشگري براي توسعه توريسمبرخورداري از انواع مختلف جاذبه )15

و نهادهاي بسيار توانمنـد   "مديريت توسعه استان"ريزي استاني و  برخورداري از سابقه چهل ساله نهاد برنامه )16
  اجرايي استاني
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اجتماعي استان خوزستان -و تهديد در توسعه اقتصادي نقاط قوت، فرصت، ضعف، -1-6جدولادامه   

ها فرصت     
يكـي  (امام خميني بندرگاه المللي در تمام سواحل جنوبي استان، همراه با برخورداري از هاي بيندسترسي به سواحل و آب )1

هـاي   خرمشـهر و فرودگـاه  و بندرهاي بـا سـابقه آبـادان و    ) از دو بندرگاه بزرگ كشور با سطح يك مبادي ورودي و خروجي
 المللي، بين

نزديكي به بازار بزرگ فراملي در سواحل جنوبي خليج فارس و برخورداري از همجواري و مرز زميني براي توسـعه صـادرات كشـور و     )2
  استان و به ويژه توليدات كشاورزي، صنعتي و ارائه خدمات به كشورهاي همسايه جنوبي و  دور و نزديك، 

ان از كوتاهترين فاصله بين بندرهاي جنوب كشور با پايتخت و تمركز جمعيتي در غرب كشور براي توسـعه  برخورداري است )3
 بازرگاني و حمل واردات و صادرات  كشور،

المللـي و   شناخته شدن شهرهاي مهم اهواز، آبادان، خرمشهر و بندر امام خميني در سطح جهان به لحاظ كاركردهـاي بـين   )4
  المللي،د و استخراج و صدور نفت و گاز و تجارت بينفراملي استان در تولي

به خصـوص در منـاطق جنـوبي كشـور     (هاي فرهنگي، ديني و مذهبي با كشورهاي همسايه در جنوب كشور وجود مشابهت )5
  مناسب براي توسعه روابط  اقتصادي،  اجتماعي و فرهنگي، به عنوان فرصت) عراق

مهندسي براي ارائه  -هاي فني مهندسي و تشكيل كنسرسيوم –هاي فني  هاي همكاري امكان عظيم بالقوه مبادله توافقنامه )6
  خدمات مهندسي نفت و گاز و شيميايي و پتروشيمي با كشورهاي همسايه،

مهندسي براي ارائه خدمات مهندسي در زمينه ساير صـنايع از   –هاي فني  هاي همكاري امكان عظيم بالقوه مبادله توافقنامه )7
پل، تونل، (سازي، توليد قطعات، صنايع كاني غير فلزي و ارائه خدمات مهندسي و اجرايي در فعاليت ساختمان  نجمله ماشي
 در كشورهاي همسايه،)هاي دولتي و مسكوني ساختمان

 بيمارستاني فرامرزي،-پتانسيل ارائه خدمات پزشكي )8
 امكان گسترش جذب توريست خارجي، )9

هاضعف    
  هاي اقتصادي و عمراني و افزايش دهنده مصارف انرژي براي سرمازايي،الني، مانعي در فعاليتگرماي زياد و طو )1
   ،  خاك توزيع جغرافيايي منابع آب ومندي ازبهرهدردرون استانهاي ساختاري  تفاوت )2
در حاصـل  دل عـدم تعـا  تمركز نسبي زياد فعاليت و سكونت در نيمه غربي نسبت به نيمه شرقي و حاشـيه غـرب اسـتان و     )3

و درنتيجـه ضـعف اقتصـادي و مهـاجر فرسـتي منـاطق        سازمان فضايي اسـتان،  ، اجتماعي و كالبدي وهاي اقتصادي زمينه
 اي شرق و غرب استان، حاشيه

هاي سطحي و پايين بودن سهم برداشت آب زير زميني  به دليل شوري اين منابع  وابستگي شديد و بسيار زياد به منابع آب )4
 ،)هاي ممنوعهل فقدان دشتدر عين حا(

هاي كشاوري، شرب و صنعت و خطر آلودگي و شوري بيشتر اين منابع هاي سطحي در تأمين مصارف بخشسهم باالي آب )5
 در مناطق جنوبي استان،
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اجتماعي استان خوزستان -نقاط قوت، فرصت، ضعف، و تهديد در توسعه اقتصادي -1-6جدولادامه   

جمعيـت بـيش از   (ازه جمعيت شهري در اهواز و ايجاد يك نخست شهري شديد در شبكه شهري اسـتان  تمركز بيش از اند )6
  ،)1390پنج برابري شهر اهواز نسبت به شهر دوم استان در سال 

  ها در قلمرو گوناگون اقتصادي، اجتماعي و كالبدي،گرايش تاريخي به تمركز درون استاني و ايجاد عدم تعادل )7
براي ايجاد هماهنگي و پيشبرد امر توسعه استان به دليل كامل نبودن عدم  "مديريت توسعه استان"ارات كامل نبودن اختي )8

 :يابد ريزي و اجرا در مسايل توسعه استان، كه در نقاط ضعف زير نمود مي استاني در برنامه  - تمركز ملي

  :مسايل مرتبط با مقامات مركز
 ها، رچشمه منابع آب استان به ساير استانملي و استاني انتقال آب از س  ضرر و زيان -
 ها، و كاهش اثرات مخرب آن. . .) مانند ريزگردها و (مقابله با تهديدهاي خارجي فرا روي توسعه استان  -

 خورشيدي به استان، انرژيو  ITوري، آ فن هاي نوين نانو و بيو جذب و انتقال تكنولوژي -
پيشرو اقتصاد استان كه سبب افـت سـهم و جايگـاه اسـتاني ارزش      هاي گذاري ملي در بخش پايين بودن سهم سرمايه -

 ها در مقياس ملي شده است، افزوده آن

 مسايل بين بخشي درون استاني

  ها و به خصوص نواحي صنعتي استان، آب، انرژي و ارتباطات براي شهرك هاي تكميل نشدن شبكه -
 قابل آبياري فعلي و قابل توسعه، ضياراوسعت هاي آبرساني و آبياري نسبت به  پوشش ناكافي شبكه -
ها و ساير مناطق حفاظتي در  آلوده شدن منابع آب، خاك، هوا، برخي از مناطق ساحلي و در مخاطره قرار گرفتن تاالب -

 آب اين مناطق، مين حق أ، همچنين شوري خاك و عدم تهاي انسان اثر فعاليت
آالت و قطعـات مـورد نيـاز     توليد كننده ماشينهاي صنعتي  و خوشهبرداري ناكافي از امكانات بالقوه توسعه صنايع  بهره -

 پيشرو استان ماتتد نفت و گاز، صنايع فوالد،هاي  بخش
آالت، قطعـات و ادوات مـورد نيـاز بخـش كشـاورزي       برداري ناكافي از امكانات بالقوه توسعه صنايع توليد كننـده ماشـين   بهره -

  الت زراعي، باغي، دامي و شيالت در مقايسه با توليدات كشاورزي استان،استان، و توسعه ناكافي صنايع فرآوري محصو
 خدماتي با بازارهاي فرامرزي در منطقه، –برداري ناكافي از امكانات بالقوه برقراري ارتباطات گسترده تجاري  بهره - 
 برداري ناكافي از امكانات تاريخي و فرهنگي در گسترش توريسم، بهره -

  نيمسايل بخشي درون استا
 از باالدست، هاي سطحي براي مصرف كشاورزي، صنعتي و شرب عدم تفكيك آب -
 ،بخش كشاورزيبه ويژه در  وري منابع آبپايين بودن ميزان بهره -
 پايين بودن بازدهي عمومي بخش كشاورزي در مقايسه با منابع اين بخش، -
دريجي تـراكم ترافيـك در بعضـي از    شـمال اسـتان و ظهـور تـ     –اي جنوب  تك كريدور بودن محور حمل و نقل جاده -

 هاي آن، قسمت
هاي همجوار كه سـهم مهمـي در    ها در ارتباط با استان هاي حمل و نقل در نيمه شرقي و ضعف اين شبكه ضعف شبكه -

 جذب توليدات كشاورزي استان خوزستان را دارند،
  حمل بار و جابجايي مسافر،ضعف شبكه و سهم پايين كاركرد شبكه حمل ريلي در سيستم حمل و نقل استان در  -
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اجتماعي استان خوزستان -نقاط قوت، فرصت، ضعف، و تهديد در توسعه اقتصادي-1-6جدولادامه   
 مسايل كالن

باالبودن نرخ جمعيت غيـر فعـال   ( = پايين بودن نرخ مشاركت اقتصادي و نرخ اشتغال استان نسبت به ميانگين كشور  -
 ،)ان نسبت به ميانگين كشوراقتصادي و باالبودن نرخ بيكاري است

 ،)نرخ رشد پايين توليد ناخالص داخلي استان(پايين بودن بازدهي كلي اقتصاد استان  -
 مهاجر فرستي استان، -
هاي اجرايـي در مركـز اسـتان و پـايين بـودن سـطح عـدم تمركـز اختيـارات و           گيري ريزي و تصميم تمركز امور برنامه -

 استان، هاي  رستانريزي و اجرا در شه هاي برنامه مسوليت
  وجود برخي مسائل فرهنگي و اجتماعي در جهت كاهش همبستگي در استان، -

  تهديدها
 منشأ برون مرزيتهديدهاي آلودگي زيست محيطي با )1

  هاي زيست محيطي فراتر از مرزهاي استان به ويژه آلودگي ناشي از ريزگردها، قرارگيري استان در پيشاني آلودگي -
هـاي مـرتبط بـا آن در     فعاليـت  گـاز و  و خطر آلودگي ناشي از استخراج نفـت  المللي و هاي بين بسواحل طوالني در آ -

  ،الملليهاي بين آب
 تهديد منابع آب استان  )2

 ، كاهش بارش برف و تبديل آن به باران و در نتيجه كاهش ماندگاري و احتمال كاهش نزوالت جوي،تغييرات اقليمي -
گيـرد و امكـان    هاي باال دسـت سرچشـمه مـي    استانكه از هاي سطحي ه منابع آبوابستگي شديد مصرف آب استان ب -

  ، ها برداشت آب بيشتر در اين استان
 افت اقتصادي استان )3

ي هـا  گذاري در استان از محل منابع عمومي و افـت فعاليـت   هاي خارجي و اثر آن بر افت سرمايه تحريمتهديد ناشي از  -
 ،ها آن بر ساير بخش اقتصادي به ويژه حمل و نقل و اثر

هـا پيشـرو    افت سهم و يا جايگاه استان در بعضي توليدات كشاورزي و صنعتي كه استان به طور تاريخي در آن زمينـه  -
جايگاه ) ب(رجوع كنيد به بند (، مانند دامداري، صنايع فلزات اساسي و حتي صنايع شيميايي و پتروشيمي، بوده است

 ) همين گزارش 2-1-2-6سطح كشور از قسمت ان در هاي اقتصادي استان خوزست فعاليت

بـه علـت   افت سهم و جايگاه بندر امام خميني در سطح كشور و به ويژه در مقايسه با بندر شهيد رجـايي   -
  هيزات تخليه و بارگيري كانتينريو تج تأسيساتگسترش نيافتن 

 )مطالعات آمايش استان 5صل و ف 3به فصل  رجوع كنيد(كاهش نيروهاي كارآمد استان به دليل مهاجرت،  -
هاي پيشرفته بايو و  عدم تعيين نقش و جايگاه درخور براي استان خوزستان در سطح ملي براتي پيشرفت در تكنولوژي -

هـاي الزم، كـه بـه     آوري، انرژي خورشيدي، تكنولوژي ارتباطات و توريسم درماني، عليرغم برخورداري از زمينه نانو فن
 . شود استان مي تدريج موجب عقب ماندگي

  شرايط عمومي اقتصاد كالن، -
هاي قومي  وجود برخي زمينههاي سياسي، قومي و مذهبي و  قرارگيري استان در نواحي مرزي با سابقه خطر پذيري و تنش )4

 هاي بيروني و در حالت عدم التيام كامل شرايط اقتصادي، از طريق محرك يا فرهنگي براي ايجاد اختالفات قومي و طايفه –
  كالبدي و اجتماعي ناشي از وقوع جنگ تحميلي و شرايط اقتصاد كالن كشور و استان،
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  شناسايي و تحليل اهداف بنيادين -1- 6
هـا و تهديـدها بـه بررسـي      ها، ضـعف  شرح خدمات مطالعه، پس از شناسايي و تحليل نقاط قوت و فرصت

هاي توسعه اسـتان اعـم از    تعيين هدفآشكار است كه در . پردازد بخشي استان مي/ اهداف توسعه فضايي
تـوان بـراي افـق توسـعه اسـتان       ها را مـي  ناپذيري از هدف، مجموعه بسيار وسيع يا پايانبخشي و فضايي

، بخشيمانند اهداف توسعه اقتصاد كالن، توسعه فضايي، ي يها يرمجموعهزاز تواند  اين اهداف مي. برشمرد
تشـكيل  ها  ا، حفظ محيط زيست و بسياري ديگر و اجزاي آنه ، كاهش عدم تعادلاي بين بخشي و منطقه

باشد را ها  كه در برگيرنده ساير هدفها  ترين هدف كالنو  ترين براي تعيين اهداف بنيادين بايد كلي. شود
  . بنيادين معرفي نمودشناسايي و به عنوان اهداف 

بازار اشتغال براي دستيابي به حداكثر رشد مداوم اقتصادي همراه با تنظيم  هاي فراهم كردن زمينهامروزه 
بـه كـارگيري   ن در توا اين اهداف را مي. دهد كشورها را تشكيل مي اقتصاد كالنهاي اصلي  هدف ،اشتغال

خالصـه   مناسب همه منابع كشور براي دستيابي به سطح بهينه توسعه اقتصادي همراه با ثبات اقتصـادي 
  . كرد

حصول هدف توسـعه پايـدار شـامل حفاظـت از     براي  سازي زمينهن، هاي توسعه اقتصاد كال عالوه بر هدف
هاي فرهنگـي و   ها و حفظ و توسعه ارزش محيط زيست و استفاده از منابع محيطي متناسب با ظرفيت آن

  .نداها قرار گرفته اجتماعي همگي در زمره وظايف اصلي دولت

هـا و  شـود اشـاره بـه رويكرد    صـحبت مـي  دولت،  "اقدام مستقيم"در مقابل  "سازي زمينه"هنگامي كه از 
كه حاصل تكوين چند سده تفكـر  است  نقش و وظيفه دولت در اقتصادتحوالت نظري و تجربي در زمينه 

از كالسيك به اقتصـاد كينـزين و نئـوكينزين تـا اقتصـاد      ( هاي گوناگون اقتصادي اقتصادي و تجربه نظام
اين تكوين به طـور بسـيار    .1است) كاتب جديدترمدرن، مكتب كمريج و مكتب شيكاگو و مكتب پولي و م

نخست در طول چندين سده، پس از ظهور نخستين نظريـات مـدون   : خالصه مراحل زير را گذرانده است
انتشار نظريـات  با  ، سپسشد ها بر اساس اين نظريات در اقتصاد منع مي دولت اقتصادي كالسيك، دخالت 

و  اقتصادي ترويج يافـت  دولت در اقتصاد براي خروج از ركود چند دهه پس ، دخالتو پس از آن تا كينز 
هـا در   هاي نظري و تجربي، از يـك طـرف دخالـت دولـت     پس از آن در چند دهه اخير بر اساس پيشرفت

شود و از طرف ديگر در همان حال در بعضـي   ها مجدداً منع مي اقتصاد به دليل پايين بودن كارآيي دولت
هاي تجربي، به  پيشرفت. شود اين دخالت در بعضي موارد خاص توصيه مي "زارشكست با"موارد، به دليل 

                                     

  .ر انتهاي اين گزارش درج شده استدپنجم  ضميمهه اختصار در بسير تحوالت نظري و تجربي در زمينه نقش و وظيفه دولت در اقتصاد،   - 1
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. كه در سطح جهاني كم و بيش فراگير شـده اسـت   يي منجر شدهها خصوص در چند دهه اخير، به توصيه
ها در اقتصاد و در طرف ديگر ترغيـب   دولتگري  شامل محدود كردن نقش تصدي ها ترين اين توصيه مهم

براي رشد و توسعه اقتصادي و جلـوگيري   گذاري و بسترسازي سياستدر تر  فاي نقش جديها به اي دولت
  .اشدب سازي براي خروج از بحران مي هاي اقتصادي و چاره از بروز بحران

موضوع حفاظت از محيط زيست و تعارض كوتاه مدت آن با رشد اقتصادي و بـر عكـس همسـويي آن در    
اسـت و موضـوع توزيـع مواهـب      ين دهه اخيـر اهميـت بسـيار يافتـه    دراز مدت با رشد و توسعه، در چند

تري دارد، از مواردي  گردد و سابقه ديريناقتصادي، از جمله توزيع ثروت و درآمد، كه به اقتصاد رفاه برمي
برخـي از  مند نشدن  موضوع ديگر بركنار ماندن و بهره. نمايد ها را مجاز و الزم مي هستند كه دخالت دولت

از روند و مواهب توسعه اقتصادي است كه گاه بـه دو يـا چنـد قطبـي شـدن       هايي از مردم و گروهمناطق 
و  هـاي درآمـدي   اي، كاهش فاصله هاي منطقه به اين ترتيب كاهش عدم تعادل. انجامداقتصاد كشورها مي

  . گير حفاظت از محيط زيست در كنار هدف اوليه توسعه و كارآيي اقتصادي قرار مي

ي توسعه در جوامع دسه هدف اصلي و نها توسعه پايدارو  ها كاهش عدم تعادل، كارآيي اقتصادي ترديدبي
  .امروزي هستند

در ايران در دهه نخست پس از انقالب، به علت شرايط انقالب و جنگ، دخالت دولت در اقتصاد به شـدت  
ه و اجـراي برنامـه نخسـت    اما درست پس از يك دهه و با پايان جنگ تحميلي و آغاز تهيـ . افزايش يافت

كارآيي اقتصادي، . ها آغاز شد فرهنگي جمهوري اسالمي ايران، تغيير نگرش -اجتماعي  -توسعه اقتصادي 
نخسـت توسـعه و    ها و حفاظت محيط زيست، كم و بيش از ديـدگاه نظـري در برنامـه     كاهش عدم تعادل

آزادسـازي اقتصـادي، رفـع انحصـارها،      هاي پس از آن مورد توجه قرار گرفـت و راهبردهـاي كـالن    برنامه
بازكردن فضاي فعاليت بخش خصوصي، تك نرخي كردن نرخ ارز و حذف سوبسيدها مورد توجه و تأكيـد  

  .تر و در بعضي بيشتر بود بسيار قرار گرفت، هرچند در اجرا، پافشاري در بعضي موارد كم

  .گذاران قرار گرفته است ستبنابراين در كشور ما نيز سه هدف اصلي ياد شده مورد وفاق سيا

كـارآيي  . اسـت  حصول بهينه رشد و توسعه اقتصادي با به كارگيري همه منابعكارآيي اقتصادي به مفهوم 
هاي  حفظ نرخ تورم و نرخ بيكاري در آستانهو  توسعه اقتصاديهاي    اقتصادي خود در حالت حداقل، مؤلفه

نساني يكي از مهمترين اين منـابع در هـر جامعـه اسـت و از     گيرد، نيروي ا مي را در بر  پايين و قابل قبول
بنـابراين  . باشـد  آنجا كه نيروي كار قابل ذخيره كردن نيست، وجود بيكاري به معناي اتالف اين منبع مي

تـر از منـابع موجـود     دستيابي به توسعه اقتصادي همراه با سطح بيكاري پايين به مفهوم استفاده مناسـب 
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در حال حاضر هنر و وظيفه هر جامعه و حكومت، "، 1ديگر به نقل از جوزف استيگليتزعبارت  به. باشد مي
و ) به مفهوم استفاده مطلـوب از منـابع  (به كار گرفتن همه منابع موجود براي دستيابي به رشد اقتصادي 

  .باشد مي "بهبود كيفيت زندگي و رفاه و عدالت اقتصادي

بـرداري متناسـب بـا     شـامل بهـره   هـا  ترين آن شود كه مهم امل ميرا شهاي زيادي  توسعه پايدار نيز مؤلفه
  .هاي محيط زيست طبيعي، فرهنگي و اجتماعي است ظرفيت منابع طبيعي، بهبود شاخص

تـوان رقـابتي   اي، بين جوامع شهري و روستايي و ايجاد  ها نيز ابعاد بين منطقه موضوع كاهش عدم تعادل
  .گيرد در بر ميرا متوازن در قلمروها 

توانـد   و حصـول بعضـي از اهـداف مـي     پذير نيسـت  بديهي است كشيدن مرز قطعي بين اين اهداف امكان
سـطح بيكـاري    دستيابي به بعضي اهداف ديگر را تسهيل نمايد، به عنوان مثال كارآيي اقتصادي و كاهش

همچنين . ودش ها منجر مي در بلندمدت به طور معمول به ايجاد يكپارچگي اقتصادي و كاهش عدم تعادل
هـم از كـاهش   و اسـت  كنندگان هم معلول رشد اقتصادي  رفاه اقتصادي و باز شدن حيطه انتخاب مصرف

  .شود نتيجه ميها  عدم تعادل

مجموعـه   اهداف بنيادي، مياني و ابزاريدر مطالعات آمايش استان خوزستان سه دسته اهداف، به ترتيب 
رسـد يـادآوري ايـن نكتـه     ز ورود به اين مبحث به نظر ميقبل ا. دهند اهداف توسعه استان را تشكيل مي

ضروري است كه اين اهداف از يك طرف با توجه به شناخت اسـتان حاصـل از مطالعـه رونـدها، منـابع و      
و مهم، شناخت نقش استان در اقتصاد  هاي پيشرو ، نقاط قوت و ضعف استان، شناخت بخشها محدوديت

بر اساس نظرات اوليه همكاران ارجمند اسـتاني در جلسـات   و  ستاني دروني اها ملي، شناخت عدم تعادل
و از طرف ديگر با توجه به مباني نظري و بررسـي تجربـه كشـورهاي     هاي مطالعات آمايش استان كارگروه

انداز توسعه  چشم"اي و از جمله مصوبه  ريزي منطقه هاي بارز در برنامه هاي مشابه و نوشته پيشرو و اقتصاد
اين اهداف بر اساس . است حاصل شده 2"پايدار قلمرو اتحاديه اروپاپا، به سوي توسعه متوازن و فضايي ارو

و در اسـتان پيشـنهاد شـده    فضـايي   توسـعه مقـدماتي  انـداز   شرح خدمات اين مطالعه براي تدوين چشم
هرچنـد  و تكميل قرار گرفته است،  مورد تجديد نظرآمايش استان  ي استاني مطالعاتها جلسات كارگروه

  .باشد هنوز هم محتمل مي ريزي امكان تغييرات جزيي در آن در مرحله برنامه

                                     
  )2001برنده جايزه نوبل اقتصاد سال (جوزف استيگليتز  -1

  
٢- ESDP: European Spatial Development Perspective,Towards Balanced and Sustainable Development of the 
Territory of the European Union, Agreed at the Informal Council of Ministers responsible for Spatial Planning in 
Potsdam, May١٩٩٩ 
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  شناسايي مجموعه اهداف -1-1- 6
توان براي افق توسعه استان  ها را مي ناپذيري از هدفطور كه بيان شد مجموعه بسيار وسيع يا پايانهمان

هـاي   اي توسـعه اقتصـاد كـالن، هـدف    هـ  شامل هدف بندي نشدهدستهاين اهداف به طور عام و . برشمرد
در فضاهاي مختلـف اسـتان، كـاهش     ها هاي توسعه بخش هاي توسعه فضايي، هدف ، هدفها توسعه بخش
ها، حفظ و توسعه محيط زيست، حفظ ميراث فرهنگي، كاهش فقر، افـزايش رانـدمان توليـد و     عدم تعادل

  . موارد بسيار متعدد ديگري در اين زمينه خواهد بود

پوشـي خواهنـد بـود و از طـرف ديگـر بعضـي از آنهـا        ر طبيعي اين اهداف از يك طـرف داراي هـم  به طو
به عنوان مثال هـدف  . توانند در رقابت با يكديگر قرار گرفته و در موارد ديگري با يكديگر متضاد باشند مي

ازي رشـد  توانـد بـا هـدف حـداكثر سـ     ها در بعضي از موارد حداقل در كوتاه مدت مـي كاهش عدم تعادل
سازي نرخ تورم در تعارض تواند با كمينهاقتصادي در تضاد قرار گيرد، يا هدف حداكثر ساختن اشتغال مي

تر و تشـخيص ارتبـاط   تر از اهداف فرعيبراي ادامه بررسي، تشخيص اهداف اساسيبه هر حال . قرار گيرد
اين مهـم در ادامـه ارائـه     .خواهد بودها كامالً ضروري بندي منطقي از هدفها و ارائه يك دستهبين هدف
  .شده است

  شناسايي اهداف بنيادين -1-2- 6
اسـاس   هاي مطالعات آمايش استان صورت گرفـت و بـر  بر اساس مباني نظري و مباحثاتي كه در كار گروه

بندي  ، و جمع1هاي مطالعاتينظرخواهي از مديران و كارشناسان، اعضاي شوراي آمايش استان و كار گروه
ن نظرات، در سلسله مراتب اهداف بنيادين و شبكه اهداف مقطعي اسـتان، سـه هـدف زيـر بـه عنـوان       اي

  :اند بنيادين براي توسعه استان خوزستان شناسايي و انتخاب شدههاي  هدف
 كارآيي اقتصادي )1

  ها كاهش عدم تعادل )2

 توسعه پايدار  )3

سـطح بعـدي ايـن نمـودار     . نمايـد  ي ميسه هدف بنيادين ياد شده را در باالترين سطح معرف 2-6نمودار 
هـاي كـالن توسـعه     ابزاري يا به عبارت ديگر اسـتراتژي  هاي و سطح سوم، هدف) كيفي( هاي مياني هدف

  .نمايد استان را مطرح مي
 

                                     
  .ارائه شده استخواهي در ضميمه يكم در انتهاي اين گزارش بندي نظر جمع  -1
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  سلسله مراتب اهداف توسعه استان-2-6نمودار  

  

برداري  توسعه ظرفيت و بهره
ناسب با ظرفيت منابع مت

قلمروهاطبيعي در   

 تعادل عدم كاهش
 مناطق بين

بين  تعادل عدم كاهش
 روستايي - شهريجوامع

  اقتصاديرشد 
سرانه درآمد و توليدبهبود   

 ثبات اقتصادي
سطح مناسب حفظ با  همراه 

بهبود توازن جمعيت مناطق،  تورم و بيكاري
توان رقابتي متوازن  با ايجاد 

 در قلمروها

هاي محيط  بهبود شاخص
 زيست طبيعي

 در انتخاب دايره بازكردن
 مصرف ود، بازاريابي تولي

توسعه هاي  حمايت از كانون
مراتب   و بهبود سلسله شهري

 يشهر
مناطق  وسعهموتور ت به عنوان(

)پيراموني  

گذاري،  سرمايه تخصيص
مناطقتوليد و اشتغال بين   

كاهش عدمبا هدف(

 گذاري، سرمايهيص بهينه تخص
 ها بخش بين اشتغال و توليد

 بيشتر هرچه رشد هدف با
 نرخ كاهش با همراه اقتصادي

  بيكاري و تورم
 )مديريت اقتصادي استان ( 

  توسعه 
 پايدار

 كاهش
 عدم 

 كارآيي
 اقتصادي

هاي فرهنگي بهبود شاخص  
 و اجتماعي

  
 گسترش بازارهاي اقتصادي

  گذاري سرمايه تخصيص
  هاي براي بهبود شاخص

محيط زيست طبيعي و فرهنگي 

 هاي هدايت توسعه چارچوب
  در فضاي جغرافيايي ها فعاليت

در انطباق با حفظ و بهبود  
 محيط زيست

سب زيربناهاوسعه متنات  
، آب و ارتباطاتحمل و نقل، ( 

  )يانرژ
در جهت حفظ و توسعه منابع  

 طبيعي و فرهنگي

وسعه متناسب زيربناهات  
، آب و ارتباطاتحمل و نقل، ( 

  ) انرژي
 در جهت كاهش عدم تعادل ها

 وسعه متناسب زيربناهات
، آب و ارتباطاتحمل و نقل، ( 

)يانرژ  
در جهت حداكثر ساختن توليد   
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  نهايي -بيين سلسله مراتب اهداف بنيادين و شبكه اهداف مقطعيت -1-3- 6

  از اهداف بنيادين تا اهداف ابزاري - 3-1- 6-1

  . تحقق اهداف بنيادي نيازمند دستيابي به اهداف مياني و اهداف ابزاري است

ابي بـه  ريزي اقتصادي، براي دستيقبل از ادامه، ذكر اين نكته ضروري است كه در ادبيات موضوعي برنامه
بنـابراين اهـداف ابـزاري در واقـع راهبردهـاي كلـي بخشـي و        . هر هدف حداقل يك راهبرد ضرورت دارد

دهند و اهـداف ميـاني چنانكـه قـبالً گفتـه شـده در       فضايي براي دستيابي به اهداف مياني را تشكيل مي
اعـم از اسـتان يـا     كه در شرايط مشابه براي هر منطقه ديگـر ، خدمت دستيابي به اهداف بنيادين هستند

 خاص استان خوزسـتان  فضايي/ اين بحث كالسيك مانع از ارائه راهبردهاي بخشي. نمايدكشور صدق مي
نمايد توجه به شرايط ويژه هر بخش و هر منطقه است كه طبق شرح تر ميآنچه راهبردها را دقيق. نيست

موضـوعات بخشـي و فضـايي آن     مورد بررسي قرار گرفتـه و بـين   2و  1ذيل بند  4-6خدمات، در بخش 
  . تفكيك به عمل آمده است

، ارتباط كيفي اهداف مياني و ابزاري با هر يك از اهداف بنيادين توضـيح  2-6در ادامه، با توجه به نمودار 
  :شود داده مي

  كارآيي اقتصادي) الف

اقتصـادي   رشـد ) 1(هـاي ميـاني    هدف بنيادي نخست يعني كارآيي اقتصادي نيازمند دستيابي به هـدف 
هـاي شـديد    به مفهـوم رشـد مـداوم و دور از نوسـان    (ثبات اقتصادي ) 2(، )افزايش توليد و درآمد سرانه(

هـاي  آسـتانه  همراه باو ) هاي اقتصادي ها و سياست ، همراه با ثبات در استراتژيمتغيرهاي كالن اقتصادي
 يك هدف ميانيوليد، بازاريابي و مصرف باز كردن دايره انتخاب در ت) 3(و  نرخ بيكاري و تورمبراي  پايين
  . دهد را شكل ميبراي دستيابي به كارآيي اقتصادي  ديگر

بديهي است با ثابت فـرض كـردن سـاير شـرايط و از جملـه      . گيرند در سطح بعدي، اهداف ابزاري قرار مي
اقتصـادي  رشد ، دهد ها كه فضاي حاكم بر اقتصاد را تشكيل مي ها و استراتژي قوانين و مقررات و سياست

امـا حصـول كـارآيي    . شـود  گذاري به توليد و اشتغال بيشتر منجر مي سرمايه. گذاري است تابعي از سرمايه
گـذاري   اقتصادي يعني دستيابي به حداكثر اشتغال همه منابع توليد بـا هـر الگـوي دلخـواهي از سـرمايه     

 "گـذاري و توليـد و اشـتغال    رمايهتخصيص بهينـه سـ  "در عبارت  "بهينه"تأكيد بر واژه . شود حاصل نمي
و بـه   تـرين فعاليـت  مناسـب بـه  گـذاري   و به اين معني اسـت كـه منـابع محـدود سـرمايه     همين روي  از

گذاري، توليد و اشتغال بـين  تخصيص بهينه سرمايه"با اين نگرش . تخصيص داده شود ترين مكان مناسب
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  . خواهد بود ، بيانگر يك استراتژي اقتصادي"و در قلمرو استانها  بخش
.     "اهـداف بـه   تخصـيص منـابع  تدوين چـارچوب  ": مفهوم استراتژي در متون اقتصادي عبارت است از

 "و در قلمـرو اسـتان  هـا   گـذاري، توليـد و اشـتغال بـين بخـش     تخصـيص بهينـه سـرمايه   "اين نگـرش   با
گـذاري بايـد بـه    هورزد سـرماي  كيـد مـي  أآيد، به اين معنـي كـه ت   استراتژي تعيين كننده به شمار مي يك

  .ترين بازده تخصيص يابد فضا براي حصول مناسبترين  ترين فعاليت و به مناسبمناسب
در بخش صنعت به جـز   .هاي صنعت و كشاورزي هستندهاي توليدي استان بخشمهمترين بخش

ير يابـد، سـا  گذاري بخش عمـومي ايجـاد و توسـعه مـي    صنايع پايه و اساسي كه به طور مستقل با سرمايه
در مـورد صـنايع اخيـر نقـش     . يابنـد گذاري بخش غير دولتي توسعه مـي صنايع به طور معمول با سرمايه

هـاي انـرژي و   هاي حمل و نقل، شبكهاين حمايت از طريق توسعه شبكه. است "حمايتي"بخش عمومي 
ايـت از  هاي صنعتي، حمايت از تخصيص منابع مـالي و ماننـد آن در راسـتاي حم   مخابرات، احداث سايت

اين حمايـت تنهـا بـه توسـعه توليـد منجـر        ،"مكان"بدون توجه به . گيردتوليد بخش صنعت صورت مي
هـا و بـا رعايـت    در راستاي كاهش عدم تعادل "هاهاي مكاني اين حمايتگيريجهت"شود، اما هرگاه  مي

مايش يعني هدف هاي منابع طبيعي و محيط زيست طراحي شود، به تامين دو هدف بنيادي ديگر آ حريم
در بخش كشاورزي نيز نقـش بخـش عمـومي    . ها و توسعه پايدار نيز كمك خواهد كردكاهش عدم تعادل

ها به خصوص حمـل و نقـل و آبرسـاني و حمايـت از تـامين      هاي حمايتي گسترش شبكهبيشتر در جنبه
هـا، خـدمات   و بيمـاري منابع مالي و عمليات تخصصي پشتيباني از توليد اين بخش مانند مبارزه با آفـات  

بـر  هـا عـالوه  در ايـن بخـش نيـز ايـن حمايـت     . شودپشتيباني بذر و نهال و عمليات آب و خاك ظاهر مي
هاي ويژه در خدمت دو هـدف بنيـادي   گيريتواند با جهتپشتيباني از هدف بنيادي كارآيي اقتصادي مي

  .يردها و توسعه پايدار قرار گديگر آمايش يعني هدف كاهش عدم تعادل
برنده  "پروفسور آمارتيا سن"به بيان . است "باز كردن دايره انتخاب"كه گفته شد هدف مياني سوم  چنان

ابـزار دسترسـي بـه ايـن هـدف از      . "همـان توسـعه اسـت    ،باز كردن دايـره انتخـاب  "جايزه نوبل اقتصاد 
ردن دايـره انتخـاب در   باز كـ  .شود سازي توليد، متنوع ساختن توليد و گسترش بازارها تشكيل مي تجاري

كيفيـت و  تـر و بـا    ، توليد كاالهاي متنوعهاي برتر سازي توليد، استفاده از تكنولوژيتوليد به مفهوم متنوع
  . باشد كارآيي بيشتر مي

در ايـن  . شـود  تأمين اين هدف در طرف ديگر به باز كردن دايره انتخاب براي مصـرف كننـده منجـر مـي    
پـايين، اختيـار انتخـاب بـين     ر در انتخاب يك يا چند كاالي با كيفيت مصرف كننده به جاي اجباصورت 

  . خواهد داشتتر و كارآيي بيشتر را  چندين كاالي با كيفيت متنوع
باز . نيز مطرح است) رابط بين توليد و مصرف(عالوه بر بازار توليد و مصرف، رقابتي كردن بخش بازرگاني 

مونوپـولي  (مفهوم كاهش انحصـارها، كـاهش فـروش انحصـاري     كردن دايره انتخاب در بخش بازرگاني به 
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monopoly ( و كاهش خريد انحصاري) مونوپسونيmonopsony (بـر ايـن اسـاس بـا گسـترش      . باشد مي
) خـر  معمـوالً سـلف  (بازارها، توليدكنندگان بخش كشاورزي به عنوان مثال تنها با يك خريدار انحصـاري،  

از سـوي ديگـر در بـازار    . شـود  خريداران متعدد برايشان فـراهم مـي   روبرو نخواهند بود و امكان عرضه به
داشـت و در نتيجـه    را نخواهنـد  (price setting)تـوان تعيـين انحصـاري قيمـت     هـا   رقابتي ديگر واسطه

هـاي رقـابتي    ، بلكـه قيمـت  روبرو نخواهند بـود هاي تعيين شده توسط اين گروه  كنندگان با قيمت مصرف
هـر   هـا  به اين ترتيب با گسترش بازارها و رقابتي شدن آن. ر خواهد بودت مناسب كنندگان هم براي مصرف

هـا   خواهند شد، زيرا بخشي از عوايـدي كـه قـبالً بـه واسـطه      دو گروه توليدكننده و مصرف كننده منتفع
  . كننده نهايي توزيع خواهد شد گشت حال بين توليدكننده و مصرف مي بر

ي كردن بازار توليد، توزيع و مصرف طبق اصول اثبات شـده  بديهي است اين هدف يعني رقابت
  . انجامد اقتصادي به كارآيي توليد و تخصيص بهينه منابع مي

پـيش گفتـه   هـاي   در راستاي هـدف ) شامل حمل و نقل، ارتباطات، آب و انرژي(توسعه متناسب زيربناها 
  .دهد اين بخش را تشكيل ميدين دستيابي به هدف بنيا يسازها يكي ديگر از اهداف ابزاري يا زمينه

  ها كاهش عدم تعادل) ب

كاهش عدم تعـادل بـين   ) 1(مين سه هدف مياني أ، تها براي دستيابي به هدف بنيادي كاهش عدم تعادل
توان رقابتي متوازن حفظ جمعيت مناطق از طريق ايجاد ) 3(روستايي و  -بين جوامع شهري) 2(مناطق، 

گـذاري مناسـب بـه     رين ابزار براي رسيدن به اين هدف، تخصيص سرمايهت مهم. ، ضروري استدر قلمروها
  . اي است هاي منطقه همه مناطق و از جمله به مناطق كمتر توسعه يافته در جهت كاهش عدم تعادل

در تـر از بـازدهي    ، كـم يافتـه  توسـعه  گذاري در منـاطق كمتـر   بديهي است به طور معمول بازدهي سرمايه
، زيرا در غير اين صورت حداقل از ديدگاه بخش خصوصـي بـه   باشد مي) تر وسعه يافتهت( مندتر مناطق بهره

در نتيجه تخصيص سـرمايه بـه ايـن    . شد گذاري مي تر در اين مناطق سرمايهدمن همان نسبت مناطق بهره
، بـه ايـن معنـي كـه     گذاري را كاهش دهد ممكن است كل بازدهي سرمايه حداقل در كوتاه مدتمناطق، 
. گيـرد  در تضـاد قـرار مـي    هـا  ر كوتاه مدت، هدف كارآيي اقتصادي با هدف كاهش عـدم تعـادل  حداقل د

مند بايد مورد توجه قرار گيرنـد كـه بـه طـور نسـبي از       بهره ترهايي از مناطق كم و برش ها بنابراين بخش
منفـرد،  شـامل شـهرهاي   (شهري هاي توسعه  در اين مجموعه، كانون. بازدهي قابل قبولي برخوردار باشند

نمايند و بـر   و براي كمك به توسعه مناطق پيراموني عمل مي به عنوان موتور توسعه) هاي شهري مجموعه
شهري براي گسترش بازارهاي مناطق پيرامـوني و ارائـه   هاي توسعه  حمايت از كانون اين اساس

شـده  خدمات اقتصادي و بازرگاني به اين مناطق، به عنوان يك هدف ابـزاري در نظـر گرفتـه    
بـه طـور عمـده از طريـق حمايـت از گسـترش       هـاي شـهري    حمايت از توسعه شهرها و مجموعـه . است
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و تـرويج و حمايـت از    )بـه ويـژه صـنايع و كشـاورزي    (هاي توليدي  هاي زيربنايي، حمايت از بخش شبكه
 هـاي حمـل و نقـل و    بنابراين گسترش زيربناهـاي آب، انـرژي و شـبكه   . گيرد گسترش بازارها صورت مي

و حمايت از توسعه توليد صنعتي و كشاورزي و خدمات اقتصادي و بازرگاني و كمك به توسـعه   ارتباطات
ي مورد نياز در اين منـاطق  هاي شهر خدمات قابل ارائه به مناطق پيراموني از طريق توسعه توان مجموعه

، "مكـاني مناسـب   گيـري  جهت"به عنوان يك پيش نياز براي شكوفايي اقتصادي به طور عام و در صورت 
  . شوند ها و توسعه پايدار تلقي مي ابزاري براي دستيابي به هدف كاهش عدم تعادل

  توسعه پايدار) پ

برداري متناسـب بـا    توسعه ظرفيت و بهرهدر راستاي دستيابي به هدف توسعه پايدار، اهداف مياني شامل 
هاي فرهنگي  بهبود شاخصو  يعيهاي محيط زيست طب بهبود شاخص،  ظرفيت منابع طبيعي در قلمروها

هـاي محـيط طبيعـي و     ناسـب و منطبـق بـر ويژگـي    تگـذاري م  در اينجا نيز سرمايه. باشد مي و اجتماعي
هـا و   هـدايتي بـراي توسـعه ظرفيـت    هاي  ابزار است، اما از طرف ديگر تدوين چارچوب ترين فرهنگي مهم

نامناسب و بيش از ظرفيـت طبيعـي كـه بـه      هاي و فعاليت ها برداري همچنين براي كنترل و تصحيح بهره
توسعه متناسب زيربناها براي . ضروري است انجامد تخريب موضعي بعضي از منابع در بعضي از مناطق مي

بـرداري از  كمك به توسعه منابع فرهنگي و اجتماعي و براي تسهيل دسترسي و براي نظارت بر نحوه بهره
ري و يكي ديگـر از اركـان اهـداف ابـزاري در ايـن زمينـه را       منابع محيطي، فرهنگي و اجتماعي نيز ضرو

  . دهد تشكيل مي

  هاي كالن توسعه استراتژيدرآمدي بر  پيش -3-2- 6-1

  توضيح ضروري  •

بر اساس بررسي بنـدهاي   1-4-6راهبردهاي توسعه فضايي و بخشي استان طبق شرح خدمات، در بخش 
تـدوين  ) هـا و تهديـدها   ران موضـوعات محـوري، پـيش    ماًموريـت، انداز و  شناسايي روندها، چشم( ماقبل 

بـا   اسـتان خوزسـتان  و بخشـي  هاي خاص توسعه فضـايي   بديهي است در بند يادشده استراتژي .شوند مي
  . توجه به مسايل خاص اين استان مطرح خواهند شد

هاي  تژيبر تدوين استرادرآمدي  شامل پيش آنچه در اين بخش و فراتر از شرح خدمات، مطرح شده است
بر مبناي تحليل نقاط ضعف، تهديد، فرصت و قوت استان است كه در شـرايط اسـتان   كلي و كالن توسعه 

تواننـد   ز آنجا كه راهبردهاي ارائه شده در اين بخش كلي و كالن هستند، مـي اما . خوزستان مصداق دارد
ــكارا  ــتان  آش ــر اس ــورد ه ــز    در م ــابه ني ــيش مش ــم و ب ــرايط ك ــا ش ــر ب ــت ديگ ــداق داش ــندمص   . ه باش

غير متعـادل   ، بسيارSWOTبه عنوان مثال در حالي كه سازمان فضايي استان خوزستان بر اساس تحليل 
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هاي زيربنـايي و   است، فراهم كردن زمينه توسعه شهرهاي مياني و حمايت از آن از طريق گسترش شبكه
شابه در هـر اسـتان و   كالن و منطقي است كه در شرايط م، كليتوسعه صنعت و كشاورزي يك استراتژي 

گيري خاص اين راهبردها  هتجمحتوا و مكان، كه  ينااما . تواند صدق نمايد يا حتي در هر كشور ديگر مي
، )كدام شهر، كدام نوع صـنعت ( در توسعه فضايي و بخشي استان خوزستان و مناطق مختلف آن چه باشد

  .و متعاقب آن ارائه شده است 1-4-6طبق شرح خدمات در بخش 
تدوين چارچوب تخصـيص منـابع   ": نانكه گفته شد، مفهوم استراتژي در متون اقتصادي عبارت است ازچ

يـا بـه عبـارت    ي كـالن  ها دستيابي به اهداف، تعيين استراتژيترين ابزار  بنابراين يكي از مهم. "به اهداف
گـذاري مناسـب    ست، يا سياها ابزار مهم ديگر تعيين سياست. تخصيص مناسب منابع به اهداف استديگر 

هاي توسـعه فضـايي و    استراتژيبديهي است . است كه در جاي خود مورد بحث قرار خواهد گرفـت 
 )فصـل ششـم  (در جايگاه خود در شرح خدمات اين فصل انداز،  براي دستيابي به چشم بخشي

بـه سـه   ناسب براي دستيابي م ،كالنهاي   استراتژياما در اينجا .  موردد بررسي قرار خواهند گرفت
نتخـاب  هـاي آمـايش اسـتان ا    بر اساس تبادل نظـر در كـارگروه  كه دسته اهداف بنيادين، مياني و ابزاري 

   :دنشو به شرح زير تبيين مي، 3-6با توجه به نمودار و معرفي  ،اند شده

برداري متناسب با ظرفيت محيط و حفظ ميراث طبيعي و  توسعه ظرفيت و بهره -2-1- 6-1-3
 فرهنگي

گذاري مناسب  نخست آنكه با اختصاص سرمايه: گيرد اتژي به طور خالصه چند جنبه را در بر مياين استر
با ظرفيت برداري از منابع طبيعي را  دوم آنكه ميزان بهره. قصد دارد ظرفيت منابع طبيعي را توسعه بخشد

بـرداري   بهـره . نشود به قيمت تخريب آن تمامبرداري از منابع طبيعي  آن متناسب نمايد تا برداشت و بهره
هاي چراي  مثال( گيرد متناسب با ظرفيت منابع طبيعي، ظرفيت خود پااليي و تجديد منابع را در نظر مي

، سـوم هـدايت   )هـا و مـوارد نظيـر    مراتـع، برداشـت چـوب و سرشـاخه از جنگـل     متناسب دام با ظرفيت 
هـايي   كنترل نوع فعاليـت يابي و  انمانند مك( منابع طبيعيعرصه هاي متناسب براي جايگزيني در  فعاليت

كـه بـه    يهـاي  ، چهـارم كنتـرل آلـودگي   )توانند استقرار يابند كه در هر يك از قلمروهاي منابع طبيعي مي
يـابي اسـتقرار    است هر اندازه وجه سـوم يعنـي مكـان   بديهي . شود محيط طبيعي هوا، آب، خاك وارد مي

ضـرر و زيـان بـه منـابع طبيعـي و يـا       ناشـي از  اجتمـاعي   هاي ها با دقت زيادتر انجام شود، هزينه فعاليت
پنجم آنكـه بـا اعطـاي مجـوز در راسـتاي      . خواهد بودتر  هاي الزم براي كاهش اين ضرر و زيان كم هزينه
اين اسـتراتژي در منـاطق كمتـر    يابد و  از اين منابع، توليد ناخالص داخلي افزايش ميبرداري مناسب  بهره
بخشـد و از ايـن    ها را معرفي و توسعه مي اري و اشتغال متناسب با ظرفيتذگ يههاي سرما مند فرصت بهره

  . را به دنبال خواهد داشتها  شده و كاهش عدم تعادلبهبود وضعيت اقتصادي اين مناطق  باعث طريق
به رشـد اقتصـادي كمـك    با محيط زيست  ناسبتمبرداري  به اين ترتيب بديهي است هرگونه توسعه بهره
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هاي جديد در كـاربرد و اسـتفاده    به دليل گشايش فرصتاز ديدگاه كارآيي اقتصادي  و در نتيجه نمايد مي
  .كمك خواهد كرد كارآيي اقتصادياز منابع، به 

 هاي توسعه شهري حمايت از توسعه شهرها و كانون -2-2- 6-1-3

پـذير   امكـان ها  كونتگاهسازي به تك تك سبا توجه به اين كه ارائه خدمات برتر و پشتيبان توليد و تجاري
بـراي اصـالح   ) هاي شهري اعم از شهرهاي منفرد، يا مجموعه( شهري توسعههاي  حمايت از كانوننيست، 

  . بخش است سلسله مراتب شهري در جهت ارائه اين خدمات به مناطق پيراموني يك استراتژي تعادل

سنتي بـه عنـوان مركـز بـازار بـراي       به عالوه با توجه به عملكرد بسياري از شهرها و به خصوص شهرهاي
سـازي بازارهـاي   مناطق پيراموني در خريد محصوالت اين مناطق و عرضه مايحتاج آنان، توسعه و متنـوع 

شهري اعم از توسعه بازارهاي عرضه و تقاضاي محصوالت و ارائه خدمات اقتصادي و بازرگاني ماننـد ارائـه   
ها و ابـزار توليـد موجـب رشـد اقتصـادي منـاطق پيرامـوني          و عرضه نهادهاي  خدمات مالي، بانكي و بيمه

  . ر راستاي كارآيي اقتصادي استاز اين ديدگاه، اين استراتژي د. شود مي

تر كه از هـر دو نظـر توسـعه شـهري و      هاي شهري به خصوص در مناطق ضعيف به عالوه توسعه مجموعه
، توليـد و اشـتغال را كـه    گـذاري  سـرمايه ، سرمايه، گيري تمركز تصميمتر هستند  توسعه اقتصادي ضعيف

و آن را در تعـداد   دهـد  در مركز استان و چند پهنه پيشرفته استان متمركز اسـت كـاهش مـي   اكنون  هم
از يـك طـرف در   : فرآينـد بـا دو وجـه تـوام    اين . نمايد هاي توسعه شهري توزيع مي بيشتري از اين كانون

اين مناطق و از طرف ديگر همزمان و همراه با آن، عـدم  در  هاي شهري تمركز براي افزايش توان مجموعه
هـاي شـهري كـه نسـبت بـه مركـز اسـتان         به سـاير مجموعـه  هاي پيشرفته  تمركز از مركز استان و پهنه

خـدمات برتـر در فاصـله    منـد فعلـي،    تر هستند، موجب خواهد شد كه براي مناطق كمتر بهـره  اي حاشيه
سـوخت وسـايل   شـامل   هاي اجتماعي در نتيجه هم هزينه. ائه شودجغرافيايي كمتر و با سهولت بيشتر ار

ايـن  صرف نظر از آنكه چه كسـي يـا چـه گروهـي     (نقليه، استهالك، وقت تلف شده، ترافيك و مانند آن، 
. يابد و هم هزينه مستقيم ساكنان اين مناطق كاهش خواهد يافت كاهش مي) شود ها را متحمل مي هزينه

  .نمايد بين مناطق كمك مي بخشي به تعادلدر نتيجه اين استراتژي 

هـاي   تـر جمعيـت و خـدمات و كـاهش هزينـه      همچنين از آنجا كه اين استراتژي بـه پخشـايش مناسـب   
  .، در راستاي رشد پايدار خواهد بودانجامد نقل مي حمل و دسترسي و هاي اجتماعي مانند هزينه

مايت از توسعه بخش صـنعت و كشـاورزي   شامل ح شهريتوسعه هاي  وظيفه آمايش در حمايت از كانون
، آهـن  هـاي راه و راه  گذاري در زيرسـاخت  به عنوان مثال سرمايه(مناسب هاي  همراه با گسترش زيرساخت

) هـا و نـواحي صـنعتي    كهـاي صـنعتي ماننـد احـداث شـهر      و توسعه زيرساخت آب، برق، گاز و فاضالب
  .باشد متناسب و مورد نياز هر منطقه مي
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  براي دستيابي به اهداف بنيادينهاي كالن توسعه  استراتژي -3-6 نمودار

هاي  ه فعاليتتوسع
در  توليدي و توريسم

 مناطق

 و شلوغي كاهش
  ها اليندهو آ آلودگي

 

ارائه  دربخشي  تعادل
 خدماتزيربناها و 

 توليد راندمان افزايش
هاي  و كاهش هزينه
 اجتماعي

 برداري بهره
 در از منابعتر مناسب
 پايدار توسعه جهت

رقابتي توسعه توان 
در بخش كشاورزي 

مند مناطق كمتر بهره

ش راندمان و افزاي
سطح توليد و درآمد، 

 توليدهزينهكاهش

مناسب جانمايي 
 نايعص ويژه به نايعص

 جديد آالينده

 فضاييمتعادل  توسعه
 نواحي و ها شهرك
 ي و اشتغالصنعت

داراي  صنايع توسعه
بازار توليد و مصرف 

 صادراتي و محلي

 توسعهظات مالح
 با سازگار هايفعاليت

 محيط

 و مناطق از حمايت
 كمتر هاي فعاليت

 توسعه يافته

وري  افزايش بهره
توليد، تجارت و 

 مصرف

تر  پخشايش مناسب
و  و خدمات  جمعيت
 هاي هزينه كاهش

 اجتماعي

  
عدم   –تعادل بخشي 
 تمركز

توسعه بازارها، 
حمايت از مناطق 
پيراموني، كاهش 

 ...توليد،هزينه

 اقتصاديكارآيي توسعه پايدار

 هاي آلودگيكاهش 
 حمل و نقلمحيط و 

 هاي  تفرص ارائه
 برابر 

هاي  كاهش هزينه
اجتماعيدسترسي و

حفظ منابع طبيعي و 
  فرهنگي

 

برداري  توسعه ظرفيت و بهره
متناسب با ظرفيت محيط و حفظ 

 ميراث طبيعي و فرهنگي

 
، رهاحمايت از توسعه شه

 هاي شهري و مجموعه ها كانون

حمل  توسعه زيربناهاي ارتباطي،
      و نقل، آب و انرژي با تأكيد

 هاي پاك بر انرژي

 ز توسعه فضايياحمايت 
 هاي    ستمكشاورزي و بهبود سي

دمانرانبرساني،همراه باافزايشآ  

 حمايت از الگوي توسعه شهرها،
 صنعتي نواحي و ها شهرك

 

  
 بازارهاگسترش 

توزيع متعادل تاسيسات و 
 اجتماعيفرهنگي وخدمات 

ناشي  رشد اقتصادي
 ها از توسعه فعاليت

هاي  كاهش هزينه
 اجتماعي

كمك به كاهش 
 ها تعادل عدم

 ها كاهش هزينه
 افزايش بازدهي

  هاتعادلعدم كاهش

مديريت اقتصادي و توسعه 
 استان

هاي كالن استراتژي
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  هاي پاك ، آب و انرژي با تأكيد بر انرژيحمل و نقلتوسعه زيربناهاي ارتباطي،  - 2-3- 6-1-3

تصادي، كـاهش  ، آب و انرژي بر هر سه هدف بنيادين توسعه اقحمل و نقلاثر توسعه زيربناهاي ارتباطي، 
  . باشد بديهي است و نيازمند توضيح زيادي نميها و توسعه پايدار  عدم تعادل

هـا خـود بـه     سترسـي هـاي حمـل و نقـل در بهبـود د     شـبكه گسترش نقش  كه شود در اينجا تنها اشاره مي
، هزينه اتالف محصوالت، كـاهش ترافيـك   زمان سفر، هزينه سوخت و استهالكجويي و كاهش هزينه  صرفه

، كاهش تصادفات و خسارات مادي و معنوي و تسهيل دسترسـي بـه   هاي محيطي ، كاهش آلودگي)شلوغي(
بنابراين توسعه زيربناهاي حمـل و نقـل از طريـق    . نمايد خدمات برتر آموزشي، درماني و بهداشتي كمك مي

 گيرد قرار مي مواد و محصوالت و گسترش بازارها در خدمت كارآيي اقتصاديهاي حمل و نقل  كاهش هزينه
اسـتهالك،  نمايـد و كـاهش    ها كمك مـي  تعادل مند به كاهش عدم ها در مناطق كمتر بهره و بهبود دسترسي

  .گيرد مي رايدار قراتوسعه پهاي محيطي در خدمت هدف  سوخت، ترافيك و آلودگي

ني بـراي بخـش   برق، گاز و تأمين آب و آبرساني اعم از آبرساهاي  به همين قياس توسعه زيربناهاي شبكه
كشاورزي، صنعت و جوامع شهري و روستايي به دليل باال بردن راندمان سبب كارآيي اقتصادي، در وجـه  

بـرداري   هـا و بـه دليـل بهـره     در خدمت كاهش عدم تعـادل ، مند تأمين اين زيربناها در مناطق كمتر بهره
شار بر اسـتفاده از منـابع جنگـل و    و كاهش فتر  و ايمن تر و به كار گيري سوخت پاك(تر از منابع  مناسب

  .گيرد در خدمت هدف توسعه پايدار قرار مي) هاي روستايي مرتع براي تأمين سوخت در محيط

انرژي مبتني بـر اسـتفاده از انـرژي    توليد هاي توسعه  به عالوه با توجه به شرايط اقليمي استان، استراتژي
هم در سطح غير متمركز واحدهاي خـانگي و   هاي خورشيدي و خورشيدي، هم در سطح متمركز نيروگاه

  .بسيار مورد تأكيد خواهد بود، اما در انرژي باد، پتانسيل استان چندان باال نيستكارگاهي 
هاي آبرساني، همراه  حمايت از توسعه فضايي بخش كشاورزي و بهبود سيستم -2-4- 6-1-3

   با افزايش راندمان

، كاهش نقطه )مندي از منابع آب و خاك بهره(اورزي استان اين استراتژي در جهت تقويت نقاط قوت كش
هاي بيروني، از جمله قرار داشـتن   ضعف پايين بودن راندمان بخش كشاورزي استان و كاهش اثرات تهديد

ـ  هاي رودخانه سرچشمه ر هاي استان در خارج از مرز استان و احتمال كاهش ميزان آب ورودي به استان ب
هـاي ناشـي از تغييـرات اقليمـي،      و همچنين به دليل احتمال خشكسـالي  االدستاثر برداشت بيشتر در ب

  . اتخاذ شده است

هـاي   آبياري به افزايش بازدهي زمين هاي آبرساني، همراه با افزايش راندمان به طور طبيعي بهبود سيستم
در صـورت  انجامد بنابراين در خدمت هـدف كـارآيي اقتصـادي خواهـد بـود و       زير كشت و رشد توليد مي
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مند، شاهد توسعه توان رقابتي در بخش كشاورزي در اين  كارگيري اين استراتژي در مناطق كمتر بهره به
  . اي خواهيم بود هاي منطقه مناطق و كاهش عدم تعادل

هاي زير كشـت   از طرف ديگر اين استراتژي با افزايش راندمان آبياري و در نتيجه با افزايش بازدهي زمين
هاي الزم، به حفظ  دهد و همراه با اعمال نظارت ه تبديل مراتع به زمين زيركشت را كاهش ميفعلي، انگيز

  .گيرد نمايد، بنابراين در خدمت توسعه پايدار نيز قرار مي كمك مي) مراتع(منابع طبيعي 

  صنعتي نواحي و هاشهركحمايت از توسعه  - 2-5- 6-1-3

ايش اشتغال و توليد صنعتي و سازماندهي الگوي فضـايي  اين استراتژي بر مبناي توسعه بخش صنعت، افز
  . شود مطرح ميتوزيع صنايع و همچنين در ارتباط با محيط زيست 

هـاي توليـد در همـه    توجه ويژه اين استراتژي به صنايع غيـر ملـي اسـت و در راسـتاي تكميـل زنجيـره      
  . باشدمي هاي توليدي استان اعم از بخش كشاورزي، ماهيگيري و صنعت و معدن بخش

در ارتباط با بخش كشاورزي، يك وجه اين استراتژي حمايت از توليـد ادوات و ماشـين آالت مـورد نيـاز     
بخش كشاورزي است، وجه ديگر آن معطوف به توسعه صنايع فرآوري توليدات كشاورزي براي حمايت از 

از . كشاورزي مي باشدهاي بخش  ارزش افزوده هر دو بخش صنعت و كشاورزي و توسعه صادرات فرآورده
صورت  هاي توليد نظر فضايي توليد ادوات و قطعات مورد نياز بخش كشاورزي در ارتباط با تكميل زنجيره

در مورد صنايع غذايي، بخش وابسته به ماهيگيري و پرورش آبزيـان، بـه طـور طبيعـي در     . خواهد گرفت
بنـدي خرمـا بيشـتر     صنايع تبديلي و بسته صورت خواهد گرفت، ها ارتباط مكاني با قلمروهاي اين فعاليت

  .تر استان توصيه خواهند شد هاي شمالي در قلمروهاي جنوبي استان و ساير صنايع غذايي در شهرستان

نفـت و  (هاي توليد مرتبط با سه فعاليت عمده صنعتي اسـتان   همچنين اين استراتژي به گسترش زنجيره
آالينده  جديد صنايعايجاد از نظر توسعه فضايي، . صي داردتوجه خا) گاز، صنايع شيميايي و صنايع فلزي

هاي  در سايت اسـتان تر  هاي جنوبي براي شهرستانبه طور كلي شيميايي، پتروشيمي و صنايع نفت و گاز 
. شـوند  توصـيه مـي   آلودگي يژههاي كنترل و محدودهاحداث صنايع آالينده جديد و خارج از مخصوص 

هـاي   شيميايي و پتروشـيمي در شهرسـتان   جديدصنايع از ايجاد شود  ه ميتوصيهمچنين با تاكيد بسيار 
پيشـگيري   هاي استان گذر رودخانهباالدست و به خصوص در مراكز كشاورزي استان و در شمالي استان، 

   .شود

آالت، قطعـات يـدكي، ادوات مـورد نيـاز صـنايع فلـزي و        حمايت از گسترش صنايع توليد كننده ماشـين 
و در  مورد توجه اسـت ) توليد انواع محصوالت فلزي(رش صنايع پسين صنايع فلزي استان حمايت از گست

  . تواند توسعه يابد همه مناطق استان مي
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استان قابل هاي  صنايع توليد كننده قطعات خودرو، صنايع برق و الكترونيك، صنايع اپتيك، در همه پهنه
  . توسعه است و از آن حمايت خواهد شد

بـه  (توجه استراتژي توسعه صنعت در استان معطوف به صنايع داراي بازار مصرف محلـي   بخش ديگري از
توسعه صنايع داراي بازار محلـي  . است) عنوان مثال مانند استخراج معادن و توليد انواع مصالح ساختماني

در  هاي اجتمـاعي حمـل ونقـل    و مرتبط با ساختار اقتصادي در همه مناطق هم به دليل كاستن از هزينه
 .شود مناطق كمتر توسعه يافته پيشنهاد ميو هم براي تقويت ساختار اقتصادي كل استان 

هاي توليدي آن منطقه و همچنين  به عالوه گسترش فضايي توسعه صنايع در هر منطقه با توجه به بخش
ش در گسـتر . گيـرد  صـورت مـي  ) هـا  در جهت كاهش عدم تعادل(تر صنايع در پهنه استان  توزيع متعادل

هـاي   ها و نواحي صنعتي مورد نظر است و از آنجا كـه ايـن شـهرك    فضايي صنايع، استقرار آنها در شهرك
گيرند به استراتژي ديگر پيشنهادي كه قبالً  صنعتي در خدمت رشد اقتصاد شهرهاي پيراموني نيز قرار مي

  . كنندبيان شد، يعني حمايت از توسعه شهري، نيز كمك مي

 صنايع فلـزي و شـيميايي   اي برخوردار است و عت در استان خوزستان از جايگاه ويژهاز آنجا كه بخش صن
و در همـين  بااليي برخوردار هسـتند   بسيار در سطح كشور از تمركز مكانيبه همراه بخش نفت و گاز آن 

، اسـتراتژي توسـعه صـنعت در اسـتان     انـد  حال اين صنايع فشار زيادي بر محيط زيست استان وارد كرده
هـاي توسـعه    ستان در ارتباط با محيط زيست چندگانه خواهد بود و ضروري خواهد بود كه استراتژيخوز

هـاي حفاظـت محـيط زيسـت      صنايع استان به طور كلي با همكاري نزديك و مؤثر و همسو با اسـتراتژي 
  :بعضي از نكات مهم در اين زمينه عبارتند از. پيش برود

 فعلي،  صنايع آالينده تر بر و جديهاي بيشتر  اعمال كنترل 

هايي كه در حال حاضر با آلـودگي زيـاد   آالينده جديد در محدوده هاي پيشگيري از ايجاد فعاليت 
 مواجه هستند،

از طريق شناسايي و اختصاص يك يا ، جانمايي مناسب براي توسعه صنايع آالينده محيط زيست 
در تعيـين  . هـاي آالينـده جديـد    اينگونـه واحـد  راي استقرار چند پهنه مناسب در سطح استان ب

ها دسترسي به شبكه ارتباطي، امكان و هزينه دسترسي به آب مصرفي اين صـنايع،  گونه پهنه اين
هاي استان كه بـه آلـودگي مضـاعف منـابع آب     ها در باال دست رودخانهعدم قرارگيري اين پهنه

ا صنايع مرتبط در زنجيره ها بشود و در همين حال نزديك بودن فاصله اين پهنهجاري منجر مي
  .توليد مورد توجه است
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ها و نواحي صنعتي و توجه ويژه به نـوع صـنايعي    اي از شهرها، شهرك با توجه به موارد باال طراحي مجموعه
  .كه در هر يك مستقر خواهند شد از نظر انطباق با موارد باال بسيار مورد تأكيد خواهد بود

در خدمت دستيابي به هـر سـه هـدف بنيـادين توسـعه اسـتان قـرار         الهاي با بديهي است تعقيب استراتژي
  .گيرند مي

  بازارها گسترش  -2-6- 6-1-3

بـه  . گيـرد  و همه بازارهاي توليد، بازرگاني و مصرف را در بر مي ابعاد اين استراتژي بسيار وسيع است
در خريـد مـواد اوليـه و     سازي توليد، كاهش انحصارهاطور خالصه وظيفه اين استراتژي حمايت از متنوع

 ، رقابتي كردنكنندگان محصوالت توليدي استان و كاهش انحصار در عرضه محصوالت و كاالها به مصرف
، و تنـوع  گذاران بـه بـازار توليـد، گسـترش بازاريـابي      توليد و عرضه محصول به بازار، تسهيل ورود سرمايه

   .كنندگان است بخشي به محصوالت مورد نياز مصرف

مجراي اثربخشي اين استراتژي بر كارآيي اقتصادي است، زيرا به عنوان ترين  كردن بازار توليد مهم رقابتي
  . رسد يك اصل اثبات شده اقتصادي تنها در شرايط رقابتي الگوي تخصيص منابع به توليد به بهينگي مي

نتخاب و مصرف خانوارها و ا كنندگان و دايره توليد توليد ترين نتيجه اين استراتژي نيز گسترش دايره مهم
  . در نتيجه ايجاد رفاه اقتصادي براي جامعه است

گيـرد زيـرا در    مـد نظـر قـرار مـي    بيشتر هاي كمتر توسعه يافته  در اين راستا حمايت از مناطق و فعاليت
  .تر اين تحول كم و بيش صورت گرفته است مناطق توسعه يافته

كشـاورزي و روسـتايي در   عرضـه مسـتقيم محصـوالت    هـا بـراي    در بخش كشاورزي فراهم كردن زمينـه 
گـذاران و   ها و كمك به جـذب سـرمايه   بازارهاي شهري، ايجاد بازارهاي ويژه محصوالت از طريق نمايشگاه

گذاران فرآوري محصوالت كشاورزي با توليدكننـدگان، زمينـه رقـابتي كـردن      برقراري ارتباط بين سرمايه
ارزش بخش بيشتري از سهم كند و  م ميازارهاي انحصاري را فراهخريد محصوالت كشاورزي و خروج از ب

همچنـين محصـوالت را بـه قيمـت      كنـد و  حاصل از توليد را براي توليد كننده واقعي فـراهم مـي   افزوده
  .نمايد عرضه ميتري به مصرف كننده نهايي  مناسب

كـي بـر فعاليـت بخـش     كمك يا حمايـت از سـازماندهي يـك نظـام مت    توان  به عنوان يك مثال عيني مي
بخـش عمـومي، بـه برگـزاري     هـاي   خصوصي را مثال زد كه بدون تحميل هرگونه هزينه اضافي به هزينه

بپـردازد و در آن محصـول    به عنوان مثال بـراي محصـول خرمـا   نمايشگاه و بازار فصلي، ماهانه يا هفتگي 
با اعالم و تبليغات عمومي قبلي شود و هم توليدكنندگان به طور مستقيم هم به خريداران معمولي عرضه 

توسـعه  بنـدي و بازاريـابي و    گذاران بخش صنعت اعم از فـرآوري يـا بسـته    زمينه براي تبادل بين سرمايه
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در كشـور مـا   و با ابعـاد محـدودتري    چنين الگويي به صورت سنتي .نمايدصادرات اين محصول را فراهم 
داشـته و دارد و بـا انـدكي حمايـت و هـدايت در       شنبه بازارها در سطوح محلي رواج) چند(تحت عنوان 

هاي بسيار باالتري براي اقتصـاد كشـور و اسـتان و رفـاه عمـومي       توان از آن بهرهسازماندهي مناسب، مي
، هاي ديگر مانند عرضه محصوالت فرهنگـي  آنكه همين بازارها در كنار برخي از چاشنيضمن . فراهم كرد

واند بـه صـورت يـك برنامـه     ت ميهاي مجاز و امثال آن،  ضي از نمايشعرضه صنايع دستي مناطق، ارائه بع
هـا نقـش    مند از اين برنامه بهره ترهاي روستايي يا شهري كم سرگرمي، اوقات فراغت در محيط -تفريحي 

 .آفريني نمايد

بديهي است كـاربرد ايـن اسـتراتژي در منـاطق     اجتماعي،  –عالوه بر جهتگيري عمومي توسعه اقتصادي 
هـاي درآمـدي نيـز كمـك      عدم تعادلبه كاهش ، عالوه بر اثر كلي آن بر كارآيي اقتصادي، مند ر بهرهكمت
هـاي منطبـق و سـازگار بـا محـيط را مـورد توجـه قـرار          از آنجا كه اين استراتژي توسعه فعاليت. كند مي
  .دهد، بر مالحظات زيست محيطي بسيار اثرگذار خواهد بود مي

، مركبات و محصـوالت جـاليزي و در منـاطق    هاي خرما جشنوارهشود،  حدود نمياين مثال تنها به خرما م
ابزار و ادوات كشاورزي، صنايع هاي  شمالي استان براي خشكبار، توسعه صنايع كارگاهي و ايجاد نمايشگاه

، نمايشـگاه  بندي محصـوالت آن  سبزي و پياز خشك كني با انرژي خورشيدي و بستههاي  غذايي، ماشين
بزرگ نفتـي، شـيميايي، پتروشـيمي و    هاي  هاي شركت نفت، نمايشگاه قطعات مورد نياز شركتدستاورد

توانند در سطح استان يا  مهندسي براي معرفي خدماتي كه مي -فني  ييشروپهاي  فوالد، سمينار شركت
عرفـي  هاي تخصصي بـراي م  هاي دانشگاه علوم پزشكي و بيمارستان به آنسوي مرزها ارائه كنند، نمايشگاه

و  درمـاني همگـي در زمـره متنـوع سـازي      -درماني براي جـذب توريسـم پزشـكي    هاي  ها و تعرفه روش
  .گيرند بازارها قرار مي گسترش 

گـذاري  ترين بازارهاي اقتصادي كه نياز به گسترش دارد بازار مالي براي تسهيل سـرمايه يكي ديگر از مهم
هـاي توليـدي از كـارآيي    گذاري در بخشنابع براي سرمايهمتأسفانه بازار مالي كشور ما در تجهيز م. است

هـاي  انـدازي فعاليـت  شاهد اين مدعا دشـواري اخـذ وام و شـرايط آن بـراي راه    . مناسبي برخوردار نيست
گذاري بخش خصوصي در به عالوه چنانكه در اين گزارش مشاهده خواهد شد اصوالً سرمايه. توليدي است

بسـيار پـايين   ) انـد گذاري بخش عمومي احـداث شـده  ساسي كه با سرمايهبه جز صنايع ا(صنايع مختلف 
گذاري در توليد و در حالي كه شاخص بيكاري در لذا باال بردن مشاركت بخش خصوصي در سرمايه. است

  .دهداستان بسيار باال است، يكي از نيازهاي جدي توسعه استان را تشكيل مي

- گذاري يكـي از اسـتراتژي  هاي سرمايهها و شركتاز طريق بانكبنابراين تجهيز منابع مالي بخش خصوصي 

هـا در  ماننـد هـدايت يـا الـزام بانـك     [بر راهبردهاي عمومي عالوه. باشدهاي مهم در گسترش بازار مالي مي
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نمايد كه بحث ها به اعطاي وام بازار مالي را از تعادل خارج ميهرچند كه الزام بانك(هاي توليدي اعطاي وام
، گسترش بازار بورس سهام و فروش اوراق مشاركت عـام يـا ويـژه و    )خارج از موضوع اين مطالعات استآن 

انتقال سهام كه در اين گزارش بـا عنـوان    - اندازيراه - ساخت - گذاريهاي سرمايه،تأسيس شركت]نظاير آن
ن پرداخته شده است شود و در گزارش فصل هفتم مطالعات آمايش نيز به آاز آن ياد مي "سسرا"اختصاري 

  .   باشدآمايش استان مي  هاي مهم كاربردي پيشنهادي مطالعاتيكي از استراتژي

 اجتماعي فرهنگي وتوزيع متعادل تأسيسات و خدمات  -2-7- 6-1-3

بر اسـاس اسـتفاده از منـابع محلـي و يـا تعـديل اثـرات        هاي پيشين كه به طور عمده  بر خالف استراتژي
خـدمات و  ، اين استراتژي بيشـتر در راسـتاي ارائـه    گيرند شكل ميها  عدم تعادل زيستي يا كاهش محيط
هاي اجتماعي  و كاهش هزينه ، حقوق برابر انساني، عدم تمركز جغرافيايي در ارائه خدماتهاي برابر فرصت

از  در برخـورداري  هـا  اين اسـتراتژي بـه دنبـال كـاهش نـابرابري     . ها است در برخورداري  ناشي از نابرابري
مناطق مختلـف اسـتان و   يكنواخت در تا حد امكان هاي  خدمات اجتماعي و فرهنگي بر اساس تعميم نرم

  .بين جوامع شهري و روستايي است

 مديريت توسعه استان و مديريت اقتصادي استان - 8- 2- 6-1-3 

در جهـت حـداكثر نمـودن بـازدهي      ي بخش عمومييك وجه از اين استراتژي، مديريت منابع مال
ريـزي، اجـرا و    هاي اقتصادي در سه مرحله برنامه اين وجه شامل انواع بررسي. گذاري عمومي است رمايهس

هـاي مناسـب از نظـر     با هدف انتخـاب پـروژه  ريزي  هاي الزم در مرحله برنامه بررسي. باشد برداري مي بهره
اعمـال  . گيـرد  هـا صـورت مـي    بازدهي و از نظر انطباق با محيط زيست و در جهـت كـاهش عـدم تعـادل    

باط مـالي در مرحلـه اجـرا    يشرفت مالي و مراقبت در رعايت انضـ هاي الزم بر پيشرفت فيزيكي و پ نظارت
تقويـت  . شـود  برداري، پس از اجرا، انجام مي ارزيابي اثربخشي در مرحله بهرههاي  مورد نظر است و بررسي

صورت انجام آن كـارآيي ايـن منـابع    مباني باال در خدمت مديريت صحيح منابع مالي استان است كه در 
  . افزايش خواهد يافت و به هدف بنيادي كارآيي اقتصادي كمك خواهد كرد

اين وجه شامل دو . شود وجه ديگر اين استراتژي به موضوع مديريت توسعه استان معطوف مي
بخش عمده ارتقاي سطح عدم تمركز از مركز كشور به استان و همچنين ارتقـاي سـطح عـدم    

كه مورد نخست در خدمت كارآيي اقتصادي و مـورد دوم   ها است ز از مركز استان به شهرستانتمرك
هـا، در خـدمت هـدف     هاي پيمانكاري در شهرستان ريزي و اجرا و ظرفيت از طريق تقويت نهادهاي برنامه

  . گيرد ها قرار مي تعادل كاهش عدمبنيادي 

بخـش خصوصـي و هـدايت آن در جهـت      وجه ديگري از اين استراتژي به تجهيز منابع مـالي 
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شود، بديهي است اين  و در آن ارتقاي سطح مشاركت جامعه ملحوظ مي خدمت به توسعه استان است
هاي اجتماعي مـؤثر   ها و كاهش هزينه مجموعه به افزايش بازدهي منابع مالي، كمك به كاهش عدم تعادل

شـود، بـديهي اسـت ايـن      امعه ملحوظ ميبر رشد و توسعه استان است و در آن ارتقاي سطح مشاركت ج
هاي اجتماعي مـؤثر   ها و كاهش هزينه مجموعه به افزايش بازدهي منابع مالي، كمك به كاهش عدم تعادل

  .  بر رشد و توسعه پايدار كمك خواهد كرد

  هاي استان موريتمأو استان  انداز كالن تبيين چشم -2- 6
  ماتتوضيح ضروري و مقدماتي در ارتباط با شرح خد •

به شرح پانويس از نظر خواننده  اين بخش قبل از ادامه ضرورت دارد موضوع ترتيب بندهاي شرح خدمات
  .1ارجمند بگذرد

  در تقسيم كار ملي خوزستان استان نقش -6-2-1-2

هاي استاني مركز آمار ايران بررسـي   براساس آمار حساب 1379-89در اين قسمت روند تغييرات دهساله 
  .شده است

   :ارائه شده استج اين بررسي در سه قسمت اينت
                                     

  :طبق شرح خدمات بندهاي اين بخش عيناً مطابق نگارش و ترتيب عبارت هستند از - 1
  هاي استان موريتمأانداز كالن و  تبيين چشم -6-2
  هاي توسعه استان گيري جهت -6-2-1

  . )آن واقع شده استاي كه استان در منطقه(منطقه  انداز توسعه چشم -6-2-1-1
 7/12/1389موضـوع مصـوبه مـورخ    . باشـد هاي خوزستان و كهگيلويه و بوير احمد ميمنظور منطقه خوزستان شامل استان

  قانون برنامه چهارم توسعه) 77(نامه ماده آيين) 1(هيئت وزيران، بر اساس ماده 
  در تقسيم كار ملي )خوزستان( استان نقش -6-2-1-2
  )آن واقع شده استاي كه استان در  منطقه( اي در تقسيم كار منطقه )خوزستان( استان نقش -6-2-1-3

  هاي نواحي استان در تقسيم كار درون استان تخصص -6-2-2
  يتخصص استان بر اساس ضريب تمركز مكان -6-2-2-1

  دار توسعه استان اولويت )قلمروهاي( هاي عرصه -6-2-3
  هاي آن انداز توسعه استان و مأموريت تدوين سند چشم -6-2-4

سـند  "بـه تـدوين   ، 3-2-6و  2-2-6، 1-2-6و پـس از طـي مقـدمات      4-2-6بر اساس ترتيبي كه در شرح خدمات، به شرح باال، آمده است بند 
تـراز بنـد    توانـد هـم   نمـي  "انـداز  چشـم "با عنـوان   -1-1-2-6شود كه بند  گونه استنباط مي لذا اين. يافته است اختصاص "توسعه استان انداز چشم
توسعه منطقه و يا انداز  چشمتوان راجع به  نمي بعديضروري هاي  قبل از بررسي 1-1-2-6به بيان ديگر در بند  .تلقي شود 4-2-6گيري  نتيجه
  . مطلبي را ادا كرد استان
بر اساس استنباط از فصول پيشين اين مطالعات كلياتي را مطرح كرد و يا اين بنـد   1-1-2-6يا در بند . و راه براي برقراري سازش وجود داردلذا د

مطالب در ويرايش ماقبل آخر به شيوه نخست، مطابق ترتيب شرح خدمات، ارائه شده بود كه نـاظر محتـرم   . مورد بررسي قرارداد 4-2-6را در بند 
بنابراين در ويرايش حاضر گزينه دوم رعايت شده است، به . انداز روندها هم بايد ديده شود مچشدر تدوين اند كه  العات نيز به درستي اظهار كردهمط

  .واگذار شده است 4-2-6، به بند "انداز چشم"يري در مورد گ اين معني كه نتيجه
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در هـاي كليـدي آن    سهم توليد ناخـالص داخلـي و بخـش   طبق شرح خدمات  1-2-1-2-6 قسمتدر 
  .شود مي را معرفي داخلي كشورتوليد ناخالص 

 بيان شده كه ضـمن آن  هاي آن روند رشد توليد ناخالص داخلي استان و فعاليت 2- 2- 1- 2- 6 در قسمت
استان برتـر كشـور در دو    15ناخالص داخلي استان خوزستان در سطح ملي مشخص شده و با  جايگاه توليد
در دو حالت، با احتساب ارزش افزوده بخش نفت و گاز و بدون آن، به ترتيب در  1389و  1379مقطع سال 

ـ  هاي كليدي استان چنـين مقايسـه   همچنين در مورد بخش. اندمقايسه شده 3- 6و  2- 6ي ها جدول  5ا اي ب
. ارائـه شـده اسـت    4- 6كه نتـايج آن بـه صـورت جـدول      استان برتر كشور در آن زمينه صورت گرفته است

را از مقـدار  هـا   ، نيز در جزئيات بيشتر سهم ارزش افزوده استان خوزستان در هريـك از فعاليـت  5- 6جدول 
وسط نرخ رشد سـاالنه  عالوه همين جدول متبه . نمايد مقايسه مي 1389و  1379نظير در كشور براي سال 

ايـن  . كند در سطح استان را با همين نرخ در سطح ملي مقايسه مي 1379- 89ها در دوره  هر يك از فعاليت
 اسـتان  يعني نقـش (ي استان خوزستان در عرصه ملي ها جدول عالوه بر آنكه اندازه نسبي هر يك از فعاليت

مشـخص  اي از رونـد تغييـرات ايـن دو را نيـز      ، مقايسـه دهـد  را به دست مـي ) در تقسيم كار ملي خوزستان
در جايي كه نرخ رشد يك فعاليت در سطح استان بيشتر از نرخ رشد همان فعاليت در سـطح ملـي   : كند مي

  .يابد و بر عكس باشد، سهم ارزش افزوده استان در كشور در آن فعاليت افزايش مي

جزئيات زيادي ات طول دوره فراهم شده است، ها و نمودارهايي كه بر اساس تغيير با مراجعه به اين جدول
ها مـورد   ترين آن جا مهمشود كه در اين از جايگاه استان خوزستان در سطح ملي و تغييرات آن دريافت مي

  .گيرند اشاره قرار مي

بعضي از روندهاي موردي اما داراي اهميت ويژه براي استان خوزسـتان ماننـد    3-2-1-2-6در قسمت 
، روند تغييرات تجارت با كشور عـراق، رونـد تغييـرات    تخليه بار در بندر امام خميني زانميروند تغييرات 

  .ئه و تحليل شده استاارپروري و مانند آن  توليد خرما، صيد و آبزي

مركـز آمـار ايـران در    هاي اسـتاني   به صورت مندرج در حسابها  با توجه به اين كه عنوان رسمي فعاليت
هـا در گـزارش حاضـر     ، ايـن عنـوان  نمايـد  بسيار بزرگ مـي ها را  است و جدولي بعضي موارد بسيار طوالن

به صـورت منـدرج در   ها  اين گزارش عنوان رسمي فعاليتسوم ، در ضميمه 68 -6جدول . اند خالصه شده
اسـتفاده شـده در     مورد استفاده در جـداول هاي خالصه شده  و عنوان مركز آمار ايرانهاي استاني  حساب
ن ابـه علـت حجـم زيـاد بـه همـ       همچنين تعدادي از جداول پايـه مرجـع   .نمايد ا معرفي مير 2-6بخش 

   ).72-6تا  69-6هاي شماره  جدول( اند در انتهاي اين گزارش منتقل شدهسوم ضميمه 
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در توليد ناخالص داخلي هاي كليدي آن  سهم توليد ناخالص داخلي و بخش -1- 2- 6-2-1
 كشور

كشور  1389  و گاز، سهم استان خوزستان از توليد ناخالص داخلي سال با احتساب ارزش افزوده نفت 
نيـز   1379در سال . درصد است و از اين نظر در جايگاه دوم پس از استان تهران قرار دارد 13حدود 

 ).2-6جدول (است استان خوزستان در همين جايگاه قرار داشته 

 1389  ستان از توليد ناخـالص داخلـي سـال   بدون احتساب ارزش افزوده نفت و گاز، سهم استان خوز 
هـاي تهـران، اصـفهان و     س از اسـتان درصد است و از اين نظر در جايگاه چهـارم پـ   5.8كشور حدود 

نيز بدون احتساب نفت و گاز اسـتان خوزسـتان در جايگـاه     1379خراسان رضوي قرار دارد در سال 
 .)3-6جدول . (قرار داشته استهاي كشور  چهارم بين استان

   :است به شرح زير بوده از ارزش افزوده نظير در سطح كشور هاي كليدي استان سهم بخش 1389در سال 
  درصد، 9/9خش صنعت ب درصد، 3/12ماهيگيري بخش  درصد، 2/6بخش كشاورزي  •
  هاي نفت و صنايع فلزات اساسي، در بخش صنعت، صنايع شيميايي و پتروشيمي، كك و فرآورده •
 12درصد و  18درصد،  30هستند، به ترتيب سهم بااليي در ارزش افزوده صنايع نظير در كشور دارا  •

سهم صنايع شيميايي و فلزات اساسي اسـتان  كه  درصد
به شـدت كـاهش يافتـه     1379-89خوزستان در دوره 

 .است

سهم ارزش افزوده بخش سـاختمان اسـتان نيـز در ايـن      •
  .درصد كاهش يافته است 3/4به  3/9دوره از 

ان همچنين سهم ارزش افزوده بخش حمل و نقـل اسـت   •
درصـد  كـاهش يافتـه     3/6بـه   6/8نيز در ايـن دوره از  

  .است
هاي ديگـر اسـتان كـه در سـطح ملـي داراي      از فعاليت •

تأمين آب، برق و توان به فعاليت اهميت بااليي است مي
سهمي معادل  1389اشاره كرد كه در سال  گاز طبيعي

 . درصد از فعاليت نظير در كشور را داشته است 1/11

نقش كليـدي و اساسـي   ها  در سطح كشور در تعدادي از بخشاستان خوزستان مالحظه شد به طوري كه 
توان بـه   مي ديدگاه مليرا از ها  و اين فعاليت دارد و يا به عبارت ديگر داراي تمركز مكاني بسيار باال است

  اسـت،  بيـان شـده    2-4-2-6بنـد    طـور كـه در   بـه عـالوه همـان   . هاي استان تلقي كـرد  منزله ماًموريت

هش سهم و يـا افـت   شود كه كاتوجه مي
ــتان در  ــاه اس ــك جايگ ــزوده ي ارزش اف

-6هاي فعاليت به شرح مندرج در جدول
-6و نمودارهاي مندرج در بنـد   5-6و  4
بـا كـاهش مطلـق ارزش     مترادف 2-1-2

  . باشد نميافزوده استان در آن فعاليت 
مقدار مطلـق ارزش افـزوده هـر يـك از     

هاي مرجع در استان در جدولهاي  فعاليت
اند كـه  مه سوم اين گزارش درج شدهضمي

  .دنباش يبه طور معمول افزايشي م
علت كاهش سهم نسبي استان نيز به طور 

گذاري بيشتر و سريعتر در معمول سرمايه
ياشـد كـه در مـتن    هاي رقيب مياستان

 .  گزارش داليل آن توضيح داده شده است
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آوري ارتباطـات و توريسـم    گسـترش فـن  ، هـاي جديـد   ، توسعه تكنولـوژي هاي استان بر اساس شايستگي
هـاي   تفصـيل ماموريـت  . را نيز مي توان به عنوان ماموريت جديد استان تلقي كردغذايي و صنايع درماني 
  .شده است ارائه 2-4-2-6نيز در همان بند  SWOTو تحليل آن در قبال  استان

 1379-89در دوره  هاي آن روند رشد توليد ناخالص داخلي استان و فعاليت -2- 2- 6-2-1

درصـد   21.1توليد ناخالص داخلي استان به قيمت جاري در طول اين دوره به طور متوسـط سـاالنه    
رشد كرده است، اما سهم آن در توليد ناخالص داخلي كشور روند كاهشي خفيفي را طي كرده اسـت  

با در نظر گرفتن نوسانات اين سـهم در دوره  (به طور متوسط  دهد نشان مي 4-6ار به طوري كه نمود
 .حدود يك واحد درصد از سـهم آن در توليـد ناخـالص داخلـي كشـور كاسـته شـده اسـت         )ده ساله

درصـد در ابتـداي ايـن دوره بـه      14.4چنانچه نوسانات طول دوره در نظر گرفته نشود اين مقـدار از  
 . باشد واحد درصد مي 1.5اي دوره كاهش يافته است كه مقدار كاهش برابر با درصد در انته 12.9

 
   1389و  1379هاي استان برتر كشور در سال15توليد ناخالص داخلي و رتبه-2-6 جدول

  ريال قيمت جاريهزار ميليارد  – )با احتساب ارزش افزوده نفت و گاز(

1379 1389 

توليد ناخالص  م استاننا رتبه
  داخلي

سهم استان
استان نام  رتبه  )درصد( توليد ناخالص 

 داخلي
 سهم استان

)درصد(  
 28.2 1,339,969  تهران 1 24.4 153,728 تهران 1
 12.9 614,725  خوزستان 2 14.4 90,851 خوزستان 2
 6.2 295,627 اصفهان 3 6.2 39,130 خراسان رضوي 3
 5.2 245,243 خراسان رضوي 4 6.2 38,821 اصفهان 4
 4.0 191,267 فارس 5 5.2 32,660بويراحمد كهگيلويه و 5
 3.5 167,506 مازندران 6 4.1 25,939 فارس 6
 3.4 163,684 آذربايجان شرقي 7 4.0 24,921 آذربايجان شرقي 7
 2.7 126,691 كرمان 8 3.5 21,984 مازندران 8
 2.5 119,550 بوشهر 9 3.2 20,140 كرمان 9
 2.3 111,436بويراحمد كهگيلويه و 10 2.5 15,686 گيالن 10
 2.2 102,744  گيالن 11 2.2 13,961 آذربايجان غربي 11
 1.9 88,842 آذربايجان غربي 12 2.2 13,818 مركزي 12
 1.9 87,949مركزي 13 1.9 11,967 هرمزگان 13
 1.8 83,998هرمزگان 14 1.6 10,050 قزوين 14
انگلست 15  1.6 77,813كرمانشاه 15 1.4 9,058 

 80.3 4,752,122 كل كشور 83.0 630,039 كل كشور
و محاسبات گزارش حاضر 1379-89هاي استاني مركز آمار ايران،  حساب: مأخذ  
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   1389و  1379هاي  استان برتر كشور در سال15توليد ناخالص داخلي و رتبه -3-6 جدولهخه
   هزار ميليارد ريال قيمت جاري–)بدون احتساب ارزش افزوده نفت و گاز(

1379 1389 

 ناخالص توليد  نام استان  رتبه
 داخلي

 سهم استان
  ناخالص توليد  نام استان رتبه )درصد(

  داخلي
 سهم استان

  )درصد(
 33.5 1,337,755 تهران 1 29.6 153,570 تهران 1
 7.4 295,627 صفهانا 2 7.5 39,078 خراسان رضوي 2
 6.1 244,806 خراسان رضوي 3 7.5 38,821 اصفهان 3
 5.8 232,486 خوزستان 4 7.0 36,441 خوزستان 4
 4.6 185,282 فارس 5 5.0 25,872 فارس 5
 4.2 167,506 مازندران 6 4.8 24,921 آذربايجان شرقي 6
 4.1 163,684آذربايجان شرقي 7 4.2 21,984 مازندران 7
 3.2 126,691 كرمان 8 3.9 20,140 كرمان 8
 2.6 102,744 گيالن 9 3.0 15,686 گيالن 9
 2.2 88,842 آذربايجان غربي 10 2.7 13,961 آذربايجان غربي 10
 2.2 87,949 مركزي 11 2.7 13,818 مركزي 11
 2.2 86,529 بوشهر 12 2.3 11,928 هرمزگان 12
 2.1 83,091 هرمزگان 13 1.9 10,050 قزوين 13
 1.9 77,723 كرمانشاه 14 1.7 9,058 گلستان 14
 1.7 67,716 يزد 15 1.7 9,040 همدان 15

 100.0 3,990,394 كل كشور 100.0 519,250 كل كشور
  و محاسبات گزارش حاضر 1379-89هاي استاني مركز آمار ايران،  حساب: مأخذ

  
  
  

   

  استان خوزستان بين پنج استان نخست كشور تغيير رتبه-4-6جدول

 جنگلداري دامداري زراعت و باغداري كشاورزي رتبه
79 89 79 89 79 89 79 89 

 مازندران مازندران مازندرانخراسان رضوي فارس كرمان مازندران  كرمان1
 گيالن گيالن اصفهان مازندران كرمان فارس فارسخراسان رضوي2
 فارس فارسخراسان رضوي اصفهان مازندرانسان رضويخرا كرمان فارس3
 كرمانخراسان رضوي تهران تهرانخراسان رضوي مازندرانخراسان رضوي مازندران4

 خوزستان خوزستان 5
آذربايجان
 شرقي

 خوزستان خوزستان
آذربايجان 

 شرقي
 گلستان

 سيستان و
 بلوچستان
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  ان خوزستان بين پنج استان نخست كشور تغيير رتبه است-4-6جدولادامه 

 صنعت ساير معادن نفت و گاز  ماهيگيري رتبه
79  89 79 89 79 89 79 89 

 تهران تهران كرمان  كرمان خوزستان خوزستانبلوچستان سيستان و  هرمزگان1
 اصفهان اصفهان يزد يزد كهگيلويه كهگيلويه هرمزگان بوشهر2
 خوزستان خوزستان فارس فارس شهربو ايالم خوزستان گيالن3

آذربايجان خراسان رضوي ايالم بوشهر مازندران مازندران 4
 شرقي

 مركزي
آذربايجان 

 شرقي
 بوشهرآذربايجان شرقي اصفهان اصفهان فارس تهران گيالن خوزستان5

                    التال
  تغيير رتبه استان خوزستان بين پنج استان نخست كشور-4-6جدولادامه 

 فلزات اساسي  شيميايي تنفهايكك، فراورده غذايي  رتبه

79 89 79 89 79 89 79 89 
  اصفهان اصفهان خوزستان خوزستان اصفهان اصفهان تهران  تهران1
 كرمان خوزستان بوشهر تهران خوزستان تهران فارسخراسان رضوي2

آذربايجان  3
 شرقي

 خوزستان نكرما تهران اصفهان تهران مركزيخراسان رضوي

 يزد مركزي كرمانشاه مركزي  هرمزگان خوزستان  مازندرانآذربايجان غربي4

 مازندران 5
آذربايجان 

 شرقي
 هرمزگان

آذربايجان 
 شرقي

آذربايجان 
 شرقي

 تهران تهران اصفهان

  تنت
  
  
  
  
  

  تغيير رتبه استان خوزستان بين پنج استان نخست كشور-4-6جدولادامه 

 ساختمان آب طبيعيگازتوزيع برق  رتبه

79 89 79 89 79 89 79 89 
 تهران تهران تهران تهران بوشهر تهران خوزستان  تهران1
خراسان رضوي خوزستان فارس خوزستان اصفهان اصفهان تهران  خوزستان2
 اصفهانخراسان رضوي كرمانخراسان رضوي تهرانخراسان رضوي كرمانشاه اصفهان3
 فارس اصفهان خوزستان فارس خوزستان بوشهر اصفهان مركزي4
 خوزستان فارس اصفهان اصفهان فارس خوزستانخراسان رضوي مازندران5

          ذئذئ



53.6 طرح آمايش استان خوزستان
   

      
 

تغيير رتبه استان خوزستان بين پنج استان نخست كشور-4-6جدولادامه   

 مالي گريواسطه حمل و نقل و ارتباطات رانوهتل و رستتعمير،خرده فروشيو عمده   رتبه

79 89 79 89 79 89 79 89 
 تهران تهران تهران  تهران تهران تهران تهران  تهران1
 اصفهان اصفهان زستانوخ خوزستانخراسان رضويخراسان رضوي اصفهان خوزستان2
 مازندرانخراسان رضوي اصفهان هرمزگان اصفهان اصفهانخراسان رضويخراسان رضوي3
خراسان رضوي فارس هرمزگانخراسان رضوي مازندران انمازندر خوزستان اصفهان4
 فارس خوزستانخراسان رضوي اصفهان گيالن  گيالنآذربايجان شرقي فارس5

  
  
  
  
  بال

  تغيير رتبه استان خوزستان بين پنج استان نخست كشور -4-6 جدولادامه 

 بهداشت و مددكاري  آموزش شهريامور عمومي و كرايهو  مستغالت  رتبه

79 89 79 89 79 89 79 89 
 تهران تهران تهران  تهران تهران تهران تهران  تهران1
 فارسخراسان رضويخراسان رضويخراسان رضويخراسان رضويخراسان رضويخراسان رضويخراسان رضوي2
خراسان رضوي اصفهان فارس اصفهان خوزستان اصفهان اصفهان اصفهان3
 اصفهان خوزستان اصفهان فارس ناصفها خوزستان فارس فارس4
 خوزستان فارس خوزستان خوزستان فارس فارس مازندران خوزستان5
 و محاسبات گزارش حاضر 1379-89هاي استاني مركز آمار ايران،  حساب: مأخذ

 



فضايي استانانداز و طراحي سناريوي توسعه  تبيين چشم  54.6  
 

 
  رشد ساالنه استان و كشور تغيير سهم استان خوزستان از فعاليت نظير در كشور و مقايسه نرخ  -5-6 جدول

  درصد –بر پايه قيمت جاري 1379-89در دوره

 
  ساالنه نرخ رشدمتوسط نظير در كشورخوزستان از فعاليتاستانسهم

 كشور استان 1389 1379
 18.5 19.4 6.2 5.8 كشاورزي

 18.0 20.0 6.5 5.5 زراعت و باغداري    
 19.7 17.8 5.7 6.6 دامداري    
 15.0 18.7  4.4 3.2 جنگلداري    

 19.3 20.7 12.3 10.9 ماهيگيري
 19.3 20.7 12.3 10.9 ماهيگيري    

 21.5 21.5 47.8 47.8 معدن
 21.3 21.5 50.2 49.1 و گازنفت    
 28.8 23.1 1.2 1.9  ساير معادن    

 20.8 18.2 9.9 12.3 صنعت
 18.3 21.4 6.0 4.6 غذايي    
    0.0 0.0 توتون و تنباكو    
 10.1 8.6 0.6 0.6 منسوجات    
 9.2 11.9 2.6 2.0 پوشاك    
 12.1  0.5 0.9 چرم    
 23.9 23.1 3.5 3.8 چوب    
 12.4 5.4 4.3 8.1 كاغذ    
 15.3 14.0  0.9 1.0 انتشار    
 28.0 28.9  17.9 16.7 فرآورده نفتكك و    
 21.0 15.1  30.0 49.3 شيميايي    
 20.0 21.5 2.3 2.0 الستيك و پالستيك    
 22.6 22.3  4.8 4.9 كاني غير فلزي    

 20.2 14.3 12.0  19.9 فلزات اساسي     
 21.5 24.8 4.1 3.1 فلزي فابريكي    
 18.1 24.0 1.2 0.7 آالت ساير ماشين    
 26.9   0.0 0.0 ماشين آالت دفتري    
 23.1 29.1  1.5 0.9 ساير ماشين آالت برقي    
 3.5   1.4 0.0 راديو و تلويزيون    
 25.1 24.9 1.1 1.1 ابزار پزشكي    

 24.2 34.9 0.2 0.1 نقليه موتوري     
 21.8 15.2 1.9 3.3 ساير تجهيزات حمل و نقل     
 27.4 29.3 2.5 2.1 مبلمان    
 51.2 52.0  4.1 3.9 باز يافت    



55.6 طرح آمايش استان خوزستان
   

 
  تغيير سهم استان خوزستان از فعاليت نظير در كشور و مقايسه نرخ رشد ساالنه استان و كشور -5-6 جدولادامه

  درصد –پايه قيمت جاري بر1379-89در دوره
  ساالنه نرخ رشدمتوسط نظير در كشورخوزستان از فعاليتاستانسهم 
 كشور  استان 1389 1379 

  26.8 25.6  11.1 12.3 طبيعي  تأمين آب، برق و گاز
 21.0 20.6 13.8 14.3 برق    
 38.8 41.3 9.6 8.0 توزيع گاز طبيعي    
 15.1  12.5  8.8 10.9 آب    

 26.1 16.9  4.3 9.3 ساختمان
 28.2 28.5 3.9 3.8 مسكوني  ساختمان    
 24.7 12.8 4.7 12.7 ها ساير ساختمان    

 21.5 22.0 5.4 5.2 تعمير عمده و خرده فروشي، 
 21.5 22.0 5.4 5.2 عمده و خرده فروشي، تعمير 

 22.5 22.6 3.6 3.5 هتل و رستوران
 26.4 33.9 2.8 1.6 هتل    
 21.6 21.3  3.8 3.9 رستوران    

 23.0 19.1 6.3 8.6 حمل و نقل و ارتباطات
 21.7 19.1 7.7 9.5 حمل و نقل     

 22.1 18.5 6.3 8.4 نقل زميني حمل و           
 19.6 15.4 7.5 10.7 راه آهن                
 22.0 18.3 6.1 8.3 ايجاده                
 32.8 33.9 16.6 15.4 ايحمل و نقل لوله                

 12.3 13.1 28.0 26.0 آبي          
 17.8 20.8 6.0 4.7 هوايي          
 22.9 25.6 15.6 12.5 شتيباني و انبارداريپ          

 29.3 18.4  1.3 3.0 پست و مخابرات    
 28.9 21.3 1.7 3.1 مالي گريواسطه

 27.8 20.0 1.9 3.7 بانك    
 33.6 26.4 0.2 0.3 مالي  گريساير واسطه    
 28.9 29.3 2.7 2.6 بيمه    

 23.8 18.6 2.7 4.1 مستغالت
 23.8 17.9 2.7 4.4 مستغالت    

 23.8 19.3 2.7 3.9 خدمات مسكوني       
 22.9 17.9 2.6 4.0 خدمات مسكوني شخصي         
 27.3 25.1 3.1 3.8 خدمات مسكوني اجاري         

 22.1 1.5  2.2 14.1 خدمات غير مسكوني       
 30.7 27.6 3.9 5.0 خدمات دالالن مستغالت      

 23.7 26.0 2.3 1.9 و خدمات كسب و كاركرايه    



فضايي استانانداز و طراحي سناريوي توسعه  تبيين چشم  56.6  
 

 

  تغيير سهم استان خوزستان از فعاليت نظير در كشور و مقايسه نرخ رشد ساالنه استان و كشور -5-6 جدولادامه
  درصد –بر پايه قيمت جاري 1379-89در دوره

  ساالنه نرخ رشدمتوسط نظير در كشورخوزستان از فعاليتاستانسهم 
 كشور استان 1389 1379 

 20.2 20.9 5.9 5.6 اداره امور عمومي و شهري
 20.8 22.6 4.8 4.1  امور عمومي و شهري    

 18.5 20.6 3.6 3.0 امور عمومي      
 24.8 24.5 6.3 6.4 خدمات شهري      

 19.5 19.1 6.9 7.1 امور دفاعي و انتظامي    
 18.0 18.0 7.9 7.9 امور دفاعي       
 23.5 23.8 4.7 4.6 امور انتظامي      

 21.3 46.1 8.4 1.3 تأمين اجتماعي اجباري    
 22.9 23.2 5.5 5.3 آموزش

 21.2 20.5 5.9 6.3 ابتدائي    
 21.1 20.6 6.0 6.2 ابتدائي دولتي      
 24.0 14.5 3.5 7.8 ابتدائي خصوصي      

 22.6 24.1 5.9 5.2  متوسطه    
 22.7 24.4 5.9 5.1 متوسطه عمومي دولتي      
 20.8 20.5 5.3 5.4 متوسطه عمومي خصوصي      

 26.2 26.4 4.3 4.3 عالي    
 23.9 17.7 2.6 4.3 لتيعالي دو      
 31.0 38.1 7.0 4.1 عالي خصوصي      

 19.8 24.1 6.2 4.3 بزرگساالن    
 16.3 19.8 7.0 5.2 بزرگساالن دولتي      
 24.0 32.1 5.5 2.9 بزرگساالن خصوصي      

 25.6 26.1 5.9 5.7 بهداشت و مددكاري
 25.5 26.2 6.0 5.7 بهداشت و درمان    

 28.2 27.1 5.5 5.9 بهداشت و درمان دولتي     
 23.4 25.5 6.6 5.6 بهداشت و درمان خصوصي      

 19.4 21.1 5.0 4.3 دامپزشكي    
 28.6 25.7 4.3 5.4 مددكاري    

 27.6 28.0 4.0 3.9 ساير خدمات عمومي
 30.3 28.2 3.4 4.0 تفريحي، فرهنگي     

 19.4 22.0 3.3 2.6 مذهبي، سياسي      
 26.4 29.2 5.3 4.3  ساير خدمات     
 22.2 21.0 13.0 14.4 )با احتساب نفت و گاز(جمع
 22.4 20.1  5.8 7.0 )بدون احتساب نفت و گاز(جمع
 و محاسبات گزارش حاضر 1379-89هاي استاني مركز آمار ايران،  حساب: مأخذ



57.6 طرح آمايش استان خوزستان
   

y x = -0.09  + 14.81
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توليد ناخالص داخلي

 

   -شور ك تغييرات سهم توليد ناخالص داخلي استان خوزستان در توليد ناخالص داخلي -4-6 نمودار
  يجار متيبه ق

 

هاي اقتصادي استان نيز همـين  به طوري كه در ادامه مشاهده خواهد شد بيشتر بخش 
سهم هريك در ارزش افـزوده بخـش نظيـر در    دهند به اين معني كه  روند را نشان مي

دهـد يـا از يـك رونـد خفيـف      د خفيف كاهشي را نشان مـي سطح كشور، يا يك رون
  .افزايشي برخوردار بوده است

مازندران، هاي  در جايگاه پنجم پس از استان 1389ارزش افزوده بخش كشاورزي استان در سال  
ب و خاك استان خوزسـتان  آنظير  با توجه به منابع بي. قرار دارد فارس، كرمان و خراسان رضوي

در مقايسه با چهار استان ياد شده، سهم ارزش افزوده بخش كشـاورزي اسـتان   در سطح كشور و 
نيـز بيـان شـد،    تـر   چنانكه پـيش . در كشور و جايگاه پنجم براي استان خوزستان مناسب نيست

و بر اين پايه، افـزايش  آيد  برخورداري از منابع آب و خاك يكي از نقاط قوت استان به حساب مي
وري كشاورزي از اهـداف ميـاني    همراه با افزايش راندمان آبياري و بهرهتوليدات كشاورزي استان 

  .توسعه استان در نظر گرفته شده است

نسبت  1389سهم ارزش افزوده بخش كشاورزي استان از فعاليت نظير در سطح كشور، در سال  
درصـد در   6.2درصد در ابتداي دوره به  5.8افزايش از (  اندكي افزايش يافته است 1379به سال 

، كاهش خفيفي در اين سهم )روند رگرسيوني(، اما با توجه به تغييرات سال به سال )انتهاي دوره
، در طول دوره جمعاً نزديك نوساناتتوجه به اين دهد با  نشان مي 5-6و نمودار  شود مشاهده مي

 . سطح كشور كاسته شده استيك واحد درصد از سهم آن در 

در سطح كشور است كه سهم ارزش افزوده آن  در استان ي معدوديها بخش ماهيگيري از بخش 
بـا در نظـر گـرفتن    (روند رگرسيوني تغييـر سـهم ايـن بخـش      .دهد مقداري افزايش را نشان مي



فضايي استانانداز و طراحي سناريوي توسعه  تبيين چشم  58.6  
 

y x = -0.08  + 6.66

y x = 0.14  + 10.83
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ماهيگيري
كشاورزي

y x = -0.01  + 50.54
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     نفت خام و
گاز طبيعي

حـدود   سـاله كشور در دوره دهدر اين بخش دهد سهم  ، نشان مي5-6در نمودار ) هننوسانات ساال
در ايـن   1389ين حـال اسـتان خوزسـتان در سـال     در همـ . افزايش يافته استواحد درصد  1.5

 . قرار داردهاي سيستان و بلوچستان و هرمزگان  بخش در جايگاه سوم كشور پس از استان

هـاي زراعـت و باغـداري و جنگلـداري      سهم ارزش افزوده زيـر بخـش  شود  همچنين مشاهده مي 
 ).5-6جدول (كرده است  واحد درصد افت 1.1اند و سهم زير بخش دامداري حدود  افزايش يافته

 

  نظير  هاي ارزش افزوده بخشو ماهيگيري استان خوزستان در تغييرات سهم كشاورزي -5-6 نمودار
  يجار متيقبه  –شور كدر  

كشور در اين بخش را  1389درصد از ارزش افزوده سال  50.2استان خوزستان  بخش نفت و گاز 
نشـان دهنـده    6-6و نمـودار   و از اين نظر در جايگاه يكم در سطح كشور قرار داردكند  ايجاد مي

 .باشد ساله ميثبات نسبي متوسط اين سهم در دوره ده

 

  نظير  ارزش افزوده بخشنفت خام و گاز طبيعي استان خوزستان در تغييرات سهم -6-6 نمودار
  يجار متيقبه  –شور كدر  
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y x = -0.06  + 1.79

y x = -0.12  + 10.20
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صنعت
     ساير معادن

  ساير معادن •

 1.2تنها نزديـك بـه    1389در سال ) بجز نفت و گاز(ارزش افزوده ساير معادن استان خوزستان  
درصد ارزش افزوده نظير در سطح كشور را دارد و در همين حال از جايگـاه قابـل تـوجهي بـين     

افـزوده   به عالوه نـرخ رشـد ارزش  . هاي كشور بين استان 12برخوردار نيست، رتبه ها  ساير استان
تر است و روند رگرسيوني سهم ارزش افـزوده   نرخ نظير در كشور اندكي كم بخش ساير معدن، از

 0.6ساله مورد بررسي به طور متوسـط حـدود   در دوره دهدهد  اين فعاليت در كشور نيز نشان مي
  . 7-6نمودار . درصد از سهم اين بخش در كشور كاسته شده است

  صنعت •

درصد ارزش افزوده اين بخش در كشور را توليـد   12.3حدود 1379ل بخش صنعت استان در سا 
كاهشي بوده است بـه طـوري كـه در    اي  كرده و اين سهم در طول اين دوره به نحو قابل مالحظه

دهنده آن است كـه رونـد    اين تغيير نشان). 7-6نمودار (درصد رسيده است،  9.9به  1389سال 
از رشد اين بخش در استان خوزسـتان  تر  سريعر متوسط به طوها  رشد اين بخش در ساير استان

 .وده استب

در رتبه سـوم، پـس از    1389و  1379استان خوزستان از نظر رتبه ارزش افزوده در هر دو سال   
 . تهران و اصفهان قرار دارد

رشـته صـنعتي مهـم اسـتان، صـنايع شـيميايي و        در هر سهشود كه  مشاهده مي 8-6در نمودار  
هاي نظيـر در سـطح    صنايع فلزي، صنايع غذايي سهم ارزش افزوده استان در فعاليت، پتروشيمي

 .تنها در صنايع ساخت كك، اين روند افزايشي بوده است. كشور كاهش يافته است

 

شور به ك هاي صنعتي و ساير معادن خوزستان در فعاليتاستانتغييرات سهم ارزش افزوده - 7-6 نمودار
  يجار متيق



فضايي استانانداز و طراحي سناريوي توسعه  تبيين چشم  60.6  
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 مواد شيميايي

ساخت كك، .. 

فلزات اساسي

   محصوالت غذايي  

محصوالت فلزي 
فابريكي

درصد ارزش افزوده اين رشـته در   6تأمين كننده  1389صنعت غذايي استان خوزستان در سال  
هرچند اين سهم قابل توجه است، اما با توجه به منـابع آب و  . )8-6نمودار (، باشد سطح ملي مي

توسـعه  چنـد دليـل   . كنـد  انتظار عقاليي سهم بيشتري را طلب مـي و كشاورزي گسترده، خاك، 
موضـوع  ) 2(غلبه كشـت گنـدم،   ) 1(استان خوزستان عبارت هستند از  نيافتن صنعت غذايي در

سـهم بـاالي سـبزيجات و    ) 3(تازه فروشـي محصـوالت كشـاورزي بـه دليـل ارزش نوبرانـه آن،       
) 4(و  ندارنـد چنـداني  باشد كه به فرآوري صنعتي نياز  جات در توليد كشاورزي استان مي صيفي

توسـعه  در برنامـه آمـايش اسـتان    اما در هر صـورت  . )بجز خرما(هاي ميوه  سطح باغپايين بودن 
سـبزيجات  و لبنيات و همچنين فرآوري  جات صنايع آرد و ماكاروني، شيالت، خرما، ميوهفرآوري 

 .خشك با استفاده از انرژي خورشيدي توصيه شده است

  

هاي صنعتي استان اسـت كـه در    ترين رشته پتروشيمي يكي از مهم -صنعت شيميايي  زير بخش 
و  1379هـاي   ارزش افزوده اين بخش صنعتي در سال. سطح كشور نيز جايگاه بسيار مهمي دارد

درصد ارزش افزوده كشور در اين بخش تنزل يافتـه   30به حدود  349.با كاهش شديد از  1389
با وجود اين كاهش شديد، هنوز اسـتان خوزسـتان در طـول ايـن دوره ده سـاله در رتبـه        .است

 . نخست كشور قرار دارد

تــر  كــاهش ســهم اســتان از ارزش افــزوده ايــن فعاليــت در ســطح ملــي بــه دليــل رشــد ســريع 
با توجه به فراهم بودن منابع نفـت و گـاز هـم بـه     . ها است اير استاندر سو توليد گذاري  سرمايه

عنوان سوخت و هم به عنوان خوراك پتروشيمي و مواد اوليه صنايع شيميايي در اسـتان و بهـره   
گـذاري بيشـتر در ايـن     سـرمايه هاي صـنعتي،   ناشي از وجود صنايع مرتبط و امكان ايجاد خوشه

شور به ك هاي صنعتي برگزيده خوزستان در فعاليتاستانارزش افزودهتغييرات سهم -8-6 نمودار
  يجار متيق
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مورد نياز اسـت و بـه همـين دليـل چنانكـه در ايـن گـزارش        در استان خوزستان موجه و زمينه 
واحـدهاي  ايجاد هاي صنعت شيميايي و پتروشيمي و همچنين  خوشهتوسعه خواهد شد مشاهده 

 .استان قرار داردهاي صنعتي  جديد در برنامه شركت شهرك

ي نيز هاي صنعتي استان است كه در سطح مل ترين رشته فلزات اساسي نيز يكي از مهم  زيربخش 
درصـد ارزش   12، حـدود  1389سال در اين زيربخش . باشد از جايگاه بسيار مهمي برخوردار مي

رونـد  . افزوده اين رشته در سطح كشور را ايجاد كرده و در جايگاه سوم در سطح ملـي قـرار دارد  
سهم ارزش افزوده اين زير بخش صنعتي استان خوزسـتان از   دهنده كاهش شديد تغييرات نشان

بـه ايـن ترتيـب    . درصد ارزش افزوده در سطح ملي كـاهش يافتـه اسـت    12درصد به  20 حدود
جايگاه استان خوزستان از رتبه دوم پس از اصفهان، با پيشي گرفتن استان كرمان در اين زمينـه  

 .كاهش يافته استهاي اصفهان و كرمان  به رتبه سوم پس از استان

خـام اسـتان خوزسـتان نيـز در      نفتل از تصفيه حاص هاي ارزش افزوده زيربخش كك و فرآورده 
سهم اين زير بخش استان در ارزش افزوده نظير در كشور در سال . سطح ملي بسيار اهميت دارد

رونـد تحـوالت ايـن    . درصد و در مقام دوم كشور پس از اصفهان قـرار دارد  18به  نزديك 1389
هـاي   بـا سـبقت گـرفتن از اسـتان    ه سالدر دوره دهدهد كه جايگاه اين زير بخش  بخش نشان مي

 .افزايش يافته است 2به رتبه  4تهران و مركزي از رتبه 

با وجود دسترسي استان به منابع اوليه صنعت توليد محصوالت الستيك و پالستيك، سـهم اسـتان    
 .درصد قرار دارد 2.3در ارزش افزوده ملي اين صنعت به طور غير قابل انتظاري پايين و در حد 

صنعت فلزي فابريكي و ماشين آالت برقي استان از كشـور  هاي  سهم ارزش افزوده زيربخشهرچند  
در : باال نيست، اما رشد اين دو در دوره مورد بررسـي، رونـد افزايشـي قابـل تـوجهي داشـته اسـت       

 درصد،  1.5به  0.9و در صنعت توليد ماشين آالت برقي از  4.1به  3.1صنعت فلزي فابريكي از 

 وميتسهيالت عم •

بـه طـور   ) شـامل آب، بـرق و توزيـع گـاز طبيعـي     ( سهم ارزش افزوده بخش تسهيالت عمـومي   
تنها زيربخش برق يك روند افزايشي خفيف . سرجمع در كشور به طور خفيف كاهشي بوده است

  )9-6نمودار . (سهم بخش ساختمان نيز كاهشي بوده است .دهد را نشان مي

، سهم ارزش افزوده ايـن بخـش در   )ق و توزيع گاز طبيعيشامل آب، بر(در بخش تسهيالت عمومي  
سـهم   1389تنزل يافته است و در زير بخش برق، در سال  11.1به  12.3سطح ملي در اين دوره از 

 .ارزش افزوده استان در رتبه نخست و در زيربخش توزيع گاز و آب در رتبه چهار كشور قرار دارد
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عمده فروشي، ...

هتل و رستوران

درصـد در   4.3بـه   9.3سهم ارزش افزوده اسـتان از  در بخش ساختمان شاهد كاهش قابل توجه  
در  1379در همـين حـال اسـتان خوزسـتان در سـال      ). 9-6نمـودار  (ساله هستيم، اين دوره ده

به رتبه پنجم تنـزل پيـدا كـرده و     1389قرار داشته كه در سال  جايگاه دوم كشور پس از تهران
ايـن كـاهش قابـل    . قرار گرفتـه اسـت   تهران، خراسان رضوي، اصفهان و فارس هاي پس از استان

توجه سهم ارزش افزوده استان در بخش ساختمان بيشـتر ناشـي از كـاهش سـهم ارزش افـزوده      
هـاي   هـاي مسـكوني و شـامل سـاختمان     غير از ساختمان(ها  استان در زير بخش ساير ساختمان

 1389سـال  درصـد در   4.7بـه   1379درصـد در سـال    12.7باشد كه از  مي، )دولتي و راهسازي
 .كاهش يافته است

 هاي ساختمان و تسهيالت عمومي خوزستان در فعاليتاستانتغييرات سهم ارزش افزوده -9-6 نمودار
  يجار متيشور به قك

  و هتل و رستوران... خدمات اقتصادي عمده فروشي، خرده فروشي،  •

نظيـر    و هتل و رستوران در فعاليـت ... شي، خرده فروشي، سهم ارزش افزوده خدمات اقتصادي عمده فرو
  . )10-6نمودار (، در سطح كشور به صورت بسيار خفيف افزايش داشته است

ارزش افزوده و هتل و رستوران استان خوزستان در ...عمده فروشي،تغييرات سهم -10-6 نمودار
  يجار متيقبه–شوركدرهاي نظيربخش
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حمل و نقل، ...

مستغالت، كرايه
...
واسطه گري  مالي

  مالي مستغالت گري خدمات اقتصادي حمل و نقل و ارتباطات واسطه •

مـالي و   گـري  خدمات اقتصادي حمل و نقل و ارتباطات، واسطهسهم دهد  نشان مي 11-6نمودار  
 .هاي نظير در كشور كاهنده است مستغالت استان در ارزش افزوده بخش

جايگاه خـود را در رتبـه    1379-89هاي  سال در بخش حمل و نقل و ارتباطات، استان در فاصله 
به  8.6با اين حال سهم ارزش افزوده استان در كشور از اما ، حفظ كردهدوم پس از استان تهران 

اي و  ، جـاده حمل و نقل زمينـي   در هردو زير بخش). 11-6نمودار (كاهش پيدا كرده است،  6.3
كه ناشي از كاهش قابـل   ن دوره هستيمطول اي دراستان شاهد كاهش سهم ارزش افزوده  ،ريلي

اي از  و زير بخش حمـل و نقـل جـاده    7.5به  10.7آهن از  توجه سهم ارزش افزوده زير بخش راه
هاي حمل و نقل آبي و هوايي شاهد رشـد سـهم حـدود دو     اما در زير بخش. باشد مي 6.1به  8.3

 .واحد درصد هستيم
  

خدمات حمل و نقل و خدمات مالي خوزستان در فعاليت استانتغييرات سهم ارزش افزوده -11-6 نمودار
  يجار متيشور به قاقتصادي ك -

مالي هرچند استان خوزستان سهم قابل توجهي در سطح كشور نـدارد امـا    گري در بخش واسطه 
نيز  1389ال در س 1.7به  1379در سال  3.1در همين حال كاهش سهم ارزش افزوده استان از 

به اين ترتيب استان خوزستان در رتبـه ششـم كشـور در سـال     ). 11-6نمودار (روي داده است، 
 .قرار گرفته است فارس هاي تهران، اصفهان، مازندران، خراسان رضوي و پس از استان 1389

در طـول ايـن دوره    2.7به  4.1در بخش مستغالت نيز شاهد كاهش سهم ارزش افزوده استان از  
بـه هفـتم    1379در اين بخش جايگاه استان از پنجم در سال ). 11-6نمودار (، باشيم ساله ميده

هاي تهران، خراسان رضوي، اصفهان، فارس،  تنزل پيدا كرده است و پس از استان 1389در سال 
 .مازندران و آذربايجان شرقي قرار گرفته است
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  خدمات امور عمومي •
ل اداره امور عمومي و ساير خدمات عمومي در ايـن دوره  سهم ارزش افزوده خدمات عمومي شام 

  . )12-6نمودار (اندكي افزايش پيدا كرده است، ها در سطح كشور  به ارزش افزوده اين فعاليت

در امور عمومي و خدمات شهري سهم ارزش افزوده استان تقريبـاً متناسـب بـا سـهم جمعيتـي       
به نسبت بيشتر است و در مقابل امـور عمـومي   است، اما سهم ارزش افزوده زيربخش امور دفاعي 

 .، از سهم مناسبي برخوردار نيست)خدمات بخش دولتي(

 

  يجار متيبه قخوزستان در فعاليت امور عمومي استانتغييرات سهم ارزش افزوده -12-6 نمودار

  خدمات امور اجتماعي •

سـهم ارزش افـزوده اسـتان تقريبـاً     ) شـت و مـددكاري  شـامل آمـوزش و بهدا  (در امور اجتماعي  
 . متناسب با سهم جمعيتي است

ورزش و مـذهبي   -فرهنگـي  -استان در زير بخش تفريحي در ساير خدمات عمومي ارزش افزوده 
  . سياسي، در مقايسه با جمعيت استان از سهم مناسبي برخوردار نيست –

ت اجتماعي استان شامل بهداشت و مـددكاري  به طور كلي در اين دوره سهم ارزش افزوده خدما 
ـ ). 13-6نمـودار  (افـزايش نامحسوسـي داشـته اسـت،     در سطح كشور و آموزش نيز  توجـه بـه   ا ب

واحد درصـد   0.1و  0.2ب به طور متوسط ياد شده به ترتي هاي براي فعاليت افزايشها اين  نوسان
  .ساله بوده استدر كل دوره ده

  

y x = 0.06  + 5.22

y x = 0.01  + 3.72
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اداره امور عمومي

ساير خدمات عمومي
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نفت خام و گاز طبيعي خوزستان در فعاليت استانتغييرات سهم ارزش افزوده -13-6 نمودار
 يجارمتيشور به قك

 بعضي از روندهاي موردي مهم استان -3- 2- 6-2-1

  در تجارت خارجي كشورهاي استان روند تغييرات سهم بندر) الف

د مـدت تغييـرات زيـادي را پشـت سـر      امام خميني در تجارت خارجي كشور در يك روند بلنـ سهم بندر 
 1390تا  1320هاي  روند بلند مدت تخليه بار در دوره سال 14-6و نمودار  6-6در جدول . گذاشته است

نخست جايگاه بنـدر خرمشـهر در   : توجه ويژه اين بررسي به دو موضوع معطوف است. شده است منعكس
  :شود بر اين اساس مالحظه مي. و بندر عباس استان خوزستان، و دوم مقايسه جايگاه بندر امام خميني

 ابتداي دوره

تـرين بنـدر    ، بندر خرمشـهر مهـم  1350تا  1328هاي  ابتداي اين دوره و به ويژه در دوره سال در 
بنـدر امـام   ها به طـور عمـوم سـهم ايـن بنـدر از       در اين سال. در جنوب كشور بوده استوارداتي 
 .يشتر بوده استو از بندر عباس ب) شاهپور وقت(خميني 

در همين دوره سهم بندر عباس در واردات در مقايسه با بندر خرمشهر و حتي بندر امام خمينـي   
در اين بررسي شامل بندر (سهم واردات بندر خرمشهر از كل بنادر جنوب . بسيار ناچيز بوده است

و  50، 40هـا بـين    ، در بيشتر سال)آبادان، خرمشهر، بندر امام خميني، بندر عباس و بندر بوشهر
 .درصد بوده است 60

 .درصد بوده است 40تا  30در همين دوره سهم بندر امام خميني كمتر و در حدود  

 .درصد بوده است 2سهم بندر عباس در اين دوره بسيار كم و در حول و حوش  

 بـه نظـر مـي رسـد    ( ميزان تخليه بار در بندر عباس رو به افزايش نهـاد   1357تا  1350در دوره  
جهش درآمـد  ناشي از افزايش واردات ظرفيت سازي بنادر به دنبال  ،ترين عامل در اين رابطه مهم

ضـمن آنكـه واردات از    .)ه استنفتي كشور و محدوديت ظرفيت بندر خرمشهر و امام خميني بود

y x = 0.02  + 5.99

y x = 0.01  + 5.60
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بهداشت و
مددكاري 

آموزش
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درصـد   20طريق هر سه بندر ياد شده به سرعت رو به افزايش نهاد، سهم بندر عباس بـه حـدود   
درصد تنزل كرد و سهم بندر امام خمينـي پـس    25يافت و سهم بندر خرمشهر به حدود افزايش 

 .درصد كاهش يافت 40درصد به تدريج تا اواخر اين دوره به حدود  50از افزايش تا حدود 

 دوران جنگ

واردات بندر خرمشهر به صفر رسيد و هيچگاه پـس از   1366تا  1358در دوران جنگ و در دهه  
 . ايي آن تجديد نشدجنگ نيز شكوف

بـه صـفر و    1357ميليون تن در سال  8/5در اين دوران واردات بندر امام خميني نيز از حداكثر  
 .ميليون تن رسيد 6/0به  1366در سال 

 . ميليون تن افزايش يافت 7/10ميليون تن به  3/2در مقابل اين دوره واردات از بندرعباس از  

رسيد و سهم بندر امـام تـا    بنادر جنوب كشور عمالً به صفر در اين دوران سهم بندر خرمشهر در 
 .درصد كاهش يافت 22هاي  آستانه

 .درصد افزايش يافت 63در مقابل سهم بندرعباس به  

 پس از جنگ

پس از جنگ، بالفاصله از ظرفيت موجود بنـدر امـام خمينـي اسـتفاده شـد و واردات ايـن بنـدر         
افزايش يافت اما بـا توجـه بـه رونـد      1388ن تن در سال ميليو 16ميليون تن تا  6/0متدرجاً از 

به تدريج تـا  1381درصد در سال  52سهم بندر امام خميني از تر رشد ظرفيت بندر عباس  سريع
 . تنزل يافته است 1388درصد در سال  35

ميليون تن و سـهم آن نيـز بـه     21تر رشد كرده و به  در اين دوره واردات بندرعباس بسيار سريع 
 .درصد افزايش يافته است 60درصد تا  46يج از تدر

  نتيجه 

حـداكثر  ( 1356نسبت به سال  1388در بندر امام خميني در سال  در يك مقايسه ساده حجم تخليه بار
برابـر افـزايش    7برابر و در مورد بندر عباس بـه   8/2، حدود )دوران اخير نسبت به حداكثر قبل از انقالب

ايـن  . داده اسـت  57بـه   40درصد جاي خود را به نسـبت   21به  42از نسبت يافته است و سهم اين دو 
شود ادامـه ايـن رونـد تهديـدي بـراي اقتصـاد        به خوبي مشهود است و مشاهده مي 14-6روند در نمودار 

  . باشد استان و كشور مي

كشور است نتيجه بحران اقتصادي  1392تا  1387دوره در كاهش مطلق ميزان تخليه بار در هر دو بندر 
  .كه در كاهش واردات ظاهر شده است
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  ،  كشور با توجه ويژه به چند بندرجنوب در بنادرتخليه بارتغييراتروند بلند مدت -6-6 جدول
  درصد - هزار تن 

 خرمشهر 
 بندر
  امام

 خميني
 بوشهر

  بندر
 عباس

  جمع
 جنوب

  جمع 
 كشور

  سهم
 خرمشهر
  از استان

  سهم
 امامر بند

از جنوب

  سهم
بندر عباس
از جنوب

1320 27 168 53 8 256 294 13.8 65.6 3.1 
1321 52 257 86 13 408 424 16.8 63.0 3.2 
1322 25 0 16 11 52 122    
1323 85 0 2 1 88 107    
1324 51 0 1 1 53 81    
1325 40 154 7 4 205 233 20.6 75.1 2.0 
1326 69 167 8 10 254 277 29.2 65.7 3.9 
1328 208 410 33 28 679 741 33.7 60.4 4.1 
1329 190 253 17 11 471 494 42.9 53.7 2.3 
1330 147 117 13 6 283 342 55.7 41.3 2.1 
1331 261 72 13 8 354 386 78.4 20.3 2.3 
1332 248 74 35 28 385 446 77.0 19.2 7.3 
1333 202 173 20 19 414 496 53.9 41.8 4.6 
1334 317 413 24 16 770 856 43.4 53.6 2.1 
1335 374 454 21 10 859 939 45.2 52.9 1.2 
1336 435 493 18 12 958 1,058 46.9 51.5 1.3 
1337 636 522 22 11 1,191 1,300 54.9 43.8 0.9 
1338 757 409 45 18 1,229 1,300 64.9 33.3 1.5 
1339 891 587 99 13 1,590 1,673 60.3 36.9 0.8 
1340 761 541 32 10 1,344 1,408 58.4 40.3 0.7 
1341 832 435 38 19 1,324 1,440 65.7 32.9 1.4 
1342 757 374 56 33 1,220 1,315 66.9 30.7 2.7 
1343 1,098 923 71 35 2,127 2,202 54.3 43.4 1.6 
1344 1,115 723 59 17 1,914 2,070 60.7 37.8 0.9 
1345 1,204 479 58 31 1,772 2,003 71.5 27.0 1.7 
1346 1,171 709 50 25 1,955 2,258 62.3 36.3 1.3 
1349 1,228 814 43 121 2,206 2,500 60.1 36.9 5.5 
1350 1,571 1,863 60 266 3,760 4,112 45.7 49.5 7.1 
1351 1,582 1,865 150 144 3,741 4,144 45.9 49.9 3.8 
1352 2,299 2,067 96 384 5,105 5,516 49.7 40.5 7.5 
1353 2,872 2,955 389 1,300 8,073 8,268 45.0 36.6 16.1 
1354 3,638 3,563 614 1,796 10,543 10,964 44.7 33.8 17.0 
1355 4,694 4,194 844 2,508 13,186 13,642 47.7 31.8 19.0 
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  ، كشور با توجه ويژه به چند بندرجنوب در بنادرارتخليه بتغييراتروند بلند مدت -6-6 جدولادامه 
  درصد - هزار تن 

 خرمشهر 
 بندر
  امام

 خميني
 بوشهر

  بندر
 عباس

  جمع
 جنوب

جمع 
 كشور

  سهم
 خرمشهر
  از استان

  سهم
 امامبندر 

از جنوب

  سهم
بندر عباس
از جنوب

1356 3,866 5,648 864 3,228 14,532 15,046 37.0 38.9 22.2 
1357 3,641 5,833 696 2,983 14,034 14,536 35.2 41.6 21.3 
1358 1,278 4,019 354 2,335 8,287 8,773 22.8 48.5 28.2 
1359 856 4,106 524 3,734 9,295 10,022 17.3 44.2 40.2 
1360  0 3,466 748 6,248 10,462 11,188 0.0 33.1 59.7 
1361 0 2,137 1,250 5,684 9,071 10,051 0.0 23.6 62.7 
1362 0 3,803 2,024 7,575 13,402 14,972 0.0 28.4 56.5 
1363 0 2,284 1,095 6,735 10,114 11,294 0.0 22.6 66.6 
1364 0 0 2,023 9,062 11,085 12,660    
1365   0 1,943 9,558 11,501 12,617    
1366   571 2,156 10,670 13,397 15,523 0.0  4.3 79.6 
1367   1,688 2,167 6,605 10,460 12,447 0.0 16.1 63.1 
1368   5,161 1,729 7,231 14,121 16,277 0.0 36.5 51.2 
1370   7,931 1,796 8,634 18,361 21,261 0.0 43.2 47.0 
1371   7,368 1,774 9,698 18,840 21,748 0.0 39.1 51.5 
1372   7,259 1,412 11,740 20,411 22,651 0.0 35.6 57.5 
1373   6,714 1,190 11,984 19,888 22,946 0.0 33.8 60.3 
1374   7,769 1,139 12,899 21,807 25,157 0.0 35.6 59.2 
1375   8,545 372 10,389 19,306 22,408 0.0 44.3 53.8 
1378   11,223340 10,852 22,415 22,914 0.0 50.1 48.4 
1379   12,298291 10,660 23,249 23,665 0.0 52.9 45.9 
1380   12,048288 10,827 23,163 27,738 0.0 52.0 46.7 
1381   11,141323 9,627 21,091 21,419 0.0 52.8 45.6 
1382   11,806596 11,814 24,216 24,435 0.0 48.8 48.8 
1383 360 11,794512 13,335 26,001 26,381 3.0 45.4 51.3 
1384 306 13,213684 13,691 27,894 28,252 2.3 47.4 49.1 
1385 317 15,588840 15,982 32,727 38,521 2.0 47.6 48.8 
1386 408 15,516889 17,012 33,825 40,532 2.6 45.9 50.3 
1387   16,316 989 18,653 35,958 43,090 0.0 45.4 51.9 
1388   16,1171,370 21,055 38,542 47,747 0.0 41.8 54.6 
1389   15,2641,561 21,830 38,655 48,057 0.0 39.5 56.5 
1390   12,9401,750 21,468 36,158 43,866 0.0 35.8 59.4 
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آبادان خرمشهر بندر امام بوشهر بندر عباس

  ، هزار تن كشور با توجه ويژه به چند بندرجنوبدر بنادرتخليه بارتغييراتروند بلند مدت -14-6 نمودار
  

  ادامه روند

، رونـد  بيني بار ورودي به كشـور  فانه در طرح جامع حمل و نقل كشور، در تعيين سهم بنادر از پيشمتاس
تر ظرفيـت   به عبارت ديگر همان روند افزايش سريع. افزايش بار ورودي به هر بندر مالك قرار گرفته است

كه توجه  بدون آن بندر عباس و نرخ كندتر گسترش در بندر امام خميني به آينده تسري داده شده است،
نمايند كه اين روند به چه دليلي در كشور رخ داده است و بـدون آنكـه صـرفه اقتصـادي كشـور در ايـن       

  . تسهيم بررسي شود

مـنعكس شـده    15-6در نمـودار  بيني بار ورودي به بنادر اصلي كشور و سهم هـر يـك    با اين شرح پيش
آغـاز شـده اسـت و ارقـام منـدرج در ايـن        1384هرچند مطالعات طرح جامع حمل و نقل از سال . است

. شـود  بينـي اسـت امـا دو نكتـه از آن دريافـت مـي       مقادير پيش ،1384هاي بعد از سال  نمودار براي سال
از اطالعات عملكرد واقعـي آن كـه هـم     1390تا ، 1384هاي  بيني ظرفيت سال پيشمقادير نخست آنكه 

آن، كـاهش نـرخ رشـد اقتصـاد كشـور در      علت  رسد  ميبه نظر . باشد اكنون در دسترس است، بيشتر مي
دوم آنكه، به هرحال، گسترش ظرفيت بندر عبـاس بـراي افـق ايـن     . نزديك به يك دهه كشور بوده است

ميليـون   50نزديك بـه  بيني شده  ميليون تن، در مقابل ظرفيت پيش 90، حدود 1409طرح، يعني سال 
بين اين دو بنـدر را بـه زيـان بنـدر امـام خمينـي بيشـتر         ، كه شكافباشد تن براي بندر امام خميني مي

  .نمايد مي
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  تنميليون ،  در بنادر جنوب كشور با توجه ويژه به چند بندرتخليه بارآينده نگري ميزان -15-6 نمودار
  1388تهيه شده در سال  ، 4، گزارش خالصه مديريتي فاز مل و نقل كشورمطالعات طرح جامع ح،)راه و ترابري سابقوزارت(وزارت راه و شهرسازي :ماخذ

  استان خوزستانبندر خرمشهر و آبادان در جايگاه روند تغييرات ) ب
 تغييرات نقش و جايگاه بندر خرمشهر و بندر آبادان •

رمشـهر  و در كنار آن نقـش بنـدر خ   خميني بندر اماممورد تغييرات نقش  در 2-1-2-6) و ت پ(در بند 
. دهـيم موضـوع را ادامـه مـي   در اين بند با تمركز بر بندر خرمشهر و بندر آبادان . مطالبي مطرح شد

مـايش اسـتان از سـازمان بنـادر و     رگيري در گـزارش فصـل سـوم مطالعـات آ    اطالعات ميزان تخليه و بـا 
كـرد بنـادر از   كشتيراني استان خوزستان دريافت شده بود و براي بررسي روند تغييـرات بلنـد مـدت عمل   

و همچنين از آمارهاي رسمي سايت گمـرك كشـور اسـتفاده    ) مركز آمار ايران(هاي آماري كشور سالنامه
شده است كه اطالعات اين سه منبع آماري تا حدودي با يكديگر متفاوت هستند، اما به هر حال مجموعه 

  .هندد ها روند تغييرات را كه مورد نظر اين بند است به خوبي نشان ميآن

  مقدار وزن تخليه و بارگيري 

كل وزن و سهم تخليه و بارگيري بندرهاي خرمشهر و آبـادان در دو  مقـدار   8-6و  7-6در جدول 
 :شود مشاهده ميبر اين اساس . اند با يكديگر مقايسه شده 1385و سال  1355مقطع سال 

كه حـدود   ميليون تن بار در بندر خرمشهر تخليه شده است 7/4حدود  1355در سال  •
هرچنـد   .داده استرا تشكيل مي استان خوزستانمقدار تخليه بار در كل درصد از  48

سـهم بنـدر خرمشـهر از     ميزان بارگيري اين بندر بسيار كم بوده است، با ايـن حـال  
  .بوده استدرصد  47حدود نيز  بنادر استاندر  بارگيري
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 3/4درصـد و از بـارگيري    6/9ي اسـتان  سهم بندر آبادان از تخليه بار در بنـدرها در همين سال  •
  .باشد درصد مي

چنانكه و  است داشته خوزستان در استان يمتازدر اين سال نقش مخرمشهر بندر به اين ترتيب  •
  .     بنادر خرمشهر و آبادان به صفر رسيدهم سبا شروع جنگ تحميلي گفته شد 

ميليـون تـن    3/1جمعـاً حـدود   و بارگيري در بندر خرمشهر به تخليه جمع وزن  1385در سال  •
  . باشدمي 1355عملكرد سال درصد  27حدود بوده كه 

هـزار تـن    964حـدود   بندر آبـادان بار در و بارگيري تخليه جمع وزن  ،1355همچنين در سال  •
 82 ايـن مقـدار بـه    1385 بوده است كه پس از راكد شدن آن در دوران جنگ تحميلي، تا سـال 

  .باشدمي 1355درصد رقم سال  9از كمتر كه است هزارتن رسيده 
  

  -خرمشهر و آبادان استان خوزستان با تمركز بر بندرهاي وزن تخليه و بارگيري بندرهاي -7-6جدول 
  هزار تن 

  1355 1385  
  جمع  بارگيري  تخليه جمع بارگيري تخليه

 1,337 607 730 4,891 197 4,694  بندر خرمشهر
 82 35 48 964 18 946  ادانبندر آب

 26,060 10,410 15,650 10,253 419 9,834  استان خوزستان
  كشور سالنامه آماري:مأخذ

  
   -استان خوزستان  هاياز كل بندربارگيري بندرهاي خرمشهر و آبادان تخليه ووزنسهم  -8-6جدول 

  هزار تن
  1355 1385  

  جمع  بارگيري  تخليه عجم بارگيري تخليه
 5.1 5.8 4.7 47.7 47.0 47.7  بندر خرمشهر

 0.3 0.3 0.3 9.4 4.3 9.6  بندر آبادان
 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0  استان خوزستان

 كشور، محاسبه طرح مطالعات آمايش استان خوزستان سالنامه آماري:مأخذ

  صادرات و واردات

  وزن  •

در نمـودار  . اند شدهارائه  1390تا  1385در دوره صادرات و واردات اين دو بندر  وزنروند  9- 6در جدول 
بين وزن تخليه و بارگيري از سالنامه آماري كشور با آمـار  . نيز همين اطالعات به تصوير در آمده است 16- 6
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آبادان خرمشهر

  :گمرك تفاوت و جود دارد، در همين حال روند تغييرات كه مورد نظر است به اين شرح است

 .ادامه يافته است 1387د نزولي خفيف جمع صادرات و واردات از دو بندر خرمشهر و آبادان تا سال رون •

 .ردات هر دو بندر بهبود يافته استصادرات و واوزن به بعد  1387از سال  •
  

  هزار تن  –درهاي آبادان و خرمشهر نبصادراتووارداتتغييرات وزن-9-6جدول 

 1385 1386 1387 1388 1389 1390 
 37 36 22 21 22 23آبادانواردات بندر 

 60 37 32 28 65 103آبادانصادرات بندر 
 97 73 54 48 87 126جمع

 506 551 459 464 454 443خرمشهرواردات  بندر 
 1576 810 592 539 630 721رمشهرصادرات بندرخ

 2082 1361 1052 1002 1084 1165جمع
خوزستان استان گمركات:ماخذ  

  

  وزن واردات و صادرات  بندرهاي آبادان و خرمشهرجمع تغييرات  -16-6 نمودار
  خوزستان استان گمركات:  ماخذ

  ارزش •

در . انـد  مقايسه شـده  1390تا  1385در دوره دو بنـدر  ارزش واردات و صادرات اين  10-6در جدول 
  :شود نيز همين اطالعات به تصوير در آمده است و مشاهده مي 17-6 نمودار

مشـابهت  ت بـا جمـع وزن صـادرات و واردا    به طور كلي بين روند جمع ارزش صـادرات و واردات  •
 .كامل برقرار است

 1387صادرات و واردات از دو بنـدر خرمشـهر و آبـادان تـا سـال      ارزش روند نزولي خفيف جمع  •
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آبادان خرمشهر

 .ادامه يافته است

 .ردات هر دو بندر بهبود يافته استصادرات و واجمع ارزش به بعد  1387سال  از •
  

  ميليارد ريال  –واردات و صادرات بندرهاي آبادان و خرمشهرتغييرات ارزش -10-6جدول 

 1385 1386 1387 1388 1389 1390 
 859 614 477 412 415 452آبادانواردات  بندر 

 537 199 281 302 469 321آباداندرات بندر صا
 1,396 813 758 714 884 773جمع

 12,117 10,790 9,546 10,919 10,840 13,119خرمشهرواردات  بندر 
 5,956 5,538 3,594 1,335 2,362 2,159رمشهرصادرات بندرخ

 18,073 16,328 13,139 12,254 13,203 15,277جمع
خوزستان ناستا گمركات:ماخذ  

  
  

  ارزش واردات و صادرات بندرهاي آبادان و خرمشهر جمع تغييرات -17-6 نمودار
  خوزستان استان گمركات:  ماخذ

  نوع كاال •

بـه ايـن علـت متوسـط     . هاي مختلف متفـاوت اسـت   نوع كاالي صادراتي و وارداتي اين دو بندر بين سال
 براي انعكاس تصوير، از آمار گمرك جمهوري اسالمي ايران 1385-90شش ساله  دورهصادرات و واردات 

  هـاي  نوع كاالي وارداتي و صادراتي اين دو بندر مورد نظر قـرار گرفتـه اسـت كـه در جـدول     متوسطي از 
  . اند نشان داده شده 12-6و  6-11 

ت گياهي و محصوالت صـنايع  بر اين اساس، عمده صادرات هر دو بندر از سه گروه حيوانات زنده محصوال



فضايي استانانداز و طراحي سناريوي توسعه  تبيين چشم  74.6  
 

درصد و بـراي بنـدر    64سهم اين سه گروه كاال در صادرات بندر خرمشهر نزديك . شود غذايي تشكيل مي
  .درصد است 73آبادان 

درصـد واردات بنـدر آبـادان در     74درصد واردات بندر خرمشهر و  55ضمن آنكه حدود در مورد واردات، 
وسـايل نقليـه    ت وآال اند، بين ساير كاالهـاي وارداتـي، ماشـين    شدهبندي  طبقه" گوناگونكاالهاي "گروه 

بـادان حـدود   درصد و براي بندر آ 32رمشهر حدود اين سهم براي بندر خ. زميني سهم قابل توجهي دارند
  .درصد است 17

  ميليون ريال  - 1385-90 هاي سالبندر خرمشهر در   صادرات و وارداتارزش متوسط  -11-6جدول   

  صادرات  نوع كاال
 

سهم از 
  صادرات

 )درصد(
 واردات

سهم از 
  واردات

 )درصد(
 0.0  0  1.1 40,475  .................حيوانات زنده و  -قسمت اول 
 3.2 360,221 43.9 1,630,883 .................محصوالت نباتي  -قسمت دوم 
 0.0 2,562  0.0 0 .................چربي ها و  -قسمت سوم 

 0.0 5,494 18.6 690,636 ...........محصوالت صنايع غذايي و  -قسمت چهارم 
 0.0  0 12.3 456,410 ..............محصوالت معدني -قسمت پنجم 
 0.7 82,779 2.0 74,054 .........محصوالت صنايع شيميايي و -قسمت ششم 
 5.1 578,760 2.0 75,272 .................مواد پالستيكي و  -قسمت هفتم 
 0.0  0 0.0 49 .................پوست و  -قسمت هشتم 

 0.5 60,550 0.2 7,059 .................چوب و  - قسمت نهم 
 0.2 18,570 0.0 0 .................خمير چوب و  -قسمت دهم 

 0.3 37,993 0.2 8,960 .................مواد نسجي و  -قسمت يازدهم 
 0.0 0 0.1 5,077 .................كفش ، كاله و  -قسمت دوازدهم 
 0.0 0 1.6 60,836 .................مصنوعات از سنگ و  -قسمت سيزدهم 

 0.0 0 0.0 0 .................مرواريد طبيعي و  -قسمت چهاردهم 
  2.2 244,646 4.8 177,055 .................فلزات معمولي و  -قسمت پانزدهم 

 22.2 2,507,876 0.6 23,957 .................ماشين آالت و  -قسمت شانزدهم 
  10.1 1,137,806 0.3 11,710 .................وسايل نقليه زميني و  -قسمت هفدهم 
 0.0 0 0.0 0 .....آالت و دستگاههاي اپتيك و -قسمت هجدهم 
 0.0 0  0.0 0 .................اسلحه و مهمات و  -قسمت نوزدهم 
 55.4 6,260,753  12.2 453,650 ........كاالها و مصنوعات گوناگون  -قسمت بيستم 

 0.0 0 0.0 0 .................اشياي هنري و  -قسمت بيست و يكم 
 0.0 0  0.0 0 ..............نامشخص و اظهار نشده

 100.0 11,298,011 100.0 3,716,082 جمع

خوزستان استان گمركات : ماخذ  
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  ميليون ريال  - 1385-90 هاي در سالآبادانمتوسط ارزش صادرات و واردات  بندر -12-6جدول 

  صادرات  نوع كاال
 

سهم از 
 صادرات

 )درصد(
 واردات

سهم از 
 واردات

 )درصد(
 0.0 0 47.0 154,214  .................حيوانات زنده و  -قسمت اول 
 1.1 6,148 11.6 37,900 .................محصوالت نباتي  -قسمت دوم 
 0.0 0 0.0 23 .................ها و چربي –قسمت سوم 

 0.1 387 14.4 47,257 ...........محصوالت صنايع غذايي و  -قسمت چهارم 
 0.0 0 2.4 7,759 ..............محصوالت معدني -قسمت پنجم 

 0.8 4,563 9.0 29,470 .........محصوالت صنايع شيميايي و -ششم قسمت 
 4.6 25,876 2.4 7,909 .................مواد پالستيكي و  -قسمت هفتم 
 0.0 0 0.0 0 .................پوست و  -قسمت هشتم 

 0.3 1,514 0.2 791 .................چوب و  - قسمت نهم 
 1.2 6,747 0.0 0 .................خمير چوب و  -قسمت دهم 

 0.9 5,013 3.1 10,220 .................مواد نسجي و  -قسمت يازدهم 
 0.0 0 0.5 1,747 .................كفش ، كاله و  -قسمت دوازدهم 
 0.0 0 1.3 4,236 .................مصنوعات از سنگ و  -قسمت سيزدهم 

 0.0 0 0.0 0 .................ي و مرواريد طبيع -قسمت چهاردهم 
 0.0 159 2.4 7,964 .................فلزات معمولي و  -قسمت پانزدهم 

 10.4 58,790 0.5 1,753 .................ماشين آالت و  -قسمت شانزدهم 
 6.6 37,035 0.2 504 .................وسايل نقليه زميني و  -قسمت هفدهم 
 0.0 0 0.0 1 .....هاي اپتيك والت و دستگاهآ -قسمت هجدهم 
 0.0 0 0.0 0 .................اسلحه و مهمات و  -قسمت نوزدهم 
 74.0 416,670 4.9 16,105 ........كاالها و مصنوعات گوناگون  -قسمت بيستم 

 0.0 0 0.0 1 .................اشياي هنري و  -قسمت بيست و يكم 
 0.0 0 0.0 0 ..............هنامشخص و اظهار نشد

 0.0 562,902 100.0 327,855 جمع
خوزستان استان گمركات:  ماخذ  

  تيجهن •
  هـاي   سـال ترين بندر در جنـوب كشـور بـوده و در دوره     مهم 1330-46هاي  بندر خرمشهر در دوره سال

يني و بندر عبـاس در  خمامام ظرفيت بندر . ترين بندر كشور بوده است همراه با بندر امام مهم 55-1347
با شروع جنگ تحميلي تا . به علت افزايش درآمدهاي نفتي و واردات كشور افزايش يافت 1350-57دوره 
ابتدا بندر خرمشهر و با فاصله چند سال بعد، بندر امام خميني نقش خود را به كلي از دسـت   1364سال 

هر دو بندر امام خمينـي و بنـدر    1364ال بعد از س. دادند و بندر عباس در اين دوره به سرعت رشد كرد
عباس سريعاً رشد كردند، هرچند در اين دوره همواره ظرفيت بندر عباس بيش از بندر امام خميني بـوده  
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اما بندرهاي خرمشهر و . است و جايگاه بندر امام خميني به رتبه دوم پس از بندر عباس تنزل كرده است
بندر خرمشهر بين يك سـوم  هاي اخير ظرفيت  در سال. اند ست دادهبندر آبادان به كلي نقش خود را از د

از بررسـي  . درصـد سـال اوج   10تا يك چهارم اوج ظرفيت خود قرار دارد و ظرفيت بندر آبـادان در حـد   
شـود كـه جايگـاه ايـن دو در صـادرات مـواد        گيري مي كاالهاي وارداتي و صادراتي اين دو بندر نيز نتيجه

  .متمركز شده استآالت با كشورهاي همسايه  ود ماشينغذايي و واردات محد

  حمل و نقل هواييآينده ) پ

مطالعات طرح جامع حمل و نقل كشـور تهيـه شـده در سـال      4فاز  -گزارش خالصه مديريتي به نقل از 
هاي كلي و بينيهاي بزرگ كشور بر مبناي پيشحجم ترافيك هوايي فرودگاه[ ،1409با افق سال  1388
بيني تردد مسافري ساعت اوج در مقايسه با ظرفيت فعلي تأسيسات موجود بـرآورد شـده   سه پيشاز مقاي

گـذاري  رسد مشخص شـده و سـرمايه  است و همچنين سالي كه در آن ترافيك ساعت اوج به حداكثر مي
 گزارش مذكور كـه ( 18-6 براي فرودگاه اهواز طبق نمودار .بيني شده استبراي توسعه بر آن اساس پيش
ترافيـك سـاعت   مشخص شده و بـرآن اسـاس    ،تغييرا ت يا افزايش ترافيك )عيناً در ادامه ارائه شده است

  . ]يت براي بعد از اين دوره ضروري استرسد و لذا توسعه ظرفبه حداكثر ظرفيت مي 1395اوج در سال 
بـه   1395بعـد از سـال   نياز توسعه فرودگاه اهـواز  گزارش يادشده در باال،  1-1-5بند همچنين به نقل از 

  : اشدبشرح زير مي
  .توسعه الزم نيست: محوطه هوايي -[
  .احتياج است 1399تا  1389توسعه در بازه : محوطه تخليه و بارگيري -
  . ]متر مربع به ساختمان ترمينال ضرورت دارد 3,000الذكر به ميزان افزايش توسعه در بازه فوق: ترمينال - 

فرودگاه اصلي كشور شامل اهواز، اصـفهان، مشـهد،    6يك داخلي و خارجي طبق همين گزارش حجم تراف
بينـي يـاد   هـا از پـيش  اهم دريافت. بيني شده استهاي متفاوت پيشمهرآباد، امام خميني و شيراز با نرخ

  :باشدشده به شرح زير مي

  طرح مطالعات جامع حمل و نقل كشور  - 1409جايگاه فرودگاه اهواز در افق  •

درصد برآورد  15/3و ترافيك داخلي  43/5المللي كشور سط رشد ساالنه حجم ترافيك بيننرخ متو •
 . شده است

درصـد بـرآورد شـده     3/2و ترافيك داخلـي   36/5نرخ متوسط رشد ساالنه حجم ترافيك فرودگاه اهواز  •
 . است

صـد و جايگـاه   در 6در حد  سهم فرودگاه اهواز از كل حجم ترافيك هوايي كشور در اين دوره تقريباً •
 . آن نيز بين شش فرودگاه ياد شده در رتبه ششم ثابت خواهد ماند
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 اوج ترافيك فرودگاه اهوازآينده نگري  -18-6 نمودار
  1388تهيه شده در سال  ، 4فاز ، گزارش خالصه مديريتي مطالعات طرح جامع حمل و نقل كشور، )راه و ترابري سابقوزارت (وزارت راه و شهرسازي : ماخذ

  آينده تجارت خارجي با كشور عراق) ت

، كشور عراق از هشتمين كشور در فهرست صادرات ايران به نخسـتين  1388تا  1380هاي  در فاصله سال
در اين بند به اختصار تغييرات مبدا واردات و مقصد صـادرات  . مقصد صادرات كشور ايران ارتقا يافته است

  .گذرد از نظر مي 14-6و  13-6هاي  جدولمنعكس شده در طف توجه به كشور عراق كشور با ع
ارزش واردات  1388تـا   1380 هـاي  اصـله سـال  ر گمرك جمهوري اسالمي ايـران، در ف بر اساس آما •

  .ميليارد دالر، افزايش يافته است 55ميليارد دالر به حدود سه برابر، معادل  18كشور از 
 .   دالر افزايش يافته است  ميليارد 22برابر و نزديك  5به  2/4نيز در همين دوره از ارزش صادرات غير نفتي  •

در . يي است كه ايـران از آن كـاال وارد كـرده اسـت    ها كشور 51در رديف  1380كشور عراق در سال  •
تغيير يافته و ارزش واردات كشور ايران از عراق در اين دو سـال   52اين جايگاه به رديف  1388سال 

 .ميليون دالر بوده است 63و  23به ترتيب 

 1380در سـال  . در اين فاصله جايگاه كشورهاي مقصد صـادرات ايـران تغييـر اساسـي كـرده اسـت       •
انـد و   كشور نخست مقصد صـادرات ايـران بـوده    5كشورهاي امارات، آذربايجان، آلمان، ژاپن و ايتاليا 

 . اندرهاي هند، چين و عراق قرار داشتهپس از آن كشو

كشور نخست در مقصد صادرات  5هاي خارجي  ، با احتمال زياد به دليل تحريم1388اما در سال  •
 . اند ايران جاي خود را به ترتيب به عراق، چين، امارات، هند و افغانستان داده
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ميليون  641هزار تن و ارزش  490صادرات كشور ايران به عراق از ، 1380در سال به اين ترتيب  •
 شده است كه،  مي تشكيلدالر 

ميليارد دالر افزايش يافته است، كه در ايـن سـال     5/4و ميليون تن  8به بيش از  1388ال سدر  •
 . درصد، در جايگاه نخست مقصد صادرات كشور ايران قرار گرفته است 20با سهمي برابر 

و مقـدار  به مقدار و ارزش صادرات كشور ايران به عراق بيشتر افزوده شـده اسـت    1391در سال  •
 . ميليارد دالر افزايش يافته است 34/6ميليون تن و ارزش صادرات به  14به آن 

  هـزار تـن و    64بر عكس واردات ايران از كشور عـراق چنـدان قابـل توجـه نيسـت و بـه مقـدار         •
 ).1388ميليون دالر در سال  63هزار تن و  58در مقايسه با (ميليون دالر محدود است  82 

  
  ميليون دالر - 1380 متوسط ارزش واردات و صادرات كشور در سال -13-6جدول 

  واردات  صادرات
 1 آلمان 439 1,807  10 1 امارات متحده عربي 2,604 641 15.2
9.0 2 آذربايجان 786 314 7.4   2 امارات متحده عربي 1,299 1,633
7.1 3 آلمان 81 312 7.4  3 ژاپن 262 1,280
6.1 4 ژاپن  927 239 5.6  4  فرانسه 743 1,109
5.5 5 ايتاليا 218 192  4.5  5 ايتاليا 205 996
5.3 6 هند 1,376 187 4.4  6  جمهوري كره 386 958
5.0 7 چين 1,261 177 4.2  7 فدراسيون روسيه 2,414 914
4.9 8 عراق 490 145 3.4  8 برزيل 4,004 896
4.9 9 اوكراين 440 142  3.4  9  چين 762 887
10 اياالت متحده آمريكا 7 108 2.5 3.7 10 انگلستان 149 666
11 كويت 1,782 106 2.5 3.1 11 هند 1,900 561
12 پاكستان 262 87 2.1 2.5 12  استراليا 3,003 455
13 ازبكستان 105 83 2.0 2.4 13 بلژيك 449 440
14 اسپانيا 383 78 1.8 2.4 14 سوئيس 407 435
15 تركمنستان 258 76 1.8 2.1 15 كانادا 1,957 382
2.1 16 هنگ كنگ 40 73 1.7  16 سوئد 130 377
17 عربستان سعودي 282 68 1.6 1.9 17  هلند 397 346
18 قطر 777 63 1.5 1.8 18 آرژانتين 1,875 319
19 فرانسه 11 59 1.4 1.7 19 اسپانيا 205 308
20 فدراسيون روسيه 76 59 1.4 1.6 20 تركيه 248 291
21 تركيه 208 58 1.4 21  قزاقستان 1,091 270  1.5
     0.1 51 عراق 31  23
100 4,224 16,214 واردات كشور جمع 27,464 18,120 100  صادرات كشورجمع  

گمرك جمهوري اسالمي ايرانسايت:مأخذ
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  ميليون دالر - 1388ادرات كشور در سال متوسط ارزش واردات و ص-14-6جدول 

  واردات  صادرات
1 عراق 8,418 4,560 20.8 29.3 امارات متحده عربي 17,289 16,187 1
2 چين 16,397 3,126 14.3 2  چين 2,544 4,846 8.8
3 امارات متحده عربي 5,267 2,934 13.4 3 آلمان 2,854 4,688 8.5
4 هند 3,339 1,264 5.8 4 جمهوري كره  2,306 3,468 6.3
5 افغانستان 1,119 1,047 4.8 5 سوئيس 3,851 2,137 3.9
6 تركيه 562 593 2.7 6 تركيه 1,371 2,025 3.7
7  جمهوري كره  1,151 543 2.5 7 ايتاليا 248 1,898 3.4
8 بلژيك 506 509 2.3 8 هند 1,961 1,793 3.2
9 ايتاليا 374 436 2.0 9 رانسهف 168 1,688 3.1
10 پاكستان 1,020 435 2.0 10 انگلستان 2,893 1,654 3.0
11 جمهوري عربي سوريه 57 379 1.7 11 ژاپن 334 1,423 2.6
12 آذربايجان 859 374 1.7 12 هلند 1,363 1,092 2.0
13 اندونزي 669 368 1.7 13 فدراسيون روسيه 1,598 1,016 1.8
14 ژاپن 764 360 1.6 14 سنگاپور 1,471 1,015 1.8
15 تركمنستان 1,040 358 1.6 15 اتريش 1,036 736 1.3
16 آلمان 59 349 1.6 16 برزيل 694 614 1.1
17 فدراسيون روسيه 198 333 1.5 17 سوئد 100 600 1.1
18 هلند 842 298 1.4 18 بلژيك 223 569 1.0
19 فيليپين 340 222 1.0 19 تايوان 265 467 0.8
20 هنگ كنگ 41 200 0.9 20 مالزي 399 466 0.8
52 عراق 58 63 0.1    

 100  صادرات كشور جمع 47,501 21,891 100.0
55,28

7 51,921
واردات كشور جمع 

گمرك جمهوري اسالمي ايرانسايت :مأخذ

  روند تغييرات توليد خرماي كشور و استان )ث

  توليد جهاني خرما و جايگاه ايران •

كشورهاي مصر، ايران، عربستان بـه  ) 1390سال ( 2011، در سال FAOالمللي ار سازمان بينآمبر اساس 
ميليون تـن و ميـزان    5/1مصر كشور ميزان توليد . ترتيب مهمترين توليد كنندگان خرماي جهان هستند

دول باشـند، جـ  ميليون تن مـي  1/1حدود در به يكديگر نزديك و در هر دو كشور  توليد ايران و عربستان
6-15  .  
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راندمان توليد كشورهاي ايران، عربستان، عراق، پاكستان و امارات متحده عربي كه همگي پس از مصـر قـرار   
اما عملكرد در هكتـار كشـور مصـر بـه نحـو كـامالً       . باشدتن در هكتار مي 70تا  50دارند در حول و حوش 

د به اين ترتيب كشـور مصـر بـا اختصـاص     باشتن در هكتار مي 350متفاوتي بيش از اين مقدار و در حدود 
  . نمايد درصد محصول بيشتري حاصل مي 35تا  30سطح زير كشت خرماي ايران حدود  درصد 30حدود 

خرما يك محصول صادراتي است و كشورهاي عراق، امارات متحده عربـي، پاكسـتان، تـونس و ايـران بـه      
يـران در ايـن سـال    صـادرات ا . دارنـد  1380ترتيب بيشترين سهم را در كل صادرات جهاني آن در سـال  

  .دهدجهان را تشكيل مي درصد صادرات 19حدود 

 9درصـد بـه حـدود     19باشد كه سهم آن از هزار تن مي 69صادرات خرماي ايران حدود  1388در سال 
  .افت كرده است) هزارتن 776حدود (درصدكل صادرات خرماي جهان 

  . صادر كننده اين محصول به نحو قابل توجهي پايين استقيمت صادرات خرماي ايران بين كشورهاي 

  

  توليد جهاني خرما و جايگاه ايران -15-6جدول 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

  مصر
 42,500 41,652 41,945 36,924 36,828 36,450 هكتار سطح زير كشت

 345.9 329.8 322.6 344.1 360.1 360.4تن در هكتار عملكرد
 1.5 1.4 1.4  1.3 1.3  1.3 ميليون تن توليد

  ايران
 156,000 153,300 156,618 156,618 156,618 255,415 هكتار سطح زير كشت

 68.3 68.7 65.3 65.3 65.3 51.2تن در هكتار عملكرد
 1.07 1.05 1.02 1.02 1.02  1.31 ميليون تن توليد

عربستان
 160,000 156,023 155,118 161,975 157,074 155,734 هكتار سطح زير كشت

 65.6 64.6 63.9 61.2 62.8 63.1تن در هكتار عملكرد
 1.05 1.01 0.99 0.99 0.99  0.98 ميليون تن توليد

 عراق
 124,600 123,230 123,000 101,500 110,000 105,000 هكتار سطح زير كشت

 52.2 50.2 46.2 50.0 43.3 41.0تن در هكتار عملكرد
 0.7 0.6 0.6 0.5 0.5 0.4 ميليون تن توليد

 پاكستان
 95,000 93,088 90,124 90,584 90,700 90,135 هكتار سطح زير كشت

 63.2 59.9 58.1 58.6 62.4 61.9تن در هكتار عملكرد
  0.6 0.6 0.5 0.5 0.6  0.6 ميليون تن توليد

  امارات
 50,000 41,159 197,400 186,000 185,330 185,330 هكتار سطح زير كشت

 50.0 58.1 41.8 40.8 40.9 40.9تن در هكتار عملكرد
 0.3 0.2 0.8 0.8 0.8 0.8 ميليون تن توليد

  المللي خواربار و كشاورزيسازمان بين: مأخذ
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  سطح زير كشت و توليد خرما در ايران •

و روند بلند مدت كل توليـد  عكس شده است، من 19-6و نمودار  16-6كه در جدول  ،FAOآمار  بر اساس
بوده و در همين حال نوساناتي را نيز پشت سر افزايشي ها در بيشتر سالعملكرد در هكتار خرما در ايران 

از نظر آمـاري ايـن   . باشدگذاشته است، از جمله در دهه جنگ تحميلي نوسان مشخصي قابل مشاهده مي
بر اساس اين رونـد سـاالنه   . كنددرصد تبعيت مي 93معادل  R2 الگوي خطي با ضريبروند بلند مدت از 

  . شودهزار تن به توليد خرماي كشور اضافه مي 25به طور متوسط نزديك به 

افت شـديد در   1384بوده است، اما بعد سال افزايشي ها اين محصول نيز در بيشتر سال سطح زير كشت
  .  شودهزار هكتار مشاهده مي 150به سطح  هزار هكتار 250سطح زير كشت اين محصول از سطح 

 
 

y = 24.775x + 164.41
R2 = 0.9315
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  روند بلند مدت سطح زيركشت، توليد و عملكرد در هكتار كشت خرما در ايران  -19-6 نمودار
 المللي خواربار و كشاورزيسازمان بين: ماخذ

  ا و جايگاه استان خوزستانهبين استانسطح زير كشت و توليد توزيع  •

هـاي سيسـتان و   خوزستان از نظر ميزان توليد در جايگاه سوم كشور پس از اسـتان استان  1377در سال 
  .بلوچستان و هرمزگان قرار داشته است

به دليل توسعه بيشتر سطح زير كشت خرما در استان بوشـهر، ايـن اسـتان در سـال      1377- 88در دهه 
هاي توليدكننده عمده خرما بـه  تيب در اين سال استاناز توليد بيشتري برخوردار شده و به اين تر 1388

، سيستان و بلوچستان، هرمزگـان،  )شامل منطقه جيرفت(كرمان : ترتيب بيشترين ميزان توليد عبارتند از
   .17-6جدول . بوشهر، خوزستان و فارس
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   -كتار كشت خرما در ايرانروند بلند مدت سطح زيركشت، توليد و عملكرد در ه -16-6جدول 
 عملكرد در هكتار سطح زير كشت توليد 

1352 2858036 
1353 3108039 
1354 2908036 
1355 3008137 
1356 3008137 
1357 2908136 
1358 3008137 
1359 2508230 
1360 2328228 
1361 38612132 
1362 45910544 
1363 46710644 
1364 39710339 
1365 45611540 
1366 52412343 
1367 55912744 
1368 53912145 
1369 51611943 
1370 63414145 
1371 57813642 
1372 71613952 
1373 77415151 
1374 78015152 
1375 85516651 
1376 87719246 
1377 91821842 
1378 90817751 
1379 87018547 
1380 87518348 
1381 87918448 
1382 88519346 
1383 99023342 
1384 99723942 
1385 1,00024042 
1386 1,30825551 
1387 1,02315765 
1388 1,02315765 
1389 1,02315765 
1390 1,05415369 
1391 1,06615668 

المللي خواربار و كشاورزيسازمان بين: ماخذ  
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  سطح زير كشت و توزيع توليد خرما در ايران-17-6جدول

 سطح زير كشت 
 هكتار

  سهم ازسطح 
درصد زير كشت

  توليد
 هزار تن

 در هكتار عملكرد
  كيلو گرم 

1375 

 209,7405,907 35,50721.4  كرمان1
 159,4774,622 34,50420.8 هرمزگان2
 111,1493,636 30,56918.4 خوزستان3
 108,7885,036 21,60213.0 بوشهر4
 144,5956,945 20,82012.5سيستان و بلوچستان5
 112,3715,553 20,23612.2 فارس 6
 855,4195,149 166,133100.0 كشور 

1377 

 7,038   22.5 كرمان1
 4,475   20.6 گانهرمز2
 3,579   16.7 خوزستان3
 4,646   14.3 بوشهر4
 5,387   12.0 فارس 5
 6,219   11.7سيستان و بلوچستان6
 5,190   100.0 كشور 

1378 

 7,726   22.8 كرمان1
 3,635   17.0 خوزستان2
 4,443   16.3 هرمزگان3
 4,488   15.0 بوشهر4
 5,836   14.4سيستان و بلوچستان5
 5,241   12.5 فارس 6
 5,149 855,419 166,133100.0 كشور 

1380 

 8,333    كرمان1
 8,079    هرمزگان2
 5,854   سيستان و بلوچستان3
 4,514    بوشهر 4
 2,947    خوزستان5
 5,204     كشور 
 4,367 160,784 36,813يستان و بلوچستانس1

1388 

 4,197 140,786 33,547 هرمزگان2
 5,099 169,244 33,192 بوشهر3
 6,131 201,860 32,926منطقه جيرفت4
 5,535 150,698 27,227 خوزستان5
 4,740 127,486 26,896 فارس 6
 5,433 138,141 25,424 كرمان7
 1,100,1805,006 219,782 كشور 
 1,100,1805,006 219,782 كشور 

هاي مختلفخوزستان سالهاي كشور و استان آمارنامه:ماخذ



فضايي استانانداز و طراحي سناريوي توسعه  تبيين چشم  84.6  
 

  خوزستان استان خرما در شهرستاني توليد و توزيع توليد  ،سطح زير كشت •

و  هـا  انت يك دست و منظم ساالنه از توزيع سطح زير كشت و توليد محصول خرما در سـطح اسـت  ااطالع
انجـام شـده    1382و  1372، 1365هاي كشاورزي در مقـاطع سـال   سرشماري. ها وجود نداردشهرستان

اطالعات ساالنه سطح زير كشت و توليد كشور به طوري . نماينداست كه اطالعات يك دستي را ارائه نمي
زيـع اسـتاني و شهرسـتاني    در مورد تو. شد استخراج  FAOالمللي سازمان بينكه در باال گفته شد از آمار 

هاي كشور و آمارنامه استان حاصل شده و سعي شده هاي ياد شده از آمارنامهبر اطالعات سرشماريعالوه
  .  است يك روند منطقي از آن استخراج گردد

 ،دهـد كه هنوز آخرين مرجع آمارهاي كشاورزي اسـتان را تشـكيل مـي    1382سرشماري كشاورزي سال 
 18-6جدول كه در  نمايدهاي استان را ارائه ميو مقدار توليد خرما بر حسب شهرستان برداريتعداد بهره

هاي توليد كننده خرما در استان به ترتيب اهميـت  بر اين اساس مهمترين شهرستان. منعكس شده است
 درصـد و  19و  21، 44شادگان، آبادان و اهواز كـه هريـك بـه ترتيـب سـهمي حـدود       : عبارت هستند از

بنـدر ماهشـهر، بهبهـان و خرمشـهر در     . درصد توليد خرماي استان را در اختيار دارند 83هم حدود  روي
  . بعدي قرار دارند جايگاه

به طور كلي روند بلند مدت سطح زير كشت خرما در استان خوزسـتان نشـانه توسـعه ماليـم و تـدريجي      
هـزار   61ل از انقالب اسالمي نزديك به ميزان توليد قباز آخرين اطالع . باشدسطح زير كشت و توليد مي

هزارتن  111ميزان توليد حدود  ،و  نخستين اطالع از ميزان توليد بعد از خاتمه جنگ 1354تن در سال 
  . بنابراين روند كلي در اين دوره افزايشي بوده است. كندرا تأييد مي 1375براي سال 

 خسارات جنگ و خسارات بعدي در شهرستان خرمشهر •

. شهرسـتان خرمشـهر بـوده اسـت     ها در زمان جنگ تحميلي متوجهين خسارات وارده به نخلستانبيشتر
به علت جنگ اطالعات سطح زير كشت و ميزان توليد شهرستان خرمشهر از بين رفته است اما بـر   ظاهراً

.  . .  "[، هاي سه سال قبـل در مصاحبه شهرستان خرمشهر )وقت( اساس شواهد و نظرات مدير كشاورزي
به دليل از بين رفتن اسناد جهاد كشاورزي در جنگ تحميلي آمار دقيق و متقنـي از نخـيالت خرمشـهر    

پيش از جنگ تحميلي از بزرگترين مراكز توليـد نخـل در   اين شهرستان ، . . . د پيش از جنگ وجود ندار
ه مينو و شلمچه و هاي جزير هزار اصله نخل در دهستان 500كشور بود، در آن زمان حدود يك ميليون و 
هـزار   130تنهـا  ، تعـداد ايـن  پس از جنگ تحميلي از ه است و غرب كارون در اين شهرستان پراكنده بود

 450اكنـون   با احياي نخيالت خرمشهر هم. ديده و تركش خورده بودند آسيب ه كه آن هماصله باقي ماند
  .]"ان وجود داردهكتار نخيالت در اين شهرست 720هزار و  3معادل   هزار اصله نخل
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بر اساس شواهد و نظرات نمايندگان محترم استان در مجلس شوراي اسالمي كاهش ميـزان آب  همچنين 
  .هاي اين شهرستان وارد كرده استتري به نخلستانآسيب بسيار جدياروند و بهمنشير و شوري آب 

در هاي جنوبي استان،  نو ساير شهرستاهاي شهرستان خرمشهر راهكار حل اين مشكل و احياي نخلستان
ها از باال دست توسط لوله براي اجتناب از شـور  انتقال آب براي نخلستان) 1: (گرو چند اقدام جدي است

اكثر و مطلـوب از منـابع آب قابـل    دها براي استفاده حـ اي در نخلستانتوسعه آبياري قطره) 2(شدن آن، 
افـزايش رانـدمان توليـد در هكتـار نيـز      سـبب   ريبر افزايش راندمان آبيـا دسترس كه در عين حال عالوه

آبيـاري  هاي  توسعه شبكهه منظور هاي عامل براي پرداخت وام بحمايت مالي از طريق بانك  )3. (شود مي
برداران به اجراي ايـن  اقدامات ترويجي سازمان جهاد كشاورزي براي آموزش و ترغيب بهره) 4(اي و قطره
هاي استان در وضعيت فعلي با كاهش منـابع آب و شـور   قال آب از سرشاخهترديد هرگونه انتبي .هاشبكه

   .هاي جنوب استان را به مخاطره بيشتر خواهد افكندشدن بيشتر آن نخلستان
 

برداري  و مقدار توليد خرما در استان تعداد بهره-18-6جدول
تن -1382خوزستان در سال

 
تعداد

داريبربهره  
 مقدار
تنتوليد  

 سهم از توليد
 درصد

 21.1 17,444 5,579 آبادان
 0.3 276 864 اميديه

 0.0 4 178 انديمشك
 18.5 15,325 7,280 اهواز
 0.0  12 ايذه

 0.0 1 33 باغملك
 5.3 4,357 902 بندر ماهشهر

 3.6 2,940 3,161 بهبهان
 3.0 2,476 1,354 خرمشهر
 0.0 12 12 دزفول
آزادگاندشت  1,295 1,021 1.2 

 1.8 1,496 3,237 رامهرمز
 43.6 36,009 6,145 شادگان
 0.2 145 2,005 شوش
 0.8 696 3,154 شوشتر

 0.0  66 اللي
 0.0 1 197 مسجد سليمان

 0.5 939437 هنديجان
 100.0 36,41382,641 استان

 1382ارگيري كشاورزي سالبر پايه آم–1389سالنامه آماري استان خوزستان سال:ماخذ
 مركز آمار ايران
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  روند پرورش دام) ج
  .در دو دوره بررسي شده است روند پرورش دام

  1367- 82در مقايسه با كشور در دوره  در استانروند پرورش دام  •

  تغييرات سهم دام استان در كشور در چند مقطع زماني ) 1
هاي كوچـك اسـتان از    دامتعداد دهد  ل نشان مياين جدو. تهيه شده است 19-6براي اين منظور جدول 

درصد در سـال   4/5تر رشد كرده است و درنتيجه سهم تعدادگوسفند و بره از  سريع هاي مشابه كشور دام
ايـن سـهم در مـورد بـز و بزغالـه نيـز       . افزايش يافته اسـت  1382درصد در سال  1/7به تدريج تا  1367

  .افزايش يافته است 1382درصد در سال  6/8 به تدريج تا 1367درصد در سال  7/5افزايشي بوده و از 

درصـد در سـال    5/6سهم تعداد گاو و گوساله استان نيـز رو بـه افـزايش داشـته و از      هاي بزرگ، بين دام
  .افزايش يافته است 1382درصد در سال  2/7تا  1367

، هنوز بسيار بـاال و در  1382 تا 1372در مورد تعداد گاوميش سهم استان عليرغم كاهش در فاصله سال 
  .درصد تعداد گاوميش كل كشور است 44حد 

در همين حال نـرخ رشـد پـاييني در افـزايش      ،بوده است يعليرغم آنكه سهم استان در موارد باال افزايش
هـاي   نـرخ رشـد دام  و  شـود  مشاهده ميدر سطح كشور و استان خوزستان هاي كوچك و بزرگ  تعداد دام

     .)19-6جدول ( ورد تعداد گاوميش از نرخ مشابه كشور باالتر استبجز در م استان
  هزار رأس -در چند مقطع خوزستان و كشوراستانهايداممقايسه تعداد -19-6 جدول

  گوسفند    
  و بره

  بز
  و بزغاله

  گاو
  و گوساله

 و  گاوميش
  بچه گاوميش

  شتر
  و بچه شتر

1367  
 - - 413 1,236 2,176 استان خوزستان

 - - 6,368 21,759 40,665  كشور
ــتان ــهم اســـ    6.5 5.7 5.4ســـ

1372  
 1 50 373 1,570 2,602 استان خوزستان

 218 87 5,128 18,923 37,420  كشور
ــتان ــهم اســـ  0.5 57.5 7.3 8.3 7.0ســـ

1382  
  5 70 433 1,732 2,636 استان خوزستان

 139 159 6,010 20,167 37,137  كشور
ــتان ــهم اســـ  3.6 44.0 7.2 8.6 7.1ســـ

 (*) 11.33  (*) 2.27 0.32 2.27 1.29 1367-82نرخ رشد ساالنه استان 
  (*) 2.96-  (*) 4.10 0.38- 0.51- 0.60- 1367-82نرخ رشد ساالنه كشور 

   .تعداد گاوميش و شتر در تعداد گاو منظور شده است1367در سال:، توضيحمديريت آمارهاي كشاورزي -مركز آمار ايران:مأخذ
  .باشد مي 1372-82نرخ رشد ساالنه مربوط به دوره (*) 
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  1382-91روند پرورش دام در استان خوزستان و توزيع شهرستاني آن در دوره  •

ام در اطالعـات پـرورش د  و توزيـع شهرسـتاني آن   استان خوزسـتان   پرورش دام در اخيرتر براي بررسي روند
مربوط به سرشماري كشاورزي  1382اطالعات سال . اندمقايسه شده 1391و  1382استان در دو مقطع سال 

ايـن اطالعـات در   . انـد را سازمان جهاد كشاورزي استان فراهم كرده 1391باشد و اطالعات سال اين سال مي
  . و به اندازه كافي گويا هستنداند به تفكيك انواع دام و شهرستان ارائه شده 21- 6و  20- 6هاي جدول

و آمـار جهـاد كشـاورزي     1382اگر بپذيريم كه سرشماري عمومي كشاورزي مركز  آمـار ايـران در سـال    
از يك متدولوژي براي جمع آوري آمار استفاده كـرده و  داده هـاي ايـن دو توليـد      1391استان در سال 

ميزان رشد تعـداد دام اسـتان را در ايـن فاصـله      كننده آمار با يكديگر قابل مقايسه هستند، در آن صورت
مهمترين .  ، استخراج شده است 22-6جدول  كه در  ز مقايسه دو جدول ياد شدهساله، حاصل ا 9زماني 
از گزارش فصـل   -3-3-1-1-2براي توضيحات بيشتر به بند (نمايد را به شرح زير كه بازگو ميها دريافت

  :)دوم مطالعات آمايش مراجعه كنيد

 .درصد رشد داشته است 26به اين معنا كه . برابر شده است 26/1تعداد گوسفند استان  •

 . درصد كاسته شده است 13به همين قياس از تعداد بز  •

 .درصد اضافه شده است 26به تعداد گاوهاي استان  •

معنا برابر شده، به اين  08/2تعداد گاوميش استان از رشد قابل توجهي برخوردار شده، تعداد آن  •
 .درصد افزايش يافته است 108كه 

 .درصد افزايش يافته است 70تعداد شتر نيز  •

كه نرخ رشد باالتري را نسـبت   به شرح زير است 1382-91در دوره  هامتوسط نرخ رشد ساالنه تعداد دام
  :دهد نشان مي 1367-82به دوره 

  درصد در سال،  56/2براي گوسفند 

  درصد، 51/1براي تعداد بز منفي 

  درصد، 45/8و  62/2براي گاو و گاوميش به ترتيب 

  درصد،تغيير كل تعداد دام،  08/6براي شتر 

 .درصد در سال است 8/1بر اساس واحد دامي، بيانگر نرخ رشد متوسط 
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  رأس - 1391در سال خوزستان به تفكيك شهرستان هاي استانتوزيع دام-20-6 جدول

 

 )سنگين(واحد دام بزرگ  )سبك(كوچكواحد دام

  بز گوسفند
  گاو  جمع

و 
  گوساله

گاوميش 
و بچه 
گاوميش

شتر و 
بچه 
 شتر

  تك
 سمي

 جمع

درصد  تعداددرصد تعداد

 10,5941.4 0 0 1,298 9,296 0.1 2,692 447 2,245 آبادان

 25,7813.3 8,527 0 2,365 14,889 6.5 314,280 98,526 215,754 انديمشك

132,22017.1 7,791 89,23434,707488  9 436,753  41,897 394,855 اهواز
54,7787.1 7,675 0 15.545,6511,452 745,415 395,334 350,081 ايذه

10,4381.3 263 0 258 9,917 1.7 84,050 13,697 70,353 بندرماهشهر
5.8 45,175 5,118 545 587 38,925 5 228,500  113,345 115,155 بهبهان

1.6 12,582 206 0 386 11,990 0.5 24,073 10,279 13,794 خرمشهر
8.2 63,852 8,120 0 22,560 11.933,172 574,101 191,412 382,689 دزفول

10.1 78,640 2,201 2,901 24,889 48,649 5 263,440  3,617 259,823 دشت آزادگان
7.1 55,406 6,037 401 3,820 45,148  7 313,667 35,247 278,419 رامشير+ رامهرمز
6.8 52,791 98 0 14,002 38,691 1.2 57,154 2,129  55,024 شادگان
9.2 71,410 6,159 0 19,633 45,618 6 261,384  42,008 219,377 شوشتر

5.6 43,116 10,530 0 1,068 31,518 14 661,162 290,369 370,793 مسجد سليمان
 9.1 70,703 4,729 2,254 15,978 47,742 6.8 329,034 23,365 305,669 شوش

 2.8 21,903 5,879 0 30 15,994 4.5 218,696 126,825 91,871 باغملك

 1.4 11,195 880 397 183 9,735 1.7 82,509 29,402 53,107 اميديه

 0.9 7,235 2,210 0 17 5,008 3.2 152,735 75,247 77,488 اللي

 0.9 7,154 660 842 0 5,652 1.4 69,233  16,822 52,411 هنديجان

 546,829143,2337,82877,083774,973100 3,308,9081,509,9684,818,877100 استان
 سازمان جهاد كشاورزي استان خوزستان - 1391اطالعات سال :مأخذ

 

هاي ترويجي و عمليـات آب و   با اجراي همه برنامهطبق برنامه پيشنهادي سازمان جهاد كشاورزي استان، 
 درصـد در سـال   5تـا   4بـين   1404افـق  تـا   1389در فاصله  رشد توليدات داميها،  خاك و ساير برنامه

سوالي كه مطرح شده است آن است كـه آيـا   ). مطالعات آمايش استان 7نك به گزارش فصل (خواهد بود 
خير و آيا اين نرخ  مين نمايد ياأتل از آن است كه باالتر از روند دهسال قبتواند اين نرخ رشد را  استان مي

  .يا خير مناسب است

هـاي آب و خـاك   در پاسخ بايد بيان كرد كه با توجه به روند دهساله گذشته، و با توجه به توسـعه برنامـه  
تأمين چنين نرخ رشدي دور از امكان نيست، ضمن آنكه رشد توليـد بخـش كشـاورزي كشـور در برنامـه      
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كـه بـه    صـرف نظـر از آن  (درصد در سال پيش بيني شده و به تصويب رسيده است  7ابر پنجم توسعه، بر
  به عالوه بـا توجـه بـه اينكـه نـرخ رشـد جمعيـت اسـتان در دوره        ، )اجرايي نشداين برنامه داليل عديده 

درصـد   8/1درصد در سال محاسبه شده است، ادامه نرخ رشد پرورش دام با نـرخ   2/1معادل  90-1385
با فرض ثابـت  (به اين معني است كه سرانه دام در اختيار جمعيت و رشد ارزش افزوده دامپروري در سال 

بنـابراين اگـر   . اي نيـز روي نخواهـد داد  تغيير قابل توجهي نخواهـد كـرد و توسـعه     )ماندن ساير متغيرها
  .خواهان توسعه هستيم اين نرخ رشد بايد از نرخ رشد جمعيت بيشتر باشد

  
  رأس -1382در سال خوزستان به تفكيك شهرستان هاي استاندامتوزيع-21-6 جدول

 گاو و گوساله بز و بزغاله  گوسفند و بره 
گاوميش و بچه 

 گاوميش
 شترو بچه

 30 1,325 10,758 7,260 2,752 آبادان
   609 10,295 215,474 253,564 انديمشك

 304 20,625 78,381 18,356 469,276 اهواز
   447 25,500 326,642 162,373 ايذه

   189 10,675 5,440 75,165 بندر ماهشهر
 84 180 33,553 105,722 71,001 بهبهان

   623 7,271 3,576 10,081 خرمشهر
 100 16,017 21,376 292,515 370,799 دزفول
 785 5,461 25,714 3,217 128,171 زادگانآدشت 

 184 747 29,384 74,571 193,083 رامهرمز
 3 2,886 36,751 11,044 76,900  شادگان
   6,838 39,664 58,513 176,364 شوشتر

   438 21,243 314,443 186,509 مسجد سليمان
 2,416 12,291 42,859 21,465 224,161 شوش

   23 18,003 160,811 58,533 باغ ملك
 362 304 9,070 31,540 48,053 اميديه
   3 6,959 71,852 65,079 اللي

 335 5 5,785 9,117 64,040 هنديجان
 4,603 69,011 433,241 1,731,558 2,635,904 كل استان

  مركز آمار ايران: مأخذ
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  1382 بر پايه سال – 1391تا   1382خوزستان در فاصله هاي استانامدنسبت تغيير تعداد -22-6 جدول

 

وسفند و گ
گاو و بز و بزغاله  بره

 گوساله

گاوميش و 
بچه 

 گاوميش

 شترو بچه
 شتر

كل واحد 
 دامي

 0.74 0.00 0.98 0.86 0.06 0.82 آبادان
 0.73  3.88 1.45 0.46 0.85 انديمشك

 1.03 1.61 1.68 1.14 2.28 0.84 اهواز
 1.56  3.25 1.79 1.21 2.16 ايذه

 1.01  1.37 0.93 2.52 0.94 بندر ماهشهر
 1.26 6.49 3.26 1.16 1.07 1.62 بهبهان

 1.64  0.62 1.65 2.87 1.37 خرمشهر
 0.96 0.00 1.41 1.55 0.65 1.03 دزفول

 2.17 3.70 4.56 1.89 1.12 2.03 دشت ازادگان
 1.29 2.18 5.11 1.54 0.47 1.44 رامهرمز
 1.04 0.00 4.85 1.05 0.19 0.72 شادگان
  1.22  2.87 1.15 0.72 1.24 شوشتر

 1.34  2.44 1.48 0.92 1.99 مسجد سليمان
 1.26 0.93 1.30 1.11 1.09 1.36  شوش

 0.98  1.30 0.89 0.79 1.57 باغ ملك
 1.04 1.10 0.60 1.07 0.93 1.11 اميديه
 1.06  5.67 0.72 1.05 1.19 اللي

 0.97 2.51 0.00 0.98 1.85 0.82 هنديجان
 1.17 1.70 2.08 1.26 0.87 1.26 كل استان

متوسط نرخ رشد ساالنه 
 1.80 6.08 8.45 2.62 1.51- 2.56  استان

  مركز آمار ايران، محاسبه طرح حاضر–1382اطالعات سال،سازمان جهاد كشاورزي استان خوزستان - 1391اطالعات سال :مأخذ
 

  در استانپروري  روند آبزي) چ

هاي پرآب و هاي آزاد، خورهاي متعدد و رودخانهتري با آبكيلوم 300استان خوزستان با داشتن سواحل 
از ايـن  . هاي هر دو فعاليت صيد و توليد و پرورش آبزيان را به نحو مناسبي فراهم كرده استدائمي زمينه

  . شده استرو اين استان از دير باز به يكي از مهمترين مراكز صيد و پرورش آبزيان كشور محسوب مي

در  1389در سـال  ) روريپـ  صيد و آبـزي (درصد ارزش افزوده بخش ماهيگيري  12.3ليد اين استان با تو
  جايگـاه در دوره ايـن  . هاي سيستان و بلوچسـتان و هرمزگـان قـرار دارد    جايگاه سوم كشور پس از استان
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  .با پشت سر نهادن استان مازندران حاصل شده است 89-1379 

هزار تن صيد و آبزيان كشور  839هزار تن از  86حدود  1391 از نظر ميزان توليد نيز بر اساس آمار سال
  .درصد كل توليد صيد و پرورش آبزيان كشور است 10.3به استان خوزستان اختصاص دارد كه معادل 

به طور كلي بخش عمده فعاليت صيد و پرورش آبزيان با نظارت و هدايت اداره كل شيالت اسـتان انجـام   
اداره كـل  . شود ن در استان به دو قلمرو جغرافيايي دريا و خشكي تقسيم ميصيد و پرورش آبزيا .شود مي

شيالت در قلمرو دريا با اعمال مديريت صيد و محدوديت هاي الزم و نظارت بـر صـيد و توسـعه بنـادر و     
در قلمـرو خشـكي امـا    . كنـد  هاي مورد نياز صيادان و شناوران آنان به وظايف خود عمل مـي تأمين نهاده

ين اداره كل بسترسازي براي توسعه و فعاليت پرورش ماهي و ديگر آبزيـان بـه صـورت آمـوزش،     وظيفه ا
هاي پـرورش  هاي نوين، شناخت سايتهدايت احداث زيربناها، مطالعات زيربنايي، توسعه و پيشنهاد روش

  .ها وغيره استآبزيان و نظارت بر ظرفيت

سـازمان شـيالت اسـتان     1393س اطالعات سـال  بررسي روند توسعه شيالت در استان خوزستان بر اسا
  .  پروري همراه با ثبات ميزان صيد دريايي بوده استبيانگر روند نسبتاً سريع رشد آبزي

چنـان كـه   . روند تغييرات صيد در دريا و پرورش آبزيان در خشكي نمايانده شـده اسـت   23-6در جدول 
چنداني نداشته است ليكن پـرورش آبزيـان از    تغيير 1392تا  1382پيداست صيد در دريا در طول دوره 

به عبـارت ديگـر در   . رسيده است 1392هزار تن در سال  47به حدود  1382هزار تن در سال  12حدود 
بدين ترتيب بر طبق اين آمار توليد و پرورش آبزيان از . طول ده سال پرورش آبزيان چهار برابر شده است

  .صيد در دريا بيشتر شده است

درصد رشد  2/11در اين دوره مساحت مزارع و تعداد شاغل به طور متوسط ساالنه پروري،  ه آبزيدر زمين
اما چنانكه گفته شد ميزان صيد دريايي . درصد رشد داشته است 3/14ميزان توليد نيز ساالنه اند و  داشته

  . در عمل رشد نداشته است

دهد،  رعه در آبزي پروري اندكي رشد نشان ميدر حالي كه نسبت توليد به اشتغال و توليد به مساحت مز
درصد در تعداد شـاغالن ايـن بخـش توليـد عمـالً افزايشـي        0.4افزايش ساالنه در بخش صيادي عليرغم 

  .نداشته است

پروري نسبت  در آبزي. اما تفاوت اصلي و بسيار مهم اين دو بخش در نسبت بازدهي توليد به اشتغال است
و بازدهي به هر هكتار نيز به طور متوسـط  تن  5/10ر اين دوره به طور متوسط بازدهي به هر نفر شاغل د

در بخش صيادي اين نسبت برابر بـه طـور   اما . هستندبسيار قابل توجه هر دو باشد كه  تن مي 5/3حدود 
  .باشد تن مي 15/1متوسط برابر 
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ار وسيع محصوالت و توجه بـه  نسبت به اشتغال و نسبت به مساحت، باز روريپ بازدهي بسيار باالي آبزي 
در حاشـيه  زا را  ندارد، توسعه اين فعاليت پربـازده و اشـتغال   گذاري بااليي آنكه اين فعاليت نياز به سرمايه

     . نمايد هاي استان توجيه مي همه رودخانه
 

  1392 تا 1382روند  صيد  و  پرورش آبزيان در استان خوزستان در دوره-23-6 جدول

  
  سال

  صيد و صيادي آبزي پروري

  تعداد
  مزارع

مساحت
  مفيد فعال
 هكتار

  توليد
  تن

  تعداد
  شاغل
  نفر

  توليد 
  تن

  تعداد 
  شاغل
  نفر 

1382 201  4248  12194  1416  43889  37347  
1383 221  4872  14299  1624  29614  34256  
1384 251  5710  17446  1903  40230  40475  
1385 261  5925  21178  1975  33406  37503  
1386 297  6400  25210  2133  45707  37503  
1387 304  6270  20659  2090  52138  37550  
1388 318  6453  20845  2150  48970  37500  
1389 359  7462  26956  2487  53967  38100  
1390 395  8350  31927  2783  44033  39000  
1391 651  10427  40470  3475  45959  39500  
  39000  43615  4085  نامشخص  12256  720 1392

 14.3 11.2 13.6  نرخ رشد ساالنه 
)91-1382( 

11.2 0.1- 0.4 

 1393خوزستاناستان اداره كل شيالت :ماخذ

  

  .تهيه شده است 24-6جدول  1392براي بررسي قلمروهاي اصلي اين فعاليت در سال 

ت از نظـر كـل صـيد و توليـد و     نخسـ . توان از سه نظر طبقه بنـدي كـرد   قلمرو هاي شيالت استان را مي
 24-6چنـان كـه در جـدول    . پرورش آبزيان است كه شهرستان آبادان در رتبه نخسـت قـرار مـي گيـرد    

. ترين شهرسـتان اسـتان اسـت    درصد از كل صيد و پرورش آبزيان مهم 23.8پيداست شهرستان آبادان با 
 15نزديك بـه  (هزار تن  5/13مقدار بعد از شهرستان آبادان، شهرستان خرمشهر با كل صيد و پرورش به 

درصـد كـل صـيد و پـرورش      12.7و  13.7اهواز و هنديجان به ترتيـب بـا   . قرار دارد) درصد توليد استان
  .آبزيان، در جايگاه سوم و چهارم قرار دارند

هزارتن در مقام نخست بين شهرستان هـا قـرار    5/12از نظر پرورش آبزيان، شهرستان اهواز با نزديك به 
در جايگـاه بعـدي   . هزارتن دارند 10شهرستان شوشتر و خرمشهر نيز هر يك توليدي نزديك به . گيرديم

   .هزار تن قرار دارند 3و  3/3و آبادان با حدود  هاي شادگان شهرستان
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هاي اللي، گتونـد و مسـجد سـليمان در شـمال شـرقي، رامشـير و        شود شهرستان به روشني مشاهده مي
هاي دائمي قرار  رقي و سوسنگرد در حاشيه غربي استان كه جملگي در مسير رودخانهرامهرمز در ميانه ش

در ايـن  بهـره نيسـتند   نيز چنـدان بـي   ملك و ايذه كه از جريان آب سطحي و بعضي ديگر مانند باغدارند 
ايـن معنـي كـه ايـن     بـه  . يا حجم توليـد آبزيـان آن چنـدان قابـل توجـه نيسـت       حضور ندارنديا جدول 

هزينه،  شوند از پتانسيل كم محسوب مي مند از توسعه هاي كمتر بهره ها كه در واقع از شهرستان شهرستان
چنانكـه در گـزارش   . انـد   هماندبهره  يا كمها بي بهره  پرورش آبزيان در حاشيه رودخانه و سودآورزا  اشتغال

ي در خشـكي و در  پـرور  فصول بعدي مطالعات مشاهده خواهد شد در طرح آمايش استان، توسـعه آبـزي  
  .  باشد ساز توسعه براي اين مناطق مي هاي مهم زمينه ها يكي از برنامه رودخانه حاشيه

از اين منظر صيادان شهرستان آبادان . از منظر سوم يعني صيد تنها در دريا، تفاوت هايي پديدار مي شود
احلي استان صيد در دريـا انجـام   هاي سهزارتن بسيار باالتر از ديگر صيادان شهرستان 18با صيد بيش از 

-دارد و صيادان شهرسـتان  1392هزارتن در سال 11پس از آن شهرستان هنديجان با بيش از . مي دهند

  )25-6جدول ( .هزار تن قرار دارند 3و  8/3، 5/6د وهاي ماهشهر، خرمشهر و شادگان به ترتيب با حد
  

  1392صيد و پرورش آبزيان در استان خوزستان در سال قلمرو هاي اصلي-24-6 جدول
توليد آبزيان در  تن -صيد آبزيان  شهرستان

 تن-خشكي
جمع صيد و 
  پرورش آبزيان

سهم از كل 
  درصد  -استان

  23.8  21664 2998 18666  آبادان
  13.7  12485 12485 - اهواز
  0.2  210 210- ايذه

  7.2  6540 - 6540  ماهشهر
  0.1  78 78 --  بهبهان

  14.9  13541 9742 3799  خرمشهر
  1.2  1101 1101 -  دزفول

  2.4  2202 2202-  دشت آزادگان
  7  6383 3343 3040  شادگان
  1.6  1487 1487 -  شوش
  11.1  10090 10090 -  شوشتر

  0.9  850 850 -  مسجد سليمان
  12.7  11561 - 11561  هنديجان

  0.7  606 606 -  هويزه
  2.5  2256 2256 -  حميديه
  100  91054 47448 43606  استان

 1393اداره كل شيالت استان خوزستان:ماخذ
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  1382-92روند تغيير متغيرهاي مهم شيالت در استان خوزستان در دوره -25-6 جدول

  نام
  شهرستان

 مقدار صيد
  تن

مقدار برداشت از 
تن - پروري آبزي

مساحت استخر 
 و حوضچه
 – پرورش
  هكتار

  تعداد شاغل
  آبزي پروري

  نفر

  تعداد شاغل
  صيد و صيادي

  نفر

1382 1392 1382 1392 1382 1392  1382 1392  1382  1392  
 19300  16059  638  89  638  89  2998  268  18666  18872   آبادان
      -  -  -  -  -  -      اميديه

      -  -  -  -  -  -      انديمشك
      2907  1049  2907  1049  12485  3177      اهواز
      63  - 1  -  210  -      ايذه

  4900  5602  -  -  -  -  -  -  6540  6583  ماهشهر
      22  -  22  -  78  -      بهبهان

  2200  3361  2704  549  2704  549  9742  1663  3799  3950  خرمشهر
      313  201  313  201  1101  608      دزفول

      625  98  625  98  2202  298      دشت آزادگان
        -    -    -      رامشير
        -    -    -      رامهرمز
  1110  2614  949  -  949  -  3343  -  3040  3072  شادگان
      422  129  422  129  1487  391     شوش
      2864  1911  2864  1911  10090  5789      شوشتر
        -    -    -      گتوند
        -    -    -      اللي

      255  -  303  -  850  -      سليمانمسجد
 11490  9711    -    -    -  11561  11412  هنديجان

      172  -  172  -  606        هويزه
      641  220  641  220  2256  -      حميديه

  39000 37347 12575 4246 12505  47448 12194 43606 43889  جمع
 1393 –اداره كل شيالت استان خوزستان : ماخذ
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  )نقش استان خوزستان در تقسيم كار ملي(  2-1-2- 6از بند  گيري خالصه و نتيجه) د

  :شود كه گيري مي هموضوع اين بند نتيج با توجه به

، اسـتخراج نفـت خـام و گـاز، توليـد      كشاورزي، مـاهيگيري هاي  استان خوزستان در فصل )1
، صنايع شيميايي و پتروشيمي، صنايع فلزات اساسـي، آب و بـرق، حمـل و    هاي نفتي فرآوره

ـ ممتاز يا بسيار باال و داراي نقل و تجارت خارجي داراي سهم و جايگاه   .ت مكـاني اسـت  مزي
را تشـكيل  و وظايف استان در سـطح ملـي   ها در حال حاضر اركان اقتصاد استان  اين بخش

هـا در اسـتان    دهند و به دليل پابرجايي نسبي شرايطي كه موجـب رونـق ايـن فعاليـت     مي
ها به دليل منطق اقتصادي چه از  خوزستان شده است، حفظ اين جايگاه و توسعه ضروري آن

اجتماعي براي استان، و چـه از نظـر منـافع ملـي از وظـايف همـه        –صادي جهت منافع اقت
  .باشد مي "مديريت توسعه استان"هاي اجرايي و به ويژه  دستگاه

مشاهده شد هر چند سـهم اسـتان    هاي اقتصادي همچنين از بررسي روند تغييرات فعاليت )2
طات نسبتاً بـاال و در  ساختمان و حمل و نقل و ارتبا ،آب و برقمين أهاي صنعت، ت بخشدر 

هـا   خشين بهمدر سهم استان در سطح ملي در همين حال ، اما باشد بعضي موارد ممتاز مي
  .كاهش يافته است 1379-89در دوره 

بجـز عمـده و   (نكته قابل تأمل ديگر پايين بودن نسبي سهم و رتبه همه خدمات اقتصادي  )3
مـالي و  هـاي   گري رستوران، واسطه، شامل هتل و )خرده فروشي و حمل و نقل و ارتباطات

 .هاي توليدي استان است بخشو جايگاه مستغالت نسبت به سهم 

در حالي كه در بخش كشاورزي و صنايع اساسي شيميايي، پتروشـيمي و فلـزات   همچنين  )4
اساسي جايگاه استان خوزستان در كشـور ممتـاز يـا بسـيار بـاال اسـت، صـنايع توليـد         

خودروسازي، صنايع فلزي فـابريكي، السـتيك و پالسـتيك،     ، ابزار و قطعات،آالت ماشين
توليد وسايل برقي و صنايع فرآوري محصوالت غذايي در اين استان يا وجود ندارد يا سهم 

بنابراين حمايـت از توسـعه ايـن صـنايع در اسـتان      . آن در مقياس ملي بسيار اندك است
 .خوزستان از نظر منطق اقتصادي موجه و قابل توصيه است

يابنـد، رونـد بـاال     گذاري ملـي احـداث و توسـعه مـي     از آنجا كه صنايع اساسي با سرمايه )5
هـاي يادشـده در اسـتان     گـذاري ملـي در بخـش    دهنده آن است كه روند سـرمايه  نشان

هاي رقيب بوده است كه در اينجـا نقـش    گذاري در استان خوزستان كندتر از روند سرمايه
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راي اصالح ايـن رونـد بـا اسـتدالل منطقـي بـارزتر       در  تالش ب "مديريت توسعه استان"
   . شود مي

گـذاري بخـش خصوصـي ايجـاد و      ، كه به طور معمول با سرمايههاي صنعتي در ساير بخش )6
كه در پايين بودن ارزش افزوده اين صنايع مـنعكس  (گذاري  يابند ضعف سرمايه توسعه مي

تدارك راهكارهـاي  . جو كردجست و  اجتماعي –بايد در عوامل مختلف اقتصادي را ) است
كه در گـزارش   ترين راهكار است گذاري بخش خصوصي مهم فعال كردن سرمايهالزم براي 

 .مورد بررسي قرار گرفته است هاي اقتصادي گسترش بازارتحت عنوان كلي 

نكته بسيار قابل توجه و هشدار دهنده آن است كـه كـاهش سـهم ارزش افـزوده اسـتان       )7
هاي بسيار مهم و پيشـرو   بخشاز هايي رخ داده است كه  در بخشخوزستان در سطح ملي، 
باشـد، ماننـد صـنايع     تمركز مكـاني بـاال مـي   سهم و يا راي اها د هستند كه استان در آن

هـايي كـه    شيميايي و پتروشيمي و فلزي و آب و برق، حمل و نقل زميني و ريلي و يا رشته
گـري مـالي و    واسـطه سـاختمان،  نـد  هاي توسعه استان اسـت مان  ها از ضرورت توسعه آن
  . مستغالت

هاي استان نسبت به فعاليـت  دليل اصلي كاهش يا افزايش سهم ارزش افزوده هريك از فعاليت
بـديهي اسـت هرگـاه    . نظير در كشور، تفاوت نرخ رشد اين دو در طول دهه مورد بررسي است

يت نظير در سـطح كشـور   نرخ رشد ارزش افزوده يك فعاليت در سطح استان از نرخ رشد فعال
يابد و اين دقيقاً همان است كـه  كمتر باشد سهم ارزش افزوده اين فعاليت در كشور كاهش مي

هـاي صـنعت، تسـهيالت عمـومي،     ها در بخـش  ها و از جمله مهمترين آندر تعدادي از بخش
  .گري مالي و مستغالت رخ داده استواسطه

هـاي   به معني عدم استفاده مناسب از مزيتستان ها در سطح ا ادامه نرخ رشد پايين اين بخش
هـا در سـطح    استان خوزستان در اين زمينه شود مزيت نسبي جب مينسبي استان است و مو

  .ملي كاهش يابد
صنعت شيميايي هايي مانند  گذاري و افزايش ارزش افزوده رشته تر توسعه سرمايه به بيان ساده

ستان خوزستان با توجه به دسترسي به منابع نفت و و پتروشيمي، صنايع فلزي، آب و برق در ا
گاز و با توجه به زيربناهاي حمل و نقل، سهولت دسترسي به بازارهاي ملي و فراملي و توسـعه  

كه تنهـا  آن  هاي فعلي حمل و نقل زميني و ريلي با توجه به وجود بندر امام و وجود زيرساخت
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هـا در هـر اسـتان     گذاري در اين زمينه ز سرمايهتر ا نياز به گسترش دارد، به طور طبيعي موجه
  .ديگري است

با انتقال خوراك از استان خوزستان و يا بوشهر بـه   پتروشيميشيميايي و اندازي صنايع  اگر راه
برداري از اين منـابع در اسـتان خوزسـتان بـه      هر استان ديگري موجه و اقتصادي باشد، بهره

گذاري اضافي در خط لوله   است، زيرا حداقل به سرمايه رت طريق اولي از ديدگاه اقتصادي موجه
  .براي نتقال خوراك پتروشيمي نياز ندارند

هاي كرمـان و اصـفهان    تر صنايع فوالد در استان ها موجب رشد سريع عدم توجه به اين مزيت
 12درصـد بـه    19.9سهم استان خوزستان در ارزش افزوده اين بخش در كشور از شده است و 

در همـين دوره جايگـاه نخسـت    . اهش و رتبه آن نيز از دوم به سوم تنزل يافته استدرصد ك
ارزش افزوده صنايع شيميايي و پتروشيمي سهم استان خوزستان حفظ شده است، امـا سـهم   

در . درصـد كـاهش يافتـه اسـت     30درصد به  49.3آن از ارزش افزوده اين بخش در كشور از 
هـاي   تان خوزستان در زمينه دو صنعت مهم ياد شده به رتبهصورت ادامه اين روند، جايگاه اس

  . تر تنزل خواهد يافت ايينپ
به همين قياس رتبه پنجم استان خوزستان در توليد محصوالت كشاورزي با توجـه بـه منـابع    

 وجـه  عظيم آب و خاك و امكان توليد محصوالت نوبرانه و امكان دو بار كشت در سال به هـيچ 
هاي آب در پشتيباني از بخـش كشـاورزي نيـز مزيـد     كند توسعه شبكه مناسب نيست و رشد
كه رشد كند ارزش افزوده دامداري استان موجـب كـاهش سـهم آن در    برعلت است، همچنان

  .كشور و تنزل رتبه آن شده است
از بررسي روند تجارت خارجي كشور ايران با عراق نيز مشاهده شد كشور عراق بـه يـك بـازار    

بـا   1391و  1388هـاي   ر مهمي براي ايران تبديل شده است، به طوري كه در سالفرامرزي بسيا
هر چند بـراي  . دهد ترين كشور مقصد صادرات ايران را تشكيل مي ، مهمدرصد 20سهمي معادل 

كشور ايران تالش بسيار زيادي به عمل آمـده   ،دست يافتن به اين بازار در شرايط تحريم خارجي
تجربه آزاد شدن كشورهاي همسـايه  به عنوان مثال، . هميت بيشتري دارداست، حفظ اين بازار ا

شمالي ايران پس از فروپاشي جماهير شوروي و مشترك بودن سوابق فرهنگـي ايـران بـا ايـن     
هـاي   سفانه به دليل سودجويياما متأ. ر اختيار ايران قرار دادكشورها بازار وسيعي را به سرعت د

اين بازارها به همان سرعت از دسـت ايـران   افي بخش عمومي بخش خصوصي و مديريت ناك آني
، توسـعه  عـراق  در ارتباط با بـازار . و تركيه به عنوان يك رقيب جاي ايران را گرفت خارج شدند

بخـش  بيني شده اسـت كـه در    اي استان خوزستان از سه طريق با كشور عراق پيش جاده  شبكه
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ه در اينجا بايد اشاره كرد كه بخش مهمي از نيـاز  عالوبه . طراحي بيشتر توضيح داده خواهد شد
توسعه صنايع غذايي به دليل نياز داخلـي  . شود اين بازار از محصوالت صنايع غذايي تشكيل مي

صادرات ايـن محصـوالت   . كشور و امكان صادرات قبالً در مطالعات آمايش استان مطرح شده بود
   . صنايع غذايي در استان خوزستان است نيز يك دليل ديگر بر لزوم توسعهبه بازار عراق 

  اي در تقسيم كار منطقه خوزستان استان نقش - 3- 2-1- 6 

  مقايسه ساختار اقتصادي استان خوزستان و كهگيلويه و بويراحمد -3-1- 6-2-1

بـدون احتسـاب ارزش افـزوده     خوزستان و كهگيلويه و بويراحمدهاي  استان اقتصـادي مقايسه ساختار 
نيـز همـين مقايسـه بـا احتسـاب ارزش       27-6در جـدول  . آمده است 26-6از در جدول فعاليت نفت و گ

  . افزوده فعاليت نفت و گاز ارائه شده است

هـا و   ، در زير به صورت مختصـر مهمتـرين شـباهت   1قبل از بيان نقش استان خوزستان در اقتصاد منطقه
   :شود هاي ساختاري اقتصاد اين دو استان مرور مي تفاوت

درصد از توليد ناخالص داخلي اسـتان خوزسـتان از    62حدود  1389در سال شود  مشاهده مي چنانكه 
درصد  81سهم براي استان كهگيلويه و بوير احمد نزديك به اين . شود زير بخش نفت و گاز تأمين مي

 .  27-6 است، جدول

هاي  افزوده هريك از فعاليتتوزيع سهم ارزش  هاي ترين ويژگي به مهم 26-6در ادامه با استفاده از جدول 
بدون احتساب ارزش افزوده فعاليت احمد در اقتصاد همان استان  هاي خوزستان و كهگيلويه و بوير استان

 .  شود اشاره مي 1389در سال  نفت و گاز

باشـد   درصـد مـي   18درصـد و حـدود    11سهم بخش كشاورزي اين دو استان به ترتيب نزديـك بـه    
 .اتكاي بيشتري به بخش كشاورزي دارد كهگيلويه و بوير احمد استان اقتصاد بنابراين

هرچند سهم ساير معادن در توليد ناخالص داخلي هر دو استان بسيار كم است اما به طور نسبي ايـن   
 .باشد برابر استان خوزستان مي 6.5سهم در استان كهگيلويه و بويراحمد 

آيد و سهم ارزش  در سطح كشور به حساب ميكه استان خوزستان يك استان صنعتي پيشرو در حالي 
درصد توليد ناخالص داخلي آن است اين سهم در اسـتان كهگيلويـه و    26حدود صنعت افزوده بخش 

و مهمترين صنايع آن از نظر سهم در توليـد ناخـالص داخلـي     درصد است 7بويراحمد تنها نزديك به 

                                     
تشـكيل   و بـوير احمـد  هـاي خوزسـتان و كهگيلويـه    به عنوان منطقه چهار از استان ههيئت وزيران اين منطق 23/4/1389جلسه  طبق مصوبه - 1

   .شود مي



99.6 طرح آمايش استان خوزستان
   

 .شود ياستان از صنعت كاني غير فلزي و صنعت شيميايي حاصل م

برابـر   3.5در توليد ناخالص داخلـي اسـتان خوزسـتان    ) آب، برق و توزيع گاز(سهم تسهيالت عمومي  
 .سهم نظير در استان كهگيلويه و بويراحمد است

عمده و خرده فروشـي و حمـل و نقـل و ارتباطـات سـهم       در بخش، هاي اقتصادي مهم ديگر از بخش 
 .  استان خوزستان استنسبي استان كهگيلويه و بويراحمد كمتر از 

خـدمات    خدمات امور عمومي و شهري، خدمات آمـوزش و  ، مستغالت، هاي ساختمان در مقابل در بخش 
 .بهداشت و مددكاري اجتماعي سهم استان كهگيلويه و بويراحمد بيشتر از استان خوزستان است

صـنعت  از نظـر  بويراحمـد  بنابراين ساختار اقتصاد استان خوزستان در مقايسه با اسـتان كهگيلويـه و    
در مقابـل   .تر اسـت  است و از نظر تسهيالت عمومي و خدمات اقتصادي نيز پيشرفته تر بسيار پيشرفته

ارزش افـزوده ناشـي از   ساختار اقتصاد استان كهگيلويه و بويراحمد بيشتر متكي به بخش كشاورزي و 
كه به طور عمده از منابع ملـي   باشد ساختمان، خدمات امور عمومي و اجتماعي ميهاي  فعاليت بخش

 .شود تأمين مي

 

هاي خوزستان و  هاي اقتصادي كشور و استانمقايسه سهم ارزش افزوده هريك از فعاليت -26-6 جدول
   –بر پايه قيمت جاري  1389و  1379هاي  كهگيلويه و بوير احمد در اقتصاد همان منطقه در سال

  درصد –رزش افزوده فعاليت نفت و گاز بدون احتساب ا

 
 و بويراحمد كهگيلويه خوزستان كشور

1379 1389 1379 1389 1379 1389 
 18.2 21.7 10.9  11.6  10.1 14.1 كشاورزي

 12.0 11.3 7.7 7.7 6.8 9.9 زراعت و باغداري
 5.5 8.9 3.1 3.8 3.2 4.0 دامداري

  0.7 1.6 0.1 0.1 0.1 0.2 جنگلداري
 0.9 0.1 0.6 0.6 0.3 0.4 ماهيگيري

 0.9 0.1 0.6 0.6 0.3 0.4 ماهيگيري
 1.3 0.3 0.2 0.2 1.0 0.6 معدن

         نفت و گاز
 1.3 0.3 0.2 0.2 1.0 0.6 ساير معادن



فضايي استانانداز و طراحي سناريوي توسعه  تبيين چشم  100.6  
 

 
هاي خوزستان  هاي اقتصادي كشور و استانمقايسه سهم ارزش افزوده هريك از فعاليت - 26-6 جدولادامه 

   –بر پايه قيمت جاري  1389و  1379هاي  و كهگيلويه و بوير احمد در اقتصاد همان منطقه در سال
  درصد –بدون احتساب ارزش افزوده فعاليت نفت و گاز 

 
 و بويراحمد كهگيلويه زستانخو كشور

1379 1389 1379 1389 1379 1389 
 6.9 6.4 26.1 30.5 15.3 17.4 صنعت

 2.0 3.8 2.1 1.9 2.1 2.9 غذايي     
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 توتون و تنباكو     

 0.3 0.4 0.0 0.1 0.4 1.3 منسوجات     
 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 0.2 پوشاك     
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 چرم      
 0.0 0.0 0.1 0.1 0.2 0.2 چوب      
 0.0 0.0 0.1 0.2 0.1 0.2 كاغذ     

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 انتشار     
 0.0 0.0 6.3  3.1 2.0 1.3 فرآورده نفتكك و      
 1.6 0.1 11.5 17.5 2.2 2.5 شيميايي     
 0.3 0.0 0.1 0.1 0.4 0.4 الستيك و پالستيك     
 1.9 1.1 1.3 1.1 1.5 1.5 كاني غير فلزي     
 0.1 0.0 3.4 5.6 1.6 2.0 فلزات اساسي     
 0.3 0.4 0.5 0.4 0.8 0.8 فلزي فابريكي     
 0.1 0.2 0.2  0.1 0.7 1.1 آالت ساير ماشين     
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ماشين آالت دفتري     
 0.0 0.0 0.1 0.1 0.4 0.4 ساير ماشين آالت برقي     
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 راديو و تلويزيون     
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 ابزار پزشكي     
 0.0 0.0 0.1 0.0 1.8 1.5 تورينقليه مو     
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 ساير تجهيزات حمل و نقل      
 0.2 0.1 0.2  0.1 0.4 0.3 مبلمان     
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 بازيافت      

 2.0 1.3  7.0 4.5 3.7 2.6 تأمين آب، برق و گاز طبيعي 
 0.7 0.4 3.3 3.2 1.4 1.6 برق      
 1.0 0.4 3.4 0.7 2.1 0.6 ع گاز طبيعيتوزي     
 0.4 0.5 0.4 0.7 0.2 0.4 آب     



101.6 طرح آمايش استان خوزستان
   

  

هاي خوزستان  هاي اقتصادي كشور و استانمقايسه سهم ارزش افزوده هريك از فعاليت - 26-6 جدولادامه 
   –بر پايه قيمت جاري  1389و  1379هاي  و كهگيلويه و بوير احمد در اقتصاد همان منطقه در سال

  درصد –ن احتساب ارزش افزوده فعاليت نفت و گاز بدو

 
 و بويراحمد كهگيلويه خوزستان كشور

1379 1389 1379 1389 1379 1389 

 12.8 9.5 5.5 7.2 7.3 5.4 ساختمان 

 5.5 4.0 2.3 1.1 3.3 2.1 مسكوني  ساختمان     
 7.3 5.5 3.2 6.1 4.0 3.3 ها ساير ساختمان     

 9.0 15.5 14.9 12.8 16.0 17.4 عمده و خرده فروشي، تعمير 

 9.0 15.5 14.9 12.8 16.0 17.4 عمده و خرده فروشي، تعمير 

 0.7 0.7 0.7 0.6 1.2 1.2 هتل و رستوران
 0.1 0.1 0.1 0.0 0.2 0.2 هتل     
 0.7 0.6 0.6 0.5 0.9 1.0 رستوران     

 4.2 3.6 9.7 10.6 9.0 8.6 حمل و نقل و ارتباطات
 3.8 3.0 9.3 10.1 7.0 7.4  حمل و نقل      

 3.7 2.9  6.5 7.4 6.0 6.2 حمل و نقل زميني            

 0.0 0.0 0.2 0.3 0.2 0.2 آهنراه                

 3.6 2.9 6.0 7.0 5.7 5.9 ايجاده                
 0.1 0.0 0.3 0.1 0.1 0.0 ايحمل و نقل لوله                

 0.0 0.0 0.7 1.3 0.1 0.4 آبي           
 0.0 0.0 0.2 0.2 0.2 0.3 هوايي           
 0.1 0.1 1.9 1.2 0.7 0.7 پشتيباني و انبارداري           

 0.4 0.7 0.4 0.5 2.0 1.1 پست و مخابرات     

 1.3 1.2 1.0 0.9 3.7 2.2 مالي  گريواسطه
 1.1 1.1 0.8 0.8 2.5 1.6 بانك     
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.3 مالي گريساير واسطه     
 0.3 0.1 0.2 0.1 0.4 0.2 بيمه     

 13.3 13.6 7.2 8.2 15.6 14.0 مستغالت

 12.1 11.9 6.4 7.7 13.5 12.1 مستغالت     
 11.5 6.3 6.0 6.4 12.6 11.4 خدمات مسكوني        

 6.8 5.3 4.5 5.4 9.8 9.5 خدمات مسكوني شخصي          
 4.7 0.9 1.5 1.0 2.8 1.9 خدمات مسكوني اجاري          

 0.5 5.6 0.2 1.2 0.6 0.6 خدمات غير مسكوني        
 0.1 0.1 0.2 0.1 0.3 0.1 مستغالتخدمات دالالن        

 1.2 1.7  0.9 0.5 2.1 1.9 كرايه و خدمات كسب و كار     



فضايي استانانداز و طراحي سناريوي توسعه  تبيين چشم  102.6  
 

  
هاي خوزستان  هاي اقتصادي كشور و استانمقايسه سهم ارزش افزوده هريك از فعاليت - 26-6 جدولادامه 

   –قيمت جاري  بر پايه 1389و  1379هاي  و كهگيلويه و بوير احمد در اقتصاد همان منطقه در سال
 درصد –بدون احتساب ارزش افزوده فعاليت نفت و گاز 

 
 و بويراحمد كهگيلويه خوزستان كشور

1379 1389 1379 1389 1379 1389 
  7.4 8.6 5.8 5.5 5.7 6.9 داره امور عمومي و شهريا

 3.6 4.1 2.3 1.8 2.8 3.2 امور عمومي و شهري    
 2.7 3.6 1.0 0.9 1.6 2.2 امور عمومي      
 0.9 0.5 1.3 0.9 1.2 1.0 خدمات شهري      

 3.4 4.2 3.3 3.6 2.8 3.5 امور دفاعي و انتظامي    
 1.8 2.7 2.6 3.0 1.9 2.7 امور دفاعي       
 1.6 1.4 0.7 0.5 0.9 0.8 امور انتظامي      

  0.4 0.3 0.3 0.0 0.2 0.2 تأمين اجتماعي اجباري    
 11.0 10.4 4.2 3.3 4.5 4.3 آموزش

 3.3 4.4 1.3 1.3 1.3 1.4 ابتدائي    
 3.2 4.3 1.3 1.2 1.3 1.4 ابتدائي دولتي      

 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 ابتدائي خصوصي       
 5.5 4.1 1.7 1.2 1.7 1.7 متوسطه   

 5.3 3.9 1.6 1.1 1.6 1.6 متوسطه عمومي دولتي      
  0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 متوسطه عمومي خصوصي      

 1.8 1.3 0.9 0.6 1.3 0.9 عالي    
 0.7 0.7 0.3 0.4 0.8 0.7 عالي دولتي      
 1.1 0.6 0.6 0.1 0.5 0.3 يعالي خصوص      

 0.4 0.6 0.2 0.2 0.2 0.3 بزرگساالن    
 0.3 0.6 0.1 0.1 0.1 0.2 بزرگساالن دولتي      
 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 بزرگساالن خصوصي      

 9.3 5.6 4.4 2.7 4.3 3.3 بهداشت و مددكاري
 7.7 4.4 4.1 2.5 3.9 3.1 بهداشت و درمان    

 4.3 2.1 1.8 1.0 1.9 1.2 بهداشت و درمان دولتي     
 3.3 2.4 2.3 1.5 2.0 1.9 بهداشت و درمان خصوصي      

 0.3 0.2 0.0 0.0 0.0 0.1 دامپزشكي    
 1.4 0.9 0.2 0.2 0.3 0.2 مددكاري    

 1.6 1.5 1.6 0.8 2.3 1.5 ساير خدمات عمومي
 0.9 0.7 0.8 0.4 1.4 0.8 تفريحي، فرهنگي     
 0.3 0.2 0.1 0.1 0.2 0.3 مذهبي، سياسي     
 0.5 0.6  0.6 0.3 0.7 0.5 ساير خدمات     
 100 100 100 100 100 100 جمع
  و محاسبات گزارش حاضر 1379-89هاي استاني مركز آمار ايران،  حساب: مأخذ



103.6 طرح آمايش استان خوزستان
   

  
هاي خوزستان و  هاي اقتصادي كشور و استانك از فعاليتمقايسه سهم ارزش افزوده هري -27-6 جدول

   –بر پايه قيمت جاري  1389و  1379هاي  كهگيلويه و بوير احمد در اقتصاد همان منطقه در سال
  درصد –با احتساب ارزش افزوده فعاليت نفت و گاز 

 
 و بويراحمد كهگيلويه  خوزستان كشور

1379 1389 1379 1389 1379 1389 
 3.6 1.8 4.1 4.7 8.5  11.6 كشاورزي

 2.3 0.9 2.9 3.1 5.7 8.1 زراعت و باغداري     
 1.1 0.7 1.2 1.5 2.7 3.3 دامداري     
  0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.2 جنگلداري     

 0.2 0.0 0.2 0.2 0.2 0.3 ماهيگيري
 0.2 0.0 0.2 0.2 0.2 0.3 ماهيگيري     

 80.8 91.9 62.8 60.0 17.1 18.1 معدن
 80.5 91.9 62.7 59.9 16.2 17.6 نفت و گاز     
 0.3 0.0 0.1 0.1 0.8 0.5 ساير معادن     

 1.3 0.5 9.7 12.2 12.8 14.4 صنعت
 0.4 0.3 0.8 0.8 1.7 2.4 ذاييغ     
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 توتون و تنباكو     
 0.1 0.0 0.0 0.0 0.4 1.1 منسوجات     
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 پوشاك     
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 چرم      
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1  چوب      
 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.2 كاغذ     

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 انتشار     
 0.0 0.0 2.3 1.2 1.7 1.1 فرآورده نفتكك و      
 0.3 0.0 4.3 7.0 1.9 2.1 شيميايي     
 0.1 0.0 0.1 0.0 0.3 0.4 الستيك و پالستيك     
 0.4 0.1 0.5 0.4 1.3 1.2 كاني غير فلزي     
 0.0 0.0 1.3 2.2 1.4 1.6 فلزات اساسي     

 0.1 0.0 0.2 0.1 0.6 0.7 فلزي فابريكي     
 0.0 0.0 0.1 0.0 0.6 0.9 آالت ساير ماشين     
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ماشين آالت دفتري     
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.3 ساير ماشين آالت برقي     
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 راديو و تلويزيون     
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 ابزار پزشكي     
 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 1.3 نقليه موتوري     
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 ساير تجهيزات حمل و نقل     

 0.0 0.0 0.1 0.0 0.3 0.2 مبلمان     



فضايي استانانداز و طراحي سناريوي توسعه  تبيين چشم  104.6  
 

هاي خوزستان و  هاي اقتصادي كشور و استانمقايسه سهم ارزش افزوده هريك از فعاليت -27-6 جدولادامه
   –بر پايه قيمت جاري  1389و  1379هاي  وير احمد در اقتصاد همان منطقه در سالكهگيلويه و ب

  درصد –با احتساب ارزش افزوده فعاليت نفت و گاز 

 
 و بويراحمد كهگيلويه  خوزستان كشور

1379 1389 1379 1389 1379 1389 
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 باز يافت      

 0.4 0.1 2.6 1.8 3.1 2.1 تأمين آب، برق و گاز طبيعي 
 0.1 0.0 1.2 1.3 1.2 1.3 برق      
 0.2 0.0 1.3 0.3 1.7 0.5 توزيع گاز طبيعي     

 0.1 0.0 0.1 0.3 0.2 0.4 آب     

 2.5 0.8 2.1 2.9 6.1 4.5 ساختمان 
 1.1 0.3 0.8 0.5 2.8 1.7 مسكوني  ساختمان     
 1.4 0.4 1.2 2.4 3.4 2.8 ها ساير ساختمان     

 1.7 1.3 5.6 5.1 13.4 14.3 عمده و خرده فروشي، تعمير 
 1.7 1.3 5.6 5.1 13.4 14.3 عمده و خرده فروشي، تعمير 

 0.1 0.1 0.3 0.2 1.0 1.0 هتل و رستوران
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1 هتل     
 0.1 0.0 0.2 0.2 0.8 0.8 رستوران     

 0.8 0.3 3.6 4.2 7.5 7.1 حمل و نقل و ارتباطات
 0.7 0.2 3.5 4.0 5.9 6.1 حمل و نقل      

 0.7 0.2 2.4 3.0 5.0 5.1 حمل و نقل زميني            
 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.2 نراه آه                
 0.7 0.2 2.2 2.8 4.8 4.9 ايجاده                
 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0ايحمل و نقل لوله               

 0.0 0.0 0.3 0.5 0.1 0.3 آبي           
 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1  0.2 هوايي           
 0.0 0.0 0.7 0.5 0.6 0.6 پشتيباني و انبارداري           

 0.1 0.1 0.2 0.2 1.7  0.9 پست و مخابرات     
 0.3 0.1 0.4 0.4 3.1 1.8 مالي  گريواسطه

 0.2 0.1 0.3 0.3 2.1 1.3 بانك     
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.3 مالي  گريساير واسطه     
 0.1 0.0 0.1 0.0 0.3 0.2 بيمه     

 2.6 1.1 2.7 3.3 13.1 11.6 مستغالت
 2.3 1.0 2.4 3.1 11.3 10.0 مستغالت     

 2.2 0.5 2.2 2.6 10.6 9.4 خدمات مسكوني        
 1.3 0.4 1.7 2.1 8.2 7.8 خدمات مسكوني شخصي       
 0.9 0.1 0.6 0.4 2.3 1.6 خدمات مسكوني اجاري       



105.6 طرح آمايش استان خوزستان
   

هاي خوزستان و  ي كشور و استانهاي اقتصادمقايسه سهم ارزش افزوده هريك از فعاليت -27-6 جدولادامه
   –بر پايه قيمت جاري  1389و  1379هاي  كهگيلويه و بوير احمد در اقتصاد همان منطقه در سال

  درصد –با احتساب ارزش افزوده فعاليت نفت و گاز 

 
 و بويراحمد كهگيلويه  خوزستان كشور

1379 1389 1379 1389 1379 1389 
 0.1 0.5 0.1 0.5 0.5 0.5 خدمات غير مسكوني       
 0.0 0.0 0.1 0.0 0.2 0.1خدمات دالالن مستغالت      

 0.2 0.1 0.3 0.2 1.8 1.6كرايه و خدمات كسب و كار   
 1.4 0.7 2.2 2.2 4.8 5.7 اره امور عمومي و شهرياد

 0.7 0.3 0.8 0.7 2.3 2.6 امور عمومي و شهري     
 0.5 0.3 0.4 0.4 1.3 1.8 امور عمومي       
 0.2 0.0 0.5 0.4 1.0 0.8 خدمات شهري       

 0.7 0.3  1.2 1.4 2.3 2.9 امور دفاعي و انتظامي     

 0.4 0.2 1.0 1.2 1.6 2.2 امور دفاعي        

 0.3 0.1 0.3 0.2 0.8 0.7 امور انتظامي       
 0.1 0.0 0.1 0.0 0.2 0.2 تأمين اجتماعي اجباري     

 2.1 0.8 1.6 1.3 3.7 3.6 آموزش
 0.6 0.4 0.5 0.5 1.1 1.2 ابتدائي     

 0.6 0.3 0.5 0.5 1.1 1.2 ابتدائي دولتي       
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ابتدائي خصوصي       

 1.1 0.3 0.6 0.5 1.4 1.4 متوسطه     
 1.0 0.3 0.6 0.5 1.3 1.3 متوسطه عمومي دولتي      
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1صوصيخمتوسطه عمومي      

 0.3 0.1 0.4 0.2 1.1 0.8 عالي     
 0.1 0.1 0.1 0.2 0.6 0.6 عالي دولتي       

 0.2 0.0 0.2 0.1 0.4 0.2 عالي خصوصي       

 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 بزرگساالن     
 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 بزرگساالن دولتي       
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 بزرگساالن خصوصي       

 1.8 0.5 1.6 1.1  3.6 2.8 بهداشت و مددكاري
 1.5 0.4 1.5 1.0 3.3 2.5 بهداشت و درمان     
 0.8 0.2 0.7 0.4 1.6 1.0 شت و درمان دولتيبهدا     

 0.7 0.2 0.8 0.6 1.7 1.5صوصيخبهداشت و درمان    
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 دامپزشكي    
 0.3 0.1 0.1 0.1 0.3 0.2 مددكاري    



فضايي استانانداز و طراحي سناريوي توسعه  تبيين چشم  106.6  
 

  
خوزستان و هاي  هاي اقتصادي كشور و استانمقايسه سهم ارزش افزوده هريك از فعاليت -27-6 جدولادامه

   –بر پايه قيمت جاري  1389و  1379هاي  كهگيلويه و بوير احمد در اقتصاد همان منطقه در سال
  درصد –با احتساب ارزش افزوده فعاليت نفت و گاز 

 و بويراحمد كهگيلويه خوزستان كشور  
1379 1389 1379 1389 1379 1389 

 0.3 0.1 0.6 0.3 1.9 1.3 ساير خدمات عمومي
 0.2 0.1 0.3 0.2 1.2 0.6 تفريحي، فرهنگي     
 0.1 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 مذهبي، سياسي     
 0.1 0.0 0.2 0.1 0.6 0.4 ساير خدمات     
 100 100 100 100 100 100 جمع
  محاسبات گزارش حاضر و 1379-89استاني مركز آمار ايران، هاي  حساب: مأخذ

  نقش استان خوزستان در تقسيم كار منطقه -3-2- 6-2-1

ها استان خوزسـتان  در تعدادي از بخش. نقش استان خوزستان در اقتصاد اين منطقه به شدت غالب است
، نمايـد  درصد ارزش افزوده اين منطقـه را توليـد مـي    90تا  80دي ديگر بين درصد و در تعدا 90بيش از 

   .)28-6جدول (

گري مالي، مستغالت و خدمات عمومي و اجتمـاعي   در بخش كشاورزي، ماهيگيري، ساختمان، واسطه 
 .باشددرصد مي 90تا  80سهم استان استان خوزستان بين 

روشي، هتل و رستوران و حمل و نقل و ارتباطـات  در بخش صنعت، تسهيالت عمومي، عمده و خرده ف 
  .دهد درصد ارزش افزوده اين منطقه را تشكيل مي 90سهم استان استان خوزستان بيش از 

 .قابل مشاهده است 29-6جزئيات بيشتر در جدول  

نـات  توانـد از امكا  با توجه به موارد فوق استان خوزستان در اين منطقه پيشرو است و استان كهگيلويه مي
و هـاي تخصصـي صـنايع، بهداشـت      اين امكانات در حـوزه . مند شود استان خوزستان در صورت نياز بهره

در حـال حاضـر   . قـرار دارد هاي نفتي  به بنادر استان خوزستان و همكاري درمان، آموزش عالي، دسترسي
ل كاال سهمي حدود حمدر . هاي دسترسي قابل توجه نيست تبادل كاال بين دو استان به علت نارسايي راه

درصد از كاالي حمل شده از استان خوزستان به مقصـدهاي بـرون اسـتاني بـه اسـتان كهگيلويـه و        4.0
مراجعه شـود بـه گـزارش فصـل     (درصد  2بويراحمد اختصاص دارد و در مورد مسافر نيز سهمي كمتر از 

استان كهگيلويه و بويراحمد  ، اما توسعه ارتباط استان خوزستان با)سوم مطالعات آمايش استان خوزستان
بـين ايـن دو   بيني شده است كه در اين صورت به تبـادل بيشـتر    در برنامه آمايش استان خوزستان پيش

انجاميد و امكان دسترسي استان كهگيلويه و بويراحمد به خدمات تخصصي برتـر را فـراهم    خواهداستان 
 .خواهد كرد



طرح آمايش استان خوزستان  107.6
   

 

جدول 6- 28 - توزيع ارزش افزوده استان خوزستان در سال 1389 و مقايسه آن با استان كهگيلويه و بويراحمد، منطقه و كشور    

شرح فعاليت ها  ارزش افزوده   ) ميليارد ريال سهم فعاليت ) ه ا بدون احتساب نفت  ) درصد ( سهم از منطقه    ) درصد (   
خوزستان كهگيلويه منطقه كشور  خوزستان  كهگيلويه منطقه كشور  خوزستان  كهگيلويه  جمع   

كشاورزي، شكار و جنگلداري  24,857  3,946  28,803  398,900  10.7  17.9  11.3  10.0  86.3  13.7 100.0 
ماهيگيري  1,390  195  1,585  11,317  0.6  0.9  0.6  0.3  87.7  12.3 100.0 

معدن  382,702  89,723  472,425 800,190      81.0  19.0 100.0 
نفت خام و گاز ط     بيعي  382,239  89,443  471,682 761,728      81.0  19.0 100.0 
ساير معادن      463  279  743  38,462  0.2  1.3  0.3  1.0  62.4  37.6 100.0 

صنعت  59,337  1,497  60,834  599,608  25.5  6.8  23.9  15.0  97.5  2.5 100.0 
تأمين آب، برق و گاز طبيعي  16,035  436  16,470  144,270  6.9  2.0  6.5  3.6  97.4  2.6 100.0 

ساختمان  12,505  2,776  15,281  288,069  5.4  12.6  6.0  7.2  81.8  18.2 100.0 
عمده فروشي، خرده فروشي، تعمير ...  33,877  1,941  35,817  630,047  14.6  8.8  14.1  15.8  94.6  5.4 100.0 

هتل و رستوران  1,640  159  1,799  46,065  0.7  0.7  0.7  1.2  91.1  8.9 100.0 
حمل و نقل، انبارداري و ارتباطات  22,055  916  22,971  352,598  9.5  4.2  9.0  8.8  96.0  4.0 100.0 

واسطه گري هاي مالي  2,375  288  2,662  143,456  1.0  1.3  1.0  3.6  89.2  10.8 100.0 
مستغالت، كرايه و خدمات كسب و كار  16,470  2,871  19,342  614,859  7.1  13.1  7.6  15.4  85.2  14.8 100.0 

اداره امور عمومي، و خدمات شهري  13,308  1,607  14,915  225,614  5.7  7.3  5.9  5.7  89.2  10.8 100.0 
آموزش  9,598  2,376  11,974  175,903  4.1  10.8  4.7  4.4  80.2  19.8 100.0 

بهداشت و مددكاري اجتماعي  9,992  2,021  12,013  169,883  4.3  9.2  4.7  4.3  83.2  16.8 100.0 
سا ير خدمات عمومي، اجتماعي شخصي .. 3,622  357  3,980  91,235  1.6  1.6  1.6  2.3  91.0  9.0 100.0 

محصول ناخالص داخلي ) به قيمت بازار ( 614,725  111,436  72,6161 4,752,122     84.7  15.3 100.0 
محصول ناخالص داخلي ) بدون نفت (  232,486  21,993  254,479 3,990,394 100.0  100.0  100.0  100.0  91.4  8.6 100.0 

مأخذ  : حساب هاي استاني مركز آمار ايران   89  - 1379 و محاسبات گزارش حاضر       



انداز و طراحي سناريوي توسعه فضايي استان ين چشمتبي  108.6  
   

هاي خوزستان و كهگيلويه و بوير احمد و هاي اقتصادي استانمقايسه ارزش افزوده فعاليت -29-6 جدول
  قيمت جاري  - 1389و  1379هاي  خوزستان در سال استانسهم ارزش افزوده 

 

  خوزستان
 )ميليارد ريال(

  و بوير احمد كهگيلويه
 )ميليارد ريال(

استان خوزستان از سهم 
  فعاليت نظير در منطقه

 )درصد(
1379 1389 1379 1389 1379 1389 

 86.3 88.0 3,946 577 24,857 4,236 كشاورزي
 87.1 90.4 2,597 299 17,539 2,822 زراعت و باغداري     
 85.7 85.4 1,192 236 7,120 1,379 دامداري     
 55.7 46.2 157 42 198 36 جنگلداري     

 87.7 98.4 195 3 1,390 211 ماهيگيري
 87.7 98.4 195 3 1,390 211 ماهيگيري     

 81.0 64.5 89,723 30,013 382,702 54,468 معدن
   89,443 30,006 382,239 54,410 نفت و گاز     
 62.4 88.9 279 7 463 58 ساير معادن     

 97.5 98.5 1,497 170 59,337 11,120 صنعت
 91.7 87.3 437 101 4,854 697 غذايي     
   0 0 0 0 وتون و تنباكوت     
 59.7 80.0 67 11 99  43 منسوجات     
 94.3 91.2 5 3 81 26 پوشاك     
 93.2 95.3 1 0 12 7 چرم      
 96.0 97.0 10 1 249 31 چوب      
 96.5 99.3 5 1 147 87 كاغذ     
 94.4 94.0 1 0 25 7 انتشار     
 100.0100.0 0 0 14,303 1,128 فرآورده نفتكك و      
 98.7 99.9 355 4 26,108 6,385 شيميايي     
 83.1 99.4 65 0 317 45 الستيك و پالستيك     
 87.6 92.7 407 30 2,879 386 كاني غير فلزي     
 100.099.7 20 0 7,734 2,024 فلزات اساسي     
 94.9 93.0 65 10 1,215 133 فلزي فابريكي     
 96.4 89.2 13 5  345 40 آالت نساير ماشي     
   0 0  0  0 ماشين آالت دفتري     
 98.0 96.0 5 1 263 20 ساير ماشين آالت برقي     
 100.0  0 0 18  0 راديو و تلويزيون     
 92.8 92.5 3 0 43 5 ابزار پزشكي     
 98.8 95.7 1 0 119 6 نقليه موتوري     



109.6 طرح آمايش استان خوزستان
  

 

  
هاي خوزستان و كهگيلويه و بوير احمد  هاي اقتصادي استانافزوده فعاليتمقايسه ارزش -29-6 جدولادامه 

  قيمت جاري  - 1389و  1379هاي  خوزستان در سال استانو سهم ارزش افزوده 

 

  خوزستان
 )ميليارد ريال(

  و بوير احمد كهگيلويه
 )ميليارد ريال(

استان خوزستان از سهم 
  فعاليت نظير در منطقه

 )درصد(
1379 1389 1379 1389 1379 1389 

 100.096.6 3  0 72 18ساير تجهيزات حمل و نقل     
 92.4 93.6 33 2 401 31 مبلمان     
 100.0100.0 0 0 52 1 باز يافت      

 97.4 97.9 436 34 16,035 1,647 تأمين آب، برق و گاز طبيعي 
 98.1 99.2 147 10  7,489 1,152 برق      
 97.4 95.6 208 11 7,727 243 توزيع گاز طبيعي     
 91.0 94.8 81 14 819 251 آب     

 81.8 91.2 2,776 253 12,505 2,632 ساختمان 
 81.1 79.6 1,194 107 5,125 418 نيمسكو  ساختمان     
 82.3 93.8 1,582 146 7,379 2,214 ها ساير ساختمان     

 94.6 91.9 1,941 411 33,877 4,646 عمده و خرده فروشي، تعمير 
 94.6 91.9 1,941 411 33,877 4,646 عمده و خرده فروشي، تعمير 

 91.1 92.3 159 18 1,640 214 هتل و رستوران
 95.5 88.7 12 2 265 14 تله     
 90.3 92.6 147 16 1,375 200 رستوران     

 96.0 97.5 916 97 22,055 3,852 حمل و نقل و ارتباطات
 96.2 97.9 831 79 21,085 3,672 حمل و نقل      

 94.8 97.2 810 78 14,725 2,693 حمل و نقل زميني            
 100.0100.0 0 0 483 115 راه آهن                
 94.5 97.1 788 77 13,658 2,546 ايجاده                
 96.4 96.8 22 1 584 32ايحمل و نقل لوله                

 100.0100.0 0 0 1,643 479 آبي           
 99.0 99.9 4 0 406 61 هوايي           
 99.6 99.6  17 2 4,311 440پشتيباني و انبارداري           

 91.9 91.2 85 17 970 180 پست و مخابرات     
 89.2 91.6 288 32 2,375 346 مالي  گريواسطه

 89.3 91.4 229 29 1,907 309 بانك     
 98.1 93.2 1 0 50 5 مالي  گريساير واسطه     
 87.8 93.4 58 2 418 32 بيمه     



انداز و طراحي سناريوي توسعه فضايي استان تبيين چشم  110.6
   

  
هاي خوزستان و كهگيلويه و بوير احمد و  هاي اقتصادي استانفعاليتمقايسه ارزش افزوده -29-6 جدولادامه

  قيمت جاري  - 1389و  1379هاي  خوزستان در سال استانسهم ارزش افزوده 

  خوزستان  
 )ميليارد ريال(

  و بوير احمد كهگيلويه
 )ميليارد ريال(

استان خوزستان از سهم 
  فعاليت نظير در منطقه

 )درصد(
  1379 1389 1379 1389 1379 1389 

 85.2 89.2 2,871 360 16,470 2,985 مستغالت
 84.8 89.8 2,611 316 14,535 2,794 مستغالت     

 84.6 93.3 2,483 167 13,597 2,321 خدمات مسكوني        
 87.4 93.2 1,463 141 10,144 1,952خدمات مسكوني شخصي        

 77.2 93.6 1,020 25 3,454 369خدمات مسكوني اجاري         
 82.7 74.6 106 148 505 435 خدمات غير مسكوني        

 95.1 96.6 22 1 433 38 ستغالتمخدمات دالالن      
 88.1 81.2 261 44 1,935 192كرايه و خدمات كسب و كار    

 89.2 89.8 1,607 228 13,308 1,995 اداره امور عمومي و شهري
 86.9 86.2 780 108 5,178 673 امور عمومي و شهري     

 79.5 78.3 577 95 2,244 344 امور عمومي       
 93.5 96.3 203 13 2,934 329 خدمات شهري       

 91.0 92.2 744 111 7,504 1,308 امور دفاعي و انتظامي     
 93.6 93.9 396 73 5,833 1,110 امور دفاعي        
 82.7 83.8 348 38 1,672 198 امور انتظامي       

 88.3 62.7 83 8 625 14 تأمين اجتماعي اجباري     
 80.2 81.1 2,376 276 9,598 1,187 آموزش

 81.0 80.1 707 116 3,019 469 ابتدائي     
 81.0 79.9 694 114 2,960 454 ابتدائي دولتي       
 81.2 88.3 14 2 59 15 ابتدائي خصوصي       

 76.6 80.4 1,193  109 3,901 450 متوسطه     
 76.1 79.9 1,153 105 3,673 415 متوسطه عمومي دولتي       

 85.0 88.1 40 5 228 35متوسطه عمومي خصوصي      
 84.8 86.0 383 33 2,142 206  عالي     

 83.9 89.0 148  19 771 152 عالي دولتي       
 85.4 78.7 235 15 1,370 54 عالي خصوصي       

 85.2 78.5 93 17 537 62 بزرگساالن     
 82.0 74.6 62 16 281 46 بزرگساالن دولتي       
 89.1 92.7 31 1 256 16 بزرگساالن خصوصي       



111.6 طرح آمايش استان خوزستان
  

 

  
هاي خوزستان و كهگيلويه و بوير احمد و  هاي اقتصادي استانمقايسه ارزش افزوده فعاليت -29-6 جدولادامه

  قيمت جاري  - 1389و  1379هاي  تان در سالخوزس استانسهم ارزش افزوده 

  خوزستان  
 )ميليارد ريال(

  و بوير احمد كهگيلويه
 )ميليارد ريال(

استان خوزستان از سهم 
  فعاليت نظير در منطقه

 )درصد(
  1379 1389 1379 1389 1379 1389 

 83.2 86.9 2,021 148 9,992 984 بهداشت و مددكاري
 84.9 88.6 1,660 118 9,338 913 بهداشت و درمان     

 81.6 87.2 937 55 4,158 377 بهداشت و درمان دولتي       
 87.7 89.5 723 63 5,180 536بهداشت و درمان خصوصي      
 63.6 68.4 55 6 95 14 دامپزشكي     
 64.6 70.8 306 23 559 57 مددكاري     

 91.0 88.6 357 39 3,622 307 ساير خدمات عمومي
 90.8 89.3 189 19 1,879 156 تفريحي، فرهنگي      

 81.2 89.5 62 4 268 37 مذهبي، سياسي      
 93.3 87.5 106 16 1,476 114 ساير خدمات      
 84.6 73.6 111,109 32,659 609,764 90,831 جمع
 و محاسبات گزارش حاضر 1379- 89هاي استاني مركز آمار ايران،  حساب: مأخذ

  توسعه استان هاي ها و اولويت تخصص -2-2- 6

  توليد تخصص استان بر اساس ضريب تمركز مكاني -6-2-2-1

استان بـه  هاي  بر اساس اطالعات ارزش افزوده استان و مقايسه آن با موارد نظير در سطح كشور، تخصص
كشور  بخش نفت و گاز استان در مقايسه با. شوند بهترين وجه با محاسبه ضريب تمركز مكاني معرفي مي

 30-6تمركـز مكـاني در جـدول    در ادامه محاسبه ضريب . باشد مي 3.9داراي ضريب تمركز ممتاز حدود 
  .ارائه شده است

ترين آن ها  اما مهم. جزئيات زيادي در اين جدول وجود دارد كه بررسي آن براي خواننده مفيد خواهد بود
هايي كه اسـتان داراي ضـريب تمركـز     ها و زيربخش خصوص براي بخش به 1389بر اساس اطالعات سال 

  :شود باشد به شرح زير ارائه مي مي 1مكاني باالتر از عدد 

سـهم ارزش افـزوده آن در   باشـد كـه    هاي اقتصادي استان مي ترين بخش بخش كشاورزي يكي از مهم 
 1.08درصد است كه از سهم نظير در سطح كشور بيشتر و داراي ضـريب تمركـز مكـاني     10.9استان 

 .باشد مي
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درصد است كه از سهم نظير در سطح كشور بسـيار   0.6سهم ارزش افزوده بخش ماهيگيري در استان  
 .باشد مي 2.12باالتر است و در نتيجه داراي ضريب تمركز مكاني بسيار قوي در حد 

و ضريب تمركـز مكـاني آن   باشد  مي 26.1بخش صنعت در استان خوزستان داراي سهم ارزش افزوده  
 .است 1.71

برخـوردار   1از ضريب تمركز مكاني بـاالتر از   استان خوزستان در مقايسه با كشوردر زيربخش غذايي،  
 .قرار دارد 1.04است، اما شدت اين ضريب بسيار كم و در اندازه 

 .قرار دارد 3.09نفت ضريب تمركز مكاني استان بسيار باال و در اندازه هاي  در زيربخش كك و فرآورده 

درصـد   6.1درصـد و در كشـور    4.3وده زير بخش فلزات اساسي در استان خوزسـتان  سهم ارزش افز 
 .برخوردار است 08.2است و از ضريب تمركز مكاني بسيار قوي 

هاي آب و برق به علت وجود منابع فراوان آب و سدهاي عظيم مخزني و مولد برق در سـطح   زيربخش 
سـهم  ) بـرق، آب و توزيـع گـاز طبيعـي    (ل در بخش تسهيالت عمومي شام. كشور اهميت زيادي دارد

باشـد و   برابر سهم معادل آن در كشـور مـي   2درصد است كه نزديك  7ارزش افزوده استان خوزستان 
 . باشد مي 92.1تمركز مكاني آن نيز بسيار باال و در اندازه درنتيجه ضريب 

درصـد اسـت    4.3و  3.3سهم زيربخش برق و گاز طبيعي در توليد ناخالص داخلي استان به ترتيب  
 .باشد مي 66.1و  38.2كه در هردو مورد داراي ضريب تمركز مكاني باال، به ترتيب برابر با 

درصد است اما در همين حال ضريب تمركـز مكـاني    4.0سهم زيربخش آب باال نيست، تنها معادل   
 .است 51.1آن 

آن در تجارت خارجي المللي  نبخش حمل و نقل استان به دليل وجود بندر امام خميني و كاركرد بي 
و سهم بسيار باالي آن در واردات و صادرات كشور با كاركرد فرا استاني و اثرات آن بـر حمـل و نقـل    

عـالوه سـاحلي بـودن    بـه  . دهد هاي مهم اقتصادي استان را تشكيل مي اي يكي از بخش ريلي و جاده
ن نقـل و انتقـال نفـت و گـاز و     استان زمينه حمل و نقـل دريـايي را فـراهم كـرده اسـت و همچنـي      

سـوي ديگـر   از . هاي نفتي از طريق خط لوله ويژگي خاص براي اسـتان فـراهم كـرده اسـت     فرآورده
و مناسـبي را بـراي اسـتان      شود كه بخش حمل و نقل نتوانسته است تمركز مكاني ويـژه  مشاهده مي
و  7.9ان و كشور به ترتيـب  به اين معني كه سهم ارزش افزوده اين بخش در سطح است. فراهم نمايد

چنداني با يكديگر ندارند و در نتيجه ضريب تمركز مكاني ايـن بخـش    باشد كه تفاوت درصد مي 0.9
 .قرار گرفته است 08.1در سطح تنها 
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اي در سـطح بسـيار    دو زيـربخش حمـل و نقـل آبـي و لولـه      ضريب تمركز مكانيدر اين بخش تنها  
 .اند قرار گرفته 872.و  84.4 زهدر اندا به ترتيبو باال و  متفاوت

 -، خـدمات بهداشـت  مسـتغالت ، گري مالي هاي خدمات واسطه استان خوزستان در هيچيك از بخش 
ايـن  . مددكاري اجتماعي، آموزش و خدمات عمومي داراي ضريب مكاني بـاالتر از عـدد يـك نيسـت    

مپـاي نقـش و   وضعيت معرف بسط نيافتن خدمات اقتصادي و اجتماعي بخش عمومي و خصوصي ه
 . صنعت و كشاورزي استان استيشرو پهاي  جايگاه باالي بخش

در چنـد گـروه قـرار     هـاي بخشـي توسـعه اسـتان     به طور طبيعي اولويـت هاي استان  در رابطه با تخصص
بخـش نفـت و گـاز و     ماننـد (هايي كه به علت برخورداري از منـابع طبيعـي    گروه نخست بخش: گيرد مي

، برخورداري از منابع انرژي مانند صنايع فلزي، يا موقعيت سرزميني ماننـد  )شيميصنايع شيميايي و پترو
هايي كه از منـابع طبيعـي بسـيار مناسـب      دوم بخش. حمل و نقل داراي ضريب تمركز مكاني باال هستند

ها صورت نگرفته است ماننـد بخـش كشـاورزي و     برداري مناسب از آن برخوردار هستند، اما به عللي بهره
نمايند مانند صنايع غـذايي   هاي توليد را تكميل مي هايي كه زنجيره سوم بخش. آبرسانيهاي  ين شبكهتام

در بخش همچنين . خصوص صنايع كليدي استان و صنايع توليد كننده قطعات مورد نياز ساير صنايع و به
و حمـل و نقـل   هاي مالي، خدمات مستغالت  گري خدمات، خدمات اقتصادي پشتيبان توليد مانند واسطه

 .به اين موضوع باز خواهيم گشت .باشند داراي اهميت مي

خوزستان، در  انتو اسدر توليد ناخالص داخلي كشور هاي اقتصاديسهم ارزش افزوده هريك از فعاليت -30-6جدول
  بر اساس قيمت جاري  -خوزستانها براي استان  و ضريب تمركز مكاني هر يك از فعاليت 1389و  1379هاي  سال

  

 )درصد(سهم ارزش افزوده
 )با احتساب نفت و گاز(

  )درصد(سهم ارزش افزوده 
 )بدون احتساب نفت و گاز(

 استان خوزستان كشور استان خوزستان كشور

ضريب 1379138913791389 1389 1379 1389 1379
تمركزمكاني

 1.08 10.9 11.6 10.1 14.1 4.1 4.7 8.5 11.6 كشاورزي
 1.13 7.7 7.7 6.8 9.9 2.9 3.1 5.7 8.1 زراعت و باغداري     
 0.98 3.1 3.8 3.2 4.0 1.2 1.5 2.7 3.3 دامداري     
 0.76 0.1 0.1 0.1 0.2 0.0 0.0 0.1 0.2 جنگلداري     

 2.12 0.6 0.6 0.3 0.4 0.2 0.2 0.2 0.3 ماهيگيري

 2.12 0.6 0.6 0.3 0.4 0.2 0.2 0.2 0.3 ماهيگيري     

 0.21 0.2 0.2 1.0 0.6 62.8 60.0 17.1 18.1 معدن
      62.7 59.9 16.2 17.6 نفت و گاز     
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 انتو اسدر توليد ناخالص داخلي كشور  هاي اقتصاديسهم ارزش افزوده هريك از فعاليت -30-6ادامه جدول 

  -ها براي استان خوزستان ني هر يك از فعاليتو ضريب تمركز مكا 1389و  1379هاي  خوزستان، در سال
  بر اساس قيمت جاري

  

 )درصد(سهم ارزش افزوده
 )با احتساب نفت و گاز(

  )درصد(سهم ارزش افزوده 
 )بدون احتساب نفت و گاز(

 استان خوزستان كشور استان خوزستان كشور

ضريب 1389 1379 1389 1379 1389 1379 1389 1379
تمركزمكاني

 0.21 0.2 0.2 1.0 0.6 0.1 0.1 0.8 0.5 ساير معادن     
 1.71 26.1 30.5 15.3 17.4 9.7 12.2 12.8 14.4 صنعت

 1.04 2.1 1.9 2.1 2.9 0.8 0.8 1.7 2.4 غذايي     
 0.00 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 توتون و تنباكو     

 0.10 0.0 0.1 0.4 1.3 0.0 0.0 0.4  1.1 منسوجات     
 0.45 0.0 0.1 0.1 0.2 0.0 0.0 0.1 0.2 پوشاك     
 0.09 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 چرم      
 0.61 0.1 0.1 0.2 0.2 0.0 0.0 0.2 0.1 چوب      
 0.74 0.1 0.2 0.1 0.2 0.0 0.1 0.1 0.2 كاغذ     
 0.16 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 انتشار     
 3.09 6.3 3.1 2.0 1.3 2.3 1.2 1.7 1.1 فرآورده نفتو كك      
 5.19 11.5 17.5 2.2 2.5 4.3 7.0 1.9 2.1 شيميايي     
 0.40 0.1 0.1 0.4 0.4 0.1 0.0 0.3 0.4 الستيك و پالستيك     
 0.82 1.3 1.1 1.5 1.5 0.5 0.4 1.3 1.2 كاني غير فلزي     

 2.08 3.4 5.6 1.6 2.0 1.3 2.2 1.4 1.6 فلزات اساسي     

 0.70 0.5 0.4 0.8 0.8 0.2 0.1 0.6 0.7 فلزي فابريكي     
 0.20 0.2 0.1 0.7 1.1 0.1 0.0 0.6 0.9 آالت ساير ماشين     
 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ماشين آالت دفتري     

 0.26 0.1 0.1 0.4 0.4 0.0 0.0 0.4 0.3 ساير ماشين آالت برقي     
 0.24 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.1 راديو و تلويزيون     
 0.19 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 ابزار پزشكي     
 0.03 0.1 0.0 1.8 1.5 0.0 0.0 1.5  1.3 نقليه موتوري     
 0.33 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 ساير تجهيزات حمل و نقل      

 0.42 0.2 0.1 0.4 0.3 0.1 0.0 0.3 0.2 مبلمان     

 0.71 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 باز يافت      
 1.92 7.0 4.5 3.7 2.6 2.6 1.8 3.1 2.1 تأمين آب، برق و گاز طبيعي 

 2.38 3.3 3.2 1.4 1.6 1.2 1.3 1.2 1.3 برق      

 1.66 3.4 0.7 2.1 0.6 1.3 0.3 1.7 0.5 توزيع گاز طبيعي     
 1.51 0.4 0.7 0.2 0.4 0.1 0.3 0.2 0.4 آب     
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 0.75 5.5 7.2 7.3 5.4 2.1 2.9 6.1 4.5 ساختمان 



انداز و طراحي سناريوي توسعه فضايي استان تبيين چشم  116.6
   

  
 انتو اسدر توليد ناخالص داخلي كشور هاي اقتصادي سهم ارزش افزوده هريك از فعاليت -30-6ادامه جدول 

  -ها براي استان خوزستان عاليتو ضريب تمركز مكاني هر يك از ف 1389و  1379هاي  خوزستان، در سال
  بر اساس قيمت جاري

  

 )درصد(سهم ارزش افزوده
 )با احتساب نفت و گاز(

  )درصد(سهم ارزش افزوده 
 )بدون احتساب نفت و گاز(

 استان خوزستان كشور استان خوزستان كشور

ضريب 1379138913791389 1389 1379 1389 1379
تمركزمكاني

 0.68 2.3 1.1 3.3 2.1 0.8 0.5 2.8 1.7 مسكوني  ساختمان     
 0.81 3.2 6.1 4.0 3.3 1.2 2.4 3.4  2.8 ها ساير ساختمان     

 0.93 14.9 12.8 16.0 17.4 5.6  5.1 13.4 14.3 عمده و خرده فروشي، تعمير 
 0.93 14.9 12.8 16.0 17.4 5.6 5.1 13.4 14.3عمده و خرده فروشي، تعمير     

 0.62 0.7 0.6 1.2 1.2 0.3 0.2 1.0 1.0 ستورانهتل و ر
 0.49 0.1 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0 0.2 0.1 هتل     
 0.65 0.6 0.5 0.9 1.0 0.2 0.2 0.8 0.8 رستوران     

 1.08 9.7 10.6 9.0 8.6 3.6 4.2 7.5 7.1 حمل و نقل و ارتباطات
 1.32 9.3 10.1 7.0 7.4 3.5 4.0 5.9 6.1 حمل و نقل      

 1.08 6.5 7.4 6.0 6.2 2.4 3.0 5.0 5.1 حمل و نقل زميني            
 1.30 0.2 0.3 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.2 راه آهن                
 1.05 6.0 7.0 5.7 5.9 2.2 2.8 4.8 4.9 ايجاده                

 2.87 0.3 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 ايحمل و نقل لوله                

 4.84 0.7 1.3 0.1 0.4 0.3 0.5 0.1 0.3 آبي           
 1.03 0.2 0.2 0.2 0.3 0.1 0.1 0.1 0.2 هوايي           
 2.70 1.9 1.2 0.7 0.7 0.7 0.5 0.6 0.6 پشتيباني و انبارداري           

 0.22 0.4 0.5 2.0 1.1 0.2 0.2 1.7 0.9 پست و مخابرات     
 0.29 1.0 0.9 3.7 2.2 0.4 0.4 3.1  1.8 ليما  گريواسطه

 0.33 0.8 0.8 2.5 1.6 0.3 0.3 2.1 1.3 بانك     
 0.03 0.0 0.0 0.7 0.3 0.0 0.0 0.6 0.3 مالي ساير واسطه گري     
 0.46 0.2 0.1 0.4 0.2 0.1 0.0 0.3  0.2 بيمه     

 0.46 7.2 8.2 15.6 14.0 2.7 3.3 13.1 11.6 مستغالت
 0.47 6.4 7.7 13.5 12.1 2.4 3.1 11.3 10.0 ستغالتم     

 0.47 6.0 6.4 12.6 11.4 2.2 2.6 10.6 9.4 خدمات مسكوني        
 0.45 4.5 5.4 9.8 9.5 1.7 2.1 8.2 7.8 خدمات مسكوني شخصي          
 0.54 1.5 1.0 2.8 1.9 0.6 0.4 2.3 1.6 خدمات مسكوني اجاري          

 0.39 0.2 1.2 0.6 0.6 0.1 0.5 0.5 0.5 غير مسكوني  خدمات       
 0.67 0.2 0.1 0.3 0.1 0.1 0.0 0.2 0.1 خدمات دالالن مستغالت       

 0.40 0.9 0.5 2.1 1.9 0.3 0.2 1.8 1.6 كرايه و خدمات كسب و كار     
 1.02 5.8 5.5 5.7 6.9 2.2 2.2 4.8 5.7 اداره امور عمومي و شهري
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خوزستان،   انتو اسدر توليد ناخالص داخلي كشور هاي اقتصاديسهم ارزش افزوده هريك از فعاليت -30-6ول ادامه جد
  بر اساس قيمت جاري  - ها براي استان خوزستانو ضريب تمركز مكاني هر يك از فعاليت1389و  1379هاي در سال

  

 )درصد(سهم ارزش افزوده
 )با احتساب نفت و گاز(

  )درصد(وده سهم ارزش افز
 )بدون احتساب نفت و گاز(

 استان خوزستان كشور استان خوزستان كشور

ضريب 1379138913791389 1389 1379 1389 1379
تمركزمكاني

 0.82 2.3 1.8 2.8 3.2 0.8 0.7 2.3 2.6 امور عمومي و شهري    
 0.63 1.0 0.9 1.6 2.2 0.4 0.4 1.3 1.8 امور عمومي      

 1.08 1.3 0.9 1.2 1.0 0.5 0.4 1.0 0.8 خدمات شهري     
 1.18 3.3 3.6 2.8 3.5 1.2 1.4 2.3 2.9 امور دفاعي و انتظامي    

 1.36 2.6 3.0 1.9 2.7 1.0 1.2 1.6 2.2  امور دفاعي       
 0.81 0.7 0.5 0.9 0.8 0.3 0.2 0.8 0.7 امور انتظامي      

 1.45 0.3 0.0 0.2 0.2 0.1 0.0 0.2 0.2 تأمين اجتماعي اجباري    
 0.94 4.2 3.3 4.5 4.3 1.6 1.3 3.7 3.6 آموزش

 1.02 1.3 1.3 1.3 1.4 0.5 0.5 1.1 1.2 ابتدائي    
 1.03 1.3 1.2 1.3 1.4 0.5 0.5 1.1 1.2 ابتدائي دولتي      
 0.60 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ابتدائي خصوصي      

 1.01 1.7 1.2 1.7 1.7 0.6 0.5 1.4 1.4 متوسطه    
 1.02 1.6 1.1 1.6 1.6 0.6 0.5 1.3 1.3 متوسطه عمومي دولتي      
 0.91 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 متوسطه عمومي خصوصي      

 0.75 0.9 0.6 1.3 0.9 0.4 0.2 1.1 0.8 عالي    
 0.45 0.3 0.4 0.8 0.7 0.1 0.2 0.6 0.6 عالي دولتي      
 1.21 0.6 0.1 0.5 0.3 0.2 0.1 0.4 0.2 عالي خصوصي      

 1.07 0.2 0.2 0.2 0.3 0.1 0.1 0.2 0.2 بزرگساالن    
 1.21 0.1 0.1 0.1 0.2 0.0 0.1 0.1 0.1 بزرگساالن دولتي      
 0.95 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 بزرگساالن خصوصي      
 1.02 4.4 2.7 4.3 3.3 1.6 1.1 3.6 2.8 شت و مددكاريبهدا
 1.04 4.1 2.5 3.9 3.1 1.5 1.0 3.3 2.5 بهداشت و درمان    

 0.94 1.8 1.0 1.9 1.2 0.7 0.4 1.6 1.0 بهداشت و درمان دولتي      
 1.14 2.3 1.5 2.0 1.9 0.8 0.6 1.7 1.5 بهداشت و درمان خصوصي      

 0.87 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 دامپزشكي    
 0.74 0.2 0.2 0.3 0.2 0.1 0.1 0.3 0.2 مددكاري    

 0.69 1.6 0.8 2.3 1.5 0.6 0.3 1.9 1.3 ساير خدمات عمومي
 0.59 0.8 0.4 1.4 0.8 0.3 0.2 1.2 0.6 تفريحي، فرهنگي     
  0.56 0.1 0.1 0.2 0.3 0.0 0.0 0.2 0.2 مذهبي، سياسي     
 0.92 0.6 0.3 0.7 0.5 0.2 0.1 0.6 0.4 ساير خدمات     
 1 100 100 100 100 100 100 100 100 جمع
محاسبات گزارش حاضرو1379-89ايران،  استاني مركز آمار هايحساب:مأخذ
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  نواحي استان در تقسيم كار دروني استانهاي  تخصص -6-2-2-2

  اس اشتغال تخصص نواحي استان بر اس -1- 2- 6-2-2

در  هـاي عمـده شـغلي    تخصص نواحي استان در اين قسمت بر اسـاس تعـداد و توزيـع اشـتغال در گـروه     
تخصص نواحي توانند  آشكار است كه عوامل متعدد ديگري نيز مي. گيرد مورد بررسي قرار ميها  شهرستان

 يدات صـنعتي و كشـاورزي  و يا ميزان تول شهرستاني/ را نمايندگي كنند، مانند سهم ارزش افزوده بخشي 
هاي ديگري از گزارش مطالعات آمايش استان و از جملـه در گـزارش فصـل دوم     كه اين عوامل در قسمت

تعـداد دام و واحـدهاي   هـاي صـنعتي و همچنـين توزيـع      به عنوان مثال موضوع توزيع صـنايع، شـهرك  (
مـورد بحـث قـرار     )انيهـاي شهرسـت   موضـوع بـرآورد حسـاب   (و در گزارش فصل سوم ) دامپروري و غيره

تـري اسـت كـه     الك جـامع هـا مـ   اما توزيع تعداد اشتغال هر گروه عمده فعاليت بين شهرستان .اند گرفته
  .برگزيده شودتواند به عنوان نماينده تخصص نواحي و ساختار اقتصادي نواحي استان  يم

كـز آن فعاليـت در   تمر دهنـده  نشـان هـا   توزيع تعداد اشـتغال هـر گـروه عمـده فعاليـت بـين شهرسـتان       
هاي عمده فعاليـت نشـان دهنـده     از طرف ديگر توزيع اشتغال هر شهرستان بين گروه. ها است شهرستان

درصد از كل اشتغال گـروه عمـده فعاليـت     7.32به عنوان مثال . باشدساختار اقتصادي آن شهرستان مي
نـده تمركـز زيـاد فعاليـت     كـه نشـان ده  ) 32-6جدول (صنعت استان به شهرستان اهواز اختصاص دارد، 

. باشـد صنعتي در اين شهرستان و نشان دهنده ضريب تمركز مكاني اشتغال صنعتي در اين شهرستان مي
درصد از كل اشتغال شهرستان اهـواز در گـروه عمـده فعاليـت      7.13شود تنها از طرف ديگر مشاهده مي

هاي عمده فعاليـت   ست كه ساير گروهبيانگر آن ا اين نكته). 33-6جدول (صنعت مشغول به كار هستند، 
عكـس، بـه عنـوان مثـالي      بـر . اين شهرستان نيز سهم بااليي در استان و در همين شهرستان دارا هستند

درصد از كل اشتغال گروه عمده فعاليت صـنعت اسـتان را در اختيـار دارد      7ديگر شهرستان شوشتر تنها 
  .درصد است 22ين شهرستان اما سهم همين گروه عمده فعاليت در كل اشتغال ا

در جـدول   هاي عمـده فعاليـت   گروهبا توجه به مطلب باال، تعداد كل شاغالن استان برحسب شهرستان و 
و توزيـع   32-6هـا در جـدول   ، توزيع همين اشتغال براي هر گروه عمـده فعاليـت بـين شهرسـتان    6-31

  . شده است ائهار 33-6هاي عمده فعاليت در جدول  اشتغال هر شهرستان بين گروه
 
 
 
 
 



119.6 طرح آمايش استان خوزستان
  

 

 
 

 – 1385در سال هاي عمده فعاليت  گروهبرحسب ي استان خوزستانهادر شهرستانشاغالنتعداد  -31-6جدول
  نفر

 اهشهرم  ملك باغ ايذه  اهواز انديمشك اميديه آبادان 
 1,846 6,164 10,886 22,286 5,708 842 1,079 كشاورزي

 674 0 0 499 0 54 5,306 ماهيگيري

 446 576 286 25,896 212 4,472  1,183 معدن
 20,273 1,128 2,684 43,984 3,470 1,372 10,998 صنعت 

  1,176 192 539 11,074 918 1,531 813 برق، گاز و آب
 6,974 3,150 11,864 32,098 4,923 3,282 5,632  تمانخسا

 7,961 1,436 3,172 47,162 4,718 1,604 9,333 خرده فروشي و عمده 
 836 194 77 1,887 219 159 508 هتل و رستوران

  8,524 1,880 3,259 39,014 3,628 1,380 7,855 حمل و نقل، ارتباطات
 641 87 215 6,117 299 126  594 گري ماليواسطه

 1,733 140 351 6,673 470 411 806 مستغالت

 6,616 1,625 2,351 36,873 5,373 1,280 7,051 امور عمومي

 3,083 2,168 3,179 21,152 2,960 1,580 3,718 آموزش
 1,499 516 851 9,593 605 677 1,886 بهداشت 

 4,299 471 1,859 17,302 1,283 709 3,895  ساير 
 66,581 19,728 41,573 321,610 34,786 19,480 60,659 جمع اشتغال

 77,819 23,302 50,951 388,940 44,427 24,439 82,749 فعال جمعيت

  252,587 104,178 1,338,126195,018 161,185  86,201 277,261 جمعيت
 14.4 15.3 18.4 17.3 21.7 20.3  26.7 درصد -نرخ بيكاري 

 و محاسبات گزارش حاضر1379-89ايران، استاني مركز آمار هايحساب:مأخذ
 



انداز و طراحي سناريوي توسعه فضايي استان تبيين چشم  120.6
   

  
 هاي عمده فعاليت گروهبرحسب  ي استان خوزستانهادر شهرستانشاغالنتعداد-31-6ادامه جدول 

   نفر – 1385در سال  

 دزفول خرمشهر بهبهان  
 دشت
 آزادگان

 شوش شادگان رامهرمز

 16,617 5,621 6,214 9,240 25,441 1,026 7,032 كشاورزي
 45 377 0 144 88 220 97 ماهيگيري

 196 166 1,374 162 204 379 1,348 معدن
 5,843 3,088 2,994 867 12,076 5,435 4,488 صنعت 

 333 374 495 367 1,400 576 924 برق، گاز و آب
 3,404 2,981 3,574 1,736 13,650 6,120 6,694 تمانخسا

 3,907 2,455 2,976 1,768 14,658 4,668 6,090خرده فروشي و عمده 
 245 142 232 84 914 303 401 هتل و رستوران

 3,056 2,900 2,144 1,312 8,134 7,185 4,518 تحمل و نقل، ارتباطا
 269 137 324 273 1,175 325 649 گري ماليواسطه

 355 264 328 78 1,339 554 635 مستغالت
 2,838 1,453 2,987 4,028 15,018 4,904 4,212 امور عمومي

 2,528 1,159 2,539 2,144 6,646 2,388 4,761 آموزش
 692 593 772 485 2,590 970 1,620 بهداشت 

 1,495 1,497 1,029 754 4,122 1,949  1,333 ساير 
 41,823 23,207 27,981 23,442 107,455 37,000 44,803 جمع اشتغال

 52,054 36,946 34,524 33,194 123,615 46,579 51,173 فعال جمعيت
  192,162 138,915  123,930  128,941 401,558 157,555 175,373 جمعيت

 19.7 37.2 19.0 29.4 13.1 20.6 12.4 درصد -بيكارينرخ 

  



121.6 طرح آمايش استان خوزستان
  

 

  
 هاي عمده فعاليت  گروهبرحسب  ي استان خوزستانهادر شهرستانشاغالنتعداد-31-6ادامه جدول 

   نفر – 1385در سال 

 شوشتر  
مسجد
 سليمان

 كل استان گتوند رامشير هنديجان  اللي

 149,129 3,102 2,504 2,054 2,284  8,877 10,306 كشاورزي

 10,286 9 24 2,440 0 0 308 ماهيگيري
 40,207 94 651  101 61 2,115 284 معدن

 134,640 1,820 1,056 536 341 2,801 9,388 صنعت 
 23,002 126 174 116 47 1,226 600 برق، گاز و آب

 122,778 2,945 1,077 688 2,186 4,935 4,865 تمانخسا
 122,298 799 973 854 469 2,837  4,458 خرده فروشي و عمده 

 6,831 30 62 33 33 166 307 هتل و رستوران
 104,710 953 1,487 685 555 3,311 2,932 حمل و نقل، ارتباطات

 12,215 87 74 51 25 335 412 گري ماليواسطه
 15,662 54 79 152 79 673 486 مستغالت

 110,323 561 3,487 1,220 626 4,559 3,261 امور عمومي
 67,815 1,034 502 106 343 2,844 2,978 آموزش

 25,842 236 102 184 212 973 787 بهداشت 
 46,293 502 423 291 278 1,523 1,277 ساير 

 992,031 12,352 12,675 9,512 7,537 37,176 42,651 جمع اشتغال
1,229,344 16562 14,850 10,612 9,756 55,153 51,699 فعال جمعيت

 4,274,979 59,261 51,081 36,359 36,173 171,778 187,337 معيتج
 19.3 25.4 14.6 10.4 22.7 32.6 17.5 درصد -نرخ بيكاري 

  

  

  

  

  

  
 
 



انداز و طراحي سناريوي توسعه فضايي استان تبيين چشم  122.6
   

  درصد – 1385هاي استان خوزستان در سال توزيع شاغالن هر گروه عمده فعاليت بين شهرستان -32-6جدول

  اهشهرم  ملك باغ ايذه  اهواز ديمشكان اميديه آبادان 
 1.24 4.13 7.30 14.94 3.83 0.56 0.72 كشاورزي
 6.55 0.00 0.00  4.85 0.00 0.52 51.58 ماهيگيري

 1.11 1.43 0.71 64.41 0.53 11.12 2.94 معدن
 15.06 0.84 1.99 32.67 2.58 1.02 8.17 صنعت

 5.11 0.83 2.34  48.14 3.99 6.66 3.53 برق، گاز و آب
 5.68 2.57 9.66 26.14 4.01 2.67 4.59 تمانخسا

 6.51 1.17 2.59 38.56 3.86 1.31 7.63 خرده فروشي وعمده
 12.24 2.84 1.13  27.62 3.21 2.33 7.44 هتل و رستوران

 8.14 1.80 3.11 37.26 3.46 1.32 7.50 حمل و نقل، ارتباطات
 5.25 0.71 1.76  50.08 2.45 1.03 4.86 گري ماليواسطه

 11.06 0.89 2.24 42.61 3.00 2.62 5.15 مستغالت
 6.00 1.47 2.13 33.42 4.87 1.16 6.39  امور عمومي

 4.55 3.20 4.69 31.19 4.36 2.33 5.48 آموزش
 5.80 2.00 3.29 37.12 2.34 2.62 7.30 بهداشت

 9.29 1.02 4.02 37.37 2.77 1.53 8.41 ساير
 6.71 1.99 4.19 32.42 3.51 1.96 6.11 جمع اشتغال

  
  درصد – 1385سال  -هاي استان خوزستان  توزيع شاغالن هر گروه عمده فعاليت بين شهرستان -32-6ادامه جدول 

 دزفول خرمشهر  بهبهان  
دشت 
 آزادگان

  شوش  شادگان رامهرمز
 11.14 3.77 4.720.6917.066.204.17 كشاورزي
 0.44 3.67 0.942.140.861.400.00  ماهيگيري

 0.49 0.41 3.350.940.510.403.42 معدن
 4.34 2.29 3.334.048.970.642.22 صنعت

 1.45 1.63 4.022.506.091.602.15 برق، گاز و آب
 2.77 2.43 5.454.9811.121.412.91 تمانخسا

 3.19 2.01 4.983.8211.991.452.43 خرده فروشي وعمده
 3.59 2.08 5.874.4413.381.233.40 و رستورانهتل

 2.92 2.77 4.316.867.771.252.05 حمل و نقل، ارتباطات
 2.20 1.12 5.312.669.622.232.65 گري ماليواسطه

 2.27 1.69 4.053.548.550.502.09 مستغالت
 2.57 1.32 3.824.4513.613.652.71 امور عمومي

 3.73 1.71 7.023.529.803.163.74 آموزش
 2.68 2.29 6.273.7510.021.882.99 بهداشت

 3.23 3.23 2.884.218.901.632.22 ساير
 4.22 2.34 4.523.7310.832.362.82 جمع اشتغال



123.6 طرح آمايش استان خوزستان
  

 

 

  درصد - 1385 سال -هاي استان خوزستان  توزيع شاغالن هر گروه عمده فعاليت بين شهرستان -32-6ادامه جدول 

 كل استان گتوند رامشير هنديجان الليمسجدسليمان شوشتر  
 100 2.08 1.68 1.38 1.53 5.95 6.91  كشاورزي
 100 0.09 0.23 23.72 0.00 0.00 2.99 ماهيگيري

 100 0.23 1.62 0.25 0.15 5.26 0.71 معدن
 100 1.35 0.78 0.40 0.25 2.08  6.97  صنعت 

 100 0.55 0.76 0.50 0.20 5.33 2.61 برق، گاز و آب
 100 2.40 0.88 0.56 1.78 4.02 3.96 تمانخسا

 100 0.65 0.80 0.70 0.38 2.32 3.65 خرده فروشي و عمده 
 100 0.44 0.91 0.48 0.48 2.43 4.49 هتل و رستوران

 100 0.91 1.42 0.65 0.53 3.16 2.80 حمل و نقل، ارتباطات
 100 0.71 0.61 0.42 0.20 2.74 3.37 گري ماليواسطه

 100 0.34 0.50 0.97 0.50 4.30 3.10  مستغالت
 100 0.51 3.16 1.11 0.57 4.13 2.96 امور عمومي

 100 1.52 0.74 0.16 0.51 4.19 4.39 آموزش
 100 0.91 0.39 0.71 0.82 3.77 3.05  بهداشت 

 100 1.08 0.91 0.63 0.60 3.29 2.76  ساير 

 100 1.25 1.28 0.96 0.76 3.75 4.30 جمع اشتغال
 و محاسبات گزارش حاضر 1379-89ايران،  استاني مركز آمار هاي حساب: مأخذ

  
  درصد – 1385سال استان خوزستان در  در هر شهرستان هاي عمده فعاليتاشتغال گروهوزيع ت -33-6جدول 

  اهشهرم  كمل باغ ايذه  اهوازانديمشك اميديه آبادان  
 2.8 31.2 26.2  6.9 16.4 4.3 1.8 كشاورزي
 1.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.3 8.7 ماهيگيري

 0.7 2.9 0.7  8.1 0.6 23.0 2.0 معدن
 30.4 5.7 6.5 13.7 10.0 7.0 18.1 صنعت

 1.8 1.0 1.3 3.4 2.6 7.9 1.3  برق، گاز و آب
  10.5 16.0 28.5 10.0 14.2 16.8 9.3 تمانخسا

 12.0 7.3 7.6 14.7 13.6 8.2 15.4 رده فروشي خوعمده
 1.3 1.0 0.2  0.6 0.6 0.8 0.8 هتل و رستوران

 12.8 9.5 7.8 12.1 10.4 7.1 12.9 حمل و نقل، ارتباطات
 1.0 0.4 0.5 1.9 0.9 0.6 1.0 گري ماليواسطه

 2.6 0.7 0.8 2.1 1.4 2.1 1.3 مستغالت
 9.9 8.2 5.7 11.5 15.4  6.6 11.6 امور عمومي

 4.6 11.0 7.6  6.6 8.5 8.1 6.1 آموزش
 2.3 2.6 2.0 3.0 1.7 3.5 3.1 بهداشت

  6.5 2.4 4.5 5.4 3.7 3.6 6.4 ساير
 100 100 100  100 100 100 100  جمع اشتغال



انداز و طراحي سناريوي توسعه فضايي استان تبيين چشم  124.6
   

 
  درصد – 1385سال استان خوزستان در  در هر شهرستان هاي عمده فعاليتاشتغال گروهوزيعت -33-6ادامه جدول 

  شوش  شادگان رامهرمز دشت آزادگان دزفول خرمشهر بهبهان 
 39.7 24.2 22.2 39.4 23.7 2.8 15.7 كشاورزي
 0.1 1.6 0.0 0.6 0.1 0.6 0.2 ماهيگيري

 0.5 0.7 4.9 0.7 0.2 1.0 3.0 معدن
 14.0 13.3 10.7 3.7 11.2 14.7 10.0 صنعت

 0.8 1.6 1.8 1.6 1.3 1.6 2.1 برق، گاز و آب
 8.1 12.8 12.8 7.4 12.7 16.5 14.9 تمانخسا

 9.3 10.6 10.6 7.5 13.6 12.6 13.6 خرده فروشي وعمده
 0.6 0.6 0.8 0.4 0.9 0.8 0.9 هتل و رستوران

 7.3 12.5 7.7 5.6 7.6 19.4 10.1 حمل و نقل، ارتباطات
 0.6 0.6 1.2 1.2 1.1 0.9 1.4 گري ماليواسطه

 0.8 1.1 1.2 0.3 1.2 1.5 1.4 مستغالت
 6.8 6.3 10.7 17.2 14.0 13.3 9.4 امور عمومي

 6.0 5.0 9.1 9.1 6.2 6.5 10.6 آموزش
 1.7 2.6 2.8 2.1 2.4 2.6 3.6 بهداشت

 3.6 6.5 3.7  3.2 3.8 5.3 3.0 ساير
 100 100 100 100 100 100 100 جمع اشتغال

   
 

 درصد – 1385سال استان خوزستان در  در هر شهرستان يتهاي عمده فعالاشتغال گروهوزيعت -33-6ادامه جدول 
 كل استان گتوند رامشير هنديجان اللي مسجد سليمان شوشتر 

 15.0 25.1 19.8  21.6 30.3 23.9 24.2 كشاورزي
 1.0 0.1 0.2 25.7 0.0 0.0 0.7 ماهيگيري

 4.1 0.8 5.1 1.1 0.8 5.7 0.7 معدن
 13.6 14.7 8.3 5.6 4.5 7.5 22.0 صنعت

 2.3 1.0 1.4 1.2 0.6 3.3 1.4 برق، گاز و آب
 12.4 23.8 8.5 7.2 29.0 13.3 11.4 تمانخسا

 12.3 6.5 7.7 9.0 6.2 7.6 10.5 خرده فروشي وعمده
 0.7 0.2 0.5 0.3 0.4 0.4 0.7 هتل و رستوران

 10.6 7.7 11.7 7.2 7.4 8.9 6.9 حمل و نقل، ارتباطات
  1.2 0.7 0.6 0.5 0.3 0.9 1.0 گري ماليواسطه

 1.6  0.4 0.6 1.6 1.0 1.8 1.1 مستغالت
 11.1 4.5 27.5 12.8 8.3 12.3 7.6 امور عمومي

 6.8 8.4 4.0 1.1 4.6 7.7 7.0 آموزش
  2.6 1.9 0.8 1.9 2.8 2.6 1.8  بهداشت

 4.7 4.1 3.3 3.1 3.7 4.1 3.0 ساير
  100 100 100 100 100 100 100  جمع اشتغال

 و محاسبات گزارش حاضر1379-89ايران، استاني مركز آمار هايحساب:مأخذ



125.6 طرح آمايش استان خوزستان
  

 

  اشتغالهاي برگزيده  تخصص نواحي استان بر اساس گروه - 2- 2- 6-2-2

ها در هـر شهرسـتان، كـه بيـانگر     اشتغال فعاليتدر ادامه تخصص نواحي استان با استفاده از توزيع سهم 
اما در ادامه بررسي، به منظـور  . )33-6جدول (، اند رفي شدهساختار دروني اقتصاد هر شهرستان است، مع

  :به شرح زير استفاده شده استها  انعكاس بهتر نتايج، از سه گروه برگزيده و تجميع شده از فعاليت

 و ماهيگيري،  و جنگلداري رهاي كشاورزي، شكا گروه تجميع شده كشاورزي، شامل فعاليت -

 استخراج معادن و صنعت ساخت، هاي  فعاليت شامل و معدن تجميع شده صنعتگروه   -

عمده و خرده فروشي، هتل و رستوران، حمل و هاي  گروه تجميع شده خدمات اقتصادي شامل فعاليت -
 گري مالي و مستغالت، نقل و ارتباطات، واسطه

كه ساير خدمات و از جمله خدمات عمومي و اجتمـاعي در ايـن قسـمت از مطالعـه بـه دو      شود  توجه مي
هـا زيـاد بـا سـاختار تخصصـي اقتصـاد       كه اشتغال در اين فعاليتنخست آن: انديل در نظر گرفته نشدهدل

باشند بلكه نوعاً خدماتي هستند كه با جمعيت رابطه مستقيم دارند و سـهم عمـده آن   نواحي مرتبط نمي
ت كه سهم اين دليل دوم آن اس. شودتوزيع ميهاي مرتبط  نيز توسط بخش عمومي در ارتباط با جمعيت

به عنوان مثال اگر سـهم  . به حساب آمده است (residual)مانده  خدمات در واقع به عنوان يك متغير باقي
طـور  كـه گـروه چهـارم بـه    درصد باشد، بدون آن 73اشتغال يك شهرستان در سه گروه تجميع شده باال 

در ايـن  هاي فعاليـت   ده گروهمان طور ضمني مشخص است كه سهم اشتغال باقيمستقيم به حساب آيد به
  . درصد است 27شهرستان 

در . هاي استان ارائه شـده اسـت  بندي اوليه تخصص شهرستاندسته 34-6بر اساس مطالب باال در جدول 
هـا داراي  هاي تجميع شده فعاليـت كه كداميك از گروه اين جدول براي هر شهرستان مشخص شده است

گروهـي كـه داراي بيشـترين سـهم در اشـتغال هـر       . باشـد مـي بيشترين سهم در اشتغال هر شهرسـتان  
بـا  ) داراي بيشترين سهم اشتغال پس از گـروه اول (باشد با رنگ طوسي پررنگ و گروه دوم شهرستان مي

  . مشخص شده استرنگ  رنگ طوسي كم

يـن  در ا. بندي اسـت  راهنماي مناسبي براي دسته) با رنگ طوسي پررنگ(ترين فعاليت هر شهرستان  مهم
. شهرستان، گروه برگزيده كشاورزي باالترين سهم در اشتغال را دارد 11شود در تعداد  جدول مشاهده مي

و تنهـا در دو شهرسـتان    شهرستان نيز گروه برگزيده خدمات بـاالترين سـهم اشـتغال را دارد    7در تعداد 
  .ماهشهر و اميديه گروه برگزيده صنعت باالترين سهم اشتغال را دارد

شهرستاني كـه گـروه كشـاورزي بـاالترين سـهم       11شهرستان از  10شود در تعداد وه مشاهده ميبه عال
شهرسـتان   10عبـارت ديگـر   بـه  . دهـد  اشتغال را دارد، گروه خدمات دومين گروه اشتغال را تشكيل مـي 
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  .صنعتي است –كشاورزي ) شهرستان شوشتر(خدماتي هستند و تنها يك شهرستان  –كشاورزي 

شهرستاني كه گروه خدمات باالترين سـهم اشـتغال را دارد، گـروه كشـاورزي      7شهرستان از  4در تعداد 
صنعت دومـين گـروه اشـتغال را تشـكيل     شهرستان ديگر  3دهد و در  دومين فعاليت اصلي را تشكيل مي

هـاي خرمشـهر،    شهرسـتان (كشاورزي و سه شهرسـتان   –شهرستان خدماتي 4اين معني كه به . دهد مي
  .صنعتي هستند –كشاورزي ) اهواز آبادان و

اين دو گـروه، در يـك    ترتيببه اين ترتيب بر اساس دو گروه عمده اشتغال هر شهرستان و صرف نظر از 
  :بندي كرد هاي استان را به شرح زير طبقه شهرستان توان بندي كلي مي دسته

كـه  [ . خدماتي قرار دارند –ماهشهر، اميديه، خرمشهر، آبادان و اهواز در گروه صنعتي   شهرستانپنج  
هاي ماهشهر و اميديه سـهم بيشـتري در صـنعت نسـبت بـه خـدمات دارنـد و         از اين ميان شهرستان

در ايـن دسـته از   . ]هاي خرمشهر، آبادان و اهـواز سـهم بيشـتري در گـروه خـدمات دارنـد       شهرستان
سـهم    اين پنج شهرستان ، درها سهم گروه كشاورزي در مقايسه با دو گروه ديگر اندك است شهرستان

 . است پاييناشتغال گروه كشاورزي بسيار 

، ملـك  بـاغ ، شـوش ، دشت آزادگان، هنديجان، رامشير، دزفول، انديمشك، بهبهان  شهرستان 14تعداد  
كـه از  [خدماتي قرار دارند  –، در گروه كشاورزي رامهرمز، مسجد سليمان، گتوند، شادگان، ايذه، اللي

خـدمات نسـبت بـه    سـهم بيشـتري در    رامشـير و  دزفول، انديمشك، بهبهاناي ه اين ميان شهرستان
 خـدمات  بازارهـاي مركـز  تـوان   در ادامه مشاهده خواهد شد كـه دسـته اخيـر را مـي    . دارندكشاورزي 
 . ]سهم كشاورزي بيشتر از خدمات استها  در بقيه شهرستانو تلقي كرد، كشاورزي 

تـر از دو گـروه برگزيـده كشـاورزي و      بخش صنعت پايين خدماتي، سهم اشتغال –در گروه كشاورزي  
اللي، هنديجان، ايـذه  آزادگان،  دشت هاي بل توجه است كه در اين گروه، شهرستاناما قا. خدمات است

هـاي اسـتان از نظـر سـهم اشـتغال صـنعت        تـرين شهرسـتان   ترتيب محروم ملك قرار دارند كه به و باغ
ها بـر   هرستانبندي ش رخورداري از اشتغال صنعتي با نتيجه رتبهاين عدم بشود  مشاهده مي. باشند مي

 . نيز همسويي كلي دارد 1اساس شاخص توانمندي

از ويژگي خاصي برخوردار است و آن ايـن اسـت كـه در ايـن     ) شهرستان شوشتر(تنها يك شهرستان  
به عبـارت  دهند صنعت مهمترين بخش اشتغال را تشكيل مي –شهرستان دو گروه فعاليت كشاورزي 

 . صنعتي ناميد –توان اين شهرستان را از نظر تخصص كشاورزي ديگر مي

                                     
ها بر اين اساس در همان گزارش  بندي شهرستان نقشه سطح. اند گزارش فصل سوم مطالعات آمايش استان ارائه شدههاي توانمندي در  شاخص - 1

  .ده استتكرار ش 1-6آمده و در مقدمه گزارش حاضر نيز در نقشه 
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  .شده است مشخص 34-6اساس در ستون آخر جدول هاي استان بر اين  تركيب تخصص شهرستان
 – 1385ل خوزستان در سااستان  در هر شهرستان برگزيده فعاليت  هاي توزيع اشتغال گروه -34-6جدول  

  درصد

  رديف
وصنعت
  معدن

 خدمات
 اقتصادي

 كشاورزي
  ساير
  تخصص شهرستان  جمع  ها فعاليت

 100  18.894.646.5 30.00 اميديه  2 خدماتي -صنعتي  100 29.583.835.5 31.12  ماهشهر  1
 100 35.233.445.7 15.71  خرمشهر  3

 100 31.4810.537.9 20.08 آبادان  4 صنعتي - خدماتي 
 100 31.367.139.8 21.73 اهواز  5
 100 27.4415.9143.6 13.0  بهبهان  6

 كشاورزي - خدماتي 
 100 26.8316.4146.2 10.6 انديمشك  7
 100 24.4023.7640.4 11.4 دزفول  8
 100 21.1019.9545.5 13.5 رامشير  9
 100 6.718.6647.2527.4 هنديجان  10

  خدماتي -كشاورزي

 100 4.414.9940.0340.6 دشت آزادگان  11
 100 18.7339.8427.0 14.4 شوش  12
 100 8.618.9431.2541.2 ملك باغ  13
 100 5.315.4030.3049.0 اللي  14
 100 7.117.0226.1949.7 ايذه  15
 100 25.4125.8534.7 14.0 شادگان  16
 100 15.5725.1943.8 15.5 گتوند  17
 100 19.7023.8843.2 13.2 مسجد سليمان  18
 100 21.4622.2140.7 15.6 رامهرمز  19
 صنعتي -كشاورزي  100 20.224.8932.3 22.68 شوشتر  20

 100 39.9 26.4 17.6 16.1  كل استان
خدماتي  –كشاورزي 

 صنعتي -
 ات مطالعه حاضرو محاسب1385اشتغال در سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال:مأخذ

  هاي استان در فضاي سه بعدي شهرستانترسيم تخصص  - 3- 2- 6-2-2

اي افزارهـاي متعـارف گزينـه   موضوع بررسي، يك موضوع سه متغيره است و نـرم  شود چنانكه مشاهده مي
افزار گرافيكي تهيه شده است كه نتيجه در نتيجه اين تصوير با كمك نرم. براي نمايش تصويري آن ندارند

بـر روي سـه صـفحه دوبعـدي     ها را  اين نمودار موقعيت شهرستان. نشان داده شده است 20-6ر نمودار د
دقـت و  . كشـاورزي  -صنعتخدمات و صفحه  -صفحه كشاورزيمات، دخ -صنعتصفحه : دهد مي نمايش

  . دهدهاي استان را به روشني نشان مي هاي ساختاري شهرستانتأمل در اين نمودار تفاوت
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انـد كـه   خـدماتي اسـتان نمـايش داده شـده     -هـاي صـنعتي  خدمات، تنهـا شهرسـتان   -صنعتدر صفحه 
هـا قـراردارد و در همـين صـفحه     شهرستان ماهشهر بر محور صـنعت در حـداكثر سـهم بـين شهرسـتان     

  .شهرستان خرمشهر بر محور خدمات در جايگاه برتر نشسته است

صنعتي اسـتان   -د كه تنها شهرستان كشاورزيكشاورزي نيز شهرستان شوشتر قرار دار -بر صفحه صنعت
  .است

خدماتي قرار دارنـد و بـه عنـوان مثـال      -هاي كشاورزيخدمات، شهرستان -همچنين بر صفحه كشاورزي
هاي بهبهان و انديمشك با بيشترين سهم خدمات و كمترين سهم كشاورزي، شهرستان جايگاه شهرستان

هـاي  متوسـط خـدمات مشـخص هسـتند و شهرسـتان      هنديجان با بيشترين سهم كشاورزي و يك سطح
خـدماتي   -بهبهان، انديمشك، دزفول و شادگان داراي سهم خدماتي باالتر از متوسط در فضاي كشاورزي

. ها بيشتر در ارتباط با خدمت به بخش كشـاورزي اسـت  باشند كه بيانگر نقش خدماتي اين شهرستانمي
آزادگان بـا سـهم خـدماتي نسـبتاً     ايذه، اللي، و دشت ند، هايي نظير گتوهمچنين بر اين صفحه شهرستان

هـا   پايين و سهم كشاورزي نسبتاً باال قرار دارند كه بيانگر توسعه نيافتن بخش خدمات در اين شهرسـتان 
ها، بالفاصله توصيه براي گسترش بازارها در مشاهده عدم تعادل بين اين دو بخش در اين شهرستان. است

. نمايـد  ، را متبـادر مـي  )گسترش صنايع مرتبط با كشاورزي به شرحي كه قبالً گذشت و(ها اين شهرستان
ملك، مسجد سليمان، رامشير و رامهرمز در ميانه محور خدمات قرار دارند  هايي مانند شوش، باغشهرستان

ز باشد و در همين حال سهم اشتغال صنعت نيكه بيانگر نقش توأم كشاورزي و خدمات در اين مناطق مي
  .باشد مي) آزادگانايذه، اللي و دشت گتوند، (گفته  هاي پيش ها بيشتر از شهرستان در اين شهرستان

  پايه تخصصهاي استان بر  بندي شهرستان دسته -4- 2- 6-2-2

و سلسله مراتـب   هاي استان شهرستان بنديدسته SPSS1و نرم افزار  34-6ل استفاده از اطالعات جدوبا 
مشـابهت تخصـص هـر     35-6در جـدول  . ارائه شـده اسـت   21-6و نمودار  35-6ل آن به ترتيب در جدو

فاصله اقليدسي در فضاي سـه بعـدي بـر    (شهرستان با هر شهرستان ديگر استان به صورت فاصله برداري 
. نشـان داده شـده اسـت   ) صنعت، خـدمات و كشـاورزي   هاي برگزيده اساس سه متغير سهم اشتغال گروه

  . باشد برابر عدد صفر مي) فاصله هر شهرستان با همان شهرستان(قطر بديهي است اعداد روي 

اشـتغال بـه شهرسـتان روي     ساختارشهرستان از نظر ترين  كوچكترين عدد بر روي هر سطر معرف شبيه
به عنوان مثـال در سـطر يكـم، شهرسـتان     ( مشخص شده است نگ پر رطوسي  گباشد كه با رن سطر مي

، هـا بـا شهرسـتان اهـواز اسـت      بين سـاير شهرسـتان  ترين فاصله اين شهرستان  ماهشهر قرار دارد و كوتاه

                                     
1- IBM STATISTICS 20, 2012  
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به همين ترتيب فاصله . رنگ شده است بنابراين سلول محل تقاطع سطر ماهشهر با ستون اهواز طوسي پر 
با رنگ طوسي كـم رنـگ نشـان داده    ) دومين مشابه از نظر ساختاري(هر شهرستان با دومين نزديكترين 

  .شده است
  

برگزيده  هاي در گروه 1385ن در سالهاي استاتوزيع سهم اشتغال شهرستان-20-6 نمودار
  فعاليت

انجـام شـده و درخـت سلسـله مراتـب مشـابهت        SPSSبا استفاده از نـرم افـزار    ها بندي شهرستاندسته
. آمـده اسـت   21-6 مـودار در ن1385ان خوزسـتان بـر پايـه اشـتغال سـال      هاي اسـت  ساختاري شهرستان

 ها از اين نمـودار بـه شـرح    ترين برداشت مهمدهد،  گروه نتيجه مناسبي را نشان مي 7تا  4بندي در  دسته
  :زير است

تنهـايي   بـه هريك ها  هاي ماهشهر و اميديه به دليل ساختار كامالً متفاوت با ساير شهرستانشهرستان 
 اند، در يك گروه جداگانه قرارگرفته

 ،شود هاي خرمشهر، اهواز و آبادان تشكيل ميروه سوم از شهرستانگ 
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 اند، شهرستان بهبهان و شهرستان انديمشك در گروه چهارم قرارگرفته 

رامهرمـز و شوشـتر    ن، گتونـد، مسـجد سـليمان،    شـادگا ، رامشيرهاي دزفول، گروه پنجم از شهرستان 
 شود، تشكيل مي

 دشت آزادگان قرار دارند،  هاي هنديجان ودر گروه ششم شهرستان 

 .دهندملك، اللي و ايذه گروه هفتم را تشكيل مي هاي باغو در آخر نيز شهرستان 

آمـده اسـت و    36-6گـروه در جـدول    7تا  2ها از نظر مشابهت ساختاري در حالت بندي شهرستاندسته
  .تواند براي جزئيات بيشتر به آن مراجعه نمايدمند ميخواننده عالقه

  

 1385ان خوزستان بر پايه اشتغال سال هاي است شهرستانيا مشابهت ساختاري، ، ماتريس فاصله -35-6ل جدو
 
 

هنديجان رامشير دزفولانديمشك بهبهان اهواز  آبادانخرمشهر اميديهماهشهر
 2,604.5 644.5 813.4 588.5 479.0 102.2 170.9 269.4 116.2 0.0  ماهشهر
 2,361.8 513.7 742.3 579.5 489.1 230.1 292.0 472.6 0.0 116.2 اميديه

 2,281.1 479.4 551.4 266.9 225.3 65.0 84.4 0.0 472.6 269.4 خرمشهر
 1,691.8 240.1 300.1 146.4 95.1 14.6 0.0 84.4 292.0 170.9 آبادان
 2,000.1 338.8 432.5 231.6 169.0 0.0 14.6 65.0 230.1 102.2 اهواز

 1,098.9 56.6 73.3 6.6 0.0 169.0 95.1 225.3 489.1 479.0  بهبهان
 1,032.8 53.6 60.6 0.0 6.6 231.6 146.4 266.9 579.5 588.5 انديمشك

 607.0 29.6 0.0 60.6 73.3 432.5 300.1 551.4 742.3 813.4 دزفول
 797.2 0.0 29.6 53.6 56.6 338.8 240.1 479.4 513.7 644.5 رامشير

 0.0 797.2 607.0 2,281.11,691.82,000.11,098.91,032.8 2,361.8 2,604.5 هنديجان
 70.8 523.2 402.8 736.5 1,881.91,388.61,653.9811.2 1,926.4 2,240.9دشت آزادگان

 114.8 402.4 299.9 629.5 1,604.11,053.71,285.5650.4 1,484.0 1,695.9  شوش
 259.9 155.7 93.6 286.2 326.5 909.2 1,092.5717.4 1,166.3 1,372.6 ملك باغ

 299.5 206.0 160.9 351.3 1,062.4411.1 1,226.4867.1 1,281.3 1,569.1 اللي
 446.5 95.6 78.8 203.8 248.8 783.2 621.8 925.8 991.8 1,234.4  ايذه

 557.2 53.7 12.1 102.9 103.8 446.7 308.2 604.5 749.3 796.3 شادگان
 573.6 62.2 96.6 228.0 233.0 615.9 489.2 862.7 645.2 898.4  گتوند

 589.7 17.5 25.4 113.7 123.4 490.3 364.2 668.2 653.7 821.6مسجدسليمان
 714.2 9.8 28.6 87.8 82.1 364.2 256.9 544.7 523.7 645.9 رامهرمز
 757.6 110.1 145.9 262.7 226.8 443.4 341.3 738.9 466.7 605.4 شوشتر
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  1385ان خوزستان بر پايه اشتغال سال هاي است شهرستانماتريس فاصله، يا مشابهت ساختاري،  -35-6جدول ادامه 

 
  دشت

 گتوندشادگان ايذه الليملك باغ شوش آزادگان 
  مسجد
 شوشتررامهرمزسليمان

 605.4 645.9 821.6 898.4 1,372.61,569.11,234.4796.3 1,695.9 2,240.9ماهشهر
 466.7 523.7 653.7 645.2 749.3 1,166.31,281.3991.8 1,484.0 1,926.4اميديه

 738.9 544.7 668.2 862.7 604.5 1,092.51,226.4925.8 1,604.1 1,881.9خرمشهر
 341.3 256.9 364.2 489.2 308.2 621.8 867.1 717.4 1,053.7 1,388.6آبادان

 443.4 364.2 490.3 615.9 446.7 1,062.4783.2 909.2 1,285.5 1,653.9وازاه
 226.8 82.1 123.4 233.0 103.8 248.8 411.1 326.5 650.4 811.2بهبهان

 262.7 87.8 113.7 228.0 102.9 203.8 351.3 286.2 629.5 736.5انديمشك
 145.9 28.6 25.4 96.6 12.1 78.8 160.9 93.6 299.9 402.8دزفول
 110.1 9.8 17.5 62.2 53.7 95.6 206.0 155.7 402.4 523.2رامشير

 757.6 714.2 589.7 573.6 557.2 446.5 299.5 259.9 114.8 70.8هنديجان
 590.4 485.3 361.1 344.0 402.6 203.4 95.7 110.8 115.0 0.0دشت آزادگان

 293.5 319.7 257.2 225.8 240.7 242.6 184.9 107.6 0.0 115.0شوش
 239.0 136.6 75.9 95.1 100.0 31.5 24.3 0.0 107.6 110.8ملك باغ

 352.7 207.8 122.0 129.5 195.6 22.8 0.0 24.3 184.9 95.7اللي
 252.8 107.2 49.5 72.8 118.0 0.0 22.8 31.5 242.6 203.4ايذه

 103.5 31.4 37.2 99.6 0.0 118.0 195.6 100.0 240.7 402.6شادگان
 72.7 43.6 23.9 0.0 99.6 72.8 129.5 95.1 225.8 344.0گتوند

 90.6 11.6 0.0 23.9 37.2 49.5 122.0 75.9 257.2 361.1مسجدسليمان
 58.8 0.0 11.6 43.6 31.4 107.2 207.8 136.6 319.7 485.3رامهرمز
 0.0 58.8 90.6 72.7 103.5 252.8 352.7 239.0 293.5 590.4شوشتر

  هاي كشاورزي، صنعت و خدماتل بخشها در فضاي سه بعدي بر اساس اعداد اشتغافاصله اقليدسي بين شهرستان:واحد جدول
  مطالعه حاضر: مأخذ
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  1385ان خوزستان بر پايه اشتغال سال هاي است درخت سلسله مراتب مشابهت ساختاري شهرستان -21-6 نمودار
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 ها ان خوزستان به خوشههاي استوابستگي هر يك از شهرستان-36-6ول جد

 تعداد خوشه  شهرستان

7 6 5 4 3 2 
 1 1 1 1 1 1 ماهشهر
 1 1 1 1 1 2 اميديه

 1 1 2 2 2 3 خرمشهر
 1 1 2 2 2 3 آبادان
 1 1 2 2 2 3 اهواز

 2 2 3 3 3 4 بهبهان
 2 2 3 3 3 4 انديمشك

 2 2 3 3 4  5 دزفول
 2 2 3 3 4 5 رامشير

 2 3 4 4 5 6 هنديجان
 2 3 4 4 5 6 دشت آزادگان

 2 3 4 4 5 6 شوش
 2 2 3 5 6 7 ملك باغ

 2 2 3 5  6 7 اللي
 2 2 3 5 6 7 ايذه

  2 2 3 3 4 5 شادگان
 2 2 3 3 4 5 گتوند

 2 2 3 3 4 5 مسجد سليمان
 2 2 3 3 4 5 رامهرمز
 2 2 3 3 4 5 شوشتر

  مطالعه حاضر: مأخذ
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 دار توسعه استان اولويت )قلمروهاي( هاي عرصه -2-3- 6

  :از چند ديدگاه قابل ارائه هستنددار توسعه استان  اولويتهاي  عرصه

 دار براي توسعه، مناطق اولويت )1

 براي توسعه،دار  اي اولويته فعاليت )2

 ،)فعاليتي در كجاچه (وب فضا دار براي توسعه در چارچ هاي اولويت فعاليت )3

به اين معني كه با توجه به اولويـت هريـك از   . و البته در هر مورد بايد ديدگاه با توجه به هدف ارائه شود
  .تواند متفاوت باشد سه هدف بنيادين پاسخ مي

وشـن  به هر حال از آنجا كه شرح خدمات در مورد جزئيات باال و اينكه كدام منظور را هـدف قـرار داده ر  
  .شود در هر مورد توضيحات ضروري ارائه شود نيست، سعي مي

  دار براي توسعه مناطق اولويت) 1

در ، )مند از توسعه كمتر بهره( اي حاشيهمناطق ضرورت دارد ها،  با توجه به هدف كاهش عدم تعادل -الف 
ر مرزي غـرب در  شرق و غرب استان، شامل مناطق شمال شرق، شرق و جنوب شرقي استان، به همراه نوا

  توسعه قرار گيرند،دهند در مدار  استان را تشكيل مي يافته  نيمه جنوبي استان كه مناطق كمتر توسعه

و تا حدود كمتري رودخانه (با توجه به هدف توسعه پايدار، با توجه به آلودگي شديد رودخانه كارون  -ب 
از توسـعه  هاي استان، ضرورت دارد  و تاالب رهاي اهواز، خرمشهر، آبادان و ماهشه و آلودگي شهرستان) دز

  .صنعتي و تمركز بيشتر صنايع جديد آالينده منابع آب و خاك در اين مناطق به شدت پيشگيري شود

با توجه به هدف كارآيي اقتصادي، توسعه قلمروهاي شمال غرب استان كه بـا برخـورداري از منـابع     -پ 
در راستاي توسعه صنايع پيشين و  دهند ن را تشكيل ميآب و خاك مناسب، قطب كشاورزي فشرده استا

هـا   اما با توجه به كاهش عـدم تعـادل  . دار هستند پروري مناطق اولويت پسين كشاورزي وسيع شامل آبزي
  .اي استان در اولويت قرار دارند يهمناطق حاش

ا جنـوب غربـي   با توجه به هدف كارآيي اقتصادي، توسعه صنعتي در نيمه جنوبي، جنوب مركـزي تـ   -ت
، كـه از مزايـاي مثبـت نزديكـي جغرافيـايي بـه صـنايع موجـود و         )از ماهشهر تا خرمشهرو اهـواز (استان 

حمل برخوردار هستند، توسعه صنعتي متمركزتر صنايع را در ايـن منطقـه    هاي دسترسي به بندر و شبكه
لودگي بيشـتر محـيط زيسـت    اي و آ هاي منطقه موجب افزايش عدم تعادلاين توصيه نمايد اما  توجيه مي

ها و توسعه پايدار در تضـاد   تعادل  كاهش عدمخواهد شد و در نتيجه اين اولويت توسعه فضايي با دو هدف 
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اي  مناطق حاشيههمزمان ها در توسعه  تعادل تضاد با هدف كاهش عدمرفع كار براي چاره كه گيرد قرار مي
مناسـب بـراي احـداث در ايـن      گرو انتخاب نوع صـنايع تضاد با هدف توسعه پايدار در رفع استان و چاره 

  .باشند منطقه است كه كمترين آاليندگي را در بر داشته

  دار براي توسعه اولويتهاي  فعاليت) 2

  يكشاورز

اراضي زير كشت آبي استان، حدود يك ميليـون  . منابع آب و خاك استان جاي توسعه فراواني دارد –الف 
ايـن تبـديل تنهـا از طريـق گسـترش      . ميليـون هكتـار را دارد   7/1تا حدود مكان توسعه است كه ا هكتار
بدون افـزايش رانـدمان آبيـاري    . هاي آبرساني و آبياري همراه با افزايش راندمان آبياري ميسر است شبكه

  .گشايشي ايجاد نخواهد كردتوسعه شبكه آبرساني 

عتي را ولو به اشـتباه در هـر جـا    بر عكس بخش صنعت كه هر صن(نوع فعاليت در بخش كشاورزي  –ب 
است كه بـه تجربـه در طـول سـاليان     اقليمي  –، بسيار وابسته به شرايط جغرافيايي )توان احداث كرد مي

اسـتان و  شـمال شـرق   اي  به عنوان مثال غلبه پرورش دام كوچك در نـواحي كوهپايـه  . حاصل شده است
بـا شـرايط   ايـن نـوع فعاليـت    يـانگر سـازگاري   دام بزرگ در مناطق مياني و جنوبي استان بپرورش غلبه 

  . است هر منطقه طبيعي

كشاورزي در شمال غرب اسـتان بـه   ) 1(نمايد كه  توسعه بخش كشاورزي در پهنه استان ايجاب مي –پ 
به عالوه به افزايش . تر درآيد تا حداكثر استفاده از منابع آب و خاك اين منطقه حاصل شود صورت فشرده

همـراه بـا افـزايش    توسعه شبكه آبرساني و آبيـاري  همزمان، . برداران آن بيانجامد بهره درآمد اين بخش و
  .نمايد تر استان را فراهم مي امكان انتقال آب به مناطق شرقيراندمان آبياري در اين منطقه، 

ي اراضي يكپارچه وسيع قابل تبديل به اراضـ  اي بودن منطقه شمال شرق استان، با توجه به كوهپايه –ت 
آن حفظ و گسترش و  محدودمنابع همين برداري هرجه بيشتر از  اما براي بهره. است كشت آبي بسيار كم

منـاطق كمتـر   از برداران و حفظ بافت جمعيتـي ايـن منـاطق كـه      افزايش توليد و درآمد بهرهو در جهت 
توسعه دامـداري و  ، انتقال آب و حمايت از توسعه كشت آبي و توسعه يافته استان و مهاجر فرست هستند

  . باغداري ضرورت دارد كه هر سه نيازمند آب بيشتر هستند

در شمال شرق استان مانند ايذه و باغملك، گتوند و اللي، توسعه دامداري دام كوچك و در مناطق جنوب 
شرق مانند بهبهان توسعه دامداري دام بزرگ منطبق با شرايط طبيعي است و در شرق ميانه نيز تركيبـي  

  .ين دو منطبق بر اقليم و تجربه استاز ا
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و كمبـود اراضـي يكپارچـه وسـيع قابـل       اي بودن منطقه شمال شرق استان همچنين با توجه به كوهپايه
تري نسبت بـه زراعـت    بندي اين اراضي امكان مناسب تبديل به اراضي كشت آبي، توسعه باغداري با تراس

  .از توسعه آن به نفع اقتصاد منطقه است دهد كه حمايت را در اين مناطق پيش روي قرار مي

  صنعت

پتروشـيمي  ، نفت و گاز، شيميايي(به طوري كه در بندهاي پيشين گفته شد صنايع اساسي استان  –الف 
و اين صنايع بـه طـور عمـده از محـل      اي برخودار هستند در سطح كشور از جايگاه ويژه) و فلزات اساسي

خوزسـتان   تخاب اسـتان نمنطق ا. اند ر استان خوزستان ايجاد شدهاز منابع عمومي كشور د گذاري سرمايه
انرژي و آب و نزديكي نفت و گاز، براي احداث اين صنايع بسيار عقاليي و بر پايه دسترسي به بندر، منابع 

توسعه ايـن صـنايع در اسـتان     ،بنابراين با همين منطق. نسبي به مناطق مركزي و غربي كشور بوده است
اما در درون استان جايگزيني برخي از اين صـنايع در بـاال دسـت،    . و داراي اولويت است خوزستان موجه

تمركـز صـنايع   هـاي فشـرده در شوشـتر و     مانند احداث صنايع فلزات اساسي در اهواز و كشت و صـنعت 
، هـاي اهـواز   شيميايي و پتروشيمي و نفت و گاز به آلودگي شديد محـيط، منـابع آب و هـواي شهرسـتان    

توسـعه بيشـتر ايـن صـنايع     در نتيجه در . هاي استان منجر شده است ر، آبادان و خرمشهر و تاالبماهشه
  .ابي ها بايد مورد تجديد نظر قرار گيردچنانكه در باال گفته شد مكاني

كه به طور  [هاي پيشين بيان شد، ساير صنايع  بر خالف صنايع اساسي باال، باز هم چنانكه در بخش –ب 
اند و  نداشته يدر استان خوزستان پيشرفت، ]شوند گذاري بخش خصوصي احداث مي رمايهتوسط سمعمول 
ها از سهم جمعيتي استان بسيار كمتر است و اين در حالي است كـه از احـداث صـنايع اساسـي      سهم آن

به عبارت ديگر تبديل استان خوزستان به يك قطب بـزرگ  . گذرد استان بين يك سده تا چندين دهه مي
. هـاي صـنعتي اسـتان نداشـته اسـت      صنايع اساسي تاثير چنداني بر توسعه صنعتي در ساير بخش توسعه

 –عـالوه بـر شناسـايي داليـل اجتمـاعي      هاي توسعه صنعت در استان خوزستان،  بنابراين يكي از اولويت
هاي صنعتي  ، فراهم كردن زيرساختتوسط بخش خصوصي گذاري در صنعت فرهنگي پايين بودن سرمايه

مراجعه شـود بـه بنـد    [گسترش بازارها و  )و تسهيالت عمومي در اين واحدها ها و نواحي صنعتي هركش(
، افزايش گذاري و كاهش ريسك سرمايه گذاري فزايش بازدهي سرمايه، براي ] همين گزارش 6-1-3-2-6

  .   ارتقاي روحيه نوآوري استگذاري بخش خصوصي و  تمايل به سرمايه

صنايع اساسي اسـتان  آالت، قطعات و ابزار براي  ته شد توسعه صنايع توليد ماشينبر اساس آنچه گف –پ 
و صنايع حامي بخش كشاورزي اعم از صنايع پيشين آن و صنايع تبديلي محصوالت كشاورزي و شيالت، 
همچنين صنايع عمومي مانند صنايع كاني غير فلزي، صنايع فلزي فابريكي، صـنايع ابـزار دقيـق، صـنايع     
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 (Hi-Technology)و پالستيك، صنايع توليد محصوالت خـانگي و برقـي، در كنـار سـاير صـنايع       الستيك
  .هاي توسعه صنعت در استان خوزستان هستند مانند خودرو سازي، از اولويت "هاي تك"

  خدمات اقتصادي

هـاي   گفته شد در حيطه خدمات اقتصادي، بجز حمل و نقـل، سـاير بخـش   هاي پيشين  چنانكه در بخش
و مانند آن از توسعه متناسـب   مات اقتصادي مانند هتل و رستوران، خدمات مستغالت، خدمات بانكيخد

  .نيز ضرورت داردها  در نتيجه حمايت از توسعه اين بخش. با بخش صنعت استان برخوردار نيستند

 )فعاليتي در كجاچه (دار براي توسعه در چارچوب فضا  هاي اولويت فعاليت) 3

  كشاورزي

ي از منـابع  برخـوردار تري برخوردار است كه در كنار  مناسبخاك از منابع از توانمندي استان غربي نيمه 
در نتيجه بر اسـاس  . نمايد استان ارائه مي نيمه شرقينسبت به كشاورزي باالتري را در بخش بازدهي آب 

تـر كـردن    فشـرده براي گذاري اين منطقه داراي اولويت سرمايه ،گذاريكارآيي اقتصادي و بازدهي سرمايه
هـا و   به همـين دليـل توسـعه ايـن شـبكه     . داردهاي آبرساني و آبياري شبكهاز طريق گسترش  كشاورزي

  .گسترش اراضي زير كشت در برنامه آمايش استان بر همين منطقه غربي استان استوار است

بـه  (ص توانمنـدي  بنـدي شـاخ  در شمال شرق استان كه در رتبـه اي  هاي كوهستاني و كوهپايه شهرستان
، مسجدسـليمان و  هـاي اللـي   شـامل شهرسـتان  (انـد  تشخيص داده شـده   ضعيفبسيار ) 1-6شرح نقشه 

بـراي ايـن منـاطق    . توسعه قرار دارنـد بعدي اي در اولويت هاي منطقهاز نظر كاهش عدم تعادل) ملك باغ
  .ب در اولويت قرار داردهمراه با انتقال آو توسعه اراضي زير كشت آبي  توسعه دامداري و باغداري

در  و گتونـد  شـامل شهرسـتان ايـذه   (از نظر شاخص توانمندي نيز ضعيف هاي به همين ترتيب شهرستان
  هـاي رامشـير و رامهرمـز    شوش و شوشتر در شمال استان، شهرستان هاي شمال شرق استان و شهرستان

توسـعه  بعـدي  در اولويـت   )ان، شهرستان دشت آزادگان در غرب و شادگان در جنوب استدر شرق استان
ملـك و شـمال    اللـي، بـاغ  ايذه و گتوند در بخش كشاورزي مانند هاي  اولويت توسعه شهرستان .قرار دارند

توسعه دامداري و باغداري و توسعه اراضي زير كشت آبي همراه ) اي نواحي كوهپايه(شرق مسجد سليمان 
        .با انتقال آب در اولويت قرار دارد

هاي ضعيف استان از نظر شاخص توانمندي هستند، محـل  استان كه در برگيرنده شهرستان هايكوهپايه
، سد دز و سد گتوند طبق تصوير 3، كارون 1گذر چند سرشاخه رودخانه كارون هستند و سدهاي كارون 

علـت   بـا ايـن وجـود بـه    . ها قرار دارنـد ، در اين مناطق و از نظر ارتفاعي باالتر از بخشي از اين زمين6-1
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هاي آبياري در منطقه شمال شرق و شرق اسـتان  شرايط توپوگرافي و كوچك بودن قطعات اراضي، شبكه
باران سبب شده است كه  در شمال شرق استان برخورداري از سطوح باالتر هم. كمتر گسترش يافته است
بنابراين حمايت از . و تا حدودي باغداري در آن رواج يابد) يا سبك(هاي كوچك كشت ديم، نگهداري دام

هاي آبرساني از سدهاي يادشده براي تبديل بخشـي  هاي دامداري و باغداري و اجراي طرح توسعه فعاليت
هـا  ها، كنترل سيالبآب هاي حمايت از كشت ديم مانند پخشاز ديم زارها به كشت آبي و يا اجراي طرح

نمايد و هم عمليات آبخيـزداري را  مك ميها كه هم به افزايش بازدهي كشت ديم كهاي مشابه آنو طرح
در شرق اسـتان نيـز گسـترش     .در اين منطقه است هاي توسعه بخش كشاورزي دهد از اولويتپوشش مي

هـاي   از منابع و شـبكه بودن مند تواند از كشاورزي اين مناطق كه به علت كمتر بهره هاي آبياري مي شبكه
اي و  هـاي منطقـه   اين گسترش براي كاهش عـدم تعـادل  . دمايحمايت نمحدودتر از نيمه غربي است آب، 

  .استدار توسعه استان هاي اولويت از عرصه اين مناطق حفظ بافت جمعيتي

 
  1392 –هاي كشاورزي شمال شرق استان از سطح دريا ارتفاع سدها و زمين-1-6 ريتصو

جنـوب شـرقي در بهبهـان و     امناطق شـرقي مركـزي تـ    در بخش كشاورزي همچنين توسعه دامداري در
اهواز، شادگان، دشت آزادگان، آبـادان و  (هاي جنوب مركزي و جنوب غربي  مناطق مركزي استان تا دامنه

  .شود دار محسوب مي اولويتهاي  از عرصه) خرمشهر

ص داراي اولويـت  امكانات و جايگاه بخش ماهيگيري و آبزي پروري، از نظـر قلمـرو، الزامـاً دو عرصـه خـا     
نخست سواحل خليج فارس هم براي مـاهيگيري و هـم بـراي آبـزي     : نمايد توسعه را در استان معرفي مي
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و توسـعه آبـزي پـروري     ،هاي درياييهاي ساحلي و چه در قفسپروري بر مبناي آب دريا، چه در خشكي
بيشتر پروري  گذشته، توسعه آبزيبا توجه به اينكه در روند  .هاي استان در حاشيه بسيار گسترده رودخانه

انـد صـورت    بـه طـور تـاريخي بـا شـيالت آشـنايي بيشـتري داشـته        هاي جنوبي استان كـه   در شهرستان
كـه  ، هـا  تـر اسـتان، در گـذر رودخانـه     هاي شمالي وري در شهرستانپر توسعه آبزيحمايت از است،  گرفته

  .سيار زيادي برخوردار استاز اولويت باند  اكنون از اين فعاليت نسبتاً محروم مانده

معـادن داراي  شـن و ماسـه و   بـه طـور عمـده از     )بجز معادن نفت خام و گاز طبيعي( استانساير معادن 
اي است و به عالوه سهم بسـيار انـدكي    ها نقطه داشت آنشوند كه بر كاربرد مصالح ساختماني تشكيل مي

در امـا  . نمايـد  براي اولويت توسعه معرفي نمـي  اين فعاليت عرصه وسيعي را. در ارزش افزوده استان دارند
در (اي  بخش صنعت، حمايت از توسعه صنايع كاني غير فلزي براي پاسخگويي به نيازهاي محلي و منطقه

افزايش توليـد و درآمـد   به منظور ايجاد اشتغال، ) حد شهرستان و بزرگتر از آن و كوچكتر از سطح استان
هاي توسـعه بخشـي    از اولويتها،  ي حمل و نقل واردات از ساير استانهاي اجتماع استاني و كاهش هزينه

  .تر استان است هاي استان و به خصوص مناطق ضعيف در همه شهرستان

اي را  حمايت از توسعه صنايع غذايي نيز به مناسبت فضاي توليدات كشاورزي و بازار مصرف، مناطق ويـژه 
شـمال شـرق   در قلمروهاي جات  و فرآوري ميوهري لبنيات فرآوحمايت از توسعه صنايع . نمايد ميمعرفي 

شـمال و  صـنايع آرد و ماكـاروني و فـرآوري سـبزيجات در      لبنيات، شير،، ن، صنايع فرآوري گوشت استا
با توجه به بازار مصرف مركـز كشـور، صـنايع وابسـته بـه خرمـا در جنـوب اسـتان از         شمال غرب استان 

و حمايـت از توسـعه صـنايع     دهند دار توسعه را تشكيل مي ي اولويتها خرمشهر و آبادان تا بهبهان عرصه
قابل توصيه اسـت، امـا بـا توجـه بـه      دامپروري همه قلمروهاي غذايي در زمينه گوشت، شير و لبنيات در 

،  اي به ويژه در شرق استان از شمال شرقي تـا جنـوب شـرقي اسـتان     نطقههاي م هدف كاهش عدم تعادل
  .، اولويت داردبهبهان

و   بنـدي و انجمـاد   پروري شامل پاك كردن، شستشو، بسـته حمايت از صنايع متكي بر ماهيگيري و آبزي
حمل محصول بـه بـازار مصـرف، در منـاطق سـاحلي جنـوبي و بـه خصـوص در جنـوب شـرقي اسـتان            

هـاي اسـتان بـا رعايـت مسـايل محـيط زيسـت،         در حاشيه رودخانـه پروري  ، و در مراكز آبزي)هنديجان(
 .دهند را تشكيل ميوابسته به اين رشته دار براي توسعه صنايع غذايي  هاي اولويت عرصه

، پتروشـيمي و  صـنايع شـيميايي  ، بـه دليـل تمركـز واحـدهاي     ماهشهرآبادان و ، خرمشهرهاي  شهرستان
از طـرف ديگـر قـرار     اقابل توصيه هستند، امـ صنايع در اين منطقه براي احداث اين الستيك و پالستيك 

از ايـن  حمايت از استقرار صنايع جديـد  ، منطقه ويژه كنترل آلودگييادشده در  شهرستانهر سه داشتن 



انداز و طراحي سناريوي توسعه فضايي استان تبيين چشم  140.6
   

برنامه دست اجراي افزايش ظرفيت صنايع پتروشيمي ، به ويژه آنكه نمايد در اين مناطق سست مينوع را 
   .دهد برابر توليد فعلي افزايش مي 2.5ماهشهر ظرفيت توليد را به 

توليدي هاي زيست و حفظ منابع آب و خاك و پايداري توسعه ساير بخش براي حفاظت از محيط
احـداث  پيشـنهادي بـراي   هاي  عرصهضرورت دارد   و به ويه كشاورزي و حفظ سالمت جوامع،

 حـداقل از   ،داري بار آاليندگي زيـاد  جديدشيميايي و پتروشيمي و ساير صنايع  جديدصنايع 
  :برخوردار باشدزير  هاي ويژگي
 بودن بر مسير رودخانه و در همين حال امكان دسترسي به منابع آب،واقع ن )1

 ،و يا اراضي قابل تبديل به اراضي كشاورزي هاي كشاورزي واقع نبودن بر روي زمين )2

هـاي صـنعتي، بـه شـرح      براي توسعه فعاليتكشاورزي و مناسب  واقع بودن بر اراضي بالمعارض )3
 ،14-6نقشه 

سازي منابع آب دريا با توجه به اهميت صيد ظر پيشگيري از آلودهواقع نبودن در حريم دريا، از ن )4
 دريايي،  

 برخوردار بودن از فاصله مناسب با مراكز شهري، )5

 و نزديك بودن به بندرهاي تجارتي، حمل و نقلدسترسي به شبكه  )6

بـراي   شـيميايي و پتروشـيمي  هـاي فعلـي صـنايع     ي صنعتي و مجتمـع ها نزديك بودن به قطب )7
 حاصل از همجواري يا نزديكي مكاني،سينرژي  استفاده از

 .اين صنايعنزديك بودن به خط لوله خوراك  )8

به خصـوص هنـديجان و ماهشـهر و سـپس     هاي جنوبي استان  ، حاشيه شهرويژگي باال 8با توجه به   
دار براي توسعه  اولويتهاي  مسجد سليمان، هفتگل، غرب اميديه، غرب آغاجاري و غرب بهبهان عرصه

عـالوه برآنكـه داراي   هـا   بـر اسـاس مطالعـات حاضـر ايـن عرصـه       .نايع در سطح استان هستنداين ص
ها با هـدف كـاهش    به طور كلي در نيمه شرقي استان قرار دارند كه توسعه آنهاي باال هستند،  ويژگي
ر داين مطالعه در درجه نخست  ،بر اين اساس .كيد اين مطالعه استأاي مورد ت منطقه هاي تعادل  عدم

غـرب شـهر   شـمال  ، نخسـت در  )11-6در نقشـه شـماره   (دو سايت پيشـنهادي  ، هنديجانشهرستان 
كـه هـر دو داراي   و در درجه دوم در شرق هنديجان،  ،، حد و سط شهر هنديجان و ماهشهرهنديجان

را بـه  رض از نظر توسعه سـاخت و سـاز قـرار دارنـد     اهاي بالمع خصوصيات باال هستند و بر روي زمين
و در  نمايد معرفي ميدار براي توسعه اين صنايع در سطح استان  هاي اولويت ترين عرصه مناسبعنوان 

درجه بعدي مناطق حاشيه شهرهاي مسجد سليمان، هفتگل، غرب اميديـه، غـرب آغاجـاري و غـرب     



141.6 طرح آمايش استان خوزستان
  

 

بـراي ايـن منظـور     14-6در اراضي بالمعارض از نظر فعاليت كشاورزي، طبق نقشه شـماره  بهبهان را 
 .داند ميمناسب 

از سوي ديگر با توجه به عبور خط لوله گاز زيلويي از بوشهر  
به شهرهاي مسجد سليمان، انديمشك و دزفول و در ادامـه  

فشـار  انـواع   زمينـه خوزسـتان   هـاي شـمال   به سمت استان
بـراي احـداث صـنايع پتروشـيمي در ايـن      ينفع هاي ذ گروه

احـداث ايـن   حـالي كـه   اين در . مسير افزايش خواهد يافت
ــتان ــنايع در شهرس ــتان  ص ــي اس ــمال غرب ــاي ش ــد  ه مانن

 هـاي  قطبترين  مهمكه  انديمشك، شوش ، شوشتر، دزفول
در بـاالترين بخـش   دهنـد و   كشاورزي استان را تشكيل مي

قطـب كشـاورزي   مركز در  وهاي اصلي استان  عبور رودخانه
كـه  هاي اللي و گتونـد   و شهرستان فشرده استان قرار دارند

هاي استان قرار دارند به هيچ  در باالدست رودخانهها نيز  آن
آمايش وجه منطقي و قابل توصيه نيست و از نظر مطالعات 

منـاطق جنـوب    بنـابراين پـس از  . بايد از آن پيشگيري كرد
 اي منـاطق حاشـيه  ، تنهـا  )انمرجحاً هنـديج (شرقي استان 

شهرهاي مسـجد سـليمان، هفتگـل، غـرب اميديـه، غـرب       
آالينده عرصـه مناسـب    جديدبراي احداث صنايع  آغاجاري

 .شود تشخيص داده مي

اهـواز و اميديـه بـه دليـل مزيـت       ،ات اساسيدر صنايع فلز 
، شهرسـتان  اهـواز  همجواري با واحدهاي موجود داراي اولويت هستند، اما با توجـه بـه آلـودگي شـهر    

به عـالوه صـنايع فلـزي فـابريكي و سـاير       .هاي پيشنهادي باال نيز قابل توصيه هستند سايت اميديه و
صنايع فلزي پايين دست صنايع فلزات اساسي بـا رعايـت اسـتانداردهاي كنتـرل آالينـدگي در همـه       

 .مناطق استان قابل توسعه هستند

 اسـتخراج نفـت   هاي  رفتن در سايتبه علت قرار گ گتوند ، ايديه، اللي ومسجد سليمانهاي  شهرستان 
كـاهش  ، به ويژه در مسجد سليمان كه با ها در شرق استان و با هدف رونق بخشيدن به اين شهرستان

بـراي  ، مواجه با ركود اقتصادي، بيكاري و مهاجر فرستي شديد روبرو اسـت  هاي استخراج نفت فعاليت
، صنايع تأمين كننده نيازهـاي كشـاورزي و صـنايع    لزي فابريكيسازي، صنايع فتوسعه صنايع ماشين

د ر احداث سايت صنعتي در شهرستان 
آالينـده،   جديدهنديجان براي صنايع 

  :چند نكته مهم مورد توجه است
  جديــدايــن ســايت بــراي صــنايع  -1

وجـه  هـيچ بيني شده است و بـه   پيش
به آن مورد نظـر   انتقال صنايع موجود

  .نيست
فاصله كافي سايت پيشـنهادي بـا    -2

ب دريـا بـه   سـازي آ دريا نگراني آلوده
اي بـراي مـاهيگيري را   عنوان مخاطره

ايـن موضـوع مـورد    . نمايدمنتفي مي
تأييد اداره كل شـيالت اسـتان قـرار    

  . گرفته است
در هر صورت محل دقيـق احـداث    -3

هـاي  اين سايت بايد توسـط دسـتگاه  
از نظـر  . اجرايي مـرتبط تعيـين شـود   

مطالعات آمايش، غرب شهر هنـديجان  
ـ  هر هنـديجان و  در حد وسط فاصله ش

ويژگي الزم مطـرح   8شهر ماهشهر، از 
شده در متن گزارش براي ايـن سـايت   

  . برخوردار است
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در . د داشـت نـ ، پتروشيمي و صنعت نفت اولويـت خواه كننده قطعات مورد نياز صنايع شيميايي تأمين
تهديـدهاي  از  مسـجد سـليمان   همين حال مقابله با مسأله آلودگي ناشي از نشـت گـاز در شهرسـتان   

 .توسعه در اين شهرستان است

هـاي پيشـين و    كلي انطباق نوع صنايع در فضاي استان با توجه به ارتبـاط موضـوع و فعاليـت    به طور 
 .ارائه شده است 2-1-4-6پسين در بخش 

   اجزاي آنو انداز توسعه استان  تدوين سند چشم -2-4- 6
  :تنظيم شده است به مطالعات قبلي و موارد زيربا توجه ، انداز توسعه استان چشم

 استان،  شين آمايشمطالعات فصول پي 

 روي توسعه استان،  هاي فرا ها و تهديد ضعف، فرصت، نقاط قوتتحليل  

 ،3-1-2-6و  2-1-2-6اي، به شرح بند نقش استان در تقسيم كار ملي و منطقه 

  ،2-2-6به شرح بند  توسعه استان هاي ها و اولويت تخصص 
  ،3-2-6دار توسعه استان  اولويت )قلمروهاي( هاي عرصه 
 ،)متعاقب( 2-1-2-3-6 ، به شرح بند1404لي توسعه استان خوزستان در افق سند م 

 ،)متعاقب( 4-1-2-3-6هاي برنامه پنجم توسعه كشور، به شرح بند  گيري بررسي جهت 

 ، هاي اجرايي استان هاي توسعه استان از ديدگاه مسئوالن و دستگاهگيريتجه 

هـاي اسـتان و داليـل    مأموريـت  و سـپس   ز توسعه استاناندا چشمابتدا بر اساس موارد باال  در اين بخش
  .شودارائه مي هادر قبال هر يك از مأموريت SWOTتوجيهي آن به همراه تحليل 

  انداز توسعه استان چشم - 6-2-4-1

  سمت و سوي توسعه استان) الف

تراتژيك در تغييـرات اسـ  انداز بي مناسبت نخواهد بود اين سؤال مطـرح شـود كـه اگـر      قبل از ارائه چشم
ها بر همان منوال گذشته ادامه يابد سمت و سـوي   گذاري هاي ملي صورت نگيرد و سياست گذاري سرمايه

  توسعه استان چه خواهد بود؟ 

 نفت و گـاز،  عني استخراجاستان خوزستان ي هاي پيشرو و كليدي بخشتوان اظهار داشت كه  در پاسخ مي
نقـاط قـوت   و كشـاورزي،   فـوالد ، پتروشـيمي  ،يع شيمياييصنا ،و برقآب ، و حمل و نقل تجارت خارجي

منـابع طبيعـي   ) 1(، به طور عمده بـر پايـه   ها تياين فعال توسعه. دهند بسيار ديرپاي استان را تشكيل مي
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موقعيـت بنـدري و موقعيـت    (موقعيت سـرزميني  ) 2(، )آب و خاك و نفت و گاز مشخصبه طور (استان 
ــ  ــه مركــز كشــور و غــرب پرجمعي ــتو عقاليــي تصــميمات ارادي ) 3(و ) ت كشــورنســبت ب در  هــا دول

) حمل و نقل، آب، بـرق، گـاز و ارتباطـات    هاي زيربنايي شبكهدر صنايع ياد شده و سنگين گذاري  سرمايه
از ضـريب  ها  اين رشتهدر خوزستان به طور كلي استان در نتيجه و  بر مبناي دو امتياز قبلي، شكل گرفته

 رود تـا افـق   بنابر اين انتظار مـي . برخوردار شده استو جايگاه بسيار ممتاز يار باال تمركز مكاني باال يا بس
پـا برجـا   متكي هستند و موقعيت قرارگيري استان كه به منابع طبيعي  ها آناكثر چند برنامه ميان مدت  

  . بمانند

ارزش  رغـم رشـد   علـي  هاي پيشـين مشـاهده شـد    مطالعات فصول و بخشاز سوي ديگر همچنان كه در 
اسـتان  جايگـاه نسـبي   سـهم و  هـا،   ها و برخورداري استان از جايگاه باال در ايـن زمينـه   افزوده اين بخش

  .باشد ها به آرامي در حال نقصان مي گذاري بيشتر در ساير استان به علت سرمايه خوزستان

  : بنابراين در صورت ادامه روندهاي گذشته
ادامه خواهد يافـت، امـا   ) به دليل موقعيت آن(رجي كشور نقش بارز بندر امام خميني در تجارت خا  )1

، نقش اين بندر در تجارت خـارجي  سازي بنادر جنوب در همين حال به دليل جنگ تحميلي و متنوع
در نتيجـه در  . )اين گـزارش مراجعـه فرماييـد    3-2-1-2-6براي يادآوري به بند ( كاهش يافته است
حمـل و نقـل   هاي  كاستن از هزينه نقش و سهم بنادر بره دربارمتمركز ملي گيري  صورتي كه تصميم

ــد    در تجــارت خــارجي كشــور قــرار نگيــرد و همچنــان بنــدرهاي تجــاري اســتان هرمزگــان از رون
از استان خوزستان برخوردار باشند، نقش بنـدر امـام خمينـي بيشـتر تضـعيف      گذاري بيشتر  سرمايه

اقتصاد ملي و استان خوزستان خواهد به زيان قل و ن هاي حمل اين روند با افزايش هزينه. خواهد شد
بود و از آنجا كه در شرايط فعلي تجارت خارجي و حمـل و نقـل داخلـي اهميـت زيـادي در اقتصـاد       

  .استان دارد، كاهش اين سهم در واقع تهديدي براي اقتصاد استان خواهد بود

شـور، در مـاهيگيري و پـرورش    نقش و جايگاه ملي استان، رتبه يكم از نظر ارزش افزوده در سـطح ك  )2
هاي جـاري و اراضـي سـاحلي     رقيب استان خوزستان در برخورداري از آب آبزيان، به علت امكانات بي

در اين زمينه الزم به ذكر است كه آبزيان هنوز سـهم انـدكي در برنامـه    . خواهد يافتحفظ و توسعه 
زايش فـ است، بنـابراين هرگونـه ا   غذايي كشور دارند و بازار مصرف آن در سطح كشور رو به گسترش

گسترش صنايع غذايي بر پايه صـيد  . عرضه اين محصوالت در داخل كشور بازار مصرف خواهد داشت
اسـتان در  فرصـت  در ايـن رونـد   . بيني شده اسـت  و پرورش آبزيان نيز در برنامه آمايش استان پيش
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وسـعه ايـن بخـش در اسـتان     همجواري با كشورهاي همسايه و گسترش بازارهاي صـادراتي نيـز از ت  
 .حمايت خواهد كرد

انداز اين مطالعـات   نقش و جايگاه استان در استخراج نفت و گاز، رتبه يكم در سطح ملي نيز در چشم )3
استان خوزستان از نظر منابع نفت در جايگاه يكـم در سـطح كشـور    همچنان ادامه خواهد يافت زيرا 

كشور به منابع نفـت و گـاز و درآمـد آن ادامـه خواهـد      قرار دارد و بر اساس روندهاي گذشته، اتكاي 
هرچند با توجه به منابع گاز استان بوشهر، استان خوزستان از نظر ارزش افزوده اسـتخراج گـاز   . يافت

) نفت و گاز بر روي هم(در رتبه نخست قرار ندارد، اما ارزش افزوده منابع نفت و گاز استان خوزستان 
درصـد از ارزش افـزوده كشـور در ايـن      50.2حدود  1389ارد و در سال قرار ددر جايگاه يكم كشور 

 .)5-6جدول (، شود فعاليت در استان خوزستان توليد مي

) و فلـزات اساسـي    ، پتروشـيمي صنايع شيمياييشامل (و كليدي استان  پيشرونقش و جايگاه صنايع  )4
و دسترسـي  ) نفت و گاز و برق(در سطح كشور، با توجه به دسترسي استان خوزستان به منابع انرژي 

، ادامه خواهد يافت اما سرعت رشد ارزش افـزوده ايـن   هاي شيميايي و پتروشيمي به خوراك كارخانه
و تر از استان خوزسـتان بـوده    سريع1379-89صنايع در يكي دو استان ديگر كشور در دوره دهساله 

در همين حال انتظـار  . افته استدر نتيجه سهم استان خوزستان در اين صنايع كاهش قابل توجهي ي
، زيـرا اسـتان   سهم اسـتان افـزايش يابـد    ي متمركز مليها عقاليي آن است كه با تغيير در استراتژي

خوزستان از منابع نفت و گاز و تنوع توليدات شيميايي و پتروشيمي برخـوردار اسـت و بـا توجـه بـه      
شور از محصـوالت پتروشـيمي تشـكيل    درصد از صادرات غير نفتي ك 40تا  30كه در حال حاضر  اين
شود و با توجه به ابنكه استان خوزستان داراي بندر صادراتي اين محصـوالت اسـت، توسـعه ايـن      مي

بسـيار  با توجه به منافع ملي و منافع استان خوزستا،ن از نظـر اقتصـادي   فعاليت در استان خوزستان 
 . موجه خواهد بود

ظرفيـت  درصـد از   91 هـاي بـرق كشـور و    فيت كل نيروگاهدرصد از ظر 21در حال حاضر نزديك به  )5
از نظـر  ). 1389ترازنامه انرژي كشور سال (شده است، استان نصب نيز در اين  كشورآبي هاي  نيروگاه

هاي كشور قـرار   در بخش برق در رتبه يكم بين استان 1389ارزش افزوده، استان خوزستان در سال 
هاي تهـران، فـارس و كرمـان و از نظـر توزيـع گـاز        از استان در بخش آب در رتبه چهارم پسدارد و 

 . تهران قرار دارد هاي بوشهر، اصفهان و رتبه چهارم پس از استانطبيعي در 

آب و برق در استان خوزستان متكي بـه منـابع   هاي  اينكه ايجاد ارزش افزوده در زيربخشبا توجه به 
سهم استان خوزستان در زمينـه  نسبي ديرپا هستند، آبي است و اين منابع به طور هاي  آب و نيروگاه

  . ها ادامه يابد رود نقش بسيار مهم استان در اين زمينه انتظار مينسبتاً پابرجا خواهد ماند و آب و برق 
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هاي  هارم پس از استانچجايگاه استان خوزستان از نظر ارزش افزوده بخش آب در رتبه به اين دليل 
استان خوزستان از منابع سرشار آب و خاك . كرمان زيبنده منابع آن نيست و به ويژه فارس و تهران،

هـاي   قابل آبياري برخوردار است و امكان توسعه هر دو منبع آب و خـاك از طريـق گسـترش شـبكه    
ارتقاي نقـش آن در  آبياري و انجام عمليات آب و خاك براي ارتقاي جايگاه بخش كشاورزي استان و 

در جاهاي مختلف اين گزارش بحـث شـده اسـت كـه     . ان و كشور وجود داردتامين امنيت غذاي است
ها بـراي توسـعه صـنعت و كشـاورزي بـه زيـان        هاي آب استان به ساير استان انتقال آب از سرچشمه

زيـرا در مـورد كشـاورزي هـر دو منبـع آب و خـاك در اسـتان        . اقتصاد ملي و استان خوزستان است
در  .توان هر دو را در استان خوزسـتان توسـعه داد   بسيار كمتري مي خوزستان وجود دارند و با هزينه

مورد صنعت نيز استان خوزستان با توجه به موقعيت بندري، براي صادرات محصوالت، يا واردات مواد 
اوليه، دسترسي به منابع انرژي و  دسترسي نزديك به مناطق مركزي و غرب كشور، پيشينه صـنعتي  

آب و بنـابر ايـن توسـعه منـابع     . ترين استان براي توسعه صنعت است ناسبو صنايع فلزات اساسي م
بسـيار  و توسعه صنايع اساسي نفت و گـاز ، شـيميايي و پتروشـيمي و صـنايع فلـزات اساسـي       خاك 

توان اميدوار بو استان خوزستان جايگـاه خـود    هاي باال مي بنابراين با طرح استدالل .نمايد ضروري مي
  . ظ يا ارتقا دهدرا در اين زمينه حف

همچنانكه در باال گفته شد استان خوزستان از نظر منـابع آب و خـاك بـا برخـورداري از يـك سـوم        )6
ميليون هكتار،  7.1بيش از يك ميليون هكتار زمين زير كشت، قابل توسعه تا و هاي جاري كشور  آب

مركز آمـار   1379-89ره هاي استاني دو بر اساس اطالعات حساب. كشور قرار دارد در جايگاه يكم در
زراعـت، باغـداري،   (ارزش افـزوده بخـش كشـاورزي    از نظـر   1389استان خوزستان در سـال   ،ايران

و  فارس، كرمـان  مازندران، هاي در جايگاه پنجم در سطح كشور، پس از استان) دامداري و جنگلداري
ر اين جايگاه با توجـه بـه   ادامه روند گذشته و قرارگيري استان خوزستان د. قرار داردخراسان رضوي 

توسعه بخش كشاورزي استان، با توجه به منابع آن . منابع عظيم آب و خاك اين استان برازنده نيست
و بـا  باشـد   و نياز سطح ملي به محصوالت كشاورزي، يكي از تأكيدات مهم مطالعات آمايش استان مي

رود در افق اين مطالعـات   انتظار ميهاي آبرساني و آبياري  بيني شده در شبكه گسترش پيش توجه به
يابد و در داخل اسـتان نيـز بـه همـراه گسـترش صـنايع غـذايي و        ارتقاء جايگاه اين بخش در كشور 

 .همچنين گسترش صنايع پيشين بخش كشاورزي از اهميت زيادتري برخوردار شود

و پـس از آن بـه    گاز نفت و استخراج  ه علت ارزش افزوده بسيار بااليبتوليد ناخالص داخلي استان،  )7
بررسـي ارزش افـزوده   در همـين حـال   . ، بسـيار بـاال اسـت   دليل وجود صنايع اساسي در اين اسـتان 

جايگـاه مناسـبي   از هـاي خـدمات اقتصـادي اسـتان      بخـش نشـان داد   1379-89ها در دوره  فعاليت
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آن بـه عنـوان    همچنين با توجه به حجم بسيار باالي حمل و نقل استان و جايگـاه . برخوردار نيستند
يكي از بندرگاه مهم سطح ملي، خدمات تبعي وابسته به حمل و نقل از جايگـاه متناسـبي در سـطح    

جايگـاه و موقعيـت بنـدري، فعاليـت     بـا توجـه بـه اينكـه     . ملي و در سطح استاني برخوردار نيسـتند 
رش بازارهـا  گسـت استخراج نفت و گاز و حضور صنايع اساسي در استان ديرپا هستند و از طرف ديگر 

هـاي خـدمات    فعاليـت رود  بيني شـده اسـت، انتظـار مـي     به عنوان يكي از اركان آمايش استان پيش
هـاي اقتصـادي اسـتان     تري با ساير فعاليـت  و خدمات تبعي حمل و نقل از جايگاه متناسباقتصادي 

 .مند شود بهره

نقاط ضعف و تهديـدهاي  شود  مشاهده مي ،در بررسي سمت و سوي توسعه استان در صورت ادامه روندها
بـه مفهـوم چـارچوب    (هـاي گذشـته    اسـتراتژي و  بسيار ديرپايي نيز در مقابل توسعه اسـتان قـرار دارنـد   

، كـه بـه طـور عمـده در سـطح ملـي       هاي باال زمينه هاي اجرايي در  ها و برنامه ، سياست)تخصيص منابع
روني و از ميان برداشتن نقاط ضعف اسـتان  ، به اندازه كافي در كاهش اثرات تهديدهاي بيشوند تنظيم مي

گيـري   به تعامل بيشتر با سطوح بسيار باالي تصـميم ها  بنابراين موفق شدن در اين چالش. اند وفق نبودهم
و تالش همه جانبـه در سـطح اسـتان نيـاز     گذاري  سرمايههاي اجرايي،  ، و همسويي دستگاهدر سطح ملي

ها بـه مراتـب بـراي جامعـه      رفع آن  فعلي، هزينهنقاط ضعف دها و هديتبا تشديد در غير اين صورت دارد، 
   :شود در زير بيان ميها  ترين اين چالش مهم. تر خواهد شد سنگين

 تهديد ريزگردها كه بيشتر منشأ خارج از استان دارد، -

 :تهديد كاهش منابع آب جاري استان به دليل تغييرات اقليمي و برداشت بيشتر در باالدست همراه با - 

o هاي زيرزميني،  هاي سطحي و شوري آب آلودگي آب 

o  از باالدست  شرب براي ساكنان شهرها و روستاهاجاري به ويژه آب آب عدم تفكيك ، 

o  ،راندمان پايين كشاورزي و آبياري  

o آبه منابع طبيعي، ادا نشدن حق 

آب و خـاك و  آلودگي هوا به ويژه در شهرهاي جنوبي استان و آلودگي ساير منابع محيطي شـامل   -
 ،هاي استان تاالب

گـذاري در ايـن    تـر سـرمايه   كاهش سهم صنايع كليدي استان در سطح ملي، به دليل رونـد سـريع   -
 ها، ها در ساير استان بخش

  كليدي صنعتي استان از بدنه اقتصاد استان،هاي پيشرو و  جدايي بخش -

 ، اي ي و منطقهالملل هاي فني بين و همكاري هاي تجارت خارجي از دست رفتن فرصت  -
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 استفاده از نيروي انساني در اثر بيكاري،هاي  از دست رفتن فرصت -

 از دست رفتن فرصت اشتغال و توليد،  -

 ، از منابع طبيعي و فرهنگي و تخريب بيشتر آنمناسب برداري  بهرههاي  از دست رفتن فرصت  -

 هاي اجتماعي،  ادامه و يا تشديد ناهنجاري -

 اي و جوامع شهري و روستايي،  نطقههاي م زياد شدن عدم تعادل -

هاي پيشين حاصل شده انداز توسعه استان چنانكه بيان شده است از يك پروسه طوالني مطالعات بخشچشم
هـاي اقتصـادي اسـتان در     فعاليـت ايگـاه و سـهم   جشـامل  براي اسـتان  انداز مطلوب  در ادامه چشم. است
  .شود ارائه مياجتماعي  –دي اقتصا –مديريتي هاي  انداز و سپس در زمينه چشم

  انداز   هاي اقتصادي در چشم جايگاه و سهم فعاليت) ب

 نفت و گاز در سطح كشور،هاي فرآوردهو توليد خست در استخراج نجايگاه رتبه حفظ  )1

  :از طريق حمل و نقل پس از استان تهرانتجارت خارجي و جايگاه رتبه دوم كشور در حفظ  )2

  اه بندر امام خميني در تجارت خارجي كشور به رتبه يكم،تالش براي ارتقاي جايگ  - 

 ،اي قهها در تجارت خارجي منط احياي بندر آبادان و خرمشهر و توسعه نقش آن  - 

  ،اي و ريلي هاي جاده مين پيش نيازهاي توسعه شبكهتأ  - 

 ،صنايع شيميايي و پتروشيمي در سطح كشورحفظ جايگاه نخست در  )3

 صنايع فلزات اساسي، دررتبه دوم كشور احراز  )4

 ، برق و گاز طبيعي تأمينجايگاه احراز رتبه دوم در فصل آب و حفظ  )5

  ، )ارتقاء از رتبه سوم(: پروري در ماهيگيري و آبزيرتبه دوم كشور احراز  )6

 ،)ارتقاء از رتبه پنجم(، )شامل زراعت، باغداري، دامداري(توليدات بخش كشاورزي در سوم احراز رتبه  )7

 ،كشور صنايع غذاييدر پنجم گاه جايرتقا به ا )8

صـنايع  ، ابزار، تجهيـزات،  قطعات ،ماشين آالت ،ساخت وسايل نقليه موتوريصنايع ششم احراز رتبه  )9
 غذاييصنايع صنايع برق و الكترونيك ، فلزي فابريكي

 هاي پاك، و انرژي آوري نانو و بيوفن هاي نوين احراز جايگاه ويژه در تكنولوژي  )10
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 توسعه استان ازاند چشماجزاي ) پ

گـذاري،     سياسـت  –مـديريتي   –اجتمـاعي   –بديهي است فراهم كردن محيط و بستر مناسب اقتصـادي  
ايجـاد ايـن محـيط نيـز از حصـول يـك درك، قبـول و        . استانداز  شمچالزمه دستيابي به اهداف باال در 

در عرصه استان بلكه در خواست همگاني مديران توسعه استان و تالش جمعي در دستيابي به آن نه تنها 
فـراهم كـردن ايـن محـيط     . شـود  حاصـل مـي  گيري در مركـز كشـور    مذاكره و جلب نظر مقامات تصميم

مـديريت توسـعه   "ايـن نيـز در گـرو تقويـت     ، كه گذاري مناسب نياز دارد همچنين به مديريت و سياست
  .است "استان

يـك مجموعـه   شـامل  انـداز   ان در چشممديريتي است -اجتماعي  –ملزومات دستيابي به محيط اقتصادي 
ضروري از اين نظر كه در صورت دسـت  . دهد را به دست ميو در همين حال ضروري پذير  نگر، امكان واقع

 انـداز  اجزاي چشم .جامعه تحميل خواهد شدهاي زيادتري به  ، هزينه1404نيافتن به اين مجموعه تا افق 
  :شود در اين زمينه به شرح زير ارائه مي

بـراي همـاهنگي   تـر   با اختيارات وسيعيي بيشتر، كارآبا ويژگي  "مديريت توسعه استان"خوردار از بر  )1
ارتقـاي  ( درون استانبيشتر در عدم تمركز برخوردار از در هدايت توسعه استان، هاي اجرايي  دستگاه

دم تمركـز و  ، عـ )ريزي، اجرا و نظارت، با هماهنگي و مديريت مركز استان ها در برنامه نقش شهرستان
مركـز اسـتان   ) و فاصله فيزيكي(انتقال بخشي از اختيارات و خدمات قابل ارائه و كاهش فاصله اداري 

كـانون خـدمت    9ايجـاد  ( هاي توسـعه شـهري   با نقاط مختلف از طريق ارتقاي جايگاه و نقش كانون
ق مركز اسـتان و  رساني سطوح برتر خدمات، در مقايسه با وضعيت فعلي كه خدمات برتر تنها از طري

تجهيز منابع مالي و انساني داخلي اسـتان،  ، )شود در بعضي موارد از طريق دزفول و يا آبادان ارائه مي
بهبود مـديريت و نظـارت   با و استفاده بهينه از اين منابع  استان ههاي توسع ها و بانك اندازي بورس راه

 هاي توسعه،  ، اجرا و ارزشيابي طرحريزي بر برنامه

بـه طـور اخـص موفـق در افـزايش      : توليدي در بخش كشـاورزي  بهينه منابعگيري  كاربه ق در موف  )2
راندمان توليد در بخش كشاورزي و افزايش راندمان مصرف آب در اين بخش، همراه با درآمد افزايش 

 يافته كشاورزان استان بر اساس افزايش راندمان توليد و گسترش بازارها، 

المللـي در صـنايع نفـت،    اي و بـين منطقه -هندسي پيشرفته در سطح ملي هاي مبرخوردار از شركت )3
 پتروشيمي و صنايع فلزي، 
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برخوردار از روابط تجاري پيشرفته با كشورهاي همسايه در صادرات و واردات كاال، با توجه به فاصـله   )4
پشتوانه توليـد  هاي تجاري و نزديك زميني و دريايي با كشورهاي همسايه و برخورداري از بندر و راه

 هاي حمل و نقل، همراه با گسترش شبكهملي و توليد استان، 

برخوردار از مناطق ويژه پردازش و صادرات مجدد به معناي واقعي كلمه در خدمت به صادرات استان  )5
 و كشور و كمك به توسعه اقتصادي استان، 

ژي اطالعات و ارتباطـات، خـدمات   برخوردار از جامعه و دولت پيشرفته و كارآ در زمينه كاربرد تكنولو )6
هـاي   حال سـاده دسـتگاه   هاي پيشرفته و در عين برتر اقتصادي الكترونيك، تجارت الكترونيك، درگاه

و خدماتي براي ارائه خدمات عمـومي بـه مـردم بـه طـور اعـم و بـه صـنعتگران، مبتكـران و           ياجراي
 به طور اخص،گذاران  سرمايه

اشـتغال و ثبـات   و برخـوردار از سـطح قابـل قبـول      هـا  اسب با هزينهمتن درآمداي برخوردار از  جامعه )7
بين شهرستاني و بين جوامع شهري و  هاي همراه با سطوح كاهش يافته عدم تعادل اقتصادي مناسب

 روستايي، 

 محيط زيست

آب و خـاك و هـوا و كـاهش     هـاي  در كنتـرل آالينـده   تـر  برخوردار از محـيط زيسـت طبيعـي پـاك     )8
 محيطي،  هاي زيست آلودگي

 برداري منطقي از منابع طبيعي و فرهنگي،  موفق در مراقبت از منابع طبيعي و محيطي و بهره )9

  بهداشت و درمان، آموزش و آموزش عالي، اوقات فراغت

 آشاميدني سالم براي جوامع شهري و روستايي، آب برخوردار از  )10

 9با جـايگزين كـردن   (ه خدمات با حداقل فاصله ارائبرخوردار از سطح سواد و بهداشت و درمان   )11
هـاي   و برخوردار از تخصص) و طرح ارجاع روستايي -شبكه بهداشتي درماني شهرياي در  مركز منطقه

 اين شبكه،الزم در سطوح مختلف 

المللـي بـراي ارائـه    اي و بينمنطقه –برخوردار از مراكز بهداشتي درماني پيشرفته در سطح ملي  )12
 ني، خدمات داخلي و توريسيم درما

هاي اقتصـادي اسـتان و   متوازن از نظر هماهنگي بين آموزش عالي با نيازهاي اجتماعي و فعاليت )13
 تأمين كننده نيروي متخصص صنايع نفت و پتروشيمي مورد نياز كشور، 
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 هاي جنگ، در استفاده شايسته از منابع گردشگري، اوقات فراغت و يادمانموفق  )14

 محيط اجتماعي

  ،يلمتعابا فرهنگ و اي  ، جامعهو دور از جرائماجتماعي المت سبرخوردار از   )15

 رسانيرسانه و اطالع

خـدمات  هـاي عمـومي،    صـدا و سـيما، مخـابرات، رسـانه     هاي برخوردار از پوشش مناسب شبكه  )16
 گذاران، رساني به مردم، توليدكنندگان و سرمايههاي دولتي اطالعآوري اطالعات، درگاهارتباطات، فن

  حمل و نقل

 ،ايمن و سريع براي مردممسافرتي و خدمات حمل و نقل  هاي زيربنايي برخوردار از شبكهعه جام )17

حمــل و نقــل و انــرژي در منــاطق كشــاورزي و و خــدمات  هــاي زيربنــايي برخــوردار از شــبكه )18
 هاي صنعتي شهرك

 صنعت

ژي بـاال،  برخوردار از صنايع بـا تكنولـو  صنايع اساسي استان،  يهاي توليد تكامل يافته در زنجيره )19
هـاي نـوين بـايو و نـانو      سازي، برق و الكترونيك و صنايع سـاختماني، و تكنولـوژي  خودروسازي، قطعه

 صنايع غذايي، و صنايع پسين بخش كشاورزي، هاي پاك آوري و انرژي فن

توليـد ماشـين آالت و ادوات مـورد نيـاز بخـش      (توسعه يافته در صنايع پيشين بخش كشاورزي  )20
 ، حداقل در حد نياز استان، )پروري و آبزي كشاورزي، دامپروري

 استانهاي  تحليل نقاط قوت و فرصت، ضعف و تهديد در ارتباط با مأموريت -6-2-4-2
  و استنتاج راهبردها

  هاي استان مأموريت )الف

بر اساس مطالعات فصـول پيشـين و    [ هاي استان در گزارش فصل ششم مطالعات آمايش استان مأموريت
هـاي مختلـف،   رسي و شناخت روندهاي گذشته، از جمله روند دهساله ارزش افزوده بخشفصل حاضر، بر

غلبـه سـهم ارزش   ملي و تغييرات آن طي يـك دهـه،    هاي استان در سطح بررسي سهم و جايگاه فعاليت
بـين اسـتاني در مقيـاس    (ها  افزوده استان، يا به عبارت ديگر بر اساس ضريب تمركز مكاني قابل توجه آن
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هاي گيريجهت ،هاي استان ، شناخت نقاط قوت و ضعف و فرصت و تهديد استان، شناخت پتانسيل )ملي
  .دان ، تعيين شده]اي و تخصص نواحي دروني استاناستان در سطح ملي و منطقه توسعه استان، تخصص

رونـد   در، مطالعات آمايش اسـتان بيـان شـده   گزارش حاضر از و  به عالوه آن طور كه در فصل دوم، سوم
، بر پايه منابع و كشاورزي استخراج نفت و گاز مانندها  تعدادي از نقش ،تقسيم كار مليگذشته و تاريخي 

و حمل و نقـل و تجـارت خـارجي    فلزات اساسي پتروشيمي و صنايع طبيعي و تعدادي ديگر مانند صنايع 
در شبختانه استان خوزسـتان  خو.  عقاليي، به استان خوزستان واگذار شده استيابي  مكانبه دليل منطق 

نقش كليدي و اساسي دارد و يا به عبارت ديگر داراي تمركـز مكـاني بسـيار    ها  سطح كشور در اين بخش
هاي استان تلقي كـرد   ماًموريتوظايف ملي يا توان به منزله  مي ديدگاه مليرا از ها  و اين فعاليت باال است

  :مورد زير است 6كه شامل 

كشـاورزي، مـاهيگيري و    - تجارت خـارجي و حمـل و نقـل     - هاي نفت توليد فرآورده استخراج نفت وگاز و
 ، تأمين آب، برق و گاز طبيعيفعاليت  - صنايع فلزات اساسي  - صنايع شيميايي و پتروشيمي  -  پروري آبزي

و هـاي جديـد    و توسـعه تكنولـوژي   –،  توسـعه صـنايع غـذايي    هاي اسـتان  بر اساس شايستگيهمچنين 
  :را نيز مي توان به عنوان ماموريت جديد استان تلقي كردآوري ارتباطات و توريسم درماني  نگسترش ف

و پشـتيباني از  ها  و پربار شدن اين فعاليت هاي توليد و توسعه زنجيره ها به عالوه براي احراز اين مأموريت
  : موارد ديگري به شرح زير به فهرست باال  اضافه كردها ضرورت دارد  آن

مورد نياز صنايع نفـت و گـاز و   و ادوات ، قطعات تآال جاد و توسعه صنايع ساخت وسايل نقليه، ماشيناي -
  پتروشيمي، بخش كشاورزي و صنايع غذايي استان، 

توسعه صنايع پايين دست نفت و گاز و پتروشيمي كه به لحـاظ مشـابهت شـرايط، در جـدول تحليـل        -
SWOT منظور شده است با صنايع شيميايي و پتروشيمي يكجا.  

  :موضوع به شرح زير قابل ارائه هستند 9هاي استان در  بر اين اساس ماموريت

 هاي نفت حفظ جايگاه ممتاز استان خوزستان در استخراج نفت و گاز و توليد فرآورده )1

حفظ جايگاه و بازيابي سهم ممتاز استان خوزستان در صـنايع شـيميايي و پتروشـيمي كشـور و      )2
  ،ايين دست نفت و گاز و پتروشيميتوسعه صنايع پ

 صنايع فلزات اساسي،در ارتقاي جايگاه استان  )3

ارتقاي نقش و جايگاه استان خوزستان در تجارت خارجي كشور با توجه ويژه به بنادر تجارتي آن  )4
 ،و نقل زمينيهاي حمل  و پيش نياز ارتقاي شبكه
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  ه ويژه به آبرساني،ارتقاي جايگاه استان در بخش آب، برق و گاز طبيعي با توج )5
 و شيالت استان، توسعه توليدات بخش كشاورزيارتقا جايگاه و  )6

  ، توسعه توليد و ارتقا جايگاه صنايع غذايي استان )7
 .توريسم درمانيو   ارتباطاتهاي جديد،  تكنولوژياحراز جايگاه ويژه در  )8

از صنايع نفت و گاز مورد نيو ادوات ، قطعات تآال صنايع ساخت وسايل نقليه، ماشينپيشرفت در  )9
 و پتروشيمي، بخش كشاورزي و صنايع غذايي استان، 

براي توضـيح بيشـتر مراجعـه بـه     . شود ارائه ميدر ادامه ها  در مورد هريك از اين ماموريتداليل توجيهي 
  .شود گزارش فصل ششم اين مطالعات نيز توصيه مي 2-1-2-6بند 

هاي  عف و تهديد در ارتباط با مأموريتتحليل نقاط قوت و فرصت، ضداليل توجيهي، ) ب
  ن و استنتاج راهبردهااستا

 ،)فصـل ششـم مطالعـات آمـايش اسـتان     (حاضـر  گزارش  2-1-2-6در اين بند به خصوص از مطالب بند 
فاده شده است و لذا خواننده محترم را براي مالحظه جزئيات تغييرات ارزش افـزوده، سـهم و جايگـاه    تاس

  .نمايدع ميارجابند استان، به آن 
هر يك از نقاط قوت، فرصت، ضعف و تهديد، اثرات متفاوتي در پشتيباني يـا بازدارنـدگي از دسـتيابي بـه     

حدس زد، ايـن   "از پيش"توان  هرچند سمت و سوي اين اثرات را مي. هاي باال را خواهند داشتمأموريت
 37-6 هاي ر ادامه و با كمك جدولدهاي اصلي و فرعي  براي هريك از مأموريتتر  ارتباط به صورت منظم

  .ارائه شده است 45-6تا 

 هاي نفت حفظ جايگاه ممتاز استان خوزستان در استخراج نفت و گاز و توليد فرآورده): 1(ماموريت 

است و ارزش افزوده آن  تر از استان خوزستانهرچند بر اساس شواهد استان بوشهر از نظر منابع گاز غني
اسـتخراج نفـت و گـاز و توليـد     (اما در مجموع ايـن فعاليـت   ن بيشتر است، نيز از استان خوزستا

. ، استان خوزستان در جايگاه يكم ارزش افـزوده ايـن فعاليـت در كشـور قـرار دارد     )فرآورده
  . هاي توسعه اين فعاليت كامالً در سطح ملي متمركز استاستراتژي

ايـن بخـش در   ارزش افـزوده  از اسـتان  سـهم   ،خام نفتحاصل از تصفيه  هاي فرآوردهتوليد  زير بخشدر 
رونـد  . شـته اسـت  درصد و در مقام دوم كشور پس از اصفهان قـرار دا  18نزديك به  1389در سال كشور 

با سبقت گرفتن از  1379-89ساله در دوره دهدهد كه جايگاه اين زير بخش  تحوالت اين بخش نشان مي
  .يافته استبهبود  2به رتبه  4هاي تهران و مركزي از رتبه  استان



153.6 طرح آمايش استان خوزستان
  

 

-گيري در مورد مكان و ظرفيت و مقدار استخراج نفت و گاز پااليشـگاه تصميمچنانكه گفته شد  

هاي نفت و گاز كشور بر اساس مسايل فني استخراج و پااليش و نزديكي منـابع نفـت و گـاز و    
ر حال پخشايش به ه. شودبازار مصرف، به صورت متمركز در سطح ملي تعيين ميها به  پااليشگاه

گيـران سـطح ملـي     بيشتر واحدهاي توليد فرآورده در سطح كشور در چندين دهه گذشته مد نظر تصميم
سـطح  هـاي متعـددتر در    تجربه جنگ تحميلي نيز سبب توزيع بيشتر اين فعاليت در اسـتان بوده است و 

  .كشور شده است

به ترتيب در رتبه اول و دوم كشور قرار آن ي ها هرچند جايگاه استان در توليد نفت و گاز و توليد فرآورده
گـذاري متمركـز ملـي در     ها بسيار به سرمايه در قبال رقابت ساير استان حفظ اين جايگاهدارد، 

  . استان خوزستان بستگي دارد
همچنين به دليل ناكافي بودن ظرفيت پااليشگاهي، كشور به واردات بنزين با صرف ارز خـارجي نيازمنـد   

اسـتان خوزسـتان يكـي از    از از طريق گسترش ظرفيت پااليشـگاهي بايـد رفـع شـود و     اين ني. است
   .باشد هاي منطقي براي اين توسعه مي گزينه

ـ   "مديريت توسعه استان"بنابراين توجه  ديريت به روندهاي جاري بسيار اهميت دارد و تـالش م
ملـي بـه ايـن صـنايع در اسـتان      گـذاري   توسعه استان براي حفظ و يا افزايش تخصيص سرمايه

توسعه اين صنعت در استان خوزستان با مقامات ملـي  هاي نسبي  خوزستان، از طريق طرح مزيت
  .گير در اين مورد بسيار ضروري است تصميم

بر مسايل باال چنانكه مشـهود اسـت ظرفيـت    عالوه
فت كشور در دوران اخير بـه علـت افـت    استخراج ن

هاي  گذاري خارجي و تحريم انتقال تكنولوژي سرمايه
. ، كاهش يافتـه اسـت  توليد و فرآوريپيشرفته براي 

گذاري و  بنابراين عالوه بر بحث سهم استان از سرمايه
ظرفيت توليد، افزايش كل توليـد از طريـق افـزايش    

ليـد و  لـوژي تو گذاري و ارتقـاي سـطح تكنو   سرمايه
فرآوري يك نياز جدي اسـت و ادامـه و يـا تشـديد     
روندهاي اخير تهديد جدي بـراي اقتصـاد كشـور و    

مقابله با ايـن تهديـد از يـك سـو بـه      . استان است

ترين مانع در احراز اين ماموريت كمبـود   مهم
مـالي و محـدوديت فضـاي مشـاركت      منابع

بنـابراين راهكارهـاي   . بخش خصوصي است
  :اصلي عبارت هستند از

بــا  "ت توســعه اســتانمــديري" مــذاكره) 1
 گـذاري  سـرمايه  افـزايش  مقامات مركز براي

بيشتر در اين بخش در استان خوزسـتان بـا   
  و هاي نسبي اين استان طرح استدالل مزيت

گذاري  بازكردن فضاي مشاركت و سرمايه) 2
  خش خصوصي،ب
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تكنولوژي داخلي و از سوي ديگر به ديپلماسي سازنده بـا منـابع    در ارتقايداخلي گذاري  سرمايه
مربـوط بـه ايـن    SWOT ه است كه در جدول تحليل وابستسرمايه و تكنولوژي پيشرفته خارجي 

  .ماموريت آمده است

تـرين راهبردهـا بـراي موفقيـت ايـن       مشاهده خواهـد شـد مهـم    SWOTطور كه در جدول تحليل  لذا آن
  :ماموريت عبارت خواهد بود از

  ملي به اين صنايع، گذاري  تالش براي افزايش تخصيص سرمايه -
  بخش خصوصي، اري گذ بازكردن فضاي فعاليت و سرمايه -
  گذاري خارجي، تالش در جهت جذب سرمايه -
  ها، توسعه بازارهاي صادراتي فرآورده -
  اطمينان از كاهش اثر تهديد منابع آب و -
 كاهش تهديد آلودگي منابع آب، خاك و هوا، -

-  
حفظ جايگاه ممتاز استان خوزستان ): 1(  و استنتاج راهبردها در ارتباط با مأموريت SWOTتحليل   - 37- 6 جدول

 هاي نفت گاز و توليد فرآورده در استخراج نفت و
  .باشد مير استان د هاي نفتاستخراج نفت و گاز و توليد فرآوردهحيطه اين مأموريت شامل

  :هاي تايج دستيابي به اين مأموريت از ديدگاهن
كمك به رشد ارزش افزوده، اشتغال عمـومي و   :اقتصادي

نيروهاي علمي، تأمين نياز داخل كشور و توسعه صـادرات  
 استان و كشور،

ارتقاي سطح فرهنگ جامعه، كاهش مهـاجرت  : اجتماعي
 برون استاني نيروي كارآمد،

   باال رفتن سطح علمي و تكنولوژي استان، :فني
تقويت همبستگي ملي در اسـتان ناشـي از ثبعـات     :سياسي

اي و  اقتصـادي منطقـه   اجتماعي، گسترش روابـط  -اقتصادي 
  تحكيم روابط سياسي خارجي،

 ترين نقاط قوت مرتبط با اين ماموريتمهم
برخورداري از جايگاه نخست در ارزش افزوده نفت و  

 هاي نفت و گـاز  گاز و جايگاه دوم در توليد فرآورده
درصـد در   50با سهم ارزش افزوده حدود  در كشور،

 كشور،
ــزوده نفــ    ــهم ارزش اف ــايي س ــاز و پابرج ت و گ

 ،1379-89هاي در سطح كشور در دوره   فرآورده
برخورداري از منابع عظيم و آسـان نفـت و گـاز، آب،     

 انرژي،
  حضور با سابقه استخراج، پااليش و صادرات نفت 

  ترين نقاط ضعف مرتبط با اين ماموريتمهم
ضعف مشاركت بخش خصوصـي و تجهيـز منـابع مـالي      

 درون استان،
گذاري و  ي و نياز به توسعه سرمايهضعف تكنولوژي داخل 

استفاده از تكنولوژي خـارجي كـه در حـد يـك تهديـد      
 جدي قرار گرفته است، 

هـاي نفـت كـه امكـان      افزايش مصـرف داخلـي فـرآورده    
 دهد، صادرات را كاهش مي

 افزايش مصرف داخلي و نياز به واردات فرآورده، 
در مديريت و  "مديريت توسعه استان" نقشپايين بودن  

  گيري متمركز ملي، هدايت اين رشته به علت تصميم
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حفظ جايگاه ممتاز استان ): 1(  و استنتاج راهبردها در ارتباط با مأموريت  SWOTتحليل   - 37- 6 جدولادامه 
 هاي نفت گاز و توليد فرآورده خوزستان در استخراج نفت و

باالي تخصصي و تجربه سطح دانش برخورداري از  
 ژي مهندسي نفت،  تكنولو –علمي  –
 برخورداري از امكانات پزشكي و بيمارستاني، 
  هاي صادرات نفت و فرآورده، برخورداري از پايانه 
  هاي مرتبط با اين ماموريت ترين فرصت مهم
ــه ســواحل و آب  ــيندسترســي ب المللــي و هــاي ب

 هاي صادراتي  پايانه
هاي فرهنگـي، دينـي و مـذهبي بـا     وجود مشابهت 

 در جنوب كشور،كشورهاي همسايه 
هـاي   هـاي همكـاري   امكان بالقوه مبادله توافقنامـه  

  ،. . . مهندسي  –فني 

  مرتبط با اين ماموريت هاي ترين تهديدمهم
گـذاري و تكنولـوژي خـارجي مـورد      كاسته شدن از سرمايه 

ــه علــت    ــراي توســعه ظرفيــت توليــد و صــادرات ب ــاز ب ني
 هاي خارجي، تحريم

يد آلودگي منابع آب،  خـاك  اثر توسعه صنايع نفت بر تشد  
 و هوا،

 كاهش احتمالي منابع آّب، 

اي  تهديد افت فعاليت استخراج نفت بر اقتصاد محلي و منطقه
و ايجاد صدمات محيط زيستي، نظير مسايل حادث در مسجد 

  سليمان،   

 SWOTتحليل

 ضعف  قوت 
استفاده از ديپلماسي سازنده در تعامل بـا   •  فرصت

ي جــــذب كشــــورهاي منطقــــه بــــرا
 گذاري براي افزايش توان توليد، سرمايه

استفاده از ديپلماسي سازنده در تعامل بـا   •
المللي بـراي جـذب    هاي نفتي بين شركت
گذاري و تكنولوژي بـراي افـزايش    سرمايه

 توان توليد،

هـاي داخلـي بـراي     استفاده از توانمنـدي  •
توسعه تكنولوژي توليد در جهت افـزايش  

 آورده،يد و صادرات فرتوان تول

استفاده هرچه بيشتر از نقاط قوت دانـش   •
ت تخصصي داخلـي بـراي توسـعه صـادرا    

 ،با كشورهاي همسايههاي فني  ي همكار

فـــراهم كـــردن تســـهيالت الزم بـــراي  •
مشاركت هرچه بيشـتر دانـش تخصصـي    
موجود و قابل توسعه در بخش خصوصـي  

ت، هاي نفـ  در توسعه توليد توليد فرآورده
ــاز وارد  ــه كــاهش ني ــرآورده و كــه ب ات ف

 كند، انتقال ارز كمك مي

  

، از طريق كاستن از ضعف كمبود تخصيص اعتبارات ملي •
در توليد  ملي به تخصيص بيشتر اعتبارات مليترغيب مقامات 

به استان با طرح نقاط قوت استان و هاي نفت وگاز  فرآورده
مزيت اقتصادي توسعه اين فعاليت در استان خوزستان و 

ي محصوالت اين صنايع و جايگزيني هاي صادرات فرصت
 واردات فرآورده، 

بـراي  "مـديريت توسـعه اسـتان   "تر توسـط   اعمال نقش فعال •
درون استان با اسـتفاده   گذاري كاستن از ضعف كمبود سرمايه

با توجه به متن گـزارش فصـل    [هاي گسترش بازار  از سياست
و باز كـردن   "سسرا"گذاري  هاي سرمايه ششم در مورد شركت

بــراي جلــب مشــاركت و  ]فضــاي فعاليــت بخــش خصوصــي
بـه  (گذاري بخش خصوصـي در صـنايع پـايين دسـت      سرمايه

، بــراي كــاهش اثــرات كمبــود )هــا خصــوص ايجــاد پااليشــگاه
 گذاري داخلي سرمايه

هاي مديزيت مصرف انرژي در سـطح ملـي    اعمال موثرتر روش •
ت براي كاستن از مصرف انرژي داخلي و باز كردن سهم صادرا

 نفت و فرآورده،

براي تعييـين سـهم   انرژي كشور  "استراتژي"يا  "الگو"تهييه  •
هـاي انـرژي در سـبد توليـد و مصـرف       بهينه هر يك از حامل

رود در اين الگـو سـهم مناسـبي بـراي      انتظار مي. انرژي كشور
  هاي پاك منظور شود، انرژي خورشيدي و ساير انرژي

در بخـش خصوصـي    گـذاري  بازكردن فضاي فعاليت و سرمايه •
    هاي نفت، توليد فرآوره
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حفظ جايگاه ممتاز استان ): 1(  و استنتاج راهبردها در ارتباط با مأموريت  SWOTتحليل   - 37- 6 جدولادامه 
 هاي نفت گاز و توليد فرآورده خوزستان در استخراج نفت و

ــت    •  تهديد ــد اف ــرات تهدي ــي از اث ــاهش بخش ك
انتقال گذاري خارجي و محدوديت  سرمايه

ــق  ــوژي از طري ــذاري در  ســرمايهتكنول گ
در بخــش  ارتقــاي تكنولــوژي داخلــي  

اســـتخراج و توليـــد و تبـــديل تبـــديل  
 هاي قابل صدور، فرآورده

 "مديريت توسعه استان"هدايت و نظارت  •
گزيني مناسب براي سايت  از طريق مكان

هاي آالينده و همچنين از طريـق   فعاليت
بـا  (رينگ ها و تكنولوژي فيلت اعمال روش

سطح دانش باالي توجه به برخورداري از 
تكنولوژي مهندسـي   –علمي  –تخصصي 

براي كـاهش و تعـديل   ) نفت، پتروشيمي
اثرات تهديـد فعاليـت اسـتخراج و توليـد     

هاي نفت بر تشديد آلودگي منابع  فرآورده
 آب، خاك و هوا،

حمايت از سازمان محيط زيسـت اسـتان    •
حفاظـت از  براي اعمال وظايف قانوني در 

محيط زيست چه در مرحله صدور مجـوز  
احداث واحدهاي صنعتي و چه در نظارت 

  مستمر بر عملكرد صنايع، 

اسـتفاده از  گذاري خـارجي بـا    كاستن از تهديد كاهش سرمايه •
هاي همكاري  و امكان توافقنامه. . . هاي مشابهت فرهنگي  فرصت

ــه ــه   . . .اي  منطق ــه ب ــي ك ــري در ســطح مل ــا پيگي ــز، ب ايش اف
 گذاري خارجي منجر شود، سرمايه

گـذاري هرجـه بيشـتر در حفاظـت محـيط زيسـت، و        سرمايه •
افزايش راندمان مصرف آب براي كاهش اثرات تهديـد كـاهش   

 منابع آب و آلودگي محيط زيست، 

هـاي   براي كاستن از ضعف آلـودگي محـيط ناشـي از فعاليـت     •
 در سـطح ملـي بـراي    "مديريت توسعه اسـتان "مذاكره ، نفت

يافتن راه حل و اعمال آن همراه با تـامين غرامـت و پرداخـت    
خسارت وارد به محيط زيست و اثـرات زيانبـار آن بـه عنـوان     

 مثال در منطقه مسجد سليمان،

در سـطح ملـي بـراي جلـب      "مديريت توسعه استان"مذاكره  •
گذاري ملي براي احداث صنايع جايگزين صنعت نفـت   سرمايه

ليت اقتصادي ناشي از افـت فعاليـت   در مناطقي كه با افت فعا
 استخراج نفت مواجه هستند، مانند مسجد سليمان،

ها  گذاري در افزايش راندمان مصرف آب در همه بخش سرمايه •
  . براي مقابله با تهديد محدوديت و كاهش احتمالي منابع آب

ي و پتروشيمي حفظ جايگاه و بازيابي سهم ممتاز استان خوزستان در صنايع شيمياي) 2(اموريت م
  كشور و توسعه صنايع پايين دست نفت و گاز و پتروشيمي

در رتبه يكم كشور قرار  1379-89جايگاه صنايع شيميايي و پتروشيمي استان خوزستان در دهه 
 30درصد به حدود  50داشته است، اما سهم آن از ارزش افزوده اين بخش در كشور در اين دوره از 

ر صورت ادامه اين روند، جايگاه آن نيز بـه رتبـه دوم تنـزل خواهـد     درصد كاهش يافته است و د
  . يافت

زمينه اهميت بسيار جـدي دارد و  گذاري ملي بيشتر به استان خوزستان در اين  اختصاص سرمايه
هاي استان خوزسـتان در ايـن فعاليـت در     ا به نفع اقتصاد استان است، بلكه به دليل مزيتنه تنه

حالي كه در وضعيت كنـوني كـم و   در . باشد ، به نفع اقتصاد كشور نيز ميها مقايسه با ساير استان
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درصد از ارزش صادرات غير نفتي كشور از محصوالت پتروشيمي است و بـا رفـع    25بيش حدود 
  ،ها اين ميزان بيشتر هم خواهد شد تحريم

استان خوزستان با برخوردار بودن از سابقه اين صنايع، برخورداري از منـابع آب و انـرژي، مـواد     
ترين مكان در كشور براي توسعه  اوليه اين صنعت و برخورداري از بندر تخصصي صادراتي مناسب

  . اين صنايع است

 SWOT كـه در جـدول تحليـل    بر اين اساس چنـان 
ترين راهبردها براي موفقيت  مهم مشاهده خواهد شد

  :اين ماموريت عبارت خواهد بود از
تــالش مــديريت توســعه اســتان بــراي افــزايش  - 

ملي به اين صنايع، از طريـق  گذاري  تخصيص سرمايه
توسعه اين صـنعت در اسـتان   هاي نسبي  طرح مزيت

گيـر در ايـن مـورد     خوزستان با مقامات ملي تصميم
ـ ( ردي رياسـت جمهـوري،   وزارت نفت، معاونت راهب

   ).هيئت دولت و مجلس شوراي اسالمي 
  بخش خصوصي، گذاري  بازكردن فضاي فعاليت و سرمايه -

  گذاري خارجي، تالش در جهت جذب سرمايه -

  ها، توسعه بازارهاي صادراتي فرآورده -

  اطمينان از كاهش اثر تهديد منابع آب و -

  كاهش تهديد آلودگي منابع آب، خاك و هوا، -

سـت از مقامـات مركـز    ادرخو) 1(و مـورد  ددر به خصـوص   "مديريت توسعه استان"بنابراين سزاوار است 
گسـترش  ) 2(گذاري ملي در ايـن رشـته در اسـتان خوزسـتان و      براي اختصاص سهم بيشتري از سرمايه

   . ستان اقدام نمايندافضاي فعاليت بخش خصوصي در اين زمينه در 

  

نيـز از  ترين مانع در احراز اين ماموريت  مهم
ــابع اي مــالي و محــدوديت فضــ كمبــود من

. شـود  مشاركت بخش خصوصي تشكيل مـي 
  :بنابراين راهكارهاي اصلي عبارت هستند از

بــا  "مــديريت توســعه اســتان" مــذاكره) 1
 گـذاري  سـرمايه  افـزايش  مقامات مركز براي

بيشتر در اين بخش در استان خوزسـتان بـا   
  و هاي نسبي اين استان طرح استدالل مزيت

ي گذار بازكردن فضاي مشاركت و سرمايه) 2
  خش خصوصي،ب
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حفظ جايگاه و بازيابي سهم ممتاز    :)2(و استنتاج راهبردها در ارتباط با مأموريت  SWOT  تحليل - 38- 6جدول 

  توسعه صنايع پايين دست نفت و گاز و پتروشيمي  استان خوزستان در صنايع شيميايي و پتروشيمي كشور  و 
ع پايين دست نفت و گاز و پتروشيمي  اسـتان  مأموريت شامل صنايع شيميايي و پتروشيمي و صناياين  حيطه
 .باشد مي

 :هاي نتايج دستيابي به اين مأموريت از ديدگاه

كمك به رشـد ارزش افـزوده، اشـتغال عمـومي و      :اقتصادي
نيروهاي علمي، تأمين نياز داخلي، توسـعه صـادرات اسـتان و    

  كشور،
ارتقاي سطح فرهنـگ جامعـه، كـاهش مهـاجرت     : اجتماعي
 ي نيروي كارآمد،برون استان

   باال رفتن سطح علمي و تكنولوژي استان، :فني
تقويت همبستگي ملي در استان ناشي از ثبـات   :سياسي

اي و  اجتماعي، گسترش روابط اقتصادي منطقه -اقتصادي 
  تحكيم روابط سياسي خارجي،

 ترين نقاط قوت مرتبط با اين ماموريتمهم
ـ  نخستبرخورداري از جايگاه   زوده صـنايع  در ارزش اف

با سـهمي   1389شيميايي و پتروشيمي كشور در سال 
 درصد در كشور، 30حدود 

برخــورداري از منــابع عظــيم و آســان نفــت و گــاز، آب،  
 انرژي،

 هـاي  مجتمـع حضور با سابقه پااليش نفـت و بزرگتـرين    
 هاي صادراتي، و پتروشيمي و پايانه شيمياييصنايع 

 –علمـي   – سطح دانش بـاالي تخصصـي  برخورداري از  
 تكنولوژي مهندسي نفت، شيميايي و پتروشيمي، 

 برخورداري از مناطق ويژه اقتصادي، 
هـاي كشـاورزي، صـنعتي و جامعـه      حضور انواع فعاليـت  

 مصرف كننده توليدات اين صنايع 
  "مديريت توسعه استان"سابقه قوي  
  هاي مرتبط با اين ماموريت ترين فرصت مهم
ــدسترســي بــه ســواحل و آب  ي و بنــدر المللــينهــاي ب

 تخصصي، 
 نزديكي به بازار بزرگ فراملي، 
ــابهت  ــود مش ــا   وج ــذهبي ب ــي و م ــي، دين ــاي فرهنگ ه

 كشورهاي همسايه در جنوب كشور،
 –هـاي فنـي    هاي همكاري امكان بالقوه مبادله توافقنامه 

  ،. . . مهندسي 

  ترين نقاط ضعف مرتبط با اين ماموريتمهم
ـ   نايع شـيميايي و  روند نزولي سهم ارزش افزوده ص

درصـد در فاصـله    30به  49.3پتروشيمي استان از 
گذاري بيشـتر   به علت سرمايه 1379-89هاي  سال

 ها، در ساير استان
 ضعف بازار مالي در تجهيز منابع درون استان، 
در  "مــديريت توســعه اســتان" نقــشپــايين بــودن  

مـــديريت و هـــدايت صـــنايع بـــزرگ شـــيميايي و 
 گيري متمركز ملي، پتروشيمي به علت تصميم

 گذاري خارجي،  ضعف سرمايه 
 ،هاي محيط كسب و كار پايين بودن مالك 
پــايين بــودن رانــدمان مصــرف آب و عــدم تفكيــك  

 مصارف از باال دست،
  مرتبط با اين ماموريت هاي ترين تهديد مهم
اثر توسعه صـنايع شـيميايي و پتروشـيمي و صـنايع      

ب، خـاك و  پايين دست آن بر تشديد آلودگي منابع آ
 هوا،

 ب،كاهش احتمالي منابع آ 
از دست رفتن جايگاه استان در اين صنايع در صورت  

 ادامه روند كاهش سهم استان در ارزش افزوده كشور،



159.6 طرح آمايش استان خوزستان
  

 

حفظ جايگاه و بازيابي سهم    :)2(و استنتاج راهبردها در ارتباط با مأموريت   SWOT  تحليل - 38- 6جدول ادامه 
توسعه صنايع پايين دست نفت و گاز و   صنايع شيميايي و پتروشيمي كشور  و  ممتاز استان خوزستان در

 پتروشيمي
 SWOTتحليل

  ضعف  قوت 
استفاده هرچه بيشتر از نقاط قوت دسترسي به  •  فرصت

منابع آب، نفت و گاز و دانـش تخصصـي بـراي    
صنايع شيميايي و پتروشيمي و استفاده توسعه 

ي بــراي از دسترســي بــه بازارهــاي بــرون مــرز
توســعه توليــد اســتان و توســعه صــادرات ايــن 

 رشته،

ــا كشــورهاي   • اســتفاده از ديپلماســي ســازنده ب
گـذاري   همسايه و جهان براي افـزايش سـرمايه  

 خارجي در اين صنايع،

ــا كشــورهاي   • اســتفاده از ديپلماســي ســازنده ب
همسايه و جهان براي توسعه بازارهاي صادراتي 

ه به نقاط قـوت  و افزايش امكان صادرات، با توج
  استان در اين صنايع،

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

با مقامات ملي و طرح  "مديريت توسعه استان"مذاكره  •
نقاط قوت و مزيت اقتصادي توسعه صنايع پتروشيمي 

هاي صادراتي محصوالت  در استان خوزستان و فرصت
گيري به تخصيص  اين صنايع و ترغيب اين حوزه تصميم

ان براي كاستن از ضعف اعتبارات ملي بيشتر به است
و از دست رفتن جايگاه  كمبود تخصيص اعتبارات ملي

 ،استان

باز كردن فضاي فعاليت بخش خصوصي براي كاسـتن از   •
گذاري درون استاني، بـه ويـژه در صـنايع     ضعف سرمايه
 پايين دست ،

گذاري داخلـي بـا بهبـود     كاستن از ضعف كمبود سرمايه •
ار توسـط  هـاي محـيط كسـب و كـ     بخشيدن بـه مـالك  

تــر در  مــديريت توســعه اســتان بــا اعمــال نقــش جــدي
گـذاري   بخشي براي برداشتن موانع سـرمايه  مديريت بين

 بخش خصوصي، 

هاي صادراتي محصوالت اين صنايع، بـراي   تبليغ فرصت •
گـذاري در   افزايش انگيزه بخش خصوصي بـراي سـرمايه  

 .استان را بهبود بخشيد

اتـدازي   ، ساخت، راهگذاري هاي سرمايه اندازي شركت راه •
و انتقال سهام در اين صنايع براي جذب و فعـال كـردن   

 هاي كوچك و متوسط بخش خصوصي استان، سرمايه

گـذاري خـارجي بـا     كاستن از ضعف پايين بـودن سـرمايه   •
و امكــان . . . هــاي مشــابهت فرهنگــي  اســتفاده از فرصــت

، با پيگيري در سـطح  . . .اي  هاي همكاري منطقه توافقنامه
 گذاري خارجي، سرمايهملي براي افزايش 

براي توسعه و  "مديريت توسعه استان"استفاده از امكانات  •
هاي  هاي صنعتي استان و رفع نياززيرساخت تجهيز شهرك

  ها براي افزايش ظرفيت پذيرش صنايع پايين دست، آن
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حفظ جايگاه و بازيابي سهم    :)2( و استنتاج راهبردها در ارتباط با مأموريت  SWOT  تحليل - 38- 6جدول ادامه 
توسعه صنايع پايين دست نفت و گاز و   ممتاز استان خوزستان در صنايع شيميايي و پتروشيمي كشور  و 

 پتروشيمي
اثرات تهديد توسعه صنايع شيميايي و پتروشيمي بـر تشـديد    •  تهديد

تـوان بـا اسـتفاده از     آلودگي منـابع آب، خـاك و هـوا را مـي    
و سـازمان محـيط    "مديريت توسـعه اسـتان  "ني امكانات قانو

هـاي   گزيني مناسب براي سايت فعاليت زيست، از طريق مكان
هـا   ها و اجتناب از احـداث آن  آالينده در پايين دست رودخانه

در باال دست منابع آب، خاك و هوا كشاورزي، و همچنـين از  
بـا توجـه بـه    (هـا و تكنولـوژي فيلترينـگ     طريق اعمال روش

ــوردا ــاالي تخصصــي  ري از برخ ــش ب ــي  –ســطح دان  –علم
 تعديل كرد،) تكنولوژي مهندسي نفت، پتروشيمي

كاهش اثرات تهديـد كـاهش منـابع آب از طريـق تخصـيص       •
گـذاري بيشـتر از محـل اعتبـارات ملـي و اسـتاني در        سرمايه

هاي آبرساني و بهينه سازي مصـرف   تفكيك و گسترش شبكه
افــزايش  آب، ضــمن خــدمت بــه حفاظــت محــيط زيســت و

هـاي صـادراتي    ها، با توسعه فرصـت  راندمان توليد همه بخش
هاي بهبود تكنولوژي مصـرف منـابع    تواند بخشي از هزينه مي

  آب را جبران نمايد،

اثرات تهديد محدوديت و كاهش احتمالي  •
منابع آب، با توجه به نقطه ضعف پايين 
بودن راندمان مصرف آب و عدم تفكيك 

توليدي از باال هاي  مصارف آب در بخش
گذاري در  توان با سرمايه دست را مي

هاي آبرساني و افزايش  گسترش شبكه
راندمان مصرف آب كاهش داد، ضمن 
آنكه با در نظر گرفتن ارزش واقعي آب، 

هاي اعمال مديريت و  بخشي از هزينه
بهينه سازي مصرف آب، در اقتصاد ملي 

 .ظاهر خواهد شد،

حفاظـت   ه بيشـتر در چـ گذاري هر سرمايه •
پــايش آلــودگي در محــيط زيســت بــراي 

 تهديد منابع آب، خاك و هوا،

  

  

  ارتقاي جايگاه استان در صنايع فلزات اساسي، ) 3(ماموريت 

 20رتبه دوم كشور بـا سـهمي معـادل     1379جايگاه استان خوزستان در صنايع فلزات اساسي در سال  -
رار داشته است كه با پيشي گـرفتن اسـتان كرمـان    درصد از توليد ناخالص داخلي پس از استان اصفهان ق

تنزل يافته و سـهم آن نيـز   هاي اصفهان و كرمان  به رتبه سوم پس از استان 1389در اين زمينه در سال 
   .درصد كاهش يافته است 12در  توليد ناخالص داخلي اين رشته در كشور به 

اسـتان  دهـد   استان خوزستان نشان مـي و منابع انرژي ها  مقايسه منابع آب و نزديكي به بندرگاه
هـاي   گذاري اما سرمايه، خوزستان به درستي بايد در جايگاه نخست اين رشته در كشور قرار گيرد

 بـدون (و اسـتان كرمـان   ) انرژي و مندي از منابع آب بدون بهره(اصفهان   به عمل آمده در استان
   .خوزستان در اين رشته شده استنسبي استان افتادگي   موجب عقب) مندي از منابع آب بهره

دوران جنگ تحميلي و عدم استان خوزستان در گذاري در  ناشي از افت سرمايه افتادگي اين عقب
   .بوده است هاي بعد گذاري در اين استان در سال كفايت سرمايه
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ضـروري  آيـد   آمده و اهم آن در ادامه مـي  SWOTليل در حال حاضر كاربرد راهبردهايي كه در جدول تح
  :است

هاي توسـعه صـنعتي اسـتان     بازنگري استراتژي) 1(
رفـع  به خصوص با توجـه بـه   توسط دولت  خوزستان

مالحظات سياسي بازدارنده در ارتباط بـا كشـورهاي   
  همسايه، و 

همچنين باز كردن فضاي فعاليت بخش خصوصي ) 2(
  .شدبا در اين زمينه ضروري مي

مقابله با تهديـد عمـومي كـاهش منـابع آب از طريـق      ) 3(
و هـا   بهبود راندمان آبرساني و استفاده از آب در همه بخش

  هاي محيط زيستي، يابي مناسب و اعمال كنترل مقابله با تهديد آلودگي محيط زيست از طريق مكان) 4(

  

ارتقاي جايگاه استان خوزستان   ): 3(راهبردها در ارتباط با  مأموريت و استنتاج   SWOTتحليل   - 39- 6جدول 
  در صنايع فلزات اساسي

 .مأموريت شامل صنايع فلزات اساسي استان است اين حيطه
 :هاي نتايج دستيابي به اين مأموريت از ديدگاه

كمك به رشد ارزش افـزوده، اشـتغال، تـامين     :اقتصادي
 صادرات،  نياز داخلي و امكان توسعه

 باال رفتن سطح علمي و تكنولوژي استان،  :فني

ارتقـاي سـطح فرهنـگ جامعـه، ارتقـاي اشـتغال       :اجتماعي
  نيروهاي علمي، كاهش مهاجرت برون استاني نيروي كارآمد،

تقويت همبسـتگي ملـي در اسـتان ناشـي از ثبـات       :سياسي
  اجتماعي، -اقتصادي 

 تترين نقاط قوت مرتبط با اين ماموريمهم
از رتبه سوم ارزش افزوده ايـن صـنايع    برخورداري 

 ،1389در كشور در سال 
 ،)هزينه كم(برخورداري از منابع عظيم آب و انرژي  
 حضور با سابقه استخراج صنايع فوالد در استان، 
علمـي   –سطح دانش باالي تخصصـي  برخورداري از  

 تكنولوژي اين رشته،  –
 يه، هاي ورودي مواد اول دسترسي به پايانه 
 برخورداري از بازار بزرگ داخل كشور، 
 برخورداري از مناطق ويژه اقتصادي، 
  مديريت توسعه استان"سابقه  

  ترين نقاط ضعف مرتبط با اين ماموريتمهم
روند نزولي تدريجي سهم استان از ارزش افزوده كشـور   

درصـد در   12درصد به حـدود   20در اين رشته از حدود 
جايگـاه آن از رتبـه   تنزل  و 1379-89هاي  فاصله سال

هاي  بيشتر در استان گذاري دوم به سوم به دليل سرمايه
 ،)اصفهان و كرمان(رقيب 

پايين بودن تخصيص اعتبارات ملـي بـه اسـتان و     
 ها در جذب اين اعتبارات، رقابت ساير استان

 محدوديت مشاركت بخش خصوصي 
  گذاري درون استاني، ضعف در تجهيز منابع سرمايه 

 نيـز  ترين مانع در احراز ايـن ماموريـت   مهم
بنابراين راهكارهـاي  . مالي است كمبود منابع

  :عبارت هستند از اصلي
بــا  "مــديريت توســعه اســتان" مــذاكره) 1

 گـذاري  سـرمايه  مقامات مركز براي افـزايش 
بيشتر در اين بخش در استان خوزسـتان بـا   

  و هاي نسبي اين استان طرح استدالل مزيت
گذاري  بازكردن فضاي مشاركت و سرمايه) 2
  خش خصوصي،ب
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ارتقاي جايگاه استان   ): 3(و استنتاج راهبردها در ارتباط با  مأموريت   SWOTتحليل   - 39- 6جدول ه ادام
 خوزستان در صنايع فلزات اساسي

 هاي مرتبط با اين ماموريت ترين فرصتمهم
برخــورداري از مبــادي مهــم ورودي و خروجــي كــاال در  

هزينه بودن دسترسي به  كم(كشور در بندر امام خميني 
ها و برخورداري از گستردگي نسـبي   ، فرودگاه)مواد اوليه

 اي و ريلي، شبكه جاده
ــابهت  ــود مش ــا   وج ــذهبي ب ــي و م ــي، دين ــاي فرهنگ ه

 كشورهاي همسايه در جنوب كشور،

 –هـاي فنـي    هـاي همكـاري   امكان بـالقوه مبادلـه توافقنامـه   
  ،. . . مهندسي 

  ترين تهديدهاي  مرتبط با اين ماموريتمهم
ه صنايع فلزات اساسـي بـر تشـديد آلـودگي     اثر توسع 

 منابع آب، خاك و هوا،
 ،كاهش احتمالي منابع آّب 

به ي آن عقب افتادگاز دست رفتن سهم و جايگاه استان و 
  ،ها تر اين رشته در ساير استاندليل توسعه بيش

SWOT تحليل

  ضعف  قوت 
ــوت دانــش   • فرصت اســتفاده هرچــه بيشــتر از نقــاط ق

 اي توسعه توليد و صادرات،تخصصي داخلي بر

استفاده از دانش تخصصي موجود و قابل توسعه  •
هاي قابـل اسـتقاده در صـنايع     در توليد فرآورده

  پايين دست،

هـاي   بـا حـوزه   "مديريت توسعه استان"مذاكره  •
ها و  تصميم گيري ملي با طرح نقاط قوت و فرصت

هاي استان خوزستان براي جذب اعتبـارات   مزيت
اي توسـعه ايـن صـنايع در اسـتان     ملي بيشتر بر

 خوزستان،

مـديريت توسـعه   "تـر توسـط    اعمال نقش فعال •
بــراي  كاســتن از ضــعف كمبــود     "اســتان
و كاهش اثـر تهديـد    درون استان گذاري سرمايه

بــا اســتفاده از  عقــب مانــدگي در ايــن صــنايع،
هاي گسترش بـازار و بـاز كـردن فضـاي      سياست

ت و  فعاليت بخش خصوصي، بـراي جلـب مشـارك   
گذاري بخش خصوصي براي كاهش اثـرات   سرمايه

  گذاري درون استان، نقطه ضعف كمبود سرمايه
 –علمـي   –دانـش بـاالي تخصصـي    استفاده از  • تهديد

تكنولوژي مهندسي استان براي كاهش و تعديل 
اثـــرات تهديـــد فعاليـــت اســـتخراج و توليـــد 

هاي نفت بر تشديد آلـودگي منـابع آب،    فرآورده
 خاك و هوا،

حمايت از سازمان محـيط زيسـت اسـتان بـراي      •
ــانوني در حفاظــت از محــيط   اعمــال وظــايف ق
ــه صــدور مجــوز احــداث   زيســت چــه در مرحل
واحدهاي صنعتي و چـه در نظـارت مسـتمر بـر     

  عملكرد اين صنايع،

اثرات توسعه صنايع فلزات اساسي بـر تشـديد آلـودگي     •
گزينـي   تـوان بـا مكـان    منابع آب، خاك و هوا را نيز مي

مناسب براي سـايت ايـن صـنايع و نظـارت بـر اعمـال       
 ها و تكنولوژي فيلترينگ تعديل كرد، روش

محدوديت و كاهش احتمـالي منـابع آب و رقابـت بـين      •
تـوان بـا افـزايش     بخشي در مصـرف ايـن منبـع را مـي    

  . ها جبران كرد راندمان مصرف آب در همه بخش
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ن در تجارت خارجي كشور با توجه ويژه به بنادر ارتقاي نقش و جايگاه استان خوزستا): 4(ماموريت 
 و نقل زمينيهاي حمل  تجارتي آن و پيش نياز ارتقاي شبكه

جايگاه خود را در رتبه دوم در بخش حمل و نقل و  1379-89هاي  استان خوزستان در فاصله سال
  .است حفظ كردهارتباطات، كشور پس از استان تهران 

درصـد كـاهش پيـدا     6.3درصد به  8.6زوده استان در كشور  از اما در همين دوره سهم ارزش اف
در سـطح كشـور بـه دليـل     حمل و نقل زميني   در همين دوره ارزش افزوده زير بخش. كرده است

و زير بخـش حمـل و   درصد  7.5به  10.7آهن از  كاهش قابل توجه سهم ارزش افزوده زير بخش راه
  .باشد درصد مي 6.1به  8.3اي از  نقل جاده

ركـود  ، كـاهش واردات و  تحـريم تـوان بـه    افت سهم ارزش افزوده حمل و نقل زميني را تا حـدودي مـي   
تمايل جهت تجارت خارجي به سـمت بنـدر شـهيد    اما عالوه بر تحريم و اثرات آن، . منتسب كرداقتصادي 

همـين   3-2-1-2-6از بند ) ب(و ) الف(براي توضيح بيشتر به بند [ .رجايي عامل اصلي ومؤثرتري بوده است
  .]گزارش مراجعه شود

ا مركـز كشـور و مراكـز    موقعيت ويژه بندر امام در ارتباط ب
هاي طوالني اين بندر را بين  جمعيتي غرب كشور براي سال

جنگ تحميلـي  . بندرهاي كشور در رتبه يكم قرار داده بود
تجهيز بندر شهيد . زمينه ساز توسعه بندر شهيد رجايي شد

رجايي با تاسيسات تخليه و بارگيري كانتينري و ضـعف آن  
ي و تـدريجي جـايگزيني   در بندر امام خميني و روند عموم
اي سبب شده كه بندر امـام   اين نوع حمل به جاي حمل فله

  . خميني در مقام دوم پس از بندر شهيد رجايي قرار گيرد

بندر امام تر بودن  اما مزيت اقتصادي ناشي از نزديك
بـودن  تـر   خميني به مركز و غرب كشور و اقتصـادي 

امـام  حمل از اين بندر ضرورت توسعه و تجهيز بندر 
هرچند كه نوع كاالهاي اصلي حمـل شـده بـه ايـن      ،نمايد خميني به تاسيسات كانتينري را واجب مي

اي است و بندر شـهيد رجـايي بـه     فله )آهن و ساير فلزات گندم و ذرت و سنگ: شامل مواد خوراكي(بندر 
كـانتينري بـه    در راستاي جذب بخشي از كـاالي  مأموريتطور طبيعي جايگزين آن نخواهد شد، اما اين 

از آنجا كـه تعيـين   . شده استمطرح  )و تبعات آن براي استان(به دليل صرفه اقتصادي كشور  بندر امام

، جايگاه ترين مانع در احراز اين ماموريت مهم
بندر امام خميني در تجارت خارجي كشور از 

ريزي متمركز ملـي اسـت كـه    ديدگاه برنامه
نقــش اصــلي را بــه توســعه بنــادر اســتان 

بنابراين راهكارهاي اصـلي  . اندهرمزگان داده
  :عبارت هستند از

بــا  "مــديريت توســعه اســتان" مــذاكره) 1
بـازنگري در اسـتراتژي    بـراي  مقامات مركز

ــور و    ــارجي كشـ ــارت خـ ــزايشتجـ  افـ
بيشتر در اين بخش در استان  گذاري سرمايه

هاي نسـبي   خوزستان با طرح استدالل مزيت
  و اين استان

گذاري  بازكردن فضاي مشاركت و سرمايه) 2
  خش خصوصي،ب
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، گيـرد  سهم بنادر كشور از تجارت خارجي كشور به صورت متمركز در سـطح ملـي صـورت مـي    
ـ    "مديريت توسعه استان"ضرورت دارد  از با طرج استدالل كارآيي اقتصادي در سـطح ملـي و ني

احراز اين ماموريـت  گيري سطح ملي براي  استان خوزستان به توسعه اين بخش، پشتيباني تصميم
  .را پيگيري نمايند

اي براي پاسخگويي به نيـاز حمـل و   هاي ريلي و جادهشامل گسترش شبكه مأموريتهاي ديگر اين  بخش
  .نقل سرزميني، بين استاني و درون استاني ارائه شده است

مطابق آخرين . آبادان و خرمشهر نيز به دليل جنگ تحميلي بسيار افت كرده است نقش بندرهاي
، حال حاضر سهم كل وزن بارگيري و تخليه در بندرهاي تجارتي 1388آمار مورد بررسي، در سال 

به اين معني كه سـهم دو  . درصد است 2/0و  6/4،  2/95امام خميني، آبادان و خرمشهر به ترتيب 
اين دو نيز تجارت محدود محلي نقش . باشد درصد مي 5خرمشهر برروي هم كمتر از بندر آبادان و 

ميليـون تـن در سـال     2/1و با كشورهاي همسايه نزديك با كل وزن بارگيري و تخليـه كمتـر از   
براي تفصيل بيشتر رجوع شود به گزارش فصل سوم مطالعات آمايش استان خوزستان و ( باشد مي

د تغييرات سهم بندر خرمشهر و امام خميني در تجارت خارجي كشـور از  رون) پ(همچنين به بند 
با تعيين منطقه آبادان و ). از گزارش فصل ششم مطالعات آمايش استان خوزستان 2-1-2-6بخش 

هرچنـد تجربـه منـاطق آزاد كشـور     . خرمشهر به عنوان منطقه آزاد اين نقش تقويت خواهد شد
ت شده است، اما توسعه اين دو بندر به خصوص در ارتباط با منتهي به گسترش واردات و نه صادرا

  . التيام آثار رواني جنگ تحميلي بسيار مناسب خواهد بود

ها از موقعيت بندر امام خميني در تجارت خاجي كشور و توسعه تجـارت   به طور كلي نقاط قوت و فرصت
ابي نقـش ايـن دو بنـدر در تجـارت     توسعه بندر خرمشهر و آبادان با هدف بازيـ . شود اي حاصل مي منطقه

  .گردد تر با كشورهاي همسايه مطرح مي دريايي نزديك

تـرين ايـن    مهـم . آمده اسـت  SWOTبراي احراز اين ماموريت راهبردهاي ويژه در جدول تحليل 
   :راهبردها عبارت هستند از

مقايسه بـا   بازنگري در نقشي كه در سطح ملي به تجارت خارجي از طريق استان خوزستان در) 1(
  شود و متعاقب آن  ها و به ويژه استان هرمزگان تفويض مي ساير استان

تخصيص اعتبارات ملي بيشتر به استان خوزستان براي توسعه و تجهيز بندر امـام خمينـي، و   ) 2(
  بنادر خرمشهر و آبادان، 

اري و فعاليـت  گـذ  باز كردن فضاي سرمايه) 4(و  نياز هاي بزرگراهي و ريلي پيش توسعه شبكه) 3(
  ها، بخش خصوصي در اين رشته
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ارتقاي نقش و جايگاه استان   ): 4(و استنتاج راهبردها در ارتباط با  مأموريت   SWOTتحليل  - 40- 6جدول 
 و نقلهاي حمل  خوزستان در تجارت خارجي كشور با توجه ويژه به بنادر تجارتي آن و پيش نياز ارتقاي شبكه

  زميني
 .ها است ني اصلي مرتبط با آنو نقل زميهاي حملبنادر تجاري استان و شبكهشامل  مأموريتاين حيطه

 :هاي نتايج دستيابي به اين مأموريت از ديدگاه
كاهش عدم ل و كمك به رشد ارزش افزوده، اشتغا :اقتصادي

اي در برخورداري از شبكه حمل و نقل زميني  هاي منطقه تعادل
 ي، و ريل
  باال رفتن سطح علمي و تكنولوژي استان،  :فني

  كاهش مهاجرت برون استاني جمعيت فعال، :اجتماعي
تقويت همبستگي ملي در استان ناشي از ثبات  :سياسي

  اجتماعي، -اقتصادي 

 ترين نقاط قوت مرتبط با اين ماموريتمهم
از رتبـه دوم ارزش افـزوده حمـل و نقـل در      برخورداري 

جايگاه رتبـه دوم پـس از تهـران در دوره    كشور و حفظ 
89-1379 ، 

تـرين بنـدر در تجـارت     سابقه ممتاز استان به عنـوان مهـم   
دسترسي به خارجي كشور، مناطق ويژه اقتصادي داراي 

 اي و شبكه انرژي، هاي حمل و نقل جاده شبكه
ترين فاصله بين بندرهاي جنوب كشور  برخورداري از كوتاه 

بي كشور و دسترسي نسبتاً مناسب بـه  با با مركز و نيمه غر
 هاي حمل و نقل،  انواع شبكه

دانــش بــاالي برخــورداري از پشــتوانه گســترده صــنايع و  
تكنولوژي مهندسي در صنايع پيشـرو   –علمي  –تخصصي 

همراه با برخورداري از منابع عظيم و آسان نفت و گاز، آب، 
 انرژي براي توسعه صنايع داراي بازار صادراتي،

رداري از پشتوانه گسترده كشاورزي براي صادرات اين برخو 
 محصوالت،

ــوي    ــابقه ق ــتان "س ــعه اس ــديريت توس ــص و  "م تخص
هـاي راه و شهرســازي و بنـادر اســتان    سـازمان 

  ها، براي توسعه زيرساخت
  هاي مرتبط با اين ماموريت ترين فرصت مهم
 المللي، هاي بيندسترسي به سواحل و آب 
راملـي در سـواحل جنـوبي خلـيج     نزديكي به بازار بـزرگ ف  

 فارس،

هاي فرهنگي، دينـي و مـذهبي   وجود مشابهت 
ــور و    ــوب كش ــايه در جن ــورهاي همس ــا كش ب
برخورداري از همجواري و مرز زميني بـراي دسترسـي بـه    

  بازار كشور عراق براي توسعه تجارت،

  ترين نقاط ضعف مرتبط با اين ماموريتمهم
زش افزوده كشور روند نزولي تدريجي سهم استان از ار 

 :در 1379-89در دوره 
  درصد، 7.7به  9.5حمل ونقل از  -
  درصد،  1.3به  3.0پست و مخابرات از  -

هـاي رقيـب    بيشـتر در اسـتان   گذاري به دليل سرمايه
 ،)اصفهانهرمزگان و (

توسعه ناكافي تاسيسـات و تسـهيالت بنـدري در     
عليرغم مزيت فاصـله كوتـاهتر    خوزستان، استان
ام خميني با مركز كشور و مراكز جمعيـت و  بندر ام

 فعاليت نيمه غربي كشور،
 شمال، –محدوديت ظرفيت شبكه ريلي جنوب  
 –اي جنـوب   ظهور تنگنا در ظرفيت محور اصـلي جـاده   

 شمال استان، 
ــر      ــعه زي ــراي توس ــارات ب ــودن تخصــيص اعتب ــايين ب پ

هاي حمل و نقـل بزرگراهـي و ريلـي نسـبت بـه       ساخت
 هاي مشابه، استان

ضعف تجهيـز منـابع مـالي در بخـش خصوصـي، ضـعف        
گـذاري   هاي سرمايه ها، راه نيفتادن شركت مشاركت بانك

گـذاري و   سپاري و  انتقـال سـرمايه   استاني و ضعف برون
 اجرا به بخش خصوصي،

 ،هاي محيط كسب و كار پايين بودن مالك 
  مرتبط با اين ماموريت هاي ترين تهديد مهم
 گذاري خارجي،  ضعف سرمايه ركود اقتصادي و: نحريم  
استراتژي نامناسب تخصيص تجارت خـارجي بـه مبـادي     

 ورودي كشور در سطح كالن،
استراتژي نامناسب تخصـيص اعتبـارات ملـي بـه      

اختصاص سهم : مبادي ورودي كشور در سطح كالن
  كمتر به توسعه بندر امام در سطح ملي، نسبي
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ارتقاي نقش و جايگاه استان   ): 4(راهبردها در ارتباط با  مأموريت و استنتاج   SWOTتحليل  - 40- 6ادامه جدول 
و نقل هاي حمل  خوزستان در تجارت خارجي كشور با توجه ويژه به بنادر تجارتي آن و پيش نياز ارتقاي شبكه

  زميني
گذاري خارجي در توسـعه   امكان بالقوه جلب سرمايه 

  هاي حمل و نقل، بنادر و شبكه
گـاه بنـدرهاي امـام خمينـي،     ضعيف شـدن نقـش جاي   

خرمشهر  و آبادان در تجارت خارجي، مشـخص نكـردن   
 نسـبي نقش دو بندر خرمشهر و آبادان و در نتيجه افـت  

 هاي اقتصادي استان، فعاليت
ضرر و زيان ملي ناشي از هزينه اضافي در حمل كاالهـاي   

تـر جنـوب كشـور     وارداتي و صادراتي از بنادر دوردست
 جمعيت و فعاليت كشور،نسبت به مركز ثقل 

تنــزل جايگــاه اســتان خوزســتان در صــورت ادامــه رونــد  
هاي  در اين استان نسبت به استان كمترنسبي گذاري  سرمايه
  ،رقيب

 SWOTتحليل
  ضعف قوت 

  فرصت

هـاي   آوري توسعه بندر و شبكه با توجه به سود •
نيــاز آن و بــا اســتفاده از نقطــه قــوت و  پــيش

مـديريت  "ت دارد نظيـر آن، ضـرور   فرصت بـي 
 –بـا اسـتفاده از سـطح علمـي      "توسعه استان

هـــاي راه و  تخصصـــي و كارآمـــدي ســـازمان
شهرســازي و  بنــادر و بســيج منــابع مــالي از  

گـذاري درون اسـتان در    هـاي سـرمايه   ظرفيت
توسعه بنـدرهاي خرمشـهر و آبـادان اسـتفاده     

 نمايد،

سـاز توسـعه صـادرات     هاي زمينـه  طرح فرصت •
ــاركت   ــزه مش ــرمايهانگي ــش   و س ــذاري بخ گ
هـاي اليروبـي، پاكسـازي و     خصوصي در طـرح 

توسعه بندرهاي خرمشهر و آبـادان را افـزايش   
 دهد، مي

با توجه به پشتوانه توليد داخلي براي صادرات،  •
ــدايت   ــا ه ــعه "ضــرورت دارد ب ــديريت توس م

و تعامل سازنده با كشورهاي همسـايه،   "استان
مان هاي صنعت، معدن و تجـارت، سـاز   سازمان

كشاورزي و سازمان بنـادر اسـتان راهكارهـاي    
توسعه صادرات محصوالت كشاورزي، صـنعتي  
و معدني استان با كشورهاي همسايه از طريـق  
بندرهاي خرمشهر و آبادان را بررسي و اجرايي 

  نمايند،

ريزي شده و به  با توجه به اينكه توسعه بنادر در سطح ملي برنامه •
با طـرح   "مديريت توسعه استان"د آيند، ضرورت دار اجرا در مي

ها و مزيت نسـبي توسـعه تجـارت خـارجي      نقاط قوت و فرصت
هاي منطقه  المللي از طريق بندر امام و توسعه تجارت با كشور بين

از طريق بندر خرمشهر و آبادان، نسبت به ارزيابي مجدد جايگـاه  
استان خوزستان در تجارت خارجي كشور و تامين اعتبـار بـراي   

هـاي حمـل و نقـل     ه بنادر استان خوزستان و توسعه شبكهتوسع
 .بزرگراهي و ريلي اين استان اقدام نمايند

ريـزي تخصـيص بـار     همراه با موارد باال، از آن جهت كـه برنامـه   •
گيرد، خواسـتار   وارداتي كالن كشور به صورت متمركز صورت مي

شدن سهم بيشتري از تخصـيص واردات كشـور بـه بنـدر امـام      
 رورت دارد،خميني ض

اسـتفاده از  ضـرورت دارد بـا    براي توسعه تچارت با كشورهاي همسايه •
بررسـي و رفـع   ) 1(هـاي ذيـزبط در دو مـورد     توانمندي دستگاه

بررسي و رفع ) 2(تنگناهاي ظرفيت بندرهاي خرمشهر و آبادان و 
موانع توسعه تجارت خـارجي بـا كشـورهاي همسـايه از طريـق      

 قدام شود،بندرهاي خرمشهر و آبادان ا

شـمال فعلـي اسـتان و سـاخت و      –اي و ريلي جنوب  توسعه شبكه جاده •
از ضـروريات  ) گـزارش فصـل ششـم   (شـمال   –توسعه محور دوم جنوب 

اكنـون تـراكم ترافيـك     باشد، زيرا از هم اجرايي شدن توسعه بندر امام مي
ها در طـرح   شمال فعلي ظاهر شده است، اين برنامه –در كريدور جنوب 

  اند، استان منظور شدهآمايش 
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ارتقاي نقش و جايگاه استان   ): 4(و استنتاج راهبردها در ارتباط با  مأموريت   SWOTتحليل  - 40- 6ادامه جدول 
و نقل هاي حمل  خوزستان در تجارت خارجي كشور با توجه ويژه به بنادر تجارتي آن و پيش نياز ارتقاي شبكه

 زميني

  

گـذاري، و بـا    داخلي براي سـرمايه براي پوشش نقطه ضعف منابع  •  
 توجه به 

هاي بزرگراهـي بـه    اينكه امكان واگذاري و برون سپاري اجراي طرح
تخصصي  –لذا با با توجه به سطح علمي . بخش خصوصي وجود دارد

هاي راه و شهرسـازي و  بنـادر امكـان هـدايت و      و كارآمدي سازمان
را توسـط بخـش   گـذاري و اجـ   ها و سرمايه نظارت توسط اين سازمان

  ضرورت دارد،" مديريت توسعه استان"خصوصي با پيگيري 

  تهديد

آوري توسعه هر سه بندر تجاري اسـتان   با توجه به سود •
خوزستان، در مقابله با تهديد تحريم و ركـود اقتصـادي،   

تــوان  گــذاري خــارجي مــي از امكانــات جــذب ســرمايه
كرد، لـذا بـراي كـاهش اثـرات تهديـد ناشـي از        استفاده

گـذاري   تحريم، كمبود ارز خارجي و پايين بودن سرمايه
ــرورت دارد   ــارجي، ض ــتان  "خ ــعه اس ــديريت توس  "م

راهكارهاي تعامل با كشورهاي داراي تجربـه در توسـعه   
گـذاري در   بنادر، به عنوان مثال سنگاپور، براي سـرمايه 

بندرهاي خرمشـهر و آبـادان را از طريـق مقامـات ملـي      
  تعقيب نمايد،

توسـعه تاسيسـات حمـل كـانتينري در بنـادر اسـتان        با توجه بـه  •
هرمزگــان و نقطــه ضــعف محروميــت اســتان خوزســتان از ايــن  
تاسيسات و با توجه به اينكه روند حمل بار در تجارت خارجي بـه  

مـديريت  "رود، ضـرورت دارد   سمت حمل كـانتينري رفتـه و مـي   
 با استدالل در مورد مزيت اقتصادي حمل كـاال بـه   "توسعه استان

داخل كشور با توجه به نزديكـي آن بـه مركـز جمعيتـي و سـابقه      
بندري استان، تخصيص سهم بيشتري از منابع ملي براي توسعه و 
تحهيز بندر امام خميني به تجهيزات تخليه و بارگيري كـانتينري  

  ،را خواستار شود

  

  يژه به آبرساني ارتقاي جايگاه استان در بخش آب، برق و گاز طبيعي با توجه و): 5(ماموريت 

از نـرخ رشـد متوسـط     1379-89دوره در آب، برق و گاز طبيعي بخش در استان خوزستان ارزش افزوده 
 8/26درصد در سال برخوردار بوده است كـه از نـرخ رشـد متوسـط كشـور در ايـن بخـش،         6/25معادل 

ان در اين فعاليـت در  به علت اين تفاوت در نرخ رشد، سهم استان خوزست. درصد، اندكي كمتر بوده است
  . درصد كاهش يافته است 1/11درصد به  3/12سطح كشور در اين دوره از 

رتبه يكم كشـور  در  رسانيبرق و برقزيـربخش  از نظر ارزش افزوده   1389سال استان خوزستان در 
اصـل  با پيشي گـرفتن از اسـتان تهـران ح    ،از رتبه دوم 1379-89اين جايگاه در دهه و  قرار داشته است

  . شده است

كشور نايـل  تبه چهارم با سبقت گرفتن از استان تهران به ر زيربخش گازهمچنين استان خوزستان در 
  . بوشهر، اصفهان و تهران قرار داردهاي  و پس از استان شده است

زيربخش آب و آبرساني از ديدگاه توسعه استان خوزستان از اهميت بسـيار بيشـتري برخـوردار    
درصد در سال، بـا   5/12خش با وجود برخورداري از نرخ رشد متوسط ساالنه معادل اين زيرب. است
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در نتيجـه سـهم ارزش افـزوده اسـتان     . كاهش سهم ارزش افزوده آن در كشور مواجه بوده است
درصد كاهش يافتـه   8/8درصد به  9/10خوزستان در اين زيربخش طي دوره دهساله مورد نظر  از 

دليل اين كاهش سهم و تنزل جايگاه آن رشد . م به چهارم تنزل كرده استو جايگاه آن از رتبه دو
  هاي  درصد در سال، بوده است و در همين حال استان 15اين بخش در سطح ملي، معادل  تر سريع

فارس و كرمان با برخورداري از رشد بيشتر 
در اين دوره به جايگاهي بـاالتر از اسـتان   

  .اندشده خوزستان نائل

ــرق  ــافتگي ب ــه توســعه ي ــا توجــه ب رســاني و ب
سطح كشور و استان، و بـا توجـه    گازرساني در

به اينكه توليد گاز و برق بـه طـور معمـول بـه     
آنچه يابند، هاي سراسري ملي انتقال ميشبكه

توســعه و  كــه در ايــن بخــش از ديــدگاه
آمــايش اهميــت بيشــتري دارد موضــوع 

ــأمين آب و آب ــراي مصــارف ت رســاني ب
ــف كشــاورزي، صــنعتي، شــرب و   مختل

ميـت منـابع   اه .باشدمصارف عمومي مي
استان خوزسـتان بـه   در رساني آب و آب

دليل بـاال بـودن هـر دو مقـدار منـابع و      
منـابع آب  "اي تحـت عنـوان   به دليل اين اهميت گزارش جداگانه . باشدمصارف آن در اين استان مي

  .هاي پشتيبان مطالعات آمايش استان خوزستان تهيه شده است از مجموعه گزارش  "استان خوزستان

اراضي گسـترده زيـر كشـت و همچنـين در وجـود      براي در تامين آب زير بخش آب يت اهم 
بيالن منـابع آب  اكنون  هم. به اراضي زير كشت آبي نهفته استبديل قابل توسعه و تهاي  دشت

آبـه   استان دچار كمبود است، اراضي زير كشت آبي استان از آب كافي برخوردار نيستند، حـق 
شود و در همين حـال اراضـي مسـتعد     به درستي ادا نمي شده ظتمنابع طبيعي و مناطق حفا
استان در معرض تهديد كاهش منـابع   در اين شرايط. و جود دارد نيز براي تبديل به كشت آبي

ها  به ساير استانهاي آب سطحي استان  از سرچشمهبيشتر براي انتقال آب تقاضا آب به دليل 
  .نمايد اين تهديد را بيشتر مي قرار دارد و همچنين تغييرات اقليمي نيز

، تهديد انتقال آب ترين مانع در احراز اين ماموريت مهم
ها هاي منابع آب جاري استان به ساير استاناز سرشاخه

هاي ملي گيرياين تهديد به هر حال از تصميم. اشدبمي
و يا نامشخص بودن استراتژي ملي در اين زمينه  ناشـي  

  :شود بنابراين راهكارهاي اصلي عبارت هستند ازمي
بـا مقامـات مركـز     "مديريت توسعه استان" مذاكره) 1

هاي برداري از منابع آببازنگري در استراتژي بهره براي
هـاي ملـي   هزينه/ستدالل در باره فايدهجاري كشور با ا

-هاي استان خوزستان در بهـره انتقال آب و طرح مزيت
هاي مختلف توليـدي ايـن   برداري از اين منابع در بخش

  هاي مركزي استان نسبت به استان
هـاي آبرسـاني و آبيـاري و توسـعه     گسترش شبكه) 2

اراضي زيركشت  همراه با افزايش راندمان مصرف آب در 
استفاده بهينه از منـابع آب و  (اي كارآيي اقتصادي راست

هاي تعادلو كاهش عدم) خاك ارزشمند و پربازده استان
  اي  منطقه
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در اين شرايط موثرترين و مهمترين راهكار ها از يك سو راندمان مصرف آب را افزايش  و از سـوي ديگـر   
هـاي آبرسـاني و تبـديل اراضـي     به عبارت ديگـر توسـعه شـبكه   . دهند هاي آبرساني را گسترش ميشبكه
به عـالوه، ايـن   . گويدبخش كشاورزي را پاسخ ميتري به سطح زير كشت آبي نياز توسعه استان در وسيع

نمايـد و پايـه اسـتدالل بـراي حفـظ ايـن منـابع در اسـتان         راهبرد نياز استان به منابع آب را توجيه مـي 
از طـرف ديگـر بـدون افـزايش     . نمايـد ها را تقويت مـي خوزستان و پيشگيري از انتقال آن به ساير استان

پذير و مفيد نخواهد بود زيرا آب مازادي براي استفاده در ساني امكانراندمان مصرف آب، توسعه شبكه آبر
. باشـد  هـا مـي   لذا افزايش راندمان آبياري جزء الينفك توسعه شبكه. هاي گسترش يافته وجود نداردشبكه

همچنين افزايش راندمان مصرف آب در كنار اراضي مرغوب كشاورزي كه به افزايش راندمان توليد منجـر  
بـرد و  مزيت نسبي استان در بخش كشاورزي و در مصرف آب براي فعاليت كشاورزي را باال مـي شود، مي

  .نمايدهاي ديگر را تقويت ميتري براي بحث در سطح ملي و توجيه عدم انتقال آب به استانپايه قوي

در منـاطق  بر تمركز در قطب كشاورزي فشـرده  هاي آبرساني عالوه از ديدگاه توزيع فضايي، توسعه شبكه
با توسعه شبكه آبرساني در شـرق اسـتان و   انتقـال آب بـه     . شمال غربي، نگاهي به شرق استان نيز دارد

هاي كشاورزي اعم از زراعت و  باغداري و دامپروري در منـاطقي  اراضي قابل تبديل به كشت آبي، فعاليت
ق اسـتان ماننـد بهبهـان قابليـت     ملك و مناطق جنوب شـر مانند اللي، گتوند، مسجد سليمان، ايذه و باغ

هاي فصل شش و فصل هفت مطالعات آمايش استان مشـاهده خواهـد   چنانكه در گزارش. يابندتوسعه مي
 هاي آبرساني و آبياري در مناطق شرقي استان چندان باال نيست اما همـين سـهم  شد سهم توسعه شبكه

ها و سطح زير كشت آبـي ايـن   ر اندازه شبكهنسبتاً كم در مقايسه با وضعيت فعلي، توسعه قابل توجهي د
با توجه به اينكه مناطق شرقي استان بـه طـور كلـي و عمـومي از منـابع آب و      . مناطق ايجاد خواهد كرد

خاك كمتري در مقايسه با مناطق غرب استان برخوردار اسـت و منـاطق كمتـر توسـعه يافتـه اسـتان را       
و هرچند محدود اين مناطق در مدار توسعه، ضمن آنكـه  دهند، قرار دادن منابع خاك مناسب تشكيل مي
، در راسـتاي افـزايش كـارآيي    نمايـد  اي را تعقيب مـي هاي منطقهبخشي و كاهش عدم تعادلهدف تعادل

  .باشداقتصادي اين مناطق و استان نيز مي

  : بر اين اساس مهمترين راهبردهاي توسعه بخش آب عبارت هستند از
  ،يهاي آبرسان توسعه شبكه -

 توسعه اراضي زيركشت آبي، -

 افزايش راندمان مصرف آب، -

 ها،توسعه منابع بانكي و تالش براي مشاركت بيشتر بخش خصوصي در گسترش شبكه -

 .استان انتقال منابعبراي پيشگيري از با مقامات ملي  "مديريت توسعه استان"مذاكره  -
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جايگاه استان در بخش آب، برق و ارتقاي   ): 5(ج راهبردها در ارتباط با  مأموريت و استنتا  SWOTيل  تحل - 41- 6جدول 
 گاز طبيعي با توجه ويژه به آبرساني

 .باشد مي ارتقاي جايگاه استان در بخش آب، برق و گاز طبيعي با توجه ويژه به آبرسانيشامل  مأموريتاين حيط
 :هاي نتايج دستيابي به اين مأموريت از ديدگاه

كمك به رشد ارزش افزوده، اشتغال، :اقتصادي
اي در برخورداري از  هاي منطقه كاهش عدم تعادل(

  ،)شبكه حمل و نقل زميني و ريلي
 باال رفتن سطح علمي و تكنولوژي استان،  :فني

اي، كاهش مهاجرت برون استاني  هاي منطقه كاهش عدم تعادل:اجتماعي
  جمعيت فعال،

  اجتماعي، -ملي در استان ناشي از ثبات اقتصادي تقويت همبستگي  :سياسي

  ترين نقاط قوت مرتبط با اين ماموريت مهم
از رتبه چهارم در ارزش افـزوده   برخورداري 

 ،1389فعاليت تامين آب كشور در سال 
از رتبه نخست در ارزش افـزوده   برخورداري 

كشـور در  ر درساني  فعاليت توليد برق و برق
با پيشـي  رتبه نخست به و ارتقا  1389سال 

 ،1379-89گرفتن از استان تهران در دوره 
از رتبه جهارم در توزيع گـاز در   برخورداري 

كشور در ر ارزش افزوده فعاليت گازرساني د
چهارم بـا پيشـي   به رتبه و ارتقا 1379سال 

 ،1379-89گرفتن از استان تهران در دوره 
 در زمينه توسعه آب و برقسابقه ممتاز استان  
علمـي   –تخصصي ورداري از پشتوانه گسترده برخ 

 زمينه آب، برق و گاز، تكنولوژي مهندسي در –
داراي پتانســيل و تقاضــاي زيــاد بــراي گســترش  

زير كشت آبي هاي آبرساني و تبديل اراضي  شبكه
و تبـديل   هاي مدرن آبرساني و آبيـاري  به سيستم

 ،اراضي زير كشت ديم به كشت آبي
 "عه استانمديريت توس"سابقه قوي  
 هاي مرتبط با اين ماموريت ترين فرصت مهم

هاي آبرساني و آبيـاري موجـب افـزايش     توسعه سيستم
ــه ويــژه در بخــش   توليــد در بخــش هــاي توليــدي و ب
هــاي زيــر  شــود و در نتيجــه از فرصــت كشــاورزي مــي

  :صادراتي بهره بردتوان براي گسترش بازار  مي
جنـوبي   نزديكي به بازار بزرگ فراملي در سـواحل  

 خليج فارس،
هاي فرهنگي، دينـي و مـذهبي بـا    وجود مشابهت 

كشورهاي همسايه در جنوب كشور و برخـورداري  
از همجواري و مرز زميني براي دسترسي به بـازار  

  كشور عراق براي توسعه تجارت،

  ترين نقاط ضعف مرتبط با اين ماموريت مهم
، بـرق و گـاز   در همين حال افت ارزش افزوده كل فعاليت تامين آب  

درصد، بيشتر به علت افت سـهم نسـبي زيـر     11.1به  12.3طبيعي از 
هـاي   درصد، با پيشي گرفتن اسـتان  8.8به  10.9بخش تامين آب  از 

ــي از     ــن دوره، ناش ــتان در اي ــتان خوزس ــان از اس ــارس و كرم ف
 ها، گذاري بيشتر سطح ملي در اين استان سرمايه

 دست،عدم نفكيك مصارف اصلي آب از باال  
 مناسب نبودن شبكه آبرساني شهرها و روستاها، 
هاي سـطحي و در همـين حـال     منكي بودن بخش عمده مصارف آب به آب 

 ،در مسير شمال به جنوب هاي سطحي شوري و آلودگي آباضافه شدن بر 
 هاي آبرساني، شبكه توسعه ناكافي 
 ضعف تجهيز منابع مالي در بخش خصوصي، 
 ،كسب و كارهاي محيط  پايين بودن مالك 
 مرتبط با اين ماموريت هاي ترين تهديد مهم
ملي تخصيص منـابع آب مشـترك در كشـور و تخصـيص ناكـافي       استراتژي 

 هاي آبرساني در استان خوزستان، راي گسترش شبكهب اعتبارات ملي
هـاي سـطحي    كننـده آب  تـامين  هاي از سرشاخهها  انتقال آب به ساير استان 

 استان،
  ان به دليل تغييرات اقليمي،كاهش منابع آب است 
ضرر و زيان ملي و اسـتاني ناشـي از هـدر رفـتن منـابع آب و خـاك اسـتان         

در ) به دليل عدم بهره برداري مناسب از منابع آب و خاك اسـتان (خوزستان 
هاي آبرساني استان  گذاري ملي در توسعه شبكه اثر ناكافي بودن سهم سرمايه

 ،هاي توسعه آن و پتانسيل آب اين استان ها و منابع با توجه به وسعت دشت
ر انتقال منابع آب استان خوزسـتان  ضرر و زيان ملي ناشي از هزينه اضافي د 

، زيـرا همـين   صـنعتي و كشـاورزي   دها براي استفاده در توليـ  به ساير استان
منابع با توجه به اقليم مناسب كشاورزي و منابع خـاك در بخـش كشـاورزي    

در بخـش صـنعت نيـز بـا توجـه بـه       . باشـد  تـر مـي   هربـازد پاستان خوزستان 
هاي نسبي باالتر دسترسي به مـواد اوليـه و انـرژي توليـد صـنعتي در       مزيت

هـاي   احتسـاب هزينـه  هـا بـا    تفـاوت اين . باشد تر مي استان خوزستان پربازده
 .شود و منابع انرژي بيشتر نيز مي اضافي انتقال آب

هـاي   تـر اسـتان   يت به علت رشد سريعاحتمال افت جايگاه استان در اين فعال 
  ها گذاري بيشتر در آن رقيب به دليل سرمايه
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جايگاه استان در ارتقاي   ): 5(و استنتاج راهبردها در ارتباط با  مأموريت   SWOTيل  تحل - 41- 6جدول ادامه 
 بخش آب، برق و گاز طبيعي با توجه ويژه به آبرساني

SWOTتحليل

 ضعف قوت 

 فرصت

بـا توجـه بـه نقطـه قـوت       هـاي آبرسـاني   شـبكه  توسعه •
بـراي افـزايش   كشاورزي و صـنعتي اسـتان   هاي  سازمان

 بهره گرفتن از امكانات صادراتو ها  اين رشتهتوليدات 

  

ـ  هاي آبرسـاني   توسعه شبكه • پـذير سـاختن    امكـان راي و آبيـاري ب
هاي مولد كاهش نقطـه ضـعف پـايين بـودن ارزش      توسعه فعاليت
 اشتغال،سطح و  افزوده، در آمد

هـاي آبيـاري بـا     توسعه منابع بانكي در جهـت گسـترش سيسـتم    •
  راندمان باال براي كاهش نقطه ضعف پايين بودن راندمان آبياري،

  تهديد

ــازمان   ــوت س ــاط ق ــتفاده از نق ــه  اس ــاي آب منطق اي و  ه
ولي توسعه صنعت استان بـراي  هاي مت كشاورزي و سازمان

نياز استان به منـابع آّ  افزايش راندمان مصرف آب و توجيه 
  براي كاهش تهديد انتقال آب،

ــازمان   ــوت س ــاط ق ــتفاده از نق ــه  اس ــاي آب منطق اي و  ه
كشاورزي استان براي افزايش سطح زير كشت براي توجيه 

  نياز استان به منابع آّ براي كاهش تهديد انتقال آب،
  
  

و آبيـاري بـراي كـاهش نقطـه ضـعف      هاي آبرسـاني   توسعه شبكه •
ن راندمان مصرف آب در جهت مقابله با تهديـد كـاهش   پايين بود

  ها، احتمالي منابع آب و انتقال آب به ساير استان

هـاي اسـتان و    و طـرح مزيـت   "مديريت توسـعه اسـتان  "مذاكره  •
با مقامات ملي هاي ملي و استاني  و ضرر و زيان همچنين تهديدها

منـابع  بـرداري از   متولي تعيين استراتژي سرزميني توسعه و بهـره 
آب كشور براي كاهش انتقال منابع آب استان و راهكارهـاي ملـي   

ملـي در  گـذاري   سـرمايه  مقابله با تغييرات اقليمي و افزايش سهم
  خوزستان، استان

 

  ارتقا جايگاه و توسعه توليدات بخش كشاورزي و شيالت استان): 6(ماموريت 

هـايي از اسـتان و    بـا گشـاده دسـتي در بخـش     هاي ساختاري در اقليم و توزيع منابع آب و خـاك  تفاوت
از و ايجـاد كـرده   در سطح استان را مندي  بهره هاي تعادل عدمها،  از بخشدر بعضي ديگر هايي  محدوديت

كشـت آبـي،   . طرف ديگر به تنوع توليد و تخصص توليد كشاورزي مناطق مختلف استان منجر شده است
پروري هر يـك در بخشـي از اسـتان بـا فراخـور       يد و آبزيها، دامداري و ص كشت ديم، باغداري، نخلستان
تـوان اثـر نقـاط ضـعف و تهديـد را       مي با مديريت بخشي و بين بخشي.  اند منابع آب و خاك متنوع شده

 .امكانات بيشتر بهره بردو كاهش داده و از نقاط قوت و فرصت 

در  1389اسـتان در سـال    )اريشامل زراعت، باغداري، دامداري و جنگلـد ( ارزش افزوده بخش كشاورزي
سـهم ايـن ارزش   . قـرار دارد  مازندران، فارس، كرمـان و خراسـان رضـوي   هاي  جايگاه پنجم پس از استان

درصـد در   6.2درصد در ابتـداي دوره بـه    5.8از  1379-89افزوده نيز از بخش كشاورزي كشور در دوره 
    .استيافته  افزايش انتهاي دوره

در سطح كشور و در مقايسـه بـا چهـار اسـتان يـاد      ب و خاك استان خوزستان آظير ن با توجه به منابع بي
  شده، سهم ارزش افزوده بخش كشاورزي استان در كشور و جايگاه پنجم براي استان خوزستان مناسب 
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ــيش. نيســت  ــه پ ــر  چنانك ــد،  ت ــان ش ــز بي ني
برخورداري از منابع آب و خاك يكـي از نقـاط   

و بـر ايـن پايـه،    آيـد   اب ميقوت استان به حس
توليـدات كشـاورزي اسـتان همـراه بـا       افزايش

وري كشاورزي از  افزايش راندمان آبياري و بهره
اهداف مياني توسعه استان در نظر گرفته شده 

بديهي است نوع كشت در ميـزان ارزش   .است
افزوده موثر است، به عنـوان مثـال در حاليكـه    

ر پسـته  استان كرمان به كشت محصول سودآو
اراضـي  درصـد   80بـيش از  است و  روي آورده

زراعي استان خوزستان به توليد غله اختصاص 
رود ارزش افزوده بخـش  يافته است انتظار نمي

زراعت استان در واحد سطح معادل محصوالت 
. سود آوري نظير پسـته بـازدهي داشـته باشـد    

ضمن آنكه توليد غله يك نياز ملـي اسـت و از   
ه به راندمان پايين توليـد در  طرف ديگر با توج

هكتار كشت غله و راندمان پايين آبياري انتظار 
رود در صورت افزايش هـر دو رانـدمان يـاد    مي

هـاي كشـاورزي ماننـد دامـداري و     در سـاير زيـربخش  . شده ارزش افزوده بخش زراعت نيز افـزايش يابـد  
ديگر بخش كشاورزي اسـتان پـايين   يك ضعف . شودجنگلداري نيز رتبه پنجم و كمتر از آن مشاهده مي

هاي محدودي بيشتر در مناطق شمال باشد كه در عرصهمي) هابه جز نخلستان(بودن سطح باغات استان 
  . اندشرق استان توسعه يافته

سيسـتان و   هـاي  پس از استانسوم در جايگاه  1389سال نيز در استان ماهيگيري ارزش افزوده بخش  -
 مازنـدران هاي  با پيشي گرفتن از استان 1379اين جايگاه نسبت به سال  .ار داردبلوچستان و هرمزگان قر

 12.3بـه   10.9و گيالن و ارتقا از رتبه پنجم به رتبه سوم و افزايش سـهم آن در ارزش افـزوده كشـور از    
هـاي  هر چند جايگاه شيالت استان از يـك طـرف در مقايسـه بـا ديگـر اسـتان      . درصد حاصل شده است

اما با توجه به منابع عظيم آب جـاري اسـتان   رسـد  مال و جنوب كشور مناسب به نظر ميساحلي ش
در گـزارش فصـل دوم   . دهـد روي قـرار مـي  خوزستان امكانات توسعه بسيار وسيعي را پيش

، كاهش منـابع آب  ترين مانع در احراز اين ماموريت مهم
استان به علت تغييرات اقليمي و تهديـد انتقـال آب از   

هـا  هاي منابع آب جاري استان به ساير استانرشاخهس
  .باشدمي

  :بنابراين راهكارهاي اصلي عبارت هستند از
، با مقامـات مركـز   "مديريت توسعه استان" مذاكره) 1

  براي كاهش تهديد باال
هـاي آبرسـاني و   همان راهكار قبلي گسترش شبكه) 2

آبياري و توسعه اراضي زيركشـت  همـراه بـا افـزايش     
ــارآيي اقتصــادي  را ــدمان مصــرف آب در راســتاي ك ن
استفاده بهينه از منابع آب و خاك ارزشمند و پربـازده  (

  اي  هاي منطقهتعادلو كاهش عدم) استان
به عالوه براي پشتيباني از احراز ايـن مأموريـت سـاير    

  : راهبردهاي اصلي عبارت هستند از
ري حمايت از توسعه زراعت، شيالت، دامداري، باغـدا ) 1

و منابع طبيعي و توسعه صنايع غذايي و توسعه صـنايع  
  تأمين كننده نيازهاي بخش كشاورزي،

گسترش بازارها با اهداف متنوع و از جملـه تجهيـز   ) 2
  گذاري مشاركت بخش خصوصي در سرمايه
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پروري در استان خوزسـتان بيشـتر در   مطالعات آمايش استان مشاهده شد هنوز فعاليت آبزي
-ته است كه به صورت تاريخي با صيد و صيادي آشنايي داشتههاي ساحلي رونق يافشهرستان

تر استان هرچند در عرصه جريان آب سطحي قـرار دارنـد از ايـن    هاي درونياند و شهرستان
هاي توسعه بسـيار  بهره كه اين پتانسيلاند و يا تعدادي ديگر كامالً بيفعاليت يا كم بهره مانده

و ) ح(به بند  در مورد دامپروري و شيالت  براي توضيح بيشترنين همچ[ دهدروي قرار ميزيادي را پيش
  .]همين گزارش مراجعه شود 2-1-2-6از بند ) خ(

 SWOTمهمترين راهبردهاي توسعه بخش كشاورزي و شيالت به طور مفصل در جدول تحليـل  
  :متناظر آن آمده است و به طور كلي بر موارد زير تاكيد دارد

آورده آب اسـتان يكـي از تهديـدهاي جـدي بـراي بخـش        از آنجا كه كاهش مـداوم  -
 ، هـاي اجتنـاب ناپـذير    ضمن توجه به همپوشيباشد،  كشاورزي استان و توسعه آن مي

مقابله با تهديد منابع ذيل همين بند و راهكارهاي ) 5(دستيابي به ماموريت راهكارهاي 
آمده است نيز بايد  همين گزارش  1-6-3-6بند ذيل  آب استان نيز كه به طور جداگانه

 ، مورد توجه قرار گيرند

ياري و توسعه اراضي زيركشـت آبـي و در همـان حـال افـزايش      هاي آب توسعه شبكه -
 راندمان مصرف آب،

برداري بيشتر و مناسبتر از همه امكانات موجـود و در همـين حـال توسـعه ايـن      بهره -
 امكانات،

هاي موثر كاربردي در تمام زمينه هاي جديد، علمي وها و به كارگيري شيوهترويج روش -
 فعاليت كشاورزي اعم از زراعت، باغداري، دامپروري، شيالت و جنگلداري،

گسترش بازارها، توسعه منابع بانكي و تالش هرچه بيشتر براي مشاركت بيشتر بخـش   -
ها و كاربرد هاي اين بخش شامل گسترش شبكههاي مختلف فعاليتخصوصي در  زمينه

 ،موارد ترويجي
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ارتقا جايگاه و توسعه ):6(مأموريت  و استنتاج راهبردها در ارتباط با SWOTتحليل  -42-6جدول 

 كشاورزي و شيالت استان توليدات بخش
 .باشدميت استانحيطه مأموريت شامل بخش كشاورزي و شيال

 :هاينتايج دستيابي به اين مأموريت از ديدگاه
كمك به رشد توليدات بخش كشاورزي، ارزش :ادياقتص

افزوده، اشتغال، كمك به تامين غذاي استان و كشور، 
  توسعه صادرات، بهبود محيط زيست،

 باال رفتن سطح علمي و تكنولوژي استان،  :فني

اي، كاهش  هاي منطقهكاهش عدم تعادل: اجتماعي
  مهاجرت برون استاني جمعيت فعال،

گي ملي در استان ناشي از تقويت همبست :سياسي
  اجتماعي، -ثبات اقتصادي 

 ترين نقاط قوت مرتبط با اين ماموريتمهم
از رتبه پنجم در ارزش افزوده فعاليت  برخورداري 

-89بخش كشاورزي و حفظ اين جايگاه در دوره 
درصد از ارزش افزوده  6.2با سهمي حدود  1379

در حالي كـه   . 1389كشور در اين بخش در سال 
سهم نسبي كل اين بخش به دليل افزايش سـهم   

ــربخش ــبي زي ــاي  نس ــداري و ه ــت و باغ زراع
درصـد افـزايش    6.2به  5.8جنگلداري در كل از 

يافته، در همـين حـال ارزش افـزوده زيـربخش     
.دهد دامداري كاهش نسبي مختصري را نشان مي

 برخورداري از توپوگرافي و شيب مناسب،  
هـاي   آب سـطحي و دشـت  برخورداري از منابع سرشار  
 هاي كشاورزي  فتي مناسب فعاليتربآ
برخورداري از اقليم گرم جنب استوايي و موقعيت ويژه  

 براي توليد محصوالت كشاورزي غير فصلي،
، )هـا  از جمله نخلستان(گسترده وسيع زراعت، باغداري  

 دامداري و صيد و پرورش آبزيان،
وسـعه  قابليت توسعه بيشتر منـابع آب و خـاك بـراي ت    

 كشاورزي،
 –علمـي   –سطح دانش باالي تخصصـي  برخورداري از  

 هاي ذيربط،  تكنولوژي سازمان
 برخورداري از مناطق ويژه اقتصادي ،  
برخورداري از كوتاهترين فاصـله بـين اسـتان بـا بـازار       

 بزرگ پايتخت و ميانه و غرب كشور، 
  ،"مديريت توسعه استان"سابقه  
  اين ماموريتهاي مرتبط با  ترين فرصت مهم
المللـي و بنـدرهاي   هاي بيندسترسي به سواحل و آب 

 صادراتي،
اي و بازارهـاي   نزديكي به بـازار بـزرگ فراملـي منطقـه     

 المللي، بين
گذاري خارجي بـا توجـه بـه     امكان بالقوه جلب سرمايه 

  المللي غذا، بازار مواد غذايي و امنيت بين

  ترين نقاط ضعف مرتبط با اين ماموريتمهم
منـدي از   بهرهدر درون استان هاي ساختاري  اوتتف 

 ، خاك توزيع جغرافيايي منابع آب و
 هاي سطحي،  وابستگي بسيار زياد به منابع آب 
هاي آبرساني و آبياري نسـبت   پوشش ناكافي شبكه 

 قابل آبياري فعلي و قابل توسعه، اراضيوسعت به 
ــك آب   ــدم تفكي ــراي مصــرف   ع ــطحي ب ــاي س ه

 از باالدست، شرب كشاورزي، صنعتي و
پايين بودن بـازدهي عمـومي بخـش كشـاورزي در      

 مقايسه با منابع اين بخش،
آلوده شدن منابع آب، خاك، هوا،  برخي از منـاطق   

هـا و سـاير    ساحلي و در مخاطره قرار گرفتن تاالب
ــت   ــر فعالي ــاظتي در اث ــاطق حف ــان  من ــاي انس ، ه

آبـه ايـن    همچنين شوري خاك و عدم تـامين حـق  
 مناطق،

برداري ناكافي از امكانات بالقوه توسعه صـنايع   هرهب 
آالت، قطعات و ادوات مورد نياز  توليد كننده ماشين

 بخش كشاورزي استان،  
ــرآوري       ــراي ف ــذايي ب ــنايع غ ــافي ص ــعه ناك توس

محصوالت زراعي، باغي، دامي و شيالت در مقايسه 
 با توليدات كشاورزي و شيالت استان،

ر نيمـه شـرقي و   هـاي حمـل و نقـل د    ضعف شبكه 
هاي همجـوار   ها در ارتباط با استان ضعف اين شبكه

كه سهم مهمي در جذب توليدات كشاورزي استان 
 خوزستان را دارند، 

ضعف بـازار مـالي و مشـاركت بخـش خصوصـي، و       
 تجهيز منابع مالي درون استان،

  مرتبط با اين ماموريت هاي ترين تهديد مهم
 ريزگردها، 
 ب،كاهش احتمالي منابع آّ 
تشديد آلودگي منابع آب و خـاك در اثـر شـوري و     

 هاي انساني، فعاليت
 خطر باران هاي اسيدي 
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ارتقا جايگاه و توسعه  ): 6(مأموريت  و استنتاج راهبردها در ارتباط با  SWOTتحليل   -42-6جدول ادامه 
 كشاورزي و شيالت استان توليدات بخش

 SWOTتحليل
  ضعف  قوت 

ــوان تخصصــي و تجربــي ســازمان  اســتفاده از  •فرصت ت
هاي  كشاورزي در بخش ترويج، براي اشاعه گونه

پر بازده و كم مصرف آب بـراي افـزايش درآمـد    
 كشاورزان و توسعه توليد و توسعه صادرات،

المللي غذا و امنيت غذايي  با توجه به اهميت بين •
گذاران خـارجي مايـل    احتماالٌ بسياري از سرمايه

ــه ســرمايه ــود و گــذاري در  ب ــد ب اســتان خواهن
اين فرصـت  از  تواند مي "مديريت توسعه استان"

بنابراين كاربرد ديپلماسي فعال و . حمايت نمايد
براي استفاده از  "مديريت توسعه استان"سازنده 

نقاط قـوت اسـتان در همجـواري بـا كشـورهاي      
گـذاري   داراي وجوه مشترك، براي جذب سرمايه

بـراي توسـعه   ها در بخش كشاورزي استان و  آن
بازارهاي صادراتي محصـوالت كشـاورزي اسـتان    

 انجامد،  كه به توسعه اين بخش مي

 "مديريت توسـعه اسـتان  "استفاده از نقاط قوت  •
بخشي توسعه  -در هماهنگ ساختن مسايل بين

بخـش ارتباطـات    –كشاورزي با بخـش صـنعت   
هـاي زيربنـايي    اي از جمله در توسعه شبكه جاده

هـاي   ورزي و توسـعه جـاده  مورد نياز بخش كشا
هاي ارتباطي مراكز روستايي  بين استاني و جاده

و همچنين در ) فصل ششم(هاي توسعه  با كانون
تسهيل توسعه صنايع پيشين بخـش كشـاورزي   

و صنايع پسين كشاورزي ) آالت ادوات و ماشين(
ــردار از  ماننــد صــنايع غــذايي و صــنايع بهــره ( ب

ــراي ) ضــايعات و پســماند كشــاورزي ــزايش ب اف
گـذاري، توليـد و درآمـد و ارزش افـزوده      سرمايه

گـذاري و   بخش كشـاورزي، كـه انگيـزه سـرمايه    
امكان صـادرات محصـوالت بخـش كشـاورزي را     

  دهد، افزايش مي

براي كاهش ضعف وابستگي شديد بـه آب سـطحي و    •
شور شدن آب كه يـك تهديـد كيفـي بـراي توسـعه      

ه كشاورزي اسـتان اسـت، راهكـار پيشـنهادي توسـع     
ــبكه ــتفاده از    شـ ــاري و اسـ ــاني و آبيـ ــاي آبرسـ هـ

وجه . باشد هاي پيشرفته آبياري و كشت مي تكنولوژي
-نخست اين راهكـار نيازمنـد مـديريت مسـايل بـين     

بخشي و وجه ديگر آن استفاده از نيروهاي تخصصـي  
بخش كشاورزي، در تحقيق و توسـعه و كـابرد نتـايج    

توسعه مديريت "اين توسعه با جديت . علمي آن است
در هماهنگ ساختن بخش كشاورزي با بخش  "استان

ــي و محــيط   ــابع طبيع ــديريت حفاظــت از من آب، م
ــل   ــودگي و شــوري قاب زيســت، كنتــرل و كــاهش آل

 تحصيل خواهد بود،

براي كاهش اثر نقطه ضعف آلودگي منابع آب و خـاك   •
تواند همراه با كاهش منابع آب بـه يـك تهديـد     كه مي

ن اثر آلودگي منابع آب بـر  جدي تبديل شود، و همچني
 –بخشي كشـاورزي   سالمت مواد غذايي هماهنگي بين

محــيط زيســت و دانشــگاه علــوم پزشــكي بــا هــدايت 
 .مديريت توسعه استان ضروري است

هاي ساختاري در اقلـيم   براي كاهش اثر ضعف تفاوت •
 :و توزيع منابع آب و خاك، چند اقدام ضروري است

مند و داراي منـابع   بهرهانتقال آب به مناطق كمتر   -
  خاك كشاورزي،

هاي مناسب بـراي توسـعه كشـاورزي     انتخاب زمينه -
در هر منطقه، فراخـور منـابع آب و خـاك و اقلـيم و     

  حمايت از اين توسعه،
  گسترش بازارهاي مالي و فرآورده، -
هـاي آب و   بين سازمان(اعمال مديريت بين بخشي  -

  ،)كشاورزي 
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ارتقا جايگاه و توسعه  ): 6(مأموريت  و استنتاج راهبردها در ارتباط با  SWOTيل  تحل -42-6جدول ادامه 
 كشاورزي و شيالت استان توليدات بخش

  تهديد
  

هـا ادامـه خواهـد     تا سال ريزگردهابا توجه به اينكه تهديد  •
 "مـديريت توسـعه اسـتان   "داشت، راهكارهاي ملي، توسط 

 . تعقيب خواهد شد

ا استفاده از توان تخصصي و علمـي  مديريت توسعه استان ب •
به خصـوص كشـاورزي و   (هاي مسئول  ها و سازمان دانشگاه

هـاي   بـراي تعيـين، نتخـاب و نـرويج گونـه     ) محيط زيست
محصوالت كشاورزي كه آسيب كمتري از ريزگردها ببينند 

 .اقدام نمايند

ــتفاده از   • ــا اس ــگاه  ب ــي دانش ــي و علم ــوان تخصص ــا و  ت ه
صــوص كشــاورزي و محــيط بــه خ(هــاي مســئول  ســازمان
اثر توسعه فعاليت بخش كشاورزي بر آلودگي منابع  )زيست

آب و خاك همچنين اثر آلودگي منابع آب بر سالمت مـواد  
 غذايي نيز  بايد كنترل شود، 

محيط زيست و دانشـگاه   –بخشي كشاورزي  هماهنگي بين •
علوم پزشكي با هـدايت مـديريت توسـعه اسـتان ضـروري      

 است،

ثر تهديد كاهش منـابع آب بايـد در زمينـه    براي كاهش ا •
گـذاري   هاي علمي افزايش راندمان آبيـاري سـرمايه   روش

 علمي كرد،

همچنين ضرورت براي كاهش اثر تهديد كاهش منابع آب  •
با تبادل اطالعات با مقامـات   "مديريت توسعه استان"دارد 

مركز و طرح استدالل مزيت اقتصادي كشاورزي استان و به 
انتقــال آب بــراي مصــارف مشــابه در ســاير  صــرفه نبــودن

 .ها، از انتقال آب بيشتر پيشگيري نمايند استان

براي كاهش اثر تهديد كاهش منـابع آب بايـد تسـهيالت     •
برداران كشاورزي بـراي افـزايش رانـدمان     بانكي براي بهره

و همچنـين  ) هاي مدرن آبيـاري  استفاده از شيوه(آبياري 
اين ضرورت بايد توسط . شود افزايش راندمان توليد فراهم

 نيز حمايت شود، "مديريت توسعه استان"

گذاري در توسعه تكنولوژي براي مقابله با اثر تحريم  سرمايه •
هرچنـد ايـن اثـر در    . و ركود اقتصادي بر بخش كشـاورزي 

هاي صنعتي كمتـر اسـت،    بخش كشاورزي نسبت به بخش
ن بعضي هاي زيانبخش تحريم، مانند تامي اما بعضي از جنبه

 –هاي تخصصي را با توجـه بـه سـطح بـاالي علمـي       تهاده
  .توان توليد كرد تخصصي استان مي

در استان، بخش كشاورزي بيشـترين مصـرف    •
براي كـاهش اثـر تهديـد كـاهش     . آب را دارد

منــابع آب، بايــد نقطــه ضــعف پــايين بــودن 
ايـن  . راندمان مصـرف آب كـاهش داده شـود   

پيگيـري   ضرورت از طريق چند راهكـار قابـل  
 :است

توسعه تسهيالت بانكي بـراي كشـاورزان در    - 
  هاي نوين آبياري، استفاده از روش

هاي قانوني كنتور حجمي  اعمال محدوديت - 
  گذاري، و قيمت

توانــد بخشــي از  هــاي صــادراتي مــي فرصــت •
هاي بهبود تكنولوژي مصرف منـابع آب   هزينه

 .را جبران نمايد
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  رتقا جايگاه صنايع غذايي استانتوسعه توليد و ا) 7(ماموريت 

درصد ارزش افزوده اين رشـته در سـطح    6كننده  تأمين 1389صنايع غذايي استان خوزستان در سال  -
هرچند اين سهم قابل توجه است، اما با توجه به منابع آب و خـاك، انتظـار عقاليـي سـهم     . باشد ملي مي

غذايي در  استان خوزستان عبـارت هسـتند از    چند دليل توسعه نيافتن صنعت. كند بيشتري را طلب مي
سـهم  ) 3(موضوع تازه فروشي محصوالت كشاورزي به دليل ارزش نوبرانه آن، ) 2(غلبه كشت گندم، ) 1(

چنـداني  باشد كـه بـه فـرآوري صـنعتي نيـاز       جات در توليد كشاورزي استان مي باالي سبزيجات و صيفي
  .)بجز خرما( هاي ميوه پايين بودن سطح باغ) 4(و  ندارند

ــات توســعه بخــش   ــه اينكــه امكان ــا توجــه ب ب
-كشاورزي، چنانكه ديده شد، بسـيار بـاال مـي   

باشد، و با توجه به اينكه توسعه صنايع غـذايي  
از يــك طــرف در خــدمت تــأمين بــازار بــراي 

-زي و از طـرف ديگـر پاسـخ   محصوالت كشاور

گوي تقاضاي بازار بسيار گسترده داخلي است، 
توسعه صنايع غذايي به نفع اقتصاد اسـتان و از  

  . اي برخوردار خواهد بودبازار تضمين شده

با توجه به مسـأله امنيـت غـذا و بـا توجـه بـه       
در صـورت حمايـت   هاي استان در ارتبـاط بـا كشـورهاي همسـايه،     هاي ناشي از موقعيت و فرصتفرصت

در بسط روابط تجاري خارجي يك بازار بالقوه بسيار وسـيع خـارجي نيـز بـراي      "مديريت توسعه استان"
  . محصوالت صنايع غذايي استان نيز در اختيار خواهد بود

و لبنيـات و   جـات  صـنايع آرد و ماكـاروني، شـيالت، خرمـا، ميـوه     توسعه فرآوري در برنامه آمايش استان 
  .خشك با استفاده از انرژي خورشيدي توصيه شده استسبزيجات ي همچنين فرآور

به تأمين هـدف كـارآيي   ارتقاي جايگاه استان در بخش كشاورزي و صنايع غذايي عالوه بر كمك مستقيم 
اشتغال، ارزش افزوده، درآمـد كشـاورزان، امنيـت غـذايي اسـتان و كشـور، بـه دليـل         اقتصادي و افزايش 

  .كند اي نيز كمك مي هاي منطقه سراسر استان به كاهش عدم تعادلگستردگي اين فعاليت در 
گذاري در احداث واحدهاي صنايع غذايي به طور معمول توسط بخـش خصوصـي   با توجه به اينكه سرمايه

شـود كـه انگيـزه    گيرد، لذا مهترين راهبردها از آنهـايي تشـكيل مـي   صورت مي) در مقابل بخش عمومي(
هـاي  شـهرك هـاي   در اين راسـتا تجهيـز زيرسـاخت   .  گذاري را افزايش دهدبخش خصوصي براي سرمايه

-ضـعف سـرمايه   ترين مانع در احراز اين ماموريـت  مهم
و راهكارهـاي اصـلي   . باشـد گذاري بخش خصوصي مي

  :عبارت هستند از
هـا و  حمايت از توسعه صنعت از طريق احداث شهرك) 1

هاي حمل و ها و شبكهنواحي صنعتي مجهز به زيرساخت
  نقل،

ارهـا بـا   هاي متنوع گسـترش باز استفاده از سياست) 2
اهداف متنوع و از جمله تجهيز مشاركت بخش خصوصي 

  6-2-3-1-6ح بند شرگذاري به در سرمايه
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هـا  ، جلب مشاركت شركت "سسرا" هاي صنعتي، تقويت بازار مالي، گسترش بازار فرآورده، فعاليت شركت
گـذاران  هـا، نـوآوران و سـرمايه   هاي بيمه، بانكگذاري، شركتهاي سرمايهو موسسات مالي شامل شركت

ها و ساير راهبردهاي ارائه شده در گزارش فصل ششم مطالعـات  طريق برگزاري نمايشگاهسراسر كشور از 
مربـوط نيـز ارائـه     SWOTاين راهكارها در جـدول   دهند ن راهبردها را تشكيل ميتري آمايش استان، مهم

  .  اندشده
توسعه توليد و ارتقا جايگاه   ): 7(مأموريت  و استنتاج راهبردها در ارتباط با  SWOTتحليل   -43-6جدول 

 صنايع غذايي استان
 .باشدحيطه مأموريت شامل صنايع غذايي استان مي

 :هاينتايج دستيابي به اين مأموريت از ديدگاه
حمايت از توسعه توليدات بخش :اقتصادي

كشاورزي،كمك به توسعه ارزش افزوده، اشتغال، كمك 
كشور، توسعه صادرات، بهبود به تامين غذاي استان و 

  محيط زيست،
 باال رفتن سطح علمي و تكنولوژي استان،  :فني

اي، كاهش  هاي منطقه كاهش عدم تعادل:اجتماعي
  مهاجرت برون استاني جمعيت فعال،

تقويت همبستگي ملي در استان ناشي از ثبات  :سياسي
  اجتماعي، -اقتصادي 

  ريتترين نقاط قوت مرتبط با اين مامو مهم
درصـد از ارزش افـزوده    6از سـهمي حـدود    برخورداري 

ــا  1389كشــور در صــنايع غــذايي در ســال   ، همــراه ب
به  4.6از  1379-89افزايش تدريجي اين سهم در دوره 

 . درصد 6
 : برخورداري از پشتوانه قوي بخش كشاورزي و شيالت 

ــش     - ــزوده بخ ــر ارزش اف ــور از نظ ــنجم كش ــف پ ردي
م كشـور از نظـر ارزش افـزوده    كشاورزي و در رديف سو

  صيد و آبزي پروري كه هردو قابل توسعه هستند
 ي از بازار وسيع داخلي،برخوردار 
صـنعت، معـدن و     -هاي كشاورزي  برخوردار از سازمان 

هاي صنعتي بـا برخـورداري از    شركت شهرك  –تجارت 
 :هاي علمي، تكنولوژي و تجربه وسيع توانمندي

  ،"يريت توسعه استانمد"داراي سابقه ارزشمند  
  هاي مرتبط با اين ماموريت ترين فرصت مهم
 المللي، اي و بين دسترسي به بازارهاي منطقه 
  گذاري خارجي، امكان بالقوه جلب سرمايه  

 ترين نقاط ضعف مرتبط با اين ماموريت مهم
استان برتر كشور قرار ندارد و ايـن در   5اين بخش در زمره  

بـا منـابع ارزشـمند آب و     حالي است كه اسـتان خوزسـتان  
خاك خود در رديف پنجم كشور از نظر ارزش افزوده بخش 
كشاورزي و در رديف سوم كشور از نظر ارزش افزوده صـيد  

 و آبزي پروري قرار دارد،
هـايي كـه نيـاز     استان در زمينـه  زراعيغلبه نوع محصوالت  

بجـز  (چنداني به فرآوري ندارند و پـايين بـودن سـطح بـاغ     
 ،  )اه نخلستان

گســترش نيــافتن صــنايع غــذايي در مقايســه بــا توليــدات  
اي در توزيـع ايـن    كشاورزي و شيالت و عدم تعادل منطقـه 

 صنايع،
آالت مورد نياز صنايع  گسترش نيافتن صنايع سازنده ماشين 

غذايي براي فرآوري محصوالت زراعي، باغي، دامي و شيالت 
 ،در مقايسه با توليدات كشاورزي و شيالت استان

هاي حمل و نقل در نيمه شـرقي و ضـعف ايـن     ضعف شبكه 
هاي همجوار كه سهم مهمـي در   ها در ارتباط با استان شبكه

جذب توليدات كشاورزي و غذايي استان خوزستان را دارند، 
ضعف مشاركت بخش خصوصي، و تجهيز منابع مـالي درون   

 استان،
  مرتبط با اين ماموريت هاي ترين تهديد مهم
 ريزگردها، 
اثر توسعه صنايع غذايي بر تشديد آلودگي منابع آب و خاك  

 و هوا،
  كاهش احتمالي منابع آّب، 
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توسعه توليد و ارتقا   ): 7(مأموريت  و استنتاج راهبردها در ارتباط با  SWOTتحليل   -43-6جدول ادامه 
 جايگاه صنايع غذايي استان

 SWOTتحليل 
  ضعف  قوت 

زراعــي، (ورزي گسـترده  اسـتفاده از زمينـه كشـا    • فرصت
و صـيد و آبـزي پـروري بـراي     ) باغي، دامپروري

توسعه صنايع غـذايي بـراي اسـتفاده از فرصـت     
 دسترسي به بازارهاي صادراتي،

 "مديريت توسـعه اسـتان  "استفاده از نقاط قوت  •
ــذاري خــارجي در توســعه   در جــذب ســرمايه گ

 "امنيت غذايي"صنايع غذايي با توجه به اهميت 
 المللي، ندر سطح بي

و  "مديريت توسعه استان"استفاده از نقاط قوت  •
هاي بخشي در هماهنگ ساختن مسـايل   سازمان

در اينجـا صـنايع   (بخشي توسـعه صـنعت    -بين
 هاي محيط، كسب و كار، و بهبود مالك) غذايي

 "مديريت توسـعه اسـتان  "استفاده از نقاط قوت  •
بخشي توسعه  -در هماهنگ ساختن مسايل بين

هـاي زيربنـايي مـورد نيـاز      ها و شـبكه  شبكه راه
  ها و نواحي صنعتي، بخش صنعت و شهرك

 :بخش خصوصي از طريق گذاري افزايش انگيزه سرمايه •
  و فرآورده،) تامين تسهيالت( گسترش بازارهاي مالي  -
ــرآورده از طريــق نمايشــگاه گســترش  - ــازار ف هــا، و ســاير  ب

 راهبردهاي مشابه به شرح گزارش فصل ششم،
از غـذايي  صـنايع  ايجاد واحدهاي گذاري در  سرمايه سعه تو -

گـذاران از سراسـر    جلب سرمايه و "سسرا"هاي  طريق شركت
و سـاير راهبردهـاي     هـا  نمايشـگاه برگـزاري   كشور از طريـق 

 مشابه به شرح گزارش فصل ششم،
براي آن دسته از صنايع غذايي وابسته به مكان مانند صـنايع   •

ي جلوگيري از فساد و ضايعات بايد شيالت كه فرآوري آن برا
در نزديكي مكان صيد باشـد، هزينـه كـاهش دمـاي محـيط      

لـذا بـه دليـل و در    . واحدهاي فرآوري افزايش خواهـد يافـت  
مانند اشـتغال  (اين فعاليت  "هاي اجتماعي فايده"مقابل ساير 

و تامين غذا، جايگزيني واردات و امكان تحصيل درآمـد ارزي  
هـا پرداخـت    تسهيالت مناسب به اين رشـته بايد  ،)از صادرات

  ).هاي اجتماعي هزينه اجتماعي در مقابل فايده(شود 
 تهديد

  
ــا اســتفاده از تــوان  "مــديريت توســعه اســتان" • ب

هاي مسئول  ها و سازمان تخصصي و علمي دانشگاه
  - كشـاورزي   - به خصوص دانشگاه علوم پزشكي ( 

هـاي   شـركت شـهرك   –صنعت معـدن و تجـارت   
حصــول اطمينــان از ) و محــيط زيســت صــنعتي

ــرآورده ــد   ســالمت ف هــاي غــذايي در قبــال تهدي
ــوا    ــاك و ه ــودگي آب، خ ــد آل ــا و تهدي ريزگرده

 يابد، اطمينان 
تــوان اســتفاده از  بــا  "مــديريت توســعه اســتان" •

هاي مسئول  ها و سازمان تخصصي و علمي دانشگاه
صـنعت، معـدن و    - به خصـوص محـيط زيسـت    (

ــارت  ــهرك  –تج ــركت ش ــنعتي و   ش ــاي ص  - ه
اثر توسعه فعاليت صنايع غذايي تهديد  )كشاورزي،

 بر آلودگي منابع آب، خاك و هوا را كنترل نمايد، 
محيط زيست و  –بخشي كشاورزي  هماهنگي بين •

هاي متولي توسعه  دانشگاه علوم پزشكي و سازمان
ــدايت   ــا ه ــديريت توســعه اســتان "صــنعت ب  "م

 ضروري است،
  

يـابي   ه خواهد داشت، اما نظارت در مكانتهديد ريزگردها ادام •
 مناسب كمك خواهد كرد،

براي كاهش اثر تهديد آلودگي محيط زيست و منابع آب در اثر  •
مـديريت  "توسعه صـنايع و در اينجـا غـذايي، حمايـت جـدي      

از سازمان حفاظت محيط زيسـت در تحكـيم و    "توسعه استان
ن نظـارت  اعمال مباني ارزيابي پـروژه قبـل از شـروع و همچنـي    

برداري و كاربرد انواع فيلترينـگ فاضـالب،    مستمر در حين بهره
 خروجي دود و پسماند خشك ضرورت دارد،

كاهش تهديد ناشـي از توسـعه بعضـي از واحـدهاي صـنعتي       •
صنايع غذايي كه اثر زيادي در آلودگي منابع آب، خاك و هوا 

اده تاثير دارند بايد با نظارت الزم  از فيلترينگ مناسـب اسـتف  
 به عمل آيد،

بر سالمت براي كاهش اثر نقطه ضعف آلودگي منابع آب و هوا   •
 :مواد غذايي حاصل از واحدهاي صنايع غذايي

محـيط زيسـت و دانشـگاه     –بخشي كشاورزي  هماهنگي بين - 
  علوم پزشكي با هدايت مديريت توسعه استان ضروري است،

هاي   سازمان ها و توان تخصصي و علمي دانشگاهبا استفاده از  - 
هاي صـنعتي انـواع    و شركت شهرك –صنعت، معدن و تجارت 

فيلترينگ الزم براي آب و هواي مورد استفاده بررسي و كـاربرد  
  شود، آن الزامي مي
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 هاي جديد، ارتباطات و توريسم درمانياحراز جايگاه ويژه در تكنولوژي) 8(ماموريت 

هـاي   تكنولـوژي و اطالعـات و ارتباطـات و توسـعه     رژي خورشيديان، آوري آوري، بايوفن نانوفنتوسعه علمي 
امـا  . انـد  كاربردي آن در برنامه چهارم و پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران به شدت مورد توجه قرار گرفته

. ها به دست نياورده است هاي خود در اين زمينه استان خوزستان تا كنون جايگاهي درخور امكانات و قابليت
 بـراي توسـعه  (هـاي پزشـكي و كشـاورزي     كدهدانشـ و  كه با توجه به حضور با سابقه صـنايع نفـت  در حالي 

سزاوار است ايـن   برداري از انرژي خورشيدي مناسب براي بهره و اقليم) آوري بايوفنو  آوري تكنولوژي نانوفن
   .در اين مورارد از جايگاه مناسبي برخوردار شوداستان 

اي پيشـنهاد   منطقـه  ITمركز توسعه نيز استان خوزستان به عنوان  و ارتباطات تكنولوژي اطالعاتدر زمينه 
تـري از   بخش پست و مخابرات استان با نـرخ بسـيار پـايين    و اين در حالي است كه ارزش افزوده است شده

نـرخ رشـد ارزش افـزوده     1389تـا   1379در دوره (نمايد  نرخ رشد قابل توجه كشور در اين زمينه رشد مي
درصد در سال و بـراي اسـتان خوزسـتان     28پست و مخابرات به قيمت جاري در سطح كشور حدود بخش 
باعث شده است كـه سـهم   ) رشد كندتر استان خوزستان(و اين تفاوت ) درصد در سال بوده است 18حدود 

به حدود يك درصـد ارزش افـزوده كشـور در ايـن      1379درصد در سال  3ارزش افزوده اين بخش از حدود 
  .كاهش يابد 1389خش در سال ب

پزشكي استان و موقعيت همسايگي با كشـورهاي منطقـه امكـان بـالقوه توسـعه      هاي  سابقه ديرينه دانشكده
هاي جديد و مكان مناسب براي اين توسـعه،  در زمينه توسعه تكنولوژي. توريسم درماني را فراهم كرده است

 با اين حال استان خوزسـتان بـه دليـل برخـورداري از     شودها به صورت متمركز ملي اتخاذ ميگيريتصميم
مناسب سزاوار است سهم مناسبي از اين توسعه را جذب نمايد و تحقق اين خواسته موكـول   هايزمينهپيش

براي گسترش توريسم درمـاني  . باشدبه مذاكره، استدالل و پيگيري مديريت توسعه استان در سطح ملي مي
  .هاي ذيربط ضروري است هنگي مديريت توسعه استان توسط دستگاهنيز اقدامات متنوعي با هما

  .  اندمربوط ارائه شده SWOTجدول ن راهكارها در تري مهم
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احراز جايگاه ويژه در  ): 8(مأموريت  و استنتاج راهبردها در ارتباط با SWOTتحليل  -44-6جدول 
  و  توريسم درمانياتارتباطهاي جديد،تكنولوژي

هـاي   تكنولـوژي و اطالعات و ارتباطات و توسعه  انرژي خورشيدي، آوري آوري، بايوفن نانوفنتوسعه علمي  :داليل توجيهي
اما استان خوزستان . اند كاربردي آن در برنامه چهارم و پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران به شدت مورد توجه قرار گرفته

در حالي كه با توجه به حضـور  . ها به دست نياورده است هاي خود در اين زمينه رخور امكانات و قابليتتا كنون جايگاهي د
انـرژي  ، آوري آوري، بـايوفن  در زمينـه تكنولـوژي نـانوفن   سزاوار اسـت ايـن اسـتان    ها و اقليم  با سابقه صنايع نفت، دانشگاه

 .ي برخوردار شوداز جايگاه درخورو تكنولوژي اطالعات و ارتباطات  خورشيدي

  :هاي جديد استان به شرح زير خواهند بودبر اين اساس در ادامه مأموريت
، به دليل سابقه استان در آوري آوري و بايوفن تكنولوژي نانوفناستان سطح يك در كشور از نظر برخورداري از   -

 –و سـطح بـاالي علمـي     تخصصي در زمينـه نفـت و پـااليش    –فعاليت فرآوري نفت و گاز و سطح باالي علمي 
  شناسي اين استان، هاي مهندسي فني، كشاورزي، پزشكي و زيست تخصصي داشگاه

 هاي آن، تخصصي داشگاه –به دليل شرايط اقليمي و سطح باالي علمي  انرژي خورشيديبرخوردار از  -
  ي استان،تخصص –برخوردار از تكنولوژي پيشرفته اطالعات و ارتباطات به دليل سطح باالي علمي  -
ها پيشنهاد نشده است بلكه دليل اين پيشـنهاد فـراهم بـودن    شود اين مأموريت به سبب نوين بودن اين زمينهمالحظه مي

 :هاينتايج دستيابي به اين مأموريت از ديدگاه.باشدهاي الزم ميزمينهپيش
كمك به رشد ارزش افزوده، اشتغال و توسعه :اقتصادي
  صادرات،

  فتن سطح تكنولوژي استان،باال ر  :فني

اي، كاهش مهاجرت  هاي منطقه كاهش عدم تعادل:اجتماعي
  جمعيت فعال،

تقويت همبستگي ملي در استان ناشي از ثبات : سياسي
  اجتماعي،-اقتصادي

 ترين نقاط قوت مرتبط با اين ماموريتمهم
مهندسـي و   –هـاي فنـي    حضور با سـابقه دانشـگاه   

ولوژي مهندسي نفت، تكن –علمي  –دانش تخصصي 
، پتروشيمي و پااليشگاهي، بـه  شيمياييپتروشيمي، 

 آوري، عنوان پشتوانه توسعه تكنولوژي نانوفن
هاي پزشـكي و كشـاورزي و    حضور با سابقه دانشگاه 

تكنولــوژي  –علمــي  –دانــش بــاالي تخصصــي   
مهندسي كشاورزي و بيولـوژي، بـه عنـوان پشـتوانه     

 آوري، توسعه تكنولوژي بيوفن
مناســب بــراي ) دمــا و تــابش(خــورداري از اقلــيم بر 

 برداري موثر از انرژي خورشيدي، بهره
ــره  ــص و    بهـ ــگاهي، تخصـ ــابقه دانشـ ــد از سـ منـ

الزم براي ارائـه خـدمات پزشـكي در     هاي زيرساخت
  راستاي توريسم درماني، 

در  ITاي  منطقـه  انتخاب شهر اهواز به عنوان مركـز  
 اسناد باالدست

 مرتبط با اين ماموريتهاي  ترين فرصت مهم
هـاي فرهنگـي، دينـي و مـذهبي بـا      وجود مشابهت 

ر كـه بـه همـراه    كشورهاي همسايه در جنوب كشـو 
ي برخـــورداري از مبـــادي مهـــم ورودي و خروجـــ

ــين ــي ب ــت  الملل ــافرت توريس ــاني از   مس ــاي درم ه
ــه ــورهاي منطق ــدمات   كش ــورداري از خ ــراي برخ ب

  نمايد، پذير مي تخصصي پزشكي را امكان

  رين نقاط ضعف مرتبط با اين ماموريتتمهم
   هاي نوين نانو، بايو و انرژي خورشيدي تكنولوژي

طـرح و اعتبـار   ، ضعف در تعيين نقش و تخصيص پـروژه  
ها در خوزستان از طرف مقامات  آوري براي توسعه اين فن

 مركزي،
 توريسم درماني

بـراي ارائـه    برون مرزيضعف در برقراري ارتباط و تبليغ  
 وريسم درماني،خدمات ت

ارتباطي بين مراكز پزشـكي  هاي  ضعف در تكميل زنجيره 
 –هـاي جابجـايي در شـهر     سرويس –هتل و اقامتگاه  –

كالمـي، فرهنـگ   ارتبـاط   –دوستي  ميهمانداري و ميمان
 برخورد با توريست خارجي،

 هاي باال، هاي آموزشي در زنجيره ضعف دوره 
  ITتوسعه 

 استان، ITصريح نبودن برنامه توسعه  
 هاي عمومي نقطه ضعف

 ،ضعف تجهيز منابع و مشاركت بخش خصوصي 
 مشكالت برقراري هماهنگي بين بخشي،  
 مرتبط با اين ماموريت هاي ترين تهديد مهم
هـايي كـه داراي مزيـت     عقب مانـدگي اسـتان در زمينـه    

 باشد، ها مي نسبي و برخوردار از شايستگي
ــرفتن    ــار نگ ــه ك ــي ناشــي از ب ــان مل ــرژي  ضــرر و زي ان

  خورشيدي و از جمله در استان خوزستان،
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احراز جايگاه ويژه در   ): 8(مأموريت  و استنتاج راهبردها در ارتباط با  SWOTتحليل   -44-6جدول ادامه 
   و  توريسم درماني ارتباطاتهاي جديد،  تكنولوژي

SWOTتحليل

 ضعف  قوت 

  فرصت
  

استفاده از دانش مهندسي موجـود در اسـتان    •
ــر ــره ب ــرويج به ــرژي   اي ت ــوثر از ان ــرداري م ب

، هـا  خورشيدي در واحدهاي مسكوني و كارگاه
ــا پيگيــري  صــنايع و كشــاورزي، مــديريت "ب

براي برقراري همـاهنگي بـا دو    "توسعه استان
سازي  سازمان بهينه) 1: (سازمان اصلي مرتبط

) 2(؟؟؟؟؟ وزارت نفـــت و ســـوخت مصـــرف 
ــرژي  ــت ان ــو   معاون ــاي ن ــرو وزارت  –ه ــني ا ب

راي تــامين هــاي اجرايــي اســتاني، بــ دســتگاه
 :اهداف زير

  كاهش آلودگي محيط -
  هاي فسيلي، جويي در مصرف سوخت صرفه -
هـاي   جويي در مصرف گـاز و فـرآورده   صرفه -

پذير ساختن صادرات نفت خـام   و امكاننفت، 
بيشتر بـراي تحصـيل ارز در جهـت     و فرآورده

  كمك به اقتصاد ملي،
آوري درجهـت   و بـايو فـن   آوري توسعه نانوفن •

  توليد و صدور محصوالت،

هـاي الزم بـراي توسـعه در ايـن      با توجه به وجـود زمينـه   •
بـا طـرح    "مديريت توسعه استان"ها، ضرورت دارد  زمينه

استان، نقش سزاوار را براي استان هاي  استدالل شايستگي
 شوند، خواستارملي ا از مقامات 

آوري و  هـاي نـانوفن   با توجه به اينكـه توسـعه تكنولـوژي    •
آوري در مراحل تحقيقاتي الزاماً سودآورنمي باشند،  بايوفن

انتظار مشـاركت بخـش خصوصـي نخواهـد رفـت، امـا در       
هاي داخلي وجود  كاربردهاي صنعتي امكان بسيج سرمايه

د لــذا ضــرورت دارد بــراي كــاهش نقطــه ضــعف      دار
از طرق مختلفي كه در طرح آمايش اسـتان  گذاري، سرمايه

ئه شده است در تجهيز منابع سرمايه گذاري و گسترس ارا
  فضاي فعاليت بخش خصوصي اقدام كرد،

  تهديد

ماندگي بيشتر با اسـتفاده از   پيشگيري از عقب •
منـدي از نيروهـاي    نقاط قوت استان در بهـره 

  متخصص و سابقهصنايع مرتبط

تعيين نكـردن نقـش درخـور بـراي اسـتان خوزسـتان در        •
ژي بايو و نـانو و انـرژي خورشـيدي،    برخورداري از تكنولو

. شـود  هـا مـي   موجب عقب ماندگي استان در ايـن زمينـه  
ايـن تهديـد بـا     "مـديريت توسـعه اسـتان   "ضرورت دارد 

و تعيـين نقـش بـارزي بـراي      مقامات ملي مطرح نماينـد 
 استان را خواستار شوند،

استان خوزسـتان در ايـن   در همين رابطه با توجه به آنكه  •
  برخـوردار اسـت  ازهـا  ني از پـيش ور عمومي به طها  زمينه

باشد  وجب زيان ملي نيز ميمهرگونه ناخير در اين زمينه 
كـه در آن داراي مزيـت   بالقوه حاصل از استان  زيرا منافع

 .رود نسبي است از دست مي

ملـي  اسـتاني و   ضرر و زيان بارزترين نمونه در اين زمينه  •
لـه در اسـتان   به كار نگرفتن انرژي خورشيدي و از جمدر 

 .  است خوزستان
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مورد نياز صنايع و ادوات ، قطعات تآال صنايع ساخت وسايل نقليه، ماشينپيشرفت در ) 9(ماموريت 
  نفت و گاز و پتروشيمي، بخش كشاورزي و صنايع غذايي استان

ــزارش در  3-2-5چنانكـــه در بنـــد  ايـــن گـ
ر حـوزه  د SWOT بندي روندها و تحليـل  جمع

اقتصادي ذكر شد، يكي از نقاط ضـعف بسـيار   
بسيار گذاري  سرمايه مهم بخش صنعت استان،

ايع غيـر دولتـي   بخش خصوصي در صـن پايين 
استان خوزستان چنانكـه گفتـه شـد در    . است

ــزات اساســي،   صــنايع ملــي ماننــد صــنايع فل
پتروشــيمي و صــنايع نفــت در ســطح كشــور  

د صـنايع  باشد اما در صـنايعي ماننـ  پيشرو مي
ــين  ــاخت ماش ــتيك، س ــتيك و پالس  آالت الس

فلزي، برقـي، وسـايل نقليـه موتـوري، ادوات و     
گـذاري و مشـاركت    قطعات كه نيازمند سرمايه

بخش خصوصي اسـت، بـه جـز در يـك مـورد      
  . درصد از ارزش افزوده كشور را دارد 2تا  1دود سهمي ناچيز و در ح

كشـور   در  اسـتان خوزسـتان   ريكي و ماشين آالت برقيصنعت فلزي فابهاي  سهم ارزش افزوده زيربخش
باال نيست، اما رشد اين دو در دوره مورد بررسي، روند افزايشي قابل توجهي داشته است به اين ترتيب كه 

درصد در سـال و در صـنعت توليـد     1/4به  1/3اين سهم در صنعت فلزي فابريكي از  1379-89در دوره 
  .درصد افزايش يافته است 5/1به  9/0ماشين آالت برقي از 

بـازار گسـترده داخـل    به دليـل   و ادوات، قطعات آالت ايجاد و توسعه صنايع ساخت وسايل نقليه، ماشين 
ايـن  امكـان صـادرات   به عـالوه   .توصيه شده است آن  استان به ويژه در بخش كشاورزي، و صنايع پيشرو

هاي دسترسي بـه منـابع    با توجه به مزيت نين همچ. نيز وجود دارد كشورمحصوالت به بازار بزرگ داخل 
  .باشد نيز دور از دسترس نميخارج از كشور ، صادرات به بنادر صادراتيو انرژي  ، آب

ي و مسـايل  رپـذي  نـوآوري و ريسـك   ، فرهنگ صنعتيگي در همين حال با توجه به اينكه به توسعه نيافت
گيـرد، و   ها به كندي صورت مي در اين رشته عمومي و خاص استان، سرمايه گذارياقتصادي  –اجتماعي 

گذاري در احداث اين صنايع مانند به طـور معمـول توسـط بخـش     سرمايهدر همين حال با توجه به آنكه 
گيرد، لذا مهتـرين راهبردهـا در اينجـا نيـز ماننـد توسـعه       صورت مي) در مقابل بخش عمومي(خصوصي 

در ضـعف پيونـد    ترين مانع در احراز اين ماموريـت  مهم
 و ضـعف صنايع اساسي اسـتان بـا بدنـه اقتصـادي آن     

و مشاركت بخش خصوصي، پايين گذاري سرمايهعمومي 
و باشـد  پـذيري مـي  بودن روحيـه نـوآوري و ريسـك   
  :راهكارهاي اصلي عبارت هستند از

حمايت مديريت توسعه استان براي برقـراري پيونـد   ) 1
تري بين صنايع اساسي و پيشـرو اسـتان بـا بدنـه     قوي

  اقتصادي و صنايع استان 
ها و صنعت از طريق احداث شهرك حمايت از توسعه) 2

هاي حمل و ها و شبكهنواحي صنعتي مجهز به زيرساخت
  نقل،

هاي متنوع گسـترش بازارهـا بـا    استفاده از سياست )3
اهداف متنوع و از جمله تجهيز مشاركت بخش خصوصي 

  گذاري در سرمايه
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در .  گذاري را افزايش دهدزه بخش خصوصي براي سرمايهشود كه انگيصنايع غذايي از آنهايي تشكيل مي
 "سسـرا " هاي هاي صنعتي، تقويت بازار هاي مالي، فعاليت شركتشهركهاي  اين راستا تجهيز زيرساخت

ايـن راهكارهـا در    دهنـد  ن راهبردهـا را تشـكيل مـي   تري ها و موسسات مالي مهمو جلب مشاركت شركت
  .  ندامربوط نيز ارائه شده SWOTجدول 
صنايع ساخت پيشرفت در   ): 9(مأموريت  و استنتاج راهبردها در ارتباط با  SWOTتحليل   -45-6 جدول

  و ادوات، قطعات آالتوسايل نقليه، ماشين
و وسايل برقي  و ادوات، قطعاتآالتفلزي، ساخت وسايل نقليه، ماشين صنايعتوسعهحيطه مأموريت شامل 

  .باشد مييي استان كشاورزي و صنايع غذارد نياز صنايع نفت و گاز و پتروشيمي، بخش مو
 :هاينتايج دستيابي به اين مأموريت از ديدگاه

كمـك بـه رشـد ارزش افـزوده و :اقتصادي
توليد صنايع پيشرو، بخش كشاورزي و صنايع 
غذايي استان، كمـك بـه اشـتغال عمـومي و     

نيـاز داخـل    اشتغال نيروهاي علمـي، تـأمين  
  كشور و توسعه صادرات استان و كشور،

ارتقــاي ســطح فرهنــگ جامعــه، : اجتمــاعي
 رون استاني نيروي كارآمدكاهش مهاجرت ب

   باال رفتن سطح علمي و تكنولوژي استان،:فني
 -تقويت همبستگي ملـي در اسـتان ناشـي از ثبعـات اقتصـادي       :سياسي

تحكـيم روابـط سياسـي    اي و  اجتماعي، گسترش روابط اقتصـادي منطقـه  
 خارجي،

 ترين نقاط قوت مرتبط با اين ماموريتمهم
برخورداري از صنايع عظيم  نفت و گـاز ، 

ــه ــترده ك ــاورزي گس ــيمي و  كش پتروش
ــه، ــايل تقلي ــراي وس ــالقوه ب ــاي ب تقاض

آالت، قطعـات و ادوات  بـراي ايـن ماشين
صنايع و بخش كشاورزي و صنايع غـذايي

 دهند،  را شكل مي
–تخصصـي  و تجربه دانش داري از برخور 

 تكنولوژي مهندسي،   –علمي 
شبكه حمل و نقـل نسـبتاٌ مناسـب بـراي 

اتوسعه اين صنايع براي دسترسي به بـازار
 بزرگ داخل كشور،

 "مديريت توسعه استان"سابقه  
هاي مرتبط با اين  ترين فرصت مهم

  ماموريت
 برخورداري از مناطق ويژه اقتصادي، 
 كشورهاي همجوار، بازار بالقوه در 
ــه     ــه توافقنام ــالقوه مبادل ــان ب ــاي امك ه

آالت و قطعات هاي تامين ماشين همكاري
كشـورهاينفـت و گـاز   مورد نياز صـنايع  

  همسايه

 ترين نقاط ضعف مرتبط با اين ماموريتمهم
در حالي كـه اسـتان خوزسـتان در صـنايع بـزرگ ماننـد صـنايع         

ـ  هاي نفت و گاز، فرآورده فلـزات اساسـي    يمي و شيميايي و پتروش
فلزات از جايگاه بسيار  بـااليي در سـطح كشـور برخـوردار اسـت      

ن و صنايع باالدست و پايين قتصادي استااين صنايع با بدنه ا ارتباط
سهم ارزش افزوده استان شاخص . دست به خوبي برقرار نشده است

تائيد كننده اين مطلـب بـه     1389در اين صنايع در سال  در كشور
  :باشد ير ميشرح ز

  درصد، 2.3: صنعت الستيك و پالستيك -
  درصد، 4.1: فلزي فابريكيصنعت  -
  درصد، 1.2: تآال صنعت ساير ماشين -
  ،)با دقت صدم درصد(نزديك به صفر  :آالت دفتري صنعت ماشين -
  درصد، 1.5 :آالت برقي صنعت ساير ماشين -
  درصد، 1.4: صنعت راديو و تلويزيون - 

  درصد، 1.1: ر پزشكيصنعت ابزا -
  درصد، 0.2: صنعت توليد وسايل نقليه موتوري -
  درصد، 1.9: صنعت ساير تجهيزات حمل و نقل -
گـذاري   يا فرهنگ سرمايه( پايين بودن رواج دهنده  وضعيت باال نشان 

 ،در استان است) و نو آوري
 ضعف مشاركت بخش خصوصي و تجهيز منابع مالي درون استان، 
هـا و   هاي آب، برق، گاز و مخـابرات در شـهرك   رساختپوشش ناكافي زي 

 نواحي صنعتي استان،
 هاي محيط كسب و كار، پايين بودن مالك 
  ترين تهديدهاي  مرتبط با اين ماموريت مهم
  اثر توسعه اين صنايع بر تشديد آلودگي منابع آب، خاك و هوا، 
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صنايع پيشرفت در   ): 9(مأموريت  اط باو استنتاج راهبردها در ارتب  SWOTتحليل   -45-6 جدولادامه 
 و ادوات، قطعات آالت ساخت وسايل نقليه، ماشين

  SWOTتحليل  

  ضعف  قوت 

  فرصت

ــوان   • ــتفاده از تـــ اســـ
تخصصــي اســتان بــراي 
ــنايع و   ــن ص ــعه اي توس
گسترش بـازار صـادرات   

 آالت، قطعات و ماشين

ــي   • ــتفاده از ديپلماس اس
ــا    ــل ب ــازنده در تعام س
ــا   ــه، ب ــورهاي منطق كش

هـاي   استفاده از فرصـت 
مشابهت ديني، مـذهبي  
و فرهنگي، براي جـذب  

ــرمايه ــراي   س ــذاري ب گ
ــد و   ــوان تولي ــزايش ت اف
ــراي توســعه  ــابي ب بازاري

ــين  ــادرات ماش آالت،  ص
ــداث   ــات و  احــ قطعــ

ــه ــنايع   كارخان ــاي ص ه
غـــذايي در كشـــورهاي 

 همسايه،

كاستن از ضعف كمبـود   •
ــرمايه ــذاري درون  سـ گـ

اســـتان از طريـــق بـــاز 
ــ ــردن فض ــت ك اي فعالي

بخش خصوصي و بهبود 
محيط كسب و كار و در 
ــزه  ــزايش انگي نتيجــه اف
بخــش خصوصــي بــراي 

گذاري در استان  سرمايه
از طريق ها  در اين زمينه

هاي  تبليغ و طرح فرصت
صادراتي محصوالت اين 

 ، صنايع

  

 شـوند  اندازي مـي  گذاري بخش خصوصي راه اين صنايع به طور معمول با سرمايه •
تقاضـا در بخـش   (با توجه به نيـاز اسـتان   و ) گذاري بخش عمومي مايهنه با سر(

براي محصوالت مـورد نظـر ايـن     )هاي عمومي كشاورزي، صنايع غذايي و بخش
 ،توليــد و صــادراتفنــي پــذيري  ماموريــت، وجــود صــنايع بــاال دســت و امكــان

 هاي ضعيف سهم استان در ارزش افزوده صنايع مورد نظر اين ماموريـت  شاخص
اندازي واحدهاي توليـدي   و راهگذاري  ن دهنده يك ضعف عمومي در سرمايهنشا

اعـم از مسـايل فرهنگـي يـا نبـود      (اين ضعف از هر جا نشات گرفته باشد . است
تجربه و روحيه نوآوري و ريسك پذيري، يـا نبـود حمايـت و هـدايت سـازماني،      

گـذاري و يـا    ههاي بورسي و سرماي آماده نبودن تسهيالت زير بنايي، نبود شركت
آوري  جمع. ، از طريق مديريت توسعه استان قابل اصالح است)داليل مشابه ديگر

گـذاري در واحـدهاي توليـدي از طريـق      به سـرمايه  كدهاي ان مايهو هدايت سر
متـولي  هـاي   ، تالش بيشتر سـازمان ها برگزاري نمايشگاه [، "سسرا"هاي  شركت
گـذار،   هـاي نـوآور، سـرمايه    شاسـتان از طريـق پيونـد دادن بخـ     صنعتتوسعه 
، جلـب اعتمـاد   هاي بيمـه  ، شركتهاي بورس گذاري، شركت هاي سرمايه شركت

گزارش فصـل  آوري كه در  گذاري و حتي تضمين سود عمومي به بازدهي سرمايه
هـاي الزم بـا    هـايي از حركـت   ،  بخـش ]مطرح شده است ششم مطالعات آمايش

 .دهد تشكيل مي را "مديريت توسعه استان"هدايت و نظارت 

در تشويق صـنايع بـزرگ و پيشـرو     "مديريت توسعه استان"اعمال نقش بارزتر  •
استان براي تامين قطعات و ادوات مورد نياز خود از واحدهاي توليـدي اسـتان و   

هــاي فنــي و تــامين بخشــي از  هــا و كمــك در صــورت امكــان ارائــه راهنمــايي
اي توسعه ظرفيت كمـي و كيفـي   گذاري مورد نياز توسعه اين واحدها بر سرمايه

 ها در توليد و تامين اين قطعات و ادوات، آن

بـراي  كاسـتن از ضـعف     "مـديريت توسـعه اسـتان   "تر توسط  اعمال نقش فعال •
هاي گسترش بازار و بـاز   گذاري درون استان با استفاده از سياست كمبود سرمايه

گـذاري   كردن فضاي فعاليت بخش خصوصي، بـراي جلـب مشـاركت و  سـرمايه    
گـذاري درون   براي كاهش اثرات نقطـه ضـعف كمبـود سـرمايه    بخش خصوصي 

 ،مايت از نقاط قوت استان در توليدات كشاورزي و صنعتيحاستان و در جهت 

اي مـورد نيـاز  هاي آب، بـرق، گـاز، ارتباطـات و شـبكه جـاده      تكميل زيرساخت •
انـدازي   و راه گـذاري  پذير ساختن سرمايه هاي صنعتي استان، براي امكان شهرك

 واحدهاي صنعتي جديد،

هاي حمل و نقل در ارتباط با مرزهاي كشورهاي همسايه براي  توسعه زيرساخت •
  گيري بيشتر از بازار صادراتي، بهره
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صنايع پيشرفت در   ): 9(مأموريت  و استنتاج راهبردها در ارتباط با  SWOTتحليل   -45-6 جدولادامه 
 و ادوات، قطعات التآ ساخت وسايل نقليه، ماشين

  تهديد

از  "مديريت توسـعه اسـتان  "استفاده  •
هـاي اجرايـي    توان تخصصـي دسـتگاه  

اهش آاليندگي ايـن صـنايع از   ك براي
گزيني مناسب براي سايت  طريق مكان

ــين از   فعاليــت ــده و همچن هــاي آالين
ــال روش ــق اعم ــوژي  طري ــا و تكنول ه

ــديل    ــاهش و تع ــراي ك ــگ  ب فيلترين
بر تشديد آلودگي تهديد توسعه صنايع 

  منابع آب، خاك و هوا،

اعمــال نظــارت در مرحلــه انتخــاب مكــان مناســب و در مراحــل   •
برداري براي كاهش نقطـه ضـعف آلـودگي محـيط زيسـت و       بهره

  كاهش تهديد توسعه اين واحدها بر تشديد آن،

  

  شناسايي سناريوهاي توسعه فضايي استان: سناريو نگاري - 3- 6
  دهي به وضع موجود استان عوامل اصلي شكل تحليل روندها و -3-1- 6

  ساختار جمعيت و مهاجرت - 6-3-1-1

كه در گزارش فصل پنجم به صورت مشروح مطرح شد كشـف و اسـتخراج نفـت، ايجـاد پااليشـگاه      چنان
هـاي صـنعتي مهـم پتروشـيمي و     آهن سراسري و توسعه بندر امام خمينـي و مجتمـع  آبادان، ساخت راه

هاي خروجـي در يـك دهـه و بازگشـت مهـاجران در دهـه بعـد،        ميلي و مهاجرتصنايع فلزي، جنگ تح
، همگي )قبل از وقوع جنگشهر استان  نخست(افزايش جمعيت و اهميت شهر اهواز نسبت به شهر آبادان 

  . اندگيري و تغيير توزيع جمعيت در پهنه استان داشتهتأثير بسيار زيادي در شكل

هايي چنين انبـوه در شـرايط   گيري جمعيتصنايع ياد شده، انتظار شكل بدون توسعه بندر امام خميني و
ماهشهر، آبادان و خرمشهر، اهواز و مسجد سليمان بسيار بعيـد و   هاي بسيار دشوار آب و هوايي شهرستان

هاي تبعي بر فزوني يافتن جمعيـت ايـن منـاطق    بديهي است اثرات ثانوي و ثالث شغل. دور از ذهن است
در گزارش فصل پـنجم مطالعـات آمـايش    . باشد كه نيازي به توضيح بيشتر نداردبديهي مينيز موضوعي 

هاي بندري، حمل و نقلـي و صـنعتي    هاي استان قبل از توسعهگاهاستان خوزستان الگوي فضايي سكونت
صد ساله اخير كه بيشتر متكي بر منابع طبيعي محيطي، كشاورزي و ماهيگيري و صنايع محلي و تجارت 

  . حدود شكل گرفته بوده است ارائه شده استم



187.6 طرح آمايش استان خوزستان
  

 

بنابراين ساختار توزيع فضايي جمعيت استان خوزستان بسيار زياد تحت تـأثير عوامـل ارادي   
هـاي ديگـر   اي و عمراني دولت دگرگون شده است و چنـين رونـدي كمتـر در اسـتان    توسعه

در چند مـورد توسـعه   توان  اال را ميمشابه، تنها در يكي دو ويژگي بهاي  موارد و مثال .شودمشاهده مي
هاي شهيد رجـايي،   توسعه بندر عباس بعد از وقوع جنگ تحميلي با ايجاد و توسعه اسكلهاي مانند  منطقه

ايجـاد شـهر جديـد    ، جديد در شـرق كشـور   ، و نيروي دريايي، توسعه زاهدان به صورت يك شهر ارادي...
ده كرد، اما دامنه و شـدت دگرگـوني در هيچيـك از ايـن     پوالد شهر در اصفهان با ايجاد ذوب آهن، مشاه

  .موارد در حد و اندازه تحوالت استان خوزستان نيست

  )اقتصاد كالن(ساختار توليد  -6-3-1-2

قبل از يكصد سال اخير، ساختار توليد بر مبناي منابع طبيعي و به طور عمـده حـول كشـاورزي، صـنايع     
با اكتشاف و استخراج و حمل نفـت و بـا   . دود متمركز بوده استسنتي مورد نياز، ماهيگيري و تجارت مح

ايجاد پااليشگاه، توسعه بنادر و ايجاد صنايع شيميايي، پتروشيمي و فلزي، سـاختار توليـد اسـتان كـامالً     
از اهميت بخش كشاورزي در توليد استان كاسته شده و بخش نفت باالترين سـهم را  . دگرگون شده است
. انـد اخلي استان يافته و بخش خدمات و صـنعت از اشـتغال وسـيعي برخـوردار شـده     در توليد ناخالص د

به جمعيت ايـن منـاطق كـه قـبالً جمعيـت      تر استان  توسعه اشتغال خدماتي و صنعتي در مناطق جنوبي
هاي تبعي نيز ايـن رونـد را    بسيار كمي نسبت به مناطق شمالي استان داشته است افزوده است و اشتغال

  . ه استتقويت كرد

ايجاد و توسعه شهرهاي نفتي مانند مسجد سليمان، آغاجاري، هفتگـل و اللـي از تبعـات ايـن تحـول در      
توسعه صنعت و خدمات نيز سبب تغيير در الگوي توليد و سكونت و پذيرا شدن  .ساختار توليد بوده است

هاي تبعي آن شـده   لو اشتغاهاي جديد شاغل در صنعت و خدمات  تر استان از جمعيت هاي جنوبي بخش
هاي صنعتي، به علت برخوردار نبودن از سـاختار توليـدي متنـوع و بـا      نقاطي كه قبل از اين توسعه، است

، هاي ساحل خليج فـارس  توجه به شرايط نامناسب آب و هوا، تنها محدود و متكي به ماهيگيري در كناره
انـد كـه    تـر بـوده   ي تجـاري قـديمي  هاو تجارت محدود بنـدر پرورش نخل، دامداري محدود خود مصرفي 

   .كرده است جمعيت بسيار كمتري را پشتيباني مي

  ساختار و الگوي حمل و نقل و ارتباطات -6-3-1-3

 – آهن سراسري، احداث پااليشگاه آبادان، توسعه بندر امام خميني ، ساخت بزرگراه بندر ماهشهرايجاد راه
بندر ماهشهر و خرمشهر و آبادان بـه اهـواز و در ادامـه بـه      هاي ارتباطي و خط آهناهواز، توسعه بزرگراه

   آبادان و اهواز و توسعه صنايع پيشرو استان، سبب اهميت يافتن المللي مركز كشور، ايجاد دو فرودگاه بين
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هاي استاني مركز آمار ايـران  استان خوزستان به عنوان يك گلوگاه ارتباطي سطح ملي شده است، اما حساب
هد اين پتانسيل و كاركرد عظيم، تأثير چنداني بر ساير خدمات حمل و نقـل نداشـته و در ايجـاد    دنشان مي

و بـه  )  2- 2- 6و  1- 2- 6مراجعه شود به بند (هاي تبعي كمك چنداني نكرده است، ارزش افزوده براي بخش
  .هاي بندري قابل مشاهده استاحتمال زياد اثر آن بر استقرار جمعيت تنها در گلوگاه

  ساختار توليد و مصرف انرژي - 6-3-1-4

درصد ظرفيت توليـد بـرق آبـي     90بيش از . استان خوزستان مهمترين توليد كننده برق آبي كشور است
درصد از كل ظرفيت توليد برق كشـور در ايـن اسـتان فـراهم شـده اسـت و اسـتان         20كشور و بيش از 

  .باشد خوزستان به طور خالص صادر كننده انرژي برق مي

زئيات ساختار توليد و مصرف انرژي، بنا بر نظـر نـاظر محتـرم طـرح بـه انتهـاي گـزارش فصـل پـنجم          ج
  ).  مطالعات آمايش استان منتقل شده است

كه بيان شد ، چنان)هاها و پتروشيميپااليشگاه(استخراج نفت خام و گاز طبيعي و صنايع پايين دست آن 
اسـت و بـدون آن شـهرهاي آبـادان، خرمشـهر،      ستان بودهدهي به جمعيت اهاي اصلي شكليكي از عامل

  .گرفتماهشهر، مسجد سليمان، اميديه و اهواز به هيچ وجه در ابعاد امروزي آن قرار نمي

پـذير و تسـهيل كـرده     از سوي ديگر توسعه شبكه برق زندگي امروزي در مناطق جنوبي اسـتان را امكـان  
ايـن  هـاي خنـك كننـده، سـكونت جمعيـت       در دستگاه گسترش شبكه برق و استفاده از آنبدون . است

  .شد پذير نمي امكانشديد و طوالني و شرايط نامناسب آب و هوايي گرماي ابعاد كنوني آن در در مناطق 

  )روستايي –شهري (گاهي  ساختار و الگوي نظام سكونت -6-3-1-5

  ساختار نظام شهري) الف

كنند كه بـا وضـعيت توزيـع آب و    مشخصي پيروي مي ساختار فضايي شهرهاي استان خوزستان از الگوي
الگوي ساختار . ارتباط نيستهاي دسترسي تجاري بيخاك، منابع زيرزميني، شرايط توپوگرافي و موقعيت

هاي دور به طور كامل تحت تأثير عوامل طبيعي در سـطح منطقـه بـوده    توزيع شهرهاي استان از گذشته
به ويژه از اوايل قرن بيستم، استخراج نفت و همچنين توسعه بازرگاني ليكن از اواخر قرن نوزدهم و . است

اي و ريلي عوامـل جديـدي بودنـد كـه در هسـتي      و تجارت خارجي كشور همراه با توسعه ارتباطات جاده
  . اندها تأثير مهم داشتهيافتن شهرها و توسعه و رشد آن

آهـن  ار پهلوي اول و تشكيل بازار ملي و احـداث راه به عبارت ديگر از اوايل قرن بيستم و به ويژه با استقر
كـرد،  در سواحل استان خوزستان را به پايتخت وصـل مـي  ) شاهپور سابق(سراسري كه بندر امام خميني 
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شد كـه شـامل توليـد محصـوالت كشـاورزي،       اي براي اين استان در سطح ملي تعيينگانهتقسيم كار سه
هاي آن بـراي  رمسيري، استخراج نفت و گاز و پااليش فرآوردهگندم و محصوالت كشاورزي غيرفصلي و گ

نفت به خارج و سرانجام به عنوان مبادي ورودي و خروجـي مهـم و اصـلي     تأمين نيازهاي داخلي و صدور
كـه بنـدر    1310عامل اخير با تأسيس خط آهن سراسري كشور در دهه . شدواردات و صادرات كشور مي

در سواحل درياي خـزر  ) بندر گز كنوني(در استان خوزستان را به بندر شاه ) امام خميني كنوني(شاهپور 
تا آن زمان خوزستان تا حـدود  . شدوصل مي كرد، اهميت بسيار زيادي در توسعه خوزستان محسوب مي

البتـه   و( ساختار فضايي شهرهاي اسـتان . بردزيادي به رغم اهميت استخراج نفت هنوز در انزوا به سر مي
در چـارچوب ايـن تقسـيم كـار ملـي بـه تناسـب اسـتعداد طبيعـي و          ) ان كاال و جمعيت نيـز شبكه جري

  .جغرافيايي خود توزيع فضايي مشخصي در سطح استان پيدا كرده بودند

اي كه در باال بدان اشاره شد، عوامل داخلـي متعـددي در الگـو و سـاختار     گانهنظر از تقسيم كار سهصرف
هاي كشاورزي از جمله مهمترين ان توزيع جغرافيايي زمين. اندن مؤثر بودهتوزيع فضايي نظام شهري استا

كـه در فصـل دوم   چنان. باشد بوده است كه خود محصول پراكندگي توزيع آب وخاك در سطح استان مي
هاي پر بازده كشـت آبـي در سـطح اسـتان بـا جريـان آب       به تفصيل مورد بحث قرار گرفت، توزيع زمين

هـا همبسـتگي   ه، دز، كارون و جراحي و رسوبات سيالبي حاصل از جريان اين رودخانـه هاي كرخرودخانه
گيري سه رودخانه اصلي و مهم استان يعني كرخـه، دز   زيادي دارد و به طور كامالً واضحي به دليل سمت

 به طور. هاي كشت آبي نيز در همين ناحيه از استان واقع شده استو كارون به سمت غرب استان، زمين
تاريخي و همين امروز نيز تعداد پرشماري از شهرها و همچنين بخش بزرگي از جمعيت شهري استان نيز 

يـابي  هاي حاصلخيز و دسترسـي مناسـب آن بـه آب سـازمان    در ارتباط نزديك با توزيع جغرافيايي زمين
ز جغرافيـايي  هاي كشت آبي در غرب استان به معنـي تمركـ  كم به طور تاريخي وجود زميندست. اندشده

هاي مرتبط بـا آن، اعـم از خـدمات اجتمـاعي و تجـاري، سـبب اصـلي        مازاد محصول كشاورزي و فعاليت
  . هستي يافتن شهرها و زمينه پيدايش تراكم جمعيت بيشتر را در همين بخش از استان فراهم كرده است

هـاي شـهري و   ونتگاهاين ساختار طبيعي كه به طور سنتي در اسـتان در ارتبـاط بـا توزيـع فضـايي سـك      
ها در استان نيز تأثير خود را بر جاي شود، بر ساختار مدرن توزيع سكونتگاهطور روستايي ديده مي همين

هاي مدرن استخراج نفت و تجارت خارجي، ضمن پذيرش تقسيم كار گذاشته و در تلفيق با اثرات فعاليت
  .گاهي را نيز پديد آورده استملي مشخص، ساختار فضايي خاصي از توزيع جغرافيايي سكونت

با اين حال در نيمه شرقي استان عامل ديگري سبب هستي يافتن شـهرهاي ايـن بخـش از اسـتان بـوده      
به عبارت ديگر الگو و ساختار فضايي شهرهاي نيمه شرقي استان بيشتر متاثر از فعاليت هاي بخش . است

سـتان در ايـن نيمـه يعنـي مسـجد سـليمان،       ترين شهرهاي ابه عنوان مثال عمده. نفت و گاز است است
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دهند بلكـه ايـن شـهرها     هاي كشت آبي نشان نميآغاجاري، اميديه، هفتگل، اللي ارتباطي با توزيع زمين
بندر ماهشهر به عنوان يكـي  . اندهاي مدرن استخراج نفت بوجود آمدهبيشتر در ارتباط مستقيم با فعاليت

هـاي كشـاورزي   كرد ملي نيز در همين نيمه ارتباط چنداني با زميناز مهمترين بنادر تجاري كشور با كار
هـاي خـارجي،   در ارتباط مسـتقيم بـا فعاليـت   ) بندر امام خميني(دهد و به همراه سربندر آبي نشان نمي

به عبارت ديگر ناحيه شـرقي و جنـوبي اسـتان از    . يعني تجارت خارجي، شكل گرفته و توسعه يافته است
هـاي مسـاعدي بـراي توسـعه     يعنـي آب و خـاك و اقلـيم بـه طـور سـنتي زمينـه        نظر استعداد طبيعـي 

) و به طور مشخص نفت و گاز(از اين رو منابع زير زميني . كندهاي شهري در استان عرضه نمي سكونتگاه
انـد كـه سـبب ايجـاد     هـايي بـوده   هاي ساحلي براي ايجاد بندر و تا حدودي ماهيگيري، مزيـت و بريدگي
  .  شهري در اين پهنه از استان شده است هايسكونتگاه

در محور غربي استان نيز دو شهر آبادان و خرمشهر با كاركرد عموماً تجاري و در ارتباط با صنايع نفـت و  
هاي استخراج و پـااليش نفـت و تجـارت خـارجي     گاز، توسعه خود را در تاريخ مدرن ايران مديون فعاليت

هاي استان در شمال غرب استان مديون وجـود  فت كه توسعه سكونتگاهتوان گبه طور خالصه مي. اندبوده
و منـابع   تر منابع طبيعي آب و خاك، در شمال شرق استان تا حدود كمتري ناشي از منابع خاك پراكنده

آب محدودتر و در مقابل نزوالت جوي بيشتر و در نيمه شرقي و جنوبي مديون توسعه استخراج و صـنايع  
  .ه استنفت و تجارت بود

. انـد  بدين ترتيب سه عامل اصلي در پيدايش الگو و ساختار نظام شهري در اسـتان خوزسـتان مـؤثر بـوده    
توان توزيع آب و خاك و منابع طبيعي براي كشت و كشاورزي به حساب آورد كه به نخستين عامل را مي

ي گذاشته و اين تـأثير در  هاي استان تأثيري مهم بر جاطور سنتي از گذشته بر ساختار فضايي سكونتگاه
امـا  . اي تداوم يافته و اثرات سـاختاري خـود را برجـاي گذاشـته اسـت     تاريخ مدرن اين استان نيز به گونه

يادآوري اين نكته ضرورت دارد كه عالوه بر وجود منابع طبيعي مناسب آب و خاك در نيمه غربي استان، 
ر نيمـه غربـي اسـتان، بـر عامـل تـداوم رونـد        سنت وجود شهرهاي اصلي و شهرنشيني تاريخي متراكم د

ساختار پيشين تأثير گذاشته و در نتيجه ساختار مدرن شبكه شهري و شهرنشيني امـروزي را نيـز تحـت    
  .تأثير خود گرفته است

هـاي شـهري بـوده، اسـتخراج نفـت و گـاز و       دومين عامل كه از اوايل قرن بيستم سبب رويش سكونتگاه
شـهرهاي  . كنـد است كه در نيمه شرقي استان به طـور چشـمگيري جلـوه مـي     هاي وابسته به آنفعاليت

، توسعه صنعت نفـت كشـور را نويـد    1908اي كه فوران نفت در آن در سال اولين نقطه(مسجد سليمان 
، آغاجاري، اميديه، هفتگل، اللي و غيره در زمره شهرهاي پراهيمت اين نيمه از استان است كه وجود )داد

  .هاي وابسته به نفت استاستخراج و فعاليت خود را مديون
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هـم در  ) هاي نفـت و پتروشـيمي و كاالهـاي وارداتـي در مقيـاس ملـي      اعم از نفت و فرآورده(بنادر تجاري 
سواحل نيمه غربي نظير آبادان و خرمشهر و سربندر و هم به ويژه در بنادر سـواحل مركـزي جنـوب اسـتان     

الزم اسـت  . هاي شـهري ايفـاء كـرده اسـت    اصلي را در ايجاد سكونتگاهنظير بندر ماهشهر و بندر امام نقش 
ترين جايگاه توسعه صنايع نفت و پااليشگاهي هم اهميت ملي و هـم  يادآوري كنيم كه آبادان به عنوان قديم

  .ترين پااليشگاه بزرگ در منطقه خاورميانه شناخته شده استدانيم قديمكه مياي داشته و چنانمنطقه

ي استان و منـاطق  گيري و گسترش شهرها اداري نيز نقش مهمي در تغيير الگوي شكل –سياسي عوامل 
يكي از بارزترين موارد اين الگو، افزايش جمعيت و توسعه شهر اهواز به عنوان مركز . پيراموني داشته است

آبـادان و  اداري استان و جايگزين شدن آن به عنوان مركز تجاري استان پس از افت جمعيـت   –سياسي 
  . خرمشهر، در دوران جنگ تحميلي بوده است

اداري  - هـاي سياسـي   نگاه به شرق استان كه در مطالعات آمايش پيش بيني شده است نيز تركيبي از انگيزه
نگاه به شرق به داليلي . گيري فضايي استان تأثير خواهد گذاشت و اقتصادي را در بر دارد كه بر الگوي شكل

هاي شـرقي و شـمال    ، تسهيل مجراهاي ارتباط اقتصادي با استانها اي كاهش عدم تعادلبر: چند و از جمله
  ، خارج كردن استان از انزواي جغرافيايي و متنوع كردن مجراهـاي دسترسـي كشـور   شرقي استان خوزستان

  .تعادل جمعيت شرق استان كمك خواهد كردها و به تبع آن به  به استان، به رونق فعاليت

هـاي توسـعه    ها يـا بـه كـانون    اجرايي استان، از مركز استان به شهرستان -ز عدم تمركز اداريپشتيباني ا
ه و بـه  الگوي فعلي را تا حـدودي دگرگـون كـرد   شهري كه در مطالعات آمايش پيش بيني شده است نيز 

  .شهر اهواز با ساير شهرهاي استان كمك خواهد كرد تعادل بخشي بين جمعيت نخست

  هاي روستاييسكونتگاهساختار نظام ) ب

الگو و ساختار توزيع روستاها در استان خوزستان نيز مثل هر جاي ديگري بـه توزيـع منـابع آب و خـاك     
هاي سيالبي حاشـيه  ها و دشتوجود روستاها از توزيع منابع آب و خاك در اطراف رودخانه. وابسته است

توزيـع خطـي در امتـداد    . سـيار پذيرفتـه اسـت   هاي نواحي كوهستاني و پايكوهي تأثير بها و درهرودخانه
نشـان  ) اياي و هـم جلگـه  هم در نواحي كوهستاني و كوهپايـه (هاي كارون، كرخه، دز و جراحي رودخانه

هـا كـه   هاي تسبيح روستاها را در امتداد خطي حاشـيه رودخانـه  در استان، دانه ها دهد كه نخ رودخانهمي
به وضـوح  . جايي به آساني فراهم است به هم اتصال داده است دسترسي به آب و خاك در آن بيش از هر

آشكار است كه در بخش مياني استان و همچنين در نوار مرزي كه منـابع آب كميـاب و پراكنـده اسـت،     
  .باشندروستاها نيز پراكنده هستند و در برخي موارد اين مناطق به كلي خالي از سكونتگاه مي
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. ها كافي به مقصود نيسـت  عداد روستاها به تنهايي براي توضيح سكونتگاهاما واقعيت اين است كه وجود ت
از اين رو چنان كه در فصل دوم به تفصيل مورد بحث قـرار  . ها از نظر اندازه بسيار متفاوتندچرا كه آبادي

كيلومتر مبنا قرار گرفته و تراكم جمعيت روستايي در هر كيلومتر مربع محاسـبه   5در  5گرفت گريدهاي 
  .و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت

ها در نواحي كوهستاني تمركز قابـل تـوجهي   نتايج به دست آمده نشان داد كه اگرچه از نظر تعداد آبادي
نمايد كه تمركز اصلي روستا و جمعيت روسـتايي در نـواحي   شود و در نگاه نخست چنين ميمشاهده مي

توان به خوبي ديد كـه تمركـز   اكم جمعيت روستايي ميكوهستاني استان است، ليكن با توجه به نقشه تر
اي يعني در اصلي جمعيت روستايي در نواحي غربي استان و نه در ناحيه كوهستاني بلكه در نواحي جلگه

به عبارت ديگر الگو و سـاختار  . هاي سيالبي كارون، دز و كرخه در شمال اهواز متمركز استامتداد دشت
الگو و توزيع نظام شهري استان و البته با تأثيرپذيري به مراتـب بيشـتر تحـت     توزيع روستاها نيز همانند

  .تأثير توزيع آب و خاك و منابع طبيعي بوده است

 –هاي كوهستاني استان در زاگرس با چين خـوردگي شـمال غربـي   با اين حال بايد يادآوري شود كه دره
اما بايد توضـيح داد كـه ايـن    . گيردقرار مي جنوب شرقي نيز از نظر تمركز جمعيت روستايي در رتبه دوم

هـاي كـارون و   اي نيز بيشتر همان محورهايي است كه دره رودخانهتمركز در نواحي كوهستاني وكوهپايه
بنابراين الگـو و سـاختار فضـايي روسـتاها بـه ميـزان زيـادي بـا         . يابندجراحي و مارون در آن جريان مي

ايـن همبسـتگي بـا    . ها همبستگي دارد آمده در اطراف اين رودخانه هاي بوجود دشتها و سيالب  رودخانه
  .هاي متعدد در فصل دوم نمايانده شده است نقشه

توان جوامع موجود در استان را به سه گروه جوامع عشايري، جوامع  از ديدگاهي ديگر از نظر اجتماعي مي
هنوز يكـي از جـوامعي اسـت كـه     جوامع عشايري استان . روستايي و جامعه پر قدرت شهري تقسيم كرد

كند و به سبب تمركز جغرافيايي در بخش معيني  ساختار نسبتاً مهمي در روابط اجتماعي استان ايفاء مي
از استان يعني در نواحي كوهستاني شرقي و شمالي، الگوي خاصي از توليد و روابـط اجتمـاعي را در ايـن    

  . نواحي بوجود آورده است

هاي طبيعـي و اقليمـي خـود همـواره يكـي از مراكـز       هاي دور به سبب ويژگيهاستان خوزستان از گذشت
، )اي جلگـه (و گـرم  ) كوهستاني(وجود دو ناحيه همجوار سرد . عمده قلمروهاي عشاير كوچنده بوده است

به دليل منحصر به فـرد بـودن اقلـيم زمسـتاني     . عامل پيدايش مراكز بزرگ عشايري در استان بوده است
اطراف، اين استان به ويژه در فصل سرد سال جايگاه مناسبي براي عشايري است كه در دامنه براي عشاير 

  .گذرانندغربي زاگرس در ارتفاعات بلند آن ييالق خود را مي

در ) نفـر  38,573(خـانوار عشـايري    6,513تعداد  1387طبق آخرين سرشماري عشاير كوچنده در سال 
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فصل قشالق در داخـل اسـتان بـه سـر     در ) نفر 140,179(عشايري خانوار  23,274موقع ييالق و تعداد 
عشاير كوچنده ) زمستاني(كه پيداست ويژگي اقليمي استان سبب شده تا حضور قشالقي چنان.  1اندبرده

توزيع خانوارهـاي   46-6جدول . در استان بيش از سه و نيم برابر باشد) تابستاني(نسبت به حضور ييالقي 
  .دهدهاي استان خوزستان را نشان ميقي و ييالقي در شهرستانعشاير كوچنده قشال

عشايري هسـتند كـه در يـيالق     ها عشاير قشالقي در استان بيشتر ازكه پيداست در همه شهرستانچنان
اي كه در فصل سرد سال در استان حضور دارنـد   به عنوان مثال تعداد عشاير كوچنده. كنندآن گذران مي

در اين استان ) عشاير ييالقي(يش از سه و نيم برابر عشايري است كه در فصل تابستان ب) عشاير قشالقي(
هـاي شهرسـتان   از نظر زمستان گذراني شهرستان دزفول و از نظر تابستان گذراني يـيالق . برندبه سر مي

  . اندايذه مهمترين تمركزهاي عشاير را به خود اختصاص داده

ستاني و پايكوهي استان روابـط اجتمـاعي و فرهنگـي ايـن ناحيـه از      حضور گسترده عشاير در نواحي كوه
تـأثير  استان را سخت تحت تأثير خود داشته و اين تأثير حتي برجوامع يكجانشين روستايي و شهري بـي 

  .نبوده است

 29ميليون نفـر،   1.31نشان داد كه با  1390جامعه روستايي استان در آخرين سرشماري يعني در سال 
اين سهم جمعيت روستايي از كل جمعيـت اسـتان   . جمعيت استان را در خود جاي داده استدرصد كل 

  .درصد ثبت شده است 28.6اندكي بيشتر از سهم جمعيت روستايي كشور است كه در همين سال 

از تك و تا  1385جوامع روستايي استان چنان كه پيش تر نيز گفته شد از نظر نگهداري جمعيت تا سال 
. نرخ رشد آن نيز تا همين سال هنوز برخالف روند جمعيت روستايي كشـور مثبـت بـوده اسـت     نيفتاده و

دهد كه نرخ رشد جمعيت روستايي استان نيز همانند كـل كشـور   نشان مي 1390ليكن سرشماري سال 
نفر و  1,401,415برابر  1385تر تعداد جمعيت روستايي استان در سال به عبارت دقيق. منفي بوده است

معنـي ايـن تغييـرات آن اسـت كـه در طـول       . نفر بـوده اسـت   1,301,268برابر 1390عداد آن در سال ت
درصد در سال بوده است كـه از   -1.22نرخ رشد جمعيت روستايي استان برابر  1390تا  1385ساله  پنج
  . درصد براي كل كشور به ناگهان پيشي گرفته است -0.63رقم 

 71ميليون نفري خود سهمي برابر  3.2سرشماري با جمعيت بيش از  جامعه شهري استان نيز در آخرين
وجـود يـك كالنشـهر يعنـي اهـواز بـا       . درصد از جمعيت استان دارد، كه تفاوت زيادي با كل كشور ندارد

هاي ساختاري نظام شهري استان است كه به اهميت شهرنشيني نفر يكي از ويژگي 1,112,021جمعيت 
نرخ رشد جمعيت شهري استان از رشـد شـهري كـل كشـور بيشـتر      . افزايدميو جوامع شهري در استان 

                                     
  15، ص 1387، نتايج تفصيلي  استان خوزستان، 1387سرشماري عشاير كوچنده  -1



انداز و طراحي سناريوي توسعه فضايي استان تبيين چشم  194.6
   

درصـد سـاالنه كـل كشـور،      2.14درصـد سـاالنه در مقابـل     2.29 ،1390تـا   1385است و در پنج ساله 
  .يني نشان داده استهاي جديدي براي شهرنش ظرفيت

  

 در استان خوزستان به تفكيك شهرستانقلمروهاي عشاير كوچنده وابستگي  -46-6جدول 

 قشالقي ييالقي  شهرستان
  )نفر(تعداد جمعيت  تعداد خانوار )نفر(تعداد جمعيت تعداد خانوار

  110  22 0  0 آبادان
  14,278  2,496  526  95  انديمشك

  432  69  170  31  اهواز
  66  9  0  0  اميديه
  --  --  --  --  *انديكا
  --  --  --  --  *باوي
  21,887  3,556  12,526  2,054 ايذه

  7,175  1,151  8,226  1,321  باغملك
  0  0  28  6 بندر ماهشهر

 798  120  0  0  بهبهان
  0  0  0  0  خرمشهر
  32,958  5,678  6,499  1,170  دزفول

  92  13  65  10  دشت آزادگان
  --  --  --  --  *رامشير
  3,239  510  635  92  رامهرمز
  226  29  47  6  شادگان
  675  118  278  45  شوش
  1,936  323  202  31  شوشتر
  1,052  164  0  0  گتوند
  23,924  3,832  1,754  290  *اللي

  31,331  5,174  7,617  1,362  مسجد سليمان
  --  --  --  --  *هفتگل

  --  --  --  -- *هنديجان
 --  --  --  --  *هويزه
 140,179  23,274 38,573 6,513 استان

  ، نتايج تفصيلي استان خوزستان، مركز آمار ايران1387سرشماري اقتصادي اجتماعي عشاير كوچنده:مأخذ
به عنوان مثال آمار شهرستان جديـد انـديكا در مسـجد سـليمان     . اندهاي قبلي خود لحاظ شدهاند در شهرستانهايي كه با اين عالمت مشخص شدهآمارشهرستان*

  .لحاظ شده است
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  فرهنگي –ساختار و الگوي تحوالت اجتماعي  - 6-3-1-6

گذاري در زيربناها و سـاير امكانـات، عامـل اصـلي     فرهنگي و سرمايه -نگاه دولت به مسايل اجتماعينوع 
تحول اين نگاه و توزيع امكانات و تغييرات . باشددهي به وضع موجود اجتماعي و فرهنگي استان ميشكل

تي و تـأمين  هاي آموزش و پرورش، آموزش عـالي، بهداشـت و درمـان، بهزيسـ    بخشهاي  كيفي در برنامه
  . شودفرهنگي مي –ساز تحوالت اجتماعي اجتماعي، فرهنگ و هنر و گردشگري و تربيت بدني زمينه

هايي از بهداشت و درمان و فرهنگ و هنر و هرچند تعدادي از مؤسسات ارائه دهنده آموزش عالي و بخش
هاي يـاد  ومي تمام بخششوند، اما به طور كلي و عمتربيت بدني توسط بخش خصوصي تأمين سرمايه مي

شوند و نقش بخش خصوصي و نهادهـاي  هاي دولتي اداره ميگذاريشده در چارچوب بودجه و يا سياست
هاي بخـش عمـومي در   گيري دليل عمده اين ضعف سخت. بسيار ضعيف است (N.G.O)مدني غير دولتي 

فعاليـت بخـش خصوصـي،     بديهي است بـاز كـردن فضـاي   . باز كردن فضاي فعاليت اين نهادها بوده است
  .تواند مثبت تلقي شودهاي دولتي ميحداقل از ديدگاه كاهش هزينه

ها و مؤسسات آموزش عالي به همراه افـزايش كـادر علمـي و گسـترش     رشد بسيار سريع ظرفيت دانشگاه
 تحوالت اجتماعي ساز حيطه جغرافيايي اين واحدها حتي تا دورترين و كوچكترين شهرهاي استان، زمينه

به عالوه توسعه ساخت و سازها و رفت و آمد دانشجويان در به هـر حـال بـه    . شودو فرهنگي محسوب مي
شـود در گسـترش ظرفيـت ايـن     اما از طرف ديگر مشـاهده مـي  . نمايدرونق اقتصادي اين نقاط كمك مي

عويـق ورود  ت. ها و كل ظرفيت اين مؤسسات با نيازهاي بازار كـار رعايـت نشـده اسـت    مراكز، تطابق دوره
هـاي كـارداني و   در دورههـا   جوانان به بازار كار براي مـدت دو تـا چهـار سـال يـا بيشـتر بـا اشـتغال آن        

ها را آموختگان اين دورهكارشناسي، هنگامي كه با نيازهاي بازار كار هماهنگ نباشد مشكل بيكاري دانش
  . نمايدتر ميپيچيده

  :به چند موضوع زير اشاره كرد به اختصار 50-6تا  47-6هاي توان با استفاده از جدولميدر اين زمينه 

-88هزار نفر در سال تحصـيلي   183كل تعداد دانشجويان اين مؤسسات در استان خوزستان از  )1
دهنـده نـرخ    هزار نفر رسيده است كه نشـان  249و  223در دو سال متوالي پس از آن به  1387

 .دباش درصد در سال مي 12و  22رشد نزديك به 

توان حكم كرد كه همه دانشجويان در حال تحصيل در اسـتان خوزسـتان الزامـاً در    هر چند نمي )2
تـوان انتظـار   استان خوزستان جوياي كار يا مشغول كار خواهند شد، اما از طرف ديگـر نيـز مـي   

ها يا خوزستاني هسـتند و يـا   داشت كه تعدادي از دانشجويان مراكز آموزش عالي در ساير استان
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هـا كـم و بـيش صـدق     ي اشتغال به خوزستان خواهند آمد و اين موضوع بـراي همـه اسـتان   برا
ضمن وقوف بر آن كه بررسي عرضه و تقاضا در بـازار كـار نيازمنـد مطالعـات تفصـيلي      . نمايد مي
هـزار نفـر    249تـوان اظهـار داشـت كـه از كـل تعـداد       باشد، اما با يك نگاه كلي و كالن مـي  مي

با احتساب نرخ خروجـي   1389-90كز در استان خوزستان در سال تحصيلي دانشجويان اين مرا
 .خواهيم داشتالتحصيل  هزار فارغ 62درصد در هر سال، ساالنه حدود  25

رتبـه و مـديران،   مقامـات عـالي   –گـذاران  هاي عمده شغلي قانوناز طرف ديگر كل شاغالن گروه )3
درصد كـل   5.32هزار يا   322حدود 1385ها، در استان خوزستان در سال متخصصان، تكنسين

سال براي هـر شـاغل قبـل از     30تا  25شاغالن اين استان بوده است و با احتساب دوره اشتغال 
التحصيل مراكز آموزش عالي استان مـورد  هزار فارغ 13تا  11خروج از بازار كار، در هر سال بين 

رض رشد مشاغل مورد نياز به ميـزان سـاالنه    به عالوه با ف. باشندنياز بازار كار براي جايگزيني مي
هـزار نفـر    50تـا   48ها، در هر سال حداقل درصد و فرض توسعه پيدا نكردن ظرفيت دانشگاه 4

 . التحصيل مازاد بر نياز استان خواهيم داشت فارغ

هـا و مؤسسـات آمـوزش عـالي     التحصيل دانشگاهبه اين ترتيب شكاف بين عرضه نيروي كار فارغ )4
التحصـيالن  سال رو به افزايش خواهد بود و با توجه به اينكه هم اكنون بيكاري اين فـارغ  سال به

. تـر خواهـد كـرد   به چالش مهمي در بازار كار تبديل شده است، ادامه اين روند وضعيت را مشكل
گيـري در  كه تصـميم اما با توجه به اين. گذاري در اين زمينه ضروري استبنابراين تغيير سياست

عـالي  شـود ايـن ضـرورت بـه شـوراي     باشد، پيشنهاد مـي زمينه خارج از اختيارات استان مي اين
 . آموزش عالي منعكس گردد

  ها و مؤسسات آموزش عالي بر حسب تعداد دانشجويان دانشگاه -47-6 جدول
  90-1389هاي مختلف تحصيلي در استان خوزستان  دوره 

كارشناسيناسيكارش كارداني جمع 
 ارشد

دكتراي 
 ايحرفه

دكتري 
 تخصصي

 981 2,120 3,216 33,915 5,720 45,952  دولتي 

 0 0 199 52,055 15 52,269 پيام نور 

 3 0 217 3,242 734 4,196 سسات آموزش عاليؤها و مدانشگاه 

 75 0 7,309 79,393 52,537 139,314 دانشگاه آزاد

 0 0 0 1,571 5,896 7,466 رديكارب –دانشگاه جامع علمي 

 1,059 2,120 10,941 170,176 64,902 249,197 جمع

، پردازش توسط مطالعه حاضر1389سالنامه آماري استان خوزستان : مأخذ
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  هاي مختلف تحصيلي ها بر حسب دورهدانشجويان دانشگاه-48-6جدول
  رصدد –90-1389در استان خوزستان

كارشناسي كارشناسي كارداني جمع 
  ارشد

دكتراي 
 ايحرفه

دكتري 
 تخصصي

 92.6 100.0 29.4 19.9 8.8 18.4  دولتي
 0.0 0.0 1.8 30.6 0.0 21.0 پيام نور
 0.3 0.0 2.0 1.9 1.1 1.7سسات آموزش عاليؤها و مدانشگاه

 7.1 0.0 66.8 46.7 80.9 55.9 دانشگاه آزاد
 0.0 0.0 0.0 0.9 9.1 3.0 برديكار-جامع علمي 

 100 100 100 100 100 100 جمع
  ، پردازش توسط مطالعه حاضر1389سالنامه آماري استان خوزستان : مأخذ

  
  هاي مختلف تحصيلي  ها بر حسب دوره دانشجويان دانشگاه -49-6 جدول

  درصد –90-1389در استان خوزستان

كارشناسي ارشناسيك كارداني  جمع
 ارشد

دكتراي 
 ايحرفه

دكتري 
 تخصصي

 2.1 4.6 7.0 73.8 12.4 100.0  دولتي
 0.0 0.0 0.4 99.6 0.0 100.0 پيام نور
 0.1 0.0 5.2 77.3 17.5 100.0سسات آموزش عاليمؤها و دانشگاه

 0.1 0.0 5.2 57.0 37.7 100.0 دانشگاه آزاد
 0.0 0.0 0.0 21.0 79.0 100.0 اربرديك -دانشگاه جامع علمي

 0.4 0.9 4.4 68.3 26.0 100.0 جمع

، پردازش توسط مطالعه حاضر1389سالنامه آماري استان خوزستان:مأخذ
  
  

  هاي مختلف تحصيلي  ها بر حسب دورهنرخ رشد تعداد دانشجويان دانشگاه-50-6 جدول
 درصد–90-1389در استان خوزستان

 1388-89 1389-90 
 57.6 52.9  دولتي

 22.0 15.6 پيام نور
 35.4- 610.1 سسات آموزش عاليؤها و مدانشگاه

 0.6 9.9 دانشگاه آزاد
 24.8- كاربردي –دانشگاه جامع علمي 

 11.8 21.8  جمع
  ، پردازش توسط مطالعه حاضر1389سالنامه آماري استان خوزستان : مأخذ

 

 



انداز و طراحي سناريوي توسعه فضايي استان تبيين چشم  198.6
   

  و درماندر زمينه بهداشت  •

 51-6در جـدول   1388ا تـ  1384هاي بخـش بهداشـت و درمـان در فاصـله     روند رشد كمي زيرساخت 
درماني روستايي و شهري  –شود به جز خانه بهداشت و مراكز بهداشتي منعكس شده است و مشاهده مي

. رخوردار هسـتند اند در بقيه موارد از نرخ رشد نسبتاً بااليي بكه به هدف طرح سالمت بسيار نزديك شده
 1388تـا   1384نفر جمعيت استان بين سـال   10,000انحراف معيار توزيع تعداد راديولوژي به ازاي هر 

باقيمانـده اسـت در همـين حـال اخـتالف بـين        25.0دهـد و در حـدود   تغيير قابل توجهي را نشان نمي
برابـر   3تا  2ستان اهواز بين ها از اين نظر بسيار زياد است به طوري كه نسبت برخورداري شهرشهرستان

  .باشدهاي نسبتاً بزرگ استان ميساير شهرستان

، امـا تفـاوت   )درصـد در سـال   6.1(ضمن آنكه تعداد فيزيوتراپي از نرخ رشد بااليي برخوردار بـوده اسـت   
 18ها در برخورداري زياد است در شهرستان اهواز با عنوان برخوردارترين به طور متوسـط هـر   شهرستان

منـدترين  بهـره ملـك بـه عنـوان كـم     ار نفر از يك واحد فيزيوتراپي برخوردار هستند و در شهرستان باغهز
در مورد ساير امكانات پـاراكلينيكي نيـز كـم و    . مند هستندهزار نفر از يك واحد بهره 104شهرستان هر 

 –و مراكـز بهداشـتي    هاي بهداشتاما در مورد برخورداري از خانه. شودها مشاهده ميبيش همين تفاوت
  . درماني روستايي و شهري تفاوت زياد نيست

. شـود  هـاي حيـاتي مـنعكس مـي    ها و پرسنل اين بخش در شاخصدر هر صورت عملكرد كليه زيرساخت
سـال در   70به  1384سال در سال  67مهمترين شاخص حياتي، اميد به زندگي در بدو تولد است كه از 

يكي از عوامل مؤثر در اين بهبود، كاهش مرگ و مير كودكان است كه در . افزايش يافته است 1388سال 
كـاهش يافتـه    5.18در هر هزار تولد زنده در اين دوره به حدود  23مورد كودكان زير يك سال از حدود 

  .   كاهش يافته است 6.23به حدود  29سال نيز از حدود  5به همين ترتيب مرگ و مير كودكان زير . است
  

  درصد – 1384- 88هاي بهداشت و درمان در استان خوزستان در فاصله  نرخ رشد زيرساخت -51-6 جدول

 )درصد(رشد ساالنه  متوسط نرخ 1388 1384 

 1.49 14,361 13,537  تخت بيمارستاني

 2.25 223 204 آزمايشگاه

 4.59 134 112 راديولوژي

 6.11 180 142 فيزيوتراپي

 12.42 115 72 انساورژ

 0.95 886 853 خانه بهداشت

 0.41 123 121 مركز بهداشتي درماني روستايي

 - 133  - مركز بهداشتي درماني شهري

   1390 -ريزي استانداري خوزستان، معاونت برنامه 1385-89اجتماعي و فرهنگي استان خوزستان در برنامه چهارم توسعه كشور  –گزارش اقتصادي : مأخذ
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  يمهب •

امور حمايتي سازمان تأمين اجتماعي در دو قسمت قابل بررسي است امور بيمه شدگان و امور مسـتمري  
در اسـتان   1388تعداد كل مستمري بگيران تحـت پوشـش سـازمان تـأمين اجتمـاعي در سـال       . بگيران

ن سـازمان  جمع تعداد بيمه شدگان اصلي و تبعي نزد اي. هزار نفر بوده است 103خوزستان كمي بيش از 
  . ميليون نفر بوده است 2در كل استان حدود  1388نيز در سال 

  بازنشستگان •

هزار  30صندوق بازنشستگي كشوري در كل استان خوزستان حدود  1384تعداد كل حقوق بگيران سال 
هزار نفر رسيده است و به اين ترتيب نـرخ رشـد    44به ) 1388( نفر بوده است كه در پايان برنامه چهارم 

  .باشددرصد در سال مي 5.10تعداد بازنشستگان در اين فاصله برابر 

  مساجد •

مسـجد و حسـينيه عمـومي در منـاطق      4,980در مجموع داراي تعـداد   1387استان خوزستان در سال 
با توجه به كل جمعيت استان در اين سال، بـه ازاي هـر هـزار نفـر جمعيـت      . باشدشهري و روستايي مي

اين در حالي است كه در منـاطق روسـتايي بـه    . سينيه عمومي وجود داشته استح 59.0مسجد و  56.0
مسجد  35.0حسينه و در مناطق شهري به ازاي هر هزار نفر  95.0ازاي هر هزار نفر حداقل يك مسجد و 

  .حسينيه وجود داشته است 412.0و 

ـ بيشترين مساجد روستايي به ترتيب متعلق به شهرستان ملـك، شـوش و شوشـتر     اغهاي اهواز، بهبهان، ب
هاي اهواز، دزفول، شوشـتر و آبـادان اختصـاص    باشد و بيشترين مساجد شهري به ترتيب به شهرستانمي

  . داشته است

  هاي محليروزنامه •

روزنامه محلي نور خوزستان، فرهنگ جنوب، روژان، كـارون، صـبح كـارون و عصـر      6در استان خوزستان 
كـه از آن ميـان روزنامـه نـور     . شـود منتشـر مـي  ) 1389در سـال  ( خه هزار نسـ  60كارون جمعاً با تيراژ 

به عالوه حـدود  . آغاز كرده است 1373خوزستان اولين نشريه اين استان است كه فعاليت خود را از سال 
  .شودهفته نامه و چند ماهنامه نيز در استان منتشر مي 20

  سينما •

سـينماي عمـومي و    38اند و در نتيجه تعداد دهبسياري از سينماهاي استان در جنگ تحميلي تخريب ش
سينماي  10به تعداد ) 1389(ها در حال حاضر تعدادي سينماهاي اختصاصي شركت نفت و ساير شركت
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سينما در اهواز، و يك سينما در هريك از شهرهاي شـهرهاي آبـادان،    5عمومي تقليل يافته است، شامل 
و شهرهاي سوسنگرد و مسجد سـليمان، بهبهـان، انديمشـك    باشد خرمشهر، دزفول، شوشتر، رامهرمز مي

. اند، هم اكنون به همراه بسياري از شهرهاي بزرگ ديگـر فاقـد سـينما هسـتند    كه قبالً داراي سينما بوده
و تعـداد تماشـاگران از حـدود     8,900بـه حـدود    6,700هاي سينما در اين دوره از حـدود  تعداد صندلي

و  3.7رسيده است كه نشان دهنده نـرخ رشـد متوسـط سـاالنه حـدود       1,726,000به حدود  621,000
  .باشددرصد مي 1.29

  كنسرت و موسيقي •

افزايش يافته و ظرفيت مراكز موسيقي و تئاتر نيـز از   154به  100تعداد تئاترهاي اجرا شده در استان از 
د تماشـاگران كنسـرت و   در همين دوره تعـدا . هزار نفر افزايش يافته است 7.13هزار به حدود  10حدود 

رسيده است كه نشان دهنده نرخ  1388هزار در سال  5.22به  1385هزار نفر در سال  9موسيقي نيز از 
  .باشددرصد مي 7.35رشد متوسط ساالنه حدود 

  كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان •

ن و نوجوانـان اسـتان اشـاره    توان به كانون پرورش فكري كودكااز ساير نهادهاي فعال در زمينه فرهنگي مي
 –باشد و بـيش از سـي فعاليـت فرهنگـي     هنري ثابت، سيار و پستي مي –مركز فرهنگي  52كرد كه داراي 

 43تعداد اعضاي اين كانون در اين دوره از حدود . كندهنري، ادبي و مذهبي را براي مخاطبان خود ارائه مي
  .باشددرصد مي 26ه معرف نرخ رشد متوسط ساالنه حدود هزار نفر افزايش يافته ك 108هزار نفر به حدود 

  موزه •

باشـد و در ايـن   استان خوزستان داراي ميراث تاريخي بسيار متنوعي از عهد ايالميان تا تمدن اسالمي مي
 233,206از  1388تا  1384موزه تاريخي وجود دارد كه جمع تعداد بازديدكنندگان آن از سال  9استان 
  . باشددرصد در سال مي 63.7نفر رسيده است كه نشان دهنده نرخ رشد ساالنه   1,674,728نفر به 

  خدمات گردشگري •

دفتـر رسـيده      77بـه  45از  1388تا  1384تهداد دفاتر خدمات مسافري و گردشگري استان نيز از سال 
 .باشد درصد در سال مي 37.14است كه نشان دهنده نرخ رشد ساالنه 

 ور جوانانتربيت بدني، ورزش و ام •

آيـد كـه اخـتالف سـطح برخـورداري از ايـن امـاكن بـين         هاي اماكن ورزشي چنين برمياز بررسي سرانه
عالوه بر آن استان خوزسـتان در سـطح قهرمـاني پيشـرو     . هاي استان تفاوت زيادي وجود داردشهرستان
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همچنين از نقاط مهـم  . است هاي ملي اعزام كردهبوده و تعداد قابل توجهي از جوانان اين استان را به تيم
  .توان به كمبود منابع مالي و مديريت پراكنده در اين زمينه اشاره كردضعف امور ورزش استان مي

  گيري نتيجه •

هـاي  هاي برخورداري از زيرساختشود كه در مجموع و به طور كلي سرانهاز بررسي اين بخش نتيجه مي
باشد و در همين انگين كشور ضعيف تا بسيار ضعيف مياجتماعي و فرهنگي در سطح استان نسبت به مي

انگيـزي بـاال اسـت كـه     ناكافي تا حد شگفت تأسيساتو استفاده از همين برداري هاي رشد بهرهحال نرخ
بر ايـن اسـاس بـه نظـر     . باشددهنده اقبال عمومي به تحوالت اجتماعي و فرهنگي در اين استان مينشان
و بهكرد مديريت امور اجتماعي و فرهنگي استان از بازدهي بسيار مناسـب   گذاريرسد هرگونه سرمايهمي

  .برخوردار گردد

   گيري ساختار نظام تصميم -6-3-1-7

نقش بسـيار   گيري دهي به وضع موجود استان، ساختار نظام تصميم تحليل روندها و عوامل اصلي شكلدر 
دو دسته عوامـل بيشـترين تـاثير را     ،ستاندهي به وضع موجود ا به طور كلي در شكل. مهمي داشته است

ساختار طبيعي در ادامه در بند . گيري نخست ساختار طبيعي استان و دوم ساختار نظام تصميم: اند داشته
عامـل اصـلي    سـاختار طبيعـي   شـود كـه   ، اما در اينجا اشاره ميگيرد مورد اشاره قرار مي 6-3-1-8

هاي وسيع در غرب استان با  وجود دشت( وده استدهي به الگوي سكونت و فعاليت ب شكل تاريخي
هـاي اساسـي    هاي استان در اين نيمه استان و تفـاوت  ترين رودخانه و گذر مهمشيب ماليم به سمت دريا 

در طول يـك قـرن   گيري  نقش نظام تصميم اما   .)طبيعي بين شرق و غرب و شمال و جنوب استان
نقش گيري ملي  تصميمدر اين ساختار نيز، . است شتهاستان دا  اخير، تاثير اساسي در تغيير شكل

 گيري ملـي  در واقع نظام تصميم. ايفا كرده استگيري استاني  تري نسبت به تصميم بسيار مهم
، توسـعه  هاي حمل بـار  ، شبكهبنادر، ها هاي سدها، فرودگاه دهي به زيرساخت بناي شكل  سنگ

تصـميمات اتخـاذ    .فلزي را بنيان نهاده اسـت صنايع نفت و گاز، شيميايي و پتروشيمي و صنايع 
شده در مورد توسعه صنايع سنگين و پايه مانند نفـت و پتروشـيمي در اسـتان خوزسـتان، بـا پيـروي از       

وجود منابع آن در اين استان، تصميمات اتخاذ شده در مورد ايجاد و توسعه صنايع فلزي اقتصادي منطق 
 هـاي حمـل   و شـبكه ) واردات و صـادرات (ي و دسترسي به بنـادر  با پيروي از منطق نزديكي به منابع انرژ

هـاي   ايـن تصـميمات بـراي توسـعه بخـش     . زميني همگي از تصميمات اتخاذ شده در سطح ملي هسـتند 
در يـابي مناسـب    و صنايع پايه، ضمن پيروي از منطق بخشي، تا حدود زيـادي از منطـق مكـان   زيربنايي 
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ن معني كه صنايع مهم يادشده به طور كلي در نيمه جنوبي استان فضاي استان برخوردار بوده است به اي
جانمايي و احداث شده اند و فعاليت استخراج نفت و گاز نيز كمترين تضاد ممكن را بـا اراضـي ارزشـمند    

-6بر گزارش فصل پنجم مطالعات آمايش استان، بنـد  عالوه . استان را داشته استكشاورزي شمال شرق 
هاي توليـدي و   اما با اين وجود و به هر حال فعاليت. نمايدن روند را به خوبي تشريح ميباال نيز اي 3-1-5

در استان سبب شده است كه در گـزارش فصـل پـنجم مطالعـات     صنعتي آلودگي شديد محيط زيست را 
  .شود آمايش استان به تفصيل مطرح شده كه در بند زير نيز به آن اشاره مي

گيري،  تا كنون در روند تكاملي عدم تمركز تصميم 1351ه از سال كنمايد  همچنين يادآوري مي
نهادينه شـده و تـوان   گيري استاني  ريزي و اجرا از سطح ملي به استاني، ساختار تصميم برنامه

اين روند در گزارش فصل هشتم مطالعات آمايش استان به تفصيل . آن رو به افزايش بوده است
  .بيان شده است

  محيط زيستيهاي  طبيعي، اقليمي و چالشساختار  - 6-3-1-8

گيري وضع موجـود بـر   باال نحوه شكل 5-1-3-6بر گزارش فصل پنجم مطالعات آمايش استان، بند عالوه 
به طور خالصـه موقعيـت   . اساس موقيعت و وضعيت طبيعي و اقليمي استان را به روشني بيان كرده است

اسـتان   غـرب خيز در شـمال  هاي سيالبي حاصلدشت ارتفاعات، شيب و جريان آب، سبب به وجود آمدن
فعاليت و جمعيت و تمدن ساز جايگيري  شده كه همراه با برخورداري از جريان آب سطحي فراوان، زمينه

نيمه شرقي در شمال استان نيز با برخورداري از منابع آب و خاك، هرچند  . باستاني اين منطقه شده است
  دامـداري، ( اي پذيراي جمعيت و فعاليـت متناسـب بـا ايـن منـابع     كوهپايهكمتر از نيمه غربي، در اراضي 

نيمه جنوبي استان با توجه به روند افزايش دما از شمال بـه جنـوب، از   . شده است) كشت ديم و باغداري
تجـاري،  جمعيـت بـا فعاليـت    اما در سواحل خليج فارس . فعاليت و جمعيت كمتري برخوردار شده است

بـر  در بخش جنوب غرب استان عالوه . پيوند خورده است )ها به خصوص نخلستان(اري ماهيگيري و باغد
  .هاي تاريخي معيشت در اين منطقه را شكل داده استها، دامداري نيز يكي از پايهنخلستان

گيري باال بر اساس ساختار طبيعي و اقليمي در طول نزديك به يك قرن با اكتشاف و استخراج روند شكل
پايه در نيمـه جنـوبي اسـتان الگـوي     هاي حمل و نقل و توسعه صنايع ايجاد فرودگاه، بندر، شبكهنفت و 

تغيير داد به طوري كه جمعيـت و فعاليـت در ايـن بخـش از اسـتان      توزيع فعاليت و جمعيت ياد شده را 
تـاريخي   به عنوان مثال قلمروهايي مانند سواحل خليج فارس كه به صورت طبيعي و. بسيار افزايش يافت

كردند و منـابع معيشـتي و شـرايط    داري معيشت ميتنها بر پايه تجارت محدود محلي، ماهيگيري و نخل
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كرد، تنها با ايجاد بنادر پذير نميهاي انبوه را امكانگيري جمعيتتوسعه و جاي) دماي بسيار باال(اقليمي 
رمشـهر بـه سـطح بسـيار بـاالتري از      و صنايع و اشتغال صنعتي و خدماتي در بندر ماهشـهر، آبـادان و خ  

  . رسيدند فعاليت و جمعيت
ها در حاشيه كارون بـزرگ و تعـدادي از واحـدهاي صـنعتي در بـاال دسـت و       روند توسعه كشت و صنعت

پايين دست شهر اهواز از جمله صنايع فوالد، و احداث صنايع نفت و گاز، شيميايي، پتروشيمي، و فعاليت 
در حال حاضر حريم رودخانـه  . گي شديد آب، هوا و خاك را به دنبال آورده استاستخراج نفت و گاز آلود

اي اسـتان را  تـرين بخـش رودخانـه   كارون بزرگ از دزفول و شوشتر تا اهواز و در ادامه تا خرمشهر آلـوده 
اهواز و مناطق ساحلي به ويژه شهرهاي خرمشهر، آبادان و ماهشهر از آلودگي هوا بسـيار  . دهدتشكيل مي

انـد ضـمن آنكـه تـاالب     هاي شادگان و هورالعظيم از حقابه خـود محـروم مانـده   اند و تاالبصدمه خورده
منطقه ميانه نيمه شرقي استان  .شادگان به علت وجود صنايع شيميايي و نفت و گاز به شدت آلوده است

هـاي نفـت و گـاز    يـت از اللي و مسجد سليمان تا هفتگل و رامهرمز و رامشير از آلودگي خاك در اثر فعال
هـاي سـطحي از شـمال بـه     شوري آب .نمايدهاي سطحي سرايت مياند كه اين آلودگي به آبدچار شده

هـاي  خانگي و شرب از باال دست يكي ديگر از چـالش يابد و تفكيك آب مصرف جنوب استان افزايش مي
   .دارد را نيز بايد اضافه كردبه اين فهرست مسئله ريزگردها كه منشاء خارجي . دهداستان را تشكيل مي

  ها در هر يك از موضوعات محوري ران شناسايي پيش -3-2- 6

  هاي كالن ملي در هر يك از موضوعات محوري احصاء سياست -6-3-2-1

   :عبارت هستند از ها ترين اسناد باال دست در تهيه برنامه آمايش استان مهم

راهنماي كلي توسعه كشور تـا افـق    كه 1404سند توسعه جمهوري اسالمي ايران در افق  -
  ،باشد ياد شده مي

   ،اي  ريزي منطقهنظريه پايه توسعه استان خوزستان، حاصل مطالعات آمايش دفتر برنامه -

در معاونت راهبـردي رياسـت جمهـوري    ها  كه براي همه استان "سند ملي توسعه استان" -
 است،تهيه شده 

 كند، ها را بيان مي توسعه بخش برنامه پنجم توسعه كشور راهبردهاي كالن -
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   نظريه پايه توسعه استان خوزستان -1-1- 2- 6-3

نفـت و  ، صـنايع سـنگين  ، كشـاورزي  توسعه"،  1-6مندرج در جعبه ، نظريه پايه توسعه استان خوزستان
به طـوري كـه   . نمايدرا به عنوان محورهاي اصلي توسعه استان خوزستان معرفي مي" المللي بازرگاني بين

راهبردهـاي بخشـي   از تنهـا  اند  هايي كه براي حصول توسعه در اينجا معرفي شدهراهبردشود  حظه ميمال
هـاي   ، شـبكه )بـا قيـد نـوع فعاليـت صـنعتي و كشـاورزي      ( كشاورزي و و توسعه صنايع شوند تشكيل مي

ن اسـتان  شود راهبردهاي يادشـده در درو  مالحظه مي .دهد و خدمات برتر را مورد توجه قرار مي زيربنايي
  .باشند داراي ابعاد مكاني نمي

  
   نظريه پايه توسعه استان خوزستان
هـاي   گيـري  نظرية پايه توسـعه ملـي و جهـت   ، بلند مدت توسعه كشور  در راستاي تحقق اهداف چشم انداز

 هتوسـع “: ها و وظايف اصلي استان به ترتيب بر پايـه  مأموريت، هاي استان به ويژگي سرزمين و با توجه آمايش
هـاي فـوق مـانع     اولويـت  تكيـه بـر  . استوار خواهدبود ”المللي نفت و بازرگاني بين، صنايع سنگين، كشاورزي

 .نخواهدبود هاي استانها و ظرفيتگيري از ساير توانمندي بهره
 :توسعه استان به شرح زير مي باشد ترين راهبردهاي بنابراين اصلي

 .اي كشور تقويت نقش منطقه نفت و گاز در اين استان جهت از ميادينتدوين استراتژي مناسب براي استفاده بهينه  •
، الكترونيـك ، حمـل و نقـل  ، متالورژي و ذوب فلـزات ، پتروشيمي صنايع در استان با اولويت صنايع شيميايي وتوسعه  •

 كـاني صـنايع  ) به كشورهاي حاشيه خليج فارس و با توجه به توليـدات عمـده كشـاورزي    با قابليت صادرات(  غذايي
هـاي زراعـت بـا محصـوالتي      استان در زيربخش هاي كشاورزي با توجه به وضعيت آب و خاكفعاليتتوسعه  غيرفلزي

 دامـداري و ، خرمـا و مركبـات  : باغداري با محصوالتي نظيـر ، محصوالت جاليزي ذرت و، هاي روغنيدانه، نيشكر: نظير
و  مـديريتي  اصـالحات سـاختاري و  ، آوريارتقاء سطح فنز و ني) با توليد طيف متنوعي از محصوالت   )پرورش آبزيان

 . حل مسائل توسعه بخش
ميادين غني نفت و گاز اين استان كـه همـواره در تعيـين     با توجه به هاي مرتبط با انرژيو شبكه ها توسعه زيرساخت •

  .ثر بوده و خواهد بودؤم المللي كشور اي و بين نقش منطقه
مسافر و انرژي با توجه به دسترسي به آبهاي آزاد و  كاال و هاي حمل و نقلت و شبكهو گسترش امكاناضرورت تجهيز  •

محور غربي كريدور ارتباطاتي شمال و جنوب و تقويت امكانات و تجهيزات بخش بازرگـاني   قرارگيري در نقطه آغازين
 توجه به موقعيت و امكانات ارتباطي استان با

عـالوه بـر   امكان ارائه خدمات قابل عرضـه بـه كشـورهاي منطقـه      با، ـ خرمشهر  توسعه خدمات برتر در اهواز و آبادان •
  .كشور پشتيباني از فرايند توسعه

  .كشور IT تقويت انتخاب اهواز بعنوان يكي از مراكز توسعه و •
 استان با هدف تربيت نيروي انساني متخصص مـورد نيـاز   هاي آموزشي و تحقيقاتي مراكز آموزش عالي توسعه فعاليت •

اي در  علوم پايه و علوم انساني در سطح منطقه، دامپزشكي، كشاورزي، مهندسي هاي فني و هاي ملي در گروه در سطح
  .پزشكي گروه

 .ها در استان هاي تخصصي فعاليت توسعه و گرايش اي با توجه به الزامات هاي فني و حرفه توسعة آموزش •

 وسعه استان خوزستانظريه پايه تن -1-6 جعبه
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  توسعه استان خوزستانسند ملي  -1-2- 2- 6-3

بـا  . اسـت  تهيه شـده در معاونت راهبردي رياست جمهوري ها  براي همه استان "سند ملي توسعه استان"
آورده شـده   2-6توجه به اهميت اين سند، متن آن براي مراجعه بعدي بدون هرگونه ويـرايش در جعبـه   

هـاي اجرايـي    ، مسايل اساسي اسـتان، اهـداف، راهبردهـا و سياسـت    ها قابليتاين سند ضمن طرح  .است
در هـر  هاي ملـي   و سازمانها  هاي اجرايي مشخصي را براي وزارتخانه توصيهپيشنهادي، در انتها تكاليف و 

   .استان وضع كرده است

  اجزاي سند ملي توسعه استان خوزستان -6-3-2-1-2-1

  :ستان در چند بخش زير ارائه شده استاجزاي اين سند براي استان خوز

مطرح هاي توسعه استان  مورد به عنوان قابليت 19در اين بند  :هاي توسعه  ترين قابليت اصلي) الف
  شده است،

   در اين بند به سه مورد اشاره شده است،: هاي توسعه ترين محدوديت عمده) ب
  اند، در اين بند ذكر شده: مسائل اساسي استان) ج
  در اين بند بيست و هفت مورد به عنوان اهداف بلند مدت ذكر شده است،: اف بلندمدتاهد) د
   در اين بند چهل و چهار مورد به عنوان راهبرد ارائه شده است،: راهبردهاي بلندمدت) هـ 

  در اين بند هشتاد و پنج مورد به عنوان سياست اجرايي مشخص شده است،  :هاي اجرايي سياست) ك
  دار و محرك توسعه استان  اولويتاقدامات ) ل

بـا تأكيـد بـر پيگيـري و نظـارت برانجـام مصـوبه شـماره         انـد   هاي اجرايي موظف شـده در اين بند دستگاه
هاي ذيربط ، اقدامات خاصي را به  هيأت محترم وزيران در بخش 18/12/1382هـ مورخ 28854ت/64106

و  خانـه وزارت 26م وظايف خاص توسـط هريـك از   به اين معني كه در اين بخش از سند، انجا. عمل آورند
هاي مشخص و ذكر شده در ايـن سـند مجـدداً تصـريح      مشخص شده در اين بند براي انجام پروژه سازمان

  .شده است

  نقد سند ملي توسعه استان خوزستان - 6-3-2-1-2-2

  :در مورد اين سند بايد اشاره كرد

ورد بحث هنوز تميز بـين اهـداف كلـي، اهـداف بلنـد      ريزي كشور و در سند مبرنامههاي  در نوشته )1
  .مدت و ميان مدت، استراتژي، راهبرد و سياست به روشني مشخص نشده است
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 يهـا  و فرصـت  نقاط قـوت واقع مخلوطي از هاي توسعه استان آمده است در  آنچه به عنوان قابليت )2
 .توسعه استان هستند، كه كم و بيش جامع است

نيـز مخلـوطي از نقـاط    هاي توسعه و مسايل اساسي اسـتان آمـده اسـت     آنچه به عنوان محدوديت )3
است كه بعضي از تهديدهاي جدي كه توسـعه اسـتان بـا    استان ضعف و تهديدهاي فراروي توسعه 

هـاي   مانند خارج از استان قرار داشتن منابع آب جـاري اسـتان، يـا افـت فعاليـت     (آن روبرو است 
 .گيرد را در بر نمي...) يا  كشور،  اقتصادي استان ناشي از تحريم

مورد باال، فهرست ارائه شده پوشش نسبتاً جامعي از نقاط ضعف و تهديدها و نقـاط   3صرف نظر از  )4
 .دهد را به دست ميي توسعه استان ها قوت و فرصت

ضعف ديگر اين سند آن است كه تقريباً تمام موارد باال و موارد بعـدي شـامل اهـداف و راهبردهـا،      )5
نگرش بخشي به موضوعات است و مسايل بين بخشي و به خصوص موضـوعات فضـايي    تنها شامل

 .هاي فضايي در آن مورد توجه نيست مانند عدم تعادل

مشكل اين سند آن است كه رابطه يك به يك يا يك به چند بين نقاط ضعف و قوت و راهبردها و  )6
هـاي توسـعه و   وان محـدوديت هر چند دو فهرست مطرح شده با عن. را بيان نكرده استها  سياست

نقاط ضعف و تهديدهاي مقابل استان را ارائـه كـرده    مسائل حاد استان، فهرست نسبتاً مناسبي از 
رسد تنها همـان فهرسـت قبلـي را بـا اضـافه كـردن       است، اما هنگامي كه به فهرست راهبردها مي

ه كرده است، كـه زيـاد بـا    و نظير آن مجدداً ارائ "برطرف كردن"، "رفع"، "كاهش"عناويني مانند 
ها تفـاوت زيـادي   همچنين بين فهرست راهبردها و سياست. سازگار نيست "راهبرد"مفهوم علمي 
 "گـذاري سياسـت و سياسـت  "هاي اجرايي نسبتاً با مفهوم علمـي  هرچند كه سياست. وجود ندارد

 .تر استنزديك

اما بـا توجـه   . مطرح شده استبخش اقدامات اجرايي حاوي پيشنهادهاي مناسب براي رفع مسائل  )7
كه گفتـه شـد در ايـن سـند مسـايل بخشـي هسـتند طبيعتـاً         به اينكه مسايل مطرح شده، چنان

راهبردها و اقدامات اجرايي نيز تنها بخشي هستند و راهبردهـا و اقـدامات اجرايـي بـين بخشـي و      
 .فضايي در آن وجود ندارد

ستان، هرچند به درستي به مهمترين مسـايل  در مطالب ذكر شده در سند ملي توسعه استان خوز  )8
بنـدي دقيـق و متـوازن در زنجيـره      هاي مشكالت استان اشاره شده است امـا يـك طبقـه   حلو راه

 . هاي اجرايي ارائه نشده استاستراتژي تا سياست -اهداف 

، بسـياري از  گـردد  برمـي  1382در خاتمه اين بند بايد اضافه كرد در حالي كه اقدامات تكليف شده به سال 
اند و در نتيجه سعي شده است موارد مهمـي از آن كـه در    تا كنون به اجرا در نيامده بسيار مهم اين تكاليف

  .برنامه آمايش استان قابل ادغام است در اين برنامه منظور شود
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 هاي توسعه  ترين قابليت الف ـ اصلي

 . المللي ارتباط با آبهاي آزاد بين، موقعيت ويژه جغرافيايي استان در تعامل با منطقه و جهان -1
داراي كمترين فاصله با مراكز جمعيتي كشور نسـبت  (برخورداري از امكانات بندري بسيار مناسب بويژه در بندرامام   -2

هـاي الزم بـراي توسـعه     هاي متعـدد و زيرسـاخت   آهن و فرودگاه و برخورداري از راه و راه) به ساير بنادر جنوبي ايران
 .جي و ترانزيت مسافر و كاال بازرگاني خار

وجود منابع قابل توجه آب و خاك و برخورداري از اقليم مناسب و امكـان كشـت محصـوالت مختلـف بـراي توسـعه        -3
...) ، دام و طيـور  ، شيالت و آبزيان ، دامپروري ، مرتعداري ، جنگلكاري، باغباني، اعم از زراعت(هاي كشاورزي  فعاليت

 .نوبت محصوالت كشاورزي در بخش وسيعي از استان ت سهو نيز امكان كاشت و برداش
هاي وسيع در سطح استان و قابليت چشمگير توسعه فعاليتهـاي كشـاورزي و صـنايع جـانبي در ايـن      وجود نخلستان -4

 .زمينه
و امكـان صـادرات    هاي پرآب و دائمي در استان هاي سطحي كشور و وجود رودخانه جاري بودن بخش عظيمي از آب -5

 .به كشورهاي همسايه  آب و برق
ناوگان صيادي و مجتمع هاي بزرگ پـرورش مـاهي و ميگـو و مجتمـع     ، بنادر صيادي ، وجود ذخائر با ارزش آبزيان  -6

 .هاي دامپروري 
واحد كارخانه بزرگ خوراك دام و عرصه هاي مستعد كشـت علوفـه كـه قابليـت چشـمگيري       9 برخورداري استان از -7

 . جهت توليد شير و گوشت مي باشد
برخورداري از سدهاي عظيم و متعدد احداث شده يا در حال احداث در مناطق مختلف استان و امكان استفاده چنـد   -8

 .انرژي و تأمين آب شرب در استان ، شيالت ، منظوره از آنها به منظور توسعه بخشهاي كشاورزي 
و صنايع متعدد و متنوع وابسته ) ارهزار هكت 90با وسعت حدود (واحد بزرگ كشت و صنعت نيشكر  9برخورداري از  -9

 .به آن 
عظيم نفت و گاز و كاني هـاي غيرفلـزي و صـنايع بـزرگ وابسـته بـه آنهـا و         و پااليشگاه هاي  برخورداري از معادن -10

 فوالد و نورد و ذوب فلزات همچنين صنايع 
 ).خرمشهر+  آبادان(برخورداري از منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي بندرامام و منطقه آزاد اروند  -11
 .برخورداري از مراكز آموزش عالي و نيروهاي متخصص و خبره -12
 .ناشي از پيشينه طوالني صنعت نفت در استان، فرهنگي در منطقه و  اجتماعي، اقتصادي متعدد  هاي قابليت وجود -13
هاي  يلي و عرصهجاذبه هاي آثار بجاي مانده از دوران جنگ تحم، ميراث تاريخي ارزشمندتنوع قومي و برخورداري از  -14

 .طبيعي مناسب براي توسعه گردشگري
برخورداري از مراكز تشخيصي و درماني تخصصي و فوق تخصصي كه قابليت ارائه خدمات به نيروهاي خارجي شـاغل   -15

  .شهروندان استانهاي مجاور وكشورهاي مجاور را دارا مي باشند، در بخشهاي مختلف استان 
 .بهاي بين المللي و ارزشمند كشور برخورداري از نيمي از مساحت تاال -16
 . امكان بهره گيري از انرژي هاي تجديد شونده زيست توده  -17
گـرايش بخـش خصوصـي و    ، نگرش مثبت جامعه به فعاليتهاي ورزشي ، وجود زمينه هاي قانوني براي توسعه ورزش  -18

 ش به سرمايه گذاري و خدمات رساني در توسعه ورز (NGO)تشكل هاي داوطلب غيردولتي 
وجود زمينه هاي تاريخي و اجتماعي مشاركت هاي مردمي در حوزه هاي اجتماعي و گسترده بودن مؤسسات خيريـه   -19

 و سازمان هاي غيردولتي فعال

 هاي توسعه  ترين محدوديت ب ـ عمده

وجهي باال بودن درجه حرارت و طوالني بودن دورة گرما و تبخير شديد و نازل بودن ميزان بارندگي در بخش قابـل تـ   -1
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  .از استان
.اي از مناطق جنوبي و غربي استان هاي عمده خاك دربخشآب و هاي زيرزميني وگسترش شوري  باال بودن سطح آب -2
  .وابستگي شديد منابع مالي بخش ورزش به درآمدهاي عمومي  -3

 ج ـ مسائل اساسي استان

هـاي انسـاني و    در اثر تخليـه فاضـالب   بويژه آلودگي رودخانه كارون، هوا و خاك، آلودگي شديد منابع آبهاي سطحي -1
بندر امام و ماهشهر در اثر تخليه فاضالب هاي صـنعتي   هايهاي كشاورزي به اين رودخانه و نيز خور صنعتي و پساب

 .نفت و پتروشيمي تأسيسات
بـزرگ  هـاي   مجريان و نهادهاي تأمين كننده اعتبارات پروژه، طراحان ، سهل انگاري و بي توجهي پيشنهاددهندگان  -2

ملي به ارزيابي زيست محيطي اين پروژه ها قبل از هرگونه اقدام و ايجاد خسارات جبران ناپذير بـه منـابع طبيعـي و    
 .محيط زيست استان

 .هاي روان در اثر عوامل طبيعي و انساني زايي و گسترش شن تهديدات مستمر در زمينه بيابان -3
 . . .) .، جنگلها، مراتع، آبزيان ، خاك، داخلي و ساحلي آبهاي( استان  طبيعي  منابع از  نامناسب  برداري بهره و  تخريب -4
شـبكه هـاي اصـلي و    ، زيربنايي استان در بخش كشاورزي بويژه در زمينه تجهيز و نوسازي اراضـي   تأسيسات بودكم -5

 .قطعه بندي و جاده هاي بين مزارع ، فرعي آبياري و زهكشي 
 .رفات زارعين با مالكيت و اسناد اشخاص خرد بودن اراضي زراعي و عدم تناسب تص -6
روند رو به انهدام تاالبهاي استان بويژه هورالعظيم در اثر احداث سدهاي باالدست و عدم تخصيص و تأمين حقابه آنها  -7

 .وخشكسالي هاي اخير 
استفاده  و عدم) خصوصا پروژه هاي آب و خاك(عدم هماهنگي و عدم تشخيص اولويتها در اجراي پروژه هاي عمراني  -8

 .مطلوب از هزينه هاي انجام شده 
 .  هاي اقتصادي ـ اجتماعي نسبت به ساير استانهاي كشور مشاركت ضعيف بخش خصوصي در فعاليت -9

 .سوادي و نرخ باروري بي، باال بودن ميزان بيكاري -10
 .ه استانهاي انساني و مادي از استان پس از وقوع جنگ تحميلي و عدم بازگشت اين منابع ب خروج سرمايه -11
 .هاي اجتماعي هاي اجتماعي و باالبودن ضرايب ناامني انحرافات و آسيب، ها بزه، ها وجود انواع ناهنجاري -12
هاي آموزشي و پژوهشي در كليه سطوح و عدم باور نسبت به نقش اساسـي و   كميت و كيفيت نازل امكانات و فعاليت -13

 .استان محوري فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي در توسعه همه جانبه 
و  ها هاي همجوار و استاندارد نبودن آن هاي داخلي و محورهاي ارتباطي با استان ضعف و ناكارائي پايانه ها و شبكه راه -14

 .همچنين فقدان شبكه انتقال نيروي برق به مناطق مرزي كشورهاي همسايه 
 .ني خارجيهاي ويژه استان در زمينه توسعه بازرگا استفاده ناكارآمد از موقعيت و قابليت -15
امتيازات و امكانات رفاهي ميان شركتها و دستگاههاي دولتي كـه موجـب   ، مزايا ، متفاوت بودن نظام پرداخت حقوق  -16

 . الزم در دستگاههاي دولتي گرديده است  كارآييكاهش انگيزه و 
 .هاي اقتصادي ضعف كارآفريني و مشاركت پايين بخش خصوصي در فعاليت -17
 .لوب ناشي از جنگ تحميلي خصوصاً در نوار مرزي غرب استانتداوم شرايط و آثار نامط -18
وقابليـت عمـده   ) علـي الخصـوص شـهرهاي بـزرگ اسـتان     ( شـهرها و روسـتاها   بيشتر شرب در  كيفيت نامطلوب آب -19

 .هاي اجتماعي تبديل اين امربه بحران براي
محـدود شـدن عرصـه هـا و     ، اتع روند شتابان اضمحالل شرايط زندگي براي جامعه عشايري استان در اثر تخريب مر -20

 .قلمروهاي عشايري و ساير عوامل مؤثر 
عدم پوشش كامل صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران در مناطق  محروم شمال اسـتان و منـاطق مـرزي و تسـلط      -21

 .سيگنالهاي خارجي بر اين مناطق 
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از جملـه  (شـهرهاي اسـتان   در اكثـر  ) حاشـيه نشـيني   (بي توجهي به عوامل ايجاد و گسترش اسـكان غيـر رسـمي     -22
ي اجـراي   انگاري در خصوص تعيين تكليف معيشت و سكونت جمعيت ساكن در كانونهاي زيسـتي در محـدوده   سهل

 ...).، كشت و صنعت ها ، سدهاي بزرگ (طرحهاي بزرگ ملي در دست ساخت 
  فقدان نظام شناسايي استعدادهاي ورزشي -23

 د ـ اهداف بلندمدت 

پـرورش آبزيـان و   ، آب و انـرژي  ، توسعه استان بر پايه بخش هاي كشاورزي و دامپروري ، نگناها با توجه به قابليتها و ت
المللي استوار مـي   بازرگاني خارجي و حمل و نقل بين، نفت و صنايع پايين دستي آن  ، صنعت ، فعاليتهاي صيد و صيادي 

  : بدين ترتيب اهداف بلند مدت توسعه استان عبارتند از . باشد 
و سـواحل و منـابع آبـي     ، ها  بويژه رودخانه(هاي آب و هوا و خاك  محيطي استان در زمينه هاي زيست قاء شاخصارت -1

 . در حد استانداردهاي بين المللي) استانكيفيت آب شرب 
، مراتـع ، آبزيـان  ، هـوا  ، خـاك ، آبهاي داخلي و سـاحلي (كنترل و محافظت از منابع طبيعي و زيست محيطي استان  -2

  . برداري بهينه از آنها هاي طبيعي و انساني و احياء و بهره ها و تخريب در برابر تهديد. . .) ، جنگلها 
 . افزايش سهم اشتغال بخش خصوصي از كل شاغلين استان معادل با باالترين استانهاي كشور  -3
هـا در افـق    در اين زمينـه  سوادي و باروري و ارتقاء استان به جايگاه سه استان برتر كشور بي، هاي بيكاري كاهش نرخ -4

 .توسعه 
تمـدن   و  فرهنـگ   در چـارچوب  روز در جهـان   والت حـ ت با  متناسب جديد  فرهنگي  هنجارهاي و ارزشها، باورها ايجاد -5

 .ارزش علم و سوادآموزي ، روحيه كارآفريني و خويش فرمايي ، اسالمي در زمينه هاي كار فعاليت و سخت كوشي 
 .ت نيروي انساني كارآمد و متخصص از استانتوقف و مهار روند مهاجر -6
هاي اجتماعي و ارتقاء استان به جايگاه سه استان برتر كشور  انحرافات و آسيب، ها هاي انواع ناهنجاري كاهش شاخص -7

 . در اين زمينه ها در افق توسعه 
ح و ارتقاء اسـتان بـه   هاي آموزشي و پژوهشي در كليه سطو توسعه و گسترش كمي و كيفي امكانات و كيفيت فعاليت -8

 .جايگاه سه استان برتر كشور در اين زمينه ها در افق توسعه 
المللي در زمينه كميت و كيفيت پايانه ها و شبكه و ناوگان حمل و نقل اسـتان   دستيابي به حداقل استانداردهاي بين -9

 .ل و ترانزيت كاال و مسافر در منطقهالمللي حمل و نق و دستيابي به سهم مناسب از بازار بين) دريايي، هوايي، زميني(
 . هاي بازرگاني خارجي كشور دستيابي به سهم مناسب از حجم فعاليت -10
هاي اجرايي استان و كم كردن فاصله حقوق و مزايا بـين شـركتهاي بـزرگ     هاي دستگاه ها و قابليت افزايش توانمندي -11

 .دولتي و ساير دستگاههاي اجرايي استان تا حد ممكن
هـاي اقتصـادي و ارتقـاء     هـاي فعاليـت   گذاري و مشاركت بخش خصوصي در كليه زمينـه  هاي سرمايه صافزايش شاخ -12

 .  استان به جايگاه سه استان برتر كشور در اين زمينه ها در افق توسعه 
 .زندگي و اوضاع اقتصادي ـ اجتماعي در منطقه نوار مرزي غرب استان عادي كردن شرايط -13
 .و روستاهاي استان) علي الخصوص شهرهاي بزرگ (ها تأمين آب شرب سالم براي شهر -14
هـا در   هاي چشمگير منابع آب و خاك استان به منظـور توسـعه همـه جانبـه فعاليـت      استفاده كامل و كارآ از قابليت -15

 . پرورش آبزيان و فعاليتهاي صيد و صيادي، هاي كشاورزي  بخش
 . استان  هاي چشمگير توسعه صنعتي استفاده كامل و كارآ از قابليت -16
توسعه ظرفيت هاي بخش گردشگري و بهره مندي از جاذبه هـاي  ي  هاي عمده استان در زمينه بالفعل نمودن قابليت -17

در فعاليـت هـاي    ITگردشگري سدهاي موجود و آب هاي شوشتر با توجه به پتانسيل هاي موجود و توسـعه نقـش   
 . خدماتي و گردشگري 

 . ي استان ساماندهي و اسكان كامل جامعهء عشاير -18
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 .تأمين پوشش كامل صدا و سيما در كليه نقاط استان  -19
درماني دانشگاه جندي شاپور و تبديل آن به قطب برتر درماني جنوب كشور با -ارتقاء جايگاه نظام خدمات تشخيصي -20

 .قابليت ارائه خدمات به كشورهاي همجوار 
 .غيررسمي در جامعه شهري استان  مهار عوامل ايجاد و گسترش اسكان غير رسمي و ساماندهي اسكان  -21
 .ارزشهاي فرهنگي و ويژگي هاي هويتي استان ، اعتالء معرفت ديني  -22
 . نهادينه سازي بهره وري و افزايش آن در بخش هاي اقتصادي و عوامل توليد  -23
 .  ورزش در تأمين سالمت جسمي و روحي و تقويت توانمنديهاي افراد و گروه هاي اجتماعي ارتقاء نقش -24
 در استان  (M.D.G)يابي به هدف هاي توسعه هزاره دست -25
 توانمندسازي بخش تعاوني براي ايفاي فعاليت هاي گسترده و اداره بنگاه هاي اقتصادي بزرگ   -26
 توسعه نقش و جايگاه زنان در سطوح تصميم سازي و تصميم گيري استان -27

  هـ ـ راهبردهاي بلندمدت 
محيطي اسـتان   امل طبيعي و انساني آلودگي و تخريب منابع طبيعي و زيستهاي غيراصولي و عو برداري مقابله با بهره -1

 . . . ) .، جنگلها، مراتع، آبزيان ، هوا، خاك، هاي داخلي و ساحلي آب( 
وري  برداري از منابع آبهاي زيرزميني در مناطق مساعد استان و افزايش بهره توسعه بهره، مهار و انتقال آبهاي سطحي -2

 .ز منابع آبهاي سطحي و زيرزميني استانبرداري ا در بهره
 )اعم از آبهاي داخلـي و سـاحلي  ( مديريت علمي و بهره برداري بهينه از اكوسيستم هاي آبي استان، بازسازي ، حفظ  -3

 .در كليه فعاليتهاي شيالتي 
 .هاي آبريز مديريت يكپارچه حوضه -4
 .مهندسي رودخانه هاي استان  -5
هـاي   هاي اقتصادي ـ اجتمـاعي در زمينـه    شتر بخش خصوصي درتوسعه فعاليتبي تشويق و حمايت از مشاركت هرچه -6

 . فرمائي هاي خوداشتغالي و خويش مختلف و گسترش زمينه
 .تقويت امنيت اجتماعي فراگير و مقابله با انواع ناهنجاريهاي اجتماعي -7
 ).عشايري و زنان، وستاييجوامع ر(هاي هدف  آموزشي و سوادآموزي در گروه، هنري، هاي فرهنگي افزايش فعاليت -8
 . اي هاي فني و حرفه توسعه انواع آموزش -9

 .وحدت و يكپارچگي اجتماعي در سطح استان  ، تقويت انسجام  -10
هاي انگيزشي مناسب براي كاهش روند مهاجرت نيروي متخصص از استان و جذب نيروي انساني كارآمد  ايجاد زمينه -11

 .از ساير استانهاي كشور
 .ختلف بيكاري و فقر در كليه سطوحمبارزه با اشكال م -12
افزايش قابليتهاي عمومي نيروي انساني اداره كل آموزش و پرورش استان و افزايش كميت و كيفيت فضاهاي فيزيكي  -13

 .و تجهيزات مورد نياز آن
ارتقاء نقش مراكز آموزش عالي استان به عنوان مركز ارائه خدمات برتر آموزشي و پژوهشي در منطقـه جنـوب غـرب     -14

 .كشور
هاي همجـوار   و محورهاي ارتباطي با استان) بين شهري و روستايي(توسعه و تقويت پايانه ها و شبكه راههاي داخلي  -15

 .توسعه و تجهيز ناوگان حمل و نقل عمومي استان، آهن و نوسازي هاي اصلي و راه با تأكيد بر راه
بـا تأكيـد بـر    هـاي اصـلي ورود و خـروج كـاال      انـه هاي توسعه بازرگاني استان به عنوان يكي از پاي گسترش زيرساخت -16

 . محصوالت كشاورزي و توسعه قرنطينه ها و ترانزيت كاال و مسافر 
 .افزايش شاخص سطح تحصيالت و تجارب تخصصي نيروي انساني بخش دولتي -17
هادهـاي  هاي اجرايي اسـتان توسـط ن   برنامه مصوب تحول اداري در سطح دستگاه 7پيگيري دقيق و نظارت بر اجراي  -18
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 . مسئول در امر نظارت و بازرسي
الخصوص در نوار مرزي غرب استان به منظور بسترسازي براي بازگشت مردم  محو نمودها و مظاهر شرايط جنگي علي -19

 .اين منطقه به محل زندگي قبلي خود
هـاي آبـادان و    بـويژه شهرسـتان  (هاي اقتصادي ـ اجتماعي در مناطق جنگزده اسـتان    ها و فعاليت بازسازي زيرساخت -20

 ).خرمشهر
آب شرب در كليه نقاط مصـرف  و   وري در توزيع و مصرف و كاهش هدر روي افزايش بهره، افزايش كيفيت آب شرب  -21

 .افزايش حجم توليد سرانه آب در برخي از نقاط 
 هـاي كشـاورزي و تـرويج بيـنش علمـي در      وري عوامـل توليـد در فعاليـت    ارتقاي بهـره ، افزايش سطح زيركشت آبي -22

 .برداران بهره
، بـرق  ، آب  ايجاد و توسعه شهركهاي صنعتي و تـأمين (ايجادو گسترش همه جانبه زيرساختها در بخش هاي صنعت  -23

هـاي روبـاز و    احـداث زهكـش  ، احداث شبكه هـاي آبيـاري   ، تجهيز و نوسازي ( و كشاورزي ...) ، راه ، فاضالب ، گاز 
شيالت و آبزيان و سـاير بخـش هـاي    ...) ، اث جاده هاي بين مزارع احد، تسطيح اساسي ، زيرزمين در مزارع موجود 

هاي طويل المدت در موارد مقتضـي   فعاليت هاي اقتصادي و اجتماعي و باز گشت سهم سرمايه گذاري دولت در دوره
. 

و توسعه شـهركهاي تخصصـي در زمينـه    بسط و توسعه صنايع متوسط و كوچك به عنوان حلقه مكمل صنايع بزرگ  -24
 . پتروشيمي، نفت 

هـاي   آوري و اصالحات سـاختاري و مـديريتي در كليـه بخشـهاي فعاليـت      افزايش بهره وري از طريق ارتقاء سطح فن -25
 .اقتصادي واجتماعي 

 .برداري بهينه از آبزيان استان  توسعه و نظارت بر بهره، احياء ، حفظ  -26
صـنايع  ، متـالورژي و ذوب فلـزات  ، االيشـگاهي  پتروشيمي و پ، پايين دست بر وصنايع شيميايي  توسعه صنايع انرژي -27

، بندي مواد غـذايي  و بستهو دامي صنايع تبديلي و تكميلي كشاورزي ، )بويژه صنايع حمل و نقل دريايي(حمل و نقل
شـيالت و آبزيـان و صـنايع كـاني غيرفلـزي بـا قابليـت        ، خرمـا  ، و محصوالت پايين دستي  نيشكر فرآوري، نساجي 
و توسعه صـنايع ماشـين سـازي و     گذاري بخش خصوصي  فارس و تأكيد برسرمايه ي حاشيه خليجبه كشورها  صادرات

 .ساخت تجهيزات و صنايع پايين دستي
آثـار جنـگ تحميلـي و نـوار سـاحلي      ، هاي تاريخي و امكانات گردشگري در عرصه تأسيساتها و  گسترش زيرساخت  -28

و منـاطق  ) ي منـاطق سـاحلي اسـتان در فصـل زمسـتان     هـاي گردشـگر   به منظور استفاده از قابليـت (جنوب استان 
جـاي مانـده از سـال     و حفظ و احياء و معرفي آثار فرهنگي و تاريخي و نيز حفظ آثار بـر  كوهستاني در فصل تابستان

 .هاي دفاع مقدس و تجهيز قطب هاي گردشگري 
  .سكان كامل اين جامعهتغييرشيوه معيشت جامعه عشايري استان و آماده سازي زيرساخت هاي الزم براي ا -29
ارتقاء و بهسازي كميت و كيفيت سيستم ها و تجهيزات دريافت و ارسال سيگنالهاي صوتي و تصويري صدا و ، توسعه  -30

 . سيماي مركز خوزستان
و اصـالح سـاختاري و   ) داخلي و خارجي(توسعه بخش درمان با استفاده از سرمايه گذاري و مشاركت بخش خصوصي -31

 .درماني-ت تشخيصيمديريتي نظام خدما
علي الخصـوص سـدهاي   (تعيين تكليف معيشت و سكونت جمعيت ساكن در محدوده ي اجراي طرحهاي بزرگ ملي  -32

 .و بهسازي و توانمندسازي مناطق حاشيه نشين در جامعه ي شهري استان ) بزرگ در حال احداث
 . بهره گيري از انرژي هاي تجديد شونده زيست توده -33
 .م و حمايت از افزايش بهره وري در بخش هاي اقتصادي و عوامل توليد ايجاد سازوكارهاي الز -34
 .اي در استان  قهرماني و حرفه، تفريحي ، همگاني ، گسترش ورزش هاي پرورشي  -35
  . مندي همگاني از مواهب توسعه اقتصادي و اجتماعي و بهرهريشه كني فقر شديد و گرسنگي  -36
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 .و توانمندسازي زنان بهبود برابري جنسيتي و ترويج دستيابي همگاني به آموزش ابتدايي و  -37
 .كاهش مرگ ومير مادران و كودكان  -38
 .  ...)ماالريا و  ، سل ،  H.I.V/ ايدز (مبارزه با بيماري هاي عمده  -39
 .حمايت مؤثر از تشكيل و توسعه تعاوني ها و ايجاد و گسترش شهرك ها و مجتمع هاي تعاوني  -40
 .فرهنگي و سياسي زنان در روند توسعه استان ، اقتصادي  ، ماعي بسترسازي براي افزايش مشاركت اجت  -41
 .آگاهي عمومي درمديريت بهينه مصرف آب  كردن رويكرد مديريت عرضه و تقاضا و افزايش سطح نهادينه  -42
 . ايجاد زمينه هاي الزم براي جلب مشاركت مردمي و بخش خصوصي در بهره برداري و مديريت آب  -43
 .اجتماعي و كاهش تلفات انساني در اثر حوادث گسترش پوشش بيمه هاي  -44

  هاي اجرايي  ك ـ سياست
محيطي و پرداخت افزايشي  مراقبت دائم و جلوگيري و كنترل مستمر بر واحدهاي آلوده كننده منابع طبيعي و زيست -1

سط منـابع آلـوده   زيست و منابع طبيعي استان تو هوا و خاك به محيط، هاي آب جرائم ناشي از توليد و انتشار آالينده
 . كننده

، الزام بهره برداران و تخريب كنندگان منابع طبيعي و زيسـت محيطـي اسـتان اعـم از اشـخاص حقيقـي و حقـوقي         -2
 .بع تخريب شده  اي منزسازمان ها و شركت هاي دولتي به بازسا

مصرف كنندگاني  رويه و غيركاراي آب در بخش هاي مختلف مصرف و تشويق هاي مصرف بي پرداخت افزايشي هزينه -3
 .اند وري مصرف آب عملكردهاي چشمگيري داشته ي افزايش بهره كه در زمينه

هاي مبارزه بيولوژيـك بـا آفـات     هاي كاربرد بي رويه كودها و سموم شيميايي و تالش درگسترش شيوه افزايش هزينه -4
 . دامي و نباتي

نهالكاري مردمي با درختـان مثمـر و نهالكـاري غيرمثمـر      هاي روان از طريق ترويج و تشويق زدائي و مقابله با شن بيابان -5
 . و سرمايه گذاري دولتي در عرصه هاي غير اقتصادي ، هاي هر منطقه در عرصه هاي اقتصادي  تلفيقي با زراعت

 .ها با مشاركت مردم  سازي جنگل توسعه زراعت چوب و غني -6
 .آب وهوايي هر منطقهبا توجه به شرايط )  بويژه فضاي سبز شهري(گسترش فضاي سبز  -7
اولويـت  ، ايجاد تعادل بين دام و مرتع از طريق كاهش تعداد دامداران متكي بر علوفه مرتعي و تغيير شيوه معيشت آنها  -8

كـاهش دام  ، ارائه خدمات و واگذاري در مجتمع هاي دامپروري به صاحبان پروانه چرا  و عشاير داراي سـابقه عرفـي   
اولويت واگذاري اراضي ملي و پادگانهاي غير فعال ، حياء و توسعه پوشش گياهي مراتع ا، سبك و افزايش دام سنگين 

به دامداران صاحب پروانه چرا و عشاير داراي سابقه عرفي و فرزندان آنها به شرط تغيير شيوه معيشت و ابطال پروانـه  
 .ي چرا 

 . در حفظ منابع طبيعي) NGO(گيري از مشاركت سازمانهاي غيردولتي  بهره -9
  .  ها ها در سرشاخه كنترل جريان رودخانه -10
 . و بهره برداري بهينه از نزوالت آسماني ) مديريت سيالب(كنترل و پخش سيالب  -11
 . آبخيزداري و آبخوان داري و كنترل فرسايش و حفاظت خاك از طريق عمليات مكانيكي و بيولوژيكي  -12
رزميني در مناطق مساعد استان با ارائه تسهيالت مالي و فنـي  برداران به استفاده از منابع آب زي تشويق و ترغيب بهره -13

 . هاي مقطوع اعتباري و كمك
هاي آبياري به سوي استفاده از آبهاي زيرزميني يا تلفيقي از آبهاي زيرزمينـي و سـطحي    جهت دادن طرحهاي شبكه -14

 ). در مناطق مساعد استان(
هاي  برداران كشاورزي در زمينه روش اي بهره هاي حرفه مهارتهاي نوين آبياري و توسعه  ترويج و توسعه روش، تعليم -15

 . جويي در مصرف آب صرفه
 هـاي  بخش  طرحهاي توسعه و  سرزمين  آمايش و  كالبدي  طرحهاي  تهيه حوضه در رعايت ظرفيت نهايي منابع آب هر -16
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 . مختلف
 . ت فشار در مناطق مستعد استان هاي تح سوق دادن طرح هاي در دست مطالعه و اجرا به سمت استفاده از شبكه -17
  . ها و سواحل جنوبي استان تاالب، ها جلوگيري از تخريب و تجاوز به حريم و بستر رودخانه -18
 . هاي طبيعي ها و آبراهه كنترل و مديريت برداشت هرنوع مصالح ساختماني از حريم و بستر رودخانه -19
 . ها و سواحل جنوبي استان تاالب، ها ساماندهي رودخانه -20
بيشـتر   مؤثر و جدي از مشاركت و رقابت هرچه، تشويق و حمايت همه جانبه، سازي زمينه، رفع موانع، ها كاهش هزينه -21

 .هاي اقتصادي ـ اجتماعي هاي مختلف فعاليت گذاري در بخش بخش خصوصي براي فعاليت و سرمايه
و  ممانعت از شيوه هاي مخرب صيد  بازسازي ذخائر دريايي گونه هاي استراتژيك و اقتصادي آبهاي داخلي و ساحلي -22

 .وكاهش ذخائر آبزيان 
 افزايش توليد انواع آبزيان دريايي و پرورشي ازطريق افزايش سطح زير كشت و افزايش توليد در واحد سطح   -23
افزايش سهم شيالت در تأمين امنيت غذايي استان و افزايش سطح آگاهي عمومي به منظور افـزايش مصـرف سـرانه     -24

 .التي محصوالت شي
 .مطالعه و بررسي در زمينه هاي مختلف توسعه پايدار و بهره برداري بهينه از ذخائر آبزيان  -25
جابجايي و عرضه آبزيـان در  ، برداشت ، فن آوري و افزايش بهره وري در توليد ، ارتقاء سطح استانداردهاي بهداشتي  -26

 .دريا و خشكي
 .ظام مند نمودن زنجيره توليد و توزيع محصوالت شيالتي بازاريابي و ن، توسعه و بهبود وضعيت بازارشناسي  -27
روستايي و عشـايري  ، هاي محلي خصوصاً هنرهاي نمايشي و در موارد الزم استفاده از گويش، هاي هنري انجام فعاليت -28

كوشـي و روحيـه    فعاليـت و سـخت  ، هـاي كـار   به منظور انتقال تدريجي باورهاي فرهنگي جديد در منطقه در زمينـه 
  . فرمايي و تعالي انساني ريني و خويشكارآف

هاي ويژه آموزشي و پرورشي خصوصاً در سنين دبستان و قبل از دبستان در مناطق روستايي و عشايري  انجام فعاليت -29
كم سوادي و نمودهاي برجسته باورهاي غلط در فرهنگ سنتي و جـايگزيني عوامـل   ، استان براي مقابله با بيسوادي 

 ). كار و تالش خصوصاً در زمينه اهميت(وزجهان و در چارچوب فرهنگ اسالمي به جاي آنها متناسب با تحوالت ر
خصوصـادر  (ساز براي ساخت و ساز و تجهيز مـدارس اسـتان    تر خيرين مدرسه هاي مشاركت بيشتر و قوي ايجادزمينه -30

 ) . مناطق روستايي و عشايري 
 .عشايري استان توسعه و تجهيزمدارس شبانه روزي در مناطق روستايي و  -31
 .تسهيل در تغيير كاربري زمينها به منظور استفاده هاي آموزشي  -32
  . اي هاي فني و حرفه ي آموزش هاي بخش خصوصي در زمينه تشويق و توسعه فعاليت، سازي زمينه -33
 . اي بخش دولتي كه توسط بخش خصوصي قابل انجام است هاي فني و حرفه حذف آن قسمت از آموزش -34
اي و انجام اصالحات الزم در آن متناسب با شرايط  هاي فني و حرفه ي آموزش د ـ شاگردي در زمينه احياي روش استا -35

 . روز
 .ها تسري حاكميت قوانين رسمي كشور در بين اقوام مختلف بجاي حاكميت قوانين عرفي قوميت -36
اطق مختلف اسـتان بـه   فرهنگي و هنري در من، تالش در جهت افزايش و ارتقاء كميت و كيفيت فعاليتهاي آموزشي  -37

 -افزايش و تسهيل مبادالت فرهنگـي ، منظور ايجاد باورها و هنجارهاي فرهنگي جديد متناسب با تحوالت روز جهان 
 .اجتماعي بين اقوام مختلف و گذار از فرهنگ قومي عشيره اي به فرهنگ ايراني اسالمي 

  .  ها و تقويت امنيت اجتماعي نجاريهاي فرهنگي ـ هنري با هدف مقابله با انواع ناه انجام فعاليت -38
قضايي و نيـروي انتظـامي اسـتان بـا انـواع ناهنجاريهـاي شـايع در اسـتان          جدي و فراگير دستگاه، قاطع، مبارزه ويژه -39

 . خصوصاً در زمينه قاچاق ـ حمل و كاربرد سالح و مهمات جنگي و سرقت مسلحانه
 . نگيزه در مجموعه نيروي انتظامي و دستگاه قضايي استانبا كيفيت و با ا، جذب و نگهداشت نيروي انساني زبده -40
  . اساسي ومحوري آموزش وپرورش درتوسعه همه جانبه استان تحول ديدگاه مجموعه مديريتي استان درزمينه نقش -41
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فني و تخصصي نيروي انساني شاغل و تأثيرگذار بر بخش راه و ترابري اسـتان خصوصـاً در   ، هاي علمي افزايش قابليت -42
 . هاي مديريتي رده

 . هاي الزم براي استخدام نيروي انساني كيفي در بخش راه و ترابري استان ايجاد زمينه -43
هاي مسئول نظارت و  هاي ساخت و ساز در بخش راه و ترابري استان توسط دستگاه نظارت دقيق و مستمر بر فعاليت -44

 . كنترل كيفيت 
 . . .). ، سيلو ، انبار، سردخانه(تان توسعه و تجهيز امكانات نگهداري كاال و مواد در اس -45
افـزاري   افـزاري و سـخت   هـاي نـرم   از لحاظ نيروي انساني و امكانات و سيسـتم (توسعه و تجهيز سيستم بانكي استان  -46

 ). پيشرفته
  . هاي آموزشي به نيروي انساني بخش دولتي هاي تحصيلي و بورس مأموريتاعطاي  -47
هـاي عملـي توسـط     مدت متناسب با حـوزه فعاليـت   هاي آموزشي كوتاه دورههاي انگيزشي الزم براي طي  ايجاد زمينه -48

 . نيروي انساني بخش دولتي
 .هاي جديد افزايش حداقل سطح تحصيالت الزم در استخدام -49
تالش براي احياء نقش مناطق مرزي در سازمان فضايي استان با توجه به طرح جامع آمايش منطقه و استان و برنامه  -50

 . وسعه اين مناطقجامع بازسازي و ت
گـذاري دولـت و زهكشـي زيرزمينـي بـا       هاي سـطحي بـا سـرمايه    حل مشكالت اراضي آبي موجود از طريق زهكشي -51

 .مشاركت مردم و بخش خصوصي و استفاده از تسهيالت بانكي
  .  تبديل اراضي ديم به اراضي آبي براساس نتايج مطالعات جامع در اين زمينه -52
 . هاي نوين آبياري وتحت فشار در مناطق مستعد استان  آب وتوسعه سيستمطرحهاي تأمين  وگسترش توسعه -53
تـوت فرنگـي و   ، انجيـر ، انار، انگور، گردو ، زيتون ، سطح زيركشت محصوالت باغي استان ازقبيل خرما  احياء و توسعه -54

 .زردآلو در قالب طرحهاي استاني
 .توسعه كشت چغندرقند و احداث كارخانجات وابسته به آن  -55
و جايگزيني باغات درجه  2ي اصالح و احياء باغات درجه  در زمينه  سازي و تشويق بخش خصوصي براي فعاليت نهزمي -56

 . هاي مدرن آبياري با رعايت اصول نوين كاشت و شيوه 3
اي بخـش و رعايـت مالحظـات     سازي به منظور كاربرد اصول كشاورزي پايدار در راسـتاي حفـظ منـابع پايـه     فرهنگ -57

  .محيطي زيست
هـا   ي استفاده از اراضي تپه ماهوري حاشيه رودخانـه  هاي تعاوني توليد در زمينه سازي و تشويق مردم و تشكل زمينه  -58

 ساز  براي توسعه باغباني از طريق آبياري تحت فشار و پيگيري براي حذف قوانين و مقررات مانع
 . در اين زمينه

 . خصصان بخش كشاورزي در فرآيند توليدآموختگان و مت هاي مشاركت دانش فراهم آوردن زمينه -59
 . الخصوص منابع آب استان تغيير الگوي كشت در استان به منظور نيل به كاراترين استفاده از منابع توليد علي -60
  . هاي زراعت و باغباني و نياز آب و خاك توسعه و افزايش ضريب مكانيزاسيون متناسب با برنامه -61
 . شيميايي ر دفع آفات نباتي و دامي و تحديد استفاده از كودها و سمومهاي بيولوژيك د توسعه و ترويج روش -62
هاي اجرايي استان در كليه مواردي كه در چـارچوب قـوانين فعلـي     گري دستگاه پيگيري در امر واگذاري امور تصدي -63

 .پذير است كشور امكان
منـاطق مختلـف و مسـتعد     اختصاص و واگذاري اراضي دولتي به فعاليتهاي كشاورزي بخـش خصوصـي متناسـب بـا     -64

 . استان
هاي اجرايي اسـتان و مـورد سـؤال واقـع      تر مصوبات هفت برنامه تحول اداري در دستگاه پيگيري در امر اجراي جدي -65

 . شدن مديران ذيربط در اين خصوص توسط نهادهاي مسئول بازرسي و نظارت
بيشـتر   مؤثر و جدي از مشاركت و رقابت هرچـه  ،جانبه تشويق و حمايت همه، سازي زمينه، رفع موانع، ها كاهش هزينه -66
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 .  هاي صنعتي داراي اولويت با تكنولوژي برتر گذاري در رشته بخش خصوصي براي فعاليت و سرمايه
بـرداري از   سازي به منظور كاربرد اصـول كشـاورزي پايـدار در بهـره     برداران و فرهنگ اي بهره هاي حرفه توسعه مهارت -67

 . عوامل توليد
 . هاي صنعتي دريجي كليه واحدهاي صنعتي با هر نوع كد زيست محيطي در شهركاستقرار ت -68
سازي براي افزايش توانمنديهاي خدمات فني و مهندسي علي الخصوص در زمينه تكنولوژي اطالعات به عنـوان   زمينه -69

 .حلقه مكمل بخش صنعت و با توجه به رويكرد صادراتي اين نوع خدمات 
 . ان ساخت پروژه هاي صنعتي زمينه سازي براي كاهش دور -70
هاي صنعتي و افزايش سهم  در كليه رشته سازي براي سرمايه گذاري مشترك بخش خصوصي داخلي و خارجي زمينه -71

 .صادرات محصوالت صنعتي استان 
  .شهركهاي تخصصي و خوشه هاي صنعتي ، ايجاد و گسترش شهركهاي صنعتي كارگاهي قطعه سازي  -72
 . يت و استاندارد سازي و كاهش قيمت محصوالت صنعتي توليدي در استانبسترسازي براي ارتقاء كيف -73
 .ه صنعتي استان عحل مشكل اراضي در اختيار پادگانها در جهت توس -74
تسريع درحل مشكل اسناد شهركهاي صنعتي بر اساس قانون مصوب مجلـس شـوراي اسـالمي توسـط دسـتگاههاي       -75

  .اجرايي ذيربط 
  . با مراكز آموزش عالي و مؤسسات تحقيقاتي و پژوهشي استان توسعه و تحكيم ارتباط بخش صنعت -76
  . رساني صنعتي براي توليدكنندگان و بازرگانان گسترش مراكز مشاوره و اطالع -77
شـبكه راههـاي داخلـي و    (هاي ارتباطي و مواصالتي استان  الخصوص شبكه هاي استان علي توسعه و تقويت زيرساخت -78

  . . . ). ها و امكانات حمل و نقل هوايي  هاي مخابراتي ـ فرودگاه وار ـ شبكهمحورهاي ارتباطي با استانهاي همج
 .هاي موجود صنايع غذايي و آشاميدني استان ايجاد صنايع جديد و نوسازي كارگاه -79
كاهش تعداد دامداران متكي بـر علوفـه مرتعـي و تغييـر شـيوه      . تغيير الگوي پرورش دام از دامهاي كوچك به بزرگ  -80

اولويت ارائه خدمات و واگذاري در مجتمع هاي دامپروري به صاحبان پروانه چرا و عشاير داراي سـابقه  ،  معيشت آنها
اولويت واگذاري اراضي ملي و پادگانهاي غير فعال به دامـداران صـاحب   ، احياء و توسعه پوشش گياهي مراتع ، عرفي 

 .تغيير شيوه معيشت و ابطال پروانه ي چرا پروانه چرا  وعشاير داراي سابقه عرفي و فرزندان آنها به شرط 
ارتقاء دانش مهارتي و آگاهي هاي عمومي عشاير ، ايجاد و تقويت زمينه هاي اجتماعي اجراي طرحهاي اسكان عشاير  -81

انجام مطالعات راهبردي در زمينه هاي شناسايي نقاط مستعد جهت اجراي عمليـات اسـكان و مطالعـات راهبـردي     ، 
 .ره برداري مناسب و رعايت الگوي كشت بهينه در كليه كانونهاي اسكان جهت اجراي نظام به

 .درماني در استان -واقعي نمودن تعرفه هاي خدمات تشخيصي -82
 .كامل نمودن پوشش بيمه همگاني و كارامد نمودن نظام بيمه هاي پايه و توسعه بيمه هاي تكميلي در استان  -83
تربيت و استخدام نيروي انساني موردنياز و تـدوين مقـررات و   ، ات تفويض كليه اختيارات مربوط به سطح بندي خدم -84

 .ضوابط ومجوزهاي مربوط به هبأت امناي دانشگاه جندي شاپور اهواز 
، و تسـهيالت شـهري    تأسيسـات ، بهبـود محـيط شـهري    ، بهبود عبور و مـرور شـهري   ، بهسازي بافتهاي مسكوني   -85

  .  اشيه نشين شهري حفاظتي شهري و توانمندسازي مناطق ح تأسيسات

  دار و محرك توسعه استان  ل ـ اقدامات اولويت
هيـأت محتـرم    18/12/1382هــ مـورخ   28854ت/64106با تأكيد بر پيگيري و نظارت برانجام مصوبه شماره 

  : هاي ذيربط  وزيران در بخش
  وزارت نفت  -1
  .دسليمان و آغاجاريالخصوص مسج پااليش و تصفيه كامل گازشهري در شهرهاي استان علي -1-1
  .هاي نفت جلوگيري از سوزاندن مواد زائد نفتي استخراج شده از چاه -1-2
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  . آوري گازهاي همراه نفت جمعتسريع در  -1-3
 . در سطح استان CNGت احداث جايگاههاي عرضه سوختسريع در  -1-4
در شـهرهاي آبـادان و اهـواز در حـد     تجهيز و ارتقاء سطح مؤسسات آموزش عـالي وابسـته بـه وزارت نفـت     ، توسعه -1-5

  .المللي استانداردهاي بين
هـاي كـاهش و    هاي استان به سيسـتم  توسعه و تجهيز منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي بندرامام و تجهيز پتروشيمي -1-6

 . . هوا و پسماند، كنترل آلودگي آب
با (هاي سنگين در صنايع استان  بجاي سوختهاي پاك  تسريع درجايگزين كردن سوخت) با همكاري وزارت صنايع( -1-7

  ).اولويت صنايع سيمان ـ آسفالت و آجرسازي
  .هاي صنعتي استان گازرساني به كلية شهرك -1-8
  .  توسعه و احداث صنايع پااليشگاهي در آبادان اهواز و اميديه  -1-9
مربوط به  تأسيساتسبز در اطراف  اجراي طرحهاي گسترش فضاي سبز در شهرهاي مناطق نفتخيز و احداث فضاي -1-9

 .شركت نفت 
  وزارت راه و ترابري  -2
 . مسافر و ماشين آالت سنگين استان ، هاي بار  تسريع در توسعه و تجهيز پايانه -2-1
م ـ  هاي اهواز ـ بهبهان ـ شيراز؛ اهواز ـ ايذه ـ شهركرد؛ بهبهان ـ شهرضا و بنـدراما     مطالعه و احداث و تكميل آزاد راه -2-2

-ماهشـهر -آبـادان -خرمشـهر (شلمچه و اتوبان ساحلي اسـتان  -خرمشهر، ) العماره(مرز عراق  –سوسنگرد  -اهواز، پل زال 
 ) .ديلم-هنديجان

اهـواز ـ بنـدرامام؛ اهـواز ـ خرمشـهر؛ اهـواز ـ         ( آهـن اسـتان    مطالعه دو خطه و برقي كردن محورهاي سـه گانـه راه   -2-3
 ). انديمشك

 . درود از شناورهاي غرق شده و اليروبي آنپاكسازي ارون -2-4
 . المللي اهواز و آبادان هاي بين توسعه و تجهيز فرودگاه -2-5
 . بازسازي و احياء بندرگاه خرمشهر -2-6
 . آهن كشور عراق آهن استان به راه مطالعه اتصال شبكه راه -2-7
  .اصفهان  -هركردش-ايذه-مطالعه و احداث خط آهن بندر امام ـ شيراز و اهواز -2-8
  .قانون برنامه سوم توسعه   52اتصال راه آهن به ورودي شهركهاي صنعتي موجود مسير راه آهن بر اساس ماده  -2-9
  . تقويت وافزايش ظرفيت شبكه راههاي ارتباطي بنادر با مركز استان و ساير استانها ، توسعه  -2-11
  .هاي بين المللي استان توسعه و تجهيز بنادر و فرودگاه -2-12
  .احداث كريدور بسته شمال به جنوب استان  -2-13
 .توسعه و تجهيز پايانه هاي بار استان متناسب با ظرفيتهاي بار پايانه ها  -2-14
  وزارت جهادكشاورزي  -3
هاي آبياري و زهكشـي پـايين دسـت سـدهاي در حـال       شبكه) 4و  3درجه (هاي فرعي  تكميل هرچه سريعتر كانال -3-1

  . تبرداري يا در حال ساخ بهره
  .تسريع در تجهيز و نوسازي وتسطيح اساسي اراضي استان  -3-2
 .انجير و گل و گياهان زينتي ، انار ، زيتون ، تسريع در احياء و توسعه  باغات استان بويژه نخيالت -3-3
 . برداري بهينه و اقتصادي از منابع آب تدوين الگوي كشت بهينه استان در راستاي بهره -3-4
 . هاي مناسب آبياري در مناطق مختلف استان شتعيين رو -3-5
  . زدايي استان با تكيه بر كانونهاي بحراني فرسايش و كنترل شن هاي روان  تهيه طرح جامع بيايان -3-6
  .افزايش سهميه ماشين آالت و ادوات كشاورزي استان  -3-7
 .اتمام مميزي و تفكيك انفال و اخذ اسناد اراضي ملي -3-8
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  .هاي اجرايي ذيربط استان در حد بهينه تقليل نيروي انساني دستگاه كنترل و -3-9
 . حذف طرحهاي بزرگ شيالتي از منابع اعتباري دولتي  -3-10
 . انجام مطالعات جامع ذخاير ماهيان سطح زي در محدوده آبهاي ساحلي استان -3-11
 . بيولوژيكي و مالحظات ژنتيكي منابع سازي ذخائر آبزيان استان با توجه به توان تدوين برنامه جامع -3-12
پادگانها و ، اختصاص زمين مناسب خارج از محدوده شهرهاي استان براي جابجائي اماكن) سازمان جنگلها و مراتع( -3-13

 . هاي مهمات نيروهاي نظامي زاغه
 . حد سطح و به زراعيريزي براي افزايش اراضي آبي و ميانگين توليد در وا انجام مطالعات جامع و برنامه -3-14
 . هاي موردنظر در مناطق مختلف استان انجام مطالعات و تعيين نيازهاي آبي كشت -3-15
هـاي      فعاليـت   هاي صنعتي و تهيـه زمـين بـراي     حل مشكل اسناد ملي واگذار شده به شهرك كمك و همكاري در-3-16

 .  صنعتي
  .ي در مناطق مرزي استان احداث و تجهيز پست هاي قرنطينه نباتي و دام -3-17
  .تهيه طرح جامع فضاي سبز استان  -3-18
  .احداث كارخانه توليد تراكتور و كمباين و ادوات كشاورزي در شهرستان اهواز  -3-19
  وزارت صنايع و معادن  -4
  . در صنايع استان)  ISO 14000( محيطي  استقرار نظام مديريت زيست -4-1
 .شادگان و هنديجان ، اهواز ، و شهرك صنعتي آبزيان در شهرهاي آبادان  ايجاد شهرك صنعتي خرما -4-2
آمار و اطالعات تأثيرگذار بـر بخـش    به روز و كارآمد در زمينه، سريع، جامع، دقيق، رساني گسترده ايجاد شبكه اطالع -4-3

 . صنعت و معدن استان با استفاده از تكنولوژي اطالعات
 . يابي اجراي طرحهاي مختلف صنعتي و معدني در نقاط مختلف استان جي و مكانسن انجام مطالعات امكان -4-4
بـا  (هاي سنگين در صنايع اسـتان   هاي پاك بجاي سوخت تسريع در جايگزين كردن سوخت) با همكاري وزارت نفت(-4-5

  ). آسفالت و آجرسازي، اولويت صنايع سيمان
  . ها و تجهيزات پايش مداوم ي كاهش و كنترل آاليندهالزام صنايع استان به مجهز شدن به سيستم ها -4-6
هـا در   پتروشـيمي و كشـت و صـنعت   ، اعطاي اختيار كامل به مديران واحدهاي بزرگ صنعتي استان از جمله فـوالد  -4-7

  . زمينة خريد مواد اوليه و ساير كاالهاي مصرفي مورد نياز از صنايع مستقر در استان
يجاد بستر مناسب بوسيله صنايع بزرگ و ملي مستقر در استان جهت تأمين مواد اوليه صنايع ريزي به منظور ا برنامه -4-8

 .  پايين دست
  . هاي صنعتي جديد هاي صنعتي موجود و احداث شهرك ها در شهرك توسعه و تكميل زيرساخت-4-9
  وزارت نيرو  -5
  . شده يا در حال مطالعهتسريع در تكميل سدها و نيروگاههاي آبي در حال ساخت يا طراحي  -5-1
بـرداري يـا در حـال     هاي آبياري و زهكشي پايين دست سدهاي در حال بهـره  تمام شبكه تكميل كليه طرحهاي نيمه -5-2

 .  احداث
زيست و  اصول محيط، توسعه پايدار، ها از ديدگاه آمايش سرزمين بازنگري اساسي در طرحهاي انتقال آب بين حوضه -5-3

 . حقوق ذينفعان
لحاظ كردن منافع ملي در طرحهاي مبادله آب با كشورهاي همجوار و محدود كـردن آن بـه ارسـال آب در ظـروف      -5-4

 . بندي شده بسته
 . هاي استان بخصوص تاالب هورالعظيم و شادگان تأمين حقابه و بهينه سازي رژيم آبي تاالب -5-5
 . هاي استان اليروبي و تثبيت سواحل و رودخانه -5-6
  .هاي مشخص هاي روان در محدوده شن زدائي و تثبيت تأمين آب براي طرحهاي مردمي بيابان -5-7
  .تسريع در احداث شبكه هاي جمع آوري و تصفيه فاضالبهاي شهري و روستايي -5-8
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 .تسريع در تأمين برق مورد نياز شهركهاي صنعتي و واحدهاي بزرگ صنعتي  -5-8
  زيست محيط سازمان حفاظت -6
  . . .). ، پوشش گياهي، هوا، خاك، آب(محيطي منابع طبيعي استان  يه طرحهاي جامع مديريت زيستته -6-1
 . روستايي و عشايري، محيطي در جوامع شهري زيست) NGO(هاي غيردولتي  گيري تشكل مشاركت در شكل -6-2
زيست استان و تقويت نيروي باني در محدوده هاي تحت مديريت اداره كل حفاظت محيط  احداث پاسگاههاي محيط -6-3

 . انساني و امكانات آنها 
  .هاي استان اندازي گارد ويژه حفاظت از رودخانه راه -6-4
  .  ساماندهي مديريت تاالبهاي استان -6-5
 نشناسايي و بهسازي نقاط بحراني در اكوسيستم هاي طبيعي استا-6-6

////////////////////////////////////////////// 
  .متوقف نمودن كليه طرحها و پروژه هاي بزرگ ملي كه فاقد مطالعات زيست محيطي هستند  -6-7

////////////////////////////////////////////// 
  وزارت كشور  -7
هاي نوار مـرزي غـرب اسـتان بـه امكانـات پيشـرفته و تكنولـوژي         تجهيز نيروي انتظامي استان مخصوصاً در پاسگاه -7-1

  . روزدنيا
 . ارتقاي سطح كمي و كيفي پرسنل نيروي انتظامي استان و منظور نمودن امكانات و تسهيالت ويژه براي آنها -7-2
كنترل شديد ترددها خصوصاً در مناطق مرزي استان و جلوگيري از رفت و آمدهاي غيرقـانوني بـه   ) نيروي انتظامي( -7-3

 . كشور عراق به منظور جلوگيري از قاچاق اسلحه
 . آوري سالح و مهمات غيرقانوني خصوصاً در مناطق غربي استان انجام مانوورهاي گسترده جمع) يروي انتظامين( -7-4
 . تسريع در ايجاد قطار شهري اهواز -7-5
هاي   درمحدوده  هاي مهمات  زاغه  احتمالي  هاي انفجار ناشي از  رفع مخاطرات بيني و  پيش  )با همكاري وزارت دفاع( -7-6

 . مسكوني
  )     وزارت كار و امور اجتماعي(اي  سازمان آموزش فني و حرفه -8
  . اي استان نيروي انساني و امكانات فيزيكي اداره كل آموزش فني و حرفه، سازي ساختار بهينه -8-1
منظـور   هاي توليدي استان براي پـذيرش كـارورز بـه    مجامع صنفي و شركت، ها اتحاديه، مبادله تفاهم نامه با صنايع -8-2

 . هاي واقعي كار به ميزاني كه در استانداردها تعيين شده است حضور كارآموزان در محيط
و تـدوين  ) هتلداري و آمـوزش توريسـم  : بعنوان مثال (هاي جديد  ماهه در استان و ايجاد رشته 18هاي  توسعه دوره -8-3

 . ها استانداردهاي الزم در اين زمينه
  ريزي  سازمان مديريت و برنامه -9
  . انجام مطالعات جامع آمايش استان با نگاه ويژه به مناطق مرزي غرب استان -9-1
هاي جنگزده غـرب اسـتان در چـارچوب طـرح پايـه آمـايش        تهيه و تدوين برنامه جامع بازسازي و توسعه شهرستان -9-2

 . استان و مناطق مذكور
هـاي دولتـي بـا نظـام      آب و هـوا و اسـتانهايي كـه شـركت    تغيير در قوانين استخدام كشوري به نفـع اسـتانهاي بـد    -9-3

 . در آنها حضوري گسترده و فراگير دارند، هاي ويژه و ارائه حقوق و مزاياي بسيار باال پرداخت
 ها  هاي اجرايي براساس برآورد قيمت تمام شده فعاليت اي دستگاه پيگيري و نظارت بر تأمين اعتبارات هزينه -9-4
  .هاي اجرايي استان  برنامه مصوب تحول اداري در سطح دستگاه 7اجراي پيگيري دقيق  -9-5
  .اعتبارات  طرحها و پروژه هاي بزرگ ملي كه فاقد مطالعات زيست محيطي هستند ) يا عدم تخصيص( حذف -9-6

  وزارت دادگستري  -10
ح نيـروي انسـاني و منظـور نمـودن     ارتقاي سط، تجهيز اداره كل دادگستري استان به امكانات پيشرفته تكنولوژي اطالعات
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  . امكانات و تسهيالت ويژه براي نيروي انساني آن اداره كل
  آوري تحقيقات و فن، وزارت علوم -11

ارتباطات  دانشگاه شهيدچمران اهواز وتوسعه ) Brain Ware(افزار ومغزافزار  نرم، افزار تكميل وتجهيز سخت، توسعه -11-1
بعنوان مركزيت آمـوزش عـالي و تحقيقـات علـوم غيرپزشـكي در منطقـه       ، هاي معتبر جهان هخارجي اين دانشگاه با داشگا 

  .جنوب غرب كشور
  . تأسيس دانشگاه صنعتي در استان  -11-2
  وزارت امور اقتصادي و دارائي  -12
  . اندازي بازار بورس در استان راه -12-1
بـويژه  (گذاري در بخش راه و ترابري استان  راي سرمايهارائه تسهيالت بانكي مناسب به متقاضيان بخش خصوصي ب -12-2

 ). نوسازي وسائط حمل و نقل عمومي استان در زمينه
 . تجهيز و ارتقاء سطح گمركات استان، توسعه -12-3
  آوري اطالعات   وزارت ارتباطات و فن -13
  . افزايش ضريب نفوذ تلفن ثابت و همراه در استان -13-1
  .  ري تلفن ثابت و همراه در استانكاهش زمان واگذا -13-2
  وزارت بازرگاني  -14
  ). خرمشهر+ آبادان (توسعه و تجهيز منطقه آزاد اروند  -14-1
 . هاي مرزي در شلمچه و چزابه اندازي بازارچه تسريع در راه -14-2
اشـي از وجـود معارضـين    المللي در شهر اهواز با مكانيابي جديد به دليل مشـكالت موجـود ن   احداث نمايشگاه بين -14-3

 . نظامي و غيرنظامي در نمايشگاه موجود 
 . بازاريابي براي محصوالت صنعتي و كشاورزي توليدي استان در منطقه -14-4
  وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح  -15
تدريجي نيروهاي  و انتقال) بجاي ارتش(سپردن تدريجي مسئوليت تأمين امنيت مرزهاي استان به نيروي انتظامي  -15-1

  . ها نظامي از مرزها به پادگان
هاي مـوردنظر و   ها و محدوده ها و استانداردهاي الزم در زمينه نياز نيروهاي نظامي به زمين مشخص كردن شاخص -15-2

هـاي اشـغال    هـا و محـدوده   هاي وضع شده و آزادسازي ساير زمين هايي به اين نيروها با توجه به شاخص اختصاص محدوده
 . شده توسط نيروهاي نظامي در خالل دوران دفاع مقدس

از محـدوده و  ) هـاي مهمـات   بويژه زاغـه (نظامي  تأسيساتها و اماكن و  زمانبندي براي خروج پادگان تعيين جدول -15-3
 . جوار شهرها و مناطق مسكوني

 . هاي مهمات الي زاغهبيني و رفع مخاطرات ناشي از انفجارهاي احتم پيش) با همكاري وزارت كشور( -15-4
 . پاكسازي كامل ميادين مين -15-5
  وزارت مسكن و شهرسازي  -16
  .هاي صنعتي هاي واگذار شده براي فعاليت همكاري در حل مشكل تغييركاربري زمين -16-1
  .بهسازي بافتهاي مسكوني در مناطق حاشيه نشين شهري  -16-2
توسعه و تجهيـز بـازار چـه    ، ساماندهي ، شيه نشين شهري با احداث توانمندسازي اسكان غيررسمي در مناطق حا -16-3

  كارگاههاي مهارت آموزي بانوان و جوانان جوياي كار و مراكز آموزشي و بهداشتي ، مراكز فرهنگي و هنري ، هاي روز 
  سازمان ثبت اسناد و امالك  -17
در منـاطق ويـژه اقتصـادي يـا     ( هـاي صـنعتي    تهاي واگذار شده براي فعالي حل مشكل صدور سند مالكيت زمين -17-1

  ).شوند هايي كه توسط اداره كل منابع طبيعي استان واگذار مي زمين
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 .تفكيك و افراز اراضي صاحبان نسق كشاورزي با هماهنگي شوراي برنامه ريزي و توسعه استان  -17-2
  درمان و آموزش پزشكي ، وزارت بهداشت -18

بهداشتي ـ درماني   و خدمات  پزشكي   علوم دانشگاه ) Brain Ware(مغزافزار  افزار و نرم، فزارا تجهيز سخت تكميل و، توسعه
پژوهش ، هاي معتبر جهان به عنوان مركزيت آموزش و توسعه ارتباطات خارجي اين دانشگاه با دانشگاه) شاپور جندي(اهواز 

  .و ارائه خدمات برتر بهداشتي ـ درماني در منطقه جنوب غرب كشور
  وزارت آموزش و پرورش  -19
هـاي عمـومي بـاال در آمـوزش و پـرورش       جذب نبروي انساني با سطح تحصيالت و توانايي  انجام اقدامات الزم براي -19-1

  . استان
 . هاي عمومي و دانش مديريت مديران آموزش و پرورش استان ارتقاء سطح آگاهي -19-2
  ريزي و توسعه استان  شوراي برنامه -20
  .ور نمودن اولويت خاص به بخش آموزش و پرورش استان در توزيع و تخصيص اعتبارات جاري و عمراني استانمنظ
  صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران -21

ارتقاء و بهسازي كميت و كيفيت سيستم ها و تجهيزات دريافت و ارسال سـيگنالهاي صـوتي و تصـويري صـدا و     ، توسعه  
  . سيماي مركز خوزستان 

 وزارت امور خارجه -22
  .تأسيس دفتر نمايندگي در استان جهت تسهيل در تردد بازرگانان و صنعتگران ايراني و خارجي 

  درمان و آموزش پزشكي، وزارت بهداشت -23 
تغيير رتبه دانشگاه جندي شاپور اهواز در نظام سطح بندي خدمات و متناسب نمـودن آن بـا نيازهـاي منطقـه اي      -23-1

  ) .استانهاي همجواركشورها و (
توسعه و تكميل بخشهاي فوق تخصصي تشخيصي و درماني دانشگاه جنـدي شـاپور اهـواز در رشـته هـاي      ، ايجاد  -23-2

متناسب با نقش درنظر گرفته شده بـراي ايـن   (تجهيزاتي و ساختماني ، مالي ، مختلف پزشكي از نظر تأمين منابع انساني 
  ).دانشگاه در منطقه

  رانگردي و جهانگردي سازمان اي -24
  .    ايجاد و توسعه قطب هاي گردشگري و جهانگردي در سطح استان 

  سازمان امور عشاير -25
  .پيگيري و انجام اقدامات قانوني جهت واگذاري منتطق مستعد جهت ساماندهي و اسكان عشاير  -25-1
  . بهسازي و احداث زيرساختهاي الزم در محدوده هاي كانونهاي اسكان -25-2
  .تدوين نظام بهره برداري مناسب براي اجرا در كانونهاي توسعه  -25-3
  .واگذاري زمين زراعي با قابليت كشت آبي به هر خانوار عشايري متناسب با استعداد هر كانون  -25-4
  .تهيه و اجراي طرح جامع آموزش و ترويج در مناطق عشايري  -25-5
  .چ و مديريت اجرا تهيه و اجراي طرح جامع تنظيم كو -25-6
  .تهيه طرحهاي اشتغالزاي متناسب با طرحهاي اسكان  -25-7
  بنياد مسكن انقالب اسالمي -26

تهيه و اجراي طرحهاي جابجايي جمعيت روستايي و عشايري موجود در حوزه  درياچه سدهاي دردست ساخت با تأكيد بر 
 تأمين معيشت و محل سكونت مناسب براي آنها

 سنـد ملي توسعه استان خوزستان-2-6جعبه
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  قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه شمول - 1-3- 2- 6-3

  : شرح زير به تصويب رسيده است  فصل به 9تبصره در  192ماده و  235برنامه پنجم توسعه شامل 

  فصل اول ـ فرهنگ اسالمي ـ ايراني
  آوري فن  فصل دوم ـ علم و
  اعيفصل سوم ـ اجتم

 فصل چهارم ـ نظام اداري و مديريت

  فصل پنجم ـ اقتصادي
  اي فصل ششم ـ توسعه منطقه

  فصل هفتم ـ دفاعي، سياسي و امنيتي
  قضايي ،فصل هشتم ـ حقوقي

  فصل نهم ـ بودجه و نظارت

  بررسي قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه -1-4- 2- 6-3

بـا  هـا  بيشـتر از سـاير فصـل   هاي پنجم و ششم  فصل در اين برنامهدهد كه  بررسي برنامه پنجم نشان مي
ها  در ساير فصل. اي ارتباط دارد منطقهموضوع آمايش و توسعه ها و به طور ضمني با مسايل توسعه استان

از ايـن مـوارد   هايي  سرزميني حاكم است و تنها گوشه -راهبردي بخشي  هاي جنبهبه طور كلي و عمومي 
  . دارنداي  اي اشاره به مسايل منطقه

تـرين   شود و سپس به مهمهاي كمي رشد متغيرهاي كالن اقتصادي در اين برنامه ارائه ميدر ادامه هدف
هسـتند و يـا از ديـدگاه آمـايش      اي منطقـه / اي يا موضـوعي نكاتي كه در اين قانون داراي اهميت منطقه

  . شودسرزمين اهميت دارند اشاره مي

اي و آمـايش ارائـه نشـده اسـت، امـا       ريزي منطقه تمركزي براي برنامههرچند در اين برنامه، راهبردهاي م
تواند به عنـوان   هاي مهمي در ارتباط با اين مسايل به صورت پراكنده در آن وجود دارد كه مي گيري جهت

پايـان  اين برنامـه تـا   هرچند به عالوه . يك سند باال دست در تهيه برنامه آمايش مورد استفاده قرار گيرد
مندرج در آن، بر اساس رونـد  اي  هاي توسعه منطقه گيري رود جهت ، اما انتظار مياعتبار دارد 1394سال 
  .ديرپاتر باشندكشور، اي و آمايشي  ريزي منطقه هاي اخير در برنامه دهه

تصرف  بدون دخل واي ارتباط دارند  منطقه موضوع آمايش و توسعه از فصولي كه با اد خاص اين قانون مو
عينـاً در   ،انـد  شـده سـايه طوسـي مشـخص    تاكيد بر نكات بيشتر مرتبط كه به وسيله رنگ آن با در متن 
تر مراجعه  بديهي است براي جزئيات بيشتر و كامل .استمنعكس شدهبيشتر براي مراجعه  چهارمضميمه 
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  .پذير است به متن كامل قانون امكان

  در برنامه پنجم توسعه اهداف كمي رشد اقتصادي

در انتهاي قانون مشـخص شـده كـه در اينجـا نيـز بـه آن اشـاره         224ي رشد اقتصادي در ماده اهداف كم
  :شود مي

  .ساليانه توليد ناخالص داخلي%) 8(ـ رشد نرخ متوسط هشت درصد 

انداز به توليد ناخالص داخلي به ميزان متوسـط   حفظ نسبت پس، گذاري انداز و سرمايه ـ كاهش شكاف پس
  .چهل درصد

  .هاي جاري دولت به درآمدهاي نفت و گاز تا پايان برنامه ستگي هزينهـ قطع واب

  .ـ كاهش نرخ بيكاري به هفت درصد در پايان برنامه

  .درصد 35ضريب جيني در پايان برنامه به رساندن ـ 

   فصل اول ـ فرهنگ اسالمي ـ ايراني
اث اده قانون به سازمان ميرفصل اول از نظر وظايف و راهبردها جنبه سرزميني دارد و تنها در چند م

و همچنين حمايت از بخش خصوصي براي ها  فرهنگي و سازمان ورزش اجازه امكان گسترش زيرساخت
  )قانون 14و  11مواد (  ،اين امر را مجاز كرده است
  وريآ فصل دوم ـ علم و فن

ر نظـام آمـوزش و   به ترتيب موضوع تحول بنيـادين د  21و  20و ماده ) 13بند ( 19در اين فصل در ماده 
هـاي فرهنگـي و اجتمـاعي، تقويـت و     مقابلـه بـا ناهنجـاري   ، هـاي ورزشـي   افزايش سرانهپرورش كشور و 
مكلـف كـردن دولـت بـه     ، اهاي صدا و سـيم  از طريق برنامههاي آموزشي، علمي و تربيتي  گسترش برنامه

م كـارآموزي و كـارورزي   و استمرار نظـا  تربيت نيروي انساني متخصص و اصالح هرم تحصيلي نيروي كار
تواننـد مـورد    هايي هستند كه در تهيه برنامه آمـايش اسـتان مـي    داراي جنبهاند و  كيد قرار گرفتهأمورد ت

  .استفاده قرار گيرند
  فصل سوم ـ اجتماعي

ي رتقـا ااي محـدود بـه موضـوع     منطقـه توسعه مرتبط با موضوعات آمايش و تا حدودي در اين فصل مواد 
و در بخش بهداشت موضوع ) قانون 24ماده (  سند ملي كار شايستهتنظيم ، انسانيسطح شاخص توسعه 

تهيـه برنامـه   قابـل اسـتفاده در   هـاي   است كه داراي بعضي از جنبه) قانون 34ماده ( سالمت مواد غذايي
  .باشد آمايش استان مي
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  فصل چهارم ـ نظام اداري و مديريت
 46مـاده  ( محلـي در سطوح ملي تـا  ) NSDI(هاي مكاني  ادهزيرساخت ملي دكيد بر ايجاد أدر اين فصل ت

. دهدمهمترين بخش راهبردها را تشكيل مي) قانون 68ماده ( هاي توسعهمند كردن شاخصنظامو ) قانون
هـا   گيري درجه پيشرفت و توسعه استاناي و آمايش براي اندازه ريزي منطقه اهميت اين موضوع در برنامه

   . ها است شهرستانو 

در سطوح ملي تـا  ) NSDI(هاي مكاني  معاونت نسبت به ايجاد زيرساخت ملي داده ـ46 هـ مادهطبق بند 
 .محلي و تدوين معيارها و ضوابط توليد و انتشار آنها حداكثر تا پايان سال سوم برنامه اقدام نمايد

نياز براي محاسـبه   وردمنظور تهيه آمار و اطالعات مبه است شده  ـ مركز آمار ايران مكلف  68 مادهطبق 
و  آمـايش   انداز بيست ساله كشـور  ارزيابي سند چشممورد شامل  12در هاي تخصصي  هاي حوزهشاخص

  .سرزمين اقدام نمايد

  فصل پنجم ـ اقتصادي

، اشـتغال ، وري بهـره ، بهبود فضاي كسب و كـار  :باشد هاي زير مي شامل بخشاقتصادي ) امور(فصل پنجم 
كـاهش  ، هـاي بازرگـاني   بيمـه ، مناطق آزاد، گذاري خارجي سرمايه، تجارت، ار سرمايهباز، پول و بانك، ارز

، كشـاورزي ، منـابع آب ، هاي پـاك  انرژي، نفت و گاز، توسعه تعاون، اصالح نظام مالياتي، وابستگي به نفت
 ، 141، 138، 134، 133، 132، 123، 112، 80، 79، 76، 70، 69مــاده ، حمــل و نقــل، صــنعت، معــدن

، حداقل بر نكات مهمـي  163، 160، 159، 156، 154،  150، 149، 148، 146، 145، 144، 143 ،142
  .شود ترين  نكات مرتبط با اين گزارش در ادامه مطرح مي كيد كرده است كه بعضي از مهمأت

دارنـد كـه   اي ارتباط  منطقهتوسعه مواردي با  ،اشتغالو  وري بهره، كاركسب و  هاي بهبود فضاي در بخش
وري،  اهم اين موضوعات شامل بهبود محيط كسب و كـار، ارتقـاي بهـره   . ستاشدهاشاره ها  ادامه به آن در

هـاي توليـدي، ايجـاد پيونـد      هـا و زنجيـره   ها، خوشه حمايت مالي و تشويق توسعه شبكهتوسعه اشتغال و 
دات الزم بـراي  و انجـام تمهيـ  ) هاي هدفمنـد اعطاء كمك(هاي كوچك، متوسط، بزرگ مناسب بين بنگاه

هـاي كوچـك و متوسـط و     تقويت توان فني ـ مهندسي ـ تخصصي، تحقيق و توسعه و بازاريابي در بنگـاه   
و حمايـت از توسـعه منـاطق آزاد و اصـالح نظـام ماليـاتي         رساني و تجارت الكترونيك توسعه مراكز اطالع

  .است

كيد شده به طور عمده داراي جنبـه  أ، هرچند موضوعات تهاي پاك برق و انرژي گاز و آب وهاي  در بخش
هاي بسيار مناسبي از ديدگاه استفاده از بخش خصوصي و فراهم كـردن  گيريسرزميني هستند، اما جهت
هاي نفت و گاز و آب و برق و خريد انرژي بـرق  پروژه رگذاري بخش خصوصي دزمينه مشاركت و سرمايه
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هـاي آب  در احداث سدهاي كوچك و شبكه گذاري بخش خصوصياز بخش خصوصي و حمايت از سرمايه
رساني و حمايت از توليد انرژي پاك و از جمله انرژي خورشيدي توليد شده توسط بخش خصوصي بـراي  

  . ها استاتصال به شبكه سراسري از جمله آن

مين امنيـت  أ، تـ توليد محصوالت اساسي كشاورزي و داميبراي نيل به خودكفايي در  در بخش كشاورزي
مالحظات توسعه پايدار سـاالنه بـه ميـزان هفـت      ارزش افزوده بخش كشاورزي بر مبنايو افزايش غذايي 
 سال آخر برنامـه تا بخش به حداقل چهل درصد  راندمان آبياريفزايش او ) 1388نسبت به سال  ( درصد

 واحـد حجـم    يوري مصرف آب در بخش كشاورزي و افزايش توليد محصول به ازا شاخص بهرهو افزايش 
  . كيد قرار گرفته استأمصرفي مورد ت

هاي توليـدي بـه خصـوص    ، توسعه صنايع داراي قابليت صادراتي، توسعه زنجيرهدر بخش صنعت و معدن
هـاي   شـهرك  اي از هـاي توسـعه   تقويـت سـازمان  ، پتروشيمي، فلزات اساسي، محصوالت معدني غيرفلزي

تـانول، آمونيـاك، اسـتايرن و بوتـادين بـا      هـاي ارزش م  منظور توسـعه زنجيـره   كه به  تخصصي غيردولتي
هـا و   شـهرك   هاي الزم به ها و نواحي صنعتي و كمك حمايت از استقرار صنايع در شهركدولت و  تصويب

واحـدهاي   راه، آب، برق، گـاز و تلفـن تـا ورودي    تأميننواحي صنعتي دولتي و غيردولتي به ويژه در امور 
  .اند مورد توجه بودهها  مستقر در اين شهرك

هاي جديد توسعه و ساخت زيربناهاي حمل و نقل  شروع كليه طرحمقرر شده است در بخش حمل و نقل 
هـاي   واگـذاري بخـش  همچنـين  . صـورت گيـرد  طـرح جـامع حمـل و نقـل كشـور      نتـايج   فقط براساس
هـاي خصوصـي و    هاي جديد توسط بخـش هاي خصوصي و تعاوني و ايجاد ظرفيت بخشبه  غيرحاكميتي

  .كيد قرار گرفته استأور تم تعاوني

  بهبود فضاي كسب و كار
اسـت، ضـوابط و    شـده  مكلف وزارت بازرگانيبه منظور بهبود فضاي كسب و كار در كشور  69 مادهطبق 

  .را تهيه نمايد هاي ماليهاي تشويقي الزم از جمله اهداء جوايز يا اعطاء تسهيالت يا كمكسياست

هاي در مورد آن دسته از فعاليت ايجاد شده است كه به موجب آن تسهيل قانوني مهمي  70 مادهو طبق 
، وظيفـه  دستگاه اصـلي موضـوع فعاليـت   باشند،  هاي متعدد مياقتصادي كه نيازمند أخذ مجوز از دستگاه

  .مديريت يكپارچه، هماهنگي و اداره امور أخذ و تكميل و صدور مجوز را برعهده خواهد داشت

اسـت در جهـت حمايـت از توليـدات داخلـي، كاالهـا و خـدمات         ه است شد دولت موظف 78 مادهطبق 
  .ي خريد نمايدبا اولويت از توليدكنندگان داخلموردنياز خود را 
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  وري بهره
گـذاري، راهبـري، پـايش و     ريـزي، سياسـت   برنامـه براي وري ايران  سازمان ملي بهرهايجاد  ،79 مادهطبق 

  .دنماي عرفي ميرا م وري كليه عوامل توليد ارزيابي بهره

  اشتغال
در راستاي ايجاد اشتغال پايدار، توسعه كارآفريني، كـاهش  شده است به دولت اجازه داده   80 مادهطبق 

ايـن اقـدامات موضـوعات بخشـي و     . تي را انجـام دهـد  ماو توسعه مشـاغل نـو اقـدا    اي همنطق عدم تعادل
حمايت مالي و تشـويق توسـعه    شرح است با موضوع آمايش، به اينترين آن  اما مرتبط. سرزميني هستند

هـاي كوچـك، متوسـط، بـزرگ     ، ايجاد پيوند مناسب بـين بنگـاه  هاي توليدي ها و زنجيره ها، خوشه شبكه
و انجام تمهيدات الزم براي تقويت توان فني ـ مهندسي ـ تخصصي، تحقيق و   ) هاي هدفمنداعطاء كمك(

رساني و تجـارت الكترونيـك بـراي     و توسعه مراكز اطالعهاي كوچك و متوسط توسعه و بازاريابي در بنگاه
  .آنها

  پول و بانك
هاي يكساله را حداقل به  الحساب سپرده شوراي پول و اعتبار موظف است نرخ سود علي 92 مادهطبق 

  .بيني سال مورد عمل تعيين نمايد ميزان ميانگين نرخ تورم سال قبل و پيش

  مناطق آزاد
حول سه محور تاسيس دانشگاه در مناطق آزاد، تعيين محدوده اين منـاطق   در اين بخش موضوعات تنها

  .و فقر زدايي با تخصيص يك درصد عوارض ورود و صدور كاال به محرومين و نيازمندان بومي است

  اصالح نظام مالياتي
و  عـوارض آلـودگي واحـدهاي توليـدي    موضوع مهم عوارض وصولي ارزش افزوده و موضوع  123 مادهدر 
  .ه توزيع آن مطرح شده استنحو

  نفت و گاز
از درآمد حاصل از صـادرات نفـت خـام و گـاز     %) 2(دو درصد موضوع بسيار مهم تخصيص ، 132در ماده 

 هـا و منـاطق كمتـر   سوم به شهرستان خيز و گازخيز و دو هاي نفتسوم به استان طبيعي را به ترتيب يك
  .مطرح شده استهاي سنواتي  الب بودجههاي عمراني در ق جهت اجراي برنامه توسعه يافته

هـاي وابسـته و تابعـه وزارت نيـرو     شركت توانير و شركتموضوع بسيار مهم اجازه دادن به ، 133 مادهدر 
هـاي پـاك بـا     هاي نو و انرژي خريد تضميني برق توليدي از منابع انرژيانعقاد قراردادهاي بلندمدت براي 
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هاي مقياس كوچك توليـد بـرق   توسعه نيروگاهو حمايت از وني هاي خصوصي و تعااولويت خريد از بخش
  .مطرح شده است هاي خصوصي و تعاونيتوسط بخش

  هاي پاك انرژي
هاي بادي و خورشـيدي  توليد تجهيزات نيروگاهدر هاي خصوصي و تعاوني حمايت از بخش، 139 مادهدر 

  .مطرح شده است هاي پاكو توسعه كاربرد انرژي

  منابع آب
بـه   هاي آبريـز و اسـتاني   سه سطح ملي، حوضهنظام مديريتي آب كشور براساس در ، 141ماده جب به مو

ها نسبت به سال آخر هاي آب زيرزميني در اين دشت تراز منفي سفرهتا پايان برنامه شود كه نحوي اقدام 
طريـق  ز نـيم ديگـر ا  هـاي سـطحي و   از محل كنترل آب، نيمي برنامه چهارم حداقل بيست و پنج درصد

  .بديا با مشاركت وزارت جهاد كشاورزي بهبود) داري آبخيزداري و آبخوان

كشـورهاي    هـاي مشـترك آبـي بـا    واردات و صادرات آب به كشورهاي منطقـه و اجـراي طـرح   همچنين 
محيطـي بـا تأييـد شـوراي      و زيسـت  هاي فني، اقتصادي، اجتمـاعي  همجوار با رعايت منافع ملي و توجيه

  ه است،شد اقتصاد مجاز

از حـد مجـاز    كه فاضالب با آالينـدگي بـيش   . . . واحدهاي توليدي، صنعتي، دامداري، خدماتي به عالوه 
آوري فاضالب، تصفيه و دفع بهداشتي پسـاب   جمع نمايند، موظفند تأسيسات استانداردهاي ملي توليد مي

  . را اجراء نمايند

هـاي موجـود آب و تحويـل     هـا و پروانـه  تخصيص اصالح با  است شده  وزارت نيرو مكلف، 141ماده طبق 
نحوي اقدام نمايد  بران به هاي آببه تشكل وري آب كشاورزي، نسبت به به منظور افزايش بهره حجمي آب

هـاي بـا بـيالن آب    از حجـم آب مصـارف موجـود بـه ويـژه در دشـت      %) 1(كه ساالنه حداقل يك درصد 
  .زيرزميني منفي كاهش يابد

براي  برداري آب است تا پايان برنامه به تدريج نسبت به صدور سند بهرهشده   و مكلفوزارت نيرهمچنين 
  . آب اقدام نمايد مجوز تخصيص داران و دارندگان تمامي حقابه

هاي مكمـل نظيـر احـداث    آب و طرح تأمينهاي در تهيه و اجراي همزمان طرحدولت مكلف است ضمناً 
هـاي حفاظـت خـاك و    دسـت و طـرح    وسـازي اراضـي پـايين   هاي آبياري و زهكشـي و تجهيـز و ن   شبكه

  .هاي باالدست سدهاي مخزني هماهنگي الزم به عمل آورد آبخيزداري در حوزه
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 هاي اصلي و فرعي آبياري و زهكشي اراضي آبخور سدهاي احداث شبكهمكلف شده است دولت  همچنين 
سـال   هـاي به عملكـرد طـرح    نسبتشده را گسترش دهد به نحوي كه ساالنه حداقل بيست واحد درصد  

  .قبل افزايش يابد

، در هــاي تعــاوني و خصوصــيهــا و نهادهــاي عمــومي غيردولتــي و بخــشبنگــاهفعاليــت ، 142در مــاده 
هـاي آبرسـاني بـا حفـظ كليـه حقـوق        بـرداري سـدها و شـبكه    گذاري و مالكيت، مديريت و بهـره  سرمايه
  .در اين ماده مجاز شمرده شده است بران حقابه

  كشاورزي
خودكفايي در توليد محصوالت اساسي كشـاورزي و دامـي از جملـه گنـدم،     ، براي نيل به 143 مادهطبق 

. . . .  ، مـرغ  چغندرقند و نيشكر، گوشت سفيد، گوشت قرمز، شير و تخم هاي روغني، دانه جو، ذرت، برنج،
%) 7(نه به ميزان هفت درصد و ارتقاء ارزش افزوده بخش كشاورزي بر مبناي مالحظات توسعه پايدار ساال

  :شود زير انجام مي در طول برنامه اقدامات 1388نسبت به سال 

اجـراي  از طريـق   برنامـه،  سـال آخـر  تـا  %) 40( بخش به حداقل چهل درصد راندمان آبياري ارتقاءالف ـ  
هـاي  وشها و رها، زهكش هاي تجهيز و نوسازي، توسعه شبكهعمليات زيربنايي آب و خاك از جمله طرح
  نژادي نوين آبياري و اجراي عمليات به زراعي و به

اساس الگوي كشت هر منطقـه و بـا اسـتفاده از     نياز كشاورزان به صورت حجمي بر ب ـ تحويل آب مورد 
  مشاركت بخش غيردولتي

واحـد حجـم    وري مصرف آب در بخش كشاورزي و افزايش توليد محصول بـه ازاء  ارتقاء شاخص بهرهج ـ  
  مصرفي

  . . .، شيميايي مصرف بهينه سموم، كود، هاي گياهيگسترش مبارزه تلفيقي با آفات و بيماريـ د 

و خصوصـي   هـاي بخـش   به بخش كشاورزيدر   گريهاي غيرحاكميتي و تصديسپاري فعاليت  برونهـ ـ  
    تعاوني

  ،ورزيهاي غيردولتي حمايت از توسعه بخش كشاكمك به تشكيل و افزايش سرمايه صندوق  ي ـ

حمايت هدفمند به منظور حمايت از بخش كشاورزي، ، با مشاركت چند وزارتخانه ذيربط، 144 مادهطبق 
اساسـي كشـاورزي توسـط بخـش       از استقرار و گسترش صنايع تبديلي، تكميلـي و نگهـداري محصـوالت   

  .مورد توجه قرار گرفته است هاي توليديغيردولتي در قطب
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اقتصادي و رقابتي نمودن توليد و افزايش صادرات محصـوالت كشـاورزي،    به منظور، 145 مادهبه موجب 
ران بخشي از يارانـه سـود و كـارمزد تسـهيالت بـانكي،      بحمايت از توليد محصوالت كشاورزي در قالب ج

  شده است،بيني  پيش هاهاي بالعوض، پرداخت يارانه و ساير مشوقكمك

مقـرر شـده   مديريت منابع طبيعي و آبخيـزداري كشـور   به منظور توانمندسازي ساختار ، 147 مادهطبق 
هـا  ها و منافع اجتماعي طرح منابع طبيعي، هزينه) كاركردهاي بازاري و غيربازاري(ارزش اقتصادي است، 
  .عمل قرار گيرد ها مالك ها و پروژهسنجي طرح اي در مطالعات امكان هاي عمراني، توسعه و پروژه

 ها، مراتع و آب و خـاك برداري از جنگل جهت اصالح الگوي بهرهاست شده دولت مكلف ، 148 مادهطبق 
  :اقدامات زير را انجام دهد

  هاي تجديدپذير به جاي سوخت هيزمي و انرژي الف ـ جايگزيني سوخت فسيلي

ب ـ توسعه زراعت چوب و تشديد مبارزه با قاچاق چوب و محصـوالت جنگلـي و مرتعـي و حـذف تعرفـه       
  . . . واردات چوب

  ها و حمايت از توليد دام به روش صنعتيـ ساماندهي جنگلج 

   ربط اساس قوانين و مقررات ذي د ـ ساماندهي ساخت و ساز در مناطق جنگلي بر

  هاي دست كاشتهـ ـ توسعه جنگل

  و ـ اجراي عمليات آبخيزداري تا سطح هشت ميليون هكتار تا پايان برنامه

  هاي بحرانل كانونزدايي و كنتر ز ـ اجراي عمليات بيابان

: متنوعي را انجـام دهـد از جملـه   اقدامات دولت مجاز است  امنيت غذايي تأمينهدف با ، 149 مادهطبق 
  ،نمودن جمعيت دامي كشور دار هاي دامي و هويتسامانه هوشمند مراقبت بيماري ساختنمستقر 

  صنعت، معدن
بيسـت   انداز  سند چشم ظور تحقق اهداف صنايع و معادن موظف است به من وزارت  ، 150 مادهبه موجب 

توسـعه صـنعتي و معـدني بـا همـاهنگي      ) استراتژي(ساله جمهوري اسالمي ايران در قالب تدوين راهبرد 
ارتقـاء  براي اقدامات الزم را براي تامين رشد اين بخش هاي برگزيده صنعت و معدن، معاونت در زيربخش

افـزايش سـهم محصـوالت داراي    ، ايـه صـادرات صـنعتي   سـازي پ  متنـوع ، مندي صنايع كشورسطح رقابت
توسـعه پيونـد مناسـب صـنايع كوچـك، متوسـط و بـزرگ و        ، در صادرات) صنايع نهايي(پردازش بيشتر 

پتروشـيمي، فلـزات   (اي  دستي صـنايع واسـطه   توسعه زنجيره ارزش پايين، هاي صنعتي گيري خوشه شكل
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بـا تأكيـد بـر     هاي غيردولتـي گذاري بخش رمايهترغيب گسترش س، )اساسي، محصوالت معدني غيرفلزي
  .را به عمل آورد هاي صنعتي تخصصي غيردولتيايجاد شهرك

بـه دولـت اجـازه داده     نـوين  گذاري خطرپـذير در صــنايع   حمايت از سرمايهمنظـور ، به 151ماده  طبق
در قالـب  كـه   هـاي خصوصـي و تعـاوني   بخشي از سرجمع كل تسهيالت اعطائي ساالنه به بخـش شود  مي

شـود شـامل سـود و كـارمزد      هاي ساالنه منظور مـي  شده براي صنايع نوين در بودجه اعتبارات وجوه اداره
  .قراردهد مورد بخشودگيتسهيالت اعطائي را 

اي  هاي صـنفي ـ حرفـه   تشكلخشيدن به به منظور تحرك ب ايجاد نظام مهندسي صنعت، 153 مادهطبق 
  .دهد يشنهاد ميپ در بخش صنعت و معدنرا غيردولتي 

  :صـادراتي آن  ارزش  به منظور توسعه صـنايع ميـاني پتروشـيمي و گسـترش زنجيـره     ، 56 مادهبر اساس 
هـاي ارزش متـانول، آمونيـاك، اسـتايرن و      منظور توسـعه زنجيـره   هاي تخصصي غيردولتي كه به شهرك

هاي صـنعتي  ت شهركگردند مشمول مقررات و مزاياي مربوط به قانون تأسيس شرك بوتادين تأسيس مي
  .و اصالحات بعدي آن خواهند بود 1362ايران مصوب 

هـاي  جويي و اكتشاف عمومي كليه ظرفيت  شناسي، شناسايي، پي هاي پايه زمين نقشهدر زمينه معدن نيز 
ها، ادامه عمليات را بـه بخـش غيردولتـي     بندي محدوده تهيه و پس از بلوك معدني كشور) هايپتانسيل(

  .يدواگذار نما

پـذيري   هـا و نـواحي صـنعتي و رقابـت    حمايت از استقرار صـنايع در شـهرك  در راستاي ، 158 مادهطبق 
  هـاي الزم بـه  هـاي سـنواتي كمـك    در قالب بودجهشود  به دولت اجازه داده مي توليدات صنعتي و معدني

از و تلفـن تـا   راه، آب، بـرق، گـ   تـأمين ها و نواحي صنعتي دولتي و غيردولتـي بـه ويـژه در امـور     شهرك
  .به عمل آيد هاواحدهاي مستقر در اين شهرك ورودي

ميزان معافيـت    گذاري صنعتي و معدني در كشور به منظور تسهيل و تشويق سرمايه، 159 ماده سبر اسا
هاي منظورشـده در منـاطق   يافته تا سقف معافيت  مالياتي واحدهاي صنعتي و معدني مناطق كمترتوسعه

  .يابد ي افزايش ميآزاد تجاري ـ صنعت

  حمل و نقل
هـاي  ايجـاد پـارك  همچنين دولـت از  ايجاد خواهد شد و  بانك جامع حمل و نقل كشور، 163 مادهطبق 

هاي حمل و نقل تركيــبي مسـافري و بـاري و گســترش     ها، شهرك ، احداث پايانه)لجستيك(پشتيباني 
  .نمايد ميحمايت  بنادر خشك توسط بخـش خصوصي و تعاوني
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 و سـاختار   ،شـبكه حمـل و نقـل ريلـي      شـود بـه منظـور توسـعه     به دولت اجازه داده مي، 164 ادهمطبق 
هـاي  بـه بخـش   را هـاي غيرحـاكميتي آن   بخـش  واصـالح  را آهن جمهوري اسـالمي ايـران    اساسنامه راه

  .نمايد واگذار خصوصي و تعاوني

  اي صل ششم ـ توسعه منطقهف

در اين فصل چند موضوع بسترسازي . باشد ميروستايي  هزيست و توسع محيط فصل شامل دو بخشاين 
ـ   ، ريزي توسعه اسـتان نهاد شوراي برنامهاي مانند توسعه منطقه نظـام  و  انتشـوراي آمـايش اس

توسـعه   ، شاخص اثرات محيطي ،راهبردهاي كلي توسعه مناطقبراي تنظيم  ارزيابي راهبردي محيطي
هـاي   هـا و طـرح   پـايش برنامـه  و  اي و ملـي  ري منطقههاي پايدااعمال شاخص، و شاخص ظرفيت زيستي

همچنين نقش محـيط زيسـت و حفاظـت از آن در    . پيش بيني شده است اي و موضوعي اي منطقه توسعه
شود و به چنـد مـاده    بيان مي 182و  178در زير تنها ماده  .اين بخش بسيار مورد توجه قرار گرفته است

و خواننده را به خصوص در مورد اهميـت محـيط زيسـت و     شود اشاره ميديگر از اين فصل و فصل هفتم 
     .نمايد اين گزارش ارجاع مي چهارم ضميمه، به ارتباط آن با موضوع آمايش

زيـر تشـكيل    يبـه رياسـت اسـتاندار و اعضـا      "ريزي و توسعه هر استان شوراي برنامه"، 178طبق ماده 
  :شود مي

  )يك نفر(اي داراي واحد استاني ه ـ رئيس واحد استاني وزارتخانه1       
  ريزي استان ـ معاون برنامه2       
  بدني استان ـ مديركل تربيت3       
  ـ رئيس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان4       
  ـ مديركل حفاظت محيط زيست استان5       
  )حسب مورد(ن ـ فرماندارا6       
  ستانـ فرمانده بسيج ا7       

هايي كه چند واحد استاني دارند يك نفر از رؤساي واحدهاي تابعه اسـتان بـه    تبصره ـ در مورد وزارتخانه 
  .كند انتخاب وزير در جلسات شورا شركت مي

ريـزي و نظـارت راهبـردي     بـا مسـؤوليت معـاون برنامـه     "شـوراي آمـايش سـرزمين   "ــ  182 مـاده طبق 
هـاي توسـعه سـرزميني،و بـا     ها و طرح بر تهيه و اجراي برنامهبه منظور هماهنگي و نظارت  ،جمهور رئيس

  :شود شرح وظايف اصلي ذيل تشكيل مي

و  "ريـزي و مـديريت توسـعه سـرزميني     نظام يكپارچه برنامه "الف ـ تدوين، تصويب و نظارت بر استقرار  
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  .تنظيم روابط اركان اصلي آن

اي و استاني و نظـارت   ي در سطوح ملي، منطقههاي توسعه سرزمينها و طرح ب ـ بررسي و تصويب برنامه 
هـاي برنامـه و بودجـه و محاسـبات و عمـران مجلـس شـوراي        دو نفر از اعضاء كميسيون. هابر اجراي آن

  .نمايند اسالمي به انتخاب مجلس به عنوان عضو ناظر در جلسات شورا شركت مي

اي تنظـيم نماينـد كـه     خود را بـه گونـه   هاي عملياتي هاي اجرائي مكلفند برنامهـ دستگاه183 مادهطبق 
  .هاي آمايش سرزمين را فراهم آورد گيري جهت زمينه تحقق

  .اند درج شده چهارم اين گزارش در ضميمه 2و ـ 1تبصره

   "نظام ارزيابي راهبردي محيطي "، 184ماده

  محيط زيست

نامه عمليـاتي حفاظـت و   تدوين و اجراي برنامه مديريت يكپارچه زيست بومي و برموضوع ، 187 مادهدر 
  ،هاي حساس و شكننده كشوربرداري پايدار از تنوع زيستي زيست بوم بهره

چهـارچوب قـوانين   محيطي مشخص، شفاف و ثابت را در  ضوابط و استانداردهاي زيستتدوين  188 ماده
ظـام  ن  ، و تـدوين گـذاري  براي يك دوره زماني پنجساله تدوين و جهت درج در كتـاب راهنمـاي سـرمايه   

  ،اي، ملي و استاني اطالعات زيست محيطي كشور را در سطوح منطقه

 ،هـا  گـذاري  سـرمايه يـابي   سـنجي و مكـان   امكاندر ارزيابي اثرات زيست محيطي الزام موضوع  ـ191 ماده
   ،براساس ضوابط مصوب شوراي عالي حفاظت محيط زيست

خدماتي و عمراني پيش از اجـرا و در مرحلـه   هاي بزرگ توليدي،  ها و پروژهطرح رزيابياالزام ـ 192 ماده
و اعـالم نتيجـه بـه    گيري آلودگي و تخريب زيسـت محيطـي    برداري و اندازه نمونهارائه و  ،انجام مطالعات

  ،ها ، و موضوع تاالبخوداظهاري به سازمان حفاظت محيط زيستصورت 

  توسعه روستايي

تقاء سطح درآمد و كيفيت زنـدگي روسـتائيان و   ار و بهبود وضعيت روستاها، براي 194در اين فصل ماده 
چنـد راهكـار    هاي موجود بين جامعـه روسـتايي، عشـايري و جامعـه شـهري      كشاورزان و كاهش نابرابري
  .نمايد عمومي سرزميني ارائع مي
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  ساير فصول

  فصل هفتم ـ دفاعي، سياسي و امنيتي
 

. شـده اسـت  بيني پيش دار مناطق مرزيطرح جامع امنيت پايتهيه در اين فصل در بحث سياسي امنيتي 
مـورد تأكيـد قـرار گرفتـه      تعامل و همكاري با كشورهاي همسايه و منطقهبخش سياست خارجي نيز  در

  .است

  امور دفاعي
  .سته شده استاخو تدوين استانداردهاي فني مورد نياز پدافند غيرعاملـ 198 مادهدر 

  سياسي، امنيتي
شامل كنترل، مديريت،  طرح جامع امنيت پايدار مناطق مرزيتهيه ه ب وزارت كشور موظف، 203 مادهدر 

هاي عمراني، انسدادي، اطالعاتي، علمي، تجهيزاتي، فرهنگي و اجتمـاعي، اقتصـادي و   حريم امنيتي، اقدام
  .استشده تقويت مرزباني، به كارگيري بسيج و نيروي مردمي 

  

  سياست خارجي
تقويت روابط حسنه با همسـايگان، اعتمادسـازي،    ،قه و اسالميهمكاري با كشورهاي منط،  210 مادهدر 

ديپلماسـي   و زدايي و همگرايي با كشورهاي منطقه و اسالمي به ويـژه حـوزه تمـدن ايـران اسـالمي      تنش
  .خواسته شده است هاي اقتصادي به ويژه بخش غيردولتي اقتصادي از طريق حمايت جدي از فعاليت

  فصل هشتم ـ حقوقي قضائي
  .سرزميني است -ن فصل مباحث بخشي در اي

  فصل نهم ـ بودجه و نظارت
ها، اهداف رشد اقتصادي و كـاهش عـدم    گذاري در اين فصل مباحث افزايش كارآمدي و اثربخشي سرمايه

ريزي  مورد توجه است كه در برنامه، با مشاركت بخش غير دولتي هاي اجرايي ، متنوع سازي روشها تعادل
  . قرار گرفته است آمايش نيز مورد توجه
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  در هر يك از موضوعات محوري يهاي اصل ران شناسايي و احصاء پيش - 6-3-2-2

  در موضوع محوري جمعيت) الف

هـاي اقتصـادي و    به طور مستقيم تابعي از فعاليـت در فضاي استان در شرايط طبيعي  جمعيتالگوي توزيع 
تـرين  تار طبيعي توزيع منابع و فعاليـت اصـلي  ساخهاي دور چنانكه بيان شد  در گذشته. ها است بازدهي آن

دچـار   گاهي استان بوده است كه تنها در حدود يك سده اخيـر گيري و تكوين الگوي سكونتعامل در شكل
گيري الگـوي فعاليـت و اسـتقرار جمعيـت     مجموعه اين عوامل به نوعي از شكل. تحوالت جديدي شده است

بين نيمه غربي و شرقي استان و تفاوت بـين منـاطق شـمالي    منتهي شده است كه حاصل آن تفاوت زيادي 
  . با جنوبي آن شده است كه در گزارش فصل پنجم مطالعات آمايش استان تشريح شده است

يابـد و تحـت    افـزايش مـي  جمعيت  جمعيت نواحي مختلف با نرخ رشد طبيعي، نرمالدر شرايط به عالوه 
هـاي تحميلـي ناشـي از جنـگ يـا افـت شـديد         ته از مهـاجرت گذشـ . شود ميكم و زياد  ها ثير مهاجرتأت

بـا هـدف    كـه  ييهـا  مهـاجرت ، )نفـت در مسـجد سـليمان    هـاي  مانند افت فعاليت(هاي اقتصادي  فعاليت
گيـرد   صورت ميجستجوي كار يا جستجوي كار بهتر 

ــه در    ــور و چ ــطح كش ــه در س ــتان  چ ــتان خوزس اس
بـه  ( هـاي مسـتقل دارد   بيشترين سهم را در مهـاجرت 

در مقايسه با مهاجرت براي خدمت وظيفه عنوان مثال 
كـه خـارج از اراده    يا مهاجرت در همراهي با خـانواده 

اين گونه مهاجرت خود تـابعي از تفـاوت   ). فردي است
هاي شغلي موجود  و فرصتها  بازدهي اقتصادي فعاليت

  .باشد و محل مقصد مي أمحل مبدبين 

تـرين   منرخ مهاجرت، پس از نـرخ رشـد طبيعـي، مهـ    
. ران تغييرات اندازه و توزيع جمعيت استان اسـت  پيش

 گزارش"در آن جمعيت ناشي از رشد طبيعي تغييرات 
ارائـه  بـه تفصـيل   ، 1"شناسي استان خوزستان جمعيت

هاي ناشـي از برگشـت    آنچه به عنوان خالصه در اين بند قابل ذكر است اين است كه مهاجرت. شده است
گذاري و اشتغال ناشي  لگوي سرمايها به تدريج آرام شده است و از اين پس به محل سكونت قبل از جنگ

                                     
.. ا مطالعات آمايش اسـتان خوزسـتان، دكتـر حبيـب    هاي  ، استانداري خوزستان، از مجموعه گزارش"شناسي استان خوزستان جمعيت گزارش"  -1

  ت و تحقيقات شهرسازي و معماري ايران، مركز مطالعا1391زنجاني، سال 
  

كننده  تعيينترين  نرخ رشد طبيعي جمعيت مهم
هاي  اين نرخ در دهه. استان استجمعيت اندازه 

  .اخير روند كاهنده داشته است
اسـتان تـابعي از منـابع و     توزيع جمعيت درون

  . گذاري است توزيع سرمايه
انـدازه و  بعـدي در  ران  ترين پيش مهممهاجرت 

  .توزيع جمعيت استان است
خالص مهاجر فرستي استان خوزستان در فاصله 

هـزار نفـر    108معادل  1385تا  1375هاي  سال
هاي آذربايجـان شـرقي و    بوده و پس از  استان

ن استان مهاجرفرست كرمانشاه در رديف سومي
  . كشور قرار داشته است

، اسـتان   1375اما بـه نسـبت جمعيـت سـال     
فرست هاي مهاجر خوزستان در رديف نهم استان

  .كشور قرار دارد
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   .هاي در جستجوي كار يا كار بهتر را تشكيل خواهد داد مهاجرتهاي  ترين محرك از آن مهم
اسـتان  . ، و از جمله در گزارش فصل سوم اين مطالعـات، آمـده اسـت   هاي پيشين چنانكه در گزارش فصل
هزار نفر از جمعيـت خـود را بـه طـور      108طور خالص به  1385تا  1375هاي  لخوزستان در فاصله سا

هـاي آذربايجـان شـرقي، كرمانشـاه و     اسـتان در ايـن دوره  . خالص به علت مهاجرت از دسـت داده اسـت  
  .هستندهاي كشور ترين استانبه ترتيب مهاجرفرست خوزستان

هاي ورودي و خروجي به جمعيت اسـتان  نسبت مهاجرتگونه كه در گزارش يادشده آمده است  اما همان 
بـا در نظـر گـرفتن    . نمايدمالك بهتري است، زيرا مقايسه بين استاني را از تعداد جمعيت استان فارغ مي

، استان خوزستان در رديف نهمين اسـتان مهاجرفرسـت خـالص    )مهاجرت  نسبت به جمعيت(ميزان اين 
  .كشور قرار دارد

ــين   ــتي بـ ــاجر فرسـ ــزان مهـ ــال ميـ ــين حـ در همـ
و در بعضـي از   هـاي اسـتان متفـاوت اسـت     شهرستان
  :باشد ها بسيار حاد و نگران كننده مي شهرستان

حث در مب جمعيت شناسي وطور كه در گزارش  همان
مهاجرت در فصل سوم و پنجم مطالعات آمايش استان 

سـجد  م يهـا  شهرستان ،به نسبت جمعيت ،آمده است
بيشـترين   ملـك  باغايذه و ، انديمشك، سليمان، آبادان

و  دهنـــد  ي را نشـــان مـــيمهـــاجر فرســـتميـــزان 
بندرماهشهر، رامشير، خرمشهر، گتونـد،   هاي شهرستان

شرايط بهتـر   به علت شوش، دزفول، رامهرمز و شوشتر
ترين  ، داراي مناسبهاي شغلي برخورداري از فرصتو 

  .استان هستند ي درمهاجر پذيروضعيت 

شـرايط   نمايد كه كل استان نيز بـه دليـل   مييادآوري 
بـراي كـاهش رونـد مهـاجر فرسـتي و تعـادل        .مهاجر فرست است ،آب و هوايي و تفاوت امكانات اشتغال

مطالعات آمايش استان پيشنهادات مفصلي ، اراي پيوندهاي ضعيفبخشي به توان حفظ جمعيت مناطق د
  .ارائه كرده است

  در موضوع محوري ساختار توليد) ب

دامداري و ماهيگيري بر مبناي منابع طبيعـي  ، ساختار توليد استان در بخش كشاورزيبه صورت تاريخي 
. در آن توسعه يافتـه اسـت  هاي مدرن نيز شكل گرفته و بتدريج بخشو همچنين در بخش تجارت سنتي 

هـاي اسـتان    مهاجر فرسـتي بـين شهرسـتان   
ها بسـيار   بعضي از شهرستانو در  متفاوت است

  :باشد حاد و نگران كننده مي
-شهرسـتان  :از نظر مطلق ميزان مهاجرفرستي

ــذه،   ــادان، اي ــواز، مسجدســليمان، آب هــاي اه
به ترتيب بيشترين ميزان  انديمشك و باغ ملك

  .دهندمهاجرفرستي را نشان مي

و بر اساس ميزان خالص مهاجرفرستي نسبت به 
سجدسليمان، آبـادان،  مهاي جمعيت شهرستان

 انديمشك، بـاغ ملـك، ايـذه، اللـي و اميديـه     
 .دهندبيشترين ميزان مهاجرفرستي را نشان مي

شهرستان مسجدسليمان، به نسبت جمعيت، بـا  
 28باالترين ميزان مهاجرفرسـتي نزديـك بـه    
 18درصد و خـالص مهاجرپـذيري نزديـك بـه     

و با تفاوت زياد نسـبت  ) سال 10در طول (درصد 
دومـين شهرسـتان مهـاجر فرسـت     (بادان به آ

    .باشدمواجه با تهديد جدي مي) استان
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ايـن الگـو را بـه شـدت تغييـر داده و پـس از آن       نفـت  صنعت در سده اخير استخراج نفت و تجارت و اما 
بـه  دو رشـته نخسـت   ( پتروشيمي و فلزات اساسـي ، شامل صنايع شيميايي استانكليدي ايع صناستقرار 

ابع انرژي و دسترسي به بندرگاه بـراي  بر پايه دسترسي به منگاز و صنايع فلزي  دليل وابستگي به نفت و
  .اند ، تغييرات جديدي را به وجود آوردهاند در استان شكل گرفته )واردات مواد اوليه

ري بخـش عمـومي   گذا منابع طبيعي و سرمايهبنابراين 
در فضـاي اسـتان   گيري اين صـنايع   عامل اصلي شكل

و  نفـت و گـاز  آب و خـاك و  منـابع طبيعـي   انـد،   بوده
در صـنايع اصـلي اسـتان    گذاري بخش عمومي  سرمايه

شـيميايي و پتروشـيمي و فلـزات     نفـت،  يعني صنايع
سـاختار   گيري منابع طبيعي عامل اصلي شكلاساسي 

امـا  . انـد  بـوده اسـتان  ان توليد در فضاي استان خوزست
گذاري بخـش عمـومي در صـنايع     سرمايهتعيين مكان 

پيشرو فعلي استان يك پديـده اتفـاقي نبـوده اسـت و     
بـه  . خود از يك منطق مكانيـابي پيـروي كـرده اسـت    

عالوه بر منـابع  ، ران از نظر نيروهاي پيشعبارت ديگر 
ران اصـلي را تشـكيل    ادي دولت نيروي پيشگذاري ار سرمايهمنطق اقتصادي مكانيابي صنعتي و ، طبيعي

   .دهد مي

را هـدايت   هـاي كوچـك بهـره بـرداران     سـرمايه  ي بازارتقاضا ،دامداري و ماهيگيري، در بخش كشاورزي
گـذاري بخـش خصوصـي بـا توجـه بـه        در بخش كشـاورزي از سـرمايه  ران  نيروي پيشبنابراين . نمايد مي

بـر عكـس در صـنايع كليـدي اسـتان      . شـود  شـكيل مـي  والت تبراي محصـ از بازار تقاضا ايشان  انتظارات
مين آب أتـ ، بخش كشاورزيهمچنين براي . ران بوده است گذاري عظيم و ارادي دولت عامل پيش سرمايه

  .ران بسيار قوي در توسعه اين بخش است پيش هاي آبياري و گسترش شبكه

، گـاز ، بـرق ، آب(هـاي الزم   سـاخت زير مينأها و نواحي صنعتي همراه با ت احداث شهرك، در ساير صنايع
ران اصـلي را تشـكيل    آوري اطالعـات نيروهـاي پـيش    هاي مخـابراتي و فـن   هاي فاضالب و شبكه سيستم

  .دهد مي

كنـد بنـابراين    هاي توليدي حركـت مـي   بخش خدمات اقتصادي نيز به طور معمول به دنبال توسعه بخش
هـاي توليـدي    بخشتوليد و اشتغال در  -  گذاري يهخدمات اقتصادي سرمااصلي در بخش ران  نيروي پيش

  .است

ران  تـرين پـيش   منابع طبيعي به طور تاريخي مهـم 
  .توزيع فعاليت و جمعيت بوده است

گذاري بخش عمومي  يه هاي اخير سرما در سده و دهه
گيـري فضـايي    يد و جهتران اصلي توسعه تول پيش

  .فعاليت و جمعيت بوده است
ران بعدي اسـت   گذاري بخش خصوصي پيش سرمايه

بـه  (ها و راهبردهاي بخش عمومي  كه تحت سياست
) هـاي اقتصـادي   ها و سياست ويژه توسعه زيرساخت

و تغييـر   گيـرد  اندازه و توزيع فضايي آن شكل مـي 
  .كندمي
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در بقيه مـوارد  ، شود گذاري مي توسط دولت سرمايهبه جز مواردي كه راساً ، در اينجا الزم است اشاره شود
بـازار مـالي   بنـابراين  . باشد ثر ميؤكارآ و م، بخش خصوصي نيازمند دسترسي به يك بازار سرمايه توانمند

طور معمول بازار سرمايه در كشور از اما به . باشد هاي بسيار مهم در توسعه توليد مي ران كارآ يكي از پيش
هـا و سـاير    بانـك ، ها دليل مؤيد اين بيان آن است كه در طرف جذب سپرده. الزم برخوردار نيست كارآيي
هيالت بسـيار  اما در بخـش اعطـاي وام و تسـ   ، نمايند ثر عمل ميؤرقابتي و م، هاي مالي بسيار كارآ واسطه
  .آنكه تفاوت نرخ سود بانكي بين اين دو بسيار باال استضمن . نمايند سخت برخورد ميكند و 

  در موضوع محوري حمل و نقل و ارتباطات ) پ

كـه بـه   (  اسـت در محور ساختار و الگوي حمل و نقل در استان خوزسـتان  ران اصلي  پيشواردات كشور 
  ).شمال در استان نيز شده است_اي جنوب لي و جادهگيري شبكه ري صورت تاريخي موجب شكل

ران  هاي همجوار نيـز پـيش   البته نقش صادرات كشور از طريق استان و تبادل استان با خوزستان با استان
  .بوده استاي و تبادل كاال  ديگر از شبكه جادههايي  بخشگيري  شكل

تابعي از رونق اقتصادي كشور واردات كشور كه از آنجا 
اقتصادي و  هاي كاهش فعاليت، است آن و درآمد ارزي

ي ايـن  ها درآمد ارزي عامل مستقيم در كاهش فعاليت
موضوعي كه در حال حاضـر نيـز روي   ، باشد محور مي

بـه گفتـه   هاي حمل و نقل استان  كرده است و فعاليت
اي اسـتان بسـيار    مقامات بندري و حمل و نقـل جـاده  

هاي استاني در حال حاضـر   حساب( كاهش يافته است
دهند و كـاهش   نشان مي 1389تا سال تنها ها را روند

در سـال اخيـر   چنـد  در  فعاليت حمل ونقل در استان
الن ئوبـه گفتـه ايـن مسـ    اما ). باشد ها منعكس نمي آن

  . بسيار شديد استكاهش حجم مبادالت 

هـاي اقتصـادي و كـاهش     اي و كـاهش بيشـتر فعاليـت    منطقـه  المللي و ي بينها تحريم ادامه و يا تشديد
 اسخ درپزيرا  ،ها اثرات آن و كاهش ها قدر احتمال دارد كه كاهش اين تحريم درآمدهاي ارزي كشور همان

آنچه كه يقين است حتي در اما . شود و هنوز روشن نيست كشور تعيين مي گذاري باالترين سطح سياست
سـال زمـان نيـاز    چنـد  حداقل بـه   ها گشت به رونق نسبي زمان قبل از تحريمباز، ها تحريمكاهش صورت 

  . خواهد داشت

اسـتان  نقل  اصلي در محور حمل و هاي رانپيش
   عبارت هستند از

رونق عمومي اقتصاد  و درجه باز بودن اقتصاد ) 1
  ، دهد كشور كه واردات و صادرات را توسعه مي

بازبيني نقش و جايگاه بندر امام در تجـارت  ) 2
گيـران سـطح    خارجي كشور از ديدگاه تصـميم 

  و توسعه اين بندر، ملي
هـاي   سياستريزي متمركز و  بازنگري برنامه) 3

در توزيــع  شــورخــارجي ك اجرايــي بازرگــاني
  .كاالهاي متمركز وارداتي بين بنادر جنوب

  توسعه توليد استان،) 4
هـاي ارتبـاطي ملـي و بـين      گسترش شبكه) 5

   استاني
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ورودي كشور بين بنـدرهاي سـواحل جنـوبي    متمركز وزيع بار ت، نكته ديگري كه در اين باره اهميت دارد
مناطق مركزي و غربي كشور از جنـوب   از طريق بندر امام خميني به كاال در حالي كه حمل. كشور است

است ) بندر عباس(شهيد رجايي تر از گزينه بندر  بسيار نزديكو حتي به مركز كشور غربي تا شمال غربي 
شود كه سـهم   اما مشاهده مي، كمتر است )با احتساب هزينه حمل دريايي(ع و هزينه حمل نيز در مجمو

زميني و ريلي استان خوزستان ، حمل و نقل درياييحمل از طريق بندر امام خميني و سهم ارزش افزوده 
ايـن رونـد   اصالح . هاي اخير رو به كاهش بوده است در سالساير بندرهاي ساحلي جنوب كشور نسبت به 

رفه اقتصـادي بـراي كشـور در حالـت     منطق صو طرح  "مديريت توسعه استان"اكره مقامات از طريق مذ
سـازمان بنـادر،   والن ئتوسـط مسـ  و توسعه آن امام خميني  رهاي موجود بند تر از ظرفيت استفاده مناسب

 رفع گلوگاه شبكه ريلي جنوبدر اين صورت . قابل پيگيري است وزارت بازرگانيوزارت راه و شهرسازي و 
شـمال و   –دو خطه و برقي كردن شبكه ريلي جنوب . از الزامات خواهد بود) در استان لرستان ( شمال –

  .باشد شمال كه در برنامه آمايش استان مطرح است نيز از ضروريات مي –توسعه و تكميل بزرگراه جنوب 

  در موضوع محوري ساختار توليد و مصرف انرژي) ت

ايـن تقاضـا   و  استانرژي اين محور تقاضاي مصرف در ران اصلي  پيش )داخل كشور(در بخش داخلي 
 ها عبـارت هسـتند   ترين آن است كه مهمو اقليمي  اجتماعي –تابعي از بسياري متغيرهاي اقتصادي خود 

  :از
 ، )چسبندگي تقاضاي مصرف(هاي قبل  روند مصرف سال -

 ،)هاي توليدي و خدماتي رشد توليد بخش(روند اقتصاد عمومي كشور  -

 ، مردم درآمد قابل تصرف -

 ، جمعيت شهري و روستايي -

  ،هاي انرژي قيمت حامل -

 دهـد و سـهم   زيرا بخـش خـانگي بيشـترين مصـرف بـرق را تشـكيل مـي       ( شدت گرماي محيط -
 . )هاي خنك كننده بسيار مهم است دستگاه

همـواره  ) يهـاي نفتـ   اعم از برق، گـاز و فـرآورده  (هاي انرژي  در بخش داخلي روند عمومي تقاضاي حامل
 . دارد احتمال را يشترينقاضا بت بوده است و ادامه روند افزايش يافزايش

بــراي تعيــين مقــدار گيــري  تصــميم ،مين مصــارف نهــاييأهــاي انــرژي بــراي تــ بخــش توليــد حامــلدر 
متمركـز و در چـارچوب بهينـه كـردن شـبكه      صـورت  تعيين مقدار ظرفيت و توليد، بـه  و گذاري  سرمايه

  .گيرد ميكشوري صورت 
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در بخش تقاضاي نفت و گاز از تقاضاي جهاني براي صادرات كشور ما ران اصلي  پيشدر بخش خارجي، 
در بخش عرضـه نيـز ظرفيـت     .شود تشكيل مي) ها ازجمله تحريم(المللي انرژي  و روابط حاكم بر بازار بين

د استفاده است كه هـر دو  بخش نفت و گاز و تكنولوژي مورگذاري در  سرمايهعرضه كشور تابعي از ميزان 
المللـي نفـت در ايـران و مسـاله      هاي بـين  گذاري شركت موضوع سرمايه ؛المللي دارند نيز بسيار جنبه بين
كـه كشـور فاقـد آن اسـت و      GTL (Gas to Liquid)از جملـه تكنولـوژي   فـرآوري،  و تكنولوژي استخراج 

  .ه بخش عرضه شده استگذاري خارجي براي توسع ها مانع از مشاركت و سرمايه تحريم

  فرهنگي -در موضوع محوري تحوالت اجتماعي ) ث

ايـن    .اسـت  تحـوالت اجتمـاعي و فرهنگـي   سـاز   تـرين زمينـه   مهـم بخش عمومي توسعه هاي  استراتژي 
هاي  گيري جهت ودر تحوالت اجتماعي  گذاري بخش عمومي سرمايهها  چارچوبها شامل تدوين  يژ استرات

اصـلي   ران نيروي پيشنيز بخشي از  ي مرتبطهاي اجراي سياستعالوه به . باشد اصلي توسعه اين بخش مي
   .دهد را در محور تحوالت اجتماعي و فرهنگي تشكيل مي

بهداشـت  (توسعه خدمات اجتماعي هاي اخير  در سال 
از روند مناسبي برخـوردار بـوده و بيشـترين    ) و درمان

در آمـوزش عـالي   . رود احتمال براي ادامه اين روند مي
سسـات آمـوزش   ؤهـا و م  روند توسعه ظرفيت دانشـگاه 

هاي  از نظر كمي و تنوع رشتهبا نيازهاي بازار كار عالي 
بـا   .انطباق مناسـبي نـدارد  تحصيلي و سطوح آموزشي 

آموختگـان دانشـگاهي و    توجه به نرخ بيكاري باال در استان و نرخ بيكاري بـاالتر از متوسـط بـراي دانـش    
بازنشسـتگي يـا از كـار    اعم از (متخصص و نرخ خروج از كار  مقايسه آن با تعداد شاغالن متخصص و نيمه

  . ري اين گروه تشديد شوداهاي آتي نرخ بيك شود در سال بيني مي  پيش) افتادگي

هـاي   با نيازهاي بازار كار از يك طرف و توسـعه ظرفيـت  در انطباق ها  بديهي است تنظيم ظرفيت دانشگاه
متخصـص را اجتنـاب    نيـروي كـه اسـتفاده از    و گسترش بازارها توسعه بستر رقابتيتوليدي و خدماتي و 

  .دهد دو طرف عرضه و تقاضاي نيروي انساني كارآمد را تشكيل مينمايد ناپذير مي

بر اساس رونـد  در زمينه تحوالت اجتماعي چنانكه گفته شد عامل اصلي تصميمات بخش عمومي است و 
احتمـال   ابنـد ي ها در كشور ما ديرپا هستند و خيلي سـخت تغييـر مـي   گذشته با توجه به اينكه استراتژي

 كـار  غـاز  اما از آنجا كـه در آ . رسدرفع انحصارها و گسترش بازارها ضعيف به نظر مي، رقابتي كردن بازارها
دولت جديد هستيم و يكي از مواضع اعـالم شـده رئـيس جمهـور منتخـب آزادسـازي اقتصـادي و رفـع         

تحـوالت فرهنگـي از    در محور  اصلي رانپيش
  .  شود متمركز نظام تشكيل مي گذاري سياست

هـا، ظرفيـت، رشـته و     در مورد توسعه دانشگاه
ـ  توزيع فضـايي آن  از ران اصـلي   ا نيـز پـيش  ه

گذاري هاي متمركـز بخشـي تشـكيل     سياست
  . شود مي
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  .يابدانحصارها بوده است اين احتمال افزايش مي

ناسب براي استفاده مثبت و مطلوب از تنوع قومي در گزارش فصل پنجم مطالعـات  در مورد ايجاد بستر م
موضـوع اثـر بگـذارد تصـميمات     توانـد بـر   ران اصلي كه ميدر اين زمينه پيش. آمايش صحبت شده است

  .يشتري در اين زمينه صورت گيردرسد در آينده گشايش بحكومتي و حاكميتي است و به نظر مي

   گيري نظام تصميم در محور ساختار) ج

تـرين   مهـم . اسـت ران اصـلي  دولت و مجلس پيش خواست و اراده، گيري در محور ساختار نظام تصميم
از  ( تـا كنـون   1351روندي كه به صورت سيستماتيك و بدون هيچگونه تنش در فاصله سـال  

كز در و شروع عدم تمر 1351زمان تشكيل معاونت امور مناطق در سازمان برنامه وقت در سال 
هـا بـه عنـوان واحـدهاي      در استان "ريزي و بودجه سيس دفتر برنامهأت"ريزي و اجرا با برنامه

ريزي و اجـرا از تمركـز   رفته است روند عدم تمركز برنامه به پيش )استاني سازمان برنامه وقت
ـ    چنانكه خواسـت و اراده ملـي بـر     .كامل به وضعيت كنوني بوده است ه سـپردن اختيـارات بيشـتري ب

هرچنـد  . حركت در اين راستا از سرعت بيشتري برخوردار خواهـد شـد  ، مديريت توسعه استان قرار گيرد
زيـاد  شـدت تغييـرات   رسد  به نظر نمي، ساله آن بسيار محتمل است 41 هادامه اين روند با توجه به سابق

  . به رويكرد دولت جديد بستگي خواهد داشتباشد و در هر صورت 

  هاي محيط زيستياقليمي و چالش، طبيعي در محور ساختار) چ

مين آب آشـاميدني سـالم بـراي منـاطق شـهري و      أمحيطي اسـتان تـ  هاي زيست ترين چالش يكي از مهم
مين منابع مـالي ايـن   أبراي تدولت ران اصلي در اين زمينه اتخاذ تصميم استراتژيك  يشپ. روستايي است
مين آب آشاميدني اين مناطق أزي و گسترش شبكه تدر طرح آمايش پيشنهاد بازسا .باشد طرح عظيم مي

هاي به عمل آمده در كارگروه منابع آب  و بر اساس بررسي ها پيشنهاد شده است با گرفتن آب از سرشاخه
ا افـق برنامـه آمـايش    تـ باشد به طوري كـه   اكنون اين برنامه در دست مطالعه و اجرا مي آمايش استان هم

ستايي پيراموني آن به خصوص در مناطق جنوبي استان كه بيشتر دچار ورعمده شهرهاي استان و نواحي 
   .مند خواهند شد اين چالش هستند از آب آشاميدني سالم بهره

در اين زمينه بايد به دو موضوع بروز ريزگردهـا و حفاظـت از محـيط زيسـت طبيعـي و       ها از ديگر چالش
، بـرداري مناسـب از منـابع محيطـي    بهـره حفظ و ر اراده ملي دهاي اصلي از ران پيش. فرهنگي اشاره كرد

بـر اسـاس   . شـود تشـكيل مـي   حفاظت از ميراث فرهنگي، له ريزگردهاأحل مس، حفاظت از محيط زيست
. قدرت كافي براي مقابله با تهديدها نبوده استداراي  حفاظت از محيط زيست، گذشته يروندهاو سوابق 

عوامل و ابزار بـراي   مديريت، بارز ناكافي بودنهاي  نمونهها  ، ماهشهر، انحطاط تاالبآلودگي شديد كارون
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گيري تخريب محيط زيست با تصميماصلي  از آنجا كه سنگ بناي. حفاظت مناسب از محيط زيست است
خـاك و  ، و احداث واحدهاي صنعتي و كاربرد تكنولوژي مراقبـت از آب هاي عمراني در مورد اجراي پروژه

ريـزي  افزايش دقت در انتخاب پروژه در مرحلـه برنامـه  ، شودگذاشته ميصنعتي  هوا در توليد كشاورزي و
ها خواهـد  وفقيت در اين چالشم كيد قرار گرفته است يكي از راهكارهايأكه در اين مطالعه بسيار مورد ت

آمـوزش عمـومي   مراقبـت از منـاطق حفاظـت شـده و     بـاني و   تقويت محيطمباني قانوني، لذا تقويت  .بود
  .بديهي استگذاري در آن  دهند كه ضرورت سرمايه ميرا تشكيل  اين بخش هاي انر پيش

، مشاهده شد مسايل محـيط  1-2-3-6خوشبختانه چنانكه در بررسي اسناد باال دست، در بند 
زيست در اسناد باالدست به خوبي مورد توجه قرار گرفته است و به ويژه در قانون برنامه پنجم 

دهد و مباني الزم در جزئيات فـراهم شـده    بحث اصلي را تشكيل ميتوسعه اين موضوع يك م
عـزم  . بديهي است از تصويب قانون تا اجراي آن به طور معمول فاصله زيادي وجود دارد. است

   .  ران اصلي خواهد بود مديريت توسعه استان در پيگيري اجراي اين قانون يك پيش
ران اصلي خواهـد   المللي و پايبندي به آن پيش تصميمات بيناتخاذ ، در ارتباط با شرايط اقليمي و طبيعي

و كشورهاي همسايه با  اي ريزي منطقه برنامهدر ران اصلي باور و عزم دولت  در موضوع ريزگردها پيش. بود
همين حال در مطالعات آمايش اقـداماتي بـراي كـاهش اثـرات ايـن تهديـد       در . خواهد بودتعامل در اجرا 

  .ه استبيروني پيشنهاد شد

  هاي توسعه ران اهميت و احتمال وقوع پيش، شناسايي الگوي تغييرات - 6-3-2-3

يكديگر و بر موضوعات محوري  ها بر گذاري آن ها در بخش عمومي و خصوصي و اثر ران اط پيشبالگوي ارت
  :شود رئوس اين الگو به اختصار معرفي مي، قبل از ادامه. است منعكس شده 22-6در نمودار 

هاي اقتصـادي و توزيـع فضـايي ايـن      ات استراتژيك و تاكتيكي دولت در تخصيص منابع به بخشتصميم 
 ، ثير اساسي داردأبر آينده استان تها  گذاري سرمايه

هـا   عامل محرك براي توسعه ساير بخـش ، ها و در فضاي استان در بخش، دولتاستراتژيك گذاري  سرمايه 
هـا در    گـذاري  كـه ايـن سـرمايه   شـوند   هنگامي ظاهر مي) ها نرا ترين پيش مهم(ها  مهمترين محرك. است
هـاي صـنعتي    طرحاندازي  راه، شبكه آب شرب و آب كشاورزي، انرژي و ارتباطات، حمل و نقل هاي شبكه
 .صورت پذيرد هاي صنعتي ناحيهها و   احداث شهرك، كليدي

قوانين و مقـررات و  ، باال هاي شعالوه بر تصميمات استراتژيك و تاكتيكي دولت در تخصيص منابع در بخ 
اهميـت قـوانين و   . دهـد  هاي توسعه را تشكيل مي ران تصميمات اجرايي دولت بخش بسيار مهمي از پيش

باشد كـه بنـا بـر نظـر بسـياري از       همسو و بسترساز توسعه يكي از منابع مهم توسعه مي، مقررات مناسب
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مقـررات و  ، با قـوانين . كمتر از آن نيست، مالي نباشدطبيعي و از منابع  بيشتراقتصاددانان اهميت آن اگر 
، اما با نداشـتن آن و يـا داشـتن قـوانين و مقـررات متضـاد      ، توان به توسعه رسيد مناسب ميهاي  سياست
ناپـذير    دستيابي به توسعه امكان، هرچند منابع مادي فراهم باشد، ابهام آفرين، "دست و پا گير"، منسوخ
 . است

بنـابراين قـوانين و مقـررات و    . هسـتند  "هـا  محـدوديت "يـا وجـه ديگـري از    همـان   "عمنـاب "در اقتصاد 
هـا اگـر محـدود كننـده باشـند تحـت عنـوان         منابع توسعه هستند و همين، هاي اجرايي مناسب سياست

جا مورد نظـر اسـت آن اسـت كـه ايجـاد و       آنچه در اين، هر تقديربه . شود ها از آن نام برده مي محدوديت
هـاي اجرايـي و همسـو بـا      هاي توسعه در گرو استفاده از قوانين و مقررات و سياسـت بستراصالح بهبود و 

هـاي   محك و مصداق اين قوانين و مقررات و سياسـت . اصالح شوندتوسعه است و در غير اين صورت بايد 
سـب و  هبـود محـيط ك  ب: ها با مواردي است كه در نمودار آمده و عبارت هسـتند از  اجراي همسو بودن آن

 تشـويقي و  هـاي ماليـاتي   سياست، اصالح و توسعه بازار سرمايه، بهبود فضاي فعاليت بخش خصوصي، كار
هاي حفظ و توسـعه محـيط    ياستس، هاي كاهش عدم تعادل سياست، هاي گسترش بازار سياست، مناسب

صـادي  مـديريت كـارآ و يكپارچـه توسـعه اقت    ، هاي عدم تمركـز  سياست، زيست طبيعي و ميراث فرهنگي
و  شـفافيت ، فـراهم كـردن نظـم و انظبـاط مـالي      ريـزي و نظـارت بـر اجـرا     همراه با بهبود برنامـه ، استان

آمـايش اسـتان يعنـي    هاي يادشده از طرف ديگر بايد با اهداف بنيـادين   بديهي است سياست. پاسخگويي
 .ها و توسعه پايدار همسو باشند كاهش عدم تعادل، اقتصادي كارآيي

بخش خصوصي طبق تعريف بنگـاهي  . هاي بخش خصوصي قرار دارند ران پيش ،نمودار ينا در طرف ديگر 
بديهي است بخش خصوصـي بـا برداشـت خـود از شـرايط حـاكم و       . "سودردن حداكثر ك"است با هدف 

قيمـت و  ، بينـي بـازار تقاضـا    پـيش ، هـاي اجرايـي دولـت    از جمله قوانين و مقررات و سياسـت (پيراموني 
مقدار ، گذاري مقدار سرمايه، مقدار توليد، در مورد مسايل اقتصادي خود شامل نوع توليد ،)....و  سودآوري

بـديهي  . گيـرد  اي از فضاي استان يا كشور تصميم مي در چه بخشي از اقتصاد و در چه پهنه، اشتغال الزم
در هـا   تزيرسـاخ فراهم كـردن  ، به عنوان مثال احداث اين يا آن جاده، است تصميمات استراتژيك دولت

گذاري دولت در اين يا آن واحد صـنعتي در ايـن گوشـه يـا آن گوشـه       سرمايه، اين يا آن شهرك صنعتي
، هـاي ماليـاتي   همچنـين اعـالم سياسـت   . گـذارد  ثير مـي أاستان بر تصميمات اقتصادي بخش خصوصي ت

 بخـش خصوصـي  گيري  بر تصميم و غيره، بازار مالي در اعطاي وام كارآييچگونگي ، هاي تشويقي سياست
 .ثير جدي داردأت
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گيـري بخـش    چـارچوب تصـميم  گـذاري   تسـ سيا": شـود  جا آشـكار مـي   در همينگذاري  مفهوم سياست 
بخـش عمـومي   گذاري آن است كه مواضع  به عبارت ديگر مقصود از سياست، "دهد خصوصي را شكل مي

  .اهد اين بخش برودخو كه بخش خصوصي به جهتي برود كه دولت مي اي اصالح و اعالم شوند به گونه

بـه عنـوان   (تواند بخـش خصوصـي را در مسـير دلخـواه دولـت       مي ا كمترين هزينهدر اين صورت دولت ب
هـاي   به عنوان مثال اگر چارچوب. هدايت نمايد) هدف توسعه جامعه براي اعالم مواضعحكومت و نماينده 
اي اصـالح و   بـه گونـه  .... ، بازار مالي، گمركي، تشويقي، هاي مالياتي سياست، ها مقررات و سياست، قوانين

بـراي بخـش خصوصـي بـه عنـوان يـك پـروژه        آبـادان   –اعالم شود كه ايجاد بزرگراه يا خط آهن اهـواز  
هـاي   رف هزينهصراي موجه و جالب و داراي بازدهي مناسب تشخيص داده شود ضرورتي ب گذاري سرمايه

دولت نخواهد بود و نقش دستگاه اجرايي در تهيه اسناد و نظارت بـر  جاري و عمراني براي اين كار توسط 
متمركز خواهد  و با هزينه بسيار كمبرداري  و بهرهاجرا 

شد و كل كار نيز با هزينه اجتماعي بسيار كمتر انجام 
بازارهـاي  بـورس و  همچنين است تشكيل  .خواهد شد

ــك، هســرماي هــاي  شــركت، هــاي توســعه اســتاني  بان
بـه  آن انتقـال  سپس  و صنايع ايجادگذاري در  سرمايه

و از طريق همين بازارهاي سـرمايه  پا  سهامداران خرده
بـزرگ  هاي  انند آن كه با بسيج سرمايهاقدامات ديگر م

توانـد در خـدمت توسـعه     اسـتان مـي  و كوچك مـردم  
 .استان قرار گيرد

ران بر موضوعات محوري  وهاي پيشنحوه تأثير اين نير 
مهم آن . باشد نخست بعد بخشي و ديگري بعد مكاني داراي دو بعد ميگذاري  هرگونه سرمايه. آشكار است

كـارآيي اقتصـادي، كـاهش    (آمـايش  بنيـادين   گـذاري بخـش عمـومي در مسـير اهـداف      است كه سرمايه
هـاي   و برشهاي پيشنهادي  ژهها و پرو ق ارائه طرحاين مهم از طري. قرار گيرد )ها و توسعه پايدار تعادل عدم

 .گيرد آن صورت مي) شهرستاني(اي  بخشي و منطقه

 

ران  در نتيجه بخش عمومي يـك نيـروي پـيش   
بسيار قوي است كه هم به صـورت مسـتقيم از   

گذاري و هم از طريق غير مستقيم  طريق سرمايه
با اثرگذاري بر تصميمات بخش خصوصي نيروي 

  . كند ثر ميأران بخش خصوصي را مت پيش
بخش خصوصـي بـا معيارهـاي    ران  نيروي پيش
ر چارچوب و تحت تاثير مواضع اعالم خود، اما د

اقدامات سنجيده بخش عمومي تقويـت  شده و 
  .شودمي
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موضوعات محوري ها بر گذاري آن ها در بخش عمومي و خصوصي و اثر ران پيشارتباط الگوي  -22-6 نمودار  

 

  : دولت و تاكتيكي تصميمات استراتژيك
هـا   دولت در بخش گذاري سرمايه الگوي  

   فضاو 

و  انرژي، حمل و نقل هاي شبكه -
  ارتباطات،  

  شبكه آب شرب و آب كشاورزي -

 هاي صنعتي كليدي اندازي طرح راه -

  ي بخش عموميها ران پيش

ــررات و  ــوانين، مق ــميمات اق ــي تص جراي
  بسترساز توسعه: دولت

 اصالح و توسعه بازار سرمايه -

 ..  ، ، تشويقيمالياتي هاي سياست -

  بهبود محيط كسب و كار و -
 توليد ضاييبخشي و فالگوي   - فضاي فعاليت بخش خصوصي بهبود -

 بخشي و فضايي اشتغالالگوي   -

 فضايي توزيع جمعيتالگوي   -
هاي و كانون(گاهي  نظام سكونت  -

 )شهري توسعه

  :چارچوب تصميم گيري بخش خصوصي
گذاري در  حداكثر ساختن بازدهي سرمايه

 روابط اقتصادي حاكمشرايط و چارچوب 
و  )از جمله رشد اقتصادي و بـازار تقاضـا  (
، ثر از تصميمات استراتژيك، تـاكتيكي أمت

 گذاري دولت اجرايي و سياست

  : گذاري ابعاد فعاليت، مشاركت و سرمايه
 مقدار -
 بخش اقتصادي -
 )منطقهمكان،( فضا  -

مديريت كارآ : هاي عدم تمركز سياست -
 و يكپارچه توسعه اقتصادي استان

 موضوعات محوري

  هاي اجرايي ساير سياست -

  ي بخش خصوصيها ران شپي

  حمل و نقل  الگوي   -
 الگوي مصرف انرژي  -

  تحوالت اجتماعي و فرهنگيالگوي   -
  گيري ساختار نظام تصميم  -
محيط  هاي هاي طبيعي و چالشروند  -

 يزيست

 يهاي صنعت ناحيهها و   احداث شهرك  -

 هاي كاهش عدم تعادل سياست -
محيط هاي حفظ و توسعه  سياست -

 طبيعي و ميراث فرهنگي زيست

   هاي گسترش بازار سياست -
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ــه     ــت ك ــديهي اس ــير    ب ــتان از مس ــول اس ــير تح س
گـذاري بـه اشـتغال     گذاري به توليد و سـرمايه  ايهسرم
در ادامه اين مسـير، اشـتغال بـر جمعيـت و     . گذرد مي

گـذارد و   توانمندي مناطق در حفظ جمعيت تأثير مـي 
تمام اين مسير توجه به هدف كاهش عدم بنابراين در 

بـا توجـه بـه هـدف كـارآيي      ها و توسعه پايـدار   تعادل
  .اقتصادي قرين خواهد بود

هـاي   ورد محدوديت قـوانين، مقـررات و سياسـت   در م
آنچـه اهميـت دارد عـزم ملـي بـراي سـازگار       ، اجرايي

و هـاي توسـعه    نمودن قـوانين و مقـررات بـا ضـرورت    
بـر  . اسـت ريـزي بـراي انجـام اصـالحات      سپس برنامه

، به اي در اين زمينه احتمال تغيير ريشهاساس روندها 
ر قوانين و عنوان مثال يك بازنگري اساسي و اصولي د

، كه كشـور  "قانون واحد توسعه"مقررات و تنظيم يك 
هـاي انفعـالي و    گيـري  تصـميم "براي خروج از بحـران  

بسـيار بـه آن    "روزمره در مقابل رويكردهاي اقتصادي
نياز دارد، ضعيف است، اما اصالح در قوانين و مقررات فعلي براي تسـهيل امـور بـه خصـوص در مـواردي      

يا بهبود محيط كسـب   ريزي و اجرايي آمايش و ارتباط آن با ديگر اجزاي نظام برنامه نقش و جايگاهمانند 
    .از احتمال بيشتري برخوردار است اكنون در جريان است و كار كه هم

  ها بر يكديگر ران تحليل اثرات متقابل پيش -6-3-2-4

  تحليل اثرات متقابل موضوعي -1- 4- 2- 6-3

بـا در نظـر   . ها بر يكـديگر بسـيار زيـاد اسـت     ران موضوعي پيش تعداد حالت بررسي اثرات متقابل
وجود خواهد داشت  طرفه از اثرات متقابل حالت يك n(n-1)ران، حداقل تعداد  پيش nگرفتن تعداد 

ترين اثـرات متقابـل    ، مهم)3-2-3-6بند (بر اساس بحث پيشين . كه همگي داري اهميت نيستند
و اصـالح بسـترها، بهبـود قـوانين و مقـررات و       گذاري بخـش عمـومي   سرمايهران  اثر پيش است از عبارت

  :ها به شرح زير ران بر ساير پيش هاي دولت سياست

ها در جهت توسعه در مباحـث   ران تحوالت پيش
مديريت كالن، مانند مديريت اقتصـادي، عـدم   

ريزي و اجرا، بهبـود   گيري، برنامه تمركز تصميم
هـا و   تعـادل  محيط كسب و كار، توجه بـه عـدم  

اهميت دادن به مسايل محيط زيست و توسـعه  
ه پايدار و مانند آن، بر اساس رونـدهاي گذشـت  

قطعي است اما روند آن بسـيار تـدريجي و آرام   
  .است

هاي بخش عمومي در درجه  گذاري اندازه سرمايه
  . نخست بستگي به توان اقتصادي كشور دارد

ها  هاي نسبي استان اصالح نگرش در مورد مزيت
هـا بـر    اسـتان بين گذاري ملي  و توزيع سرمايه

اساس يك مدل عقاليي بر پايه هـدف همزمـان   
نمــودن كــارآيي اقتصــادي كشــور و  حــداكثر

ها و رعايت  كاهش عدم تعادلها با رعايت  استان
ريـزي   هاي برنامـه  پايداري توسعه بايد از نگرش

اسـتاني حاصـل    -اي يا آمايش ملـي  بين منطقه
شود كه تجربه چهل ساله اخير در ايـن زمينـه   

  . موفقيتي نداشته است
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اثـرات  (مثبـت اسـت    گـذاري بخـش خصوصـي معمـوالً     گذاري بخش عمومي بـر سـرمايه   اثر سرمايه -
هـا و   شهركهاي كليدي، احداث  اندازي طرح هاي زيربنايي، راه گذاري بخش عمومي در شبكه سرمايه

بخـش خصوصـي را افـزايش    گذاري  بازدهي سرمايهگذاري بخش خصوصي،  بر سرمايه نواحي صنعتي
  ،)يابد دهد و در نتيجه تمايل به آن افزايش مي مي

در راسـتاي حمايـت از   هاي دولـت   اثر بسترسازي و اصالح بسترها، بهبود قوانين و مقررات و سياست -
بخـش  گـذاري   بت است زيرا به همان شكل بازدهي سرمايهتوسعه و حمايت از بخش خصوصي نيز مث

بـه عنـوان مثـال ايجـاد بـازار      . يابـد  دهد و در نتيجه تمايل به آن افزايش مي خصوصي را افزايش مي
گذاران و  از طريق تسهيل ارتباط بين سپرده( مين سرمايه، با كاهش نرخ بهره در اعطاي وام أرقابتي ت

گذاري را كاهش  ، هزينه سرمايه)ين وام به صورت واقعي نه دستوريمأگيرندگان و كاهش هزينه ت وام
 .دهد گذاري را افزايش مي تمايل به سرمايه و و در نتيجه سودآوري

بخش خصوصي و اثر توام اين دو در سيكل توسـعه   گذاري گذاري بخش عمومي بر سرمايه اثر سرمايه -
بـديهي اسـت   . فرستي  كاهش مهاجرت – افزايش توان نگداشت جمعيت –توسعه اشتغال  –فعاليت 

 .ها تعيين كننده الگوي فضايي افزايش توان نگداشت جمعيت خواهد بود گذاري مكان سرمايه

هـاي اجتمـاعي ماننـد     و توزيـع فضـايي آن در توسـعه زيرسـاخت     گذاري بخـش عمـومي   اثر سرمايه -
هاي توليـدي   گذاري در بخش ايهاند به همراه سرم.ها، مراكز آموزشي، مراكز درماني كه مي ت دانشگاه

ها و كاهش متعادل دسترسي به خـدمات بيانجامـد و از ايـن طريـق بـا       تر زيرساخت به توزيع عادالنه
هـاي   ها فضاي اجتماعي را بهبـود بخشـد و بـا افـزايش رضـامندي احتمـال تـنش        تعادل كاهش عدم

 .اجتماعي را كاهش دهد

عنوان مثال توسعه شبكه راه به تسهيل به . ا نيز وجود دارده ران افزايي پيش به عالوه اثرات بديهي هم -
  .كنند ها و نواحي صنعتي كمك مي از شهركبرداري  دو به احداث و بهره ايجاد شبكه برق و هر

  ها بر يكديگر ران استنتاج اثرات فضايي پيش - 2- 4- 2- 6-3
ها و جمعيت در پهنـه اسـتان   عالوه بر پخشايش منابع طبيعي كه به صورت تاريخي توزيع فضايي فعاليت

هـاي ارادي دولـت   گيريثير تصميمأاست، استقرار فضايي صنعت و پيامدهاي آن كامالً تحت تشكل داده 
نكته بسيار قابل . بوده است و شدت آن نيز با رشد اقتصادي درآمد عمومي، درآمد ارزي، تغيير كرده است

تا حد زيادي تفكيك فضايي صورت گرفتـه اسـت،    هاي صنعتي و كشاورزيتوجه آن است كه بين فعاليت
هاي استخراج، پااليش و انتقال آن، كمترين مزاحمت ممكـن را بـراي   به طوري كه ميادين نفت و فعاليت

اند اما در ساير صنايع نيز انطباق مناسبي با محيط زيست داشته. بخش كشاورزي ايجاد كرده استاراضي 
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و  هـا كشـت و صـنعت  ستخراج، انتقال و فرآيند پـااليش نفـت و گـاز،    اهاي ناشي از در هر صورت آلودگي
و جمعيت و جوامع موجب آلودگي شديد منابع آب جاري استان بـه خصـوص رودخانـه     تعدادي از صنايع

بديهي است كه جدايي گزيني اوليه در مكانيابي احداث صنايع بزرگ بـين عوامـل   . دز و كارون شده است
به همين منظور در . بسيار ارزشمند استان بايد با قاطعيت در آينده نيز ادامه يابد آلوده كننده با منابع آب

مطالعات آمايش استان منطقه ويژه كنترل آلودگي و پيشگيري از احـداث صـنايع جديـد آلـوده كننـده،      
همراه با پيشنهاد ايجاد دو سايت مخصوص براي استقرار صنايع داراي بـار آلـودگي زيـاد پيشـنهاد شـده      

   .ستا

ها در بخش عمومي به طور معمول و طبق انتظار  ران نكته قابل توجه ديگر آن است كه اثرات فضايي پيش
اما تنظيم مكان اثرگـذاري مبحثـي اسـت كـه در مطالعـات      ، ثير مثبت خواهد داشتأبر توليد و اشتغال ت

هـاي بخـش    سـت گذاري بخش عمـومي و تنظـيم سيا   هدايت مكان سرمايه. شود آمايش مطرح شده و مي
 كـارآيي ار در كنـار هـدف   دهـا و توسـعه پايـ    عمومي براي حمايت از دو هدف بنيادين كاهش عدم تعادل

  . اقتصادي هنر اصلي اين مطالعات است

بـه  ) ران اصلي به عنوان دو پيش(گذاري بخش عمومي  گذاري و سياست همچنين بديهي است اگر سرمايه
، بگيرنـد  اردهـا و توسـعه پايـ    هدف بنيادين كاهش عدم تعـادل دو  اين ترتيب جهت فضايي مناسب براي 

گـذاري و   بيان ديگر اگر سرمايهبه . شود زمينه هدايت بخش خصوصي به همين سمت و سو نيز فراهم مي
 كـارآيي عـالوه بـر هـدف    (تر را نيز بـاز كنـد    گذاري بخش عمومي بستر توسعه در مناطق محروم سياست

بخش خصوصي نيز به اين ، )يش به سمت مناطق بيشتر توسعه يافته دارداقتصادي كه به طور معمول گرا
    .سوي گرايش خواهد يافت

ران توسـعه فضـايي    هاي توسعه و نيروهاي پـيش  بندي پويايي جمع -6-3-3
  استان

  در محور ساختار توليد -1- 6-3-3

ور مسـتقيم بـه   به طـ به همراه بخش صنايع بومي  بخش توليد سنتي و تا حدودي بخش مدرن كشاورزي
  . نمايدارزش افزوده و توزيع آن در درآمد ساكنين منطقه كمك مي، اشتغال

پتروشيمي و فلزات اساسي استان داراي ارزش افـزوده  ، در بخش صنعت مشاهده شد صنايع شيميايياما 
 1389در سـال   بخش استخراج نفت و گاز نيز چنانكه ديـده شـد  . رتبه اول و دوم در سطح كشور هستند
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ها در جايگـاه يكـم قـرار     و در كشور بين استان مايدن مين ميأرزش افزوده استان را تدرصد از ا 62حدود 
  ثير چنداني بر أشود و تهاي مادر منتقل ميبه خزانه ملي يا شركتارزش افزوده اين صنايع اما . دارد

بـه همـين دليـل در    . گذاردپويايي توسعه استان نمي 
گزارش فصل سوم مطالعات آمايش استان مشاهده شد 

ثير أزش افزوده استخراج نفـت و گـاز تـ   كه تغييرات ار
 .چنداني در توليد ناخالص داخلي استان نداشته اسـت 

بخـش از  آن تنهـا  ، در اين صنايع و ساير صنايع ملـي 
بــه صــورت حقــوق و دســتمزد بــه ارزش افــزوده كــه 

شـود و بخـش ديگـري كـه بـه       كاركنان پرداخت مـي 
از منـابع محلـي خريـد    خريد كـاال و خـدمات   صورت 

و اثـرات   -مصـرف  -درآمد -ر چرخه اشتغال د شود مي
به صورت تبعي آن با توجه به ضريب تكاثرهاي مربوط 

   .شوند را سبب ميپويايي اقتصادي استان بخشي از  از اين طريقو نمايند  يران توسعه استان عمل م پيش

ي از صـنعت  هـاي  يك شاهد ديگر بر پايين بودن پويايي توسعه صنعتي ضعف توليد و ارزش افـزوده بخـش  
در ( 2-4-2-6د در بنـ . اندازي شـوند  گذاري بخش خصوصي احداث و راه باشد كه اصوالً بايد با سرمايه مي

مشاهده شد كه بجز صنايع پيشرو استان كه از محل ) استان 9در ماموريت شماره  SWOTجدول تحليل 
درصـد ارزش   2حـد صـفر تـا    اي در  اند، ساير صنايع داراي ارزش افزوده منابع بخش عمومي احداث شده

تـر از   تر از سهم نسبي جمعيت استان و پـايين  بسيار پايينكه . ها در سطح كشور رادارند افزوده اين بخش
انتظار از سينرژي ناشي از صنايع بزرگ استان و بخش كشاورزي گسترده و پتانسيل توسعه صنايع غذايي 

  .  استان است

تر بين اين صـنايع پيشـرو بـا اقتصـاد      اي برقراري پيوندهاي قويبر اين اساس مطالعات آمايش استان بر 
و گذاري در صنايع توليد كننده قطعات مورد نيـاز ايـن صـنايع     سرمايهو حمايت از تشويق ، دروني استان

  . را پيشنهاد داده استتوسعه صنايع پسين آن 

عني صنايع غذايي استان از ي، دامي و شيالتي استان، باغي، همچنين صنايع فرآوري محصوالت كشاورزي
و به همين لحاظ توسـعه ايـن صـنايع در مكـان مناسـب در ايـن مطالعـات        مند نيستند  پويايي الزم بهره

بـرق و  ، صـنايع عمـومي  صـنايع توليـد كننـده ادوات كشـاورزي و     به عالوه در مورد . پيشنهاد شده است
  .شده است الكترونيك و صنايع معدني و مصالح ساختماني پيشنهادات ارائه

پايين بودن پويايي توسـعه صـنعتي اسـتان در     
 هايي از صنعت ضعف توليد و ارزش افزوده بخش

گذاري  كه اصوالً بايد با سرمايهشود   مشاهده مي
  .اندازي شوند بخش خصوصي احداث و راه

بجز صنايع پيشرو استان كه از محل منابع بخش 
انـد، سـاير صـنايع داراي     عمومي احداث شـده 

درصـد ارزش   2اي در حد صفر تـا   ارزش افزوده
ن اي  ،ها در سطح كشور رادارند افزوده اين بخش

تر از سـهم نسـبي جمعيـت     سطح بسيار پايين
انتظار از سينرژي ناشي از صنايع بزرگ استان و 

استان، بخش كشـاورزي گسـترده و پتانسـيل    
  .   توسعه صنايع غذايي استان است
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  در محور حمل و نقل و ارتباطات - 2- 6-3-3

هـايي از اسـتان از شـبكه    بخـش . براي سطح ملـي و اسـتاني قـرار دارد   اين بخش در خدمت حمل و نقل 
در حـالي كـه نقـش بخـش     . مناسبي برخوردار نيستند كه توسعه آن در برنامه آمايش پيشنهاد شده ست

اثرات تبعي اين بخـش بـر اقتصـاد    ، ح ملي بسيار مهم استو نقل استان در خدمت به نيازهاي سط حمل
هاي خدمات حمـل و نقـل از پويـايي    نه تنها زيربخش. خوردار نشده استبراستان از پويايي قابل توجهي 

ها و در مقايسـه بـا   ساير بخش هاي خدمات اقتصادي در استان در مقايسه بابخش، الزم برخوردار نيستند
ين موضوع به طور غير مستقيم نشان دهنده پايين بودن نقش بخش حمل و ا. متوسط كشور ضعيف است

  .باشدنقل در پويايي توسعه استان مي

  در محور توليد و مصرف انرژي -3- 6-3-3

قطعي پويايي توسعه استان است و خوشبختانه اين شـبكه بـراي كليـه     هاينيازپيشيكي از شبكه انرژي 
هاي صـنعتي اسـتان فـراهم شـده و گسـترش آن بـه سـاير        ركاي از شهواحدهاي صنعتي و بخش عمده

 .برنامه آمايش اسـتان منظـور شـده اسـت    سند ملي توسعه استان و ها و نواحي صنعتي استان در شهرك
تجاري نيز كامل است و همه شـهرها و روسـتاهاي داراي جمعيـت     -خانگي –پوشش شبكه برق عمومي 

و نـواحي صـنعتي    هـا  نيز براي شـهرها، شـهرك  پوشش گاز . ندمند هستبيست خانوار و بيشتر از ان بهره
   .استان فراهم شده است

تواند نقش بسيار مهمي در پويايي توسعه استان ايفا نمايد كه تـاكنون در  استفاده از انرژي خورشيدي مي
  .اما در برنامه آمايش استان مورد توجه قرار دارد. اين مهم پيشرفتي حاصل نشده است

  گاهي ر محور ساختار نظام سكونتد -4- 6-3-3

 ها وهم از نظر توزيـع جغرافيـايي و  هاي شهري و روستايي استان هم از نظر توزيع اندازهساختار سكونتگاه
هاي زيادي برخوردار است و ايـن خـود گويـاي ايـن اسـت كـه توسـعه اقتصـادي و         فضايي از عدم تعادل

بـاره ايـن عـدم    در فصل دوم بـه تفصـيل در  . اده استتاجتماعي در سطح استان به طور نامتوازن اتفاق اف
هـاي سـكونتگاهي از   ناگون نشان داده شد كه عـدم تعـادل  هاي گوها بحث شده و با استفاده از مدلتوازن

  .هايي برخوردار استنظر اندازه و توزيع فضايي از چه مشخصه

هاي شهري استان كه در جريـان  در غياب شهر مهم آبادان به عنوان عامل تعادل بخش در نظام سكونتگاه
اي در نظام شهري استان رشـد  اهواز به طور بي قواره عراق به كلي خالي از سكنه شد، شهر جنگ ايران و

ميليون نفر به صورت سر بزرگي بر تـن نـه چنـدان قدرتمنـد نظـام       1.1كرد و اكنون با جمعيت بيش از 
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 1390د از اهواز شهر دزفـول اسـت كـه در سـال    بزرگترين شهر استان بع. كندشهري استان سنگيني مي
بدين ترتيب شـهر نخسـت اسـتان بـيش از چهـار برابـر شـهر دوم        . داشتنفر هزار  248حدود  جمعيتي

  .جمعيت دارد

هاي فراواني به لحاظ سكونتگاهي در سطح استان ديده مـي شـود   از نظر توزيع جغرافيايي نيز عدم تعادل
همين تمركز در . هاي شهري در نيمه غربي استان  استيت و سكونتگاهكه بارز ترين آن تمركز زياد جمع

  .هاي روستايي نيز ديده مي شودزمينه سكونتگاه

 ثير توزيـع عوامـل طبيعـي نظيـر آب و    أخودي و تحت ته ب بنابراين از آنجايي كه اين روند به صورت خود
در اين زمينه اين است كه توسعه حاصل شده، مهمترين اقدام آمايشي  هاخاك و سهولت دسترسي به آن

توجـه  نيمه شرقي استان نيز  توسعه بهآمايش ريزي المقدور متوازن شده و در برنامهدر سطح استان حتي
ل بخشي در جهـت توسـعه متـوازن    دبدون اقدامات ارادي و آمايشي در اين زمينه نه فقط امكان تعا. شود

هـاي  شهرها به مثابه محرك اصلي توسعه و كـانون . يابدآيد بلكه شكاف موجود نيز افزايش ميبوجود نمي
بنابراين برخورداري از نظام سـكونتگاهي  . ن زمينه نقش بزرگي به عهده دارنديدر ا ،اصلي انباشت سرمايه

فضـايي   تواند كمـك بزرگـي بـه توسـعه اقتصـادي و اجتمـاعي و      متوازن از نظر اندازه و توزيع فضايي مي
   .متوازن باشد

  محيطي اقليمي و زيست، در محور ساختار طبيعي -5- 6-3-3

اسـتان  هاي صنعتي و بندرگاه اصـلي   فعاليتهاي نفتي،  هاي استخراج نفت، پااليش و انتقال فرآورده حوزه
شـوند   در جنوب اين استان مستقر هستند و منابع آب از شمال به سـمت جنـوب سـرازير مـي     خوزستان

هاي كشاورزي در اسـتان   هاي صنعتي و فعاليت گزيني بين فعاليت بنابراين به طور طبيعي يك نوع جدايي
دزفـول،  هـاي   امـا در امتـداد رودخانـه دز از شـمال بـه جنـوب در جنـوب شهرسـتان        . شكل گرفته است

و ورود پسـاب آبيـاري قطـب     انديمشك و شوش، استقرار واحدهاي كشت و صنعت و چند واحد صـنعتي 
با اتصال دو رودخانه . مينه آلودگي اين رودخانه را فراهم كرده استكشاورزي اين منطقه به رودخانه دز، ز

بزرگ دز و كارون در شمال شهرستان اهواز و ادامه مسير كارون در اين شهرستان از ميان شهر اهواز، اين 
يابـد و واحـدهاي صـنعتي مسـتقر در شـهر اهـواز نيـز آن را تشـديد          روند از شمال به جنوب ادامـه مـي  

ه طوري كه رودخانه كارون در شهرستان اهواز تا خرمشهر و آبادگان و منطقه شادگان به يك ب. نمايند مي
  .قطب آلودگي شديد در سطح استان تبديل شده است

جاذبه توسعه صنايع در جنوب استان به علت نزديكي به بنـدرگاه، برخـورداري از شـبكه حمـل و نقـل و      
گر، و به خصوص قطب شيميايي پتروشيمي بندر ماهشهر، ي با صنايع بزرگ ديراستفاده از مزاياي همجوا
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توسعه بيشتر صنعت در اين منـاطق جنـوبي را   ران براي  صنايع فوالد اهواز به طور طبيعي نيروهاي پيش
در ايـن   (agglomeration)عدم اقدام ديگر بـه تمركـز هرچـه بيشـتر صـنايع      كند كه در صورت  فراهم مي

شـرق را   - و غـرب شـمال   –يافتگي صنعتي جنوب  دل بين سطح توسعهمنطقه خواهد انجاميد و عدم تعا
  .تشديد خواهد كرد

توسعه صنايع آلوده كننده در شمال استان واقع بر مسـير جريـان آب نيـز بـه علـت اثـرات       از طرف ديگر 
در اين شرايط . منفي آن بر منابع آب و خاك و انتقال آلودگي بيشتر به مناطق جنوبي قابل توصيه نيست

نخست توسعه صنايع جديد در محور شرق : مطالعات آمايش استان دو راهكار اساسي را مطرح كرده است
همـراه بـا   (گتوند به دزفـول   –اللي  –مسجد سليمان  -رامهرمز –رامشير  -در مسير بندر ماهشهر استان

هـاي   بخـش  الينـده جديـد بـه   ، و ديگري هدايت صنايع آ)هاي شهري ها و توسعه كانون توسعه زيرساخت
جاي ديگـري از  منطقه پيشنهادي، در جايگزيني آن در باشد كه در مورد شرايط  مي جنوب شرقي استان

  .اين گزارش بحث شده است

  در محور ساختار جمعيت و مهاجرت -6- 6-3-3

. نمايـد  عامل جمعيت و فعاليت بروز مـي  بين دوترين اثرات متقابل  در محور ساختار جمعيت، يكي از مهم
پراكنش منابع آب . گيري فعاليت توليدي و استقرار جمعيت با يكديگر همسو هستند ور طبيعي شكلط به

هاي غرب اسـتان، در كنـاره    كشاورزي در دشت  منابع توليدي، فعاليتترين  و خاك به عنوان در دسترس
نيمـه شـمالي    است و در مجمـوع نيمـه غربـي و   پذير ساخته  را امكانهاي استان  ها و در كوهپايه رودخانه

فعاليـت  هـاي سـاحلي   در ايـن رونـد دسترسـي بـه آب    . استان از جمعيت بيشتري برخوردار شـده اسـت  
  . را نيز توسعه داده استتجارت دريايي ماهيگيري و 

ايفـاي نقـش بنـدر امـام      و ايگزيني صـنايع فعاليت استخراج و پااليش و تجارت نفـت، جـ  در دوران اخير 
و صـرف   الگوي فوق را تا حدود زيادي بر هـم زده اسـت  استان  ر جنوبدخميني همگي و به طور عمده 

كـرده  در نيمه جنوبي استان مستقر را هاي ناشي از جنگ، به طور كلي جمعيت بيشتري  نظر از مهاجرت
گيري جمعيتي به طور طبيعـي در ايـن    هاي جديد صنعتي، اين شكل فعاليتاين است كه در صورت نبود 

  . كرد مناطق روي نمي

هاي شـغلي ايجـاد شـده    شود كه فرصتترين منبع توليد است اين خاصيت سبب مينيروي انساني سيال
اين پديده با افـزايش نـرخ   . به سرعت اشغال شود) بخش عمومي يا بخش خصوصي(گذاري توسط سرمايه
ي دسـت  هاي بيكاري عمومي بـاالتر نيـروي انسـاني بـرا    شود به اين معني كه در نرختر ميبيكاري سريع

سـاز  همـين پديـده در واقـع زمينـه    . شودتر را نيز پذيرا ميهاي جغرافيايي طوالنييافتن به اشتغال فاصله
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هـاي اسـتان   فرستي خالص استان خوزستان و مهاجرفرستي خالص شديد در بعضي از شهرستانمهاجرت
هـاي  ر فراهم كـردن زمينـه  شود، راهكار نيز دگذاري حاصل مياست و از آنجا كه اشتغال از مسير سرمايه

گـذاري بخـش عمـومي    گـذاري و افـزايش سـرمايه   الزم براي افزايش مشاركت بخش خصوصي در سرمايه
  .     شودخالصه مي

الگـوي فضـايي   ران اصـلي بـر    فضاي استان به عنوان پـيش گذاري ارادي دولت در  سرمايهالگوي بنابراين 
تبعـي  هـاي   باعث توسعه فعاليت و اشـتغال اشتغال شد گذارد و ر اثر ميو اشتغال  فعاليت بخش خصوصي

  .)يا ذوب آهن اصفهان مثال ماهشهر( گذارد كه هر دو بر جايگيري جمعيت اثر مي شود مي

هـا،   گـذاري در زيرسـاخت   دي سـرمايه اهمـين ابـزار ار  كاربرد مطالعات آمايش، نيز ، در انتظارهمين طبق 
و كـاهش  ، بـراي حفـظ يكپـارچگي جمعيـت    وسعه شهري هاي ت ها و كانون توسعه صنعت و توسعه شبكه

  .ستهاي شرقي و نوار مرزي غربي استان توصيه شده ا ماندگي بخش قبمهاجر فرستي و كاهش ع

  فرهنگي –در محور تحوالت اجتماعي  -7- 6-3-3

فراهم كردن ساز و كارهاي الزم براي تبـادل بـا اقـوام و سـاكنين هـر      ، هانگاه يكسان حاكميت به قوميت
هاي مثبت هاي عمراني و استفاده هرچه بيشتر از جنبهمنطقه و كسب نظر مشورتي در مورد اجراي پروژه

به پويايي رونـد  ...) اهداي زمين و، اعم از جلب مشاركت مالي(هاي عمراني مشاركت اقوام در اجراي طرح
  . نمايدتوسعه استان كمك مي

فرهنگي موانع جدي بـراي توسـعه اسـتان فـراهم نمايـد،       تواند در زمينه اجتماعي واز تهديدهايي كه مي
تـر گفتـه شـد    كه پيشچنان. هاي قومي و زباني در استان استوجود تهديدهاي اجتماعي ناشي از تفاوت

در سـطح اسـتان   . آيدتنوع فرهنگي و قومي در استان هم منشاء فرصت و هم منشاء تهديد به حساب مي
آميـز  هاي دور تا كنون در كنار هم با همزيستي مسـالمت لر از گذشته خوزستان اقوام عرب زبان، فارس و

هاي قومي اما همين تفاوت. اند و در نتيجه، اين تعامل سبب تعالي فرهنگي استان شده استزندگي كرده
  . اي تهديداتي را براي توسعه استان فراهم كندو طايفه

شود احتمـال تضـاد يـا رقابـت بـين      ان مطرح ميشناساي كه در اين مباحث از سوي جامعهنگراني عمده
شناسـان ايـن   بر اساس نظرات مورد وفـاق جامعـه  . است "هويت ملي"و احساس  "هويت قومي"احساس 

بر اين اساس در جوامع چند قوميتي هرگاه . گرددبرمي "احساس امنيت اجتماعي و اقتصادي"موضوع به 
همبستگي ملـي آنهـا تقويـت     ،باالتري داشته باشنداجتماعي و اقتصادي  –مردم احساس امنيت عمومي 

هاي فقر و بيكاري و احساس عدم امنيت اجتماعي بيشتر به گرايش ،شود و در شرايط ناامني اقتصاديمي
هويت ملـي كليـه سـاكنان اسـتان خوزسـتان و      اي حفظ و باالبردن بر اين اساس بر .آورندقومي روي مي
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اجتماعي استان و نگاه يكسان به همه اقـوام از   –توسعه اقتصادي  ،ييگرااجتناب از فايق شدن روحيه قوم
  .نيازهاي قطعي و اساسي است

شود ليكن عامل اصلي هايي ديده ميوتخوشبختانه در استان خوزستان اگر چه از نظر قومي تفابه عالوه 
وردار بـوده و  پيوند اجتماعي در جامعه خوزستان هنوز عامل مذهبي اسـت كـه از انسـجام يكسـاني برخـ     

  . گونه توجيه قانوني، مدني و شرعي داشته باشدتواند هيچاعمال هر گونه تبعيض احتمالي نميبنابراين 

  گيري در محور ساختار نظام تصميم -8- 6-3-3

، حمايت از نظـم و انضـباط مـالي   ، مديريت مالي، اجرا، ريزيگيري در برنامهتقويت نظام يكپارچه تصميم
توانـد بـه پويـايي    هـا مـي  فيت همراه با عدم تمركز هرچه بيشتر آن در سطح شهرسـتان گويي و شفاپاسخ

  .توسعه استان كمك زيادي بنمايد

متمركز ملـي بـه عـدم تمركـز در      از حالت كامالًسال اخير  40گيري در  روند اصالح ساختار نظام تصميم
ان اقدامات ديگـري بايـد صـورت    سطح استاني ميل نموده و هرچند هنوز تا مديريت يكپارچه توسعه است

در همين حال در سطح استان تمركز امور در مركز . اما اين روند همواره تعقيب و تعميق شده است، گيرد
هـا مشـاهده    از گرايش به سمت عدم تمركز به سمت شهرستاننيز هايي  نشانهاما استان بسيار غالب است 

  . شود مي

زيـر   و قـرار دادن آن  آن به اسـتان  ملي و انتقال وظايف هاي هبرنامهرچه بيشتر تمركز  عدماز يك طرف 
توسعه استان و از طرف ديگر غير متمركز كردن امور اجرايـي  ريزي و  چتر يكپارچه و واحد مديريت برنامه

هـاي اجرايـي    از ديـدگاه هزينـه  كـه حـداقل   هـا،   در درون استان و اعطاي اختيارات بيشتر به شهرسـتان 
  .مورد حمايت قرار گرفته استنيز در مطالعات آمايش بيني است و  پيشقابل  ،پسنديده است

  يابي فضا استنتاج الگوهاي سازمان -3-4- 6
بارسـلون  ، بيلبائو، استفاده شده است كه براي شهرهاي دوبلينكليف - اتيابي فضا از الگوي ربراي سازمان

اي است كه  ريزي منطقهنگري در برنامه در حقيقت اين الگو يك الگوي آينده. و ونكوور استفاده شده است
در عـين سـادگي   طراحي شده است و  1كليف- اي زير نظر پروفسور رات ريزان منطقه توسط تيمي از برنامه

                                     
ريـزي   كليف از انستيتوي تكنولوژي دوبلين داراي تحقيقات، مقاالت و كتاب در زمينه متدولوژي آينده نگري در مسـايل برنامـه  -پروفسور رات  - 1

  :خانم اليزابت كراكزيك تهيه شده استدر گزارش حاضر از مقاله زير استفاده شده است كه با همكاري . است و سناريو سازي اي طقهشهري و من
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  ايـن الگـو در نمـودار    .هت زيادي به الگوي راهنماي شرح خدمات انجام مطالعات آمايش اسـتان دارد شبا
  :شود ختصري در مورد هر يك از مراحل آن ارائه ميو در ادامه توضيح م شده است ارائه 6-23 

  شناخت روندهاي گذشته و حال -1

با داشتن يك تصوير كامل از وضعيت فعلـي  . هدف كلي اين فاز ترسيم تصوير وضعيت پيچيده فعلي است
نمايد و به تعيين مسير از موقعيت پذير ميهاي ممكن را  امكانبيني آيندهپژوهش در مورد آينده و پيش

  :هاي زير استاين فاز شامل گام. نمايدفعلي به وضعيت مورد انتظار آينده كمك مي

ايـن گـام شـامل    . تعيين موضوعات كليدي و مسائلي كه در وضعيت فعلي نقـش اساسـي دارنـد    •
 .ها، آرزوها و انتظارات جامعه استگردآوري اطالعات و آمار و حصول دانش اجتماعي، ارزش

ايـن بررسـي شـامل    . اندها و عواملي كه وضعيت فعلي را بوجود آوردهبررسي تصميمات، سياست •
هـايي  بسيار مهم است كه تصميمات و سياسـت . شوداي و فراتر از آن مياي، منطقهموارد ناحيه

كه هنوز در وضع فعلي تأثير گذار هستند، ولو به صورت مخفي و حتي اگـر داليـل اتخـاذ ايـن     
  .باشد را در نظر گرفتها منتفي شده تصميمات و سياست

نفعان در روند گذشته، به احتمـال زيـاد در آينـده پژوهشـي و رسـيدن بـه       شناخت فعاالن و ذي •
 .آينده مطلوب نقش خواهند داشت

به دست آوردن دركي از روابط متقابل بين بازيگران و فعاالن اصلي كه به شناخت وابستگي ايـن   •
 .نمايدعوامل به يكديگر كمك مي

                                                                                                              
Follow this and additional works at: http://arrow.dit.ie/futuresacart , part of the Urban, Community and Regional 
Planning Commons 
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 يآينده پژوه -2

هـا پلـي بـين گذشـته و     مرحله بعد، يعني، بسيار متكي به بررسي روندهاي گذشته است زيرا اين بررسي
كليف  -پژوهي روش طراحي سناريو است كه توسط راتمهمترين روش براي آينده. نمايدنده برقرار ميآي

  :هاي زير استروش سناريو شامل گام. پيشنهاد شده است 2002در سال 

در شش زمينه اصلي فرهنگـي، جمعيـت، اقتصـاد، محـيط زيسـت،      ، راني پيشتشخيص نيروها •
نامـه، برگـزاري   هاي مصاحبه، طوفان مغزي، پرسـش تواند با روشاينها مي. آوريحكمراني و فن

  .حاصل شود هاكارگاه

هـا و  رانررسي پيشبتشخيص موضوعات و روندهاي اصلي شكل دهنده به وضعيت آينده، كه از  •
  . ي كه در بند باال گفته شد حاصل شودهايبا روش

ها، كه برحسب ميزان اثرگذاري و احتمال وقوع ها و درجه نا اطمينانيتشخيص اثرات نااطميناني •
  . بندي شوندتوانند طبقهآن مي

و نااطميناني آن  بيان منطق سناريوها، با توجه به بند باال موضوعي كه اهميت بااليي داشته باشد •
هـر وجـه از هـر يـك از سـناريوها راهكارهـا و       . شـود اي براي ساخت سناريو مـي هزياد باشد پاي

  .  طلبدهاي خاص خود را مي برنامه

بيان علل انتخاب سناريوهاي مختلف، كه در آن مستندسازي علل انتخـاب ايـن سـناريو صـورت      •
 . گيردمي

 انداز آيندهترين چشمتدوين مطلوب -3

هاي رسيدن بـه ايـن آينـده در مرحلـه بعـد كمـك        الك، به تعيين مهاي مطلوب تشخيص جنبه •
  . كند مي

هـاي ذينفـع نيـز از آنجـا اهميـت دارد كـه       مورد توافق همه گروه  انداز ويژهتوافق در مورد چشم •
بـه يكـديگر    هـا را  پـذيري  را با امكانـات و امكـان   ها ديدگاه ذينفعان را در مورد آرزوها و خواسته

 . نمايد نزديك مي
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اي ريزي منطقه نگري در برنامه الگوي آينده -23-6 نمودار  
 
 
 
 
 
  

  هاي مطلوب جنبهتشخيص  -
مورد   چشم انداز ويژهمورد توافق در  -

  نفعينهاي ذتوافق همه گروه

  ترينمطلوبتدوين  - 3
  انداز آيندهچشم

كه در  موضوعات كليديشناسايي  -
قش اساسي ايجاد وضعيت موجود ن

  دارند
در ايجاد  فاكتورهاي اصليشناسايي  -

  وضع موجود
  شناسايي بازيگران اصلي  -
 اصلي شناخت تعامالت بين بازيگران -

شناخت روندهاي گذشته -  1
  و حال

  رانتشخيص نيروهاي پيش -
تشخيص موضوعات و روندهاي اصلي  -

  شكل دهنده به وضعيت آينده
ها و درجه تشخيص اثرات نااطميناني -

  هانا اطميناني
  بيان منطق سناريوها -
  سناريوهاي مختلفطراحي  -

  هاي اساسيپرسش

هـا  پيشنهادات و توصيه - 4
انداز شمچبه براي دستيابي 

ها و پيشنهادات تعيين سياست -
  اجرايي

- هاي الزم براي اندازهساخت شاخص -
  ي پيشرفتگير

  نهادهاي مسئول براي اجراتعيين  -
هايي تدوين نظام بازخورد و مكانيزم -

ساير  انداز وبراي تجديد نظر در چشم
  مراحل پاسخگويي به شرايط متحول

  پژوهيآينده -2
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 اندازها براي دستيابي به چشمپيشنهادات و توصيه -4

دست براي همه كشورها قابل  هاي اجرايي موجود وابسته است و پيشنهاد يك اين بخش بسيار زياد به نظام
در همه شرايط به كار  ريباًقتتوان  اما حداقل موارد ذكر شده در نمودار و به شرح زير را مي، ارائه نيست

   :  بست

  ها و پيشنهادات اجراييتعيين سياست •

  گيري پيشرفتهاي الزم براي اندازهساخت شاخص •

  نهادهاي مسئول براي اجراتعيين  •

انداز و ساير مراحل پاسخگويي به هايي براي تجديد نظر در چشمتدوين نظام بازخورد و مكانيزم •
  شرايط متحول

فضا يابي در سازمان، هاي فضاي مطلوب آينده ويژگيبر اساس عوامل زير ، كليف- راتالگوي بر اساس 
  :نمايند مهمي ايفا مينقش 

مانند نياز توسـعه بخـش شـمال    ، نمايدفضاي توسعه را تعيين ميخشي از بها كاهش عدم تعادل 
 ، ايهاي بين منطقهبراي كاهش عدم تعادل، )نوار مرزي(و بخش غرب استان خوزستان شرق 

گـذاري در  بازدهي بـاالتر سـرمايه  بهبود شرايط اقتصادي به عنوان يك ويژگي مطلوب ايجاب به  
يـن نگـرش   به اين معنـي كـه در ا  . توجه شودها عضي از بخشهايي از فضاي استان براي بپهنه

مانند بازدهي بـاالتر منـابع آب و   ، تعيين كننده فضاي توسعه استگذاري  بازدهي باالي سرمايه
 ، استانو غربي  خاك براي توسعه بخش كشاورزي در مناطق شمالي

وري لبنيـات در شـمال   مانند توسعه صـنايع فـرآ  ، هاوابستگي به توليدات ساير بخشدر مواردي  
شرق استان يا توسعه صنايع فرآوري ماهي و ميگو در سواحل جنوبي استان و بـه خصـوص در   

 ، تعيين كننده فضاي توسعه است، هنديجان

كه به طور طبيعي وابسته بـه مكـان   ، هاي مرزيو بازارچه هاي پردازش و صادرات مجددبندرگاه 
 ، هستند

هـاي صـنعتي   هـاي اقتصـادي و خوشـه   و پسين بـين فعاليـت   ارتباطات پيشيندر مواردي ديگر  
هـاي  ماننـد مجتمـع  ، يـابي فضـا اسـت   راهنماي الگوي سازمان هاي توليدتكميل كننده زنجيره

  ،ماهشهر
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و مركز ارائـه خـدمات بـه    هاي شهري به عنوان مركز بازار منطقه پيراموني وجود شهرها و كانون 
فضاي توسعه و برقـراري ارتبـاط بـين منـاطق مركـزي و       يابيالگويي براي سازمان، اين مناطق

 ، دهدپيراموني را به دست مي

اي مرتبط بـا آن نـوع   ها و استانداردهاي شبكه جادهها و مجموعهبه همين ترتيب مراكز منظومه 
 .دهديابي فضا را بدست ميديگري از الگوي سازمان

  مان فضايي استانبندي ساز سناريوهاي شكل) فضاي( تبيين منطق  - 3-5- 6

  فضايي استان هاي توسعه ها و عدم قطعيت تبيين چالش -6-3-5-1

  ها الشچ •
، هـاي نظـري   چـالش : گيرنـد  منبـع سرچشـمه مـي   سـه  از  با آن روبرو است استان هايي كه توسعه چالش
  و دسته سوم چالش قوانين و مقررات و بين بخشي هاي بخشي چالش

  هاي نظري چالش

 هاي رقيب، يا به اصطالح بين گزينه استراتژي تخصيص منابعتعيين نه انتخاب يا در زمي هاي نظري چالش
) 1( :باشـد  مـي  هاي بنبادين و شامل سه چالش عمده در رقابت هدفشوند  مطرح مي "اين يا آنانتخاب  "

ه عكارآيي اقتصادي و توس هدفرقابت بين ) 2( ها و تعادل هش عدمكااقتصادي و  يكارآيهدف بين رقابت 
هـاي توسـعه غيـر متمركـز چنـد       هاي ناشي از همجواري متمركز و صـرفه  انتخاب بين صرفه) 3(و  پايدار
  .قطبي

تـر   مانـده  تر داراي بازدهي بـاالتر و منـاطق عقـب    گذاري در مناطق پيشرفته چالش بين سرمايه) 1(چالش 
فهـوم انتخـاب بـين    بـه م و اين چالش به طـور ضـمني    است) كوتاه مدت رحداقل د(داراي بازدهي كمتر 
ـ   مزيرا عدم تمركز از مراكـز پيشـرفته و انتقـال اختيـار تصـمي      ،باشد مينيز  تمركز و عدم تمركز  هگيـري ب

، ريـزي، تـوان اجرايـي   كوچكتر با تقويت نيروي انساني كارآمدتر، توان برنامـه اداري  –ي جغرافياييواحدها
 موزش و ساير خدمات اقتصادي و اجتماعيداشت و آهو توسعه بپيمانكاري مهندسي و هاي  توسعه شركت

به طور به عالوه . كند ها كمك مي  در اين واحدهاي كوچكتر همراه است كه اين خود به كاهش عدم تعادل
هـاي   نيز هست، زيـرا انتخـاب اسـتراتژي    "حال و آينده"معمول اين چالش نطري در برگيرنده رقابت بين 

ها است كه به طور  تعادل گذاري در كاهش عدم تر از سرمايه ازدهزودب ،حامي كارآيي اقتصادي در زمان حال
در بر گيرنده انتخاب بين بازدهي حال يا صرف ) 1(اين چالش بنابر. شود معمول نتيجه آن ديرتر ظاهر مي

  . نظر كردن از آن براي مدتي و انتظار بازدهي باالتر در آينده است
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حفـظ و توسـعه   مقابـل  در  هاي حامي كارآيي اقتصادي راتژياستبين انتخاب نيز در بر گيرنده ) 2(چالش 
انتخاب بين بازدهي در زمان حال در مقابل بازدهي بيشتر در آينده اسـت  يا به مفهوم ديگر  منابع محيطي
توسعه پايدار با مركزيـت حفاظـت از   گذاري در  تر از سرمايه زودبازدهگذاري در مناطق متمركز  زيرا سرمايه

  .پيشگيري از تخريب و يا توسعه اين منابع است برايمحيط زيست 

هـاي توسـعه    هاي ناشي از همجواري متمركز و صـرفه  چالش سوم يعني انتخاب بين صرفه به همين شكل
غير متمركز چند قطبي نيز انتخاب بين كارآيي و كاهش عدم تعادل و انتخاب بـين حـال و آينـده اسـت،     

گـذاري و اسـتفاده از مزايـاي بـازدهي      تمركـز سـرمايه  ناشـي از  هاي حامي كـارآيي   انتخاب استراتژيزيرا 
  . گيرد مدت در تضاد قرار مي در كوتاه ،گذاري اقتصادي ناشي از همجواري با عدم تمركز سرمايه

 ،عبارت ديگـر يـك سـوي ايـن چـالش     به . ثير فضايي دارندأها ت هر سه دسته اين چالششود  مالحظه مي
در مقابـل  (تـر   ازدهي اقتصادي سريعدستيابي به بو تر  يافته مناطق توسعه درگذاري  توزيع متمركز سرمايه

تـر   است و در سـوي ديگـر توزيـع متعـادل    مدت  در كوتاه) عدم توجه به تعادل بين مناطق و توسعه پايدار
در بلنـد  بهتر  گيري نتيجهت و يسها و حفظ و توسعه محيط ز تعادل گذاري براي كاهش عدم سرمايهفضايي 
  . ر استت مدت

   بخشي و بين بخشيهاي چالش

درون بخشـي و بـين بخشـي     يهـا  چـالش هايي كه در مقابل توسعه استان قـرار دارنـد،    دسته دوم چالش
هـاي   و ظرفيـت  مين منـابع أتـ ، هـاي فنـي   و جنبه چالش برانگيز آن به طور عمده بيشتر به جنبه هستند

اند و بـه انـدازه كـافي گويـا      ا در زير فهرست شدهه اين چالش .شود هاي اجرايي مربوط مي اجرايي دستگاه
 .هستند

 مين آب آشاميدني سالم براي شهرها و روستاها،أت )1

 ، افزايش راندمان كشاورزي و راندمان آبياري )2

 پروري، توسعه راندمان و ظرفيت آبزي )3

 ، هاي توليد توسعه واحدهاي صنعتي با تكميل زنجيره )4

 ، ن و پسين صنايع پيشرو استانهاي پيشي توسعه واحدهاي صنعتي در بخش )5

 ، استان بخش كشاورزيهاي پيشين و پسين  توسعه واحدهاي صنعتي در بخش )6

مانند صنايع  استان جايگزيني وارداتا هدف ب، توسعه صنايع عمومي داراي بازار مصرف در استان )7
يع بـرق  مانند صنا، محصوالت ساختماني، و يا با هدف جايگزيني واردات و تقويت صادرات استان

 ، و الكترونيك
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ابـزار  ، صـنايع اپتيـك  ماننـد  ، براي توسعه صادراتداراي تكنولوژي باال توسعه واحدهاي صنعتي  )8
 ، گري دقيق ريخته، دقيق

گـذاري و   سـرمايه هاي  نكگذاري استان و با ايجاد بورس سرمايه ،هاي خدمات مالي توسعه بخش  )9
 ، "سسرا" انتقال سهامو اندازي   راهگذاري، ساخت،  سرمايههاي  شركت، توسعه صنعتي

 ، حمل و نقل، هتل و رستورانهاي خدمات  توسعه بخش  )10

 ، ITآوري  توسعه خدمات ارتباطات و فن  )11

 هاي توليدي و خدماتي استان، هاي زيربنايي مطابق نياز مردم استان و نياز بخش توسعه شبكه )12

سسـات آمـوزش   ؤها و م صيلي دانشگاههاي تح بازار كار و ظرفيت و رشتهنياز بين تعادل برقراري   )13
 ، عالي

 ، و گردشگري استان هاي فرهنگي از ظرفيتهرچه بيشتر استفاده   )14

 ، استان محلي و بومي در توسعه، هاي انساني استفاده از ظرفيت  )15

   قوانين و مقرراتچالش

  . هستند قوانين و مقررات يها چالشهايي كه در مقابل توسعه استان قرار دارند،  وم چالشسدسته 

به تفصيل گفته شد قوانين و مقررات و تصميمات اجرايي دولـت بخـش بسـيار     3-2-3-6چنانكه در بند 
اهميت قـوانين و مقـررات مناسـب، همسـو و بسترسـاز      . دهد هاي توسعه را تشكيل مي ران مهمي از پيش

اهميـت آن اگـر كمتـر از    باشد كه بنا بر نظر بسياري از اقتصـاددانان   توسعه يكي از منابع مهم توسعه مي
تـوان بـه    مناسـب مـي  هـاي   با قوانين، مقررات و سياسـت . ، كمتر از آن نيستمالي نباشدطبيعي و منابع 

، ابهـام  "دسـت و پـا گيـر   "، اما با نداشتن آن و يا داشتن قوانين و مقررات متضاد، منسـوخ،  توسعه رسيد
   .ناپذير است امكان آفرين، هرچند منابع مادي فراهم باشد، دستيابي به توسعه 

در سند ملي توسعه استان خوزستان در چند جا به رفع ابهامات قانوني اشاره شده است و در برنامه پنجم 
، ايجاد هاي اجرايي توسعه جمهوري اسالمي نيز اصالح نهادها، قوانين و مقررات، تنظيم روابط بين دستگاه

كيد جدي قرار أتوسعه كشور مورد توجه و تراي هدايت هاي اطالعاتي و مديريتي ب شوراها و برقراري نظام
و  انـد  اتخاذ شدهتوسعه نيز چهارم و  هاي توسعه سوم هرچند بسياري از اين مواضع در برنامه. گرفته است

چنـد   هاي پيشـين بـوده اسـت و هـر     ها در برنامه ها در برنامه پنجم توسعه، اجرا نشدن آن دليل تكرار آن
د، امـا نكتـه   نين ساز و كارها در يكي دو سال باقيمانده برنامه پنجم به سرانجام برسرود همه ا انتظار نمي

رويكرد دولت و مجلس به توجه به اين نياز و قرار دادن آن در دسـتور كـار اسـت و بـر ايـن اسـاس       مهم 
ايـن  هرچند روند اصالح قوانين و مقررات كند بوده است ولي از آنجا كه در دستور كار قرار گرفتـه اسـت   

  .نمايد كه باالخره اجرايي شوند انتظار را ايجاد مي
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  هاعدم قطعيت •

به هاي زير  عدم قطعيت، اما ها روبرو است بديهي است آينده توسعه استان با بسياري از عدم قطعيت
هاي استان را  ترين عدم قطعيت گذاري بر ساير مسايل استان مهم لحاظ وسعت دامنه و شدت اثر

  : دهند تشكيل مي

آلودگي شديد منابع (و منشأ درون استاني ) ريزگردها( آلودگي محيط زيست با منشأ برون استاني  مسئله
 )طبيعي استان

، اما نظـر  هاي آن مشخص است حل هرچند علت و راه. ريزگردها به طور عمده منشأ برون مرزي دارند
تعـدادي از كشـورهاي منطقـه    به اينكه تدبير و رفع اين تهديد در گرو اقدامات مشترك و چندجانبه 

است كه هر يك به نوعي با مسايل حاد ديگري درگير هسـتند، عـالج ايـن معضـل از طريـق اجـراي       
بر اسـاس نظرخـواهي از اعضـاي شـوراي آمـايش      . راهكارهاي مربوط يك مسئله احتمالي خواهد بود

  .استان اين تهديد ادامه خواهد داشت

هاي اسـتان همـراه بـا تهديـد كـاهش      و هوا و آلودگي تاالب آلودگي منابع طبيعي استان به ويژه آب
باشد كه مقابله و كاهش اثرات آن در گـرو اسـتفاده   ميزان آب در حال تبديل به يك تهديد جدي مي

  .باشدهاي قانوني برنامه پنجم كشور ميهاي قانوني به ويژه ظرفيتهمه جانبه از ظرفيت

  ميزان آب جاري در اختيار استان

باشـد كـه خـود يـك     هـا مـي  آب جاري در اختيار استان، عالوه بر آنكه تابعي از ميزان و نوع بارشميزان 
در صـورت ادامـه و افـزايش    ارتبـاط دارد،  نيـز  مسئله احتمالي است و با مسئله عمومي تغييرات اقليمـي  

گناي بيشتر نيز با تصميمات سرزميني، در تن هاساير استان به هاي استاناز سرچشمه رودخانهانتقال آب 
شـود هرگونـه   از آنجا كه بخش عمده آب مصرفي استان از آبهـاي جـاري تـأمين مـي    . قرار خواهد گرفت

كاهش احتمالي مقدار آب جاري استان تهديدي جدي براي اقتصاد و محـيط زيسـت اسـتان بـه حسـاب      
  .واهد داشتبر اساس نظرخواهي از اعضاي شوراي آمايش استان اين تهديد نيز ادامه خ .آيدمي

  افت اقتصادي استان

گـذاري بخـش   به دليل برخوردار نشدن از سـرمايه در دوره نسبتاً طوالني جنگ تحميلي استان خوزستان 
ــر از آن تخريــب بســياري از زيرســاخت  ــا در عمــومي و خصوصــي و فرات ــن ه ــد اي ــارف دوره از رون متع

هـاي  همـراه بـا بعضـي از احتيـاط    ، سرعت كند بازسـازي خسـارات جنـگ    .گذاري باز مانده است سرمايه
 آميـز هـاي ملـي در قلمروهـاي مخـاطره    گيري شده در سطح ملي براي اجتناب از تمركز سـرمايه تصميم



261.6 طرح آمايش استان خوزستان
  

 

متناسب برخـوردار  گذاري رشد سرمايهموجب شده است تا استان خوزستان در دوران پس از جنگ نيز از 
  . نشود

صنعتي مانند صـنايع فلـزات اساسـي، صـنايع     مهم چند بخش بسيار در  هاي بخش عموميگذاريسرمايه
در مقابــل، امــا . وضــعيت ممتــازي را بــراي ايــن اســتان بــه بــار آورده اســتپتروشــيمي و صــنايع نفــت 

گـذاري بخـش   گذاري بخش خصوصي در ساير صنايع و به خصوص صنايعي كه در حيطه سـرمايه  سرمايه
 يتوسـعه صـنعت  عدم برخـورداري از  موجب امر  اين. به داليل مختلف پايين است گيرد خصوصي قرار مي

  . در طيف وسيعي از صنايع باال دست و پايين دست، صنايع عمومي و صنايع مورد نياز استان شده است

تأثير قابل توجهي بر جريان كاال به دليل ركود اقتصادي و تحريم اقتصادي كشور، كاهش تجارت خارجي 
جايگزيني بندرهاي استان هرمزگان به جاي بندر امـام خمينـي   . از طريق بندر امام خميني گذاشته است

، تر ايـن بنـادر  به عنوان كانال اصلي واردات كشور در جريان جنگ تحميلي و ادامه تجهيز و توسعه سريع
ممتـازترين بنـدر كشـور بـوده     قبل از جنگ تحميلي كه شده است موجب افت جايگاه بندر امام خميني 

 دارا بـوده  ون موقعيت بندري در ارتباط با مركز كشور و نيمه غربي پرجمعيت آنو اين امتياز را مدياست 
تنزل اين جايگاه عليرغم  افزايشي بودن مقدار مطلق تجارت از طريق اين بندر در دوران پس از بـه  . است

ر اين بنادر استان هرمزگان و به ويژه در بخش بارگيري و تخليه كانتينري دتر  دليل توسعه بيشتر و سريع
  . بندر بوده است

انـدازي و  هاي ملي نسبتاً بيشتر از استان خوزستان بـراي راه گذاريها در جذب سرمايهرقابت ساير استان
هـاي  هاي صـنعتي در مقايسـه بـا مزيـت    هاي حمل و نقل، آب و انرژي و توسعه فعاليتتوسعه زيرساخت

   .رقيب استان خوزستان نيز مزيد بر علت شده استنسبي بي

حـال  كـه در   باشـد و ادامه و يا تشديد آنها تهديدي جدي براي اقتصاد اسـتان مـي  ي باال مجموعه روندها
  . نمود يافته است ها حاضر نيز در نرخ باالي بيكاري و مهاجر فرستي استان و تعدادي از شهرستان

در ي آن اسـت  هـا  بيكاري و مهاجر فرستي شديد كه كاهش نيروهاي كارآمد اسـتان نيـز يكـي از مولفـه    
  . اجتماعي خواهد شد –صورت ادامه خود تبديل به يك تهديد جدي اقتصادي 

از  استان خوزستان در كشور از ديدگاه دولت و مجلسمتصور جايگاه بلند مدت بديهي است در اين روال 
ج پيشرو اسـتان ماننـد اسـتخرا   هاي  در بخشگذاري ملي  از سرمايه سهم) 1(چند جنبه بسيار موثر است 

نقـش اسـتان   ) 2(مي و صـنايع فلـزات اساسـي،    هاي نفت، صنايع شـيميايي و پتروشـي   نفت، گاز فرآورده
نقـش ايـن بنـدر و بنـدرهاي     نگري در امام خمينـي و بـاز   توسعه بندرخوزستان تجارت خارجي، موضوع 
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ي جديد ها توسعه تكنولوژيجايگاه استان خوزستان در ) 3(در تجارت خارجي كشور و  آبادان و خرمشهر
 و صنايع مرتبط آن،

 مديريت اجتماعي، فرهنگي و قومي

 روابط با كشورهاي همسايه و از جمله با كشور عراقينده آ

، اما احتمـال  بالقوه تلقي شودتهديدي  تواندپرتنش با سابقه جنگ تحميلي ميقرارگيري استان در منطقه 
   .بيعي باال استوقوع  آن بر اساس نظرخواهي كمتر از تهديدهاي اقتصادي و ط

  توسعه فضايي استانهاي  تبيين اولويت -6-3-5-2

بـه  ، تفكيـك نيسـتند   ها در فضـاي اسـتان قابـل    توسعه فضايي استان از اولويت توسعه بخش هاي اولويت
ي اقتصـادي و  هـا  بخـش ، كنـيم  عبارت ديگر هنگامي كه از توسعه قسمتي از فضاي اسـتان صـحبت مـي   

همچنين بايد توجـه شـود كـه     .باشيم  اين توسعه بشوند را بايد در نظر داشتهبايد محمل  هايي كه فعاليت
زمينـه  بـا يكـديگر در   ها در فضا  و اولويت توسعه بخش هاي توسعه فضايي اولويتدر بسياري از موارد  كه

از هاي توسـعه فضـايي    در زير اولويت. گيرند رقابت و يا تضاد قرار ميمصرف منابع و به ويژه منابع آب در 
  :شود هاي مختلف مطرح مي ديدگاه

  از ديدگاه اهداف بنيادين آمايش استان •

   از ديدگاه كارآيي اقتصادي

آبادان و خرمشهر بـه لحـاظ تمركـز    ، اهواز، ماهشهر، اميديههاي  شهرستان توسعه صنعتي در اولويت يكم
 و هـاي صـنعتي   بازدهي ناشـي از سـينرژي تمركـز صـنايع و تكميـل خوشـه      ، بازدهي به مقياس، صنايع

، بازدهي بـاالتر صـنايع در ايـن منـاطق    ، و در مجموع به علت هاي حمل و نقل دسترسي به بندر و شبكه
و به خصوص صنايع پيشرو شيميايي و پتروشيمي و فلزات اساسي همـراه بـا صـنايع     براي توسعه صنعت

 سازي و ابزار دقيـق، و ماننـد آن  ، صنايع برق و الكترونيك، ابزار دقيق، صنايع ماشين باالوژي داراي تكنول
بـه  جديد صنايع شيميايي و پتروشيمي ايجاد البته در ادامه مشاهده خواهد شد كه ( دارندقرار اولويت در 

و  علت بار آاليندگي زياد از زاويه نگاه محيط زيستي براي استقرار در اين منـاطق مناسـب نخواهنـد بـود    
  ).پيشنهادي جديد استقرار يابندهاي  گي در سايتصنايع جديد داراي بار آلود شود توصيه مي

ديمشـك،  نا هاي بخش شمالي و شمال غرب استان، شامل شهرستانهمچنين بر اساس كارآيي اقتصادي، 
و با توجـه بـه بـازدهي     ترين توزيع منابع آب و خاك به علت برخورداري از مناسب دزفول، شوش، شوشتر

بر مبناي (آبي دگاه توسعه بخش كشاورزي با توسعه كشت فشرده گذاري در اين عرصه از ديباالي سرمايه
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و توسـعه صـنايع   ) آبياري، افزايش راندمان آبياري و افزايش رانـدمان توليـد كشـاورزي    هاي توسعه شبكه
  .باشد داراي اولويت مي كشاورزي مرتبط پيشين و پسين

عمـدتاً بـر مبنـاي    ( كشـاورزي بـراي توسـعه    به همين ترتيب در اولويت سوم منطقه شمال شرق اسـتان 
  .قرار دارند )دامداريو باغداري توسعه از  هاي آبرساني و حمايت حمايت از گسترش شبكه

مناسـب هسـتند و در جنـوب    و دامـداري سـنگين   ها  شيالت و نخلستانجنوبي استان براي توسعه نيمه 
  . اولويت اصلي با توسعه دامپروري استي قرش

پـروري   براي توسعه دامداري و شهرستان هنديجان براي صيد و آبزي) هانبهب(مناطق جنوب شرق استان 
كالً براي توسعه صنايع فرآوري محصوالت دامـي، لبنـي و آبزيـان داراي اولويـت توسـعه      حاشيه ساحل و 

  .باشند مي

هـاي خـارجي    مناطق غرب استان در نوار مرزي، به طور كلي با توجه به تهديد ريزگردها و احتمال تـنش 
هاي مقـاوم در مقابـل ريزگردهـا بـه      هايي كه در مورد گونه با توجه به بررسي(ا براي توسعه كشاورزي تنه

  .و براي صنايع عمومي داراي بازار محلي از اولويت برخوردار هستند) عمل خواهد آمد

رزش در سراسر استان در ارتباط با توليدات كشاورزي و براي حمايـت از ا صنايع غذايي  هحمايت از توسع
اولويت :   افزوده بخش شيالت و بخش كشاورزي، شامل دامپروري، از اولويت بسيار بااليي برخوردار است

دامـي در شـمال شـرق     –در جنوب استان، فرآوري محصـوالت بـاغي   توليد خرما متكي بر صنايع غذايي 
هـاي   اولويـت اصلي جنوب خط ها و سواحل پروري در حاشيه رودخانهاستان و متكي بر ماهيگيري و آبزي

  .باشند صنايع غذايي استان ميتوسعه فضايي 

و  هاي ارتباطي استان بـا كشـورهاي همسـايه    نيز توسعه شبكه راهبخشي  –هاي توسعه فضايي  در اولويت
  .هاي همسايه مورد توجه است كه در مباحث پيشين به آن اشاره شده است استان

  ها از ديدگاه كاهش عدم تعادل

به خصوص بخش شمال شرق استان و ، توسعه نيمه شرقي استانبرعكس ، ها هش عدم تعادلگاه كاداز دي
با اين ديدگاه بخش كشاورزي در فضاهاي يادشده محمل . نوار مرزي در حاشيه غربي استان اولويت دارند

 بخش كشاورزي درپيشين و پسين توسعه خواهند بود و به عالوه توسعه صنايع عمومي و از جمله صنايع 
، هـاي شـهري   همچنين براي اين فضا توسعه كـانون . از توسعه فضايي حمايت نمايدتواند  كل اين فضا مي

گاز و از توسعه محورهاي حمل و نقل بسيار ضروري اسـت كـه در   ، برق، هاي آب همراه با گسترش شبكه
  . اين مطالعات به صورت مشخص پيشنهاد شده است
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منطقه هاي ايذه و باغملك،  شهرستانبر مناطق شمال شرق استان،  عالوه، ها از ديدگاه كاهش عدم تعادل
نيازمنـد  ، هرمـز رام، شيررام، هنديجان، بهبهانهاي  شرق استان و به طور مشخص شامل شهرستانجنوب 

توسعه كشاورزي با تجهيز منـابع آب بيشـتر و يـا بهبـود رانـدمان       ،در اين فضا. دنباش توسعه بيشتري مي
و ، جـويي در مصـرف آب  ههـاي همـراه بـا صـرف     روشهاي آبيـاري و اسـتفاده از    بكهآبياري با گسترش ش

بـراي شهرسـتان    همچنين صنايع مرتبط با بخش كشاورزي و صنايع عمومي راهگشاي توسعه هسـتند و 
توسعه صنايع مرتبط با ماهيگيري فرآوري شـيالت   پروري و ماهيگيري و همچنين  هنديجان توسعه آبزي

  . باشد يراهنماي توسعه م

  از ديدگاه حفاظت محيط زيست و توسعه پايدار

و ساير مناطق تمركـز فعاليـت    جويي براي كاهش آلودگي نفتي شهرهاي مسجد سليمان و آغاجاري چاره
  .استخراج نفت و گاز در اولويت يكم قرار دارد

اورزي قـرار  از فاضـالب صـنعت و كشـ   جداسازي منابع آب آشاميدني شهرها و روسـتاها  بعدي در اولويت 
  دارد،

ترتيب اهميـت و اولويـت در   . است در همه استان ها آاليندهكنترل و اولويت سوم توسعه فضايي استان به 
در منطقه مركزي از شوش تا اهـواز و از اهـواز تـا آبـادان و      كنترل آلودگي) 1: (اين زمينه عبارت است از

و همچنـين   مشخص و معرفي شده است لودگيعنوان منطقه ويژه كنترل آكه در اين مطالعه با  خرمشهر
بندر ماهشهر بـه  آبادان و خرمشهر و واز، ههاي ا كنترل آلودگي شهرستان) 2( كنترل آلودگي رودخانه دز
شـيميايي و پتروشـيمي در ايـن منطقـه و كنتـرل آلـودگي شهرسـتان        نفـت،  دليل تمركز شديد صنايع 

شامل بخـش شـمالي رود كـارون، رودخانـه جراحـي و      (هاي استان  مراقبت از ساير رودخانه) 3. (شادگان
  . )زهره

و افـزايش  ، مراتع استانها و  نظارت بر استفاده مناسب از جنگل، حفاظت شده مناطقصيانت از همچنين 
 توسـعه بعدي اولويت فضايي و صيانت و توسعه ميراث فرهنگي و گردشگري ، توان اين منابع از اين طريق
  . كند ميرا مشخص زيست و توسعه پايدار  از ديدگاه حفاظت از محيط

 ،)و يا شرق هنديجان(شمال غرب هنديجان به خصوص در ايجاد سايت جديد براي صنايع جديد آالينده 
هـاي   خاك و كشاورزي و در همين حال با داشتن دسترسي به شـبكه با توجه به دور بودن از منابع آب و 

از ديـدگاه  هـاي توسـعه فضـايي     از اولويـت ندر ماهشـهر  زيربنايي و نزديكي به خصوص به قطب صنعتي ب
  .استان استحفاظت از محيط زيست و توسعه پايدار 
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  تهديدهااز ديدگاه  •

 مسئله ريزگردها

هاي توسـعه فضـايي اسـتان در     اولويترود مسئله ريزگردها ادامه داشته باشد، با توجه به آنكه احتمال مي
هاي صنعتي حساس نسـبت بـه ريزگردهـا در منـاطق     ه فعاليتمواجهه با اين تهديد، دوري گزيدن توسع

  .خواهد بود مورد نظر هاي مقاوم انتخاب گونهو تجديد نظر در الگوهاي كشت و غربي استان 

 ميزان آب جاري در اختيار استان 

از يـك طـرف كنتـرل    در مقابل اين تهديد . كاهش منابع آب نيز بر اساس روندهاي گذشته محتمل است
هاي مختلف و از جمله جدا سـازي منـابع آب سـطحي در مصـارف مختلـف و كنتـرل        با روش( ها آلودگي
-ترين راهكار مقابله با اين تهديد به شمار مـي افزايش راندمان مصرف آب اصليو از طرف ديگر ) ها پساب

كـه از  اسـت  به مناطق شرقي اسـتان  جاري آب بخشي از مهمترين بازتاب فضايي اين فعاليت انتقال . آيد
  .و از اين تهديد بيشتر صدمه خواهند ديدباشند جريان آب سطحي كمتري برخوردار مي

  . خواهد بود 

 افت اقتصادي استان

به جز فعاليت حمل و نقل كه مسـتقيماً در  . باشداحتمال افت اقتصادي استان كمتر از تهديدهاي باال مي
در شرايط افت  ،تأثير عمده خواهد گذاشتها  با آنو شبكه اصلي مرتبط بندر ماهشهر و ساير بنادر استان 

هـاي  لـذا سياسـت  . هاي استان در همه قلمروها تحـت تـأثير قـرار خواهنـد گرفـت     اقتصادي همه فعاليت
-نظر از محدوه فضايي قابليت كاربرد دارند با اين حال توجه ويژه به مناطق كمتـر توسـعه  اقتصادي صرف

  . صدمه بيشتري خواهند ديد ضروري است تر استان كه از افت اقتصادييافته

 مديريت اجتماعي، فرهنگي و قومي

 آينده روابط با كشورهاي همسايه و از جمله با كشور عراق

روابط با كشور عراق بر اساس پس از پايان جنگ تحميلي بسيار بهبود يافته است و بـر اسـاس ايـن رونـد     
ايـن حـال دوري گزيـدن ايجـاد و توسـعه واحـدهاي        بـا . احتمال بروز اين تهديد بسيار ضعيف خواهد بود

  . بر از مناطق مرزي قابل توصيه استصنعتي حساس و سرمايه
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  ترسيم فضاي سناريو -6-3-5-3

، گذاري بسيار وسيع و در همان حال داراي حالت نااطمينـاني بـاال هسـتند   رموضوعاتي كه داراي دامنه اث
له ريزگردها در حالت بحراني دامنه اثر بسيار وسـيعي بـر   أمسبه عنوان مثال . هستندپايه تشكيل سناريو 

ها خواهد داشت و در همين حال نسبت به پيشگيري از وقوع آن در افق طرح آمايش اسـتان   ساير فعاليت
له ريزگردهـا دو  أمسـ تبـاط بـا   ردر ا، نگـري  در آيندهبنابراين . وجود داردزيادي نااطميناني / عدم قطعيت 

 لهأآن مسـ  اي كـه در  يا آينـده / تشديد ريزگردها يا آينده همراه با ادامه : ترسيم استقابل آينده متفاوت 
ادامه يا تشديد ريزگردهـا يـا بـه عبـارت ديگـر بـراي         حالتبراي  طبيعتاً .يافتخواهد تخفيف ها ريزگرد

مـورد نيـاز    و ارائه راهبردهاريزي از تفكر و برنامهخاصي  مجموعهيك سناريوي ادامه يا تشديد ريزگردها 
  .خواهد بود

تـوان حـداقل دو   مي 1-5-3-6هاي مندرج در بند حال با تعميم موضوع باال، براي هر يك از عدم قطعيت
عـدم قطعيـت    5كه تنها ، يا وضعيت يك و صفر نشان دهيم و چنان"عادي") 2(يا  "بحراني") 1( حالت 

كه معادل است با (يك تشكيل خواهد شد  حالت تركيبي صفر و 32 فضاي سناريو از گرفته شود، در نظر 
سـناريو  حالـت تركيبـي    32 فضاي سـناريو از  ، عدم قطعيتپنج  دو با در نظر گرفتن تعدا ) 5به توان  2

درخت گسترش فضاي سـناريو بـراي    .، كه بررسي اين تعداد سناريو مشكل خواهد بودتشكيل خواهد شد
  .است ترسيم شده 24-6دم قطعيت در نمودار موضوع عدو حالت صفر و يك و در نظر گرفتن پنج 

حالت بحراني براي هر عدم قطعيت بـه طـور جداگانـه بررسـي و راهكارهـاي      بررسي،  تر كردن براي ساده
هـا كـه در حالـت بحرانـي     همچنين آن بخش از عدم قطعيت. مناسب براي كاهش بحران ارائه خواهد شد

تـري نيازمنـد اسـت    ريزي مفصلتر است و به برنامهحتملنمايد و وقوع آن مضرر و زيان بيشتري وارد مي
  .    نيز بيشتر مورد توجه قرار خواهد گرفت

  توسعه استان هايسناريو

گفتـه  ) ترسيم فضاي سناريو( 3-5-3-6بند و ) هاي استان عدم قطعيت( 1-5-3-6بر اساس آنچه در بند 
  :مبناي تشكيل يك سناريو است ، كه هريكپيش روي قرار داردشش عدم قطعيت شد در حال حاضر 

 مسئله ريزگردها و آلودگي منابع طبيعي استان  )1

 .احتمال ادامه و بحراني شدن زياد است

هـاي موضـوعات محـوري تـأثير منفـي       ران تهديد ريزگردها در صورت تشـديد بـر بيشـتر پـيش    
  :گذارد مي
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 يابد،كاهش مي دهد و به تبع آن توليد و اشتغالگذاري بخش خصوصي را كاهش ميسرمايه -

 زند،هاي توليدي صدمه ميبه بخش -

 نمايد،ها را تشديد ميگذارد و مهاجرتبر سالمت مردم و نظام سكونتگاهي تأثير منفي مي -

 اورد،لطمات شديد بر محيط زيست وارد مي -

هـاي ويـژه كنتـرل آلـودگي     ها كه به عنـوان پهنـه  آلودگي منابع طبيعي استان در بعضي از پهنه
هاي اسيدي آلودگي اين منابع هرچند در مواردي مانند بارش باران. اند شديدتر استدهمعرفي ش
هاي اجتمـاعي موضـعي و   العملهاي بحراني هواي شهرها مانند اهواز ظاهر شده و عكسيا حالت

موردي به دنبال داشته است اما روند تخريب در اين زمينه تدريجي است و ضمن تخريب منـابع  
مواردي قابل جبران نخواهد بود، سـالمت جامعـه و توليـدات كشـاورزي را دچـار      طبيعي كه در 

  . نمايدمخاطره مي

 استانجاري در اختيار آب مقدار  )2

 .كاهش منابع آب زياد استاحتمال 

 يابد،دهد و به تبع آن توليد و اشتغال كاهش ميگذاري بخش خصوصي را كاهش ميسرمايه -

 زند،هاي توليدي صدمه ميبه بخش -

 نمايد، به مناطق كمتر توسعه يافته استان صدمه بيشتري وارد مي -

 نمايد،ها را تشديد ميگذارد و مهاجرتبر نظام سكونتگاهي تأثير منفي مي -

 اورد،لطمات شديد بر محيط زيست وارد مي -

 اقتصادي استان،افت  )3

حـال حاضـر    در) 1391از ديدگاه سـال  ( .نامشخص استها  تحريم احتمال ادامه و بحراني شدن
   .)1393از ديدگاه سال ( كمتر شده است

 :در صورت ادامه و تشديد

  شود،يابد و از اين طريق منابع مالي دولت كم ميصادرات نفت كاهش مي -

هـا كـاهش   در اسـتان از محل منابع مـالي دولـت   گذاري سرمايه، منابع مالي دولتبا كاهش  -
 يابد، مي

بـه طـور    بر اسـتان خوزسـتان  نقل  هش حجم حمل وكه با كا يابد،واردات كشور كاهش مي -
 خواهد داشت،اثر مستقيم منفي خاص 

 يابد،گذاري بخش خصوصي كاهش ميسرمايه -
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 شود،يابد و تورم و بيكاري تشديد ميهاي توليد افزايش ميهزينه -

 شود،اجتماعي و فرهنگي كندتر مي مثبت در اين شرايط تحوالت -

 نمايد، ان صدمه بيشتري وارد ميبه مناطق كمتر توسعه يافته است -

 شود،هاي محيط زيستي تشديد مييابد و چالشفشار بر منابع محيطي افزايش مي -

 اجتماعي، فرهنگي و قومي ديريتم )4

 .تبديل شدن به بحران ضعيف استاحتمال 

 همسايه و از جمله با كشور عراق آينده روابط با كشورهاي )5

  .)1391از ديدگاه سال (تبديل شدن به بحران ضعيف است احتمال 

  :در صورت بحراني شدن

دولت براي گسترش روابط اقتصادي كـاهش  به عمل آمده توسط هاي گذاريبازدهي سرمايه -
 يابد،مي

بيشتر از بخش كشـاورزي آسـيب   هاي صنايع حساس در مجاورت مرز گذاريبازدهي سرمايه -
 ،خواهد ديد

  غالب تركيبي سناريوي •

  :هاي زير خواهد بودداراي ويژگيتا افق طرح آمايش، ي غالب سناريو ،بر اساس احتماالت

ديرپا و بسيار مغتنم استان و در همين حال مواجـه بـا تهديـدهاي    هاي  برخوردار از نقاط قوت و فرصت -
  :زير

  با احتمال زياد تهديد ريزگردها، -     

  با احتمال زياد تهديد كاهش منابع آب، -     

و احتمـال كمتـر از    1390با احتمال متوسـط تـا زيـاد از ديـدگاه سـال       دي،تهديد افت اقتصا -     
  1393ديدگاه سال 
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  عدم قطعيت  حالت 5فضاي سناريو در  -24-6 نمودار

  تعريف سناريوهاي توسعه فضايي استان -3-6- 6

  هاي حاكم بر هر يك از سناريوها تبيين پيش فرض - 6-3-6-1

 يزگردهامسئله ر - 1

ع در ايـن  فـ عوامـل ذين  .در حال حاضر اين مسئله وجود دارد و اما به حالت بحراني شديد نرسـيده اسـت  
له أايـن مسـ  بـروز  كـه موجـب   اصـلي   عوامـل . هاي همجوار هستند له مردم استان خوزستان و استانأمس

و ايـن بـه    گيـرد  يو چند كشـور منطقـه را در بـر مـ    فته گر أتنشبه طور عمده از خارج از كشور اند  شده
از ، هاي عملـي زيـادي بايـد برداشـته شـود      له گامأبراي حل اين مس. كند له اضافه ميأپيچيدگي حل مس

بـا   گـذاري مشـترك   و سياسـت هاي اجرايي  تهيه برنامه، ان داخلي و خارجيگير اجماع نظر تصميم: جمله
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هاي اجرايي  تدوين برنامه ،ن كشورهابين اي ها ها و مسئوليت وزيع هزينهت، كشورهاي درگير در اين موضوع
  . و در دست آخر ارزشيابي و بازخورد اجرايي ارزشيابي ها اجرا و نظارت بر برنامه و تعيين وظيفه هر كشور،

گيـري و   تصـميم احتمـال  بنـابراين   نـدارد له أي گذشته نشان از پيشرفت چنداني در حل اين مسـ روندها
ريـزي و اجـرا تـا حصـول      بين برنامـه ، تي در صورت انجام آنضعيف است و حدر ميان مدت ريزي  برنامه

له ريزگردها تا افق برنامـه آمـايش   أبنابراين سناريوي ادامه يا تشديد مس. زمان زيادي الزم استاثربخشي 
  . استتر  محتملبسيار استان 

 مقدار آب جاري در اختيار استان -2

منـابع آب در دسـترس   ، هـا  ان بـه سـاير حـوزه   هاي است از سرچشمه رودخانه انتقال آبهاي  پروژهاجراي 
بـراي  ، گزينه مناسـب ، شودن تصميمات در سطح ملي اتخاذ مياياز آنجا كه . استان را كاهش خواهد داد

  . است فراهم كردن زمينه تبادل علمي با مسئوالن مركزي لهأحل اين مس

هزار هكتـار از اراضـي كشـت     243در حال حاضر اي استان خوزستان بر اساس اطالعات سازمان آب منطقه
هـاي   شبكههاي آبياري قرار دارند و  تحت پوشش شبكه )برداري و توسعه نيشكر شامل طرح بهره( آبي استان

هاي در دسـت مطالعـه نيـز     عالوه شبكهبه . نمايند هكتار فراهم ميهزار  285دست اجرا نيز پوششي معادل 
هاي تحت هر سه دسته شـبكه يـاد شـده     جمع زمين. دهزار هكتار را پوشش خواهد دا 524وسعتي معادل 

 شاهده خواهد شد كل اراضـي م 1- 3- 4- 6در بند باشد و از سوي ديگر چنانكه  هزار هكتار مي 242,1حدود 
   .باشد هكتار ميميليون  2نزديك به تبديل به كشت آبي در استان خوزستان  يتقابلداراي 

برداري از منابع آب  اي براي توسعه كشت و بهره ار گستردههاي بسي اين استان خوزستان هنوز فرصتبنابر
در و خاك در كشت آبي انواع محصوالت كشاورزي بـراي مصـرف داخلـي كشـور و مصـارف صـادراتي را       

اسـتان و شـيب مناسـب همـراه بـا      منابع خـاك كشـاورزي   غني به عالوه با توجه به كيفيت . دارداختيار 
بـازدهي  رود  در ايـن پهنـه از سـرزمين، انتظـار مـي     كشت محصـوالت  امكان دو بار ياد شده و هاي  شبكه

   .كشاورزي استان خوزستان بيش از هر استان ديگر باشد

، از ديـدگاه اقتصـاد ملـي ضـروري     ها انتقال آب به ساير استانهاي  فايده در گزينه –در هر ارزيابي هزينه 
ري آب و عدم النفع يا درآمد از دست رفته در است عالوه بر هزينه انتقال، هزينه ضرر و زيان ناشي از كس

هـاي ديگـري از    استان خوزستان نيز منظور شود، زيرا فايده حاصل از انتقال آب در جاي ديگري به گروه
اين جبران هزينه بر اساس اصـول اقتصـاد رفـاه يـا بايـد      . ها انتقال يافته است برداران در ساير استان بهره

توسط دولـت بـه   ان به زيان ديدگان پرداخت شود يا از محل بودجه عمومي شدگ مستقيماً از طرف منتفع
و با توجـه بـه   توجه به مجموعه اين عوامل منظور نمودن اين هزينه و با با . نمايندگي از طرف كل جامعه



271.6 طرح آمايش استان خوزستان
  

 

هرگونـه  دهـد و   ترين پهنه كشاورزي كشور را تشـكيل مـي   خوزستان مناسباستان  ،از ديدگاه مليكه  آن
 اسـتان در ينـه فرصـت توليـد كشـاورزي     هزبـا توجـه بـه    هـا   ابع آب اين استان به ساير اسـتان انتقال من

به نظر  غير قابل توجيه ها ساير استان ديدگاه بازدهي اقتصادي در بخش كشاورزياز  ،خوزسـتان 
ت ها در استان خوزستان، بخـش صـنع   ها و نيروگاه به عالوه با توجه به توسعه صنايع، پااليشگاه .رسد مي

     . نمايد استان به تدريج سهم زيادتري از منابع آب استان را طلب مي

هـاي توسـعه صـنعت در     نيز عيناً با توجـه بـه مزيـت   احداث صنايع ها به منظور  انتقال آب به ساير استان
بـا هزينـه   توانند در استان خوزسـتان   در حالي كه در شرايط مساوي همين صنايع مي واستان خوزستان 

  . برداري برسند قابل توجيه نيست بهرهه كمتري ب

ها موضوع ديگري اسـت   ها به منظور حفظ يكپارچگي جمعيت در ساير استان اما انتقال آب به ساير استان
هاي آب استان خوزستان براي حفظ يكپارچگي بافت  انتقال آب از سرچشمه. كه جاي بحث بيشتري دارد

له ملي تلقي شود و در جاي خود اسـتدالل پشـتيبان قـوي    أتواند يك مس هاي مركزي مي جمعيتي استان
هـا، در حـالي كـه در شـرايط      صنايع در ساير استانكشاورزي و اما انتقال آب براي احداث و توسعه . دارد

بـرداري برسـند قابـل     در استان خوزسـتان بـه بهـره   با هزينه ملي كمتري توانند  مساوي همين صنايع مي
  . توجيه نيست

اهكار مقابله و پيشگيري از كمبود آب و زيان به اقتصاد استان، افزايش راندمان اسـتفاده از  راز سوي ديگر 
و افزايش راندمان كلـي بخـش كشـاورزي اسـت و      ها و به خصوص در بخش كشاورزي آب در همه بخش

هـاي آبيـاري    و بهبـود روش  هاي آبرساني بديهي است كه افزايش راندمان آبياري از طريق گسترش شبكه
بـه   شود و بخشي از آن مين ميأبخشي از اين هزينه توسط بخش عمومي ت. هايي را در بر دارد خود هزينه

  . خواهد بود) برداران كشاورزي بهره(عهده بخش خصوصي 

هاي متمادي در دستور كار وزارت نيرو قرار داشته است و ايـن   مركزي كشور سال هاي انتقال آب به حوزه
كـاهش منـابع آب كشـور در    . نيز در جريان استاي منابع آب استان خوزستان ه سرچشمهروند در مورد 

هاي مركزي را تشـديد   به حوزه فشار بر منابع آب استان خوزستان براي انتقال ،ارتباط با تغييرات اقليمي
  .سيار محتمل استتهديد بادامه اين  خواهد كرد بنابراين

   استان اقتصادي افت -3

بخـش نيسـت و بـه علـت كـاهش درآمـدهاي ارزي و       حاضر چندان رضايت ي كشور در حالدرشد اقتصا
در اسـتان  كشـوري   حمل و نقـل كاهش ميزان ها هم اكنون واردات كشور كاهش يافته و اثر آن بر تحريم

اعتبـارات تملـك    ،بـه طـور معمـول در زمـان كـاهش درآمـدهاي دولـت       تر از آن  مهم. مشهود شده است



انداز و طراحي سناريوي توسعه فضايي استان تبيين چشم  272.6
   

بر اساس رونـدهاي  همچنين . يابدهاي جاري كاهش ميبيشتر از هزينه) نيبودجه عمرا(هاي ثابت  دارايي
گذاري بخـش عمـومي همسـو    نيز همواره با سرمايهبخش خصوصي گذاري ثابت گذشته و موجود سرمايه

  . يابد گذاري بخش خصوصي نيز كاهش مي سرمايه، گذاري بخش عمومي ت و با كاهش سرمايهاس

ن در ميـان  آشود بلكه اثـرات  به سرعت ظاهر نمي گذاري در اين شرايطكاهش سطح سرمايهاثرات منفي 
 ،ها و توليـد ناخـالص داخلـي اسـتان    نرخ رشد ارزش افزوده بخشگذاري، كاهش  سرمايهمدت در كاهش 

، هـاي اقتصـادي اسـتان   بعضي از بخشهاي ثابت هم اكنون در موضوعي كه بر اساس قيمت، يابدنمود مي
بـت  اهـا بـه قيمـت ث   بخش ارزش افزودهاست در صورت ادامه اين وضع نرخ رشد  بديهي. ظاهر شده است

مزيـد بـر آن افـزايش نـرخ      .منفي نيز خواهد شد و درآمد جامعه و درآمد سرانه نيز كاهش خواهد يافـت 
و تورم ناشي از افزايش نقدينگي در جامعه، كه بـه  هاي شغلي جديد  بيكاري به دليل كاهش ايجاد فرصت

نمايـد، بلكـه    شود نه تنها اقتصاد استان را دچار مشكل شـديد مـي   ه با بيكاري و تورم منجر ميركود همرا
  .   ممكن است عوارض اجتماعي نامطلوبي را نيز ايجاد نمايد

وقوع  .نيازمند بازنگري است سهم و جايگاه بلند مدت استان خوزستان در كشور از ديدگاه دولت و مجلس
سطح كشور شد، كه بعضـي از نمودهـاي   ها در  از باز توزيع بعضي از فعاليتجنگ تحميلي سرآغاز روندي 

آن، رونق يافتن بندرهاي شهيد رجايي و باهنر در استان هرمزگان و كاهش سهم نسبي بندر امام خميني 
هـاي   هـا در سـاير اسـتان    توسعه بزرگراه. و كاهش قاطع نقش بندر خرمشهر در تجارت خارجي كشور بود

رشـد سـريع ارزش افـزوده صـنايع     مند مانـدن اسـتان خوزسـتان در ايـن زمينـه،      بهره و كمپيشرو كشور 
تنزل جايگاه و ها و  شيميايي و پتروشيمي و صنايع فلزات اساسي در ساير استانهاي نفت، صنايع  فرآورده

، بـه  ها پيشـتاز بـوده اسـت    در اين فعاليتهاي متمادي  يا سهم ارزش افزوده استان خوزستان كه در سال
آوري و انرژي خورشيدي،  نوين نانو و بيو فنو صنايع  استان خوزستان از تكنولوژي برخوردار نشدن همراه 

گـذاري مسـتقيم    هايي است كه با سرمايه ها دقيقاً فعاليت اين فعاليت. خود به خودي يا اتفاقي نبوده است
گـذاري در دوره   هم فرصت سـرمايه  جنگ تحميلي رسد بنابراين به نظر مي. يابند بخش عمومي توسعه مي

هاي ملي بين  سرمايه توزيعبعضي از راهبردهاي جنگ را از استان خوزستان سلب نموده و هم پس از آن 
  . ها را تغيير داده است استان

نمايد و  هاي اقتصادي روبرو مي ادامه اين روند از يك طرف استان خوزستان را با تهديد افت بيشتر فعاليت
و نزديكي  انرژيو  مندي از منابع آب زيرا استان خوزستان با بهره. گر به زيان اقتصاد ملي استاز طرف دي

كـه هـر سـه نيـز     (اي و ريلـي   بندر و شبكه جادههاي موجود  به هر دو بازار داخلي و خارجي و زيرساخت
رات و صـنايع  ترين مكان در عرصه كشور براي توسعه صنايع با هدف صاد سبامن، )نيازمند توسعه هستند

  . باشد مي) مانند سنگ آهن(نياز مند به واردات حجيم بر و  انرژي
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هاي فضـايي   تصحيح روند باال از طريق مذاكرات مقامات استان با مقامات ملي در  تغيير استراتژيچنانكه 
  .د، اين تهديد و اثرات منفي آن بر اقتصاد استان بيشتر خواهد شاستاني صورت نگيرد/ كشوري توسعه 

پــايين بــودن نــرخ . بيكــاري و مهــاجر فرســتي اســتان در صــورت افــت اقتصــادي تشــديد خواهــد شــد
طـوالني شـدن   . آورد گذاري، اشتغال و توليد تبعات بيكاري و مهاجر فرستي را نيز بـه دنبـال مـي    سرمايه
ترتيب بـا   ها به و تفاوت زياد نرخ بيكاري استان و به خصوص بعضي از شهرستانهاي ركود اقتصادي  دوره

فرستي كـل اسـتان و بـه طـور     مهاجر ،هاي سني كشور و متوسط استان و تفاوت بارزتر بين گروهمتوسط 
كارآمـد ايـن منـاطق     هنيروهاي بالقو ها را به دنبال آورده است كه به كاهش شديدتر در بعضي شهرستان

ان اقتصادي معموالً بـا اتخـاذ   برون رفت از بحر. شود هديد نمايان ميتانجامد و ادامه آن به صورت يك  مي
پذير است، اما اقتصاد استان خوزستان با وابسـتگي   هاي صحيح اقتصادي در يك ميان مدت امكان سياست

آن و حمل و نقـل عمـومي كـاال از بنـدر امـام بـه صـورت چنـد جانبـه از           هاي نفت و صادرات به فعاليت
راهكارهاي عمـومي   .بيند استان صدمه مي تخصيص يافته به و كاهش سهم منابع مليخارجي هاي  تحريم

براي دريافت سهم بيشتر از منايع ملي  و طرح استدالل از يك طرف تالش براي كاهش اثرات اين تهديد، 
گذاري از منابع درون استان و استفاده حداكثر از همه منـابع توليـد    و از سوي ديگر در گرو تجهيز سرمايه

  .باشد در درون استان مي

 جتماعي، فرهنگي و قوميديريت ام -4

يكي از نقاط ضعف قاچاق و هاي اجتماعي  باال بودن بزهكاري، به استناد سند ملي توسعه استان خوزستان
له أبا وضعيت اقتصادي جامعه و به خصـوص بـا مسـ   شناسان  كه به زعم جامعه مهم اجتماعي استان است

ـ  هاي فرهنگي سالم  بيكاري و ضعف نهادها و فعاليت مزيـد بـر آن تكثـر قـومي و     . االيي داردهمبسـتگي ب
گيـري از   تناب و پيشجبيني راهكارهاي سالم براي ا مسايل ناشي از آن به صورت بالقوه به بررسي و پيش

اقتصادي كشور و اسـتان   -ال اساسي در اينجا آن است كه آيا مديريت سياسيؤس .عواقب منفي نياز دارد
دارد و آيـا  را اجتماعي همه ساكنان استان با يك نگاه بالسويه  –آمادگي و توانايي رفع نيازهاي اقتصادي 

اشـتغال، درآمـد، كـاهش فقـر      اجتماعي، –تواند به سرعت به بهبود سطح امنيت اقتصادي  اين راهكار مي
اقتصادي هويت ملي را به حداكثر ممكـن و مطلـوب برسـاند يـا      –بيانجامد كه احساس امنيت اجتماعي 

والن نيازمنـد اصـالح وضـعيت    ئال عـالوه بـر اراده مسـ   ؤم كردن پاسخ براي اين سبديهي است فراه. خير
  .باشد عمومي اقتصادي كشور نيز مي

 آينده روابط با كشورهاي همسايه و از جمله با كشور عراق  - 5

كـاهش  نمايد براي  سال به طور طبيعي ايجاب مي 10وقوع جنگ تحميلي و به درازا كشيدن آن به مدت 
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  . تمهيداتي انديشيده شود، نين وقايعي ولو در ابعاد كوچكترتكرار چاثرات 

علي در كشـور عـراق و توزيـع    فحاكميت ، همسايههاي سياسي بين دو كشور  بر اساس برداشت از جريان
هـاي شـديدتر    هاي مرزي و يـا بحـران   احتمال وقوع تنش، هاي جمعيت اين كشور بر اساس مذهب بخش

بايـد هـر دو حالـت ايـن سـناريو      ، جه به عدم قطعيت مسايل برون مرزياما به هرحال با تو. ضعيف است
  .يعني حالت عادي و حالت بحران در روابط را در نظر گرفت

درصد بوده كه در جايگاه نهم مقصد صادرات  4/3سهم عراق از صادرات كشور  1380در سال  •
ت مـا در جايگـاه   درصد از صـادرا  15كشور ايران قرار داشته است و امارات متحده با جذب 

درصد از صادرات ايران، به  7/17كشور عراق با جذب حدود  1388در سال  .نخست بوده است
اين سـهم  . تبديل شده است)درصد سهم 5/34(دومين مقصد صادرات كشور ما پس از چين 

  .درصد افزايش يافته است 21به حدود  1391در سال 
مبدا واردات كشور  1380در سال . فته استدر مورد واردات كشور نيز تحول زيادي صورت گر •

آلمان، امارات متحده، ژاپن، فرانسه، ايتاليا، جمهوري كره و : به ترتيب اهميت عبارت بودند از
اما در سـال  . اند روسيه، كه به ترتيب از ده تا پنج درصد در تامين واردات ما مشاركت داشته

كشور نخست در مقصد صـادرات ايـران    5هاي خارجي  ، با احتمال زياد به دليل تحريم1388
 . اند جاي خود را به ترتيب به عراق، چين، امارات، هند و افغانستان داده

هاي خـارجي و رويكـرد ايـران بـراي      روند بسيار سريع ياد شده تا حدود بسيار زيادي نتيجه تحريم
مـذكور ممكـن اسـت تـا      هايها رونـد  به هر حال با رفع احتمالي تحريم. مقابله با اين تهديدها است

اين تحـوالت ضـرورت گسـترش    . خواهد ماند ا رابطه تجاري شكل گرفته پابرجاحدودي كند شود، ام
اي  كند و به همين لحـاظ توسـعه شـبكه جـاده     حمل و نقل را يادآوري ميها براي تسهيل  زيرساخت

به اين . بيني شده است نقطه مرزي در برنامه آمايش استان خوزستان پيش 3ارتباطي با كشور عراق از 
بـراي توضـيح بيشـتر در مـورد تحـول      (0.موضوع در فصل هفتم مطالعات آمايش استان باز خواهيم گشت

  ).نگاه كنيد 2-1-2-6از ) ج(تجارت خارجي كشور ايران با كشور عراق به بند 

  بندي سازمان فضايي استان در هر يك از سناريوها تبيين الگوهاي شكل -6-3-6-2

بـه طـور معمـول    تابعي از راهبردهايي است كـه   سازمان فضايي استان در هر يك از سناريوها بندي شكل
در مبحـث   2-5-3-6بخشي از ايـن راهبردهـا در در بنـد    . شود آن سناريو انتخاب ميحالت بحراني  براي

ك از هـر يـ  بازتـاب فضـايي   در ادامـه  و شده اند در قبال تهديدها مطرح  فضاييتوسعه هاي  تبيين اولويت
  :شود مرور ميسناريوها 
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  سناريوها بندي فضايي بازتاب شكل )الف

بخشي راهبردهـاي پيشـنهادي بـراي بهبـود شـرايط در هريـك از       هاي  چنانكه مشاهده شد بازتاب جنبه
  . فضايي آن بيشتر است هاي كم و بيش نسبت به جنبه، سناريوها

 ، هاي جديد به سمت شرق استان است يتفعال ميلترين بازتاب فضايي  مهم، در سناريوي ريزگردها -

تمايل بـه گسـترش   ، استفاده بهينه از منابع آب ترين بازتاب فضايي مهم، در سناريوي محدوديت آب -
هاي كشـت   تا حدودي اين موضوع براي لكه. آبرساني در منطقه غرب و شمال استان استهاي  شبكه

هـاي   از ظرفيـت تـر   استفاده مناسـب . كند استان صدق ميو جنوب شرق ، آبي در منطقه شمال شرق
بـا توجـه بـه مالحظـات     (هـاي اسـتان    پروري نيز به توسعه اين فعاليت در حاشيه تمام رودخانه آبزي

پخشـايش آن در بخـش   شود كه بيشتر  منجر مي) و توجه ويژه به آلودگي رود كارون زيست محيطي
، جويي در مصـرف آب  اري همراه با صرفهرن آبيهاي مد توسعه باغداري با روش. غربي استان قرار دارد

 .ندكها به سمت جنوب را تصوير مي گرايش فضايي به سمت شمال شرق استان و در مورد نخلستان

هـاي   استفاده بهينه از منـابع مـالي و سياسـت   ، در سناريوي تحريم اقتصادي و كاهش رشد اقتصادي -
، در سـناريوي بهبـود مسـايل اجتمـاعي    همچنـين  . بازتاب فضايي در سراسر استان است داراي، مالي

منـاطق   امـا توجـه بـه   ، شـود  منطقه خاصي از استان محدود نمـي فرهنگي و قومي بازتاب فضايي به 
 .جنوب غربي استان اولويت خواهد داشت

بازتاب فضايي عبارت خواهد بود از ، در سناريوي روابط با كشورهاي همسايه و از جمله با كشور عراق -
اما در زمينه توسعه روابـط  ، تر استان عه واحدهاي صنعتي حساس به مناطق شرقيگرايش بيشتر توس

 .متمركز خواهد بود) اداري استان -مركز سياسي(هاي اداري در اهواز  فعاليت، با كشورهاي همسايه

استفاده بهينه گذاري ملي مانند سناريوي تحريم اقتصادي،  كاهش سهم استان از سرمايهدر سناريوي  -
 .بازتاب فضايي در سراسر استان است داراي، هاي مالي ع مالي و سياستاز مناب

  شناسي عناصر سازمان فضايي تبيين گونه -6-3-6-3

  هاي مركزي مكان - 1- 6-3- 6-3

هاي مركزي از ديدگاه تقسيمات كشوري در سلسله مراتب مركـز اسـتان، مركـز شهرسـتان، مركـز      مكان
تا حـدودي همـين سلسـله مراتـب ايفـا نقـش       گاه كاركردي نيز از ديد. بخش و مركز دهستان قرار دارند

تر از جايگاه خود در سلسـله  تر و بعضي ضعيفقويبعضي از اين مراكز اين ايفاي نقش براي اما . نمايد مي
ر بـه عنـوان يـك مركـز شهرسـتان د     دزفـول   به عنوان مثال شـهر . باشد استان مي اداري -سياسيمراتب 
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اجتماعي بسيار باالتر و حوزه نفوذ  -از جايگاه اقتصادي يك مركز شهرستان ديگر مقايسه با اللي به عنوان
  . برخوردار است تري بسيار وسيع

  هاي پيشين مطالعه آمـايش اسـتان، ماننـد بنـد    سازمان فضايي در فصلطور كه در مبحث به عالوه همان
در  و مشخصاً آمايش سرزمين هاي هاي مركزي در فصل دوم گزارشبا عنوان سلسله مراتب مكان 2-1-3 

بـا عنـوان    2-3-1-2هـاي مركـزي در اسـتان، و بنـد     با عنوان تعيين سلسله مراتب مكان 1-3-1-2 بند
هاي مركزي و در گزارش فصل پنجم مطالعات آمايش سرزمين اسـتان خوزسـتان   تعيين حوزه نفوذ مكان

ه اسـت نحـوه قرارگيـري و ارتبـاط     به اختصار آمـد گزارش حاضر  4-6-3-6بند به تفصيل و همچنين در 
بـه عنـوان مثـال    . هـا سـهم زيـادي دارد   عناصر سازمان فضايي با يكديگر در نقش آفريني و كاركرد مكان

، هم از خدمات برتـر ايـن شـهر در    ويس، و حميديه در كنار شهر اهواز، مجموعه شهرهاي رامين، مالثاني
نمايـد كـه در   اي براي آنها فراهم ميكاركردهاي ويژه شوند و هم اين همجواري فاصله كوتاه برخوردار مي

از جمله ايـن كاركردهـا نقـش خوابگـاهي بـودن ايـن شـهرها        . شد ها فراهم نمي اين صورت براي آنغير 
هايي از شهرها به هر حال وضعيت همسايگي مجموعه. نمايد ها كمك مي كه به رشد اقتصادي آن باشد مي

ثر ديگر از ؤهاي اصلي حمل و نقل و مبادي ورود و خروج كاال و عوامل مو وضعيت قرارگيري آنها بر محور
  . هاي مركزي با يكديگر شده استاين قبيل سبب تفاوت در توان و نقش مكان

انـد كـه   مجموعه مكان مركزي در اين مطالعات تشخيص داده شده )9(نه با توجه به مجموعه اين عوامل 
تـر مطـابق   هاي ضـعيف مجموعه. تر هستندمجموعه ديگر ضعيفپنج تر و مجموعه آن نسبتاً پيشرفتهسه 

شرق و شمال شرق استان و يك مجموعه آن در نزديك به نوار مرزي غرب اسـتان قـرار   انتظار در مناطق 
هـاي مركـزي و   هاي اصلي توسعه استان در مطالعات آمايش تقويت همـين مكـان  يكي از استراتژي. دارد

باشد كه ايـن اسـتراتژي بـا تقويـت     عنوان موتور توسعه مناطق پيراموني آن ميهاي شهري آنها به كانون
   .شودهاي زيربنايي، توسعه صنايع و كشاورزي و گسترش بازارها حمايت ميشبكه

  : ها عبارتند ازاين مجموعه

  پيشرفتههاي مركزي  مكان )الف

ام خمينـي داراي ويژگـي كـاركرد    بنـدر امـ   -خرمشهر و بندر ماهشهر -سه مجموعه مركزي اهواز، آبادان
 هاي مركزي بـه همـراه فضـاي    اين مكان. پيشرفته هستند ملي، صنعتي و بازرگاني نسبتاًفرا  –المللي بين

، بيشتر نيـز هسـتند  داراي پتانسيل توسعه اند و  اي را ايجاد كرده توسعه پيشرفتههاي  پيراموني خود قطب
  :به طور مشخص

 و حميديه رامين، مالثاني، ويسآن مانند  و شهرهاي حاشيه مجموعه اهواز -
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 مجموعه ماهشهر، بندر امام خميني -                       خرمشهر، مجموعه آبادان -

  كشاورزي –صنعتي  پيشرفته نسبتاًهاي مركزي  مكان )ب

و شرق استان هستند كـه  شرق جنوب هاي  هفتگل از مجموعه -آغاجاري و رامهرمز -دو مجموعه بهبهان
خـدمات  بازرگـاني بـه محـيط     باشند و بـه عـالوه بـا ارائـه      كشاورزي مي –داراي كاركرد صنعتي و هر د

 – مجموعـه بهبهـان  شـامل   پيراموني خود از پتانسيل رشد و توسعه در اين منطقه از استان برخوردارنـد 
 هفتگل - مجموعه رامهرمزو  آغاجاري -اميديه 

  زرگانيبا –با كاركرد كشاورزي هاي مركزي  مكان )ج

 –از اين ميـان مجموعـه دزفـول    . بازرگاني هستند –بيشتر داراي كاركرد كشاورزي  ،چهار مجموعه ديگر
اي كه در آن واقـع   منطقه شوش و شوشتر به علت برخوردار بودن از پايه بسيار قوي كشاورزي ،انديمشك
مركـز  (زيـاد شـهر اهـواز     نسبتاًدار است و با توجه به فاصله از پتانسيل رشد بسيار باالتري برخور هستند،
ي اسـتان  با مناطق شمالي استان و در مقابل با توجه به مركزيـت شـهر دزفـول در منطقـه شـمال     ) استان

تواند در آينـده نيـز بـه     اركرد اين شهر به عنوان بازار مركزي اين منطقه رو به گسترش بوده است و ميك
  .نقش نمايدترين مكان مركزي در شمال استان ايفاي  عنوان مهم

و ارائـه خـدمات   بازرگـاني   –سه مجموعه يا مكان مركزي ديگر در اين گروه نيز بيشتر كاركرد كشاورزي 
هـاي   براي مناطق پيراموني خود دارند و در برنامه آمـايش حمايـت از توسـعه ايـن مكـان     و بازرگاني  بازار

پيراموني و تبديل به يك فرآيند اطق ها در حمايت از توسعه من كانهاي اين م افزايش قابليتمركزي براي 
  .كيد استأرشد چند مركزي مورد توجه و ت

 . و شهرهاي پيراموني آن مجموعه دزفول، انديمشك، شوش، شوشتر 

 ملك باغ، مجموعه ايذه -

 مجموعه مسجد سليمان، قلعه خواجه و اللي -

 سوسنگرد، هويزه و بستان در نوار مرزي غربمجموعه  -

  سعهمحورهاي تو - 2- 6-3- 6-3

هاي پيشين اين مطالعات به دفعات مطرح شده است ها و بخشكه در فصلمحورهاي توسعه استان چنان
هاي اسـتان و جايگـاه   با توجه ديرپا بودن منابع و مزيت(  1404به ترتيب اهميت در حال حاضر و تا افق 

  : عبارت هستند از) ها در سطح ملياين فعاليت استان در برتر
 ،هاي مرتبطگاز و فعاليت استخراج نفت و )1
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 ،صنايع شيميايي، پتروشيمي )2

  ،صنايع فلزات اساسي )3

 ،تجارت برون مرزي و حمل و نقل )4
  ،توليد انرژي )5
  ،شيالت )6
 ،كشاورزي )7
   .هاي توليديگردشگري و خدمات اقتصادي متناسب با فعاليت )8

اسـتان متمركـز   ب شـرق جنـو  جنـوبي و  هاي  در پهنه ،استخراج نفت و گازمحور نخست،  از نظر فضايي،
صنايع شيميايي و پتروشيمي و فلزات اساسي، تجارت برون مرزي و توليد انرژي بيشتر در نيمـه  هستند، 

صـيد در حاشـيه دريـا و بـه خصـوص در      هـا و   آبزي پروري در حاشـيه رودخانـه  . جنوبي متمركز هستند
و  خصوص در نيمـه شـمالي  به هاي وسيعي از استان را  كشاورزي پهنه. شهرستان هنديجان متمركز است

هاي شـمالي و   در ادامه تا جنوب استان را در بر دارد، هرچند در نيمه جنوبي و شرقي از فشردگي قسمت
محورهاي گردشگري اسـتان متنـوع هسـتند و بخـش قابـل تـوجهي از اسـتان را         .غربي برخوردار نيست

  . نداارائه شده 8-4-6-3-6 نددهند كه در ب پوشش مي

شمال از بندر ماهشهر به اهواز و از آبادان و خرمشهر به اهـواز   - به طور كلي محورهاي جنوبي از نظر فضاي
همچنين محور خليج فارس از خرمشهر و آبادان تـا بنـدر   تهران و و ادامه آن به سمت دزفول و انديمشك و 

مت چهار محـال و  به س ملك باغ –و تا حدود كمتري محور ارتباطي ايذه ماهشهر و بهبهان به سمت بوشهر 
در وضعيت فعلي هستند كـه در مطالعـات آمـايش اسـتان بـا      فعاليت محورهاي متمركز بختياري و اصفهان 

هـاي توسـعه    و ايجاد محورهاي ارتبـاطي جديـد كـانون   محور جنوب به شمال با گذر در نيمه شرقي استان 
  .خواهند شدهمجوار تقويت هاي  محورهاي ارتباطي با استانو توسعه چند مركزي بيني  ا پيششهري ب

  الگوهاي چند مركزي - 3- 6-3- 6-3

شود كه در استان خوزستان، دزفول در بيان شد در اينجا اشاره مي 1-3-6-3-6بند  عالوه بر آنچه كه در
بـادان نيـز بـا    آباشـد و شهرسـتان   هاي پيراموني خود ميحال تبديل شدن به مركز اداري براي شهرستان

  .باشدنه تبديل به چنين وضعيتي مياحتمال زياد در آستا

باشـد و  يكي از الگوهاي مهم اين مطالعه بـراي توسـعه اسـتان تقويـت نظـام شـهري چنـد مركـزي مـي         
ها، بازارها و عدم هاي توسعه شهري پيشنهادي در مسير عدم تمركز درون استاني با گسترش شبكه كانون

آينـد و  بـه كمـك توسـعه منـاطق پيرامـوني در مـي      هـا  تمركز اختيارات اداري مركز استان به اين كانون
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بنابراين الگوي تك مركـز فعلـي    .هاي اجتماعي دسترسي به مركز استان بسيار كاهش خواهد يافت هزينه
باشـد   مي) اهواز، دزفول و آبادان(مركزي  3كه به تدريج در حال تبديل شدن به الگوي ) با مركزيت اهواز(

  . مركزي تبديل خواهد شد 9يك الگوي ه بر اساس مطالعات آمايش استان ب

  مراكز داراي توان بالقوه جذب و قطبي شدن -4- 6-3- 6-3

آمـده اسـت منـاطق غربـي اسـتان در       1-6نقشه ، مطابق بر اساس آنچه در طول گزارش تكرار شده است
با هدف حال حاضر از توان باالتري براي قطبي شدن و جذب جمعيت برخوردار هستند اما در اين مطالعه 

بيني شده است ها و افزايش كارآيي اقتصادي استان در بلند مدت با تمهيداتي كه پيشكاهش عدم تعادل
  .مناطق شرقي استان نيز به مدار توسعه خواهند پيوست

  )محلي/ استاني/ فراملي(گاهي  شناسي مراكز سكونت گونه - 5- 6-3- 6-3

. باشـد  هي با كاركردهاي فراملي، استاني و محلي ميهاي مراكز سكونتگا استان خوزستان داراي همه گونه
بـيش از هـر فعاليـت     هاي مرتبط كـه اصـوالً   و فعاليت( به طور كلي استان خوزستان به دليل وجود نفت 

، المللـي هـوايي   ، مرزي بودن و برخورداري از شبكه حمل و نقل بين)للي داردالم اقتصادي ديگر جنبه بين
  . ردهاي فراملي استزميني و دريايي داراي عملك

، شهرهاي آبـادان و خرمشـهر   المللي شهر اهواز، به دليل مركزيت استان و برخورداري از شبكه هوايي بين
اهميـت تجـارت   مـرزي بـودن و سـابقه پر    و المللي به دليل برخورداري از شبكه هوايي بين) در كنار هم(

 ماهشـهر  هايشهرهمچنين . ملي هستندراي عملكرد فرااد) كه در حال حاضر كاهش يافته است(خارجي 
  .اي هستند المللي گسترده به دليل تجارت خارجي بسيار وسيع دراي عملكرد بينبندر امام خميني، و 

هاي اين شهرستان است و  هداز بين ساير شهرهاي مركز شهرستان، دزفول داراي عملكردي فراتر از محدو
نيـز  شـوش و شوشـتر را    دشـمالي اسـتان ماننـ    هـاي  طور كه گفته شد در مواردي حوزه شهرستان همان

  .شود ساير شهرهاي استان محلي است و به مناطق پيراموني خود محدود ميعملكرد . دهد پوشش مي

شده است استان خوزستان به دليل وسعت زياد و تنـوع شـهري بـا      بينيدر مطالعات آمايش استان پيش
بـه يـك فضـاي     ،هـاي اجتمـاعي   و به دليل صرفه ها دلتعا هدف كاهش عدمتوجه با ، عملكردهاي متفاوت

   .تبديل شود (POLY CENTER)چند مركزي 

  بندي عناصر سازمان فضايي تبيين پهنه - 6-3-6-4

شود منظور توصـيف و تبيـين نظـام و    از سازمان فضايي صحبت ميهنگامي كه تر گفته شد چنان كه پيش
 هـاي  شـكل چهارگانـه هندسـي يعنـي    هـاي   شـكل كه به  هاي طبيعي و انسان ساخت استترتيبي از پديده
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يـك  به عنوان مثال زماني كـه در  . يابي شده باشنداي و حجمي در سطح زمين سازمانپهنه، خطي، اينقطه
) به عنوان يك پديده خطـي (به شبكه راه ) ايبه عنوان يك پديده نقطه(اي  كارخانه، فضاي جغرافيايي معين

در كنـار آن  و  پيونـدد  مـي ) ايبه عنوان يك پديده پهنه(اي در همسايگي مزرعهبه آن نيز شود كه وصل مي
ه يـك  مجموعـ اين ، استواقع ) به عنوان يك پديده حجمي كه از سطح و عمق برخوردار است( يك درياچه

  .گيرند ي در كاركرد با يكديگر قرار ميسيستمبه صورت دهند كه  شكيل ميتسازمان فضايي معيني را 

چگـالي و ترتيـب   ، هاسمت و سو و جهت، هافاصله، هاي مكان و موقعيتسازمان فضايي مقوله در توصيف
مشخصـي بـه سـازمان     كـارآيي كاركرد و حتـي  ، مفهوم، الگوهم  ر ادر كن هاپديدهاين هندسي قرارگيري 

 بنابراين پرسش در اين جا اين اسـت كـه عناصـر سـازنده سـازمان فضـايي در اسـتان       . دنبخش فضايي مي
هـاي ايـن عناصـر    بندياين الگوها در پهنه. انددر فضاي جغرافيايي به خود گرفته خوزستان چه الگوهايي

  . دهند خود را به وجهي نيكو نشان مي

  بندي الگوي كشت پهنه -6-4-1- 6-3

برداشـت  بـه طـور كلـي    ، امـا  نزد متخصصان كشاورزي تعريف واحدي از الگوي كشـت در دسـت نيسـت   
، گيري بهينه از آبگوناگون الگوي كشت اين است كه كشت و كشاورزي بتواند با بهره تعاريفاز مشترك 

ترين نظـام كشـاورزي را بـراي توليـد محصـوالت      مناسب، هاي جديدآوري دانش بومي و فن، اقليم، خاك
هـاي   پتانسـيل  در اين سازماندهي الزم است كه هـم . كشاورزي با لحاظ كردن توسعه پايدار سازمان دهد

به عبارت ديگر با توجه به ايـن كـه   . محيطي و هم منافع توليد كنندگان به نحوي ملحوظ شود بيعي وط
هر الگـوي كشـتي بـراي    ، منافع توليد كننده عامل تعيين كننده خواهد بود، دست آخر براي تداوم توليد

  .وري بيشتر سوق داده شود توليدات كشاورزي بايد در جهت منافع توليدكنندگان و بهره

هـاي  توليدكنندگان كشاورزي خود با توجه به تجربه تاريخي و ويژگي، در بسياري از قلمروهاي كشاورزي
الگوي معيني از توليد را در كشـاورزي سـامان   ، اقليم و بازار محصوالت كشاورزي، خاك، دسترسي به آب

دارند و از اين رو تغيير الگوهـاي   هاي خود اتكا و اعتمادبه تجربه نآنا. داده و بر تداوم آن نيز اصرار دارند
  . در بسياري موارد چندان آسان نيست، سازگار باشدنيز اگر در عمل با تقاضاي بازار  يكشت حت

يكي از اين  .دو الگوي سازمان يافته كشت و كشاورزي سخن به ميان آورد توان ازدر استان خوزستان مي
و آن اين اسـت   است كيد گفته شدهأتر نيز به ت پيش الگوي جغرافيايي كشت و كشاورزي است كه، الگوها

به عبارت ديگـر  . در نيمه غربي استان تمركز يافته استدر يك نگاه كلي هاي كشاورزي پر بازده كه زمين
دز ، هاي كارونهاي كشاورزي آبي به طور عموم در امتداد رودخانهنيز گفته شد زمين همان گونه كه قبالً

كشـت  بزرگي را ساخته است كـه  هاي نواحي سيالب دشتاين در ب كه جريان آد ان شكل گرفتهو كرخه 
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توان گفت كـه طبيعـت   در واقع مي. يشتري به بار آورده استوري بنواحي بهرهنيز در همين پر بازده آبي 
در نيمـه  حتي . ثير تعيين كننده داشته استأدر توزيع الگوي جغرافيايي كشت اعم از زراعت و باغداري ت

. مارون و هنديجان توزيع شده اسـت ، در امتداد رودخانه زهرهبيشتر قي استان نيز كشت پر بازده آبي شر
  .اين الگوي توزيع به تفكيك زراعت و باغداري در استان نمايانده شده است 2-6در نقشه 

نوع توان آن را الگوي كشت به تفكيك الگوي ديگري نيز در كشت و كشاورزي استان شكل گرفته كه مي
از اين منظر كشت غالب در كشاورزي استان هنوز كشت غالت است كه . توليد محصوالت كشاورزي ناميد

درصد كل سطح زير كشت اسـتان را بـه خـود     85به تنهايي بيش از  1387-88بر طبق آمار سال زراعي 
ثابـت   ًايبنيز تقر 1382همين الگو در آخرين سرشماري عمومي كشاورزي در سال . 1اختصاص داده است

در ميليون هكتار كل سطح زير كشت استان، گنـدم، جـو و بـرنج     266.1در اين سرشماري از . بوده است
ن سـه محصـول غلـه بـه     ايـ به عبارت ديگـر  . ميليون هكتار را به خود اختصاص داده بود 028.1مجموع 
ر بزرگـي از سـطح   گندم سهم بسيا. درصد كل زمين هاي كشت را به خود اختصاص داده بود 81تنهايي 

درصـد از كـل سـطح زيـر      66هزار هكتار يعني  832زير كشت را تشكيل داده است و به تنهايي بيش از 
بنابراين پيداست كه الگوي كشت موجود استان خوزستان كـامالً بـه   . كشت را به خود اختصاص داده بود

  .به ويژه گندم اختصاص دارد كشت غالب غالت و

آيا اين الگو بايد در آينده نيز تداوم يابـد؟ آيـا بهتـرين الگـوي كشـت همـين       پرسش اكنون اين است كه 
تواند ايـن باشـد كـه ايـن الگـو نتيجـه تجربـه سـاليان كشـاورزان و          الگوي كشت موجود است؟ پاسخ مي

رسد در نظام كشـت و  اما به نظر مي. ييد قرار گيردأمسئوالن كشاورزي است كه الزم است مورد توجه و ت
هـاي اسـتان از   سـطح بـاغ   1387 – 88مار سال آطبق . استان سهم باغداري بسيار ناچيز استكشاورزي 

هاي باغي از كل سـطح كشـت   اين بدان معني است كه سهم زمين .2كندهزار هكتار تجاوز نمي 52حدود 
هاي زيـادي در  اي اسـتان اسـتعداد  كه دست كم در نـواحي كوهپايـه  در حالي . درصد است 4استان تنها 

توانـد راهنمـاي مناسـبي    ينه توسعه باغ وجود دارد كه در راستاي اهداف توسعه نيمه شرقي استان ميزم
  .براي تغيير در الگوي كشت استان باشد

                                     
 369ص1390معاونت برنامه استانداري خوزستان،  در برنامه چهارم توسعه، ادي، اجتماعي و فرهنگي استان خوزستانصگزارش اقت -  1
 392همان، ص  - 2
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  بندي الگوي جغرافيايي كشت به تفكيك زراعت و باغداري در استان خوزستان پهنه - 2-6 نقشه
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  بندي كالن كاربري اراضي نهپه - 6-4-2- 6-3

بايـد ببينـيم كـه در    ، اگر اين تعريف را بپذيريم. اندكاربري اراضي را استفاده انساني از زمين تعريف كرده
ارائه . اي از زمين كرده و چه تغييراتي در آن پديد آورده است هاي انساني چه استفادهسطح استان فعاليت

بـدون ايـن    و دارداهميـت  ريزي آمايشي و فضـايي  در برنامه، مينهاي زتصويري هر چند كالن از كاربري
از ايـن رو نقشـه كـاربري اراضـي يعنـي آن      . يسـت پذير ن ريزي آمايشي در سطح كالن امكان تصوير برنامه

الزم . نمايانده شده است 3-6هايي كه انسان در استفاده از زمين برجاي گذاشته در نقشه بخش از كاربري
هاي انساني در پيدايش آن نقشـي  مراتع و آن اراضي كه فعاليت، هاي جنگليد كه پهنهاست يادآوري شو

هايي نظيـر سـطوح   بندي كالن كاربري اراضي پهنهبنابراين در پهنه. نداشته در اين نقشه ارائه نشده است
ي حفـاري  هـا گاز و فعاليت، شبكه انتقال برق، هاشبكه راه، هاي كشاورزيزمين، )هاي شهريلكه( شهري

  .نفت و گاز نمايانده شده است

در افق آمـايش، اراضـي مناسـب    بندي كالن كاربري اراضي استان خوزستان  در ارتباط با پهنه
ديده شده است هاي زير كشت  زمينها و به خصوص  ها، توسعه فعاليت گاه براي توسعه سكونت

انداز  ضوع تصوير چشمذيل مو(همين گزارش  3-4-6در بخش  14-6و  13-6هاي  كه در نقشه
  .شود ارائه مي) فضايي توسعه استان

  هاي زيست محيطي و ميراث طبيعي گاه بندي ذخيره پهنه - 6-4-3- 6-3

بـه عبـارت ديگـر از طرفـي     . است 1واقعيت انكار ناپذير زندگي در دنياي امروز يك واقعيت پارادوكسيكال
طرف ديگر همـين امـر نـاگزير يعنـي توسـعه       اجتماعي امري ناگزير است و از –يند توسعه اقتصادي آفر

يند توسعه به طور آشود و يا دست كم فرها را سبب مياقتصادي و اجتماعي، تخريب محيط زيست انسان
با توجه به اين واقعيت، جامعه جهاني و به ويژه . تواند سبب تخريب محيط زيست و زندگي باشدبالقوه مي

تا حدود زيـادي  ها  اين تالش. تا بين اين دو تعادل برقرار نمايدجامعه مدني امروزه سخت در تالش است 
گذاري مستقيم بخـش   رعايت اصول حفاظت از محيط زيست در هر دو سوي سرمايهبه قبول همگاني در 

كـه در غيـر ايـن    (و نظارت بخش عمومي در ملزم كردن بخش خصوصي بـه رعايـت ايـن اصـول      عمومي
  .، منجر شده است)ا استاعتنورت به مسايل محيط زيست بيص

  
  
  

                                     
٢- paradoxical  
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  بندي كالن كاربري اراضي در استان خوزستان پهنه -3-6 نقشه
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ايـن وظيفـه مهـم را بـه      (N.G.O) در ايران سازمان حفاظت محيط زيست به همراه نهادهاي مردم سـاالر 
هـاي   هاي حساس اكولـوژيكي و ميـراث  ايد پهنهاما براي مهار تخريب محيط زيست نخست ب. عهده دارند

محيطـي در ايـران   هاي زيسـت  هاي ذخيرگاه بندي ترين پهنه يكي از مهم. طبيعي در هر منطقه را شناخت
محيطي است كه توسط سازمان حفاظت محيط زيسـت ايـران شناسـايي شـده و     مناطق چهارگانه زيست
  .تحت مديريت قرار دارد

در واقـع  (ين طور فصل پنجم گفته شد در مجموع مساحت مناطق چهارگانـه  كه در فصل دوم و همچنان
  ،)1پناهگاه حيـات وحـش و منطقـه حفاظـت شـده     ، گانه يعني پارك طبيعي مليدر استان خوزستان سه

درصد از كل مساحت اسـتان را بـه خـود اختصـاص داده و از نظـر       8.10هكتار است كه  685,630برابر 
از مناطق چهارگانه يا به عبارتي . 2ن كشور نيز بيشتر استيشور اندكي از ميانگوسعت در مقايسه با كل ك

دو پارك ملي و يك پناهگـاه حيـات وحـش    ، منطقه حفاظت شده 11سه گانه در استان خوزستان تعداد 
  .وجود دارد

منطقه شكار ممنوع نيز از مناطق حساس اسـت كـه   ، همچنين عالوه بر مناطق چهارگانه زيست محيطي
هـاي بـارزي   هـا داراي ويژگـي  اين زيسـتگاه . گاه زيستي در آينده تلقي شودهتواند به عنوان يك ذخيرمي

رويه رو به كاهش بـوده و از ايـن رو بـه حمايـت نيـاز      ها به دليل شكار بيهستند كه جمعيت جانوري آن
هـا ممنــوع   ر در آنسـال شـكا   5تا  3بنابراين به همين دليل براي مدتي محدود و به طور معمول . دارند

چنانچه جمعيت جانوري منطقـه  . ها در پرتو كنترل و حمايت بازيابي شوداعالم شده تا قابليت زيستي آن
بـه عنـوان يكــي از منـاطق چهارگانـه      ، توان آن را با توجه به ساير معيارهـا مي، در اين دوره ترميم شود

اي بـراي حفاظـت از   توان پشـتوانه  نوع را ميراهكار تعيين مناطق شكار ممـ. تحـت مديريت انتخاب كرد
براي پيوسـتن بـه مجموعـه منـاطق     ، هاي مناطقذخاير طبيعي كشور و نوعي آزمون براي بررسي قابليت

مجموع چهار منطقه شكار ممنوع به ثبت رسيده اسـت كـه   در در استان خوزستان . حفاظت شده دانست
قلعـه شـاداب واقـع شـده و يـك منطقـه در شـمال        هـاي چهـل پـا و    دو منطقه در اطراف سد دز به نـام 

هورالعظيم و شمال شهر بستان به نام ميشداغ و منطقه چهارم به نام ديمه در جنـوب رامهرمـز و شـمال    
  .  شهر مشراگه قرار گرفته است

ايـران  . شـود ها نيز از مناطق حساس اكولـوژيكي و زيسـتگاهي مهـم در محـيط زيسـت تلقـي مـي        تاالب
اسـت   المللـي  پيماني بـين ) رامسر(ها كنوانسيون تاالب .ها در رامسر بوده استنسيون تاالبگذاركنوا بنيان

                                     
  .هنوز در استان خوزستان اثر طبيعي ملي شناسايي داده نشده است -١
هاي فوق بـر روي نقشـه پايـه طـرح آمـايش اسـتان بـه مقيـاس         گونمساحت مناطق چهارگانه در اين بررسي بر اساس مساحي مناطق و پلي  -٢

براي تفصيل بيشتر به گـزارش فصـل دوم   . اوت خواهد بودبه دست آمده است و طبعاً با رقم مساحت سازمان محيط زيست اندكي متف 1:250,000
  .همين مطالعات مراجعه شود
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و از ايـن   ايران به امضا رسـيد  در شهر رامسر) خورشيدي 1349بهمن  14( 1971سال  دوم فوريه كه در
نسـيون  ايـن كنوا . گـره خـورده اسـت    "كنوانسـيون رامسـر  "ها در جهان با نام رو امروزه حفاظت از تاالب

هـا  ع آنبهـا و منـا  خردمندانه از تاالبجهت مديريت  الملليهاي بيناقدامات ملي و همكاري مبنايي براي
از . هاي خود روبرو استبا اين حال ايران امروز با مسائل مختلفي در تخريب تاالب. ه شده استبنيان نهاد

ها  ورود آالينده، مل طبيعي و انسانياهش حجم آب در اثر عواكهاي كشور  ترين مشكالت تاالب مهمجمله 
تغييـرات كـاربري    .سـت ها محيطي و اكولوژيكي تـاالب  ها و عدم رعايت حريم زيست و كود و سم به تاالب

عدم ، هاي آبي هاي طبيعي از سوي مجريان مختلف طرح آبه طبيعي محيط عدم رعايت حق، اراضي تاالبي
شيميايي و فيزيكـي بـه   ، هاي مختلف بيولوژيكي اليندهورود آ، مالحظات زيست محيطي در پروژه عمراني

بخشي از  هاي پي در پي كه قطعاً ساليخشكو  رويه و قاچاق بي، شكار و صيد غيرمجاز، هاي تاالبي محيط
هـا  زيرزميني در اطـراف تـاالب   سطحي و رويه از منابع آبي برداري بي آن به داليل تغييرات اقليمي و بهره

هـا در مطالعـات آمـايش    از اين رو حفاظـت از تـاالب  . دهاي كشور هستنريب تاالباز ديگر علل تخاست 
  . سرزمين دست كمي از مناطق چهارگانه تحت مديريت سازمان ندارد

، تـاالب شـادگان  ، )شمال اهـواز (تاالب بامدژ ، تاالب هورالعظيم: وجود دارددر استان خوزستان پنج تاالب 
برخـي از  . انـد هر دو تاالب اخيـر در شـمال و جنـوب ايـذه واقـع شـده       كه تاالب ميانگران و تاالب بندان

شـوند امـا   هاي استان خوزستان مانند هورالعظيم به طور كامل جزو مناطق چهارگانه محسـوب مـي   تاالب
 ،ندارندجاي برخي ديگر همانند تاالب بامدژ و بندان هنوز هيچ كدام در مناطق چهارگانه زيست محيطي 

  .باشندتحت حفاظت و مديريت اين سازمان مي ايليكن به گونه
در اسـتان  زيـادي  يكي ديگر از منابع مهم حساس اكولوژيكي كه به نحوي تعـادل و حفـظ آن از اهميـت    

شمال شرقي و شرق استان را پوشانده و ، هاي طبيعي استان است كه شمالنواحي جنگل، برخوردار است
دامنه غربي زاگرس به سـبب ايـن كـه رو بـه     . ده استهاي اخير تا حدودي دستخوش تخريب شدر سال

جلگه خوزستان شود كه در قياس با از دريافت قابل توجهي باران ساالنه برخوردار مي ،زا دارد بادهاي باران
ميزان ، كنندها ارتفاع بيشتري پيدا ميهر چه اين دامنه. هاي جوي بسيار غني استاز نظر دريافت ريزش

ه پوشش جنگلي ب ،ميلي متر 500بارندگي باالي داراي يابد و در نتيجه در نواحي ش ميبارندگي نيز افزاي
ليكن به لحاظ اكولوژيكي بااليي ندارد، گستره جنگلي استان اگر چه اهميت تجاري چندان . آيد وجود مي

ر اي از آن از درون همـين نـواحي جنگلـي عبـو    به ويژه از نظر تصفيه منابع آب استان كـه بخـش عمـده   
طبـق  . اهميت بسيار دارد، شودكند و به سطح جلگه خوزستان كه محل اصلي مصرف است هدايت مي مي
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هاي از استان خوزستان پوشيده از جنگل) درصد 14حدود (آمارهاي موجود نزديك به يك ميليون هكتار 
  .1شود ه ميبادام و بنه است كه تماماً در ناحيه كوهستاني ديد، هاي عمدتاً بلوططبيعي از گونه

، دارنـد  هاي چهارگانه زيست محيطي كه تحت مديريت سـازمان حفاظـت محـيط زيسـت قـرار     محدوده 
هـاي اصـلي اسـتان    هاي طبيعي استان به عنوان ذخيرگـاه ها و خورها و جنگلتاالب، مناطق شكار ممنوع
د پيش از همه به حفظ و بايپيداست هر گونه برنامه عمراني مي. اندنمايانده شده 4-6خوزستان در  نقشه 

كـه در   چرا، يند توسعه به آن ها آسيبي وارد نشودآحفاظت اين منابع ارزشمند زيستي اقدام كند تا در فر
تـر از آن حفـظ   ها براي حفظ محيط زيسـت و مهـم  حفاظت از اين محدوده، طرح آمايش سرزمين استان

ها ارت ديگر در طرح آمايش استان اين پهنهبه عب. ميراث اكولوژيكي منطقه از اهميت مهم برخوردار است
هاي اكولوژيكي منطقه از اختصاص آن به هرگونه بايد پيش از هرگونه توسعه و عمران به عنوان ميراثمي

ضوابط و مقررات نـاظر بـر   . هاي اقتصادي مخرب محفوظ بماندصنعتي و ديگر فعاليت، هاي شهريتوسعه
ها بندي اين پهنهبنابراين با توجه به منطقه. تدوين شده و وجود داردها نيز در كشور حفاظت از اين پهنه

تنهـا فقـط   ، ها روي نقشه و قوانين حفـاظتي موجـود  هاي آندر اين مطالعه و تعيين نسبتاً دقيق محدوده
هـا از تخريـب در امـان    اراده الزم مسئوالن براي حفاظت مناطق مشخص شده نياز است تا ايـن محـدوده  

   .بمانند
برداري مناسـب و  بدون حفاظت و بهره. ترديد اين امر در تحليل نهايي به نفع توسعه پايدار استان استيب

تخريـب  . توان به تـداوم توسـعه در اسـتان اميـدوار بـود     همچنين متناسب از منابع طبيعي و زيستي نمي
بنـابراين توسـعه   . اسـت ي تداوم توسعه به بار آورده محيط زيست استان هم اكنون نتايج ناخوشايندي برا

اي كه بتواند دست كم به صورت گذشته تداوم يابد در گرو حفاظت از منابع زيسـتي و  پايدار يعني توسعه
  .نمايانده شده است 4-6طبيعي است كه در نقشه 

  
  
  

  
  
  
  
  

                                     
ص  1390ريزي استان خوزستان، ، معاونت برنامه1389 -1384گزارش اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي استان خوزستان در برنامه چهارم توسعه  -١

414  



انداز و طراحي سناريوي توسعه فضايي استان تبيين چشم  288.6
   

  
  
  
  
  
  
  
  

  هاي زيستي استان خوزستان گاه بندي كالن ذخيره پهنه -4-6 نقشه
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  بندي خطرات طبيعي پهنه -6-4-4- 6-3

دهد تا پي آمدهاي مخرب انسـاني و مـالي و    هاي آمايشي امكان ميبندي مخاطرات طبيعي در طرحپهنه
دانيم ايران جزو ده كشور اول جهان اسـت كـه در آن مخـاطرات    كه مي چنان. زيست محيطي كاهش يابد

در اينجا چند مخاطره مهم كه در استان بـراي توسـعه   . كندهاي قابل توجه پيدا مي طبيعي امكان تخريب
  :شده است يبند آينده موانعي در پي دارد پهنه

  بندي زمين لرزه پهنه )الف

در كمربند ناآرام  ،از نظر موقعيت قرار گيريايران  است كشور تر نيز گفته شده پيشهاي  در فصلكه چنان
اين واقعيتـي اسـت   . شوداي زلزله خيز جهان محسوب مييكي از كشورهقرار دارد و  زمين شناسي جهان

كه بايد آن را پذيرفت و در عين حال با تمهيداتي به مقابله با آن برخاسـت تـا خطـرات جـاني و مـالي و      
بندي خطر زمين لـرزه اسـت كـه الزم    نخستين اقدام در اين زمينه پهنه. زيست محيطي آن محدود شود

ور در فصل پنجم گزارش آمايش استان خوزستان ضمن بررسـي زمـين   براي همين منظ. است انجام گيرد
بندي خطـر زمـين لـرزه در    نهايتاً پهنه، زا در استانهاي لرزهها و ارائه گسلهاي تاريخي و معرفي آنلرزه

خطـر بـاالتر از متوسـط    داراي   تنها آن بخش از پهنه 5-6در نقشه . استان نيز از دو منظر ارائه شده است
  .استان نمايانده شده است در سطح

  گيري بندي خطر سيلهنهپ )ب

گيري يكي از سوانح ناشي از فرآيندهاي هيدرولوژي است كه در ايران اهميت زيـاد دارد و خسـارات   سيل
لرزه در ايران نداشته ساخت انسان دست كمي از زمينهاي دستآن به ويژه خسارات مالي و تخريب سازه

ترين بالياي طبيعـي   ملل متحد حاكي از آن است كه سيل را بايد يكي از جديهاي سازمان  بررسي. است
دهد و ي كشور روي مي ايران به ويژه يكي از كشورهايي است كه در آن سيل در تمام پهنه. به شمار آورد

اي ريزي منطقهبراي برنامه سيلبندي خطر نسبي بنابراين پهنه. با خود خسارات زيادي نيز به همراه دارد
سـاز انسـان را دسـتخوش    هـاي دسـت  سازه، هاهايي كه خطر سيل در آن پهنهو آمايشي و آگاهي از پهنه

  . ضرورت دارد، كندميتخريب و سبب خسارات مالي و جاني 

ي تحقيقات خاك و آبخيزداري وابسته به وزارت جهاد كشـاورزي نيـز بـا دقـت     هاي اخير مؤسسهدر سال
اگرچـه در ايـن مطالعـات    . بندي خطر سيل را تهيه كرده استي پهنهنقشه براي تمام كشور 1:250,000

هاي محلي و كار ميداني استفاده وسيع به عمل آمده است ليكن از داده، بنديشود كه براي پهنهگفته مي
اي قابل استفاده است اين نقشه نيز تنها در مقياس مطالعات منطقه، با توجه به مقياس دقت اين مطالعات

در . ها با دقت مقياس باالتر انجام شـود بنديهاي اجرايي الزم است ريز پهنهبنابراين براي طرح و برنامه و
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استخراج و نمايانده ، بندي خطر سيل كشوري پهنهگير استان خوزستان از نقشههاي سيلپهنه 5-6 نقشه
  .شده است

  بندي فرسايش باديپهنه )پ

فرسـايش بـادي و   . شودزايي و خطر گسترش فرسايش بادي محسوب ميايران يكي از مناطق مهم بيابان
زايـي در  اقتصادي و منابع زيستي يكـي از مهمتـرين مصـاديق بيابـان     تأسيساتهاي روان به هجوم ماسه

تـرين راه  اي مهمتـرين و اصـولي  هاي ماسـه شناخت نقاط برداشت يا منشاء تپه .گرددكشور محسوب مي
توان عمليات كنترل و مبـارزه را از منـاطق   با شناسائي مناطق برداشت مي. استمبارزه با فرسايش بادي 

بويژه عدم شناخت مناطق برداشـت و  ، عدم شناخت كامل از مراحل انجام فرسايش بادي. فوق شروع كرد
  . باعث عدم توفيق كامل مبارزه با اين پديده شده است، ايحمل ذرات ماسه

ي مبارزه بـا فرسـايش بـادي    دهد كه بهترين مرحلهاباني ايران نشان ميمطالعات انجام شده در مناطق بي
ي برداشـت  مبـارزه در مرحلـه  ، گذاري تشكيل شده استحمل و رسوب، ي برداشتكه خود از سه مرحله

ي كمتـر بـا موفقيـت بسـيار     ي برداشت عالوه بر صرف هزينهمبارزه با فرسايش بادي در مرحله. باشدمي
چرا كه شرايط اكولوژيكي و مورفولوژيكي حاكم بر . ي ديگر همراه خواهد بوددو منطقهبيشتري نسبت به 

ي بيولوژيك بـه  اي است كه عمليات مبارزه با فرسايش بادي به خصوص مبارزهبه گونه، ي برداشتمنطقه
يـز  در اسـتان خوزسـتان ن  . پذيرددليل استقرار گياهان در چنين مناطقــي با سهولت بيشتري صورت مي

بـه نتـايج   ، شروع شده و تا كنون ادامه يافته 1360هاي بحراني كه از نيمه دهه مطالعات شناسايي كانون
هاي بحراني فرسايش بادي در استان خوزستان از اين شناسايي منشاء و كانون. مناسبي دست يافته است

بـا منشـاء خـارجي     هاي اخيـر بـا تركيـب و تلفيـق بـا حركـت ريزگردهـاي       نظر اهميت دارد كه در سال
  .گذاري و سكونت در برخي نواحي استان بوجود آورده استهاي زيادي براي توسعه و سرمايه دشواري

دهد كه چهـار شهرسـتان   هاي انجام شده در سطح استان نشان مي نتايج حاصل از اين مطالعات و بررسي
رسايش بـادي روبـرو هسـتند كـه     شوش و اميديه در داخل استان به طور وسيع با ف، دشت آزادگان، اهواز

در ايـن چهـار شهرسـتان    . ها در منطقه غرب رودخانه كرخه واقع شـده اسـت  منشاء جغرافيايي اغلب آن
از اين پنج ناحيه دو ناحيه در محدوده شهرسـتان  . مجموعاً پنج ناحيه تحت تأثير فرسايش بادي قرار دارد

در محدوده شهرستان دشـت آزادگـان و يـك     يك ناحيه در محدوده شهرستان شوش و يك ناحيه، اهواز
بندي فرسايش بادي در استان پهنه 5-6 در نقشه. ناحيه نيز در محدوده شهرستان اميديه واقع شده است

  .گذاري نشان داده شده استبندي برداشت و رسوبخوزستان به تفكيك درجه
  
  



291.6 طرح آمايش استان خوزستان
  

 

  
  

  
  
  
  
  
  
  

  طبيعي در استان خوزستان بندي مخاطرات پهنه -5-6 نقشه
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  اي شدن نواحي روستايي بندي خطر حاشيه پهنه - 6-4-5- 6-3

به عنوان مثال . شناسايي شودهاي متعددي تواند با استفاده از شاخصاي مياي شدن در هر ناحيهحاشيه
 كاهش جمعيـت ، افزايش نرخ باالي بيكاري، كاهش اشتغال، گذاريهايي چون كاهش نرخ سرمايهشاخص

نـواحي  ، هـا  در اينجا با بررسي برخي شاخص. اي شدن باشدهاي عيني حاشيهتوانند از شاخصو غيره مي
  .اي شدن استان شناسايي شده استحاشيهروستايي در خطر 

  ها تغييرات رشد ساالنه جمعيت روستايي شهرستان) الف

 1385ال منتهـي بـه   الزم است نخست يادآوري شود كه بازسازي جمعيت روستايي استان طـي سـي سـ   
در جمعيت روستايي اسـتان خوزسـتان    ،دهد كه به رغم كاهش جمعيت روستايي در كل كشورنشان مي
دانيم جمعيت روسـتايي كشـور   كه ميچنان. مثبت برخودار بوده استرشد افزايش يافته و از نرخ مجموع 

بـه عنـوان مثـال    . وده استبه بعد همواره داراي رشد منفي ب 1370از سرشماري جاري جمعيت در سال 
و  24.23، 24بـه ترتيـب    1385و  1375، 1370هـاي  سرشـماري سـال  در جمعيت روستايي كل كشور 

 در دوره جمعيـت روسـتايي كشـور   سـاالنه  به عبارت ديگر نرخ رشـد  . ميليون نفر ثبت شده است 24.22
ايـن در حـالي اسـت    . 1تدرصد بوده اس -44.0برابر  1375-85 درصد و در دوره -64.0 برابر 75-1370

در مجموع  1385و  1375، 1365، 1355هاي سرشماري كه جمعيت روستايي استان خوزستان در سال
. نفر ثبت شده است 1,383,946و  1,367,345و 1,119,999و  848,344رو به افزايش بوده و به ترتيب 

در ، درصـد  82.2برابـر   1355-65ه جمعيت روستايي اسـتان در دور متوسط رشد ساالنه به عبارت ديگر 
نشان نيز ين ارقام ا. 2درصد بوده است 12.0برابر  1375-85درصد و در دوره  64.1برابر  1365-75دوره 
روند رشد جمعيت روستايي استان همانند كل كشور ، دهد كه به رغم افزايش مطلق جمعيت روستايي مي

با ، به نرخ رشد صفر نزديك شده است 1385 -1375به طور نسبي رو به كاهش نهاده و به ويژه در دوره 
اين حال بر خالف كل كشور تا كنون در هيچ دوره آماري نرخ رشد جمعيت روستايي استان منفي نبـوده  

  .است

فـرض بـر ايـن اسـت كـه كـاهش       ، بنابراين در اين بررسي به منظور شناسايي نواحي حاشيه اي روستاها
اي  هـاي خطـر حاشـيه    تواند يكي از نشـانه ح شهرستان ميجمعيت روستايي و نرخ رشد منفي آن در سط

هـاي   بر اساس اين پيش فرض نرخ رشد ساالنه جمعيت روستايي شهرسـتان . شدن جوامع روستايي باشد

                                     
هـا  دانيم كه كاهش جمعيت روستايي در طول سرشـماري هر چند مي. 15ران، ص ، مركز آمار اي1385مسكن  گزيده نتايج سرشماري نفوس و -1

يـل  بخشي به دليل تبديل روستا به شهر و يا ادغام روستاها در شهرهاست ليكن با توجه به مقايسه شرايط يكسان بين كل كشور و استان، اين تحل
 .تواند منطقي باشدمي
  31ص 1387، )2-1(خوزستان، بخش اجتماعي و فرهنگي  گزارش مطالعات جامع آمايش سرزمين استان -2
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 محاسـبه شـده   52-6در جـدول  1390پس از بازسازي آن در مرزهـاي   1390تا  1385استان در فاصله 
  . است

 نفر - تغييرات رشد جمعيت روستايي استان خوزستان به تفكيك شهرستان -52-6 جدول

 1390 1385 شهرستان
  ساالنه رشدمتوسط 

 )درصد( 90-1385
 0.84 14,468 13,875 هويزه.1
  1.04 262,181 248,985 اهواز.2
 2.25- 42,579 47,717 آبادان.3
  7.98 37,558 25,581 اميديه .4
 0.16- 48,431 48,813 انديكا.5
  0.28 34,985 34,496 انديمشك.6
 1.23- 81,581 86,786 ايذه.7
 1.75- 62,808 68,598 باغملك.8
  2.96 34,274 29,622 باوي.9

 11.01- 30,764 55,121 بندرماهشهر.10
 0.90- 53,270 55,731 بهبهان.11
 1.59 32,994 30,486 خرمشهر.12
 0.18 131,465 130,262 دزفول.13
  1.21 48,104 45,295 آزاداگان دشت.14
  5.38 34,142 26,273 رامشير.15
 6.28- 35,013 48,423 رامهرمز.16
  1.10 94,810 89,744 شادگان.17
 1.34- 115,028 123,068 شوش.18
 4.61- 70,217 88,892 شوشتر.19
 4.02- 30,338 37,242 گتوند.20
  0.00 19,454 19,456 اللي.21
 4.98- 9,149 11,810 مسجدسليمان.22
 1.29- 7,431 7,929 هفتگل.23
 1.07- 9,232 9,741 هنديجان.24

  

شهرستان با نرخ رشد منفي جمعيـت روسـتايي    سيزدهتعداد ، شهرستان استان  24چنان كه پيداست از 
انـد  هـايي كـه بـا رشـد جمعيـت روسـتايي منفـي در كـل روبـرو بـوده           بيشـتر شهرسـتان  . اندروبرو بوده
باالترين نرخ رشد منفي جمعيت روسـتايي  . اندهايي هستند كه در نيمه شرقي استان واقع شده شهرستان

. اسـت در سال درصد  4.98و  6.28به شهرستان رامهرمز و مسجد سليمان تعلق دارد كه به ترتيب منفي 
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تگي شـرق  رسد كـه توسـعه نيـاف   به نظر مي. اندهر دو اين شهرستان ها در نيمه شرقي استان قرار گرفته
تـر دربـاره آن در    كـه پـيش  هاي نفت در بعضي منـاطق اسـتان و نشـت گـاز      ركود فعاليتله أمس، استان
  .اي شدن را براي نواحي روستايي دامن زده است خطر حاشيه، هاي گوناگون بحث شده هزمين

  اي شدن بر اساس نرخ رشد منفي جمعيت روستاهاخطر حاشيه) ب 

، اي شـدن روسـتاها باشـد   اي از حاشـيه  تواند نمايههايي كه مياز شاخص تر گفته شد يكيچنان كه پيش
هـاي   گـذاري پـايين بـودن سـرمايه   اي از فقدان ظرفيت نگهداشت جمعيت در روستاست كـه خـود جلـوه   

توان فرض نمود از اين رو مي. استهاي اشتغال  و ظرفيترشد اقتصادي اقتصادي و در نتيجه پايين بودن 
از اين رو پـس از  . اي حاشيه شدن آن هاستاي از گونهمنفي رشد جمعيت روستاها جلوهكه نرخ پايين و 

بررسي جمعيت روستايي به تفكيك شهرستان اكنون تغييرات جمعيت تك تك روستاها به همين منظور 
بازسـازي و   1375-85هاي اسـتان خوزسـتان در دوره   باديبراي اين منظور جمعيت آ. بررسي شده است

  .آن ها محاسبه شده استنرخ رشد 

تعـداد زيـادي از   ، يادآوري اين نكته ضرورت دارد كـه بـه رغـم رشـد مثبـت جمعيـت روسـتايي اسـتان        
. انـد  شـده از رشد منفي برخوردار  1385و  1375هاي  سرشماري سالروستاهاي استان خوزستان در بين 

 6-6 بندي جمعيتي در نقشـه هاي استان بر اساس نرخ رشد جمعيت و به تفكيك طبقهبندي آباديطبقه
  . نمايانده شده است

هايي كه روسـتاها در  در اين نقشه با مبنا قرار دادن نرخ هاي منفي رشد جمعيت روستايي به تقريب پهنه
كه پيداسـت در ايـن بررسـي نيـز     چنان. شوند نيز نمايانده شده استاي تلقي ميآن به طور نسبي حاشيه

اي و كوهسـتاني  شرقي و شمالي استان كـه بيشـتر در قلمـرو كوهپايـه     جمعيت روستاهايي كه در نواحي
  .هاي رشد منفي باالتري روبرو هستندگيرند، به طور آشكاري با نرخاستان جاي مي

، نتـايج زيـر بـه    1385تـا  1375از منظر نرخ رشد جمعيت در دوره  GISها در محيط بندي آباديبا طبقه
  :دست آمده است

درصـد كـل   5.15(روستا  677برابر ) -2بين صفر تا (درصد  -2هاي با نرخ رشد كمتر از تعداد آبادي.  1 
  ).هاي استانآبادي

 3.26(روستا 1,151برابر ) و بيشتر تا صفر -2(درصد تا صفر  -2هاي با نرخ رشد باالتر از تعداد آبادي.  2
  ). هاي استاندرصد كل آبادي
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  اي شدن روستاهاي با نرخ رشد منفي جمعيت و نواحي در خطر حاشيه -6-6 نقشه
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درصد كـل   2.58(روستا  2,551اند برابر هايي كه در مجموع با نرخ رشد مثبت روبرو بودهتعداد آبادي.  3
  ).هاي استانآبادي

وردار هسـتند امـا   هـا در اسـتان از نـرخ مثبـت برخـ     درصـد آبـادي   50كه پيداست هنـوز بـيش از   چنان
و چنان كـه در  . انددرصد داشته -2درصد نيز نرخ باالتر از  26درصد و  -2درصد با نرخ بين صفر تا 5.15

در منـاطق   نقشه نيز به خوبي پيداست روستاهاي با نـرخ رشـد منفـي بيشـتر در نيمـه شـرقي اسـتان و       
بـيش از  دهـد   را نشان ميكشت آبي  اهميت كشاورزي پر بازدههستند و اين نيز اي و كوهستاني  كوهپايه

  .نيمه غربي استان است

  اي بر اساس نرخ بيكاري بندي روستاهاي حاشيه پهنه )پ

چنان كه گفته شد فرض بر اين است كه نرخ بيكاري در نقاط روستايي استان خوزستان به عنوان يكي از 
از ايـن رو نـرخ   . ي اسـتان باشـد  اي شدن روستاهااي از خطر حاشيهتواند نمايههاي مهم ديگر ميشاخص

برطبق سرشماري همين سال استخراج شـده   1385هاي استان خوزستان در سال بيكاري تك تك آبادي
كه پيداست نرخ بيكاري در نقاط روستايي نواحي شـرقي  چنان. نمايانده شده است 7-6و به صورت نقشه 

  .  استان به طرز چشمگيري باالست

  هاي توليدي در نواحي صنعتي ر افول فعاليتبندي خط پهنه -6-4-6- 6-3

خطـر عمـومي افـول    نخسـت  . هاي توليدي در نواحي صنعتي از دو جهت محتمل است خطر افول فعاليت
. ها كاهش رشد اقتصادي به علت شرايط عمومي اقتصادي كشور و اثرات تحريمهاي توليدي در اثر  فعاليت

اندركاران  رسد دست يع كليدي كشور نيز هستند، به نظر نمياز آنجا كه صنايع مهم و پيشرو استان از صنا
هـا را بدهنـد و در    يت فعلي نيز اجازه افول ايـن فعاليـت  تر از وضع تحت شرايط مشكلاقتصاد كالن كشور 

از يك جنبـه  هاي توليدي  اما خطر افول فعاليت .بسيار ضعيف استاحتمال شدت يافتن اين خطر  نتيجه
ايـن  . گـردد  هايي از استان باز مـي  به افت توليد و فعاليت استخراج نفت در گوشه ديگر نيز وجود دارد كه

حمايت از . و نشت گاز در اين منطقه نيز مزيد بر علت شده استاست مورد در مسجد سليمان روي كرده
توسعه صنايع جايگزين رويكردي است كه در چارچوب توسعه محور شرق استان توسـط مطالعـه آمـايش    

  .شده است بيني پيش
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  اي شدن نرخ بيكاري روستاهاي استان و نواحي با خطر حاشيه - 7-6 نقشه



انداز و طراحي سناريوي توسعه فضايي استان تبيين چشم  298.6
   

  هاي توليدي فعاليت ها و بندي  نواحي تمركز جريان پهنه -6-4-7- 6-3

اي منطقـه  اقتصادي در هـر  هاي توليدي و هاي جمعيت و كاال عموماً محصول تمركز فعاليتتمركز جريان
اي از نيمـه غربـي اسـتان بـه     در پهنه. تان خوزستان نيز همين قاعده حاكم استسدر ا. شودمحسوب مي

و به دنبـال آن   يتوليد يها ز فعاليتكهاي دور تمرلحاظ دسترسي به منابع آب و خاك مناسب از گذشته
 –جنوبي از دزفول  –ر شمالي در محو هاي گوناگونتمركز قوي از جريان، ها تثبيت شده تمركز سكونتگاه

ادر نـ ب براي دستيابي به سواحل نيز از اهواز تا بندر امـام خمينـي و  . انديمشك تا اهواز متمركز شده است
دهـد كـه   هـا نشـان مـي   بررسـي . يابدمه ميآبادان تمركز جريان محور فوق تقسيم شده و ادا –خرمشهر 

اي بين شـهري نمايـان   هاي جادهه جريان ترافيك راهاي در شبكجريان كاال و جمعيت كه خود را به گونه
هاي فصـل دوم در  با استفاده از بررسي. و قوي است در همين محور بيش از بقيه استان متمركز، سازدمي

هاي سطح بندي جريان 8-6نقشه ، ها در شبكه راه هاي استانريانزمينه جريان ترافيك روزانه و حجم ج
  .شده استتمركز در استان نمايانده 

  هاي گردشگري و گذران اوقات فراغت بندي محدوده پهنه –6-4-8- 6-3

در استان خوزستان بر طبق مطالعات مفصل طرح جامع گردشكري استان، پنج پهنه يا قلمرو گردشـگري  
بندي با استفاده از منابع اصلي گردشگري استان يعني منابع طبيعـي،  اين پهنه. تشخيص داده شده است

  :ي، فرهنگي، مذهبي و تجاري در سطح استان تعيين شده استآبي، صنعت

  پهنه گردشگري يكم

 –اهواز شروع شده و سپس بـه آبـادان    -اين پهنه از شمال استان و در امتداد شاهراه قديمي انديمشك   
بـر اسـاس   . كنـد در واقع اين محور تمام استان را از شـمال تـا جنـوب طـي مـي     . شودخرمشهر ختم مي

انجام شده، محورگردشگري يكم ارائه دهنده خـدمات گردشـگري فرهنگـي، تـاريخي، مـذهبي،      مطالعات 
  .صنعتي، تجاري، آبي، ورزشي و صنعتي تعيين شده است

  پهنه گردشگري دوم

شـود و  شرقي  تعريف شده و از مرز ايـالم شـروع مـي    –بر خالف پهنه نخست، اين پهنه در محور غربي  
شوش، جنوب دزفول، شـمال شوشـتر، مسـجد سـليمان و شـمال ايـذه       پس از طي مسيري كه از شمال 

هايي چـون خـدمات   در اين پهنه گردشگري، قابليت. گرددگذرد سرانجام از استان خوزستان خارج مي مي
  .گردشگري طبيعي و فرهنگي تشخيص داده شده است
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 ز در سطح استان خوزستانهاي متمرك بندي جريان پهنه -8-6 نقشه
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  پهنه گردشگري سوم

پهنه سوم گردشگري استان بيشر حول منابع گردشگري كه در ارتبـاط بـا يادمـان هـاي دفـاعي جنـگ        
غـرب اهـواز و در    اي در اين پهنه به طور كلي در ناحيه. تعريف شده است، باشدتحميلي ايران و عراق مي

هـاي دفـاعي و    ستان واقع شده است و ارائه دهنده آثار و يادمانب -سوسنگرد –هويزه  -امتداد مسير اهواز
  .همچنين برخي منابع طبيعي گردشگري شناخته شده است

  پهنه گردشگري چهارم

پهنه چهارم گردشگري به طـور كلـي بـه سـواحل جنـوبي اسـتان و درآب هـاي سـاحلي خلـيج فـارس            
گردشـگري بـه دو عامـل اسـتفاده از آب در      يابي شده و ويژگي آن اين است كه در آن منابع اصـلي  مكان

فرامـوش نبايـد كـرد كـه بنـادر موجـود در ايـن        . تجارت از بنادر تعيين شده است سواحل خليج فارس و
سواحل يكي از مهمترين بنادر كشور بوده و بندر امام خميني در شهرستان ماهشهر از نظر اهميـت يكـي   

نادر آبادان و خرمشـهر نيـز ضـمن آن كـه دو بنـدر      ب. شوداز مبادي ورودي سطح يك كشور محسوب مي
گردشـگري   تاهمي، اكنون با وجود منطقه آزاد اروند ضمناًدر همين حال شوند ان محسوب ميرقديمي اي

  . تجاري نيز پيدا كرده است

  پهنه گردشگري پنجم

و شـمال   اميديـه ، آغاجـاري  ، جنـوب رامشـير  ، سه راهي كوپـال  -پهنه گردشگري پنجم در محور اهواز  
طبيعي و مذهبي تعيين شـده  ، هاي گردشگري صنعتيهايي با  ويژگيبهبهان قرار گرفته و در آن قابليت

  .1است

كشاورزي و تجـاري  ، انرژي صنعت، هايهر چند گردشگري در استان خوزستان از نظر اهميتي كه بخش
پنج پهنه گردشگري اسـتان بـا   گيرند ليكن اين در مراتب بعدي جاي مي، در اقتصادي استان برخوردارند

د به ويژه در فصول سرد سال جاذب گردشگران دسـت كـم   نتواند مينكنهاي متنوعي كه ارائه ميقابليت
  )9-6نقشه ( .داخلي باشد

                                     
 طرح جامع گردشگري استان خوزستان، سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان - 1



301.6 طرح آمايش استان خوزستان
  

 

  

  

  

  

  
  

  مسيرهاي اصلي گردشگري در استان خوزستان - 9-6 نقشه
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  بندي تقسيمات سياسي پهنه - 6-4-9- 6-3

تر در فصل دوم هم به تفصيل گفته شد در تقسيمات جديد كشوري ايران كـه در دي مـاه   كه پيشچنان 
. گرفـت محدوده استان امروزي خوزستان در استان ششم و هفتم قـرار مـي  ، به تصويب رسيد 1316سال 

 ،بدين ترتيب كه از استان ششـم دو شهرسـتان اهـواز و خرمشـهر و از اسـتان هفـتم شهرسـتان بهبهـان        
  .1دادمجموعاً محدوده امروزي استان خوزستان را تشكيل مي

به عبارت ديگر محدوده استان امروزي خوزستان شامل دو شهرستان اهواز و خرمشهر از اسـتان ششـم و   
يعنـي اولـين سرشـماري ايـران      1335امـا تـا سـال    . گرفتشهرستان بهبهان از استان هفتم را در بر مي

آبادان و دشت ميشـان در  ، شوشتر، هاي جديد دزفولبوجود آمد و شهرستان تغييراتي در محدوده استان
محدوده استان تشكيل شد و شهرستان بهبهان نيز از استان هفتم به استان ششم يعني خوزستان منتقل 

  .اين تغييرات اعمال شده است 1335هاي سرشماري سال بنابراين در نقشه. شد

 1390خ اولين سرشماري عمومي نفوس و مسكن در ايران تا سـال  خورشيدي يعني از تاري 1335از سال 
تقسيمات كشوري خوزسـتان در جهـت افـزايش واحـدهاي تقسـيمات      ، يعني آخرين سرشماري در ايران

 1390شهرسـتان در سـال    24بـه   1335شهرستان در سـال   10پذيرفته و از  يكشوري تغييرات بسيار
يعنـي  : تشـكيل شـده اسـت   نيز سـه شهرسـتان جديـد     1392تا  1390طي دوسال . افزايش يافته است

و بـه صـورت   شده رستان اهواز و شهرستان آغاجاري نيز از شهرستان بهبهان جدا حميديه و كارون از شه
در اسـتان  ، طبق آخـرين تقسـيمات اداري سياسـي كشـوري    تيب بدين تر. اند هشهرستان مستقل در آمد

هـاي   تغييـرات تقسـيمات شهرسـتان    53-6در جدول  .شهرستان تشكيل شده است 27خوزستان اكنون 
در ايـن تغييـرات نشـان داده شـده كـه      . ارائه شـده اسـت   1392تا سال  1355استان خوزستان از سال 

در واقع در اين جـدول بـه   . اندهاي بعد به كدام شهرستان تقسيم شدهدر سال 1355سال هاي شهرستان
از كـدام شهرسـتان بـه     اي بوده وي استان داراي چه سابقههاي امروزخوبي نشان داده شده كه شهرستان

  .وجود آمده است

، بخش و دهستان با مراكز آن ري سياسي استان به تفكيك شهرستانآخرين تقسيمات ادا 10-6در نقشه 
  .نمايانده شده است

  
  

                                     
  .هاي خرم آباد، اهواز، خرمشهر و گلپايگان و استان هفتم شامل بهبهان، شيراز، بوشهر، فسا، آباده و الر بوداستان ششم شامل شهرستان - 1
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  چهل سال اخير هاي استان خوزستان طي حدود تغييرات تقسيم شهرستان -53-6 جدول

  )شهرستان 27( 1392  1385 1375 1365  1355
  آبادان  آبادان  آبادان  آبادان  آبادان

  شادگان -خرمشهر  شادگان -خرمشهر  شادگان -خرمشهر شادگان -خرمشهر  خرمشهر
  كارون -حميديه -باوي -اهواز  اهواز  اهواز  اهواز  اهواز

  اميديه -هنديجان -ماهشهر اميديه -هنديجان -ماهشهر  ماهشهر  ماهشهر  ماهشهر
  هويزه - دشت آزادگان  دشت آزادگان  دشت آزادگان  دشت آزادگان  دشت آزادگان

  آغاجاري -بهبهان  بهبهان  بهبهان  بهبهان  بهبهان
  هفتگل -رامشير -رامهرمز  رامشير -رامهرمز  رامهرمز  رامهرمز  رامهرمز

  باغملك –ايذه   باغملك –ايذه   باغملك –ايذه   ايذه  ايذه
  انديكا -اللي -مسجد سليمان  اللي -مسجد سليمان  مسجدسليمان  مسجد سليمان ليمانسمسجد
  گتوند -شوشتر  شوشتر  شوشتر  شوشتر  شوشتر
  شوش -انديمشك -دزفول  شوش -انديمشك -دزفولشوش -انديمشك -دزفول  انديمشك -دزفول  دزفول

 dolat.irسايت . آمار ايران مركز ، هاي عمومي نفوس و مسكن كشورسرشماري: مأخذ    

   بندي عناصر سازمان فضايي استان تبيين سطح -6-3-6-5

 سطح كالن - 6-5-1- 6-3

طرح آمايش استان در سطح كالن به طور خالصه بر پايه پنج محور توسعه و ذيل بهبود محيط قـوانين و  
  : گيرد مقررات شكل مي

  مناطق پيراموني، ) كشنده(هاي توسعه شهري به عنوان موتور توسعه كانون )1

هـاي خـدمت،    و شبكه) هاي حمل و نقل، آب، انرژي، ارتباطات شبكه(هاي زيربنايي  توسعه شبكه )2
 ،هاي توسعه شهري به مركز استان و مناطق پيراموني براي پيوند دادن كانون

    ،هاي توليدي و خدمات حمايت از توسعه فعاليت )3

بازارهـاي اقتصـادي، بـه خصـوص در بـازار كـاال و        برقراري ارتباط پيشـرفته در : گسترش بازارها )4
 هاي ذينفع، سرمايه بين عوامل اصلي هر بازار با گروه

 حفاظت و توسعه محيط زيست طبيعي و فرهنگي،  )5

  . شود حاصل ميها  گيرند و توسعه از تعامل آن اين پنج محور در ارتباط ارگانيك با يكديگر قرار مي
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  1392سياسي استان خوزستان در سال  –تقسيمات اداري  -10-6 نقشه
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هـا و رشـد و توسـعه اقتصـادي حاصـل از       هـاي توسـعه شـهري بـا برخـورداري از شـبكه      كـانون  -
رسـند  هاي توليدي و خدماتي و گسترش بازارها به سطحي از توسعه مي شخگذاري در ب سرمايه

 . پيراموني كمك كنند كه بتوانند به توسعه مناطق

گيرند و بـه عـالوه طراحـي آنهـا در      ها در خدمت توسعه شهرها و مناطق پيراموني قرار مي شبكه -
 . گيرد گيري قرار مي رساني و خدمت خدمت سلسله مراتب خدمت

توليدي و روابط : كند روابط عرضه و تقاضا در بازارهاي اقتصادي را تقويت ميگسترش بازارها هم  -
 تقاضا در بازار سرمايه مانند آن،   -مصرف، عرضه -، بازرگاني توليدها صوالت، بازار نهادهبازار مح

منـاطق  سبب خواهـد شـد تـا     ظرفيت اجرايي و ريزي برنامه  درون استاني در ظرفيتعدم تمركز  -
هـا   به كاهش عدم تعادليشتري برخوردار شود، كه اين نيز به باز نيروي متخصص تر  مانده  عقب

 .كنديكمك م

 .گيرد و همه اين عوامل در چارچوب حفاظت و توسعه محيط زيست طبيعي و فرهنگي شكل مي -

  :ترين سطح سازمان فضايي عناصر زير حضور خواهند داشت بنابراين در كالن

 مركز استان -

فرهنگـي در پهنـه    -اجتمـاعي  -كانون توسعه شهري به عنوان مراكـز توسـعه اقتصـادي    9تعداد  -
 :استان، شامل

 هواز و شهرهاي اقماري آن،ا .1
 خرمشهر، –آبادان   .2
 بندر امام خميني، –بندر ماهشهر  .3
 انديمشك، شوش، شوشتر، گتوند،  –دزفول  .4
 آغاجاري، اميديه، –بهبهان  .5
 هفتگل، مشراگه، رامشير، –هرمز مرا .6
 باغ ملك، دهدز، -ايذه  .7
 قلعه خواجه، اللي، –مسجد سليمان  .8
 بستان، هويزه  –سوسنگرد  .9

هـا و   از آزادراه ح، كـه در ايـن سـط   )فرا استاني و درون استاني(بكه اصلي حمل و نقل ساختار ش -
 ،شود تشكيل مي )داراي ميانه( ها بزرگراه

 ،در افق آمايش صنايعيري ساختار جايگ -

 ،هاي آبرساني ساختار توسعه شبكه -
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  ،پروري هاي كشاورزي و آبزي ساختار گسترش فعاليت -

 و مناطق تحت حفاظت، ساختار حفاظت از منابع طبيعي -

 .ساختار كنترل آلودگي -

  سطح مياني - 6-5-2- 6-3

كانون توسعه شـهري بـا شـهرهاي اقمـاري و      9عناصر سازمان فضايي استان در سطح مياني، ارتباط بين 
  .نمايد بازارهاي خردتر را برقرار ميمراكز ناحيه و 

  سطح خرد - 6-5-3- 6-3

شـبكه خـدمات   ال به پـايين در يـك شـبكه سلسـله مراتبـي      در سطح خرد مراكز شهرستان در ارتباط با 
مركـز   –ناحيـه  مركـز  ارتبـاط  شـود و   فرعي و روستايي هماهنـگ مـي  اي  روستايي با ساختار شبكه جاده

  .نمايد را برقرار ميمنظومه و مركز مجموعه 

   روايي سناريوگسترش  –6-3-6-6

  :سته بررسي زير صورت گرفته استي بررسي روايي سناريوها از آغاز مطالعات آمايش سه دابر

  اهداف مياني و اهداف ابزاري –بررسي سازگاري دروني بين اهداف بنيادين ) 1

بررسـي نحـوه   بـا اهـداف بنيـادين از طريـق      و فضايي بررسي سازگاري بين راهبردهاي توسعه بخشي) 2
  ذاري اين راهبردها بر اهداف ابزاري و مياني،گاثر

شده و ميزان اثرگذاري راهبردهاي پيشنهادي بـراي حالـت بحرانـي در هـر      سناريوهاي مطرحبررسي ) 3
  يك از سناريوها،

هاي مطالعات آمايش به صورت بحث و تبادل نظر و همچنين از طريـق   ها در جلسات كارگروه اين بررسي
  .تكميل پرسشنامه نظرخواهي صورت گرفته است

راهبردهاي بخشي  -اهداف ابزاري -اهداف مياني -اهداف بنيادين نتيجه حاصل يك وفاق عمومي در مورد
و فضايي از يك طرف و يك وفاق عمومي ديگر در مورد سناريوها و راهبردهاي مقابله با حالت بحراني در 

   .ها است آن

    سازي سناريوتصوير -3-7- 6
صورت  3-4-6در بند  و مشخصاً 4-6در بند  6-3-6و  5-3-6تصويرسازي سناريو بر اساس مفاد بندهاي 
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  .اند در آن بند ارائه شده 16-6تا  11-6هاي  كه نتايج آن به صورت نقشه گرفته است

  تدوين راهبردهاي توسعه استان -4- 6
ها و راهبردهاي كلي توزيع جمعيت و فعاليت در  گيري تبيين جهت -1- 4- 6

  استان 
كيد اصلي نيـز بـر   أتو  شود ن ميتدوي در فضا فعاليتو  جمعيتبراساس عنوان اين بند راهبردهاي كلي توزيع 

  .همين دو موضوع خواهد بود
هـا   ، و راهبردهاي كلي توزيع فعاليت بخـش SWOTهاي فضايي  با استفاده از جنبه در فضا جمعيتراهبردهاي كلي توزيع 

  .، تدوين خواهد شدSWOTبخشي هاي  در فضا نيز با استفاده از جنبه
براي تحليـل وضـعيت   (و بخشي ) براي تحليل توزيع فضايي جمعيت(فضايي ، به دو بخش SWOTلذا ضرورت دارد تحليل 

اي از موارد به دليل همپوشـي بـه    بديهي است تفكيك موضوعات بخشي از فضايي در پاره. تقسيم شود) هاي بخشي فعاليت
فضـايي و   SWOTال در انطباق با شرح خدمات تالش الزم بـراي ايـن تفكيـك جـدول     پذير نيست، با اين ح سادگي امكان

  .اند منعكس شدهدر ضميمه دوم اين گزارش  67-6و  66-6هاي  بخشي به عمل آمده كه به ترتيب در جدول

  تدوين راهبردهاي سازماندهي فضا -1-1- 6-4

  وضع موجود سازمان فضايي استان SWOT راهبردهاي منتج از تحليل   -1- 6-4-1-1

و به  شود يادآوري مي تبعات آنعدم تعادل فضايي و  عللو  نمودهادر ادامه، برا ساس مطالعات قبلي ابتدا 
  .شود دهي فضا ارائه مي دنبال آن راهبردهاي سازمان

گزارش حاضر و تحليل آن در  1-6تحليل نقاط قوت و ضعف و فرصت و تهديد به شرح جدول چنانكه در 
در اسـتان خوزسـتان   ، به تفصيل بيان شده اسـت  مطالعات آمايش استانگزارش فصل پنجم  6-2-5بند 

هـا از  كـه بيشـتر آن   با چندين مسأله بسيار مهم روبـرو اسـت  ) و فعاليت(ارتباط با توزيع فضايي جمعيت 
انـد در زيـر   نقاط ضعف كه به عنوان نمود عدم تعادل فضايي ظاهر شده. شودنقاط ضعف استان ناشي مي

يب با يكديگر و در تركيـب بـا نقـاط ضـعف     شوند و تهديدهايي كه در اثر عوامل بيروني و در تركارائه مي
  . شونداند در بند بعدي مطرح ميفراروي توسعه استان و سازماندهي فضايي مناسب آن  قرار گرفته

  ناشي از نقاط ضعف استان نمودهاي عدم تعادل فضايي •

 جمعيت و فعاليت

 استان، بي نيمه جنو –و نيمه شمالي نيمه غربي  -جمعيت و فعاليت بين نيمه شرقيتمركز  )1
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  شهرها و جمعيت شهري

 ،شهري شديد در استان  وجود نخست )2

اني در حمايـت از منـاطق   نقش ضعيف شـهرهاي ميـ   در سلسله مراتب شهري و كلي عدم تعادل )3
 پيراموني،

خالي مانـدن شـرق و شـمال شـرق و نـوار      (توزيع نامتعادل شهرهاي بزرگ در تمام پهنه استان  )4
 ، )مرزي غرب استان از شهرهاي بزرگ

درصـد در نيمـه    25درصد در نيمه غربـي و   75(توزيع نامتعادل جمعيت شهري در پهنه استان  )5
 ،)شرقي

  روستاها

 ن، در نيمه غربي استا) شوند كه در آينده شهر مي(تمركز روستاهاي بزرگ  )6

  كشاورزي 

 هاي كشاورزي وزيع نامتعادل منابع آب و خاك و فعاليتت )7

  صنعت

 اي از توسعه صنعتي، مند نبودن مناطق حاشيه و بهره جنوبي استانتمركز صنايع بزرگ در نيمه  )8

  شبكه حمل و نقل

شمال و عدم برخورداري بعضـي ديگـر از    –جنوب هاي حمل و نقل  توسعه نسبي پيشرفته شبكه )9
 هاي استان، مناطق، شهرها و شهرستان

  خدمات

 اي خدمات مترادف با توزيع جمعيت و محروميت مناطق حاشيهتمركز   )10

  يريتيمد

 ،مركز استانريزي و اجرا در  برنامه –اداري  –تمركز شديد سياسي   )11

  هاي باال  تعادل فرستي به عنوان تابعي از عدممهاجر

 مهاجر فرستي در كل استان، )12



309.6 طرح آمايش استان خوزستان
  

 

اي نه الزاماً از نظر جغرافيايي، بلكه از نظـر   حاشيه( اي استان حاشيههاي  مهاجر فرستي شهرستان )13
 ،)ضعف توانمندي

  تعادل فضاييآن در عدم تبعات تهديدها در موضوعات محوري و ترين  مهم •

  . جنگ تحميلي سبب به هم خوردن تعادل فضايي استان شده است -
جنگ تحميلي سبب از دست رفتن جايگاه ممتاز بندرهاي خرمشهر و امام خميني و تـا حـدود زيـادي     -

رونـد تهديـدي بـراي اقتصـاد اسـتان      ادامـه ايـن   . جايگزيني بندر شهيد رجايي به جاي اين دو بندر شد
  . باشد مي

  ، يك تهديد دفاعي است، شمال –تك كريدور شدن محور اصلي جنوب  -
بـه دليـل تمركـز زيـاد     ) منابع آب جاري، خاك و هوا(آلودگي محيط زيست عالوه بر تهديد ريزگردها،  -

آلودگي ، و در نتيجه  آبادان ها و واحدهاي صنعتي در شمال اهواز و ادامه آن تا خرمشهر و كشت و صنعت
تاالب شـادگان  آلودگي آلودگي هوا، و تمركز صنايع شيميايي و پتروشيمي در ماهشهر ، شديد رود كارون

آلـودگي خـاك در ميانـه شـرقي     و در نتيجـه   استخراج نفت و گـاز هاي  تمركز فعاليت، هاي ساحلي و آب
-يدي جدي براي محيط زيست اسـتان مـي  همگي تهد آلودگي هواي مسجد سليمانو  استان و نشت گاز

  .باشد
هـاي  عالوه بر تهديـد فعاليـت   در كنار تمركز شديد صنعتي و آلودگي محيط زيست، منابع آبكاهش   -

  ).هااز جمله ادا نكردن حقابه تاالب(گذارد توليدي استان، اثر منفي بر محيط زيست استان مي
تـر اسـتان سـبب شـده كـه      در منـاطق توسـعه يافتـه   گذاري از محل منـابع ملـي   تمركز شديد سرمايه -

  .برداري قرار گيردمند كمتر مورد بهرههاي مناطق كمتر بهره مزيت
و  تمركز شديد منابع، جمعيت و فعاليت در بعضي مناطق و كم بهـره مانـدن منـاطق ديگـر از فعاليـت      -

  . ها شده استاشتغال سبب مهاجر فرستي شديد بعضي از شهرستان
بـه تفصـيل مطـرح شـده     هاي محتلف اين گـزارش   بخشقتصادي استان به داليل مختلفي كه در افت ا -

  . گذارددهي فضايي حال و آينده تأثير مياست و  تهديد عوامل برون مرزي كه بر سازمان
فرهنگي و تهديد بالقوه همجواري با كشـورهاي خـارجي كـه نيازمنـد      –مسايل اجتماعي تهديد بالقوه  -

، آزمـون   2-4-6در بنـد  (، هرچند كه احتمال آن كـم اسـت   باشد ويژه براي حالت بحراني مي راهكارهاي
  ،)پابرجايي راهبردها توضيح داده شده است
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  علل عدم تعادل فضايي •

مطالعات آمايش در چندين جا ذكر شده است، بـه طـور   هاي مختلف  گزارشها چنانكه در  اين عدم تعادل
  . دكلي ريشه در دو دسته عامل دار

كه عصـاره آن تفـاوت    گردد باز مي جغرافيايي و توزيع منابع طبيعي –دسته نخست به عوامل طبيعي  -1
و  هـا  به خصوص منابع آب و خاك با تمـام ويژگـي  مختلف استان از منابع طبيعي و هاي  برخورداري پهنه

سرشـار و   منابعتوزيع  )1( : عبارت است از دامه به صورت بسيار خالصهدر ارئوس آن آن است كه تبعات 
 )2(اسـت،  منطقـه انجاميـده   در اين فشرده آب و خاك در نيمه غربي كه به گسترش كشت آبي گسترده 

كوهستاني بودن بخش شمال شـرقي اسـتان و   
قابل كشت آبي محدوديت منابع خاك گسترده 

ي فعاليت زراعت و عدم دسترسي آسـان بـه   برا
آب جاري و در همـين حـال برخـورداري ايـن     

 300بخــش از اســتان از نــزوالت جــوي بــاالي 
ميلــي متــر در ســال كــه توســعه كشــت ديــم، 

و تا حدودي هاي كوچك  گسترش دامداري دام
نهـاده   توسعه باغداري را پيش پاي اين منـاطق 

منـــابع آب گـــرايش بـــه شـــوري  )3( .اســـت
و  كاهش نزوالت جويو  افزايش دما، زيرزميني

براي به آب دسترسي در امتداد شمال به جنوب، كه هر سه اين عوامل  برداشت آب سطحي در باال دست،
بـر ايـن پايـه بخـش     . نمايد ميمحدود را مناطق جنوب شرقي و جنوب غربي استان فعاليت كشاورزي در 

تر استان و به ويژه در  كشاورزي به عنوان بخش اصلي فعاليت توليدي به صورت تاريخي در نواحي شمالي
   . )نك به گزارش فصل دوم مطالعات آمايش استان( شمال غرب بيشتر توسعه يافته است

ـ (تصميمات ارادي بخش عمومي  ناشي ازفضايي استان  هاي عوامل مؤثر در عدم تعادلدسته دوم  -2 ه و ب
و استخراج نفت در اسـتان  در يكصد ساله اخير پس از اكتشاف كه و اتفاقاتي ) تبع آن در بخش خصوصي
دسترسـي بـه   بخش عمومي در نفت و گاز و فوالد بـه تبـع    هاي گذاري سرمايه. خوزستان روي كرده است

. تمركز يافتـه اسـت  در نيمه جنوبي ) شاهپور سابق، خرمشهر و آبادان، امام خمينيبندر ( گاهبندر و منابع
نزديكي به تهران و تمركز جمعيت در (بندر امام خميني خود به دليل موقعيت و مزيت آن در پهنه كشور 

به عنوان يـك  شمال  –اي و ريلي محور جنوب  و همراه آن شبكه جاده ، ايجاد و توسعه يافته)غرب كشور
يميايي و پتروشيمي نيـز بـا تبعيـت از    صنايع ش. شكل گرفته است در داخل استان استاني محور ملي فرا

هاي اساسي عوامل طبيعي در پهنه استان، دليل  تفاوت
هاي فضايي در توزيع جمعيت  اوليه پيدايش عدم تعادل

  .اين قلمرو بوده استو فعاليت  در 
تصميم منطقي گسترش صنايع بـزرگ توسـط بخـش    
عمومي در نيمه جنوبي استان، به تبع موقعيت استان و 

ومـين عامـل   در راستاي صيانت از منابع طبيعي آن، د
بـوده   دهي به سـاختار فضـايي اسـتان    اصلي در شكل

  .است
جنگ تحميلي نيز اثر مهمي بر ساختار فضايي اسـتان  

  .داشته است
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جنوب اسـتان  و براي پرهيز از آلوده نمودن منابع آب و خاك باال دست، در عوامل جغرافيايي و اقتصادي 
نتيجه جنوب استان چهره صـنعتي گرفتـه و شـمال آن بـه طـور كلـي و عمـومي در        در . اند توسعه يافته

   .كشاورزي مانده است ،مقايسه با جنوب

دزفـول از رونـق    وبنـدر امـام خمينـي     -خرمشهر، بندر ماهشـهر  –هار قطب اهواز، آبادان چروند در اين 
نه از منابع طبيعـي سرشـار و نـه از توسـعه صـنعتي      كه ها  بعضي از شهرستاناند و  برخوردار شدهاي  ويژه
  .اند اي باقي مانده به صورت حاشيه، اند مند شده بهره

 جنـگ تحميلـي  استان خوزستان به دليل ت استراتژيك بخش عمومي، عالوه بر عوامل طبيعي و تصميما
مند شده و چنـدين سـال نيـز     هاي پيشرو آن كمتر بهره گذاري ملي در بخش سال از سرمايه حدود دهنيز 

از سوي ديگر به دليل تجربه جنـگ،  . است قرار داشتههاي جنگ  خرابيپس از جنگ در جريان بازسازي 
تري از كشور متمايـل   گذاري ملي در پهنه وسيع كشور به پخش سرمايهصادي اقت –گيري سياسي  تصميم

هاي كرمان و  در توسعه استانو  در توسعه بنادر شهيد رجايي و باهنراين تغيير استراتژيك شده است كه 
از سـهم مناسـبي از   اسـتان خوزسـتان   اكنـون   بـه طـور كلـي هـم    در نتيجـه  . شـود  اصفهان مشاهده مـي 

در كاهش سهم ارزش افـزوده  غييرات اين تنمود . هاي پيشرو برخوردار نيست در بخشلي م گذاري سرمايه
ماننـد  اصـلي اسـتان   هـاي   در فعاليـت ) هـاي كشـور   رتبه آن در بين اسـتان (استان خوزستان  و يا جايگاه

مراجعـه  (شيميايي و پتروشيمي و سهم بندر امام در تجـارت خـارجي كشـور     –فلزات اساسي  -دامداري
گـذاري ملـي و بـه تبـع آن      كاهش نسبي سـرمايه . شود مشاهده مي) گزارش حاضر 2-1-2-6 ه بندشود ب

باال تر بـودن نـرخ بيكـاري اسـتان در مقايسـه بـا       در  ،گذاري بخش خصوصي در استان خوزستان سرمايه
مهاجرفرستي نسبتاً شديد استان به طـور كلـي و مهاجرفرسـتي نسـبتاً شـديد بعضـي از       متوسط كشور و 

  .ار شده استهاي آن نمود ستانشهر

. گذاشـته اسـت  گزافي جنگ تحميلي بر ساختار فضايي جمعيت و فعاليت در درون استان تاثير به عالوه، 
و بـه  ) گزارش حاضر 2-1-2-6بند (افت نقش بندر خرمشهر در تجارت خارجي ترين نمود اين تاثير،  مهم

در قبال رشـد سـريع شـهر اهـواز بـوده كـه در       از دست رفتن رونق شهرهاي آبادان و خرمشهر طور كلي 
  .بيان شده استمطالعات آمايش استان به تفصيل فصل دوم گزارش 

  فضا سازماندهي راهبردهاي •

 .شـود  راهبرد ارائه مي دسته سهها و مطالعات طرح، و مذاكرات كارگروهSWOT بر اساس تحليل در اينجا  
برداري موثرتر از نقاط قـوت و  ها و در مجموع براي بهرهتهديداين راهبردها براي كاهش اثر نقاط ضعف و 

  :داراي همپوشي هستند بديهي است اين راهبردها در مواردي. اندهاي استان مطرح شدهفرصت



انداز و طراحي سناريوي توسعه فضايي استان تبيين چشم  312.6
   

  ها ي در توزيع جمعيت، فعاليت و سكونتگاهاي فضايه راهبردهاي سازماندهي فضا براي كاهش عدم تعادل: يكم
قبـل از ادامـه الزم   . شـود  در اين بند ارائه مـي اندهي فضاي استان راهبردهاي سازمبر اساس مطالب قبل 

در . تفكيك شـود  توسعهامر بخش عمومي در اقدامات است 
در دو فضـايي و بخشـي   مجموع بخش عمـومي در توسـعه   

در مسـتقيم   گـذاري  سـرمايه  نخسـت : كند زمينه اقدام مي
، بـرق،  آب، حمـل و نقـل  هاي  فراهم كردن زيربناها و شبكه

و  ها و نواحي صـنعتي  ايجاد و توسعه شهرك ارتباطات، گاز،
هـاي   و ارائه خـدمات بهداشـت و درمـان، شـبكه      مانند آن

و و ماننـد آن،   دمپزشكي و مبارزه با آفات گياهي و جانوري
و ) محيط قـوانين و مقـررات  (ها  فعاليت تنظيم محيط دوم

اعطاي مجوز، واگذاري زمين، مختلف هاي  حمايت در شكلاين . هاي بخش خصوصي از فعاليت "حمايت"
و تنظـيم محـيط قـوانين و مقـررات مناسـب بـراي        هاي ماليـاتي  هدايت تسهيالت بانكي، اعطاي معافيت

  .گيرد ميصورت بخش خصوصي  هاي فعاليتو تشويق  تسهيل و حمايت
) 2(، گـذاري مسـتقيم   سـرمايه ) 1: (شود طبقه بندي مي به عبارت ديگر نقش بخش عمومي در دو دسته 

به طور كلي آنچه . گذاري براي هدايت بخش خصوصي به سمت پسنديده از ديدگاه بخش عمومي سياست
مقصود از آنچـه  و  ها خواهد بود گذاري شود شامل هر دو گروه راهبردها و سياست در اين بخش مطرح مي

مقصود  ،مورد از اين است و در غير ها  دسته دوم يعني تدوين سياستآيد  مي" ...حمايت از "تحت عنوان 
  .باشد مستقيم بخش عمومي ميگذاري  سرمايه

سده و در ( عوامل طبيعيها بر مبناي  ساختار فضايي فعاليت و جمعيت استان در طول هزارهشد  مالحظه 
شـكل  ) اخير بر اساس تصميمات اردي بخش عمـومي 

از سوي ديگر توزيع ايـن عوامـل طبيعـي    . گرفته است
منابع توان  تا حدودي ميتنها . پذير نيست زياد انعطاف

به منـاطق كمتـر   آب را با توجه به شيب و توپوگرافي 
نجام ا خاك را نيز باو  انتقال داد ،مند از منابع آب بهره

اما در مورد عوامل ارادي، با تغيير اسـتراتژي   .عمليات آب و خاك تا حدودي اصالح كرد و توسعه بخشيد
ها و به تبع آن ساختار جمعيـت را تغييـر    توان ساختار فضايي فعاليت گذاري تا حدود زيادي مي و سياست

در شهرسـتان ماهشـهر،   است  مختلف اين مطالعات ذكر شدهطور كه در جاهاي  عنوان مثال همانبه . داد
سبب شهرستان اين اي  بندر، صنايع شيميايي و پتروشيمي و شبكه جادهگذاري بخش عمومي در  سرمايه

ـ فضايي و بخشـي  توسعه  د اصـالح  نيازمن
  .استها  ها و سياست استراتژي
ــرد  ــتراتژي(راهب ــت از  ) اس ــارت اس عب

بخـش   ارچوب تخصيص منـابع چتدوين "
  "عمومي
تدوين چارچوب "گذاري به معني  سياست
بخش خصوصي توسط بخـش  گيري  تصميم
هـاي   است،  شامل انواع سياست "عمومي

  .تشويقي يا بازدارنده

  .زياد دگرگون كردتوان  عوامل طبيعي را نمي
هـا   گـذاري  هـا و سياسـت   اما تغيير اسـتراتژي 

قـرار  دهـي فضـا    سازمانتواند اساس اصالح  مي
  .گيرد
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آن اقلـيم طاقـت فرسـا و    اصلي رشد و توسعه آن بوده است و در غير اين صورت شهرسـتان ماهشـهر بـا    
  .شد برخوردار نمي از چنين سطح فعاليت و جمعيتطبيعي معيشت بر پايه منابع محدود 

هـا مـرتبط    گـذاري  هـا و سياسـت   بنابر اين راهبردهاي اصالح ساختار فضايي استان بـه اصـالح اسـتراتژي   
  .  شود مي

راهبردهاي سازماندهي فضا در ارتباط بـا توزيـع جمعيـت و    
در موضوعات محوري و با توجـه بـه   فعاليت به طور طبيعي 

در  اســتانفضــايي كــاهش اثــرات تهديــدها و نقــاط ضــعف 
تر  بهبود توان مناطق ضعيف ، و در جهت موضوعات محوري

توزيـع فعاليـت و    توازن در سلسـله مراتـب  نوعي و برقراري 
  .گردد معطوف مي جمعيت

چنانكه در چند جاي ديگر اين در ساختار فضايي استان،  ها تعادل كاهش عدمراهبردها براي اين مجموعه 
ي پشتيبان، حمايـت از  ها ، فراهم كردن شبكهتلفيقي از حمايت از توسعه چند مركزي ،گزارش آمده است

ي اقتصـادي و گسـترش بازارهـا را در بـر     هـا  توسعه فعاليت
  .دارد

از آنجا كـه اشـتغال مهمتـرين عامـل نگهداشـت جمعيـت       
توليـد و  در يـك نگـاه كلـي،    توجه بـه اينكـه   باشد، و با  مي

است، بالفاصله ايـن نتيجـه   گذاري  متكي به سرمايهاشتغال 
در  داشت جمعيـت هآيد كه براي بهبود توان نگ به دست مي

فضـايي  هـاي سـاختار    كاهش عدم تعادلتر و  مناطق ضعيف
ادي و اجتمـاعي در ايـن   هـاي اقتصـ   گذاري و در نتيجه سطح فعاليت بايد سرمايهفعاليت و جمعيت فعلي 

   .مناطق ارتقاء يابد
شهرستان توانمندتر استان با كـانون شـهري قـوي وجـود     چهار چنانكه گفته شد در ساختار فضايي فعلي 

هـاي ديگـر در رده    شهرسـتان  از سـوي ديگـر  . خرمشـهر، ماهشـهر و دزفـول    -دارد، شامل اهواز، آبـادان 
يكـي از  . تـر اسـت   هـا بـه نسـبت ضـعيف     هـاي شـهري آن   تر استان قرار دارنـد و كـانون   توانمندي ضعيف

بـه عبـارت   . اين مراكـز اسـت   توسعهو  هاي شهري كانونتعداد  افزايشراهبردهاي اصلي سازماندهي فضا 
تـوان   در سـطح اسـتان مـي    و پخـش گسـتره آن  هـا   كـانون و توسعه اين حمايت از افزايش تعداد ديگر با 

سـاير منـاطق در فاصـله     ر مناطق تسهيل كـرد و بـه ايـن ترتيـب    به بازار و خدمات را براي سايدستيابي 
 هـا  يابند و اين كانون دسترسي مياقتصادي و اجتماعي در سطوح باالتر ازقبل تري به بازار و خدمات  كوتاه

راهبردهــاي ســازماندهي فضــا بــه طــور 
طبيعي در راستاي بهبـود تـوان منـاطق    

تـر و برقـراري تـوازن در سلسـله      ضعيف
توزيع فعاليـت و جمعيـت اعـم از    مراتب 

    .گيرد قرار مياي  نطقهشهري و م

  .راهبردهاي سازماندهي فضا
  توسعه شهري چند مركزي،  •
  ي زيربنايي پشتيبان،ها توسعه شبكه •
ي توليـدي،  هـا  حمايت از توسعه فعاليت •

  خدماتي و گسترش بازارها

گسترش عدم تمركز و اصـالح سلسـله    •
  مراتب،
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بديهي است ارائه سطوح خدمت باالتر نسـبت بـه قبـل بـه      .شوند خود مي توسعه مناطق پيرامونيموجب 
بخشي از اختيارات مركز استان و خدماتي كه ارائـه  باشد به اين معني كه  كز ميمفهوم گسترش عدم تمر

  .است به مركز منطقه انتقال خواهد يافت  كرده مي
افتد  هنگامي اتفاق ميتوسعه بلكه . آورد توسعه را به بار نمي، هاي توسعه از كانون "حمايتعالم ا"اما تنها 

گذاري همراه  سياستاصالح و ) اصالح چارچوب تخصيص منابع(ها  استراتژياصالح كه با يك مجموعه از 
   :شود

، كشاورزي(ي اقتصادي ها ، حمايت از توسعه فعاليتهاي زيربنايي بهبود شبكهبا  توسعه شهري كانونهر 
، از طريـق  هـاي اسـتان   با محـيط و در راسـتاي اهـداف بنيـادين و مأموريـت     متناسب ) صنعت و خدمات

حمايـت  بخش خصوصـي   گذاري سرمايهها  و فراهم كردن زمينهولت در زيربناها گذاري مستقيم د سرمايه
   .خواهد شد

به عنوان مراكز بازار منـاطق پيرامـوني و مراكـز ارائـه خـدمات اقتصـادي بـه         هاي توسعه شهري كانون
 اي كـه در آن قـرار دارنـد انتخـاب     مناطق پيراموني و به طور خالصه به عنوان لكوموتيـو توسـعه منطقـه   

  .اند شده

در اين نقـش  . تمركز زدايي از انباشتگي بيش از حد شهر اهواز استها،  اين كانونهاي  يكي ديگر از نقش
اي كـردن   ناحيـه كمـك بـه هـدف توسـعه، در     ضـمن  ، )غير از اهـواز ( ظرهاي توسعه شهري مورد ن كانون

هرهاي بزرگ كشور، نيـز  ، به مقصد اهواز يا شاي مناطق حاشيه از و كاهش مهاجر فرستي شديدمهاجرت 
  .نقش خواهند داشت

هـاي   عبـارت هسـتند از توسـعه شـبكه    تر براي براي موفقيت اين راهبرد كلي،  فرعيمجموعه راهبردهاي 
هاي صنعتي و كشاورزي  براي اتصال به مراكز باال دست و پايين دست، حمايت از توسعه فعاليت زيربنايي

ها توسـط بخـش    ه خدمات برتر توسط بخش عمومي در اين كانونها، ارائ براي تقويت اقتصاد اين مجموعه
  .  گسترش بازارها و فعاليت بخش خصوصيعمومي و حمايت از 

بـه شـرح   نحـوه انتخـاب    (ريـزي   برنامـه  بنـدي  منطبق بر منطقه 1كانون توسعه شهري 9براي كل استان 
كانون توسعه شهري  4شامل اين مجموعه . در نظر گرفته شده است) گزارش فصل هفتم مطالعات آمايش

                                     
  در ابتـــداي همـــين بنـــد   "نمودهـــاي عـــدم تعـــادل فضـــايي ناشـــي از نقـــاط ضـــعف اســـتان       "بـــه طـــوري كـــه در بنـــد     -1
ذكر شد يكي از نقاط ضعف سلسله مراتب شهري استان، وجود كالن شهر اهواز و ناموزوني سلسله مراتب شهري و شهرهاي مياني ) 6-4-1-1-1( 

بنـابراين از ايـن نظـر بـه ويـژه در سـطح       . عه و كانون بزرگ انباشت سرمايه محسوب مـي شـوند   كالنشهرها در جهان به عنوان پيشران توس. است
اي اعـم از   شـهرها همچنـين بـا مسـائل منطقـه      با اين حـال كـالن  .  اي اين گونه شهرها كانون هاي اصلي محرك توسعه به حساب مي آيند منطقه

بـراي حـل ايـن    . از اين رو با مشخصه پارادوكسيكال روبـرو هسـتند  . ه روبرو هستنداختالفات طبقاتي، فقر، بزهكاري، مسائل زيست محيطي و غير
است كه در ايران متاسفانه  CDSمسائل اكنون يكي از طرح هاي پيشنهادي در سطح جهان طرح هاي موسوم به استراتژي توسعه شهرها يا همان 
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كـانون   5كـه برخـوردارتر هسـتند و    و دزفـول   بندر امام خميني –بندر ماهشهر ، خرمشهر -اهواز، آبادان
  .باشد مي نياز بيشتري دارندبيشتري كه به توسعه ، توسعه شهري ديگر

  رمشـهر،  خ -آبـادان ) 2(اهـواز،  ) 1(هاي توسـعه شـهري انتخـاب شـده عبـارت هسـتند از        كانون 9 مركز
ايذه ) 8(مسجد سليمان، ) 7(رامهرمز، ) 6(بهبهان، ) 5(دزفول، ) 4(بندر امام خميني،  -بندر ماهشهر) 3(

هر يك از اين شهرها با شهرهاي مجـاور خـود يـك    . سوسنگرد كه از شهرهاي معتبر استان هستند) 9(و 
  . دهند تشكيل مي ريزي را با در بر گرفتن چند شهرستان، يك منطقه برنامهو منطقه شهري 

   : اند عبارت هستند ازدر نظر گرفته شدهها  توسعه اين كانون راي كه باهم راهبردهايي  
 ، هاي شهري باال راي حمايت از توسعه كانونهاي زيربنايي ب گسترش شبكه -

 ،ها در اين كانونگفته  مناسب، حسب شرايط پيش صنايع و كشاورزيحمايت از توسعه  -

اداري، اجتماعي و فرهنگي در سلسله مراتب شهري به ويژه در مناطق كمتر توسعه  ارائه خدمات برتر -
  ، يافته استان

 ، ارائه خدمات برتر اقتصادي در سلسله مراتب شهري به ويژه در مناطق كمتر توسعه يافته استان -

اننـد  هاي نفتي در حـال ركـود م   هاي جايگزين در شهرهاي مواجه با فعاليت توسعه فعاليتحمايت از  -
 مسجد سليمان 

با توجه به اهداف متنوع اين راهبـرد و از  توسعه شهري، هاي  حمايت از گسترش بازارها در اين كانون -
 گري، هاي واسطه كننده براي كاهش رانت جمله براي كاهش فاصله بين توليدكننده و مصرف

هـاي توسـعه    از كـانون  ترجيحـي هـاي   حمايتگذاري اقتصادي شامل  استفاده از همه ابزارهاي سياست  -
  تر، مناطق محروم

  عدم تمركز و در كاهش فاصله دسترسي به خدمات در = انتقال خدمات افزايش سطح خدمات   -

                                                                                                              
قزوين ، انزلي و شاهرود به صورت پايلوت انجام شد تا پس از بررسي نتايج و  اين طرح در سه شهر 1380از اواسط دهه . با استقبال روبر نشده است

بررسي ها نشان مي دهد كه انجام اين طرح ها در نيمه راه . سازگاري آن با محيط بومي، بتوان از اين طرح يه عنوان طرح هاي شهري استفاده كرد
  .يران نداشته استبازمانده و هيچگونه دستاوردي براي شهرسازي و توسعه شهري ا

در برنامه آمايش استان خوزستان، با توجه وجود تنها يك كالنشهر اهواز و ناموزوني سلسله مراتب شود،  به طوري كه در متن گزارش مالحظه مي
كانون شهري  5انديمشك و ماهشهر –خرمشهر، دزفول-بر كالن شهر اهواز و سه كانون شهري نسبتاً قوي آبادان شهري و شهرهاي مياني، عالوه

  .مركز منطقه نقش توسعه براي خود و مناطق پيراموني را ايفا خواهند نمود 9اند كه در مجموع اين ديگر به شرح متن گزارش انتخاب شده

  .توانند به آن مراجعه فرمايندهاي كالبدي و آمايشي نيز در گزارش فصل هشتم توضيح داده شده است كه ميدرباره ارتباط طرح 
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  آب و خاك  منابع   كاهش آلودگي راهبردهاي: دوم

به آلودگي شديد منابع هاي كشاورزي و صنعت در بعضي مناطق استان  مالحظه شد تمركز شديد فعاليت
هـاي توسـعه شـهري چنـد      راهبرد يكم باال، يعني كـانون . ا و خاك در بعضي از مناطق شده استآب، هو

كاهـد، امـا راهبـرد دوم ضـمن      ها در فضا كمك و از تشديد بار آلودگي مي مركزي، خود به پخش فعاليت
ننـده در  ك ها در پهنه استان، پيشگيري از توسعه صنايع آلوده همپوشي با راهبرد نخست در توزيع فعاليت

) 1: (انـد  به اين منظور دو دسته پهنه در فضاي استان اعالم شـده . گيرد اي از استان را پي مي مناطق ويژه
 و شـهر اهـواز،   كارونامتداد رود ) الف(: گيرد را در بر ميسه منطقه كه خود  كنترل آلودگيمحدوده ويژه 

  . تاالب شادگان) پ(هشهر بندر ماآبادان و خرمشهر و  هاي شهرستانهايي از  حدودهم) ب(

بايـد از قبـل و در حـين    ها  حريماين در  صنايع جديدمحتواي اين راهبرد كنترلي است با اين مفهوم كه 
در اين منطقـه   صنايع موجودها و  زيست محيطي قرار گيرند همچنانكه فعاليت  دقيقمشمول كنترل كار 

ـ   و بايد مشمول نظارت دقيق  حـدود و شـمول ايـن منـاطق و نـوع      . (دمستمر زيست محيطـي قـرار گيرن
  . )خواهد كردرا سازمان محيط زيست استان تعيين  و مجاز هاي ممنوع فعاليت

مورد تاكيـد و تصـريح   توسعه نيز الزم به ذكر است كه اين نظارت و كنترل به دقت در قانون برنامه پنجم 
). حيط زيستبخش م اي و  قهتوسعه منطششم نك ضميمه چهارم اين گزارش در فصل ( قرار گرفته است

در  پهنه پيشنهادي براي استقرار واحـدهاي صـنعتي آالينـده جديـد،    دومين پهنه معرفي شده، 
هفتم مطالعات آمايش استان معرفـي شـده    فصلگزارش هايي است كه در  شهرستان هنديجان، با ويژگي

در باالدست منـابع آب   جديد،واحدهاي صنعتي آالينده  منظور از اين راهبرد ممانعت از استقرار. است
 صـنايع و يـا    و نـوع پهنـه  حـدود و شـمول ايـن    ( و خاك كشاورزي و مصارف شـهري و روسـتايي اسـت   

  .)خواهد كردها را سازمان محيط زيست استان تعيين  فعاليت

، راهبردهـاي اصـالح سـاختار فضـايي     "راهبردهاي سازماندهي فضـا  تدوين"با عنوان  -1-1-4-6در بند 
     .شوند ، محك زده ميSWOTاهبردها با تحليل لذا در بند حاضر تنها اين ر. شد وينتداستان 

  هاراهبردهاي خاص در ارتباط با تهديدها و عدم قطعيت: سوم

عدم قطعيت يا تهديد ريزگردها و تهديد آينده روابط با كشورهاي همسايه و از جملـه بـا كشـور عـراق از     
بيشـتر در دوري گزينـي    دهنـد كـه   اً مشابهي را پيش روي قرار مينظر سازماندهي فضا راهبردهاي نسبت

  . شودبر در نوار مرزي و مناطق غربي استان خالصه ميايجاد صنايع حساس و سرمايه

برداري كارآتر از منـابع آب و  عدم قطعيت يا تهديد كاهش منابع آب و آلودگي شديد آن راهبردهاي بهره
از نظـر سـازماندهي فضـا ايـن راهبـرد كنتـرل       . دهدروي قرار ميپيش كنترل شديد آلودگي اين منابع را
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هـا را در  هاي كارون و دز را در اولويت يكم و حفاظت از منابع طبيعـي و تـاالب  آلودگي در مسير رودخانه
همچنين از نظر سازماندهي فضا انتقـال آب بـه منـاطق شـرقي اسـتان كـه از       . دهد اولويت دوم قرار مي

  . دهدلويت قرار مي.ه بيشتري خواهند ديد را در اوكمبود آب صدم

پذير را بيشتر حمايت كننـد  در ارتباط با عدم قطعيت يا تهديد افت اقتصادي راهبردهايي كه نقاط آسيب
بـرداري  راهبرد مشخص در اين رابطه باال بردن توان اقتصادي استان از طريق بهره. در اولويت خواهند بود

اما در ارتبـاط بـا دو هـدف    . شودباشد كه در هدف كارايي اقتصادي خالصه ميات ميموثرتر از همه امكان
دهـي فضـا عبـارت    ها و توسعه پايدار ترجمان راهبردهـاي سـازمان  بنيادين ديگر يعني كاهش عدم تعادل

، هاي بندري بندر امام خمينـي پذير كه در اين رابطه از محدودهخواهد بود از توجه ويژه به مناطق آسيب
  . شوندخرمشهر و آبادان و مناطق كمتر توسعه يافته استان تشكيل مي

بـر راهبردهـاي موضـوعي،    در ارتباط با عدم قطعيت يا تهديد مديريت اجتماعي، فرهنگي و قـومي عـالوه  
گـذاري مولـد اشـتغال    توجه ويژه به توسعه اقتصادي مناطق كمتر توسعه يافته و توجه ويـژه بـه سـرمايه   

هـاي آموزشـي،   هـا در برخـورداري از زيرسـاخت   ، افزايش درآمد و كـاهش عـدم تعـادل   )كاهش بيكاري(
بهداشتي، اداري، كاهش فاصله دسترسي به خدمات از جمله راهبردهايي اسـت كـه هـدف كـاهش عـدم      

و كاهش تفاوت برخورداري اقوام مختلف و مناطق مختلف در برخورداري از مواهب توسـعه را بـا   ها  تعادل
  .يدانم كام بيشتر تعقيب ميدقت و استح

  SWOTبا استفاده از جدول  فضا سازماندهي راهبردهايتحليل  •

ا و كنترل آلودگي منـابع  ه كاهش عدم تعادلدر رابطه با عالوه بر مطالب توصيفي به شرح بندهاي باالتر، 
ورد وضعيت م 5باشند، به همراه  آب و خاك استان كه دو موضوع بسيار مهم در راستاي توسعه استان مي

تحليـل الزم  در ادامه ها و تهديدها،  با استفاده از نقاط قوت و ضعف و فرصتهمراه با عدم قطعيت،  تهديد
  . و راهبردهاي مناسب هر وضعيت ارائه شده است ارائه شده است  59-6تا  54-6هاي  ولدر جد

حثـات جلسـات كارشناسـي    از طريـق مبا  اين راهبردها كهبي مناسبت نيست كه در اينجا اشاره شود كه 
در ضـمن مبنـاي آزمـون پابرجـايي     و انـد   آمايش استان و از طريق پرسشـنامه نهـايي شـده   هاي  كارگروه

  .شود جزئيات آن ارائه مي 2-4-6اند كه در بند  راهبردها قرار گرفته

  
  
  

  



انداز و طراحي سناريوي توسعه فضايي استان تبيين چشم  318.6
   

توسعه شهري و گسترش آن در  ايه حمايت از كانونفضا از طريقسازماندهيهايراهبرد -54-6جدول
 پهنه استان

دانش و برخورداري از  نقاط قوتبا استفاده از 
هاي قدرتمند اجرايي و سـابقه   تخصص سازمان

ــمند  ــتان "ارزشـ ــعه اسـ ــديريت توسـ در  "مـ
منابع سرشار آب و خاك استان، برداري از  بهره

شيب مناسب كه انتقال منـابع آب سـطحي را   
ورداري از گســتره و بــا برخــ ســازد ممكــن مــي

هـاي   هـا و ناحيـه   هاي شهرك وسيع زيرساخت
هـــاي كشـــاورزي و   ، زيرســـاختصـــنعتي
  ،حمل و نقلهاي  زيرساخت

هاي فضايي در توزيع جمعيت  عدم تعادلهاي ضعفبراي كاهش اثر 
و ضعف شـهرهاي  جمعيت شهري،  ، سلسله مراتب نا موزونو فعاليت

پيرامـوني در  مناطق  اييجمعيت شهري و روست حمايت ازدر (مياني 
هـاي صـنعتي و    ، توزيع نا متعادل فعاليت)تر استان مانده عقبمناطق 

يـافتگي و توانمنـدي    توسـعه عدم تعـادل  كشاورزي در پهنه استان و 
  مناطق استان،

برخـورداري از  مانند : ها فرصتو با استفاده از 
فاصله نزديك با مركز كشور، بازار بزرگ داخـل  

هــاي  بــي كشــور و اســتانمنــاطق غر(كشــور 
 و پتانسيل توسعه صادرات، ) مجاور

  

مهـاجر فرسـتي،    در جهت مقابله و يا كاهش اثرات تهديـدهاي 
بـين  و تفـاوت زيـاد آن   تهديد نرخ بيكاري باال و پايين بودن اشتغال 

كـاهش  (و تهديـد افـت اقتصـادي     مناطق استان، تحـريم اقتصـادي  
كه كـاهش  ( يد ريزگردها ، كاهش منابع آب و تهد)درآمدهاي استان

هـاي   اثرات همه اين تهديدها در گـرو افـزايش ارزش افـزوده بخـش    
از طريق به كارگيري همه منـابع اسـتان و   توليدي و خدماتي استان 

تر  مانده به خصوص منابع مغفول استان و از جمله منابع مناطق عقب
 ،)استان است

 با هدف توسعه شـهرهاي ميـاني   آن در پهنه استانتوسعه شهري و گسترشهايراهبرد حمايت از كانون
هاي توسعه در مناطق كمتـر توسـعه    تبديل شهرهاي مياني به قطببراي كاهش ناموزوني جمعيت شهرها، 

مايت اين شهرها از توسعه مناطق پيراموني خود و كاهش فاصله دسترسي به حيافته و در همين حال براي 
   .ت برتر ارائه شده استاسطوح خدم

و حمايـت از توسـعه منـاطق     هـا  ، صـنعتي و خـدمات در ايـن كـانون    هاي كشـاورزي  توسعه فعاليت: نتايج مورد انتظار
 اصـالح سـاختار فضـايي   ، افزايش توانمندي كلي اقتصاد استان، افـزايش توانمنـدي نسـبي حفـظ جمعيـت و      پيراموني

  .جمعيت و فعاليت
 :اين راهبرد عبارت است از محتواي عمومي -

  :ها از طريق همراه با حمايت از توسعه آنهاي شهري چند مركزي  نونكاايجاد 
  انتقال آب،  -
  حفظ و توسعه منابع طبيعي، -
  حمايت از توسعه فعاليت كشاورزي، -
  حمايت از توسعه بخش صنعت، -
  خدمات عمومي و خصوصي،حمايت از توسعه بخش  -
  و خدمات، كشاورزيهاي صنعت،  بخشهاي مورد نياز  توسعه زيرساخت -
  ،و ارتباطات انرژي، هاي حمل و نقل توسعه شبكه -

  با رعايت حفظ و توسعه محيط زيست، 
  از مركز استان، تر به سطوح پايين ريزي و اجرا گسترش عدم تمركز برنامه -
     ها برقراري سلسله مراتب خدمت رساني، متناسب براي حمايت از كانون -
گـذاري توسـط بخـش     اي براي تحرك بخشيدن بـه سـرمايه   منطقه/ ي هاي بخش گذاري با همراهي سياست -

  )2-1-4-6گذاري بندنگاه كنيد به مجموعه سياست( خصوصي،
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توسعه شهري و گسترش آن در  هاي حمايت از كانونفضا از طريق  راهبردهاي سازماندهي -54-6جدولادامه 
 پهنه استان

 ساير مالحظات
بـه  (ي زيربنـايي  هـا  نوار مرزي غرب استان بـا راهبـرد توسـعه شـبكه    هاي  نديهاي ساختاري و ضعف توانم تفاوت -

، اما همين تحليل بـا توجـه   نمايد به رونق اقتصادي و افزايش بازدهي توليد كمك مي) خصوص آب و حمل و نقل
 دهد توسعه صنايع حساس نشان مي) حتي با احتمال بسيار ضعيف(به احتمال تهديد ناشي از كشورهاي همسايه 

  . در اين منطقه از استان قابل توصيه نيست
براي كاهش اثرات تهديدهاي كاهش منابع آب و شرايط دشوار ناشي از كاهش رشد اقتصادي، اسـتفاده بهينـه از    -

افزايش راندمان هاي نوين  و ترويج شيوه هاي آبرساني و آبياري ، ضمن تاكيد خاص بر گسترش شبكهمنابع موجود
در هـر منطقـه   ( ، دامپـروري، شـيالت و باغـداري   اي استان توسعه كشاورزي اطق حاشيهبراي همه منمصرف آب، 

استفاده بهينه اين منابع در نيمه غربي مترادف بـا فشـرده   . مورد نظر است) متناسب با محيط و منابع طبيعي آن
و در  ق شـرقي در منـاط . كشاورزي، همراه با توسعه صنايع مناسب خواهد بـود  وري  ساختن كشت و افزايش بهره

زيـر كشـت آبـي بـا بـازدهي بيشـتر، توسـعه        افـزايش سـطح   نوار مرزي غرب نيز استفاده بهينه از منابع همراه با 
دامپروري و به ويژه توسعه باغداري در مناطق شمال شرق اسـتان، همـراه بـا توسـعه صـنايع مناسـب و افـزايش        

   .طق خواهد بوداجمعيت و فعاليت در اين من
ت زيانبار ناشي از ريزگردها، ضمن تالش براي حل اساسي اين مسـأله، اسـاس راهبردهـاي ارائـه     براي كاهش اثرا -

و اسـتان   تـر  به سمت شرقبر جديد  شده در اين گزارش و بازتاب فضايي آن شامل گرايش صنايع حساس سرمايه
 .باشد هاي مقاوم اساس آن مي توسعه كشاورزي در همين مناطق با گونه

، همـراه بـا   پهنـه اسـتان  مناسب هر منطقه در تمام هاي متمركز نيز راهبرد توزيع صنايع  لودگيدر مورد تهديد آ  -
كـارون، دز، اهواز،ماهشـهر،   (منـاطق ويـژه كنتـرل آلـودگي      در جديـد صنايع آالينده ايجاد صنايع محدود كردن 

در  موجـود دگي صـنايع  كنترل آالينـ  ،)و قلمروهاي ويژه و حفاظت شده محيط زيستها  خرمشهر و آبادان، تاالب
در پهنه پيشنهادي   جديدهمه مناطق استان با تاكيد بيشتر بر مناطق ويژه كنترل آلودگي، ايجاد صنايع آالينده 

هـاي متمركـز بكهـد و فضـاي زيسـت       آلودگيتشديد از  رود در مجموع  براي صنايع آالينده جديد، كه انتظار مي
 .در افق آمايش نتيجه دهدتري را  مناسب

ها و وجود نخست شهري شديد در زمينه عدم تعادل در توزيع شهرها و اندازه آنSWOT همين ترتيب تحليل  به - 
هاي شهري براي پشتيباني از توسعه مناطق پيرامـوني را   در استان، سازماندهي فضا براي حمايت از توسعه كانون

هاي مرتبط با آن نيز يكي وستايي و شبكههاي رسازماندهي فضا براي اعمال سلسه مراتب منظومه. كند ديكته مي
هـاي زيربنـايي و    دهي بـا گسـترش شـبكه    اين سازمان. باشد سازماندهي فضا در اين جهت ميديگر از راهبردهاي 

  .حمايت از توسعه صنايع مناسب در اين مناطق همخواني دارد
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 منابع آب و خاك   كاهش آلودگيارتباط بافضا دردهيسازمانهايراهبرد-55-6جدول

دانـش و  آگاهي عمـومي و  برخورداري از : نقاط قوتبا استفاده از 
، سـازمان محـيط زيسـت،    هاي قدرتمند اجرايـي   تخصص سازمان

سـابقه   مسئول توسعه صنعت و سـازمان كشـاورزي و  هاي  سازمان
   "مديريت توسعه استان"ارزشمند 

لـودگي منـابع آب و   آهاي  ضعفبراي كاهش اثر 
 خاك و قلمروهاي حفاظت شده استان

  

امكان افزايش صادرات محصـوالت   مانند: ها فرصتو با استفاده از 
   ،كشاورزي سالم

ــرات     ــاهش اث ــا ك ــه و ي ــت مقابل در جه
آلـودگي شـديد منـابع آب و خـاك      تهديدهاي

استان به ويژه در كنار تهديد كاهش منايع آب و 
  تهديد ريزگردها،

 :با نتايج مورد انتظار زير قابل حصول خواهد بود هاي متمركز كاهش آلودگيد راهبر

هاي توليدي، سالمت توليدات كشاورزي، نجات  بهبود محيط زيست انسان و فعاليتكاهش آلودگي، : نتايج مورد انتظار
  استان،كلي اقتصاد توليد كشاورزي و توانمندي  افزايش توانمنديقلمروهاب حفاظت شده محيط زيست، 

 :اين راهبرد عبارت است از محتواي عمومي -

  كنترل و نظارت مستمر محيط زيست استان، -
در همه مناطق اسـتان بـا   هاي توليدي و انساني  و ساير فعاليت ها ، كشت و صنعت موجودكنترل آاليندگي صنايع  -

  تاكيد بيشتر بر مناطق ويژه كنترل آلودگي
ارون هـاي   مناطق ويژه كنترل آلودگي شامل رودخانه: هاي آلوده بيشتر در پهنهكنترل و نظارت مستمر و با جديت  -

  و قلمروهاي ويژه و حفاظت شده محيط زيستها  و دز، منطقه اهواز، ماهشهر، خرمشهر و آبادان و تاالب
به ويژه در  ها و منابع ارزشمند خاك كشاورزي، دقت بيشتر براي ممانعت از ايجاد صنايع جديد در حاشيه رودخانه -

  ي استان،ها باالدست رودخانه
  مناطق ويژه كنترل آلودگي باال در جديدصنايع آالينده ايجاد صنايع محدود كردن  -
آالينـده در منطقـه پيشـنهادي در شهرسـتان هنـديجان، مرجحـاٌ در شـمال غـرب           جديـد احداث سايت صـنايع   -

نايع شـيميايي و پتروشـيمي اسـتان اسـت، در     شهرستان هنديجان در ارتباط با شهرسـتان ماهشـهر كـه قطـب صـ     
مـاهي در ايـن   براي ممانعت از آلودگي آب دريا و مزاحمت بـراي صـيد   (هاي غير قابل كشاورزي و دور از دريا  زمين

هاي مسـئول   سازمانسازمان محيط زيست، هاي مسئول و از جمله  محل دقيق سايت بايد با نظر سازمان). شهرستان
انتخاب  "مديريت توسعه استان"هاي ذيربط و با هدايت و هماهنگي  كشاورزي و ساير سازمانتوسعه صنعت، سازمان 

      .شود
صنايع در شهرستان هنديجان با توجه گونه  به پهنه ويژه پيشنهادي براي استقرار اين  جديدهدايت صنايع آالينده  -

موجـود و در  (هـاي حمـل و نقـل     ر سـاخت به فاصله نزديك اين شهرستان به شهرستان ماهشهر، و گستره وسيع زي
   ،)برنامه احداث، به طور مشخص محور جاده خليج فارس و محور ريلي خليج فارس

براي حل اساسي اين مسـأله از   "مديريت توسعه استان"براي كاهش اثرات زيانبار ناشي از ريزگردها، ضمن تالش  -
و بازتـاب فضـايي آن شـامل گـرايش صـنايع حسـاس        طريق پيگيري از مقامات مركزي، اساس راهبردهـاي اسـتاني  

  .باشد هاي مقاوم اساس آن مي و توسعه كشاورزي در همين مناطق با گونهاستان  تر به سمت شرقبر جديد  سرمايه
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  يارتباط با تهديد آلودگي زيست محيطي با منشا برون مرزدرسازماندهي فضاهايراهبرد -56-6جدول
  :موضوع تهديد

  اهاي زيست محيطي فراتر از مرزهاي استان به ويژه آلودگي ناشي از ريزگرده قرارگيري استان در پيشاني آلودگي

هـاي قـوي بخشـي، نيروهـاي      سـازمان  با استفاده از نقاط قـوت
 "مديريت توسعه استان"متخصص  و سابقه 

كمتـر توسـعه يـافتگي      با توجه به نقاط ضعف
ر مرزي غرب اسـتان و ضـعف تجهيـز    مناطق نوا

  منابع ملي و درون استاني
 هاي با استفاده از فرصت

ها با كشورهاي همسايه و امكان تبادل موافقتنامـه   وجود مشابهت -
 اي هاي مشترك منطقه پروژههمكاري در و انجام 

المللــي مــرتبط و امكــان كســب  عضــويت ايــران در مجــامع بــين -
 المللي هاي بين ز سازمانهاي فني و اعتباري ا كمك

براي كاهش تهديد ريزگردها و كاهش اثـر  
تحـريم اقتصـادي و   بـه ويـژه در شـرايط    ها  آن

كاهش درآمدهاي عمومي كشور و پـايين بـودن   
  سهم اعتبارات ملي قابل تخصيص به استان

  راهبردها
هـاي مطالعـاتي و اقـدامات درون     انجام پـروژه . اهم راهبردها در ارتباط با پيگيري از مقامات مركزي است       

 .تواند مثمر گردد د، اما در جهت كاهش اثر تهديدها ميزياد مثمر نباشدر رفع علت استاني ممكن است 
 :المللي بين – جويي در سطح ملي چاره) الف 

ضـرر و   انجام مطالعه سريع و فشرده در مورد زيان و ضرر ناشي از اين عوامل در زمينه كـارآيي اقتصـادي، توليـد،    •
 و سالمتي و غيره در استان و طرح نتايج با مقامات كشور هاي جاني زيان

 پيگيري انجام اقدامات توسط مركز •
 المللي  هاي بين همكاريبا كشورهاي همسايه و  اي ، منطقههاي ملي توسعه مشاركت استان در انجام طرح •

  :استانيجويي در سطح  چاره) ب 
 ،، بذر و نهال مقاومر نوع كشتيي تغيجو برا انجام مطالعات الزم چاره •
 شناخت صنايع كمتر در معرض آسيب،جو براي  انجام مطالعات الزم چاره •
 افزايش مقاومت صنايع موجود در قبال اين تهديدها،جو براي  انجام مطالعات الزم چاره •
 ،ات و اجراهاي پيشنهادي حاصل از مطالعات باال و ردگيري نتايج و تجديد مطالع اجراي پايلوت طرح •

  :بازتاب فضايي راهبردها
بر در مناطق غربي استان كه بيشتر در معرض از نظر بازتاب فضايي، اين راهبردها ايجاد صنايع جديد، حساس و سرمايه

 .  نمايدتهديد هستند را ممانعت مي
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  منابع آب  دبا تهديدر ارتباط دهي فضاراهبردهاي سازمان-57-6جدول
  :حيطه تهديد

 ، كاهش بارش برف و تبديل آن به باران و در نتيجه كاهش ماندگاري و احتمال كاهش نزوالت جويتغييرات اقليمي •
گيرد و امكـان برداشـت    هاي باال دست سرچشمه مي استانكه از هاي سطحي وابستگي شديد مصرف آب استان به منابع آب •

 ها آب بيشتر در اين استان
  :ترين راهبردها و بازتاب فضايي آن مهم

. انـد جويي در مصرف آب براي مقابله با وضعيت بحراني ارائه شدهبه طور كلي مجموعه راهبردهاي ارائه شده، در جهت صرفه
جويي در مصرف آب قابل جبران است و همين افزايش سطح زير كشت مبناي منطقـي  افزايش سطح زير كشت آبي با صرفه

  .دهدها را تشكيل ميياز استان به منابع آب و پايه استدالل براي پيشگيري از انتقال آب ساير استانبراي توجيه ن
از نظر بازتاب فضايي، اين راهبردها انتقال آب سطحي به مناطق كمتر توسعه يافته و كمتر برخـوردار از منـابع آب سـطحي    

بـا توجـه بـه اينكـه درحـال      . مناطق پيراموني را در بر دارند ، حامي توسعههاي شهري شرق استان را به همراه توسعه كانون
تـري برخوردارنـد ايجـاد    خرمشـهر، بنـدر ماهشـهر و دزفـول از وضـعيت پيشـرفته       –حاضر چهار كانون توسعه اهواز، آبادان 

ايـن   توسـعه بيشـتري بـراي   ) سوسنگرد(مناطق شرقي استان و در يك مورد در نوار مرزي غرب استان هاي جدي در  كانون
 .مناطق نسبت به وضعيت فعلي فراهم خواهند كرد

  با توجه به نقاط قوت
 هاي قوي بخشي سازمان •
 پشتوانه توليد كشاورزي •
 پشتوانه توليد صنعتي  •
 نيروهاي متخصص  •
  "مديريت توسعه استان"سابقه  •

  هاي  براي كاهش اثر ضعف
 هاي سطحي شوري و آلودگي آب •
 ها عدم تامين حقابه تاالب •
 هاي آبرساني و آبياري كافي شبكهتوسعه نا •
هاي مختلف و به خصوص  پايين بودن راندمان مصرف آب در بخش •

  كشاورزي
 پايين بودن راندمان توليد بخش كشاورزي •
اي در منـاطق   هـاي جـاده   هاي توسعه شهري و شـبكه  ضعف كانون •

  اي براي حمايت از گسترش توليدحاشيه
اسـتان درموقعيـتماننـد: ها فرصتو با اسـتفاده از  

در راسـتاي جبـران   (دستيابي بـه بازارهـاي صـادراتي    
  )بخشي از كاهش درآمدها

آلـودگي منـابع آب و    در جهت مقابله و يا كاهش اثرات تهديـدهاي 
  تحريم اقتصادي و كاهش درآمدهاي عمومي كشور

  راهبردها
ن توليد، تقويت اقتصاد استان بـراي جبـران   اهم راهبردها در ارتباط با بهبود راندمان مصرف آب، بهبود راندما          

  كمبود احتمالي منابع آب قرار دارند 
 راهبردهاي عمومي

 اشتغال –توليد  –گذاري  يه راهبردهاي توسعه اقتصادي استان به منظور افزايش سرما •
 اي  عادل منطقهراهبردهاي كاهش عدم ت •
  راهبردهاي حفظ و توسعه منابع طبيعي •

 راهبردهاي خاص
 ه با مقامات كشور و مطرح كردن مزيت نسبي استان خوزستان در استفاده از منابع آبمذاكر •
 و تفكيك مصارف از باال دست هاي آبرساني توسعه شبكه •
 افزايش راندمان مصرف آب به خصوص در بخش كشاورزي •
الگـوي كشـت و    تجديـد نظـر در  هاي ترويجي افـزايش رانـدمان،    شامل برنامه(افزايش راندمان توليد بخش كشاورزي  •

 )ي كشاورزيها تجديد نظر در نهاده
 رساني و آبياري مدرنهاي آب توسعه اراضي قابل آبياري و تجهيز آن به شبكه •
 )به منظور مقابله با كاهش درآمد كشاورزان و ساير توليدكنندگان(گسترش بازارهاي داخلي و صادراتي  •

   هاي حمل و نقل همراه با توسعه شبكه، حامي توسعه مناطق پيراموني هاي شهري توسعه كانون -
طبيعـي و  سـازي منـابع    از نظر آلـوده ) قبل از تصويب(هاي بخش عمومي و خصوصي  يابي پروژه نظارت بيشتر در مكان •

 سازگاري نباز آب در مقابل دسترسي به منابع آب در محل اجراي پروژه
  محيطسازيهاي توليدي در راستاي كاهش آلودهنظارت بيشتر بر فعاليت •
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  با تهديد افت اقتصادي استاندر ارتباط ي فضادهراهبردهاي سازمان-58-6 جدول
 :و مهمترين راهبردها حيطه تهديد

گـذاري در اسـتان  از محـل منـابع عمـومي و افـت  هاي خارجي و اثر آن بـر افـت سـرمايه    تحريمتهديد ناشي از  •
 ،ها حمل و نقل و اثر آن بر ساير بخش ي اقتصادي به ويژهها فعاليت

و يا جايگاه استان در بعضي توليدات كشاورزي و صنعتي كه استان به طور تـاريخي  نسبي ارزش افزوده افت سهم  •
، مانند دامداري، صنايع فلزات اساسـي و حتـي صـنايع شـيميايي و پتروشـيمي     ، ها پيشرو بوده است در آن زمينه

همين  2-1-2-6سطح كشور از قسمت هاي اقتصادي استان خوزستان در  اه فعاليتجايگ) پ(رجوع كنيد به بند (
 ) گزارش

افت سهم و جايگاه بندر امام خميني در سطح كشور و به ويژه در مقايسه با بندر شهيد رجايي به علـت گسـترش    •
جايگـاه  ) الـف (بنـد   به رجوع كنيد(نيافتن تأسيسات و تچهيزات تخليه و بارگيري كانتينري در بندر امام خميني 

  ) مين گزارشه -3-2-1-2-6سطح كشور از قسمت هاي اقتصادي استان خوزستان در  فعاليت
 نيروهاي كارآمد استان، مهاجرت •
، از جمله كاهش درآمد نفت، ركود عمـومي  گذارد كه بر اقتصاد استان تاثير مي كشور شرايط عمومي اقتصاد كالن •

 ، . . .اقتصادي، 
  :ا و بازتاب فضايي آنترين راهبرده مهم

امـا از آنجـا كـه    . به طور كلي مجموعه راهبردهاي ارائه شده،  بهبود وضعيت اقتصادي استان را مد نظر قـرار دارد 
 هاي شهري توسعه كانونبينند، راهبرد مناطق كمتر توسعه يافته استان در شرايط افت اقتصادي بيشتر صدمه مي

-كه بيشتر در خدمت مناطق كمتر توسعه يافته استان مـي  )طقه و پيرامونبراي حمايت از توسعه توليد مركز من(
  .  باشدباشد داراي وجه فضايي بيشتري مي

  : نقاط قوتبا استفاده از 
نظيـر آب، خـاك،    برخورداري از منابع بـي  •

 انرژي
 هاي قوي بخشي سازمان •
 پشتوانه توليد كشاورزي •
 پشتوانه توليد صنعتي •
 نيروهاي متخصص  •

  "ديريت توسعه استانم"سابقه 

  هاي  ضعفبراي كاهش اثر 
 تجهيز منابع درون استانيكمبود اعتبارات ملي و  •
هاي توليد پيشين و پسين صنايع تخصصي  زنجيره بودنكامل ن •

 ،استان
 ،ها و نواحي صنعتي استان بهره برداري زير بهينه از شهرك •
پايين بودن راندمان توليد بخـش كشـاورزي و توسـعه نيـافتن      •

 يع عمومي،صنا
اي در مناطق  هاي جاده هاي توسعه شهري و شبكه ضعف كانون •

 ،اي براي حمايت از گسترش توليد حاشيه
  ،بخشي هاي بين ضعف در برقراري هماهنگي •

موقعيت اسـتان  مانند : ها فرصتو با استفاده از 
داخــل و (در دســتيابي بــه بازارهــاي صــادراتي 

خارج كشـور بـراي كمـك بـه رونـق اقتصـادي       
  )ستانا

افـت اقتصـادي در    در جهت مقابله و يا كاهش اثرات تهديـد 
اثر شرايط اقتصادي بر تهديد ناشي از و  تهديد منابع آب استانكنار 

  فرهنگي ، مسايل اجتماعي
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  با تهديد افت اقتصادي استاندر ارتباط ي فضا ده راهبردهاي سازمان -58-6 جدولادامه 
  راهبردها

اشـتغال، توسـعه    –توليد  –گذاري  ارتباط در جهت بهبود شرايط اقتصادي استان، سرمايهاهم راهبردها در        
 بازارهاي داخلي و صادراتي به منظور مقابله با شرايط افت اقتصادي قرار دارند 

 راهبردهاي عمومي
 اشتغال –توليد  –گذاري  يه راهبردهاي توسعه اقتصادي استان به منظور افزايش سرما •
 اي  اهش عدم نعادل منطقهراهبردهاي ك •
  راهبردهاي حفظ و توسعه منابع طبيعي •
نسبي استان خوزستان در استفاده از منـابع آب و توليـد كشـاورزي    مذاكره با مقامات كشور و مطرح كردن مزيت  •

 صنعتي و سعي در هدايت منابع مالي بيشتر به استان خوزستان
مل دريايي از طريق بندر امام خميني و توسعه اين بنـدر و  حمذاكره با مقامات كشور و مطرح كردن مزيت نسبي  •

 سعي در هدايت منابع مالي بيشتر به استان خوزستان به اين منظور
، و ITهاي نوين نانو، بيو،  آوري مذاكره با مقامات كشور و مطرح كردن مزيت نسبي استان خوزستان در توسعه فن •

 ها در اين زمينه به استان خوزستان الي و پروژهانرژي خورشيدي به منظور جذب و هدايت منابع م
  خاصراهبردهاي 

  هاي آبرساني توسعه شبكه •
 افزايش راندمان مصرف آب به خصوص در بخش كشاورزي •
تجديـد نظـر در الگـوي    مل اهاي ترويجي افزايش راندمان ، ش شامل برنامه(افزايش راندمان توليد بخش كشاورزي  •

 )كشاورزيي ها كشت و تجديد نظر در نهاده
  توسعه بخش صنعتدر جهت ها و نواحي صنعتي  توسعه شهرك •
  گذاري بهبود شرايط كسب و كار و تسهيل سرمايه •
 )به منظور مقابله با كاهش درآمد توليدكنندگان(گسترش بازارهاي داخلي و صادراتي  •

  )براي حمايت از توسعه توليد مركز منطقه و پيرامون( هاي شهري توسعه كانون -
  )براي حمايت از توسعه توليد( هاي حمل و نقل سعه شبكهتو -

طبيعـي  سازي منابع  از نظر آلوده) قبل از تصويب(هاي بخش عمومي و خصوصي  يابي پروژه نظارت بيشتر در مكان •
  و سازگاري نباز آب در مقابل دسترسي به منابع آب در محل اجراي پروژه
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  استان و قومي مسايل فرهنگيبا در ارتباطي فضادهراهبردهاي سازمان-59-6 جدول
 :و مهمترين راهبردها حيطه تهديد

هـاي   وجود برخي زمينـه هاي سياسي، قومي و مذهبي و  قرارگيري استان در نواحي مرزي با سابقه خطر پذيري و تنش
هـاي بيرونـي و در حالـت عـدم التيـام كامـل        از طريق محـرك  يا فرهنگي براي ايجاد اختالفات قومي و طايفه –قومي 

در اين شرايط . شرايط اقتصادي، كالبدي و اجتماعي ناشي از وقوع جنگ تحميلي و شرايط اقتصاد كالن كشور و استان
ها بين منـاطق و بـين منـاطق سـكونتگاهي اقـوام مختلـف و       توسعه اقتصادي استان با توجه ويژه به كاهش عدم تعادل

مهمترينـت   و اجرا گيري ها در تصميم نهاد و دخالت دادن بيشتر آن حمايت از شوراهاي محلي و مردمحترم شمردن و م
  .دهندراهبردها را تشكيل مي

  :بازتاب فضايي راهبردها
  . دهدبه طور كلي اين راهبردها بهبود وضعيت اقتصادي فضاي كمتر توسعه استان را هدف قرار مي

همبستگي ملي و اط قوتنقبا استفاده از  •
هاي قوي بخشـي، پشـتوانه    سازمان وديني 

توليــد كشــاورزي، پشــتوانه توليــد صــنعتي، 
مديريت توسعه "سابقه و نيروهاي متخصص 

  "استان

پايين بودن سـطح  (ناكارآيي اقتصادي  هاي ضعفبراي كاهش اثر 
عـدم  ، باال بودن نـرخ بيكـاري  ، ) اشتغال –توليد  –گذاري  سرمايه

ــادل  ــاطق  تع ــابع و توســعه اقتصــادي در من در برخــورداري از من
توسـعه ناكـافي   ، از جمله در نـوار مـرزي غـرب   اي استان و  حاشيه

، حمـل و  هـاي آبرسـاني و آبيـاري    شبكه(هاي اقتصادي  زيرساخت
هـاي   ضعف در برقراري هماهنگي، هاي توسعه شهري و كانون) نقل
  رون استانيدملي و منابع ضعف در تجهيز منابع و  بخشي بين

بازارهاي صادراتي مانند : ها فرصتو با استفاده از 
براي توسعه صادرات و رونق بخشي بـه اقتصـاد   ( 

  ،)استان و نواحي مرزي

هاي خارجي و اثر آن  تحريمناشي از  تهديدهايبراي كاهش اثر
  .اقتصاد استان كه تشديد كننده نقاط ضعف باال هستبر افت 

  راهبردها
اي و  ي منطقـه هـا  هبردها در ارتباط در جهت بهبود شرايط اقتصادي و اجتماعي، كاهش عدم تعـادل اهم را       

 .نگاه يكسان حكومت به اقوام است
 اشتغال –توليد  –گذاري  يه راهبردهاي توسعه اقتصادي استان به منظور افزايش سرما •
 اي  راهبردهاي كاهش عدم نعادل منطقه •
  طبيعيراهبردهاي حفظ و توسعه منابع  •
نسبي استان خوزستان و سعي در هدايت منابع مالي هاي  مزيتمذاكره با مقامات كشور و مطرح كردن  •

 بيشتر به استان خوزستان
نگرش يكسان ( و اجرا گيري ها در تصميم نهاد و دخالت دادن بيشتر آن حمايت از شوراهاي محلي و مردم •

   )ها حكومت به قوميت

بنـدي سـازمان فضـايي بـا اصـول       تعارضات سناريوهاي شكل راهبردهاي رفع -6-4-1-1-2
  هاي بنيادين آمايش سرزمين و ارزش

مبنـاي  هـا   اين تعارضبلكه . نيست بندي سازمان فضايي استان بين سناريوها اساسي در شكلهاي  تعارض
  :ت هستند ازرعباي اصلي ها تعارض 1-5-3-6به نقل از بند . دندار) تئوريك(نظري 
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 ، هاكارآيي اقتصادي و كاهش عدم تعادل سازگاري بين )1

 ، سازگاري بين كارآيي اقتصادي و حفاظت از محيط زيست )2

اي در سازگاري بين استفاده از مزاياي توليد به مقيـاس و مزايـاي همجـواري واحـدهاي توسـعه      )3
 ، هاي صنعتيتر فعاليتمقابل توزيع متعادل

نيـز در هنگـام    قـبالً  كـه  شـوند  وسعه استان ناشي مـي اهداف بنيادين تتعارض ها در اصول از  اين تعارض
). شناسايي و تحليل اهداف بنيادين: 1-6رجوع كنيد به بخش ( ها به اين نكته اشاره شده است معرفي آن

و  كـارآيي اقتصـادي  اصـل  هـدف يـا   ، آن است كه در شرايط مسـاوي ديگـر   بسيار كليتوضيح مختصر و 
جديـد در   گـذاري  سرمايه نمايد  ايجاب مي، مجواري واحدهاي صنعتيمزاياي استفاده از بازدهي ناشي از ه

در  و با صنايع مشابه و تكميلـي  تري هستند و بازارهاي گستردهها  ساختمناطقي انجام شود كه داراي زير
ها  گذاري در آن بازدهي سرمايهنتيجه  شوند و در مند مي همجواري دارند و از مزاياي آن بهرهزنجيره توليد 

الگـوي بخـش خصوصـي نيـز بـر همـين منـوال        . تـر اسـتان   يعنـي همـان منـاطق پيشـرفته    ، تر استباال
بـه تمركـز   ادامه اين وضـعيت   .كند تر متمايل مي را به سمت همين مناطق پيشرفته جديد گذاري سرمايه
، شـود  مند شدن از آن در منـاطق ديگـر منجـر مـي     بهره هايي از استان و كم ها و جمعيت در بخش فعاليت

مانند غلطيدن گلولـه بـرف در سراشـيبي كـه بزرگتـر و بزرگتـر       ، agglomeration يا (يعني حالت تشديد 
و ي توليـدي  واحدها، گذاري سرمايه، هاي زيربنايي عدم تعادل در برخورداري از شبكهدر نتيجه . )شود مي

   .شود ميتشديد اشتغال و درآمد ، توليدات صنعتي
گـذاري در منـاطق    كـه بـازدهي سـرمايه    از آنجـا . ها است ش عدم تعادلكاهها  حال يكي از وظايف دولت

تـر   گذاري در منـاطق ضـعيف   سرمايهبا ها  دولت، تر است تر كمتر از بازدهي آن در مناطق پيشرفته ضعيف
هزينه اجتمـاعي  ، اين ضرر .نمايند ضرر مييك مقدار ، )مقايسه با الگوي بخش خصوصينگاه اوليه در در (

متحمـل  ) بـه نماينـدگي از طـرف جامعـه    (ها  اي است كه دولت هزينه، اجتماعيهزينه . ودش ناميده مي
در اينجا كـاهش عـدم تعـادل، رسـيدگي بـه منـاطق       ( فايده اجتماعيتا در مقابل آن مقداري  شوند مي

. براي جامعه حاصـل نماينـد   . . .)ن بافت جمعيتي، تر، پيشگيري از تخليه جمعيتي و گسسته شد محروم
هاي اجتماعي به حساب گرفته  و فايده ها هزينه، ديدگاه بخش خصوصيها از  ها و پروژه رزيابي طرحدر ا
 چـه از  آن تنهـا  و "فايـده "شـود   چه به درآمد بنگاه اضافه مي آن تنها از ديدگاه بخش خصوصي. شوند نمي

ايجـاد  ، يجـاد تعـادل  هـايي نظيـر ا   بنابراين فايـده . آيد به حساب مي "هزينه"شود  صندوق بنگاه خارج مي
يا موارد ديگر از اين ، كاهش ارزبري، گندم كاهش وابستگي كشور به محصوالت استراتژيك مانند، اشتغال

از بين ، خاك، آب، آلوده ساختن هوا كه همچنان. آيد به حساب نمي فايدهدست از ديدگاه بخش خصوصي 
، مگـر  آيـد  به حسـاب نمـي   هزينهصي و مناطق حفاظت شده از ديدگاه بخش خصو ها جنگل، بردن مراتع
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اما از ديدگاه ارزيابي بخش عمومي همه موارد باال بايد حسـب مـورد در    .كه مجبور به جبران آن شوتد آن
  .هاي اجتماعي منظور شوند هاي اجتماعي و هزينه فايده

بـه جـديت   ، هـاي دولتـي   ها و پـروژه  فايده طرح -دولت در ارزيابي هزينه. الزم است براي رفع اين تعارض
هـاي   هزينـه به اين معنـي كـه   به اختصار ، را به كار ببندد فايده از ديدگاه اجتماعي -روش ارزيابي هزينه

هـايي كـه از ديـدگاه     ها و فايـده  هاي اجتماعي را نيز ملحوظ نمايد و هم بعضي از هزينه اجتماعي و فايده
ها از ديدگاه بخش عمـومي بايـد    روژهها و پ شود ولي در ارزيابي طرح بخش خصوصي به حساب گرفته مي

ايجـاد   هاي اجتماعي ماننـد  در اين صورت با در نظر گرفتن فايده. حذف شوند را از محاسبات حذف نمايد
ايـن  ، تـر اسـتان   و حفظ يكپارچگي جمعيت در مناطق ضعيف بين مناطق اشتغال و كاهش تفاوت درآمد

    .شود ض بر طرف ميتعار
در سند ، تعارض بين كارآيي اقتصادي و حفاظت از محيط زيست ضرورت دارد براي رفعكه اقدام ديگري 

كـه بخـش خصوصـي    در اين سند آمده اسـت  . مورد اشاره قرار گرفته استبه درستي  ملي توسعه استان
ايـن نكتـه بسـيار    . نمايد موظف به پرداخت هزينه آن بشود هرگاه زيان و ضرري متوجه منابع عمومي مي

آن هـم بـه صـورت ماليـات و     ، پرداخـت ريـالي  بـه   مراد از پرداخت هزينه الزاماًكه  آنتوضيح ، مهم است
هـا ملـزم بـه اسـتفاده از      هـا و پـروژه   هنگـامي كـه طـرح    .هـاي دولتـي نيسـت    عوارض به يكي از دستگاه

بـراي آلـوده نكـردن محـيط       هاي تصفيه هوا يا فاضالب خود شوند به طور طبيعي متحمل هزينه سيستم
كنند هنگامي كـه ملـزم بـه ايجـاد جنگـل       هايي كه از منابع جنگلي برداشت مي شركتيا . اند زيست شده

اقدامات و الزامات از نظـر حفـظ و   اين . اند شوند هزينه تخريب اين منابع را پرداخت كرده كاشت مي دست
آن امـا و  احياي محيط زيست بسيار مفيدتر و كارآتر از پرداخت ماليات و عوارضي است كـه در پرداخـت   

امـا و اگرهـاي بيشـتري مطـرح     كند و در هزينه كردن آن براي احياي منابع نيـز   اگرهاي بسيار روي مي
، در فصـل ششـم  كشور، بـه خصـوص   همچنين الزم به يادآوري است كه در برنامه پنجم توسعه  .شود مي

طبيعـي و   بـه كـار گـرفتن منـابع    هـاي اقتصـادي    موضوع حفاظت محيط زيست، و منظور نمودن هزينـه 
با صراحت و به دفعات مورد تاًكيد قرار گرفته هاي پااليش و نظارت مستمر در اين زمينه  برقراري سيستم

  .است
ها قبـل از پيشـنهاد    دستگاه، رسد نماند بيش از چندين دهه كه سابقه آن به قبل از انقالب نيز ميناگفته 
فايـده   - بـه ارائـه نتـايج ارزيـابي هزينـه      دبار شومين اعتأاز منابع عمومي تقرار است كه  يا و پروژه طرح

مجـوز بـراي ايجـاد    اخـذ  به عالوه بخش خصوصـي نيـز در هنگـام درخواسـت تصـويب و      . اند بودهموظف 
كـار جـدي   مورد هيچ يك از دو در اما ، هايي بوده است چنين بررسينتيجه واحدهاي جديد ملزم به ارائه 

ارزيابي طرح و پروژه بـه خصـوص از ديـدگاه بخـش     اي باز آموزي ه تشكيل دورهاين بنابر. شود انجام نمي
  .براي كامديران و كارشناسان اين بخش و جديت در اجراي آن بسيار اهميت داردعمومي 
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يك تعارض آشكار نيز در سناريوي روابط بـا  ، شود هاي باال كه از ديدگاه نظري حاصل مي عالوه بر تعارض
سناريوهاي در  حالت بحرانيپيشنهادي براي راهبردهاي  مشاهده شدكه  چنان. شود همسايگان مطرح مي

 عدم قطعيـت در زمينه  بحرانتنها در صورت وقوع . مختلف تعارضي با اهداف بنيادين توسعه استان ندارد
 كـارآيي واند بـا هـدف بنيـادين    ت گذاري در غرب استان ميد اجتناب از سرمايهرراهب، عراقكشور روابط با 

گذاري براي حـداكثر كـردن بـازدهي در     هداف مياني رشد اقتصادي و تخصيص بهينه سرمايهاقتصادي و ا
ناخواسته نيست زيـرا بـا توجـه بـه      تعارضبه هر حال اين تعارض از ديدگاهي ديگر يك . تضاد قرار گيرد

چه نگراني از سمت و سوي عراق وجود داشته باشـد و چـه نداشـته باشـد در     ، هاهدف كاهش عدم تعادل
 ، در مقايسه با وضعيت فعلي ها به شرق استانگذاريسرمايهبخش بيشتري از هدايت  ،رتباط با اين هدفا

  . شودتوصيه مي

بر اسـاس تحليـل   (ها در استان  هاي سرزميني توسعه بخش تدوين سياست -6-4-1-2
SWOT امنيتـي  ، سياسي، اقتصادي، فرهنگي –اجتماعي ، تحليل وضع موجود طبيعي– 

   )پيوندها دفاعي و

  قدمهم •
اهـداف بنيـادين و    در راسـتاي بايـد  هـا   در توسـعه بخـش  ها  گذاري راهبردها و سياستكالن گيري  جهت

ها به توليـد بيشـتر و    در زيرساختگذاري  سرمايهبه اين معني كه . قرار گيرد استان انداز ماًموريت و چشم
و در حفـظ و توسـعه منـابع طبيعـي     ا رعايـت  بها و  تعادل كارآتر و در همان حال با نگاهي به كاهش عدم

گذاري بخش عمـومي و اصـالح    سرمايه. گيرد قرارانداز توسعه استان  راستاي دستيابي به ماًموريت و چشم
  .را بهبود بخشد گذاري بخش خصوصي در همين حال بايد انگيزه سرمايهها  سياست

، اصــالح راهبردهــاي بخــش گيــري فضــايي از نظــر جهــت 
تغييـر جهـت   بـا  ها مترادف  عمومي براي كاهش عدم نعادل

و  د بـود تـر خواهـ   مانده به سمت مناطق عقب گذاري سرمايه
بـه همـين منظـور    بخـش عمـومي   ي رگـذا  اصالح سياسـت 

، گذاري به نفع ايـن منـاطق   تغيير جهت سياستبا مترادف 
هـاي   بيشـتر از توسـعه بخـش    "حمايت"يا به عبارت ديگر 

در همان حال با توجه به كـارآيي و  (در اين مناطق توليدي 
  .باشد مي) حفظ و توسعه منابع طبيعي

گـذاري   اصالح راهبردها و اصالح سياسـت 
  جهت؟ در كدام ها توسعه بخش

 حصول كارآيي، •
 ها، كاهش عدم تعادل •
 حفظ و توسعه منابع طبيعي •

و  هـا  در راستاي دسـتيابي بـه ماًموريـت   
  انداز توسعه استان چشم
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 ها تدوين سياست •

دو دسـته علـل   از ايي هـاي فضـ   چنانكه در تدوين راهبردهاي سازماندهي فضا گفته شد، علل عدم تعادل
فعلـي را ايجـاد   ساختار فضايي كه وضعيت نامتعادل تحول يافته اي  به گونه) و علل ارادي طبيعيعوامل (

ها بايد در جهت تعادل بخشـي قـرار    بنابراين در اصالح ساختار فضايي فعلي نيز، توسعه بخش. كرده است
  .گيرند

توسعه حامي  هاي عبارت خواهند بود از سياستها  هاي سرزميني توسعه بخش سياست ،درآمد اين پيشبا 
توسـعه   ) 2(صـنعت، كشـاورزي و خـدمات،    اقتصـادي  هـاي   بخـش توسـعه  حمايـت از  ) 1(بخشي شامل 

  .ها تنظيم كننده محيط فعاليت هاي سياست) 3(زيربنايي آبرساني و حمل و نقل و انرژي و  هاي شبكه

جهـت و   و و هـم دسته دوم و سوم بايد همسشود  همچنين توجه مي
امـا ايـن سـؤال    . بخشي قـرار گيرنـد   از توسعه "حمايت"درخدمت 
بـا  ها در فضاي استان چگونـه بايـد    توسعه بخششود كه  مطرح مي

پاسخ آن است كـه  . شكل بگيرد ها گذاري ها و سياست اين استراتژي
هـا در فضـاي اسـتان بايـد تلفيقـي از       توسـعه بخـش  فضايي توزيع 

ها، حفـظ كـارآيي و حفـظ و توسـعه      تعادل دستيابي به كاهش عدم
انداز توسـعه   ها و چشم در جهت دستيابي به ماًموريت منابع طبيعي 

  .را بايد هدف قرار دهند

در مناطق كمتر توسعه يافته استان شود كه  ها، از مطالب قبلي يادآوري مي تعادل در ارتباط با كاهش عدم
و توليد است  تر ضعيفبه طور عمومي  نمندي حفظ جمعيتاقتصادي و توا، توانمندي هاي زيربنايي شبكه

هاي برخورداري از صنايع، نيـروي   شاخص  .استمحدودتر ها  در آنصنعتي به خصوص توليد كشاورزي و 
از نظـر شـاخص   كـه  اسـتان  اي  مناطق حاشـيه همگي بيانگر آن هستند كه  و غيره ها ، مهاجرتمتخصص

ضعيف هستند، از نظر شاخص سوم يعني هاي اقتصادي  شاخصتوانمندي شبكه حمل و نقل و توانمندي 
بيشـتر از متوسـط   نيز ها  مهاجر فرستي آنو ميزان بيكاري و  توانمندي حفظ جمعيت نيز ضعيف هستند

  . گذاري در اين مناطق ندارد تمايل چنداني به سرمايهنيز بنابر اين بخش خصوصي  .استان است

رفت از ايـن سـيكل    برونبراي لذا  .ها را تشديد خواهد كرد تعادل بديهي است تداوم اين سيكل بسته عدم
بـا  . باشـد  اين مناطق ميگذاري به نفع  سياستاصالح و ) ها استراتژي(راهبردها وظيفه دولت تغيير  ،بسته

مگـر در  (نمايـد   گذاري نمـي  هاي توليدي به طور مستقيم سرمايه بخش عمومي در فعاليتكه  توجه به آن
آب، ي هـا  زيرسـاخت  توسـعه گذاري بخـش عمـومي در    سرمايهگيري  تهج، ضرورت دارد )ليهاي م پروژه

هـاي   سياسـت گيري  جهت اصوالً
، منفك ها سرزميني توسعه بخش

از راهبردهــاي ســازماندهي فضــا 
ــه  ــتند، بلك ــتنيس ــاي  سياس ه

به گيري فضايي  با جهتسرزميني 
ابــزار دســتيابي بــه   عنــوان 

عمـل  سازماندهي مطلوب فضايي 
  .نمايند مي
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بخشـي فضـايي     بـه نفـع تعـادل   اين مناطق صنعتي و نواحي  ها تكميل شهرك ،حمل و نقلبرق، انرژي،  
  . اصالح شود

تنهـايي  بـه  تا حدودي در توسعه اين مناطق مؤثر خواهد بود، امـا  ها به خودي خود  توسعه اين زيرساخت
گذاري را  سياستباال، يك مجموعه  تغييرات استراتژيكعالوه بر مطالعات آمايش استان، كافي نيست، لذا 

در ايـن منـاطق    گـذاري  بـه سـرمايه  خصوصـي  بخش  ها  پيشنهاد كرده است كه در صورت انجام توام آن
  :ها عبارت هستند از گذاري اين سياست .دشخواهد  ترغيب

راهنماهـاي  با تهيـه و تـدوين   گذاري بخش خصوصي به اين سمت اين مناطق  ايهتشويق و هدايت سرم -
  شهرستاني،  /گذاري بخشي سرمايه

  ها در اين راستا، رآيي سازمانامحيط كسب و كار و افزايش ككردن  ساده

از طريـق اعمـال   كمتر توسعه يافته مناطق همه مناطق استان، به ويژه در گذاري در  تسهيل امر سرمايه -
هـا و نـواحي صـنعتي،     ركهشـ تر در پرداخت قيمت زمـين   اقساط بلند مدت ، مانندهاي ترجيحي مايتح

  انواع و  هاي مالياتي معافيتدر  اي ترجيحي منطقههاي  سياستبرقراري انواع 

ارتبـاط  برقـراري  ها، تسهيل ارتباط فروشـنده و خريـدار،    برقراري نمايشگاه( حمايت از: گسترش بازارها -
گـذاران   تسهيل ارتباط سرمايهتوليدكنندگان صنعتي و كشاورزي، با توسعه دهندگان تكنولوژي و  نوآوران

، حمايـت از  مهندسـي  –هاي فني  حمايت از ايجاد و توسعه شركت ليدكنندگان صنعتي و كشاورزي،توبا 
ازي بانـك و  انـد  ساخت و انتقال، حمايت از تشـكيل و راه  – گذاري هاي سرمايه اندازي شركت تشكيل و راه

     .و مانند آن) ورس توسعه استانب

توسـعه  گـذاري در   سـرمايه كه در ترغيب بخش خصوصي بـه  هستند گذاري  سياستاز ابزارهاي همگي  -
هـا و   بخش كشاورزي، صنعت و خدمات اقتصادي استان در راستاي كارآيي اقتصادي، كاهش عدم تعـادل 

  .دارند داين مناطق كاربرحفظ و توسعه منابع طبيعي و 

 آب آشاميدني •

بـه انـواع   سـطحي  هاي  آب ن، در كنار آلوده شدها از سرچشمه رودخانه آب آشاميدنيمنابع دم تفكيك ع
عمده استان ، به ويژه براي مناطق  نقاط ضعفيكي از ها  ها، كودهاي شيميايي و فاضالب كش سموم، آفت

ابع آب زيرزميني نيز شوري براي شـرب  ديگر، من نقطه ضعفدر اين مناطق، به علت . جنوبي استان است
  . قابل استفاده نيستند

  .كار تصفيه آب شرب شهرها و روستاها را بسيار دشوار كرده است، ضعفاين 
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در اين زمينه شامل برخورداري از منابع آب سـطحي، شـيب مناسـب، وجـود نيروهـاي       نقاط قوت استان
مشروط به تامين اعتبار الزم قـادر بـه رفـع ايـن     استان است، كه  هاي اجرايي توانمند متخصص و سازمان
   . نقطه ضعف هستند
از سرچشـمه  انتقال آب آشاميدني براي رفع اين نقطه ضعف، تخصيص اعتبار الزم براي  راهكار پيشنهادي

  .است استان شهري و روستايي جمعيتسكونت به مراكز اصلي هاي  رودخانه
آشـاميدني  مين آب أتـ  ،بخـش ايـن  سرزميني توسـعه  ردهي راهبترين  مهميكي از  ،بنابراين در بخش آب

  . استو روستايي شهري 
، حل اين چالش در دسـت اقـدام   هاي به عمل آمده در كارگروه منابع آب استان بر اساس بررسي 

مياني و جنـوبي اسـتان تـا افـق طـرح      هاي آبرساني دست اجرا مناطق  است و با گسترش شبكه
   .ر خواهند شدآمايش از آب شرب مناسب برخوردا

 كشاورزيتوسعه  •

  ،  SWOTبر اساس جدول 
   :موارد زير است گذارد شامل كه بر عملكرد بخش كشاورزي اثر منفي مي نقاط ضعف استان

، آلودگي اين به ويژه در مناطق مياني و جنوبي استان به منابع آب سطحيزياد تكا ا:  منابع آب  -
ي در امتـداد شـمال بـه جنـوب و ناكـافي بـودن       شدن منابع آب سـطحي و زيرزمينـ   شور، منابع
منـدي از منـابع آب و خـاك كـه بـا اقـدامات        هاي سـاختاري در بهـره   ، تفاوتهاي آبرساني شبكه

هاي آبرساني در  به عنوان مثال تفاوت پوشش شبكه(استراتژيك بخش عمومي جبران نشده است 
      ،)نيمه شرقي و غربي و شمالي و جنوبي

، رانـدمان پـايين آبيـاري، رانـدمان پـايين توليـد       هـاي آبيـاري   في بودن شـبكه ناكا: كشاورزي  -
  كشاورزي، 

گسترش ناكافي صنايع پيشـين و  : بخش صنعت و مديريت توسعه در ارتباط با بخش كشاورزي  -
، )هـا و محصـوالت   بازارهاي تـامين نهـاده  (پسين بخش كشاورزي، گسترش ناكافي فضايي بازارها 

، راندمان پايين آبيـاري، رانـدمان پـايين    هاي آبياري الت، ناكافي بودن شبكهحمايت ناكافي تسهي
  توليد كشاورزي، 

در ايجاد هماهنگي يين بخشي، تجهيز منـابع مـالي و كـاهش     "مديريت توسعه استان"ضعف   -
  ها، تعادل عدم

   :موارد زير است شاملدر حمايت از توسعه بخش كشاورزي  نقاط قوت استان 
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آب  هـاي   رشار آب و خاك ، برخورداري از سابقه مديريت اسـتان، توانمنـدي سـازمان   منابع س  -
هـاي صـنعتي در    ، جهاد كشاورزي، راه و شهرسازي، صنعت و معـدن و شـركت شـهرك   اي منطقه

  كاهش دادن اثرات نقاط ضعف، 
  دانش تخصصي استان، -
  توليد محصوالت نوبرانه،هاي كشاورزي، چند بار كشت و  اقليم مناسب براي انواع فعاليت  -
  برخورداري از سابقه مديريت استان كه بايد در حل مسايل بين بخشي اقدام نمايد،   -

   :موارد زير است شاملدر حمايت از توسعه بخش كشاورزي  هاي استان فرصت
  موقعيت استان در دسترسي بازارهاي فرا ملي،   -
  برخورداري از بازار بزرگ داخل كشور،   -

   :موارد زير است شاملدر مقابل توسعه بخش كشاورزي  هاي فرا روي توسعه استانتهديد
  تهديد ريزگردها،  -
  تهديد كاهش منابع آب، به دليل تغييرات اقليمي و برداشت بيشتر در باالدست،   -
دليل اسـتراتژي   ترتيب به  تهديد كاهش سهم و مقدار اعتبارات ملي قابل تخصيص به استان به -

  كشور، اقتصادعمومي  ها، و به دليل تحريم و افت بيشتر در ساير استان توسعه

  عمومي در تمام پهنه استانردهاي بهار

شبكه مشترك با شبكه آبرسـاني  ( بخش كشاورزيبراي هاي آبرساني  شبكهراندمان و افزايش توسعه  -
 )صنعتبخش 

لـي افـزايش رانـدمان بخـش     و بـه طـور ك  يـاري  هـاي آب  شبكهراندمان از توسعه و افزايش  "حمايت" -
 ، كشاورزي

هاي جاري صنعت، كشـاورزي،   نظارت، كنترل و پيشگيري از آلودگي منابع آب و خاك توسط فعاليت -
 ،شهري و روستايي

بـرداري واحـدهاي صـنعتي بـراي      هاي احـداث و بهـره   در مراحل صدور پروانه "از قبل"كنترل دقيق  -
 پيشگيري از آلودگي منابع آب و خاك، 

 ،)با رعايت مسايل محيط زيست(و دريا ها  پروري در حاشيه رودخانه آبزيصيد و از توسعه  حمايت -

مطابق با شرايط محيطـي  پروري و صيد،  انواع توليدات زراعي، باغداري، دامي، آبزيتوسعه حمايت از  -
 هر منطقه،

ي مورد ها نهادهآالت و  توليد ادوات، ماشين( حمايت از ايجاد و توسعه صنايع پيشين بخش كشاورزي -
 ، )نياز اين بخش
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صنايع فرآوري محصوالت كشـاورزي اعـم از   (حمايت از ايجاد و توسعه صنايع پسين بخش كشاورزي -
، لبنيـات، طيـور و   جات، ميوه، صنايع آرد و نان، فرآوري محصوالت مهم نظير خرما سبزيجات، صيفي

 ،)دام

هـاي   با كشورهاي همسايه و اسـتان ارتباط  دربراي تسهيل دسترسي به بازار و اي  توسعه شبكه جاده -
اصفهان، فارس، بوشهر، چهار محال ( هاي شرق و جنوب شرقي استان خوزستان  ويژه استان مجاور به

مهمي براي صـادرات محصـوالت كشـاورزي اسـتان خوزسـتان را تشـكيل       كه بازار . . . ) و بختياري 
 .دهند مي

 كشاورزي در مناطق مختلف استان، نهاده و محصوالتحمايت از گسترش بازارهاي  -

حمايت از گسترش بازارهاي صادرات محصوالت كشاورزي استان، به ويژه بـه كشـورهاي همسـايه و     -
 منطقه،

بررسي ضرر و زيان ناشي از ريزگردها بر محصوالت كشـاورزي، انتقـال موضـوع بـه دولـت      : ريزگردها -
 مركزي و پيگيري اقدامات متمركز، 

ها، به خصوص نهال و بذر  ر صورت ضرورت تجديد نظر در الگوهاي كاربرد نهادهبررسي و د: ريزگردها -
هـاي   تجديد نظر در الگوهاي كشت و حمايـت از كشـت   ،متناسب با اين شرايط و در صورت ضرورت

 مناسب هر منطقه،

اد براي مقابله با اثرات كاهش منابع آب و كاهش اعتبارات از محل منابع ملي، دو دسته راهبرد پيشنه -
 :شود مي

در ، )و صـنعت ( طرح استدالل با مقامات دولت مركزي مبني بر مزيت نسبي توسـعه كشـاورزي   ) 1(
، و هـا  براي كاهش فشار انتقال آب براي مصارف توليدي به ساير اسـتان  استان خوزستان براي كشور،

منجـر  ع آب اسـتان  و به ويژه منابمنابع همه به كار بستن همه راهبردهايي كه به كارآيي بيشتر ) 2(
  . شود مي

  مناطق مختلف استانبراي ويژه راهبردهاي 

  غرب استانمناطق شمال غربي و 

 ، هاي زير كشت آبي و زمينهاي آبياري  توسعه شبكهحمايت از  -

 ،افزايش راندمان آبياري -

 ،افزايش راندمان توليد و ارزش افزوده -

 ، )به ويژه دام بزرگ(حمايت از توسعه دامداري  -

 ، توسعه زراعت چوباز  حمايت -
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 ،)با رعايت مسايل محيط زيست(ها  در حاشيه رودخانهحمايت از توسعه آبزي پروري  -

 ، )مذكور در شرح راهبردهاي عمومي(حمايت از گسترش بازارها و توسعه صنايع مرتبط  -

 با كشور همسايه،اي  توسعه شبكه جاده -

  استانمناطق شمال شرق 

و توسعه كشت آبي در مناطق شرقي استان از طريق انتقال آب از  ريهاي آبيا حمايت از توسعه شبكه -
 سدهاي شمال شرق استان،

آب، آبخيزداري و كنترل سيالب هم به منظور آبخيـزداري و هـم بـه منظـور      پخشهاي  اجراي پروژه -
 ،حمايت از بازدهي كشت ديم

 ، آبياري نهاي نوي همراه با شيوهباغداري حمايت از توسعه  -

 ، )كوچكبه ويژه دام (وسعه دامداري تاز  حمايت -

 ، توسعه زراعت چوبحمايت از  -

 افزايش راندمان توليد و ارزش افزوده، -

 ،)با رعايت مسايل محيط زيست(ها  در حاشيه رودخانهحمايت از توسعه آبزي پروري  -

 ، )مذكور در شرح راهبردهاي عمومي(حمايت از گسترش بازارها و توسعه صنايع مرتبط  -

 اصفهان، چهار محال و بختياري،  هاي  با استانارتباطي اي  ه جادهتوسعه شبك -

  استانو جنوب شرق مناطق شرق 

 ، هاي آبياري توسعه شبكهحمايت از  -

 ،آبياريافزايش راندمان حمايت از  -

 ، آبياري نهاي نوي با شيوهها  نخلستانحمايت از توسعه  -

 ، )دام كوچك و بزرگ(حمايت از توسعه دامداري  -

 ها، ز توسعه نخلستانحمايت ا -

 افزايش راندمان توليد و ارزش افزوده، -

 ، )مذكور در شرح راهبردهاي عمومي(حمايت از گسترش بازارها و توسعه صنايع مرتبط  -

 ،احمد اصفهان، فارس، بوشهر، كهگيلويه و بويرهاي  با استاناي در ارتباط  توسعه شبكه جاده -

 استان يجنوبمناطق 

 ، ها نحمايت از توسعه نخلستا -

به ويژه  با توجه، دريا و داخل دريا اراضي ساحليپروري در  بخش ماهيگيري و آبزيحمايت از توسعه  -
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 ،مسايل محيط زيست

 ، )مذكور در شرح راهبردهاي عمومي(حمايت از گسترش بازارها و توسعه صنايع مرتبط  -

 توسعه صنايع •

  ،  SWOTبر اساس جدول 
   :موارد زير است گذارد شامل اثر منفي مينعت صكه بر عملكرد بخش  نقاط ضعف استان

، آلـودگي  به ويژه در مناطق مياني و جنـوبي اسـتان   به منابع آب سطحيزياد تكا ا:  منابع آب  -
شدن منابع آب سطحي و زيرزميني در امتداد شمال به جنـوب و ناكـافي بـودن     شور، اين منابع

  ، هاي آبرساني شبكه
هـا و نـواحي صـنعتي     شهركو زير ظرفيت كاركردن  حي صنعتيها و نوا تكميل نبودن شهرك -

  ، )گاز، ارتباطاتهاي آب، برق،  موجود، به علل مختلف و از جمله تكميل نشدن شبكه
گسـترش ناكـافي صـنايع پيشـين و پسـين بخـش       ليد و از جملـه  هاي تو كامل نبودن زنجيره -

  كشاورزي، 
رش ناكافي صنايع پسـين بخـش نفـت و گـاز و     ليد و از جمله گستهاي تو كامل نبودن زنجيره -

شـهرك نفـت و گـاز و پتروشـيمي ايـن ضـعف در دسـت         6با برنامه مصوب احداث (پتروشيمي 
  ،)برطرف شدن است

توليـد قطعـات و ادوات   (ليد پيشين صنايع نفت و گاز و پتروشيمي هاي تو كامل نبودن زنجيره -
  ،)مورد نياز اين صنايع

توليـد قطعـات و ادوات، صـنايع فلـزي     (ليد پسـين صـنايع فلـزي،    تو هاي كامل نبودن زنجيره -
  ،. . .)سازي و  فابريكي، ماشين

  مالي براي تجهيز منابع مالي بخش خصوصي، گسترش ناكافي بازار -
در ايجاد هماهنگي يين بخشـي، تجهيـز منـابع مـالي و كـاهش       "مديريت توسعه استان"ضعف 
  ها، تعادل عدم

   :موارد زير است شامل صنعتمايت از توسعه بخش در ح نقاط قوت استان 
برخـورداري از سـابقه مـديريت اسـتان، توانمنـدي      ، شـيب مناسـب زمـين،    منابع سرشار آب  -

  هاي صنعتي،  صنعت و معدن و شركت شهرك هاي سازمان
بخـش كشـاورزي و صـنايع پيشـرو مصـرف كننـده لـوازم، ادوات و        (بازار بزرگ درون اسـتاني   -

  ، )والت شيميايي و پتروشيميقطعات، محص
  سابقه صنايع پيشرفته نفت و گاز، شيميايي و پتروشيمي و صنايع فلزي در استان، -
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  در حل مسايل بين بخشي اقدام نمايد، تواند  ميبرخورداري از سابقه مديريت استان كه   -
ي صـنعت  هاي تخصصـ  برخورداري از نيروي بسيار متخصص در ايجاد و توسعه صنايع در رشته -

  استان،
   :موارد زير است شامل صنعتدر حمايت از توسعه بخش  هاي استان فرصت

  موقعيت استان در دسترسي بازارهاي فرا ملي،   -
  برخورداري از بازار بزرگ داخل كشور،   -

   :موارد زير است شامل صنعتدر مقابل توسعه بخش  تهديدهاي فرا روي توسعه استان
  تهديد ريزگردها،  -
  تهديد كاهش منابع آب، به دليل تغييرات اقليمي و برداشت بيشتر در باالدست،   -
دليـل اسـتراتژي    ترتيـب بـه    تهديد كاهش سهم و مقدار اعتبارات ملي قابل تخصيص به استان بـه  -

  كشور، اقتصادعمومي  ها، و به دليل تحريم و افت توسعه بيشتر در ساير استان

  ه استانعمومي در تمام پهنراهبردهاي 

و  ها و نواحي صنعتي براي پـذيرش صـنايع مناسـب هـر منطقـه در سراسـر اسـتان        گسترش شهرك -
 ، هاي توليد تكميل زنجيره

ماننـد صـنايع شـيميايي و    ، ويـژه و تخصصـي اسـتان    هـا و نـواحي صـنعتي    ايجاد و گسترش شهرك -
رد و نـان، لبنيـات،   به طور عام و به خصوص شامل صـنايع آ (صنايع غذايي  صنايع فلزي، ،پتروشيمي

 ، )خرما، شيالت

 ي صنعتي توسط بخش خصوصي،ها ايجاد و گسترش شهركحمايت از  -

ويژه پردازش و صـادرات مجـدد در منـاطق ويـژه اقتصـادي و نقـاط        نواحي صنعتيايجاد و گسترش  -
 ، مناسب بندري

 ، ها و نواحي صنعتي شهرك) ارتباطات و فاضالب، گاز، برق، آب، راه( مناسب هاي زيربنايي توسعه شبكه - 

 ، ويژه كنترل آلودگيهاي  محدودهخاك و هوا به خصوص در ، تحكيم استانداردهاي حفاظت از آب -

  ، محدوده ويژه كنترل آلودگيمحدود كردن پذيرش صنايع آالينده جديد در  -
 ، به سمت پهنه ويژه پيشنهاديهدايت صنايع آالينده جديد  -

در صـنايع شـيميايي،   نعتي و صـنايع پيشـين و پسـين    هـاي توليـدي صـ    كميل زنجيـره حمايت از ت -
 ،پتروشيمي، فلزات اساسي و صنايع غذايي

هاي پاك و به  آوري و انرژي نانو و بيو فن(حمايت از توسعه صنايع نوين و صنايع داراي تكنولوژي باال  -
  ،و صنايع برق، الكترونيك) ويژه انرژي خورشيدي
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 ، هااراي بازار محلي در همه شهرستانحمايت از توسعه صنايع كوچك و صنايع د -

بررسي ضرر و زيان ناشي از ريزگردها بر توليدات صنعتي، انتقال موضوع به دولت مركـزي  : ريزگردها -
 و پيگيري اقدامات متمركز، 

بررسي و يافتن راهكارهاي كاهش ضرر و زيان به صنايع موجود استان، و بررسي در زمينه : ريزگردها -
 ، براي كاهش اثرات ريزگردها،جديدتي صنعواحدهاي راي احداث هاي مناسب ب مكان

براي مقابله با اثرات كاهش منابع آب و كاهش اعتبارات از محل منابع ملـي، دو دسـته راهبـرد پيشـنهاد      - 
 :شود مي

  طرح استدالل با مقامات دولت مركزي مبني بر مزيت نسبي توسعه صنعتي استان خوزستان براي كشور،  
 براي جبران ضـرر و زيـان  ( شود ستن همه راهبردهايي كه به كارآيي بيشتر منابع منجر ميو به كار ب

  ، )ناشي از همه تهديدها

  براي مناطق مختلف استانخاص راهبردهاي 

در نيمـه  ، كشـاورزي دامـداري  آالت مـورد نيـاز    توليد كننده ادوات و ماشينحمايت از توسعه صنايع  -
 ،شمالي استان

و  دامي، محصوالت كشاورزي فرآوري، صنايع غذاييكشاورزي، هاي توليدي  جيرهزن حمايت از توسعه -
 ، در نيمه شمالي استان، بندي بسته

حمايت از توسعه صنايع نوين و صنايع داراي تكنولـوژي بـاال و صـنايع بـرق، الكترونيـك در منـاطق        -
  ،مركزي استان

 در مناطق مركزي و جنوبي استان، آوري  آوري و بيو فن هاي نوين نانو فن حمايت از توسعه تكنولوژي -

 ،در جنوب استانبندي خرما  صنايع فرآوري و بسته حمايت از توسعه -

در صنايع شيميايي، پتروشـيمي،  هاي توليدي صنعتي و صنايع پيشين و پسين  حمايت از تكميل زنجيره - 
 ،)حث آلودگيبا توجه به مب(فلزات اساسي در مناطق مياني شرق استان و مناطق جنوبي استان 

 صنايع غذايي مرتبط با خرما در مناطق جنوبي استان،هاي  حمايت از تكميل زنجيره -

هاي سـاحلي جنـوب اسـتان و در مراكـز عمـده آبـزي        شيالت در شهرستانصنايع  حمايت از توسعه -
 ، ها حاشيه رودخانه پروري

، صـنايع شـيميايي  ، فت و گازحمايت از توسعه صنايع توليد كننده قطعات و لوازم مورد نياز فعاليت ن -
 ،در نيمه جنوبي استان، پتروشيمي و صنايع فوالد

) حرارتي هاي نيروگاه( سطح كالنكاربرد انرژي خورشيدي در استقرار و حمايت از پيگيري از مركز و  -
 ،)انواع كاربردهاي خانگي و صنعتي كوچك مقياس( سطح خرددر و 
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  خوزستان ارت استانبندي اداره كل صنعت، معدن و تج طرح منطقه •
خوزسـتان، ايـن اسـتان بـر اسـاس       بندي اداره كل صنعت، معدن و تجـارت اسـتان   بر اساس طرح منطقه

به شش منطقه صنعتي تقسيم شده و توسعه صنايع ، و شرايط عمومي و زيربنايي ها ، همجواريها مشابهت
نعت استان كـم و بـيش در   مذاكرات كارگروه ص )2-6تصوير ( .منطقه پيشنهاد شده است خاص براي هر
ها به جز در يك مورد بـه وفـاق عمـومي رسـيده      هاي صنعتي و موقعيت مكاني توسعه آن مورد اين رشته

كه مطالعات آمـايش اسـتان توسـعه     شود به اختصار اشاره ميدر اينجا . شوند كه در ادامه معرفي مي است
دليل حفاظت از محيط زيست و منابع آب صنايع شيميايي و پتروشيمي در چهار منطقه شمالي استان به 

نمايد و برعكس بنا به توضيحات مفصلي كه در اين گزارش مطرح شده اسـت پيشـنهاد   و خاك تأييد نمي
مطالعـات  بر منـاطق جنـوبي اسـتان،    عالوه. گونه صنايع در مناطق جنوبي استان توسعه يابدنمايد اينمي

مناسـب و بـه دليـل    را ي اميديه، هفتگل و مسجد سليمان هاگونه صنايع در شهرستانتوسعه اين آمايش
  .دهدتشخيص ميقابل توصيه حمايت از توسعه مناطق شرقي استان 

  آبادان، خرمشهر و شادگانهاي  شامل شهرستان: 1منطقه 

، صنايع سازي و صنايع وابسته، صنايع مونتاژ، نيشكر و شيالت، توليد فلزات اساسي، كشتيصنايع جانبي خرما
  )باالدستي، پايين دستي(صنايع پثروشيمي و شيميايي  و ا تكنولوژي باال و صنايع فلزي دقيق و پيشرفتهب

  ماهشهر، هنديجان، اميديه و آغاجاريهاي  شامل شهرستان: 2منطقه 

صنايع سازي و صنايع وابسته، گاز، كشتي نفت وبراي صنايع  ايسازي مدرن كارخانهصنايع شيالت، قطعه
  )باالدستي، پايين دستي(صنايع پثروشيمي و شيميايي و  تماني،نوين ساخ

  اهواز، سوسنگرد، هويزه و باوي: 3 منطقه

گاز، كـاالي صـنعتي   صنايع نفت و ،سازي مدرنصنايع جانبي نيشكر، خرما، قطعه، ماشين آالت كشاورزي
و صـنايع بازيافـت و    اني، صنايع نـوين سـاختم  صنايع برق و الكترونيك، پزشكي و اپتيكيبا فناوري برتر، 

  ،صنايع نفت و گاز

 دزفول، انديمشك، شوش، شوشتر و گتوند: 4منطقه 
صنايع تبديلي كشاورزي، جانبي نيشكر، معدني، برق و الكترونيك، صنايع نـوين بـا فنـاوري برتـر، فـوالد      

شـين آالت  ما صنايع نـوين معـدني و سـاختماني،    اي و نيروگاهي، قطعات خودرو، لياژي، قطعات كارخانهآ
د مطالعـات  تأييـ در اين منطقه مـورد   صنايع پايين دستي پتروشيميايجاد و توسعه  .كشاورزي و بازيافت
   .باشد آمايش استان نمي
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 ايذه، باغملك، رامهرمز، بهبهان، رامشير و هفتگل: 5منطقه 

هي، ماشـين  اي و نيروگـا قطعـات كارخانـه  ، سـاختماني صنايع معدني و صنايع تبديلي كشاورزي، غذايي، 
در اين منطقه به جـز در هفتگـل     صنايع پايين دستي پتروشيميايجاد و توسعه . آالت كشاورزي، بازيافت

  .باشد د مطالعات آمايش استان نميأييمورد ت

 مسجد سليمان، اللي و انديكا: 6منطقه 

ترونيـك، صـنايع   برق و الك سازي مدرن براي نفت و گاز،قطعه، ساختمانيو  صنايع غذايي، صنايع معدني
د أييـ در اين منطقه به جز در مسجد سليمان مورد ت صنايع پايين دستي پتروشيميايجاد و توسعه . نوين

   .باشد مطالعات آمايش استان نمي
  

  
استان خوزستان براي توسعه صنايع تا سازمان صنعت، معدن و تجارتبنديمنطقه -2-6 ريتصو

  ايش استانافق طرح آم
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 اي جادهتوسعه شبكه حمل و نقل  )1

  ، SWOTبر اساس جدول 

  :اي عبارت هستند از  در زمينه توسعه شبكه حمل و نقل جاده نقاط ضعف استان
  تك كريدور بودن محور ارتباطي با مركز كشور، -
  فرا استاني، –جنوب استان با كاركرد ملي  –شمال  اي ضعف ظرفيت شبكه جاده  -
  هاي مجاور، با استاناي  بكه جادهضعف ش  -
  ،)هاي جديد با مركز شهرستانبه ويژه (ها  مركز استان با مركز شهرستان اي ضعف شبكه جاده  -
  ، اي استان در مناطق حاشيه اي ضعف شبكه جاده -
برداري بـه بخـش    تجهيز منابع مالي بخش خصوصي و واگذاري احداث و بهرهسپاري و  ضعف برون  -

  خصوصي،
  ضعف منابع مالي بخش عمومي،  -
اي در آن  منـاطقي كـه شـبكه جـاده    مناطق شمال شرق و اغلـب  اي بودن  كوهستاني و يا كوهپايه -

   ،ضعيف است
   :موارد زير است شامل اي در حمايت از توسعه شبكه حمل و نقل جاده نقاط قوت استان

  توانمندي سازمان راه و شهرسازي استان،  -
  در استان، وجود نيروي متخصص -

   :موارد زير است شاملدر حمايت از توسعه اين بخش  هاي استان فرصت
  موقعيت استان در دسترسي بازارهاي ملي خارج از استان و بازارهاي فرا ملي در همسايگي استان،   -

  در بعضي از نقاط استان، ي بخش خصوصيها امكان بسيج سرمايه
   :موارد زير است شاملتوسعه بخش صنعت  در مقابل تهديدهاي فرا روي توسعه استان

دليـل اسـتراتژي    ترتيـب بـه    تهديد كاهش سهم و مقدار اعتبارات ملي قابل تخصيص به استان بـه  -
  كشور، اقتصادعمومي  ها، و به دليل تحريم و افت توسعه بيشتر در ساير استان

هـاي فرهنگـي و    يل مشـابهت به نطر اين مشاور به دل( تهديد امنيتي در مناطق مرزي غرب استان  -
  ،)بسيار ضعيف استمذهبي 

  تهديد ريزگردها،  -
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  راهبردهاي عمومي در تمام پهنه استان
دزفول براي مقابله بـا   –مسجد سليمان  –مسير رامشير در دزفول با  -احداث گزينه دوم بندر ماهشهر -

ـ ) شـمال  –و حتي تهديد ناشي از تك كريدور بودن محور ملي جنوب  (ضعف  تـرين   ه عنـوان مهـم  و ب
 هاي توسعه در شرق استان، محور حمايت از كانون

 توسعه محورهاي ارتباطي با كشورهاي همسايه براي تسهيل صادرات، -

همسايه شمال شرق، شرق و جنوب شرق استان، براي حمايـت  هاي  توسعه محورهاي ارتباطي با استان -
و همچنين براي خروج استان از  قرار دارند، اي استان از توسعه اين مناطق كه بيشتر در مناطق حاشيه

 ،)تجربه جنگ تحميلي(با مركز كشور تك كريدوري ارتباط 

 و گردشگري،توليد  توسعه محور نوار مرزي غرب استان در خدمت توسعه -

مراكـز   -هـاي توسـعه شـهري    مركـز كـانون   –مركـز اسـتان   تكميل شبكه سلسله مراتبي باال به پايين  -
 ش،مراكز بخو شهرستان 

 مجموعه روستايي، -اي روستايي در انطباق با طرح منظومه تكميل شبكه سلسله مراتبي جاده -

. ريزگردهـا بـه دور اسـت   تـاثير  تا حد زيـادي از  به نسبت شمال  –جنوب دوم محور گزينه : ريزگردها -
ازي و ها در زمره وظايف جاري راه و شهرسـ  عالوه بر پيگيري اقدامات دولت مركزي، مساله ايمني جاده

 .گيرد اي قرار مي سازمان حمل و نقل جاده

 :شود براي مقابله با اثرات كاهش اعتبارات از محل منابع ملي، دو دسته راهبرد پيشنهاد مي -

  طرح استدالل با مقامات دولت مركزي مبني بر مزيت نسبي توسعه صنعتي استان خوزستان براي كشور،  
بـا منـابع   ( گذاري و احداث به بخش خصوصي و واگذاري سرمايهحداكثر بسيج منابع مالي درون استاني و 

  ،)بخش خصوصي

 ريليشبكه حمل و نقل توسعه  •

روبـرو اسـت   ) خارج از استان خوزسـتان (شمال استان با گلوگاهي در منطقه لرستان  -شبكه ريلي جنوب
 6اال حـدود  در حمـل كـ  اسـتان  بكه ريلـي  شمشاهده شد كه نقش  قبالً .دهد كه كارآيي آن را كاهش مي

دوخطـه و برقـي كـردن سـه     ، عالوه بر رفع گلوگاه يادشده، براي افزايش كارآيي اين سيستم. درصد است
بندر امام در نظر گرفتـه شـده    -آبادان و اهواز -اهواز، دزفول -بخش عمده شبكه ريلي استان شامل اهواز 

يلي براي اتصال استان خوزستان به نيز ايجاد شبكه رسند ملي توسعه استان خوزستان به عالوه در . است
  :بيني شده است يشپنيز هاي كشور  ساير استان
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ايجاد شبكه ريلي سـريع بـراي كريـدورهاي مواجـه بـا      ، در مطالعات آمايش استان، عالوه بر خطوط فوق
بينـي   به بخش خصوصي پـيش گذاري  براي واگذاري سرمايه، )آبادان -مانند اهواز(تراكم ترافيك مسافري 

   .است شده

 يانرژ هاي توسعه شبكه •

شبكه برق و گاز از پوشش مناسـبي در سـطح اسـتان    شود  از مطالعات فصول پيشين آمايش استنباط مي
روستاهاي داراي بيست خانوار و بيشـتر از   صد در صد نزديك به برخوردار است و همه شهرهاي استان و 

  .مند هستند برق بهره

اند كه اتصـال   به شبكه برق و گاز متصل نشده نواحي صنعتي استان ها و در همين حال تعدادي از شهرك
استفاده از انرژي خورشيدي بسيار مورد ، عالوه بر شبكه برق .بيني شده است ها در برنامه آمايش پيش آن
بـرداري   بهرهامكان  ،از نظر انرژي خورشيدي بر اساس نقشه مربوط. باشد كيد مطالعات آمايش استان ميأت

 )انواع كاربردهاي خـانگي و صـنعتي كوچـك مقيـاس    ( سطح خرددر و ) نيروگاه حرارتي( كالندر سطح 
  بـر  .كيد زيادي بر استفاده از انرژي بيوماس داردأت سند ملي توسعه استان خوزستانبه عالوه . وجود دارد

بـراي   در اسـتان خوزسـتان تنهـا شـهر اهـواز از وزش بـاد       ،"متـر  80نقشه باد كشور در ارتفـاع  " اساس
قرار دارد، اما در مقايسه با ساير منـاطق كشـور ايـن سـطح بـاال      حدودي مناسب در سطح تا برداري  بهره

  .نيست

 رتنظام خدمات بر •

به عنوان مراكز بازار مناطق پيراموني و مراكز ارائه خدمات اقتصادي بـه منـاطق    هاي توسعه شهري كانون
  .اند شده اي كه در آن قرار دارند انتخاب وسعه منطقهپيراموني و به طور خالصه به عنوان لكوموتيو ت

توسـعه   شـامل بـه طـور خالصـه    (ها قـبالً بيـت شـد     عمومي براي توسعه اين كانونمجموعه راهبردهاي 
هاي صنعتي و  براي اتصال به مراكز باال دست و پايين دست، حمايت از توسعه فعاليت هاي زيربنايي شبكه

 و  هـا  براي تقويت اقتصـاد ايـن مجموعـه    زارها و فعاليت بخش خصوصيگسترش باحمايت از و كشاورزي 
كـانون توسـعه    3بـه جـز    .)ها توسط بخش عمـومي  ارائه خدمات برتر توسط بخش عمومي در اين كانون

مجموعه . كه نسبتاً برخوردارتر هستند بندر امام خميني –خرمشهر و بندر ماهشهر  -شهري اهواز، آبادان
در فصل هفتم اين مطالعـات بـه ارتقـاي سـطح     بندي نظام خدمات برتر  راستاي سطح راهبردهاي باال در

  - هـاي آبـادان   سطح يك، اهواز، سطح دو مجموعه( 3تر تا سطح  هاي توسعه شهري ضعيف خدمت كانون
خواهد ) ها انديمشك و سطح سه شامل ساير كانون  - بندر امام خميني و دزفول -بندر ماهشهر خرمشهر،
  .انجاميد
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 ييتوسعه شبكه خدمات آموزش و پرورش و بهداشت شهري و روستا •

شوند در هاي توليدي كه توسعه آنها در درجه نخست بر اساس كارآيي اقتصادي تجويز ميبر خالف بخش
در اين امور بهبود كيفيت زيربناهـا  . امور اجتماعي برخورداي يكسان از زيربناها و خدمات مورد نظر است

هـاي اصـلي توسـعه را تشـكيل     هـا سياسـت  م پهنه استان همراه با كـاهش عـدم تعـادل   و خدمات در تما
مهمتـرين  . از اسـتانداردهاي ملـي گرفتـه شـده اسـت     ، هاي توسعه تا افـق مطالعـه آمـايش   نرم. دهند مي

  : ها در اين زمينه عبارت هستند ازسياست
 ، يدرمان –سيسات و خدمات آموزشي و بهداشتي أتعادل بخشي در ارائه ت •

مناطق به خصوص در ي شهرهاي توسعه كانوندرماني در  -تقويت خدمات آموزشي و بهداشتي  •
 ، كمتر توسعه يافته

ضمن توجه بـه كسـب   (در سطح فرا استاني و فرا ملي  درماني - بهداشتي تخصصيارائه خدمات  •
 )درآمد ارزي

  توسعه آموزش عالي  •

هـا و ظرفيـت   اما با توجـه بـه منطبـق نبـودن رشـته     گذاري در اين زمينه با شوراهاي ملي است سياست
هـاي ملـي   هاي آموزش عالي استان خوزستان با نياز بازار كار ايـن اسـتان تجديـد نظـر در سياسـت      دوره

هـاي صـنعتي اسـتان در صـنايع     به عالوه ظرفيت تخصصي بسـيار ارزشـمند مجموعـه   . شودپيشنهاد مي
هـاي  هاي تخصصي براي ساير استاني امكان ارائه دورهمهندسي نفت و علوم پزشك، پتروشيمي، شيميايي

ها به توسعه استان دهد كه استفاده مناسب از اين ظرفيتكشور و كشورهاي همسايه را در اختيار قرار مي
  : ها در اين زمينه عبارت هستند ازمهمترين سياست .نمايدكمك زيادي مي

 ، تان خوزستان با نياز بازار كار اين استانهاي آموزش عالي اسها و ظرفيت دورهانطباق رشته •

شـيميايي و پتروشـيمي   ، صـنايع فـوالد  ، هاي تخصصي آموزشي در زمينه نفت و گـاز  ايجاد دوره •
  ،)ضمن توجه به جذب دانشجويان خارجي(

و  هـا درمـاني بـه سـاير اسـتان     –و ارائـه خـدمات بهداشـتي    هاي تخصصي آموزشـي   ايجاد دوره •
 ، كشورهاي همسايه

ينجا نيز مجموعه راهبردهاي باال در زمينه آموزش عالي، آموزش و پـرورش و بهداشـت در    در ا
در فصل هفتم اين مطالعات بـه ارتقـاي سـطح خـدمت     بندي نظام خدمات برتر  راستاي سطح

  .خواهد انجاميدتر  هاي توسعه شهري ضعيف كانون
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 يگردشگرتوسعه  •

آثار تاريخي بسيار ارزشمندي ، مناطق حفاظت شده استان خوزستان داراي منابع متنوع گردشگري شامل
منطقـه نمونـه    71، هاي مختلف تـاريخي است كه حداقل در هفت سايت آثار بسيار ارزشمند تمدن دوره

عالوه بر آن استان خوزستان و بـه خصـوص منـاطق    . باشدروستاي هدف گردشگري مي 31گردشگري و 
  . با شكوه بسيار به يادگار دارد را بوم در دفاع مقدسهاي جانفشاني مردم اين مرز و مرزي آن جلوه

، علمـي ، فرهنگـي ، برداري از اين منابع براي گسـترش گردشـگري ايـام فراغـت    حفظ آثار ياد شده و بهره
هاي جنگ نيازمند توسعه زيربناهاي الزم از راه و آب تا ارتباطات و زيربناهاي گردشگري يادمانزيارتي و 

 حمايـت و راهنمـايي در تنظـيم   ، آموزش و تربيـت نيروهـاي الزم  ( ت گردشگري سكونتي و توسعه خدما
   .)توسط بخش خصوصي و تسهيل قوانين و مقرراتبرداري مناسب  هاي بهره روال

  : ها در اين زمينه عبارت هستند ازمهمترين سياست
 هاي گردشگري طبق نظـر مشـترك اعضـاي كـار گـروه     به سايتهاي دسترسي شبكه راهتوسعه  •

حوزه عمران ، بسيج استان، راه و شهرسازي، گردشگري متشكل از نمايندگان سازمان گردشگري
  ، ريزي استانداريروستايي استانداري و معاونت برنامه

  ، ثرتر از منابع توريسمؤبرداري م براي بهرهبرق و ارتباطات ، ي آبتوسعه زيربناها •
، بـرداري از هتـل  سـاخت و بهـره  ه سازي و مشـاركت بخـش خصوصـي در زمينـ    حمايت از فعال •

ها در مناطق مختلـف اسـتان در انطبـاق بـا طـرح جـامع       كمپ و اردوگاه، مسافرخانه، سرا مهمان
 ، گردشگري استان

 ، برگزاري تورهاي گردشگري سازي و مشاركت بخش خصوصي در زمينهحمايت از فعال •

 ، در همه سطوح گردشگريهاي آموزشي براي كاركنان بخش حمايت از برگزاري دوره •

 ، واگذاري بخشي از خدمات گردشگري راهيان نور به بخش خصوصي استان •

محصـوالت كشـاورزي   ، هاي مناسب و آبرومند فروش صنايع دستي اسـتان حمايت از ايجاد غرفه •
 ، در مراكز گردشگري) مانند خرما(استان 

كـردن فضـاي سـبز و     هاي شهري و فراهمهاي استان در محدودهحمايت از بسترسازي رودخانه •
تفريحات سالم براي اوقـات فراغـت مـردم توسـط بخـش خصوصـي كـه بـا پرداخـت اجـاره بـه            

هاي بصـري شـهر را رونـق    نمايد و هم جلوههاي مربوط هم به درآمد شهرها كمك مي شهرداري
بخشد و هم زمينه گذران اوقات فراغت مناسبي براي مردم كه در فضاي استان بـه شـدت بـه    مي

 ، نمايدز دارند فراهم ميآن نيا
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 حمايت از گسترش بازارها )2

هاي كمك به تجاري سازي و گسترش بازارهـا در منـاطق كمتـر توسـعه يافتـه       حمايت از برنامه •
 ،هاي توليدي اين مناطق در ارتباط با تخصص، استان

 استانتوسعه مديريت  •

هـا همـه پهنـه     و بازتاب فضايي آن اند مورد بحث قرار گرفته هاي ذيل مديريت توسعه استان قبالً سياست
هـا در زيـر عنـوان     تـرين ايـن سياسـت    مهـم . شود گيرد و به منطقه خاصي محدود نمي استان را در بر مي

  :شوند مي
بـراي تجهيـز منـابع مـالي بخـش      (گـذاري و توسـعه اسـتان     سـرمايه  هاي ها و بانك ايجاد بورس •

  ، )خصوصي
 ، آن به سمت توليدثر منابع مالي و بانكي و هدايت ؤمديريت م •

 ، از طريق بازار سهام، به مردم هاي ويژه براي ايجاد صنايع و واگذاري اندازي شركت راه •

 ، تحكيم مباني نظم و انضباط مالي •

هاي ارزيابي طرح و پروژه از هر دو ديدگاه ريزي و انتخاب پروژه و اعمال بررسيبهبود نظام برنامه •
 ، ق منابع مالي به اين دو بخشبخش خصوصي و بخش عمومي بر حسب تعل

  ، هاي ملي مستقر در استان براي توسعه زيربناهاي عمومي استان جلب مشاركت مالي شركت •
  ، ”سهولت كسب و كار“هاي  بهبود عملكرد شاخص •
  ، و حمايت از توسعه دولت الكترونيك و تجارت الكترونيك ارتباطيگسترش زيربناهاي  •
     ، )عدم تمركز ملي(ان تقويت مديريت يكپارچه توسعه است •
اجرا و نظارت بـر اجـرا بـه سـطح شهرسـتان      ، ريزي بودجه، گيري انتقال بخشي از وظايف تصميم •

  .)عدم تمركز درون استان همراه با تمركز درون شهرستان(
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ـايي     آزمون پابرجايي راهبردها با توجه به سناريوهاي شـكل   - 2- 4- 6 ـازمان فض بنـدي س
  استان

در  راهبردهـاي توسـعه  ا اين مقطع به دليل الزام رعايت شرح خدمات اين مطالعـه،  در گزارش حاضر ت
در ارتبـاط  سي راهبردهـا  رتوان به بر از جمله مي. اند چندين بند، در ارتباط با موضوعات مختلف ارائه شده

 هـاي  سياسـت ) 4(اصـالح سـازمان فضـايي اسـتان،     ) 3( هاي اسـتان،  ماموريت) 2(اهداف بنيادين ) 1(با 
 -2-3-1-6موضـوع بنـدهاي   [اشـاره كـرد   هـا   عـدم قطعيـت  تهديـدها و  ) 5(هـا،   سرزميني توسعه بخش

تحليل نقاط قوت و فرصت، ضـعف و تهديـد    -1-4-2-6كالن توسعه، بند  هاي استراتژي درآمدي بر پيش
دهي فضـا  تدوين راهبردهاي سازمان -1-1-4-6 ، بندراهبردهاو استنتاج  هاي استان در ارتباط با مأموريت

 وضع موجود سازمان فضايي استان، بند SWOT منتج از تحليل  راهبردهاي  -1-1-1-4-6و مشخصاً بند 
ها در استان، و در چنـد بنـد ديگـر در ارتبـاط بـا       هاي سرزميني توسعه بخش تدوين سياست -6-4-1-2

  .]هاتهديدها و عدم قطعيت

در مـورد اهـداف توسـعه اسـتان، اجـزاي جـدول       ، به همـراه نظرخـواهي   راهبردهاي موضوع بندهاي باال
SWOTمطـرح   هاي مطالعات آمـايش  كارگروهدر جلسات ها  ، و احتمال تهديدها و راهكارهاي مقابله با آن
زيـر  هـاي الزم، مـوارد نهـايي در     مورد بررسي قرار گرفته است و به دنبال حذف و جـرح وتعـديل  شده و 
ها  اعضاي كارگروهنظرخواهي به كتبي پرسشنامه ز طريق ، استهايي كه بيشتر مورد توافق بوده امجموعه

بديهي است در اين روال، طبق انتظار، اكثر موارد مورد وفاق عمومي اعضا قرار گرفتـه  . است گذاشته شده
  . است

  .ارائه شده استضميمه يكم اين گزارش و نتايج آن در نظرخواهي هاي حاوي  جدول

  انجام آزمون پابرجايي راهبردها •

بر اساس روش شماره يك مندرج در شرح خـدمات صـورت    به طور عمدهانجام آزمون پابرجايي راهبردها 
شود و در ضـميمه يكـم گـزارش حاضـر     گرفته است كه براي حفظ پيوستگي موضوعي در اينجا ارائه نمي

  . شودو براي تفصيل بيشتر مراجعه به ضميمه يكم توصيه مي آمده است

  ابرجايي راهبردهاخالصه نتايج آزمون پ •

از ضريب پابرجايي مناسبي برخوردار هستند اما به طور كلي  همانطور كه گفته شد راهبردهاي پيشنهادي
  شود پابرجاترين راهبردها به صورت خالصه در زير ارائه مي
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o  راهبردهاپابرجايي عمومي ترتيب   

 صـنعت، ، منـابع آب، كشـاورزي   در زمينه توسـعه پابرجاترين راهبردها  شود مشاهده مي 64-6در جدول 
اين راهبردها به ترتيـب پابرجـايي    : شوند تشكيل مي "مديريت توسعه استان"محيط زيست و ايفاي نقش 

  :عبارت هستتند از

 هاي آبرساني و آبياري، راهبردهاي توسعه شبكه •

  ،هاي آبرساني و آبياري مدرن و تجهيز آن به شبكه توسعه اراضي قابل آبياري راهبرد •

 ،افزايش راندمان توليد بخش كشاورزيهبردهاي را •

و پس از آن راهبردهاي زيست  ها و نواحي صنعتي در جهت توسعه صنعت توسعه شهرك راهبرد •
 .محيطي كنترل آلودگي در درجه بعدي قرار دارند

مذاكره با مقامات كشـور و مطـرح   مانند  "مديريت توسعه استان"راهبردهاي حاوي اعمال نقش  •
  .نيز از پابرجايي بااليي برخوردارند نسبي استان خوزستان در استفاده از منابع آبكردن مزيت 

احتمال تهديد كاهش منابع آب و تهديد آلودگي بـا منشـا   باال بودن به علت الزم به توضيح است كه 
  .اند بيروني، راهبردهاي مقابله با تهديد افت اقتصادي از اهميت كمتري برخوردار شده

o  در زمينه تهديدهاي خاص راهبردهايي ابرجاپترتيب  

پابرجاترين راهبردها در زمينه مقابلـه بـا تهديـدهاي مختلـف متفـاوت       شود شاهده ميم 64-6در جدول 
  :هستند

هاي آبرسـاني و   هاي آبرساني توسعه شبكه توسعه شبكه، راهبردهاي در زمينه تهديد كاهش منابع آب
هاي آبرساني و آبياري مـدرن   و تجهيز آن به شبكه ل آبياريتفكيك مصارف از باال دست توسعه اراضي قاب

   افزايش راندمان توليد بخش كشاورزي،

هـاي بخـش    پـروژه  يـابي  نظـارت بيشـتر در مكـان   ، راهبرد منابع آبآلودگي در زمينه تهديد كاهش 
ـ    سـازي منـابع طبيعـي و    از نظر آلـوده ) قبل از تصويب(عمومي و خصوصي  ل سـازگاري نبـاز آب در مقاب

هـاي توليـدي در راسـتاي     فعاليـت  نظارت بيشتر برو راهبرد دسترسي به منابع آب در محل اجراي پروژه 
  .پابرجاترين راهبردها هستند سازي محيط كاهش آلوده

المللـي   بين –جويي در سطح ملي  چارهراهبرد محيط زيست با منشا برون كشوري، در زمينه تهديد 
  .پابرجاتر است انيجويي در سطح است چاره از راهبرد
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افـزايش   هاي آبرساني،  توسعه شبكه هاي توسعه توليد از طريقراهبردافت اقتصادي، در زمينه تهديد 
گسـترش   ها و نواحي صـنعتي در جهـت توسـعه صـنعت،     راندمان توليد بخش كشاورزي،  توسعه شهرك

 ، راهبردهاي توسعه اقتصادي)نبه منظور مقابله با كاهش درآمد توليدكنندگا(بازارهاي داخلي و صادراتي 

بهبـود شـرايط كسـب و كـار و     و راهبردهـاي   اشـتغال  –توليد  –گذاري  يه استان به منظور افزايش سرما
  .ابرجاترين راهبردها هستندپ گذاري تسهيل سرمايه

اي، راهبرد مذاكره با  هاي منطقه راهبرد كاهش عدم تعادل  ،مسايل قومي و فرهنگيدر زمينه تهديد 
هاي نسبي استان خوزستان و سعي در هدايت منابع مـالي بيشـتر بـه     مات كشور و مطرح كردن مزيتمقا

هـا در   نهـاد و دخالـت دادن بيشـتر آن    استان خوزستان، و راهبـرد حمايـت از شـوراهاي محلـي و مـردم     
  .پابرجاترين راهبردها هستند گيري و اجرا تصميم

انـداز   تصوير چشـم (ستان سازمان فضايي اكالن بندي  طراحي شكل -6-4-3
  )توسعه استان

انداز توسعه اسـتان تهيـه   هاي پيشين تصوير چشمها و فصلگيري از مطالعات كليه بخشنتيجهبر اساس 
شود كه اين تصـوير مـوارد   فقط در اينجا اشاره مي. هاي مربوط ارائه خواهد شدشده است كه توسط نقشه

  :زير را در بر دارد
 ظت شدههاي حفامعرفي پهنه •

   توصيه شده مناسب براي گسترش كشاورزي آبي هايعرفي پهنهم •
  ديم پشتيباني از كشتتوصيه شده مناسب براي  هايمعرفي پهنه •
  توصيه شده مناسب براي گسترش دامداري بزرگ و كوچك هايمعرفي پهنه •
  پروريهاي توسعه آبزيمعرفي پهنه •
   هاي وابسته فعاليتهاي مناسب براي ساخت و ساز شهري و معرفي پهنه •
بــراي محــدود كــردن صــنايع آالينــده و تحكــيم  محــدوده ويــژه كنتــرل آلــودگي ســه معرفــي •

 خاك و هوا، استانداردهاي حفاظت آب

  هاي پيشنهادي براي توسعه صنايعمعرفي پهنه •
   معرفي پهنه پيشنهادي براي صنايع آالينده جديد •
   شهري هاي توسعهكانونمعرفي  •
 هاي حمل و نقلدي در شبكهمعرفي توسعه پيشنها •
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  معرفي قلمروهاي مناسب براي توسعه فعاليت و استقرار جمعيت •
  و در آخر معرفي قلمروهاي نامناسب براي توسعه فعاليت و استقرار جمعيت •

  تعيين قلمروهاي اصلي و مراكز عمده زيست و فعاليت در استان - 3-1- 6-4
شـود ايـن    دهـد و مالحظـه مـي    تان را نشـان مـي  هاي صنعتي اس و ناحيه ها موقعيت شهرك 12-6نقشه 

آبادان و ماهشهر از تمركز زيادي  -انديمشك، خرمشهر -در چهار منطقه شهري اهواز، دزفولها  زيرساخت
  . برخوردار و در همين حال از پراكندگي در پهنه استان نيز برخوردار هستند

به عبـارت ديگـر بـا توجـه بـه      . دهدنشان ميها را بندي تناسب زمين براي انواع فعاليتپهنه 13-6نقشه 
هـا در  ها براي انواع فعاليتاسناد موجود كه در گزارش مربوطه به تفصيل توضيح داده شده، قابليت زمين

خوشـبختانه اراضـي داراي    شود طوري كه در اين نقشه مشاهده ميبه  .اين نقشه به دست داده شده است
سطح مهمي از فضاي استان ميليون هكتار  2نزديك به با مساحت )  زراعت و باغداري( قابليت كشت آبي

 400بـيش از   قابليت اراضي كشت ديم نيـز بـا  . درصد مساحت استان است 31.3را در بر گرفته و معادل 
درصـد   40ايـن دو مجموعـه يعنـي قريـب     . درصد اراضي استان را در اختيار دارد 6.3هزار هكتار معادل 
با توجه به هدف . ها مجاز نيست بخش كشاورزي تعلق دارند و تغيير دركاربري آن هاي مستقيماً به فعاليت

هـاي زيربنـايي بـه     گـذاري در شـبكه   افزايش توليد در بخش كشاورزي، اين مناطق داراي اولويت سرمايه
  . باشند هاي دسترسي مي و راه هاي آبياري خصوص گسترش شبكه

ها بوده درصد از كل مساحت استان زير پوشش جنگل 16ادل هكتار مع 1,011,469عالوه بر مناطق باال، 
درصد از سطح استان را مناطق تحت  10.6هزار هكتار ديگر، معادل  667و يا قابليت جنگل كاري دارد و 

پيداست هرگونه تغييـر كـاربري ايـن اراضـي در     . دهدحفاظت سازمان حفاظت محيط زيست تشكيل مي
 .ز نظر آمايش استان غير مجاز خواهد بودچارچوب توسعه پايدار نبوده و ا
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 انداز توسعه فضايي استان تصوير چشمبخشي از  -11-6 نقشه
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  1392، سال ها و نواحي صنعتي موقعيت شهرك -12-6 نقشه
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  زيست و شيب و ارتفاع ها به اعتبار مطالعات كشاورزي، محيط تناسب زمين -13-6 نقشه
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  1392سال  -سكونت و فعاليت  هاي مجاز براي توسعه زمين -14-6 نقشه 
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 13-6و  15-6ه دو نقشـه  از مقايسـ . دهـد هاي روسـتايي را نشـان مـي   گاهنيز توزيع سكونت 15-6نقشه 
انـد كـه بيـانگر    هاي روستايي تقريباً در همه سطح استان پراكنده شدهگاهشود كه سكونتگيري مينتيجه
باشد، اما در همين حال بر اين حكـم كلـي دو اسـتثناء وجـود     برداري از منابع آب و خاك استان ميبهره
شود كه اين حفاظت از اه روستايي مشاهده ميگشده كه در آن كمتر سكونتنخست مناطق حفاظت: دارد

هاي مناطق جنوبي استان و بعضي از مناطق حاشيه غربي كند، دوم بعضي از بخشاين مناطق تسهيل مي
هـاي آبرسـاني   نبـود شـبكه  و هـاي سـطحي   هاي زيرزمينـي، شـوري آب  شوري آب شكالتاستان كه با م

گرمـاي زيـاد و طـوالني امكـان فعاليـت      همين حال كشاورزي و نامناسب بودن خاك روبرو هستند و در 
  .نمايدكشاورزي را در اين شرايط محدود مي

هـا در دل منطقـه جنگلـي اسـتان بـا      گـاه شود كه توسعه سكونتمشاهده مي 13-6و  15-6 هاياز نقشه
 تعداد بسيار زياد و در همين حال روستاهاي كوچك از نظر اندازه جمعيتي روبـرو اسـت كـه هـم مسـأله     

سازد و هم هزينه فراهم كـردن خـدمات مختلـف اعـم از راه و خـدمات      ها را مشكل ميحفاظت از جنگل
ن ايـن منطقـه در فضـاي    بهداشت و درمان و آموزش و پـرورش و ارتباطـات را بـا توجـه بـه قـرار گـرفت       

  .نمايدو پرهزينه مي مشكلكوهستاني 

هـاي زاگـرس و منـاطق جنـوبي     در كوهپايهشود كه مناطق بالمعارض بيشتر در همين حال مشاهده مي
بخش اخير كه در مناطق جنوبي استان قرار دارند چنانكه گفته شد به دليل مشكل آب . استان قرار دارند

و خاك و اقليم، قابليت توسعه كشاورزي را ندارند و براي سـكونت نيـز چنـدان مناسـب نيسـتند و فقـط       
  .ي صنعتي در نظر گرفته شونداه فعاليتتوانند در صورت نياز براي توسعه  مي

تـر از منـاطق   هاي زاگرس براي توسعه فعاليت و استقرار جمعيت مناسببالمعارض كوهپايههاي  اما زمين
كه اين صـنايع سرچشـمه   هاي صنعتي در اين مناطق مشروط به آنتوسعه فعاليت. جنوبي استان هستند

از توسـعه در ايـن منطقـه بـه منظـور كـاهش عـدم        هاي استان را آلوده نسازند با هدف حمايـت  رودخانه
هـاي  باشند، ضمن آنكه توسـعه فعاليـت  ها از نظر مطالعات آمايش استان داراي اولويت بيشتري مي تعادل

  . كشاورزي نيز در اين مناطق از نظر اين مطالعات موجه و مورد تأييد است

نامه آمـايش اسـتان بـا جـديت تعقيـب      يكي ديگر از قلمروهاي مهم زيست و فعاليت كه توسعه آن در بر
هـاي توسـعه شـهري اسـت كـه از نـه       ها برخوردار است، كانونخواهد شد و توسعه آن از باالترين اولويت

شود كه شامل چهار كانون نسبتاً پيشرفته و پنج كانون نسبتاً ضـعيف بـه   كانون توسعه شهري تشكيل مي
اسـت كـه هـم بـه      "چند مركـزي "تأمين كننده جنبه ها توسعه اين كانون. باشدمي 5-6-3-6شرح بند 

هاي مختلف استان توجه دارد و هـم بـه توسـعه    ها از طريق پخشايش توسعه در گوشهكاهش عدم تعادل
  .هامناطق روستايي پيرامون اين كانون
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   1392اي در سال  ادهپراكندگي نقاط جمعيتي روستايي، شبكه ريلي و شبكه ج -15-6 نقشه
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ملي (هاي اصلي زيربنايي و كريدورهاي ارتباطي  طراحي الگوي كالن شبكه -6-4-3-2
  )و استاني

  .ارائه شده است 16 -6هاي اصلي زيربنايي و كريدورهاي ارتباطي در نقشه الگوي كالن شبكه

  دار توسعه فعاليت و استقرار جمعيت تعيين قلمروهاي اولويت -6-4-3-3

  دار توسعه فعاليت قلمروهاي اولويت -6-4-3-3-1

سعه فعاليت از ديدگاه آمايش با توجه به سه هـدف  دار براي تو مشاهده شد قلمروهاي اولويت چنانكه قبالً
گيرنـد و مشـروح آن در    اين قلمروها به طور خالصه در زير مورد اشاره قرار مـي . بنيادين متفاوت هستند

  :تارائه شده اس 3-2-6بند 

، غرب استان بـراي فعاليـت كشـاورزي و جنـوب اسـتان، محورهـاي       از ديدگاه هدف كارآيي اقتصادي
دان و خرمشهر و شهرهاي اهواز، بندر امـام خمينـي، بنـدر ماهشـهر،     اآب -بندر امام خميني و اهواز -اهواز

  .آبادان و خرمشهر و مناطق ويژه اقتصادي براي فعاليت صنعت اولويت دارند

، مناطق شمال شرقي براي كشاورزي و شرق اسـتان بـراي توسـعه    هدف كاهش عدم تعادلاز ديدگاه 
  .ها اولويت دارد صنايع متناسب با شرايط اين شهرستان

هـاي نفتـي و    هاي مواجه با كـاهش فعاليـت   جويي براي شهرستان ، چارهاز ديدگاه هدف توسعه پايدار
آب آشاميدني شهرها و روستاها به خصوص بـراي   و تفكيك شبكه آبرسانيآلودگي هوا ناشي از نشت گاز 

  .داراي اولويت دوم استشده  حفظ و بهبود مناطق حفاظتدر اولويت نخست و تر استان  مناطق جنوبي

هاي  مشاهده شد زمين 14-6به عالوه از نظر در اختيار بودن زمين براي توسعه فعاليت، چنانكه در نقشه 
مورد استفاده قرار گيرنـد بـه طـور    ) با توجه به ساير شرايط(ها  فعاليتتوانند در توسعه  ميبال معارض كه 

غـرب و  (اند كه شامل مناطق جنوبي اسـتان  توزيع شدهاي استان در چهار بخش  عمده در مناطق حاشيه
منطقه شرق استان و مناطق شمال شرق ، مناطق جنوبي حاشيه نوار مرزي غربي استان، )شرق هنديجان

كه از آن ميان مناطق شرقي و شمال شرق استان از نظر شرايط  .هاي زاگرس قرار دارند استان در كوهپايه
  .تر از مناطق جنوبي هستند اقليمي مناسب
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  در افق آمايش )ملي و استاني(هاي اصلي زيربنايي و كريدورهاي ارتباطي  الگوي كالن شبكه -16-6 نقشه
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  استقرار جمعيتدار  مروهاي اولويتقل - 2- 6-4-3-3

بـا  جمعيـت  استقرار دار  اولويتقلمروهاي به طور طبيعي بيان شد، قبالً به جز چند مورد استثنايي كه در 
مطـرح  اسـتثناي  . باشـد  مـي همسو ) باال مطرح شد 1-3-3-4-6كه در بند ( فعاليت استقرار اي ه اولويت

عليرغم شرايط اقليمي نامناسب، به دليـل مجـاورت   كه  شده در آن بند شامل مناطق جنوبي استان است
تر قرار گرفتن نسبت به منابع ارزشمند آب و خاك كشاورزي استان، براي پرهيز از  با ساير صنايع و پايين

استقرار صنعت مناسب هستند ولـي بـه دليـل شـرايط اقليمـي و      هاي جاري باال دست، براي  آلودگي آب
  .ر جمعيت مناسب نيستندمنابع آب و خاك براي استقرا

  قلمروهاي نامناسب توسعه فعاليت و استقرار جمعيت  - 3-4- 6-4

  شناسايي قلمروهاي نامناسب توسعه فعاليت -6-4-3-4-1

شناسـي، عوامـل   عوامل طبيعي مانند شيب، ارتفاع، گرماي زياد و طوالني، اراضي نامناسب از نظـر خـاك  
. انـد هاي عوامل باال به دسـت آمـده  روي هم انداختن نقشه تعيين كننده اين مناطق هستند كه بر اساس
از نظر درجه حـرارت بـا رونـد افزايشـي در     . اند معرفي شده مناطق نامناسب از نظر مخاطرات طبيعي قبالً

استان از اين نظر براي توسعه فعاليت  جنوب روبرو هستيم و به طور طبيعي مناطق جنوبي –مسير شمال 
ايـن منـاطق   هاي نفت، بندر، صـنايع   اما به دليل بازدهي اقتصادي فعاليت. هستند به طور نسبي نامناسب

  .ها قرار دارند نيز در حوزه توسعه فعاليت

   قلمروهاي موجود داراي محدوديت توسعه -6-4-3-4-1-1

  . شود تغيير كاربري حاصل ميمحدوديت ترين محدوديت قلمروهاي موجود براي توسعه از  مهم
تان بيشتر در حوزه اراضي قابل كشت آبي هستند و به طور كلي سطح زيادي از مساحت مناطق غربي اس
هـا بـا    مرتع تعلق دارد كه تغيير كـاربري آن شده، جنگل و  مناطق حفاظتهاي كشاورزي،  استان به زمين

 .13-6هاي قانوني روبرو است، نقشه  محدوديت

  قلمروهاي فاقد مزيت توسعه فعاليت - 6-4-3-4-1-2

هاي بالمعارض كـه در جنـوب   ارائه شد، تنها بخشي از زمين 13-6 و نقشه 1-3-4-6ق آنچه در بند مطاب
هاي كشاورزي فاقد مزيـت توسـعه هسـتند و    استان و در شمال شرقي هنديجان قرار دارند از نظر فعاليت

نيز براي توسـعه   هاي دور دسترسد تا افقبه نظر نميهرچند براي توسعه صنعت مانع قانوني ندارند، اما 
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بـا رعايـت   (و بر همين اساس در مطالعات آمايش اسـتان اينگونـه اراضـي     صنعتي مورد توجه قرار گيرند
  .   اند استقرار صنايع آالينده جديد پيشنهاد شدههاي  براي احداث سايت) شرايط خاص كه گفته شده است

  شناسايي قلمروهاي نامناسب استقرار جمعيت - 6-4-3-4-2

 بـه جـز   اند و هاي شهري و روستايي تقريباً در تمام سطح استان توزيع شدهگاهسكونت15-6 قشهمطابق ن
غـرب و  (باال شـامل منـاطق جنـوبي اسـتان      1-3-3-4-6، به شرح بند هاي بال معارض چهار بخش زمين
رق ، مناطق جنوبي حاشيه نوار مرزي غربي استان، منطقه شرق استان و مناطق شمال ش)شرق هنديجان

هاي شهري، صنعتي، كشاورزي، حفـاظتي و   ، بقيه داراي كاربريهاي زاگرس قرار دارند استان در كوهپايه
تر به دليـل شـرايط    هاي بال معارض چنانكه گفته شد مناطق جنوبي اين چهار گروه زميناز . غيره هستند

  .ب هستندمنابع آب و خاك براي استقرار جمعيت نامناسهاي  اقليمي و شرايط و محدوديت

  قلمروهاي موجود داراي محدوديت توسعه -6-4-3-4-2-1

و هايي هستند كه داراي منـابع آب و خـاك    قلمروهاي نامناسب همان .باال 2-4-3-4-6عيناً به شرح بند 
    .شرايط اقليمي نامناسب هستند

  قلمروهاي فاقد مزيت استقرار جمعيت - 6-4-3-4-2-2

و هايي هستند كه داراي منابع آب و خاك  قلمروهاي فاقد مزيت همان. باال 2-4-3-4-6عيناً به شرح بند 
و راه و سـاير   مين آبأهاي اجتماعي تـ  هزينهها  شرايط اقليمي نامناسب هستند و استقرار جمعيت در آن

بـرد و در   انرژي بـراي سـرمازايي و غيـره را بـاال مـي     هاي شخصي استفاده از  هزينهو هاي زيربنايي  شبكه
  .براي استقرار جمعيت استشرايط مساوي فاقد مزيت  نتيجه در
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 - آزمون پابرجايي راهبردهاي توسعه استان خوزستان : ضميمه يكم
هاي مطالعات آمايش استان در  نتايج نظرخواهي از اعضاي كارگروهحاوي 

توسعه  دهي راهبردهاي سازمان ،SWOTتوسعه، اجزاي زمينه اهداف
  هبردهاي مقابله با آنها و تهديدها و را بخش

  ها آوري اطالعات و نتايج استخراج پرسشنامهجمعروش ) الف

هـايي  هاي شوراي آمايش استان مطرح شده و زير مجموعهاساسي در جلسات كارگروه سواالتگروه  چند
هـا   اعضـاي كـارگروه  نظرخـواهي  بـه  تكميل پرسشنامه در آخر از طريق قرار گرفته كه بيشتر مورد توافق 

  . است شته شدهگذا

  :اند بودهزير هاي  در زمينهسواالت اساسي 

   ،ابزاريو  ميانيو اهداف  ، شامل اهداف بنياديناهداف توسعه استان) 1

  وضع موجود استان SWOTمجموعه ) 

و مـديريت اقتصـادي و توسـعه    . .  كشاورزي، صـنعت،  (ها  هاي اصلي سازماندهي توسعه بخش راهبرد  )3
  وسعه فضاييدر فضا و ت) استان

  ها  راهبردهاي مقابله با آن هايي كه استان با آن روبروست وتهديدها و عدم قطعيت) 4

هـاي  حالت بحراني سؤال شده و بـراي پاسـخ گزينـه   هر احتمال وقوع ها،  در مورد تهديدها و عدم قطعيت
، 75/0، 1مقـدار  خيلي زياد، زياد، متوسط، كم يا بسيار كم منظور شده كه در بررسي عـددي بـه ترتيـب    

همين  ،همچنين براي كنترل پاسخ. هاي پاسخ منظور شده استبراي هريك از اين گزينه 0و  25/0، 5/0
  . است سؤال شده حالت بحرانيهر سؤال در مورد احتمال عدم وقوع 

تائيـد گـزاره سـوال شـده و بـراي      ميزان و راهبردهاي پيشنهادي،  SWOTدر مورد اهداف توسعه، اجزاي 
منظور شده كه به همان شيوه عددي نظر، مخالف و كامأل مخالف  هاي كامأل موافق، موافق، بيگزينه پاسخ
در   62-6تـا   60-6شماره  هايبندي و استخراج نمره كلي در هر مورد به شرح جدولنتيجه نمرهو   شده

  .اند رائه شدهادامه ا
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 اهداف توسعه استاناظهار نظر در مورد-60-6جدول

  
 كامالً
موافق

موافق
  

 بي
 نظر

مخالف
 

 كامالً
مخالف

نتيجه 
 نهايي

  اهداف بنيادين
 89.2 0 0 7.7 38 54 كارآيي اقتصادي

 86.2 0 0 15 38 46 ها تعادل عدم كاهش
 86.2 0 7.7 7.7 31 54 رشد و توسعه پايدار

  اهداف مياني در زمينه كارآيي اقتصادي
 87.7 0 0 7.7 46 46 )سرانهدرآمدوتوليد افزايش(اقتصادي رشد

 78.5 0 23 7.7 23 46 )همراه با سطح مناسب تورم و بيكاري(ثبات اقتصادي 
 80.0 0 23 7.7 15 54 مصرفتوليد، بازاريابي و در انتخاب دايره بازكردن

  اهداف ابزاري در زمينه كارآيي اقتصادي
هـا بـابخـشبـيناشـتغالوتوليداري،گذ تخصيص بهينه سرمايه

 و تـورم  نـرخ  كـاهش  بـا  همـراه  اقتصادي بيشتر هرچه رشد هدف
 )مديريت اقتصادي و توسعه استان( بيكاري 

54 38 7.7 0 0 89.2 

 86.2 0 0 7.7 54 38 تجاري سازي توليد و گسترش بازار مصرف

 89.2 0 0 7.7 38 54 )يحمل و نقل، مخابرات، آب و انرژ( توسعه متناسب زيربناها 

  هااهداف مياني در زمينه كاهش عدم تعادل
 95.4 0 0 7.7 7.7 85 مناطق تعادل بين عدم كاهش

 92.3 0 0 7.7 23 69 روستايي–تعادل بين جوامع شهري عدم كاهش
حفظ جمعيت منـاطق از طريـق ايجـاد  تـوان رقـابتي متـوازن در

 قلمروها
77 15 7.7 0 0 93.8 

  هااف ابزاري در زمينه كاهش عدم تعادلاهد
بـا هـدف(گذاري، توليد و اشـتغال بـين منـاطق تخصيص سرمايه

 )ها كاهش عدم تعادل
69 15 15 0 0 90.8 

بـه(هاي شـهري و سلسـله مراتـب شـهر توسعه شهرها ، مجموعه
 )عنوان موتور توسعه مناطق پيراموني

62 23 7.7 0 7.7 86.2 

 95.0 0 0 8.3 8.3 83 )حمل و نقل، مخابرات، آب و انرژي( ناها توسعه متناسب زيرب

  اهداف مياني در زمينه رشد و توسعه پايدار
برداري متناسب با ظرفيت منابع طبيعـي در توسعه ظرفيت و بهره

 87.7 0 0 7.7 46 46  قلمروها

 90.8 0 0 7.7 31 62 هاي محيط زيست طبيعي بهبود شاخص

 90.8 0 0 7.7 31 62 هنگي و اجتماعيهاي فر بهبود شاخص

  اهداف ابزاري در زمينه رشد و توسعه پايدار
هـاي محـيط زيسـتگذاري براي بهبود شـاخص تخصيص سرمايه

 طبيعي و فرهنگي 
54 38 7.7 0 0 89.2 

هـا در فضـاي جغرافيـايي درهاي هدايت فعاليـت توسعه چارچوب
 انطباق با حفظ و بهبود محيط زيست

46 46 7.7 0 0 87.7 

 90.0 0 0 8.3 33 58 )حمل و نقل، مخابرات، آب و انرژي( توسعه متناسب زيربناها 

 



انداز و طراحي سناريوي توسعه فضايي استان تبيين چشم  362.6
   

 ها و تهديدهاي فراروي توسعه استان اظهار نظر در مورد نقاط قوت و ضعف و فرصت -61-6 جدول

 
 كامالً
 بيموافقموافق

 نظر
 كامالًمخالف

مخالف
نتيجه 
 نهايي

  نقاط قوت
برخورداري از توپوگرافي مناسب بـراي هرگونـه فعاليـت بـالقوه

درصــد  60كشــاورزي و غيــر كشــاورزي و كالبــدي در بــيش از 
 مساحت استان،

77 23 0 0 0 95.4 

ــالقوه ــه فعاليــت ب ــراي هرگون برخــورداري از شــيب مناســب ب
درصــد  80كشــاورزي و غيــر كشــاورزي و كالبــدي در بــيش از 

 ،مساحت استان
62 23 0 15 0 86.2 

هاي پرآب كشور از داخل استان و ايجاد بسـترهايعبور رودخانه
هـاي اقتصـادي و سـاختارهاي سـكونتي و      مناسب براي فعاليـت 

 فضايي، –كالبدي 
85 15 0 0 0 96.9 

هاي ممنوعه و بحراني از نظر برداشت آب زيرزمينيفقدان دشت
هـا از نظـر   دشـت  در استان به رغم وضعيت نامناسـب نيمـي از  

 برداشت آب زيرزميني در سطح كشور،
31 15 23 31 0 69.2 

برخورداري از منـابع آب، همـراه بـا توپـوگرافي، شـيب و خـاك
مناسب براي توسعه كشاورزي، كه همـراه بـا اقلـيم گـرم جنـب      

اي براي توليد محصـوالت غيـر فصـلي در    استوايي موقعيت ويژه
ش كشـاورزي اسـتان در سـطح    اي براي بخ استان و جايگاه ويژه

 ملي فراهم كرده است،

92 7.7 0 0 0 98.5 

هـاي كشـاورزي اسـتان نسـبت بـهبرداريباال بودن وسعت بهره
 ميانگين كشور،

46 23 7.7 23 0 78.5 

برخورداري از منابع عظيم نفت و گاز كه هم در سطح اسـتاني و
م هم در سطح ملي جايگاه منحصر به فردي بـراي اسـتان فـراه   

 كرده است،
92 7.7 0 0 0 98.5 

استخراج و پااليش منابع نفت و گاز و نقش آن در توسـعه سـاير
هاي حمل و نقل زميني فرا  هاي اقتصادي و توسعه شبكه فعاليت
 استاني،

92 7.7 0 0 0 98.5 

هاي شيميايي و پتروشيميايي و صـنايع حضور بزرگترين مجتمع
 ابقه طوالني،فوالد كشور در استان خوزستان با س

85 15 0 0 0 96.9 

هـايهاي صنعتي بـا دسترسـي بـه شـبكه برخورداري از شهرك
 اي و شبكه گازرساني در سطح استان، حمل و نقل جاده

62 38 0 0 0 92.3 

 91.7 0 0 8.3 25 67 باالبودن درجه صنعتي استان نسبت به ميانگين كشور،
ندسـيتكنولـوژي مه –علمـي–سطح دانش بـاالي تخصصـي

نفت، پتروشيمي، فوالد و پزشكي به دليل حضور صنايع و قدمت 
 هاي استان، دانشگاه

46 31 0 23 0 80.0 



363.6 طرح آمايش استان خوزستان
  

 

 
 ها و تهديدهاي فراروي توسعه استان اظهار نظر در مورد نقاط قوت و ضعف و فرصت-61-6 جدولادامه 

 
 كامالً
 بيموافقموافق

 نظر
 كامالًمخالف

مخالف
نتيجه 
 نهايي

استان، و برخورداري از كوتاهترين فاصله زميني بندري موقعيت
و نقـاط ثقـل   ) تهـران (سواحل جنـوبي كشـور بـا مركـز كشـور      

 جمعيتي در نيمه غربي كشور،
54 46 0 0 0 90.8 

المللي و مرزهـاي خـارجي وهاي بيندسترسي به سواحل و آب
 هاي فضايي در استان،برخوداري از اشكال گوناگون فعاليت

92 8.3 0 0 0 98.3 

برخورداري از يكي از دو بندرگاه مهم كشور يعني بنـدرگاه امـام
 خميني و بندرهاي با سابقه آبادان و خرمشهر،

92 7.7 0 0 0 98.5 

 81.5 0 23 0 23 54 المللي، هاي داخلي و بين برخورداري از فرودگاه

 84.6 0 7.7 0 54 38 آهن، برخورداري از گستردگي نسبي خطوط راه

برخورداري توليدات كشاورزي و صنعتي استان از بازار گسـترده
ملي همراه با دسترسي بـه شـبكه ارتبـاطي فـرا اسـتاني نسـبتاً       

 شمال–مناسب به خصوص محور جنوب
54 46 0 0 0 90.8 

برخورداري از شكل مناسب نزديك به دايره استان و واقع شـدن
رسـي نسـبي   جغرافيـايي و دست  -مركز اداري در مركـز مكـاني   

 يكسان تمام نقاط استان به مركزيت اداري و خدماتي باالي آن،
54 38 7.7 0 0 89.2 

برخورداري از كالن شهر اهواز با جمعيت بيش از يك ميليـون و
به عنـوان يـك ظرفيـت     1390يكصد و دوازده هزار نفر در سال 

 اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در مقياس ملي و فراملي،
62 31 7.7 0 0 90.8 

  نقاط ضعف
هاي سـاختاري در توزيـع جغرافيـايي منـابع آب و خـاكتفاوت

 ،)عدم تعادل سازمان فضايي استان(
38 31 7.7 23 0 76.9 

هاي اقتصـاديبه عنوان مانعي در فعاليت(گرماي زياد و طوالني 
 86.2 0 7.7 0 46 46 ،)و باالبودن مصرف انرژي براي سرمازايي

فعاليت و سكونت در نيمه غربي و پراكندگي وتمركز نسبي زياد 
 ها در نيمه شرقي استان،گسستگي سكونتگاه

15 46 7.7 31 0 69.2 

تمركز بـيش از انـدازه جمعيـت شـهري در اهـواز و ايجـاد يـك
جمعيـت بـيش از   (نخست شهري شديد در شبكه شهري استان 

پنج برابـري شـهر اهـواز نسـبت بـه شـهر دوم اسـتان در سـال         
1390(،  

31 46 0 23 0 76.9 

هـا در قلمـرو گونـاگونگرايش به تمركـز و ايجـاد عـدم تعـادل
 اقتصادي، اجتماعي و كالبدي،

31 62 7.7 0 0 84.6 

هــاي اقتصــادي، اجتمــاعي واي در زمينــه عــدم تعــادل منطقــه
 كالبدي، بين نيمه شرقي و غربي استان،

50 33 17 0 0 86.7 



انداز و طراحي سناريوي توسعه فضايي استان تبيين چشم  364.6
   

 
 ها و تهديدهاي فراروي توسعه استان ر مورد نقاط قوت و ضعف و فرصتاظهار نظر د-61-6 جدولادامه 

 
 كامالً
 موافق

 بيموافق
 نظر

 كامالًمخالف
مخالف

نتيجه 
 نهايي

هاي سطحي براي مصرف كشاورزي، صـنعتي و عدم تفكيك آب
شرب و آلودگي فعلي آب سطحي در پايين دست براي مصـارف  

و همچنـين قـرار    ني،تـر مصـارف آشـاميد    مختلف و از همه مهم
 هاي بيشتر و شوري،هاي سطحي در معرض آلودگيداشتن آب

62 38 0 0 0 92.3 

وري منــابع آبــي بــه ويــژه در بخــشپــايين بــودن ميــزان بهــره
 كشاورزي،

38 23 7.7 31 0 73.8 

پايين بودن سهم برداشت آب زير زمينـي و وابسـتگي شـديد و
 هاي سطحي، بسيار زياد به منابع آب

46 7.7 7.7 38 0 72.3 

هـايتوسعه نيافتن صنايع پـايين دسـت صـنايع فـوالد و خوشـه
 صنعتي،

38 23 31 7.7 0 78.5 

آالت و قطعـات مـوردتوسعه نيافتن صنايع توليد كننده ماشـين
 نياز بخش نفت و گاز،

46 23 0 31 0 76.9 

آالت، قطعـات و ادواتتوسعه نيافتن صنايع توليد كننده ماشين
 ياز بخش كشاورزي،مورد ن

46 23 7.7 23 0 78.5 

توسعه نيافتن صنايع فرآوري محصوالت زراعـي، بـاغي، دامـي و
 شيالت متناسب با توان استان،

31 38 7.7 23 0 75.4 

كاهش همبستگي اجتماعي در استان بـه دليـل برخـي مسـائل
 فرهنگي و اجتماعي،

31 15 23 31 0 69.2 

 70.8 0 23 23 31 23ي استان نسبت به ميانگين كشور،پايين بودن نرخ مشاركت اقتصاد

 72.3 7.7 23 7.7 23 38 پايين بودن نرخ اشتغال استان نسبت به ميانگين كشور،

 78.5 0 23 7.7 23 46 باالبودن نرخ بيكاري استان نسبت به ميانگين كشور،

 78.5 0 23 7.7 23 46 ضعف كاركرد شبكه حمل ريلي در حمل بار و جابجايي مسافر،
هـاي حمـل و نقـل در نيمـه شـرقي و ضـعف ايـن ضعف شبكه

هـاي همجـوار كـه سـهم مهمـي در       ها در ارتباط با استان شبكه
 جذب توليدات كشاورزي استان خوزستان را دارند،

38 31 0 23 7.7 73.8 

شـمال–اي جنـوبتك كريدور بودن محور حمل و نقل جـاده
 هاي آن،ي از قسمتاستان و بروز تراكم ترافيك در بعض

31 38 7.7 23 0 75.4 

  هافرصت
برخورداري از يكي از بزرگترين بنادر تجاري كشور با سطح يـك

 مبادي ورودي و خروجي،
62 38 0 0 0 92.3 

 92.3 0 0 0 38 62 المللي در تمام سواحل جنوبي استان،هاي بيندسترسي به آب

 93.8 0 0 0 31 69مرزهاي زميني و آبي، امكان دسترسي به بازارهاي فراملي از طريق

شناخته بودن شهرهاي مهم اهواز، آبادان و بندر امام خميني در
المللي و فراملي اسـتان در   سطح جهان به لحاظ كاركردهاي بين

 المللي،توليد و استخراج و صدور نفت و گاز و تجارت بين
54 46 0 0 0 90.8 



365.6 طرح آمايش استان خوزستان
  

 

 ها و تهديدهاي فراروي توسعه استان ورد نقاط قوت و ضعف و فرصتاظهار نظر در م-61-6 جدولادامه 

 
 كامالً
 موافق

 بيموافق
 نظر

 كامالًمخالف
مخالف

نتيجه 
 نهايي

هاي شيميايي و پتروشيميايي و صـنايع حضور بزرگترين مجتمع
هاي اسـتان و در نتيجـه    فوالد كشور در استان و قدمت دانشگاه

تكنولـوژي مهندسـي    – علمـي  –سطح دانش بـاالي تخصصـي   
نفــت، پتروشــيمي، فــوالد و پزشــكي اســتان كــه امكــان بــالقوه 

 كند،دسترسي به بازارهاي فراملي براي اين خدمات را فراهم مي

58 42 0 0 0 91.7 

وجود بازار بزرگ در سواحل جنوبي خليج فارس و جنوب عـراق
 براي محصوالت كشاورزي استان،

58 42 0 0 0 91.7 

مهندسـي–هاي فنيهاي همكاريبالقوه مبادله توافقنامهامكان عظيم 
 براي ارائه خدمات مهندسي نفت و گاز با كشورهاي همسايه،

62 15 0 23 0 83.1 

–هـاي فنـيهـاي همكـاريامكان عظيم بالقوه مبادله توافقنامه
مهندسي براي ارائه خدمات مهندسي در زمينه سـاير صـنايع از   

قطعات، همچنين در صنايع كاني غير  سازي، توليد جمله ماشين
و ارائـه خـدمات مهندسـي و اجرايـي در     ) سـيمان، آجـر  (فلزي 

) هاي دولتـي و مسـكوني   پل، تونل، ساختمان(فعاليت ساختمان 
 در كشورهاي همسايه،

46 23 7.7 23 0 78.5 

هاي فرهنگي و دينـي بـا كشـورهاي همسـايه در وجود مشابهت
 جنوب كشور،

54 46 0 0 0 90.8 

هاي فرهنگي، ديني و مـذهبي در جنـوب كشـور وجود مشابهت
 همسايه عراق

54 46 0 0 0 90.8 

  تهديدها
هاي زيست محيطي فراتر ازقرارگيري استان در پيشاني آلودگي

 مرزهاي استان به ويژه آلودگي ناشي از ريزگردها،
69 31 0 0 0 93.8 

هـايوابستگي شـديد منـابع مصـرف آب اسـتان بـه منـابع آب
هـاي   هـاي رودخانـه  سطحي و در همان حـال وجـود سرچشـمه   

آورنده آب به استان در خارج از مرزهاي استان و امكان برداشت 
 ها، آب بيشتر در اين استان

62 15 0 23 0 83.1 

 76.9 0 23 7.7 31 38 تغييرات اقليمي و احتمال كاهش نزوالت جوي،
آلودگي ناشي از استخراجالمللي وخطرهاي بين سواحل طوالني در آب

 هاي مرتبط با آن در آب هاي بين المللي، نفت و گاز و فعاليت
46 46 0 0 7.7 84.6 

برخورداري از منابع عظيم نفت و گاز در استان به عنـوان عامـل
 كننده از طرف دشمنان خارجي،  تحريك

42 50 0 0 8.3 83.3 

عي ناشـي ازعدم التيام كامل شرايط اقتصادي، كالبدي و اجتمـا
 وقوع جنگ تحميلي،

54 46 0 0 0 90.8 

قرارگيري اسـتان در نـواحي مـرزي بـا سـابقه خطـر پـذيري و
هـاي   هاي سياسي، قومي و مذهبي و وجـود برخـي زمينـه    تنش

اي از  فرهنگـي بـراي ايجـاد اختالفـات قـومي و طايفـه       –قومي 
 .هاي بيروني طريق محرك

62 23 0 15 0 86.2 



انداز و طراحي سناريوي توسعه فضايي استان تبيين چشم  366.6
   

 ها در فضا و توسعه فضايي هاي اصلي سازماندهي توسعه بخشاظهار نظر در مورد راهبرد -62-6 جدول

 
 كامالً
 بيموافقموافق

 نظر
 مخالف

 كامالً
 مخالف

نتيجه 
 نهايي

  كشاورزي
به ويژه دام ( حمايت از توسعه كشاورزي آبي و توسعه دامداري 

 در نيمه غربي استان،) بزرگ
46 54 0 0 0 89.2 

حمايت از توسعه كشاورزي ديم، باغداري و دامداري كوچك در 
 نيمه شرقي و شمالي استان،

54 38 0 7.7 0 87.7 

هاي آبرساني و آبياري و افزايش راندمان آبياري در  توسعه شبكه
راستاي راهبردهاي باال، با توجه به ضرورت مقابله با نقاط ضعف 

 استان،و تهديدهاي فراروي منابع آب 
62 38 0 0 0 92.3 

پروري به ويژه در اراضي ساحلي، حاشيه  حمايت از توسعه آبزي
ها و در داخل دريا، بـا توجـه ويـژه بـه مسـايل محـيط        رودخانه
 زيست،

62 38 0 0 0 92.3 

  صنعت
حمايت از توسعه صنايع كوچك و صنايع داراي بازار محلـي در  

 ها،همه شهرستان
69 31 0 0 0 93.8 

مايت از توسعه صـنايع مـرتبط بـا كشـاورزي و دامـداري در      ح
 هاي مستعد كشاورزي،شهرستان

67 33 0 0 0 93.3 

حمايت از توسعه صنايع توليد كننده قطعات و لوازم مورد نيـاز  
 فعاليت نفت و گاز، صنايع شيميايي، پتروشيمي و صنايع فوالد،

46 46 0 7.7 0 86.2 

 93.8 0 0 0 31 69  محصوالت كشاورزي استان، حمايت از توسعه صنايع فرآوري

  محيط زيست
محدود كردن پذيرش صنايع آالينده جديـد در محـدوده ويـژه    

 كنترل آلودگي
92 8.3 0 0 0 98.3 

تحكيم استانداردهاي حفاظت از آب، خاك و هوا به خصوص در 
 محدوده ويژه كنترل آلودگي

91 9.1 0 0 0 98.2 

 96.7 0 0 0 17 83  يد به سمت پهنه پيشنهاديهدايت صنايع آالينده جد

  هاي شهريكانون
حمايت از توسعه شهري در شمال شرق، شرق و جنوب شـرقي  

 استان
38 38 7.7 0 15 76.9 

ارائه خدمات برتر اداري، اجتماعي و فرهنگي در سلسله مراتـب  
 شهري به ويژه در مناطق كمتر توسعه يافته استان

38 62 0 0 0 87.7 

مايت از ارائه خدمات برتر اقتصادي در سلسله مراتب شـهري  ح
 به ويژه در مناطق كمتر توسعه يافته استان

46 46 7.7 0 0 87.7 



367.6 طرح آمايش استان خوزستان
  

 

  
 ها در فضا و توسعه فضاييهاي اصلي سازماندهي توسعه بخشاظهار نظر در مورد راهبرد- 62-6 جدولادامه 

 
 كامالً
 بيموافقموافق

 نظر
 مخالف

 كامالً
 مخالف

نتيجه 
 نهايي

هـاي   هاي جايگزين در شهرهاي مواجه با فعاليت توسعه فعاليت
 نفتي در حال ركود مانند مسجد سليمان

54 46 0 0 0 90.8 

  هاي حمل و نقلشبكه
ايجاد محور دوم جنوب به شمال در استان با عبور از شـهرهاي  

 -مسجد سـليمان  -هفتگل –رامهرمز  –رامشير  -بندر ماهشهر
 شكانديم

77 23 0 0 0 95.4 

هاي درون استاني و بين اسـتاني در شـرق   ايجاد و بهبود شبكه
 :استان شامل محورهاي زير

63 38 0 0 0 92.5 

 95.4 0 0 0 23 77 استان چهار محال و بختياري –دهدز  –ايذه  –باغملك 

 95.4 0 0 0 23 77 استان فارس –بهبهان  –اميديه 

 95.0 0 0 0 25 75 عه خواجهقل –مسجد سليمان  –شوشتر 

 95.4 0 0 0 23 77 شوشتر –گتوند 

هـاي   سلسله مراتـب شـبكه  : اي بندي و تقويت شبكه جاده سطح
مركز دهسـتان   –  مركز بخش –  مركز شهرستان –مركز استان 

 روستا –
85 15 0 0 0 96.9 

شمال استان با توجه به فرسودگي  –تقويت شبكه ريلي جنوب 
 )هاوگان و ظرفيت ايستگاهنا -شبكه(آن، 

85 15 0 0 0 96.9 

بنـدر امـام    -خرمشـهر  –احداث و توسعه كريدور ريلي آبـادان  
 به سمت جنوب  شرق –بهبهان  –خميني 

77 23 0 0 0 95.4 

ايجاد شبكه ريلـي سـريع بـراي كريـدورهاي مواجـه بـا تـراكم        
 )آبادان  -مانند اهواز(ترافيك مسافري 

85 15 0 0 0 96.9 

هاي حمل و نقل هـوايي و  ع تنگناها و توسعه ظرفيت گلوگاهرف
 دريايي در استان

85 15 0 0 0 96.9 

  آب، برق، گاز، انرژي و مخابرات
هـاي آب، بـرق، گـاز، مخـابرات در راسـتاي      توسعه زير سـاخت 

هاي توليدي و در هاي شهري، بخش گسترش شهرها و مجموعه
 اي هاي بين منطقهراستاي كاهش عدم تعادل

69 31 0 0 0 93.8 

برداري از انـرژي خورشـيدي در سـطح     توسعه و حمايت از بهره
انواع كاربردهـاي خـانگي و   : نيروگاه حرارتي و سطح خرد: كالن

 صنعتي كوچك مقياس
54 46 0 0 0 90.8 

  آموزش، بهداشت و توريسم
توسعه و تعادل بخشي در ارائه تأسيسات و خـدمات آموزشـي و   

 98.5 0 0 0 7.7 92  مانيدر –بهداشتي 



انداز و طراحي سناريوي توسعه فضايي استان تبيين چشم  368.6
   

  
 ها در فضا و توسعه فضاييهاي اصلي سازماندهي توسعه بخشاظهار نظر در مورد راهبرد- 62-6 جدولادامه 

 
 كامالً
 بيموافقموافق

 نظر
 مخالف

 كامالً
 مخالف

نتيجه 
 نهايي

درمـاني در شـهرهاي    -تقويت خـدمات آموزشـي و بهداشـتي    
 مناطق كمتر توسعه يافته

85 15 0 0 0 96.9 

هاي تخصصي آموزشي در زمينه نفت و گاز، صـنايع   ايجاد دوره
ضمن توجه به جذب دانشجويان (فوالد، شيميايي و پتروشيمي 

 )خارجي
69 23 7.7 0 0 92.3 

ارائه خدمات تخصصي آموزشي و بهداشتي در سطح فرا استاني 
 )ضمن توجه به كسب درآمد ارزي(و فرا ملي 

69 31 0 0 0 93.8 

 89.2 0 0 23 7.7 69 برداري مؤثرتر از منابع توريسم توسعه زيربناها براي بهره

سـازي و مشـاركت بخـش خصوصـي در زمينـه      حمايت از فعال
 85.0 0 0 25 25 50  گسترش توريسم

  مديريت اقتصادي و مديريت توسعه استان
سازي و گسـترش بازارهـا   هاي كمك به تجاري حمايت از برنامه

هـاي   كمتر توسعه يافته استان، در ارتباط با تخصـص  در مناطق
 توليدي اين مناطق

92 7.7 0 0 0 98.5 

 83.1 0 23 0 15 62 مديريت مؤثر منابع مالي و بانكي و هدايت آن به سمت توليد

براي تجهيـز منـابع   (گذاري و توسعه استان  ايجاد بورس سرمايه
 )مالي بخش خصوصي

46 31 0 23 0 80.0 

هاي ملـي مسـتقر در اسـتان بـراي      كت مالي شركتجلب مشار
 توسعه زيربناهاي عمومي استان

62 38 0 0 0 92.3 

 93.8 0 0 0 31 69 ”سهولت كسب و كار“هاي  بهبود عملكرد شاخص

ــت    ــعه دول ــت از توس ــابراتي و حماي ــاي مخ ــترش زيربناه گس
 الكترونيك و تجارت الكترونيك

62 38 0 0 0 92.3 

 90.8 0 0 0 46 54 )عدم تمركز ملي(چه توسعه استان تقويت مديريت يكپار

ريـزي، اجـرا و    گيـري، بودجـه   انتقال بخشي از وظـايف تصـميم  
عـدم تمركـز درون اسـتان    (نظارت بر اجرا به سطح شهرسـتان  

 )همراه با تمركز درون شهرستان
46 46 7.7 0 0 87.7 

  
  
  
  
  



369.6 طرح آمايش استان خوزستان
  

 

    راهبردها آزمون پابرجايي) ب

  ياز راهبردهاروش و نحوه محاسبه امت •

آزمون پابرجايي راهبردها به طور عمده بر اساس روش شماره يك مندرج در شرح خدمات صورت گرفتـه  
  .شوداست كه در اينجا ارائه مي

انـد و احتمـال    هـا درج شـده   وضعيت تهديد در سر سـتون . ماتريس ارزش راهبردها تشكيل شده است) 1
  . آن درج شده استدر زير وقوع هريك 

از آنجا كه اين بررسـي در  . ها تعيين شده استبندي پرسشنامهمال وقوع هر تهديد بر اساس جمعاحت) 2
انجام شده است و شرايط دروني كشور و شرايط بيروني آن تا حدود زيادي تغيير يافته اسـت   1391سال 

-اهش تحـريم به دليل احتمال بهبود روابط و ك(در مورد تهديد خارجي، فرهنگي و قومي و افت اقتصادي 

احتمال تهديد با نظر كارشناسي اين مشاور تا حدودي تعديل شده و به عبارت ديگر كمتـر از مقـدار   ) ها 
  . منظور شده است 1391هاي سال حاصل از پرسشنامه

بيشترين احتمال وقوع معـادل  ) ريزگردها(تهديد آلودگي زيست محيطي با منشا برون مرزي  -
  .  درصد را دارد 8/93

  درصد برآورد شده است، 80ش منابع آب با احتمال حدود كاه -

بخـش عمـومي در تخصـيص منـابع بـه      هـاي   استراتژي و  تحريمبر اثر افت اقتصادي احتمال  -
تا آخـرين ويـرايش    1391درصد برآورد شده است كه با تغيير شرايط از سال  74استان، حدود 

  .تدرصد براي آن منظور شده اس 50حاضر، احتمال متوسط 

  .وقوع حالت بحراني در مسايل قومي و فرهنگي ضعيف تشخيص داده شده استاحتمال  -

  .تشخيص داده شده استناشي از همجواري نيز بسيار ضعيف وقوع حالت بحراني احتمال  -

) تحليـل تهديـدها  ( 59-6تـا   54-6هـاي   ولجد راهبردها از . هر راهبرد در يك سطر درج شده است) 3
كـه  مشخص شده اسـت  تهديد  و به عالوه زمينه راهبرد هر راهبرد موضوع  بنابراين براي. گرفته شده اند

  .باشد هاي اجرايي براي به كار بستن آن راهبرد ميبه طور ضمني بيانگر ضرورت مشاركت دستگاه

ها مـورد اسـتفاده قـرار    ضريب تاييد نقاط ضعف و قوت و فرصت استان عيناً بر اساس نتايج پرسشنامه )4
  .رفته استگ

  :به اين ترتيب )5



انداز و طراحي سناريوي توسعه فضايي استان تبيين چشم  370.6
   

 .دهدميهاي تهديد را نشان ها وضعيتماتريس ارزش راهبردها در باالي ستون -

 . شوندسطرها از راهبردها تشكيل مي -

نمايانگر ميزان اثرگذاري آن راهبـرد در وضـعيت    ،هاي زير هر تهديد و در سطر هر راهبردسلول -
سواالت اساسي استخراج گروه  4اطالعات حاصل از  وقوع تهديد يا براي پيشگيري از آن با كمك

،  30، 10سطح بسيار كم ، كم ، متوسط ، زياد و بسيار زياد، به ترتيب با ضـرايب   5اند و در شده
هـاي  ها و پاسـخ با برداشت دقيق و در مواردي با قضاوت كارشناسي از ارتباط سوال 90، 70، 50

 . اندها تنظيم شدهموجود در پرسشنامه

 -و  احتمـال وقـوع تهديـد    - عامـل دو جمع وزني اثربخشي هر راهبرد بر اين اساس از ضـرب  محاسبه و 
پابرجـايي هـر   تايج امتيـاز  و نمحاسبه شده  در يكديگر ميزان اثربخشي هر راهبرد در هر وضعيت تهديد، 

  . اندشدهمنعكس  63-6راهبرد در جدول 

  نتايج آزمون پابرجايي •

گيـري در    و نتيجه 64-6راهبردها با ترتتيب نزولي از پابرجاترين به بعد، در جدول  نتايج آزمون پابرجايي
  .ارائه شده است 2-4-6در متن گزارش، در بخش 

  



371.6 طرح آمايش استان خوزستان
  

 

 
 راهبردهاضرايب و امتيازات-63-6جدول

  

 موضوع تهديد
   با منشا برون استانيمحيط آلودگي تهديد  )1
  ا منشا درون استاني  آلودگي محيط بتهديد  )2
  منابع آب كاهشتهديد  )3
 افت اقتصادي تهديد  )4
  يفرهنگ -مسايل اجتماعي تهديد  )5
 خارجيهمجواريتهديد )6

1  2  3  4  5  6  

 

ياد احتمال وقوع تهديد
ر ز

سيا
ب

 

ياد
ز

ياد 
ز

سط 
متو

 

كم كم
يار 

بس
 

93.8 84.6 80.0 50 30 10 

موضوع
 عنوان راهبرد  زمينه راهبرد تهديد

اثربخشي راهبرد در قبال  ميزان
 هر تهديد

جمع 
وزني

ي 
ست

ط زي
حي

م
اني

ست
ن ا

برو
 

مديريت توسعه استان 
 محيط زيست -

 153 0 10 30 10 50 90 المللي بين –جويي در سطح ملي  چاره

مديريت توسعه استان 
 محيط زيست -

 144 0 10 50 10 50 70 جويي در سطح استاني چاره

آب
بع 

منا
 

ان مديريت توسعه است
 اقتصاد -

راهبردهاي توسعه اقتصادي استان به منظور افزايش 
 اشتغال –توليد  –گذاري  يه سرما

10 10 30 90 50 10 103 

مديريت توسعه استان 
 تعادل منطقه اي -

 106 10 50 30 50 30 10 اي راهبردهاي كاهش عدم نعادل منطقه

منابع  -محيط زيست 
 طبيعي

 167 10 30 30 70 90 10 بع طبيعيراهبردهاي حفظ و توسعه منا

مديريت توسعه استان 
 آب -

مذاكره با مقامات كشور و مطرح كردن مزيت نسبي 
 استان خوزستان در استفاده از منابع آب

10 30 90 70 50 10 158 

 189 10 50 30 90 90 10 هاي آبرساني و تفكيك مصارف از باال دست توسعه شبكه آب
 -صنعت  -كشاورزي 

 بآ
افزايش راندمان مصرف آب به خصوص در بخش 

 158 10 50 70 90 30 10  كشاورزي

 كشاورزي
هاي  شامل برنامه(افزايش راندمان توليد بخش كشاورزي 

ترويجي افزايش راندمان، تجديد نظر در الگوي كشت و 
 )هاي كشاورزي تجديد نظر در نهاده

30 30 70 70 30 10 155 

 آب -كشاورزي 
هاي  و تجهيز آن به شبكه ضي قابل آبياريتوسعه ارا

 آبرساني و آبياري مدرن
30 50 70 90 50 10 187 

 –شيالت  -كشاورزي 
 تصنع

به منظور مقابله با (گسترش بازارهاي داخلي و صادراتي 
از طريق ) درآمد كشاورزان و ساير توليدكنندگان كاهش

 مناطق پيراموني هاي شهري حامي توسعه توسعه كانون
10 10 10 90 50 10 87 

همه  -بخشي فضاي بين
 ها  بخش

حامي توسعه مناطق پيراموني  هاي شهري توسعه كانون
 هاي حمل و نقل همراه با توسعه شبكه

10 10 30 90 70 10 109 



انداز و طراحي سناريوي توسعه فضايي استان تبيين چشم  372.6
   

 راهبردهاضرايب و امتيازات -63-6جدولادامه

  

 موضوع تهديد
با منشا برون محيط آلودگي تهديد  )1

   استاني
  لودگي محيط با منشا درون استاني  آتهديد  )2
  منابع آب كاهشتهديد  )3
 افت اقتصادي تهديد  )4
  يفرهنگ -مسايل اجتماعي تهديد  )5
 خارجيهمجواريتهديد )6

1  2  3  4  5  6  

 

ياد احتمال وقوع تهديد
ر ز

سيا
ب

 

ياد
ز

ياد 
ز

سط 
متو

 

كم كم
يار 

بس
 

93.8 84.6 80.0 50 30 10 

موضوع
 راهبردعنوان   زمينه راهبرد تهديد

ميزان اثربخشي راهبرد در قبال 
 هر تهديد

جمع 
وزني

 

صنعت  -محيط زيست 
 كشاورزي -

هاي بخش عمومي و  پروژه يابي نظارت بيشتر در مكان
سازي منابع  از نظر آلوده) قبل از تصويب(خصوصي 
سازگاري نباز آب در مقابل دسترسي به منابع  طبيعي و

 آب در محل اجراي پروژه

10 90 30 10 10 10 119 

صنعت  -محيط زيست 
 كشاورزي -

هاي توليدي در راستاي كاهش  فعاليت نظارت بيشتر بر
 سازي محيط آلوده

10 90 30 10 10 10 119 

دي
صا

 اقت
فت

ا
 

مديريت توسعه استان 
 اقتصاد -

استان به منظور افزايش  راهبردهاي توسعه اقتصادي
 اشتغال –توليد  –گذاري  يه سرما

10 30 50 90 50 10 136 

مديريت توسعه استان 
 تعادل منطقه اي -

 112 10 90 50 30 30 10 اي راهبردهاي كاهش عدم نعادل منطقه

منابع  -محيط زيست 
 طبيعي

 110 10 30 50 50 30 10 راهبردهاي حفظ و توسعه منابع طبيعي

مديريت توسعه استان 
 اقتصاد -

نسبي مذاكره با مقامات كشور و مطرح كردن مزيت 
استان خوزستان در استفاده از منابع آب و توليد 

كشاورزي صنعتي و سعي در هدايت منابع مالي بيشتر 
 به استان خوزستان

10 10 70 70 30 10 119 

مديريت توسعه استان 
 حمل و نقل -

مذاكره با مقامات كشور و مطرح كردن مزيت نسبي 
ين حمل دريايي از طريق بندر امام خميني و توسعه ا

بندر و سعي در هدايت منابع مالي بيشتر به استان 
 خوزستان به اين منظور

10 10 10 70 50 10 77 

 -مديريت توسعه استان 
برق  -نفت  -دانشگاهها 

مخابرات  - كشاورزي  -
 ميراث فرهنگي -

مذاكره با مقامات كشور و مطرح كردن مزيت نسبي 
انو، بيو، هاي نوين ن آوري استان خوزستان در توسعه فن

IT و انرژي خورشيدي به منظور جذب و هدايت منابع ،
 ها در اين زمينه به استان خوزستان مالي و پروژه

10 10 10 70 30 10 71 

 202 10 50 90 90 70 10 هاي آبرساني توسعه شبكه آب 



373.6 طرح آمايش استان خوزستان
  

 

 
 ضرايب و امتيازات راهبردها -63-6 جدولادامه 

  

 موضوع تهديد
   نشا برون استانيبا ممحيط آلودگي تهديد  )1
  آلودگي محيط با منشا درون استاني  تهديد  )2
  منابع آب تهديد كاهش )3
 افت اقتصادي تهديد  )4
  يفرهنگ -مسايل اجتماعي تهديد  )5
 خارجيتهديد همجواري )6

1  2  3  4  5  6  

 

ياد احتمال وقوع تهديد
ر ز

سيا
ب

 

ياد
ز

ياد 
ز

سط 
متو

 

كم كم
يار 

بس
 

93.8 84.6 80.0 50 30 10 
موضوع 

 عنوان راهبرد  زمينه راهبرد  هديدت
ميزان اثربخشي راهبرد در قبال 

 هر تهديد
جمع 
وزني

 

 -صنعت  -كشاورزي 
 آب

افزايش راندمان مصرف آب به خصوص در بخش 
 كشاورزي

10 30 70 90 30 10 146 

 كشاورزي
هاي  شامل برنامه(افزايش راندمان توليد بخش كشاورزي 

تجديد نظر در الگوي  ترويجي افزايش راندمان ، شامل
 )هاي كشاورزي كشت و تجديد نظر در نهاده

50 30 70 90 30 10 183 

از، گآب، برق،  -صنعت 
 مخابرات، حمل و نقل

ها و نواحي صنعتي در جهت توسعه  توسعه شهرك
 صنعت

10 50 70 90 70 10 175 

مديريت توسعه استان 
 اقتصاد -

 126 10 70 90 30 30 10 گذاري بهبود شرايط كسب و كار و تسهيل سرمايه

 -شيالت  -كشاورزي 
كانون هاي  -صنعتت 

توسعه شهري و حمل 
 ونقل

به منظور مقابله با (گسترش بازارهاي داخلي و صادراتي 
 )كاهش درآمد توليدكنندگان

10 30 50 90 70 10 142 

صنعت  -محيط زيست 
 آب -

و هاي بخش عمومي  يابي پروژه نظارت بيشتر در مكان
سازي منابع  از نظر آلوده) قبل از تصويب(خصوصي 

طبيعي و سازگاري نباز آب در مقابل دسترسي به منابع 
 آب در محل اجراي پروژه

10 90 50 70 30 10 171 

مي
 قو

ي و
هنگ

فر
 

مديريت توسعه استان 
 اقتصاد -

راهبردهاي توسعه اقتصادي استان به منظور افزايش 
 غالاشت –توليد  –گذاري  يه سرما

10 10 30 70 90 10 105 

مديريت توسعه استان 
 تعادل منطقه اي -

 121 10 90 70 50 10 10 اي راهبردهاي كاهش عدم نعادل منطقه

منابع  -محيط زيست 
 طبيعي

 99 10 50 50 50 10 10 راهبردهاي حفظ و توسعه منابع طبيعي

مديريت توسعه استان 
 اقتصاد -

هاي نسبي  مزيتطرح كردن مذاكره با مقامات كشور و م
استان خوزستان و سعي در هدايت منابع مالي بيشتر به 

 استان خوزستان
10 10 50 70 70 10 115 

مديريت توسعه استان 
 اجتماعي -فرهنگي  -

نهاد و دخالت دادن  حمايت از شوراهاي محلي و مردم
 گيري و اجرا ها در تصميم بيشتر آن

10 30 30 50 90 10 112 



انداز و طراحي سناريوي توسعه فضايي استان تبيين چشم  374.6
   

 
  نتايج آزمون پابرجايي راهبردها -64-6ولجد

ترتيب 
پابرجايي

موضوع 
جمع    عنوان راهبرد  زمينه راهبرد  تهديد

 وزني

1 
افت 

 اقتصادي
 202 هاي آبرساني توسعه شبكه آب

 189 هاي آبرساني و تفكيك مصارف از باال دست توسعه شبكه آب منابع آب 2

 آب -رزي كشاو منابع آب 3
هاي آبرساني و  و تجهيز آن به شبكه توسعه اراضي قابل آبياري

 آبياري مدرن
187 

4 
افت 

 اقتصادي
 كشاورزي

هاي ترويجي  شامل برنامه(افزايش راندمان توليد بخش كشاورزي 
افزايش راندمان ، شامل تجديد نظر در الگوي كشت و تجديد نظر در 

 )هاي كشاورزي نهاده
183 

5 
افت 

 ادياقتص

آب،  -صنعت 
 برق، گاز،

مخابرات، حمل 
 و نقل

 175 ها و نواحي صنعتي در جهت توسعه صنعت توسعه شهرك

6 
افت 

 اقتصادي
 -محيط زيست 

 آب -صنعت 

قبل (هاي بخش عمومي و خصوصي  يابي پروژه نظارت بيشتر در مكان
سازي منابع طبيعي و سازگاري نباز آب در  از نظر آلوده) از تصويب

 دسترسي به منابع آب در محل اجراي پروژهمقابل 
171 

 منابع آب 7
 -محيط زيست 
 منابع طبيعي

 167 راهبردهاي حفظ و توسعه منابع طبيعي

 منابع آب 8
مديريت توسعه 

 آب -استان 
مذاكره با مقامات كشور و مطرح كردن مزيت نسبي استان خوزستان 

 در استفاده از منابع آب
158 

 منابع آب 9
 - كشاورزي

 آب -صنعت 
 158 افزايش راندمان مصرف آب به خصوص در بخش كشاورزي

 كشاورزي منابع آب 10
هاي ترويجي  شامل برنامه(افزايش راندمان توليد بخش كشاورزي 

افزايش راندمان، تجديد نظر در الگوي كشت و تجديد نظر در 
 )هاي كشاورزي نهاده

155 

11 

محيط 
زيستي 
برون 
 استاني

ه مديريت توسع
محيط  -استان 

 زيست
 153 المللي بين –جويي در سطح ملي  چاره

افت   12
 اقتصادي

-كشاورزي 
 آب -صنعت 

 146 افزايش راندمان مصرف آب به خصوص در بخش كشاورزي

13 

محيط 
زيستي 
برون 
 استاني

مديريت توسعه 
محيط  -استان 

 زيست
 144 جويي در سطح استاني چاره



375.6 طرح آمايش استان خوزستان
  

 

 زمون پابرجايي راهبردهانتايج آ  -64-6 جدولادامه 

14 
افت 

 اقتصادي

 -كشاورزي 
 -شيالت 

كانون  -صنعتت 
هاي توسعه 

 شهري و حمل و
 نقل

به منظور مقابله با كاهش (گسترش بازارهاي داخلي و صادراتي 
 )درآمد توليدكنندگان

142 

15 
افت 

 اقتصادي
مديريت توسعه 

 اقتصاد -استان 
 –گذاري  يه ظور افزايش سرمااستان به من راهبردهاي توسعه اقتصادي

 اشتغال –توليد 
136 

16 
افت 

 اقتصادي
مديريت توسعه 

 اقتصاد -استان 
 126 گذاري بهبود شرايط كسب و كار و تسهيل سرمايه

17 
فرهنگي و 

 قومي

مديريت توسعه 
تعادل  -استان 

 منطقه اي
 121 اي راهبردهاي كاهش عدم نعادل منطقه

18 
افت 

 اقتصادي
ه مديريت توسع

 اقتصاد -استان 

مذاكره با مقامات كشور و مطرح كردن مزيت نسبي استان خوزستان 
در استفاده از منابع آب و توليد كشاورزي صنعتي و سعي در هدايت 

 منابع مالي بيشتر به استان خوزستان
119 

 منابع آب 19
 -محيط زيست 

 -صنعت 
 كشاورزي

قبل (ي و خصوصي هاي بخش عموم پروژه يابي نظارت بيشتر در مكان
سازگاري نباز آب در  سازي منابع طبيعي و از نظر آلوده) از تصويب

 مقابل دسترسي به منابع آب در محل اجراي پروژه
119 

 منابع آب 20
 -محيط زيست 

 -صنعت 
 كشاورزي

سازي  هاي توليدي در راستاي كاهش آلوده فعاليت نظارت بيشتر بر
 محيط

119 

21 
فرهنگي و 

 قومي
توسعه  مديريت
 اقتصاد -استان 

هاي نسبي استان  مزيتمذاكره با مقامات كشور و مطرح كردن 
 خوزستان و سعي در هدايت منابع مالي بيشتر به استان خوزستان

115 

22 
افت 

 اقتصادي

مديريت توسعه 
تعادل  -استان 

 منطقه اي
 112 اي راهبردهاي كاهش عدم نعادل منطقه

23 
فرهنگي و 

 قومي

ه مديريت توسع
فرهنگي  -استان 

 اجتماعي -

ها در  نهاد و دخالت دادن بيشتر آن حمايت از شوراهاي محلي و مردم
 گيري و اجرا تصميم

112 

24 
افت 

 اقتصادي
 -محيط زيست 
 منابع طبيعي

 110 راهبردهاي حفظ و توسعه منابع طبيعي

 همه بخش ها منابع آب 25
وني همراه با حامي توسعه مناطق پيرام هاي شهري توسعه كانون
 هاي حمل و نقل توسعه شبكه

109 

 منابع آب 26
مديريت توسعه 

تعادل  -استان 
 منطقه اي

 106 اي راهبردهاي كاهش عدم نعادل منطقه



انداز و طراحي سناريوي توسعه فضايي استان تبيين چشم  376.6
   

 نتايج آزمون پابرجايي راهبردها  -64-6 جدولادامه 

27 
فرهنگي و 

 قومي
مديريت توسعه 

 اقتصاد -استان 
 –گذاري  يه منظور افزايش سرما راهبردهاي توسعه اقتصادي استان به

 اشتغال –توليد 
105 

 منابع آب 28
مديريت توسعه 

 اقتصاد -استان 
 –گذاري  يه راهبردهاي توسعه اقتصادي استان به منظور افزايش سرما

 اشتغال –توليد 
103 

29 
فرهنگي و 

 قومي
 -محيط زيست 
 منابع طبيعي

 99 راهبردهاي حفظ و توسعه منابع طبيعي

 ابع آبمن 30
 -كشاورزي 
 -شيالت 
 صنعتت

به منظور مقابله با (گسترش بازارهاي داخلي و صادراتي           ·
از طريق توسعه ) درآمد كشاورزان و ساير توليدكنندگان كاهش
 مناطق پيراموني هاي شهري حامي توسعه كانون

87 

31 
افت 

 اقتصادي

مديريت توسعه 
حمل و  -استان 

 نقل

كشور و مطرح كردن مزيت نسبي حمل دريايي از مذاكره با مقامات 
طريق بندر امام خميني و توسعه اين بندر و سعي در هدايت منابع 

 مالي بيشتر به استان خوزستان به اين منظور
77 

32 
افت 

 اقتصادي

مديريت توسعه 
 -استان 

 -دانشگاهها 
 -برق  -نفت 

 -كشاورزي 
 -مخابرات 

 ميراث فرهنگي

شور و مطرح كردن مزيت نسبي استان خوزستان مذاكره با مقامات ك
، و انرژي خورشيدي به ITهاي نوين نانو، بيو،  آوري در توسعه فن

ها در اين زمينه به استان  منظور جذب و هدايت منابع مالي و پروژه
 خوزستان

71 

 

    

  
  
  
  
  
  
  
  

 



377.6 طرح آمايش استان خوزستان
  

 

  
  آمايش و محيط زيست استان خوزستانهاي فهرست بخشي از جلسات كارگروه  -65-6 جدول

  نام و 
 نام خانوادگي

 تاريخ سمت دستگاه اجرايي

1390/9/8 

 ثابت قدم
و تحقيقات شهرسازي و مركز مطالعات 
 معماري ايران

 1390/9/8 مدير مطالعات آمايش استان

  جاللي
معاون برنامه ريزي سازمان جهاد 

 كشاورزي
1390/9/8 

  رئيس قنواتي
پژوهش و تحقيقات و رئيس گروه 

 توسعه روستايي
1390/9/8 

 1390/9/8معاون شركت شهرك هاي صنعتي  محمديان

  آستركي
مشاور رئيس سازمان صنايع و 

 معادن استان
1390/9/8 

  روان بخش
معاون برنامه ريزي سازمان صنايع 

 و معادن استان
1390/9/8 

 1390/9/10 امور حمل ونقل و ارتباطات
 1390/9/10 معاون مدير كل برنامه ريزي اونت برنامه ريزي استانداري خوزستانمع فردي پور
 1390/9/10 مدير كل برنامه ريزي و بودجه معاونت برنامه ريزي استانداري  علي نيازي

 1390/9/10 قائم مقام راه و ترابري خوزستان بيژن اسكندري
 1390/9/10 و حريمرئيس اداره ايمني  راه و ترابري خوزستان عادل شجيراتي
 1390/9/10 معاون مهندسي عمران بنادر و دريانوردي استان مسعود قاسميان
 1390/9/10 معاون فني و زيربنايي راه آهن حسن عساكره
 1390/9/10 معاون مدير كل فرودگاه رضا خدابخشي

 مسكن و شهرسازي حسين فرشيدي
رئيس اداره نظارت طرح هاي 

 توسعه و عمران شهري
1390/9/10 

 مرتضي ثابت قدم
مركز مطالعات  و تحقيقات شهرسازي و 

 معماري ايران
 1390/9/10 مدير مطالعات آمايش استان

1390/10/13 

 محمود شريفي
مركز مطالعات  و تحقيقات شهرسازي و 

 معماري ايران
 1390/10/13  كارشناس مطالعات

محمد رضا رئيس 
 قنواتي

 1390/10/13 ه توسعه روستاييسرپرست گرو سازمان جهاد كشاورزي

 1390/10/13 كارشناس گروه توسعه روستايي سازمان جهاد كشاورزي حميد عنافچه

 اداره كل شيالت نبي اله باقري
كارشناس مسئول حمايت از 

 سرمايه گذاري
1390/10/13 



انداز و طراحي سناريوي توسعه فضايي استان تبيين چشم  378.6
   

  
  نام و 

 نام خانوادگي
 تاريخ سمت دستگاه اجرايي

 فرهاد ترحمي
دارايي استان  سازمان امور اقتصادي و

 خوزستان
 1390/10/13 كارشناس گروه اقتصاد و نماينده

 سازمان صنايع معادن خوزستان ابراهيم آستركي
مسئول برنامه ريزي و نظارت بر 

طرح هاي صنعتي و مشائر رئيس 
 سازمان

1390/10/13 

 1390/10/13 معاون شركت شهرك هاي صنعتي غالمعلي شكري
 1390/10/13 مدير كل برنامه ريزي و بودجه ريزي استانداريمعاونت برنامه  علي نيازي

ملك تاج اسكندري 
 مكوند

 1390/10/13 مدير نظارت بر بهداشت آبفاي شهري خوزستان

1390/9/21 
خانم ميدا صالحي 

 پور
 1390/9/21 معاونت برنامه ريزي استانداري كارشناس

 1390/9/21 آموزش و پرورش معاون برنامه ريزي آقاي ناصري پور
 1390/9/21 سازمان صنايع و معادن استان مشاور رئيس آستركي

 مدير آقاي شجيراتي
اداره ايمني راه اداره كل راه و 

 شهرسازي
1390/9/21 

 اولين جلسه كار گروه منطقه اي آمايش دو استان كهگيلويه و بوير احمد
1390/12/1 

 1390/12/1  يزيمعاون برنامه ر معاونت برنامه ريزي عامري گلستان
 1390/12/1 مدير كل برنامه ريزي و بودجه معاونت برنامه ريزي نيازي

 عظيمي
مركز مطالعات  و تحقيقات شهرسازي و 

 معماري ايران
كارشناس طرح آمايش استان 

 خوزستان
1390/12/1 

 هايده نصيري
مركز مطالعات  و تحقيقات شهرسازي و 

 معماري ايران
 GIS 1390/12/1مسئول بخش 

 مرتضي ثابت قدم
مركز مطالعات  و تحقيقات شهرسازي و 

 معماري ايران
 1390/12/1 مدير مطالعات آمايش استان

سيد لطف اله 
 هاشمي

 1390/12/1  مدير كل دفتر آمار و اطالعات استانداري

 1390/12/1  كارشناس آمايش معاونت برنامه ريزي استانداري ضياء عامريان
 1390/12/1 كارشناس آمار نامه ريزي استانداريمعاونت بر مهدي حاجتي

 استانداري كهگيلويه و بوير احمد محمود هرمزي
مدير كل دفتر برنامه ريزي و 

 بودجه
1390/12/1 

 1390/12/1 معاون دفتر برنامه ريزي و بودجه استانداري كهگيلويه و بوير احمد نصيب اله رضايي
 1390/12/1 ورمشا مشاور دانشگاه شيراز مهياد اردشيري



379.6 طرح آمايش استان خوزستان
  

 

  
  نام و 

 نام خانوادگي
 تاريخ سمت دستگاه اجرايي

محمود مسعودي 
 مقام

 1390/12/1 رئيس گروه آمايش استانداري كهگيلويه و بوير احمد

 1390/12/1 معاون مدير كل برنامه ريزي معاونت برنامه ريزي استانداري خوزستان پروين فردي پور
 1390/12/1 كارشناس يزي استانداري خوزستانمعاونت برنامه ر ميدا صالحي پور

1390/12/1 
مرتضي ثابت قدم 

 حقيقي
مركز مطالعات  و تحقيقات شهرسازي و 

 معماري ايران
 مدير مطالعات آمايش استان

1390/12/1 

 1390/12/1 معاون برنامه ريزي جهاد كشاورزي محمدرضا قنواتي
 1390/12/1 قائم مقام راه و ترابري بيژن اسكندري
 1390/12/1 رئيس اداره ايمني و حريم راه ها راه و ترابري عادل شجيراتي
 1390/12/1 معاون مهندسي عمراني بنادر و دريانوردي مسعود قاسميان

 1390/12/1 رئيس اداره آمار و انفورماتيك بنادر - بندر امام  حكمت شعار
 1390/12/1 معاون فني و زيربنايي راه آهن حسن عساكره

 1390/12/1 معاون مدير كل فرودگاه ا خدابخشيرض
مرتضي ترتيفي 

 زاده
 كارشناس فضاي سبز فرودگاه

1390/12/1 

 مسكن و شهرسازي حسين فرشيدي
رئيس اداره نظارت بر طرح هاي 

 توسعه و عمران شهري
1390/12/1 

 1390/12/1  صنايع و معادن آستركي
ملك تاج اسكندري 

 مكوند
 1390/12/1  مدير نظارت بر بهداشت آبفاي شهري خوزستان

 1390/12/1 كارشناس آبفاي خوزستان عادل مجدم
 1390/12/1 مدير برنامه ريزي بازرگاني محمود تواليي
 1390/12/1 رئيس گروه برنامه ريزي بازرگاني عسگر نوروزي
 1390/12/1 كارشناس اقتصادي اقتصاد و دارايي فرهاد ترحمي
 1390/12/1 كارشناس اداري يانه هاحمل و نقل پا احمدي پور

 1390/12/1 رئيس اداره برنامه ريزي آموزش و پرورش خليل ناصري پور
امير عباس شير 

 بيگي
 كارشناس دانشگاه علوم پزشكي

1390/12/1 

 1390/12/1  شيالت آقاي باقري
 1390/12/1  مشاور پژوهشي مدير كل محيط زيست خانم رستمي

 1390/12/1  منابع طبيعي 



انداز و طراحي سناريوي توسعه فضايي استان تبيين چشم  380.6
   

  
  نام و 

 نام خانوادگي
 تاريخ سمت دستگاه اجرايي

1390/12/2 

 اداره كل منابع طبيعي امير رعيت
رئيس اداره ارزيابي و اطالعات 

 جغرافيايي
1390/12/2 

 GIS 1390/12/2كارشناس  معاونت برنامه ريزي استانداري الهام بتوندي
 1390/12/2  پروژهكارشناس كنترل  اداره كل مسكن و شهرسازي اسدي زاده

 1390/12/2 رئيس گروه امور زيربنايي معاونت برنامه ريزي استانداري محسن توكل بخدا

 آقاي عظيمي
مركز مطالعات  و تحقيقات شهرسازي و 

 معماري ايران
كارشناس طرح آمايش استان 

 خوزستان
1390/12/2 

 اداره كل مسكن وشهرسازي حسين فرشيدي
هاي رئيس اداره نظارت بر طرح 

 توسعه
1390/12/2 

 1390/12/2 رئيس امور مهندسي وطراحي نفت خيز جنوب شركت ملي مناطق جمشيد اهدايي
 1390/12/2 كارشناس ارشد سيويل نفت خيز جنوب شركت ملي مناطق محمود غالمي
سيد محمود 

 حسيني
 1390/12/2 كارشناس بودجه امور عشاير

 1390/12/2 ريزي اداره برنامه شركت ملي گاز محمود عامري
 HSE1390/12/2 شركت ملي نفت آقاي قرباني

 1391/2/25صبح

 عظيمي
مركز مطالعات و تحقيقات شهرسازي و 

 معماري ايران
كارشناس طرح آمايش استان 

 خوزستان
1391/2/25 

 مرتضي ثابت قدم
مركز مطالعات  و تحقيقات شهرسازي و 

 معماري ايران
 1391/2/25 مدير مطالعات آمايش استان

 1391/2/25 معاون مدير كل برنامه ريزي معاونت برنامه ريزي استانداري خوزستان فردي پور
 1391/2/25 معاون مدير كل ارشاد اسالمي پرويز عزيزي

 راه و شهرسازي حسين فرشيدي
رئيس اداره نظارت طرح هاي 

 شهري
1391/2/25 

 1391/2/25 مسئول دفتر فني ورزش و جوانان عليرضا حمود
 1391/2/25 مسئول برنامه ريزي و اعتبارات ميراث فرهنگي احسان زارع اصل
مهندس رعيت 

 پيشه
 1391/2/25 رئيس اداره ارزيابي اداره كل منبع طبيعي

 1391/2/25 كارشناس هواشناسي محسن لو عليزاده
 1391/2/25 كارشناس معاونت برنامه ريزي استانداري خوزستان ميدا صالحي پور



381.6 طرح آمايش استان خوزستان
  

 

  
  نام و 

 نام خانوادگي
 تاريخ سمت دستگاه اجرايي

 1391/2/25 بعد از ظهر
 1391/2/25 مدير پژوهش و فن اوري دانشگاه ازاد اسالمي احمدرضا عماني

 آقاي عظيمي
مركز مطالعات  و تحقيقات شهرسازي و 

 معماري ايران
كارشناس طرح آمايش استان 

 خوزستان
1391/2/25 

 مرتضي ثابت قدم
طالعات  و تحقيقات شهرسازي و مركز م

 معماري ايران
 1391/2/25 مدير مطالعات آمايش استان

سركار خانم فردي 
 پور

 1391/2/25 معاون مدير كل برنامه ريزي معاونت برنامه ريزي استانداري خوزستان

محمد رضا زاد 
 كرمي

 1391/2/25 مدير هيات نظارت استاني دانشگاه شهيد چمران

1391/2/26 
 1391/2/26 مشاور مدير كل راه آهن جنوب مهدي پور علي

 1391/2/26 كارشناس اقتصادي اقتصاد و دارايي اسما كريمي كيا
 1391/2/26 رئيس اداره برنامه ريزي شركت مخابرات حسين اسالمي پور

 1391/2/26معاون برنامه ريزي و امور اقتصادي شركت شهرك هاي صنعتي غالمعلي شكري
 1391/2/26 رئيس پدافند و مديريت بحران شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب اني پورداريوش قرب

 1391/2/26 رئيس اداره برنامه ريزي آموزش و پرورش خليل ناصري پور
 1391/2/26 كارشناس اداره برنامه ريزي آموزش و پرورش موسوي

 1391/2/26 برنامه ريزي شركت برق منطقه اي حسن بخردي
 1391/2/26 برنامه ريزي شركت برق منطقه اي يابراهيم زلق

 آقاي عظيمي
مركز مطالعات  و تحقيقات شهرسازي و 

 معماري ايران
كارشناس طرح آمايش استان 

 خوزستان
1391/2/26 

 مرتضي ثابت قدم
مركز مطالعات  و تحقيقات شهرسازي و 

 1391/2/26 مدير مطالعات آمايش استان  معماري ايران

 1391/2/26 رئيس اداره مهندسي نقشه برداري آقاي بيگي نژاد
 1391/2/26 كارشناس اداره مهندسي نقشه برداري آقاي اميري

 1391/2/26 كارشناس اداره مهندسي نقشه برداري آقاي جزايري
 1391/2/26 كارشناس اداره مهندسي نقشه برداري آقاي سالم نيا

1391/5/7 
اسماعيل عامري 

 گلستان
 1391/5/7  معاون ريزي استانداريمعاونت برنامه 

محمد رضا رئيس 
 قنواتي

 1391/5/7 سرپرست گروه توسعه روستايي سازمان جهاد كشاورزي

  



انداز و طراحي سناريوي توسعه فضايي استان تبيين چشم  382.6
   

  نام و 
 نام خانوادگي

 تاريخ سمت دستگاه اجرايي

 1391/5/7 رئيس اداره اداره كل منابع طبيعي امير رعيت پيشه
 1391/5/7  اداره كل دامپزشكي استان منوچهر ممبيني

 1391/5/7  مديريت زمين شناسي جنوب علي اژدري
 1391/5/7  مشاور مدير عامل آب و برقسازمان  جمشيد سلحشور
 1391/5/7  معاون هواشناسي عليرضا غالمپور

احمد رضا الهيجان 
 زاده

 1391/5/7مدير كل اداره محيط زيست خوزستان

 1391/5/7 معاون خوزستان اداره كل محيط زيست سيروس كريمي
 1391/5/7 مدير كل برنامه ريزي و بودجه معاونت برنامه ريزي استانداري علي نيازي
 1391/5/7 معاون مدير كل برنامه ريزي معاونت برنامه ريزي استانداري خوزستان فردي پور

 1391/7/4فصل چهارم آمايش
سيد لطف اله 

 هاشمي
 1391/7/4 مدير كل دفتر آمار و اطالعات استانداري خوزستان

 1391/7/4 معاون مدير كل برنامه ريزي معاونت برنامه ريزي استانداري خوزستان فردي پور
 1391/7/4 رئيس اداره اداره كل منابع طبيعي امير رعيت پيشه

منوچهر قريب 
 حسيني

 1391/7/4 رئيس اداره اداره كل دامپزشكي استان

 عظيمي
مركز مطالعات  و تحقيقات شهرسازي و 

 اري ايرانمعم
كارشناس طرح آمايش استان 

 خوزستان
1391/7/4 

 هايده نصيري
مركز مطالعات  و تحقيقات شهرسازي و 

 معماري ايران
 1391/7/4 عضو هيئت مديره

سيد ابراهيم 
 حسيني

 سازمان آب و برق خوزستان
رئيس گروه مطالعات مهندسي 

 رودخانه
1391/7/4 

 1391/7/4 مدير كل برنامه ريزي و بودجه اريمعاونت برنامه ريزي استاند علي نيازي

 مرتضي ثابت قدم
مركز مطالعات  و تحقيقات شهرسازي و 

 معماري ايران
 1391/7/4 مدير مطالعات آمايش استان

 1391/7/4 )فصل چهارم(سند آمايش
 1391/7/4 مدير موسسه پژوهشي مطالعاتي خوزستان همايون افسري

 1391/7/4 معاون مدير كل برنامه ريزي ي استانداري خوزستانمعاونت برنامه ريز فردي پور
 1391/7/4 مدير كل برنامه ريزي و بودجه معاونت برنامه ريزي استانداري علي نيازي

 عظيمي
مركز مطالعات  و تحقيقات شهرسازي و 

 معماري ايران
كارشناس طرح آمايش استان 

 خوزستان
1391/7/4 



383.6 طرح آمايش استان خوزستان
  

 

 
  نام و 

 نام خانوادگي
 تاريخ سمت اجرايي دستگاه

 هايده نصيري
مركز مطالعات  و تحقيقات شهرسازي و 

 معماري ايران
 1391/7/4 عضو هيئت مديره

 مرتضي ثابت قدم
مركز مطالعات  و تحقيقات شهرسازي و 

 معماري ايران
 1391/7/4 مدير مطالعات آمايش استان

1391/11/2 
اسماعيل عامري 

 گلستان
 1391/11/2 معاون داريمعاونت برنامه ريزي استان

 1391/11/2 مدير كل برنامه ريزي و بودجه معاونت برنامه ريزي استانداري علي نيازي
 1391/11/2 رئيس اداره سالمت آموزش و پرورش اميد مقيمي پور

 1391/11/2 معاون برنامه ريزي آبفاي خوزستان عليرضا قرينه
 1391/11/2 مدير زيربنايي وزارت دفاع هادي ابوعلي

سيد محمد حسين 
 مرعشي

 1391/11/2 مدير كل حمل و نقل و پايانه ها

 1391/11/2 معاون شيالتمحمود ايرجدوست
 1391/11/2 معاون شركت شهرك هاي صنعتي استان غالمعلي شكري
 1391/11/2 مدير محيط زيست شهرك هاي صنعتي خوزستان امير عباس فريور
 1391/11/2 معاون ياداره كل هواشناس عليرضا غالمپور
 1391/11/2 مدير محيط زيست سازمان آب و برق خوزستان مهران افخمي

 1391/11/2 مدير كل پدافند غير عامل استانداري علي اصغر قوچاني
 1391/11/2 مشاور مدير كل اداره كل فرودگاه هاي خوزستان سعيد گالبي

 مناطق نفت خيز جنوب رضا مرادي
زيست  ايمني، بهداشت و محيط

 مناطق
1391/11/2 

نرگس شمس 
 خوزاني

 1391/11/2 مسئول واحد پژوهش اداره كل راه و شهرسازي

سيد مهرداد 
 محمدي وكيل

 1391/11/2 معاون امور صنايع صنعت، معدن و تجارت

 مهدي اقتصاد
سرپرست معاونت يهداشت دانشگاه علوم 

 پزشكي اهواز و مركز بهداشت استان
 1391/11/2 سرپرست معاونت

 مهران معلم
مدير گروه معاونت بهداشت دانشگاه علوم 

 پزشكي اهواز
 1391/11/2 مدير گروه

سيد لطف اله 
 هاشمي

 1391/11/2 مدير كل دفتر آمار و اطالعات استانداري

 1391/11/2 معاون جهاد كشاورزي سيد علي جاللي
 1391/11/2 سرپرست گروه توسعه روستايي سازمان جهاد كشاورزي رئيس قنواتي

 1391/11/2 معاون مدير كل اداره كل راه آهن جنوب بهروز دره شوري



انداز و طراحي سناريوي توسعه فضايي استان تبيين چشم  384.6
   

  
  نام و 

 نام خانوادگي
 تاريخ سمت دستگاه اجرايي

 1391/11/2 معاون مدير كل برنامه ريزي معاونت برنامه ريزي استانداري خوزستان فردي پور
 1391/11/2 كارشناس بودجه استانداري كاوه آرمده

 1391/11/2 مدير كل انتظامي و مرزي استانداري يم ناطقعبدالرح

 استانداري ايمان هدايت
مسئول واحد برنامه ريزي و بودجه 

 عمراني معاونت امور عمراني
1391/11/2 

 1392/2/25 كشاورزي
 1392/2/25 رئيس سازمان جهاد كشاورزي كيخسرو چنگلوائي
 1392/2/25 توليدات گياهيمعاون  سازمان جهاد كشاورزي محمد قاسمي نژاد

محمد رضا 
 الهيجان زاده

 1392/2/25 مديركل حفاظت محيط زيست خوزستان

 1392/2/25 كارشناس مسئول حفاظت محيط زيست خوزستان صغري رستمي
 1392/2/25 رئيس اداره پايش حفاظت محيط زيست خوزستان سيروس كريمي
 1392/2/25 مديركل اداره كل شيالت دكتر مغينمي

 1392/2/25 معاون توليدات گياهي سازمان جهاد كشاورزي سيد علي جاللي
محمد رضا رئيس 

 قنواتي
 1392/2/25 سرپرست گروه توسعه روستايي سازمان جهاد كشاورزي

 1392/2/25 رئيس اداره آمار سازمان جهاد كشاورزي محمدرضا حقيقت
محمود حقيقت 

 خواه
 1392/2/25 رزيمدير صنايع كشو سازمان جهاد كشاورزي

 1392/2/25 برنامه و بودجه شيالت خوزستان خسرو خسروي
مصطفي كنار 

 كوهي
 1392/2/25 مديركل دامپزشكي

 1392/2/25 معاون بهبود توليدات دامي سازمان جهاد كشاورزي محمد مشكورزاده

 استانداري علي نيازي
مديركل برنامه ريزي و بودجه 

 استانداري
1392/2/25 

1392/2/25 
آقاي عامري 

 گلستان
 1392/2/25 معاون برنامه ريزي معاونت برنامه ريزي

 1392/2/25 مدير كل برنامه ريزي و بودجه معاونت برنامه ريزي آقاي نيازي
 1392/2/25 معاون مدير كل برنامه ريزي معاونت برنامه ريزي استانداري خوزستان پروين فردي پور

 1392/2/25 مدير كل فرودگاه ناصر صفاري
 1392/2/25 معاون مدير كل فرودگاه قدرت مرادي

 1392/2/25 معاون مدير كل راه آهن بهروز دره شوري



385.6 طرح آمايش استان خوزستان
  

 

  
  نام و 

 نام خانوادگي
 تاريخ سمت دستگاه اجرايي

 1392/2/25 معاون بنادر مسعود قاسميان
 1392/2/25 )راه هاي روستايي(معاون  راه و شهرسازي اتابك زراس وند

د حسن سيد محم
 مرعشي

 1392/2/25 مدير كل حمل و نقل و پايانه ها

 1392/2/25 معاون حمل و نقل و پايانه ها عبداله عبيادي
حسنعلي ناصري 

 كريموند
 1392/2/25 معاون حمل ونقل حمل و نقل و پايانه ها

 1392/2/25 رئيس اداره برنامه ريزي حمل و نقل و پايانه ها ناهيد دانش پور
 1392/2/25 مدير كل راه و شهرسازي اننصراله دهق

1392/2/25 
 1392/2/25 مدير ساخت و توسعه راه ها راه و شهرسازي خوزستان آقاي سيف

 1392/2/25 مدير كل فرودگاه ناصر صفاري
1392/2/25 

جناب آقاي 
 مهندس رعيت

 1392/2/25 رئيس اداره ارزيابي اداره كل منبع طبيعي

 1392/2/25 فرهنگيسازمان گردشگري و ميراث

 سازمان گردشگري و ميراث فرهنگي آقاي خليلي
رئيس گروه توسعه گردشگري و 

 بازاريابي
1392/2/25 

 1392/2/25 كارشناس ارشد گردشگري سازمان گردشگري و ميراث فرهنگي خانم نوذري
آقاي مهندس 

 اعتدالي
 1392/2/25 رئيس اداره گردشگري سازمان گردشگري و ميراث فرهنگي

 1392/2/26  آب
اسماعيل عامري 

 گلستان
 1392/2/26 معاون معاونت برنامه ريزي استانداري

محسن ذيحجه 
 زاده

 سازمان آب و برق خوزستان
عضو هيئت مديره و معاون برنامه 

 ريزي
1392/2/26 

 مرتضي ثابت قدم
مركز مطالعات  و تحقيقات شهرسازي و 

 معماري ايران
 1392/2/26 تانمدير مطالعات آمايش اس

 شركت آب و فاضالب روستايي خوزستان مهران توسلي
رئيس اداره آمار و فن آوري 

 اطالعات
1392/2/26 

سيد حسين احمد 
 پور

 1392/2/26 معاون فني توسعه آبفا اهواز

محمد علي صيفي 
 نژاد

 1392/2/26 مديرعامل شركت آبفا خوزستان



انداز و طراحي سناريوي توسعه فضايي استان تبيين چشم  386.6
   

  
  نام و 

 نام خانوادگي
 تاريخ تسم دستگاه اجرايي

 1392/2/26 سرپرست فاضالب شهري شركت آبفا خوزستان حسين شاخي
 1392/2/26 مدير مكنترل كيفي و بهداشت شركت آبفا خوزستانملك تاج اسكندري
سركار خانم فردي 

 پور
 1392/2/26 معاون مدير كل برنامه ريزي معاونت برنامه ريزي استانداري خوزستان

غالم علي خليف 
 پور

 1392/2/26 مدير عامل روستاييآبفاي 

 1392/2/26 رئيس اداره طرح و برنامه آبفاي روستايي رضا مشتت زاده

 محمود شريفي
مركز مطالعات  و تحقيقات شهرسازي و 

 معماري ايران
 1392/2/26 كارشناس مطالعات

 1392/2/26 مدير كل برنامه ريزي و بودجه  معاونت برنامه ريزي استانداري علي نيازي
 1392/2/26 منابع طبيعي

مهندس رعيت 
 پيشه

 1392/2/26 رئيس اداره ارزيابي اداره كل منبع طبيعي

 مرتضي ثابت قدم
مركز مطالعات  و تحقيقات شهرسازي و 

 معماري ايران
 1392/2/26 مدير مطالعات آمايش استان

 محمود شريفي
مركز مطالعات  و تحقيقات شهرسازي و 

 معماري ايران
 1392/2/26 طالعاتكارشناس م

1392/2/28 

 دكتر سرمست
دانشگاه علوم پزشكي دانشگاه جندي شاپور 

 اهواز
 1392/2/28 رئيس

 1392/2/28 مديركل آموزش و پرورش فالحي
 1392/2/28 مدير كل اداره ورزش و جوانان استان گرشاسبي

 رجبي
دانشگاه علوم پزشكي دانشگاه جندي شاپور 

 اهواز
 1392/2/28 برنامه ريزي

 1392/2/28 برنامه ريزي دانشگاه علوم پزشكي دزفول ندا سبزه قبا
 1392/2/28  بهداشت درمان، آموزش و پرورش و تربيت بدني

اسماعيل عامري 
 گلستان

 1392/2/28 معاون معاونت برنامه ريزي استانداري

 1392/2/28 مدير كل برنامه ريزي و بودجه معاونت برنامه ريزي استانداري علي نيازي
 1392/2/28 معاون عمراني اداره كل ورزش و جوانان حميد شكيبا مهر

 1392/2/28 معاون بهداشت معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشكي اهواز دكتر اقتصاد
 1392/2/28  مدير گروه معاونت بهداشت دانشگاه علوم مهران معلم

 1392/2/28  آموزش و پرورش ناصري شكوه



387.6 طرح آمايش استان خوزستان
  

 

 
  نام و 

 خانوادگي نام
 تاريخ سمت دستگاه اجرايي

 مرتضي ثابت قدم
مركز مطالعات  و تحقيقات شهرسازي و 

 معماري ايران
 1392/2/28 مدير مطالعات آمايش استان

 1392/2/28 معاون مدير كل برنامه ريزي معاونت برنامه ريزي استانداري خوزستان فردي پور
 1392/2/28 كارشناس اري خوزستانمعاونت برنامه ريزي استاند ميدا صالحي پور

1392/2/29 
 1392/2/29 رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان جناب آقاي نظري

 1392/2/29 مدير عامل شركت شهرك هاي صنعتي استان  طاهري
 1392/2/29 معاون مدير كل برنامه ريزي معاونت برنامه ريزي استانداري خوزستان فردي پور

 1392/2/29 كارشناس معاونت برنامه ريزي استانداري خوزستان ميدا صالحي پور

 مرتضي ثابت قدم
مركز مطالعات  و تحقيقات شهرسازي و 

 معماري ايران
 1392/2/29 مدير مطالعات آمايش استان

  1392/2/29  صنعت، معدن و شركت شهرك هاي صنعتي و بازرگاني
 1392/2/29 برنامه ريزي و بودجه مدير كل معاونت برنامه ريزي استانداري علي نيازي
 1392/2/29 معاون مدير كل برنامه ريزي معاونت برنامه ريزي استانداري خوزستان فردي پور

مريم موسوي 
 تاشاري

 1392/2/29 مدير برنامه ريزي و بودجه شركت شهرك هاي صنعتي استان

امير حسين 
 ذكريايي

 1392/2/29 زيست معاون عمران ومحيط شركت شهرك هاي صنعتي استان

 1392/2/29 معاون برنامه ريزي و اقتصادي شركت شهرك هاي صنعتي استان غالمعلي شكري

 شركت شهرك هاي صنعتي استان رضا طاهري
مدير عامل شركت شهرك هاي 

 صنعتي
1392/2/29 

 1392/2/29 معاون برنامه ريزي سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مهرام روان بخش

 بت قدممرتضي ثا
مركز مطالعات و تحقيقات شهرسازي و 

 معماري ايران
 1392/2/29 مدير مطالعات آمايش استان

 1392/2/29 كارشناس معاونت برنامه ريزي استانداري خوزستان ميدا صالحي پور
  1392/3/18 عمران روستايي

 1392/3/18اطالعات رئيس اداره آمار و فن آوري شركت آب و فاضالب روستايي خوزستان مهران توسلي

 آقاي عظيمي
مركز مطالعات  و تحقيقات شهرسازي و 

 معماري ايران
كارشناس طرح آمايش استان 

 خوزستان
1392/3/18 

 مرتضي ثابت قدم
مركز مطالعات  و تحقيقات شهرسازي و 

 معماري ايران
 1392/3/18 مدير مطالعات آمايش استان

 1392/3/18 مدير عمران روستايي استانداري حمزه اي
 1392/3/18 كارشناس ارشد اداره كل راه و شهرسازي آقاي نادري
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  1392/3/19 جلسه هماهنگي راه

 1392/3/19 مدير ساخت و توسعه راه ها راه و شهرسازي خوزستان مهندس سيف

 مرتضي ثابت قدم
مركز مطالعات  و تحقيقات شهرسازي و 

 معماري ايران
 1392/3/19 مدير مطالعات آمايش استان

1392/4/12 
 1392/4/12 معاون برنامه ريزي سپاه عليرضا مبارك

 1392/4/12 فرمانده پايگاه مقاومت بسيج اداره كل راه و شهرسازي رضا نادري
 1392/4/12 كارشناس و مشاور مدير كل ميراث فرهنگي خوزستان داود ساطي

 ميراث فرهنگي خوزستان محمد علي خليلي
گردشگري و  رئيس گروه توسعه

 بازاريابي
1392/4/12 

 مرتضي ثابت قدم
مركز مطالعات  و تحقيقات شهرسازي و 

 معماري ايران
 1392/4/12 مدير مطالعات آمايش استان

سركار خانم فردي 
 پور

 1392/4/12 معاون مدير كل برنامه ريزي معاونت برنامه ريزي استانداري خوزستان

عبداله مراد 
 حاجتي

 1392/4/12 مدير سپاه

1392/5/29 
اسماعيل عامري 

 گلستان
 1392/5/29 معاون معاونت برنامه ريزي استانداري

 1392/5/29 مدير كل برنامه ريزي و بودجه معاونت برنامه ريزي استانداري علي نيازي
هوشنگ حسوني 

 زاده
 1392/5/29 معاون سازمان آب و برق

 1392/5/29 امه ريزيمديريت برن  سازمان آب و برق مهرداد بنايي پور
 1392/5/29  اداره كل محيط زيست جمال شاكري
 1392/5/29 كارشناس مسئول حفاظت محيط زيست خوزستان صغري رستمي
 1392/5/29 رئيس پايش و نظارت حفاظت محيط زيست خوزستان سيروس كريمي
 1392/5/29 ناظر طرح  ناظر طرح داريوش رحيمي
 1392/5/29 مدير منابع آب خوزستانسازمان آب و برق  كاظم حمادي

 آقاي عظيمي
مركز مطالعات  و تحقيقات شهرسازي و 

 معماري ايران
كارشناس طرح آمايش استان 

 خوزستان
1392/5/29 

محمد رضا رئيس 
 قنواتي

 1392/5/29 سرپرست گروه توسعه روستايي سازمان جهاد كشاورزي

 1392/5/29 حرانمعاون مديريت ب استانداري خوزستان عليرضا دشتي
نعمت اله جعفر 
 زاده حقيقي فرد

 1392/5/29 ناظر بخش محيط زيست دانشگاه

 1392/5/29 كارشناس معاونت برنامه ريزي استانداري خوزستان ميدا صالحي پور
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  نام و 

 نام خانوادگي
 تاريخ سمت دستگاه اجرايي

1392/5/29 
اسماعيل عامري 

 گلستان
 1392/5/29 معاون نداريمعاونت برنامه ريزي استا

 1392/5/29 مدير كل برنامه ريزي و بودجه معاونت برنامه ريزي استانداري علي نيازي
 1392/5/29 ناظر طرح ناظر طرح داريوش رحيمي

 عظيمي
مركز مطالعات  و تحقيقات شهرسازي و 

 معماري ايران
كارشناس طرح آمايش استان 

 خوزستان
1392/5/29 

 مرتضي ثابت قدم
كز مطالعات  و تحقيقات شهرسازي و مر

 معماري ايران
 1392/5/29 مدير مطالعات آمايش استان

 محمود شريفي
مركز مطالعات  و تحقيقات شهرسازي و 

 معماري ايران
 1392/5/29 كارشناس مطالعات

مهندس عبدالهادي 
 فرخ تبار

 1392/5/29 مدير بودجه سازمان جهاد كشاورزي

محمد رضا رئيس 
 قنواتي

 1392/5/29 سرپرست گروه توسعه روستايي ازمان جهاد كشاورزيس

محسن حسن زاده 
 ساداتي

 1392/5/29   سازمان آب و برق خوزستان

 1392/5/29  مدير دفتر فني سازمان آب و برقحبيب اله بصيرزاده
 1392/5/29 مدير منابع آب سازمان آب و برق خوزستان كاظم حمادي
حسين خلج 

 محمودي
 1392/5/29  آب و برق خوزستانسازمان 

 1392/5/29 رئيس پايش و نظارت؟؟؟ حفاظت محيط زيست خوزستان سيروس كريمي
 1392/5/29 معاون برنامه ريزي سازمان صنعت، معدن و تجارت مهرام روان بخش

 1392/5/29 مدير ساخت و توسعه راه ها  راه و شهرسازي بهرام سيف
 1392/5/29 جانشين مدير كل شتيباني نيروهاي مسلحوزارت دفاع و پ محمد رضا باقري
 1392/5/29 مدير كل ميراث فرهنگي افشين حيدري

 1392/5/29 كارشناس معاونت برنامه ريزي استانداري خوزستان ميدا صالحي پور
 1392/5/30  )بآجلسه كار گروه (رانس سازمان آب منطقه ايفسالن كن

 1392/5/30   ناظر طرح دكتر رحيمي
 1392/5/30   دكتر قبايي پور

 1392/5/30   لوافيان نژاد
 1392/5/30 ناظر طرح  ناظر طرح داريوش رحيمي
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  نام و 

 نام خانوادگي
 تاريخ سمت دستگاه اجرايي

 مرتضي ثابت قدم
مركز مطالعات  و تحقيقات شهرسازي و 

 معماري ايران
 1392/5/30 مدير مطالعات آمايش استان

 محمود شريفي
كز مطالعات  و تحقيقات شهرسازي و مر

 معماري ايران
 1392/5/30 كارشناس مطالعات

1392/6/13 
 1392/6/13 رئيس  صنعت، معدن و تجارت  امير حسين نظري

 1392/6/13 مديرعامل شركت شهرك هاي صنعتي استان رضا طاهري
 1392/6/13 مدير برنامه ريزي شركت شهرك هاي صنعتي استان مريم موسوي

ير عباس كاوياني ام
 نيا

 1392/6/13 معاون ميراث فرهنگي خوزستان

 1392/6/13 معاون بهبود توليدات دامي سازمان جهاد كشاورزي محمد مشكور زاده
 1392/6/13 معاون برنامه و امور اقتصادي سازمان جهاد كشاورزي سيد علي جاللي

محمد رضا رئيس 
 قنواتي

 1392/6/13 يتوسعه روستاي سازمان جهاد كشاورزي

 1392/6/13 رئيس اداره برنامه و بودجه شركت مخابرات سياوش ابوعلي
سركار خانم فردي 

 پور
 1392/6/13 معاون مدير كل برنامه ريزي معاونت برنامه ريزي استانداري خوزستان

 مرتضي ثابت قدم
مركز مطالعات  و تحقيقات شهرسازي و 

 معماري ايران
 1392/6/13 مدير مطالعات آمايش استان

 1392/6/13 ناظر طرح ناظر طرح داريوش رحيمي
 1392/6/13 معاون صنعت، معدن و تجارت بهرام روان بخش

 1392/6/13 گاز رساني صنايع گاز خوزستان كريم فياض
 1392/6/13 گاز رساني صنايع گاز خوزستان مجتبي حاجتي

سيد مهدي 
 سجادي

 1392/6/13 كارشناس جهاد كشاورزي

 1392/6/13 كارشناس جهاد كشاورزي هر قاسميمنوچ
 1392/6/13 كارشناس جهاد كشاورزي فرشاد حسين پور
 1392/6/13 كارشناس جهاد كشاورزي مهدي فرزادي مهر

 1392/6/14  معاونت برنامه ريزي استانداري خوزستان

 آقاي بصيرزاده
مدير دفتر فني توسعه شبكه هاي آبياري و 

 ) از معاونت(زهكشي 

سازمان آب و برق خوزستان 
شركت سهامي آب منطقه اي 

 استان خوزستان
1392/6/14 

دكتر حمودي 
 )حمادي(

 1392/6/14 معاون بخش مطالعات پايه
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  نام و 

 نام خانوادگي
 تاريخ سمت دستگاه اجرايي

آقاي مهندس 
 حسين زاده

 1392/6/14(همكار دكتر حمودي) بخش مطالعات پايه

 ست معاونتسرپر آقاي محمودي
سازمان آب و برق خوزستان 

شركت سهامي آب منطقه اي 
 استان خوزستان

1392/6/14 

1392/6/12 
 1392/6/12 مدير دفتر استراتژيك بهره برداري شركت برق منطقه اي خوزستان رستم شمس

 HSE 1392/6/12رئيس گروه  شركت برق منطقه اي خوزستان عنايت اله برون
 1392/6/12 مدير ساخت و توسعه راه ها سازي خوزستانراه و شهر مهندس سيف

 1392/6/12 معاون عمران روستايي بنياد مسكن انقالب اسالمي خوزستان مسعود انصاريان
 1392/6/12 معاون مسكن روستايي بنياد مسكن انقالب اسالمي خوزستان آرش موهبت زاده

 1392/6/12 بودجه كارشناس بنياد مسكن انقالب اسالمي خوزستان اميد شجري
سيد محسن حسن 

 پور
 1392/6/12  سازمان آب و برق خوزستان

 1392/6/12 برنامه ريزي سازمان آب و برق خوزستان مهرداد بقايي پور
 1392/6/12  سازمان آب و برق خوزستان كاظم حمودي

 1392/6/12  شركت مخابرات عبدالرحمن حري
 1392/6/12 برنامه و بودجه رئيس ادره شركت مخابرات سياوش ابوعلي

 1392/6/12 مدير مطالعات آمايش استان مركز مطالعات و تحقيقات شهرسازي  مرتضي ثابت قدم
 1392/6/12 ناظر طرح ناظر طرح داريوش رحيمي

 1392/6/12 معاون بهره برداري شركت گاز خوزستان حميد
1392/9/12 

 1392/9/12 لمشاور مدير ك منابع طبيعي خوزستان  حميد بيات
 1392/9/12  ناظر مطالعات  نعمت اله جعفرزاده
احمدرضا الهيجان 

 زاده
 1392/9/12 مدير كل فاظت محيط زيستحاداره 

 1392/9/12 معاون مديركل معاونت برنامه ريزي استانداري پروين فردي پور
 1392/9/12 مدير مدير طرح آمايش مرتضي ثابت قدم
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  فضايي و بخشي در توسعه استان خوزستان رصت، ضعف و تهديدنقاط قوت، ف: ضميمه دوم
 فراروي توسعه استان خوزستانفضايينقاط قوت، فرصت، ضعف و تهديد-66-6 جدول

نقاط قوت
 تاندرصد مساحت اس 60هاي توليدي و اقتصادي در بيش از  برخورداري از توپوگرافي و شيب مناسب براي فعاليت •

 فضايي –اقتصادي، سكونتي و كالبديهاي  فتي مناسب فعاليتربهاي آ برخورداري از منابع سرشار آب سطحي و دشت •

 برخورداري از اقليم گرم جنب استوايي و موقعيت ويژه براي توليد محصوالت كشاورزي غير فصلي •

  صيد و پرورش آبزيان در پهنه استان، دامداري و )ها از جمله نخلستان(گستره وسيع فعاليت زراعت، باغداري  •
  در مناطق مختلف استانها  قابليت توسعه بيشتر منابع آب و خاك براي توسعه فعاليت •
  برخورداري از منابع عظيم نفت و گاز  •
 هاي صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي در پهنه استان برخورداري از شهرك •

المللي و برخورداري از گسـتردگي نسـبي شـبكه     هاي داخلي و بين اهبرخورداري از مبادي مهم ورودي و خروجي  و فرودگ •
 آهن خطوط راهاي و  جاده

  برخورداري از شبكه انرژي •
  جغرافيايي استان -در مركز مكاني ) شهر اهواز(شكل مناسب نزديك به دايره استان و واقع شدن مركز اداري استان  •
 ت اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در مقياس ملي و فرامليبرخورداري از كالن شهر اهواز به عنوان يك ظرفي •

  برخورداري از شهرهاي آبادان، خرمشهر و بندر امام خميني با كاركردهاي وسيع •
ها فرصت     
يكي (امام خميني بندرگاه المللي در تمام سواحل جنوبي استان، همراه با برخورداري از هاي بيندسترسي به سواحل و آب •

هـاي   و بندرهاي با سـابقه آبـادان و خرمشـهر و فرودگـاه    ) رگاه بزرگ كشور با سطح يك مبادي ورودي و خروجياز دو بند
 المللي،  بين

نزديكي به بازار بزرگ فراملي در سواحل جنوبي خليج فارس و برخورداري از همجواري و مرز زميني براي توسعه صـادرات   •
  نعتي و ارائه خدمات به كشورهاي همسايه جنوبي و  دور و نزديك، كشور و استان و به ويژه توليدات كشاورزي، ص

برخورداري استان از كوتاهترين فاصله بين بندرهاي جنوب كشور با پايتخت و تمركز جمعيتي در غرب كشور براي توسعه  •
  بازرگاني و حمل واردات و صادرات  كشور،

به خصوص در منـاطق جنـوبي كشـور    (ايه در جنوب كشور هاي فرهنگي، ديني و مذهبي با كشورهاي همسوجود مشابهت •
  مناسب براي توسعه روابط  اقتصادي،  اجتماعي و فرهنگي، به عنوان فرصت) عراق

مهندسي براي ارائه  -هاي فني مهندسي و تشكيل كنسرسيوم –هاي فني  هاي همكاري امكان عظيم بالقوه مبادله توافقنامه •
  يايي و پتروشيمي با كشورهاي همسايه،خدمات مهندسي نفت و گاز و شيم

مهندسي براي ارائه خدمات مهندسي در زمينه ساير صنايع از  –هاي فني  هاي همكاري امكان عظيم بالقوه مبادله توافقنامه •
پـل،  (سازي، توليد قطعات، صنايع كاني غير فلزي و ارائه خدمات مهندسـي و اجرايـي در فعاليـت سـاختمان      جمله ماشين

  در كشورهاي همسايه،) هاي دولتي و مسكوني اختمانتونل، س
  بيمارستاني فرامرزي،  -پتانسيل ارائه خدمات پزشكي •
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 فراروي توسعه استان خوزستان فضايي نقاط قوت، فرصت، ضعف و تهديد -66-6 جدولادامه 
هاضعف    
  دهنده مصارف انرژي براي سرمازايي،هاي اقتصادي و عمراني و افزايش  گرماي زياد و طوالني، مانعي در فعاليت •
   ،  خاك توزيع جغرافيايي منابع آب ومندي از  بهرهدر درون استان هاي ساختاري  تفاوت •
در حاصـل  عـدم تعـادل   تمركز نسبي زياد فعاليت و سكونت در نيمه غربي نسبت به نيمه شرقي و حاشيه غـرب اسـتان و    •

و درنتيجـه ضـعف اقتصـادي و مهـاجر فرسـتي منـاطق        مان فضايي استان،ساز ، اجتماعي و كالبدي وهاي اقتصادي زمينه
  اي شرق و غرب استان، حاشيه

  هاي سطحي، وابستگي شديد و بسيار زياد به منابع آب •
  آلودگي و شوري منابع آب سطحي، •
بـيش از   جمعيـت (تمركز بيش از اندازه جمعيت شهري در اهواز و ايجاد يك نخست شهري شديد در شبكه شهري استان  •

  ،)1390پنج برابري شهر اهواز نسبت به شهر دوم استان در سال 
  ها در قلمرو گوناگون اقتصادي، اجتماعي و كالبدي،گرايش تاريخي به تمركز درون استاني و ايجاد عدم تعادل •
 ها، استان به دليل انتقال آب از سرچشمه منابع آب استان به ساير استان  ضرر و زيان •
 قابل آبياري فعلي و قابل توسعه، اراضيوسعت هاي آبرساني و آبياري نسبت به  شبكه پوشش ناكافي •
ها و ساير مناطق حفاظتي در اثر  آلوده شدن منابع آب، خاك، هوا،  برخي از مناطق ساحلي و در مخاطره قرار گرفتن تاالب •

 آب اين مناطق، ، همچنين شوري خاك و عدم تامين حق هاي انسان فعاليت
  خدماتي با بازارهاي فرامرزي در منطقه، –برداري ناكافي از امكانات بالقوه برقراري ارتباطات گسترده تجاري  بهره •
 ،ها مهاجر فرستي استان و تعدادي از شهرستان  •
هـاي اجرايـي در مركـز اسـتان و پـايين بـودن سـطح عـدم تمركـز اختيـارات و            گيـري  ريـزي و تصـميم   تمركز امور برنامه •

 استان، هاي  ريزي و اجرا در شهرستان برنامههاي  مسوليت
  وجود برخي مسائل فرهنگي و اجتماعي در  جهت كاهش همبستگي در استان، •

  تهديدها
 تهديدهاي آلودگي زيست محيطي با منشا برون مرزي  •

  يزگردها،هاي زيست محيطي فراتر از مرزهاي استان به ويژه آلودگي ناشي از ر قرارگيري استان در پيشاني آلودگي -
هـاي مـرتبط بـا آن در     فعاليـت  گـاز و  و خطر آلودگي ناشي از استخراج نفـت  المللي و هاي بين سواحل طوالني در آب -

  ،الملليهاي بين آب
 تهديد منابع آب استان  •

 ، كاهش بارش برف و تبديل آن به باران و در نتيجه كاهش ماندگاري و احتمال كاهش نزوالت جوي،تغييرات اقليمي -
گيـرد و امكـان    هاي باال دسـت سرچشـمه مـي    استانكه از هاي سطحي ابستگي شديد مصرف آب استان به منابع آبو -

  ، ها برداشت آب بيشتر در اين استان
 افت اقتصادي استان •

افت سهم و جايگاه بندر امام خميني در سطح كشور و به ويژه در مقايسه با بنـدر شـهيد رجـايي بـه علـت گسـترش        -
  و تچهيزات تخليه و بارگيري كانتينري ساتتأسينيافتن 

  )مطالعات آمايش استان 5و فصل  3رجوع كنيد به فصل (كاهش نيروهاي كارآمد استان به دليل مهاجرت،  -
هاي قومي  وجود برخي زمينههاي سياسي، قومي و مذهبي و  قرارگيري استان در نواحي مرزي با سابقه خطر پذيري و تنش •

هاي بيروني و در حالت عدم التيام كامل شرايط اقتصادي،  از طريق محرك يا اختالفات قومي و طايفهفرهنگي براي ايجاد  –
  كالبدي و اجتماعي ناشي از وقوع جنگ تحميلي و شرايط اقتصاد كالن كشور و استان،
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 وزستانفراروي توسعه استان خبخشينقاط قوت، فرصت، ضعف و تهديد-67-6 جدول
نقاط قوت

 درصد مساحت استان 60هاي توليدي و اقتصادي در بيش از  شيب مناسب زمين براي فعاليت •

 برخورداري بخش كشاورزي از منابع سرشار آب و خاك  •

  ، دامداري و صيد و پرورش آبزيان،)ها از جمله نخلستان(بخش كشاورزي قوي زراعت، باغداري  •
  هاي كشاورزي استان نسبت به ميانگين كشور،برداريباال بودن وسعت بهره •
  ،هاي اقتصادي قابليت توسعه بيشتر منابع آب و خاك براي همه فعاليت •
هـاي اسـتخراج، پـااليش،     برخورداري از منابع عظيم نفت و گاز و برخورداري از بخشي از ارزش افـزوده حاصـل از فعاليـت    •

هـاي   هاي اقتصادي و توسعه بخش و شـبكه  مثبت آن بر توسعه ساير فعاليت ثير أو تهاي نفت و گاز انتقال و توليد فرآورده
  حمل و نقل،

و پتروشـيمي، پااليشـگاهي و صـنايع     شـيميايي صـنايع   هاي مجتمعاستخراج نفت، بزرگترين هاي  حضور با سابقه فعاليت •
  بزرگ فوالد 

 تروشيمي، فوالد و پزشكيتكنولوژي مهندسي نفت، پ –علمي  –سطح دانش باالي تخصصي برخورداري از  •

هـاي   برخورداري از يكي از دو مبادي مهم ورودي و خروجي كاال در كشور در بندر امام خمينـي و برخـورداري از فرودگـاه    •
 آهن، المللي و برخورداري از گستردگي نسبي خطوط راه داخلي و بين

 هاي صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي،  بر خورداري از شهرك •
  اي و شبكه انرژي، هاي حمل و نقل جاده شبكه با دسترسي به •
شهر اهواز به عنوان يك ظرفيت اقتصادي، اجتماعي و فرهنگـي در مقيـاس ملـي و     پشتيباني كالنها از  برخورداري فعاليت •

 فراملي،

  ،هاي گردشگري برخورداري از انواع مختلف جاذبه •

و نهادهاي بسيار توانمنـد   "مديريت توسعه استان"وريزي استانيبرخورداري از سابقه چهل ساله نهاد برنامه •
  اجرايي استاني

ها فرصت     
 ،)بندر، فرودگاه و جاده(برخوداري از مبادي مهم بازرگاني خارجي •

 برخورداري از بازار بزرگ درون استان، •
•   
  هاي اقتصادي، عاليتباالي شهرهاي اهواز، آبادان، خرمشهر و ماهشهر در حمايت از فهاي  برخورداري از ظرفيت •
  دانش و تخصص خدمات مهندسي نفت و گاز و صنايع شيميايي و پتروشيمي •
دانش و تخصص خدمات مهندسي در زمينه فلزات اساسي، توليد قطعات و خدمات مهندسي و اجرايي در بخش ساختمان  •

  ،)هاي دولتي و مسكوني پل، تونل، ساختمان(
  بيمارستاني پيشرفته،  -ات پزشكيارائه خدم هاي دانش، تخصص و زيرساخت •
  امكان گسترش جذب توريست خارجي، •
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 فراروي توسعه استان خوزستان بخشي نقاط قوت، فرصت، ضعف و تهديد - 67-6 جدولادامه 
هاضعف    
  هاي اقتصادي و عمراني و افزايش دهنده مصارف انرژي براي سرمازايي، گرماي زياد و طوالني، مانعي در فعاليت •
  هاي سطحي وابستگي شديد و بسيار زياد به منابع آب •
  آلودگي و شوري منابع آب سطحي، •

 مسايل بين بخشي درون استاني •
  در استان، گذاري ضعف سرمايه -
 از باالدست، هاي سطحي براي مصرف كشاورزي، صنعتي و شرب عدم تفكيك آب -
  ه خصوص نواحي صنعتي استان،ها و ب آب، انرژي و ارتباطات براي شهرك هاي تكميل نشدن شبكه -
 هاي آبرساني و آبياري پوشش ناكافي شبكه -
ها و ساير منـاطق حفـاظتي    آلوده شدن منابع آب، خاك، هوا،  برخي از مناطق ساحلي و در مخاطره قرار گرفتن تاالب -

 آب اين مناطق، ، همچنين شوري خاك و عدم تامين حق هاي انسان در اثر فعاليت
آالت و قطعـات مـورد نيـاز     توليد كننده ماشينهاي صنعتي  ي از امكانات بالقوه توسعه صنايع و خوشهبرداري ناكاف بهره -

 پيشرو استان ماتتد نفت و گاز، صنايع فوالد،هاي  بخش
آالت، قطعـات و ادوات مـورد نيـاز بخـش كشـاورزي       برداري ناكافي از امكانات بالقوه توسعه صنايع توليد كننـده ماشـين   بهره -

  استان، 
  توسعه ناكافي صنايع فرآوري محصوالت زراعي، باغي، دامي و شيالت در مقايسه با توليدات كشاورزي استان، -
 خدماتي با بازارهاي فرامرزي در منطقه، –برداري ناكافي از امكانات گسترده تجاري  بهره - 
 برداري ناكافي از امكانات تاريخي و فرهنگي در گسترش توريسم، بهره -

  رون استانيمسايل بخشي د •
 ،بخش كشاورزيبه ويژه در  وري منابع آبپايين بودن ميزان بهره -
 پايين بودن بازدهي عمومي بخش كشاورزي در مقايسه با منابع اين بخش، -
شـمال اسـتان و ظهـور تـدريجي تـراكم ترافيـك در بعضـي از         –اي جنوب  تك كريدور بودن محور حمل و نقل جاده -

 هاي آن، قسمت
 ل و نقل، هاي حم ضعف شبكه -
  ضعف شبكه و سهم پايين كاركرد شبكه حمل ريلي در سيستم حمل و نقل استان در حمل بار و جابجايي مسافر، -
  مسايل كالن •

باالبودن نرخ جمعيت غيـر فعـال   ( = پايين بودن نرخ مشاركت اقتصادي و نرخ اشتغال استان نسبت به ميانگين كشور  -
 ،)سبت به ميانگين كشوراقتصادي و باالبودن نرخ بيكاري استان ن

 ،)نرخ رشد پايين توليد ناخالص داخلي استان(پايين بودن بازدهي كلي اقتصاد استان  -
 مهاجر فرستي استان، -
هاي اجرايـي در مركـز اسـتان و پـايين بـودن سـطح عـدم تمركـز اختيـارات و           گيري ريزي و تصميم تمركز امور برنامه -

 استان، هاي  نريزي و اجرا در شهرستا هاي برنامه مسوليت
  وجود برخي مسائل فرهنگي و اجتماعي در  جهت كاهش همبستگي در استان، -
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 فراروي توسعه استان خوزستان بخشي نقاط قوت، فرصت، ضعف و تهديد - 67-6 جدولادامه 
  تهديدها

 تهديدهاي آلودگي زيست محيطي با منشا برون مرزي •

 ها، تهديد ريز گردها براي فعاليت -
  ي سواحل دريا براي صيد و پرورش آبزيانتهديد آلودگ -
  تهديد كاهش منابع آب استان  به دليل تغييرات اقليمي •
 افت اقتصادي استان •

ي اقتصادي به ويـژه  ها گذاري در استان  از محل منابع عمومي و افت  فعاليت هاي خارجي و اثر آن بر افت سرمايه تحريم •
 ،ها حمل و نقل و اثر آن بر ساير بخش

ها پيشرو بوده  م و يا جايگاه استان در بعضي توليدات كشاورزي و صنعتي كه استان به طور تاريخي در آن زمينهافت سه •
جايگـاه  ) پ(رجـوع كنيـد بـه بنـد     (، مانند دامداري، صنايع فلزات اساسي و حتي صنايع شـيميايي و پتروشـيمي،   است

 ) همين گزارش 2-1-2-6سطح كشور از قسمت هاي اقتصادي استان خوزستان در  فعاليت
  افت سهم و جايگاه بندر امام خميني در سطح كشور  •
 كاهش نيروهاي كارآمد استان به دليل مهاجرت،  •
  شرايط عمومي اقتصاد كالن، •
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  هاي مرجع و جدول ها راهنماي عنوان خالصه شده فعاليت: سوم ضميمه 
 ها الصه شده فعاليتراهنماي عنوان خ-68-6جدول

 هاشرح فعاليت
 عنوان خالصه شده عنوان رسمي مركز آمار ايرن

  كشاورزي كشاورزي، شكار و جنگلداري
 زراعت و باغداري      زراعت و باغداري     
 دامداري      دامداري، مرغداري، پرورش كرم ابريشم و زنبور عسل و شكار     
 جنگلداري      جنگلداري     

 ماهيگيري ماهيگيري
  ماهيگيري      ماهيگيري     

 معدن معدن
 نفت و گاز      نفت خام و گاز طبيعي     
 ساير معادن      ساير معادن     

 صنعت صنعت
 غذايي      ها ساخت محصوالت غذايي و انواع آشاميدني     
 توتون و تنباكو      ساخت محصوالت از توتون و تنباكو     
 منسوجات      ساخت منسوجات     
 پوشاك      ساخت پوشاك، عمل آوري و رنگ كردن خز     
 چرم       دباغي و پرداخت چرم و ساير محصوالت چرمي     
 چوب       ساخت چوب و محصوالت چوبي     
 كاغذ      ساخت كاغذ و محصوالت كاغذي     
 انتشار      اي ضبط شدهه چاپ و تكثير رسانه انتشار،      
 فرآورده نفتكك و       ايهاي هسته هاي حاصل از تصفيه نفت و سوخت ساخت كك، فراورده     
 شيميايي      ساخت مواد شيميايي و محصوالت شيميايي     
 الستيك و پالستيك      ساخت محصوالت از الستيك و پالستيك     
 كاني غير فلزي      ر فلزيساخت ساير محصوالت كاني غي     
 فلزات اساسي      ساخت فلزات اساسي     
 فلزي فابريكي      ساخت محصوالت فلزي فابريكي بجز ماشين آالت و تجهيزات     
 آالت ساير ماشين      بندي نشده در جاي ديگر آالت و تجهيزات طبقه ساخت ماشين     
 ماشين آالت دفتري      ري و محاسباتيساخت ماشين آالت دفتري، حسابدا     
 ساير ماشين آالت برقي      بندي نشده در جاي ديگرهاي برقي طبقه ساخت ماشين آالت و دستگاه     
 راديو و تلويزيون      ها و وسايل ارتباطي ساخت راديو و تلويزيون، دستگاه     
 ابزار پزشكي      انواع ساعت ساخت ابزار پزشكي، ابزار اپتيكي، ابزار دقيق و     
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 ها راهنماي عنوان خالصه شده فعاليت-68-6جدولادامه

 هاشرح فعاليت
 عنوان خالصه شده عنوان رسمي مركز آمار ايرن

 نقليه موتوري      ساخت وسايل نقليه موتوري، تريلر و نيم تريلر      
 هيزات حمل و نقل ساير تج      ساخت ساير تجهيزات حمل و نقل      
 مبلمان      بندي نشده در جاي ديگرساخت مبلمان و مصنوعات طبقه     
 باز يافت       باز يافت      

 تأمين آب، برق و گاز طبيعي  تأمين آب، برق و گاز طبيعي 
 برق       برق      
 توزيع گاز طبيعي      توزيع گاز طبيعي     
 آب      آب     
 ساختمان  مان ساخت
 مسكوني  ساختمان      هاي مسكوني ساختمان     
 ها ساير ساختمان      ها ساير ساختمان     

 عمده و خرده فروشي، تعمير  عمده فروشي، خرده فروشي، تعمير وسايل نقليه و كاالها
 تعمير  عمده و خرده فروشي، عمده فروشي، خرده فروشي، تعمير وسايل نقليه و كاالها     

 هتل و رستوران هتل و رستوران
 هتل      هتل و خوابگاه      
 رستوران      رستوران     

 حمل و نقل و ارتباطات حمل و نقل، انبارداري و ارتباطات
 حمل و نقل       حمل و نقل و انبارداري     

 حمل و نقل زميني             حمل و نقل زميني            
 راه آهن                 راه آهن                

 ايجاده                 ايحمل و نقل جاده                
 ايحمل و نقل لوله                 ايحمل و نقل لوله                

 آبي            حمل و نقل آبي           
 هوايي            حمل و نقل هوايي           
 پشتيباني و انبارداري            خدمات پشتيباني و انبارداري           

 پست و مخابرات      پست و مخابرات     
 مالي  گريواسطه هاي مالي گريواسطه

 بانك      بانك     
 مالي گريساير واسطه      هاي جنبي آنها هاي مالي و فعاليت گريساير واسطه     
 بيمه      بيمه     
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 ها راهنماي عنوان خالصه شده فعاليت-68-6جدولادامه

 هاشرح فعاليت
 عنوان خالصه شده عنوان رسمي مركز آمار ايرن

 مستغالت مستغالت، كرايه و خدمات كسب و كار
 مستغالت      مستغالت     

 خدمات مسكوني         خدمات واحدهاي مسكوني           
 خدمات مسكوني شخصي           خدمات واحدهاي مسكوني شخصي               

 خدمات مسكوني اجاري           خدمات واحدهاي مسكوني اجاري               
 خدمات غير مسكوني         خدمات واحدهاي غير مسكوني           
 خدمات دالالن مستغالت        خدمات دالالن مستغالت          

 كرايه و خدمات كسب و كار       كرايه و خدمات كسب و كار     
 اداره امور عمومي و شهري اداره امور عمومي، و خدمات شهري

 امور عمومي و شهري      امور عمومي و خدمات شهري     

 امور عمومي        امور عمومي          

 خدمات شهري        خدمات شهري          

 امور دفاعي و انتظامي      دفاعي و انتظاميامور      

 امور دفاعي         امور دفاعي           

 امور انتظامي        امور انتظامي          

 تأمين اجتماعي اجباري      تأمين اجتماعي اجباري     

 آموزش آموزش

 ابتدائي      آموزش ابتدائي     

 ابتدائي دولتي        يآموزش ابتدائي دولت          

 ابتدائي خصوصي        آموزش ابتدائي خصوصي          

 متوسطه      ايآموزش متوسطه عمومي و متوسطه فني و حرفه     

 متوسطه عمومي دولتي        اي دولتيآموزش متوسطه عمومي و متوسطه فني و حرفه          

 متوسطه عمومي خصوصي        اي خصوصيطه فني و حرفهآموزش متوسطه عمومي و متوس          

 عالي      آموزش عالي     

 عالي دولتي        آموزش عالي دولتي          

 عالي خصوصي        آموزش عالي خصوصي          

 بزرگساالن      آموزش بزرگساالن     

 ولتيبزرگساالن د        آموزش بزرگساالن دولتي          

 بزرگساالن خصوصي        آموزش بزرگساالن خصوصي          



انداز و طراحي سناريوي توسعه فضايي استان تبيين چشم  400.6
   

 
 ها راهنماي عنوان خالصه شده فعاليت-68-6جدولادامه

 هاشرح فعاليت
 عنوان خالصه شده عنوان رسمي مركز آمار ايرن

 بهداشت و مددكاري بهداشت و مددكاري اجتماعي 

 نبهداشت و درما      بهداشت و درمان     

 بهداشت و درمان دولتي        بهداشت و درمان دولتي          

 بهداشت و درمان خصوصي        بهداشت و درمان خصوصي          

 دامپزشكي      دامپزشكي     

 مددكاري      مددكاري اجتماعي      

 ساير خدمات عمومي ساير خدمات عمومي، اجتماعي شخصي و خانگي

 تفريحي، فرهنگي       ي، فرهنگي ، و ورزشيتفريح      

 مذهبي، سياسي       مذهبي و سياسي      

 ساير خدمات       ساير خدمات      

  مطالعه حاضر: مأخذ

 
 
 



401.6 طرح آمايش استان خوزستان
  

 

  هاي مرجع جدول
  ريالميليارد  -هاي جاري  به قيمت كشورهاي اقتصادي  ارزش افزوده رشته فعاليت -69-6 جدول

 1384 1383 1382 1381 1380 1379 ها شرح فعاليت

 168,632 144,118 126,073 103,788 80,307 73,170  كشاورزي

 119,988 102,082 90,070 74,521 56,505 51,210 زراعت و باغداري     

 46,059 39,800 33,735 27,305 22,365 20,857 دامداري     

 2,586 2,236 2,269 1,963 1,436 1,103 جنگلداري     

 3,782 2,969 2,712 2,322 2,081 1,933 ماهيگيري

 3,782 2,969 2,712 2,322 2,081 1,933  ماهيگيري     

 432,043 309,972 213,346 168,982 116,068 113,838 معدن

 418,645 303,527 207,481 164,150 111,527 110,789 نفت و گاز     

 13,398 6,445 5,865 4,832 4,541 3,049  ساير معادن     

 250,220 202,093 165,198 131,013 101,771 90,473 صنعت

 32,017 21,346 18,943 18,407 15,447 15,026 غذايي     

 783 636 532 520 422 565  وتون و تنباكوت     

 14,385 12,348 10,771 9,227 5,858 6,745 منسوجات     

 2,717 2,001 1,996 1,959 1,299 1,289 پوشاك     

 1,592 1,349 1,509 1,425 802 776 چرم      

 2,971 2,349 2,231 1,941 1,058 826 چوب      

 2,285 1,969 1,592 1,156 932 1,075 كاغذ     

 1,516 1,222 1,169 735 630 651 انتشار     

 19,409 18,198 14,746 9,831 7,899 6,771 فرآورده نفتكك و      

 29,486 21,377 16,850 17,511 14,797 12,939 شيميايي     

 6,388 4,862 3,961 3,642 2,073 2,242 الستيك و پالستيك     

 24,139 20,072 16,760 12,839 9,452 7,871 كاني غير فلزي     

 34,157 29,700 17,609 11,058 8,800 10,176 فلزات اساسي     

 13,880 11,213 9,575 7,863 5,484 4,296 فلزي فابريكي     

 13,550 11,628 9,020 8,128 6,736 5,501 آالت ساير ماشين     

 343 284 144 189 132 128 ماشين آالت دفتري     

 7,747 5,520 4,502 4,103 2,795 2,188 ساير ماشين آالت برقي     

 1,392 1,722 1,086 1,092 581 940 راديو و تلويزيون     

 1,290 1,275 960 658 600 421 ابزار پزشكي     

 27,194 21,826 21,627 13,353 12,856 8,040 نقليه موتوري     

 4,040 4,617 4,134 1,751 991 532 نقل ساير تجهيزات حمل و      

 8,807 6,487 5,418 3,583 2,098 1,455 مبلمان     



انداز و طراحي سناريوي توسعه فضايي استان تبيين چشم  402.6
   

  ميليارد ريال -هاي جاري  به قيمت كشوراقتصادي  هاي ارزش افزوده رشته فعاليت - 69-6 جدولادامه 
 1384 1383 1382 1381 1380 1379 ها شرح فعاليت

 132 92 63 41 29 20 يافت باز     

 45,349 32,740 25,228 19,993 14,477 13,411 تأمين آب، برق و گاز طبيعي 

 21,565 17,580 13,297 11,187 8,758 8,082 برق      

 19,457 11,172 8,456 5,735 3,142 3,028 توزيع گاز طبيعي     

 4,326 3,987 3,475 3,071 2,576 2,301 آب     

 90,689 69,096 52,255 46,615 35,878 28,258 ساختمان 

 43,432 28,833 21,009 19,166 13,988 10,892 مسكوني  ساختمان     

 47,258 40,262 31,246 27,449 21,889 17,366 ها ساير ساختمان     

 267,257 221,553 166,857 132,315 109,604 90,155 عمده و خرده فروشي، تعمير 

 267,257 221,553 166,857 132,315 109,604 90,155 عمده و خرده فروشي، تعمير 

 16,007 14,369 12,538 9,572 7,555 6,070 هتل و رستوران

 2,371 1,882 1,578 1,165 1,076 904 هتل     

 13,636 12,486 10,960 8,407 6,479 5,166 تورانرس     

 130,295 112,758 84,592 69,429 54,485 44,561 حمل و نقل و ارتباطات

 112,199 98,659 74,206 60,318 47,656 38,626 حمل و نقل      

 87,898 74,947 60,845 49,548 38,521 31,963 حمل و نقل زميني            

 1,962 1,679 1,533 1,241 1,504 1,071 راه آهن                

 84,100 71,673 57,862 46,807 36,632 30,686 ايجاده                

 1,836 1,595 1,450 1,501 385 206 ايحمل و نقل لوله                

 9,718 11,624 4,401 2,709 2,661 1,840 آبي           

 3,091 3,032 1,616 1,662 1,664 1,317 هوايي           

 11,492 9,056 7,343 6,399 4,810 3,506 پشتيباني و انبارداري           

 18,096 14,098 10,387 9,110 6,828 5,935 پست و مخابرات     

 58,008 50,674 28,839 18,130 14,467 11,290 مالي  واسطه گري

 43,905 34,040 20,295 13,496 10,628 8,451 بانك     

 6,182 11,632 5,203 2,822 2,356 1,610 مالي گريساير واسطه     

 7,920 5,002 3,342 1,813 1,483 1,228 بيمه     

 207,941 181,250 143,016 115,073 88,050 72,903 مستغالت

 179,754 158,679 124,393 99,008 75,026 62,802 مستغالت     

 167,739 148,432 116,177 92,698 70,388 58,952 كوني خدمات مس       

 133,200 118,827 92,986 74,531 58,075 49,121 خدمات مسكوني شخصي          

 34,539 29,605 23,191 18,167 12,313 9,832  خدمات مسكوني اجاري          

 8,085 6,897 5,277 4,119 3,322 3,086 خدمات غير مسكوني        

 3,930 3,350 2,939 2,192 1,316 763 خدمات دالالن مستغالت       



403.6 طرح آمايش استان خوزستان
  

 

  ميليارد ريال -هاي جاري  به قيمت كشورهاي اقتصادي  رشته فعاليت ارزش افزوده - 69-6 جدولادامه 
 1384 1383 1382 1381 1380 1379 ها شرح فعاليت

 22,57128,187 10,10113,02416,06518,623 كرايه و خدمات كسب و كار     

 80,382101,048 35,93244,33953,78366,657  اداره امور عمومي و شهري

 37,82350,383 16,48819,00826,95432,185 امور عمومي و شهري     

 25,04632,038 11,35513,26619,05121,926 امور عمومي       

 12,77718,345 5,1335,7427,90310,259 خدمات شهري       

 40,28147,111 18,36224,15325,29032,619 امور دفاعي و انتظامي     

 29,75532,173 14,08118,12317,98423,853 امور دفاعي        

 10,52614,938 4,2816,0307,3068,766 امور انتظامي       

 2,2783,554 1,0821,1781,5391,853 تأمين اجتماعي اجباري     

 53,89483,251 22,43328,88136,46643,921 آموزش

 15,14625,065 7,4739,02110,70712,721 ابتدائي     

 14,64924,427 7,2788,77910,42212,343 ابتدائي دولتي       

 497638 195242285378 ابتدائي خصوصي       

 24,87938,595 8,71911,15716,19420,031 متوسطه     

 23,07236,519 8,06310,28015,15218,702 متوسطه عمومي دولتي       

 1,8072,076 6578771,0421,329 متوسطه عمومي خصوصي       

 10,85115,816 4,8156,3377,0908,468 عالي     

 6,6439,430 3,5034,4794,7665,631 عالي دولتي       

 4,2086,386 1,3121,8582,3242,837 عالي خصوصي       

 3,0183,774 1,4262,3662,4752,701 بزرگساالن     

 1,3071,770 8859761,0381,156 بزرگساالن دولتي       

 1,7112,004 5401,3901,4371,545 بزرگساالن خصوصي       

 48,92662,474 17,35722,31330,29438,258 بهداشت و مددكاري

 44,08056,091 15,98320,70527,14934,587 بهداشت و درمان     

 17,10223,308 6,3477,7999,87012,955 بهداشت و درمان دولتي       

 26,97932,782 9,63612,90617,27921,632 بهداشت و درمان خصوصي       

 672905 322367473547 دامپزشكي     

 4,1735,478 1,0521,2412,6723,123 مددكاري     

 21,18828,224 7,97010,85512,52815,005 ساير خدمات عمومي

 11,93716,368 3,9225,3536,0947,395 تفريحي، فرهنگي      

 2,4862,790 1,3911,9922,1912,267 مذهبي، سياسي      

 6,7659,066 2,6573,5094,2445,343 ساير خدمات      

 1,545,9811,945,219 629,753731,130950,3031,184,496 جمع

  
  



انداز و طراحي سناريوي توسعه فضايي استان تبيين چشم  404.6
   

  ميليارد ريال -هاي جاري  قيمت به كشورهاي اقتصادي  رشته فعاليت ارزش افزوده - 69-6 جدولادامه 
 1389 1388 1387 1386 1385 ها شرح فعاليت

 398,900 342,449 205,503256,780282,275  كشاورزي

 268,407 229,466 148,763184,906191,258 زراعت و باغداري     

 126,015 108,866 53,70668,41787,013 دامداري     

 4,477 4,117 3,0343,4574,004 جنگلداري     

 11,317 8,567 4,5925,3886,834 ماهيگيري

 11,317 8,567 4,5925,3886,834  ماهيگيري     

 800,190 574,168 509,746679,510700,747 معدن

 761,728 547,841 493,190655,951672,949 نفت و گاز     

 38,462 26,327 16,55623,55927,798 معادنساير      

 599,608 490,847 310,325392,421467,677 صنعت

 80,933 62,390 35,27143,58851,975 غذايي     

 2,006 2,212 9231,0681,343 توتون و تنباكو     

 17,632 19,109 18,52618,11720,561 منسوجات     

 3,110 2,531 3,0463,0883,605 پوشاك     

 2,430 2,187 1,8951,9081,881 چرم      

 7,066 5,806 4,7206,8497,811 چوب      

 3,450 3,801 2,5773,1533,748 كاغذ     

 2,704 2,680 1,8892,4502,308 انتشار     

 79,998 45,602 28,57443,36746,473 فرآورده نفتكك و      

 86,895 65,656 36,80547,44660,142 شيميايي     

 13,855 12,444 8,15510,01211,116 الستيك و پالستيك     

 60,539 54,831 27,99336,13747,893 كاني غير فلزي     

 64,326 51,038 43,32061,63565,791 فلزات اساسي     

 30,007 28,114 18,01223,07629,266 فلزي فابريكي     

 29,068 25,528 16,97820,75322,742 آالت ساير ماشين     

 1,390 1,308 2954391,632 ماشين آالت دفتري     

 17,432 17,303 8,35111,08614,771 ساير ماشين آالت برقي     

 1,328 1,408 1,2551,0421,519 راديو و تلويزيون     

 3,954 3,461 1,3392,0192,571 ابزار پزشكي     

 70,029 63,186 35,08740,21452,188 نقليه موتوري     

 3,824 3,351 4,8632,9873,570 ساير تجهيزات حمل و نقل      

 16,363 16,015 10,16611,56414,169 مبلمان     

 1,270 887 283423603 باز يافت      

 144,270 85,380 57,59373,35395,248 تأمين آب، برق و گاز طبيعي 



405.6 طرح آمايش استان خوزستان
  

 

  ميليارد ريال -هاي جاري  به قيمت كشورهاي اقتصادي  فعاليت ارزش افزوده رشته - 69-6 جدولادامه 
 1389 1388 1387 1386 1385 ها شرح فعاليت

 54,336 33,132 23,53226,24239,036 برق      

 80,580 44,309 28,71640,67449,375 توزيع گاز طبيعي     

 9,354 7,939 5,3446,4376,836 آب     

 288,069 285,811 118,499170,312239,402 ساختمان 

 130,636 130,883 55,11787,667124,529 مسكوني  ساختمان     

 157,433 154,928 63,38282,645114,872 ها ساير ساختمان     

 630,047 522,041 318,454396,558478,405 وشي، تعمير عمده و خرده فر

 630,047 522,041 318,454396,558478,405 عمده و خرده فروشي، تعمير 

 46,065 37,617 19,40823,56131,000 هتل و رستوران

 9,425 8,247 3,0393,9635,941 هتل     

 36,640 29,370 16,36919,59925,059 رستوران     

 352,598 319,608 169,173220,401275,572 حمل و نقل و ارتباطات

 275,108 251,842 141,535176,846224,641 حمل و نقل      

 234,832 216,568 115,530147,682188,883 حمل و نقل زميني            

 6,407 5,315 3,2293,6694,836 آهنراه                

 224,914 207,641 110,179141,475180,824 ايجاده                

 3,512 3,613 2,1212,5383,223 ايحمل و نقل لوله                

 5,866 6,381 9,93910,62314,022 آبي           

 6,788 5,901 3,5324,4355,054 هوايي           

 27,622 22,992 12,53414,10516,682 پشتيباني و انبارداري           

 77,490 67,766 27,63843,55650,931 پست و مخابرات     

 143,456 130,928 66,12185,850112,996 مالي  گريواسطه

 98,584 93,876 48,13664,92183,523 بانك     

 29,277 20,549 6,5708,12814,125 مالي گريساير واسطه     

 15,595 16,503 11,41412,80115,348 بيمه     

 614,859 494,710 264,913358,211463,134 مستغالت

 530,425 432,031 234,078318,099407,494 مستغالت     

 496,693 404,052 217,818295,281379,821 خدمات مسكوني        

 386,500 305,322 173,381235,499292,192 خدمات مسكوني شخصي          

 110,193 98,730 44,43759,78187,630  خدمات مسكوني اجاري          

 22,637 18,602 10,33913,26416,664 خدمات غير مسكوني        

 11,096 9,377 5,9209,55411,008 خدمات دالالن مستغالت       

 84,434 62,679 30,83540,11255,641 كرايه و خدمات كسب و كار     

 225,614 184,395 113,915126,418158,469  اداره امور عمومي و شهري



انداز و طراحي سناريوي توسعه فضايي استان تبيين چشم  406.6
   

  ميليارد ريال -هاي جاري  به قيمت كشورهاي اقتصادي  رشته فعاليت ارزش افزوده - 69-6 جدولادامه 
 1389 1388 1387 1386 1385 ها شرح فعاليت

 108,702 94,644 61,56968,87189,449 و شهريامور عمومي      

 61,807 55,229 38,13342,40055,112 امور عمومي       

 46,894 39,415 23,43626,47234,337 خدمات شهري       

 109,443 83,010 48,66153,02662,979 امور دفاعي و انتظامي     

 73,977 51,905 31,56933,16738,229 امور دفاعي        

 35,466 31,105 17,09219,86024,750 امور انتظامي       

 7,470 6,741 3,6854,5206,041 تأمين اجتماعي اجباري     

 175,903 165,022 111,255110,651152,803 آموزش

 51,098 50,415 33,69033,34146,053 ابتدائي     

 49,415 49,068 32,91632,40044,823 ابتدائي دولتي       

 1,683 1,348 7749411,230 ابتدائي خصوصي       

 66,654 64,480 49,09943,96662,572 متوسطه     

 62,318 60,594 46,75941,61259,752 متوسطه عمومي دولتي       

 4,336 3,886 2,3402,3542,819 متوسطه عمومي خصوصي       

 49,504 42,612 23,70027,63736,681 عالي     

 29,940 26,408 15,02517,62923,273 عالي دولتي       

 19,564 16,204 8,67510,00713,407 عالي خصوصي       

 8,646 7,515 4,7655,7077,498 بزرگساالن     

 4,007 3,645 2,2912,8883,877 بزرگساالن دولتي       

 4,639 3,869 2,4742,8193,621 صيبزرگساالن خصو       

 169,883 147,191 78,96897,621115,353 بهداشت و مددكاري

 154,954 133,750 70,75987,985103,697 بهداشت و درمان     

 76,256 67,125 29,80937,28146,845 بهداشت و درمان دولتي       

 78,699 66,626 40,95050,70456,852 بهداشت و درمان خصوصي       

 1,901 1,600 1,1041,2921,497 دامپزشكي     

 13,027 11,840 7,1068,34510,159 مددكاري     

 91,235 74,728 37,55047,01760,124 ساير خدمات عمومي

 55,427 45,966 22,51128,07937,433 تفريحي، فرهنگي      

 8,196 7,181 3,6194,5795,934 مذهبي، سياسي      

 27,612 21,582 11,42014,35916,758 ساير خدمات      

 4,692,013 3,863,460 2,386,0163,044,0543,640,039 جمع

  
  
  



407.6 طرح آمايش استان خوزستان
  

 

  ميليارد ريال -هاي جاري به قيمت خوزستاناستان هاي اقتصادي  ارزش افزوده رشته فعاليت - 70-6 جدول
 1384 1383 1382 1381 1380 1379 ها شرح فعاليت

 11,375 9,473 4,2365,8756,6827,558  كشاورزي

 8,854 7,265 2,8223,9814,7705,537 زراعت و باغداري     

 2,440 2,144 1,3791,8431,8511,949 دامداري     

 81 63 36516272 جنگلداري     

 452 298 211239294293 ماهيگيري

 452 298 211239294293  ماهيگيري     

 205,929 151,506 54,46856,38888,656103,845 معدن

 205,852 151,410 54,41056,32188,561103,744 نفت و گاز     

 76 96 586796101 ساير معادن     

 22,686 14,590 11,1209,91613,88713,036 صنعت

 2,714 1,784 6978911,6911,332 غذايي     

 0 0 0000  توتون و تنباكو     

 88 79 43346275 منسوجات     

 55 42 26264139 پوشاك     

 12 9 7599 چرم      

 103 91 31437482 چوب      

 205 146 87137123162 كاغذ     

 17 14 7578 انتشار     

 1,950 1,324 1,1281,2041,5162,053 فرآورده نفتكك و      

 10,684 5,154 6,3855,4226,9375,129 شيميايي     

 169 172 45506789 الستيك و پالستيك     

 1,229 968 386504740888 كاني غير فلزي     

 4,285 3,784 2,0241,2472,0302,412 فلزات اساسي     

 644 570 133212297396 فلزي فابريكي     

 113 100 40486679 آالت ساير ماشين     

 0 0 0000 ماشين آالت دفتري     

 117 110 2097677 ساير ماشين آالت برقي     

 0 0 0000 راديو و تلويزيون     

 13 13 56710 ابزار پزشكي     

 36 34 6102730 نقليه موتوري     

 46 41 18183239 ت حمل و نقل ساير تجهيزا     

 202 152 314782125 مبلمان     

 5 3 1122 باز يافت      

 6,546 3,955 1,6471,6392,1922,714 تأمين آب، برق و گاز طبيعي 



انداز و طراحي سناريوي توسعه فضايي استان تبيين چشم  408.6
   

  ميليارد ريال -هاي جاري به قيمت خوزستاناستان هاي اقتصادي  افزوده رشته فعاليت ارزش -70-6 جدولادامه 
 1384 1383 1382 1381 1380 1379 ها شرح فعاليت

 4,107 2,507 1,1521,0421,1921,366 برق      

 2,077 1,148 2433336891,111 توزيع گاز طبيعي     

 362 300 251264311236 آب     

 7,024 3,616 2,6322,9744,6403,326 ساختمان 

 1,423 977 418515861830 مسكوني  ساختمان     

 5,600 2,639 2,2142,4593,7802,495 ها ساير ساختمان     

 14,273 11,459 4,6465,5786,5448,186 عمده و خرده فروشي، تعمير 

 14,273 11,459 4,6465,5786,5448,186 عمده و خرده فروشي، تعمير 

 553 511 214268343440 هتل و رستوران

 36 27 14171824 هتل     

 517 485 200251325416 رستوران     

 11,341 11,415 3,8524,6975,8037,179 حمل و نقل و ارتباطات

 10,765 10,949 3,6724,4825,5306,924 حمل و نقل      

 5,901 5,335 2,6933,1153,8594,727 حمل و نقل زميني            

 151 135 115153101150 راه آهن                

 5,515 4,960 2,5462,9033,5264,351 ايجاده                

 235 240 3260232226 ايحمل و نقل لوله                

 3,393 4,287 4797398911,256 آبي           

 195 181 6197105100 هوايي           

 1,276 1,146 440530674842 رداريپشتيباني و انبا           

 576 465 180215273256 پست و مخابرات     

 1,664 1,130 346446539633 مالي  گريواسطه

 1,428 988 309394470536 بانك     

 10 18 56912 مالي ساير واسطه گري     

 226 123 32466085 بيمه     

 8,388 7,453 2,9853,6594,9945,669 مستغالت

 7,719 6,917 2,7943,4084,6835,311 مستغالت     

 6,252 5,766 2,3212,9133,9724,463 خدمات مسكوني        

 5,271 4,842 1,9522,5443,3793,697 خدمات مسكوني شخصي          

 980 924 369370593766  خدمات مسكوني اجاري          

 1,273 986 435430603704 خدمات غير مسكوني        

 194 165 3865108145 خدمات دالالن مستغالت       

 670 536 192251311358 كرايه و خدمات كسب و كار     

 5,220 4,412 1,9952,5142,8243,465  اداره امور عمومي و شهري



409.6 طرح آمايش استان خوزستان
  

 

  ميليارد ريال -هاي جاري به قيمت خوزستاناستان اقتصادي  هاي افزوده رشته فعاليت ارزش -70-6 جدولادامه 
 1384 1383 1382 1381 1380 1379 ها شرح فعاليت

 1,746 1,340 6737329621,047 امور عمومي و شهري     

 910 577 344373490524 امور عمومي       

 835 763 329359472523 خدمات شهري       

 3,233 2,979 1,3081,7081,7662,302 انتظامي امور دفاعي و     

 2,536 2,345 1,1101,4281,4171,880 امور دفاعي        

 698 634 198280348422 امور انتظامي       

 240 93 147496116 تأمين اجتماعي اجباري     

 4,928 3,279 1,1871,5162,0422,669 آموزش

 1,690 1,056 469566671895 ابتدائي     

 1,657 1,027 454548650868 ابتدائي دولتي       

 34 29 15182127 ابتدائي خصوصي       

 2,359 1,518 4505759131,246 متوسطه     

 2,258 1,432 4155288541,172 متوسطه عمومي دولتي       

 101 86 35475974 متوسطه عمومي خصوصي       

 688 546 206260322382 عالي     

 346 260 152172183208 عالي دولتي       

 341 286 5489138174 عالي خصوصي       

 191 159 62114137147 بزرگساالن     

 101 84 46547379 بزرگساالن دولتي       

 90 75 16616368 بزرگساالن خصوصي       

 3,726 2,969 9841,3701,8662,355 ددكاريبهداشت و م

 3,400 2,710 9131,2661,7122,163 بهداشت و درمان     

 1,408 1,056 377496641862 بهداشت و درمان دولتي       

 1,992 1,654 5367701,0711,301 بهداشت و درمان خصوصي       

 46 37 14222831 دامپزشكي     

 281 221 5782126161 كاريمدد     

 1,265 774 307380464560 ساير خدمات عمومي

 812 431 156200239284 تفريحي، فرهنگي      

 80 66 37425861 مذهبي، سياسي      

 373 278 114138167216 ساير خدمات      

 305,370 226,839 90,83197,458141,770161,929 جمع

  
  

  
  



انداز و طراحي سناريوي توسعه فضايي استان تبيين چشم  410.6
   

  ميليارد ريال -هاي جاري به قيمت خوزستاناستان هاي اقتصادي  رشته فعاليت ارزش افزوده -70-6 جدولمه ادا
 1389 1388 1387 1386 1385 ها شرح فعاليت

 24,857 16,999 12,14214,40217,805  كشاورزي

 17,539 9,720 9,10410,58312,923 زراعت و باغداري     

 7,120 7,133 2,9443,7554,777 دامداري     

 198 146 9465105 جنگلداري     

 1,390 1,007 452701950 ماهيگيري

 1,390 1,007 452701950  ماهيگيري     

 382,702 278,340 246,142336,518341,356 معدن

 382,239 277,930 245,919336,163341,078 نفت و گاز     

 463 410 223356277 ساير معادن     

 59,337 43,304 30,24738,36544,325 صنعت

 4,854 3,911 2,3722,2613,014 غذايي     

 0 0 000 توتون و تنباكو     

 99 125 116114150 منسوجات     

 81 67 697284 پوشاك     

 12 17 101310 چرم      

 249 193 166261303 چوب      

 147 95 1478570 كاغذ     

 25 24 172224 انتشار     

 14,303 6,730 5,1256,7086,916 فرآورده نفتكك و      

 26,108 22,139 13,26417,36121,256 شيميايي     

 317 287 217234337 الستيك و پالستيك     

 2,879 2,363 1,2041,8032,094 كاني غير فلزي     

 7,734 4,710 6,1487,4467,484 فلزات اساسي     

 1,215 1,116 7171,0631,245 فلزي فابريكي     

 345 444 181277468 آالت ساير ماشين     

 0 0 000 ماشين آالت دفتري     

 263 292 135148211 ساير ماشين آالت برقي     

 18 20 001 راديو و تلويزيون     

 43 56 152631 ابزار پزشكي     

 119 155 3980109 نقليه موتوري     

 72 92 5371127 ساير تجهيزات حمل و نقل      

 401 432 240301367 مبلمان     

 52 35 111624 باز يافت      

 16,035 9,197 7,7437,9158,838 تأمين آب، برق و گاز طبيعي 



411.6 طرح آمايش استان خوزستان
  

 

  ميليارد ريال -هاي جاري به قيمت خوزستاناستان هاي اقتصادي  يترشته فعال ارزش افزوده -70-6 جدولادامه 
 1389 1388 1387 1386 1385 ها شرح فعاليت

 7,489 4,442 4,9063,3973,566 برق      

 7,727 4,238 2,4924,0134,854 توزيع گاز طبيعي     

 819 516 345505419 آب     

 12,505 12,500 9,0269,62512,213 ساختمان 

 5,125 3,873 2,3294,1934,409 مسكوني  ساختمان     

 7,379 8,627 6,6985,4327,804 ها ساير ساختمان     

 33,877 28,118 17,18121,51325,952 عمده و خرده فروشي، تعمير 

 33,877 28,118 17,18121,51325,952 عمده و خرده فروشي، تعمير 

 1,640 1,337 7048501,110 هتل و رستوران

 265 232 77100167 هتل     

 1,375 1,104 627749942 رستوران     

 22,055 20,292 13,28216,07820,502 حمل و نقل و ارتباطات

 21,085 19,742 12,82715,20419,547 حمل و نقل      

 14,725 14,204 7,95810,19913,069 حمل و نقل زميني            

 483 492 294338432 آهنراه                

 13,658 13,112 7,3449,48412,157 ايجاده                

 584 601 321378480 ايحمل و نقل لوله                

 1,643 1,731 3,2933,2684,434 آبي           

 406 364 225222274 هوايي           

 4,311 3,444 1,3511,5151,770 پشتيباني و انبارداري           

 970 550 455874955 پست و مخابرات     

 2,375 2,236 1,7262,2282,344 مالي  گريواسطه

 1,907 1,765 1,3191,8481,874 بانك     

 50 22 111318 مالي گريساير واسطه     

 418 450 396366452 بيمه     

 16,470 13,350 10,53712,21415,893 تغالتمس

 14,535 11,935 9,80411,32714,626 مستغالت     

 13,597 11,314 7,91910,52113,651 خدمات مسكوني        

 10,144 8,389 6,6538,29710,437 خدمات مسكوني شخصي          

 3,454 2,924 1,2662,2233,214  خدمات مسكوني اجاري          

 505 276 1,592421543 خدمات غير مسكوني        

 433 346 292385431 خدمات دالالن مستغالت       

 1,935 1,415 7338871,267 كرايه و خدمات كسب و كار     

 13,308 11,216 5,7887,3079,355  اداره امور عمومي و شهري



انداز و طراحي سناريوي توسعه فضايي استان تبيين چشم  412.6
   

  ميليارد ريال -هاي جاري به قيمت خوزستاناستان هاي اقتصادي  فعاليتافزوده رشته  ارزش -70-6 جدولادامه 
 1389 1388 1387 1386 1385 ها شرح فعاليت

 5,178 5,149 2,1593,4164,727 امور عمومي و شهري     

 2,244 2,421 1,0221,3942,212 امور عمومي       

 2,934 2,728 1,1372,0222,515 خدمات شهري       

 7,504 5,475 3,2963,4994,101 امور دفاعي و انتظامي     

 5,833 4,090 2,4932,6143,013 امور دفاعي        

 1,672 1,385 8028851,088 امور انتظامي       

 625 592 333392528 تأمين اجتماعي اجباري     

 9,598 9,222 6,1796,5198,516 آموزش

 3,019 3,002 1,9032,0782,779 ابتدائي     

 2,960 2,951 1,8682,0182,721 ابتدائي دولتي       

 59 51 346058 ابتدائي خصوصي       

 3,901 3,779 2,8392,7863,587 متوسطه     

 3,673 3,571 2,7172,6603,436 متوسطه عمومي دولتي       

 228 208 122125151 متوسطه عمومي خصوصي       

 2,142 1,966 1,1561,2881,696 عالي     

 771 676 427455624 عالي دولتي       

 1,370 1,290 7288331,071 عالي خصوصي       

 537 474 282369454 بزرگساالن     

 281 254 170229265 بزرگساالن دولتي       

 256 220 111140189 بزرگساالن خصوصي       

 9,992 9,003 5,1216,1267,347 هداشت و مددكاريب

 9,338 8,412 4,7675,7086,792 بهداشت و درمان     

 4,158 3,809 1,9792,2162,843 بهداشت و درمان دولتي       

 5,180 4,603 2,7883,4923,948 بهداشت و درمان خصوصي       

 95 86 496686 دامپزشكي     

 559 504 306352469 ريمددكا     

 3,622 2,868 1,5471,4782,303 ساير خدمات عمومي

 1,879 1,706 9621,0011,412 تفريحي، فرهنگي      

 268 210 116138183 مذهبي، سياسي      

 1,476 952 469340708 ساير خدمات      

 609,764 458,989 367,817481,839518,808 جمع

  
  
  



413.6 طرح آمايش استان خوزستان
  

 

  كهگيلويه و بويراحمداستان هاي اقتصادي  ارزش افزوده رشته فعاليت -71-6 جدول
  ميليارد ريال -هاي جاري به قيمت 

 1384 1383 1382 1381 1380 1379 ها شرح فعاليت

 1,788 1,500 5777961,1041,310  كشاورزي

 1,211 991 299465707822 زراعت و باغداري     

 481 423 236256311394 دامداري     

 96 86 42758794 جنگلداري     

 32 24 351116 ماهيگيري

 32 24 351116  ماهيگيري     

 72,145 54,785 30,01327,53232,52736,268 معدن

 72,114 54,765 30,00627,52332,51636,252 نفت و گاز     

 30 20 781116 ساير معادن     

 401 315 170180304212 صنعت

 154 91 1019717172 غذايي     

 0 0 0000  توتون و تنباكو     

 32 25 1171419 منسوجات     

 5 4 3344 پوشاك     

 1 1 0011 چرم      

 4 3 1133 چوب      

 2 2 1011 كاغذ     

 1 1 0000 انتشار     

 0 0 0000 فرآورده نفتكك و      

 16 8 49117 شيميايي     

 3 4 0024 الستيك و پالستيك     

 133 135 30376461 كاني غير فلزي     

 1 1 0001 فلزات اساسي     

 29 24 10111719 فلزي فابريكي     

 4 4 5979 آالت ساير ماشين     

 0 0 0000 فتريماشين آالت د     

 2 2 1011 ساير ماشين آالت برقي     

 0 0 0000 راديو و تلويزيون     

 1 1 0111 ابزار پزشكي     

 1 1 0000 نقليه موتوري     

 0 0 0000 ساير تجهيزات حمل و نقل      

 14 10 2358 مبلمان     

 0 0 0000 باز يافت      



انداز و طراحي سناريوي توسعه فضايي استان تبيين چشم  414.6
   

  كهگيلويه و بويراحمداستان هاي اقتصادي  رشته فعاليت ارزش افزوده -71-6 جدول ادامه
  ميليارد ريال -هاي جاري به قيمت 

 1384 1383 1382 1381 1380 1379 ها شرح فعاليت

 65 50 34303735 تأمين آب، برق و گاز طبيعي 

 27 23 10111512 برق      

 5 4 11744 توزيع گاز طبيعي     

 34 23 14121719 آب     

 681 437 253342364418 ساختمان 

 232 79 107809590 مسكوني  ساختمان     

 448 358 146262269328 ها ساير ساختمان     

 900 828 411518610764 عمده و خرده فروشي، تعمير 

 900 828 411518610764 عمده و خرده فروشي، تعمير 

 54 47 18222837 هتل و رستوران

 5 4 2223 هتل     

 50 43 16202634 رستوران     

 348 291 97123168217 حمل و نقل و ارتباطات

 300 242 7999140186 حمل و نقل      

 284 226 7892127174 حمل و نقل زميني            

 0 0 0000 آهنراه                

 273 217 7790119166 ايجاده                

 11 9 1288 ايحمل و نقل لوله                

 0 0 0000 آبي           

 1 2 0000 هوايي           

 15 14 261212 پشتيباني و انبارداري           

 48 49 17242831 پست و مخابرات     

 133 92 32475759 ليما  گريواسطه

 117 80 29435252 بانك     

 0 1 0111 مالي گريساير واسطه     

 16 10 2346 بيمه     

 1,060 865 360384520666 مستغالت

 952 779 316327448584 مستغالت     

 628 521 167197294408 خدمات مسكوني        

 515 426 141153251341 ي شخصيخدمات مسكون          

 113 95 25444468  خدمات مسكوني اجاري          

 316 252 148128150170 خدمات غير مسكوني        

 7 6 1245 خدمات دالالن مستغالت       



415.6 طرح آمايش استان خوزستان
  

 

  كهگيلويه و بويراحمداستان هاي اقتصادي  افزوده رشته فعاليت ارزش -71-6 جدولامه اد
  ميليارد ريال -هاي جاري قيمتبه  

 1384 1383 1382 1381 1380 1379 ها شرح فعاليت

 108 86 44577282 كرايه و خدمات كسب و كار     

 625 475 228283342452  اداره امور عمومي و شهري

 274 211 108124169221 امور عمومي و شهري     

 225 199 95105146194 امور عمومي       

 49 12 13192227 خدمات شهري       

 307 238 111148159213 امور دفاعي و انتظامي     

 166 153 739393123 امور دفاعي        

 141 84 38546690 امور انتظامي       

 45 26 8111518 تأمين اجتماعي اجباري     

 1,028 654 276343502530 آموزش

 338 210 116140167176 ابتدائي     

 330 203 114138164170 ابتدائي دولتي       

 8 7 2246 ابتدائي خصوصي       

 523 329 109140258267 متوسطه     

 503 312 105133248250 متوسطه عمومي دولتي       

 20 18 571117 متوسطه عمومي خصوصي       

 129 86 33415361 عالي     

 59 38 19222329 عالي دولتي       

 70 49 15193032 عالي خصوصي       

 38 28 17222326 بزرگساالن     

 32 24 16192023 بزرگساالن دولتي       

 7 4 1333 بزرگساالن خصوصي       

 585 487 148194297371 بهداشت و مددكاري

 463 386 118165235305 ت و درمانبهداش     

 243 201 5574111144 بهداشت و درمان دولتي       

 219 185 6391125161 بهداشت و درمان خصوصي       

 24 18 681314 دامپزشكي     

 98 82 23214852 مددكاري     

 80 59 39424845 ساير خدمات عمومي

 30 21 19212517 تفريحي، فرهنگي      

 17 9 4556 مذهبي، سياسي      

 33 29 16151822 ساير خدمات      

 79,926 60,907 32,65930,84036,92141,403 جمع

  



انداز و طراحي سناريوي توسعه فضايي استان تبيين چشم  416.6
   

  كهگيلويه و بويراحمداستان هاي اقتصادي  رشته فعاليت ارزش افزوده -71-6 جدولادامه 
  ميليارد ريال -هاي جاري به قيمت 

 1389 1388 1387 1386 1385 ها يتشرح فعال

 3,946 2,933 1,9522,2342,399  كشاورزي

 2,597 1,756 1,4021,5241,592 زراعت و باغداري     

 1,192 1,030 446563645 دامداري     

 157 146 103147161 جنگلداري     

 195 118 5167116 ماهيگيري

 195 118 5167116  ماهيگيري     

 89,723 64,194 81,01580,53579,800 معدن

 89,443 63,943 80,96880,42879,703 نفت و گاز     

 279 251 4710797 ساير معادن     

 1,497 1,113 464552819 صنعت

 437 244 139154228 غذايي     

 0 0 000 توتون و تنباكو     

 67 67 403944 منسوجات     

 5 4 666 وشاكپ     

 1 1 111 چرم      

 10 8 71112 چوب      

 5 5 335 كاغذ     

 1 1 111 انتشار     

 0 0 000 فرآورده نفتكك و      

 355 111 192137 شيميايي     

 65 76 21276 الستيك و پالستيك     

 407 437 151187272 كاني غير فلزي     

 20 28 152127 اساسي فلزات     

 65 68 385164 فلزي فابريكي     

 13 5 457 آالت ساير ماشين     

 0 0 000 ماشين آالت دفتري     

 5 5 345 ساير ماشين آالت برقي     

 0 0 000 راديو و تلويزيون     

 3 3 122 ابزار پزشكي     

 1 1 111 نقليه موتوري     

 3 5 16143 اير تجهيزات حمل و نقل س     

 33 43 172127 مبلمان     

 0 0 000 باز يافت      



417.6 طرح آمايش استان خوزستان
  

 

  كهگيلويه و بويراحمداستان هاي اقتصادي  ده رشته فعاليتارزش افزو -71-6 دولجادامه 
  ميليارد ريال -هاي جاري به قيمت 

 1389 1388 1387 1386 1385 ها شرح فعاليت

 436 254 84139236 و گاز طبيعي تأمين آب، برق 

 147 121 3636107 برق      

 208 64 55264 توزيع گاز طبيعي     

 81 70 435165 آب     

 2,776 1,871 1,0861,9242,089 ساختمان 

 1,194 706 240464706 مسكوني  ساختمان     

 1,582 1,165 8461,4601,383 ها ساير ساختمان     

 1,941 1,618 1,0291,2241,478 عمده و خرده فروشي، تعمير 

 1,941 1,618 1,0291,2241,478 عمده و خرده فروشي، تعمير 

 159 129 6679109 هتل و رستوران

 12 11 578 هتل     

 147 118 6172101 رستوران     

 916 862 522596701 حمل و نقل و ارتباطات

 831 758 434521663 قل حمل و ن     

 810 737 418502645 حمل و نقل زميني            

 0 0 000 آهنراه                

 788 715 407488628 ايجاده                

 22 22 111417 ايحمل و نقل لوله                

 0 0 000 آبي           

 4 4 263 هوايي           

 17 17 131215 پشتيباني و انبارداري           

 85 105 897538 پست و مخابرات     

 288 270 183255276 مالي  گريواسطه

 229 212 143216232 بانك     

 1 1 001 مالي گريساير واسطه     

 58 57 403844 بيمه     

 2,871 1,930 1,3051,3351,781 مستغالت

 2,611 1,742 1,2001,2231,612 مستغالت     

 2,483 1,648 8211,1761,548 خدمات مسكوني        

 1,463 1,274 6749381,186 خدمات مسكوني شخصي          

 1,020 374 147238362  خدمات مسكوني اجاري          

 106 76 3692940 خدمات غير مسكوني        

 22 18 111823 دالالن مستغالتخدمات        
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  كهگيلويه و بويراحمداستان هاي اقتصادي  افزوده رشته فعاليت ارزش -71-6 جدولادامه 
  ميليارد ريال -هاي جاري به قيمت 

 1389 1388 1387 1386 1385 ها شرح فعاليت

 261 188 104112170 كرايه و خدمات كسب و كار     

 1,607 1,426 7469341,322  اداره امور عمومي و شهري

 780 776 377516814 امور عمومي و شهري     

 577 688 319385652 امور عمومي       

 203 88 59131163 خدمات شهري       

 744 570 323362435 امور دفاعي و انتظامي     

 396 268 163171197 امور دفاعي        

 348 303 161190238 امور انتظامي       

 83 79 455673 تأمين اجتماعي اجباري     

 2,376 2,246 1,3231,4202,149 آموزش

 707 703 405433655 ابتدائي     

 694 691 392420639 ابتدائي دولتي       

 14 13 131416 ابتدائي خصوصي       

 1,193 1,151 7037321,151 متوسطه     

 1,153 1,120 6747131,127 متوسطه عمومي دولتي       

 40 30 291924 متوسطه عمومي خصوصي       

 383 309 171201281 عالي     

 148 129 6877111 عالي دولتي       

 235 180 103125169 عالي خصوصي       

 93 83 445363 بزرگساالن     

 62 56 343946 بزرگساالن دولتي       

 31 26 101417 بزرگساالن خصوصي       

 2,021 1,791 7419661,235 بهداشت و مددكاري

 1,660 1,467 575745960 بهداشت و درمان     

 937 922 320435592 بهداشت و درمان دولتي       

 723 545 254310368 بهداشت و درمان خصوصي       

 55 46 223239 دامپزشكي     

 306 278 144189235 مددكاري     

 357 304 138167253 ساير خدمات عمومي

 189 155 7590128 تفريحي، فرهنگي      

 62 47 212435 مذهبي، سياسي      

 106 102 415390 ساير خدمات      

 111,109 81,060 90,70492,42694,763 جمع



419.6 طرح آمايش استان خوزستان
  

 

  
  هاي خوزستان و هاي اقتصادي كشور و استانمقايسه ارزش افزوده فعاليت-72-6 جدول

  قيمت جاري –ميليارد ريال  – 1389و  1379هاي  كهگيلويه و بوير احمد در سال

 
 و بويراحمد كهگيلويه خوزستان كشور

1379 1389 1379 1389 1379 1389 
 3,946 577 24,857 4,236 398,900 73,170 كشاورزي

 2,597 299 17,539 2,822 268,407 51,210 زراعت و باغداري     
 1,192 236 7,120 1,379 126,015 20,857 دامداري     
 157 42 198 36 4,477 1,103 جنگلداري     

 195 3 1,390 211 11,317 1,933 ماهيگيري
 195 3 1,390 211 11,317 1,933 ماهيگيري     

 89,723 30,013 382,702 54,468 800,190 113,838 معدن
 89,443 30,006 382,239 54,410 761,728 110,789 نفت و گاز     
 279 7 463 58 38,462 3,049 ساير معادن     

 1,497 170 59,337 11,120 599,608 90,473 صنعت
 437 101 4,854 697 80,933 15,026 غذايي     
 0 0 0 0 2,006 565 توتون و تنباكو     
 67 11 99 43 17,632 6,745 منسوجات     
 5 3 81 26 3,110 1,289 پوشاك     
 1 0 12 7 2,430 776  چرم      
 10 1 249 31 7,066 826 چوب      
 5 1 147 87 3,450 1,075  كاغذ     
 1 0 25 7 2,704 651 انتشار     
 0 0 14,303 1,128 79,998 6,771 فرآورده نفتكك و      
 355 4 26,108 6,385 86,895 12,939 شيميايي     
 65 0 317 45 13,855 2,242 الستيك و پالستيك     
 407 30 2,879 386 60,539 7,871 كاني غير فلزي     
 20 0 7,734 2,024 64,326 10,176 فلزات اساسي     
 65 10 1,215 133 30,007 4,296 فلزي فابريكي     
 13 5 345 40 29,068 5,501 آالت ساير ماشين     
 0 0 0 0 1,390 128 ماشين آالت دفتري     
 5 1 263 20 17,432 2,188 ساير ماشين آالت برقي     
 0 0 18 0 1,328 940 راديو و تلويزيون     

 3 0 43 5 3,954 421 ابزار پزشكي     
 1 0 119 6 70,029 8,040 نقليه موتوري     
 3 0 72 18 3,824 532 ساير تجهيزات حمل و نقل      
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  هاي خوزستان وهاي اقتصادي كشور و استانافزوده فعاليتمقايسه ارزش-72-6 جدولادامه 

  قيمت جاري –ميليارد ريال  – 1389و  1379هاي  كهگيلويه و بوير احمد در سال 

 
 و بويراحمد كهگيلويه خوزستان كشور

1379 1389 1379 1389 1379 1389 
 33 2 401 31 16,363 1,455 مبلمان     
 0 0 52 1 1,270 20 باز يافت      

 436 34 16,035 1,647 144,270 13,411 گاز طبيعي  تأمين آب، برق و
 147 10 7,489 1,152 54,336 8,082 برق      
 208 11 7,727 243 80,580 3,028 توزيع گاز طبيعي     
 81 14 819 251 9,354 2,301 آب     

 2,776 253 12,505 2,632 288,069 28,258 ساختمان 
 1,194 107 5,125 418 130,636 10,892 مسكوني  ساختمان     
 1,582 146 7,379 2,214 157,433 17,366 ها ساير ساختمان     

 1,941 411 33,877 4,646 630,047 90,155 عمده و خرده فروشي، تعمير 
 1,941 411 33,877 4,646 630,047 90,155 عمده و خرده فروشي، تعمير 

 159 18 1,640 214 46,065 6,070 هتل و رستوران
 12 2 265 14 9,425 904 هتل     
 147 16 1,375 200 36,640 5,166 رستوران     

 916 97 22,055 3,852 352,598 44,561 حمل و نقل و ارتباطات
 831 79 21,085 3,672 275,108 38,626 حمل و نقل      

 810 78 14,725 2,693 234,832 31,963 حمل و نقل زميني            
 0 0 483 115 6,407 1,071 راه آهن                

 788 77 13,658 2,546 224,914 30,686 ايجاده                
 22 1 584 32 3,512 206 ايحمل و نقل لوله                

 0 0 1,643 479 5,866 1,840 آبي           
 4 0 406 61 6,788 1,317 هوايي           

 17 2 4,311 440 27,622 3,506 پشتيباني و انبارداري           
 85 17 970 180 77,490 5,935 پست و مخابرات     

 288 32 2,375 346 143,456 11,290 مالي  گريواسطه
 229 29 1,907 309 98,584 8,451 بانك     
 1 0 50 5 29,277 1,610 مالي گريساير واسطه     
 58 2 418 32 15,595 1,228 بيمه     

 2,871 360 16,470 2,985 614,859 72,903 مستغالت
 2,611 316 14,535 2,794 530,425 62,802 مستغالت     

 2,483 167 13,597 2,321 496,693 58,952 خدمات مسكوني        
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  ان وهاي خوزستهاي اقتصادي كشور و استانمقايسه ارزش افزوده فعاليت-72-6 جدولادامه 

  قيمت جاري –ميليارد ريال  – 1389و  1379هاي  كهگيلويه و بوير احمد در سال

 
 و بويراحمد كهگيلويه خوزستان كشور

1379 1389 1379 1389 1379 1389 
 1,463 141 10,144 1,952 386,500 49,121 خدمات مسكوني شخصي          
 1,020 25 3,454 369 110,193 9,832 خدمات مسكوني اجاري          

 106 148 505 435 22,637 3,086 خدمات غير مسكوني        
 22 1 433 38 11,096 763 خدمات دالالن مستغالت       

 261 44 1,935 192 84,434 10,101 كرايه و خدمات كسب و كار     
 1,607 228 13,308 1,995 225,614 35,932 اداره امور عمومي و شهري

 780 108 5,178 673 108,702 16,488 امور عمومي و شهري     
 577 95 2,244 344 61,807 11,355 امور عمومي       
 203 13 2,934 329 46,894 5,133 خدمات شهري       

 744 111 7,504 1,308 109,443 18,362 امور دفاعي و انتظامي     
 396 73 5,833 1,110 73,977 14,081 امور دفاعي        
 348 38 1,672 198 35,466 4,281 امور انتظامي       

 83 8 625 14 7,470 1,082 تأمين اجتماعي اجباري     
 2,376 276 9,598 1,187 175,903 22,433 آموزش

 707 116 3,019 469 51,098 7,473 ابتدائي     
 694 114 2,960 454 49,415 7,278 ابتدائي دولتي       
 14 2 59 15 1,683 195 ابتدائي خصوصي       

 1,193 109 3,901 450 66,654 8,719 متوسطه     
 1,153 105 3,673 415 62,318 8,063 متوسطه عمومي دولتي       
 40 5 228 35 4,336 657 متوسطه عمومي خصوصي       
 383 33 2,142 206 49,504 4,815 عالي     

 148 19 771 152 29,940 3,503 عالي دولتي       
 235 15 1,370 54 19,564 1,312 عالي خصوصي       

 93 17 537 62 8,646 1,426 بزرگساالن     
 62 16 281 46 4,007 885 بزرگساالن دولتي       
 31 1 256 16 4,639 540 يبزرگساالن خصوص       

 2,021 148 9,992 984 169,883 17,357 بهداشت و مددكاري
 1,660 118 9,338 913 154,954 15,983 بهداشت و درمان     

 937 55 4,158 377 76,256 6,347  بهداشت و درمان دولتي       
 723 63 5,180 536 78,699 9,636 بهداشت و درمان خصوصي       

 55 6 95 14 1,901 322 دامپزشكي     
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هاي خوزستان و كهگيلويه  هاي اقتصادي كشور و استانمقايسه ارزش افزوده فعاليت -72-6 جدولادامه 

  قيمت جاري –ميليارد ريال  – 1389و  1379هاي  و بوير احمد در سال

 
 و بويراحمد كهگيلويه خوزستان كشور

1379 1389 1379 1389 1379 1389 
 306 23 559 57 13,027 1,052 مددكاري     

 357 39 3,622 307 91,235 7,970 ساير خدمات عمومي
 189 19 1,879 156 55,427 3,922 تفريحي، فرهنگي      
 62 4 268 37 8,196 1,391 مذهبي، سياسي      
 106 16 1,476 114 27,612 2,657 ساير خدمات      
 111,109 609,76432,659 629,7534,692,01390,831 جمع
  و محاسبات گزارش حاضر 1379-89هاي استاني مركز آمار ايران،  حساب: مأخذ
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برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي هايي از  گزيده: چهارمضميمه 
  مي ايرانجمهوري اسال

   30/10/89 – 73285/419 شماره
  نژاد رياست محترم جمهوري اسالمي ايران جناب آقاي دكتر محمود احمدي

قـانون اساسـي   ) 123(در اجراي اصل يكصـد و بيسـت و سـوم     20/10/1388مورخ  205280عطف به نامه شماره        
مصـوب جلسـه علنـي    ) 1390ـ   1394(اسالمي ايران  جمهوري اسالمي ايران قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري

مجلس شوراي اسالمي كه با عنوان اليحه برنامـه پنجسـاله پـنجم توسـعه جمهـوري اسـالمي ايـران         15/10/1389مورخ 
قانون اساسي جمهوري اسـالمي  ) 112(به مجلس شوراي اسالمي تقديم و مطابق اصل يكصد و دوازدهم ) 1389ـ   1393(

رئـيس  . گـردد  حترم تشخيص مصلحت نظام ارسال گرديده بود با تأييد آن مجمع به پيوسـت ارسـال مـي   ايران به مجمع م
  مجلس شوراي اسالمي ـ علي الريجاني

  
  10/11/1389   -  246698شماره

  جمهور ريزي و نظارت راهبردي رئيس معاونت محترم برنامه
مجلس شـوراي   15/10/1389ن مصوب جلسه علني مورخ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايرا       

اسالمي كه برخي از مواد آن از سوي مجلس محترم شوراي اسالمي بـه مجمـع محتـرم تشـخيص مصـلحت نظـام ارسـال        
مجلـس شـوراي اسـالمي     30/10/1389مـورخ   73285/419گرديده بود، پس از اظهارنظر مجمع يادشده طي نامه شماره 

  نژاد جمهور ـ محمود احمدي رئيس. گردد يوست جهت اجراء ابالغ ميواصل گرديده است، به پ

  ) ..1390ـ  1394(قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران 

  برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايرانهايي از  گزيده •

اقـدامات قـانوني جهـت امكـان      _شده است الف ع دستي مجازازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايس - 11طبق ماده 

ها، مرمت آثار  ايجاد مراكز فرهنگي و گردشگري و تأسيس مراكز تخصصي غيردولتي در زمينه ميراث فرهنگي از قبيل موزه

خـدمات  فرهنگي و تاريخي، كارشناسي اموال تاريخي و فرهنگي و مراكزي جهت نظارت بر مراكز اقامتي، پـذيرايي، دفـاتر   

به ويژه  هاي تخصصي موزهاندازي  ب ـ از راه   ،با استاندارد الزم و شرايط سهل و آسان را فراهم نمايدمسافرتي و گردشگري 

 .غيردولتي، تعاوني و بخش خصوصي حمايت مالي نمايد هاي دفاع مقدس و شهدا توسط مؤسسات يا نهادهاي عمومي موزه

اسـت اراضـي ملـي غيركشـاورزي بـه اسـتثناء اراضـي واقـع در منـاطق          شده  وزارت جهاد كشاورزي موظف 14طبق ماده 

چهارگانه محيط زيست و خارج از حريم شهرها و محدوده روستاها را كه مورد نياز سازمان تربيت بدني اسـت، بـه منظـور    

 . احداث و توسعه اماكن و فضاهاي ورزشي تأمين و به طور رايگان به سازمان تربيت بدني واگذار نمايد
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  فصل دوم ـ علم و فناوري

به ترتيب موضوع تحول بنيـادين در نظـام آمـوزش و     21و  20و ماده ) 13بند ( 19در اين فصل در ماده 
هـاي فرهنگـي و اجتمـاعي، تقويـت و     مقابلـه بـا ناهنجـاري   ، هـاي ورزشـي   افزايش سرانهپرورش كشور و 
مكلـف كـردن دولـت بـه      ، اهاي صدا و سيم هاز طريق برنامهاي آموزشي، علمي و تربيتي  گسترش برنامه

و استمرار نظـام كـارآموزي و كـارورزي     تربيت نيروي انساني متخصص و اصالح هرم تحصيلي نيروي كار
تواننـد مـورد    هايي هستند كه در تهيه برنامه آمـايش اسـتان مـي    داراي جنبهاند و  مورد تأكيد قرار گرفته

  .استفاده قرار گيرند

  يفصل سوم ـ اجتماع

سـطح  ي رتقـا ااي محـدود بـه موضـوع     ريزي منطقه در اين فصل مواد مرتبط با موضوعات آمايش و برنامه
و در بخـش بهداشـت موضـوع    ) قـانون  24مـاده  (  سند ملي كـار شايسـته  تنظيم ، شاخص توسعه انساني

برنامـه   تهيـه قابـل اسـتفاده در   هـاي   است كه داراي بعضي از جنبه) قانون 34ماده ( سالمت مواد غذايي
  .باشد آمايش استان مي

هـاي   شاخص توسعه انساني به سطح كشورهايي با توسعه انساني باال و هماهنگي رشـد شـاخص  ي ـ به منظور ارتقا24ماده

ت وزيـران  أپس از تصويب هيـ  "سطح شاخص توسعه انسانيي ارتقا "آموزش، بهداشت و اشتغال در كشور، سند راهبردي 

  .شود اجرا مي

را حسب مصوبات  سند ملي كار شايستهارت كار و امور اجتماعي مكلف است حداكثر تا پايان سال اول برنامه، ـ وز25ماده 

المللي كار و حقوق كار و حقوق كارگران و كارفرمايان در جهت تثبيت حقوق بنيادين كار و براي بهبود روابـط   سازمان بين

  .هاي كارگري و كارفرمايي تنظيم نمايد جانبه و با مشاركت تشكل كارگر و كارفرما به شكل سه

به منظور ايجاد و حفـظ يكپـارچگي در تـأمين، توسـعه و تخصـيص      از دولت خواسته شده است   ـ34 مادهطبق بند الف 

 . ، حمايت به عمل آوردهاي دانش سالمتايجاد شهركهاي خصوصي و تعاوني براي بخش، از عادالنه منابع عمومي سالمت

است با همكاري وزارت جهاد كشاورزي شده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف اده طبق بند ب همين م 

عرضـه  را مشـخص نمايـد و    مصرف مجاز سموم و كودهاي شيميايي براي توليد محصـوالت بـاغي و كشـاورزي   مقدار 

  .داند را ممنوع نماي محصوالتي كه به صورت غيرمجاز از سموم و كودهاي شيميايي استفاده كرده
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خدمات بيمه پايه شود متناسب با استقرار نظام ارجاع و پزشك خانواده  به دولت اجازه داده مي ـ83 مادهطبق بند ج 

  .را براي عموم افراد كشور به صورت يكسان تعريف و تا پايان برنامه به تدريج اجراء نمايد سالمت

  فصل چهارم ـ نظام اداري و مديريت

 محلـي در سـطوح ملـي تـا    ) NSDI(هاي مكاني  زيرساخت ملي دادهبر ايجاد در اين فصل عالوه بر تأكيد 
مهمتـرين بخـش راهبردهـا را    ) قـانون  68مـاده  ( هاي توسـعه مند كردن شاخصنظامو ) قانون 46ماده (

گيري درجه پيشرفت و اي و آمايش براي اندازه ريزي منطقه اهميت اين موضوع در برنامه. دهدتشكيل مي
به شرح زير پايش آمايش اسـتان  ها  و بديهي است تنظيم اين شاخص ها است شهرستانا و ه توسعه استان
  .نمايد نيز كمك مي

  ـ الگوي توسعه اسالمي ـ ايراني1       

  انداز بيست ساله كشور ـ ارزيابي سند چشم2       

  ـ ارزيابي عملكرد قانون برنامه پنجم3       

  وري ملي ـ بهره4       

  توسعه انساني ـ 5       

  ـ الگوي مصرف 6       

  ـ تدوين استانداردهاي ملي7       

  هاي مكاني ـ داده 8       

  ـ آمايش سرزمين9       

  ـ نظام اداري و مديريت و فناوري اطالعات10       

  )MDG(ـ اهداف توسعه هزاره 11       

  ـ نقشه جامع علمي كشور12       

در سطوح ملي تا محلي و تدوين ) NSDI(هاي مكاني  نت نسبت به ايجاد زيرساخت ملي دادهمعاو ـ46 مادههـ  طبق بند

 .معيارها و ضوابط توليد و انتشار آنها حداكثر تا پايان سال سوم برنامه اقدام نمايد

هـاي  نيـاز بـراي محاسـبه شـاخص     منظور تهيه آمار و اطالعـات مـورد  به است شده  ـ مركز آمار ايران مكلف  68مادهطبق 

  :هاي تخصصي مختلف از قبيل حوزه

  ـ الگوي توسعه اسالمي ـ ايراني1       

  انداز بيست ساله كشور ـ ارزيابي سند چشم2       

  ـ ارزيابي عملكرد قانون برنامه پنجم3       
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  وري ملي ـ بهره4       

  ـ توسعه انساني 5       

  مصرف ـ الگوي 6       

  دهاي مليـ تدوين استاندار7       

  هاي مكاني ـ داده 8       

  ـ آمايش سرزمين9       

  ـ نظام اداري و مديريت و فناوري اطالعات10       

  )MDG(ـ اهداف توسعه هزاره 11       

  ـ نقشه جامع علمي كشور12       

آمـارگيري، پايگـاه    هـاي كردن برنامة اجرائـي مربـوط شـامل طـرح     ها، نسبت به عملياتيپس از دريافت شناسنامه شاخص

نياز را حداكثر ظـرف شـش    بندي اقدام كند و اعتبارات مورد ـ عملياتي و زمان هاي اطالعاتي اطالعات آماري كشور، سامانه

  .ماه تهيه و به تصويب شوراي عالي آمار برساند

ش مـاه پـس از ابـالغ    هاي مربوط را حداكثر ظرف ش هاي تخصصي فوق مكلفند شناسنامه هاي اجرائي متولي حوزهدستگاه

  .برنامه، به مركز آمار ايران ارائه نمايند

  فصل پنجم ـ اقتصادي

، اشـتغال ، وري بهـره ، بهبود فضاي كسب و كـار  :باشد هاي زير مي شامل بخشاقتصادي ) امور(فصل پنجم 
كـاهش   ،هـاي بازرگـاني   بيمـه ، مناطق آزاد، گذاري خارجي سرمايه، تجارت، بازار سرمايه، پول و بانك، ارز

، كشـاورزي ، منـابع آب ، هاي پـاك  انرژي، نفت و گاز، توسعه تعاون، اصالح نظام مالياتي، وابستگي به نفت
، 138، 134، 133، 132، 123، 112،  80، 79، 76، 70، 69، حمل و نقل، مسـكن، مـاده   صنعت، معدن

ــر  163، 160، 159، 156، 154،  150، 149، 148، 146، 145، 144،  143، 142،  141 ــداقل بـ ،  حـ
  .شود ترين  نكات مرتبط با اين گزارش در ادامه مطرح مي نكات مهمي تاكيد كرده است كه بعضي از مهم

اي ارتبـاط   ريـزي منطقـه  مـواردي بـا برنامـه   ، اشـتغال و  وري بهره، كاركسب و  هاي بهبود فضاي در بخش
د محـيط كسـب و كـار، ارتقـاي     اهم اين موضوعات شامل بهبـو . انددارند كه در زير منعكس شده نزديك

هاي توليـدي، ايجـاد    ها و زنجيره ها، خوشه حمايت مالي و تشويق توسعه شبكهتوسعه اشتغال و وري،  بهره
و انجـام تمهيـدات الزم   ) هاي هدفمنـد اعطاء كمك(هاي كوچك، متوسط، بزرگ پيوند مناسب بين بنگاه

هاي كوچك و متوسـط   عه و بازاريابي در بنگاهبراي تقويت توان فني ـ مهندسي ـ تخصصي، تحقيق و توس  
  و حمايت از توسعه منـاطق آزاد و اصـالح نظـام ماليـاتي     رساني و تجارت الكترونيك و توسعه مراكز اطالع
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  .است

، هرچند موضوعات تأكيد شده به طور عمده داراي جنبـه  هاي پاك گاز و آب و برق و انرژيهاي  در بخش
هاي بسيار مناسبي از ديدگاه استفاده از بخش خصوصي و فراهم كـردن  يگيرجهتسرزميني هستند، اما 

هاي نفت و گاز و آب و برق و خريد انرژي بـرق  گذاري بخش خصوصي در پروژهزمينه مشاركت و سرمايه
هـاي آب  گذاري بخش خصوصي در احداث سدهاي كوچك و شبكهاز بخش خصوصي و حمايت از سرمايه

انرژي پاك و از جمله انرژي خورشيدي توليد شده توسط بخش خصوصي بـراي  رساني و حمايت از توليد 
  . ها استاز جمله آن اتصال به شبكه سراسري

، تـأمين امنيـت   توليد محصوالت اساسي كشاورزي و داميبراي نيل به خودكفايي در  در بخش كشاورزي
يدار سـاالنه بـه ميـزان هفـت     مالحظات توسعه پا ارزش افزوده بخش كشاورزي بر مبنايغذايي و افزايش 

در سـال  بخش به حداقل چهل درصد   راندمان آبياريفزايش او نسبت به ) 1388نسبت به سال  (درصد 
  يوري مصرف آب در بخش كشاورزي و افزايش توليـد محصـول بـه ازا    شاخص بهرهو افزايش  آخر برنامه

  . مورد تأكيد قرار گرفته است واحد حجم مصرفي

هاي توليـدي بـه خصـوص    توسعه صنايع داراي قابليت صادراتي، توسعه زنجيره معدن،در بخش صنعت و 
هـاي   شـهرك  اي از هـاي توسـعه   تقويـت سـازمان  ، پتروشيمي، فلزات اساسي، محصوالت معدني غيرفلزي

هـاي ارزش متـانول، آمونيـاك، اسـتايرن و بوتـادين بـا        منظور توسـعه زنجيـره   كه به  تخصصي غيردولتي
هـا و   شـهرك   هاي الزم به ها و نواحي صنعتي و كمك حمايت از استقرار صنايع در شهرك دولت و تصويب

واحـدهاي   نواحي صنعتي دولتي و غيردولتي به ويژه در امور تأمين راه، آب، برق، گـاز و تلفـن تـا ورودي   
  . را در مناطق انجام دهد ها مستقر در اين شهرك

هاي جديد توسعه و ساخت زيربناهاي حمل و نقل  طرحشروع كليه مقرر شده است  در بخش حمل و نقل
هـاي   واگـذاري بخـش  همچنـين  . صـورت گيـرد  طـرح جـامع حمـل و نقـل كشـور      نتـايج   فقط براساس
هـاي جديـد توسـط    هاي خصوصـي و تعـاوني و ايجـاد ظرفيـت     بخشبخش حمل و نقل به  غيرحاكميتي

  .مور تأكيد قرار گرفته است هاي خصوصي و تعاوني بخش

  فضاي كسب و كاربهبود 

ـ به منظور بهبود فضاي كسب و كار در كشور وزارت بازرگاني مكلف است بـا همكـاري اتـاق بازرگـاني و صـنايع و      69ماده

ربـط بـا همـاهنگي معاونـت و در      هـاي ذي معادن ايران، اتاق تعاون، سازمان ثبت اسناد و امـالك كشـور و سـاير دسـتگاه    

هـاي  هاي تشويقي الزم از جمله اهداء جوايز يا اعطاء تسـهيالت يـا كمـك   سياستهاي سنواتي، ضوابط و  چهارچوب بودجه
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فروشـي بـا حفـظ حقـوق معنـوي       فروشي و عمـده  مالي، براي استفاده كاالها و خدمات از نام و نشان تجاري در بازار خرده

 .صاحب نشان را تا پايان سال اول برنامه تهيه و براي اجراء ابالغ نمايد

باشند، دسـتگاه اصـلي    هاي متعدد ميهاي اقتصادي كه نيازمند أخذ مجوز از دستگاهرد آن دسته از فعاليتـ در مو70ماده

  .موضوع فعاليت، وظيفه مديريت يكپارچه، هماهنگي و اداره امور أخذ و تكميل و صدور مجوز را برعهده خواهد داشت

كاري و حضور اتاق تعاون مركزي جمهوري اسالمي ايـران  ـ اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران موظف است با هم76ماده

گذاري در ايران اقدام نمايد  هاي مخل توليد و سرمايه و شوراي اصناف كشور، نسبت به شناسايي قوانين، مقررات و بخشنامه

آنها بطور  هاي هاي توليدي و صادراتي سراسر كشور و بررسي و پردازش مشكالت و خواستهو با نظرخواهي مستمر از تشكل

. اي متشكل از دو نفر از هر قوه به انتخـاب رئـيس آن قـوه ارائـه دهـد      ها و پيشنهادهايي را تهيه و به كميتهمستمر گزارش

  .كارهاي قانوني الزم را بررسي و پيگيري نمايد شده راه كميته مذكور موظف است ضمن بررسي پيشنهادهاي ارائه

از توليـدات داخلـي، كاالهـا و خـدمات موردنيـاز خـود را بـا اولويـت از         ـ دولـت موظـف اسـت در جهـت حمايـت      78ماده

  .توليدكنندگان داخلي خريد نمايد

  وري بهره
ريـزي،   وري در رشـد اقتصـادي بـه يـك سـوم در پايـان برنامـه و بـه منظـور برنامـه           ـ در راستاي ارتقاء سهم بهـره 79ماده

وامل توليد از جمله نيـروي كـار، سـرمايه، انـرژي و آب و خـاك،      وري كليه ع گذاري، راهبري، پايش و ارزيابي بهره سياست
برنامه شود تا  وري ايران به صورت مؤسسه دولتي وابسته به معاونت با استفاده از امكانات موجود ايجاد مي سازمان ملي بهره

هـا و  رگيرنـده توزيـع نقـش   ، دربوري وري و نظام اجرائي ارتقاء بهره هاي استاندارد بهرهوري كشور شامل شاخص جامع بهره
هـاي دولتـي و غــيردولتي، بـه صـورت برنامـه       هاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي اعم از بخشها در كليه بخشمسؤوليت

هـاي اجرائـي   تمـام دسـتگاه  . هاي يادشده، تدوين نمايد و به تصويب هيـأت وزيـران برسـاند   االجراء براي تمامي بخش الزم
وري و اثر آن بر رشد اقتصادي مربوط به بخش خـود را بـه طـور مسـتمر منتشـر       تغييرات بهرهموظفند از سال دوم برنامه 

هـاي مزبـور رشـد    وري از دسـتگاه  وري را شـناسايي كنند تا اثـر بهـره   ها و متغيرهاي اثرگذار بر رشد بهرهنمايند و سياست
هـاي دولتـي   هاي غيردولتي و شـركت بخشهاي تشويقي تواند حاوي سياست هاي مذكور ميسياست. باشد صعودي داشته 

  .باشد

  اشتغال

و  اي منطقـه  شود در راستاي ايجاد اشتغال پايدار، توسعه كارآفريني، كاهش عـدم تعـادل   ـ به دولت اجازه داده مي  80ماده

  :هاي زير را انجام دهدتوسعه مشاغل نو اقدام

هـاي  هاي توليدي، ايجاد پيونـد مناسـب بـين بنگـاه     زنجيرهها و  ها، خوشه شويق توسعه شبكهالف ـ حمايت مالي و ت        

و انجام تمهيدات الزم براي تقويت توان فنـي ـ مهندسـي ـ تخصصـي،      ) هاي هدفمنداعطاء كمك(كوچك، متوسط، بزرگ 

  رساني و تجارت الكترونيك براي آنها هاي كوچك و متوسط و توسعه مراكز اطالعتحقيق و توسعه و بازاريابي در بنگاه
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هاي بزرگ هاي كوچك و متوسط و كمك به بلوغ و تبديل آنها به بنگاهب ـ رفع مشكالت و موانع رشد و توسعه بنگاه        

  پذير و رقابت

زاي بخش خصوصـي و تعـاوني بـه ويـژه در     هاي اشتغالج ـ گسترش كسب و كار خانگي و مشاغل از راه دور و طرح        

  متوسط نرخ بيكاري كشور مناطق با نرخ بيكاري باالتر از

هاي غيرمتشكل اقتصادي خانوار به هاي تشويقي در جهت تبديل فعاليتد ـ حمايت مالي و حقوقي و تنظيم سياست        

  واحدهاي متشكل

هـاي كسـب و كـار، كـارآفريني، فنـي و      هـ ـ حمايت مالي از بخش غيردولتي به منظور توسـعه و گسـترش آمـوزش           

  ي ـ كاربردياي و علم حرفه

هـايي كـه بـا تأييـد و يـا معرفـي       تأمين بخشي از حق بيمه سـهم كارفرمايـان كارگـاه   و ـ اعمال تخفيف پلكاني و يا         

نمايند، به شرط آن كه واحد، تـازه   واحدهاي وزارت كار و امور اجتماعي در جهت به كارگيري نيروي كار جديد مبادرت مي

  .آن، كاهش نيروي كار نداشته باشد تأسيس بوده و يا در سال قبل از

نامه اجرائي بندهاي فوق شامل نحوه، ميزان و مدت زمان اسـتفاده از امتيـازات موضـوع بنـدهاي فـوق       تبصره ـ آئين        

  .رسد حداكثر ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي

قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور و اصالح ) 10(هاي شغلي، ماده استمرار فرصتز ـ براي         

هاي برنامه پنجم قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران در طول سال) 113(ماده 

  .گردد تنفيذ مي

  پول و بانك

هاي يكساله را حداقل به ميزان ميانگين نرخ تورم  الحساب سپرده شوراي پول و اعتبار موظف است نرخ سود علي  ـ92ماده

  ...بيني سال مورد عمل تعيين نمايد سال قبل و پيش

  مناطق آزاد

انداز بيست  ـ به منظور ساماندهي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي و ايفاء نقش مؤثر آنها در تحقق اهداف سند چشم112ماده

پيوندي و تعامل اثرگذار اقتصاد ملي با  اقتصادي مناسب در اين مناطق، هم ساله نظام، اعمال مديريت يكپارچه و ايجاد رشد

  :هاي مختلفاقتصاد جهاني و ارائه الگوي توسعه ملي در بخش

المللـي، ايجـاد نماينـدگي     هـ ـ به منظور گسترش ارتباطات علمي با مراكز و نهادهـاي آموزشـي و تحقيقـاتي معتبـر بـين      

هاي خصوصـي در منـاطق آزاد   ربط و تأسيس دانشگاه هاي ذي ارجي بر طبق اعالم وزارتخانههاي داخلي و معتبر خدانشگاه

  .تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي با رعايت قوانين مربوط مجاز است
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رسد بـه فاصـله    وـ محدوده آبي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي با رعايت مالحظات امنيتي و دفاعي كه به تأييد ستاد كل مي 

جاري ـ صـنعتي   تچگونگي اداره مناطق آزاد  "گردد و از امتيازات قانون  از قلمرو خاكي مناطق آزاد تعيين مي هشتصد متر

  .و اصالحات بعدي آن برخوردار است 7/6/1372مصوب  "ايران

از محـل  %) 1(درصـد   هاي مناطق آزاد موظفنـد حـداقل يـك   زـ به منظور زدودن فقر از چهره مناطق آزاد تجاري، سازمان

وصول عوارض ورود و صدور كاالها و خدمات اين مناطق را از طريق نهادهاي حمايتي به محرومين و نيازمندان بـومي ايـن   

  .مناطق اختصاص دهند

  اصالح نظام مالياتي

) 38(مـاده  ) 1(و تبصـره  ) الـف (ـ عوارض وصولي ارزش افزوده و عوارض آلودگي واحدهاي توليدي موضـوع بنـد   123ماده

هاي همـان شهرسـتان توزيـع    ها و دهياريت بر ارزش افزوده در هر شهرستان به نسبت جمعيت بين شهرداريقانون ماليا

به بـيش از يـك شهرسـتان در يـك اسـتان      ) پنجاه نفر و بيشتر(در صورتي كه آلودگي واحدهاي بزرگ توليدي . گردد مي

اي مركـب از معـاون    تأثيرگـذاري، در كميتـه  هاي اعالمي معاونت به نسـبت  سرايت كند، عوارض آلودگي براساس سياست

ربـط، مـدير كـل محـيط زيسـت و مـديركل امـور ماليـاتي اسـتان بـين            هـاي ذي ريزي استان، فرمانداران شهرستان برنامه

  .شود هاي متأثر توزيع ميشهرستان

كننـده عـوارض    توزيـع  هاي متأثر از آلودگي در دو يا چند استان واقع شده باشـند، اعضـاء كميتـه   در صورتي كه شهرستان

ربـط، نماينـده    هاي ذيريزي استان متشكل از نماينده معاونت، معاونين برنامه) پنجاه نفر و بيشتر(آلودگي واحدهاي بزرگ 

هاي اعالمي معاونـت اقـدام بـه توزيـع عـوارض      سازمان حفاظت محيط زيست و نماينده اداره كل مالياتي براساس سياست

  .آلودگي خواهند كرد

  گاز نفت و

هـاي  سـوم بـه اسـتان    از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبيعي را به ترتيب يـك %) 2(دولت دو درصد ـ 132ماده

هـاي عمرانـي در قالـب     توسـعه يافتـه جهـت اجـراي برنامـه      ها و منـاطق كمتـر  سوم به شهرستان و دوخيز و گازخيز  نفت

 .هاي سنواتي اختصاص دهد بودجه
  

هـا، كـاهش اتـالف و توسـعه     سازي توليد و افزايش راندمان نيروگاه تنوع در عرضه انرژي كشور، بهينه  ـ به منظور133ماده

  :هاي وابسته و تابعه وزارت نيرو موظفندتوليد همزمان برق و حرارت، شركت توانير و شركت

هـاي  هـاي شـركت  مـوال و دارائـي  هاي موجود يا در دست اجراء و سـاير ا الف ـ با استفاده از منابع حاصل از فروش نيروگاه 

نسبت بـه پرداخـت يارانـه خريـد بـرق از      ) 44(چهارم  و  هاي كلي اصل چهلمذكور و با رعايت قانون نحوه اجراي سياست
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هاي توليد برق مشـتركين از طريـق عقـد قراردادهـاي بلندمـدت و      توليدكنندگان برق پراكنده با مقياس كوچك و ظرفيت

 .مگاوات نيروگاه گازي به سيكل تركيبي اقدام نمايند) 12.000(هزار  همچنين تبديل تا دوازده

هاي گازي موجود خود به سيكل تركيبي، شركت توانير و هاي غيردولتي به تبديل نيروگاهتبصره ـ در صورت تمايل بخش  

به پرداخـت تسـهيالت در    اين ماده نسبت) الف(توانند از محل منابع موضوع بند  هاي وابسته و تابعه وزارت نيرو ميشركت

  .شده به آنها اقدام نمايند قالب وجوه اداره

شود نسـبت بـه انعقـاد قراردادهـاي بلندمـدت       هاي وابسته و تابعه وزارت نيرو اجازه داده ميبه شركت توانير و شركتب ـ  

اي خصوصي و تعـاوني اقـدام   ههاي پاك با اولويت خريد از بخش هاي نو و انرژي خريد تضميني برق توليدي از منابع انرژي

هاي تبديل انرژي در بازار رقابتي شبكه سراسري بازار برق، با لحـاظ   ها عالوه بر هزينهقيمت خريد برق اين نيروگاه. نمايند

هـا و سـاير مـوارد بـه تصـويب       انتشار آالينـده  نشده، بازدهي، عدم  متوسط ساالنه ارزش وارداتي يا صادراتي سوخت مصرف

  .رسد د ميشوراي اقتصا

منـابع مـورد نيـاز    ) 44(و چهارم   هاي كلي اصل چهلتبصره ـ وزارت نيرو مجاز است با رعايت قانون نحوه اجراي سياست  

هـا از جملـه امـوال منقـول و غيرمنقـول، سـهام و       هـا و سـاير دارائـي   اين جزء را از محل منابع حاصـل از فـروش نيروگـاه   

ها جهت اسـتفاده  ها، تأمين و تمهيدات الزم را براي اين نيروگاهه و وابسته و بنگاههاي تابعالشركه خود و ساير شركت سهم

  .در شبكه سراسري برق فراهم نمايد

  .هاي خصوصي و تعاوني حمايت نمايدهاي با مقياس كوچك توليد برق توسط بخشج ـ از توسعه نيروگاه 

مگاوات از طريق ) 25.000(هزار  وپنج وان توليدي برق تا بيستد ـ وزارت نيرو مجاز است در طول برنامه نسبت به افزايش ت 

هـاي تابعـه و يـا بـه     هاي عمومي، تعاوني و خصوصي اعم از داخلي و خارجي و يا منابع داخلي شركتگذاري بخش سرمايه

نتقـال  بـرداري و ا  و سـاخت، بهـره  ) BOO(برداري و تصـرف   گذاري از جمله ساخت، بهره هاي متداول سرمايهصورت روش

)BOT (اقدام نمايد.  

هـزار   مگاوات مذكور در اين بند، حداقل ده) 25.000(هزار  وپنج هاي خصوصي و تعاوني از ميزان بيستتبصره ـ سهم بخش 

  .مگاوات است) 10.000(

هـاي بـا سـوخت    بـرق از نيروگـاه  ) ترانزيـت (هـ ـ وزارت نيرو حسب درخواست نسبت بـه صـدور مجـوز صـادرات و عبـور       

  .هاي خصوصي و تعاوني اقدام نمايد اي متعلق به بخش انهغيريار

وـ وزارت نيرو مكلف است در صورت نياز با حفظ مسؤوليت تأمين برق، به منظور ترغيب ساير مؤسسات داخلي بـه توليـد    

راي اقتصـاد  هاي خارج از مديريت آن وزارتخانه، براساس دستورالعملي كه به تأييد شـو هر چه بيشتر نيروي برق از نيروگاه

  .ها اقدام نمايدخريد برق اين نيروگاه رسد، نسبت به مي
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زـ چنانچه بخش خصوصي با سرمايه خود تلفات انرژي برق را در شبكه انتقال و توزيع كـاهش دهـد، وزارت نيـرو موظـف     

رسد اقدام و يـا   مياست نسبت به خريد انرژي بازيافت شده با قيمت و شرايط در دوره زماني كه به تصويب شوراي اقتصاد 

  .همان ميزان را صادر نمايد مجوز صادرات به

  .نامه اجرائي مربوط به اين بند بايد ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون به تصويب وزير نيرو برسد تبصره ـ آئين

و يـا قـدرت    هزار مترمكعب معادل نفت كـوره  ح ـ قيمت انرژي براي واحدهايي كه مصرف ساالنه سوخت آنها بيش از دو  

هاي اين ماده، كـه  مورد استفاده آنها بيش از دو مگاوات است، در صورت عدم رعايت معيارها و ضوابط موضوع دستورالعمل

  .يابد رسد، با ارائه فرصت مناسب افزايش مي به تصويب شوراي اقتصاد مي

تاي منطقـي كـردن و اصـالح الگـوي     كنندگان در راسـ  جويي، تشويق و حمايت از مصرف ـ به منظور اعمال صرفه134ماده

هاي نيـرو، نفـت و صـنايع و معـادن      مصرف انرژي و برق، حفظ ذخاير انرژي كشور و حفاظت از محيط زيست به وزارتخانه

رسد نسـبت بـه    شود براساس دستورالعملي كه حداكثر تا پايان سال اول برنامه به تصويب شوراي اقتصاد مي اجازه داده مي

مصرف و بـا اسـتاندارد    سازي مصرف انرژي، توليد محصوالت كم الي جهت رعايت الگوي مصرف و بهينههاي ماعمال مشوق

هـا، منـابع    منابع مالي مورد نياز اجراي اين ماده از محل وجوه حاصل از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه. باال اقدام نمايند

هـا از جملـه امـوال    ها و ساير دارائـي و معادن و يا فروش نيروگاههاي نفت، نيرو و صنايع  هاي تابعه وزارتخانهداخلي شركت

ها در قالـب بودجـه سـنواتي    هاي تابعه و وابسته و بنگاهالشركه وزارت نيرو و ساير شركت منقول و غيرمنقول، سهام و سهم

  .شود تأمين مي

  هاي پاك انرژي

ه منظور كاهش انتشار گازهاي آالينده در چهارچوب ساز هاي مشمول قانون برنامه كه بها و شركتـ كليه سازمان138ماده

شوند، مجاز بـه   ، موفق به اخذ گواهي كاهش انتشار مي)CDM(المللي موجود، مانند ساز و كار توسعه پاك  و كارهاي بين

وجـوه حاصـله جـزء درآمـدهاي داخلـي شـركت       %) 70(هفتاد درصد . باشند هاي برنامه ميواگذاري يا فروش آن طي سال

سـي  . هاي مزبور از همين محل قابل تأمين و پرداخت خواهد بود هاي مربوط به اخذ گواهي شود و هزينه ربط منظور مي ذي

  .شود باقيمانده به خزانه كل كشور واريز مي%) 30(درصد 

هاي پـاك و  هاي بادي و خورشيدي و توسعه كاربرد انرژيهاي توليد تجهيزات نيروگاهـ به منظور ايجاد زيرساخت139ماده

هـاي خصوصـي و   ها در سبد توليد انرژي كشور، دولت مجـاز اسـت بـا حمايـت از بخـش     افزايش سهم توليد اين نوع انرژي

شده و يارانه سود تسهيالت، زمينه توليد تا پنج هزار مگاوات انرژي بادي و خورشيدي در طـول   تعاوني از طريق وجوه اداره

  .اهم سازدبرنامه متناسب با تحقق توليد را فر
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  منابع آب

  ....... ـ141ماده 

  هاي آب محفوره داراي پروانه با هزينة مالكان آنچاه ـ نصب كنتورهاي حجمي بر روي كلية3

  هاي حمايتي و تشويقيـ اعمال سياست4

ايـان  هاي آبريز و استاني به نحوي اقدام نمايـد كـه تـا پ    ـ اجراي نظام مديريتي آب كشور براساس سه سطح ملي، حوضه  5

ها نسبت بـه سـال آخـر برنامـه چهـارم      هاي آب زيرزميني در اين دشت برنامه با توجه به نزوالت آسماني، تراز منفي سفره

هـاي سـطحي و دوازده و نـيم درصـد     از محل كنترل آب%) 5/12( دوازده و نيم درصد%) (25(حداقل بيست و پنج درصد 

بـرداري   مشاركت وزارت جهاد كشاورزي بهبوديافته و با استقرار نظـام بهـره  با ) داري از طريق آبخيزداري و آبخوان%) 5/12(

  .شده را تحقق بخشد بيني هاي موضوع اين بند اهداف پيشمناسب از دشت

هـاي  ح روشقنوات، بهبود و اصـال  داري، احياء هاي تعادل بخشي نظير آبخيزداري، آبخوانب ـ وزارت جهاد كشاورزي طرح 

بيني شده  را به نحوي اجراء نمايد كه اهداف پيش "الف "هاي موضوع بند مناسب دشت برداري ام بهرهآبياري و استقرار نظ

  .تحقق يابد

كشورهاي همجوار با رعايت منافع ملي و   هاي مشترك آبي باج ـ واردات و صادرات آب به كشورهاي منطقه و اجراي طرح 

  .تأييد شوراي اقتصاد مجاز استمحيطي با  صادي، اجتماعي و زيستهاي فني، اقت توجيه

از حـد مجـاز    واحدهاي توليـدي، صـنعتي، دامـداري، خـدماتي و سـاير واحـدهايي كـه فاضـالب بـا آالينـدگي بـيش             د ـ 

. نماينـد آوري فاضالب، تصفيه و دفع بهداشتي پساب را اجـراء   جمع نمايند، موظفند تأسيسات استانداردهاي ملي توليد مي

  .شوند واحدهاي متخلف جريمه مي

هـاي استحصـال، تنظـيم،    به منظور تسريع در اجراي طرح هـ ـ دولت موظف است اعتبارات الزم را در قالب بودجه سنواتي 

  .مشترك آب منظور نمايد  هاي مرزي و منابع انتقال و استفاده از حقابه كشور از رودخانه

  ـ141ماده 

هـاي موجـود    ها و پروانـه اصالح تخصيص  و مكلف است نسبت بهوري آب كشاورزي، وزارت نير الف ـ به منظور افزايش بهره 

از حجم آب مصارف %) 1(نحوي اقدام نمايد كه ساالنه حداقل يك درصد  بران به هاي آبآب و تحويل حجمي آب به تشكل

ي جديـد  شده در جهت توسعة اراض جوئي هاي با بيالن آب زيرزميني منفي كاهش يابد تا آب صرفهموجود به ويژه در دشت

  .هاي نوين آبياري مورد استفاده قرار گيردبخش كشاورزي يا ساير مصارف با روش

داران و  بـراي تمـامي حقابـه    بـرداري آب  است تا پايان برنامه به تدريج نسبت به صـدور سـند بهـره     ب ـ وزارت نيرو مكلف 

و بـا رعايـت   ) اي آب منطقـه  هـاي شركت( يرو وزارت ن مبادله اين اسناد با اطالع. آب اقدام نمايد مجوز تخصيص دارندگان
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قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغات و اصالحات بعدي آن و همچنين رعايت حفظ سطح كشـت در بازارهـاي محلـي    

  .مجاز است

هـاي آبيـاري و    هاي مكمل نظير احداث شبكههاي تأمين آب و طرحج ـ دولت مكلف است در تهيه و اجراي همزمان طرح 

هـاي باالدسـت سـدهاي     هاي حفاظت خـاك و آبخيـزداري در حـوزه   دست و طرح و تجهيز و نوسازي اراضي پايينزهكشي 

  .مخزني هماهنگي الزم به عمل آورد

شـده را گسـترش دهـد بـه نحـوي كـه         هاي اصلي و فرعي آبياري و زهكشي اراضي آبخور سدهاي احداث د ـ دولت شبكه 

  .سال قبل افزايش يابد هايه عملكرد طرحب  ساالنه حداقل بيست واحد درصد نسبت

  :اي و توجه به ارزش آب و منطقه ـ به منظور تقويت بازارهاي محلي142ماده 

گذاران اعم از داخلي و خارجي،  شده از سرمايه شود خريد آب استحصالي و پساب تصفيه الف ـ به وزارت نيرو اجازه داده مي 

هاي انتقال آب توسط بخش غيردولتـي را   هاي مصرف و همچنين هزينهدر بخش داران جويي حقابه آب مازاد ناشي از صرفه

  .با قيمت توافقي يا با پرداخت يارانه بر اساس دستورالعمل مصوب شوراي اقتصاد، تضمين نمايد

سـط  بـران، تو  هاي آبرساني با حفظ كليه حقـوق حقابـه   برداري سدها و شبكه گذاري و مالكيت، مديريت و بهره ب ـ سرمايه 

) 44(هاي كلي اصل چهل و چهـارم  هاي تعاوني و خصوصي با رعايت سياستها و نهادهاي عمومي غيردولتي و بخشبنگاه

  .قانون اساسي و قانون مربوط مجاز است

هـاي  آوري نزوالت آسماني در فصـل  هاي پراكنده و نيز استفاده و جمعهاي سطحي و هرز آبآوري آب ج ـ به منظور جمع 

شـده   هاي شناختهبندان براي بهبود كشاورزي، وزارت نيرو موظف است در دو سال اول برنامه نسبت به احياء آبغيرزراعي 

  .هاي جديد احداث نمايدبندان آب اقدام و در صورت نياز

  كشاورزي

گنـدم،   ـ به منظور حفظ ظرفيت توليد و نيل به خودكفايي در توليد محصوالت اساسي كشاورزي و دامي از جمله143ماده

مرغ، اصالح الگوي مصرف بـر   چغندرقند و نيشكر، گوشت سفيد، گوشت قرمز، شير و تخم هاي روغني، دانه جو، ذرت، برنج،

هاي امنيت غـذايي و ارتقـاء   اساس استانداردهاي تغذيه، گسترش كشاورزي صنعتي و دانش بنيان، فراهم نمودن زيرساخت

در  1388نسبت به سال %) 7(ت توسعه پايدار ساالنه به ميزان هفت درصد ارزش افزوده بخش كشاورزي بر مبناي مالحظا

  :شود زير انجام مي طول برنامه اقدامات

در سال آخر برنامه از طريق اجراي عمليات زيربنايي آب و %) 40(بخش به حداقل چهل درصد  راندمان آبياري الف ـ ارتقاء 

هاي نوين آبياري و اجراي عمليات به زراعـي و  ها و روشها، زهكش ههاي تجهيز و نوسازي، توسعه شبكخاك از جمله طرح

  نژادي به
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ب ـ تحويل آب موردنياز كشاورزان به صورت حجمي براساس الگوي كشت هـر منطقـه و بـا اسـتفاده از مشـاركت بخـش        

  غيردولتي

  حد حجم مصرفيوا وري مصرف آب در بخش كشاورزي و افزايش توليد محصول به ازاء ج ـ ارتقاء شاخص بهره

شـناختي   هـاي گيـاهي، مصـرف بهينـه سـموم، كودشـيميايي، مـواد زيسـت        د ـ گسترش مبارزه تلفيقي با آفات و بيماري 

مـديريت  ) ارگانيـك (و توسعه كشـت زيسـتي   ) بيولوژيكي(شناختي  و داروهاي دامي و همچنين مبارزه زيست) بيولوژيكي(

هاي كشاورزي در راستاي پوشش حداقل بيسـت   كيفي توليدات و فرآورده تلفيقي توليد و اعمال استانداردهاي ملي كنترل

  تا پايان برنامه سطح توليد  %)25(و پنج درصد

و تعاوني با تأكيد بر به خصوصي  هايبخش  به هاي بخش كشاورزي هاي غيرحاكميتي و تصديگريسپاري فعاليت هـ ـ برون 

نظام دامپزشكي  نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي و سازمان شده عضو سازمان صالحيت كارشناسان تعيين كارگيري

بخـش   هـاي ها و تشـكل پروري، تعاوني عنوان ناظر و يا مشاور فني مزارع كشاورزي و واحدهاي دامي و دامپروري و آبزي به 

  كشاورزي

ت فرسوده كشاورزي و توسعه آال ماشين هزار دستگاه) 200( اقلكردن حد آالت كشاورزي و خارج از رده نوسازي ماشين و ـ 

اي كـه در   بر مبناي اقليم و شرايط و همچنين قابليت و توانايي كشاورزان هر منطقه به گونه) مكانيزاسيون(ماشيني كردن 

اسـب بخـار در   ) 5/1(بـه   1388از يك اسب بخـار در هكتـار سـال    ) مكانيزاسيون(كردن  پايان برنامه، ضريب نفوذ ماشيني

  .برنامه برسد هكتار در سال آخر

كشور حداقل در سـقف يارانـه سـال آخـر      هايدر سطح مزارع و باغ) ارگانيك(ز ـ ترويج استفاده از كودهاي آلي و زيستي  

  كل كودهاي مصرفي در پايان برنامه%) 35(برنامه چهارم و افزايش ميزان مصرف اين گونه كودها به سي و پنج درصد

ــه اراضــي    ــان برنامــه توســط ســازمان ثبــت اســنا  ورزيكشــا ح ـ صــدور ســند مالكيــت كلي ــا پاي   د و امــالك كشــور ت

توليدات تـا پايـان   %) 50(ط ـ گسترش پوشش بيمه توليدات بخش كشاورزي و عوامل توليد به ميزان حداقل پنجاه درصد  

  برنامه

چهارچوب بودجـه   زي، بخشي از منابع خود را كه درگذاري در بخش كشاور دولت به منظور تجهيز منابع براي سرمايه ي ـ 

هـاي  ربط به عنوان كمك بـه تشـكيل و افـزايش سـرمايه صـندوق      ساالنه مشخص خواهد شد از طريق دستگاه اجرائي ذي

مبـالغ  . هاي مذكور قرار دهـد شده در اختيار صندوق  غيردولتي حمايت از توسعه بخش كشاورزي و يا به صورت وجوه اداره

  .شود ظور ميمن ها به هزينه قطعيبه صندوق پرداختي

شـده   پذيري و كاهش قيمت تمـام  ـ به منظور حمايت از بخش كشاورزي، پايداري توليد و توسعه صادرات و رقابت144ماده

ريـزي هماهنـگ    گـذاري و برنامـه  بازرگاني و مسكن و شهرسازي با سياست هاي صنايع و معادن، جهادكشاورزي، وزارتخانه
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رسد، نسبت به حمايت هدفمند از استقرار و گسترش صنايع تبديلي، تكميلي  ونت مياي كه به تأييد معا نامه براساس تفاهم

  .نمايند هاي توليدي اقداماساسي كشاورزي توسط بخش غيردولتي در قطب  و نگهداري محصوالت

ع، به منظور اقتصادي و رقابتي نمودن توليد و افزايش صادرات محصوالت كشـاورزي، سـاماندهي مـديريت منـاب    ـ 145ماده

  :حفاظت از منابع پايه و ارزش افزايي و تكميل زنجيره ارزش محصوالت كشاورزي

هـاي  الف ـ حمايت از توليد محصوالت كشاورزي در قالب جبران بخشي از يارانه سـود و كـارمزد تسـهيالت بـانكي، كمـك      

ـ ها بالعوض، پرداخت يارانه و ساير مشوق اي اسـت   نامـه  اي بر اساس آئـين  منطقه با اولويت رعايت الگوي كشت بهينه ملي 

  .رسد به تصويب هيأت وزيران مي كه به پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي

واردات كاالها و يا قبل از  و غيردولتي از ابتداي برنامه، وزارت بازرگاني و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي ب ـ 

مواد اوليه غذايي موردنياز صنايع غذايي و تبـديلي موظفنـد از    شده و يا محصوالت بخش كشاورزي اعم از خام و يا فرآوري

واردات كليـه  دولت مكلف است به منظور حمايت از توليدات داخلي، براي . وزارت جهاد كشاورزي مجوز الزم را اخذ نمايند

وليدكننـده داخلـي   همـواره بـه نفـع ت    اي كه نرخ مبادله گونه كاالها و محصوالت بخش كشاورزي تعرفه مؤثر وضع نمايد به

  .باشد

وزارت جهـاد  و اخـذ مجـوز    هاي توليد بخش كشاورزي از قبيل بذر، نهال، كود و سـم بـا همـاهنگي    واردات نهادهـ 1تبصره

  .باشد از اعمال تعرفه مؤثر مستثني مي كشاورزي

كاالهـاي كشـاورزي و     ياي، تعيين سهميه مقداري، زمـان ورود و مقـدار تعرفـه بـرا     مسؤوليت انتخاب ابزار تعرفهـ 2تبصره

  .خواهدبود وزارت جهاد كشاورزيهاي غذايي با  فرآورده

، ارائـه  هـا و كاالهـاي كشـاورزي نوپديـد     سازي، قرنطينه و بازاررساني محصوالت، نهـاده  عمليات توليد، فرآوري، ذخيرهج ـ  

وزارت  توسـط دهايي خواهد بود كه كنندگان فرآيندها براساس مقررات و استاندار خدمات نوين كشاورزي، عاملين و گواهي

  .رسد وزيران مي در سال اول برنامه تهيه و به تصويب هيأت جهاد كشاورزي

هاي حقوقي ، دولت حمايتهكتار هاي كشاورزي در واحدوري و بازده زمين بهره افزايش توليد و ارتقاءـ به منظور 146ماده 

هاي توليد كشاورزي در جهت اعمال مديريت واحـد يـا اتخـاذ    تعاوني هاي حقوقي با اولويتو مالي الزم را از تشكيل تشكل

  .آورد هاي كشاورزي به عمل ميسازي زمين هاي تشويقي براي يكپارچهسياست

   :ودشـ  زيـر انجـام مـي    هـاي به منظور توانمندسازي ساختار مديريت منابع طبيعـي و آبخيـزداري كشـور اقـدام    ـ 147ماده

هـاي   هـا و پـروژه  هـا و منـافع اجتمـاعي طـرح     منابع طبيعي، هزينه) هاي بازاري و غيربازاريكاركرد(الف ـ ارزش اقتصادي  

  .عمل قرار گيرد ها مالك ها و پروژهسنجي طرح اي در مطالعات امكان عمراني، توسعه

تأييـد   حسب مـورد پـس از   ها، مراتع و آبخيزداري كشوررفع معارض از اراضي دولتي و ملي، سازمان جنگلب ـ به منظور  
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  .دادرسي معاف است هاي باالترين مقام دستگاه اجرائي مربوط، از پرداخت هزينه

موظف است ظـرف مـدت يـك سـال اول برنامـه      ) ها، مراتع و آبخيزداري كشورسازمان جنگل(وزارت جهاد كشاورزي ج ـ  

ي جنگلي و مراتع قابل درختكاري، هابرداري پارك بدون رعايت تشريفات مناقصه، مديريت، احداث، نگهداري، توسعه و بهره

هاي سبز و كمربند سـبز شـهرها را در محـدوده و حـريم شـهرها بـا حفـظ        هاي متروكه و اراضي واقع در كاربرينهالستان

مالكيت دولت و كاربري طبق طرح مورد توافق شهرداري و سازمان مـذكور بـدون دريافـت حقـوق مالكانـه بـه شـهرداري        

  .ضاي سبز و استفاده بهينه واگذار نمايدمربوطه به منظور توسعه ف

  :اقدامات زير را انجام دهد ها، مراتع و آب و خاكبرداري از جنگل جهت اصالح الگوي بهرهـ دولت مكلف است 148ماده

  هاي تجديدپذير به جاي سوخت هيزمي و انرژي الف ـ جايگزيني سوخت فسيلي

ب و محصوالت جنگلي و مرتعي و حذف تعرفه واردات چوب و امكان ب ـ توسعه زراعت چوب و تشديد مبارزه با قاچاق چو 

  نشده آوري واردات چوب عمل

  ها و حمايت از توليد دام به روش صنعتيج ـ ساماندهي جنگل

   ربط د ـ ساماندهي ساخت و ساز در مناطق جنگلي براساس قوانين و مقررات ذي

  هاي دست كاشتهـ ـ توسعه جنگل

  يزداري تا سطح هشت ميليون هكتار تا پايان برنامهو ـ اجراي عمليات آبخ

  هاي بحرانزدايي و كنترل كانون ز ـ اجراي عمليات بيابان

-برداري از مراتـع و زيسـتگاه   ها فقط در چهارچوب مصوبات هيأت وزيران ممكن است و بهرهبرداري از جنگل بهرهتبصره ـ  

متخلـف از  . و ضرورت حفظ آنها مجاز و مازاد برآن ممنـوع اسـت  ) كاكولوژي(شناختي  هاي طبيعي تنها بر مبناي توان بوم

اي معادل، تا دو برابر قيمت جنگل و يا مرتع و زيستگاه  احكام اين تبصره عالوه بر جبران خسارت، ملزم به پرداخت جريمه

 .برداري يا تلف شده است مورد بهره

   :ت زير را انجام دهددولت مجاز است با هدف تأمين امنيت غذايي اقداما ـ149ماده

بـه   صنعتي توسط بخش غيردولتي هاي سنتي و نيمههاي صنعتي و بهبود كشتارگاهحمايت مالي از توسعه كشتارگاهالف ـ  

   منظور ارتقاء شاخص بهداشت كشتار انواع دام

  ارزش توليد اين بخش%) 35(ارتقاء سطح كلي حمايت از كشاورزي به حداقل سي و پنج درصد ب ـ 

  حمايت از افزايش توليد پروتئين حيواني حاصل از انواع دام، طيور و آبزيانج ـ 

گذاري در بخش كشـاورزي   هاي دامي، تضمين سرمايهبه منظور كنترل بيماريـ وزارت جهاد كشاورزي مجاز است 1تبصره
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امانه هوشـمند مراقبـت   سـ هاي تابعه و بـا همكـاري سـازمان نظـام دامپزشـكي،      ، از طريق ادارات و سازمانو امنيت غذايي

  .را مستقر نمايد دارنمودن جمعيت دامي كشور هاي دامي و هويتبيماري

 قـانوني الزم بـراي   ـ دولت برنامه تأمين سالمت غذا از مزرعه تا سفره را طي سـال اول برنامـه تصـويب و اقـدامات    2تبصره

  .اجراي آن را به عمل آورد

  صنعت، معدن

انداز بيست ساله جمهوري اسالمي ايران  سند چشم ن موظف است به منظور تحقق اهداف صنايع و معاد وزارت  ـ150 ماده

هاي برگزيده صنعت و معـدن،  توسعه صنعتي و معدني با هماهنگي معاونت در زيربخش) استراتژي(در قالب تدوين راهبرد 

اي اقـدام كنـد كـه نـرخ رشـد       هگون در جهت تحقق هدف رشد توليد صنعتي و معدني با رعايت محورهاي راهبردي ذيل به

  :ارزش افزوده بخش صنعت و معدن افزايش يابد

هـاي نسـبي از   هاي فناوري و انتقال نقطه اتكاء مزيتبا تأكيد بر توسعه قابليت مندي صنايع كشورارتقاء سطح رقابتالف ـ  

  هاي رقابتيو خلق مزيت) تكنولوژيك(هاي فناورانه مواد اوليه و خام به توانايي

  در صادرات) صنايع نهايي(سازي پايه صادرات صنعتي و افزايش سهم محصوالت داراي پردازش بيشتر  متنوعـ ب 

و تمهيد ) برند( و نشان تجاري هاي صنعتي گيري خوشه توسعه پيوند مناسب صنايع كوچك، متوسط و بزرگ و شكلج ـ   

  پذير هاي بزرگ رقابتگيري بنگاه ادغام و شكل

از طريـق   )پتروشيمي، فلزات اساسي، محصوالت معـدني غيرفلـزي  (اي  دستي صنايع واسطه ارزش پايين ـ توسعه زنجيرهد  

  هاي صنعتي تخصصي غيردولتيبا تأكيد بر ايجاد شهرك هاي غيردولتيگذاري بخش ترغيب گسترش سرمايه

، سـاخت تجهيـزات و   نشـگاه گسترش همكاري صنعت و داهاي طراحي، تدارك، ساخت، ها و قابليتهـ ـ افزايش توانمندي 

هاي علم و فناوري و افزايش مستمر سـهم صـنايع   هاي فناوري و پاركآالت صنعتي، تعميق تعامل صنايع با شهرك ماشين

  وري صنايع و معادن بهره نوسازي و ارتقاء در تركيب توليد صنعتي،) صنايع نوين(هاي برتر مبتني بر فناوري

قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسـي توليـدي و صـنعتي و     "نظارتي اجراي  تقويت ساز و كارهاي تمهيدي وو ـ  

  "12/12/1375مصوب  ها و ايجاد تسهيالت به منظور صدور خدمات اجرائي كشور در اجراي پروژه

  .پذيرد انجام مي هاي غيردولتيها و اقدامات غيرحاكميتي مذكور در اين ماده توسط بخشكليه فعاليت تبصره ـ

  ـ151ماده 

خشـي از سـرجمع كـل    شـود ب  به دولت اجازه داده مي نوين گذاري خطرپذير در صـنايع حمايت از سرمايهالف ـ به منظـور  

شـده بـراي صـنايع نـوين در      ي كـه در قالـب اعتبـارات وجـوه اداره    هاي خصوصي و تعاونتسهيالت اعطائي ساالنه به بخش



439.6 طرح آمايش استان خوزستان
  

 

  .قراردهدمورد بخشودگي و كارمزد تسهيالت اعطائي را  شود شامل سود هاي ساالنه منظور مي بودجه

نامه اجرائي اين بند مشتمل بر تعريف دامنه شمول صنايع نوين و دستورالعمل بخشودگي به پيشنهاد مشـترك وزارت   آئين

انون بـه  مـاه پـس از ابـالغ ايـن قـ      صنايع و معادن، معاونت، اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و اتاق تعاون ظرف شـش 

  .رسد وزيران مي تصويب هيأت 

تغييـر   "حمايـت از صـنايع نـوين    "بـه صـندوق    "حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع الكترونيـك  "ب ـ عنـوان صندوق  

  .رسد اساسنامه صندوق مزبور به تصويب مجلس شوراي اسالمي مي. يابد مي

از طريق اعمال اصالحات الزم در اساسـنامه   اي اي توسعههتقويت سازمانشود در جهت  ـ به دولـت اجازه داده مي152ماده

گذاري صنعتي و معدني با رويكرد تحرك، كـارآيي، خوداتكـائي و خطرپـذيري     موانع سرمايه  و مقررات ناظر بر آنها و حذف

قـانون  ) 44(هاي كلي اصل چهل و چهارم تاجراي سياس  نحوه  براساس مصوبات هيأت وزيران و با رعايت قانون) ريسك(

  .اساسي اقدام قانوني به عمل آورد

اي غيردولتي فعال در بخش صنعت و معدن و استفاده از ايـن   هاي صنفي ـ حرفه ـ به منظور تحرك بيشتر تشكل153ماده

ها متناسـب بـا اهـداف    كلدولت مجاز است جهت بسترسازي براي اين تش  ها،ها و سياستگذاري ها در پيشبرد برنامهتشكل

  هـاي غيردولتـي،  به شكل خود انتظام فقط با اسـتفاده از منـابع بخـش   ايجاد نظام مهندسي صنعت براي   عتي،راهبرد صن

  .اقدام الزم را به عمل آورد

آنهـا متناسـب بـا ميـزان توليـد، منطقـه،        بندي واحدهاي توليدي و نحـوه اعطاء تسهيالت و تخفيفات به  ـ طبـقه154ماده

  .ق مصوبه شوراي اقتصاد استهاي صنعتي و معدني مطاب رشـته

هاي فني و عمراني خود ضـوابط، مقـررات و معيارهـاي فنـي و      هاي اجرائي مكلفند در اجراي پروژهـ كليه دستگاه155ماده

مت استاندارد ملـي  كاال و خدمات مشمول استاندارد اجباري كه فاقد عال خريد هرگونه. استانداردهاي ملي را رعايت نمايند

  .اين ماده ممنوع است هاي اجرائي موضوعط دستگاهايران باشد توس

  :صـــادراتي آن ارزش  ــــ بـــه منظـــور توســـعه صـــنايع ميـــاني پتروشـــيمي و گســـترش زنجيـــره        156مـــاده

هاي ارزش متانول، آمونيـاك، اسـتايرن و بوتـادين بـا تصـويب       منظور توسعه زنجيره هاي تخصصي غيردولتي كه به شهرك

 1362هاي صنعتي ايران مصوب رات و مزاياي مربوط به قانون تأسيس شركت شهركگردند مشمول مقر ولت تأسيس ميد

  .و اصالحات بعدي آن بدون وابستگي به وزارت صنايع و معادن خواهند بود

هـاي صـادرات غيرنفتـي    ميـاني پتروشـيمي از معافيـت     درآمدهاي حاصل از قراردادهاي بلندمدت تأمين خـوراك صـنايع  

اين ماده مشتمل بر دامنه صنايع مشمول و چهارچوب قراردادهاي بلندمدت و ساير ضـوابط مربوطـه    نامه آئين. برخوردارند

  .رسد هاي مرتبط تهيه و به تصويب هيأت وزيران ميدستگاه با همكاري ساير توسط معاونت 
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سـقف بودجـه    در ن در اقتصاد ملي دولت موظـف اسـت  نقش معد  هاي معدني و ارتقاءـ در جهت توسعه فعاليت157ماده 

  :سنواتي

معدني كشور را ) هايپتانسيل(هاي كليه ظرفيت جويي و اكتشاف عمومي  شناسي، شناسايي، پي هاي پايه زمين نقشهالف ـ   

  .ها، ادامه عمليات را به بخش غيردولتي واگذار نمايد بندي محدوده تهيه و پس از بلوك

ربط  هاي ذيجامع علوم زمين را با استفاده از اطالعات كليه دستگاهب ـ به منظور ساماندهي امر اكتشاف در كشور، پايگاه  

  .اندازي كند تا سال دوم برنامه راه

  .بر معدني كمك نمايد هاي الزم براي معادن بزرگ و مناطق معدني و صنايع انرژيج ـ نسبت به تكميل زيرساخت

  :پذيري توليدات صنعتي و معدني صنعتي و رقابت ها و نواحيدر راستاي حمايت از استقرار صنايع در شهرك ـ158ماده

هـا و نـواحي صـنعتي دولتـي و     شـهرك   هاي الزم بـه هاي سنواتي كمك شود در قالب بودجه الف ـ به دولت اجازه داده مي 

جـام  ها را در مناطق انواحدهاي مستقر در اين شهرك غيردولتي به ويژه در امور تأمين راه، آب، برق، گاز و تلفن تا ورودي

  .رسد دستورالعمل اين بند با پيشنهاد وزارت صنايع و معادن به تأييد معاونت مي. دهد

  .شده با رعايت ضوابط مربوط بالمانع است برداري براي واحدهاي صنعتي احداث ب ـ صدور پروانه بهره

) 66( از انتهاي ماده "مجاز استباشد  صدور پروانه تأسيس تنها در مواردي كه برخوردار از معافيت مالياتي مي "ج ـ جمله  

  .شود دولت حذف مي مالي مقررات قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از

  :شود گذاري صنعتي و معدني در كشور اقدامات زير انجام مي ـ به منظور تسهيل و تشويق سرمايه159ماده

هاي منظورشده در مناطق يافته تا سقف معافيت ميزان معافيت مالياتي واحدهاي صنعتي و معدني مناطق كمترتوسعهب ـ  

  .يابد آزاد تجاري ـ صنعتي افزايش مي

  توليد خودرو و ساير توليدات صـنعتي  قانون ارتقاء كيفي ـ توليد انواع خودرو با سوخت ديزل و ورود آن با رعايت160ادهم

  .به كشور آزاد است داخلي

  حمل و نقل

  ـ 163ماده

سازمان راهداري  اي به برداري امور حمل و نقل جاده بع مورد نياز جهت توسعه و نگهداري و بهرهـ به منظور تأمين مناالف  

هـاي روسـتايي و    هاي كشور به استثناء جـاده  جايي كاال و مسافر در جاده از جابه شود اي اجازه داده مي و حمل و نقل جاده

اي و با تصـويب   ومي سازمان راهداري و حمل و نقل جادهعشايري براساس تن كيلومتر و نفر كيلومتر با پيشنهاد مجمع عم

  .اقتصاد عوارض وصول نمايد شوراي
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ـ وزارت راه و ترابري بـا همـاهنگي و مشـاركت    1: ها و موقعيت جغرافيايي كشوربرداري بهينه از ظرفيت و ـ به منظور بهره 

انك جـامع حمـل و نقـل كشـور و اسـتقرار سـامانه       ايجاد ببرنامه نسبت به   مركز آمار ايران موظف است تا پايان سال دوم

دربرگيرنـده اطالعـات دريـافتي از پلـيس، بخـش بهداشـت و درمـان كشـور،          اطالعات جامع حوادث و سوانح حمل و نقل

ربط با هدف تجميـع،   هاي ذيآهن و ساير سازمان هاي راهداري، هواپيمايي كشوري و بنادر و دريانوردي، شركت راهسازمان

. هاي ملي ايمني اقدام نمايد ها و اطالعات صحيح و قابل استفاده در تحليل و تدوين اهداف و برنامه ي و ارائه دادهساز شفاف

  .شود گزارش آماري حمل و نقل كشور همه ساله توسط مركز آمار ايران تدوين و منتشر مي

ه و دسـتيابي بـه جايگـاه مناسـب در     ـ طرح جامع حمل و نقل كشور با هدف پاسخگويي به تقاضـاهاي بالفعـل و بـالقو     2

از . رسـد  هاي ايمني، انرژي، اقتصاد، حمل و نقل و محيط زيست تا پايان سال سوم برنامه به تصويب هيأت وزيران مي حوزه

هاي جديد توسعه و ساخت زيربناهاي حمل و نقل، فقط براساس اين طرح و در زمان تصويب طرح جامع، شروع كليه طرح

  .قابل اجراء است  اتيبودجه سنو قالب

ميـزان تلفـات جـاني ناشـي از     %) 10(ساز و كارهاي قانوني الزم به منظور كاهش ساالنه ده درصـد  ـ دولت موظف است 3

  .هاي كشور در طول برنامه را فراهم نمايد در جاده تصادفات رانندگي

هـاي نسـبي در زنجيـره عرضـه و     مزيـت   بههاي حمل و نقل با توجه پذيركردن فعاليت ز ـ به منظور تسهيل تجارت، رقابت 

  :المللي، دولت مجاز است اي و بين خدمات ترابري منطقه

هاي حمل و نقل تركيـبي مسافري و باري و گسـترش ها، شهرك ، احداث پايانه)لجستيك( هاي پشتيبانيپاركـ از ايجاد 4

  .بنادر خشك توسط بخـش خصوصي و تعاوني حمايت نمايد

و افـزايش سـهم بـار و     اي در شبكه حمل و نقل ريلي رويكرد توسعهشود به منظور ايجاد  ت اجازه داده ميـ به دول164ماده

گري در حمـل و نقـل نسـبت بـه      هاي خصوصي و تعاوني و با هدف تفكيك وظايف حاكميتي و تصديمسافر توسط بخش

هـاي  هـاي غيرحـاكميتي آن بـه بخـش     بخـش واگـذاري  آهن جمهوري اسالمي ايران و  اصالح ساختار و تغيير اساسنامه راه

قانوني معمول و زمينه استفاده از   اقدام هاي خصوصي و تعاونيهاي جديد توسط بخشخصوصي و تعاوني و ايجاد ظرفيت

  .ريلي فراهم نمايد هايمنابع داخلي و خارجي را براي رشد و توسعه فعاليت

  اي فصل ششم ـ توسعه منطقه

در اين فصل چنـد  . باشد ميروستايي  زيست و توسعه محيط امل دو بخشش اي توسعه منطقهفصل ششم 
ريزي توسعه استان، شوراي آمايش اسـتان و  اي مانند نهاد شوراي برنامهموضوع بسترسازي توسعه منطقه
 ، شـاخص اثـرات محيطـي    ،راهبردهاي كلـي توسـعه منـاطق   براي تنظيم  نظام ارزيابي راهبردي محيطي

هـا و   پـايش برنامـه  و  اي و ملـي  هـاي پايـداري منطقـه   اعمـال شـاخص  ، زيستيتوسعه و شاخص ظرفيت 
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همچنين نقش محيط زيسـت و حفاظـت   . پيش بيني شده است اي و موضوعي اي منطقه هاي توسعه طرح
  .از آن در اين بخش بسيار مورد توجه قرار گرفته است

  ـ178ماده
هـا، در چهـارچوب   ريـزي و بودجـه اسـتان    ظارت در امور برنامـه گيري، تصويب، هدايت، هماهنگي و ن منظور تصميم ـ به الف

 ريزي و توسعه هر استان به رياست اسـتاندار و اعضـاء زيـر    شوراي برنامههاي كالن كشور،  مشي ها و خطها و سياست برنامه

  :شود تشكيل مي

  )يك نفر(هاي داراي واحد استاني  ـ رئيس واحد استاني وزارتخانه1       

  ريزي استان معاون برنامهـ 2       

  بدني استان ـ مديركل تربيت3       

  ـ رئيس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان4       

  ـ مديركل حفاظت محيط زيست استان5       

  )حسب مورد(ـ فرمانداران 6       

  ـ فرمانده بسيج استان7       

ـ  ند واحد استاني دارند يك نفر از رؤساي واحدهاي تابعه استان به انتخـاب وزيـر در   هايي كه چ در مورد وزارتخانه تبصره 

  .كند جلسات شورا شركت مي

 نظـام درآمـد ـ هزينـه اسـتاني     هـا،  منظور تمركززدايي و افزايش اختيارات در جهت توسعه و عمـران اسـتان   به ـ179ماده

  :گردد شرح زير ساماندهي مي به

هـاي مـالي و   ي شامل منابع استاني اعم از درآمـد اسـتاني، درآمـد اختصاصـي، واگـذاري دارائـي      الف ـ بودجه ساالنه استان 

اي و مـالي   هاي سـرمايه اي و تملك دارائي اي و سهم از منابع ملي و همچنين مصارف استاني اعم از اعتبارات هزينه سرمايه

اي و توزيـع   اعتبـارات هزينـه   "دستگاه ـ برنامه  "توزيع . گردد هركدام به صورت سرجمع در قوانين بودجه سنواتي درج مي

  .ريــزي و توســعه اســتان اســت هــا برعهــده شــوراي برنامــهاي شهرســتان هــاي ســرمايهســرجمع اعتبــارات تملــك دارائــي

ـ  طور مستقيم و توسط شورا به  گيرند به هايي كه ماهيت استاني داشته و يا در چند شهرستان قرار مي اعتبار پروژه تبصره 

  .گردد مجزا تعيين مي صورت

نمايـد در قالـب    ريزي و توسعه اسـتان و معاونـت را مشـخص مـي     ب ـ سند بودجه ساالنه استان كه تعهدات شوراي برنامه 

قالب قرارداد مذكور و دسـتورالعمل مربـوط توسـط معاونـت     . گردد قراردادي تنظيم و بين رئيس شورا و معاونت مبادله مي

  .شود تهيه و ابالغ مي

داري كل و زيرنظر اداره كل امور اقتصادي و دارائـي اسـتان تشـكيل     ر هر استان، خزانه معين استان وابسته به خزانهج ـ د  

 "داري كـل  حساب خزانه "عنوان  هاي معين استان يك حساب به داري كل موظف است براي هريك از خزانه خزانه. شود مي
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گـردان هـر اسـتان را متناسـب بـا       در ابتداي هر سال نيز ميزان تنخواه در مركز استان افتتاح نمايد و) خزانه معين استان(

حسـاب   "اي آن استان محاسبه و حداكثر تا بيستم فروردين مـاه بـه    هاي سرمايهاي و تملك دارائي اعتبارات مصوب هزينه

  .واريز نمايد) خزانه معين استان( "داري كل خزانه

هـاي كلـي    مشي ها و خطختيار استان با لحاظ وضعيت تحقق درآمدها، سياستمنظور تخصيص اعتبارات استاني در ا د ـ به 

ريـزي اسـتان و    ناظر بر بودجه عمومي دولت، كميته تخصيص اعتبارات استان با مسؤوليت استاندار و عضويت معاون برنامه

  .شود رئيس سازمان امور اقتصادي و دارائي استان تشكيل مي

اي ملـي بـه اسـتاني، معاونـت عـالوه بـر        هاي سـرمايه هاي تملك دارائيها و طرحفعاليت هـ ـ به تناسب واگذاري و اجراي 

هـاي اجرائـي ملـي بـا     اي دسـتگاه  اي مذكور در طول سال بخش مربوط از اعتبـارات هزينـه   اعتبارات تملك دارائي سرمايه

  .شود ها منتقل ميتشخيص معاونت به استان

انداز  هاي كلي و جهت حصول به اهداف چشمقانون اساسي، سياست) 48(شتم ـ در راستاي تحقق اصل چهل و ه180ماده

يافته و تحقـق   منظور استفاده متوازن از امكانات كشور و توزيع عادالنه و رفع تبعيض و ارتقاء سطح مناطق كمترتوسعه و به 

وي عمل نمايد كه فاصله شاخص پيشرفت و عدالت، دولت مكلف است در توزيع منابع عمومي و يارانه سود تسهيالت به نح

هـاي اقتصـادي، اجتمـاعي،    هاي با كمتر از سطح متوسط كشـور در پايـان برنامـه چهـارم در بخـش     برخورداري شهرستان

  .به سطح يادشده نزديك شود%) 10(فرهنگي، زيربنايي و امنيتي در هر سال برنامه حداقل ده درصد 

هاي مشخص براي مصارف معين در بودجه سـنواتي  دولت در قالب رديف از اعتبارات بودجه عمومي%) 2(معادل دو درصد 

  .گيرد تا در راستاي تحقق اهداف فوق توزيع و هزينه شود در اختيار معاونت قرار مي

ريزي كشور با لحاظ نمودن دو اصل آمايش سرزمين و پايـداري محيطـي در كليـه     به منظور ارتقاء نظام برنامه ـ181 ماده

اي و رعايـت   اي و بخشي ـ منطقه  هاي ملي و استاني، ايجاد هماهنگي بخشي، منطقهگذاري اي و سرمايه سعههاي توفعاليت

ها و انتقال اختيارات اجرائـي  هاي مديريتي استانها، توسعه متوازن مناطق، ارتقاء توانمنديعدالت در توزيع منابع و فرصت

  .رسد هاي الزم به تصويب هيأت وزيران ميكارها و شاخص ها و تمركز امور حاكميتي در مركز، ساز وبه استان

ـ  ها توسط دولت و قـوانين مصـوب منـوط بـه تـأمين آن از      هرگونه تخفيف، بخشودگي حقوق و عوارض شهرداري تبصره 

  .در غير اين صورت بخشودگي و تخفيف حقوق و عوارض شهرداري ممنوع است. بودجه عمومي ساالنه كشور است

شـوراي آمـايش    "هـاي توسـعه سـرزميني،    هـا و طـرح   منظور هماهنگي و نظارت بر تهيه و اجـراي برنامـه  به  ـ182 ماده

  :شـود  جمهور و با شرح وظايف اصلي ذيـل تشـكيل مـي    ريزي و نظارت راهبردي رئيس با مسؤوليت معاون برنامه "سرزمين

و تنظيم روابـط اركـان    "مديريت توسعه سرزمينيريزي و  نظام يكپارچه برنامه "الف ـ تدوين، تصويب و نظارت بر استقرار  

  .اصلي آن

  هـا اي و استاني و نظارت بـر اجـراي آن   هاي توسعه سرزميني در سطوح ملي، منطقهها و طرح ب ـ بررسي و تصويب برنامه 

وان هاي برنامه و بودجه و محاسبات و عمران مجلس شوراي اسالمي به انتخـاب مجلـس بـه عنـ    دو نفر از اعضاء كميسيون
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  .نمايند عضو ناظر در جلسات شورا شركت مي

ها، اختيارات و اركان شورا حداكثر ظرف شش ماه پـس از  نامه اجرائي اين ماده شامل شرح وظايف تفصيلي، مسؤوليت آئين

  .رسد تصويب هيأت وزيران مي  به) دبيرخانه(تصويب اين قانون به پيشنهاد معاونت 

ـ  وزيـران كشـور،   : جمهـور عبارتنـد از   ريـزي و نظـارت راهبـردي رئـيس     بر معاون برنامهتركيب اعضاء شورا عالوه  تبصره 

 اطالعات، جهاد كشاورزي، اقتصادي و دارائي، مسكن و شهرسـازي، دفـاع و پشـتيباني نيروهـاي مسـلح و رئـيس سـازمان       

  .جمهور به انتخاب رئيس هاي اجرائينظر شاغل در دستگاه حفاظت محيط زيست و سه نفر صاحب

 اي تنظـيم نماينـد كـه زمينـه تحقـق      هـاي عمليـاتي خـود را بـه گونـه      هـاي اجرائـي مكلفنـد برنامـه    دستگاه ـ183ادهم

  .هاي آمايش سرزمين را فراهم آورد گيري جهت

  .مسؤوليت پيگيري و نظارت بر تحقق مفاد اين ماده بر عهده معاونت است ـ1تبصره

پيشنهاد شوراي آمايش سرزمين در چهارچوب قـوانين مربوطـه كشـور،     شود با مي به شوراي اقتصاد اجازه داده  ـ2تبصره

ها، عوارض و سـاير مقـررات را بـراي     هاي تشويقي و بازدارنده، از جمله يارانه سود و كارمزد تسهيالت بانكي، تعرفهسياست

هـاي عمـومي و   هـاي بخـش  ذاريگ ها و سرمايهها، اقدام نمايد كه برنامه اي تنظيم  گونه ها و مناطق مختلف كشور بهفعاليت

  .هاي آمايش سرزمين هدايت شوندگيري غيردولتي در راستاي تحقق جهت

  .شود ابالغ مي) معاونت(مصوبات شوراي اقتصاد از طريق دبيرخانه 

در  "نظـام ارزيـابي راهبـردي محيطـي     "قـانون اساسـي،   ) 50(ـ به منظور تحقق اهداف مندرج در اصل پنجاهم 184ماده

  :آيد اجراء در مي اي و موضوعي براساس محورهاي ذيل تدوين و به منطقه سطوح ملي،

   راهبردهاي كلي توسعه مناطق و منظور نمودن اثرات تجمعي اين راهبردهاالف ـ        

  شاخص اثرات محيطي توسعه و شاخص ظرفيت زيستيب ـ        

  اي و ملي هاي پايداري منطقهاعمال شاخصج ـ        

  اي و موضوعي اي منطقه هاي توسعهها و طرح پايش برنامهـ د        

  كار اجرائي ارزيابي راهبردي محيطي و برنامه توانمندسازي و تعيين سازهـ ـ        

هاي توسعه ملي ـ   ها و برنامهشوراي عالي حفاظت محيط زيست، نهاد ملي مسؤول ارزيابي راهبردي محيطي طرحـ 1تبصره

  .موضوعي است

اي براسـاس   هـاي توسـعه منطقـه    اي، مسؤول ارزيابي راهبردي محيطي برنامـه  شوراهاي هماهنگي توسعه منطقه ـ2تبصره

  .باشند مي زيست ضوابط مصوب شوراي عالي حفاظت محيط

زيست را به واحدهاي استاني سـازمان   ـ شوراي عالي اداري مكلف است وظايف اجرائي شوراي عالي حفاظت محيط3تبصره

  .يست تفويض نمايدحفاظت محيط ز

  .رسد تصويب هيأت وزيران مي نامه اجرائي اين ماده شامل فرآيند و ساز و كارهاي اجرائي ارزيابي راهبردي به آئين
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هاي پايداري محيطـي تـا سـال دوم برنامـه در     برداري بهينه از منابع طبيعي و پايه، نظام شاخص منظور بهره به ـ185ماده

  :آيد ه اجراء در ميچهارچوب موارد ذيل تهيه و ب

  هاي پايداريالف ـ تدوين مدل ملي شاخص

  هاي پايداريب ـ ايجاد بانك داده و اطالعات شاخص

  هاي برنامهنمودن آن براي سال هاي پايداري و كميج ـ تعيين شاخص

  يط طبيعـي و انسـاني  سازي بار محيطي و كنترل اثرات توسعه بر مح د ـ تعيين ضوابط و معيارهاي پايداري ناظر بر متعادل 

هاي اجرائي مسؤول و همكار، رويكردهاي كلي و زمانبندي تدوين و اجراي نظـام و  نامه اجرائي اين ماده شامل دستگاه آئين

  .رسد مراجع تصويب آن به تصويب هيأت وزيران مي

هـاي نـاظر بـر    ده شـاخص شود نسبت به تدوين برنامه جامع تقسيمات كشوري، دربردارن ـ به دولت اجازه داده مي186ماده

گيـري عـدم تمركـز و تفـويض      بازنگري واحدهاي تقسيماتي موجود براي ايجاد سطوح تقسيمات كشوري جديد بـا جهـت  

  .ها، اقدام نمايدعنوان نمايندگان عالي دولت در استان اختيار به مديران محلي و تقويت نقش استانداران به

  محيط زيست

  ـ187ماده
برداري پايدار از محـيط زيسـت، منـابع طبيعـي و تنـوع       حفاظت، احياء و بهرهشود به منظور  اده ميالف ـ به دولت اجازه د 

ــتي ــد           زيسـ ــام دهـ ــانوني انجـ ــدام قـ ــر اقـ ــوارد زيـ ــه مـ ــبت بـ ــه نسـ ــال دوم برنامـ ــان سـ ــا پايـ ــداكثر تـ   :حـ

ار از تنـوع زيسـتي   بـرداري پايـد   برنامه مديريت يكپارچه زيست بومي و برنامه عملياتي حفاظت و بهـره تدوين و اجراي ـ 1

  .هاي حساس و شكننده كشورزيست بوم

هاي صنايع و معادن و  گذاري، سازمان حفاظت محيط زيست با همكاري وزارتخانه به منظور تسهيل امر سرمايه ـ188ماده

 محيطـي مشـخص، شـفاف و ثابـت را در چهـارچوب      جهاد كشاورزي و با هماهنگي معاونت، ضوابط و استانداردهاي زيست

) 7(مـاده  ) 3(موضـوع تبصـره    گـذاري  نين براي يك دوره زماني پنجساله تدوين و جهت درج در كتاب راهنماي سرمايهقوا

كليـه  . قـانون اساسـي ظـرف شـش مـاه اول برنامـه ارائـه نمايـد        ) 44(هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اجراي سياست

  .باشـند  رعايـت ضـوابط و اسـتانداردهاي فـوق مـي      واحدهاي توليدي، صنعتي، عمرانـي، خـدماتي و زيربنـايي موظـف بـه     

قـانون  ) 105(موضوع مـاده   به جز صنايع بزرگ هاي متولياز سال دوم برنامه هرگونه الزام به اخذ مجوز موردي از دستگاه

  .شود هاي مزبور از طريق كنترل اعمال ضوابط انجام ميبرنامه سوم توسعه، لغو و اعمال سياست

ايجـاد نمايـد   اي، ملي و استاني تا پايان سال اول برنامه پنجم  ست محيطي كشور را در سطوح منطقهـ نظام اطالعات زيب  

نمـودن   ربط مكلفند در تدوين و اجرائـي  هاي ذيدستگاه. رساني و ارزيابي زيست محيطي فراهم گردد تا زمينه پايش، اطالع

  .اين نظام همكاري نمايند
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اي  زينـه همؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي موظفند جهـت كـاهش اعتــبارات    هاي اجرائي و ـ كليه دستگاه190ماده
مـديريت مصـرف   شامل  برنامه مديريت سبززيست براي اجراي هاي مصرف بهينه منابع پايه و محيطدولت، اعمال سياست

) هـا و وسـايط نقليـه   تماندر سـاخ (، كاهش مواد زائد جامد و بازيافت آنهـا  )شامل كاغذ(انرژي، آب، مواد اوليه و تجهيزات 
ربـط تهيـه و بـه تصـويب      هاي ذيبا همكاري دستگاه اي كه توسط سازمان حفاظت محيط زيست و معاونت نامه طبق آئين

  .هيأت وزيران خواهد رسيد اقدام نمايند

  ـ191 ماده
. آيـد  مـي  ردرحلـه اجـراء   هاي حساس، به ويژه درياچه اروميه تهيه و بـه م  الف ـ برنامه مديريت زيست بومي در زيست بوم 

نامه اجرائي اين ماده را تهيه  هاي نيرو و جهاد كشاورزي، آئين سازمان حفاظت محيط زيست با همكاري معاونت و وزارتخانه
  .رسانند و به تصويب هيأت وزيران مي

، عمرانـي،  كننده و مخرب محيط زيست كليـه واحـدهاي بـزرگ توليـدي، صـنعتي      منظور كاهش عوامل آلوده ـ به192ماده
  :خدماتي و زيربنايي موظفند

سنجي و  هاي بزرگ توليدي، خدماتي و عمراني خود را پيش از اجرا و در مرحله انجام مطالعات امكان ها و پروژهالف ـ طرح 
  .يابي براساس ضوابط مصوب شوراي عالي حفاظت محيط زيست مورد ارزيابي اثرات زيست محيطي قراردهند مكان

  .ها الزامي است ها و پروژهها توسط مجريان طرحزيابيرعايت نتيجة ار
گيري آلودگي و تخريب زيست محيطي خود اقدام و نتيجه را در چهارچوب خوداظهاري  برداري و اندازه ب ـ نسبت به نمونه 

پـايش   )سيسـتم (انـدازي سـامانه    واحدهايي كه قابليت و ضرورت نصب و راه. به سازمان حفاظت محيط زيست ارائه نمايند
هـاي مـذكور اقـدام    )سيسـتم (انـدازي سـامانه    اي و مداوم را دارند بايد تا پايان سال سوم برنامه، نسبت به نصب و راه لحظه
  .شوند مي 3/2/1374قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا مصوب ) 30(متخلفين مشمول ماده . نمايند

ط و استانداردهاي محيط زيست و كـاهش آلـودگي و تخريـب    ج ـ مشخصات فني خود را به نحوي ارتقاء دهند كه با ضواب 
  .منابع پايه باالخص منابع طبيعي و آب تطبيق يابد

  ـ193ماده
سازمان حفاظت محيط زيست مكلف است تمهيدات الزم را براي كاهش آلودگي هوا تا حد اسـتانداردهاي جهـاني بـا    ب ـ  

  .اي را فراهم آورد ، كنترل و كاهش ميزان انتشار گازهاي گلخانههاي انتشار ريزگردها و مهار آناولويت شناسايي كانون
  .هاي داخلي مطلقاً ممنوع استبرداري صنعتي و معدني جديد از تاالب از سال دوم برنامه، هرگونه بهرهج ـ 

ي و وجـود  هاي كشور از منظر اقتصادي، كشاورزي، زيست بومي، تنوع زيستي و گردشـگر توجه به شرايط ويژه تاالبـ با    د
طور كلـي،   هاي جدي در تخصيص منابع آب در اين مناطق و بهمراتع و اراضي زراعي مطلوب در اطراف آنها و وجود چالش

-با ساماندهي مجدد سـازمان در سال اول برنامه،  دولت مكلف است، پيچيدگي و شكنندگي زيست بوم طبيعي اين مناطق

بيعي، محيط زيست و گردشگري، نسبت به اعمال مديريت يكپارچـه بـا   هاي آب، كشاورزي، منابع طهاي موجود در بخش
  .ها اقدام نمايدهاي اطراف اين تاالبدر دشتبرداران  مشاركت بهره

  توسعه روستايي
ريـزي، راهبـري، نظـارت و     گذاري، برنامـه در زمينه سياستبهبود وضعيت روستاها ـ دولت مكلف است به منظور 194ماده

هـاي   كـاهش نـابرابري  و  ارتقاء سطح درآمد و كيفيت زنـدگي روسـتائيان و كشـاورزان   هاي اجرائي، ههماهنگي بين دستگا
  :عمل آورد ، حمايت الزم را از اقدامات زير بهموجود بين جامعه روستايي، عشايري و جامعه شهري
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دمات روسـتايي بـا توجـه بـه     بنـدي خـ   و ارائه خدمات نوين و تهيه برنامه اولويت هاي توسعه روستاييارتقاء شاخصالف ـ  
  اي و محلي شرايط منطقه

هاي صـنعتي ـ كشـاورزي     ها و زنجيره حمايت از گسترش كشاورزي صنعتي و صنايع روستايي با اولويت توسعه خوشهب ـ  
صنايع دسـتي و  و همچنين  ها و عوامل توليد آن در جغرافياي روستايي وجود دارد كوچك و متوسط كه بخش اعظم نهاده

   هاي داراي قابليت توسعهگردشگري و ايجاد و توسعه بازارهاي محلي با اولويت مراكز دهستان خدمات
  رساني بهتر و مؤثرتر منظور خدمات به هاي روستايي ساماندهي روستاها در قالب مجموعهح ـ 
  هاي روستاييسازي شبكه راه احداث، ترميم و نگهداري و ايمنط ـ 

  خانوارها اير از طريق اسكان و ساماندهيشاخصهاي توسعه عشي ـ ارتقاء 
هاي مادر تخصصي موجود هاي كشاورزي با اصالح اساسنامة يكي از شركتل ـ اقدام قانوني در جهت ايجاد شركت شهرك 

توسـعة  قانون اساسـي بـه منظـور هـدايت، راهبـري و احـداث و       ) 44(هاي كلي اصل چهل و چهارم در چهارچوب سياست
  هاي كشاورزي، دامي و شيالتي هاي مجتمعزيرساخت

هاي كلـي اصـل   در چهارچوب سياست%) 49(تا سقف چهل و نه درصد  هاي غيردولتيگذاري مشترك با بخش سرمايهم ـ  
 "گذاري در بخش كشـاورزي  حمايت از توسعه سرمايه "قانون اساسي و از طريق شركت مادرتخصصي ) 44(چهل و چهارم 

-ور و طـرح  ، در زمينة توسعة كشاورزي با فناوري نوين، اقتصادي و بهره"ع آب ايرانمديريت مناب "و شركت مادرتخصصي 

سازي بافت جمعيتي منـاطق   هاي كشاورزي و منابع آب و توسعة مناطق روستايي و جوانهاي زيربنايي و نوپديد در بخش
  روستايي و عشايري

  فصل هفتم ـ دفاعي، سياسي و امنيتي

. بيني شده استپيش طرح جامع امنيت پايدار مناطق مرزينيتي تهيه در اين فصل در بحث سياسي ام
در بخش سياست خارجي نيز تعامل و همكاري با كشورهاي همسايه و منطقه مورد تأكيد قرار گرفته 

  .است

  امور دفاعي
شـور و تضـمين   ها، ارتقاء پايداري ملي، حفاظت از مردم و منابع ملي كپذيري زيرساخت ـ به منظور كاهش آسيب198ماده

ــامي، اقـــدامات زيـــر انجـــام مـــي      :شـــود تـــداوم خـــدمات بـــه آنـــان در راســـتاي تكميـــل چرخـــه دفـــاع غيرنظـ
  الف ـ تدوين استانداردهاي فني مورد نياز پدافند غيرعامل طي سال اول برنامه

  سياسي، امنيتي
موظـف اسـت بـا همكـاري      شـور وزارت كـ در راستاي تأمين امنيت پايدار مناطق مرزي و كنتـرل مـؤثر مرزهـا،    203ماده

ربـط   هـاي ذي هـا و سـازمان   هاي امور اقتصادي و دارائي، دادگستري، اطالعات و نيروي انتظامي و ساير وزارتخانـه  وزارتخانه
را تا پايان سال اول برنامه تهيـه و بـه تصـويب شـوراي عـالي امنيـت ملـي برسـاند          طرح جامع امنيت پايدار مناطق مرزي

ــه ــه ب ــا پ  گون ــه ت ــرح اي ك ــه ط ــان برنام ــردد     اي ــراء گ ــل اج ــورت كام ــه ص ــا ب ــداد مرزه ــرل و انس ــوب كنت ــاي مص   .ه
هـاي عمرانـي، انسـدادي، اطالعـاتي، علمـي، تجهيزاتـي،       طرح جامع شامل كنترل، مديريت، حريم امنيتي، اقـدام تبصره ـ  
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نه اقدام در مرزها و منـاطق  هرگو. است فرهنگي و اجتماعي، اقتصادي و تقويت مرزباني، به كارگيري بسيج و نيروي مردمي
  .پذيرد هاي مندرج در اين طرح صورت ميمرزي براساس برنامه و شاخص

، تأمين امنيت پايدار مناطق مرزيـ در راستاي ارتقاء و تقويت اقتصاد و معيشت مرزنشينان با رعايت مالحظات و 204ماده
هـاي  برداري از زمين هاي مرزنشينان و حق بهرهتعاوني گيري دولت حمايت مالي و حقوقي الزم را از استقرار صنايع و شكل

ــي          ــل م ــه عم ــرزي ب ــاطق م ــگري در من ــي و گردش ــابع طبيع ــداكثري از من ــتفاده ح ــاورزي و اس ــتعد كش   .آورد مس
هاي مناسب توسعه صنعتي مناطق مرزي، افزايش مراودات اقتصادي ـ اجتماعي  تبصره ـ به منظور هدايت و ارائه زيرساخت 

هـاي  شـهرك مسايه و نيز گسترش بازار توليدات مناطق مرزي، اولويت استقرار صنايع در مناطق مزبـور، بـا   با كشورهاي ه
  .و واقع در مرزها خواهد بود صنعتي مرزي

  سياست خارجي
  ـ210ماده

هـاي اقتصـادي، حقـوقي، سياسـي، فرهنگـي،      ج ـ همكاري با كشورهاي منطقه و اسالمي و نيز اسـتفاده از سـاير ظرفيـت    
  المللي براي كاهش حضور نظامي بيگانگان در منطقه اي و بين هرسان

زدايي و همگرايي با كشورهاي منطقه و اسـالمي بـه ويـژه حـوزه      د ـ تقويت روابط حسنه با همسايگان، اعتمادسازي، تنش 
  تمدن ايران اسالمي

هاي  بخش غيردولتي و ايجاد زمينههاي اقتصادي به ويژه  هـ ـ تقويت ديپلماسي اقتصادي از طريق حمايت جدي از فعاليت 
  الزم براي رابطه و حضور بخش مذكور در ديگر كشورها و منطقه جنوب غربي آسيا به ويژه كشورهاي همسايه و اسالمي

انـرژي و تـالش بـراي قـرار     ) ترانزيـت (ز ـ ارتقاء مديريت ايران در حوزه اقتصادي در منطقه به ويژه در حوزه توزيع و عبور  
  يرهاي انتقال انرژي در منطقهگرفتن در مس

  فصل هشتم ـ حقوقي قضائي

  .سرزميني است -در اين فصل مباحث بخشي 

  فصل نهم ـ بودجه و نظارت

ها، اهداف رشد اقتصادي و كـاهش عـدم    گذاري در اين فصل مباحث افزايش كارآمدي و اثربخشي سرمايه
  . توجه قرار گرفته استريزي آمايش نيز مورد  ها مورد توجه است كه در برنامه تعادل
با رعايت قـانون   اي هاي سرمايههاي تملك دارائيبه منظور افزايش كارآمدي و اثربخشي طرحـ دولت موظف است 214ماده

  :قانون اساسي اقدامات زير را به اجرا درآورد) 44(نحوه اجراي اصل چهل و چهارم 
گرا و كنترل هر سه عامل هزينه، زمان و كيفيت در اجـراي   جهرا با رويكردهاي نتي 1385نظام فني و اجرائي مصوب الف ـ  
  .، تا سال سوم برنامه اصالح و از سال چهارم به مورد اجرا گذارد پروژه

تأمين منابع مالي، سـاخت   "،  "برداري و واگذاري تأمين منابع مالي، ساخت، بهره "هاي اجرائي مناسب از قبيل ب ـ روش 
بـرداري و   سـاخت، بهـره   "و يـا   "مشاركت بخش عمومي ـ خصوصـي   "، " ساخت كليد در دستطرح و  "،  "برداري و بهره

  .كارگيرد هاي كافي به بيني تضمين را با پيش "مالكيت
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هـاي   ، دولت موظف است تا پايان سال دوم برنامه به تـدريج زمينـه  ريزي عملياتي به منظور استقرار نظام بودجهـ 219ماده
هاي اجرائي فراهم آورد به نحوي كه اليحـه بودجـه سـال سـوم     به روش عملياتي در كليه دستگاه الزم را براي تهيه بودجه

دستورالعمل اجرائي توسط معاونت تهيـه و ابـالغ   . برنامه به روش مذكور تهيه، تدوين و تقديم مجلس شوراي اسالمي شود
ريزي عمليـاتي، اعتبـاراتي كـه     ار نظام بودجههاي كلي برنامه پنجم و استقرسياست) 32(همچنين در اجراي بند . شود مي

يابد پس از پرداخت به واحـدهاي   قانون مديريت خدمات كشوري اختصاص مي) 16(شده موضوع ماده  براساس قيمت تمام
هـاي مـالي و    نامـه  هاي دولتي و فقط براساس آئـين مربوطه بدون الزام به رعايت قوانين و مقررات عمومي حاكم بر دستگاه

هـا و تحقـق اهـداف     بينـي نحـوه نظـارت بـر هزينـه      گـردد كـه متضـمن پـيش     تي و اداري و استخدامي هزينـه مـي  معامال
  .رسد وزيران مي شده است و با پيشنهاد معاونت و وزارت اموراقتصادي و دارائي به تصويب هيأت بيني پيش
  ـ224ماده 

موظفند حداكثر تا پايان ارديبهشت مـاه هـر سـال بـر     هاي اجرائي داراي رديف در قوانين بودجه سنواتي ن ـ كليه دستگاه 
اي جديد مـتن پيشـنهادي موافقتنامـه مربـوط را      هاي سرمايهاي، مالي و نيز تملك دارائي اساس اعتبار ابالغي اعم از هزينه

رايط و هـا، شـ  براساس الزامات قانون برنامه و قوانين بودجه سنواتي و سـاير قـوانين و مقـررات مربـوط در چهـارچوب فـرم      
  .هاي ابالغي معاونت ارائه نماينددستورالعمل

گردد كـه بـا    بيني مي س ـ مازاد درآمدهاي استاني نسبت به ارقام مصوب در رديف مستقل در قوانين بودجه سنواتي پيش 
  .شود داري كل كشور در مقاطع سه ماهه توسط معاونت توزيع مي اعالم خزانه

هـاي  تملـك دارائـي  %) 80(ي مذكور به خود همان استان بـه نسـبت هشـتاد درصـد     از مازاد درآمدها%) 50(پنجاه درصد 
گيـرد تـا در راسـتاي     اي و مـابقي اعتبـار در اختيـار معاونـت قـرار مـي       اعتبـارات هزينـه  %) 20(اي و بيست درصد  سرمايه
  .ها توزيع گردديافتگي بين استان هاي توسعهبخشي و ارتقاء شاخص تعادل
هـاي نگهـداري و    برنامـه است نسبت به ساماندهي حمل و نقـل بـار و مسـافر روسـتاها و پوشـش       ـ دولت مكلف232ماده
 هاي اسكان عشـايري از راه مناسـب  هاي روستايي و برخورداري روستاهاي باالي بيست خانوار و كانونراه  سازي شبكه ايمن

  .اقدام نمايد
است در اجراي مفاد اين قانون به نحوي عمل نمايد كه تا  هاي كلي برنامه پنجم دولت مكلفـ در راستاي سياست234ماده

  :پايان برنامه پنجم اهداف زير تحقق يابد
  .ساليانه توليد ناخالص داخلي%) 8(الف ـ رشد نرخ متوسط هشت درصد 

لي بـه  انداز م گذاري از طريق ايجاد ساز و كارهاي تشويقي و انگيزش براي تبديل پس انداز و سرمايه ب ـ كاهش شكاف پس 
  %).40(انــداز بــه توليــد ناخــالص داخلــي بــه ميــزان متوســط چهــل درصــد   گــذاري ملــي و حفــظ نســبت پــس ســرمايه

  .هاي جاري دولت به درآمدهاي نفت و گاز تا پايان برنامه ج ـ قطع وابستگي هزينه
  .در پايان برنامه%) 7(د ـ انجام اقدامات ضروري و الزم براي كاهش نرخ بيكاري به هفت درصد 

هاي اجرائي مناسب و نيز اسـتقرار سيسـتم   هـ ـ كاهش فاصله دو دهك باال و پايين درآمدي جامعه از طريق اتخاذ سياست 
) 35/0(تأمين اجتماعي فراگير، گسترش پايه مالياتي و توزيع مجدد درآمدها به طوري كه ضريب جيني در پايان برنامه به 

  .برسد
  .ليو ـ توسعه و تقويت نظام استاندارد م

  .هجري شمسي معتبر است 1394اين قانون تا پايان سال  ـ235ماده        
تبصره در جلسه علني مورخ پانزدهم دي ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه  192ماده و  235قانون فوق مشتمل بر         
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با مصلحت نظام  از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق 25/10/1389مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ 
 1389بهمن  14منبع روزنامه رسمي كشور پنجشنبه / رئيس مجلس شوراي اسالمي ـ علي الريجاني   ./تشخيص داده شد

  19204شماره 

  

  سير تحوالت نظري و تجربي در زمينه نقش و وظيفه دولت در اقتصاد: ضميمه پنجم

 هـا، و اقتصـاد   با مخالفت مكتب فيزيوكرات دخالت دولت در اقتصاد ،گيري و تولد علم اقتصاد از آغاز شكل
و  هــا در ادبيــات مكتــوب اقتصــادي، از زمــان ظهــور مكتــب مركانتيليســت. كالســيك روبــرو بــود دانــان

بحث چگونگي كـاركرد اقتصـاد و افـزايش ثـروت جامعـه و برقـراري تعـادل        ها تا آدام اسميت  فيزيوكرات
هاي كالسيك و نوكالسـيك ايـن    مكتبدر بعد از آن  .اقتصادي اولين موضوعي بود كه به آن پرداخته شد

و از طرف ديگر با بحث چگـونگي حصـول   ها  بحث از يك طرف با چگونگي تخصيص منابع و تعادل قيمت
  .ارايه شده است 3-6خالصه اين مباحث جعبه . توسعه يافتاشتغال كامل و اقتصاد پولي آميخته شد و 

  

 16از سده . يونان، روم، ايران، هند و چين بوده استهاي قديمي  نعلم اقتصاد داراي سوابق مكتوب در تمد

را نتيجه توسعه تجارت و واردات مواد ثروت ملل در انگلستان كه افزايش ها  ميالدي تفكر عمده مركانتيليست

 درها  چندي بعد تفكر فيزيوكرات. دانستند رو به رشد گذاشتاوليه و توليد و صادرات كاالهاي تمام شده مي

بودند و هاي متعدد  و مخالف دخالت دولت و اخذ مالياتدانستند كشاورزي ميحاصل را ملل كه ثروت فرانسه 

فكر عدم دخالت دولت و شعار . شكل گرفتكردند،  را تأييد ميداران بزرگ  تنها وضع ماليات بر درآمد زمين

خالت نكند و بگذارد كارها از مجراي طبيعي اشاره به اينكه دولت در امور اقتصادي د "بگذار بشود، بگذار بگذرد"

  . جا برخاست رود نيز از همين خود پيش 

تأييد همگان علم جديد اقتصاد  ميالدي، به 1776توسط آدام اسميت در سال  "ثروت ملل"با انتشار كتاب 

و سرمايه را به را عنوان كرد و زمين، نيروي انساني  اصطالح عوامل توليد اقتصاديوي در اين كتاب . متولد شد

عنوان عوامل توليد اقتصادي برشمرد و براي اولين بار بحث تقسيم كار و تخصصي شدن نيروي كار و محدود 

در نظر آدام اسميت، . شدن اين متغير به اندازه بازار را مطرح كرد كه پايه و اساس نظريه تخصيص منابع شد

زار، خود به خود به سمت تعادل برود و نياز جامعه را تأمين آل اقتصادي است كه با كاركرد طبيعي با  اقتصاد ايده

وجود دارند كه توسط آن همه افراد  "هاي نامريي دست"گونه تشريح كرد كه  ر را اينهاي بازا وي مكانيسم. كند

 "بگذار بشود، بگذار بگذرد"وي نظريه . كنند در جهت تأمين منافع خود بيشترين منافع را براي جامعه ايجاد مي

آدام . ها كه تنها زمين و كشاورزي عامل توليد هستند مخالفت كردها را پذيرفت اما با اين نظر آنفيزيو كرات
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وي نظريات . شود اسميت حتي تا آنجا پيش رفت كه اگر بازارها رقابتي باشند، منافع عمومي بهتر حاصل مي

  .اردو و جان استوارت ميل توسعه بيشتري يافتبعدها با نظرات ساير اقتصاد دانان كالسيك آن زمان، ديويد ريك

فردي و  توليد كارگاهيدالي، فئوبا توسعه انقالب صنعتي در قرن نوزدهم، نظام اقتصادي متكي بر كشاورزي 

  . دادتجاري هاي بزرگ توليدي و  و مؤسسه ها تجارت كوچك مقياس دگرگون شد و جاي خود را به كارخانه

با كاركرد بازار براي تأمين رفاه اجتماعي موافق نبودند و  19ان و فيلسوفان سده از سوي ديگر همه اقتصاد دان

هاي كارگري و رواج افكار سوسياليستي در  تنش .اي از اين جريان فكري به تفكر سوسياليسم منجر شد شاخه

 1947الب سال روسيه و در اواسط آن به انق 1917اين قرن باال گرفت و در ابتداي قرن بيستم به انقالب سال 

  .چين انجاميد

در روسيه، كليه بازارهاي اقتصادي به طور كامل در دست دولت قرار گرفت و توليد  1917وقوع انقالب سال با 

گيري دولت مركزي قرار  ريزي و تصميم تمام كاالها از كفش تا هواپيما و ارايه تمام خدمات در حيطه برنامه

ازارها انحصاري و در اختيار دولت بود، دولت مجبور شد، به جاي بازار، گرفت و در نتيجه به علت آنكه تمام ب

  . وارد عرصه تعيين قيمت براي نيروي كار، كاالها و خدمات بشود

ديرين به نظام  توانستندتر و از جمله تنظيم و مديريت روابط كارگر و كارفرما  ليبرالي ها اروپا و آمريكا با روش

بازار كاال و (و بازارهاي اقتصادي  دنگيرباز انقالب فاصله  د ونبند بمان د بازار پايداري متكي بر اقتصا سرمايه

  .، در اين كشورها طبق عرف ديرين، تعيين كننده تخصيص منابع به مصارف بود)خدمات، بازار كار، بازار سرمايه

و (دل را در بازار كاال به طور كلي آن بود كه كاركرد طبيعي اقتصاد، تعا اقتصادياوليه هاي  ديدگاه مكتب

ها در تصميم  نمايد و به مداخله دولت برقرار و به طور ضمني اشتغال كامل منابع را نيز تأمين مي) خدمات

كالسيك و نوكالسيك نيز همين عقيده وجود داشت و هاي جديدتر  در مكتب. نيست نيازي هاي اقتصادي گيري

با بحث چگونگي حصول اشتغال كامل و  اقتصاد ها  قيمت چگونگي تخصيص منابع و تعادل هاي رياضي در مدل

   .داشتندندر اين امور زيادي ها دخالت  در دنياي واقعي نيز دولت. توسعه يافتپولي آميخته شد و 

، و ناتواني اقتصاد بازار در اعاده مجدد تعادل همراه با اشتغال كامل منابع، 1929بحران بزرگ اقتصادي سال 

و و ضرورت ليبرال  هاي اقتصادي دوم و لزوم بازسازي اقتصادي، آغازي شد بر تكامل نظريهپايان جنگ جهاني 

   .دخالت دولت در بازارها براي برقراري تعادل عموميچگونگي 

دولـت در اقتصـاد از طريـق ابزارهـاي مـالي       ي مـالي هـا  براي توسعه سياستاي  نظريات جان مينيارد كينز پايه

نظريـه  "مكتب اقتصادي كينز و به خصوص كتاب مشهور وي . راي هدايت اقتصاد شد، ب)ماليات و هزينه دولت(

، به بحث درباره عوامل تعيين كننده درآمد ملي در كوتاه مـدت، در  1936در سال  "عمومي اشتغال، بهره و پول

چگونه در اين كينز در اين كتاب تشريح كرده است .پردازدهستند ميانعطاف ناپذيرها نسبتاً شرايطي كه قيمت
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تيجه تعادل بازار از ديدگاه عدالت اجتماعي انتقاد سير تحول نظري، بعضي از اقتصاددانان به ن در
كننده دخالت دولت  هاي نظري به قضيه دوم بنيادي اقتصاد رفاه انجاميد كه توجيه كردند و پيشرفت مي

  .  1در توزيع مواهب اقتصادي از طريق اخذ ماليات و باز توزيع آن در جامعه است
                                     

   هاي بنيادي اقتصاد رفاه قضيه
هاي  ، تحت شرايط آن قضيه، به يك نقطه تخصيص منابع و قيمت)يا والراسي(تعادل رقابتي  كند كه قضيه بنيادي نخست اقتصاد رفاه بيان مي

ري افراد در وضعيتي قرار ، ميزان برخورداهاي اوليه بدين معني كه با توجه به دارايي. برخوردار است "بهينگي پارتو"از ه انجامد ك مي تعادلي
يا (شود مگر آنكه وضعيت ديگري  يا به عبارت ديگر وضعيت هيچكس بهتر نمي. وضعيت بهتري براي مجموع عوامل وجود نداردگيرد كه  مي

 باالترين وضعيت قراردر شوند و كارآيي اقتصاد  نياز جامعه به كار گرفته مي تأميناين نقطه، منابع به بهترين وضع براي  در. بدتر شود) ديگران
به اين ترتيب اين قضيه به خودي خود . نامرئي آدام اسميت را هم تأييد كرده استهاي  اثبات رياضي اين قضيه به طور ضمني نظريه دست. دارد

و علـت آن را پـايين بـودن     تواند خود به خـود تعـادل را در بـازار كـار برقـرار نمايـد       شرايط، بيكاري وسيع نمي

ي هـا  داند و كـاركرد سياسـت  ي پولي را غير مؤثر ميها داند و در اين شرايط كاركرد سياست مي "تقاضاي مؤثر"

 .دكن را توصيه مي )يعني دخالت دولت در اقتصاد( مالي

و فروپاشي اقتصادي بلوك شـرق تأييـدي   ي هدايتي و كنترلي ها شكوفايي اقتصاد بلوك غرب با استفاده از روش

  .تواند جايگزين عملكرد طبيعي بازار شود و ناكارآيي بوروكراسي مركزي نميسنگين اجتماعي هزينه شد بر آنكه 

كالسـيك و  وهـاي ن  در توسعه علم اقتصاد در مكتببعدها ها در كارآيي اقتصاد  نظريه تعادل بازارها و نقش دولت

و شـاخه اقتصـاد رفـاه و كارهـاي والـراس، پـارتو، ارو       ) mainstream economicsمكتب (هاي جديد  نظريه

برنـده  (، و اسـتيگليتز  )1982برنده جايزه نوبـل اقتصـاد سـال    (، استيگلر )1972برنده جايزه نوبل اقتصاد سال (

  . به انواع مختلف مورد بررسي قرار گرفت) 2001جايزه نوبل اقتصاد سال 

هاي  تبديل شدند و با نظريهربي تج -ي هاي رياض مدل بهها از صورت كيفي و توصيفي  در اقتصاد مدرن نيز مدل

  .دتكامل يافتن) نوسانات اقتصادي(هاي تجارتي  و چرخهكنترل 

شرايطي نه تنها مورد حمايت نظري قرار ها در اقتصاد تحت  هاي نظري و تجربي دخالت دولت با اين پيشرفت

اما در چند دهه اخير توجهات نظري بيشتر به توسعه مباني . گرفته است، بلكه مورد تأكيد نيز قرار گرفت

. معطوف شده است "و كارآيي اقتصاديهاي مالي و پولي  براي افزايش كارآيي نظام گذاري اقتصادي سياست"

دهه اخير حول موضوع كليدي كارآيي اقتصادي در بازارهاي تعادلي و بخش مهمي از تفكر و مباحثات چند 

رت نظامتمركز شده است و چند دهه است كه آزادي اقتصادي، همراه با گذاري اقتصادي  رابطه دولت با سياست

گذاري  سياستاز طريق  هاي اصالحيضرورت مداخلهبر روند اقتصادي و مستمر دولت و بانك مركزي كشورها 

عنوان روش برگزيده براي رشد و به  )ستا كه از پيشرفت علمي و تجربي بااليي نيز برخوردار شده(پولي  مالي و

 .تبديل شده استتوسعه اقتصادي 
  ها در مديريت اقتصاد سابقه نظريه تعادل عمومي و ورود دولت -3-6 جعبه
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. خود به خودي و ثبـات آن را مـورد ترديـد قـرار داد     ، نظريه تعادل1929همچنين بحران اقتصادي سال 
ــول "انتشــار  ــه عمــومي اشــتغال، بهــره و پ ــز  "نظري ــارد كين ، نشــان داد در حالــت )1936(جــان ميني
كنـد و   عملكرد نظام پولي به تنهايي خـروج از بحـران اشـتغال را تضـمين نمـي     ها  ناپذيري قيمت انعطاف

اين پشـتوانه نظـري، همـراه بـا نيـاز بـه بازسـازي        . ري استي مالي در اين شرايط ضروها اعمال سياست
بانـك جهـاني   المللـي پـول و    و تشكيل صندوق بين) 1939 – 1943(اقتصادي پس از جنگ جهاني دوم 

ها را بـراي ايجـاد اشـتغال، رشـد      گذاري دولت ، سرمايهليبرالهاي  نظام. به اقتصاد باز كردها را  پاي دولت
سـوي ديگـر نظـام     از. كرد منع ميها  دخالت در قيمتاز شويق و در همان حال توليد و توسعه اقتصادي ت

يك ابر قدرت تبـديل شـده    ريزي شوروي سابق كه در فاصله دو جنگ جهاني اول و دوم به متمركز برنامه
شـورهاي  كو ) پس از جنگ جهاني دوم(ريزي در كشورهاي رها شده از استعمار  برنامهاي براي  بود، جاذبه

اي بين بلـوك شـرق و غـرب را     اين دسته از كشورها نيز به طور عمده راه ميانه. توسعه فراهم كرد درحال
  . در پيش گرفتند

چنانكه گفته شد با اقبال جهان غرب به اين نظريه به خصوص همزمان با نياز به بازسازي اقتصـادي پـس   
هـا   بانك جهاني دخالت دولـت  المللي پول و و تشكيل صندوق بين) 1939 – 1943(از جنگ جهاني دوم 

  . در اقتصاد براي ايجاد اشتغال، رشد توليد و توسعه اقتصادي رو به افزايش گذاشت
و شـد   تـر مـي   ها بـزرگ  و مدلتر  ريزي پيچيدهبرنامههاي  بعد از جنگ جهاني دوم، در بلوك شرق تكنيك

ي هـا  يز راه خود را با توسعه روشغرب ن. كرد ماشين حساب نيز امكان انجام محاسبات بيشتر را فراهم مي
هـاي كنتـرل كـه روز بـه روز پيشـرفت      هدايت و كنترل اقتصاد با ابزارهاي سياست مالي و پولي و تئوري

  . شدداد و اقتصاد غرب شكوفاتر مي ادامه ميكرد  مي
بانك جهاني براي هدايت اقتصاد كشورهاي در حال توسعه، و سرگردان بين كشـاكش دو بلـوك شـرق و    

                                                                                                              
مواهب در اي از  عمده شبه عنوان مثال اگر بخ. الزاماً با عدالت اجتماعي يكسان نيست "بهينگي پارتو"اما . مخالف دخالت دولت در بازارها است

هاي  ، قيمتتخصيص منابع(شرايط بازار رقابتي باز هم نقطه تعادلي  مانده افراد جامعه باشد، در اي محدود و مقدار جزئي در دست باقي  دست عده
  .ورد تأييد نيست، اما از ديدگاه عدالت اجتماعي مگيرد قرار مي "بهينگي پارتو"در وضعيت ) مندي افراد جامعه نسبي و ميزان بهره

آن نقطه تعادلي توان يافت كه به  ، يك وضعيت مواهب اوليه را مي"بهينگي پارتو"كه به ازاي هر نقطه داراي ويژگي  كند قضيه بنيادي دوم بيان مي
به لحاظ شود  حاصل مي كه در بازارهاي رقابتي) درآمدها(توزيع منابع گاه شود آن است كه هر اي كه از اين قضيه دريافت مينتيجه. منجر شود

اما طبق قضيه بنيادي دوم اقتصاد رفاه، دولت نبايد براي . شود سياسي يا اجتماعي قابل قبول نباشد دخالت دولت در تخصيص منابع توجيه مي
قتصادي است را اتخاذ بلكه بايد سياست صحيح كه در اين مورد تغيير توزيع اوليه مواهب ا اختالل ايجاد كندها  بهبود توزيع درآمدها در قيمت

  .نمايد
گيرند  عنوان توضيح، اگر بخشي از جامعه به دليل بازدهي و كارآيي پايين داراي درآمد بسيار پاييني و مثالً زير خط فقر تعريف شده جامعه قرار به

كند  است توجيه مي "شكست بازار"هاي  نهو در همان حال برخي ديگر به دليل كارآيي باال درآمد بسيار زيادي داشته باشند، اين موضوع كه از نمو
اختالل ايجاد نشود دولت بايد با تنظيم نظام مالياتي منابع الزم ها  اما طبق اين قضيه براي آنكه در قيمت. كه دولت در تخصيص منابع دخالت كند

 ).زيع مواهب اوليهباز تو(درآمد منتقل نمايد  هاي كم و به گروه) ماليات(درآمد اخذ نمايد   هاي پر را از گروه
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درجايي (زيربنايي هاي توليدي و  در پروژه گذاري رب، راه ميانه دخالت دولت در اقتصاد از طريق سرمايهغ
، را توصـيه  )"شكسـت بـازار  "اصطالح جديـدتر در مـوارد    تواند فعاليت كند، يا بهكه بخش خصوصي نمي

هـم از  ، فايـده  - ينـه هـاي ارزيـابي هز   و تكنيـك  "ارزيابي طرح و پروژه"شناسي در اين راه روش. كرد مي
در  1990و  1980هـاي  و ايـن رونـد تـا دهـه     ديدگاه نظري و هم از ديدگاه كاربردي بسيار توسعه يافت

هـا بـراي    ها و چه در بانـك بسياري از كشورها رايج شد و هم اكنون نيز در بسياري از موارد چه در دولت
ه رفـاه اجتمـاعي و بـا عنـوان ارزيـابي      ارزيابي سودآوري تجاري از ديدگاه بخش خصوصي، چـه از ديـدگا  

  .ادامه دارد) نه تجاري(اقتصادي 
اي بخـش خصوصـي فعاليـت     اگـر در زمينـه  "تجويز بانك جهاني آن بود كه  1970و  1960هاي  در دهه

دهد دولت مستقيماً در آن زمينه فعاليت كند و فعاليت در آن زمينه تابع رفاه اجتماعي را افزايش مي نمي
و  احداث واحدهاي صنعتيگسترش زيربناها، هاي در حال توسعه به  را در كشورها  تجويز دولتاين . "كند

توانست يم) ها در صورت فراهم شدن بعضي از زمينه(بسياري از امور كه بخش خصوصي به صورت بالقوه 
    . سوق داددر آن فعاليت كند 

هـا در زمينـه انجـام امـور اقتصـادي،       ولـت هـايي كـه از نقـش و عملكـرد د     اما به تدريج بر اساس ارزيابي
اين نتيجه رسيدند كه واگذاري اين امور بـه بخـش    ها به تدريج به ، دولتداري و غيره صورت گرفت بنگاه

عامل مؤثر ديگر در اين . شود تر است و كارآيي كل اقتصاد نيز در اين صورت بيشتر مي هزينه خصوصي كم
  . بود متمركزهاي  هاي نظام وروي و عيان شدن ناكارآييزمينه تجربه فروپاشي اتحاد جماهير ش

از طرف ديگر تجربه اصالح نظام مالي كشورهايي مانند نيوزيلند، استراليا و كانادا نيـز بـه تجربـه جهـاني     
ها نسبت به دخالت دولت در امور اقتصادي و نحـوه آن و نظـام    تا كنون ديدگاه 1990اضافه شد و از دهه 

اي بخـش خصوصـي    اگـر در زمينـه  "اين ديدگاه در حال حاضر اين است . ون شده استدگرگ مالي كامالً
هـاي مـالي را    دهد دولت سياست كند و فعاليت در آن بخش تابع رفاه اجتماعي را افزايش ميفعاليت نمي

  ."آنچنان اصالح نمايد كه بخش خصوصي به فعاليت در آن زمينه ترغيب شود

هاي نيوزيلنـد، اسـتراليا و كانـادا، نقـش      هاي بسيار عميق دولت ررسيبر اساس ب 1990همچنين در دهه 
هاي قبل تعريـف  در دهه. هاي مالي نيز كامالً دگرگون شد هاي اعمال سياست هاي مالي و تكنيك سياست

، "كنـد  بودجه سندي است كه درآمدها و مخارج دولت را براي يك سال مالي ارايـه مـي  ": بودجه اين بود
بودجه سندي است حاوي ابزارهاي مالي دولت به منظـور تحقـق اهـداف    ": ودجه اين استاكنون تعريف ب

هاي بودجه تا دهه قبل حاوي فهرستي از هزينه و درآمدها بود اكنون كتـاب  اگر كتاب.  "بيني شدهپيش
بـا  كنـد   هاي مالي حاوي بودجه عملياتي است كه بيان مـي  بودجه در كشورهاي پيشرو در زمينه سياست
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هاي رفاه و توسعه اقتصـادي و اجتمـاعي چـه تغييـري     ف بودجه چه اقدامي بايد انجام شود و شاخصصر
  . خواهند يافت
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  راهبردها) الف

 ريزگردها  )1

نيازمنـد   مللـي ال مسأله ريزگردها بيشتر به بررسي و اقدام در سطح ملـي و بـين  حل اقدامات اجرايي براي 
  :در هر صورت در سطح ملي ضررت دارد اقدامات زير صورت گيرد. تانياست تا اقدامات اس

هـاي خـاص ماننـد    صريح و سريع از اثرات ريزگردها بر سالمتي جامعـه، گـروه  مطالعه  انجام يك -
 اجتماعي اين پديده،  -هاي اقتصادي نوزادان و زيان

 سأله ريزگردها،اي م ريشهريزي و حل  در باالترين سطوح ملي براي برنامهموضوع پيگيري  -

هاي  ، گروه)با كشورهاي همسايه و مرتبط با موضوع كشوريفرا (اي  منطقههاي كار  تشكيل گروه -
 المللي، هاي بين المللي با همكاري سازمان كار بين

هـا و مشـاركت مـالي و     هاي اجرايي بين كشوري، همراه با تعيين وظايف، مسئوليت تدوين برنامه -
 المللي، هاي بينسازمان اجرايي هر يك از كشورها و

 بازخورد نتايج اجرايي، ها بر اساس  اقدام و بررسي اثرات و انجام اصالحات الزم در برنامه -

  .همراه با اقدامات باال ضرورت خواهد داشت اقداماتي نيز به صورت موازي در سطح استان صورت گيرد

 :پديده را كاهش دهد، شامل اينتواند در سطح استان اثرات زيانبار  بررسي اقداماتي كه مي -

 مطالعه و اقدام براي حفاظت مردم و كاهش اثرات زيانبار اين پديده بر سالمتي مردم، -

 مطالعه و اقدام براي تغيير الگوي كشت، در صورت ضرورت،  -

 مطالعه و اقدام براي توليد راهكارهاي الزم براي كاهش اثرات زيانبار بر محصوالت كشاورزي،  -

 هاي مطمئن براي توسعه انواع صنعت، م براي يافتن حريممطالعه و اقدا -

 مطالعه و اقدام براي پيشنهاد راهكارهاي الزم براي كاهش اثرات زيانبار اين پديده بر صنايع  موجود،  - 

بررسي اثرات مثبت اقدامات باال و بررسي ابعاد قلمروهاي رهـا شـده از تهديـد در هـر مرحلـه و       -
 هاي اجرايي،  امههاي الزم در برن تجديد نظر

  هاي باالدستهاي استان در استانبرداشت آب از سرچشمه رودخانه )2
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چنانكه گفته شد گزينه مناسب براي حل اين مسأله فراهم كردن زمينه تبادل علمي با مسئوالن مركـزي  
ريـزي و   استدالل منطقي، بر باالتر بودن بازدهي آب در استان خوزستان قرار دارد كه بايد در برنامه. است
تـر از  تقويت شود، زيرا با يك نگاه واقع بينانه بازدهي كشاورزي استان در مقايسه با منابع آن ضعيفاجرا 
  . هاي پيشرو در توليد كشاورزي استاستان

رغم در اختيار بودن منابع آب و خـاك، كـافي نبـودن    دليل اصلي پايين بودن راندمان كشاورزي استان، علي
ها چند منظوره است و بـه  اقدام در توسعه اين شبكه. باشدگستره كشت آبي استان مي هاي آبياري درشبكه

دهد كه خود هم از ديـد كـالن و   كه بازدهي بخش كشاورزي را افزايش مينخست آن. شودشدت توصيه مي
ايـن  جـويي حاصـل در آب از   كه صـرفه دوم آن باشد، هم از ديدگاه افزايش درآمد كشاورزان بسيار مثبت مي

وري و افـزايش تقاضـاي   كه بـا افـزايش بهـره   تواند زمين بيشتري را زير كشت آبي ببرد و سوم آنطريق مي
  . دهدزني مديران استاني را در سطح ملي افزايش ميواقعي براي منابع آب بيشتر، قدرت استدالل و چانه

خشي از بارش برف به بارش بـاران  از آنجا كه خطر كاهش منابع آب يا تغييرات نوع نزوالت مانند تبديل ب
هاي آبياري براي مقابله با اين تهديـد نيـز   و كاهش پايداري آن در فصل بهار نيز وجود دارد، توسعه شبكه

  .بسيار موجه است

ها و الگوهـاي  ترويجي بذرها، گونه -راهكار بسيار جدي ديگر در مقابله با بحران كم آبي، معرفي تخصصي
  .باشدمقاوم در اين شرايط ميمناسب كشت كم مصرف و 

 المللي كشور بر رشد اقتصادي استان هاي بين اثرات تحريم )3

هـاي اقتصـادي    مهمترين راهكارهايي كه براي كاهش اثرات منفي ناشي از تحـريم و كنـد شـدن فعاليـت    
  :شود عبارتند ازپيشنهاد مي

 بهبود ساختار نظام مديريت توسعه استان  -

 مديريت نظم و انضباط مالي -

 ها، گذارياقتصادي به منظور حداكثر نمودن بازدهي سرمايه -ريزي ماليمديريت برنامه -

گـذاري در اسـتان از   تجهيز منابع استاني و هدايت آن بـه سـرمايه  : مديريت نظام مالي استان -
هـاي   گذاري و توسعه استان، ايجاد شـركت  هاي سرمايه بانكها و  ايجاد و توسعه بورس: طريق
گـذاران در   به سـرمايه ها  صنايع جديد و انتقال سهام آن اندازي ي براي ايجاد و راهگذار سرمايه
 هاي توسعه استان ها و بانك بورس

 مديريت اجتماعي، فرهنگي و قومي )4
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تجربه جنگ تحميلي نشان داد كه تكثر قومي نه تنهـا بـه هـيچ وجـه در خـدمت آمـال پليـد دشـمن و         
قدرشناسي از اين انسجام ملـي و  . ي را نيز در اين خطه تقويت نمودبيگانگان قرار نگرفت، بلكه انسجام مل

نمايد نگاه دولت و مسئولين نسبت به اقوام مختلف ساكن در استان بـه رأفـت و همـدلي    قومي ايجاب مي
هرچند استان بـا بحرانـي شـديدتر از    . تر شودها نيز به تعادل نزديكبيشتر ميل نمايد و سطح برخورداري

ميلي روبرو نبوده است اما تداوم يـا تشـديد فشـارهاي اقتصـادي در صـورت همزمـاني بـا        وقوع جنگ تح
  . ها گرددمعيشتي ممكن است موجب بروز التهابات و ناآرامي –هاي اجتماعي نابرابري

ها چاره مناسبي اسـت امـا در   از يك طرف تالش براي بهبود اقتصادي و از سوي ديگر كاهش عدم تعادل
شود بنابراين همـراه سـاختن آن بـا نمادهـايي از نگـاه يكسـان بـه اقـوام         ت آن ظاهر نميكوتاه مدت اثرا

  .تواند در چنين شرايطي چاره ساز باشد مي

 آينده روابط با كشورهاي همسايه و از جمله با كشور عراق )5

توان به طور ضمني هاي اقتصادي بين دو كشور ميهاي سياسي و گسترش همكاريگيريبر اساس جهت
  .شودستنباط نمود كه از ديدگاه سطوح باالي نظام جمهوري اسالمي ايران، اين آينده مثبت ارزيابي ميا

متفـاوت  شوند  راهكارهايي كه براي حالت عادي و حالت بحراني پيشنهاد ميريزي آمايش  اما از نظر برنامه
هـاي  رهايي ماننـد توسـعه راه  براي حالت مثبت و روابط عادي يا حسنه با اين همسايه، راهكا. خواهند بود

هاي مشـترك بـا آن كشـور در كنـار حمايـت از      گذاري در آن كشور، ايجاد كنسرسيومدسترسي، سرمايه
اما بـراي احتمـال وقـوع بحـران در ايـن      . هاي استان پيگيري خواهد شدتوسعه شهرها و صنايع و فعاليت

هـاي  به ايـن معنـي كـه حـريم فاصـله     . شودروابط، تمايل به سوي اين كشور تبديل به اجتناب از آن مي
تر اسـتان از ايـن   گذاري در مناطق شرقيامنيتي احداث صنايع مهم بيشتر خواهد شد و تمايل به سرمايه

  .گيردديدگاه نيز مورد حمايت قرار مي

 سهم و جايگاه بلند مدت استان خوزستان در كشور از ديدگاه دولت و مجلس )6

  .مقامات مركز و همزمان تالش براي استفاده حداكثر از منابع داخل استانراهبردهاي دوگانه مذاكره با 

جـويي در   بنـابراين چـاره  . شـود  مدت ظاهر نمي آن در كوتاه ها، اثرات حتي در صورت تغيير اين استراتژي
حـداكثر  و گـذاري   مدت از اقـدامات درون اسـتان بـراي تجهيـز منـابع سـرمايه       مقابل اين تهديد در كوتاه

  .باشد در راستاي توليد و اشتغال مياستان  ه از منابعاستفاد

  ها بيكاري و مهاجر فرستي استان و تعدادي از شهرستان )7
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در صورت موفقيـت  . شود اين تهديد تبعي است و ناشي از ساير نقاط ضعف و تهديدهاي استان حاصل مي
  .در كاربرد راهبردهاي ديگر، اين تهديد نيز برطرف خواهد شد

  ريگي نتيجه) ب

راهكارهـاي كـاهش اثـرات    توان اظهار داشت كـه   در مجموع با توجه به شرايط چهار سناريوي نخست مي
هاي باال، همگي راهكارهايي هستند كه كاربست آنها در شرايط عادي نيز به بحران در حالت عدم قطعيت

كـه  هـايي   ها و سياستبه عبارت ديگر به كار گرفتن راهكار. باشدهاي بنيادين توسعه استان مينفع هدف
  . نمايد براي حالت بحراني پيشنهاد شده است، حتي اگر حالت بحراني روي ندهد، منابعي را اتالف نمي

هاي ياد در همين حال بايد توجه داشت كه در حال حاضر نيز وضعيت كشور و استان از نظر عدم قطعيت
كنوني با توجه به شرايط سخت اقتصـادي،  ل قرار ندارد به عبارت ديگر در وضعيت آ شده در وضعيت ايده

محدوديت كالن منابع آب، بروز پديده ريزگردها و ضعف نظام مالي استان كه جاي بهبـود زيـادي دارد و   
ي و محلي در توسعه استان، هرچند استان در حالت بحران قرار نـدارد،  هاي بوم استفاده ناكافي از ظرفيت

به عبارت ديگر كاربرد اين راهكارهـا  . مطرح شده قابل توصيه استهاي اما اتخاذ همه راهبردها و سياست
هاي اقتصادي و اجتماعي بسيار بـااليي دارد    فايده، ها چه در حالت عادي و چه در حالت بحران و سياست

  . كه در هر شرايطي قابل توصيه هستند

توانـد  ابط با كشور عراق، مياما كاربرد راهكارهاي پيشنهادي براي حالت بحراني در عدم قطعيت آينده رو
اما براي پرهيـز   .هايي باشد كه بخشي از آن در حالت عادي ممكن است ضروري نباشد در برگيرنده هزينه

به عبـارت ديگـر ضـرر ناشـي از     . قابل توصيه هستندبيني حالت عادي  از ريسك، حتي براي شرايط پيش
بسيار كمتر از ضرر به كار نگرفتن اين راهبردها  كاربست اين راهكارها و در همان حال ادامه شرايط عادي

   .و وقوع حالت بحراني است

  

  

موضوع 
 تهديد

شماره
جمع   عنوان راهبرد  زمينه راهبرد راهبرد

 وزني

يد 
هد

ت
ط 

حي
م ست

زي
 

1 
محيط-مديريت توسعه استان

 زيست
 153 المللي بين –جويي در سطح ملي  چاره

2 
محيط-مديريت توسعه استان

 زيست
 144 جويي در سطح استاني چاره

ع  آ  189 هاي آبرساني و تفكيك مصارف از باال دست توسعه شبكه آب 3 ب
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 آب - كشاورزي  4
هاي آبرساني و و تجهيز آن به شبكه توسعه اراضي قابل آبياري

 187 آبياري مدرن

 167 راهبردهاي حفظ و توسعه منابع طبيعي منابع طبيعي - محيط زيست  5

 آب - مديريت توسعه استان  6
مذاكره با مقامات كشور و مطرح كردن مزيت نسبي استان 

 158 خوزستان در استفاده از منابع آب

 158 افزايش راندمان مصرف آب به خصوص در بخش كشاورزي آب - صنعت  - كشاورزي  7

8 
 كشاورزي

جي هاي تروي شامل برنامه(افزايش راندمان توليد بخش كشاورزي 
افزايش راندمان، تجديد نظر در الگوي كشت و تجديد نظر در 

 155 )هاي كشاورزي نهاده

9 

 - صنعت  - محيط زيست 
 كشاورزي

هاي بخش عمومي و خصوصي  پروژه يابينظارت بيشتر در مكان
سازگاري نباز  سازي منابع طبيعي و از نظر آلوده) قبل از تصويب(

 119 ر محل اجراي پروژهآب در مقابل دسترسي به منابع آب د

10 
-صنعت-محيط زيست

 كشاورزي
سازي  هاي توليدي در راستاي كاهش آلودهفعاليت نظارت بيشتر بر

 119 محيط

 همه بخش ها 11
حامي توسعه مناطق پيراموني همراه با  هاي شهريتوسعه كانون
 109 هاي حمل و نقل توسعه شبكه

12 
تعادل-مديريت توسعه استان

 نطقه ايم
 106 اي راهبردهاي كاهش عدم نعادل منطقه

 اقتصاد - مديريت توسعه استان  13
گذاري  يه راهبردهاي توسعه اقتصادي استان به منظور افزايش سرما

 103 اشتغال –توليد  –

14 
 صنعتت - شيالت  - كشاورزي 

به منظور مقابله با (گسترش بازارهاي داخلي و صادراتي          ·
از طريق توسعه ) درآمد كشاورزان و ساير توليدكنندگان كاهش
 87 مناطق پيراموني هاي شهري حامي توسعه كانون

يد 
هد

ت
دي

صا
 اقت

فت
ا

 

 202 هاي آبرساني توسعه شبكه آب 15

16 
 كشاورزي

هاي ترويجي  شامل برنامه(افزايش راندمان توليد بخش كشاورزي 
كشت و تجديد نظر  افزايش راندمان ، شامل تجديد نظر در الگوي

 183 )هاي كشاورزي در نهاده

17 
آب، برق، گاز، مخابرات،-صنعت

 حمل و نقل
 175 ها و نواحي صنعتي در جهت توسعه صنعت توسعه شهرك

18 
 آب - صنعت  - محيط زيست 

هاي بخش عمومي و خصوصي  يابي پروژهنظارت بيشتر در مكان
طبيعي و سازگاري نباز  سازي منابع از نظر آلوده) قبل از تصويب(

 171 آب در مقابل دسترسي به منابع آب در محل اجراي پروژه

 146 افزايش راندمان مصرف آب به خصوص در بخش كشاورزي آب - صنعت  - كشاورزي  19

20 

-صنعتت-شيالت-كشاورزي
كانون هاي توسعه شهري و حمل 

 ونقل

قابله با كاهش به منظور م(گسترش بازارهاي داخلي و صادراتي 
 142 )درآمد توليدكنندگان

 اقتصاد - مديريت توسعه استان  21
گذاري  يه استان به منظور افزايش سرما راهبردهاي توسعه اقتصادي

 136 اشتغال –توليد  –

 126 گذاري بهبود شرايط كسب و كار و تسهيل سرمايه اقتصاد - مديريت توسعه استان  22

23 
 اقتصاد - مديريت توسعه استان 

مذاكره با مقامات كشور و مطرح كردن مزيت نسبي استان 
خوزستان در استفاده از منابع آب و توليد كشاورزي صنعتي و سعي 

 119 در هدايت منابع مالي بيشتر به استان خوزستان

24 
تعادل-مديريت توسعه استان

 منطقه اي
 112 اي راهبردهاي كاهش عدم نعادل منطقه

 110 راهبردهاي حفظ و توسعه منابع طبيعي منابع طبيعي - ست محيط زي 25



461.6 طرح آمايش استان خوزستان
  

 

26 

حمل و  - مديريت توسعه استان 
 نقل

مذاكره با مقامات كشور و مطرح كردن مزيت نسبي حمل دريايي از 
طريق بندر امام خميني و توسعه اين بندر و سعي در هدايت منابع 

 77 مالي بيشتر به استان خوزستان به اين منظور

27 

دانشگاهها  - مديريت توسعه استان 
 - كشاورزي  - برق  -نفت  - 

 ميراث فرهنگي - مخابرات 

مذاكره با مقامات كشور و مطرح كردن مزيت نسبي استان 
، و انرژي ITهاي نوين نانو، بيو،  آوري خوزستان در توسعه فن

ها در اين  خورشيدي به منظور جذب و هدايت منابع مالي و پروژه
 71 ان خوزستانزمينه به است

مي
 قو

ي و
هنگ

فر
 

28 
تعادل-مديريت توسعه استان

 منطقه اي
 121 اي راهبردهاي كاهش عدم نعادل منطقه

 اقتصاد - مديريت توسعه استان  29
هاي نسبي استان  مزيتمذاكره با مقامات كشور و مطرح كردن 

 115 خوزستان و سعي در هدايت منابع مالي بيشتر به استان خوزستان

30 
فرهنگي-مديريت توسعه استان

 اجتماعي - 
ها  نهاد و دخالت دادن بيشتر آن حمايت از شوراهاي محلي و مردم

 112 گيري و اجرا در تصميم

 اقتصاد - مديريت توسعه استان  31
گذاري  يه راهبردهاي توسعه اقتصادي استان به منظور افزايش سرما

 105 اشتغال –توليد  –

 99 راهبردهاي حفظ و توسعه منابع طبيعي منابع طبيعي - محيط زيست  32

 


