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  پيشگفتار

 ريـزي  بـا كارفرمـايي معاونـت برنامـه     1390مطالعات آمايش استان خوزستان از اواخر سـال  
استانداري خوزستان، توسط مركز مطالعات و تحقيقات شهرسازي و معماري ايران، به عنوان 

  . مجري، آغاز شد

مجموعه نخست شـامل پـنج   . شده است مطالعات آمايش استان در دو مجموعه ارائه  گزارش
هـاي شهرسـتاني، منـابع آب،      ، به ترتيب در زمينه بـرآورد حسـاب  مستقل موضوعي  گزارش

هاي  شناسي استان است و مجموعه دوم شامل گزارشمحيط زيست، توان طبيعي و جمعيت
هـاي دوم، سـوم، پـنجم، ششـم، هفـتم و هشـتم ايـن        كه از گزارش فصل فصلي استاصلي 
هاي قبل و گزارش فصـل چهـارم در   شود، زيرا گزارش فصل يكم در سالعه تشكيل ميمطال

بديهي اسـت  . اندبه صورت جداگانه با كارفرمايي استانداري خوزستان تهيه شده 1392سال 
  .جا كه مقدور بوده، استفاده شده است از نتايج دو مطالعه اخير، حسب مورد و تا آن

 توصـيف و تحليـل  طرح است كه طبق شرح خدمات بـه   اين سوممجلد حاضر گزارش فصل 
نتايج مطالعات اين فصل همراه بـا  . ي استان اختصاص داردها هاي اصلي بين سكونتگاه پيوند

نتايج مطالعات فصل دوم و چهارم به تدوين گزارش فصـل پـنجم بـا موضـوع اصـلي تبيـين       
  .انجامد سازمان فضايي استان مي

در شبكه حمل و نقل و پيوندهاي كااليي، مالي و جمعيتـي   پيوندهاي فيزيكيمطالعه حاضر 
بنـدي   و پهنـه  بنـدي  و طبقـه  بنـدي  ، جمـع گيـري  و بر آن اساس به نتيجهنموده را بررسي 
شود كـه در شـرح خـدمات ايـن     توجه مي. پرداخته است  قدرت پيوندها بر حسب شهرستان

ه است امـا از آنجـا كـه اطالعـات     ا مورد نظر بوده سكونتگاهبر روي مطالعه بررسي اين فصل 
-تر از شهرسـتان ارائـه نمـي   مورد نياز براي انجام اين بررسي در بيشتر موارد در سطح پايين

. ، اين بررسي در سطح شهرستاني انجام شده و نتايج مناسبي را نيز به دست داده اسـت شود
ا گسـترش بيشـتري   هـ اين بررسي نشان داده هر جا توان مالي و اقتصادي باال بوده و شـبكه 

ايـن نتيجـه بـديهي،    . ، از توان بااليي در نگهداشت جمعيت نيز برخـوردار بـوده اسـت   داشته
تـرين راهكارهـا   بديهي: دهد راهكار ساده و در همين حال بسيار مهمي را پيش روي قرار مي

اي، حمايت از افزايش تـوان توليـدي و   براي ارتقاء توان نگهداشت جمعيت در مناطق حاشيه
  .ها را در بر خواهد داشتگسترش شبكه

در اينجا از جناب آقاي حجازي استاندار محترم سـابق و بـه ويـژه از جنـاب آقـاي مهنـدس       
استانداري خوزستان كه كارفرمايي و مديريت ريزي  عامري گلستان معاون محترم وقت برنامه

 



 

محتـرم سـابق    ، جنـاب آقـاي نيـازي مـديركل    انـد  اجرايي اين مطالعـه را بـه عهـده داشـته    
، ريـزي و بودجـه   پور معاون محتـرم مـديركل برنامـه   زي و بودجه، سركار خانم فرديري برنامه

كه با پشتيباني ايشـان   محترم آمار و ساير همكاران استانداري مدير كلجناب آقاي هاشمي 
، كارشناسـان و اعضـاي   هاي اجرايـي  از همكاري مديران دستگاهپذير شد و  اين مطالعه امكان

هـاي تخصصـي تشـكر     كننده در جلسـات شـوراي آمـايش اسـتان و كـارگروه      حترم شركتم
  .نمايد مي

هـت  جزي و بودجه و ناظر محتـرم طـرح در   ري جناب آقاي دكتر نيكو مديركل محترم برنامه
بـدون ترديـد حمايـت    . شود تكميل اين مطالعه سعي فراوان نمودند كه از ايشان قدرداني مي

اندار محتـرم خوزسـتان، جنـاب آقـاي حـاجتي معـاون محتـرم        جناب آقـاي مقتـدايي اسـت   
استانداري خوزستان در هدايت فرآيند بررسي و تصويب اين مطالعـه در شـوراي   ريزي  برنامه

و نظارت بر اجـراي آن، گـام نهـايي در بـه      هاي ساالنه آمايش استان و تلفيق نتايج در برنامه
  . د قدرداني استثمر رسيدن نتيجه اين مطالعه خواهد بود كه مور

در خاتمه از مديريت و همكاران آتليه مركز مطالعات و تحقيقات شهرسازي و معماري ايـران  
  .   نمايد اين مطالعه را با صبر و دقت بسيار پذيرا شدند تشكر ميهاي  كه تهيه و پردازش نقشه
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  )شبكه حمل و نقل استاندر (پيوندهاي فيزيكي  - 3-1
  ه حمل و نقل استانتحليل وضعيت شبك -1-1- 3

آن هـر   شـود كـه در   از كمان و گره تعريف مـي  اي مجموعه صورتبه هاي حمل و نقل  به طور كلي شبكه
 يهاي حمل و نقل به طور معمول شبكه پيوسته هستند به ايـن معنـ   شبكه. كمان بين دو گره واقع است

  . دسترسي داردكه هاي موجود در شب به تمام گرههاي شبكه  گره-از طريق كمانكه هر گره 
: شـوند  از دو دسته تشكيل مـي ها  شوند و گره تشكيل مي ها از قطعات جاده كمان ،اي در شبكه حمل جاده

هـا   اي كمان در شبكه جاده. مقصد –مبدأنقاط ) 2(، و )تقاطع دو يا چند كمان(عبوري نقاط ها يا  گره) 1(
  .شود ها مي ف به توسعه آنها بوده و هزينه توسعه شبكه بيشتر معطو هرتر از گ مهم

در . شـود  خطـوط تشـكيل مـي     هـاي  و تقـاطع   ها از ايستگاه  گرهآهن و  كمان از خطوط راه ،در شبكه ريلي
توسعه خطوط اهميـت زيـادتري دارد،   هستند، هزينه پر آهن هاي راه چند احداث ايستگاه هرريلي،  شبكه

ها از  شود و كمان تشكيل مي تقويت يا كاهش فشارهاي  ايستگاهاز   ها گره ،لولهخط  در شبكه حمل توسط
  ،خطوط لوله

هـا از   شود و كمـان  هاي تبديل ولتاژ تشكيل مي ها و ايستگاه از نيروگاه  ها در شبكه انتقال نيروي برق، گره
 خطوط انتقال نيرو، 

به شود و  تشكيل ميها  سيسات آنأها و ت ها و بندر فرودگاهاز ها  در شبكه حمل و نقل هوايي و دريايي گره
ل يتشـك ) هاهـا و بنـدر   فرودگـاه (ها  طور طبيعي هزينه احداث و توسعه اين شبكه در احداث و توسعه گره

   .شود مي

  ستانبرون شهري ا اي شبكه حمل و نقل جاده - 1-1-1- 3

  .شود اي استان خود از دو شبكه بين شهري و شبكه روستايي تشكيل مي هدشبكه حمل و نقل جا



هايل پيوندهاي اصلي بين سكونتگاهتوصيف و تحل  20.3  
 

  استان گيري و توسعه شبكه بين شهري ثر بر شكلعوامل مؤ -1- 1-1-1- 3

در  اسـتان بـرون شـهري   هـاي   شبكه راهطور كه در گزارش فصل دوم اين مطالعه مطرح شده است  ناهم
  :ارتباط با چند عامل شكل گرفته و توسعه يافته است

  شمال -، محور جنوب ارتباط استان با مركز كشور )1

مركز كشور توسعه  –هاي ملي به صورت مركز استان  هاي شبكه راه شبه طور طبيعي نخستين گستر •
 .كند يافته و استان خوزستان نيز از اين قاعده پيروي مي

و ، )و گـاز (منـابع نفـت   بـرداري از   بهرها در دوره قبل از انقالب اسالمي، ارتباط استان با مركز كشور ب •
و بنـدر امـام خمينـي    ) كشـور نخستين پااليشـگاه  ترين و  به عنوان بزرگترين، مهم(پااليشگاه آبادان 

بـه خصـوص آنكـه فاصـله ايـن بنـدر تـا مركـز كشـور و          . اهميت بيشتري يافت) بندر شاهپور سابق(
، هاي شرقي كشـور برخوردارنـد   غربي كشور كه از سهم جمعيتي بيشتري نسبت به استان هاي استان

انند بندر بوشهر، بندر عباس و بندر چابهار كشور مبسيار كمتر از فاصله ساير بندرهاي ساحلي جنوب 
 .باشد مي

كه بزرگترين مركز صـنعتي اسـتان را تشـكيل     بزرگ صنعتي پتروشيمي بندر ماهشهر  ايجاد مجتمع •
در دوره نمايـد   اسـتان را توليـد مـي   بـزرگ   عدهد و به تنهايي بيش از نيمي از ارزش افزوده صنايمي

تي شيميايي و پتروشيمي و ايجاد مجتمع فوالد خوزسـتان  صنعهاي  و ساير مجتمعجمهوري اسالمي 
تهـران و   -آبـاد  خـرم  - انديمشـك  – شـوش  –اهواز  –نيز به شدت از توسعه كاركرد محور بندر امام 

آزادراه بنـدر  به عنوان مثال توان به  از اين ميان مي .اند حمايت كردهها  هاي آن به ساير استان انشعاب
تـوان   شد مـي احداث  پتروشيمي بندر ماهشهر اندازي مجتمع در ارتباط با راه كه مشخصاًاهواز  –امام 

 .شاره كردا

هـا در   هـا و آزادراه  و سپس ايجـاد و توسـعه بزرگـراه    فرعيو  هاي اصلي ل فوق موجب توسعه راهوامع •
) هـاي شـمالي اسـتان خوزسـتان     به سمت تهران و ساير استان(لرستان  –اهواز –محور بندر ماهشهر

 . ستشده ا

 وارجهاي هم استانهاي آن و  ارتباط مركز استان با مركز شهرستان )2

كهگيلويه  هاي استانمانند  خوزستان  استانو شمال شرق هاي واقع در شرق  هاي ارتباطي با استان راه •
ايـن دسـته    .يرندگدر اين دسته قرار مي اصفهان، فارس و بوشهرو بوير احمد، چهارمحال و بختياري، 

  همچنـين بـه علـت    . انـد  تر بودن تقاضـاي حمـل و نقـل كمتـر توسـعه يافتـه       به دليل پايين ها از راه



                                                                                           
21.3 طرح آمايش استان خوزستان

  

ارتبـاط مركـز اسـتان بـا     ، كه غرب به جنوب شرق زاگرس در جهت شمالهاي  گيري رشته كوهكلش
ايـن  كـرده اسـت    تردشـوار را هاي همسايه شرقي اسـتان   شرقي استان و استان هاي مراكز شهرستان

مالحظـه  اسـتان خوزسـتان   هاي برون شهري  در نقشه شبكه راه. اند توسعه يافتهكمتر ها  دسته از راه
ارتباط دهنده اين مراكز شهرستاني بـا مركـز اسـتان داراي اسـتانداردهاي     اي  شود كه شبكه جاده مي

اي در اين مناطق از تراكم كمتـري   شبكه جادهبه عالوه  باشند و ميتري نسبت به دسته نخست  پايين
  .تر است ضعيفنيز در شمال شرق استان با يكديگر ها  شهرستانمركز و ارتباط بين  دار استبرخور

 بزرگ صنعتي و سدها هاي  و مجتمع سيسات نفتيأها و ت هاي دسترسي به ميدان راه )3

بخشي بر روي شبكه عمـومي بـين شـهري قـرار دارنـد يـا بـه منظـور خـاص          ها نيز  اين دسته از راه •
 .باشند اند كه بر روي نقشه مشخص مي ها ايجاد يا توسعه يافتهدسترسي به اين واحد

  استان  اي بين شهري جادهشبكه اجزاي  -2- 1-1-1- 3

ايـن  . شـود  ارائه مـي  1-3 در جدولهاي اصلي هر قطعه  و ويژگي استانبين شهري اي  اجزاي شبكه جاده
قطعـات  جـدول اطالعـات   . سـت هاي اصلي عـريض و معمـولي ا  ه جدول حاوي قطعات آزادراه، بزرگراه، را

حاصل نشده است و در صورت تحصيل اين اطالعات در ويرايش نهـايي گـزارش   هاي فرعي تا كنون  جاده
هـاي فرعـي    يد اداره كل راه و ترابري استان حاوي قطعات راهبا اين حال نقشه مورد تأي. اهد شدادغام خو

 .)1-3نقشه (  در ادامه ارائه شده است

  روستايياي  ل و نقل جادهشبكه حم -1-1-2- 3

 8,614اي رفـت و برگشـت، در مجمـوع بـا طـول       قطعه جـاده  2,049شبكه راه روستايي استان از حدود 
قطعـه در هـر صـفحه،     30قطعه كه با احتساب  2,049امكان ارائه . شود كيلومتر راه روستايي تشكيل مي

ارائـه  هـا   ت ضمائم مجموعـه گـزارش  صفحه خواهد شد در اين گزارش وجود ندارد، اما به صور 68حدود 
هاي روسـتايي اسـتان    ها نشان داد كه از كل راه اي به تفكيك شهرستان پردازش قطعات جاده. خواهد شد

  .درصد خاكي است 33درصد شوسه و  15درصد آن آسفالت،  52
شـبكه راه   كـارآيي . نيسـت اي  شبكه جادهمعرف كارآيي  طول راه روستايي الزاماً ،ها شهرستاندر مقايسه 

پوشش جمعيـت نيـز خـود تـابعي از پراكنـدگي      . روستايي به پوشش جمعيتي، و كيفيت راه بستگي دارد
از آنجا كه قطعات جاده روستايي قابل انتساب بـه   ،با اين وجود .ط استنقاط جمعيت و اندازه جمعيت نقا

آسـفالت، شوسـه و   (آن طول انـواع  به خصوص طول راه روستايي، و  2-3 در جدولها هستند،  شهرستان
طول راه روستايي را به تفكيـك شهرسـتان    1-3نمودار . به تفكيك شهرستان منعكس شده است) خاكي

  . دهد نشان مي
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  1390بين شهري استان خوزستان در سال هاي  پراكنش شبكه جاده -1- 3 نقشه



                                                                                           
23.3 طرح آمايش استان خوزستان

  
  1390استان خوزستان در سال اي برون شهري  خصات اجزاي شبكه جادهمش -1-3 جدول

 انتها ابتدا  نام محور
 هيرو عرض

  )رمت(
 باند تعداد

 رفت
 باند تعداد

 برگشت
  راه طول

)كيلومتر(
          راه آزاد
 90.5 2  2 7.5 سربندر اهواز راه خليج فارس آزاد
 90.4 2 2 7.5 اهواز سربندر راه خليج فارس آزاد
         زرگراهب

 1.7 2 2 7.3 بطرف پل زال محور حسينيه پل زال پل زال
 104.9 2 2 7  اهواز  آبادان اهواز –آبادان 

 3.8 - - - - ورودي اللي ورودي اللي
 3.8 - - - - ورودي اللي خروجي اللي

 10 - -  7 هويزه سوسنگرد هويزه –سوسنگرد
 43.6 2 2 6.5زستانانتهاي حوزه خو هنديجان  بندر ديلم -هنديجان
 59.2 - - 7 ماهشهر هنديجان هنديجان –ماهشهر 

 25.8 1 1  7 بستان سوسنگرد بستان –سوسنگرد 
 46.5 2 2 7.7 سه راهي هفتگل اهواز اهواز -سه راهي كوپال 

 10.4 2 2 - منيوحي اروندكنار اروندكنار –آبادان 
 10.4 2 2  - اروندكنار منيوحي اروندكنار - آبادان 

  22 2 2 7.4 شادگان دارخوين دارخوين به شادگان
 7.6 2 2 11 تقاطع محور سالند تقاطع شوشتر به دزفولدزفول -انديمشك  كمربندي
 11.2 2 2 11 پليس راه انديمشك تقاطع شوشتر به دزفولدزفول -انديمشك  كمربندي
 17.8 2 2 11 كپليس راه انديمش تقاطع شوشتر به دزفولدزفول -انديمشك  كمربندي

  2.3 - -  - - - پل زال -انديمشك 
 0.4 2 2 6.5 اتصال به آزاد راه كمربندي صنايع فوالد كمربندي اهواز

 28.5 2 2 7.7 مالثاني اهواز اهواز
  - - - - جاده قديم جاده امام صادق كمربندي خرمشهر

 12.2 2 2 11.5 شيبان آزاد راه ماهشهر كمربندي اهواز
 16.7 2 2 11.5 شيبان اتوبان انديمشك وازكمربندي اه

 16.6 2 2 9.6 اتوبان انديمشك شيبان كمربندي اهواز
 12.8 2 2 11.5 شيبان آزاد راه ماهشهر كمربندي اهواز
 15 - - - سرانجام يك اميديه محور اميديه

 - - - - جاده جديد جاده قديم كمربندي خرمشهر
 8.2 2 2 7.2 بندربه سمت سر آبادان ماهشهر - آبادان 
 8.2 2 2 7.2 آبادان به سمت سربندر ماهشهر - آبادان 
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  1390استان خوزستان در سال اي برون شهري  مشخصات اجزاي شبكه جاده -1-3 جدولادامه 

 انتها ابتدا  نام محور
 هيرو عرض

  )متر(
 باند تعداد

 رفت
  باند تعداد

 برگشت
  راه طول

)كيلومتر(
 10.9 2 2 7.2 شلمچه خرمشهر شلمچه -خرمشهر 

 3.7 2 2 13.3 بادانآورودي  ادامه محور قفاس قفاس
 10.9 2 2 7.2 خرمشهر شلمچه خرمشهر –شلمچه 
 3.7 2 2 13.3  قفاس بادانآورودي  قفاس

 21.4 2 2 7.2 - ماهشهر ماهشهر
 15 1 - 7.3 اميديه راهي سرانجام يكسه محور اميديه

 12.7 2 2 8 آزاد راه خليج فارس ماهشهرمنطقه ويژه  منطقه ويژه ماهشهر
 10.3 2 2 8 منطقه ويژه ماهشهر سربندر منطقه ويژه ماهشهر
 10.6 2 2 8  سربندر منطقه ويژه ماهشهر منطقه ويژه ماهشهر

 5.8 2 2 7.2 - باغملك باغملك
 5.8 2 2 7.2 - باغملك باغملك

 0.6 2 2 7.2  ديلم هنديجان بندر ديلم –هنديجان 
 2.7 2 2 7.2 - بهبهان ندي بهبهانكمرب

 2.7 2 2 7.2 - بهبهان كمربندي بهبهان
 10.7 2 2 7 بهبهان   راهي تشانسه بهبهان -راهي ابوالفارسسه
 10.7 2 2 7 بهبهان   راهي ابوالفارسسه هبهانب –راهي ابوالفارسسه

 16.1 2 2 7.2 سوسنگرد مرعي سوسنگرد -حميديه 
 21.5 2 2 8 حميديه ازاهو حميديه -اهواز

 3 - - 20 محور دهلران ابتداي محور دهلران دهلران
 6.2 2 2 7.7 - دزفول اللي -سالند -دزفول

 0.7 2 2 11.5 اتوبان انديمشك آزاد راه ماهشهر كمربندي اهواز
 21 2 2 7.2 - ماهشهر ماهشهر
 - - - - راهي الليسه  شوشتر سه راهي گتوند –شوشتر

 2 - - -شهرك شهيد چمران شهرك شهيد چمران ولدزف -شوشتر
 2 - - -شهرك شهيد چمران شهرك شهيد چمران شوشتر –دزفول
 7 2 2 7.5 راهي گتوندسه سياه منصور شوشتر –دزفول
 138.9 2 2 7.7 انديمشك اهواز انديمشك –اهواز 

          راه اصلي عريض
 16.4 - - - اللي راهي الليسه ورودي اللي –راهي الليسه

 6.6 - - - محور ايذه دهدز ورودي ايذه كمربندي ايذه
 27.6 1 1 - راهي جفيرسه راهي صاحب الزمانسه جاده شهداي هويزه



                                                                                           
25.3 طرح آمايش استان خوزستان

  
  1390استان خوزستان در سال اي برون شهري  مشخصات اجزاي شبكه جاده -1-3 جدولادامه 

 انتها ابتدا  نام محور
 هيرو عرض

  )متر(
 باند تعداد

 رفت
 باند دادتع

 برگشت
  راه طول

)كيلومتر(
 15.2 1 - - قفاس ادامه بزرگراه قفاس

  9.5 1 1 7.3 انديمشك حسينيه انديمشك -حسينيه 
 14.4 1 1 7.3 پل زال حسينيه پل زال -حسينيه 

 22.1 1 1 7.4 شادگان دارخوين دارخوين به شادگان
 12 1 1 10.5 خوردورق شادگان خوردورق - شادگان
 6.2 1 1 7.5 انديمشك انديمشك دي انديمشككمربن

  راهي دارخوينسه راهي شادگان محور ماهشهرسه دارخوين –كمربندي شادگان 
 محور اتوبان آبادان

7.7 2 2 6 

 1.1 - - 7 پيچ خزامي كمربندي شرق اهواز كمربندي شرق اهواز
 15.5  - - 7 خزامي  ميدان ابتداي جاده آبادان كمربندي شرق اهواز

 32.7 1 1 - راهي ابوالفارسسه رامهرمزابوالفارس راهيسه –رامهرمز 
 35.6 1 1 8راهي سرانجام يكسه غيزانيه -راهي كوپالسهسرانجام يك -راهي كوپالسه

 33.2 1 1 7.5 سياه منصور راهي گتوندسه شوشتر -دزفول 
 33.2 1 1 7.5 راهي گتوندسه سياه منصور شوشتر -دزفول 

 4 - - 8 - بهبهان ربندي بهبهانكم
 45.4 1 1 7.3 تقاطع هفتگل راهي غيزانيهسه كوپال

 5.3 1 1 7.3 پل زال حسينيه پل زال -حسينيه 
  35.9 1 1 8 ماهشهر سه راهي اميديه ماهشهر –راهي اميديه سه

 7.1 1 1 7.3راهي سرانجام يكسه رامشير رامشير
 2.2 - - 7.3 جاده امام صادق انجاده آباد پل سوم خرداد دارخوين

  9 1 1 7.3 سمت اهوازه ب كانال شيردم امام صادق خرمشهر –اهواز 
  -دآباراهي صفي چهار
 نصورمراهي سياه سه

 13.6 1 1 7.3 راهي سياه منصورسه آبادچهار راهي صفي

 35.6 1 - 7.3 اميديه راهي سرانجام يكسه محور اميديه
 0.5 0 2 7.3 مسير باغملك هفتگلمسير  رمپ خروجي هفتگل

 6.2 - - - راهي بهبهانسه راهي ابوالفارسسه كمربندي
 3.4 - - - راهي بهبهانسه راهي كيمهسه كمربندي

 19.4 1 1 7.5 راهي جايزانسه راهي ابوالفارسسه بهبهان -راهي ابوالفارسسه
 22.8 1 1 7.5 بهبهان راهي جايزانسه بهبهان -راهي ابوالفارسسه

 41.1 1 1 7.9 ماهشهر آبادان ماهشهر - آبادان 
 11.5 1 1 7.3 بخش عنافچه بادآزيرگذر كيان  تصفيه قند و شكر
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  1390استان خوزستان در سال اي برون شهري  مشخصات اجزاي شبكه جاده -1-3 جدولادامه 

 انتها ابتدا  نام محور
 هيرو عرض

  )متر(
 باند تعداد

 رفت
 باند تعداد
 تبرگش

  راه طول
)كيلومتر(

 3.7 1 1 8 بزرگراه چزابه خرمشهر خرمشهر -اهواز 
 24.5 - - 7.3 تونل دال سه راهي قلعه خواجه بازفت

 5.9 1 1 7.7 جاده كشت و صنعت گاوميش آباد كمربندي شوشتر
 105.5 1 1 8 خرمشهر اهواز خرمشهر -اهواز 
 13.4 - - - عرب حسن مالثاني شوشتر -اهواز
 3.2 1 1 7.3 پل زال حسينيه نيهحسي

         اصلي معمولي
 41.1 1 1 6.5 پازنان بهبهان بهبهان –پازنان 

 1.4 1 1 7 بزرگراه جاده خماسي فرعي نظاميه
 17.1 1 1 6.5 هاي تشانروستاه راه اصلي عريض ابوالفارس تشان

 17.5 - - 6.5 كوهراهي ميانهس راهي جايزانسهراهي ميانكوهسه –راهي جايزان سه
 1.4 - - 6 نمره يك ميانكوه -جاده اميديه  نمره يك

 16.4 1 1 7 شوشتر راهي مسجدسليمانسه شوشتر -راهي مسجدسليمانسه
 29 1 1 7.5 رامهرمز پاسگاه نمره يك گزين پازنان –اميديه 
 23.7 1 1 7.5 رامهرمز پاسگاه نمره يك گزين سردشت –بهبهان 
 21.6 -  - 7 چمران سربندر چمران شهيد شهرك -سربندر 

 102.1 1 1 7 خرمشهر وازاه امام صادق خرمشهر –اهواز 
 11.6 - - - چمران شهرك طالقاني چمران –ماهشهر 

 26.7 1 1 6 وشترش تپه تقاطع هفت صفي آباد جاده شهرك خيبر
 15.1 - - 7.2 خيرآباد بهبهان دوگنبدان -گچساران –بهبهان  

 54 - - 7 راهي هفت تپهسه شوشتر كارون و صنعتجاده كشت 
 12.3 - - 6.5 رامهرمز دشت دنا باغملك –رامهرمز 
 22.8 - - 6.5 راهي حسينيهسه دارخوين امام جعفر صادق –حسينيه 

 7.9 - - 6.5راهي صاحب الزمانسه راهي بيوضسهراه صاحب الزمانسه –راهي بيوض سه 
 3 - - 7 ابتداي محور هويزه دسوسنگر كمربندي سوسنگرد
 2.4 - - 7 ابتداي محور هويزهابتداي محور سوسنگرد بستان كمربندي سوسنگرد

 25.7 1 1 7 بستان سوسنگرد بستان -سوسنگرد 
 13 - - 7 هويزه سوسنگرد هويزه -سوسنگرد 

 11.8 1 1 7 مرعي حميديه سوسنگرد -حميديه 
  11.1 1 1 6 حميديه عبوده دهكده

 25.4 1 1 - قفاس ادامه مسير قفاس ه اصلي قفاسرا
  
  



                                                                                           
27.3 طرح آمايش استان خوزستان

  
  1390استان خوزستان در سال اي برون شهري  مشخصات اجزاي شبكه جاده -1-3 جدولادامه 

 انتها ابتدا  نام محور
 هيرو عرض

  )متر(
 باند تعداد

 رفت
 باند تعداد

 برگشت
  راه طول

)كيلومتر(
 8.1 1 1 - قفاس ادامه مسير قفاس راه اصلي قفاس
 7.2 1 1 7 كارخانه سيمان بهبهان كارخانه سيمان
 8 1 1 7 بهبهان كارخانه سيمان كارخانه سيمان

 21.4 1 1 7 مرز استان دهدز  دهدز
 48.4 - - 7  اميديه ماهشهر اميديه –ماهشهر 
 0.4 - - - - - اهواز –حميديه 

 14.8 1 1 7.5 راهي سرانجامسه  رامهرمز جاده قديم –رامهرمز  -اهواز 
 42.1 - - 7  باغملك هفتگل باغملك –هفتگل 
 0.7 1 1 6.5 - بزرگراه شهرك

 41.4 - - 7 دهمال- راهي سويرهسه ماهشهر سويره راهيسه –ماهشهر 
 17.9  - - 7 راهي سويرهسه هنديجان هنديجان –ماهشهر 

 26.3 1 1 6.5انتهاي حوزه خوزستان هنديجان بندر ديلم -هنديجان 
 25.5 - - 7.2انتهاي حوزه خوزستان سردشت سردشت –ديلم 

 11.9  - - 6.5 راهي سردشتسه راهي پازنان دوسه سردشت –بهبهان 
 1 1 1 7 مسير اهواز بزرگراه خرمشهر خرمشهر امام صادق –اهواز 

 21.7 1 1 6.5انتهاي حوزه خوزستان هنديجان بندر ديلم -هنديجان 
 50.7 1 1 7  دهدز ايذه دهدز

 0.4 1 1 6.5 جاده اصلي جاده اصلي پاركينگ
 25.3 - - 7 ايذه باغملك باغملك –ايذه 

 7.2 - - - جنت مكان راهي گتوندسهسه راهي گتوند –راهي جنت مكانسه
 13.5  - - - شوشتر دزفول گتوند –راهي جنت مكانسه

 25.4 1 1 7.5 راه شوشترسه راه الليسه مسجدسليمان –اهواز 
 25.4 1 1 7.5 راه الليسه راه شوشترسه مسجدسليمان –ز اهوا

 27.2 1 1 7.5 راهي شوشترسهراهي نفت سفيدسه مسجد سليمان  -اهواز 
 27.5 - - 7.2 پازنان اميديه پازنان –اميديه 
 32.8 - - 6.5 سردشت بهبهان سردشت –بهبهان 

 6.3 - - 6.5 اميديه راهي ميانكوهسه اميديه -سه راهي ميانكوه
 18.8 1 1 6.5  اسكله هنديجان بحركان

 37.8 - - - شوشتر راهي گتوندسهراهي گتوندسه –راهي جنت مكانسه
 37.8 - - - شوشتر راهي گتوندسهراهي گتوندسه –راهي جنت مكان سه

 39.2 1 1 7.3 راهي گناوهسه محور سردشت محور سردشت به گناوه
 28.9 1 - 7.5 راهي نفت سفيدسه  ثانيمال مسجد سليمان -اهواز 
 28.9 1 - 7.5  راهي نفت سفيدسه مالثاني مسجد سليمان -اهواز 

 توسط مطالعه حاضر  -ادره كل راه و ترابري استان   -استان  بين شهري هاي نقشه شبكه راه  GISاستخراج از فايل :  مأخذ
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  استان خوزستان هاي  روستايي شهرستاناي  ه جادهمشخصات اجزاي شبك -2-3 جدول

  كيلومتر – 1390در سال 

 راه طولكل   شهرستان
راهطول

 سفالتآ
راهطول

 شوسه
راه  طول

 خاكي
سهم شهرستان از 

   درصد -طول راه
 1.8 1 4 150 155 آبادان
 1.5 11 23 94 127 اميديه
 7.8 224 179 272 676 انديكا

 4.4 255 71 54 380 انديمشك
 7 279 56 268 603 اهواز
 13.1 413 135 578 1,126 ايذه

 8.1 234 75 385 694 باغملك
 6.6 59 166 343 568 بهبهان

 1.4 1 31 90 122 خرمشهر
 8 347 99 239 685 دزفول
 4.5 75 44 269 389 رامشير
 4.9 15 41 364 420 رامهرمز

 1.1 28 25 42 94 سوسنگرد
 4.3 21 28 320 368 شادگان
 5 100 40 286 427 شوش
 4 215 36 95 346 شوشتر
 1.8 60 7 86 153 گتوند
 3.8 162 65 98 325 اللي

 1.8 0 26 125 151 ماهشهر
 4.3 183 98 93 373 سليمان مسجد
 0.5 24 6 12 42 هفتگل

 2.4 33 17 158 207 هنديجان
 2.1 98 34 51 182 هويزه
 100 2,838 1,306 4,471 8,614 جمع
 - 33 15 52 100 درصد

  توسط مطالعه حاضر -ادره كل راه و ترابري استان   -استان  روستايي هاي نقشه شبكه راه  GISاستخراج از فايل : مأخذ  

، به صـورت درصـد راه   روستايي كيفيت راهنظر از ها  شهرستان مندي همچنين ميزان بهره 3-3ر جدول د
منـدي   بهـره هـا نسـبت    بـين شهرسـتان  شـود   مشاهده مي. ن داده شده استآسفالته و ساير انواع راه، نشا

ايـن نسـبت در   . بسـيار نامتعـادل اسـت    ،مناسب روسـتايي آسفالته، به عنوان راه  از راهجمعيت روستايي 
براي شهرستان انديمشك در ترين سطح  درصد و در پايين 97آبادان بيش از   باالترين حد براي شهرستان

منـدترين   ، از بهـره مندي به ترتيـب نزولـي   نيز همين نسبت بهره 2-3در نمودار  .ر دارددرصد قرا 14حد 
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هـاي روسـتايي نيـز در     از نظـر پوشـش راه   .منـدي ارائـه شـده اسـت     ترين ميزان بهره  شهرستان تا پايين
اي شرق، شمال شـرق و غـرب مركـزي     حاشيه ييروستانقاط شود بخشي از  هاي مربوط مشاهده مي نقشه
  .ن به راه روستايي دسترسي ندارنداستا

  
  درصد – 1390در سال به تفكيك نوع و شهرستان هاي روستايي   توزيع شهرستاني راه -3-3 جدول

  جمع خاكي شوسه آسفالت شهرستان
 100 1  3 97 آبادان

 100 6 8 87 شادگان
 100 4  10 87 رامهرمز
 100 0 17 83 ماهشهر

 100 16 8 76 هنديجان
 100  9 18 74 اميديه

 100 1 26 74 خرمشهر
 100 19 11 69 رامشير
 100 23 9 67 شوش
 100 10 29 60 بهبهان
 100 39 5 56 گتوند

 100 34 11 56 باغملك
 100 37 12 51 ايذه
 100 46 9 44 اهواز

 100 30 26 44 سوسنگرد
 100 33 27 40 انديكا
 100 51  15 35 دزفول

 100 50  20 30 ليال
 100 58 14 29 هفتگل
 100 54 19 28 هويزه

 100 62 10 28 شوشتر
 100 49 26 25 مسجدسليمان

 100 67 19 14 انديمشك
 100 33 15 52 جمع
  توسط مطالعه حاضر  -ادره كل راه و ترابري استان   -استان  روستايي هاي نقشه شبكه راه  GISاستخراج از فايل : مأخذ
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  كيلومتر - 1390به تفكيك شهرستان در سال هاي روستايي  ه طول را -1-3 نمودار
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  درصد – 1390به تفكيك نوع و شهرستان در سال هاي روستايي   توزيع راه -2- 3نمودار 

  شبكه حمل و نقل ريلي استان -1-1-3- 3

آهـن   ، اولـين شـبكه راه  آهن سراسري جنوب به شمال كشـور  بخشي از راه يلي استانشبكه حمل و نقل ر
  .1باشد كشور مي

  :شود شاخه اصلي تشكيل مي 4در حال حاضر شبكه ريلي استان از 

  اهواز -بندر امام خميني )1

 اهواز -ر خرمشه )2

                                     
  :خالصه سابقه  - 1

  آهن مين مصارف ساختمان راهب قانون انحصار قند و شكر براي تأتصوي 1304ماه  خرداد - 
  آهن آغاز ساختمان راه 1306مهرماه  - 
  دولتي ايران آهن ت راهسيس سازمان و تشكيالتصويب قانون تأ 1314ماه  مرداد - 
 شمال و عبور اولين قطار آهن اتصال راه 1315ام بهمن ماه  سي -



                                                                                           
31.3 طرح آمايش استان خوزستان

  

 انديمشك -اهواز )3

 از نظـر و  واقـع اسـت  اراك كه بخـش جنـوبي آن در شـمال اسـتان خوزسـتان       –درود  –نديمشك ا )4
 .آهن استان لرستان قرار دارد آهن در حوزه راه تقسيمات سازماني راه

، يك انشعاب نيز به بندر ماهشهر ايجـاد شـده   هي به بندر امام خمينيتترين بخش من به عالوه در جنوبي
  .است

اهـواز و  خـط دوم مسـير بنـدر امـام خمينـي بـه       آهن جمهوري اسـالمي ايـران    همچنين طبق برنامه راه
  .رنددر برنامه احداث قرار داشلمچه  -خرمشهر

امام بندر  –آهن خرمشهر  نيز شامل مطالعه خط راهآهن استان  خطوط در دست مطالعه براي گسترش راه
  .باشد شيراز مي –و اهواز اصفهان  –آهن اهواز  بوشهر و همچنين خط –خميني 

  :باشد ميهايي به شرح زير  شبكه ريلي استان داراي ايستگاه

  ،يمشكددر شهرهاي اهواز و ان ،"آهن منطقه گار و اداره كل راه"دو ايستگاه  

  ،در بندر امام خميني و بندر خرمشهر" گار"دو ايستگاه  

  ،ونبندر ماهشهر، مياندشت و كارهاي  شامل ايستگاه 1سه ايستگاه درجه  

 :شامل ايستگاه محلي 27 

  ، حسينيه، آهو، حميد، قدس، اهواز)شهداي شلمچه(خرمشهر، گرمدشت : اهواز - مسير خرمشهر -

، مرغزار، گرگـر،  )حديد(بندر امام خميني، سربندر، بندر ماهشهر، فتح : اهواز –مسير بندر امام خميني  -
  ، مياندشت، كارون، اهواز، )خسروي(، جانبازان )منصوري(گمنام 

، آهودشـت  )شـهيد بهـرام نـوروزي   ( بامدژ، )شهداي هويزه(اهواز، نظاميه، خاور : انديمشك -مسير اهواز -
  ، انديمشك،)شهداي دزفول(سبزآب  ، شهداي هفت تپه، شوش،)شهداي بستان(آب  ، ميان)الهديعلم(

ــير انديمشــك - ــگ    : درود -مس ــه زن ــهبازان، تل ــازو، ش ــاالرود، م ــل محــك، ب ــه، گ   انديمشــك، دوكوه
  ، ]مرز استان لرستان[، تنگ پنج، تنگ هفت، )شهيد چراغي(

  استانهوايي شبكه حمل و نقل  - 1-1-4- 3

داراي هـاي   و فرودگاهاهواز و آبادان المللي  با عملكرد ملي و بين هاي عمومي استان از دو فرودگاه فرودگاه
  .شود تشكيل مي آغاجاريو بندر ماهشهر  ،دزفول داخليعملكرد 
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هكتـار   1,230ميني به وسعت در زعمليات مقدماتي احداث آن يابي شده و  فرودگاه جديد اهواز نيز مكان
ميليارد ريـال از   200با اختصاص اعتباري معادل ) هكتاري فرودگاه فعلي اهواز 240در مقايسه با فضاي (

  .مراحل مقدماتي اجرايي قرار دارددر  1391سوي استانداري خوزستان از سال 
  .فرودگاه جديد بهبهان نيز در حال احداث است

و به اكثر شهرهاي بزرگ كشور و منـاطق نفتـي پـرواز    اهواز واقع است  فرودگاه اهواز در حاشيه شهر 
  .گيرد صورت ميو عراق  بيد، به عالوه پروازهاي خارجي آن به جده، عتبات عاليات، كويت. دارد

وم توسط نيروهـاي  كيلومتري شهر آبادان واقع است و در زمان جنگ جهاني د 12فرودگاه آبادان در  
هم اكنون پروازهاي داخلي و . ساخته شد) سابق(به اتحاد جماهير شوروي  رسانيمتفقين براي كمك

  .شود خارجي از اين فرودگاه انجام مي

فرودگاه ماهشهر در كنار بندر ماهشهر واقع است و پروازهاي آن شهرهاي تهران، مشهد و اصفهان را  
  .دهد پوشش مي

فرودگاه ارتباط با تهران اين از ع است و واقيمشك داننزديكي شهر دزفول بر جاده فرودگاه دزفول در  
 .ميسر است

  شبكه حمل و نقل دريايي استان -1-1-5- 3

بندرهاي تجارتي استان عبارت هستند از بندر خرمشهر، آبادان، بندر امام خميني و بندر ماهشـهر، كـه از   
  .هاي نفتي است اين ميان بندر ماهشهر بندر تخصصي براي صادرات و واردات فرآورده

  تحليل جريان بار در شبكه حمل و نقل استان -1-2- 3
ميليون تن بـار   75، )با وسايل نقليه عمومي(اي  در كل شبكه دريايي، هوايي، ريلي و جاده 1388در سال 

بنـدرهاي اسـتان و   ) تخليـه و بـارگيري  (درصد آن از بار ورودي و خروجي  6.32كه ، جريان داشته است
  .شده است اي تشكيل مي درصد از حمل و نقل جاده 3.63

چنانكه وزن بار ورودي و خروجي بندرهاي استان منظور نشود وزن كل بار جريان يافته در سطح اسـتان  
درصـد بـا شـبكه     6اي، حـدود   درصد آن توسط شبكه جاده 9.93ميليون تن خواهد بود كه  8.50حدود 
 در ادامـه نقـش هـر    3-3 مودارو ن 4-3درصد توسط شبكه هوايي جابجا شده است، جدول  0.03و  ريلي

  .ها در جابجايي و جريان بار استان تشريح خواهد شد يك از اين شبكه
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  نقل استان خوزستان هاي حمل و شبكهكل جريان ورودي و خروجي كاال در  -4-3 جدول

 تن و درصد هزار  – 1388سال در  

شبكه حمل و 
 نقل

تساب بنادربدون اح با احتساب بنادر  
 درصد وزندرصد وزن

 - - 32.6 24,598 شبكه دريايي
 0.03 15 0.02 15 شبكه هوايي
 6.04 3,067 4.1 3,067 شبكه ريلي
 93.93 47,700 63.3 47,700 اي شبكه جاده

 100 50,782 100 75,380  جمع
هـاي كشـور، سـالنامه آمـاري      حمل و نقل و پايانـه آهن كشور، سازمانسازمان بنادر استان، فرودگاه اهواز، سازمان راه: مأخذ

 استان خوزستان، به شرح متن گزارش

  

  
  و نقل استان خوزستان  حمل هاي توزيع كل جريان ورودي و خروجي كاال در شبكه -3- 3نمودار 

 درصد - 1388در سال 

  جريان بار در بندرهاي استان  -1-2-1- 3

در ماهشهر كه به طور اختصاصي در زمينه صادرات و تـا حـدود بسـيار كمـي در واردات مـواد      الوه بر بنع
ترين بندرهاي تجارتي استان به ترتيب اهميـت عبـارت هسـتند از بنـدر امـام       مهمند، كنفتي فعاليت مي

و ) بنـدر مترادف با ورودي يـا واردات  (دار تخليه كاال مق 5-3جدول . خميني، بندر خرمشهر و بندر آبادان
با نگـاهي   .دهد را نشان مي 1388در اين سه بندر در سال ) مترادف با خروجي يا صادرات بندر(بارگيري 

  : شود جدول مالحظه مياين به 

 بنـدر امـام خمينـي   . ميليون تـن اسـت   6.24جمع كل تخليه كاال و بارگيري در اين سه بندر حدود  )1
واردات و صـادرات بنـدر   و در مقابل  ن صادرات داردميليون ت 4.7ميليون تن واردات و  16نزديك به 

  . اين ميزان براي بندر آبادان بسيار كمتر استو ميليون تن  6.0حدود يك تنها در خرمشهر هر 
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درصد از جمع بـار ورودي و خروجـي از ايـن سـه بنـدر، در بنـدر امـام         95در مجموع به اين ترتيب  )2
 .درصد از بندر آبادان 2.0ندر خرمشهر و درصد از طريق ب 7.4خميني صورت گرفته است، 

است، به اين ترتيب كه جمع كـل ورودي  ها  در مجموع واردات اين بندرها بيشتر از مقدار صادرات آن )3
اين نسبت براي هر دو بندر خرمشـهر  . برابر جمع خروجي است 07.2اين سه بندر در مجموع حدود 

 . است 3.1و آبادان حدود 

 

 هزارتن و درصد - 1388جريان ورودي و خروجي كاال در بندرهاي استان در سال  -5-3 جدول

  شبكه ريلي استانجريان بار در  - 1-2-2- 3

  ريليبر روي شبكه جريان بار درون استان  -1-2-2-1- 3

از ميليون تن  3آهن جمهوري اسالمي ميزان باري حدود العات به دست آمده از سازمان راهبا توجه به اط
حدود  ،اين مقدار زا. است  ارسال شده) درون و برون استاني(همه مقصدها استان به درون هاي  ايستگاه

به خارج از استان ) درصد 56(ميليون تن  7.1و  درون استانبه مقصدهاي ) درصد 44(ميليون تن  3.1
  .6-3، جدول است  شده ارسال

باشد، به اين  ميحمل شده توسط شبكه ريلي استان درون استاني بار  مبدأترين  بندر امام خميني مهم
يستگاه بندر امام در ا، از درون استانبار ارسالي از درصد  62ميليون تن،  9.1 نزديك بهصورت كه 

، درصد 17 تن، هزار 530حدود بندر ماهشهر نيز سهمي  .بارگيري شده استخميني بر روي شبه ريلي 
و  5.4، 5.9نيز به ترتيب سهمي حدود دشت، سبز آب و مجتمع فوالد خوزستان  هاي ميانايستگاه. دارد

درصد از بار حمل  97روي هم سهمي حدود  شده بر  ادبه اين ترتيب پنج ايستگاه ي. درصد دارند 1.4
  .ها از اين نظر قابل توجه نيستند ساير ايستگاهدرون استان را دارند و  مبدأشده از 

 تخليه 
)ورودي(  

 بارگيري
 جمع)خروجي( 

خالص
 صادرات
 بندر

نسبت
 ورودي

خروجي به  

 سهم بندر از بار

 جمع خروجي ورودي

 95.2 92.8 96.4 2.15 8,563- 23,427 7,432 15,995بندر امام خميني
 4.6 6.9 3.4 1.03 15.2- 1,123 554 569خرمشهر بندر

 0.2 0.3 0.2 1.31 6.5- 48.2 20.9 27.4بندر آبادان
 100 100 100 2.07 8,585-24,598 8,007 16,591جمع

 - - - 0.11 7,389- 9,144 8,266 878بندر ماهشهر
  سازمان بنادر استان خوزستان:مأخذ
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  جريان بار به خارج از استان بر روي شبكه ريلي  -1-2-2-2- 3

 7.1كرد كه از ميزان توان مشاهده  هاي خارج از استان مي با توجه به توزيع بار بر حسب تناژ به مقصد
) ميليون تن به ميزان يك(ميليون تن بار خارج شده از استان بيشترين سهم مربوط به بندر امام خميني 

كشور است و پس از آن براي كل بندر وارداتي اين بندر به عنوان يك  باشد كه اين عدد نمايانگر نقش مي
  .هاي بعدي قرار دارند هزار تن در رده 13و  64، 528هاي ماهدشت، ميان دشت و خرمشهر با  ايستگاه

  

 تن - 1388مقصد كاال در شبكه ريلي استان خوزستان در سال  – مبدأجريان  -6-3 جدول
  :مبدأ

 آهنهاي راهايستگاه
 برون استاني درون استاني  درصد  جمع آهنهاي راهايستگاه:مقصد

 1.1 33,862 2,392 31,470 اهواز
 0 538 - 538 آهودشت

 0 631 - 631 بامدژ
 7.61 1,891,993 1,091,989 800,004 امام خميني بندر

 1.0 2,456 144 2,312 حسينيه
 5.0 15,437 7,914 7,523 حميد
 0 386 - 386 خاور

 6.0 18,428 13,004 5,424 خرمشهر
 0 58 - 58 خسروي

 5.4 137,916 - 137,916 آب سبز
 0 485 222 263 سربندر
 3.0 8,380 - 8,380 شوش
 0 974 286 688 قدس
 2.0 5,700 53 5,647 كارون
 0 90 - 90 5گرگر 

 3.17 529,210 528,191 1,019 ماهشهر
 2.4 127,725 - 127,725 مجتمع فوالد خوزستان

 0 248 - 248 بآميان 
 4.9 288,828 64,730 224,098 مياندشت

 1.0 1,663 - 1,663 نظاميه
 1.0 2,206 266 1,940 هفت تپه
 100 3,067,214 1,709,191 1,358,023 جمع كل

 - 100 55.7 44.3 درصد -سهم 
 ، پردازش توسط مطالعه حاضرآهن جمهوري اسالمي ايراناطالعات دريافت شده از سازمان راه: مأخذ
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  استاناي  جريان بار در شبكه جاده - 1-2-3- 3

  اي  ي حمل شده در شبكه جادهكل كاالها -1- 1-2-3- 3

بر اساس پـردازش اطالعـات   . ه بيشتر استاي از هم نقل جاده ، سهم حمل وهاي مختلف حمل بين شيوه
در  ميليـون تـن بـار    7.47ميـزان   1388هاي كشور، در سال  از سازمان حمل و نقل و پايانه دريافت شده
  .7-3، جدول اي استان خوزستان جريان دارد شبكه جاده

  
  

  ميليون تن -  1388ي استان خوزستان در سال ا مقصد كاال در شبكه جاده – مبدأجريان  -7-3 دولج
)جذب(مقصد    

ها ساير استان استان خوزستان  جمع  

 مبدأ
  )ارسال(

 33.6 21.5 12.1 استان خوزستان
هاساير استان  14.1  - 14.1 

درصد-معج  26.2 21.5 47.7 
  هاي كشور، پردازش توسط مطالعه حاضراطالعات دريافت شده از سازمان حمل و نقل و پايانه: مأخذ

ميليـون   6.33استان خوزستان حدود  مبدأاي از  در اين سال ميزان كل بار حمل شده توسط شبكه جاده
اسـتان بـه    مبـدأ درصد از  45استاني است، و مقصد درون  مبدأدرصد آن داراي  4.25تن بوده است، كه 

  . 8-3ها به استان خوزستان حمل شده است، جدول درصد نيز از ساير استان 6.29ا و هساير استان

  
  درصد -  1388ي استان خوزستان در سال ا مقصد كاال در شبكه جاده – مبدأجريان  -8-3جدول 

)جذب(مقصد    
اناستان خوزست ها ساير استان   درصد 

 مبدأ
)ارسال(  

 70.4 45 25.4 استان خوزستان
هاساير استان  29.6  - 29.6 

درصد-جمع  55 45 100 
  هاي كشور، پردازش توسط مطالعه حاضراطالعات دريافت شده از سازمان حمل و نقل و پايانه: مأخذ

 بوده كه از مقدار جـذب ) تن 5.21معادل (ها  استان خوزستان به ساير استانهمچنين ميزان ارسال بار از 
ــن اســتان از ســاير اســتان  ــا  اي ــن 1.14(ه ــون ت ــن  .اســتبيشــتر ) ميلي ــا  تان از ســاير اســتاناســاي   ه

   .استبيشتر ) تن ميليون 1.14(

ر استان خوزستان واقع بودن بندر ماهشهر د) 1: (مهم به شرح زير است اين تفاوت ناشي از چندين عامل
داراي عملكرد صادراتي به ساير  واردات،در زمينه  با عملكرد سطح ملي در بازرگاني خارجي و به خصوص
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داراي عملكرد صادراتي به ساير وجود صنايع پتروشيمي و صنايع فوالد در استان خوزستان، ) 2(، ها استان
، داراي عملكـرد صـادراتي بـه سـاير     يالتهاي توليد محصوالت كشاورزي و شـ  وجود قطب) 3(و  ها استان
  .ي بعدي اين گزارش ارائه خواهد شدها جزئيات بيشتر نيز به ترتيب در فصل. ها استان

   استان هاي شهرستان مبدأاي از  جريان بار در شبكه جاده - 2- 1-2-3- 3

. ن را دارا هستنداستااز شده ارسال ميليون تن بار  6.33هاي متفاوتي از ميزان  هاي استان سهم شهرستان
-و مهم ارائه شده است 9-3در جدول  و توزيع درصد آن هاي استان شهرستان مبدأتناژ بار حمل شده از 

  :شود در زير بيان مي مبدأهاي اين توزيع بر حسب  ترين تفاوت

درصـد بـار    3.51 .هسـتند حمل بار استان  مبدأترين  مهمو پس از آن اهواز ماهشهر   شهرستان بندر •
 ،شده استارسال درصد از شهرستان اهواز  5.17و ماهشهر شهرستان  مبدأشده از استان، از ل ارسا

 ،اند درصد بار خروجي از استان را توليد كرده 31ها در مجموع سهمي حدود ساير شهرستان •

 36استان، به مقصـدهاي خـارج از اسـتان حمـل شـده و      هاي  شهرستان مبدأدرصد بارجابجا شده از  64
هـاي قابـل تـوجهي را    ها تفـاوت توزيع اين نسبت بين شهرستان. استر درون استان توزيع شده درصد د
 :شود ها اشاره ميترين آندر زير به مهم 9-3دهد كه با مراجعه به جدول  نشان مي

، به مقصدهاي برون استاني اسـت و دليـل   شهرستان خرمشهردرصد از بار حمل شده از  2.88مقصد  •
از بـار حمـل شـده از ايـن شهرسـتان،      ي به اين معني كه بخش. بندر خرمشهر استوارداتي آن نقش 
ايـن نسـبت بـراي شهرسـتان بنـدر      . شـود   ها توزيـع مـي  ارداتي به كشور است كه بين استانكاالي و

در اينجـا نقـش ايـن شهرسـتان بـه عنـوان مركـز توليـدات         . درصد قـرار دارد  85 ماهشهر در سطح
در مـورد شهرسـتان اهـواز، توليـدات      .شـود  همـراه مـي  امام خميني  بندروارداتي پتروشيمي با نقش 

آزادگـان و هنـديجان، بـه     دشت شوشتر، هاي صنعتي و كشاورزي اين شهرستان و در مورد شهرستان
حمل بـار از   ر و اميديه، توليدات كشاورزي منشاءرامشي انديمشك،دزفول، ايذه،  هاي همراه شهرستان
بنـدي  تر در اين زمينه با توجه به گروهجزئيات بيش .هاي برون استاني استها به مقصد اين شهرستان

 .د شدنهاي بعدي مرور خواه كاالهاي حمل شده در بخش

   استان هاي به مقصد شهرستاناي  جريان بار در شبكه جاده - 3- 1-2-3- 3

ان را دارا ميليـون تـن بـار جـذب شـده بـه اسـت        2.26هاي متفاوتي از ميـزان   هاي استان سهم شهرستان
ارائـه شـده    10-3 در جدولو توزيع درصد آن هاي استان  تناژ بار حمل شده به مقصد شهرستان. هستند
  :شود هاي اين توزيع بر حسب مقصد در زير بيان ميترين تفاوتو مهم است
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  1388زستان در سال استان خو هاي شهرستان مبدأاز اي  جريان كاال در شبكه جاده -9-3جدول 

 شهرستان
)تن(وزن  درصد 

 برون
 استاني

درون
 بروندرصد جمع استاني

 استاني
 درون
 جمع استاني

 100 45.9 54.1 17.5 2,704,1645,888,575 3,184,411اهواز          
 100 66.3 33.7 3.3 1,108,457 735,429 373,027آبادان         

 100 56.3 43.7 3.6 1,224,872 689,969 534,903انديمشك       
 100 54 46 0.2 81,783 44,202 37,582ايذه           

 100 69.9 30.1 0.1 17,787 12,440 5,347باغملك         
 100 15 85 2,594,66117,248,53951.3 14,653,879ماهشهر         
 100 69.3 30.7 3.2 1,080,108 748,255 331,853بهبهان         

 100 11.8 88.2 2.1 691,645 81,768 609,877خرمشهر         
 100 51 49 6 1,026,7022,011,926 985,224دزفول          

 100 42.5 57.5 0.1 29,321 12,453 16,868شادگان
 100 84 16 4 1,139,2711,355,597 216,326شوش            
 100 33.3 66.7 0.1 43,533 14,503 29,030دشت آزادگان  
 100 93.8 6.2 3.2 1,065,599 999,075 66,524رامهرمز        

 100 17.2 82.8 1.2 394,786 67,994 326,792شوشتر          
 100 98.5 1.5 2.8 946,179 932,048 14,131سليمان  مسجد
 100 58.6 41.4 0.1 30,534 17,908 12,626اميديه 

 100 40.6 59.4 0 15,231 6,186 9,045هنديجان
 100 57.1 42.9 0.5 173,478 99,018 74,460رامشير
 100 89.3 10.7 0.4 143,363 128,089 15,274گتوند
 100 45.7 54.3 0 6,979 3,191 3,789اللي

 100 70 30 0 100 70 30هويزه
 100 99 1 0.2 62,927 62,309 618هفتگل
 100 67.3 0.00132.7 202 136 66انديكا
 100 36 64 12,119,83833,621,519100 2,1501,682جمع
هاي كشور، پردازش توسط مطالعه حاضراز سازمان حمل و نقل و پايانه دريافت شدهاطالعات : مأخذ  

درصد  3.40ترين مقصدهاي حمل بار استان هستند به طوري كه  هاي اهواز و ماهشهر مهم شهرستان •
درصد به مقصد شهرسـتان ماهشـهر حمـل     8.13شده به استان، به مقصد اين شهرستان و بار حمل 
 .باشد درصد مي 7.5،  7.8سهم شهرستان خرمشهر و آبادان از اين جريان به ترتيب برابر . شده است

 ،اند درصد بار ورودي به استان را جذب كرده 5.31ها در مجموع سهمي حدود ساير شهرستان •
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ميليـون تـن آن، از    1.14ن تن كل بار حمل شده به مقصد استان خوزسـتان، حـدود   ميليو 2.26از  •
ميليون تـن جابجـايي بـار درون اسـتاني را تشـكيل       1.12ها وارد شده و باقي مانده آن، ساير استان

 46برون استاني و  منشأ درصد 54به اين ترتيب سهم جريان بار حمل شده به استان حدود . دهد مي
  درون استاني دارد، درصد منشاء

هاي قابـل تـوجهي را نشـان    ها تفاوتبين شهرستان) تاني و درون استانيسهم برون اس(توزيع اين متغير 
  :شود ها اشاره ميترين آنبه مهم 10-3دهد كه با مراجعه به جدول مي

 .برون استاني صورت گرفته است مبدأدرصد بار حمل شده به شهرستان ماهشهر از  71 •

 .باشد درصد مي 4.55تان اهواز نيز اين نسبت در شهرس •

، 9.56، 5.61، خرمشهر و بهبهان اين نسبت به ترتيب برابـر  دشت آزادگان دزفول، هايدر شهرستان •
 .است درصد 9.49و  2.50

 .درصد قرار دارند 9تا  47تري بين حدود از اين نظر در سطح پايينها ساير شهرستان •

ها به دليل نقش صادراتي بنـدر  ساير استان مبدأ، از شهرماهستان شهربار حمل شده به بخش عمده  •
 .باشد ميامام خميني 

   هاي استان و به مقصد در شهرستان مبدأخالص جريان  -4- 1-2-3- 3

ها بر حسب مقدار توليد و مقدار جذب، كل توليد و  بيالن بار حمل شده هر يك از شهرستان 11- 3در جدول 
 . باشد نحوه ارائه اين جدول به ترتيب نزولي جمع توليد و جذب بار مي. است جذب و خالص آن آورده شده

درصد از  73هاي ماهشهر و اهواز و سپس دزفول و خرمشهر بر روي هم حدود شود شهرستان مشاهده مي
 27هـا نيـز بـر روي هـم حـدود      دهند، سهم ساير شهرسـتان جمع كل اين متغير را به خود اختصاص مي

  .باشد درصد مي

خالص مثبت توليد و ارسال نسـبت  (ها داراي بيالن مثبت  شود تعدادي از شهرستانهمچنين مالحظه مي
تـرين  مهـم . هـا داراي بـيالن منفـي از ايـن نظـر هسـتند      باشند و بعضي ديگر از شهرستان ، مي)به جذب

باشد و پس از  ميليون تن خالص صادرات بار مي 13شهرستان داراي بيالن مثبت ماهشهر است كه داراي 
هاي شوش، دزفول، انديمشك، رامهرمز و خرمشهر داراي بيشـترين بـيالن مثبـت صـادرات      آن شهرستان

منبع ارسال بار شهرسـتان ماهشـهر بـه طـور عمـده از       هاي بعدي مشاهده خواهد شد در بخش. باشد مي
همين ترتيب ارسال بار به . هاي نفتي است واردات اين بندر و محصوالت شيميايي و پتروشيمي و فرآورده

هـاي   ارسـال بـار از تعـدادي از شهرسـتان    و تكيه زيادي بر محصوالت شـيميايي دارد  آبادان   از شهرستان
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از بـين  . باشـد  شمالي استان متكي بر محصـوالت كشـاورزي و بـه خصـوص محصـوالت سـاختماني مـي       
ميليون تن و خرمشهر بـا   7.4ا توان به شهرستان اهواز ب هايي كه داراي بيالن منفي هستند ميشهرستان

 هـا هـر يـك   بيالن منفي سـاير شهرسـتان  . ميليون تن اشاره كرد 1.1ميليون تن و دشت آزادگان با  6.1
  . باشد كمتر از يك ميليون تن مي

 
1388استان خوزستان در سال  هاي به مقصد شهرستان اي جريان كاال در شبكه جاده -10-3 جدول  

 شهرستان
)تن(وزن  درصد 

 برون
  استاني

 درون
 استاني

  بروندرصد  جمع
 استاني

  درون
 استاني

 جمع

 100 44.6 55.4 10,568,222.240.3 4,717,787.2 5,850,435  اهواز
 100 53 47 5.7 1,489,324.2 788,885.8 700,438.4 آبادان

 100 52.7 47.3 2.1 539,850.4 284,489.5 255,361 انديمشك
 100 58.5 41.5 2 522,282.8 305,450 216,832.7 ايذه

 100 70.7 29.3 0.8 203,251.4 143,768.4 59,483 باغملك
 100 29 71 13.8 3,631,981.3 1,054,506.9 2,577,474.5 ماهشهر
 100 50.1 49.9 3.8 1,006,423.7 504,681.1 501,742.6 بهبهان

 100 49.8 50.2 8.7 2,272,398.9 1,131,207.6 1,141,191.3 خرمشهر
 100 38.5 61.5 5 1,323,943.3 509,479.3 814,464 دزفول

 100 63.7 36.3 1.2 313,592.8 199,763.5 113,829.3 شادگان
 100 54.7 45.3 2.1 563,884.7 308,659.5 255,225.2 شوش

 100 43.1 56.9 4.4 1,154,225.1 497,368.9 656,856.2 دشت آزادگان
 100 66.6 33.4 1.6 419,681 279,438.4 140,242.6 رمزرامه

 100 54.4 45.6 2.5 660,086.9 359,084 301,002.9 شوشتر
 100 61.5 38.5 1.5 406,626.3 250,186.5 156,439.8 سليمان مسجد
 100 62 38 1.3 336,648.3 208,719 127,929.3 اميديه

 100 52 48 0.5 132,187.6 68,709.9 63,477.8 هنديجان
 100 71.1 28.9 0.5 131,303.3 93,318.7 37,984.7 رامشير
 100 73.1 26.9 1.6 409,541.7 299,180.3 110,361.5 گتوند
 100 60.5 39.5 0.3 85,540.6 51,727 33,813.6 اللي

 100 86.7 13.3 0.1 24,032.8 20,838.2 3,194.6 هويزه
 100 90.4 9.6 0.1 29,350.5 26,536.7 2,813.9 هفتگل
 100 83.8 16.2 0 3,681.9 3,086.4 595.5 انديكا
 100 46.2 53.8 12,119,837.926,241,027.2100 14,121,189.3  جمع
  هاي كشور، پردازش توسط مطالعه حاضراطالعات دريافت شده از سازمان حمل و نقل و پايانه:مأخذ
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  درصد –هزار تن – 1388خوزستان در سال هاي استان  و خالص جريان بار شهرستانتوليد، جذب  -11-3 جدول

 شهرستان
 توليد

)ارسال(  
 جذب

)دريافت(  
 جمع

 توليد و جذب
خالص توليد و 

 جذب

 سهم از جمع
 توليد و جذب

)درصد(  
 34.9 13,617 20,881 3,632 17,249ماهشهر         

 27.5 4,680- 16,457 10,568 5,889اهواز          
 5.6 688 3,336 1,324 2,012دزفول          

 5 1,581- 2,964 2,272 692خرمشهر         
 4.3 381- 2,598 1,489 1,108آبادان         

 3.5 74 2,087 1,006 1,080بهبهان         
 3.2 792 1,919 564 1,356شوش            
 2.9 685 1,765 540 1,225انديمشك        

 2.5 646 1,485 420 1,066رامهرمز        
 2.3 540 1,353 407 946مسجدسليمان     
 2 1,111- 1,198 1,154 44دشت آزادگان    

 1.8 265- 1,055 660 395شوشتر          
 1 440- 604 522 82ايذه           

 0.9 266- 553 410 143گتوند
 0.61 306- 367 337 31اميديه 
 0.57 284- 343 314 29شادگان
 0.51 42 305 131 173رامشير

 0.37 185- 221 203 18باغملك         
 0.25 117- 147 132 15هنديجان

 0.15 79- 93 86 7اللي
 0.15 34 92 29 63هفتگل
 0.04 24- 24 24 0.1هويزه
 0.01 3- 4 4 0.2انديكا
 100 7,380 59,863 26,241 33,622جمع
هاي كشور، پردازش توسط مطالعه حاضراطالعات دريافت شده از سازمان حمل و نقل و پايانه: مأخذ  

  
  جريان باربين شهرستاني  - درون استانيپيوندهاي  - 5- 1-2-3- 3

هاي استان به صـورت درصـد از كـل ايـن جريـان، در       توزيع جريان حمل بار درون استاني بين شهرستان
مقصد كه از مقـدار يـك درصـد     -مبدأدر اين جدول حمل بار بين هر زوج . ه شده استارائ 12-3ل جدو

تا يك درصد  5.0هايي با سهم  كل جريان درون استاني بيشتر بوده است با رنگ طوسي پر رنگ و جريان
هاي  هاي محدودي از شهرستان ارتباط بين زوجشود   مالحظه مي. اند رنگ مشخص شده طوسي كم با رنگ

قـوي و   ها نسـبتاً  هاي شهرستان ، به عبارت ديگر ارتباط بين بعضي از زوجقرار دارندن در اين سطوح استا
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تـري   حـدود كـم   هـاي اهـواز، بنـدر ماهشـهر و تـا      شهرستانبه طور مشخص . در ساير موارد ضعيف است
. انـد  بـوده  حمل بار استان مبدأترين  شوش، دزفول، رامهرمز، مسجد سليمان و بهبهان مهمهاي  شهرستان

، دزفـول ، آبـادان ، ماهشـهر ، خرمشهر، هاي اهواز شهرستان همانطور كه در بند قبل به اين نكته اشاره شد،
، شوش و ايذه از مراكـز مهـم   وشترو ش آزادگان  شتي دها و پس از آن تا حدود كمتري شهرستان بهبهان

هـاي   ها و ارتباط ترين جريان ا نيز مهمه شهرستاندسته از  جريان بين اين .اند جذب بار درون استاني بوده
ها با يكديگر بسيار  تانجريان بين ساير شهرسو  دهد حمل بار درون استاني بين شهرستاني را تشكيل مي

  .فر و يا نزديك به آن استو در بسياري از موارد معادل ص ضعيف
 درصد - پيوندهاي بين شهرستاني در جريان بار -12-3 جدول

مقصد          مبدأ  دشتبهبهاندزفولآبادانماهشهر خرمشهر اهواز 
 انديمشك گتوند ايذه شوش شوشترآزادگان

 0.48 0.27 1.01 0.89 1.16 0.87 0.54 1.36 0.65 3.22 1.81 7.50اهواز          
 0.15 0.10 0.30 0.85 0.75 0.31 1.51 1.39 1.57 1.22 1.55 8.78ماهشهر         
 0.08 0.05 0.01 0.09 0.04 0.14 0.10 0.30 0.39 0.54 2.51 4.89شوش            
 0.04 0.02 0.02 0.03 0.04 0.07 0.05 0.04 2.01 0.62 0.90 4.11دزفول          
 0.17 0.27 0.61 0.10 0.11 0.82 0.14 0.13 0.47 1 0.52 2.06رامهرمز        

 0.44 1.56 0.17 0.34 0.68 0.24 0.02 0.78 0.20 0.12 0.12 1.82 سليمان  مسجد
 0.10 0.15 0.02 0.01 0.02 1.22 1.66 0.04 0.60 0.40 0.61 0.61بهبهان         
 0.56 0.02 0.03 0.13 0.04 0.01 0.04 0.04 0.06 0.80 0.04 3.79آبادان         

 0.28 0.01 0.01 0.07 0.02 0.03 0.03 0.02 0.22 0.35 0.89 3.66انديمشك       
 0 0.01 0 0 0.01 0 0 0 0.28 0.04 0.14 0.56گتوند
 0 0 0.11 0 0 0 0 0.01 0 0.09 0.13 0.34رامشير

 0.04 0 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.04 0.01 0.09 0.01 0.38خرمشهر         
 0.01 0 0.01 0.01 0.08 0.03 0.01 0.04 0.02 0.05 0.03 0.20شوشتر          

 0 0 0.02 0 0 0.26 0 0.01 0.01 0.02 0.04 0.11هفتگل
 0 0.01 0.12 0 0 0 0.02 0.01 0.01 0.06 0 0.08ايذه           

 0 0 0 0 0 0.01 0.01 0 0 0.01 0 0.07اميديه 
 0 0 0 0 0 0.06 0 0 0 0 0 0.04دشت آزادگان  

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01 0 0.04شادگان
 0 0 0.07 0 0 0 0 0 0 0.02 0 0.01باغملك         

 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01 0.01 0.01 0.01هنديجان
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01اللي

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0انديكا
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0هويزه

 2.35 2.47 2.52 2.55 2.96 4.10 4.16 4.20 6.51 8.70 9.33 39.03)درصد( از مقصد سهم
 انن
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  درصد - پيوندهاي بين شهرستاني در جريان بار -12-3ادامه جدول

مقصد          مبدأ مسجد رامهرمز 
سهم از  انديكا هويزههفتگل الليهنديجانرامشيرباغملكشادگاناميديهسليمان

 مبدأ

 0.20 0.08 0.06 0.08 0.26 0.31 0.50 0.58 0.30اهواز          
0.1
7 

0.02 22.31 

 21.41 0 0 0 0.03 0.27 0.27 0.22 0.25 0.71 0.34 0.84ماهشهر         

 9.40 0 0 0 0 0.02 0.02 0.06 0.08 0.04 0.03 0.03شوش            

 8.47 0 0 0 0.06 0.02 0.03 0.03 0.22 0.01 0.10 0.06دزفول          

 8.24 0 0 0 0 0.03 0.12 0.49 0.10 0.17 0.02 0.9رامهرمز        

 7.69 0 0 0 0.20 0 0 0.05 0.05 0 0.88 0.01 سليمان      مسجد

 6.17 0 0 0 0.01 0.12 0.07 0.01 0.22 0.23 0.03 0.04بهبهان         

 6.07 0 0 0.01 0 0.01 0.05 0.03 0.30 0.01 0.03 0.05آبادان         

 5.69 0 0 0 0 0 0.01 0 0.07 0.01 0.01 0.01انديمشك        

 1.06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0گتوند

 0.82 0 0 0 0.02 0 0.09 0 0 0 0 0رامشير

 0.67 0 0 0 0 0 0 0 0.01 0 0 0.01خرمشهر         

 0.56 0 0 0 0 0.04 0 0 0 0 0.02 0.01شوشتر          

 0.51 0 0 0 0 0 0.01 0.01 0 0.01 0 0.02هفتگل

 0.36 0 0 0 0 0 0 0.02 0 0 0 0.01       ايذه    

 0.15 0 0 0 0 0 0 0 0.01 0 0 0.01اميديه 

 0.12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0دشت آزادگان    

 0.10 0 0 0 0 0 0 0 0.03 0 0 0شادگان

 0.10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0باغملك         

 0.05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0هنديجان

 0.03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01 0اللي

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0انديكا

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0هويزه

         از مقصد سهم 
 )درصد(

2.31 2.06 1.72 1.65 1.19 0.77 0.57 0.43 0.22 0.17 0.03 100 
مطالعه حاضرهاي كشور، پردازش توسطاطالعات دريافت شده از سازمان حمل و نقل و پايانه:مأخذ

  استاني جريان باربين  پيوندهاي -6- 1-2-3- 3
ايـن  . نـد هاي اصفهان، تهران، يزد و فارس به ترتيب بيشترين بده بستان را با اسـتان خوزسـتان دار   استان
درصد از جمع توليد و جذب بار برون اسـتاني اسـتان خوزسـتان را     47ها در مجموع سهمي حدود  استان

به جز استان . درصد را دارند 2.0درصد تا  5ها هر يك سهمي كمتر از آن ساير استانپس از . دارا هستند
بر پايـه روابـط    باط استان خوزستاناندازه ارتبه طور كلي رسد  اي دارد به نظر مي تهران كه موقعيت ويژه
  . است موثر ها نيز كه در آن روابط همسايگي شهرستان استوار استو ساختاري سازمان يافته توليدي 
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شـود   ارائه شـده اسـت و در آن مشـاهده مـي    ) منهاي جذبارسال (ارسال بيالن خالص  13-3ل در جدو
هاي تهران، آذربايجان شرقي، قزوين، خراسان رضـوي و  به ترتيب اهميت با استانخوزستان بيالن استان 

    .ت منفي استكرمان به شد هاي يزد و همچنين اين بيالن با استان. كرمانشاه به شدت مثبت است
  ، ارسال، جذب و خالص جريان بار هاي كشور پيوند حمل و نقلي جريان بار با ساير استان -13-3 جدول

  درصد –هزار تن  – 1388در سال 
  توليد بار استان

 )ارسال(
  جذب بار

  )دريافت(
 جمع

توليد و 
 جذب

سهم توليد 
 )ارسال(بار
  )درصد(

سهم جذب 
)افتدري(بار
  )درصد(

خالص 
توليد و 
 جذب

  سهم از جمع
 توليد و جذب

 )درصد(
 17.6 308 2,9856,27815.321.1 3,293اصفهان         
 17.1 3,349 9.7 21.9 6,085 1,368 4,717تهران          
 6.6 1,395- 13.2 2.2 2,342 1,868 473يزد            

 5.4 220 8591,93856.1 1,079فارس     
 4.4 76- 5.9 3.5 1,579 828 751مركزي
 4.3 176- 6.1 3.2 1,542 859 683همدان

 4.3 557 4841,5244.83.4 1,040كرمانشاه       
 3.9 859 1.9 5.2 1,395 268 1,127       شآذربايجان 

 3.5 425- 5.9 1.9 1,251 838 413كرمان          
 2.9 101- 5601,0192.14 459لرستان

 2.8 630 1.3 3.8 989 179 810خراسان ر
 2.7 670 1 3.8 949 139 810قزوين          

 2.5 574 1659043.41.2 739مازندران
 2.2 39 2.7 1.9 788 375 414سمنان          

 2.1 388 1.3 2.7 761 187 574آذربايجان غ
 2.1 226- 4917561.23.5 265و ب چهارمحال

 2.1 385 1.3 2.6 752 184 568قم             
 2.1 142 2.1 2 732 295 437بوشهر     
 1.6 122- 3515801.12.5 229هرمزگان
 1.6 9- 2.1 1.3 570 290 281كردستان

 1.5 328 0.8 2 547 109 437گيالن
 1.5 473 375462.40.3 509ب كهگيلويه و

 1.3 208 0.9 1.6 465 129 336ايالم          
 1.2 386 0.2 1.9 443 28 414گلستان
 1.1 78 1493761.11.1 227زنجان

 0.7 140 0.3 0.9 232 46 186اردبيل         
 0.3 91 0.1 0.5 122 16 106خراسان ج
 0.3 50 21920.30.1 71ب سيستان و

 0.2 40 0.1 0.2 64 12 52خراسان ش
 100 7,380 100 100 35,623 14,121 21,502جمع
هاي كشور، پردازش توسط مطالعه حاضراطالعات اخذ شده از سازمان حمل و نقل و پايانه:مأخذ
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  هاي استان خوزستان  استاني جريان بار به تفكيك مبدا شهرستانبين  پيوندهاي - 7- 3- 2- 1- 3

ك پديده سـاختاري اسـت كـه در طـول     ها ي خوزستان با ساير استان هاي استان جريان بار بين شهرستان
درصد بار برون استاني خوزسـتان بـه اسـتان تهـران      22به طور كلي نزديك به . ها شكل گرفته است دهه

هاي آذربايجـان شـرقي، فـارس و     درصد، براي استان 3/15اين نسبت براي استان اصفهان . شود حمل مي
، مركزي، هاي خراسان رضوي، قزوين ن استاناز آپس . باشد درصد مي 5هر يك در حول حوش ه اكرمانش

  .قرار دارند 2/3تا  8/3مازندران و همدان هر يك به ترتيب با سهمي بين 

هـاي   هاي استان تا حدود زيادي متفاوت است و از روابط همسايگي و مشـابهت  اين الگو بين شهرستان اام
اني شهرستان ايذه به مقصـد اصـفهان   درصد بار برون است 48به عنوان مثال حدود . كند قومي تبعيت مي

هـاي بـاغ ملـك،     مثال ديگر استان فارس يكي از مقصدهاي مهم حمـل بـار از  شهرسـتان   . شود حمل مي
استان كهگيلويه و بويراحمد يكي از مقصـدهاي مهـم   باشد و به همين شكل  مي رامهرمزو  بهبهان ،اميديه

  .باشد يم رامهرمزو  بهبهاناللي، هاي  حمل بار از شهرستان

هـاي   هاي برون استاني استان خوزستان بوده است كه در فصـل  اين الگو راهنماي مناسبي براي توسعه راه
شـوند و در   ارائـه مـي   14-3مربوط، جـدول   در اينجا جدول. است  بعدي آمايش مورد استفاده قرار گرفته

  .ها ارائه خواهد شد فصل هفتم مورد استفاده آن
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 درصد – هاي استان خوزستان  پيوندهاي بين استاني جريان بار از مبدا شهرستان - 14-3 جدول

        مبدأ             
 مقصد

 اصفهان تهران
آذربايجان
 شرقي

 كرمانشاه فارس
خراسان 
 رضوي

 مركزيقزوين

 3.86 4.12 3.95 5.36 4.64 5.71 15.63 19.07 ماهشهر
 2.73 3.11 3.16 3.46 6.25 4.05 22.72 23.41 اهواز

 1.75 2.35 5.00 1.26 4.37 9.54 8.94 34.96  دزفول
 1.35 2.96 3.08 0.47 1.50 1.16 4.16 77.07 خرمشهر
 5.19 0.86 2.53 12.62 6.34 2.50 8.74 17.62 انديمشك

 8.34 3.65 1.78 8.63 5.96 2.62 7.16 23.70 آبادان
 0.25 0.28 0.20 0.70 16.81 0.19 3.47 2.60 بهبهان
 2.08 3.23 8.30 2.91 2.31 8.25 7.24 23.85 شوشتر
 1.34 1.77 2.24 2.69 2.50 3.68 11.35 26.31 شوش
 3.66 41.24 0.14 8.19 0.62 2.08 7.52 17.64 رامشير
 0.70 1.09 0.83 0.80 15.78 0.05 4.22 8.03 رامهرمز

 0.61 0.07 0.11 0.90 4.63 0.33 47.78 8.03 ايذه
 0.16 0.35 27.93 0.50 1.46 0.00 4.56 1.67 آزادگان- دشت

 0.23 0.37 0.91 1.53 6.22 0.07 2.88 5.29  شادگان
 0.72 1.21 0.29 1.29 1.58 0.79 11.93 59.60 گتوند

 0.23 0.07 0.18 1.27 2.39 0.31 3.69 3.46 مسجدسليمان
 1.65 0.52 0.13 1.98 23.22 0.71 16.59 11.89 اميديه

 0.21 0.24 8.13 34.74 10.57 0.86 2.94 24.37 هنديجان
 0.28 0.00 0.00 2.58 79.47 0.43 2.30 2.75 باغملك

 0.00 0.00 0.00 1.00 0.07 0.00 2.75 1.85 اللي
 0.00 0.00 0.00 0.00 3.88 0.00 3.56 0.00 هفتگل
 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33.33 انديكا
 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93.33 هويزه

 3.49 3.77 3.77 4.84 5.02 5.24 15.32 21.94 متوسط استان 
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 درصد – هاي استان خوزستان  پيوندهاي بين استاني جريان بار از مبدا شهرستان -14-3 جدولادامه 
    مبدأ                

 مقصد
 همدانمازندران

آذربايجان
 غربي

 قم
كهگيلويه و 
 بويراحمد

 گيالن لرستان يزد

 2.14 1.88 2.32 1.69 3.07 2.58 3.78 4.17 ماهشهر
 1.20 2.21 2.86 1.29 1.60 2.64 1.49 1.38 اهواز

 5.71 1.05 0.99 0.18 2.12 6.03 2.77 2.28 دزفول
 1.13 0.17 0.42 0.16 0.92 1.31 0.44 0.29 خرمشهر
 1.10 10.37 0.09 0.35 3.78 3.34 5.99 1.47 انديمشك

 0.92 8.57 1.27 0.30 0.86 1.24 1.97 1.73 آبادان
 0.11 0.62 0.09 60.05 0.28 0.20 0.24 0.29 بهبهان
 2.54 2.46 4.34 0.26 1.72 6.04 2.16 6.10 شوشتر
 1.20 0.70 0.29 0.62 2.29 0.82 1.30 9.50 شوش
 0.51 0.45 8.43 0.09 2.13 0.17 0.36 0.37 رامشير
 0.05 0.82 0.11 11.35 0.28 0.04 0.54 0.31 رامهرمز

 0.19 0.24 0.50 1.44 1.64 0.08 0.27 0.37  ايذه
 0.01 0.50 7.63 0.67 13.56 0.22 0.00 9.60 آزادگان- دشت

 1.30 0.55 0.30 0.25 0.08 0.05 0.00 1.38  شادگان
 1.44 4.24 0.25 0.26 1.10 2.82 4.02 0.18 گتوند

 0.01 3.16 0.32 2.80 0.39 0.00 1.19 0.11 مسجدسليمان
 0.60 0.86 2.00 2.47 0.51 0.32 0.63 0.21 اميديه

 0.92 0.80 0.31 6.64 0.71 0.36 0.62 1.44 هنديجان
 0.00 1.35 0.00 1.23 0.00 0.45 0.45 0.00 باغملك

 0.00 0.63 0.00 89.01 0.00 0.00 0.00 0.00 اللي
 0.00 0.00 0.00 3.84 0.00 3.88 0.00 0.00 تگلهف

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 انديكا
 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 هويزه

 2.03 2.13 2.20 2.37 2.64 2.67 3.18 3.44 متوسط استان
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 درصد – هاي استان خوزستان  شهرستانپيوندهاي بين استاني جريان بار از مبدا  -14-3 جدولادامه 
     مبدأ                

 مقصد
چهارمحال كردستان ايالم كرمان سمنانگلستان بوشهر

 بختياري و
 هرمزگان

 0.34 1.37 1.20 0.86 1.62 2.62 2.58 1.80 ماهشهر
 3.32 1.02 1.13 1.79 4.04 0.40 0.27 3.02 اهواز

 1.23 0.50 2.12 1.44 0.68 0.09 1.10 0.74 دزفول
 0.23 0.08 0.81 0.14 0.39 0.12 0.61 0.46 خرمشهر
 0.25 0.33 5.07 8.03 0.09 0.15 0.35 1.58 انديمشك

 4.84 0.19 2.60 4.16 0.75 2.38 0.11 4.73 آبادان
 0.29 0.62 0.31 4.58 0.10 0.12 0.04 7.28 بهبهان
 0.83 0.66 1.03 3.13 3.11 0.55 2.80 0.31  شوشتر
 12.34 3.22 0.56 3.26 6.14 1.02 0.25 3.35  شوش
 0.26 0.21 0.21 2.00 0.04 0.77 0.06 1.04 رامشير
 0.31 0.81 49.990.08 2.00 0.00 0.01 1.45 رامهرمز

 0.49 30.23 0.09 0.67 0.08 0.09 0.00 0.76 ايذه
 0.11 0.03 0.14 0.63 29.45 0.05 0.24 0.52 آزادگان- دشت
 50.48 0.03 0.00 2.04 0.48 0.00 0.00 25.54 نشادگا
 0.27 0.46 2.75 1.63 0.24 0.10 0.90 1.43 گتوند

 3.91 0.59 72.460.33 0.08 0.79 0.00 1.16 مسجدسليمان
 2.78 4.00 0.42 7.28 6.59 0.36 2.40 10.66 اميديه

 0.33 0.98 0.00 0.89 0.19 0.00 0.11 3.48 هنديجان
 6.62 0.00 0.00 0.41 0.00 0.00 0.00 0.74 باغملك

 0.53 1.00 0.00 2.01 0.53 0.00 0.00 0.63 اللي
 0.00 3.51 51.750.00 0.00 0.00 0.00 29.56  هفتگل
 0.00 0.00 66.670.00 0.00 0.00 0.00 0.00 انديكا
 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.67 هويزه

 1.06 1.23 1.31 1.56 1.92 1.92 1.93 2.03 متوسط استان
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 درصد – هاي استان خوزستان  پيوندهاي بين استاني جريان بار از مبدا شهرستان -14-3 جدولادامه 

 اردبيل زنجان مقصد               مبدأ
خراسان
 جنوبي

سيستان و 
 بلوچستان

خراسان 
 شمالي

 جمع

 100.0 0.30 0.39 0.70 1.03 1.23 ماهشهر
 100.0 0.05 0.26 0.07 0.37 0.71 اهواز

 100.0 0.23 0.33 0.02 1.25 0.97 دزفول
 100.0 0.01 0.07 0.13 0.13 0.23 خرمشهر
 100.0 0.03 0.01 0.01 0.28 0.93 انديمشك

 100.0 0.88 0.23 0.12 0.06 0.28 آبادان
 100.0 0.01 0.12 0.02 0.09 0.01 بهبهان
 100.0 0.21 0.31 0.07 2.25 0.95 شوشتر
 100.0 0.00 0.01 0.01 0.45 0.79 شوش
 100.0 0.00 0.03 0.00 0.00 1.78 رامشير
 100.0 0.03 0.12 0.00 0.01 0.20 رامهرمز

 100.0 0.00 0.07 0.02 0.23 0.08 ايذه
 100.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 آزادگان- دشت

 100.0 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 شادگان
 100.0 0.03 0.12 0.00 0.15 0.22 گتوند

 100.0 0.00 0.18 0.00 0.17 0.74 مسجدسليمان
 100.0 0.03 0.55 0.02 0.37 0.24 اميديه

 100.0 0.00 0.14 0.00 0.00 0.00 هنديجان
 100.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.94 باغملك

 100.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 اللي
 100.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 هفتگل
 100.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 انديكا
 100.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 هويزه

 100.0 0.24 0.33 0.49 0.87 1.06 متوسط استان
 مطالعات حاضر :مأخذ 

  تحليل جريان مسافر در شبكه حمل و نقل استان -1-3- 3
 30نزديـك بـه    ،)ل نقليـه عمـومي  با وسـاي (اي  در كل شبكه دريايي، هوايي، ريلي و جاده 1388در سال 

درصـد بـا شـبكه     13، اي طريق شبكه جـاده آن از درصد  78 كه، استصورت گرفته  ميليون سفر مسافر
در ادامه جريـان  .  4-3و نمودار  15-3درصد از طريق هوايي انجام شده است، جدول  9ريلي و نزديك به 

  . خواهد شد ها در جزئيات بيشتر بررسي يك از اين شبكه مسافر در هر
  



هايل پيوندهاي اصلي بين سكونتگاهتوصيف و تحل  50.3  
 

  و نقل استان خوزستان  حمل هاي كل جريان ورودي و خروجي سفر در شبكه -15-3 جدول
  هزار نفر و درصد – 1388در سال 

 شبكه حمل و نقل
 بدون احتساب بنادر با احتساب بنادر

 درصد مسافردرصد مسافر
 - - 0.04 9.4 شبكه دريايي 
 8.7 1,900 8.6 1,900 شبكه هوايي 
 13 2,861.9 13 2,861.9 شبكه ريلي 
 78.3 17,200 78.3 17,200 اي  شبكه جاده

 100 21,961.9 100 21,971.3  جمع
خوزسـتان، بـه شـرح مـتن      اي كشور، سـالنامه آمـاري اسـتان   هسازمان حمل و نقل و پايانهسازمان بنادر استان، فرودگاه اهواز،: مأخذ

 گزارش

 
  

 و نقل استان خوزستان  حمل هاي توزيع كل جريان ورودي و خروجي سفر در شبكه -4- 3ار نمود
  درصد - 1388در سال 

  
  

   جريان مسافر در شبكه هوايي -1- 1-3- 3

  تعداد كل مسافر جابجا شده -1- 1-3-1- 3

مسافر  ليون و نهصد هزار نفرهاي استان خوزستان حدود يك مي بر اساس اطالعات سازمان فرودگاه 
  . اندوايي در فرودگاه اهواز جابجا شدهتوسط خطوط ه

نسبت . درصد پرواز خارجي است 7درصد پرواز داخلي و  93از مجموع پروازهاي فرودگاه اهواز حدود 
  .16-3، جدول مسافر داخلي و خارجي نيز به نسبت پروازها نزديك است
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  درصد - 1388پروازهاي فرودگاه اهواز در سال توزيع  -16-3 جدول

هاسهم پرواز نوع پرواز
 2.4  حجاج

 3.4  خارجي
 93.1 داخلي
 1.1 عتبات

 100 جمع كل
 مطالعه حاضر، پردازش توسط هاي استاناطالعات دريافت شده از سازمان فرودگاه:مأخذ

  مقصد مسافران جابجا شده – مبدأ -2- 1-3-1- 3

با توجه . قابل مشاهده است 17-3استان در جدول  مبدأن مسافر جابجا شده از مقصد خوزستان و به ميزا
ودگاه مهرآباد بوده و همچنين مقصد استان از استان تهران و فر به نتايج به دست آمده بيشترين پرواز به

پس از آن . است  گرفتهاهواز به فرودگاه مهرآباد تهران صورت  مبدأاز  بيشترين جابجايي تعداد مسافر
  .درصد قرار دارد 5.2درصد و دبي با حدود  8.6درصد، اصفهان با  7.8مشهد با 

  درصد -1388و مقصد پروازهاي فرودگاه اهواز در سال  مبدأتوزيع  -17-3 جدول

 مقصد  مبدأ
دمهرآبامشهدمدينهكيشكويتشيرازدمشق دبي خارك اهوازاصفهان

          6.8   اصفهان
 68.2 8.7 2.3 1.3 1.1 2.5 1.1 2.3 1.4 0 6.9 اهواز

          1.5  خارك
 2.3  دبي

 1.1  دمشق
 1.9  شيراز
 1.1  كويت
 1.4   كيش
 2.2  مدينه
 8.7  مشهد
 68.1  مهرآباد

، پردازش توسط مطالعه حاضرهاي استاناطالعات دريافت شده از سازمان فرودگاه:مأخذ  

  هاي هواپيمايي فعال  شركت -3- 1-3-1- 3

اشـاره  انـد   هاي هواپيمايي كه بيشترين جابجايي مسافر را در استان انجام داده به شركت 18-3در جدول 
درصد از حجم پروازهـا را بـه خـود     11و  13، 37رتيب شركت ايران اير، آسمان و اير تور به ت. شده است

  .اند اختصاص داده
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ي ها سهم پرواز شركت-18-3جدول
  1388فرودگاه اهواز در سال در مسافري 

 -سهم پرواز   شركت هواپيمايي
 درصد

 13.4  آسمان
 11.1 اير تور

 37 ايران اير
 8.1 تابان

 6.2 تنف حمل و نقل هوايي
 5.8 زاگرس
 1.9 سعودي
 6.1 كاسپين
 3.7 كيش اير

 4.7 ماهان
 ،هـاي اسـتان  اطالعـات دريافـت شـده از سـازمان فرودگـاه:مأخذ

 پردازش توسط مطالعه حاضر

   جريان مسافر در شبكه ريلي و دريايي  -3-1-3-2

هـزار مسـافر از طريـق     4.26هزار مسافر از طريق بنـدر آبـادان و    5.17در مجموع حدود  1388در سال 
  .اند هزار سفر مسافر در شبكه دريايي جابجا شده 9.43بندر خرمشهر، بر روي هم 

از طريـق شـبكه ريلـي    ) نفـر  2,861,868( ميليـون نفـر    8.2در مجموع حدود  1388همچنين در سال 
  .اند استان جابجا شده

  اي  جريان مسافر در شبكه جاده -3-1-3-3

  استان خوزستان  هاي شهرستان مبدأفر از جريان مسا -1- 1-3-3- 3

 مبدأاز اي استان  ميليون و دويست هزار سفر مسافر در شبكه جاده 17در مجموع حدود  1388در سال 
ميليون سفر به مقصدهاي بيرون از  9.2از اين تعداد حدود . است  هاي استان صورت گرفته شهرستان
  ، )درصد 83درصد و  17نسبت (ستان بوده است ميليون سفر به مقصدهاي درون ا 3.14استان و 

  .19-3جدول 
  

  به تفكيك مقصدهاي درون استاني و برون استاني  –استان  مبدأتعداد سفر مسافر از  -19-3 دولج
  نفر سفر – 1388در سال  اي بر روي شبكه جاده

 جمعرون دبرون استاني جمعدرونبرون استاني شهرستان
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 استاني استاني

 100 83.4 16.6 6,175,073 5,148,845 1,026,228 اهواز          
 100 83.2 16.8 1,882,287 1,566,343 315,944 آبادان         

 100 52.7 47.3 818,213 431,014 387,199انديمشك       
 100 69.3 30.7 403,981 280,013 123,968 ايذه           

 100 100 0 117,339 117,339 0     باغملك    
 100 85.5 14.5 962,532 822,857 139,675ماهشهر         
 100 41.8 58.2 797,899 333,258 464,641 بهبهان         

 100 45.8 54.2 465,688 213,219 252,469خرمشهر         
 100 94.4 5.6 918,844 867,440 51,404دزفول          

 100 99.1 0.9 444,707 440,815 3,892 گانشاد
 100 98.6 1.4 272,030 268,193 3,837شوش            
 100 99.4 0.6 440,027 437,199 2,828دشت آزادگان  
 100 99.7 0.3 435,947 434,831 1,116 رامهرمز        

 100 95.9 4.1 1,479,470 1,419,510 59,960شوشتر          
 100 95.3 4.7 971,321 925,732 45,589دسليمان  مسج

 100 93.7 6.3 372,230 348,694 23,536 اميديه  
 100 93.6 6.4 750,04 70,234 4,770 هنديجان
 100 99.9 0.1 25,581 25,561 20 رامشير
 100 100 0 11,971 11,971 0 گتوند
 100 99.6 0.4 129,525 129,067 458  اللي

 100 100 0 21,444 21,444 0 هفتگل
 100 83.1 16.9 14,313,57917,221,113 2,907,534  جمع
هاي كشور، پردازش توسط مطالعه حاضراز سازمان حمل و نقل و پايانه اطالعات دريافت شده: مأخذ  

، دشـت آزادگـان  ، شوش، ادگان، شدزفولهاي  شود نسبت سفرهاي برون استاني در شهرستان مشاهده مي
در . بسيار پايين اسـت  هفتگلو  اللي، گتوند، رامشير، هنديجان، ميديه، اسليمان مسجد، شوشتر، مزمهررا

درصـد   15 هاي اهواز، آبادان و ماهشهر سه شهرستان بسيار صنعتي با ارتباطات بيروني، حـدود  شهرستان
در اين نسبت ر هاي همجوا بستان با استان -در همين حال براي چند شهرستان شمالي به علت بده. است
  .درصد 50ها باال است، در حدود  آن

   استان خوزستان  هاي جريان مسافر به مقصد شهرستان -3-1-3-3-2
هـاي اسـتان نزديـك     شهرسـتان  مبـدأ الگوي تعداد، و توزيع سفر به مقصد استان بسيار به الگوي سفر از 

جمـع مسـافران ورودي بـه اسـتان     . اسـت   ارائه شده 22-3و  21-3، 20-3هاي اين الگو در جدول .است
  .توزيع سفرهاي خروجي نزديك استباشد كه توزيع آن با  ميليون و سيصد هزار نفر مي 17حدود 
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  استان خوزستان مبدأتوزيع مقصد سفر مسافر از  -20-3 جدول
 درصد – 1388در سال  اي بر روي شبكه جاده 

 استانيمقصد برون مقصد درون استاني
0.1 اهواز           29 قم            
0 آبادان          8.4  قزوين         
0 انديمشك         2.5 مازندران
2.9 ايذه            1.7 اصفهان        
0.1 باغملك          0.6  آذربايجان شرقي       
0.1 ماهشهر           5.7 خراسان رضوي
0          بهبهان 1.8 خراسان شمالي
0  خرمشهر          1.4 خراسان جنوبي
2.1 دزفول           4.6  فارس    
شادگان 2.3 0.2 كرمان         
0 شوش             2.7  مركزي
0.1 دشت آزادگان     1.6 گيالن
0.2 رامهرمز         2.7 آذربايجان غربي
0 شوشتر           8.3 و بلوچستانسيستان
0.5 مسجدسليمان      5.1  هرمزگان
0 اميديه خوزستان  2.3 زنجان
0.4 هنديجان 0.4 كرمانشاه      
رامشير 0.1 0.1 كردستان
گتوند 0.9 0.3 همدان
اللي 0.9 0.5 چهارمحال و بختياري
0 هويزه 1.5 لرستان

1.1 هفتگل  0.1 ايالم         
0 2.3 انديكا  يه و بويراحمدكهگيلو

  0 سمنان         
  0 اردبيل        
  0.2 يزد           
  1.5 بوشهر    
  0.1 گلستان

 جمع 16.9 جمع  83.1
هاي كشور، پردازش توسط مطالعهاطالعات دريافت شده از سازمان حمل و نقل و پايانه:مأخذ
  حاضر
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  هاي مبدأبه تفكيك  –استان خوزستان  هاي تعداد سفر مسافر به مقصد شهرستان -21-3 جدول
 نفر سفر – 1388در سال  اي درون استاني و برون استاني بر روي شبكه جاده

جمعدرون استانيبرون استاني جمعدرون استانيبرون استاني شهرستان
 100 80.7 19.3 6,193,471 4,995,557 1,197,914 اهواز          
 100 78 22 1,854,082 1,446,610 407,472 آبادان         

 100 58.8 41.2 723,292 425,174 298,118انديمشك       
 100 78.9 21.1 367,350 289,847 77,503 ايذه           

 100 100 0 103,687 103,683 4باغملك         
 100 86.7 13.3 1137,734 986,649 151,085ماهشهر         
 100 41.4 58.6 728,161 301,794 426,367بهبهان         

 100 50.4 49.6 463,659 233,736 229,923خرمشهر        
 100 90.4 9.6 874,518 790,930 83,588دزفول          

 100 99.4 0.6 406,016 403,743 2,273 شادگان
 100 98.7 1.3 474,729 468,433 6,296شوش           
 100 87 13 316,564 275,301 41,263دشت آزادگان  
 100 100 0 467,227 467,000 227رامهرمز        

 100 97 3 1,470,624 1,425,833 44,791شوشتر          
 100 91.6 8.4 962,397 881,391 81,006مسجدسليمان 

 100 96.3 3.7 415,963 400,392 15,571 اميديه 
 100 96.1 3.9 78,261 75,195 3,066 هنديجان
 100 99.9 0.1 11,745 11,734 11 رامشير
 100 100 0 149,760 149,760 0 گتوند
 100 99.2 0.8 153,271 152,061 1,210 اللي

 - - - 1,443 1,243 200 هويزه
 100 99.9 0.1 24,944 24,912 32  هفتگل
 - - - 2,601 2,601 0 انديكا
 100 82.3 14,313,57917,381,49917.7 3,067,920  جمع
هاي كشور، پردازش توسط مطالعه حاضراز سازمان حمل و نقل و پايانهاطالعات دريافت شده: مأخذ  
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  استاني بين مقصدهاي درون استاني و برون استاني  مبدأتوزيع سفر با  -22-3 جدول

 درصد – 1388در سال  اي كه جادهبر روي شب

 مقصد برون استاني  مقصد درون استاني
  تهران           2.9  اهواز           29.6

 قم              0.1 آبادان          9
  قزوين           0.1 انديمشك         2.5
 مازندران 0 ايذه            1.6
   اصفهان        2.5 باغملك          0.7
 آذربايجان شرقي         0.2 ماهشهر          4.7
  خراسان رضوي 0.3 بهبهان          1.9
 خراسان شمالي 0 خرمشهر          1.2
 خراسان جنوبي 0  دزفول           5

 فارس      1.8 شادگان 2.5
 كرمان           0.2 شوش             1.5
 مركزي 0.1 دشت آزادگان     2.5
 گيالن 0.2 رامهرمز         2.5
 آذربايجان غربي 0.2 شوشتر           8.2
 سيستان و بلوچستان 0 مسجدسليمان      5.3
 هرمزگان 0.4  اميديه خوزستان  2

 زنجان 0  هنديجان 0.4
 كرمانشاه        0.6 رامشير 0.1
 كردستان 0.2  گتوند 0.1
 همدان 0.4 اللي 0.7
 ختياريل و بمحاچهار 0.8 هويزه 0

 لرستان 1.3 هفتگل 0.1
 ايالم           1.1 انديكا 0

 كهگيلويه و بويراحمد  2.3  

 سمنان           0  

 اردبيل          0  

 يزد             0.3  

 بوشهر      1.4  

 گلستان 0.1  

  جمع 17.7 جمع 82.3
  و پايانه هاي كشور، پردازش توسط مطالعه حاضراطالعات دريافت شده از سازمان حمل و نقل:مأخذ
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  پيوندهاي كااليي  -3-2
ورودي و خروجي در بندرهاي استان بـه تفكيـك   هاي عمده  جريان -3-2-1

  كاال بر حسب وزن 

  خميني امام بندرو خروجي جريان ورودي  -1-1- 2- 3

  جريان ورودي  -3-2-1-1-1

تــرين كاالهــاي ورودي بــه بنــدر امــام خمينــي  مهــم
محصوالت كشاورزي و غذايي، مواد و محصوالت فلزي 

درصد  95كه روي هم حدود  و مواد شيميايي هستند
از وزن كاالي وارد شده به بندر امام خميني در سـال  

  . دهند را تشكيل مي 1388

ميليون تـن كـاالي    16از دهد  نشان مي 23-3جدول 
حـدود  ، 1388در سـال   ورودي به بندر امام خمينـي 

ــادل   8.10 ــن آن، معـ ــون تـ ــد، از  5.67ميليـ درصـ
بـه  . شـود  محصوالت كشاورزي و غـذايي تشـكيل مـي   

 ، معـادل ميليون تن 3همين ترتيب مواد فلزي حدود 
هاي وارد شده بـه ايـن بنـدر را     از محموله ،درصد 19

 3.8، يـا  ميليون تن 3.1ز آن پس او  دهد تشكيل مي
از بار حمل شده به ايـن بنـدر بـه محصـوالت     ، درصد

  .شيميايي تعلق دارد

ترين كاالي وارد شده به اين بندر  مهم، كاالنوع از نظر 
ــارت هســتند از  ــه ترتيــب بيشــترين وزن عب ذرت، : ب

و  شـكر ، جـو ، مـواد شـيميايي  ، گندم، سويا، آالت آهن
درصـد وزن كـاالي    90 كاال روي هم 8كه اين  روغن

   .دهند حمل شده به اين بندر را تشكيل مي
  
  

كاالي ورودي به بندرامام خميني  -23-3جدول 
 هزار تن، درصد – 1388در سال 

  كاال وزن سهم 
 ذرت 3,625 22.7
 سويا 2,366 14.8
 گندم 2,358 14.7
 جو  891 5.6
 شكر 845 5.3
 روغن 691 4.3
 برنج 28 0.2

67.5)( )10,804(   )جمع( 
 آهن آالت 2,662 16.6
 پودر آهن 226 1.4
 پودر آلومينيوم 144 0.9

(19.0) )3,032(   )جمع( 
 مواد شيميايي 906 5.7
 كود 421 2.6

8.3)( )1,327(   )جمع( 
 ذغال كك 535 3.3
 مصالح ساختماني 39 0.2
 خاك فسفات 25 0.2
 كاالي كانتينري 177 1.1
 متفرقه 50 0.3
100 15,995   كلجمع

اطالعات دريافت شده از سازمان بنادر و كشتيراني استان :مأخذ
 خوزستان، پردازش توسط مطالعه حاضر



هايل پيوندهاي اصلي بين سكونتگاهتوصيف و تحل  58.3  
 

  جريان خروجي  -2- 2-1-1- 3

آالت  مــواد و محصــوالت شــيميايي و ســنگ آهــن و آهــن
هستند كـه   ترين كاالهاي خروجي از بندر امام خميني مهم

درصـد از   2.86بر روي هم سـهمي حـدود    1388در سال 
  .24-3، جدول اند دادهكيل شتصادرات اين بندر را 

از مواد  درصد از صادرات اين بندر 8.65در اين سال حدود 
درصــد از ســنگ آهــن و  4.21و محصــوالت شــيميايي و 

  .است تشكيل شده آالت آهن

درصد از وزن كاالي خروجـي از   3.10كاالي كنتينري نيز 
دهد كه از محتـواي آن اطالعـي در    اين بندر را تشكيل مي

مواد معدني و مصالح ساختماني از ديگر اقالم . نيست دست
و ساير اقـالم قابـل توجـه     صادراتي توسط اين بندر هستند

  .نيستند
  

  جريان ورودي و خروجي بندر خرمشهر  -3-2-1-2

   وروديجريان  -3-2-1-2-1

، تنهـا   1388سال در وزن كاالي ورودي به بندر خرمشهر 
 16در مقايسـه بـا   ، كـه  بـوده اسـت  تـن   هزار 569حدود 

رقـم كـوچكي    بندر امام خمينـي وزن واردات ميليون تن 
  .25-3، جدول است

خرمشـهر  بنـدر  ورودي به ترين كاالي  همدر همين حال م
درصد كـل وزن   79تن و  هزار 440كانتينر كاال با حدود 

ه اطالعــاتي از كـاالي وارد شـده بــه ايـن بنـدر اســت، كـ     
برنج و لوازم خانگي نيـز اقـالم   . شود محتواي آن ثبت نمي

مهم بعدي هستند و اين سه قلم كاال بر روي هـم حـدود   
  .دهند يل ميكدرصد از وزن كاالي تخليه شده در اين بندر را تش 91

كاالي خروجي از بندر امام  -24-3جدول 
 درصد -هزار تن – 1388خميني در سال 

  كاال وزن سهم 
 مواد شيميايي 4,493 60.5
 كود شيميايي 228 3.1
 گوگرد 166 2.2
)ييجمع مواد شيميا( 4,887 65.8
 سنگ آهن 1,017 13.7
 آهن آالت 571 7.7

 )جمع مواد فلزي( )1,588(  )(21.4
 كاالي كانتينري 764 10.3
 خاك كلينكر 135 1.8
 مصالح 54 0.7
 متفرقه 4 0.1
  جمع كل 7,432 100

اطالعات دريافت شده از سازمان بنادر و كشتيراني اسـتان  : مأخذ
 خوزستان، پردازش توسط مطالعه حاضر

كاالي ورودي به بندر خرمشهر  -25-3 جدول
 هزار تن، درصد – 1388در سال 

سهم    كاال وزن
 )تن(كا نتينر پر  439.8 78.9
 برنج 42.4 7.6
 لوازم خانگي   25 4.5
سنگين الت و خودروماشين آ  7 .11 2.1
 الستيكپ الستيك و 8.5 1.5
 مصنوعات فلزي   5 0.9
 متفرقه  25.1 4.5
 جمع   569.1  100

اطالعات دريافت شده از سـازمان بنـادر و كشـتيراني اسـتان     : مأخذ
 خوزستان، پردازش توسط مطالعه حاضر



                                                                                           
59.3 طرح آمايش استان خوزستان

  
  جريان خروجي  -2-1-2-2- 3

 1388وزن كاالي ورودي بـه بنـدر خرمشـهر در سـال     
  .است  تن بوده هزار 554حدود 

خروجي از اين بندر مصالح ساختماني، ترين كاالي  مهم
ود آالت است كه بـر روي هـم حـد    بار و آهن ميوه و تره

در اين بنـدر  شده بارگيري كل وزن كاالي درصد از  73
  .26-3، جدول دهد را تشكيل مي

درصــد از وزن كــاالي  14كــانتينر پــر و خــالي نيــز بــا 
بارگيري شده، قلم بعدي است كه اطالعـي از محتـواي   

  .آن در دسترس نيست

مواد معدني، محصوالت دامي و مصنوعات فلـزي اقـالم   
  .دهند را تشكيل ميديگر صادرات اين بندر 

  

جريان ورودي و  - 1-3- 2- 3
  بندر آبادان خروجي

  جريان ورودي  -3-2-1-3-1

ازنظـر   1388واردات بندر آبادان در سـال  
هزار تـن بـوده اسـت كـه      27وزني حدود 

معادل يك بيستم واردات بنـدر خرمشـهر   
  .27-3در همين سال است، جدول 

تـرين كـاالي تخليـه     در همين حال مهـم 
شده در اين بندر شامل لوازم يدكي، لوازم 

ـ خانگي، كاالي مل وده اسـت  واني و پارچه ب
 4.74تن و معادل  هزار 3.20كه روي هم 

ــكيل    ــدر را تش ــن بن ــد از واردات اي درص
  . دده مي

 هرخرمشكاالي خروجي از بندر -26-3جدول 
 ، درصدهزار تن – 1388در سال  

  كاال وزن  سهم 
 مصالح ساختماني 166.7 30.1
 ميوه تره بار 141.8 25.6
 الت آآهن  95.4 17.2
 و خالي  كانتينر پر 77 13.9
 مواد معدني 32.6 5.9
محصوالت دامي گياهي 22.5 4.1
 مصنوعات فلزي  11.5 2.1
 متفرقه 6.1 1.1
  جمع 553.6 100

از سـازمان بنـادر و كشـتيراني اسـتان     دريافـت شـده  اطالعات :أخذم
  خوزستان، پردازش توسط مطالعه حاضر

 – 1388سال در  كاالي ورودي به بندر آبادان-27-3جدول
 هزار تن، درصد

 كاال وزن  سهم 
 لوازم يدكي 8.3 30.4
 لوازم خانگي  4.3 15.6
 كاالي ملواني  4 14.5
 پارچه 3.8 13.8
 كاالي متفــــرقه 2.4 8.7
 تيكاالي سوپر مارك 1.8 6.4
 خودرو وارداتي 1.4 5.1
 مصنوعات فلزي 1.3 4.7
 ايبرنج كيسه 0.14 0.5
 الستيك و پالستيك 0.03 0.1
  ماشين آالت 0.004 0.01
 جمع 27.4 100

اطالعات دريافت شده از سازمان بنادر و كشتيراني استان خوزستان، پـردازش توسـط   :مأخذ
  مطالعه حاضر



هايل پيوندهاي اصلي بين سكونتگاهتوصيف و تحل  60.3  
 

درصد از وزن كاالهاي وارداتي به اين بنـدر كـه محتـواي آن نامشـخص      9بجز كاالهاي متفرقه با نزديك 
و  1.5،  4.6ب سهمي معـادل  است، كاالهاي سوپر ماركتي، خودرو وارداتي و مصنوعات فلزي نيز به ترتي

  .اند درصد داشته 7.4
  

  جريان خروجي  - 2- 2-1-3- 3

خروجـي بنـدر   كاالهاي ترين  از بين مهم
تـوان بـه محصـوالت گيـاهي و     آبادان مي

مــواد نفتــي اشــاره كــرد كــه در مجمــوع 
درصد كاالي بارگيري شده از ايـن   1.90

  .28-3، جدول دهند بندر را تشكيل مي

كاالي متفرقه كـه محتـواي آن مشـخص    
نيســـت، لـــوازم خـــانگي و الســـتيك و 

. دهند پالستيك اقالم بعدي را تشكيل مي
د قلم كاالي بعدي سهمي و هر يك از چن

  .كمتر از يك درصد دارند

  تفكيك كاال بر حسب وزن  بهاستان در شبكه ريلي كاال  جريان -2-2- 3

  شبكه ريلي استانتوسط كاالهاي حمل شده درون استاني  - 1- 2- 2- 3

 ميليون تن كاالي جابجا شده در شبكه ريلي استان 3تر اشاره شد از جمع نزديك به  طور كه پيش همان
. شود ميليون تن آن به مقصدهاي درون استاني حمل مي 3.1هاي اين استان، حدود  شهرستان مبدأبا 

  .ترين اين كاالها عبارتند مواد اوليه و محصوالت فلزي مهم

شود  مشاهده مي .اند خالصه شدهاز نظر وزن كاالهاي حمل شده درون استاني  ترين مهم 29-3در جدول 
، آهن به صورت شمش، پودر سنگ آهنشده درون استان به ترتيب اهميت از  ترين كاالهاي جابجا مهم

درصد حمل بار درون استاني  5.82در مجموع  شود كه ورق عريض و فوالد به صورت شمش تشكيل مي
اين كاالها يا مواد اوليه يا محصول صنايع فلزي شود همگي  مالحظه مي. دهد اين شبكه را تشكيل مي

درصد از  5.10حدود  ،)هاي كف ريل سنگ(آهن است  كه از مواد مصرفي راه "باالست"به عالوه . هستند
نيز وزن كاالهاي  30- 3در جدول  .دهد شبكه ريلي را تشكيل ميتوسط درون استاني وزن بار حمل شده 

  .است  ارائه شده مبدأحمل شده درون استاني بر روي شبكه ريلي با تفصيل بيشتر و بر حسب ايستگاه 

 – 1388در سال  آبادانكاالي خروجي از بندر-28-3جدول
 هزار تن، درصد

 كاال وزن  سهم 
 محصوالت گياهي 9.8 47.1
 مواد نفتي 9 43
 كاالي متفــــرقه 1.1 5.2
 لوازم خانگي  0.6 2.9
 پالستيك الستيك و 0.22 1.1
 ميوه و تره بار 0.10 0.5
 پارچه 0.05 0.2
 انواع خشكبار 0.02 0.1
 كاالي سوپر ماركتي 0.02 0.1
 جمع 20.9 100

اطالعات دريافت شده از سازمان بنادر و كشتيراني استان خوزسـتان، پـردازش توسـط    :مأخذ
  مطالعه حاضر



                                                                                           
61.3 طرح آمايش استان خوزستان

  
  و نوع كاال  مبدأبر حسب ايستگاه جريان درون استاني بر روي شبكه ريلي  -29-3 جدول

  تن -1388در سال 

 بامدژ آهودشت اهواز كاالنوع 
امام بندر

خرمشهرخاورحميدحسينيهخميني

 197 - 120 - - - - - اتصاالت ريل
 - - - - - - - 40 يافزار آالت به استثنا

 - - - 40 122 - - 127 قالم متفرقها
 - 58 58 - - 58 - 6,997 آب

 - - - -134,941 - - - آهن به صورت شمش
 220 -1,045 220  - - 1,054 باالست

 - -  - 890 - -  بشكه خالي
 - - 133 - - - - 324 بوژي

 392 - - - - - - - تراورس بتوني
 1,676 3,18388 925 1,380 515 538 11,012 جرثقيل و قطعات آن

 - - - - 120 - - 133 محور چرخ و
 - - - - - - - 1,010 روغن مخصوص ماشين آالت

 16080 410 - 320 - - 1,102 ريل
 - - - -468,683 - - - سنگ آهن به صورت پودر

 30 - 120 - 80 - - 304 سوزن و تيكه مركزي
 - - - -16,684 - - - )به صورت شمش( فوالد

 - - - - 384 - - 749 قراضه فلزات
 - - - - 7,608 - - - كانتينر

 - - - - - - - - كانتينر خالي
 2,597 2,21480 896 - - - 2,206  كوبالژ

 - - - - - - - - گازهاي فشرده شده مايع
 - - - 116 - 58 - 5,044 گازوئيل
 - - - - - - - 150 لكوموبيل -لكوديزل  -لكوموتيو

 40 - - - - - - 40 هاي فلزي و سرلولهلوله
 192 - 200 115 - - - 1,058 سازيالت راهآماشين 
 - - 40 - - - - 40 الت كاغذبريآماشين 
 - - - - - - - 40 هاي بزرگظرف مخزن و

 - - - - 2,434 - - - )مازوت(نفت كوره 
 - - - - - - - - واگن بدون بار

 - - - - - - - 40شهال و واگن يك طبقه و دو طبقه
 - - - -155,534 - - -  ورق عريض

 - - - -10,824 - - - هاي فلزيورقساير 
 7,5233865,424 800,0042,312 631 538 31,470 جمع كل



هايل پيوندهاي اصلي بين سكونتگاهتوصيف و تحل  62.3  
 

  و نوع كاال  مبدأبر حسب ايستگاهجريان درون استاني بر روي شبكه ريلي-29-3ادامه جدول 
 تن - 1388در سال 

 5گرگر  كارون قدسشوش  سربندر سبزآب خسروي كاالنوع 
 - - - - - - -  اتصاالت ريل

 - - - - - - - يافزار آالت به استثنا
 - - - - - - -  اقالم متفرقه

 - - - 7,774 - 58 - آب
 - - - - - - - آهن به صورت شمش

 - - - - 136,851223 - باالست
 - - - - - - - بشكه خالي

 - - - - - - - بوژي
 - - - - - - - تراورس بتوني

 90 561 312 450 - 745 - جرثقيل و قطعات آن
 - - - - - - - محور چرخ و

 - - - - - - - روغن مخصوص ماشين آالت
 - - - - 40 - - ريل

 - - - - - - - سنگ آهن به صورت پودر
 - - - - - - - سوزن و تيكه مركزي

 - - - - - - - )به صورت شمش( فوالد
 - - - - - - - قراضه فلزات

 - 2,787 - - - - - كانتينر
 - 1,132 - - - - - كانتينر خالي

 - - 376 - - - -  كوبالژ
 - - - - - - - گازهاي فشرده شده مايع

 - - - 116 - 174 58 گازوئيل
 - - - - - - - لكوموبيل –لكوديزل  -لكوموتيو

 - - - - - - - هاي فلزي و سرلولهلوله
 - 80  40 - 88 - سازيالت راهآماشين 
 - - - - - - - الت كاغذبريآماشين 
 - - - - - - - هاي بزرگظرف مخزن و

 - - - - - - - )مازوت(نفت كوره 
 - 1,087 - - - - - واگن بدون بار

 - - - - - - - الشه و واگن يك طبقه و دو طبقه
 - - - - - - -  ورق عريض

 - - - - - - - هاي فلزيقورساير 
 90 5,647 688 8,380 137,916263 58 جمع كل



                                                                                           
63.3 طرح آمايش استان خوزستان

  
  و نوع كاال مبدأبر حسب ايستگاه جريان درون استاني بر روي شبكه ريلي -29-3ادامه جدول 

 تن-1388در سال

فوالدمجتمعماهشهر كاالنوع 
 خوزستان

 جمع كلهفت تپهنظاميهمياندشت بآ ميان

 317 - - - - - - اتصاالت ريل
 40 - - - - - - افزار آالت 

 289 - - - - - - اقالم متفرقه
 15,101 - - 58 40 - - آب

 425,853 - - 203,496 - 87,416 - آهن به صورت شمش
 142,033  220 2,200 - - - باالست

 890 - - - - - - بشكه خالي
 457 - - - - - - بوژي

 392 - - - - - - تراورس بتوني
 24,700 1,291743 958 150 - 83 جرثقيل و قطعات آن

 253 - - - - - - محور چرخ و
 1,010 - - - - - - روغن مخصوص ماشين آالت

 2,232 120 - - - - - ريل
 468,683 - - - - - -  سنگ آهن به صورت پودر

 1,443 813 56 40 - - - سوزن و تيكه مركزي
 71,778 - - 14,785 - 40,309 -  )به صورت شمش( فوالد

 1,173 40 - - - - - قراضه فلزات
 10,395 - - - - - - كانتينر

 1,132 - - - - - - كانتينر خالي
 10,763 224 56 2,114 - - -  كوبالژ

 936 - - - - - 936 گازهاي فشرده شده مايع
 5,682 - - 58 58 - - گازوئيل
 150 - - - - - - لكوموبيل -لكوديزل  -لكوموتيو

 160 - -  80 - - - لوله هاي فلزي و سرلوله
 2,122 - 40 309 - - - سازيالت راهآماشين 
 80 - - - - - - الت كاغذبريآماشين 
 40 - - - - - - هاي بزرگظرف مخزن و

 2,434 - - - -  - - )مازوت(نفت كوره 
 1,087 - - - - - - واگن بدون بار

 40 - - - - - - الشه و واگن يك طبقه و دو طبقه
 155,534 - - - - - -  ورق عريض

 10,824 - - - - - - هاي فلزيورقساير 
1,358,023 224,0981,6631,940 248 127,725 1019 جمع كل

 آهن كشور، پردازش توسط مطالعه حاضراطالعات دريافت شده از سازمان راه:مأخذ



هايل پيوندهاي اصلي بين سكونتگاهتوصيف و تحل  64.3  
 

  و نوع كاال مبدأريان كاال به خارج استان بر روي شبكه ريلي بر حسب ايستگاه ج -30-3جدول 
  تن - 1388در سال  

 اهواز كاالنوع 
  بندر

 خرمشهر حميدحسينيهامام خميني

 - - - 978 - )بصورت شمش( آلومينيوم
 - - - 228 - آهن به صورت شمش

 - - - - 121 بوژي
 - - - 117,216 - پودر آلومينيوم
 - 6,842 - - - تراورس بتوني

 - - - - 165 جرثقيل و قطعات آن
 - - - 29,240 - جو

 - - - - 68 محور چرخ و
 - - - 113,941 - هاي نباتي و روغنيدانه
 - - - 45,299 - ذرت

 12,556 - - 385,318 - )هر نوع زانباتي  حيواني و( روغن خوراكي
 - - - 15,037 - روغن مخصوص ماشين آالت

 - 162 - - - ريل
 392 - - 31,192 - :.سود كستيك يا سود محرق يا

 - 910 - - 158 سوزن و تيكه مركزي
 - - - - - شاسي وسايل نقليه
 - - - 53 - قطعات ماشين آالت

 - - - 40,878 - كود شيميايي
 - - 144 - - طبق فصل ششم تعرفه گازهاي فشرده شده مايع

 - - - 115,252 - گندم
 - - - - 1760 لكوموبيل –لكوديزل  -لكوموتيو

 56 - - - - :)گريدر-بولدوزر - لودر -تراكتور( سازيالت راهآماشين 
 - - - - 120 الت صنعتي از هر قبيلآماشين 

 - - - - - مفتول و سيم فلزي
 - - - - - )مازوت(نفت كوره 

 - - - 2,325 - ورق آهن سياه و سفيد
 - - - 37,135 - ورق عريض

 - - - 6,148 - ورق گالوانيزه و روغني
 - - - 151,749 - )به استثناي آنچه نام برده شده( هاي فلزيورق

 13,004 7,914 144 1,091,989 2392 جمع كل
آهن كشور، پردازش توسط مطالعه حاضراطالعات دريافت شده از سازمان راه:مأخذ  
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  هاي برون استاني توسط شبكه ريلي استانكاالهاي حمل شده به مقصد -2- 2- 2- 3

تر گفته شد  هاي درون استان به مقصدهاي بيرون از استان نيز چنانكه پيشمبدأوزن كاالي حمل شده از 
  .ترين اين كاالها عبارتند از نفت كوره و روغن خوراكي مهم. ميليون تن است 7.1حدود 

مشـاهده  . و نـوع كـاال ارائـه شـده اسـت      مبدأاه وزن اين دسته از كاالها بر حسب ايستگ 31-3در جدول 
ترين كاالهاي جابجا شده به مقصدهاي برون استان به ترتيب اهميت عبارت هستند از نفـت   مهمشود  مي

هـزار تـن و    400بـا مقـداري حـدود     نبـاتي  حيـواني و  روغـن خـوراكي  هزار تن و  523با ) مازوت(كوره 
ورق آهـن سـياه و   و  ورق عـريض ، ق گـالوانيزه و روغنـي  ور بـه اسـتثناي  ( هاي فلزي ورقهمچنين ساير 

 115، 117،  151به ترتيب اهميت حدوداً برابـر   هاي نباتي و روغنيدانهو  گندم، پودر آلومينيوم، )سفيد
  .باشند هزار تن مي 113و 

 7.1توان مشاهده كـرد كـه از ميـزان     با توجه به توزيع بار بر حسب تناژ به مقصدهاي خارج از استان مي
) به ميزان يك ميليون تن(ميليون تن بار خارج شده از استان بيشترين سهم مربوط به بندر امام خميني 

باشد كه اين عدد نمايانگر نقش اين بندر به عنوان يك بندر وارداتي براي كل كشور است و پس از آن  مي
  .هاي بعدي قرار دارند ردههزار تن در  13و  64، 528هاي ماهدشت، ميان دشت و خرمشهر با  ايستگاه

  تفكيك كاال بر حسب وزن  بهكاال در شبكه هوايي استان  جريان -2-3- 3
توسط پروازهاي فرودگاه آبادان و اهواز، شامل پروازهاي ورودي و  1387حجم بار حمل شده در سال 

   .باشد مي هزار تن و تقريباً اندكي كمتر از نصف بار ورودي و خروجي بندر آبادان 15خروجي حدود 

توزيع بين . درصد وزن بار خروجي است 48درصد وزن بار ورودي به اين دو فرودگاه و  52از اين مقدار 
درصد از بار حمل شده توسط پروازهاي داخلي فرودگاه اهواز  89فرودگاهي نيز بيانگر آن است كه حدود 

درصد از  6.91گاه اهواز برابر و در مجموع با احتساب پروازهاي خارجي، سهم فرود) ورودي و خروجي(
  .32-3باشد، جدول  بار حمل شده توسط اين دو فرودگاه مي
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  و نوع كاال  مبدأجريان كاال به خارج استان بر روي شبكه ريلي بر حسب ايستگاه  -31-3 جدول

  تن - 1388ل در سا
كل جمعپههفت تمياندشت ماهشهر كارونقدسسربندر كاالنوع   

 978 - - - - - - )بصورت شمش( آلومينيوم
 64,958 - 64,730 - - - - آهن به صورت شمش

 121 - - - - - - بوژي
 117,216 - - - - - - پودر آلومينيوم
 6,842 - - - - - - تراورس بتوني

 165 - - - - - - جرثقيل و قطعات آن
 29,240 - - - - - - جو

 68 - - - - - - محور چرخ و
 113,941 - - - - - - هاي نباتي و روغنيدانه
 45,299 - - - - - - ذرت

 398,096 - - - - - 222 روغن خوراكي
 15,037 - - - - - - روغن مخصوص ماشين آالت

 162 - - - - - - ريل
 31,584 - - - - - - :.سود كستيك يا سود محرق يا

 1,334 266 - - - - - سوزن و تيكه مركزي
 53 - - - 53 - - شاسي وسايل نقليه
 53 - - - - - - قطعات ماشين آالت

 40,878 - - - - - - كود شيميايي
 گازهاي فشرده شده مايع

 طبق فصل ششم تعرفه 
- - - 4,644 - - 4,788 

 115,252 - - - - - - گندم
 1,760 - - - - - - لكوموبيل -لكوديزل  -لكوموتيو
  سازيهالت راآماشين 

 144 - - - - 88 -:)گريدر-بولدوزر -لودر -تراكتور( 

 208 - - - - 88 - الت صنعتي از هر قبيلآماشين 
 110 - - - - 110 - مفتول و سيم فلزي

 523,547 - -523,547 - - - )مازوت(نفت كوره 
 2,325 - - - - - - ورق آهن سياه و سفيد

 37,135 - - - - - - ورق عريض
 6,148 - - - - - - گالوانيزه و روغنيورق 
  هاي فلزيورق

 )به استثناي آنچه نام برده شده(
- - - - - - 151,749 

 1,709,191 266 528,19164,730 53 286 222 جمع كل
اطالعات دريافت شده از سازمان راه آهن كشور، پردازش توسط مطالعه حاضر: مأخذ  
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  تن - 1387جريان كاال در شبكه هوايي استان برحسب فرودگاه و نوع سفر در سال  -32-3 جدول

 درصد جمع وزن بار خروجي وزن بار ورودي كاالنوع 

 8.4 1,254 601 653 پرواز داخلي فرودگاه آبادان
 0  - - فرودگاه آبادانالمللي  پرواز بين

 8.4 1,254 601 653 جمع فرودگاه آبادان
 88.9 13,298 6,381 6,917 فرودگاه اهواز پرواز داخلي

 1.3 195 91 104  فرودگاه اهوازالمللي  پرواز بين
 1.4 203 101 102 پرواز حج تمتع فرودگاه اهواز

 91.6 13,696 6,573 7,123 جمع فرودگاه اهواز
 100 14,950 7,174 7,776 جمع كل

 - 100 48 52  درصد -سهم
 استان خوزستان 1387سالنامه آماري سال :مأخذ

تفكيك كاال برحسب  بهاي  در شبكه جادهخروجي هاي عمده  جريان -2-4- 3
  وزن

  اي  جريان بار در شبكه جادهكل  -3-2-4-1

جريـان دارد،  اي استان  ميليون تن بار كه در شبكه جاده 60بيان شد از مجموع نزديك به تر  چنانكه پيش
ميليــون تــن در مقصــد  2.26شــود و  مــيارســال تان هــاي اســ شهرســتان مبــدأميليــون تــن از  6.33

  .گردد مي دريافت، هاي استان جذب شهرستان

در ) ها و مقصدهاي درون اسـتاني و بـرون اسـتاني   مبدأبا (اي استان  در شبكه جادهتوزيع اين جريان كاال 
   :شود مالحظه مي داده شده است و بر اين اساسها نشان بندي كاالبر حسب طبقه 33-3جدول 

در ايـن   ءاستثنا. كننده توليد درون استاني است هاي كاال تا حدودي منعكس توليد بار بر حسب گروه •
 ، به هر حال چهار گروه محصوالت كشـاورزي . باشدتان از طريق بنادر وارداتي آن ميمورد، واردات اس

كـه در سـه    دهنـد  ساختماني بيشترين جريان كاال در سطح استان را نمـايش مـي   شيميايي، فلزي و
ر گروه چهارم داراي مازاد جـذب  گروه نخست استان در مجموع به طور خالص داراري مازاد توليد و د

خرده بار چه از نظر توليد و جذب و خـالص   منسوجات، كاغذ و چوب و: يگر كاالسه گروه د. باشدمي
 . 5-3، نمودار آن به نسبت داراي اهميت بسيار كمتري هستند
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   هاي استان حسب ارسال و جذب شهرستاناي استان بر  جريان بار بر شبكه جاده -5- 3نمودار 
  ميليون تن – 1388در سال 

، دامي و غذايي باالترين سهم از نظر توليد و سـومين سـهم از نظـر جـذب و     زيگروه كاالهاي كشاور •
الهاي اين گـروه بيشـترين وزن خـالص    همچنين كا. دومين سهم را در كل توليد و جذب دارا هست

با توجه به اين كه توليد بار محصوالت اين گـروه  . نمايدمنعكس مي، ميليون تن 3.9معادل ، توليد را
تـوان آن را واردات محصـوالت ايـن     باشـد مـي   معادل همين مقـدار مـي   در شهرستان ماهشهر تقريباً

شود كه در مجموع استان خوزستان از  صل مياين نتيجه حاو  شهرستان از خارج از كشور تلقي نمود
  . باشد نظر توليد و جذب محصوالت اين گروه داراي باالنس نزديك به صفر مي

جابجايي كاال در سطح استان را وزني محصوالت گروه ساختماني و معدني در مجموع بيشترين سهم  •
بـاالترين سـطح بـين    از كل جريان در سـطح اسـتان در    درصد 20دهند و با سهمي حدود  شكل مي

ميليون تن  8.6هاي كاال قرار دارند اما خالص توليد و جذب اين گروه از محصوالت حدود منفي  گروه
دهد استان خوزستان در مجموع به طور خالص وارد كننده اين گروه از محصـوالت   است كه نشان مي

  .باشد كه رقم بسيار قابل توجهي نيز مي است

نظر كل توليد و جذب در رديف سوم قرار دارند و خـالص توليـد اسـتان     گروه محصوالت شيميايي از •
 . باشد ميليون تن مي 8.1مقدار مثبت 
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نظر كل جذب و توليد در رده چهارم قرار دارد و در مجموع استان خوزستان  گروه محصوالت فلزي از •
اي  جـاده  توسـط شـبكه   ميليون تـن از محصـوالت ايـن گـروه     3.3كننده حدود  به طور خالص صادر

    .باشد مي

 -سـاختماني و معـدني    -، دامـي و غـذايي   كشـاورزي به طور كلـي چهـار گـروه كـاالي محصـوالت       •
درصد وزن  3.90 وزن ارسال وجمع درصد از  93نزديك به محصوالت فلزي و  -محصوالت شيميايي

ايـن نسـبت بـين    . دهنـد  ي استان را تشكيل مـي ا شبكه جادهها از طريق  بار جذب شده به شهرستان
 .متفاوت استها  شهرستان

   مبدأبرحسب نوع كاال و شهرستان  اي جريان بار خروجي در شبكه جاده - 4-2- 2- 3

را بر حسب نـوع  شود  ميارسال هاي استان  شهرستان مبدأبار كه از  ميليون تن 6.33توزيع  34-3جدول 
نيز توزيـع درصـد بـين شهرسـتاني      36-3و  35-3هاي  ايد و جدولنم منعكس مي مبدأكاال و شهرستان 

ايـن گـروه از كاالهـا را نشـان     وزن بـار  و توزيع درون شهرستاني عمده كاال  گروه 4يك از  هروزن بار در 
  :شود با مراجعه به اين سه جدول مشاهده مي. دهد مي

 2.17، شهرستان ماهشهر به تنهـايي  اي بر روي شبكه جاده ها از نظر كل وزن بار حمل شده از شهرستان
ميليـون تـن، يـا     9.5شهرستان اهواز نيز سـهمي معـادل   . درصد دارد 3.51ميليون تن يا سهمي معادل 

  درصد -  1388در سال  برحسب نوع كاال اي در شبكه جاده جريان بار -33-3 جدول                         

 توليد نوع كاال
)ارسال(  

 جذب
)دريافت(

عجم
توليد و 
 جذب

خالص
توليد و 
 جذب

 سهم از توليد
)درصد(  

سهم از 
 جذب

)درصد(  

ع از جم سهم  
توليد و جذب 

)درصد(  
 17.2 16.3 17.9 1.8 10.3 4.3 6شيميايي مواد

 0.6 0.3 0.8 0.2 0.4 0.1 0.3پوشاك منسوجات چرم و
 1.9 2.5 1.5 0.2- 1.2 0.7 0.5محصوالت سبك

 3.8 4 3.7 0.2 2.3 1 1.3قطعات يدكي الت وآماشين 
 27.3 13.5 38 9.3 16.3 3.5 12.8كشاورزى دامي غذايي

 0.6 0.8 0.4 0.1- 0.4 0.2 0.1چوب و كاغذ
 13.6 9.2 17 3.3 8.1 2.4 5.7فلزي

 33.6 51.3 19.8 6.8- 20.1 13.5 6.7معدني ساختماني و
 1.3 2.1 0.7 0.3- 0.8 0.5 0.2خرده بار ضايعات متفرقه

 100 100 100 7.4 59.9 26.2 33.6جمع
هاي كشور، پردازش توسط مطالعه حاضرو نقل و پايانهاز سازمان حمل دريافت شدهاطالعات:مأخذ  



هايل پيوندهاي اصلي بين سكونتگاهتوصيف و تحل  70.3  
 

درصـد از بـار خروجـي از     6ميليون تن، برابر بـا   2شهرستان دزفول نيز حدود . درصد را دارا هست 5.17
درصـد از   75ان به اين ترتيب در مجموع نزديك به سهم اين سه شهرست. نمايد ها را ارسال مي شهرستان

 .شود كل اين جريان مي

  :شود از نظر توزيع درون شهرستاني چهار گروه عمده كاال نيز مشاهده مي 

دو گروه عمده كاالي ارسالي از شهرستان ماهشهر عبارتند از محصوالت كشاورزي، دامي و غـذايي بـا    •
 درصد، 4.23و مواد شيميايي با  -درصد  8.54

و مـواد   -درصـد   7.55كاالي ارسالي از شهرستان اهواز عبارتند از محصـوالت فلـزي   دو گروه عمده  •
 درصد، 8.13شيميايي با 

و دو گروه عمده كاالي ارسالي از شهرستان دزفـول نيـز عبارتنـد از محصـوالت كشـاورزي، دامـي و        •
 درصد، 3.47و ساختماني معدني با  -درصد  1.49غذايي با 

درصـد و در رامشـير    85واد شيميايي در كاالهاي ارسالي از آبادان نيز بسيار باال و نزديك بـه  سهم م •
 . درصد است 38نزديك به 

تر از  سهم محصوالت شيميايي و فلزي كمتر است و در مقابل ساير كاالها و مهمها  در ساير شهرستان •
 .ساختماني باال هست -همه محصوالت كشاورزي و معدني

 .است  نيز منعكس شده 2-3شهرستاني ارسال بار و نوع كاال در نقشه  توزيع سهم •
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 بين شهريهاي  در شبكه جادههاي استان  شهرستان مبدأوزن بار و تنوع كاال در جريان بار از  -2- 3 نقشه

  1390در سال  
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  مبدأبرحسب نوع كاال و شهرستان  ايوجي از استان توسط شبكه جادهجريان بار خر -34-3 جدول

  تن - 1388در سال 

 شهرستان
  مواد

 شيميايي
  ،كشاورزى

 غذاييو دامي 
 فلزي

  ساختماني
 معدني و

  جمع

 5,888,575 524,135 3,281,026 706,510 810,291  اهواز
 1,108,457 2,279 6,895 57,151 940,419 آبادان

 1,224,872 617,012 6,454 413,183 69,511 انديمشك
 81,783 4,376 1,430 38,599 699 ايذه

 17,787 115 2,75210,94824 باغملك
 17,248,539 538,800 2,325,628 9,443,723 4,033,328 ماهشهر
 1,080,108 941,984 76,8356,979 1,046 بهبهان

 691,645 49,552 71,875 139,588 87,290 خرمشهر
 2,011,926 951,193 5,424 988,016 10,282 زفولد

 29,321 358 12,5832,765 55 شادگان
 1,355,597 875,476 2,381 410,789 2,343 شوش

 43,533 3,460 2,257 29,310 43 دشت آزادگان
 1,065,599 1,017,769 20,785603 3,166 رامهرمز
 394,786 2,542 4,356 348,094 2,360 شوشتر
 946,179 935,370 547 229 217 سليمانمسجد
 30,534 703 4,7405,444 1,256 اميديه

 15,231 117 1,031 3366,270 هنديجان
 173,478 18,845 1,493 73,940 66,312 رامشير
 143,363 123,998 996 10,447 378 گتوند
 6,979 22 24 925 -  اللي

 100 - - - - هويزه
 62,927 62,623 - - - هفتگل
 202 - - - - انديكا
 33,621,519 5,727,6316,670,731 12,792,663 6,032,084  جمع
  هاي كشور، پردازش توسط مطالعه حاضراز سازمان حمل و نقل و پايانه دريافت شدهاطالعات : مأخذ

 

 
 



                                                                                           
73.3 طرح آمايش استان خوزستان

  
 
 
 

 درصد - 1388سال  -ع كاالو نو مبدأبار بر حسب شهرستان توزيع وزني جريان  -35-3 جدول

 شهرستان
مواد

 شيميايي
،كشاورزى

غذاييو دامي   
 ساختماني فلزي

معدني و  
 جمع

 17.5 7.9 57.3 5.5 13.4 اهواز          
 3.3 0 0.1 0.4 15.6 آبادان         

 3.6 9.2 0.1 3.2 1.2 انديمشك        
 0.2 0.1 0 0.3 0 ايذه           

 0.1 0 0 0.1 0 باغملك         
 51.3 8.1 40.6 73.8 66.9 ماهشهر         
 3.2 14.1 0.1 0.6 0 بهبهان         

 2.1 0.7 1.3 1.1 1.4 خرمشهر         
 6 14.3 0.1 7.7 0.2 دزفول          

 0.1 0 0 0.1 0 شادگان
 4.0 13.1 0 3.2 0 شوش            

 0.1 0.1 0 0.2 0 دشت آزادگان    
مهرمز        را  0.1 0.2 0 15.3 3.2 

 1.2 0 0.1 2.7 0 شوشتر          
 2.8 14 0 0 0 مسجدسليمان     

 0.1 0 0.1 0 0 اميديه 
 0 0 0 0 0 هنديجان
 0.5 0.3 0 0.6 1.1 رامشير
 0.4 1.9 0 0.1 0 گتوند
 0 0 0 0 0 اللي

 0 0 0 0 0 هويزه
 0.2 0.9 0 0 0 هفتگل
 0 0 0 0 0 انديكا
 100 100100100100 جمع
هاي كشور، پردازش توسط مطالعه حاضرو نقل و پايانهاز سازمان حملدريافت شدهاطالعات : مأخذ  

 
 
 
 

 
 
 



هايل پيوندهاي اصلي بين سكونتگاهتوصيف و تحل  74.3  
 

  درصد -  1388سال  -بار بر حسب نوع كاال در سطح شهرستان توزيع وزني جريان  -36-3 جدول

 شهرستان
 مواد

 شيميايي
،زىكشاور

غذاييو دامي   
ساختماني فلزي

معدني و  
 جمع

 چهار گروه
  جمع كل

ها گروه  
 100 90.4 8.9 55.7 12 13.8اهواز          
 100 90.8 0.2 0.6 5.2 84.8آبادان         

 100 90.3 50.4 0.5 33.7 5.7انديمشك        
 100 55.2 5.4 1.7 47.2 0.9ايذه           

 100 77.8 0.6 0.1 61.5 15.5 باغملك        
 100 94.7 3.1 13.5 54.8 23.4ماهشهر         
 100 95.1 87.2 0.6 7.1 0.1بهبهان         

 100 50.4 7.2 10.4 20.2 12.6خرمشهر         
 100 97.2 47.3 0.3 49.1 0.5دزفول          

 100 53.8 1.2 9.4 42.9 0.2شادگان
 100 95.2 64.6 0.2 30.3 0.2شوش            
 100 80.6 7.9 5.2 67.3 0.1دشت آزادگان   

 100 97.8 95.5 0.1 2 0.3رامهرمز        
 100 90.5 0.6 1.1 88.2 0.6شوشتر          
 100 99 98.9 0.1 0 0 مسجدسليمان

 100 39.8 2.3 17.8 15.5 4.1اميديه 
 100 50.9 0.8 6.8 41.2 2.2هنديجان
 100 92.6 10.9 0.9 42.6 38.2رامشير
 100 94.7 86.5 0.7 7.3 0.3گتوند
 100 13.9 0.3 0.3 13.2 0اللي

 100 0 0 0 0 0هويزه
 100 99.5 99.5 0 0 0هفتگل
 100 - - - - -انديكا
 100 92.9 19.8 17 38 17.9جمع
اي كشور، پردازش توسط مطالعه حاضرهپايانهاطالعات دريافت شده از سازمان حمل و نقل و:مأخذ  

  
  



                                                                                           
75.3 طرح آمايش استان خوزستان

  

  تفكيك كاال بر حسب وزن بهورودي هاي عمده  جريان -2-5- 3
شـود را بـر حسـب     مي جذبهاي استان  ميليون تن بار كه در مقصد شهرستان 2.26توزيع  37-3جدول 

شهرستاني نيز توزيع درصد بين  39-3و  38-3ي ها نمايد و جدول منعكس مي مبدأنوع كاال و شهرستان 
ايـن گـروه از كاالهـا را نشـان     وزن بـار  و توزيع درون شهرستاني عمده كاال  گروه 4وزن بار در هر يك از 

  :شود با مراجعه به اين سه جدول مشاهده مي .دهد مي

هاي استان گروه محصـوالت سـاختماني و    ترين گروه كاالي جذب شده به شهرستان از نظر وزني مهم •
 3.16درصد و پس از آن مواد و محصـوالت شـيميايي بـا سـهمي برابـر       3.51معدني با سهمي برابر 

 2.9درصـد و سـهم محصـوالت فلـزي      5.13سهم محصوالت كشاورزي، دامي و غذايي . درصد است
هـا را   درصد از وزن بـار جـذب شـده بـه شهرسـتان      3.90اين چهار گروه در مجموع . باشد درصد مي

درصد تـا   85و بين  هاي مختلف متفاوت سبت بين شهرستاندهند و در همين حال اين ن تشكيل مي
  .است درصد متغير 99

) واريـانس كمتـري  (توزيـع بـازتري   ها نسـبت بـه بـار خروجـي از      توزيع كل بار ورودي به شهرستان •
درصـد در   5.17درصـد در شهرسـتان ماهشـهر و     3.51بـر خـالف بـار ارسـالي كـه      . برخوردار است

درصـد در   8.13درصد در شهرستان اهـواز و تنهـا    3.40بود، در اينجا  شهرستان اهواز متمركز شده
 . شهرستان ماهشهر متمركز است

سـهم  . درصد 7.5نمايد و شهرستان آبادان  درصد بار ورودي را جذب مي 7.8شهرستان خرمشهر نيز  •
 .درصد است 5شهرستان دزفول نيز 

  :شود مشاهده مياز نظر توزيع درون شهرستاني چهار گروه عمده كاال نيز  •

دو گروه عمده كاالي ارسالي از شهرستان ماهشهر عبارتند از محصوالت كشاورزي، دامي و غـذايي بـا    •
 درصد، 4.23و مواد شيميايي با  –درصد  8.54

هـا سـهم بـاالي دارد و در     محصوالت ساختماني و معدني در ميان بار جذب شده به شهرسـتان گروه  •
درصـد   50ماهشهر، خرمشهر، شادگان، دشت آزادگـان و اللـي بـيش از    هاي اهواز، آبادان،  شهرستان

 . است

ترين گروه كاالي جذب شده از محصوالت كشاورزي، غذايي و دامي تشكيل  در شهرستان دزفول مهم •
 .شود مي

 .است  شدهارائه  3-3بار و نوع كاال در نقشه ) جذب(دريافت توزيع سهم شهرستاني  •



هايل پيوندهاي اصلي بين سكونتگاهتوصيف و تحل  76.3  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

بين شهري هاي  در شبكه جادههاي استان  وزن بار و تنوع كاال در جريان بار به مقصد شهرستان -3- 3نقشه 
 1390در سال 



                                                                                           
77.3 طرح آمايش استان خوزستان

  
 

   كاال برحسب نوع اي جريان بار ورودي به استان از طريق شبكه جاده -37-3 جدول
  تن - 1388در سال 

 شهرستان
  مواد

 شيميايي
  ،كشاورزى

 غذاييو دامي 
 فلزي

  ساختماني
 معدني و

  جمع 

 10,581,188 5,447,370 1,098,441 1,455,159 1,461,560اهواز          
 1,489,324 924,750 59,778 152,084 201,849آبادان         

 539,850 185,305 41,230 79,637 176,549انديمشك        
 522,283 212,681 35,903 139,148 91,231ايذه           

 203,251 104,925 7,469 28,964 46,527باغملك         
 3,631,981 1,846,827 514,068 175,738 858,513ماهشهر         
 1,006,424 494,983 62,913 146,216 172,570بهبهان         

 2,272,399 1,453,386 213,627 331,448 52,416خرمشهر         
 1,323,943 352,459 80,702 477,509 254,977دزفول          

 313,593 156,654 22,327 36,854 51,466شادگان
 563,885 156,927 20,765 112,540 203,458شوش            

 1,154,225 912,946 21,663 86,115 85,703دشت آزادگان    
 419,681 197,049 15,356 51,383 115,989رامهرمز        

 660,087 231,417 48,169 107,448 197,367شوشتر          
 406,626 189,328 24,106 68,243 82,153مسجدسليمان     

 336,648 120,550 95,950 25,012 64,275اميديه 
 132,188 46,266 7,591 30,146 31,265هنديجان
 131,303 61,209 4,575 13,173 40,157رامشير
 409,542 314,029 28,666 15,828 23,596گتوند
 85,541 52,412 10,734 4,357 8,410اللي

 24,033 898 80 36 22,634هويزه
 29,351 1,165 5 1,092 26,720هفتگل
 3,682 242 82 48 3,037انديكا
 26,241,027 13,463,778 2,414,197 3,538,178 4,272,425جمع
هاي كشور، پردازش توسط مطالعه حاضراز سازمان حمل و نقل و پايانه دريافت شدهت اطالعا: مأخذ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



هايل پيوندهاي اصلي بين سكونتگاهتوصيف و تحل  78.3  
 

 
 

  درصد -1388سال  -بين شهرستاني كل وزن كاالي حمل شده به استان برحسب نوع كاالع توزي -38-3جدول 

 مواد شهرستان
 شيميايي

،كشاورزى  
غذاييو دامي   

ختمانيسا فلزي  
 معدني و

 جمع 

 40.3 40.5 45.5 41.1 34.2اهواز          
 5.7 6.9 2.5 4.3 4.7آبادان         

 2.1 1.4 1.7 2.3 4.1انديمشك        
 2 1.6 1.5 3.9 2.1ايذه           

 0.8 0.8 0.3 0.8 1.1باغملك         
 13.8 13.7 21.3 5 20.1ماهشهر         

 3.8 3.7 2.6 4.1 4       بهبهان  
 8.7 10.8 8.8 9.4 1.2خرمشهر         
 5 2.6 3.3 13.5 6دزفول          

 1.2 1.2 0.9 1 1.2شادگان
 2.1 1.2 0.9 3.2 4.8شوش            

 4.4 6.8 0.9 2.4 2دشت آزادگان    
 1.6 1.5 0.6 1.5 2.7رامهرمز        

 2.5 1.7 2 3 4.6شوشتر          
 1.5 1.4 1 1.9 1.9مسجدسليمان     

 1.3 0.9 4 0.7 1.5اميديه
 0.5 0.3 0.3 0.9 0.7هنديجان
 0.5 0.5 0.2 0.4 0.9رامشير
 1.6 2.3 1.2 0.4 0.6گتوند
 0.3 0.4 0.4 0.1 0.2اللي

 0.1 0 0 0 0.5هويزه
 0.1 0 0 0 0.6هفتگل
 0 0 0 0 0.1انديكا
 100 100 100 100 100جمع
هاي كشور، پردازش توسط مطالعه حاضراز سازمان حمل و نقل و پايانه دريافت شدهاطالعات :مأخذ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                           
79.3 طرح آمايش استان خوزستان

  
 درصد -1388سال  -كل وزن كاالي حمل شده به استان برحسب نوع كاال در شهرستانتوزيع  -39-3 جدول

 شهرستان
 مواد

 شيميايي
،كشاورزى  

غذاييو مي دا  
 ساختماني فلزي

معدني و  
 جمع

 جمع چهار گروه

 100 89.4 51.5 10.4 13.8 13.8اهواز          
 100 89.9 62.1 4 10.2 13.6آبادان         

 100 89.4 34.3 7.6 14.8 32.7انديمشك        
 100 91.7 40.7 6.9 26.6 17.5ايذه           

 100 92.4 51.6 3.7 14.3 22.9باغملك         
 100 93.5 50.8 14.2 4.8 23.6ماهشهر         
 100 87.1 49.2 6.3 14.5 17.1بهبهان         

 100 90.3 64 9.4 14.6 2.3خرمشهر         
 100 88 26.6 6.1 36.1 19.3دزفول          

 100 85.2 50 7.1 11.8 16.4شادگان
 100 87.6 27.8 3.7 20 36.1شوش            
 100 95.9 79.1 1.9 7.5 7.4دشت آزادگان   

 100 90.5 47 3.7 12.2 27.6رامهرمز        
 100 88.5 35.1 7.3 16.3 29.9شوشتر          

 100 89.5 46.6 5.9 16.8 20.2مسجدسليمان   
 100 90.8 35.8 28.5 7.4 19.1اميديه 

 100 87.2 35 5.7 22.8 23.7هنديجان
 100 90.7 46.6 3.5 10 30.6رامشير
 100 93.3 76.7 7 3.9 5.8گتوند
 100 88.7 61.3 12.5 5.1 9.8اللي

 100 98.4 3.7 0.3 0.1 94.2هويزه
 100 98.7 4 0 3.7 91هفتگل
 100 92.6 6.6 2.2 1.3 82.5انديكا
 100 90.3 51.3 9.2 13.5 16.3جمع
هاي كشور، پردازش توسط مطالعه حاضراز سازمان حمل و نقل و پايانه هاطالعات دريافت شد:مأخذ  

 
 
 
 
 
 
 



هايل پيوندهاي اصلي بين سكونتگاهتوصيف و تحل  80.3  
 

تفكيك كاال بر حسب  خروجي به -وروديهاي عمده  خالص جريان -2-6- 3
  وزن

استان بيشـتر از بـار حمـل شـده بـه مقصـد ايـن        هاي  ن شهرستا مبدأبار حمل شده از  اي شبكه جادهدر 
  :شود ارائه شده است و با مراجعه به آن مشاهده مي 40-3دول اين اطالع در ج .ها است شهرستان

اسـت كـه   ) بيشتر به دليل واردات بندر امـام خمينـي  (ترين ارسال كننده بار شهرستان ماهشهر  مهم •
ترين جـذب كننـده بـار     مهم. ميليون تن 6.13به شدت مثبت است، ) ارسال منهاي جذب(بيالن آن 

  . ميليون تن 7.4به شدت منفي است، ) ارسال منهاي جذب(آن نيز شهرستان اهواز است كه بيالن 

، دامـي و غـذايي اسـت كـه     اي محصوالت كشاورزي ترين بيالن مثبت استان بر روي شبكه جاده مهم •
اي از آن به دليل واردات بندر امام خمينـي اسـت كـه روي     سهم عمده(ميليون تن است  3.9معادل 

 3.3اي مثبـت   الت فلـزي نيـز بـيالن جريـان شـبكه جـاده      در محصو .)شود اي جاري مي شبكه جاده
بـيالن جريـان محصـوالت سـاختماني و     . ميليون تن است 8.1ميليون تن و در مواد شيميايي مثبت 

به اين معنـي كـه اسـتان در مجمـوع وارد     . ميليون تن است 8.6منفي اي  معدني بر روي شبكه جاده
 .كننده اين كاالها است

  .منعكس شده است 6-3در نمودار  ،راي نمايش بهتر بدون ماهشهر و اهواز، بها بيالن شهرستان •
 

  هزار تن – 1388در سال اي استان  بيالن جريان بار چهار گروه عمده كاال بر شبكه جاده -6- 3نمودار 
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81.3 طرح آمايش استان خوزستان

  
  ) ارسال منهاي جذب(ستان خالص وزن كاالي حمل شده به اتوزيع  -40-3 جدول

 تن -1388سال  -برحسب نوع كاال و شهرستان

 شهرستان
 مواد

شيميايي
،كشاورزى  

ساختماني فلزيغذاييو دامي 
 معدني و

  جمع
 چهار گروه

 جمع
كل   

 4,692.6- 4,140.6- 4,923- 2,183 749- 651.3- اهواز          
 380.9- 331.7- 922- 53- 95- 738.6 آبادان         

 685 623.4 432 35- 334 107- انديمشك        
 440.5- 433.9- 208- 34- 101- 90.5- ايذه           

 185.5- 174.0- 105- 7- 18- 43.8- باغملك         
 13,616.6 12,946.3 1,308- 1,812 9,268 3,174.8 ماهشهر         
 73.7 150.2 447 56- 69- 171.5- بهبهان         

 1,580.8- 1,702.6- 1,404- 142- 192- 34.9 خرمشهر         
 688 789.3 599 75- 511 244.7- دزفول          

 284.3- 251.5- 156- 20- 24- 51.4- شادگان
 791.7 797.3 719 18- 298 201.1- شوش            

 1,110.7- 1,071.4- 909- 19- 57- 85.7- دشت آزادگان    
 645.9 662.5 821 15- 31- 112.8-        رامهرمز 

 265.3- 227- 229- 44- 241 195- شوشتر          
 539.6 572.5 746 24- 68- 81.9- مسجدسليمان     

 306.1- 293.6- 120- 91- 20- 63- اميديه 
 117- 107.5- 46- 7- 24- 30.9- هنديجان
 42.2 41.5 42- 3- 61 26.2 رامشير
 266.2- 246.3- 190- 28- 5- 23.2- گتوند
 78.6- 74.9- 52- 11- 3- 8.4- اللي

 23.9- 23.6- 1- 0 0 22.6- هويزه
 33.6 33.6 61 0 1- 26.7- هفتگل
 3.5- 3.4- 0 0 0 3- انديكا
 7,380.5 7,534.5 6,793-3,313.4 1,759.79,254.5 جمع
هاي كشور، پردازش توسط مطالعه حاضرهاز سازمان حمل و نقل و پاياناطالعات دريافت شده: مأخذ  
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  پيوندهاي مالي - 3-3
  . شود به طور عمده از دو بخش تشكيل مي پيوندهاي مالي

از يـك طـرف درآمـدهاي دولـت     ) بـه طـور مشـخص دولـت    (پيوندهاي ماليه عمومي بخش عمومي  •
ين دو طرف، برابر التفاوت ا بهما .نمايد ها را با يكديگر مقايسه مي و از سوي ديگر هزينه...) و ها  ماليات(

 .از سوي دولت مركزي) مازاد(مين كسري خواهد بود با تأ

بـوط  رم )هـا  يـا تسـهيالت اعطـايي بانـك    (گـذاري   انداز و سـرمايه  پسمقايسه بخش ديگر پيوندها به  •
گيري خاصي  كه آيا عملكرد نظام بانكي در اعطاي تسهيالت جهتدهد  ميبررسي نشان اين . شود مي
تـر، يـا بـر عكـس نقـش       هاي ضعيف به عنوان مثال در جهت كمك به شهرستان؟ نمايد ميقيب عرا ت

؟ نمايد مندتر را ايفا مي بهرهتر به مناطق  از مناطق ضعيف) انداز بخش خصوصي پس(پمپاژ منابع مالي 
 .آيا نوع تسهيالت پرداخت شده با ساختار اقتصادي شهرستان مطابقت دارد؟ و مانند آن

گرفت، معهذا در بررسـي ماليـه عمـومي     رت اين بررسي در سطح شهرستاني صورت خواهددر هر صو •
. اسـت   در سـطح شهرسـتاني هنـوز فـراهم نشـده     ...) ماليات و (امكان دسترسي به درآمدهاي دولت 

انـداز و   در مـورد پـس   .هاي دولت در سطح شهرستاني فراهم اسـت  بنابراين تنها امكان بررسي هزينه
بخشي از اطالعـات  انداز فراهم است، اما  اطالعات پسنيز ) ها يا تسهيالت اعطايي بانك(گذاري  سرمايه

هـا در سـطح شهرسـتاني در حـال حاضـر توسـط معاونـت آمـار معاونـت           تسهيالت پرداختـي بانـك  
است كه در صورت دسترسي به نتايج آن اين بخـش از مطالعـه     استانداري در دست تهيهريزي  برنامه

 .شد  تكميل خواهد

  و اعتبارات تملك دارايي ثابت اي اعتبارات هزينه -3-1- 3
 1388اسـت و در سـال     افـزايش بـوده   رو به 1384 -87دوره هاي ثابت استان در  اعتبارات تملك دارايي

  . است  قبل كاهش يافتههاي  در مقايسه با سال 1387سال ي نيز از ا اعتبارات هزينه. است  كاهش يافته

هاي ثابت يك نسبت بسيار مهم است و به طور معمول  اي به اعتبارات تملك دارايي زينهنسبت اعتبارات ه
هاي جاري و انتقـال بخشـي از    معمول در هزينههاي   در يكي دو دهه اخير به علت كسريدر سطح كشور 

در استان اما . بوده است يافزايشكم و بيش  ،اي هاي ثابت به اعتبارات هزينه اعتبارات هزينه تملك دارايي
 عـات بـه درسـتي منتقـل شـده     الطچنانكه ا. است  بودهشود كه اين نسبت كاهشي  خوزستان مشاهده مي

گزارش  6-3اين موضوع در دست بررسي است و در بند (باشد   باشد و تحول خاص ديگري صورت نگرفته 
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ودجه و ماليـه عمـومي   ، نشانه بهبود كارآيي ب)خواهد شد  مرحله دوم طرح آمايش استان به آن پاسخ داده
  .7-3و نمودار  41-3است، جدول 

  
   ني و سطح استانيعملكرد و اعتبارات تملك دارايي ثابت شهرستا - 41-3 جدول

 ميليون ريال  –در طول برنامه چهارم و سرانه اعتبارات 

 عنوان
اعتبار مبادله شده 

 برنامه چهارم
آخرين عملكرد 
 برنامه چهارم

  نسبت عملكرد
  به اعتبار

  سرانه
  اعتبار 

  سهم از سرجمع
  )درصد(استان 

 100 12.3 86.4 45,534,221 52,701,422 سر جمع
 9.1 1.1 82.4 3,943,628 4,788,303 ياستان سطح
 6.8 12.8 90.4 3,218,882 3,560,372 آبادان

 8.2 26.8 83.5 3,599,392 4,312,327 انديمشـك
 17.9 7.1 88.1 8,323,993 9,445,227 اهواز
 3.6 9.8 86.8 1,662,887 1,916,089 ايذه

 2.8 14.2 83 1,229,820 1,481,965 باغملك
 3.5 7.2 90.5 1,654,812 1,828,874 بندرماهشـهر

 3.6 10.9 84.2 1,605,296 1,907,271 بهبهان
 5.3 17.8 89.4 2,500,097 2,797,316 خرمشـهر

 5.9 7.7 83.9 2,595,009 3,093,405 دزفول
 3.5 14.5 87.4 1,634,244 1,869,561 آزادگان دشـت
 3.5 14.8 87.2 1,604,424 1,839,118 رامهرمز
 2.9 10.9 85.5 1,295,251 1,514,319 شـادگان
 3.1 8.4 87.7 1,420,313 1,619,132 شـوش

 3.8 10.8 86.4 1,750,364 2,026,548 شـوشـتر
 3.3 10 85.5 1,464,692 1,713,683 ـليمانس مسـجد
 1.7 10.1 87.6 762,276.1 870,109.2  اميديه

 2.9 42.2 83.3 1,276,560 1,533,118 هنديجان
  1.8 26.8 88.1 855,531.8 970,748.9 اللـــي
 1.5 15.4 83.3 656,511 788,587.8 رامشير
 1.5 13 87.2 670,184.3 768,889.6 گتوند
 0.9 * 90.4 443,063.4 490,320.5 گلهفت

 0.9 * 88.3 430,316.7 487,385.9 هويزه
 1.6 * 85.5 742,906.7 868,753.2 انديكا
 0.4 * 92.3 193,767.7 209,998.2 باوي

  .امكان تدقيق عدد فراهم نيست*
 وسط مطالعه حاضرريزي استانداري خوزستان، پردازش تاطالعات دريافت شده از معاونت برنامه: مأخذ
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در سطح استان در حد ، نسبت عملكرد دهد و عملكرد نيز نشان مي) مصوب(مقايسه اعتبارات مبادله شده 
تـا   83 هـا در فاصـله   اين نسبت براي شهرستان. استريزي  بودجهنسبي درصد است كه نشانه كارآيي  86
  .8-3و نمودار  41-3ل ، جدودارد  درصد قرار 92
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  ميليارد ريال و درصد –اي به تملك  عملكرد اعتبارات هزينه نسبت –اي هزينه
 
 

  هاي استان ت شهرستانعملكرد و اعتبارات تملك دارايي ثاب -8- 3نمودار 
  ميليارد ريال –در طول برنامه چهارم 

دهـد   در طـول برنامـه چهـارم نيـز نشـان مـي      هـاي اسـتان    سرانه اعتبارات تملك دارايي ثابت شهرستان
بخشي و كاهش عـدم  ، در جهت تعادل)هاي ثابت هزينه تملك دارايي(گيري توزيع اعتبارات عمراني  جهت
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هـا بـا    مقايسـه سـرانه اعتبـارات شهرسـتان     .است  درون استان هدايت شده هاي بين شهرستاني در تعادل
تر و از جملـه رامشـير، اللـي و     هاي ضعيف توجه بيشتري به شهرستاندهد  متوسط سرانه استان نشان مي

  .9-3هنديجان شده است، نمودار 
  

 ميليون ريال –در طول برنامه چهارمهاي استان  شهرستان سرانه اعتبارات تملك دارايي ثابت -9- 3نمودار 

 

  ها انداز و تسهيالت اعطايي بانك پس -3-2- 3
. اسـت   ميليـارد ريـال بـوده    70,984برابـر    1388در سال ي دولتي ها نزد بانكها  شهرستانجمع سپرده 

سـپرده   هـر شهرسـتان و نسـبت   و سـهم   هـا  جمع سپرده استان را بـه تفكيـك شهرسـتان    42-3جدول 
در . كنـد  اي بين شهرسـتاني ارائـه مـي    به عنوان يك شاخص مقايسهرا  1388شهرستان به جمعيت سال 

هـر  در گـذاري   ارائه شده و سـهم سـپرده   ها به تفكيك بانك و تفكيك شهرستان اين سپرده 43-3جدول 
  .است هاي دولتي در رديف پاياني اين جدول منعكس شده يك از بانك

در اسـت و    گـذاري شـده   سپرده استان در شهرستان اهواز سپرده 7.50شود  هده ميمشا 42-3در جدول 
  درصـد بـيش از متوسـط اسـتان اسـت      62گـذاري در ايـن شهرسـتان نيـز      نتيجه شاخص سرانه سـپرده 

هاي بندر ماهشهر و  شود اين نسبت براي شهرستان ، به همين ترتيب مشاهده مي)6.16به  9.26نسبت ( 
  .باشد ها كمتر از متوسط مي و در ساير شهرستان متوسط استان است بهبهان باالتر از

مقايسه ميزان سـپرده  . دهد نشان مي ها را  نيز ميزان مانده تسهيالت اعطايي هر يك از بانك 44-3جدول 
بـه طـور   هـا   سته از بانكاين ددر نسبت پرداخت وام دهد  ا مانده تسهيالت اعطايي نشان ميبها  نزد بانك
درصد و براي بانك تجارت و ملـت كمتـر   13اين نسبت براي بانك سپه با . درصد است 78دود حمتوسط 
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اعطـاي وام بـيش از دو برابـر ميـزان     (درصـد   222و بجز بانك مسكن كه از نسبت باشد  ميدرصد  50از 
  .درصد قرار دارد 93تا  65بين اين نسبت ها  براي ديگر بانكبرخوردار است،  )سپرده

 
 

  ، الارد ريميلي –1388مبلغ در سال جمع  -42-3 جدول
  درصد -و سپرده نسبت به جمعيت  ها سهم سپرده شهرستان

 شهرستان
  جمع
  سپرده

  متوسط سپرده
جمعيت سال به 

1385 
 )ميليون ريال(

  سپرده سهم
 درصد -شهرستان 

 5.5 14.2 3,931 آبادان 
 1.8 14.5 1,254 اميديه 
 2.1 9.3 1,500 ك انديمش
 50.7 26.9 35,986 اهواز 
 2.1 7.7 1,498 ايذه 

 0.7 4.6 478 باغملك 
 8 22.5 5,692 بندرماهشهر 

 4.3 17.5 3,065 بهبهان 
 2.9 13.2 2,084 خرمشهر 

 6.3 11.2 4,506 دزفول 
 1.4 7.7 989 دشت آزادگان 

 1.7 9.6 1,187 رامهرمز 
 2.5 12.7 1,764 شادگان 

 2 7.3 1,401 شوش 
 3 11.3 2,118 شوشتر 
 2.3 9.6 1,651 سليمان  مسجد
 0.2 4.9 176 اللي 

 0.6 11 401 هنديجان 
 0.6 7.7 396 رامشير
 0.6  7 417 گتوند

 100 16.6 70,984 كل استان
،1388سالنامه آماري استان خوزستان، سال : مأخذ  
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  ميليارد ريال –ها  بر حسب شهرستان 1388در سالهاي دولتيبلغ سپرده نزد بانكم -43-3 جدول
 -شهرستان 
 سپهتجارت استان

رفاه
 كارگران

 جمع ملي ملتمسكنكشاورزيصادرات

  3,931 768 502 349 160 810  194 236 911  آبادان 
 1,254 472 124 90 98 191 29 94 156 اميديه 

 1,500 421 167 110 159 383 69 86 106 انديمشك 
35,986 5,0287,1715928 1,269 7,005 6,4362,366782 اهواز 
 1,498 240 175 166 201 274  44 157 240 ايذه 

 478 62 59 56 110 43 33 67 48 باغملك 
 5,692 825 1,073 530 274 701 238 340 1,711 بندرماهشهر 

 3,065 562 268 249 348 748  149 196 544 بهبهان 
 2,084 593 248 110 76 423 117 91 427 خرمشهر 

 4,506 1,260 790 398 384 558 200 391 525 دزفول 
 989 246 97 47 84 309 21 80 105 دشت آزادگان 

 1,187 235 122 133 122 288 72 114 101 رامهرمز 
 1,764 209 226 82 150 728 44 182 142 شادگان 

 1,401 288 202 82 214 315 44 130 125 شوش 
 2,118 557 286 168 210 281 73 198 344 شوشتر 

 1,651 370 162 123 110 359 67 153 308 مسجدسليمان 
 176 55 0 0 61 39 20 0 0 اللي 

 401 56 80 15 68 59 34 44 46 هنديجان 
  396 121 52 0 44  61 32 30 55 رامشير
 417 85 69 12 135 30 21 26 38 گتوند
 235 57 32 0 53 31 0 17 46 هويزه

 228 55 36 1 43 35 29 29 0 هفتكل
 28 0 0 0 0 28 0 0 0 انديكا

7,74911,94213,46770,984 13,6974,375 12,4145,0272,314 كل استان 
 100 19 16.8 10.9 6.2 19.3 3.3 7.1 17.5  درصد

،1388آماري استان خوزستان، سال سالنامه:مأخذ  
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  ،ميليارد ريال –1388در سال هامانده تسهيالت اعطايي بانك-44-3 جدول

  درصد –پرده ها و نسبت تسهيالت اعطايي به س سهم بانك 

 سپه تجارت سال
رفاه

 جمع ملي ملت مسكنكشاورزيصادرات كارگران

1384  1,776 1,7051,158 6,990 2,426 1,580 2,559 7,415 25,609 
1385 1,593 3,7211,281 9,591 6,145 2,737 5,214 6,780 37,061 
1386 3,272 4,3511,467 11,2763,173 10,131 7,930 8,277 49,877 
1387 5,329 3,8791,441 12,0153,995 12,635 7,453 8,142 54,890 
1388 4,644 653 1,928 12,7112,862 17,293 5,601 9,669 55,361 

درصد در سال 
1388  8.4 1.2 3.5 23 5.2 31.2 10.1 17.5 100 

نسبت مانده تسهيالت 
 78 71.8 46.9 223.2 65.4 92.8 83.3 13 37.4  درصد –پس انداز  به

 ،1388سالنامه آماري استان خوزستان، سال :مأخذ

  پيوندهاي جمعيتي -3-4
  دائم هاي مهاجرت جريان -1- 4- 3

گزارش جداگانه تحت عنوان در دائم و موقت  مهاجرت، موضوع 2- 4- 3و  1- 4-3موضوع بندهاي 
  .1شود ارجاع ميكه براي تو ضيحات بيشتر به آن  است ارائه شده  "شناسي استان خوزستانجمعيت"

محل اقامت آنان  هاي طول عمر، محل تولد افراد ومهاجرت رد" شده به نقل از گزارش يادبه طور خالصه 
بدين معني كه اگر محل تولد فرد با محل اقامت وي در  .گيردزمان سرشماري مالك تشخيص قرار مي در

اين بدان معنا است كه فرد مذكور  وشود ميزمان سرشماري يكي نباشد آن فرد مهاجر طول عمر ناميده 
جز محل تولد خود ي بدر جايرا تغيير داده و  در طول عمر خود، حداقل يكبار محل اقامت معمولي خود

هاي طوالني و براي مدت با اين تعريف افرادي كه در طول عمر خود حتي چندين بار .اقامت گزيده است
زمان سرشماري مرجع، همان محل تولدشان  آنان درهم مهاجرت كرده باشند ولي محل اقامت معمولي 

ارئه شده  45- 3در جدول  1385سرشماري اين نوع حاصل از اطالعات " آيند باشد، مهاجر به حساب نمي
براي توضيح ( داري با هم دارندهاي معنيتفاوتاز اين نظر هاي استان شهرستانشود  است و مالحظه مي

  .)بيشتر مرجعه شود به همان گزارش

                                     
مركـز مطالعـات و    –مطالعات طرح جامع آمايش سرزمين استان خوزستان  -حبيب اهللا زنجاني  – "شناسي استان خوزستانجمعيت"گزارش  - 1

   1393هايي بهار ، ويرايش ن1391خرداد ماه  –تحقيقات شهرسازي و معماري ايران 
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  1385هاي استان خوزستان بر اساس سرشماري سال تعداد مهاجران طول عمر شهرستان -45-3 جدول
  درصد -نسبت به كل جمعيت شهرستان  تعداد–مهاجران طول عمر  

  6.40  112,561  آبادان
  8.40  35,182  اميديه

  7.31  51,091  انديمشك
  6.31  422,544  اهواز
  3.14  27,938  هايذ

  5.23  24,533  باغملك
  9.45  115,942  بندر ماهشهر

  27  47,356  بهبهان
  1.47  74,155  خرمشهر
  2.26  105,051  دزفول

  9.13  17,982  دشت آزادگان
  8.17  9,083  رامشير
  7.31  39,315  رامهرمز
  3.5  7,484  شادگان
  26  49,938  شوش
  6.24  46,044  شوشتر
  7.22  13,451  گتوند

  7.20  7,484  ليال
  3.21  36,578  مسجد سليمان

  3.22  8,091  هنديجان
  3.29 1,251,798  استانجمع
 شناسي استان خوزستانگزارش جمعيت:مأخذ

  اي هاي دوره مهاجرت جريان -2- 4- 3
استان كشـور بررسـي شـده و     30، ابتدا جايگاه اين استان بين براي بررسي مهاجرت در استان خوزستان

مهاجرت بين استاني، ) 1(گيرد  اي در اين بخش در سه بند مورد بررسي قرار مي هاي دوره تسپس مهاجر
ها  با كليه استانهاي استان خوزستان  شهرستانبين شامل مهاجرت ( كل مهاجرت بين شهرستاني) 2(

  . هاي استان خوزستان مهاجرت بين شهرستان) 3(و ) شامل استان خوزستان
 ي جمعيتـي، اثـر مهـاجرت بـين شهرسـتاني بـر      مهاجرت در تحليل پيونـدها  هاي به علت اهميت جريان

در بخـش  ) فراتر از شرح خـدمات ( نيز پيوندهاي جمعيتي   جابجايي جمعيت در درون استان و توانمندي
   .رفته استگ مورد بررسي قرار  3-4-3

شـود در دوره مـورد   در بررسي مهاجرت بين استاني، تغيير جمعيت استان مورد نظـر اسـت و مشـاهده مـي     
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 . نفر شده است  هزار 108  بررسي به طور خالص مهاجرت از اين منظر سبب كاهش جمعيت استان به ميزان

هـا بـه علـت مهـاجرت بـين       ، تغييـر جمعيـت شهرسـتان   كل مهاجرت بين شهرسـتاني در بررسي  
 .ها مورد نظر است شهرستاني درون استان و بين استان

ها به دليل مهاجرت  تغييرات جمعيت شهرستانتنها ي، تاني درون استانمهاجرت بين شهرسدر بررسي  
 .شهرستاني مورد نظر استبين  -درون استاني 

 . ها را بايد با توجه به هدف مورد نظر كاربرد خاص خود را داردبنابراين هريك از اين بررسي 

بين  اناستان خوزست وضعيت نسبي كشور و تشخيصدر مهاجرت بين استاني  - 1- 2- 4- 3
  ر هاي كشو استان

ايـن جـدول    . اسـت  رائه شدها 46-3در جدول  1375-85استان كشور در دوره  30مهاجرت بين استاني 
 مرتب شده اسـت  ) بيشترين مهاجر فرستي تا بيشترين مهاجرپذيري(به ترتيب بيشترين خالص مهاجرت 

  :باشدهاي آن به شرح زير ميو مهمترين يافته
بديهي است كـه در سـطح   . اندكشور مهاجرت كردهي هانفر بين استان ميليون 8/4حدود در اين دوره  

هـا مهاجرفرسـت و   اما بعضي از استان. برابر استخروجي  انمهاجربا  ورودي انمهاجركشور كل تعداد 
 . ي ديگر مهاجرپذير هستندضبع

هسـتند  هاي كشور استان ترينبه ترتيب مهاجرفرست خوزستانهاي آذربايجان شرقي، كرمانشاه و استان 
به ايـن ترتيـب اسـتان     .و پس از آن همدان، سيستان و بلوچستان، لرستان، كردستان و اردبيل قرار دارند

 .هزار نفر مهاجر در رتبه سوم مهاجر فرستي كشور قرار دارد 108خوزستان با خالص منفي 

 بـه ترتيـب  خراسـان رضـوي    هاي تهران، اصـفهان، يـزد، مازنـدران و   شود استانهمچنين مشاهده مي 
 . باشندكشور مي پذيرمهاجرهاي استان ترين مهم

ص، كل ميزان مهـاجرت ورودي و خروجـي از   اهر چند در بررسي ميزان مهاجرت از ديدگاه يك استان خ
 هـر  هاي ورودي و خروجي به جمعيتنسبت مهاجرت ،استان اهميت دارد، اما از نظر مقايسه بين استاني

بر اين اساس . نمايدجمعيت استان فارغ ميتعداد ، زيرا مقايسه بين استاني را از تري استاستان مالك به
ارائـه شـده    47-3به جمعيت هر استان محاسبه و در جـدول  ها مهاجرت ورودي و خروجي استان نسبت
   :شودمشاهده مي. است

تان مهاجرفرسـت  اسـتان خوزسـتان در رديـف نهمـين اسـ      ،نسبت جمعيتا در نظر گرفتن بدر نتيجه  
كرمانشاه، همدان، اردبيل، كردسـتان، لرسـتان، آذربايجـان    هاي پس از استان( ،، قرار داردكشورخالص 

وضــعيت خــالص  ،بنــابراين بــه نســبت جمعيــت. )بلوچســتان شــرقى، خراســان شــمالى و سيســتان و
  . يابدميتخفيف تا حدود زيادي خوزستان مهاجرفرستي استان 

تن نســبت جمعيــت، اســتان خوزســتان در رديــف نــوزدهم كشــور از نظــر همچنــين بــا در نظــر گــرف 
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 .مهاجرفرستي و رديف بيست و هفتم مهاجرپذيري كشور قرار دارد

  
  1385بر اساس سرشماري سال  1375-85در دورههاي كشورمهاجرت بين استان -46-3 جدول

 
  مهاجران
  ورودي

  مهاجران
 خروجي

سهم 
  ورودي

هم س
 خروجي

خالص 
  مهاجرت

جمع 
ورودي و 
  خروجي

سهم 
در 
 جمع

  نسبت
مهاجران 
  خروجي
به ورودي

 1.91 4.8 460,582 143,730- 6.3 3.3 302,156 158,426 آذربايجان شرقى
 2.47 2.9 280,766 119,134- 4.2 1.7 199,950 80,816 كرمانشاه
 1.63 4.7 449,114 108,212-170,451278,6633.65.8 خوزستان

 1.83 3.2 306,188 89,504- 4.1 2.3 197,846 108,342 همدان
 2.07 2.1 204,914 71,328- 2.9 1.4 138,121 66,793 سيستان و بلوچستان

 1.92 2.3 219,050 68,786-75,132143,9181.63.0 لرستان
 1.82 2.1 201,875 58,885- 2.7 1.5 130,380 71,495 كردستان

 1.70 2.2 214,055 55,395- 2.8 1.7 134,725 79,330 اردبيل
 1.20 3.8 365,235 33,845-165,695199,5403.54.2 فارس

 1.22 2.8 270,061 26,821- 3.1 2.5 148,441 121,620 آذربايجان غربى
 1.30 2.1 201,496 26,642- 2.4 1.8 114,069 87,427 كرمان

 1.49 1.3 128,345 25,385-51,48076,8651.11.6 خراسان شمالى
 1.35 1.2 114,341 16,931- 1.4 1.0 65,636 48,705چهارمحال و بختيارى

 1.20 1.8 176,220 15,956- 2.0 1.7 96,088 80,132 زنجان
 1.53 0.8 72,403 15,109-28,64743,7560.60.9 كهگيلويه و بويراحمد

 1.30 0.9 85,725 11,141- 1.0 0.8 48,433 37,292 ايالم
 1.20 1.2 110,693 10,201- 1.3 1.1 60,447 50,246 خراسان جنوبى

 1.00 2.2 209,226 242-104,492104,7342.22.2 هرمزگان
 0.98 2.0 191,688 1,828 2.0 2.0 94,930 96,758 قزوين
 0.95 2.8 266,974 6,264 2.7 2.9 130,355 136,619 مركزى
 0.89 1.4 135,494 71,77963,7151.51.38,064 سمنان
 0.83 1.8 167,611 15,583 1.6 1.9 76,014 91,597 بوشهر

 0.81 2.3 217,963 23,403 2.0 2.5 97,280 120,683 قم
 0.88 4.0 380,093 202,386177,7074.23.724,679 گيالن

 0.78 2.3 223,353 28,135 2.0 2.6 97,609 125,744 گلستان
 0.90 6.1 579,755 30,855 5.7 6.4 274,450 305,305 خراسان رضوى

 0.82 3.8 361,597 198,519163,0784.23.435,441 مازندران
 0.61 1.7 160,210 39,348 1.3 2.1 60,431 99,779 يزد

 0.77 5.6 531,263 68,623 4.8 6.3 231,320 299,943 اصفهان
 0.57 2,261,78523.7 1,438,406823,37930.117.2615,027 تهران

 1.00 9,548,080100.0 0 100.0 4,774,0404,774,040100.0  جمع كشور
، پردازش در مطالعات حاضر1385سرشماري سال :مأخذ



هايل پيوندهاي اصلي بين سكونتگاهتوصيف و تحل  92.3  
 

 
بر اساس  1375-85در دوره هاي كشور استاننسبيمقايسه مهاجر فرستي و مهاجرپذيري -47-3 جدول  

 )نسبت به جمعيت(1385لسرشماري سا

  استان رتبه

نسبت
مهاجر 

ورودي به 
 جمعيت

  استانرتبه

نسبت 
مهاجر 

خروجي به 
  جمعيت

  استانرتبه

نسبت 
خالص 

مهاجرت 
به جمعيت

 6.34- كرمانشاه 1 11.6 همدان 1 12.2 سمنان 1
 5.26- همدان 2 11.0 اردبيل 2 11.5 قم 2
 4.51- اردبيل 3 10.8 سمنان 3 10.7 تهران 3
 4.09- كردستان 4 10.6 كرمانشاه 4 10.3 بوشهر 4
 4.01- لرستان 5 10.0 زنجان 5 10.1 مركزى 5
 3.99- آذربايجان شرقى 6 9.7 مركزى 6 10.1 يزد 6
 3.13-  خراسان شمالى 7 9.5 خراسان شمالى 7 8.5 قزوين 7
 2.96- سيستان وبلوچستان  8 9.3 قم 8 8.4 گيالن 8
 2.53- خوزستان 9 9.1 ردستانك 9 8.3 زنجان 9
 2.38- كهگيلويه وبويراحمد10 8.9 ايالم10 7.9 خراسان جنوبى10
 2.04- ايالم11 8.6 بوشهر11 7.8 گلستان11
 1.97- بختيارى چهارمحال و12 8.4 لرستان12 7.4 هرمزگان12
 1.65- زنجان13 8.4 آذربايجان شرقى13 6.8 ايالم13
 1.00- كرمان14 8.3 قزوين14 6.8 مازندران14
 0.93- آذربايجان غربى15 7.7 چهارمحال وبختيارى15 6.6 اصفهان15
 0.78- فارس16 7.5 هرمزگان16 6.5 اردبيل16
 0.02- هرمزگان17 7.4 گيالن17 6.4 همدان17
 0.16 قزوين18 6.9 كهگيلويه وبويراحمد18 6.3 خراسان شمالى18
 0.46 مركزى19 6.5 خوزستان19 5.7 وبختيارى چهارمحال19
 0.55 خراسان رضوى20 6.1 تهران20 5.5 خراسان رضوى20
 1.03 گيالن21 6.1 يزد21 5.0 كردستان21
 1.21 مازندران22 6.0 گلستان22 4.5 كهگيلويه وبويراحمد22
 1.37 سمنان23 5.7 بلوچستانسيستان و23 4.4 آذربايجان شرقى23
 1.51 اصفهان24 5.6 مازندران24 4.4 لرستان24
 1.74 گلستان25 5.2 آذربايجان غربى25 4.3 كرمانشاه25
 1.76 بوشهر26 5.1 اصفهان26 4.2 آذربايجان غربى26
 2.24 قم27 4.9 خراسان رضوى27 4.0 خوزستان27
 3.97 يزد28 4.6 فارس28 3.8 فارس28
 4.58 تهران29 4.3 نكرما29 3.3 كرمان29
 7.90 خراسان جنوبى30 0.0 خراسان جنوبى30 2.8 بلوچستان سيستان و30

 0.0 ميانگين كشور 6.8 ميانگين كشور 6.8 ميانگين كشور
، پردازش در مطالعات حاضر1385سرشماري سال :مأخذ
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   استان خوزستان  مهاجرت بين استاني - 4-2-2- 3

    1375-85دوره ) الف

هاي آن به شرح زير ارائه شده و مهمترين يافته 48-3در جدول  1375- 85رت بين استاني دوره مهاج
  .باشدمي

هزار  170بوده كه حدود نفر هزار 450دوره حدود اين  درجمع مهاجران بين استاني استان خوزستان  
مهاجران متوسط نسبت كل  .دهدهزار مهاجر خروجي از استان را تشكيل مي 279مهاجر ورودي و 

مهاجران به اين معني كه (باشد  مي 63/1برابر ها  با كليه استاناستان خوزستان خروجي به ورودي 
هاي  با استانمهاجرت استان خوزستان نسبت ). درصد بيش از مهاجران ورودي هستند 63خروجي 

سبت با حداكثر اين ن .شود ا هر استان ديگر ظاهر ميمختلف متفاوت است كه در خالص مهاجرت ب
به اين معني  .باشد مي 5/0و كمترين آن با استان كهگيلويه و بويراحمد، برابر  8/3استان گلستان، برابر 

از استان گلستان به  ورودي برابر تعداد مهاجر 8/3كه مهاجر خروجي استان به مقصد استان گلستان 
  .استان خوزستان است

فرست بوده و خالص مهاجرت آن در اين دوره  به اين ترتيب استان خوزستان به طور كلي مهاجر 
 .هزار نفر بوده است 108حدود منفي 

مهاجر ورودي و خروجي استان مرتب شده تعداد حسب بزرگي جمع  برجدول با توجه به آنكه اين  
 ،لرستان ،اصفهان ،تهراناستان  5شود بيشترين ارتباط مهاجرتي استان خوزستان با مشاهده مي. است

 .دهندها را تشكيل ميدرصد اين مهاجرت 60كه بر روي هم حدود  بوده هربوشو فارس 

 ،بويراحمـد  كهگيلويـه و  ،بختيـارى  چهارمحـال و  ،خراسـان رضـوى  هـاي  اين سرجمع با افزودن استان 
 .رسددرصد مي 78به حدود  ايالم و كرمانشاه

هـاي يـاد شـده بـا     استانو بيشترين خروجي نيز از همان  شود بيشترين وروديطور مشاهده ميهمين 
 .شوداندكي تفاوت در ترتيب تشكيل مي

مثبـت اسـت كـه بـه ترتيـب بيشـترين مقـدار مثبـت شـامل           اسـتان  5خالص مهاجرت استان تنها با  
 .باشد مي كرمانشاه و كردستان ،سيستان و بلوچستان ،لرستان ،بويراحمد كهگيلويه وهاي  استان

 .باشدمنفي مياستان ديگر  26با خالص مهاجرت استان  
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    1385-90دوره ) ب

ارائـه   49-3در جـدول   به ترتيب جمع مهاجر ورودي و خروجينيز  1385-90مهاجرت بين استاني دوره 
  .باشدهاي آن به شرح زير ميشده و مهمترين يافته

هـزار   60هزار نفر بوده كه حدود  175جمع مهاجران بين استاني استان خوزستان در اين دوره حدود  
  .دهدهزار مهاجر خروجي از استان را تشكيل مي 114هاجر ورودي و م

به اين ترتيب استان خوزستان در اين دوره نيز به طور كلي مهاجر فرست بوده و خـالص مهـاجرت آن    
 .هزار نفر بوده است 54در اين دوره حدود منفي 

امـا خـالص    .يافتـه اسـت   كاهشبيشترتعداد مهاجران ورودي و خروجي از يك دوم دوره دهساله قبلي  
  .مهاجرفرستي استان در اين دوره پنجساله بسيار به يك دوم دوره دهساله قبل از آن نزديك است

باشد  مي 9/1برابر ها  متوسط نسبت كل مهاجران خروجي به ورودي با كليه استاناز طرف ديگر نسبت  
هـاي مختلـف    سـبت بـا اسـتان   اين ن .افزايش يافته است فرستيمهاجرخالص  نسبت دهد كه نشان مي

و كمترين آن بـا اسـتان كهگيلويـه و بويراحمـد،      8/3حداكثر آن با استان بوشهر، برابر  ومتفاوت است 
   .باشد مي 65/0برابر 

  :در اين دوره بسيار به دوره قبلي نزديك است ها با ساير استان مهاجرت استان خوزستانارتباط الگوي 

 ،فـارس  ،تهـران  ،اصـفهان اسـتان   5باط مهاجرتي اسـتان خوزسـتان بـا    شود بيشترين ارتمشاهده مي  
ايـن پـنج   . دهنـد ها را تشكيل مـي درصد اين مهاجرت 61بوده كه بر روي هم حدود  بوشهرو لرستان 
هايي هسـتند كـه در دوره قبـل نيـز بيشـترين ارتبـاط       با يك مورد تفاوت در ترتيب همانتنها  استان

هاي ورودي و خروجي بـا اسـتان   از كل مهاجرت )درصد 60حدود (سهم همين نزديك به مهاجرتي با 
 . اندخوزستان را داشته

هايي هستند كه در دوره قبل بيشترين ارتباط را با استان خوزسـتان  پنج استان بعدي نيز همان استان 
 لويـه و كهگيهـا عبـارت اسـت از    ها با اندكي تفاوت در سهم مهـاجرت به جز آنكه ترتيب آن، اندداشته

 .كرمانشاه و خراسان رضوى، بختيارى چهارمحال و ،ايالم ،بويراحمد

 .باشددرصد مي 78در اين دوره نيز سهم ده استان باال حدود همان  

 ،بويراحمـد  كهگيلويـه و  ،لرستاناستان  4شود خالص مهاجرتي استان تنها با مشاهده ميدر اينجا نيز  
اسـتان   25تان به ترتيب بيشترين مقدار مثبت را دارد و بـا  سيستان و بلوچس و چهار محال و بختياري

 .باشدديگر منفي مي



                                                                                           
95.3 طرح آمايش استان خوزستان

  
 1385بر اساس سرشماري سال  1375-85مهاجرت بين استاني استان خوزستان در دوره -48-3 دولج

 
  مهاجران
  ورودي

  مهاجران
 خروجي

سهم 
  ورودي

سهم 
خروجي

خالص 
  مهاجرت

جمع 
ورودي و 

  وجيخر

سهم 
در 
 جمع

  نسبت
مهاجران 
  خروجي
 به ورودي

 2.3 18.7 83,959 32,547- 20.9 15.1 58,253 25,706 تهران
 3.0 18.6 83,387 42,171- 22.5 12.1 62,779 20,608 اصفهان
 0.8 8.8 39,603 4,667 6.3 13.0 17,468 22,135 لرستان
 1.2 8.6 38,818 4,030- 7.7 10.2 21,424 17,394 فارس
 1.5 5.2 23,199 4,867- 5.0 5.4 14,033 9,166  بوشهر

 2.2 3.9 17,545 6,695- 4.3 3.2 12,120 5,425 خراسان رضوى
 1.3 3.8 17,221 2,439- 3.5 4.3 9,830 7,391 چهارمحال و بختيارى
 0.5 3.7 16,644 5,662 2.0 6.5 5,491 11,153 كهگيلويه و بويراحمد

 0.9 3.3 14,890 740 2.5 4.6 7,075 7,815 كرمانشاه
 1.0 3.0 13,364 130- 2.4 3.9 6,747 6,617 ايالم

 1.4 2.5 11,338 1,832- 2.4 2.8 6,585 4,753 همدان
 1.2 2.3 10,387 899- 2.0 2.8 5,643 4,744 هرمزگان
 1.8 2.3 10,273 2,925- 2.4 2.2 6,599 3,674 مركزى

 2.4 1.8 8,196 3,352- 2.1 1.4 5,774 2,422 آذربايجان شرقى
 2.5 1.8 8,051 3,387- 2.1 1.4 5,719 2,332 مازندران

 2.1 1.4 6,364 2,320- 1.6 1.2 4,342 2,022 قم
 1.1 1.4 6,314 362- 1.2 1.7 3,338 2,976 كرمان
 2.5 1.3 5,884 2,542- 1.5 1.0 4,213 1,671 گيالن

 0.9 1.3 5,672 392 0.9 1.8 2,640 3,032 كردستان
 3.8 1.2 5,551 3,225- 1.6 0.7 4,388 1,163 گلستان

 1.2 1.1 5,037 421- 1.0 1.4 2,729 2,308 آذربايجان غربى
 3.6 1.0 4,512 2,538- 1.3 0.6 3,525 987 يزد

 0.6 0.8 3,439 797 0.5 1.2 1,321 2,118 بلوچستان سيستان و
 1.5 0.4 1,976 376- 0.4 0.5 1,176 800 قزوين
  3.0 0.4 1,661 821- 0.4 0.2 1,241 420 ن شمالىخراسا
 2.7 0.4 1,655 765- 0.4 0.3 1,210 445 اردبيل
 3.7 0.3 1,558 888- 0.4 0.2 1,223 335 زنجان
 2.6 0.3 1,538 680- 0.4 0.3 1,109 429 سمنان

 1.6 0.2 1,076 256- 0.2 0.2 666 410 خراسان جنوبى
 1.63 100.0 108,212449,114- 100.0 278,663100.0 170,451 جمع
 شناسي استان خوزستان و مطالعه حاضرگزارش جمعيت: مأخذ



هايل پيوندهاي اصلي بين سكونتگاهتوصيف و تحل  96.3  
 

iuu 
 1390بر اساس سرشماري سال  1385-90مهاجرت بين استاني استان خوزستان در دوره -49-3 جدول

 
  مهاجران
  ورودي

  مهاجران
 خروجي

سهم 
  ورودي

سهم 
  خروجي

خالص 
  هاجرتم

جمع 
ورودي و 
  خروجي

سهم 
در 
 جمع

  نسبت
مهاجران 
  خروجي
به ورودي

 3.4 21.7 37,891 20,681- 25.6 14.2 29,286 8,605 اصفهان
 2.5 17.1 30,004 12,680- 18.6 14.3 21,342 8,662 تهران
 1.7 8.7 15,190 4,062- 8.4 9.2 9,626 5,564 فارس

 0.7 8.0 14,026 2,742 4.9 13.9 5,642 8,384 لرستان
 3.8 5.2 9,086 5,264- 6.3 3.2 7,175 1,911 بوشهر

 0.7 3.6 6,256 1,316 2.2 6.3 2,470 3,786 كهگيلويه و بويراحمد
 1.1 3.5 6,043 331- 2.8 4.7 3,187 2,856 ايالم

 0.9 3.4 5,987 189 2.5 5.1 2,899 3,088 چهارمحال و بختيارى
 2.4 3.3 5,736 2,348- 3.5 2.8 4,042 1,694 خراسان رضوى

 1.0 3.1 5,344 106- 2.4 4.3 2,725 2,619 كرمانشاه
 1.1 2.5 4,436 240- 2.0 3.5 2,338 2,098 همدان
 2.9 2.5 4,309 2,091- 2.8 1.8 3,200 1,109 مركزى

 2.3 2.4 4,277 1,647- 2.6 2.2 2,962 1,315 هرمزگان
 1.6 2.0 3,446 764- 1.8 2.2 2,105 1,341 كرمان

 2.1 1.8 3,229 1,143- 1.9 1.7 2,186 1,043 قم
 1.6 1.5 2,654 622- 1.4 1.7 1,638 1,016 آذربايجان شرقى

 3.5 1.5 2,633 1,471- 1.8 1.0 2,052 581 يزد
 2.5 1.4 2,479 1,045- 1.5 1.2 1,762 717 مازندران
 2.9 1.1 2,000 974- 1.3 0.8 1,487 513 گيالن

 0.9 1.0 1,799 85 0.7 1.6 857 942 لوچستانب سيستان و
 1.7 1.0 1,786 466- 1.0 1.1 1,126 660 كردستان
 2.8 0.9 1,532 736- 1.0 0.7 1,134 398 گلستان

 1.2 0.8 1,326 130- 0.6 1.0 728 598 آذربايجان غربى
 2.4 0.5 843 343- 0.5 0.4 593 250 قزوين
 2.9 0.4 725 349- 0.5 0.3 537 188 سمنان

 3.0 0.3 549 273- 0.4 0.2 411 138 خراسان شمالى
 2.5 0.3 545 235- 0.3 0.3 390 155 زنجان

 2.8 0.3 468 220- 0.3 0.2 344 124 خراسان جنوبى
 1.7 0.2 413 105- 0.2 0.3 259 154 اردبيل
 1.9 100.0 175,012 53,994- 100.0 100.0 114,503 60,509 جمع
  شناسي استان خوزستان و مطالعه حاضريتگزارش جمع: مأخذ



                                                                                           
97.3 طرح آمايش استان خوزستان

  
  استان خوزستانهاي  شهرستانمهاجرت كل  - 4-2-3- 3

هـاي كشـور    از همه شهرسـتان خوزستان  هاي استانبه شهرستان كل مهاجران وروديبررسي شامل اين 
بـه  خوزسـتان  هـاي اسـتان   از شهرستان و كل مهاجران خروجي) هاي استان خوزستانشامل شهرستان(

  .باشدمي 1375-85در دوره ) هاي استان خوزستانشامل شهرستان(هاي كشور شهرستانهمه 
  . هاي مهاجرپذير و مهاجرفرست استان خوزستان استهدف اين بند مشخص كردن شهرستان

هـاي  و مهمترين يافتهاند به ترتيب خالص مهاجرت مرتب شده 50-3در جدول در مورد نظر اطالعات  
  :اشدببه شرح زير ميآن 

مهاجرپـذير  اسـتان خوزسـتان   شهرسـتان   8تنهـا   1385شهرستان موضوع آمارگيري سال  20از بين  
 .ها مهاجرفرست هستندباشند و ساير شهرستان مي

 ،خرمشـهر  ،بندرماهشـهر : هاي مهاجرپذير به ترتيب بيشترين ميزان مهاجرپذيري عبارتند ازشهرستان 
  شترشو ،رامهرمز ،گتوند ،رامشير ،شوش ،دزفول

بيشترين ميزان مهاجرفرسـتي   باغ ملكو  انديمشك ،ايذه ،آبادان ،مسجد سليمان ،هاي اهوازشهرستان 
  .دهندرا نشان مي

  مهاجرفرستي به نسبت جمعيت شهرستان 
هاي ورودي و خروجي بـه كـل جمعيـت شهرسـتان     در اينجا نيز مقايسه بين شهرستاني نسبت مهاجرت

ها به جمعيت هر شهرستان نسبت مهاجرت ورودي و خروجي شهرستانبر اين اساس . مالك بهتري است
   :شودمشاهده مي. شده است ارائه 51-3جدول محاسبه و در 

بـه ترتيـب بيشـترين ميـزان      هـاي مهاجرپـذير  شهرسـتان ، شهرستان با در نظر گرفتن نسبت جمعيت 
 ،خرمشـهر  ،رامشـير  ،اهشـهر بندرم: ازنـد  عبارت نسبت به قبل در ترتيب با مقداري تفاوتمهاجرپذيري 

 .شوشترو رامهرمز  ،دزفول ،شوش ،گتوند

بيشـترين ميـزان   اللـي و اميديـه    ،ايـذه  ،بـاغ ملـك   ،انديمشـك  ،آبادان، هاي مسجدسليمانشهرستان 
 .دهندمهاجرفرستي را نشان مي

كه با نسبت جمعيت قيـاس شـود، بـه    با بيشترين ميزان مطلق مهاجرفرستي، هنگامي اهوازشهرستان  
 .گيردعلت بزرگي تعداد جمعيت آن در رديف يازدهم اين فهرست قرار مي

كـه گفتـه شـد بـا توجـه بـه نسـبت جمعيـت بـا بـاالترين ميـزان            شهرستان مسجدسليمان به طوري 
و بـا تفـاوت   ) سال 10در طول (درصد  8/17 پذيريمهاجردرصد و خالص  28مهاجرفرستي نزديك به 

  .باشدمواجه با تهديد جدي مي) تان مهاجر فرست استاندومين شهرس(زياد نسبت به آبادان 



هايل پيوندهاي اصلي بين سكونتگاهتوصيف و تحل  98.3  
 

  
  ، 1375 – 85در طول دورههاي استان خوزستان شهرستانمهاجرتكل-50-3 جدول

  به ترتيب خالص مهاجران

  شهرستان

  جمعيت
  سال

1385  
  )نفر( 

  مهاجران
وارد شده 

  به
  شهرستان

  )نفر( 

  مهاجران
خارج شده 

  از
  رستانشه
  )نفر( 

  خالص
  مهاجرت

 )نفر( 

نسبت 
  مهاجران
  وارد شده
  به جمعيت

 1385سال 
  )درصد(

نسبت 
  مهاجران
  خارج شده
 به جمعيت

 1385سال 
  )درصد(

نسبت 
خالص 
  مهاجران
 به جمعيت

سال 
1385  

  )درصد(
 2.9- 16.1 38,48813.2- 215,767 177,279 1,338,126 اهواز

 17.8- 27.9 30,49610.2- 47,932 17,436 171,778مسجد سليمان 
 7.8- 20.8 21,57813.0- 57,633 36,055 277,261 آبادان
 6.0- 15.9 11,6609.9- 31,051 19,391 195,018 ايذه

 6.9- 21.0 11,04814.1- 33,775 22,727 161,185 انديمشك
 6.1- 20.0 13.8 6,392- 20,817 14,425 104,178 باغ ملك
 4.1- 8.7 4.6 5,646- 12,033 6,387 138,915 شادگان

 4.0- 10.2 6.2 5,155- 13,110 7,955 128,941 دشت آزادگان
 4.3- 22.0 17.7 3,682- 18,957 15,275 86,201 اميديه
 5.0- 13.6 8.6 1,802- 4,902 3,100 36,173 اللي

 3.4- 14.0 10.6 1,223- 5,082 3,859 36,359 هنديجان
 0.5- 15.1 14.6 876- 26,436 25,560 175,373 بهبهان
 0.2 14.2 14.4 459 26,606 27,065 187,337  شوشتر
 0.6 16.6 17.3 786 20,607 21,393 123,930 رامهرمز

 4.0 7.2 11.1 2,358 4,238 6,596 59,261 گتوند 
 5.1 7.4 12.5 2,588 3,786 6,374 51,081 رامشير
 1.6 13.4 15.0 3,075 25,774 28,849 192,162 شوش
 1.2 14.9 16.1 4,659 59,979 64,638 401,558 دزفول

 4.6 15.5 20.2 7,312 24,481 31,793 157,555 خرمشهر
 8.0 12.8 20.7 20,103 32,284 52,387 252,587 بندرماهشهر

 6.9- 16 96,70613.8- 588,544685,250 4,274,979 جمع
  مطالعه حاضرشناسي استان خوزستان و گزارش جمعيت: مأخذ

  



                                                                                           
99.3 طرح آمايش استان خوزستان

  
 

  ، 1375 – 85در طول دوره هاي استان خوزستانكل مهاجرت شهرستان-51-3 جدول
   1385جمعيت سال  به به ترتيب نسبت خالص مهاجران

  شهرستان

  جمعيت
  سال

1385  
  )نفر( 

 مهاجران
وارد شده 

  به
  شهرستان

  )نفر( 

  مهاجران
 خارج شده از
  شهرستان

  )نفر( 

  خالص
 مهاجرت

  )نفر( 

نسبت 
  مهاجران
  وارد شده
 به جمعيت

سال 
1385  

  )درصد(

نسبت 
  مهاجران
 خارج شده
 به جمعيت

سال 
1385  

  )درصد(

نسبت 
خالص 
  مهاجران
 به جمعيت

سال 
1385  

  )درصد(
 17.8- 27.9 3049610.2- 47,932 17,436 171,778مسجد سليمان 
 7.8- 20.8 21,57813.0- 57,633 36,055 277,261 آبادان 

 6.9- 21.0 11,04814.1- 33,775 22,727 161,185 انديمشك
 6.1- 20.0 6,39213.8- 20,817 14,425 104,178 باغ ملك

 6.0- 15.9 11,6609.9- 31,051 19,391 195,018 ايذه
 5.0- 13.6 8.6 1,802- 4,902 3,100 36,173 اللي

 4.3- 22.0 17.7 3,682- 18,957 15,275 86,201 اميديه
 4.1- 8.7 4.6 5,646- 12,033 6,387 138,915 شادگان

 4.0- 10.2 6.2 5,155- 13,110 7,955 128,941 دشت آزادگان
 3.4- 14.0 10.6 1,223- 5,082 3,859 36,359 هنديجان

 2.9- 16.1 38,48813.2- 215,767 177,279 1,338,126  اهواز
 0.5- 15.1 14.6 876- 26,436 25,560 175,373 بهبهان
 0.2 14.2 14.4 459 26,606 27,065 187,337 شوشتر
 0.6 16.6 17.3 786 20,607 21,393 123,930 رامهرمز

 1.2 14.9 16.1 4,659 59,979 64,638 401,558 دزفول 
 1.6 13.4 15.0 3,075 25,774 28,849 192,162  شوش
 4.0 7.2 11.1 2,358 4,238 6,596 59,261 گتوند

 4.6 15.5 20.2 7,312 24,481 31,793 157,555 خرمشهر
 5.1 7.4 12.5 2,588 3,786 6,374 51,081  رامشير

 8.0 12.8 20.7 20,103 32,284 52,387 252,587  بندرماهشهر
 6.9- 16 96,70613.8- 685,250 4,274,979588,544 جمع
  شناسي استان خوزستان و مطالعه حاضرگزارش جمعيت: مأخذ

  
  

  
  



هايل پيوندهاي اصلي بين سكونتگاهتوصيف و تحل  100.3  
 

  شهرستاني درون استان خوزستانمهاجرت بين  -4-2-4- 3
  .باشدمي 1375-85در دوره خوزستان هاي استان شهرستان هاي بينتمهاجر تنها شامل بندين ا

داراي هاي هدف اين بند مشخص كردن شهرستانصرف نظر از مهاجرت به بيرون استان و روند بالعكس، 
   .باشدمي تاننسبي در درون اسجاذبه يا دافعه 

هـاي  اند و مهمترين يافتهبه ترتيب خالص مهاجرت مرتب شده 52-3اطالعات مورد نظر در در جدول  
  :باشدآن به شرح زير مي

باشـند و سـاير   شهرسـتان مهاجرپـذير مـي    7تنها  1385شهرستان موضوع آمارگيري سال  20از بين  
 .ها مهاجرفرست هستندشهرستان

 ،بندرماهشـهر  اهـواز،  :به ترتيب بيشـترين ميـزان مهاجرپـذيري عبارتنـد از     هاي مهاجرپذيرشهرستان 
 .گتوند و شوشتر ، اميديه،دزفول ،خرمشهر

كه داراي جاذبه مهاجرپذيري از بيرون اسـتان بودنـد، از نظـر     رامهرمز ورامشير  ،شوشهاي شهرستان 
   .باشندمهاجرت بين شهرستاني درون استان به طور خفيفي مهاجر فرست مي

و انديمشك شادگان،  ،آبادانآزادگان، دشت ،ايذه، باغ ملك ،هاي مسجد سليمانشهرستاندر اين دوره  
هزار نفر جمعيـت خـود را بـه صـورت خـالص بـه صـورت         2هزار تا  21به ترتيب بين نزديك بهبهان 

 .اندمهاجرت بين شهرستاني درون استان از دست داده

 مهاجرفرستي به نسبت جمعيت شهرستان

هاي ورودي و خروجي بـه كـل جمعيـت شهرسـتان     در اينجا نيز مقايسه بين شهرستاني نسبت مهاجرت
ها به جمعيت هر شهرستان بر اين اساس نسبت مهاجرت ورودي و خروجي شهرستان. است صورت گرفته
   :شودمشاهده مي. شده است ارائه 53-3جدول محاسبه و در 

بـه ترتيـب بيشـترين ميـزان      هـاي مهاجرپـذير  شهرسـتان ، شهرستان با در نظر گرفتن نسبت جمعيت 
 اهـواز،  ،بندرماهشـهر  ،خرمشـهر : ازنـد  عبارت نسبت بـه قبـل  در ترتيب با مقداري تفاوت مهاجرپذيري 

  .شوشتر اميديه و گتوند، دزفول

 آبـادان و ايـذه   ،آزادگـان، هنـديجان، شـادگان   دشـت  ،، اللـي ملـك بـاغ  ،هاي مسجد سليمانشهرستان 
 .دهندميزان مهاجرفرستي را نشان ميبيشترين 

را داشـت   بيشترين ميزان مطلق مهاجرفرستيهاي بين استاني احتساب مهاجرتبا كه  اهوازشهرستان  
هـاي  هاي استان خوزستان از جاذبه بااليي برخوردار است و در رديف سوم شهرستاندر بين شهرستان

 . مهاجرپذير قرار گرفته است



                                                                                           
101.3 طرح آمايش استان خوزستان

  

 10در طـول  (درصـد   1/12مهاجرفرستي خالص با باالترين ميزان در اينجا نيز شهرستان مسجد سليمان 
  .باشدمواجه با تهديد جدي ميو با تفاوت زياد نسبت به آبادان ) سال

  
  ، 1375 – 85در طول دوره استان خوزستان ني درونشهرستابينمهاجرت-52-3 جدول

  به ترتيب خالص مهاجران

  ستانشهر

  جمعيت
  سال

1385  
  )نفر( 

  مهاجران
وارد شده 

  به
  شهرستان

  )نفر( 

  مهاجران
 خارج شده از
  شهرستان

  )نفر( 

  خالص
  مهاجرت

 )نفر( 

نسبت 
 مهاجران

وارد 
  شده
به 

  جمعيت
سال 
1385  

 )درصد(

نسبت 
  مهاجران
 خارج شده
 به جمعيت

سال 
1385  

  )درصد(

نسبت 
خالص 
  مهاجران
 به جمعيت

سال 
1385  

  )درصد(

 12.11- 18.93 20,805.06.82- 32,525 11,720 171,778سجد سليمانم 
 6.56- 19.30 12.74 6,834.0- 20,105 13,271 104,178باغملك 

 3.27- 11.42 8.15 6,385.0- 22,277 15,892 195,018ايذه
 4.53- 9.29 4.76 5,840.0- 11,982 6,142 128,941دشت آزادگان

 1.93- 9.58 7.65 5,346.0- 26,567 21,221 277,261آبادان
 3.72- 8.02 4.30 5,172.0- 11,139 5,967 138,915شادگان

 1.90- 9.87 7.97 3,056.0- 15,909 12,853 161,185انديمشك
 1.08- 9.55 8.47 1,894.0- 16,748 14,854 175,373بهبهان

 4.61- 11.15 6.54 1,668.0- 4,034 2,366 36,173اللي
 3.76- 11.77 8.02 1,366.0- 4,281 2,915 36,359هنديجان

 0.18- 11.66 11.49 339.0- 22,412 22,073 192,162شوش
 0.33- 6.83 6.50 170.0- 3,489 3,319 51,081رامشير
 0.09- 15.01 14.92 114.0- 18,608 18,494 123,930رامهرمز
 1.36 6.89 8.25 803.0 4,084 4,887 59,261گتوند

 0.44 10.88 11.31 818.0 20,379 21,197 187,337ترشوش  
 1.16 11.48 12.64 999.0 9,893 10,892 86,201اميديه
 1.38 8.35 9.73 5,555.0 33,535 39,090 401,558دزفول

 4.89 7.47 12.36 7,697.0 11,775 19,472 157,555خرمشهر
 4.19 9.38 13.57 10,584.0 23,687 34,271 252,587بندر ماهشهر

 2.69 7.07 9.76 35,981.0 94,610 130,591 1,338,126 اهواز
 0.08 9.54 9.63 3,448.0 408,039 411,487 4,274,979جمع استان

  شناسي استان خوزستان و مطالعه حاضرگزارش جمعيت: مأخذ
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، به ترتيب نسبت 1375– 85ر طول دوره داستان خوزستانمهاجرت بين شهرستاني درون -53-3 جدول
   1385به جمعيت سال  خالص مهاجران

  شهرستان

  جمعيت
  سال

1385  
  )نفر( 

  مهاجران
  وارد شده به
  شهرستان

  )نفر( 

 مهاجران
خارج شده 

  از
  شهرستان

  )نفر( 

  خالص
  مهاجرت

 )نفر( 

نسبت 
  مهاجران
  وارد شده
 به جمعيت

سال 
1385  

  )درصد(

نسبت 
  مهاجران
 خارج شده
 به جمعيت

سال 
1385  

  )درصد(

نسبت 
خالص 
  مهاجران
 به جمعيت

سال 
1385  

  )درصد(
 12.11- 18.93 20,805.06.82- 32,525 11,720 171,778مسجد سليمان 

 6.56- 19.30 12.74 6,834.0- 20,105 13,271 104,178باغملك  
 4.61- 11.15 6.54 1,668.0- 4,034 2,366 36,173اللي

 4.53- 9.29 4.76 5,840.0- 11,982 6,142 128,941ندشت آزادگا  
 3.76- 11.77 8.02 1,366.0- 4,281 2,915 36,359هنديجان
 3.72- 8.02 5,172.04.30- 11,139 5,967 138,915شادگان

 3.27- 11.42 6,385.08.15- 22,277 15,892 195,018ايذه
 1.93- 9.58 5,346.07.65- 26,567 21,221 277,261آبادان

 1.90- 9.87 3,056.07.97- 15,909 12,853 161,185انديمشك
 1.08- 9.55 1,894.08.47- 16,748 14,854 175,373بهبهان
 0.33- 6.83 6.50 170.0- 3,489 3,319 51,081رامشير
 0.18- 11.66 11.49 339.0- 22,412 22,073 192,162شوش

 0.09- 15.01 14.92 114.0- 18,608 18,494 123,930رامهرمز
 0.44 10.88 11.31 818.0 20,379 21,197 187,337شوشتر

 1.16 11.48 12.64 999.0 9,893 10,892 86,201اميديه 
 1.36 6.89 8.25 803.0 4,084 4,887 59,261گتوند
 1.38 8.35 9.73 5,555.0 33,535 39,090 401,558دزفول
 2.69 7.07 35,981.09.76 94,610 130,591 1,338,126اهواز

 4.19 9.38 10,584.013.57 23,687 34,271 252,587بندر ماهشهر
 4.89 7.47 12.36 7,697.0 11,775 19,472 157,555خرمشهر

 0.08 9.54 9.63 3,448.0 408,039 411,487 4,274,979جمع استان
  شناسي استان خوزستان و مطالعه حاضرگزارش جمعيت: مأخذ

  
و مهـاجر پـذيري بـا كـل     از نظـر مهـاجر فرسـتي     وزسـتان استان خهاي  رتبه شهرستان 54-3جدول  در

اين جـدول   .مقايسه شده استبه صورت خالصه ارائه و هاي كشور و در درون استان خوزستان  شهرستان
هـاي   بيشترين تا كمترين مقدار خالص مهاجر فرستي مرتب شده است و در نتيجـه شهرسـتان  به ترتيب 

مالحظـه  . پذير هستندجدول بيشترين مهاجرپايين هاي  شهرستاناالي جدول بيشترين مهاجر فرست و ب
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اند به يكـديگر   ي مهاجرپذير در قسمت پايين جدول كه با رنگ طوسي مشخص شدهها شهرستانشود  مي
  .بسيار نزديك هستند

  
   1375 – 85از نظر مهاجر فرستي در طول دوره وزستاناستان خهايرتبه شهرستان -54-3 جدول

 
  رتبه

 كل بين شهرستاني
  ها با احتساب همه استان

  بين شهرستاني
  درون استان

  تعداد مطلق
  خالص مهاجرت

 خالص مهاجرت
به نسبت جمعيت سال 

1385  

تعداد خالص 
  مهاجرت

خالص مهاجرت به 
نسبت جمعيت سال 

1385  
      مسجد سليمان مانمسجد سلي مسجد سليمان اهواز 1
  باغملك باغملك آبادان مسجد سليمان 2
 اللي ايذه انديمشك آبادان 3
 دشت آزادگان دشت آزادگان باغ ملك ايذه 4
 هنديجان آبادان ايذه انديمشك 5
 شادگان شادگان اللي باغ ملك 6
 ايذه انديمشك اميديه شادگان 7
 آبادان بهبهان شادگان دشت آزادگان 8
 انديمشك اللي دشت آزادگان ميديها 9
 بهبهان هنديجان هنديجان اللي 10
 رامشير شوش اهواز هنديجان 11
 شوش رامشير بهبهان بهبهان 12
 رامهرمز رامهرمز شوشتر  شوشتر 13
 شوشتر گتوند رامهرمز رامهرمز 14
 اميديه شوشتر دزفول گتوند 15
 گتوند اميديه شوش رامشير 16
 دزفول دزفول گتوند شوش 17
 اهواز خرمشهر خرمشهر دزفول 18
 بندر ماهشهر بندر ماهشهر  رامشير خرمشهر 19
 خرمشهر اهواز  بندرماهشهر بندرماهشهر 20
  مطالعات حاضر:مأخذ
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  1385-90روند رشد جمعيت در دوره  -3- 4- 3
و كل  1390ل دسترسي به نتايج سرشماري عمومي جمعيت سا گزارش حاضر،در هنگام آخرين ويرايش 
ي اسـتان خوزسـتان در درون اسـتان خوزسـتان و بـا سـاير       هـا  بين شهرسـتان (مهاجرت بين شهرستاني 

  .شود كه با توجه به اهميت آن در بحث پيوندهاي جمعيتي در ادامه ارائه مي. فراهم شد) ها استان

  :ها محاسبه شد به شرح زير براي شهرستان 1385-90شاخص رشد جمعيت براي دوره 

منهـاي جمعيـت سـال     1390جمعيت سـال  (ضرب در  100عدد : برابر است با 1385-90اخص رشد ش
  .براي هر شهرستان 1385تقسيم بر جمعيت سال ) 1385

را و نرخ رشد ساالنه در اين دوره در اين دوره جمعيت  شاخص رشد ،جمعيت اين دو مقطع 55-3جدول 
مرتـب شـده اسـت و مشـاهده     نـرخ رشـد   بر حسب  اين جدول .دده نشان مي هاي استان براي شهرستان

  :شود مي

د متوسط كشـور در ايـن دوره بيشـتر    باشد كه از نرخ رش درصد مي 2/1استان برابر جمعيت نرخ رشد  
 .است

  .اند از رشد بيشتري برخوردار بوده دزفولبندرماهشهر، گتوند و  ،شادگان ،اهوازهاي  شهرستان 

  .بندرماهشهر از نرخ رشد متوسط استان باالتر است و دگانشا ،اهوازنرخ رشد تنها سه شهرستان  

  .اند از رشد بيشتري برخوردار بوده دزفولو  گتوند، بندرماهشهر ،شادگان ،اهوازهاي  جمعيت شهرستان 

  .بندرماهشهر از نرخ رشد متوسط استان باالتر است و شادگان ،اهوازنرخ رشد تنها سه شهرستان  

  .در كمترين مقدار قرار دارد و شوشتر ر، مسجدسليمان، آبادان و بهبهاني رامشيها نرخ رشد شهرستان 

  .منفي استدر اين دوره سه شهرستان رامشير، مسجدسليمان و آبادان نرخ رشد قابل توجه است كه  

 .تر است شهرستان از نرخ متوسط استان پايين 17نرخ رشد  

  .باشد شهرستان كمتر از يك درصد در سال مي 14 نرخ رشد 
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  بررسي اثرات مهاجرت بر توزيع آتي بين شهرستاني جمعيت استان - 4- 4- 3
، يبيرون از اسـتان و مهاجرت بين شهرستاني ) 2(رشد جمعيت و ) 1(اثر متقابل دو متغير آماري دليل به 

  . پذير نيست سادگي امكانبين شهرستاني جمعيت به ها بر توزيع  پيگيري اثرات مهاجرت
مطالعـه  باشـد كـه در    مـي  "زنجيره مـاركف "اثرات استفاده از نظريه اين يك روش مناسب براي پيگيري 

از آنجا . استانجام شده  1385بر مبناي نتايج سرشماري سال  1375-85بر اساس مهاجرت دوره حاضر 
به تازگي انجام شده بود و نتايج اوليه آن هـم هنـوز    1390كه در زمان انجام اين مطالعه سرشماري سال 

در افـق طـرح تـا    هـا را   توانست سمت و سوي توزيع جمعيت شهرسـتان  انتشار نيافته بود اين مطالعه مي
  . روشن نمايد دوديح

  و شاخص رشد  1385 – 90در دوره وزستاناستان خهايرشد جمعيت شهرستان -55-3 جدول

 
 جمعيت

  1385 سال
 جمعيت

 1390سال 
 رشد دوره شاخص

  درصد
  نرخ رشد

  درصد - ساالنه
 2.1 10.93 1,484,344 1,338,126 اهواز

 2 10.39 153,355 138,915 شادگان
 1.94 10.08 278,037 252,587 هشهربندرما
 1.75 9.07 64,119 59,261 گتوند
 1.15 5.86 418,808 401,558 دزفول
 1.11 5.67 202,004 192,162 شوش
 0.96 4.89 90,420 86,201 اميديه

 0.9 4.57 163,759 161,185 انديمشك
 0.86 4.4 203,594 195,018 ايذه

 0.79 4.04 134,143 128,941 دشت آزادگان
 0.77 3.91 127,180 123,930 رامهرمز
 0.77 3.9 163,701 157,555 خرمشهر

 0.71 3.58 37,199 36,173 اللي
 0.66 3.33 37,440 36,359 هنديجان
 0.61 3.08 107,390 104,178 باغملك
 0.57 2.9 191,004 187,337 شوشتر
 0.5 2.53 179,574 175,373 بهبهان
 0.42- 2.08- 271,484 277,261 آبادان

 0.84- 4.11- 163,221 171,778 مسجدسليمان
 0.85- 4.19- 48,943 51,081 رامشير

 1.2 6.16 4,519,719 4,274,979 استان خوزستان
  شناسي استان خوزستان و مطالعه حاضرگزارش جمعيت: مأخذ
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دسترسـي بـه   ) 1393پـاييز  (هاي مطالعات آمايش استان  اما از آنجا كه در هنگام آخرين ويرايش گزارش
هم جزئيات بسـياري از ايـن نتـايج     هرچند هنوز(فراهم شده است  1390نتايج سرشماري سال  برخي از

متعارف و سازگار با اطالعـات موجـود از   هاي  با روش بيني توزيع جمعيت استان، پيش)انتشار نيافته است
بـر  . ارائه شده است) 1393ويرايش پاييز (استان  شناسي در آخرين ويرايش گزارش جمعيت ها سرشماري

اثـرات مهـاجرت بـر توزيـع آتـي بـين       اين اساس اصول نظري زنجيـره مـاركف و كـاربرد آن در بررسـي     
مه اين گزارش منتقل شده است تا بـه عنـوان يـك مبحـث     ، به ضميشهرستاني جمعيت استان خوزستان

  .شناسي مورد استفاده همكاران عالقمند قرار گيرد روش
-بر پايه گروه(شناسي، بر اساس روش طبيعي جمعيتهاي  با روش بيني توزيع جمعيت افق طرحپيشاما 

هـاي  ت دادن كل مهـاجرت با دخال) ثرؤهاي سني، اميد به زندگي، نرخ باروري ويژه سني و ساير عوامل م
و منظور نمودن تغييراتي كه در روند گذشته  1385و  1375ها و در مجموع بر پايه سرشماري شهرستان

 بـا عنـوان   "شناسـي اسـتان خوزسـتان    جمعيـت "گزارش  4-3صورت گرفته كه در بند  روي خواهد كرد
بـراي  و  منعكس شده است "اهبا دخالت كل مهاجرتها  توزيع جمعيت استان بين شهرستانبيني  پيش"

شناسـي اسـتان   جمعيـت "آشنايي با روش به كـار گرفتـه شـده و جزئيـات بيشـتر مراجعـه بـه گـزارش         
شود، ضمن آنكه توصيه ميهاي پشتيبان مطالعات آمايش استان خوزستان از مجموعه گزارش "خوزستان

ايج دو روش از نظر جهت تغييرات شناسي كامالً با يكديگر متفاوت هستند نتاين دو روش از ديدگاه روش
بررسي بيشـتر در ايـن   . باشندها به يكديگر نزديك ميها در بسياري از شهرستانسهم جمعيت شهرستان

در هر صورت  .شودمند واگذار ميبه خواننده عالقهشود كه گزارش اين فصل دور مياصلي از مسير زمينه 
شناسـي اسـتان خوزسـتان    هـا، گـزارش جمعيـت   نبيني توزيع جمعيت استان بـين شهرسـتا  مرجع پيش

   .باشد مي

  گيري تحليل پيوندها نتيجه -3-5
  توانمندي پيوندهاي فيزيكي و خدمات حمل و نقل - 5-1- 3

  حمل و نقل ريلي  سيستمتوانمندي  -1-1- 5- 3

 در جهـت به طور عمـده  ريلي شبكه . حمل و نقل ريلي استان از توانمندي كافي برخوردار نيستسيستم 
. برخـوردار نيسـت  گسـترده  طراحـي شـده و از پوشـش درون اسـتاني     كشور پاسخگويي به نياز سراسري 

امام بندر  –آهن خرمشهر  نيز شامل مطالعه خط راهآهن استان  خطوط در دست مطالعه براي گسترش راه
 شـيراز در صـورت اجرايـي شـدن بـه      –و اهـواز  اصـفهان   –آهن اهـواز   بوشهر و همچنين خط –خميني 

كمك قابل توجهي ستان با نواحي شمال شرقي آن گسترش اين شبكه و به خصوص توسعه ارتباط مركز ا
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  .كردخواهد 

كـه شـرايط   در حالي. بار در حال حاضر بسيار ضعيف استجابجايي در سيستم حمل و نقل ريلي عملكرد 
هـاي شـمال خوزسـتان     انالزم از نظر تقاضاي جابجايي كاال بين بندر امام خميني تا مركز كشـور و اسـت  

  .درصد از حمل و نقل بار در گردش استان را به عهده دارد 6فراهم است، اين شبكه تنها 

در مسيرهاي طـوالني اسـتفاده   اي  براي حمل بار و به خصوص بارهاي فلهآهن  از شبكه راه اصوالًبه عالوه 
متوسط فاصله شود  استان مشاهده مي آهن ، اما در عملكرد شبكه راه)اي در مقايسه با حمل جاده( شود مي

  . باشد در حول و حوش سيصد كيلومتر ميتنها آهن استان  حمل بار توسط شبكه راه

درصـد   13شبكه، تنها در حد ش ، با توجه به كافي نبودن گسترنيز در جابجايي مسافرحمل و نقل ريلي 
كه از عملكرد حمل بـار بهتـر اسـت      دهد را پوشش مياز سفرهاي مسافران استان با وسيله نقليه عمومي 

  .   به عالوه متوسط طول سفر كوتاه است. اما كافي نيست

و تقاضاي وسيع بـراي جابجـايي بـار و مسـافر،         آهن با توجه به وجود شبكه راهسيستم حمل و نقل ريلي 
 .باشـد  مي آن وانمنديتر از ت ضعيفآن طور بالقوه از توانمندي بسيار بااليي برخوردار است، اما عملكرد   به

تـوان   وضع موجود مـي در حتي وجود دارد و  هااصالح عملكردبراي هاي الزم  اين در حالي است كه زمينه
  .بهبود بخشيدكارآيي اين سيستم را با اصالحات تاكتيكي و اجرايي 

   اي حمل و نقل جادهسيستم توانمندي  -1-2- 5- 3

و موقعيـت مكـاني اسـتان نسـبت بـه مركـز كشـور و         ستانبا توجه به وجود بندر امام خميني و صنايع ا
قاضـاي  بنابراين ت. هاي دور وجود دارد در اين شبكه نيز تقاضاي بالقوه تا افق هاي شمال خوزستان، استان

توانمنـدي آن  از حال حاضـر  كه در اين شبكه فعلي  نواقص. بسيار باال استشبكه اين بالقوه جابجايي در 
سطح ) 2(شمال شرق استان شرق و پوشش ناكافي شبكه برون شهري در مناطق ) 1(كاهد عبارتند از  يم

سطح خدمت هر يك . لرستان –اهواز  –خدمت پايين شبكه در اغلب محورها به خصوص محور بندر امام 
از اجزاي شبكه بر اساس مقايسه امكان حركت آزاد با سرعت طراحـي جـاده نسـبت بـه وضـع فعلـي آن       

در در اجـزاي شـبكه   (Congestion) حال حاضر با توجه به حجم ترافيك و شلوغي در . شود سنجيده مي
فاصله بين وسايل نقليه كمتر  شده سرعت حركت بسيار كمتر از سرعت طراحي است و سر مسيرهاي ياد

 هـاي  توسعه خطوط و اسـتفاده از شـيوه  . شود هاي آن منجر مي از حد مجاز است كه به تصادفات و هزينه
در برنامـه  مقصد با حجم جابجـايي زيـاد    -مبدأهاي  و گسترش شبكه ريلي سريع بين زوج جديدتر حمل

اي روستايي بـا هـدف حـداقل سـازي كـل       شبكه جاده) 3( .شود ريزي پيشنهاد مي مطالعاتي بخش برنامه
هـاي روسـتايي بـا     رسـد طـول راه   در واقع به نظر مـي . هاي روستايي طراحي نشده است ه طول مسير جاد
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هـاي دسترسـي روسـتايي     ل هر دو نقطه به يكديگر بيش از ميزان مورد نياز است، اما كيفيـت جـاده  اتصا
  .ها بسيار زياد است نامناسب و تفاوت سطح برخورداري نيز بين شهرستان

  توانمندي شبكه حمل و نقل هوايي و دريايي - 1-3- 5- 3

اين  بنابر. وجود دارد) رودگاهي و بندريزيربناهاي ف(سيسات استراتژيك تأو  ها زيرساخت در اين دو شبكه
بـه  ) ايجاد خطوط بيشتر و توسعه ظرفيت ناوگان حمل و ارائه خدمات بيشـتر و بهتـر  (برداري  توسعه بهره

در شـبكه دريـايي توسـعه تسـهيالت      .گردد كه هزينه كمتري دارند هاي تاكتيكي و اجرايي بر مي تصميم
هاي آبي به اين منظـور از   گردشگري و استفاده بيشتر از كانال مرتبط با صيد و توسعه تسهيالت مرتبط با

  .ريزي بررسي خواهد شدها در مرحله برنامه  آناي است كه ضرورت اجرايي شدن  هاي بالقوه توانمندي

  توانمندي پيوندهاي مالي -5-2- 3
شود  ن ميبه صورت متمركز در سطح ملي تعييهاي پولي  و به خصوص سياستمالي و هاي پولي  سياست

است كه توسعه نيافته اي  بازار سرمايه به گونه. دنسطح كشور عملكرد ضعيفي دارنيز در پيوندهاي مالي و 
طـور    بـه . اعطـاي وام را تسـهيل نمايـد   وده و گذاري كاناليزه نمـ  به سمت سرمايهاندازها را به راحتي  پس

گـذار بـالقوه را    ازه كافي نيازهاي سـرمايه معمول دريافت وام يك فرآيند دشوار است كه به راحتي و به اند
گذاري پيوند  رمايهسگذاري الزم است و براي تسهيل  براي توسعه توليد و اشتغال سرمايه. نمايد مين نميأت

چند در حال حاضر به علت عدم  هر. گذاري و منابع مالي مورد نياز است قوي و كارآ بين متقاضي سرمايه
 اين بررسي كامل نشـده اسـت امـا بـر    يالت بانكي در سطح شهرستاني دسترسي به اطالعات اعطاي تسه

ها به عمـل آمـده اسـت دريافـت وام در      هاي اجرايي در كارگروه اساس مذاكراتي كه با نمايندگان دستگاه
در گـرو  حـل آن  دهـد كـه    و چـالش بزرگـي را تشـكيل مـي     يك فرآينـد مشـكل  خوزستان سطح استان 

بخش جويي قرار گيرد به  تواند در استان مورد بررسي و چاره آن كه مي تصميمات ملي است، اما بخشي از
  .ريزي محول شده است برنامه

  توانمندي پيوندهاي جمعيتي -5-3- 3
گـزارش   4-3شناسي استان خوزستان و همچنين به طور مفصل در بخش  كه در گزارش جمعيت طوري به

 تـوان  مهاجر فرسـت بـوده و در نتيجـه مـي     1375 -85حاضر تشريح شد، اين استان در مجموع در دوره 
  . آن كمتر از متوسط كشور استجمعيتي  هاي پيوند توانمندي

بـه حالـت تهديـد درآمـده     ها بسيار شـديد و   از شهرستان مهاجر فرستي در تعداديدر سطح شهرستاني، 
ت نسـبت بـه جمعيـ    مهاجرفرسـتي خـالص  برحسب ميـزان  (هاي مهاجر فرست  بنابراين شهرستان. است
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هـاي مهـاجر پـذير داراي     جمعيت هسـتند و شهرسـتان  يا قوي داراي پيوند نگهداشت ضعيف ) شهرستان
  . تر پيوندهاي قوي
هـا   ، بعضـي از شهرسـتان  در داخل استان همين گزارش مشاهده شد، 4- 2- 4- 3و  3- 2- 4- 3چنانكه در بند 

اهـواز در درون  ي ماننـد  شهرسـتان  امـا . در ارتباط با يكديگر مهاجر فرست و بعضي ديگر مهاجر پذير هستند
هـاي درون اسـتان و    هاي كشور اعـم از شهرسـتان   در ارتباط با كل شهرستاناما  باشد استان مهاجرپذير مي

بـراي نمايانـدن    تري از آنجا كه رابطه اخير مالك مناسب. هاي بيرون از استان مهاجر فرست است شهرستان
كـل مهاجرفرسـتي يـا مهـاجر     يعني خالص (نسبت ز همين ا باشد توان نگهداشت جمعيت هر شهرستان مي

جـدول    "1385خالص مهاجران به جمعيـت سـال   "تقسيم بر جمعيت شهرستان، مندرج در ستون  پذيري
هاي استان خوزسـتان بـا    همين گزارش كه در برگيرنده كل مهاجرفرستي و مهاجر پذيري شهرستان 50- 3

شـاخص كـل تـوان    " به عنـوان  ) باشد ون استان خوزستان، ميهاي كشور، اعم از درون و بير همه شهرستان
  . در تعيين توانمندي پيوند جمعيتي شهرستان استفاده شده است "مهاجر پذيري شهرستان

ها بـر حسـب قـدرت     بندي سكونتگاه نهايي و طبقه بندي جمع -3-6
  ها پيوند

  هاي مورد استفاده شاخص) الف

  ل و نقلدر زمينه پيوندهاي فيزيكي و خدمات حم

  :به شرح زير استفاده شده استاصلي شاخص  2در اين بخش از 

توان اقتصـادي  دهنده  شاخص يكم از ميزان حمل بار برون استاني شهرستان تشكيل شده است، كه نشان
  .باشد و توليدي شهرستان مي

  : شود ميزير تشكيل فرعي شاخص  6ها و از تلفيق  دسترسي به زيرساختهاي  شاخص دوم شامل از شاخص
كيفيت جاده دسترسي مركز شهرستان به مركـز اسـتان، كـه در آن بـراي آزادراه، بزرگـراه، اصـلي        )1

  در نظر گرفته شده است، 1تا  5عريض، اصلي معمولي و فرعي به ترتيب امتياز 
شهرستان به مركز همان شهرستان، بـا همـان   هاي هر  ميانگين كيفيت جاده دسترسي مركز بخش )2

 ، 1 تا 5امتيازهاي 

 جاده روستايي آسفالت از كل طول جاده روستايي هر شهرستان، ) درصد(سهم  )3

قرارگيري مركز و يا پهنه شهرستان در كنار بندر و دريـا و برخـورداري شهرسـتان از مسـير آبـي و       )4
 تا صفر، 2همچنين اهميت بندر با امتياز 
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  و صفر، 1، 2ياز ، با امتشهرستان و يا پهنهآهن در مركز  قرار داشتن ايستگاه راه )5
و غيـر از آن بـا    1، فرودگاه داخلي با امتيـاز  2با امتياز  المللي برخورداري شهرستان از فرودگاه بين )6

 امتياز صفر، 

  .اند هاي اصلي يكم و دوم با وزن مساوي با يكديگر تلفيق شده شاخص

  در زمينه پيوندهاي مالي و اقتصادي

  :ده شده استشاخص به شرح زير استفا 5در اين بخش از 
 سرانه توليد ناخالص داخلي شهرستان، )1

 وري سرانه نيروي كار شهرستان، بهره )2

 ، )هاي دولتي نزد بانك(متوسط سپرده سرانه در شهرستان  )3

 نرخ مشاركت اقتصادي در شهرستان، )4

  نرخ اشتغال در شهرستان، )5

  در زمينه پيوندهاي جمعيتي

  :استشاخص به شرح زير استفاده شده  دور اين بخش از د
بيشـترين ميـزان   تا مهاجرپذيري درجه باالترين ( توان مهاجر پذيري شهرستانكل شاخص  )1

همـين   50-3جدول   "1385خالص مهاجران به جمعيت سال "به نقل از ستون  ،)مهاجرفرستي
هاي استان خوزستان با همه  شهرستانمهاجرفرستي و گزارش كه در برگيرنده كل مهاجر پذيري 

   .باشد مي )اعم از درون و بيرون استان خوزستان( هاي كشور شهرستان
 شاخص نرخ شهرنشيني شهرستان، )2

  ها توضيح بيشتر در مورد شاخص) ب

-1-1-3  بـا دو زيـربخش  ( پيوندهاي فيزيكـي اين گزارش،  1-3بخش  اين مطالعه، طبق شرح خدمات
پيونـدهاي  ،  2-3بخـش  و در . . . ) بـار و مسـافر    تحليل جريـان  -2-1-3و  . . . تحليل وضعيت شبكه

 . . .) وروديهاي عمده  جريان -2-2-3و  . . .هاي عمده خروجي  جريان -1-2-3  با دو زيربخش( كااليي
 -1-5-3زير بخـش  (  گيري تحليل پيوندها نتيجهبا عنوان  -5-3در بخش بنابراين . نمايد را مطرح مي

رود از هـر دو توانمنـدي فيزيكـي     مـي انتظـار  ) نقـل  توانمندي پيوندهاي فيزيكي و حمل وعنوان با 
همانگونـه كـه در    ،اسـتفاده شـود   ،يابـد  و خدمات حمل و نقل كه در جريان كاال تجلي مي) ها زيرساخت(

پيوندهاي مالي و پيوندهاي مهاجرتي و جمعيتـي  توانمندي در مورد  گيري نتيجهقسمت در شرح خدمات 
در مـورد  گيـري   نتيجـه بـراي  ،  )3بخش (در اين بخش  نابراينب. شود زمينه استفاده مياز تحليل اين دو 
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و تـوان   -ت شبكه حمل و نقل در دسـترس شهرسـتان   كيفياز دو شاخص اصلي، هاي حمل و نقل  پيوند
بديهي  .شود استفاده مي) براي توليد جريان حمل و نقل به منزله توان اقتصادي استان(توليد حمل و نقل 

از و دسترسي به ايـن خـدمات   يك طرف براي بيانگر سطح باالتري از   شاخصهر دو است اعداد باالتر در 
باال بودن سهم حمـل و نقـل بـرون اسـتاني     به عالوه  .باشد ميتوان استفاده از اين زيربناها طرف ديگر در 

تـر در   هاي توسعه يافتـه  رود شهرستان انتظار مي  1"از پيش"باشد و  مالك باز بودن اقتصاد شهرستان مي
 .ص در وضعيت باالتري قرار داشته باشنداين شاخ

ديگر نيز استفاده شده است و   از تعدادي شاخص هاي مالي عالوه بر متوسط سپرده سرانه براي بيان پيوند
انتظار  "از پيش"در اينجا نيز  . است  براي اين بخش در نظر گرفته شده هاي مالي و اقتصادي پيوندعنوان 

وري سرانه نيروي كار به همراه متوسط سپرده سـرانه بـا سـطح     اخلي و بهرهسرانه توليد ناخالص درود  مي
جمعيتي هر شهرستان همسو باشد و ضريب همبستگي نسبتاً بااليي هاي  توسعه يافتگي و پابرجايي پيوند

در همان راستا با سـطح توسـعه   نرخ مشاركت اقتصادي رود  همچنين انتظار مي. 2نيز بين آنها برقرار باشد
صـت شـغلي   هاي داراي فر در مورد نرخ اشتغال به دليل مهاجرت نيروي كار به قلمرو. همسو باشد ييافتگ

   .باشد بيشتر، قضاوت از پيش مقدور نمي

 50-3از جـدول  ( شاخص كل توان مهاجر پذيري شهرسـتان ، عالوه بر هاي جمعيتي در زمينه پيوند
با سـطح  فرض آن است كه نرخ شهرنشيني  ، از نرخ شهرنشيني استفاده شده است و پيش)همين گزارش
 . باشد همسو ميها  شهرستان توسعه يافتگي

  ها روش تلفيق شاخص) پ

ها از ديدگاه نظـري موضـوع تجزيـه و تحليـل چنـد       ها بر حسب قدرت پيوند گاه بندي نهايي سكونت جمع
  و تحليـل عـاملي  ماننـد تجزيـه   تـري   يچيـده پ هـاي  روش كمـك  تواند با اين موضوع مي. باشد متغيره مي

(Factor Analysis) هـاي   بنـدي موضـوع   سازمان ملـل در رتبـه   تر آناليز تاكسونومي و روش يا روش ساده
  .چند متغيره بررسي شود

 روشاز هـا   و همچنـين بـراي تلفيـق شـاخص    هـا   يك از شـاخص  براي استاندارد كردن هراين بخش در 
بـا در نظـر گـرفتن    هـا   يك از شاخص ندارد كردن هربراي استاكه در آن  سازمان ملل استفاده شده است

در   هـر شـاخص  استاندارد شـده  مقدار ،  X(i) ،ي مورد بررسيها توزيع اوليه مقدار هر متغير در شهرستان
كم كردن مقدار حداقل توزيع اوليه از مقدار مشاهده شـده بـراي آن شهرسـتان و    ، از Y(i) ،هر شهرستان

  . آيد ليه به دست ميتقسيم نتيجه بر بازه توزيع او
                                     

1  - a-priori  "با توجه به مباني نظري و تئوري اقتصادي مورد انتظار استگردد كه  ، به موضوعاتي بر مي "از پيش.  
  .محقق شدن اين انتظارات نيز در اين بخش مورد بررسي قرار گرفته است  -  2
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Y(i) = ( X(i) – Min(X)) / (Max(X) – Min(X)) 

، بـراي هـر شـاخص در دامنـه عـدد يـك تـا عـدد صـفر، بـه ترتيـب بـراي             Y(i)اين توزيع حاصـل،  بنابر
كردن مقـدار  ها نيز از جمع  براي تلفيق شاخص .گيرد ترين شهرستان قرار ميمند  بهره  ترين تا كم مند بهره

  .شده استساده استفاده گيري يانگينو ملف مورد بررسي هاي مخت شاخص

  فيزيكي و خدمات حمل و نقلپيوند هاي  بندي شاخص جمع) ت

استاندارد شـده نظيـر   هاي  و شاخص 56-3در جدول فيزيكي و حمل و نقل  پيوند هاي توانمندي شاخص
فيزيكي و حمل و  پيوند ديتوانمن به عالوه شاخص تلفيقي. اندآورده شده 57-3در جدول ها  اين شاخص

هـا از نظـر برخـورداري از     در همين جدول ارائه شده و در دو ستون آخر اين جدول ترتيب شهرستاننقل 
  .شده استنشان داده اين شاخص تلفيقي 

  
  وزستانهاي استان خ در شهرستانفيزيكي و حمل و نقل  پيوند هاي توانمندي مقدار شاخص -56-3 جدول 

 شهرستان
دسترسي راه

 مركز
 شهرستان

راه
  دسترسي

 كزبخشامر

راهدرصد
  روستايي
 آسفالت

 برخورداري
  از بندر

 و مسيرآبي

 برخورداري
  از
 آهن راه

 برخورداري
  از

 فرودگاه

بار برون 
  استاني

 1.7 2 0 1.0 96.8 3.3 4.0 آبادان
 2.5 0 2 0.0 14.2 3.8 4.0 انديمشك 

 14.8 2 2 0.5 44.4 4.0 5.0 اهواز
 0.2 0 0 0.0 51.3 2.8 3.0 ايذه

 0.0 0 0 0.0 55.5 3.0 2.5 باغملك 
 68.2 1 2 2.0 82.8 3.0 5.0بندر ماهشهر 

 1.5 0 0 0.0 60.4 2.8 3.0 بهبهان 
 2.8 0 2 1.0 73.8 4.0 4.0 خرمشهر 

 4.6 1 2 0.0 34.9 3.2 4.0 دزفول 
 0.1 0 0 0.0 44.7 4.0 4.0دشت

 0.3 0 0 0.0 86.7 3.8 4.0 رامهرمز 
 0.1 0 1 0.0 87.0 3.5 4.0 شادگان 

 1.0 0 1 0.0 67.0 3.0 4.0 شوش
 1.5 0 0 0.0 27.5 3.0 4.0 شوشتر 
 0.1 0 0 0.0 24.9 2.0 2.7مسجد 
 0.1 1 2 0.0 74.0 2.0 4.0 اميديه 

 0.0 0 0 0.0 30.2 1.5 2.0 اللي
 0.0 0 0 0.1 76.3 4.0 4.0  هنديجان 

 0.3 0 0 0.0 69.2 3.0 3.0 رامشير
 0.1 0 0 0.0 56.2 2.0 3.0 گتوند
  مطالعات حاضر:مأخذ



                                                                                           
113.3 طرح آمايش استان خوزستان

  

  هاي پيوند مالي و اقتصادي  بندي شاخص جمع) ث 

هـا   استاندارد شده نظيـر آن  هاي و شاخص 58-3در جدول  اقتصاديمالي و  پيوند هاي توانمندي شاخص
در همـين   مالي و اقتصـادي  پيوند توانمندي همچنين شاخص تلفيقي. اندآورده شده 59-3جدول در نيز 

در  هـا از نظـر برخـورداري    در اينجا نيز دو ستون آخر اين جدول ترتيب شهرستان. جدول ارائه شده است
  .دهند را نشان ميشاخص تلفيقي اين 

   
  در فيزيكي و حمل و نقل  پيوند توانمنديشده و شاخص تلفيقياستانداردهايشاخص -57-3 جدول

  هاي استان خوزستان شهرستان

 شهرستان

  راه
 دسترسي
  مركز

شهرستان

  راه
 دسترسي

  كزامر
 بخش

  درصد
  راه

 روستايي
آسفالت

برخورداري
  از بندر

و مسيرآبي

برخورداري
  از
  آهن راه

برخورداري
  از

 فرودگاه

  بار
  برون 
 استاني 

  شاخص
  فيقيتل

  ترتيب
  برخورداري

 شاخص
 تلفيقي

 0.911 بندرماهشهر  0.338 0.025 1.00 0.00 0.50 1.000 0.733 0.667 آبادان 

 0.493 اهواز  0.234 0.036 0.00 1.00 0.00 0.000 0.920 0.667 انديمشك 

 0.345 خرمشهر  0.493 0.217 1.00 1.00 0.25 0.366 1.000 1.000 اهواز 

 0.338 آبادان  0.110 0.002 0.00 0.00 0.00 0.450 0.520 0.333 ايذه 

 0.290 دزفول  0.106 0.000 0.00 0.00 0.00 0.500 0.600 0.167 باغملك 

 0.258 اميديه  0.911 1.000 0.50 1.00 1.00 0.831 0.600 1.000 بندرماهشهر 

 0.238 شادگان  0.129 0.022 0.00 0.00 0.00 0.559 0.520 0.333 بهبهان 

 0.234 انديمشك  0.345 0.041 0.00 1.00 0.50 0.721 1.000 0.667 خرمشهر 

 0.208 شوش  0.290 0.067 0.50 1.00 0.00 0.250 0.667 0.667 دزفول 

 0.208 رامهرمز  0.171 0.002 0.00 0.00 0.00 0.369 1.000 0.667 دشت آزادگان 

 0.206 هنديجان  0.208 0.004 0.00 0.00 0.00 0.878 0.920 0.667 رامهرمز 

 0.171دشت آزادگان   0.238 0.001 0.00 0.50 0.00 0.881 0.800 0.667 شادگان 

 0.136 رامشير 0.208 0.015 0.00 0.50 0.00 0.639 0.600 0.667 شوش 

 0.130 شوشتر  0.130 0.022 0.00 0.00 0.00 0.160 0.600 0.667 شوشتر 

 0.129 بهبهان  0.046 0.001 0.00 0.00 0.00 0.130 0.200 0.222مسجدسليمان 

 0.110 ايذه  0.258 0.001 0.50 1.00 0.00 0.724 0.200 0.667 اميديه 

 0.106 باغملك  0.016 0.000 0.00 0.00 0.00 0.193 0.000 0.000 اللي 

 0.087 گتوند 0.206 0.000 0.00 0.00 0.05 0.752 1.000 0.667 هنديجان 

 0.046مسجدسليمان   0.136 0.005 0.00 0.00 0.00 0.665 0.600 0.333 رامشير

 0.016 اللي  0.087 0.001 0.00 0.00 0.00 0.509 0.200 0.333 گتوند
  مطالعات حاضر:مأخذ
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  هاي استان خوزستان در شهرستان مالي و اقتصادي پيوند هاي توانمندي شاخص -58-3 جدول

 شهرستان
 سرانه
  توليد

 وريبهره
 سرانه

  سپرده
  سرانه

 نرخ
 مشاركت

  نرخ
 اشتغال

 73.3 35.6 14.2 212.4 46.5 آبادان 
 78.3 32.3 9.3 140.7 30.4 انديمشك 

 82.7 35.1 26.9 166.3 40.0 اهواز 
 81.6 32.5 7.7 111.5 23.8  ايذه 

 84.7 28.4 4.6 129.3 24.5 باغملك 
 85.6 37.6 22.5 531.2 140.0 بندرماهشهر 

 87.6 34.0 17.5 147.3 37.6 بهبهان 
 79.4 36.1 13.2 138.4 32.5  خرمشهر 

 86.9 36.8 11.2 135.9 36.4 دزفول 
 70.6 32.2 7.7 131.0 23.8 دشت آزادگان 

 81.0 33.6 9.6 135.2 30.5 رامهرمز 
 62.8 33.7 12.7 132.1 22.1 شادگان 

 80.3 33.1 7.3 131.5 28.6 شوش 
 82.5 33.3 11.3 122.9 28.0 شوشتر 

 67.4 38.8 9.6 132.6 28.7 مسجد سليمان 
 79.7 33.6 14.5 143.0 32.3 اميديه 

 77.3 33.4 4.9 113.6 23.7 اللي 
 89.6 35.4 11.0 150.4 39.4 هنديجان 

 85.4 35.6  7.7  127.6 31.7 رامشير
 74.6 33.7 7.0 109.3 22.8  گتوند
  ات حاضرمطالع: مأخذ
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  مالي و اقتصادي پيوند توانمندياستاندارد شده و تلفيقيهايشاخص-59-3 جدول

  هاي استان خوزستان در شهرستان 

 شهرستان
 سرانه
 توليد

 وريبهره
 سرانه

 سپرده
  سرانه

 نرخ
مشاركت

  نرخ
 اشتغال

  شاخص
  تلفيقي

  ترتيب
  برخورداري

  شاخص
  تلفيقي

 0.906 بندر ماهشهر 0.393 0.391 0.692 0.430 0.244 0.207 بادان آ
 0.535 اهواز 0.262 0.578 0.379 0.211 0.074 0.070 انديمشك 

 0.453 بهبهان 0.535 0.741 0.645 1.000 0.135 0.152 اهواز 
 0.441 هنديجان 0.251 0.700 0.394 0.139 0.005 0.014 ايذه 

 0.438 دزفول 0.177 0.816 0.000 0.000 0.047 0.020 باغملك 
 0.393 آبادان 0.906 0.848 0.881 0.803 1.000 1.000 بندرماهشهر 

 0.380 خرمشهر 0.453 0.923 0.543 0.578 0.090 0.131 بهبهان 
 0.359 رامشير 0.380 0.620 0.737 0.386 0.069 0.088  خرمشهر 

 0.348 اميديه 0.438 0.899 0.810 0.296 0.063 0.121 دزفول 
 0.317 شوشتر 0.173 0.291 0.367 0.139 0.051 0.014 دشت آزادگان 

 0.308 رامهرمز 0.308 0.680 0.503 0.224 0.061 0.071  رامهرمز 
 0.301 مسجدسليمان 0.185 0.000 0.508 0.363 0.054 0.000 شادگان 

 0.267 شوش 0.267 0.654 0.452 0.121 0.053 0.055 شوش 
 0.262 انديمشك 0.317 0.734 0.469 0.300 0.032 0.050 شوشتر 

 0.251 ايذه 0.301 0.171 1.000 0.224 0.055 0.056مسجدسليمان 
 0.213 گتوند 0.348 0.630 0.501 0.444 0.080 0.087 اميديه 

 0.211 اللي 0.211 0.539 0.477 0.013 0.010 0.014 اللي 
 0.185 شادگان 0.441 1.000 0.674 0.287 0.097 0.147 هنديجان 

 0.177 باغملك 0.359 0.841 0.692 0.139  0.043 0.081 رامشير
 0.173 دشت آزادگان 0.213 0.439 0.511 0.108 0.000 0.006 گتوند
  مطالعات حاضر:مأخذ
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  در زمينه پيوندهاي جمعيتي) ج 

ـ  وانمنـدي ت شـاخص تلفيقـي  اوليـه، اسـتاندارد شـده و     هاي شاخص جمعيتـي و همچنـين ترتيـب     دپيون
  .شده است آورده 60-3از نظر برخورداري در اين زمينه در جدول ها  شهرستان

 
   جمعيتي پيوند توانمندياوليه و استاندارد شده و شاخص تلفيقي هايشاخص -60-3 جدول

  خوزستان هاي استان شهرستان

 

شاخص  شاخص استاندارد  شاخص اوليه
  لفيقيت

 پيوند
 جمعيتي

ترتيب بر اساس شاخص 
 تلفيقي پيوند جمعيتي

شاخص كل
توان مهاجر 

   (*) پذيري

نسبت
  شهر
  نشيني

 توان
مهاجر 

  ذيريپ

 نسبت
  شهر
  نشيني

 ترتيب
  مقدار

 شاخص 

 0.953 بندرماهشهر 0.69 1.00 0.39 82.8 7.8- آبادان
 0.914 خرمشهر 0.63 0.85 0.42 75.3  6.9- انديمشك

 0.752 اهواز 0.75 0.93 0.58 79.2 2.9- هوازا
 0.696 دزفول 0.45  0.44 0.46 55.5 6.0- ايذه

 0.694 آبادان 0.23 0.00 0.45 34.2 6.1- باغملك
 0.684 بهبهان 0.95 0.91 1.00 78.2 8.0 بندرماهشهر

 0.678 هنديجان 0.68 0.70 0.67 68.1 0.5- بهبهان
 0.635 انديمشك 0.91 0.96 0.87 80.7 4.6 خرمشهر
 0.634 اميديه 0.70 0.66 0.74 66.1 1.2 دزفول
 0.592 رامشير 0.47 0.41  0.53 54.1 4.0- زادگانآدشت

 0.558 رامهرمز 0.56 0.39 0.72 53.3 0.6 رامهرمز
 0.529 شوشتر 0.28 0.02 0.53 35.4 4.1- شادگان
 0.472 دشت آزادگان 0.39 0.02 0.75 35.4 1.6 شوش
 0.448 ايذه 0.53 0.36 0.70 51.6 0.2 رشوشت
 0.435 گتوند 0.30 0.61 0.00 63.8 17.8- سليمان مسجد
 0.389 شوش 0.63 0.74 0.52 70.3 4.3- اميديه
 0.365 اللي 0.36 0.23 0.50 45.5 5.0- اللي

 0.305 مسجدسليمان 0.68 0.80 0.56 72.9 3.4- هنديجان
 0.279 شادگان 0.59 0.30 0.89 48.6 5.1 رامشير
 0.226 باغملك 0.43 0.02 0.85 35.4 4.0  گتوند

، به نقل از ستون )باالترين درجه مهاجرپذيري تا بيشترين ميزان مهاجرفرستي( شاخص كل توان مهاجر پذيري شهرستان  -(*) 
هـاجر پـذيري   همـين گـزارش كـه در برگيرنـده كـل مهاجرفرسـتي و م       50-3جـدول    "1385خالص مهاجران به جمعيـت سـال   "

   .باشد مي) اعم از درون و بيرون استان خوزستان(هاي كشور  هاي استان خوزستان با همه شهرستان شهرستان
  مطالعات حاضر: مأخذ



                                                                                           
117.3 طرح آمايش استان خوزستان

  

  و نتيجه گيريبندي  جمع) چ 

) 3(مـالي و اقتصـادي و   پيونـد  ) 2(، )فيزيكي و حمل و نقلپيوند ) 1(توانمندي تلفيقي شاخص  3مقدار 
حاصـل   را پيونـد كـل  شـاخص،   3ميانگين مقدار ايـن   . ارائه شده است 61-3در جدول  ،پيوند جمعيتي

پيونـد  سـاس مقـدار شـاخص    ا هاي استان بر نتيجه اين تلفيق و ترتيب شهرستاناين جدول در . نمايد مي
بندرماهشهر، اهواز، خرمشهر و آبادان هاي  شود شهرستان بر اساس ترتيب مشاهده مي .كل ارائه شده است

باغملك، اللي، مسجدسليمان، شادگان و گتوند بـه  هاي  در باالترين موقعيت از نظر پيوند كل و شهرستان
  .ترين وضعيت از نظر اين شاخص كل قرار دارند ترتيب در پايين

  
 يتيجمع پيوند توانمنديتلفيقي  اوليه و استاندارد شده و شاخص تلفيقي هايشاخص -61-3 جدول

خوزستان هاي استان شهرستان  
 پيوند

  فيزيكي و
 حمل ونقل

  پيوند
 مالي

  دنپيو
 جمعيتي

  پيوند
  كل

  شاخص پيوند كل ترتيب بر اساس

 شاخص مقدار ترتيب

 0.923 بندرماهشهر  0.475 0.694 0.393 0.338 آبادان 
 0.593 اهواز  0.377 0.635 0.262 0.234 انديمشك 

 0.546 خرمشهر  0.593 0.752 0.535 0.493 اهواز 
 0.475 آبادان  0.269 0.448 0.251 0.110 ايذه 

 0.475 دزفول  0.169 0.226 0.177 0.106 باغملك 
 0.442 هنديجان  0.923 0.953 0.906 0.911 بندرماهشهر 

 0.422 بهبهان  0.422 0.684 0.453 0.129 بهبهان 
 0.413 يه اميد 0.546 0.914 0.380 0.345 خرمشهر 

 0.377 انديمشك  0.475 0.696 0.438 0.290 دزفول 
 0.362 رامشير 0.272  0.472 0.173 0.171 دشت آزادگان 

 0.358 رامهرمز  0.358 0.558 0.308 0.208 رامهرمز 
 0.325 شوشتر  0.234 0.279 0.185 0.238 شادگان 

 0.288 شوش  0.288 0.389 0.267 0.208 شوش 
 0.272 دشت آزادگان  0.325 0.529 0.317 0.130 شوشتر 

 0.269 ايذه  0.217 0.305 0.301 0.046 مسجدسليمان 
 0.245 گتوند 0.413 0.634 0.348 0.258 اميديه 

 0.234 شادگان  0.197 0.365 0.211 0.016 اللي 
 0.217 مسجدسليمان  0.442 0.678 0.441 0.206 هنديجان 

 0.197  اللي  0.362 0.592 0.359 0.136 رامشير
 0.169 باغملك  0.245 0.435 0.213 0.087 گتوند
  مطالعات حاضر:مأخذ
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شاخص تلفيقي توانمندي پيوند فيزيكي و حمل و نقل، پيوند مالي و اقتصادي و پيوند جمعيتـي   3مقدار 
قايسـه  مايـن نمـودار عـالوه بـر     . اسـت   ترسيم شـده  10-3نمودار ، به همراه شاخص كل در ها شهرستان

 مقايسـه هـاي تلفيقـي در هـر شهرسـتان را نيـز       وضعيت نسبي شـاخص  با يكديگر، ها وضعيت شهرستان
چنانكه  .شود مناسب سه شاخص يادشده در هر شهرستان در اين نمودار مشاهده ميهمبستگي  .نمايد مي
مقـدار ضـريب    گرنبيـا  62-3جدول . رفت ها انتظار مي همسويي بين شاخص "از پيش"بيان شد  نيز  قبالً

همبسـتگي  . باشد كه تا حدود زيادي با انتظارات نظري همسويي دارد همبستگي بين اين سه شاخص مي
  .شود مشاهده ميديگر شاخص  با دواقتصادي  -شاخص تلفيقي ماليبين تري باال نسبتاً

  
  

  
  خوزستان هاي استان در شهرستانهاي توانمنديشاخص-10-3نمودار

  
  
  
  
  

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0
آبادان 

انديمشك 

اهواز 

ايذه 

باغملك 

بندرماهشهر 

بهبهان 

خرمشهر 

دزفول 

دشت آزادگان 
رامهرمز 

شادگان 

شوش 

شوشتر 

مسجدسليمان 

اميديه 

اللي 

هنديجان 

رامشير

گتوند

حمل ونقل

مالي

جمعيتي

پيوند کل



                                                                                           
119.3 طرح آمايش استان خوزستان

  
  هاي در شهرستان هاي توانمنديماتريس ضريب همبستگي شاخص–62-3 جدول

  استان خوزستان

 
 تلفيقيشاخص

 حمل و نقل
  تلفيقي شاخص

 اقتصادي -مالي
  تلفيقي شاخص

 جمعيتي
 0.725 0.862 1.000  تلفيقي حمل و نقلشاخص 
 0.796 1.000 0.862 اقتصادي -تلفيقي مالي شاخص
 1.000 0.796 0.725 تلفيقي جمعيتي شاخص

و شاخص تلفيقي سه شاخص بر اساس )  ترين ترين تا ضعيف از قوي( ها ترتيب شهرستان 63-3در جدول 
  .اند مقايسه شده كل

  
 و شاخص كلتلفيقيسه شاخص بر اساسهاترتيب شهرستانمقايسه-63-3 جدول

 ترتيب
 پيوند

  فيزيكي و
 حمل ونقل

  پيوند
 مالي

  پيوتد
 جمعيتي

  پيوند
  كل

 بندرماهشهر بندرماهشهر بندر ماهشهر بندرماهشهر 1
 اهواز خرمشهر اهواز اهواز 2
 خرمشهر اهواز بهبهان خرمشهر 3
  آبادان دزفول هنديجان آبادان 4
 دزفول آبادان دزفول دزفول 5
 هنديجان نبهبها آبادان اميديه 6
 بهبهان هنديجان خرمشهر شادگان 7
 اميديه انديمشك رامشير انديمشك 8
 انديمشك اميديه اميديه شوش 9
 رامشير رامشير شوشتر رامهرمز 10
 رامهرمز رامهرمز رامهرمز هنديجان 11
 شوشتر شوشتر مسجدسليمان دشت آزادگان 12
 شوش دشت آزادگان شوش رامشير 13
 دشت آزادگان ايذه مشكاندي شوشتر 14
 ايذه گتوند ايذه بهبهان 15
 گتوند شوش گتوند ايذه 16
 شادگان اللي اللي باغملك 17
 مسجدسليمان مسجدسليمان شادگان گتوند 18
 اللي شادگان باغملك مسجدسليمان 19
 باغملك باغملك دشت آزادگان اللي  20
  مطالعات حاضر:مأخذ
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ترتيـب از    بـه  هـاي اسـتان   شهرستان 11-3نمودار در ها  مندي شهرستانتوان كل اساس مقدار شاخص رب
همچنين در اين نمودار پنج طبقـه از ايـن نظـر    . اند شده  نشان دادهي مند بيشترين تا كمترين سطح بهره

  :شوند معرفي ميهاي زير  كه در بند باشد قابل تشخيص مي
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  هاي استان خوزستان در شهرستانتوانمنديتلفيقي كليشاخص-11-3 نمودار

  

  هاي داراي پيوند قوي سكونتگاه -6-1- 3
بندرماهشهر، اهـواز، خرمشـهر، آبـادان و    هاي  شهرستانبه ترتيب  در گروه اول بندي با توجه به اين دسته

ن بـه اهميـت ويـژه    توا برخوردار هستند، در اين دسته مي يمند از بيشترين تا كمترين سطح بهرهدزفول 
 .باشد مي تري ها در اين دسته داراي پيوند بسيار قوي نسبت به ساير شهرستان بندر ماهشهر اشاره كرد كه

 هنـد د ها بزرگترين نقاط شهري استان را تشكيل مي شود كه مركز اين شهرستان در همين حال توجه مي
  . دي و جمعيتي برخوردار هستنداقتصا -و از پيوندهاي قوي در هر سه زمينه حمل و نقل، مالي
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  متوسطهاي داراي پيوند  سكونتگاه -6-2- 3

قـرار  متوسـط  هاي داراي پيوند  در گروه سكونتگاهانديمشك و  اميديه و ،بهبهانهاي هنديجان،  شهرستان
اين گروه بجز شهرستان انديمشك كه در شمال استان قرار دارد در ناحيه جنوب هاي  شهرستان .اند گرفته
بجز شهرستان اميديه كه بيشـتر  . قرار دارند  استان و در فاصله نسبي كمي به بندر ماهشهر و اهواز شرقي

از هـاي ايـن گـروه     همـه شهرسـتان  . صنعتي است، وجه مشخص سه شهرسـتان ديگـر كشـاورزي اسـت    
  .پيوندهاي حمل و نقلي قوي برخوردار هستند

  ضعيفهاي داراي پيوند  سكونتگاه - 6-3- 3
 ، گتونـد و ايـذه شـوش، دشـت آزادگـان    شوشـتر،  ، رامهرمز، رامشيرهاي  شهرستانبه ترتيب  اين گروهدر 
كشاورزي است و از نظر مكاني بيشـتر در حاشـيه   ها  وجه مشخص اين شهرستان. اند جاي گرفتهادگان ش

  .جغرافيايي شمال، شمال شرقي، شرق و غرب استان واقع هستند

  ر ضعيفبسياهاي داراي پيوند  سكونتگاه -6-4- 3
پيونـد فيزيكـي و   قرار دارنـد كـه در شـاخص    ، مسجدسليمان، اللي و باغملكهاي  شهرستانگروه اين در 

 ناقتصادي و پيوندهاي جمعيتي در سطوح پـايي  –مالي  در شاخصو ترين رتبه،  حمل و نقل داراي پايين
  .قرار دارندبندي  رتبه

  هيسكونتگاد ها بر حسب قدرت پيون بندي پهنه و طبقهتشخيص  - 6-5- 3
 4-3بـاال بيـان شـده اسـت و نقشـه      در  هيبر حسب قدرت پيوند سكونتگا ها بندي پهنه تشخيص و طبقه

   .باشد ها در استان مي گاه بندي قدرت سكونت پهنهدهنده  نشان
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  ضميمه
  و روش محاسبه وضعيت تعادلي نظري زنجيره ماركفاصول 

آن بر هاي  ها و واكنش كنشدر داخل استان و با بيرون از استان، بين شهرستاني مهاجرت به دليل روابط 
و  باشـد  به آينده صـحيح نمـي  ايج ساده جابجايي يك دوره ده ساله تعميم نت  ،ها توزيع جمعيت شهرستان

يـك روش  . پذير نيسـت  سادگي امكانبه جمعيت بين شهرستاني ها بر توزيع  مهاجرتن ايپيگيري اثرات 
اسـتان، اسـتفاده از نظريـه    جمعيـت  بين شهرستاني ها بر توزيع  مهاجرتاين مناسب براي پيگيري اثرات 

و نتـايج  ضميمه مباحث نظـري  اين و در  استانجام شده مطالعه حاضر باشد كه در  مي "زنجيره ماركف"
 . براي استفاده همكاران ارائه شده استردي آن كارب

  مباحث نظري 

  نظريه زنجيره ماركف

فرآينـد تصـادفي بـا    "ثبت شده است، به يـك   2"آندره ماركف"كه به نام  1"زنجيره ماركف"در رياضيات 
دارا بودن خاصيت مـاركف بـه ايـن معنـي     . باشد 4كه داراي خاصيت ماركف اطالق مي شود 3"زمان مجزا

بنابراين آينده به صـورت  . ، وضعيت آتي، قابل تبيين است 5ه با داشتن يك وضعيت فعلي مفروضاست ك
مشروط از گذشته مستقل است، زيرا به عبارت ديگر وضعيت فعلي اطالعات كاملي را بـراي پـيش بينـي    

  .وضعيت آتي در خود ذخيره كرده است
ك وضـعيت بـه وضـعيت ديگـري     اص از يدر هر لحظه وضعيت سيستم با توجه به يك توزيع احتمالي خ

ناميده مي شود و احتماالت مربوط به تغيير وضعيت نيز،  6تغيير وضعيت در اصطالح، انتقال. كندتغيير مي
  .ناميده مي شود 7احتماالت انتقال

  رسميتعريف 

و ه راي خاصيت ماركف بودااست كه د   ... ,X1, X2, X3 8زنجيره ماركف يك رشته از متغيرهاي تصادفي
  :رسميبيان به  ،بيني استبر اساس آن وضعيت آتي قابل پيش

                                     
١  - Markov Chain  
٢ -Andrey Markov 
٣ -discrete-time stochastic process 
٤ -Markov property 
٥ -given the present state 
٦ - transition 
٧ -transition probabilities  
٨ -random variables 
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زنجيره  "فضاي وضعيت"دهد كه تشكيل مي S 1يك مجموعه قابل شمارش Xiممكن براي متغير  مقادير

   .شودناميده مي
شود كه در آن احتماالت انتقـال از يـك   نشان داده مي 2دارتوسط يك گراف جهت زنجيره ماركف معموالً

  . شودت ديگر مشخص ميعيت به وضعيوض

  هاي ديگرگونه

 4داراي يك انديس پيوسته است و فرآيند ماركف همگن در طـول زمـان   3فرآيند ماركف با زمان پيوسته 
  :، داشته باشيمnفرآيندي است كه در آن براي تمام مقادير ) يا فرآيند ماركف با احتمال انتقال همگن(
  

  
تعريـف   n يك عدد محدود است به صورت زير براي تمام مقـادير  mه در آن ك mزنجيره ماركف با درجه 

  :شودمي

  

  زنجيره ماركف واصخ

  :يك گام زماني را به صورت زير نشان دهيم در jبه وضعيت  iچنانچه احتمال انتقال از وضعيت 
  

  
  :مگام زماني را به صورت زير نشان دهي nدر  jبه وضعيت  iاحتمال انتقال از وضعيت و 
  

  
 0با شـرط   kبراي هر  5كولموگروف -در اين صورت احتمال انتقال در چند گام در شرايط معادله چاپمن

< k < n به شرح زير صدق مي كند:  

                                     
١ -ountable set 
٢- directed graph  
٣- continuous-time Markov processes 
٤- time-homogeneous Markov chains 
٥ -Chapman-Kolmogorov equation 
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  قابليت دسترسي

شـود  باشـد، گفتـه مـي   غير صـفر   j ديگري مانند به وضعيت iاز وضعيت   رسيدن در صورتي كه احتمال
بـه بيـان رسـمي     ).دهنـد مـي  نشـان  i → jآن را با نمـاد   و(است  1رسقابل دست iاز وضعيت  jوضعيت 
 n≥0عـدد صـحيحي ماننـد     چـه شـود چنان مي قابل دسترس خوانده iاز وضعيت ديگري مانند  jوضعيت 

  :كه در شرط زير صدق نمايديافت شود به طوري
  

شـود   باشد، گفته مـي قابل دسترس  jنيز از وضعيت  iقابل دسترس و وضعيت  iاز وضعيت  jاگر وضعيت 
يـك  ). دهند نشان مي i ↔ jو آن را با نماد ( كنندبرقرار مي 2با يكديگر ارتباط  jو وضعيت  iكه وضعيت 

آن با يكديگر  هايهر زوج از وضعيتاگر دهند كيل ميارتباطي تش 3مجموعه تشكيل يك كالس هم ارزي
  .ز كالس ارتباط برقرار ننمايدارتباط برقرار نمايند و هيچ عضو آن با هيچ وضعيت خارج ا

گيرند، به اين معنـي كـه   هاي يك زنجيره ماركف در يك كالس هم ارزي ارتباطي قرار اگر همه وضعيت 
  .نامند مي (Irreducible)ها از يكديگر قابل دسترسي باشند، آن را غير قابل خالصه كردن همه وضعيت

  دوره پذيري 

  فقـط در   iخواهـد بـود چنانكـه بازگشـت بـه وضـعيت        kبرابـر   5"دوره"داراي  iوضـعيت  ، 4دوره پذيري
  :شودبيان رسمي به شرح زير ارايه مي. امكان پذير باشد kهايي با مضرب دوره

  
  

باشـد   1چنانچه دوره يك زنجيـره مـاركف برابـر   . است 6بزرگترين مقسوم عليه مشترك "gcd"كه در آن 
 7هر وضعيت ديگر انتقال يابد زنجيره ماركف بـدون دوره در يك گام به بتواند بدين معني كه هر وضعيت 

  .شودناميده مي

                                     
١ - accessible 
٢- communicate 
٣- equivalence relation 
٤- periodicity 
٥- period 
٦- greatest common divisor 
٧- aperiodic 
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  كف ارگوديك رزنجيره ما

را زنجيــره  )Aperiodic(و بــا تعــداد وضــعيت محــدود و بــدون دوره  Irreducibleيــك زنجيــره مــاركف 
  . نمايندمي  1ارگوديك

   2بازگشت پذيري

، احتمال هيچگـاه بازنگشـتن بـه    iبا شروع از وضعيت شود اگر ناميده مي Transientانتقالي يا  iوضعيت 
بازگو كننده اولين بازگشـت   Ti به بيان رسمي چنانچه متغير تصادفي. وجود داشته باشد iهمان وضعيت 

  باشد، iبه وضعيت 

 

  :  شود اگر و فقط اگر داشته باشيمانتقالي ناميده مي iوضعيت در اين صورت 
  

 وجـود داشـته باشـد،    قطعاً iبه عبارت ديگر اگر احتمال بازگشت به وضعيت انتقالي نباشد؛  iاگر وضعيت 
در اين صورت خواهيم . شودناميده مي) Recurrent / Persistent(زنجيره ماركف بازگشت پذير يا با ثبات 

   :داشت

  

  تعادليوضعيت 

 بازگشـت پـذير  ،  (Irreducible)زنجيـره مـاركف بـا ويژگـي     براي يك  انتقال تاحتماالچنانچه ماتريس 
(Recurrent)   دون دورهبو(Aperiodic)   با pij ،بـردار  در ايـن صـورت    نشان داده شودπ     يـك توزيـع

   :صدق نمايدنيز باشد ودر معادله زير  1برابر πjمشروط برآنكه جمع  ،خواهد بود 3تعادلي

  

  روش حل

  :شود جواب يگانه از حل دستگاه معادالت به شرح زير حاصل مي

                                     
١- ergodic 
٢- recurrence 
٣ -equilibrium distribution 
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  :كند كه در شرط زير صدق مي خواهد بود يك توزيع تعادلي πبردار اين صورت  در

  
كـه عناصـر آن    خواهـد بـود  از مـاتريس انتقـال    1يك بردار مقـادير ويـژه   π توزيع تعادليبه عبارت ديگر 
  .از ماتريس را در بر خواهند داشت 2مقدارهاي ويژه

 kهنگامي كه  3فروبنيوس –، براساس قضيه پرون Pk ، يا kبه توان عدد  از طرف ديگر حد ماتريس انتقال
  :نهايت ميل كند برابر با توزيع تعادلي خواهد شدبه سمت بي

    

  لهلگوريتم حل مسأا

اين ماتريس با شرايط الزم براي يـك  . ها را تهيه كنيد ت مهاجرت بين شهرستاناحتماالماتريس  )1
 (Aperiodic)دون دورهبو  (Recurrent) يربازگشت پذ،  (Irreducible)زنجيره ماركف با ويژگي 

  دهيم، ميشان ن P(i,j)مطابقت دارد و آن را با  

 را كم كنيد، 1از عنصرهاي قطري اين ماتريس عدد  )2

 نماييد،  ) يا ترانسپوز(ماتريس حاصل را ترانهاده  )3

 قرار دهيد، 1ام را برابر عدد  kدلخواه  سطرهمه عناصر  )4

 يد،ماتريس حاصل را معكوس نماي )5

ترتيـب بـازگو كننـده     ام، ماتريس حاصل برابر با بردار ويژه خواهد بود و عناصـر آن بـه   kستون  )6
 .، يا احتمال نهايي بقاي جمعيت در شهرستان خواهد بودتوزيع تعادلي

  

                                     
١ - eigen vector 
٢ - eigen values 
٣ -Perron-Frobenius theorem 
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اثرات مهاجرت بر توزيع آتي بين شهرستاني بررسي كاربرد زنجيره ماركف در 
  خوزستان جمعيت استان

هـا و   كنشدر داخل استان و با بيرون از استان، بين شهرستاني مهاجرت دليل روابط به چنانكه گفته شد 
بـه آينـده   ايج ساده جابجايي يـك دوره ده سـاله   تعميم نت  ،ها آن بر توزيع جمعيت شهرستانهاي  واكنش

 پـذير  سادگي امكانبه جمعيت بين شهرستاني ها بر توزيع  مهاجرتاين و پيگيري اثرات  باشد صحيح نمي
اسـتان،  جمعيـت  بين شهرسـتاني  ها بر توزيع  مهاجرتاين يك روش مناسب براي پيگيري اثرات . نيست

  استانجام شده مطالعه حاضر باشد كه در  مي "زنجيره ماركف"استفاده از نظريه 

هـاي   مهاجرتبر اثر  ها بر اساس اين نظريه و طبق شرايط آن كه در موضوع توزيع جمعيت بين شهرستان
بنـابراين  . وضعيت فعلي مفروض، وضـعيت آتـي قابـل تبيـين اسـت     اشتن يك با د، نمايد دق ميداخلي ص

را بـراي  ي به عبارت ديگر وضعيت فعلي اطالعات كـامل آينده به صورت مشروط از گذشته مستقل است و 
   .بيني وضعيت آتي در خود ذخيره كرده استپيش

مكـان تفكيـك دو فرآينـد نـرخ رشـد جمعيـت و       پذيري مـدل ناشـي از ا  الزم به توضيح است كه انعطاف
باشد زيـرا بـه عنـوان يـك      يك دليل ديگر كارآيي مدل استفاده آن از اطالعات محدود مي. مهاجرت است

  .مدل كالن، با استفاده از اطالعات نه چندان وسيع، قدرت تحليل و نتيجه گيري بسيار بااليي دارد

يگـاه وسـيعي در علـوم مختلـف شـامل فيزيـك، آمـار و        نظريه زنجيره ماركف به علت توجه محققـين جا 
شناسي رياضي، مهندسي كنترل شامل مسايل اقتصادي و اجتماعي هاي آماري، تئوري صف، زيست آزمون

از آنجا كـه ايـن نظريـه داراي قـدرت تحليلـي بـاال و كاربردهـاي        . شناسي به دست آورده استو جمعيت
  . است ين گزارش براي استفاده بيشتر محققين ارائه شده فراواني است، مباحث نظري آن در ضميمه ا

  1405و  1395هاي  در سال ها تخمين توزيع جمعيت بين شهرستان

هـاي بـين    مهـاجرت كـل  در اين مطالعه با توجه به به نظريه زنجيـره مـاركف و بـا اسـتفاده از اطالعـات      
هـاي   شـامل مهـاجرت  (، 1385سرشماري عمومي نفوس و مسكن سـال   1375 -85شهرستاني دهه 

محاسـبه   1375 -85دهه هاي بين شهرستاني  ماتريس احتمال مهاجرت، )داخل استان و خارج استان
براي مقطع دو دهه بعـد  ها  شده و با استفاده از آن، توزيع داخلي جمعيت استان خوزستان بين شهرستان

يع نهايي توزيـع احتمـالي   همچنين توز. ، برآورد شده است1405و  1395از سرشماري، يعني سال هاي 
  .رسد محاسبه شده است كه در اين بخش به نظر مي
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در . آورده شده اسـت  64 -3در جدول  1375 -85دهه  "هاي بين شهرستاني ماتريس مهاجرت" )1
اعداد قطر ماتريس از جمعيتـي تشـكيل   . باشد اين ماتريس، جهت مهاجرت از سطر به ستون مي

هاي داخـل   شامل مهاجرت(بين شهرسـتاني  هاجرت تنها ما اند ي يا مهاجرت نكردهشود كه  مي
در اينجا مقصود از خارج از استان، همه كشـور منهـاي    .اند داشته )استان و خارج استان
هاي برون شهرستاني بـرون اسـتاني    اين ترتيب مهاجرتبه . باشد استان خوزستان مي
  .نيز منظور شده است

 

 

  نفر – 1375 – 85در طول دوره هاي استان خوزستان  مهاجرت بين شهرستان -64-3 جدول
 بهبهان  بندرماهشهر باغملك ايذه اهوازانديمشك آبادان شهرستان

 372 4,698 85 301 4,738 169 226,486  آبادان 
 95 283 4  158  1,688 134,200 214 انديمشك 

 2,878 4,028 940 1,912 1,177,075 1,028 4,504 اهواز 
 213 862 709 175,849  5,832 53 344  ايذه 

 126 358 93,956 414 3,171 18 89 باغملك 
  901 232,230 63 64  2,294 83 2,965 بندرماهشهر 

 155,777 1,742 138 148 3,713 127 305  بهبهان 
  223 1,509 22 72 3,193 268 1,382  خرمشهر 

 527 636 61 258 5,285 2,749 341 دزفول 
 59 125 28 28 5,901 41 66 دشت آزادگان 

 591 1,500 352 106 6,208 90 209 رامهرمز 
 33 1,315 2 3 2,263 34 1,128 شادگان 

 25 83 33 32 3,181 784 33  شوش 
 74 192 37 53 7,461 308 158 شوشتر 

 333 718 78 405 16,242 153 151 مسجد سليمان 
 1,292 1,872 86 12 2,175 25 1,639 اميديه 

 11 57 1 2 1,041 3 0 اللي 
 239 1,729 2 41 67 15 521 هنديجان 

 20 635 35 0 399 3 314 رامشير
 2 2 0 1 857 112 1 گتوند

 10,706 18,116 1,154 3,499 46,688 9,874 14,834  خارج از استان
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  نفر – 1375 – 85در طول دوره خوزستان هاي استانمهاجرت بين شهرستان-64-3ادامه جدول 

  شوشتر شوش شادگان رامهرمزدشت آزادگان دزفول خرمشهر شهرستان
 256 315 331 146 69 723 6,082 آبادان 

 530 981 19 37 16 4,501 82 انديمشك 
 4,015 2,017 518 2,659 1,376 6,287 3,416 اهواز 
 88 46 18 463 6 475 335 ايذه 

 90 2 0 4,758 65 102 42 باغملك 
 230 97 133  490 31 528 2,256 بندرماهشهر 

 163 50 51 313 21 355 188  بهبهان 
 111 227 120 197 60 498 136,573 خرمشهر 

 887 1,870 92 74  76 360,864 190 دزفول 
 127 388 102 85 119,996 212 321 دشت آزادگان 

 245 26 26 111,248 25 144 196 رامهرمز 
 27 47 131,314 21 14 71 1,548 شادگان 

 539 181,244 22 46 158 2,303 77  شوش 
 168,546 806 5 93 27 1,617 249 شوشتر 

 4,376 158 20 359  23 815 86 مسجدسليمان 
 65 71 19 556 4 656 581 اميديه 

 758 1 0 31 0 73 4  اللي 
 10 3 2 13 2 45 86 هنديجان 

 9 68 54 228 3 34 207 رامشير
 856 44 3 0 0 366 27 گتوند

 5,868 6,776 420 2,899 1,813 25,548 12,321  خارج از استان
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  نفر – 1375 – 85در طول دوره هاي استان خوزستان  مهاجرت بين شهرستان -64-3ادامه جدول 

 شهرستان
 مسجد
 سليمان

ز خارج ا  گتوند رامشير هنديجان اللي اميديه
  استان

 31,066 68 170 403 4 625 154  آبادان
 17,866 256 37 18 11 59 130 انديمشك 

 121,157 448 431 164 241 1,456 1,576 اهواز 
 8,774 11 47 36 10 295 552  ايذه 

 712 3 80 6 5 162 19 باغملك 
 8,597 13 202 449 6 857 98 بندرماهشهر 

 9,688 12 177 182 6 2,159 58  بهبهان 
 12,706 35 65 30 9 194 61 خرمشهر 

 26,444 494 58 39 60 191 362 دزفول 
 1,128 205 17 25 9 61 17 دشت آزادگان 

 1,999 13 269 25 4 508 146 رامهرمز 
 894 0 101 44 4 42 10 شادگان 

 3,362 85 24 19 7 20 85  شوش 
 6,227 393 53 40 181 68 749 شوشتر 

 15,407 871 42 19 184 150 131,188  مسجدسليمان
 9,064 0 175 180 13 67,609 107 اميديه 

 868 211 2 0 32,883 1 226 اللي 
 801 12 54 32,465 0 249 3 هنديجان 

 297 0 48,575 48 0 150 2  رامشير
 154 56,780 35 0 0 0 21 گتوند

 66043746 1,709 3,055 944 734 4,383 5,716  خارج از استان
  رطالعات حاضشناسي و مگزارش جمعيت: مأخذ
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آورده  65-3نيـز در جـدول    1375 -85دهـه   "هاي بين شهرسـتاني  ماتريس احتمال مهاجرت" )2
به جمعيت  64-3هر يك از عناصر اين ماتريس از تقسيم عنصر نظير ماتريس جدول . شده است
نهـاي جمعيـت اسـتان    و در مورد خـارج از اسـتان بـه جمعيـت كشـور م     ( شهرستان 
 1برابـر بـا عـدد     هر سـطر حاصل شده است و در نتيجه جمع اعداد  1385در سال  )خوزستان

  .باشد مي

 
 
 
 
 
 

  1375 – 85در طول دوره هاي استان خوزستان ماتريس احتمال مهاجرت بين شهرستان -65-3 جدول
 بهبهان  رماهشهربند  باغملك ايذه اهوازانديمشك آبادان شهرستان

 0.00134 0.01694 0.00031 0.00109 0.01709 0.00061 0.81687  آبادان 
 0.00059 0.00176 0.00002  0.00098 0.01047 0.83258 0.00133 انديمشك 

 0.00215 0.00301 0.00070 0.00143 0.87964 0.00077 0.00337 اهواز 
 0.00109 0.00442 0.00364 0.90171 0.02990 0.00027 0.00176 ايذه 

 0.00121 0.00344 0.90188 0.00397 0.03044 0.00017 0.00085 باغملك 
 0.00357 0.91941 0.00025 0.00025 0.00908 0.00033 0.01174 بندرماهشهر 

 0.88826 0.00993 0.00079 0.00084 0.02117 0.00072 0.00174 بهبهان 
 0.00142 0.00958 0.00014  0.00046 0.02027 0.00170 0.00877  خرمشهر 

 0.00131 0.00158 0.00015 0.00064 0.01316 0.00685 0.00085 دزفول 
 0.00046 0.00097 0.00022 0.00022 0.04577 0.00032 0.00051 دشت آزادگان 

 0.00477 0.01210 0.00284 0.00086 0.05009 0.00073 0.00169 رامهرمز 
 0.00024 0.00947 0.00001 0.00002  0.01629 0.00024 0.00812 شادگان 

 0.00013 0.00043 0.00017 0.00017 0.01655 0.00408 0.00017  شوش 
 0.00040 0.00102 0.00020 0.00028 0.03983 0.00164 0.00084 شوشتر 

 0.00194 0.00418 0.00045 0.00236 0.09455 0.00089 0.00088 مسجد سليمان 
 0.01499 0.02172 0.00100 0.00014 0.02523 0.00029 0.01901 اميديه 

 0.00030 0.00158 0.00003 0.00006 0.02878 0.00008 0.00000 اللي 
 0.00657 0.04755 0.00006 0.00113 0.00184 0.00041 0.01433 هنديجان 

 0.00039 0.01243 0.00069 0.00000 0.00781 0.00006 0.00615 رامشير
 0.00003 0.00003 0.00000 0.00002 0.01446 0.00189 0.00002 گتوند

 0.00016 0.00027 0.00002 0.00005  0.00071 0.00015 0.00022  خارج از استان
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  1375 – 85در طول دوره هاي استان خوزستان ماتريس احتمال مهاجرت بين شهرستان -65-3ادامه جدول 

 دزفول  خرمشهر شهرستان
دشت
 آزادگان

  شوشتر شوش شادگان رامهرمز

 0.00092 0.00114 0.00119 0.00053 0.00025 0.00261 0.02194 آبادان 
 0.00329 0.00609 0.00012 0.00023 0.00010 0.02792 0.00051 انديمشك 

 0.00300 0.00151 0.00039 0.00199 0.00103 0.00470 0.00255 اهواز 
 0.00045 0.00024 0.00009 0.00237 0.00003 0.00244 0.00172 ايذه 

 0.00086 0.00002 0.00000 0.04567 0.00062 0.00098 0.00040 باغملك 
 0.00091 0.00038 0.00053 0.00194 0.00012 0.00209 0.00893 بندرماهشهر 

 0.00093 0.00029 0.00029 0.00178 0.00012 0.00202 0.00107  بهبهان 
 0.00070 0.00144 0.00076 0.00125 0.00038 0.00316  0.86683 خرمشهر 

 0.00221 0.00466 0.00023 0.00018 0.00019 0.89866 0.00047  دزفول 
 0.00098 0.00301 0.00079 0.00066 0.93063 0.00164 0.00249 دشت آزادگان 

 0.00198 0.00021 0.00021 0.89767 0.00020 0.00116 0.00158 رامهرمز 
 0.00019 0.00034 0.94528 0.00015 0.00010 0.00051 0.01114 شادگان 

 0.00280 0.94318 0.00011 0.00024 0.00082 0.01198 0.00040 شوش 
 0.89969 0.00430 0.00003 0.00050 0.00014 0.00863 0.00133 شوشتر 

 0.02547 0.00092 0.00012 0.00209 0.00013 0.00474 0.00050 مسجدسليمان 
 0.00075 0.00082 0.00022 0.00645 0.00005 0.00761 0.00674 اميديه 

 0.02095 0.00003 0.00000 0.00086 0.00000 0.00202 0.00011  اللي 
 0.00028 0.00008 0.00006 0.00036 0.00006 0.00124 0.00237 هنديجان 

 0.00018 0.00133 0.00106 0.00446 0.00006 0.00067 0.00405 رامشير
 0.01444 0.00074 0.00005 0.00000 0.00000 0.00618 0.00046 گتوند

 0.00009 0.00010 0.00001 0.00004 0.00003 0.00039 0.00019  خارج از استان
  حاضر مطالعات: مأخذ
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  1375 – 85در طول دوره هاي استان خوزستان  ماتريس احتمال مهاجرت بين شهرستان -65-3ادامه جدول 

 شهرستان
 مسجد
 سليمان

خارج از   گتوند رامشير هنديجان اللي ديهامي
  استان

 0.11205 0.00025 0.00061 0.00145 0.00001 0.00225 0.00056  آبادان
 0.11084 0.00159 0.00023 0.00011 0.00007 0.00037 0.00081 انديمشك 

 0.09054 0.00033 0.00032 0.00012 0.00018 0.00109 0.00118 اهواز 
 0.04499 0.00006 0.00024 0.00018 0.00005 0.00151 0.00283  ايذه 

 0.00683 0.00003 0.00077 0.00006 0.00005 0.00156 0.00018 باغملك 
 0.03404 0.00005 0.00080 0.00178 0.00002 0.00339 0.00039 بندرماهشهر 

 0.05524 0.00007 0.00101 0.00104 0.00003 0.01231 0.00033  بهبهان 
 0.08064 0.00022 0.00041 0.00019 0.00006 0.00123 0.00039 خرمشهر 

 0.06585 0.00123 0.00014 0.00010 0.00015 0.00048 0.00090 دزفول 
 0.00875 0.00159 0.00013 0.00019 0.00007 0.00047 0.00013 دشت آزادگان 

 0.01613 0.00010 0.00217 0.00020 0.00003 0.00410 0.00118 رامهرمز 
 0.00644 0.00000 0.00073 0.00032 0.00003 0.00030 0.00007 دگان شا

 0.01750 0.00044 0.00012 0.00010 0.00004 0.00010 0.00044  شوش 
 0.03324 0.00210 0.00028 0.00021 0.00097 0.00036 0.00400 شوشتر 

 0.08969 0.00507 0.00024 0.00011 0.00107 0.00087 0.76371 مسجدسليمان 
 0.10515 0.00000 0.00203 0.00209 0.00015 0.78432 0.00124 اميديه 

 0.02400 0.00583 0.00006 0.00000 0.90905 0.00003 0.00625 اللي 
 0.02203 0.00033 0.00149 0.89290 0.00000 0.00685 0.00008 هنديجان 

 0.00581 0.00000 0.95094 0.00094 0.00000 0.00294 0.00004  رامشير
 0.00260 0.95813 0.00059 0.00000 0.00000 0.00000 0.00035 گتوند

 0.99733 0.00003 0.00005 0.00001 0.00001 0.00007 0.00009  خارج از استان
  حاضر مطالعات: مأخذ
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مـاتريس حاصـل را    را كم كنيـد،  1از عنصرهاي قطري اين ماتريس عدد  [ 5و  4، 3، 2هاي  گام )3
مـاتريس   قـرار دهيـد،   1ام را برابر عدد  kدلخواه  سطرهمه عناصر نماييد، ) يا ترانسپوز(ترانهاده 

 -85دهـه   "هاي بـين شهرسـتاني   ماتريس احتمال مهاجرت"بر روي  ،]حاصل را معكوس نماييد
هاي آن در اينجا درج  انجام شده است كه براي جلوگيري از حجيم شدن گزارش، ماتريس 1375
 .شوند نمي

از آنجا كه سطر بهبهان به صورت دلخواه برابر . ارائه شده است 66-3معكوس در جدول ماتريس  )4
يا همان  "مقادير ويژه"قرار داده شده بود، در اين ماتريس ستون مربوط به بهبهان حاوي  1عدد 

 .ضرايب تعادلي هستند

ل مـاتريس احتمـا  هـاي اسـتان در    شهرسـتان  1385بردار سطري جمعيت سال  "ضرب پيش"با  )5
اسـتان بـراي سـال    هـاي   جمعيت بين شهرسـتان ) درصد(، توزيع "هاي بين شهرستاني مهاجرت

 .ه استشد حاصل  1395

ابتـدا  تـوان   مـي  5گـام  فرآينـد  باشـند، در   از آنجا كه فرآيند رشد و توزيع مستقل از يكديگر مي )6
هرستاني را برآورد سپس توزيع بين ش 1395استان براي مقطع سال هاي  جمعيت بين شهرستان

بـراي   1385-90دوره هـا در   در ايـن بررسـي از نـرخ رشـد جمعيـت شهرسـتان      . را برآورد كـرد 
 . استفاده شده است 1395بيني جمعيت سال  پيش

اسـتان  هـاي   جمعيت بين شهرسـتان ) درصد(توزيع توان تكرار كرد و به  را مي 6و  5گام فرآيند  )7
 . يافت  دست 1405براي مقطع سال 

 . ارائه شده است 66-3م شده و نتيجه در جدول انجاراحل اين م )8
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  ماتريس معكوس  -66-3 جدول
 بهبهان بندرماهشهر  باغملك ايذه اهوازانديمشك آبادان شهرستان

0.00211 0.66569- 0.03644- 0.06863 0.09929 5.339020.22800-  آبادان 
0.00130 0.00586 0.00887- 0.000280.01606-6.00452- 0.01673 انديمشك 

0.01080 0.46675 3.15560- 1.03761-6.61264- 1.17621 0.91523 اهواز 
0.00084 0.04198 0.42387-10.12449-0.01508- 0.03672 0.03214 ايذه 

0.00039 10.288820.04370- 0.30961- 0.03465 0.09605 0.07323 باغملك 
0.00574 11.55155- 0.08631- 0.67327 1.10734 1.36102 0.10334 بندرماهشهر 

0.00211 8.60893 8.63389 8.90594 8.93000 9.05837  8.96502 بهبهان 
0.00251 0.79564- 0.07265- 0.00686 0.06183 0.762770.23120-  خرمشهر 

0.00553 0.05719- 0.11455- 0.06762-0.10736-1.45501- 0.08885 دزفول 
0.00064 0.00439- 0.13596- 0.00582-0.08254- 0.01721 0.00552 دشت آزادگان 

0.00115 0.03352- 4.50210- 0.19198- 0.10086 0.27836 0.20681 رامهرمز 
  0.00041 0.08690- 0.00098- 0.03451 0.01784 0.066580.06437- شادگان 

0.00301 0.05163- 0.08113- 0.01458-0.13816-0.67362-0.04004-  شوش 
0.00191 0.02223- 0.20978- 0.02258- 0.12283-0.14418- 0.06431 شوشتر 

0.00052 0.00481- 0.03865- 0.11174-0.01987-0.00541- 0.00715 مسجد سليمان 
0.00068 0.29763 0.31373 0.44229 0.50122 0.54575 0.46403 اميديه 

0.00018 0.00111 0.01157- 0.00519-0.01083-0.00197- 0.00508  اللي 
0.00033 0.11239- 0.06822 0.08924 0.10925 0.11950 0.02597 هنديجان 

0.00132 0.01292- 0.18606- 0.14704 0.18324 0.21960 0.14441 رامشير
0.00117 0.00669- 0.05034- 0.02230-0.05518-0.25798-0.00760- گتوند
0.95735 3.93955 10.38782 3.980741.52968-4.88967-4.90180-  از استانخارج
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  ماتريس معكوس-66-3ادامه جدول

 دزفول خرمشهر شهرستان
دشت
 آزادگان

  شوشتر شوش شادگان رامهرمز

 0.15034 0.20958 0.85033- 0.07613- 0.08652 0.21377 0.17432- آبادان 
 0.12374- 0.47581- 0.00610- 0.02619- 0.04066- 0.37602- 0.03844- انديمشك 

 1.88280- 1.00681- 1.20375-2.84050- 4.04587- 0.67345 0.50911 اهواز 
 0.02008 0.02926 0.04578 0.06516- 0.00856- 0.03014 0.05303 ايذه 

 0.05015 0.04822 0.239180.06265- 0.01920 0.07917 0.07719  باغملك 
 1.17554 1.28284 1.29917-0.50778- 0.97737 1.27884 0.42533 بندرماهشهر 

 8.98950 9.02683 8.89980 8.49798 8.92198 8.97800 8.95065  بهبهان 
 0.07243 0.15441 1.66928-0.14301- 0.17501- 0.20496 7.40262- خرمشهر 

 0.86162- 2.04816- 0.00143-0.10034- 0.32495- 9.80495- 0.01703-  دزفول 
 0.04034- 0.20816- 0.03855-0.05994-14.46549- 0.00547- 0.01861- دشت آزادگان 

 0.15059 0.18285 0.11324 9.79462- 0.04579 0.25445 0.15447 رامهرمز 
 0.04423 0.01730 18.29035- 0.02651- 0.17913- 0.03563 0.04686- شادگان 

 0.83623- 17.80691- 0.13780-0.10343- 0.85726- 0.76843- 0.12728- شوش 
 10.11509- 0.52719- 0.00730-0.23178- 0.28474- 0.17285- 0.04689 شوشتر 

 0.16962- 0.03407- 0.054740.00208- 0.01699- 0.02085- 0.00648 مسجدسليمان 
 0.51343 0.53120 0.44321 0.27140 0.47920 0.52823 0.48379 اميديه 

 0.10994- 0.01286- 0.00395-0.00853- 0.01772- 0.01268- 0.00080  اللي 
 0.09685 0.10436 0.00440 0.05340 0.08261 0.11460 0.08942 هنديجان 

 0.15810 0.18747 0.10441- 0.27693- 0.15297 0.21448 0.15683 رامشير
 0.57751- 0.28838- 0.00529-0.05820- 0.59819- 0.29876- 0.02254- گتوند

 3.29562 10.63402 14.04654 5.79019 10.24894 1.14571- 3.10627-  خارج از استان
  حاضر مطالعات: مأخذ
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  معكوسماتريس  -66-3ادامه جدول 

 شهرستان
 مسجد
 سليمان

خارج از   گتوند رامشير هنديجان اللي اميديه
  استان

 0.32175 0.18637 0.81203-0.95676- 0.374810.18922- 0.16271  آبادان
 0.07026 0.34280- 0.00791 0.00258 0.03331- 0.01665 0.02078- انديمشك 

 2.29488 2.41977- 0.60252- 0.79289 2.09929- 0.44048 2.00993- اهواز 
 0.12753 0.03318 0.043770.04234- 0.03604 0.06364 0.05132-  ايذه 

 0.11654 0.06249 0.10500- 0.05160 0.06177 0.02417 0.04520 باغملك 
 1.63125 1.26694 2.51073-4.71212- 0.211911.09412- 1.07458 بندرماهشهر 

 9.14043 9.01898 8.76490 8.26925 8.99036 8.37346 8.94325  بهبهان 
 0.31734 0.07455 0.87623-0.55253- 0.215820.14160- 0.13462 خرمشهر 

 0.39912 1.72910- 0.07638-0.02249- 0.41360-0.15566- 0.21362- دزفول 
 0.05590 0.02821- 0.02588- 0.00676 0.01798- 0.01302 0.02413- دشت آزادگان 

 0.34076 0.17958 0.83759- 0.04852 0.106970.09905- 0.10412 رامهرمز 
 0.10254 0.01807 0.40608-0.03620- 0.05037 0.01608 0.04296 شادگان 

 0.18061 0.72252- 0.48218-0.00789- 0.23918-0.03537- 0.17174-  شوش 
 0.20988 3.52466- 0.02520- 0.01901 2.60461- 0.04156 1.14818- شوشتر 

 0.03475 0.09077- 0.00041 0.00425 0.32936-0.01064- 4.24867- مسجدسليمان 
 0.57722 0.52710 0.15151 0.09233 4.168070.52512- 0.50702 اميديه 

 0.01137 0.03928- 0.00219 11.025740.00414-0.00350- 0.06236-  اللي 
 0.13705 0.11156 0.14604-9.34734- 0.009330.11267- 0.10893 هنديجان 

 0.27234 0.07188- 20.29275-0.18947- 0.014990.17878- 0.18266  رامشير
 24.138350.06567- 0.00394-0.06232- 1.71658- 0.00758 0.58968- گتوند

 16.40722- 21.62852 18.23330 6.63957 3.689597.00054- 2.76564-  خارج از استان
  حاضر مطالعات: مأخذ

  نتايج تخمين 

 1405و  1395هاي  بيني اين توزيع در سال و پيش 1385توزيع جمعيت استان در سال  67-3در جدول 
 20درصد تغيير سـهم جمعيـت هـر شهرسـتان در دوره     . برا اساس نظريه زنجيره ماركف ارائه شده است

دقت الزم بايد معمول شود كه اين رقم اخير . ساله ياد شده نيز در ستون آخر اين جدول آورده شده است
تخمـين از   به عنوان مثال سهم جمعيت بندر ماهشهر طبـق ايـن  ). نه خود سهم(درصد تغيير سهم است 

درصـد افـزايش در    15درصد افزايش خواهد يافت كه نشان دهنـده   80/6به  1385درصد در سال  91/5
  .باشد ساله مي 20سهم جمعيت اين شهرستان در دوره 



                                                                                           
139.3 طرح آمايش استان خوزستان

  

  :باشد تر اين تخمين به شرح زير مي هاي مهم يافته
از خرمشـهر،  و  هشـهر هاي بندر ما شهرستان، سهم جمعيت 1405تا  1385ساله، از سال  20در دوره  

درصـد،   15درصـد يـا معـادل     8/6به  9/5بندر ماهشهر از ( افزايش قابل توجهي برخوردار خواهد بود 
 . )درصد 7يا معادل  93/3به  7/3خرمشهر از 

رامشير و گتوند نيز از درصد افزايش زيادي قابل توجهي برخوردار خواهد هاي  شهرستانسهم جمعيت  
درصـد،   39/1و  19/1ايه سهم جمعيتي اين دو شهرستان پايين است، بـه ترتيـب   بود، اما از آنجا كه پ

 .درصد 61/1و  34/1باشد، به ترتيب  نيز چندان زياد نمي 1405ها در جمعيت سال  سهم آن

ي آبادان، انديمشك، اميديه و مسجد سليمان بسيار هشـدار برانگيـز   هاسهم جمعيت شهرستانكاهش  
 . است

يت شهرستان مسـجد سـليمان عـالوه بـر داليـل عمـومي، بـه دليـل كـاهش          كاهش شديد سهم جمع 
هـاي نفـت در    هاي استخراج نفت و نرخ بيكاري بسيار باال و افزون بر آن به دليل نشت گاز چـاه  فعاليت

 .باشد اين شهرستان مي

 كاهش شديد سهم جمعيت شهرستان آبادان بين به داليل مختلف آثار رواني جنگ، بيكاري است و در 
 .نيز مشاهده شده است 1390سرشماري سال 

 1385-90اين گزارش مرور شـد نشـان داد كـه در دوره     3كه در بخش  1390نتايج سرشماري سال  
 .رامشير منفي استهاي آبادان، مسجد سليمان و  نرخ مطلق رشد جمعيت شهرستان

ني زنجيره مـاركف  بي جهت پيششهرستان  17دهد كه در مورد  نشان مي 1390نتايج سرشماري سال  
ضمن آنكه نتايج عددي نيز بـه  . غير همسو استمورد ديگر  3با نتايج آن سرشماري همسو است و در 

 .يكديگر بسيار نزديك هستند

هاي بازگشت به محل اقامت قبل از جنگ  روند مهاجرت 1375 -85همانطور كه قبالً بيان شد در دهه  
لـذا در دنيـاي   . آينده نيز به طور طبيعي آرامتر خواهـد شـد  است و اين روند در  در استان آرامتر شده 

ها به شدت ياد شده در باال نباشد و تـا حـدودي    رود جابجايي سهم جمعيت شهرستان واقعي انتظار مي
ها قابل قبول است و ايـن اسـتنباط كـه     اما استنباط كيفي از سمت و سوي اين مهاجرت. تعديل گردد

در آينده از سهم جمعيتي بيشتري در  اهواز ، شوشتر ومشهر و دزفولخربندر ماهشهر، هاي شهرستان
ها، به شرحي كه گذشت، بـا كـاهش سـهم    استان برخوردار خواهند شد و در مقابل بعضي از شهرستان

  . باشد جمعيتي روبرو خواهند شد بر اساس شواهد ديگر نيز مورد تأييد مي
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هاي استان خوزستان  تغييرات توزيع جمعيت بين شهرستان برآورد -67-3 جدول
  بر اساس نظريه زنجيره ماركف 1385 – 1405در دوره 

 شهرستان
  توزيع جمعيت

  در سال
  )درصد( 1385

تخمين توزيع
  جمعيت
  در سال

 )درصد( 1395

تخمين توزيع 
  جمعيت
  در سال

  )  درصد( 1405

تغيير سهم جمعيت 
  شهرستان

  تا 1385در فاصله 
  )  درصد( 1405

 13- 5.62 6.02 6.49 آبادان 
 13- 3.27 3.51 3.77 انديمشك 

 0 31.29 31.34 31.30 اهواز 
 3- 4.43 4.50 4.56  ايذه 

 2- 2.40 2.42 2.44 باغملك 
 15 6.80 6.37 5.91 بندرماهشهر 

 0 4.09 4.10 4.10 بهبهان 
 7 3.93 3.82 3.69 خرمشهر 

 3 9.63 9.52 9.39 دزفول 
 2 3.08 3.05 3.02 دشت آزادگان 

 10 3.18 3.05 2.90 رامهرمز 
 4 3.39 3.32 3.25 شادگان 

 10 4.93 4.71 4.50 شوش 
 7 4.69 4.55 4.38 شوشتر 

 28- 2.88 3.39 4.02  مسجدسليمان 
 13- 1.75 1.87 2.02 اميديه 

 1- 0.84 0.84 0.85 اللي 
 1 0.86 0.86 0.85 هنديجان 

 12 1.34 1.27 1.19 رامشير
 16 1.61 1.50 1.39 گتوند

  - - 100 100 جمع 
  حاضر مطالعات: مأخذ

  


