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  يشگفتارپ
اسـتانداري   ريـزي  با كارفرمايي معاونت برنامه 1390اواخر سال مطالعات آمايش استان خوزستان از 

  . توسط مركز مطالعات و تحقيقات شهرسازي و معماري ايران، به عنوان مجري، آغاز شد ،خوزستان

مجموعه نخست شـامل  . ا كنون به صورت دو مجموعه ارائه شده استمطالعات انجام شده ت  گزارش
هاي شهرستاني، منـابع آب، محـيط زيسـت،      در زمينه برآورد حساب مستقل موضوعي  پنج گزارش

  .هاي فصلي است شناسي استان است و مجموعه دوم شامل گزارشتوان طبيعي و جمعيت

گيـري   و نتيجهبندي  رح خدمات به جمعمجلد حاضر گزارش فصل پنجم اين طرح است كه طبق ش
 سـازمان  نيـي نخست تب: پردازد با توجه ويژه به دو موضوع اصلي ميهاي پيش از آن  مطالعات فصل

 نقـاط  ليـ تحل و روندها يبند جمع ي آن و ديگريهاتيمحدود و هاييتواناي ابيارز و موجوديي فضا
  .استان توسعه رويفرا ديتهد و فرصت ضعف، و قوت

جا از جناب آقاي حجازي استاندار محترم سابق و به ويـژه از جنـاب آقـاي مهنـدس عـامري      در اين
استانداري خوزستان كه كارفرمايي و مديريت اجرايـي ايـن   ريزي  گلستان معاون محترم وقت برنامه

زي و بودجه، سـركار  ري ، جناب آقاي نيازي مديركل محترم سابق برنامهاند مطالعه را به عهده داشته
محتـرم   مدير كـل هاشمي  ي، جناب آقاريزي و بودجه پور معاون محترم مديركل برنامهم فرديخان

از همكـاري  پـذير شـد و    كه با پشتيباني ايشان اين مطالعـه امكـان   آمار و ساير همكاران استانداري
كننده در جلسات شـوراي آمـايش    ، كارشناسان و اعضاي محترم شركتهاي اجرايي مديران دستگاه

  .نمايد هاي تخصصي تشكر مي و كارگروه استان

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

اسـتانداري  ريـزي   محتـرم برنامـه   مقتدايي استاندار محترم خوزستان، جناب آقاي حـاجتي معـاون  
خوزستان در هدايت فرآيند بررسي و تصويب اين مطالعه در شوراي آمايش استان و تلفيق نتايج در 

و نظارت بر اجراي آن، گام نهايي در به ثمر رسيدن نتيجه اين مطالعه خواهد بود  هاي ساالنه برنامه
  . كه مورد قدرداني است

ان آتليه مركز مطالعات و تحقيقات شهرسـازي و معمـاري ايـران كـه     در خاتمه از مديريت و همكار
  .   نمايد اين مطالعه را با صبر و دقت بسيار پذيرا شدند تشكر ميهاي  تهيه و پردازش نقشه
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  هاها و محدوديتتواناييموجود و ارزيابيفضايينسازماتبيين -5-1
هاي استان اين محدوديت ها وضايي موجود و ارزيابي از تواناييها در بررسي سازمان فنخستين پرسش

شـود؟  به چه چيزي گفته مي هانايي و محدوديتخواهد بود كه منظور از سازمان فضايي چيست؟ و توا
ها هرچند به صورت كوتاه و فشرده نشان خواهد داد كه از گام نخست چه موضـوع  پاسخ به اين پرسش

  .گيردئلي در اين فصل مورد بحث قرار ميو مسا

ي و هاي طبيعنظام و ترتيبي از پديدهتحليل  توصيف وشود منظور از سازمان فضايي صحبت ميوقتي 
اي و حجمـي در  پهنه خطي، ،ايچهارگانه هندسي يعني اشكال نقطه انسان ساخت است كه به اشكال

 هنيك كارخا در فضاي جغرافيايي معين، زماني كه نوان مثالعبه  .دنشده باش يابيسازمانسطح زمين 
نهايتـاً بـه    شـود كـه  وصل مي )به عنوان يك پديده خطي( به شبكه راه) ايبه عنوان يك پديده نقطه(

   كـه در كنـار آن يـك درياچـه     گرددختم مي) ايپديده پهنهيك به عنوان ( اي در همسايگي آنمزرعه
مجموعـاً سـازمان    ،باشـد  واقـع شـده   )عمق برخوردار است به عنوان يك پديده حجمي كه از سطح و(

اي مكان و موقعيت، هدر توصيف سازمان فضايي مقوله .سازندميرا به مثابه يك سيستم فضايي معيني 
 كاركرد و حتـي  مفهوم و ، به طور عموم،هاها، چگالي و ترتيب هندسي قرارگيري پديدهها، جهتفاصله
  .بخشدمشخصي به سازمان فضايي مي كارآيي

مين أسـازمان فضـايي در تـ    كارآييهاي يك سازمان فضايي نيز دقيقاً به كاركرد و ها و محدوديتتوان 
بـه عبـارت ديگـر    . بـرد راه مـي  در يك فضاي معـين جغرافيـايي   يژه توسعه پايداررشد اقتصادي و به و

ساخت در فضاي جغرافيايي تـا چـه حـد بـا هـدف      انسان چيدمان عناصر طبيعي و ارتباط آن با عناصر
را توليـد اقتصـادي    توسعه اقتصادي، امكان بـاز  اي كه در عين رشد ومين توسعه پايدار يعني توسعهأت

چگـونگي   پاسخ بـه ايـن پرسـش،    يابي شده است؟نمايد، سازمانورت پيشين ميسر ميدست كم به ص
  .دهدبه دست مييابي مناسب فضايي را براي توسعه پايدار سازمان
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  تببين وضع موجود سازمان فضايي استان خوزستان -5-1-1
أثير دو تحت تكه در فصل دوم به تفصيل مورد بحث قرار گرفت سازمان فضايي استان خوزستان چنان

  .يابي شده استساختبه عهده گرفته، استان در مقياس ملي ي كه عامل طبيعي و تقسيم كار

ن نقشـي  آمـدن  آ هاي روي سـطح زمـين كـه انسـان در پديـد     امل طبيعي يعني آن بخشي از پديدهع
   توپـوگرافي . اسـت  پيـدا كـرده   دهي به سـازمان فضـايي اسـتان   در شكل زياديبسيار اهميت نداشته، 

بـه   كـه  بآهـاي پـر  گيري رودخانـه ، جهت)كه در فصل دوم به تفصيل مورد بحث قرار گرفت( گانهسه
المللـي،  هاي بـين پر تزاريس در كنار آب سواحل جريان يافته، نيمه غربي آن سمت دشت خوزستان و

اورزي براي توليدات كشـ  كه دوره گرماي سال را(اقليم گرم جنب استوايي  معادن غني هيدروكربوري،
تمامـاً در  مركزيت اداري شهر اهواز در ميانه جلگه خوزسـتان،   )بخشدتنوع مي در عين حال طوالني و

  .شته استگذا بسيار ثيرأتركيب با هم بر ساخت سازمان فضايي استان ت

خورد با محـيط  تر گفته شد؛ شكل ناهمواري زمين يعني عاملي كه انسان در نخستين بركه پيشچنان
  نمايـد، در اسـتان بـه طـرز     ن سـازگار مـي  آرا بـا  هـايش  و فعاليـت دهـد و خـود   نشان مي به آن توجه

واقعيـت  مساحت اسـتان خـود را    درصد 60گسترش جلگه خوزستان به ميزان بيش از  گيري درچشم
داراي  هـاي د كـه زمـين  دهـ ب زمين در استان خوزستان نشان ميمحاسبات روي نقشه شي .بخشدمي

برابر اي استان ناميد توان آن را نواحي جلگههايي است كه ميد كه در واقع زميندرص 3كمتر از شيب 
درصد از كل مساحت استان را به خـود اختصـاص داده    3.63 كيلومترمربع يا به عبارت ديگر 40,067

ور در دسـت نيسـت   هاي كشـ بندي شيب زمين براي تمام استانهر چند مساحت و درصد طبقه. ستا
سهم  ، استان خوزستان به لحاظ برخورداري ازكشورهاي  استانبين گفت كه ا اطمينان بتوان مي ليكن
 سـاخت و  يهافعاليت گونهبراي هر يمناسب هايواقع زمين دردرصد كه  3كمتر از با شيب  هاي زمين

  .گيردد، در صدر قرار ميشومحسوب مي آبي به ويژه كشاورزي و زسا

مـورد  ارتباط با سازمان فضايي اسـتان خوزسـتان    در ه شيب زمين راتوان پديدظري ديگر نيز مياز من
هاي ساخت سـاز و تـا   درصد كه در آن فعاليت 15كمتر از هاي ه قرار داد و آن اين كه سهم زمينتوج

را  از مسـاحت اسـتان   درصـد  79 ، بيش از1پذير استحدودي كشاورزي آبي براي انسان ميسر و امكان
حت اسـتان بـه   درصد از مسا 5.79 كيلومتر مربع يا هزار 50بيش از  ت ديگر دربه عبار. گيرددر بر مي

سطوح  در واقع اگر. هاي كشاورزي ميسر استساز و فعاليت گونه قابليت ساخت وطور بالقوه امكان هر
                                                 

توان براي كشت آبي اسـتفاده  درصد را مي 12هاي تا شيب گوييم براي كشاورزي تا حدودي زيرا از نظر متخصان كشاورزي عموماً زمينمي -1
توانـد بـا   هاي كشاورزي بلكه همچنين براي هرگونه ساخت و ساز ميها نه فقط براي فعاليتالزم است يادآوري كنيم كه استفاده از زمين. كرد

ين اقتصـادي نيسـت زيـرا    درصد نيز ميسر گردد ليكن به تجربه ثابت شده است كه تقريباً در چنين شرايطي استفاده از زم 15هاي باالي شيب
   .اي مگر به صورت استثناء و در شرايط معيني غير اقتصادي خواهد بودها چنان افزايش خواهد يافت كه هر پروژههزينه
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بـا  بـراي اسـتفاده از زمـين     انسان كه در آنبه حساب آوريم سطح زمين  كاربري زمين را آن بخش از
توان گفت كه بخش بزرگي از قلمرو و مساحت استان بـه لحـاظ   ، در آن صورت ميرو نيستموانعي روب

در . اندكي بوجود آورده اسـت  هايآورد و يا اين كه محدوديتي بوجود نميمحدوديتهيچ شيب زمين 
هـاي  ن بـا فعاليـت  آهاي شـيب و ارتبـاط   سهم هر كدام از گروه بندي شيب زمين وطبقه 1-5جدول 

  .نشان داده شده است ييابي فضايدر سازمان استان سازي فضا

  
  سازي انسان در استان خوزستاناي فضاه تدي شيب زمين با فعالينب هارتباط طبق -1-5 جدول

بندي شيبطبقه  شرح
  )درصد(

  مساحت
  درصد از استان  )كيلومتر مربع(

قابليت نسبي براي هرگونه ساخت و ساز و 
  كشاورزي آبيفعاليت 

  3.63  40,068 درصد 3كمتر از 
  8  6.5,056 درصد 7  -  3
  9.3  2.2,393 درصد 10 -  7
  4.3  6.2,740 درصد 15  - 10

  عدم قابليت نسبي براي هرگونه فعاليت
  5.20  3.12,994  درصد 15باالي   ساخت و ساز و كشاورزي آبي

  100 8.63,252  ----------   استان

  

نظـر از  نيز پيداست سهم بزرگي از اسـتان خوزسـتان صـرف    1-5گونه كه در نقشه انبدين ترتيب هم
يعنـي   از نظـر شـيب زمـين    وجود داشته باشد، صرفاًبراي فعاليت انساني ديگر موانعي كه ممكن است 

زمان فضـايي انسـان سـاخت ايجـاد     گونه موانع كاربردي براي سـا هيچ يكي از موانع اساسي ساختاري،
  .كندنمي

يابي فضايي انسان دشواري پديـد  براي سازمان تواندهايي از استان كه ميپهنه آن نع ارتفاعي يعنيموا 
  .استمتر از سطح درياهاي آزاد  3,000نواحي با ارتفاع بيش از  آورد عبارت از
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  سبي ساخت و ساز در استان خوزستانندي شيب زمين و ارتباط آن با قابليت نب هطبق -1- 5 نقشه
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 224 شود تنها بخش بسيار كوچكي از اسـتان يعنـي فقـط   ديده مي 2-5كه در نقشه اين نواحي چنان
ح متـر از سـط   2,500اگر نواحي باالي  حتي. گيردرا در بر مي )از كل استان درصد 4.0( كيلومترمربع

پـذير  ساخت در آن به طور دائمـي امكـان  مان فضايي انسانهايي كه سازدرياهاي آزاد را به عنوان پهنه
 بـه لحـاظ   باز هـم سـهم زيـادي از اسـتان    ) درصد از كل استان 3.1فقط ( نيست در نظر گرفته شود،

در  بـه ويـژه ايـن كـه ايـن بخـش از ارتفاعـات       . ماندباقي مي ساخت، بال استفادهفعاليت كاربري انسان
  . كندختگي فضايي براي استان فراهم نميگونه گسييچتان واقع شده كه هاي از اسحاشيه

هاي كشور بديلي ندارد نيز به عنوان يكي از عناصر طبيعيِ ميان استان هاي پرآبي كه دروجود رودخانه
هـاي وابسـته   يابي كاربريسهم بزرگي در سازمان اصلي و مهم سازنده سازمان فضايي استان خوزستان

  كم از جمعيـت و فعاليـت بـه طـور     ايجـاد فضـاي آبـاد و متـرا     ق آن دراز طريـ  به كشاورزي فشـرده و 
هاي مهمـي چـون كرخـه، دز و    تر نيز گفته شد، رودخانهكه پيشچنان. ؤثر بوده و هستگيري مچشم

شوند، پـس از ورود از شـمال   دبي آبي محسوب مي هاي كشور به لحاظكه از مهمترين رودخانهكارون 
كننـد و آن ايـن اسـت كـه بـه      گيري مشخصي در استان پيدا ميع جهتاستان خوزستان در مجمو به

تان و كـديگر در شـمال اسـ   طرف نيمه غربي استان تمايل پيدا كرده و با توجه به نزديكـي آنـان بـه ي   
 خـاك حاصـلخيز بـراي توليـد كشـاورزي و      پوششي كه از نظر ايجاد بستري مناسب براي توزيع آب و

  . شوندهاي انساني بسيار فشرده نائل ميورند، به خلق زيست بومآبوجود ميهاي وابسته فعاليت

هاي فضـا  يـابي سـازمان ، سهم بزرگي در خلق به خوبي نمايانده شده 3-5گيري كه در نقشه اين جهت
از گذشـته تـا    هاي كشاورزي و غيركشاورزيو فعاليت) روستايي شهري و( ساخت اعم از سكونتانسان
فعـالي پديـد    بدين معني كه در نيمه غربي استان، فضاهاي پـر تحـرك و  . تكرده اسنقش ايفاء  امروز

خاك حاصلخيز، بستر و زمينه مناسبي  آورده و از رهگذر چنين فضاي مساعدي از توزيع آب مناسب و
هاي ديگر ها و فعاليتگاه، سكونت)هم شهري و هم روستايي( براي سوق دادن سهم بزرگي از جمعيت

به سمت غرب  هانهگيري رودخاتوضيح آن كه سمت. نيمه از استان فراهم كرده استانساني را در اين 
از ايـن   هـاي همـين ناحيـه شـده و    سيالب دشت حاصلخيز در هاي آبرفتي واستان سبب توزيع خاك

مهمتـر از همـه    هاي مرتبط بـا آن و نطقه سبب توسعه كشاورزي و فعاليتطريق در طول تاريخ اين م
خشك و كـم بـاران    از نظر اقليمي هاي به طور نسبي چشم نوازتر در دل سرزمينيههنو پ ايجاد فضاها
ها و اجتماعات انساني در اين ناحيـه تمركـز بخشـيده    گاهو از اين طريق به توسعه سكونت فراهم كرده

اي از كشـاورزي آبـي و   دو رودخانه جراحـي و مـارون نيـز بـا همـين الگـو بـه خلـق فضـاي واحـه          . است
 هاي واقعيتأخذ پيدايش مو  منشأشناخت اين الگو به لحاظ  .اندهاي وابسته به خود پديد آورده اهگ سكونت

  .تواند در سازماندهي فضاي آينده در آمايش استان از اهميت مهم برخوردار باشدموجود مي
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  خوزستان متر در استان 2,500نواحي ارتفاعي باالي  -2- 5 نقشه
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  ا و ارتباط آن با توزيع جغرافيايي زمين كشت آبي در خوزستانه هرودخان -3- 5 نقشه
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هاي اصلي اين الگو به قواعد خلق فضاهاي جاذب در طبيعت خوزستان رهنمـود  ؤلفهو م منشأشناخت 
از ايـن رو الزم اسـت انـدكي در    . دهـد يتان به دست مـ مناسبي براي طراحي سازمان فضايي آينده اس

لفه اصلي چنين فضايي چيسـت  ؤببينيم م هاي خلق چنين الگويي از فضا در استان مكث كنيم وؤلفهم
  .قوانين طبيعي متكي استقواعد و و آيا اين الگو به قواعد خاصي از 

ق تعريف ايـن مطالعـه در ارتفـاع    اي كه طبام جلگه خوزستان يعني همان ناحيهدانيم تمچنان كه مي
متـر در سـال   ميلـي  300 بارنـدگي كمتـر از  از متر از سـطح درياهـاي آزاد واقـع شـده،      200كمتر از 

اي كـه در جنـوب   آن ناحيـه دانيم كه بخش بزرگي از اين جلگه يعني تقريبـاً  باز ميو . برخوردار است
 بهره است و در نتيجـه در بيمتر در سال نيز ميلي 200 از بارندگي ساالنه حداقل ياهواز واقع شده حت

بلكـه  ، نيز در آن ميسـر نيسـت   كشت ديم ياي، نه فقط حتناحيه اين ناحيه بدون دسترسي به آب فرا
كه گفتـه شـد بـا ايـن     چنان. سازي براي خلق اجتماعات فشرده و گسترده استظرفيت همچنين فاقد

چه ميسـر و  اصوالً ممكن نيست و چنانر دشوار و يا كشت ديم تقريباً بسيا يميزان بارندگي امكان حت
دانيم زمـين  به ويژه اين كه مي. يار اندك استممكن نيز باشد، بازده آن در قياس با كشاورزي آبي بس

تواند با توجه به طوالني بـودن دوره گرمـا، سـه يـا     ه طور بالقوه در جلگه خوزستان ميكشاورزي آبي ب
تـرين  ي از اصـلي يعني يكآبي بنابراين پيداست كه توليد كشاورزي . دچهار بار در سال كشت شو يحت

وابستگي كشـاورزي آبـي   . هاي نسبي استان تا چه اندازه به آب و خاك در دسترس وابسته استمزيت
هـاي  به آب در سطح جلگه كم باران خوزستان به شكل بارزي خود را در همجواري تنهـا بـا رودخانـه   

  .كند نشان داده استواحي خارج از جلگه خوزستان تأمين ميپرآب كه آب خود را از ن

هاي انساني دشوار براي ايجاد بستر زيست بوم دسترسي به آب در جلگه خوزستان تنها شرايط طبيعيِ
را  بارندگي، تشـكيل خـاك كشـاورزي    قلت شود بلكه خشك بودن نسبي استان به لحاظمحسوب نمي

گونـه كـه در   آن( شيمايي در تمام سـطح جلگـه   فيزيكي، زيستي و هايهاي هوازدگيفرآيندنيز نه به 
بلكـه بـه طـور مشـخص بـه      ) تـوان ديـد  هاي كناره درياي خزر مينواحي مرطوب از جمله جلگه تمام

يـادآوري  . هاي بزرگ محدود و معطوف كرده استها به ويژه رودخانههاي اطراف رودخانهسيالب دشت
 آبـي  هاي وابسته به كشاورزياي تشكيل زيست بومين الگوي واحهتوان ابه طور مشخص ميكنيم كه 

  .كرد هكنند به خوبي مشاهدهاي بزرگ از داخل آن عبور ميا در تمام مناطق خشكي كه رودخانهر

شـود كـه بـه صـورت يـك      فرات نيز ديده مي هاي دجله والگو در عراق و در اطراف رودخانهنمونه اين 
 ايي وابسـته بـه خـود بـه همـراه      هـاي شـهري و روسـت   گاهطوالني از زيست واحه باريك و نواري شكلِ

  .هاي فعالي از كار و زندگي در حاشيه اين رودخانه خلق شده استبستر هاي آباد و قابل كشت وزمين
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هـا بـه طـور    گيري از ايـن رودخانـه  ديد كه چگونه به محض فاصله توانبا نگاه از باال در اين كشور مي
و فعاليت انساني ظاهر شـده و   هاي خشك و فاقد قابليت زيست براي سكونتبيابان و زميناي فزاينده
به عبارت ديگر فضاهاي پيوسـته   .يدآاي با الگوي مشخصي پديد ميهاي واحهگاهاز سكونت يهايرشته

 دپدي هااي در خارج از اطراف رودخانهاي بزرگ و فضاهاي گسيخته و واحهدخانهحاشيه رو در اطراف و
  .توان مشاهده كردنگونه كه تا حدودي در خوزستان ميهما .آمده است

نيل در مصر نيز كه دقيقاً همانند سرزمين عراق بـا الگـوي   فعاليت در اطراف رودخانه  توزيع جمعيت و
تواند نشان دهد كه چرا و بـه  يابي شده، ميب سازمانآاستان خوزستان و با همان اقليم و دسترسي به 

چـه اراده  و چنـان  هاي مثل خوزستان تا حدود زيـادي نـاگزير  يلي اين سازمان فضايي در محيطدل چه
تحميلـي و   توانـد مـي  ن نپـردازد آبـه آمـايش    ريزي شده دخالـت نكنـد و  برنامه ثر وؤانساني به طور م

  .يابدخودبخودي با همان الگو تداوم 

شناسي اين منطقه در پديد آوردن ار زميندر سازمان فضايي استان، ساختديگر ثر ؤاز عناصر طبيعي م
اسـت كـه   هـاي چـين خـورده زاگـرس در اسـتان خوزسـتان       تاقـديس  درمنابع معدنيِ هيدروكربوري 

چين خوردگي زاگـرس در اسـتان خوزسـتان بـا     . بزرگترين منابع نفت و گاز كشور را پديد آورده است
همجـوار بـا    ،در شـرق اسـتان  ي روند شمال غربي جنوب شرقي پيـدايش منـابع عظـيم هيـدروكربور    

 ،از اين رو در نيمه شـرقي و جنـوب شـرقي اسـتان     .رقم زده است را چين خورده هاي زاگرسِكوهپايه
ي هاهاي استخراج و صدور اين ماده معدني منجر بـه پيـدايش يكـي از بزرگتـرين فضـا     توسعه فعاليت

 خـارج و اسـتفاده در داخـل كشـور    توليد، فرآوري و صدور اين محصول به  استخراج، تجهيز شده براي
در پرتو چنين فعاليتي كه بيش از يك قرن سابقه دارد، نيمه شرقي و جنوب شرقي اسـتان   .است شده

 هـا، هاي تو در توي لولـه شبكهانبوهي از  متشكل از سازأثير اين فعاليت فضابر و فضادر مجموع تحت ت
از نكات جالب توجه اين  .يابي شده استاختهاي دسترسي سأسيسات حفاري، انتقال و شبكهت ها،چاه

يابي ستان به طور كلي در فضاهايي مكانو انتقال نفت و گاز در ا استخراج صنايع يابيسازماناست كه 
ريزي نوعي برنامه در اين فعاليت گويي. بهره استكمبي آشده كه تقريباً از گسترش كشاورزي پر بازده 

ـ      اي تداركناخواسته و يا خواسته زدهي اديده شده تا دست كـم آن فضـاهايي از اسـتان كـه ارزش و ب
هاي حفاري و استخراج نفـت  به اولويت نخست فعاليت بوده هاي كشاورزي برخوردارفعاليتكمتري در 

 اسـتخراج  هـاي حفـاري و  محـدوديت  1موانع مالكيتيبه لحاظ در اين صورت هم . و گاز اختصاص يابد

                                                 
هاي كشت ديم و كم بـازده تشـكيل شـده،    هاي واقع در نيمه شرقي و جنوب شرقي استان از مراتع و زمينبا توجه به اين كه بيشتر زمين   -1
ها براي شركت ملي نفت ايران به مراتب كمتر از نيمه غربي بوده است كه در آن  به طور تاريخي محل زيست انع مالكيتي براي تصرف زمينمو

اين تفاوت در دو نيمه استان سبب شده تـا  . انساني بوده و تصرف زمين و فعاليت كشاورزي همراه با مالكيت خصوصي زمين وجود داشته است
  در نتيجـه بـه نظـر    . زا براي شركت نفت ايران در نيمـه شـرقي پديـد آمـد    هاي فضابر و آلودهنيز براي تصرف زمين جهت فعاليت موانع كمتري
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أثيرات منفي اين بي از تآكشاورزي پر بازده هاي زمينهم  و يافتش ميمنابع هيدروكربوري كاهبراي 
 و جدايي گزيني صنايع استخراج و توليد 4-5در نقشه . ماندمان ميازا تا حدودي در لودهآهاي فعاليت

كـه پيداسـت   چنـان  .هاي پر بازده كشت آبي نمايانده شده اسـت ي از زمينگاز طبيع نفت و سيساتأت
استان به طوركامل خود را از فعاليت اصلي قلمروهاي كشاورزي آبي  فعاليت نفت و گاز درقلمرو اصلي 

  .پر بازده متمايز كرده است

هـاي آزاد  كنـاره آب استان در طوالني ، وجود سواحل ؤثر در سازمان فضايي استانهاي مؤلفهاز ديگر م
ـ   در واقع تمام مرزهاي جنـو . خليج فارس است سـواحل  . دهـد ي تشـكيل مـي  بي اسـتان را مرزهـاي آب

جمعيت هاي پرتراكم و پرگاهيج فارس اگر چه براي ايجاد سكونتجنوب استان در كناره خل پرتضاريس
به طرز شگفت انگيزي فاقد توانايي الزم نشان  از اين سواحل و تا فاصله ده كيلومتري در طول سواحل

ترين بنادر تجاري كشور يعنـي بنـدر   داده است ليكن در شمال خورموسي زمينه پيدايش يكي از بزرگ
درصد از  30اين دو بندر در مجموع هم اكنون حدود . امام خميني و بندر ماهشهر را فراهم كرده است

ايجـاد مبـادي ورودي و    در تخليه و بارگيري واردات و صادرات كشور را بـه عهـده دارنـد و از ايـن رو    
سـبب   همين شـرايط  .خود اختصاص داده استخروجي براي صادرات و واردات كشور سهم بزرگي به 

و جايگاه  فراهم شدهناحيه ساحلي  راي اين بخش ازفراملي و بين المللي ببه مرزهاي دسترسي شده تا 
 60 حـدود صنايعي كـه در مجمـوع    ،يكي از بزرگترين صنايع پتروشيمي كشور را در خود ايجاد نمايد

 ختصـاص داده و نقشـي مهـم در    را بـه خـود ا   اسـتان كـاركن   10درصد ارزش افـزوده صـنايع بـاالي    

نـادر و هـم بـه سـبب كششـي كـه در       يابي فضايي استان هم به لحاظ موضعي در اطراف اين بسازمان
  .اي و ملي پديد آورده استهاي استان در مقياس منطقهدهي شبكه راهسمت

اي بدان داده ي، نقش ويژهزمينه توليدات كشاورزي غير فصل اقليم جنب استوايي استان نيز به ويژه در
اين خصيصه به استان كمك كرده تا ضمن توليد محصوالت غير فصلي براي نيمه شمالي كشـور  . است

بـار   در برخي موارد تا چهـار  يحت و ، قادر به كشت تا سهسرد سال، به دليل طول دوره گرما در فصول
بـه   هاي آن در اقتصاد نفتـي ايـران،  صرفگيبه كشاورزي استان به رغم همه بي در سال در يك مزرعه،

اين ويژگي به همراه شـهري شـدن بـيش از پـيش     . طور نسبي سودمندي منحصر به فردي اعطاء كند
پيدايش مراكز تقاضـاي گسـترده در سراسـر     السير كنوني و در نتيجهو ارتباطات سريع استان و كشور

  .استسرزمين ايران، به كشاورزي استان جنبه تجاري مهمي داده 
  

                                                                                                                                               
به عبارت ديگر فعاليت شركت ملـي نفـت ايـران بـر     . اي براي اين امر در استان وجود داشته استيابي انديشيده شدهرسد كه نوعي سازمانمي

  .به نواحي كمتر فعال استان سوگيري كرده استاساس موانع مورد بحث 
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  اي كشاورزي آبيه تاي استخراج نفت و گاز از قلمرو فعاليه تزيني قلمرو فعاليگ يجداي -4- 5 نقشه
  در سازمان فضايي استان خوزستان 
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 صادرات نفت و گاز كشور، ساختار فضايي مـرتبط بـا كشـاورزي    به رغم انحصار بخش مهمي از توليد و
فعاليت گسترده در استان هنوز بـر   يي خود را تا حدود زيادي حفظ كرده و در نتيجه اينشكوفااستان 

  .مانده است گذار باقيأثيرثر و تؤساختار فضايي استان به عنوان يك عامل م

أثير بسيار ، نقشي كه استان در تقسيم كار ملي به عهده گرفته نيز تبر عوامل طبيعي برشمردهعالوهاما 
تقسيم  پذيري ونقش دانيم كهاگرچه مي. يابي فضا در استان برجاي گذاشته استازمانر ساهميتي دپر

ي داراي منـابع هيـدروكربوري،   هاي طبيعي استان يعنـي وجـود سـازندها   كار ملي نيز بر اساس مزيت
 غيـر بديل كشاورزي آبي همراه با اقليم جنب استوايي و در نتيجه توليد محصوالت هاي كشت بيزمين
 طبيعـي و  منشـأ المللـي مناسـب بـراي ايجـاد بنـادر تجـاري، خـود        و سرانجام ساحل آبي بـين  فصلي

ر پرتـو  هاي نسبي دمزيت تقسيم كار ملي حاصل ه مهم درجغرافيايي دارد و به عهده گرفتن سه وظيف
  .هاي طبيعي و مكاني بر شمرده استويژگي

هاي نفتـي بـراي مصـرف    آن توليد فراورده مراه بااستخراج نفت و گاز طبيعي و صدور آن به خارج و ه
رين وظايف محوله به استان مداخلي با اتكا به منابع عظيم هيدروكربوري موجود در استان يكي از مهت

بجـز توليـد    ايـن وظيفـه  . در تقسيم كار ملي بوده است كه طي حدود يك قرن به عهده داشـته اسـت  
. جنوبي تماماً به عهـده اسـتان گذاشـته شـده بـود      تا پيدا شدن منابع گازي پارس هاي نفتي،فرآورده

هـا كـه در   هاي انتقال، شبكه ارتباطي مرتبط بـا آن هاي حفاري، لولهأسيسات اعم از چاهشبكه عظيم ت
خوردگي چيندرست در امتداد ( جنوب شرقي - نيمه شرقي استان به صورت يك كريدور شمال غربي

تراكمـي   ،تگل و اميديه و آغاجاريسليمان تا هفلي و مسجداز ال )هاو منابع موجود در تاقديسزاگرس 
آبادان به عنوان محل اولـين  . هاي ويژه نفت و گاز در سازمان فضايي استان پديد آورده استاز فعاليت
سازي منحصر به فردش در نيمـه نخسـت قـرن بيسـتم نيـز      ه بزرگ ايران و خاورميانه با شهرپااليشگا

  .  است تداوم يافته تا امروز ،كه مديون مزيت نسبي خود ،تان بودهحاصل همين فعاليت معدني اس

 تر نيز گفته شد، استان به عنوان يكي از مهمتـرين مبـادي ورودي و  كه پيشدر تقسيم كار ملي چنان
آهـن سراسـري ايـران در دهـه دوم     أسـيس راه اين وظيفه از هنگام ت. شودمحسوب مي خروجي كشور

در جنـوب را از طريـق نـواحي    ) امام خميني كنوني( شاهپور كشور يعني خورشيدي كه دو بندر1300
در كناره دريـاي خـزر بـه هـم     ) بندر تركمن كنوني(آباد كشور و از جمله پايتخت به بندر شمالي شاه 

هر چند در طول جنگ عراق عليه ايران و به دليل نزديكي . وصل كرد، به طور روز افزوني برجسته شد
رقيب جديدي در نيمه شرقي كشور يعنـي بنـادر شـهيد رجـايي در بنـدر عبـاس از       به مرزهاي ايران، 

 محسوب  تجاري ايران  مهم حدودي كاست ليكن بندر امام خميني هنوز يكي از دو بندر اهميت آن تا

بـه  (هزار تن كاالهاي تخليه شده در بنـادر كشـور    8,773يح آن كه بر اساس آمار از كل ضتو. شودمي
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هزار تن يعني  4,019 عراق، مقدار يعني يك سال قبل از جنگ ايران و 1358در سال ) جز مواد نفتي
بـه عبـارت ديگـر    . درصد كل كاالهاي تخليه شده از طريق بندر امام خميني انجام شده بود 46حدود 

در . داشـت  نزديك به نيمي از كاالهاي تخليه شده كشور از نظر وزن به عهده بندر امـام خمينـي قـرار   
هـزار تـن از كـل كاالهـاي      2,335با ) رقيب اصلي بعدي( سال بندر شهيد رجايي و بندر عباس همان

ميـزان  . سهم به مراتب كمتري در تخليه واردات كشور به عهـده داشـت  ) درصد27( تخليه شده كشور
بـه  . به بندر امـام خمينـي تعلـق داشـت    بيشتر  يوزن كاالهاي بارگيري شده نيز با همين نسبت و حت

در بنـدر امـام   ) به جز مواد نفتي( شده در بنادر كشوربارگيري هزار تن كاالي  850مثال از كل  عنوان
ثبت ) درصد17(شهيد رجايي  هزار تن بندر عباس و 141در مقابل ) درصد 50(هزار تن  425خميني 

ر بدين ترتيب نقش و عملكرد بندر امام خميني در استان خوزستان هر چه به گذشته سـي  1.شده است
هـاي  ن به عنوان يكي از مهمتـرين اسـتان  استا از اين نظر. كندم اهميت و اعتبار بيشتري پيدا ميينك

. به عهده داشـته و دارد  را ملي وظيفه ترانزيت كاالهاي تجاري وارداتي و صادراتي كشور در تقسيم كار
أثير مهـم بـر   تـ  تان وسـواحل اسـ   اي ازد فضاي موضعي تجهيز شده در ناحيهايجا بر عالوهاين كاركرد 

ثير أاي، ريلي و آبـي در اسـتان تـ   هاي جادها اين موقعيت مكاني، بر شبكه راهيابي صنايع مرتبط بمكان
  . ثر بوده استؤگذار بر سازمان فضايي استان نيز مأثيرلفه تؤجاي گذاشته و در پرتو چنين م مهم بر

ف در استفاده مختل هايتوازن بين نيازهاي بخش و بررسي تعارض -5-1-2 
  از منابع موجود

هاي ها و توازنتعارض، اكنون الزم است به ساختار سازمان فضايي موجود استانپس از بررسي فشرده 
هـاي در  هـاي گونـاگون فعاليـت   آيا در زمينه. بع موجود بپردازيمهاي گوناگون در استفاده از منابخش

هـا  ضرتعادر استفاده از منابع وجود دارد؟ اين  هاي گوناگونتقابلي بين بخش ها وسطح استان تعارض
تـوان بـه تمـام    شود؟ پيداست در اينجـا نمـي  هايي ديده ميبين چه نوع فعاليت ها در كجا وو يا تقابل

هـاي  ها و تقابـل به تعارض هاي متعارض در استفاده از منابع اشاره كرد ليكن بايديتالجزئيات همه فع
ده يك سازمان فضايي مناسب براي توسعه پايدار است، شناخت دقيقـي  ها تعيين كنناصلي كه حل آن

    . داد به دست

                                                 
 ، مركز آمار ايران1362 سالنامه آماري كشور،: نك  -1



 موجودوضع گيري از مطالعات نتيجه بندي وجمع30.5

  در زمينه منابع طبيعي - 1- 2- 1- 5

هـاي  گيـري يابـد بلكـه در اثـر بهـره    نه فقط افـزايش نمـي   در جهان دانيم كه منابع طبيعي موجودمي
توزيع منـابع  دانيم كه ن ميهمچني .دنو تنزل باش تقليل به ممكن است رو حتينامناسب و نامتناسب 

در واقـع  . برابر اسـت هميشه نـا  و جغرافيايي نظر مكانياز  طبيعي به طور آشكاري بر روي سطح زمين
در  بـر ايـن،  عـالوه . منابع طبيعي در سطح زمـين اسـت  نابرابر توزيع  طبيعت، هاي ذاتييكي از ويژگي

يرگـذاري  ثأمنـاطق همجـوار و اهميـت ت   در ارتباط با  آنموقعيت  متناسب با شكل ودرون يك منطقه 
بـر سـازمان    مهمـي  ثيرأتـ تواند مييد كه آي متفاوتي از نظر دسترسي پديد ميهااين مناطق، موقعيت

هاي به همراه موقعيتطبيعي  هاي محيطي واز اين رو توان. جاي گذارد بر هااكم و فعاليترت فضايي و
 بـر پايـه فـروض بـاال      .گونـاگون اسـت   فضاييتنوع  ادمهمي در ايج هالفهؤمتفاوت درون يك منطقه، م

بر  نايكسانمنابع منابع طبيعي كمياب و توزيع  كه ضمن آن يك منطقه يا استان توان گفت كه درمي
بر شكل هاي دسترسي گوناگون در درون يك منطقه نيز ضمناً موقعيت ،گذاردأثير ميسازمان فضايي ت

هاي سـاختار فضـايي   ن اين نابرابريتوامي نيز در استان خوزستان .ثر استؤساختار سازمان فضايي م و
  .هاي دسترسي به خوبي مشاهده كرديع نابرابر منابع طبيعي و موقعيترا بر پايه توز

هـاي بخشـي   به ويژه در پرتو افزايش جمعيت و تنوع فعاليت باشد وو توزيع نابرابر وقتي منابع كمياب 
هـاي گونـاگون   ها نيز بين بخشترديد تعارضيفزوني گيرد، ب ي و انسانيتقاضا براي منابع اعم از طبيع

آمايشـي بـه طـور     يريـز برنامـه  ريزي به طور اعـم و اصوالً برنامه. يدآگيري از منابع پديد ميبراي بهره
ايجـاد   و در فضاي جغرافيايي موجودكمياب و نابرابر ها براي استفاده از منابع حل همين تعارض اخص
منابع موجـود   هاي توزيعتنوع و تفاوتنخست شناخت  براي تحقق اين امر .استهآن يننسبي ب توزان

  .الزم استدر استان 

منـابع   جغرافيايي و توزيع ميزانمنابع موجود نخست الزم است  هاي توزيعتنوع و تفاوتبراي شناخت 
  .تان بررسي شودي در اسمعدنمنابع  زمين كشاورزي، جنگل، مرتع وطبيعي يعني آب، خاك، 

   منابع و مصارف آب )الف  

  هـا اعـم از كشـاورزي، صـنعت و    فعاليـت  بـراي انـواع   منـابع طبيعـي مـورد نيـاز     تـرين از حياتييكي 

فضـاي جغرافيـايي   اي از بخش عمده در هايران كشوري است ك .منابع آب است ،در ايران هاگاهسكونت
 ينـد حاصـل ايـن فرآ  . بسـيار باالسـت   و تعـرق  بخيـر آن ميزان بارندگي بسيار اندك و در عين حـال ت 

هـاي  بـراي فعاليـت   كمبـود منـابع آب در دسـترس    نظر از مديريت نامناسب اسـتفاده از منـابع،   صرف
از طرف سازمان مديريت منـابع آب   شده به طوري كه طبق آمار اعالم .است شرب كشاورزي، صنعت و



 31.5 طرح آمايش استان خوزستان

 ممنوعـه و هـاي  بـه عنـوان دشـت   ) هـا دشت( حدود نيمي از واحدهاي مطالعاتي1390در سال كشور 
هـواي   ب وآخوشبختانه استان خوزستان به رغم آن كـه در مجمـوع داراي    .شدندمحسوب ميبحراني 

متـر  لـي يم 300از  كمتـر  از بارنـدگي نيـز  اسـتان   از مسـاحت  درصـد  60بيش از  خشك و كم باران و
ايـن   غربـي،  زاگـرس و شيب زمـين در   يهاي توپوگرافاست ليكن در مجموع به دليل ويژگير ابرخورد
كـدام از  از نظر منابع زير زميني آب نيـز هـيچ    بوده وهاي كشور ترين رودخانهبآپر بستر عبور منطقه
هر چند گفته .ستشده انهاي ممنوعه و بحراني ثبت دشتهاي واقع در محدوده استان به عنوان دشت

هـا قـرار دارد و در   فيت در معرض شوري و آالينـده مي شود كه منابع آبي زير زميني استان از نظر كي
  .مواردي غير قابل استفاده شده است

، قابل توجه اسـت  شودآورده مياستان به داخل ها از خارج طريق رودخانه حجم آبي كه از با اين حال 
جـم  زيرا با توجه به ح .شودمحسوب مياز نظر دسترسي به منابع آبي  استان اين يكي از نقاط ضعف و

بـر روي سرچشـمه    هاي همجـوار در استان هاي توسعه منابع آب كه در سطح كشور وهعظيمي از پروژ
ريـق  ورده از طآب آممكـن اسـت    در آيندهگفت كه  توانمي ،در دست انجام است هاي استانرودخانه

ريـز  آب حوضـه كـل  به عنـوان مثـال    .سان نباشدآ و لديگر همانند گذشته سه ي استانهااين رودخانه
استان ايـالم، خوزسـتان، كرمانشـاه،     هفتكيلومتر مربع در محدوده  51,337رودخانه كرخه با وسعت 

 8,768 ه كرخه معـادل ضدرصد از وسعت حو17 و تنها كردستان، لرستان، مركزي و همدان واقع شده
 بـزرگ  ه آبريـز رودخانـه كـارون   ضـ طـور حو همين و. است كيلومتر مربع در استان خوزستان قرار گرفته

كيلومتر مربع در محدوده هشت استان خوزستان، چهارمحال و بختياري،  67,257با وسعت ) دز+  كارون(
ه ضـ كمتـر از نيمـي وسـعت حو    لرستان، كهگيلويه و بويراحمد، اصفهان،  مركزي و همدان قرار داشته كه 

  .واقع شده استكيلومتر مربع در استان خوزستان  4.28,893معادل  درصد از وسعت آن 43 يعني

كرخـه، كـارون   هـاي  هضيعني حو 2ه آبريز درجه ضهايي از سه حواستان خوزستان در برگيرنده بخش
استان بـه همـراه واحـدهاي     2هاي فرعي درجه هضحو 5-5 در نقشه. باشد زهره مي -بزرگ و جراحي 

واحـد   38سـتان  در مجمـوع در ا  .نمايانده شده اسـت ) واحدهاي مطالعاتي( هيدرولوژيكي چهار رقمي
واحد به طـور نـاقص يعنـي     12واحد به طور كامل در استان قرار گرفته و  26مطالعاتي وجود دارد كه 

  واحد 3 ه فرعي كرخه تعدادضدر حو .هاي همجوار قرار داردي در داخل استان و بخشي در استانبخش
كامـل   واحد مطالعاتي 13 دتعدا) دز -كارون ( ه كارون بزرگض، در حوواحد ناقص 2مطالعاتي كامل و 

نـاقص   مطالعـاتي واحـد   4كامـل و  واحد  10 زهره تعداد -ه فرعي جراحي ضحو و در واحد ناقص 4و 
ه كرخه نيز در استان واقع شـده كـه دو   ضه فرعي در غرب حوضبخشي كوچكي از يك حو .وجود دارد

  .واحد ناقص در آن قرار گرفته است
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ميليون  3,504درصد معادل  80در استان با احتمال  كرخه حوضه منابع آب سطحي ساالنهكل حجم 
درصد  80ل در استان خوزستان با احتما) دز+كارون( ه آبريز رودخانه كارون بزرگضحو، در مترمكعب

جم منـابع آب سـطحي سـاالنه بـا     با حزهره  -ه آبريز جراحيضحوو مكعبميليون متر 14,010معادل 
  .1 مكعب استميليون متر 3,068درصد معادل  80احتمال 

  در اسـتان خوزسـتان در مجمـوع حجـم موجـود      2ه فرعـي درجـه   ضبدين ترتيب در محدوده سه حو

 درصد وقـوع آن برابـر   80تمال هاي استان خوزستان به طور متوسط با اح هاي سطحي رودخانهجريان
 1,122يعني هاي زير زميني اگر حجم آب. است) مكعبميليارد متر 20.6( مكعبميليون متر 20,582

هاي سطحي و زير زميني اسـتان در شـرايط كنـوني    را به آن اضافه كنيم منابع آبميليون متر مكعب 
منابع آبي موجود به تفكيك  6-5قشه و ن 2-5در جدول . شودميليون مترمكعب برآورد مي 7.21برابر 

  .سطحي و زير زميني و حوزه هاي فرعي در استان خوزستان در شرايط كنوني ارائه شده است

ميليـارد   15به حـدود   دز –ه كارون ضحومنابع آبي موجود در  حجم كل ،پيداستچنان كه از جدول 
برابـر  پنج  حدوداز زهره بيش  – ه كرخه و جراحيضحو رسد كه در قياس با هر كدام ازمتر مكعب مي

در جريان آب سطحي استان و ) كارون+ دز(نه كارون بزرگ بر اساس نتايج به دست آمده، رودخا. است
درصد و  65هاي استان حدود  حتي كشور بيشترين نقش را داشته و سهم آبدهي آن نسبت به رودخانه

هـاي اسـتان در    دهـد كـه رودخانـه   يهـا نشـان مـ   بررسي. درصد است 3.21نسبت به كل كشور برابر 
و  428.1هاي شهريور و مهر به ترتيـب بـا   ماه ميليارد مترمكعب بيشترين و در 575.5فروردين ماه با 

  .2اند ميليارد مترمكعب كمترين ميزان حجم آبدهي ماهانه را داشته 309.1
  )م.م.م(در استان خوزستان ) 2درجه (رعي اي فه هضمنابع آب موجود  به تفكيك حو -2-5 جدول

2ه آبريز درجه ضحو
  منابع آب موجود

  سطحي  زير زميني
  جمع )درصد 80احتمال( 

 3,653  3,504  145  كرخه
  14,845  14,010  835  دز -كارون
  3,206  3,068  138  زهره -جراحي
  21,704  20,582 1,122  جمع

  زمان آب و برق خوزستانشركت سهامي سا 1392گزارش شهريور ماه : مأخذ

                                                 
الزم اسـت يـادآوري كنـيم كـه بخـش      . اين داده هاي آماري از گزارش شركت سهامي سازمان آب و برق استان خوزستان اخذ شده اسـت  -1

اما با توجه بـه  . ت يافته كه در گزارش مربوطه به تفصيل مورد بحث قرار گرفته استمطالعات منابع آب آمايش خوزستان به نتايج متفاوتي دس
هاي فوق توافق نظر داشتند، اين كه شركت ياد شده اصرار بر پذيرش داده هاي توليدي خود داشته و اعضاي كارگروه آمايش استان نيز بر داده

  .اين داده ها در مطالعات نيز مبنا قرار گرفته است
 محمود شريفي، مطالعات منابع آب آمايش خوزستان،    -2
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 35.5 طرح آمايش استان خوزستان

ميليارد متر مكعب است كه  22 سترس استان در شرايط كنوني حدودهاي قابل ددر مجموع حجم آب
توضيح آن كه تنش آبي كشور بـا  . در قياس با كل كشور از نظر شاخص تنش آبي شرايط مناسبي دارد

متر مكعب  1,733ميليون نفر جمعيت داراي شاخص  75ميليارد متر مكعب آب قابل دسترس و  130
و ميليارد مترمكعـب آب   22كه اين شاخص براي استان با حدود به ازاي هر نفر در سال است در حالي

بدين ترتيب اگـر  . مترمكعب به ازاي هر نفر است 4,888برابر  1390ميليون نفر در سال  5.4جمعيت 
چه تنش آبي در كل كشور مطابق شاخص و معيارهاي جهاني به شرايط تنش متوسـط نزديـك شـده    

  .1هزار قرار دارد 5ليكن شاخص در سطح استان در شرايط مطلوب با مقدار نزديك به 
، شاخص GISدر محيط  استانگانه هاي سهو محاسبه جمعيت در حوضه 2-5رقام جدول با توجه به ا

دهد كه در هيچ ارقام به دست آمده نشان مي. ها محاسبه شده استتنش آبي در هركدام از حوضه
به عنوان مثال . شرايط نامساعدي براي آب قابل دسترس وجود ندارد هاي فرعيكدام از حوضه
 3,055,573نفر،  220,446 به ترتيب برابر 1385رخه، كارون و جراحي در سال هاي كجمعيت حوضه

درصد  80با احتساب احتمال (اين بدان معني است كه شاخص تنش آبي . نفر بوده است 980,273و 
و  4,858، براي كارون برابر 15,895ها به ترتيب براي كرخه برابر براي هر كدام از حوضه) وقوع آن

بدين ترتيب، اوالً . متر مكعب آب قابل دسترس براي هر نفر در سال است 3,130رابر براي جراحي ب
. مترمكعب براي هر نفر بسيار باالتر است 1,733ها نسبت به كل كشور با ميانگين شاخص اين شاخص

 در نتيجه شرايط استان نسبت به ميانگين كشور از شرايط بسيار مساعدتري برخوردار است ثانياً از نظر
مطلوبيت به ترتيب با توجه به شاخص تنش آبي، حوضه فرعي كرخه در شرايط مساعدتري نسبت به 

  .كارون و جراحي قرار دارد

در . هـاي گونـاگون اسـت   پرسش مهم ديگر در زمينه آب، ميزان مصرف و نياز آبـي موجـود در بخـش   
وزسـتان بـه تفكيـك    محيطي موجـود در اسـتان خ  انواع مصارف مختلف و نياز آبي زيست 3-5جدول 

دز سـهم بزرگـي از    -ه كـارون  ضكه پيداست مصارف حوچنان. هاي فرعي نشان داده شده استهضحو
پـنج  ه كرخـه و حـدود   ضـ برابر حو به هفت كنزدي هضمصرف اين حو. گيردمصارف استان را در بر مي

درصـد كـل    70دز بـيش از   -ه كارون ضبه عبارت ديگر مصارف حو. زهره است -ه جراحي ضبرابر حو
هـاي كشـاورزي و صـنعتي اصـلي     دهد كه حجم جمعيت و فعاليتمصارف استان است و اين نشان مي

ه نيز بسيار باالست و ضاين حو محيطي زيستسهم نيازهاي . ه تمركز يافته استضاستان در همين حو
  .رسدميليارد مترمكعب مي پنجبه بيش از 

                                                 
 تا 1,000اگر بين  متركعب براي هر نفر بيشتر باشد، شرايط مطلوب،1,700هاي جهاني شاخص تنش آبي اگر از شاخص كه طبقنتوضيح آ -1

بسيار شديد  500ص تنش كمتر از قرار گيرد، تنش آبي شديد و سرانجام شاخ 1,000تا  500متر مكعب باشد، تنش آبي متوسط، بين  1,700
 .است
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  )2درجه (اي فرعيه هضبه تفكيك حو حيطيم تزيسنياز  صارف موجود آب وانواع م -3-5 لجدو
  )م.م.م(خوزستان در 

  نوع مصارف                    
 آبي برق  آبزيانكشاورزي  صنعت  شرب  ها زير حوضه

نياز 
محيطي و  زيست

  كنترل شوري
  جمع

  311  750 13,211  651  594  )دز -كارون( كارون بزرگ
  در اهواز 6,100

خارج از  3,000 
  سامانه

18,617 

  2,821  1,291  -  30  1,430  -  70  كرخه

 -جراحي 
  زهره

زير حوضه 
  1,393  450  -  145  724  26  48  هنديجان

  2,527  540  -  12  1,903  37  35  جراحي
 25,358  5,382  311  937 17,268 714 747  كل استان

  تانشركت سهامي سازمان آب و برق خوزس 1392گزارش شهريور ماه : مأخذ

و مصارف آب در  عورد منابآبرق استان خوزستان و بر گزارش شركت سهامي سازمان آب وبا استناد به 
گـزارش بـيش از    در مجموع بنا بـراين . د داشتنب خواهآهاي فرعي استان كمبود تمام حوضه 1410

 8ش از حوزه كارون بزرگ با بـي . وجود خواهد داشت 1410ب در افق آميليارد متر مكعب كمبود  13
 ايب منطقهآالبته برآورد شركت . اختصاص داده است دميليارد متر مكعب بيشتر كمبود آبي را به خو

بنا بـه مالحظـاتي ارائـه شـده     رسد كه به نظر ميو  تلقي كردبرآورد بسيار بد بينانه  استان را بايد يك
كه در گزارش تخصصي  مطالعات منابع آب طرح آمايش استان نتايج ديگري به دست داده است .است

ه ضـ هـر حو  ميزان كمبود منابع و مصارف و 4-5در جدول  .آب به تفصيل مورد بحث قرار گرفته است
  .نشان داده شده است

  )ميليون مترمكعب(در استان خوزستان موجود و آتي  نتايج بيالن منابع و مصارف آب  -4-5 جدول

  منابع مصارف
  زير حوضه

منابع آب كل 
با  احتمال 

80%  

مصارف فعلي 
  آب در استان

مازاد يا كمبود 
آب در شرايط 

  فعلي

مصارف و 
نيازهاي آتي به 
آب در استان 

)1410(  

مازاد يا 
كمبود آب 

براي شرايط 
  آتي

  -8,506  23,351  -3,772  18,617  14,845  كارون بزرگ
  -1,948  5,601  + 832  2,821  3,653  كرخه

  -2,929  6,135  -714  3,920  3,206  زهره -جراحي
  -13,384  35,087  -3,654 25,358 21,704  استان خوزستان

 شركت سهامي سازمان آب و برق خوزستان 1392گزارش شهريور ماه : مأخذ .1

از اطمينـان بيشـتري    درصـد  80هـا در سـطح احتمـال     هاي استان، در نتيجه آبدهي رودخانـه  با توجه به ضريب تغييرات و انحراف معيار باال آبدهي رودخانه .2
  .باشد هاي منابع آب قابل قبول مي برخوردار خواهد بود كه براي مديريت منابع آب و پروژه
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  هاي داراي شبكه آبياريزمين )ب

مهم اين است كه چـه وسـعتي از   هاي كشت آبي در استان خوزستان، پرسش با توجه به اهميت زمين
ثيري بـر سـازمان   أهـا چـه تـ   و اين زمينريزي شده است؟ استان داراي شبكه آبياري برنامه هايزمين

. تهيـه شـده اسـت    7-5نقشـه   هـا براي پاسخ به ايـن پرسـش   فضايي و آمايشي استان خواهد داشت؟
ر نقشه نيز انعكـاس يافتـه   ل آمده از شركت سهامي آب و برق استان خوزستان كه دهاي به عمبررسي

هـاي آبيـاري در حـال    هاي استان داراي شـبكه ر از زمينميليون هكتا 1.45 دهد كه مجموعاًنشان مي
نقشـه نيـز هويداسـت    كـه در  ها چنـان يناين زم. برداي، در دست احداث و در دست مطالعه استبهره

شناسي آن قابل مقايسه با نيمه شرقي هاي خاكي استان به وجود آمده كه پتانسيلبربيشتر در نيمه غ
شرقي استان شده و ايـن رويكـرد    رستي گوشه چشمي نيز به نيمههاي اخير به ددر سال ننيست ليك

شود كه اين رويكـرد بـا همـت    توصيه مي بدين ترتيب تواند به اهداف آمايشي استان كمك نمايد ومي
بـي و بـه   آها به صورت كشـت  براي به زير كشت بردن زمين رسانيبايجاد شبكه آ .دنبال شود يبيشتر

كنـون در  كـه ا را اي از استان بـه ويـژه در نـواحي جلگـه     زيست اين نيمه تواند فضايويژه باغداري مي
به فضاهاي زيست  ،فعاليت و كشت و كشاورزي رها شده عاري از سكونت و يهاوسعت بزرگي با زمين

د در جـذب جمعيـت و   نـ توانهمـين فضـاها مـي   . اليت تبديل نمايدو فع ونتكانساني و جذاب براي س
بزرگي نمايـد و  كمك به جمعيت و فعاليت در كل استان ان و تعادل بخشي فعاليت به نيمه شرقي است

 انسـاني  زيسـت  بـراي  به اكوسيستمي چشم نواز و پايـدار  تدريجاً روح كنوني رااكوسيستم خشك و بي
  .تبديل نمايد

  منابع خاك) پ

ناخته فعاليت منـابع آب شـ   طبيعي براي سكونت ومنبع ترين در عرف معمول كشور ما كمياب اگرچه
 نيـز  دسترسي به منابع خـاك براي سكونت و يكجانشيني توان گفت كه أت ميليكن به جر است، شده

كـه گفتـه شـد    ايـران چنـان  . نـدارد  اهميتي كمتر از دسترسي به منابع آب در ايـن سـرزمين خشـك   
 پربـاران  سرزميني كم باران و خشك است و از اين رو تشكيل خاك در آن به مانند نـواحي مرطـوب و  

  .آشكار است در استان خوزستان نيز اين واقعيت به خوبي. گيردصورت نمي يبه سهل و آسان چندان
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رصـد  د 12كـه در شـيب كمتـر از     هادرصد زمين 60 بيش از يعني هاي استانبخش بزرگي از زمين 
هاي الزم براي كشـت و  فاقد پتانسيل تواند مناسب باشد،و به طور بالقوه براي كشت آبي مي واقع شده
هاي بـزرگ  خانهشكاري در اطراف رودآبياري در استان به طرز توزيع منابع خاك قابل آ زيرا. كار است
 بـا دور شـدن از   . شـوند محسـوب مـي   هاي اين جريانات سـطحي الب دشتشود كه قلمرو سيديده مي

هـاي  و بـه صـورت لكـه    شـده بي به سرعت كمياب آ، خاك مناسب براي كشاورزي هاي بزرگرودخانه
هاي كشاورزي از اين رو تمركز فعاليت .شودظاهر مي ،يا با ارزش كيفي كم تناسب و گسسته و كوچك
جمعيـت   و تراكم نواحي مشخصي در استان شده كه به دنبال خود تمركزمحدود به  ،پر بازده و فشرده

منحصـر   به جغرافياي معيني در سطح استان محدود و راو فضاهاي جاذب زندگي و فعاليت و سكونت 
  .كرده است

  ن خوزسـتان از دو مطالعـه   اسـتا  هـا در هـا و عـدم تـوازن   و شناخت تفاوت شناسيبراي مطالعات خاك
منـابع كـه    مطالعات ارزيابي بر عالوهدانيم كه ميچنان. ابي منابع استفاده شده استزيار شناسي وخاك

 بنـدي اراضـي   شناسي و طبقـه  مطالعات خاك انجام شده، هابراي سراسر استان 1:250,000در مقياس 
  .است صورت گرفتههاي منطقه نيز براي دشت

مطالعـات از  . آبي است كشترزش آن براي تعيين ا، هابندي زمين طبقهشناسي، خاك در ،طبق تعريف
 »اجمـالي «و   »نيمه تفصـيلي دقيـق  «، »شناسي نيمه تفصيلي مطالعات خاك«از نوع اين دست معموالً 

شده ها با يكديگر سازگار  اين نقشه در مطالعه حاضر و هستند 1:50,000 تا 1:20,000هاي  در مقياس
نقشه پايـه ايـن مطالعـات     سكه مقيا ديل شده استتب 1:250,000 هيكپارچ هاز نظر نمايش به نقش و

و ) 1:6,000در مقيـاس  (وور شـا  دشـت  مانندي منطقه ها استثنائاً در برخي از دشت .شودمحسوب مي
شناسـي بـه صـورت     مطالعـات خـاك   كه گفته شد،چنان. مطالعات تفصيلي نيز انجام گرفته استاهواز 

ناحيه دشت مشخص و مهمـي   يك چنانچه درمچنين ه. پوشاند و سراسر سرزمين را نميبوده  دشتي 
 هافزون بـر ايـن هنـوز در همـ    . گيرد نمي اراضي در آن انجام بنديشناسي و طبقه خاك هنباشد، مطالع

سـتان هنـوز مطالعـات    خوزبه عنوان نمونه در استان . هاي كشور اين مطالعات پايان نيافته است دشت
 شـرق و شـمال شـرقي اهـواز و خرمشـهر      هاي رسوبي دشت ههمبندي اراضي در  شناسي و طبقه خاك

ـ  پيداست عدم انجام مطالعات خاك. انجام نگرفته است ه مسـائل  شناسي در نواحي شرقي استان تنهـا ب
ها براي توسعه كشت آبـي در  تا حدود زيادي به تناسب كم زمين شود بلكهفني و اعتباري مربوط نمي

 دربـي  هـاي مناسـب كشـت آ   هميت كم خاكتوجه به ا با رت ديگرابه عب. مرتبط استاين نواحي نيز 
تمهيـدات كمتـري بـراي شـناخت     رسـد  به نظر مـي  ،استان هاي بزرگ در نواحي شرقيپهنه و توسع

ن حـال اسـتان خوزسـتان يكـي از     بـا ايـ   .صـورت گرفتـه اسـت   شناسي در اين نـواحي  كمطالعات خا
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به طوري كه بخش از بزرگـي   .ي بوده استشناسهاي كشور در توسعه مطالعات خاكترين استان موفق
  .شناسي استهاي خاكهاي استان داراي نقشهاز دشت

سسه تحقيقات خـاك و آب وابسـته بـه وزارت كشـاورزي     ؤبندي اراضي را مشناسي و طبقهنقشه خاك
ها از نظر آبياري براي محصـوالت   زمين ،تحقيقات خاك و آب همؤسس 205 هنشري در. تهيه كرده است

  :است شدهي به شش كالس به شرح زير تقسيم لاص

  .هاي قابل كشت آبي بدون محدوديت زمين:  Iكالس

نـاهمواري يـا    جزئي از نظر جـنس خـاك، شـوري،    هاي قابل كشت آبي با محدوديت  زمين: IIكالس 
  .زهكشي

نـاهمواري يـا    از نظر جنس خاك، شـوري،   هاي قابل كشت آبي با محدوديت متوسط زمين: IIIكالس 
  .زهكشي

از نظـر جـنس خـاك، شـوري،      هاي با قابليت محدود كشت آبي و با محدوديت زيـاد  زمين: IVكالس 
  .ناهمواري يا زهكشي 

ـ ها عجالتاً مشخص نبوده نياز به مطالعـات فراتـر دار  هايي كه قابليت كشت آبي آن زمين:  Vكالس د، ن
  .زياد دارندحال براي هر نوع كشت آبي محدوديت و مشكالت  ضمن اينكه در هر

شـوري،   نـاهمواري،   هاي بسـيار زيـاد از نظـر     كه محدوديت هاي غير قابل كشت آبي زمين: VIكالس 
  .هاي روان دارند هاي سنگي، سنگالخي و شن رخنمون

مانند شوري و قليائيت  -ها  هاي خاك آن ها، محدوديت كالس زمين تشخيص بر عالوهدر اين مطالعات 
)A(فت خاك سطحي، زيادي سنگريزه در خاك سطحي و زيـر زمينـي و كمـي    ، مشكل نفوذپذيري، با

بـودن   گيري و بـاال  ، مشكل زهكشي، سيل)T(، زيادي شيب، پستي و بلندي و فرسايش )S(عمق مؤثر 
كشـاورزي هـر    و توسعه شناسيپيداست از نظر خاك. دشو نيز مشخص مي -) W(سطح آب زيرزميني 

پرسـش مقـدر     .1بي اهميت خاص خود را داشته باشـد آبراي كشت تواند ها ميكدام از اين محدوديت
  هـا از نظـر   وزسـتان كـه ايـن مطالعـات انجـام شـده، تفـاوت       هايي از دشت خاين است كه در محدوده

توسط انسان داشته و مصنوع ثيري بر فضاي خلق شده أها چه تشناسي چگونه است و اين تفاوتخاك
  ؟يستثير آن بر سازمان فضايي چأو ت است

                                                 
 معمـاري  ، فيروز توفيق، هايده نصيري، مركز مطالعـات و تحقيقـات شهرسـازي و   1ج طرح كالبدي منطقه جنوب غرب، گزارش تلفيق: نك -1
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  بندي اراضيطبقه –1

هكتـار از منـاطق دشـتي     2,151,868 هـم در   روي بندي اراضي برمطالعات طبقه خوزستاندر استان 
و درصد كـل اسـتان را بـه خـود اختصـاص داده       34.4در مجموع مساحتي برابر انجام گرفته است كه 

  :قرار است در آن به اينگوناگون  طبقاتسهم 

گياهـان سـازگار محـدوديتي نداشـته در     ها براي كشت آبـي   از خاكدرصد  2.5يا هزار هكتار  53.9 -
  .قرار دارند   Iهطبق

گياهـان سـازگار محـدوديت كـم     هـا بـراي كشـت آبـي      از خـاك درصد  18.8يا هزار هكتار  404.6 -
  .قرار دارند   II هطبقتوپوگرافي، جنس خاك، شوري و قليائيت داشته در 

گياهـان سـازگار محـدوديت متوسـط     ها براي كشت آبـي   از خاكدرصد  18.2 ياهزار هكتار  391.7 -
  .قرار دارند  IIIهطبقشوري و قليائيت، جنس خاك، توپوگرافي و زهكشي داشته در 

گياهان سازگار محـدوديت زيـاد جـنس    ها براي كشت آبي  از خاكدرصد  7.4يا هزار هكتار  159.9 -
   IVهطبقـ ئيت و زهكشي در درجات بعـدي داشـته در   خاك و توپوگرافي در درجة اول و شوري و قليا

  .قرار دارند

گياهـان محـدوديت زيـاد شـوري و     ها بـراي كشـت آبـي     از خاكدرصد  24.8يا هزار هكتار  533.9 -
  .قرار دارند  Vةطبقها در  اين خاك. ها زهكشي و جنس خاك استمحدوديت ديگر آن  قليائيت دارند؛

گياهان محدوديت بسـيار زيـاد شـوري و    ها براي كشت آبي  از خاك درصد 26يا هزار هكتار  560.1 -
. هاسـت  هاي سنگالخي بستر رودخانـه  هاي سنگي، زمين ها رخنمونمحدوديت ديگر آن  قليائيت دارند؛

   1.قرار دارند  VIةطبقها در  اين خاك

  .انده خود اختصاص دادههزار هكتار را ب 31و  18مخلوط و متفرقه نيز در اين مطالعات به ترتيب  يهاكالس

  .يانده شده استنماشهرستان  وها به تفكيك كالس خاك توزيع خاك 8-5در نقشه 

هاي هاي مناسب براي كشت آبي يعني كالس خاكدهد كه بخش بزرگي از خاكنشان مي 8-5نقشه 
III-II-I كـز يافتـه  هاي بزرگ كرخـه، كـارون و دز تمر  در استان در نواحي غربي و در اطراف رودخانه 

اين حال اين بدان معني نيست كه نواحي شرقي استان به كلي از منابع خـاك مناسـب بـراي     با. است
  .بهره استهاي كشاورزي بيفعاليت كشت آبي و

                                                 
 العات و تحقيقات شهرسازي ومركز مط فيروز توفيق، هايده نصيري، ،1، گزارش تلفيق ج)خوزستان( طرح كالبدي منطقه جنوب غربي: نك -1
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  ا در استان خوزستانه نندي زميب هناسي و طبقش كخا -8- 5 نقشه
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دهد كشاورزي نشان مي يين قابليت اراضي توسط وزارت جهادتع منابع و ها در مطالعات ارزيابيبررسي
هاي به مراتب بيشتري از نظر توزيع منابع خاك براي كشاورزي چه نواحي غربي استان از پتانسيل اگر

تـه بـا تناسـب    بال(نسبت به نواحي شرقي استان برخوردار است ليكن اراضي مناسب براي كشـت آبـي   
آبـي داشـته    قابليـت كشـت  توانند مي كه با عمليات اصالحيشونديافت مي قي نيزدر نواحي شر) كمتر
گونه كـه تـا   يا آن .استارزيابي شده ب آمشكل اساسي در اين نواحي بيشتر دسترسي به منابع . باشند

  .كنون گفته شده چنين بوده است

از منابع خاك  يتب كمتراند سهم به مراهايي كه در شرق استان واقع شدهكه پيداست شهرستانچنان
تر نيز گفته شده كشاورزي پر بـازده  كه پيشبه همين دليل چنان. ي برخوردارندمناسب براي كشت آب

همين امر در ساخت سازمان فضايي استان بـه  . شودن نيز در اين ناحيه كمتر ديده ميكشت آبي استا
ونت و فعاليت در نيمه آبـاد و پـر   ثير مهم برجاي گذاشته و سبب تمركز بيش از حد سكأثري تؤنحو م

  . بازده غرب استان شده كه از دير باز نيز وجود داشته است

 از) متـولي منـابع آب  (و وزارت نيـرو  كيد گفته شود كه وزارت جهاد كشاورزيأاز اين رو الزم است به ت
زيـابي  زيـرا شـناخت و ار  . دنـ ند نقش بزرگي در آمـايش اسـتان خوزسـتان ايفـاء كن    نتوااين منظر مي

هـاي بخشـي محسـوب    از اختيارات اين سازمان تخصصي از تناسب خاك و آب براي كشاورزي آبي كه
هاي كشاورزي آبي فعاليتبيشتري نسبت به گذشته به مبناي اساسي براي سوگيري  تواند، ميشودمي

از تمركـز  نين سـوگيري آمايشـي بتـوان    چو پر بازده در آينده به نيمه شرقي استان باشد تا از رهگـذر 
تا كنون ادامـه يافتـه و بـه نظـر     بخش غربي استان كه به طور خودبخودي از گذشته  بيش از پيش در

تعـادل جمعيـت و    نـه فقـط بـه    رسد بدون تمهيدات انديشيده در آينده نيز تداوم خواهـد داشـت،  مي
البتـه در  نيمه شرقي اسـتان و  بلكه با تحقق فضاهاي كشت آبي در فعاليت در سطح استان دست يافت

هايي كه خاك مناسب كشاورزي آبي وجود دارد و آب نيز قابل دسـترس باشـد، چشـم انـدازهاي     پهنه
نيمه غربي استان  ازاين فرافكني توسعه  .هاي اقتصادي فراهم كردنواز و جاذب براي ديگر فعاليتشمچ

نيمـه از اسـتان خواهـد    فعاليت متراكم در ايـن   نه فقط از فشار بر منايع و فضاي روز افزون جمعيت و
  .توازن در استان نيز كمك بزرگي خواهد كرد كاست بلكه به توسعه پايدار و تعادل و

ون تحـت عنـاوين مختلـف از    اي كـه تـاكن  متولي كشاورزي با مطالعات گسـترده كه سازمان توضيح آن
 ،نجـام داده به وسيله مشـاوران خـود ا  هاي جامع توسعه و احياي كشاورزي و منابع طبيعي جمله طرح

هاي آبريز را نيز با مرزهاي استاني تطبيـق داده و تلفيـق اسـتاني آن را نيـز بـه      هضاكنون مطالعات حو
هاي كشاورزي خاك و تشخيص نوع و ميزان فعاليت بنابراين با شناخت منابع آب و. انجام رسانده است

ي بخش كشاورزي از جمله هافعاليت ترهاي توزيع متعادلزده در اين نيمه از استان، زمينهپر با ثر وؤم
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فعاليت در اسـتان بوجـود خواهـد     بخشي سكونت ول، بستري براي تعادتر در نواحي شرقيتمركز بيش
هاي بخش كشاورزي در دنياي امروز قادر به ايجاد شغل زياد نيسـت لـيكن بـا    كه اگرچه فعاليت. دآور

، فضـاي روانـي   سـر سـبز   هـاي آبـاد و  نر نواحي شرقي استان و گسـترش زمـي  تمركز كشاورزي آبي د
ري در اين بخش از استان ثرتؤهاي صنعتي و خدماتي نيز به نحو مري فعاليتاگذمناسبي براي سرمايه

ه آبريز ضبرداري مناسب از آن در حودر صورت مديريت منابع آب و بهره آن كه ژهبه وي. شودفراهم مي
اي كه نيمه شرقي استان در آن واقع شـده،  هضو حوو جراحي يعني د) دز+ كارون( فرعي كارون بزرگ

  .هاي آبي در ابعاد بزرگتر از وضعيت كنوني به خوبي فراهم استأمين آب براي كشتامكان ت

  ارزيابي منابع و قابليت اراضي -2

بـي اعتبـار   گانه تنها براي استفاده زمين بـراي كشـت آ  هاي ششبندي اراضي به كالسقهمطالعات طب
تنهـا  گيـرد بلكـه مطالعـه    كه گفته شد اين مطالعات تمام سرزمين را در بـر نمـي  الوه چنانبه ع. دارد

كـه  چنـان  شود كه البته آن همشامل ميهاي يك استان يا منطقه را ها و آن هم بخشي از دشتدشت
از ايـن رو از منظـر   . هاي استان را در بـر نگرفتـه اسـت   تا كنون تمام دشت شناسي آمددر نقشه خاك

تـوان بـه   نيز مـي  گيردهاي استان را در برميكه  سراسر زمين تعيين قابليت آن رزيابي منابع اراضي وا
هـاي يـك    زمـين  ةهمـ  دانيمكه ميچنان. خاك در سطح استان دست يافتها و تعارضات منابع تفاوت

 1راضـي ارزيـابي منـابع ا  . آن سرزمين ناميده شـده اسـت  » منابع ارضي«شناسان منطقه در عرف خاك
هاي گوناگون چون كشـت آبـي و    تشخيص و تفكيك منابع و تعيين قابليت يا تناسب آنها براي كاربري

تحقيقـات خـاك و آب    ةالعمل مؤسس بر اساس دستور. اينهاست ديم، جنگل، مرتع، حيات وحش و جز
  :دنشوتيپ فرعي به شرح زير تقسيم مي 2 تيپ اصلي و 9منابع ارضي نخست به  هكلي) 212 هنشري(

  هاي اصلي تيپ

بدون پوشش خاكي يا بـا پوشـش   ) درصد 25بيش از (زياد عمومي شامل ارتفاعات با شيب  اه كوه -1
  .خاكي كم

  .درصد 25تا  8ي عمومشامل سطوح ژئومورفيك قديمي فرسايش يافته با شيب  ها تپه -2
و  درصـد  5 تـا  عمـومي شامل سطوح ژئومورفيك قديمي بـا شـيب    هاي فوقاني ها و تراس فالت -3

   .عمق تا نسبتاً زياد با پوشش خاكي كم معموالً محدب،
 ةهم پيوسـته بـه شـكل نـواري در دامنـ      ههاي ريزبافت ب شامل مخروط افكنه ايهاي دامنه دشت -4

  .درصد 5ها با شيب كلي كمتر از  كوه

                                                 
  .مصطلح شده است Land resources evaluationدر ايران اين عنوان در برابر عبارت  -1



 45.5 طرح آمايش استان خوزستان

اي بـا   انـه هاي نسبتاً مسطح پوشيده از رسوبات رودخ شامل دشت اي هاي رسوبي رودخانه دشت -5
  .درصد 1كمتر از  عموميشيب 

شامل اراضي مسطح و كمي مقعر پوشيده از رسوبات ريز معموالً شور و بـا زهكشـي    پست اراضي -6
  .درصد 5.0و عموماً كمتر از  1از  ، شيب عمومي كمترضعيف

  .درصد 5.0با شيب عمومي كمتر از  گيرشامل اراضي مسطح و سيل هاي سيالبي دشت -7
ها به شـكل   كوه اي پاي دار و سنگريزه شامل اراضي شيب دار هاي بادبزني شكل سنگريزه هواريز -8

  .درصد 5.0عمومي معموالً كمتر از تقريباً محدب با شيب 
اي  هـايي كـه از رسـوبات رودخانـه     شامل مخروط افكنـه  دار هاي بادبزني شكل سنگريزه آبرفت -9

  .درصد 2شيبي حدود  باتشكيل شده شكل محدب 

  هاي فرعي يپت

C. پذير نيستها در مقياس نقشه امكانتفكيك آن شامل دو يا چند تيپ اصلي كه اراضي مخلوط.  

X. هاي اصلي نيستند يك از تيپهايي كه قابل انتساب به هيچ شامل زمين اراضي متفرقه.  

وهستاني هاي ك سهم زمينمتر،  200به دليل گسترش جلگه يعني ارتفاع كمتر از تان خوزسدر استان 
 اراضي تيپ( ها درصد كوه 24: قرار است اراضي بدين  توزيع نسبي تيپاي به مراتب كمتر بوده و  و تپه

درصـد   6، )3 تيـپ (هـاي فوقـاني   هـا و تـراس   درصـد فـالت   7بـيش از  ، )2 تيپ( ها درصد تپه 13، )1
 رصد اراضي پسـت د 9، )5تيپ (اي رودخانه هاي رسوبي درصد دشت 29، )4تيپ ( اي هاي دامنه دشت
شـكل   هـاي بـادبزني   واريـزه درصد  5.0كمتر از ، )7تيپ ( سيالبيهاي  دشتدرصد  3، )6تيپ ( و شور

و  2كمتـر از  و سرانجام  )9تيپ ( دار سنگريزه هاي بادبزني شكل  درصد آبرفت 1  ،)8تيپ ( دار سنگريزه
  .هاي مخلوط و متفرقه ترتيب زمين  درصد به 2

واحـد  « بـراي هـر   و سـپس  انـد شـده هاي اصلي به واحدهاي اراضي تقسيم تيپ ابتدا در اين مطالعات
 در نهايـت  .شده استعمليات عمراني اصالحي مشخصي پيشنهاد  مشخصاتي كه دارند، هبر پاي» اراضي

   تعيـين  هـاي گونـاگون   بـراي اسـتفاده   هـا زمـين  قابليـت  ،پيشـنهاد شـده  بر اساس عمليـات عمرانـي   
ليت اراضي استان خوزستان بـا فـرض اعمـال عمليـات عمرانـي مـورد نيـاز        قاب 9-5در نقشه  .شودمي

در اين نقشه فرض شده است كه براي هر كدام از واحدهاي اراضي در سطح استان  .نمايانده شده است
كـه از   پيداست .اگر عمليات عمراني پيشنهادي انجام گيرد، قابليت و تناسب اراضي مفروض شده است

چون در يك  .برخوردار است زيادنقشه از اهميت  اين در آمايش سرزمين طبيعيمنظر مطالعات منابع 
  . دست كم از ديدگاه منابع طبيعي در آن مشخص شده استهاي استان نگاه قابليت همه زمين
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بـراي  هـاي خـوب   چـه قابليـت  ها براي كشت آبي در نواحي شرقي اسـتان اگر كه پيداست قابليتچنان
ارت ديگر نقشـه  به عب. هاي با قابليت متوسط در اين بخش كم نيستكشاورزي آبي نيست ليكن زمين

ها از منظر قابليت اراضي بـراي  ها و عدم تعادلدهد كه تفاوتها به خوبي نشان ميتوزيع قابليت زمين
  لـيكن ايـن بـدان معنـي نيسـت كـه       شرق استان بسيار زياد اسـت   زده آبي بين غرب وكشاورزي پر با

بنـابراين بـا فـراهم    . هاي آبي استبه كلي فاقد تناسب الزم براي كشتهاي نواحي شرقي استان زمين
هـاي  هاي بيشـتري از زمـين  توان پهنها رعايت دقيق مديريت منابع آب ميبه ويژه ب بودن منابع آبي و

  .كار برد تر را براي كشت آبي در نواحي شرقي استان به زير كشت ومستعد

   هاوضعيت كاربري كنوني زمين •

شناسي و ارزيابي منـابع در  هاي خاكها به اعتبار نقشهكنون نشان داده شده، قابليت زمينكه تا چنان
زيـرا ايـن    .دارد اما نقشه كاربري زمين در شرايط كنوني نيـز اهميـت  . سطح استان نمايانده شده است

در روي سـطح زمـين را   هـاي طبيعـي و مصـنوعي    ي كنوني اعم از پديـده هاوضعيت همه پديدهنقشه 
با دسترسي به اين . به گونه اي تكميل كننده دو نقشه پيش گفته است احراز كرده وشرايط كنوني آن 

ر استان به دسـت داده  تري از وضعيت تناسب زمين دنقشه و تركيب آن با دو نقشه قبلي تصوير دقيق
  . خواهد شد

 در كـه  بـه دسـت آمـده    ايدو نقشـه  ازبا اسـتفاد  العات ها در اين مطنقشه كاربري وضع كنوني زمين 
شـده و  تهيـه   1:100,000دقـت   بـا  وابسته به وزارت جهاد كشـاورزي  كشور مراتع ها وجنگل سازمان

 عي استان خوزستان نيز قـرار گرفتـه  يبع طبمنا استفاده اداره كل كشاورزي و خوشبختانه مورد قبول و
واحدي از كاربري وضع  اين هر دو نقشه با استفاده از نظرات تخصصي با هم تلفيق شده و نقشه .1است

آماده سازي توسـط  هاي در حال شود كه زمينالزم است يادآوري  .ها به دست آمده استكنوني زمين
هـاي  شـوند نيـز جـزو زمـين    سـازي مـي  در استان آماده براي شبكه آبياريهايي كه جهاد نصر و زمين

زي آبـي در ايـن نقشـه هـم شـامل      هاي كشـاور راين زمينبناب. كشاورزي آبي موجود لحاظ شده است
ها در حال انجام هاي آبياري در آنهايي است كه احداث شبكههم زمين هاي زير كشت كنوني وزمين
كشاورزي آينده بوده تا ايـن   هاي عمراني غيرن در فعاليتور حفظ و فريز كردن آاين كار به منظ. است
  . ها مشخص و در دست اقدام است از تخريب در امان باشندهاي آنها كه محدودهزمين

  .ها در استان خوزستان نمايانده شده استوضع كنوني زمين نقشه كاربري 10-5در نقشه 
  

                                                 
هاي به عمل آمده مشخص شده است كه كارشناسان اداره كل كشاورزي استان در تهيه اين نقشه مشاركت داشته و به ويژه در جوييدر پي -1

 .اندكنندگان نقشه كمك زيادي كردهداني آن به تهيههاي ميكنترل
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  ها در تحليل نهايي زمينو تناسب قابليت  •

نخسـت دو نقشـه   . در تحليل نهايي و براي تهيه نقشه تناسب اراضي مراحـل زيـر انجـام شـده اسـت      
نقشه حاصـل  . با هم تركيب شده است GISشناسي و قابليت اراضي طي دستورالعملي در محيط  خاك

نقشه اسـتعداد اراضـي در مرحلـه بعـدي بـا      . ب اين دو نقشه استعداد طبيعي ناميده شده استاز تركي
امـا  . ه استنقشه كاربري تركيب شده و نقشه تناسب اراضي به اعتبار مطالعات كشاورزي به دست آمد

و مناطق حساس اكولوژيكي كـه ارزش حفاظـت آن    محيطي زيستاين نقشه با نقشه مناطق چهارگانه 
هـاي  منـاطق از توسـعه و عمـران و برنامـه    تركيب شده تا ايـن   از اهميت برخوردار است، توسعهبراي 

اسب اراضـي از اهميـت برخـوردار    اما شيب و ارتفاع زمين نيز در تن .خوش تخريب نشوندعمراني دست
ناسـب  كـه در آن ت ها تهيه شد اع زمين در استان نيز تناسب زمينشيب و ارتف به اعتباربنابراين . است

ارتفـاع بـا    در تركيب نقشـه شـيب و  . شده است ساز تعيين ني و ساخت وهاي عمرازمين براي فعاليت
هـاي  ده است كه در آن تكليف اغلـب زمـين  قشه ماقبل نهايي تهيه شحاصل از چهار نقشه باال، ن هنقش

 اين خر فرض بردر مرحله آ. شده است غير مجاز بودن براي توسعه عمراني تعيين استان از نظر مجاز و
اي در توسـعه هاي عمرانـي و  فعاليتتقريباً اكثر متر ارتفاع كه  500بوده كه مراتع خوب در نواحي زير 

هـاي بـه   هاي عمراني جـزو زمـين  استان در آن متمركز شده به دليل نياز به زمين براي توسعه فعاليت
با اعمال ايـن  . در آن مجاز باشدتوسعه عمراني  قابليتطور مطلق حذفي نباشد بلكه به صورت مشروط 

 نمايانـده  11-5 نقشه تهيه شده است كه هاها براي انواع فعاليتنقشه نهايي تناسب زمينآخر،  فرآيند
به عبـارت ديگـر   . پهنه بندي تناسب زمين براي انواع فعاليت ها را نشان مي دهد اين نقشه. شده است

ه تفصيل توضيح داده شده ، قابليـت زمـين هـا بـراي     با توجه به اسناد موجود كه در گزارش مربوطه ب
 شـود  طوري كه در ايـن نقشـه مشـاهده مـي    به  .انواع فعاليت ها در اين نقشه به دست داده شده است

هكتـار سـطح    1,978,386 با مسـاحت )  زراعت و باغداري(خوشبختانه اراضي داراي قابليت كشت آبي
قابليت اراضي كشـت  . درصد مساحت استان است 31.3 مهمي از فضاي استان را در بر گرفته و معادل

اين دو مجموعـه  . درصد اراضي استان را در اختيار دارد 6.3هزار هكتار معادل  400بيش از  ديم نيز با
هـا   هاي بخش كشاورزي تعلق دارنـد و تغييـر دركـاربري آن    درصد مستقيماً به فعاليت 40يعني قريب 

ش توليــد در بخــش كشــاورزي، ايــن منــاطق داراي اولويــت بــا توجــه بــه هــدف افــزاي. مجــاز نيســت
هـاي دسترسـي    و راه هـاي آبيـاري   هاي زيربنايي به خصوص گسـترش شـبكه   گذاري در شبكه سرمايه

  . باشند مي
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هـا  درصد از كل مساحت استان زير پوشـش جنگـل   16هكتار معادل  1,011,469مناطق باال،  بر عالوه
درصـد از سـطح اسـتان را     10.6هزار هكتـار ديگـر، معـادل     667بوده و يا قابليت جنگل كاري دارد و 

پيداست هرگونه تغييـر كـاربري   . دهدمناطق تحت حفاظت سازمان حفاظت محيط زيست تشكيل مي
 .ايدار نبوده و از نظر آمايش استان غير مجاز خواهد بوداين اراضي در چارچوب توسعه پ

  مشروط براي توسعه و عمران ، غيرمجاز وهاي مجاززمين •

مجـاز و مشـروط بـراي توسـعه      هـاي مجـاز، غيـر   مبناي مناسبي براي تعيـين محـدوده   10-5نقشه  
  منظور از نقشه براي رسيدن به همين 12-5نقشه . است در استان ساز هاي عمراني و ساخت و فعاليت

هـايي  چـه محـدوده   در سطح اسـتان  داده شده است كهنشان  12-5نقشه در . تهيه شده است 5-10 
هايي بـه داليـل حفـاظتي    ساز مجاز است، در چه محدوده ساخت و هاي عمراني وبراي توسعه فعاليت

 براي توسعه سـاخت و  هايي از استان نيززي انجام گيرد و سرانجام در پهنهسا گونه ساخت ونبايد هيچ
نزديـك بـه دو   دهـد كـه   نشان مي GISاين نقشه در محيط  تمساح. سازها مشروط تعيين شده است

هـاي  ها براي توسـعه سـكونت و فعاليـت   از زمينميليون هكتار  1.8تر يا به عبارت دقيقميليون هكتار 
گونـه  خاصـي بـراي ايـن   ت ممانع وبوده و دشواري  مناسب ،عمراني به لحاظ حفاظتي و شيب و ارتفاع

 هكتاري اسـتان  6,325,300دهد كه از مساحت همين محاسبات همچنين نشان مي. ها ندارندكاربري
ن بـدو  مورد استفاده قرار گيـرد، تواند براي سكونت و فعاليت كل مساحت مي درصد 29مساحتي برابر 

  ).5-5جدول (كه دشواري خاصي پديد آورد آن
  

  اي عمراني در استانه تاي مجاز براي توسعه سكونت و فعاليه نزمي -5-5 جدول

 مساحت  هاي عمرانيهاي مجاز براي سكونت و فعاليتزمين
  )هكتار(

درصد از 
 هاي مجاززمين

درصد از كل 
 مساحت استان

  1.2  4  75,206.8  شهرها، روستاها و نواحي ساخته شده
  21.7  74.9  1,374,467.5  هاي بالمعارضزمين
   هاي بال معارض مشروطزمين

  6.1  21.1  386,531.6  )متر 500 مراتع خوب در ارتفاع كمتر از(

  29  100  1,836,205.9  كل
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  متخصص در زمينه نيروي انساني - 2- 2- 1- 5 

 نـرخ مشـاركت   ي و، بيكـار اشـتغال يعني توزيع استان نيروي انساني در سطح  بررسي توزيع و تفاوت 
نيـروي انسـاني    گيريبكار ها در سطح استان از منظرتواند نشان دهد كه تفاوتاقتصادي مي )فعاليت(

بـه تفكيـك شهرسـتان     1385مسكن سال  آمار سرشماري عمومي نفوس وبدين منظور  .چگونه است
  .مورد بررسي قرار گرفته است

  هاي آنو عدم تعادل شاغالن جغرافيايي توزيع )الف

طـول هفتـه    در و سـن داشـته   بيشـتر  سـاله و  10 داراي تمام افرادي كـه  سرشماري ايران، در تعريف
ا تـرك كـرده   ر ريا بنا به دالئلي به طور موقـت كـا   و اقل يك ساعت كار كردهمنتهي به سرشماري حد

نرخ اشـتغال  در استان خوزستان  1385اساس اين تعريف در سال  بر. دنشوباشند، شاغل محسوب مي
كه نسـبت بـه كـل     بودهدرصد  7.80برابر ) بيكار+ شاغل( يعني نسبت تعداد شاغالن به جمعيت فعال

هـاي  براي نشان دادن تفاوت. تر استپايينمحسوسي  به طرز ،)درصد 3.87(كه در همين سال  كشور
در سـطح  كـه پيداسـت   چنـان . ه شده استتهي 6-5هاي استان جدول نرخ اشتغال در سطح شهرستان

 درصـد در شهرسـتان   6.89شهرسـتان شـادگان تـا     دردرصـد   8.62استان نرخ اشـتغال بـين حـدود    
ها كمتر از ميانگين استان بوده عبارتنـد  آن هايي كه نرخ اشتغالشهرستان .متغير بوده است هنديجان

در . مسـجد سـليمان و اللـي    از آبادان، اميديه، انديمشك، خرمشهر، دشت آزادگان، شـادگان، گتونـد،  
   .و نمايانده شده است بنديهاي استان طبقههاي نرخ اشتغال در سطح شهرستانتفاوت 13-5نقشه 

  ي آنهاتوزيع جغرافيايي بيكاري و عدم تعادل) ب

مور أتمام افرادي كه هفت روز پيش از مراجعـه مـ   1385طبق تعريف سرشماري نفوس و مسكن سال 
اند در صورتي كه در جستجوي كـار و  ار نكرده و داراي شغلي نيز نبودهسرشماري حداقل يك ساعت ك

يكاري يعنـي  بر پايه اين تعريف نرخ ب. اندده باشند، جزو بيكاران محسوب شدههمچنين آماده به كار بو
كـه در قيـاس    بوده است درصد 3.19در استان  )شاغل و بيكار( نسبت جمعيت بيكار به جمعيت فعال

بدين ترتيب در  .شته استباالتري دا به مراتب ، نرخدرصد بيكاري 7.12با با كل كشور در همين زمان 
  .ي باالتر استتر است و هم نرخ بيكارقياس استان با كل كشور هم نرخ اشتغال استان پايين

. تهيه شـده اسـت   7-5هاي استان جدول هاي نرخ اشتغال در سطح شهرستانبراي نشان دادن تفاوت 
درصـد در   4.10هاي استان دامنـه تغييـرات نـرخ بيكـاري بـين      كه پيداست در سطح شهرستانچنان

 نـرخ  ينبـا بيشـتر  ( درصد در شهرسـتان شـادگان   6.37و ) كمترين نرخ بيكاري( شهرستان هنديجان
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ها كمتـر از ميـانگين اسـتان بـوده عبارتنـد از      هايي كه نرخ بيكاري آنشهرستان. متغير است) بيكاري
در . مسجد سليمان و اللي آبادان، اميديه، انديمشك، خرمشهر، دشت آزادگان، شادگان، شوش، گتوند،

  .ايانده شده استو نم بنديهاي استان طبقههاي نرخ بيكاري در سطح شهرستانتفاوت 14-5نقشه 
  1385 اي استان خوزستان در ساله نتعداد شاغلين و نرخ اشتغال شهرستا -6-5 جدول

 جمعيت فعال  شهرستان
  )نفر(

  شاغالن
  )نفر(

  نرخ اشتغال
  )درصد(

 73.30 60,659 82,749  آبادان
 79.71 19,480 24,439  اميديه

 78.30 34,787 44,427  انديمشك
 82.69 321,608 38,8940  هوازا

 81.59 41,570 50,951  ايذه
 84.69 19,734 23,302  ملكباغ

 85.56 66,582 77,819  بندر ماهشهر
 87.55 44,803 51,173  بهبهان

 79.44 37,001 46,579  خرمشهر
 86.93 107,455 123,615  دزفول

 70.62 23,442 33,194  دشت آزادگان
 85.37 12,677 14,850  رامشير
 81.05 27,981 34,524  رامهرمز
 62.81 23,207 36,946  شادگان
 80.35 41,823 52,054  شوش
 82.5 42,651 51,699  شوشتر
 74.58 12,352 16,562  گتوند
 77.26 7,537 9,756  اللي

 67.41 37,176 55,153  مسجد سليمان
 89.62 9,511 10,612  هنديجان
 1,229,344992,03680.7  استان

  )1388 به نقل از سالنامه استان خوزستان( 1385مسكن استان خوزستان  نشريه نتايج تفصيلي سرشماري نفوس و :خذأم

  اقتصادي توزيع جغرافيايي نرخ مشاركت) ت

 سـاله و  10) بيكار شاغل و(نرخ مشاركت يا نرخ فعاليت اقتصادي عبارت است از نسبت جمعيت فعال 
بر پايه اين تعريـف نـرخ مشـاركت اقتصـادي در     . ترساله و بيش 10كل جمعيت در سن كار بيشتر به 

ثبـت   درصـد  4.39قياس با كل كشور كه در همين زمـان داراي نـرخ    درصد بوده كه در 8.34استان 
  .تري داشته استشده، نرخ مشاركت اقتصادي پايين



 55.5 طرح آمايش استان خوزستان

  
  
  
  
  
  
       

  
  

  1385اي استان خوزستان در سال ه ندر شهرستا ندي نرخ اشتغالب هطبق  -13- 5 نقشه
  



 موجودوضع گيري از مطالعات نتيجه بندي وجمع56.5

  
  1385 اي استان خوزستان در ساله نتعداد بيكاران و نرخ  بيكاري شهرستا -7-5 جدول

 جمعيت فعال  شهرستان
  )نفر(

  تعداد بيكاران
  )نفر(

  نرخ بيكاري
  )درصد(

 26.69 22,090 82,749  آبادان
 20.29 4,959 24,439  اميديه

 21.7 9,640 44,427  انديمشك
 17.31 67,332 388,940  اهواز
 18.41 9,381 50,951  ايذه

 15.31 3,568 23,302  باغملك
 14.44 11,237 77,819  بندرماهشهر

 12.45 6,370 51,173  بهبهان
 20.56 9,578 46,579  خرمشهر
 13.07 16,160 123,615  دزفول

 29.38 9,752 33,194  دشت آزادگان
 14.63 2,173 14,850  رامشير
 18.95 6,543 34,524  رامهرمز
 37.19 13,739 36,946  شادگان
 19.65 10,231 52,054  شوش
 17.50 9,048 51,699  شوشتر
 25.42 4,210 16,562  گتوند
 22.74 2,219 9,756  اللي

 32.59 17,977 55,153  مسجد سليمان
 10.38 1,101 10,612  هنديجان
 19.3 1,229,344237,308  استان

  )1388 به نقل از سالنامه استان خوزستان(1385 مسكن استان خوزستان  نشريه نتايج  تفصيلي سرشماري نفوس و :خذأم

تهيـه   8-5هاي اسـتان جـدول   در سطح شهرستان مشاركت اقتصاديهاي نرخ براي نشان دادن تفاوت
دي بين ان دامنه تغييرات نرخ مشاركت اقتصاهاي استكه پيداست در سطح شهرستانچنان. شده است

  . هاي مسجد سليمان متغير استدرصد در شهرستان 8.38درصد در شهرستان باغملك و  4.28

   اين بدان معني است كه نرخ مشاركت در هـيچ شهرسـتاني از اسـتان بـه پـاي نـرخ مشـاركت كشـور        
  .رسدنمي) درصد 4.39(

ه عبارتند از انديمشـك،  ها كمتر از ميانگين استان بوددر آنايي كه نرخ مشاركت اقتصادي هشهرستان
              . ملك، بهبهان، دشت آزادگان، رامهرمز، شادگان، شوشتر، شوش، گتوند و الليايذه، باغ



 57.5 طرح آمايش استان خوزستان

  
  
  
  
  

  
  
  

  1385اي استان خوزستان در سال ه نندي نرخ بيكاري در شهرستاب هطبق -14- 5 نقشه 
  



 موجودوضع گيري از مطالعات نتيجه بندي وجمع58.5

و نمايانـده شـده    بنـدي هاي اسـتان طبقـه  هاي نرخ اشتغال در سطح شهرستانتفاوت 15-5ر نقشه د
  .است

  1385 اي استان خوزستان در ساله ناقتصادي شهرستا) مشاركت(تعداد و نرخ فعاليت  -8-5 جدول

ساله و بيشتر10جمعيت  شهرستان
  )نفر(

 تعداد فعاالن اقتصادي
  )نفر(

  نرخ فعاليت
  )درصد(

 35.60 82,749 232,434  آبادان
 33.61 24,439 72,720  اميديه

 32.33 44,427 137,409  انديمشك
 35.11 388,940 1,107,787  اهواز
 32.49 50,951 156,811  ايذه
 28.38 23,302 82,100  ملكباغ

 37.57 77,819 207,107  بندرماهشهر
 34.04 51,173 150,320  بهبهان

 36.07 46,579 129,125  خرمشهر
 36.83 123,615 335,598  دزفول

 32.21 33,194 103,053  دشت آزادگان
 35.6 14,850 41,719  رامشير
 33.63 34,524 102,673  رامهرمز
 33.7 36,946 109,698  شادگان
 33.09 52,054 157,290  شوش
 33.27 51,699 155,377  شوشتر
 33.71 16,562 49,128  گتوند
 33.35 9,756 29,249  اللي

 38.81 55,153 142,102  مسجد سليمان
 35.41 10,612 29,965  هنديجان
 34.82 3,530,0641,229,344  استان

  )1388به نقل از سالنامه استان خوزستان ( 1385نشريه نتايج  تفصيلي سرشماري نفوس و مسكن استان خوزستان : مأخذ

  جمعيت غير فعال) ج

ساله و بيشتر بوده و  10مسكن در ايران تمامي افرادي كه داراي سن  رشماري نفوس وطبق تعريف س
  شـدند و در يكـي از   شـماري شـاغل و يـا بيكـار محسـوب نمـي      مور سرأدر هفت روز قبل از مراجعه م

ي شده باشند بـه عنـوان   بندبدون كار و يا در گروه ساير طبقهدار، داراي درآمد محصل، خانههاي گروه
، نرخ جمعيت غير فعال اقتصادي اسـتان  اساسبر اين . شوندشناخته مي» فعال اقتصاديغير«ت جمعي

   .، به مراتب باالتر است)درصد 7.59( كل كشور در همين زماناز نرخ  ،درصد 1.64
  



 59.5 طرح آمايش استان خوزستان

  
  
  

  
  
  
  
  
  

  1385 اي استان خوزستان در ساله ننرخ مشاركت اقتصادي در شهرستا -15- 5 نقشه 
  
  
  
  
  



 موجودوضع گيري از مطالعات نتيجه بندي وجمع60.5

هـاي اسـتان   هاي نرخ عدم مشاركت در فعاليت اقتصادي در سـطح شهرسـتان  براي نشان دادن تفاوت 
هاي استان دامنه تغييرات جمعيـت  كه پيداست در سطح شهرستانچنان. تهيه شده است 9-5جدول 

اي  هـ درصـد در شهرسـتان   5.70درصد در شهرستان مسجد سـليمان و   5.59غيرفعال اقتصادي بين 
هـا بـاالتر از   هايي كـه نـرخ جمعيـت غيـر فعـال اقتصـادي در آن      شهرستان. باغملك متغير بوده است

ميانگين استان بوده عبارتند از انديمشك، اميديه، باغملك، بهبهان، دشت آزادگان، رامهرمز، شـادگان،  
  ).16-5نقشه ( شوشتر، شوش، گتوند و اللي 

  
  1385 اي استان خوزستان در ساله ناقتصادي شهرستا نرخ جمعيت غير فعال عداد وت -9-5 جدول

ساله و10جمعيت  شهرستان
  )نفر(بيشتر

 تعداد افراد غير فعال
  )نفر(

نرخ  جمعيت 
  )درصد( غيرفعال

 63.53 147,672 232,434  آبادان
 65.26 47,457 72,720  اميديه

 66.59 91,502 137,409  انديمشك
 63.87 707,500 1,107,787  اهواز
 66.34 104,031 156,811  ايذه

 70.54 57,916 82,100  باغملك
 61.28 126,921 207,107  بندرماهشهر

 65.05 97,780 150,320  بهبهان
 63.2 81,602 129,125  خرمشهر
 62.56 209,939 335,598  دزفول

 66.04 68,055 103,053  دشت آزادگان
 62.9 26,241 41,719  رامشير
 65.3 67,044 102,673  رامهرمز
 64.40 70,646 109,698  شادگان
 65.96 103,746 157,290  شوش
 64.78 100,660 155,377  شوشتر
 64.84 31,855 49,128  گتوند
 67.03 19,605 29,249  اللي

 59.54 84,610 142,102  مسجد سليمان
 63.51 19,032 29,965  هنديجان
 3,530,0642,263,30464.11  استان

  )1388 به نقل از سالنامه استان خوزستان( 1385مسكن استان خوزستان  نشريه نتايج  تفصيلي سرشماري نفوس و :خذأم

  
  
  



 61.5 طرح آمايش استان خوزستان

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  1385اي استان خوزستان در سال ه نجمعيت غيرفعال اقتصادي در شهرستا -16- 5 نقشه
  
  
  
  
  



 موجودوضع گيري از مطالعات نتيجه بندي وجمع62.5

  متخصص نيروي انساني )ث
  :هـاي عمـده شـغلي اسـت كـه در سـه گـروه       نيروي انساني متخصص در اين بررسي شـامل آن گـروه  

  هــا و دســتياران ســينيتكن ،تخصصــانم. 3مقامامــات عــالي رتبــه و مــديران و . 2گــذاران، قــانون .1
  ايــن موضــوع اســت كــه در ســطح هــدف ايــن بخــش از بررســي نشــان دادن . انــدبنــدي شــدهطبقــه

هاي شغلي چه سهمي از كل شاغلين را بـه خـود اختصـاص    هر يك از اين گروه هاي استان،شهرستان
شناخت اين موضوع تـا  . گيرندي از شاغلين شهرستان را در بر ميداده و سه گروه در مجموع چه سهم

حدودي نشان خواهد داد كه نيروي انساني متخصص در فضاي جغرافيايي استان چگونه توضيح شده و 
براي رسـيد بـه ايـن هـدف     . از منظر نيروي انساني در سطح استان چگونه استها تعادل و زناعدم تو
استان از كل نيروي ي هاانسهم هر كدام از شهرست تا تعداد مطلق و تهيه شده 11-5و  10-5جداول 

كه پيداست كل شاغالن اين سـه گـروه در اسـتان برابـر     چنان .انساني شاغل در استان نشان داده شود
درصـد كـل    7.17نفر سهمي برابـر   992,036رند كه نسبت به كل شاغالن استان يعني نف 175,749

درصد همين سه گروه  7.17اين بدان معني است كه اين سهم دقيقاً با سهم . گيردميشاغالن را در بر
هاي انسـاني متخصـص، اسـتان    توان گفت كه از منظر نيرويبنابراين مي .در كل كشور برابر بوده است

    .تر نيستدست كم پايين ان با ميانگين كشور برابر بوده وخوزست
  )نفر( 1385اي استان خوزستان در سال ه نتعداد شاغالن بر حسب تخصص در شهرستا -10-5 جدول

10شاغالن  شهرستان
 بيشتر ساله و

گذاران، مقاماتقانون
ها تكنسين  متخصصان مديران عالي رتبه و

  ساير  اراندستي و

 49,439 4,280 5,421 60,6591,519  آبادان
 15,554 1,423 1,874 629 19,480  اميديه

 29,056 3,2221,588 921 34,787  انديمشك
 252,578 25,084 33,409 10,537 321,608  اهواز
 35,460 1,237 4,042 831 41,570  ايذه
 16,565 566 2,171 432 19,734  ملكباغ

 52,247 5,221 7,095 66,5822,091  بندرماهشهر
 36,130 2,228 5,341 1,104 44,803  بهبهان

 30,712 2,389 8833,017 37,001  خرمشهر
 93,032 4,026 8,186 2,211 107,455  دزفول

 20,369 592 2,118 363 23,442  دشت آزادگان
 11,562 219 765 131 12,677  رامشير
 23,185 1,234 2,793 769 27,981  رامهرمز
 20,717 645 1,438 407 23,207  شادگان
 36,825 1,176 3,060 762 41,823  شوش
 35,657 2,124 3,746 1,124 42,651  شوشتر
 10,404 491 2111,246 12,352  گتوند



 63.5 طرح آمايش استان خوزستان

  )نفر(1385هاي استان خوزستان در سال تعداد شاغالن بر حسب تخصص در شهرستان -10-5 جدولادامه 
10نشاغال  شهرستان

 بيشتر ساله و
گذاران، مقاماتقانون

ها تكنسين  متخصصان مديران عالي رتبه و
  ساير  دستياران و

 6,551 160 670 156 7,537  اللي
 31,871 1,454 3,263 588 37,176  مسجد سليمان

 8,375 293 667 176 9,511  هنديجان
 816,287 56,432 93,543 25,774 992,036  استان

   )1388 به نقل از سالنامه استان خوزستان( 1385مسكن استان خوزستان  نتايج تفصيلي سرشماري نفوس ونشريه  :أخذم
  )درصد( 1385 اي استان خوزستان در ساله نشاغالن بر حسب تخصص در شهرستاسهم  - 11-5جدول 

 ساله و10شاغالن  شهرستان
 بيشتر

گذاران، مقاماتقانون
ها تكنسين  متخصصان مديران به وعالي رت

  ساير  دستياران و
 81.50 60,6592.508.947.06  آبادان
 79.85 19,4803.239.627.30  اميديه

 83.53 34,7872.659.264.56  انديمشك
 3.2810.397.878.54 321,608  اهواز
 85.30 41,5701.999.722.98  ايذه

 83.94 2.87 19,7342.1911  باغملك
 78.47 66,5823.0310.667.84  بندرماهشهر

 80.64 44,8032.4611.924.97  بهبهان
 83 37,0012.398.156.46  خرمشهر
 86.58 2.067.623.75 107,455  دزفول

 86.89 23,4421.559.042.53  دشت آزادگان
 91.20 12,6771.036.031.73  رامشير
 82.86 27,9812.759.984.41  رامهرمز
 89.27 2.78 23,2071.756.2  شادگان
 88.05 41,8231.827.322.81  شوش
 83.60 42,6512.648.784.98  شوشتر
 84.22 12,3521.7110.093.97  گتوند
 86.92 7,5372.078.892.12  اللي

 85.73 37,1761.588.783.91  مسجد سليمان
 88.06 9,5111.857.013.08  هنديجان
 82.28 5.69 9.43 2.6 992,036  استان

  )1388 به نقل از سالنامه استان خوزستان( 1385مسكن استان خوزستان  نشريه نتايج تفصيلي سرشماري نفوس و :خذأم

مقامات عالي  گذاران ودر گروه قانون. خوردهايي به چشم ميسطح استان در اين زمينه نابرابرياما در 
اهواز و اميديه از همه باالتر است ليكن اين سهم در گروه شاغالن متخصـص  مديران سهم شهرستان  و

ملـك در  باغهاي بهبهـان و  ماند بلكه در اين گروه شهرستانت به كل شاغالن شهرستان ثابت نمينسب
و  شـود نمايـان مـي   هـا بسـيار بـارزتر   دستياران تفاوت ها ودر گروه شاغالن تكنيسين. دارند صدر قرار
هايي كه  بـه طـور نسـبي صـنعتي     يعني شهرستان ميديه و آباداناي بندر ماهشهر، اهواز، هاشهرستان

 ).17-5نقشه ( گيرندتيب در صدر قرار ميبه تر كل شاغالن با بيش از هفت درصد هستند



 موجودوضع گيري از مطالعات نتيجه بندي وجمع64.5

  
  
  
  
  
  
  
   

  
  

  انه متخصصان و مديران در استان خوزستانگ هاي سههسهم گرو -17- 5 نقشه
  1385به تفكيك شهرستان در سال  

  
  
  
  
  



 65.5 طرح آمايش استان خوزستان

  هاي عمده فعاليتشاغالن بر حسب گروه) د

الن هاي عمده شغلي يعني شاغالن در بخش كشـاورزي، صـنعت و خـدمات چـه سـهمي از شـاغ      گروه
  .تهيه شده است 12-5براي پاسخ به اين پرسش جدول . ندااستان را به خود اختصاص داده

 159,415هاي عمده فعاليت، شاغالن در بخـش كشـاورزي شـامل    گروهدر استان خوزستان بر حسب 
 الن اسـتان را بـه خـود اختصـاص داده    درصد كل شاغ 1.16 اين بدان معني است كه كشاورزي .نفرند
پـايين   .اسـت  تـر پايين ،درصد بوده 18كه برابر  ،سالاين سهم در قياس با كل كشور در همين . است

ي با توجه به اهميت اين بخش در استان خوزستان پرسـش برانگيـز   بودن سهم شاغالن بخش كشاورز
ت كـه در  ي كشاورزي اسـ هابردارياين پايين بودن وسعت بزرگتر بهرهاحتماالً يكي از داليل اما . است

در واقع اين به معنـي ايـن نيسـت كـه كشـاورزي در اسـتان       . استان باالتر از ميانگين كل كشور است
دانيم و تجربه در چراكه مي. برخوردار است يترپاييناز اهميت ين كل كشور ميانگ نسبت بهخوزستان 

وري باال نشان داده اسـت كـه پـايين بـودن سـهم      ته صنعتي با كشاورزي داراي بهرهكشورهاي پيشرف
  .ميت پايين كشاورزي در يك محدوده جغرافيايي نيستمعني اهر بخش كشاورزي لزوماً به اشتغال د

درصد در قياس بـا ميـانگين    3.32در استان با  1385صنعت در سرشماري سال  سهم شاغالن بخش 
 5.48سهم شاغالن در بخـش خـدمات نيـز بـا     . باالتر بوده است ،درصد 7.31كشور در همين سال با 

 ).12-5جدول ( درصد كل كشور باالتر است 9.47در مقابل  ددرص

  1385عاليت در استان خوزستان و مقايسه آن با كل كشور در اي عمده فه هگرو -12-5 جدول

 كل كشور  نوع فعاليت
  )درصد(

  استان خوزستان
  تعدادشاغالن

  درصد از كل  )نفر(

  1.16  159,415  18  شيالت كشاورزي و
  3.32  320,627  71.31 )ساختمان و استخراج معدن گاز برق و آب و -صنعت( صنعت
  5.48  511,989  91.47  خدمات

  1.3  30,599  38.2 نامشخص و اظهار نشده
  100  *1,022,630  100  جمع

  .هاي نامشخص و اظهار نشده در جمع لحاظ شده استافراد با فعاليت* 

  )غيره نقل، انرژي و حمل و شبكه( در زمينه زير بناها - 3- 2- 1- 5

رن بيسـتم در پرتـو   ، استان خوزستان در دوران معاصر يعني از اوايـل قـ  تر نيز گفته شدكه پيشچنان
افزون كشور از نظر اعمـال حاكميـت    ملت از اوان مشروطيت و به ويژه يكپارچگي روز –تشكيل دولت 

به طـور   و شبكه انتقال انرژي مخابراتي ، هوايي،ايارتباطات ريلي، جادهشبكه ملي و گسترش فزاينده 
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هـاي  ين وظايف بـر بسـتر تـوان   اجراي ا. سه وظيفه مهم به عهده داشته است كلي در تقسيم كار ملي
ورده و متناسب با تحقق مناسب ايـن كاركردهـا   آطبيعي استان ساختار فضايي معيني پديد  محيطي و

كردهاي اصلي در رهاي هر كدام از اين كاها و تعارضو تفاوتساخت سازمان فضايي استان رقم خورده 
  .1نمود يافته است تقابل با يكديگر تعامل و

  ، استخراج و انتقال نفت و گاز طبيعيليدشبكه تو )الف 

 ، توليـد نفـت و گـاز   كه به عهده استان نهـاده شـده   شايد مهمترين وظيفه در تقسيم كار ملي نخستين و
دوم، ايجـاد  . اسـت بوده ) هاي نفت و گاز براي مصرف در داخلاي صدور به خارج و توليد فراوردهخام بر(

زيع آن در سراسر كشور از طريق بنادر مهمي مثل بندر امام خروجي سطح يك كاال و تو مبادي ورودي و
خرمشهر و سرانجام توليد محصوالت كشاورزي غير فصلي تجاري براي سراسـر كشـور    - خميني و آبادان 

ايـن سـه   . به ويژه براي نيمه شمالي كشور كه در فصول سرد سال قادر به توليد چنين محصوالتي نيست
جـام چنـين   كنـد و از رهگـذر ان  اي اعطاء مـي در مقياس ملي اهميت ويژهستان وظيفه در نقش آفريني ا

  . هاي اصلي آن توزيع جغرافيايي معيني در سطح استان به خود گرفته استوظايفي است كه زير ساخت

كه اولين  آغاز شد) خورشيدي1287( 1908نقش آفريني نخست استان در مقياس ملي از همان سال 
گاز در  وقفه و سريع توليد نفت وگسترش بي. برداري رسيدسليمان به بهرهمسجد  چاه نفت در حوالي

ايجـاد نخسـتين پااليشـگاه     مين ارز خـارجي و أاستان و صدور روز افزون نفت خام بـه خـارج بـراي تـ    
تماماً نقش ملـي   ،گازي در اين پهنه هاي نفتي وآبادان و ديگر پااليشگاه فرآوردههاي نفتي در فرآورده

بنـايي گسـترده   أسيسـات زير هـاي ت شـبكه . كنـد استان را در اين زمينه گوش زد ميبه فرد  و منحصر
  سـاخت شـامل   أسيسـات كالبـدي انسـان   مرتبط با اين فعاليت و نقش آفريني در اين زمينه به ايجاد ت

ر سيسات مـرتبط د أو ت هاخانههاي نفت خام و فرآورده، پااليشگاه و تصفيههاي حفاري، شبكه لولهچاه
سـاخت كـه منـاطق توليـد و     ذر بخش بزرگي از زيربناهـاي انسـان  سطح استان انجاميده و از اين رهگ

اي سامان داده كه در ارتباط بـا  هاي پيچيده و فشردهيش و بنادر صدور را به صورت شبكهحفاري، پاال
بـه صـورت   بكه نيـاز همـين شـ   . فراهم كرده اسـت اي گسترده از زيربناها را شبكههم در سطح استان 

  .ثر بوده استؤاي بر توزيع شبكه برق و راه نيز در سطح استان نيز مگسترده

خانه گوره كه از اي اهواز و اميديه نخست به تلمبههخانهادراتي از خوزستان از طريق تلمبهنفت خام ص
واحل شود و سپس ابتدا به بندر گناوه در سـ شود انتقال داده ميأسيسات نفتي گچساران محسوب ميت

 42و  30اينچي براي نفت سـنگين و دو رشـته لولـه     52و  30استان بوشهر و از آنجا با دو رشته لوله 

                                                 
  .وضعيت توليد و مصرف انرژي استان در ضميمه اين گزارش ارائه شده استاي از  خالصه  -  1
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نفتـي،   هـاي وزهح 18-5در نقشه . يابدميمخازن اسكله نفتي خارك انتقال اينچي براي نفت سبك به 
از منظـر فضـاي   هاي كشت آبي كـه  به همراه زمينسيسات نفت در استان خوزستان أت ها وشبكه لوله

 شـود، ليت انسان در سـطح اسـتان محسـوب مـي    ترين فعاترين و در عين حال گستردهفشرده ،فعاليت
  .مايانده شده استن

هاي كشاورزي آبـي اسـتان يعنـي    نقشه همراه با شبكه استخراج، توليد و انتقال نفت و گاز ، پهنه اين در
كـه پيداسـت   چنـان . فوق نيز نمايانـده شـده اسـت   هاي بالقوه متعارض با فعاليت مهمترين بخش از يكي

هاي بين فعاليت اسـتخراج نفـت و شـبكه گسـترده تأسيسـات آن بـه سـبب جـدايي گزينـي از          تعارض
رسـد از نظـر فضـاي    هاي كشاورزي در استان تا حدود زيادي نظم و نسخ يافته است و به نظر مي فعاليت

قسيم كار معين فضايي و كالبدي شكل گرفته كه در فعاليت استخراج نفت و گاز در سطح استان، نوعي ت
هاي عمده نفت و گاز در نيمـه شـرقي و جنـوب    هاي كشاورزي در نيمه غربي استان و فعاليتآن فعاليت

هـاي نفتـي از اسـتان و از پااليشـگاه     در واقع به جز شبكه انتقال فراورده. شرقي استان سامان يافته است
ها و تأسيسات اين صنعت ناگزير از نيمه غربي استان عبور كرده، بقيه شبكهآبادان به سراسر كشور كه به 

شود، اسـتقرار  هاي فشرده و گسترده كشاورزي ديده نميدر نيمه شرقي و جنوبي يعني جايي كه فعاليت
اين تقسيم فضاي جغرافيايي حاصل جديـد بـودن فعاليـت اسـتخراج نفـت وگـاز       . يابي شده استو مكان
كه فعاليت كشاورزي از دير بـاز در سـطح   از اوايل قرن بيستم در استان پديد آمد در حالي كه تنها 1است

رسد كه فضـاي جغرافيـايي فعاليـت نفـت و گـاز نـه       از اين رو به نظر مي. منطقه رواج كامل داشته است
بـراي  معلول تنها جغرافياي منابع نفت و گاز در سطح استان بلكه همچنين محصول فقدان موانع فضايي 

  .استهاي باير در نيمه شرقي استان در اوان فعاليت اين صنعت بوده اين فعاليت به ويژه وجود زمين

  در نيمـه شـرقي اسـتان يافـت      به عبارت ديگر اين بدان معني نيست كه منابع نفت و گاز استان تنهـا 
بخـش از اسـتان    شود بلكه اين توزيع بيشتر به اين دليل بوده اسـت كـه فعاليـت اسـتخراج در آن    مي

داري بـوده و در نتيجـه فضـاي    هـاي زراعـي و باغـ   فاقد استعداد مناسب براي فعاليت متمركز شده كه
  و مـانعي بـراي انجـام انـواع     گـاز را بـا تسـهيالت بيشـتر ميسـر كـرده        فعاليت براي اسـتخراج نفـت و  

با توجه به وجود منـابع   البته نبايد فراموش كرد كه. هاي فضابر اين صنعت بوجود نياورده استفعاليت
هـاي  داراي منابع نفتي در نزديكي كوه هايهاي زاگرس چين خورده، تاقگاز استان در تاقديس نفت و

، توسـعه  كشـاورزي چنـدان مناسـب نيسـت     شناسي براييعني در نيمه شرقي كه از نظر خاكزاگرس 
  .بيشتري يافته است

                                                 
تـرين  در استان يكـي از كهـن   هاي كشاورزي است كه به طور تاريخيقرار فعاليتنسبت به است هاي نفت و گازفعاليت منظور از جديد بودن -1
 .ستقرارهاي كشاورزي در سطح جهان استا
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  اي استخراج و انتقال نفت و گازه تتقسيم فضاي جغرافيايي استان از منظر فعالي -18- 5 نقشه
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هـايي در ارتبـاط بـا فضـاي فعاليـت بـين فعاليـت        ها و تعـارض چند تنش در هر حال از اين منظر هر
نفـت در اوايـل قـرن    ها در سطح استان از ابتداي استخراج فعاليت گاز طبيعي با ديگر استخراج نفت و

ليكن به دليل تمهيـدات   ها وجود داردو هنوز نيز به سبب ماهيت اين گونه فعاليت بيست وجود داشته
ر گرفتـه  در سطح استان در نظـ  زاو آلوده برفضا و درايتي كه در جغرافياي فعاليت اين صنعت عظيم و

گـر  سيسات زير بنايي آن با ديأو تگاز طبيعي  هاي فعاليت استخراج نفت وشده، تعارضات بين كاربري
شكل قابل كنترلـي سـامان   ويژه كشاورزي استان كه از اهميت محوري برخوردار است به ها به فعاليت

شاره شـده، يكـي از مهمتـرين    يابي كه در باال بدان ابارت ديگر با توجه به نوع سازمانبه ع. يافته است
هـاي اخيـر بـا    در سـال  بـا ايـن حـال   . اد روبرو نيستزي يهاهاي فضابر در استان با محدوديتفعاليت

عـددي وجـود   هـاي مت ، گـزارش ها صنعت و سكونتها به ويژه فعاليتهاي ديگر بخشفعاليت گسترش
صنعت نفت به دليل بـه ويـژه    فرآوري سسيات انتقال وأهاي استخراج و شبكه تدارد كه در آن فعاليت

هـاي  نتـرل سـازمان  افزوني بوجـود آورده كـه نظـارت و ك   هاي روز تعارضسازي اين نوع صنعت، آلوده
از آنجايي كه فعاليت استخراج و توليد نفت و گاز طبيعي در استان براي كشـور  . كندول را طلب ميمسئ

هـاي  رسد كه به هنگام تعارض بين نيازهاي بخشاز منظر گوناگون اهميت حياتي  پيدا كرده، به نظر مي
   .بخش، تعامل و گفتگو امكان هرگونه راه حلي را ميسر خواهد كرد هاي اينگوناگون با فعاليت

  سيسات مربوطهأت انتقال برق و توزيع، شبكه توليد، )ب

پـذير  هاي تجديدهاي فسيلي، اتمي و انرژيزه انرژي الكتريكيِ حاصل از سوختامرودانيم كه ميچنان
دهد و بدون وجود آن امكـان زنـدگي   را تشكيل مي و ضروريات محيط مصنوع يكي از مهمترين نيازها

از ايـن رو  . هاي گوناگون اقتصادي ميسر نيسـت روستاها و توليد و تجارت در بخش مدرن در شهرها و
 ها و خطوط انتقال فوق توزيع و توزيع بـه صـورت تـار   ها، پستتوليد و توزيع برق شامل نيروگاه شبكه

ردن نيازهاي روزافزون مصارف گوناگون اقتصـادي و  عنكبوت تمام فضاي جغرافيايي استان را براي برآو
  زهـايي كـه بـه طـور روزافـزون خلـق       نيا به عبارت ديگر محـيط مصـنوع و   .سكونتي در نورديده است

هـا  گاهنيرو سيساتي است كه مراكز توليد يعنيأاي از تشبكه گسترده شود مستلزم ايجاد و گسترشمي
اين شبكه  19-5در نقشه . برساند سطح استان كز مصرف درها به مرارا از طريق خطوط انتقال و پست

شـبكه در سـطح اسـتان بـه ايجـاد       سيسـات و أيا اين تآپرسش مقدر اين است كه . نمايانده شده است
  ؟و محدوديت شده است ايجاد تعارضسبب توازن كمك كرده است يا 

توزيـع   كـامالً بـا   خود را نسيسات مرتبط با شبكه برق استاأكه پيداست شبكه خطوط انتقال و تچنان
 هاي نفت و گاز و صنعت و همچنين با توزيع جمعيـت و بـه خصـوص جمعيـت شـهري     فضايي فعاليت

يـابي فضـايي  مشخصـي    يازهاي اين دو فعاليت مهم سازمانورد نآو در واقع براي بر ه استتطبيق داد
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  رف انطبــاق خــود را بــا مراكــز مصــ سيســات بــرق هميشــهأشــبكه خطــوط تچــرا كــه . يافتــه اســت
تـرين  قديمي گاز در استان به عنوان مهمترين و هاي استخراج نفت ودر درجه نخست فعاليت. دهدمي

در نتيجـه  . اسـت  هانتقال نياز داشت فعاليت اقتصادي در استان به مصرف برق براي استخراج، فراوري و
فـرآوري   تخراج، انتقـال و سيسات مرتبط با شبكه برق همه جا خود را به مراكـز اسـ  أت انتقال و خطوط
كـانون متمركـز   . را برآورده كـرده اسـت  ن نيازهاي اين فعاليت بسيار مهم در استا گاز رسانده و نفت و

  .مسجد سليمان كامالً هويداست اميديه، و -چنين نيازي در اطراف آغاجاي  اي برآوردنبر
تجـارت   و عتبـه آن يعنـي صـن   هاي وابسـته  فعاليت هاي شهري ومراكز سكونتي و به ويژه سكونتگاه 

ديرباز فعاليت انسـان  يعني جايي كه از  تر گفته شد به طور اساسي در نيمه غربي استانكه پيشچنان
بنـابراين  . انـد يـابي شـده  سازمان هاي مرغوب كشاورزي و دسترسي به آب متمركز شده،بر روي زمين

 كز مصرف به ويژه مراكز شهري را انتخاب وشبكه خطوط انتقال انرژيي برق نيز متناسب با اين نياز مرا
كانون و قلـب  . ه استقرار داده استدسيسات خود را در همين ناحيه از استان به صورت فشرأت شبكه و

و بـه صـورت موضـعي هـر جـا كـه        يافتـه  گاه اصلي استان يعنـي اهـواز تمركـز   ين تمركز در سكونتا
 -، دزفـول خرمشـهر  -يعنـي در آبـادان   بـوده  رااز اهميت بزرگتري برخورد و صنعتي هاي شهريتمركز

  . )19-5نقشه ( ها كامالً مشخص استغيره تمركز انديمشك، بندر ماهشهر و
سيسـات بـرق در سـطح اسـتان خـود را بـا مراكـز اسـتخراج و         أبدين ترتيب شبكه خطوط انتقـال و ت 

وابسته به آن يعنـي   هايفعاليت و يهاي شهرگاهنفت و گاز و همچنين مراكز سكونت سيسات انتقالأت
 بندر امام خميني و اطراف آن و ن، آبادان وآاطراف  هاي صنعتي كه عموماً در سه مركز اهواز وفعاليت

رسـد بـه جـز در حـريم قـانوني خطـوط و       به نظـر مـي  . ، تطبيق داده استبندر ماهشهر متمركز است
هـاي ديگـر   بـراي بخـش   أسيسات اين صنعت، تعارضـي ت شبكه برق، به سبب نوع خاصي از تاسيسأت

  .  بوجود نياورده باشد

  شبكه توزيع گاز طبيعي) پ

هاي اسـتان  نيروگاه و مهم در استان خوزستان نيز به مانند كل كشور اكنون تقريباً تمام شهرها، صنايع
ات مـرتبط  سيسـ أهاي گاز طبيعـي و ت شبكه لوله 20-5در نقشه . به شبكه گاز طبيعي دسترسي دارند

كه پيداست شـبكه انتقـال بـه طـور آشـكاري خـود را بـا توزيـع جغرافيـايي          چنان. است نمايانده شده
شـود كـه   اولي مراكز مصرف عمـده محسـوب مـي   . اي تطبيق داده استو شبكه جاده شهرهاي استان

. كنـد توزيع و انتقال را تسهيل مي كشد و دومي احداث شبكهراكز توليد به سوي خود ميشبكه را از م
هاي گاز طبيعـي  بنابراين شبكه لوله. ناممكن است سيساتأنقل لوله و ت ، حمل وبكه راهبدون وجود ش

  .يافته استبه طور كلي تطبيق اي استان مصرف شهري و شبكه جادهسيسات آن با نقاط أاستقرار ت و
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  هري و استخراج نفت و گاز شبكه خطوط انتقال برق و تأسيسات آن و مراكز ش -19- 5 نقشه
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  شبكه خطوط انتقال گاز طبيعي و تأسيسات آن در ارتباط با شهرها و مراكز صنعتي -20- 5 نقشه
  )اي صنعتيه كشهر( 
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  ها و حمل و نقلشبكه راه) ث

گانه استان در مقيـاس  اري با نقش آفريني سهاي و ريلي استان خوزستان به طور آشكهاي جادهشبكه راه
در ميان اين وظايف عمده به ويژه كاركرد بسيار مهم . تر از آن بحث شد، انطباق يافته استملي كه پيش

تخليه و بارگيري كاال در ابعاد بزرگ و در مقياس ملي در بنادر استان به خصوص در بنـدر امـام خمينـي    
هـاي نفتـي در   فـرآورده  خروجي كشور از يك طرف و توليـد  ورودي وبه عنوان يكي از سطح يك مبادي 

اي اسـتان بـراي   آبادان و بندر خرمشهر از طرف ديگر سبب شده كه شبكه اصلي ريلي و جاده  پااليشگاه
براي دسترسي به بدنه اصلي كشور با شمال  - جنوبگيري پاسخ به اين تقسيم كار در سطح استان جهت

بنـدي شـبكه ريلـي و    اسـتخوان  به اين معني كه ساختار فضـايي . يابي شودختسواحل جنوبي استان سا
اي استان از شمال به جنوب براي دسترسي به بنادر اصلي و صـنايع پااليشـگاهي و بـرعكس بـراي     جاده

در تعيين ساخت ايـن  . گيري نمايدجهت دسترسي بدنه اصلي كشور و بازارهاي تقاضا از جنوب به شمال
هاي پااليشگاهي در آبادان و كاركرد بندري آبادان و خرمشـهر از يـك طـرف و    د فراوردهشبكه نقش تولي

بندر امام خميني به عنوان يكي از دو بندر اصلي تخليه و بارگيري كاال در مقيـاس ملـي از طـرف ديگـر     
ن، به شبكه اصلي توليد بار و مقصد اصلي آن در استا مبدأاين مراكز به عنوان . اندنقش مؤثري ايفاء كرده

  . گيري مشخصي داده استاي استان سمتهاي ريلي و جادهراه

اي استان با كاركرد ملي جهتـي شـمالي جنـوبي پيـدا     بندي اصلي شبكه ريلي و جادهاز اين رو استخوان
كرده و پس از ورود به داخل استان و عبور از مسير آباد و پر تراكم جمعيت و فعاليت تا شهر مركز استان 

نقش مركز اداري براي اسـتان، واجـد نقـش كـاركردي سـوم اسـتان يعنـي         بر عالوهكه خود (اهواز  يعني
آوري توليدات محصوالت كشاورزي تجاري و غيـر فصـلي در شـمال اهـواز و انتقـال آن بـه       جمعهدايت 

شود تا دسترسي به بنـدر امـام خمينـي و    ، در اين شهر به دو شاخه اصلي تقسيم مي)سراسر كشور است
اهـواز را   ي نيز شاخه نسبتاً فرعي ديگراين  بر عالوه .خرمشهر را به بدنه اصلي كشور وصل نمايد –آبادان 

از طريق مشراگه از يك سو به رامشير و بندر امام خميني و از سوي ديگـر بـه اميديـه و بهبهـان متصـل      
  .كند مي

هـاي اسـتان از نظـر     هرسـتان مطالعات آمايش اسـتان آمـده اسـت، ش    7و  6، 3 چنانكه در گزارش فصل
شمال كه در باال ذكـر شـد،    –به طور كلي بجز امتداد جنوب . برخورداري از شبكه حمل متفاوت هستند

اي  پيوسـته بـه هـم   مناسـب و  اي  شرق و شمال شرق استان و نوار مـرزي غـرب اسـتان از شـبكه جـاده     
امـا از دو  . اوت ممكن است موجه باشداز ديدگاه تناسب شبكه حمل با ميزان بار، اين تف. برخوردار نيست

دسترسـي بـه بازارهـا را    شبكه حمـل و نقـل   گسترش زيرا  ندها قابل قبول نيست ديدگاه ديگر اين تفاوت
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  رفـاه اجتمـاعي  گيـرد و از ديـدگاه ديگـر     ، بنابراين در خـدمت توسـعه قـرار مـي    نمايد ممكن و ارزان مي
  .كند راهم ميرا براي مردم ف) سهولت دسترسي به خدمات برتر(

رسد اين شبكه اكنون با فشرده شدن روزافزون جمعيت و فعاليـت در محـور غربـي اسـتان در     مي به نظر
جمعيـت    حال اشباع شدن بوده و در آينده نزديكي معضالت زيادي براي اين محور فشـرده از فعاليـت و  

بخشـي   تعادلششم خواهد آمد، كه در چشم انداز توسعه فضايي استان در فصل از اين رو چنان. پديد آيد
ايجاد يك گزينه آلترنـاتيو در محـور شـرقي    كه از آن ميان  مطرح خواهد شداستان اي در  به شبكه جاده

كـه هـم    انديمشـك  -دزفـول   -اللـي   -  مسجد سليمان - هفتگل - رامهرمز - استان از محور بندرماهشهر
انديمشـك بـه اهـواز و     -ن از محور دزفول قديمي استان كه هم اكنو براي گزينه هميار با شبكه سنتي و

هـاي  ويژه براي تحرك بخشيدن بـه فعاليـت  آبادان و بالعكس كشيده شده و هم به  سپس بندرماهشهر و
بخودي توسعه نيافته و كـم جمعيـت و كـم فعـال بـاقي      داي در محور شرقي استان كه به طور خوتوسعه

تلقـي  تـر   تـر و ضـروري   مهـم شرقي استان اقـدامي   مانده و براي تعادل بخشي جمعيت و فعاليت در نيمه
اسـتان   كنـوني در  هـاي عمليـاتي  اي و ريلي و مراكز فرودگاهي جادههاشبكه راه 21- 5در نقشه . شود مي

  .نمايانده شده است

   ن استانيرود اي جريان حمل و نقل در شبكه جاده •

هـا در آن، از واحـد تقسـيمات    وازندر بررسي توليد و جريان حمل بار درون استان و نشان دادن عـدم تـ  
در . رسـد شهرستاني استفاده شده است كه اطالعات و آمار حمل و نقل بار در اين واحـدها بـه ثبـت مـي    

ميليون تن بار به مقصدهاي خارج  6.33در درون استان  1388دهد كه در سال مجموع آمارها نشان مي
ين است كه اين مقدار بار از نظر جغرافياي توليـد  پرسش مقدر ا. و داخل استان توليد و جابجا شده است

  توليد شده است؟ مبدأبار چگونه و از كدام 

درصد يعني بيش از  3.51دهد كه از كل تناژ توليد بار در استان، شهرستان بندر ماهشهر با آمار نشان مي
هـاي  ي در صدر شهرسـتان نيمي از تناژ توليد بار در استان را به خود اختصاص داده و به طور كامالً مسلط

اين شهرستان به سبب برخورداري از بنادر امام خميني و ماهشـهر و توليـد   . گيردتوليد بار قرار مي مبدأبا 
هـاي اسـتان از   درصد ارزش افزوده صنعتي استان، سهم بزرگي از توليد بار را در ميان شهرستان 60حدود 

با حدود يك سوم شهرسـتان بنـدر ماهشـهر، دومـين     درصد  5.17شهرستان اهواز با . آن خود كرده است
درصد كل بـار   31ها در مجموع سهمي حدود ساير شهرستان. شودتوليد كننده بار در استان محسوب مي

هـاي  آمار توليد بار به تفكيك شهرستان 13- 5در جدول . اندتوليد شده در استان را به خود اختصاص داده
   .م مقصد درون و بيرون استاني آن نشان داده شده استو سه 1388استان خوزستان در سال 
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  اي استان خوزستان، مراكز شهري و صنعتي و بندريه هشبكه را -21- 5 نقشه
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  1388در سال  مبدأ، و مقصدهاي درون استاني و برون استانيتوليد بار به تفكيك شهرستان  -13-5 جدول

  شهرستان
 درصد )تن(توليد شده بار وزن

 برون
 استاني

 درون
 استاني

 درصد  جمع
  از كل

 برون
 استاني

 درون
 استاني

  جمع

 100 45.9 54.1 5,888,57517.5 3,184,4112,704,164 اهواز
 100 66.3 33.7 1,108,4573.3 735,429 373,027 آبادان

 100 56.3 43.7 1,224,8723.6 689,969 534,903 انديمشك
 100 54 46 0.2 81,783 44,202 37,582 ايذه

 100 69.9 30.1  0.1 17,787 12,440 5,347 باغملك
 100 15 85 17,248,53951.3 14,653,8792,594,661 ماهشهر
 100 69.3 30.7 1,080,1083.2 748,255 331,853 بهبهان

 100 11.8 88.2 2.1 691,645 81,768 609,877 خرمشهر
 100 51 49 6 2,011,926 1,026,702 985,224 دزفول

 100 42.5 57.5 0.1 29,321 12,453 16,868 شادگان
 100 84 16 1,355,5974 1,139,271 216,326 شوش

 100 33.3 66.7 0.1 43,533 14,503 29,030 دشت آزادگان
 100 93.8 6.2 3.2 1,065,599 999,075 66,524 رامهرمز

 100 17.2 82.8 1.2 394,786 67,994 326,792 ترشوش
 100 98.5 1.5 2.8 946,179 932,048 14,131 مسجدسليمان

 100 58.6 41.4 0.1 30,534 17,908 12,626 اميديه
 100 40.6 59.4 0 15,231 6,186 9,045 هنديجان
 100 57.1 42.9 0.5 173,478 99,018 74,460 رامشير
 100 89.3 10.7 0.4 143,363 128,089 15,274 گتوند
 100 45.7 54.3 0 6,979 3,191 3,789 اللي

 100 70 30 0 100 70 30 هويزه
 100 99 1  0.2 62,927 62,309 618 هفتگل
 100 67.3 32.7 0 202 136 66 انديكا
 100 36 64 21,501,68212,119,83833,621,519100 جمع

 وزستانخثابت قدم، گزارش فصل سوم آمايش استان هاي كشور، پردازش توسط مرتضي پايانه حمل و نقل واطالعات اخذ شده از سازمان  :خذأم  

به بيرون از استان بـوده و   شهرستان خرمشهردرصد از بار حمل شده از  2.88كه پيداست مقصد چنان
ن شهرسـتان،  به اين معني كه بخشي از بار حمل شده از اي. دليل آن نقش وارداتي بندر خرمشهر است
البته اين درصد بـاال كـه حتـي بيشـتر از     .شودها توزيع ميكاالي وارداتي به كشور است كه بين استان

درصد بار برون استاني اسـت، نبايـد ايـن شـبهه را برانگيـزد كـه ايـن شهرسـتان          85بندر ماهشهر با 
يسه ميزان كل بار توليد چراكه مقا. شودمهمترين توليد كننده بار به مقصد بيرون استاني محسوب مي

  .دهدشده در اين شهرستان با شهرستان بندر ماهشهر اهميت آن را در ارقام مطلق به خوبي نشان مي

هزار تن بار توليد شده در شهرستان خرمشـهر، شهرسـتان بنـدر     690تر در مقابل كل به عبارت دقيق
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لحاظ نسبي سهم بـار توليـدي بيرونـي     بنابراين به. ميليون تن بار بوده است 17ماهشهر مبدأ بيش از 
استاني خرمشهر بيشتر است ليكن سهم مطلق توليد بار بيرون استاني آن نسبت به بنـدر ماهشـهر بـه    

  .تر استمراتب پايين

  .هاي توليد بار به تفكيك شهرستان در استان خوزستان نمايانده شده استتفاوت 22-5در نقشه 
نقش بندر  به همراهبه عنوان مركز توليدات پتروشيمي  ماهشهر نشهرستا الزم است يادآوري شود كه 

 كشـور، شهرسـتان اهـواز بـه سـبب      بـار  اصلي خروجي و به عنوان يكي از مبادي ورودي امام خميني
آزادگـان و هنـديجان، بـه     دشـت  شوشـتر،  هـاي  شهرستان ،دات صنعتي و كشاورزي اين شهرستانتولي

ترين ، اصليتجاري توليدات كشاورزي با رامشير و اميديه ديمشك،اندزفول، ايذه،  هاي همراه شهرستان
  .هستندبه مقصدهاي برون استاني حمل بار  منشأهايي هستند كه شهرستان

. شـود متأسفانه در جامعه آماري استان تنها مقدار وزن توليد و حمل بار به مقاصد گونـاگون ثبـت مـي   
گاه امكان برآورد صادرات كاالهـاي تجـاري از   شد، آنچه مقدار ارزش بار حمل شده نيز ثبت ميچنان

  .انداز در محدوده شهرستان تا حدودي قابل ارزيابي بودمبادي مختلف و انباشت سرمايه و پس

دهد كه مبدأ شهرستاني، آمار نشان مي درون و بيرون استان از با مقصداز نظر جابجايي بار توليد شده 
استان به مقصد خارج از استان حمل شده هاي  شهرستان مبدأرصد از د 64از كل بار توليد شده حدود 

   .درصد در درون استان توزيع شده است 36و 

. به عبارت ديگر دو سوم بار توليد شده در استان به بيرون و يك سوم در درون استان توزيع شده است
  بوده است؟  چگونهيك پرسش ديگر اين است كه مقاصد شهرستاني بار حمل شده به استان 

  . ارائه شده است 14-5در جدول و توزيع درصد آن هاي استان  تناژ بار حمل شده به مقصد شهرستان
ميليون تـن بـار از داخـل و     26.2، 1388توان گفت كه در مجموع در سال با استناد به اين جدول مي

تـرين   و ماهشهر مهمهاي اهواز  شهرستان. هاي استان حمل شده استخارج استان به مقصد شهرستان
و  اهواز مقصد شهرستان درصد از كل بار حمل شده به 3.40كه ، به طوريمقصدهاي حمل بار هستند

سهم شهرسـتان خرمشـهر و آبـادان از ايـن     . درصد به مقصد شهرستان ماهشهر حمل شده است8.13
چهـار شهرسـتان در    بنـابراين . گيرنـد در مراتب بعدي قرار مـي  درصد 7.5، 7.8جريان به ترتيب برابر 
 هـاي اسـتان  به مقصـد شهرسـتان   ايدرصد باري است كه در شبكه جاده 5.68مجموع مقصد بيش از 

در مجمـوع  و يا به عبارت ديگر بيسـت شهرسـتان باقيمانـده اسـتان     ها ساير شهرستان. شودل ميحم
  هـر كـدام از    سـهم  23-5در نقشـه  . انـد بار ورودي به استان را جذب كرده درصد 5.31سهمي حدود 

  .ها از جريان كاالي ورودي به استان نمايانده شده استشهرستان
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  به تفكيك شهرستان 1388توزيع جغرافيايي كل بار توليد شده در استان در سال  -22- 5 نقشه 
  
  
  
  
  
  
  
  



 79.5 طرح آمايش استان خوزستان

  به تفكيك اي مختلفه ني استان خوزستان به مقصد شهرستاا هشبكه جاد جريان كاال در - 14-5 جدول
  1388سال  مبدأ بار 

شهرستان 
 مقصد

  شهرستاني درصد )تن(وزن كاالي حمل شده
 برون
 استاني

 درون
 استاني

درصد   جمع
 از كل

  برون
 استاني

  درون
 استاني

 جمع

 100 44.6 55.4 40.3 10,568,222.2 4,717,787.2 5,850,435  اهواز
 100 53 47 5.7 1,489,324.2 788,885.8 700,438.4 نآبادا

 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 رامهرمز
 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 مسجدسليمان
 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 1.6 409,541.7 299,180.9 110,361.5 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، ثابت قدم، گزارش فصل سوم آمايش استان خوزستانمل و نقل و پايانهاطالعات اخذ شده از سازمان ح: مأخذ
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 اي استان خوزستان به عنوان مقصد جريان كاالهاه نسهم هر كدام از شهرستا -23- 5 نقشه
  1388در سال  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 81.5 طرح آمايش استان خوزستان

  ها  ستان با ساير استاني اها جريان حمل و نقل بين شهرستان •

ها يك پديده ساختاري است كه در طـول   خوزستان با ساير استان هاي استان جريان بار بين شهرستان
درصد بار برون استاني خوزستان به استان تهـران   22به طور كلي نزديك به . ها شكل گرفته است دهه

هاي آذربايجان شرقي، فارس و  ستاندرصد، براي ا 3/15اين نسبت براي استان اصفهان . شود حمل مي
، هـاي خراسـان رضـوي، قـزوين     از آن اسـتان پـس  . باشد درصد مي 5هر يك در حول حوش ه اكرمانش

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

ـ         اين الگـو بـين شهرسـتان    اام  ط همسـايگي و هـاي اسـتان تـا حـدود زيـادي متفـاوت اسـت و از رواب
درصد بار برون استاني شهرستان ايذه بـه   48به عنوان مثال حدود . كند هاي قومي تبعيت مي مشابهت

 مثـال ديگـر اسـتان فـارس يكـي از مقصـدهاي مهـم حمـل بـار از         . شـود  مقصد اصـفهان حمـل مـي   
 يـه و اسـتان كهگيلو باشـد و بـه همـين شـكل      مـي  رامهرمزو  بهبهان ،هاي باغ ملك، اميديه شهرستان

  .باشد مي رامهرمزو  بهبهاناللي، هاي  بويراحمد يكي از مقصدهاي مهم حمل بار از شهرستان

هـاي بـرون اسـتاني اسـتان خوزسـتان بـوده اسـت كـه در          اين الگو راهنماي مناسبي براي توسـعه راه 
ـ  15-5مربـوط، جـدول    در اينجـا جـدول  . است  هاي بعدي آمايش مورد استفاده قرار گرفته فصل ه ارائ
  .ها ارائه خواهد شد شوند و در فصل هفتم مورد استفاده آن مي

  اي  ي استان در شبكه جادهها جريان حمل و نقل بين شهرستان •

هـا و   تـا حـدود زيـادي ناشـي از سـاختار توليـدي شهرسـتان       هـاي اسـتان    جريان بار بين شهرسـتان 
ثنا بر اين موضوع نقـش بنـدرهاي   البته است. يكديگر استها به  گي متقابل شهرستاندهنده وابست نشان

بـراي نشـان دادن ايـن پيونـدها، توزيـع جريـان حمـل بـار درون اسـتاني بـين           . بازرگاني استان است
در ايـن  . ارائـه شـده اسـت    16-5هاي استان به صورت درصد از كل اين جريان، در جـدول   شهرستان

يان درون استاني بيشتر بـوده  مقصد كه از مقدار يك درصد كل جر -مبدأجدول حمل بار بين هر زوج 
رنـگ مشـخص    طوسي كم تا يك درصد با رنگ 5.0هايي با سهم  است با رنگ طوسي پر رنگ و جريان

قـرار  هاي اسـتان در ايـن سـطوح     هاي محدودي از شهرستان ارتباط بين زوجشود   مالحظه مي. اند شده
نسبتاً قوي و در سـاير مـوارد ضـعيف    ها  هاي شهرستان ، به عبارت ديگر ارتباط بين بعضي از زوجدارند
شـوش،  هـاي   تـري شهرسـتان   هاي اهواز، بندر ماهشهر و تا حدود كـم  شهرستانبه طور مشخص . است

همانطور كه در بنـد  . اند حمل بار استان بوده مبدأترين  دزفول، رامهرمز، مسجد سليمان و بهبهان مهم
و پـس از   بهبهـان ، دزفـول ، آبادان، ماهشهر، هرخرمش، هاي اهواز شهرستان قبل به اين نكته اشاره شد،

، شوش و ايذه از مراكز مهم جذب بار درون وشترو ش آزادگان  شتي دها آن تا حدود كمتري شهرستان
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هـاي حمـل بـار     ها و ارتبـاط  ترين جريان ها نيز مهم جريان بين اين دسته از شهرستان .اند استاني بوده
هـا بـا يكـديگر بسـيار      تانجريان بـين سـاير شهرسـ   و  دهد مي درون استاني بين شهرستاني را تشكيل

  .فر و يا نزديك به آن استو در بسياري از موارد معادل ص ضعيف
  

 درصد – اي استان خوزستان ه نشهرستا مبدأپيوندهاي بين استاني جريان بار از  -15-5 جدول

    مبدأ                
 مقصد

 فهاناص تهران
آذربايجان 
 شرقي

خراسان كرمانشاه فارس
 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 نديمشكا
 8.34 3.65 1.78 8.63 5.96 2.62 7.16 23.70 آبادان
 0.25 0.28 0.20 16.810.70  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
 41.243.66 0.14 8.19  0.62 2.08 7.52 17.64 رامشير
 0.70 1.09 0.83 15.780.80 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 23.221.98 0.71 16.59 11.89 اميديه

 0.21 0.24 8.13 10.5734.74 0.86 2.94 24.37 هنديجان
 0.28 0.00 0.00 79.472.58 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 
 
  
  



 83.5 طرح آمايش استان خوزستان

 درصد – اي استان خوزستان ه نشهرستا مبدأاستاني جريان بار از  پيوندهاي بين -15-5 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 13.560.67 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 هفتگل
 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 2.642.37 2.67 3.18 3.44 استانمتوسط 
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 درصد - اي استان خوزستان ه نشهرستا مبدأپيوندهاي بين استاني جريان بار از  -15-5 جدولادامه 

    مبدأ              
 مقصد

چهارمحال كردستان ايالم كرمانسمنانگلستان 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 0.08 49.99 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 شادگان
 0.27 0.46 2.75 1.63 0.24 0.10 0.90 1.43 گتوند

 3.91 0.59 0.33 72.46 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 يهاميد

 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 0.00 51.75 0.00 0.00 0.00 29.56 هفتگل
 0.00 0.00 0.00 66.67 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 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 85.5 طرح آمايش استان خوزستان

 درصد – اي استان خوزستان ه نشهرستا مبدأپيوندهاي بين استاني جريان بار از  -15-5 جدولادامه 
      مبدأ                

 مقصد
 اردبيل زنجان

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 
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 درصد -پيوندهاي بين شهرستاني در جريان بار  -16-5 جدول
       مبدأ        
 مقصد

 بهبهاندزفولآبادان ماهشهرخرمشهراهواز
 دشت
انديمشكگتوند ايذهشوششوشترآزادگان

 0.48 0.27 1.01 0.89 1.16 0.87 0.54 1.36 0.65 3.22 1.81 7.50 اهواز          
 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 2.06 رامهرمز        

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

 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 0.56 گتوند
 0 0 0.11 0 0 0 0 0.01  0 0.09 0.13 0.34 رامشير

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

 0 0 0 0 0 0.01 0.01 0  0 0.01 0 0.07 اميديه 
 0 0 0 0 0 0.06  0 0 0 0 0 0.04زادگان  دشت آ
 0 0 0 0 0  0 0  0 0 0.01 0 0.04 شادگان

 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 0.01 هنديجان

 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0  0 0.01 اللي
 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0  0 انديكا
 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0  0 هويزه

 از مقصد سهم 
 )درصد(

39.039.33 8.70 6.514.204.16 4.10 2.962.552.52 2.472.35 
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  درصد-پيوندهاي بين شهرستاني در جريان بار -16-5ادامه جدول

 مسجدرامهرمز مقصد            مبدأ
سهم از كاانديهويزه هفتگل الليهنديجانرامشير باغملكشادگاناميديهسليمان

 مبدأ

0.170.0222.31 0.080.20 0.06 0.08 0.26 0.31 0.50 0.58 0.30 اهواز
21.41 0 0 0.030 0.27 0.27 0.22 0.25 0.71 0.34 0.84 ماهشهر
 9.40 0 0 0 0 0.02 0.02  0.06 0.08 0.04 0.03 0.03 شوش

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

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

 7.69 0 0 0.200 0 0 0.05 0.05  0 0.88 0.01 سليماندمسج

 6.17 0 0 0.010 0.12 0.07 0.01 0.22 0.23 0.03 0.04 بهبهان

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

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

 1.06 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 گتوند

 0.82 0 0 0.020 0 0.09 0 0 0 0 0 رامشير

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

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

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

 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 0.01 اميديه

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

 0.10 0 0 0 0 0 0 0 0.03 0 0  0 شادگان

 0.10 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 باغملك

 0.05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 هنديجان

 0.03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01 0 اللي

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 انديكا

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 هويزه

 0.03100 0.17 0.430.22 0.57 0.77 1.19 1.65 1.72 2.06 2.31)درصد( از مقصد سهم
 هاي كشور، پردازش توسط مطالعه حاضراطالعات دريافت شده از سازمان حمل و نقل و پايانه:مأخذ

در جدول  هاي بين شهرستاني درون استانيمقصد -كل ارسال و دريافت بار بين مبدأبه عالوه 
. تا كمترين مقدار آن منعكس شده استجمع بار ارسالي و دريافتي به ترتيب از بيشترين مقدار  5-17

ييـد  ار درون اسـتاني را دارا اسـت كـه تأ   چنانكه پيدا است شهرستان اهواز بيشترين ارسال و دريافت ب
شهرستان بندر ماهشهر در حالي كـه  . سطح استان است كننده نقش مركزي آن در داد و ستد كاال در

در درون استان به  در بندهاي قبل مشاهده شد بيشترين سهم جريان كاالي برون استاني را دارا است،
طور خالص دريافت كننده است زيرا از يك طرف واردات بندر امام خميني بيش از صـادرات آن اسـت   
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اين شهرستان است و از طرف  مبدأرستان كمتر از جريان كاال از بنابراين جريان كاال به مقصد اين شه
هـا حمـل    ديگر چنانكه قبالً ديده شد سهم عمده كاالي وارداتي از بندر امـام بـه مقصـد سـاير اسـتان     

به عالوه از آنجا كه اين شهرستان توليد كننـده كاالهـاي كشـاورزي نيسـت و     ). برون استاني(شود  مي
صـي اسـت، بـراي رفـع نيازهـاي عمـومي خـود متكـي بـه واردات از سـاير           صنايع آن متمركز و تخص

با فاصله  آبادان و شهرستان .است كه در جريان كاالي بين شهرستاني منعكس شده استها  شهرستان
بيشتري شهرستان خرمشهر، پس از اهواز بيشترين مقدار توليد و جذب بـار را دارنـد كـه تـا حـدودي      

هـاي   و بـه مقصـد شهرسـتان    مبـدأ در صادرات و واردات برون مرزي از  بيانگر نقش اين دو شهرستان
  .استان خوزستان است

هاي دزفول، شوش، رامهرمز، بهبهان و انديمشك توليد كنندگان عمده محصوالت كشـاورزي   شهرستان
بندري در جايگاه بااليي در تجارت درون استاني هاي  استان هستند كه پس از مركز استان و شهرستان

     . ار دارندقر

با يكديگر و با بيرون استان  ها يافته بين شهرستان ساخترابطه دهنده  نشانها  جريان بار بين شهرستان
منعكس شد، اما جزئيـات بيشـتري از    16-5در جدول ها  بين شهرستان ترين رابطه هرچند مهم. است

ريان بار قابل حصول است كـه در  ها و خالص ج ها از مقدار جريان بار بين آن داد و ستد بين شهرستان
  . شود ارائه مي 18-5اينجا در جدول 

  ها عدم تعادل در ظرفيت ترافيكي راه •

هـا  هـاي كنـوني آن  هاي استان نسبت به ظرفيـت بررسي جريان واقعي عبور وسائل نقليه در شبكه راه
به عبـارت  . جود نداردها در شبكه ودهد كه عدم تعادل زيادي بين جريان واقعي و ظرفيت راهنشان مي

ي در محورهاي مختلف حمل و نقلي استان از ميزان كشش ظرفيـت كنـوني   ديگر جريان ترافيك واقع
ها ها با توجه به نوع راه و عبور آنتوضيح آنكه ظرفيت راه. آن به جز در چند محورِ محدود، كمتر است

واقعـي ترافيـك سـاعتي آن     در نواحي دشتي، تپه ماهوري و كوهستاني محاسـبه و سـپس بـا جريـان    
  .مقايسه شده است

دهد كـه تنهـا در دو   پيداست آمار ترافيك ساعتي در اوج دوازدهم نشان مي 19-5كه در جدول چنان
كه جريان واقعي ترافيـك در برخـي سـاعات     راهي كوپال استسه -اهواز انديمشك و  -محور پل زال 

دهـد كـه   ها نشـان مـي  آيد ليكن بررسيفيك پديد مياوج از ميزان ظرفيت آن باالتر بوده و كندي ترا
جنوبي استان به سرعت در حال اشباع شدن است و بـا توجـه بـه فرآينـد      -محور سنتي اصلي شمالي

تمركز روزافزون جمعيت و فعاليت در اطراف اين محور در آينده اين تعادل به ضرر ظرفيت كنـوني بـر   
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هـاي اسـتان و جريـان واقعـي آن     ن ظرفيت كنـوني راه عدم تعادل بي 24-5در نقشه .هم خواهد خورد
  .نمايانده شده است

 جحخ    

  درصد -تن  ، 1388توليد و جذب بار بين شهرستاني در سال  -17-5 جدول

 
  ارسال

 )توليد بار(
  دريافت

 )جذب بار(
  خالص
 بار ارسال

 أسهم از مبد
 )درصد(

سهم از 
  مقصد

  )درصد(
 22.31 39.03 2,026,589 2,704,164 4,730,753 اهواز

 21.41 8.70 1,540,154- 2,594,661 1,054,507 ماهشهر
 8.47 4.20 517,223- 1,026,702 509,479 دزفول
 6.07 6.51 53,456 735,430 788,886 آبادان
 9.40 2.55 830,612- 1,139,271 308,659 شوش

 8.24 2.31 719,637- 999,075 279,438 رامهرمز
 6.17 4.16 243,574- 748,255 504,681 بهبهان

 0.67 9.33 1,049,440 81,768 1,131,208 خرمشهر
 7.69 2.06 681,861- 932,048 250,186 مسجدسليمان

 5.69 2.35 405,479- 689,969 284,489 انديمشك
 0.12 4.10 482,866 14,503 497,369 دشت آزادگان

 1.06 2.47 171,092 128,089 299,180 گتوند
 0.56 2.96 291,090 67,994 359,084 شوشتر

 0.36 2.52 261,248 44,202 305,450 ايذه
 0.15 1.72 190,811 17,908 208,719 اميديه

 0.10 1.65 187,310 12,453 199,764 شادگان
 0.82 0.77 5,699- 99,018 93,319 رامشير
 0.10 1.19 131,328 12,440 143,768 باغملك
 0.51 0.22 35,772- 62,309 26,537 هفتگل

 0.05 0.57 62,524 6,186 68,710 هنديجان
 0.03 0.43 48,536 3,191 51,727 اللي

 0.00 0.17 20,768 70 20,838 هويزه
 0.00 0.03 2,950 136 3,086  انديكا
 100.00 100.00 0 12,119,837.9 12,119,838 جمع
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 تن –پيوندهاي بين شهرستاني جريان بار  -18-5 جدول
      مبدأ              

 مقصد
خرمشهر بهبهان ماهشهر باغملك ايذهانديمشك آبادان اهواز

 46,101 1,063,64173,518 650 459,096443,6249,267 908,463 اهواز
 651 72,650 189,712 225 1,181 26,592 7,853 78,295 آبادان

 5,244 12,699 17,726    62 33,535 67,270 57,711 انديمشك
 1,720 2,031 35,896 8,082 14,944 867 122,3793,693 ايذه

 219 944 26,098 70 1,881 596 3,970 31,432 باغملك
 11,401 47,932 148,431 2,966 7,846 42,637 97,520 389,685 ماهشهر
 2,862 201,267 182,916 22 2,159 3,600 4,919 65,056 بهبهان

 1,707 74,502 187,682 76 107,944599 219,1105,394 خرمشهر
 5,036 4,915 168,346 20 772 2,656 5,014 164,613 دزفول

 754 27,196 30,569 22 74 8,045 35,820 37,539 شادگان
 1,264 1,317 103,525   418 7,883 108,19916,331 شوش

 1,887 148,200 38,165 73 186 3,997 105,4711,239 دشت آزادگان
 1,305 4,634 101,430 38 1,573 1,579 6,382 36,895 رامهرمز
 676 2,795 91,074 24 490 1,944 140,3814,639 شوشتر

 352 3,530 41,304 82 444 948 3,386 70,457 مسجدسليمان
 185 27,567 85,667 44 414 1,356 1,793 60,796 اميديه خوزستان

 82 14,619 32,451   31 307 798 7,708 هنديجان
 277 9,031 32,982 46 87 880 6,133 10,154 رامشير
 3 17,964 12,009   1,330 858 2,562 32,668 گتوند
 42 855 3,716   316 103 109 10,025 اللي

   78 315       102 20,294 هويزه
     552   130   1,385 24,389 هفتگل
   15 456     17 22 2,443 انديكا

 81,768 2,594,661748,255 12,440 44,202 2,704,164735,429689,969 جمع  
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 تن –پيوندهاي بين شهرستاني جريان بار  -18-5 جدولادامه 

        مبدأ           
 مقصد

 شوش شادگان دزفول
دشت 
 آزادگان

 شوشتر رامهرمز
  مسجد
 سليمان

 ميديها

 220,7078,000 24,085 249,976 592,3194,767 497,8104,803 اهواز
 594 23,700 2,173 57,312 227 46,977 243,282573 آبادان

 533 53,595 808 20,274 24 9,549 45 4,934 انديمشك
 215 20,276 941 74,269 23 959 48 2,478 ايذه

 600 6,117 365 59,101   7,819 54 3,104 باغملك
 1,648 14,742 121,7845,838 88 65,876 1,325 75,102 ماهشهر
 1,103 2,218 1,564 17,528 318 11,665 481 6,606 بهبهان

 497 14,200 3,310 63,362 304,710409 109,58584 خرمشهر
 236 94,232 5,404 15,208 308 35,772 25 4,404 دزفول

 733 6,573 374 12,101 120 9,247 3,188 26,868 شادگان
 147 41,444 1,203 12,400 88 10,318 176 3,361 شوش

 919 29,691 3,169 98,893 6,954 17,268 393 8,722 دشت آزادگان
 1,102 1,362 109,090755 137 3,199 40 6,928 رامهرمز
 206 81,979 9,705 13,661 134 4,521 383 4,735 شوشتر

 338 106,972 2,463 2,245   3,694 40 11,826 مسجدسليمان
 313 203 508 21,060 152 4,882 247 1,667 اميديه خوزستان

 225 95 4,295 3,294   1,822 492 2,026 هنديجان
 382 446 300 14,485 253 2,505 32 3,419 رامشير
 188,9026 474 32,552 481 5,604   2,267 گتوند
 112 24,592 260 454 20 542 24 7,553 اللي

               3 هويزه
       25         هفتگل
           24   22 انديكا

 17,908 932,048 67,994 999,075 1,139,27114,503 1,026,70212,453 جمع  
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 تن -پيوندهاي بين شهرستاني جريان بار  -18-5 جدولادامه 

     مبدأ                    
 مقصد 

 جمعانديكا هفتگلهويزه  اللي گتوند رامشيرنديجانه

 4,730,753  12,941 24 832 41,16167,604 1,364 اهواز
 788,886   1,067 24   33,911 276 1,612 آبادان

 284,489   68   72 242 101   انديمشك
 305,450   2,003 22 260 13,847340 159 ايذه

 143,768   1,139   166   84 11 باغملك
 1,054,507   2,582   24 10,3975,126 1,558 ماهشهر
 504,681   68   20 44 241 23 بهبهان

 1,131,208   4,484     15,76017,149 645 خرمشهر
 509,479 76 868   112 208 1,210 42 دزفول

 199,764   114   68 86 214 60 شادگان
 308,659   23   66  76 420   شوش

 497,369  31,516   38 155 393 40 شت آزادگاند
 279,438   2,298   38 162 439 53 رامهرمز
 359,084   482     1,011 225 20 شوشتر

 250,186 38 44  1,385 589 47 3 مسجدسليمان
 208,719   1,389     47 405 22 اميديه خوزستان

 68,710   24     6 44 392 هنديجان
 93,319   881     10,83357 136 رامشير
 299,180   251   44 1,162 22 22 گتوند
 51,727 22       83 2,900   اللي

 20,838   23         24 هويزه
 26,537   46     10     هفتگل
 3,086       66 22     انديكا

12,119,838 62,309136 99,018128,0893,19170 6,186 جمع 
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  ياه هعدم تعادل بين جريان واقعي ترافيك ساعتي در اوج دوازدهم و ظرفيت را -19-5 جدول
  1390خوزستان در سال  استان 

ظرفيت در ساعت  محورها
  معادل سواري

جريان معادل 
در سواري 

  اوج دازدهم

معادل نسبت جريان 
به ظرفيت در سواري 

  اوج دوازدهم

ظرفيت 
  محور

   3,600 1,699 0.47 اهواز -راهي كوپالسه 
تر از واقعي پايين 3,600 4,079 1.13 سه راه كوپال -اهواز
   3,600 602 0.17 آبادان -اهواز
   3,600 1,582 0.44 اهواز - آبادان

   3,600 1,696 0.47 اهواز -انديمشك
   3,600 1,702 0.47 انديمشك -اهواز

   5,400 1,066 0.20 اهواز -مالثاني
   5,400 2,014 0.37 مالثاني -اهواز

   390 0.33 1,200 كوپال -بندرامام
   354 0.29 1,200 بندرامام -كوپال

   3,600 2,182 0.61 اهواز -سوسنگرد
   3,600 2,020 0.56 سوسنگرد -اهواز

   3,600 697 0.19 رامهرمز -سه راهي كوپال
   3,600 781 0.22 سه راهي كوپال -رامهرمز
   3,600 575 0.16 )پليس راه آبادان( اهواز - آبادان 
   3,600 603 0.17 )پليس راه آبادان(آبادان  -اهواز

   1,139 0.95 1,200 پل زال -انديمشك
تر از واقعي پايين 1,328 1.11 1,200 انديمشك - پل زال 

   531 0.44 1,200 )شهركرد( دهدز -ايذه
   556 0.46 1,200 هايذ -)شهركرد( دهدز

   620 0.52 1,200 آبادان -بندرامام
   1,200 707 0.59 بندرامام - آبادان

   3,600 1,670 0.46 ماهشهر -هنديجان
   3,600 2,006 0.56 هنديجان -ماهشهر
   3,600 2,451 0.68 بندرامام -ماهشهر
   3,600 2,129 0.59 ماهشهر - بندر امام

   4,000 605 0.15 بندرامام  - اهوازآزاد راه خليج فارس 
   4,000 896 0.22 اهواز -آزاد راه خليج فارس بندر امام

 هاي خام از سازمان پايانه و حمل نقل، محاسبه از مرتضي ثابت قدم، فصـل سـوم گـزارش آمـايش اسـتان خوزسـتان، مركـز مطالعـات و تحقيقـات         داده: مأخذ
  1391شهرسازي و معماري ايران 
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  محورهاي عدم تعادل بين ظرفيت كنوني راه و جريان واقعي ترافيك ساعتي  - 24- 5 نقشه

  1390در اوج دوازدهم در سال 
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  در زمينه منابع مالي و جذب سرمايه - 4- 2- 1- 5

ي اسـتان  هـا طور كلـي از دو مسـير بـراي شهرسـتان    اي در استان به سرمايه منابع مالي ومأخذ اصلي 
 دهـد و هـا تخصـيص مـي   تانشهرسـ از نخست از طريق اعتباراتي كه دولت به هر كدام . شودمي فراهم

  :شوداز طريق تسهيالت بانكي فراهم مي هايي است كهگذاريسرمايه ديگر سپرده و

  و اعتبارات تملك دارايي ثابت اي اعتبارات هزينه) الف 

رو بـه  1387تـا   1384دوره بـين  هـاي ثابـت اسـتان در     اييدهد كه اعتبارات تملك دارآمار نشان مي
 1387سـال  ي نيـز از  ا اعتبارات هزينـه . كاهش يافته است 1388افزايش بوده اما اين شاخص در سال 

  . دهدقبل كاهش نشان ميهاي  در مقايسه با سال

شـود بـه   يهاي ثابت كه شاخصي مهم محسـوب مـ   اي به اعتبارات تملك دارايي نسبت اعتبارات هزينه
هـاي جـاري و    معمول در هزينـه هاي   طور معمول در سطح كشور در يكي دو دهه اخير به علت كسري

كم و بيش افزايشي بوده  ،اي هاي ثابت به اعتبارات هزينه انتقال بخشي از اعتبارات هزينه تملك دارايي
چنانكه اطالعـات  . استبوده رو به كاهش شود كه اين نسبت  اما در استان خوزستان مشاهده مي. است

 كـارآيي نشانه بهبود  اين روند به درستي منتقل شده باشد و تحول خاص ديگري صورت نگرفته باشد،
  .شودماليه عمومي در استان ارزيابي ميبودجه و 

كه نسبت عملكرد در سطح اسـتان   دهد و عملكرد نيز نشان مي) مصوب(مقايسه اعتبارات مبادله شده 
ايـن نسـبت بـراي    . اسـت  در اسـتان  ريـزي  نسـبي بودجـه   كـارآيي ه كـه نشـانه   درصد بود 86در حد 

  .ارزيابي كردمطلوب توان آن را كند كه ميتغيير مي درصد 92تا  83بين ها  شهرستان

در طول برنامه چهارم نيز نشان هاي استان  در همين حال سرانه اعتبارات تملك دارايي ثابت شهرستان
، در جهت تعادل بخشـي و  )هاي ثابت هزينه تملك دارايي(بارات عمراني گيري توزيع اعت دهد جهت مي

   .درون استان هدايت شده است هاي بين شهرستاني در كاهش عدم تعادل

توجـه بيشـتري بـه    دهـد   متوسـط سـرانه اسـتان نشـان مـي     هـا بـا    مقايسه سرانه اعتبارات شهرستان
عملكـرد و   20-5در جـدول   1.ان شده اسـت تر و از جمله رامشير، اللي و هنديج هاي ضعيف شهرستان
تملك داراي ثابت شهرستاني استان خوزستان در طول برنامه چهـارم و سـرانه اعتبـارات بـه      اعتبارات

                                                 
سازي قدم، مركز مطالعات و تحقيقات شهرپيوندهاي مالي، گزارش فصل سوم آمايش استان خوزستان، مرتضي ثابت : براي اطالع بيشتر نك -1

   1391و معماري ايران 
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سـرانه اعتبـار جـذب شـده در طـول برنامـه        25-5در نقشـه   .تفكيك شهرستان نشان داده شده است
  .چهارم به تفكيك شهرستان نمايانده شده است

  
  عملكرد و اعتبارات تملك دارايي ثابت در طول برنامه چهارم و سرانه اعتبارات -20-5 جدول

  )ريال ميليون( به تفكيك شهرستان 

 عنوان
اعتبار مبادله شده
 برنامه چهارم

آخرين عملكرد
 برنامه چهارم

  نسبت عملكرد
  به اعتبار

  سرانه
  اعتبار 

  سهم از سرجمع
  )درصد(استان 

 100.0 12.3 86.4 45,534,221 52,701,422 جمعسر
 9.1 1.1 82.4 3,943,628 4,788,303 استان 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 83.0 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 10.0 85.5 1,464,692 1,713,683 سـليمان 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 13.0 87.2 670,184.3 768,889.6 گتوند 
 0.9 * 90.4 443,063.4  490,320.5 هفتگل 
 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*
 مرتضي ثابت قدمريزي استانداري خوزستان، پردازش توسط عات دريافت شده از معاونت برنامهاطال: خذأم
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  سرانه اعتبار جذب شده در طول برنامه چهارم به تفكيك شهرستان -25- 5 نقشه
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  ها انداز و تسهيالت اعطايي بانك پس )ب 

 70,984برابـر    1388در سـال  ي دولتـي  هـا  نـزد بانـك   ي استان خوزسـتان ها جمع سپرده شهرستان
و سـهم هـر    هـا  نجمع سپرده استان را به تفكيـك شهرسـتا   21-5در جدول . ميليارد ريال بوده است

اي بـين   به عنـوان يـك شـاخص مقايسـه     1388شهرستان و نسبت سپرده شهرستان به جمعيت سال 
چنان كه پيداست شاخص سپرده سرانه در شهرستان اهواز بـيش از ديگـر   . شده استشهرستاني ارائه 

نيـز  دي هـاي اقتصـا  ديگـر شـاخص  كه  ردبعد از اهواز شهرستان بندر ماهشهر قرار دا. هاستشهرستان
ود كـه سـهم سـپرده بنـدر     البته الزم است يـادآوري شـ  . بيشتر آن است مالي اقتصادي و يد تواناييؤم

 درصـد  50درصد در مقابل بـاالتر از   8گيرد ليكن از نظر مطلق با ماهشهر اگرچه در رتبه دوم قرار مي
  . تر استبسيار پايين شهرستان اهواز

  نسـبت  .هسـتند  هـاي  باغملـك، اللـي و گتونـد    رسـتان ها در ايـن شـاخص شه  ترين شهرستانضعيف
شهرسـتان اهـواز و    دو. دهـد را نشان ميبندي همين رتبه هاي استان نيز تقريباًها به كل سپردهسپرده

  هــاي تفــاوت 26-5در نقشــه  .درصــد در صــدر قــرار دارنــد 8و  7.50بنــدر ماهشــهر بــه ترتيــب بــا 
هـاي هشـت بانـك    گذاريسهم هر شهرستان از كل سپردهبندي گذاري در سطح استان با طبقهسپرده

ملـت و ملـي نمايانـده     هاي تجارت، سپه، رفاه كارگران، صادرات، كشاورزي، مسكن،دولتي يعني بانك
  . شده است

  هاي موجود در نظام فضايي استانتعيين عدم تعادل -5-1-3
بـراي  . آمايش تلقي شـده اسـت   بخشي به نظام فضايي استان يكي از مهمترين راهبردهاي طرحتعادل

هـا در چـه   وناگون عدم تعـادل تحقق چنين هدفي نخست الزم است نشان داده شود كه از منظرهاي گ
توان با توجه به واقعيت و ميهاي در سطح استان با شناخت عدم تعادل. ت يافته استهايي واقعيزمينه
  .گذاري كردها هدفها، در جهت كاهش عدم تعادلفرصت

  هاي اقتصاديعدم تعادل - 1- 3- 1- 5

اطالعـات اقتصـادي    بـر  عـالوه  ،اسـتان خوزسـتان  هـاي   شهرستانهاي اقتصادي در شناخت عدم تعادل
از چنـد شـاخص مهـم    آمـده اسـت،    21-5موجود مانند سپرده سرانه نزد سيستم بانكي كه در جدول 

جـا توضـيح    ست در همينالزم ا .استفاده شده استهاي استاني  بر اساس حسابشهرستاني  اقتصادي
تـرين متغيرهـاي كـالن    اطالعـات مهـم  اي از  هاي ملي مجموعـه  نظام يا سيستم حساب :داده شود كه 

را در گذاري  اقتصادي مانند توليد و ارزش افزوده، درآمد، صادرات، واردات و مصرف، پس انداز و سرمايه
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ي ملـي  هـا  سـابقه تهيـه حسـاب   . يدنمايك چارچوب منظم و به هم پيوسته در سطح كشورها ارايه مي
هاي ملـي بـا    متدولوژي تهيه حساب. استاني است/ اي قهطي منها تر از سابقه تهيه حساب يبسيار قديم

هدايت سازمان ملل متحد توسعه يافته و كم و بيش توسـط همـه كشـورها بـا روش يكسـان توليـد و       
اصـول  مقـدور باشـد از همـان     تـا جـايي كـه    اي هـاي منطقـه   شود و به همين دليل حساب منتشر مي

  .كند پيروي ميهاي ملي  حساب

تنهـا حسـاب   شـود   كه توسط مركز آمار ايران ارائـه مـي   )هاي استاني حساب(اي  هاي منطقه اما حساب
سـطح  (از سـطح اسـتان   فراتـر  و  نمايـد  را به تفيك استاني ارائه مي هاي اقتصادي ارزش افزوده فعاليت

بنـابر ايـن بـراي    . مورد ارزش افزوده و توليد ناخالص داخلي وجود نداردآمار و اطالعات در ) شهرستان
هاي اقتصادي و در نهايت براي قضاوت در مـورد اجـزاي تشـكيل دهنـده      مقايسه ارزش افزوده فعاليت

يـك  . هاي تقريبي است محقق ناگزير از كاربرد روشها  ها و يا سرانه آن توليد ناخالص داخلي شهرستان
ها به نسبت تعداد شاغالن  بين شهرستان هر فعاليتاستان در ن مقدار ارزش افزوده روش ساده شكست

فـرض بـديهي در ايـن روش    . 1شـود  اين روش هنوز توسط بعضي از محققان به كار گرفته مي. باشد مي
هاي ديگري كه به دقت بيشـتر ايـن    روش. ها است بين شهرستانوري شاغالن هر فعاليت  يكساني بهره
هاي رگرسيوني بـراي نشـان دادن    تخمين تابع توليد و يا استفاده از مدلكند شامل  مي تفكيك كمك

  . بين متغيرها استرابطه 

، ارزش افـزوده  هـا  اقتصـادي شهرسـتان   هـاي  در مطالعات آمايش استان خوزستان براي در ك تفـاوت 
ده شـده اسـت و   هاي فوق بررسي و تخمـين ز  روشدر هر فعاليت، حسب مورد با انتخاب ها  شهرستان

از  "هـاي شهرسـتاني   گزارش توليد ناخالص داخلي اسـتان و بـرآورد حسـاب   "ها در  حاصل اين بررسي
  . هاي پشتيبان اين مطالعات ارائه شده است مجموعه گزارش

هاي جـاري و ثابـت بررسـي مينمايـد و      هاي استان را برحسب قيمت بفصل يكم گزارش يادشده حسا
هـا را معرفـي    روش 1-1-2و مقدمه گزارش و بنـد   زند ي را تخمين ميهاي شهرستان فصل دوم حساب

مجلد حاضر گزارش توليد ناخالص داخلي استان و برآورد ": در مقدمه اين گزارش آمده است. نمايد مي
هاي شهرستاني استان خوزستان است كه بر اساس روابط بين ارزش افزوده و عوامل مؤثر بر آن  حساب

هدف اصلي در اين بررسي مقايسه توليد و . نمايد ها را برآورد ميفزوده شهرستاندر سطح ملي، ارزش ا
هاي تشكيل دهنده آن و شـناخت تخصـص هـر يـك از      ها و تركيب اصلي بخش توليد سرانه شهرستان

بـراي تخمـين ارزش افـزوده    ": نيـز آمـده اسـت    1-1-2و در ابتداي بند  "ها در توليد است شهرستان
از روش رگرسيون، در تخمين معادله ارزش افزوده بـه عنـوان تـابعي از متغيرهـاي     شهرستان  -فعاليت

                                                 
 .تشده اس در مطالعات كالبدي مناطق ساحلي شمال اين روش به كار گرفتهبه عنوان مثال  - 1
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، براي توضيح تغييرات ارزش افزوده در هر فعاليت و يا گروهي از (Explanatory Variables) توضيحي
متغيرهاي توضيحي از عوامـل توليـد ماننـد نيـروي انسـاني،      . استفاده شده استهاي اقتصادي  فعاليت

مانند نيروي انساني  ،مستقيم ثرؤي مها  شاخص بر عالوههمچنين . شود ، برق، گاز تشكيل ميزمين، آب
، نيـز اسـتفاده   )به عنوان جايگزين عوامل مسـتقيم (غيرمستقيم ي ها  شاغل در همان بخش، از شاخص

به عنوان مثال چنانچه بين ارزش افزوده بخـش آمـوزش و پـرورش بـا جمعيـت يـا تعـداد        : شده است
استفاده براي تخمين تابع ارزش افزوده  ها توان از آن همبستگي زيادي وجود داشته باشد ميموز آ دانش

ضـريب  زيـرا   ،شـود مـي  تعـداد معلـم  از  ،(Proxy) در اينجا جمعيت يك جايگزين، نماينـده يـا  كرد و 
مـوز و  آ ارزش افزوده بخش آموزش و پـرورش، جمعيـت، تعـداد دانـش    (همبستگي بين هر چهار عامل 

  .بسيار باال است) عداد معلمت

بـا عوامـل مـؤثر در ايجـاد      اسـتاني ارزش افـزوده  ي ها بررسي روابط پيچيده بين حسابشود  اشاره مي
ي شهرستاني در تهيه اين بخـش از مطالعـه را   ها هاي سنگين برآورد حساب ارزش افزوده يكي از بخش

ات شهرسـتاني بسـيار محـدود اسـت و     تشكيل داده است زيرا، چنانكه گفته شد، در اين زمينه اطالعـ 
ذير اسـت و محقـق   پ هاي آمارگيري به اين منظور امكان هاي مستقيم تنها در صورت اجراي طرح روش

از روابط بين متغيرها  (Statistical Inference) در اين شرايط ناگزير از انجام بررسي و استنتاج آماري
ابطه بين متغيرها مورد بررسي قرار گرفته است تا از در انجام مطالعه اين بخش صدها معادله و ر. است

  ".اين طريق كمبود اطالعات تا حدودي جبران شود

ها بر اساس گـزارش   ارزش افزوده و توليد ناخالص داخلي و سرانه توليد شهرستانهاي  در ادامه شاخص
  .شود ارائه مير ومذك
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  اي دولتيه كاي استان در  بانه نشهرستابانكي سپرده سرانه نسبت و  مع ج -21-5 جدول
  1388در سال  

 شهرستان
سپردهجمع

)ميليارد ريال(
به جمعيت متوسط سپرده

)ميليون ريال( 1385 سال 
از كل  شهرستان سهم سپرده
  )درصد( سپرده

 5.5 3,93114.2 آبادان
 1.8 1,25414.5 اميديه

 2.1 1,5009.3 انديمشك
 50.7 35,98626.9 اهواز
 2.1 1,4987.7 ايذه

 0.7 4784.6 باغملك
 8.0 5,69222.5 بندرماهشهر

 4.3 3,06517.5 بهبهان
 2.9 2,08413.2 خرمشهر
 6.3 4,50611.2 دزفول

 1.4 9897.7 دشت آزادگان
 1.7 1,1879.6 رامهرمز
 2.5  1,76412.7 شادگان
 2 1,4017.3 شوش
 2,11811.33 شوشتر

 1,6519.62.3 مسجدسليمان

 1764.90.2 اللي

 401110.6 هنديجان

  3967.70.6 رامشير
  0.6  4177 گتوند

 100 16.6 70,984 كل استان
  ،1388سالنامه آماري استان خوزستان، سال  : خذأم 

    
  ارزش افزوده) الف 

بـرآورد   اي به تفكيك شهرستان،هاي منطقهدر حسابهاي انجام شده  بر اساس نتايج حاصل از بررسي
و توزيـع بـين بخشـي و بـين      1388هاي عمده فعاليت در سـال   توزيع شهرستاني ارزش افزوده بخش

  جـدول  در .انـد  فعاليت اقتصادي و در چهار گروه عمـده فعاليـت ارائـه شـده     15شهرستاني به تفكيك 
هـاي   گـروه عمـده فعاليـت    پـنج  در ها به تفكيك ارزش افـزوده  توليد ناخالص داخلي شهرستان 5-22

  .نشان داده شده است اقتصادي
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  1388اي دولتي به تفكيك شهرستان در سال ه كاي بانكي در بانه هسهم سپرد -26- 5 نقشه
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  اي استان خوزستانه نتااقتصادي شهرس  اي عمده فعاليته هبرآورد ارزش افزوده گرو -22-5 جدول
  ميليارد ريال قيمت جاري – 1388در سال  

گروه  شهرستان
 كشاورزي

گروه صنعت 
 و معدن

گروه ساختمان و 
تسهيالت عمومي

گروه خدمات 
 اقتصادي

گروه خدمات 
 جمع عمومي

 633 5,460 815 4,468 2,095 13,471 آبادان

 101 46 1,115 1,040 612 2,913 اميديه

 647 198 694 2,248 1,329 5,116 انديمشك

 2,575 9,337 7,553 25,280 11,194 55,939 اهواز

 1,234 102 676 1,676 1,159 4,849 ايذه

 699 157 264 842 705 2,668 باغملك

 274 25,404 4,381 5,189 1,732 36,980 بندرماهشهر

 807 432 1,119 2,971 1,573 6,901 بهبهان

 138 382 614 2,960 1,262 5,356 خرمشهر

 2,893 710 1,737 6,412 3,513 15,266 دزفول

 1,062 37 373 775 964 3,210 دشت آزادگان

 705 405 501 1,465 881 3,956 رامهرمز

 674 216 223 1,368 725 3,206 شادگان

 1,889 318 599 1,856 1,092 5,753 شوش

 1,198 445 539 2,119 1,179 5,481 شوشتر

 1,007 309 734 1,942 1,163 5,154 انمسجدسليم

 259 11 104 288 233 896 اللي

 468 24 257 471 276 1,496 هنديجان

 286 34 225 583 562 1,691 رامشير

 353 74 237 422 327 1,412 گتوند

17,900 44,102 22,759 64,376 32,578 181,713 كل استان
  محاسبات مربوطه در مطالعه اصلي توسط مرتضي ثابت قدم هاي استاني مركز آمار ايران و حساب: مأخذ

  

 در. هـا متفـاوت اسـت   هاي مختلف فعاليت در سطح شهرستانها در گروهعدم تعادل كه پيداستچنان
بـه قيمـت جـاري     1388، استان خوزستان در سال بخش كشاورزيهاي ديگر فعاليت، قياس با بخش

اين بدان معني است كـه بـه رغـم اهميـت     . توليد كرده است ميليارد ريال ارزش افزوده 17,900 برابر
هـاي  ده اين بخـش در قيـاس بـا ديگـر گـروه     اين بخش در مقياس ملي، مقدار توليد ارزش افزوتوليد 
  .است واجد اهميت كمتر اقتصادي استان فعاليت

   هدرصـد ارزش افـزود   16.2شهرسـتان دزفـول بـا توليـد     هـاي اسـتان خوزسـتان،    در ميان شهرسـتان 
پـس از  . هاي اسـتان قـرار گرفتـه اسـت    ، در صدر شهرستانكشاورزي بخشدر  )ميليارد ريال 2,893(
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 درصـد  4.14 بـا توليـد  ) گيـرد كه شهرستان باوي را نيز در بر مـي ( ، شهرستان اهوازشهرستان دزفول
   .دارداستان خوزستان در بخش كشـاورزي در رده بعـدي قـرار     از ارزش افزوده )ميليارد ريال 2,575(

 نو مسجد سليما) 9.5( ، دشت آزادگان)7.6( ، شوشتر) 7(  ، ايذه)درصد 6.10( هاي شوششهرستان
هاي اسـتان اميديـه، اللـي،    در ميان شهرستان. فتم قرار دارنددر رتبه سوم تا ه درصد به ترتيب )6.5(

  در . انـد ردهدر بخـش كشـاورزي اسـتان توليـد كـ     ارزش افـزوده را   ينرامشـير كمتـر   بندر ماهشـهر و 
الزم  .هاي توليد ارزش افزوده در بخش كشاورزي اسـتان نمايانـده شـده اسـت    لداعدم تع 27-5نقشه 

در بخـش كشـاورزي اسـتان    توليـد   يهـا كه عامل عمده در ايجـاد نـابرابري   كيد گفته شودأاست به ت
 مزيـت فقدان و هاي متفاوت طبيعي و محيطي در ارائه خاك و آب براي توليد كشاورزي توان محصول

  .است در اين فعاليت اقتصادي بوده هانسبي شهرستان

از اهميت زياد  ناستا، توليد ارزش افزوده )گاز برق و بدون ساختمان و آب و( در گروه صنعت و معدن
شهرستان . ميليارد ريال به قيمت جاري بوده است 44,102در مجموع 1388برخوردار است و در سال 

اسـتان   استقرار صنايع پتروشيمي در خود سهم بزرگي از ارزش افزوده صنعت كز وبندر ماهشهر با تمر
از فعاليـت اقتصـادي   سهم اين شهرستان از كل ارزش افزوده اين گروه . را به خود اختصاص داده است

كل ارزش افزوده توليـد شـده در اسـتان در ايـن      درصد 6.57ميليارد ريال برابر  25,404در استان با 
رزش افزوده در بخش كشـاورزي  به عبارت ديگر شهرستاني كه از نظر توليد كمترين ا. ه استبود گروه

هاي توليد كشاورزي ارائـه كـرده اسـت در بخـش توليـد صـنعت       استان، ضعف بسياري در ارائه مزيت
اي در بخـش صـنعت بـه    العـاده افزوده استان، تمركز خارقدرصد ارزش  60نزديك به  ساخت با توليد

ميليـارد ريـال    9,337با ) به همراه شهرستان باوي امروزي( شهرستان اهواز .صاص داده استخود اخت
  . درصد در رتبه دوم قرار داشته است 2.21 يعني

ميليارد ريال  5,460به شهرستان آبادان تعلق دارد كه با  در توليد ارزش افزوده گروه صنعت رتبه سوم
  .سهم قابل توجهي دارددرصد از كل ارزش افزوده اين گروه 4.12و 

در مجموع بـا   هاي صنعتي استانبندر ماهشهر، اهواز و آبادان به عنوان شهرستان سه شهرستانبنابراين 
ايـن بـدان معنـي اسـت كـه       .كننـد ندگي مياستان را نمايدر درصد، تمركز فعاليت صنعتي  91بيش از 

  در نقشـه . انـد بـه خـود اختصـاص داده   درصد ارزش افزوده صنعتي را  9بيست شهرستان باقيمانده تنها 
هاي اقتصـادي از منظـر توليـد ارزش افـزوده در بخـش صـنعت و       توزيع جغرافيايي و عدم تعادل 5-28 

  .معدن نمايانده شده است
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  اي اقتصادي از منظر توليد ارزش افزوده در بخش كشاورزيه لعدم تعاد -27- 5 نقشه 
  به تفكيك شهرستان 1388ت جاري در سال به قيم 
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  اي اقتصادي از منظر توليد ارزش افزوده در بخش صنعت و معدنه لتعاد عدم -28- 5 نقشه
  به تفكيك شهرستان 1388به قيمت جاري در سال ) بدون ساختمان و آب و برق و گاز(
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ميليارد ريال بـه   22,759بر  غارزش افزوده استان بال) گاز برق و ب وآ(در گروه ساختمان و تسهيالت 
به مانند گروه صنعت، در اين گروه نيز دو . بوده است 1388يعني سال  قيمت جاري سال مورد مطالعه

 7,553بـا ايـن تفـاوت كـه اهـواز بـا        .ها قرار دارنـد بندر ماهشهر در صدر شهرستان شهرستان اهواز و
گيرد كـه  باالتر از بندر ماهشهر قرار مي) درصد 1.33( رزش افزوده كل اين گروه فعاليتميليارد ريال ا

درصد از كل ارزش افزوده اين گروه را بـه   2.19ميليارد ريال  4,381 اي به ميزانبا توليد ارزش افزوده
ان سـت در اين گروه برخالف گروه صنعت جاي شهرستان آبـادان را نيـز شهر  . خود اختصاص داده است

درصد در شـمال اسـتان اهميـت     6.7ميليارد ريال و  1,737كند كه با دزفول در رتبه سوم اشغال مي
ها در زمينه توليد ارزش افزوده گروه فعاليت ساختمان و ها و عدم تعادلتفاوت 29-5در نقشه . يابدمي

  . تسهيالت نمايانده شده است

هـا و  ن زيادي به اندازه جمعيت شهرسـتان به ميزا توليد ارزش افزوده گروه خدمات اقتصادي و عمومي
شـده  نظـر   هاي فعاليت صـرف رو از ارائه نقشه براي اين گروه هاي صنعتي وابسته است و از اينفعاليت
  ) . 22-5جدول : نك(است 

هاي كل ارزش افزوده توليد در استان در پنج گروه فعاليت بندي اين بخش الزم است تفاوتبراي جمع
سـپس عـدم    هاي استان مورد بررسي وداده شده، يكجا در سطح شهرستان نشان 22-5دول كه در ج

  .ها به صورت فضايي نمايانده شودتعادل

كل ارزش افزوده توليد شده در استان بدون احتساب نفـت و گـاز طبيعـي در سـال      چنان كه پيداست
از اين مقدار شهرستان اهـواز  . استبوده ) ميليارد تومان 18,171( ميليارد ريال 181,713 برابر 1388

وليد ارزش افزوده در درصد از كل ت 8.30 يعني )ميليارد تومان 5,594( ميليارد ريال 55,939با توليد 
كه شهرستان بنـدر ماهشـهر در    باالييبه دليل اهميت بسيار . گيرداستان قرار مي هايصدر شهرستان

و در توليد ارزش افزوده در بخش ساختمان ) كل استاندرصد  50باالتر از ( توليد ارزش افزوده صنعت
ميليـارد   36,980 بـا توليـد   و عمومي به خود اختصاص داده در مجموع خدمات اقتصادي تسهيالت، و

شهرستان دزفـول بـا توليـد    . گيرددرصد از كل ارزش افزوده استان، در رتبه دوم قرار مي 4.20با  ريال
  . گيردفزوده استان در رتبه سوم قرار مياز كل ارزش ا) درصد 4.8( ميليارد ريال 15,266
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اي اقتصادي از منظر توليد ارزش افزوده در بخش ساختمان و تسهيالت عمومي ه لعدم تعاد -29- 5 نقشه
  به تفكيك شهرستان 1388به قيمت جاري در سال ) گاز آب و برق و(
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شود شهرسـتان  چهارم واقع ميفاصله قابل توجه از ديگر شهرستان در مقام چهارمين شهرستاني كه با 
  در گـروه چهـار شهرسـتاني قـرار     ) درصـد از كـل   4.7( ميليارد ريال 13,471بادان است كه با توليد آ

هـاي اسـتان از ده هـزار ميليـارد ريـال      ها در ميان شهرستاند كه مقدار توليد ارزش افزوده آنگيرمي
هاي اقتصادي از منظـر كـل توليـد ارزش افـزوده در اسـتان      عدم تعادل 30-5در نقشه . تتر اسافزون

  .نمايانده شده است

  وري نيروي كارآمد سرانه و بهرهها در درعدم تعادل) ب

وري نيروي كار دو شاخص مهم اقتصادي است كه خـود وابسـته بـه ميـزان توليـد      بهره درآمد سرانه و
به عبارت ديگر اين دو شاخص نسبت توليـد ناخـالص   . ه جغرافيايي استناخالص داخلي در هر محدود

ها از اين منظر تفاوت. آيداند به دست ميشاغالني كه در توليد شركت داشته به جمعيت به طور كلي و
  . دار باشدتواند معنيدر سطح يك محدوده مطالعاتي مي

كار در شهرستان بندر ماهشهر بـه صـورت    وري نيرويخوزستان هم درآمد سرانه و هم بهرهدر استان 
ايـن واقعيـت ناشـي از تمركـز     . بيشـتر اسـت   ي اسـتان هـا اي نسبت به ديگر شهرستانالً برجستهكام

بزرگترين صنايع پتروشيمي ايران در اين شهرستان است كه رانت نهفته در مواد اوليـه آن سـبب بـاال    
  .درآمد سرانه و بهروري نيرو كار شده استهم  رفتن غير عادي هم ارزش افزوده صنعت شهرستان و

منـد شـده و پـس از    فـت از همـين رانـت مـواد اوليـه بهـره      شهرستان آبادان نيز با داشتن پااليشگاه ن
  وري در رتبـه دوم قـرار   گين توليـد درآمـد سـرانه و هـم بهـره     شهرستان بندر ماهشهر هم از نظر ميـان 

  . گيردمي

در بقيـه شهرسـتان   . ن در رتبه سـوم قـرار دارد  ي خود در استاب موقعيت مركزبشهرستان اهواز به س
 تان گتونـد سپيداست دو شهر 1-5كه در نمودار چنان. شودزيادي از نظر اين شاخص ديده نمي تفاوت
  .نيروي كار برخوردارند وريكمترين مقدار درآمد سرانه و بهره از و ايذه

از نوع صنايعي كه در آن به مقدار زيادي رانـت   كه گفته شد، برخورداري شهرستان بندر ماهشهرچنان
وري نيروي كـار در  مواد اوليه مثل مواد بكار رفته در صنايع پتروشيمي نهفته است، سرانه توليد و بهره

از . هاي استان حتي شهرستان مركزي اهواز باالستآن به شكل غيرعادي در مقايسه با ديگر شهرستان
وري نيـروي كـار در سـطح اسـتان خوزسـتان بـدون       رآمد سرانه و بهرهتفاوت د 2-5اين رو در نمودار 

  .شهرستان ماهشهر با هم مقايسه شده است

  



 موجودوضع گيري از مطالعات نتيجه بندي وجمع110.5

  

  

  

  

  

  

  

  اي اقتصادي استان خوزستان از منظر كل توليد ارزش افزوده ه لعدم تعاد -30- 5 نقشه
  فكيك شهرستانبه ت 1388به قيمت جاري در سال ) بدون نفت و گاز طبيعي(
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اي استان خوزستان ه نري نيروي كار در شهرستاو هتوليد ناخالص داخلي سرانه و بهربرآورد  -1-5 نمودار
  قيمت جاري  –ميليون ريال   -بدون احتساب ارزش افزوده بخش نفت و گاز  - 1388در سال 
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اي استان خوزستان ه نري نيروي كار در شهرستاو هتوليد ناخالص داخلي سرانه و بهربرآورد  -2-5 نمودار

  ريقيمت جا  –ميليون ريال   -بدون احتساب ارزش افزوده بخش نفت و گاز  - 1388در سال 
  ).بدون شهرستان بندر ماهشهر(  

  فرهنگي –هاي اجتماعي عدم تعادل - 2- 3- 1- 5 

. گرفتـه اسـت   فرهنگي تحت دو عنوان در سطح استان مورد بررسـي قـرار   اجتماعي وهاي عدم تعادل
  :هاي اجتماعي و سپس فرهنگي پرداخته شده استنخست به تفاوت و عدم تعادل
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   جمعيت جواني -1

 يكـي از  سال به كـل جمعيـت   15، جواني جمعيت يعني نسبت جمعيت زير در ساخت سني جمعيت
تجربه در تمام دنيا نشان داده است كه توسـعه  . شودتوسعه محسوب ميمهم اجتماعي در هاي شاخص

جـواني جمعيـت    به اين معني كه از . ه استآورد با خود تغييرات مهمي در ساخت سني جمعيت پديد
يـن  بـدين ترتيـب ا  . افزايـد سال مي 65يعني جمعيت باالي  سالكاهد و در مقابل بر جمعيت كهنمي

كننده اگر نه توسعه يافتگي و توسعه نيافتگي دست كم درجه مـدرن شـدن   اي متمايز شاخص به گونه
دادن ايـن تمايزهـاي    نبراي نشـا . دهدن نسبي از جوامع سنتي را نشان ميو دور شد جوامع گوناگون

  .تهيه شده است 23-5استان خوزستان جدول  سطح اجتماعي در
  

  )درصد( 1385 – 1375تفكيك شهرستان در طول دوره ساخت سني جمعيت به  -23-5 جدول
  ساله و باالتر 65  ساله 64–15 ساله14–0  شهرستان

  5.3  8.69 7.26  آبادان
 5.3 3.70 2.26  اميديه

  1.4  3.70 6.25  انديمشك
  2.3  1.69 7.27  اهواز
 8.4 9.62 3.32  ايذه
 6.4 2.70 2.35  ملكباغ

 8.2 69 2.28  بندرماهشهر
 5.5 6.70 9.23  بهبهان

 8.3  5.67 7.28  خرمشهر
 2.4 5.68 3.27  دزفول

 2.3 4.63 4.33  دشت آزادگان
 5.3 8.66 7.29  رامشير
 8.4 6.66 6.28  رامهرمز
 2.3 3.62 5.34  شادگان
 4.3 7.65 9.30  شوش
 5.5 6.65 9.28  شوشتر
 8.4  67 2.28  گتوند
 1.5 6.62 3.32  اللي

 2.5  66 8.28  مسجد سليمان
 2.5 8.64 30  هنديجان

  1391شناسي، حبيب اهللا زنجاني، آمايش استان خوزستان، گزارش جمعيت: أخذم

تان خوزستان سال را به تفكيك شهرستان در اس 15ساخت سني جمعيت زير  هايتفاوت 31-5نقشه 
 ملك به عنوان يـك منطقـه عشـايري بـا    كه پيداست شهرستان باغچنان. دهدنشان مي 1385در سال 

هـاي  شهرستان. شودشهرستان استان محسوب مي نتريسال، جوان 15 زير صد جمعيتدر 35يش از ب
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تـر از  به طور نسبي جمعيتي جوان با خصوصياتي نسبتاً مشابه شادگان، دشت آزاداگان، ايذه و اللي نيز
سال  15الزم است يادآوري كنيم كه شاخص كل كشور براي جمعيت زير  .ندراديگر شهرستان برخورد

  .بوده است 1385درصد در سال  04.28

  سالي جمعيتكهن - 2
آمدهاي مهم توسعه يافتگي در پرتو سطح رفاه و برخورداري از بهداشـت   سالي جمعيت يكي از پيكهن

دهد كه به هاي دنيا نشان ميتجربه دموگرافي در تمام جمعيت. سالمت بيشتر در دنياي مدرن است و
بـه عبـارت ديگـر    . شودسال و بيشتر افزوده مي 65جمعيت  سال يعنيت كهنطور روزافزوني بر جمعي

اي بـه عنـوان شـاخص مـدرن شـدن و توسـعه يـافتگي و        بيشـتر بـه گونـه    سـال و  65سهم جمعيت 
بايد يادآوري شود كه  با اين حال. برخورداري از رفاه و سالمت و بهداشت نسبي بيشتر رخ نموده است

هـا بـه نقـاط    زيرا جابجـايي . توسعه يافتگي نيستبيشتر معادل  ساله و 65لزوماً وجود نسبت جمعيت 
زيع جمعيت در اين سـنين  سالي ممكن است تغييراتي در جغرافياي توخوش آب و هوا در سنين كهن

، سـهم  ترتوان گفـت كـه برخـورداري از رفـاه و بهداشـت بيشـ      با اين حال به طور كلي مي. پديد آورد
اجتمـاعي  براي نشان دادن اين شاخص . دهدخت سني جمعيت افزايش ميرا در سا سالجمعيت كهن

. شده اسـت  تهيه 32-5نقشه  ، 23-5هاي آن در سطح استان با استفاده از جدول تفاوت جمعيتي وو 
ال، سـ  65درصد كل جمعيت در باالي  5.5شوشتر با داشتن  كه پيداست دو شهرستان بهبهان وچنان

هاي اسـتان بنـدر ماهشـهر بـا     ميان شهرستان. ي استان پيرتر استهاتانبه طور نسبي از ديگر شهرس
 الزم اسـت . سـال را در خـود جـاي داده اسـت    سال كمتـرين جمعيـت كهـن   صد جمعيت كهندر 8.2

به عبـارت ديگـر   . صد بوده استرد 11.6در همين سال براي كل كشور  يادآوري كنيم كه اين شاخص
ايـن بـدان معنـي اسـت كـه      . شـاخص كـل كشـور بـاالتر نيسـت     هاي استان از هيچكدام از شهرستان

  .تر استهاي از ميانگين كشور پايينسالي در استان در همه شهرستان كهن

  تغييرات ازدواج و طالق -3

اي از نـوع و شـدت   هاي ازدواج و طالق به عنوان يك رابطه اجتمـاعي بـين شـهروندان نشـانه    شاخص
دنياي مدرن به رغم همه دست آوردهايش بـراي جوامـع   . ستپيوندهاي اجتماعي در جامعه مفروض ا

در . گوناگون به طور روزافزوني پيوندهايي از نوع ازدواج و طـالق را دسـتخوش تغييراتـي كـرده اسـت     
هاي زيادي با مبـاني سـنت دارد   استان خوزستان كه به طور نسبي نسبت به ميانگين كشور هنوز علقه

از ايـن رو  . هـا برخـوردار اسـت   تـري در ازدواج به طور كلي نسبت به ميانگين كشور از پيوندهاي قـوي 
ايـن   24-5در جـدول  . تـر اسـت  شاخص نسبت طالق به ازدواج در آن نسبت به ميانگين كشور پايين

  .شاخص بين استان خوزستان و كل كشور مقايسه شده است
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  1385اي استان خوزستان در سال ه نجواني جمعيت در شهرستا -31- 5 نقشه
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  1385هاي استان خوزستان در سال سالي جمعيت در شهرستان كهن -32- 5 نقشه
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  1388اج و طالق استان خوزستان با كل كشور در سال مقايسه نسبت ازدو -24-5 جدول

  سال
  خوزستان كل كشور

ت طالق بهسبن  طالق  ازدواج
نسبت طالق به   طالق  ازدواج  )درصد( ازداوج

  )درصد( ازدواج
1370  452,675  3,989  8.8  22,720  1,751  7.7  
1380  641,940  60,500  4.9  35,482  2,377  7.6  
1388  890,208  125,747  1.14  57,749  5,967  3.10  

  ريزي استان خوزستانآمار ايران، معاونت برنامه، مركز1388سالنامه آماري استان خوزستان : خذأم  

ن خوزسـتان  در اسـتا  نسـبت طـالق بـه ازدواج    1388و  1380، 1370كه پيداست در سه دوره نچنا
ش ايـن اسـت كـه در سـطح     پرس. تر بوده ولي در مجموع افزايش يافته استنسبت به كل كشور پايين

تهيـه شـده    25-5براي پاسخ به ايـن پرسـش جـدول    . استان اين شاخص داراي چه عدم تعادلي است
  .است

درصـد در   10كه پيداست اگر چه ميانگين نسبت طالق به ازدواج در استان خوزستان بـا حـدود   چنان
تان ايـن نسـبت بـه طـرز     هـاي اسـ  هرستاناز ش تر است اما در برخيدرصد كل كشور پايين 14بل مقا

 3.30درصـد، بنـدر ماهشـهر بـا      1.37انديمشك بـا   به عنوان مثال شهرستان. شگفت انگيزي باالست
درصـد و   7.13درصـد ، آبـادان بـا     1.14و اهـواز بـا   ) از ميانگين كشور(درصد  3.20درصد، گتوند با 

 ب ايـن آمارهـا ايـن اسـت كـه در     از نكات جال. درصد از ميانگين استان باالترند 12سرانجام بهبهان با 
تواند تا حـدودي ناشـي از پـايين بـودن     اين پديده مي. ها دفتر طالق موجود نيستبرخي از شهرستان

اگر چه برخي از ايـن شهرسـتان مثـل انـديكا، اللـي و هنـديجان       . طالق در شهرستان مورد نظر باشد
در آنهـا ايجـاد نشـده باشـد لـيكن       جديداً تشكيل شده و ممكن است هنوز از نظر اداري دفاتر طـالق 

فاقد دفتر طـالق   25-5هاي مهمي مثل شوش، شوشتر و خرمشهر نيز طبق اطالعات جدول شهرستان
هـاي اسـتان   هاي شاخص نسبت طالق بـه ازدواج در سـطح شهرسـتان   تفاوت 33-5در نقشه . اندبوده

  .مايانده شده استن
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  1388بت طالق به ازدواج به تفكيك شهرستان در استان خوزستان در سال نس -25-5 جدول
  نسبت طالق به ازدواج  طالق  ازدواج  شهرستان

  )به درصد(
  7.13 512 3,743  آبادان
 * * 1,124  اميديه

  1.37 815 2,194  انديمشك
  8.14 2,729 18,387  اهواز
 6.5 146 2,606  ايذه

 3.4 65 1,496  باغملك
 3.30 631 2,085  بندرماهشهر

 12 282 2,355  بهبهان
 * * 2,197  خرمشهر
 4.3 166 4,899  دزفول

 9 169 1,877  دشت آزادگان
 7.8 43 496  رامشير
 3.3 61 1,831  رامهرمز
 8.1 39 2,212  شادگان
 * * 3,130  شوش
 * * 2,373  شوشتر
 3.20 197 972  گتوند
 * * 387  اللي

 6.5 111 1,965  مسجد سليمان
 * * 1,278  هنديجان
 0 0 0  هفتگل
 7.0 140 1  هويزه
 * * 2  انديكا

  1388سالنامه آماري استان خوزستان : مأخذ
  فاقد دفتر طالق*
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  در خوزستان 1388هاي اجتماعي در زمينه طالق به تفكيك شهرستان در سال عدم تعادل -33- 5 نقشه
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  هاي مهاجرتيعدم تعادل -4

 اسـتان خوزسـتان در طـول دو    شناسي آمايش استان خوزستان بيان شد،گزارش جمعيتدر كه چنان
 هـاي جمعيتـي  يعني در طول جنگ ايران و عراق و بازسازي جنـگ بـا جابجـايي    1370و  1360دهه 

ويژه بخش غربي استان به  1359به طور كلي پس از آغاز جنگ در سال . اي روبرو بوده استناخواسته
بــا  1360در نتيجــه اســتان خوزســتان در دهــه . هــاي جمعيتــي عظيمــي شــددســتخوش جابجــايي

شـده از محـل    با مهاجرپذيري ناشي از بازگشت مهاجران خـارج  1370مهاجرفرستي شديد و در دهه 
هـاي  هاي داخلي استان و هـم مهـاجرت  سكونت معمولي خود مواجه بوده و سبب شد تا  هم مهاجرت

مهـاجرت و جابجـائي   . اي غير عادي تحت تأثير قرار گيردهاي ديگر كشور به گونهبين استاني با استان
روند عادي پيدا كرد ولي هرگز از اثرات ديرپاي  1385تا  1375هاي جمعيت اين استان در فاصله سال

   .هاي ناشي از جنگ بركنار نماندمهاجرت

استان خوزستان نيز موضوع مهـاجرت بـا اسـتفاده از اطالعـات     در گزارش فصل سوم مطالعات آمايش 
.  تحليل مفصلي از مهاجرت ارائـه شـده اسـت    ،هاي بين استاني و آمار مهاجرتشناسي  گزارش جمعيت

  :باشد هاي زير مي اين تحليل شامل بررسي

اســتان كشــور و تشــخيص جايگــاه اســتان خوزســتان از نظــر   30هــاي بــين اســتاني مهــاجرت 
  استان كشور،  30ستي و مهاجرپذيري و خالص مهاجرت بين مهاجرفر

  بررسي مبدأ و مقصد مهاجران بين استاني استان خوزستان،  

  )اعم از استان خوزستان(استان كشور  30هاي استان با به و از شهرستان بررسي كل مهاجرت 

  هاي بين شهرستاني درون استان خوزستانو بررسي مهاجرت 

هـاي   دريافتشود  ده ارقام و جداول به گزارش فصل سوم اين مطالعات ارجاع ميضمن آنكه براي مشاه
  :شود به شرح زير ارائه ميعيناً اصلي 

  :كه دهد نشان مياستان كشور  30هاي بين استاني مهاجرت )1
بـديهي اسـت كـه در    . انـد هاي كشور مهاجرت كردهميليون نفر بين استان 8/4در اين دوره حدود   

هـا  امـا بعضـي از اسـتان   . عداد مهاجران ورودي با مهـاجران خروجـي برابـر اسـت    سطح كشور كل ت
 . مهاجرفرست و بعضي ديگر مهاجرپذير هستند

هاي كشور و ترين استانبه ترتيب مهاجر فرست خوزستانهاي آذربايجان شرقي، كرمانشاه و استان 
 . رار دارندپس از آن همدان، سيستان و بلوچستان، لرستان، كردستان و اردبيل ق
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هزار نفر مهاجر در رتبـه سـوم مهـاجر فرسـتي      108به اين ترتيب استان خوزستان با خالص منفي  
 .كشور قرار دارد

هاي تهران، اصفهان، يزد، مازندران و خراسـان رضـوي بـه ترتيـب     شود استانهمچنين مشاهده مي 
 . باشندهاي كشور ميترين استانمهاجرپذير

مهاجرت از ديدگاه يك استان خاص، كل ميزان مهاجرت ورودي و خروجـي   هر چند در بررسي ميزان
هـاي ورودي و خروجـي بـه كـل     از استان اهميت دارد، اما از نظر مقايسه بين استاني، نسبت مهاجرت

. نمايـد مـي  جداجمعيت استان مالك بهتري است، زيرا مقايسه بين استاني را از تعداد جمعيت استان 
ها به جمعيت هر استان محاسبه شـده و بـر آن   هاجرت ورودي و خروجي استانبر اين اساس نسبت م

  : شوداساس مشاهده مي

استان خوزسـتان در رديـف نهمـين اسـتان مهاجرفرسـت خـالص       ، با در نظر گرفتن نسبت جمعيت 
هاي كرمانشاه، همدان، اردبيل، كردستان، لرستان، آذربايجان شرقى، پس از استان( كشور، قرار دارد،

بنابراين به نسبت جمعيت وضعيت خـالص مهاجرفرسـتي   ). بلوچستان خراسان شمالى و سيستان و
  . يابداستان خوزستان تا حدود زيادي بهبود مي

همچنين با در نظر گـرفتن نسـبت جمعيـت، اسـتان خوزسـتان در رديـف نـوزدهم كشـور از نظـر           
 .مهاجرفرستي و رديف بيست و هفتم مهاجرپذيري كشور قرار دارد

 :دهد بررسي مبدأ و مقصد مهاجران بين استاني استان خوزستان نيز نشان مي )2

    1375-85هاي مهاجرت در دوره يافته) الف

 170 هزار نفر بوده كـه حـدود   450جمع مهاجران بين استاني استان خوزستان در اين دوره حدود  
متوسـط نسـبت كـل    . ددهـ هزار مهاجر خروجي از استان را تشكيل مـي  279هزار مهاجر ورودي و 

به اين معني كـه  (باشد  مي 63/1برابر ها  مهاجران خروجي به ورودي استان خوزستان با كليه استان
نسبت مهاجرت استان خوزسـتان بـا   ). درصد بيش از مهاجران ورودي هستند 63مهاجران خروجي 

حـداكثر   .شـود  ا هر استان ديگر ظاهر مـي هاي مختلف متفاوت است كه در خالص مهاجرت ب استان
 5/0و كمتـرين آن بـا اسـتان كهگيلويـه و بويراحمـد، برابـر        8/3اين نسبت با استان گلستان، برابر 

برابر تعـداد مهـاجر از    8/3به اين معني كه مهاجر خروجي استان به مقصد استان گلستان  .باشد مي
 . استان گلستان به استان خوزستان است

 ر كلي مهاجر فرست بوده و خـالص مهـاجرت آن در ايـن دوره   به اين ترتيب استان خوزستان به طو 
 .استهزار نفر بوده  108حدود منفي  دهساله
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استان تهران، اصفهان، لرستان، فارس و بوشهر بوده  5بيشترين ارتباط مهاجرتي استان خوزستان با  
 .دهندها را تشكيل ميدرصد اين مهاجرت 60كه بر روي هم حدود 

بويراحمـد   بختيـارى كهگيلويـه و   هاي خراسان رضـوى، چهارمحـال و  ن استاناين سرجمع با افزود 
 .رسددرصد مي 78كرمانشاه ايالم به حدود 

هاي ياد شده با اندكي تفـاوت در  طور بيشترين ورودي و بيشترين خروجي نيز از همان استانهمين 
 .شودترتيب تشكيل مي

بـه ترتيـب بيشـترين مقـدار مثبـت شـامل       استان مثبت است كـه   5خالص مهاجرت استان تنها با  
 .باشد بويراحمد لرستان سيستان و بلوچستان كرمانشاه و كردستان مي كهگيلويه وهاي  استان

 .باشداستان ديگر منفي مي 26خالص مهاجرت استان با  

    1385-90هاي مهاجرت در دوره يافته) ب

 60هزار نفر بـوده كـه حـدود     175 جمع مهاجران بين استاني استان خوزستان در اين دوره حدود 
 . دهدهزار مهاجر خروجي از استان را تشكيل مي 114هزار مهاجر ورودي و 

به اين ترتيب استان خوزستان در اين دوره نيز به طور كلي مهاجر فرست بـوده و خـالص مهـاجرت     
دهسـاله   درصـد دوره  50كـه معـادل    هزار نفر بوده است 54حدود منفي  پنجساله آن در اين دوره
 .ياشدقبل از آن مي

دهد  كه نشان ميباشد  مي 9/1برابر ها  متوسط نسبت كل مهاجران خروجي به ورودي با كليه استان 
هـاي مختلـف متفـاوت اسـت      اين نسبت بـا اسـتان  . افزايش يافته است فرستيمهاجرخالص  نسبت

 65/0يـه و بويراحمـد، برابـر    و كمترين آن با اسـتان كهگيلو  8/3وحداكثر آن با استان بوشهر، برابر 
   .باشد مي

 : الگوي مهاجرت بين استاني استان خوزستان در اين دوره بسيار به دوره قبلي نزديك است

استان اصفهان، تهـران، فـارس، لرسـتان و بوشـهر      5بيشترين ارتباط مهاجرتي استان خوزستان با   
ايـن پـنج اسـتان بـا يـك      . دهندمي ها را تشكيلدرصد اين مهاجرت 61بوده كه بر روي هم حدود 

هايي هستند كه در دوره قبل نيز بيشترين ارتباط مهاجرتي بـا همـين   مورد تفاوت در ترتيب همان
 . اندهاي ورودي و خروجي با استان خوزستان را داشتهاز كل مهاجرت) درصد 60حدود (سهم 

شـترين ارتبـاط را بـا اسـتان     هـايي هسـتند كـه در دوره قبـل بي    پنج استان بعدي نيز همان استان 
هـا عبـارت اسـت از    ها با اندكي تفاوت در سهم مهـاجرت اند، به جز آنكه ترتيب آنخوزستان داشته

 .كهگيلويه و بويراحمد، ايالم، چهارمحال و بختيارى، خراسان رضوى و كرمانشاه
 .باشددرصد مي 78در اين دوره نيز سهم ده استان باال حدود همان  
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اسـتان لرسـتان، كهگيلويـه و     4شـود خـالص مهـاجرتي اسـتان تنهـا بـا       ز مشاهده مـي در اينجا ني 
بويراحمد، چهار محال و بختياري و سيستان و بلوچستان به ترتيب بيشترين مقدار مثبـت را دارد و  

 .باشداستان ديگر منفي مي 25با 

  )انمل خوزستها شا با همه استان(استان خوزستان هاي  كل مهاجرت بين شهرستان )3
هاي كشور هاي استان خوزستان از همه شهرستانورودي به شهرستاناين بررسي شامل كل مهاجران 

هاي استان خوزسـتان بـه   و كل مهاجران خروجي از شهرستان) هاي استان خوزستانشامل شهرستان(
  .باشدمي 1375-85در دوره ) هاي استان خوزستانشامل شهرستان(هاي كشور همه شهرستان

هـاي مهاجرپـذير و مهاجرفرسـت اسـتان     مشخص كردن شهرسـتان كه اين بند اصلي هدف وجه به با ت
   :، نكات زير قابل ذكر استخوزستان است

شهرستان استان خوزسـتان مهاجرپـذير    8تنها  1385شهرستان موضوع آمارگيري سال  20از بين  
 .ها مهاجرفرست هستندباشند و ساير شهرستان مي

بندرماهشـهر،  : پـذير بـه ترتيـب بيشـترين ميـزان مهاجرپـذيري عبارتنـد از        هـاي مهاجر شهرستان 
  خرمشهر، دزفول، شوش، رامشير، گتوند، رامهرمز، شوشتر

 هــاي اهــواز، مســجد ســليمان، آبــادان، ايــذه، انديمشــك و بــاغ ملــك بيشــترين ميــزانشهرســتان 
  .دهندمهاجرفرستي را نشان مي

هاي ورودي و خروجي به كل جمعيـت شهرسـتان   بت مهاجرتدر اينجا نيز مقايسه بين شهرستاني نس
   :شودبر اين اساس مشاهده مي. مالك بهتري است

هاي مهاجرپذير به ترتيب بيشترين ميزان مهاجرپـذيري  با در نظر گرفتن نسبت جمعيت، شهرستان 
ند، شوش،  بندرماهشهر، رامشير، خرمشهر، گتو: با مقداري تفاوت در ترتيب نسبت به قبل عبارتند از

 .دزفول، رامهرمز و شوشتر
هاي مسجدسليمان، آبادان، انديمشك، باغ ملك، ايـذه، اللـي و اميديـه بيشـترين ميـزان      شهرستان 

 .دهندمهاجرفرستي را نشان مي
كه با نسبت جمعيت قياس شود، به شهرستان اهواز با بيشترين ميزان مطلق مهاجرفرستي، هنگامي 

 .گيرددر رديف يازدهم اين فهرست قرار ميعلت بزرگي تعداد جمعيت آن 
كه گفته شد بـا توجـه بـه نسـبت جمعيـت بـا بـاالترين ميـزان         شهرستان مسجدسليمان به طوري 

و بـا  ) سـال  10در طـول  (درصـد   8/17درصد و خالص مهاجرفرسـتي   28مهاجرفرستي نزديك به 
  .باشده با تهديد جدي ميمواج) دومين شهرستان مهاجرفرست استان(تفاوت زياد نسبت به آبادان 
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 هاي بين شهرستاني درون استان خوزستانبررسي مهاجرت )4

  . باشدهاي داراي جاذبه يا دافعه نسبي در درون استان ميهدف اين بند مشخص كردن شهرستان

انـد و مهمتـرين   بـه ترتيـب خـالص مهـاجرت مرتـب شـده       51-3اطالعات مورد نظر در در جدول  
  :باشدزير ميهاي آن به شرح  يافته

باشـند و سـاير   شهرستان مهاجرپذير مي 7تنها  1385شهرستان موضوع آمارگيري سال  20از بين  
 .ها مهاجرفرست هستندشهرستان

اهـواز، بندرماهشـهر،   : از  هاي مهاجرپذير به ترتيب بيشترين ميزان مهاجرپذيري عبارتنـد شهرستان 
 دزفول، اميديه، شوشتر و گتوند ،خرمشهر

هاي شوش، رامشير و رامهرمز كه داراي جاذبه مهاجرپذيري از بيرون استان بودند، از نظر شهرستان 
  . باشندمهاجرت بين شهرستاني درون استان به طور خفيفي مهاجر فرست مي

آزادگـان، آبـادان، شـادگان،    هاي مسـجد سـليمان، بـاغ ملـك، ايـذه، دشـت      در اين دوره شهرستان 
هزار نفر جمعيت خود را به صـورت خـالص    2هزار تا  21ين نزديك انديمشك و بهبهان به ترتيب ب

 .اندبه صورت مهاجرت بين شهرستاني درون استان از دست داده

هاي ورودي و خروجي به كل جمعيـت شهرسـتان   در اينجا نيز مقايسه بين شهرستاني نسبت مهاجرت
هـا بـه جمعيـت هـر     نبر اين اساس نسبت مهـاجرت ورودي و خروجـي شهرسـتا   . صورت گرفته است

  : شودمشاهده مي. ارائه شده است 52-3شهرستان محاسبه و در جدول 

هاي مهاجرپذير به ترتيـب بيشـترين ميـزان    با در نظر گرفتن نسبت جمعيت، شهرستان، شهرستان 
خرمشـهر، بندرماهشـهر، اهـواز،    : مهاجرپذيري با مقداري تفاوت در ترتيب نسبت به قبل عبارتند از

 . وند اميديه و شوشتردزفول، گت

آزادگـان، هنـديجان، شـادگان، ايـذه و آبـادان      هاي مسجد سليمان، باغ ملك، اللي، دشتشهرستان 
 .دهندبيشترين ميزان مهاجرفرستي را نشان مي

هاي بين اسـتاني بيشـترين ميـزان مطلـق مهاجرفرسـتي را      شهرستان اهواز كه با احتساب مهاجرت 
ان خوزستان از جاذبـه بـااليي برخـوردار اسـت و در رديـف سـوم       هاي استداشت در بين شهرستان

 . هاي مهاجرپذير قرار گرفته استشهرستان

در طول (درصد  1/12شهرستان مسجد سليمان در اينجا نيز با باالترين ميزان خالص مهاجرفرستي  
 .باشدو با تفاوت زياد نسبت به آبادان مواجه با تهديد جدي مي) سال 10
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  :توان گفت كه ه طور خالصه ميبنابراين ب

در مقايسه بين استاني با توجه به نسبت جمعيت، نرخ مهاجرت استان خوزستان چندان تهديد كننـده  
خاصـه  . ها به شرحي كه گذشت جاي نگرانـي زيـاد دارد   اما مهاجرفرستي تعدادي از شهرستان. نيست

  .هش يافته استكا 1385-90دوره آنكه مطلق جمعيت چند شهرستان استان نيز در 

ها چندان هرچند برون كوچي جمعيت استان از نظر تعداد به نسبت جمعيت در مقايسه با ساير استان
هـاي توسـعه آن كـه نيازمنـد     تهديد كننده نيست اما با توجه به شرايط ويژه استان خوزستان، قابليت

ي بيكـاري در اسـتان از   نيروي انساني تحصيل كرده، متخصص و كارآمد است، از يك طرف و نرخ بـاال 
طرف ديگر و با عنايت به اينكه بيشتر مهاجران خود به خودي را مهاجران در جستجوي كار و يـا كـار   

گذاري، توليد و اشتغال در استان همراه با عنايت به كاهش دهد اهميت توسعه سرمايهبهتر تشكيل مي
تنهـا مقايسـه   . بر آن تأكيد شده اسـت  ها راهكار گريزناپذيري است كه در مطالعات آمايشعدم تعادل

  . نمايدهاي آبادان و مسجدسليمان در كنار نرخ بيكاري آنها كفايت مينرخ مهاجرفرستي شهرستان

هـاي  هاي استان خوزستان و كل شهرستانمهاجرتي بين شهرستان هايكل جابجائي 26-5در جدول 
  .، نشان داده شده است1385 -1375، در دهه )هاي ديگراعم از خوزستان و يا استان(كشور 

هاي اهواز، مسجد سليمان، آبادان ،ايذه، انديمشك، باغملك، شادگان، دشت آزادگان، اميديه، شهرستان
  . شونداللي و بهبهان در دوره فوق داراي نرخ خالص مهاجرت منفي بوده و مهاجرفرست محسوب مي

ديمشك، باغملك، شادگان، دشت آزادگان، اميديه، هاي اهواز، مسجد سليمان، آبادان، ايذه، ان شهرستان
نفـر موازنـه منفـي مهـاجرتي داشـته و در       876نفر تـا   38488اللي، هنديجان و  بهبهان به ترتيب از 

هاي ماهشهر، خرمشهر، دزفول، رامشير، گتوند، رامهرمـز و شوشـتر و بـين ده هـزار و     مقابل شهرستان
  .اندداشته مهاجرتي نفر موازنه مثبت 459پانصد تا 

نفر موازنـه منفـي مهـاجرتي در طـول دوره ده      38,488در اين ميان، مهاجرفرستي شهرستان اهواز با 
نشانه آن است كه حتي شهرستان مركز استان نيز داراي مهاجرفرستي  1385 -1375ساله آمارگيري 
در اسـتان   هاي نرخ خـالص مهـاجرت بـه تفكيـك شهرسـتان     تفاوت 34-5در نقشه . بااليي بوده است

  .نمايانده شده است 85 -75خوزستان در دوره 
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  )نفر( 1385 – 1375نرخ خالص مهاجرت به تفكيك شهرستان در طول دوره  -26-5 جدول

مهاجران وارد شده   شهرستان
  به شهرستان

مهاجران خارج شده 
  از شهرستان

  مهاجرت خالص
 تفاضل وارد شده و(

  )خارج شده
  - 21,575  57,633 36,055  آبادان
 -3,682 15,27518,957  اميديه

  - 11,048  33,775 22,727  انديمشك
  - 38,488  215,767 177,279  اهواز
 -11,660 19,39131,051  ايذه
 -6,392 14,42520,817  ملكباغ

 20,103 32,284 52,387  بندرماهشهر
 -876 25,56026,436  بهبهان

 7,312  31,79324,481  خرمشهر
 4,659 64,63859,979  دزفول

 -5,155 7,95513,110  دشت آزادگان
 6,3743,7862,588  رامشير
 786 21,39320,607  رامهرمز
 -5,646 6,38712,033  شادگان
 3,075 28,84925,774  شوش
 459 27,06526,606  شوشتر
 2,358 6,5964,238  گتوند
 -1,810 3,1004,902  اللي

 - 30,496  17,43647,932  سليمان مسجد
 1,223- 3,8595,082  هنديجان

  1391 نمعماري ايرا تحقيقات شهرسازي و ومركز مطالعات  شناسي، حبيب اهللا زنجاني، آمايش استان خوزستان،گزارش جمعيت: أخذم
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  در خوزستان 1385-1375يك شهرستان در دوره اي خالص مهاجرت به تفكه تتفاو -34- 5 نقشه
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  عشاير كوچنده -5

ه دهاي بسيار دور تا كنون بخشي از جمعيت استان خوزستان را عشـاير كوچنـده تشـكيل دا   از گذشته
 هاي مناسبي به ويـژه بـراي كوچنـدگان در   ايي و طبيعي استان خوزستان زمينهموقعيت جغرافي. است

 1387طبق آخرين سرشماري عشاير كوچنده در سـال   بر.  كندق فراهم ميفصل زمستان يعني قشال
 خــانوار عشــايري 23,274در فصــل يــيالق و تعــداد  )نفــر 38,573( خــانواز عشــايري 6,513تعــداد 

ويژگي اقليمي استان سبب شـده تـا    1.اندقشالق در داخل استان به سر برده در فصل) نفر 140,179(
در اسـتان نزديـك بـه    ) تابسـتاني ( اير كوچنده نسبت به حضور ييالقـي عش) زمستاني( حضور قشالقي
  ). 27-5جدول ( چهار برابر باشد

 در اسـتان بيشـتر از عشـايري هسـتند كـه در يـيالق       )زمستاني( ها عشاير قشالقيدر همه شهرستان
 سـال د اي كـه در فصـل سـر   در سطح استان نيز تعداد عشاير كوچنـده . كنندآن گذران مي) تابستاني(
 در استان حضور دارند بيش از سه و نيم برابر عشـايري اسـت كـه در فصـل تابسـتان     ) عشاير قشالقي(
  . برنددر اين استان به سر مي) ر ييالقيعشاي(

هاي شهرستان ايذه مهمتـرين  ل و از نظر تابستان گذراني ييالقاز نظر زمستان گذراني شهرستان دزفو
توزيـع خانوارهـاي عشـاير كوچنـده      35-5در نقشـه  . انـد دادهتمركزهاي عشاير را به خـود اختصـاص   

هـاي عشـاير   قلمرو. قشالقي و ييالقي در استان خوزستان به تفكيك شهرسـتان نمايانـده شـده اسـت    
عنوان شيوه خاصي از زندگي اجتماعي و اقتصادي معطـوف بـه شـرايط طبيعـي و بـه ويـژه        استان به

بنابراين از نظر سازمان فضايي، عشايركوچنده استان . است هاي استانوابستگي به كوهستان و كوهپايه
  .اي وجود داشته باشداي از نواحي كوهستاني وكوهپايههايي تعلق دارند كه در آن گسترهبه شهرستان

  هاي فرهنگي و رضايت از موقعيتتفاوت –6

ورت موزائيـك  هـاي زبـاني و مـذهبي بـه صـ     ايران كشوري است كه در طول هزاران سال اقوام و گروه
هاي زنـدگي  ها و فجايع تاريخي و شاديقومي، زباني و مذهبي در كنار هم زيسته و در مقابل دشواري

بنـابراين شايسـته آن اسـت كـه     . خاطرات مشتركي در ناخودآگاه تاريخي جمعي خود به يادگار دارنـد 
  .ي بنگردقانون و دولت به عنوان نماينده تمام اقوام و مذاهب به شهروندان به تساو

بررسي عوامل داخلـي مـؤثر   «تحت عنوان  1386هاي موردي سيد مجتبي تقوي نسب در سال بررسي
ايـن  . نتايج مثبتي به دست نـداده اسـت  » بر هويت قومي و هويت ملي در ميان اعراب شهرستان اهواز

اجتمـاعي و  پژوهش كه تحت عنوان پايان نامه كارشناسي ارشد در دانشگاه شيراز تهيه و در مطالعـات  
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درصد سؤال  50دهد كه حدود فرهنگي مرحله نخست آمايش استان خوزستان انعكاس يافته نشان مي
در كشور ما دولت به يك چشم به همه «شوندگان از اعراب ساكن در شهرستان اهواز به اين سؤال كه 

نيز عدم اعتماد خـود   درصد 50حدود . اند، پاسخ كامالً مخالف و نسبتاً مخالف داده»كندمردم نگاه مي
   1.اندرا به نهادهاي دولتي در درون استان بيان كرده

  )نفر( 1387در سال  قلمروهاي عشاير كوچنده در استان خوزستان به تفكيك شهرستان -27-5 جدول
  شهرستان

  
  قشالقي ييالقي

  تعداد جمعيت خانوار تعداد تعداد جمعيت خانوارتعداد
  110  22 0 0  بادانآ

  14,278  2,496 526 95  انديمشك
  432  69 170 31  اهواز

  66  9 0 0  اميديه
  --  -- -- --  * انديكا
  --  -- -- --  * باوي
  21,887  3,556 12,526 2,054  ايذه
  7,175  1,151 8,226 1,321  ملكباغ

  0  0 28 6  بندرماهشهر
  798  120 0 0  بهبهان

  0  0 0 0  خرمشهر
  32,958  5,678 6,499 1,170  دزفول

  92  13 65 10  دشت آزادگان
  --  -- -- --  * رامشير
  3,239  510 635 92  رامهرمز
  226  29 47 6  شادگان
  675  118 278 45  شوش
  1,936  323 202 31  شوشتر
  1,052  164 0 0  گتوند
  23,924  3,832 1,754 290  * اللي

  31,331  5,174 7,617 1,362  سليمانمسجد
  --  -- -- --  * هفتگل

  --  -- -- --  * هنديجان
  --  -- -- --  * هويزه
  140,179  23,274 38,573 6,513  استان

  ، نتايج تفصيلي استان خوزستان، مركز آمار ايران1387سرشماري اقتصادي اجتماعي عشاير كوچنده  :خذأم
به عنوان مثال آمـار شهرسـتان جديـد انـديكا در مسـجد      . اندود لحاظ شدههاي قبلي خاند در شهرستانهايي كه با اين عالمت مشخص شدهشهرستان آمار*

  .سليمان لحاظ شده است
  

                                                 
نامه كارشناسي يان اعراب شهرستان اهواز، پايانمو هويت ملي در  ثر بر هويت قوميؤسيد مجتبي تقوي نسب، بررسي عوامل داخلي م: نك -1

  1386گاه شيراز نششناسي، شيراز، داهارشد جامع
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  قشالق  ييالق و بر اساسعشاير كوچنده استان خوزستان قلمروهاي  توزيع جغرافيايي -35- 5 نقشه
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ها در حد بسيار ده استان از نظر مذهبي تقريباً تفاوتالزم است يادآوري شود كه خوشبختانه در محدو
هايي كه در دنيـاي امـروز موجـب تفرقـه     به عبارت ديگر يكي از مهمترين تفاوت. شوداندكي ديده مي
، در اسـتان  )انـد يندي را رقم زدههاي پنهاني چنين فرآو يا دست(هاي اجتماعي شده بين افراد و گروه

هاي وحدت و همبسـتگي وجـود دارد و الزم اسـت تنهـا     و بنابراين زمينهخوزستان بسيار ضعيف بوده 
  .بيني تحقق بيشتري يابدتالش و كوشش بيشتري به عمل آيد تا اين وحدت و يكسان

  محيطي زيستهاي عدم تعادل - 3- 3- 1- 5

سـعه  تو فرآينـد از طرفي  .است 1واقعيت انكار ناپذير زندگي در دنياي امروز يك واقعيت پارادوكسيكال
همين امـر نـاگزير يعنـي توسـعه اقتصـادي و       و از طرف ديگر است اجتماعي امري ناگزير –اقتصادي 
توسعه بـه طـور بـالقوه     فرآيندو يا دست كم  شودسبب ميرا  هامحيط زيست انسان ، تخريباجتماعي

ه مدني جهاني به ويژه جامعجامعه جهاني  ،پارادوكسيكال با توجه به اين واقعيت. باشدمخرب تواند مي
 در پرتـو منـافع كوتـاه مـدت و    كـه   هـاي آنـي  كنتـرل سـود طلبـي   امروزه سخت در تالش است تا با 

منـافع   ا بـه ، تنهـ محيطي زيستهاي ريب محيط زيست و ايجاد عدم تعادلاعتنا به تخخودخواهانه، بي
 كنتـرل و  يافتـه ناي سـازما جهان امروز را به گونـه  محيطي زيستانديشد، بحران مي كوتاه مدتآني و 

 بـه همـراه نهادهـاي مـردم سـاالر      در ايـران سـازمان حفاظـت محـيط زيسـت      .دست كم كاهش دهد
(N.G.O)، زيسـت نخسـت بايـد عـدم      اما براي مهار تخريب محـيط . اين وظيفه مهم را به عهده دارند

  .و عوامل موجده آن را پيدا كرد اي شناخترا در هر منطقه محيطي زيستهاي تعادل

كي هـر منطقـه   ژي، تخريب ميراث اكولـو محيطي زيستكي و ژيهاي اكولولدترين عدم تعااز عمده يكي
عـي و  يزيـا بـا محـيط طب    ها سال سازگاري گيـاه و اكولوژيكي هر منطقه محصول ميليونميراث . است

رف توليد از يك طرف و مص باز اين تعادل در اثر ظرفيت توليد و .جغرافيايي هر منطقه است -اقليمي 
هـاي  به عبارت ديگر در پرتو ظرفيـت . پايداري رسيده است به تعادل و از طرف ديگر طي ميليون سال

 ي بسيار پيچيـده فرآيندن در آاي به طور كلي ميزان توليد منابع طبيعي با مصرف هر منطقه ،محيطي
براي توليد  هاي طبيعي هر محيطيظرفيت .سازگاري يافته است ها سال تاريخ طبيعيدر طول ميليون

 منابع تا حدود زيادي ثابت است اما مصرف به ويژه مصرف از طرف جوامع انساني به طور روزافزوني رو
در و افـزايش مطلـق جمعيـت    ها انسان اين افزايش نه فقط محصول زاد و ولد طبيعي. به افزايش دارد

هـا در  يش انسـان و تمركـز بـيش از پـ    شهري شـدن  فرآيندشود بلكه يك محدوده طبيعي حاصل مي
 گرايش روز افزون تمركـز و فعاليـت   ازفعاليت كه  هاي جغرافيايي جمعيت ومراكزي معين و جابجايي

در مجمـوع فشـار بـر     هاي ناشي از تجمع و مقياس بوجـود آمـده،  جوييدر اثر صرفه در دنياي مدرن و
                                                 

1- paradoxical  
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و اكولـوژيكي شـده    يمحيطـ  زيسـت هـاي  كرده و سبب عدم تعادل افزون تر منابع را در نواحي خاصي
ا در اثـر فشـار بـر    توليد و پااليش خود ر هاي بازتظرفي طبيعي، محيط ي،فرآيندنين چپرتو  در. است

خـود را بـه    دهـد و تخريـب محـيط زيسـت    به تدريج از دست مـي  محيطي زيستي هامنابع و آلودگي
ـ ها مياشكال گوناگون اين عدم تعادل .كشداشكال مختلف به رخ مي بـه   .سـيار گونـاگون باشـد   ب دتوان

 را بـاز  ها ديگر قادر نيستند خود، جنگلو كاغذ چوباز و نامتناسب رويه استفاده بي در اثرعنوان مثال 
هـاي بـدون پوشـش تبـديل     بـه زمـين   رويـه دام، تخريـب شـده و   اثر افزايش بي مراتع در .توليد كنند

ب آسـطح   فسـيلي  و هـاي تـاريخي  عـادل هـاي زيرزمينـي، ت  استفاده نامتناسب از منـابع آب . دشون مي
 ،آوردوجـود مـي  آب بـه  بـرداري از  هاي ممنوعه و بحراني براي بهرهدشت زند وزيرزميني را به هم مي

و  شـود كونتي انسان غير قابل اسـتفاده مـي  ساقتصادي و  هايها در اثر فعاليتهاي سطحي و خاكبآ
هـاي  پسـĤب  .دهـد انسان و حيوان را از دست مـي  برايهوا نيز تركيب طبيعي و فيزيكي مورد استفاده 

 نهـم خـورد   شـود و در اثـر بـر   هـا هـدايت مـي   شهري و صنعتي بدون تصفيه الزم به درون رودخانـه 
در . شـوند حيات نيستند و تدريجاً منقرض مـي  دامهاب، آبزيان قادر به آشيميايي  هاي فيريكي و تعادل

هـاي حيـات يكـي پـس از ديگـري      رهيـ زنج ،محيطـي  يستزهاي برهم زننده تعادل هايفرآينداثر اين 
ها سال در پرتو انتخاب طبيعي طي ميليون اي كهبه عبارت ديگر زنجيره. شوديا تضعيف مي گسسته و

ن روي بـه  آهاي حيـات و تضـعيف   كنون با گسست روز افزون زنجيره، اتعادل يافته بود سازگار شده و
  .عدم تعادل گذاشته است

 يستان در راسـتا ز، سازمان حفاظت محيط زيست استان خوهااين عدم تعادلتداوم از براي جلوگيري 
قـانون حفاظـت و    يراسـتا و همچنـين در  هاي جهاني در جهت حفاظت از ميراث اكولـوژيكي  كوشش

فاظت محيط زيسـت ايـران   بهسازي محيط زيست كه از قوانين اصلي تشكيالتي و مديريتي سازمان ح
جمله وظايف سازمان حفاظـت   ، ازاصالح و به طور نهايي تصويب شد 1371سال  در و آيدبه شمار مي

  فــرد اكولوژيــك، شناســايي  هــاي منحصــر بــهشناســايي منــاطق بــا ويژگــي رامحــيط زيســت ايــران 
حال  كمياب و در هاي با ارزش، شناسايي گونه مسائل محيط زيستي، هاي كشور در رابطه با اكوسيستم

وظايف بر شمرده، بسيار ارزشمند و مهـم  . قرارداده استها هاي آنري و زيستگاهانقراض گياهي و جانو
هاي منحصر بـه فـرد اكولوژيـك شناسـايي و مـورد      مناطق با ويژگي در اجراي اين وظايف هستند زيرا

بـه عنـوان   اي و آمايشي نيـز بايـد   هاي منطقهدر واقع همان هدفي كه در طرح. ندگيرفاظت قرار ميح
  اي حفـظ شـده و   تـا ميـراث اكولـوژيكي هـر منطقـه      در دستور كار باشـد هداف توسعه پايدار يكي از ا
كه در فصل دوم گفتـه شـد   چنان از اين رو .هاي اكولوژيكي دست كم به طور نسبي برقرار گرددتعادل

گانه يعني پارك طبيعي ملي، پناهگاه حيات وحش و در واقع سه( در مجموع مساحت مناطق چهارگانه
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درصد از كل مساحت اسـتان   8.10هكتار است كه  685,630استان خوزستان ) 1طقه حفاظت شدهمن
و از نظر وسعت در مقايسه با كل كشور اندكي از ميانيگن كشـور نيـز بيشـتر     به خود اختصاص دادهرا 

منطقه حفاظـت شـده،    11 تعداد يا به عبارتي سه گانه در استان خوزستان از مناطق چهارگانه .2است
  .دو پارك ملي و يك پناهگاه حيات وحش وجود دارد

هـاي بـارز كـه جمعيـت     هايي با ويژگـي اهدر زيستگ ،محيطي زيستمناطق چهارگانه  بر عالوههمچنين 
رويه رو به كاهش بوده و از اين رو به حمايت نياز داشته باشـند، بـراي   ها به دليل شكار بيجانوري آن

شده و منطقـه شـكار ممنـوع     ها ممنـوع اعالمسال شكار در آن 5تا  3طور معمول مدتي محدود و به 
تـوان آن را بـا توجـه بـه     در اين دوره ترميم شود، ميچنانچه جمعيت جانوري منطقه . شودمي ناميده

راهكـار تعيـين منـاطق     .ساير معيارها، به عنوان يكـي از مناطق چهارگانه تحـت مديريت تعيين كـرد 
وعي آزمون بـراي بررسـي   اي براي حفاظت از ذخاير طبيعي كشور و نپشتوانهتوان  شكار ممـنوع را مي

در اسـتان خوزسـتان   . هاي مناطق، براي پيوستن به مجموعـه منـاطق حفاظـت شـده دانسـت     قابليت
هـاي  منطقه در اطـراف سـد دز بـه نـام    مجموعاً چهار منطقه شكار ممنوع به ثبت رسيده است كه دو 

شده و يك منطقه در شمال هورالعظيم و شمال شهر بستان به نام ميشداغ چهل پا و قلعه شاداب واقع 
    .است قرار گرفتهو منطقه چهارم به نام ديمه در جنوب رامهرمز و شمال شهر مشراگه 

 المللي پيماني بين) رامسر(ها كنوانسيون تاالب.رامسر بوده است ها دركنوانسيون تاالب گذارايران بنيان
و  ايران به امضا رسيد در شهر رامسر )خورشيدي 1349بهمن  14( 1971سال  وريهدوم ف است كه در

ـ   هاامروزه حفاظت از تاالب از اين رو ايـن  . اسـت گـره خـورده   » كنوانسـيون رامسـر  «نـام   ادر جهـان ب
ها و خردمندانه از تاالبجهت مديريت  الملليهاي بيناقدامات ملي و همكاري كنوانسيون مبنايي براي

هاي خود با مسائل مختلفي در تخريب تاالب با اين حال ايران امروز. ه شده استها بنيان نهادآن عبمنا
اهش حجـم آب در اثـر عوامـل طبيعـي و     كـ هاي كشور  مهمترين مشكالت تاالباز جمله . روبرو است

كي محيطـي و اكولـوژي   هـا و عـدم رعايـت حـريم زيسـت      ها و كود و سم به تـاالب  انساني، ورود آالينده
هـاي طبيعـي از سـوي     آبه طبيعي محـيط  تغييرات كاربري اراضي تاالبي، عدم رعايت حق .ستها تاالب

هـاي   ورود آالينـده  ،هاي آبي، عدم مالحظات زيست محيطـي در پـروژه عمرانـي    مجريان مختلف طرح
قاچـاق،  رويه و  هاي تاالبي، شكار و صيد غيرمجاز، بي مختلف بيولوژيكي، شيميايي و فيزيكي به محيط

رويـه از   بـرداري بـي   بخشي از آن به داليل تغييرات اقليمي و بهـره  هاي پي در پي كه قطعاً ساليخشك
                                                 

  .هنوز در استان خوزستان اثر طبيعي ملي تشخيص داده نشده است -1
هاي فوق بر روي نقشه پايه طرح آمـايش اسـتان بـه مقيـاس     گونمساحت مناطق چهارگانه در اين بررسي بر اساس مساحي مناطق و پلي  -2

براي تفصيل بيشتر به گـزارش فصـل   . اهد بودبه دست آمده است و طبعاً با رقم مساحت سازمان محيط زيست اندكي متفاوت خو 1:250,000
  .دوم همين مطالعات مراجعه شود
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از ايـن  . دهاي كشور هستنها از ديگر علل تخريب تاالبزيرزميني در اطراف تاالب سطحي و منابع آبي
انـه تحـت مـديريت    ها در مطالعات آمايش سرزمين دست كمـي از منـاطق چهارگ  رو حفاظت از تاالب

شـمال  (امـدژ  در استان خوزستان پنج تاالب كه عبارتند از تـاالب هـورالعظيم، تـاالب ب    .سازمان ندارد
واقـع  ) جنوب ايذه در شمال وتاالب اخير هر دو (، تاالب ميانگران و تاالب بندان ، تاالب شادگان)اهواز
شـوند امـا   مناطق چهارگانه محسوب مـي  امل جزوها مانند هورالعظيم به طور كاند كه برخي از آنشده

قـرار   محيطي زيستبرخي ديگر همانند تاالب بامدژ و بندان هنوز هيچ كدام در زمره مناطق چهارگانه 
  .باشندحت حفاظت و مديريت اين سازمان مياي تندارند ليكن به گونه

هـاي   بزرگتـرين تـاالب   هاي پنجگانه فوق دو تاالب شادگان و هـورالعظيم كـه هـر دو از    در ميان تاالب
محيطي حادي روبرو هستند كه عدم توجـه بـه    شوند با مسائل زيست ي ايران نيز محسوب ميلالمل بين
تـوان مـوارد    ها مي محيطي اين تاالب از جمله مسائل زيست. تواند در آينده بسيار زيانبار باشد ها مي آن

  :مهم زير را نام برد
به دليـل احـداث سـدهاي مخزنـي و افـزايش برداشـت در        ها كاهش حجم آب ورودي به تاالب.  1

  باالدست،
  هاي فوق،  هاي صنعتي، كشاورزي و شهري به تاالب ورودي حجم عظيمي از پس آب.  2
  هاي فوق، هايي از وسعت تاالب تعدي و تغيير كاربري در بخش.  3
  .ها مين حق آبه تاالبأسرانجام عدم ت.  4

ولوژيكي كه به نحـوي تعـادل و حفـظ آن از اهميـت مهـم در اسـتان       منابع مهم حساس اك يكي ديگر از
 ،را پوشـانده  استان شرق و شمال شرقي ،استان است كه شمال هاي طبيعيبرخوردار است، نواحي جنگل

دامنه غربي زاگرس به سبب ايـن كـه رو بـه    . خوش تخريب شده استدستحدودي  تاهاي اخير در سال
كه در قياس با جلگه خوزسـتان   شودمي فت قابل توجهي باران ساالنه برخورداراز دريا دارد بادهاي بارانزا

نيـز  گي ميـزان بارنـد   ،كنـد پيدا مي يها ارتفاع بيشترهر چه دامنه. ي استناز نظر دريافت باران بسيار غ
از ايـن رو گسـتره   . آيـد  بوجـود مـي  پوشش جنگلـي  ميلي متر  500باالي  در نتيجه در و يابدافزايش مي

 تصـفيه  به ويژه از نظـر ن نيست ليكن به لحاظ اكولوژيكي گلي استان اگر چه اهميت تجاري آن چنداجن
 عبـور جنگلـي  هاي آن از درون همين نواحي اي از رودخانهاستان كه به طور عموم بخش عمده منابع آب

طبق  .دشود، اهميت بسيار دارن كه محل اصلي مصرف است هدايت ميبه سطح جلگه خوزستا و كندمي
هاي طبيعـي از  تان پوشيده از جنگلاستان خوزس از) درصد 14حدود (نزديك به يك ميليون هكتار  مارآ

  .1شود ديده ميكه تماماً در ناحيه كوهستاني  هاي بلوط، بادام و بنه استگونه
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بـر  . استان واقع شده اسـت  در نواحي قشالقيبه طور عموم و  3بيشتر از نوع مراتع درجه  مراتع استان
ميليون هكتار است كه در بيش از هفـت مـاه از سـال     5.2طبق آمار مقدار كل مراتع در استان حدود 

 برخـي  روسـتايي اسـتان و   ميليون واحد دامي متعلق به خانوارهاي عشايري و 2.9مورد تعليف بالغ بر 
تان نزديك به چهـار  اين بدان معني است كه به ازاي هر هكتار مرتع اس . 1اردهاي همجوار قرار داستان

 دهو بوجود آوردن بوده بر مراتع استان مازاد واحد دامي زياد پيداست اين به معني فشار. وجود دارددام 
   . مراتع استان است عدم تعادل بين واحد دامي و

در طرح آمايش سرزمين . اندنمايانده شده 36-5هايي كه در باال بدان اشاره شد در نقشه تمام محدوده
تـر از آن حفـظ ميـراث اكولـوژيكي منطقـه از      محدوده براي حفظ محيط زيست و مهمت از اين حفاظ

ـ بايد پيش از هرها ميتان اين پهنهاسبه عبارت ديگر در طرح آمايش . اهميت مهم برخوردار است ه گون
ي، هاي شـهر گونه توسعهلوژيكي منطقه از اختصاص آن به هرهاي اكوتوسعه و عمراني به عنوان ميراث

قررات ناظر بـر حفاظـت از ايـن    ضوابط و م. محفوظ بماند مخرب هاي اقتصاديصنعتي و ديگر فعاليت
هـا در ايـن   بنـدي ايـن پهنـه   بنابراين با توجه به منطقه. داردوجود  تدوين شده و كشور ها نيز درپهنه
، تنهـا فقـط اراده   ها روي نقشه و قوانين حفاظتي موجـود هاي آنالعه و تعيين نسبتاً دقيق محدودهمط

يـب در امـان   هـا از تخر اسـت تـا ايـن محـدوده    نياز  مناطق مشخص شده الزم مسئوالن براي حفاظت
   بـدون حفاظـت و   .ترديد ايـن امـر در تحليـل نهـايي بـه نفـع توسـعه پايـدار اسـتان اسـت          بي. بمانند
وم توسعه در اسـتان  توان به تدازيستي نمي همچنين متناسب از منابع طبيعي و برداري مناسب وبهره

   .اميدوار بود

  هاي ناشي از فعاليت انسانيآالينده •

هـاي زيـادي   هاي صنعتي و كشاورزي زمينـه به طور كلي در استان خوزستان شرايط طبيعي و فعاليت
هـاي  صنايع استان به ويژه به عنـوان يكـي از آالينـده   . براي آلودگي آب، هوا و خاك فراهم كرده است

با هفت كارخانه بزرگ صنايع فلزي، (هاي اهواز وبي استان يعني بيشتر در شهرستاناصلي در نيمه جن
، )بـا اسـتقرار سـه مجتمـع بـزرگ شـيميايي      (، ماهشـهر  )و نيروگاه حرارتي و يك كارخانـه شـيميايي  

هـاي  از نظـر سرچشـمه  ) با استقرار سه كارخانه بزرگ توليد سـيمان (هاي رامهرمز و بهبهان هرستانش
اما در همين حال دو شهرستان نيمه شمالي استان بـه دليـل   . نده از اهميت مهم برخوردارندمنابع آالي
هـاي اصـلي   هاي كشت و صنعت و كارخانجات توليد شـكر و كاغـذ نيـز بـه عنـوان سرچشـمه      فعاليت
  .شوندهاي آب و خاك و هوا محسوب ميآالينده
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  اي حساس اكولوژيكي و حفاظتي در استان خوزستانه همحدود -36- 5 نقشه
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  هاي آلودگي هواسرچشمه  •

اسـتقرار   سـي عـواملي چـون تمركـز صـنايع،     راداره كل حفاظت محيط زيست استان خوزسـتان بـا بر  
بـه   كننـده هـوا   ههاي فسيلي و توزيـع جغرافيـايي صـنايع آلـود    مصرف سوخت هاي بزرگ،گاهسكونت
غيـره   اكسيد نيتروژن و زان دي اكسيد گوگرد، منواكسيد كرين، منواكسيد نيتروژن،برداري از مي نمونه

ـ  هارياپرداخته و از روي اين نمونه برد ه تفكيـك منـابع آلـوده كننـده     مهمترين منابع آالينده هوا را ب
  .ارائه كرده است 28-5 در جدول ، كشاورزي و شهريصنعتي

  ينده هوا در خوزستان به تفكيك صنعتي، كشاورزي و شهرياي آاله همشچرين سرمهمت - 28-5 جدول
  هاآالينده موقعيت مكاني هايندهالسرچشمه آ هانوع آالينده

  صنعتي

  هفت تپه كاغذسازي پارس
  هفت تپه كارخانه نيشكر هفت تپه
  شمال شوشتر كارخانه شكر امام خميني

  شمال شوشتر كارخانه نيشكر كارون
  شمال اهواز نيروگاه راين

  شمال اهواز نيروگاه زرگان
  اهواز شركت فوالد خوزستان

  آبادان گروه ملي فوالد خوزستان
  آبادان پتروشيمي آبادان

  آبادان پايشگاه آبادان
 ماهشهر پتروشيمي بندرامام
 رامهرمز پتروشيمي فارابي
 بهبهان پتروشيمي رازي

 رامهرمز هرمزكارخانه سيمان رام
 بهبهان كارخانه سيمان بهبهان
 رامهرمز شركت گچ خوزستان

  كشاورزي
  هفت تپه كشت و صنعت هفت تپه

  شمال شوشتر كشت و صنعت كارون
  جنوب اهواز صنعت امام خمينيكشت و

  جنوب اهواز  صنعت وعهل خزاييكشت و 
  جنوب اهواز صنعت سلمان فارسيكشت و
  جنوب اهواز ارابيصنعت فكشت و
  جنوب اهواز صنعت اميركبيركشت و
  جنوب اهواز   صنعت ميرزا كوچك خانكشت و

  -------------------   شهري
-شوشــتر -ماهشــهر -آبــادان-اهــواز
 -هفـت تپـه   -دزفول -سليمانمسجد
 بهبهان

  اهللا جعفرزاده حقيقي، اداره كل محيط زيست استان خوزستانظر دكتر نعمتستان خوزستان، زير نبندي و ساماندهي صنايع آالينده نفتي در اطرح طبقه :خذأم 
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هاي هاي اداره كل حفاظت محيط زيست استان خوزستان نشان داده است كه مهمترين آاليندهبررسي
 37-5در نقشـه  . و ذرات  تشـكيل شـده اسـت    NOXو SO2  ،CO  ،Heهواي استان از منابع مختلف 

ن منابع آالينده هوا به تفكيك صنعتي، كشاورزي و شـهري در سـطح اسـتان    توزيع جغرافيايي مهمتري
  .نمايانده شده است

  منابع آبيهاي آلودگي سرچشمه •

 هـاي اسـتان بـه ويـژه دو رودخانـه     دهد در برخي مقاطع رودخانهمحيطي نشان ميهاي زيستبررسي
يابـد، كيفيـت آب در اثـر    مـي  كارون و دز آب به ويژه در فصول گرم سال كه دبي آبي رودخانه كاهش

نـوع آلـودگي و مكـان پـنج     . هاي صنعتي، شهري و كشاورزي از كيفيت مطلوب برخودار نيستآالينده
هـاي زيـر ايـن    رودخانه اصلي استان توسط اداره كل حفاظت محيط زيست بررسي شده و مطابق داده

  .شده است هاي آن به تفكيك مشخصها با نوع آلودگي و مكان و سرچشمهرودخانه

  :رودخانه كارون

شـود بلكـه بزرگتـرين    رودخانه بزرگ استان خوزستان محسـوب مـي   رودخانه كارون نه فقط مهمترين
اي است كه از شمال تا جنوب استان را اين رودخانه تنها رودخانه. آيدرودخانه كشور نيز به حساب مي

بـه دليـل مسـير طـوالني     . دهـد مي بندي شبكه هيدروگرافي استان را تشكيلكند و استخوانطي مي
رودخانه كارون صنايع آلوده كننده از شمال شوشتر تا آبادان و خرمشهر در حاشيه اين رودخانه سـبب  

دهـد كـه ايـن    ر استان نشـان مـي  د محيطي زيستهاي بررسي .شوندهاي اين رودخانه ميآلودگي آب
ع و محل آلودگي اين صنايع به تفكيك ارائـه  در زير نوع صناي .ترين رودخانه استان استرودخانه آلوده

  :شده است
  كارخانه نيشكر كارون در شمال شوشتر. 1
  شركت قند و تصفيه شكر اهواز در شمال اهواز. 2
  سازي زمزم اهواز در شهر اهوازنوشابه. 3
  كيلومتري شمال شرقي اهواز 30نيروگاه رامين در . 4
  مسجد سليمان -ه اهواز جاد 5سازي خرم نوش در كيلومتر نوشابه. 5
  نيروگاه زرگان در شمال اهواز. 6
  سازي اهواز در اهوازلوله. 7
  سازي خوزستان در اهوازلوله. 8
  خرمشهر -جاده اهواز  9شركت نورد و لوله اهواز در كيلومتر . 9



 موجودوضع گيري از مطالعات نتيجه بندي وجمع138.5
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  خرمشهر -جاده اهواز 5شركت سپنتا در كيلومتر . 10
  خرمشهر -جاده اهواز  9شركت نورد كاويان در كيلومتر  .11
  خرمشهر -جاده اهواز  9هاي فوالد در كيلومتر گروه. 12
  ريست در اهوازشركت فا .13
  شركت پااليش نفت آبادان در آبادان. 14
  شيمي آبادان در آبادانپترو .15
  نوش در خرمشهر سازي خرمنوشابه. 16
  سازي خرمشهر در خرمشهرصابون. 17

هـا بـراي   خانـه اند و فقـدان تصـفيه  در حاشيه رودخانه كارون بنا شده شهرهاي اصلي استان خوزستان
يا  ن وهاي شهري اين شهرها سبب شده كه در نقاط شهري هنگامي كه رودخانه از دروتصفيه فاضالب

آلوده شده و آب اين رودخانه مهـم بـه    تكند از طريق فاضالب شهري به شدكنار اين شهرها گذر مي
 ي زيـر از جملـه در شـهرها  . لـوده شـود  آيابد به شدت فصول گرم سال كه دبي آب كاهش مي ويژه در

  :ها قابل توجه استاين آلودگي براي رودخانه كارون

  سليماندر محدوده شهر مسجد. 1
  در محدوده شهر گتوند .2
  در محدوده شهر شوشتر. 3
  در محدوده شهر اهواز .4
  بادانآدر محدوده شهر . 5
  در محدوده شهر خرمشهر. 6

هاي كشاورزي كه در استان به طور شهري به دليل نوع كشت و صنعت منابع آالينده صنعتي و بر عالوه
. هـا زيـاد اسـت   ها به ويژه از طريـق زهكـش  ينيز آلودگ اندرودخانه بوجود آمدهاين وسيعي در حاشيه 

خـش كشـاورزي آب كـارون را آلـوده     هـاي ب الينده فعاليتآلودگي زير از طريق منابع آهاي مهشسرچ
  :نمايد مي

  لي گتوندزهكش منطقه گتوند در حوا. 1
  زهگش منطقه عقيلي در حوالي عقيلي. 2
  زهكش منطقه ديبچه در حوالي ديبچه .3
  ون در شمال شوشترزهكش نيشكر كار .4
 هـاي كـارون در رودخانـه گرگـر از بنـد     پرورش ماهي در حاشيه يكي از شاخهواحد  78زهكش  .5
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  ميزان تا بند قير
  مجتمع پرورش ماهي آزادگان از بند قير تا انتها .6
  خضريات - مجتمع پرورش ماهي شهيد احمديان در اهواز . 7

در شوري آب رودخانه كارون پيدا شده است كه  نظر از همه موارد فوق، اكنون عامل جديدي صرف
شناسي در محوطه بستر آبگيري عدم شناخت دقيق زمين. د آمده استپس از آبگيري سد گتوند بوجو

درياچه اين سد سبب شده تا يك گنبد نمكي بزرگ در داخل درياچه سد قرار گيرد و پس از آبگيري 
ي از مشكالت ديگر مضاف بر مشكالت آلودگي اين موضوع اكنون يك. سبب شوري آب درياچه باشد
  .هاي شهري و روستايي اين رودخانه استكشاورزي و پساب آب رودخانه از طريق صنايع،

  :رودخانه دز

رودخانه دز در شمال استان واقع شده و تنها در بخشي از استان جريان دارد لـيكن آب ايـن رودخانـه    
آب رودخانـه دز بـا توجـه بـه      .كنـد ن را طـي مسـير مـي   كارون تمام استا پس از پيوستن به رودخانه

شمالي اسـتان  هايي كه در نيمه ها از طريق كارخانجات كشت و صنعتموقعيت آن در شمال استان تن
  :ب رودخانه دز شاملآاز جمله صنايع آلوده كننده . شوداند دستخوش آلودگي ميواقع شده

  شركت كاغذ پارس در هفت تپه. 1
  وزستان در هفت تپهشركت حرير خ. 2
  شركت نيشكر هفت تپه در هفت تپه. 3
  شركت نيشكر امام خميني در جنوب شهر شوشتر. 4
  كارخانه قند دزفول در جنوب دزفول. 5

شـهرهايي هسـتند كـه آلـودگي      هاي شهري دو شـهر انديمشـك و دزفـول مهمتـرين    از منابع آالينده
كيـد شـود   أبا اين حال بايـد ت . دنشوخانه دز ميآلودگي منابع آبي رود هاي شهري آن ها سببفاضالب

شوشتر به دليل تراكم بسيار باالي جمعيت روستايي و ظهور  شوش و -لكه در ناحيه مثلثي بين دزفو
ايـن رودخانـه   آلودگي ترديد بي ،هاي اخيرر در سالتعداد قابل توجهي نقاط شهري كوچك ولي پرشما

بـدون تمهيـداتي بـراي ايـن معضـل ممكـن اسـت        . واهد بودهاي آينده بيشتر خدر اين ناحيه در سال
كنـد بـيش از   را طـي مـي   ريزد و سپس تمام اسـتان دخانه دز كه به رودخانه كارون ميلودگي آب روآ

  .و مسائل بيشتري در پايين دست به وجود آورد پيش افزايش يابد

هـاي  ارون بيشـتر از زهكـش  نند رودخانه كـ ب رودخانه دز نيز هماآهاي كشاورزي آلوده كننده فعاليت
  :از جمله. ها و پرورش ماهي استكشت و صنعت
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  زهكش منطقه ديبچه در حوالي ديبچه. 1
  زهكش نيشكر امام خميني در جنوب شوشتر. 2
  زهكش نيشكر هفت تپه در كشت و صنعت هفت تپه. 3
  زهكش سخيري. 4
  زهكش عتيج. 5
  زهكش سليمه و عجيرب. 6
  زهكش خاور. 7
  ر كارون در حوالي رودخانه از دزفول تا هفت تپهزهكش نيشك. 8
   هكتار در حوالي رودخانه دز از هفت تپه تا بند قير 150واحد ماهي با مساحت  5پرورش . 9

  :رودخانه كرخه

هاي كشاورزي اسـت  ين رودخانه بيشتر ناشي از فعاليتهاي ا، آلودگيرخهموقعيت رودخانه كبراساس 
شهرهاي مهم هنوز ايجاد  در حوالي اين رودخانه صنايع بزرگ و ازير. هريهاي شفاضالبيا  تا صنايع و
  :از اين رو منابع آالينده كشاورزي اين رودخانه شامل. نشده است

  هكش شاكريهز. 1
  زهكش سبحانيه. 2
  زهكش سيد حسن. 3
  زهكش دهليز. 4
  زهكش طرح. 5
  زهكش پنج هزار هكتار شاوور. 6
  يه رودخانه كرخه در اطراف شهر سوسنگردي ماهي در حاشواحد 7پرورش . 7
  واحدي ماهي در حاشيه رودخانه كرخه در اطراف شهر حميديه 15پرورش . 8

  :جراحي و زهره –رودخانه مارون 

هـاي  ر آب اين رودخانـه اگـر چـه آالينـده    اساس گزارش اداره كل محيط زيست استان خوزستان د بر
شـود لـيكن مراكـز شـهري و كشـاورزي      ديـده مـي   هاي شهريو آاليندهTSS و  TDSكشاورزي مثل 

هـاي  هاي منابع آب رودخانههاي آاليندهسرچشمه 38-5در نقشه . صنعتي معيني نام برده نشده است
  .كشاورزي نمايانده شده است استان به تفكيك صنعتي، شهري و
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  و كشاورزي يا به تفكيك صنعتي، شهره هابع آب رودخاناي منه هاي آالينده هسرچشم - 38- 5 نقشه
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  :هاي نفتيآلودگي

بـه ويـژه    ،، انتقال و پااليش نفت و گـاز بسـيار متنـوع اسـت    توليد فرآيند از هاي ناشيآلودگي ،اشكال
استان خوزسـتان  . ها باشدگونه فعاليته و استان درگير اينزماني كه بخش بزرگي از سطوح يك منطق

اي از اين نوع فعاليت در طي بيش از صد سال روبرو بوده ر نيمه شرقي آن با حجم گستردهم ددست ك
هـاي ظـاهراً غيرمسـتقيم بـا     تـوان برخـي از فعاليـت   مـي  يحتـ  هاي نفتي بلكـه نه فقط فعاليت .است

سيسات نفت و گاز را به عنـوان يـك   أهاي دسترسي به تنفت و گاز مثل احداث راه و جاده هاي فعاليت
برداري و انتقال نفت وگـاز  و حفاري و بهره مدت احداث هاي درازفعاليت. بع آالينده به حساب آوردمن

دنبال داشته كه خـود  سيسات را به أهاي دسترسي به تاي از راهدر سطح استان مستلزم شبكه گسترده
انهـدام   ومي،كوچ اجباري جانوران ب گوناگون اعم از تخريب اراضي، محيطي زيستهاي ساز آسيبسبب

هـاي مسـتمر   هاي كليماكس، افـزايش مزاحمـت  محيط جوامع گياهي، فرسايش خاك، فرار جانوران از
هـاي  گـاه هاي دسترسي بـراي سـكونت  هاي صوتي ناشي از احداث شبكهآلودگي ناشي از رفت و آمد و

تقيماً مسـ شوند كه ظـاهراً  محيطي محسوب مي هاي زيستاني همه و همه بخش كوچكي از آسيبانس
  .آيندنمي به حسابفعاليت نفتي 

اي مسـائل  هاي نفتـي بـه طـور گسـترده    نفتي در سطح استان از طريق شركت هايتبا اين حال فعالي
 توليد نفت و گـاز كار  ،نفتيدر استان خوزستان مجموعاً پنج شركت  .محيطي بوجود آورده استزيست

  :تان به عهده دارند كه عبارتند ازرا در سطح اس

برداري نفت و گاز كارون به مركزيت اهواز كه بزرگتـرين شـركت تابعـه در ميـان پـنج      شركت بهره. 1
از شـمال شـرقي مالثـاني در امتـداد     را اي محـدوده  و عال در سطح اسـتان خوزسـتان اسـت   شركت ف

يون يك ميل اين شركت با توان توليد بيش از. گيرددر بر ميشمال آبادان و خرمشهر  تارودخانه كارون 
بنگسـتان،   -اهـواز آسـماري،   -حلقه چـاه در شـش حـوزه نفتـي اهـواز      422 ، تعدادبشكه نفت در روز

هـاي  در ميان حـوزه . امين به عهده داردرو حوزه  آب تيمورآسماري،  -منصوري  بنگستان، - منصوري
رين حـوزه  هزار بشكه مهمت 700گانه فوق حوزه نفتي آسماري اهواز با توليد روزانه بيش از شش نفتي

آلـودگي  از نظـر   .نفتي و حوزه نفتي رامين با توليد سه هزار بشكه كمترين حوزه نفتي را به عهده دارد
بـا   .وجـود آورده اسـت  در اسـتان ب هاي نفتي نفتي اين حوزه نفتي شديدترين آلودگي را در ميان حوزه

توانـد مسـائل زيـادي    ي مـي ودخانه كارون شدت آلودگي نفتتوجه به وجود رودخانه كارون در امتداد ر
   ).39-5نگاه كنيد به نقشه ( براي آلودگي رودخانه كارون پديد آورد

كـه از شـمال بـه     اسـت  ايدر محـدوده  زمـ برداري نفت و گاز مارون به مركزيـت رامهر شركت بهره .2
و از غرب و جنوب غربي به محـدوده   از شرق و جنوب شرق به رودخانه جراحي نفت سفيد و هفتگل و
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در اين محدوده مخـازن نفتـي مـارون     .گيردر ميرا در ب برداري نفت و گاز كارونعملياتي شركت بهره
ايـن شـركت    گيـرد برداري قرار ميشادگان از طريق اين شركت مورد بهره آسماري، كوپال، بنگستان و

هـاي  حوزه ودگي اين حوزه نفتي نسبت بهشدت آل .حلقه چاه توليدي را به عهده دارد 160در مجموع 
  .ديگر استان متوسط ارزيابي شده است

منطقـه نفتـي آغاجـاري     در آنكـه   برداري نفت و گاز آغاجاري به مركزيـت آغاجـاري  شركت بهره. 3
حلقـه   72هـا  از ايـن چـاه  . اسـت حلقه چـاه   161 شود و شاملمهمترين ميدان نفتي آن محسوب مي

هـاي تزريقـي و   اي و بقيـه چـاه  لقه چـاه مشـاهده  ح 36ه گاز، تعداد هاي نفت، تعداد سه حلقه چا چاه
شرق، رامهرمـز   و سردشت در برداري اين شركت از حدود بهبهانمحدوده مورد بهره. باشندكه ميمترو

 .و بندر ماهشهر در جنوب شرقي و هنديجان در جنوب محدود شـده اسـت   در شمال، رامشير در غرب
هاي كرنج، پارسي، رگ سفيد، پازنان و رامشـير نيـز   دانبر ميدان نفتي آغاجاري مي وهدر اين حوزه عال

  .اين حوزه نفتي نيز همانند حوزه مارون از نظر آلودگي متوسط ارزيابي شده است .وجود دارد

ركت نفـت مسـتقر در   كه زير نظر شـ  برداري نفت و گاز گچساران به مركزيت گچسارانشركت بهره. 4
  .كندميو بوير احمد در خارج از استان خوزستان فعاليت ويه لدر استان كهگي شوداستان اداره مي

كه چهار ناحيه نفتـي لـب    برداري نفت و گاز مسجد سليمان به مركزيت مسجدسليمانشركت بهره. 5
ايذه تـا   -محدوده فعاليت اين شركت از هفتگل. گيردرا در بر مي سفيد، قلعه ناز، هفتگل و نفت سفيد

ايـن   .شـود شـمال غربـي را شـامل مـي     -شـرقي   بت يك پهنه جنوبه صورشمال غربي انديمشك را 
هـاي بـه عمـل آمـده، شـدت      طبق بررسي .حلقه چاپ فعال و غير فعال برخوردار است 492 ازشركت 

در  .هاي نفتـي بـه خـود اختصـاص داده اسـت     كمترين آلودگي را از نظر آلودگي آلودگي در اين حوزه
  1.ستان خوزستان نمايانده شده استهاي نفتي اشدت آلودگي حوزه 39-5نقشه 

  روستايي  - هاي شهري عدم تعادل - 4- 3- 1- 5

به رغم آن كه تمام جلگه مسكون در استان خوزسـتان از توپـوگرافي، شـيب و اقلـيم نسـبتاً يكسـاني       
بخشي توزيع يكسان جمعيت كمك رود كه اين يكساني تا حدودي به تعادلانتظار مي برخوردار است و

ها در توزيع جمعيت به طور عام و جمعيت شـهري و روسـتايي بـه طـور     ليكن عدم تعادلكرده باشد، 
هاي توپـوگرافيكي و شـيب   بنابراين عامل اصلي اين تفاوت فراتر از خصيصه. خاص بسيار متفاوت است

  .زمين و بيشتر محصول توزيع نابرابر منابع آب و خاك در سطح جلگه خوزستان است
  

                                                 
ح طبقه بندي و سازماندهي صنايع آالينده نفتي در استان خوزستان  به كوشش نعمـت اهللا  تهيه اين بخش از گزارش از مطالعات طربراي   -1

  .جعفر زاده حقيق، اداره كل محيط زيست خوزستان استفاده شده است
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  هاي نفتي در چهار حوزه نفتي استان خوزستان شدت آلودگي -39- 5 نقشه
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كه در فصل دوم گفته شد در نيمه غربي و شرقي استان بسيار عدم تعادل توزيع جمعيت شهري چنان
استان به طور يكسان به دو نيمه شرقي و غربي  مساحت توضيح آن كه در اين بررسي. نامتعادل است

براي نشان دادن اين عدم تعادل، نخست جمعيت شهري در سرشماري نفوس و . تقسيم شده است
هاي شهري استان در دو طرف خط جداكننده شرق و غرب استان در گاهسكونت1385مسكن سال 

اين محاسبه نشان داد كه حجم جمعيت شهري ساكن در نيمه غربي . محاسبه شده است GISمحيط 
ناحيه در نفر و  2,143,149ناحيه غربي استان به عبارت ديگر در . رق آن استاستان چند برابر ش

اين بدان معني است كه . است جمعيت شهري در سال مورد نظر ثبت شده نفر 686,745شرقي 
درصد جمعيت شهر  24 حدود درصد از جمعيت شهرنشين استان در ناحيه غربي و تنها 76 نزديك به

  . آن سكونت دارند نشين استان در ناحيه شرقي

به عنوان مثال . دهدمين نابرابري را به وضوح نشان مينيز ه 1390هاي آماري سرشماري داده
 در نيمه غربي استان 1390در سال  جمعيت شهري دهد كهمينشان  40-5نقشه  محاسبه از روي

تان تعداد جمعيت اساس محاسبه در نيمه غربي اس به طور دقيق بر. برابر نيمه شرقي استان است چند
 نفر و در نيمه شرقي در همين سال تعداد جمعيت شهرنشين 2,349,980 برابر 1390شهري در سال 

استان  ندرصد جمعيت شهرنشي 75 اين بار حدوداين بدان معني است كه . نفر بوده است 797,449
كه چنان 1.اندهدرصد در نيمه شرقي ساكن بود 25 حدودتنها  در نيمه غربي استان و 1390در سال 

سبب اصلي اين توزيع بسيار نامتعادل جمعيت شهري در دونيمه استان، پيشتر به تفصيل بيان شد، 
فقدان نسبي آن در نيمه شرقي  در نيمه غربي واين منابع خاك مناسب و فراوان  آب و عوجود مناب

توان به طور خوزستان مي در استانهاي انساني فعاليت با بررسي تاريخچه سكونت و .استبوده استان 
قاطع گفت كه اين ساختار جغرافياي جمعيت در طول تاريخ زيست انساني در اين محدوده تغيير 

   .چنداني نكرده و به صورت يك واقعيت ساختاري با الگوي مشخصي تا امروز ادامه يافته است

شـهري در سـطح اسـتان بـا      هـاي گـاه سـكونت  براي نشان دادن عدم تعادل در توزيع جغرافيايي و اندازه
كـه در  چنـان . تهيه شده اسـت  41- 5نقشه  1390مسكن سال  استفاده از نتايج اوليه سرشماري نفوس و

هـاي شـهري، نيمـه غربـي     گـاه اين نقشه پيداست، هم از نظر تعداد و هم از نظر اهميت و اندازه سـكونت 
گاه شهري، امروزه تنهـا يـك سـوم    كونتاز نظر تعداد س. استان از سهم به مراتب بيشتري برخوردار است

بـر طبـق    .اندآمده اند و دو سوم در نيمه غربي استان بوجودها در نيمه شرقي استان واقع شدهگاهسكونت
- هزار نفري ديده نمي 200در نيمه شرقي استان هيچ شهر باالي  1390آمار آخرين سرشماري در سال 

  . اندهزار نفر جمعيت داشته 200ز، آبادان و دزفول باالي كه در نيمه غربي سه شهر اهواشود در حالي

                                                 
افـزايش يافتـه    1390- 1385 دوره حدود يك درصد نسبت جمعيت شهري در نيمه شرقي به نيمه غربي در طي 1385در مقايسه با سال  -1
  .ريزي استانداري اخذ شده استاز معاونت برنامه 1390آمار اوليه جمعيت شهرهاي استان در سال  .تاس
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  1390مقايسه جمعيت شهرنشين ناحيه غرب و شرق محور استان در سال  -40- 5 نقشه
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  1390كشت آبي در استان خوزستان سال اي ه اي شهري با زمينه هارتباط توزيع انداز -41- 5 نقشه
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هـاي بندرماهشـهر،   هزار نفر نيز در نيمه شرقي چهار شـهر بـه نـام    100از نظر داشتن شهرهاي باالي 
هزار نفر يعني اهواز 100شوند و در نيمه غربي شش شهر باالي ايذه، بهبهان و مسجدسليمان ديده مي

بـاالي  (و خرمشهر، شوشتر و انديمشك ) هزار نفر 200 باالي(ول ، آبادان و دزف)باالي يك ميليون نفر(
بدين ترتيب با دو شاخص يعني توزيـع جغرافيـايي ميـزان جمعيـت     . اندبه ثبت رسيده) هزار نفر 100

توان گفت كه اسـتان خوزسـتان از نظـر توزيـع و تعـداد      هاي شهري، ميگاهشهرنشين و تعداد سكونت
اين عدم تعادل البته از عوامل طبيعي و جغرافيايي . ي زيادي روبروستهاجمعيت شهري با عدم تعادل

گرفته است كه در يك روند خودبخودي توسعه اقتصادي و اجتماعي به تدريج تثبيت شـده و بـه    منشأ
ها محصول نايكساني توزيع به عبارت ديگر اگر چه اين عدم تعادل. واقعيتي ساختاري تبديل شده است

طبيعي مؤثر در توزيع جمعيت به طور عام و جمعيت شـهري بـه طـور خـاص اسـت      جغرافيايي منابع 
ريـزي مناسـب   يابي جمعيت و فقـدان دخالـت ارادي و فقـدان برنامـه    خودبخودي سامان فرآيندليكن 

هـا را  عـدم تعـادل   به علت استقرار صـنايع، و  فضايي و آمايشي، اين روند خودبخودي را تثبيت كرده و
. ها در سطح اسـتان بـه وضـوح پيداسـت    در زمينه روستايي نيز عدم تعادل .است هكرد و تشديد تداوم

درصـد جمعيـت    71حـدود   1390نخست اين كه بر طبق نتايج اوليه سرشماري نفوس و مسكن سال 
اما توزيع جغرافيايي جمعيت .  1درصد در نواحي روستايي توزيع شده است 29در نواحي شهري و تنها 

  هايي روبروست؟ا چه عدم تعادلروستايي در استان ب

از آنجايي كه هنوز فعاليت اقتصاد روستايي به ميزان زيادي به توزيع منابع آب و خاك وابسـته اسـت،   
هاي زيادي شده توزيع جمعيت روستايي استان نيز با توزيع نابرابر اين منابع طبيعي، موجد عدم تعادل

ترين بخـش  اني ظاهري در جلگه خوزستان كه اصليتر نيز گفته شده به رغم يكسكه پيشچنان. است
ها از جملـه جمعيـت   شود، باز هم عدم تعادلدر تمركز جمعيت شهري و روستايي استان محسوب مي

روستايي در سطح استان و حتي جلگه  هموار با اقليم نسبتاً يكسان در اين سرزمين نايكسان و با عدم 
ها دو نقشه تـراكم روسـتايي بـا دو    ان دادن اين عدم تعادلبراي نش. هاي قابل توجهي روبروستتعادل

شهرها و در ديگر به طـور مسـتقل و در سـطح     مبدأدر يكي به . مدل و الگوي متفاوت تهيه شده است
  .2محاسبه شده است GISاستان و در واحدهاي يكسان تراكم روستايي در محيط 

به فاصله پنج كيلومتر از محدوده قانوني شهرها در نقشه نخست به مبداً تمام شهرهاي استان بافرهايي 
. محاسبه شـده اسـت   GISترسيم شده و سپس در درون اين بافرها تراكم جمعيت روستايي در محيط 

                                                 
 .درصد بوده است 33و  67به ترتيب  1385سهم جمعيت شهري و روستايي در استان خوزستان در سال  -1
د تقسيمات تنها با يك رقم كلي كه بيـانگر تـراكم   هاي تقسيمات كشوري كه در آن در هر واحبه جاي محاسبه تراكم روستايي در محدوده -2

محاسـبات در واحـدهاي    GISيكسان در محدوده تقسيمات كشوري است، در مدل بكار گرفته شـده در ايـن مطالعـات بـا اسـتفاده از محـيط       
  .تر به دست داده شده استكوچكتر و دقيق
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هاي روستايي با استفاده از نقشـه سرشـماري نفـوس و مسـكن سـال      براي اين كار نخست تمام آبادي
ارج از محدوده قـانوني شـهرها، تـراكم جمعيـت     روي نقشه پايه طرح انتقال يافته و سپس در خ1385

 42-5حاصل كار در نقشه . روستايي به مبداً شهرهاي استان به فاصله پنج كيلومتر محاسبه شده است
  .ارائه شده است

كه به خوبي پيداست نواحي پرتراكم جمعيت روستايي در اطراف شـهرها و در نيمـه غربـي و در    چنان
  بـه ويـژه در جـايي كـه     . اري برجسـته شـده و تمركـز يافتـه اسـت     شمال غربي استان بـه نحـو آشـك   

  هاي كرخه، كارون و دز وارد جلگـه همـوار در اطـراف دزفـول، انديمشـك، شـوش و شوشـتر        رودخانه
هـاي  هـاي متعـدد بـا شـاخه    هاي فرعي خود در اين ناحيه سيالب دشتشوند و با گستراندن شاخهمي

هـاي  هاي بسيار مساعدي براي توسعه فعاليتآورند، زمينهميطبيعي و مصنوعي بسيار گسترده بوجود 
اي و موضـعي  برعكس در نيمه جنوبي و شرقي كه اين منابع به صـورت نقطـه  . 1آيدكشاورزي پديد مي

اي و موضـعي ديـده   ها و جمعيت روستايي نيز بسيار كم تراكم و جزيـره گاهفراهم شده، تراكم سكونت
  هـاي جمعيتـي در زمينـه توزيـع جميعـت و      تـرين عـدم تعـادل   سـته در واقـع يكـي از برج  . شـود مي

  .هاي روستايي در استان بوجود آمده استگاهسكونت

ها در سطح استان از روش ديگـري نيـز   براي نشان دادن تراكم و تفرق روستايي و در واقع عدم تعادل 
كيلومتر  3در  3ن به گريدهاي ابتدا تمام استا. بهره گرفته شده و نقشه تراكم روستايي تهيه شده است

كيلـومتر مربعـي در    9ها در محدوده هر كـدام از ايـن گريـدهاي    تقسيم شده و سپس جمعيت آبادي
كـه پيداسـت در ايـن مـدل نيـز      چنان. شده است 43-5حاصل نقشه . محاسبه شده است GISمحيط 

هاي جمعيت روستايي بـه  ادلالگوي نسبتاً مشابهي با الگوي پيشين در زمينه تراكم روستايي و عدم تع
تراكم روستايي در نيمه غربي و به ويـژه شـمال غربـي اسـتان يعنـي در همـان       . دست داده شده است

يابنـد،  هاي كرخه، دز و كارون به جلگـه وارد شـده و در سـطح آن جريـان مـي     محورهايي كه رودخانه
در نواحي ديگر استان . تر استهاي روستايي به طور چشمگيري نسبت به نواحي ديگر استان باالتراكم

هاست، تراكم جمعيت روستايي به يعني در نواحي شرقي و جنوب شرقي نيز هرجا مسير عبور رودخانه
  .يابد طور موضعي افزايش مي

  

  

  
                                                 

هاي مهم استان نيـز در ايـن   هاي اصلي رودخانههاي اصلي در استان، شاخهين تراكم روستايي و عبور رودخانهبراي نشان دادن همبستگي ب -1
 .نقشه نمايانده شده است
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  روستاهاي بزرگ •

  اي و در محـور غـرب اسـتان ايجـاد     روستاهاي بزرگ استان نيز در ارتباط نزديـك بـا شـبكه رودخانـه    
اي نشان دادن تصويري از توزيع جغرافيايي روستاهاي بزرگ اسـتان، نقـاط روسـتاي بـاالي     بر. اندشده

  .نمايانده شده است 44-5در نقشه  1385نفر استان در سال  2,500
شود اين روستاهاي بزرگ كه تشكيل دهنده شهرهاي آتي جديد استان خواهند بود نيز بـا  مالحظه مي

ها، در نيمه غربي در شمال و جنـوب  نابع طبيعي و الگوي فعاليتپيروي از همان شرايط جغرافيايي، م
. مند نشده اسـت اند و مناطق شرقي استان، به مفهوم كلي، از روستاهاي بزرگ بهرهاستان شكل گرفته

چنانكه در گزارش فصل ششم مشـاهده خواهـد شـد يكـي از مهمتـرين راهبردهـاي پيشـنهادي ايـن         
مناطق و به خصوص مناطق كمتر توسعه يافته و به ويژه در راستاي  مطالعات براي پشتيباني از توسعه

هاي توسعه شهري است كـه در صـورت   حمايت از ايجاد و گسترش كانون ،ها هدف كاهش عدم تعادل
در نيمه شـرقي اسـتان   ) و روستاهاي بزرگ(هاي اقماري  گيري محيطتحقق آن از روند توسعه و شكل

  . حمايت خواهد كردنيز
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  1385شهرها در سال  مبدأتراكم جمعيت روستايي در استان خوزستان به  - 42- 5 نقشه
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  1385تراكم جمعيت روستايي در استان خوزستان در سال  -43- 5 نقشه
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  1385در استان خوزستان در سال ) نفر 2,500باالي (توزيع جغرافيايي روستاهاي بزرگ  -44- 5 نقشه
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و تهديـدهاي   هـا تعيين نقاط قوت و ضـعف، فرصـت   بندي وجمع -5-1-4
  سازمان فضايي

امل سازمان فضايي محسـوب  وعترين كنندهكه يكي از تعيين ،توپوگرافيعامل استان خوزستان از نظر 
-دقيق يا درصد استان و 60به عبارت ديگر بيش از . از يكنواختي قابل توجهي برخوردار است ،شودمي

ناميـده  » جلگـه «متر واقع شده كه در اين مطالعه  200در زير ارتفاع درصد كل مساحت استان  63تر 
و بـدون   كـه تقريبـاً همـوار    دادهكيل تشـ  استان رااز در واقع جلگه خوزستان بخش بزرگ . شده است

ايـن اسـت كـه     با اقليم واحـد  انتظار از چنين ويژگي طبيعي. يكنواخت است عارضه مهم توپوگرافي و
 اين ناهمسـاني و . ليكن چنين نيست. حدود زيادي همگون و يكسان باشد سازمان فضايي در آن نيز تا

خـاك در سـطح جلگـه     ع نامتناسـب آب و ها محصول عوامل ديگر طبيعـي بـه ويـژه توزيـ    عدم تعادل
أكيد گفتـه  كه به تبه عبارت ديگر چنان. استها رقم خورده گيري رودخانهكه با سمت خوزستان است
نه فقط استان بلكه كشـور محسـوب   هاي ترين رودخانهكارون كه پرآب و هاي كرخه، دزشده، رودخانه

مسـاعدي بـراي پيـدايش    طبيعـي  شرايط  گيري مشخص به سمت نيمه غربي استانشوند با سمتمي
  . فعاليت در طول تاريخ تا امروز بوده است هاي اقتصادي و در نتيجه سكونت وفعاليت

برخورداري از منابع آبي فراوان، دست كـم در نـواحي   الزم است گفته شود كه جلگه خوزستان به رغم 
شود از اقليم نسـبتاً خشـك   ب ميز جمعيت و فعاليت استان محسوترين مراكاي استان كه اصليجلگه

. ميلي متـر در سـال اسـت    300بخش از استان تقريباً زير  برخوردار است و ميزان بارندگي ساالنه اين
 هاي انساني اعم از كشاورزيشود تا تمام فعاليتره زمين سبب مياين ويژگي اقليمي در تمام نواحي ك

 به دسترسي بـه آب به ميزان زيادي  از نظر مكاني يسكونت ، صنعتي و)هاي ديگرالبته بيش از فعاليت(
بـه عبـارت ديگـر سـازمان     . وابسته شـود  گردد،هاي معيني كه اين دسترسي ميسر ميمسير نقاط و و

هاي خشكي به ميـزان زيـادي خـود را بـا جغرافيـايي      در چنين محيطفضايي خلق شده توسط انسان 
در اسـتان   .نمايـد  تطبيق و سازماندهي مي و خطي اي هاي نقطه به صورت واحهدسترسي به منابع آبي 

چنين شكلي از سازمان فضايي صورت واقعي بـه  تطبيق به ميزان زيادي  خوزستان نيز اين سازگاري و
 ، نيمه غربي استان با تراكم قابل توجه جمعيـت و يابيو سامان در پرتو اين سازگاري. خود گرفته است

آن هـم بـا توجـه بـه      ر بـه صـورت موضـعي و   گـ رقي اسـتان م كه نواحي شحالي روبروست در فعاليت
گسست سـازمان فضـايي    يا سواحل با پراكندگي و ها وخاك در حاشيه رودخانه منابع آب و پراكندگي

  .است مواجهانساني 

اسـتان يعنـي    در معدني -هاي مهم صنعتي أثير يكي از فعاليتسازمان فضايي استان همچنين تحت ت
كه در بيش از صد سـال گذشـته يكـي از وظـايفي بـوده كـه در        قرارداردطبيعي گاز  استخراج نفت و

كشور از اهميت حياتي برخوردار  اقتصاد تقسيم كار ملي به استان واگذار شده و تداوم فعاليت آن براي
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فرآوري  و انتقال براي صادرات استخراج، توليد وو تداوم فعاليت ملي بنابراين در پرتو توجه . بوده است
هـا،  ي از اسـتان بـا شـبكه بزرگـي از چـاه     بخـش مهمـ   سبب شـده تـا   راي مصارف داخلي در استان،ب
سهم بزرگي در ساخت سـازمان  پوشيده شود و از اين رهگذر و غيره  ، پااليشسيسات، خطوط انتقالأت

 گذاري در استان، بخش بزرگي از فضـاها تأثير در پرتو چنين فعاليت مهم و. داشته باشد فضايي استان
  .به اين فعاليت مهم در استان تخصيص يافته است

به عهـده  كار ملي  استان در تقسيم ي است كهثير وظيفه ديگرأسازمان فضايي استان همچنين تحت ت
بـه  . اسـت خروجي اصلي كشـور   و ايجاد بندر امام خميني به عنوان يكي از مبادي ورودي گرفته و آن

در سـاحل شهرسـتان   اي نقطـه  و رت يك فعاليت موضعيچه بندر امام خميني به صوعبارت ديگر اگر
كششي كه  گذار است كه با جاذبه وأثيرت ليكن اين بندر چنان مهم و كندنقش مي ايفاي بندر ماهشهر
آورده، سهم مهمـي در سـازمان فضـايي اسـتان پديـدآورده       هاي استان و جريان بار پديددر شبكه راه

بـه سـمت خـود    را اي جـاده  هاي استان اعم از ريلي وكه راهين معني كه بخش مهمي از شببه ا. است
هـاي  با اتصال بـه شـبكه راه   .ثير مهم برجاي گذاشته استأكشيده و از اين رهگذر بر سازمان فضايي ت

بلكه با اتصـال بـه   هاي ترانزيتي كشور نه فقط به نقش ملي خود اهميت بخشيده سراسري و شبكه راه
ايجـاد  . ه مرزهاي فراملي پديدآورده استبي براي اتصال كشور مطه و گره مهمللي نقالنهاي آبي بيراه

فراملي در محدوده بندر امام خميني و بنـدر ماهشـهر سـبب شـده تـا       گره ارتباطي در مقياس ملي و
درصـد ارزش   60بزرگترين صنايع پتروشيمي كشور نيز در همين محدوده از اسـتان بـا توليـد حـدود     

-ريلي، جاده هايه راهكگيري شبنيز به سمت عار همين صنايراستق. استقرار يابدافزوده صنعتي استان 

فراملي داده و از رهگذر همين چرخه فزاينده دوري به طور روزافزوني به بنـدر   ملي و تاي و آبي اهمي
بـه   45-5در نقشـه   .امام خميني در سازمان فضايي استان خوزستان اهميت بخشيده اسـت  ماهشهر و
اصلي و مهم سازمان فضايي استان خوزستان  هايرائه تصويري از سازمان فضايي استان، بخشمنظور ا

  .نمايانده شده است

و  هـا ، ضعف، فرصتتتوان براي سازمان فضايي استان خوزستان نقاط قوبندي باال ميبه جمع توجهبا 
 1اتوهـاي سـ  بررسـي لي در دانيم اين مفاهيم به طور ككه ميچنان. تهديدهاي احتمالي را تعيين كرد

هاي تجاري  سازمان ها وبراي مديريت سازماني شركت سوات تكنيكي است كه اساساً .دار هستندمعني
اين تكنيك بر ارزيـابي  . كنندقاده مياي نيز استريزي منطقهه ليكن امروزه از آن براي برنامهتدوين شد

و  هـا و دو عامـل فرصـت  ) ان عوامل داخليبه عنو( وضعيت كنوني يك منطقه از دو عامل قوت و ضعف
هـا و  ضـعف و فرصـت   نقاط قوت و 30-5در جدول  .گيردبهره مي) به عنوان عوامل خارجي ( هاتهديد
  .هاي بعدي تحليل آن ارائه خواهد شددرج شده و در قسمتهاي سازمان فضايي استان تهديد

                                                 
1- SWOT (Strength –Weakness –Opportunity – Threat)  
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و  هـا بندي روندها و تحليل نقاط قوت و ضعف، فرصـت جمع -5-2
  توسعه استان هايتهديد

كند و از اين منظر  بررسي روند و تحليل استان در مقياس ملي نقش بزرگي ايفاء مياستان خوزستان 
 روندها براي توسعه اسـتان نقـاط قـوت و   بندي از در جمع .توسعه از اهميت مهمي برخودار است براي

  . در زير ارائه شده استبه طور فشرده  هاو تهديد هاضعف، فرصت

  در حوزه منابع طبيعي و محيط زيست  -5-2-1
  در حوزه منابع طبيعي) الف 

. منابع طبيعي در استان خوزستان هم از نظر تنوع و هم از نظر مقيـاس، واجـد اهميـت بسـيار اسـت      
يادآوري كنيم كه . تهديدهايي نيز وجود دارد ها وفرصت قوت ودر اين حوزه نقاط ضعف و كه پيداست

تهديـدها   هـا و نوان عامل داخلي در استان و فرصتدر اين بررسي نقاط قوت و ضعف در هر مورد به ع
  .به عنوان عامل خارجي در نظر گرفته شده است

  نقاط قوت) 1 الف

خـاك   در ايـن اسـتان منـابع آب و   . عي داراي نقاط قوت بسيار استاستان خوزستان از نظر منابع طبي
 60براي كشاورزي پر بازده آبي، اقليم براي توليد كشاورزي غير فصلي، جلگه هموار با وسعت بـيش از  

درصد استان براي هرگونـه فعاليـت، تنـوع محـيط جغرافيـايي اعـم از جلگـه، كوهپايـه و كوهسـتان،          
صـيادي مناسـب،    هاي مناسب ساحلي براي ايجاد بنادر بازرگاني وريدگيآزاد و ب هايدسترسي به آب

تان نقـاط قـوت اسـ   به عنوان بخشـي از مهمتـرين   گاز عظيم با ذخاير قطعي فراوان تماماً  منابع نفت و
  .شودبراي توسعه اقتصادي محسوب مي

 رغـوب كشـت آبـي   از نظر منابع خاك و اراضي كشاورزي استان خوزستان با برخـورداري از اراضـي م   
درصـد كـل مسـاحت اسـتان را بـه خـود        10هزار هكتار بيش از حدود  700به وسعت حدود  موجود

برابـر   1382ي سال اين شاخص براي كل كشور طبق سرشماري عمومي كشاورز. اختصاص داده است
يش ها نشان داده است كه بتر گفته شد بررسيكه پيشچنان .هاي كشور بوده استدرصد كل زمين 5
درصد كل مساحت استان قابليت آن را دارد كه بـه   27هاي استان يعني ميليون هكتار از زمين 7.1 از

يا آيـش و   به عبارت ديگر بيش از يك ميليون هكتار از اراضي زير كشت موجود و. زير كشت آبي برود
 توسـعه  ،راوان اسـتان با توجه بـه منـابع آبـي فـ    . زير كشت آبي باشد به طور بالقوه توانداستان مي باير

براي استفاده از منابع آبـي فـراوان    اضروري است زير. پذير بلكه ضروري استنه فقط امكان كشت آبي
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غير مجاور براي انتقال آن بـوده، تنهـا اسـتفاده از     حتي هاي مجاور واستان استان كه همواره زير فشار
 تواند توجيه كننده نيـاز آبـي اسـتان بـه     مي اراضي با قابليت كشت آبي و توسعه آن در استان است كه

بـه عبـارت ديگـر    . بيشتر و كاهش فشار تخصيص منابع آب استان به بيـرون از اسـتان باشـد    هآبحق 
تواند به كاهش فشار بـراي انتقـال آب بـه منـاطقي كـه      آبه استان ميقوه براي افزايش حقاستعداد بال

اين نياز آفريني فقط به . اند را كاهش دهداقع شدهو هاي آبي استاناز سرچشمه دست كم بسيار دورتر
نـابع خـاك و اقلـيم مناسـب بـراي      اين دليل نيست كه نياز آبي كاذب براي استان تعريف شود بلكه م

وري بيشتر اقتصادي از منابع اي بسيار مناسب براي بهرهاي تجاري محصوالت غير فصلي زمينههكشت
  .اين استان است آبي در

هـاي سـطحي مهـار شـده     مار حدود يك سوم منـابع آب بع آب نيز استان خوزستان طبق آاز نظر منا 
اسـت   ايخوردگي زاگرس به گونهچين دامنه غربي شيب زمين در. كشور را در خود ذخيره كرده است

ن هاي سطحي دامنه غربي آن به سمت دشت خوزسـتان زهكشـي شـده و در سـطح آ    جريانكه اكثر 
  ب كشـور محسـوب   هـاي بـزرگ و پـر آ   كارون كه از رودخانه ودخانه كرخه، دز وسه ر. يابندجريان مي

شوند به همراه رودخانه جراحي در درون اين استان جريان يافته و در اطراف خـود بهتـرين منـابع    مي
 ،با چنين ويژگي محيطي مناسـب در نتيجه . اندآوردهبوجود  فشرده و پر بازده خاكي را براي كشاورزي

هـاي اسـتان يكـي از    ابع آبي فـراوان در اطـراف رودخانـه   زرگ خاك قابل كشت به همراه منهاي بلكه
. بزرگترين نقاط قوت استان براي كشت و كار و هر نوع فعاليت اقتصادي ديگـر را فـراهم كـرده اسـت    

فراوان سطحي در استان همچنين زمينه هاي آبزي پروري هم سردابي و هم گرم آبي  د منابع آبوجو
  .به نحو مناسبي فراهم كرده است را نيز

اقليم استان اگرچه جزو اقليم هاي گرم محسوب مي شود و در برخي از فصول سال به ويـژه در نيمـه   
جنوبي استان سبب محدوديت هاي بزرگ براي توسعه استان هم به لحاظ مصـرف انـرژي زيـاد و هـم     

كمـك   فصل طـوالني رشـد گيـاه     دايشپيضمناً به  همين اقليم موانعي براي كار و فعاليت است ليكن
و از اين منظر نه فقط  سبب توليد مناسب براي توليدات غير فصلي براي بازارهاي نيمـه شـمالي   كرده 

ميسـر  در طول سال  را  كشور فراهم كرده بلكه همچنين به كشت دو يا سه باره توليد در زميني واحد
  زيـاد بـودن سـاعات آفتـابي و گـرم      ماي زيـادي و  هر چند بايد بالفاصله اضافه كرد كه گر. نموده است

  .تواند براي استخراج انرژي تجديد پذير به روش سوالر سيستم نيز كمك بزرگي نمايدمي

هـاي  يكي از موارد نادري در بين استانستان زهاي هموار و كم شيب در استان خوبرخورداري از زمين
درصـد اسـتان    80درصـد و حـدود    3متـر از  درصد استان شـيبي ك  63كشور است كه در آن بيش از 
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اين بدان معني است كه در سـطح اسـتان يكـي از بهتـرين شـرايط از      . درصد است 15شيبي كمتر از 
  .كشاورزي وجود داردغير هاي كشاورزي وبراي انواع فعاليت منظر شيب زمين

يكي از نقاط  و كوهستان تنوع جغرافيايي از منظر توپوگرافي يعني برخورداري استان از جلگه، كوهپايه
تان هر چند در مقايسه اين سه عرصه توپوگرافي با يكديگر در سطح اسـ . شودقوت استان محسوب مي

لـيكن در  ) اي استان بسـيار انـدك اسـت   به ويژه بخش كوهپايه( شوداز نظر وسعت تناسبي ديده نمي
 بخش توپوگرافي يعني جلگـه  توان از تنوع فيزيوگرافي استان صحبت كرد كه واجد هر سهوع ميمجم

  .عارضه، بخش كوهپايه و كوهستان است هموار و كم شيب و) دشت(

  بــه ويــژه بريــدگي متعــدد ســاحلي در درون خورهــاي اســتان يكــي از  هــاي آزاد ودسترســي بــه آب
بر اساس همـين مزيـت بـوده    . صيادي پديد آورده است هاي مهم براي ايجاد بنادر بازرگاني وموقعيت
محـل  ( درصد كل بازرگـاني خـارجي كشـور    30يكي از بنادر بزرگ بازرگاني كشور كه حدود  است كه

در همـين اسـتان پديـد آمـده     ) بندر امام خمينـي (را به عهده دارد ) خروجي تبادل كاالهاي ورودي و
  .هاي مناسبي بهره برده استدي نيز در سواحل استان از موقعيتبنادر صيا. است

در درون مرزهاي استان و فوران اولين چاه نفت در نزديكي مسجد سـليمان در   گاز وجود منابع نفت و
شود كه به دنبـال  از نقاط قوت اصلي استان محسوب مييكي ) خورشيدي 1287( ميالدي 1908سال 

وجـود همـين منـابع    . ملـي كشـور شـده اسـت     خود در تقسيم كار ملي ايفاگر نقش بزرگي در اقتصاد
  اسـتان شـده لـيكن از ايـن توجـه      سبب توجه بسيار در مقياس ملـي بـه    استراتژيك و مهم دست كم

  .مندي زيادي عايد استان نشده استبهره

، عبارت ديگر در قياس بـا نقـاط قـوت    به. وزه منابع طبيعي چندان زياد نيستنقاط ضعف استان در ح
ش از حد در فصول توان به گرماي بياز جمله مي. بيعي بسيار اندك استنقاط ضعف در حوزه منابع ط

 شود وانعي براي كار و فعاليت تبديل ميگرم سال به ويژه در نيمه جنوبي استان ياد كرد كه هم به مو
  .دهدزندگي را افزايش مي هم اين كه سهم مصرف انرژي در كار و

 توان به آن اشاره كرد توزيع جغرافيايي نامناسب خاك بـراي از نقاط ضعف ديگري كه در اين حوزه مي
  دهـد كـه   نشـان مـي   هـا بررسـي . وابسـته در سـطح اسـتان اسـت     هايهاي كشاورزي و فعاليتاليتفع

هاي استان به سمت غرب اين استان، بيشـتر در نيمـه غربـي    گيري رودخانههاي مناسب با سمتخاك
 منـابع . استان تمركز يافته و در نيمه شرقي استان توزيع منابع خاك پراكنده، موضعي و كمياب اسـت 

بـه  . آبي نيز دست كم به صورت طبيعي و بدون دخالت انسان از چنين ضعف سـاختار برخـودار اسـت   
هم خاك با توزيع نابرابر و نامناسب در سطح استان به تمركز بيش از حد  عبارت ديگر هم منابع آب و
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رك از فعاليت و جمعيت نيمه غربي شده و در نيمه شرقي استان سبب نواحي كم فعال و كم تح كار و
به ايـن نـابرابري و    توسعه متعادل در سطح استان مستلزم توجه جدي .منظر توسعه فراهم كرده است

  .هاي دقيق در جهت كاهش اين توسعه نابرابر استها وسياستاتخاذ برنامه

قابـل تـوجهي از شـهرهاي     تواند به تهديد منجر شود اين است كه تعـداد از نقاط ضعف ديگري كه مي
خيز استان از اللي تا اميديه به استخراج ايـن منـابع وابسـته شـده و بـراي پايـدار كـردن        مناطق نفت
و  بـه عمـل نيامـده    يجـد  تـاكنون توجـه  اين شهرها بدون منابع نفت و گاز طبيعي  فعاليت سكونت و
فعاليـت در ايـن شـهرها از     چه براي پايـدار كـردن زنـدگي و   چنان. ثري صورت نگرفته استؤاقدامي م
صـنابع   هاي اقتصادي در زمينه زراعت آبي، باغداري، دامداري وفعاليت عال كردن و جايگزينيطريق ف

هـا  به مسجد سليمان در آينـده بـراي آن  هاي محلي انجام نشود امكان سرنوشت مشاوابسته به فعاليت
  .نامحتمل نيست

قعيـت قرارگيـري   مو هـا يكي از اين فرصت. نيز اندك نيست ها براي توسعه استان خوزستانفرصت اما
از ايـن  . پر اهميت در خاورميانه و جهان اسـت  خيز وهاي خليج فارس و منطقه نفتاستان در كنار آب

ن آدسترسي جهاني بوده و هست و نـام و آوازه  عرصه  منظر استان همواره به عنوان يكي از مناطق در
قي كه در انزواي جغرافيـايي قـرار   در نتيجه در قياس با مناط. المللي شناخته شده استدر مقياس بين

هاي آزاد براي آنان يا وجود ندارد و يا غير ممكن است، اسـتان خوزسـتان بـه    دارند و دسترسي به آب
همـين موقعيـت و    .كنـد مراتب بهتـري بـراي توسـعه ارائـه مـي     هاي به فرصت لحاظ توسعه اقتصادي

اي دسترسي به بازارهـاي جنـوب عـراق و    تواند به عنوان فرصتي بزرگ برهاي آزاد ميدسترسي به آب
  .جهان باشدي حت كشورهاي ساحل جنوبي خليج فارس و

هـاي  تان وجـود دارد ايـن اسـت كـه سرچشـمه     يكي از مهمترين تهديدهايي كه براي توسعه آينده اس
البته در فالت ايـران ايـن   . هاي سطحي استان در خارج از آن واقع شده استبخش بزرگي از منابع آب

مـدرن كـه ايجـاد سـد بـر روي      به ويژه در دنياي . توان ناديده گرفتنميها براي تمام استاند را تهدي
ها مكان مهار آب در باالدست رودخانهها با پيشرفت تكنولوژي به آساني و ارزاني ميسر شده و ارودخانه

كـرده،  ورزي پيـدا  وري در توليد كشاورزي و غير كشـا اهميتي كه آب در توليد و بهره به دليل ارزش و
. اند، هميشـه وجـود دارد  ها واقع شدههايي كه در پايين دست رودخانهچنين تهديدهاي براي موقعيت

درصد منـابع   90هاي سطحي در منابع مصرف استان بيش از بايد فراموش كرد كه سهم منابع آباما ن
هـاي  ال گونـاگون فعاليـت  كبراي اشـ  جدي تواند تهديددهد و هرگونه نقصاني در آن ميرا تشكيل مي

بنابراين الزم است براي آن تـدابير الزم در  . فراهم كند محيطي زيست يكشاورزي، شرب، صنعت و حت
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انداز فضايي توسـعه اسـتان در فصـل ششـم بـاز خـواهيم       به اين نكته در بخش چشم( نظر گرفته شود
  ).گشت

عضالت توسعه استان اخير به يكي از مهاي خارجي دارد و در سال منشأگر كه هاي طبيعي دياز تهديد
عربسـتان بـه    ريزگردهايي است كه از كشورهاي همجوار به ويژه عراق و صحراي كويت و ،تبديل شده

 رسـد در حـال افـزايش اسـت،    به نظر ميهايي از سال كه زمان آن دورهسوي استان سرازير شده و در 
ايـن تهديـد    دشواري. رگ غربي آن شده استگونه فعاليت در سطح استان به ويژه شهرهاي بزمانع هر

نيسـت و بـه نظـر    ايـران   كشور يحت كند كه منبع مهار آن در دست استان وهنگامي بيشتر جلوه مي
-ن نشـان نمـي  خذ و منبع اين تهديد براي استان نيز عالقه چنداني به حل آأرسد كه كشورهاي ممي

  .دهند

  در حوزه محيط زيست  )ب 

گياهي نام برد كه  هاي جانوري وگاهتوان از تنوع زيستمي محيط زيست استان از نقاط قوت در حوزه
بـه  گانه تحت مديريت سازمان حفاظت محيط تا حدود زيـادي  ر سطح استان با تشكيل مناطق چهارد

سـازمان ملـل    محيطـي  زيسـت دانيم طبق توصـيه نهادهـاي   كه ميچنان. خوبي پاسخ گفته شده است
  درصـد از مسـاحت كشـورها را بـراي حفاظـت از       10حـدود   2012 تـا سـال   بايـد متحد، كشورها مي

در استان خوزستان خوشـبختانه نـه فقـط ايـن     . هاي اكولوژيكي زمين تحت حفاظت قرار دهندميراث
بـه  . درصـد فراتـر رفتـه اسـت     10تحقق يافته بلكه سهم مناطق تحت حفاظـت از   2012مهم تا سال 
گانـه  در واقـع سـه  ( گفته شد در مجموع مساحت مناطق چهارگانه كه در فصل دومچنان عبارت ديگر

  685,630اسـتان خوزسـتان   )  1يعني پارك طبيعي ملي، پناهگاه حيات وحش و منطقه حفاظت شده
درصد از كل مساحت استان را به خود اختصاص داده و از نظر وسـعت سـهم آن    8.10هكتار است كه 

  .2گين كشور نيز بيشتر استدر مقايسه با كل كشور اندكي از ميان

دد و وسـيع در سـطح اسـتان از    هـاي متعـ  خورها و تـاالب  دائمي، هاي بزرگ و پرآب ووجود رودخانه
به صورت يكجا و در كنـار  استان خوزستان است كه در كمتر استاني از كشور  محيطي زيستها ويژگي

چـه از  و چنـان زيان در اسـتان شـده   هاي آبي سبب تنوع و فراواني آبوجود اين پهنه. شودديده ميهم 

                                                 
  .نشده است شناختههنوز در استان خوزستان اثر طبيعي ملي  -1
فوق بر روي نقشه پايه طـرح آمـايش اسـتان بـه مقيـاس      هاي گونپليبررسي بر اساس مساحي مناطق و مساحت مناطق چهارگانه در اين  -2

براي تفصيل بيشتر به گـزارش فصـل   . به دست آمده است و طبعاً با رقم مساحت سازمان محيط زيست اندكي متفاوت خواهد بود 1:250,000
  .دوم همين مطالعات مراجعه شود
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  ش آبزيـان را بـيش از پـيش فـراهم     ها به درستي حفاظت شود امكان توسعه هر چـه بيشـتر پـرور   آن
  . كندمي

گرم در استان سبب شـده تـا مقصـد     هاي بزرگ و وسيع با آب و هواي زمستاني معتدل ووجود تاالب 
ادگان تـاالب شـ  . گذراني در استان فراهم شوداننيمه شمالي كره زمين براي زمستبسياري از پرندگان 

س ان مهاجر در مقيهاي پراهميت نقش بزرگي در حفاظت و پذيرش پرندگابه عنوان يكي از اين تاالب
  . شودجهاني محسوب مي

اسـتان داده و حفاظـت    محيطي زيستاهميت بزرگي به تنوع  ،وجود هورهاي بزرگ و خورهاي ساحلي
  .كردن محيط از اهميت مهم برخوردار كرده استاز آن را براي پايدار 

هـاي صـنعتي محـيط زيسـت اسـتان،      ستان در زمينـه جلـوگيري از آلـودگي   از مهمترين نقاط قوت ا
از ايـن   جغرافياي صنعتي استان است كه خوشبختانه در مجموع در نيمه جنوبي استان متمركز شده و

 به مراكـز اصـلي منـابع آب و   ) در استان دارد كه اهميت مهم(هاي صنعتي منظر امكان توسعه آلودگي
كيـد شـود   أالزم اسـت ت  .است تا حدود زيادي كاهش يافته شده،واقع خاك استان كه در نيمه شمالي 

بايد حفـظ شـده و   ها در نيمه جنوبي مياستان و استقرار عمده آنكه اين مكان گزيني مناسب صنايع 
  .نيمه شمالي استان جلوگيري كرد حتي المقدور از صنايع آلوده كننده محيط در

بـه ويـژه در زمينـه     محيطـي  زيسـت هـاي  ف استان از نظر محيط زيسـت آلـودگي  مهمترين نقطه ضع
اي اسـت كـه   ر شـبكه هيـدروگرافي اسـتان بـه گونـه     ساختا. هاي سطحي استان استهاي آبآلودگي
در يابنـد و  جريـان مـي   بكرخه از شمال به سمت جنـو  هاي اصلي مثل رودخانه كارون، دز ورودخانه

بـه  . تواند تمام مسير اطراف رودخانه تا مصب آن در دريا را آلوده نمايـد نتيجه آلودگي در باالدست مي
ب اسـتان را طـي   كيلومتر طول خود در استان از شمال تـا جنـو   1,000ويژه رودخانه كارون با حدود 

يا فرعـي آن واقـع    ر حاشيه شبكه اصلي واز آنجايي كه تقريباً مهمترين شهرهاي استان يا د كند ومي
اين شرايط بـه ويـژه    . است هاي اين شهرها به داخل كارونتخليه فاضالباند، يكي از معضالت آن شده

به ويژه رودخانه كارون  هاخشكسالي روبرو باشد، ضريب آلودگي آب رودخانههايي كه استان با در سال
هاي واحـد ( هاي بزرگ در درون واحدهاي مطالعـاتي تهمين طور وجود كشت و صنع. شودتشديد مي

انـد، سـبب شـده تـا     واقع شـده  در آن كرخه هاي كارون و دز وكه رودخانه) درولوژيكي چهار رقميهي
هـا  سـته بـه كشـت و صـنعت    سموم و صنايع پااليش و صـنايع واب  ،شيميايي هاي ناشي از كودآلودگي
بنابراين . اي افزايش دهندرا به نحو هشدار دهنده محيطي تزيسهاي آلودگي و بالفعل هاي بالقوهزمينه

آلـودگي آب رودخانـه    و بالفعـل  هـاي بـالقوه  استان زمينه محيطي زيستنقاط ضعف يكي از مهمترين 
د و الزم اسـت  دهنـ كه هيدروگرافي استان را تشكيل ميبندي شبكارون، دز و كرخه است كه استخوان
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هـا بـه داخـل ايـن رودخانـه      ز تخليـه فاضـالب  ا پاكسـازي شـده و ا  زهاي آلودهساحل آن از سرچشمه
بايـد بـه    مي كه در توسعه اسـتان دارد مـي  آب اين رودخانه به دليل اهميت مه. جلوگيري به عمل آيد

  .لحاظ كيفي هميشه در حد استاندارد حفاظت شود

گيري از هاي بهرهينههايي است كه زمدسترسي به سواحل طوالني از فرصت تنوع اقليمي، آب فراوان و
تـوان از ايـن منـابع    ريزي مناسب مـي با برنامه. استان فراهم كرده استزيستي را براي  منابع طبيعي و

  .هم بيشتري براي توسعه استان فراهم كرد هاي بازفرصت ،زيستي و سالم نگاه داشتن آن

تان و غيـر كشـاورزي اسـ    هاي كشـاورزي د مراكز كشت و به طور كلي فعاليتتر گفته شكه پيشچنان
از اين رو ميزان مصـرف  . اندسامان يافته هاي استان خوزستان در نيمه غربيبيشتر در حاشيه رودخانه

  تمركـز پيـدا   هـاي اسـتان   در اطـراف رودخانـه  اي كه هاي شيمايي براي كشتزارهاي فشردهسم و كود
 هـاي سـطحي و  بسـازي آ اصـلي آلـوده  دات هاي اخير يكي از تهديبه ويژه در سال اند، همواره وكرده

  .شودزيرزميني استان محسوب مي

هـا بـه طـور عمـوم در خـارج از      آن منشأگردهايي است كه استان ريز محيطي زيستز تهديدات ديگر ا
بـزرگ  قرار گرفته و اين البته به دليل عدم ابتكار عمل در چارچويي بـراي ايـن معضـل     استان و كشور

با اين حال بخشي هر چند كوچك اين تهديد در نوار شمال غربـي  . افزايدمي همواره بر دامنه تهديدات
ابراين الزم است دسـت كـم ايـن    بن. استان يعني در جايي كه فرسايش بادي زياد است واقع شده است

  .ها به لحاظ آبخيزداري تثبيت شده و تهديدات آن كاهش يابدزمين

  در حوزه اجتماعي و فرهنگي -5-2-2
قـوت    در نتيجه نقاط ضعف و. هاي اندكي انجام شده استهنگي استان بررسيفر جتماعي ودر زمينه ا

و اصوالً بايد گفت كه يكـي از نقـاط   . جاي مطالعه بسيار دارد فرهنگي هنوز استان از منظر اجتماعي و
  .باشدفرهنگي مي باره مسائل اجتماعي وين زمينه همين كمبود مطالعاتي درضعف در ا

هـاي  هـاي دور تفـاوت  مذهبي در استان است كه از گذشـته  ط قوت استان انسجام و وحدتاز نقا يكي
ه خوشـبختان . هاي قومي كاسته اسـت ع قرار داده و بيش از پيش از تنشالشعافرهنگي را تحت قومي و

ديـده   هـاي كشـور زيـاد   اي تفاوت مذهبي در سطح اسـتان هاي حاشيهبه رغم اين كه عموماً در استان
 شـود و يهايي است كه در آن به لحاظ مذهبي تفاوتي ديده نمان يكي از استان، استان خوزستشودمي

توانـد مزيـت   اين ويژگي به انسجام فرهنگي استان كمـك كـرده و مـي   . يا دست كم بسيار اندك است
 توسعه. عالوه به عنوان يك نقطه قوت تقويت شوده ب و .اجتماعي مناسبي در سطح استان فراهم نمايد

  .دوري از مناقشاتي از اين دست است مذهبي و هميشه نيازمند انسجام فرهنگي و
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هاي قـومي  انع براي توسعه استان خواهد داشت، تفاوتاز نقاط ضعفي كه به طور بالقوه امكان ايجاد مو
چه برخورد انديشيده و مناسبي براي آن وجـود نداشـته باشـد،    زباني در سطح استان است كه چنان و

هاي متمادي در كنار هم اقوام موجود در استان براي سال. وجود داردهمواره سوء استفاده از آن  امكان
  نشـان داده و   صفا زيسته و هميشه بـه عنـوان بخشـي از پيكـره ايـران تعصـب و وابسـتگي        به صلح و

يـن  خوزستان بود كـه مقاومـت تمـام مـردم ا     نمونه برجسته آن در جنگ عراق عليه ايران و. دهندمي
و سرانجام نيز بـا تـالش همـين مـردم،     برانگيخت  مذهبي زباني و سرزمين را بدون تمايزهاي قومي و

ها از نارضايتي ضـمني برخـي از اقـوام از عـدم     بررسي .خاك خوزستان را با شكست ترك كرد ،دشمن
اي مطالعاتي هبه دليل فقدان داده( هاسقم اين گزاره نظر از صحت وصرف. نگاه يكسان شهروندي دارد

هاي اجتماعي اي شايسته ساالري و سپردن موقعيتهاتخاذ سياست ، الزم است در هر صورت با)متقن
هـاي بيشـتر   ، سبب ساز يك دلـي و بسـتگي  يا غيره هاي قومي، مذهبي ومديريتي بدون پيش فرض و

 هـاي قـومي و  بعـيض ساالرانه و فراهم كردن عـدم ت تنها در پرتو نگاه شايسته . شهروندي را فراهم كرد
همبستگي  توان همدلي واقتصادي استان است كه مي اداري و مندي از مواهب طبيعي وهرهزباني در ب
 هاي تاريخي فراهم كرد و امكان سـوء اسـتفاده از دشـمنان ايـن آب و    زباني را همانند گذشته قومي و

  .خاك را در ايجاد موانع توسعه برطرف كرد

توان در باره مسائل اجتماعي ذكر كـرد، رونـد افزايشـي نسـبت     كه مي رياز نقاط ضعف اجتماعي ديگ
هاي استان نيز اين نسبت بـه  در برخي شهرستان. اخير بوده است طالق به ازدواج در طول بيست سال

در شهرسـتان   1388بـه عنـوان مثـال در سـال     . بيش از يك سوم موارد ازدواج افـزايش يافتـه اسـت   
  . درصد رسيده است 37از  انديمشك اين شاخص به بيش

ن در مجموع قادر به نگهداشت نرخ رشد طبيعي جمعيت خود نيسـت  دهد كه استاها نشان ميسيبرر
در ايـن ميـان   . شده استت محسوب ساستاني مهاجر فربه عنوان  1385 -1375و دست كم در دوره 

هـاي  ان در مقـام كـم از نظـر مطلـق مهـاجر     هاي استان دستچند شهرستان بيش از ديگر شهرستان
هـزار و   30، مسـجد سـليمان بـا بـيش از     هزار 38ن مثال شهرستان اهواز با به عنوا. نخست قرار دارد

  .هاي نخست قرار دارنددر رديف خالص مهاجرت منفي هزار نفر 21آبادان با 

نمايـد،  تواند در زمينه اجتماعي و فرهنگي  موانع جدي براي توسعه استان فراهم از تهديدهايي كه مي
 تر گفته شدكه پيشچنان. زباني در استان است هاي قومي واجتماعي ناشي از تفاوت وجود تهديدهاي

در سطح اسـتان  . آيدتهديد به حساب مي منشأرصت و هم ف منشأتنوع فرهنگي و قومي در استان هم 
همزيسـتي  ون در كنـار هـم بـا    هـاي دور تـا كنـ   لـر از گذشـته   خوزستان اقوام عـرب زبـان، فـارس و   

اند و در نتيجه به دليل فرهنگ قـومي متفـاوت و در عـين حـال تعامـل بـا       زندگي كردهآميز  مسالمت



 موجودوضع گيري از مطالعات نتيجه بندي وجمع166.5

  توانـد  اي مـي طايفـه  هـاي قـومي و  امـا همـين تفـاوت   . يكديگر سبب تعالي فرهنگي استان بوده اسـت 
به اهداف سياسي چه پاي كشورهاي ديگر براي دستيابي به ويژه چنان .هاي سوء استفاده نيز باشدزمينه

رو الزم از اين  .فرهنگي الزم براي موانع توسعه فراهم كند تواند تهديدات اجتماعي ون باشد ميميا در
به عنوان مثال نگاه بالسـويه  . هاي اجتماعي براي چنين اقداماتي پرهيز كرداست از فراهم كردن زمينه

دهاي اجتماعي و فرهنگي را بر طرف نموده هاي تهديتواند زمينهسئوالن به تمام شهروندان كشور ميم
  .يا دست كم به حداقل كاهش دهد و

  در حوزه اقتصادي -5-2-3
اسـتان خوزسـتان از نظـر اقتصـادي در      در تحوالت صد ساله اخيـر   كنون نشان داده شده كه تاچنان

ف از ظـاي ايـن و . تقسيم كار ملي به عهده گرفته اسـت در را وظيفه مهم و اساسي چندين مقياس ملي 
وسـعه  كـار ت  هاي دروني اسـتان پـذيرش شـده، نقـش مهمـي در سـاز و      آنجايي كه مبتني بر استعداد

چه تمهيدات بيشتري انجام گيرد امكان تسريع در روند توسعه در آينده اقتصادي استان داشته و چنان
  .بيش از پيش فراهم خواهد شد

گاز به خارج براي دستيابي به ارزهـاي   نفت واستخراج و صدور  از توليد و نخستين اين وظايف عبارت
بـا   ايـن وظيفـه از آغـاز قـرن بيسـتم و     . گازي براي مصرف داخلي هاي نفتي وتوليد فراورده خارجي و

همواره يكي از وظايف كاركردي محولـه بـه اسـتان محسـوب      1908پيداشدن نفت در استان در سال 
  .شده استمي

ده گرفتن يكي از مهمتـرين مبـادي ورودي و خروجـي كـاال در     كار ملي به عه در تقسيموظيفه ديگر 
 درصد كل كاالهـاي ورودي و  30در استان بوده است كه اكنون نزديك به  )امام خميني( بندر شاهپور

آهـن  هكاركردي بـه ويـژه پـس از احـداث را     هاين وظيف. خروجي استان را به خود اختصاص داده است
  بـا توسـعه    و اكنـون حاضر به صورت سيستماتيك برقـرار بـوده   سراسري در نيمه دوم قرن خورشيدي 

  . هاي هوايي اهميت بيش از پيش نيز يافته استشوسه، بزرگراه و آزادراه و راه هايراه

اقلـيم   محصوالت غير فصلي كشاورزي براي كـل كشـور بـا اسـتفاده از     گندم و توليدسومين وظيفه  و
د انواع محصوالت كشـاورزي تجـاري از كاركردهـاي مهـم     يابي در توليجنب استوايي استان و تخصص

  . ملي به عهده گرفته است ديگري است كه استان در تقسيم كار

سـه    ،بـاال  گانـه وظايف سـه چند دهه بعد، يا به عبارتي از نيمه دوم قرن جاري و يا كمي قبل از آن به 
مين أاستان به قطـب نخسـت تـ    نقش و وظيفه جديدتر ملي نيز اضافه شده است كه عبارتند از تبديل

، قطـب اول صـنايع شـيميايي و    )اولي با كاربرد استاني و دومي بـا كـاربرد در شـبكه ملـي    (آب و برق 
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جالب توجه است كه اين هرسه . كشور پتروشيمي كشور و جايگاه دوم تا سوم در صنايع فلزات اساسي
نابع طبيعي، مواد اوليه و موقعيت بر اساس دسترسي استان خوزستان به منيز مانند سه وظيفه نخست 

بندري استان شكل گرفته و از يك عقالنيت كلي در مكان گزيني كالن در سطح كشور پيـروي كـرده   
پهنه استان به علت عدم تفكيك منابع آب مصرفي و كنترل آلودگي آب، هوا و ون هرچند كه در. است

هر صورت اين وظايف به همراه تعدادي  به. روي كرده استاز اين صنايع هاي زيادي نيز  خاك خسران
در مقياس ملي، پيوند ارگانيك استان با اقتصاد كشور در سراسـر ايـران را بـيش از     تر نقش كم اهميت

بـه  . تر كـرده اسـت  صاد استان با سراسر كشور را محكمپيش استحكام بخشيده و روابط متقابل بين اقت
اين وظايف ملي سبب شده تـا اسـتان خوزسـتان در     عبارت ديگر كاركردهاي اقتصادي استان در پرتو

هـاي  اي با اقتصـاد ملـي و اسـتان   هايي باشد كه به طور ويژها اقتصاد سراسركشور يكي از استانپيوند ب
استواري رقم زده است و از اين منظر يكي از نقاط قوت اقتصادي استان را فراهم  كشور پيوند محكم و

    .كرده است

 از نقـاط قـوت  آغاجـاري   دزفـول و داخلي  هايالمللي اهواز و آبادان و فرودگاهبين هايفرودگاهاحداث 
الزم است براي مقايسـه گفتـه   . هاي كشور برخوردار استاست كه اين استان در ميان استان بديلي بي

  .داخلي وجود ندارد المللي وبندي بينران چهار فرودگاه عملياتي با ردهشود كه در هيچ استاني از اي

منـابع آبـي فـراوان و منـابع خـاك مناسـب و        از داريركنوني اقتصادي و اجتماعي برخو اندازدر چشم
فشـرده   سطح زير كشت آبـي و . است يكي ديگر از نقاط قوت استانتوپوگرافي مستعد براي كشاورزي 

ك در خـا  هزار هكتار است كه به آساني با توجـه بـه  اسـتعداد منـابع آب و     700تا  600استان حدود 
بـري از حقابـه آبـي    به ويژه اين كـه سـهم   .به آساني فراهم استرا رابر ب استان امكان توسعه آن به دو

هـاي آبـي   دون تعريـف مشـخص بـراي حقابـه    ها بوده و ببيرون از آن هميشه يكي از دغدغه استان در
هـاي  استانشده و در استان اين خطر وجود دارد كه منابع متعلق به استان به عنوان منابع مازاد تلقي 

همين نقطـه قـوت اسـتان در    . در نظر گرفته شود كاذب و غير اقتصادي همجوار براي آن نيازهاي آبي
هـاي  صنعت خاك و اقليم جنب استوايي سبب شده تا در استان  بزرگترين كشت و زمينه منابع آب و

بـرداري كامـل از   نده با بهـره يهاي آون جانبي آن شكل بگيرد كه در سالمتعدد نيشكر با صنايع گوناگ
  .آن نقش مهمي در ايجاد اشتغال و صدور توليدات آن به خارج از استان و كشور پديد آيد

استان با داشتن صنايع پتروشيمي در بنـدر ماهشـهر و صـنايع     كه بيان شد، ، چناننيزاز منظر صنعتي 
ينه صنايع بزرگ و سـنگين  ر زمهاي كشور داستان ستان اهواز يكي از مهمترينفلزات اساسي در شهر

اين صنايع به ويژه با توليدات صادرات محور خود توانايي زيادي براي سازگاري خود . شودمحسوب مي
، دهي مناسـب آن در چنـين شـرايط متحـولي    دبا شرايط متحـول اقتصـادي كشـور نشـان داده و سـو     
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به ويژه بـا توجـه بـه نقـش صـادرات       نمايد وفراهم ميرا هاي امكان توسعه اين صنايع در آينده  زمينه
مهـم  از نقـاط قـوت    ،)درصد 30تا  25حدود ( محصوالت پتروشيمي در سبد صادرات غير نفتي كشور

  .شوداستان محسوب مي

بـاال بـودن درجـه صـنعتي     ثير صنايع بزرگ اسـتان،  أتحت ت، به ويژه اقتصادييكي از نقاط قوت ديگر 
، درجه صـنعتي بـودن   1385استناد به آمار سرشماري سال  با. بودن آن نسبت به ميانگين كشور است

به عبارت ديگر . بيشتر بوده استكمي استان با لحاظ كردن سهم شاغالن صنعت نسبت به كل كشور، 
در قياس بـا ميـانگين    ،درصد 3.32در استان با  1385در سرشماري سال  سهم شاغالن بخش صنعت

  . بوده استباالتر  ،درصد 7.31ل با كشور در همين سا

شـود كـه بـه عنـوان     يكي از نقاط قوت استان محسوب مي صادراتي و وارداتي امام خميني وجود بندر
راتي و وارداتي نزديكترين بندر تجاري بزرگ به پايتخت كشور سهم مهمي در صدور و ورود كاالها صاد

، دسترسـي  كشـور  ري مهـم بـه شـبكه ريلـي سراسـري     با اتصال اين بندر تجـا . كنددر كشور ايفاء مي
كـه تقريبـاً تمـام    ضمن آن. است تسهيل شدهبه نحو مناسبي سرزمين به اين بندر بازرگاني و بالعكس 

راه به بندر امام خميني از سراسر كشور دسترسي داشته هاي كشور از طريق بزرگراه و آزادمراكز استان
  . بندر نيز فراهم استاي مناسب براي دسترسي به اين نقل جاده و در نتيجه امكان حمل و

همجواري استان خوزستان با نيمه جنوبي كشور عراق بـه عنـوان يـك كشـور بـا فرهنـگ مشـترك و        
سواحل جنوبي خليج فارس با بازارهاي مناسب يكي ديگر از نقاط قوت استان براي توسعه اقتصـادي و  

  يش فـراهم  ش از پـ اين همجـواري امكـان توسـعه مـراودات اقتصـادي را بـي      . اجتماعي در آينده است
هاي زياد با اين بازارها از نظر استعداد انـواع توليـدات كشـاورزي و دامـي،     با توجه به تفاوت نمايد ومي

خشك سواحل جنوبي خليج فارس به عنوان يك مزيت هميشـه   امكان تبادالت تجاري با نواحي گرم و
  .وجود داشته و خواهد داشت

هـاي  يه صنايع نفـت و پتروشـيمي از مزيـت   ن به عنوان مواد اولگاز طبيعي در استا وجود منابع نفت و
گونه كه تا كنون فـراهم كـرده   گونه صنايع را همانشود كه امكان توسعه ايننسبي استان محسوب مي

  .هاي اقتصادي فراهم كرده استتوسعه فعاليت در آينده نيز براي توسعه اشتغال و

وري منابع آب در بخش كشاورزي و به ويـژه  بهره ايين بودنتوان از پاقتصادي استان مي از نقاط ضعف
آب بـه عنـوان يكـي از     اگـر . درصدي سهم بخش كشـاورزي اسـتان نـام بـرد     90باالبودن سهم باالي 

  داري نامناسـب يكـي از مهمتـرين    بـر بهـره  ترين منابع در محيط خشك ايران به حسـاب آيـد،  كمياب
  .شودياقتصادي كشاورزي استان محسوب م هايضعف
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بخـش  بسـيار پـايين   گـذاري   سـرمايه تـوان بـه    از نقاط ضعف اقتصادي استان در زمينه صنعت نيز مي
حالي كه استان به مدت يك قـرن در صـنعت نفـت و    در . خصوصي در بخش صنعت استان اشاره كرد

شـور  توليد فرآورده و حدود نيم قرن در صنايع فلزي، شيميايي و پتروشيمي فعاليت پيشرو در سطح ك
جالب . هاي ملي دارند داشته است، صنايع پيشين و پسين اين صنايع سهم ناچيزي در مقايسه با ميزان

گـذاري ملـي و از    شود كه عمدتاٌ بـا سـرمايه   توجه است كه صنايع پيشرو استان از صنايعي تشكيل مي
تيك، سـاخت  انـد امـا صـنايعي ماننـد صـنايع السـتيك و پالسـ        اندازي شده محل اعتبارات عمومي راه

گـذاري و مشـاركت    فلزي، برقي، وسايل نقليه موتوري، ادوات و قطعات كه نيازمند سرمايه آالت ماشين
درصد از ارزش افزوده كشور را به استان  4بخش خصوصي است، به جز در يك مورد كه سهمي حدود 

از ارزش افـزوده  درصـد   2تا  1دود خوزستان اختصاص داده است، در ساير موارد سهمي ناچيز و در ح
نفت و گـاز و فـوالد و پتروشـيمي بـا اقتصـاد       ميظعهاي  هر چند عجين نشدن شركت. كشور را دارند

استان در حمايت از توسعه صنايع استان براي تامين لوازم و قطعات و ادوات در ايـن توسـعه نيـافتگي    
ماننـد صـنايع فلـزي    علت توسـعه نيـافتگي در صـنايع عمـومي     رسد  نقش داشته است، اما به نظر مي

ــوآوري و    ــه توســعه نيــافتن فرهنــگ صــنعتي و ن ــابريكي، توليــد ادوات كشــاورزي و ماننــد آن را ب ف
راهبردهـاي مناسـبي   . عمومي و خاص اسـتان نسـبت داد  اقتصادي  -ي و مسايل اجتماعيرپذي ريسك

 SWOTبراي توسعه بخش صنعت در سطح ملي و در اين مطالعات حاضر مطرح شده كـه در تحليـل   
  .اند در ادامه همين فصل و در گزارش فصل ششم مطرح شده

 دهـد كـه در سـال   آمار نشان مي. از نقاط ضعف استان پايين بودن نرخ اشتغال در آن است ديگر يكي
) بيكـار + شـاغل ( در استان خوزستان  نرخ اشتغال يعني نسبت تعداد شاغالن به جمعيت فعـال  1385
، بـه طـرز محسوسـي    )درصد 3.87(ه كل كشور كه در همين سال درصد بوده كه نسبت ب 7.80برابر 
گيـر  بسـيار چشـم  هـا   استان در برخي شهرسـتان  در سطح  نرخ اشتغال اين پايين بودن. تر استپايين
ـ   8.62به عنوان مثال نرخ اشتغال در شهرستان شادگان به . است رخ درصد رسيده است كه كمتـرين ن

ها كمتر از ميانگين اسـتان بـوده عبارتنـد از    ي كه نرخ اشتغال آنهايشهرستان. اشتغال در استان است
  . مسجد سليمان و اللي آبادان، اميديه، انديمشك، خرمشهر، دشت آزادگان، شادگان، گتوند،

كـه مـي دانـيم طبـق تعريـف      چنـان . ن باالبودن نرخ بيكـاري اسـت  از نقاط ضعف اقتصادي ديگر استا
مور سرشـماري  أام افرادي كه هفت روز پـيش از مراجعـه مـ   تم 1385سرشماري نفوس و مسكن سال 

اند در صورتي كه در جستجوي كـار و همچنـين   ار نكرده و داراي شغلي نيز نبودهحداقل يك ساعت ك
بر پايه اين تعريف نـرخ بيكـاري يعنـي نسـبت     . اندده باشند، جزو بيكاران محسوب شدهآماده به كار بو

درصد بوده است كه در قياس بـا كـل    3.19در استان ) بيكار ل وشاغ( جمعيت بيكار به جمعيت فعال
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بدين ترتيب در قياس . ، نرخ به مراتب باالتري داشته استدرصد بيكاري 7.12مين زمان با كشور در ه
 .تر است و هم نرخ بيكاري باالتر استبا كل كشور هم نرخ اشتغال پايين استان

نـرخ   .كت اقتصادي در استان خوزسـتان اسـت  نرخ مشار نقطه ضعف اقتصادي ديگر استان پايين بودن
 سـاله و  10) بيكـار  شـاغل و (مشاركت يا نرخ فعاليت اقتصادي عبارت است از نسـبت جمعيـت فعـال    

بر پايه اين تعريـف نـرخ مشـاركت اقتصـادي در     . ترساله و بيش 10ل جمعيت در سن كار بيشتر به ك
درصـد   4.39مان نرخ س با كل كشور كه در همين زدرصد بوده كه درقيا 8.34در استان  1385سال 

 .تري داشته استشاركت اقتصادي پايين، نرخ مدر آن ثبت شده

بـر  . شودنقاط ضعف اقتصادي استان تلقي مي نرخ باالي جمعيت غير فعال اقتصادي استان نيز يكي از
 درصد بوده كـه در  1.64نرخ جمعيت غير فعال اقتصادي در استان  1385پايه تعريف سرشماري سال 

) غيرفعـال ( ، نرخ عدم مشاركت اقتصاديدهدرصد ثبت ش 7.59قياس با كل كشور كه در همين زمان 
  .استان به مراتب باالتر است

هاي اقتصادي استان براي توسعه فراوان است كه تاكنون تحت عناوين گوناگون برشمرده شـده  فرصت
خـارجي يكـي    المللي وهاي بيندسترسي به آب ر جنوب غربي كشور وموقعيت مناسب استان د. است

  . هاي توسعه را براي استان فراهم كرده استاز مهمترين فرصت

اي كـه بـه آن محـول شـده سـبب      گانـه ملي سه تقسيم كار دسترسي به شبكه ريلي سراسري كشور و
هاي نادر استاناز اين منظر يكي از  تعامل اقتصادي گسترده اقتصادي كشور با تمام نقاط كشور شده و

كشور است كه تا اين اندازه با ديگر بازارهاي كشور در سراسر ايران ارتبـاط و تعامـل اقتصـادي برقـرار     
هـاي بـين المللـي از    همچنين دسترسي به آباي مناسب و دسترسي ريلي و جاده در واقع. كرده است

تـرين  طرف و واقع شدن نزديـك ميني از يك طريق يكي از بنادر بازرگاني بزرگ كشور در بندر امام خ
هـاي  استان خوزستان از طرف ديگر، فرصـت نقطه اتصال خارجي به پايتخت كشور در  بندر بازرگاني و

هم  هاي گوناگون براي استان هم در داخل كشور واي براي توليد و تجارت در عرصهاقتصادي گسترده
در تقسيم كار ملـي بـه   باال وظايف گيري هنبايد فراموش كرد كه به عهد .بيرون از آن فراهم كرده است

خروجـي كـاال بـراي سراسـر      طبيعي، مبادي ورودي و زهاي نفت و گااوردهه وظايفي چون توليد فرژوي
كشور و به ويژه توليد محصوالت غير فصلي كشاورزي تجاري براي نيمه شمالي كشور بـه اسـتان ايـن    

  .راسر كشور حضوري فعال داشته باشدامكان را داده تا به صورت گسترده در بازارهاي س

. ر اقتصـادي ملـي وجـود دارد   تهديدهاي اقتصادي استان بيشتر ناشي از همان تهديدهايي است كـه د 
محـدوديت  مـدي آن،  آناكارآوري، عدم پيوند با اقتصادي جهاني، حاكميت اقتصادي دولتي و ضعف فن

د مراكز آموزش عـالي بـا   عدم پيونالي، فضاي مشاركت و رشد بخش خصوصي به همراه نارسايي بازار م



 171.5 طرح آمايش استان خوزستان

هـاي تحقيقـاتي و عـدم حمايـت از آن از جملـه      مستمر تجاري شـدن پـژوهش   فرآيندان صنعت، فقد
تـوان  ها به طور خاص ميمضاف بر اين. ستان نيز وجود داردتهديداتي است كه براي توسعه اقتصادي ا

آمـده،   آن پديـد  فعـال شـدن  هاي زمينه هاي داخليوجود برخي زمينهتحريكات بيشتر خارجي كه با 
 فرهنگي در سطح استان مسائلي شكل بگيـرد  هاي اخير از طريق مسائل قومي وسبب شده تا در سال

  .هايي ايجاد كنداند در مقابل توسعه استان تهديدتوكه مي

  اداري -در حوزه سياسي  -5-2-4
ت استانداري خوزستان انجام شده و بررسي در اين زمينه به طور مستقل توسط مشاور مخصوص معاون

در نتيجه در صورت ضرورت استفاده از گزارش تهيه شده توسط متخصصان آمايش استان خوزسـتان،  
  . فراهم شودبه طور خاص تواند با همكاري معاونت محترم استانداري برداري ميبهرهاين 

  در حوزه مالحظات ايمني، دفاعي، امنيتي استان -5-2-5
، بررسي بـه طـور   امنيتي ين بخش الزم است يادآوري شود كه در زمينه مطالعات دفاعي ودر بررسي ا

مستقل توسط مشاور مخصوص معاونت استانداري خوزستان انجام شده و در نتيجه در صورت ضرورت 
توانـد بـا   برداري مـي ن آمايش استان خوزستان، اين بهرهاستفاده از گزارش تهيه شده توسط متخصصا

اما در زمينه مطالعات ايمني يعني خطـر  . فراهم شودبه طور خاص عاونت محترم استانداري همكاري م
 با استفاده از مطالعاتي كه در معاونت محترم استانداري انجام شده و بادي زمين لرزه، سيل و فرسايش

  :شودمي كند، در زير ارائهكه توسعه استان را تهديد مي ايمني خطرات ،برخي منابع جنبيهمچنين از 

  خطر زمين لرزه )الف

ي تكتـونيكي عربسـتان،   ي كوچك ايـران بـين سـه صـفحه    دانيم از نظر تكتونيكي صفحهكه ميچنان
ي سنگي ايران فشرده شده اثر اين فشار به طور مداوم پوستهاروآسيا و هند تحت فشار قرارگرفته و در 

. هميشه ادامه پيدا كنـد  تواند برايكُرنش نمياين . شوددر اثر كُرنش مداوم، انرژي در آن ذخيره مي و
تـر  منـاطق ضـعيف   يـا در  هـاي پيشـين و  اشت انرژي نهايتاً در امتداد گسلهاي پوسته با انبزيرا سنگ

دهد كه زه زمين ساخت براي ايران نشان ميهاي لربررسي. كندته شده و انرژي نهفته را آزاد ميشكس
بنـابراين در هرگونـه   . خيـزي جهـان باشـد   مناطق بزرگ لـرزه  تا ايران يكي ازوضعيت فوق سبب شده 

اي بررسـي و  منطقـه  اي الزم است خطر نسبي زمين لـرزه در سـطح ملـي و   ريزي ملي و منطقهبرنامه
مقـررات سـاخت و سـاز نيـز      ي طرح، ضوابط وي پايههاي خطر نسبي روي نقشهضمن نماياندن پهنه

  . ارائه شود "زون"براي هر 
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. گيـرد اي مختلف مورد توجه قرار مـي بندي آن، منابع دادهت خطر نسبي زمين لرزه و پهنهشناخبراي 
ي دقيـق چنـدان   هاي ابـزار گيريچون ايران كه در آن اندازه يكي از منابع اصلي به ويژه براي كشوري

تاريخي  اين كار بررسي متونبراي . اندهاي تاريخي هستند كه مهمهاي زمين لرزهطوالني نيستد، داده
آن بـا اسـتفاده از   تفسـير   تحليـل و  ها و اطالعات پراكنده و تجزيـه و آوري دادهي ايران و جمعگذشته

يكي از منابع معتبر در اين زمينه . شودشناسي ايران انجام ميآگاهي از زمين ساخت ودانش لرزه زمين
  ه توسـط دو پژوهشـگر بـه    كـ » يـران هاي اتاريخ زمين لرزه«است تحت عنوان  منحصر به فردي كتاب

هـاي ايـران از منـابع    ه و در آن نه فقط تمام زمين لـرزه تهيه شد1» ملويل. پ.چ« و» امبر سز«هاي نام
اي تعداد زيـادي از ايـن   به طور دقيق تفسير و تبيين شده بلكه بر آوري وداخلي و خارجي جمعتاريخ 

براسـاس   حد تخريب آن نيـز ميزان و اند ر بودهتر نيز برخورداهاي تاريخي كه از اهميت مهمزمين لرزه
بـراي  . هـاي امـروزي نمايانـده شـده اسـت     روي نقشـه  خي و با استفاده از علم زمين لرزهيهاي تارهداد

 15آشنايي با كار پر اهميت نويسندگان و منبع مهمي كه در دست است، نقشه و توصيف زمـين لـرزه   
انـديكا در اسـتان    –را كـه در محـور ايـذه    ) شـيدي خور1308( مـيالدي  1929) تيـر مـاه   25( ژوئيه

توصـيف   بر عالوهنويسندگان  .شودمعرفي مي ي كار نويسندگان باالوزستان روي داده به عنوان نمونهخ
آنان . اندنيز ارائه داده 1-5در شكل لرزه را انديكا، محدوده زمين -محور ايذه لرزه اتفاق افتاده در زمين

هنگـام  « :نويسـند بود مـي شده  شريزهم سنگ فوق كه هم سبب زمين لغزش ولرزه در توصيف زمين
  )خوزستان و بختياري(هاي جنوب باختري رسان استانلرزه آسيبيك زمين 1929 )ژوئيه15( نيمروز

ران شد و بسياري كشـته  هاي بين اين روستاها ويقلعه زراس، طاقا، انديكا و آباديروستاهاي . را لرزاند
هايي به ريزشلرزه در طرف جنوب خاوري كوه لندر يك زمين لغزه و در برخي جاها سنگزمين. شدند

هـا و  پسـلرزه . دود يـك كيلـومتر پديـدآورد   اي بـه درازاي حـ  ناپيوسته] سرازيري[ راه انداخت كه تنده
فزونتـر تـوده   هـاي ا لرزه در پاي تنده سر برآوردند سبب جنـبش اي كه پس از زمينهاي تازهنيزچشمه

هـاي  لـرزه آسـيب  . برد قم چي بسـت ] ستايرو[ هاي محلي جاده را در خاورسنگريزش. لغزشي شدند
رساند ] ايذه[ هاي خصوصي در مسجد سليمان و همچنين در مال اميرأسيسات و نيز دارايياندكي به ت

- 219صص  تاملويل، بي. پ.امبر سز و چ (» .و در هفت گل و منطقه بختياري به نيرومندي حس شد
220.(  
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  ميالدي1929ژوئيه  15تاريخي يلرزهي تخريب زمينپهنه-1-5شكل
  ).ملويل. پ.امبر سز و چ: مأخذ(انديكا  –در محور ايذه ) خورشيدي 1308تيرماه  25( 

 لـرزه مـين هـاي ز شـود سرچشـمه  لرزه استفاده ميبندي زميننابع ديگري كه براي شناخت و پهنهاز م
تواننـد  هـاي تكتـونيكي مـي   شـار ترين نقاطي هستند كه به هنگـام ف ها ضعيفگسل. هاستيعني گسل

ه عمومـاً روي  كـ  يهـاي بنابراين شـناخت گسـل  . آزاد نمايندها را ابجا شده و انرژي انباشته در سنگج
ايي شـده و  سـ اي هستند كه توسـط متخصصـان شنا  از ديگر منابع داده باشندزمين قابل تشخيص مي
در بسـياري  هـا  ، سـنگ ي زمينپوسته ايران به دليل تحت فشار بودن در. شوندروي نقشه نمايانده مي

استان خوزستان نيـز كـه در لبـه زاگـرس     . اندهاي متعددي را بوجود آوردهنقاط گسيخته شده و گسل
  كننـد،  خـورد مـي  ايـران و عربسـتان بـه هـم بر    دو صـفحه   كه ايچين خورده قرار گرفته و در منطقه

امتداد زاگـرس چـين خـورده     گيريا جهتهاي خوزستان نيز بيشتر در پيشاني همين ارتفاعات بگسل
مهـم اسـتان خوزسـتان     هـاي گسل 46-5در نقشه . استيعني شمال غربي جنوب شرقي بوجود آمده 

  .نمايانده شده است

ــابع داده ــراي من ــه ب ــر ك ــه اي ديگ ــديمتخصصــان در پهن ــم  بن ــه مه ــاي اســت بررســي دادهزلزل   ه
اي را گون ايران نصب و تعبيه شده تا هرگونه حركـات لـرزه  هايي است كه در نقاط گونانگاشت -شتاب

اي ي اين منابع دادههمه. هاي نياز است، ثبت كنندكه براي تبيين حركات زمين و گسل با مشخصاتي
بندي زمـين لـرزه   نطقه سرانجام پهنهزمين ساخت مدر تلفيق با هم و به همراه آگاهي از وضعيت لرزه 

  .نمايدپذير ميرا امكان
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  )شناسي ايران سازمان زمين: مأخذ( اي استان خوزستانه گسل -46- 5 نقشه
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  دو نمونـه اصـلي از   كـه مـا   . لـرزه بـه عمـل آمـده اسـت     هـاي مختلفـي از زمـين   بنـدي در ايران پهنـه 
  .كنيمي در ايران به عمل آمده معرفي ميهاي رسمهايي را كه توسط مؤسسهديبنپهنه

ي ن و شهرسـازي اسـت كـه در اوايـل دهـه     بندي از آنِ معاونت شهرسازي وزارت مسـك نخستين پهنه
كننـدگان نقشـه   تهيـه  1.تهيـه شـد   1:1,000,000ي طرح كالبدي ملي با دقت مقياس در تهيه 1370
ي همراه ان در پيش گفتاري بر كتاب و نقشهلرزه در طرح كالبدي ملي ايرينبندي خطر نسبي زمپهنه

در معماري ايـران انتشـار يافـت     توسط مركز مطالعات و تحقيقات شهر سازي و 1376آن كه در سال 
ي بنـدي مقـدماتي خطـر نسـب    پهنـه «اولين نقشه  :نويسندرزه در ايران ميلبندي زمينباره سوابق پهنه

از  1366در سال ) 2800 نامةآيين( ها در برابر زلزلهنامه طرح ساختمانبه همراه آيين» انزلزله در اير
ايـن  . انتشـار يافـت  ] سـازي شهر وابسته به وزارت مسـكن و [ مسكن طرف مركز تحقيقات ساختمان و

 نامه تهيه كرده بود كه به سه پهنـة خت در چارچوب كميسيون تدوين آيينسانقشه را گروه لرزة زمين
 شـد و بـا مقيـاس حـدود    متوسـط و خطـر نسـبي پـايين تقسـيم مـي      نسـبي   خطر نسبي باال، خطـر 

سازي و معماري وزارت مسكن كه طرح كالبدي ملي در واحد شهرزماني. به چاپ رسيد 1:7,500,000
 ها مطرح گرديد وفعاليت ها وگاهشد، موضوع ارزيابي خطر براي مكانيابي سكونتشهرسازي تهيه مي و

بـه دليـل اهميـت    . لـرزه مشـخص شـوند   م آمد تا از پيش نواحي مختلف كشور از نظر خطـر زمـين  الز
در دسـتور كـار   ) 1:1,000,000( مقيـاس بزرگتـر   اي با دقت و اطالعـات بيشـتر و  نقشه ، تهيةموضوع

هـاي  لـرزه اي و زمينلرزههاي زميناي، دادههاي هوايي، تصاوير ماهوارهقرارگرفت و با استفاده از عكس
هـاي متعـددي   هاي بنيادي، به صـورت رقـومي، نقشـه   تاريخي، بازديدهاي صحرايي، برداشت از گسله

ايـن نقشـه هـم بـه     . ت آمـد به دس» لرزهبندي خطر نسبي زمينپهنه«ها نقشة توليد شد كه تلفيق آن
ي، مقيـاس  هـاي متعـدد اطالعـات   ته و هم به دليل استفاده از اليـه هاي پيشرفگيري از روشلحاظ بهره

 نسبتاً بزرگ، دارا بودن تقسيمات كشوري، جانمـايي شـهرها، داشـتن مختصـات جغرافيـايي و شـبكه      
UTM   و مهمتر از همه تقسيم سرزمين به شش پهنة خطر بسيار باال، خطر باال، خطر نسبتاً باال، خطـر

مـورد اسـتفاده    توانـد ترين مرجع موجـود مـي  پايين و خطر پايين به عنوان دقيقمتوسط، خطر نسبتاً 
  ). بندي خطر نسبي زمين لرزهپيش گفتار كتاب پهنه: نك( »كارشناسان قرار گيرد

لرزه تعريف و براي هر ي خطر زمين ي طرح كالبدي ملي ايران، شش پهنهبندن گفته شد در پهنهچنا
زير انجام  جديد به شرحهاي گاهي كالبدي شهرها و احداث سكونتهاي الزم از نظر توسعهكدام توصيه
 هـاي توسـعه اقتصـادي و   تواند هزينـه ها مييادآوري شود كه رعايت اين توصيه الزم است. گرفته است

                                                 
سرپرست گروه لرزه زمين : ورد خطر نسبي زمين لرزه به شرح زير بودندآه شامل گروه لرزه زمين ساخت و گروه بروگر تهيه كنندگان در دو -1

در گروه خطر نسبي زمين لرزه نيز سرپرستي گـروه بـا ابـراهيم    . بودند فرخ برزگر و اعضاي گروه شامل منوچهر قرشي و مانوئل بربريان: ساخت
 .زاده بودندادرفر و احمد ناكبر معينشامل عليمالكي بود و اعضاي گروه 
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  .عمراني را به حداقل كاهش دهد

  : ي با خطر بسيار باالپهنه -1

االمكـان از  حدود است اما به هر حـال بايـد حتـي   مساحت اين پهنه هر چند در سرزمين ايران بسيار م
  خــودداري شــود و در مـــوارد  هاي جديــد و گســترش شــهرهاي موجــود در ايــن پهنــهاحــداث شــهر

 يـن منـاطق بـه تمهيـــدات خـاص     هـا در ا ها و ســـازه ناپذير الزم است در طراحي ساختماناجتناب
هـاي  گـون هـا بـه صـورت پلـي    ايـن پهنـه  . لرزه توجه شودها در برابر خطر زمينسازي ساختمان مقاوم

در نزديكـي  خوي و ديگري در شمال بندر عبـاس   -از ايران يعني در بين تبريز  كوچكي در دو منطقه
  .شوداستان خوزستان اين پهنه ديده نميبنابراين در داخل  .اندحاجي آباد شناسايي شده

  :ي با خطر باالپهنه -2

در ايـن  . دشـو زا ديده مـي جوان و بنيادي لرزه هايي بسيار نزديك و يا روي گسلهگستره اين پهنه در
پهنه كه مساحت آن در سرزمين ايران زياد نيست بايد سعي شود احداث شهرهاي جديـد و گسـترش   

ها به تمهيدات خاص ها و سازهشهرهاي موجود با احتياط بيشتر صورت گيرد و در طــراحي ساختمان
   .شوده مياين پهنه در استان ديد. ها در برابر خطر زمين لرزه توجه شودسازي ساختمانمقاوم

  :ي با خطر نسبتاً باالپهنه -3

ايـن  بـا  . زا نسـبتاً دور اسـت  هاي لرزهشده و از چشمه ي با خطر باال واقعاين پهنه عمدتاً پيرامون پهنه
ر احداث بنا تمهيـدات بيشـتر   هاي كالن با احتياط انجام گيرد و دگذاريحال در اين پهنه بايد سرمايه

هـاي  هاي با اهميـت ماننـد سـالن   ه رعايت شود و به ويژه براي سازهلرزمينسازي در برابر خطر زمقاوم
   .شود ها، مراكز بازرگاني و اقتصادي تمهيدات بيشتري اعمالها، مدارس، دانشگاهاجتماعات، بيمارستان

  :ي با خطر متوسطپهنه -4

ه اي شناخته شده فاصـل ههاي لرزيران را فرا گرفته است و از چشمهاين پهنه بخش بزرگي از سرزمين ا
از نظـر  . هاي پيشـين اسـت  پهنه هاي ويرانگر در اين پهنه كمتر ازلرزهاحتمال رويداد زمين. كافي دارد
  .لرزه اين پهنه براي احداث شهرهاي جديد و گسترش شهرهاي موجود مناسب استخطر زمين

  :ي با خطر نسبتاً پايينپهنه -5

. خورد و وسعت آن نسـبتاً زيـاد اسـت   ط گوناگون ايران به چشم ميدر نقااين پهنه به صورت پراكنده 
اي  واقعيت كه در مناطق جلگـه گذشته از اين . اي و صحرايي قرار دارداين پهنه بيشتر در مناطق جلگه

هـاي حاصلخيز كشـاورزي و در مناطق صحرايي آب و هواي خشـك كويــري وجـود دارد، ايـن     زمين
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گسـترش منـاطق مسـكوني موجـود      ن لرزه براي احداث شهرهاي جديد وپهنه صرفاً از نظر خطر زمي
  .مناسب است

  :ي با خطر پايينپهنه -6

سـاحلي خوزسـتان و   هـاي  ، منـاطق كـويري، دشـت   )اصفهان و يزد(اين پهنه در مناطق مركزي ايران 
حال  با اين. هاي ويرانگر رخ نداده استلرزهاين پهنه در طول تاريخ زميندر . خوردبوشهر به چشم مي

فـرخ  (وري اسـت  ي طراحي ساختمان در برابرخطـر زمـين لـرزه ضـر    نامهدر اين پهنه نيز رعايت آيين
  ).79 -76صص 1376 همكاران ، ابراهيم مالكي وبرزگر

طـرح كالبـدي    انجام شـد لـيكن در   1:1,000,000تر گفته شد، اين مطالعات با مقياس كه پيشچنان
اي تحت عنوان مطالعات ژئوتكينيك انجام گرفـت كـه در   ي جداگانهه خوزستان مطالعات تخصصمنطق

نمايي ، اثر آبرفت در بزرگ1:1,000,000دادن نقشه طرح كالبدي ملي ايران با مقياس  آن با مبنا قرار
كـه در آن چهـار   حاصل اين مطالعات است  47-5 نقشه. لرزه در استان خوزستان نيز مطالعه شدزمين

  . نمايانده شده است   gه با تعيين مقدارپهنه خطر از شش پهن

در مركز تحقيقات  2800نامه ديگري به منظور استفاده در آيين بنديتر گفته شد، پهنهكه پيشچنان
 1384ايـن نقشـه در سـال    . تهيـه شـد   1366سازي در سال شهر ساختمان وابسته به وزارت مسكن و

 هـا در برابـر زلزلـه   نامه طراحـي سـاختمان  آئين ي دائمي بازنگرياي تحت عنوان كميتهتوسط كميته
ن قرار گرفته تـا بـا   در همين مركز پس از بازنگري به تصويب و در اختيار متخصصا) 2800استاندارد (

بنـدي  در اين نقشه ضمن پهنه. داري كنندبراز آن بهره) 2800استاندارد ( نامه ساختمانتوجه به آيين
هـا  ها براي طراحـي سـاختمان  كدام از پهنه نيز براي هر (g)مبنا  خطر نسبي زمين لرزه، مقدار شتاب

   1.اعالم شده است

ـ  .نمايانده شده است 48-5ي بندي در نقشهاين پهنه ه پيداست كه پهنه بندي خطر در اين نقشه هم ب
طرح ي ها با نقشهو هم به لحاظ موقعيت مكاني پهنه ها در سطح كشورن پهنهلحاظ چهار سطحي بود

  .دهدهايي را نشان ميالبدي منطقه جنوب غرب تفاوتك

طـر نسـبي   در سطح استان چنان كه پيداست تنها سه پهنـه خطـر يعنـي خ    2800نامه در نقشه آيين
شود كه به به ترتيب از جنوي غربي به طرف شمال غربي يعنـي بـه طـرف    زياد، متوسط وكم ديده مي

بي بسـيار  اساس اين نقشه خطـر نسـ   بر به عبارت ديگر. يابدرس چين خورده به تدريج افزايش ميزاگ
  .شودزياد در استان ديده نمي

                                                 
  . هاي بازگشت مختلف تعيين شده استها در دورهبراي هركدام از پهنه gبندي طرح كالبدي منطقه جنوب غرب نيز مقدار پهنه در -1
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   مايي آبرفتن گلرزه در استان خوزستان همراه با بزر نندي خطر نسبي زميب هپهن -47- 5 نقشه
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  ،)2800استاندارد ( لرزه در ايرانندي خطر زمين ب هپهن ي هنقش -48- 5 نقشه
  1384 مركز تحقيقات ساختمان: خذأم 

  گيريبندي خطر سيلپهنه )ب

هاي هيـدرولوژي اسـت كـه در ايـران اهميـت زيـاد دارد و       فرآينـد گيري يكي از سوانح ناشـي از  سيل
ه در لـرز ساخت انسان دست كمي از زمينهاي دستتخريب سازه ه خسارات مالي وژخسارات آن به وي
هـاي سـازمان ملـل متحـد حـاكي از آن اسـت كـه سـيل را بايـد يكـي از            بررسـي . ايران نداشته است

ايران به ويژه يكي از كشورهايي است كه در آن سيل در تمام . ترين بالياي طبيعي به شمار آورد جدي
ندي خطر نسـبي  ببنابراين پهنه. يز به همراه دارددهد و با خود خسارات زيادي ني كشور روي مي پهنه
هـا  هايي كـه خطـر سـيل در آن پهنـه    اي و آمايشي و آگاهي از پهنهريزي منطقهلرزه براي برنامهزمين
  . جاني شود، ضرورت دارد ساز انسان را دستخوش تخريب و سبب خسارات مالي وهاي دستسازه

شاورزي نيز با دقـت  داري وابسته به وزارت جهاد كي تحقيقات خاك و آبخيزؤسسههاي اخير مدر سال
اگرچه در اين مطالعات . ي خطر سيل را تهيه كرده استبندي پهنهنقشه براي تمام كشور 1:250,000

كار ميداني استفاده وسيع به عمـل آمـده اسـت     هاي محلي وبندي از دادهشود كه براي پهنهگفته مي
اي قابـل  مقيـاس مطالعـات منطقـه   نيز تنهـا در  ليكن با توجه به مقياس دقت اين مطالعات، اين نقشه 
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هـا بـا دقـت مقيـاس     بنـدي پهنه هاي اجرايي الزم است ريزبنابراين براي طرح و برنامهاستفاده است و 
ي خطـر  بنـد ي پهنـه نقشـه گير استان خوزسـتان از  لهاي سيپهنه 49-5ي در نقشه. باالتر انجام شود

  .استخراج و نمايانده شده است سيل كشور،

  اديفرسايش ب )پ

فرسايش بـادي   .شودخطر گسترش فرسايش بادي محسوب مي زايي وايران يكي از مناطق مهم بيابان
زايي در هاي روان به تأسيسات اقتصادي و منابع زيستي يكي از مهمترين مصاديق بيابانو هجوم ماسه

تـرين راه  ياي مهمترين و اصـول هاي ماسهتپه منشأشناخت نقاط برداشت يا  .گرددكشور محسوب مي
تـوان عمليـات كنتـرل و مبـارزه را از     با شناسائي مناطق برداشت مي. باشدمبارزه با فرسايش بادي مي

 عدم شناخت كامل از مراحل انجام فرسايش بادي، بويژه عدم شناخت منـاطق . مناطق فوق شروع كرد
  . ه استاي، باعث عدم توفيق كامل مبارزه با اين پديده شدبرداشت و حمل ذرات ماسه

ي مبارزه با فرسايش بادي دهد كه بهترين مرحلهران نشان ميمطالعات انجام شده در مناطق بياباني اي
ي برداشت تشكيل شده است، مبارزه در مرحله گذاريي برداشت، حمل و رسوبكه خود از سه مرحله

ت بسـيار  كمتر با موفقيـ  يصرف هزينه بر عالوهي برداشت مبارزه با فرسايش بادي در مرحله. باشدمي
يكي و مورفولوژيكي حاكم چرا كه شرايط اكولوژ. ي ديگر همراه خواهد بودبيشتري نسبت به دو منطقه

ي ه بـا فرسـايش بـادي بـه خصـوص مبـارزه      اي است كه عمليـات مبـارز  ي برداشت، به گونهبر منطقه
در اسـتان  . پذيردتري صورت ميبيولوژيك به دليل استقرار گياهان در چنين مناطقــي با سهولت بيش

شروع شده و تا كنون ادامـه   1360هاي بحراني كه از نيمه دهه خوزستان نيز مطالعات شناسايي كانون
هاي بحراني فرسايش بادي در استان خوزستان از اين نظر اهميـت  و كانون منشأشناسايي . يافته است

هاي زيادي خارجي دشواري منشأريزگردهاي با هاي اخير با تركيب و تلفيق با حركت دارد كه در سال
  .گذاري و سكونت در برخي نواحي استان بوجود آورده استبراي توسعه و سرمايه

دهـد كـه چهـار    هاي انجـام شـده در سـطح اسـتان نشـان مـي       نتايج حاصل از اين مطالعات و بررسي
سـيع بـا فرسـايش بـادي     شهرستان اهواز، دشت آزادگان، شوش و اميديه در داخل اسـتان بـه طـور و   

در اين چهار . ها در منطقه غرب رودخانه كرخه واقع شده استجغرافيايي اغلب آن منشأروبروست كه 
از ايـن پـنج ناحيـه دو ناحيـه در     . شهرستان مجموعاً پنج ناحيه تحت تأثير فرسايش بـادي قـرار دارد  

حيه در محـدوده شهرسـتان   محدوده شهرستان اهواز، يك ناحيه در محدوده شهرستان شوش و يك نا
  .دشت آزادگان و يك ناحيه نيز در محدوده شهرستان اميديه قرار دارد
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  بندي خطر نسبي سيل در استان خوزستان هپهن - 49- 5 نقشه
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باشـد كـه مسـاحتي برابـر      هكتـار مـي   696,721مجموع مناطق تحت تـأثير فرسـايش بـادي اسـتان     
بـه   .باشـد  هكتار مربوط به منطقه رسـوب مـي   229,396هكتار مربوط به منطقه برداشت و  467,325

در  .درصد مساحت استان مجموعاً تحـت تـأثير فرسـايش بـادي قـرار دارد      10عبارت ديگر نزديك به 
برداشـت و  نـواحي  حمل معموالً در محدوده  أثير فرسايش بادي استان خوزستان نواحيمناطق تحت ت

برداشت با حمل و عدم تفكيك آنهـا و بـا توجـه بـه      نواحيدليل مشابهت   گذاري قرار دارد و به رسوب
نـواحي   از جـدا كـردن    هـا وجـود دارد  اشت ماسه نيز در آنحمل استان قابليت برد نواحياينكه اغلب 

  .حمل خودداري شده است

، وسـعتي برابـر   (O1)دت زيـاد  هكتـار داراي شـ   25,625اراضي برداشت مساحتي برابـر  هكتار  467,325از 
  . باشد مي (O3)هكتار داراي شدت كم  21,000و مساحتي برابر  (O2)هكتار داراي شدت متوسط  420,700

، مسـاحتي برابـر   (S1)هكتـار فعـال    154,962هكتار اراضي رسوب سطحي برابر  229,396از مجموع 
. باشـد  مـي  (S3)يرفعال يا كـم فعـال   هكتار غ 54,813و وسعتي برابر  (S2)هكتار نيمه فعال  19,621

كه گفته شد در استان خوزستان پنج ناحيـه مسـتقل در چهـار شهرسـتان اسـتان تحـت تـأثير        چنان
فرسايش بادي شناسائي شده است كه  سه شهرستان در نواحي غرب كرخه و شهرستان اميديه نيز در 

  .اندشرق استان واقع شده

 -انديمشـك   -كي در غرب رودخانه كرخه در مسير جاده اهواز در محدوده شهرستان اهواز دو ناحيه ي
مـارون   -هاي نفت، اراضي كشاورزي و ديگري در محور مالثـاني   خطوط و چاه -شهرك صنعتي اهواز 

. . . مسجد سليمان، اراضي كشاورزي روستاي زويچـري، جنيـري، حبشـي و     -در محدوده جاده اهواز 
مسـاحت ايـن دو ناحيـه در    . ثير فرسـايش بـادي قـرار دارد   تأسيسـات نفتـي تحـت تـأ     -هاي آب  چاه

هكتار در ناحيه  274,345هكتار است كه از اين مساحت وسعتي برابر  357,343شهرستان اهواز برابر 
و  (O2)هكتـار داراي شـدت متوسـط     227,720،  (O1)هكتار داراي شـدت زيـاد    25,625( برداشت
گـذاري  هكتـار در ناحيـه رسـوب    82,998تي برابـر  و مسـاح  )(O3)هكتار داراي شدت كـم   21,000

هكتار كم فعال يا غير فعـال   30,390و  (S2)هكتار نيمه فعال  19,621،  (S1)هكتار فعال  32,987(
(S3)( قرار دارد.  

در شهرستان دشت آزادگان يك ناحيه تحت تأثير فرسايش بادي در غرب كرخـه ايجـاد شـده كـه در     
مسـاحت  . ، ام الدبس جالليه و هوفل  قرار گرفته استوستاهاي جنيريشبكه آبياري كرخه، رمحدوده 
تماماً با شدت (هكتار در ناحيه برداشت  45,200از سطح مذكور . باشد هكتار مي 139,738ه اين ناحي
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و مقـدار   (S1)هكتـار فعـال    71,640(هكتار در ناحيه رسوب  94,538و سطحي برابر  )(O2)متوسط 
  .قرار گرفته است )(S3)يا غيرفعال هكتار كم فعال  22,898

در شهرستان شوش نيز يك ناحيه تحت تأثير فرسايش بادي قرار دارد كـه آن هـم در غـرب رودخانـه     
وله خطوط ل... ، اماكن روستاي فرحام كبر وشبكه آبياري سد كرخه كرخه قرار گرفته و محدود آن بين

باشـد كـه از ايـن     هكتار مي 179,108حيه برابر مساحت كل اين نا. گيردو اراضي پيرامون را در بر مي
ناحيه رسـوب   هكتار در 49,108و مقدار ) با شدت متوسط(هكتار در ناحيه برداشت  130,000مقدار 

صورت غيرفعال   هكتار به 709و  (S1)صورت فعال   هكتار به 48,399واقع شده است كه از اين مقدار 
(S3) باشد مي.  

ناحيه كوچك تحت تأثير فرسايش بادي بوجود آمده است كـه از حـوالي    شهرستان اميديه نيز يك در
مسـاحت تحـت تـأثير    . گـردد  وع و به منطقـه بحريـه خـتم مـي    مركز شهرستان يعني شهر اميديه شر

تمامـاً  (هكتار آن در ناحيه برداشـت   17,780باشد كه  هكتار مي 20,532فرسايش بادي در اين ناحيه 
و  (S1)صـورت فعـال    هكتار به 1,936(ناحيه رسوب  هكتار در 2,752 و مقدار )(O2)با شدت متوسط 

  . قرار گرفته است )(S3)صورت كم فعال يا غيرفعال  هكتار به 816

  . بـه تفكيـك شهرسـتان آمـده اسـت     گذاري فرسـايش بـادي   ميزان برداشت و رسوب 29-5در جدول 
ـ  أدرصد كل نواحي تحت ت 50كه پيداست بيش از چنان ادي در شهرسـتان اهـواز واقـع    ثير فرسـايش ب
درصد و اميديه بـا   20، دشت آزادگان با درصد 25هاي شوش با پس از آن به ترتيب شهرستان شده و

در اسـتان   بنـدي فرسـايش بـادي   پهنه 50-5نقشه  در. گيرنددرصد در مراتب بعدي قرار مي 3ود حد
  .ده استگذاري نشان داده شو رسوب بندي برداشتخوزستان به تفكيك درجه

  
  مساحت نواحي تحت فرسايش بادي در خوزستان به تفكيك شهرستان -29-5 جدول

  )هكتار( گذاري و برداشت و نواحي رسوب 
  رسوب  برداشت درصد از كل مساحت كل  شهرستان

  274,345  82,998  3.51  357,343  اهواز
  130,000  49,108  7.25  179,108  شوش

  94,538  45,200  1.20  139,738  دشت آزادگان
  17,780  2,752  9.2  20,532  اميديه
  516,663  180,058 100 696,721  استان

  هاي بحراني فرسايش بادي در خوزستانمطالعات شناسايي كانون: مأخذ  
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  گذاري ك برداشت و رسوببندي فرسايش بادي در استان خوزستان به تفكي پهنه -50- 5 نقشه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 185.5 طرح آمايش استان خوزستان

توسـعه   در و تهديد، ضعف بندي و تحليل نقاط قوت، فرصتجمع -5-2-6
  استان

هـاي   قوت و فرصتنقاط از صحيح برداري  مسير توسعه استان خوزستان مانند هر منطقه ديگر در بهره
ه بسـياري از نقـاط قـوت و    خوشبختان. گذرد ميها و مقابله با تهديدها  ضعف اثرات آن در جهت كاهش

بـه عنـوان   . باشند مي برخوردار ديرپاييكه از ويژگي هستند  ساختاريداراي جنبه  ،هاي استان فرصت
نزديكي بـه مراكـز جمعيتـي ميانـه و غـرب كشـور،       هاي توسعه استان مانند  نقاط قوت و فرصت مثال

به صـورت  كه المللي هاي بيندسترسي به آباقليم غير فصلي، دسترسي به منابع آب و خاك مناسب، 
، داراي ويژگـي ثبـات و   نماينـد هاي توسعه اقتصادي و اجتماعي را در استان فراهم ميساختاري زمينه
و تـا حـدودي حتـي بعضـي از      )هـا  و نـه تمـام آن  (  در مقابل بسياري از نقاط ضـعف . ديرپايي هستند

تواننـد   ساني هستند كه با اصالح مسير ميهاي انهاي ناشي از فعاليتعارضه ،تهديدهاي فراروي استان
 ،به عنوان مثال پايين بـودن نـرخ فعاليـت و مشـاركت و اشـتغال      .قوت و فرصت تبديل شوندبه نقطه 

قابل بهبود هستند، يا  ها  گذاري سياستها و اصالح  بيشتر ناشي از عواملي است كه با تنظيم استراتژي
تـر بـا اتخـاذ تصـميمات      اي بلند مـدت  دورهاي انسان در ه ناشي از فعاليت هاي زيست محيطي آلودگي

منـابع آب نيـز بـا    احتمـالي  حتي بعضي از تهديدهاي بيروني مانند كاهش . صحيح قابل اصالح هستند
مناسـب   هـاي  تواننـد بـه فرصـت    همراه با افزايش راندمان مـي  ،جويي در مصرف صرفههاي  اعمال روش
  . تبديل شوند

ها و تهديدهايي كه براي توسـعه اسـتان وجـود دارد، در    قوت و ضعف و فرصتنقاط ترين  در ادامه مهم
هـا و  نقـاط قـوت و ضـعف و فرصـت    تـرين   مهم) 1(قابل توجه است كه . ارائه شده است 30-5جدول 

هـاي پيشـين و فصـل     محصول مطالعات فصـل آنكه  بر عالوهشود  تهديدهايي كه در اين بخش ارائه مي
از حاصـل   ، بعضـي مـوارد  )1393 و آبـان مـاه   ماه خرداد( ر ويرايش حاضردحاضر اين مطالعات است، 

را نيـز در بـر   و از جمله فصـل ششـم ايـن مطالعـات      مطالعات آمايش استان هاي بعدي مطالعات فصل
  .2است رسيدهاستان هاي آمايش  اعضاي كارگروه تأييدبه  قبالًاين مجموعه ) 2(. 1دارد

  

                                                 
طبق شـرح خـدمات، در    ها  مأموريتدر قبال هريك از  SWOT، و تحليل هاي استان توجه به آنكه جايگاه تعيين مأموريتبا  - 1

  .اند فصل ششم گزارش مطالعات آمايش قرار دارد، در ويرايش حاضر اين مطالب به گزارش فصل ششم منتقل شده
 
  . ارائه شده است به اين مجموعه اضافه شده كه در ويرايش حاضر با نظر ناظر محترم اين مطالعاتچند مورد نيز به عالوه   -2
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  فرصتو  نقاط قوت -

نقـاط قـوت و    .استان چنانكه گفته شد بيشتر جنبـه سـاختاري دارنـد   هاي توسعه  رصتو ف نقاط قوت
ترين نقاط اصلي. معلول تقسيم كرد -يا علت / فرعي  -توان به دو دسته اصلي  هاي استان را مي فرصت

در  ،جنبه ساختاري دارند و از ويژگي پابرجـايي برخـوردار هسـتند   بيشتر هاي استان كه  قوت و فرصت
ساير نقاط قوت استان دخالـت داشـته و   هاي توسعه و  گيري فرصت، به نوعي در شكلديگرل با يكتعام
  :  اند ها را نهادينه كرده آن

ند مورد از اين روابط چدر زير به  30-5هاي قوت و فرصت مندرج در جدول  با استفاده از شماره نقطه
هـاي بيشـتري را    توانند نمونـه  جدول مياين شود و خواننده محترم با مراجعه  علت و معلولي اشاره مي

   :فرمايندتبيين  نيز

برخـورداري از منـابع سرشـار    ) 2(و . . .  برخورداري از توپوگرافي و شيب مناسب  )1(نقطه قوت  
در تعامل بـا  . . . برخورداري از اقليم گرم جنب استوايي) 3(و . . . فتي ربهاي آ آب سطحي و دشت

ب براي كشاورزي فشـرده در سـطح اسـتان و بـه خصـوص در منـاطق       يكديگر فضاي بسيار مناس
 ،    )9(، نقطه قوت اند استان را فراهم كرده غربيشمال 

دسترسـي بـه   ) 1(، بـه همـراه فرصـت    . . . برخورداري از منابع عظيم نفت و گـاز   )5(نقطه قوت  
داري از موقعيت ويـژه  المللي در تمام سواحل جنوبي استان، همراه با برخورهاي بينسواحل و آب

 . . . حضـور بـا سـابقه   ) 6(مانند نقطـه قـوت   ي را تقاط قوت ديگر ساز امام خميني زمينهبندرگاه 
، و . . . و پتروشيمي، پااليشگاهي و صـنايع بـزرگ فـوالد     شيمياييصنايع  هاي مجتمعبزرگترين 

مهندسـي نفـت،   تكنولـوژي   –علمي  –سطح دانش باالي تخصصي برخورداري از ) 7(نقطه قوت 
 .اند را در استان ايجاد و نهادينه كرده، . . . پتروشيمي 

) 2(راه نقطـه قـوت   مـ ، بـه ه . . . برخورداري از منابع عظيم نفـت و گـاز    )5(به عالوه نقطه قوت  
هـاي  دسترسـي بـه سـواحل و آب   ) 1(، و فرصـت  . . . برخورداري از منـابع سرشـار آب سـطحي    

نقطـه   سـاز  ، زمينـه  . . .امام خميني بندرگاه ا برخورداري از موقعيت ويژه ، همراه ب. . . المللي  بين
صنايع شيميايي، پتروشيمي و صنايع بزرگ فوالد در اسـتان  و نهادينه شدن گيري  شكل) 7(قوت 

 .شده است

هاي  برخورداري از فرودگاه) 12(و ) 11(، ) 8(نقاط قوت استان مانند نقاط قوت از ديگر همچنين  
گسـتردگي   و شـمال  -اي جنوب  المللي و برخورداري از شبكه آزادراه و بزرگراه جاده بين داخلي و

هاي صنعتي عمومي و تخصصي، با دسترسي بـه   ، برخورداري از شهرك. . . آهن  نسبي خطوط راه
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هـاي حمـل و    هاي حمل و نقل، برخورداري از مناطق ويژه اقتصادي، با دسترسي به شـبكه  شبكه
نفـت و گـاز، موقعيـت     هـاي سـاختاري   شبكه انرژي، مديون نقاط قـوت و فرصـت   اي و نقل جاده

 .استان هستنددر مانند آن  و فوالد بندري، صنايع بزرگ

  :زير شود نقاط قوت مشاهده ميهمچنين 
  ،. . .  برخورداري از توپوگرافي و شيب مناسب )1(

  ، . . .  فتيربهاي آ برخورداري از منابع سرشار آب سطحي و دشت) 2(

  ، . . .  برخورداري از اقليم گرم جنب استوايي)  3(

  ،. . .  قابليت توسعه بيشتر منابع آب و خاك) 4(

   برخورداري از منابع عظيم نفت و گاز،) 5(و 

  :اصلي زير هاي و فرصت
  ، . . . المللي هاي بينموقعيت ويژه استان در دسترسي به سواحل و آب) 1(

  ، . . . ر فاصله نزديك به بازار بزرگ فراملي موقعيت ويژه استان د) 2(

برخورداري از كوتاهترين فاصله بين بندرهاي جنوب كشور با پايتخت و تمركز جمعيتي در  )3(
  ، غرب كشور

يكي از دو بندرگاه بزرگ كشور با سـطح يـك   (امام خميني بندرگاه برخورداري از موقعيت ) 4(
المللـي و   هاي بـين  بقه آبادان و خرمشهر، فرودگاهو بندرهاي با سا) مبادي ورودي و خروجي

   ،. . . مرز خاكي با كشورهاي همسايه 

  ،هاي فرهنگي، ديني و مذهبي با كشورهاي همسايه در جنوب كشور، وجود مشابهت) . . . 5(و 

  :اند  ديگري به شرح زير شدههاي  ساز ايجاد فرصت زمينه 
و صنعتي استان و كشور به كشورهاي همسـايه    امكان توسعه صادرات محصوالت كشاورزي) 7(

  ،  . . .و حوزه خليج فارس . . . 

مهندســي و تشــكيل  -هــاي فنــي  هــاي همكــاري امكــان عظــيم بــالقوه مبادلــه توافقنامــه) 8(
  ، . . . مهندسي  -هاي فني كنسرسيوم

ارائـه خـدمات   مهندسي براي  -هاي فني  هاي همكاري امكان عظيم بالقوه مبادله توافقنامه)  9(
سازي، توليـد قطعـات، همچنـين در صـنايع      مهندسي در زمينه ساير صنايع از جمله ماشين
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ارائه خدمات مهندسي و اجرايي در فعاليـت سـاختمان در كشـورهاي    . . . كاني غير فلزي و 
  ،  . . .همسايه 

  نقاط ضعف و تهديد -

بنـدي   يا علت و معلول دسـته فرعي  -لي توان در دو دسته اص ضعف و تهديدهاي استان را نيز مينقاط 
  .كرد و در اينجا نيز دسته اصلي بيشتر جنبه ساختاري دارند و از ويژگي پابرجايي برخوردارند

  : مهمترين نقاط ضعف استان عبارت هستند از

  گرماي زياد و طوالني،  ) 1(

و  خـاك  بع آب وتوزيـع جغرافيـايي منـا   منـدي از   بهـره در درون استان هاي ساختاري  تفاوت) 2(
  ،و نقاط ضعف حاصل از آن ژيانر

، تقـاط قـوت و   برداري كامل از منـابع  مديريت توسعه استان، كه مانع بهرهكامل نبودن حوزه ) 3(
     .شود هاي استان مي فرصت

. باشـد  عامل يكم ناشي از شرايط طبيعي و اقليم استان است كه در مقياس وسـيع قابـل انعطـاف نمـي    
 خاك توزيع جغرافيايي منابع آب ومندي از  بهرهدر درون استان هاي ساختاري  تفاوتيا باال عامل دوم 

جريان سهم بيشتر منابع آب : اند  هايي است كه در گزارش به طور تفصيلي مورد بحث قرار گرفته همان
و اي بـودن شـرق    هاي آبرفتي با شـيب مناسـب، كوهپايـه    مندي اين نيمه از زمين در نيمه غربي، بهره

به جنوب، پايين بودن ميزان ل ااي بودن غرب آن، افزايش دما از شم شمال شرق استان نسبت به جلگه
نـوب و شـوري   جضي در جهت شمال به ابارندگي استان به خصوص در نيمه جنوبي، افزايش شوري ار

در . انـد  ، و ساير مواردي كه در گزارش به طور مبسـوط بيـان شـده   زميني در همين امتدادهاي زير آب
برخـورداري از منـابع سرشـار آب و    ضمن استان خوزستان  ،طبيعي نتيجه همه اين عوامل

كاهش منابع آب به دليـل تغييـر   نخست شوري و دوم تهديد جدي روبرو است، دو خاك با 
ـ بـا برداشـت بيشـتر در ا   ن آب سطحي كـه  جرياشرايط اقليمي و وابستگي به  هـاي   تانس

  .شود مي ، از منابع استان كاستهباالدست
ـ  و بهرههاي نفت و گاز  بر تفاوت ساختاري در توزيع منابع آب و خاك، وجود ميدانعالوه رداري از آن در ب
جنوب و جنوب ميانه، از اللي و مسجد سليمان تـا هفتگـل و   به ل شمادر امتداد نيمه شرقي استان ميانه 

      .اند اختاري ديگري را ايجاد كردههاي س رامشير و رامهرمز و اهواز و آبادان، نيز يك سلسله تفاوت
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الگوهاي متفاوت توليـد و سـكونت و   گيري  ، سبب شكل)به عنوان علت( ياد شدههاي ساختاري  تفاوت
هـا در   دولـت  اسـت كـه بـا تصـميمات ارادي    شـده   )بـه عنـوان معلـول   ( اختالف سطح برخـورداري را 

تصميمات صـحيح در ارتبـاط   ( نيمه جنوبي گذاري بيشتر در زيربناها و صنايع در نيمه غربي و  سرمايه
دوگانگي و قطبي شدن توسعه استان منجـر  عدم تعادل فضايي، به  )برداري كارآ از منابع موجود با بهره

تيجـه تصـميم صـحيح يـاد شـده در      كه خـود ن [بر شمال كشاورزي، جنوب صنعتي و عالوه شده است
سازي منابع آب و خاك ارزشمند شمال  از آلودهيري دقت در پيشگو  تر از منابع بوده برداري بهينهبهره

تـر توسـعه   مك( اي حاشيهشرق و نوار مرزي غرب استان را نيز ، نواحي ]استان را نيز در بر داشته است
  .باقي گذاشته است) يافته

به سمت يك  دايت اقتصاد استاندر ه  ضعف، اي هاي منطقه عدم تعادلهاي ساختاري و  بر تفاوتعالوه
نيز بايـد بـه   آن را بديل  بياي ه برداري صحيح از منابع و نقاط قوت و فرصت بهرهاز طريق د كارآ اقتصا

هاي عظيم ملـي ماننـد    و فعاليت ها آن است كه مجتمعواقعيت . مجموعه نقاط ضعف استان اضافه كرد
ناكـافي  ه توسـع . انـد  نفت و گاز، صنايع شيميايي و پتروشيمي و فوالد با اقتصاد اسـتان ممـزوج نشـده   

برداري ناكافي از منابع مختلـف و   بهره . ها از نقاط ضعف استان است صنايع پيشين و پسين اين فعاليت
  . ي هستندهاي ديگر و گسترش توريسم نمونه پروري متعدد استان اعم از زمين قابل كشت، آبزي

قابـل مشـاهده    سـتان هـاي ا  گذاري در زيرسـاخت  پايين بودن سرمايهدر استان ضعف يكي ديگر از نقاط 
شمال استان كه يك محـور ملـي    –اي و ريلي استان، حتي در محور جنوب  هاي جاده ضعف شبكه. است

و مقايسه آن با محورهاي با درجه اهميت كمتر در كشور كـه بـه آزادراه    دهد حياتي كشور را تشكيل مي
هـاي حمـل و    ارند، و ضـعف شـبكه  اما در استان خوزستان حداكثر در سطح بزرگراه قرار د اند تبديل شده

هـاي همجـوار كـه سـهم مهمـي در جـذب        ها در ارتباط با اسـتان  نقل در نيمه شرقي و ضعف اين شبكه
  .ها است گذاري ناكافي در اين زيرساخت توليدات كشاورزي استان خوزستان را دارند نمودهايي از سرمايه

آب سطحي و برخـورداري از بيشـترين مقـدار    استان خوزستان با برخورداري از باالترين ميزان جريان 
و پـايين بـودن   اسـت  كافي  و آبياريهاي آبرساني  گستردگي شبكهضعف دچار  اراضي قابل كشت آبي

ايـن نقطـه ضـعف    . نيز يكـي از نتـايج آن اسـت    بخش كشاورزيبه ويژه در  وري منابع آبميزان بهره
فعـال  گذاري بخـش عمـومي و    ايش سرمايهافز، "مديريت توسعه استان"پيگيري ساختاري نيست و با 

  .بخش خصوصي قابل گسترش و اصالح استگذاري  كردن سرمايه

           "مـديريت توسـعه اسـتان   "ضـعف   ،وجـود دارد نيـز  هـا   از ديگر نقاط ضعف استان كه در ساير اسـتان 
يـارات  حيطـه اخت  واقعيـت آن اسـت كـه   . استاستاني  –به دليل ناكافي بودن سطح عدم تمركز ملي 

قانون برنامـه پنجسـاله پـنجم توسـعه     ( "نماينده دولت در استانترين  عالي"به عنوان  "مقام استاندار"
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بـه علـت غلبـه     آينـد  ها به اجرا در مـي  هاي ملي كه در استان در هدايت طرح "جمهوري اسالمي ايران
نـد عـدم تمركـز    در يـك رو  ،هاي استاني در مورد طرح. بخشي كافي نيست -ملي گيري  قدرت تصميم

به رياست (ريزي استان  با تفويض اختيارات به شوراي برنامه، )به بعد1351از سال (بيش از چهل ساله 
 آينـد  كه در استان به مرحله اجـرا در مـي   مليهاي  در مورد طرح. اين مشكل حل شده است) استاندار
در شـوراي   )هـا  ( يش اسـتان تصويب طرح آماسازگاري آن با طرح آمايش استان از طريق رود  اميد مي

هـاي اجرايـي رفـع     االجرا بودن و الزم الرعايه بودن آن از طرف كليه دسـتگاه  ملي آمايش كشور و الزم
هنـوز   و ارتقـاي ايـن نقـش   افـزايش ايـن سـهم    از مقامات مركزي براي اما تبادل نظر و پيگيري  .شود

  .ضروري است

رسـد   ها به تصويب مي در شوراهاي ملي در مورد استانهايي كه  ، ساير مصوبههاي اجرايي بر طرحعالوه
به طور معمول نماينـده وزارت كشـور   . تدوين شوند "مقامات استان"بيشتري با هماهنگي نيز بايد در 

مـديريت  "بـراي تقويـت    .كننـد  ها را نمايندگي مـي  استاناز اين طريق  در اين شوراها عضويت دارند و
اصـالح  اي  گونـه هاي اجرايـي بـه    نامه ر تعامل با وزارت كشور آئينضروري خواهد بود د "توسعه استان

  .در اين جلسات شركت نمايند، ريزي استانداري شوند كه معاون برنامه

. است آلودگي محيط زيست استانها،  اما شديدتر از آن ها استان، مانند ساير استان  از ديگر نقاط ضعف
هاي  اين ضعف ناشي از تمركز زياد فعاليت ،شود مي له شوري خاك كه سبب شوري منابع آبأبجز مس

كـه بـه آلـودگي     نفت و گاز، كشاورزي و صنعتي در استان استهاي  استخراج، پااليش، انتقال فرآورده
ه همين دليل و به دليـل  ها و مناطق حفاظت شده نيز ب تاالب. خاك، هوا و آب استان منجر شده است

هـا   توان سازمان حفاظت محـيط زيسـت كشـور و اسـتان    . ره هستندها دچار مخاط  ادا نكردن حقابه آن
براي انجام اين وظيفـه كـافي نبـوده    ) ملي، اختيارات قانوني و امكانات اين نهادو عزم منبعث از اراده (

خوشبختانه در برنامه پنجم توسعه وزن بسيار زيادتري به حفاظت از محـيط زيسـت داده شـده    . است
و توجه زيادي كه در برنامه آمايش استان به اين موضوع شده اسـت  حمايت ين ارود با  و اميد مي است

  .روند تخريب به روند اصالح و تعديل ميل نمايد

، چنانكـه گفتـه شـد،    كه به سمت يك تهديد جدي ميل نمـوده اسـت   هاي جدي استان از ديگر ضعف
گيرد و در همين حال  يهاي ديگر سرچشمه م كه از استان وابستگي منابع آب آن به آب سطحي است

ضـعف اخيـر بـا    (دچار آلودگي و شوري است و از سرچشمه بين مصارف مختلف تفكيك نشـده اسـت   
وابســتگي منــابع آب بــه  ايــن نقطــه ضــعف ).در حــال اصــالح اســتهــاي آبرســاني  گســترش شــبكه

شـرايط   در صورت تشديد روند برداشت بيشتر در باال دست و يا تغييـر  ،هاي بيرون از استان سرچشمه
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هـاي آمـايش نيـز ايـن      بر اساس نظر اعضـاي كـارگروه  . اقليمي به يك تهديد جدي تبديل خواهد شد
  . و محتمل استتهديد جدي 

هـاي   از ديگـر ضـعف   )در درون اسـتان (اي  بين منطقه اجتماعي -اقتصادي كالبدي و هاي  عدم تعادل
قابـل  تا حدود زيادي گذاري  استو سي) تخصيص منابع(استان است كه با تصحيح چارچوب استراتژي 

از سه هدف بنيادين برنامه آمايش اسـتان خوزسـتان يـك هـدف آن بـه كـاهش عـدم        . اصالح هستند
هـاي   رفع نقاط ضعف ناشـي از كـنش  تر از  رفع نقاط ضعف بخشي ساده .ها اختصاص يافته است تعادل
 و غيـره   هـا  صـنعت، بانـك  ، كشـاورزي،  مانند برقراري هماهنگي بين مـديريت مسـايل آب  ( بخشي بين
و در هر صورت هر دو نيازمند تغيير چارچوب تخصيص اعتبار، نظـارت بيشـتر و بـه طـور كلـي       )است

مـديريت توسـعه   "بخشـي از سـوي    صالح نقاط ضعف بخشي و بـين اتر بر روند  اعمال مديريت مناسب
  .باشد مي "استان

هرچنـد  . يابـد  نرخ بيكاري نمـود مـي  يد و رشد تولمانند ي هاي در شاخص اقتصاد كالن هاي عدم تعادل
هـا و   تژيامسايل اقتصاد كالن استان تـابعي از اقتصـاد كـالن كشـور اسـت و چـاره آن در گـرو اسـتر        

ها در برنامه آمايش ذيل هدف بنيادين  ، اما راهكارهايي براي توسعه بخشهاي ملي است گذاري سياست
  .كارآيي اقتصادي ارائه شده است

  :توسعه استان در چند زمينه قابل طرح هستند تهديدهاي فراروي
و (أ خـارجي  هاي محيط زيستي با منش تهديدهاي ناشي از موقعيت قرارگيري استان در معرض آلودگي

 گـاز و  و ناشـي از اسـتخراج نفـت    المللـي  هـاي بـين   مانند ريزگردهـا، آلـودگي آب  ) تا حدودي داخلي
، اما خارج از حدود توان استاني استهاي محيط زيستي راهكارهاي مقابله با تهديد. هاي مرتبط فعاليت

   . پيگيري آن از مقامات مركزي به عهده استان است

هـاي بـاال    تهديد احتمال كاهش منابع آب استان به دليل تغييرات اقليمي و برداشت بيشتر در اسـتان 
گـزارش فصـل    هرچند بخش دوم منشأ اين تهديد در گرو تصميمات ملي است، اما چنانكـه در . دست

 در) بر اثر هـر دو منشـأ طبيعـي و ارادي   (ششم مطالعات آمايش استان آمده است مقابله با اين تهديد 
هـاي آبرسـاني و    گرو چند اقدام همزمان افزايش سـطح زيـر كشـت، گسـترش شـبكه     در  داخل استان

 .ورزي اسـت به ويژه در بخش كشـا هاي مصرف و  در همه بخشآبياري و باال بردن راندمان مصرف آب 
در گرو تصميمات ملـي   آيد اما از آنجا كه مقابله با اين تهديد و تهديدهاي مشابه ديگر كه به دنبال مي

   :ري ضرورت دارديشتاست، توضيح ب
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افت سهم و جايگاه استان در بعضي توليدات كشاورزي و صنعتي كـه اسـتان بـه طـور تـاريخي در آن      
بخـش صـنايع فلـزي و حتـي     (گذاري در استان  سرمايهن بودن پاييها پيشرو بوده است به دليل  زمينه

و افت سهم و جايگاه بندر امام خميني در سـطح كشـور و بـه ويـژه در     ) صنايع شيميايي و پتروشيمي
هيـزات تخليـه و بـارگيري    تجسيسـات و  هيد رجـايي بـه علـت گسـترش نيـافتن تأ     مقايسه با بندر شـ 

در مـذاكره  " مديريت توسعه اسـتان "ستان است كه تالش كانتينري، يكي ديگر از تهديدات اقتصادي ا
  .طلبد گذاري بيشتر به استان را مي با مقامات مركزي براي جذب سرمايه

مانند افـت سـهم نسـبي     ،پيشرو استانهاي  و فعاليتو يا جايگاه صنايع ارزش افزوده  نسبي سهم افت
افـت سـهم نسـبي تجـارت     و ، شـيمي صنايع فلـزات اساسـي و پترو  ، ارزش افزوده صنايع پيشرو استان

و كـاهش منـابع آب    نمايـد  كه به سمت يك تهديد ميل مي ،خارجي كشور از طريق بندر امام خميني
كـه يـك تهديـد     هـا  استان به دليل برداشت بيشتر از سرچشمه آب استان براي انتقال به ساير اسـتان 

و مقـادير آن ارائـه شـده    ررسـي  در گزارش فصل ششم به دقت ب آشكار شده براي اقتصاد استان است،
ملي در اسـتان  گذاري  به دليل پايين بودن سهم سرمايهكاهش جايگاه و  نسبي كاهش اين سهم. است

اسـت و نتيجـه آن افـت    ) هـا  گذاري ملي در ساير استان مترادف با سهم بيشتري از سرمايه(خوزستان 
تاريخي استان خوزسـتان  به طور ه كاست هايي  خوزستان در فعاليت ماندگي استان سهم نسبي و عقب

همچنـين در  . ، مانند صنايع فلزات اساسـي و صـنايع شـيميايي و پتروشـيمي    پيشرو بوده است آندر 
تـوان در   ميو با هزينه ملي هاي آب استان  اگر با انتقال آب از سرچشمهگزارش يادشده آمده است كه 

تـر اسـت    تر و پربازده هزينه كم اولي اين كار ها كشاورزي كرد، در استان خوزستان به طريق ساير استان
اي پرداخـت   بـراي انتقـال آب هزينـه    حداقلصرف نظر از منابع خاك و اقليم استان خوزستان، چون (

اگر با صرف هزينه ملي، با انتقال منابع نفت در گزارش فصل ششم همچنين ذكر شده است  ).شود نمي
 در استان خوزستان بـه طريـق اولـي ايـن كـار      سيس كردأه تها پااليشگا توان در ساير استان استان مي

كه مصرف داخلي كمتري هاي سنگين پااليشگاه  صادرات فرآوردهبه عالوه  تر است تر و پربازده هزينه كم
تـوان در   اگـر مـي  . )تـر اسـت   كم هزينهاز استان خوزستان دارند مانند نفت كوره، مازوت يا نفت سياه، 

بـا هزينـه   ) انـرژي آب و  آهن و دور از منـابع  ز دريا و بندر براي واردات سنگدور ا(هاي مركزي  استان
در بـه آن انتقـال داد،   آهن و آب و سـوخت را   و با هزينه گزاف ملي سنگ  سيس كردأآهن ت ملي ذوب

مين و حمـل مـواد اوليـه    تـأ  چون تر است تر و پربازده هزينه كم استان خوزستان به طريق اولي اين كار
  . تر است انتقال آب و انرژي و صادرات براي استان خوزستان كم هزينه ، )ارداتيو آهن سنگ(
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و جايگـاه اسـتان در   نسـبي  سـهم   بيشـتر   بنابراين مديريت توسـعه اسـتان بـراي پيشـگيري از افـت     
بـرد و اثـر ايـن    ببـاال  گذاري ملي را با اسـتدالل   بايد تالش نمايد سهم استان از سرمايههاي باال،  زمينه

  . ديدها را كاهش دهدته

خوزسـتان بـه    ايجاد رونق اقتصادي براي استان بر عالوهاين تغييرات استراتژيك  نكته مهم آن است كه
بـه ميـزان    حـداقل هـا   گذاري اقتصادي كشور در اين سرمايه هاي نفع اقتصاد ملي است، زيرا كل هزينه

هايي مانند صنايع  نبايد تنها به حيطهاين تالش . يابد هاي حمل و نقل كاهش مي جويي در هزينه صرفه
نفـت، صـنايع شـيميايي،    ( هـا پيشـتاز بـوده اسـت      به طور تاريخي در آنخوزستان يادشده كه استان 

جايگـاه اسـتان   نيز  هاي جديد زمينه تكنولوژيبلكه در  ،محدود شود...) پتروشيمي، فوالد، ماهيگيري، 
ها و اقليم به  با توجه به پيشينه صنايع نفت، دانشگاهسزاوار است استان خوزستان . درخواست شودبايد 

و تكنولــوژي اطالعــات و  انــرژي خورشــيدي، آوري آوري، بــايوفن ترتيــب در زمينــه تكنولــوژي نــانوفن
ارتباطات كه در برنامه چهارم و پنجم توسـعه جمهـوري اسـالمي ايـران بـه شـدت مـورد توجـه قـرار          

  . وداند از جايگاه درخوري برخوردار ش گرفته

بـه طـور كلـي از كـارآيي       تحـريم . يك تهديد جدي براي اقتصاد استان است نيز منشأ خارجي  تحريم
شود،  گذاري از محل منابع عمومي كشور مي و موجب كاهش اعتبارات و سرمايه كاهد اقتصاد كشور مي

ت فعاليـت  و افـ  واردات كشـور كـاهش  ، هاي نفت و گاز كاهش فعاليتخوزستان از طريق در استان اما 
شامل افزايش  و راهكارهاي مقابله با آن نيز به طوركلي گذارد حمل و نقل و بازرگاني تأثير مضاعف مي

  .باشد مي) استفاده بهينه از همه منابع(كارآيي اقتصادي 

اسـتان و بـه خصـوص نيروهـاي كارآمـد آن در گـرو توسـعه         تهديـد ناشـي از مهاجرفرسـتي   مقابله با 
بخشي از راهكارها در اختيار استان و بخشي ديگر . اجتماعي است -يت اقتصادي اقتصادي، ثبات و امن

  .ها و تصميمات سطح ملي است گذاري در اختيار سياست

وجـود  هاي سياسي، قـومي و مـذهبي و    و تنش سابقه خطر پذيريبا  قرارگيري استان در نواحي مرزي
 هاي بيرونـي  از طريق محرك يا ي و طايفهفرهنگي براي ايجاد اختالفات قوم - هاي قومي برخي زمينه

هاي آمايش احتمال  هرچند بر اساس نظرخواهي از اعضاي كارگروهتواند يك خطر بالقوه تلقي شود  مي
در شـرايط   بـالقوه  ايـن تهديـد  به هر حال چنانكه در فصل ششم مطرح شده است . وقوع آن كم است

التيـام كامـل    بنـابراين . شـود  سياسي كمتر مي -اجتماعي  -توسعه اقتصادي، ثبات و امنيت اقتصادي 
و فراهم كردن شرايط توسـعه همـه    شرايط اقتصادي، كالبدي و اجتماعي ناشي از وقوع جنگ تحميلي

  .باشد ز از اين تهديد مييساز پره زمينهجانبه، 
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  جتماعي استان خوزستانا -در توسعه اقتصادي و تهديدضعف  ،نقاط قوت، فرصت -30-5 جدول

  نقاط قوت
 درصد مساحت استان 60هاي توليدي و اقتصادي در بيش از  برخورداري از توپوگرافي و شيب مناسب براي فعاليت )1

ايجاد بسترهاي مناسـب  هاي كشاورزي و  فتي مناسب فعاليتربهاي آ برخورداري از منابع سرشار آب سطحي و دشت )2
 فضايي، –نتي و كالبديهاي اقتصادي، سكو ساير فعاليت

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

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

هـاي اقتصـادي و توسـعه بخـش و      اير فعاليـت مثبت آن بر توسـعه سـ  ثير أو تهاي نفت و گاز انتقال و توليد فرآورده
  هاي حمل و نقل، شبكه

و پتروشـيمي، پااليشـگاهي و صـنايع بـزرگ      شيمياييصنايع  هاي مجتمعحضور با سابقه استخراج نفت و بزرگترين  )8
  ها در سطح كشور، هاي باال در اين بخش فوالد، به خصوص در بندر ماهشهر، آبادان و اهواز و برخورداري از رتبه

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

تكنولوژي مهندسي نفت، پتروشيمي، فوالد و پزشكي به دليـل   -علمي  -سطح دانش باالي تخصصي برخورداري از  )10
 و مهندسي استان، فني، هاي پزشكي حضور صنايع مهم و با سابقه و پيشينه دانشگاه

اري از يكـي از دو مبـادي مهـم ورودي و خروجـي كـاال در كشـور در بنـدر امـام خمينـي و برخـورداري از           برخورد )11
 آهن، المللي و برخورداري از گستردگي نسبي خطوط راه هاي داخلي و بين فرودگاه

آبـي   هـاي راه اي و شـبكه انـرژي،   هاي حمل و نقـل جـاده   برخورداري از مناطق ويژه اقتصادي، با دسترسي به شبكه )12
  المللي بين

 -در مركـز مكـاني   ) شـهر اهـواز  (برخورداري از شكل مناسب نزديك به دايره استان و واقع شدن مركز اداري استان  )13
  ،)از نظر فاصله دسترسي به مركزيت اداري و خدماتي به مناطق مختلف استان( جغرافيايي 

بـه عنـوان    1390صد و دوازده هزار نفـر در سـال   برخورداري از كالن شهر اهواز با جمعيت بيش از يك ميليون و يك )14
 يك ظرفيت اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در مقياس ملي و فراملي،

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

سـيار  و نهادهـاي ب  "مديريت توسعه استان"ريزي استاني و  برخورداري از سابقه چهل ساله نهاد برنامه )16
  توانمند اجرايي استاني
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  اجتماعي استان خوزستان -و تهديد در توسعه اقتصاديضعف،  ،نقاط قوت، فرصت -30-5 جدولادامه 
 ها فرصت      

امام خمينـي  بندرگاه المللي در تمام سواحل جنوبي استان، همراه با برخورداري از هاي بيندسترسي به سواحل و آب )1
و بنـدرهاي بـا سـابقه آبـادان و خرمشـهر و      ) رگ كشور با سطح يك مبادي ورودي و خروجـي يكي از دو بندرگاه بز(

 المللي،  هاي بين فرودگاه

توسـعه صـادرات   نزديكي به بازار بزرگ فراملي در سواحل جنوبي خليج فارس و برخورداري از همجواري و مرز زمينـي بـراي    )2
  و  دور و نزديك، و غربي هاي همسايه جنوبي كشورارائه خدمات به كشور و استان و به ويژه توليدات كشاورزي، صنعتي و 

بـراي   از كوتاهترين فاصله بين بندرهاي جنوب كشور با پايتخت و تمركز جمعيتي در غرب كشـور  استان برخورداري )3
  ،توسعه بازرگاني و حمل واردات و صادرات  كشور

امـام خمينـي در سـطح جهـان بـه لحـاظ كاركردهـاي        شناخته شدن شهرهاي مهم اهواز، آبادان، خرمشـهر و بنـدر    )4
  المللي،المللي و فراملي استان در توليد و استخراج و صدور نفت و گاز و تجارت بين بين

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

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

مهندسي براي ارائه خـدمات مهندسـي در زمينـه سـاير      –هاي فني  هاي همكاري امكان عظيم بالقوه مبادله توافقنامه )7
سازي، توليد قطعات، صنايع كاني غير فلزي و ارائـه خـدمات مهندسـي و اجرايـي در فعاليـت       صنايع از جمله ماشين

  در كشورهاي همسايه،) هاي دولتي و مسكوني پل، تونل، ساختمان(ساختمان 
  ني فرامرزي، بيمارستا -پتانسيل ارائه خدمات پزشكي )8
  امكان گسترش جذب توريست خارجي، )9

 ها ضعف     

  هاي اقتصادي و عمراني و افزايش دهنده مصارف انرژي براي سرمازايي، گرماي زياد و طوالني، مانعي در فعاليت )1
   ،  خاك توزيع جغرافيايي منابع آب ومندي از  بهرهدر درون استان هاي ساختاري  تفاوت )2
در حاصل عدم تعادل فعاليت و سكونت در نيمه غربي نسبت به نيمه شرقي و حاشيه غرب استان و تمركز نسبي زياد  )3

و درنتيجه ضعف اقتصادي و مهاجر فرستي منـاطق   سازمان فضايي استان، ، اجتماعي و كالبدي وهاي اقتصادي زمينه
  اي شرق و غرب استان، حاشيه

ي و پايين بودن سهم برداشت آب زير زميني  به دليل شوري اين هاي سطح وابستگي شديد و بسيار زياد به منابع آب )4
  ،)هاي ممنوعه دشتنداشتن  در عين(منابع 

هاي كشاوري، شرب و صنعت و خطر آلودگي و شوري بيشتر اين هاي سطحي در تأمين مصارف بخشسهم باالي آب )5
  منابع در مناطق جنوبي استان،
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  اجتماعي استان خوزستان -عف، و تهديد در توسعه اقتصادينقاط قوت، فرصت، ض-30-5 جدولادامه 

جمعيـت  (تمركز بيش از اندازه جمعيت شهري در اهواز و ايجاد يك نخست شهري شديد در شـبكه شـهري اسـتان     )6
  ،)1390بيش از پنج برابري شهر اهواز نسبت به شهر دوم استان در سال 

هـا در قلمـرو گونـاگون    و ايجـاد عـدم تعـادل    درون استاندر  جغرافيايي جمعيت و فعاليتتمركز گرايش تاريخي به  )7
  اقتصادي، اجتماعي و كالبدي،

بـه دليـل كامـل    ايجاد هماهنگي و پيشبرد امر توسعه اسـتان  براي  "مديريت توسعه استان"اختياراتكامل نبودن  )8
 :يابد مي نمودنقاط ضعف زير ر د كه ريزي و اجرا در مسايل توسعه استان، استاني در برنامه  - نبودن عدم تمركز ملي

  :مسايل مرتبط با مقامات مركز
 ها، آب استان به ساير استان انتقال آب از سرچشمه منابعناشي از ملي و استاني   زيانضرر و  -

 ها، و كاهش اثرات مخرب آن. . .) مانند ريزگردها و (مقابله با تهديدهاي خارجي فرا روي توسعه استان  -

 به استان، خورشيدي انرژيو  ITوري، آ فن بيوهاي نوين نانو و  وژيجذب و انتقال تكنول -

اسـتاني  سـهم و جايگـاه   سبب افت هاي پيشرو اقتصاد استان كه  در بخشملي گذاري  رمايهپايين بودن سهم س -
 مقياس ملي شده است،ها در  آنارزش افزوده 

 مسايل بين بخشي درون استاني

  ها و به خصوص نواحي صنعتي استان، تباطات براي شهركآب، انرژي و ار هاي تكميل نشدن شبكه -
 قابل آبياري فعلي و قابل توسعه، اراضيوسعت هاي آبرساني و آبياري نسبت به  پوشش ناكافي شبكه -

طق اهـا و سـاير منـ    و در مخاطره قرار گرفتن تـاالب  برخي از مناطق ساحلي ، آلوده شدن منابع آب، خاك، هوا -
 ،آب اين مناطق مين حق أو عدم ت همچنين شوري خاك، اي انسانه در اثر فعاليتحفاظتي 

آالت و قطعات مورد  توليد كننده ماشينهاي صنعتي  برداري ناكافي از امكانات بالقوه توسعه صنايع و خوشه بهره -
 پيشرو استان ماتتد نفت و گاز، صنايع فوالد،هاي  نياز بخش

آالت، قطعـات و ادوات مـورد نيـاز بخـش      صـنايع توليـد كننـده ماشـين    برداري ناكافي از امكانات بالقوه توسـعه   بهره -
كشاورزي استان، و توسعه ناكافي صنايع فرآوري محصوالت زراعـي، بـاغي، دامـي و شـيالت در مقايسـه بـا توليـدات        

  كشاورزي استان،
 هاي فرامرزي در منطقه،خدماتي با بازار –برداري ناكافي از امكانات بالقوه برقراري ارتباطات گسترده تجاري  بهره - 

 برداري ناكافي از امكانات تاريخي و فرهنگي در گسترش توريسم، بهره -

  مسايل بخشي درون استاني
 از باالدست، هاي سطحي براي مصرف كشاورزي، صنعتي و شرب عدم تفكيك آب -

 ،بخش كشاورزيبه ويژه در  وري منابع آبپايين بودن ميزان بهره -
 بخش كشاورزي در مقايسه با منابع اين بخش، پايين بودن بازدهي عمومي -

شمال استان و ظهور تدريجي تراكم ترافيك در بعضي از  –اي جنوب  تك كريدور بودن محور حمل و نقل جاده -
 هاي آن، قسمت

هـاي همجـوار كـه سـهم      ها در ارتباط با اسـتان  هاي حمل و نقل در نيمه شرقي و ضعف اين شبكه ضعف شبكه -
 ات كشاورزي استان خوزستان را دارند،مهمي در جذب توليد

  ضعف شبكه و سهم پايين كاركرد شبكه حمل ريلي در سيستم حمل و نقل استان در حمل بار و جابجايي مسافر، - 
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 اجتماعي استان خوزستان -ضعف، و تهديد در توسعه اقتصادي ،نقاط قوت، فرصت -30-5 جدولادامه 
 مسايل كالن

باالبودن نرخ جمعيت غيـر  ( = دي و نرخ اشتغال استان نسبت به ميانگين كشور پايين بودن نرخ مشاركت اقتصا -
 ،)فعال اقتصادي و باالبودن نرخ بيكاري استان نسبت به ميانگين كشور

 ،)نرخ رشد پايين توليد ناخالص داخلي استان(پايين بودن بازدهي كلي اقتصاد استان  -
 مهاجر فرستي استان، -

هاي اجرايي در مركز استان و پايين بودن سطح عـدم تمركـز اختيـارات و     گيري صميمريزي و ت تمركز امور برنامه -
 استان، هاي  ريزي و اجرا در شهرستان هاي برنامه مسوليت

  وجود برخي مسائل فرهنگي و اجتماعي در  جهت كاهش همبستگي در استان، -
  تهديدها

 منشا برون مرزي آلودگي زيست محيطي با تهديدهاي )1

  فراتر از مرزهاي استان به ويژه آلودگي ناشي از ريزگردها، محيطي زيستهاي  استان در پيشاني آلودگيقرارگيري  - 
هاي مرتبط با آن در  فعاليت گاز و و خطر آلودگي ناشي از استخراج نفت المللي و هاي بين سواحل طوالني در آب -

  ،الملليهاي بين آب
 تهديد منابع آب استان  )2

 هش بارش برف و تبديل آن به باران و در نتيجه كاهش ماندگاري و احتمال كاهش نزوالت جوي،، كاتغييرات اقليمي - 

گيـرد و   هاي بـاال دسـت سرچشـمه مـي     استانكه از هاي سطحي وابستگي شديد مصرف آب استان به منابع آب -
  ، ها امكان برداشت آب بيشتر در اين استان

 افت اقتصادي استان )3

گـذاري در اسـتان  از محـل منـابع عمـومي و افـت        خارجي و اثر آن بر افـت سـرمايه  هاي  تحريمتهديد ناشي از  -
 ،ها ي اقتصادي به ويژه حمل و نقل و اثر آن بر ساير بخشها فعاليت

هـا   افت سهم و يا جايگاه استان در بعضي توليدات كشاورزي و صنعتي كه استان به طـور تـاريخي در آن زمينـه    -
رجـوع كنيـد بـه    (ي، صنايع فلزات اساسي و حتي صنايع شيميايي و پتروشيمي، ، مانند دامدارپيشرو بوده است

 ) همين گزارش 2-1-2-6سطح كشور از قسمت هاي اقتصادي استان خوزستان در  جايگاه فعاليت) ب(بند 

افت سهم و جايگاه بندر امام خميني در سطح كشور و به ويژه در مقايسه با بندر شـهيد رجـايي بـه     -
  فتن تأسيسات و تجهيزات تخليه و بارگيري كانتينريعلت گسترش نيا

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

هـاي   نرژي خورشيدي، تكنولوژي ارتباطات و توريسم درماني، عليرغم برخـورداري از زمينـه  آوري، ا بايو و نانو فن
 . شود الزم، كه به تدريج موجب عقب ماندگي استان مي

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

و در حالـت عـدم التيـام كامـل      هاي بيروني از طريق محرك يا فرهنگي براي ايجاد اختالفات قومي و طايفه –مي قو
  شرايط اقتصادي، كالبدي و اجتماعي ناشي از وقوع جنگ تحميلي و شرايط اقتصاد كالن كشور و استان،
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  ضميمه
در اسـتان   هـا و عملكـرد بخـش انـرژي     زيرسـاخت اي از وضـعيت   خالصه
  تانخوزس

  برق

  ظرفيت نصب شده و روند تغييرات توليد

هاي بخاري، گازي، آبي و ساير، با مجموع ظرفيت نـامي   داراي نيروگاه 1390استان خوزستان در سال 
  .بوده است 1389هزار مگاوات ساعت در سال  26,977مگاوات و توليد  13339.2

هـاي   ها در فاصله سال ظرفيت نامي اين نيروگاه 
به طور متوسط سـاالنه نزديـك    1390تا  1385

و  31-5جدول (درصد رشد داشته است،  6.7به 
  ). 3-5نمودار 

درصـد از ظرفيـت    78ظر مالكيت، نزديك به از ن
متعلق به وزارت نيـرو بـوده و    هاي استان نيروگاه

سهم صـنايع بـزرگ و بخـش خصوصـي از ايـن      
درصـد بـوده    8و  14ظرفيت بـه ترتيـب حـدود    

  .است

  

 60از كــل ظرفيــت توليــد بــرق در اســتان خوزســتان  
ــاه  ــه نيروگ ــوط ب ــي اســت درصــد مرب ــاي آب ــهم . ه س

ي و بخاري در ايـن اسـتان بـه ترتيـب     هاي گاز نيروگاه
ــدود  ــت  16.4و  23.6ح ــد اس ــال  . درص ــين ح در هم

شود كه سهم استان خوزسـتان در ظرفيـت    مشاهده مي
درصـد و سـهم كـل     91هاي آبي كشور بيش از  نيروگاه
هاي استان شامل آبي، بخاري، گازي و سـاير در  نيروگاه

  . باشددرصد مي 20.5ظرفيت توليد برق كشور حدود 

شده  ظرفيت نامي مولدهاي نصب -31-5 جدول
  مگاوات –در استان 

 ظرفيت نامي سال
1385 9,629 
1386 9,729 
1387 9,729 
1388 10,377 
1389 10,783 

  اي خوزستانشركت برق منطقه -1389سالنامه آماري : مأخذ

توليد برق در استان -32-5جدول 
  هزار مگاوات ساعت -خوزستان 

 توليد برق  سال

1385 31,448 
1386 31,009 
1387 18,315 
1388 22,803 
1389 26,977 

 اي خوزستانشركت برق منطقه -1389سالنامه آماري : مأخذ
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به شدت كـاهش   1387توليد برق در استان خوزستان در سال  4-5و نمودار  32-5با توجه به جدول 
هاي آبي است كـه بـا   ترين دليل آن، وابستگي ظرفيت توليد برق استان به نيروگاهيافته است و بديهي

  .يابدنوسانات آب ورودي به سدها تغيير مي

  

  مگاوات –فيت نامي مولدهاي نصب شده در استان خوزستان ظر -3-5نمودار 
  
  

 
  هزار مگاوات ساعت -توليد برق در استان خوزستان  -4-5نمودار 
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  فروش برق

در استان خوزسـتان از   1385-89هاي كل فروش برق در سال 5-5و نمودار  33-5با توجه به جدول 
هـزار مگـاوات    17,720درصد بـه مقـدار    3.3عت با نرخ رشد متوسط ساالنه هزار مگاوات سا 15,563

  .ساعت افزايش يافته است
  

 
  هزار مگاوات ساعت – 1385-89 هاي سال استان خراسان شمالي درفروش برق روند  -5-5نمودار 

بـه فـروش    كشـاورزي و بخـش   عمـومي ي، صنعت، خانگي، هاي بيشترين مقدار برق به ترتيب در بخش
 .دهنـد  درصد فـروش بـرق اسـتان را تشـكيل مـي      94اين چهار بخش در مجموع حدود . رسيده است

  ).6-5نمودار (باالترين نرخ رشد نيز در بخش مصرف كشاورزي و خانگي مشاهده شده است، 

ر فاصـله  شـود بـر اسـاس تخمـين رونـد خطـي، د      طور كه در همين نمودار مشاهده مي به عالوه همان
هزار مگاوات ساعت به جمع فروش برق استان  303به طور متوسط ساالنه حدود  1385-89هاي  سال

  .شود  اضافه مي

شهرسـتان اهـواز و پـس از آن دزفـول در مجمـوع داراي       ،هـا  از نظر توزيع فروش برق بين شهرسـتان 
در بخـش  هـاي اسـتان     همچنين شهرستان اهواز در بـين شهرسـتان  . دنباش بيشترين مقدار فروش مي

پس از اهـواز شهرسـتان دزفـول در    . خانگي، عمومي، كشاورزي و صنعتي داراي بيشترين مصرف است
بخش عمومي، شوش در كشاورزي و اميديـه در بخـش صـنعتي داراي     بخش خانگي، بندر ماهشهر در
هاي استان    انمقدار و توزيع فروش برق در هر بخش بين شهرست. باشندبيشترين مقدار مصرف برق مي

 .منعكس شده است 35-5و  34-5در جدول 
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مقدار فروش برق بر حسب مصارف اصلي در استان خوزستان -33-5جدول
 هزار مگاوات ساعت - 1389

 صنعتيكشاورزي عمومي خانگي جمع
1385 15,563 5,602 2,080 530 6,487 
1386 16,490 6,059 2,167 634 6,737 
1387 14,893 7,167 3,319 754 3,599 
1388 15,209 7,805 2,534 695 3,280 
1389 17,720 9,900 0 972 3,416 

 14.8- 16.4 3.4 15.3 3.3درصد–نرخ رشد متوسط ساالنه

 19.3 5.5 13.4 55.9 درصد-1389ها در سالسهم بخش
  خوزستان 1389سالنامه آماري : مأخذ

  
  

  

  اي مصرفه به تفكيك بخشفروش برقروند تغييرات مقدار-6-5نمودار
  هزار مگاوات ساعت – 1385-89اي ه سال در
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  مگاوات ساعت -هاي استان خوزستان به شهرستانمقدار فروش برق بر حسب نوع مصرف -34-5 جدول

  صنعتي يكشاورز عمومي خانگي جمع شهرستان
 484,731 19,281 143,909 556,309 1,276,997 آبادان
 558,061 1,034 115,732 171,322 861,857 اميديه

 47,708 82,110 124,301 393,649 691,658 انديمشك
 1,326,063 328,885 695,318 3,711,352 6,516,765 اهواز
 34,558 5,191 27,121 176,791 257,928 ايذه

 6,321 17,336 14,022 97,147 144,095 باغملك
 105,553 20,471 350,134 668,017 1,208,300 بندرماهشهر

 272,314 36,236 61,428 523,544 950,527 بهبهان
 20,261 7,250 70,599 383,228 513,487 خرمشهر
 63,559 106,643 119,037 917,672 1,296,642 دزفول

 12,036 3,488 21,717 144,665 193,989 دشت آزادگان
 147,971 10,769 27,126 259,958 465,213 رامهرمز
 3,375 19,077 46,463 275,490 353,474 شادگان
 155,514 141,609 141,932 366,392 841,966 شوش
 85,968 127,571 91,192 456,286 800,915 شوشتر

 10,014 19,371 233,726 238,938 539,978 مسجدسليمان
 2,184 1,701 14,740 60,323 83,414 اللي

 4,268 1,666 12,432 113,105 145,605 هنديجان
 3,408 3,433 35,097 90,382 140,517 رامشير
 64,913 13,273 11,046 153,221 250,981 گتوند
 1,841 2,927 6,436 49,010 64,166 هويزه

 5,452 2,913 12,165 65,644 91,345 هفتكل
 11 58 1,522 27,775 30,573 انديكا
 3,416,084 972,293 2,377,195 9,900,220 17,720,392 جمع

 19 5 13 56 - درصد –سهم 
 1389سالنامه آماري استان خوزستان : مأخذ
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  درصد-هاي استان خوزستان به شهرستانفروش برق بر حسب نوع مصرفتوزيع -35-5جدول 
 صنعتي كشاورزي عمومي انگيخ جمع شهرستان

 14.2 2.0 6.1 5.6 7.2 آبادان
 16.3 0.1 4.9 1.7 4.9 اميديه

 1.4 8.4 5.2 4.0 3.9 انديمشك
 38.8 33.8 29.2 37.5 36.8 اهواز
 1.0 0.5 1.1 1.8 1.5 ايذه

 0.2 1.8 0.6 1.0 0.8 باغملك
 3.1 2.1 14.7 6.7 6.8 بندرماهشهر

 8.0 3.7 2.6 5.3 5.4 بهبهان
 0.6 0.7 3.0 3.9 2.9 خرمشهر
 1.9 11.0 5.0 9.3 7.3 دزفول

 0.4 0.4 0.9 1.5 1.1 دشت آزادگان
 4.3 1.1 1.1 2.6 2.6 رامهرمز
 0.1 2.0 2.0 2.8 2.0 شادگان
 4.6 14.6 6.0 3.7 4.8 شوش
 2.5 13.1 3.8 4.6 4.5 شوشتر

 0.3 2.0 9.8 2.4 3.0 مسجدسليمان
 0.1 0.2 0.6 0.6 0.5 اللي

 0.1 0.2 0.5 1.1 0.8 هنديجان
 0.1 0.4 1.5 0.9 0.8 رامشير
 1.9 1.4 0.5 1.5 1.4 گتوند
 0.1 0.3 0.3 0.5 0.4 هويزه

 0.2 0.3 0.5 0.7 0.5 هفتكل
 0.0 0.0 0.1 0.3 0.2 انديكا
 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 جمع
 1389سالنامه آماري استان خوزستان : مأخذ

  
  گاز

  ن دسترسي به گاز ميزا

هـاي گـاز   هزار كيلومتر شبكه گاز در سراسر كشور توسـط شـركت   8.215، حدود 1390تا پايان سال 
سـهم آن از ايـن   كنـد و   استان خوزستان از شبكه گاز سراسري اسـتفاده مـي  . ها اجرا شده استاستان

ل شبكه كل كشور را درصد طو 6.5باشد كه كيلومتر مي 9.11,562معادل  1390شبكه تا پايان سال 
  . دهدتشكيل مي
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كيلومتر بـوده كـه افزايشـي معـادل      7.1,307در استان خوزستان معادل  1390گذاري در سال شبكه
تعـداد   1390همچنـين در پايـان سـال    . دهـد درصد نسبت بـه سـال قبـل از آن را نشـان مـي      8.12

كننـده بـوده اسـت    هزار مصرف 630هاي گازرساني در شبكه گاز استان برابر با كنندگان شركت مصرف
هاي استان همگـي   در مجموع شهرستان. درصد افزايش يافته است 8.15كه نسبت به سال قبل از آن 

هاي بـه عمـل آمـده در كـارگروه انـرژي مطالعـات آمـايش         به شبكه گاز متصل هستند و طبق بررسي
عتي استان از همـاهنگي الزم  ي صنها و نواح استان، گازرساني به شهرهاي استان و همچنين به شهرك

  . بين دستگاهي برخوردار است

  تحليل مصرف گاز

در اسـتان خوزسـتان    1390وزارت نيـرو، در سـال    -كشـور   1390بر اساس آمار ترازنامه انرژي سال 
ميليون متـر مكعـب    5,157شود كه از آن حدود  ميليون مترمكعب گاز طبيعي مصرف مي 4.15,167

بـه  ) ميليـون متـر مكعـب    10,010معـادل  ( استان و بقيـه  هاي  و پااليشگاهبه مصرف سوخت نيروگاه 
  . رسدمصرف نهايي و پتروشيمي مي

رود درصد از مصرف گاز طبيعي استان به كارخانه پتروشيمي مي 5.81در مصرف نهايي و پتروشيمي، 
درصـد ديگـر بـراي مصـرف خـوراك پتروشـيمي        35درصد آن براي سـوخت و حـدود    46كه حدود 

درصد به مصرف خانگي و نزديك بـه   7.6همچنين از كل گاز مصرفي استان، حدود . يابد اختصاص مي
عمومي و بخش حمل و نقل نيز بـه ترتيـب حـدود     -بخش تجاري . رسددرصد به مصرف صنايع مي 8
  .كننددرصد گاز مصرفي را جذب مي 8.2و  9.0
  

  هاي عمده نفتي نفت و فرآورده

بـا ظرفيـت اسـمي     1390به عنوان اولين و بزرگترين پااليشگاه كشـور در سـال    پااليشگاه نفت آبادان
  . نمايدروز فعاليت مي هزار بشكه در 395و ظرفيت عملي  350

هاي نفتي بـا قيمـت يكسـان در سراسـر      يت توزيع فرآوردهولئهاي نفتي مس شركت ملي پخش فرآورده
ها با فاصله مناسب در سراسر اسـتان صـورت   ايگاهتوزيع بنزين و نفت گاز در ج. را به عهده داردكشور 

، اما بـا تعرفـه قيمـت    حرارتي بدون اعمال محدوديتسوخت و گيرد و عرضه سوخت براي مصارف  مي
  . گيرد صورت ميصعودي، 

هاي نفتي در استان از نفت گاز، بنزين و گاز مايع تشكيل مهمترين مصارف فرآورده 36-5طبق جدول 
از رونـد افزايشـي برخـوردار     1385-89هـاي  ها در فاصله سـال سه اين فرآوردهشود كه مصرف هر مي
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سه فرآورده ديگر شامل سوخت هواپيما، نفت سفيد و نفـت كـوره از نظـر حجـم     . 7-5نمودار . اندبوده
مصرف بسيار كمتر هستند و در همين حال به جز سوخت هواپيما كه از يك روند افزايشـي برخـوردار   

  .رو به كاهش بوده است) نفت كوره و نفت سفيد(مصرف دو فرآورده ديگر بوده است روند 

  

  هابين شهرستانها و  هاي نفتي بر حسب نوع فرآوردهتوزيع مصرف فرآورده

 38-5و جـدول   1389سال هاي استان در  شهرستان درهاي نفتي  مقدار مصرف فرآورده 37-5جدول 
هاي طبق معمول شهرستان اهواز بيشترين مصرف فرآورده. دهد نشان ميها  توزيع آن را بين شهرستان
  ). 8-5(نفتي را دارا است، نمودار 

دو سوم مصـرف سـوخت هواپيمـا در شهرسـتان اهـواز      ها  از نظر توزيع بين شهرستاني مصرف فرآورده
مصرف بنـزين شهرسـتان اهـواز يـك سـوم مصـرف       . صد در شهرستان آباداندر 23گيرد و  صورت مي

 6هـاي ماهشـهر و آبـادان هريـك بـيش از       درصد و شهرستان 5.10دزفول . دهد استان را تشكيل مي
  .كنند درصد اين فرآورده را مصرف مي

تيـب داراي بيشـترين سـهم    هاي شوشتر، اميديه، شوش و اهواز به تراز نظر توزيع گاز مايع، شهرستان
هاي اهواز و خرمشهر است كه بـر روي  بيشترين مصرف نفت گاز مربوط به شهرستان. باشندمصرف مي
در بخش نفت كوره سهم شهرستان اهواز بـه  . دهنددرصد از مصرف استان را تشكيل مي 45هم حدود 

  . باشددرصد مي 53تنهايي حدود 

  

 1385 - 89اي نفتي در استان خوزستان در دوره ه مصرف انواع فرآورده -36-5جدول 

 سال
  گاز مايع

  )تن(

هايسوخت
  هواپيما

)متر مكعب(

  نفت گاز
)متر مكعب(

  نفت كوره
)متر مكعب(

  بنزين
)مكعبمتر(

  نفت سفيد
)متر مكعب(

  جمع
 )مترمكعب(

1385 129,946 49,131 1,952,009583,564 1,426,423 90,677 4,101,804
1386 143,134 52,079 2,055,858708,718 1,245,09389,649 4,151,397
1387 144,926 39,991 2,190,585769,333 1,257,94274,310 4,332,161 
1388 195,832 60,931 1,774,053686,479 1,282,22798,419 3,902,109
1389 383,150 65,690 2,695,767 475,998 1,191,32463,117 4,491,896 

 1389سالنامه آماري خوزستان :مأخذ
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   1385-89هاي سال هاي نفتي در استان خوزستان درمصرف انواع فرآورده-7-5نمودار 

  هزار مگاوات ساعت 

 
  درصد -هاي استان خوزستان  اي نفتي شهرستانهسهم كل مصرف فرآورده-8-5نمودار 
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  1389 -هاي استان خوزستان شهرستانهاي نفتي در  مصرف انواع فرآورده -37-5جدول 

 شهرستان
  گاز مايع

 )هزار تن(

هايسوخت
  هواپيما

هزار (
)مترمكعب

  نفت گاز
هزار (

)مترمكعب

 نفت كوره
هزار (

)مترمكعب

  بنزين
هزار ( 

)مترمكعب

نفت سفيد 
هزار (

)مترمكعب

  جمع 
هزار متر (

  )مكعب

  257.3 2.5 75.3 6.0 158.3 15.2 29.9 آبادان
  97.0 0.2 39.2 0.4 57.2 0.0 72.1 اميديه

  238.7 6.3 45.8 1.2 185.4 0.0 6.3 انديمشك
  1,331.0 2.6 394.8 253.5 636.7 43.4 47.3 اهواز
  94.6 6.4 36.4 0.3 51.4 0.0 3.9 ايذه

  39.4 4.9 13.4 0.0 21.0 0.0 4.5 باغملك
  264.2 2.1 79.2 21.1 156.6 5.2 14.6بندرماهشهر

  171.5 6.1 58.5 20.1 86.8 0.0 10.2 بهبهان
  609.6 0.4 32.9 5.1 571.2 0.0 15.7 خرمشهر
  263.3 6.8 125.1 23.1 106.5 1.8 20.7 دزفول

  189.2 2.5 72.3 38.6 75.8 0.0 4.2 رامهرمز
  69.0 0.0 28.1 0.0 40.9 0.0 3.8 شادگان
  191.2 3.9 50.5 27.3 109.5 0.0 61.5 شوش
  319.8 7.3 43.8 42.4 226.3 0.0 78.1 شوشتر

  105.7 6.1 31.5 36.0 32.1 0.0 7.8مسجدسليمان
  19.5 2.4 7.9 0.0 9.2 0.0 1.5 اللي

  100.3 0.5 20.8 0.9 78.1 0.0 1.1 هند يجان
  45.6 0.0 8.8 0.0 36.8 0.0 0.0 رامشير
  35.7 1.9 12.5 0.0 21.3 0.0 0.0 گتوند
  18.3 0.0 6.6 0.0 11.8 0.0 0.0 هويزه

  23.3 0.2 4.5 0.0 18.5 0.0 0.0 هفتكل
  7.7 0.0 3.4 0.0 4.3 0.0 0.0 انديكا
  1389سالنامه آماري خوزستان : مأخذ
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  درصد -هاي استان خوزستان  هاي نفتي در هريك از شهرستان توزيع مصرف فرآورده -38-5جدول 

 گاز مايع شهرستان
هايختسو

 هواپيما
 نفت گاز

نفت 
 كوره

 بنزين
نفت 
 سفيد

  جمع

 5.9 4.0 6.3 1.3 5.9 23.1 7.8 آبادان
 3.5 0.3 3.3 0.1 2.1 0.0 18.8 اميديه

 5.0 9.9 3.8 0.2 6.9 0.0 1.6 انديمشك
 28.3 4.1 33.1 53.3 23.6 66.1 12.3 اهواز
 2.0 10.1 3.1 0.1 1.9 0.0 1.0 ايذه

 0.9 7.8 1.1 0.0 0.8 0.0 1.2 باغملك
 5.7 3.4 6.6 4.4 5.8 7.9 3.8 بندرماهشهر

 3.7 9.6 4.9 4.2 3.2 0.0 2.7 بهبهان
 12.8 0.7 2.8 1.1 21.2 0.0 4.1 خرمشهر
 5.8 10.8 10.5 4.9 4.0 2.8 5.4 دزفول

 4.0 3.9 6.1 8.1 2.8 0.0 1.1 رامهرمز
 1.5 0.0 2.4 0.0 1.5 0.0 1.0 شادگان
 5.2 6.1 4.2 5.7 4.1 0.0 16.0 شوش
 8.2 11.6 3.7 8.9 8.4 0.0 20.4 شوشتر

 2.3 9.6 2.6 7.6 1.2 0.0 2.0 مسجدسليمان
 0.4 3.8 0.7 0.0 0.3 0.0 0.4 اللي

 2.1 0.8 1.7 0.2 2.9 0.0 0.3 هنديجان
 0.9 0.0 0.7 0.0 1.4 0.0 0.0 رامشير
 0.7 2.9 1.1 0.0 0.8 0.0 0.0  گتوند
 0.4 0.0 0.6 0.0 0.4 0.0 0.0 هويزه

 0.5 0.3 0.4 0.0 0.7 0.0 0.0 هفتكل
 0.2 0.0 0.3 0.0 0.2 0.0 0.0 انديكا

 100  100 100 100 100 100 100  جمع
  1389سالنامه آماري خوزستان : مأخذ

، در اسـتان  "متـر  80نقشه باد كشـور در ارتفـاع   "اساس   برتر گفته شد  نظر انرژي باد، چنانكه پيشاز 
قـرار دارد، امـا در   حدودي مناسـب  در سطح تا برداري  ز از وزش باد براي بهرهخوزستان تنها شهر اهوا

اما از نظر انرژي خورشيدي بر اساس نقشـه مربـوط   . مقايسه با ساير مناطق كشور اين سطح باال نيست
انـواع كاربردهـاي خـانگي و صـنعتي     : نيروگاه حرارتي و سطح خـرد : برداري در سطح كالن بهرهامكان 

كيـد زيـادي بـر اسـتفاده از     أتلي توسعه اسـتان خوزسـتان   به عالوه سند م. وجود دارد كوچك مقياس
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هـاي نـو    چنانكه در فصل هفتم اين مطالعات امكان تبادل نظر بـا معاونـت انـرژي    .انرژي بيوماس دارد
  ) 2-5و  1-5تصوير ( .وزارت نيرو فراهم شود به اين موضوع بازخواهيم گشت

  
  
  

  

 
  وات ساعت بر متر مربع –ميزان تابش خورشيد در ايران  -1-5 ريتصو

  1387 –مسكن و شهرسازي وزارت  –ها  مطالعات زيرساخت –جلد پنجم  –بر گرفته از طرح كالبدي منطقه شمال شرق كشور : مأخذ
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  متر بر ثانيه –متري  80د ايران در ارتفاع پتانسيل با -2-5 ريتصو
  1387 –مسكن و شهرسازي وزارت  –ها  مطالعات زيرساخت –جلد پنجم  –بر گرفته از طرح كالبدي منطقه شمال شرق كشور : مأخذ

  

  
  
  
  


