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  تحلیل ویژگیهاي اقتصادي جمعیت  -1-3-1
  :مقدمه 

لید جامعه نقش دارد به عنوان به کار وانسان عالوه بر اینکه به عنوان یکی از عوامل تولید در افزایش رفاه و ت

با گذشت زمان نقش عامل انسانی در فرآیند . ثر است ؤنیز در تولید م) سرمایه ( گیرنده سایر عوامل تولید 

تولید  متداولبا یکدیگر عالوه بر شاخصهاي ) و مناطق ( افزایش است و در مقایسه کشورها  توسعه روبه

بنابراین توان . نیز استفاده میشود  ¹نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ، از شاخص توسعه انسانی  وسرانه 

بهره ( کیفیت آن  به) اشتغال ( مشارکت افراد در اقتصاد  عالوه بر کمیت) یا منطقه ( کشور اقتصادي یک 

با سایر استانهاي کشور ) منطقه ( مقایسه ظرفیت اقتصادي استان در با این رویکرد . نیز وابسته است ) وري 

بهره ( به کیفیت این شاغلین .... ) تعداد شاغلین بر اساس جنسیت ، سطح تحصیالت ، ( عالوه بر کمیت 

ر بین بخشهاي اقتصادي بیانگر ساختار اقتصادي است ضمنأ توزیع شاغلین د. نیز پرداخته شده است ) وري 

 . که ساختار اقتصادي نیز از این منظر به تصویر کشیده می شود 

  

  تحلیل روند تحوالت جمعیت فعال و غیرفعال اقتصادي    -1-3-1-1

ورت به ص شاخصاین دو . یابی اقتصاد یک جامعه است مهمترین و متداولترین معیارهاي ارزتورم و بیکاري 

در  افزایش تورم موجب کاهش درآمد خانوارها و. مستمر زندگی آحاد جامعه را تحت تأثیر قرار میدهد 

افزایش بیکاري نیز از طریق .  می گردد.... ) آموزش ، بهداشت ، ( بهره مندي آنها از تسهیالت زندگی  نتیجه



 
 
5 

اهش میدهد که آن نیزبه کاهش رفاه ، درآمد سرانه افراد خانواده را ک ²افزایش شاخص افراد تحت تکفل 

  .منجر میگردد 

1- Human Development Index 

  نسبت جمعیت به شاغلین -2

. گردد  عادل در بازار کار موجب بیکاري میکار و اشتغال مانند هر کاالي اقتصادي داراي بازار است و عدم ت

  به تقاضاي نیروي کار) ل جمعیت فعا( این عدم تعادل غالبأ ناشی از فزونی عرضه نیروي کار 

جمعیت فعال به عنوان عرضه نیروي کار با دو شاخص . است ) دستمزد ( در قیمت نیروي کار ) شاغلین (  

  .  یده می شودجمعیت فعال و نرخ فعالیت و عدم تعادل در بازار کار با شاخص بیکاري سنج

نفر  3746772به  نفر 2681978صدي از در 3.4با نرخ رشد ساالنه   65- 75طی دهه جمعیت استان خوزستان 

 درصدي 1.44باالتر بودن .استبوده درصد 1.96در دهه مذکور نرخ رشد ساالنه جمعیت کشور .رسیده است 

نرخ رشد جمعیت استان نسبت به کشور عالوه بررشد طبیعی جمعیت ناشی از بازگشت مهاجرین جنگ 

به ویژه (از مهاجرین  تعداد زیادي 75مرور وتا سال  است که به بوده 68تحمیلی پس از اتمام جنگ در سال 

  .به استان بازگشتند)در شهرستان هاي آبادان وخرمشهر

 2682254به  نفر 1694895درصدي از  4.7ساله وبیشتر استان بانرخ رشد ساالنه   10جمعیت  65-75دردهه 

لذا بین مقدار این .د می باش درصد 1.36براي کل کشور  65-75این شاخص در دهه.نفر رسیده است 

ساله وبیشتر استان  10نرخ رشد باالي جمعیت (.درصدي وجوددارد 3.34وکشور تفاوت شاخص در استان 

اتمام جنگ در نسبت به کشور نیز همانند جمعیت متاثر از بازگشت مهاجرین جنگ تحمیلی به استان پس از 
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بت به متوسط کشوري نیاز به سرمایه گذاري باال بودن نرخ رشد جمعیت جوان  استان نس )باشد می 68سال 

  .می طلبد را ومتوسطه درآموزش عمومی هاي بیشتراستان

همچنین در دودهه بعد آثار خود را بر عرضه نیروي کار را نمایان ساخته وبازار کار استان را با عدم تعادل 

  )1جدول (.می سازدونرخ بیکاري باال مواجه 

 1.33استان با نرخ رشد ساالنه  جمعیت 75- 85س ومسکن در دهه نفو 85و 75سرشماریهاي بر اساس 

 لذا  نرخ رشد جمعیت استان نسبت به دهه قبل.رسید 4274979نفر به  3746772درصدي از 

کمتر شده  نیز)درصد 1.62(است و حتی از میانگین کشوري در دهه مذکور به شدت کاهش یافته  

  )1جدول (.است

ساله  10جمعیت  نرخ رشد 75-85به کشور در دهه جمعیت استان نسبت  علیرغم کاهش چشمگیر نرخ رشد

به  65-75دهه استان در  ساله 10به علت انتقال جمعیت زیر (وبیشتر استان نسبت به کشور دردهه مذکور

درصدي بوده  0.03تقریبا معادل هم بوده وداراي تفاوت )  75-85ساله وبیشتردر  دهه  10جمعیت 

ساله و بیشتر  10( جمعیت فعال )می باشد درصد 2.78و 2.75ترتیب نه کشور واستان به نرخ رشد ساال.(است

نرخ . رسیده است  870766نفر به  607515 از 67/3، با نرخ رشد  75الی  65استان خوزستان طی دهه ) 

از با روندي کاهنده استان  ¹نرخ فعالیت . است  درصد بوده  23/2رشد جمعیت فعال کشور در این دهه 

در این دهه این در حالیست که نرخ فعالیت کشور . رسیده است  75در سال  46/32به  65در سال  84/35

نرخ رشد عرضه نیروي  ، 65 -75بنابراین طی دهه  . رسیده است  3/35به  3/32روندي فزاینده داشته و از 

نرخ رشد جمعیت فعال استان نسبت ازدالئل اصلی باالتر بودن . کار استان سریعتر از میانگین کل کشور است 

 به استان 68تحمیلی پس از اتمام جنگ در سال بازگشت مهاجرین جنگ  را می توانبه میانگین کشور 
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در سایر استانهاي کشور اقامت گزیده بودند   جنگ تحمیلی چندین سال تعداد زیادي از مهاجرین . (  دانست 

 به بوده است که  درصد 51/3به طور متوسط  75 -85دهه طی نرخ رشد جمعیت فعال استان  ) 1جدول ( ) 

نرخ فعالیت استان بر اساس . می باشد  نزدیک)  67/3( فوق الذکر رشد ساالنه این شاخص در کشور در دهه 

از نرخ فعالیت کشور پائین تر  درصد  61/4درصد بوده که  82/34،  85سکن سرشماري عمومی نفوس و م

   .نسبت به کشور می توان برشمرد پائین تر بودن نرخ فعالیت استان ي دو دلیل را  برا  .است 

 که سهم جمعیت در حال تحصیل استان نسبت به ( به کشور   نسبت  استان  جمعیت  بودن جوانتر -1

  )متوسط کشوري را افزایش می دهد 

در رده  خ فعالیت استاننر 85الی  65سالهاي  طیپایین تر بودن نرخ مشارکت زنان استان نسبت به کشور  -2

  ، روستائی و مرد و زن نیز از میانگین نرخ  ، شهري 45 – 64و  25 – 44،  15 – 24سنی هاي 

  جمعیت فعال تقسیم بر جمعیت آن رده سنی: نرخ فعالیت  -1

تر پائین  عالوه بر نتایج سرشماریها ،نتایج طرح آمارگیري از اشتغال نیز مؤید .فعالیت کشور پائین تر است 

 است بوده 81الی 79طی سالهاي نسبت  به  نرخ  فعالیت کشور  نرخ فعالیت استان درصدي  5/1بودن حدود 

درصد از نرخ فعالیت  3به طور متوسط  75 – 85و  65 – 75دهه  2ی نرخ فعالیت نقاط شهري استان ط.

طی دهه ند کل کشور کاهش الگوي تغییرات نرخ فعالیت نقاط شهري استان همان. کشور پائین تر بوده است 

  ) 1جدول . ( است  بوده  فزاینده 85الی  75و طی دهه   ندهکاه 75الی  65

درصد از نرخ  7/5به طور متوسط  75 – 85و  65 – 75هاي نرخ فعالیت نقاط روستائی استان طی دهه 

ت به کشور با شدت بنابراین پدیده پائین تر بودن نرخ فعالیت استان نسب. فعالیت کشور پائین تر است 
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نرخ فعالیت نقاط روستائی نیز طی دهه هاي فوق الذکر ابتدا . مشاهده می گردد  در نقاط روستائی  بیشتري

  ) 1جدول . ( افزایش می یابد  75 – 85کاهش و سپس در دهه 

 75نفر در سال  67280درصدي به  49/5با نرخ رشد  65نفر در سال  39438از جمعیت فعال زنان استان 

روند عرضه نیروي کار . میباشد  53/4،  65 – 75نرخ رشد جمعیت فعال زنان کشور در دهه . رسیده است 

با نرخ بیشتري رخ داده است و  با شدت 75 – 85طی دهه زنان استان یا به بیان دیگر مشارکت اقتصادي زنان 

 75 – 85کشور طی دهه زنان  نرخ رشد جمعیت فعال. است  نفر رسیده 138304درصد به  47/7رشد ساالنه 

نرخ  درصد از 4، به طور متوسط  85الی  65دهه دو استان طی  زنان  نرخ فعالیت  . می باشد  درصد 6/5، 

اگر نرخ رشد جمعیت فعال زنان استان طی سالهاي آینده با همین روند . فعالیت زنان کشور پائین تر است 

. می شود استان به متوسط کشوري خود همگرا  در شاخص اینکشورباشدکل ادامه داشته و باالتر از شاخص 

 )1جدول (

افرادي که به علت تحصیل ،انجام فعالیت در خانه ویا کسب در آمد بدون کار متقاضی شغل نمی 

بررسی جمعیت غیر فعال اقتصادي از آن جهت مهم است .باشند،جمعیت غیر فعال اقتصادي نامیده می شود

به صورت بالقوه توان ورود به بازار کار وایجاد تقاضا براي )محصلین و خانه داران (که بخشی از این گروه 

فرصت شغلی را دارند ،از طرف دیگر نسبت این افراد به افراد شاغل بیانگر شاخص بار تکفل است که باال 

ل اقتصادي نفر از جمعیت استان غیر فعا 2263304،  85در سال .بودن آن سطح رفاه خانوار را کاهش می دهد

درصد از نرخ رشد 0.32درصد رشدداشته است ، که  2.44به طورمتوسط ساالنه  75بوده اند که نسبت به سال 

در اجزاءتشکیل دهنده جمعیت غیر فعال طی دهه .جمعیت غیر فعال کشور در همین دهه بیشتر بوده است

در مقابل .اندمتوسط کشوري داشته درصدي رشدي باالتر از  1.58محصلین استان با نرخ رشد ساالنه  85-75
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درصد  0.33درصد و  2.27در آمد بدون کار وخانه دار استان نسبت به میانگین کشوري  نرخ رشد افراد داراي

نرخ رشد ،درصدي جمعیت دانش آموزي استان از جمعیت غیر فعال  39با توجه به سهم .پایین تر بوده است

 1.71نرخ رشد ساالنه تعداد زنان خانه دار استان .کشوري شده استاستان باالتر از متوسط  جمعیت غیر فعال

زنان خانه دار استان تعداد نرخ رشدساالنه .درصد از میانگین کشوري پایین تر است 0.33درصد بوده است که 

باالتر از نقاط روستائی  0.34ودر نقاط روستائی درصد پایین تر از میانگین کشوري  0.57در نقاط شهري 

است،که بیانگر پایین تر بودن  روند مشارکت اقتصادي زنان روستائی استان نسبت به میانگین کشوري کشور 

  )1-1جدول ( .است

درصد پایین تر  2.27افراد داراي در آمد بدون کار استان نسبت به میانگین کشوري تعداد نرخ رشدساالنه 

درصدباالتر از  2.55ر در نقاط روستائی کشوردر همین دهه نرخ رشد افراد داراي درآمدبدون کا.بوده است 

سهم افراد داراي درآمد بدون کار از جمعیت )درصد  5.48وکشور 2.9استان (این شاخص در استان می باشد

این شاخص در .رسیده است  85درصد در سال  5.43به  75درصد در سال  4.85غیر  فعال اقتصادي از 

 75- 85لذا طی دهه ،)1-1جدول (درصد می باشد  8.37، 85درصد ودر سال  4.5، 75کشور در سال 

 خانوارهاي روستائی استان از توانائی کمتري براي تبدیل دارائی هاي خود به سرمایه براي کسب در آمد

بوده اند که باتوجه به مشارکت کمتر زنان روستائی استان نسبت به میانگین کشوري ،ادامه این  برخوردار 

مد افراد در خانوارهاي روستائی استان نسبت به میانگین کشوري  را به دنبال خواهد روند کاهش سرانه در آ

نرخ رشدباالتر جمعیت دانش آموزي استان نسبت به متوسط کشوري وهمچنین نرخ رشد پایین تر   .داشت 

دد موجب می گر)به ویژه در نقاط روستائی (افراد داراي درآمد بدون کار استان نسبت به متوسط کشوري 
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بازار کار استان مواجه با عرضه بیشتر نیروي انسانی شده و با توجه به باال بودن نرخ بیکاري استان نسبت به 

   سایراستان ها بیکاران بیشتري به جامعه وارد شوند

 روند تحوالت وضعیت اشتغال تحلیل:  1-3-1-2

آمار شاغلین . داراي عرضه و تقاضا است نیروي انسانی مهمترین نهاده تولید است ، که مانند سایر نهاده ها 

نفر در سال  475021از درصدي  39/4جمعیت شاغل استان با نرخ رشد . اي نیروي انسانی است بیانگر تقاض

درصد  11/3تان رشد جمعیت شاغل اس نرخ 75 – 85طی دهه . رسیده است  75نفر در سال  730149به  65

 46/3،  75 – 85درصد و طی دهه  82/2،  65 – 75دهه  نرخ رشد جمعیت شاغل کشور طی. بوده است 

استان پس از اتمام جنگ تقاضاي نیروي انسانی را  روجود شرایط بازسازي د. است  برآورد گردیده درصد

است از کشور باالتر  درصد 57/1،  65-75طی دهه افزایش داده به صورتیکه نرخ رشد جمعیت شاغل استان 

 75اشتغال استان در سال ایجاد فرصتهاي شغلی استان نسبت به متوسط کشور ، نرخ  علیرغم نرخ رشد باالتر. 

،  85و در سال  92/90،  75کشور در سال نرخ اشتغال .درصد است  08/81،  85درصد و در سال  85/83، 

 ) 2جدول.(باشد  درصد می 85/83

نرخ پایین تر بودن اري نیز بیانگر عالوه بر نتایج سرشماري ، نتایج طرح هاي نمونه گیري اشتغال و بیک

 82استان اشتغال  نرخ 83به طور مثال در سال    )  2جدول . ( اشتغال استان نسبت به متوسط کشور است 

ایجاد فرصتهاي شغلی براي مردان  .است  گردیده  محاسبهدرصد 6/89نرخ اشتغال کشور  در مقابل درصد و

هه استان طی دمرد نرخ رشد جمعیت شاغل . به کل کشور است  و زنان در استان داراي روند بهتري نسبت

درصدي و کشور  85/2نرخ رشد داراي ، استان  75 – 85و در دهه  45/2درصد و کشور  15/4،  65 – 75

 99/5و کشور  درصد  02/8،  65 – 75نرخ رشد جمعیت شاغل زنان استان طی دهه  .درصد می باشد  29/3
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زنان استان ادامه یافته و نرخ رشد جمعیت شاغل  نیز 75 – 85د در سالهاي دهه این رون. درصد بوده است 

 35/5استان از سهم زنان از فرصتهاي شغلی . می باشد  درصد 65/4کشور کل که در است بوده درصد  5 /91

مقایسه سهم از شاغلین و نرخ . است رسیده  85درصد سال  84/9و  75درصد سال  53/7به  65درصد سال 

تر بودن نرخ مشارکت اقتصادي زنان استان نسبت  بیانگر پائین)  2و  1جداول ( عالیت زنان استان و کشور ف

، ولی با توجه به باالتر بودن نرخ رشد جمعیت شاغل و جمعیت فعال زنان استان است به متوسط کشوري 

ضعیت عرضه و تقاضاي و.  نسبت به کشور نرخ مشارکت اقتصادي زنان استان به کشور نزدیک خواهد شد

 35/5، سهم زنان از شاغلین استان  65در سال نیروي زن شاغل استان بیانگر این نکته است که علیرغم اینکه 

ولی سهم زنان از اشتغال و )که پائین تر از متوسط کشور است( درصد بوده 76/4فعالیت زنان و نرخ  درصد

 2جدول( .رشدي سریعتر در سالهاي اخیرمشاهده میشود با کل کشور ولی با نرخهمگام انسانی ي عرضه نیرو

(  

جوامعی که درروند توسعه قرار میگیرند شاهد . می سازد ساختار اشتغال به نوعی ساختار اقتصادي را نمایان 

سهم اشتغال سایر بخشها مانند خدمات و صنعت  به نفع افزایش بخش کشاورزي از اقتصاد  کاهش سهم 

ن بخش کشاورزي از کل شاغلین  به مفهوم کاهش تعداد شاغلین این بخش نیست کاهش سهم شاغلی(هستند

اکثر جوامع پیشرفته افزایش سهم بخش صنعت و خدمات را تجربه نموده اند که به مفهوم کاهش فعالیت . )

عالوه بر افزایش سهم بخش صنعت و خدمات در روند توسعه یافتگی جوامع ، . بخش کشاورزي نیست 

کاربر بوده به بخشی  گردیده است که بخش کشاورزي که فعالیتی  ن بخش کشاورزي موجبمکانیزاسیو

براي . ) گرچه این روند در بخشهاي صنعت و خدمات نیز مشاهده می گردد . ( سرمایه بر تبدیل گردد 
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 زا بدست آوردن تصویر بهتري از ساختار اقتصادي استان عالوه بر سهم اشتغال بخشهاي عمده اقتصادي ،

  .سهم بخش از تولید ناخالص داخلی استان نیز باید استفاده شوند 

متوسط طور  به 85و  75،  65در سرشماریهاي سهم شاغلین بخش کشاورزي نسبت به کل شاغلین استان ، 

کل کشور از روند نزولی برخوردار این شاخص در استان همانند . است  از کل کشور پائین تر  درصد 3/3

از دالئل کاهش سهم شاغلین . است  رسیده 85درصد در سال  82/15به  65درصد در سال  2/24است و از 

تغییر ساختار اقتصادي در روند توسعه و مکانیزاسیون اشاره نمود به  می توان بخش کشاورزي از کل شاغلین

کل بخش از آمار شاغلین بخش کشاورزي در استان نشان میدهد که علیرغم کاهش سهم شاغلین این . 

 75 – 85درصدي و طی دهه  6/2 ، رشد 65 – 75شاغلین ، تعداد شاغلین روند صعودي داشته و طی دهه 

ودر  39/4، 65- 75در دهه نرخ رشد جمعیت شاغل استان الزم به ذکر است  . درصدي داشته است  6/0رشد 

کشاورزي ،موجب  تر بودن نرخ رشد شاغلین بخشمی باشدکه با توجه به پایین  درصد11/3، 75- 85دهه 

  )2جدول .(استروند نزولی سهم شاغلین بخش کشاورزي از کل شاغلین شده 

به  75در صد بوده که در سال  6/19، 65شاغلین بخش صنعت ومعدن از کل شاغلین استان در سال سهم 

دلیل وقوع جنگ تحمیلی وتعطیلی  وبه 65فقط در سال .ر صد رسیده استد4/32به  85ودر سال 8/30

 تقریبا 75سال دي از واحدهاي صنعتی استان این شاخص در استان پایین تر از کشور بوده است که در تعدا

  )2جدول .(درصدباالتر از کشور می باشد7/0 85سال برابر متوسط کشور ودر 

درصد در  85/48در صد بوده که با روندي کاهنده به  2/65، 65سال سهم بخش خدمات از اشتغال استان در 

این روند معکوس شده وسهم بخش خدمات از کل شاغلین افزایش  75-85طی دهه .رسیده است  75سال 

دهه این شاخص در کل کشور با چنین تغییري مواجه نبوده وتقریبا طی .رسیده است درصد 78/51یافته وبه 
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مات کاهش سهم بخش خد.درصد رسیده است 3/50به  75-85ثابت بوده و با روندي مالیم طی دهه  75-65

شاغلین بخش خدمات استان  .کاهش تعداد شاغلین این بخش نبوده است به دلیل 75از اشتغال استان در سال 

 درصدي 25/9ولی در مقابل رشد افزایش یافته اند  )درصد92/2(برابر کشور بارشدي تقریبا 65-75طی دهه 

ل استان ،سهم بخش خدمات درصدي این بخش از اشتغا 31شاغلین بخش صنعت ومعدن استان وسهم تقریبا 

  )2جدول (از شاغلین را کاهش داده است

تغییر در سطح تحصیالت شاغلین هم بیانگر تقاضاي بیشتر شاغلین با تحصیالت باالتر توسط بنگاه هاي 

سهم شاغلین بی سواد وداراي .اقتصادي است وهم افزایش عرضه نیروي کار تحصلیکرده را نشان می دهد 

درهمین مقطع .کاهش یافت 85درصد در سال  57.5به  75درصد در سال  72کشور از  تحصیالت زیر دیپلم

سهم شاغلین داراي تحصیالت زیر .درصد رسید 16.2در صد به  9.83سهم شاغلین داراي تحصیالت عال از 

کاهش یافته که  85درصد در سال  56.4به  75درصددر سال  68.9دیپلم و بی سواد استان از کل شاغلین از 

 9.4شاغلین داراي تحصیالت عالی استان از کل شاغلین از  سهم  درصد از این کاهش به علت افزایش 6.7

  .بوده است 85درصددر سال  16.1به  75درصد در سال 

پایین تر  75- 85سهم شاغلین بی سواد و داراي تحصیالت زیر دیپلم استان نسبت به میانگین کشوري در دهه 

  )3-1جدول (.تقلیل یافته است 85به یک درصد در سال  75درصد در سال  3تفاوت از بوده است که البته این 

سهم شاغلین بخش صنعت از کل شاغلین استان در (صنعتی تر بودن اقتصاد استان نسبت به متوسط کشور

ونیاز بخش صنعت به نیروي ) درصد می باشد 31.7درصد بوده که این شاخص در کشور  32.5 85سال 

باالتر نسبت به سایر بخشها از دالئل اصلی پایین بودن سهم شاغلین با تحصیالت زیر  تتحصیال داراي سطح

  .دیپلم وبی سواد از کل شاغلین استان نسبت به کشور است
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نرخ اشتغال بیانگر توانائی بازار کار در .نرخ اشتغال از تعامل بین عرضه وتقاضاي نیروي کار به دست می آید

براساس جنسیت (از آنجا که عرضه فرصتهاي شغلی در بازار کار همگن نیست .است ایجاد فرصتهاي شغلی

لذا آگاهی از عملکرد بازار کار در ایجاد فرصتهاي شغلی به تفکیک سطوح )عرضه می شود ... ،سطح سواد و

مختلف تحصیلی اطالعات مفیدي براي برنامه ریزي آموزشی و  همچنین سیاست گذاري در بازار اشتغال 

  .اهم می آوردفر

کاهش  85درصد درسال  91.6به  75درصددر سال  95.71نرخ اشتغال افراد داراي تحصیالت عالی استان از 

بنایر رسیده است، 85درصد در سال  89.9به  75درصد در سال  96از  در کشور شاخص مذکور.داشته است 

از وضعیت مناسبتري نسبت به متوسط افراد تحصیلکرده  این استان خوزستان در ایجاد فرصتهاي شغلی براي

  .کشوري برخوردار است

  روند تحوالت بیکاري  تحلیل -1-3-1-3

در ) درصد  5/0نرخ رشد . ( رسیده است نفر  140617به  134023تعداد بیکاران استان از  65 – 75طی دهه 

ر همین مقطع علیرغم د. بوده است ) درصد  -2/2( منفی این دهه نرخ رشد جمعیت بیکار کشور داراي رشد 

به علت رشد مطلوب ایجاد فرصتهاي شغلی نرخ بیکاري )  درصد 5/0ساالنه ( رشد جزئی جمعیت بیکار 

رسیده است ، روند فوق در کل کشور  75درصد در سال  15/16به  65درصد در سال  1/22و از کاهش یافته 

 35/5بیکار استان بالغ بر ساالنه جمعیت  رشد نرخ 75 – 85دهه طی      ) 3جدول . ( می شود نیز مشاهده 

در این . پائین تر است ) درصد  47/7کشور ( درصد  13/2درصد بوده است که از متوسط نرخ رشد کشور 

نرخ . است که همین روند در کشور نیز مشاهده می شود رسیده  35/19به  15/16دهه نرخ بیکاري استان از 

باال  .است  )درصد 1/.8 (استان  است که تقریبا دوبرابررشد آن در درصد3.4کشوررشد ساالنه نرخ بیکاري 
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به کشور متأثر از جوانتر بودن جمعیت استان و دولتی تر بودن  نسبت 75بودن نرخ بیکاري استان در سال 

 4/51،  75سهم شاغلین بخش خصوصی از کل شاغلین استان در سال ( استان نسبت به کشور است اقتصاد 

از آنجا که ایجاد فرصتهاي شغلی در بخش خصوصی با سرمایه پائین تر و ) .  می باشد 2/67 درصد و کشور

ر نسبت به بازار کار می باشد لذا فرآیند ایجاد یک فرصت شغلی طوالنی تر و سرمایه برتر از منعطف ت

اغل بخش تري نسبت به مش دیگر مشاغل دولتی ارتباط پسین و پیشین ضعیف از طرف. میانگین کشور است 

  ) 3جدول . ( خصوصی دارند 

،  75 – 85دهه درصد بوده که در  8/0،  65 – 75طی دهه استان  نقاط شهري نرخ رشد ساالنه جمعیت بیکار

جمعیت بیکار و . رسیده است  درصد 52/18به  96/15درصد شده است ، نرخ بیکاري شهري استان از  1/6

نرخ رشد . تغییرات گسترده تري مواجه بوده است  با 65 – 75نسبت به  75 – 85کشور در دهه نرخ بیکاري 

 3جدول . ( درصد رسیده است  82/11 به 86/8درصد و نرخ بیکاري از  22/8به  -2/2کشور از جمعیت بیکار 

(  

 ولی در دهه) درصد  09/0نرخ رشد ( ثابت بوده است  65 – 75دهه جمعیت بیکار روستائی استان تقریبأ در 

رسیده است که از نرخ رشد جمعیت بیکار مناطق نفر  79891به  52859از  22/4 نرخ رشد  اب 75 – 85

گرچه سهمی از شاغلین مناطق روستائی . است پائین تر ) درصد  37/6( ،  75 – 85روستائی کشور در دهه 

 65 – 75 تان در دههولی آمار جمعیت شاغل نقاط روستائی اسدر مناطق شهري مشغول به فعالیت می باشند 

کشور در این مقطع شاغلین نقاط روستائی درصدي  36/1درصدي در مقابل نرخ رشد  04/3بیانگر نرخ رشد 

افزایش مشارکت اقتصادي زنان در دهه اخیر در کشور و بالطبع استان بر بازار پدیده ) 3و  2جداول . ( است 

و افزایش سطح تحصیلی زنان در   نوارهاتغییر فرهنگ خا   .تأثیر گذار است  عرضه کار به ویژه در طرف 
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و معدن به خدمات در بعد ار اقتصادي کشور از کشاورزي و صنعت طرف عرضه و همچنین تغییر ساخت

،  65 – 75نرخ رشد جمعیت بیکار زن کشور در دهه . تقاضا سهم زنان در بازار کار را دگرگون ساخته است 

تغییر جمعیت بیکار زنان شاهد تغییرات عمده م 75 – 85دهه در . بوده است درصد  -5/1درصد و استان  -2

بنابراین در . مواجه است  72/12و  1/12با نرخ رشد ساالنه معادل  در کشور و استان به ترتیب  اي بوده و

و ) که نیاز به اشتغال زوجین دارد ( بدلیل افزایش سطح تحصیالت ، افزایش هزینه هاي زندگی بعد عرضه 

 نقطهداراي  75 – 85دهه در ) اشتغال زنان در خارج از محیط خانواده ( ر فرهنگ خانوارها همچنین تغیی

و در استان از  33/13درصد به  42/25در کشور از  65 – 75زنان در دهه نرخ بیکاري . عطفی می باشد 

رد نیز این روند در جمعیت بیکاري شهري ، روستائی و م. ( درصد کاهش یافته است  26/18به  27/36

درصد افزایش در  2/12( درصد   35/23نرخ بیکاري زنان در کشور    85 سال در ) . مشاهده می شود 

بنابراین در . رسیده است  )75-85درصد افزایش در دهه  14/11( درصد  4/29و در استان به )  75-85دهه

بخش خدمات به عنوان فعال . ر است بعد تقاضا نیروي کار زنان ، بازار کار استان از پتانسیل کمتري برخوردا

. نسبت به متوسط کشور است ترین بخش در جذب نیروي کار زنان در استان داراي سهم کمتري از اقتصاد 

  .است  درصد 64درصد و کشور  56سهم بخش خدمات از ارزش افزوده بدون نفت استان  83در سال 

بیانگر توانائی بازار در ایجاد فرصتهاي )پلم وعالی زیر دیپلم ،دی(نرخ بیکاري به تفکیک گروه هاي نحصیلی 

افراد داراي تحصیالت عالی از آن توجه به نرخ بیکاري در گروه .شغلی به تفکیک سطوح تحصیلی است

که سرمایه گذاري هاي زیادي توسط دولت وخانواده ها براي مهیا نمودن شرایط  جهت داراي اهمیت است

ورتیکه متناسب با عرضه نیروي کار داراي تحصیال ت عالی ،فرصتهاي درص.تحصیالت عالی انجام می شود
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شغلی ایجاد نشود سرمایه گذاریهاي انجام شده بازدهی مطلوب را نداشته و بخشی ازمنابع کشور اتالف شده 

 )گرچه باید همواره عواید اجتماعی تحصیالت در مقاطع عالی را در نظر داشت .(است

افزایش  85درصد درسال  8.4به  75درصد درسال  4.3تحصیالت عالی استان از نرخ بیکاري درافراد داراي 

با توجه به اینکه در سال .درصد رسیده است 10.1درصد به  4از  75-85که این شاخص در کشور طی دهه 

نرخ  85درصد باالتر از کشور بوده ولی در سال  0.3تقریبا نرخ بیکاري در گروه افراد تحصیلکرده استان  75

ساختار صنعتی استان و استقرار پروژه هاي .درصد کمتر از میانگین کشوري است  1.7بیکاري دراین گروه 

 85- 75تقاضاي نیروي کار با تحصیالت عالی را دردهه ) در حوزه نفت و طرح هاي کشاورزي (بزرگ ملی 

  .نسبت به میانگین کشوري افزایش داده است

افزایش یافته است که  85درصد در سال  11.6به  75درصد در سال  9.2 نرخ بیکاري افراد زیر دیپلم کشور از

رسیده  85درصد در سال  21.3ه ب 75درصد در سال  18.54این شاخص براي کشور در درهه مذکور از 

توسعه آموزشهاي فنی .برابر میانگین کشوري است  2بنابراین در این دهه نرخ بیکاري در این گروه .است

ت آموزي متناسب با نیازهاي بازار کار  راهکاري براي تعدیل تفاوت نرخ بیکاري استان حرفه اي و مهار

  )3-1جدول .(است دراین رده از بیکاران  وکشور

افزایش سطح قیمتها و عدم تعادل  هزینه (با افزایش سهم زنان در آموزش عالی وتغییر شرایط اقتصادي کشور

سهم بیکاران زن از کل بیکاران .قاضی کار وارد بازار کار شده اندزنان به عنوان مت)ها و در آمد خانوارها 

نرخ رشد ساالنه .درصد افزایش یافته است  17.14به  85درصد بوده که در سال  8.73، 75استان در سال 

درصد از نرخ رشد بیکاري مردان  8.36درصد بوده که  12.72،  85الی  75تعداد بیکاران زن استان طی دهه 

درصد  21.7نرخ رشد ساالنه تعداد  بیکاران زن داراي تحصیالت عالی استان  در دهه مذکور .ده استبیشتر بو



 
 
18 

در همین دهه نرخ رشد جمعیت .بوده که بیانگر عرضه سریعتر نیروي کار زن داراي تحصیالت عالی است

-1جدول .(است  درصد از مقدار این شاخص در استان بیشتر 5درصد بوده که  26.7بیکار زن کشور ساالنه 

  .بنابراین بازار کار زنان داراي تحصیالت عالی استان از تعادل بهتري نسبت به متوسط کشوري است) 3

 بار تکفل واقعیتحلیل  -1-3-1-4

در سطح کالن افزایش . است ) خانوار و فرد ( متغیر بیکاري داراي آثار و تبعاتی در سطح کالن و خرد 

شاخصی که برخورد وضعیت اشتغال . اجتماعی در سطح جامعه را بدنبال دارد  بیکاري ، پیامدهاي اقتصادي و

که (این شاخص همچنین متأثر از بعد خانوار . بار تکفل است نشان می دهد و بیکاري را در سطح خانوار 

(  48/4،  65در سال شغلی کشور  ¹بار تکفل .  نیز میباشد) اجتماعی است –برآیند متغیرهاي متعدد اقتصادي 

که در سال  تیکه داراي روندي کاهنده بوده ، به صور) نفر را به عهده دارد  48/4یعنی یک نفر شاغل هزینه 

 ااستان خوزستان نیز با روندي کاهنده تقریبأ متناسب ب. نفر رسیده است  44/3به  85و در سال  12/4به  75

 )4جدول(. کاهش یافته است  85ر در سال نف 31/4و  75نفر در سال  14/5به  65در سال  65/5کل کشور از 

،نرخ رشد جمعیت ،بعد )شاغلین وبیکاران(تکفل شغلی از آن نظرشاخص مهمی است که برآیند بازار کار بار

درسطح استان (75نسبت به سال  85درسال افزایش نرخ بیکاري .خانوار ونرخ تشکیل خانوار است

   نسبت شاغلین به جمعیت فعال بیانگر کاهش)وکشور

  جمعیت شاغل تقسیم بر کل جمعیت  -1
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عوامل جمعیتی مانند کاهش بعد خانوار ونرخ رشد را می توان به در این دهه لذاکاهش بار تکفل شغلی  است،

درصد ونرخ 33/1، 75-85در استان نیز با همین روند نرخ رشد ساالنه جمعیت در دهه .جمعیت نسبت داد

    )2جدول ( .تبوده اس3 /11رشد ساالنه جمعیت شاغل 

  بهره وري نیروي انسانی تحلیل 1-3-1-5

ازدوطریق  افزایش تولید کاالها وخدمات.افزایش سطح رفاه جامعه ناشی ازتولید کاالها وخدمات است 

با توجه به محدودیت .بهینه از سرمایه هاي موجود محقق می گردد افزایش موجودي سرمایه ویا به کارگیري

دهه هاي اخیر  مواجه هستند رویکرد استفاده بهینه از سرمایه گذاریهاي موجود طیشورها با آن منابع که ک

. است)سرمایه ونیروي انسانی(تولید  از عوامل بهینه  بهره وري به مفهوم استفاده.مورد توجه قرار گرفته است 

انسانی هم به  عامل نیروي.است محاسبه قابل  در سطوح مدیریت ،نیروي انسانی ،انرژي وسرمایه بهره وري 

واز طرف دیگر عامل هماهنگ نقش دارد عنوان یک عامل تولیدي کاالها وخدمات به طور مستقیم در تولید 

   .است موثر در بهره وري کننده سایر عوامل تولید

متغیرهاي اقتصادي ،اجتماعی وفرهنگی در ارتقاءبهره وري موثر هستند که میتوان به آموزش ،شکل گیري 

  .اشاره نمود)نحوه ادغام  نیروي انسانی وسرمایه(وتکنولوژي تولید )تجربه (دانش 

بنابراین شاخص بهره وري نیروي انسانی عالوه براینکه عملکرد اقتصادي را نشان می دهد به نوعی کارائی 

  .به تصویر می کشدنیز را )کالسیک وغیر کالسیک(نظام آموزشی 

کارائی بیشتر جنبه فیزیکی . ر بهره وري محاسبه می گردد در مفهوم جدید ، کارائی شاخصی است که در کنا

کارائی جزئی . کارائی از نسبت ستانده کل به نهاده ها بدست می آید . قرار میدهد بهره وري را مورد سنجش 

بهره . است ...) سرمایه ، نیروي انسانی ، مدیریت ،( به مفهوم اندازه گیري کارائی هر یک از عوامل تولید 
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مقایسه کارائی یک بنگاه طی دو زمان متفاوت و یا نسبت به یکدیگر می  به مفهوماتر از کارائی بوده و وري فر

از جمله نیروي ( جزئی عوامل تولید ) بهره وري ( براي اندازه گیري کارائی  يروش هاي متعدد. باشد 

تخمین تابع تولید و تحلیل  مطرح شده است که عبارتند از نسبت ساده بین ستانده به یک نهاده ،) انسانی 

  . است ¹پوششی داده ها 

) مناطق  یاسازمانها (واحدهاي اقتصادي و تولیدي روشهاي دوم و سوم از اطالعات موجود سرمایه و سایر

( نبوده   در دست از آنجا که موجودي سرمایه بخشهاي اقتصادي  . وري استفاده می کند  براي تخمین بهره

اطالعاتی از گزارش و در زمان تنظیم ) برخی بخشها از جمله صنعت منتشر می گردد فقط سرمایه گذاري در 

از روش ساده نسبت  )براي استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها(بهره وري سایر استانها در اختیار نبود

هره شاخص ب. ستانده به نیروي انسانی که حاوي اطالعات ارزشمندي براي تحلیل است استفاده شده است 

( سطح تکنولوژي تولید  ،عالوه بر اینکه نحوه استفاده از نیروي انسانی را نشان میدهد وري نیروي انسانی 

و  79 هاي مقطع سالوري نیروي انسانی طی دو  بهره 5جدول . تصویر می کشد را نیز به ) کاربر ، سرمایه بر 

  شاغلین  انسانی  نیروي  )کارائی ( وري ره هب  به منظور محاسبه. کشور و استان را نشان می دهد  براي 83

  اقتصادي با استفاده از طرح اشتغال و  بخشهاي 

و با استفاده از آخرین نتایج حسابهاي منطقه اي بهره وري نیروي انسانی   در  ²ي برآورده شده است بیکار

  .محاسبه شده است ) کشاورزي ، صنعت و معدن و خدمات ( بخشهاي عمده اقتصادي 

  هزار ریال می باشد که با 103438،  79استان در سال ) به قیمتهاي جاري ( بهره وري نیروي انسانی  

1- Data Envelopment Analysis  
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ساله و بیشتر  10ت با استفاده از نرخ رشد جمعی: روش برآورد شاغلین بخشهاي عمده اقتصادي -2
سپس بر اساس . برآورد شده است  83و  79ساله و بیشتر سالهاي  10، جمعیت  85الی  75سالهاي
  .و نرخ اشتغال در طرح اشتغال و بیکاري ، جمعیت شاغل برآورد گردیده است  هاي نرخ فعالیت 75شاخص

  ساله و بیشتر 10جمعیت * نرخ فعالیت = برآورد جمعیت فعال  
  برآورد جمعیت فعال* نرخ اشتغال = برآورد جمعیت شاغل  
یج طرح اشتغال که سهم بخشهاي عمده اقتصادي را مشخص نموده است، سهم سپس با استفاده از نتا 

  .بخشهاي عمده اقتصادي برآورد گردیده است 
بهره وري نیروي انسانی کشور طی . رسیده است هزار ریال 225080 به  83سال دردرصد  5/21نرخ رشد 

سالهاي مذکور  لذا طی. سیده است هزار ر 77656هزار به  39056درصدیاز  7/18سالهاي مذکور با نرخ رشد 

هزار ریال و کشور  39286،  79بهره وري بخش خدمات استان در سال . برابر کشور است  8/2تقریبأ 

. هزار ریال می باشد  82781هزار ریال و در کشور  74744، در استان  83هزار ریال و در سال  45117

بهره وري نیروي انسانی در بخش . کشور است  9/0 بخش خدمات استان انسانیبنابراین بهره وري نیروي 

این  83سال ریال می باشد که در  هزار  17872هزار ریال و در کشور  22453،  79کشاورزي استان در سال 

نسبت بهره وري . هزار ریال بوده است  33212هزار ریال و در کشور  51465شاخص در استان معادل 

 رسیده 83در سال  55/1به  79در سال  25/1زي استان به کشور از نسانی شاغل در بخش کشاورا نیروي

است که می توان آن را ناشی از مهیا بودن شرایط کشاورزي در استان مانند آب ، خاك حاصلخیز و استفاده از 

از عوامل دیگر می توان به استقرار واحدهاي بزرگ کشت و صنعت در .  روشهاي جدید مکانیزاسیون دانست

که از روشهاي  جدید تولید  کشاورزي و مکانیزاسیون  ) مانند طرح و توسعه نیشکر و صنایع جانبی  (استان 

  .باال بهره می برند ، اشاره نمود

                                                ریال و کشور هزار 252569،  79 در سال معدن استان   بهره وري نیروي انسانی  در بخش  صنعت و
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 103453ریال و کشور هزار  641798براي استان  83هزار ریال بوده است که این شاخص در سال  48404

 برابر کشور 7/5نسبت بهره وري نیروي انسانی شاغل در بخش صنعت و معدن استان . هزار ریال می باشد 

ان دیر باز بخش نفت و صنایع پائین دستی آن نقش عمده اي در ساختار اقتصادي است از)  6جدول . ( است 

استان به فعالیت استخراج نفت خام  ¹درصد تولید ناخالص داخلی  68،  83اند به گونه اي که در سال شته دا

 20،  83خلی کشور در سال سهم این فعالیت در تولید ناخالص دا. و گاز طبیعی اختصاص داشته است 

از آنجا که ارزش افزوده بخش نفت به ویژه استخراج نفت خام و گاز طبیعی ، بر اساس . باشد درصد می 

  ارزش ذاتی آن بوده و سهم ارزش کسب شده آن در طی فرآیند تولید 

1- GDPR  
  

ان و کشور بدون در نظر ، لذا مناسبتر می باشد که محاسبات بهره وري نیروي انسانی است است بسیار کم

چون فعالیت استخراج نفت خام و . گرفتن ارزش افزوده فعالیت استخراج نفت خام و گاز طبیعی انجام شود 

قرار می گیرد لذا ارزش افزوده این فعالیت از ارزش افزوده )  5جدول ( یعی در بخش صنعت و معدن گاز طب

از طرف دیگر )  6جدول. ( کشور خارج می گردد ان و بخش صنعت و معدن و تولید ناخالص داخلی است

استخراج نفت خام و آمار شاغلین یکی از اجزاء محاسبه بهره وري نیروي انسانی ، شاغلین بخش می باشد که 

بنابراین به منظور  .می شود دبرآور و بیکاريل اشتغاح در طرن معادج استخرا آمارشاغلیناه گاز طبیعی به همر

روي انسانی استان بدون در نظر گرفتن فعالیت نفت خام و گاز طبیعی ناگزیر به حذف محاسبه بهره وري نی

الزم به ذکر است که در استان سهم ارزش افزوده . ارزش افزوده و شاغلین بخش استخراج معدن می باشیم 

 4کشور سهم ارزش افزوده در ( درصد می باشد  04/0) به غیر از نفت خام و گاز طبیعی ( استخراج معادن 
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هزار ریال و  40555،  79بهره وري نیروي انسانی استان بدون بخش استخراج معدن در سال ) . درصد است 

 .هزار ریال می باشد  32929کشور 

ریال بوده که تقریبأ هزار  86348بالغ بر ) ساخت ( در این سال بهره وري بخش صنعت ) . برابر  23/1. ( 

نفر  10نگاهی به ساختار صنعت استان بر اساس طرح آمارگیري از صنایع . برابر بهره وري کشور است  75/2

درصد است که از  47/20نفر کار کن و بیشتر استان  100کارکن و بیشتر نشان می دهد که سهم کارگاههاي 

بنابراین سهم صنایع بزرگ از )  درصد 37/12کشور ( درصد باالتر است  1/7مقدار این شاخص در کشور 

صنایع بزرگ ، صنایعی سرمایه بر بوده که متناسب با این . ت استان نسبت به کشور بیشتر است بخش صنع

از طرف دیگر وجود واحدهاي تحقیق و .  هستندسطح سرمایه از نیروي متخصص و با دانش برخوردار 

( .  می کنند توسعه و بهره وري در این گونه صنایع ارتقاء بهره وري را به صورت برنامه ریزي شده و دنبال

  ) 6جدول 

 19/1ریال بوده که  هزار 73688،  83معدن در سال بهره وري نیروي انسانی استان بدون بخش استخراج 

نیروي  پائین تر بودن نرخ رشد بهره وريبیانگر  83و  79مقایسه این شاخص در سالهاي . برابر کشور است 

،  79در سال ساخت  –انسانی استان در بخش صنعت بهره وري نیروي . استان نسبت به کشور است  انسانی

به  83در سال استان  درصدي 3/12که با نرخ رشد ساالنه ) برابر کشور  7/2( هزار ریال بوده  86348

ساخت طی  –نرخ رشد بهره وري بخش صنعت . ( رسیده است ) کشور  برابر 2( هزار ریال  137197

 2/11از صنایع کشور کاهش سهم استان از ارزش افزوده  . ) ت درصد بوده اس 4/21مذکور ساالنه سالهاي 

کوچک و ( صنایع استان نیروي انسانی است و همچنین عدم کاهش  83درصد سال  7به  79د سال درص

سهم شاغلین صنایع . از دالئل کاهش پائین تر بودن رشد بهره وري استان نسبت به کشور است ) بزرگ 
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 6جدول ( بوده است  درصد 7/3،  83سال درصد و در  4،  79سال کشور در استان از شاغلین بخش صنعت 

 ( 

 35/1ریال بوده که  هزار 221425،  83نیروي انسانی در سال در بخش تأمین آب و برق و گاز بهره وري 

، یک درصد از بهره وري آن  83سال بهره وري نیروي انسانی بخش ساختمان استان در . کشور است برابر 

نیروي انسانی این  تکنولوژي تولید یکسان مسکن و ساختمان و همچنین همگن بودن. شور بیشتر است در ک

دلیل نزدیک بودن مقدار این شاخص در استان ) به علت تولید مسکن به روشهاي سنتی ( بخش در کل کشور 

  .و کشور است 

  

 
 شناسائی وتحلیل فعالیت ها یایه وتبعی براساس اشتغال -1-3-1-6 

یروي انسانی عاملی کلیدي در تولید است و با گذشت زمان و ارتقاء سطح تکنولوژي نقش عامل انسانی در ن

آشنائی با نحوه توزیع ) استان ( یکی از راههاي شناسائی ساختار اقتصادي یک منطقه . تولید افزایش می یابد 

شاخص . ط یا مناطق دیگر است نیروي انسانی در بین بخشهاي اقتصادي و مقایسه آن با یک مقدار متوس

LQ  بیشتري نسبت به سایر نقاط  یاز تمرکز نسبدر یک منطقه معیاري براي سنجش فعالیتهائی است که

با کشور ) با استفاده از نیروي انسانی ( برخوردارند ، بنابراین با این شاخص به نوعی ساختار اقتصادي استان 

  تفاده از رابطه محاسبه این شاخص با اس. مقایسه می گردد 

  استان   I) بخش ( اشتغال در صنعت 
 ------------------------------  
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  کل اشتغال استان
                 ------------------------------------        =LQ  

  کشور I) بخش ( اشتغال در صنعت 
 -----------------------------  

  کل اشتغال کشور
باشد  LQ>1ض اینکه تکنولوژي تولید در بین مناطق یکسان است اگر ضریب با فر. صورت می پذیرد 

تلقی میگردد و اینگونه فعالیتها را فعالیتهاي صنعتی پایه ، تبعی و بیانگر تمرکز آن فعالیت در آن استان 

 7شاخص براي کل کشور و استان در جدول  این 85سرشماري سال بر اساس نتایج .  صادراتی می باشند 

ناشی از فعالیت نفت خام و  که(  45/5معدن  استخراج LQ ، 83/2فعالیت شیالت با شاخص . ه است آمد

اجتماعی اداره امور عمومی ،؛ دفاعی و تأمین  ، LQ ، 11/2تأمین آب و برق و گاز با ) گاز طبیعی است 

در استان داراي  ه بخشها اینگوناز اقتصاد استان هستند که  بخشهایی 11/1و حمل و نقل و ارتباطات با  28/1

تبعی و صادراتی تلقی  –بوده و جزء فعالیتهاي صنعتی پایه کشورنسبت به  از نقطه نظر اشتغال تمرکز بیشتري

 از 03/1و  LQ ، 02/1همچنین بخشهاي بهداشت و مددکاري اجتماعی و آموزش به ترتیب با .  میگردند 

بخشهاي ساختمان و واسطه گریهاي مالی نیز . ردارند توزیع همگنی متناسب با آن بخش در کل کشور برخو

 LQمقادیر  ولی به علت نزدیکی)  92/0و  96/0ترتیب به ( هستند  1تر از پائین  LQ گرچه داراي شاخص

  ) 7جدول (.است ، تمرکز آنها در استان متناسب با کل کشور  1به استان این بخشها در 

بیشترین تمرکز را در بین بخشهاي   5.45،   ( LQ)مکانی تمرکز  بخش استخراج معدن با مقدار شاخص

درصد میادین نفتی کشور در استان وشکل گیري فعالیتهاي مرتبط  60وجود حدود  .اقتصادي استان داراست

سال گذشته سهم شاغلین این بخش از کل شاغلین استان نسبت به  70با استخراج نفت خام در حدود 
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عسلویه در (در سایر استان ها)وبه ویژه گاز (وگاز با کشف میادین نفت. ه استرا افزایش دادمیانگین کشوری

  ..مواجه خواهد بودکاهش  در استان با  شاخص تمرکز این بخش)بندر بوشهر

استقرار )2.11(بخش تامین برق ،گاز و آب نیز یکی دیگر از بخشهاي داراي تمرکز مکانی باالي استان است 

درصد از تولید برق آبی کشور متعلق به  80در استان موجب گردیده است که .. .و  3سدهاي کرخه ، کارون 

به علت وجود میادین عظیم گازي و (استان خوزستان باشد و همچنین نقش استان در تامین گاز کشور 

  .سهم شاغلین این بخش را از میانگین کشوري افزایش داده است)پاالیشگاهها ي گاز 

و خرمشهر  ودسترسی استان به خلیج فارس و همچنین جاري بودن بزرگترین  وجود بنادر امام، آبادان

رودخانه کشور موجب شده است که فعالیتهاي مرتبط با شیالت در استان از جایگاه ویژه اي برخوردار باشد 

به خصوص  فعالیت آبزي پروري امکان توسعه  همچنین جنوب استان با توجه به شرایط مساعد زمین و آب.

مشاهده می شود که شاخص ضریب تمرکز استان درشیالت ، لذا فراهم آورده است را  ع پرورش میگومزار

   .می باشد 2.83

تعداد زیادي از واحدهاي نظامی وانتظامی ) مرزهاي طوالنی آبی وخاکی (به علت شرایط سوق الجیشی استان 

ز بخش اداره امور عمومی ، دفاع و تامین ، لذا شاخص تمرک دارنددر استان براي حفاظت از از مرزها استقرار 

  .برابر کشور است1.28اجتماعی استان کشور 

درصد از کاالهاي کشور از  33بندر عمده امام خمینی ، آبادان وخرمشهر وصادرات و واردات حدود  3وجود 

اهواز بین المللی فرودگاه آبادان و 2(فرودگاه آبادان ، اهواز ، دزفول و ماهشهر  4مبادي استان ، فعال بودن 

تمرکز بیشتري نسبت به متوسط کشوري بر موجب شده بخش حمل ونقل ، انبار داري و ارتباطات از)هستند 

  .خوردار باشد
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  تحلیل بازارکار شهرستان هاي استان  - 1-3-1-7

درصد جمعیت کشور را دارا می )85براساس سرشماري ( 07/6درصد مساحت کشور و  4استان خوزستان 

تا دشتهاي مسطح در جنوب ومجاورت با خلیج  شمالتانی دراستان از مناطق کوهس هنه جغرافیائیپ.باشد

وبهره مندي ،زمینهاي حاصلخیز در شمال استان )آبهاي کشور 3/1(آب فراوان وجود .شودفارس راشامل می 

صدي از در 35سهم (ازمیادین بزرگ نفت وگاز ومجاورت با دریا واستقرار بنادربزرگ درجنوب استان

به تنوع اقلیمی وقابلیتهاي متعدد اقتصادي .از قابلیتهاي متنوع استان در اقتصاد است )ت کشورصادرات وواردا

کشاورزي ،صنعتی (با توجه به متفاوت بودن زمینه هاي اقتصادي .استان ،تنوع قومیتی رانیز باید اضافه نمود

آن بازار کار این  راي ویژگیهاي متفاوتی بوده که به تبعشهرستان هاي استان در ابعاد اقتصادي دا...)،بازرگانی 

در نرخ مشارکت  انتظار می رود شهرستان ها به ویژه در تقاضاي نیروي انسانی متفاوت خواهد بود ،گرچه 

  .نیز متفاوت باشد شهرستان ها اقتصادي 

  نرخ اشتغال

  بوده است که دامنه رصدد 65/80،نرخ اشتغال استان  85ومسکن براساس سرشماري عمومی نفوس  

حداکثرنرخ اشتغال مربوط به شهرستان هندیجان وحداقل آن به .درصداست81/26شهرستان ها در  نآ تغییرات

 شهرستان 10باالتر واستان از نرخ اشتغال استان  شهرستان 10اشتغال نرخ .استشادگان متعلق به شهرستان 

لیمان ،دشت آزادگان وآبادان در چارك اول نرخ شهرستان هاي شادگان ،مسجدس)8جدول (پایین تر است 

ساختار اقتصادي . اشتغال وشهرستان هاي هندیجان ،بهبهان ،دزفول وبندر ماهشهر در چارك چهارم قرار دارند
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سهم شاغلین شهرستان از بخشهاي عمده اقتصادي وهمچنین سهم  هاي  این شهرستان ها براساس شاخص

  .ده است آم11و 10شهرستان درجداول  اقتصادي از اشتغال عمده  بخشهاي

باالتر از میانگین استان بوده و  دو شهرستان هندیجان ودزفولشاغلین  سهم بخش کشاورزي وماهیگیري در  

درصداز شاغلین بخش کشاورزي باالترین سهم را دربین شهرستانهاي استان به خود  16اختصاص دزفول با 

از شاغلین شهرستان را دارد  درصدي 43سهم  صنعت ومعدن بندر ماهشهر بخش،در  .اختصاص داده است

  استا که بعد از شهرستان اهواز باالترین سهم را از شاغلین بخش صنعت ومعدن دار

در .سهم بخش خدمات در دوشهرستان بهبهان ودزفول باالتر از متوسط استان است . )دي درص8.94سهم (

 4اقتصادي بین ند  سهم شهرستان بهبهان از بخشهاي عمده بین شهرستان هائی که در چارك چهارم قرار دار

  .و به صورت متعادل رشد داشته است بوده درصد 5تا 

شهرستان هاي هندیجان ،بهبهان ورامشیر باالترین نرخ اشتغال شهري وشادگان ،دشت آزادگان ومسجدسلیمان 

ز در شهرستانهاي بهبهان ،دزفول نرخ اشتغال روستائی نی.پایین ترین نرخ اشتغال شهري را دارا  هستند

 )10جدول (استباالترین وشهرستان هاي شادگان ،آبادان ومسجدسلیمان پایین ترین نرخ اشتغال وهندیجان 

،توسعه موزون اشتغال در مناطق شهري وروستائی باال این ویژگی مهم شهرستان هاي با نرخ اشتغال  بنابر

  ..است

در .شت آزادگان وآبادان در چارك اول نرخ اشتغال قرار دارندشهرستان هاي شادگان ،مسجدسلیمان ،د

بخش متعلق به شهرستان هاي شادگان ومسجدسلیمان  حداکثر سهم اشتغال از بخش هاي اقتصادي 

سهم را   باالترین 89/6بخش خدمات شهرستان آبادان با . درصد است6/5درصد و 82/3کشاورزي بترتیب با 

  .ه با سایر بخشها دارددر مقایس از بخشهاي اقتصادي
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سهم  بنابراین نتیجه گیري که می توان از دوشاخص سهم شهرستان ازشاغلین  بخشهاي عمده  اقتصادي و 

شهرستان هاي (از شاغلین شهرستان در شهرستان هاي با نرخ اشتغال  باال  شاغلین بخش هاي عمده  اقتصادي

  :به شرح ذیل استدانست ) چارك چهارم 

فعال بودن بخش کشاورزي ودر شهرستان بندر ماهشهر فعال بودن بخش صنعت ، فول درشهرستان  دز

رشد در شهرستان بهبهان بخشهاي اقتصادي .ومعدن موجب افزایش نرخ اشتغال وکاهش بیکاري شده است

/ 87تا  45/0از (پایین می باشد سهم شهرستان هندیجان از اشتغال بخشهاي عمده  اقتصادي .همگنی دارند

ساختار طرف  عرضه واین موجب کاهش نرخ بیکاري نشده  )نرخ اشتغال(تقاضا  بنابراین طرف )درصد2

  .نیروي انسانی است که نرخ اشتغال استان را باال نشان می دهد

  نرخ فعالیت

عرضه نیروي کار از عواملی مانند نسبت جمعیت در .شاخص نرخ فعالیت نشان دهنده عرضه نیروي کار است

نرخ فعالیت .استمتاثر ...معیت ،توسعه آموزش عمومی ،تحصیالت و شرایط اقتصادي وسن کار به کل ج

درصد بوده که 43/10دامنه تغییرات نرخ فعالیت استان در این سال . درصد است 34.82، 85استان در سال 

لی پایین دلیل اص.پایین ترین نرخ فعالیت را دارند38/28درصد باالترین وباغ ملک با  38.82مسجدسلیمان با 

بودن نرخ فعالیت شهرستان هاي یاغ ملک ودشت آزادگان پایین بودن نرخ مشارکت زنان در این شهرستان ها 

در بین  15و 19در رتبه هاي  بترتیب  57/5و  49/4باغ ملک ودشت آزادگان با نرخ مشارکت زنان .است

از طرف دیگر شهرستان ).رصد استد 8نرخ مشارکت  اقتصادي زنان استان (شهرستان هاي استان قرار دارند

وباالترین نرخ )درصد38/ 81( هاي مسجدسلیمان باالترین نرخ فعالیت دربین شهرستان هاي استان دارد

  )10جدول .(مشارکت زنان را نیز داراست
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  نرخ بیکاري

نی به تقاضاي نیروي انسا)جمعیت فعال(عرضه نیروي کار فزونی عدم تعادل در بازار کار غالبا به صورت 

براساس سرشماري .تعادل نرخ بیکاري است شاخص بیان کننده این عدم .نمایان می شود)جمعیت شاغل(

ان هاي درصد ودامنه تغییرات نرخ بیکاري در بین شهرست 3/19نرخ بیکاري استان  85عمومی نفوس ومسکن

، 45/12، 38/10اري هرستان هاي هندیجان ،بهبهان ودزفول به ترتیب با نرخ بیکش.درصد است 81/26استان 

سلیمان ودشت آزادگان بترتیب با نرخ بیکاري و در مقابل شهرستان هاي شادگان ،مسجد پایین ترین  07/13

  .نرخ هاي بیکاري در شهرستان ها ي استان هستند داراي باالترین 38/29و 19/37،59/32نرخ هاي بیکاري

 36/13 و 69/11،   07/11روستائی بیکاري در نقاط شهرستانهاي بهبهان ، دزفول و هندیجان به ترتیب با نرخ 

 درصد 21/21نرخ بیکاري نقاط روستائی . ( ترین نرخ بیکاري را در نقاط روستائی استان دارا هستند پائین 

ساختار اقتصادي متکی بر بخش کشاورزي و شیالت در این شهرستانها از دالئل پائین بودن نرخ ) بوده است 

  . تانها است بیکاري در این شهرس

شهرستان شادگان و  2شهر شادگان ، مسجد سلیمان و دشت آزادگان که باالترین نرخ بیکاري را دارند ،  3از 

. قرار دارند نیز در رتبه اول و سوم نرخ بیکاري روستائی  99/34و  72/38مسجدسلیمان به ترتیب با 

قرار  21/21درصد باالتر از متوسط استان  88/2،  09/24شهرستان دشت آزادگان نیز با نرخ بیکاري روستائی 

  .  دارد

  وخالصه یافته هانتیجه گیري 
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روند . هدف از مطالعات وضع موجود آمایش سرزمین شناسائی روند متغیرهاي اساسی و تأثیرگذار است 

تقویت  گذاریهائی به منظور بلندمدت باید سیاست هاي  برخی از این متغیرها مطلوب بوده و در برنامه ریزي

آینده نامطلوبی را براي منطقه رقم بزند ، ) یا شاخص ( در صورتیکه روند یک متغیر . آنها انجام داد 

از آنجا که پدیده هاي اقتصادي و اجتماعی . در جهت تعدیل یا تغییر جهت آن باشد  یدسیاستگذاریها با

ثرات آن را بر روند سایر متغیرهاي داراي ارتباطات پیچیده اي هستند قبل از هرگونه سیاستگذاري باید ا

اجتماعی سیاستگذاري مناسب  –فایده منافع اقتصادي  –کلیدي مورد بررسی قرار داد و پس از تحلیل هزینه 

اقتصادي جمعیت استان بررسی وضع موجود تحلیل ویژگیهاي  از  در ادامه مواردي را که. را انجام داد 

 . حاصل شده است ، ارائه می گردد 

و به شدت کاهش یافته  61 – 71نسبت به دهه  75 – 85نرخ رشد ساالنه جمعیت استان در دهه   -1

ساله و بیشتر استان  10همچنین نرخ رشد ساالنه جمعیت . از میانگین کشور کمتر است  درصد 3/0

حفظ شود ،  75 – 85مانند دهه اگر روند رشد جمعیت استان . نسبت به کشور معادل هم بوده است 

  .تان از بعد عرضه نیروي کار هماهنگ با کشور حرکت خواهد کرداس

 فعالیت استان در کلیه رده هاي سنی ، جنسیتی و شهر و روستا پائین تر از میانگین کشور انرخ  -2

به غیر از نرخ ( کند میدر صورتیکه نرخ رشد جمعیت فعال استان از روند فعلی تبعیت . ست 

رده هاي سنی ، مردان و شهري و روستائی پائین تر از متوسط  مشارکت اقتصادي زنان در سایر

  .در آینده نیز نرخ فعالیت استان به میانگین کشور همگرا نخواهد شد ) کشور است 
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، ولی نرخ رشد جمعیت فعال  بوده پائین تر از متوسط کشور 1385خ فعالیت زنان استان در سال نر -3

و در بلند مدت نرخ فعالیت زنان استان به کشورهمگرا  زنان استان باالتر از میانگین کشوري است

 . خواهد شد 

آمار شاغلین بخش کشاورزي در استان نشان میدهد که علیرغم کاهش سهم شاغلین این بخش از  -4

درصدي و طی  6/2، رشد  65 – 75کل شاغلین ، تعداد شاغلین روند صعودي داشته و طی دهه 

 . ست درصدي داشته ا 6/0رشد  75 – 85دهه 

رخ رشد جمعیت زنان شاغل استان باالتر از کشور و سهم اشتغال زنان از شاغلین استان نیز روبه ن -5

نرخ فعالیت زنان استان . افزایش است ولی در شرایط کنونی پائین تر از متوسط کشوري است 

بت به نسنیروي انسانی زن به بازار کار  سریعتر  روندي سریعتر از کشور دارد که بیانگر عرضه

ی که بیشترین سهم را در ایجاد فرصتهاي بخش خدمات به عنوان بخش. متوسط کشوري است 

درصدي از تولید ناخالص  20سهم ) به علت ماهیت مشاغل این بخش (  شغلی براي زنان دارد

 50داخلی استان داشته در صورتیکه سهم بخش خدمات از تولید ناخالص داخلی کشور حدود 

 روند صعودي تقویت بخش خدمات تقاضاي نیروي کار زنان را افزایش داده ولذا . درصد است 

 .را کاهش خواهد داد نرخ بیکاري زنان 

هم بخش کشاورزي استان از کل شاغلین رو به کاهش و سهم بخش صنعت و معدن و خدمات س -6

هاي  بنابراین ماهیت و تخصص. روبه افزایش است که این روند در کشور نیز مشاهده می گردد 

اطالعات تحصیالت شاغلین استان . ( مورد نیاز یا به نوعی تقاضاي نیروي کار در حال تغییر است 
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نیز در تحلیل تقاضاي کار مفید است ولی تا زمان تنظیم این گزارش این قلم اطالعاتی سرشماري 

 )منتشر نگردید  85

ایجاد یک  .ن کشوري است نسبت به میانگی خوزستان داراي اقتصادي دولتی تر  اقتصاد استان -7

بیشتري نسبت به بخش خصوصی هزینه  با وفرصت  شغلی در بخش دولتی درزمان  طوالنی تر 

از متوسط سرعتی کمتر انجام می شود بنابراین ایجاد فرصتهاي شغلی جدید نیز در استان با 

باطات پسین ارت استان  مشاغل فعالیت استخراج نفت خام و گاز طبیعی ضمنا.انجام می شودکشور

علیرغم سهم باالي استان از ارزش افزوده . ( دارند  سایر مشاغل  و پیشین کمتري نسبت به

 – 85وجایگاه دوم در بین استانهاي کشور نرخ رشد ساالنه ایجاد فرصتهاي شغلی استان در دهه 

 ).درصد است  46/3و کشور  11/3،  75

اسبتري نسبت به مناطق روستائی کشور برخوردارند ناطق روستائی استان از پتانسیل اشتغالزائی منم -8

 . 

کاهش سهم شاغلین بخش کشاورزي و ( غییر ساختار اقتصادي کشور از کشاورزي به خدمات ت -9

موجب افزایش تقاضا براي مشاغلی متناسب با توانائیها و ویژگیهاي ) خدمات  افزایش سهم بخش

( تغییرات فرهنگی در جامعهالت ، در سمت عرضه نیز افزایش سطح تحصی. زنان شده است 

عرضه  نیاز به مشارکت اقتصادي زنان در خانوارها ، شاهد افزایشوافزایش هزینه ها و)وخانوارها

ي نیروي تقاضارفتار  .است هستیم که این روند در استان سریعتر از میانگین کشور نیروي کار زن 

 .  میباشد تقریبأ متناسب با کل کشور کار زن استان 
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و متغیرهاي جمعیتی بعد خانوار ) عرضه و تقاضا ( ثر از متغیرهاي بازار کار اار تکفل شغلی متب -10

( کاهش این متغیر در استان و کشور با توجه به نرخ بیکاري باال . و نرخ رشد جمعیت است 

ناشی از کاهش نرخ رشد جمعیت و کاهش بعد خانوار ) کاهش جمعیت شاغل به جمعیت فعال 

نیروي کار ایجاد شود ، عرضه بنابراین اگر بازار کار تقویت شده و مشاغل متناسب با  .بوده است 

 . تکفل شغلی به علت ورود متغیرهاي اقتصادي سرعت می گیرد  رروند کاهش با

بهره بخش کشاورزي استان باالتر از متوسط کشور بوده و نسبت نیروي انسانی در هره وري ب -11

نسبت بهره وري نیروي انسانی (  .اراي روند صعودي است به کشور د وري کشاورزي استان

 .) رسیده است  83در سال  55/1به  79در سال  25/1بخش کشاورزي استان به کشور از 

 2،  83کشور و در سال  برابر 7/2،  79بخش صنعت استان در سال نیروي انسانی در وري  هرهب -12

. حال از دست دادن مزیت نسبی خود است برابر کشور است  بنابراین استان در بخش صنعت در 

 83درصد و در سال  2/11،  79از ارزش افزوده بخش صنعت کشور در سال  همچنین سهم استان

 . درصد بوده است که گواهی دیگر بر این ادعا است  5/7، 

بخش ساختمان  2و در  LQ>1 بخش داراي شاخص 6، استان در  يبخش عمده اقتصاد 17 از -13

داشته که به معنی تمرکزي در حد متوسط  1هاي مالی شاخص تمرکز نزدیک به و واسطه گري 

علیرغم مزیتهاي نسبی تمرکز این ) ساخت ( در دو بخش کشاورزي و صنعت . کشور است 

 . فعالیت در استان پائین تر از متوسط کشوري است 

لذا مناطق روستائی روند ایجاد فرصتهاي شغلی در مناطق روستائی استان سریعتر از کشور است ، -14

مانند دزفول  شهرستان هائی.استان از پتانسیل اشتغال زائی باالتري نسبت به کل کشور برخوردارند 
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ویا از آن به خوبی استفاده می کنند در  بودهکشاورزي  زمینه ها و زیرساختهايکه داراي  وبهبهان 

 .بازار کار با عدم تعادل کمتري مواجه هستند

 ادامه این روند  است که درصد  27حدود استان )ونرخ بیکاري(خ اشتغال نر تدامنه تغییرا -15

می گردد واقداماتی به منظور کاهش فاصله بین نرخ بازار کار استان  بیشتري در  گنی موجب ناهم

 62.81ونرخ اشتغال شادگان89.62نرخ اشتغال هندیجان (. بیکاري شهرستان ها ضروري است

 )درصد می باشد

درصد است لذا همگن ترین   5الی   4بهبهان از اشتغال بخشهاي عمده اقتصادي سهم شهرستان  -16

 .ساختار اقتصادي را دربین شهرستان هاي استان داراست 

پایین تر بودن نرخ فعالیت شهرستان هائی مانند باغ ملک ودشت آزادگان  نسبت به سایر  -17

این شهرستان  است هااین شهرستاناستان به دلیل پایین بودن نرخ مشارکت زنان در  يشهرستان ها

بنابر این با  دارا هستندشهرستان  21در بین را  19و 15رتبه ها در نرخ فعالیت زنان به ترتیب 

بدلیل روند فزاینده ورود زنان به بازار (همگرا شدن نرخ مشارکت زنان در شهرستان هاي استان 

 . استان کاهش یابد انتظار می رود فاصله بین  نرخ فعالیت شهرستان هاي )کار

خانوارهاي روستائی استان از توانائی کمتري براي تبدیل دارائیهاي خود به سرمایه براي کسب  -18

این روش تامین در آمد به ویژه براي افراد مسن .درآمد بدون کار نسبت به متوسط کشوري دارند

ر بودن مشارکت اقتصادي ضمنا با توجه به پایین ت.که توانائی انجام کار ندارند  بسیار مهم است 

زنان روستائی استان نسبت به متوسط کشوري روند رشد  سرانه در آمد خانوار هاي روستائی 

 .استان نسبت به میانگین کشوري کندتر می باشد 
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استان به دلیل ساختار صنعتی تر نسبن به میانگین کشوري و همچنین استقرار پروژه هاي بزرگ  -19

 .دل تري در افراد داراي تحصیالت عالی استداراي بازار کار متعا،ملی 

دو برابر متوسط کشوري است که توسعه   75- 85نرخ بیکاري افراد زیر دیپلم طی دهه  -20

 .آموزشهاي فنی وحرفه اي و مهارت آموزي متناسب با نیازهاي بازار کار ضرورت دارد

  1-1-3-1:تحلیل  روند تحوالت جمعیت فعال و غیر فعال اقتصادي در استان
طی دهه  )محصل ،داراي در آمد بدون کارو خانه دار(جمعیت غیر فعال استان به تفکیک اجزاءآن

  .تحلیل گردیده است85-75
تحلیل روند تحوالت وضعیت اشتغال به تفکیک بخش ها و وضعیت  : 2- 1- 1-3

  شاغلین استان 
زم به ذکر است ال. شاغلین استان به تفکیک گروه هاي تحصیالت مورد تحلیل قرار کرفته است 

که در زمان تنظیم  ویرایش اول گزارش اطالعات مربوط به سطح تحصیالت شاغلین استان در 
به آن اشاره شده )خالصه یافته ها (گزارش  42منتشر نشده بود که در صفحه  85سرشماري 

  .است
در  65-75نسبت به دهه  75-85به دالئل افزایش سهم شاغلین بخش صنعت و معدن دردهه 

به دالئل )پاراگراف سوم (همچنین در همین صفحه . اشاره شده است 9راگرف دوم صفحه پا
با نرخ (کاهش سهم بخش خدمات از شاغلین استان علیرغم افزایش شاغلین بخش خدمات 

  .اشاره شده است)رشدي برابربخش خدمات کشور 
  تحلیل روند بیکاري استان : 3- 1- 1-3

ورده هاي ) زیر دیپلم ، دیپلم و عالی (ک گروه هاي تحصیلی تحلیل روند بیکاري استان به تفکی
در زمان تهیه ویرایش اول گزارش اطالعات مربوط به تحصیالت بیکاران . سنی انجام شده است

  .منتشر نشده بود



 
 
37 

گزارش به دالئل باالتر بودن نرخ بیکاري استان نسبت به کشور مانند دولتی بودن  13در صفحه 
  .اشاره شده است... نتر بودن جمعیت واقتصاد استان ، جوا

 تحلیل فعالیتهاي پایه و تبعی بر اساس اشتغال : 6- 1- 1-3
  .انجام شده است    LQتحلیل فعالیتهاي پایه و تبعی استان براساس شاخص

  تحلیل بازار کار شهرستان هاي استان : 7- 1- 1-3
شهرستان هاي شمال (ها با توجه به گستردگی استان ، تفاوت در ساختار اقتصادي شهرستان

وتوجه به ) استان ساختار اقتصادي کشاورزي و جنوب استان ساختار اقتصادي  صنعتی دارند 
شهرستان ها به عنوان واحد جغرافیائی در تحلیل مطالعات وضع موجود آمایش سرزمین نیاز به 

ار فضائی مطالعات وضع موجود ویژگیهاي اقتصادي جمعیت به منظور استفاده در تحلیل ساخت
  .احساس می گردد
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تحلیل فعالیت هاي اقتصادي استان بر حسب بخش هاي اصلی صنعت و معدن، - 3-2- 1
  کشاورزي و خدمات 

  تجزیه و تحلیل ساختار تخصص هاي صنعتی استان : فصل اول 

  : مقدمه 

درصد مساحت کل کشور  6/3کیلومترمربع ، سهمی در حدود  6/63633استان خوزستان با مساحتی معادل  

داشته که سهمی برابر با  1385نفر در سرشماري  000/275/4این استان جمعیتی برابر با . را در اختیار دارد

  . نفر در هر کیلومترمربع برخوردار است 18/67درصد کل جمعیت کشور را شامل می شود و از تراکم  06/6

تان نشان می دهد که محصول ناخالص داخلی استان  به نتایج حاصل از بررسی ها و آمارهاي اقتصادي اس

که سهم استان در محصول . میلیارد ریال برآورد گردیده است  9/223046معادل  1383قیمت بازار در سال 

درصد رسیده و بعنوان دومین استان اقتصاد  کشور پس از  8/14ناخالص داخلی کل کشور درسال مزبور به 

  . استاستان تهران قرار گرفته 

  82برآورد و نسبت به سال  1)هزار ریال  2/55567(برابر با  1383تولید ناخالص داخلی سرانه استان در سال 

تولید ناخالص داخلی سرانه استان بیش از دو برابر رقم مشابه براي کل . درصد افزایش داشته است 84/53تا 

 . کشور بوده است

                                                 
  .نفر برآورد گردیده است 000/014/4درصدي سرشماري بالغ بر  32/1رخ رشد بر اساس ن 83جمعیت استان در سال  - 1
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کشاورزي در حال حاضر یکی از قطب هاي صنعتی بویژه در زمینه  این استان با سابقه اي دیرینه در صنعت و

نفت، صنایع تولید ومحصوالت شیمیایی ، تولید فلزات اساسی، صنایع تولید ذغال کک و پاالیشگاههاي نفت 

  . و صنایع مواد غذائی و آشامیدنی محسوب می شود

ر بعد از تهران بعنوان دومین استان رتبه خوزستان از لحاظ ارزش افزوده فعالیت هاي اقتصادي نیز در کل کشو

نیز حاکی از تائید اهمیت اقتصادي  1383اطالعات و آمار حسابهاي ملی منطقه اي در سال . بندي می شود

نتایج آمارگیري از کارگاههاي . استان خوزستان داشته و رتبه بندي فوق از لحاظ  صنعتی نیز مورد تائید است

نیز حاکی از آنست  که استان خوزستان بعد از تهران و اصفهان در  83براي سال صنعتی ده نفر کارکن بیشتر 

معهذا از نقطه نظر اشتغال در آمار شاغالن کارگاههاي ده نفر کارکن و . رتبه سوم تولید ارزش افزوده قراردارد

کشاورزي و صنعت معدن ، ( در رتبه هفتم و از لحاظ شاغالن کل فعالیت هاي اقتصادي  83بیشتر در سال 

در واقع اولین وعمده ترین نقطه قوت و ضعف استان . جزء پنج استان قعر جدول اشتغال قرار دارد) خدمات

را از دیدگاه اقتصادي در واقعیت هاي فوق می توان جستجو کرد که در طرح آمایش  سعی خواهد شد مورد 

و استفاده از آخرین آمارهاي موجود ، فوق توأم با سایر نقاط قوت، ضعف ظرفیتها و تهدیدها با دقت نظر 

  .مورد کنکاش قرار گیرد

در حقیقت از سه بعد آمایش سرزمین یعنی فضا، انسان و فعالیت هاي اقتصادي ، تولید و ارزش افزوده و 

عد انسان در تجزیه و تحلیل ساختار صنعتی مورد  سایر شاخصهاي اقتصادي در بعد اقتصادي، شاغالن در ب

و سایر اطالعات فضائی و مدلهاي قابل کاربرد مورد  GISفته و ابعاد فضائی آن با نقشه هاي بررسی قرار گر

تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت، موارد فوق زمینه الزم را براي برنامه ریزي منطقه اي و توزان بین بخشی 

  .واستانی فراهم خواهد ساخت

لذا نتیجه گیري در . یت  پذیري و اشتغال است از آنجا که توسعه صنعتی و شهري تابعی از ظرفیت جمع

بهمین . مورد الگوهاي فضائی یاد شده مستلزم شناخت و تغییرات روند جمعیتی و به ویژه اشتغال می باشد
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دلیل در این قسمت ازاشتغال بعنوان پایه اي از شکل گیري فعالیت هاي صنعتی یاد شده و با مدلهاي متفاوت 

  . شتغال کل فعالیت هاي اقتصادي مورد بررسی قرار خواهد گرفتوضعیت اشتغال صنعتی و ا

توسعه صنعتی استان در حال حاضر  باروند شکل گیري آن در مقاطع گذشته و ربع قرن بعد از انقالب ، از 

در دهه اول انقالب رویکرد تمرکز گرائی . نقطه نظر سیاست گذاري هاي کالن کشور کامالً متفاوت می باشد

غالب تلقی و تصمیم گیري کالن اقتصادي در پارامترهاي متفاوتی چون ارز تسهیالت بانکی،  دولت سیاست

در دهه دوم، بعد از پایان جنگ تحمیلی استراتژي ها و . کنترل صادرات و واردات مؤید این دیدگاه است

ودي سیاست گذاریهاي کالن اقتصادي در جهت تعدیل سیاست هاي گذشته به سمت آزاد سازي و تا حد

جذب سرمایه هاي خصوصی، و خارجی و اخیراً . خصوصی سازي فعالیت ها ، سمت و سوي جدیدي یافت

قانون اساسی، دیدگاههاي نو در توسعه صنعتی کل کشور و استان  44اتخاذ سیاست اقتصادي مبتنی بر اصل 

را از نقطه نظرات  مراتب فوق. خوزستان ایجاد نموده و لذا طرح آمایش و تحقیق حاضر سعی خواهد نمود 

  . متفاوت مسائل مطروحه مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد

در توضیحات تغییر ساختار صنایع استان وتحوالت آن عالوه بر تصویر جامعی از توزیع استانی و شهرستانی 

 .فعالیتهاي صنعتی به تویع فضائی فعالیت هاي صنعتی در سرتاسر استان و شهرستانهاي آن خواهیم پرداخت

در تحلیهاي ساختار صنعتی یکی از نکاتی که حائز اهمیت بوده و اکثر صاحب نظران بر آن به مثابه مهمترین 

  .است 1ابزار تحلیل صنعتی اجماع نظر دارند شناسایی مزیت نسبی

چرا که اگر منطقه یا استانی در تولید، و صدور کاالئی داراي مزیت نسبی باشد شناخت چنین مزیتی در 

ه ویژه ازدیدگاه صادرات مؤید فرصت هاي اقتصادي بیشتري بوده و با سیاستهاي  تشویقی در اقتصاد ب

این . تخصیص بهینه منابع بسمت چنین صنایع پایه اي ، تولید اضافی براي صادرات نیز فراهم خواهد شد

                                                 
1 - Comparative advantage  
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. بومی است  امردر تحلیل فضائی به معناي وارد کردن فرصت شغلی خارج از منطقه یا کشور در مدل اقتصاد

  . ضمن اینکه قدرت  رقابت شدیدي را نیز افزایش خواهد داد

بمنظور تعیین صنایع پایه اي و کلیدي در استان و رتبه بندي آنها عالوه بر مزیت نسبی آشکار شده از مدلهایی 

تفاده اس 5در مدل اقتصاد پایه 4، تجزیه به مؤلفه هاي اصلی 3، تحلیل عاملی 2، تاکسونومی 1ضریب مکانی

خواهد شد که از این طریق  درجه توسعه صنعتی فعالیتهاي مختلف  استان محاسبه و رتبه بندي آنان که به 

  . شناسائی خواهد گردید) با بیست و پنج عامل( نحوي نشان دهنده مزیت تولیدي  اینگونه فعالیت ها است 

تقیم و محاسبات ضریب مکانی و در تجزیه و تحلیل خوشه ها و زنجیره هاي صنعتی ازروش هاي غیر مس

  . عمل خواهد شد 80و برخورداري ازجدول سال  isicشناخت صنایع پایه اي تا حد کدهاي چهار رقمی  

در این راستا شناخت شیوه هاي غالب تولید و سطح فن آوري کاربردي در رشته هاي اصلی صنعتی و پایه 

تحلیل شاخص هاي اصلی اقتصاد صنعتی استان با  بویژه با. اي مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت 

روشهاي متعدد و تحلیل بهره وري عوامل تولید ، خوشه هاي صنعتی ، در حال رشد، موجود اقتصاد مورد 

  .در نهایت جمع بندي مطالب ساختار صنعتی صورت خواهد گرفت. شناسائی قرار می گیرند

  

  ساختار ارزش افزوده صنایع استان -1 -1

میلیـارد ریـال محاسـبه     1499226/ 8بالغ بر 83زوده کل فعالیتهاي اقتصادي در سطح کشور در سال ارزش اف

درصـد در اسـتان    4/6درصد در استان خوزسـتان و   9/14درصد آن در استان تهران،  6/24که . گردیده است

  .اصفهان ایجاد شده ا ست
                                                 
1 - Location Auotient   
2 - Taxonomy  
3 - Facto Analysis  
4 - Principle Components  Analysis 
5 - Economic base Study  
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صـنعت،  (در بین همه فعالیتهاي اقتصـادي  بعبارت دیگر استان خوزستان بعنوان دومین قطب اقتصادي کشور 

از لحاظ ارزش افزوده از اهمیت ویژه اي برخوردار است در رابطه بـا ارزش افـزوده   ....) خدمات کشاورزي و

بخش صنعت بتنهاي ،ببرکت داشتن ارزش افزوده باالي صنعت نفت بویژه در سالهاي  اخیر با باالرفتن قیمت 

در سطح کشور ارزش افزوده صـنعت   83رزش افزوده بخش صنعت در سال میلیارد ریال ا 4/601117آن، از 

  .درصد در صدر جدول همه استانها قرار داشته ا ست 7/27میلیارد ریال و باسهم  2/173119استان بالغ بر 

بخش صنعت بـدون معدن،سـاختمان،   )(ساخت(بمنظور ایجاد تصویري روشن از ارزش افزوده بخش صنعت 

را با کدهاي دورقمی، سه رقمی و چهاررقمی مورد بررسـی قـرار     1الیتهاي بخش مزبورفع) برق و آب و گاز

  .می دهیم

میلیارد ریال و ارزش افزوده اسـتان   7/206780بالغ بر  83ارزش افزوده صنعت ساخت در کل کشور در سال 

درصد و اصفهان 5/287درصد کل کشور بعد از استان تهران با  5/7میلیارد ریال و سهم  3/15589خوزستان با 

آورده  1-1-1روند تغییرات این بخش در جدول . درصد در رتبه سوم صنعتی کشور قرار گرفته ا ست2/17با 

  .شده است

 درصد ارزش افزوده صنعت ساخت استان خوزستان در سالهاي متفاوت و -1- 1- 1جدول 

  مقایسه با سایر استانها 

  ایراستانهاس  خراسان  خوزستان  اصفهان  تهران  کل کشور  سال

78  100  3/30  49/13  66/7  25/6  3/42  

79  100  19/29  91/12  23/11  82/5  5/47  

80  100  8/30  6/11  7/9  1/5  8/43  

                                                 
  Dهاي عمده فعالیت هاي اقتصادي سازمان ملل صنعت ساخت با کد التین تجدید نظر سوم گروه isicبراساس طبقه بندي  - 1

به تعاریف اصطالحات کلیدي . رقمی می باشد  کد چهار 140کد سه رقمی و 61کد دورقمی و بخش  23داراي ) ت(و فارسی 
  .رجوع شود دپایان مجل



 
 
43 

81  100  4/30  44/11  92/9  44/5  8/42  

82  100  2/32  14  5/7  3/5  41  

83  100  5/27  2/17  5/7  7/4  1/43  

  1حسابهاي ملی و حسابهاي منطقه اي سالهاي متفاوت -مأخذ

شامل تمام کارگاههاي بزرگ و متوسـط و کوچـک در طـی    ) ساخت(گرچه سهم ارزش افزوده بخش صنعت

بتدریج  تا حدودي کاهش یافته است معهذا موقعیت رتبه سوم استان خوزستان همچنان حفظ و  79-80دوره 

  .از لحاظ شاخص مزبور داراي رشد قابل مالحظه اي بوده است

ت متأثر از تغییرات ساختاري درون زاي بین بخشی استان نیز مـی باشـد و   تغییرات ارزش افزوده بخش صنع

  .چرخش بین بخش سهم بخشهاي کشاورزي و صنعت و خدمات نیز در آن بی تأثیر نبوده است

                                                 
تعدیل محاسبات با یکدیگر هنوز  80ده هاي سال ستان -بعلت تقارن با انتشار جدول داده ها 80حسابهاي منطقه اي سال  -  1

 .انتشار نیافته است واز طریق حسابهاي ملی بدان دست یافته ایم
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  توزیع سهم ارزش افزوده برحسب گروههاي  عمده فعالیت اقتصادي در 1-1- 2جدول

  79- 83استان خوزستان طی دوره  

  مالحظات  83  82  81  80  79  بخشها

سـاخت  ( ارزش افزوده بخش صنعت   39/4  81/4  91/4  93/4  98/4  کشاورزي

  در داخل پرانتز آورده شده است ) 

  صنعت

  )صنعت ساخت(

84/76  

)5/12(  

12/77  

)5/10(  

22/77  

)92/9(  

36/77  

)4/8(  

79/77  

)7(  

  

    81/17  83/17  87/17  95/17  69/17  خدمات

    100  100  100  100  100  جمع

  حسابهاي ملی منطقه اي سالهاي متفاوت -خذمأ

در استان خوزستان در قبال سـایر  ) ساخت(در طی دوره کاهش بطئی و کند سهم ارزش افزوده بخش صنعت 

جـدول مزبـور سـهم ارزش افـزوده هریـک از بخشـهاي       . اجرا بخش مزبور در جدول فوق مشاهده می شود

  .پرانتز آورده شده است، نشان می دهد اقتصادي استان را در حالیکه صنعت ساخت در داخل

ً تبین وضع موجود استان درابعاد مختلف مـوردنظر اسـت در تشـریح رونـد      چون در طرح ملی آمایش عمدتا

تغییرات به محاسبه دوره طوالنی مسیر تشکیل بخش صنعت در ا ستان اشاره زیادي نرفته است بـویژه اینکـه   

شروع گردیده و لـذا امکـان بررسـی دقیـق بـراي سـالهاي        78سال  محاسبه حسابهاي ملی منطقه اي عمالً از

بدیهی است در مواردي کـه آمارهـاي   . تکرار بررسیهاي طرحهاي مشابه است دورتر زمان جنگ تحمیلی عمالً

نیز خواهیم برد و بررسی و تجزیه و تحلیـل   73-83موجود اجازه دهد تغییرات را به زمان یک دهه قبل یعنی 

  .ري را موجز تر و با مدلهاي متفاوت و متنوع تري بررسی خواهیم کردتغییرات ساختا
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و مقایسه سهم آن با کل کشور  78-83طی سالهاي ) ساخت(مقدار ارزش افزوده صنعت 1- 1- 3جدول 

  به قیمت جاري ) میلیارد ریال ( 

  83  82  81  80  79  78  ردیف  

  7/206780  8/179849  138255  117659  4/98958  1/80301  کشور  1

  3/15589  2/13467  8/13968  5/9916  6/11112  6150  استان خوزستان  2

  5/7  5/7  92/9  7/9  23/11  66/7  استان به کشور  

  مأخذ حسابهاي ملی و منطقه اي استان خوزستان و کشور

نشـان مـی    76در طی دوره موردبررسی را به قیمت ثابت سـال  ) ساخت(ارزش افزوده صنعت 1-1-4جدول 

  .دهد

ی شود که با محاسبه نرخ رشد کل کشور و استان به قیمت ثابت نرخ رشدبخش صنعت ساخت بـا  مالحظه م

درصد در استان خوزستان روند رشد صنعت اسـتان   59/4درصد رشد متوسط ساالنه در سطح کشور و  87/4

د از مسلم است که اگر نرخ رشدصنعت استان بانفت محاسبه شو. تقریباً به نرخ رشد کل کشور نزدیک است 

  .کل کشور پیشی خواهد گرفت

  

  به قیمت ثابت 78- 83ارز ش فزوده صنعت ساخت طی سالهاي  -1- 1- 4جدول 

  )میلیارد ریال ( 76سال   

  نرخ رشد دوره  83  82  81  80  79  78  نام  ردیف

  87/4  9/75329  5/75503  67114  66137  61965  56629  کشور  1

  59/4  2/5679  7/5653  6780  5574  6958  4337  استان خوزستان  2

  پیشین -مأخد
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کلیات فوق جایگاه ارزش افزوده بخش صنعت استان را در کـل کشـور در طـی دوره مـورد بررسـی ترسـیم       

مینماید نشان داده شد که بخش صنعت سواي تفکیک آن به کارگاههاي بزرگ و متوسط و یا کوچک از نظـر  

می شود و سـهم بـاالي ارزش افـزوده ایـن     ارزش افزوده یکی از نقاط قوت در تحلیلهاي اقتصادي محسوب 

در قسـمتهاي بعـد   . استان با نفت و بدون نفت از اهرم هاي رشد اقتصادي در کل کشـور بحسـاب مـی آیـد    

. فعالیتهاي مختلف صنعتی را  به تفکیک کدهاي دو و سـه و چهـاررقمی مـورد تجزیـه و تحلیـل قـرار داده       

فعالیتهاي اقتصادي را مشخص و در اجراء کارگاههاي ده نفر تغییرات ساختاري آن و برتري نسبی هرکدام از 

  .نفر و کل فعالیتهاي صنعتی را مورد بررسی قرار می دهیم 49-50کارکن و بیشتر 

خصوصیات فعالیتهاي صنعتی غالب در استان از هرلحاظ شناسایی و پراکندگی و درجه تراکم، برتري نسبی و 

  .لیل قرار خواهد گرفتسایر ویژگیهاي صنعتی مورد تجزیه و تح

  تجزیه و تحلیل ارزش افزوده کارگاههاي صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر 1-2

و احد صنعتی با بیش از ده نفر کارکن در سطح کشور فعالیت داشـته انـد کـه از ان     11200تعداد  79در سال 

این تعـداد کارگـاه در   . اندنفر شاغل در استان خوزستان قرار داشته  42871درصد با  8/1واحد یا  203تعداد 

درصـد  8/1کارگاه در اسـتان خوزسـتان قـرار گرفتـه انـد کـه        298واحد از آن 16283در کل کشور  83سال 

  .نفر شاغل در استان در خود جاي داده  اند 45052کارگاهها را  با 

ده که از ایـن  میلیون ریال محاسبه گردی 74491966در کل کشور  79ارزش افزوده کارگاههاي مزبور در سال 

  .1درصد می رسد 3/14میلیون ریال در استان خوزستان تولید و سهم استان به  10676716مقدار بالغ بر 

میلیـون ریـال    16369185میلیون ریال براي کل کشور و مبلـغ   81268171بترتیب  83ارقام مزبور براي سال 

نعت کشور در کارگاههاي ده نفـر بیشـتر   براي استان برآورد شده است که سهم استان از کل ارزش افزوده ص

                                                 
که سهم  1-1- 1را باید با جدول  1- 1ارزش افزوده مزبور تنها کارگاههاي ده نفر کارکن و بیشتر را شامل می شود و جدول  - 1

 .د تفکیک نمودبخش صنعت ساخت که تمام صنایع را شامل می شو
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 79نسـبت بـه سـال     83در حالیکـه تعـداد کارگاههـا از سـال     . درصد رسیده و کاهش یافتـه اسـت   03/9به 

  .درصد افزایش داشته است48حدود
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 95که بیش از  83و79هاي رشته فعالیتهاي صنعتی غالب در استان خوزستان آمار کار گاه هاي صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر در سال 1- 4- 1جدول 
  .درصد ارزش افزوده داشته اند

  کد  ردیف
  نام بخش  بخش

ارزش 
افزوده 
فعالیت 

  83صنعتی 

درصد 
سهم در 

  استان

درصد ارزش 
افزوده در 

استان نسبه به 
همان بخش 

در کشور      
6  

  رتبه
ارزش افزوده 

فعالیت 
صنعتی سال 

79  

درصد 
سهام در 

  استان

درصد 
سهم در 

  استان

RC
A  
83  

RC
A 
79  

درصد 
ارزش 
افزوده 

استان به 
  12کشور 

  مالحظات

صنایع مواد غذایی و   15کد   1
  4/3  24/0  95/0  5  2  259081  4  درصد5/8  8  1269812  آشامیدنی

سهم  11و6ستون 
هربخش را از 
ارزش افزوده 

استان به کشور در 
همان بخش نشان 

  می دهد
تولید کاغذ و   21کد  2

    6/9  67/0  96/0  6  1  103218  7  رصدد6/8  1  1606656  محصوالت کاغذي

  23کد  3
صتلیع تولید ذغال 

کک، پاالیشگاه نفت 
  و سوخت هسته اي

    9/15  11/1  89/0  3  11  1126677  3  درصد8  9  1537067

صنایع تولید مواد و   24کد  4
    1/48  35/3  88/2  1  62  6664559  1  درصد26  44  7143378  محصوالت شیمیایی

  25کد  5
تولید محصوالت 

کی و الستی
  پالستیکی

    2  15/0  44/0  7  04/0  42804  5  درصد6/3  1  164384

  26کد  6
تولید سایر 

محصوالت کانی و 
  غیرفلزي

    3/4  3/0  48/0  4  3  295523  5  درصد2/4  5  782173

    9/19  39/1  71/1  2  20  2114083  2  درصد4/15  30  4900030  تولید فلزات اساسی  27کد  7

  28کد  8
تولید محصوالت 

بجز  فلزي فابریکی
  ماشین آالت

    0  07/0  46/0  8  02/0  24838  8  درصد1/4  1  245343
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کل 
  16369185      استان

  10676716      درصد99  میلیون ریال
            درصد96  میلیون ریال

محاسبات انجام شد -مأخذ



 
 
50 

ارزش افزوده فعالیتهاي صنعتی غالب در استان راهمراه با کد دو رقمی صنعت ساخت و سـهم   1-4-1جدول 

نشان می دهد که در ستون مربوطه بخشهاي صـنعتی غالـب کـه بـاالترین سـهم       83و79را در سالهاي هریک 

بخش صـنعتی در اسـتان هشـت    22از تعداد . ارزش افزوده در سالهاي مزبور را داشته اند مشخص شده است

 –اغـذي  تولید کاغذ و محصـوالت ک  -21کد .صنایع مواد غذائی و آشامیدنی -15بخش عمده عبارتند از کد 

صنایع تولید مواد و محصـوالت   -24صنایع تولید زغال سنگ ، پاالیشگاه نفت سوخت هسته اي  کد -23کد 

تولید سـه محصـوالت کـانی      1) 83فقط در سال (تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی  -25شیمیایی  کد 

فقط در سال (ز ماشین آالت تولید محصوالت فلزي فابریکی بج 28تولید فلزات اساسی کد ) 27(غیرفلزي کد

درصد ارزش افزوده سال  96و بیش از  83درصد ارزش افزوده استان در سا ل 99 این هشت بخش جمعاً). 83

که صنایع پتروشیمی نیز شامل آن است باالترین سـهم را در   24سهم ارزش افزوده کد . را تولید نموده اند 79

. درصد رسیده اسـت 44به  83سهم آن با حفظ رتبه اول درسال درصد را در اختیار داشته و  62یعنی  79سال 

درصـد سـهم ارزش افـزوده در    20در مقابل تولید فلزات اساسی که دومین بخش صنعتی استان بوده است بـا  

 83درصـد در سـال    30، با افزایش فعالیتهاي فشرده، سرمایه گذاري هاي جدیـد سـهم خـود را بـه     79سال 

کـه  . ستان صنایع تولید زغال کک پاالیشگاههاي نفت و سوخت هسته اي استسومین صنعت ا. رسانده است

  . به نه درصد کاهش یافته است 83بالغ بر یازده درصد و در سال  79سهم آن در سال 

بسرعت به  79درصد در سال 2صنایع مواد غذایی وآشامیدنی است که سهم خود را از  15چهارمین بخش کد 

 96جالب اینجاست که این هشت بخش عمده بیش از . رسانده است 83در سال  درصد ارزش افزوده استان 8

درصد شاغلین کارگاههاي مزبور را نیز در طی دوره بخود اختصاص داده اند که از روند اینگونه تغییرات 99تا

 بمنظـور تجزیـه و تحلیـل فعالیتهـاي غالـب     . بعداً در تجزیه و تحلیل اشتغال استان از آن صحبت خواهد شد

                                                 
در زمره فعالیتهاي  83نبوده اند در حالیکه در سال  79فعالیتهاي صنعتی غالب در سال  جزء 28و کد 25بخش کد 2در واقع  -  1

 .مهم صنعتی استان قرار گرفته اند
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صنعت از نقطه نظـر ارزش افـزوده    1کد دو رقمی، کدهاي سه رقمی و چهاررقمی 22صنعتی استان، عالوه بر 

نیز درجداول پیوست آورده شده اند تا تغییرات ساختاري ارزش افزوده استان در بخش صنعت در طـی دوره  

  .با تعمق بیشتر مورد بررسی قرار گیرد 83-79

اي صنعتی غالب برخـی فعالیتهـا از سـهم بـاالتري از لحـاظ ارزش افـزوده       در بین کدهاي سه رقمی فعالیته 
برخوردار بوده ودر واقع از ا همیت باالتري برخوردارند و معموالً سـهم آنهـا از یـک درصـد کـل فعالیتهـاي       

  :باالتر بوده است این کدها عبارتند از 79صنعتی استان در سال 
  .میلیون ریال ارزش افزوده که یک درصد سهم استان است 93912تولید سایر محصوالت غذایی با : 154
جمعاً تنهـا دو کـد    79میلیون ریال و یک درصد سهم استان در سال  72131تولید انواع آشامیدنی ها با : 155

  . می باشند 15سه رقمی بخش 
را  15صـد کـد   در 64کدهاي فوق جمعاً بیشتر از دو درصد ارزش افزوده فعالیتهاي صنعتی استان و بیشتر از 

تولیـد کاغـذ و محصـوالت     210تولید کاغذ ومحصوالت کاغـذي کـد    21ایجاد نمودهاند از کد  79در سال 
مـی  ) 21(میلیون ریال ارزش افزوده تنها کد سه رقمی در بخـش   103218کاغذي با یک درصد سهم و مبلغ 

صـفیه شـده بـا یـازده درصـد کـل       تولید فرآورده هاي نفتـی ت  232تنها یک فعالیت یعنی کد  23از کد . باشد
میلیـون ریـال    1126677ارزش افزوده اي برابر بـا   23فعالیتهاي صنعتی استان و تنها بخش غالب  و فعال کد 

  .داشته است
که نزدیک یک درصد سهم  isicفعالیتهاي صنعتی غالب استان از نظر ارزش افزوده در کدهاي چهار رقمی  1-4-6جدول 

  )میلیون ریال( 83 استان را دارند در سال

  ردیف
کد سه 
  رقمی

  نام بخش
سهم در 

  استان

سهم در کد 
دورقمی باال 
  دستی استان

RCA  

ارزش 
افزوده 
میلیون 

  ریال

  مالحظات

    91215  45/0  درصد 1/7  درصد7/0  تولید فرآورده هاي لبنی  1520  1
    833826  46/4  درصد64  درصد 5  تولید قند و شکر  1542  2

                                                 
  .اطالعات آماري و جداول کدهاي چهار رقمی در پیوست یک آمده است - 1
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  ردیف
کد سه 
  رقمی

  نام بخش
سهم در 

  استان

سهم در کد 
دورقمی باال 
  دستی استان

RCA  

ارزش 
افزوده 
میلیون 

  ریال

  مالحظات

    96385  82/0  درصد8  درصد 8  کلی گازدارنوشابه غیر ال  1555  3
    144500  28/3  90  1  تولید خمیر کاغذ و مقوا  2101  4
    1537000  89/0  99  9  تولید فرآورده هاي نفتی تصفیه شده  2320  5

6  2411  
تولید مواد شیمیایی اساي بجز کود و 

  ترکیبات ازت
2  5/4  84/1  373739  

  

    525008  88/2  5/7  3  تولید کود شیمیایی ترکیبات ازت  2412  7

8  2413  
تولید مواد پالستیکی به شکل اولیه و 

  ساخت پالستیک مصنوعی
38  87  24/4  6204852  

  

    156526  7/0  95  1  تولید محصوالت پالستیکی بجز کفش  2520  9
    539887  81/0  69  1  تولید سیمان و آهک و گچ  2694  10

11  2695  
تولید محصوالت ساخته شده از بتن و 

  و گچسیمان 
1  21  98/0  157142  

  

    4842638  14/2  98  40  تولید محصوالت اولیه آهن و فوالد  2710  12

13  2812  
تولید مخازن وانباره و ظروف فلزي 

  مشابه
1  74  43/1  182238  

  

 آمار کارگاههاي ده نفر کارکن و بیشتر - مأخذ
 
 

هم در کل اسـتان بـا ارزش افـزوده    درصد س61تولید مواد شیمیایی اساسی با  241کدهاي سه رقمی 24از کد 

درصد سهم در کل استان 1تولید سایر محصوالت شیمیایی با  242میلیون ریال و نیز کد سه رقمی  6509136

  .میلیون ریال نقش قابل مالحظه اي در ایجاد ارزش افزوده ایفاء نموده اند 155423با ارزش افزوده 

تولیـد   269خود اختصـاص داده اسـت تنهـا کـد سـه رقمـی       که سه درصد ارزش افزوده استان را ب 26از کد 

میلیـون   295523محصوالت کانی غیرفلزي طبقه بندي نشده در جاي دیگر تمامی سه درصد سهم استان را با 

  .ریال بخود اختصاص داده است
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سـه  درصد ارزش افزوده استان را تولید نموده انـد مهمتـرین کـد    20تولید فلزات اساسی که بیش از  27از کد

میلیـون   2103935درصد کل سهم اسـتان و  20تولید محصوالت اولیه فوالد و آهن با  271رقمی عبارتند ازکد

  .مهمترین صنعت استان تلقی می شود 79ریال ارزش افزوده در سال 

مالحظه می شود که در کدهاي سه رقمی صنعت تنها هشت فعالیت صنعتی غالب در استان  1-4-2از جدول 

  .نمایش داده شده است 1-4-3کدهاي چهاررقمی اینگونه فعالیت در جدو  ء اجرا وجود دارد که

درصد سـهم ارزش  42پاك کردن و درجه بندي و بسته بندي خرما که  1517کد از کدهاي چهاررقمی بترتیب

مطرح ترین فعالیت اقتصادي در بین کدهاي چهار رقمی . افزوده داخل کد دو رقمی خود را تولید نموده است

  .نایع تولید غذائی و آشامیدنی استص

  دومین فعالیت در این زمینه  15درصد سهم ارزش افزوده داخل کد  30تولید قند و شکر با ) 1542(کد 

  .می باشد

درصد سهم ارزش افزوده در داخل بخش خود سه فعالیت 28تولید نوشابه هاي غیرالکلی گازدار با  1555کد 

  . تلقی می گردند 15اصلی کد 

  .می باشد) 21(درصد ارزش افزوده تنها سهم داخل بخش78تولید خمیر کاغذ و کاغذ و مقوا با  2101کد

عمده ترین فعالیت این ) 23(تولید فرآورده هاي نفتی تصفیه شده با صددرصد ارزش افزوده بخش : 2320کد 

  .بخش است

اگر چه با سهم ناچیزي   )24(د درصد سهم ارزش افزوده ک5/6تولید کودشیمیایی و ترکیبات ازت با :2412کد

 24درصد ارزش افزوده کد 91تولید مواد پالستیکی به شکل اولیه و ساخت الستیک مصنوعی با : 2413و کد 

  .تنها فعالیت صنعتی مطرح از صنایع پائین دستی پتروشیمی می باشد

  24سهم داخل کد درصد  9/1تولید سایر محصوالت شیمیایی طبقه بندي شده در جاي دیگر با : 2429کد
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از جمله فعالیتهاي صنعتی  26درصد سهم ارزش افزوده کل بخش 66تولید سیمان و آهک و گچ با : 2694کد 

  .غالب استان بوده اند

، جمعـاً   26درصـد سـهم ارزش افـزوده کـد     25تولید محصوالت ساخته شده از بتن سیمان گچ با : 2695کد

   79ر صـنایع غالـب اسـتان از لحـاظ ارزش افـزوده در سـال       مهمترین فعالیتهاي صنعتی کدهاي چهاررقمی د

  .می باشند 

  79در سال  RCA1شاخص 3-1-1

یا برتري نسبی آشکار شده صنایع متفاوت را معرفی می نماییم و براي کـدهاي   RCAدر این مرحله شاخص

  .یم داددورقمی و سه رقمی و چهاررقمی شاخص فوق را که قدر مطلق آن از یک بیشتر است نشان خواه

بزرگتر از یک و از کدهاي سه رقمی نیـز سـه     RCAداراي  27و24و23از کدهاي دو رقمی سه بخش  جمعاً

و از کدهاي چهاررقمی شش بخش مطابق جدول مربوطه برتري نسبی آشکار شده اي  272و241و210بخش 

دیگـر چنانچـه    داشـته انـد بعبـارت    79در سطح استان نسبت به کل کشـور از نظـر ارزش افـزوده در سـال     

RCA>1  باشد وجود مزیت نسبی در تولید کااليi     از نقطه نظر ارزش افزوده و؟؟؟ داده اقتصـادي دیگـري

نشاگر عدم وجود مزیت نسبی در شاخص مـورد نظـر    باشد  RCA<1اگر . که انتخاب شود را نشان می دهد

این شـاخص  .شور تلقی می شودباشد عدم وجود هرگونه برتر نسبی بین استان یا کل ک RCA=1است واگر 

  .معموالً براي صادرات از اهمیت  ویژه اي در تجارت بین الملل برخوردار است

                                                 
یا برتري نسبی آشکار شده از تقسیم درصد سـهم ارزش افـزوده    RCA revealed comparatine advantageشاخص  -  1
روش شناسـی   در فعالیت صنعتی در استان به درصد سهم ارزش افزوده فعالیت در سطح ملی یا کشور بدست می آیـد بـه مجلـ   ه

  .استاندارد سازي طرح آمایش ملی استان خوزستان رجوع شود
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نشان داد که وجود شش بخـش   79تجزیه و تحلیل صنایع غالب از نقطه نظر ارزش افزوده در استان در سال 

خش صنعت در اسـتان  می تواند از نقاط قوت ب RCAرقمی و شاخص4و3و2عمده صنعتی همراه با کدهاي 

  .خوزستان تلقی شود

تولیـد و تعمیرانـواع قـایق و    ) 3512(پاك کردن درجه بندي و بسته بندي خرما و) 1517(در این سال دو کد 

سایر شناورها بجز کشتی نسبت به کل کشور داراي مزیت نسـبی در افـزایش سـهم ارزش افـزوده بـوده انـد       

  . 1ان برخوردار نبوده انداگرچه از ارزش افزوده باالیی در سطح است

پـی   83مربوط به ارزش افزوده سال  1-1نیز با توسل به جدول  83تجزیه وتحلیل مباحث فوق را براي سال 

درصـد   03/9درصد در سال پایه به  3/14سهم ارزش افزوده استان نسبت به کل کشور از . گیري خواهیم کرد

  .کاهش یافت

 79بخـش سـال    6فعالیتهاي صنعتی بخشهاي غالب صنایع  استان از  باتوجه به گسترش 83در مقابل در سال 

تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی و نیز بخش صنعتی باکـد   25بخش اضافه گردیده و بخش با کد  8به  

گرچه در ابعاد کوچک که فقط یک درصد ارزش افزوده بخش صنعت ساخت را بخود اختصـاص دادنـد    28

  .ی غالب قرار گرفتنددر جرکه فعالیتهاي صنعت

میلیـون ریـال    16369185در سال مزبور ارزش افزوده فعالیتهاي صنعتی کارگاههاي ده نفر کارکن و بیشتر بـا  

 9/8نرخ رشد متوسط ساالنه در طی دوره با قیمت جـاري بـه   . درصد افزایش یافت3/53تا  79نسبت به سال 

و ارزش افـزوده آن بـه   . منفی برخـوردار بـوده اسـت   از رشد  76در حالیکه با قیمت ثابت سال  2درصد رسید

سـهم خـود را از   15در طی دوره صنایع مواد غذائی و آشـامیدنی بـا کـد    . قیمت ثابت کاهش نیز داشته است

                                                 
معهذا می . مجموعه خود نبوده اندزیر چه داراي مزیت نسبی از نظر کدهاي سه رقمی گر 3512و1517دو کد چهار رقمی  -  1

در افزایش  گردند وصنایع فعالیتهاي اقتصادي بزرگ قلمداد دستی توانند در سطح فعالیتهاي صنعتی تازه شکوفا یافته و پایین 
چهاررقمی مورد توجه قرار خواهیم هاي در کد  را این دو صنعتها توجه به سایر شاخص  توان صنعتی مورد توجه قرا رگیرند با

  .داد
rtAeyبراي محاسبه نرخ رشد مزبور از فرمول  -  2  .استفاده شده است =
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با همان یک درصد سـهم در سـال    21کد . افزایش داده است 83به هشت درصد در سال  79درصد درسال 2

تولید زغال کک و پاالیشگاه هاي نفت از یازده درصـد بـه نـه درصـد      صنایع 23ثابت مانده در مقابل کد  83

کاهش نشـان  44درصد به 63سهم ارزش افزوده صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی نیز از . کاهش یافت

درصد و سهم تولیـد فلـزات اساسـی ببرکـت      5درصد به 3تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزي از . می دهد

تولید محصوالت فلزي فابریکی . درصد افزایش پیدا کرد30درصد به 20م در این بخش از سرمایه گذاري عظی

  .گرچه با یک درصد سهم باشد. نیز در زمره فعالیتهاي صنعتی غالب استان درآمد 28بجز ماشین آالت باکد 

 27و24اي استان در دو فعالیت صنعتی غالب خود یعنی کده 83از نقطه نظر مزیت نسبی آشکار شده در سال 

نیز با رشد شتابان جایگاه خـود   23و21و15کدهاي . کماگان مزیت خود را نسبت به کل کشور افزایش دادند 

  ).1-4-1جدول (را گرچه نه با مزیت بیشتر از یک، بلکه نزدیک به سطح کل کشور حفظ کرده اند

با توجه به  83در سال فعالیت هاي صنعتی غالب استان در کدهاي سه رقمی از نقطه نظر ارزش افزوده 

  . بوده اند 79جداول تهیه شده تاحدودي در راستاي همان فعالیت هاي غالب در سال 

با کد سه رقمی با بیشترین سهم در گروه صنایع مواد غذائی و آشامیدنی بترتیب  15صنایع زیر بخش کد 

یون ریال پنج درصد سهم میل 874465که با ) تولید سایر محصوالت غذائی(  154اهمیت عبارتند از کد 

  . را تولید نموده است 15درصد  ارزش افزوده کد  69ارزش افزوده استان یا بیش از 

) تولید و عمل آوري و حفاظت گوشت ، ماهی ، میوه، سبزي ها در بخش ها و چربی ها از فساد(  151کد 

اختصاص داده در گروه خود  میلیون ریال ارزش افزوده بخود 118078که حدود یک درصد سهم استان را با 

میلیون ریال ارزش  1050620با ) تولید انواع آشامیدنی ها( 155کد . درصد در رتبه دوم قرار دارد  2/9با 

در صد  گروه صنایع مواد غذایی و آشامیدنی ها را تولید  2/8افزوده حدود یک درصد ارزش افزوده استان و  

  . نموده است
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تولید کاغذ و محصوالت کاغذي  210با کد ) لید کاغذ و محصوالت کاغذي تو) (21(صنایع زیر بخش کد 

میلیون ریال تنها کد سه رقمی در این فعالیت است که سهم خود را در حدود یک درصد در استان  160660با 

  .و صد درصد در بخش خود حفظ نموده است

داراي کد سه رقمی قابل ) سته اي تولید ذغال کک، پاالیشگاههاي نفت وسوخت ه(  23صنایع زیر بخش کد 

میلیون ریال ارزش  1537067تولید فرآورده هاي نفتی تصفیه شده با بیش از ) 232(مالحظه اي جز کد 

افزوده که نه درصد سهم استان و حدود صد درصد سهم بخش خود را تولید نموده است نبوده و تنها صنعت 

  . غالب تلقی می شود

میلیون ریال ارزش  600/103/7/-تولید مواد شیمیایی اساسی با  ) 241( ه رقمی کد س)  24(از زیر بخش کد 

تولید سایر ) 242(درصد سهم دارد و کد  99درصد سهم استان را تولید و در بخش خود بیش از  43افزوده 

  . میلیون ریال سهم ناچیزي در گروه خود دارد 40000محصوالت شیمیائی  با رقم 

میلیون ریال ارزش افزوده در گروه خود مهمترین  56526الت پالستیکی بجز کفش با تولید محصو) 252(کد 

تولید محصوالت کانی غیر ) 269(و کد .  درصد سهم داشته است 7/0فعالیت صنعتی و در استان کمتر از  

 درصد سهم 5حدود  83میلیون ریال ارزش افزوده در سال  782173فلزي طبقه بندي شده در جاي دیگر با 

  .می باشد ) 26(استان را بخود اختصاص داده و مهمترین فعالیت غالب صنعتی در کد 

درصد ارزش افزوده در استان، دومین فعالیت  30تولید محصوالت اولیه آهن و فوالد با بیش از ) 271(کد 

  . غالب صنعتی در منطقه است

میلیون   207348مولد هاي برق با تولید تولید محصوالت فلزي ساختمانی ،مخازن ، آنباره ها و ) 281(و کد 

وارد جرگه صنایع غالب در استان شده و با توجه به اینکه از صنایع پائین  83ریال ارزش افزوده در سال 

گرچه در . دستی تولید محصوالت اولیه آهن و فوالد است آینده روشنی براي گسترش آن پیش بینی می شود

  .ن را بخود اختصاص داده استسهمی کمتر از یک درصد استا 83سال 
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که جزء صنایع با اهمیت در استان  83تجزیه و تحلیل کدهاي چهار رقمی از نقطه ارزش افزوده در سال 

یا بعبارتی از یک درصد یا بیشتر از یک درصد سهم ارزش افزوده استان را بخود . قلمداد گردیده اند

  :اختصاص داده اند عبارت بوده اند از 

درصد سهم  1/7میلیون ریال بالغ بر   91215ولید فرآورده هاي لبنی با ارزش افزوده اي برابر با ت) 1520(کد 

  .و یک درصد سهم استان را داشته است. را بخود اختصاص داده است 15کد 

میلیون ریال بالغ بر پنج درصد ارزش  833826تولید قند و شکر  با ارزش افزوده اي برابر با ) 1542(کد 

تولید نوشابه غیر الکلی گازدار با سهم  1555درصد بخش خود را  تولید نموده است و کد  65استان و افزوده 

  .از لحاظ اهمیت در رتبه آخر کد مزبور قرار داشته است) 15(درصد در کد  8درصد در استان و  7/0ناچیز 

درصدارزش افزوده استان و  میلیون ریال حدود یک 144500تولید خمیر کاغذ و  کاغذ و مقوا با ) 2101(کد 

  .درصد بخش خود را تولید نموده است 90

میلیون ریال تنها کد فعال در بخش دو رقمی  1537067تولید فرآورده هاي نفتی تصفیه شده با ) 2320(کد 

درصد سهم  ارز ش افزوده استان را تولید نمود است درحالیکه سهم این بخش در ارزش  9بوده و  23کد 

  . کشور حدد یازده درصد را تشکیل می دهدافزوده کل 

میلیون ریال تنها    373739تولید مواد شیمیایی اساسی بجز کود و ترکیبات ازت با ) 2411( در حالیکه کد 

تولید مواد پالستیکی به شکل اولیه و ساخت الستیک مصنوعی ) 2412( کد . دو درصد سهم استان را دارد

درصد سهم استان را  38میلیون ریال و بیش از  6204852: است که  24فعال ترین رشته  صنعتی در کد 

  درصد سهم در کد  دو رقمی باال  بخشی خود را دارد  87بخود اختصاص داده و  

درصد سهم ارزش  3میلیون ریال بیش از   156526تولید محصوالت پالستیکی به جز کفش با )  2520( کد 

  .را تولید نموده است) 25(کد  درصد سهم 95افزوده استان و بیش از 
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درصد سهم ارزش  3میلیون ریال بیش از  539887تولید سیمان و آهک و گچ با )  2694(در حالیکه کد 

تولید محصوالت ساخته شده از بتن و ) 2695( کد . را ایجاد کرده است 26درصد کد   70افزوده استان و 

  . را داشته است  26درصد کد  18صد سهم در استان و میلیون ریال فقط با یک در 156142سیمان و گچ با 

درصد سهم ارزش  40میلیون ریال بیش از   4842638تولید محصوالت اولیه آهن وفوالد با ) 2710( کد 

  . درصد سهم بخش خود را داشته است 98ده و تقریبا .افزوده استان را تولید  نمو

ن دسته از فعالیت هاي صنعتی غالب استان که داراي در تجزیه و تحلیل آمار فوق مالحظه می شود که آ

کدهاي سه رقمی وچهار رقمی کمتري هستند در واقع با فعالیت در یک  یا دو رشته در تولید محصوالت 

اولیه آهن وفوالد و یا سایر کدهاي دو رقمی پراکنش صنعتی آنها در استان ناچیز بوده و ایجاد صنایع پائین 

براي مثال زیر بخش . می تواند در گسترش اینگونه صنایع نقش اساسی داشته باشددستی با ابعاد متوسط 

ریخته گري آهن و فوالد می تواند در این زمینه نقش مهمی ایفا نماید و چه بسا با توجه به نهاده هاي   2731

   .آماده و زمینه هاي قبلی زنجیره صنعتی مناسبی ایجاد نمایند

میلیون ریال یک درصد سهم استان  182238باره ها و ظروف فلزي مشابه که با تولید مخازن و ان) 2812(کد 
از جمله صنایع نوپا در استان تلقی . را تولید نموده است 28درصد ارزش افزوده کد  74را داشته و بیش از 

  . ضمن اینکه داراي مزیت نسبی نسبت به کل کشور نیز می باشد. می شود
غالسب استان باکدهاي سه رقمی که بیشتر از یک درصد ارزش افزوده در سطح استان  فعالیتهاي صنعتی 1-4-2جدول 

  )میلیون ریال . ( را تولید نموده اند 79در سال 

  نام فعالیت صنعتی  شماره کد  ردیف
مبلغ ارزش 

  افزوده

درصد سهم 

  در استان

سهم در داخل 

  کد دو رقمی
  وضع

RCA 

  مقدار

RCA  
 

1  

2  

154  

155  

  الت غذاییتولید سایر محصو

  تولیدانواع آشامیدنی ها

93912  

72131  

  یک درصد

  یک درصد

  درصد 36 

  درصد 28
____  ____  

    ____  درصد100  یک درصد  103218  تولید کاغذ و محصوالت کاغذي  210  3
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4  232  
تولید فرآورده هاي نفتی و تصفیه 

  شده
  RCA>1 11/1  درصد100  یازده درصد  1126677

5  

6  

241  

242  

  یمیایی اساسیتولید مواد ش

  تولید سایر محصوالت شیمیایی

6509136  

155423  

  درصد61

  یک درصد
  RCA>1  درصد 98

____ 

38/4  

____  

7  269  
تولید محصوالت کانی غیرفلزي 

  طبقه بندي شده در جاي دیگر
  ____ ____  درصد100  سه درصد  295523

  RCA>1 98/1  درصد 100  بیست درصد  2103935  تولید محصوالت اولیه فوالد آهن  271  8

  محاسبات انجام شده –مأخذ 
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فعالیتهاي صنعتی غالب استان با کدهاي چهاررقمی که بیشتر از یک درصد ارزش افزوده رادر سطح استان در  1- 3-4

  )میلیون ریال ( راتولید نموده اند  79سال 

  ردیف
کد 

  چهاررقمی
  مبلغ ارزش افزوده  نام بخش

درصد سهم 

  در استان

سهم در داخل 

  و رقمیکد د
  مقدار  مالحظات

RCA 

  RCA>1 83/4  42  2/0  10996  پاك کردن و درجه بندي و بسته بندي خرما  1517  1

  - -  30  1  77996  تولید قندو شکر  1542  2

  -  -  28  8/0  72131  تولید نوشابه غیرالکی گازدار  1555  3

  RCA>1 04/1  78  1  81054  تولید خمیرکاغذ و کاغذ و مقوا  2101  4

  RCA>1 11/1  100  11  1126677  ید فرآورده هاي نفتی تصفیه شدهتول  2320  5

  RCA>1 08/3  5/6  4  433210  تولید کودشیمیایی و ترکیبات ازت  2412  6

7  2413  
تولید مواد پالستیکی به شکل اولیه و ساخت 

  الستیک مصنوعی
6074940  7  91  RCA>1 92/4  

8  2429  
تولید سایر محصوالت شیمیایی طبقه بندي 

  ر جاي دیگرنشده د
125990  1  9/1  RCA>1 9/1  

  - -  66  2  191524  تولید سیمان و آهک و گچ  2694  9

10  2695  
تولید محصوالت ساخته شده از بتن و سیمان 

  و گچ
75094  1  25  -  -  

 
  محاسبات انجام شده  –مأخذ 

   83درسال   RCAشاخص   -1- 4-1
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  و نیز 1-1همان گونه که از  جدول . ی باشدمعروف م 1شاخص مزیت نسبی آشکارشده که  به شاخص باالسا

مورد بررسی و محاسبه قرار  83مالحظه می شود براي هر یک از فعالیت هاي صنعتی استان براي سال 1 -  4 

با فعالیت هاي غالب استان نیز مقایسه و  RCAمقدار  1- 4- 6و   1- 4- 5گرفته است بویژه اینکه در جداول 

بویژه اینکه برخی از صنایع نوپا و پائین دستی بعضی از فعالیت .. قرار می  گیردموارد استثنا نیز مورد بررسی 

بزرگتر از یک بوده و   RCAهاي غالب گرچه از ارزش افزوده پائینی برخوردار بوده اند، معهذا داراي 

  .جداگانه مورد بررسی واقع خواهند شد 

که بیش از یک درصد  isicافزوده در کدهاي سه رقمی فعالیتهاي صنعتی غالب استان از دیدگاه ارزش  1-4-5جدول 

  )میلیون ریال( 83سهم استان را دارند سال 

  کد سه رقمی  ردیف
  نام بخش

سهم 
  استان

  )1(سهم در کد 
دورقمی باال 
  بخشی استان

RCA 

ارزش 
افزوده 

  میلیون ریال
  874465  99/1  69  5  تولید سایر محصوالت غذایی  154  1

2  151  
ري و فعالیت گوشت تولید و عمل آو

ماهی و میوه وسبزي ها و روغن ها و 
  چربی ها از افساد

1  2/9  28/0  118078  

  105062  72/0  2/8  8/0  تولید انواع آشامیدنی ها  155  3
  160656  96/0  100  1  تولید کاغذ و محصوالت کاغذي  210  4

5  232  
تولید ذغال کک به پاالیشگاههاي نفت 

  و سوخت هسته اي 
9  100  89/0  1537067  

  7103600  84/3  99  43  تولید مواد شیمیایی اساسی  241  6
  156526  7/0  95  7/0  تولید محصوالت پالستیکی بجز کفش  252  7

8  269  
  تولید محصوالت کانی غیر فلزي
  طبقه بندي نشده در جاي دیگر

5  96  51/0  782173  

  4842000  14/2  98  30  تولید محصوالت اولیه آهن و فوالد  271  9

                                                 
1 - Balass. Bela Trade Liberalization and Revealed comparative advantages” The Manchester 
school of Ecomonic and social studies vol 33  , 1965. 
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10  281  
  تولید محصوالت فلزي ساختمانی

  مخازن و انباره ها و مولدهاي برق 
8/0  42  85/0  207348  

  )مرکز آمار ایران( آمار کارگاههاي صنعتی ده نفر کارکن و لیشتر  -مأخذ
ند صنایع باالدستی و پایین دستی  هر صنعت را نباید با کدهاي سه رقمی که در زیر بخش کدهاي باال بخشی خود هست) 1(

  .تفاوت آنها بعداً مورد تجزیه و تحلیل قرار  خواهد گرفت -اشتباه نمود
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بزرگتر از یک بوده اند، از سه صنعت  به دو  RCAکه داراي   isicصنایع با کد دو رقمی  1383در سال 
ت و تولید فلزا 88/2یعنی صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی . کاهش یافته اند  27و کد  24صنعت کد 
صنایع تولید ذغال کک پاالیشگاه هاي  نفت وسوخت هسته اي مزیت نسبی  23کد  RCA  71/1اساسی  با 

یعنی تنها دو صنعت فوق هستند که سهم نسبی ارزش افزوده . درصد داشته اند 9/0آشکار شده اي برابر با 
  . استانی آنها در مقایسه با کل کشور بیشتر است و از مزیت برخودار می باشند

و ) 241کد ( و تولید مواد شیمیایی اساسی )  154کد ( از کد هاي سه رقمی تولید سایر محصوالت غذائی 

بزرگتر از یک داشته و بیشترین مزیت نسبی  RCA، ) 271(تولید محصوالت اولیه  و آهن و فوالد کد 

مزیت نسبی آشکار مربوط به تولید مواد شیمیایی و اساسی است جالب اینجاست که در کدهاي سه رقمی 

جاي خود را به تولید سایر محصوالت  79تولید فرآورده هاي نفتی تصفیه شده در سال ) 231(شده کد 

می باشد،نشان می دهد اینگونه  9/0نزدیک به یک یعنی   RCAداراي   232گرچه کد . غذائی سپرده است

ع پائین دستی نفت مربوط می شود در فعالیت هاي صنعتی که بیشتر به ایجاد  پاالیشگاههاي نفتی  و صنای

گرچه مرکز تولید نفت خام . مابقی استانها و سطح کشور از سهم ارزش افزوده باالتري برخوردار بوده اند

مسائل مربوط به این قسمت در تحلیل فضائی و ضریب مکانی مورد بررسی . عمدتاً در استان خوزستان است

  . بیشتري قرار خواهد گرفت

ار رقمی فعالیت هاي صنعتی که داراي مزیت نسبی باالتر از یک هستند از هشت فعالیت در از کدهاي چه

گرچه سهم آن در ارزش (پاك کردن و درجه بندي  و بسته بندي خرما ) 1517(به ده فعالیت کد  79سال 

د و شکر و تولید قن) 1542(کد . ) افزوده استان آنچنان قابل مالحظه نیست و از صنایع نوپا تلقی می شود

تولید مواد شمیایی اساسی  بجز کود و ترکیبات ازت ) 2411(تولید خمیر کاغذ و کاغذ و مقوا و کد ) 2101(

تولید مواد پالستیکی به شکل اولیه و ساخت ) 2413(تولید کود شیمیایی و ترکیبات ازت و کد ) 2412(کد 

تولید مخازن و انباره ها و ) 2812(د و کد تولید محصوالت اولیه آهن و فوال) 2710(الستیک مصنوعی و کد 
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تولید و تعمیر انواع ) 3512(تولید ماشین آالت متالوژي ، ذوب فلز و کد ) 2923(ظروف فلزي مشابه و کد 

قایق و سایر شناورها بجز کشتی در زمره فعالیت هاي صنعتی بوده اند که داراي مزیت نسبی باالتري  نسبت 

  پاك کردن و  1517مربوط به  کد چهار رقمی  RCAباالترین . داشته اند به تغییرات سهم در کل کشور
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  16/7به  79درسال   83/4درجه بندي و بسته بندي خرما می باشد که در طی دوره وضعیت نسبی خود را از 

RCA  افزایش داده است 83در سال.  

درصد  1/3یست، و سهم آن تنها گرچه سهم کلی ارزش افزوده فعالیت مزبور در سطح استان آنچنان باال ن 

تولید و تعمیر )  3512(ارزش افزوده گروه خود می باشد و از دیگر نمونه صنایع جدید و نوپا  می توان کد 

. که رتبه دوم را بخود اختصاص داده است نام برد  RCA) 98/4(انواع قایق و سایر شناورها بجز کشتی با 

  . بوده است  38/4تنها   79صنعتی در سال   جالب اینجاست که مزیت نسبی این فعالیت

درصد سهم   89مضافاً اینکه  کد مزبور گرچه سهم ارزش افزوده آن در استان ناچیز ولی در گروه خود 

متأسفانه سهم . ارزش افزوده را دارا می باشد و می توان این صنعت را نیز ازجمله صنایع نوپا تلقی نمود

شناخته می شود هنوز سهم بسیار ناچیزي از ) 3512(کد چهار رقمی   1جعکه کد مر) 35(ارزش افزوده کد 

تولید ماشین آالت متالوژي وذوب فلز که از جمله ) 2923(کد . کل ارزش افزوده استان را در اختیار دارد

صنایع پائین دستی را باید از پیوندهاي ( صنایع پائین دستی صنعت فوالد و فلزات اساسی محسوب می شود 

  .)متفاوت است isicبا صنایع زیر بخش کدهاي . (ن روابط بین صنایع استنتاج نمودپسی

این صنعت را نیز میتوان در زمره صنایع نوپا در استان تلقی و در مورد گسترش و سرمایه گذاري و تسهیالت 

ی استان نقش اعطائی و اعتبارات پشتیبانی اهتمام جدي نموده تا بسط صنایع با مقیاس متوسط در توازن صنعت

صنایع نوپا در واقع جزء فرصت هاي مناسب صنعتی محسوب شده و بعداً از آنها صحبت . خود را ایفا نماید

  .خواهد شد

  

                                                 
را می توان به عنوان مجموعه تلقی و سه رقمـی را بترتیـب زیـر مجموعـه       isicچهار رقمی  کدهاي دو رقمی و سه رقمی و - 1

رجوع شـود  . اصطالحات صنایع پائین دستی و باال دستی را براي اینگونه صنایع نمی توان بکار برد. هاي کدهاي دو رقمی دانست
  . ستانده ها –ی استاندارد سازي قسمت داده ها روش شناس دبه مجل
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5 -1-1 - IVA  1شاخص متوسط تغییرات ساختاري  

نسبت به سال پایه یعنی  83این شاخص تمرکز ارزش افزوده یک صنعت را در سال مورد نظر دراینجا سال 

شاخص مذکور به خوبی می تواند متوسط تغییرات ساختاري استان را نشان دهد و ضمناً . می دهدنشان  79

بر اساس این شاخص صنایعی که بیش از . نشان دادن تمرکز یک شاخص تنها با اطالعات دو دوره کافی است

ه اند صنایعی سایر صنایع از خود تغییرات ساختاري نشان داده و تحت تأثیر سیاستهاي صنعتی قرار گرفت

بعبارت دیگر شاخص . هستند که در مقایسه با سایر صنایع از رشد ارزش افزوده باالتري برخوردار بوده اند

به این معنی که  فعالیت هاي صنعتی مورد مطالعه نسبت به سایر صنایع از رشد .  آنها از عدد یک بزرگتراست

نشانگر ) پائین تر از یک(  iVAش در مقدار عدد بر عکس کاه. ارزش افزوده باالتري برخوردار بوده اند

. آنست که تغییرات ساختاري نتوانسته اند در توان فعالیت هاي صنعتی مورد نظر بهبودي حاصل نمایند

مقایسه شاخص مزبور براي استان با کل کشور نیز جایگاه صنایع استان را از نقطه نظر ارزش افزوده نشان می 

در استان در سال مورد نظر را بر سهم همان صنعت در سال  iزبور سهم صنعت براي محاسبه شاخص م. دهد

که ) در اینجا یعنی پنج سال ( پایه تقسیم و حاصل را به توان ، یک تقسیم، تعداد سالهاي دوره مورد بررسی 

  . می باشد می رسانیم 2/0در اینجا توان مزبور 

ري ارزش افزوده  استان را در دوره مورد بررسی یا متوسط شاخص تغییرات ساختا iVA  1- 1-10جدول  

نشان می دهد و ضمناً مقایسه شاخصهاي استان و کل کشور و تغییرات وضعیت موجود صنایع ) 79- 83(

استان بویژه فعالیت هاي صنعتی  غالب را از نظر ارزش افزوده در مقایسه با کل کشور بررسی و مقایسه می 

  . نماید

                                                 
nبا فرمول    iVAشاخص  - 1

1
]0t)VAT

VAi/(1t)VAT
VAi[(iVA سال پایه است  t0 و t1 باسال مورد نظر  که در این فرمول  =

. به مجلد روش شناسی استاندارد سازي طرح ملی آمایش خوزستان رجوع شود. تعداد سالهاي دوره مورد بررسی است nو 
)VAi  رزش افزوده فعالیت صنعتی اi می باشد(.  
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 iVAت سهم قابل مالحظه اي از لحاظ ارزش افزوده در استان نداشته باشند اما برخی از صنایع ممکن اس

آنها از یک  بزرگتر باشد و حتی شاخص مزبور عددي باالتر از شاخص عددي کل کشور نیز داشته باشد به 

گذاریها اینگونه صنایع نیز باید از دید صنایع نوپا نگریست و با توجه به زیر ساختهاي صنعتی استان در سیاست

وضعیت اینگونه صنایع با توجه به جدول مزبور مورد . براي بسط چنین صنایعی برنامه ریزي مشخصی داشت

  .از این  دید فرصت هاي صنعتی را در آینده بررسی خواهیم نمود. بررسی قرار می گیرد

  کشورمتوسط تغییرات ساختاري بزرگتر از یک صنایع استان و  iVAشاخص  ) الف( -1- 1-10جدول 

  83و  79در  سال   

   iVA  نام فعالیت  کد
 استان 

   iVA  نام فعالیت  کد
  کشور

تولید پوشاك و عمل آوردن و رنگ کردن پوست   18  26/1  صنایع مواد غذایی و آشامیدنی   15

  خزدار

05/1  

تولید پوشاك و عمل آوردن و رنگ کردن   18

  پوست خزدار

و سوخت هسته  صنایع تولید ذغال کک پاالیشگاه نفت  23  23/1

  اي 

02/1  

تولید چوب و چوب پنبه غیر از مبلمان ساخت   20

  کاال از نی و حصیر

  02/1  تولید سایر محصوالت کانی غیر فلزي  26  03/1

  04/1  تولید فلزات اساسی  27  1/-  تولید کاغذ و محصوالت کاغذي  21

لد  انتقال برق و دستگاههاي تولید ماشین آالت و مو  31  20/1  تولید محصوالت الستیک و پالستیکی  25

  برقی 

02/1  

  06/1  تولید ابزار پزشکی و دامپزشکی  و ساعت مچی  33  12/1  تولید سایر محصوالت کانی غیر فلزي  26

تولید وسایل تقلیه موتوري و تریلر و نیمه   34  09/1  تولید فلزات اساسی  27

  03/1تریلر27/1

03/1  

ین تولید محصوالت فلزي فابریکی بجز ماش  28

  آالت

  27/1  تولید سایر وسایل حمل و نقل   35  45/1
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تولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندي نشده   29

  در جاي دیگر 

  1/1  تولید  مبلمان و مصنوعات طبقه نشده در جاي دیگر   36  41/1

تولید مکاشین آالت و مولد انتقال برق و   31

دستگاههاي برقی  طقه بندي نشده در جاي 

  دیگر 

  28/1  بازیافت  37  82/1

    بخش  10  جمع  88/1  تولید وسایل نقلیه موتوري تریلر و نیمه تریلر   34

  محاسبات انجام شده –مأخذ 
شش بخش از   iVAاز هشت بخش فعالیت هاي صنعتی غالب استان  شاخص ) 79- 83(در فاصله زمانی 

استان در طی دوره از لحاظ ارزش یعنی سهم اینگونه فعالیت هاي صنعتی غالب . عدد یک بزرگتر بوده است

  : این بخشها همراه با شاخص آنها عبارتند از . افزوده افزایش یافته است 

در حالیکه شاخص مزبور در کل  26/1صنایع مواد غذائی و آشامیدنی با شاخص تغییرات ساختاري ) 15(کد 

  . کشور از یک کمتر نشان می دهد

در حالیکه شاخص مزبور براي  00/1با شاخص تغییرات ساختاري تولید کاغذ و محصوالت کاغذي ) 21(کد 

  . کل کشور از یک کمتر است

در حالیکه شاخص مزبور  2/1تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی با شاخص تغییرات ساختاري ) 25(کد 

  . براي کل کشور زیر یک است

ضمن اینکه شاخص    12/1ختاري تولید سایري محصوالت کانی غیر فلزي با شاخص تغییرات سا) 26(کد 

  .معهذا سرعت تغییرات ساختاري استان به کل کشور برتري دارد. بوده است 02/1کل کشور نیز  

و در کل کشور نیز این شاخص  1/.09تولید فلزات اساسی که متوسط شاخص تغیرات ساختاري آن ) 27(کد 

  .ري آن در استان بیشتر نشان می دهدبا وجود این سرعت تغییرات ساختا. محاسبه گردیده است 04/1
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و   45/1باالتر از یک یعنی   iVAتولید محصوالت فلزي فابریکی بجز ماشین آالت با شاخص ) 28(کد 

  . شاخص کل کشور کوچکتر از یک محاسبه گردیده است 

ه در طی فعالیتهاي مزبور  یا شش فعالیت  صنعتی غالب استان خوزستان می باشند که از لحاظ ارزش افزود

بویژه با  مقایسه شاخص مزبور با کل کشور . افزایش داده اند 79نسبت به سال  83دوره سهم خود را درسال 

دیده می شود که برخی از این صنایع سرعت افزایش چشمگیري نسبت به فعالیت هاي صنعتی کشور نیز 

صنایع تولید مواد ) 24(فت و کد صنایع تولید زغال کک و پاالیشگاه هاي ن) 23(تنها در بخش . داشته اند

و تقریباً . را بخود اختصاص داده اند 93/0و  98/0محصوالت شیمیایی شاخصی  نزدیک به یک یعنی بترتیب 

  .همگام با تغییرات ساختاري کشور حرکت می کنند

  . محاسبه نشده  است 96/0مقدار ) 24(و کد  03/1مقدار  )  23( شاخص مزبور براي کل کشور در کد

عالوه بر فعالیت هاي صنعتی فوق که در شش مورد شاخص تغییرات ساختاري باالتر از یک دارند و جزء 

فعالیت هاي صنعتی غالب استان محسوب می شوند، برخی فعالیتهاي صنعتی دیگر گرچه از لحاظ سهم 

هم، پایین، در طی دوره ارزش افزوده از اهمیت ویژه اي برخوردار نیستند اما بعنوان صنایعی نو پا، اگرچه با س

مرتباً  سهم ارزش افزوده خود را تغییر داده و شاخص متوسط تغییرات ساختاري آنها از عدد یک بیشتر است 

تولید چوب و ) 20(عمل آوردن و رنگ کردن پوست خز دار و بخش  –تولید پوشاك )  18(بویژه بخش 

تولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندي  29چوب پنبه غیر از مبلمان ساخت کاال از نی و حصیر بخش 

تولید ماشین آالت مولدو انتقال برق و دستگاه هاي  برقی طبقه بندي نشده ) 31(نشده در جاي دیگر و کد 

تولید وسایل نقلیه  موتوري و تریلر و  نیمه تریلر  جمعاً پنج  فعالیت صنعتی  در سطح ) 34(درجاي دیگر و  

معهذا در طی دوره توانسته اند سهم خود را . زي درارزش افزوده استان داشته انداستان هستند که سهم ناچی

درکل کشور نیز چنین  )  34(و ) 31(و ) 18(بسرعت افزایش دهند سه بخش ) 34(و ) 31(بویژه در کد 

ه در پنج اینگونه صنایع نوپا بویژ.  وضعیتی داشته و از سهم ارزش افزوده خود را در طی دوره افزایش داده اند
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بخش اخیر می تواند فرصت هاي مناسبی براي تنوع صنعتی و افزایش درجه تخصصی شدن  در سطح استان 

باالترین شاخص  82/1با شاخص  31و بخش  88/1با شاخص  34مالحظه می شود که بخش . ایجاد نماید

iVA  جمله صنایع پائین دستی در سطح استان  را داشته اند و زمینه بسط و گسترش چنین فعالیتهائی که از

  . فلزات اساسی و آهن فوالد هستد،زمینه گسترش  و توسعه بیشتري نیز دارند
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  79-83تعداد کارگاههاي صنعتی و مقیاس شاغالن آن در سطح کشور و استان در دوره   1-4-8جدول 
  

  83  82  )1(   81  80  79  مقیاس کارگاه  

  استان
49-10  132  143  235  222  206  
99-50  22  16  33  37  27  

  65  61  58  55  49  نفر بیشتر 100
  298  320  326  214  203    جمع استان

  کشور
49- 10  8429  8190  12822  12836  12365  
99- 50  1201  1249  1686  1902  1920  
  1998  1911  1797  1629  1570  نفر بیشتر 100

  16283  16649  16305  10987  11200    جمع کشور

سهم استان به 
  کشور

  66/1  3/17  83/1  76/1  درصد 56/1  49-10
99-50  8/1  28/1  95/1  94/1  4/1  
  25/3  2/3  22/3  37/3  1/3  نفر باال 100

متوسط سهم استان 
  به کشور

  83/1  92/1  99/1  94/1  درصد 81/1  

  آمار کارگاههاي ده نفر کارکن و بیشتر  براي سالهاي متفاوت مرکز آمار ایران –مأخذ 
  

  ساختار اشتغال صنعتی کارگاههاي ده نفر کارکن و بیشتر در استان تجزیه و تحلیل 1- 2

واحد صنعتی با بیش از ده نفر کارکن در سطح کشور فعالیت داشته اند که از  11200تعداد   1379در سال 

 7/4نفر شاغل در استان خوزستان قرار  داشته و حدود  42871درصد با   8/1واحد صنعتی یا  203این تعداد 

تعداد کارگاههاي صنعتی  1383در حالیکه در سال . کل شاغالن کل کشور را بخود اختصاص داده انددرصد 

تعداد . واحد افزایش یافته است 298واحد و استان به  16283ده نفر کارکن و بیشتر در سطح کشور به  
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مزبور در سطح کشور  کل شاغالن از کارگاههاي  4/1نفر بالغ گردید که حدود   45052شاغالن استان نیز به 

  .است

  آمار شاغالن کارگاههاي ده نفر کارکن و بیشتر در سالهاي متفاوت استان و کشور 20-2-1

  83  82  81  80  79  شاغالن

  1076693  1085363  1052541  921106  905610  کشور

  45052  49077  50981  42395  42871  استان خوزستان

  سهم استان

  در کشور

73/4  6/4  8/4  52/4  18/4  

  

سهم شاغالن صنعت ساخت در . ثابت ماند 8/1چون سهم کارگاههاي استان به کل کشور مجدداً در  حد 

  . برابر سهم آنها از سهم کارگاههاست 5/2استان نسبت به کل کشور حدود 

در مقیاسهاي متفاوت را  83تا  79تعداد کارگاههاي ده نفر کارکن و بیشتر را در طی دوره  1-4-8جدول 

 3نفر کارکن و بیشتر همواره سهم بـاالتري حـدود    100همانگونه که پیداست کارگاههاي . ی دهدنشان م

کمترین سهم از کل کشـور را   50-99درصد یا بیشتر را در اختیار داشته اند در حالیکه سهم کارگاههاي  

نباید با  83یا  79سهم شاغالن  صنعت ساخت  در استان را در طی سالهاي  .  بخود اختصاص داده است

سهم شاغالن کارگاههاي فوق اشتباه نمود چرا که شاغالن صنعت ساخت در کل تمام کارگاههـا منجملـه   

آورد شـده   1-2-20که آمار آن در جدول شماره . کارگاههاي ده نفر کارکن و کمتر را نیز شامل می شود

 5/11بـه   79ال درصـد در سـ   88/14و سهم صنعت ساخت کل شاغالن بخش صنعت اسـتان  از  . 1است

                                                 
شامل صنعت و ( نیز نباید با شاخصهاي فوق اشتباه گرفته شود چرا که  سهم بخش صنعت  را ضمناً شاغالن بخش صنعت -1

درصد در قبال افزایش بخش خدمات در داخل  3/27درصد به  88/31در طی دوره از ) معدن ، برق و آب و گاز و ساختمان 
  .یافته است استان کاهش
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 81نفر کارکن بـراي سـال     9براي مثال آمار کارگاههاي یک تا . کاهش نشان می دهد 83درصد در سال 

کارگاه در مقیـاس مزبـور    12865کارگاه شمارش گردیده و سهم استان خوزستان  426117در کل کشور 

  .است

  

  و ده نفر کارکن ده نفر کارکن و بیشتر( کل شاغالن کارگاههاي صنعتی  10- 2-20جدول 

  )استان خوزستان( 1381: بر حسب وضع مالکیت و فعالیت ) و کمتر  

کد 
  فعالیت

کل شاغالن باالي 
  نفر 10

  کل شاغالن زیر
  نفر 10 

  کل شاغالن 
  صنعت ساخت

نسبت کل شاغالن 
به کل  10باالي 

  شاغالن
1  2  3  4  5  
  5/59  85721  34740  50981  ت
15  13732  14394  28126  8/48  
16  0  0  0  0  
17  0  991  991  0  
18  147  2428  2575  7/5  
19  0  89  89    
20  0  1673  1673    
21  2386  20  2406  1/99  
22  37  517  554  6/6  
23  4993  0  4993  100  
24  7784  106  7890  6/98  
25  654  239  893  2/73  
26  4449  3591  8040  4/55  
27  13834  246  14080  2/98  
28  1178  6578  7756  1/15  
29  191  1195  1386  8/13  
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30          
31  524  775  1299  3/40  
32  0  0  0  0  
33  0  231  231  0  
34  317  144  461  7/68  
35  383  173  556  68  
36  0  1296  1296  0  
37  372  53  425  5/87  
  آمار کارگاههاي ده نفر بیشتر و ده نفر کمتر –مأخذ 

بعبارت دیگر سهم کارگاههاي در مقیاس . درصد آمار چنین کارگاههائی در استان خوزستان قرار دارد 3یعنی  

در یک اندازه بوده است در حالیکه ) نفر به باال 100(نفر و سهم کارگاههاي با مقیاس  بزرگ ) 9تا 1(کوچک 

نفـر   50981تعداد   81و تعداد شاغالن گروه اول  در سال . 1تغال آنها کامالً متفاوت می باشدمتوسط سهم اش

درصد شـاغالن   60بعبارت دیگر شاغالن گروه اول . نفر را شامل می شده است 34740و شاغالن زیر ده نفر 

نفـر   156نفـر بیشـتر   وکارگاه با مقیـاس ده   7/2متوسط شغل هر کارگاه کوچک در استان . گروه دوم بوده اند

  .محاسبه گردیده است

همانطور که قبال گفته شد گرچه استان خوزستان از نقطه نظر  ارزش افزوده داراي نقاط قوت قابـل مالحظـه   

در  79اي بود اما از نقطه نظر اشتغال دربین کارگاه هاي ده نفر کارکن و بیشتر در بین کلیـه اسـتانها در سـال    

در . کل شاغالن صنعت ساخت در سال مزبور در همین وضعیت قـرار داشـته اسـت    رتبه هفتم و از نقطه نظر

و از نقـاط  . حالیکه از نقطه نظر اشتغال در کل بخشهاي اقتصادي جزء پنج استان در قعـر جـدول مـی باشـد    

 79لذا دراین مرحله شاغالن  کارگاههاي ده نفرکارکن و بیشتر را در سال  2.ضعف اقتصاد استان تلقی می شود

بویژه در قیاس با شاغالن کل کشور مورد مقایسه قرار داده و تجزیه و تحلیلی مقایسـه اي در رابطـه باصـنایع    
                                                 

  .وجود دارد و براي مابقی سالهاباید برآورد شود 81براي این نوع کارگاهها و شاغالن آنها فقط امار و نمونه گیري براي سال  -   1
درصد در  2/18 82نرخ بیکاري را در سال  55مرکز آمار ایران ص  82آمارگیري از ویزگیهاي اشتغال و بیکاري خانوار سال  - 2 

  .افزایش یافته است 35/19نرخ مزبور به  85نموده و در سرشماري سال  استان اعالم
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در  83سپس وضعیت را با شاخصهاي شاغالن سـال  . غالب در استان از نقطه نظر اشتغال انجام خواهد گرفت

  . فعایت هاي متفاوت صنایع غالب نیز مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهیم

شاغلین فعالیت هاي صنعتی غالب در استان خوزستان مربوط به آمار کارگاههاي ده نفر کارکن  1-4-8جدول 

بعبارت دیگر هشت بخش غالب صنعتی که در قسمت ارزش افزوده از آنان بحـث شـد در   . را نشان می دهد

یع مزبـور بترتیـب اهمیـت    صنا.  درصد شاغلین این مقیاس از کارگاهها را تولید نموده اند 95حدود  79سال 

درصـد مشـاغل  از کـل     5/32تولید فلزات اساسی کـه  ) 27(شاغلین فعالیتهاي صنعتی عبارت بوده اند از کد 

صـنایع تولیـد مـواد و    ) 24(کـد  . نفر بوده است ،ایجاد نمـوده اسـت   42871که  79شاغلین استان را در سال 

) 23(درصـد و کـد    16ع مواد غذائی و آشـامیدنی صنای) 15(درصد شاغلین و کد  7/18محصوالت شیمیائی  

تولید سایر محصوالت کانی غیر فلزي ده ) 26(درصد و کد  12صنایع تولید ذغال کک و پاالیشگاه هاي نفت 

مطـابق  ) 25(و کـد  ) 28(درصد و بـاالخره کـد    6تولید کاغذ و محصوالت کاغذي حدود ) 21(درصد و کد 

  . یع عمده استان را تولید نموده اندجدول تنها حدود دو درصد شاغلین صنا

-2-2(در جـداول    isicبا کدهاي سه رقمی و چهار رقمی  79تعداد شاغلین استان در صنایع مزبور در سال 

درصـد شـاغلین کـل کشـور      7/4حـدود   79جمع کل شاغلین درسال .  نشان داده شده است) 1-2-3(و ) 1

یک از فعالیت هاي بیست و دو گانـه صـنعت سـاخت    گانه صنعت ساخت است که با سهم هر  22درصنایع 

  .کارگاههاي ده نفر کارکن و بیشتر آورده شده اند 1-2-1درکشور و استان در جدول 

نیز نشان می دهد هشت صنعت غالب استان که در باال از آنهـا ذکـر شـد     83بررسی شاغالن صنعتی در سال 

درحالیکه رتبه بندي بخشهاي صنعتی . ایجاد نموده اند مشاغل صنعتی را 95کماکان در سال مزبور نیز بیش از 

مضافاً  اینکه کل شاغلین اسـتان کـه   .تا حدودي تغییر نموده است 79با کد دو رقمی براي سال  مزبور با سال 

سهم مشـاغل صـنعتی   . حدود پنج درصد افزایش نشان می دهد 79نفر بوده اند نسبت به سال  45052بالغ بر 

درصد کل کشور کاهش یافته است، بعبـارت دیگـر    1/4درصد به  7/4از  79نسبت به سال  83استان در سال 
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تعداد شاغلین در اجراء .سرعت افزایش شاغالن صنعتی در سطح کشور از استان خوزستان  پیشی گرفته است 

دو رتبه بندي صنایع بـا کـد   . زیر بخشی کدهاي سه رقمی و چهار رقمی در جداول مربوطه آورده شده است

درصـد   3/30صنایع مواد غـذائی و آشـامیدنی بـا    ) 15(بترتیب اهمیت سهم عبارتند از کد  83رقمی در سال 

به رقم مزبور رسانده است و  79درصد در سال  16سهم از کل شاغلین استان که بخش مزبور سهم خود را از 

) 24(کـد  . ی اسـتان قـرار دارد  درصد سهم از شاغالن صـنعت  54/25تولید فلزات اساسی با ) 27(رتبه دوم کد 

درصد در رتبه پـنجم قـرار    6/8با ) 23(در رتبه سوم و کد  18/14صنایع تولید مواد و محصوالت  شیمیائی با 

در رتبه هاي ششم تا هشـتم سـهم    4/1و  8/2و  9/3با ) 25(و کد ) 28(و کد ) 21(گرفته اند و سه بخش کد 

بخش  14درصدشاغالن صنعتی و   95ر واقع این هشت بخش د. شاغالن بخش صنعت ساخت قرار گرفته اند

) 33(و ) 32(و ) 30(و ) 17(و ) 16(کـدهاي  . ایجـاد نمـوده انـد     83درصد مشاغل را در سـال   5دیگر تنها 

گرچـه بـراي اینگونـه    . هیچگونه فعالیت صنعتی در این مقیاس ازصنایع نداشته و اشتغالی نیز ایجادنکرده انـد 

تولید و سـائل حمـل و نقـل و در    ) 35(کد  79در سال . شور وضع به همین منوال نیست فعالیتها در سطح ک

ماشین آالت مولد و انتقال برق و دستگاه هاي برقی نیزسهمی در حدود یک درصـد داشـته   ) 31(کد  83سال 

  . اند

د و سهم رقمی صنایع غالب در استان نیز هستن 2که زیربخش  کدهاي  79کدهاي سه رقمی شاغالن در سال 

تولیـد و عمـل   ) 151(کـد  . محاسبه گردیده اند)  1-2-10(شاغالن آنها از یک درصد بیشتر است در جدول 

تولید محصوالت ) 153(میوه و سبزي ها و روغن ها با سه درصد سهم کد  –آوري و حفاظت گوشت  ماهی 

) 154(درصـد سـهم کـد     2 از دانه هاي آسیاب شده و نشاسته و محصوالت نشاسته اي و غذاي حیوانات بـا 

درصـد سـهم شـاغالن     2تولید انواع آشامیدنی هـا بـا   )155(درصد سهم و  8تولید سایر محصوالت غذائی با 

مهمترین بخشهاي با کد سه رقمی درصنایع مواد غذائی و آشامیدنی هستند که سـهم اشـتغال آنهـا نیـز قابـل      

–صهاي متعدد منجمله ارزش افزوده، شـاغالن  مقایسه کدهاي سه رقمی و چهار رقمی با شاخ. مالحظه است
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ستانده و صادرات می تواند تبیین روشنتري از ساختار اقتصاد استان را به ویژه بـراي صـنایع   –سرمایه گذاري 

 99درصـد شـاغالن اسـتان و     6تولید کاغذ محصوالت کاغذي با سهم ) 210(کد . غالب در پیش داشته باشد

در حالیکه سهم این . نایع مؤثر و در حال شکوفایی در سطح استان استدرصد کد دو رقمی خود از جمله ص

تولید فرآورده هاي نفتی ) 232(کد . درصد صنایع ساخت می باشد 2صنعت در کل شاغالن سطح کشور تنها 

درصد سهم شاغالن کل استان اهمیت خود را همانند گذشته مثل شاخص ارزش افزوده  12تصفیه شده نیز با 

  .وده استنیز حفظ نم

تولید سایر محصوالت شیمیائی )  242(و کد  79درصد سهم در سال 16تولید مواد شییائی اساسی با  241کد 

) 252(کـد  . کماکان حرف اول را در کد زیر بخش خود مـی زننـد   79درصد سهم شاغان استان در سال  2با 

ید سـایر محصـوالت کـانی غیـر     تول) 269(درصد سهم شاغالن و  2تولید محصوالت پالستیکی بجز کفش با 

درصد سهم از جمله صنایع نوپا و پائین دستی صنایع پتروشیمی و  10فلزي طبقه بندي شده در جایی دیگر با 

تولیـد  ) 271(کـد  . کـه از ایجـاد اشـتغال قابـل مالحظـه اي نیـز برخوردارنـد         1فوالد استان تلقی می شـوند 

بین کدهاي سه رقمی مهمترین فعالیت صنعتی غالب در  درصد سهم شاغالن در 32محصوالت آهن وفوالد با 

  . زمره این گونه تقسیم  بندي هاست کد رتبه نخست در بین کدهاي سه رقمی از نظر اشتغال را دارد

تولیـد محصـوالت فلـزي سـاختمانی مخـازن و      ( 281کد ) ریخته گري فلزات) (273(چهار بخش با کدهاي 

 359و کد ) لید سایر محصوالت فلزي فابریکی فعالیت خدماتی فلزکاريتو) (289(و کد ) انبارهاي مولد برق

گرچه هر چهار بخش تنها یک درصد سـهم  ) تولید سایر وسایل حمل و نقل طبقه بندي نشده درجاي دیگر( 

مـی   271معهذا چون صنایع مزبورعمدتا از جمله صنایع پائین دستی کـد  . در اشتغال استان را ایجاد نموده اند

                                                 
همانطور که قبالً گفته شد صنایع با کد سه رقمی زیر بخش کدهاي دو رقمی را نباید با صنایع پائین دستی و باال دستی  - 1

ت و با کدهاي دو رقمی، سه رقمی و ستانده ها قابل محاسبه اس –اصطالحات دوم عمدتاً از طریق جدول داده ها . اشتباه گرفت
  .تجدید نظر سوم تفاوت دارد  isicچهار رقمی 
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بعنوان صنایعی نوپا می توانند درایجاد زنجیره هاي صنعتی و حتی خوشه هاي صنعتی کـه بعـداً  از آن   باشند 

  .صحبت خواهد شد نقش فعال ایفاء نمایند

با کدهاي چهار رقمی کـه سـهم نسـبتاً قابـل مالحظـه اي در       79فعالیت هاي عمده صنعتی در استان در سال 

. در ایـن سـال مـی باشـند     isicء زیر بخشهاي کدهاي سه رقمی حدود نزدیک به یک درصد داشته اندو  جز

درصد  7تولید قند و شکر با رقم ) 1542(آورده شده است در بین کدهاي چهار رقمی کد  1-2-11درجدول 

( تولید مواد غذائی  و آشامیدنی ها رتبه نخسـت را دارد و بعـد از آن کـد   ) 15(رقمی  2شاغالن در گروه کد 

  . درصد در رتبه دوم قراردارد 2به هاي غیر الکلی گازدار با تولید نوشا) 1555

تماماً حدود یک درصد سـهم از اشـتغال    15مابقی کدهاي چهار رقمی از زیر بخش فعالیت عمده صنعتی کد 

  .را دارند 79

درصـد شـاغالن    5به همین نـام   21تولید خمیر کاغذ و کاغذ و مقوا از زیر بخش کد  2101کد چهار رقمی  

درصد سـهم اشـتغال    12، با 23تنها کد از بخش ) 2320(کد چهاررقمی . ان را بخود اختصاص داده استاست

دو فعالیـت صـنعتی چهـار رقمـی      24از کـد  . که تولید فرآورده نفتی تصفیه شده را ایجاد می نماید، می باشد

وتولید کود شـیمیائی   درصد سهم 11تولید مواد پالستیکی به شکل اولیه و ساخت الستیک مصنوعی با  2413

صنایع تولیـد مـواد    24درصد سهم اشتغال فعالیت هاي چهار رقمی قابل  مالحظه از کد  5و ترکیبات ازت با 

هر کدام تنها یک درصد سـهم اشـتغال را بـه خـود     ) 2429(و ) 2424(دو کد . محصوالت شیمیائی می باشند

ضریب مکانی تغییرات عمیقتري از ساختار اشتغال  در قسمتهاي بعد با استفاده از شاخص.  اختصاص داده اند

  .در استان را با کدهاي چهار رقمی نشان خواهیم داد

تولیـد محصـوالت پالسـتیکی بجـز     )  2520(تنها کد ) 252(و کد سه رقمی ) 25(از زیر بخش کد دو رقمی 

و زیـر   26ل کـد  تجزیـه و تحلیـ  . درصد سهم شاغالن استان فعال ترین صنعت دراین ردیف است 2کفش با 

درصـد   4، با )2694(نشان می دهد که تولید سیمان و آهک گچ کد )  269( بخشهاي آن بویژه کد سه رقمی 
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بـا   2697درصد سهم و تولید آجر با کد  3با) 2695(سهم و تولید محصوالت ساخته شده از بتن و سیمان کد 

گرچه تولیـد سـایر محصـوالت کـانی غیـر      . دو درصد سهم بیشترین اشتغال دراین قسمت را ایجاد نموده اند

تولید محصوالت 2710کد . فلزي طبقه بندي نشده در جاي دیگر نیز با یک درصد سهم در رتبه آخر قرار دارد

درصد سهم اشتغال استان در واقع مهمترین فعالیت صنعتی در استان تلقی مـی شـود    32اولیه آهن و فوالد با 

م تولید، ارزش افزوده و اشتغال بعنوان یـک صـنعت غالـب و بـاال دسـتی      که می تواند با توجه به حجم عظی

بسیاري از صنایع  مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد و شناخت پیوندهاي پسین و پیشین آن برنامه ریزي منطقـه  

با استفاده از سایر شاخصها وضعیت صنعت مزبور را بیشتر . اي مشخصی براي این فعالیت صنعتی ایجاد نماید

  . جزیه و تحلیل خواهیم نمودت

مـی   27ریخته گري آهن و فوالد نیز بعنوان صنعتی نوپا با یک درصد سـهم از زیـر بخشـهاي کـد      2731کد 

تولید و تعمیر انواع قایق و سایر  3512تولید مخازن وانباره ها و ظروف فلزي مشابه و نیز کد  2812باشد، کد 

رفه اي جدیددر اینگونه فعالیتهـاي صـنعتی در اسـتان، کـه از نظـر      شناورها بجز کشتی نیز می تواند بعنوان ح

  . فضائی داراي سواحلی وسیع در سطح کشور است، مورد بررسی و قابلیت تأمل بیشتري باشد

رقمی صنایع غالب دراستان که سهم شاغالن آنهـا   2زیر بخش کدهاي  83کدهاي سه رقمی شاغالن در سال 

مالحظه می شـد کـه در سـال    . آورده شده است 1-2-15ر است در جدول از یک درصد شاغالن استان بیشت

فعایت صنعتی عمده استان با کد سه رقمی سهمی بیشتر از یک درصد شاغالن در سـطح اسـتان    15مزبور نیز 

بخـش   14توزیع دستگاههاي توزیع و کنترل نیروي برق مـابقی  ) 312(را بخود اختصاص داده اند که جز کد 

کدمزبور جانشـین  . بوده اند که سهم آنها تا حدودي تغییر نموده است 79الیتهاي صنعتی سال صنعتی همان فع

تولیـد  ) 151(در پایان دوره سهم کد . تولید و تعمیر انواع وسایل نقلیه آبی به جز کشتی شده است) 351( کد

 7/5تان بـه  درصـد شـاغالن اسـ    3و عمل آوري و حفاظت گوشت  ماهی و میوه و سـبزي ودیگربخشـها  از   

  . افزایش یافته است
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درصدافزایش یافته است و  20درصد به  8تولید سایر محصوالت غذائی از  154جالب اینجاست که سهم کد 

تولید کاغذ و محصوالت کاغذي سهم 210ثابت مانده است کد  15سهم سایر کدهاي سه رقمی زیر بخش کد 

درصد  6/8فرآورده هاي نفتی تصفیه شده نیز به ) 232(سهم کد . درصد کاهش داد 9/3درصد به  6خود را از 

  .تقلیل پیدا کرد

 24درصدي خـود را بـه    32تولید محصوالت آهن و فوالدسهم ) 271(در بین کدهاي سه رقمی شاغالن کد  

مابقی بخشهاي سه رقمی تغییرات قابل مالحظه اي در سهم اشتغال آنها صورت نگرفتـه  . درصد کاهش دادند

تجزیه و تحلیل تغییرات ساختاري مزبور را  با استفاده از شاخص ضریب مکانی در قسمت بعـد   معهذا. است

  . توضیح خواهیم داد

تغییـرات سـاختاري کمـی     83در کدهاي چهاررقمی فعالیت هاي غالب دراستان از نقطه نظر اشتغال در سال 

تعـداد کـدهاي   . ورت گرفتـه اسـت  دراینگونه فعالیت ها که حداقل تا یک درصد سهم  اشتغال داشته اند صـ 

بخـش در   4بـه   79بخـش در سـال    6یعنی تولید مواد غذائی و آشامیدنی ها از  15چهاررقمی زیر بخش کد 

اوالً سـهم  . کاهش یافت در حالیکه سهم اشتغال این بخش افزایش قابل مالحظه اي را نشان می دهد 83سال 

پاك  1517کد درصد افزایش یافت و جالب اینجاست که  19درصد به 7از ) 1542(تولید قند و شکر یعنی کد

درصد افزایش پیدا کرد که در مورد این فعالیت تبدیلی و بسته  3کردن و درجه بندي وبسته بندي خرما نیز به 

بندي که ازجمله صنایع پائین دستی بخش کشاورزي دراستان است و با توجه به سـایر شـاخص هـاي قابـل     

سـهم اشـتغال   . بخش زنجیره ها و خوشه هاي صنعتی از آن مفصالً بحث خواهد شدمالحظه این فعالیت، در 

درصـد   6/8درصـد بـه    12تولید خمیر کاغذ و کاغذ و مقوا و نیز تولید فرآورده هاي نفتی تصفیه شده نیز از 

  . کاهش پیدا کرد

رصد کاهش داد،ریختـه  د 23درصد به  32نیز سهم خود را از ) 2710کد ( تولید محصوالت اولیه آهن وفوالد 

دو فعالیـت صـنعتی جدیـد     83در سـال  ). 2731کـد  (گري آهن و فوالد تا حدودي سهم خود را افزایش داد 
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عمل آوري و  روکش کردن فلزات و فعالیت مهندسی مکانیک عمومی و ) 2892(گرچه با سهم کم با کدهاي 

عالیت هـاي صـنعتی نوپـا در اسـتان قـرار      تولید دستگاه هاي توزیع و کنترل نیروي برق در جرگه ف)  3120(

گرفته و می توانند نوید تنوع صنعتی، بویژه در صنایعی که تا حدودي از جمله صنایع پائین دستی محصوالت 

  .اولیه آهن و فوالد قلمداد می شوند، را براي برنامه ریزي هاي آینده بدهند

  1یا ضریب مکانی LQشاخص  2-1- 1

ورد اشتغال به کار می رود معیاري است که فعالیت هاي اقتصادي یا صنعتی هر این نسبت که معموالً در م 

ضریب مزبور سهم اشتغال یک فعالیت . بخش اقتصادي را که مازاد مصرف منطقه است مشخص می کند

این ضریب براي کدهاي دو رقمی سه رقمی و چهار . صنعتی را در استان نسبت به کل کشور نشان میدهد

محاسبه شده و در تجزیه و تحلیل وضعیت اقتصادي  79-83نسبت به کشور در سالهاي  رقمی در استان

ضریب مکانی در ضمن تغییرات .شهرستانها نیز از ضریب مزبور براي درجه تمرکز صنعتی استفاده خواهد شد

  .ساختاري صنایع را از نقطه نظر اشتغال نیز نشان می دهد

ه براساس ضرایب فنی کل کشور نیز بکار می رود در عین حال ضمن اینکه در تدوین ضرایب فنی یک منطق

با برخورداري از این معیار قابل قبول در شناسائی زنجیره ها و خوشه هاي صنعتی نیز می توان استفاده 

میزان تراکم نسبی هر صنعت را در یک منطقه   LQکه در فصل بعد از آن صحبت خواهد شداز مقدار .نمود

                                                 
مان فعالیت در سطح کشور هسهم اشتغال یک فعالیت صنعتی در استان تقسیم بر سهم  (location Quotients)ضریب مکانی یا . 1

 مقداراگر . را شناسایی نماید) قتصاد غیرپایه یا تبعیا(یا وارداتی ) اقتصاد پایه(شاخص مزبور می تواند فعالیت صادراتی . می باشد
صادرات به خارج، صادرات به خارج استان را  نه الزاماً(ام استان صنعت صادراتی  iعددي این شاخص بزرگتر از واحد باشدصنعت 

ست، اگر این شاخص نیز بیشتري برخوردار ا مزیتو نسبت به کل کشور از یک  می شودیا پایه محسوب ) نیز تلویحاً در پی دارد
محسوب شده و نسبت به کل کشور از مزیت  کمتري برخوردار ) یا وارداتی به استان(غیر پایه   امi کوچکتر از واحد باشد صنعت 

  .است اگر برابر واحد باشد صنعت مزبور را خودکفا گویند
نسبت به کل کشور از فرضیات ضروري در این بدیهی است همگن بودن تابع تولید و مصرف براي تمام بخشهاي اقتصادي استان 

  .رجوع شود لی آمایش استان خوزستانمروش شناسی استانداردسازي طرح  دبه مجل. شاخص تلقی می شود
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براي فعالیتهاي صنعتی استان با کدهاي دو  LQمحاسبه . 1ان را نیز می توان استنباط نمودیا استان یا شهرست

بخش صنعتی با کد  22مالحظه میشود که از . محاسبه گردیده است 79براي استان  1-2-1رقمی در جدول 

) 21(و کد  09/1برابر با  LQبا ) 15کد (دورقمی تنها پنج فعالیت صنعتی صنایع مواد غذایی و آشامیدنی 

صنایع تولید زغال کک پاالیشگاه هاي نفت و ) 23(و کد 54/3تولید کاغذ و محصوالت کاغذي با عدد 

صنایع تولید و ) 24(در بین بخشهاي دو رقمی است و کد  LQکه باالترین  56/6سوخت هسته اي با 

از جمله فعالیتهاي  16/4برابر با  LQتولید فلزات اساسی با ) 27(و کد  LQ 63/2محصوالت شیمیایی با 

  صنعتی هستند 

ضریب مکانی باالتر از یک داشته اند و سهم اشتغال اینگونه صنایع نسبت به کل کشور از نظر  79که در سال 

همانطور که مشاهده میشود . اشتغال از سرعت افزایش بیشتري برخوردار بوده و جزء صنایع پایه تلقی میشوند

در ). 1-4-7جدول (نیز می باشند  79ه صنایع غالب در سطح استان در سال پنج فعالیت صنعتی فوق در زمر

و . مقابل ضریب مکانی پنج بخش فوق و سایر فعالیتهاي صنعتی ضریب مکانی کوچکتر از یک داشته اند

بعبارت دیگر از جمله فعالیتهاي صنعتی غیر پایه یا تبعی تلقی می شوند و سهم اشتغال اینگونه صنایع نسبت 

  .سهم کل کشور کاهش نشان میدهدبه 

براي کدهاي دورقمی محاسبه گردیده است و ) 1-2- 10(در جدول   83محاسبه ضریب مکانی براي سال 

نیز موقعیت  83ضریب مکانی باالتر از یک داشته اند، در سال  79مجدداً همان پنج فعالیت صنعتی که در سال 

صنایع تولید زغال کک پاالیشگاههاي نفت ) 23(بوط به کد باالترین ضریب مکانی مر. خود را حفظ کرده اند

محاسبه شده براي سایر فعالیتهاي فوق  LQضریب مکانی و مقدارد  65/5و سوخت هسته اي بوده است با 

تجزیه و تحلیل اجراء فعالیتهاي . تفوق خود را از لحاظ اقتصاد پایه حفظ کرده اند 79تقریباً در سطح سال 

                                                 
  .1359والتر ایزارد روشهاي تحلیل منطقه اي دو جلد انتشارات دانشگاه شهید بهشتی . 2
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ه رقمی و چهار رقمی با معیار ضریب مکانی تغییرات ساختار صنایع در استان و اهمیت صنعتی در کدهاي س

  .پایه اي بودن چنین صنایعی را بویژه از نقطه نظر اشتغال بهتر می تواند توجیه نماید

محاسبه ضریب مکانی براي کدهاي سه رقمی و چهار رقمی فعالیتهاي صنعتی استان و تجزیه و تحلیل عمیق 

فعالیتها در اجرا با زیر بخش خود عالوه بر نشان دادن شدت تمرکز تا حدودي امکان صادراتی بودن  اینگونه

در مقایسه اي تطبیقی با فعالیتهائی که . فعالیتهایی که ضریب مکانی باالتر از یک دارند را نیز فراهم می کند

LQ ان خواهیم داد که ضریب مکانی باالتر از یک دارند و قدرت صادراتی اینگونه صنایع نیز باالست نش

باالتر از یک در واقع ایجاد پتانسیل صادراتی فعالیت صنعتی را نیز نشان می دهد گرچه عالوه بر صادرات به 

لذا . خارج از کشور صادرات خارج از استان را نیز می توان مصداق صادرات براي ضریب مکانی باال دانست

وت بین صادرات به خارج  و صادرات از استان خود می تواند کمک در برنامه ریزي منطقه اي در واقع تفا

  . کننده باشد

نشان می دهد که تنها هشت فعالیت  1- 2- 1در جدول  79بررسی ضریب مکانی براي کدهاي سه رقمی سال 

 تولید محصوالت از دانه) 153(صنعتی با کد سه رقمی ضریب مکانی باالتر از یک داشته اند و عبارتند از کد 

  تولید سایر ) 154(و کد  45/1هاي آسیاب شده و نشاسته و محصوالت نشاسته اي با ضریب مکانی 

از  45/1تولید انواع آشامیدنی ها با ضریب مکانی ) 155(و کد  33/1محصوالت غذایی با ضریب مکانی 

سایر بخشهاي آن  می باشند که تمرکز صنعتی اینگونه فعالیتها از) 15(جمله فعالیتهاي صنعتی زیر بخش کد 

فرآورده هاي ) 232(و کد  54/3تولید کاغذ و محصوالت کاغذي با ضریب مکانی ) 210(کد . بیشتر است

ضریب مکانی که  67/6تولید مواد شیمیایی اساسی با ) 241(و کد  61/6نفتی تصفیه شده با ضریب مکانی

آهن و فوالد با ضریب مکانی تولید محصوالت ) 271(باالترین رقم بین هشت بخش محسوب می شود و 

 79و نهایتاً تولید و تعمیر انواع وسایل نقلیه آبی باالترین ضریب مکانی بین کدهاي سه رقمی در سال  48/6

را داشته اند و بعنوان قعالیتهاي صنعتی که پتانسیل ظرفیت صادراتی از خود استان یا کشور را دارند قابل 
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 351اگرچه براي مثال سهم اشتغال کد . ینگونه فعالیتها مشاهده می شودبررسی بوده و تمرکز صنعتی نیز در ا

بررسی محاسبات ضریب مکانی کدهاي چهار رقمی براي سال . حتی به یک درصد سهم در استان نمی رسد

به  تنهایی هفت بخش ضریب مکانی باالتر از یک داشته ) 15( نشان می دهد که در زیر مجموعه هاي کد 79

  :د ازاست، عبارتن

عمل آوري و حفاظت گوشت ماهی و فرآورده هاي ماهی و   32/1  با ضرب مکانی  1512  کد
  سایر حیوانات دریایی

  پاك کردن و درجه بندي و بسته بندي خرما  23/15  با ضرب مکانی  1517  کد
  آماده سازي آرد و آؤد کردن غالت و حبوبات  56/1  با ضرب مکانی  1531  کد
  تولید خوراك دام و حیوانات  83/1  با ضرب مکانی  1533  کد
  تولید قند و شکر  23/3  با ضرب مکانی  1542  کد
  تولید رشته ماکارونی ، ورمیشل و محصوالت آردي  31/1  با ضرب مکانی  1544  کد
  تولید نوشابه هاي غیر الکلی گازدار  63/1  با ضرب مکانی  1555  کد

  

یدنی باالترین ظرفیت تمرکز و پتانسیل صادراتی براي بعبارت دیگر فعالیت صنعتی تولید مواد غذایی و آشام 

پاك کردن و درجه بندي و بسته بندي خرما با ) 1517(خارج از استان را داشته است جالب اینجاست که کد 

ظرفیت هاي غنی کشاورزي و وفور محصوالت مزبور در استان زمینه هاي بررسی اقتصادي و در نهایت 

بهمین منوال کدهاي . گرچه ظرفیت اشتغال آن هنوز قابل مالحظه نیست.ی سازدفضائی این مسئله را فراهم م

تولید فرآورده هاي نفتی تصفیه شده ) 2320(و  5/6تولید خمیر کاغذ و کاغذ و مقوا با ضریب مکانی ) 2101(

به  تولید مواد پالستیکی) 2413(و  98/7تولید کود شیمیایی و ترکیبات ازت با ) 2412(و  61/6با ضریب 

تولید سایر محصوالت شیمیایی طبقه ) 2429(و  21/9شکل اولیه و ساخت الستیک مصنوعی با ضریب مکانی

تولید ) 2695(تولید سیمان و آهک و گچ و ) 2694(ضریب مکانی  45/1بندي نشده در جاي دیگر با 

یب با ضریب مکانی تولید محصوالت اولیه آن و فوالد بترت) 2710(محصوالت ساخته شده از بتن وسیمان و 
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 63/10تولید و تعمیر انواع قایق و سایر شناورها بجز کشتی با ضرب مکانی  3512و نهایتاً ) 48/6(و ) 71/1(

بوده ان که جز صنایع پایه تلقی و سرعت افزایش  1379فالیت صنعتی با کد چهار رقمی در سال  16جمعاً 

زرگتر بوده است و ظرفیت قابل مالحظه در تولید سهم اشتغال آنها نسبت به سهم کل کشور از عدد یک ب

  .براي خارج از منطقه یا استان را دارند

تجزیه و تحلیل فعالیتهاي صنعتی استان در اجزاء تفضیلی آن با کدهاي سه رقمی و چهار رقمی می تواند هم 

و فضا ) ظرفیت صادراتی(زمینه هاي تحلیل فضائی را ساده تر نموده و هم ارتباط بین انسان اشتغال، اقتصاد، 

آیا چیدمان فعالیتهاي مزبور نسبت به فضاي .در ابعاد متفاوت با وضوح بهتري ترسیم نماید) تمرکز صنعتی را(

ایجاد شده و ظرفیت هاي موجوداستان یا شهرستان هاي مورد نظر از لحاظ پایه هاي صحیح آزمایشی و 

  می شود؟توازن منطقه اي در ابعاد متفاوت آن صحیح ارزیابی 

در کدهاي مزبور تصویر بهتري از تغییرات ساختاري در استان را نیز  1383مقایسه ضریب مکانی براي سال  

فعالیت از زیر  4ضریب مکانی براي کدهاي سه رقمی که از یک بزرگتر بوده اند عبارتند از . نشان می دهد

  بترتیب  15بخش 

که  3/1و میوه و سبزي و روغن ها با ضریب مکانی تولید و عمل آوري و حفاظت گوشت و ماهی ) 151(

  ضریب آن به باالتر از یک رسیده است 79نسبت به سال 

که ضریب  37/1تولید محصوالت از دانه هاي آسیاب شده و نشاسته و محصوالت نشاسته اي با ) 153( 

  .مکانی آن از یک بیشتر است

دوبرابر  79که ضریب خود را نسبت به سال  13/3تولید سایر محصوالت غذایی با ضریب مکانی ) 154(

در زمره این  79همانند سال  63/1تولید انواع آشامیدنی ها با ضریب مکانی ) 155. (افزایش داده است

را نیز ایجاد نموده اند و داراي ) 15(فعالیتهاي صنعتی بوده اند که بخش عمده اي از اشتغال فعالیت صنعتی 

  .ف استان بوده و از تمرکز صنعتی  در این زمینه برخوردار  می باشندظرفیت تولیدي بیشتر از مصر



 
 
87 

زیرمجموعه کدهاي دو رقمی صنایع غالب استان  83از نقطه نظر اشتغال در سال  isicکدهاي سه رقمی  1- 2-15جدول 

  .که سهم آنها از یک درصد بیشتر است

 LQ<1  نام فعالیت با کد سه رقمی  سهم  کدهاي سه رقمی  کدهاي دو رقمی

  3/1  تولید و عمل آوري و حفاظت گوشت  ماهی و میوه و سبزي و روغن ها  7/5  151  15
تولید محصوالت از دانه هاي آسیاب نشده و نشاسته و محصوالت نشاسته   8/1  153  

  اي
37/1  

  13/3  تولید سایر محصوالت غذایی  20  154  

  63/1  تولید انواع آشامیدنی  2  155  21
  34/2  اغذ و محصوالت کاغذيتولید ک  9/3  210  21
  72/5  فرآورده هاي نفتی تصفیه شده  6/8  232  23

24  
  14/6  تولید مواد شیمیایی اساسی   13  241
  ____  تولید سایر محصوالت شیمیایی  16/1  242

  ____  تولید محصوالت پالستیکی بجز کفش  1/1  252  25

  ____  تولید سایر محصوالت کانی غیر فلزي  8/8  269  26

27  
  93/5  تولید محصوالت آهن و فوالد  24  271
  14/1  ریخته گري فلزات  5/1  273

28  
  ____  تولید محصوالت فلزي ساختمانی مخازن و انباره هاو مولدهاي برق  4/1  281

    تولید سایر محصوالت فلزي فابریکی و فعالیت خدمات فلزکاري  4/1  289
    وي برقتولید دستگاههاي توزیع و کنترل نیر  2/1  312  31
  )مرکز آمار ایران( آمار کارگاههاي صنعتی ده نفر کارکن و لیشتر  -مأخذ

  

در زمره  79ضریب مکانی همچنان مانند سال  34/2تولید کاغذ و محصوالت کاغذي مجدداً با ) 210(کد  

  .فعالیتهاي صنعتی غالب و ضریب مکانی باالتر از یک را داشته است
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باالترین شاخص مزبور را داشته  و  83ضریب مکانی ، در سال  14/6اساسی با  تولید  مواد شیمیاییِ 241کد 

به بعد بخودي خود انتظار چنین تغییرات ساختاري در  83با ظرفیت باالي صادراتی پتروشیمی در سالهاي 

تولید  271استان دور از انتظار نبوده است و از نقاط قوت ظرفیت اقتصادي خوزستان تلقی می شود کد 

  .ضریب مکانی در زمره صنایع غالب و صادراتی استان محسوب میشود 93/5صوالت آهن و فوالد نیز با مح

تولید دستگاههاي توزیع و کنترل نیروي  312ضریب مکانی همراه با کد  14/1ریخته گري فلزات با  273کد 

چشمگیري برخوردار از رشد  79از جمله فعالیتهاي صنعتی می باشد که نسبت به سال  L.Q 05/1برق با 

در لیست ضریب  79که در سال  315در حالیکه کد . بوده و در لیست فعالیتهاي پایه استان  قرار گرفته اند

  .با ضریب مکانی باالتر از یک قرار ندارد  83مکانی باالي یک قرار داشت در زمره فعالیت هاي صنعتی سال 

باالتر از یک داشته اند و مقایسه با کدهاي چهار که ضریب مکانی  83بررسی کدهاي چهار رقمی در سال 

نشان از صنایعی نوپا و تنوع صنعتی دارد که باید مورد تجزیه و  79و کدهاي سال  1- 2- 12رقمی جدول 

  .تحلیل جداگانه قرار گیرد

  79-83صنایع نوپا و تنوع صنعتی در دور  2-1- 2

و مقایسه  83تی ده نفر کارکن و بیشتر در سال بررسی و تجزیه و تحلیل ضریب مکانی براي فعالیتهاي صنع

نشان از تغییرات ساختاري قابل مالحظه و بویژه ایجاد صنایعی نوپا و تنوع  79آن با شاخص مزبور در سال 

  .صنعتی را براي استان نوید میدهد

ا افزایش اوالً تعداد فعالیتهاي صنعتی با کدهاي سه رقمی و چهار رقمی که در طی دوره ضریب مکانی آنه

بخش، آنهم با  35به  79فعالیت در سال  24یافته است و باعث پراکندگی و ایجاد تنوع صنعتی گردیده اند از 

ضریب مکانی کامالً باال نشان میدهد که فعالیت هاي جدید صنعتی در استان افزایش یافته و درجه تخصصی 

از جمله فعالیتهایی هستند که از ثانیاً فعالیت هاي جدید ایجا. شدن صنایع را باال برده است د شده  معموالً
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برخوردار نیست اما ضریب مکانی آنها و ) باالتر از یک درصد(لحاظ سهم اشتغال در استان از اهمیت باالیی 

  بعبارت دیگر ایجاد ظرفیت صادراتی خارج از استان را کامالً دارا می باشند

یین دستی بخش کشاورزي و بخشهاي عمده صنعتی استان می ثالثاً اغلب فعالیتهاي مزبور در زمره صنایع پا

  . باشند

زیرمجموعه کدهاي سه رقمی صنایع غالب که  83از نقطه نظر اشتغال در سال  isicکدهاي چهار رقمی  1- 2-16جدول 
  .سهمی بیشتر یک درصد شاغالن در استان خوزستان را ایجاد نموده اند

  از یک )1(بزرگتر L.Q  سهم  نام بخش  کدهاي چهار رقمی  ردیف
  0/16  9/2  پاك کردن و درجه بندي و بسته بندي خرما  1517  1
  5/1  4/1  آماده سازي و آرد کردن غالت و حبوبات  1531  2
  8/8  19  تولید قند و شکر  1542  3
  68/1  8/1  تولید نوشابه هاي غیر الکلی گازدار  1555  4
  1/6  6/3  تولید خمیر کاغذ و کاغذ و مقوا  2101  5
  72/5  6/8  تولید فرآورده هاي نفتی تصفیه شده  2320  6
  79/2  8/1  تولید مواد شیمیایی اساسی بجز کود و ترکیبات ازت  2411  7
  68/5  3  تولید کود شیمیایی و ترکیبات ازت  2412  8

9  2413  
تولید مواد پالستیکی به شکل اولیه و ساخت الستیک 

  مصنوعی
1/8  82/8  

10  2424  
پاك کننده و لوازم بهداشت و  تولید صابون و مواد

  نظافت و عطرها
2/1  04/1  

  _____  1/1  تولید محصوالت پالستیکی بجز کفش  2520  11
  6/1  1/3  تولید سیمان و آهک و گچ  2694  12
  65/1  2/2  تولید محصوالت ساخته نشده از قبل  2695  13
  _____  3/2  تولید آجر  2697  14

15  2699  
فلزي طبقه بندي  تولید سایر محصوالت کانی غیر

  نشده در جاي دیگر
1  _____  

  93/5  23  تولید محصوالت اولیه آهن و فوالد  2710  16
  36/1  5/1  ریخته گري آهن و فوالد  2731  17
  01/1  1/1  تولید مخازن و انباره ها در ظروف فلزي مشابه   2812  18
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19  2892  
عمل آوري و روکش کردن فلزات و فعالیت هاي 

  مومیمهندسی مکانیک ع
1  3/1  

  05/1  1/1  تولید دستگاه هاي توزیع و کنترل نیروي برق  3120  20
  )مرکز آمار ایران(آمار کارگاههاي صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر -مأخذ

اما جزء فعالیتهایی که سهیم . آنها، باالتر از یک بوده است (LQ)فعالیتهاي صنعتی دیگري نیز وجود دارند که ضریب مکانی) 1(
اینگونه صنایع فعالیتهایی صنعتی نوپا تلقی میگردندکه بعداً باید مورد تجزیه . مالحظه در اشتغال ایجاد کرده باشند، نبوده اندقابل 

  .و تحلیل خاص قرار خواهند گرفت

که باالترین ضریب مکانی را در بین  1517این امر نشان میدهد ایجاد فعالیتهاي تبدیلی در کشاورزي مثل کد 

و تحت عنوان پاك کردن و درجه بند و بسته بندي ) 16عدد (داشته است  83ررقمی در سال کدهاي چها

جایگاه خود را در بین صنایع نوپا و پایین  23/15نیز با ضریب مکانی  79خرما آورده شده است در سال 

بل افزایش قا. صنایع مواد غذایی است کامالً حفظ نموده است) 15(دستی کشاورزي که زیر بخش کد 

در استان خوزستان  79نسبت به سال  83مالحظه سهم شاغالن صنایع تولید مواد غذایی و آشامیدنی در سال 

کد سه رقمی  4به  79کد سه رقمی در سال  3از  isicدرصد، افزایش کدهاي سه رقمی  30درصد به  16از 

فعالیت  10به  79یدنی در سال کد چهار رقمی از صنایع تولید مواد غذایی و آشام 7واز همه مهمتر افزایش 

خود بخود ایجاد صنایع جدید و نوپا که ظرفیت صادراتی خارج از استان را پیدا صنعتی را در این شاخه 

دلیل قانع کننده اي  است که تنوع  صنعتی در استان به سمت . نموده و از جمله صنایع پایه تلقی میگردند

  .سوق یافته است روند تخصیص بهینه و تخصص گرائی قابل قبول

در سال  63/10تولید و تعمیر انواع و سایر شناورها بجز کشتی که ضریب مکانی آن از ) 3512(مثال دیگر کد 

افزایش یافته در حالیکه سهم قابل مالحظه اي در فعالیتهاي صنعتی از نقطه نظر اشتغال در  32/12به عدد  79

یري و صنایع  وابسته به شیالت که صنایع باالدستی کد استاندارد معهذا بعلت پتانسیل باالي بخش ماهیگ

زنجیره هاي تولید را منطقی نموده و از نقطه نظر مزبور می باشند وجود چنین فعالیتهاي صنعتی خود بخود 

   .برنامه ریزي منطقه اي تجزیه و تحلیل بیشتري را طلب میکند
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از جمله فعالیتهاي  8/2زت با ضریب مکانی تولید مواد شیمیایی اساسی بجز کود و ترکیبات ا) 241(کد 

درصد سهم شاغالن در استان از ظرفیت  8/1است که عالوه بر داشتن سهم  83صنعتی جدید در سال 

صادراتی برخوردار و از جمله صنایع پایه تلقی میشود گسترش صنایع پتروشیمی و افزایش سهم صادرات آن 

  .عالیت مزبور باشددر کل کشور می تواند از جمله علل گسترش ف

از جمله صنایع نوپا، با  04/1تولید صابون و مواد پاك کننده و لوازم بهداشت با ضریب مکانی ) 2424(کد 

که حتی پیشرفت سهم آن . در جرگه فعالیتهاي صنعتی جدید قرار گرفته است 83در سال 04/1ضریب مکانی 

در صنایع پایین دستی تولید . مالحظه استدر اشتغال استان نسبت به سهم اشتغال در کل کشور قابل 

ایجاد  79محصوالت اولیه و آهن که در استان از جمله صنایع غالب است، تولید چشمگیري نسبت به سال 

تولید مخازن و انباره ها ) 2892(کد 36/1ریخته گري آهن و فوالد با ضریب مکانی ) 731(زیرا کد. شده است

عمل آوري و روکش کردن فلزات و فعالیتهاي مهندسی ) 2892(و کد  01/1و ظروف فلزي مشابه با ضریب 

و  23/1تولید ماشین آالت متالوژي و ذوب فلزات با ضریب ) 2923(و کد  26/1مکانیک عمومی با ضریب 

پنج فعالیت صنعتی  05/1تولید دستگاههاي توزیع و کنترل نیروي برق با ضریب مکانی ) 3120(نهایتاً کد 

تنوع صنعتی ایجاد نموده و با  83از جمله صنایع پایین دستی صنایع فوالد هستند که در سال جدید و نوپا و 

تجمع در شهرکهاي صنعتی استان می تواند زمینه هاي ایجاد زنجیره هاي صنعتی و خوشه هاي جدید را 

  . ایجاد نماید

ه هاي خود را حفظ و ضریب نیز کماکان در بین فعالیتهاي صنعتی، پای) 1542(تولید قند و شکر یعنی کد 

افزایش یافته است در واقع ظرفیت ایجاد اشتغال در اینگونه صنایع که از  9/8به  79در سال  23/3مکانی ان از 

  . 1جمله صنایع پائین دستی بخش کشاورزي نیز می باشند باید مورد توجه و حمایت قرار گیرد

                                                 
با استفاده از نتایج حسابهاي منطقه اي و جداول  داده ها ستانده هاي  در دو تحقیق جداگانه تجلیل ساختاري استان خوزستان. 1

اسفندیاري و تحقیق دیگري تحت عنوان بررسی قابلیت جذب منابع در بخشهاي مختلف اقتصادي   - توسط ع 1385در سال 
در  لیفیاخت تسهیالت تکه اي براي پردنجس(استان خوزستان  با تأکید بر اشتغال زایی و ظرفیت بالقوه جذب نیروي انسانی 
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 79در سال  21/9ت الستیک مصنوعی با ضریب مکانی تولید مواد پالستیکی به شکل اولیه و ساخ) 2413(کد 

نشان میدهد که گسترش صنعت پتروشیمی در استان که از جمله صنایع  83در سال  8/8و نیز ضریب مکانی 

افزایش داده و  باالدستی کد مزبور است نشت خود را از طریق پیوندهاي بین الصنایع بنحو قابل قبولی

نزدیک به  79ولید کود شمیایی و ترکیبات ازت که ضریب مکانی آن در سال فعالیتهاي صنعتی مشابه نظیر ت

همچنان در زمره فعالیتهاي صنعتی زیر بخش کد ) 2412(را نشان میدهد با کد  7/5عدد 83هشت و در سال 

، که از جمله صنایع غالب در استان است موقعیت خود را در بین سایر صنایع تحکیم بخشیده است و )24(

و تحلیل اینگونه صنایع نوپا فرصت هاي جدیدي براي برنامه ریزي منطقه اي و توازن فضایی و تجزیه 

با تمرکز سرمایه گذاري جهت دار و تشویق . بخشی در سطح استان از نقطه نظر صنعتی فراهم می نماید

نها در بخش خصوصی و رقابتی کردن اقتصاد گسترش چنین فعالیتهاي صنعتی که نهاده هاي مورد لزوم آ

خوزستان فراهم است زمینه الزم براي صنعتی شدن هرچه بیشتر استان در راستاي صنایع پائین دستی، 

  .فعالیتهاي صنعتی غالب منطقه فراهم میشود

17-10 LQ  رقمی و چهاررقمی 3رقمی و 2بزرگتر از یک براي شاغالن صنایع ده نفر کارکن و بیشتر در کدهايisic 

  83استان خوزستان

  وکد د
  رقمی

  مقدار  نام فعالیت صنعتی
 LQ 

  کدسه
  رقمی

  LQتعداد   نام فعالیت صنعتی
کد 
  چهار
  رقمی

  مقدار  نام فعالیت صنعتی
LQ 

  51کد
صنایع مواد غذایی و 

  آشامیدنی
0162/2  151  

تولید و عمل آوري و فعالیت 
  گوشت ماهی ، میوه و روغن ها

298/1  1512  
عمل آوري و حفاظت 

ماهی و سایر  حیوانات 
  دریایی

772/1  

  21کد
تولید کاغذ و 

  محصوالت کاغذي
346/2  153  

تولید محصوالت از دانه هاي 
آسیاب شده و نشاسته و غذاي 

  آماده حیوانات
367/1  1516  

عمل آوري و حفاظت 
  گوشت و فراورده هاي آن

638/1  

                                                                                                                                                           
اسفندیاري و مهرداد نیکو به گسترش صنایع تبدیلی و نیز پایین دستی بخش کشاورزي و فوالد در استان  - توسط ع 1383سال 

  .تأکید خاصی صورت  گرفته است
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  23کد
صنایع تولید زغال سنگ 

  و پاالیشگاه هاي نفت
  1517  137/3  اییتولید سایر محصوالت غذ  154  651/5

پاك کردن و درجه بندي 
  خرما

068/16  

  24کد
صنایع تولید مواد و 
  محصوالت شیمیایی

  1531  633/1  تولید انواع آشامیدنی ها  155  150/52
آماده سازي و آرد کردن 

  غالت
534/1  

  1533  346/2  تولید کاغذ و محصوالت کاغذي  210  661/3  تولید فلزات اساسی  27کد
و تولید خوراك دام 

  حیوانات
364/1  

      232  
تولید فرآورده هاي نفتی تصفیه 

  شده
  531/8  تولید قند و شکر  1542  721/5

  1544  145/6  تولید مواد شیمیایی اساسی  241      
تولیدرشته،  ماکارونی و 
ورمیشل و محصوالت 

  آردي
137/1  

      271  
تولید محصوالت اولیه آهن و 

  فوالد
929/5  1551  

مواد  تولید الکل اتیلیک از
  تخمیر شده

730/1  

  1555  134/1  ریخته گري فلزات  273      
تولید نوشابه هاي غیر 

  الکلی
684/1  

      312  
تولید دستگاههاي توزیع و کنترل 

  برق
  866/20  تولید دوغ و آب معدنی  1556  0548/1

  2101    ده فعالیت  جمع    پنج فعالیت  چمع
تولید خمیر کاغذ و کاغذ و 

  مقوا
0818/6  

            2320  
تولید فراورده هاي نفتی و 

  تصفیه شده
721/5  

            2411  
تولید موادشیمیایی اساسی 

  بجز کود و ترکیبات آن
791/2  

  

  10-17بقیه جدول 

  

تولید کود شیمیایی و   2412            
  ترکیبات ازت

687/5  

تولید مواد پالستیکی و   2413            
  الستیک مصنوعی 

826/8  

کننده  تولید صابون پاك  2424            
  عطر و لوازم آرایش 

044/1  
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  598/1  تولید سیمان و آهک و گچ  2694            

            2695  
تولید محصوالت ساخته 

  شده از بتن و سیمان 
651/1  

            2710  
تولیدمحصوالت اولیه آهن 

  و فوالد
929/5  

  362/1  ریخته گري آهن و فوالد  2731            

            2812  
تولید مخازن انباره ها و 

  ظروف فلزي مشابه 
0124/1  

            2892  
عمل آوري و روکش کردن 
  فلزات و فعالیتهاي مهندسی

259/1  

  234/1  تولید ماشین آالت متالوژي  2923            

            3120   
تولید دستگاههاي توزیع  و 

  کنترل نیروي برق
054/1  

            3512  
تولید و تعمیر انواع قایق و 

  سایر شناورها
32/12  

    فعالیت  25  جمع             

    محاسبات انجام شده -مأخذ
  

  1شاخص تخصصی شدن فعالیت هاي صنعتی 2-1- 3

مسائل تنوع صنعتی و تخصصی شدن را با مدلهاي کمی نیز می توان ترسیم و قابلیت مقایسه معیار تخصصی 

  :شاخص تخصصی شدن با فرمول . شدن در طی دوره را محاسباتی نمود
2
m

2
2

2
1 P...PPI +=  

                                                 
هرچه . ک می باشدگر سهم درصدي را با اعشار نشان  دهیم بین صفر و ییگر ابعبارت دو شاخص مزبور بین صفر تا صد  مقدار.  1

ش رو لدبه مج. شاخص مزبور به صفر نزدیکتر باشد نشان از تنوع پذیري و تخصصی شدن فعالیت هاي صنعتی خواهد داشت
  .سازي رجوع شود شناسی استاندارد
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سهم درصدي هر یک از فعالیت هاي صنعتی در   Pm... و  1Pشاخصه تخصصی شدن و مقادیر  Iکه در آن، 

 79در این قسمت شاخص مزبور را براي سال .کل شاغلین بخش صنعت در استان می باشد، مشخص میشود

ار کن و بیشتر در کدهاي دو رقمی و سه رقمی و چهار رقمی فعالیتهاي صنعت ساخت، کارگاه هاي ده نفر ک

هم تغییرات ساختار صنعتی و تخصصی  83سپس با مقایسه آن با شاخص مزبور در سال . محاسبه می نماییم

هم گواهی دال بر صحت تجزیه و تحلیل قسمت قبل ایجاد خواهد شد  که آیا . شدن را اندازه گیري می کنیم

رعت آن تا چه اندازه است؟ استان در طی دوره بسمت تخصصی شدن حرکت نموده است یا خیر و س

شاخص مزبور براي فعالیتهاي سایرشهرستانهاي استان نیز محاسبه و در قسمت بررسی وضعیت صنعتی 

مضافاً اینکه شاخص مزبور براي کل کشور نیز محاسبه . شهرستانها مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت

کت بسمت تخصصی شدن را با روشهاي کمی گردیده و مقایسه استان با شاخص هاي ملی خود به خود حر

  .بوضوح قابل توجیه و تأویل خواهد نمود

کارگاههاي زیر ) ساخت(براي فعالیت هاي بیست و دوگانه کد دو رقمی فعالیتهاي صنعت  Iمحاسبه شاخص 

را نشان می دهد که اگر سهم هر  439/0مقدار  79ده نفر کارکن و بیشتر براي استان خوزستان در سال 

خواهد بود که در مقایسه با شاخص محاسبه شده  9/43الیت صنعتی را به عدد صحیح درصد تبدیل کنیم فع

نشان می دهد که در این مقیاس از کارگاههاي فن آوري و سطح تکنولوژي و  308/0براي کل کشور یعنی 

تنوع صنعتی در تخصصی شدن فعالیتهاي صنعتی در کل کشور از استان خوزستان پیشرفته تر است و ضمناً 

   2/69بعبارت دیگر کل کشور .درصد سبقت قابل مالحظه دارد  1/56فعالیتهاي صنعتی کل کشور از استان با 
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درصد محاسبه شاخص مزبور براي کدهاي سه رقمی  1/56درصد تخصصی شده است در حالیکه استان تنها 

سبت به کدهاي دو رقمی بهبودي نشان میدهد که شاخص تخصصی شدن ن 79در استان و کل کشور در سال 

رسیده است که نشان از تخصصی شدن فعالیت صنعتی استان در  405/0به  439/0نسبی یافته و از عدد 

  .را نشان میدهد 226/0در حالیکه شاخص مزبور براي کل کشور عدد . کدهاي سه رقمی است

با کدهاي دو  83و  79ل کشور در سال مقایسه درجه تخصصی شدن فعالیتهاي صنعتی در استان و ک 1- 2-14جدول 

  1رقمی سه رقمی چهار رقمی 

ردی
  منطقه  ف

   83در سال  Iشاخص   79در سال  Iشاخص 
کد دو 
  رقمی

کد سه 
  رقمی

کد چهار 
  رقمی

کد دو 
  رقمی

کد سه 
  رقمی

کد چهار 
  رقمی

  

    145/0  213/0  298/0  167/0  226/0  308/0  کشور  1
    339/0  369/0  442/0  379/0  405/0  439/0  استان  2
 2درصد تنوع صنعتی استان به کشور  3/77  1/88  3/78  5/74  8/76  81    3

  

نشان میدهد که شاخص مزبور تفاوت بارز و   79بررسی شاخص فوق براي کدهاي چهاررقمی در سال 

آشکارتري از نقطه نظر مقایسه سطح کشور و استان را تأیید می نماید در حالیکه شاخص فوق براي کل 

. هزارم است 379/0را نشان میدهد درجه تخصصی شدن یا تنوع صنعتی استان تنها 3 167/0ر رقم کشو

مالحظه میشود وقتی در اجزاء فعالیتهاي صنعتی کل کشور ریز شویم درجه تخصصی شدن و تنوع پذیري در 

یقی کدهاي با مقایسه تطب. سطح ملی با سرعت بسیار بیشتري نسبت به استان در حال پیشرفت بوده است 

 81تنها  79متفاوت استان با کشور چنین نتیجه میگیریم که در کدهاي دو رقمی استان خوزستان در سال 

                                                 
  .الف آورده شده است پیوستکشور در پایان مجلد در جدول محاسباتی شاخص مزبور براي استان و کل .  1

مـی باشـد، محاسـبه و     Iه سطر آخر در چند تخصصی شدن کل کشور را، که تفاوت عدد یـک منهـاي شـاخص    براي محاسب - 2
  .درصد مزبور را براي استان نیز پیدا نموده، سپس هر دو را با یکدیگر مقایسه نموده ایم

تا دو رقم آورده  که چون سهم هر فعالیت در اشتغال بصورت سهم اعشاري در این قسمت  بنحوي است Iمحاسبه شاخص .  2
بخود دامنه تغییر شاخص مزبور بین صفرو یک است و اگر سهم مزبور را بصورت عدد صحیح درصد محاسبه  شده است خود

  .خواهد بود 100کنیم شاخص مزبور بین صفر تا 
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 .درصد 5/74درصد با کدهاي چهار رقمی تنها  8/76درصد کل کشور تنوع صنعتی داشته با کدهاي سه رقمی 

اي کوچکتر ریز میشویم  مناسبتر اگر چه درجه تخصصی شدن استان نسبت به کل کشور مرتباً وقتی به کده

است معهذا سرعت صنعتی شدن استان در مقایسه با کل کشور بطئ و کند تر است و از نقاط ضعف صنعتی 

  .و روند آن نسبت به کل کشور محسوب میشود

حاکی از آنست که تغییر قابل  79در سطح استان نسبت به سال  83مقایسه شاخص تخصصی شدن سال 

ی دوره بویژه در کدهاي سه رقمی و چهار رقمی در سطح استان در جهت تخصصی شدن و مالحظه اي در ط

بهبود  369/0براي کدهاي سه رقمی  79در سال 405/0شاخص مزبور از . تنوع پذیري صورت گرفته است

پیشرفت صنعتی و تنوع پذیري در فعالیتهاي صنعتی را 339/0به  379/0یافته و کدهاي چهار رقمی از عدد 

  .ان میدهدنش

  

در کدهاي متفاوت  فعالیتهاي صنعتی  79-83مقایسه شاخص تخصصی شدن استان در طی دوره  1- 2-15جدول 

  کارگاههاي ده نفر کارکن و بیشتر در استان خوزستان

  مالحظات  کد چهار رقمی  کد سه رقمی  کد دورقمی  سال  ردیف

رجه هرچه اعداد مزبور کوچکتر باشد د  379/0  405/0  439/0  1379  1

  339/0  369/0  442/0  1383  2  .تخصصی شدن مناسبتر است

نسبت تنوع پذیري   3

  83به  79

اختالف عدد یک از نسبت مزبور درصد   894/0  911/0  006/1

  .محسوب میشود 79نسبت به  83رشد سال 

ل پایه مالحظه میشود که در پایان دوره درجه تخصصی شدن و تنوع پذیري صنعتی استان مرتباً نسبت به سا

درصد شاخص مزبور  6/11درصد و با کدهاي چهاررقمی  9افزایش یافته است و با مقایسه کدهاي سه رقمی 

 1-2- 15جدول . بهبود نشان میدهد و بعبارت دیگر تخصصی شدن فعالیتها صنعتی استان کامالً مشهود است

در طی دوره مرتباً در  شاخص هاي مزبور را بطور تطبیقی مقایسه و حاکی است که سرعت تنوع پذیري
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درجه تخصصی شدن استان خوزستان  83در سال . 1کدهاي سه رقمی و چهار رقمی با ارقام فوق تطبیق دارد

 3/77درصد براي کدهاي سه رقمی  و  1/882درصد براي کدهاي دو رقمی و  3/78نسبت به کل کشور تنها 

 83ید آنست که سرعت تخصصی شدن در سال ارقام فوق مؤ. درصد براي کدهاي چهار رقمی را نشان میدهد

  .در کدهاي چهاررقمی در کل کشور سریعتر از استان خوزستان تغییر ماهیت داده است

 

  73-83تجزیه و تحلیل ساختار صنعتی استان در دوره  2-1- 4

مالحظه گردید که سمت و سوي ساختار صنعتی استان و درجه تخصصی شدن و پایه اي بودن برخی 

صنعتی و یا صادراتی بودن آنان را در کدهاي چهار رقمی  بهتر می توان تشخیص داد مضافاً اینکه  فعالیتهاي

لذا در این قسمت با استفاده از . اینگونه تغییرات ساختاري در طی یک دوره ده ساله حساس تر خواهد بود

با سهم صادراتی و مقایسه آنها  73-83در دوره ) ازنقطه نظر ارزش افزوده ( RCAو  LQشاخص هاي 

، فعالیتهاي صنعتی صادراتی و پایه اي را رتبه بندي ) چون آمار صادراتی بین استانها عمالً وجود ندارد(استان 

مضافاً اینکه با تلفیق نماگرهاي محاسبه شده . نموده و تغییرات اینگونه فعالیتها را مورد مقایسه قرار می دهیم

  .یري تجاري یا وارداتی بودن فعالیت ها شناسائی خواهد شدفوق وضعیت صنایع استان از حیث جهت گ

معموالً شناسائی جهت گیري دقیق تجاري و صادراتی صنایع با تلفیقی از شاخصهاي ضریب مکانی و برتري 

ضمن اینکه تغییرات ساختار صنعتی استان در طی دوره مورد بررسی با . نسبی آشکار شده امکان پذیر است 

، عمالً تصویر روشن تري از روند صنعتی شدن  ارائه و  79-83مقایسه انهابا دوره زمانیشاخصهاي مزبور و 

  .  تغییرات ساختاري فعالیتهاي صنعتی را بهتر نشان میدهد

  

                                                 
  .استنشان دهنده درصد رشد تخصصی شدن سال موردنظر نسبت به سال پایه   79به  83در سال  Iکاهش سهم شاخص . 1
براي استان بخش بر یک منهاي  Iارقام مزبور از نسبت تنوع پذیري استان یعنی تفاوت شاخص عدد یک منهاي شاخص .  ٢

  .ه استبراي کل کشور بدست آمد Iشاخص 



 
 
99 

 73در سال  RCAو   LQشاخص  -الف 

محاسبه گردیده و سهم صادرات هر یک ازفعالیتهاي  73شاخصهاي فوق براي سال  1-2-16در جدول 

طبق جدول فوق . در کد چهاررقمی را که درهر کدام ازشاخصها برتري دارند با آنها مقایسه می کنیم صنعتی 

با کدهاي چهار رقمی ، تنها چهارده فعالیت صنعتی  1373از بین سی و دو صنعت مورد مطالعه  در سال 

  . بیشتراز یک داشته اند RCAیا  LQشاخص 

  

  

  ستان با شاخص ضریب مکانی و برتري نسبی آشکار شده درصنایع صادراتی استان خوز1 - 2-16جدول 

  73سال 

  رتبه
کد 

  فعالیت
 LQ  نام فعالیت

RCA  
  ارزش افزوده

سهم صادرات 
  به درصد

  75/1  9/12  48/13  پاك کردن ، درجه بندي و بسته بندي خرما  1517  1
  21/42  38/5  18/10  تولید مواد پالستیکی و ساخت الستیک مصنوعی   2413  2
  ___  28/2  33/6  تولید فرآورده هاي نفتی تضمین شده    2320  3
  2/38  19/1  79/5  تولید محصوالت اولیه آهن و فوالد   2710  4
  ___  45/3  71/3  تولید و تعمیر انواع قایق وسایر شناورها بجز کشتی    3512  5
  ___  32/1  6/1  تولید محصوالت ساخته شدهاز بتن و سیمان و گچ   2695  6
  ___  71/0  53/1  خوراك دام و حیوانات تولید  153  7
  ___  15/1  29/1  تولید مخازن  و انباره ها و ظروف فلزي مشابه   2812  8
  ___  8/2  28/1  تولید قند و شکر  1542  9
  ___  86/0  17/1  تولید نوشابه هاي غیر الکلی گازدار  1555  10
تولید سایر محصوالت کانی غیر فلزي طبقه بندي نشده   2699  11

  اي دیگر در ج
11/1  41/1  ___  

  ___  56/0  02/1  تولید مواد شیمیایی اساسی بجز کود و ترکیبات ازت  2411  12
  ___  49/0  01/1  تولید سیمان و آهک  گچ  2694  13
  ___  38/1  97/0  آماده سازي و آرد کردن غالت و حبوبات  1531  14
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  3  10  13  جمع بزرگتراز یک      
  .اي ده نفر کارکن و بیشتر محاسبات و آمار کارگاه ه: مأخذ 

  

در . محسوب میشوند) کشوریا خارج از استان(و حداقل براساس یکی از شاخص هاي مزبور صنایع صادراتی 

و صنایع تولید مواد پالستیکی 1517بین این گروه از صنایع  پاك کردن ودرجه بندي و بسته بندي خرما با کد 

داراي بیشتري  2320د فراورده هاي نفتی تصفیه شده با کد و تولی) 2413(و ساخت الستیک مصنوعی با کد 

و از جمله فعالیتهاي صنعتی پیشتازدر زمینه سمت گیري تجاري و صادراتی بوده  RCAو  LQشاخص هاي

محسوب میشوند اگرچه فرآورده هاي نفتی تصفیه شده در زمره  فعالیتهاي صادراتی خارج ازکشور به حساب 

صادرات  2/38اولیه آهن و فوالد با شاخص بزرگتر از واحد براي هر دو قسمت  تولید محصوالت. نمی آید

  .استان بخود اختصاص داده است

  83در سال  RCAو  LQشاخص  -ب

رتبه بندي  فعالیتهاي صنعتی استان با کدهاي چهاررقمی کارگاههاي ده نفر کارکن و  1-2-17در جدول 

در استان خوزستان محاسبه گردیده  1383زوده براي سال ارزش اف RCAو   LQبیشتر با معیارهاي شاخص 

مضافاً اینکه سهم صادرات فعالیتهایی که حداقل یک سهم استان را به خود اختصاص داده اند نیز آورده . است

  . شده است

در استان از ضریب مکانی باالتر ازیک  831فعالیت صنعتی در سال  25کد چهاررقمی تنها  57از بین 

و ضمناً تنها ده فعالیت صنعتی برتري نسبی آشکار شده اي از نقطه نظر ارزش افزوده . بوده اندبرخوردار 

بزرگتر از واحد داشته اند که در واقع  مبین برتري نسبی سهم ارزش افزوده اینگونه فعالیت هاي صنعتی 

                                                 
فعالیت داراي ضریب مکانی  57که ضریب مکانی آنها  محاسبه شده است جمعاً  83فعالیتهاي صنعتی در سال از بین تمام . 1

نسبت به (فعالیت ضریب مکانی آنها از عدد یک کمتر بوده است که جزء صنایع تبعی یا وارداتی  32صفر داشته اند که  غیر
  .ندآورده شده ا 1- 2-12اینگونه فعالیتهاي تبعی در جدول  .تقسیم بندي شده اند) استان
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شش فعالیت صنعتی استان نسبت به سهم آن در کل کشور می باشد که درصد صادرات استان تنها متعلق به 

درصد  66تولید مواد پالستیکی به شکل اولیه و ساخت الستیک مصنوعی با ) 2413(بترتیب با کدهاي

تولید کود شیمیایی و ) 2412(درصد و کد  26تولید محصوالت اولیه آهن و فوالد با ) 2710(صادرات و 

صادرات فعالیتهاي عمده صادراتی تنها با یک درصد ) 2411(و ) 1517(درصد ودو بخش  6ترکیبات ازت با 

با توجه به گسترش وسعت فعالیتهاي صنعتی پایه صادراتی و . استان به خارج ازکشور محسوب میشوند

RCA  که  83باالتر از یک حداقل در ده بخش ، نشان داده میشود که فعالیتهاي صنعتی استان  در سال

را نیز شامل ) صادرات خارج از استان(قی میشوند صنعت پایه و صادراتی با توجه یه شاخص هاي مزبور تل

از تغییرات چشمگیري برخوردار  73نسبت به سال ) که آمار چنین معامالت بین استانی وجود ندارد(می شود 

پاك ) 1517(جز در مورد فعالیت صنعتی کد . فعالیت افزایش یافته است 25فعالیت به  14بوده است و از 

و ضریب مکانی آن نیز . بندي خرما که در هر دوسال در رتبه نخست قرار دارد کردن و درجه بندي و بسته

  .افزایش قابل مالحظه اي داشته و سهم صادراتی آن نیز در حد یک درصد حفظ شده است 
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درصد شاغلین را  95که  بیش از  83و  79شاغلین فعالیت هاي صنعتی غالب در استان خوزستان آمارکارگاههاي صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر در سال  1-4-7جدول 
  .بخود اختصاص داده اند

بخشهاي غالب صنعتی استان از نقطه نظر   کد بخش
  اشتغال

  83شاغلین سال   79شاغلین سال 

تعداد   مالحظات
 L.Q  درصد  شاغلین

رتبه 
در 
  سهم

تعداد 
 L.Q  درصد  شاغلین

رتبه 
در 
  سهم

  1  01/2  3/30  13695  3  09/1  16  6697  صنایع مواد غذایی و آشامیدنی  15کد
L.Q  ضریب مکانی هر یک از

فعالیتهاي صنعتی را نشان  
  .میدهد

    1  35/2  9/3  1777  6  54/3  6  2496  تولید کاغذ ومحصوالت کاغذي  21کد

  صنایع تولید ذغال کک  23کد
    5  65/5  6/8  3899  4  55/6  12  5194  پاالیشگاههاي نفت و سوخت هسته اي

    3  15/2  18/14  6391  2  63/2  7/18  8003  حصوالت شیمیاییصنایع تولید و م  24کد
    8  32/0  4/1  638  8  46/0  8/1  773  تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی  25کد 
    4  61/0  7/8  3953  5  68/0  10  4093  تولید سایر محصوالت کانی غیر فلزي  26کد 
    2  66/3  54/25  11509  1  16/4  5/32  13945  تولید فلزات اساسی  27کد 

تولید محصوالت فلزي فابریکی بجز ماشین   28کد
    7  44/0  8/2  1266  7  34/0  2/2  810  آالت

      45052  4/95  45052      2/95  42871    کل استان
شاغالن کل 

  کشور
  905610            1076693      

      1/4            7/4  نسبت استان 
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  به کشور
  )مرکز آمار ایران( متفاوت آمار کارگاههاي صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر سالهاي  –خذ مأ
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. داشته اند تغییرات قابل مالحظه اي دیده میشود 5/2در هشت فعالیت گروه اول که ضریب مکانی باالتر از 
عالوه بر افزایش فعالیتهایی که ضریب مکانی باالتر از یک دارند  در چیدمان و رتبه بندي آنها نیز  تغییرات 

پالستیکی و ساخت الستیک مصنوعی گرچه باز از رتبه دوم به سوم  تولید مواد. ساختاري مشاهده میشود
درصد افزایش نشان میدهد و سهم  66درصد به  21/42تنزل رتبه داشته، معهذا سهم صادراتی آن از 

صادراتی آن در رتبه نخست استان قرار گرفته است با توجه به گسترش صنایع پتروشیمی در استان که از 
صنعت محسوب میشود افزایش چنین سهم صادراتی کامالً توجیه پذیر است، فعالیتهاي  صنایع باالدستی این

فعالیت هاي با . را با شاخص هاي مزبور می توان به چهار گروه تقسیم نمود 83صنتعی استان در سال 
اولویت اول که ضریب مکانی باالتر از پنج داشته و هشت فعالیت صنعتی را شامل میشوند، جزء صنایع 

تولید ) 2320(یشتازمحسوب و برتري نسبی آشکار شده اي نیز باالتر از یک دارند باستثناي فعالیت پ
. بوده است و در رتبه هشتم فعالیت گروه اول می باشد 89/0آن  RCAفرآورده هاي نفتی تصفیه شده که 

  . وداختصاص داده است درصد صادرات  به خارج از کشور را نیز در استان را نیز به خ 99این گروه تقریباً 
رقمی صنایع غالب  2و زیر مجموعه کدهاي  79از نقطه نظر اشتغال در سال   isicکدهاي سه رقمی  1- 2-10جدول 

  دراستان خوزستان
  

  تولید و عمل آوري و حفاظت گوشت و ماهی و میوه و سبزي و روغن ها    درصد3    151
شده و نشاسته و محصوالت نشاسته  تولید محصوالت از دانه هاي آسیاب    درصد 2    153

  اي و غذاي حیوانات
  تولید سایر محصوالت غذایی    درصد 8    154
  تولید انواع آشامیدنی ها    درصد 2    155
  تولید کاغذ و محصوالت کاغذي    درصد 6    210
  فرآورده هاي نفتی تصفیه شده    درصد 12    232
  تولید مواد شیمیایی اساسی    درصد 16    241
  تولید سایر محصوالت شیمیایی    درصد 2    242
  تولید محصوالت پالستیکی بجز کفش    درصد 1    252
  تولید محصوالت کانی غیر فلزي    درصد 10    269
  تولید محصوالت آهنی و فوالد    درصد 32    271
  ریخته گري فلزات    درصد 1    273

 سهم
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تولید خمیر کاغذ و مقوا ) 2102(دو فعالیت صنعتی  83ال در بین گروه اول از هشت فعالیت صنعتی در س
فعالیت صنعتی مورد  25تولیدکود شیمیایی و ترکیبات ازت ، که در رتبه پنجم و هفتم لیست ) 2412(و نیز 

  .قرار نداشته اند 73صنایع صادراتی سال  14بررسی قرار دارند، در زمره 
ر سالهاي اخیر با توجه به گسترش صنعت گاغذ که صنعت در واقع آنها فعالیتهایی هستند که به سرعت د

پایین دستی بخش کشاورزي و تولیدکود شیمیایی و ترکیبات ازت ، که در زمره صنایع پایین دستی 

این یک گسترش منطقی از فعالیتهاي صنعتی با توجه به . پتروشیمی طبقه بندي میشوند رشد نموده اند

فعالیت  14مابقی فعالیتهاي این گروه در زمره . الدستی خود، را نوید میدهدبا نزدیکی به مواد اولیه و صنایع

تولید و تعمیر انواع قایق و سایر ) 3512(جالب اینجاست که کد . نیز قراد داشته اند 73صادراتی سال 

  .تارتقاء بخشیده اس 83به رتبه دوم در سال  73شناورهاي بجز کشتی جایگاه خود را از رتبه پنجم در سال 

  و مولدهاي برق تولید محصوالت فلزات ساختمانی مخازن و انباره ها    درصد 1    281
  تولید سایر محصوالت فلزي فابریکی و فعالیت دمات فلزکاري    درصد 1    289
  تولید و تعمیر انواع وسایل نقلیه آبی بجز کشتی     درصد 1    351
          

 15کد 

 21کد 

 23کد 

 24کد 

 25کد 

 26کد 

 27کد 

 28کد 

 29کد 

محاسبات انجام شده  –مأخذ  
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مشاهده میشود که از نقطه نظر تحلیل توازن منطقی توسعه صنایع با زیرساختهاي استان و تحلیل فضایی 

فعالیتهاي صنعتی سمت گیر تجاري و صادراتی  فعالیت هاي مزبور در طی دوره ده ساله با زمینه هاي 

بعبارت دیگر تغییرات . فضائی در زیرساختهاي موجود همخوانی داشته و سمتگیري منطقی را نشان میدهد

ساختار صنعتی با زمینه هاي کشاورزي ، شیالت، وسعت مرز آبی و وجود صنایع پیشرفته پتروشیمی و 

) 2812(صنایع فوالد که در رتبه ششم قرار دارد، تغییرات قابل قبولی را مشاهده می کنیم فعالیت صنعتی 

تبه هشتم چهارده صنایع صادراتی بود در بین در ر 73تولید مخازن وانباره ها و ظروف مشابه که در سال 

  .فعالیتهاي صادراتی سال مزبور تنزل یافته است  25به رتبه  83فعالیت صنعتی صادراتی در سال  25

و  3فعالیت صنعتی با کدهاي چهار رقمی است که ضریب مکانی بین  9اولویت دوم با گروهی متشکل از 

تولید موادشیمیایی ) 2411(ار شده فعالیتهاي این گروه جز کد را دارند گرچه شاخص برتري نسبی آشک5/1

از چهارده فعالیت . کوچتر از یک دارند RCAمیباشد مابقی  84/1اساسی بجز کود و ترکیبات ازت که عدد 

تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزي طبقه بندي ) 2699(بغیر از کد  73صنعتی صادراتی استان در سال 

فعالیت صنعتی گروه  9مابقی اینگونه فعالیتها بنوعی در گروه اولویت دوم قراردارند، از  نشده در جاي دیگر

تولید مواد غذایی و آشامیدنی است که سهم خود را به  15دوم شش فعالیت مربوط به زیر بخش کد 

به قابل مالحظه منجر سرعت درطی دوره چه از نظر ارزش افزوده و چه شاغلین افزایش داده واین رشد 

  .نیز گردیده است RCAو تا حدودي  LQافزایش

یا کمتر است ودر برخی موارد نزدیک  5/1گروه سوم مربوط به فعالیتهایی است که ضریب مکانی آنها از 

اینگروه فعالیتهاي صنعتی صادراتی از استان باعث تنوع صنعتی گردیده و . به فعالیتهاي خودکفائی می باشند

خصصی شدن فعالیتهاي با کد چهار رقمی در استان را نسبت به سالهاي قبل همانطور که دیدیم درجه ت

درمورد صادراتی بودن اینگونه فعالیتها مادام که تابع تولید استان با توابع تولید سایر . بهبود بخشیده است

اتی بودن مناطق یا کشور یکسان نبوده و در تابع مصرف نیز داراي الگوي مشابه نباشند دقیقاً در مورد صادر

فعالیت صنعتی که ضریب  32. چنین فعالیتهایی به خارج از منطقه نمی توان اظهار نظر دقیقی ابراز داشت
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اصوالً جز صنایع . مکانی بیشتر از یک دارند و برتري نسبی آشکار شده آنان نیز از عدد یک کمتر است

  وارداتی به استان محسوب میشوند 

و این خود سرعت تنوع گرایی . بخش افزایش یافته است 32بخش به  14ز ا 73که تعداد آنها نسبت به سال 

  .فعالیتهاي صنعتی را بنحو محسوسی در طول دوره نشان میدهد

  

  79در سال  RCAو  LQشاخص  -ج

رتبه بندي فعالیتهاي صنعتی با کدهاي چهار رقمی براساس جهت گیري صادراتی  1-2-18در جدول 

نشان داده  79نی و برتري نسبی اشکار شده از نظر ارزش افزوده براي سال تجاري با معیارهاي ضریب مکا

  .شده است

می  79فعالیت صنعتی مورد بررسی در این مقیاس و با این اجزاء که زیربخش کد چهاررقمی در سال  52از 

ات که صد درصد صادر. فعالیت صنعتی در زمره فعالیتهاي صنعتی صادراتی قلمداد شده اند 16.  باشند

دامنه ضریب مکانی بین حداکثر . استان به خارج از کشور از بین اینگونه فعالیت ها صورت گرفته است 

و  حداقل ) 1517(در رتبه نخست متعلق به پاك کردن و درجه بندي و بسته بندي خرما با کد  31/15

حصوالت آردي تولید رشته و ماکارونی ورمیشل و م) 1544(براي فعالیت صنعتی  31/1ضریب مکانی 

  83و  79-73رتبه بندي فعالیتهاي فوق براي هر سه سال . مشابه می باشد که در رتبه شانزدهم قراردارد

در طی دوره ده ساله موقعیت خود را چه از لحاظ ضریب مکانی و چه مقدار  1517نشان میدهد که کد  

) 3512(کد . بود نیز بخشیده استصادرات به خارج کامالً حفظ نموده است و هر ساله وضعیت خود را به

یعنی تولید و تعمیر انواع قایق و سایر شناورها  79در سال  RCAو  LQدومین فعالیت صنعتی با باالترین 

ارتقاداده و  79به دومین فعالیت ، در سال  73بجز کشتی می باشد که وضعیت خود را از رتبه پنجم در سال 

  . رسانده است 83به سطح سال 
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رتبه بندي فعالیتهاي صنعتی با کدهاي چهاررقمی بر اساس جهت گیري صادراتی و تجاري با معیار  1- 2-18جدول 
LQ  وRCA   استان خوزستان 1379ارزش افزوده در سال  

  رتبه  
کد 

  فعالیت
 LQ  نام فعالیت

RCA 
  ارزش افزوده

سهم صادرات 
  استان

ول
ت ا

ولوی
ي ا

 ها
ت

عالی
ف

  

  درصد 1  33/4  23/15  ته بندي خرماپاك کردن و درجه بندي و بس  1517  1
  ___  38/4  63/10  تولید و تعمیر قایق و سایر شناورها بجز کشتی  3512  2

3  2413  
تولید مواد پالستیکی به شکل اولیه و ساخت پالستیک 

  مصنوعی
  درصد 79  92/4  21/9

  درصد 4  08/3  98/7  تولید کود شیمیایی و ترکیبات ازت  2412  4
    11/1  61/6  ورده هاي نفتی تصفیه شدهتولید فرآ  2320  5
    04/1  5/6  تولید خمیر کاغذ و کاغذ و مقوا  2101  6
  درصد 14  98/1  48/6  تولید محصوالت اولیه آهن و فوالد  2710  7

دوم
ت 

ولوی
وم ا

ه د
گرو

  

    62/0  23/3  تولید قند و شکر  1542  8
    83/0  85/1  تولید محصوالت ساخته شده از قبیل سیمان و گچ  2695  9
    25/0  183  تولید خوراك دام و حیوانات  1533  10
  درصد 1  55/0  71/1  تولید سیمان و آهک و گچ  2694  11
    51/0  63/1  تولید نوشابه هاي غیر الکلی گاز دار  1555  12
    49/0  56/1  آماده سازي و آرد کردن غالت و  حبوبات  1531  13

ت 
ولوی

وم ا
ه س

گرو
  سوم

14  2429  
حصوالت شیمیایی طبقه بندي تشده در جاي تولید سایر م

  دیگر
  درصد 1  98/1  45/1

    14/0  32/1 عمل آوري و حفاظت ماهی و فرآورده هاي ماهی  1512  15
    68/0  31/1  تولید رشته و ماکارانی ورمیشل و محصوالت آردي مشابه  1544  16

  جمع  
16 

  فعالیت
      فعالیت 52از 

  محاسبات انجام شده -مأخذ

در رتبه سوم قرار داشته معهذا  2413واد پالستیکی به شکل اولیه و ساخت الستیک مصنوعی با کد تولید م

درصد صادرات استان در رتبه نخست فعالیتهاي صنعتی صادرات به خارج از کشور قرار دارد و  79با 

 16از . است درصد صادرات داشت فعالیتهاي صادراتی خود را افزایش داده 2/44که تنها  73نسبت به سال 
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گروه فعالیت مزبور هفت صنعت که ضریب مکانی باالتر از پنج داشته اند و در گروه اولویت اول صنایع 

  پیشتاز قرار دارند و 

رقمی و سه و چهار رقمی که ضریب مکانی آنها از عدد یک بیشتر  2فعالیت هاي صنعتی با کدهاي  1- 2-13جدول 
  استان خوزستان 83در سال . است

کد   
 L.Q  نام فعالیت صنعتی  عالیتف

کد 
 L.Q  نام فعالیت صنعتی  فعالیت

می
 رق

دو
  

  5/8  تولید قند و شکر  1542  01/2  صنایع مواد غذایی و آشامیدنی  15

تولید رشته و ماکارانی ورمیشل و   1544  35/2  تولید کاغذ و محصوالت کاغذي  21
  14/1  محصوالت آردي مشابه

شگاه هاي نفت و پاالی -صنایع تولید زغال کک  23
  73/1  تولید الکل اتیلیک از مواد تخمیرشده  1551  65/5  سوخت هسته اي

  68/1  تولید نوشابه هاي غیر الکلی گازدار  1555  15/2  صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی  24
  08/2  تولید دوغ و آب معدنی  1556  66/3  تولید فلزات اساسی  27

می
 رق

سه
  

و حفاظت گوشت ماهی و تولید و عمل آوري   151
  08/6  تولید خمیر کاغذ و کاغذ و مقوا  2101  3/1  میوه و سبزي و روغن ها

تولید محصوالت از دانه هاي آسیاب شده و   153
  7/5  تولید فرآورده هاي نفتی تصفیه شده  2320  37/1  نشاسته و محصوالت نشاسته اي

شیمیایی اساسی بجز کود تولید مواد   2411  14/3  تولید سایر محصوالت غذایی  154
  8/2  و ترکیبات ازت

  7/5  تولید کود شیمیایی و ترکیبات ازت  2412  64/1  تولید انواع آشامیدنی ها  155

تولید مواد پالستیکی به شکل اولیه و   2413  37/2  تولید کاغذ و محصوالت کاغذي  210
  8/8  ساخت الستیک مصنوعی

تولید صابون و مواد پاك کننده و   2424  72/0  فرآورده هاي نفتی تصفیه شده  232
  04/1  لوازم بهداشت

  6/1  تولید سیمان و آهک و گچ  2694  15/6  تولید مواد شیمیایی اساسی  241
  65/1  تولید محصوالت ساخته شده از قبل  2695  9/5  تولید محصوالت آهن و فوالد  271
  9/5  فوالدتولید محصوالت اولیه آهن و   2710  13/1  ریخته گري فلزات  273
  36/1  ریخته گري آهن و فوالد  2731  05/1  تولید دستگاههاي توزیع و کنترل برق  312

می
 رق

هار
چ

  

عمل آوري و حفاظت گوشت ماهی و میوه و   1512
تولید مخازن و انباره ها و ظروف   2812  77/1  سبزي ها و روغن ها

  01/1  فلزي مشابه

  عمل آوري و حفاظت گوشت و فرآورده هاي  1516
  2892  64/1  گوشتی از فساد

عمل آوري و روکش کردن فلزات و 
فعالیت هاي مهندسی مکانیک 

  عمومی
26/1  
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ذوب  -تولید ماشین آالت متالوژي  2923  16  پاك کردن و درجه بندي و بسته بندي خرما  1517
  23/1  فلز

و کنترل  تولید دستگاههاي توزیع  3120  5/1  آماده سازي و آرد کردن غالت و حبوبات  1531
  05/1  نیروي برق

تولید و تعمیر انواع قایق و سایر   3512  36/1  تولید خوراك دام و حیوانات  1533
  32/12  شناورها بجز کشتی

درصد صادرات استان را نیز به خود اختصاص داده اند تماماً در زمره هشت فعالیت صنعتی اولویت اول  98

تولید خمیر کاغذ و ) 2101(کود شیمیایی و ترکیبات ازت و  تولید) 2412(که جزء. نیز می باشند 83سال 

نیز از اهمیت  73قرار ندارند مابقی فعالیتهاي مزبور در سال  73فعالیت سال  14کاغذ و مقوا که در لیست 

با گسترش صنایع ) 2412(وجود دو فعالیت . ویژه اي در بین ده فعالیت صنعتی نخست برخودار بوده اند

 79و گسترش صنایع کاغذ در استان جایگاه این دو صنعت را از سال ) 70-80(مه دوم دهه پتروشیمی در نی

  .همچنان به عنوان صنایع پیشتاز حفظ نموده است 83به بعد تا 

 73تنها چهارده درصد و نسبت به سال ) 2710(صادرات تولید محصوالت اولیه آهن و فوالد کد 79در سال 

کمترین مقدار صادرات را در طی دوره  83درصد در سال  26اشته و درصد آمار صادراتی د 22/38که 

گسترش صنایع سرمایه گذاري و توجه به  83تا  79این امر نشان می دهد که در بین سالهاي . داشته است

از نکات حائز . فوالد و آزادسازي اقتصادي در امر صادرات منجر به گسترش فعالیتهاي مزبور گردیده است

ضریب رفتن متوسط شاخص ضریب مکانی در سالهاي مورد بررسی است تا جائیکه متوسط اهمیت باال 

در  6/8به  73در سال  9/7از  3مکانی در سالهاي متفاوت براي سالهاي مورد بررسی با ضریب مکانی باالي 

  .افزایش یافته است 83سال 

 5ایی است که ضریب مکانی باالي به سه گروه اولویت اول فعالیته 79فعالیت صادراتی استان در سال  16

و باالي  5فعالیت هاي گروه اولویت دوم که  با ضریب مکانی بین . دارند و هفت فعالیت را شامل می شوند

تا حد یک که  5/1اولویت سوم ضریب مکانی زیر . فعالیت را شامل می شود 6قرار دارند که جمعا  5/1

با کد چهار رقمی   79که در چنین فعالیتهاي صادراتی  سال  مالحظه میشود. فقط سه فعالیت را شامل میشود
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در حالیکه در . یعنی تولید مواد غذایی و آشامیدنی می باشد) 15(هفت فعالیت صنعتی از زیر بخش کد 

بعبارت دیگر . به ده فعالیت صنعتی افزایش یافته است 83بخش وجود داشته و در سال  5تنها  73سال 

به سرعت در طی دوره افزایش  15ع پذیري و ارتقاء فعالیتهاي زیربخش کد درجه تخصصی شدن و تنو

  .یافته و صادراتی بودن چنین فعالیتها را در طی دوره افزایش داده است 

تجزیه و تحلیل صنایع مواد غذایی و اشامیدنی را در ابعاد اشتغال وارزش افزوده و پراکندگی فعالیتهاي فوق 

  . ایددر سطح استان را طلب مینم

و  LQرتبه بندي فعالیت هاي صنعتی با کد چهار رقمی  بر اساس جهت گیري صادراتی با معیار  1- 2-17جدول 
RCA  صنایع صادراتی(در استان خوزستان  1383ارزش افزوده در سال(  

 ها
روه

گ
  

کد   رتبه
 LQ  نام فعالیت صنعتی  فعالیت

RCA  
  ارزش افزوده

سهم صادرات 
  استان

ول
ت ا

ولوی
وه ا

گر
  

  ا درصد  16/7  16  پاك کردن و درجه بندي و بسته بندي خرما  1517  1
  ___  98/4  32/12  تولید و تعمیر انواع قایق و سایر شناورها بجز کشتی  3512  2
  درصد 66  24/4  8/8  تولید مواد پالستیکی به شکل اولیه و ساخت الستیک مصنوعی  2413  3
  ___  46/4  5/8  قند و شکر  1542  4
  ___  28/2  08/6  ید خمیر کاغذ و کاغذ و مقواتول  2101  5
  درصد 26  14/2  6  تولید محصوالت اولیه آهن و فوالد  2710  6
  درصد 6  88/2  7/5  تولید کود شیمیایی و ترکیبات ازت  2412  7
  ___  89/0  7/5  تولید فرآورده هاي نفتی تصفیه شده  2320  8

دوم
ت 

ولوی
وه ا

گر
  

  درصد 1  84/1  8/2  ی بجز کود و ترکیبات ازتتولید مواد شیمیایی اساس  2411  9
  ___  62/0  08/2  تولید دوغ و آب معدنی  1556  10

11  1512  
عمل آوري و حفاظت گوشت ماهی، میوه و سبزي ها و روغن 

  ها
77/1  42/0  ___  

  ___  4/0  73/1  تولید الکل اتیلیک از مواد تخمیر شده  1551  12
  ___  82/0  68/1  ی گازدارتولید نوشابه هاي غیر الکل  1555  13
  ___  98/0  65/1  تولید محصوالت ساخته شده از قبل  2695  14
  ___  67/0  64/1  عمل آوري و حفاظت گوشت و فرآورده هاي گوشتی از فساد  1516  15
  ___  81/0  6/1  تولید سیمان و آهک و گچ  2694  16
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  ___  95/0  5/1  آماده کردن و آرد کردن غالت و حبوبات  1531  17

سوم
ت 

ولوی
وه ا

گر
  

  ___  27/0  36/1  تولید خوراك دام و حیوانات  1534  18
  ___  62/0  36/1  ریخته گري آهن و فوالد  2731  19

20  2892  
عمل آوري و روکش کردن فلزات و فعالیت هاي مهندسی 

  مکانیک عمومی
26/1  46/0  ___  

  ___  16/1  23/1  تولید ماشین آالت متالوژي و ذوب فلز  2923  21
  ___  64/0  14/1  تولید رشته و ماکارونی ورمیشل و محصوالت آردي مشابه  1544  22
  ___  69/0  05/1  تولید دستگاههاي توزیع کننده نیروي برق  3120  23
  ___  30/0  04/1  تولید صابون و مواد پاك کننده و لوازم بهداشت  2424  24
  ___  43/1  01/1  تولید مخازن و انباره ها و ظروف فلزي مشابه  2812  25

  5  10  25  فعالیت  57فعالیت از  25جمع شاخص بزرگتر از یک       
  محاسبات انجام شده -مأخذ

  

تجزیه اغلب فعالیت هاي مزبور در زمره فعالیت هاي پائین دستی بخش کشاورزي می باشند که با توجه به 

با ) 15(نعتی کد و تحلیل بخش کشاورزي و کنکاش در پیوندهاي پسین و پیشین فعالیت هاي  ص

این امر زیاد . زیربخشهاي کشاورزي می تواند زمینه هاي بیشتري از گسترش چنین فعالیتها را فراهم سازد

تحلیل فضائی  غیر مترقبه تلقی نخواهد شد چرا که استان خوزستان از نقطه نظر کشاورزي و منابع آبی

  .ضروري مینماید 15خاص را در ارتباط با فعالیتهاي کد 

صنایع تولید و ( 24توجه به گسترش صنایع پتروشیمی فعالیتهاي صنعتی کد چهار رقمی زیربخش کد با 

از تنوع بیشتري برخوردار و فعالیتهاي بیشتري در زمره صنایع صادراتی درآمده ) محصوالت  شیمیائی مرتباً

ی در رتبه دوم و با تولید مواد پالستیکی و ساخت الستیک مصنوع 2413تنها کد  73چنانچه در سال . اند

در . دیده میشود 24صادرات استان تنها فعالیت از صنایع پایین دستی پتروشیمی و زیربخش کد  2/44

تولید سایر محصوالت ) 2429(و نیز کد ) 2413کد (تولید کود شیمیایی و ترکیبات ازت  79حالیکه در سال 

  .افه شدندشیمیایی طبقه بندي شده در جاي دیگر نیز به لیست مزبور اض
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تولید صابون و مواد پاك ) 2424(عالوه بر فعالیتهاي فوق کد  24تعداد فعالیتهاي زیر بخش کد   83در سال 

  .کننده و لوازم بهداشت در زمره فعالیتهاي صنعتی صادراتی را شامل می شدند 

کار شده اي آن دسته از فعالیت هاي صنعتی که در سالهاي مورد بررسی ضریب مکانی و برتري نسبی آش

به  83فعالیت در سال  36بالغ بر  79فعالیت در سال  18بالغ بر  73که در سال .پائین تر از یک داشته اند

جزء فعالیتههاي وارداتی تلقی و اطالعات آنها در جداول مربوط .فعالیت صنعتی را شامل میشوند 32تعداد 

  .براي سالهاي متفاوت وجود دارد RCAو  LQبه 

در استان  83و  79- 73آمار فعالیتهاي صنعتی صادراتی و وارداتی با کدهاي چهار رقمی در سالهاي  1- 2-19جدول 

  .خوزستان

  83  79  73  فعالیت ها
  25  16  14  صادراتی 
  32  36  18  وارداتی 

  57  52  32  جمع
  

وره افزایش از جدول فوق مالحظه میشود که تعداد فعالیتهاي صنعتی صادراتی ونیز وارداتی مرتباً در طی د

  .یافته و تنوع صنعتی و تخصصی شدن را نشان میدهد

براي رتبه بندي فعالیتهاي صنعتی و در نظر گرفتن سایر شاخصها عالوه بر اشتغال و ارزش افزوده از روش 

بعداً استفاده خواهیم نمود تا رتبه بندي مزبور دامنه وسیعتري از  73- 82تاکسونومی عددي بین سالهاي 

  .نیز شامل می شود اطالعات را

  

  ساختار سرمایه گذاري در استان خوزستان 3-1
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را بـه تصـویر     83و  79در این قسمت ارزش سرمایه گذاري در کارگاه هاي ده نفر کارکن و بیشتر در سال 

کشیده و تأثیر و روابط اینگونه سرمایه گذاریها در افزایش تولید و ارزش افزوده و اشتغال را در استان مورد 

  .رسی و تجزیه و تحلیل قرار خواهیم داد و با آمار کل کشور مقایسه خواهیم نمودبر

  سرمایه گذاري در کارگاههاي بزرگ صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر در سالهاي متفاوت  1- 3-14جدول 

  میلیون ریال به قیمت جاري
  سال

  مالحظات  83  82  81  80  79  منطقه

    18221487  17707993  10640408  6555471  6974058  کشور
    2756115  3060224  1431005  273366  1915792  استان

    1/15  3/17  4/13  1/4  5/37  سهم استان
  کارگاه هاي ده نفر کارکن و بیشتر و سالنامه آماري استان خوزستان -مأخذ

  

   سرمایه گذاري در کارگاههاي بزرگ صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر در سالهاي متفاوت به 1- 3-15جدول 

  میلیون ریال76قیمت ثابت سال 
  سال

  نرخ رشد دوره  83  82  81  80  79  منطقه

  73/8  6638064  7434086  4092464  3684919  4366974  کشور
  82تا  سال  72/1  1004049  1284728  6946626  153662  1199619  استان

  پیشین -مأخذ 

کل کشور و اسـتان خوزسـتان نشـان    را در  83تا  79جداول فوق میزان سرمایه گذاري در سالهاي متفاوت 

براساس آمار کارگاههاي ده نفر و بیشتر میزان سرمایه گذاري به قیمـت ثابـت در طـی دوره بـراي     . میدهد 

درصـد بـه قیمـت     73/8در حالیکه نرخ رشد متوسط در طی دوره براي کل کشور . استان کاهش یافته است

تـا   79شد منفی را مشاهده می کنیم اگـر چـه از سـال    را نشان میدهد براي استان خوزستان ر 76ثابت سال 

 83درصد در سال بوده و شاخص مزبـور در سـال    72/1نرخ رشد متوسط افزایش سرمایه گذاري  82سال 

  .کاهش نیز نشان می دهد) 73سال (به قیمت ثابت  82نسبت به سال 
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 83درصد در سال  1/15به  79درصد در سال  5/27درصد  سهم استان نسبت به کل کشور در طی دوره از 

  .کاهش یافته است

در سطح کشور متعلق به استان خوزستان و سپس استان تهران بـا   79بیشترین مقدار سرمایه گذاري در سال 

درصد بترتیب سرمایه گذاري در سطح کارگاههاي صـنعتی بـا مقیـاس     6/7درصد و استان مرکزي با  8/22

  .فوق را بخود اختصاص داده اند

عمدتاً ناشی از کـاهش قیمـت نفـت و درآمـدهاي ارزي کشـور و تـأثیر        80رمایه گذاري در سال کاهش س

پذیري سرمایه گذاري کارگاههاي مزبور از متغیر درآمد ارزي، بوده است و باعـث کـاهش شـدید سـرمایه     

استان در پائینترین سرمایه گذاري در طول پنجساله  در . گذاري در سطح ملی  بویژه در استان گردیده است

درصـد کـل سـرمایه گـذاري در سـطح       1/4انجام شده است که تنها  80کارگاههاي با مقیاس فوق در سال 

  .کشور بود

تورش ) نفر کارکن و بیشتر 5( مضافاً اینکه توزیع سرمایه گذاریها کامالً بسمت کارگاههاي با مقیاس بزرگ 

ذاري در کارگاههاي با مقیاس بزرگ بوده است درصد سرمایه گ 90در کل کشور  82دارد براي مثال از سال 

درصد سرمایه گذاري در کارگاههـاي بـا مقیـاس بـزرگ و      97بیش از  83در استان خوزستان نیز در سال . 

درصد از  2/1نفر تنها ) 10-49(در حالیکه کارگاههاي با مقیاس متوسط . نفر صورت گرفته است 100باالي 

تکنولوژي پیشـرفته  . سرمایه گذاري را بخود اختصاص داده اند 8/1فقط نفر نیز ) 50-99(سرمایه گذاري و 

و کامالً سرمایه بر درکارگاههاي کامالً بزرگ منجربه کاهش سهم اشتغال اینگونه واحدهاي صـنعتی نسـبت   

  .به سایر کارگاهها با مقیاس کوچکتر نیز گردیده است

   RCAو شاخص  79سرمایه گذاري در سال  1-3-1

میلیون ریال سرمایه گذاري در سال مزبور در استان خوزستان با الگوي توزیـع   1915792بخشی توزیع بین 

چنانچه بیشترین سرمایه گـذاري  . ناهمگون سرمایه گذاري در کارگاههاي متوسط و بزرگ همراه بوده است
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گرفتـه  صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی صـورت  ) 24(در فعالیت صنعتی کد  79درصد در سال  52

چنانچـه در  . است این امر با گسترش صنعت پتروشیمی در سطح کشور و نیز استان خوزستان مطابقت دارد

درصـد سـهم    22سطح کشور نیزسرمایه گذاري دراین بخش بیشترین مقدار را به خود اختصاص داده و بـا  

لزات اساسی است کـه  تولید ف) 27(دومین فعالیت صنعتی کد. بخش مزبور در رتبه نخست قرار داشته است

درصد سهم سرمایه گذاري از جمله فعالیتهاي صنعتی هستند که در زمره صنایع غالب استان از نقطـه   29با 

تولید سایر محصوالت کانی غیر ) 26(در رتبه سوم کد . نظر ارزش افزوده و شاغالن نیز مشخص شده بودند

زبور با جهت گیري سرمایه گذاري کل کشور در درصد سهم سرمایه گذاري قرار دارد که سهم م 16فلزي با 

صـنایع  ) 15(درصد سهم کل کشور را بخود اختصاص داده است نیز مطابقـت دارد، کـد    15این فعالیت که 

تولیـد محصـوالت  السـتیکی و    ) 25(مواد غذایی وآشامیدنی تنها دو درصد سرمایه گـذاري اسـتان و کـد    

  . ر ردیفهاي سوم و چهارم قرار دارندپالستیکی با یک درصد سهم سرمایه گذاري د

سـهم سـایر فعالیتهـااي    . در واقع  صد درصد سرمایه گذاري فقط در پنج فعالیت فوق صورت گرفته است 

در حالیکه پراکنش سهم سرمایه گذاریها . صنعتی در کد دو رقمی و در مابقی فعالیتها بسیار ناچیز بوده است

ر در فعالیتهاي صنعتی کل کشور متعـادلتر توزیـع گردیـده و درا غلـب     در استان بسیار نامتوازن است این ام

توزیع نامتوازن  و تمرکـز شـدید سـرمایه    . فعالیتهاي صنعتی رقم قابل توجهی را بخود اختصاص داده است

گذاري در معدود صنایع غالب استان از نقاط ضعف و توزیع فضائی نامتعادل سرمایه گذاري در سطح استان 

  .هاي اقتصادي منطقه استودر فعالیت

  79فعالیتهاي عمده صنعتی استان باالترین سهم سرمایه گذاري را در سال  1- 3-16جدول 

  نام فعالیت  کد بخش
درصد سرمایه 

  گذاري
RCA  

  سرمایه گذاري
  درصد ارزش

  افزوده ایجاد شده
درصد 
  شاغالن

  2  2  13/0  درصد 2  صنایع مواد غذایی و آشامیدنی  15کد
  5/18  62  37/2  درصد 52  تولید محصوالت شیمیائیصنایع   24کد 
  2  04/0  24/0  درصد1  تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی  25کد
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  10  3  05/1  درصد16  تولید سایر محصوالت کانی غیر فلزي  26کد
  5/32  20  38/2  درصد 29  تولید فلزات اساسی  27کد

  71  04/87    درصد 100  جمــع  
  مأخذ پیشین

چرا که افـزایش درصـد سـهم    . سرمایه گذاري نارسائی فوق مشخص تر میشود RCAبا مالحظه شاخص  

بسـیار بیشـتر از   ) 27(و کـد  ) 26(و کـد ) 24(سرمایه گذاري در فعالیتهاي صنعتی استان در سه فعالیت کد 

درصد سهم این فعالیتها در سطح کشور است بعبارت دیگر حجم عظیم سرمایه گذاري در صنایع پتروشیمی 

د گرچه استان را از جمله قطبهاي صنعتی کشور در این دو مورد نموده است  اما مادام که پراکندگی و و فوال

و ایجـاد  توزیع سرمایه گذاري در صنایع پائین دستی اینگونه صنایع متوازن تر نگردد  عمالً نشسـت پسـین   

خـارج از منطقـه سـوق داده    تقاضا از سایر فعالیتهاي صنعتی براي تولیدات این دو بخش از استان به سمت 

تجزیه و تحلیل فضائی و زمینه هاي ایجاد فرصتهاي مناسب در زمینه سرمایه گذاري با پراکنش . خواهد شد

وسیعتر و توزیع بین بخشی و بین شهرستانی مناسبتر فعالیتها می تواند تنوع صنعتی را ایجاد و ارتبـاط بـین   

  . پائین دستی خود را بهتر فراهم سازد صنایع غالب و عمده استان با صنایع تبدیلی و

بزرگتر از یک براي کدهاي سه رقمی و چهار رقمـی کـه در جـدول ذیـل      RCAتجزیه و تحلیل شاخص 

  .آورده شده است موارد فوق را تائید و تمهیدات الزم براي توزیع بهتر سرمایه گذاري را طلب میکند

  

استان خوزستان کدهاي سه رقمی و  79ایه گذاري در سال بزرگتر از یک در سرم  RCAشاخص هاي  1- 3-18جدول 

  چهار رقمی

کد 
  فعالیت

 RCA  نام فعالیت
رتبه کدهاي 

  سه رقمی
رتبه در کدهاي 

  چهار رقمی
  1  19/3  تولید مواد شیمیائی اساسی  241

  
  3  49/1  تولید محصوالت کانی غیر فلزي  طبقه بندي نشده در جاي دیگر   269
  2  72/2  ولیه آهن و فوالدتولید محصوالت ا  271
  4  24/1  تولید و تعمیر انواع وسیله نقلیه آبی  351
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  63/3  پاك کردن و درجه بندي و بسته بندي خرما  1517
تنها بخش از 

کد چهار  22
  رقمی

  )15(کد 

1  
  3  39/3  تولید کود شیمیائی و ترکیبات ازت  2412
  4  19/3  تیک مصنوعیتولید مواد پالستیکی به شکل اولیه و ساخت الس  2413
  6  38/2  تولید سیمان و آهک و گچ  2694
  5  72/2  تولید محصوالت اولیه آهن و فوالد  2710
  2  56/3  تولید و تعمیر انواع قایق و سایر شناورها بجز کشتی  3512

  79محاسبات انجام شده براي کارگاههاي ده نفر کارکن و بیشتر در سال  -مأخذ

بزرگتر از یک تنها چهار فعالیت مـی باشـد     RCAمقدار isicین کدهاي سه رقمی مالحظه میشود که در ب

محسوب میشوند که قبالً در مورد حجـم  ) 27(و ) 26(و ) 24(سه فعالیت از زیربخشهاي کدهاي دو رقمی 

و لـذا شـتاب افـزایش سـهم     . عظیم سرمایه گذاري در اینگونه فعالیتهاي عمده استان صحبت گردیده است

تنهـا کـد   . فعالیتها با کد سه رقمی از سهم بخشهاي متناظر خود در کل کشور هم پیشی گرفته است اینگونه

تولید و تعمیر انواع وسیله نقلیه آبی  توانسته است با توجه به موقعیت فضـائی و جغرافیـایی منطقـه    ) 351(

معهذا شـتاب  . ذب نماید میلیون ریال میشود در خود ج 8489بخشی از سرمایه گذاري استان را که بالغ بر 

سهم آن نسبت به کل کشور از این لحاظ باالتر است که گسترش اینگونه فعالیتهـا بـا مرزهـاي وسـیع آبـی      

  . و در کل کشور زمینه فعالیت مزبور فراهم نیست. خوزستان قابل توجیه است

ار شـده در سـرمایه   با مزیت نسبی آشک RCA با مالحظه فعالیتهاي صنعتی با کدهاي چهار رقمی بیشترین 

تولیـد مـواد   ( 15فعالیت زیـر بخـش کـد     24می باشد که در بین ) 1517(مربوط به کد  79گذاري در سال 

که توانسته است وضعیت سهم سرمایه گذاري را در مقایسه . تنها کد چهار رقمی است) غذایی و آشامیدنی 

همچنان در همه زمینه ها عالوه بر ارزش با این فعالیت در سطح کشور بهبود بخشد و برتري نسبی خود را 

در بررسی فعالیتهاي صنایع کوچک و خوشه هاي صنعتی  بیشـتر  . افزوده در سرمایه گذاري نیز حفظ نمابد

  . به آن خواهیم پرداخت

تولید مواد شیمیایی اساسی با توجه به استدالل قسمت  241از زیربخش ) 2413(و ) 2412(موقعیت کدهاي 

کـامالً قابـل توجیـه    ) درصد اسـتان  52(مصرف شده است ) 24(یم سرمایه گذاري در کد اول که حجم عظ
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معهذا آنچه که قابل . نیز صادق می باشد) 2710(و ) 2694(این استدالل در مورد کدهاي چهار رقمی . است

مطالعه و بررسی است عدم گسترش سرمایه گذاري جذب شده بـا توزیـع متـوازنتري حتـی در خـود زیـر       

تنها دو فعالیـت قابـل مالحظـه در     24کد چهار رقمی زیر بخش  9چرا که از . اي کدهاي مزبور استبخشه

  .خور قیاس با فعالیتهاي صنعتی کل کشور وجود دارد

مـی باشـد کـه در     26تولید سیمان و آهک و گچ  تنها کد چهار رقمی از هشت زیر بخش کـد  ) 2694(کد 

مالحظه میشود وقتی در کـدهاي چهـار   . ذاري قرار گرفته استسرمایه گ RCAمرتبه ششم استان از لحاظ 

رقمی ریز می شویم مسئله نامتوازن بودن گسترش فعالیتهاي صنعتی در حوزه اقتصادي ، و فضـائی چـه در   

، نیـز مصـداق   ) 2710(این امر در مورد کـد . سطح استان و چه در قیاس با کل کشور محسوس تر می باشد

معهذا ضعف مورد فـوق  . مزبور از جمله صنایع غالب در استان محسوب می شوند دارد گو اینکه فعالیتهاي

  .می تواند در مقابل قوت باالي اینگونه فعالیتها از نقطه نظر ارزش افزوده قابل مطالعه باشد

رتبه دوم در استان یعنـی   RCA تولید و تعمیر انواع قایق و سایر شناورها بجز کشتی با ) 3512(مجدداً کد 

از جمله فعالیتهاي صنعتی است که گسترش آن با موقعیت اقلیمی و توزیـع فضـائی اسـتان  مناسـبت      59/3

  .دارد و از طرفی باال بردن شاخص آن را بیشتر باید ناشی از فعالیت ناچیز مزبور در کل کشور دانست

  

   RCAو شاخص  83سرمایه گذاري در سال  2-3-1

 4/18221میلیارد ریال بـرآورد و بـا توجـه بـه      1/2756یه گذاري در استان خوزستان رقم سرما 83در سال 

توزیع بین بخش سـرمایه گـذاري   . درصد کل کشور می باشد 1/15میلیارد ریال در کل کشور ، سهم استان 

اگر چـه هماننـد گذشـته توزیـع     . در سال مورد مطالعه تا حدودي مناسبتر و متوازن تر صورت گرفته است

نفـر کـارکن و بیشـتر را نشـان      100در مقیاس کارگاهها، تورش شدید به کارگاههاي سرمایه گذاري مزبور 

زیرا از رقم سرمایه گذاري فوق بـیش از  . میدهد و استفاده از تکنولوژي سرمایه بر کامالً محسوس می باشد
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درصـد بـه کارگاههـاي زیـر صـد نفـر        3درصد به این مقیاس از کارگاهها اختصاص یافته است و تنها  97

 6/86بـا جـذب سـرمایه گـذاري فـوق      ) نفر به باال 100(کارگاههاي با مقیاس بزرگ . تخصیص یافته است

  .درصد شاغالن استان را نیز تولید نموده اند

  83توزیع بین بخشی سرمایه گذاري در فعالیتهاي صنعتی کد دو رقمی استان در سال  1- 3-16جدول 

کد 
  فعالیت

درصد سهم سرمایه   نام فعالیت
  ريگذا

 RCA  رتبه

  65/0  3  7/11  صنایع تولید مواذ غذایی و آشامیدنی  15کد
  71/1  5  8/3  صنایع توید ذغال کک پاالیشگاههاي نفت و سوخت هسته اي   23کد
  84/1  2  1/18  صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیائی  24کد 
  15/0  8  51/0  تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی  25کد 
  53/0  4  1/8  محصوالت کانی غیر فلزيتولید سایر   26کد

  5/5  1  54  تولید فلزات اساسی  27کد 
  85/0  6  6/2  تولید محصوالت فلزي فابریکی بجز ماشین آالت و تجهیزات  28کد
  0  7  52/0  تولید وسائل نقلیه موتوري ، تریلر و نیم تریلر  34کد

      5/99  جمع  
   83سالنامه آماري استان خوزستان سال  –مأخذ 

  

اوالً تعـداد  . تغییـرات قابـل مالحظـه اي مشـاهده میشـود      83توزیع بین بخشی سرمایه گذاري در سـال   در

افزایش یافته و ثانیـاً توزیـع بـین بخشـی تغییـرات       79بخشهاي برخوردار از شاخص مزبور نسبت به سال 

درصـد   54با تولید فلزات اساسی ) 27(باالترین سهم سرمایه گذاري به کد. چشمگیري صورت گرفته است

  .به رقم فوق افزایش یافته است 79درصد در سال  29سهم تعلق گرفته است که سهم استان از 

درصـد   1/18تولید مواد و محصوالت شیمیائی قرار گرفته است که سهم آن بـالغ بـر   ) 24(در رتبه دوم کد 

در . شت، نشان میدهـد درصد را دا 52، که باالترین رقم یعنی 79رسیده و کاهش چشمگیري نسبت به سال 

واقع حجم عظیم سرمایه گذاري در صنایع پتروشیمی و فلزات اساسی در هر دو سال و طی دوره ملمـوس  
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تولید فلزات اساسی بعنوان فعالیت صنعتی غالب از لحاظ سرمایه گذاري بـه سـرمایه    83است تنها در سال 

 8/11تولید مواد غذایی و آشامیدنی با ) 15(در رتبه سوم کد . گذاري در صنایع پتروشیمی پیشی گرفته است

از آنجـا کـه عمـده فعالیتهـاي     . می باشـد  79درصد سهم دیده می شود که رقم مزبور شش برابر سهم سال 

صنعتی این بخش از جمله صنایع پائین دستی بخش کشاورزي محسوب میشوند و نهاده هاي مورد لزوم آن 

گسـترش صـنایع مـواد خـوراکی و آشـامیدنی، بـا توجـه بـه         تا حد باالیی در بخش مزبـور تولیـد میشـود    

زیرساختهاي کشاورزي و حاصلخیز بودن استان و افزایش محصوالت این بخش عمده اقتصاد، دور از انتظار 

بویژه رشد باالي بخش کشاورزي در سالهاي اخیر توجیه پذیر بسط اینگونه صنایع تبدیلی و پائین . 33نیست

  .دستی می باشد

تولید سایر محصوالت کانی غیر فلزي در رتبۀ چهارم جذب سرمایه گذاري قـرار داشـته معهـذا    ) 261(کد 

صنایع تولیـد ذغـال   )  23(کدهاي . درصد از دست داده است 1/8به  79درصد در سال  16سهم خود را از 

 و) 28(درصـد در رتبـه پـنجم و کـدهاي دو رقمـی       8/3کک و پاالیشگاههاي نفت به سوخت هسته اي با 

بویژه دو فعالیت صنعتی اخیر حتـی یـک   . مقادیر غیر قابل توجهی را بخود اختصاص داده اند) 25(و ) 34(

  .درصد سهم سرمایه گذاري نداشته اند

مربـوط بـه تولیـد     RCAمشاهده میشود در بین فعالیتهاي فوق مقدار  1-3-1همانطور که از جدول شماره 

تري نسبی را در استان نسبت به کل کشور نشان میدهد و در وهله باالترین رقم بر 5/5فلزات اساسی با عدد 

صنایع تولید ذغـال کـک و   ) 23(و نیز کد  (RCA) 84/1تولید مواد و محصوالت شیمیایی با ) 24(بعد کد 

قرار دارند که در زمره فعالیتهاي غالـب اسـتان    71/1برابر RCAپاالیشگاههاي نفت و سوخت هسته اي با 

یا تولید چوب و محصوالت چوبی و محصوالت تولیـد شـده از نـی و    ) 20(ورد استثناء کد م. نیز می باشند

مزیت نسبی آشکار شده گرچه سهم قابـل مالحظـه اي در مقـدار     98/2حصیر غیر از مبلمان می باشد که با 

                                                 
الي سرمایه گذاري از رشد قابل مالحظـه اي  در سالهاي اخیر با توجه به حجم بابخش کشاورزي از جمله بخشهایی است که  .١

  .نسبت به گذشته برخوردار بوده است در تجزیه و تحلیل بخش مزبور در فصول بعد مفصل مسائل مربوطه بررسی خواهد شد
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سهم این فعالیـت  . ارزش سرمایه گذاري نداشته است معهذا سهم آن نسبت به کل کشور پیشی گرفته است

  . میلیارد ریال بوده است 6پس از سرمایه گذاري استان تنها 

بررسی کدهاي سه رقمی و چهار رقمی می تواند تصویر مناسبتري از نحوه توزیع سرمایه گذاري در اسـتان  

بزرگتر از  RCA داراي 83کدهاي سه رقمی که  در سال . را در مقایسه با کل کشور نشان دهد  83در سال 

) 241(در این میان بغیر از کـدهاي  . فعالیت افزایش یافت 6به  79فعالیت صنعتی در سال  4یک بوده اند از 

 79فعالیتهاي صنعتی جدیدي به فعالیتهاي سال . که در هر دو سال مزیت نسبی بیشتر از یک دارند) 271(و 

 14/9د با رقم تولید محصوالت اولیه آهن و فوال) 271(مربوط به کد  RCAباالترین . اضافه گردیده است 

و چهار فعالیـت   64/3تولید مواد شیمیایی اساسی با برتري نسبی ) 241(قرار دارد در رتبه دوم و مجدداً کد 

تولید محصوالت ) 281(تولید محصوالت از چوب و چوب پنبه و نی و حصیر کد ) 202(جدید بترتیب کد 

  RCAید فرآورده هاي نفتی تصفیه شده با تول) 232(و کد  13/2فلزي ساختمانی و مخازن با برتري نسبی 

افـزایش فعالیتهـاي   . برتري نسبی قـرار دارنـد   54/1تولید سایر محصوالت غذایی با ) 154(و  71/1برابر با 

صنعتی  با کد سه رقمی در برخورداري از سرمایه گذاري بنحوي که درصد سهم آن در استان بر کل کشـور  

  .زیع مناسبتر شاخص مزبور در طی دوره باشدنیز فزونی دارد، می تواند مؤید تو
  در شاخص سرمایه گذاري  83و  79فعالیتهاي صنعتی با کدهاي چهار رقمی در سالهاي  1- 3-17جدول 

  ) RCAبا رتبه بندي ( 

ردی
  ف

کد 
فعالی
  ت

 RCA 79  RCA  نام فعالیت
80  

رتبه 
  79در 

رتبه 
  83در 

  5  1  8/3  63/3  پاك کردن و درجه بندي و بسته بنی خرما  1517  1
  RCA 77/2  ___  8>1  تولید قند و شکر  1542  2
  RCA  22/1  ___  11>1  تولید الکل اتیلیک از مواد تخمیر شده  1551  3
  RCA  48/3  ___  6>1  تولید ورقه هاي روکش شده و تخته چند الئی  2021  4
  RCA  46/3  ___  7>1  تولید خمیر کاغذ و کاغذ و مقوا  2101  5
  RCA  71/1  ___  10>1  هاي نفتی تصفیه شده تولید فرآورده  2320  6
  1  4  42/14  19/3  تولید مواد پالستیکی به شکل اولیه و ساخت الستیک مصنوعی  2413  7
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  9  6  05/2  38/2  تولید سیمان و آهک و گچ  2694  8
  3  5  14/9  72/2  تولید محصوالت اولیه آهن و فوالد  2710  9
  RCA  82/3  ___  4>1  ابهتولید مخازن و انباره ها و ظروف مش  2812  10
  2  2  84/12  56/3  تولید مخازن وانواع قایق و سایر شناورها بجز کشتی  3512  11
    RCA 3>1    جمــــــع  2412  12

بـه یـازده فعالیـت     79فعالیت در سـال   6بررسی کدهاي چهار رقمی نشان میدهد که اینگونه فعالیتها نیز از 

هـر دو سـال در کـدهاي چهـار رقمـی       RCAبیقـی بـین   افزایش یافته است جـدول ذیـل مقایسـه اي تط   

داراي برتري نسبی کـامالً بـاال در شـاخص     83مالحظه میشود که شش فعالیت صنعتی جدید در سال .است

تولید مواد پالستیکی به شکل اولیه و ساخت الستیک ) 2413(سرمایه گذاري داشته اند که مهمترین آنها کد 

، تولیـد و تعمیـر   ) 3512(در رتبه نخست قرار دارد سـپس کـد    42/14برابر با  RCAمصنوعی است که با 

موقعیـت   79در رتبه دوم قرار داشته و همانند سال  RCA 84/12انواع قایق و سایر شناورها بجز کشتی با 

در رتبـه سـوم    14/9تولید محصوالت اولیه آهن و فوالد با برتري نسبی برابر بـا  . خود را حفظ نموده است

مورد برتري نسبی  8و سایر فعالیتهاي صنعتی که از شاخص سرمایه گذاري برخوردار بوده اند در  قرار دارد

از یـک فعالیـت    15در این زمینه افـزایش کـدهاي زیـر بخـش کـد      . را تجربه  نموده اند 22/1تا  82/3بین 

نسـبی متـوازن   نشان از توزیع ) 23(و ) 21(و ) 20(صنعتی به سه فعالت و وارد شدن کدهاي  زیر بخشش 

سرمایه گذاري را نوید می دهد ترکیب شاخصهاي متفاوت از روش تاکسونومی عددي می تواند رتبه بندي 

  . فعالیتهاي صنعتی را بنحو مشص تري نشان دهد

  فعالیتهاي صنعت ساخت  34تجزیه و تحلیل ساختار ستانده  4-1

  مقدمه

کشور مختصراً مورد تجزیه و تحلیـل قـرار    نخست ارزش ستانده بخش صنعت را در استان خوزستان و کل

داده سپس ستانده کارگاههاي ده نفر کارکن و بیشتر را در اجزاء کدهاي متفـاوت مـورد بررسـی و بـا کـل      

                                                 
 .تعریف دقیق ارزش ستانده فعالیت صنعتی در قسمت اصطالحات کلیدي آورده شده است .1
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براسـاس حسـابهاي   ) سـاخت (منظور از بخش صنعت کلیه فعالیتهـاي صـنعت   .کشور مقایسه خواهیم نمود

  .م باالي ده نفر را نیز شامل میشودمنطقه اي است که هم کارگاههاي زیر ده نفر و ه

ارزش ستانده بخش صنعت ساخت در سالهاي متفاوت در استان و کل کشور بر مبناي حسابهاي منطقه  1- 4-10جدول 

  به قیمت جاري) میلیارد ریال (اي 
  سال

نرخ متوسط رشد   83  82  81  80  79  منطقه
  ساالنه

  1/20  7/676711  4/513883  1/386435  9/305513  9/270103  کشور

استان 
  4/18  2/51079  6/37893  9/30293  9/25782  9/21860  خوزستان

سهم استان 
   5/7  8/7  83/7  44/8  1/8  در کشور

  حسابهاي منطقه اي  -مأخذ 

ارزش ستانده بخش صنعت ساخت در سالهاي متفاوت در استان خوزستان و کل کشور بر مبناي  1- 4-11جدول 

  76ل به قیمت ثابت سال حسابهاي منطقه اي میلیارد ریا
  سال

نرخ رشد متوسط   83  82  81  80  79  منطقه
  ساالنه

  82/7  2/246725  1/215736  5/187589  5/171733  1/169132  کشور

استان 
  33/6  1/18608  15908  8/14705  9/14492  7/13688  خوزستان

  پیشین -مأخذ 

تان تغییر نموده است و گرچـه  ارزش ستانده بخش صنعت ساخت در راستاي ارزش افزوده کل کشور و اس

میلیارد ریـال   7/676711میلیارد ریال به  9/270103به قیمت جاري ستانده کل کشور در صنعت ساخت از 

برابـر بـالغ    46/1برابر شده است  به قیمت ثابت این افزایش تنها به  5/2رسید و نسبت به سال پایه بیش از 

درصـد محاسـبه    82/7برابـر   76شور به قیمت ثابت سـال  نرخ رشد متوسط دوره براي کل ک. گردیده است

درصد در سـال   5/7به  79درصد در سال  1/8سهم استان خوزستان از ستانده کل کشور  از . گردیده است 

 2/51079میلیـارد ریـال بـه     21860/ 9در صـنعت سـاخت از    79ستانده استان در سـال  . کاهش یافت 83
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برابـر شـده و نـرخ     36/1این افزایش به نسبت ثابت تنها . گردیده است برابر 34/2افزایش یافت که بیش از 

  .درصد را نشان میدهد 33/6رشد متوسط در استان به قیمت ثابت 

تجزیه و تحلیل ساختار سـتانده کارگاههـاي ده نفـر کـارکن و بیشـتر در اسـتان        1-4-1
  خوزستان

را به قیمت جـاري و ثابـت در کشـور    ) 79-83(جداول زیر ارزش ستانده در سالهاي متفاوت دوره بررسی 
مبلـغ   79همانطور که مالحظـه میشـود،  ارزش سـتانده در سـال     . واستان خوزستان به تصویر کشیده است

برابـر   77/2میلیارد ریال یعنی  786843به  83میلیارد ریال در سطح کشور بالغ گردید و در سال  2/175501
درصد بـه   4/10در مقابل  64/23توسط در کشور به قیمت جاري سال پایه افزایش یافته است و نرخ رشد م

 8/8درصـد کـل کشـور بـه      11سهم استان در طی دوره از . قیمت ثابت در طی دوره مورد بررسی می باشد
  .درصد کاهش یافته است

  ارزش ستانده کارگاههاي صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر کل کشور در استان خوزستان مبلغ   1- 4-12جدول 
  میلیارد ریال

  سال
  نرخ رشد دوره  1383  1382  1381  1380  1379  منطقه

  64/22  48683  8/370207  6/272265  2/204090  1/175501  کشور
  3/17  7/42923  2/31804  1/25147  2/1992  9/19317  استان 

    8/8  6/8  2/9  8/9  11  سهم استان
  بیشتر کل کشور و استان خوزستانارزش ستانده کارگاههاي صنعتی ده نفر کارکن و   1- 4-13جدول 

  76-به قیمت ثابت سال ) میلیارد ریال ( 
  سال

نرخ رشد متوسط   1383  1382  1381  1380  1379  منطقه
  دوره

  04/10  3/177356  1/204384  7/132167  120558  2/109894  کشور
  26/5  15637  9/13351  3/13307  11810  3/12096  استان 

  پیشین –مأخذ 
  

روند کاهش نسبی سهم استان نسبت به کل کشور با روند کاهش نماگر ارزش افزوده در  مالحظه میشود که

زیرا ارزش افزوده از ارزش ستانده منهاي مصرف واسطه اي بدسـت میایـد و لـذا    . طی دوره همخوانی دارد

آمار کارگاههاي ده نفر کارکن و بیشتر در سالهاي  -مأخذ
  متفاوت
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یکی از کمیت هاي کالن اقتصادي است که حاصل حساب تولید و کمیت تراز کننده این حساب بـا کمـک   

  .ش ستانده ها و مصارف واسطه اي صورت می گیردارز
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درصـد   04/10رشد متوسط ساالنه در طی دوره به قیمت ثابت در سطح کـل کشـور در شـاخص سـتانده      

ایـن  . درصد می باشـد  26/5محاسبه گردیده در حالیکه نرخ رشد متناظر آن در استان خوزستان تنها بالغ بر 

افزوده در سالهاي مورد بررسـی در کشـور و اسـتان کـامالً بهـم       در حالی است که نرخ رشد متوسط ارزش

بعبارت دیگر در تابع تولید صنعت ساخت در کل کشور حداقل براي کارگاههـاي در ایـن   . نزدیک بوده اند

است و لذا  تـابع   35مقیاس سهم ارزش افزوده نسبت به ستانده بسیار کمتر از این نسبت در استان خوزستان

باال بودن سطح تکنولوژي در صـنایع عمـده اسـتان و    . ارزش افزوده باالتري برخوردار استتولید استان از 

  .سرمایه بر بودن آن آنها می تواند یکی از دالیل فوق باشد

 RCAو شاخص  79ستانده در سال  2-4-1

 که توزیع ستانده بین فعالیت هاي صنعتی اسـتان را در کـدهاي دو رقمـی نشـان     1-4-5با مالحظه جدول 
میدهد همانطور که انتظار می رفت فعالیتهاي صنعتی غالب در استان از نقطه نظـر ارزش افـزوده و اشـتغال    

 1-4-7و  1-4-6جـداول  . بیشترین ستانده براي کارگاههاي با این مقیاس را در خوزستان تولید نموده انـد 
جـدول ذیـل   . ان میدهـد نش isicاطالعات مزبور را براي شاخص فوق در کدهاي سه رقمی و چهار رقمی 

  .را به تصویر کشیده است RCAدرصد سهم ستانده هر بخش در کدهاي دو رقمی و شاخص ) 14-4-1(
تولید  83و  79درصد ارزش ستانده را در سالهاي  99فعالیت هاي صنعتی غالب استان که بیش از  1- 4-14جدول 

  )به قیمت جاري میلیارد ریال( نموده اند 

کد   ردیف

دورقم

  ي

  ارزش  فعالیت نام

  79ستانده  

درصد 

  سهم

ارزش ستانده 

83  

درصد 

  سهم

RCA   
79  

RCA  
83  

  82/0  45/0  9  29/3860  6  5/1160  صنایع تولید مواد غذایی و آشامیدنی  15  1

  69/0  99/0  1  2/329  7/1  95/319  تولید کاغذ و محصوالت کاغذي  21  2

                                                 
  .به جداول مربوطه مراجعه شود  -1
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کد   ردیف

دورقم

  ي

  ارزش  فعالیت نام

  79ستانده  

درصد 

  سهم

ارزش ستانده 

83  

درصد 

  سهم

RCA   
79  

RCA  
83  

  32/1  72/1  10  4492  15  16/2880  صنایع تولید ذغال کک، پاالیشگاههاي نفت  23  3

  24/3  29/3  38  5/1625  6/43  6/8430  صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی  24  4

  32/0  21/0  1  1/404  7/0  93/129  تولید محصوالت الستیکی  پالستیکی  25  5

  42/0  36/0  3  8/1197  6/2  98/497  تولید سایر  محصوالت کانی غیر فلزي  26  6

  54/2  11/2  36  34/1556  30  14/5751  تولید فزات اساسی   27  7

تولید محصوالت فلزي فابریکی بجز ماشین   28  8

  آالت

51/61  4/0  99/527  1  1/0    

        76/42923  100  92/19317  جمـــــع    

  پیشین -مأخذ

  

متعلق بـه صـنایع    79مشاهده میشود بیشترین مقدار ستانده در سال ) 1-4-14(همانطوریکه از جدول فوق 

در رتبـه دوم  . درصد کل ستانده استان را تولید نموده است 6/43محصوالت شیمیائی است که  تولید مواد و

و در . را ایجـاد نمـوده اسـت    79درصد ستانده تولید شده در سال  30تولید فلزات اساسی است که بالغ بر 

همین سه . ستاندرصد سهم ستانده ا 15رتبه سوم صنایع تولید ذغال کک و پاالیشگاههاي نفت قرار دارد با 

با وجود حجم عظیم سرمایه گذاري و گسترش . درصد ستانده را تولید  نموده اند 90بخش جمعاً نزدیک به 

فوالد و نفت در استان تمرکز ستانده ها در این بخش ها زیاد غیرقابل انتظـار   –فعالیتهاي صنعت پتروشیمی 

درصـد سـتانده در سـطح ملـی را در      36 گرچه سهم این سه بخش کد دو رقمی در کل کشور تنهـا . نیست

دست داشته معهذا همین سه بخش نیز از جمله صنایع عمده در سطح ملی نیز  محسوب می شوند بـا ایـن   
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تفاوت که پراکندگی و عدم تمرکز ستانده در کـل کشـور بـین بخشـهاي فـوق العـاده متنـوع تـر از اسـتان          

  . خوزستان است

تولیـد سـایر   )  26(درصد و کد  6تولید مواد غذایی و آشامیدنی با ) 15(مابقی فعالیتهاي صنعتی بترتیب کد 

)  25(تولید کاغذ و محصوالت کاغـذي و کـدهاي   ) 21(درصد و کدهاي  6/2محصوالت کانی غیر فلزي با 

قرار دارند که  سهم آنهـا تقریبـاً نـاچیز محسـوب     ) 28(و ) 25(تولید کاغذ و محصوالت کاغذي و کدهاي 

  .میشود

  بـاالتر از یـک نیـز     RCAی که بیشترین سهم ستانده را در استان بخود اختصاص داده انـد داراي  سه بخش

 29/3در واقع سرعت افزایش سهم صنایع تولید مواد شیمیائی از نظـر شـاخص سـتانده بـیش از     . می باشند

ک بزرگتـر  این سه بخش از عدد ی RCAچرا که . برابر افزایش سهم فعالیت مزبور در کل کشور بوده است

صـنایع تولیـد ذغـال کـک و     ) 23(و کـد   RCA  ،11/2در وهله بعد تولیـد فلـزات اساسـی بـا     . می باشد

گرچه این تغییـرات سـاختاري از نکـات قـوت     . در رتبه دوم و سوم قرارد ارند 72/1پاالیشگاههاي نفت با 

ر صـورتیکه اینگونـه فعالیتهـاي    معهذا همانطور که قبالً بیان گردید د. فعالیتهاي صنعتی استان تلقی می شود

صنعتی با ایجاد انگیزه تقاضا براي محصوالت آنها بعنوان نهاد سایر فعالیتها همـراه  نباشـد و صـنایع پـائین     

دستی آنان همگام با رشد اینگونه فعالیتها در خود استان ایجاد نشود بی شک تنوع صنعتی و افـزایش ارزش  

بعنوان صنایع پایه یا صادراتی و تجاري نشست اثرات غیر مسـتقیم  افزوده استان دچار مشکل خواهد شد و 

  .آنها براي جذب در داخل فعالیتهاي صنعتی استان به خارج از  آن منتقل خواهد شد

ریز شدن در فعالیتهاي صنعتی کدهاي سه رقمی و چهاررقمی اینگونـه فعالیتهـاي صـنعتی غالـب اسـتان و      

تانده محاسبه شده است، تجزیه و تحلیل نقاط قـوت و ضـعف   آنان که بر اساس شاخص س RCAمالحظه 

  .ترسیم مینماید 79ساختار صنعتی از نقطه نظر ستانده را در سال 

از کدهاي سه رقمی تنها چهار فعالیت صنعتی برتر ي نسبی آشکار شده اي از لحاظ سهم ستانده نسبت بـه  

تولیـد  ) 232(و کـد   03/1برابر بـا   RCAبا  تولید سایر محصوالت غذایی) 154(کد . کل  کشور داشته اند



  
  طرح ملی آمایش استان خوزستان

 

 27

تولیـد  (  29/5یعنـی   RCAبا بـاالترین  ) 241(و کد  73/1برابر با  RCAفرآورده هاي نفتی تصفیه شده با 

تولید محصوالت اولیه و آهـن و فـوالد جملگـی از فعالیتهـاي صـنعتی      ) 271(و کد ) مواد شیمیائی اساسی 

درصـد   91این چهار بخش جمعـاً  . هاي صنعتی غالب استان هستندکدهاي سه رقمی زیر بخش همان فعالیت

مالحظه میشود که تمرکز بیش از حد فعالیتههاي صـنعتی  . سهم ستانده استان را نیز بخود اختصاص داده اند

از . بخوبی مشهود است که بعداً با شاخص تخصصی شدن و تمرکز صنعتی از آنان بیشتر بحث خواهد شـد 

بزرگتر از یک بـوده انـد کـه در     RCAه فعالیت صنعتی از لحاظ نماگر ستانده داراي کدهاي چهار رقمی  ن

  .جدول ذیل آمده است

  79بزرگتر از یک در سال  RCAکدهاي چهار رقمی شاخص ستانده با  1- 4-15جدول 

  بترتیب RCA  نام فعالیت  کد فعالیت  ردیف
  09/7  پاك کردن و درجه بندي و بسته بندي خرما  1517  1
  03/6  تولید مواد پالستیکی به شکل اولیه و ساخت الستیک مصنوعی   2413  2
  17/4  تولید کود شیمیائی و ترکیبات ازت  2412  3
  16/4  تولید و تعمیر انواع قایق و سایر شناورها بجز کشتی  3512  4
  92/2  تولید محصوالت اولیه آهن و فوالد  2710  5
  41/2  تولید قند و شکر  1542  6
  89/1  د سایر محصوالت شیمیایی طبقه بندي نشده در جاي دیگر تولی  2429  7
  77/1  تولید خمیر کاغذ و مقوا  2101  8
  73/1  تولید فرآورده هاي نفتی تصفیه شده  2320  9

  محاسبات انجام شده -مأخذ 

داشـته انـد از زیـر بخشـهاي      79بزرگتر از یک در سال  RCAکلیه فعالیتهاي صنعتی با کد چهار رقمی که 

دهاي دو رقمی بودند که در زمره هشت فعالیت صنعتی غالب استان قرار داشته اند که جمعاً صـد درصـد   ک

تنها استثناء همانند گذشته که در تجزیه و تحلیل ارزش افـزوده  . سهم ستانده را نیز بخود اختصاص داده اند

یر شناورها بجز کشتی است که تولید و تعمیر انواع قایق  و سا) 3512(و سرمایه گذاري مالحظه گردید کد 

  .بخاطر شرایط اقلیمی و مرزهاي وسیع آبی استان افزایش سهم آن در این منطقه قابل توجیه است
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    RCAو شاخص  83تجزیه و تحلیل ستانده در سال  3-4-1

 درصـد  8/8میلیارد ریال بقیمت جـاري   7/42923مبلغ  83همانطور که قبالً گفته شد ستانده استان در سال 

میلیـارد ریـال مـی     15637بـالغ بـر    76مبلغ فوق به قیمت ثابت سال . ستانده کل کشور برآورده شده است

توزیع بین بخشی مقدار ستانده فوق که صد درصد آن بین هشت فعالیت صنعتی غالـب اسـتان طبـق    . باشد

. را طلب مینماید 79تقسیم گردیده است با اندك تغییراتی همان روند تجزیه و تحلیل سال  1-4-13جدول 

  .چهار فعالیت قبلی در رتبه هاي خود سهم خود را با اندکی حفظ تفسیر نموده اند

کـه  . درصد سهم در رتبه نخست  جاي دارد 38چنانچه صنایع تولید مواد و محصوالت  شیمیائی مجدداً با  

درصـد بـود    30کـه   79 درصد سهم مقدار ستانده آن نسبت به سال 36در رتبه دوم تولید فلزات اساسی با 

در واقع در طی دوره توجه به صنایع فوالد نسبت به صـنایع پتروشـیمی   . سهم باالتري را کسب نموده است

قرار دارند و تنهـا تغییـر کـاهش     79در رتبه سوم و چهارم همان بخشهاي قبلی در سال . پیشی گرفته است

تولیـد   15درصد و افزایش سهم کـد   10به  درصد 15سهم صنایع تولید ذغال کک و پاالیشگاههاي نفت از 

در چهاربخش دیگر با سهم پائین تغییرات قابل . درصد دیده میشود 9درصد به  6مواد غذایی و آشامیدنی از 

که مقدار آن از عـدد یـک بزرگتـر اسـت      83برتري نسبی اشکار شده در سال . مالحظه اي مشاهده نمیشود

با همـان ترتیـب رتبـه     RCAمی باشند که مقدار ) 27(و کد ) 24( و کد) 23(همان سه فعالیت  با کدهاي 

  . بندي و از لحاظ مقدار ، تغییرات بسیار ناچیزي داشته است

تجزیه و تحلیل کدهاي سه رقمی  و چهار رقمی در زیر بخش هشت فعالیت فوق ساختار ستانده فعالیتهاي 

بزرگتـر از یـک سـتانده     RCAشاخص  1-4-4جدول : را بهتر نشان خواهد داد  83صنعتی استان در سال 

مالحظـه میگـردد کـه فعالیتهـاي     . نشان میدهد 83استان براي کارگاههاي ده نفر کارکن و بیشتر را در سال 

صنعتی با کد چهار رقمی که برتري نسبی آشکار شده اي نسبت به کل کشور از لحاظ افـزایش سـهم خـود    

تولیـد سـایر محصـوالت    ) 2429(کـد  . افزایش یافته اسـت  به یازده بخش 79دارند از هفت بخش در سال 
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حذف و عالوه بر هشت بخش قبلی سه فعالیـت   83شیمیائی طبقه بندي نشده در جاي دیگر از لیست سال 

در جدول  RCAفعالیتهاي مزبور بر حسب رتبه بندي . درآمده اند 83جدید در زمره فعالیتهاي صنعتی سال 

  .آورده شده اند 1-4-16  ذیل

  83ستانده در سال  RCAفعالیتهاي صنعتی با کدهاي چهار رقمی با باالترین شاخص  1- 4-16جدول 

  
   RCA  نام فعالیت  کد فعالیت  ردیف

  99/6  پاك کردن و درجه بندي و بسته بندي خرما  1517  1
  59/5  تولید مواد پالستیکی و ساخت الستیک مصنوعی   2413  2
  55/4  تولید قند و شکر  1542  3
  21/4  تولید کود شیمیائی و ترکیبات ازت  2412  4
  32/3  تولید محصوالت اولیه آهن و فوالد  2710  5
  24/3  تولید و تعمیر انواع قایق و سایر شناورها بجز کشتی  3512  6
  76/1  تولید مواد شیمیایی اساسی بجز کود و ترکیبات ازت   2411  7
  72/1  تولید خمیر کاغذ و و کاغذ و مقوا  2101  8
  48/1  آماده سازي و آرد کردن غالت و حبوبات  1531  9
  32/1  تولید فرآوردههاي نفتب تصفیه شده  2320  10
  11/1  تولید مخازن و انباره ها و ظروف مشابه  2712  11

  پیشین -مأخذ

 RCAاز نقطه نظر ستانده شاخصهاي  83مالحظه میشود که در فعالیتهاي صنعتی کدهاي چهار رقمی سال 

آماده سازي و آرد کردن غالت و حبوبات بـا  ) 1531(کد. افزایش یافته است 79نسبت به سال  در سه مورد

RCA  که همچنان در رتبه نخست ) 1517(به همراه فعالیت قبلی یعنی ) 15(از زیر بخش کد  48/1برابر با

RCA  که با ) 1542(قرار داشته و نیز تولید قند و شکر کد  83در سالRCA   در رتبه سـوم   55/4برابر با

تولید مـواد غـذایی و آشـامیدنی را در شـاخص سـتانده نشـان       ) 15(گسترش سهم فعالیتهاي کد . قرار دارد

ونیـز   76/1برابـر   RCAتولید مواد شیمیائی اساسی بجز کود و ترکیبات ازت با ) 2411(بعالوه کد . میدهد

دو فعالیت جدیدي هستند که در  11/1با برابر  RCAتولید مخازن وانباره ها و ظروف مشابه با ) 2812(کد 

فعالیتهاي مزبور عمدتاً از زیر بخش هـاي  . درصد سهم خود را نسبت به کل کشور افزایش داده اند 83سال 
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کد هاي دو رقمی صنایع عمده و غالب استان هستند که در اغلب شاخصها در طی دوره  سهم آنها نسبت به 

  . ه استکل کشور با سرعت بیشتري افزایش یافت

  

  استان خوزستان  36تجزیه و تحلیل ساختار صادرات صنعتی 5-1

آمار صادرات مورد بررسی حاضر فعالیت هاي صنعت ساخت مربوط به آمار کارگاههـاي ده نفـر کـارکن و    

بیشتر را شامل می شود و ممکن است با آمار صادرات گمرك ایران مخصوص استان خوزسـتان کـه سـایر    

معهذا تجزیه و تحلیل این قسمت ارتباط بین صادرات . بر می گیرد، تفاوت داشته باشد  فعالیت ها را نیز در

  . استان و ساختار صنعتی را روشن تر خواهد نمود

  آمار صادرات فعالیت هاي صنعت ساخت در سالهاي متفاوت به قیمت جاري  1- 5-10جدول 
  میلیارد ریال استان و کل کشور

  تمالحظا  83  82  81  80  79  منطقه

    41282  4/23770  5/17940  7/15401  5/14225  کشور

    6/12825  2/8665  51/5639  7/4874  5513  استان خوزستان

سهم استان در 

  کشور

7/38  65/31  4/31  4/36  /31    

    1  1  1  1  1  رتبه استان در کشور

  پیشین  -مأخذ 

  مت ثابت آمار صادرات فعالیتهاي صنعت ساخت در سالهاي متفاوت به قی 1- 5-11جدول  
  میلیارد ریال استان خوزستان و کل کشور

نرخ رشدمتوسط   83  82  81  80  79  منطقه
  ساالنه

                                                 
 .آمار صادرات مورد بررسی تنها ازداده هاي کارگاههاي ده نفر کارکن و بیشتر در سالهاي متفاوت استخراج شده است -1
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  04/11  9/15038  2/9979  9/8708  6/8652  6/8907  کشور

استان 

  خوزستان

1/3452  6/2738  6/2737  8/3637  3/4672  24/6  

  مأخذ محاسبات انجام شده 

عتی بامقیاس مورد بررسی نشان می دهد که سـهم اسـتان   بررسی آمار صادرات کل کشور از کارگاههاي صن

همچنـان در رتبـه    83درصـد در سـال    31و  79درصد سهم کل کشور در سـال   7/38خوزستان همواره با 

بعبارت دیگر یکی از نقاط قوت فعالیت هاي صنعتی اسـتان خوزسـتان   . نخست بین سایر استانها قرار دارد 

درصد صادرات کل  30و همواره سهم آن از . ه خارج از کشور استکسب رتبه نخست از لحاظ صادرات ب

کـاهش نشـان مـی     79نسبت به سال  83گرچه سهم مزبور با رشد بطئی در سال . کشور نیز فراتر می باشد

بـراي   24/6در مقابل نرخ رشـد سـاالنه    04/11نرخ رشد متوسط صادرات کل کشور به قیمت ثابت  . دهد 

ر آنست که افزایش صادرات محصوالت صنعتی در کل کشور بـا رشـدي بـاالتر از    استان خوزستان ، نشانگ

که با کاهش قیمـت   80از نکات قابل مالحظه اینکه در سال . رشد صادرات استان در حال افزایش می باشد

  .نفت مواجه بوده ایم، در کاهش صادرات نیز تأثیر صادرات نیز تأثیر گذاشته است

ت استان خوزستان نسبت به کل کشور در حالیست که سهم ارزش افزوده اسـتان  رتبه اول بودن سهم صادرا

در واقـع سـاختار   . درصد نوسان بـوده اسـت   8در صنعت ساخت  نسبت به کل کشور همواره بین متوسط 

صنعت کارگاههاي در مقیاس ده نفر کارکن و بیشتر در استان پتانسیل صادراتی بسیار بـاالیی دارنـد چیـزي    

سـاختار تجـارت   بنظر می رسـد تجزیـه و تحلیـل    . رابر سهم ارزش افزوده استان از کل کشور ب 5/3حدود 

خارجی استان باید با اهمیت بیشتري موردامعان نظر قرار گرفته و با توجه به نقطـه قـوت درایـن زمینـه در     

  . برنامه ریزي منطقه اي جایگاه ویژه اي را براي آن در نظر گرفت

صادرات صنعتی استان با کدهاي دو وسه و چهار رقمی می توانـد ظرفیـت بالفعـل    تجزیه و تحلیل ساختار 

براي پیش بینی ظرفیت بالقوه شاخص مزبور معموالً استفاده از ابـزار جـدول   . استان را مناسبتر ترسیم نماید
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ي از بارزترین مدلهاي مورد اسـتفاده در تجـارت خـارجی برخـوردار    .  ستانده ها دقیقتر می باشد –داده ها 

 بدیهی است مدل. شاخص برتري نسبی آشکار شده است که از آن قبالً براي سایر نماگرها نیز استفاده شد

RCA      در ابتدا ، صرفاً از طرف مبتکر آن براي تئوري برتري نسبی ریکاردو در تجـارت خـارجی اسـتفاده

فاده می شد که این امـر در  گردیده و در آن از برتري نسبی کشورها نسبت به کل تجارت خارجی جهان است

  .مورد منطقه اي  از یک کشور مثل استان نیز کامالً کارساز می باشد

  براي صادرات 79در سال  RCAشاخص   1-5-1

بیشتر بوده اند  79مهمترین فعالیت هاي صنعتی استان که سهم صادرات آنها  حداقل از یک درصد در سال 

خوزستان، که باالترین ارزش افزوده و ستانده را نیز داشته انـد ،   عمدتاً در بین بخشهاي صنعتی غالب استان

  . قرار دارند که در جدول  ذیل آورده شده اند

و ) میلیون ریال(   83و    79فعالیت هاي صنعتی استان با باالترین  سهم صادرات در سال   1-5- 12جدول  

  کد هاي دو رقمی   RCAشاخص

    79  83  

  نام فعالیت صنعتی  کد
رزش ا

  صادرات

سهم 

  درصد
RCA  سهم  ارزش صادرات  RCA 

)15(  
تولید مواد غذائی و 

  آشامیدنی
38878  1  08/0  118543  1  12/0  

)24(  
صنایع تولید موادو 

  محصوالت شیمیائی
4634894  84  86/1  9344511  73  92/1  

)26(  
تولید سایر محصوالت کانی 

  غیر فلزي
67241  1  2/0  27534  _  06/0  

  85/0  26  3334651  55/0  14  767480  ات اساسیتولید فلز  )27(

    100  12825600    100/-  5513005    جمع
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مربـوط بـه صـنایع تولیـد مـواد و محصـوالت        79درصد صادرات استان در سال  84مالحظه می شود که  

رانشان می دهد و افزایش سهم آن در استان نسبت  86/1شیمیائی است  که برتري نسبی آشکا شده آن عدد 

 14در رتبه دوم تولیـد فلـزات اساسـی بـا     . سهم فعالیت مزبور در کل کشور سرعت بیشتري داشته است به

و فعالیـت  . زیر عدد یک دارد و برتري نسبت به کـل کشـور نـدارد     RCAدرصد سهم صادرات است که  

هم صنعتی تولید مواد غذائی و آشامیدنی و تولید سایر محصـوالت کـانی غیـر فلـزي تنهـا یـک درصـد سـ        

مالحظه مـی شـود کـه    .  نشان می دهند 79بسیار کمی را نیز در سال  RCAصادرات استان را داشته اند و 

گسترش فعالیت هاي صنعت پتروشیمی و صنایع فوالد در استان عامل اصلی صادرات آنها در این منطقـه و  

  . در واقع قطب اقتصادي کشور را از لحاظ این دو فعالیت تشکیل داده اند

مجدداً همین دو فعالیت صنعتی سهم غالب در صادرات استان را داشته و تنها درصد سـهم کـد    83ال در س

بوضوح می شـود کـه   . تا حدودي کاهش یافته و بازاء به آن سهم صنایع فوالد افزایش پیدا کرده است) 24(

ر فعالیت هاي صنعتی  تنها یک فعالیت دو رقمی داراي برتري نسبی بیشتر از یک بوده و تجزیه و تحلیل سای

  . با کدهاي سه رقمی و چهار رقمی بهتر می تواند  تجزیه و تحلیل صادرات را در اجزاء آن نشان دهد 

 RCAبا  79صادرات فعالیت هاي صنعتی با کدهاي سه رقمی و چهار رقمی سال  1- 5-13جدول 

  بزرگتر از یک 

 RCA  نام فعالیت  کد
  سهم

  در استان
RCA  
    رتبه

رتبه در کدهاي سه رقمی   1  83  99/1  مواد شیمیایی اساسی تولید  241

RCA 273  2  5/0  30/1  ریخته گري فلزات  

1516  
عمل آوري و حفاظت گوشت و 

  فرآورده هاي گوشتی از فساد
58/2  01/0  1  

رتبه در کدهاي چهار 

 RCAرقمی در 
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1517  
پاك کردن و درجه بندي و بسته بندي 

  خرما
91/1  9/0  4  

  2  4  46/2  کود شیمیایی و ترکیبات ازتتولید   2412

2413  
تولید مواد پالستیکی به شکل اولیه و 

  ساخت الستیک مصنوعی
06/2  79  3    

2429  
تولید سایر محصوالت شیمیایی طبقه 

  بندي نشده در جاي دیگر
19/1  1  6    

    5  5/0  33/1  ریخته گري آهن و فوالد  2731

  محاسبات انجام شده -مأخذ

ریختـه گـري   ) 273(و ) 241(در بین کدهاي سه رقمی گرچـه فقـط دو فعالیـت صـنعتی     مالحظه می شود 

فلزات داراي برتري نسبی بیشتري نسبت به کل کشور، می باشند و نشانگر آنست که صنعت زیر بخش کد 

. در جرگه کاالهاي  صادراتی جدید وارد شده است ، معهذا سهم بـاالئی در صـادرات اسـتان نـدارد    )  27(

تولید محصـوالت کـانی طبقـه بنـدي     ) 269(درصد سهم و  14با تولید آهن و فوالد با ) 271(که کد درحالی

تولید و عمل آوري و حفاظت گوشت ماه، میوه ، سبزیها و روغن ها و چربـی  ) 151(شده درجاي دیگر  و 

درصـد   تولید سایر محصوالت شیمیائی هر سه کد سه رقمی گرچه سهمی در حد یـک ) 242(ها از فساد و 

صادرات استان را دارند اما داراي برتري نسبی زیر عدد یک هستند و نسبت به روند صادرات کشور نه تنها 

  . 37داراي برتري نبوده، بلکه  روند کاهشی نیز داشته اند

در صادرات نشان می دهد که تعداد و تنوع صنعتی  RCAتجزیه و تحلیل کدهاي چهار رقمی از نقطه نظر 

بخش برتري نسـبی    6ادارتی به اندازه سایر نماگرها مثل ارزش افزوده و ستانده نیست و تنها در کاالهاي ص

تولیـد مـواد   ) 15(از زیر بخـش  کـد   ) 1516(آشکار شده اي نسبت به کل کشور دارند که در رتبه اول کد 

در بـین   و 58/2غذائی آشامیدنی است که گرچه سهم ناچیزي در صـادرات دارد، معهـذا برتـري نسـبی آن     
                                                 

  .براي کلیه بخشها رجوع شود RCAصادرات کل کشور و استان و محاسبه  1-5-1به جدول . 1
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تولید مواد پالستیکی بـه شـکل اولیـه و سـاخت     )  2413(کد . کدهاي چهار رقمی باالترین  شاخص است 

درصد سهم استان و برتري نسبی دو برابر کل کشور در زمره فعالیت هـاي  بـارر و    79الستیک مصنوعی با 

درصـد سـهم    4کیبات ازت با ضمناً تولید کود شیمیایی و تر. چشمگیر در امر صادرات استان تلقی می شود

معهذا هنوز برخی فعالیت هاي . در رتبه دوم کاالهاي صادراتی است 46/2برابر با  RCAصادرات استان و 

صنعتی گرچه سهم باالئی در صادرات استان در کدهاي چهار رقمی دارند،معهذا برتـري نسـبی آنـان قابـل     

درصد سهم صادرات استان را بخـود   14والد که تولید فلزات اساسی آهن و ف 2710مالحظه نیست مثل کد 

  . می باشد 86/0آن تنها   RCAاختصاص داده ولی 

بطور کلی ظرفیت هاي صادراتی استان از نقطه نظر فعالیت هاي صنعتی گرچـه در دو شـاخه پتروشـیمی و    

بخشـی ایـن    صنعت فوالد خالصه می شود اما می توان با تمرکز به فعالیت هاي صنعتی پائین دستی و زیـر  

  . فعالیت ها به تنوع صادراتی بیشتر دست یافت

  براي صادرات  83در سال  RCAشاخص   2-5-1

میلیـارد ریـال بـه قیمـت      6/12825بـه    79میلیارد ریال در سـال   5513گرچه صادرات استان خوزستان از 

معهـذا تنـوع در   درصد صادرات کـل کشـور بـود،     31برابر شد و سهم استان   5/2جاري افزایش  یافت و 

بنحو قابل مالحظه اي افزایش نیافته )به معناي اخص آن، صادرات به خارج( فعالیت هاي صنعتی صادراتی 

داراي برتري نسبی بیشتر از یک بوده و از کـدهاي سـه رقمـی و    ) 24(باکدهاي دو رقمی که تنها کد . است

  . واهد گرفتمورد تجزیه و تحلیل قرار خ RCAچهار رقمی مطابق با جدول ذیل 

  صادرات فعالیت هاي صنعتی استان با کدهاي سه رقمی و چهار رقمی در 1- 5-14جدول 

  بزرگتر از یک RCAو  83سال   

رتبه در   سهم دراستان RCA  نام فعالیت  کد

RCA 

  

رتبه درکدهاي سه   1  درصد 73  07/2  تولید مواد شیمیائی اساسی  241
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 RCAرقمی در   2  درصد 26  29/1  تولید آهن وفوالد  271

پاك کردن و درجه بندي وبسته   1517

  بندي خرما

رتبه در کدهاي چهار   1  1  3/2

 RCAرقمی در 

  3  درصد 6  07/2  تولید کود شیمیائی و ترکیبات ازت  2412

تولید مواد پالستیکی به شکل اولیه   2413

  و ساخت الستیک مصنوعی

  2  درصد 66  27/3

  4  رصدد 26  29/1  تولید آهن و فوالد  2710

  

نشان می دهد که بـر   83جدول فوق وضعیت صادرات استان را با کدهاي سه رقمی و چهار رقمی در سال 

کدهاي سه رقمـی  تنهـا   . می باشد 79تنوع صنعتی در چیدمان این فعالیت ها کمتر از سال  79خالف سال 

سهم دو فعالیـت  . ده استگردی 273جایگزین کد  271خالصه شده و تنها کد  79دردو فعالیت مطابق سال 

در مورد کدهاي چهار رقمی نیز تراکم صـادرات تنهـا   . درصد صادرات استان را تشکیل می دهد  99تقریباً 

  .79در چهار فعالیت خالصه شده است دو فعالیت کمتر از سال 

 برتـري نسـبی همچنـان    3/2می باشد کـه بـا   )  15(از زیر بخشهاي کد ) 1517(مربوط به  RCAبیشترین 

همانند وضعیت کد مزبور در سایر شاخصها برتري نسبی خود، در سطح کشور را از لحاظ تجارت خارجی 

گرچه سهم آن تنها یک درصد صادرات استان را تشـکیل میدهـد و از جملـه صـنایع     .نیز حفظ نموده است

لیـد مـواد   تو)  15(پائین دستی کشاورزي است که با گسترش ستانده و ارزش افزوده فعالیـت صـنعتی کـد    

و شرایط اقلیمی و کشاورزي در تولید اسـتان از نقطـه نظـر خرمـا مطابقـت       83غذایی و آشامیدنی در سال 

  . داشته و تجزیه و تحلیل خاص خود را طلب می نماید

درصد صادرات را در اختیار داشـته انـد همـان فعالیـت هـاي صـنعتی زیـر بخـش          98سه بخش دیگر که  

ریختـه   2731تولید سایر محصوالت شیمیایی و کد  2429باشند و در واقع کد  پتروشیی و صنایع فوالد می
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بنظر می رسد مادام که بخـش خصوصـی و آزاد   . گري آهن و فوالدل در زمره فعالیت هاي صادراتی نیست

سازي اقتصاد درامر صادرات بمعناي علمی آن دردستور کار نباشد عمالً قدرت رقابت محصوالت داخلـی ،  

ارانه هاي وسیع در نهاده هاي انرژي و مساعدتهاي دیگر، در حدي نیسـت کـه تنـوع صـنعتی در     با وجود ی

  .38اقالم صادراتی را ایجاد نماید

در بررسی فعالیت هاي صنعت ساخت در استان خوزستان بـر مبنـاي نماگرهـاي متفـاوت ، ارزش افـزوده      

و شاخص تخصصی شدن  LQو  RCAشاغالن سرمایه گذاري ، ستانده و صادرات با شاخصهاي مختلف 

 73-83و بررسی صنایع پایه و صادراتی در دوره  79-83و متوسط شاخص تغییرات ساختاري در طی دوره 

لـذا   . اولویت بندي هاي متعددي را براي فعالیت هاي صنعتی مختلف  براي کدهاي متفاوت ارائـه نمـودیم  

هـاي مزیـت هـاي صـنعتی مـی تـوان از روش       بمنظور بسط تأثیر فاکتور هاي متعـدد وجـامع تـر در اولویت   

وجـود نداشـت ،دوره    83تاکسونومی عددي نیز استفاده نمود و چون برخی اطالعات مورد لزوم براي سال 

را مبناي تحقیق قرار داده و برتري هاي نسبی و رتبه بندي فعالیت هاي صنعتی استان را با شاخص   82-73

  . ده ایمهاي بیشتري مورد تجزیه و تحلیل قرار دا

   73-82بررسی ساختار صنعتی استان با روش تاکسونومی عددي دوره    6-1

                                                 
قابلیت ورود بـه تجـارت    برايخوزستان  استان صنایع  کتابخانه اي مزیت نسبی کدهاي دو رقمی و  چهاررقمی یدر تحقیق -1

که اثـر حـذف   نشان داده  شد    (DRC- Domestic Resources Cost)استفاده  از روش  هزینه منابع داخلی با جهانی 
می شود و در واقع تک نرخی شدن ارز   DRCسیاست هاي حمایتی  دولت در تمام زمینه هاي کدهاي دو رقمی باعث کاهش

از  بنگـاهی راکاهش داده و بعبارت دیگر نتیجه گرفته است که اگر  DRCز حذف سیاستهاي حمایتی مقدار به عنوان معیاري ا
مزیت نسبی در تولید در شرایط رقابتی برخوردار باشد، آنگاه با ورود به چنین فضائی قدرت  رقابـت پـذیري آن حفـظ شـده و     

اراي مزیت نسبی نبوده و بصورت  مصـنوعی وحمـایتی داراي مزیـت     در مقابل بنگاههائی که د. قادر به ارائه فعالیت خواهند بود
خـود را از دسـت مـی دهنـد بـه ویـژه در        ينسبی شده اند باورود به بازار رقابتی و حذف حمایتهاي دولت قدرت رقابـت پـذیر  

مـام کـدهاي دو   ت DRCبا یکسان سازي نرخ ارز و آزاد سازي نسبی اقتصاد و دخالت کمتر دولـت ، مقـدار     82و  81سالهاي 
سبی برخوردار از هیچگونه برتري ن)  2710(ضمناً کدهاي . باکاهش قابل مالحظه اي مواجه بوده اند   27و  24رقمی منجمله 

کـد     82در رتبه هاي گروه اول صنایع از لحاظ تجاري و  صادراتی قرار گرفته انـد و در سـال    79در سال ) 2412(و کد نبوده 
  . ر داشته استدر گروه دوم قرا 2413
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برنامه ریزي منطقه اي که خمیر مایه آن طرحهاي آمایشی و تجزیه و تحلیل فضا، انسان و اقتصاد اسـت در  

نقاط  نهایت مستلزم اطالعاتی دقیقتر در مورد زیر ساختها و ساختارهاي بخشهاي متفاوت اقتصادي است تا

قوت، ضعف و فرصت ها و تهدید ها شناسائی و مورد کنکاش و جرح و تعدیل قرار گرفته و توازن منطقـه  

یکی از نکات قابل بررسی اولویـت بنـدي صـنایع و مشـخص     . اي  بین عناصر سه گانه آمایشی فراهم شود

شاخص ها و نماگرهاي  لذا هرچه. شدن  مزیتهاي هر کدام بر مبناي اهداف و یا نقطه نظرات متفاوت است

اقتصادي مورد نظر متنوع ، انتخاب شوند و فراگیري بیشتري در پهنه تجزیه و تحلیل داشـت باشـند درجـه    

  .اعتماد پذیري نتایج بیشتر خواهد بود

بطور کلی در راستاي بررسی مزیتهاي اقتصادي فعالیت هاي صنعتی  مختلف در یـک محـدوده جغرافیـائی    

ز روشهاي متعددي می توان استفاده نمود که یکی از رایج ترین آنها بررسـی کیفیـت   نظیر استان خوزستان ا

روش تاکسونومی عددي ایـن  . قابلیت ها و مزیت ها به کمک شاخصهاي متعدد آماري مرتبط بهم می باشد

امکان را فراهم می سازد شاخصهاي قبلی مورد بررسی را تلفیق و ضمناً با بسط سایر شاخصهاي مـرتبط بـا   

گرچه این روش با داده هاي مقطعی قابل بررسی است . آن اولویت هاي صنعتی رامناسب تر نشان می دهیم

معهذا باید اذعان نمودکه اولویت ها بر اساس تأثیرات مستقیم هـر شـاخص در   . و نیاز به سري زمانی ندارد

تأثیرات غیر مسـتقیم را  . شود فعالیت صورت گرفته و تأثیرات غیر مستقیم هر فعالیت عمالً نادیده گرفته می

معهذا اولویت بنـدي فعالیـت هـاي    . ستانده ها محاسبه نمود –معموالً می توان با استفاده از جدول داده ها 

صنعتی در این مقطع با تاکسونومی عددي حداقل معیار و سنجه اي مناسب براي مشخص کردن نقاط قوت 

  .39برنامه ریزي منطقه اي کامالً ضروري خواهد بودو ضعف و فرصت هاست که در زمینه سیاستگذاري و 

                                                 
ضمناً خالصه اي سـاده از  . براي توصیف کامل  روش تاکسونومی عددي به مجلد روش شناسی و استاندارد سازي رجوع شود -١

  .مراحل روش مذکور به نحو ذیل ارائه می گردد
  شاخصها در سطح، فعالیت هاي صنعتی در ستون، تشکیل ماتریس  داده ها  –مرحله اول 
ماتریس استاندارد که هر عنصر آن برابر است با درایه ماترس داده ها منهاي میانگین شـاخص مـورد نظـر    تشکیل  -مرحله دوم

 تقسیم برانحراف معیار شاخص
Soj

xojxijZij −
=  
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لذا براي روش تاکسونومی عددي در این تحقیق شاخصهاي مورد استفاده جهت تعیین اولویتهاي صنعتی به 
فعالیـت در سـال    32جمعاً  73شاخص بنحو جدول ذیل انتخاب گردیدند و تعداد فعالیتها نیز  در سال  25
  . کد چهار رقمی را تشکیل می دهند فعالیت صنعتی با 40جمعاً  82
  I1ام دراستان خوزستان    iشاخص سهم ارزش افزوده صنعت  -1
  I2ام از کل کارگاههاي استان  iشاخص سهم کارگاههاي صنعت  -2
  . شاخص وابستگی به مواد اولیه داخلی که از نسبت ذیل استخراج شده است -3

ولید وابستگی کمتري به مواد خارجی و بیشـترین وابسـتگی را   صنایعی در اولویت قرار دارند که از فرآیند ت

  . به نهاده هاي داخلی داشته باشند
  ام  iمواد اولیه وارداتی صنعت   

  ام iکل نهاده تولید صنعت    

                                                                                                                                                        
  فواصل مرکب میان فعالیت هاي مختلف محاسبه و در نهایت  -مرحله سوم

  :از  فرمول ذیل استفاده می کنیم ماتریس فواصل تشکیل میشود براي پیداکردن ماتریس فواصل
 )1( 

Soj
xojxijZij −

= 

 و a(سایر فعالیتها نشان می دهـد   با خود ور فعالیت را با هر اصلی صفر بدست می آید که فاصله که یک ماتریس متقارن با قط
b سطر و ستون این ماتریس را فعالیت ها تشکیل می دهد. دو فعالیت می باشند. ∑

=

−
m

j
zbjzaj

1

2)(  Dab =  

 )2( ∑
=

−
m

j
zbjzaj

1

2)(  Dab =  

ستون جدیدي . نشان دهنده فاصله بین دو فعالیت است Dر درایه در ماتریس فاصله هتعیین کوتاهترین فاصله  -مرحله چهارم
. میباشـد  D ایجاد می کنیم که هر عنصر آن کوتـاهترین مقـدار در سـطرهاي مـاتریس     Dدر منتها الیه سمت راست ماتریس 

  . فعالیت ها مشخص می شود یبا این مقادیر فاصله همگن. را محاسبه می کنیم dمیانگین انحراف معیار ستون 
D+ = µd + 2Sd.d            )3(  
D-1 - µd - 2Sd.d 

درایـه هـر   ماتریس استاندارد آن حداکثر  ماتریس داده ها را براي فعالیتهاي همگن تشکیل می دهیم و سپس در -مرحله پنجم
مزیت یاي را محاسبه می نمائیم که  معیاراست و سپس  لایده آ مقدارستون را براي شاخص ها مشخص می کنیم که حداکثر 

 iکمیت ایـده آل بـراي   Zojام و  ij. هشاخص استاندارد شد zijام و  iمطلوب براي فعالیت  درجه اولویت یابی (Cio)در اینجا 
  .ام از ایده آل فاصله کمتري دارد iکوچکتر باشد گزینه  Cioهر چقدر . امین فعالیت است

∑
=

−=
m

i
zojzijCio

1

2)(                )4(  
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        I 3 = 

  ام iکل مواد وارداتی در صنعت   
  مجموع کل نهاده تولید در صنعت 

  هاي صنعتی استان ام در فعالیت  iسهم اشتغال  صنعت  -4

5- RCA   سرمایه گذاري صنعتi  ام  

ام در استان بخش بر همین نسبت براي کل  کشـور در صـنعت     iنسبت ارزش افزوده به ستانده صنعت  -6

  مورد نظر 

ام در استان بخش بر نسبت بهره وري نیروي کار در کـل کشـور     iنسبت بهره وري نیروي کار صنعت  -7

ه وري نیروي کار خود از نسبت ارزش افزوده هر صنعت بر تعداد شاغالن آن  صنعت ام بهر  iبراي صنعت 

  . محاسبه می شود

  ام که از تفاضل دستمزد سرانه از ارزش افزوده سـرانه بدسـت     iمعکوس شاخص سرمایه بري صنعت  -8

             )1(                                                                              . می آید
Nij
Wij

Ni
VAijI −=8    

ام که از نسبت ارزش افزوده بر صنعت به انرژي مصرفی همان  iشاخص بهره وري از انرژي در صنعت  -9

  . صنعت بدست می آید
 

ام که از نسبت ارزش افزوده در صنعت بـه مـواد اولیـه     iشاخص بهره دهی مواد اولیه مصرفی صنعت  -10

  .ان صنعت بدست می آیدمصرفی هم

ام محاسـبه   iام  که از نسبت ستانده به تعداد شاغلین صـنعت   iشاخص  تولید سرانه شاغلین صنعت  -11

  . می شود

  .ام که بر اساس سهم شاغلین تولیدي محاسبه می شود iبراي صنعت  LQشاخص  -12

  ام iام به کل شاغلین صنعت  iشاخص نسبت شاغلین متخصص صنعت  -13
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ام که از  نسبت ارزش تولیدات هر صنعت به ضریب کل  iشاخص نسبت درآمد به هزینه هاي صنعت  -14

  . آن یا مصارف واسطه اي  بدست می آید

I 14 = =
Yi
Ci                                                                                           )2(  

  ام iقدرت رقابت صنعت شاخص    -15

                    )3(                       =L15 

( از روش غیر مستقیم براي اشتغال از سهم کـل شـاغلین اسـتفاده شـده اسـت       LQمحاسبه شاخص  -16

  ) تولیدي و غیر تولیدي

17- RCA  ه زیرا ضریب مکانی تفاوت در بهره وري مناطق و تفاوت در بهـر (ارزش افزوده  صنایع استان

هـر صـنعت    RCAوري سرانۀ نیروي کار از صنایع مختلف یک استان را در نظر نمی گیـرد، لـذا بایـد از    

  . دراستان استفاده نمود

  ام iشاخص سهم کارگاههاي بخش خصوصی به کل کارگاههاي صنعت  -18

  ام iسهم شاغلین داراي تحصیالت دانشگاهی به کل شاغلین صنعت  -19

  بر صنعت R&Dام تأثیر  iیقات به کل ارزش تولیدات صنعت نسبت ارزش هزینه تحق -20

  ام در استان  iشاخص نسبت صادرات به ارزش تولیدات صنعت   -21

  ام در صادرات استان  iسهم صادرات صنعت  -22

  ام iشاخص نسبت هزینه خدمات آموزشی به کل ارزش تولیدات صنعت  -23

  ام iشاخص نسبت فروش به تولیدات صنعت  -24

  ام iشاخص نسبت تولیدات به ارزش ضایعات صنعت  -25

متغیرهاي مورد استفاده در شاخصهاي انتخابی فوق از داده هاي کارگاههاي ده نفـر کـارکن و بیشـتر بـراي     

  . اخذو بعد از محاسبات مربوطه درماتریس استاندارد شده جاي داده شده اند 82و   73سالهاي 

 ارزش  داده ها+ ارزش سرمایه گذاري + مزد و حقوق پرداختی کارکنان
 ارزش فروش تولیدات

 بهره وري نیروي کار
 سرانه هزینه نیروي کار 
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ت و برخورداري از مزیت نسبی و رتبه بندي، آنان از روش تلفیق تحلیل به منظور تعیین صنایع داراي اولوی 

شاخص فوق براي فعالیت هاي صنعتی کـدهاي چهـار رقمـی در      25عاملی و تاکسونومی عددي بر اساس 

  . 40دو سال مذکور، استفاده می کنیم

  

  

  73نتایج تاکسونومی سال  1-6-1

قمی مورد مطالعـه قـرار گرفـت و  مراحـل اجـراي روش      فعالیت صنعتی باکدچهار ر 32در این سال جمعاً 

الزم به ذکر است کـه  . تاکسونومی و تحلیل عاملی به نحوي که قبالً بیان گردید، براي این فعالیتها انجام شد

. مـی باشـد   41در این مطالعه روش استخراج فاکتور هاي موقت روش مؤلفه اصلی و نحوه دوران وریماکس

هفت فاکتور به عنوان بهترین ترکیبات خطی از شاخصهاي  اولیه انتخاب شده انـد  فقط بعد از اجراي تعداد 

  . درصد از تغییرات شاخصهاي اولیه را توضیح می دهند 89که در مجموعه 

بعد از محاسـبه  . آورده شده است 1-6-1خالصه آمار هاي نهانی حاصل از اجراي تحلیل عاملی در جدول 

تشـکیل    1373یس فواصل براي دو فعالیـت مـورد بررسـی در سـال     فواصل مرکب روش تاکسونومی ماتر

  . به صورت زیر محاسبه شد +D-  , Dگردید و فاصله همگنی 

  -D=    33/1دامنه حد پایین              

 +D= 46/4دامنه حد باال                  

47/4  D <  < 33/1  -   

                                                 
محاسبات تاکسونومی فوق برگرفته از یک تحقیق استانی کتابخانه اي است که بر مبناي اطالعات کارگاههاي ده نفر کارکن  - 1

  .و بیشتر زیر نظر مجري طرح آزمایش ملی صورت گرفته است
  .Varimax Method ش شناسی استاندارد سازي رجوع شود به مجلد رو - 1
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صنایع پاك کردن ) 1517(همگنی قرارداشته اند که کد خارج از دامنه  1373تنها دو فعالیت صنعتی در سال 

) 2413(و طبقه بندي و بسته بندي خرما و صنایع تولید مواد الستیکی ساخت و الستیک مصـنوعی بـا کـد    

مجدداً سی صنعت باقیمانده با روش تاکسونومی بمنظـور رتبـه بنـدي    . 42صنایع غیر همگن شناخته شده اند

و استاندارد آنها تشکیل گردید و بعـد از طـی مراحـل چنـد گانـه فواصـل        مورد بررسی و ماتریس داده ها

  :همگنی جدید بنحو ذیل بدست آمد 

32/4 D <  < 98/0 -   

که نشان دهندة فاصله مرکب هر   Cioسپس با کمک مقادیر ایده آل و رابطه تعیین معیار درجه اولویت یابی

صنایع مختلف محاسبه شده    Cioجه اولویت یابی فعالیت صنعتی از صنعت ایده آل فرضی است، معیار در

  . محاسبه شد C=  8/123برابر با  73نیز براي سال    Cioاست که حد باالي این معیار یعنی

آروده شـده   1-6-2در جدول   73و نتایج درجه اولویت یابی سی فعالیت صنعتی استان خوزستان در سال 

  :از فرمول ضمناً براي محاسبه درجه اولویت یابی. است

Co
Ciof =1  

  :حد باالي اولویت یابی مطلوب نامیده میشود و برابر است با  Coاستفاده میکنم که دراین فرمول 

SdCioCioCo 2+=  
  

  . انحراف معیار آنهاست Sd Cioمیانگین اولویت یابی مطلوب براي تمام فعالیت ها و  Cioکه در آن  

                                                 
در همه  RCAو  LQدر زمره فعالیتهاي صنعتی می باشند که از لحاظ مدلهاي ) 2413(و ) 1517(فعالیتهاي صنعتی کد   - 2

کسونومی و سایر شاخصها به هاي بسیار باال قرار داشته اند که مبحث آسیب شناسی تا شاخصهاي قبلی و مورد بررسی در رتبه
  .تفضیل از آن بحث خواهد شد
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ر نزدیکتر باشد فعالیت مورد نظر درجه اولویت یابی باالتري دارد و هر چقدر بـه یـک   به صف F1هر چقدر 

  .را می رساند 43نزدیکتر باشد عدم اولویت یابی

  :ام رابصورت زیر توصیف می کنیم iحال فراوانی نسبی گزینه 

F
fihi =        ∑=

M

)i(
fiF  

  

  . یل تعریف می شودو فراوانی نسبی تراکمی بصورت ذ

  . اولویت ها در دامنه هاي ذیل تعریف شده اند

∑
=

=
m

i
hiHi

1
  

  Hi<5/0 >75/0اولویت سوم             Hi<0 >25/0  اولویت اول 

  Hi<75/0 >0اولویت چهارم          Hi<25/0 >5/0  اولویت دوم 

  براي کلیه صنایع مورد بررسیحداقل فواصل مرکب حاصل از فاکتورهاي انتخابی ) 1-6- 1(جدول شماره 
  1373استان در سال  

  حداقل فاصله  شرح  کد  ردیف
  32/1  ...عمل آوري و حفاظت ماهی و فرآورده هاي ماهی و   1512  1
  84/0  کشتار دام وطیور   1515  2
  72/0  عمل آوري، حفاظت گوشت و فرآورده هاي گوشتی از فساد  1516  3
  29/5  بندي خرما  پاك کردن ،درجه بندي و بسته  1517  4
  76/0  عمل آوري و حفاظت میوه هاو سبزیها از فساد بجز پسته و خرما  1519  5
  91/0  تولید فرآورده هاي لبنی  1520  6
  62/0  آماده سازي و آرد کردن غالت وحبوبات  1531  7
  57/0  تولید خوراك  دام و حیوانات  1533  8
  00/1  تولید قند و شکر   1542  9
  41/0  رشته و ماکارونی و ورمیشل و محصوالت آردي مشابهتولید   1544  10

                                                 
   .صنعت مورد نظر از اولویت باالتري برخوردار است. به صفر نزدیکتر باشد 1fهر چقدر  -1
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  62/0  تولید نان شیرینی و بیسکویت وکیک  1546  11
  41/0  تولید سایر محصوالت غذایی طبقه بندي نشده درجاي دیگر  1548  12
  92/0  تولید نوشابه هاي غیر الکلی گازدار  1555  13
  10/1  خز دار تولید پوشاك به استثناي پوشاك از پوست   1810  14
  30/2  تولید جعبه و کارتن و سایر وسایل بسته بندي کاغذي و مقوایی  2102  15
  97/3  تولید فرآورده هاي نفتی تصفیه شده   2320  16
  70/0  تولید مواد شیمیایی اساسی بجز کود و ترکیبات ازت  2411  17
  98/4  تولید مواد پالستیکی و ساخت الستیک مصنوعی  2413  18
  16/1  تولید صابون ومواد پاك کننده و لوازم بهداشت و نظافت  2424  19
  64/0  تولید محصوالت پالستیکی بجز کفش   2520  20
  85/0  تولید سیمان و آهک و گچ  2694  21
  21/1  تولید محصوالت ساخته شده از بتن وسیمان و گچ  2695  22
  02/1  تولید آجر  2697  23
  67/1  ر فلزي طبقه بندي شده درجاي تولید سایر محصوالت کانی غی  2699  24
  34/3  تولید محصوالت اولیه آهن و فوالد  2710  25
  57/0  ریخته گري آهن و فوالد   2731  26
  55/4  تولید محصوالت فلزي ساختمانی  2811  27
  76/0  تولید مخازن و انباره ها و ظروف فلزي مشابه   2812  28
  16/1  لیت هاي مهندسی  مکانیکعمل آوري و روکش کردن فلزات و فعا  2892  29
  30/2  تولید سایر محصوالت فلزي طبقه بندي نشده در جاي دیگر  2899  30
  67/1  تولید دستگاههاي توزیع و کنترل نیروي برق  3120  31
  98/0  تولیدو تعمیر انواع قایق و سایر شناورها بجز کشتی  3512  32

اکتورهاي انتخابی براي کلیه صنایع مورد بررسی استان در حداقل فواصل مرکب حاصل از ف) 1-6- 2(جدول شماره 
  )بعد از حذف دو فعالیت غیر ممکن(  1373سال 

معیار اولویت   شرح  کد  ردیف
  یابی

(Cio) 

درجه 
اولویت 

  یابی
(Fi) 

  495/0  26/61  تولید محصوالت اولیه آهن و فوالد   2710  1
  527/0  28/65  تولید محصوالت فلزي ساختمانی  2811  2
  644/0  74/79  تولید قندو شکر  1542  3
  653/0  87/80  تولید سایر محصوالت فلزي طبقه بندي نشده درجاي دیگر  2899  4
  675/0  62/83  تولید مخازن وانباره ها و ظروف فلزي مشابه  2812  5

  محاسبات تحقیق   -مأخذ 
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  685/0  82/84  تولید و تعمیرانواع قایق و سایر شناورها بجز کشتی  3512  6
  713/0  32/88  تن وسایر وسایل بسته کاغذي و مقواییتولید جعبه و کار  2102  7
  724/0  61/89  تولید مواد شیمیایی اساسی به جز کود و ترکیبات ازت  2411  8
  748/0  55/92  آماده سازي و آرد کردن غالت و حبوبات  1531  9
  776/0  03/96  تولید سایر محصوالت کانی غیر فلزي طبقه بندي شده درجاي  2699  10
  776/0  04/96  مآلوري، حفاظت گوشت و فرآورده هاي گوشتی از فسادع  1516  11
  788/0  53/97  تولید خوراك دام و حیوانات  1533  12
  796/0  52/98  ریخته گري آهن و فوالد   2731  13
  801/0  16/99  تولید پوشاك به استثناي پوشاك از پوست خز دار  1810  14
  803/0  37/99  تولید نان شیرینی و بیسکویت و کیک  1546  15
  808/0  07/100  تولید نوشابه هاي غیر الکلی گازدار  1555  16
  814/0  78/100  تولید محصوالت پالستیکی بجز کفش  2520  17
  819/0  41/101  تولید سیمانن و آهک و گچ  2694  18
  827/0  43/102  تولید محصوالت ساخته شده از بتن و سیمان و گچ  2695  19
  830/0  77/102  هاي لبنی تولید فرآورده  1520  20
  838/0  73/103  کشتار دام و طیور  1515  21
  865/0  08/107  ..عمل آوري و حفاظت ماهی و فرآورده هاي ماهی و   1512  22
  865/0  08/107  تولید سایر محصوالت غذایی طبقه بندي نشده در جاي دیگر  1548  23
  866/0  22/107  ی و نظافت و عطرهاتولید صابون و مواد پاك کننده و لوازم بهداشت  2424  24
  870/0  71/107  عمآلوري و روکش کردن فلزات و فعالیت هاي مهندسی مکانیک عمومی  2892  25
  877/0  60/108  عمل آوري و حفاظت میوه ها و سبزیها از فساد بجز پسته  1519  26
  887/0  81/109  تولید رشته و ماکارونی و ورمیشل ومحصوالت آردي مشابه  1544  27
  914/0  17/113  تولید دستگاههاي توزیع و کنترل نیروي برق  3120  28
  920/0  92/113  تولید فرآورده هاي نفتی تصفیه شده  2320  29
  942/0  67/116  تولید آجر   2697  30

  محاسبات تحقیق : مأخذ 

نایع استان از حیث در نهایت نیز به منظور تعیین صنایع برتر استان و تعیین رتبه اولویت یابی هر کدام ازص

بر حسب درجه اولویت یابی  1373شاخصهاي بیست و پنج گانه مورد مطالعه، صنایع همگن استان در سال 

درج ) 1-6-2(رتبه به دست آمده براي صنایع مورد اشاره درجدول شماره . فزاینده رتبه بندي شده اند

، در )2710(ت اولیه آهن وفوالد با کد همانگونه که مالحظه می گردد صنایع تولید محصوال. گردیده است
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همچنین به منظور تقسیم . در رتبه اول اولویت یابی قرار گرفته است 1373بین صنایع همگن استان در سال 

بندي صنایع همگن استان به گروه صنایع اولویت دار، پس از محاسبه فراوانی نسبی تراکمی درجه هاي 

اولویت به چهار گروه تحت عنوان گروه صنایع اولویت اول تا اولویت یابی، صنایع مورد نظر از حیث 

  . نشان داده شده است)  1-6-3( فهرست اولویت هاي چهار گانه  در جدول شماره . چهارم تقسیم شده اند

ا ولویت بندي صنایع همگن استان برحسب فراوانی نسبی تراکمی درجه ) : 1- 6-3(جدول شماره 
  1373اولویت یابی براي سال 

اولوی
  ت

  فراوانی نسبی تراکمی  نام فعالیت  کدفعالیت  رتبه
  اولویت یابی

ول 
ت ا

ولوی
ا

  

  021/0  تولید محصوالت اولیه آهن و فوالد  2710  1
  043/0  تولید محصوالت فلزي ساختمانی  2811  2
  071/0  تولیدقندو شکر  1542  3
  099/0  تولیدسایر محصوالت فلزي طبقه بندي نشده در جاي دیگر  2899  4
  127/0  تولیدمخازن وانباره ها وظروف فلزي مشابه  2812  5
  156/0  تولید و تعمیر انواع قایق و سایر شناورها بجز کشتی  3512  6
  187/0  تولید جعبه و کارتن و سایر وسایل بسته کاغذي ومقوایی  2102  7
  217/0  تولید مواد شیمیایی اساسی به جز کودو ترکیبات ازت  2411  8
  249/0  آماده سازي و آرد کردن غالت و حبوبات  1531  9

وم 
ت د

ولوی
ا

  

  282/0  تولید سایر محصوالت کانی غیر فلزي طبقه بندي شده در جاي دیگر  2699  1
  315/0  عمل آوري، حفاظت گوشت و فرآورده هاي گوشتی از فساد  1516  2
  348/0  تولید خوراك دام و حیوانات  1533  3
  382/0  ن و فوالدریخته گري آه  2731  4
  416/0  تولید پوشاك به استثناي پوشاك از پوست خز دار  1810  5
  450/0  تولید نان شیرینی و بیسکویت و کیک  1546  6
  485/0  تولید نوشابه هاي غیر الکلی گازدار  1555  7

  
  )6-6(بقیه جدول شماره 

  فراوانی نسبی تراکمی  نام فعالیت  کدفعالیت  رتبهاولوی
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  ورداريدرجه برخ  ت

وم 
ت س

ولوی
ا

  

  519/0  تولید محصوالت پالستیکی بجز کفش   2520  1

  554/0  تولید سیمان و آهک و گچ  2694  2

  589/0  تولید محصوالت ساخته شده از بتن و سیمان و گچ  2695  3

  624/0  تولید فرآورده هاي لبنی  1520  4

  660/0  کشتار دام و طیور  1515  5

  697/0  ...ت ماهی و فرآورده هاي ماهی و عمل آوري و حفاظ  1512  6

  733/0  تولید سایر محصوالت غذایی طبقه بندي نشده در جاي دیگر  1548  7

رم 
چها

ت 
ولوی

ا
  

  770/0  ...تولید صابون و مواد پاك کننده و لوازم بهداشتی و نظافت و عطرها و   2424  1

  807/0  مکانیک عمومیعمل آوري و روکش کردن فلزات و فعالیت هاي مهندسی   2892  2

  844/0  عمل آوري و حفاظت میوه ها و سبزیها از فساد بجز پسته و خرما  1519  3

  882/0  تولید رشته و ماکارونی وورمیشل و محصوالت  آردي مشابه  1544  4

  921/0  تولید دستگاههاي توزیع و کنترل نیروي برق   3120  5

  960/0  تولید فرآورده هاي نفتی تصفیه شده  2320  6

  00/1  تولید آجر  2697  7

  محاسبات تحقیق : مأخذ

  :نتایج به دست آمده درنتیجه اولویت بندي صنایع استان به گروههاي چهار گانه به شرح زیر است

  

  :گروه فعالیتهاي صنعتی اولویت اول  -الف

از حیث شاخصهاي  این گروه که نه صنعت برتر و مزیت دار استان از لحاظ اولویت بندي را شامل میگردد

 1373اساسی بیست و پنج گانه از جایگاه مطلوبی در بین صنایع همگن مورد بررسی در استان در سال 

برخوردار می باشند معهذا  فعالیتهاي صنعتی فوق از نقطه نظر کدهاي دو رقمی استان که جزء صنایع غالب 

یز هستند قابل تجزیه و تحلیل و امعان نظر مورد بررسی قرار گرفتند و از زیر بخشهاي فعالیتهاي مزبور ن
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که در زمره فعالیتهاي صنعتی گروه اول قرار گرفته اند، از  1531و  1542خواهد بود بویژه با اینکه کدهاي 

که اصوالً غیر  1517از موقعیتی پایینتر از کد  RCAنقطه نظر سهم ارزش افزوده یا ضریب مکانی و یا 

رند، لذا بنظر می رسد شاخصهاي انتخابی نظیر تحصیالت دانشگاهی ، هزینه همگن شناخته شده است قرا دا

و هزینه اي خدمات آموزشی که در اینگونه کارگاهها با مقیاس متوسط و کوچک کمتر تأثیر  R&Dهاي

و یا  1542ضمن اینکه فعالیتهایی نظیر .شده است 1517گذارند باعث عدم همگن بودن فعالیتهائی نظیر 

که غیر  2413اد ارزش افزوده و اشتغال نیز از اهمیت باالیی برخوردار  نیستند در حالیکه کد در ابع 1531

کدهاي زیربخش کدهاي دو . در سال مزبور می باشد  8/10برابر با  LQهمگن شناخته شده است داراي 

شتغال و ضریب که در سه مورد در گروه اولویت اول قرار دارند اصوالً از لحاظ ارزش افزوده و ا 28رقمی 

که ضرایب مزبور بسیار  2812و یا کد  2811مکانی و برتري نسبی آشکار شده  یا قرار نداشته اند، مثل 

  ) . 15/1،  29/1(پایین ودر حد یک داشته اند 

اجماالً اینکه . هم در سطح استان بسیار ضعیف ارزیابی گردید) 21(سهم ارزش افزوده  و اشتغال کد 

گانه را نوید   25ف نشان از یک تنوع صنعتی با گروههاي خاص براساس شاخصهاي فعالیتهاي گروه ال

  .میدهد

  

  گروه فعالیتهاي صنعتی اولویت دوم  –ب 

این گروه که هفت  فعالیت صنعتی را شامل می شود نیز از جایگاه مناسبی با توجه به درجه اولویت بندي 

هاي انتخابی باید مورد بررسی قرار گیرند و در برخوردار است واز لحاظ مزیت نسبی باتوجه به شاخص

تولید مواد ) 15(مجدداً از کد دو رقمی . برنامه ریزیهاي منطقه اي و توازن فضائی نیز مورد توجه باشند

جالب اینجاست که . قراردارند ) 1555(و ) 1564(و ) 1533(و ) 1516(غذایی  و آشامیدنی  چهار فعالیت 

زبور در سطح استان تنها نزدیک به یک درصد یا کمتر است و این امر از نقطه سهم ارزش افزوده کدهاي م
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که جزء صنایع پایه و صادراتی استان است  1555کما اینکه جز کد . نظر اشتغال نیز همین وضعیت را دارد

 ریخته گري آهن و 2713معهذا وجود فعالیتهاي صنعتی . مابقی از صنایع تبلی یا غیر پایه تلقی میگردد

  .تولید فلزات اساسی امیدوار کننده باشد) 27( فوالد خود می تواند براي صنایع پایین دستی کد

  

  گروه صنایع فعالیتهاي صنعتی گروه سوم - ج

از بین سی صنعت همگن استان در سال مورد بررسی ، نیز هفت صنعت در این گروه قرارگرفته اند ، مجدداً 

مواد غذایی و آشامیدنی است که هیچیک از این فعالیتهاي مزبور زیر بخش کد 4مالحظه میشود که حداقل 

در بین صنایع پایه و صادراتی استان قرار ندارند، یعنی ) 1515(، ) 1548(، ) 1512(، ) 1520(یعنی کدهاي 

سرعت افزایش و سهم اشتغال و ارزش افزوده آنان در سطح استان نسبت به کل کشور کمتر از یک و پایین 

نکه مجدداً تنوع صنعتی را در بین فعالیتهاي پایین دستی  بخش کشاورزي ، که این استان از است،گو ای

زیرا بخش اعظم نهاده ها و مواد اولیه بکار .  ظرفیت باالیی در این زمینه برخوردار است ، نوید میدهد

  .از بخش کشاورزي تغذیه میشود) 15(گرفته شده در کد 

  

  ویت چهارمگروه فعالیتهاي صنعتی اول -د

  .این گروه نیز هفت فعالیت را شامل می شود

تمامی فعالیتهاي صنعتی گروه چهارم در زمره صنایع نوپا و زیر بخش کدهاي دو رقمی هستند که در بین 

از سهم ارزش افزوده یا اشتغال زیادي  2424فعالیتهاي صنعتی غالب و عمده استان قرار ندارند و یا مثل 

  یچکدام از فعالیتها مزبور در زمره صنایع پایه از نقطه نظر صادراتی و تجارتی قراربرخوردار نیستند و ه

نداشته اند معهذا در صورت سیاست گذاري اقتصادي و صنعتی بر مبناي تنوع و ایجاد زنجیره صنعتی  قابل  

  .مالحظه و بررسی می باشند
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   82نتایج تاکسونومی  سال  2-6-1

تبه و جایگاه صنایع استان در طول زمان وجود داشته وچگونگی تغییرات رتبـه  به دلیل آنکه امکان مقایسه ر

و جایگاه صنایع استان از حیث درجه اولویت بندي  و مزیت نسبی قابل بررسی باشد، در این مطالعه سـعی  

در آخرین مقطعی که اطالعات قابل  1373شده است تا بر اساس اطالعات شاخصهاي معرفی شده در سال 

بوده، نیز وضعیت صنایع استان از حیث درجه اولویت بندي و مزیـت نسـبی مـورد بررسـی قـرار       دسترسی

جمـع آوري شـده توسـط مرکـز آمـار ایـران،        1382در همین راستا، بر اساس داده هاي آماري سال . گیرند

یل براي صنایع فعال دراستان خوزستان محاسبه و به کمک روش تلفیقی تحل 1373شاخص هاي مشابه سال 

عاملی و تاکسونومی عددي درجه اولویت بندي فعالیتهاي صـنعتی اسـتان در کـدهاي چهـار رقمـی تعیـین       

  . گردیده است که در ادامه مراحل اجرایی وروش مذکور و نتایج حاصل از آن به اختصار تشریح می گردد

کارگاههـاي صـنعتی داراي   درابتدا، با استفاده از شاخصهاي  بیست و پنج گانه معرفی شده بر پایه اطالعات 

مـاتریس شـاخص هـا تشـکیل و پـس از       1382ده نفر کارکن و بیشتر استان خوزسـتان و کشـور در سـال    

بـا ارائـه روش تحلیـل    . استاندارد نمودن آن به عنوان ورودي روش تحلیل عاملی به کار گرفته شـده اسـت  

  . استخراج شده اندعاملی، هشت فاکتور به عنوان بهترین ترکیبات خطی شاخصهاي اولیه 

ماتریس شاخصهاي استاندارد را به تفکیک فعالیتهاي صنعتی چهل گانه  44با استفاده از روش تحلیلی عاملی 

نتایج حاصله در جداول پیوست آورده شده اسـت و  . محاسبه می نمائیم  1382کدهاي چهار رقمی درسال 

صنایع اسـتان بکـار     (D)اصل مرکب به عنوان ورودي روش تاکسونومی عددي جهت تشکیل ماتریس  فو

ماتریس فواصل یک ماتریس  . ماتریس فواصل مزبور نیز در جداول پیوست محاسبه گردیده است.رفته است

لذا به منظور مشخص کردن دامنه همگنی و قضاوت در مورد وضعیت صنایع مورد بررسـی در  . قرینه است

ستونی تحت عنوان حداقل فواصل مرکـب صـنایع   استان خوزستان از این جهت حداقل فاصله هر سطر در 

                                                 
  .جلد روش شناسی استاندارد سازي طرح روش تحلیل عاملی و تاکسونومی عددي به تفصیل تشریح خواهد شددر م - 44
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حداقل و حداکثر  فواصـل بـین    82که در سال . چهل گانه مورد مطالعه در جداول مربوطه آورده شده است

پـاك کـردن و طبقـه بنـدي و     ) 1517(نیز دو فعالیت  82مشخص شدند که مجدداً در سال   -1/1و   71/4

مواد پالستیکی و ساخت السـتیک مصـنوعی خـارج از دامنـه      صنایع تولید) 2413(درجه بندي خرما و کد 

فعالیـت   38این دو صنعت حذف و ادامه کار تنها بـا  . همگنی حداقل در فواصل سایر صنایع قرار گرفته اند

ماتریس داده ها و استاندارد تشکیل و روش تاکسونومی با کلیـه مراحـل اجـرا    . صنعتی صورت گرفته است

گانه را با حـداقل فواصـل مرکـب حاصـل از  شاخصـهاي       38الیتهاي صنعتی فع 1-6-9جدول . شده است

بخش فوق مجدداً به منظور تعیین درجه اولویت بندي  38براي . انتخابی براي کلیه صنایع را  نشان می دهد

سایر مراحل روش تاکسونومی عددي اجـرا   1382صنایع همگن سی و هشت گانه استان خوزستان در سال 

مقـدار    Cمحاسبه و حد باالي معیار اولویت بندي  Cioو معیار اولویت بندي صنایع همگن . گردیده است

رتبـه   1-6-10در جـدول شـماره   . نیز محاسبه گردیـده اسـت    fمشخص و درجه اولویت بندي   16/208

محاسبه همراه با کد فعالیت آورده شده  1382صنایع همگن استان بر حسب درجه اولویت بندي براي سال 

  . ستا

مالحظه می گردد، در بین صنایع همگن مورد بررسی در استان خوزسـتان  ) 1-6-1(همانگونه که از جدول 

فعالیت صـنعتی بـا کـد چهـاررقمی  کـد       38بر اساس درجه اولویت بندي به دست آمده از  1382در سال 

تولید پوشـاك بـه   ) 1810(تولید محصوالت اولیه آهن وفوالد در رتبه اول قرار داشته  و کد شماره ) 2710(

عمل آوري و حفاظت ماهی و فرآورده هاي مـاهی در  ) 1512(استثناي پوشاك از پوست خز در رتبه دوم و 

که ازجمله صنایع غالب و اصلی در استان قلمداد مـی شـود و سـرمایه    ) 2710(جز کد . رتبه سوم قرار دارد

دو فعالیت . به اول بودن فوق را قابل توجیه نمایدگذاریهاي عظیم در این رشته در سالهاي اخیر می تواند رت

دیگر در شاخصهاي ارزش افزوده، شاغلین و ستانده و سرمایه گذاري بویژه پوشاك که قبالً بررسی گردیـد  

  . از اهمیت باالئی برخوردار نیستند

  .دارددر رتبه آخر از این جهت قرار  1515صنایع کشتار دام و طیور  با کد   1382ضمناً در سال 
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  حداقل فواصل مرکب حاصل از  شاخص هاي انتخابی براي کلیه صنایع مورد بررسی) 1-6- 9(جدول شماره 
  1373استان در سال 

  حداقل فاصله  شرح  کد  ردیف
  67/0  ...عمل آوري و حفاظت ماهی و فرآورده هاي ماهی و   1512  1
  62/1  تولید روغن و چربی حیوانی و نباتی خوراکی  1514  2
  19/1  کشتار دام  1515  3

  46/0  عمل آوري، حفاظت گوشت و فرآورده هاي گوشتی از فساد  1516  4
  82/4  پاك کردن،  درجه بندي و بست هبندي خرما  1517  5
  53/1  عمل آوري و حفاظت میوه ها و سبزیها از فساد بجز پسته و خرما  1519  6
  52/1  تولید فرآورده هاي لبنی   1520  7
  62/4  و آرد کردن غالت و حبوبات  آماده سازي  1531  8

  36/1  تولید خوراك دام و حیوانات  1533  9
  01/3  تولید قند و شکر  1542  10
  46/0  تولید رشته و ماکارونی و ورمیشل و محصوالت آردي مشابه  1544  11
  77/0  تولید نان شیرینی و بیسکویت  و کیک  1546  12
  93/0  دي نشده در جاي دیگرتولید سایر محصوالت غذایی طبقه بن  1548  13

  09/1  تولید نوشابه هاي غیر الکلی گازدار  1555  14
  00/4  تولید دوغ و آب معدنی  1556  15
  67/0  تولید پوشاك به استثناي پوشاك از پوست خز دار   1810  16
  00/1  دباغی و تکمیل چرم  1911  17
  01/1  مقوایی تولید جعبه وکارتن و سایر وسایل بسته بندي کاغذي و  2102  18

  81/2  انتشار روزنامه  و مجله و نشریات ادواري  2212  19
  56/1  تولید فرآورده هاي نفتی تصفیه شده  2320  20
  96/0  تولید مواد شیمیایی اساسی بجز کود و ترکیبات ازت  2411  21
  30/5  تولید مواد پالستیکی و ساخت الستیک مصنوعی  2413  22
  38/1  ...پاك کننده و لوازم بهداشت و نظافت و عطرها و  تولید صابون و مواد  2424  23
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  96/0  تولید محصوالت پالستیکی بجز کفش   2520  24
  14/2  تولید سیمان و آهک و گچ  2694  25

  1-6-9ادامه جدول 

  حداقل فاصله  شرح  کد  ردیف
  67/0  تولید محصوالت ساخته شده از بتن و سیمان و گچ  2695  26
  62/1  تولید آجر  2697  27

  19/1  تولید سایر محصوالت کانی غیر فلزي طبقه بندي شده در جاي دیگر  2699  28
  46/0  تولید محصوالت اولیه آهن و فوالد  2710  29
  82/4  ریخته گري آهن وفوالد  2731  30
  53/1  تولید  محصوالت فلزي ساختمانی  2811  31
  52/1  تولید مخازن و انباره ها و ظروف  فلزي مشابه    2812  32

  62/4  عمل آوري و روکش کردن فلزات و فعالیتهاي مهندسی مکانیک عمومی   2892  33
  36/1  تولید آالت برنده و ابزار دستی و یراق آالت عمومی   2893  34
  01/3  تولید سایر محصوالت فلزي طبقه بندي نشده در جاي دیگر   2899  35
  46/0   تولید تجهیزات  باال برنده  وجابجا کننده   2915  36
  77/0  تولید دستگاه هاي توزیع و کنترل نیروي برق   3120  37

  93/0  تولید قطعات و ملحقات براي وسایل نقلیه موتوري و موتور  آنها    3430  38
  09/1  تولیدو تعمیر انواع قایق و سایر شناورها بجز کشتی   3512  39
  00/4  تولید انواع موتورسیکلت   3591  40

  

  تحقیق محاسبات : مأخذ 

  

   1382رتبه صنایع همگن استان بر حسب درجه اولویت بندي براي سال ) 1-6-10(جدول شماره
  

معیار اولویت   شرح  کد  ردیف
 (Cio)بندي 

درجه اولویت 
  بتدي
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(Fi) 
  578/0  49/120  تولید محصوالت اولیه آهن و فوالد   2710  1

  627/0  56/130  آماده سازي و آرد کردن غالت و حبوبات   1531  2

  693/0  15/144  تولید فرآورده هاي نفتی تصفیه شده  2320  3

  707/0  22/147  تولیددستگاه هاي توزیع و کنترل نیروي برق   3120  4

  722/0  20/150  تولیدسیمان و آهک و گچ  2694  5

  736/0  09/151  تولید مواد شیمیایی اساسی بجز کود و ترکیبات ازت   2411  6

  729/0  74/151  ع قایق و سایر شناورها بجز کشتیتولیدو تعمیر انوا  3512  7

  730/0  88/151  ریخته گري آهن وفوالد   2731  8

  766/0  42/159  عمل آوري و روکش کردن فلزات و فعالیتهاي مهندسی مکانیک عمومی   2892  9

  771/0  42/160  تولید محصوالت ساخته شده از بتن وسیمان و گچ  2695  10

  771/0  51/160  آب معدنی تولید دوغ  و   15556  11

  778/0  92/161  تولید نوشابه هاي غیر الکلی گازدار  1555  12

  787/0  76/163  تولید مخازن و انباره ها و ظروف فلزي مشابه  2812  13

  800/0  55/166  عمل آوري ، حفاظت گوشت و فرآورده هاي گوشتی از فساد   1516  14

  820/0  64/170  ...وازم بهداشت ونظافت وعطرها و تولیدصابون و مواد پاك کننده و ل  2424  15

  829/0  53/172  تولید تجهیزات باال برنده و جابجا کننده   2915  16

  830/0  71/172  تولید رشته و ماکارونی و ورمیشل و محصوالت آردي مشابه   1544  17

  831/0  00/173  تولید محصوالت پالستیکی بجز کفش  2520  18

  847/0  36/176  به استثناي پوشاك از پوست خز دارتولید پوشاك   1810  19
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  1-6-10ادامه جدول 

معیار اولویت   شرح  کد  ردیف
 (Cio)بندي 

درجه اولویت 
 (Fi)بندي 

  847/0  57/176  ...عمل آوري و  حفاظت ماهی و فرآورده هاي ماهی و   1512  20

  850/0  87/176  تولید آجر    2697  21

  853/0  59/177  د و شکر تولید آجر  تولید قن  1542  22

  858/0  60/178  تولید روغن و  چربی حیوانی و نباتی خوراکی   1514  23

  859/0  82/178  تولید سایر محصوالت غذایی طبقه بندي نشده درجاي دیگر   1548  24

  862/0  39/179  عمل آوري و حفاظت میوه ها و سبزیها از فساد بجز پسته و خرما   1519  25

  868/0  71/180  ان شیرینی و بیسکویت و کیکتولیدن  1546  26

  879/0  89/182  تولید محصوالت فلزي ساختمانی  2811  27

  884/0  06/184  تولیدسایر محصوالت کانی غیر فلزي طبقه بندي شده درجاي دیگر  2699  28

  898/0  85/186  تولید قطعات و ملحقات براي وسایل نقلیه موتوري و موتور آنها   3430  29

  904/0  26/188  تولید سایر محصوالت فلزي طبقه بندي نشده در جاي دیگر   2899  30

  905/0  38/188  انتشار روزنامه و مجله و نشریات ادواري  2212  31

  906/0  64/188  تولیدانواع موتورسیکلت   3519  32

  910/0  42/189  دباغی و تکمیل چرم  1911  33

  916/0  67/190  تولید فرآورده هاي لبنی  1520  34

  924/0  24/192  تولید خوراك دام و حیوانات  1533  35

  924/0  36/192  تولید جعبه و کارتن وسایر وسایل بسته بندي کاغذي و مقوایی   2102  36
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  925/0  48/192  تولید آالت برنده و ابزار سدیت و یراق آالت عمومی   2893  37

  971/0  10/202  کشتاردام و طیور   1515  38

  قیق محاسبات تح: مأخذ 

  

  اولویت بندي صنایع همگن استان بر حسب فراوانی نسبی تراکمی درجه اولویت بندي:  1-6-11جدول شماره 

  1382براي سال  

  فراوانی نسبی تراکمی  نام فعالیت  کدفعالیت  رتبه  
  درجه اولویت بندي

ول
ت ا

ولوی
ا

  

  018/0  تولید محصوالت اولیه آهن و فوالد  2710  1
  039/0  آرد کردن غالت و حبوبات آماده سازي و   1531  2
  061/0  تولید فرآورده هاي نفتی تصفیه شده   2320  3
  083/0  تولید دستگاه هاي توزیع کنترل نیروي برق  3120  4
  106/0  تولیدسیمان و آهک و گچ  2694  5
  130/0  تولید مواد شیمیایی اساسی بجز کودو ترکیبات ازت  2411  6
  153/0  واع قایق و سایر شناورها بجز کشتیتولید و تعمیر ان  3512  7
  176/0  ریخته گري آهن وفوالد   2731  8
  201/0  عمل آوري و روکش کردن فلزات و فعالیت هاي مهندسی مکانیک عمومی  2892  9
  225/0  تولید محصوالت ساخته شده از بتن و سیمان و گچ  2695  10
  250/0  تولیددوغ و آب معدنی   15556  11

ت
ولوی

ا
 

  دوم
  275/0  تولید نوشابههاي غیرالکی گازدار  1555  1
  300/0  تولیدمخازن و انباره ها و ظروف فلزي مشابه  2812  2
  326/0  عمل آوري، حفاظت گوشت و فرآورده هاي  گوشتی از فساد    1516  3
  352/0  ...تولیدصابون و مواد پاك کننده و لوازم بهداشت و نظافت و عطرها  و   2424  4
  378/0  تولید تجهیزات باال برنده و جابجا کننده   2915  5
  405/0  تولیدرشته و کامارونی و ورمیشل و محصوالت آردي  1544  6
  431/0  تولید محصوالت پالستیکی بجز کفش  2520  7
  458/0  تولید پوشاك به استثناي پوشاك از پوست خز دار  1810  8
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  486/0  ...هاي ماهی و  عمل آوري وحفاظت ماهی و فرآورده  1512  9

سوم
ت 

ولوی
ا

  

  513/0  تولید آجر   2697  1

  540/0  تولید آجر تولید قند و شکر   1542  2

  567/0  تولید روغن و چربی حیوانی و نباتی خوراکی   1514  3

  595/0  تولید سایر محصوالت غذایی طبقه بندي نشده در جاي دیگر   1548  4

  

  

  

  

  1-6-11ادامه جدول 

    

  

  

یاولو
  ت

  فراوانی نسبی تراکمی  نام فعالیت  کدفعالیت  رتبه
  درجه اولویت بندي

  

  622/0  تولید محصوالت اولیه آهن و فوالد  2710  5
  650/0  آماده سازي و آرد کردن غالت و حبوبات   1531  6
  678/0  تولید فرآورده هاي نفتی تصفیه شده   2320  7
  706/0  برق تولید دستگاه هاي توزیع کنترل نیروي  3120  8
  735/0  تولیدسیمان و آهک و گچ  2694  9

رم 
چها

ت  
ولوی

ا
  

  764/0  تولیدسایر محصوالت فلزي طبقه بندي نشده در جاي دیگر  2899  1
  793/0  انتشار روزنامه و مجله و نشریات ادواري  2212  2
  822/0  تولید انواع موتورسیکلت  3591  3
  851/0  دباغی و تکمیل چرم  1911  4
  880/0  تولید فرآورده هاي لبنی  1520  5
  910/0  تولید خوراك دام و حیوانات  1533  6
  939/0  تولیدجعبه و کارتن و سایر وسایل بسته بندي کاغذي  و مقوایی  2102  7
  969/0  تولید آالت برنده و ابزار دستی و یراق آالت عمومی   2893  8
  00/1  کشتاردام و طیور   1515  9

  تحقیق محاسبات : مأخذ
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درخاتمه ، به منظور رتبه بندي صنایع همگن موردمطالعه استان از حیث درجه اولویت بندي و مزیت نسبی 

 f1، فراوانی نسبی تراکمی درجه اولویت بندي صنایع همگن رتبه بندي شده بر حسب درجه اولویت بندي 

چهار گروه  تخصصی تحـت عنـاین   فزاینده محاسبه وبر اساس فراوانی مذکور صنایع مورد مطالعه استان به 

بررسی نتایج حاصله به تفکیک . تقسیم بندي شده اند  1-6-11اولویتهاي اول تاچهارم مطابق جدول شماره 

  . گروه هاي چهار گانه بنحو ذیل مشخص شده اند

  صنایع اولویت اول  -الف

بی تراکمی درجه اولویت بندي این گروه که یازده صنعت داراي باالترین رتبه را شامل می گردد فراوانی نس

همانگونه که قبالً نیز گفته شد،صنایع ملحوظ در فهرست ایـن گـروه از حیـث    . داشته اند 25/0بین صفر و 

معیارهاي اساسی بیست و پنج گانه مورد بررسی در باالترین رتبه قرار گرفته و بهترین موقعیت و بیشـترین  

  . طع را به خود اختصاص داده اندمزیت نسبی را در بین صنایع استان در آن مق

بخش از فعالیتهاي صنعتی اولویت اول در زمره فعالیتهاي صنعتی زیر بخش کدهاي دو  9مالحظه میشود که 

از جمله فعالیتهاي صنعتی نوپا و )   3511(و )  3120(رقمی صنایع غالب استان قرار دارند و تنها دو بخش 

مالحظـه جـدول   . باال مـی باشـند   RCAضمناً ضریب مکانی و  قابل مالحظه از لحاظ شاخصهاي مزبور و

نشان میدهد که این دو فعالیت صنعتی نیز در زمره فعالیتهاي  82فعالیتهاي صنعتی صادراتی تجاري در سال 

  . مابقی صنایع گروه اول از زیر بخشهاي صنایع غالب استان می باشند. پایه تلقی میشوند

  

  صنایع اولویت دوم  -ب
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نه رشته فعالیت صنعتی در اولویت دوم استان در سال  1-6-11س اطالعات مندرج در جدول شماره براسا 

داشته انـد ،   5/0تا  25/0این گروه صنایع که فراوانی نسبی تراکمی اولویت بندي بین . قرار گرفته اند 1382

ر گرفتـه انـد وایـن امـر     از حیث درجه اولویت بندي و مزیت نسبی در رتبه هاي بعد ازصنایع گروه اول قرا

نشانگر این واقعیت است که صنایع موجود در این گروه از جایگاه نسبتاً خوبی در سـاختار صـنعت اسـتان    

خوزستان برخوردار بوده و از طریق تخصصی شدن صنایع و رفع تنگناها و مشکالت فراروي توسـعه آنهـا   

اقتصادي منطقـه و بخـش صـنعت کشـور ، را     در کوتاه مدت توان توسعه صنعتی استان ،  و تقویت جایگاه 

و تولیـد   2915بویژه اینکه فعالیت صنعتی تولید تجهیـزات بـاال رونـده و جابجـا کننـده کـد       .  تقویت نمود

از جملـه فعالیتهـایی هسـتند کـه از لحـاظ ارزش      ) 1810(پوشاك به استثناي پوشاك از پوست خز دار کد 

د اما از جمله صنایع نوپا تلقی شده و می تواننـد بعنـوان صـنایع    افزوده  اشتغال سهم قابل مالحظه اي ندارن

  .پایین دستی فعالیتها و بخشهاي مهم استان نظیر فوالد و کشاورزي قرار گیرند

  

  صنایع اولویت سوم  -ج 

تعـداد   1382بر اساس نتایج به دست آمده ، از بین سی و هشت صنعت همگن مورد بررسی استان در سال 

کسـب نمـوده انـد بـه      75/0تـا   5/0ت صنعتی فراوانی نسبی تراکمی درجه اولویت بندي بین نه رشته فعالی

در فعالیتهاي مزبور هشت بخش از جملـه فعالیتهـاي صـنعتی    . عنوان صنایع اولویت سوم شناسایی شده اند

ع کنترل تولید دستگاهها توزی)  3120(زیربخش  کدهاي دو رقمی صنایع  غالب استان  می باشند و تنها کد 

سهم شاغالن خود در استان را نسـبت   24/1نیروي برق از جمله صنایع جدید است که که با ضریب مکانی 

قابل مالحظه نیست معهذا اینگونه   RCAبه کل کشور با سرعت بیشتري افزاش داده است گرچه از لحاظ 
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اینکـه  . بـزرگ را فـراهم سـازند    فعالیتها می توانند شکوفایی صنعتی در زمینه فعالیتهاي پائین دستی صـنایع 

کد چهار رقمـی در خـود اسـتان سـرمایه گـذاري گردیـده و        140همین فعالیتهاي  صنعتی  در بین بیش از 

فعالیتهاي خود را آغاز نموده اند می تواند با پیوندهاي پیشین و پشین خود باعث ترغیـب سـایر فعالیتهـاي    

  . صنعتی دیگر باشد

  

  صنایع اولویت چهارم  -د

نه رشته فعالیت صنعتی داراي پایین ترین رتبه مزیت نسبی و درجه )  1-6-11(طابق جداول شماره م

اولویت بندي در بین صنایع سی و هشت گانه مورد بررسی در استان از حیث معیارهاي معرفی شده ، در 

 75/0ت بندي بین این گروه صنایع که فراوانی نسبی تراکمی درجه اولوی. فهرست این گروه قرار گرفته اند

داشته اند از عملکرد ضعیفتري در استان برخوردار بوده و آسیب شناسی عارضه یابی این عملکرد براي  1تا 

فعالیت هایی که متناسب با شرایط و قابلیت هاي استان توسعه آنها قابل توجیه می باشد ضروري است ، 

ید با شرایط صنعتی و کشاورزي و زیر ساختهاي مضافاً اینکه توسعه رشد فعالیتهاي این گروه به ویژه با

مربوطه استان همگام بوده در دراز مدت تنها فعالیتهائی که بنوعی جزء فعالیتهاي تبدیلی و پائین دستی 

صنایع عمده استان تلقی می شوند ، و بویژه از نقطه نظر اشتغال که از نقاط ضعف استان است ، اهمیت 

  . ر گیرندباالئی دارند، مورد توجه قرا

در واقع در روش تاکسونومی عددي اگرچه شاخصهاي متعدد و معیارهاي بیشتري را توأماً می تـوان  بـراي    

معهذا در این روش تنها تأثیر گذاري مستقیم ، هر یـک از  . رتبه بندي فعالیت هاي صنعتی متفاوت بکار برد

یري مـی شـوند و اثـرات غیـر مسـتقیم       فعالیت هاي صنعتی در شاخصهاي متفاوت  مورد بررسی ، اندازه گ
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بعبـارت دیگـر رتبـه بنـدي     . 45چنین فعالیتهایی را معموالً نمی توان با ابزار تحلیلی  فوق اندازه گیري نمـود 

فعالیت هاي صنعتی و اولویت بندي آنان بر مبناي اندازه گیري مسـتقیم آنهاسـت، د حالیکـه سـیر فعالیـت      

                                                                                                                             .  صنعتی اثرات غیر مستقیمی نیز داد

  تکنیک سنجش سطح تمرکز  7-1

می توان نشان داد که یک فعالیت صنعتی تا چه حد به صورت متوازن در نقاط یـا   با استفاده از این تکنیک 

و گرایش فعالیت مزبور تـا چـه حـد بـه     . شهرستانهاي یک استان  یا پهنه فضائی سرزمین توزیع شده است

سنجش میزان توزیع فضائی هر فعالیت صـنعتی را مـی   . تمرکز و تا چه حد به پراکندگی تمایل داشته است

  : 46ن با فرمولتوا

2
∑ −

=
yx

C  

در این قسمت سنجش سطح تمرکز براي فعالیت هاي غالب استان در کدهاي دو رقمـی  . اندازه گیري نمود

و  79را با توجه به پراکندگی تعداد کارگاههاي ده نفر کارکن و بیشتر در شهرستانهاي مختلـف در سـالهاي   

که همواره بین صفر و صد می باشد، بیشتر باشـد، نشـان دهنـده     C هر چقدر مقدار. محاسبه نموده ایم 83

توزیع نامتوازن و نامناسب فضائی فعالیت صنعتی مزبور در سطح استان خوزستان است و تمرکـز شـدید را   

                                                 
ات مستقیم  و غیر مستقیم فعالیتهاي صنعتی متفاوت بر سایر بخشها یا فعالیتها را ازجدول روابط براي اندازه گیري اثر -  45

روش شناسی استاندارد سازي رجوع شود ( به . ستانده ها می توان اندازه گیري نمود –جدول داده ها  یابین الصنایع  اقتصادي 
.(  
سـهم درصـدي    yسهم درصدي مساحت هر ناحیه یا  شهرسـتان و   xمیزان تمرکز یک فعالیت صنعتی و  Cدر این فرمول ) 46

جلد روش شناسی استاندارد سازي طرح آمایش ملی استان خوزستان رجوع شود. یک فعالیت در هر شهرستان می باشد به م.  
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از عـدد صـد قابـل توجیـه      Cبعبارت دیگر عدم تمرکز هر فعالیت صنعتی با فاصله گـرفتن  . نشان می دهد

  . است

  79سنجش سطح تمرکز در سال  تکنیک -1-7-1

-36تـا   1-7-10مطابق جـداول   83و  79شاخص مزبور  براي  نه فعالیت صنعتی غالب استان در سالهاي  

و پراکندگی فعالیـت هـاي مزبـور در     Cو خالصه جداول مزبور براي شاخص . محاسبه گردیده است 7-1

  .آورده شده است 1-7-37شهرستانهاي متفاوت استان در جدول 

شهرستان اسـتان   16تولید مواد غذائی و آشامیدنی که در ) 15(الحظه می شود که براي فعالیت صنعتی کد م

محاسبه گردیده و نشـان مـی دهـد کـه      = C 69/38شاخص مزبور  . آورده شده است 1-7-28در جدول 

بعبـارت  . ده اسـت فعالیت صنعتی مزبور نسبتا با توزیع فضائی متوازنی در بین شهرستانهاي استان همراه بـو 

کارگاه ده نفر کـارکن و بیشـتر در    73دیگر از پراکندگی بهتري نسبت به  سایر فعالیتها برخوردار می باشد، 

  .شهرستان پراکنده گردیده است 16شهرستان از  13این فعالت در 
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تکنیک سنجش سطح تمرکز

نام فعالیت

نمودار29-9-1 تکنیک سنجش سطح تمرکز فعالیتهاي صنعتی غالب در استان خوزستان در سال 79 و 83

تکنیک سنجش سطح تمرکز سال  79 تکنیک سنجش سطح تمرکز سال  83
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 1379جدول تکنیک سنجش تمرکز فعالیتهاي صنعتی غالب استان خوزستان در شهرستانهاي مختلف در سال  -37-7-1

  )کارگاههاي ده نفر کارکن و بیشتر(

ردیف 
  کد

  فعالیت

شاخص سنجش   نام فعالیت صنعتی
  سطح تمرکز

  نهائیتعداد شهرستا  تعداد کارگاه
  که فعال است

  شهرستان 13  73  69/38  صنایع مواد غذائی و آشامیدنی  15
  شهرستان 3  5  12/74  تولید کاغذ و محصوالت کاغذي  21
صنایع تولید ذغال کک پاالیشگاههاي نفـت    23

  و سوخت هسته اي
  شهرستان 2  2  3/84

  شهرستان 6  15  66/60  صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیائی  24
  شهرستان 5  20  82/66  ولید محصوالت الستیکی و پالستیکیت   25
  شهرستان 12  51  96/42  تولید سایر محصوالت کانی غیر فلز  26
  شهرستان 2  8  22/80  تولید فلزات اساسی  27
تولید محصوالت فلزي فابریکی بجز ماشین   28

  آالت
  شهرستان 4  12  74/68

تولید ماشین آالت و تجهیزات طبقـه بنـدي     29
  ده در جاي دیگرفشر

  شهرستان 2  3  63/82

جمع کل کارگاه ها   189    فعالیت غالب صنعتی 9  جمع
203  

  مأخذ محاسبات انجام شده 
  

از لحاظ سنجش سطح تمرکز فعالیت هاي صنعتی دراسـتان  ) 26کد(تولید سایر محصوالت کانی غیر فلزي 

. ي بیشترین فاصله از عدد صد مـی باشـد  در رتبه دوم قرار دارد و دارا =C 96/42با  79خوزستان در سال 

 1-7-33بیشترین تعداد کارگاه طبق جدول . شهرستان پراکنده گردیده است 12کارگاه در  51این فعالیت با 

گرچه کمتـرین قـدر مطلـق    . کارگاه قرار دارد 6کارگاه و در درجه دوم رامهرمز با  19در شهرستان اهواز با 

  .قرار دارند 421/1و در درجه بعد شوشتر با  516/0در دزفول  |(X-Y)|معیار سنجش سطح تمرکز یعنی 
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تولیـد مـواد و   ) 24(کـد   Cسومین فعالیت صنعتی از نقطه نظر توزیع فضائی متوازن یا پائین بـودن معیـار    

. را نشان می دهد 66/60شهرستان قرار داشته اند عدد  6کارگاهی که در  15محصوالت شیمیائی است که با 

ول از نقطه نظر قدر مطلق معیار سنجش سطح تمرکز یعنی توازن فضائی و کارگـاهی نسـبت بـه    گرچه دزف

را  داشـته   66/0درصد سهم مساحت شهرستان مزبور و تنها با یک کارگاه دراین فعالیت پائینترین معیار یـا  

در رتبـه  . بـوده انـد   کارگاه داراي تمرکز دوم و اول در این فعالیت 4کارگاه و خرمشهر  با  5است، اهواز با 

کارگاه  20می باشد که  = C 82/66چهارم تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی با سنجش سطح تمرکز  

کارگاه از لحاظ تمرکز در رتبه اول قـرار   11اهواز با . شهرستان پراکنده گردیده است 5فعالیت مزبور تنها در

حالیکه اندیمشک تنها با یک کارگاه با قدر مطلب در. می باشد 54/42دارد و معیار سنجش سطح تمرکز آن 

|(x-y)|  کمترین معیار سنجش سطح تمرکز را داشته است 08/0برابر با.  

صنایع تولید ذغـال کـک پاالیشـگاههاي نفـت و     ) 23(سنجش سطح تمرکز مربوط به کد  Cبدترین مقدار 

صـنعتی را دراسـتان بخـود    بـاالترین سـطح  تمرکـز فعالیـت هـاي        =C 3/84سوخت هسته ایست که بـا  

گرچه ممکن اسـت مقـدار ارزش   . کارگاه که در دو شهرستان تمرکز داشته اند 2یعنی . اختصاص داده است

  معیـــار. کارگـــاه مزبـــور از اهمیـــت ویـــژه اي در اســـتان برخـــوردار باشـــد  2افـــزوده یـــا اشـــتغال 

 |x-y|  بخود اختصاص داده اند نیز دراین دو شهرستان یعنی آبادان و اهواز بیشترین مقدار را.  

محاسـبه   1-7-36تـا   1-7-28فعالیت صنعتی غالب استان در جداول   9تکنیک سنجش سطح تمرکز براي 

کارگـاه را در محاســبات   179جمعـاً   79کارگـاه فعـال در سـال     203گردیـده و در ایـن جـداول از جمـع     

  .مزبورشامل گردیده است
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تی استان را از نقطه نظر تکنیک سنجش سطح تمرکز یعنی عدد اگر مناسبترین توزیع فضائی کارگاههاي صنع

C   از ایـن  ) 26(و کـد  ) 15(تنهـا دو فعالیـت کـد     79فرض کنیم مالحظه می شود که در سـال   50مقدار

فعالیت صنعتی غالب استان توزیع متوازنی در بـین شـهرهاي متفـاوت     7موقعیت برخورار بوده اند و مابقی 

توازن منطقی فعالیتها و ارتباط بین پیوندهاي پیشـین و پسـین آنهـا مـی توانـد بـا       ندارند علل شناخت عدم 

  .روشن شود 83براي سال  Cمقایسه مقدار 

  

   83تکنیک سنجش سطح تمرکز در سال  -2-7-1

تولید مواد غذائی و آشـامیدنی در  ) 15(تکنیک سنجش سطح تمرکز فعالیت صنعتی کد  1-7-10در جدول 

بعبارت دیگر  مـی تـوان   . می باشد = C 71/41شاخص مزبور  . محاسبه گردیده استشهرستان استان   16

نتیجه گرفت که فعالیت صنعتی مزبور  نسبتاً با توزیع فضائی متوازنتري نسبت بـه سـایر فعالیتهـا در سـطح     

 79ضـمن اینکـه توزیـع مزبـور نسـبت بـه سـال        . 47استان مورد اشاره پراکنـدگی دارد  16استان و بعبارتی 

کارگاههاي ده نفر کارکن و بیشتر که  درصنایع مواد غذائی و آشامیدنی فعـال هسـتند،   . امتوازنتر شده استن

. شهرستان استان به نوعی پراکنده گردیده انـد  16کارگاه در فعالیتهاي متفات است که در تمامی  123جمعاً 

درصد  6/23تقریباً . نعت فوق استبدیهی است اهواز و شادگان داراي بیشترین سهم از تعداد کارگاههاي ص

با توجـه بـه   . کارگاه هاي فوق در هر دو شهر و مابقی کارگاهها در سطح سایر شهرستانها توزیع گردیده اند

                                                 
 15آورده شده اسـت تعـداد شهرسـتانهاي مـورد بررسـی      ) 015(تا ) 0(شهرستانها که با کدهاي  RCAو  LQدر جداول )  47

آورده شـده  ) 015(در نظر گرفته شده است و اختالف تنها مربوط به باغملک اسـت کـه بـا کـد      75شهرستان سرشماري سال 
 75است که در جدول فوق درردیف ششم قرار دارد وضمناً امیدیه که در ردیف دوم است در بین شهرستانهاي سرشماري سال 

  .وجود نداشته است
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پاك کـردن و درجـه بنـدي بسـته     ) 1517(یعنی ) 15(فعالیت کامالً چشمگیر کد چهار رقمی زیر بخش کد 

مزبور در شهرستان فوق از این لحاظ قابل توجـه و از منظـر   بندي خرما در شهر شادگان،سهم باالي فعالیت 

براي این شهرستان  قابل تأمل است  و از این  فعالیـت بعـداً از    RCAو  LQمحاسبه سایر شاخصها نظیر 

  . آن به تفصیل در خوشه هاي صنعتی صحبت خواهد شد

  

  

  
 1383در شهرستانهاي مختلف در سال  جدول تکنیک سنجش تمرکز فعالیت هاي صنعتی غالب استان 1-7- 38جدول  

  کارگاههاي ده نفر کارکن و بیشتر
  

ردیف 
  کد

  فعالیت

شاخص سنجش   نام فعالیت صنعتی
  سطح تمرکز

  تعداد شهرستانهائی  تعداد کارگاه
  که فعال است

  شهرستان 16  123  714/41  صنایع مواد غذائی و آشامیدنی  15
  هرستانش 4  5  98/70  تولید کاغذ و محصوالت کاغذي  21
صنایع تولید ذغال کک پاالیشگاههاي نفت   23

  و سوخت هسته اي
  شهرستان 3  4  16/81

  شهرستان 9  26  31/51  صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیائی  24
  شهرستان 5  21  97/66  تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی  25
  شهرستان 10  56  36/44  تولید سایر محصوالت کانی غیر فلز  26
  شهرستان 3  18  75/78  ولید فلزات اساسیت  27
تولید محصوالت فلزي فابریکی بجز ماشین   28

  آالت و تجهیزات
  شهرستان 4  21  87/74

تولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندي   29
  فشرده در جاي دیگر

  شهرستان 2  8  35/78

جمع کل کارگاه ها   280    فعالیت غالب صنعتی 9  جمع
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298  
  جام شده مأخذ  محاسبات ان

  
همانطور که در جدول فوق مالحظه می شود  در بین فعالیتهاي صـنعتی بـا کـدهاي دورقمـی کـه بـیش از       

درصد شاغالن و ارزش افـزوده اسـتان را ایجـاد     97درصد کارگاههاي دراین مقیاس را نشان می دهد و 90

ر نسبت به سایر فعالیتهـاي مـورد   فعالیت صنایع مواد غذائی و آشامیدنی با توزیع فضائی متوازنت. نموده اند 

در رتبه دوم . و از عدم تمرکز کمتري برخوردار می باشد . توزیع گردیده است 83بررسی در استان در سال 

شهرسـتان، اسـتان داراي معیـار     10کارگاه در سـطح   46با ) 26(تولید سایر محصوالت کانی غیر فلزي کد 

سـه نسـبت بـه سـایر فعالیـت هـا از عـدم تمرکـز بهتـري          درصد می باشد که با مقای 89/49سنجش تمرکز 

کارگاه  26و با  =C 31/51برخوردار است و در رتبه سوم صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی با مقدار 

مابقی فعالیت هاي صنعتی با تمرکز شدید و توزیع فضائی نـامتوازن در  . شهرستان پراکندگی داشته اند 9در 

تولید پاالیشـگاههاي نفـت   ) 23(بدترین وضعیت شاخص سنجش تمرکز مربوط به کد . استان فعالیت دارند

ونامتوازنترین فعالیت  16/81کارگاه پراکنده در آبادان ،اهواز و خرمشهر داراي سنجش تمرکز  4است  که با 

 75/78تولید فلزات اساسی بـا  ) 27(براي مثال قطب صنعتی استان یعنی کد . بوده است 83صنعتی در سال 

C=  بدترین وضعیت مربـوط بـه کـد    . شهرستان فعالیت دارد 3از تمرکز شدیدي برخوردار بوده و  تنها در

کارگاه  این فعالیت تنها در  21تولید محصوالت فلزي فابریکی بجز ماشین آالت و تجهیزات است که ) 28(

افـزوده  و شـاغالن صـنعت    در واقع با توجه به حجم  حجم بسیار بـاالي ارزش  . شهرستان فعالیت دارد 3

عدم نشست چنین فعالیتهاي صنعتی استان یا بعبارتی ضـعف  ) در  رتبه نخست استان( فوالد و صادرات آن 

پیوندهاي پسین اینگونه فعالیتها کامالً مشهود است و گرچه با برخی پارامترهاي اقتصادي صـنعت فـوالد از   
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) پیوندهاي پسـین ( هاي ضعیف با صنایع پائین دستی نقاط قوت استان تلقی می شود، تمرکز شدید و پیوند

این بدان . می تواند بعنوان نقاط ضعفی تلقی گردیده که در مورد آن بررسی هاي بیشتري ضروري می نماید

معنا نیست که صنایع پائین دستی صنعت فوالد در استان خوزستان گسترش نیافته است بلکـه بـا توجـه بـه     

  .و چهار رقمی پائین دستی آن که قبالً تشریح شد کافی بنظر نمی رسدفعالیت هاي کدهاي سه رقمی 

  

محاسبات انجام شده براي فعالیتهاي غالب استان در سنجش سـطح تمرکـز   1-7-19تا   1-7-11در جدول 

  .آورده شده است

توزیع فضائی سنجش سطح تمرکز در شهرستانهاي مختلف نیز بر اساس فعالیت هاي مـورد بررسـی بنحـو    

  . نشان داده شده است  1-7-18تا  1-7-1در جداول ذیل 

تولید مواد غذائی و آشـامیدنی داشـته اسـت و گرچـه در     ) 15(کمترین  سطح تمرکز را فعالیت صنعتی کد 

 -سطح استان متوازنترین توزیع فضائی  را بخود اختصاص داده است اما به ترتیـب در شـهرهاي شـادگان    

) 27(نامتوازنترین فعالیت صنعتی از لحاظ توزیع فضـائی کـد   . ر بوده استاهواز از فعالیت بیشتري برخوردا

بیشترین تمرکـز را در شـهر اهـواز و سـپس آبـادان و       75/78تولید فلزات اساسی است که با درجه تمرکز  

  .خرمشهر داشته است

فضـائی آن  بنظر می رسد همبستگی کامالً محسوسی بین تعداد کارگاههاي صنعتی در هر فعالیـت و توزیـع   

وجود  دارد هر چه تعداد کارگاههاي صنعتی هر فعالیت بیشتر باشد،تمایل به توازن  توزیـع فضـائی بیشـتر    

معهـذا  . شهرستان استان فعالیت  بـوده اسـت   16شهرستان از  14در ) 15(کما اینکه کد . احساس می شود 

ضائی هر شهرستان دخالـت دارد  مساحت نواحی نیز در تمرکز بیشترین  شاخص سطح تمرکز از نقطه نظر ف
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بیشترین رقم را   |x-y|)منظور قدر مطلق ( 93/17براي تولید مواد غذایی وآشامیدنی در شادگان با شاخص 

تولیـد کاغـذ و   ) 21(براي کد . دارد و کمترین سطح تمرکز فضائی فعالیت مزبور در بهبهان واقع شده است 

را در خود جاي داده است و کمترین تمرکز ناحیـه اي   21 محصوالت کاغذي اهواز بیشترین تمرکز فعالیت

  .براي فعالیت مزبور در آبادان دیده می شود که اصوالً فعالیتی در آن صورت نگرفته است

تولید ذغال کک و پاالیشگاههاي نفت  و سوخت هسته اي کـه بـاالترین شـاخص سـنجش     ) 23(براي کد 

 5/37شهرستان فعال از همه بیشتر است؛ اهـواز بـا    3رکز در تمرکزرا در استان داشته است معیار سنجش تم

|(x-y)|    75/21و آبادان |x-y|    21، خرمشهر با |x-y|=   در . بیشترین معیار سنجش تمرکز را داشـته انـد

صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی که شـاخص نسـبتاً متـوازنتري نسـبت بـه سـایر       ) 24(حالیکه  کد 

شهرستان فعال این صنعت به ترتیب در آبادان از بهتـرین   9داشته است پراکندگی آن در فعالیت هاي غالب 

=  28/21کارگـاه و    7و بدترین معیار سنجش مزبور در شادگان با  =|x-y| 604/0وضعیت برخوردار بوده  

|x-y|  قرار داشته است .  

  سنجش سطح تمرکززدائی  -3-7-1

صنعتی یا واحدهاي تولیدي  براي دو دوره زمـانی مختلـف مـی تـوان     از مقایسه میزان تمرکز فعالیت هاي 

از میزان تمرکز فعالیتهاي صنعتی و کارکردهـاي مختلـف   )  79-83(مشخص کرد که آیا در طی دوره مزبور 

در شهرستانهاي خاص کاسته شده است و  یا اینکه تمرکز فعالیتها شدیدتر گردیده است، بـدین  منظـور از   

دوره قبـل را   Cبراي سنجش سطح تمرکز زدائی باید مقدار . زدائی استفاده می نمائیم روش سنجش تمرکز

در نوسـان   100 – 100نشان می دهیم کـه همـواره بـین     Dمقدار این شاخص را با .  از دوره بعد کم نمود
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در طـول   است مقادیر  منفی بیانگر تمرکز زدائی در توزیع واحدها و مقادیر مثبت نشان دهنده تمرکز بیشـتر 

  . 48زمان می باشد

  )79 – 83(سنجش تمرکز زدائی فعالیتهاي صنعتی غالب استان در دوره  – 1-7-39جدول 
کد 

  فعالیت
  سطح تمرکز زدائی =C  83 C 79C – 83 C D 79  نام فعالیت صنعتی

  عدم تمرکز زدائی+  02/3  71/41  69/38  صنایع مواد غذائی و آشامیدنی  15
  سطح تمرکززدائی – 14/3  98/70  12/74  ت کاغذيتولید کاغذ و محصوال  21
صنایع تولید ذغال کک پاالیشگاههاي نفت   23

  و سوخت هسته اي
  سطح تمرکززدائی – 14/3  16/81  3/84

  سطح تمرکززدائی – 35/9  31/51  66/60  صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیائی  24
  عدم تمرکززدائی+  15/0  97/66  82/66  تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی  25
  عدم تمرکز زدائی+   6/2  36/44  96/42  تولید سایر محصوالت کانی غیر فلز  26
  سطح تمرکز زدائی  -47/1  75/78  22/80  تولید فلزات اساسی  27
تولید محصوالت فلزي فابریکی بجز ماشین   28

  آالت
  عدم تمرکز زدائی+   13/6  87/74  74/68

یزات طبقه بندي تولید ماشین آالت و تجه  29
  نشده در جاي دیگر

  سطح تمرکز زدائی -38/4  25/78  63/82

  از محاسبات انجام شده از هجده جدول قبلی : مأخذ 
  

مالحظه می شود سطح تمرکز زدائی در بـین فعالیتهـاي صـنعتی اسـتان در      1-7-39همانطور که از جدول  

فعالیت صنعتی غالب در استان جمعـاً   9از  .در ستون آخر جدول مزبور محاسبه گردیده است 79-83دوره 

و ) 26(و )  25(و کد ) 15(مورد مثبت می باشد بعبارت دیگر فعالیت هاي صنعتی با کدهاي  4در  Dمقدار 

تولیـد  ) 28(بدترین وضعیت مربـوط بـه کـد    . تمرکز بیشتري را در طول دوره مزبور تجربه نموده اند) 28(

در سـال   C=  74/68اشین آالت است که سنجش سطح تمرکز آن از محصوالت کانی فلزي فابریکی بجز م

                                                 
  . را محاسبه می نمائیم  =D = Cτ1 -  Cτ0    79  C -   83 C Dشاخص مزبور  )  48
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. افزایش یافته و تمرکز شدیدي را در سطح شهرستانهاي استان نشان می دهد 83در سال  C=  18/74به  79

شهرسـتان توزیـع    4واحـد بـرآورد  و در    12جمعـاً   79گرچه تعداد واحدهاي  صنعتی کد مزبور در سـال  

واحد تعداد شهرستانهاي فعال  21به  83افزایش تعداد واحدهاي صنعتی مزبور در سال  گردیده اند، معهذا با

شهرستان محدود شده است  و از سنجش سطح تمرکـز بـاالتري در    4در این زمینه صنعتی مجدداً به همان 

کـد  بعبارت دیگر تشدید سطح تمرکز یا عدم تمرکز زدائی در فعالیت صنعتی . برخوردار بوده است 83سال 

دردرجه اول اهمیت قـرار   D=  13/6تولید محصوالت فابریکی بجز ماشین آالت و تجهیزات با مقدار ) 28(

که سنجش سطح تمرکز در آن ها محاسبه شده است مالحظه  1-7-35و  1-7-17دارد و با مالحظه جداول 

شـهر و دزفـول   خرم –ماهشـهر   –شهرسـتان اهـواز    4در  79فعالیت صنعتی فوق در سـال   12می شود که 

تعداد  83پراکنده گردیده است که بیش از دو سوم کارگاههاي فوق  در اهواز قرار دارند در حالیکه در سال 

صنایع تولید مواد غـذائی و  . واحد افزایش یافته اما تماماً در همان شهرستان هاي قبلی است 21کارگاهها به 

نشان از تشدید تمرکـز فعالیـت فـوق در     02/3ئی و با شاخص مثبت سطح تمرکز زدا) 15(آشامیدنی با کد 

  . طی دوره را دارد

فعالیت صنعتی دیگـر   5در مقابل . تقریباً تشدید تمرکز زیادي را نشان می دهد = D 6/2در سطح ) 26(کد 

تولیـد مـواد   ) 24(کـد  : از شاخص تمرکززدائی مناسب برخوردار بوده اند کـه بترتیـب اهمیـت عبارتنـد از     

. کـاهش یافتـه اسـت    36/51به   66/60که سنجش سطح تمرکز آن از   =D – 36/9یائی با محصوالت شیم

 26به   79کارگاه در سال  15این فعالیت صنعتی با گسترش صنایع پتروشیمی  تعداد کارگاههاي خود را از 

 83ر سـال  شهرستان فعال بوده است د 5افزایش داده و در حالیکه در سال اول دوره در    83کارگاه در سال

 4.  و خود بخود سنجش سطح تمرکز زدائی باالئی را نشان می دهـد . در نه شهرستان پراکنده گردیده است
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از درجه تمرکز خود کاسته اند و از پراکنش ) 27(و ) 24(و ) 21(و ) 29(فعالیت صنعتی دیگر یعنی کدهاي 

جزیه و تحلیل مقیاس کارگاههـاي فعـال   دراین ت. متوازنتري در سطح شهرستانهاي استان برخوردار بوده اند

لذا وقتی وضعیت ساختار صنعتی شهرسـتانهاي اسـتان را   . در صنایع  فوق نیز از اهمیت باالئی برخوردارند 

مـورد بررسـی    LQو  RCAبه تفکیک از نقطه نظر تعداد کارگاه ، ارزش افزوده و شاغالن و شاخصـهاي  

  .سطح تمرکز نیز اشاره خواهیم نمودقرار می دهیم به درجه تمرکز زدائی ، سنجش 

  

  سنجش توزیع فضائی فعالیتها با تکنیک ضریب توزیع  8-1

عالوه بر محاسبه تکنیک سنجش سـطح تمرکـز فعالیتهـاي صـنعتی مـی تـوان از تکنیـک ضـریب توزیـع           

 واحدهاي تولیدي یا کارگاههاي صنعتی استان و پراکندگی آنان در سطح شهرستانها سنجش توزیع فضـائی 

توازن توزیـع کارگاههـاي     Gisفعالیتهاي صنعتی غالب استان را برآورد و هم با تحلیل آماري و هم تحلیل 

  : با فرمول  Dضریب توزیع . مزبور را در سطح استان به نوعی نشان داد

x
yD =  

دي مسـاحت  سـهم درصـ   xسهم درصدي هر واحد تولیدي در شـهر مـورد نظـر و     yمحاسبه می شود که 

بر اساس شاخص مزبـور تـراکم واحـدهاي تولیـدي یـا کارگاههـاي صـنعتی در آن        . شهرستان مزبور است

نشـان از    <1Dبعبـارت دیگـر    . شهرستانهائی وجود دارد که میزان ضریب توزیع آنان بیشتر از یک باشـد 

در ایـن مقطـع   . دهـد  عدم تمرکز فعالیت مورد نظر در شهرهاي متفاوت استان را نشان می >D 1تمرکز و 
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فعالیت صنعتی غالب اسـتان را کـه در ذیـل آورده مـی شـود       9ضریب توزیع براي  83و  79براي سالهاي 

  . محاسبه نموده ایم

  صنایع مواد غذائی و آشامیدنی )   15(کد  -1

  تولید کاغذ و محصوالت کاغذي )  21(کد  -2

  ت هسته اي صنایع تولید ذغال پاالیشگاههاي نفت وسوخ) 23(کد  -3

  صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی ) 24(کد  -4

  تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی) 25(کد  -5

  تولید محصوالت کانی غیر فلزي ) 26(کد  -6

  تولید فلزات اساسی ) 27(کد  -7

  تولید محصوالت فابریکی بجز ماشین آالت و تجهیزات ) 28(کد  -8

  الت و تجهیزات طبقه بندي شده درجاي دیگر تولید ماشین آ)  29(کد  -9

، ضـرایب توزیـع هـر فعالیـت      83جدول بـراي سـال    9و  79جدول براي سال   9جدول  جداگانه  18در 

-19و جـداول    79براي سـال   1-7-36تا الف   1-7-28صنعتی با کد دو رقمی به ترتیب در جداول الف 

لَـد دوم صـنعت     . ت؛ محاسبه گریده اس 83براي سال  1-7-27تا  7-1 ج در این جداول کـه در  پیوسـت م

اطالعات کاملی از مساحت و سهم درصدي مساحت هـر شهرسـتان، تعـداد کارگاههـاي     . آورده شده است

بعبـارت دیگـر کلیـه    .  صنعتی کد مورد نظر در هر شهرستان و سهم هر یـک نیـز بـرآورد گردیـده اسـت      

که بعد از جمع بنـدي نتـایج   . جداول فوق آورده شده استاطالعات مورد نظر در زمینه شاخص مزبور در 
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در دو جـدول نیـز    83و  79درسالهاي . ضریب توزیع  هریک از فعالیتهاي صنعتی در شهرستانهاي متفاوت 

  . جداگانه آورده شده اند

  

   79تکنیک ضریب توزیع در سال -1-8-1

 79شهرستان هاي متفاوت بـراي سـال   فعالیت صنعتی غالب استان در  9ضریب توزیع  1-7-41در  جدول 

. شهرستانهائی که هر یک از کدهاي مزبور فعالیت ندارند با عدد صفر مشخص می باشـد  . آورده شده است

بر اساس محاسبات ضریب توزیع، تراکم واحدهاي تولیدي یا فعالیت هاي صـنعتی در آن شهرسـتان هـائی    

بعبارت دیگر اگر ستون فعالیـت صـنعتی   . بزرگتر باشدوجود دارد که میزان ضریب  توزیع آنها از عدد یک 

شهرستان فعال می باشد  13اوالً فعالیت مزبور در . تولید مواد غذائی و آشامیدنی را مالحظه نمائید) 15(کد 

در درجـه   =D 915/2و درجه تراکم این فعالیت صنعتی بترتیب در شهرستان شـادگان بـا ضـریب توزیـع     

 13جمعـاً از . قرار دارنـد  419/2و اهواز با ضریب توزیع   D=  61/2مشهر با نخست و در مراتب بعدي خر

شهرسـتان مـی    5شهرستان مورد بررسی تراکم فعالیتهاي صنعتی فوق که ضریب توزیع باالتر از یک دارنـد  

 .ضریب توزیع در مراحل بعدي قرار دارند 5/1و شوشتر با  3/1شهرستان قبلی به اضافه دزفول  با  3.  باشد

کمترین ضـریب توزیـع نیـز متعلـق بـه      . شهرستان دیگر تراکم فعالیت صنعتی فوق مشاهده نمی شود 8در 

پراکنـدگی کارگاههـاي تولیـد    . ضریب توزیع می باشد 177/0و دشت آزادگان با   147/0مسجد سلیمان با 

ختصاص داده است و مواد غذائی و آشامیدنی در استان بیشترین توازن فضائی در منطقه خوزستان را بخود ا

از تمامی دیگر فعالیت هاي غالب ، پیشـی گرفتـه   ) شهرستان 13(تعداد شهرستانهاي فعال در این صنعت با 

  . است
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گرچـه  . تولید کاغذ و محصوالت کاغذي و ضریب توزیع آن نشان داده شده اسـت  ) 21(در ستون دوم کد 

و  21/3ر سه شهرستان اهواز با ضریب توزیـع  توازن فضائی این فعالیت صنعتی بسیار ضعیف است و تنها د

معهذا امیـد مـی رود کـه بـا     . متمرکز میباشد 28/7و شوش با ضریب توزیع باالي   52/2رامهرمز با ضریب 

گسترش طرح نیشکر در جنوب اهواز و برنامه ریزي براي ایجاد واحدهاي جدید تولید کاغذ و محصـوالت  

کارگاه بوده اند با گسترش و توسعه بیشتري در  5تنها  79در سال کاغذي  تعداد کارگاههاي این صنعت که 

  . آینده همراه باشد

صنایع تولید ذغال کک پاالیشگاه هاي نفت و سوخت هسته اي و ضریب توزیع آن ) 23(در ستون سوم کد 

تلقـی مـی    فعالیت مزبور گرچه از صنایع کامالً جا افتاده و قدیمی در استان. در شهرستانها آورده شده است

ــز     ــت تمرکـ ــته اسـ ــرار داشـ ــواز قـ ــادان و اهـ ــه در آبـ ــگاهی کـ ــا دو پاالیشـ ــا بـ ــذا تنهـ ــود ،معهـ   شـ

در واقع برخی فعالیت هاي صنعتی استان . فوق العاده شدید این صنعت دراین دو شهرستان را شاهد هستیم

اي گسـترش بیشـتر و   که از مقیاسهاي بسیار باالئی نیز از نقطه نظر شاغالن و ارزش افزوده برخوردارند بـر 

بعبـارت دیگـر مقیـاس    . توزیع فضائی متوازنتر به سرمایه گذاریهاي حجـیم و قابـل مالحظـه اي نیازدارنـد    

  . واحدهاي صنعتی در ابعاد باال عمالً  مانعی براي توزیع متوازنتر آنان تلقی می شود

ـ    ) 24(در ستون چهارم کد  ع آن در شهرسـتانهاي  صنایع تولید مواد و محصـوالت شـیمیایی و ضـریب توزی

شهرستان استان پراکنده گردیده  6تعداد پانزده کارگاه صنعت مزبور در . متفاوت استان نشان داده شده است

شهرستان دیگر به ترتیب  4در . قرا ردارد =D 48/8اند که باالترین ضریب تراکمی در شهرستان خرمشهر با 

از عدد یک بزرگتر و تراکم صنعتی فعالیت فوق را در ایـن  اهواز ، ماهشهر ، آبادان و بهبهان  ضریب توزیع 
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در دزفول تراکم صنعتی وجود نداشته و ضـریب توزیـع آن از عـدد    . نشان می دهد 79شهرستان در سال  5

  . 49قرار دارد) 24(گرچه دراین شهرستان تنها یک کارگاه صنعتی از کد . یک کمتر می باشد

ید محصـوالت السـتیکی و پالسـتیکی در شهرسـتانهاي متفـاوت      تول) 25(درستون پنجم ضریب توزیع کد 

شهرستانی که صنعت فوق فعال است تراکم صنعتی نیـز در ایـن زمینـه     5در تمامی  . محاسبه گردیده است

باالترین ضریب را داشته اند  41/4و اهواز با  77/4بعبارت دیگر خرمشهر با ضرب توزیع . مشاهده می شود

. شوشتر، و اندیمشک کمتر از نصف تراکم صنعتی اهـواز یـا خرمشـهر بـوده اسـت     ،ضریب توزیع دزفول ، 

نفر  10واحد در مقیاس  20به  79مالحظه می شود گرچه تعداد کارگاههاي صنعتی فوق در استان  در سال 

در شهرسـتانهاي اسـتان داشـته انـد و     کارکن و بیشتر بالغ  می شده است ، مهعذا توزیع فضـائی نـامتوازنی   

ک از واحدهاي صنعتی فوق در محل تولید مواد اولیه و نهاده هاي مورد لـزوم فعالیـت صـنعتی فـوق     هیچی

  . یعنی بند ماهشهر که مرکز صنایع پتروشیمی است ، قرار ندارد

 12واحـد در   51تولید سایر محصـوالت کـانی غیـر فلـزي کـه بـا       ) 26(در ستون ششم ضریب توزیع کد 

ایـن فعالیـت صـنعتی بعـد از صـنایع مـواد غـذائی و        . شان داده شده اسـت شهرستان استان فعالیت دارند ن

تـراکم  . آشامیدنی از نقطه نظر پراکندگی در بین شهرستانهاي استان از توزیع متوازنتري برخوردار می باشـد 

قـرار     =85/2Dو سپس در شوش با ضـریب    99/2فعالیت مزبور در درجه اول دراهواز با ضریب توزیع 

رامهرمز نیز ضریب توزیع باالتر از عدد یک را داشـته   –دزفول  –خرمشهر  –ه شهرستان بهبهان اگرچ. دارد

شهرستان فوق ضـریب توزیـع مـابقی     6سواي . و در مقایسه با سایر شهرستانها از تراکم نسبی برخوردارند

                                                 
تعداد کارگاه و محاسبات ضریب توزیع براي هر یک از فعالیتهاي عنوان شده جداگانه در جداولی که عنوان شد انجام شده )  49

  . است
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پـائین تـرین   . ارنـد شهرستانها که فعالیت مزبور در آنها جریان دارد از ضریب توزیع پائین تر ازیک برخورد

نقشـه پراکنـدگی کارگاههـاي    . می باشد  =211/0Dضریب توزیع متعلق به مسجد سلیمان با یک کارگاه و 

نفر کارکن و بیشتر و نمودارهاي مربوط به پراکندگی کارگاههاي صنعتی استان در شهرستانها مؤید نقطه  10

   .می باشد 79نظرات و توزیع فضائی فعالیتهاي مزبور در سال 

نفـر کـارکن و    100کارگـاه صـنعتی   8بـا     1-7-41تولید فلزات اساسی در ستون هفـتم جـدول   ) 27(کد 

با توجه بـه  . ، دزفول یک کارگاه دارد ،آورده شده است) کارگاه 7( بیشتردر حالیکه فقط در شهرهاي اهواز 

ال صنعت غالب استان و قلّت شهرستانهاي مزبور می توان گفت که این فعالیت که عمده ترین و در عین ح

با ضـریب توزیـع بسـیار بـاال در     . حتی کشور تلقی می شود،متراکم ترین وضعیت را در استان داشته است 

تراکم فعالیت مزبور مشـهود  . که تنها یک کارگاه دارد D=  7/1و در دزفول نیز با ضریب   02/7اهواز یعنی 

 4کارگـاه در    12ابریکی بجـز ماشـین آالت بـا    تولید محصوالت فلـزي فـ  ) 28(در ستون  هشتم کد . است

ضریب توزیع شهرستان اهـواز بـا بـاالترین رقـم     . خرمشهر و دزفول قرار دارد –ماهشهر  -شهرستان اهواز

مجدداً تمرکز فعالیت مزبور در این شهرستان را می رساند که در عین حال چـون ایـن فعالیـت      35/5یعنی 

کارگاه در شهر اهـواز قابـل    8لید فلزات اساسی و آهن تلقی می شود با ازجمله فعالیت هاي پائین دستی تو

گرچه در دزفـول  . نیز وجود دارد =D 3/5همین ضریب توزیع و تراکم باال براي خرمشهر با  . توجیه است

فعالیت دارند، در دزفول نیز ضریب توزیع از عدد یک بیشتر است و تنها در بنـدر  ) 28(کارگاه از کد  2تنها 

  . مشاهده می شود  =D 94/0هشهر تا حدودي توازن توزیع فضائی فعالیت مزبور با ما

تولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندي نشده درجـاي  ) 29(آخرین فعالیت صنعتی غالب استان یعنی کد 

تـرین  متراکم) 27(همراه با کـد     =D 35/5و دراهواز با    =D 78/6کارگاه در اندیمشک با  3دیگر تنها با 
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توزیع فضائی فعالیتهاي صنعتی در استان را نشان می دهد با این تفاوت که این فعالیت نیز در زمـره صـنایع   

  . پائین دستی تولید فلزات اساسی تلقی می شود

در مجموع از محاسبات ضریب توزیع که درجه تراکم صنعتی فعالیت متفاوت  را نشان می دهد براي سـال  

  ی شود که این نتیجه مستفاد م 79

تولید مواد غذائی و آشـامیدنی و سـپس کـد    ) 15(پراکنده ترین فعالیت هاي صنعتی غالب استان کد  –اوالً 

شهرستان ضریب توزیع باال تـر از   5تولید سایر محصوالت کانی غیر فلزي است که در مورد اول تنها ) 26(

  . باشند شهرستان داراي تراکم صنعتی می 6یک دارند و در مورد دوم تنها 

فعالیت صنعتی عمده استان عمالً تراکم صنعتی ، در شهرهائی کـه فعالیـت هـاي مزبـور      7در مابقی   –ثانیاً 

بخـش   7(وجود دارد، بسیار باالست و جالب اینجاست که دراین مقیاس از کارگاهها و فعالیتهـاي صـنعتی   

. مورد تراکم صنعتی وجـود دارد  2جز در شهرستان پراکنده اند  7کارگاه در   65که ) 26و  15عمده بعد از 

  . می باشد 28و بندر ماهشهر در کد  24این دو مورد دزفول در کد 

 LQ، در ارزش افزوده و  RCAدر هنگام بررسی وضعیت صنعتی شهرستان هاي استان از نقطه نظر  –ثالثاً 

  . مزبور اظهار نظر نموددر شاغالن  بهتر می توان در مورد تراکم صنعتی و توازن فضائی فعالیتهاي 

   83تکنیک ضریب توزیع در سال  2-8-1

 9که از جمـع بنـدي     83فعالیت صنعتی غالب استان خوزستان را در سال  9ضریب توزیع  1-7-40جدول

همانطور که گفته شـد بـر اسـاس    . جداگانه براي هر فعالیت گرد آوري شده است ، نشان می دهد 50جدول

                                                 
ي  استان را در جدول تکنیک ضریب توزیع فعالیت هاي صنعتی  در شهرستانها 9جمعاً از  1-7-27الی   1-7-19جداول )  50

جلَد دوم صنعت و معـدن آورده  شـده    83سال   که هر کدام مختص به یک فعالیت صنعتی است،را نشان می دهد و در پایان م
 .اند
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کم واحدهاي تولیدي و فعالیت هاي صنعتی در آن شهرستانی وجـود دارد کـه   محاسبات ضریب توزیع ، ترا

 9نفر کارکن و بیشتر در ایـن   10جمع کارگاههاي صنعتی . میزان ضریب توزیع آنها از عدد یک بیشتر باشد

درصـدي را نشـان    44افـزایش   79کارگاه دراین مقیاس بوده که نسبت به سال  272فعالیت صنعتی بالغ بر  

تولیـد مـواد غـذائی و آشـامیدنی     ) 15(بیشترین کارگاههاي صنعتی در این مقیاس متعلق به کد . 51هدمی  د

شهرسـتان اسـتان بـا تنـوع و توزیـع متـوازن صـنعتی در پهنـه         ) 14(کارگاه فعالیت مزبور در  123است که 

ور دیده نمـی شـود و   بعبارت دیگر در دو شهر امیدیه و ایذه فعالیت مزب. شهرهاي استان پراکنده گردیده اند

 6شهرسـتان از آنجـا ناشـی مـی شـود کـه تنهـا در         14توزیع متوازن و پراکندگی مناسب فعالیت مزبور در 

  01/2و خرمشهر با ضـریب     75/2و آبادان با ضریب توزیع   =D 18/4شهرستان شادگان در درجه اول با 

صـنعتی مشـاهده مـی شـود و در هشـت      بیشـتر از یـک تـراکم     Dو در دزفول و شوشتر با   8/1و اهواز  

کمتـرین  ضـریب توزیـع متعلـق بـه      . شهرستان دیگر استان ضریب توزیع مزبور از عدد یک کمتـر اسـت   

وضـعیت فعالیـت صـنعتی فـوق در     . می باشد  26/0و مسجد سلیمان    23/0و باغملک با  2/0رامهرمز با  

بندي خرما در سطح وسیعی در شادگان فعالیت تولید وبسته ) 1517(شادگان قابل مالحظه است چرا که کد 

تـراکم شـدید   . داشته و بهنگام بررسی وضعیت اقتصادي شهرستانها به تفصیل از آن صـحبت خواهـد شـد   

افزایش یافته است ناشـی از    18/4یکباره به   9/2با ضریب توزیع  79فعالیت مزبور در شادگان که در سال 

کارگـاه در   22از لحاظ تعداد کارگـاه نیزاهـواز بـا    . میباشد) 1517(گسترش فعالیت صنعتی کد چهار رقمی 

  . کارگاه تراکم باالئی را بخود اختصاص داده اند 12رتبه نخست و شادگان با 

                                                 
کارگـاه را   298کـالً   83کارگـاه و در سـال     203جمعاً  79نفر کارکن و بیشتر در سال  10آمار تعداد کارگاههاي صنعتی )  51

 . درصد کارگاهها را شامل می شود 91فعالیت مزبور جمعاً بیش از   9شامل می شود که  
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کـه تعـداد   . تولید کاغذ و محصوالت کاغـذي نشـان داده شـده اسـت    ) 21(در ستون دوم جدول مزبور کد 

فعالیت .  باقیمانده و افزایشی رانشان نمی دهد 79ارگاه سال کارگاههاي کد مزبور همچنان در سطح تعداد ک

رامهرمز و شوش پراکنده گردیده  متـراکم تـرین توزیـع فعالیـت      –خرمشهر  –شهرستان اهواز  4مزبور در 

باالتر )  ضریب توزیع(شهر دیگر نیز با تراکم  3قرار دارد و  36/6مزبور در شهر خرمشهر با ضریب توزیع  

پراکندگی مناسب و متوازنی در سطح استان وجود  ندارند وقلت تعدادکارگاهها و نوع مقیـاس   از یک عمالً

  . این گونه فعالیتهاي صنعتی خود بخود در درجه تراکم و ضریب توزیع موثر می باشد

صنایع تولید ذغال کک و پاالیشگاههاي نفت و سوخت هسته اي که تعداد پاالیشگاههاي مزبور از ) 23(کد 

شهر آبادان، اهواز و ،خرمشهر گسترش  3افزایش یافته است در  83پاالیشگاه درسال  4به  79ره درسال فق 2

و  71/7برآورد گردیده و دردرجه بعد آبادان با  9/7ضریب توزیع این فعالیت در شهر خرمشهر . یافته است

بـدیهی اسـت فعالیتهـاي    . ضریب توزیع حاکی از تراکم باالي فعالیت صنعتی فوق مـی باشـد   01/4اهواز با 

صنعتی در این مقیاس که معموالً باالي صدنفر کارکن  و شاید خیلی بیشتر رانشان می دهد ، بخودي خـود  

  . تراکم فعالیتهاي اینگونه صنایع را در شهرستان مورد نظر در پی دارد

هرستان استان پراکنده ش 9کارگاه در  26صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیائی با ) 24(فعالیت صنعتی کد 

پراکندگی فعالیت صنعتی مزبـور  . گردیده و ضرایب توزیع آن در هر شهر در ستون چهارم آورده شده است

شهر فعال  در این صنعت تراکم صـنعتی   9از  . در رتبه سوم قرا ردارد) 26(و کد ) 15(در استان بعد از کد 

باالترین ضـریب  . رستانها از عدد یک بیشتر میباشدشهرستان وجود  داشته و ضریب توزیع در این شه 5در 

و   =77/4Dبعـد از آن شـادگان بـا    . نشان از یک تراکم فـوق العـاده دارد   =D 34/7توزیع در خرمشهر با 

. قـرار گرفتـه انـد   )  18/1تا  54/1بین ( شهرهاي آبادان، اهواز و بندر ماهشهر با ضریب توزیع باالتراز یک 
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مقایسه تراکم صنعتی بـین سـالهاي   . مشاهده می شود  =D 41/0مسجد سلمان با کمترین ضریب توزیع در 

شهرستان و افزایش کارگاههـا از   9شهرستان به  6در این فعالیت حاکی از افزایش پراکندگی آن از  83و  79

جالب اینجاست که در بندرماهشهر که به مواد اولیه این صـنعت نزدیکـی کامـل    . واحد می باشد 26به   25

درحالیکـه تعـداد کارگاههـاي    . و یک پنجم تراکم صنعتی در خرمشهر می باشد  3/1درجه تراکم تنها . دارد

  . واحد فعالیت مزبور دربندر ماهشهر است 3واحد در مقابل  6خرمشهر  ، 

تلقی می شـود بـا   ) 24(تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی که از جمله صنایع پائین دستی کد ) 25(کد 

و   67/2وشوشـتر    31/3واهـواز    1/6شهرستان خرمشهر با ضریب توزیـع   5که در  83حد در سال  وا 21

بـا   51/0از تراکم نسبی برخوردار بوده و تنها در مسجد سلیمان با ضـریب توزیـع     96/1دزفول با ضریب  

ین تعداد را در خـود  در این نوع فعالیت اهواز با ده کارگاه صنعتی بیشتر. یک کارگاه تراکمی دیده نمی شود

در این فعالیت صنعتی تغییرات آنچنانی را نشان نمـی دهـد    83و  79مقایسه آمار سال هاي. جاي داده است

و پراکنـدگی آن در هـر   . واحد افزایش یافته است 21واحد به  20چرا که کارگاههایی در این مقیاس تنها از 

  . مشک جاي خود را به مسجد سلیمان داده استتنها اندی. شهرستان  فوق دیده می شود  5دو سال در 

کارگاه بیشتر از سال 5( کارگاه صنعتی  56تولید سایر محصوالت کانی غیر فلزي با ) 26(فعالیت صنعتی کد 

 9واحد و مـابقی در   19بیشترین تعداد  کارگاه در شهر اهواز با . شهرستان پراکنده گردیده است 12در ) 79

شهرستان از تراکم نسبی برخوردار بوده است بویژه اهواز کـه   4ضریب توزیع در . شهرستان دیگر قراردارند

دزفول و رامهرمز و شوش نیز ضریب توزیـع   –بهبهان . بیشترین تراکم را دارد   =31/3Dبا ضریب توزیع  

ز عدد شهرستان دیگر توازن فضائی و منطقی دیده می شود و ضریب توزیع آنها ا 6باالتر از یک دارند و در 

دیده می شود  در واقع بعـد از    =D 233/0یک کوچکتر است کمترین ضریب توزیع در مسجد سلیمان با 
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شهرسـتان   12در ) 26(شهرستان پراکنده بود فعالیت کد  14لید مواد غذائی و آشامیدنی که در .تو)  15(کد 

  . پراکنده گردیده بودندشهرستان  12در  79توزیع گردیده در حالیکه فعالیتهاي کد مزبور در سال 

نفر کـارکن و بیشـتر و بـا ارزش     50کارگاه در مقیاس بزرگ   18با ) 27(تولید فلزات اساسی با کد فعالیت 

شهرسـتان اهـواز بـا     3افزوده و شاغالن باال که در زمره فعالیتهاي عمده صنعتی استان تلقی میشود تنهـا در  

تراکم را داشته اند در حالیکه  بنـدر ماهشـهر بـا یـک کارگـاه      باالترین   71/1و آبادان   13/7ضریب توزیع 

تعداد کارگاههاي صنعتی فوق در . را تجربه نموده است 63/0صنعتی در تولید فلزات اساسی ضریب توزیع 

کارگاه بوده است که در دزفول تنها  یک کارگاه قرار داشته و مابقی در اهواز فعالیـت داشـته    8تنها  79سال 

  . اند

شهرسـتان اهـواز بـا ضـریب      4کارگاه در  21تولید محصوالت فلزي فابریکی بجز ماشین آالت با ) 28(کد 

و دزفـول بـا ضـریب     53/0وبندر ماهشهر با ضریب توزیع    09/3و خرمشهر با ضریب توزیع   5/6توزیع 

ت بـاالئی  پراکنده گردیده اند تراکم فعالیـت فـوق در دو شهرسـان اهـواز و خرمشـهر از شـد       65/0توزیع  

برخوردار و از آنجا که این فعالیت صنعتی از صنایع پائین دستی تولید فلزات اساسی است تراکم آن دراهواز 

این امر از آن لحاظ قابل توجه . براي دسترسی به نهاده هاي مورد لزوم این فعالیت صنعتی قابل توجیه است

افزایش تعداد کارگاههـاي در مقیـاس   . قرار دارد کارگاه مزبور در شهرستان اهواز 17کارگاه  21است که از 

تا حدودي پراکندگی مزبور را در  83فعالیت در سال  21به  79کارگاه در سال  12نفر کارکن و بیشتر از  10

  . پی داشته وتوازن فضائی فعالیت مزبور دنبال شده است

آورده  1-7-40آخـر جـدول     در سـتون ) 29(آخرین فعالیت صنعتی غالب استان و ضریب توزیع آن با کد 

فعالیـت  تنهـا در شهرسـتان     8تولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندي شده درجاي دیگـر بـا   . شده است
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 34/1و در مسـجد سـلیمان     02/7اهواز و مسجد سلیمان پراکنده گردیـده و ضـریب توزیـع آن در اهـواز     

ارگاه صنعتی از این فعالیت در اهواز که نزدیکـی  ک 7وجود . محاسبه و کامالً از تراکم باالئی برخوردار است

به مواد اولیه یعنی فلزات اساسی است، نشان از مکان یابی تناسب فعالیتهاي مزبور از نقطـه نظـر اقتصـادي    

کارگاه صـنعتی در   8به  79کارگاه  در سال  3افزایش قابل مالحظه تعداد کارگاههاي صنعتی فوق از .  است

صنایع و بسط فعالیت هاي صنعتی پائین دستی تولیـد فلزاساسـی را در یـک رونـد     در هم تنیدگی  83سال 

  . تنوع صنعتی نشان می دهند

  

  

  

  فعالیتهاي صنعتی غالب استان با شاخص ضریب توزیع  9مقایسه پراکندگی   1- 7-42جدول 
  79-83در سالهاي  
  

ردی
  ف

متراکمترین شهرها از   79سال    83سال    نام شهرستان
  یلحاظ صنعت

1 D> 1<D< 0  غیرفعال  
0 D= 

1 D> 1<D< 0  غیرفعال  
0 D= 

رتبه سال 
83  

رتبه سال 
79  

  سوم  3  6  1  2  5  0  4  آبادان  1
  غیر فعال  غیر فعال  9  0  0  9  0  0  امیدیه  2
  سوم  غیر فعال  6  1  2  7  2  0  اندیمشک  3
  اول  1  0  0  9  0  0  9  اهواز  4
  غیر فعال  غیر فعال  9  0  0  9  0  0  ایذه  5
  غیر فعال  11  7  2  0  8  1  0  کباعمل  6
  چهارم  10  6  2  1  4  4  1  بندرماهشهر   7
  سوم  9  6  1  2  6  2  1  بهبهان   8
  دوم  2  4  0  5  3  0  7  خرمشهر  9
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  دوم  4  3  1  5  4  2  3  دزفول  10
  غیر فعال  غیر فعال  7  2  0  7  2  0  دشت آزادگان  11
  سوم  5  6  1  2  6  1  2  رامهرمز   12
  سوم  6  7  1  1  6  1  2  شادگان  13
  سوم  غیر فعال  6  1  2  6  2  1  شوش  14
  سوم  7  6  1  2  6  1  2  شوشتر  15
  اول  8  7  2  0  4  4  1  مسجد سلیمان  16

      95  16  33  90  22  32  جمع موارد
  محاسبات انجام شده –مأخذ 

  
مـورد فعالیـت هـاي     95جمعاً در   79شهرستان درسال 16فعالیت صنعتی استان در  9مالحظه می شود که  

مورد کاهش یافته است و در واقع فعالیتهـاي   90به  83ال بوده است و این رقم در سال صنعتی فوق غیر فع

متراکمترین شهرستان از نقطه نظر فعالیتهاي . مورد در شهرستانها جدید احداث شده است 5صنعتی فوق در 

و در  فعالیت صنعتی غالب در آن وجود داشـته اسـت   9اهواز بوده است که تمامی  79صنعتی فوق در سال 

اهواز مجدداً  83در سال . فعالیت صنعتی تراکم نسبی داشته اند 4رتبه هاي بعدي خرمشهردزفول هر کدام با 

در درجـه دوم  . در این زمینه پیشتاز بوده و تمامی فعالیتهاي صنعتی عمده استان در آن وجـود داشـته اسـت   

فعالیت در رتبه سـوم از نقطـه نظـر     4ن با فعالیت صنعتی تراکم باالئی رانشان می دهد و آبادا 6خرمشهر با 

محاسبات ضریب توزیع براي فعالیتهاي فـوق در شهرسـتانهاي اسـتان نشـان داده     . ضریب توزیع قرار دارد

مورد کاهش یافتـه و   32به  83مورد بالغ و در سال   33به  79است که ضریب توزیع باالتر از یک در سال 

 16از  >P 1ائی فعالیتها تغییر نموده است کما اینکه ضریب توزیع در واقع به سمت متوازن شدن توزیع فض

به عبـارت دیگـر   . افزایش یافته و استدالل قبلی را تائید می نماید  83مورد در سال  22به  79مورد در سال 

  . سنجش توزیع متوازن فضائی فعالیتها منطقی تر شده است
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  استان خوزستان انهايبررسی ساختار صنعتی شهرست  -9-1

  مقدمه 
نفـر کـارکن و بیشـتر در     10بررسی ساختار صنعتی شهرستانهاي استان خوزستان،بر اساس آمار کارگاههاي 

نفـر   10شهرستان که مطابق جدول ذیل با توجه به کد هر شهرستان و کد دو رقمـی فعالیتهـاي صـنعتی     15



  
  طرح ملی آمایش استان خوزستان

 

 88

شـاغالن هـر     LQایـن راسـتا ضـریب مکـانی     در. کارکن و بیشتر  صورت گرفته است انجام خواهد شـد 
فعالیتهاي مختلف صـنعتی از نقطـه نظـر      RCAشهرستان نسبت به کل استان، و برتري نسبی آشکار شده 

محاسـبه و مـورد مقایسـه قـرار       83و  79ارزش افزوده، و درجه تخصصی شدن هر شهرستان در سـالهاي  
  . شهرستان نیز در پایان محاسبه خواهد شدضمن اینکه بهره وري نیروي کار در هر . خواهد گرفت

نمودار30-9-1 سهم ارزش افزوده شهرستانهاي استان خوزستان در سال    79

آبادان  اندیمشک اهواز  بندر ماهشهر بهبهان خرمشهر دزفول

دشت آزادگان رامهرمز شادگان شوشتر مسجد سلیمان شوش باغملک
  

  

نمودار32-9-1سهم ارزش افزوده شهرستانهاي استان خوزستان در سال    83

آبادان  اندیمشک اهواز  بندر ماهشهر بهبهان خرمشهر دزفول

دشت آزادگان رامهرمز شادگان شوشتر مسجد سلیمان شوش باغملک
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شهرستان همراه با  1375و سرشماري  1378شهرستان هاي استان بر اساس تقسیم بندي کشوري در  -1-9-1جدول 

  52مساحت آن

کد 
  شهرستانی 

جمعیت بر اساس سرشماري سال    مساحت کیلومترمربع   نام شهرستان 
  شهرستان  20با  85

  ر جمعیت شهرستان دیگ

  نفر 86201امیدیه  - 16  277261  1/2063  آبادان   01
  36173اللی  - 17

  36359هندیجان 
  51081رامشیر 
  59261کتونه  

  161185  6/3126  اندیمشک  02
  1338126  7/7924  اهواز  03
  195018  7/3863  ایذه  04
  252587  7/5618  ماهشهر  05
  جمعیت کل استان  175373  4/3183  بهبهان  06

979/274/4  
  جمعیت کل کشور

70472846  

  157555  7/2000  خرمشهر  07
  401558  1/4662  دزفول  08
  128941  7/4923  دشت آزادگان  09
  123930  1/5048  رامهرمز  010
  138915  4/3588  شادگان  011
  187337  7/3399  شوشتر  012
  171778  4/5918  مسجد سلیمان  013
  192162  9/3495  شوش  014
  104178  9/2209  باعملک   015

شهرستان اولیه با کدهاي مورد نظـر تفکیـک گردیـده کـه در      15شهرستان جدید ستوان آخر از  5مساحت 

  . هاي ارائه شده در این طرح نشان داده شده است  Gisنقشه هاي متفاوت و 

آمـار    1383و  1379سالهاي . در این قسمت ساختار صنعتی هر شهرستان مورد بررسی قرار خواهد گرفت

نفرکارکن و بیشتر وجـود داشـته و    10دقیقی از ساختار صنعتی شهرستانهاي استان از نقطه نظر کارگاههاي 

                                                 
شهرسـتان   16به  1377شهرستان فوق بوده و در  15داراي  1375بر اساس تقسیمات کشوري استان خوزستان در سال  - 52

ن افزایش یافت که شهرستا 18با تقسیمات جدید کشوري به  1383شهرستانهاي استان در سال . با امید به افزایش یافته است
استان شهرسـتانهاي مزبـور    1384مجدداً بر اساس سالنامه آماري سال . نیز بدان اضافه گردید) هندیجان –اللی (شهرستان  2

شهرسـتان   20بـر اسـاس    1385شهرستان رسید و دو شهرستان رامشیر و کتوند بدانها اضافه شد که سرشـماري سـال    20به 
 . مزبور  انجام شده است
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در سرشماري عمومی کارگاهی استان خوزستان اطالعات دقیقتـري از لحـاظ وضـعیت     1381ضمناً درسال 

  . خواهد شدصنعتی شهرستانهاي این منطقه وجود دارد که بموقع خود از آنها نیز استفاده 

  

نمودار31-9-1سهم اشتغال شهرستانهاي استان خوزستان در سال    79

آبادان  اندیمشک اهواز  بندر ماهشهر بهبهان خرمشهر دزفول

دشت آزادگان رامهرمز شادگان شوشتر مسجد سلیمان شوش باغملک
 

  

نمودار33-9-1سهم اشتغال شهرستانهاي استان خوزستان در سال     83

آبادان  اندیمشک اهواز  بندر ماهشهر بهبهان خرمشهر دزفول

دشت آزادگان رامهرمز شادگان شوشتر مسجد سلیمان شوش باغملک
  

  53بررسی ساختار صنعتی شهرستان آبادان – 2-9-1

                                                 
تبدیل کنیم ارزش افزوده استان در طـی دوره از   76چنانچه مقادیر ارزش افزوده استان و شهرستان رابه قیمت ثابت سال )  53
میلیون ریال کاهش نیز داشته است و بی شک همین وضعیت بـراي شهرسـتان آبـادان      7/59832میلیون ریال به   8/66854
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نخست ساختار صنعتی شهرستان فوق را در رابطه با کل استان از دیدگاه شاخصهاي ارزش افزوده و اشتغال 

نفرکـارکن و بیشـتر در    10در طی دوره مورد مقایسه قرار دهیم و سپس به تفصیل درمورد آمار کارگاههاي 

دراین راستا سهم این شهرستان با کل استان نیز مورد مقایسه واقع می . بور صحبت خواهد شد شهرستان مز

  . شود

  آمار ارزش افزوده و اشتغال شهرستان آبادان در مقایسه با استان خوزستان  -1-9جدول  
  میلیون ریال به قیمت جالی 79-83در طی دوره  

  ارزش افزوده   ناحیه  ردیف
79  

ارزش افزوده 
83  

  نرخ رشد  83اشتغال   79اشتغال   رخ رشدن

استان خوزستان   1
  شهرستان آبادان

716/676/10  
228/260/1   

185/369/16  
606/804/1  

9/8  
4/7  

42871  
6264  

45052  
4685  

1  
9/5-   

سهم شهرستان   2
  از کل استان

8/11  -/11    6/14  4/10    

  محاسبات انجام شده –مأخذ 
 8/11تنهـا   79نفر کارکن و بیشتر در سـال   10آبادان در کارگاههاي شود که سهم ارزش افزوده مالحظه می

در حالیکه نـرخ رشـد متوسـط ارزش    . به یازده درصد کاهش یافته است 83درصد استان برآورد و در سال 
را در طـی دوره   4/7درصد محاسبه شده شهرستان آبادان رشد ارزش افزوده اي بـالغ بـر    9/8افزوده استان 
  .54ستتجربه نموده ا

                                                                                                                                                        
حتی چون سهم شهرستان مزبور در طـی دوره نیـز کـاهش داشـته ، ارزش     . نیز از نقطه نظر ارزش افزوده مشاهده خواهد شد 

  .افزوده آن به قیمت  ثابت حتی کاهش بیشتري را نشان می دهد
اللی از مسجد سیمان و کتونه از شوشـتر و امیدیـه از   . شهرستان جدید بنحو ذیل تشکیل شده است  5، 1375بعد ازسال )  54

  . یر از رامهرمز بر اساس تقسیمات کشوري تفکیک گردیده اندبهبهان و هندیجان از ماهشهر و رامش
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نمودار1-9-1 ضریب توزیع 9فعالیت صنعتی غالب شهرستان آبادان در سالهاي     79 و83
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کد صنایع

نمودار RCA 1-9-15 ارزش افزوده فعالیتهاي صنعتی شهرستان آبادان در سالهاي      79و83

سال79  سال 83
  

درصد در سال  6/14سهم اشتغال شهرستان مزبور از کل صنعت ساخت استان در این مقیاس از کارگاهها از 

کاهش یافته است و در واقع اشتغال صنعتی در این شهرسـتان در طـی دوره    83درصد در سال  4/10به  79

در . د تجـاوز ننمـوده اسـت   را نشان می دهد گرچه رشد اشتغال کل استان  نیـز از یـک صـ    9/5رشد منفی 
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تجزیه تحلیلهاي ذیل به جزئیات تغییرات مزبور در شـهر آبـادان از دیـدگاه هـر دو شـاخص بیشـتر اشـاره        

  . خواهیم نمود

کارگاه بـرآورد در سـال    4در شهرستان آبادان بالغ بر  1379نفر کارکن و بیشتر در سال  10آمار کارگاههاي 

واحد بـرآورد شـده    8نیز  551381تعداد این مقیاس کارگاه در سال . ست کارگاه افزایش یافته ا 14به  1383

میلیون ریال برآورد گردیده  1260228بالغ بر   79ارزش افزوده  کارگاههاي شهرستان مزبور در سال . است

درصد متعلق بـه کـد    3/1از این مبلغ حدود . درصد کل ارزش افزوده استان خوزستان بوده است 8/11که  

صـنایع تولیـد ذغـال کـک     ) 23(درصـد مربـوط بـه کـد      90ع تولید مـواد غـذائی و آشـامیدنی و    صنای 15

صـنایع تولیـد مـوارد محصـوالت     ) 24(درصد کد  6/9پاالیشگاههاي نفت و سوخت هسته اي می باشد و 

را نشان می دهد که این امـر بـا    46/8عدد ) 23(کد    (RCA)مزیت نسبی آشکار شده . شیمیائی می باشد

وضـعیت شـاغالن و   . ه به سابقه صنعت نفت در آبادان و پاالیشگاههاي بزرگ آن دور از انتظار نیسـت توج

در جـدول   1379فعالیتهاي فوق در سال  RCAنفر کارکن و بیشتر و  10ارزش افزوده کارگاههاي صنعتی 

  . ذیل آورده نشده است

  

  ارکن و بیشتر فعالیتهاي صنعتینفر ک 10آمار اشتغال و ارزش افزوده کارگاههاي  – 1-9-1جدول 

  )میلیون ریال(در شهرستان آبادان  79در سال 

                                                 
نفر کارکن در شهرستان 10در استان خوزستان تعداد کل کارگاههاي زیر  1381بر اساس سرشماري عمومی کارگاهی )  55

ان باالي کارگاه آمارگیري شده است مالحظه می شود که تنها یک درصد کارگاه هاي صنعت ساخت آباد 934آبادان به ترتیب 
بعبارتی صنایع کوچک در این شهرستان عمده ترین فعالیت هاي صنعتی تلقی می شود که . نفر کارکن و بیشتر بوده است  10

 .نفر شاغل نیز داشته است 2100جمعاً 
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کد 

  فعالیت
  ارزش افزوده  نام فعالیت

درصد ارزش 

  افزوده
RCA  

  اشتغال

  )نفر(
  بهره وري نیروي کار LQ  درصد

    23/0  23/0  227  45/0  01/1  13728  مواد غذائی آشامیدنی  15

تولید ذغال کک و   23

و سوخت  پاالیشگاههاي نفت

  هسته اي

    82/6  82/6  5172  46/8  درصد3/89  505/125/1

صنایع تولید مواد و محصوالت   24

  شیمیایی 

    74/0  74/0  865  15/0  درصد6/9  995/120

  18/201      6264    100  1260228    جمع

  محاسبات انجام شده : مأخذ 

  

درصد کـل شـاغالن    6/14سبه که نفر محا 6264تعداد شاغالن شهرستان آبادان در مقیاس کارگاههاي فوق 

پاالیشـگاه نفـت و   ) 23(درصد در فعالیتهاي صنعتی کـد    6/82استان را تشکیل داده است که از این تعداد 

درصـد در تولیـد  مـواد غـذائی و      6/3درصد در صنایع تولیـد مـواد و محصـوالت شـیمیائی و تنهـا       8/13

را نشان می دهد و این صنعت را مـی تـوان    82/6م رق) 23(ضریب مکانی کد . آشامیدنی فعالیت داشته اند

دو فعالیت دیگر از لحاظ اشتغال از اهمیت ویژه . کامالً در زمره فعالیتهاي صنعتی پایه و صادراتی تلقی نمود

تغییرات ساختار صنعتی آبادان در طـی دوره از نقطـه نظـر ارزش افـزوده و اشـتغال      . اي برخوردار نیستند 

آورده شده است تا مـورد بررسـی و مقایسـه قـرار      83درجدول ذیل براي سال   LQو  RCAشاخصهاي 

  . گیرد
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نفر کارکن و بیشتر فعالیتهاي صنعت ساخت  در سال  10آمار اشتغال و ارزش افزوده کارگاههاي صنعتی  1-9-2جدول 

  )شاغلین به نفر)  ( میلیون ریال ( در آبادان  83

کد 

  فعالیت

رصد ارزش د  ارزش افزوده  نام فعالیت

  افزوده

RCA  اشتغال  

  )نفر(

  بهره وري نیروي کار LQ  درصد

    27/0  3/8  389  24/0  %9/1  33980  مواد غذائی آشامیدنی  15

تولید ذغال کک و   23

پاالیشگاههاي نفت و سوخت 

  هسته اي

1519196  2/84%  97/8  3797  81  36/9    

صنایع تولید مواد و محصوالت   24

  شیمیایی 

250683  8/13%  32/0  486  3/10  73/0    

    01/0  03/0  13  0  %1  746  تولید فلزات اساسی  27

  18/385    100  4685    100  1804606  جمع                  

  محاسبات  انجام شده : مأخذ

  

میلیون ریال را نشان   1804606رقم   83ارزش افزوده صنعت ساخت  در مقیاس کارگاههاي فوق در سال 

درصد افزایش داشته است که این رقم بالغ بـر یـازده درصـد کـل      46حدود  79می دهد که نسبت به سال 

بعبارت دیگر سهم ارزش افـزوده شهرسـتان آبـادان در طـی دوره     . ارزش افزوده استان را تشکیل داده است

 4گرچه تعدادکارگاههاي صـنعتی از  . نسبت به کل استان افزایش نداشته و در یازده درصد ثابت مانده است

نفـر در سـال    6264واحد افزایش داشته است،معهذا تعداد شاغالن در این مقیاس از کارگـاه از   14 واحد به

نفر کاهش نشان می دهد در حالیکه ارزش افزوده فعالیتهاي صـنعتی در شهرسـتان مزبـور در     4685به   79
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نشانگر آنست که در این امر . در کلیه فعالیتهاي صنعتی مزبور افزایش قابل مالحظه اي داشته است 83سال 

طی دوره برخورداري از تکنولوژي سرمایه بر و تعدیل نیرو در کارگاههاي بزرگ صـنعتی بمنظـور افـزایش    

. بهره وري و کارآمد کردن تخصیص منابع از موارد عمده کاهش اشتغال در فعالیتهـاي صـنعتی فـوق اسـت    

ت اعمال شده در فعالیت هاي صنعتی در تمامی فعالیتهاي صنعتی فوق نشان می دهد که سیاس LQافزایش 

شهرستان آبادان در کل استان نیز اعمال شده و در مواردي مانند فعالیتهاي تولید ذغال کک و پاالیشگاه هاي 

براي این صـنعت نسـبت بـه     83در سال  LQنفت در کل استان با شدت بیشتري انجام گردیده و در نتیجه 

بازسپاري بخشهائی از فعالیتهاي صنعتی در طی دوره بـویژه  . ه استافزایش یافت 36/9به    82/6از  79سال 

سالهاي پایانی برنامه سوم را نیز می توان از جمله اقدامات انجام شده بـراي کارآمـد نمـودن سیسـتم هـاي      

یـا مزیـت نسـبی آشـکار      RCAشاخص . که خود باعث کاهش اشتغال گردیده است . صنعتی عنوان نمود

از ثابـت مانـدن   . شهرستان مزبور تغییرات چشمگیري را در طی دوره نشان نمی دهد شده فعالیتهاي صنعتی

دوراز انتظـار   RCAسهم ارزش افزوده شهرستان فوق نسبت به کل استان در طی دوره، نتایج فـوق بـراي   

یال میلیون ر 746با یک کارگاه و  83تنها تغییر فعالیتهاي صنعتی افزایش تولید فلزات اساسی درسال . نیست

 83کارگاه در سـال   11به   79کارگاه در سال  2نیز از ) 15(ارزش افزوده است گرچه تعداد کارگاههاي کد 

میلیـون ریـال    33980میلیون ریال بـه   13728افزایش  یافته است، ارزش افزوده این فعالیت صنعتی نیز از  

  .افزایش نشان می دهد

  83محاسبه گردیده است که این شاخص براي سال  i=  838/0بالغ بر  79شاخص تخصصی شدن در سال 

رسیده است و نشان می دهد که شهرستان مزبور به سمت تخصـیص بیشـتري در طـی دوره      = 821/0Iبه 
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مقایسه شاخص تخصصی شدن شهرستان آبادان بااستان و کل کشور در . درصنعت ساخت سوق یافته است

  . جدول ذیل آورده شده است

نفر  10خصصی شدن شهرستان آبادان براي فعالیتهاي صنعتی کدهاي دو رقمی کارگاههاي  شاخص ت 1-9-3جدول 

  83و  79کارکن و بیشتر در سالهاي 

 I – 79 I 83بهبودي   83  79  منطقه 

  +017/0  821/0   837/0  آبادان

  -003/0  442/0  439/0  استان 

  + 010/0  298/0  308/0  کشور 

  محاسبات  انجام شده : مأخذ

می شود که شاخص تخصصی شدن شهرستان مزبور گرچه در طی دوره بهبودي نشـان مـی دهـد،     مالحظه

معهذا با شاخص مزبور در کل استان و کشور فاصله بسیار زیادي دارد،قلّت تعداد کارگاهها و محدود شـدن  

می شود که  مالحظه. فعالیت در کد دو رقمی می تواند از جمله دالیل فوق باشد 4یا  3فعالیتهاي صنعتی به 

میـزان بهـره وري نیـروي کـار در طـی دوره از      . درجه تخصصی شدن استان در طی دوره بهبود نیافته است

مقایسه بهـره وري  . افزایش نشان می دهد  83میلیون در سال  18/385به   79میلیون ریال  در سال   8/201

بعـد  مفصـل مـورد بررسـی قـرار      در نیروي کار هر شهرستان و استان خوزستان و کل کشور را در قسمت 

براي شهرستان آبادان در دو مورد از سه مورد باالتر از یک  79شاخص ضریب توزیع در سال .  خواهیم داد

مورد فعالیت صنعتی بزرگتر از  4در تمامی موارد  83و تراکم صنعتی را نشان می دهد این شاخص در سال 

  .یک و تمرکز صنعتی را تجربه نموده است

  ساختار صنعتی شهرستان اندیمشک  3-9-1
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نخست ساختار صنعتی شهرستان مزبور  را با کل استان از نقطه نظر ارزش افـزوده و اشـتغال در طـی دوره    

مورد مقایسه قرار داده و سپس آمار کارگاههاي صنعتی فعال دراین شهرستان را به تفصیل بررسـی خـواهیم   

  . نمود

  ال شهرستان اندیمشک در مقایسه با کل استان خوزستان آمار ارزش افزوده و اشتغ 1-9-3جدول 

  به نسبت جاري 79-83در طی دوره 

ارزش افزوده   ناحیه   ردیف

79  

ارزش افزوده 

83  

نرخ  

  رشد

اشتغال   79اشتغال 

83   

نرخ 

  رشد

  درصد 1  45052  42871  9/8  16369185  10676716  استان خوزستان  1

  -4/7  385  551  -5/1  31427  34025  شهرستان اندیمشک  2

سهم شهرستان از کل    3

  استان به درصد

    85/0  3/1    درصد19/0  درصد  3/0

  محاسبات  انجام شده : مأخذ

15 21 23 24 25 26 27 28 29

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

ضریب توزیع

کدصنایع

نمودار2-9-1ضریب توزیع 9 فعالیت صنعتی غالب شهرستان اندیمشک در سالهاي     79 و 
83

ضریب توزیع سال 79   ضریب توزیع سال 83
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مالحظه می شود که سهم ارزش افزوده درشهرستان مزبور نسبت به کل استان بسیار نـاچیز و در طـی دوره   

در مـورد اشـتغال نیـز سـهم     ) . ت جـاري به قیم( و نرخ رشد منفی را نشان می دهد . نیز کاهش یافته است

را  4/7کاهش یافته است و نرخ رشد منفی  83درصد در سال  85/0درصد به  3/1از  79اندیمشک در سال 

درواقع تجزیه و تحلیل این دو شاخص که عمده ترین مباث نقاط قوت و ضعف استان را در . نشان می دهد

بعبارت دیگر برخـی از  . ي و شهرستانی نیز قابل توجه استآنها می توان جست از نقطه نظر توازن منطقه ا

  . شهرستانها حتی از ارزش افزوده باالئی که در کل استان دیده می شود آنچنان بهره نجسته اند

  

15 25 26 29 35

0
10
20
30
40
50
60

RCA

کد صنایع

نمودارRCA 1-9-16 ارزش افزوده فعالیتهاي صنعتی شهرستان اندیمشک در سالهاي      
79و83

سال79  سال 83
  

  

کارگـاه بـرآورد و در   5بالغ بـر   79نفر کارکن و بیشتر در شهرستان اندیمشک در سال  10تعداد کارگاههاي 

بـر اسـاس نتـایج     1381تعداد این مقیـاس از کارگـاه در سـال    . ه افزایش یافته استکارگا10به  1383سال 



  
  طرح ملی آمایش استان خوزستان

 

 100 

نفـر   10ارزش افزوده کارگاه هاي . 56کارگاه بوده است6تفصیلی سرشماري عمومی کارگاهی خوزستان تنها 

میلیون ریال محاسبه گردیده که در پنج فعالیت جـدول ذیـل آورده    34025مبلغ  79کارکن و بیشتر در سال 

  . شده است

  نفر کارکن و بیشتر فعالیتهاي صنعتی 10آمار ارزش افزوده و اشتغال کارگاههاي   1-9-3-1جدول 

  )میلیون ریال(در شهرستان اندیمشک  79در سال   

کد 

  فعالیت

ارزش   نام فعالیت

  افزوده

درصد 

ارزش 

  افزوده

RCA  اشتغال  

  )نفر(

  بهره وري نیروي کار LQ  درصد

ستیکی و تولید محصوالت ال  25

  پالستیکی

    01/1  2  10   99/4  درصد  2  681

تولید سایر محصوالت کانی   26

  غیر فلزي

30437  5/89  32/32  406  74  72/7    

تولید ماشین آالت و تجهیزات   29

  طبقه بندي شده در جاي دیگر

276  8/0  34/1  14  3  79/21    

    65/24  22  121  67/46  7/7  2632  تولید سایر وسایل حمل و نقل  35

  میلیون ریال 75/61      551    100  34025  جمع                  

  محاسبات انجام شده: مأخذ 

  

                                                 
ه کارگاه شـمارش شـد   571نفر کارکن در این شهرستان بالغ بر  10آمار کارگاههاي زیر  1381طبق سرشماري کارگاهی  )  56

نفر کـارکن بیشـتر در سـال مزبـور در      10در حالیکه شاغالن کارگاههاي . نفر شاغل را د رخود جاي داده است  950که جمعاً 
 . را نشان می دهد) نفر و کمتر 10(شهر فوق کمتر از آمار شاغالن کارگاههاي کوچک 
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درصـد ارزش   5/89مهمترین فعالیت صنعتی شهرستان فوق تولید سایر محصوالت کانی غیر فلزي است که 

ارزش درصـد   7/7افزوده شهرستان را بخود اختصاص داده است و سپس تولید سایر وسایل حمل و نقل با 

گرچه جزء فعالیتهاي  صنعتی غالب در استان قلمـداد نمـی   ) 35(فعالیت کد .  افزوده در رتبه دوم قرار دارد

نشـان مـی دهـد کـه      67/46شود امابعنوان صنعتی نوپا در شهرستان اندیمشک با برتري نسبی آشکار شـده  

تولیـد   ) 29(کـد  . توجـه اسـت  جرقه اولیه این  فعالیت صنعتی در سطح استان کامالً چشـمگیر و در خـور   

ازجمله صنایع  نوپـا در   34/51برابر با  RCAماشین آالت و تجهیزات طبقه بندي شده درجاي دیگر نیز با 

  . استان تلقی و با ارزش افزوده نسبتاً پائین گسترش ، صنایع پائین دستی فلزات اساسی را،نوید می دهد

درصـد   74نفر برآورد و بالغ بـر   551جمعاً   79ر در سال تعداد شاغالن کارگاههاي فوق در شهرستان مزبو

درصد در تولید سایر وسایل حمل  22. آن در تولید سایر محصوالت و کانی غیر فلزي مشغول بکار بوده اند

یـا   LQنکته قابل توجـه مقـادیر   . شاغل بوده اند) 29(و کد ) 25(و نقل و مابقی در دو فعالیت صنعتی کد 

تهاي صنعتی فوق در شهرستان اندیمشـک نسـبت بـه کـل اسـتان اسـت در واقـع کلیـه         ضریب مکانی فعالی

فعالیتهاي فوق جزء صنایع پایه یا صادراتی براي این شهرستان محسوب می شود بویژه اینکه ضریب مکانی 

قابل مالحظه و بزرگتر از یک حاکی از صادراتی بودن فعالیتهاي مزبـور در شـهر    RCAبسیار باال همراه با 

  . اندیمشک می باشد

ازجمله نقـاط قـوت سـاختار    ) 35(و کد ) 29(کد ( بی شک وجود فعالیت صنعتی نوپا در شهرستان مزبور 

جدول ذیل آمار  ارزش افزوده و اشتغال فعالیتهـاي صـنعتی شهرسـتان فـوق را     . صنعتی این ناحیه می باشد

  . بتصویر کشیده است 83براي سال 

  نفر کارکن و بیشتر فعالیتهاي صنعتی  10وده و اشتغال کارگاههاي آمار ارزش افز 1-9-3-2جدول 

  نفر) میلیون ریال(در شهرستان اندیمشک  83در سال 

  بهره وري نیروي کار LQ  درصد  اشتغال  RCAدرصد ارزش   ارزش افزوده  نام فعالیتکد 
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  )نفر(  افزوده  فعالیت

    19/0  6/-  23  59/0  5/4  1429  تولید مواد غذائی و آشامیدنی  15

تولید سایر محصوالت کانی    26

  غیر فلزي

28856  8/91  22/19  334  7/86  89/9    

    36/9  3/8  28  90/22  6/3  1142  تولید سایر وسایل حمل و نقل  35

  میلیون ریال 628/81    100  385  _  100  31427  جمع                  

  محاسبات انجام شده : مأخذ 

برابـر   2نفر کارکن و بیشتر در این شهرستان تا  10تعداد کارگاههاي  83مالحظه می شود که گرچه در سال 

تولیـد  . معهذا ارزش افزوده و شاغلین صنعتی در شهرستان مزبـور کـاهش یافتـه اسـت    . افزایش یافته است

فعال بوده اسـت جـاي خـود را بـه تولیـد مـواد غـذائی و         79محصوالت الستیکی و پالستیکی که در سال

ت و تولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندي نشده درجـاي دیگـر عمـالً بـه تعطیلـی      آشامیدنی سپرده اس

میلیـون کـاهش یافتـه و      31427میلیون ریـال در اول دوره بـه     34025ارزش افزوده از . کشیده شده است

گرچه هنوز دو فعالیت صنعتی تولید سایر محصـوالت  . درصد پائین آمده است 31تعداد شاغلین نیز تا حد 

بـاالئی برخوردارنـد وبعنـوان      LQو  RCAتولید سایر وسایل حمل و نقـل از  ) 35(کانی غیر فلزي و کد 

معهذا عدم توسعه فعالیت هاي صنعتی در حول محور . صنایعی نوپا در این شهرستان و استان تلقی می شود

لقـی مـی شـود در    صنایع اولیه درابتداي دوره از جمله نقاط ضعف ساختار صنعتی شهرسـتان اندیمشـک ت  

صورتیکه  ارزش افزده مزبور را به قیمت ثابت تبدیل کنیم کاهش قابل مالحظه اي در طی دوره مشاهده می 
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میلیـون ریـال بـه     5/114میلیون ریال و در پایـان دوره بـه    216شود زیرا ارزش مزبور در ابتداي دوره تنها 

بهـره وري نیـرو کـار در طـی دوره از        گرچه به قیمـت جـاري  . کاهش یافته است 1376قیمت ثابت سال 

رقـم    79درجه تخصصی شدن در سال . میلیون ریال افزایش نشان می دهد   628/81میلیون ریال به  75/61

بعبـارت دیگـر از لحـاظ تخصصـی شـدن      . رسیده است  872/0به   83را نشان می دهد  که در سال  77/0

  . وضعیت نامناسبتري را تجربه نموده است

نفر کارکن  10شاخص تخصصی شدن شهرستان اندیمشک براي فعالیتهاي صنعتی  کدهاي دو رقمی   1-9-3-3جدول 

  .و بیشتر طی دوره

 83I – 79I بهبودي شاخص  83  79  منطقه

  - 102/0  872/0  77/0  اندیمشک

  - 003/0  442/0  439/0  استان 

  + 01/0  298/0  308/0  کشور

  محاسبات انجام شده : مأخذ 
  

تـراکم  )  26(جـز در مـورد کـد     79ه به  جداول ضریب توزیع قیمت قبل شهرستان مزبور در سال با توج 

ضریب توزیعی  کمتر از یک  داشـته و در  ) 26(کد ) 15(در مورد کد  83صنعتی را تجربه نموده ، در سال 

عتی شهرستان از نقاط ضعف ساختار صن. این دو مورد توزیع متوازنتري را از لحاظ صنعتی شاهد بوده است

اندیمشک در طی دوره پنجساله تعطیلی کارگاههاي تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی ، کاهش اشتغال 

  . در طی دوره و پائین آمدن ارزش افزوده فعالیتهاي صنعتی در این مقیاس از کارگاهها را می توان نام برد
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  ساختار صنعتی شهر اهواز  4-9-1

مزیـت مرکـز   . کیلومتر مربع در جنوب غربی ایران واقع در مرکز استان می باشد  7/7924اهواز با مساحت  

استان بودن شهر اهواز باعث تمرکز فعالیتهاي صنعتی ، کشاورزي و خدماتی وسیع در سطح استان گردیـده  

  . و اغلب صنایع غالب بنوعی در این شهر فعالیت دارند و تنوع کامل فعالیتهاي صنعتی در آن مشهود است

وضعیت  شهر اهواز از نقطه نظر ارزش افزوده و اشتغال در مقایسه با کل استان در جدول ذیل آورده نشـده  

  . است

  آمار ارزش افزوده و اشتغال شهراهواز در مقایسه با کل استان خوزستان 1-9-4-1جدول 
  )میلیون ریال( به قیمت جاري  79-83در طی دوره  

ارزش   ناحیه  ردیف
  افزوده
79  

ارزش 
  افزوده
83  

  نرخ رشد  83اشتغال   79اشتغال    نرخ رشد

  یک درصد  45052  42871  9/8  16369185  10676716  خوزستان  1
  1  21677  19254  5/20  6306825  2472558  اهواز  2

سهم اهواز   جمع
از کل 
  استان

2/23   
  درصد

5/38  
  درصد

  45  
  درصد

1/48  
  درصد

  

  محاسبات انجام شده: مأخذ 
  

ان چنین استنباط نمود که قطب صنعتی استان خوزستان در شهر اهواز و در طـی دوره  از جدول فوق می تو

روند رو به رشد صنعت ساخت در این مقیاس از کارگاهها مرتباً در حال افزایش بوده است چه از نقطه نظر 

سـهم  . ارزش افزوده و چه از نظر اشتغال ، نرخ رشد باالئی حتی بیشتر از متوسط کـل اسـتان داشـته اسـت    
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 83درصـد در سـال     5/38بـه حـدود    79درصد در سـال   2/23از  ) شهر اهواز(ارزش افزوده مرکز استان 

 83درصد در سـال   1/48به   79درصد در سال  45در مقابل سهم اشتغال  این شهر از . افزایش داشته است

  5/2درصـد و   5/20ه  بعبارت دیگر نرخ رشد متوسط ساالنه از نقطه نظر ارزش افـزود . رشد نشان می دهد

برابـر   5/2یـا    4/2برابر متوسط استان است ضمن اینکه نرخ رشد اشتغال در این مقیاس از کارگاههـا نیـز    

محاسبه ارزش افزوده شهر اهواز در صنعت ساخت  بـه قیمـت ثابـت    . متوسط کل استان برآورد شده است 

میلیون ریال افزایش نشـان مـی دهـد بعبـارت      7/22975به   79میلیون ریال در سال  5/15453از   76سال 

درحالیکه همانطور که قبالً محاسبه نمودیم ارزش افزوده کل اسـتان  . درصد افزایش داشته است 6/48دیگر 

به قیمت ثابت در طی دوره کاهش نیز داشته است، بعبارت دیگر باید گفت یکی از نقاط قوت شـهر مزبـور   

مرکزاستان با توجه  به حجم عظیم سرمایه گذاري در فعالیتهاي صنعتی افزایش فوق العاده ارزش افزوده در 

ضمن اینکـه تنـوع صـنعتی در ایـن     . غالب استان نظیر فلزات اساسی، پتروشیمی و صنایع مواد غذایی است

وسـیعترین فعالیـت هـاي     57کـد چهـاررقمی   38کد سه رقمـی و   23کد دو رقمی و  15شهر نیز با فعالیت 

گزارشات مقـدماتی   85طبق آخرین سرشماري . ایران  خوزستان کامالً مشهود استصنعتی درجنوب غرب 

                                                 
در  1-9-30و   1-2-29هار رقمی جداول  سه رقمی و چ –در شهر اهواز با کدهاي دورقمی  LQرجوع شود به محاسبات )  57

جلَد حاضر ضمیمه الف م .  



  
  طرح ملی آمایش استان خوزستان

 

 106

درصد برآورد گردید که از نرخ رشـد متوسـط بیکـاري در     31/17درصد نرخ بیکاري   69/82نرخ اشتغال  

  .58کل استان رقم کمتري را نشان می دهد

کارگاه برآورد می شـود   86بالغ بر   79نفر کارکن و بیشتر دراین شهر در سال  10تعداد کارگاههاي صنعتی 

نفـر شـاغل را در    19254فعالیت صنعتی کد دو رقمی مطابق باجدول ذیل فعالیت داشته و جمعاً  15که در 

  .59خود جاي داده است

نفر کارکن و بیشتر فعالیتهاي صنعتی کدهاي دو رقمی در  10آمار ارزش افزوده و اشتغال کارگاههاي  1-9-4-2جدول 
  )میلیون ریال( به قیمت جاري  79ر سال اهواز د

  
کد 

  فعالیت
تعداد 
  کارگاه

ارزش   نام فعالیت صنعتی
  افزوده

  شاغلین  RCA  درصد
  نفر

بهره    LQ  درصد
وري 
نیروي 
  کار 

تولید مواد غذائی و   22  15
  آشامیدنی

93092  8/3  55/1  1656  3/8  55/0    

    23/2  3/0  65  32/4  3/0  7139  تولید منسوجان  1  17
رنگ کردن پوست خز دار   3  18

و تولید پوشاك و عمل 
  آوري پوست

1513  04/0  32/4  45  2/0  23/2    

دباغی، عمل آوردن چرم و   1  19
ساخت کیف و چمدان از 
  ؟؟؟ و یراق و تولید کفش

5486  2/0  32/4  49  2/0  23/2    

تولید چوب و محصوالت   1  20
چوبی ساخت کاال از نی و 

  )بجز مبلمان(حصیر 

259  01/06/0  12/0  10  0  14/0    

    13/0  10  147  62/0  045/0  14820تولید کاغذ و محصوالت   2  21

                                                 
سرشماري عمومی نفوس . (برآورد نموده است  35/19نرخ متوسط بیکاري استان را  85گزارش مقدماتی سرشماري سال  )  58

  )بدون خانوارهاي معمولی غیر ساکن 1385و مسکن 
درصد آمار کارگاهها در این  30نفر کارکن حدود  10کارگاه زیر  4222اهواز با  81طبق سرشماري عمومی کارگاهی سال )  59

  .مقیاس را بخود اختصاص داده و می تواند در صنایع کوچک نیز حرفی براي گفتن داشته باشد
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  کاغذي
صنایع تولید ذغال کک   1  23

پاالیشگاه نفت و سوخت 
  هسته اي 

1172  7/4  _  22  1/0  01/0    

صنایع تولید مواد و   4  24
  محصوالت شیمیائی

117255  1  08/0  573  3  16/0    

    41/1  3  488  48/2  7/2  24577  یتولید محصوالت شیمیائ   11  25
تولید  سایر محصوالت   19  26

  کانی غیر فلزي
66695  5/85  96/0  1412  7  77/0    

    22/2  72  13905  32/4  9/0  2113561  تولید فلزات اساسی  7  27
تولیدمحصوالت فلزي   8  28

فابریکی بجز ماشین آالت و 
  تجهیزات

23195  04/0  03/4  753  4  07/2    

ن آالت و تولید ماشی  2  29
تجهیزات طبقه بندي شده 

  درجاي دیگر

1411  05/0  61/3  36  15/0  6/1    

تولید ماشین آالت مولد و   2  31
انتقال برق و دستگاههاي 
برقی  طبقه بندي شده در 

  جاي دیگر

1653  03/0  08/3  72  3/0  82/1    

تولید وسایل نقلیه موتوري   1  34
  و تریلر و  نیمه تریلر

730  100  32/4  21  1/0  24/2    

  41/128    100  19254      2472558    86  جمع
  محاسبات انجام شده : مأخذ 

چـه از   79مالحظه می شود مهمترین فعالیت صنعتی شهر اهـواز در سـال    1-9-4-2همانطور که از جدول 

درصـد ارزش افـزوده    5/85تولید فلزات اساسی اسـت کـه   ) 27(نقطه نظر ارزش افزوده  و چه اشتغال کد 

مهمترین فعالیتهاي صنعتی بعد از تولید . درصد شاغلین را در خود جاي داده است 72را تولید و  شهر مزبور

درصـد سـهم ارزش    7/4فلزات اساسی بترتیب اهمیت صنایع تولید مواد  ومحصوالت شـیمیائی اسـت بـا    

نی غیـر  تولیـد سـایر محصـوالت کـا    ) 26(درصد و کد  8/3افزوده و سپس تولید موادغذایی و آشامیدنی با 

تولید محصوالت الستیکی و . سهم ارزش افزوده در شهر مزبور در  رتبه هاي بعدي قرار دارند 7/2فلزي با 

فعالیـت صـنعتی دیگـر     10. پالستیکی با یک درصد سهم ارزش افزوده در رتبه پنج فعالیتهاي فـوق اسـت   



  
  طرح ملی آمایش استان خوزستان

 

 108 

ر نیستند اما محاسـبه مزیـت نسـبی    گرچه از ارزش افزوده باالئی در شهر اهواز و بالمآل کل استان برخوردا

فعالیـت از صـنایع مزبـور     10نسبت به کل فعالیتهاي صنعتی استان نشان می دهـد کـه    RCAآشکار شده 

RCA      بزرگتر از یک داشته و جزء صنایع صادراتی یا پایه تلقی می گردند و بـه ویـژه تنـوع صـنعتی را در

ویژه اینکه اغلب این فعالیتهاي صنعتی در زمره صنایع پـائین  ب. اینگونه فعالیتها کامالً می توان مشاهده نمود 

درواقـع کنکـاش در چیـدمان فعالیتهـاي مزبـور و      . دستی تولید فلزات اساسی یا پتروشیمی تلقی می شوند

اینگونه فعالیتها می تواند ما را به زنجیره هاي صنعتی و شاید خوشـه هـاي صـنعتی در شـهر      LQمشاهده 

  . مزبور رهنمود سازد

منسـوجات ، کـد   ) 17(پیشگامی در آنگونه فعالیتهاي صنعتی که قدرت اشتغال زائی باالئی دارندماننـد کـد   

اینگونه  LQو  RCAدباغی و عمل آوردن چرم و یراق و کفش باعث گردیده که ) 19(پوشاك و کد ) 18(

اگرچـه  . نگونه فعالیتها گردداي بودن ایفعالیتها از عدد یک بزرگتر باشد و در واقع داراي مزیت نسبی و پایه

اینگونه فعالیتهاي صـنعتی از صـنایع   . در حال حاضر از ارزش افزوده و اشتغال زائی باالئی برخوردار نیستند

پائین دستی بخش کشاورزي استان تلقی می شوند و با توجه به اهمیت بخش مزبور حتی در کل کشور می 

رش آنها در آینده فعالیتهاي صنعتی شهر اهواز و اسـتان از  تواند مورد توجه خاص و برنامه ریزي براي گست

  . اهمیت ویژه اي برخوردار  باشد
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0
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ضریب توزیع

کد صنایع

نمودار 3-9-1 ضریب توزیع 9 فعالیت صنعتی غالب شهرستان اهواز در سالهاي     79 و 83

ضریب توزیع سال 79 ضریب توزیع سال 83
  

  

تولید ماشـین آالت  ) 29(تولید محصوالت فلزي فابریکی بجز ماشین آالت ، کد ) 28(فعالیتهاي صنعتی کد 

تولیـد وسـایل   ) 34(د تولید ماشین آالت مولد و انتقال برق و دستگاههاي برقی و ک) 31(و تجهیزات و کد 

بوده انـد امـا    79نقلیه موتوري و تریلر و نیمه تریلر نیز گرچه داراي ارزش افزوده و اشتغال پائینی در سال 

بزرگتر از یک نوید تنوع صنعتی و شـروع فعالیتهـاي صـنعتی پـائین      LQکامالً باال و   RCAبعلت وجود 

ه فعالیتها نیز می تواند  زنجیره صنعتی در شهر مزبور  را اینگون. دستی فلزات اساسی را در آنها می توان دید

در شهر اهواز به قیمت جاري بالغ بـر   79بهره وري نیروي کار در سال .  با تولید فلزات اساسی فراهم سازد

میلیـون   25/80رقـم مزبـور تنهـا     76میلیون ریال محاسبه شده است درحالیکه به قیمت ثابت سال  41/128

 04/249یعنـی   60بهره وري نیروي کار در شهر اهواز از متوسط کل بهره وري اسـتان . می دهدریال را نشان 

                                                 
 1-10در مورد بهره وري نیروي کار در بخشهاي متفاوت و شهرستانهاي مختلف استان و مقایسه با کـل کشـوردر قسـمت    )  60

  .اهد شدبحث خو
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بزرگتـر   RCAفعالیت صنعتی  10در مجموع . بسیار پائین تر و در حد نصف است 79میلیون ریال درسال 

ه انـد  بزرگتـر از یـک داشـت    LQفعالیتی که  9باالتر از یک داشته اند و هر  LQفعالیت صنعتی  9از یک و 

RCA آنها نیز کامالً باال و جزء فعالیتهاي پایه وصادراتی شهر مزبور تلقی می شوند .  

از نقاط ضعف ساختار فعالیتهاي صنعتی شهر اهواز فاصله زیاد بین صنایع نو شکفته و متنوع صنعتی از نقطه 

تولید مواد و محصـوالت   نظر اشتغال و ارزش افزوده با صنایع باال دستی خود ازجمله تولید فلزات اساسی،

میباشد یکی از دالیل فوق را می توان سرمایه گذاري عظیم دولتی در فعالیتاي صنعتی مـادر از  ... شیمیائی و 

  . طرف دولت و قلّت سرمایه گذاري بخش خصوصی در فعالیتهاي صنعتی نوپا دانست

  

15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 31 34

0

1

2

3

4

5

RCA

کد صنایع

نمودار RCA 1-9-17ارزش افزوده فعالیتهاي صنعتی شهرستان اهواز در سالهاي      79و83

سال79  سال 83
  

  

نشان می  83ن و بیشتر را براي سال نفر کارک 10آمار ارزش افزوده واشتغال کارگاههاي   1-9-4-3جدول 

واحد افزایش یافته اسـت   120در شهر اهواز به  83تعداد کارگاههاي صنعتی در مقیاس مزبور در سال . دهد
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نفـر شـاغل را در    21677میلیون ریال ارزش افـزوده ایجـاد نمـوده و     6306825و این تعداد کارگاه جمعاً  

  . خودجاي داده اند

نفر کارکن و بیشتر فعالیتهاي صنعتی کدهاي دو رقمی  10ارزش افزوده و اشتغال کارگاههاي  آمار  1-9-4-3جدول 
  به قیمت جاري میلیون ریال 83در شهر اهواز در سال 

  
  کد

  فعالیت
ارزش   نام فعالیت صنعتی 

  افزوده
  بهره وري LQ  درصد  شاغلین  RCA   درصد 

  نیروي کار
تغییر 
  ارزش

افزوده طی 
  دوره

تغییر شاغلین 
  طی دوره نفر

تولید مواد غذایی و   15
  آشامیدنی 

648782  3/10  33/1  5582  8/25  84/0    696%+  3926+  

رنگ کردن پوست وتولید   18
پوشاك و عمل آوردن 

  پوست وخز

5977  1/0  35/2  93  4/0  63/1    395%+  48+  

دباغی وعمل آوري چرم   19
ساخت کیف و چمدان و 

  زین و یراق و کفش

6036  1/0  14/2  58  2/0  67/1    110%+  9+  

تولید چوب ومحصوالت   20
  چوبی و حصیر

  +2نفر   +215%    15/0    12  09/0  01/0  558

تولید کاغذ و محصوالت   21
  کاغذي

14208  2/0  23/0  101  4/0  12/0    2/4-%  46-  

چاپ وانتشار و تکثیر   22
  رسانه هاي ضبط شده

3493  1/0  35/3  57  2/0  69/1    _  _  

ک صنایع تولید ذغال ک  23
پاالیشگاه هاي نفت 
  وسوخت هسته اي 

17386  3/0  03/0  89  4/0  047/0    1483%+  67+  

صنایع تولید مواد و   24
  محصوالت شیمیایی

147157  3/2  05/0  533  5/2  17/0    125%+  40-  

تولید محصوالت الستیکی   25
  و پالستیکی

131155  1/2  07/2  309  4/1  -/1    533%+  179 -  

تولید سایر محصوالت    26
  انی غیر فلزيک

115162  8/1  38/0  1395  4/6  73/0    173%+  17-  

  -2422  +%232    07/2  53  11483  59/2  7/77  4897866  تولید فلزات اساسی  27
تولید محصوالت و   28

تجهیزات طبقه بندي شده 
  درجاي دیگر

240749  8/3  55/2  1182  4/5  94/1    1037%+  429+  

تولید ماشین آالت و   29
ي شده تجهیزات طبقه بند

  درجاي دیگر

13461  2/0  41/2  235  1/1  96/1    954%+  199+  

  +456  +%421    2/-  4/2  528  57/2  1/1  69649تولید ماشین آالت مولد و   31
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انتقال برق و دستگاههاي 
برقی طبقه بندي نشده در 

  جاي دیگر
تولیدوسائل نقلیه موتوري   34

  و تریلر  و نیمه تریلر
2172  03/0  22/0  20  _  14/0    297%+  1-  

      94/290    100  21677    100  825/306/6    جمع 
  محاسبات انجام شده : مأخذ 

  
با مالحظه جدول فوق تغییرات چشمگیر و قابل مالحظه اي از نقطه نظر ارزش افزوده در شهر اهواز بعنوان 

ظر شاخص سهم تولید مواد غذائی و آشامیدنی از ن. مشاهده می گردد 79قطب صنعتی استان نسبت به سال 

 96/6رسیده و ارزش افزوده در ایـن سـال    83درصد در سال  3/10درصد در ابتداي دوره به  8/3مزبور از 

از نقطـه نظـر   . درصدي را نسبت به سال پایه داشـته اسـت    969محاسبه و در واقع تغییرات  79برابر سال 

درصد در ابتـداي دوره   4/8اغلین از شاغل بوده اند و سهم ش 79نفر بیشتر از سال   3926اشتغال نیز تعداد 

تولید منسوجات با یک کارگاه در ابتداي دوره عمالً  به تعطیلی ) 17(کد . درصد افزایش یافته است 8/25به 

رنگ کردن پوست و تولید پوشـاك و عمـل آوردن چـرم  و پوسـت     ) 18(در مقابل کد . کشانده شده است

رسیده است از نقطه نظر شاغلین نیز  79برابر سال  95/3وده به سهم خود را افزایش داده و از نظر ارزش افز

  .نفر بیشتر از سال پایه ایجاد اشتغال نموده است 48

را تولیـد نمـوده    79برابر سـال   32/2گرچه ارزش افزوده اي بالغ بر ) 27(در مقابل تولید فلزات اساسی کد 

از نظر اشـتغال از دسـت داده    83صد در سال در 7/77به   79درصد در سال  5/85است،اما سهم خود را از 

افزایش قدر مطلق ارزش افزوده فعالیت صنعتی مزبور در طی دوره توأم بـا کـاهش اشـتغال در ایـن     . است 

بی شک سیاست . کاهش نشان می دهد 79نفر نسبت به سال  2422فعالیت صنعتی بوده است و شاغلین آن 

هاده کار همراه با برون سپاري برخی فعالیتهاي جـانبی از جملـه   هاي تعدیل نیروي انسانی و کارآمد کردن ن
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. دالیل کاهش اشتغال در این فعالیت صنعتی بوده است که قطب اصلی آن در شهر اهواز متمرکز مـی باشـد  

 3/2بـه   79درصـد در سـال    7/4، نیز سهم  خـود را از   ) 24(صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی کد 

ز نقطه نظر ارزش افزوده از دست داده ، معهذا مقـدار ارزش افـزوده فعالیـت مزبـور در     ا 83درصد در سال 

شاغلین این بخش نیز بـه مقـدار کمـی    . محاسبه گردیده است 79برابر سال  25/1افزایش داسته و  83سال 

 کـه در زمـره  )25(در مقابل تولید محصوالت السـتیکی و پالسـتیکی کـد    ) . نفر 40(کاهش نشان می دهند 

درصد  1/2به  79فعالیتهاي پایین دستی صنعت پتروشیمی تلقی می شود سهم خود را از یک درصد در سال 

این در حـالی اسـت کـه    . برابر سال پایه می باشد 33/5افزایش و  قدر مطلق ارزش افزوده آن   83در سال 

  .نفر کاهش داده است 179بمنظور افزایش بهره وري شاغلین خود را نیز به تعداد 

فعالیتهاي صنعتی نوپا با شکوفائی قابل مالحظه  در کدهاي دو رقمی فعالیت هاي صنعتی مرتبط با صـنایع   

پائین دستی تولید فلزات اساسی تحرك قابل چشمگیري داشته و به سرعت ارزش افزوده و حتـی شـاغلین   

قه بندي شده درجـاي دیگـر   تولید ماشین آالت و تجهیزات طب) 28(خود را نیز افزایش داده اند چنانچه کد 

درصد از نظر شاخص ارزش افـزوده ،بـاال بـرده و بیشـتر از      8/3به  79درصد درسال   9/0سهم خود را از 

 4/5درصد به   4این در حالیست که سهم شاغلین این فعالیت صنعتی از . رسانده است 79برابر سال  37/10

  . افزایش نشان می دهد 79درصد سال 

تولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندي نشده در جـاي دیگـر شـاخص ارزش    ) 29(کد  فعالیتهاي صنعتی

مشاغل ایجاد شده دراین .رسانده و سهم خود را نیز افزایش داده است 79برابر سال  54/9افزوده خود را به 

د و انتقـال  تولید ماشین آالت موا) 31(کد . برآورد گردیده است 79نفر بیشتراز سال  200فعالیت نیز حدود 

برق و دستگاههاي برقی نیز سهم خود بنحو قابل چشمگیري از نظر ارزش افزوده و حتی اشـتغال نیـز بـاال    
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نیـز بـا   ) 34(کد . نفر شغل بیشتر از سال پایه ایجاد نموده است 456رسانده و  79برابر سال  21/4برده و به 

را تجربه نموده  79برابر سال  3اي حدود همین وضعیت با رشد چشمگیر مواجه بوده است و ارزش افزوده 

  . است

آورده  1-9-4-3فعالیت صنعتی محاسبه و درستون پـنجم جـدول    15برتري نسبی آشکار شده  83در سال 

بزرگتر از یک داشـته و جـزو صـنایع     RCAفعالیت فوق  15فعالیت از  9مالحظه می شود که  . شده است

 8فعالیتهاي صنعتی شهر اهواز در  LQالیست که ضریب مکانی یا این در ح. پایه و صادراتی تلقی می شوند

بزرگتر از یک را نشان می دهـد   LQو هم  RCAمورد هم  8فعالیت از عدد یک بزرگتر بوده است که در 

در  83بهـره وري نیـروي کـار در سـال     . و برتري نسبی و صادراتی بودن فعالیتهاي فوق را تائید می نمایـد 

. برآورد شده است 79برابر بهره وري سال  5/2میلیون ریال افزایش یافته و نزدیک به  94/290شهراهواز به 

معهـذا بهـره وري نیـروي کـار     . میلیون ریال بالغ گردیـده اسـت    106بهره وري نیروي کار به قیمت ثابت 

کمتـري را  میلیون ریال مقـدار   3/363در شهر اهواز از متوسط بهره وري نیروي کار استان یعنی  83درسال 

  . نشان می دهد

تجزیه و تحلیل ساختار صنعتی شهرسـتان اهـواز بـا کـدهاي سـه رقمـی  و         -1-4-9-1

   83چهاررقمی در سال 

کد  23دهد که متجاوز از نشان می 83بررسی ساختار صنعتی شهرستان اهواز در کدهاي سه رقمی در سال  

بزرگتر از یک  LQفعالیت صنعتی داراي  13تعداد  سه رقمی در شهرستان مزبور فعالیت داشته اند که ازاین

) 154(از این تعداد دو فعالیت . را تجربه نموده و جزء فعالیت هاي صنعتی پایه یا صادراتی تلقی می گردند

تولید مواد غـذایی و  ) 15(تولید انواع آشامیدنی ها از کد دو رقمی )  155(تولید سایر محصوالت غذائی  و 
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 64/1برابـر بـا     LQ، تولید پوشاك باستثناي پوشاك از پوست خز با ) 181(ضمناً کد . د باشنآشامیدنی می

گرچه ابعاد ارزش افزوده و شاغلین آن از اهمیت باالیی برخوردار . زمینه ساز صنعت پوشاك در اهواز است

نیز یراق با  دباغی و عمل آوردن چرم و ساخت کیف و چمدان و. نیستند و جزء صنایع نوپا تلقی می گردند

، داشته و در زمره صنایع نوپا و پائین دستی بخش ) 181(و صنعتی شبیه کد  67/1برابر با  LQبا ) 191(کد 

تنهـا    LQدر شاخص  08/2انتشار کتاب وروزنامه و نوار صوتی نیز با ) 221(کد . کشاورزي تلقی می شود

در شه   . رستان اهواز قرار گرفته استفعالیت دراین زمینه در استان خوزستان است که تماماً

از اهمیـت ویـژه اي در اسـتان     25/1برابـر بـا    LQو ) 252(تولید محصوالت پالستیکی بجز کفش با کـد  

شاغلین استان را در شهر اهواز در خود جاي داده است که در زمره صـنایع   3/2برخوردار است که بیشتر از 

  . پائین دستی  صنعت پتروشیمی تلقی می گردد

بـا   271ید محصوالت اولیه آهن و فوالد بخودي خود با توجه به تراکم شدید در شهرستان اهواز با کـد  تول

LQ  نیز بـا  ) 273(ریخته گري فلزات با کد . زیاد دور از انتظار نیست 07/2برابر باLQ    در  08/2برابـر بـا

اولیـه داشـته اسـت و تمـامی     شهرستان مزبور توجیه مناسبی براي گسترش خود با توجه به نزدیکی به مواد 

و ) 291(و ) 289(و ) 281(کـدهاي  . نفر شاغلین  این بخش صنعتی در شهرستان اهواز فعالیت دارنـد  713

بـاال هسـتند کـه مطـابق جـدول ذیـل در زمینـه         LQتماماً از جمله فعالیت هاي صنعتی با ) 312(و ) 292(

جمله صنایعی هستند، که در زمره صنایع پایه محصوالت فلزي، ماشین آالت و دستگاههاي متفاوت برقی از

و صادراتی تلقی و نوپا در بخش صنایع پائین دستی فوالد تلقی می گردند عمده فعالیت آنـان در شهرسـتان   

  . اهواز است

   83فعالیت هاي صنعتی کدهاي سه رقمی و چهاررقمی شهرستان اهواز :   1-9-4-5جدول 

  .بزرگتر از یک داشته اند LQکد 

  LQ  نوع فعالیت  کد فعالیت  LQ  نام فعالیت   کد فعالیت    فردی

  27/1عمل آوري و حفاظت   1516  03/1  تولیدسایر محصوالت غذائی  154  1
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ــرآورده  ــت و فـ گوشـ
  هاي گوشتی 

آرد کـــردن غـــالت و   1531  08/1  تولیدانواع آشامیدنی ها   155  2
  حبوبات

03/1  

تولیــدانواع پوشــاك بغیــر از   181  3
  خز پوشاك با پوست

  05/1  تولید قند و شکر  1542  64/1

دباغی و عمل آوردن چرم و   191  4
  ساخت کیف 

ــته و    1544  67/1 ــد رشـــ تولیـــ
  ماکارونی

09/1  

تولیــد نوشــابه غیــر     1555  08/2  انتشار و چاپ کتاب  221  5
  الکلی

19/1  

تولید محصوالت پالسـتیکی    252  6
  بجز کفش

ــه   1810  25/1 ــاك بـ ــد پوشـ تولیـ
ــاك از  ــتثناي پوشـ اسـ

  پوست خز

64/1  

تولید محصوالت اولیه آهـن    271  7
  و فوالد 

   67/1  دباغی و تکمیل چرم   1911  07/2

تولید سایر محصوالت   2029  08/2  ریخته گري فلزات   273  8
چوبی و تولید کـاال از  

  حصیر

08/2  

ــزي     281  9 ــوالت فل ــد محص تولی
  ساختمانی مخازن انباره ها 

ــارتن و    2102  96/1 ــه ک تولیدجعب
  وسایل مقوائی  سایر

61/1  

  

  

  

  1-9-4- 5ادامه  جدول 

  LQ  نوع فعالیت  کد فعالیت  LQ  نام فعالیت  کد فعالیت  ردیف

تولید سـایر محصـوالت     289  10
ــز   ــابریکی و فل ــزي ف فل

  کاري 

انتشــــار روزنامــــه و   2212  92/1
  نشریات

08/2  
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ــا    291  11 ــین آالت ب ــد ماش تولی
  کاربردل عام

تولیـــد محصـــوالت    2520  08/1
  تیکی بجز کفشپالس

25/1  

ــا    292  12 ــین آالت بـ تولیدماشـ
  کاربرد خاص 

  45/1  تولید آجر   2697  68/1

تولید دستگاه هاي توزیع   312  13
  و کنترل برق 

تولید محصوالت اولیه   2710  08/2
  آهن و فوالد 

07/2  

ــین آالت   2924  08/2  ریخته گري آهن و فوالد   2731  14 تولیدماشــــ
  معدنی و ساختمانی

  

تولید محصـوالت فلـزي     2811  15
  ساختمانی

ــتگاههاي    3120  53/1 ــد دسـ تولیـ
توزیع و کنترل نیـروي  

  برق

08/2  

تولید مخازن وانباره ها و   2812  16
  ظروف فلزي مشابه 

08/2        

ــش   2892  17 ــی آوري و روک عمل
کردن فلـزات  وفعالیـت   
هــاي مهندســی مکانیــک 

  عمومی 

08/2        

ار تولید آالت برنده و ابز  2893  18
  دستی و یراق آالت 

08/2        

تولید پمپ و کمپرسـور     2912  19
  و شیر و سوپاپ

08/2        

  

  

  1-9-4- 5ادامه  جدول 

  LQ  نوع فعالیت  کد فعالیت  LQ  نام فعالیت   کد فعالیت  ردیف
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تولید تجهیزات باال برنده   2915  20

  و جابجا کننده 

08/2        

تولید سایر ماشـین آالت    2919  21

  عامبا کاربرد 

08/2        

ــین آالت و   2922  22 ــد ماشـ تولیـ

  ابزارها

08/2        

ــالورژي   2923  23 ــین آالت مت ماش

  ذوب فلز 

08/2        

تولید ماشین آالت معدن   2924  25

  و ساختمان 

08/2        

  محاسبات انجام شده : مأخذ 

  

تان اهـواز داراي  در شهرسـ  isicکد چهار رقمـی   25کد سه رقمی بالغ بر  13مالحظه می شود که عالوه بر 

LQ از نکـات  . 61بزرگتر از  یک بوده و جزء صنایع صادراتی و پایه نسبت به کل استان محسوب می شوند

تولید محصوالت اولیه آهـن و فـوالد ردیـف     2710کد چهاررقمی از شماره  13قابل توجه اینکه متجاوز از 

و .  مـی باشـند   2710ن دسـتی خـود کـد    کدهاي چهاررقمی تماماً بنوعی از صنایع پائی)25(تا ردیف ) 13(

نزدیک بودن فعالیت هاي صنعتی فوق به نهاده اولیه تولید و فرآیندهاي آن و گسترش فن آوري در اینگونـه  

سـتانده هـا    –فعالیتها باعث گردیده است که اوالً زنجیره هاي صنعتی را بویژه با استفاده از جدول داده هـا  

ثانیاً وقتی ضریب مکانی فعالیت هائی از عدد یک بزرگتـر باشـد   . سائی کرد بتوان در اینگونه فعالیت ها شنا

                                                 
صادراتی بودن و پایه اي بودن فعالیت هاي صنعتی فوق نسبت به شهرستان اهواز در مقابل کل استان نه نسبت به کل  -  61

  .کشور
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ضرایب فنی جدول ملی می تواند همان ضرایب جدول منطقه اي نیز باشد و  لذا بنظر می رسد فعالیت هاي 

) 2731(مورد در جدول فـوق از کـد    12صنعتی فوق بویژه در کدهاي سه رقمی و چهار رقمی که تماماً در 

با توجه به تولید محصوالت اولیه آهـن وفـوالد و نیـز ریختـه گـري ایـن دو       . مشخص شده اند ) 3120(تا 

. محصول زمینه هاي گسترش فعالیت هاي جانبی و پائین دستی را براي صـنعت اسـتان فـراهم نمـوده انـد     

قسمت می تواند اگرچه ابعاد ارزش افزوده وشاغالن فعالیتهاي مزبور آنچنان قابل مالحظه نیست، معهذا این 

مطالعات اولیه براي  شناخت زنجیره و خوشه هاي صنعتی را فراهم سازد که در قسمت بعد بـه تفصـیل از   

این امر از آن لحاظ حائز اهمیت است که برخی از این فعالیت ها تنها در شهرستان . آنها صحبت خواهد شد

خازن و انباره ها و فعالیـت هـاي مهندسـی و    تولید م) 2892(و ) 2812(اهواز گرد آمده اند و بویژه کدهاي 

تمامـاً  ) 3120(و تولید دستگاههاي توزیع و کنترل برق کـد  ) 2915(مهندسی مکانیک و تجهیزات باال برنده 

گرچه مجدداً تکرار می شود . در اهواز فعالیت داشته هم به بازار مواد اولیه نزدیک ترند و هم به بازار فروش

بعنوان صنایعی نوپا تلقی و با سرمایه گذاري  و برنامه ریزي دقیق در ایـن زمینـه و    که اینگونه صنایع هنوز

تشویق بخش خصوصی می توان زمینه هاي هرچه بیشتر بسط فعالیت هاي جانبی فلزات اساسـی را کـه در   

  . استان فراوان تولید می شود، ایجاد نمود

حصوالت  فلزي و صـنایع پـائین دسـتی آن در    بدیهی است از نقطه نظر تحلیل فضائی تراکم بیش از حد م

شهرستان اهواز خود می تواند زمینه هاي تحقیق و امکان سنجی براي بررسـی عمیقتـري را در ایـن منطقـه     

بویژه با وجود دانشکده مهندسی اهواز و مهندسی نفت و سایر دانشگاههاي صنعتی فراهم نمـود تـا متعاقبـاً    

  . ر این شهرستان مورد مطالعه جدي قرار دادایجاد پارکهاي علم و فن آوري را د
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  تجزیه و تحلیل شاخص تخصصی شدن در شهرستان اهواز 2-4-9-1

شاخص تخصصی شدن شهرستان اهواز در مقایسه باشاخص مزبور در استان و کل کشـور در جـدول ذیـل    

  . آورده شده است

  

اي صنعتی کدهاي دو رقمی کارگاههاي ده نفر شاخص تخصصی شدن شهرستان اهواز براي فعالیته:  1-9-6جدول 

  83و  79کارکن وبیشتر در سال 

  83I- -79I62بهبودي     83سال   79سال   ناحیه

  بهبودي 733/0- 597/0=136/0  597/0  733/0  اهواز 

  عدم بهبودي  -  003/0  442/0  439/0  استان

  بهبودي+   010/0  298/0  308/0  کل کشور

  محاسبات انجام شده : مأخذ 

  

شهرستان اهـواز محاسـبه و مالحظـه     83و  79شاخص تخصصی شدن براي سالهاي  Iبا استفاده از فرمول  

می گرد که درجه تخصصی شدن بسرعت در طی دوره بر خالف کل اسـتان بهبـود یافتـه اسـت و سـرعت      

                                                 
شاخص تخصیصی شدن هر قدر به عدد یک نزدیکتر باشد نامناسب و هر قدربه صفر نزدیکتـر باشـد تخصـص بیشـتري را      - 62

  . نشان می دهد 
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تخصصی شدن شهرستان اهواز و بعبارت دیگر شاخص بهبودي تخصصی شدن نسبت بـه کـل کشـور نیـز     

تر تغییر نموده و تنوع صنعتی و نوآوري تکنولوژي در فعالیت هاي متفاوت درجه تخصصی شهرسـتان  سریع

  .اهواز را بسرعت افزایش داده است

گرچه درجه تخصصی شدن شهرستان مزبور از متوسط کل استان در هر دو سال وضـعیت عـدم تخصـص    

تعداد فعالیتهاي صنعتی کـد دو رقمـی در    کمتري را نشان می دهد ،معهذا این امر از آنجا ناشی می شود که

فعالیت صـنعتی کـدرهاي دو رقمـی اسـت در      22فعالیت از  17پهنه استان یعنی  تمامی شهرستانها بالغ بر 

درجه تخصصی شدن . فعالیت صنعتی از کدهاي دو رقمی فعال می باشند 15حالیکه در شهرستان اهواز تنها 

  . یم دارد و بالعکسبا پرکندگی واحدهاي صنعتی رابطه مستق

میلیون ریال در سـال   94/290به رقم  79میلیون ریال در سال  41/128بهره وري نیروي کار در طی دوره از 

  . افزایش یافته است 83

 99/105و رقـم   79میلیون ریـال بـراي سـال     4/80اگر ارقام مزبور به قیمت ثابت نشان داده شوند بترتیب 

در هر دو حالت بهره وري نیروي کـار  در طـی دوره در شهرسـتان    . هد بودخوا 83میلیون ریال براي سال 

بایدیاد آوري نمود که متوسط بهره وري نیروي کار در ایـن مقیـاس کارگاههـا در    . اهواز افزایش یافته است

بعبارت دیگر . بوده است 83میلیون ریال در سال  3/363و رقم  79میلیون ریال در سال   04/294کل استان 

شـاخص بهـره   . رستان اهواز در هر دو سال از متوسط بهره وري نیروي کار استان عقب تر مانـده اسـت  شه

وري در شهرستان ها و کل استان و کل کشور در قسمت بعد بصورت مقایسه اي و  کامل بررسی و تجزیـه  

  . و تحلیل خواهد شد

-41واز با استناد به جدول شـماره  در مورد ضریب توزیع  فعالیت هاي صنعتی غالب استان در شهرستان اه

  . موارد ذیل را می توان استنتاج نمود 79براي سال   7-1

ه فعالیت صنعتی غالب استان فعال بوده و ضریب توزیع باالتر از یک  79در سال  در شهرستان اهواز تمامی نُ

هائی وجـود دارد کـه   داشته اند بعبارت دیگر تراکم واحدهاي تولیدي یا کارگاههاي صنعتی در آن شهرسـتان 
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ه فعالیـت صـنعتی داراي    میزان ضریب توزیع آنان بیشتر از یک باشد همانطور که مالحظه می شود  تمامی نُ

متراکمتـرین  . بوده و تراکم صنعتی را از هر لحاظ در سال مذکور تجربه نمـوده اسـت   <D 1ضریب توزیع 

را نشـان مـی    =D 026/7اتل اساسی است که تولید فلز) 27(ضریب توزیع در شهرستان اهواز متعلق به کد 

ایـن  . تعلق دارد D=  42/2تولید مواد غذائی و آشامیدنی با ) 15(معهذا کمترین ضریب توزیع به کد . دهند

در پهنه اسـتان متـوازنتر از فعالیـت    ) 15(نتیجه تلویحاً مبین آنست که توزیع  فضائی فعالیت ها صنعتی کد 

اینکه تعداد کارگاههاي صنعتی مواد غذائی و آشامیدنی در شهرستان اهواز  ضمن. می باشد) 27(صنعتی کد 

مربوط به فعالیت هاي صنعتی استان که پراکندگی فوق را نشان می دهد  GIS. بیشتر از فلزات اساسی است

همانطور که از جداول و نقشه هاي مربوطه مشاهده می شـود تولیـد مـواد    . در پیوست این فصل آمده است

شهرستان پراکنده گردیده و فلزات اساسـی فقـط در دو شهرسـتان ،     13کارگاه در  73و آشامیدنی با  غذائی

  . کارگاه عظیم و دزفول با یک کارگاه،توزیع گردیده اند 7اهواز با 

. محاسبه گردیـده اسـت   1383براي سال   1-7-40ضریب توزیع نه فعالیت صنعتی غالب استان در جدول 

ه فعالیت صنعتی عنوان شدهدر این سال نیز در  فعالیت داشته اند و مجدداً تمامی فعالیت   63شهرستان اهواز نُ

هاي مزبور ضریب توزیع بزرگتر از یک را تجربه نموده اند و تراکم صـنعتی را در تمـامی فعالیـت هـا مـی      

واحـد در ایـن    272کارگاه در پهنه استان به  189از  79گرچه تعداد کارگاههاي  مزبور نسبت به سال . بینیم

بیشترین ضریب توزیع در شهرستان مزبور مجدداً مربوط به فعالیت . مقیاس از کارگاهها  افزایش یافته است

را در اختیار داشته  در حالیکـه تعـداد کارگاههـاي ایـن      D=  14/7که . تولید فلزات اساسی است) 27(کد 

معهذا بعلت . در این شهر افزایش داشته است 83واحد در سال  16به  79واحد در سال  7فعالیت صنعتی از 

                                                 
ه فعال - 63 درصد ارزش افزوده و اشتغال کارگاهاي ده نفر کارکن و بیشتر را در اختیـار   95یت صنعتی غالب استان که مجدداً نُ

تولیـد کاغـذ و محصـوالت کاغـذي ، کـد      ) 21(صنایع مواد غذایی و آشامیدنی ،  کد ) 15(ك : دارند بنحو ذیل آورده می شوند
تولیـد  ) 25(صـنایع تولیـد مـواد و محصـوالت شـیمیائی ، کـد       ) 24(صنایع تولید ذغال کک و پاالیشگاهاي نفـت ، کـد   ) 23(

) 28(تولید فلـزات اساسـی ، کـد    ) 27(تولید سایر محصوالت کانی غیر فلزي ، کد ) 26(محصوالت الستیکی و پالستیکی ، کد 
  .اي دیگرتولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندي نشده در ج) 29(تولید محصوالت فلزي فابریکی بجز ماشین آالت، کد 
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کارگاه صنعتی دراین فعالیت ضریب توزیع بسـیار بـاالئی را نشـان مـی دهـد و       18کارگاه از کل  16تراکم 

در مقابل کمترین ضریب توزیع متعلـق بـه کـد    . نیز افزایش بیشتري داشته است 79تراکم آن نسبت به سال 

را تجربـه نمـوده و     D=  54/1ت شـیمیائی اسـت کـه ضـریب توزیـع       صنایع تولید مواد و محصوال) 24(

ه فعالیت صنعتی را تجربه نموده است نیز   79و پراکندگی آن نسبت به سال . متوازنترین ضریب توزیع بین نُ

با برخورداري از جدول فوق می بینیم که ضریب توزیع پائین و توازن منطقـی تـري   . متوازنتر گردیده است

نسبت به ابتداي دوره نیز مشـاهده مـی شـود و ضـریب توزیـع      ) 15(مواد غذائی و آشامیدنی کد در  تولید 

در حالیکـه  . کاهش نشان می دهـد  83در سال  D=  89/1به  79در سال  42/2مزبور در شهرستان اهواز از 

) 29(تولید محصوالت فلزي فـابریکی بجـز ماشـین آالت و کـد     ) 28(تراکم صنعتی در فعالیت صنعتی کد 

= 5/1تولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندي شده در جاي دیگر در این شهرستان کامالً افزایش یافتـه و  

D   03/7براي فعالیت نخست و  =D بی شک با توجه به افزایش تعـداد  . براي دومی را در پی داشته است

شدید آنان در شهرستان اهواز را  فعالیت تمرکز 29به  15واحدهاي صنعتی این دو فعالیت در پهنۀ استان از 

. می توان ناشی از نزدیکی به مواد اولیه و صنایع باال دستی خود که تولید فلزات اساسی است، تلقـی نمـود  

فعالیت و کارگاه صنعتی  ده نفر کارکن و بیشتر از دو فعالیت فوق در اهواز  24فعالیت فوق ،  29چنانچه از 

  . تمرکز یافته اند

لی در تغییرات ساختار صنعتی شهرستان اهواز اینکه با توجه به تجزیـه و تحلیـل کـدهاي دو    نتیجه گیري ک

فعالیت هاي صنعتی متفاوت شهرسـتان اهـواز ،    RCAو  LQسه رقمی و چهار رقمی و محاسبه  –رقمی 

بویژه ظهور تنوع صنعتی خاصه در فعالیت هاي پائین دستی صنایع فلزات اساسی و کشاورزي مشاهده مـی  

گردد و بررسی و تحقیق و مکان سنجی عمیقتري را در این شهرستان ، بویژه با وجود مراکز علمی متفـاوت  
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شـاخص هـاي   . 64و مهندسی در شهرستان فوق ، براي پارك هـاي علـم و فـن آوري را طلـب مـی نمایـد      

ن را تخصصی شدن و ضریب توزیع نیز گرچه عدم توازنی بین این شهرستان و سایر شهرسـتان هـاي اسـتا   

نشان می دهد، معهذا تراکم فعالیت هاي صنعتی به نحوي است که ایجاد و زمینـه تحقیـق و کنکـاش فـوق     

  . را تائید می نماید) بگوئیم پارکهاي علم و فن آوري (براي شهرك هاي علم وفن آوري 

  ساختار صنعتی شهرستان بندر ماهشهر  5-9-1

رمربع در جنوب غربی ایران و جنوب اسـتان خوزسـتان   کیلومت 7/5618شهرستان بندر ماهشهر  با مساحت 

موقعیت بندري و وجود پتروشیمی بندر امام در این شهرستان و نزدیکی به دریا باعث . 65واقع گردیده است

ساختار صنعتی شهرستان فوق با توجه به ارزش افزوده و . رونق نسبی صنعتی شهرستان مزبور گردیده است

  . یل آورده شده استشاغالن صنعتی آن درجدول ذ

  

به  79-83آمار ارزش افزوده و اشتغال شهرستان بندر ماهشهر در مقایسه با کل استان خوزستان در طی دوره  5-9-1- 1

  میلیون ریال)   کارگاه هاي صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر( قیمت جاري 

ارزش افزوده   ناحیه   ردیف

79  

ارزش افزوده 

83  

اشتغال   نرخ رشد

79  

اشتغال 

83  

  مالحظات  نرخ رشد

      45052  42871  9/8  185/369/16  716/676/10  خوزستان   1

رشد   _  5150  6305  1  277/709/6  202/395/6  بندر ماهشهر  2

  منفی

      %4/11  %15    %41  60سهم ماهشهر   

                                                 
 5700مؤسسه صنعتی را با  160آنتی پولیس در فرانسه که  –رجوع شود به پارك هاي علم وفن آوري مانند تجمع سونیا  - 64

ناصـر  : آمـایش سـرزمین، نوشـته ژروم مونـو ، ترجمـه      . (شاغل در بر گرفته که خود یک پارك علمی و تجمع دانشگاهی است
  ).1373نوفیقان، 

  .می باشد 79شهرستان در سال  16اساس تقسیمات کشوري در استان به مساحت مزبور بر  - 65
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ارزش افزوده   ناحیه   ردیف

79  

ارزش افزوده 

83  

اشتغال   نرخ رشد

79  

اشتغال 

83  

  مالحظات  نرخ رشد

  در استان 

  محاسبات انجام شده: مأخذ 

  

زش افزوده و چه ازلحاظ شاغالن شهرستان از جدول فوق می توان چنین استنباط کرد که چه از نقطه نظر ار

درصد در  60بندر ماهشهر از رشد مناسبی در مقایسه با کل استان برخودار نبوده و سهم ارزش افزوده آن از 

 15کاهش یافته کما اینکه از نقطه نظر شاغالن صنعتی نیز سهم مزبـور از   83درصد در سال  41به   79سال 

چنانچه ارزش افزوده را به قیمت ثابـت  . کاهش نشان می دهد  83ر سال درصد  د 4/11به  79درصد سال 

این درحالی است که تعـداد کارگاههـاي   .  در نظر  گیریم  مقدار آن در طی دوره رشد منفی نیز داشته است

واحد در سال  16و  8166واحد در سال  25به  79واحد در سال  11صنعتی در مقیاس فوق در طی دوره  از 

معهذا با توجه به سهم باالي ارزش افزوده شهرستان مزبور در استان خوزستان کـه  .  ش  یافته استافزای 83

در طی دوره همواره از سهم شهرستان اهواز با تعداد بسیار باالي کارگاه صنعتی نیز بیشتر بوده اسـت نشـان   

تان صنایع پتروشیمی در از یک تکنولوژي سرمایه بر در شهرستان مزبور را داشته و قطب صنعتی این شهرس

صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی نقش مؤثري در ارزش افزوده بـاالي مزبـور داشـته    ) 24(قالب کد 

  . است

  

                                                 
کارگاه برآورد شده که بـالغ بـر     976در و صنعت ساخت بالغ بر  81تعداد کارگاههاي زیر ده نفر کارکن در استان در سال  - 66
شـتر در سـال مزبـور بـراي     درصد کل استان دراین مقیاس از کارگاههاسـت کـه تعـداد  کارگاههـاي  ده نفـر کـارکن و بی       7/6

کارگاه آورده شده است ایـن در حالیسـت کـه طبـق نتـایج       281کارگاه و براي کل استان رقمی حدود  25شهرستان ماهشهر 
کارگـاه صـنعتی در ایـن     326مرکز  آمار ایران خوزسـتان داراي   81آمارگیري از کارگاههاي ده نفر کارکن و بیشتر براي سال 

مغـایرت هـاي آمـاري فـوق شـاید ناشـی از زمـان آمـارگیري بـراي دو طـرح متفـاوت            . فـر شـاغل  ن 50981بـا  . مقیاس است
  ).مرکز آمار 81سرشماري عمومی کارگاهی .(باشد
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ضریب توزیع

کدصنایع

نمودار5-9-1ضریب توزیع 9 فعالیت صنعتی غالب شهرستان بندر ماهشهر در سالهاي      79 
و 83

ضریب توزیع سال 79   ضریب توزیع سال 83
  

در طی دوره همواره اررزش افزوده شهرستان مزبور در صنعت ساخت در مقیاس کارگاههاي مزبور باالترین 

  . نیز رشد باالتري را داشته است رقم را نشان می دهد و حتی از شهرستان اهواز

   83و  79تغییر ساختار صنعتی شهرستان بندر ماهشهر در سال   1-5-9-1

تولید مواد غذائی و آشامیدنی بـا  ) 15(جمعاً چهار فعالیت صنعتی کد دو رقمی  79طبق جدول ذیل درسال 

صـنایع تولیـد مـواد و    ) 24(ه کـه  درحالیکـ . میلیون ریال ارزش افزوده تولید نموده اند 7244کارگاه تنها  6

میلیون ریـال   6387155کارخانه بزرگ پتروشیمی و صنایع جانبی آن  3محصوالت شیمیائی به لطف وجود 

 60درصد کل ارزش افزوده شهرستان مزبور را تولید نموده اند که خود رقمی قابـل مالحظـه و    9/99یعنی 

ابهی از این مقدار به خارج از کشور صادر گردیده بخش متن. درصد کل ارزش افزوده استان خوزستان است

تولید سایر وسائل حمل و نقل ) 35(تولید محصوالت فلزي فابریکی بجز ماشین آالت و کد ) 28(است، کد 

) 24(در بـین چهـار فعالیـت مزبـور کـد      . هر کدام با یک کارگاه ارزش افزوده قابل مالحظه اي نداشته انـد 

RCA   ه نموده استرا تجرب 6/1برابر با .  
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ارزش افزوده و اشتغال کارگاهاي ده نفر کارکن و بیشتر فعالیت هاي صنعتی کدهاي دو رقمی در : 1-9-5-1جدول 

  79شهرستان بندر ماهشهر به قیمت جاري میلیون ریال در سال 

کد دو 

  رقمی

  بهره وري نیروي کار  L.Q  درصد  شاغلین  RCA  درصد  ارزش افزوده  نام فعالیت 

    18/0  3  173  05/0  %1  7244  د غذائی و  آشامیدنی موا  15

ــواد و    24 ــد مـ ــنایع تولیـ صـ

  محصوالت شیمیایی

6387155  9/99  60/1  6110  97  19/5    

تولید محصوالت فـابریکی    28

  بجز ماشین آالت 

374  01/0  03/0  11  _      

تولید سایر وسائل حمـل و    35

  نقل 

428  01/0  04/0  11  _  20%    

  میلیون ریال 3/1014    100  6305    100  6395202    جمع

  محاسبات انجام شده : مأخذ 

درصـد   97نفر بوده است کـه   6305بالغ بر  79تعداد شاغلین کارگاهها و فعالیت هاي صنعتی فوق در سال 

ضریب . آنان در صنایع تولید  مواد و محصوالت شیمیائی و صنایع جانبی پتروشیمی مشغول به کار بوده اند

را نشان می دهد که مهمترین و در عین حال پایـه اي تـرین تولیـدات      19/5رقمی حدود  ) 24(مکانی کد 

  .صادراتی استان نیز تلقی می گردد
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کد صنایع

نمودارRCA 1-9-18ارزش افزوده فعالیتهاي صنعتی شهرستان بندر ماهشهر در سـالهاي  
79و83

سال79 سال 83
  

  

متوسـط بهـره وري نیـروي کـار در ایـن      . تنها سه درصد شاغلین را بخـود اختصـاص داده اسـت   ) 15(کد 

میلیون ریـال  بسـیار    04/249ن یعنی میلیون ریال است که از متوسط بهره وري کل استا 3/1014شهرستان 

بهره وري مزبور درایـن شهرسـتان بـه    . برابر متوسط کل استان را تجربه نموده است 4باالتر و رقمی حدود 

تغییرات ساختار صنعتی شهرستان مزبـور در طـی دوره از نقطـه    . میلیون ریال می باشد 11/635قیمت ثابت 

لحاظ افزایش تعداد فعالیت هاي صنعتی که از بازده کارگاه بـه    نظراتی قابل مالحظه و چشمگیر است که از

کارگاه افزایش یافته و چه از نقطه نظر ارزش افزوده که مقام خود را در سطح استان حفظ نمـوده اسـت    16

میلیون ریال افزایش یافت و شش فعالیـت   6709277ارزش افزوده   شهرستان مزبور به  83چنانچه در سال 

فعالیتهاي صنعتی  1-9-5-2در جدول . رقمی در ایجاد ارزش افزوده فوق مشارکت داشته اند صنعتی کد دو

  . نشان داده شده است 83در سال  LQو شاغلین  RCAشهرستان مزبور همراه با شاخص ارزش افزوده 
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ي دو رقمی در ارزش افزوده و اشتغال کارگاهاي ده نفر کارکن و بیشتر فعالیت هاي صنعتی کدها: 1-9-5-2جدول 

  ) 83سال ( شهرستان بندر ماهشهر به قیمت جاري میلیون ریال 

  بهره وري نیروي کار   L.Q  درصد  شاغلین  RCA  درصد  ارزش افزوده  نام فعالیت   کد دو رقمی

      18/0  31  05/0  %1  7244  مواد غذائی و  آشامیدنی   15

چاپ و انتشـار و تکثیـر     22

  رسانه هاي ضبط شده

785  _  71/0  13  2/0  62/1    

تولید مواد و محصوالت   24

  شیمیائی 

6692788  8/99  29/2  4845  1/94  6/6    

تولید محصـوالت کـانی     26

  غیر فلزي

1546  -  -  19  4/0  04/0    

    01/0  3/0  13  _    1417  تولید فلزات اساسی   27

ــوالت و    28 ــد محصـ تولیـ

ــدي   ــه بن ــزات طبق تجهی

  نشده در جاي دیگر 

1021    01/0  19  4/0  13/0    

  میلیون ریال  7/1302    100  5150    100  6709277    جمع 

  محاسبات انجام شده : مأخذ 

  

میلیون ریال بـه قیمـت جـاري     6709277به  83مالحظه می شود که ارزش افزوده شهرستان مزبور در سال 

یائی صنایع تولید مواد و محصوالت شیم 24درصد آن در فعالیتهاي کد  8/99افزایش یافته است که بیش از 

در کدهاي چهار رقمی نشان مـی دهـد کـه تولیـد     ) 24(ریز شدن در اقالم زیر بخش کد . ایجاد شده است 

و تولیـد کـود شـیمیایی و ترکیبـات ازت کـد      )  2411(مواد شیمیایی اساسی بجز کود و ترکیبات ازت کـد  
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ز جملـه کارگاههـاي   ا) 2413(و تولید مواد پالستیکی به شکل اولیه وساخت الستیک مصنوعی کد ) 2412(

می باشد که عمده ترین صادرات استان حتی کل کشور را نیز شامل مـی  ) 24(بزرگ صنعتی زبر بخشی کد 

در درجـه دوم  کـد   . رسـیده اسـت   29/2افزایش یافته و به  79نسبت به سال ) 24(کد  RCAمقدار . گردد

میلیون ریال  11720ارگاه صنعتی تنها ک 9دومین فعالیت صنعتی شهرستان بندر ماهشهر می باشد که با ) 15(

فعالیت هاي صنعتی کد . درصد کل ارزش افزوده را ایجاد نموده است 2/0ارزش افزوده شهرستان  مزبور یا 

کـد   –تولید سایر محصوالت کانی غیر فلـزي  ) 26(چاپ و انتشار و تکثیر رسانه هاي ضبط شده کد ) 22(

الت و تجهیزات طبقه بندي شده در جاي دیگـر تنهـا بـا یـک     تولید محصو 28تولید فلزات اساسی کد  27

. کارگاه و ارزش افزوده ناچیز در زمره صنایع نوپا وجدید در این شهرستان فعالیت خود را شروع نموده اند

کارگاه صنعتی این شهرستان فعالیت داشته اند کـه    16نفر در  5150تعداد   83از نقطه نظر شاغالن در سال 

ایـن فعالیـت     (LQ)مشغول بکار بوده و ضـریب  مکـانی   ) 24(نان در فعالیتهاي صنعتی کد درصد آ 1/94

درصد  شاغالن این شهرستان در فعالیت هـاي کـد    7/4.  افزایش یافته است 79نسبت به سال   6/6صنعتی 

شـتغال کـد   گرچه ابعـاد ارزش افـزوده و ا  . فعالیت داشته اند) تولید مواد غذائی و آشامیدنی)  ( 15(صنعتی 

نشان از آن  62/1چاپ و انتشار و تکثیر رسانه هاي ضبط شده بسیار ناچیز است،معهذا ضریب مکانی ) 22(

تـراکم  . دارد که این فعالیت صنعتی در خود استان نیز نوشکفته و در مراحل ابتدایی و نوپا تلقی مـی گـردد  

تان بعلت وجود صنایع پتروشیمی کـامالً  نامتوازن ارزش افزوده در این شهرستان نسبت به سایر شهرهاي اس

، فعالیت هاي جدیـد و پـائین دسـتی و جـانبی ایـن       83گرچه از نقطه نظر آماري در سال . محسوس است

 22صنعت زیر بخش صنایع نفت در منطقه آزاد این شهر که اخیراً به سرعت در حال گسترش و متجاوز از 
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-ست که بنوعی در این حیطه مشغول بکارند این نوید را میکارگاه بزرگ صنعتی را شامل می شود، نیامده ا

  . دهد که زنجیره هاي صنعتی دراین زمینه در این شهرستان بزرگ بندري گسترش یابد

) 15(بررسی کدهاي سه رقمی فعالیت هاي صنعتی در این شهر بندري حاکی از آنست که از زیربخش کـد  

کمتر از یک عمالً مشـارکت نـاچیزي    LQیزي در اشتغال و با سهم ناچ) 154(و کد  ) 151(دو فعالیت کد 

نسبت به کل استان نشان از  75/8برابر با  LQبا ) 222(کد . در فعالیت هاي صنعتی این شهرستان داشته اند

مجـدداً کـد   . یک فعالیت صنعتی نوشکفته و نوپا در مقیاس کارگاههاي صنعتی متوسط و کوچـک را ، دارد 

عمالً عمدة زیربخش غالب صنعتی در این شهرسـتان مـی باشـد ضـمن اینکـه       22/7ا برابر ب LQبا ) 242(

با اشتغال بسیار ناچیز در زمره بخشـهاي صـنعتی و کارگاههـاي کوچـک     ) 289(و ) 271(و ) 296(کدهاي 

  . تلقی می گردند

ایع بزرگتـر از یـک دارنـد وجـزء صـن       LQتجزیه و تحلیل کدهاي چهاررقمی بویژه آن فعالیت هائی کـه  

صادراتی و پایه در این شهرستان تلقی می گردند نشان می دهد که هفت فعالیـت صـنعتی جـدول ذیـل در     

بزرگتر از یک داشته اند و بررسی و تجزیه و تحلیل ساختار صنعتی باید مبتنـی بـر    LQکدهاي چهاررقمی 

متعلق به صنایع نوپا وتازه  و مابقی) 24(این گونه فعالیت ها باشد که سه فعالیت آن مربوط به زیر بخش کد 

  . 67استقرار یافته می باشند

                                                 
براي کد هاي سه رقمی و چهار رقمی شهرستانهاي متفاوت در مورد فعالیت هاي صنعتی براي شناسائی  LQاز محاسبات  - 67

  . صنعتی استفاده خواهد شد و روش شناسی زنجیره ها  خوشه هاي
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برابـر متوسـط بهـره     4میلیون ریال و قریـب   7/1302در شهرستان فوق   83بهره وري نیروي کار در سال  

که تنها  79شاخص تخصصی شدن در شهرستان بندرماهشهر براي سال . وري کل استان خوزستان می باشد

و از درجـه  .  محاسـبه گردیـده اسـت    i=  97/0است، براي کـدهاي دو رقمـی   یازده فعالیت صنعتی داشته 

فعالیت عمالً تنوع درتخصص فعالیت هـاي صـنعتی    4تخصصی بسیار پائینی برخوردار است چرا که تنها با 

  مشاهده

 LQکد  83فعالیتهاي صنعتی در کدهاي سه رقمی و چهار رقمی شهرستان بندر ماهشهر در سال :  1-9-5-3جدول 

  .بزرگتر از یک داشته اند

تعداد   نام فعالیت  ردیف کد

  شاغالن

LQ  مالحظات  

چاپ و فعالیتهاي خدماتی مربوط بـه    222

  چاپ 

داشـته   >1LQفعالیت هاي صنعتی کد   75/8  13

  . اند،آورده نشده است

  22/7  4845  تولید مواد شیمیایی اساسی   241

ــاهی و   1512 ــت مـ ــل آوري و حفاظـ عمـ

  فرآورده هاي آن

فعالیت هاي صنعتی کد چهار رقمی که   54/2  90

1 LQ< داشته اند آورده نشده است.  

ــان شــیرینی و بیســکویت و    1546 ــد ن تولی

  کیک 

25  6/2  

  75/8  13  چاپ   2221

ــواد شــیمیائی بجــز کــود و    2411 ــد م تولی

  ترکیبات ازت 

302  15/3  

  75/8  1350  تولید کود شیمیایی و ترکیبات ازت   2412

  49/7  3193  تولید مواد پالستیکی به شکل اولیه   2413
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تعداد   نام فعالیت  ردیف کد

  شاغالن

LQ  مالحظات  

تولیدســایر محصــوالت فلــزي طبقــه   2899

  بندي شده 

19  16/2  

  محاسبات انجام شده :  مأخذ

محاسبه گردیده است که نشان % 94بالغ بر  83این درحالیست که درجه تخصصی شدن در سال  . نمی شود

واز عـدد یـک فاصـله بیشـتري     . را دارد  79-83وره از بهبود درجه تخصصی شدن دراین شهرستان طـی د 

مـی  ) 24(نامناسب بودن شاخص تخصصی این شهرستان ناشی از تمرکز شدید شاغلین در کد . گرفته است

  .باشد

کدهاي دو رقمی صنعت ده نفر (  79-83شاخص تخصصی شدن شهرستان بندر ماهشهر طی دوره : 1-9-5-4جدول 

  )کارکن و بیشتر 

  83I- -79I68بهبودي     83سال   79سال   ناحیه

  + 03/0  94/0  97/0  ماهشهر

   -  003/0  442/0  439/0  استان

  +  01/0  298/0  308/0  کل کشور

  )ناشی از بهبودي است+ عالمت (+ محاسبات انجام شده : مأخذ 

  

در مورد ضریب توزیع فعالیت هاي صنعتی غالب استان در شهرسـتان بنـدر ماهشـهر بـا اسـتناد بـه       

  . می توان استنتاج نمود 79موارد ذیل را براي سال  1-7-41 جدول

                                                 
شاخص تخصیصی شدن هر قدر به عدد یک نزدیکتر باشد نامناسب و هر قدربه صفر نزدیکتر باشد تخصص بیشتري را  -  68

  . نشان می دهد 
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داراي ضـریب توزیـع   ) 24(در شهرستان بندر ماهشهر از چهـار فعالیـت صـنعتی و کـد      79در سال 

) 28(و کـد    D=  93/0مواد غذائی وآشامیدنی بـا  ) 15(بزرگتر از یک بوده و در فعالیت صنعتی کد 

از توزیـع متـوازنی    D=  94/0دي شـده در جـاي دیگـر بـا     تولید محصوالت و تجهیـزات طبقـه بنـ   

مالحظـه مـی شـود کـه     .  برخوردار بوده اند و تنها تراکم در تولید مواد و محصوالت شیمیائی است 

  . از درجه توازن بیشتري برخوردار است) 15(همانند سایر شهرستانها توزیع فضفائی کد 

کارگاه متفاوت در شهرستان مزبور نشان از یـک   16با  83توزیع فضائی پنج فعالیت صنعتی در سال 

را تجربـه   D=  3/1کـه  )  24(توزیع متوازن فعالیت هاي صنعتی را می دهد به نحوي که بجـز کـد   

  >1Dتمامـاً داراي  )  28(و کد ) 27(و کد ) 26(و کد ) 15(فعالیت صنعتی کد  4نموده است مابقی 

تی غالب اسـتان در شهرسـتان مزبـور رونـد مناسـبی را      بوده واز نظر توزیع فضائی فعالیت هاي صنع

  . نشان می دهد

نتیجه گیري کلی اینکه ساختار صنعتی شهرسـتان بندرماهشـهر کـالً مبتنـی بـر صـنایع پتروشـیمی و        

روابط بین الصنایع در این منطقه که بنوعی وابسته به صـنعت  . فعالیت هاي پائین  دستی آن می باشد

منطقه آزاد بندرماهشهر پیش بینی شده است که نوید ایجـاد یـک زنجیـره    فوق  باشد تا حدودي در 

ابعـاد  بسـیار بـاالي ارزش    . امکان پذیر مـی نمایـد  ) 24(صنعتی دراین شهرستان را حول محور کد 

افزوده و حتی صادرات این شهرستان نسبت به کل استان که در رتبه نخست قرار دارد و حتی بیشـتر  

به برکت وجود صنایع پتروشیمی است که این خود می تواند قطب صنعتی در  از شهرستان اهواز تنها

کاهش اشتغال فعالیت . و از نقاط قوت این شهرستان بندري است. این زمینه را در استان ایجاد نماید

  هاي صنعتی در طی دوره در این شهرستان ناشی از سیاستهاي برون سپاري می باشد 

  ن بهبهان ساختار صنعتی شهرستا  6-9-1
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کیلومترمربع درجنوب شرقی استان خوزستان واقـع گردیـده  و داراي    4/3183شهرستان بهبهان با مساحت 

  . موقعیت کشاورزي واز نظر صنعتی نسبتاً ضعیف است

ساختار صنعتی شهرستان فوق با توجه به ارزش افزوده و شاغالن صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر در مقایسـه  

  . جدول ذیل آورده شده استبا کل استان در 

  
(  79-83جدول ارزش افزوده و اشتغال کل شهرستان بهبهان در مقایسه با کل استان خوزستان در طی دوره  1-6-9-1

  )به قیمت جاري میلیون ریال

ارزش   ناحیه  ردیف

  79افزوده 

ارزش 

  83افزوده 

اشتغال   نرخ رشد

79  

اشتغال 

83  

  مالحظات  نرخ رشد

    1  45052  42871  9/8  16369185  10676716  خوزستان  1

  رشد منفی  -  700  783  8/19  161537  64270  بهبهان  2

ســـهم بهبهـــان در   

  استان 

      55/1  83/1    99/0  درصد 6/0

  محاسبات انجام شده : مأخذ 

  

از جدول فوق می توان استنباط نمود که ابعاد صنعتی شهرستان بهبهان  چه از نظـر ارزش افـزوده و چـه از    

ر اشتغال  فوق العاده ضعیف و ناچیز است و عمالً از یک توازن منطقی در رابطه با سایر شهرستانها نقطه نظ

به چیزي حدود یک درصد کل استان رسـیده اسـت ،    6/0اگرچه سهم آن در طی دوره از . برخوردار نیست

در ارزش  8/19اگرچه به قیمت جاري نرخ رشـد  . درصد طی دوره افزایش داشته است 46قیمت ثابت تنها 

برابر نرخ رشد استان است معهذا از نقطه نظر اشتغال رشد منفی در  2افزوده را تجربه نموده است که حدود 
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بـه ده   79کارگـاه در سـال    7تعداد کارگاههاي شهرسـتان مزبـور از   . این مقیاس از کارگاهها را داشته است

محصـوالت غـذائی و    15ء زیـر بخـش کـد    افزایش یافته که هر سه کارگاه جدیـد جـز   83کارگاه در سال 

این در حالیست که تعداد کارگاههاي .   (SME)آشامیدنی است که عمالً جزء صنایع کوچک متوسط است

درصد کـل اسـتان بـوده اسـت کـه       64/6نفر و  935بالغ بر  81زیر ده نفر کارکن در این شهرستان در سال 

  . کوچک را پوشش داده استنفر شاغل در این مقیاس از کارگاههاي  2300حدود 

  

15 21 23 24 25 26 27 28 29

0

0.5

1

1.5

2

ضریب توزیع

کد صنایع

نمودار 6-9-1 ضریب توزیع 9 فعالیت صنعتی غالب شهرستان بهبهان در سالهاي      79 و 83

ضریب توزیع سال 79 ضریب توزیع سال 83
  

   79-83تغییر ساختار صنعتی شهرستان بهبهان طی دوره   1-6-9-1

می باشـد  ) 26(و کد ) 24(کد ) 15(فعالیت هاي صنعتی شهرستان بهبهان محدود به سه فعالیت صنعتی کد 

 79در سـال  همانطور که مالحظه می شود از نقطه نظر ارزش افـزوده  . که در جدول ذیل آورده شده است 

تولیـد مـوارد   ) 24(درصـد ارزش افـزوده شهرسـتان مزبـور و کـد       1/10مواد غذائی و اشامیدنی  ) 15(کد 

درصـد   2/89بـا  )  26کـد  (درصد و تولید سایر محصوالت کانی غیـر فلـزي    6/0محصوالت شیمیائی تنها 
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برابـر بـا    RCAیمان بـا  بنحوي که تولیـد سـ  . ارزش افزوده که عمدتاً تولید سیمان است، تشکیل می دهد 

برتري نسبی آشکار شده قابل مالحظه اي در سطح استان دارد و ضمناً تولید مواد غذائی و آشامیدنی  24/32

  . می باشد را تجربه نموده است 87/4برابر   RCA 79در این شهرستان در سال  

  

  اري میلیون ریالبه قیمت ج 79ارزش افزوده اشتغال شهرستان بهبهان در سال   1-9-6-1جدول 

ــد  کـــــ

  فعالیت

ارزش   نام فعالیت  اقتصادي

  افزوده

درصد 

  سهم

RCA  درصد  اشتغال

  سهم

L.Q   میلیون ریال بهره

  وري

    78/0  12  85  17/4  1/10  6509  تولید مواد غذائی و آشامیدنی  15

    10/0  2  15  01/0  6/0  414  صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیائی   24

    9  86  673  24/32  2/89  57346  کانی غیر فلزي  تولید سایر محصوالت  26

  08/82    100  783    100  64270    جمع 

  محاسبات انجام شده : مأخذ 

تولید سایر محصوالت کانی غیر فلزي که ) 26(در مورد اشتغال  نیز تنها صنعت غالب در این شهرستان کد 

تولید ) 15(می باشد در مورد کد  9رابر با عالوه بر برتري نسبی آشکار شده بسیار باال داراي ضریب مکانی ب

میباشد و هـر دوفعالیـت صـنعتی فـوق صـادراتی و پایـه         17/4مواد غذائی و آشامیدنی نیز ضریب مکانی  

میلیـون ریـال و نسـبت بـه      08/82برابربا  79بهره وري نیروي کار در سال . نسبت به استان تلقی می گردند

درصد نیرو کار دراین مقیاس از کارگاه ها شاغالن کد  89ر کلی حدود بطو. متوسط استان بسیار پائین است

  . درصد در تولید مواد غذائی و آشامیدنی است 1/10و  26

در سـال مـذکور   . رانشـان مـی دهـد    83ارزش افزوده شاغالن شهرستان بهبهان در سـال   1-9-6-2جدول 

تنهـا فعالیـت هـاي صـنعتی شهرسـتان      ) 26(و ) 24(و ) 15(مجدداً همان سه فعالیت صنعتی کد دو رقمـی  

درصـد ارزش افـزوده اسـتان     99/0سـهم ارزش افـزوده مزبـور     . بهبهان در این مقیاس از کارگاه می باشـد 

میلیون ریال رسیده است  161537برابر شده است و به  5/2حدود  79خوزستان بوده است و نسبت به سال
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کد  RCAدراین بین . و مواد و محصوالت شیمیائی است صنایع تولید ) 24(درصد آن در کد    6/0و تنها 

را نشان می دهد و مجدداً هر دو صنعت جزء صنایع پایـه و   42/1رقم ) 15(کد  RCAو  51/18رقم ) 26(

کـاهش یافتـه و بـه     79نسبت به سال  83تعداد شاغالن شهرستان مزبور در سال . صادراتی تلقی می گردند

درصد در تولیـد مـواد    3/38و  26درصد در فعالیت صنعتی کد  60این تعداد  که از. نفر بالغ می گردد 700

ضـریب   83درسال . درصد در صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیائی است  7/1غذایی و آشامیدنی و تنها 

مواد غـذایی  ) 15(کاهش یافته در حالیکه ضریب مزبور براي کد  83/6به ) 26(مکانی برآورد شده براي کد 

جـدول ذیـل ارزش   . از عدد یـک نیـز کمتـر بـود     24ضریب مکانی کد . افزایش یافت 26/1امیدنی به و آش

  . براي شهرستان بهبهان را نشان می دهد 83افزوده اشتغال سال 

  

  به قیمت جاري میلیون ریال 83ارزش افزوده و اشتغال شهرستان بهبهان در سال   1-9-6-2جدول 

ــد  کـــــ

  فعالیت

ارزش   نام فعالیت  اقتصادي

  افزوده

درصد 

  سهم

RCA  درصد  اشتغال

  سهم

L.Q   میلیون

ریال بهره 

  وري

    26/1  3/38  268  42/1  11  17733  تولید مواد غذائی و آشامیدنی  15

    12/0  7/1  12  01/0  6/0  931  صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیائی   24

    84/6  60  420  51/18  4/88  142873  تولید سایر محصوالت کانی غیر فلزي   26

  76/230      700    100  161537    جمع 

  محاسبات انجام شده : مأخذ 

  

ملیـون ریـال    76/230کامالً افزایش یافته و بـه   79بهره وري نیروي کار در طی دوره گرچه نسبت به سال  

  . میلیون ریال کامالً کمتر است 4/363رسیده است، معهذا از متوسط بهره وري کل استان یعنی 
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مشاهده مـی کـنم کـه کـد      83هاي سه رقمی و چهار رقمی فعالیت هاي صنعتی فوق در سال با بررسی کد

تولیـد  ) 153(و کـد    88/5برابـر بـا    LQتولید و عمل آوري و حفاظت  گوشت مـاهی و میـوه بـا    ) 151(

و در استان از جمله صـنایع کـامالً پایـه     56/2برابر با  LQمحصوالت از دانه هاي آسیاب شده و نشاسته با 

تولید محصوالت کانی غیر فلزي طبقه بندي شـده در جـاي   ) 269(کد . صادراتی نسبت به منطقه می باشند

در استان حرف اول را از نقطه نظر ضریب مکـانی در شهرسـتان مزبـور مـی      84/6برابر با  LQدیگر نیز با 

  . شوند

ه فعالیت هاي صـنعتی زیـربخش   کامالً باالتر از یک در زمر LQدر مورد کدهاي چهاررقمی کدهاي ذیل با 

  .کدهاي دو رقمی از اهمیت بیشتري دررابطه باصنایع پایه و صادراتی برخودار می باشند

  

  .داشته اند 83باالتر از یک در سال  LQکدهاي چهار رقمی شهرستان بهبهان که :  1-9-6-3جدول 

  مالحظات  LQ  نام فعالیت   کدفعالیت

    66/12  ده هاي ماهیعمل آوري حفاظت ماهی وفرآور  1512

    49/28  تولید روغن و چربی حیوانی و نباتی خوراکی  1514

    65/7  کشتار دام طیور   1515

    09/1  پاك کردن و درجه بندي و بسته بندي خرما  1517

    2/3  آماده سازي و آرد کردن غالت و حبوبات  1531

    5/16  تولید سیمان و آهک و گچ  2694

ه شده از بتن و سیمان و تولید محصوالت ساخت  2695

  گچ

29/3    

  مأخذ محاسبات انجام شده 
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تولیـد  ) 2694(و ) 15(باالترین ضریب مکانی را در بین زیربخشـهاي کـد   ) 1514(مالحظه می شود که کد 

  . ضریب مکانی باالئی در بین فعالیت هاي صنعتی شهرستان مزبور داشته اند 5/16سیمان آهک و گچ با 

رانشان می دهـد کـه از شـاخص خـوبی      868/0رقم  79هرستان بهبهان در سال شاخص  تخصصی شدن ش

در جدول ذیـل  . برخوردار نبوده است و این امر عمدتاً ناشی از عدم تنوع صنعتی در این شهرستان می باشد

  . و مقایسه در مقابل شاخص استان نشان داده ایم 83و  79شاخص مزبور را براي سال 

صی شدن شهرستان بهبهان براي فعالیتهاي صنعتی کدهاي دو رقمی کارگاههاي ده نفر شاخص تخص:  1-9-6جدول 

  83و  79کارکن وبیشتر در سال 

  83I- -79I69بهبودي     83سال   79سال   ناحیه

  بهبودي 733/0- 597/0=156/0  712/0  868/0  بهبهان

  عدم بهبودي   -  003/0  442/0  439/0  استان

  بهبودي  +  01/0  298/0  308/0  کل کشور

  محاسبات انجام شده : مأخذ 

  

 83درسال  712/0به سطح  868/0با مالحظه جدول فوق و شاخص تخصصی شدن شهرستان بهبهان که از 

اگرچـه هنـوز بـا    . ارتقاء یافته است درجه و وسعت بهبودي تخصصی شدن این شهرستان محسوس اسـت 

خص ضریب توزیع شهرستان مزبور بـا اسـتناد بـه    در مورد شا. متوسط استان و کل کشور کامالً فاصله دارد

  . تحلیل ذیل را می توان ارائه نمود 79و  83براي سالهاي  1-7-41و  1-7-40جداول 

  

                                                 
شاخص تخصیصی شدن هر قدر به عدد یک نزدیکتر باشد نامناسب و هر قدربه صفر نزدیکتـر باشـد تخصـص بیشـتري را      - 69

   .نشان می دهد 
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نمودار RCA 1-9-19ارزش افزوده فعالیتهاي صنعتی شهرستان بهبهان در سـالهاي  79و83

سال79 سال83
  

مـواد غـذائی و آشـامیدنی داراي ضـریب     ) 15(تنها کـد   79از سه فعالیت صنعتی شهرستان مزبور در سال 

که از ابعاد بـاالئی برخـودار   ) 24(الیت دیگر یعنی کد میباشد و دو فع  D=  547/0توزیع کمتر از یک یعنی 

 56/1فعالیت ترین صنعت شهرسـتان مزبـور بـا ضـریب توزیـع      ) 126(و کد  33/1نیست با ضریب توزیع 

براي سه فعالیت مزبور تنها با یـک تغییـر همـراه     83این وضعیت در سال . داراي درجه تراکم باال می باشد

و دو فعالیت . کاهش یافته است 768/0تولید مواد و محصوالت شیمیائی به  ) 24(بوده و ضریب توزیع کد 

زمانیکـه تعـداد فعالیتهـاي    . از پراکندگی و تراکم نسبی برخوردار بـوده انـد   79دیگر در همان راستاي سال 

صنعتی در یک شهرستان محدود و معدود است عمالً اینگونه شاخصها نمـی توانـد در توزیـع متـوازن فـن      

  . ولید و تنوع صنعتی نقش عمده اي ایفاء نمایدآوري ت

نتیجه گیري کلی در مورد شهرستان مزبور اینکه با توجه به وسـعت و جمعیـت شهرسـتان مزبـور سـاختار      

. صنعتی ضعیفی داشته و از یک توازن منطقی در سطح استان براي توسعه و رشد صنعتی برخوردار  نیسـت 

مزبور وضعیتی بهتر از شهرستان بندري ماهشـهر را دارد   درست است که شاخص تخصصی شدن شهرستان

اما از لحاظ قدر مطلق ارزش افزوده و اشتغال این دو شهرستان قابل مقایسـه نیسـتند کمـا اینکـه شـاخص      
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ارزش افزوده بندر ماهشهر به برکت وجود صنعت پتروشیمی عمالً بیش از صد برابر ارزش افـزوده بهبهـان   

مسائل فوق از نقطه نظر توزیـع فضـائی و شاخصـهاي متعـدد      SWOTجداول  در. بوده است 79در سال 

  .نشان داده خواهد شد

  

  ساختار صنعتی شهرستان بندري خرمشهر  7-9-1

) 07(کیلومترمربع درجنوب غربی استان خوزستان قراردارد که با کـد   7/2000شهرستان بندري خرمشهر با  

. ري و جداول آماري محاسباتی این تحقیق مشخص شـده اسـت  در بین شهرستانهاي استان از نقطه نظر آما

هیجده کارگاه  داشته و به  79تعداد کارگاههاي صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر این شهرستان بندري در سال 

ساختار صنعتی شهرستان فوق با توجه به شاخص ارزش افزوده . 70افزایش یافته است 83کارگاه در سال  32

  . با کل استان درجدول ذیل آورده شده است و اشتغال در مقایسه

آمار (به قیمت جاري  میلیون ریال  79-83ارزش افزوده و شاغالن خرمشهر در طی دوره :  1-9-7-1جدول 

  ) کارگاههاي صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر

ارزش   ناحیه  ردیف

  79افزوده 

ارزش 

  83افزوده 

اشتغال   نرخ رشد

79  

اشتغال 

83  

  مالحظات  نرخ رشد

    1  45052  42871  9/8  16369185  10676716  خوزستان  1

    7/10  1982  1188  5/71  200723  81410  خرمشهر  2

ســهم خرمشــهر   

  در استان 

      4/4  77/2    22/1  درصد 7/0

                                                 
 403مطابق با سرشـماري عمـومی کارگـاهی اسـتان در ایـن شهرسـتان        81تعداد کارگاههاي زیر ده نفر کارکن در سال  - 70

درصد کل استان بوده است و نشان می  86/2سهم اینگونه کارگاهها تنها . نفر در آن شاغل بوده اند 929کارگاه برآورد و حدود 
نیز در این شهر در ) 20(مغایرتهاي آماري زیرنویس . رستان بندري داشته استنقش کمتري در این شه SMEدهد که کارگاه 

  . مقیاس کارگاههاي ده نفر کارکن و بیشتر  مشاهده می شود
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  محاسبات انجام شده : مأخذ 

  

 83درصـد در سـال    22/1درصـد بـه    7/0از  79مالحظه می شود که سهم ارزش افزوده خرمشهر از سـال  

افـزایش یافتـه     83در سـال   4/4در ابتداي دوره بـه   77/2در حالیکه سهم اشتغال این شهر از . یده استرس

درصد و نرخ رشد اشـتغال   5/71نرخ رشد ارزش افزوده به قیمت جاري در طی دوره براي این شهر . است

اشـتغالی بسـیار    بعبارت دیگر در طی دوره این شهر رشد ارزش افـزوده و . درصد رسیده است 7/10آن به 

این شاخصها نشان می دهـد کـه ارزش   . باالئی داشته و از متوسط استان بنحو چشمگیري پیشی گرفته است

 72990بـه   76میلیون ریال به قیمت ثابت سال  50580افزوده شهرستان بندري خرمشهر در طی دوره نیز از 

دوره بـه قیمـت ثابـت کـاهش نشـان       میلیون ریال رسیده است در حالیکه ارزش افزوده کل اسـتان در طـی  

  . میدهد

15 21 23 24 25 26 27 28 29

0

2

4

6

8

10

ضریب توزیع

کد صنایع

نمودار7-9-1 ضریب توزیع 9فعالیت صنعتی غالب شهرستان خرمشهر در سالهاي     79 و83

ضریب توزیع سال 79 ضریب توزیع سال 83
  

  

  ) 79-83(تغییرات ساختار صنعتی شهرستان خرمشهر در طی دوره   1-7-9-1
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 79هجده کارگاه صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر این شهرستان در شش فعالیت صنعتی غالب استان در سـال  

مـواد  ) 15(درصد در تولید کد  1/22مبلغ  که از این. میلیون ریال ارزش افزوده تولید نموده  81410جمعاً  

صنایع تولید مواد و محصوالت شـیمیائی  ) 24(کد . کارگاه تولیدي ایجاد شده است  6غذائی وآشامیدنی در 

تولیـد محصـوالت   ) 25(درصد ارزش افـزوده مزبـور را تولیـد نمـوده انـد و کـد        2/47در چهار گاه جمعاً 

تولیـد سـایر   ) 26(درصـد ارزش افـزوده فـوق و کـد     2/10تنهـا   کارگـاه جمعـاً   3الستیکی و پالستیکی بـا  

تولیـد  ) 28(کـد  . درصد ارزش افزوده فـوق را داشـته انـد    4/1کارگاه فقط  2محصوالت کانی غیر فلزي با 

تولیـد سـایر   ) 35(درصد ارزش افزوده و کد  1/1کارگاه صنعتی  2محصوالت فابریکی بجز ماشین آالت با 

درصد ارزش افزوده شهرسـتان  بنـدري خرمشـهر را ایجـاد      18با یک کارگاه اما وسائل حمل و نقل گرچه 

  . نموده اند

و کـد   13/9برابـر بـا    RCAبـا  ) 15(رقمی چهار فعالیت صنعتی کد  2در بین فعالیتهاي صنعتی فوق با کد 

همه مهمتـر  و از  76/4برابر با   (RCA)برتري نسبی آشکار شده ) 28(و کد   4/34برابر با  RCAبا ) 25(

که فوق العاده در بین برتري نسبی آشکار شده شهرستانهاي مورد بررسی  108/ 48برابر با  RCAبا  35کد 

) 24(در حالیکـه کـد   . کامالً چشمگیر و قابل بررسی و کنکاش دقیقتري اسـت . رقم باالئی را نشان می دهد

 RCAاالئی دراین شهر دارد ، معهذا با صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیائی گرچه ارزش افزوده بسیار ب

  . جزء صنایع پایه وصادراتی تلقی نمی شود% 76برابر با 

درصد کل ارزش افزوده ایجاد  18تولید وسائل حمل و نقل دراین شهرستان حدود ) 35(فعالیت صنعتی کد 

ر بـاال محاسـبه   آن بسـیا  RCAو لـذا مقـدار   . شده این صنعت در استان خوزستان را در اختیار داشته است

  . را براي شهرستان بندري خرمشهر نشان می دهد 79جدول ذیل ارزش افزوده و اشتغال سال . گردیده است
این فعالیت  LQو  RCAو  79ارزش افزوده و اشتغال کارگاههاي صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر در سال  7-9-1- 2

  )خرمشهر(هاي صنعتی میلیون ریال به قیمت جاري 
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ــد  کـــــ

  تفعالی

ارزش   نام فعالیت  اقتصادي

  افزوده

درصد 

  سهم

RCA  درصد  اشتغال

  سهم

L.Q   میلیون ریال

  بهره وري

    85/1  29  344  13/9  1/11  18028  تولید مواد غذائی و آشامیدنی  15

    93/1  36  428  76/0  2/47  38456  صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیائی   24

    11/4  7  88  4/25  2/10  8290  تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی  25

    42/0  4  48  49/0  4/1  1100  تولید سایر محصوالت کانی غیر فلزي   26

ــز     28 ــابریکی بج ــزي ف ــوالت فل تولیدمحص

  ماشین آالت

901  1/1  76/4  30  3  34/1    

    62/23  21  250  48/108  18  14636  تولید سایر وسائل حمل و نقل   35

  - 52/68    800  88/11    100  81410    جمع 

  محاسبات انجام شده : مأخذ 

درصد کل شاغالن صـنعتی اسـتان در ایـن مقیـاس از کارگاههاسـت       77/2گرچه اشتغال این شهرستان تنها 

 29و ) 24(درصد براي کد  36معهذا توزیع و پراکندگی آن بین فعالیت هاي صنعتی این شهرستان به ترتیب 

درصـد در   7شاغالن این شهرستان  1800از کل  است و) 35(درصد براي کد  21و )  15(درصد  براي کد 

مشغول بـه کـار    28درصد در کد  3و ) 26(درصددر کد  4تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی و حدود 

. مورد باالتر از یـک مـی باشـد    5جالب اینجاست که ضریب مکانی فعالیت هاي صنعتی فوق در . بوده اند 

صادراتی  48/108و بررسی نسبی آشکار شده  LQ 62/23نقل با  تولید سایر وسائل حمل و) 35(بویژه کد 

. ترین و پایه اي ترین فعالیت این صنعت و شاخصترین آن در این شهرستان و حتی استان تلقـی مـی شـود   

بهره وري نیروي کـار  . نیز از یک بیشتر است)  28(و ) 25(و ) 24(و ) 15(فعالیت صنعتی  4ضریب مکانی 
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میلیـون ریـال    04/249میلیون ریال و بسیار پائینتر از متوسط بهره وري استان یعنی  52/68در این شهرستان 

  . است

میلیـون ریـال    20073کارگاه صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر  جمعاً  32در شهرستان خرمشهر در  83در سال 

ی دوره تنـوع  در طـ . مـی باشـد   79برابر ارزش افـزوده سـال    5/2ارزش افزوده ایجاد شده است که حدوداً 

بنحـوي کـه تعـداد کـدهاي دو     . صنعتی در این شهرستان بندري کامالً قابل مالحظه و چشمگیري می باشد

جدول ذیل فعالیت هـاي   . فعالیت صنعتی شروع دوره به یازده فعالیت صنعتی افزایش یافته است 6رقمی از 

  . ده استنشان داده ش LQو  RCAمزبور را با شاخصهاي ارزش افزوده و اشتغال 

به قیمت جاري میلیون ریال و  83ارزش افزوده و اشتغال کارگاههاي ده نفر کارکن و بیشتر سال  : 1-9-7-3جدول 

 LQو  RCAشاخص 

ارزش   نام فعالیت   کد دو رقمی
  افزوده

بهره وري   L.Q  درصد  شاغلین  RCA  درصد
  نیروي کار

صـــنایع تولیـــد مـــواد غـــذائی و    15
  آشامیدنی 

33275  6/16  14/2  394  9/19  65/0    

زنگ کـردن پوسـت خـز و تولیـد       18
  پوشاك 

638  3/0  87/7  25  3/1  8/4    

    15/0  6/0  12  37/0  4/0  736  تولید کاغذ و محصوالت کاغذي   21
صنایع تولید ذغال کک و پاالیشگاه   23

  هاي نفت 
484  2/0  03/0  13  7/0  07/0    

صنایع تولیـد مـواد و محصـوالت      24
  شیمیایی

48835  3/24  56/0  477  2/24  69/1    

تولیـــد محصـــوالت الســـتیکی و   25
  پالستیک

19312  6/9  58/9  127  5/6  52/4    

    52/1  3/13  264  75/4  7/22  45518تولید سایر محصوالت کـانی غیـر     26
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  فلزي
تولید محصـوالت فلـزي فـابریکی      28

  بجز ماشین آالت 
2856  4/1  95/0  50  5/2  89/0    

ي و تریلر تولید وسائل نقلیه موتور  34
  و نیمه تریلر 

23857  9/11  75/74  278  14  2/21    

    1/18  1/14  279  57/72  5/11  23116  تولید سایر وسائل حمل و نقل    35
    7/22  2/3  63  55/81  1  2095  تولید مبلمان   36

200723    جمع 
2  

100    1982  100    27/101 
  میلیون ریال

  محاسبات انجام شده : مأخذ 

  

تولیـد وسـائل نقلیـه    ) 34(چشمگیر صنعتی در شهرستان خرمشهر بویژه در کـد هـاي    از جدول فوق تنوع

موتوري  و تریلر و نیمه تریلر که بخش عمده ارزش افزوده کل استان در این فعالیت را در خرمشهر ایجـاد  

تولید وسائل حمل و نقل که همـین وضـعیت را در شهرسـتان خرمشـهر دارد و جمعـاً      ) 35(می کنند و کد 

وایجـاد فعالیـت صـنعتی    . درصد ارزش افزوده شهرستان خرمشهر را بوجود آورده انـد  4/23هاي مزبور کد

میلیون ریال تمامی فعالیت هاي ایـن کـد دو رقمـی اسـتان فقـط در ایـن        2095جدیدي چون مبلمان که با 

) 24(وط به کد باالترین سهم ارزش افزوده در خرمشهر مرب. شهرستان صورت می گیرد، را می توان نام برد

درصد باالترین ارزش افزوده را دارد و سپس کـد   3/24صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی است که با 

درصد و در درجه سوم تولید مواد غذائی و آشـامیدنی   7/22تولید سایر محصوالت کانی غیر فلزي با ) 26(

باال بودن . صنعتی مهم این شهرستان استدرصد سهم ارزش افزوده، در زمره فعالیت هاي  6/16است که با 

را احـراز   55/81و  57/72و  75/74کـه رقمهـائی چـون    ) 36(و ) 35(و ) 34(در سه کـد   RCAشاخص 

تولیـد  . نموده اند نشان از جهشی خاص در این گونه فعالیـت هـاي صـنعتی در ایـن شهرسـتان دارد     

می دهد که این فعالیـت هـم جـزء صـنایع     نشان  58/9برابر با  RCAبا  محصوالت الستیکی و پالستیکی
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با ایجاد نیشکر اولین جرقه هاي تولید کاغذ و محصوالت . صادراتی و پایه براي این شهرستان تلقی می شود

اگرچـه هنـوز ارزش افـزوده و اشـتغال آن آنچنـان قابـل       . کاغذي نیز در این شهرستان ایجاد گردیده اسـت 

  . مالحظه  نیست

درصـد افـزایش یافـت و بـه      68حدد  79نسبت به سال  83ان خرمشهر در سال شاغالن صنعتی در شهرست

 2/24جمعـاً  )  24(نفر رسید توزیع این تعداد اشتغال در بین یازده فعالیت جدول فـوق بترتیـب کـد     1982

کـه  ) 35(و ) 34(درصـد و کـدهاي    9/19با تولید موادغذائی و آشـامیدنی  ) 15(درصد و در درجه دوم کد 

درصد سهم قابل مالحظه  14ایع نوشکفته و نوپا در دوره مزبور تلقی می گردند هر کدام با حدود بعنوان صن

  . اي در اشتغال صنعتی این شهر داشته اند

تجزیه و تحلیل ضریب مکانی یازده فعالیت صنعتی در شهرستان خرمشهر نشان می دهد که تولیـد مبلمـان   

جـزء صـنایع پایـه وصـادراتی ایـن       LQ=7/22ست امـا بـا   درصد سهم اشتغال را داشته ا 2/3گرچه فقط  

بطور کلی از . محاسبه شده است 55/81آن عدد غافلگیر کننده  RCAبویژه اینکه  . شهرستان تلقی می شود

و ) 26(، ك د ) 25(، کـد  )18(کـد   –) 15(یازده فعالیت شهرستان فوق هفت فعالیـت صـنعتی یعنـی کـد     

وهم از ضریب مکانی باالي یک برخوردار بوده و جزء  RCAهم داراي  تماماً) 36(و ) 35(و ) 34(کدهاي 

تجزیه و تحلیل ضریب مکانی کدهاي سـه رقمـی و چهـار رقمـی یـازده      . صنایع کامالً پایه تلقی می گردند

. فعالیت  فوق می تواند تغییرات ساختار صنعتی این شهرستان را بویژه در پایان دوره بخوبی تصـویر نمایـد  

ذیل کدهاي سه رقمی و چهاررقمی شهرستان مزبور که ضریب مکانی باالتر از یک دارنـد نشـان   در جدول 

  .داده شده است

که ضریب مکانی باالتر از یک در  83فعالیت هاي صنعتی با کدهاي سه رقمی و چهاررقمی در سال  1-9-7-4جدول 

  .خرمشهر داشته اند

کد فعالیت 
  سه رقمی

نام فعالیت هاي صنعتی 
  خرمشهر

LQ   نام فعالیت   کد فعالیت  LQ  

  22/5تولید نوشابه هاي غیر الکلی   1555  6/5  تولید انواع آشامیدنی ها   155
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  گازدار
تولید پوشاك بغیر از پوشاك   181

  از پوست خز
تولید پوشاك به استثناي پوشاك از   1810  82/4

  پوست خز
82/4  

تولید سایر محصوالت   242
  شیمیائی 

عبه و کارتن و سایر تولید ج  2102  17/16
  وسایل بسته بندي 

10/2  

تولید محصوالت الستیکی   251
  بجز کفش

تولید مواد شیمیایی اساسی بجز   2411  38/2
  کود و ازت

84/2  

تولید محصوالت پالستیکی   252
  بجز کفش

04/5  

تولید محصوالت کانی غیر   269
فلزي طبقه بندي نشده 

  درجاي دیگر

مواد پاك کننده  تولید صابون و  2424  52/1
  بهداشتی و عطر

17/16  

تولید سایر محصوالت فلزي   289
  فابریکی و خدمات فلز کاري

  73/22  تولید سایر محصوالت الستیکی  2519  07/1

تولید قطعات براي وسائل   343
  نقلیه موتوري 

تولید محصوالت پالستیکی بجز   2520  21/21
  کفش

04/5  

تولید و تعمیر انواع وسائل   351
  یه آبی نقل

تولید محصوالت ساخته شده از   2695  73/22
  سیمان و گچ

78/4  

تولید محصوالت کانی غیر فلزي   2699
  طبقه بندي نشده هاي دیگر

47/2  

  344  تولید محصوالت فلزي ساختمانی  2811  73/22  تولید مبلمان   361
عمل آوري وحفاظت گوشت   1516

  و فرآورده هاي گوشتی 
یر محصوالت فلزي طبقه تولید سا  2899  15/1

  بندي نشده در جاي دیگر 
86/8  

پاك کردن و درجه بندي و   1517
  بسته بندي خرما 

تولید قطعات براي وسایل نقلیه ي   3430  64/1
  موتوري 

21/21  

تولید آب نبات و شکالت و   1543
  نقل و کاکائو و آدامس 

تولید و تعمیر انواع قایق و سایر   3512  73/22
  ی شاور بجز کشت

73/22  

تولید الکل اتیلیک از مواد   1551
  تخمیر شده 

  73/22  تولید مبلمان   3610  73/22

  محاسبات انجام شده : مأخذ 
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با ایجـاد منطقـه    79-83در شهرستان خرمشهر بویژه در طی دوره  83گسترش فعالیت هاي صنعتی در سال 

آنهم با  isicعالیت صنعتی با کد چهار رقمی ف 18آزاد و سرمایه گذاریهاي عظیم باعث گردید که متجاوز از 

تنوع صنعتی و ایجاد واحدهاي جدیدي که عمدتاً بخش عظیمی از این فعالیت ها در منطقـه آزاد خرمشـهر   

بـراي کـد    73/22تـا   15/1متمرکز است و ضریب مکانی این فعالیت ها از عدد یـک بسـیار بـاالتر و بـین     

  . ایر شناورها بجز کشتی ، ایجاد گرددتولید و تعمیر انواع قایق و س) 3512(

بعد از شروع دوران  بازسازي  70این فعالیت هاي صنعتی از آن لحاظ حائز اهمیت است که عمدتاً در دهه 

درحالیکه در مدت جنگ تحمیلی کامالً تخریب شده بود ایجاد گردیده و اگر روند افزایش سرمایه گذاري و 

در دستور کار باشد ، نوید ایجاد نقاط قوت صنعتی در این شـهر را    گسترش منطقه آزاد صنعتی پی گیري و

  .بیشتر فراهم خواهد ساخت

  

درصد در زمره فعالیتهاي پائین دستی ، کشاورزي مخصوصاً   90اغلب فعالیت هاي صنعتی فوق تا حد 

تولید  27کد و در نهایت صنایع فلزي و پایین دستی  24طرح عظیم نیشکر، و پتروشیمی و زیربخشهاي کد 

فلزات اساسی است گرچه خود این فعالیت عمالً در خرمشهر وجود ندارد، معهذا نزدیکی به بازار عوامل 

15 18 21 23 24 25 26 28 34 35 36
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کد صنایع

نمودارRCA 1-9-20ارزش افزوده فعالیتهاي صنعتی شهرستلن خرمشهر در سالهاي      
79و83
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زمینه هاي رغبت بخش خصوصی و سرمایه گذاران را در این نوع کاالها و قطعات فلزي ) شهر اهواز(تولید 

  . فراهم نموده است

محاسبه گردیده است که در مقایسه با  515/0ه مقدار ب 79شاخص تخصصی شدن در شهر مزبور براي سال 

شاخص مزبور براي . سایر شهرستانهاي استان بسیار مناسب و از درجه تخصصی باالئی برخوردار بوده است

که در طـی دوره بهبـودي شـاخص تخصصـی شـدن بنحـو       . محاسبه گردیده است 424/0به مقدار  83سال

جالب . قایسه این شاخص با متوسط استان را مشاهده می کنیمچشمگیري مشاهده می شود در جدول ذیل م

  حتی از متوسط شاخص تخصصی شدن   83توجه است که درجه تخصصی شدن شهرستان مزبور در سال 

  )کد دو رقمی( 79-83شاخص تخصصی شدن شهرستان بندري خرمشهر در طی دوره :    7-9-1- 2

  83I- -79I71بهبودي     83سال   79سال   ناحیه

  515/0- 424/0=091/0  424/0  515/0  مشهرخر

   -  003/0  442/0  439/0  استان

  +  01/0  298/0  308/0  کل کشور

  محاسبات انجام شده : مأخذ 

  

یعنی به عدد صفر نزدیکتر است و وسعت بهبودي شاخص تخصصی شدن طـی  . استان نیز مناسب تر است

حالیکه متوسط اسـتان از لحـاظ تخصصـی شـدن     برابر بهبودي کل کشور نیز بیشتر است در 9دوره حتی از 

مالحظه می شود که درجه تنوع صنعتی که با شاخص تخصصی شدن رابطه اي مسـتقیم  . منفی نیز می باشد

دارد در شهرستان خرمشهر فوق العاده باال و حتی از بندر ماهشهر که ارزش افزوده اي چندین برابـر  بنـدر    

                                                 
شاخص تخصیصی شدن هر قدر به عدد یک نزدیکتر باشد نامناسب و هر قدربه صفر نزدیکتـر باشـد تخصـص بیشـتري را      - 71

  . نشان می دهد 
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این در حالیست . 72بتر واز درجه تخصصی باالتري برخوردار استخرمشهر دارد، شاخص مزبور بسیار مناس

بیشترین مقدار را  در بین تمامی شـهرهاي   83و چه در سال  79که ارزش افزوده بندر ماهشهر چه در سال 

  . استان به خود اختصاص داده است که عموماً ناشی از صنایع پتروشیمی بوده است

براي نـه فعالیـت صـنعتی غالـب      1-7-41در جدول  79سال  شاخص ضریب توزیع در بندر خرمشهر در 

تولید سایر وسائل حمل و نقل در زمره فعالیـت  ) 35(استان محاسبه گردیده است وچون فعالیت صنعتی کد 

هاي غالب قرار نگرفته است فقط در مورد پنج فعالیت صنعتی شهرستان خرمشهر ضریب توزیع محاسـبه و  

مواد ضریب مزبور از عدد یک بزرگتر است و تمرکز صنعتی در ایـن زمینـه    مالحظه می گردد که در تمامی

تولید مـواد و محصـوالت شـیمیایی    ) 24(بارزترین فعالیت هاي فوق کد . ها در شهرستان مزبور وجود دارد

تولید محصوالت فلزي فابریکی بجـز ماشـین   ) 28(را دارد و سپس کد   D = 48/8است که ضریب توزیع 

باال بودن ضریب توزیع فعالیت هاي صـنعتی ایـن   . را تجربه نموده است 3/5توزیع برابر با  آالت که ضریب

شهرستان را باید ناشی از آن دانست که درصد سهم مساحت این شهرستان نسبت به کل اسـتان در حـداقل   

خودبخود درصد مساحت استان قرار دارد و تمرکز کارگاههاي تولیدي از سایر شهرها  14/3خود یعنی تنها 

چرا که اصـوالً تعریـف ضـریب توزیـع نسـبتی از درصـد سـهم کارگـاهی         . براي اغلب صنایع باالتر است

  .شود شهرستان به درصد سهم مساحتی همان شهرستان تعریف می

همراه با سایر شهرستانها بـراي   1-7-4در  جدول  83شاخص ضریب توزیع شهرستان خرمشهر براي سال 

مالحظه می شود که از نه فعالیت صـنعتی غالـب اسـتان    .  استان محاسبه شده استفعالیتهاي غالب صنعتی 

  D= 951/7بـارزترین آن  . هفتفقره در این شهرستان فعال بوده و تماماً ضریب توزیع باالتراز یک داشته انـد 

الیت صنایع تولید ذغال کک و پاالیشگاههاي نفت می باشد که حاکی از تمرکز شدید فع) 23(مربوط به کد 

در طـی دوره    79کارگاه ، فعال این صنعت یک مورد آن بعد از سـال   4که از . مزبور در این شهرستان است

                                                 
برار ارزش افزوده بندر خرمشهر برآورد گردیده است کـه ایـن امـر تنهـا      12حدود  83بندر ماهشهر در سال ارزش افزوده  - 72

 . ناشی از بسط صنایع پتروشیمی در این شهرستان  و عدم توازن و توزیع منطقی فعالیت هاي صنعتی متفاوت است
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کارگاه نیز در  26کارگاه از  6صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیائی با . در این شهرستان ایجاده شده است

  . ده استرا تجربه نمو  =D 34/7رده دوم شاخص ضریب توزیع قرار دارد که  

کارگاه که یـک مـوردآن    5تولید کاغذ و محصوالت کاغذي نیز با ایجاد طرح نیشکر در خوزستان با  21کد 

را تجربه نموده و  تمرکز شدید این فعالیت صنعتی  36/6در خرمشهر قرار دارد ضریب توزیع باالیی برابر با 

  . در شهرستان مزبور را نشان می دهد

ستیکی و پالستیکی نیز با ضریب توزیع باالتر از عدد شش تمرکز نسبتاً بـاالئی  تولید محصوالت ال) 25(کد 

چهـار  . از یازده فعالیت صنعتی که در شهرستان مزبور با کدهاي دو رقمی قـرار دارنـد  . را ایجاد نموده است

و نیمه تولید وسائل نقلیه موتوري و تریلر ) 34(رنگ کردن پوست خز و تولید پوشاك کد ) 18(فعالیت کد 

تولید مبلمان در زمره فعالیت هاي صـنعتی نوپـا   ) 36(تولیدسایر وسائل حمل و نقل و کد ) 35(تریلر و کد 

. تلقی و در زمره صنایع غالب قرار نداشته اند که ضریب توزیع وسنجش سطح تمرکز آنهـا محاسـبه  گـردد   

 70بیش از ) 35(و ) 34(کدهاي  صددرصد درخرمشهر متمرکز گردیده و)  36(معهذا برخی از آنان مثل کد 

درصد ارزش افزوده استان را در این شهرستان تولید می کنند که خود بخود از تمرکز باالئی برخوردار  80تا 

درصد ارزش افزوده استان را تولید نموده و خود  90تنها با یک کارگاه بیش از  35براي مثال کد . می باشند 

  . رستان برخوردار می باشدبخود از تمرکز باالئی در این شه

نتیجه گیري کلی اینکه شهرستان خرمشهر در  دوره مورد بررسی از رشد چشمگیري در زمینه هاي صـنعتی  

برخوردار بوده و با ایجاد منطقه آزاد گسترش طرح نیشکر و بازسازي و سامان دهی فعالیت هاي بنـدري و  

ستفاده را نموده و با تشویق سـرمایه گـذاري بخـش    تولیدي می تواند از فرصتهاي موجود خود را حداکثر ا

خصوصی در صنایع پائین دستی نیشکر و کشاورزي و فلزات، اساسی و پتروشیمی زمینه هاي ایجاد اشتغال 

مقایسه ساختار صنعتی، این شهرستان یا شهرستانی چون بهبهان کـه از  . مناسب و رشد الزم را  فراهم سازد

نشان می دهد که ظرفیتهاي بالقوه آن فراتر از ارقام و آمار مورد بررسی در جنگ آسیب چندانی ندیده است 

  . این طرح تحقیقاتی است
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  ساختار صنعتی شهرستان دزفول  8-9-1

در ) 08(کیلومتر مربع در شمال استان خوزستان قرار دارد کـه بـا کـد     1/4662شهرستان دزفول با مساحت 

است و مرکز آمار ایران در گزارشات آمار کارگاههاي ده نفر  جداول آماري مختلف این طرح مشخص شده

تعـداد کارگاههـاي صـنعتی ده نفـر     . کارکن و بیشتر و سایر آمار مشابه نیز از کد مزبور استفاده نموده است

به  83کارگاه صنعتی بوده   است که این تعداد در سال  18بالغ بر  79کارکن و بیشتر این شهرستان در سال 

  .73اه افزایش یافته استکارگ 22

ساختار صنعتی شهرستان فوق با توجه به شاخصهاي ارزش افزوده و اشتغال در مقایسـه بـا کـل اسـتان در     

  . آورده شده است 1-9-8-1جدول 

از جدول مزبور می توان استنباط  نمود که ابعاد صنعتی شهرستان دزفول چـه از  نقطـه نظـر ارزش افـزوده     

ن صنعتی در استان از اهمیت  آنچنانی برخـوردار نیسـت و عمـالً از یـک تـوازن      وچه ازلحاظ تعداد شاغلی

منطقی در ارتباط با ساختار صنعتی شهرستان مزبور نمی توان صحبت کرد و اگر ارقام ارزش افـزوده را بـه   

درصد کـل   21/0قیمت ثابت تبدیل کنیم از رشد یازده درصد برخوردار بوده است و ارزش افزوده مزبور از 

تعداد شاغلین ایـن  . افزایش یافته است 83درصد در پایان دوره یعنی سال  4/0استان در ابتداي دوره تنها به 

                                                 
ري عمومی کارگاهی اسـتان در دزفـول رقـم قابـل     مطابق سرشما 81تعداد کارگاههاي صنعتی زیر ده نفر کارکن در سال  - 73

درصـد   5/14درواقـع   . نفـر دز آنهـا شـاغل  بـوده انـد       3410کارگاه سرشماري شده است کـه جمعـاً حـدود     1739مالحظه 
که بعد از شهرستان اهواز از ایـن لحـاظ در رتبـه دوم قـرار داشـته اسـت،        . در این شهرستان قرار داشته اند SMEکارگاههاي 

. نیز در مقیاس کارگاههاي ده نفر کارکن و بیشتر در این شهرسـتان نیـز مشـاهده مـی شـود     ) 20(رتهاي آماري زیرنویس مغای
نتایج تفصیلی استان خوزستان و آمار کارگاه هـاي ده نفـر کـارکن و بیشـتر      1381رجوع شود به سرشماري عمومی کارگاهی (

  . ند ناشی از  زمان سرشماري و نمونه گیري آماري باشدکه این امر می توا. براي استان خوزستان  1381سال 
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 76/8افزایش  یافتـه اسـت و نـرخ رشـد       83درصد در سال  86/1به  79درصد در سال  28/1شهرستان از 

  . درصد  را تجربه نموده است

افزایش ) 83سال ( کارگاه در انتهاي دوره  22به  79در سال  کارگاه 18تعداد کارگاههاي شهرستان مزبور از 

  . یافته است

  

به قیمت جاري  میلیون  79- 83ارزش افزوده و شاغالن فعالیت هاي صنعتی دزفول در طی دوره :  1-9-8-1جدول 

  ) آمار کارگاههاي صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر(ریال 

ارزش   ناحیه  ردیف

  79افزوده 

ارزش افزوده 

83  

  مالحظات  نرخ رشد  83اشتغال   79اشتغال   نرخ رشد

  04/249  1  45052  42871  9/8  16369185  10676716  خوزستان  1

  23/41  76/8  842  552  6/23  66012  22758  دزفول  2

سهم دزفول در   

  استان 

      86/1  28/1    4/0  درصد 21/0

  محاسبات انجام شده : مأخذ 

   79-83دزفول طی دوره تغییر ساختار صنعتی شهرستان   1-8-9-1

تولید مواد غذائی وآشامیدنی که بـا هفـت کارگـاه ده نفـر کـارکن و       79فعالیت هاي صنعتی دزفول درسال 

کـل ارزش افـزوده    4/63میلیون ریال ارزش افـزوده تولیـد نمـوده انـد کـه       14429بیشتر در این شهرستان 

را نشـان مـی    13/26فوق العاده باال و عـدد   برتري نسبی آشکار شده این فعالیت. شهرستان مزبور می باشد

تولیـد  ) 26(کـد  . دهد و خود بخود در زمره صنایع پایه وصادراتی براي این شهرستان محسوب مـی شـود   

  48/5آن رقـم   RCAارزش افزوده را ایجـاد و   2/15میلیون ریال  3455سایر محصوالت کانی غیر فلزي با 
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ارزش  3/13تولید محصوالت السـتیکی و پالسـتیکی اسـت کـه      )25(را نشان می دهد و دردرجه سوم کد 

تولیدماشین آالت مولد برق  ) 31(کد . را داشته است 29/33آن کامالً باال و عدد  RCAافزوده را ایجاد ولی 

 50/134آن به نحو ناباورانه اي عدد  RCAدرصد ارزش افزوده را ایجاد نموده است ، ولی  9/2گرچه فقط 

در اسـتان   79درصد ارزش افزوده این فعالیت صنعتی را در سال  30واقع این فعالیت نزدیک  را داشته و در

تولیـد محصـوالت   ) 28(درصد ارزش افزوده و کد  3/2تولید فلزات اساسی  با ) 27(کد . ایجاد نموده است

واقـع از  در. درصد ارزش افزوده در ردیف آخـر قـرار گرفتـه اسـت     6/1فلزي فابریکی بجز ماشین آالت با 

جـدول ذیـل اطالعـات    . کـامالً بزرگتـر از یـک داشـته انـد      RCAهفت فعالیت صنعتی فوق پنج فعالیـت  

  . در شهرستان دزفول نشان می دهد 79شاخصهاي ارزش افزوده وشاغالن را براي سال 

  

بیشتر به  براي کارگاههاي  ده نفر کارکن و 79ارزش افزوده و شاغالن شهرستان دزفول در سال : 1-9-8-2جدول 

 قیمت جاري میلیون ریال 

کـــــد 

  فعالیت

ارزش   نام فعالیت  صنعتی 

  افزوده

بهره وري   L.Q  درصد  شاغلین  RCA  درصد

  نیروي کار

ــذائی و     15 ــواد غ ــد م ــنایع تولی ص

  آشامیدنی 

14429  4/63  13/26  239  43  77/2    

صنایع تولید مواد و محصـوالت    24

  شیمیایی

283  2/1  02/0  12  2  12/0    

ولیــد محصــوالت الســتیکی و ت  25

  پالستیک

3037  3/13  29/33  84  15  44/8    
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تولید سایر محصوالت کانی غیر   26

  فلزي

3455  2/15  48/5  145  26  75/2    

    22/0  7  40  12/0  3/2  522  تولید فلزات اساس    27

تولید محصوالت فلزي فابریکی   28

  بجز ماشین آالت 

367  6/1  93/6  16  3  53/1    

آالت مولــدانتقال   تولیدماشــین   31

  برق 

664  9/2  5/134  16  3  12/14    

 23/41    100  552    100  22758    جمع 

  میلیون ریال

  محاسبات انجام شده : مأخذ 

  

در مقیاس کارگاههاي مـورد بررسـی جمعـاً     74شاغالن این  شهرستان نیمه صنعتی در عین حال کشاورزي 

درصـد در    26رصد در تولید مواد غذائی وآشامیدنی و د 43بوده است که از این تعداد  79نفر در سال  552

تولیـد  ) 25(تولید سایر محصوالت  کانی غیر فلزي مشغول بکار بوده اند کـه در رتبـه سـوم کـد     ) 26(کد 

درصد شاغلین شهرستان مزبور را به خوداختصاص داده است  15محصوالت الستیک و پالستیکی است که 

دررصد در سه فعالیت صنعتی کـد   2تا  3درصد در تولید فلزات اساسی و   7فعالیت صنعتی بین  4مابقی . 

معهذا از بین هفت فعالیت صنعتی فوق پنج فعالیـت کـد   . مشغول بکار بوده اند) 31(و کد ) 28(و کد ) 24(

تولیـد  ) 31(داراي ضریب مکانی باالتر از یک بوده انـد بـویژه کـد    ) 28(و کد ) 26(و کد ) 25(و کد ) 15(

                                                 
  . در بررسی وضعیت کشاورزي استان از نظر توزیع فضائی بخش کشاورزي دزفول را عمیقاً مورد بررسی قرار می دهیم -  74
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جـزء    =LQ 44/8بـا  ) 25(و سـپس کـد   )  LQ=  12/14(آالت مولد انتقال برق با ضریب مکانی  ماشین

باال را کـه سـهم بـاالئی در     LQبعبارت دیگر می توان فعالیتهایی با . صنایع پایه وصادراتی تلقی می گردند

همان پـنج فعالیـت    ارزش افزوده و شاغلین دارند جزء صنایع نوپا دراین شهرستان تلقی نمود چرا که دقیقاً

فوق العاده بزرگتر از یک برخوردارند و صـادراتی و پایـه اي    RCAکامالً باالئی  دارند از  LQصنعتی که 

بهـره وري  . بودن فعالیت هاي فوق کامالً قابل بررسی و از نقاط قوت صنعتی این شهرستان تلقی می شـود 

میلیون ریال می باشد کـه   23/41 پائین و در حد نیروي کار در این شهرستان در این مقیاس از صنایع کامالً

  .کمتر از چهارده درصد متوسط بهره وري کل استان است

  

  

به قیمت جاري میلیون ریال و  83ارزش افزوده و اشتغال کارگاههاي ده نفر کارکن و بیشتر سال  : 1-9-8-3جدول 

 )شهرستان دزفول(  LQو  RCAشاخص 

کد 

  فعالیت

بهره وري   L.Q  درصد  شاغلین  RCA  درصد  ارزش افزوده   نام فعالیت  صنعتی

  نیروي کار

صـــنایع تولیـــد مـــواد غـــذائی و    15

  آشامیدنی 

45973  6/69  98/8  405  60  97/1    

دباغی و عمل آوري چرم وساخت   19

  کیف

1281  9/1  41/43  14  7/1  4/10    

    13/0  9/1  16  02/0  9/0  578صنایع تولیـد مـواد و محصـوالت      24
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  شیمیایی

تولیـــد محصـــوالت الســـتیکی و   25

  پالستیکی

2348  6/3  54/3  57  7/6  78/4    

تولید سایر محصوالت کـانی غیـر     26

  فلزي

12787  4/19  05/4  174  7/20  36/2    

تولید محصوالت فلـزي فـابریکی     28

  بجز ماشین آالت 

717  1/1  72/0  15  8/1  63/0    

    76/1  1/2  18  14/2  9/0  607  تولید ماشین آالت مورد انتقال برق   31

    5/6  1/5  43  42/16  6/2  1720  تولید سایر وسائل حمل و نقل   35

میلیون 4/78    100  842    100  66012    جمع

  ریال

  34/363      45052      16369185  اطالعات استان   

  محاسبات انجام شده : مأخذ 

  

کـل ارزش افـزوده    درصـد  4/0بسیار نـاچیز و درد   83گرچه سهم ارزش افزوده  شهرستان دزفول در سال 

تعـداد  . درصد نسبت به ابتداي دوره رشد تناسبی داشـته اسـت   6/23استان برآورده شده معهذا با نرخ رشد 

تولیـد  )  27(فعالیت هاي صنعتی در سال مذکور به هشت فعالیت افزایش یافته است ، که صـرفنظر از کـد   

دبـاغی و عمـل   ) 19(یت جدید یعنی کد به تعطیلی کشیده شده است دو فعال 83فلزات اساسی که در سال 

افـزوده شـده    79تولید سایر وسائل حمل و نقل به فعالیت هاي سال ) 35(آوري چرم و ساخت کیف و کد 

تولید مواد غذایی و آشامیدنی ایجاد نموده است و ) 15(درصد ارزش افزوده را کد  6/69استت در این میان 

درصد هر دو فعالیت سهم خـود   4/19کانی غیر فلزي با سهم تولید سایر محصوالت ) 26(دردرجه بعد کد 

سهم سایر فعالیت هاي صنعتی فوق منجمله . را از لحاظ ارزش افزوده نسبت به ابتداي دوره افزایش داده اند
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دباغی و عمل آوري چرم و ساخت کیف  قابل مالحظه ) 19(تولید سایر وسائل حمل و نقل و کد ) 35(کد 

و ) 24(شاهده می شود که شاخص برتري نسبی آشکار شده فعالیت هاي فوق بجز کـد  نبوده است اگرچه م

مثل ابتدا دوره کامالً از عدد یک بزرگتر و فعالیت هاي مزبور را  می توان در زمـره صـنایع پایـه و    ) 28(کد 

  .صادراتی و در عین  حال نوشکفته  و نوپا قرار تلقی نمود

این از آن لحاظ حائز اهمیت . اینگونه شهرستانها و حتی استان اشاره دارداینها خود به نوید تنوع صنعتی در 

)  19(براي کد  41/43برابر با  RCAاست که گرچه سهم ارزش افزوده اینگونه فعالیت ها پائین است  اما با 

 تواند شروع  نـوعی تنـوع صـنعتی در   که جدیداً احداث شده اند می) 35(براي کد  42/16برابر با  RCAو 

  . فعالیت هاي پائین دستی بخش دامداري و صنایع تولید فلزات اساسی باشد

مشاهده می کنیم که دقیقاً همـان پـنج    LQو  RCAبا مقایسه ابعاد ارزش افزوده و شاغالن و  شاخصهاي 

برخـوردار بـوده   ) یعنی بیشتر از یک( باالئی نیز  LQاز . بزرگتر از یک داشته اند RCAفعالیت صنعتی که 

  .  دان

درصـد  نسـبت بـه ابتـداي      76/8نفر شاغالن فعالیتهاي صنعتی فوق که نرخ رشدي برابر با  842چنانچه از 

درصد در تولیـد سـایر محصـوالت     7/20و ) 15(درصد در فعالیت صنعتی کد  60دوره را داشته اند حدود 

تولید سـایر  )  35(بوط به کد مر LQمشغول بکار بوده اند در حالیکه باالترین رقم ) 26(کانی غیر فلزي کد 

 78/4و رتبه دوم تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی با ضـریب مکـانی    5/6وسائل حمل و نقل با عدد 

اما تعداد شاغالن آنها از درصـد بـاالئی   . قرار دارد که  در زمره فعالیت هاي پایه و صادراتی تلقی می گردند

میلیون ریـال محاسـبه    4/78برابر با  83فعالیت هاي فوق در سال بهره وري نیروي کار . برخوردار نبوده اند

  . میلیون ریال رقم بسیار ناچیزي است 34/363گردیده که در مقایسه با متوسط بهره وري استان یعنی 

تجزیه و تحلیل فعالیت هاي شهرستان دزفول با کدهاي سـه رقمـی و چهـار رقمـی  و محاسـبات ضـریب       

تواند تصویر روشن تري از ساختار صنعتی شهرستان مزبور و تنوع صنعتی ایجاد ،براي آنها می  LQمکانی 

  . صنایع نوپا در این شهرستان را تبیین نماید
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ضریب توزیع

کدصنایع

نمودار8-9-1ضریب توزیع 9 فعالیت صنعتی غالب شهرستان دزفول در سالهاي     79 و 83

ضریب توزیع سال 79   ضریب توزیع سال 83
  

فعالیت صنعتی ضریب مکانی باالتر از یک داشـته انـد و در    8از کدهاي سه رقمی جمعاً مطابق جدول ذیل 

تولید موتورهاي برق و ) 311(می دهد که مربوط به کد رانشان  51/53آنها رقم ناباورانه  LQدو مورد حتی 

نیـز رقـم   ) 191(اگرچه ضریب مکـانی کـد   . تولید سایر وسائل حمل و نقل می باشد)  359(ژنراتور  و کد 

اما . معهذا سهم شاغالن این فعالیت ها عمالً در شهرستان مزبور قابل مالحظه نیست. را نشان می دهد 4/10

ستان نیز مصداق دارد و نشان می دهد که نقطه شروع شکوفائی این فعالیت ها ممکـن  این مسئله براي کل ا

ضمناً باید بخاطر داشت کـه  فعالیـت هـاي بـا کـد سـه رقمـی درایـن         . است در هر شهرستانی ایجاد گردد

  . فعالیت بوده اند که هشت فعالیت آن پایه اي و صادراتی است 10شهرستان جمعاً 

  

  

باالتر از یک در  LQکه  83لیت هاي صنعتی با کدهاي سه رقمی و چهار رقمی در سالفعا:  1-9-8-4جدول 

  شهرستان دزفول داشته اند
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کدهاي سه 
  رقمی 

کد    LQ  نام فعالیت صنعتی
  فعالیت 

  مالحظات   LQ  نام فعالیت صنعتی 

تولید وعمل آوري و   151
حفاظت گوشت ، ماهی و 

  میوه و روغن

ت میوه عملی آوري و حفاظ  1519  72/5
  ها و سبزي هاي از فساد 

رتبه دوم  1514کد   76/10
در کدهاي چهار 
رقمی را از لحاظ 

LQ   دارد و کد
  رتبه سوم 1531

تولید محصوالت از دانه   153
هاي آسیاب شده و نشاسته 

  و غذایی 

آماده سازي و آرد کردن   1531  46/12
  غالت و حبوبات

34/13  

دباغی و عمل آوردن چرم   191
  کیف و چمدان وساخت

  35/9  تولید خوراك دام و حیوانات  1533  4/10

تولید محصوالت   252
  پالستیکی بجز کفش

تولید رشته وماکارونی و   1544  93/5
  ورمیشل و محصوالت آردي 

82/10  

تولید محصوالت کانی غیر   269
فلزي طبقه بندي شده 

  دیگر

  40/10  دباغی و تکمیل چرم   1911  36/2

والت فلزي تولید محص  281
ساختمانی مخازن وانباره 

  ها

تولید مواد شیمیایی اساسی    2411  28/1
  بجز کود و ترکیبات ازت

02/1  

تولید موتورهاي برق    311
  ژنراتور و ترانسفورماتور 

تولید محصوالت پالستیکی   2520  51/53
  بجز کفش

93/5  

تولید سایر وسایل حمل و   359
نقل طبقه بندي نشده در 

   جاي دیگر

  23/8  تولید آجر   2697  51/53

تولید محصوالت  کانی غیر   2811  359و  311باالترین ضریب مکانی   چهاررقمی
  فلزي طبقه بندي نشده دیگر

62/1  

تولید روغن و چربی   1514
  حیوانیو نباتی خوراکی 

تولید موتورهاي برق و   3110  82/29
  ژنراتور و ترانسفورماتور

رتبه نخست    08/6
  قمیدرچهار ر

رتبه نخست   51/53  تولیدانواع موتورسیکلت  3591  11/7  کشتار دام و طیور   1515
  درچهار رقمی

عمل آوري و حفاظت   1516
گوشت و فرآورده هاي 

  گوشتی 

تولید سایر محصوالت کانی   2699  10/8
غیر فلزي طبقه بندي نشده 

  در جاي دیگر 

62/1    

  محاسبات انجام شده : مأخذ 
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جداول ضریب مکانی فوق مالحظه می شود از ده فقره فعالیت صـنعتی کـدهاي سـه رقمـی     همانطور که از 

بـا ضـریب   ) 359(و ) 311(هشت مورد آن ضریب مکانی باالتر از یک داشته اند که مهمترین آنها کـدهاي  

  .را داشته اند 51/53مکانی باالتر یک  و رقم 

فوق العـاده   LQباالتر از یک و در برخی موارد مورد داراي ضریب مکانی  15از کدهاي چهار رقمی جمعاً 

فعالیت صنعتی شامل تمامی فعالیت هاي صنعتی با کـدهاي چهـار    15باال و قابل مالحظه داشته اند که این 

بعبارت دیگر چنین میتوان استنباط نمود که تمامی فعالیت هـاي صـنعتی   . رقمی  در شهرستان دزفول است 

ت هاي پایه وصادراتی و شروع یک تنوع صنعتی دراین شهرستان را نوید می شهرستان دزفول در زمره فعالی

  . دهد گرچه ابعاد ارزش افزوده شاغالن این شهرستان زیاد قابل مالحظه نیست

رانشان می دهـد کـه نسـبتاً شـاخص      536/0عدد  79شاخص تخصصی شدن در شهرستان دزفول در سال 

درجه تخصصی شـدن مناسـبی در قیـاس بـا ابعـاد ارزش      خوبی در قیاس با شهري چون ماهشهر است که 

درصد ارزش افزوده استان در ماهشهر تولید می شود اما فقط هفت کد چهـار   60افزوده خود ندارد چرا که 

را نشـان مـی    97/0عـدد   79رقمی با مض بزرگتر از یک دارد و  لذا شاخص تخصصی  بودن آن در سـال  

حـاکی از یـک تنـوع صـنعتی در ایـن       79ي دزفـول در سـال   بـرا  536/0در واقع شاخص تخصصـی  . دهد

  . جدول ذیل شاخص تخصصی شدن دزفول در طی دوره  را نشان می دهد. شهرستان را دارد

  کد دو رقمی) 79-83(شاخص تخصصی شدن شهرستان دزفول در طی دوره : 8-9-1- 5

  

  83I- -79Iبهبودي     83سال   79سال   ناحیه

  عدم بهبودي =126/0  641/0  515/0  دزفول

  عدم بهبودي   -  003/0  442/0  439/0  استان

  بهبودي شاخص+   01/0  298/0  308/0  کل کشور

  محاسبات انجام شده : مأخذ 
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مالحظه می شود که شاخص تخصصی شدن استان در طی دوره نامناسبتر شده است و بهبودي منفی داشـته  

یک فاصله بیشتري داشـته باشـد بهبـودي در     از عدد  (I)بعبارت دیگر هر چقدر شاخص تخصصی . است

در ابتـداي   515/0یکی از علل افزایش تعداد شاخص تخصصـی از  . تخصصی شدن را بیشتر نشان می دهد

) 15(تمرکز شدید فعالیت هاي صنعتی  شهرستان دزفول در افزایش سـهم کـد    83در سال   641/0دوره به 

مزبور را بـر اسـاس کـدهاي سـه رقمـی یـا چهـاررقمی         لذا اگر شاخص. در مواد غذائی و آشامیدنی است

محاسبه و با متوسط استان مقایسه  کنیم بی شک شاخص مزبور بسیار بهبود یافته و با متوسط استان فاصـله  

به دیگر سخن تمرکز هرچه بیشتر شاغلین از یک فعالیت صنعتی باعث نامناسب . خود را کمتر خواهد نمود

   .شدن شاخص تخصصی خواهد بود

تجزیه و تحلیل ضریب توزیع که بنوعی تمرکز صنعتی را در یک شهرستان نشان می دهد همانند گذشته بـا  

  . صورت می گیرد 1-7-41و   1-7-40استعانت از جداول 

مشاهده می شود که از شش فعالیت صنعتی غالب در شهرستان فوق پنج فعالیت داراي ضـریب   79در سال 

و کمتـرین آن کـد    D= 04/2بـا  ) 25(بیشترین ضریب توزیع مربوط  بـه کـد   . توزیع بزرگتر ازیک بوده اند

)  24(و کـد  ) 15(فعالیت صنعتی غالب در استان تنها پنج فعالیت کد  9از   83در سال  =D 0/ 909با ) 24(

ر بوده اند و مابقی کدهاي دورقمی که قبالً از آنها بحث شد سهم قابل مالحظه اي د) 28(و ) 26(و ) 25(و 

لـذا از پـنج فعالیـت    . بررسی نشده اند 75تعداد کارگاههاي این شهرستان نداشته و در محاسبه ضریب توزیع

داراي ضریب توزیع بزرگتـر از یـک و دو فعالیـت    ) 26(و کد ) 25(و کد ) 15(فوق سه فعالیت صنعتی کد 

                                                 
گونـه  اصوالً محاسبه ضریب توزیع براي تک تک فعالیت هاي صنعتی غالب درهر شهرستان صورت گرفته و خـود بخـود آن   - 75

قرار داشته اند وارد محاسبه نشده اند مانند ) از نقطه نظر شاخصهاي ارزش افزوده واشتغال ( فعالیتهائی که در حد بسیار پائین 
تولید سایر وسائل حمل و نقل اگرچه این گونه فعالیت ها ممکن است شروع شـکوفائی صـنعتی و تنـوع آن    ) 35(کد دو رقمی 

  . باشند
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کز کارگاههـاي صـنعتی   بعبارت دیگر در سه فعالیت نخست تمر. دیگر ضریب توزیع کمتر از یک داشته اند

  . در قیاس با متوسط ساخت شهرستان فوق بیشتر بوده است و تمرکز زیادتري داشته است

در مورد ساختار صنعتی دزفول استنباط کلی این است که رشـد قابـل مالحظـه اي در تولیـد مـواد غـذایی       

صادي شهرستان مزبور کـه  در طی دوره مشاهده می شود که با توجه به ساختار کلی اقت) 15کد (وآشامیدنی 

از فعالیـت هـاي جـانبی پـائین     ) 15(کشاروزي است اغلب فعالیت هاي کدهاي چهار رقمی زیر بخش کد 

گرچه ایجاد کارگاههاي جدید صنعتی تولید ژنراتـور  . دستی و بسته بندي بخش کشاورزي و دامداري است

ههـاي صـنعتی اسـت کـه بـا ایجـاد       و موتور برق و موتورسیکلت و محصوالت فلزي از ایـن تعـداد کارگا  

بویژه بـا ترغیـب وجهـت دهـی بخـش خصوصـی       . فرصتهاي مناسب می توان از این ظرفیتها استفاده نمود

  . درایجاد صنایع متوسط و کوچک وابسته به صنایع عمده استان ، این مهم امکان پذیر است
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نمودارRCA 1-9-21ارزش افزوده فعالیتهاي صنعتی شهرستان دزفول در سالهاي      79و83

سال79   سال 83
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  ساختار صنعتی شهرستان دشت آزادگان  -9-9-1
کیلـومتر   7/4923در آمار کارگاههاي ده نفر کارکن و بیشتر با مساحت ) 09(ت آزادگان با کد شهرستان دش

تنها دو کارگاه بوده و در سـال   79مربع در غرب استان خوزستان قرار دارد که تعداد کارگاههاي آن در سال 
رگاههاي زیر ده نفـر  گرچه کا. نیز با همین دو کارگاه تنها فعالیت صنعتی این شهرستان محسوب میشود 83

  .نفر شاغل سرشماري شده است 750کارگاه با  317بالغ بر  81کارکن در این شهرستان در سال 
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کد صنایع

نمودار 9-9-1 ضریب توزیع 9 فعالیت صنعتی غالب شهرستان دشت آزادگان  در سالهاي     
79 و 83

ضریب توزیع سال 79 ضریب توزیع سال 83
  

  83و  79ارزش افزوده شاغالن فعالیت هاي صنعتی شهرستان شادگان در سال :  1-9-9-1جدول 

  به قیمت جاري میلیون ریال 

ارزش   ناحیه  ردیف
  79افزوده 

ارزش افزوده 
83  

  مالحظات  نرخ رشد  83اشتغال   79اشتغال   رشد نرخ

    4/2  45052  42871  9/8  16369185  10676716  خوزستان  1
    منفی  50  52  6/32  5797  1414  دشت آزادگان  2

سهم شهرستان   
  در استان 

      11/0  12/0    درصد%35  درصد 01/0

  محاسبات انجام شده : مأخذ 

زوده ، وچه  شاخص شاغالن این شهرستان در مقایسه بـا  از جدول فوق مالحظه می شود ، که چه ارزش اف

کل استان خوزستان بسیار ناچیز و قابل مالحظه نیست ، گرچه نـرخ رشـد ارزش افـزوده در طـی دوره بـا      

معهذا شهرستان مزبور داراي . وجود ثابت ماندن تعداد کارگاه و شاغالن از رشد باالئی برخوردار بوده است

  . بوده است 35/29حدود  85و بر اساس سرشماري سال  نرخ بیکاري بسیار باال
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نمودار RCA 1-9-22ارزش افزوده فعالیتهاي صنعتی شهرستان دشت آزادگان در      
سالهاي 79و83

سال79 سال 83
  

   79-83تغییر ساختار صنعتی شهرستان دشت آزادگان در طی دوره   -1-9-9-1

فعالیت هاي صنعتی شهرستان مزبور در طی دوره از لحاظ تعداد کارگاه ثابت مانـده و از لحـاظ فعالیتهـاي    

عمده فعالیت هاي مزبـور در کـد   . خود ندیده استصنعتی تحول چشمگیري جز افزایش ارزش افزوده در 

تولید سایر محصوالت کانی غیـر فلـزي خالصـه مـی شـده      ) 26(تولید مواد غذائی و آشامیدنی و کد ) 15(

  . در جدول ذیل آمار مربوط به شاخصهاي ارزش افزوده و شاغلین این شهرستان را مالحظه می کنید. است

  

  

  

اغالن شهرستان دشت آزادگان در طی دوره  براي کارگاههاي  ده نفر کارکن و  ارزش افزوده و ش: 1-9-9-2جدول 

  بیشتر به قیمت جاري میلیون ریال 

کد 

فعالی

  ت 

ارزش   نام فعالیت 

  79افزوده 

RCA  
79  

ارزش 

  83افزوده 

RCA
83  

  شاغالن

79  

LQ 
79  

  

  شاغالن

83  

LQ 
83  

بهره 

  79وري 

بهره 

   83وري 
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ــد   15 صــنایع تولی

مواد غـذائی و   

  آشامیدنی 

350  2/10  4772  61/10  11  35/1  26  71/1      

26  

  

تولیـــد ســـایر 

ــوالت  محصــ

کـــانی غیـــر  

  فلزي

1064  19/27  1026  7/3  41  26/8  24  47/5      

  9/115  2/27    50    52    5797    1414    جمع

  محاسبات انجام شده : مأخذ 

دوره افـزایش ناگهـانی و    مالحظه می شود که در ساختار صنعتی شهرستان مزبور عمده ترین تغییر در طـی 

میلیون ریال در  4772به  79میلیون ریال در سال  350فوق العاده تولید مواد غذایی و آشامیدنی است که از 

مزیت آشکار شده و ضریب مکانی براي هر دو فعالیت فوق در هر دو سـال از  . افزایش یافته است 83سال 

معهذا این شهرستان را . سبت به استان بسیار باال بوده استعدد یک بزرگتر و تماماً درصدافزایش سهم آنها ن

  .با این ساختار صنعتی نمی توان در مقایسه با  کل استان قابل امعان نظر دانست

بهبود  83در سال  716/0که به  79در سال  816/0شاخص تخصصی شدن در این شهرستان پائین و در حد 

می توان از شاخص تخصصی شدن در این گونه منـاطق صـحبت   یافته است و اصوالً با دو فعالیت صنعتی ن

  . کرد

بعلت مساحت زیاد و درصد سهم باالي این شهرستان در کل استان ضریب توزیع هـر دو فعالیـت صـنعتی    

. بـوده اسـت   280/0تـا   105/0بسیار پائین و در حد  83و  79فعال در شهرستان دشت آزادگان در سالهاي 

  . را نگاه کنید  1-7-41و    1-7-40جداول  

  

  79-83شاخص تخصصی شدن دشت آزادگان در سالهاي :  1-9-9-2جدول 
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  83I- -79I76بهبودي     83سال   79سال   ناحیه

دشت 

  آزادگان

  بهبودي  816/0 – 716/0=  1/0  716/0  816/0

  عدم بهبودي   -  003/0  442/0  439/0  استان

  بهبودي شاخص+   01/0  298/0  308/0  کل کشور

  محاسبات انجام شده : ذ مأخ

  ساختار صنعتی شهرستان رامهرمز  10-9-1

کیلـومتر مربـع    1/5048در آمارکارگاههاي ده نفر کارکن و بیشتر با مساحت ) 010(شهرستان رامهرمز با کد 

تعدادکارگاههاي ده نفر کارکن وبیشتر . 77درصد از مساحت استان در شرق استان خوزستان قرار دارد 9/7با 

تعداد کارگاههاي زیر ده . کارگاه صنعتی افزایش یافته است 13به  79کارگاه در سال  11شهرستان از  در این

کارگـاه بـرآورد    553آمـار کارگاههـاي اسـتان بـالغ بـر       81نفر کارکن در این شهرستان در سرشماري سال 

امهرمز براي کارگاههاي ساختار صنعتی شهرستان ر. نفر در آنها شاغل بکار بوده اند 1580گردیده که حدود 

  . آورده شده است 83و 79ده نفر کارکن وبیشتر با توجه به شاخصهاي ارزش افزوده و اشتغال در سال 

به قیمت جاري  79- 83ارزش افزوده و شاغالن فعالیت هاي صنعتی شهرستان رامهرمز در دوره :  1-9- 10-1جدول 

  )رآمار کارگاههاي ده نفر کارکن و بیشت(میلیون ریال 

ارزش   ناحیه  ردیف

  79افزوده 

ارزش افزوده 

83  

  نرخ رشد  83اشتغال   79اشتغال   نرخ رشد

  4/2  45052  42871  9/8  16369185  10676716  خوزستان  1

  97/1  782  720  5/11  151554  87815  رامهرمز  2

                                                 
هر قدر به عدد یک نزدیکتر باشد نامناسب و هر قدربه صفر نزدیکتـر باشـد تخصـص بیشـتري را      شاخص تخصیصی شدن - 76

  .  نشان می دهد
کیلـومتر مربـع آورده    1/3296دراستان خوزستان مساحت ایـن شهرسـتان    84جدید کشوري درسال  ماتبراساس تقسی - 77

 .1384آماري خوزستان ، سالنامه . شده است و شهرستان رامشیراز از آن تفکیک گردیده است 



  
  طرح ملی آمایش استان خوزستان

 

 171 

    73/1  67/1    93/0  درصد 82/0  سهم دزفول در استان   

  محاسبات انجام شده : مأخذ 

  

تنهـا بـه    79در حدود سال  82/0ی شود که سهم ارزش افزوده شهرستان رامهرمز در کل استان از مالحظه م

 67/1از نقطه نظـر شـاغالن نیـز تنهـا     . افزایش یافته و سهم قابل مالحظه اي ندارد 83درصد در سال  93/0

و این رقم در پایان  درصد شاغالن در این مقیاس از کارگاههاي استان در شهرستان مزبور اشتغال بکار داشته

درصدافزایش یافته که رقم زیادي نیست معهذا نرخ رشد اشـتغال از متوسـط نـرخ رشـد      73/1دوره تنها به 

  .استان  بیشتر بوده است
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ضریب توزیع

کد صنایع

نمودار10-9-1 ضریب توزیع 9فعالیت صنعتی غالب شهرستان رامهرمز در سالهاي     79 و83

ضریب توزیع سال 79 ضریب توزیع سال 83
  

   83و 79تغییر ساختار صنعتی شهرستان رامهرمز درسالهاي  -1-10-9-1

ارگاه در تولید مواد غذائی و آشامیدنی کـد  چهار ک 79از یازده کارگاه صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر درسال 

تولید نشاسته و فرآورده هاي نشاسـته  اي و  ) 1533(یک کارگاه در کد چهار رقمی . فعالیت داشته اند) 15(

یـک  . تولید رشته و ماکارونی و ورمیشل و محصـوالت آردي فعالیـت داشـته انـد    ) 1544(کارگاه در کد  3
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تولید خمیر کاغذ و محصوالت کاغذي فعال بـوده  ) کد چهاررقمی) (2101(با زیر بخش ) 21(کارگاه از کد 

تولید سایر محصوالت کانی غیر فلزي فعال بوده اند که در سه فعالیت  کد )  26(کارگاه نیزدر کد 6است و 

تولید محصوالت ساخته شده از بـتن و سـیمان و   ) 2695(تولید سیمان آهک و گچ و )  2694(چهار رقمی 

فعال بوده ) 2694(درصد آن در کد  86تولید سایر محصوالت کانی غیر فلزي فعالیت داشته که ) 2699(گچ 

در شهرستان رامهرمز را  79جدول ذیل ارزش افزوده وشاغالن کارگاههاي ده نفر کارکن وبیشتر در سال. اند

  .78نشان می دهد

  

به قیمت  79و بیشتر در رامهرمز در سال  ارزش افزوده شاغالن کارگاههاي صنعتی ده نفر کارکن : 1-9- 10-2جدول 

 جاري میلیون ریال 

  بهره وري   L.Q  درصد  شاغلین  RCA  درصد  ارزش افزوده  نام فعالیت  صنعتی   کد فعالیت 

    62/0  10  70  82/2  8/6  6006  صنایع تولید مواد غذائی و  آشامیدنی   15

    38/0  2  16  35/0  3/0  301  تولید کاغذ و محصوالت کاغذي   21

    22/9  88  634  53/33  8/92  81508  تولید سایر محصوالت کانی غیر فلزي  26

  ریال 96/121    100  720    100  87815    جمع 

  محاسبات انجام شده : مأخذ 

درصـد ارزش افـزوده در  تولیـد سـایر      8/92مالحظه می شود که با توجه به کد هاي دو رقمـی بیشـتر از   

  . درصد شاغالن نیز در این فعالیت اشتغال بکار داشته اند 88ه محصوالت کانی غیر فلزي تولید می شود 

                                                 
  . تولید کارخانه گچ در رامهرمز و استان از اهمیت ویژه اي برخورداراست - 78
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نمودار RCA 1-9-23ارزش افزوده فعالیتهاي صنعتی شهرستان رامهرمز در سالهاي      
79و83

سال79 سال83
  

  

  

بهـره وري در سـال   . را نشان مـی دهـد   22/9رقم   LQوشاخص  53/33عدد بسیار باالي  RCAشاخص 

درواقع صنعت شهرستان رامهرمـز  . میلیون ریال و ازمتوسط کل استان بسیار کمتر است 96/121مذکور رقم 

  . لید محصوالت کانی غیر فلزي بویژه گچ در چرخش استتو) 26(حول محور کد 

به قیمت  83ارزش افزوده و شاغالن کارگاههاي صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر در رامهرمز در سال : 1-9- 10-3جدول 

  )میلیون ریال (جاري 

ــد  کـــــ

  فعالیت 

بهــــره وري    L.Q  درصد  شاغلین   RCA  درصد  ارزش افزوده  نام فعالیت  صنعتی 

  ار نیروي ک

صـــنایع تولیـــد مـــواد غـــذائی و    15

  آشامیدنی 

4023  7/2  34/0  28  6/3  12/0    

    56/0  3/2  17  82/0  8/0  1216  تولید کاغذ و محصوالت کاغذي   21

    72/10  1/94  717  2/20  5/69  146315تولید سایر محصوالت کـانی غیـر     26
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  فلزي

  9/198      762      151554    جمع 

  محاسبات انجام شده : مأخذ 

  

واحد افزایش یافته  13به  79اگرچه تعداد کارگاهها از یازده کارگاه در سال  83مالحظه می شود که در سال 

محدودشده است واصوالً تنوع صـنعتی   79است ،معهذا فعالیت هاي صنعتی به همان سه کد دو رقمی سال 

درصـد   5/96غیر فلزي با تولید سایر محصوالت کانی ) 26(کماکان کد . دراین شهرستان مشاهده نمی شود

درصد شاغالن حرف اول را از لحاظ صنعتی دراین شهرستان که عمدتاً فعالیت هاي  1/94ارزش افزوده و  

رانشان می دهـد   72/1برابر با  LQو  2/20رقم  26براي کد  RCAشاخص . آن کشاورزي است ، می زند

  . شهرستان تلقی می شود که مؤید صادراتی بودن و پایه اي بودن فعالیت مزبور در این

میرسد کـه فاصـله زیـادي از متوسـط      886/0به رقم  79شاخص تخصصی شدن دراین شهرستان در سال  

عدم تنوع صنعتی وشاغلین یکی از علل اساسی  این وضعیت است که حتـی از درجـه   . شاخص استان دارد

 942/0رقم  83ر براي سال شاخص مزبو. تخصصی شدن آن از شهرستان دشت آزادگان نیز مناسب تر است

که عمالً عدم بهبودي در تخصصی شدن فعالیتهاي صنعتی دراین شهرستان را در طی دوره . را نشان می دهد

تولید سایر ) 26(یکی از علل اصلی این امر را می توان تمرکزارزش افزوده و شاغالن در کد . نشان می دهد

  . محصوالت کانی غیر فلزي دانست

کارگاههاي صنعتی ده نفر کارکن و ( 79-83شاخص تخصصی شدن شهرستان رامهرمز در سالهاي :  1-9- 10-4جدول 

  )بیشتر
  83I- -79I79بهبودي     83سال   79سال   ناحیه

                                                 
شاخص تخصیصی شدن هر قدر به عدد یک نزدیکتر باشد نامناسب و هر قدربه صفر نزدیکتـر باشـد تخصـص بیشـتري را      - 79

  . نشان می دهد 
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دشت 

  آزادگان

  عدم بهبودي  066/0  942/0  886/0

  عدم بهبودي   -  003/0  442/0  439/0  استان

  بهبودي شاخص+   01/0  298/0  308/0  کل کشور

  محاسبات انجام شده : أخذ م

در جداول مربوطـه   83و  79شاخص ضریب توزیع براي سه  فعالیت صنعتی شهرستان رامهرمز در سالهاي 

مـواد غـذایی  و   ) 15(مالحظه می شود که ضریب توزیع کد . آورده شده است 1-7-41و  1-7-40جدول 

تولید کاغـذ و  ) 21(یت  صنعتی دیگر کد از توازن منطقی برخوردار است ولی دو فعال D= 69/0آشامیدنی  

عمالًتراکم صنعتی را نشان میدهد و مواد فوق براي  <D 1نیز  با ) 26(و کد  52/2محصوالت کاغذي عدد 

بـراي سـه فعالیـت صـنعتی ایـن شهرسـتان         Dنیز تکرار گردیده و روند محاسباتی ضریب توزیع  83سال 

کلی از ساختار صنعتی شهرستان استنباط را ایجاد می کند که  نتیجه گیري. تکرار شده است  79همانند سال 

اوالً شهرستان مزبور ظرفیت و فرصتهاي  الزم براي صنعتی  شدن را نداشته وتنها تولیـد محصـوالت کـانی    

ثانیاً با وجود کشـاورزي   . غیر فلزي بویژه گچ و ملحقات آن می تواند از لحاظ صنعتی موردتوجه قرار گیرد

هرستان گسترش فعالیت هاي پائین دستی بخش مزبور  بویژه بسته بندي صنایع جانبی می تواند بودن این ش

  . بویژه  با تشویق بخش خصوصی. در دستور کار سرمایه گذاري الزم باشد

  

  

  ساختار صنعتی شهرستان شادگان  -11-9-1

دارد ، حیـات اقتصـادي    کیلومترمربع در جنوب استان خوزستان قرار 4/3588شهرستان شادگان با مساحت 

مردم این شهرستان بر کشاورزي استوار است و بهره برداري از محصول خرما و یکی از فعالیت هاي جانبی 
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تعـداد کارگاههـاي صـنعتی  ایـن     . 80سهم صنعتی آن مهمترین صنعت این شهرسـتان محسـوب مـی شـود    

واحـد آن   12سبه گردیده است کـه  سیزده واحد محا 79شهرستان در مقیاس ده نفر کارکن و بیشتر در سال 

پاك کردن ودرجه بندي وبسته بندي خرما و یـک واحـد   ) 1517(و زیر بخش کد چهار رقمی ) 15(در کد 

کارگـاه   30بـه   83تعداد کارگاههـاي مزبـور در سـال    . تولید محصوالت کانی غیر فلزي است ) 26(در کد 

. فعالیـت داشـته اسـت   ) 26(گـاه همچنـان در کـد    و یک کار) 15(کارگاه در کد  29که . افزایش یافته است

  . 81را نشان می دهد 83و  79جدول ذیل ارزش افزوده وشاغالن سالهاي  

  

در شادگان میلیون ریال  83و  79ارزش افزوده شاغالن کارگاههاي ده نفر کارکن و بیشتر در سال :  1-9- 11-1جدول 

  به قیمت جاري

ارزش   ناحیه  ردیف

  79افزوده 

ه ارزش افزود

83  

  مالحظات  نرخ رشد  83اشتغال   79اشتغال   نرخ رشد

    4/2  45052  42871  9/8  16369185  10676716  خوزستان  1

    1/13  1072  577  5/28  36490  10551  شادگان  2

سهم شهرستان   3

  در استان

098/0 

  درصد

      38/2  34/1    درصد23%

  محاسبات انجام شده : مأخذ 

  

                                                 
له نخل دارد که یکی ازمراکز مهم خرماتلقی می شـود کـه در قسـمت    این شهرستان بیش از یک میلیون و سیصد هزار اص - 80

در ) 1517(تحقیق در مورد خوشه هاي صـنعتی در بسـته بنـدي خرمـا کـد      . تحلیل کشاورزي مفصالً به آن اشاره خواهد شد
  .سطح وسیع در این شهرستان انجام شده است

نفـر شـاغالن    900کارگـاه بـرآورد و جمعـاً     376رقـم   81ل تعداد کارگاههاي زیر ده نفر کارکن دراین شهرسـتان در سـا   - 81
  )،خوزستان 1381سرشماري عمومی کارگاهی . (کارگاههاي مزبور بوده اند
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 79کـل اسـتان در سـال    098/0ه این شهرستان بسیار ناچیز و در حد مالحظه می شود که سهم ارزش افزود

برآورد  5/28نرخ رشد ارزش افزوده مزبور طی دوره . افزایش یافته است 83در سال  23/0که به . بوده است

درصد افزایش  80برابر کل ارزش افزوده استان رشد داشته است تعداد شاغلین در طی دوره نیز نزدیک  3و 

معهـذا سـاختار صـنعتی ایـن     . برابر متوسط نرخ رشد استان محاسبه گردیده اسـت  13رخ رشد آن یافته و ن

  . خالصه می شود) 26(و کد ) 15(شهرستان تنها به دو کد 

  

   83و  79ساختار صنعتی شهرستان شادگان در سالهاي  -1-11-9-1

ه بندي وبسته بنـدي خرمـا و   پاك کردن، درج) 1517(واحد کارگاه صنعتی در کدهاي  12جمعاً  79درسال 

تولید سایر محصوالت کانی غیر فلزي فعال بـوده اسـت کـه تعـداد ایـن فقـره از       ) 2699(یک واحد در کد 

جـدول  . افزایش یافته اسـت ) 2699(و یک واحد در کد ) 1517(واحد در کد  29کارگاهها در طی دوره به 

  . ر شادگان نشان می دهدذیل شاخصهاي ارزش افزوده واشتغال فعالیتهاي مزبور را د

  

به قیمت  83ارزش افزوده و شاغالن کارگاههاي صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر در  شادگان در سال : 1-9- 11-2جدول 

  )میلیون ریال (جاري 

کد 

فعالی

  ت 

ارزش   نام فعالیت 

افزوده 

79  

  درصد

79  

RCA  
79  

شاغالن 

79  

  درصد

79  

LQ 
79  

  

ارزش 

  83افزوده

83  

RCA  

شاغالن 

83  

LQ 
83  

  

صنایع تولیـد مـواد     15

  غذائی و  آشامیدنی 

8929  6/84  87/34  533  4/92  91/5  25944  05/9  1025  15/3  

26  

  

ــایر  ــد ســـ تولیـــ

ــانی   ــوالت ک محص

1622  4/15  55/5  44  6/7  8/0  10996  23/6  47  5/0  
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  غیر فلزي

    1072    36940      577      10551    جمع

  محاسبات انجام شده : مأخذ 

  

درصـد ارزش افـزوده در تولیـد مـواد غـذایی و       6/84ول فوق مالحظه می شود بیش از همانطور که از جد

را نشان می هد که برتري نسبی  87/34آن عدد بسیار باالي  RCAتولید شده است و  79آشامیدنی در سال 

و  درصد را مشغول بکـار نمـوده    4/92شاغالن این کد دو رقمی نیز . آشکار شده بسیار باالئی تلقی می شود

نیز تکرار شده است،با این تفاوت که درایـن   83این روند در سال . بوده است 91/5بسیار باالي  LQداراي 

درصد در تولید محصوالت کانی غیـر   27تولید شده و ) 15(کارگاه کد  29درصد ارزش افزوده در  73سال 

محاسبه شـده    15/3انی آن را در پی داشته و ضریب مک 05/9رقم باالي  15کد  RCAفلزي با یک کارگاه 

درصد شاغالن شهرستان شـادگان در تولیـد مـواد غـذایی و آشـامیدنی و       6/95بیشتر از  83در سال . است

پـاك کـردن ،درجـه بنـدي و     ) 1517(شخصاً اگر کدهاي چهار رقمی را مورد بررسی قرار دهیم تنها در کد 

  . ار بوده اندکارگاه این فعالیت صنعتی مشغول بک 29بسته بندي خرما در 

15 21 23 24 25 26 27 28 29
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ضریب توزیع

کدصنایع

نمودار11-9-1ضریب توزیع 9 فعالیت صنعتی غالب شهرستان شادگان در سالهاي     79 و 83

ضریب توزیع سال 79   ضریب توزیع سال 83
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در )  1517(درصد شاغالن کد چهار رقمـی   76جداول کدهاي چهار رقمی این شهرستان نشان می دهد که 

را نشان  06/33براي کد چهار رقمی  83استان در شهرستان شادگان شاغل بوده و ضریب مکانی آن در سال 

را رقـم زده   28/4برابـر بـا    LQ تولید سایر محصوالت کانی غیـر فلـزي  ) 2699(ضمن اینکه کد . می دهد

  . است

اینکه در استان خوزستان بررسی و تجزیه و تحلیل ساده انگارانه اي در مورد خوشه هاي صـنعتی صـورت   

نیازمنـد مطالعـات عمیـق تـر و     . را بعنوان خوشه هاي صنعتی معرفی کرده اند ) 1517(گرفته و فعالیت کد 

شاخصهاي مزبور می تواند شروع خوبی براي این بحث در فصل گو اینکه . تفصیلی تري از این مفهوم است

 –معهذا برخورداري از یک روش شناسائی مشخص و شـاید جـدول داده هـا    . بعدي تحلیل اقتصادي باشد

  . ستانده ها می تواند تائید محکمی براي این قضیه باشد

میلیون  46/34رقم   83در سال  میلیون ریال و285/18رقم  79بهره وري نیروي کار دراین شهرستان درسال 

  . ریال رانشان می دهد که درهردو سال از متوسط کل استان بسیار پائین تراست

محاسـبه   927/0براي این دو فعالیـت صـنعتی بـا کـد دو رقمـی عـدد        79شاخص تخصصی شدن در سال 

رقـم   83براي سـال   این شاخص. گردیده که فوق العاده در مقایسه با متوسط استان نامناسب تلقی می شود

  . را نشان می دهد که وضع شاخص مزبور نشانه عدم بهبودي تخصصی شدن درطی دوره تلقی میشود 7/95

)  15(ضریب توزیع دو فعالیت مزبور در ابتداوانتهاي دوره موردبررسی حاکی از آنست که ضریب توزیع کد 

عدد یک بسیار باالتر و تراکم نسبتاً بـاالئی  خالصه می شود از ) 1517(که تماماً  در فعالیت کد چهار رقمی 

. محاسـبه گردیـده اسـت     83براي سـال    =D 18/4و  79براي سال    D=  9/2را نشان می دهد چنانچه  

در بین کلیه شهرستانهاي استان رتبه اول   83جالب اینجاست که ضریب توزیع فعالیت صنعتی فوق در سال 

گرچـه بـا   . عالیت دراین شهرستان عمدتاً کشاورزي جلب توجه می کنـد  را دارد و تراکم بسیار باالي این ف
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از توازن ) 15(تحلیلهاي قبلی از شاخص ضریب توزیع مشاهده گردید که تولید مواد غذائی و آشامیدنی کد 

  . فضائی منطقی تري نسبت به سایر فعالیت هاي صنعتی در استان برخوردار است

ان داراي ضریب توزیع کمتر ازیک در هر سال بوده است و با توجـه  دومین فعالیت صنعتی شهرستان شادگ

در مجمـوع بایـد گفـت کـه     . در این شهرستان انتظار دیگري نمی توان داشـت ) 26(به یک فقره کارگاه کد 

فعالیت عمده این شهرستان در فعالیت هاي جانبی و پائین دسـتی تولیـدخرما خالصـه شـده و در بررسـی      

  . استان بدان بیشتر اشاره خواهد شدخوشه هاي صنعتی نیز 
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کد صنایع

نمودار RCA 1-9-24ارزش افزوده فعالیتهاي صنعتی شهرستان شادگان در سالهاي      
79و83

سال79 سال 83
  

  

  ساختار صنعتی شهرستان شوشتر   12-9-1

کیلومترمربـع درشـمال اسـتان خوزسـتان قـرار دارد کـه بـر اسـاس          7/3399شهرستان شوشتر با مساحت  

تعـداد کارگاههـاي   . نفر جمعیت داشـته اسـت   187337با بخشهاي تابع خود بالغ بر  1385سرشماري سال 

کارگاه  15به  1383بالغ بر یازده کارگاه ده نفر کارکن و بیشتر در سال  1379تان فوق در سال صنعتی شهرس
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. فعالیت داشته انـد  83و پنج کد دو رقمی در سال  79افزایش یافته است که در چهار کد دو رقمی در سال 

  . ده شده استشاخص ارزش افزوده شاغالن شهرستان مزبور در مقایسه با کل استان در جدول ذیل آور
  )میلیون ریال (به قیمت جاري  83و 79ارزش افزوده در شاغالن شهرستان شوشتر در سالهاي : 1-9-12-1جدول 

  ارزش افزوده  ناحیه  ردیف

 79  

  ارزش افزوده 

83  

  بهره وري  نرخ رشد  83اشتغال   79اشتغال   نرخ رشد

79           83   

  34/363  04/249  1  45052  42871  9/8  16369185  10676716  خوزستان  1

  52/110  88/16  2/14  3570  1839  2/66  394544  31054  شوشتر  2

سهم شهرستان در   

  استان

        92/7  29/4    41/2  درصد 29/0

  محاسبات انجام شده : مأخذ 

مالحظه می شودکه شهرستان مزبور با رشد چشمگیري از نقطه نظـر ارزش افـزوده وشـاغالن کارگاههـاي     

 79برابر بین سـالهاي   12فوق روبرو بوده بنحوي که ارزش افزوده آن به قیمت جاري تا صنعتی  در مقیاس 

 41/2بـه   79در سال  29/0افزایش نشان می دهد و سهم این شهرستان از ارزش افزوده کل استان از   83و 

ن تلقـی مـی   اهواز و آبادا –افزایش یافته و بعنوان چهارمین قطب صنعتی استان بعد از ماهشهر  83در سال 

نرخ متوسط رشد ساالنه  رسـیده اسـت    2/66استان به  9/8نرخ رشد ارزش افزوده مزبور در قیاس با . شود

  . که تقریباً هفت برابر متوسط نرخ رشد استان تلقی می شود

میلیون ریال  19408نیز محاسبه کنیم مقدار آن از  76اگر ارزش افزوده شهرستان فوق رابه قیمت ثابت سال 

ایـن در  . را نشـان مـی دهـد     2/49میلیون ریال افزایش یافته و متوسط نـرخ رشـد سـاالنه آن     143736به 

  . حالیست که نرخ رشد متوسط ساالنه کل استان در طی دوره به قیمت ثابت منفی می باشد
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کد صنایع

نمودار13-9-1 ضریب توزیع 9فعالیت صنعتی غالب شهرستان شوشتر در سالهاي      79 و83

ضریب توزیع سال 79 ضریب توزیع سال 83
  

  

ن در طی از نقطه نظر شاغلین شهرستان مزبور سهم قابل مالحظه اي از کل شاغلین استان را داشته و سهم آ

درصد را  2/14و متوسط نرخ رشد ساالنه اي برابر با . افزایش یافته است 92/7درصداستان به  29/4دوره از 

  . 82برابر متوسط رشد اشتغال استان را تجربه نموده است 14نشان می دهد که حدود 

است که بهره وري افزایش سریع اشتغال دراین مقیاس از کارگاهها در طی دوره مورد بررسی باعث گردیده 

کـه  . میلیون ریـال  افـزایش یابـد    5/110میلیون ریال و درانتهاي دوره به  88/16تنها  79نیروي کار در سال 

در حاللیکه نرخ رشد متوسط بهره وري استان . درهر دو سال از متوسط بهره وري استان بسیار پائین تراست

فزایش بهره وري در شهرسـتان شوشـتر بـه قیمـت     به قیمت ثابت منفی بوده است معهذا نرخ رشد متوسط ا

  . ثابت نرخ رشد مثبتی رانشان می دهد

  ارزش افزوده شاغالن کارگاههاي صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر در شوشتر:  1-9- 12-2جدول 

                                                 
درصـدکل   8/5کارگـاه کـد    805جمعـاً   81آمار کارگاههاي زیر ده نفر کارکن این شهرستان در سرشماري کارگاهی سال  - 82

اههاي خوزستان بوده است که شاغالن این گونه کارگاهها کالً در این شهرستان بالغ کارگاهاي خوزستان در این مقیاس از کارگ
 )خوزستان 1381سرشماري عمومی کارگاهی (نفر بوده اند  1700بر 
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  به قیمت جاري 79در سال  

بهره وري   L.Q  درصد  شاغلین  RCA  درصد  ارزش افزوده  نام فعالیت  صنعتی   کد فعالیت

  یروي کارن

    33/5  83  1532  48/18  8/44  13923  صنایع تولید مواد غذائی و  آشامیدنی   15

تولیــد چــوب و محصــوالت چــوبی   20

  وحصیر

9108  3/29  4/334  150  8  86/21    

ــتیکی    25 ــوالت الســ ــد محصــ تولیــ

  وپالستیکی 

6219  20  97/49  103  6  11/3    

تولیــد ســایر محصــوالت کــانی غیــر   26

  فلزي

1796  8/5  09/2  54  3  31/0    

  88/16      1839      31045    جمع

  محاسبات انجام شده : مأخذ 

  

به چهـار   79مالحظه می شود که فعالیت هاي صنعتی این مقیاس از کارگاهها در شهرستان شوشتر در سال 

درصد ارزش افزوده ایجاد شـده در اي شهرسـتان در تولیـد     8/44فعالیت صنعتی فوق خالصه می شود که 

ایجـاد  ) 20(درصد آن در تولید چوب و محصوالت چوبی و حصیر در کد  3/29ی و آشامیدنی و مواد غذائ

درصـد سـهم ارزش    20تولید محصـوالت السـتیکی و پالسـتیکی بـا     ) 25(شده است و در درجه سوم کد 

 RCAضـمن اینکـه   . تولیدسایر محصوالت کانی غیر فلـزي تولیـد شـده اسـت    )  26(افزوده مابقی در کد 

می باشد کـه   4/334رقم ) 20(هاي فوق بسیار باال و شاید باالترین برتري نسبی آشکار شده در کد فعالیت 

) 20(این امر از آنجا ناشی می شود که کل ارزش افزوده ایجاد دشه در کـد  . فوق العاده برتري داشته است 

وشتر تولید گردیده است درصد آن در ش 97میلیونریال بوده است که بیش از  9367دراستان خوزستان تنها  
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آن رقم باالئی را نشـان مـی دهـد و رقـم      RCAنیز )  15(در مورد کد . آن نیز بسیار باالست RCAو لذا 

  . قابل مالحظه است 48/18

باالئی را  مالحظـه مـی کنـیم و در رتبـه دوم در بـین فعالیتهـاي        RCAنیز ) 25(ضمن اینکه در تولید کد 

قم زده است کنکاش در ساختارشاغالن صنعتی شهرستان شوشتر در سـال  را ر 97/49صنعتی است که عدد 

باالئی داشـته انـد تـوأم بـا ضـریب       RCAنشان می دهد که ضریب مکانی آن فعالیت هاي صنعتی که  79

تولیدچوب و محصوالت چوبی و حصیر نیـز  ) 20(براي کد  86/21مکانی باالتر از یک و  به ترتیب  تاحد 

تولید محصوالت السـتیکی  . را نشان می دهد 33/5نیز عدد ) 15(ه ضریب مکانی کد کما اینک. رسیده است

درصـد شـاغلین    83درایـن راسـتا   . مـی باشـد    11/3بزرگتر از یک  داشته و برابر بـا   LQو پالستیکی نیز 

شهرستان مزبور در تولید محصوالت غذائی و آشامیدنی مشغول به کار بوده اند وسه فعالیـت دیگـر جمعـاً    

پنج کد چهاررقمی ذیـل بـیش از    15درمجموع از زیر بخش کد . درصد شاغلین را ایجاد نموده اند 17قط ف

  . درصد شاغلین را ایجاد نموده اند 83ارزش افزوده و  8/44
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نمودارRCA 1-9-25ارزش افزوده فعالیتهاي صنعتی شهرستان شوشتر در سـالهاي  
79و83

سال79 سال 83
  

  و فرآورده هاي ماهی و سایر حیوانات دریایی –عمل آوري و حفاظت ماهی ) 1512(کد 



  
  طرح ملی آمایش استان خوزستان

 

 185 

  ا و سبزیجات بجز پسته وخرما عمل آوري و حفاظت میوه ه) 1519(کد  

  تولید قند و شکر ) 1531(کد 

  تولید خوراك دام و حیوانات ) 1533(کد 

از زیـر بخـش کـد    . تولید ورقه هاي روکش شده وتخته چند الئی و نئوپان ) 2021(و تنها کد چهار رقمی 

تولیـد  ) 2520(ک و تولید الستیک  النی وتوئی و روکش کردن وبازسازي السـتی ) 22511(و کدهایی ) 20(

یعنـی  ) 26(و دو کد چهار رقمی از زیر بخـش کـد   ) 25(محصوالت پالستیکی بجز کفش از زیر بخش کد 

تولید سایر محصوالت کانی غیر فلزي ) 2699(عایق حرارت و  –تولید محصوالت سرامیکی نسوز ) 2692(

  . اند در این شهرستان ساختار صنعتی کارگاههاي در این مقیاس را تشکیل داده

به قیمت  83ارزش افزوده و شاغالن کارگاههاي صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر در شوشتر در سال : 1-9- 12-3جدول 

  )میلیون ریال (جاري 

ارزش   نام فعالیت  صنعتی   کد فعالیت
  افزوده

بهره وري   L.Q  درصد  شاغلین  RCA  درصد
  نیروي کار

ــذائی و     15 ــواد غ ــد م صــنایع تولی
  آشامیدنی 

362213  8/91  83/11  3228  4/90  97/2    

تولیــد چــوب و محصــوالت     20
  چوبی و حصیر

15692  4  06/40  147  1/4  67/11    

تولیــد محصــوالت الســتیکی و   25
  پالستیکی 

10494  7/2  65/2  132  7/3  61/2    

تولیدسایر محصوالت کانی غیر   26
  فلزي 

5095  3/1  27/0  50  4/1  15/0    

تولیدماشــین آالت و تجهیــزات   29
  طبقه بندي نشده درجاي دیگر 

1049  3/0  3  13  3/0  66/0    

  52/110      3570      394544    جمع 
  محاسبات انجام شده : مأخذ 
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یعنـی  ) 29(عالوه بر چهار فعالیت قبلی یک فعالیت صنعتی کـد دو رقمـی    83مالحظه می شود که درسال 

ره فعالیـت هـاي صـنعتی شهرسـتان     تولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندي نشده در جاي دیگـر در زمـ  

 79برابـر ارزش افـزوده سـال     12ارزش افزوده فعالیتهاي مزبور در این سال تـا حـد   .شوشتر درآمده است 

درصد شاغالن تنها  5/90درصد ارزش افزوده فوق و حدود  8/91افزایش یافته است و جالبتر اینکه بیش از 

. شت فعالیت صنعتی کـد چهـار رقمـی ایجـاد شـده اسـت      تولید مواد غذائی و آشامیدنی در ه) 15(در کد 

RCA  و  83/11فعالیت مزبور رقم بااليLQ  محاسبه شده است که جـزء کاالهـاي     97/2این فعالیت نیز

  . کامالً پایه و صادراتی ازاین شهرستان تلقی می شود

ه  و ضـریب مکـانی   معهذا برتري نسبی آشکار شد. ارزش افزوده چهار فعالیت دیگر زیر چهار درصد است

 06/40تولیدچوب و محصوالت چوبی و  حصیر  بسیار باال است چیزي حـدود  ) 20(فعالیتهاي صنعتی کد 

و  RCAتولید محصـوالت السـتیکی و پالسـتیکی نیـز از     ) 25(ضمناً کد  LQبراي  67/11و  RCAبراي 

LQ  ایـن فعالیـت هـا نسـبت بـه       برخوردار بوده اند و جنبه  پایه اي بـودن وصـادراتی بـودن    2بزرگتر از

  .  شهرستان شوشتر کامالً مشهودمی باشد

در چرخـه   79کدهاي چهار رقمی زیر بخش فعالیتهاي فوق درراستاي همـان فعالیـت هـاي صـنعتی سـال      

صنعتی شهرستان مزبور گسترش یافتـه و باعـث افـزایش قابـل مالحظـه ارزش افـزوده و اشـتغال در ایـن         

  . ردیده اندشهرستان در طی دوره مزبور گ

را نشـان مـی    839/0در محاسبات انجام شـده رقـم    79شاخص تخصصی  شدن شهرستان شوشتر در سال 

به  83این شاخص براي سال . دهد که  علی االصول شاخص مناسبی نسبت به متوسط استان تلقی نمی شود

و  79مزبور بین سـالهاي  و عدم بهبودي شاخص . رسیده و نامناسبتر از سال پایه قرار گرفته است 91/0رقم 

  .از علل اصلی آنست) 15(تمرکز بیش از حد شاغالن در کد .  مشهود است 83

  شاخص تخصصی شدن شهرستان شوشتر در مقایسه با متوسط استان و کل کشور  1-9- 12-4جدول 

  83و  79براي دوره 



  
  طرح ملی آمایش استان خوزستان

 

 187 

 83I- -79Iبهبودي     83سال   79سال   ناحیه

  هبودي عدم ب - 071/0  91/0  839/0  شوشتر

  عدم بهبودي   -  003/0  442/0  439/0  استان

  بهبودي شاخص+   01/0  298/0  308/0  کل کشور

  محاسبات انجام شده : مأخذ 

  

چون شاخص ضریب توزیع براي نه فعالیت صنعتی غالب اسـتان محاسـبه گردیـده اسـت، خودبخـود کـد       

درزمره اعداد محاسبه شده وجود  83و  79تولید چوب و محصوالت چوبی و حصیر در سال ) 20(دورقمی 

  . ندارد

دو فعالیت نخست ضریب توزیع بزرگتر از یک داشته و تـراکم نسـبی   ) 26(و ) 25(و )15(از سه فعالیت کد

عمالً از یک توزیـع متـوازن منطقـی در     =D 73/0با ) 26(در حالیکه کد . دراین شهرستان رانشان می دهند

نیز کماکان برقرار بـوده و از تغییـرات زیـادي برخـوردار      83ي سال این وضعیت برا. استان برخوردار است

  . نیست

در مجموع می توان شهرستان شوشتر را از لحاظ تغییرات ساختار صنعتی در طی دوره شهرسـتانی فعـال و   

افزایش بسیار چشمگیر ارزش . قابل بررسی و تجزیه و تحلیل بیشتر براي فرصتهاي سرمایه گذاري قرار داد

ه واشتغال بین سالهاي مورد بررسی دلیل عمده ایست که این شهرسـتان از ظرفیتهـاي بسـیار بـاالتري     افزود

نرخ رشد ارزش افزوده چه به قیمت جاري وچه به قیمت ثابـت،  . براي افزایش رشد صنعتی برخورداراست

  . رقم قابل مالحظه اي را نشان می دهد
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  ن ساختار  صنعتی شهرستان مسجد سلیما  13-9-1

کیلومتر مربع درحاشیه شرقی استان خوزستان واقع شده است که طبق  4/591883شهرستان مسجد سلیمان با 

این یک شهرستان نفت خیـز و بـا   . نفر شمارش شده است 171778جمعیت آن بالغ بر  85سرشماري سال 

ید فرآورده هاي نفتی و گرچه از نقطه نظر ساختار صنعتی سابقه اي در تول. سابقه تاریخی در این زمینه است

 – 15کد چهاررقمی زیر بخش کدهاي  2به  79تعداد کارگاههاي این شهرستان در سال . مشابه به آن ندارد

تعـدادکارگاههاي  . تولید محصوالت کانی غیر فلزي خالصه می شـود  ) 26(تولید مواد غذائی وآشامیدنی و 

صـنایع تولیـد مـواد و محصـوالت     ) 24(ت و کـد  کارگاه افزایش یافتـه اسـ   6به  83این شهرستان در سال 

تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی در طی دوره در جرگه کارگاههـاي صـنعتی ده   )  25(شیمیایی و کد 

  . 84نفر کارکن و بیشتر در این شهرستان در آمده اند

   83و 79آمار ارزش افزوده و اشتغال  و شاغالن ده  نفر کارکن و بیشتر در سال  5-9-1- 1

  )به قیمت جاري  میلیون ریال(

ارزش افزوده   ناحیه   ردیف 

79  

ارزش افزوده 

83  

اشتغال   نرخ رشد

79  

اشتغال 

83  

  مالحظات  نرخ رشد

    25/2  540  483  4/41  277630  48945  مسجد سلیمان  1

    درصد 1  45052  42871  9/8  16369185  10676716  خوزستان  2

سهم ماهشهر در   

  استان 

45/0  7/1    13/1  2/1      

                                                 
 4538بخشی از این شهرستان تحت عنوان شهرستان اللی از آن تفکیک و مسـاحت آن بـه    84تقسیمات کشوري سال  - 8383

  .جمعیت فوق شامل شهرستان اللی نمی باشد. کیلومتر مربع کاهش یافت
کارگاه برآورد وتعداد  63بالغ بر  81تعداد کارگاههاي زیر ده نفر کارکن این شهرستان در سرشماري کارگاهی سال  - 84

  . نفر شمارش شده است 1250شاغالن آنها  
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  محاسبات انجام شده: مأخذ 

  

بسیار ناچیز از نیم درصدنیز کمتر بـوده   79مالحظه می شود که سهم ارزش افزوده شهرستان مزبور در سال 

 7/1درطی دوره با فعالیت هاي جدید صنعتی و افزایش ارزش افزوده تا پنج برابر قیمـت جـاري بـه    . است

ثابت مانده   2/1م شاغالن این شهرستان درطول دوره درحد  گرچه سه. درصد کل استان افزایش یافته است

 4/41متوسط نرخ رشـد ارزش افـزوده شهرسـتان مزبـور      . است و افزایش بسیار ناچیزي را نشان می دهد 

رسـیده   25/2متوسط نرخ رشد شاغالن نیز تنها به . متوسط نرخ رشد استان بوده است 9/8درصد در مقابل 

  . است
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ضریب توزیع

کدصنایع

نمودار14-9-1ضریب توزیع 9 فعالیت صنعتی غالب شهرستان مسجد سلیمان در سالهاي      
79 و 83

ضریب توزیع سال 79   ضریب توزیع سال 83
  فعالیتهاي صنعتی شهرستان مسجد سلیمان از نظر شاخصهاي ارزش افزوده :  1-9- 13-2جدول 

   79و شاغالن در سال 
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بهره وري نیروي   L.Q  درصد  شاغلین  RCA  درصد  ارزش افزوده  نام فعالیت   کد فعالیت

  کار

صنایع تولید مواد و غـذائی    24

  و آشامیدنی

1222  5/2  03/1  45  9  6/0    

ــوالت    26 ــایر محص ــد س تولی

  غیر فلزي  کانی

47722  5/97  23/35  438  91  5/9    

  35/101      483    100  48945  جمع 

  میلیون ریال

  محاسبات انجام شده : مأخذ 

چنین استنباط می شود که فعالیت هاي صنعتی غالب در مسجد سلیمان تقریبا ) 1-9-13-1(از جدول فوق 

درصد ارزش افزوده  5/97بوده است که   79تولید سایر محصوالت کانی غیر فلزي در سال ) 26(همان کد 

ایـن   LQمحاسبه گردیـده و    23/35فعالیت مزبور بسیار باال و  RCA.شاغالن را ایجاد نموده است  91و 

کد چهار رقمی این فعالیت . و کامالً کاالي پایه و صادراتی براي این شهرستان تلقی می شود 5/9صنعت نیز 

ته است که تولید سیمان و آهک و گچ می باشد،تولید مـواد غـذایی و   فعالیت داش) 2694(با یک کارگاه در 

آماده سازي و  آرد کردن غالت خالصه می شود و سهم زیادي از ) 1531(آشامیدنی با تنها کد چهار رقمی 

در ایـن شهرسـتان    79بهره وري نیروي کـار در سـال   . ارزش افزوده شاغالن این شهرستان را نداشته است

  . ریال محاسبه گردیده و از متوسط بهره وري استان بسیار پائین تر است میلیون 35/101

بـدانها اضـافه   )  25(و )  24(واحد افزایش یافته و دو فعالیت صنعتی کـد   7تعداد کارگاهها به  83در سال 

از نظر شاخصهاي ارزش افـزوده و   83جدول ذیل تغییرات ساختاري شهرستان فوق را در سال . شده است

  . نشان می دهد LQو  RCAن شاغال
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  فعالیتهاي صنعتی شهرستان مسجد سلیمان از نظر شاخصهاي ارزش افزوده و شاغالن:  1-9- 13-3جدول 

   83در سال  

بهره وري نیروي   L.Q  درصد  شاغلین  RCA  درصد  ارزش افزوده  نام فعالیت   کد فعالیت

  کار

    75/0  8/22  123  34/0  7/2  7377  مواد غذائی و  آشامیدنی   15

ــواد و    24 ــد مـ ــنایع تولیـ صـ

  محصوالت شیمیایی

1581  6/0  01/0  12  3/2  15/0    

تولید محصوالت الستیکی   25

  و پالستیکی

1074  4/0  39/0  13  3/2  69/1    

ــوالت    26 ــایر محص ــد س تولی

  کانی غیر فلزي 

267598  4/96  17/20  392  6/72  27/8    

  13/514      540      277630  جمع 

  میلیون ریال

  سبات انجام شده محا: مأخذ 

  

برابـر   7/5نسـبت بـه ابتـداي دوره تـا حـد       83مالحظه می شود که اررش افزوده شهرستان مزبور در سال 

درصـد آن در تولیـد    4/96میلیون ریال بالغ گردیده که هنوز بـیش از   277630افزایش یافته است و به رقم 

و . سیمان، آهک و گچ خالصه می شـود  سایر محصوالت کانی غیر فلزي یعنی همان کد چهار رقمی تولید 

درصد در تولید مواد غذائی وآشامیدنی شروع و به زیر یک درصـد در   7/2سهم سایر سه فعالیت صنعتی از 

  . میرسد که فوق العاده قابل چشم پوشی است) 25(و ) 24(کدهاي 
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از نظر . را نشان می دهد 87/20مجدداً رقم باالي ) 26(در این سال نیز برتري نسبی آشکار شده فعالیت کد 

نفـر شـاغالن صـنعتی      540اشتغال بکار در این مقیاس از کارگاهها افزایش کمی مشاهده مـی شـود کـه از     

ضـریب مکـانی در   . فعالیـت داشـته انـد   ) 15(درصددر تولیـد کـد    8/22و )  26(درصد در تولید کد  6/72

تولیـد محصـوالت السـتیکی    ) 25(و کـد    را نشـان مـی دهـد    27/8بسیار باالست و رقم ) 26(فعالیت کد 

وپالستیکی نیز از ضریب مکانی باالتر از یک برخوردار بوده است و دو فعالیت دیگر ضریب مکـانی بسـیار   

میلیون ریـال   13/514بهره وري نیروي کار در این سال از متوسط بهره وري استان باالتر و به . پائینی دارند

محاسبه ارزش افـزوده  . تلقی شود 83طه قوتی براي این شهرستان در سال بالغ گردیده است که می تواند نق

(  79میلیـون ریـال در سـال     30648استان مزبور به قیمت ثابت نیز حاکی از آنست که شـاخص مزبـور از   

برابـر در   3افزایش یافته است که حدود  83میلیون ریال در سال  25/101140به رقم ) 76بقیمت ثابت سال 

  . فزایش داشته استطی دوره ا

عمالً این  I=  912/0نشان می دهد که با  79محاسبه شاخص تخصصی شده  براي شهرستان مزبور در سال 

شهرستان در سال مزبور از تخصص باالئی برخوردار نبوده واز متوسط شاخص تخصصی شدن استان بسیار 

 90نهـا بـه یـک صـنعت بـا      واضح است وقتـی فعالیـت غالـب صـنعتی در یـک شهرسـتان ت      . فاصله دارد 

به  83شاخص مزبور در سال  . درصدشاغالن منتهی می شود نباید شاخص مناسبی  را براي آن انتظار داشت

ایجـاد تنـوع   . بـدیهی اسـت  . بهبود یافته است که جهش مناسبی در این زمینه مشاهده می شـود  761/0رقم 

از علل بهبـودي شـاخص تخصصـی شـدن     می تواند ) 15(و گسترش کد ) 25(و )  24(صنعتی در کدهاي 

  . صنعتی در مسجد سلیمان باشد
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و مقایسه با متوسط استان و  83و  79شاخص تخصصی شدن شهرستان مسجد سلیمان  در سالهاي :  1-9- 13-4جدول 

  ) کد هاي دو رقمی(کشور

  83I- -79I85بهبودي     83سال   79سال   ناحیه

  912/0- 761/0=151/0  761/0  912/0  مسجدسلیمان 

   -  003/0  442/0  439/0  استان

  +  01/0  298/0  308/0  کل کشور

  محاسبات انجام شده : مأخذ 

مالحظه می شود بهبودي شاخص شهرستان مزبور در مقایسه با استان و کشور از اهمیت بـاالئی برخـوردار   

  . است

) 26(ده در کـد  شاخص ضریب توزیع فعالیت هاي صنعتی این شهرستان با تمرکز شاخص هاي ارزش افزو

همخوانی آنچنانی ندارد چرا که این شاخص بر اساس تعداد کارگاه محاسبه شده اسـت و درهـر دو مـورد    

در واقـع از توزیـع   . ضریب توزیع کامالً با عدد یک فاصله داشته و بسیار پائین اسـت ) 26(و ) 15(کدهاي 

همین وضعیت براي چهار فعالیـت   حاکی از آنست که 83شاخص مزبور براي سال . متوازنی برخودار است

و از نقطه نظر تعداد کارگاه و توزیع آن با توجـه بـه   .  مشاهده می شود  >1Dصنعتی مذکور در فوق یعنی 

  .وسعت نسبتاً زیاد مساحت این شهرستان ضریب توزیع باالتر از آن را نمی توان انتظار داشت

                                                 
ر نزدیکتر باشد تخصص بیشتري را شاخص تخصیصی شدن هر قدر به عدد یک نزدیکتر باشد نامناسب و هر قدربه صف -  85

  . نشان می دهد 
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نمودارRCA 1-9-26ارزش افزوده فعالیتهاي صنعتی شهرستان مسجد سلیمان در سـالهاي  
79و83

سال79 سال 83
  

  ساختار صنعتی شهرستان شوش  -14-9-1

کشت وصنعت هفت تپـه کـه   . کیلومترمربع در غرب استان خوزستان قراردارد  4/3588با شهرستان شوش  

شامل مزارع نیشکر و کارخانه تولیدي قند و شکر است و کارخانه  کاغذ سـازي پـارس ازجملـه مهمتـرین     

 85واحدهاي صنعتی و اقتصادي و کشاورزي این منطقه است جمعیت این شهرستان طبق سرشماري سـال  

تعداد کارگاههاي صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر دراین شهرستان در . نفر شمارش شده است 192162 بالغ بر

 11به  83که این تعداد کارگاه در سال . بالغ بر سیزده کارگاه در سه کد فعالیت صنعتی می باشد 1379سال 

می دهـد و متنـوع تـر     کد دو رقمی افزایش نشان 4گرچه از لحاظ کد دو رقمی به . فقره کاهش یافته است

  . 86گردیده است

  

                                                 
کارگاه سرشماري شده است کـه کـالً    549بالغ بر  1381تعداد کارگاههاي زیر ده نفر کارکن در این شهرستان در سال  - 8686

  ) 278ص  1381سرشماري عمومی کارگاهی . (برآرده شده است 1260شاغلین آنها جمعاً حدود 
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آمار ارزش افزوده و اشتغال  و شاغالن ده  نفر کارکن و بیشتر در شهرستان شوش در قیاس با استان  :  14-9-1- 1

  )به قیمت جاري  میلیون ریال( 83و 79درطی دوره سالهاي 

ارزش افزوده   ناحیه   ردیف 

79  

ارزش افزوده 

83  

نرخ 

  رشد

اشتغال 

79  

اشتغال 

83  

  مالحظات  نرخ رشد

    رشدمنفی  3546  4235  23/5  211889  164254  شوش  1

    درصد 1  45052  42871  9/8  16369185  10676716  خوزستان  2

سهم شهرستان   

  در استان 

45/1  29/1    8/9  88/7      

  محاسبات انجام شده: مأخذ 

درصـد کـاهش    29/1بـه   54/1سهم ارزش افزوده شهرستان مزبور در کل استان خوزستان در طـی دوره از  

 211889میلیون ریال به  164254گرچه ارزش افزوده اسمی شهرستان مزبور به قیمت جاري از . یافته است 

و از متوسط نرخ رشـد اسـتان کمتـر     24/5میلیون ریال افزایش نشان می دهد ،متوسط نرخ رشد ساالنه آن 

زبور ارزش افزوده به قیمت ثابت کـاهش نیـز   ضمن اینکه چه در کل استان و چه در شهرستان م. بوده است

ایـن   83درصد کل استان رسیده که در سـال   8/9به  79سهم شاغالن شهرستان شوش در سال . داشته است

درصد کاهش یافته است وهمانطور که مشاهده می شود تعدادشاغلین این مقیاس از کارگاههـا   88/7رقم به 

بـی شـک مسـئله خصوصـی سـازي و بـرون       . منفی بوده اسـت  در طی دوره کاهش نیز یافته و داراي رشد

زسپاري برخی از کارهاي خدماتی صنعتی و کاهش کارگاههاي این شهرستان می تواند از علل اصلی کاهش 
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کاهش شاغالن و تعداد کارگاههاي دراین مقیاس وکاهش ارزش افزوده شهرستان مزبور بـه  . 87اشتغال باشد

  . از نقاط ضعف تغییر ساختار صنعتی شهرستان شوش تلقی گردد قیمت ثابت در طی دوره می تواند
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ضریب توزیع

کد صنایع

نمودار 12-9-1 ضریب توزیع 9 فعالیت صنعتی غالب شهرستان شوش در سالهاي     79 و 83

ضریب توزیع سال 79 ضریب توزیع سال 83
  

بـاال  ) 15(جمعـاً سـه کارگـاه از کـد      79از سیزده کارگاه ده نفر کارکن و بیشتر شهرستان شـوش در سـال   

تولیـد قنـد و شـکر دو    ) 1542(تولید فرآورده هاي لبنـی یـک کارگـاه و    ) 1520(زیربخش کد چهار رقمی 

نیز دو فعالیت صنعتی کد چهار رقمی  21از کد دو رقمی . ولید صنعتی مشارکت داشته اندکارگاه در فرایند ت

تولیدسایر کاالهاي کاغذي و مقـوائی در ایجـاد ارزش افـزوده    ) 2109(تولید خمیر و کاغذ و مقوا  ) 2101(

  . وشاغالن این شهرستان مشارکت داشته اند

                                                 
درصد و از متوسط نرخ بیکاري استان نیز  76/19بالغ بر  85هرستان طبق سرشماري اخیر سال نرخ بیکاري در این ش - 87

  ])بدون خانوارهاي معمولی غیر ساکن(  1385سرشماري عمومی نفوس و مسکن [. بیشتر بوده است
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جـدول  . تولید آجر فعـال بـوده انـد   )  2679(خش ك د در زیر ب)  26(؟؟؟ تمامی هشت کارگاه صنعتی کد 

  . شاخصهاي ارزش افزوده وشاغالن این شهرستان را نشان می اهد

  کارگاههاي ده نفر کارکن و بیشتر  79ارزش افزوده شاغالن  شهرستان شوش در سال : 1-9- 14-2جدول 

  به قیمت جاري ملیون ریال  

بهره وري نیروي   L.Q  درصد  شاغلین  RCA  درصد  ارزش افزوده  نام فعالیت صنعتی  کد فعالیت

  کار

    65/2  4/41  1752  71/18  4/45  74580  مواد غذائی و  آشامیدنی   15

ــواد و    24 ــد مـ ــنایع تولیـ صـ

  محصوالت شیمیایی

              

    46/9  1/55  2333  48/55  6/53  88097  تولید محصوالت کاغذي  25

ــوالت    26 ــایر محص ــد س تولی

  کانی غیر فلزي 

1577  1  35/0  150  5/3  37/0    

  78/38      4235      164254  جمع 

  میلیون ریال

  محاسبات انجام شده : مأخذ 

  

همانطور که مالحظه می شود قطب صنعت کاغذ سازي و زیر بخشهاي متفاوت آن در شهرستان شوش قرار  

حالیکـه   در . دارد که بخش اعظم ارزش افزوده شهرستان مزبور و حتی استان در این صنعت تولید می شـود 

نشان می دهـد   48/55برابر   RCAدرصدسهم ارزش افزوده شهرستان شوش را ایجاد نموده است با  6/53

با وجود تولید صنایع قنـدو شـکر   . که درصد سهم آن در این شهرستان نسبت به سهم استان  بسیار باالست

برابر  RCAدرصد با  4/45می باشد سهم این صنعت از شاخص ارزش افزوده ) 15(که از زیر بخشهاي کد 
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از فعالیـت  ) قندو شـکر و صـنایع کاغـذي   (محاسبه گردیده است که هر دو فعالیت صنعتی مزبور  71/18با 

نیـز ایـن دو    LQدر زمینه شـاغالن و شـاخص   . هاي صنعتی غالب استان و شهرستان فوق تلقی می گردند

چنانچـه ضـریب مکـانی    . می نمایند فعالیت صنعتی نقش عمده و اساسی در شهرستان شوش و استان ایفاء

در  65/2که تولید قند و شکر زیر بخش آن است با ) 15(و کد  46/9تولید کاغذ و محصوالت کاغذي عدد 

 78/38بهره وري نیـروي کـار در ایـن شهرسـتان     .زمره صنایع پایه و صادراتی این شهرستان تلقی می شوند

  .  م پائینی را تجربه نموده استمیلیون ریال است که نسبت به متوسط کل استان رق

به   کارگاههاي ده نفر کارکن و بیشتر  83شاخص ارزش افزوده شاغالن  شهرستان شوش در سال :  1-9- 14-3جدول 

  قیمت جاري ملیون ریال 

بهره وري   L.Q  درصد  شاغلین  RCA  درصد  ارزش افزوده  نام فعالیت صنعتی  کد فعالیت

  نیروي کار

  مالحظات

د غـذائی و   تولید مـوا   15

  آشامیدنی 

62167  3/29  78/3  1772  50  64/1      

تولیــــد کاغـــــذ  و    21

  محصوالت کاغذي

144496  2/68  48/69  1647  4/46  76/11      

صنایع تولیـد مـواد و     24

  محصوالت شیمیایی

826  4/0  01/0  10  3/0  019/0      

ــایر    26 ــد ســــ تولیــــ

محصوالت کانی غیـر  

  فلزي 

4400  1/2  43/0  117  3/3  37/0      

    75/59      3546      211889  مع ج

  محاسبات انجام شده : مأخذ 
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صنایع تولید مواد غذائی و محصوالت شیمیائی در جرگه فعالیـت هـاي صـنعتی    ) 24(مالحظه می شود کد 

در شهرستان شوش در آمده گرچـه سـهم ارزش افـزوده و شـاغالن آن      83این مقیاس از کارگاهها در سال 

بخـش  ) در کاغذ پارس(ی است ولی کماکان تولیدکاغذ و محصوالت کاغذي بسیار ناچیز و قابل چشم پوش

شـاغالن را در   4/46درصـد را ایجـاد نمـوده و      70عمده ارزش افزوده شهرستان مزبور را یعنی نزدیک به 

 4/45سهم تولید مواد غذائی و آشامیدنی نسـبت بـه ابتـداي دوره کـاهش یافتـه و از      . خود جاي داده است

. آن کماکان از یک بزرگتـر اسـت    RCAگرچه . رسیده است  83درصددرسال  3/29به   79درصددر سال 

را نشان می دهد که برتري  48/69رقم ) 21(جالب توجه این است که شاخص برتري نسبی آشکار شده کد 

در  ریـز شـدن  . فوق العاده این فعالیت صنعتی در شهرستان مزبور  و  بالمآل کل استان  را تائید مـی نمایـد  

  . فعالیت هاي صنعتی فوق با کدهاي چهار رقمی در این شهرستان نیز موارد فوق را تائید می نماید

برابر  LQتولید فرآورده هاي لبنی با ) 1520(کماکان کد ) 15(از فعالیت هاي کد چهار رقمی زیر بخش کد 

می باشند که  83اي صنعتی سال عمده فعالیت ه 24/2برابر با  LQتولیدقند و شکر  با ) 1542(و   02/11با 

تولید خمیر کاغذ و کاغذ ) 2101(کد . هر دو فعالیت از صنایع پائین دستی بخش کشاورزي تلقی می گردند

که سهم بسیار باالئی در شاخصهاي ارزش افزوده و شـاغالن داشـت عمـده     71/12و مقوا با ضریب مکانی 

ولید مواد شیمیائی اساسی به جز کـود و ترکیبـات   ت) 2411(کد . ترین فعالیت صنعتی شهرستان شوش است

ازت آغازي براي این فعالیت صنعتی دراین شهرستان تلقی امـا ارزش افـزوده و اشـتغال بسـیار نـاچیزي را       

تولیـد آجـر   و   ) 2697(دو فعالیت یعنـی کـد    26از کدهاي چهار رقمی زیر بخش کد . تجربه نموده است

غیر فلزي طبقه بندي نشده در جاهاي دیگر همانند ماسه و شن فعالیت  تولید سایر محصوالت کانی) 2699(
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را تجربه نموده و از فعالیت هاي پایه و صـادراتی تلقـی   ) 28/1رقم )  2697(داشته اند و ضریب مکانی کد 

  .  باالتر از یک داشته اند LQجمعاً چهار فعالیت از پنج فعالیت صنعتی کد چهاررقمی . می گردند

از نقاط ضعف ساختار صنعتی شهرستان مزبور را می توان کاهش تعداد کارگاههـا در طـی دوره    در مجموع 

را  79-83با افت ارزش افزوده به قیمت ثابت و کاهش شاغالن ایـن مقیـاس از کارگاههـاي بـین سـالهاي      

حصـوالت  بویژه با ساختار نسبتاً کشاورزي وجود کشت و صنعت هفت تپه انتظار می رود که م. قلمدادنمود

خالصه می شود در این شهرسـتان از توسـعه و رشـد    ) 15(صنعتی پائین دستی بخش کشاورزي که در کد 

و ضمناً صنایع قند و شکر و کاغذ و مقوا در این شهر بـا برنامـه ریـزي درازمـدت     . بیشتري برخوردار باشد

  .  ارتباط پسین و پیشین را با سایر صنایع استان برقرار سازند

میلیون ریال و از متوسط استان بسیار پایین تر است گرچـه   75/59بالغ بر  83یروي کار در سال بهره وري ن

  . کمی افزایش یافته است 79به قیمت جاري نسبت به سال 
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نمودارRCA 1-9-27ارزش افزوده فعالیتهاي صنعتی شهرستان شوش در سالهاي      79و83

سال79 سال 83
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را نشان می دهد که از متوسط کل استان   69/0رقمی   79شاخص تخصصی شدن شهرستان شوش در سال 

و تاحـدودي بهبـودي    683/0بـالغ بـر    83شاخص مزبور براي سال . استبزرگتر و بعبارت دیگر نامناسبتر 

شاخصهاي مزبور در مقایسه با متوسط استان و کشور درجدول . یافته است واز عدد یک فاصله بیشتري دارد

  . ذیل نشان داده شده است

  83و  79شاخص تخصصی شدن شهرستان شوش   در سالهاي :  1-9- 14-4جدول 

  83I- -79Iبهبودي     83سال   79سال   ناحیه

  بهبودي شاخص+  007/0  683/0  69/0  مسجدسلیمان 

  عدم بهبودي   -  003/0  442/0  439/0  استان

  بهبودي شاخص +   01/0  298/0  308/0  کل کشور

  محاسبات انجام شده : مأخذ 

شـاخص   توزیع متوازن فعالیت هـاي صـنعتی از نظـر    –تنوع در تولید  –بطور مشخص عدم تمرکز صنعتی 

و    1-7-40جداول ضریب توزیع  . اشتغال عوامل مؤثر بر بهبودي شاخص تخصصی شدن تلقی می گردند

را  D=  748/0عـدد  ) 15(براي شهرستانهاي متفاوت نشان می دهد که ضریب مزبور بـراي کـد     41-7-1

یت صنعتی دیگر یعنی برخوردار بوده است در حالیکه دوفعال 79نشان می دهد که از توزیع متوازنی در سال 

از تمرکز باالئی برخوردار بوده و توزیع متـوازنی    D=  28/7تولید کاغذ و محصوالت کاغذي با )  21(کد 

جـدول ضـریب   . از توزیع متوازنی برخوردار نبوده است  D=  86/2نیز با ) 26(نداشته است کما اینکه کد 

) 24(و کـد   443/0با ضریب توزیع ) 15(نعتی کد نشان می دهد که از چهار فعالیت ص 83توزیع براي سال 

از توزیع متوازنی برخوردار بوده و دوفعالیت دیگر همچنان تمرکز باال و ضـریب توزیـع    7001/0با ضریب 

  . نامتوازن باالتر از یک را تجربه نموده اند
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  ساختار صنعتی شهرستان باغملک  -15-9-1

شرق استان خوزستان قرار داشته و عمده فعالیـت هـاي ایـن     کیلومترمربع در 9/2209شهرستان باغملک با  

  104178)  1385(جمعیت شهرستان مزبور طبق سرشـماري اخیـر   . شهرستان کشاورزي و دامپروري است 

تنها داراي دو فعالیت صنعتی در مقیاس کارگاههاي ده  79شهرستان مزبور در سال . نفر شمارش شده است

تولیـد رشـته ماکـارونی و    ) 1544(با زیر بخش کد چهار رقمـی  ) 15(که کد  نفر کارکن و بیشتر بوده است

ایـن دو   83تولید آجر از آن جملـه انـد کـه در سـال     )  2697(با زیر کد جهار رقمی  )  26(ورمیشل و کد 

نفر شاغل صنعتی  22کاهش یافته و فقط ) 1544(کارگاه به تنها کارگاه صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر در کد 

  . 88شته استدا
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کد صنایع

نمودار RCA 1-9-28ارزش افزوده فعالیتهاي صنعتی شهرستان باغملک در سالهاي      
79و83

سال79 سال 83
  

                                                 
مقیـاس از کارگـاه    کارگاه سرشماري شـده و شـاغالن ایـن    296بالغ بر  1381تعدادکارگاههاي زیر ده نفر کارکن در سال  - 88

  ) 1381سرشماري عمومی کارگاهی (نفر برآورد گردیده است  1115حدود 
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آمار ارزش افزوده و اشتغال  و شاغالن ده  نفر کارکن و بیشتر در شهرستان باغملک در قیاس با استان  :  15-9-1- 1

  )به قیمت جاري  میلیون ریال( 83و 79درطی دوره سالهاي 

بهره   83شاغالن   79شاغالن   83ارزش افزوده   79ارزش افزوده   ناحیه 

  79وري

  83بهره وري 

  5/113  95/32  22  68  2497  2241  کباغمل

  34/363  04/249  45052  42871  16369185  10676716  استان

ســهم شهرســتان 

  در استان 

02/0  015/0  16/0  049/0      

  محاسبات انجام شده: مأخذ 

همانطور که مالحظه می شودسهم  شهرستان مزبوراز نقطه نظر ارزش افزوده و شـاغالن درسـطح اسـتان از    

ي  برخوردار بوده وعمالً نقش مؤثر صنعتی ندارد بویژه اینکه درطی دوره سهم آن نیزکـاهش  اهمیت  ناچیز

در هر دوسال از متوسط استان بسـیار  ) بهره وري نیروي کار( میزان بهره وري شهرستان مزبور .  یافته است

  . کمتر است

  

یاس کارگاههاي ده نفر کارکن و بیشتر شاخص ارزش افزوده  و شاغالن  شهرستان  باغملک  در مق:  1-9- 15-2جدول 

  به قیمت جاري میلیون ریال   83و 79سالهاي 

ارزش   نام فعالیت صنعتی  کد دو رقمی  سال 

  افزوده

  L.Q  درصد  شاغلین  RCA  درصد

79  

  88/1  29  20  12/19  4/46  1040  تولید مواد غذائی و  آشامیدنی   15

تولید سایر محصوالت کـانی غیـر     26

  فلزي 

1201  6/53  36/19  48  71  39/7  

    100  68    100  2241    جمع 
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  29/3  100  22  89/12  100  2497  تولید مواد غذائی و آشامیدنی  15  83

  29/3  100  22    100  2497    جمع

  محاسبات انجام شده : مأخذ 

و یک فعالیت صنعتی در سال  79فعالیت در سال  2در مجموع فعالیت هاي صنعتی ده نفر کارکن وبیشتر به 

شـاخص  . خالصه می شودکه  زیربخشـهاي کـدهاي چهـاررقمی فـوق در بـاال توضـیح داده شـده انـد         83

رقم آن یک یا نامناسـبترین درجـه    83را نشان می دهد که در سال  765/0رقم  79تخصصی  شدن در سال 

   .خالصه می شود) 15(تخصصی شدن در سطح استان است چرا که تنها یک فعالیت دارد و تماماً در کد 

کمتـر و  (براي هر دو فعالیت صـنعتی کـد دو رقمـی از عـدد      79ضریب توزیع فعالیت هاي مزبور در سال 

  . نیز مصداق دارد 83در سال ) 15(که این امر براي تنها فعالیت کد )ضریب توزیع متوازنی رانشان می دهد 
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نمودار4-9-1 ضریب توزیع 9فعالیت صنعتی غالب شهرستان باغملک در سالهاي     79 و83

ضریب توزیع سال 79 ضریب توزیع سال 83
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  :نتیجه گیري

حـاکی از تغییـرات قابـل    )استان خوزستان شهرستانهاي(تحلیل فضائی ساختار صنعتی  9نتیجه گیري بخش 

مالحظه در ساختار فضائی شهرستانهاي استان بوده و نقاط قوت، ضعف فرصتها و تهدیدهاي مـوردنظر در  

طرح آمایش ملی را می توان با توجه به تحلیل مقایسه اي شاخصهاي متنوع و تطبیق آنها بامتوسط  استان و 

  . 89کشور بخوبی توضیح و تبیین نمود

حلیلهاي مقایسه اي شاخص ارزش افزوده در شهرستانهاي استان نشان از تسـلط کامـل شهرسـتان بنـدري     ت

درصـد ارزش افـزوده  را در مقیـاس     60را دارد که نزدیـک    79ماهشهر با بیشترین  ارزش افزوده در سال 

و آبادان در رتبـه سـوم   درصد در رتبه دوم  23اهواز با . کارگاههاي ده نفر کارکن و بیشتر ایجاد نموده است

باغملک و دشت آزادگان و شادگان نیز بـا کمتـرین   . باالترین ارزش افزوده  شهرستانهاي استان را داشته اند

 83روند فوق براي سال . ارزش افزوده در سال مزبور مشارکت آنچنانی در ساختار صنعتی استان نداشته اند

درصـد در رتبـه    11و آبادان بـا    5/38درصد واهواز با  40ا نیز ادامه یافت و کماکان شهرستانهاي ماهشهر ب

هاي اول تا سوم در ایجاد ارزش افزوده پیش قراو الن فعالیت هاي صنعتی استان خوزستان بوده و شهرستان 

قطبهـاي صـنعتی   . درصـد رسـانده اسـت    5/38درصد بـه   23اهواز در طی دوره به سرعت سهم خود را از 
                                                 

تر در حیطـه صـنایع پتروشـیمی  در    شـ تعداد واحدهاي تولیدي ده نفر کارکن و بی Delfi:  طبق تحقیق میدانی از روش  - 89
گ تولیـد کننـده مـواد اساسـی و     شـرکت بـزر   18صورت گرفتـه اسـت حـداقل     1385منطقه ویژه  بندر ماهشهر که در سال 

تلقی می گردند و به نوعی به صنعت پتروشـیمی وابسـته انـد در حـال فعالیـت      ) 24(محصوالت شیمیایی که زیر بخشهاي کد 
رشد سریع . است  آورده شدهکارگاه  3تنها  83این در حالیست که آمار کارگاههاي مزبور از این نمونه در سال .صنعتی بوده اند
. باشـد  85و  84در سالهاي اخیر می تواند از علل اساسی صادرات غیر نفتی باال در ایـن زمینـه در سـالهاي     یمیصنعت پتروش

وجود این تعداد واحد هاي تولیدي صنعتی که به نوعی فراهم کننده مواد اولیه یکدیگر می باشند بویژه منبع تغذیه اولیه اغلـب  
ی جانبی در اطراف این منطقه ویژه که خدمات پائین دسـتی و بـاال دسـتی    آنها پتروشیمی بندر امام است و شرکتهاي خصوص

ا که در قسـمت بعـد   و خوشه هاي صنعتی ر تولید يد زمینه هاي زنجیره هانند می تواناین کارگاههاي صنعتی را ایجاد می کن
  . لبست این شرکت ها در ضمیمه است. دناز آن صحبت خواهد شد فراهم نمای
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، تولید فلزات  اساسی وبعبـارت دیگـر صـنایع    ) پتروشیمی (دو محصوالت شیمیائی استان، صناثع تولید موا

فوالد، پاالیشگاههاي نفت و صنایع پائین دستی و باالدستی این سه فعالیت عمده استان صنایع غالـب تلقـی   

رزي می شده و همراه با تولید مواد غذائی و آشامیدنی که عمدتاً از صنایع پائین دستی و تبدیلی بخش کشاو

در سـال پایـان دوره نیـز پـائین     . باشند ، نقش عمده اي  در ساختارصنعتی استان خوزستان ایفاء نموده اند 

ترین ارزش افزوده متعلق به باغملک ،دشـت آزادگـان و اندیمشـک بـوده و از ضـعیفترین شـاخص ارزش       

  . افزوده برخوردار بوده اند

درصـد پیشـگام    9/44شهرستان اهواز بـا   79رگاههاي در سال از نقطه نظر اشتغال صنعتی  این مقیاس از کا

 6/14درصد شاغالن و آبـادان بـا    7/14ایجاد اشتغال در استان قرار داشته و در مراحل بعد  ماهشهر تنها به 

نیزحاکی از  تداوم روند   83وضعیت شاخص مزبور براي سال .درصد در رتبه هاي دوم سوم قرار داشته اند

درصـد وآبـادان بـا     4/11درصد و ماهشهر با  1/48د اشتغال در استان بوده و کماکان اهواز با مزبور در ایجا

و سه شهرستان فـوق گرچـه بـا درصـدهاي متفـاوت در      . درصد دربندهاي اول تاسوم قرار داشته اند 4/10

دي مجـدداً بـاغ ملـک دشـت آزادگـان و تاحـدو      . شاخصهاي ارزش افزوده و اشتغال  حرف اول را زده اند

هاي ارائه شده در هـر قسـمت    Gisنمودارها و . مسجد سلیمان کمترین اشتغال صنعتی را تجربه نموده اند

درقسمت بعدارتقاء سـطح  .تصویر گویاتري از تحلیل فضائی ساختار صنعتی استان خوزستان را ارائه مینماید

ه وري ایجـاد شـده در   فن آوري و افزایش بهره وري فعالیت هاي صـنعتی متفـاوت و تحلیـل فضـائی بهـر     

در قسمتهاي قبل آنچه که مالحظه گردید این بـود  .  شهرستانهاي مختلف مورد  بررسی قرار  خواهد گرفت

درصد و بـه  قیمـت ثابـت کـاهش نیـز       9/8که نرخ رشد ارزش افزوده استان در طی دوره به قیمت جاري 
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رگاههـا نیـز دراسـتان ازرشـد یـک      این در حالیست که نـرخ رشـد اشـتغال ایـن مقیـاس از کا     . داشته است

  .درصدبرخوردار بوده  و در تقابل با نرخ رشد عرضه  نیروي کار بسیار پایین تلقی می شود

و  RCAتحلیل فضائی ساختار صنعتی شهرستانهاي استان با توجه به شاخصهاي متفاوت ارزش افـزوده ،   

کارگاهها و شاخص ضریب توزیـع   و بهره وري وشاخص تخصصی شدن شهرستانها و تعداد   lqاشتغال و

و سهم هر یک از پارامترهاي کالن اقتصاد و استان در شهرهاي متفاوت با استفاده از روشهاي تحلیل عاملی 

و شناخت اولویت هاي صنعتی استان با روش تاکسونومی عددي در جلد اول، شهرستانهاي مختلف اسـتان  

  :مده ذیل تقسیم نمودرا از نقطه نظر صنعتی می توان با چهار گروه  ع

  شهرستانهانی که  قطب هاي اصلی صنعتی محسوب می شوند شامل  –گروه اول 

  آبادان  -ماهشهر  -اهواز       

  . شهرستانهائی که از توسعه باالي صنعتی برخوردار و  شکوفائی صنعتی در آنها مشهود است -گروه دوم  

  شوش  –شوشتر  –خرمشهر      

  ئی باتوسعه متوسط صنعتی شهرستانها –گروه سوم 

  اندیشمک و رامهرمز  –مسجد سلیمان  –دزفول  –بهبهان    

  توسعه پائین صنعتی  –گروه چهارم 

  باغملک  –دشت آزادگان  –شادگان   

هـاي مربوطـه    Gisدر هر گروه شهرستانها به ترتیب رتبه بندي انتخاب گردیده اند و بعـداً بـا نمودارهـا و    

  . واهد شدموارد آن توضیح داده خ
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  تحلیل ویژگی هاي زیربنایی - 3-3- 1

  مقدمه
پست جزء اولین ابزارهاي ارتباطی بشر بوده که از ابتدا تا دهه هـاي اخیـر بصـورت سـنتی فعالیـت داشـته       

طی چند دهه گذشته با تحوالت عظیم جوامع بشري در بخشهاي مختلف و ارتقاء دانش ، تخصص و .است
تصادي نقش پست نیز دچار تحول شده و عالوه بر سرعت ودقـت بخشـیدن بـه جمـع     گسترش مبادالت اق
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آوري ، تجزیه و توزیع مرسوالت پستی از طریق بکارگیري وسایل مدرن خدمات پستی جدیدي در اختیـار  
  .جامعه قرار داده است

امل نامـه  خدمات پستی به دو گروه سنتی و جدید تقسیم می شوند که در گروه سنتی مرسوالت مختلف شـ 
ــات طبقــه بنــدي شــده و در گــروه دوم خــدمات پســتی جدیــد    ها،مطبوعات،بســته هــاي کوچــک و امان

  .شهري،خدمات پست پیشتاز، خدمات خودرویی، پست تصویري، پست مالی وسایرخدمات قرار می گیرند
در بخش اول گزارش حاضر وضعیت موجود و عملکرد گذشته شبکه پست در مناطق شهري و واحـدهاي  

ستایی استان و کشور مورد بررسی قرار می گیرند و شاخص هایی از جمله جمعیت سرانه پستی سنتی و رو
جمعیت سرانه واحدهاي پستی جدید،سرانه مرسوالت پستی داخلی صادر شـده و وارد شـده محاسـبه مـی     

ه و مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـ     1385در محاسبه جمعیت سرانه واحد پسـتی،نتایج سرشـماري سـال    .گردند
  .براساس آن برآورد شده است 1383جمعیت سال 

در بخش دوم شهرستان هاي استان بر اساس شاخص هایی همچون جمعیت سـرانه واحـد پسـتی و سـرانه     
در .مرسوالت پستی رتبه بندي شده و سپس براساس شاخص متوسط کشور و استان سطح بنـدي شـده انـد   

شور واستان داشته اند نیازمند توسعه در بخـش مربوطـه   نهایت شهرستان هایی که فاصله زیادي با متوسط ک
به دلیل عدم تفکیک آمار و  اطالعات، شهرستانهاي هندیجان و اللی از فهرسـت  . بوده که مشخص شده اند

اطالعات آنها در شهرستانهاي بندر ماهشهر و مسجدسـلیمان منظـور    1383شهرستانها حذف شده و تا سال 
  .شده است

و عملکـرد گذشـته آن بـین سـالهاي      1383ع موجود پست استان خوزستان بـراي سـال   در این مطالعه وض
  .مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است 1383-1373

  

  تعاریف
به عنوان مرکز اداري و امور پستی تلقی می شود و بر کار صندوق ها ، نمایندگیها ، باجه ها و : اداره پست 

  .ت پوشش خود نظارت دارددفاتر پست شهري و روستایی تح
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به مکانهایی گفته می شود که در آنها خدمات پستی و عرضه و یا عملیات پسـتی انجـام مـی    : واحد پستی 
واحدهاي پستی برحسب موقعیت جغرافیایی محل استقرار و یا زیر نظر واحد پستی دیگر قرار دارند و .شود

فعالیت عمده آنها خدمات اداري و پشـتیبانی اسـت   یا به طور مستقیم  زیر نظر واحدهاي اجرایی پستی که 
  .فعالیت می کنند

واحد پستی است که به علت تراکم جمعیـت در داخـل شـهرها ، تمـام یـا قسـمتی از       : دفتر پست شهري 
عملیات پستی اعم از فروش اوراق بهادار پستی و دریافـت و آمـاده سـازي و ارسـال مرسـوالت برحسـب       

  .ستی در آن ارائه می شودموقعیت برخی از سرویسهاي پ
در نقاطی که ایجاد باجه دفتر پستی به صرف و صالح نباشد ، وظیفه نماینگی پسـت بـه   : نمایندگی پست 

  .فرد یا موسسه مورد اعتمادي واگذار می شود
محلی که در ان عملیات فروش اوراق بهادار پستی و یا برحسب مورد ، قبول انواع مرسوالت : باجه شهري 

  .ی شودانجام م
یک موسسه خصوصی است که کلیه امکانات الزم جهت قبول مرسـوالت را بجـز فرمهـا و    : آژانس پستی 

درصد در آمد حاصله  60اوراق اداري و مهرهاي پستی را رأسأ تهیه می نماید و در قبال مرسوالت پستی تا 
  .را به عنوان کارمزد دریافت میکند

که برحسب مورد در معـابر عمـومی اعـم از شـهر هـا و یـا       کوچکترین واحد پستی است : صندوق پستی 
ایـن  .روستاها نصب و مورد بهره برداري قرار می گیرد و مردم مرسوالت عادي خـود را در آن مـی اندازنـد   

  .مرسوالت توسط مأمورین اداره پست جمع آوري و در پی عملیات الزم به گیرندگان تسلیم می شود
ز روستاها که شرایط الزم جهت عرضه خدمات پستی وجود دارد دفـاتر  در تعدادي ا: دفتر پست روستایی 

پست روستایی ایجاد  می شود و عملیات مربوط به قبول ، مبادله و توزیـع مرسـوالت را بـه عهـده دارد و     
  .معموأل تعدادي از روستا هاي همجوار را تحت پوشش قرار می دهد

با استفاده از پست تصویري و  اکسپرس به مراکز اسـتانها  قبول و ارسال وجوه نقد و پیام کتبی : پست مالی 
  .و نقاطی که پست مالی دارند و همچنین قبول و ارسال دیگر وجوه نقدي به صورت نیمه پستی است
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سریع ترین سرویس پستی است که کلیه عملیات پستی آن از لحظه قبول مرسوله تـا توزیـع   : پست پیشتاز 
  .ن زمان ممکن انجام می شوددر داخل و خارج ، در کوتاهتری

واحدي است که آماده سازي توسط ماشین آالت و ارسال مرسوالت به مبادي ذیـربط چنـد   : مرکز مکانیزه 
  .استان را به عهده دارد

براي مردم ایـن امکـان را فـراهم    .براي مشتریان پست ، به جاي استفاده از منشی تلفنی است: پست صوتی 
فرستنده و گیرنده . ي مکانی و زمانی ، براي مشترکین ، پیغام تلفنی ارسال کنندمی سازد که بدون محدودیتها

پیام در این سرویس نیاز به داشتن تلفن شخصی ندارند و هر فردي می تواند از طریق تلفن همگـانی نیزبـه   
  .ارسال و دریافت پیغام  مبادرت نماید

  وضع موجود و عملکرد گذشته شبکه پست. 1
ت موجود و عملکرد گذشته شبکه پست در مناطق شـهري وروسـتایی اسـتان وکشـور     در بخش اول وضعی

  . مورد ارزیابی قرار می گیرد 1383براساس شاخص هاي مختلف در سال 
  تحلیل میزان دسترسی به واحد ها وصندوق هاي پست شهري و روستایی. 1-1
  واحدها و صندوق هاي پست شهري. 1-1-1

آژانس پستی در نقاط شهري کـل کشـور فعالیـت     294دفتر و باجه و  936، اداره  247تعداد  1373درسال 
آژانس در استان خوزسـتان قـرار داشـته انـد و بـه       20دفترو باجه و  46اداره  14داشته اند که از این تعداد 

 1383در سـال  . درصد را به خود اختصـاص داده اسـت   8/6درصد و 9/4درصد،  7/5ترتیب سهمی معادل 
درصـد کـاهش    6/2درصد و براي آژانـس بـه   4/4درصد ، براي دفتر و باجه 3/5ي اداره معادل این سهم برا

  . یافته است

 1383و1373مقایسه واحدها و صندوقهاي شبکه پست شهري کل کشور و استان خوزستان در سال هاي  1-1جدول 

 1383سال  1373سال  محدوده
ــر  تغییـــ
ــت  جمعی
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 واحدهاي پست شهري
جمعیت 
ــرانه  سـ
واحـــد 
پســـتی 

ــزار ( هـ
 )نفر

صندوق 
ــت  پسـ

 شهري

 واحدهاي پست شهري
ــت  جمعی
ســـــرانه 
واحـــــد 
پســـــتی 

هـــــزار (
 )نفر

صندوق 
ــت  پسـ

 شهري

ــرانه  ســ
ــد  واحــ
ــتی  پســ

1373-
1383 

 )درصد(
 اداره جمع

دفتر 
و 

 باجه 

 اداره جمع آژانس
دفتر و 

 باجه 
 آژانس

 12.8 10204 25.4 491 967 304 1763 11819 22.5 294 936 247 1477 کل کشور

ــتان  اســـــ
 خوزستان

80 14 46 20 26.7 428 72 16 43 13 38.6 454 44 

سهم اسـتان  
خوزستان از 
ــور  کشـــــ

 )درصد(

5.4 5.7 4.9 6.8 - 3.6 4.1 5.3 4.4 2.6 - 4.4 - 

 1373-1383سالنامه آماري خوزستان - 1373-1383سالنامه آماري کشور : ماخذ

  
 5/22در کشـور  ) تعداد جمعیت شهري به ازاي هر واحد پسـتی (جمعیت سرانه واحد پستی  1373در سال 

واحد پستی جمعیت سـرانه واحـد پسـتی     80هزار نفر بوده ، در حالی که در همین سال استان خوزستان با 
شکاف بین جمعیت شهري سرانه واحد پستی اسـتان و کشـور بـا     1383در سال .هزار نفر داشته است 7/26

. هـزار نفـر بیشـترمی شـود     4/25هزار نفر و براي کشـور  6/38ي استان به کاهش چشمگیر این شاخص برا
بنابراین هنوز جمعیت سرانه واحد پست شهري براي کل کشور و استان بسیار باالسـت و حتـی بـا وجـود     

-1جـدول .(افزایش هر دو نسبت به ده سال قبل هنوز این شاخص در استان فاصله زیادي با کل کشور دارد
1(  
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هزار  10.6سرانه واحد هاي پست شهري در شهرستان ها نشان می دهد که این شاخص از بررسی جمعیت 
با این وجود اکثـر  . هزار نفر براي شهرستان آبادان نوسان داشته است 54.3نفر در شهرستان بندر ماهشهر تا 

  . شهرستانهاي استان از متوسط استان پایین تر بوده اند
  
  

  1383ت شهري به تفکیک شهرستانهاي استان خوزستان در سال واحدهاي پستی شبکه پس 2-1جدول 

 سال و شهر

صندوق  واحدهاي پست شهري
پست 
 شهري

جمعیت 
سرانه واحد 

هزار (پستی 
 )نفر

 اداره جمع
دفتر و 
 باجه 

 آژانس

 38.6 454 13 43 16 72 استان

 54.2 36 - 3 1 4 آبادان

 28.8 14 - 1 1 2 امیدیه

 58.7 15 - 1 1 2 اندیمشک

 43.0 106 6 15 1 22 اهواز

 49.6 22 - 1 1 2 ایذه

 20.1 7 - - 1 1 باغ ملک

 10.6 80 3 6 1 10 بندرماهشهر

 16.4 17 2 3 1 6 بهبهان

 40.5 14 1 1 1 3 خرمشهر

 45.8 21 - 4 1 5 دزفول

 14.3 29 - 2 1 3 دشت آزادگان

 15.9 18 - 2 1 3 رامهرمز

 47.6 7 - - 1 1 شادگان
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 26.8 22 - 1 1 2 شوش

 30.9 20 - 2 1 3 شوشتر

 36.8 26 1 1 1 3 مسجدسلیمان

   محاسبات تحقیق- 1383سالنامه آماري استان خوزستان : مأخذ 

نشان می دهـد کـه    1373-1383روند تغییرات تعداد واحدهاي پستی مورد بهره برداري در استان طی دوره 
با یک روند افزایشـی   1373واحد در سال  20س هاي شهري از در میان واحد هاي پست شهري تعداد آژان

کـاهش   1383واحد در سال  13رسیده و پس از آن با یک روند کاهشی به  1375واحد در سال  52ابتدا به 
افزایش یافته و  1375واحد در سال  7به  1373واحد در سال 5همچنین باجه پست شهري نیز از.یافته است

دفاتر پست شهري هم پـس از  . ر دفتر پست شهري ادغام شده و برچیده شده است د 81در نهایت در سال 
 1383افزایش یافته و در سـال   1382واحد درسال  56به  1373واحد در سال  41طی یک روند افزایشی از 

  )3-1جدول .(واحد کاهش می یابد 43به 
استان خوزستان طی دوره روند تغییرات تعداد واحدهاي پستی مورد بهره برداري در  3-1جدول 

83-73 

 سال و شهر

اداره 
کل و 
 اداره

باجه  دفتر پستی
پست 
 شهري

نمایندگی 
 پستی

آژانس 
 شهري

سایر  صندوق پستی
دفاتر (

 )ارتباطی
 روستایی شهري روستایی شهري

1373 14 41 26 5 119 20 428 295 - 

1374 15 39 24 7 54 36 537 477 - 

1375 15 41 24 7 33 52 845 489 - 

1376 16 32 15 2 69 43 311 222 - 

1377 16 34 24 1 41 36 237 193 - 

1378 16 52 32 2 - 34 239 193 - 

1379 16 54 32 2 133 32 239 193 - 

1380 16 56 32 2 88 28 239 193 - 
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1381 16 56 35 - 86 26 241 60 - 

1382 16 56 35 - 81 21 313 56 - 

1383 16 43 40 - 75 13 454 79 109 

 73-82سالنامه آماري استان خوزستان : مأخذ 

 
  واحدهاي خدمات پستی جدید شهري. 1-1-2

با گسترش انواع خدمات پستی درکشور ، عالوه بر واحد هاي پستی معمـولی ، واحـدهاي خـدمات پسـتی     
جدید شامل پست پیشتاز ، خدمات خودرویی ، پست مالی ، پست تصویري و پست تلفنی در سالهاي اخیر 

واحد پست پیشتاز ،  165واحد پستی جدید شامل  427در استان جمعأ  1375در سال .اندازي شده است راه
واحد پسـت تلفنـی و    15واحد پست تصویري ،  105واحدپست مالی ،  85واحد خدمات خودرویی ،  42
 واحـد  83واحـد پسـت پیشـتاز ،     184بـه   1383واحد سایر خدمات مشغول فعالیت بوده که در سـال   15

واحـد سـایر خـدمات افـزایش      318واحدپست تصویري ، یک واحد پست بانک و 56خدمات خودرویی ، 
  .یافته است

 1375-1383روند تغییرات تعداد واحدهاي خدمات پستی جدید شهري در استان خوزستان طی دوره  4-1جدول 

سال و 
 شهر

پست 
 پیشتاز

 خدمات خودرویی
پست 
 مالی

پست 
 تصویري

پست 
 تلفنی

پست 
 انکب

سایر 
 خدمات

 جمع

1375 165 42 85 105 15 _ 15 427 

1376 235 42 85 104 15 _ 15 496 

1377 280 42 85 105 16 _ 15 543 

1378 219 21 33 39 16 _ 15 343 

1379 136 21 33 39 16 _ 15 260 

1380 102 16 _ 39 16 _ - 173 

1381 128 19 _ 42 4 _ 123 316 
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1382 157 83 _ 54 _ _ 162 456 

1383 184 83 - 56 1 _ 318 642 

           75-83سالنامه آماري استان خوزستان : مأخذ 
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نمودار  1-1 تعداد واحدهاي خدمات جدید شهري در شهرستانهاي استان خوزستان  در سال           1383

پست پیشتاز  خدمات خودرویی
  

لذا بـراي مشـخص   . شامل پست پیشتاز و خدمات خودرویی می شود 1383بیشترین خدمات پستی درسال 
ت خـودرویی  کردن سهم شهرستانها از استان ازدو نسبت پست پیشتاز شهرستان به اسـتان و نسـبت خـدما   

درصـد بـراي    25در میان شهرستان هاي استان اهواز با سهمی معـادل  .شهرستان به استان استفاده شده است
درصد کمترین سهم بـراي خـدمات پسـت پیشـتاز را بـه خـود       6/1پست پیشتاز بیشترین سهم و شادگان با 

هرسـتانهاي آبـادان ،   درصـد بیشـترین و ش  7/15در خدمات خودرویی مسجد سلیمان بـا  .اختصاص داده اند
  .درصد کمترین سهم را در میان سایر شهرستان ها داشته اند2/1امیدیه ، ایذه ، باغملک و خرمشهر با 

با مقایسه شهرستانها . هزار نفر بوده است 5/4جمعیت شهري سرانه پستی براي این واحدها در سطح استان 
هزار نفر کمترین و شهرستان  5/1تی باغملک با با استان می توان مشاهده نمود که جمعیت شهري سرانه پس

هرچند علـت پـایین بـودن ایـن شـاخص بـراي باغملـک        .بوده است 1383بیشترین در سال  3/10آبادان با 
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همچنین تعداد واحدهاي خدمات .جمعیت شهري کم این شهرستان در مقایسه با سایر شهرستان ها می باشد
  .واحد می باشد 13جدید شهري نیز در این شهرستان بالغ بر 

  
  
  
  

   1383تعداد واحدهاي خدمات جدید شهري در شهرستانهاي استان خوزستان  در سال  5-1جدول 

سال و 
 شهرستان

پست 
 پیشتاز

خدمات 
 خودرویی

پست 
 مالی

پست 
 تصویري

پست 
 تلفنی

پست 
 بانک

سایر 
 خدمات

 جمع
نسبت پست 

پیشتازشهرستان 
 به استان

نسبت 
خدمات 

خودرویی 
شهرستان 
 به استان

جمعیت 
شهري 

سرانه واحد 
 )هزار(پستی

 4.5 - - 642 318 _ 1 56 - 83 184 استان

 10.3 1.2 5.4 21 10 _ _ _ _ 1 10 آبادان

 3.5 1.2 3.3 16 6 _ _ 3 _ 1 6 امیدیه

 5.3 8.4 3.8 22 7 _ _ 1 _ 7 7 اندیمشک

 3.6 13.3 25.0 257 197 _ 1 2 _ 11 46 اهواز

 4.0 1.2 8.7 25 5 _ _ 3 _ 1 16 ایذه

 1.5 1.2 3.8 13 4 _ _ 1 _ 1 7 باغ ملک

 4.1 6.0 5.4 26 10 _ _ 1 _ 5 10 بندرماهشهر

 2.3 12.0 7.6 42 14 _ _ 4 _ 10 14 بهبهان

 8.1 1.2 3.3 15 6 _ _ 2 _ 1 6 خرمشهر

 4.2 13.3 8.7 54 16 _ _ 11 _ 11 16 دزفول

 1.8 2.4 3.8 23 7 _ _ 7 _ 2 7 دشت آزادگان
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 2.0 7.2 4.3 24 8 _ _ 2 _ 6 8 رامهرمز

 4.3 2.4 1.6 11 3 _ _ 3 _ 2 3 شادگان

 2.0 7.2 3.8 26 7 _ _ 6 _ 6 7 شوش

 4.6 6.0 4.3 20 5 _ _ 2 _ 5 8 شوشتر

 2.9 15.7 7.1 47 13 _ _ 8 _ 13 13 مسجدسلیمان

     )ن آخرسه ستو(محاسبات تحقیق- 1383سالنامه آماري استان خوزستان : مأخذ 
  
  واحدها و صندوقهاي پست روستایی. 1-1-3

واحد پست روسـتایی مشـغول فعالیـت بـوده درهمـین سـال در اسـتان         3855در کل کشور  1383در سال 
واحد پست روسـتایی  .واحد پست روستایی مشغول ارائه خدمات پستی به روستاها بوده اند 115خوزستان 

دفتر در اسـتان   40دفتر پست روستایی کشور  174از .ستی می باشدشامل دفتر پست روستایی و نمایندگی پ
درصـد نماینـدگی    2همچنـین  .درصد را به خود اختصـاص داده اسـت   23خوزستان بوده که سهمی معادل 

صـندوق پسـت روسـتایی در اسـتان خوزسـتان       79عالوه بر این .پستی کشور در استان خوزستان قرار دارد
  )6-1جدول .(ل کشور را به خود اختصاص داده انددرصد از ک 2/1وجود دارد که 

 1383مقایسه واحدها و صندوق هاي شبکه پست روستایی استان خوزستان و کشور در سال  6-1جدول 

 محدوده

 واحدهاي خدمات پستی جدید
صندوق پست 

 جمع روستایی
دفتر پست 
 روستایی

نمایندگی 
 پستی

 6682 3681 174 3855 کل کشور

 79 75 40 115 تاناستان خوزس

 1.2 2 23 2.9 )درصد(سهم استان خوزستان از کشور 

 1383سالنامه آماري استان -1383سالنامه آماري کشور : ماخذ
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درصد بیشترین واحدهاي  8/20در شهرستانها در میان واحدهاي خدمات پست روستایی شهرستان اهواز با 

درصد از دفاتر پست روستایی  5/12شهرستان اهواز با . خدمات پستی استان را به خود اختصاص داده است
سـهم و بـدون   5/2درصد از نمایندگی پستی بیشترین و رامهرمز بـا یـک دفتـر پسـت روسـتایی و       3/25و 

 79از .بوده است 1383نمایندگی پستی کمترین شهرستان داراي  واحدهاي خدمات پستی روستایی در سال 
درصد از کل استان را دربرگرفتـه و دزفـول و    4/16ش بوده که صندوق در شو13صندوق پست روستایی، 
بـه عبـارتی سـه    .درصد در رتبه هـاي بعـدي قـرار مـی گیرنـد      9/13صندوق و  11دشت آزادگان هریک با

درصد از صندوق هاي پستی روستایی اسـتان را   44شهرستان شوش ، دزفول و دشت آزادگان جمعأ حدود 
  )7-1جدول.(به خود اختصاص داده اند

 1383واحدهاي پستی مورد بهره برداري به تفکیک شهرستان در سال  7-1جدول 

 سال و شهر
اداره کل 

 و اداره

نمایندگی  دفتر پستی
 پستی

آژانس 
 شهري

سایر  صندوق پستی
دفاتر (

 )ارتباطی

نسبت دفتر پستی 
 شهرستان به استان

 روستایی شهري روستایی شهري روستایی شهري

 - - 109 79 454 13 75 40 43 16 استان

 7.5 7.0 9 5 36 - 3 3 3 1 آبادان

 7.5 2.3 2 3 14 - - 3 1 1 امیدیه

 5.0 2.3 5 3 15 - 10 2 1 1 اندیمشک

 12.5 34.9 27 4 106 6 19 5 15 1 اهواز

 5.0 2.3 3 7 22 - 11 2 1 1 ایذه

 5.0 - 3 3 7 - 6 2 - 1 باغملک

 - 14.0 4 2 80 3 2 - 6 1 بندرماهشهر

 5.0 7.0 8 4 17 2 5 2 3 1 بهبهان

 - 2.3 4 - 14 1 - - 1 1 خرمشهر

 12.5 9.3 11 11 21 - 6 5 4 1 دزفول
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 7.5 4.7 5 11 29 - - 3 2 1 دشت آزادگان

 2.5 4.7 7 1 18 - - 1 2 1 رامهرمز

 7.5 - 2 3 7 - 5 3 - 1 شادگان

 7.5 2.3 3 13 22 - - 3 1 1 شوش

 7.5 4.7 7 4 20 - 4 3 2 1 شوشتر

 7.5 2.3 9 5 26 1 4 3 1 1 مسجدسلیمان

 1383سالنامه آماري استان خوزستان : مأخذ 
  

  مرسوالت پستی. 1-2
یکی از شاخص هایی که در بخش پست براي اندازه گیري میزان فعالیت وارائه خدمات مورد استفاده قـرار  

ات پستی معموأل از طریق تعیین حجم مرسوالت میزان استفاده از خدم.می گیرد تعداد مرسوالت پستی است
در ادامه مرسوالت درون شهري و سپس صـادر  . پستی صادر شده از یک نقطه به نقاط دیگر انجام می شود

شده از استان به داخل و خارج کشور مورد بررسی قرار می گیرد وسپس مرسوالت پستی داخلی وارد شده 
  .و صادر شده تحلیل می شود

هزار مرسوله درون شهري بصورت نامه ، مطبوعات ، بسته کوچـک و   340157در کل کشور  1383در سال 
درصد را به خـود   3مرسوله سهمی معادل  10200امانات صادر شده است که از این رقم استان خوزستان با 

  .اختصاص داده است
بـوده   7/3تان خوزسـتان  و بـراي اسـ   6/7براي کل کشور ) تعداد مرسوالت به ازاي هرنفر(مرسوالت سرانه 

بنابراین در مقایسه با کشور مرسوالت سرانه درون شهري در استان پایین بوده و نشان دهنده اینسـت  . است
که مردم این استان نسبت به مکاتبات پستی چندان رغبتی نشان نمی دهند که شاید استفاده از سایر خدمات 

  )8-1جدول.(وده استپستی و وسایل ارتباطی در این رفتار تاثیرگذار ب
 1383مقایسه مرسوالت پستی درون شهري کشور و استان خوزستان در سال  8-1جدول 

 هزار            

 مطبوعات نامه  جمع شرح
بسته 
 کوچک

 امانات
مرسوله  

 براي هر نفر
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 7.6 326 1693 40680 297459 340157 کل کشور

 7 .3 1 101 787 9311 10200 استان خوزستان

استان خوزستان از سهم 
 )درصد(کشور 

3.00 3.13 1.93 5.97 0.31 - 

       1383سالنامه آماري کشور : ماخذ
  
  مرسوالت پستی وارد شده از مبادي خارج از کشور. 1-2-1

جمعأ  1383مرسوالت پستی وارد شده به کل کشور شامل نامه ، مطبوعات ، بسته کوچک و امانات در سال 
سهم استان خوزسـتان در  . وده که بخش اعظم آن را نامه و مطبوعات تشکیل می دهدهزار مرسوله ب 10720

درصد از مرسـوالت وارد شـده بـه داخـل کشـور را بـه خـود         84/4هزار مرسوله بوده که  519همین سال 
درصد سهم قابل توجهی از کـل کشـور را    5/7در میان مرسوالت استان ، مطبوعات با .اختصاص داده است

  ) 9-1جدول.(ایر استان ها داشته استدر میان س

  83مقایسه مرسوالت پستی وارد شده به داخل کشور و استان خوزستان در سال  9-1جدول

  امانات بسته کوچک مطبوعات نامه  جمع شرح

 89 283 3756 6591 10720 کل کشور

 1 4 283 230 519 استان خوزستان

سهم استان خوزستان 
 )درصد(از کشور 

4.84 3.49 7.53 1.41 1.12 

 1383سالنامه آماري کشور : ماخذ
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مرسوله باالترین میزان مرسوالت پستی وارد شده به استان و  397260در سطح شهرستان، شهرستان اهواز با 
مرسوله، بدترین وضعیت را در میان سایر شهرستان  182شهرستان هاي باغ ملک با صفر مرسوله و ایذه با 

که نشان دهنده فاصله بسیار زیاد شهرستان ها در استفاده از خدمات پستی  هاي استان داشته اند
  )10-1جدول.(است

  
  1383مرسوالت پستی وارد شده از مبادي خارج از کشور به استان به تفکیک شهرستان در سال  10-1جدول 

 مطبوعات نامه ها جمع سال و شهر
بسته هاي 

 کوچک
 امانات

 1020 4178 283331 230048 518577 استان

 215 263 6520 3092 10090 آبادان

 - - 2561 3924 6485 امیدیه

 - - 255 930 1185 اندیمشک

 221 2784 232065 162190 397260 اهواز

 - - - 182 182 ایذه

 - - - - 0 باغ ملک

 314 600 5540 7571 14025 بندرماهشهر

 - 13 1010 548 1571 بهبهان

 - - 172 1081 1253 خرمشهر

 120 - 5425 18936 24481 دزفول

 - - 153 158 311 دشت آزادگان

 13 8 254 814 1089 رامهرمز

 - - 86 266 352 شادگان

 125 510 6539 7214 14388 شوش

 12 - 3938 4240 8190 شوشتر
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 مطبوعات نامه ها جمع سال و شهر
بسته هاي 

 کوچک
 امانات

 - - 18813 18902 37715 مسجدسلیمان
       1383سالنامه آماري استان خوزستان : مأخذ 

  
  مرسوالت پستی صادرشده به مقصد خارج از کشور. 1-2-2

هزار مرسوله به مقصد خارج از کشور صادر شده است که از این تعـداد،   2702از کل کشور  1383در سال 
هـزار مرسـوله بـه صـورت      97هزار مرسوله به صورت مطبوعات، 657هزار مرسوله به صورت نامه،  1856

  .انات بوده اندهزار مرسوله به صورت ام 93بسته کوچک،
 32هزار مرسوله به مقصد خارج از کشور صادر شده است کـه از ایـن تعـداد،     37از استان خوزستان جمعأ 

هزار مرسوله به صورت نامه، یک هزار مرسوله به صورت مطبوعات ،یک هزار مرسـوله بـه صـورت بسـته     
ارسـال مرسـوالت پسـتی بـه     سهم استان خوزستان در .هزار مرسوله به صورت امانات بوده است 2کوچک 

  .درصد بوده که ناچیز می باشد 37/1خارج از کشور 
 2/13و براي اسـتان   3/60براي کل کشور ) تعداد مرسوالت صادرشده به ازاي هر هزارنفر(مرسوالت سرانه 

  ) 11-1جدول.(بوده است
  
  

در سال   مقایسه مرسوالت پستی صادر شده به مقصد خارج کشور و استان خوزستان 11-1جدول 
 1383)هزار(

 مطبوعات نامه  جمع شرح
بسته 
 کوچک

 امانات
جمعیت 
 شهري

مرسوله  
اي ه ازب

هر 
 هزارنفر

 60.3 44771 93 97 657 1856 2702 کل کشور
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 13.2 2782 2 1 1 32 37 استان خوزستان

سهم استان خوزستان از 
 )درصد(کشور 

1.37 1.72 0.15 1.03 2.15 - - 

     1383ري کشور سالنامه آما: ماخذ

  .منعکس شده است 12-1مرسوالت سرانه براي شهرستان محاسبه و در جدول 
در  3/0این جدول نشان می دهد که در استان خوزسـتان مرسـوالت بـه ازاي هـر هـزار نفـر بـین حـداقل         

بسیار پـایین   بنابراین ارقام سرانه در استان. در شهرستان امیدیه تغییر می کند 3/29شهرستان ایذه و حداکثر 
هر چند مرسوالت پستی صادرشده براي شهرستان هاي باغملک ، هندیجان و اللی صـفر گـزارش   .می باشد

همچنین اکثر شهرستان هاي استان فاقد مطبوعات ، بسته هاي کوچک و امانات ارسال شده براي .شده است
  .خارج بوده است

  1383 ور به تفکیک شهرستان هاي استان در سالمرسوالت پستی صادرشده به مقصد خارج از کش  12-1جدول 
مرسوالت به ازاي هر هزار 

 نفر
 شهرستان جمع نامه ها مطبوعات بسته هاي کوچک امانات

 استان 36562 31702 1409 1410 2041 13.2

 آبادان 4606 4058 ------   297 251 21.3

 امیدیه 1700 1700 ------   ------  ------  29.3

  اندیمشک  257  163  ------   -------   95 2.2
  اهواز  18288  15561  321  807  1599 19.3
 ایذه  30  30  ------   -------   ----- 0.3

  باغملک  ------   ------   ------   ------   ------  -
  بندر ماهشهر  2953  2017  649  208  79 27.8
  بهبهان  1069  1026  42  1  ------  10.9
  خرمشهر  730  663  67  ------   ------  6.03
  دزفول  693  677  1  ------   15 3.02
  دشت آزادگان  191  93  98  ------   ------  4.4
  رامهرمز  540  412  128  ------   ------  11.4
  شادگان  214  210    4  ------  4.45
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مرسوالت به ازاي هر هزار 
 نفر

 شهرستان جمع نامه ها مطبوعات بسته هاي کوچک امانات

  شوش  1396  1268  103  25  ------  25.8
  شوشتر  1695  1683  ------   10  2 18.4

  مسجد سلیمان  2200  2142  ------   58  ------  20

  1383سالنامه آماري خوزستان :مأخذ                    

  مرسوالت پستی داخلی وارد شده. 1-2-3
مرسـوالت پسـتی داخلـی    .بخش اعظم مراودات پستی مربوط به مرسوالت پستی داخلی وارد شده می باشد

ته کوچک و هزار مرسوله بوده که شامل نامه ، مطبوعات ، بس 3404تعداد  1375وارد شده در استان در سال 
مجـددأ بـا رونـد     1377هـزار مرسـوله در سـال     2858با کاهش تعداد مرسوالت پستی بـه  .امانات می شود

بخش اعظم مرسوالت نامه هـا  .افزایش یافته است 1383هزار مرسوله در سال  15047افزایشی در نهایت به 
ن میزان مرسـوالت را بـه خـود    هزار مرسوله کمتری 90هزار مرسوله بیشترین و امانات با  12831ست که با 

  )13 -1جدول.     (اختصاص داده اند

در استان خوزستان ) سنتی( روند تغییرات مرسوالت پستی داخلی وارد شده  13- 1جدول  
 1383-1375طی دوره 

 امانات بسته هاي کوچک مطبوعات نامه ها جمع سال و شهر

1375 3404474 3224278 114144 30842 35210 

1376 3204603 2828578 270100 37014 68911 

1377 2858765 2347238 382447 32113 96967 

1378 2977412 2636668 244163 24304 72277 

1379 3206289 2766239 353062 34390 52598 

1380 4543860 3828030 580263 75835 59732 

1381 6975490 6019142 776809 105769 73770 

1382 11551859 9762485 1556197 146556 86621 
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در استان خوزستان ) سنتی( روند تغییرات مرسوالت پستی داخلی وارد شده  13- 1جدول  
 1383-1375طی دوره 

 امانات بسته هاي کوچک مطبوعات نامه ها جمع سال و شهر

1383 15047881 12831244 1915711 210292 90634 

     75-83سالنامه آماري استان خوزستان : مأخذ 
محاسـبه شـده    14-1بـراي شهرسـتانهاي مختلـف در جـدول      1383مرسوالت سرانه براي هر نفر در سال 

بوده که با مقایسه این شاخص براي شهرستانهاي مختلـف   4/5مرسوالت سرانه براي هر نفر در استان .است
  .پستی در این بخش پی برد با استان می توان به عملکرد واحدهاي

 1383به تفکیک شهرستانهاي استان خوزستان  در سال ) سنتی(مرسوالت پستی داخلی وارد شده 14-1جدول 

 سال و شهر
جمع 

 )هزارمرسوله(

نامه ها 
 )هزارمرسوله(

مطبوعات 
 )هزارمرسوله(

بسته هاي 
 کوچک

 امانات

 
مرسوله 
براي 
 هر نفر

مرسوله 
) نامه(

براي 
 هر نفر

وله مرس
) مطبوعات(

براي هر 
 نفر

 0.7 4.6 5.4 90634.0 210292.0 1915.7 12831.2 15047.9 استان

 0.7 3.8 4.7 6845.0 13020.0 159.0 831.8 1010.6 آبادان

 0.2 5.1 5.3 2165.0 2277.0 9.1 295.3 308.8 امیدیه

 0.7 2.1 2.8 1507.0 1950.0 77.6 242.2 323.3 اندیمشک

 1.1 7.6 8.9 35894.0 147893.0 1039.2 7231.6 8454.6 اهواز

 0.1 2.2 2.4 3563.0 3568.0 12.4 222.5 242.1 ایذه

 0.7 2.9 3.8 1157.0 832.0 14.2 58.9 75.1 باغ ملک

 1.4 10.5 12.2 13243.0 13256.0 153.5 1116.1 1296.1 بندرماهشهر

 2.2 5.0 7.3 5776.0 4683.0 213.3 493.4 717.1 بهبهان

 0.0 2.4 2.5 6283.0 2641.0 1.5 293.7 304.2 رمشهرخ
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 1383به تفکیک شهرستانهاي استان خوزستان  در سال ) سنتی(مرسوالت پستی داخلی وارد شده 14-1جدول 

 سال و شهر
جمع 

 )هزارمرسوله(

نامه ها 
 )هزارمرسوله(

مطبوعات 
 )هزارمرسوله(

بسته هاي 
 کوچک

 امانات

 
مرسوله 
براي 
 هر نفر

مرسوله 
) نامه(

براي 
 هر نفر

وله مرس
) مطبوعات(

براي هر 
 نفر

 0.1 2.6 2.7 3334.0 3372.0 20.4 586.7 613.8 دزفول

دشت 
 آزادگان

236.8 206.5 27.2 1845.0 1193.0 
5.5 4.8 0.6 

 0.4 4.8 5.3 2401.0 1774.0 21.4 231.0 256.6 رامهرمز

 0.1 2.4 2.6 1086.0 669.0 6.7 115.5 123.9 شادگان

 1.4 6.4 7.8 425.0 3364.0 74.6 345.4 423.8 شوش

 0.5 3.7 4.2 1699.0 2290.0 43.6 340.9 388.5 شوشتر

 0.4 2.0 2.5 4063.0 6858.0 41.9 219.8 272.6 مسجدسلیمان

         1383سالنامه آماري استان خوزستان : مأخذ 
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نمودار  1-2 تعداد مرسوالت پستی داخلی وارد شده      ( سنتی   ) به تفکیک شهرستانهاي استان خوزستان در       
سال  1383

  
مرسوله براي هر نفر بیشترین و شهرستان ایذه با  7ماهشهر، اهواز، بهبهان و شوش با بیش از  شهرستان هاي

  .کمترین میزان مرسوله سرانه را به خود اختصاص داده اند 4/2
براي  2با محاسبه مرسوالت سرانه براي نامه ها در سطح شهرستان هاي استان، مرسوالت سرانه بین حداقل 

  .یر می کنددر شهرستان بندر ماهشهر تغی 5/10شهرستان مسجد سلیمان و حداکثر 
براي شهرسـتان   2/2براي شهرستان خرمشهر و حداکثر  01/0براي مطبوعات نیز مرسوالت سرانه از حداقل 

  )14-1جدول.(بهبان تغییر می کند
  مرسوالت پستی داخلی صادرشده . 1-2-4

  3273تعـداد آن   1375روند تغییرات مرسوالت پستی داخلی صادر شده استان نشان می دهد کـه در سـال   
  )15-1جدول .(افزایش یافته است 1383هزار مرسوله بوده که پس از طی یک روند در سال 

) سنتی(روند تغییرات مرسوالت پستی ارایه دهنده انواع خدمات پستی داخلی صادر شده 15-1جدول 
 73-83در استان خوزستان طی دوره 

 امانات بسته هاي کوچک مطبوعات نامه ها جمع سال و شهر
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) سنتی(روند تغییرات مرسوالت پستی ارایه دهنده انواع خدمات پستی داخلی صادر شده 15-1جدول 
 73-83در استان خوزستان طی دوره 

 امانات بسته هاي کوچک مطبوعات نامه ها جمع سال و شهر

1375 3272587 3153677 67132 23389 28389 

1376 3199277 3040355 79758 18817 60347 

1377 2723989 2601564 62366 12879 47180 

1378 2307868 2196898 42684 15563 52723 

1379 3103083 2782383 238186 43198 39316 

1380 4537735 4188645 230680 75136 43272 

1381 12177357 1192086 874508 61118 49645 

1382 14211902 12221001 1790217 135486 65198 

1383 13666655 12335197 1145748 130949 54761 

     73-83سالنامه آماري استان خوزستان : مأخذ 
  

. بـوده اسـت   1383در سـال   9/4محاسبه مرسوالت سرانه  براي استان نشان می دهد که ایـن رقـم معـادل    
  براي شهرستان ماهشهر تغییر می کند 8/9براي اندیمشک تا  29/2مرسوالت سرانه از حداقل 

  
  1383تانهاي استان خوزستان در سال مرسوالت داخلی صادر شده در شهرس 16-1دول 

 مطبوعات نامه ها جمع سال و شهر
بسته هاي 

 کوچک
 امانات

نسبت کل واحدهاي 
 شهرستان به استان

نسبت نامه هاي 
 شهرستان به استان

مرسوله سرانه 
 هر نفر

 4.91 - - 54761 130949 1145748 12335197 13666655 استان

 4.26 6.9 6.8 9815 9673 47736 857203 924427 آبادان

 5.38 2.4 2.3 808 1262 18031 292154 312255 امیدیه

 2.29 2.0 2.0 590 1011 21518 244545 267664 اندیمشک
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 6.79 45.6 47.1 15527 67241 726512 5624453 6433733 اهواز

 3.72 2.8 2.7 2155 1027 22711 342354 368247 ایذه

 6.53 1.0 1.0 333 452 9580 120242 130607 باغ ملک

 9.86 7.9 7.6 7226 7169 57196 973238 1044829 بندرماهشهر

 6.80 5.0 4.9 7504 7335 32240 618837 665916 بهبهان

 3.32 3.1 3.0 2862 3084 22613 376958 405517 خرمشهر

 3.74 6.4 6.3 569 11179 57569 787435 856752 دزفول

 4.77 1.5 1.5 393 2343 17014 185292 205042 دشت آزادگان

 7.37 2.6 2.6 1868 2717 24476 324533 353594 رامهرمز

 3.51 1.3 1.2 1570 1127 8846 156967 168510 شادگان

 7.29 2.9 2.9 474 6347 26269 360673 393763 شوش

 6.55 4.6 4.5 883 7261 30991 569684 608819 شوشتر

 4.79 4.1 3.9 2184 1721 22446 500629 526980 مسجدسلیمان

           83سالنامه آماري استان خوزستان : مأخذ 
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نمودار 1-3 تعداد مرسوالت داخلی صادر شده در شهرستانهاي استان خوزستان در سال  1383

  
  رتبه بندي و سطح بندي شهرستان ها. 2

در این بخش با استفاده ازآمار و اطالعات ارائه شده در بخش هاي قبل و در نظر گـرفتن چنـدین شـاخص    
سـرانه مرسـوالت پسـتی و     وتی مهم از جمله میـزان دسترسـی بـه واحـدهاي ارائـه دهنـده خـدمات پسـ        

  .شهرستانهاي استان رتبه بندي شده اند
 1385براي محاسبه سرانه محصوالت پستی نیاز به جمعیت شهرستان ها می باشد کـه از نتـایج سرشـماري    

  .برآورد شده است 1383استفاده شده و براساس نرخ رشد جمعیت ، جمعیت سال 
  استان براساس میزان دسترسی به خدمات پستی شهري رتبه بندي و سطح بندي شهرستانهاي . 2-1

و بـراي   4/25واحدهاي پست شهري شامل اداره ، دفتر ، باجه و آژانس می شوند که جمعیت سرانه کشور 
  .بوده است 1383در سال  6/38استان 

ه می با توجه به جمعیت سرانه واحد پستی که براي هریک از شهرستانهاي استان محاسبه شده است، مالحظ
هزار نفر در شهرستان بندر ماهشهر و حـداکثر   6/10شود که جمعیت سرانه واحد پست شهري بین حداقل 
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با رتبه بندي شهرستان هاي استان به ترتیب کمتر براسـاس  .هزار نفر در شهرستان آبادان تغییر می کند 3/54
سـپس بـا مقایسـه    .فتـه اسـت  جمعیت سرانه واحد پست شهري رتبه هاي یک تا پانزده به آنها اختصاص یا

جمعیت سرانه هر یک از شهرستان ها با سرانه هاي ملی و استان سطح بندي شهرسـتانها صـورت گرفتـه و    
  .وضعیت هر یک مشخص شده است

هزار نفـر در   15بدین ترتیب سه شهرستان بندر ماهشهر ، امیدیه و دشت آزادگان با جمعیت سرانه کمتر از 
در  27-15شهرستان رامهرمز ، بهبهان ، باغملک و شـوش باجمعیـت سـرانه    وضعیت بسیار مناسب وچهار 
وضـعیت   37-27دو شهرستان شوشتر و مسجد سلیمان بـا جمعیـت سـرانه    .وضعیت مناسب قرارگرفته اند

  .مناسب را به خود اختصاص داده اند
برخـوردار بـوده    از وضعیت نسبتأ مناسبی 46-37سه شهرستان خرمشهر ، اهواز و دزفول با جمعیت سرانه 

و بیشـتر وضـعیت نـا مناسـبی داشـته       46سه شهرسـتان شـادگان ، ایـذه و آبـادان بـا جمعیـت سـرانه        .اند
  )17-1جدول.(اند
  

رتبه بندي و سطح بندي شهرستانهاي استان به ترتیب جمعیت سرانه کمتر واحد پست شهري  17- 1جدول 
 1383در سال 

 محدوده

جمعیت 
سرانه واحد 
پست شهري 

 )هزار(

 رتبه

درمقایسه با سرانه هاي زیر نیاز به 
 (*)توسعه دارد

سطح بندي برحسب جمعیت 
 سرانه

هزار (گروه  سرانه استان سرانه ملی
 )نفر

 وضعیت

 - - - - - 25.4 کشور

 - - - - - 38.6 استان

     1 10.6 بندر ماهشهر

     2 14.3 دشت آزادگان  بسیار مناسب 15کمتر از 

     3 14.4 امیدیه
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رتبه بندي و سطح بندي شهرستانهاي استان به ترتیب جمعیت سرانه کمتر واحد پست شهري  17- 1جدول 
 1383در سال 

 محدوده

جمعیت 
سرانه واحد 
پست شهري 

 )هزار(

 رتبه

درمقایسه با سرانه هاي زیر نیاز به 
 (*)توسعه دارد

سطح بندي برحسب جمعیت 
 سرانه

هزار (گروه  سرانه استان سرانه ملی
 )نفر

 وضعیت

     4 15.9 رامهرمز

 مناسب 15-27
     5 16.4 بهبهان

     6 20.1 با غملک

     7 26.8 شوش

 نسبتامناسب 37-27   * 8 32.1 شوشتر
   * 9 36.7 مسجدسلیمان

 * * 10 40.5 خرمشهر

 * * 11 43 اهواز نسبتانامناسب 37-46

 * * 12 45.7 دزفول

 * * 13 47.6 شادگان

 * * 14 49.6 ایذه نامناسب و بیشتر46

 * * 15 54.3 آبادان

 محاسبات تحقیق: ماخذ

رتبه بندي و سطح بندي شهرستان هاي استان براساس میزان دسترسی به واحدهاي خدماتی پستی . 2-2
  جدید

ده اند که از این واحد خدمات پستی جدید مشغول فعالیت بو 642در استان خوزستان جمعأ  1383در سال 
واحد پست تصویري ، یـک واحـد پسـت     56واحد خدمات خودرویی ، 83واحد پست پیشتاز ، 184تعداد 
  .واحد سایر خدمات بوده اند 318تلفنی، 
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به منظور بررسی میزان گسترش شبکه خدمات پستی جدید و نیز میزان دسترسی به ایـن خـدمات در نقـاط    
ي هر شهرستان محاسبه شده است و مالحظه می شود کـه در اسـتان   شهري، جمعیت سرانه واحد پستی برا

 3/10هـزار در شهرسـتان باغملـک و حـداکثر      5/1خوزستان جمعیت سرانه واحد پستی جدید بین حداقل 
 5/4در حالی که جمعیت سرانه واحـد پسـتی جدیـد در اسـتان     .هزار نفر در شهرستان آبادان نوسان می کند

بـا  . میسـر نشـد   83بود آمار محاسبه جمعیت سرانه خدمات پستی جدیـد در سـال   به دلیل ن. هزار نفر است
توجه به شاخص جمعیت سرانه واحد خدمات پستی جدید به ترتیب کمتر براي شهرستان هـا رتبـه بنـدي    

در مقایسه این سرانه هـا بـا جمعیـت مشـابه در     .به آنها اختصاص یافته است 15شده و شماره هاي یک تا 
اهده می شود که شش شهرستان باغ ملک ، دشت آزادگان، رامهرمز، شوش، بهبهان و مسجد سطح استان مش

شش شهرستان امیدیه، اهـواز ،  .در وضعیت بسیار مناسب قرار گرفته اند 3سلیمان با جمعیت سرانه کمتر از 
  .وضعیت مناسب داشته اند 4/4-3ایذه ، بندر ماهشهر ، دزفول و شادگان با جمعیت سرانه 

در وضـعیت نسـبتأ مناسـب و دو شهرسـتان      5/7-4هرستان شوشتر و اندیمشـک بـا جمعیـت سـرانه     دو ش
  )18-1جدول .(خرمشهر و آبادان وضعیت نسبتأ نامناسب قرار گرفته اند

  
رتبه و سطح بندي شهرستانهاي استان خوزستان به ترتیب جمعیت سرانه کمتر واحدهاي  18- 1جدول 

 1383خدمات پستی جدید در سال 

 محدوده

جمعیت سرانه 
شهري واحد 
پستی جدید 

 )هزارنفر(

 رتبه
در مقایسه با سرانه استان نیاز به 

 *)باعالمت ( توسعه دارد

سطح بندي بر حسب جمعیت 
 سرانه

هزار (گروه 
 )نفر

 وضعیت

         4.5 استان خوزستان

   1 1.5 باغ ملک

 بسیار مناسب 3کمتر از 
   2 1.8 دشت آزادگان

   3 2 امهرمزر

   3 2 شوش
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رتبه و سطح بندي شهرستانهاي استان خوزستان به ترتیب جمعیت سرانه کمتر واحدهاي  18- 1جدول 
 1383خدمات پستی جدید در سال 

 محدوده

جمعیت سرانه 
شهري واحد 
پستی جدید 

 )هزارنفر(

 رتبه
در مقایسه با سرانه استان نیاز به 

 *)باعالمت ( توسعه دارد

سطح بندي بر حسب جمعیت 
 سرانه

هزار (گروه 
 )نفر

 وضعیت

   4 2.3 بهبهان

   5 2.9 مسجدسلیمان

   6 3.5 امیدیه

 مناسب 3-4.4

   7 3.6 اهواز

   8 4 ایذه

   9 4.1 بندرماهشهر

   10 4.2 دزفول

   11 4.3 شادگان

 * 12 4.6 شوشتر
 نسبتا مناسب 4.5-7.5

 * 13 5.3 اندیمشک

 نامناسب 7.6باالتر از  * 14 7.6 خرمشهر
 * 15 10.3 آبادان

     محاسبات تحقیق: ماخذ
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 نمودار  1-4 رتبه بندي شهرستانهاي استان خوزستان به ترتیب جمعیت سرانه کمتر واحدهاي خدمات    
پستی جدید در سال  1383

  
چهار شهرستان شوشتر ، اندیمشک ، خرمشهر و آبادان که کمتر از حداقل سرانه استان مـی باشـند نیـاز بـه     

  .توسعه دارند
حد خـدمات پسـتی   بنابراین می توان نتیجه گرفت که در سطح استان و شهرستان هاي آن جمعیت سرانه وا

از جمعیت سرانه واحد هاي پستی معمولی است و به نظر می رسـد بـه دلیـل گسـترش     ) کمتر(جدید بهتر 
شهرنشینی ورفاه خدمات پستی از طرف مردم با استقبال بیشتري روبرو شده و شبکه آن گسترش یافته و باز 

  . هم در مقابل تقاضا هاي جدید قابل توسعه و مؤثر است
اینکه در راستاي دولت الکترونیک استفاده از خدمات الکترونیکی در استانهایی که پرتال اسـتانی  نکته دیگر 

راه اندازي شده یا خدمات شبکه دولت ارایه می شود نیازمند ارایه این خدمات و هماهنگی با پسـت بـراي   
  .گسترش این خدمات در چارچوب خدمات پستی جدید می باشد
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ت در ارائه خـدمات و تسـهیالت دیگـر راه انـدازي خـدمات الکترونیکـی        کاهش رفت و آمد شهري، سرع
بخصوص در استان هاي بزرگ کشور مثل تهران، خراسان و خوزستان توجه به این خـدمات را دو چنـدان   

  .می کند
  
  رتبه بندي و سطح بندي شهرستان هاي استان براساس مرسوالت سرانه پستی داخلی صادرشده. 2-3

مرسوله براي هر نفر بـوده کـه در    9/4معادل  1383ستی داخلی صادرشده استان در سال مرسوالت سرانه پ
 5/6مقایسه با آن هفت شهرستان بندر ماهشهر، رامهرمز، شوش، اهواز، بهبهان، باغملک و شوشتر با بیشتر از 
ان و مرسوله براي هرنفر وضعیت بسیار مناسب و چهار شهرستان دشـت آزادگـان، آبـادان و مسـجد سـلیم     

  .امیدیه وضعیت مناسب داشته اند
نسـبتاً مناسـب و    2/4تـا   32/3وضعیت چهار شهرستان ایذه، دزفول، شادگان، خرمشهر بـا مرسـوله سـرانه    

با توجه به این نتایج پـنج شهرسـتان ایـذه،    . مرسوله سرانه نامناسب بوده است 29/2شهرستان اندیمشک با 
انه مرسوالت پستی داخلی صادرشـده کمتـراز اسـتان نیـاز بـه      شادگان، خرمشهر، دزفول و اندیمشک با سر

  )19-1جدول .(مشخص شده اند* توسعه دارند که در جدول با عالمت 
  

رتبه بندي و سطح بندي شهرستانهاي استان خوزستان به ترتیب مرسوالت سرانه پستی داخلی  19- 1جدول 
 1383صادر شده در سال 

 محدوده

مرسوالت 
سرانه پستی 

داخلی 
صادر شده 

 )نفر(

 رتبه
در مقایسه با سرانه استان نیاز 

 *)باعالمت ( به توسعه دارد

 سطح بندي بر حسب مرسوله سرانه

 وضعیت گروه

       - 4.9 استان خوزستان

 1 9.8 بندرماهشهر 
 بسیار مناسب 5بیش از   

 1 7.37 رامهرمز 
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رتبه بندي و سطح بندي شهرستانهاي استان خوزستان به ترتیب مرسوالت سرانه پستی داخلی  19- 1جدول 
 1383صادر شده در سال 

 محدوده

مرسوالت 
سرانه پستی 

داخلی 
صادر شده 

 )نفر(

 رتبه
در مقایسه با سرانه استان نیاز 

 *)باعالمت ( به توسعه دارد

 سطح بندي بر حسب مرسوله سرانه

 وضعیت گروه

 1 7.29 شوش
  

 1 6.8 بهبهان 
  

 1 6.79 اهواز
  

 1 6.55 شوشتر
  

 1 6.53 باغ ملک
  

 1 5.38 امیدیه 
  

 2 4.79 مسجدسلیمان
  

 2 4.77 دشت آزادگان مناسب 5تا  4 
  

  2 4.2 آبادان
 * 3 3.7 ایذه

 نسبتا نامناسب 4تا 3 
 * 3 3.7 دزفول 
 * 3 3.51 شادگان 
 * 3 3.32 خرمشهر
 نامناسب 3از  کمتر * 4 2.29 اندیمشک

 محاسبات تحقیق: ماخذ
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 نمودار 1-5 رتبه بندي شهرستانهاي استان به ترتیب مرسوالت سرانه پستی داخلی صادر شده     
کمتر در سال  1383

  
  پستی داخلی وارد شدهرتبه بندي وسطح بندي شهرستان هاي استان بر اساس مرسوالت سرانه . 2-4

مرسوالت سرانه پستی داخلی وارد شده بصورت سنتی شامل نامه ها ، مطبوعات ،بسته هـاي   1383در سال 
ه که در مقایسه با آن چهار شهرستان بنـدر ماهشـهر، اهـواز،    براي هر نفر بود 4/5کوچک و امانات به استان 

مرسوله براي هر نفر در وضعیت بسیار مناسـب و پـنج شهرسـتان دشـت      7شوش و بهبان با سرانه بیش از 
. مرسوله براي هر نفر در وضعیت مناسب بوده اند 7تا  4آزادگان، رامهرمز، امیدیه، آبادان و شوشتر با سرانه 

با وضعیت نسبتاً مناسب، و  4تا  5/2باغملک، اندیمشک، دزفول و شادگان با مرسوله سرانه چهار شهرستان 
وکمتر در وضعیت  نامناسب طبقـه بنـدي    5/2سه شهرستان خرمشهر، مسجدسلیمان وایذه با مرسوله سرانه 

  .شده اند
لیمان در مقایسه بدین ترتیب هفت شهرستان ایذه، خرمشهر، دزفول، شادگان، اندیمشک، باغملک و مسجدس

  .مشخص شده اند 20-1در جدول * با حداقل سرانه استان نیازمند توسعه می باشند که با عالمت 
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رتبه بندي و سطح بندي شهرستانهاي استان خوزستان براساس مرسوالت سرانه پستی داخلی  20- 1جدول 
 1383وارد شده در سال 

 محدوده
مرسوالت 

 )نفر(سرانه 
 رتبه

سرانه استان نیاز به  در مقایسه با
 *)باعالمت ( توسعه دارد

 سطح بندي بر حسب مرسوله سرانه

 وضعیت )هزار(گروه 

       - 5.4 استان خوزستان

 1 12.2 بندرماهشهر
  

 بسیار مناسب 7بیش از 

 

 1 8.9 اهواز
  

 1 7.8 شوش 
  

 1 7.3 بهبهان
  

 2 5.5 دشت آزادگان
  

 مناسب 7تا  4

 2 5.3 رمزرامه
  

 2 5.3 امیدیه
  

 2 4.7 آبادان
  

 2 4.2 شوشتر 
  

  * 3 3.8 باغ ملک

 نسبتانامناسب 4تا  2.6
 * 3 2.8 اندیمشک 
 * 3 2.7 دزفول 
 * 3 2.6 شادگان
 * 4 2.5 خرمشهر

 * 4 2.5 مسجدسلیمان نامناسب و کمتر 2.5
 * 4 2.4 ایذه

 قمحاسبات تحقی: ماخذ
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 نمودار  1-6 رتبه بندي شهرستانهاي استان براساس مرسوالت سرانه پستی داخلی وارد شده در سـال  
1383

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  جمع بندي و نتیجه گیري
هاي اندازه گیري خدمات پستی، جمعیت سرانه واحد پستی است که طی دوره مورد بررسی براي  یکی از شاخص
با کاهش چشمگیري روبرو بوده و فاصله بین استان و کشور افزایش یافته  1373نسبت به سال  1383استان در سال 

ها از متوسط  دهد که اکثر شهرستان ها هم نشان می هاي پست شهري در شهرستان واحد بررسی جمعیت سرانه. است
  .اند استان پایین تر بوده

کـه از میـان آنهـا      در استان افزایش چشمگیري داشته 1375-83هاي  هاي خدمات پستی جدید شهري طی سال واحد
  .دهد کمی را نشان میتعداد خدمات خودرویی پست پیشتاز و سایر خدمات بیشترین افزایش 

خورد به طوري که جمعیت شـهري   ها به چشم می عدم تعادل در توزیع واحدهاي خدمات پستی جدید در شهرستان
باشـد کـه    هزار نفر کمترین و حدود دو و نیم برابر مرکز استان یعنی اهواز می 5/1سرانه پستی شهرستان باغ ملک با 
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و در بـاغ ملـک    257که تعداد کل واحدهاي خدماتی پستی جدید در اهواز باشد در حالی  هزار نفر می 6/3این رقم 
  .با این وجود تعداد جمعیت کم شهرستان باغ ملک سبب این تفاوت شده است. واحد است 13

تشـکیل   1383درصـد از دفـاتر پسـت روسـتایی کشـور را درسـال        23دفاتر پست روستایی اسـتان سـهمی معـادل    
هـاي   در میان مرسوالت پستی درون شهري که شـامل نامـه، مطبوعـات، بسـته    . وجهی استاند که سهم قابل ت داده می

درصد از کل کشور داشته و مرسوله  6هاي کوچک با حدود  شود بیشترین سهم را استان از بسته کوچک و امانات می
بـه مکاتبـات پسـتی     نفر در استان ناچیز بوده و نشان دهنده این است که مردم ایـن اسـتان نسـبت    1000به ازاي هر 

  .نمایند و از سایر وسایل ارتباطی استفاده می. دهند بخصوص مطبوعات و امانات چندان رغبتی نشان نمی
درصد از مطبوعـات   5/7در خصوص سهم استان از مرسوالت پستی وارد شده مطبوعات سهم قابل توجهی داشته و 

  .وارد شده به کشور به استان خوزستان اختصاص دارد
شود که دامنـه اخـتالف بـین کمتـرین و بیشـترین       ح شهرستان با محاسبه مرسوله به ازاي هر نفر مشخص میدر سط

بـه دسـت   ) 18/4(مرسوله سرانه رکوردي بهتـر از متوسـط کشـور     4/2بسیار زیاد است بطوریکه شهرستان اهواز با 
مرسـوله بـه ازاي هـر هـزار نفـر       5/545هزار نفري یا  99مرسوله به ازاي جمعیت  182آورده ولی شهرستان ایذه با 

هـا نیـز    سایر شهرسـتان . بدترین وضعیت را از لحاظ مرسوالت پستی وارد شده از مبادي خارج از کشور داشته است
ها بر اسـاس میـزان    با رتبه بندي و سطح بندي شهرستان. در این دامنه قرار دارند که اختالف زیادي با یکدیگر دارند

توان به عدم  ارائه دهنده خدمات پستی و سرانه مرسوالت پستی و مقایسه با استان و کشور میهاي  دسترسی به واحد
  .تعادل پی برد

هـاي   هاي استان محاسبه شده رتبه بندي شهرستان با توجه به جمعیت سرانه واحد پستی که براي هر یک از شهرستان
زده به آنها اختصاص یافتـه و سـپس بـا مقایسـه     هاي یک تا پان استان براساس جمیعت سرانه واحد پست شهري رتبه

دهـد کـه    هـا نشـان مـی    هـاي ملـی و اسـتان سـطح بنـدي شهرسـتان       ها با سـرانه  جمعیت سرانه هر یک از شهرستان
هاي خرمشهر، اهواز، دزفول، شادگان، ایذه و آبادان در مقایسه با سرانه ملی و استانی نیاز به توسعه دارند و  شهرستان

  .هاي ملی نیاز به توسعه دارند ا شهرستانهاي شوشتر و مسجد سلیمان در مقایسه با سرانهعالوه بر اینه
هاي استان بر اساس جمعیت سرانه کمتر واحدهاي خدمات پستی جدید نشان می  رتبه بندي و سطح بندي شهرستان

  .توسعه دارنددهد که چهار شهرستان شوشتر، اندیمشک، خرمشهر و آبادان در مقایسه با استان نیاز به 
هاي خدمات پستی جدید در سطح استان و شهرستان بهتر از واحد هاي پستی سنتی بـوده    در مجموع وضعیت واحد

  .تر و در مقابل تقاضاهاي جدید قابل توسعه است و با استقبال بیشتري روبرو شده و شبکه آن گسترده



  
  طرح ملی آمایش استان خوزستان

 

 243 

نیکی اعم از کاهش رفت و آمد شهري، سـرعت در ارائـه   نکته مهم اینکه با توجه به مزایاي استفاده از خدمات الکترو
هاي استانی و خدمات شبکه دولـت تنهـا بـا کمـک واحـدهاي خـدماتی        خدمات و تسهیالت دیگر راه اندازي پرتال

گسترده پست امکان پذیر است تا از طریق دفاتر خدمات ارتباطی وادارات و نمایندگی هاي در شهر و روستاها ایـن  
  .نقاط کشور ارائه شودخدمات تا اقصی 

هاي شوشتر، ایـذه، شـادگان،    دهد که شهرستان رتبه بندي بر اساس مرسوالت سرانه پستی داخلی وارد شده نشان می
  .خرمشهر، دزفول و اندیمشک در مقایسه با استان نیاز به توسعه دارند

ده نشـان مـی دهـد کـه     رتبه بندي و سطح بندي شهرستانهاي بـر اسـاس مرسـوالت سـرانه پسـتی داخلـی وارد شـ       
  .هاي ایذه، خرمشهر، دزفول، شادگان، اندیمشک و مسجد سلیمان در مقایسه با استان نیاز به توسعه دارند شهرستان
  مخابرات
   مقدمه

. جهان از نیمه دوم قرن بیستم وارد عصر تازه اي شد که عصر فن آوري اطالعات وارتباطات نامیده شد

ون شک تحوالت گسترده اي را در تمامی عرصه هاي اجتماعی و اقتصادي فناوري اطالعات و ارتباطات ،بد

بشریت به دنبال داشته و تاثیر آن بر جوامع بشري به گونه اي است که جهان امروز به سرعت در حال 

جامعه اي که درآن دانایی و میزان دسترسی و استفاده مفید از .تبدیل شدن به یک جامعه اطالعاتی است

در مرکز انقالب فناوري،گسترش و پیشرفت در مخابرات .نقشی محوري وتعیین کننده استدانش، داراي 

است که از جمله می توان به ایجاد و استفاده از مرکز اطالع رسانی دیتا، شبکه اطالع رسانی عمومی ایران، 

  .ماهواره، مایکروویو، فیبرنوري و همچنین تولید تجهیزات اشاره نمود

لویتها و عوامل کلیدي توانمندساز استان خوزستان در دستیابی به جامعه واقتصادي مدرن توجه به نیازها، او

بر مبناي اطالعات در برنامه ریزي و تهیه طرح هاي اجرایی متوازن به عنوان بستر ساز جامعه و اقتصاد اطال 

ختها خصوصأ الزمه این امر ایجاد محیط توانمند ساز براي زیر سا.عاتی در استان امري ضروري است
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زیرساختها وبسترفیزیکی توسط مخابرات است که در نهایت زمینه استفاده از وسایل ارتباطی همچون تلفن 

  .ثابت و همراه و اینترنت را در اقصی نقاط کشور و استان مهیا می کند

وزارت پست و تلگراف و تلفن با تعریف وظایف جدید و منتوع نمودن بخشـی از وظـایف    1382در سال 

امروزه براي توسعه خدمات فناوري اطالعـات و  . ن به وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات تغییر نام یافتآ

ارزیابی عملکردهاي آن به شاخص هاي کالنی همچون ضریب نفوذ تلفن، ضـریب بهـره بـرداري، ضـریب     

در این مطالعـه از  نفوذ اینترنت، ضریب کانال خودکاربین شهري،ضریب کانال بین المللی اشاره می شود که 

در ایـن گـزارش ابتـدا    .میان این شاخص ها از ضریب نفوذ تلفن و ضریب بهره برداري استفاده شده اسـت 

مورد بررسی قرارگرفته وسپس  1373-1383وضع موجود و عملکرد گذشته مخابرات استان در دوره زمانی 

در نهایت وضعیت آنها در مقایسـه   .براساس شاخص هاي نامبرده، شهرستان هاي استان رتبه بندي شده اند

با شاخص هاي کشور و استان سطح بندي شده و عدم تعادل در شهرستان هایی که نیازمند توسـعه هسـتند   

  .مشخص شده است

  تعاریف

  .فردي که مسئولیت برقراري ارتباطات و جوابگویی به مشترکین را به عهده دارد: راپراتو

  .مخابره خبر به صورت کتبی:تلگراف 

منظور شبکه تلفنی است که در آن بدون استفاده از اپراتور و تنها بـا گـرفتن شـماره،ارتباط    :رتباط خودکارا

  .تلفنی برقرار می شود

  .به شماره تلفن هایی که مورد استفاده مشترکین می باشد گفته می شود :شماره مشغول به کار 

  .برداري می باشد گفته می شودبه شماره تلفن هایی که نصب و آماده بهره : شماره منصوبه 
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کشـیده شـده و در   ....خط تلفنی است که از مرکز به یک محل عمومی مثل خیابان،کوچـه و  :تلفن همگانی 

جایی مثل کیوسک قرار داده می شود و مردم از طریق آن می توانند در سطح شهرو یا با شهرهاي دیگـر بـا   

  .ر کننداستفاده از پول یا سکه اي یا کارت،ارتباط برقرا

مکانی است که در آن دستگاههاي داراي شماره تلفن هاي خودکار پر ظرفیت و کم ظرفیـت  : مرکز سوئیچ 

  .نصب شده و ارتباط تلفنی با مشتریان برقرار می سازد

وسیسـتم  ) STD(شبکه تلفن بین شهري خود از دو قسمت مرکز سـوئیچ بـین شـهري    : تلفن بین شهري 

شترك باگرفتن شماره صفر از طریق شبکه سوئیچ شهري به شبکه وارد شده و هر م.انتقال تشکیل شده است

با گرفتن پیش شماره مقصد و با استفاده ازیکی از کانال هاي سیستم انتقال به مرکز تلفن بین شهري آن وارد 

  .سپس از شبکه تلفن شهري یا ترانزیت با مشترك مقصد ارتباط برقرار می کند.می شود

  .شماره تلفن هایی است که با آنها در سیستم انتقال آنالوگ ارتباط برقرار می شود :وگ شماره تلفن آنال

  .شماره تلفن هایی هستند که با آنها در سیستم انتقال دیجیتال ارتباط برقرار می شود:شماره تلفن دیجیتال 

  .نامیده می شود) STD(کانالی است که به نام ترانک یا :کانال خودکار بین شهري 

  .است) شبکه انتقال(کانال مایکروویو :نال انتقل تلفنی کا

  .کانال ورودي به شبکه انتقال را کانال بین المللی می نامند:کانال بین المللی 

تعداد کانالهاي خود کار بین شهري به ازاي هرصد تلفن مشغول به کـار  :ضریب کانال خودکار بین شهري 

  .راگویند

  .د کانالهاي انتقال تلفنی به ازاي هرصد تلفن مشغول به کار راگویندتعدا:ضریب کانال انتقال تلفنی 

  .تعداد کانالهاي بین المللی به ازاي هرده هزار تلفن مشغول به کار راگویند:ضریب کانال بین المللی 

  .درصد تلفنهاي مشغول بکار از تلفن هاي منصوبه را می گویند: ضریب بهره برداري 
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لفن هاي مشغول به کار به ازاي هر صد نفر جمعیت را ضریب نفـوذ تلفـن مـی    تعداد ت:ضریب نفوذ تلفن 

  .نامند

تعداد تلفن هاي همگانی شهري یا راه دور به ازاي هر هزار شماره تلفن مشغول بـه  :ضریب تلفن همگانی 

  . کار را ضریب تلفن همگانی می نامند

  :شکیل شده است این شبکه از چندین مرکز به شرح زیر ت:شبکه سوئیچ بین شهري 

  .که کوچکترین واحد مرکز تلفن بین شهري است) TX  )Terminal Exchangeمرکز -

) ناحیـه اي (یامرکز اولیه ویا مرکز اولیـه ویـا مرکـز تلفـن بـین شـهري       ) PC )Primary Centerمرکز -

  .یک استان راتحت پوشش قراردهد) TX(که قادر است تمام یا بخشی از مرکز .است

که می تواند مراکز ) منطقه اي(یا مرکز ثانویه یا مرکز تلفن بین شهري )SC )Secondary Centerمرکز -

  .آنها را تحت پوشش قرار دهد PC , TXتلفن چندین استان و مراکز بین شهري 

، مراکـز اولیـه   )MP(شامل ایستگاه هوایی چند منظـوره یـا مـالتی تلکـس     : شبکه انتقال مایکرویو آنالوگ

)PC( ترمینال،)T ( ریپیتر،)T (دراپ ریپیتر،)DR (و پسیو رفلکتور)PR ( است که ارتباط تلفنی بین شهري

و بین المللی از طریق این ایستگاه ها و مراکز برقرار می شود و ظرفیت کانال هاي این شبکه با واحد کانـال  

)CHS (بیان می شود .  

کمک ایستگاههاي اتصال چند منظوره   است که به SC,PC,TXشامل مراکز یا هرم : شبکه انتقال دیجیتال

ارتباط تلفنی بین شهري  و بـین  ) R(تکرار  کننده یا ریپیتر  DROP INSERT،) MJ(یا مالتی جانکشن 

بیـان مـی شـود و    ) MB/S(ظرفیت کانالهـاي ایـن شـبکه بـا واحـد مگـا بایـت        .المللی را میسر می سازد

  .کانال می باشد 30معادل ) 2MB/S(هر
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شبکه اي است که کانالهاي سریع ، پرظرفیت و چند منظوره کـار مـی کنـدو داراي    : یبرنوريشبکه انتقال ف

، ایستگاه ارتباط رادیویی )Add Drop Station( ADS، ایستگاه )JS(ایستگاه جانکشن  SC,PCمراکز 

)JUNCTION STATION RADIO LINK (و مراکز اولیه ارتباط رادیوییPCRL است.  

که با سیستم رادیویی کار می کند وداراي مسیرهاي اصلی وفرعی و ایستگاههاي  شبکه اي است:ماکروویو 

  . پر ظرفیت و کم ظرفیت می باشد

ایستگاه فضایی است که حوزه ي وسیعی از کـره زمـین در دیـد مسـتقیم آن قـرار دارد و امـواج       : ماهواره 

ایـن  .ی فضایی مورد نظرارسال می کندالکترونیکی رااز ایستگاه زمینی دریافت و به ایستگاه هاي زمینی و حت

درفضا هستند در هـر لحظـه اطالعـات    .... ماهواره ها که ازنوع مخابراتی ،اکتشافی ،جاسوسی ،هواشناسی و

  .جدیدي را در اختیار بهره برداران خود قرار می دهند

ود شـبکه اي اسـت بـا قـدرت نـرم افـزاري بسـیار بـاال کـه روي شـبکه موجـ           :مرکز اطالع رسانی دیتـا  

ارائـه مـی شـود تاصـوت و     ) ترکیب فیبر ،کابل وسیستمهاي رادیویی اعم از ماهواره یـا مـایکرویو  (دیجیتال

تصویر به طور همزمان منتقل شوند و هر کس بتواند با تماس تلفنی و اتصال آن به رایانه با شـخص مـورد   

  .نظر خود به طور رودررو صحبت کند

مرکزي است که می تواند کل کشور راتحـت پوشـش   ):IRAN PACK(شبکه اطالع رسانی عمومی ایران

متقاضیان می توانند به طور مستقیم یا غیرمستقیم با شبکه اطالع رسانی ملی دیگـر کشـورهاارتباط   .قرار دهد

با کمک این شبکه سراسري وعمومی ، سازمانها و نهادها و افراد می توانند سیستمهاي رایانه اي .برقرار کنند

از طریق یک خط تلفن و بـه کمـک یـک ترمینـال     .شور و جهان به یکدیگرمتصل سازندخود را در سطح ک

  .کامپیوتري ساده اطالعات الزم رادریافت و مبادله کنند
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  تحلیل خدمات مخابراتی از نقاط شهري و روستایی. 2-1

  بررسی وضعیت و عملکرد مخابرات. 2-1-1

  مراکز و تلفن هاي منصوبه و مشغول به کار. 2-1-1-1

هزار شـماره تلفـن   21432مرکز ارتباط تلفنی مشغول فعالیت بوده اند که  8198در کل کشور  1383در سال 

هزار شماره تلفن بوده که از این تعـداد   17915تلفن هاي مشغول به کار جمعا . در آنها نصب گردیده است

در همـین سـال اسـتان    .هزار تلفن همگانی شهري و راه دور اسـت  127هزار شماره تلفن معمولی و 17788

که از تلفنهاي مشـغول بـه کـار    .هزار شماره به کار داشته است3/714هزار شماره منصوبه و  867خوزستان 

هـزار   5/2هزار شـماره بـه تلفـن همگـانی شـهري و       3/5هزار شماره تلفن به تلفن هاي معمولی ،  4/706،

  .شماره به تلفن همگانی راه دور تعلق داشته است

در  98/3درصدشماره هاي منصوبه،  4درصد مراکز ،  8/3ن خوزستان و کشورنشان می دهد که مقایسه استا

  .صد تلفنهاي مشغول به کار کشور در این منطقه مستقر بوده اند

  

  

  

  

  

  

مقایسه مراکز سوئیچ شهري و روستایی و تلفن هاي منصوبه و مشغول به کار بین استان خوزستان  1-2جدول 

 1383و کشور در سال 

 )هزار(شماره هاي مشغول به کار شماره هاي تعداد  سطح



  
  طرح ملی آمایش استان خوزستان

 

 249 

 )هزار(منصوبه  مراکز
 جمع

معمولی 

 )هزار(

همگانی 

 )هزار(شهري 

همگانی راه 

 )هزار(دور 

 127 17788 17915 21432 8198 کل کشور

 2.556 5.329 706.457 714.342 867.009 315 استان خوزستان

سهم استان خوزستان 

 )صددر(از کشور 
3.8 4 3.98 3.97 - - 

 اداره کل مخابرات استان خوزستان: ماخذ

  

نشان می دهد که تلفن هـاي   1373-83مقایسه تلفن هاي منصوبه و مشغول به کار استان وکشور طی دوره 

افزایش یافتـه در   1383شماره در سال  21439549به  1373شماره در سال  5201935منصوبه در کشور از 

  .شماره رسیده است 867009شماره به   275724هاي منصوبه استان از حالی که تلفن

افـزایش   1382شـماره در سـال    12845600به  1373در سال  4319900تلفن هاي مشغول به کار کشور از 

  .شماره رسیده است 571278به  246916یافته ودر همین دوره تلفن هاي مشغول به کار استان از 

درصد بوده که پس از یک دوره افزایشی  83معادل  1373ابت در کشور در سال ضریب بهره برداري تلفن ث

تنـزل  1382درصـد در سـال   7/72در صد رسیده و ازاین پس با یک روند کاهشی به  5/88به  1378در سال

  )2-2جدول .(یافته است

  1373- 1383مقایسه تلفن هاي منصوبه و مشغول به کار استان خوزستان و کشور طی دوره  2-2جدول 

 سال
نسبت تلفن  کشور استان

مشغول به 

نسبت 

تلفن   تلفن ثابت تلفن ثابت
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تلفن 

 منصوبه

تلفن 

مشغول به 

 کار

ضریب 

بهره 

برداري 

 )درصد(

تلفن 

 منصوبه

تلفن مشغول 

 به کار

ضریب 

بهره 

برداري 

 )درصد(

کار استان 

 به کشور

منصوبه 

استان به 

 کشور

1373 275724 246916 89.6 5201935 4319900 83.0 5.7 5.3 

1374 326480 284458 87.1 5924220 5090363 85.9 5.6 5.5 

1375 371504 322871 86.9 6690549 5824968 87.1 5.5 5.6 

1376 398997 336042 84.2 7319451 6503466 88.9 5.2 5.5 

1377 452453 369261 81.6 8285258 7354997 88.8 5.0 5.5 

1378 487370 418165 85.8 9456491 8371167 88.5 5.0 5.2 

1379 554193 460462 83.1 10699408 7815181 73.0 5.9 5.2 

1380 568495 502770 88.4 12170431 9008006 74.0 5.6 4.7 

1381 651899 565968 86.8 14509016 10848624 74.8 5.2 4.5 

1382 693576 571278 82.4 17664640 12845600 72.7 4.4 3.9 

1383 867009 705715 81.4 21439549 - - - - 
 سالنامه آماري کشور سال هاي مختلف- سالنامه آماري استان خوزستان سال هاي مختلف: ماخذ
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نمودار  2-1 روند تغییرات تعداد تلفن هاي منصوبه و مشغول به کار کشور طی دوره              1373-1382

0
2000000
4000000
6000000
8000000

10000000
12000000
14000000
16000000
18000000
20000000

1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381 1382

داد
تع

تلفن منصوبه کشور  تلفن مشغول به کار کشور
  

نمودار 2-2 روند تغییرات تعداد تلفن هاي منصوبه و مشغول به کار استان خوزستان طی دوره    
1383-1373

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381 1382 1383

داد
تع

تلفن منصوبه استان تلفن مشغول به کار استان
  

-79به جـز سـالهاي   (ضریب بهره برداري در استان در اکثر سالهاي دوره زمانی بیش ازمتوسط کشور بوده 

  .کاهش یافته است 1383درصد در سال 4/81به  1373در صد در سال  6/89و از ) 1375
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در صـد در   4.4در صد به  5.7از رقم  1373همچنین نسبت تلفن مشغول به کار استان به کشور نیز از سال 

کاهش یافته است کـه نشـان دهنـده کـاهش نسـبی سـهم اسـتان طـی دوره مـورد بررسـی مـی             1382سال

دوره کاهش یافته ولی همچنان ضریب بهره برداري اسـتان بـا   هرچند سهم استان به طور نسبی در این .باشد

فاصله نسبتأ زیاد ازمتوسط کشور در سطحی باالتر قرار گرفته که نمایانگر افـزایش بهـره وري و کـارایی در    

  .بخش تلفن ثابت است

و افزایش یافتـه   1383در سال  126154به تعداد  1373در سال  36088تلفن هاي همگانی شهري کشور از 

 2/4تلفن همگانی رسیده که سهمی معادل  5301به  2482تلفن هاي همگانی استان نیز باروندي صعودي از 

  .به خود اختصاص داده اند 1383درصد از کل کشور را در 

در صد از کل کشـور را داشـته    9/8سهمی معادل  1373تلفن هاي مشغول به کار راه دور استان نیز در سال 

 6/5درصد رسیده که قابل توجه است ولی پس از آن باطی یک روند نزولی به 2/13به  1379اند که در سال 

  ) 3-2جدول .(تنزل یافته است 1383در صددر سال 

  1373-1383مقایسه تلفن هاي همگانی، شهري و مشغول به کار راه دوراستان خوزستان وکشور طی دوره  3- 2جدول

 سال

 کشور استان
راه نسبت تلفن مشغول به کار 

 دور استان به کشور

نسبت تلفن 

همگانی 

شهري استان 

 به کشور

تلفن همگانی 

 شهري

تلفن مشغول 

 به کار راه دور

تلفن همگانی 

 شهري

تلفن مشغول 

 به کار راه دور

1373 2482 495 36088 5579 8.9 6.9 

1374 3842 629 47632 7091 8.9 8.1 

1375 4126 735 59807 7854 9.4 6.9 

1376 3840 759 65920 8290 9.2 5.8 
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  1373-1383مقایسه تلفن هاي همگانی، شهري و مشغول به کار راه دوراستان خوزستان وکشور طی دوره  3- 2جدول

 سال

 کشور استان

راه نسبت تلفن مشغول به کار 

 دور استان به کشور

نسبت تلفن 

همگانی 

شهري استان 

 به کشور

تلفن همگانی 

 شهري

تلفن مشغول 

 به کار راه دور

تلفن همگانی 

 شهري

تلفن مشغول 

 به کار راه دور

1377 3931 1316 71519 9453 13.9 5.5 

1378 4440 1359 78481 10724 12.7 5.7 

1379 4540 1562 84971 11813 13.2 5.3 

1380 4445 1817 92080 13969 13.0 4.8 

1381 4589 1889 98386 15746 12.0 4.7 

1382 4650 2163 114433 30372 7.1 4.1 

1383 5301 2503 126154 44709 5.6 4.2 

 سالنامه آماري کشور سال هاي مختلف- سالنامه آماري استان خوزستان سال هاي مختلف: ماخذ

  

 1373مقایسه مراکز وشماره تلفن هاي منصوبه و مشغول به کـار در شـهر سـتانهاي اسـتان در سـال هـاي       

افتـه واز  نشان می دهد که تعداد مراکز سوئیچ شهرستان ها در طی این دوره به سه برابـر افـزایش ی   1383و

در استان خوزستان بطور متوسط  1383تا  1373به عبارتی در فاصله سالهاي .مرکز رسیده است 315به  103

شهرستانهاي دشت آزادگان، اندیمشک، ،مسجدسلیمان، ایذه و باغ ملـک  .مرکز ایجاد شده است3/19ساالنه 

وبطور متوسط سـاالنه بـین   . اده اندبیشترین میزان افزایش مراکز سوئیچ را در این دوره به خود اختصاص د

  .مرکز به هر یک ازآنها افزایش یافته است 9/1تا 6/1
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شماره هاي منصوبه شهرستانهاي دشت آزادگان، شادگان، شوش، باغ ملک وایذه بـیش   1373-83طی دوره 

 از چهار برابر شده است و این آمار حکایت ازتوسعه شبکه مخـابرات و خـدمات رسـانی بـه شهرسـتانهاي     

از دیدگاهی دیگر با مقایسه نرخ متوسط افزایش شماره هاي منصوبه می توان مشاهده کرد کـه  .محروم است

شماره طی این دوره بوده که شهرستان اهواز و دزفـول هـر یـک بـا متوسـط       53514شماره منصوبه ساالنه 

کمتـرین را در   1/0نه بیشترین واللی با متوسط افزایش سـاال  5448و  18702افزایش ساالنه شماره منصوبه  

  .میان شهرستانهاي استان به خود اختصاص داده اند

 5448شـماره معمـولی ،   706457شماره بـوده کـه   714988شماره هاي مشغول به کار جمعأ  1383در سال 

 37درمیان شهرستانهاي اسـتان ، اهـواز بـا    .شماره همگانی راه دور می باشد 3083شماره همگانی شهري و 

درصد شماره هاي مشغول به کـار بیشـترین سـهم را بـه خـود      7/7درصد وآبادان با  3/10با  درصد، دزفول

درصد کمترین میزان شماره هاي مشـغول بـه    9/0،  4/0شهرستانهاي اللی و هندیجان با .اختصاص داده اند

  )4-2جدول .(کار را دارا بوده اند

 
ي منصوبه و مشغول به کار در استان خوزستان مقایسه مراکز سوئیچ شهرستانها و شماره تلفن ها 4-2جدول 

 1383و 1373به تفکیک شهرستانها در سال هاي

 

 سطح

* نسبت  1383سال  1373سال 

شهرستان 

به استان 

در سال 

1383 

ضریب 

نفوذ 

تلفن 

 ثابت

 

تعداد 

 مراکز

جمع 

شماره 

هاي 

 منصوبه 

تعداد 

 مراکز

جمع 

شماره 

هاي 

 منصوبه 

 شماره هاي مشغول به کار 

 معمولی  جمع 
همگانی 

 شهري 

همگانی 

 راه دور 

 
استان 

 خوزستان
103 278352 315 867009 714988 706457 5448 3083 100.0 16.5 
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ي منصوبه و مشغول به کار در استان خوزستان مقایسه مراکز سوئیچ شهرستانها و شماره تلفن ها 4-2جدول 

 1383و 1373به تفکیک شهرستانها در سال هاي

 

 سطح

* نسبت  1383سال  1373سال 

شهرستان 

به استان 

در سال 

1383 

ضریب 

نفوذ 

تلفن 

 ثابت

 

تعداد 

 مراکز

جمع 

شماره 

هاي 

 منصوبه 

تعداد 

 مراکز

جمع 

شماره 

هاي 

 منصوبه 

 شماره هاي مشغول به کار 

 معمولی  جمع 
همگانی 

 شهري 

همگانی 

 راه دور 

 16.7 7.7 362 402 54391 55155 63470 15 27536 7 آبادان 

 19.1 1.9 75 106 13270 13451 14560 9 5736 6 امیدیه 

 13.7 3.7 76 212 26254 26542 35992 16 10768 3 اندیمشک 

 20.8 37.0 879 2062 261272 264213 310739 50 105016 14 اهواز 

 9.7 3.0 88 128 20908 21124 26509 11 6612 4 ایذه 

 8.5 1.3 47 34 9045 9126 12104 15 2024 4 باغ ملک 

 21.8 6.9 404 199 48512 49115 57182 8 18256 4 بندرماهشهر 

 23.6 5.3 157 493 37410 38060 52572 27 17524 11 انبهبه 

 13.9 3.3 90 175 23184 23449 24144 7 7768 3 خرمشهر 

 17.8 10.3 220 554 72645 73419 85836 33 25904 11 دزفول 

 
دشت 

 آزادگان
3 4024 21 18676 13540 13460 50 30 1.9 8.4 
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ي منصوبه و مشغول به کار در استان خوزستان مقایسه مراکز سوئیچ شهرستانها و شماره تلفن ها 4-2جدول 

 1383و 1373به تفکیک شهرستانها در سال هاي

 

 سطح

* نسبت  1383سال  1373سال 

شهرستان 

به استان 

در سال 

1383 

ضریب 

نفوذ 

تلفن 

 ثابت

 

تعداد 

 مراکز

جمع 

شماره 

هاي 

 منصوبه 

تعداد 

 مراکز

جمع 

شماره 

هاي 

 منصوبه 

 شماره هاي مشغول به کار 

 معمولی  جمع 
همگانی 

 شهري 

همگانی 

 راه دور 

 13.0 3.5 217 247 24324 24788 31515 16 9300 6 رامهرمز 

 9.6 1.7 94 111 11864 12069 14952 13 3612 4 شادگان 

 12.8 3.5 77 111 24888 25076 35588 28 7480 7 شوش 

 14.1 4.8 145 246 33643 34034 46468 26 14080 9 شوشتر 

 7.9 0.4 15 3 2724 2742 2886 2 1000 1 اللی 

 27.4 0.9 33 47 6193 6273 6536 6 2512 3 هندیجان 

 11.2 3.2 74 219 22336 22629 27280 12 9200 3 مسجدسلیمان 

       اداره کل مخابرات استان خوزستان: ماخذ 

   1383نسبت شماره هاي مشغول به کار شهرستان ها به کل استان در سال   *

  

ان می دهد نش 1383بررسی وضعیت ضریب تلفن هاي همگانی شهري وراه دور در شهرهاي استان در سال 

بـاالترین ضـریب تلفـن     45/12و بهبهـان بـا    441/22، هفتگـل بـا   55/23که شهرهاي آغاجاري با ضریب 

همگانی شهري و شهرهاي هفتگل ، رامشیر و شادگان بیشترین ضریب تلفـن همگـانی راه دور را بـه خـود     

  )5-2جدول .(اختصاص داده اند
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به تفکیک شهرهاي استان خوزستان در  ضریب تلفن هاي همگانی شهري و راه دور 5-2جدول 

  1383سال

 شهر
 ضریب تلفن همگانی راه دور ضریب تلفن همگانی شهري

1383 1383 

 2.3 8.9 )82(کشور 

 4.3 7.6 استان خوزستان

 2.2 7.39 آبادان

 3.01 7.98 امیدیه

 2.51 8.07 اندیمشک

 1.97 8.04 اهواز

 2.53 6.12 ایذه

 2.76 3.75 باغ ملک

 2.99 3.99 بندرماهشهر

 2.99 12.45 بهبهان

 3.88 7.54 خرمشهر

 1.78 7.62 دزفول

 2.22 3.71 دشت آزادگان

 3.23 7.57 رامهرمز

 5.39 9.35 شادگان
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به تفکیک شهرهاي استان خوزستان در  ضریب تلفن هاي همگانی شهري و راه دور 5-2جدول 

  1383سال

 شهر
 ضریب تلفن همگانی راه دور ضریب تلفن همگانی شهري

1383 1383 

 1.88 4.46 شوش

 3.34 9.8 شوشتر

 0 1.1 اللی

 3.87 7.58 هندیجان

 3.31 9.8 مسجدسلیمان

 3.41 2.76 مالثانی

 3.79 4.34 بندرامام

 2.94 23.55 آغاجاري

 5.23 10.3 رامشیر

 8.2 22.41 هفتگل

 2.1 5.71 گتوند

 اداره کل مخابرات استان خوزستان: ماخذ
 

  

 5به بیش از 1383شماره شروع شده که تا سال  59967با  1375توسعه شبکه تلفن همراه در کشور از سال 

سـهم یـک در صـد از کـل      1375مراه در سـال  تلفن ه 582استان خوزستان با . میلیون شماره رسیده است

در صد  1/5تلفن همراه افزایش یافت که سهمی معادل  257340تعداد آن به 1383کشور را داشته و در سال 

   )6-2جدول .(را به خود اختصاص داده است
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  1375-1383مقایسه تلفن هاي همراه استان خوزستان و کشور طی دوره  6-2جدول 

 سال

 تعداد مشترکین

 نسبت تلفن همراه استان به کشور
 کشور استان

1375 582 59967 1.0 

1376 3373 227651 1.5 

1377 5976 358445 1.7 

1378 12094 490478 2.5 

1379 23718 962595 2.5 

1380 55318 2087353 2.7 

1381 57793 2279143 2.5 

1382 177373 3449876 5.1 

1383 257340 5075678 5.1 
 سالنامه آماري کشور سال هاي مختلف: خذما

 

 3/55(تلفن همراه  142218بررسی توزیع تلفن هاي همراه در شهرستانهاي استان نشان می دهد که اهواز با 

درصد کمترین سهم را به خـود اختصـاص داده    3/0شماره تلفن همراه و 887بیشترین و باغملک با ) درصد

  )7-2جدول .(اند

فن هاي همراه شهرستانهاي  استان خوزستان  در سال تعداد تل 7- 2جدول 
1383 

 )درصد(نسبت شهرستان به استان  )تعداد(تلفن همراه  سال و شهر



  
  طرح ملی آمایش استان خوزستان

 

 260

فن هاي همراه شهرستانهاي  استان خوزستان  در سال تعداد تل 7- 2جدول 
1383 

 )درصد(نسبت شهرستان به استان  )تعداد(تلفن همراه  سال و شهر

 100 257340 استان

 5.4 13972 آبادان

 1.1 2765 امیدیه

 1.7 4445 اندیمشک

 55.3 142218 اهواز

 1.0 2619 ایذه

 0.3 887 باغ ملک

 8.3 21448 بندرماهشهر

 4.0 10170 بهبهان

 1.5 3793 خرمشهر

 9.2 23596 دزفول

 1.3 3420 دشت آزادگان

 1.8 4748 رامهرمز

 0.9 2220 شادگان

 1.8 4655 شوش

 4.2 10681 شوشتر

 1.7 4322 مسجدسلیمان

 - - اللی
 0.5 1381 هندیجان

 1383سالنامه آماري استان خوزستان : مأخذ 

  

پیشرفته تر از سیستم شبکه انتقال آنالوگ می باشد و به تدریج در طی دو دهـه   سیستم شبکه انتقال دیجیتال

هزار تلفن مشغول بـه   1/460از تعداد 1379اخیر جایگزین تلفن هاي آنالوگ شده اند به طوري که در سال 
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ب درحالی که این رقم براي کشور بـه ترتیـ  . درصد رابه خود اختصاص داده اند1/69و   9/30کار به ترتیب 

  .در صد می باشد 1/78و9/21

سیستم شبکه انتقال دیجیتـال در کشـور و اسـتان     83نشان می دهد که در سال  79با  83مقایسه ارقام سال 

تعـداد شـماره تلفـن     17788کامأل جایگزین سیستم شبکه انتقال آنالوگ شده است به طوري که ار مجموع 

ـ     706مشغول به کار تعداد  ه اسـتان خوزسـتان بـوده کـه تمامـأ دیجیتـال مـی        هزار شـماره تلفـن مربـوط ب

  )8-2جدول.(باشند

مقایسه تعداد شماره تلفن هاي آنالوگ و دیجیتال  استان خوزستان و کشور در سال  8- 2جدول 
 1383و1379هاي 

 سال سطح

 )هزار(تعداد شماره تلفن هاي مشغول به کار 

 دیجیتال آنالوگ جمع

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 کل کشور
1379 9486.2 100 2075.5 21.9 7410.7 78.1 

1383 17788 100 0 0 17788 100 

استان 
 خوزستان

1379 460.1 100 142.3 30.9 318.1 69.1 

1383 706 100 0 0 706 100 

 اداره کل مخابرات استان خوزستان: ماخذ

  

  روستاهاي داراي ارتباط تلفنی. 2-1-1-2
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در کل کشـور   1383در سال .ي توسعه شبکه مخابرات ، خدمات رسانی به روستاها ستیکی از شاخص ها

روستاي داراي ارتباط تلفنی سـهمی   2449روستا داراي ارتباط تلفنی بوده اند که استان خوزستان با  43800

ن که پس از استانهاي مازنـدرا ) 9-2جدول .(درصد از کل کشور را به خود اختصاص داده است 6/5معادل 

  .،آذربایجان شرغی و غربی ، فارس ،خراسان رضوي و کرمان قرارگرفته است

 1383مقایسه روستاهاي داراي ارتباط تلفنی استان خوزستان و کل کشور در سال  9- 2جدول 

 شرح
 73-83نرخ رشد  تعداد روستاهاي داراي ارتباط تلفنی 

 )درصد(

1373 1383 

 401.1 43800 8741 کل کشور

 687.4 2449 311 وزستاناستان خ

 - 5.6 3.5 )درصد(سهم استان از کشور 

  .اداره کل مخابرات استان خوزستان-1383و  1373سالنامه آماري کشور سال هاي : ماخذ
  

درصد بوده در حـالی کـه    401در کشور 1373 -1383نرخ رشد روستاهاي داراي ارتباط تلفنی طی سالهاي 

  .ر بوده استدرصد کشو 4/687در استان حدود 

 5/3بررسی روند افزایشی روستاهاي داراي ارتباط تلفنی کشور و استان نشان مـی دهدکـه سـهم اسـتان از     

این نسبت ثابت و سهم حفظ شده  1383رسیده و تا سال 1380درصد در سال  6/5به  1373درصد در سال 

  ) 10-2جدول .(است
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استان خوزستان و کشور طی دوره  مقایسه روستاهاي داراي ارتباط تلفنی 10- 2جدول 
1383 -1373  

 سال
 تعداد روستاهاي داراي ارتباط تلفنی

 )درصد(نسبت استان به کشور 
 کشور استان

1373 311 8741 3.5 

1374 446 12189 3.7 

1375 620 14550 4.3 

1376 696 16160 4.3 

1377 809 18655 4.3 

1378 1038 23000 4.5 

1379 1396 28062 5.0 

1380 1796 31893 5.6 

1381 2029 36020 5.6 

1382 2251 40109 5.6 

1383 2449 43800 5.6 
 ادراره کل مخابرات استان-سالنامه آماري کشور سال هاي مختلف-سالنامه آماري استان خوزستان سال هاي مختلف: ماخذ

  

روسـتا   276درصـد ورامهرمـز بـا     2/13روسـتاي داراي تلفـن و   324در میان شهرستانهاي استان ، اهواز  با

  )11-2جدول.(داشته اند 83درصد بیشترین رکورد را در سال 2/9روستا  226درصد و ایذه با  3/11و
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نشان می دهد  1383و  1373همچنین مقایسه روند تغییرات تعداد روستاهاي داراي تلفن استان طی سالهاي 

روسـتا رسـیده    2449روستا بـه   311وده و تعداد آنها از درصد رشد نم 687.4به میزان  83تا 73که از سال 

  .است

یکی از علل رشد کند در توسعه مخابرات در روستاهاي شهرستان هاي هندیجان و بندر ماهشهررا می توان 

در تفکیک شهرستان هندیجان از ماهشهر و در نتیجه تقسیم میزان رشد روسـتا هـاي ایـن دو شهرسـتان در     

هر چند چنانچه تعداد روستاهاي داراي ارتباط تلفنی این دو شهرستان رابا هـم جمـع   .سالهاي اخیر دانست 

  .درصد می رسیم که باز هم در همین سطح نامناسب قرارمی گیرد 200کنیم به رشد حدود 

مقایسه روند تغییرات تعداد روستاهاي داراي تلفن به تفکیک شهرستانهاي استان خوزستان  11-2جدول 
 1383و 1373براي سالهاي

 شهرستان

نسبت افزایش  1383سال  1373سال 
روستاهاي داراي 

 1383-1373تلفن  
 )درصد(

روستاهاي 
 داراي تلفن

روستاهاي 
داراي تلفن 

 )درصد(

روستاهاي داراي 
 تلفن

نسبت  
روستاهاي داراي 

 )درصد(تلفن 

استان 
 خوزستان

311 100.00 2449 100.00 687.46 

 490.91 2.65 65 3.54 11 آبادان

 276.47 2.61 64 5.47 17 امیدیه

 1366.67 3.59 88 1.93 6 اندیمشک

 620.00 13.23 324 14.47 45 اهواز

 1155.56 9.23 226 5.79 18 ایذه

 577.27 6.08 149 7.07 22 باغ ملک

 104.35 1.92 47 7.40 23 بندرماهشهر

 666.67 4.70 115 4.82 15 بهبهان
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مقایسه روند تغییرات تعداد روستاهاي داراي تلفن به تفکیک شهرستانهاي استان خوزستان  11-2جدول 
 1383و 1373براي سالهاي

 شهرستان

نسبت افزایش  1383سال  1373سال 
روستاهاي داراي 

 1383-1373تلفن  
 )درصد(

روستاهاي 
 داراي تلفن

روستاهاي 
داراي تلفن 

 )درصد(

روستاهاي داراي 
 تلفن

نسبت  
روستاهاي داراي 

 )درصد(تلفن 

 866.67 2.37 58 1.93 6 خرمشهر

 352.00 4.61 113 8.04 25 دزفول

 706.25 5.27 129 5.14 16 دشت آزادگان

 1280.00 11.27 276 6.43 20 رامهرمز

 868.75 6.33 155 5.14 16 شادگان

 620.00 7.35 180 8.04 25 شوش

 838.10 8.04 197 6.75 21 شوشتر

 2200.00 1.88 46 0.64 2 اللی

 150.00 1.22 30 3.86 12 هندیجان

 1600.00 7.64 187 3.54 11 مسجدسلیمان

    اداره کل مخابرات استان خوزستان: ماخذ

  

به هر حال با توجه به این شاخص، سطح بندي صورت گرفته و براي تکمیل بحث الزم اسـت کـه نسـبت    

  . تعداد روستاهاي داراي تلفن به کل روستا ها نیز درنظر گرفته شود
  رستانهاي استان برحسب شاخص هاي مختلفرتبه بندي شه. 2-1-2

شاخص هاي مختلفی براي توسعه خدمات مخابرات درشهرستانهاي استان وجود دارد که با اسـتفاده از هـر   

از جمله این . یک می توان اقدام به رتبه بندي شهرستانهاي استان نمودوعدم تعادل در آنها را مشخص نمود



  
  طرح ملی آمایش استان خوزستان

 

 266

ضریب تلفن همگانی و راه دور، رشد ساالنه تلفن هاي منصـوبه   شاخص ها می توان به ضریب نفوذ تلفن،

در شهرها وروستاها، روستاهاي داراي ارتباط تلفنی و امثال اینها اشاره نمود که در ادامه با هریک شهرستان 

  .هاي استان را رتبه بندي نموده و با استان و کشور مقایسه نموده و سپس سطح بندي می کنیم

  

  

  بندي و سطح بندي شهرستانهاي استان برحسب ضریب نفوذ تلفن رتبه . 2-1-2-1

افـزایش یافتـه کـه حـاکی      51/16بـه   1383بوده که در سال  11در استان  1379ضریب نفوذ تلفن در سال 

بابررسـی  .ازافزایش نسبتأ قابل توجه در یکی از مهم ترین شاخص هاي عملکردي خدمات مخابرات اسـت 

می توان آنها را به چند گروه زیردسـته بنـدي    1383نظراین شاخص در سال وضعیت شهرستانهاي استان از

  :نمود

و باالترداشـته و وضـعیت    20شهرستان ها ي هندیجان ،بهبهان ، اهواز وبندر ماهشهر که ضـریب نفـوذ    -1

  .مناسبی را دارند

که باز هـم   7/16و  8/17، 09/19شهرستان ها ي امیدیه ، دزفول و آبادان با ضریب نفوذ هاي به ترتیب  -2

  .باالتر از متوسط استان است وضعیت مناسبی را دارند

دارند در وضعیت  9/15تا  13شهرستانهاي شوشتر، خرمشهر، اندیمشک و  رامهرمزکه ضریب نفوذ تلفن  -3

  .نسبتأمناسب دسته بندي شده اند

وضـعیت نسـبتأ نـا     9/12-5/9شهرستانهاي شوش ، مسجد سلیمان ،ایذه وشادگان با ضریب نفوذ تلفن  -4

  .مناسبی دارند

  .و کمتر وضعیت نا مناسبی دارند 4/9شهرستانهاي باغملک ، دشت آزادگان ،و اللی با ضریب نفوذ تلفن -5
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کمترین ضریب نفوذ تلفن در اسـتان را در   8/7باالترین و شهرستان اللی با   4/27شهرستانهاي هندیجان با 

  .سال مورد بررسی داشته اند

فاده از این شاخص شهرستانهاي گروه سوم، چهارم و پنجم که ضریب تلفن آنها کمتر از متوسط استان با است

این سه گروه از رتبه هشتم تا هفدهم را که شامل شهرستانهاي خرمشهر، . بوده نیاز به توسعه دارند) 16.51(

ت آزادگـان و اللـی مـی    شوشتر، اندیمشک، رامهرمز، شوش، مسجد سلیمان، ایذه، شادگان، باغ ملک ، دشـ 

  )12-2جدول .(شود را در بر می گیرند

 83تعیین رتبه و سطح بندي شهرستانهاي استان خوزستان برحسب ضریب نفوذ تلفن درسال 12-2جدول 

 شهرستان
ضریب نفوذ 

 تلفن
 رتبه

 سطح بندي
در مقایسه با ضریب نفوذ تلفن استان نیاز 

 *)با عالمت(به توسعه دارد 

  توضعی گروه
   - - - 16.51 استان خوزستان

 1 27.43 هندیجان

 بسیار مناسب 20.7و باالتر

  

   2 23.61 بهبهان

   3 21.82 بندرماهشهر

   4 20.76 اهواز

 5 19.09 امیدیه

 مناسب 16 - 20.6

  

   6 17.78 دزفول

   7 16.69 آبادان

 8 14.06 شوشتر

 نسبتا مناسب 15.9-13

* 

 * 9 13.88 خرمشهر

 * 10 13.71 اندیمشک

 * 11 13 رامهرمز

 *نسبتا  9.5-12.9 12 12.78 شوش
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 83تعیین رتبه و سطح بندي شهرستانهاي استان خوزستان برحسب ضریب نفوذ تلفن درسال 12-2جدول 

 شهرستان
ضریب نفوذ 

 تلفن
 رتبه

 سطح بندي
در مقایسه با ضریب نفوذ تلفن استان نیاز 

 *)با عالمت(به توسعه دارد 

  توضعی گروه
 * نامناسب 13 11.18 مسجدسلیمان

 * 14 9.66 ایذه

 * 15 9.59 شادگان

 16 8.45 باغ ملک

 نامناسب 9.4کمتر از 

* 

 * 17 8.4 دشت آزادگان

 * 18 7.87 اللی

  برات استان خوزستاناداره کل مخا: ماخذ
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نمودار 2-3 رتبه بندي شهرستانهاي استان خوزستان بر حسب ضریب نفوذ تلفن ثابت در سال 

1383

  
  رتبه بندي شهرهاي استان بر اساس ضریب تلفن همگانی شهري و راه دور. 2-1-2-2
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رتبـه  .بـوده اسـت   83در سـال   556/2و  329/5ضریب تلفن همگانی شهري و راه دور در استان به ترتیـب  

 10/1ن و اللـی بـا   بیشـتری  41/22و هفتگـل بـا   55/23بندي شهرهاي استان نشان می دهد که آغاجاري بـا  

در رده هـاي پـایین تـراز    04/8درحالی که شهر اهـواز بـا   .کمترین ضریب تلفن همگانی شهري را داشته اند

  .رامشیر ، شوشتر ، شادگان ، بهبان و مسحد سلیمان قرار گرفته است

دور را بیشترین و اللی با صفر کمترین ضریب تلفن همگانی راه  39/5و 20/8شهرهاي هفتگل و شادگان با 

  )13-2جدول .(به خود اختصاص داده اند

 83رتبه بندي شهرهاي استان برحسب ضریب تلفن همگانی شهري و راه دور در سال  13-2جدول 

 شهرستان
 تلفن همگانی شهري

 شهرستان
 تلفن همگانی راه دور

 رتبه *ضریب  رتبه *ضریب 
 - 2.55 - - 5.32 استان خوزستان

 1 8.2 لهفتگ 1 23.55 آغاجاري

 2 5.39 شادگان 2 22.41 هفتگل

 3 5.23 رامشیر 3 12.45 بهبهان

 4 3.88 خرمشهر 4 10.3 رامشیر

 5 3.87 هندیجان 5 9.8 شوشتر

 6 3.79 بندرامام 5 9.8 مسجدسلیمان

 7 3.41 مالثانی 6 9.35 شادگان

 8 3.34 شوشتر 7 8.07 اندیمشک

 9 3.31 مسجدسلیمان 8 8.04 اهواز

 10 3.23 رامهرمز 9 7.98 امیدیه

 11 3.01 امیدیه 10 7.62 دزفول

 12 2.99 بندرماهشهر 11 7.58 هندیجان

 12 2.99 بهبهان 12 7.57 رامهرمز

 13 2.94 آغاجاري 13 7.54 خرمشهر



  
  طرح ملی آمایش استان خوزستان

 

 270 

 83رتبه بندي شهرهاي استان برحسب ضریب تلفن همگانی شهري و راه دور در سال  13-2جدول 

 شهرستان
 تلفن همگانی شهري

 شهرستان
 تلفن همگانی راه دور

 رتبه *ضریب  رتبه *ضریب 

 14 2.76 باغ ملک 14 7.39 آبادان

 15 2.53 ایذه 15 6.12 ایذه

 16 2.51 اندیمشک 16 5.71 گتوند

 17 2.22 دشت آزادگان 17 4.46 شوش

 18 2.2 آبادان 18 4.34 بندرامام

 19 2.1 گتوند 19 3.99 بندرماهشهر

 20 1.97 اهواز 20 3.75 باغ ملک

 21 1.88 شوش 21 3.71 دشت آزادگان

 22 1.78 دزفول 22 2.76 مالثانی

 23 0 اللی 23 1.1 اللی

   اداره کل مخابرات استان خوزستان: ماخذ
  

  تبه بندي و سطح بندي شهرستانهاي استان بر اساس ضریب بهره بردارير. 2-1-2-3

براي رتبه بندي شهرستانهاي استان ابتدا ضریب بهره برداري اسـتان محاسـبه شـده و سـپس ضـریب بهـره       

شهرستانهایی که ضریب بهره برداري آنها . برداري شهرستان هاي استان محاسبه و با استان مقایسه می گردد

ان و کشور باشد دروضعیت بسیار مناسب ومناسب دسته بندي شده و سایر شهرستانها که کمتـر  بیش از است

  .از استان و کشور هستند با وضعیت نسبتأ مناسب ، نسبتأ نامناسب ونامناسب مشخص می شوند

نشان می دهد کـه ضـریب بهـره بـرداري کشـور       1383مقایسه ضریب بهره برداري استان و کشور در سال 

درصد بوده است که تقریبأ نزدیک بـه هـم هسـتند و مـی تـوان بـا        4/82ریب بهره برداري استان وض 6/83
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مقایسه ضریب بهره برداري شهرستان ها با متوسط کشور و استان به سطح بندي دیگـري از شهرسـتان هـا    

  .رسید

ت که شهرستانهاي با محاسبه ضریب بهره برداري شهرستان ها و مقایسه آن با استان و کشور می توان دریاف

چهـار  . داشته انـد  1383کمترین ضریب بهره برداري را در سال  4/72بیشترین و بهبهان با 1/97خرمشهر با 

و باالتر از وضعیت بسیار مناسب  4/92شهرستان خرمشهر ، هندیجان، اللی و امیدیه با ضریب بهره برداري 

، دزفـول ، اهـواز ، مسـجد سـلیمان و شـادگان      شش شهرستان آبـادان ، بنـدر ماهشـهر    .برخوردار بوده اند 

وضعیت سه شهرستان ایذه ، رامهرمـز و  .در وضعیت مناسب قرار گرفته اند  3/92-80باضریب بهره برداري 

نسبتأ مناسب تشخیص داده شده و در نهایـت پـنج شهرسـتان     9/79-4/75باغملک  با ضریب بهره برداري 

و کمتر وضعیت نا مناسب  3/75ن و شوش باضریب بهره برداري اندیمشک ، شوشتر ، دشت آزادگان ، بهبها

  .داشته اند

از لحاظ میزان بهره بـرداري از تلفـن منصـوبه داراي    ) شهرستان 13(بدین ترتیب اغلب شهرستانهاي استان 

حداقل وضعیت نسبتأ مناسبی بوده اند و فقط پنج شهرستان اندیمشک، شوشتر،  دشت آزادگـان، بهبهـان و   

  .بهره برداري بسیار پایینی برخوردار بوده اندشوش از 

تعیین رتبه و سطح بندي شهرستانها بر حسب ضریب بهره برداري از تلفن هاي  14-2جدول 
 1383شهري در استان خوزستان در سال 

 رتبه ضریب بهره برداري شهرستان
 سطح بندي

 وضعیت گروه

 - 83.6 کشور
 بسیار مناسب و باالتر92.4

 - 82.4 خوزستاناستان 
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تعیین رتبه و سطح بندي شهرستانها بر حسب ضریب بهره برداري از تلفن هاي  14-2جدول 
 1383شهري در استان خوزستان در سال 

 رتبه ضریب بهره برداري شهرستان
 سطح بندي

 وضعیت گروه

 1 97.1 خرمشهر

 2 96 هندیجان

 3 95 اللی

 4 92.4 امیدیه

 5 86.9 آبادان

 مناسب 92.3-80

 6 85.9 بندرماهشهر

 7 85.5 دزفول

 8 85 اهواز

 9 82.9 مسجدسلیمان

 10 80.7 شادگان

 11 79.7 ایذه

 12 78.6 رامهرمز نسبتا مناسب 79.9-75.4

 13 75.4 اغ ملکب
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تعیین رتبه و سطح بندي شهرستانها بر حسب ضریب بهره برداري از تلفن هاي  14-2جدول 
 1383شهري در استان خوزستان در سال 

 رتبه ضریب بهره برداري شهرستان
 سطح بندي

 وضعیت گروه

 14 73.7 اندیمشک

 نامناسب وکمتر75.3

 15 73.2 شوشتر

 16 72.5 دشت آزادگان

 17 72.4 بهبهان

 18 70.4 شوش

    محاسبات تحقیق: ماخذ
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رتبه بندي و سطح بندي شهرستان هاي استان بر اساس افـزایش درصـد روسـتاهاي داراي    . 2-1-2-4

  ارتباط تلفنی

مـی تـوان شهرسـتانهاي     1383و  1373روند تغییرات روستاهاي داراي تلفن در فاصـله سـالهاي    با بررسی

  .استان را به ترتیب زیر برحسب درصد افزایش روستاهاي داراي ارتباط تلفنی رتبه بندي نمود

درصـد و بـاالتردر وضـعیت     1000شهرستانهاي اللی، مسجدسلیمان، اندیمشک، رامهرمز و ایـذه بـاافزایش   

هفت شهرستان شادگان، خرمشهر، شوشتر، دشت آزادگان، بهبهان، اهواز و بـا  . یار مناسب قرار گرفته اندبس

  .درصد افزایش طی دوره مذکوردر وضعیت مناسب رتبه بندي شده اند 1000تا 500غملک با 

رتبه و سطح بندي شهرستانها بر حسب افزایش درصد روستاهاي داراي ارتباط  15- 2جدول 
 1373-1383تان خوزستان بین سالهاي تلفنی اس

 شهرستان
درصد افزایش 

روستاهاي داراي تلفن 
1373-1383 

 رتبه

-83سطح بندي بر حسب عملکرد 
73 

 وضعیت گروه

 - -   687.40 استان خوزستان

 1 2200.00 اللی

درصد و 1000
 باالتر

 بسیار مناسب

 2 1600.00 مسجدسلیمان

 3 1366.67 اندیمشک

 4 1280.00 هرمزرام

 5 1155.56 ایذه

 6 868.75 شادگان

 مناسب درصد1000-500

 7 866.67 خرمشهر

 8 838.10 شوشتر

 9 706.25 دشت آزادگان

 10 666.67 بهبهان
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رتبه و سطح بندي شهرستانها بر حسب افزایش درصد روستاهاي داراي ارتباط  15- 2جدول 
 1373-1383تان خوزستان بین سالهاي تلفنی اس

 شهرستان
درصد افزایش 

روستاهاي داراي تلفن 
1373-1383 

 رتبه

-83سطح بندي بر حسب عملکرد 
73 

 وضعیت گروه
 11 620.00 اهواز

 11 620.00 شوش

 12 577.27 باغ ملک

 13 490.91 آبادان

 14 352.00 لدزفو نسبتا مناسب درصد500-250

 15 276.47 امیدیه

 16 150.00 هندیجان
 نا مناسب درصد 250کمتر از 

 17 104.30 بندرماهشهر

  محاسبات تحقیق: ماخذ
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نمودار 2-5 رتبه بندي شهرستانهاي استان خوزستان بر حسب درصد روستاهاي داراي ارتباط 
تلفنی در سال 1379

  
درصد افزایش وضعیت نسـبتأ مناسـب و شهرسـتانهاي     500تا  250شهرستانهاي آبادان ، دزفول و امیدیه با 

هرچنـد درصـد   . در صد افزایش در وضعیت نامناسب قرار گرفته اند 250هندیجان وبندرماهشهر با کمتر از 

افزایش روستاهاي داراي ارتباط تلفنی یک شاخص براي فعالیت وعملکرد توسعه مخابرات است لـیکن بـه   

تنهایی  شاخص مناسب و کاملی نمی باشد، نسبت روستاهاي داراي ارتباط تلفنی به کل روسـتاها شـاخص   

شاخص بوده، لذا در بخش بعدي سـطح بنـدي شهرسـتانها بـر حسـب درصـد        دیگري است که مکمل این

  .برخورداري روستاها از تلفن ارایه خواهد شد

تعیین رتبه وسطح بندي شهرستان هاي استان برحسب درصد برخورداري روستاها از تلفـن  . 2-1-2-5

  1379در سال 
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مشـخص شـده ،    1379رسـتان در سـال   در این بخش ابتدا درصد روستاهاي داراي ارتباط تلفنی در هر شه

چنانچه درصد شهرستان پایین تـر  .سپس با درصد مشابه آن در استان وکشور مورد مقایسه قرار گرفته است

  .از درصد استان وکشور باشدنیازمند به توسعه می باشد

درصـد و   5/37شهرستانهاي شادگان، شوش، دشت آزادگان، آبادان، امیدیه، شوشتر، اهواز و بندر ماهشهر با 

  .باالتردر گروه با وضعیت بسیار مناسب قرارگرفته اند

در صد همچون گروه اول باالتر از درصد استان و  5/37-6/24شهرستان هاي رامهرمز،خرمشهر و بهبهان با 

کمتر از کشور بوده و در گروه با وضعیت مناسب دسته بندي شده اند، دو شهرستان با غملک و دزفـول بـا   

  .رصد وضعیت نسبتأ مناسبی داشته اندد 5/13-5/24

درصد در گروه با وضعیت نا مناسب دسته بندي شده  10دو شهرستان اندیمشک ومسجدسلیمان با کمتر از 

از لحـاظ درصـد روسـتاهاي داراي ارتبـاط     ) شهرستان 11(بنابراین مالحظه می شود که اکثرشهرستانها . اند

  .استان حداقل در وضعیت مناسبی قرار گرفته اندتلفنی در مقایسه با درصدهاي مشابه ملی و 

رتبه و سطح بندي شهرستانهاي استان بر حسب برخورداري روستاهاي از تلفن در سال  16-2جدول 
1379 

 شهرستان
درصد روستاهاي داراي 

 ارتباط تلفنی
 رتبه

 سطح بندي

 وضعیت گروه
 - - - 40.60 کشور

 - - - 30.10 استان خوزستان

 1 62.20 شادگان

 بسیار مناسب درصد و باالتر37.5

 2 56.30 شوش

 3 55.00 دشت آزادگان

 4 51.70 آبادان

 5 50.70 امیدیه
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رتبه و سطح بندي شهرستانهاي استان بر حسب برخورداري روستاهاي از تلفن در سال  16-2جدول 
1379 

 شهرستان
درصد روستاهاي داراي 

 ارتباط تلفنی
 رتبه

 سطح بندي

 وضعیت گروه

 6 46.40 شوشتر

 7 46.10 اهواز

 8 45.10 بندرماهشهر

 9 37.40 رامهرمز

 10 36.30 خرمشهر مناسب درصد37.5-24.6

 11 30.00 بهبهان

 12 24.50 باغ ملک
 نسبتا مناسب 24.5-13.5

 13 21.80 دزفول

 نسبتا نامناسب 9.9-13.4 14 13.40 ایذه

 15 9.80 اندیمشک
 نامناسب درصد 10کمتر از 

 16 7.90 مسجدسلیمان

  محاسبات تحقیق: ماخذ
  

ـ  1379مقایسه رتبه بندي شهرستانها برحسب درصد بیشتر روستاهاي داراي ارتباط تلفنـی در سـال    ا رتبـه  ب

نشـان مـی دهـد کـه      1373-1383بندي برحسب افزایش در صد روستاهاي داراي ارتباط تلفنی طـی دوره  

درصد افزایش در روستاهاي داري ارتباط  1000شهرستانهاي مسجدسلیمان، اندیمشک و ایذه که با بیش از 

صد از روستاهاي آنان از  در 13.4و  8.9، 7.9تلفنی در وضعیت بسیار مناسب طبقه بندي شده اند به ترتیب 

خدمات تلفن ثابت بهره مند بوده وبااین شاخص در وضعیت نسبتأنامناسـب ونامناسـب دسـته بنـدي شـده      
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این آمار حکایت از این واقعیت داردکه تعداد روستاهاي محروم این شهرستانها بقدري زیـاد اسـت کـه    .اند

روستاهاي آنها در محرومیت به سر می برند  علیرغم فعالیت چشمگیر مخابرات هنوز درصد قابل توجهی از

  .ودر نهایت می توان آنها را درسطح بندي درگروه نیازمندبه توسعه قرارداد

در وضـعیت  15،13، 17به همین ترتیب می توان شهرستانهاي بندر ماهشهر، امیدیه وآبادان که با رتبه هـاي  

اي ارتباط تلفنی قرار گرفته اندرابا رتبه هـاي  نسبتأ مناسب ونامناسب از لحاظ درصد افزایش روستاهاي دار

در واقع شاید یکـی ازعلـل   . مشاهده کرد که دروضعیت بسیار مناسب ومناسب دسته بندي شده اند 4، 5، 8

 1373-1383درصد افزایش درصد روستاهاي داراي ارتبـاط تلفنـی طـی دوره     3/104اینکه بندر ماهشهر با 

 1379درصد روستاهاي آن درسـال   1/45استان بدست آورده اینست که و آخر را در شهرستانهاي  17رتبه 

و در وضـعیت بسـیار مناسـب قـرار گرفتـه       8ازخدمات تلفن ثابت بهره مند بوده اند و از این لحـاظ رتبـه   

شهرستانهاي هندیجان و اللی هنوز از شهرستانهاي بندر ماهشهر و  1379الزم به ذکراست که در سال .است

هر چند وضعیت آنها دررتبه بندي برحسـب افـزایش درصـد روسـتاهاي     .تقل نشده بودندمسجدسلیمان مس

نتیجه اینکه در ارزیـابی وضـعیت   .داراي ارتباط تلفنی نزدیک به هم بوده و دریک گروه دسته بندي شده اند

روستاهاي شهرستانهاي درنظر گرفتن هر دو شاخص با هم ضروري می باشدتا بتوان وضعیت عـدم تعـادل   

  .   رستان را ازلحاظ برخورداري روستاهاي داراي ارتباط تلفنی آن دقیق تر مشخص نمودشه

شاخص هاي دیگري که عمدتأ به افزایش ظرفیت و فراهم کـردن بسـتر فیزیکـی بـراي ارائـه خـدمات بـه        

ماره شهرستانهاي استان مربوط میباشد وجود دارند که از جمله می توان به افزایش ساالنه مراکز سوئیچ و ش

  .اشاره نمود 1373-1383تلفن هاي منصوبه طی سالهاي 
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مرکز افزایش یافته و  315به  1383مرکز بوده که در سال  103بالغ بر  1373مراکز سوئیچ در استان در سال 

مرکز رشد ساالنه را نشـان   3/19سال در استان ایجاد شده اند که به طور متوسط  11مرکز طی  212بنابراین 

  .می دهد

مرکـز   1/0مرکزبیشترین میزان رشد و باالترین رتبه و اللی بارشد ساالنه  3/3رستان اهواز با رشد ساالنه شه

  .کمترین میزان رشد و پایین ترین رتبه را در میان شهرستانهاي استان به خود اختصاص داده اند

  تحلیل خدمات فناوري اطالعات  2-2

در چند قرن اخیر می باشد که نقش انکارناپذیري در بهبود و فناوري یکی از عوامل اساسی پیشرفت اقتصاد 

تغییرات فناوري باعث بهبود فرایند تولید کاالها و خدمات و افـزایش کـارایی   .رشد تولید جهان داشته است

همچنین این مکان را بوجود می آورد که کاال و خدمات جدیـدي در عرصـه اقتصـاد    .فرایند تولید می گردد

ق نظریه هاي رشد اقتصادي جدید تغییرفناوري جـزء الینفـک حرکـت رشـد و پیشـرفت      مطاب.معرفی شوند

  .اقتصادي موتور و به تعبیري  رشد اقتصادي است

استفاده از فن آوري نو در فرایند تولید موجب می شود تا هزینـه عوامـل تولیـد از جملـه عامـل کار،عامـل       

این کاهش به نوبه خـود موجـب کـاهش    .هش یابدسرمایه وعوامل مورد نیاز دیگر در یک واحد تولیدي کا

هزینه تولید شده و به کارگیري عوامل مورد نیاز در فرایند تولید را در سطح مشخصی از تولیـد تقلیـل مـی    

  .دهد

بنابراین به کارگیري انواع فنـاوري و بـه ویـژه فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات در بخـش هـا و بنگاههـاي          

سرمایه وبهبود کیفیت نیروي کار و بهبود روش تولیـد منجربـه افـزایش     کشورهاي مختلف از طریق تعمیق

یکی از طریق جـذب  .فناوري اطالعات از دو راه به رشد اقتصاد کمک می کند. بهره وري نیروي کار میشود
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نیروي کارکه باعث تجدید ساختار اجتماعی و فنی تولید در دیگر بخش هاي اقتصاد می شـود و بـه ایجـاد    

ب انباشت سرمایه و ارائه فناوري در این بخش ها کمک می کند ودیگري بـا تهیـه محصـوالت    شرایط مناس

  .تولیدي جدید،این تغییرفنی را در سایر بخشها امکان پذیر می سازد

بنابراین به کارگیري فناوري اطالعات و ارتباطات در بخش صنعت نقش اساسی در توسعه و پیشرفت کالن 

 .ایه و بهبود کیفیت و بهره وري نیروي کار و بهبود روش تولید دارداقتصاد از طریق تعمیق سرم

یکی از علل تحوالت اخیر،پیدایش صنایع متکی به قدرت اندیشه و نیروي کار،همراه با یک رشـته نـوآوري   

ها در زمینه فنی،سازماندهی و غیره به نام صنایع الکترونیک و کامپیوترمی باشند که به عنوان محـور اصـلی   

  )1383جهانگرد، . (رات اقتصادي تلقی می گردندتغیی

وجود شرکت هاي مناطق نفت خیز جنوب،پتروشیمی هاي آبادان،سازمان آب وبرق از یـک سـو و صـنایع    

بزرگی همچون فوالد خوزستان،لوله سازي،صنایع نیشکروپتروشیمی هـاي رازي و بنـدر امـام کـه نیازهـاي      

اهمیت فناوري اطالعـات و ارتباطـات در اسـتان دو چنـدان      ارتباطی گسترده اي دارند باعث شده است که

شود تاحدي که شرکت مناطق نفت خیز جنوب از چندین سال پیش شبکه فیبرنـوري اختصاصـی از اسـتان    

  .خوزستان از طریق استان فارس به تهران کشیده و متصل شده است

  اینترنت . 2-2-1

دردسترسی همگانی و ارزان مردم به خدمات اینترنت  وزارت فناوري اطالعات و ارتباطات به منظور تسهیل

و سرویسهاي جانبی،اقدام به ارائه مجوز به شرکت هاي عرضه کننده اینترنت پرسرعت تامین کننده ارتبـاط  

در استان خوزستان،موفق بـه اخـذ مجـوز از وزارت    ICPشرکت  2نموده است که تاکنون ) 90ICP(اینترنت 

                                                 
٩٠ .Internet Connection provider  
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شرکتهایی که بخواهندخدمات اینترنت به مشـترکین ارائـه نماینـد در    .ده اندفناوري اطالعات و ارتباطات ش

و مجـوز   ICPپـس از شـرکت هـاي داراي مجـوز     (پایین ترین رده هاي سـاختار توزیـع اینترنـت کشـور     

PAP(یس دهنده خدمات اینترنت .قرار می گیرندواصطالحا به آنها سر)91ISP(      گفتـه مـی شـود و شـرکت

  .ت اینترنت هستندهاي سرویس دهنده خدما

  ICPخدمات 

تـا پایـان   .در الیه هاي بـاالیی توزیـع قـرار دارنـد     ICPدر ساختار فعلی توزیع اینترنت در کشور،شرکتهاي 

موفق به اخذ مجوز فعالیت از شرکت مخابرات ایران  ICPشرکت  31مجموعا در کل کشور  1383فروردین 

سهم استان هاي اصفهان،خوزستان و کرمـان  .مستقر بوده اندشده اند که بیش از نیمی از آنها در استان تهران 

شــــرکت اســــت و در هــــر یــــک از اســــتانهاي آذربایجــــان شــــرقی ،بوشــــهر،  2هــــر کــــدام 

طـرح جـامع فـن آوري    .(به فعالیت مشغول است ICPخراسان،فارس،قم،کرمانشاه،گیالن ویزد ،یک شرکت 

  )اطالعات خوزستان

  1383تان خوزستان و کشور در سال اس ISPو  ICPمقایسه شرکتهاي  17-2جدول

  ICPتعداد  ISP تعداد

 کل کشور 31 500

  استان خوزستان  2 6

 سهم 7/6 

  1383استان خوزستان در سال  ICPمشخصات کلی شرکتهاي  18-2جدول

                                                 
٩١ . Internet Service provider 
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 نام شرکت محل فعالیت تاریخ صدور مجوز

 شرکت آراك رایانه نوید اهواز 17/1/83

 اهواز 17/1/83
د مارال آوا شرکت فنی راص

 جنوب

  

  .درصد از کل کشور بوده است 7/6حدود  ICPشرکت  2با تعداد  1383سهم استان خوزستان در سال  

  ISP خدمات

که وظیفه توزیع اینترنت بین مشـترکین را بـه عهـده    ) ISP(تعداد شرکتهاي سرویس دهنده خدمات اینترنت

  دارند

که از شرکت مخـابرات مجـوز تاسـیس اخـذ نمـوده      بوده  1383شرکت در سال  500در کل کشور بیش از 

شرکت بوده که معادل    درصـد   6داراي مجوز فعالیت  ISPسهم استان خوزستان از تعداد شرکت هاي .اند

از .آمده اسـت  3-4در شهرستان هاي استان در جدول  ISPتوزیع تعداد شرکت هاي . از کل کشور می باشد

از کل استان در شهرستان اهواز مستقر بوده و یک شرکت در  درصد 65شرکت با سهمی معادل  4شرکت  6

از میان موسسـات فـوق،فقط چهـار موسسـه     .دزفول و یک شرکت در بهبهان مشغول خدمت رسانی هستند

رایانه گسترفرزانگان،مهد کامپیوتر جنوب،اطالع رسانی ارجان نت وپارس نگار دز ارتباط اینترنت خود را از 

  .ات تامین می کنندطریق خطوط دیتاي مخابر

  1383در شهرستان هاي استان خوزستان در سال  ISPمشخصات موسسات داراي  19-2جدول 
 شهرستان نام موسسه مشترك دیتا
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 شهرستان نام موسسه مشترك دیتا

-  
X 
- 
X 

  پیشگامان پیغام رسانی جنوب
 رایانه گستر فرزانگان

  شرکت نیما و خوزستان
  مهد کامپیوتر جنوب

  اهواز
 

 بهبهان اطالع رسانی ارجال نت *

X دزفول پارس نگا دز 
  1383طرح جامع فن آوري اطالعات خوزستان  –استانداري خوزستان :ماخذ

  جمع بندي و نتیجه گیري

درصد بوده که پس از یک دوره افزایشی  83معادل  1373ضریب بهره برداري تلفن ثابت در کشور در سال 

. تنـزل یافتـه اسـت    1382در سـال  درصد  7/72درصد رسیده و پس از آن با یک روند کاهشی به  5/88به 

هاي دوره زمانی بـیش از متوسـط کشـور بـوده و از      درحالی که ضریب بهره برداري در  استان در اکثر سال

کاهش یافته است، نسبت تلفن مشـغول بـه کـار     1383درصد در سال  4/81به  1373درصد در سال  6/89

باال بودن ضـریب بهـره   . بررسی روبرو بوده استاستان به کشور یا کاهش نسبی سهم استان طی دوره مورد 

در سطح شهرستان، عملکـرد  . برداري نمایانگر افزایش بهره وري و کارایی در بخش تلفن ثابت استان است

هاي دشت آزادگان، شـادگان،   هاي منصوبه شهرستان شماره  1373-83دهد که طی دوره  مخابرات نشان می

برابر شده اسـت و ایـن کـار حکایـت از توسـعه شـبکه مخـابرات و        شوش، باغ ملک و ایذه بیش از چهار 

  .هاي محروم استان است خدمات رسانی نسبتاً مطلوب در این زمینه به شهرستان

درصد  1/5توسعه شبکه تلفن همراه نیز در استان همزمان با کشور به سرعت صورت گرفته و سهمی معادل 

  .از کشور را به خود اختصاص داده است
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خر دوره مورد بررسی به تدریج سیستم شبکه انتقال دیجیتال در کشور و استان کامالً جایگزین سیستم در اوا

شبکه انتقال آنالوگ شده است که این امر امکانات واگذاري تلفن ثابت و ارائه خدمات را دو چندان نمـوده  

  .است

ابر رشـد متوسـط کشـور طـی دوره     بر 5/1تعداد روستاهاي داراي ارتباط تلفنی در استان نیز رشدي معادل 

  .دهد مورد بررسی را نشان می

هاي استان، اهواز، رامهرمز و ایـذه بیشـترین میـزان رشـد را در طـی دوره مـورد بررسـی         در میان شهرستان

  .اند داشته

هاي استان مورد استفاده قرار گرفته و با اسـتفاده از   هاي مختلفی براي توسعه مخابرات در شهرستان شاخص

هاي استان صورت گرفته و در نهایت عدم تعادل در آنها مشخص  یک رتبه بندي و سطح بندي شهرستانهر 

ها ضریب نفوذ تلفن، ضریب بهره برداري و روستاهاي داراي ارتباط تلفنی  از جمله این شاخص. شده است

  .بوده است

هـاي شـوش،    کـه شهرسـتان  رتبه بندي و سطح بندي انجام گرفته براساس ضریب نفوذ تلفن نشان می دهد 

ي از متوسط استان نیاز به توسـعه مخـابرات بـه    _مسجد سلیمان، ایذه، شادگان، باغ ملک، دشت آزادگان و

هـاي   شهرسـتان . خصوص در زمینه ایجاد بستر فیزیکی براي افـزایش ظرفیـت واگـذاري تلفـن ثابـت دارد     

نزدیـک بـه متوسـط اسـتان بـوده و       شوشتر، خرمشهر، اندیمشک و رامهرمز نیز داراي ضریب نفـوذ تلفنـی  

  .اند وضعیت نسبتاً مناسبی داشته

پنج شهرستان اندیمشک، شوشتر، دشت آزادگان، بهبهان و شوش بر اساس رتبه بندي و سطح بنـدي انجـام   

گرفته بر مبناي ضریب بهره برداري کمتر از متوسط استان و کشور بوده و در وضـعیت نامناسـب بـوده کـه     

  .باشند این زمینه می نیازمند توسعه در
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با معیار برخورداري روستاها از تلفن سه شهرستان ایذه، اندیمشک و مسجد سلیمان در وضـعیت نامناسـب   

  .باشد قرار داشته و نیازمند توسعه در این خصوص می

هاي استان نشـان   هرچند معیار دیگري که بر حسب افزایش درصد روستاهاي داراي ارتباط تلفنی شهرستان

درصد افـزایش طـی    1000هاي مسجد سلیمان اندیمشک و ایذه با بیش از  د که با این معیار شهرستانده می

اند اما به دلیـل تعـداد بسـیار زیـاد روسـتاهاي       دوره مورد بررسی در وضعیت بسیار مناسب طبقه بندي شده

روسـتاهاي آنهـا    ها، علیرغم فعالیت چشمگیر مخابرات همچنان درصد قابل توجهی از محروم این شهرستان

  .توان آنها را در گروه نیازمند توسعه قرار دارد برند و به همین دلیل می در محرومیت به سر می

هاي توسعه مخابرات که در این بخش مورد بررسی قرار گرفـت    در یک جمع بندي کلی از مجموع شاخص

، دشـت آزادگـان، بـاغ ملـک     هاي مسجد سلیمان، ایذه، اندیمشک، شـوش   توان عدم تعادل در شهرستان می

واللی را در این زیر بخش مشاهده کرد که براساس سطح بندي با معیارهاي مختلف بخصوص ضریب نفوذ 

  .باشد تلفن، ضریب بهره برداري و برخورداري روستاها از تلفن قابل تشخیص می
 

  صدا و سیماتحلیل کیفیت و گستره پوشش 

  مقدمه 
 - ارتباط جمعی با نقش بسیار نافذ و گسترده می باشد و با پخش برنامهرادیو و تلویزیون یکی از وسایل 

هاي اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و تفریحی در پر کردن اوقات فراغت عموم مردم جامعه و 

در ایران در اوایل قرن حاضر ابتدا فرستنده موج کوتاه . افزایش آگاهیهاي عمومی نقش تعیین کننده اي دارد

در . فاده قرار گرفت و سپس فرستنده هاي رادیویی موج متوسط مورد بهره برداري قرار گرفتمورد است

  .حال حاضر پخش برنامه هاي رادیویی روي موج هاي بلند، متوسط، اف ام و کوتاه صورت می گیرد
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ادیو به تلویزیون در ایران قدمتی کمتر از پنجاه سال دارد ولی رسانه اي فراگیرتر و تاثیر گذار تر از ر

شروع به کار کرد  "تلویزیون ملی ایران"با نام  1345اولین فرستنده تلویزیون دولتی در سال . شمار می رود

و با توسعه شبکه مخابراتی و مایکروویو توانست به تدریج مراکز تولید رادیو و تلویزیون را با ایستگاههاي 

تلویزیون ملی ایران به سازمان صدا و سیماي پس از انقالب سازمان رادیو و . مختلف کشور مرتبط سازد

براي انتقال برنامه از مراکز تولید رادیویی و تلویزیونی به  1364از سال . جمهوري اسالمی تغییر نام داد

مراکز  فرستنده هاي رادیویی و تلویزیونی عالوه بر سیستم مایکروویو، سیستم ماهواره اي پوشش رادیویی 

در دهه هفتاد شبکه هاي استانی و خبر . و برون مرزي به سرعت گسترش یافتو تلویزیونی درون مرزي 

  .شروع به فعالیت نمودند

. صدا و سیماي خوزستان متشکل از دو مرکز صدا و سیماي اهواز و صدا و سیماي مرکز آبادان می باشد

مار و اطالعات و بررسی کیفیت و گستره پوشش رادیو و تلویزیون استان خوزستان به دلیل محدودیت در آ

منابع آماري عمدتا متکی به آمار ارائه شده از صدا و سیماي مرکز اهواز و آبادان و سالنامه آماري استان 

بوده و بخش آمار  1383لذا آمارهاي کشوري مربوط به سال .خوزستان و سالنامه آماري کشور می باشد

  .می باشد 85استانی ایستگاههاي رادیویی و تلویزیونی مربوط به سال 

میزان فعالیت هاي صدا و سیما که به صورت پخش برنامه هاي متنوع و مختلف رادیویی و تلویزیونی 

است را می توان با پوشش مناطق مختلف استان از طریق فرستنده ها و ایستگاههاي رادیویی و تلویزیونی 

ررسی و مقایسه تعداد فرستنده ها و بنابراین، پس از ارائه تعاریف در بخش اول، به ب. مورد سنجش قرار داد

ایستگاههاي رادیویی استان و کشور پرداخته و پس از آن مشخصات ایستگاهها و فرستنده هاي تلویزیونی 

تحلیل سازمان فضایی مربوط به ایستگاههاي رادیویی و تلویزیونی و جمع بندي مباحث . ارائه خواهد شد

  .در گزارش دوم خواهد آمد

  تعاریف
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  : اصلیفرستنده 

مجموعه دستگاهها و تجهیزاتی است که برنامه هاي رادیویی و تلویزیونی را به صورت سیگنال صدا یا 

صدا و تصویر دریافت می کند و پس از تقویت، منطقه مورد نظر را روي یکی از فرکانسها و کانالهاي تنظیم 

  .شده تحت پوشش قرار می دهد

  : ایستگاه

  .ده اصلی استمحل جغرافیایی استقرار فرستن

  :پوشش رادیویی

پوشش رادیویی از طریق فرستنده هاي رادیویی موج بلند، متوسط، موج اف ام و موج کوتاه تامین می  

از موج بلند براي تامین صدا در داخل کشور در هنگام روز، جهت پوشش مناطقی که از طریق امواج . شود

از موج متوسط براي تامین صدا در داخل . ی شودمتوسط و کوتاه زیر پوشش قرار نمی گیرند استفاده م

از موج اف ام . و در حد کشورهاي همجوار به صورت برون مرزي استفاده می شود) درون مرزي(کشور 

براي پشتیبانی پخش برنامه هاي رادیویی موج متوسط در مراکز استانها، شهرهاي صنعتی و پوشش رادیویی 

یفیت بهتر در مواقع تداخل امواج بخصوص در ساعات شب محلی جهت دریافت و پخش برنامه با ک

و تامین پوشش ) برون مرزي(استفاده می شود و باالخره از موج کوتاه براي تامین صدا در خارج از مرزها 

داخل کشور بخصوص نقاطی که به علت پراکندگی جمعیت و محدودیت سکنه در محل در فصول مختلف 

  ودسال ثابت نیستند، استفاده می ش

  :پوشش تلویزیونی

براي داخل کشور و کشورهاي همجوار ) رله ها(از طریق فرستنده ها و تکرار کننده هاي تلویزیونی  

  .تامین می شود
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  مقایسه گستره پوشش صدا و سیماي استان خوزستان و کشور. 1- 4

  رادیو. 1-1- 4
هاي مختلف از طریق در این بخش پوشش رادیویی و تلویزیونی استان و کشور براي پخش برنامه 

تحلیل مقایسه اي تعداد ایستگاهها و فرستنده هاي رادیویی و تلویزیونی به تفکیک، بررسی قرار گرفته 

  .است

فرستنده پخش کننده برنامه  80فرستنده اصلی،  126ایستگاه موج متوسط رادیو،  92تعداد  1383در سال 

  .برون مرزي در کشور مشغول به کار بوده اندفرستنده  13. فرستنده استانی  76هاي شبکه سراسري، 

درصد فرستنده هاي  3/6درصد ایستگاههاي موج متوسط و  5/6در مقایسه استان با کل کشور، قریب 

درصد از فرستنده هاي پخش کننده برنامه  5/7همچنین . اصلی کشور در استان خوزستان استقرار یافته اند

باتوجه به . برون مرزي در استان خوزستان فعالیت داشته انددرصد فرستنده هاي  4/15هاي سراسري و 

تعداد استانها در کل کشور، سهم استان خوزستان از کشور در مورد ایستگاهها و فرستنده هاي رادیویی موج 

متوسط، کوتاه و اف ام قابل مالحظه است و به ویژه حدود یک ششم فرستنده هاي برون مرزي و یک 

ج کوتاه کشور در استان خوزستان قرار گرفته که یک نقطه قوت براي آن محسوب چهارم ایستگاههاي مو

  .می شود

مقایسه تعداد ایستگاهها و فرستنده هاي رادیویی موج متوسط، کوتاه و اف ام استان خوزستان و  1-4جدول  
 1383کشور در سال 

 
 محدوده

 موج اف ام موج کوتاه موج متوسط

 ایستگاه 
فرستنده 
 )1(اصلی

تعداد فرستنده هاي پخش 
 کننده هر شبکه

 )2(ایستگاه فرستنده ایستگاه
فرستنده 
 اصلی
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 استانی  سراسري  
برون 
 مرزي

 1655 738 28 4 13 76 80 126 92 کشور 

 
استان 
 خوزستان

6 8 6 3 2 1 2 21 52 

 

سهم استان 
خوزستان از 

کشور 
 )درصد(

6.5 6.3 7.5 3.9 15.4 25.0 7.1 2.8 3.1 

 .بعضی از فرستنده هاي اصلی برنامه هاي بیش ازیک شبکه را پخش می کنند (1)

 ایستگاه اف ام به صورت مشترك با ایستگاههاي تلویزیونی مشغول به کار می باشد (2)

 1383سالنامه آماري کشور سال : ماخذ 

  

7.5 3.9
15.4

0

20

40

60

80

100

درصد

سهم استان خوزستان از کشور 

نمودار 4-1 سهم استان از تعداد فرستنده هاي رادیویی موج متوسط کشور به تفکیک شبکه هاي پخش در سال 
1383

سراسری  استانی  برون مرزی

  
ده بوده که سهم استان با یک فرستن 28چهار ایستگاه و  83تعداد ایستگاههاي موج کوتاه کشور در سال 

درصد از فرستنده هاي  کل کشور بوده  1/7درصد از ایستگاهها و  25ایستگاه و دو فرستنده به ترتیب 
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درصد از کل  1/3درصد و  8/2سهم استان براي ایستگاهها و فرستنده هاي موج اف ام به ترتیب . است

  .کشور بوده است

نمایانگر رشد کمی نسبی قابل توجه ایستگاهها و فرستنده هاي  1374با  1383مقایسه آمار و ارقام سال 

سه ایستگاه و دو فرستنده اصلی در استان وجود  1374در سال . رادیویی استان و سهم آن از کشور می باشد

درصد براي ایستگاه و از  5/6به  4رسیده و سهم استان را از  8و  6به ترتیب به  1383داشته که در سال 

درصد براي فرستنده اصلی افزایش داده است و از نرخ رشد کشور طی این دوره بیشتر می  3/6به  1/2

درصد نسبت به سال  6/22، 1383تعداد ایستگاههاي فرستنده اصلی موج متوسط در کشور در سال . باشد

ده درصد بوده و درخصوص فرستن 100رشد نموده در حالی که نرخ رشد ایستگاههاي فرستنده استان  74

  .درصد بوده است 4هاي اصلی استان نرخ رشد آن طی دوره مذکور 

مقایسه تعداد ایستگاهها و فرستنده هاي رادیویی موج متوسط و اف ام استان خوزستان و  2- 4جدول   
 1374کشور در سال 

 

 محدوده

 موج اف ام موج متوسط

 

 ایستگاه

 )1(فرستنده اصلی

 فرستنده اصلی ایستگاه

 جمع 
 شبکه
 اول

 شبکه دوم

 122 86(3)  21 64 96(2) 75 کشور 

 7 5 0 2 2 3 استان خوزستان 

 
سهم استان خوزستان 

 )درصد(از کشور 
4.0 2.1 3.1 0.0 5.8 5.7 

 .آمار مندرج در این جدول مربوط به ایستگاهها و فرستنده هاي موج متوسط است (1)



  
  طرح ملی آمایش استان خوزستان

 

 292 

 .مرزي و شبکه سوم فقط در سرجمع منظور شده است آمار مربوط به فرستنده هاي شبکه هاي برون (2)

 .ایستگاه به صورت مشترك با ایستگاه تلویزیونی مشغول بکار می باشد 78ایستگاه به صورت مستقل و  8ایستگاه اف ام  86از تعداد  (3)

 1374سالنامه آماري کشور سال : ماخذ 

  

  تلویزیون. 1-2- 4
و ) با احتساب ایستگاههاي زمینی ماهواره اي(تگاه تلویزیونی ایس 1305در کشور تعداد  1374در سال 

فرستنده اصلی را  100و شبکه سوم  368، شبکه دوم 1247فرستنده اصلی وجود داشته که شبکه اول  1715

  .به خود اختصاص داده بودند

درصد  1/3درصد فرستنده اصلی،  3/3درصد از ایستگاهها،  2/3استان خوزستان در مقایسه با کل کشور 

درصد فرستنده شبکه دوم و چهار درصد فرستنده شبکه سوم را به خود اختصاص  5/3فرستنده شبکه اول، 

  .داده است

مقایسه تعداد ایستگاهها و فرستنده هاي تلویزیونی استان خوزستان و کشور در سال  3- 4جدول   
1374 

 

 محدوده

 تلویزیونی

 

 ایستگاه
 فرستنده اصلی

 شبکه سوم شبکه دوم ولشبکه ا جمع 

 100 368 1247 1715 1305(1) کشور 

 4 13 39 56 42 استان خوزستان 

 
سهم استان خوزستان 

 )درصد(از کشور 
3.2 3.3 3.1 3.5 4.0 
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 با احتساب ایستگاههاي زمینی ماهواره اي (1)

 1374سالنامه آماري کشور سال  :ماخذ

  
ایستگاه افزایش یافته و  126به  42یرغم افزایش قابل توجه از تعداد ایستگاههاي استان عل 1383در سال 

  .درصدي استان از کشور شده است 2/3با افزایش تعداد ایستگاههاي کل کشور باعث حفظ سهم 

هم از نظر کمیت و هم از لحاظ تعداد شبکه  1383میزان پوشش فرستنده هاي اصلی تلویزیونی در سال 

  .داشته است 1374ش چشمگیري نسبت به سال ها در سطح کشور و استان افزای

فرستنده آن در استان خوزستان مستقر بوده  310فرستنده در کشور مشغول فعالیت بوده که  9383تعداد 

سهم استان از . را همچنان حفظ کرده است 1374درصدي خود در سال  3/3و بدین ترتیب استان، سهم 

فرستنده و  19درصد بوده و شبکه استانی با  3/3حدود  4ا ت 1فرستنده هاي اصلی کشور براي چهار شبکه 

. درصد از فرستنده هاي کل کشور را به خود اختصاص داده است 4/4فرستنده  4درصد و شبکه خبر با  9/5

  )4-4جدول (

 1383مقایسه تعداد ایستگاهها و فرستنده هاي تلویزیونی استان خوزستان و کشور در سال  4- 4جدول 

 

 )1(ستگاهای محدوده

 فرستنده اصلی

 4شبکه  3شبکه  2شبکه  1شبکه  جمع 
شبکه 
 استانی

شبکه 
 خبر

 90 319 1188 2227 1906 3644 9383(2) 3938 کشور 

 4 19 36 77 62 113 310 126 )3(استان خوزستان 

 
سهم استان 

خوزستان از کشور 
3.2 3.2 3.1 3.3 3.5 3.0 6.0 4.4 
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 )درصد(

 تگاههاي زمینی ماهواره اي استبا احتساب ایس (1)

 اختالف سرجمع مربوط به فرستنده هاي شبکه آموزش می باشد (2)

 .ارقام صدا و سیماي مرکز اهواز و مرکز آبادان با یکدیگر جمع شده است (3)

 صدا و سیماي مرکز آبادان-صدا و سیماي مرکز اهواز- 1383سالنامه آماري کشور سال :  ماخذ

  

3.1
3.3 3.5

6.0

4.4

3.0

0

2

4

6

8

10

درصد

سهم استان خوزستان از کشور 

نمودار 4-2 سهم استان از تعداد فرستنده هاي تویزیونی کشور به تفکیک شبکه هاي پخش برنامه در سال 1383

شبکه 1 شبکه 2 شبکه 3 شبکه استانی شبکه خبر شبکه 4
  

  
سیماي استان خوزستان در دو مرکز اهواز و آبادان صورت می گیرد که بخش اعظم  فعالیت هاي

  .ایستگاهها و فرستنده هاي اصلی تلویزیونی در صدا و سیماي مرکز اهواز قرار دارد

تا  1374بررسی روند تعداد ایستگاهها و فرستنده هاي اصلی تلویزیونی در استان خوزستان طی دوره 

بوده 1377و  1376چشمگیر تعداد ایستگاهها و فرستنده هاي اصلی در سالهاي  حاکی از افزایش 1383

بیشترین میزان افزایش تعداد ایستگاهها و فرستنده ها مربوط به ایستگاههاي مرکز اهواز در سال . است
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فرستنده در سال  73ایستگاه و  46حدود دو برابر شده و از  1375بوده که به ترتیب نسبت به سال  1376

 110به  1377افزایش یافته و پس از آن در سال  1376فرستنده در سال  136ایستگاه و  92به  1375

  )5- 4جدول . (رشد کندي را تجربه کرده است 1383فرستنده رسیده که از این پس تا سال  174ایستگاه و 

تعداد ایستگاهها و فرستنده هاي اصلی تلویزیونی و اف ام مرکز اهواز طی   5-4جدول 
 1374-1383سالهاي 

 سال

 موج اف ام تلویزیون

 ایستگاه
 فرستنده اصلی

 ایستگاه
فرستنده 
 جمع اصلی

شبکه 
 اول

شبکه 
 دوم

شبکه 
 سوم

شبکه 
 چهارم

شبکه 
 پنجم

شبکه 
 خبر

1374 42 56 39 13 4 - - - 48 - 

1375 46 73 46 20 5 2 - - 48 - 

1376 92 136 78 27 20 2 - - 93 - 

1377 110 174 101 30 23 10 10 - 110 - 

1378 112 198 109 30 24 15 10 10 122 - 

1379 117 218 114 35 29 20 10 10 122 - 

1380 122 237 119 40 34 4 10 10 130 - 

1381 124 227 107 54 66 31 17 3 13 30 

1382 117 208 100 49 59 19 14 3 10 26 

1383 124 304 112 61 76 35 17 3 14 45 

   سالنامه آماري خوزستان سالهاي مختلف: ماخذ
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نمودار 4-3 تعداد فرستنده هاي اصلی تلویزیونی مرکز اهواز به تفکیک شبکه پخش برنامه طی سالهاي 1383-
1374

0
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1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381 1382 1383

داد 
تع

شبکه اول  شبکه دوم  شبکه سوم  شبکه چهارم شبکه پنجم  شبکه خبر
  

بیشترین تعداد فرستنده هاي اصلی به ترتیب مربوط به شبکه اول، شبکه سوم، شبکه دوم و سپس شبکه  

- 83تعداد ایستگاهها وفرستنده هاي اصلی تلویزیونی مرکز آبادان طی دوره . هاي چهارم و پنجم بوده است

 3از  1376نسبت به سال  1377و فقط تعداد فرستنده هاي اصلی تلویزیونی در سال تقریبا ثابت بوده  1374

هر یک از . از یک به دو افزایش یافته است 1383فرستنده افزایش یافته و تعداد ایستگاهها نیز در سال  6به 

حت پوشش شبکه هاي اول تا پنجم و خبر یک فرستنده اصلی در مرکز آبادان دارند که منطقه آبادان را ت

  .قرار می دهد

تعداد ایستگاهها و فرستنده هاي اصلی تلویزیونی و اف ام مرکز آبادان طی سالهاي  6-4جدول 
1383-1375 
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 سال

 موج اف ام تلویزیونی

 ایستگاه

 فرستنده اصلی

 ایستگاه
فرستنده 
 جمع اصلی

شبکه 
 اول

شبکه 
 دوم

شبکه 
 سوم

شبکه 
 چهارم

شبکه 
 پنجم

شبکه 
 خبر

1375 1 3 1 1 1 - - - - - 

1376 1 3 1 1 1 - - - 2 4 

1377 1 6 1 1 1 1 1 1 2 1 

1378 1 6 1 1 1 1 1 1 2 - 

1379 1 6 1 1 1 1 1 1 2 1 

1380 1 6 1 1 1 1 1 1 2 1 

1381 1 5 2 2 1 1 1 1 1 4 

1382 1 8 2 2 1 1 1 1 1 7 

1383 1 6 1 1 1 1 1 1 2 7 

   صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران، مرکز آبادان- سالهاي مختلف سالنامه آماري خوزستان: ماخذ

  تحلیل گستره پوشش صدا و سیما. 4-2

  ایستگاهها و فرستنده هاي اصلی تلویزیونی. 4-2-1
) هزار وات 40تا  10(فرستنده اصلی پر قدرت  310ایستگاه با  126در استان خوزستان  1385در سال 

مشغول به کار بوده اند که هر ایستگاه تعدادي از شهرها را تحت ) وات 500تا  10(متوسط و کم قدرت 

پوشش قرار می دهد و مردم شهرهاي تحت پوشش می توانند از برنامه هاي شبکه هاي مختلف استفاده 

  .کنند
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هزار وات برنامه هاي شبکه هاي اول  40تا  10ایستگاه زنده یاد کعبی آغاجري با نه فرستنده پر قدرت 

م و استانی را پخش می کند و شهرهاي آغاجري، امیدیه، سربندر، ماهشهر، بهبهان و کشورهاي حاشیه تا سو

ایستگاه پاچه کوه امیدیه نیز با سه فرستنده کم قدرت . خلیج فارس را تحت پوشش تلویزیونی قرار می دهد

ایستگاه شهید رهبر . اردوات برنامه هاي شبکه اول تا سوم شهرهاي علی آباد و امیدیه را تحت پوشش د 10

برنامه ) وات 200هزار وات و دو فرستنده کم قدرت  40تا  10هفت فرستنده پر قدرت (اهواز با نه فرستنده 

هاي شبکه اول تا پنجم و شبکه العالم و آموزش را پخش می کند که شهرهاي اهواز، مالثانی، ویس، شیبان، 

  .هویزه را تحت پوشش تلویزیونی داردغیزانیه، سوسنگرد، حمیدیه، الهایی، الوان و 

ایستگاه دیگر استان در شهرهاي بستان، شادگان، اللی، مسجد سلیمان، دزفول، باغملک، ایذه،  123

اندیمشک، رامهرمز، بهبهان و شوشتر با حداقل یک فرستنده و حداکثر پنج فرستنده کم یا متوسط قدرت 

ا پخش کرده و شهرها و حومه اطرافشان را تحت برنامه هاي شبکه هاي مختلف ر) وات 500تا  10(

  .پوشش قرار داده اند

این ایستگاهها و فرستنده هاي آنها و مشخصات فرستنده هاي مناطق تحت پوشش و برنامه  مشخصات 

  .آمده است) 1-4جدول (شبکه ها در پیوست 

  ایستگاههاي ماهواره اي و فرستنده ها. 2-2- 4
 100ایستگاههایی که مورد بررسی قرار گرفت، در استان خوزستان تعداد عالوه بر فرستنده هاي اصلی و 

فرستنده مشغول فعالیت بوده اند که برنامه هاي شبکه هاي تلویزیونی را  170ایسنگاه زمینی ماهواره اي با 

  .به تنهایی و یا مشترك با موج اف ام پخش می کرده اند

نحوه . نشان داده شده است 7-4نهاي استان در جدول توزیع ایستگاههاي زمینی ماهواره اي در شهرستا

توزیع به گونه اي است که بیشترین تعداد ایستگاهها و فرستنده ها در شرق استان و بویژه شهرستانهاي 

درصد تعداد  85چهار شهرستان ایذه، باغملک و مسجد سلیمان و اندیمشک . محروم مستقر می باشند
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ها را به خود اختصاص داده اند و بقیه در چهار شهرستان دیگر قرار درصد فرستنده  6/87ایستگاهها و 

  . دارند

شبکه و اف ام مورد پخش در استان  يو فرستنده ها يماهواره ا ینیزم يستگاههایتعداد ا 7-4جدول 
 1379خوزستان سال 

 شهرستان
 )شبکه و اف ام مورد پخش(فرستنده ایستگاه

 )درصد(سهم  تعداد فرستنده )درصد(سهم  تعداد 

 100.0 170 100 100 استان خوزستان

 17.6 30 14 14 اندیمشک

 17.6 30 24 24 ایذه

 22.9 39 24 24 باغملک

 4.1 7 4 4 بهبهان

 2.4 4 4 4 دزفول

 5.3 9 6 6 رامهرمز

 0.6 1 1 1 شوشتر

 29.4 50 23 23 مسجدسلیمان
  1380زصدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران، مرکز اهوا: ماخذ
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نمودار 4-4 تعداد ایستگاههاي زمینی ماهواره اي و فرستنده هاي شبکه و اف ام مورد پخش در شهرستانهاي 
استان در سال 1379

تعداد ایستگاه تعداد فرستنده
  

  
  

 1فرستنده استقرار داشته که بیست ایستگاه آن فقط برنامه هاي شبکه  30ایستگاه با  24در شهرستان ایذه 

 23شهرستان مسجد سلیمان داراي . و یا اف ام را پخش می نمایند 4تا  1و چهار ایستگاه برنامه هاي شبکه 

اختصاص داشته و نه  1پخش برنامه هاي شبکه  فرستنده بوده که چهارده ایستگاه فقط به 50ایستگاه با 

 14شهرستان اندیمشک . و یا اف ام را بر عهده داشته اند 4تا  1ایستگاه پخش برنامه هاي شبکه هاي 

فرستنده داشته که شش ایستگاه فقط به پخش برنامه هاي شبکه اول و هشت ایستگاه به  30ایستگاه و 

فرستنده بوده  7ایستگاه و  4شهرستان بهبهان داراي . ام می پردازندو یا اف  3تا  1پخش برنامه هاي شبکه 

و یک ایستگاه برنامه هاي  1و یک ایستگاه برنامه هاي شبکه  3تا  1که دو ایستگاه برنامه هاي شبکه هاي 

فرستنده قرار داشته که یک ایستگاه برنامه  4در شهرستان دزفول چهار ایستگاه با . اف ام را پخش می کنند

فرستنده داشته که  9ایستگاه با  6شهرستان رامهرمز . را پخش می نمایند 1اف ام و سه ایستگاه برنامه شبکه 
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در شهرستان . را پخش می نمایند 4تا  1و یک ایستگاه برنامه هاي شبکه  1پنج ایستگاه برنامه هاي شبکه 

ایستگاههاي ماهواره ایی در توزیع . فرستنده پخش اف ام مستقر بوده است 1شوشتر یک ایستگاه با 

ایستگاهها به  ⅔شهرستانهاي استان حکایت از تمرکز ایستگاهها در هشت شهرستان استان دارد و حدود 

و یا اف ام اختصاص داشته  4تا  1ایستگاهها به پخش برنامه هاي شبکه  ⅓و  1پخش برنامه هاي شبکه 

که هایی که تحت پوشش قرار داده اند در مشخصات ایستگاهها و گستره پوشش هر شهرستان و شب. اند

  .آمده است 8-4جدول 

ایستگاههاي زمینی ماهواره اي و شبکه ها و اف ام مورد پخش در استان خوزستان سال  8-4جدول 
1379 

 )فرستنده(شبکه و اف ام مورد پخش  ایستگاه شهرستان

 اندیمشک

 1 کوشکیان

 1 سرتاف

 1 درهپل

 1 جوروند

 1 کاکارود

 3و2و1 تافاب

 3و2و1 پاچه کوه امیدیه

 1 حسینیه

 3و2و1 قلعه زرد

 و اف ام4 بیدروبه

 4و3و2و1 سره چاه

 3و2و1 مازو

 3و2و1 شهبازان
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ایستگاههاي زمینی ماهواره اي و شبکه ها و اف ام مورد پخش در استان خوزستان سال  8-4جدول 
1379 

 )فرستنده(شبکه و اف ام مورد پخش  ایستگاه شهرستان

 3و2و1 تله زنگ

 30 جمع

 ایذه 

 1 ناشلیل

 1 دورك  زنان

 1 چارتنگ سفلی

 1 چارتنگ علیا

 1 مورد فل

 1 مرغا

 1 چم ریحان

 3و1 پیان

 1 جنگ کمالوند

 

 1 کهباد

 1 تخت کاشان

 1 سوسن

 1 دلی سلمانوند

 1 رود زرد کاید رفیع

 1 آب سوراخ

 1 سادات حسینی

 1 نعل کنان

 1 کل خواجه
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ایستگاههاي زمینی ماهواره اي و شبکه ها و اف ام مورد پخش در استان خوزستان سال  8-4جدول 
1379 

 )فرستنده(شبکه و اف ام مورد پخش  ایستگاه شهرستان

 1 3سد کارون 

 اف ام ایذه

 3و2و1 پاتابه

 4و3و2و1 هالیجان

 1 سرتنگ شبکوري

 1 ده کهنه موزرم

 30 جمع

 باغملک 

 1 دره شور

 1 آبگندو

 1 دره لی

 1 کنجدکار

 1 الکم

 1 واجل

 1 سردره

 1 سرخانی

 

 1 سوالی

 1 شمس آباد

 1 چیدن

 1 رباط

 3و1 تکیه
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ایستگاههاي زمینی ماهواره اي و شبکه ها و اف ام مورد پخش در استان خوزستان سال  8-4جدول 
1379 

 )فرستنده(شبکه و اف ام مورد پخش  ایستگاه شهرستان

 3و1 تمبی باغملک

 1 بارانگرد

 1 ترکاب

 1 تپک جاللی

 1 جم امام زاده محمد

 3و2و1 صیدون

 3و2و1 هپرو

 3و2و1 تالور

 اف ام4و3و2و1  میداوود

 4و3و2و1 رودزیرصیدون

 اف ام باغملک

 39 جمع 

 بهبهان

 2و1 زیدون

 3و2و1 تشان

 1 شهرك مطهري

 اف ام بهبهان

 7 جمع

 دزفول

 اف ام دزفول

 1 اسالم آباد

 1 شهیون

 1 پامنار سردشت

 4 جمع

 1 سه تلون رامهرمز
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ایستگاههاي زمینی ماهواره اي و شبکه ها و اف ام مورد پخش در استان خوزستان سال  8-4جدول 
1379 

 )فرستنده(شبکه و اف ام مورد پخش  ایستگاه شهرستان

 1 باوج

 1 انشهرك شهید رایگ

 1 ترتاب

 1 کون گرده

 4و3و2و1 رودزرد ماشین

 9 جمع

 شوشتر
 اف ام گتوند

 1 جمع
 مرکز اهوازي جمهوري اسالمی ایران مایصدا و س: ماخذ

  

  ایستگاه رادیویی اف ام و فرستنده ها. 2-3- 4
دو . وده استفرستنده اصلی در استان مستقر ب 74ایستگاه رادیویی اف ام با  14جمعا  1385در سال 

فرستنده در مرکز اهواز مشغول فعالیت بوده  51ایستگاه و  12فرستنده اصلی در مرکز آبادان و  7ایستگاه و 

که شهرهاي امیدیه، اهواز، مسجد سلیمان، دزفول، دشت آزادگان، ایذه، اللی، بهبهان و و باغملک را تحت 

  .پوشش قرار می دهد

هزار وات که دو  10له از مرکز داراي چهار فرستنده پر قدرت کیلومتر فاص 170ایستگاه آغاجري با 

فرستنده برنامه فرهنگ و دو فرستنده برنامه جوان را پخش می کند، مناطق و شهرهاي آغاجري، بهبهان، 

  .رامهرمز، ماهشهر وسربندر را تحت پوشش خود قرار می دهد
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هزار وات  10دو فرستنده آن پر قدرت  ایستگاه اهواز واقع در بخش مرکزي اهواز با هفت فرستنده که

وات  100و  200فرستنده متوسط قدرت  5می باشد، به پخش برنامه هاي جوان و فرهنگ می پردازد و 

  .قرآن و ورزش را پخش می کند -پیام -معارف –برنامه هاي فرهنگ 

با هفت فرستنده مسجد سلیمان داراي چهار ایستگاه پنج بنگه، تلخاب، تمبی و چشمه علی می باشد که 

  .ورزش و معارف را پخش می کند -فرهنگ –وات برنامه هاي جوان  10کم قدرت 

قرآن و  - معارف -محلی - وات برنامه هاي جوان 200ایستگاه دزفول با پنج فرستنده متوسط قدرت 

  .فرهنگ را پخش می کند

ت برنامه شبکه جوان را وا 10کیلومتري مرکز با یک فرستنده کم قدرت  100ایستگاه بستان واقع در 

  . پخش می کند

 - وات دارد که برنامه هاي جوان 10کیلومتر فاصله از مرکز پنج فرستنده کم قدرت  200ایستگاه ایذه با 

  .فرهنگ و پیام را پخش می کند –ورزش  -معارف

فرهنگ و جوان را  - وات برنامه هاي معارف 10ایستگاه بند سرخی اللی با سه فرستنده کم قدرت 

  .پخش می کند

کیلومتر فاصله و چهار فرستنده، برنامه هاي شبکه پیام، ورزش، معارف  200ایستگاه مایکروویو بهبهان با 

  .و قرآن را پخش می کند

وات است که به  10کیلومتر فاصله از مرکز داراي چهار فرستنده کم قدرت  215ایستگاه تشان بهبهان با 

کیلومتر  130ایستگاه میداود باغملک با . و ورزش می پردازد معارف -فرهنگ -پخش برنامه هاي جوان

معارف و قرآن  -جوان -وات دارد که به پخش برنامه هاي پیام 10فاصله از مرکز چهار فرستنده کم قدرت 

  .مشغول است



  
  طرح ملی آمایش استان خوزستان

 

 307 

آبادان با دو ایستگاه ثامن االئمه و مرکز آبادان و هفت فرستنده کم قدرت برنامه هاي متنوعی به صورت 

دو ایستگاه ثامن االئمه با پخش برنامه هاي رادیو عربی و رادیو . رون مرزي و منطقه اي پخش می کندب

دو ایستگاه دیگر ثامن االئمه با . جوان مناطق برون مرزي و آبادان، خرمشهر و اروند کنار را پوشش می دهد

را تحت پوشش خود قرار  وات با پخش برنامه هاي معارف و قرآن، آبادان و خرمشهر 200سه فرستنده 

  .داده است

با بررسی میزان پراکندگی ایستگاههاي رادیویی در سطح استان می توان به برخی عدم تعادلها بخصوص 

همچنین . در مناطق هم مرز با استانهاي همجوار از جمله دهدز، سردشت دزفول و زیدون بهبهان پی برد

ان هاي مرزي که تحت پوشش ایستگاههاي رادیویی عدم وجود برنامه هاي برون مرزي در برخی شهرست

شهرستانهاي شوشتر و شادگان نیز با فرستنده هاي کم قدرت شهرهاي . قرار دارند، کامال محسوس است

اطراف را تحت پوشش قرار نداده و راه اندازي ایستگاههاي جدید با فرستنده هاي پر قدرت براي آنها الزم 

  .می باشد

  ادیویی موج متوسط و موج کوتاه و فرستنده هاایستگاههاي ر. 2-4- 4
چهار . فعال بوده اند 1385فرستنده در سال  8در استان خوزستان شش ایستگاه رادیویی موج متوسط با 

تا  400وات و متوسط قدرت  10ایستگاه اهواز، شوشتر، دزفول و آبادان داراي فرستنده هاي کم قدرت 

وات از  600همچنین دو فرستنده . و سراسري را پخش می نمایندوات بوده و برنامه هاي استانی  600

وات از ایستگاه شهید جهان آرا آبادان برنامه هاي برون مرزي را پخش        750ایستگاه ماهشهر و یک فرستنده 

  .می کنند

وات که برنامه هاي برون  250یک ایستگاه رادیویی موج کوتاه با دو فرستنده اصلی با قدرت متوسط 

  .مرزي را براي اروپا پخش می کند نیز در ایستگاه ماهشهر مستقر است
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وات برنامه هاي استانی  400کیلومتري مرکز با یک فرستنده  20ایستگاه بیت المقدس اهواز واقع در 

ایستگاه شهید ضرغامپور . میلیون نفر پخش می کند 3/4براي منطقه خوزستان با جمعیت تحت پوشش 

وات برنامه هاي سراسري را براي منطقه  50وات و یک فرستنده رزرو  600ده اصلی شوشتر با یک فرستن

کیلومتري شمال  145ایستگاه دزفول در . میلیون نفر پخش می نماید 3/4خوزستان با جمعیت تحت پوشش 

وات پخش برنامه هاي محلی و  10وات و یک فرستنده رزرو  10استان واقع شده و با یک فرستنده اصلی 

  .میلیون نفر جمعیت تحت پوشش به عهده دارد 5/0سري را براي شهرستان دزفول با سرا

کیلومتري اهواز در منطقه جنوب شرقی استان قرار دارد  120ایستگاه شهید اسعد آبادي ماهشهر واقع در 

وات برنامه هاي عربی و برون مرزي را پخش  600وات و یک فرستنده رزرو  600و با یک فرستنده اصلی 

  .می کند و منطقه تحت پوشش آن، خوزستان و کشورهاي حاشیه خلیج فارس است

ایستگاه شهداي . آبادان با دو ایستگاه شهداي شلمچه و شهید جهان آرا واقع در جنوب استان واقع است

وات برنامه هاي محلی و سراسري پخش می نماید و  10شلمچه با یک فرستنده اصلی و یک فرستنده رزرو 

  .آبادان، خرمشهر و نواحی اطراف را تحت پوشش خود قرار داده استشهرهاي 

وات برنامه  800و  750ایستگاه شهید جهان آرا هم با یک فرستنده اصلی و یک فرستنده رزرو با قدرت 

  .هاي سراسري را براي منطقه خوزستان و کشورهاي حاشیه خلیج فارس پخش می کند

ه توزیع نامتعادل ایستگاههاي رادیویی موج متوسط و کوتاه پی با مالحظه اطالعات تصویري می توان ب

دو ایستگاه دزفول و شوشتر در شمال استان واقع شده اند و دو ایستگاه آبادان و ماهشهر درجنوب و . برد

در مناطق شرقی و شمال شرقی . جنوب شرقی استان قرار دارند و ایستگاه اهواز در مرکز استان می باشد

رادیویی وجود ندارد که نمایانگر عدم تعادل در توزیع ایستگاههاي رادیویی موج متوسط در هیچ ایستگاه 

  .استان می باشد
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 1383مرکز آبادان در سال ) FM(مشخصات ایستگاهها، فرستنده و برنامه هاي رادیویی  9-4جدول 

 فرستنده/ ایستگاه 
قدرت 

فرستنده 
)KW( 

قدرت 
فرستنده 
رزرو 

)KW( 

فرکانس 
)MHZ( 

 منطقه تحت پوشش وع برنامهن

 99.3 10 10 ثامن اال ئمه
رادیو 
 عربی

 برون مرزي

 89.7 10 10 ثامن اال ئمه
رادیو 
 جوان

 اروندکنار-خرمشهر-آبادان

 خرمشهر-آبادان معارف 104.5 1 1 ثامن اال ئمه

 خرمشهر-آبادان قران 107.6 1 1 ثامن اال ئمه

 آبادان پیام 87.6 - 0.2 مرکز ابادان

 آبادان ورزش 92.7 - 0.2 رکز ابادانم

 آبادان فرهنگ 106.4 - 0.2 مرکز ابادان

 صدا و سیماي جمهوري اسالنی ایران مرکز آبادان

  

 1386مشخصات ایستگاه ها و فرستنده هاي رادیویی موج متوسط وموج کوتاه استان خوزستان در سال  10-4جدول 

نام 
 ایستگاه 

نام 
 بخش

نام 
 شهرستان

از فاصله 
 kmمرکز

جمعیت 
تحت 
پوشش 

میلیون (
 )نفر

منطقه 
تحت 
 پوشش

 مشخصات فرستنده

نام 
نام  برنامه

 فرستنده

نوع 
 فرستنده

قدرت  
KW  

فرکانس 
KHZ 

باند 
 پخش
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 1386مشخصات ایستگاه ها و فرستنده هاي رادیویی موج متوسط وموج کوتاه استان خوزستان در سال  10-4جدول 

نام 
 ایستگاه 

نام 
 بخش

نام 
 شهرستان

از فاصله 
 kmمرکز

جمعیت 
تحت 
پوشش 

میلیون (
 )نفر

منطقه 
تحت 
 پوشش

 مشخصات فرستنده

نام 
نام  برنامه

 فرستنده

نوع 
 فرستنده

قدرت  
KW  

فرکانس 
KHZ 

باند 
 پخش

بیت 
 المقدس

 4.3 20 اهواز مرکزي
منطقه 
 خوزستان

 AM 711 400 اصلی جهاد
 استانی

 AM 711 400 رزرو تامسون

شهید 
 پورضرغام

 4.3 100 شوشتر مرکزي
منطقه 
 خوزستان

BBC 666 600 اصلی AM 
 سراسري

 AM 666 50 رزرو نوتل

 0.5 145 دزفول مرکزي دزفول
شهرستان 
 دزفول

 محلی  AM 1602 1 اصلی هریس

 سراسري AM 1602 1 رزرو هریس

شهید 
اسعد 
 آبادي

 برونمرزي 120 ماهشهر مرکزي

خوزستان  
 وکشورهاي

BBC 576و1080 600 اصلی AM عربی 

حاشیه  
خلیج 
 فارس

BBC 576و1080 600 رزرو AM برونمرزي 

 اروپا
BBC 250 اصلی   SW 

 برونمرزي
BBC 250 اصلی   SW 

شهداي 
 شلمچه

 - 100 آبادان  

-آبادان
-خرمشهر

 نواحی منطقه
 محلی  AM 1485 10 اصلی  

 ريسراس AM   10 رزرو    

شهید 
 جهان آرا

منطقه 
 خوزستان

 سراسري AM 1170 750 اصلی  

 سراسري AM   800 رزرو   برون مرزي

 صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران مرکز اهواز: ماخذ

 صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران مرکز آبادان       
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  حمل و نقل

  مقدمه

  تعاریف
صورت گرفته که طبقه بندي هندسی و  اراه براساس اهداف طراحی و اجراي آنه طبقه بندیهاي مختلفی از

  .طبقه بندي عملکردي از جمله آنها ست
وجه تمایز طبقات راه ها مشخصات هندسی آنها نظیر عرض و تعداد  درطبقه بندي هندسی،

  .آنهاستخطوط،عرض،حریم و عرض روسازي راه،نوع تقاطع ها و فاصله آنها از یکدیگر و نظایر 
به عبارت دیگر طبقه بندي راه ها به .ها نقش یا عملکرد آنهاسته وجه تمایز را  در طبقه بندي عملکردي،

نها را آگی هاي مبدأ و مقصد سفر ها یا نقاطی بستگی دارد که راه  مورد نظر ارتباط میان ژمشخصات و وی
قشی که در فراهم کردن ارتباط میان مراکز فراهم می کند و در طرح هاي کالبدي ملی،منطقه اي و ناحیه اي ن

  .مختلف جمعیت و فعالیت ایفا می کند از اهمیت بیشتري برخورداراست

  :طبقه بندي هندسی راهها
آزاد .راهی است با حداقل چهار خط عبور که مسیرهاي رفت و برگشت دران از هم جدا شده است: آزادراه

اشیه بوده و عبور پیاده و دوچرخه و سایر وسایل نقلیه راهها بدون تقاطع هم سطح وبدون دسترسی از ح
ورودو خروج به ازاد .غیرموتوري و در مواردي تمامی یا بخشی از وسایل نقلیه تجاري در آنها ممنوع است

  .راه با زاویه کم صورت می پذیرد
  .مانند آزادراه ولی با امکانات محدود تقاطع هم سطح و دسترسی از حاشیه است:بزرگراه 
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مترو شانه هر طرف به  7.3راه اصلی دو طرفه با سواره روي آسفالتی به عرض حداقل :راه اصلی درجه یک
  . متر است 1.85عرض حداقل 

مترو شانه هر طرف به 7راه اصلی دو طرفه با سواره روي آسفالتی به عرض حداقل :راه اصلی درجه دو
  .متر است 1عرض حداقل 

متر و شانه هر  6.5دو خط عبور و سواره روي روسازي شده به عرض راهی است با :راه فرعی درجه یک
  طرف به عرض یک متر

  .متر آن آسفالت است 5.5متر معموأل  7تا  6.5راهی است با عرض :راه فرعی درجه دو
باشند به  2راه هایی که فاقد استاندارد هاي حداقل براي راههاي فرعی درجه : راه دسترسی و روستایی

  .راهها وراهاي دسترسی نامگذاري می شوندعنوان سایر 

  راهها  يطبقه بندي عملکرد
نیز شناخته می  ترانزیت راهی است که جزء شبکه اصلی کشور محسوب می گردد و به نام راه :راه ملی 

را با ) شهر هاي بزرگ پایتخت،کالن شهرها،(مراکز جمعیتی درجه اول کشور  اي ملی ارتباط ه راه .شود
از نظر مشخصات .فراهم می کنند) نقاط اصلی و ورودي و خروجی مرزها(ورهاي همسایه یکدیگر و کش

  .هندسی مطلوب است که این راهها با مشخصات آزاد راهها ساخته شوند
راهی است که به عنوان شبکه درجه دو کشور ارتباط بین مراکز استان ها و شهرهاي متوسط و  :راه  استانی 

ورزي را با یکدیگر و با راههاي ملی در سطح کشوریا استان فراهم می قطب هاي مهم صنعتی و کشا
مطلوب است این راه ها . نین به مبادي ورود و خروج درجه دوم کشور متصل می شوندچا همه این راه.کند

  .مطابق با مشخصات بزرگراهها یا راههاي اصلی ساخته شوند
) شهرهاي کوچک و مراکز مهم استانی(وم جمعیت راهی است که ارتباط بین مراکز درجه س:راه ناحیه اي

از نظر مشخصات  هندسی مطلوب است .را با یکدیگر و راههاي فرادست در داخل استان ها فراهم می کند
  .این راهها با مشخصات راههاي اصلی ساخته شوند

مراکز جمعیتی را با یکدیگر و با ) روستاها( جمعیتی کوچک راهی است که ارتباط بین مراکز: راه محلی 
  .مطلوب است این راهها با مشخصات راههاي فرعی ساخته شوند.بزرگتر وراههاي فرادست فراهم می کند

و وزن توشه ) غیر از محصوالت خود راه آهن (مجموع وزن محصوالت تجاري و دولتی  :وزن بارخالص 
 .است
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  تحلیل ویژگی هاي شبکه حمل و نقل استان . 1

   حمل ونقل زمینی. 1- 1

  حمل و نقل جاده اي. 1-1- 1

  بررسی وضعیت موجود راههاي جاده اي. 1- 1-1- 1
راه ها براساس مشخصات هندسی به پنج طبقه آزادراه،بزرگراه،راه اصلی،راه فرعی و راههاي روستایی مهم 

استان خوزستان فاقد آزادراه است و مقایسه طول راه هاي تحت حوزه استحفاظی وزارت . تقسیم می شوند
در صد بزرگرا هاي کشور در استان خوزستان  9.9ه و ترابري در سطح کشور و استان نشان می دهد که را

در مجموع . در صد است 5.8در صد و از راه هاي فرعی  8قرار دارند و سهم استان از راه هاي اصلی کشور 
  )1-1جدول. (در صد کل راه هاي کشور در استان خوزستان قرار دارد6.4

  
مقایسه طول راه هاي تحت حوزه استحفاظی وزارت راه و ترابري در سطح کشور  1-1جدول 

کیلومتر                                      -    1382و استان تا پایان سال 
 جمع سایر راه فرعی راه اصلی بزرگراه آزاد راه شرح

 4434 35 2262 1771 336 0 استان خوزستان

 68685.1 3091.3 38946.8 22013.2 3692.9 941.0 کشور

سهم استان خوزستان از 
 )درصد(کشور 

0.00 9.10 8.05 5.81 1.13 6.46 

 .1383سالنامه آماري استان خوزستان -83سالنامه آماري حمل و نقل جاده اي : ماخذ

 بزرگراهها و راه هاي اصلی. 1-1-1-1-1

بر طول بزرگراه  1380تا  1377د که از سال مقایسه روند تغییرات و توسعه را ه هاي استان نشان می ده
وضعیت راه هاي .تغییرات محسوسی را نداشنه است 1383تا  1380هاي استان افزوده شده ولی از سال 
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اما از طول راه هاي عریض و معمولی اصلی کاسته شده .فرعی آسفالته و شنی نیز به همین ترتیب بوده است
  )2-1جدول .(است

 1383هاي تحت پوشش اداره کل راه و ترابري استان خوزستان در سال انواع راه  2-1جدول 

 کیلومتر                      

 شرح

 راه اصلی

 جمع

 راه فرعی آسفالته

 جمع

سایر راه  جمع راه فرعی شنی
هاي 
 آسفالته

 جمع
 عریض معمولی عریض بزرگراه

درجه 
 یک

درجه 
 دو

 عریض
درجه 

 یک

درجه 
   دو

1377 220.3 739.5 1175.5 2135.3 733.3 1133.6 288.8 2155.7 101.8 237.6 81.2 420.6 30.0 9453.2 

1378 220.3 739.5 1175.5 2135.3 733.3 1133.6 288.8 2155.7 101.8 237.6 81.2 420.6 30.0 9453.2 

1379 345.6 623.2 1155.0 2123.8 794.8 1111.6 253.8 2160.2 179.8 184.6 49.2 413.6 30.0 9425.2 

1380 380.6 588.2 1165.0 2133.8 809.8 1177.6 253.8 2241.2 179.8 184.6 49.2 413.6 30.0 9607.2 

1381 380.6 588.2 1165.0 2133.8 809.8 1177.6 253.8 2241.2 179.8 184.6 49.2 413.6 30.0 9607.2 

1382 366.2 607.7 1163.0 2136.9 812.2 1205.9 245.8 2263.9 188.8 184.6 49.2 422.6 35.0 9681.8 

1383 366.2 607.7 1163.0 2136.9 812.2 1205.9 245.8 2263.9 188.8 184.6 49.2 422.6 35.0 9681.8 

        83سالنامه آماري استان خوزستان سال : ماخذ
 

کیلومتر می  366بزرگراههاي استان محدود به اطراف شهر اهواز شده که جمعأ دوازده بزرگراه به طول 
  )3-1جدول. (باشند

 1383مشخصات تیپ انواع راه استان خوزستان در سال  3-1جدول 

 نوع روکش  )متر(عرض حریم  )کیلومتر(طول  طبقه بندي راه
تعداد خط رفت و 

 برگشت

 - - 60*2 - آزاد راه
 4 آسفالت 38*2 366 بزرگراه

 2 آسفالت 22.5*2 1771 راه اصلی

 2 آسفالت 17.5*2 2262 راه فرعی

 2 آسفالت یا شنی 12.5*2 - راه مهم روستایی
 اداره کل راه و ترابري استان خوزستان: ماخذ
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کیلو متر است که  118آبادان به طول –کیلومتر و اهواز  140اندیمشک به طول  -طوالنی ترین بزرگراه اهواز
گراه هاي استان را تشکیل می دهند درصد طول بزر 70کیلومتر می شود که حدود  258جمع این دو حدود 

  )4- 1جدول.(کیلومتر می باشد 50و طول بقیه بزرگراه ها هریک کمتر از 
 1383مشخصات بزرگراه هاي استان خوزستان در سال  4-1جدول 

 توضیحات )کیلومتر(طول  نام محور ردیف
   118 آبادان-اهواز 1
   10 خرمشهر-آبادان 2
   140 اندیمشک-اهواز 3
   15 سوسنگرد-اهواز 4
 سه راهی کوپال-اهواز 52 سربندر-اهواز 5

 1.6مسجدسلیمان-12.6اهواز 14.2 مسجدسلیمان-اهواز 6

   10 )قدیم(خرمشهر-اهواز 7
   12 مالثانی- شوشتر 8
   5 ابادان- سربندر 9
   25 بندرامام-ماهشهر-رامشیر 10
 از سمت دزفول 14 شوش-دزفول 11

 از سمت دزفول 9 شوشتر-دزفول 12
 اداره کل راه و ترابري استان خوزستان: ماخذ

  
راه هاي اصلی استان،شهرهاي مهم را به یکدیگر متصل نموده و بیشترین سهم را در جابجایی وسایل نقلیه 

  .به عهده دارند
- زمحور می باشد که طوالنی ترین آنها محورهاي اهوا 38کیلومتر در  1771طول راه هاي اصلی استان 

- کیلومتر،محور اهواز 116.8دیلم به طول - کیلومتر،محور سرانجام یک،امیدیه 118به طول ) جدید(خرمشهر
  .کیلومتر می باشند 102رامهرمز به طول  -کیلومتر و محور بهبهان 114به طول ) قدیم(خرمشهر 

جزئیات .ر می باشدکیلو مت 3به طول ) جدید(میانکوه  –کوتاهترین طول راه اصلی مربوط به محور امیدیه 
  .آمده است)5-1جدول (ومشخصات راه هاي اصلی استان در 

 1383مشخصات راه هاي اصلی استان خوزستان در سال  5-1جدول 
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 نام محور ردیف
طول 

 )کیلومتر(
 توضیحات

 25معمولی-15عریض 40 سوسنگرد-اهواز 1

 )ع(محورامام جعفرصادق 118 )جدید(خرمشهر-اهواز 2

   122 لیمانمسجدس-اهواز 3
 معمولی 21 )قدیم(مالثانی-اهواز 4

   114 )قدیم(خرمشهر-اهواز 5
   76 سربندر-آبادان 6
 سربندر-حدفاصل کوپال 93.5 سربندر-اهواز 7

   116.8 دیلم-امیدیه- سرانجام یک 8
   60 ماهشهر-امیدیه 9
 اصلی معمولی 8 )قدیم(میانکوه -امیدیه 10

 اصلی عریض 3 )جدید(میانکوه-امیدیه 11

   12 پازنان- فلوریک 12
   60 پل زال-اندیمشک 13

14 
سه راهی قهوه - سه راهی دهلران

 خانه
17.5   

   47 باغملک- ایذه 15
 تا انتهاي حوزه استان 76 شهرکرد-دهدز- ایذه 16

   69 رامهرمز-باغملک 17
   102 رامهرمز- بهبهان 18

19 
انتهاي حوزه (خیراباد- بهبهان

 )ضیاستحفا
19   

   5 تنگ ماغر- سه راهی نیروهوایی 20
   9 کارخانه سیمان- بهبهان 21
   43 ریدون- بهبهان 22
 راه اصلی17+بزرگراه14کیلومتر31کل مسیر 17 شوش-دزفول 23

   53 شوشتر-دزفول 24
   37.5 سه راهی کوپال-رامهرمز 25
   13 نمره یک-رامهرمز 26
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 1383مشخصات راه هاي اصلی استان خوزستان در سال  5-1جدول 

 نام محور ردیف
طول 

 )کیلومتر(
 توضیحات

   16 میانکوه-سه ر اهی جایزان 27
   15 هویزه- سوسنگرد 28
   25 دارخوین-شادگان 29
   16.7 سه را هی گاو سوار- شوشتر 30
   38 مالثانی- شوشتر 31
   15 سه راهی شوشتر دزفول-گتوند 32
   75 هندیجان-ماهشهر 33
   70 هفتگل-مسجدسلیمان 34
   49.2 غیزانیه-هفتگل 35
   19.4 باغملک-هفتگل 36
   10.5 مهرمزرا-هفتگل 37
   47 دیلم-هندیجان 38
 اداره کل راه و ترابري استان خوزستان: ماخذ

  
راه هاي فرعی مکمل شبکه راه هاي اصلی هستند و بخش مهمی از شبکه راه هاي منطقه را شامل می 

 این راه ها نواحی مختلف منطقه،شهرهاي کوچک و روستاهاي مهم منطقه را به شبکه راه هاي اصلی.شوند
  .مرتبط می نمایند

درصد از کل راه  50کیلومتر است که بیش از  2262جمع راههاي فرعی لحاظ شده در شبکه راه هاي استان 
سه راهی فکه -آسفالته سه راهی رقابیه 1طوالنی ترین محور راه فرعی درجه .هاي استان را شامل می شود

کیلومتر و کوتاهترین محور  55کري به طول شنی بستان به شهید با 1کیلومتر و محور درجه   58به طول 
 133راه هاي فرعی استان مجموعأ. کیلومتر می باشد1.2هفتگل به پل کلگه به طول -شنی باغملک 2درجه 

  )6-1جدول.(محور با مشخصات زیر می باشند
  

 1383مشخصات راه هاي فرعی استان خوزستان در سال  6-1جدول 
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 نام محور ردیف
طول 

 )کیلومتر(
 یحاتتوض

 آسفالته 1درجه  5 دارخوین به پل یادگار امام- آبادان 1

 عریض آسفالته 52 )نیروي دریایی(قفاس - آبادان 2

 عریض آسفالته 20 اروندکنار -... پل بقیه ا 3

 آسفالته 1درجه  38 چویبده- آبادان 4

 عریض آسفالته 50 اروندکنار- آبادان 5

 آسفالته 2درجه  18 قاسمیه- اروندکنار 6

 آسفالته 1درجه  17 سربندر به ابوشانک- آبادان 7

 آسفالته 2درجه  5 تنگه-انشعاب قفاس 8

 آسفالته 1درجه  11.5 بیمارستان صحرایی- آبادان 9

 آسفالته 1درجه  13 شهیدمدرس- آبادان 10

 عریض آسفالته 13 تقاطع شهیدعباسی- آبادان 11

 آسفالته 2درجه  5.3 قاسمیه به عوید 12

 آسفالته 2درجه  3.1 سمیه شهید باهنرقا 13

 آسفالته 1درجه  10 آبادان به نهر حاج محمد 14

 آسفالته 1درجه  16 شلمچه-خرمشهر 15

 آسفالته 1درجه  17 حفارغربی-حفار شرقی 16

 شنی 1درجه  13.1 جفیر به شهید یار محمودي 17

 شنی 1درجه  13 محور خرمشهر به شهید رجایی 18

 شنی 1درجه  6.5 شهر به شهید محرابمحور خرم 19

 آسفالته 1درجه  2 حسینیه به زید 20

 عریض آسفالته 23 شهید شرکت-محور امام جعفر صادق 21

 شنی 1درجه  13 شهیدسخاوتی-محور امام جعفر صادق 22

 شنی 1درجه  19 محور امام جعفر صادق به الهادي 23
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 1383مشخصات راه هاي فرعی استان خوزستان در سال  6-1جدول 

 نام محور ردیف
طول 

 )کیلومتر(
 یحاتتوض

 یشن 2درجه  14 محور خرمشهر به شهید نبوي 24

 شنی 1درجه  14 محور خرمشهر به شهید باقري 25

 آسفالته 1درجه  11.5 محور خرمشهر به شهید صفري 26

 آسفالته 1درجه  4 شهید صفري به شهید بابایی 27

 آسفالته 1درجه  8.5 محور خرمشهر به شهید گلزاري 28

 آسفالته 1درجه  7 محور خرمشهر به امام رضا 29

 عریض آسفالته 12 ره به جاده امیدیهسه راهی قدیم سوی 30

 عریض آسفالته 6 آغاجاري به محور امیدیه 31

 عریض آسفالته 15 میانکوه- آغاجاري 32

 آسفالته 2درجه  17 سردر- اندیمشک 33

 آسفالته 1درجه  8 پل منگره-سه راهی سرخکان 34

 آسفالته 1درجه  30 بیدروبه به مازو 35

 آسفالته 1جه در 8 بیوض-اهواز خرمشهر 36

 آسفالته 1درجه  8 اهواز خرمشهرجدید به پادگان حمید 37

 آسفالته 1درجه  32 اهواز خرمشهر به پادگان صاحب الزمان 38

 آسفالته 1درجه  40 عنافچه-اهواز 39

 آسفالته 1درجه  14 اندیمشک-اهواز-تصفیه شکر 40

 آسفالته 1درجه  14 حمیدیه-اهواز 41

 آسفالته 1درجه  9 نگیهج-...کوت عبدا 42

 عریض آسفالته 15 پل سد کرخه-حمیدیه 43

 آسفالته 1درجه  30 فارسیات-جنگیه 44

 آسفالته 1درجه  20 پیون-ایذه 45
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 1383مشخصات راه هاي فرعی استان خوزستان در سال  6-1جدول 

 نام محور ردیف
طول 

 )کیلومتر(
 یحاتتوض

 55 جریکه سید صالح-مرغا-ایذه 46
آسفالته  کیلومترعریض30

 کیلومتر عریض شنی25

 30 سادات حسینی- دهدز 47
-آسفالته1کیلومتردرجه18

 شنی1درجهکیلومتر12

 عریض آسفالته 17.4 هفتگل-باغملک 48

 شنی 2درجه  1.2 هفتگل به پل کلگه-باغملک 49

 آسفالته 2درجه  14 ...امامزاده عبدا-صیدون 50

 آسفالته 1درجه  30 صیدون-باغملک 51

 عریض آسفالته 16 آغاجاري-سه راهی بیدبلند 52

 لتهآسفا 2درجه  7 سه راهی نیروي هوایی به ماغر 53

 آسفالته 1درجه  8 سه راهی تنگ ماغار به پیرآباد 54

 آسفالته 1درجه  7 آملش- سه راهی حیات آباد 55

 عریض آسفالته 11 دیلم-زیدون 56

 آسفالته 2درجه  35 پازنان-بهبهان 57

 عریض آسفالته 8.2 کارخانه سیمان- منصوریه-بهبهان 58

59 
سه راهی - سه راهی محمدبن جعفر

 صفی آباد
 عریض آسفالته 13

 عریض آسفالته 50 سردشت-دزفول 60

 آسفالته 1درجه  12 پل صلح کنان-سردشت 61

62 
پل -شرکت کارون-سه راهی آوج

 رانکین
 آسفالته 1درجه  30

 عریض آسفالته 14 چهاراه صفی اباد-سیاه منصور 63
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 1383مشخصات راه هاي فرعی استان خوزستان در سال  6-1جدول 

 نام محور ردیف
طول 

 )کیلومتر(
 یحاتتوض

 دسترسی-فرعی 35 حمیدآباد-سبزاباد 64

 18 دوبه شریعتی به- سه راهی صفی اباد 65
-کیلومترعریض8

 آسفالته1کیلومتردرجه10

 آسفالته 2درجه  3.2 خدیجه ماماتین-باغملک- رامهرمز 66

 عریض آسفالته 35.5 سه راهی خلف آباد- رامهرمز 67

 عریض آسفالته 30 بستان- سوسنگرد-حمیدیه 68

 آسفالته 1درجه  2 پل سبحانیه- سوسنگرد 69

 ریض آسفالتهع 32 برزگر-چهارراه قدس-هویزه 70

 آسفالته 1درجه  40 طالئیه-سه راهی فتح- برزگر 71

 آسفالته 1درجه  32 ترازي- صاحب الزمان به جفیر 72

 عریض آسفالته 24 )رفیع(کاویان-هویزه 73

 آسفالته 1درجه  22 محورصاحب الزمان 74

 آسفالته 1درجه  35 سه راهی فتح-جفیر-پاسگاه حمید 75

 آسفالته 1درجه  16 ربندي گلزار شهداچهارراه قدس به کم 76

 آسفالته 1درجه  14 کاویان-چهارراه قدس به محور هویزه 77

 آسفالته 1درجه  19 صاحب الزمان به کمربندي گلزار شهدا 78

 شنی 1درجه  8 کوشک به محور ترازي 79

 آسفالته 1درجه  25 طالئیه-کوشک 80

 آسفالته 1درجه  21 سه راهی برزگر به محور چهارراه قدس 81

 شنی 1درجه  14 سه راهی برزگر به یزدنو 82

 آسفالته 1درجه  7 یزدنو به محور کاویان 83

 شنی 2درجه  16 یزدنو به باکري-هویزه 84
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 1383مشخصات راه هاي فرعی استان خوزستان در سال  6-1جدول 

 نام محور ردیف
طول 

 )کیلومتر(
 یحاتتوض

 شنی 1درجه  55 بستان به محور شهیدباکري 85

 عریض آسفالته 14 نیسان-سامله 86

 ض آسفالتهعری 32 )عبدالخان(بستان به سه راهی رقابیه 87

 آسفالته 1درجه  45 بستان به منتظري 88

 آسفالته 2درجه  6.7 منتظري به محور چذابه 89

 عریض آسفالته 20 منتظري به فکه-بستان 90

 عریض شنی 5.5 منتظري به صفریه-بستان 91

 شنی 2درجه  18 چذابه به صفریه 92

 عریض شنی 20 صراط المستقیم به سیدالشهدا 93

 عریض شنی 7.3 مت  به سیدالشهداشهیده 94

 عریض شنی 10 شهیدهمت به جوالیی 95

 عریض آسفالته 13 شادگان- خوردورق 96

 آسفالته 1درجه  3.3 دارخوین به پل پی ام پی 97

 آسفالته 1درجه  3.2 دارخوین به یگان دریایی 98

 آسفالته 1درجه  33 گرگر-بوزي-شادگان 99

 آسفالته 2درجه  7 جفال-شادگان 100

 عریض آسفالته 18 سه راهی عبدالخان به سه راهی رقابیه 101

 آسفالته 1درجه  23 سه راهی سایت-سه را هی قهوه خانه 102

 آسفالته 1درجه  20 سایت-شوش 103

 آسفالته 1درجه  17 سه راهی فکه به فکه 104

 آسفالته 1درجه  30 چغازنبیل-شوش 105

 آسفالته 1درجه  58 فکه سه راهی-سه راهی رقابیه 106
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 1383مشخصات راه هاي فرعی استان خوزستان در سال  6-1جدول 

 نام محور ردیف
طول 

 )کیلومتر(
 یحاتتوض

 آسفالته 1درجه  22 سه راهی سایت- سه راهی فکه 107

 عریض آسفالته 32 نی اباد- شوشتر 108

 آسفالته 1درجه  19 گتوند-محور قدیم شوشتر 109

 آسفالته 1درجه  18 هفت شهیدان-عقیلی 110

 آسفالته 2درجه  26 سه راهی شوشتر به گوریه 111

 آسفالته 2درجه  33 ام آبادحس-شلیلی- شوشتر 112

 آسفالته 2درجه  39 سرگتوند- عقیلی- شوشتر 113

 آسفالته 2درجه  6 عقیلی به محمدابن زید-محور شوشتر 114

 آسفالته 2درجه  2.5 مدرس-راه ارتباطی دهستان میان آب 115

 آسفالته 2درجه  6 شهرك شهید نور محمدي- شوشتر 116

 50 قلعه خواجه-اللی 117
-آسفالته ومترعریضکیل29

 شنی 1کیلومتردرجه21

 عریض آسفالته 12 مسجدسلیمان-اللی 118

 آسفالته 1درجه  25 )پل صلح کنان(سردشت-اللی 119

120 
سه راهی -سه راهی چم خلف عیسی

 سویره
 عریض آسفالته 20

 عریض آسفالته 33 اللی- سیه راهی مسجدسلیمان 121

122 
سه راهی -مسجدسلیمان

 ورسدشهیدعباسپ
 عریض آسفالته 35

 32 جریک سید صالح-مسجدسلیمان 123
-آسفالته کیلومترعریض7

 کیلومترعریض شنی25

 عریض آسفالته 25 تونل دال-سه راهی قاسم اباد 124
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 1383مشخصات راه هاي فرعی استان خوزستان در سال  6-1جدول 

 نام محور ردیف
طول 

 )کیلومتر(
 یحاتتوض

 آسفالته 1درجه  25 قلعه خواجه-سه راهی سدشهید عباسپور 125

 آسفالته 1درجه  9 عقیلی- هفت شهیدان 126

 آسفالته 1درجه  12 عقیلی-لفکوشک خ-جاده اللی 127

 آسفالته 2درجه  8 گلگیر- سه راه هفتگل 128

 33 نفت سفیدمحور مسجدسلیمان-هفتگل 129
-کیلومترعریض21.5

 اسفالته1کیلومتردرجه11.5

 19.2 دشت دنا-هفتگل 130
-کیلومترعریض21.5

 اسفالته1کیلومتردرجه11.5

 آسفالته 1درجه  38 بدر-هندیجان 131

132 
ی پل تخریبی سویره تا سه راهی سه راه

 داربهاره
 آسفالته 1درجه  12

133 
سه راهی پل تخریبی سویره تا سه راهی 

 داربهاره
 آسفالته 1درجه  2

 عریض آسفالته 34 سبحافی-هندیجان 134

  اداره کل راه و ترابري استان خوزستان: ماخذ

  هرستان هاي استان بررسی وضعیت راه هاي اصلی و بزرگراه ها در ش. 1-1-1-1-2
بررسی وضعیت انواع راه هاي تحت پوشش اداره کل راه وترابري شهرستان هاي استان نشان می دهد  که 

کیلومتر بیشترین راه هاي استان را به خود  455.9کیلومتر و پس از ان رامهرمز با  563.6شهرستان اهواز با 
کیلومتر بیشترین میزان بزرگراه  187.6تان اهواز با کمترین میزان راه ها مربوط به شهرس.اختصاص داده اند

کیلومتر بزرگراه قرار  56و پس از آن به ترتیب شهرستان هاي شوش،شادگان و بندر ماهشهر با کمتر از 
اکثر شهرستان هاي پر جمعیت و از لحاظ اقتصادي مهم مثل شهرستان هاي دزفول و بهبهان فاقد .دارند
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کیلومتر طول بزرگراه در 5،28،30ي شوشتر،آبادان و بندر ماهشهر به ترتیب با  بزرگراه بوده و شهرستان ها
  ) 7-1جدول.(وضعیت مناسبی قرار ندارند

 
انواع راه هاي تحت پوشش اداره کل راه و ترابري استان خوزستان به تفکیک  7-1جدول  

 1383شهرستان در سال 

 کیلومتر                  

  
 شرح

 راه فرعی شنی عی آسفالتهراه فر راه اصلی

 جمع
 عریض معمولی عریض بزرگراه  

درجه 
 یک

درجه 
 دو

 عریض
درجه 

 یک

درجه 
 دو

 314.8 - - - 31.4 95.4 137.0 - 23.0 28.0 آبادان 

 161.0 - - - - - 33.0 125.0 3.0 - امیدیه 

 105.0 - - - - 34.0 5.0 - 66.0 - اندیمشک 

 563.6 - - - - 141.0 29.0 138.0 68.0 187.6 اهواز 

 201.0 - - 52.0 - 50.0 3.0 96.0 - - ایذه 

 130.2 1.2 - 17.0 14.0 30.0 - 68.0 - - باغ ملک 

 142.5 - - - - - 20.0 42.0 50.5 30.0 بندرماهشهر 

 272.0 - - - 53.0 15.0 35.2 134.8 34.0 - بهبهان 

 331.6 14.0 78.6 - - 92.0 23.0 59.0 60.0 5.0 خرمشهر 

 193.0 - - - - 52.0 85.0 - 56.0 - *دزفول 

 642.0 34.0 77.0 62.8 6.7 278.0 132.0 45.0 6.5 - دشت آزادگان 

 455.9 - - 32.0 41.2 47.0 61.0 140.0 134.7 - رامهرمز 

 186.5 - - - 7.0 39.5 13.0 25.0 49.0 53.0 شادگان 

 296.5 - 8.0 - - 170.0 18.0 17.5 27.0 56.0 شوش 

 334.8 - - - 73.5 76.0 32.0 118.3 30.0 5.0 شوشتر 

 230.0 - - 25.0 19.0 9.0 111.0 64.4 - 1.6 مسجدسلیمان 

 87.0 - 21.0 - - 25.0 41.0 - - - اللی 

 176.0 - - - - 52.0 34.0 90.0 - - هندیجان 

     83سالنامه آماري استان خوزستان سال : ماخذ 

 ر راه هاي آسفالته به جمع راه هاي این شهرستان اضافه می شودسای کیلومتر35 *
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  راههاي روستایی. 1-1-1-1-3
عالوه بر راه هاي اصلی و فرعی،راه هاي زیاد دیگري در استان وجود دارد که عمدتآ خاکی و به ندرت 

به عهده  شنی و آسفالت هستند و نقش ارتباطی روستاها را با شهرها و شبکه راه هاي اصلی و فرعی
پرداختن به همه راه هاي خاکی وروستایی نه تنها در مقیاس مطالعه موجود نیست،بلکه در طرحهاي .دارند

با وجود این بعضی از .پایین دست نظیر طرح هاي ناحیه اي و شهرستان نیز ممکن است مطرح نباشد
و آینده ایفا می کنند در راههاي روستایی به جهت نقشی که در تکمیل کردن شبکه ترابري در حال حاضر 

این راه ها همچنین نشان می دهند که .شبکه ترابري استان باعنوان راههاي روستایی مهم لحاظ شده اند
راه هاي مهم .جهت حرکت سفرها در قطعات و فضاهاي بین شبکه راه هاي اصلی و فرعی چگونه است

که راه هاي اصلی و فرعی بوده و جز در روستایی لحاظ شده در شبکه راهها غالبأبه صورت پیوسته با شب
راههاي مهم روستایی برخالف راه هاي با طبقات که داراي روکش . موارد اندك،بن بست یا انشعابی نیستند

  )6جدول پیوست . (آسفالتی هستند بیشتر خاکی بوده و به ندرت  داراي روکش شنی یا آسفالتی هستند
این راه ها ي تحت پوشش سازمان جهاد کشاورزي می باشد  از آنجا که تنها اطالعات مستند راجع به

بابررسی و مقایسه وضعیت انواع راه هاي روستایی استان وکشور می توان پی برد که سهم استان از کشور را 
از نظر ارقام نیز جمع راه هاي .رسانده است 1383درصد در سال 8.16به  1375در صد در سال  5.5از 

کیلومتر و نزدیک به دو برابر افزایش یافته  8205به  1375کیلومتر در سال  4671آسفالته وشوسه از 
  )8-1جدول.(است

  
مقایسه انواع راههاي روستایی زیر پوشش سازمان جهاد کشاورزي در استان خوزستان  8-1جدول 

  1383- 1375و کشور طی سالهاي 

 کیلومتر              

 شرح

سهم  کشور استان
استان از 
کشور 

 )رصدد(
 شوسه آسفالته جمع شوسه آسفالته جمع

1375 4671.39 1454.98 3216.41 84877 22586 62291 5.50 
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مقایسه انواع راههاي روستایی زیر پوشش سازمان جهاد کشاورزي در استان خوزستان  8-1جدول 
  1383- 1375و کشور طی سالهاي 

 کیلومتر              

 شرح

سهم  کشور استان
استان از 
کشور 

 )رصدد(
 شوسه آسفالته جمع شوسه آسفالته جمع

1376 4841.29 1548.08 3293.21 86209 28976 57233 5.62 

1377 4984.83 1614.28 3370.55 87914 30195 57719 5.67 

1378 5065.93 1716.53 3349.40 88228 34846 53382 5.74 

1379 5171.5 2797.65 2373.85 90462 37579 52883 5.72 

1380 5564.4 3124.75 2439.65 93839 45332 48507 5.93 

1381 6133 3696 2437.00 96839 49446 47393 6.33 

1382 7320.77 3093.45 4227.32 98677 51543 47134 7.42 

1383 8205.82 3267.95 4937.87 100589 53564 47025 8.16 

 سالنامه آماري استان خوزستان سال هاي مختلف -سالنامه آماري کشور سال هاي مختلف: ماخذ

  
  وضعیت راههاي روستایی در شهرستان هاي استان 

بررسی وضعیت انواع راه هاي تحت پوشش سازمان جهاد کشاورزي در شهرستان هاي استان نشان میدهد 
کیلومتر بیشترین راههاي روستایی  982.1از آن اهواز با کیلومتر و پس  985.7که شهرستان را مهرمز با 

  .استان را به خود اختصاص داده اند
 7.8کیلومتر آن آسفالته و  35.5کیلومتر است که  43.3کمترین میزان راه ها مربوط به شهرستان هندیجان با 

  .کیلومتر ان شوسه است
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کیلومتر بیشترین میزان راه آسفالته را داردو پس از  584.2در میان شهرستان هاي استان،شهرستان رامهرمز با  
  .آن به ترتیب شهرستان هاي دزفول،ایذه و شادگان قرار دارند

کیلومتر بیشترین میزان راه روستایی شوسه را به  605و  799.6شهرستان هاي اهواز و دزفول به ترتیب بل 
  )9-1جدول .(خود اختصاص داده اند
ستایی شهرستان هاي استان زیر پوشش سازمان انواع راه هاي رو 9-1جدول 

 1383جهاد کشاورزي در سال 

 کیلومتر      

 جمع شوسه آسفالته شهرستان

 239.5 103.5 136.0 آبادان

 100.6 12.4 88.2 امیدیه

 381.3 301.9 79.4 اندیمشک

 982.1 799.6 182.5 اهواز

 723.4 439.5 283.9 ایذه

 431.3 295.6 135.7 باغ ملک

 59.6 18.1 41.5 بندرماهشهر

 410.6 261.0 149.6 بهبهان

 65.3 7.7 57.6 خرمشهر

 966.0 605.0 361.0 دزفول

 433.7 164.5 269.2 دشت آزادگان

 985.8 401.6 584.2 رامهرمز

 386.1 143.3 242.8 شادگان

 421.8 196.5 225.3 شوش

 614.5 411.8 202.7 شوشتر

 687.0 541.9 145.1 مسجدسلیمان

 274.0 226.2 47.8 اللی

 43.3 7.8 35.5 هندیجان
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ستایی شهرستان هاي استان زیر پوشش سازمان انواع راه هاي رو 9-1جدول 
 1383جهاد کشاورزي در سال 

 کیلومتر      

 جمع شوسه آسفالته شهرستان

  83سالنامه آماري استان خوزستان سال : ماخذ
  

  ترافیک. 2- 1-1- 1
حجم تردد و تعدادو سایل نقلیه که در راه هااستفاده می کنند نشان دهنده تأثیر ي است که راه مورد نظر در 

ر تعداد وسایل نقلیه عبوري اطالع از مبدأ و مقصد حرکت ها عالوه ب.ارتباط در منطقه فراهم می کندایجاد 
تهیه شده و براي استان  1368نیز در برنامه ریزي مفید است که مطالعات جامع حمل ونقل کشور در سال 

لذا براي بررسی آمار حجم تردد وسایل نقلیه بدون در نظر گرفتن مبدأ و .خوزستان نیز قابل استفاده نیست
ا می توان از آمار حمل ونقل جاده اي که به طور معمول ساالنه توسط سازمان حمل ونقل مقصد حرکت آنه

این شمارش نیز براي همه راه هاي استان انجام نمی شود و .و پایانه هاي کشور منتشر می شود استفاده کرد
  .عمدتأ شامل راه هاي اصلی و بعضی راه هاي فرعی است

یت خاص،خصوصأ وجود بندر امام و حجم تردد وسایل نقلیه و بار و حجم کل ترافیک استان به دلیل موقع
مسافر در طول سالهاي مختلف متغیر بوده که می توان آن را به سیاستها،روش ها و عملکردهاي مختلف 

  . مربوط به بنادر استان و انتقال کاال و نفت از طریق آنها نسبت داد
مرکز کشور خرم آباد است که پس از رسیدن به اندیمشک به  مهمترین راه ارتباطی استان با مناطق اطراف و

این دو شاخه پس از عبور از شهرهاي مهمی چون دزفول، شوشتر، مالثانی و .دو شاخه اصلی مجزا می شود
این سه شاخه . پس از آن وظیفه این دو شاخه به سه شاخه واگذار می شود. شوش هر دو به اهواز می رسند

چون این .ماهشهر، بندرآبادان و بندر خرمشهر منتهی می شوند-منطقه شامل بنادر امامهر یک به بنادر مهم 
راهها از شهرهاي مهمی عبور نمی کنند بنابراین نشانگر این است که عملکرد این راه ها رسیدن به همان 

مدتأ به راه هاي دیگر مسیرهایی هستند که نقاط مهم استان را به شبکه اصلی و ع.بنادر مهم استان است
- اهواز، سوسنگرد-اهواز، آغاجاري- اهواز،دهدز- این مسیرها عبارتند از مسیر بهبهان. اهواز متصل می کنند

مسیرهاي باال از شهرهاي مهم استان عبور . ماهشهر و محورهاي شادگان و مسجدسلیمان-اهواز، هندیجان
  .می کنند
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توان تشخیص داد که مهمترین آن شهر اهواز از نظر ارتباطات داخلی استان قطب هاي جمعیتی متعددي می 
  .مهمترین راه هاي منطقه راه هایی هستند که به صورت شعاعی از اهواز منشعب شده اند. است

–مشابه این شبکه هاي شعاعی رابا درجه اهمیت کمتر می توان در اطراف زوج شهرهاي دزفول 

  .امام مشاهده کرد –آبادان و بندر ماهشهر -اندیمشک،خرمشهر
شبکه شعاعی دیگري در اطراف شهر رامهرمز شکل گرفته است که عالوه بر نشان دادن اهمیت شهر  
رامهرمز، ادامه شبکه شعاعی اهواز نیز محسوب می گردد که پس از رسیدن به شهر رامهرمز به دو شاخه 

  .منشعب شده است
. سایل نقلیه باري در استان استماهشهر مهمترین محور آمد و شد و-رامشیر-اهواز- شوشتر-محور خرم آباد

  .رامهرمز تا ایذه قرار دارد-بهبهان–پس از آن مسیر دو گنبدان 
از مقایسه ترافیک باري و ترافیک کل وسایل نقلیه این محور ها با ترافیک مشابه  در سایر محورهاي 

رت دیگر درصد به عبا.کشوري می توان نتیجه گرفت که ترافیک باري در این محورها داراي اهمیت است
وجود بنادر مهم منطقه مانند بندر امام ، ماهشهر و آبادان یکی از . ترافیک باري در این محورها باالست

  .عوامل اصلی این موضوع است

  جابجایی بار و مسافر. 1-1-1-2-1
. خدمات حمل ونقل از مهمترین زیر بخش هاي خدمات است که شامل جابجایی بار و مسافر می شود

جابجایی . ظم این خدمات در ایران توسط حمل ونقل  زمینی و خصوصأ جاده اي انجام می شودبخش اع
و ) رفاهی بین راهی –مجتمع هاي خدماتی (بارو مسافرمستلزم وجود پایانه هاي بار و مسافر ، تیر پارکها 

ایش وجود این عوامل سبب افز. مدیریت یکپارچه و نظارت بر حمل و نقل بار و مسافر می باشد
امنیت،ایمنی و راحتی سفر شده  و به دلیل تمرکز فعالیت ها،کارایی سیستم حمل ونقل زمینی را افزایش می 

  .دهند
ضرورت تمرکز شرکت هاي حمل مسافر در پایانه هاي مسافربري برون شهري از دیرباز احساس شده و 

  .نها اقدام نموده انداکثر شهرهاي بزرگ در سالیان اخیر نسبت به احداث و بهره برداري از آ
هر چند تا کنون پایانه هاي مسافربري تحت مدیریت واحدي در سطح کشور اداره یا نظارت نشده اندو 

  شهرداریها با توجه به منابع مالی وبسته به سلیقه و نظر خود در هر شهر رأسأ براي احداث و 
هاي مسافربري برون شهري در سطح  بهره برداري از آنها اقدام کرده اند و به همین علت برخی پایانه

کشور،چه در زمان بررسی ضرورت احداث،چه در زمان طراحی و اجرا،و چه در زمان بهره برداري فاقد 
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بنابراین براي دستیابی مطلوبتر به اهدافی نظیر افزایش .استانداردها و معیارهاي یکسان هستند
افر ضرورت دارد که پایانه هاي مسافربري کشور امنیت،ایمنی،راحتی سفر ونیز مدیریت یکپارچه برحمل مس

  .و استان تحت مدیریت واحدي نظارت شوند
بررسی وضعیت شهرهاي منطقه از نظر پایانه هاي مسافربري برون شهري استان نشان می دهد که در سال 

ي هجده شهر و شهرستان داراي پایانه مسافربري بوده به طوري که عالوه بر اکثر شهرستان ها 1383
استان،شهرهاي بندر امام،گتوند،مالثانی ،هفتگل و هویزه نیز که هریک به دالیلی موقعیت مهمی را دارا 

  .هستند وتردد مسافر به آنها بسیار زیاد است نیز داراي پایانه مسافري می باشند
باتوجه به .بر خالف پایانه هاي مسافربري،اندیشه احداث و راه اندازي پایانه هاي بار در کشور جدید است

اینکه بخش اصلی و اساسی کاالهاي مورد نیاز کشور توسط ناوگان باربري زمینی و به ویژه جاده اي انجام 
می پذیرد ،تحقق یافتن عملی این اندیشه ضروري تشخیص داده شد و احداث پایانه هاي بار مورد توجه 

ان کم است بلکه مرکز استان نیز پایانه اي اما متأسفانه نه تنها تعداد آنها در سطح است.مسئوالن قرار گرفت
خرمشهر نیز از نظر فعالیت وضعیتی مشابه - موقت داشته که در حال حاضر چندان فعال نبوده و پایانه آبادان

هکتار در حال بهره برداري  27ازمیان سه پایانه موجود تنها پایانه بندر امام خمینی با مساحت .آن دارد
  )10-1جدول.(است

  

 1383مشخصات پایانه هاي بار در استان خوزستان در سال  10-1جدول 

 نام پایانه
محور محل 

 استقرار

( مساحت 
 )هکتار

 وضعیت فعلی

 بندر امام خمینی

بندرامام 
سه - خمینی

 راهی سربندر

27 
در حال بهره 

 برداري

 متوقف شده 9 ماهشهر-اهواز )موقت(اهواز 

 شدهمتوقف  14 اهواز- آبادان خرمشهر - آبادان 

 دفتر فناوري اطالعات سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي کشور-83سالنامه آماري حمل و نقل جاده اي : ماخذ
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  عملکرد جابجایی مسافر. 1-1-1-2-2
. با توجه به اهمیت اقتصادي استان، رفت و آمد دائمی به استان براي عوامل اقتصادي ضرورت زیادي دارد

هزار مورد  993هزار مورد بوده که با روندي افزایشی در نهایت به  758در استان  1375تعداد سفر در سال 
 12.5به  1375درصد در سال  11.5رسیده است و سهم استان از تعداد سفرهاي کشور از  1383در سال 

در صد  11.9افزایش یافته است و سپس با تغییرات کاهشی و افزایشی در نهایت به  1376درصد در سال 
در صد در  14.86سهم تعداد مسافران جابه جا شده  استان ازکشور نیز از .افزایش یافته است 1383ال در س
درصد  12.1افزایش یافته و در نهایت با کاهش سهم در نهایت به  1376درصد در سال  15.94به  1375سال

  ) 11-1جدول .(رسیده است 1383در سال 
  

جابه جا شده درون استانی توسط انواع وسیله نقلیه مقایسه تعداد سفر و مسافران  11-1جدول 
  1375-1383عمومی مسافري جاده اي استان خوزستان و کشور طی سالهاي 

 شرح

 )هزارنفر(تعداد مسافر جابه جا شده  )هزار مورد(تعداد سفر 

 کشور استان
سهم استان از 

 )درصد(کشور 
 کشور استان

سهم استان از 
 )درصد(کشور 

1375 758 6587 11.51 18939 127414 14.86 

1376 875 6987 12.52 20782 130380 15.94 

1377 902 7468 12.08 20793 134826 15.42 

1378 958 7690 12.46 21421 137244 15.61 

1379 874 7869 11.11 19388 138963 13.95 

1380 866 7886 10.98 18490 136563 13.54 

1381 875 7899 11.08 17192 132139 13.01 

1382 874 8282 10.55 15710 134622 11.67 

1383 993 8347 11.90 15457 127759 12.10 

 سالنامه آماري استان خوزستان سال هاي مختلف -سالنامه آماري کشور سال هاي مختلف: ماخذ
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مقایسه مسافران جابجا شده استان خوزستان و کشور به تفکیک وسایل نقلیه  نشان می دهد که سهم استان 

و  7.46نی بوس درصد ،می 8سهم مسافران جابجا شده استان با وسیله نقلیه .درصد بوده است 8.2از کشور 
جابجایی مسافران با سواري درصد قابل توجهی از کل کشور . درصد از کل کشور بوده است 14.74سواري 
  )12-1جدول .(می باشد

 1383مقایسه مسافران جابه جا شده استان خوزستان و کشور به تفکیک وسایل نقلیه در سال  12- 1جدول 

 هزارنفر        

 واريس مینی بوس اتوبوس جمع  

 1902 6761 9270 17923 استان خوزستان

 12901 90584 115051 218536 کل کشور

 14.74 7.46 8.06 8.20 )درصد( سهم استان در کشور 

 83سالنامه آماري حمل و نقل جاده اي : ماخذ

یم نمود براي بررسی عملکرد جابجایی مسافر الزم است ابتدا مسافران را به درون استانی وبرون استانی تقس
به منظور روشن تر شدن .و عملکرد وسایل نقلیه عمومی در استان و کشور را با یکدیگر مقایسه کرد

استان .نیز صورت کرفته است 1374،1383وضعیت عملکرد مسافران برون روستانی مقایسه اي بین سالهاي 
اظ  عملکرد جابجایی را خوزستان به دلیل گستردگی مساحت و همچنین فاصله زیاد میان شهرهاي آن به لح

در میان شهرهاي آن به لحاظ عملکرد جابجایی مسافران درون استانی سهم و جایگاه مناسبی در بین استان 
میلیون سفر درون استانی در استان هاي  127.7بطوریکه از .داشته است 1383هاي کشور در سال 

زستان بوده که رتبه اول در کشور را به درصد مربوط به استان خو 12.1میلیون سفر و معادل  15.4کشور،
خود اختصاص داده است بیشترین سهم در جابجایی را در میان وسایل نقلیه عمومی در استان نسبت به 

در صد تشکیل می  8.2در صد و  مینی بوس با  17.5در صد و اتوبوس با  20.5کشور به ترتیب ،سواري با 
  )13-1جدول .(داده اند
درون استانی وسایل نقلیه عمومی مسافري ثبت شده در استان خوزستان و مقایسه با مسافران 13- 1جدول 

 1383کشور در سال 

 شرح
 )هزار نفر ( مسافر  )هزار سفر (وسیله نقلیه 

 سواريمینی  اتوبوس جمع سواريمینی  اتوبوس جمع
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 بوس بوس

 1750 6356 7351 15457 437 358 198 993 استان خوزستان

 8529 77302 41928 127759 2139 4564 1634 8346 کل کشور

سهم استان در کشور 
 )درصد(

11/9 12 7/8 20/4 12/1 17/5 8/2 20/5 

 دفتر فناوري اطالعات سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي کشور-83سالنامه آماري حمل و نقل جاده اي : ماخذ

  
یی را از کشور به خود اختصاص داده اند به طوریکه جابجایی مسافر با سواري و اتوبوس در استان سهم باال

در صد و  15سهم استفاده از سواري کرایه استان از کشور در مجموع سفرهاي درون و برون استانی 
مسافران برون استانی کل .بیشترین میزان در بین استانهاي کشور و حتی  بیش از استان تهران بوده است

میلیون نفر آن مربوط به استان خوزستان بوده که سهمی  2.4بوده که  1383میلیون نفر در سال  90.7کشور 
 3.5از میان وسایل نقلیه عمومی سواري سهمی معادل .درصد را به خود اختصاص داده است 2.7معادل 

درصد از جابجایی مسافران برون استانی را به  2.6در صد و اتوبوس با  3درصد و پس از آن مینی بوس با 
  )14-1جدول.(شته اندعهده دا

  
مسافران برون استانی وسایل نقلیه عمومی مسافري ثبت شده در استان خوزستان و مقایسه با   14-1جدول 

 1383کشور در سال 

 شرح

 )هزار نفر ( مسافر  )هزار سفر (وسیله نقلیه 

 اتوبوس جمع
مینی 
 بوس

 اتوبوس جمع سواري
مینی 
 بوس

 سواري

 152 405 1919 2476 38 24 89 151 استان خوزستان

 4372 13282 73123 90777 1109 784 3558 5451 کل کشور

سهم استان در 
 )درصد( کشور 

2/8 2/5 3/1 3/4 2/7 2/6 3 3/5 

 دفتر فناوري اطالعات سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي کشور-83سالنامه آماري حمل و نقل جاده اي : ماخذ
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به سهم استان در عملکرد جابجایی مسافران درون استانی و برون استانی می توان با مقایسه ارقام مربوط 

نتیجه گرفت که تمایل استفاده از وسایل نقلیه  عمومی جاده اي خصوصأ سواري براي مسافرتهاي درون 
در به عبارت دیگر در مقایسه با سایر نقاط کشور .استانی به مراتب بیشتر از مسافرتهاي برون استانی است

خصوصأ هواپیما (استان خوزستان،مسافران براي سفرهاي خارج از استان بیشتر از وسایل نقایه عمومی دیگر
  .یا وسایل نقلیه شخصی استفاده می کنند) و قطار

همچنین با فرض یکسان بودن دقت ثبت آمار مسافران در کل کشور ، از سهم استان در جابجایی مسافران 
نی می توان نتیجه گرفت که وسایل نقلیه عمومی خصوصأ سواري و اتوبوس که درون استانی و برون استا

بخش اعظم جابجایی مسافر در درون استان را انجام می دهند با تعداد مسافران بیشتري نسبت به میانگین 
کل کشور حرکت می کنند و به عبارتی این وسایل نقلیه در مقایسه با کل کشور در استان خوزستان شلوغ 

  . درحالی که براي سفرهاي برون استانی،شلوغی وسایل نقلیه در حدود میانگین کل کشور است.دترن
  مبدأو مقصد جابجایی بار و مسافر

آمار جابجایی بار و مسافر با همه انواع وسایل ترابري و برحسب مبدأو مقصد آنها در مطالعات جامع حمل 
ره زمانی مورد بررسی این مطالعه آمار آن قابل استفاده ونقل و ترافیک کشور برآورد شده که با توجه به دو

لذا از آمارهاي سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي کشور استفاده شده که براي جابجایی .نمی باشد
و براي ) اعم از اتوبوس،مینی بوس و سواري(مسافر صرفأ شامل وسایل نقلیه مسافربري عمومی جاده اي 

هواپیما، (نقلیه باري بارنامه است و بار و مسافري که توسط سایر وسایل نقلیه  جابجایی بار شامل وسایل
با این وجود ،براي بررسی و تحلیل .جابجا شده اند دراین آمار لحاظ نشده اند) قطار، وسایل نقلیه شخصی

  .مبدآو مقصد سفرهاي بار و مسافر در استان بسیار مفید است
میلیون نفر از  2.4از استان هاي کشور به خوزستان مسافرت نموده و  میلیون نفر 2.7مجموعأ 1383در سال 

  .استان خوزستان به استان هاي کشور مسافرت کرده اند
میلیون نفر بوده است که تعداد مسافرانی که به  5.2جمع تبادل مسافر بین استان خوزستان و سایر استان ها 

سافرانی که از استان خوزستان به سایر استان ها مسافرت هزار نفر بیشتر از م 300استان خوزستان آمده اند 
  .کرده می باشد

هزار نفر  833ارتباط استان خوزستان از نظر تبادل مسافر با استان اصفهان بسیار قوي است به طوري که 
 هزارنفر مسافردر 799پس از آن تبادل استان خوزستان و استان تهران با .جمع تبادل بین این دو استان است
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از نظر .هزار نفر در رتبه سوم تبادل با مسافر با استان خوزستان قرار دارد 663رتبه دوم و استان فارس با 
میزان تبادل مسافر با استان چهارمحال و بختیاري .تبادل مسافر با استان هاي همجوار ارتباط بسیار قوي است

  )15-1جدول .(هزار نفر کمترین و ضعیف ترین ارتباط بوده است 224با 
                                                                                                                             1383تعداد مسافران جابجا شده بین استان خوزستان و سایر استانهاي کشور در سال  15- 1جدول 

 هزار نفر   

مسافرانی که از  تعداد مبدا
استانهاي کشور به 
 خوزستان آمده اند

تعداد مسافرانی که از 
خوزستان به استانهاي 

 کشور رفته اند

جمع تبادل مسافر بین استان 
 نام استان خوزستان و سایر استانها

 45 20 25 آذربایجان شرقی

 78 34 44 جان شرقیآذربای

 0/34 0 0/34 اردبیل

 833 399 434 اصفهان

 225 100 125 ایالم

 491 243 248 بوشهر

 799 369 430 تهران

 224 95 129 چهارمحال و بختیاري

 0/51 0/04 0/47 خراسان جنوبی

 22 5 17 خراسان رضوي

 0/4 0/04 0/36 خراسان شمالی

 0/16 0/07 0/09 زنجان

 0/09 0 0/09 سمنان

 0/08 0/05 0/03 سیستان و بلوچستان

 663 346 317 فارس

 16 6 10 قزوین

 13/47 0/47 13 قم

 42 27 15 کردستان
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                                                                                                                             1383تعداد مسافران جابجا شده بین استان خوزستان و سایر استانهاي کشور در سال  15- 1جدول 
 هزار نفر   

مسافرانی که از  تعداد مبدا
استانهاي کشور به 
 خوزستان آمده اند

تعداد مسافرانی که از 
خوزستان به استانهاي 

 کشور رفته اند

جمع تبادل مسافر بین استان 
 نام استان خوزستان و سایر استانها

 38 20 18 کرمان

 165 73 92 کرمانشاه

 656 292 364 کهگیلویه و بویراحمد

 24 15 9 گلستان

 37 16 21 گیالن

 484 234 250 لرستان

 3 1 2 مازندران

 10 4 6 مزکزي

 204 113 91 هرمزگان

 114 49 65 همدان

 42 14 28 یزد

 5230 2476 2754 جمع

 دفتر فناوري اطالعات سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي کشور-83سالنامه آماري حمل و نقل جاده اي : ماخذ

  

  بررسی عملکرد جابجایی بار. 1-1-1-2-3
 8.9میلیون تن و معادل  14.1شده بین استان هاي کشور،  میلیون تن بار حمل 159.8از  1383در سال 

 6.8میلیون تن بار حمل شده در داخل استان   77.8همچنین از .درصد سهم استان خوزستان بوده است
  )16-1جدول .(درصد مربوط به استان خوزستان بوده است 8.8میلیون تن و معادل 
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باري عمومی جاده اي در استان خوزستان وزن بار حمل شده  توسط وسایل نقلیه  16- 1جدول 
                                                        1383که براي آنها بارنامه صادر شده و مقایسه با کل کشور در سال 

 بر حسب هزار تن

 داخل استان ورودي به استان خروجی از استان شرح

 6872 8608 14163 استان خوزستان

 77805 159899 159899 کل کشور

 8/8 5/4 8/9 سهم استان در کل کشور

 دفتر فناوري اطالعات سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي کشور-83سالنامه آماري حمل و نقل جاده اي : ماخذ

  
تأ از مقایسه این دو آمار میتوان اهمیت استان در میزان جابجایی بار بین استان ها و داخل آن را از سهم نسب

میزان بار حمل شده به استان و حمل شده از استان به سایر استان .باالي جابجایی بار از کل کشور دریافت
ها نمایانگر حجم باالي حمل بار خصوصأ میزان بار حمل شده از استان به سایر استان ها می باشد به 

بوده سهمی معادل  1383در سال میلیون تن  22.7میلیون تن از مجموع تبادل بار استان که  14.1طوري که 
میلیون تن میزان بار حمل شده به استان خوزستان می  8.6درصد را به خود اختصاص داده است و تنها  62

  .باشد
میلیون تن با استان  3.2میلیون تن و پس از آن  استان اصفهان با  4.3بیشترین میزان تبادل را استان تهران با 

در صد کل تبادل بار استان خوزستان  33.1میلیون تن و معادل  7.5این دو  خوزستان داشته اند که مجموع
  .با کلیه استان ها را تشکیل می دهد

میلیون تن میزان بار حمل شده   3.1میلیون تن بار تبادل شده 4.3نکته قابل توجه این است که از مجموع  
تن بار از استان تهران به استان خوزستان  میلیون 1.1از استان خوزستان به استا ن هاي کشور بوده و تنها 

  .حمل شده است
در میان استان هاي کشور، استان هاي اصفهان،کرمان، لرستان، مرکزي، هرمزگان و یزد هستند که میزان بار  
حمل شده آنان به استان خوزستان بیش لز میزان بار حمل شده از استان خوزستان به آنها است و از میان 

میلیون تن به اندازه مجموع سایر استان ها به استان خوزستان کاال حمل نموده 1.7صفهان با آنها استان ا
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- 1جدول. (است که نشان دهنده ارتباط قوي استان اصفهان و استان خوزستان از نظر تبادل بار می باشد
17(  
  

                                                                                                                             1383میزان بار جابجا شده بین استان خوزستان و سایر استانهاي کشور در سال  17-1جدول 
بر حسب هزار تن           

 مبدا 
میزان باري  که از 
استانهاي کشور به 
خوزستان آمده 

 است

میزان باري  که از 
خوزستان به استانهاي 

 کشور رفته است

جمع تبادل بار بین 
استان خوزستان و سایر 

 نام استان استانها

 861 634 227 آذربایجان شرقی

 447 365 82 آذربایجان شرقی

 171 150 21 اردبیل

 3227 1459 1768 اصفهان

 483 325 158 ایالم

 563 422 141 بوشهر

 4313 3156 1157 تهران

 254 158 96 چهارمحال و بختیاري

 59 56 3 خراسان جنوبی

 582 481 101 خراسان رضوي

 39 30 9 خراسان شمالی

 232 144 88 زنجان

 560 251 309 سمنان

 54 40 14 سیستان و بلوچستان

 1636 1031 605 فارس

 478 380 98 قزوین

 854 676 178 قم

 247 189 58 کردستان

 549 265 284 کرمان

 1086 865 221 کرمانشاه
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                                                                                                                             1383میزان بار جابجا شده بین استان خوزستان و سایر استانهاي کشور در سال  17-1جدول 
بر حسب هزار تن           

 مبدا 
میزان باري  که از 
استانهاي کشور به 
خوزستان آمده 

 است

میزان باري  که از 
خوزستان به استانهاي 

 کشور رفته است

جمع تبادل بار بین 
استان خوزستان و سایر 

 نام استان استانها

 232 212 20 کهگیلویه و بویراحمد

 211 199 12 گلستان

 385 264 121 گیالن

 844 335 509 لرستان

 851 635 216 مازندران

 1394 650 744 مرکزي

 356 155 201 انهرمزگ

 673 338 335 همدان

 1134 300 834 یزد

 22775 14165 8610 جمع

 دفتر فناوري اطالعات سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي کشور-83سالنامه آماري حمل و نقل جاده اي : ماخذ

  

  تولید سفر برحسب شهرستان ها. 1-1-1-2-4
عمومی مسافري برحسب شهرستان هاي مبدأ سفر در  مسافران جابجا شده توسط انواع وسایل نقلیه

ارائه شده است که صرفأ مربوط به سفرهایی است که مبدأ آنها یکی از شهرستانهاي استان ) 18-1جدول(
این ارقام نشان می دهند . است و مقصد آنها برحسب درون استانی یا برون استانی جداگانه ارائه شده است

ن،آبادان و اندیمشک ارتباط قوي تري با مناطق برون استانی دارند به طوري که شهرستان هاي اهواز،بهبها
همین رقم براي شهرستان بهبهان و آبادان به .نفر از اهواز به خارج از استان سفر نموده اند 1026686که 

  .نفر بوده است 349824و  372631ترتیب 
  

 1383استان خوزستان در سال مسافران وسایل نقلیه عمومی مسافري ثبت شده در  18-1جدول 
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 شهرستان مبدا سفر

 مقصد سفر مسافران جابجا شده با
جمع 
 سفرها

سهم در 
استان      

 )درصد(
 اتوبوس

مینی 
 بوس

 سواري
درون 
 استانی

برون 
 استانی

 10/2 1869365 349824 1519541 189692 307539 1372134 آبادان

 3/3 597733 29978 567755 83756 261422 252555 امیدیه

 4/7 853135 290790 562345 21588 643989 187558 اندیمشک

 36/4 6681918 1026686 5655232 653640 1684945 4343333 اهواز

 1/4 251823 72732 179091 54405 29035 168383 ایذه

 0/35 63992 954 63038 5538 22687 35767 باغ ملک

 7 1265206 158814 1106392 171884 489386 603936 بندرماهشهر

 4 723594 372631 350963 190304 219998 313292 بهبهان

 1/3 230602 78912 151690 61984 820 167798 خرمشهر

 5/5 1006928 37985 969943 58900 529739 418289 دزفول

 2/7 485872 0 485872 14630 471242 0 دشت آزادگان

 3/3 602344 1128 601216 67119 355166 180059 رامهرمز

 3 544185 60 544125 49180 287803 207202 شادگان

 3 531609 10130 521479 20385 356049 155175 شوش

 9 1630448 41465 1588983 134664 810215 685569 شوشتر

 5/5 1012231 81367 930864 105960 388732 517539 مسجدسلیمان

 ه هاي استان خوزستانسازمان حمل و نقل و پایان: ماخذ

  
در حالی که شهرستان هایی نظیر شوشتر،بندر ماهشهر،دزفول و مسجد سلیمان ارتباط درون استانی بسیار 

نفر  1588983براي مثال شهرستان شوشتر پس از اهواز با .قوي تري  نسبت به ارتباط  برون استانی دارند
  .اد مسافر شده استمسافر به نقاط مختلف درون استانی مبدأ بیشترین تعد
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درصد بیشترین میزان  9درصد و شوشتر با  10.2در صد و آبادان با  36.4در مجموع شهرستان هاي اهواز با 
در صد سفرها  55.6سفرهاي درون و برون استانی را داشته اند و جمعأ ساکنین این سه شهرستان بیش از 

  .را به خود اختصاص داده اند
ز، آبادان، شوشتر و بندر ماهشهر به ترتیب بیشترین میزان استفاده کننده از مسافرین شهرستان هاي اهوا

مسافرین شهرستان هاي اهواز، شوشتر، . وسیله نقلیه اتوبوس در جابجایی درون و برون استانی بوده اند
فرین مسا. اندیمشک و دزفول بیشترین میزان استفاده کننده از وسیله نقلیه مینی بوس در جابجایی بوده اند

شهرستان هاي اهواز، بهبهان، آبادان، بندرماهشهر و شوشتر به ترتیب بیشترین استفاده کنندگان از وسیله 
  .نقلیه سواري در جابجایی بوده اند

- 1383تعداد وسایل نقلیه عمومی اعم از اتوبوس،مینی بوس و تاکسی به تفکیک نوع در استان طی دوره  
با یک روند  1375در سال  1133وع وسایل نقلیه عمومی از تعداد مجم. آمده است 19-1در جدول  1375

بیشترین میزان افزایش مربوط به تعداد مینی بوس .رسیده است 1383دستگاه در سال  8924افزایشی به 
پس از .برابر مقدار اولیه خود رسیده است 25دستگاه یعنی حدود  894به  1375در سال  35است که از 

  )19-1جدول. (مربوط به تعداد تاکسی ودر نهایت تعداد اتوبوس استآن بیشترین افزایش 
تعداد وسایل نقلیه عمومی درون شهري بر حسب نوع در استان  19-1جدول 

 83-75خوزستان طی سالهاي 
          

 جمع تاکسی مینی بوس اتوبوس شرح

1375 122 35 976 1133 

1376 138 29 1808 1975 

1377 156 19 2432 2607 

1378 173 15 4350 4538 

1379 416 2363 5565 8344 

1380 135 53 5903 6091 

1381 493 319 7488 8300 

1382 810 386 7942 9138 

1383 754 894 7276 8924 
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 سالنامه آماري استان خوزستان سالهاي مختلف: ماخذ

  
اد کل سفرهاي کامیون راتشکیل می مقایسه تعداد سفر کامیون استان و کشور در استان هفت درصد ار تعد

اما نکته مهم این است که متوسط .درصد از کل کشور می باشد 8.8دهد و میزان کاالي حمل شده استان 
همچنین یکی از عوامل . تن می باشد 11.9تن و متوسط کشور  15وزن محموله در هر سفر براي استان 

 625توسط کامیون می باشد که براي استان  موثر بر محاسبه ظرفیت حمل بار،متوسط مسافت طی شده
  .کیلومتر می باشد 454کیلومتر و براي کشور 

–تن 5544کیلومتر و براي کشور -تن 9323همچنین متوسط بار حمل شده در هر سفر براي استان 

  )20-1(جدول .کیلومتر بوده است
  

                                                     1383ان و کشور در سال کیلومتر طی شده است-مقایسه متوسط وزن محموله، مسافت و تن 20-1جدول 

 شرح

تعداد سفر 
کامیون 

 )هزاردستگاه(

میزان کاالي 
حمل 

 )هزارتن(شده

متوسط وزن 
محموله در 

 )تن(هرسفر

متوسط مسافت 
طی شده در هر 

 )کیلومتر(سفر

-متوسط تن
کیلومتر طی شده 

-تن(در هرسفر
 )کیلومتر

 9323 625 15 21.36 1398 ناستا

 5544 454 11.9 237704 19953 کشور

سهم استان از 
 )درصد(کشور 

7.0 8.8 - - - 

 83سالنامه آماري حمل و نقل جاده اي : ماخذ

  
طوالنی بودن مسافت طی شده و باال بودن متوسط وزن محموله در هر سفر براي استان باعث افزایش 

 19.3استان شده است به گونه اي که از نظر تخلف سهم استان از کشور با  میزان تخلفات و اضافه بار در
همچنین از نظر اضافه بار نیز با . درصد بیشترین میزان بوده و در صدر استان هاي کشور قرار گرفته است
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درصد باالترین سهم را در میان استان هاي کشور به خود اختصاص  18.3درصد و از نظر جریمه  18.7
  )21- 1(جدول . ستداده ا

  
                                                     1383مقایسه تخلفات، میزان اضافه بار و مبلغ جریمه دریافتی برخی استان ها و کشور در سال  21-1جدول 

 تعداد تخلفات شرح
اضافه بار 

 )تن(

مسافت طی شده 
 )هزارکیلومتر(

مبلغ جریمه 
 )میلیون ریال(

 لفسهم تخ

 19.3 1591 352 18379 6750 استان خوزستان

 15.5 1305 96 18896 5441 استان تهران

 13.9 1628.5 672 10778 4865 استان اصفهان

 100 8677.5 2610 98402 35062 کشور

سهم استان 
خوزستان از 

 )درصد(کشور 

19.3 18.7 13.5 18.3 19.3 

 83سالنامه آماري حمل و نقل جاده اي : ماخذ

  حمل ونقل ریلی . 1-2- 1

  بررسی وضعیت موجود شبکه راه آهن. 1- 1-2- 1 
 141اندیمشک به طول -کیلومتر طول دارد که در سه محور اهواز 373شبکه راه آهن استان در حدود 

کیلومتر کشیده شده  121خرمشهر به طول -کیلومتر و اهواز 111بندر امام به طول - کیلومتر،اهواز
  .آمده است) 22-1جدول(ه آهن استان در مشخصات شبکه را.است

  
 1383مشخصات شبکه راه آهن استان خوزستان در سال  22-1جدول 

 نام محور
طول 

 )کیلومتر(

عرض 
 )میلیمتر(

 شیب
تعداد خط 
رفت و 

سال شروع 
 عملیات

سال 
 خاتمه

آغاز بهره 
 برداري
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 برگشت

-اهواز
 اندیمشک

141 1435 5 1 1306 1317 1317 

بندر -اهواز
 امام

111 1435 3 1 1306 1317 1317 

-اهواز
 خرمشهر

121 1435 1/64 1 1306 1317 1317 

    اداره کل راه آهن جنوب:ماخذ
ارائه ) 23-1جدول(اندیمشک ده ایستگاه می باشد که مشخصات آن در - تعداد ایستگاه هاي محور اهواز

خرمشهر پنج ایستگاه -و محور اهوازبندرامام هشت ایستگاه -تعداد ایستگاه هاي محور اهواز. شده است
  .آمده است 25-1و  24-1می باشد که مشخصات آن در جدول 

                                                                                      1383اندیمشک با یکدیگر و با تهران در سال  -فاصله ایستگاه هاي محور اهواز  23-1جدول       
 بر حسب کیلومتر

 فاصله تا ایستگاه قبل فاصله تا تهران نام ایستگاه ردیف

 15 674 اندیمشک 1

 14 690 سبزآب 2

 15 705 شوش 3

 15 720 هفت تپه 4

 15 736 میان آب 5

 23 751 آهودشت 6

 8 774 بامدژ 7

 15 783 خاور 8

 15 799 نظامیه 9

 16 815 اهواز 10

 اداره کل راه آهن جنوب:ماخذ
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                                                                                         1383بندر امام  با یکدیگر  و با تهران در سال  -فاصله ایستگاه هاي محور اهواز  24-1جدول 
 بر حسب کیلومتر                                                                                          

 فاصله تا ایستگاه قبل فاصله تا تهران نام ایستگاه ردیف

 16 815 اهواز 1

 5 820 کارون 2

 11 831 میاندشت 3

 19 850 خسروي 4

 37 888 گرگر 5

 25 913 سربندر 6

 13 927 بندرامام 7

 14 927 ماهشهر 8

 اداره کل راه آهن جنوب:ماخذ

  
  

                                                                                 1383خرمشهر  با یکدیگر و با تهران در سال  -فاصله ایستگاه هاي محور اهواز  25-1جدول 
 بر حسب کیلومتر

 ایستگاه قبلفاصله تا  فاصله تا تهران نام ایستگاه ردیف

 - 815 اهواز 1

 8 824 قدس 2

 32 856 حمید 3

 39 896 حسینیه 4

 39 936 خرمشهر 5
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 اداره کل راه آهن جنوب:ماخذ

نشان می دهد که سهم خطوط راه  1374مقایسه طول خطوط اصلی راه آهن جنوب و کل کشور در سال 
درصد بار جابجا  6.6درصد از مسافرین و 7درصد خطوط راه آهن کشور بوده که با آن  7آهن استان تنها 

درصد کل کشور بوده است  16.7درصد و سهم درآمد جابجایی بار  8.5می کند و سهم درآمد مسافري آن 
  )26-1جدول .(که رقم قابل توجهی می باشد

  
       1374مقایسه عملکرد راه آهن ناحیه جنوب با عملکرد راه آهن در کل کشور در سال  26-1جدول 

 شرح

طول خطوط 
اصلی راه 

آهن 
 )کیلومتر(

کل  جابجایی بار جابجایی مسافر
درآمد 

میلیون (

 )ریال

میلیون نفر 
 کیلومتر

میلیون (درآمد مسافري
 )ریال

میلیون تن 
 کیلومتر

میلیون (درآمد بار
 )ریال

 57871 55321 779 3521 507 373 ناحیه جنوب 

 389122 331674 11865 41187 7294 5332 کل کشور

سهم ناحیه 
جنوب در کل 

 )درصد( کشور 
7 7 8.5 6.6 16.7 15.1 

 1375ترازنامه انرژي استان خوزستان , وزارت نیرو: ماخذ

  
کیلومتر خط  194کیلومتر خط فرعی و مانوري و  106راه آهن جنوب عالوه بر خطوط اصلی،حدود 

  .ندانی نداشته استتغییرات چ 1375-1383صنعتی و تجاري داشته که در طول دوره 
افزایش یافته و  1382کیلومتر در سال  7268به  1375کیلومتر در سال  5612طی همین دوره خطوط از  

 1382درصد در سال5.13به  1374درصد در سال 7همین امر سهم خطوط اصلی استان از کشور را از 
  )27-1جدول.(کاهش داده است

  1382-1375استان خوزستان و کشور طی سالهاي  مقایسه طول انواع خطوط راه آهن 27-1جدول 

سهم خطوط  طول خطوط کشور طول خطوط استان شرح
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 اصلی
فرعی و 
 مانوري

صنعتی و 
 تجاري

 اصلی
فرعی و 
 مانوري

صنعتی و 
 تجاري

اصلی استان 
از کشور 

 )درصد(
1375 371 100 194 5612 2398 609 6.61 

1376 384 103 180 5995 1964 532 6.41 

1377 384 106 183 6264 2239 622 6.13 

1378 384 111 174 6398 2240 781 6.00 

1379 384 111 174 6668 1232 736 5.76 

1380 384 113 174 7156 1308 788 5.37 

1381 384 113 174 7268 1409 834 5.28 

1382 373 106 194 7268 1389 836 5.13 

1383 - - - 7584 1459 863 - 

   سالنامه آماري استان خوزستان سال هاي مختلف -سالنامه آماري کشور سال هاي مختلف: ماخذ
  

با توجه به اهمیت استان خوزستان خصوصأ در جابجایی بار کم توجهی به آن شده بطوري که در مورد 
ی خطوط راه آهن از هشتاد سال پیش تاکنون هیچ گونه طرح توسعه اي در استان اجرا نشده است در حال

که هم در قانون اساسی و هم در برنامه هاي میان مدت پس از انقالب همواره برگسترش خطوط راه آهن 
  .به عنوان برنامه استراتژیک گسترش حمل بار و جابجایی مسافر حمل ونقل زمینی تأکید شده است

وجه آن دارد که با این وجود آمار مسافر حمل شده طی دوره زمانی مورد بررسی حکایت از افزایش قابل ت
  .نشانگر استفاده بهینه از ظرفیت موجود راه آهن استان می باشد

  بررسی عملکرد جابجایی بار و مسافر. 2- 1-2- 1
افزایش یافته که  1382هزار نفر در سال  2370به  1375هزار نفر در سال  760تعداد مسافر حمل شده از 

به  1375درصد در سال  8.65ن از کشور نیز از سهم  مسافر حمل شده استا.بیش از سه برابر شده است
افزایش یافته و سپس با یک روند کاهشی در نهایت به  1378درصد در سال  25.72نزدیک سه برابر یعنی 

  .رسیده است 1382درصد در سال  14.71



  
  طرح ملی آمایش استان خوزستان

 

 349 

افزایش میلیون تن  4.9به  1379میلیون تن بوده که در سال  4.7بالغ بر  1375بار حمل شده استان در سال 
در حالی که روند . در است.میلیون تن کاهش یافته است 4.5یافته و سپس با یک روند نزولی در نهایت به 

درصد  20.9آن در کل کشور صعودي بوده و همین امر باعث کاهش سهم استان از وزن بار حمل شده از 
شار به حمل ونقل جاده شده است و این روند نشانگر افزایش ف 1382در سال  15.83به  1375در سال 

  )28-1جدول.(اي بار در طول دوره مورد بررسی است
  

مقایسه تعداد مسافر و بار خالص حمل شده بوسیله راه آهن در استان خوزستان و کشور طی  28- 1جدول شماره 
  1375-1383سالهاي 

 شرح

سهم مسافر  کشور استان
حمل شده 

استان از کشور 
 )درصد(

سهم وزن بار 
حمل شده 
استان از 
کشور 

 )درصد(

مسافر حمل 
شده 

 )هزارنفر(

مسافر حمل  بار خالص
شده 

 )هزارنفر(

 بار خالص

وزن 
 )هزارتن(

تن کیلومتر 
 )میلیون(

وزن 
 )هزارتن(

تن کیلومتر 
 )میلیون(

1375 760 4735 - 8782 22650 13638 8.65 20.91 

1376 842 4724 - 9451 24405 14400 8.91 19.36 

1377 - 3399 680 9561 21615 12638 - 15.73 

1378 2749 3989 879 10688 23019 14082 25.72 17.33 

1379 2911 4948 905 11707 25199 14179 24.87 19.64 

1380 3191 4839 985 13111 26392 14613 24.34 18.34 

1381 2011 4688 1067 14305 26468 15842 14.06 17.71 

1382 2370 4558 1064 16112 28797 18048 14.71 15.83 

1383 - - - 17397 29453 18182 - - 

     سالنامه آماري استان خوزستان سال هاي مختلف -سالنامه آماري کشور سال هاي مختلف: ماخذ
  

با این وجود در مقایسه با سایر استان ها و نواحی راه آهن، راه آهن جنوب از نظر حمل بار رتبه اول و از 
  .نظر حمل مسافر بعد از ناحیه تهران و خراسان رتبه سوم را داراست
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  مل ونقل هواییح. 1-3- 1

  بررسی وضعیت فرودگاه ها ي موجود. 1- 1-3- 1
سه فرودگاه اهواز،آبادان و بندرماهشهر فرودگاه هاي عملیاتی موجود استان بوده که  1383در سال 

از فرودگاه اهواز به فرودگاه هاي تهران ،مشهد ، شیراز، اصفهان، .مهمترین آنها ، فرودگاه اهواز است
تعداد پرواز در سال .ین کویت و دبی پرواز رفت و برگشت انجام می شودبندرعباس،کیش و همچن

  .هزار نفر می باشد 1706و مجموع مسافر ورودي و خروجی  13500
فرودگاه آبادان دومین فرودگاه استان محسوب می شود و قبل از جنگ تحمیلی دومین فرودگاه فعال بین 

ماتی که جنگ تحمیلی به این فرودگاه وارد کرد حذف پروازهاي تجاري و صد.المللی کشور بوده است
  .سبب کاهش شدید موقعیت این فرودگاه در کشور شد

 1383پرواز را ثبت کرده است در سال  9725تعداد  1356فرودگاه آبادان که در کارنامه خود در سال 
  .هزار نفر را درسال جابجا نموده است 225پرواز داشته و مجموعأ  1752تعداد 

هزار نفر را در سال جابجا نموده  370پرواز  2700ماهشهر به عنوان سومین فرودگاه استان با  فرودگاه
  .است

نکته جالب توجه اینکه نه تنها مساحت کل .آمده است 29-1مشخصات فرودگاه هاي استان در جدول 
ست بلکه مساحت فرودگاه هاي آبادان و ماهشهر از فرودگاه اهواز که در مرکز استان قرار د ارد بیشتر ا

متر مربع بزرگتر است که  7920متر مربع از مساحت ترمینال اهواز با  13920ترمینال فرودگاه  آبادان نیز با 
نشان دهنده عدم رعایت استانداردها و عدم توجه به ظرفیت پذیرش و نبود طرح هاي توسعه در فرودگاه 

  . هاي استان است
       1383استان خوزستان در سال مشخصات فرودگاههاي عملیاتی 29-1جدول 

 مشخصات فرودگاه
 نام فرودگاه

 ماهشهر آبادان اهواز

 2 3 2 درجه فرودگاه

 حداکثر برد
بین مراکز -متوسط

 استان ها

استان هاي -کوتاه
 همجوار

مایل 460-کوتاه
 هوایی

نیمه سنگین و  - 6 )فروند(ظرفیت هواپیماهاي قابل پذیرش 
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       1383استان خوزستان در سال مشخصات فرودگاههاي عملیاتی 29-1جدول 

 مشخصات فرودگاه
 نام فرودگاه

 ماهشهر آبادان اهواز

 سنگین

 3400x45 )متر ( د طول و عرض بان
32L: 3104x45  

32R: 2266x35 
2800x45 

 آسفالت آسفالت آسفالت جنس رویه باند

 125x30 )متر( ابعاد تاکسیوي 
 1446x23 

1190x23 
150x45 

 483x105 510x155 100x100 )متر ( ابعاد اپرون یا پارکینگ هواپیمایی 

 طلوع تا غروب 22/00- 7/00 ساعته24 آمادگی عملیاتی

 450 372/66 207 )هکتار( مساحت کل 

 4500 13920 7920 )متر مربع ( مساحت ترمینال 

 - 797 1100 )متر مربع( مساحت ساختمانهاي انتظامی 
 120 864 1000 )متر مربع( مساحت ساختمانهاي آتشنشانی 

 2700 1752 13500 تعداد پرواز در سال
هزار ( مجموع مسافر ورودي و خروجی 

 )سال  نفر در
1706 225 370 

 اداره کل فرودگاه اهواز-اداره کل فرودگاه آبادان :ماخذ

  

  بررسی وضعیت عملکرد جابجایی بار و مسافر. 2- 1-3- 1
نشان می دهد که سهم  1374بررسی وضعیت ورودي و خروجی مسافر در فرودگاه هاي استان در سال 

درصد  1.7وده در حالی که از نظر حمل بار درصد ب 5.9استان از جمع ورودي و خروجی مسافر کشور 
  )30-1جدول. (درصد از کل پرواز هاي کشور بوده است 12.3سهم تعداد پروازهاي استان . بوده است

 1374مسافر و بار ورودي و خروجی از فرودگاههاي استان خوزستان در سال  30-1جدول 
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 شرح
تعداد  )تن(بار  )هزار نفر(مسافر 

 جمع خروجی ورودي جمع جیخرو ورودي پرواز

 6459 544 29 515 794 397 397 فرودگاه اهواز

 2096 181 68 113 198 98 100 فرودگاه آبادان

 1251 11 3 8 79 39 40 فرودگاه ماهشهر

 169 214 100 114 10.7 5 5.7 فرودگاه دزفول

 104 56 25 31 2.8 1.3 1.5 فرودگاه بهبهان

جمع فرودگاههاي 
 استان

544 50 594 781 225 1006 10179 

 82752 59567 33806 25761 18463 9263 9200 فرودگاههاي کشور

سهم استان از کل 
 کشور

5.9 5.8 5.9 3 0.7 1.7 12.3 

    اداره کل فرودگاه اهواز-اداره کل فرودگاه آبادان :ماخذ
  

 6.1می دهد که سهم استان نشان  1383مقایسه تعداد مسافران ورودي و خروجی استان و کشور در سال 
درصد از کل مسافران ورودي و خروجی بوده است که سهم بیشتر را مسافران داخلی خروجی و ورودي 

درصد به خود اختصاص داده و سهم مسافران بین المللی خروجی و ورودي هر  7.3و  7.2به ترتیب با 
دون احتساب ارائه خدمات به  حجاج الزم به تذکر است که این آمار ب. درصد بوده است 1.8و  1.7یک 

  ) 31-1جدول .(می باشد
  

 
مقایسه تعداد مسافران ورودي و خروجی فرودگاههاي استان خوزستان با  31-1جدول  

 1383کشور بر حسب پروازهاي داخلی و بین المللی در سال 

 

 شرح

 ورودي خروجی

 داخلی جمع 
بین 
 المللی

 داخلی جمع
بین 
 المللی
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مقایسه تعداد مسافران ورودي و خروجی فرودگاههاي استان خوزستان با  31-1جدول  

 1383کشور بر حسب پروازهاي داخلی و بین المللی در سال 

 

 شرح

 ورودي خروجی

 داخلی جمع 
بین 
 المللی

 داخلی جمع
بین 
 المللی

 44 679 723 42 678 720 *استان 

 2403 9355 11758 2406 9355 11761 کشور 

 1.8 7.3 6.1 1.7 7.2 6.1 )درصد(سهم استان از کشور  

 83سالنامه آماري استان خوزستان سال -1383سالنامه آماري کشور سال : ماخذ 

 نظر گرفته شده استآمار مربوط به تعداد مسافران فرودگاههاي اهواز و آبادان به استثناي حجاج در  *

  
بدین ترتیب سهم حمل و نقل هوایی بخصوص در زمینه جابجایی  بار بسیار ناچیز و در زمینه جابجایی 

  .مسافر باتوجه به اهمیت استان و پتانسیل تقاضاي باالي مسافر بسیار کم می باشد

  حمل ونقل دریایی . 1-4- 1

) خلیج فارس(مرز جنوبی آن در ساحل آبهاي آزاد  با توجه به موقعیت استان خوزستان که حدود نیمی از
واقع شده است که به ترتیب از شرق به طرف غرب،شهرهاي هندیجان،بنادر ماهشهر،امام و سربندر از 
طریق خلیج فارس و شهرهاي اروندکنار،آبادان و خرمشهر از طریق اروندرود با آب هاي آزاد ارتباط دارند 

  .و نقل دریایی بوجود آورده است وضعیت منحصر به فردي براي حمل
در این میان بندر امام به عنوان یکی از بنادر تجاري بزرگ کشور،مهمترین بندر منطقه خوزستان به حساب 
می آید و همچنین بندرماهشهر نیز جزء بنادر مهم استان بوده که به حمل ونقل مواد نفتی اختصاص 

لمللی است و امکان ارتباط این بنادر با تمامی کشورهاي جهان راه هاي آبی بنادر امام و ماهشهر بین ا.دارد
  .فراهم است
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بنادر خرمشهر و آبادان نیز از مهمترین بنادر استان می باشند که تا قبل از جنگ تحمیلی جزء بنادر مهم 
پس از جنگ با بازسازي این .وفعال منطقه بودند و در دوران جنگ به کلی صدمه دیده و غیرفعال شدند

  . ادر تنها امکان ارتباط با کشورهاي حوزه خلیج فارس دارندبن
سایر شهرهاي ساحلی نظیر هندیجان،فعالیت محلی براي امور شیالت،صیادي و نیروهاي انتظامی وسپاه 

  .دارند

  بررسی عملکرد بنادر مهم استان. 1- 1-4- 1
ره مهم کشور است که در آن بندر امام یکی از دو بندر چند منظو.بندر امام مهمترین بندر منطقه است

سیستم هاي تخلیه و .کاالهاي تجاري به صورت فله،کانتینري و عمومی بارگیري و تخلیه می شوند
در نزدیکی این فعالیت ها، .بارگیري بندرامام متنوع و در بعضی موارد در کشور منحصر به فرد هستند

هزار تن براي  45یرش بندر امام ظرفیت پذ. اسکله خاص پتروشیمی و بندر صیادي نیز وجود دارد
درصد  45تا25هزار تن بوده و به تنهایی حدود  45-60کاالهاي عمومی و فله و براي کاالهاي کانتینري تا 

  )32- 1جدول .(از فعالیت هاي بنادر کشور را به خود اختصاص داده است
ایسه آن با عملکرد بنادر بازرگانی استان خوزستان در حمل و نقل آبی و مق  32-1جدول 

 1374کل کشور در سال 
            

 شرح
تعداد 
بنادر 

 بازرگانی

تعداد کشتیهاي 
وارد شده به 

 )فروند(بنادر 

ظرفیت خالص 
کشتیهاي وارد 
شده به بنادر 

 )هزارتن(

وزن کاالهاي 
تخلیه شده در 

 )هزارتن(بنادر 

وزن کاالهاي 
بارگیري شده 

در بنادر 
 )هزارتن(

 3367 6895 4680 507 1 استان خوزستان

 5696 25144 14686 2638 6 کشور

سهم استان از کشور 
 59.1 27.4 31.9 19.2 - )درصد(

 1375ترازنامه انرژي استان خوزستان سال , وزارت نیرو: ماخذ
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نشان می دهد که از شش بندر بازرگانی یک  1374مقایسه عملکرد بنادر بازرگانی استان و کشور در سال
سهم استان .درصد را شامل می شود 17در استان خوزستان سهمی معادل ) بندر امام(انی بندر بازرگ

درصد و از لحاظ ظرفیت خالص کشتی هاي  19.2خوزستان از تعداد کشتیهاي وارد شده به بنادر کشور 
ر از نظر وزن کاالهاي تخلیه شده در بنادر سهم استان از کشو.درصد بوده است 31.9وارد شده به بنادر 

درصد بوده که  59.1درصد و از لحاظ وزن کاالهاي بارگیري شده در بنادر سهم استان از کشور  27.4
  )33-1جدول.(نشان دهنده اهمیت بندر امام در حمل ونقل کشور است

 
مقایسه وزن کاالهاي تخلیه و بارگیري شده در بنادر بازرگانی استان  33- 1جدول  

 1383خوزستان و کشور در سال 

 هزارتن             

 

 شرح

 جمع بارگیري تخلیه

 
مواد 
 نفتی

کاالهاي 
 غیر نفتی

مواد 
 نفتی

کاالهاي 
 غیر نفتی

 بارگیري تخلیه

 15523 13538 5033 10490 11794 1744 *استان 

 30509 46063 12835 17674 25848 20215 کشور 

 50.9 29.4 39.2 59.4 45.6 8.6 )درصد(سهم استان از کشور  

 1383سالنامه آماري کشور سال : ماخذ 

* 
تن و بیشتر می 1000از بین چهار بندر مهم استان بندر امام خمینی و ماهشهر داراي امکانات تخلیه بار از شناورهاي با ظرفیت 

 .باشد که تنها در آمار کشوري ارقام بندرامام ملحوظ شده است

  
بوده  1374درصد و کمتر از دو برابر سال  45.6تی سهم استان از تخلیه کاالهاي غیر نف 1383در سال 

  .درصد بوده است 59.4درصد و مواد نفتی  39.2سهم کاالهاي بارگیري شده غیر نفتی .است
درصد و سهم کاالهاي بارگیري شده  29.4در مجموع سهم کاالهاي تخلیه شده در استان نسبت به کشور 

ه از بین چهار بندر مهم استان بنادر امام خمینی و ذکر این نکته الزم است ک.درصد بوده است 50.9
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تن و بیشتر می باشد که تنها در آمار  1000ماهشهر داراي امکانات تخلیه بار از شناور هاي با ظرفیت 
  )34-1جدول .(کشوري ارقام بندر امام در نظر گرفته شده است

  
  
  
  
  
  
  

 1383سال  مشخصات اسکله هاي بنادر مهم استان خوزستان در 34- 1جدول 

 تعداد پست نوع اسکله بندر
مجموع طول 

 )متر(ها
 )متر(آبخور 

ظرفیت پذیرش 
 )هزار تن(

 بندر امام

 45 12-9 3498.5 21 عمومی

 45 12.5-11.5 2693 10 فله

 60-45 12-9 617 5 کانتینري

 60-45 12.5 240 1 سنگ معدن

 خرمشهر
 11 8.5 997 7 عمومی

 11 6 360 2 کانتینري

 10-9 4 251 5 عمومی آبادان

 اداره کل بنادر و کشتیرانی استان خوزستان: ماخذ

  
دربندر امام نشان می دهد که تعداد  1383و 1373مقایسه آمار فعالیت هاي انجام شده در دو مقطع زمانی 

رغم به عبارت دیگر علی.افزایش یافته است 1383در سال  934به  1373در سال  544کشتی هاي وارده از 
همچنین طی همین دو مقطع .ظرفیت معین از ظرفیت موجود بصورت بهینه تري بهره برداري شده است
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هزار تن افزایش یافته  17163هزار تن به  9585مجموع تخلیه و بارگیري کاالي غیر نفتی حمل شده از 
  )35-1جدول.(است

 1383و1373زمانی آمار فعالیتهاي انجام شده در بندر امام براي دو مقطع  35- 1جدول 

 سال

تعداد 
کشتی 
هاي 
 وارده 

مجموع ظرفیت 
کشتی هاي وارده 

 )هزار تن(

کاالي غیر نفتی حمل شده 
 )هزار تن(

   
خالص   

NRT 

   
ناخالص   

GRT 

 جمع بارگیري تخلیه

1373 544 4915 8099 6714 2870 9585 

1383 934 7806 15857 11794 5369 17163 

 در و کشتیرانی استان خوزستاناداره کل بنا: ماخذ

  
هزار تن و بندر  11بندر خرمشهر کاالهاي تجاري را به صورت عمومی و کانتینري با ظرفیت پذیرش 

هزار تن بارگیري و تخلیه می  9- 10آبادان کاالهاي تجاري را بصورت عمومی با ظرفیت پذیرش 
هزار فروند تخلیه  525بارگیري و هزار فروند شناور کوچک 525در بندر خرمشهر  1383درسال .کنند

  .هزار نفر مسافر جابجا شده اند 40همچنین در همین سال . شده اند
تعداد مسافران .هزارفروند تخلیه شده اند 16هزار شناور کوچک بارگیري و حدود  102در بندر آبادان 

  )36-1جدول .(هزار نفر بوده اند 25جابجا شده مجموعأ 
  

 1383اي بنادر خرمشهر و آبادان آمار فعالیته 36-1جدول 

 بندر
 )نفر(تعداد جابجایی مسافر  )فروند(تردد شناور کوچک 

 جمع خروج ورود بارگیري تخلیه 

 40501 19237 21264 525876 530427 خرمشهر

 25309 13155 12154 101959 15958 آبادان
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   اداره کل بنادر و کشتیرانی استان خوزستان: ماخذ
  

  دسترسی مناطق مختلف استان به شبکه حمل و نقل جاده اي و سطح بندي آن تحلیل . 2

  رتبه بندي و سطح بندي شهرستان هاي استان براساس تعداد سفر جاده اي . 1- 2
یکی از مهمترین شاخصه هاي عملکردي حمل ونقل جاده اي تعداد مسافران جابجا شده درون و برون 

ستانها به دست آمده وسپس براساس بیشترین تعداد سفر استانی است که جمع سفرها در بین شهر
  .شهرستان هاي استان رتبه بندي وسطح بندي شده اند

میلیون سفر در وضعیت بسیار مناسب سطح بندي شده  1.5شهرستان هاي اهواز،آبادان،شوشتر با بیش از 
ضعیت مناسبی داشته میلیون سفر و 1.5تا1شهرستان هاي بندر ماهشهر،مسجدسلیمان و دزفول با . اند
میلیون سفر  1تا  0.4شهرستان هاي اندیمشک،بهبهان،رامهرمز،امیدیه،شادگان،شوش و دشت آزادگان با .اند

  .در وضعیت نسبتأ مناسبی سطح بندي شده اند
میلیون سفر با وضعیت نا مناسب در این گروه قرار  0.4شهرستان هاي ایذه،خرمشهر و با غملک با کمتر از 

  )37-1جدول..(گرفته اند
 )جاده اي(رتبه بندي و سطح بندي شهرستانهاي استان خوزستان براساس تعداد سفر  37- 1جدول 

شهرستان مبدأ 
 سفر

تعداد سفر 
 )هزار سفر(

 رتبه
 سطح بندي بر حسب تعداد سفر جاده اي

 وضعیت )میلیون سفر(گروه 

 1 6681.918 اهواز

 2 1869.365 آبادان بسیار مناسب 1.5کمتر از 

 3 1630.448 شوشتر

 4 1265.206 بندرماهشهر

 5 1012.231 مسجدسلیمان مناسب 1.5-1

 6 1006.928 دزفول

 7 853.135 اندیمشک
 نسبتا مناسب 1-0.4

 8 723.594 بهبهان
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 9 602.344 رامهرمز

 10 597.733 امیدیه

 11 544.185 شادگان

 12 531.609 شوش

 13 485.872 گاندشت آزاد

 14 251.823 ایذه

 15 230.602 خرمشهر نامناسب 0.4کمتر از 

 16 63.992 باغ ملک

 محاسبات تحقیق: ماخذ
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 نمودار 1-1 رتبه بندي شهرستانهاي استان براساس تعداد سفر (جاده اي)

  

  رتبه بندي و سطح بندي شهرستانهاي استان بر اساس مسافران جابجا شده برون استانی . 1-1- 2

بندي و سطح بندي سفرهاي درون استانی شبیه به  با توجه به اینکه عمده سفرها درون استانی بوده و رتبه
  .سطح بندي و رتبه بندي کل سفرها می شود لذا سفرهاي برون استانی رتبه بندي و سطح بندي شده است

سطح بندي شهرستانهاي استان براساس اینکه مقصد سفر برون استانی باشد نشان می دهد که شهرستان 
هزار نفر به باال بیشترین تعداد سفربرون استانی را داشته اند و  350فر هاي اهواز،بهبهان،آبادان با تعداد س

هزار سفر  350تا150شهرستان هاي اندیمشک وبندرماهشهر با . در وضعیت بسیار مناسب قرار گرفته اند
تا  20شهرستانهاي مسجدسلیمان، خرمشهر، ایذه، شوشتر، دزفول و امیدیه با . وضعیت مناسب داشته اند

شوش، رامهرمز، باغملک، شادگان و دشت آزادگان با . ر سفر وضعیت نسبتأ مناسبی داشته اندهزا 150
  )38-1جدول .(هزار سفر در وضعیت نامناسبی قرار گرفته اند 20کمتر از 
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 )جاده اي(رتبه بندي و سطح بندي شهرستانهاي استان خوزستان براساس تعداد سفر برون استانی  38-1جدول 

 رتبه )هزار سفر(تعداد سفر  دأ سفرشهرستان مب
 سطح بندي بر حسب تعداد سفر جاده اي

 وضعیت )هزار سفر(گروه 

 1 1026.686 اهواز

 2 372.631 بهبهان بسیار مناسب هزار نفر به باال350

 3 349.824 آبادان

 4 290.79 اندیمشک
 مناسب هزار نفر35تا150

 5 158.814 بندرماهشهر

 6 81.367 انمسجدسلیم

 نسبتا مناسب هزار نفر150تا20

 7 78.912 خرمشهر

 8 72.732 ایذه

 9 41.465 شوشتر

 10 37.985 دزفول

 11 29.978 امیدیه

 12 10.13 شوش

 نامناسب هزار نفر20با کمتر از 

 13 1.128 رامهرمز

 14 0.954 باغ ملک

 15 0.06 شادگان

 16 0 دشت آزادگان

 محاسبات تحقیق: ماخذ
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 نمودار 1-2 رتبه بندي شهرستانهاي استان براساس تعداد سفربرون استانی (جاده اي)

  
رتبه بندي و سطح بندي شهرستان هاي استان براساس طول راه هاي تحت پوشش اداره . 1-2- 2

  کل راه و ترابري

طول راه هاي شهرستان هاي استان اعم از اینکه بزرگراه و اصلی و فرعی باشد یا راه روسـتایی خـود یـک    

نگ با در نظر گرفتن فاکتورهاي موثر برآن براي هـر  هرچند بایستی راه هاي همس. شاخص  عملکردي است

ولی در این بخش ابتدا رتبه بندي براساس طول . شهرستان محاسبه شود که در انتهاي بحث انجام شده است

  .راه هاي تحت پوشش اداره کل راه و ترابري صورت می گیرد
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ه و بیشـتر وضـعیت بسـیار مناسـبی     کیلومتر را 400سه شهرستان دشت آزادگان،اهواز و رامهرمز با بیش از 

کیلومتر وضـعیت مناسـبی    400تا  250شهرستانهاي شوشتر، خرمشهر، آبادان، شوش و بهبهان با . داشته اند

  .داشته اند

کیلـومتر راه وضـعیت    250تـا  150شهرستان هاي مسجدسلیمان، ایذه،دزفول،شادگان،هندیجان و امیدیه بـا  

کیلومتر راه وضعیت  150تا  100بندر ماهشهر، باغملک و اندیمشک با  شهرستانهاي. نسبتا مناسب داشته اند

کیلومتر راه بدترین وضعیت را در میان شهرستان هاي اسـتان داشـته    87نامناسب داشته و شهرستان اللی با 

  )39-1جدول.(است

رتبه بندي و سطح بندي شهرستانها براساس طول راه هاي تحت پوشش  39- 1جدول 
 ترابري استان خوزستان اداره کل راه و

 رتبه )کیلومتر(طول راه  شهرستان
 سطح بندي بر حسب طول راه

 وضعیت )کیلومتر(گروه 

 1 642.0 دشت آزادگان

 2 563.6 اهواز بسیار مناسب  400بیشتر از 

 3 455.9 رامهرمز

 4 334.8 شوشتر

 مناسب  400تا250

 5 331.6 خرمشهر

 6 314.8 آبادان

 7 296.5 شوش

 8 272.0 بهبهان

 9 230.0 مسجدسلیمان

 10 201.0 ایذه نسبتا مناسب  250تا150

 11 193.0 دزفول
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رتبه بندي و سطح بندي شهرستانها براساس طول راه هاي تحت پوشش  39- 1جدول 
 ترابري استان خوزستان اداره کل راه و

 رتبه )کیلومتر(طول راه  شهرستان
 سطح بندي بر حسب طول راه

 وضعیت )کیلومتر(گروه 

 12 186.5 شادگان

 13 176.0 هندیجان

 14 161.0 امیدیه

 15 142.5 بندرماهشهر

 16 130.2 باغ ملک نامناسب  150تا100

 17 105.0 اندیمشک

 بسیار نامناسب 100تر از کم 18 87.0 اللی

 محاسبات تحقیق: ماخذ
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 نمودار 1-3 رتبه بندي شهرستانها براساس طول راه هاي تحت پوشش اداره کل راه و 
ترابري استان خوزستان

 

  

رتبه بندي و سطح بندي شهرستان هاي استان براساس طول راه هاي تحت پوشش سازمان . 1-3- 2

  جهاد کشاورزي

راه هاي روستایی تحت پوشش سـازمان جهـاد کشـاورزي بـوده و احـداث راه هـا در طـول سـالیان قبـل          

  .زیادي روستا داشته گسترده تر بوده است بخصوص در شهرستان هایی که تعداد

رتبه بندي صورت گرفته نشان می دهد که شهرسـتان هـاي رامهرمـز، اهـواز، دزفول،ایذه،مسجدسـلیمان و      

شهرستان اهواز یکی از شهرستان هـایی  .کیلومتر راه وضعیت بسیار مناسبی داشته اند 500شوشتر با بیش از 

ایذه و رامهرمز نیز تعداد زیادي روستا دارند که باعث شـده  .دهد روستا را پوشش می 150است که بیش از 

  .احداث راه در این شهرستان ها متمرکز شود

کیلـومتر راه   500تـا   300شهرستان هـاي دشـت آزادگان،باغملک،شوش،بهبهان،شـادگان و اندیمشـک بـا      

وضعیت نسبتأ مناسـبی داشـته   کیلومتر  300تا  200دو شهرستان اللی و آبادان با . وضعیت مناسبی داشته اند
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 50کیلومتر وضعیت نا مناسب داشته و دو شهرستان خرمشهر و بندر ماهشهر با  100شهرستان امیدیه با . اند

کیلومتر کمترین میزان راه روسـتایی   43.3شهرستان هندیجان با . کیلومتر وضعیت نامناسبی داشته اند 100تا 

  )40-1(دول ج. را در استان به خود اختصاص داده است

رتبه بندي و سطح بندي راه هاي روستایی شهرستان هاي استان زیر پوشش  40- 1جدول 
 سازمان جهاد کشاورزي

 رتبه )کیلومتر(طول راه  شهرستان
 سطح بندي بر حسب طول راه

 وضعیت )کیلومتر(گروه 

 1 985.8 رامهرمز

 بسیار مناسب 500بیشتر از 

 2 982.1 اهواز

 3 966.0 دزفول

 4 723.4 ایذه

 5 687.0 مسجدسلیمان

 6 614.5 شوشتر

 7 433.7 دشت آزادگان

 مناسب  500تا300

 8 431.3 باغ ملک

 9 421.8 شوش

 10 410.6 بهبهان

 11 386.1 شادگان

 12 381.3 اندیمشک

 13 274.0 اللی
 نسبتا مناسب  300تا200

 14 239.5 آبادان

 نسبتا نامناسب  200تا100 15 100.6 امیدیه

 نامناسب  100تا50 16 65.3 خرمشهر
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رتبه بندي و سطح بندي راه هاي روستایی شهرستان هاي استان زیر پوشش  40- 1جدول 
 سازمان جهاد کشاورزي

 رتبه )کیلومتر(طول راه  شهرستان
 سطح بندي بر حسب طول راه

 وضعیت )کیلومتر(گروه 

 17 59.6 بندرماهشهر

 بسیارنامناسب 50کمتراز 18 43.3 هندیجان

  محاسبات تحقیق: ماخذ
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 نمودار 1-4 رتبه بندي راه هاي روستایی شهرستان هاي استان زیر پوشش سازمان جهاد 
کشاورزي در سال 1383

 

  

رتبه بندي و سطح بندي شهرهاي استان براساس طول راه هاي همسنگ تحت پوشش راه و . 1-4- 2

  ترابري

حمل ونقل را می توان از طریق مختلف از جملـه دسترسـی شـهرها بـه انـواع       دسترسی شهرها به امکانات

راهها، دسترسی شهرها از نظر میزان دسترسی به انواع شبکه هاي ترابري و فاصله زمانی دسترسی شـهرها و  
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براي بدست آوردن ماتریس زمانی بـین  .اراضی پیرامون و ماتریس فاصله ها مورد بررسی و تحلیل قرار دارد

کز سکونتگاهی مهم نخست باید ماتریس فاصله مراکز سکونتگاهی تهیه شود و سپس با توجـه بـه نـوع    مرا

آزادراه، بزرگراه، (که محور مورد نظر درآن ناحیه واقع شده و نوع راه ) کوهستانی، تپه ماهور، هموار(منطقه 

یا دو یا سه آسفالته یا شنی یا  راه اصلی، راه فرعی درجه یک یا دو شنی یا آسفالته و راه روستایی درجه یک

ماتریس فاصله زمانی را با استفاده از فرمول هایی محاسبه  نمود که الزمه آن داشـتن اطالعـات در   ) خاکی 

مورد سرعت معمول در محورهاي اصلی براي مناطق مختلف و طول مسـیر بـین شـهرهایی کـه در منطقـه      

باشـد کـه اطالعـات بخـش دوم در دسـترس نبـوده و در        هموار، تپه ماهور و کوهستانی قرار گرفته اند می

  .نهایت زمان بدست آمده را می توان با توجه به نوع راه تعدیل کرد

براي دسترسی شهرها به انواع راهها وسطح بندي و رتبه بندي شهرها خصوصأ براي راه هاي زمینـی جمـع   

ا مانند ضریب عـرض جاده،ترافیـک و   آوري اطالعات مربوط به فاکتورهاي مؤثر بر محاسبه ظرفیت جاده ه

امثال آن ضرورت دارد که در بخش آخر گزارش انجام شده و رتبه بندي شهرها براساس ظرفیت جاده ها و 

 .همچنین راههاي همسنگ آن ها ارائه شده است

قبل از محاسبه طول راههاي همسنگ با نگاهی به طول انواع راههاي استان می توان دریافت که از مجمـوع  

آسفالته و پس از آن راه روستایی درجه  2کیلومتر راه ، بیشترین میزان مربوط به راه روستایی درجه  13281

کیلـومتر   35کیلومتر است،در حالی که کمترین طول راه مربوط به راه دسترسی فرعی با  2213.5دو شنی با 

  .کیلومتر است 426.7در حالی که طول بزرگراهها . می باشد

کیلومتر بالغ مـی   15648.34ه طول راه همسنگ براي انواع راهها به تفکیک، مجموع راهها به پس از محاسب

کیلومتر داشته و بـه دلیـل    1334.84به  426.7شود که بیشترین افزایش که بیشترین افزایش را بزرگراهها از 

  )6جدول پیوست .(فاکتورهاي محاسباتی آن ها می باشد
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تحت پوشش راه وترابـري کـه شـامل کلیـه راه هـاي اصـلی، فرعـی         پس از همسنگ نمودن طول راههاي

بزرگراه به جز راه هاي روستایی می شود می توان رتبه بندي راه ها را در هر شهرستان انجام داد سـپس بـا   

نتایج رتبـه بنـدي و   .رتبه بندي و سطح بندي و سطح بندي راه هاي تحت پوشش راه وترابري مقایسه نمود

ی دهد که عالوه بر سه شهرستان اهواز دشت آزادگان و رامهرمز،شوش نیز به گـروه اول  سطح بندي نشان م

همچنین به دلیل وجود بزرگراه ها و راه هاي اصلی زیاد در شهرستان اهـواز،این شهرسـتان از   .پیوسته است

  .رتبه دوم به رتبه اول ارتقاء یافته است

کیلـومتر راه در گـروه دوم بـا     400تـا 300لیمان بـا  پنج شهرستان شوشتر،بهبهان،آبادان،خرمشهر و مسجدس

وضعیت مناسب قرار گرفته که در مقایسه با رتبه بندي قبلی شهرستان بهبهان از رتبه هشتم بـه رتبـه ششـم    

  .ارتقاء یافته و خرمشهر و آبادان با یک رتبه تنزل به رتبه هاي هفتم و هشتم تنزل نموده اند

کیلـومتر راه وضـعیت نسـبتأ مناسـبی      300تا200ان،ایذه و اندیمشک با پنج شهرستان دزفول ماهشهر، شادگ

ارتقاء یافته و ایذه به رتبه سیزده تنزل کرده  11به  15داشته که در مقایسه با رتبه بندي قبلی ماهشهر از رتبه 

 کیلـومتر راه در وضـعیت نـا مناسـب قـرار      200تا  150سه شهرستان هندیجان، امیدیه و باغ ملک با . است

 150شهرستان اللی با کمتـر  .گرفته و هر دو با تنزل رتبه در رتبه هاي پانزده و شانزده جدول قرار گرفته اند

کیلومتر راه همچنان آخرین رتبه را به خود اختصاص داده و از نظر دسترسی به راه ها در وضعیت بسیار نـا  

  )41-1جدول.(مناسب قرار گرفته است

ندي شهرستانها براساس طول راه هاي همسنگ تحت رتبه بندي و سطح ب 41- 1جدول 
 پوشش اداره کل راه و ترابري استان خوزستان

 رتبه )کیلومتر(طول راه  شهرستان
 سطح بندي بر حسب طول راه

 وضعیت )کیلومتر(گروه 

 1 1003.79 اهواز 
 بسیار مناسب  400بیشتر از 

 2 621.53 دشت آزادگان
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ندي شهرستانها براساس طول راه هاي همسنگ تحت رتبه بندي و سطح ب 41- 1جدول 
 پوشش اداره کل راه و ترابري استان خوزستان

 رتبه )کیلومتر(طول راه  شهرستان
 سطح بندي بر حسب طول راه

 وضعیت )کیلومتر(گروه 

 3 483.17 شوش 

 4 460.97 ز رامهرم

 5 392.42 شوشتر 

 مناسب 400تا300

 6 390.52 بهبهان 

 7 353.93 آبادان

 8 349.26 خرمشهر

 9 319.2 مسجدسلیمان

 10 293.68 دزفول 

 نسبتا مناسب  300تا200

 11 278.44 بندرماهشهر

 12 261.9 شادگان

 13 247.02 ایذه 

 14 237.32 اندیمشک 

 15 197.508 نهندیجا

 16 175.85 امیدیه  نامناسب 200تا150

 17 160.82 باغ ملک 

 بسیار نامناسب 150کمتر از  18 111.43 اللی

 محاسبات تحقیق: ماخذ
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  رتبه بندي و سطح بندي شهرستانهاي استان براساس طول راه هاي همسنگ روستایی. 1-5- 2

کیلـومتر راه همسـنگ    500مان، ایـذه و شوشـتر بـیش از    شش شهرستان دزفول، اهواز، رامهرمز،مسجدسلی

در مقایسه با رتبه بندي راههاي روستایی شاهد ارتقاء رتبه شهرستانهاي دزفول و اهـواز  . روستایی داشته اند

کیلومتر رتبـه دوم   982.1کیلومتر راه رتبه سوم و اهواز با  966به اول و دوم هستیم درحالیکه قبالً دزفول با 

شهرسـتان  هـاي   .رتبه شهرستانهاي مسجدسـلیمان و ایـذه نیـز یـک رتبـه افـزایش یافتـه اسـت         .را داشت

کیلومتر راه در گروه دوم دسته بندي شـده   500تا  400باغملک،اندیمشک،شوش،بهبهان و دشت آزادگان با 

.  ه داده انـد در این گروه نیز دشت آزادگان با چهار رتبه تنزل و اندیمشک با چهار پله صعود تغییـر رتبـ  . اند

  .کیلومتر راه روستایی در گروه سوم قرار گرفته اند 400تا  300شادگان و اللی با 

. کیلومتر راه روستایی در گروه چهـارم رده بنـدي شـده انـد     300تا  50آبادان و خرمشهر و بندرماهشهر با 

ر قرار گرفته اند که نسـبت  کیلومتر راه روستایی در گروه آخ 50شهرستان هاي هندیجان و امیدیه با کمتر از 

به رتبه بندي قبل امیدیه با سه پل نزول پایین ترین رتبه را در شهرستان هاي استان به خود اختصـاص داده  

  )42-1جدول.(است

رتبه بندي و سطح بندي راه هاي همسنگ روستایی شهرستان هاي استان زیر  42- 1جدول 
 پوشش سازمان جهاد کشاورزي

 رتبه )یلومترک(طول راه  شهرستان
 سطح بندي بر حسب طول راه

 وضعیت )کیلومتر(گروه 

 1 1123.93 دزفول 

 بسیار مناسب 500بیشتر از 

 2 926.801 اهواز

 3 839.161 رامهرمز

 4 823.29 مسجدسلیمان 

 5 749.521 ایذه
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 6 587.33 شوشتر

 7 471.316 باغ ملک 

 مناسب  500تا400

 8 455.272 اندیمشک

 9 429.04 شوش

 10 412.023 بهبهان

 11 409.797 دشت آزادگان 

 12 343.201 شادگان
 نسبتا مناسب 400تا300

 13 322.39 اللی

 14 225.305 آبادان

 15 63.658 خرمشهر  نامناسب 300تا50

 16 56.83 بندرماهشهر

 17 42.573 هندیجان
 بسیارنامناسب 50کمتراز

 18 24.399 امیدیه

 محاسبات تحقیق: ماخذ

  
در مجموع از مقایسه رتبه بندي و سطح بندي راه هاي روستایی و راه هاي همسـنگ روسـتایی مـی تـوان     

دریافت که علیرغم تغییر رتبه برخی از شهرستان ها،جابجایی شهرستان ها به لحاظ سطح بنـدي عمـدتأ در   

نکتـه جالـب وضـعیت    .ن رتبه هاي اول تا سـوم اسـت  تفاوت عمده در هما.همان گروه صورت گرفته است

کیلومتر راه روستایی رتبه سوم را داشته و بـا همسـنگ    966شهرستان دزفول است که در رتبه بندي قبلی با 

کیلومتر و رتبه اول رسیده است و جاي خود را به رامهرمز داده اسـت کـه    1123کردن راه هاي روستایی به 

  .ل را داشته استدر رتبه بندي قبلی رتبه او
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رتبه بندي و سطح بندي شهرستان هاي استان براساس وزن بار جابجا شده درون استانی . 1-6- 2

  توسط وسایل نقلیه جاده اي

میزان عملکرد جابحایی بار نیز بایستی براساس عوامل مختلف از جمله مسافت طی شـده، میـزان متوسـط    

داشته و سایر عوامل سـنجیده شـود کـه بـدلیل نبـود آمـار و       بار،تعداد کامیونهایی که در جابجایی بار نقش 

اطالعات فوق براي شهرستانها در این بخش شهرستان هاي استان براساس وزن جابجا شـده درون اسـتانی   

  .رتبه بندي و سطح بندي شده اند

مناسبی  هزار تن وضعیت بسیار 1000بر این اساس شهرستان هاي بندرماهشهر، اهواز و رامهرمز با بیش از 

دوشهرسـتان  .از لحاظ جابجایی بار درون استانی جاده اي داشته اند و در گـروه اول طبقـه بنـدي شـده انـد     

سه شهرسـتان  .هزار تن بار در وضعیت بسیار مناسب قرار گرفته اند 1000تا  400مسجدسلیمان و بهبهان با 

  .سبتأ مناسب داشنه اندهزار تن بار حمل شده وضعیت ن 400تا  200اندیمشک،شوش و آبادان با 

. هزار تن وضعیت نسبتأ نا مناسـبی داشـته انـد    200تا  50شهرستان هاي خرمشهر،شوشتر،ایذه و دزفول با 

هـزار تـن در وضـعیت     50شهرستان هاي امیدیه،دشت آزادگان،شادگان،اللی،باغملک و هندیجان با کمتر از 

  )43-1جدول.(بسیار نا مناسب فرار گرفته اند

استان براساس وزن بار جابه جا شده  يشهرستان ها يو سطح بند يرتبه بند 43- 1جدول 
 يجاده ا یعموم يبار هینقل لیتوسط وسا یدرون استان

 شهرستان
وزن بار جابه جا شده 

 )هزارتن(درون استانی 
 رتبه

 سطح بندي بر حسب وزن بار جابه جا شده  

 وضعیت )هزارتن(گروه 

 1 1601.0 بندرماهشهر

 2 1516.0 اهواز بسیار مناسب 1000ر از بیشت

 3 1098.0 رامهرمز
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 4 989.0 مسجدسلیمان
 مناسب  1000تا400

 5 425.0 بهبهان

 6 346.0 اندیمشک

 7 212.0 شوش نسبتا مناسب  400تا200

 8 209.0 آبادان

 9 165.0 خرمشهر

 نامناسب  200تا50
 10 133.0 شوشتر

 11 132.0 ایذه

 12 89.0 ولدزف

 13 34.0 امیدیه

 بسیار نامناسب 50کمتر از

 14 18.0 دشت آزادگان

 15 10.4 شادگان

 16 5.0 اللی

 17 1.8 باغ ملک

 18 0.4 هندیجان

 محاسبات تحقیق: ماخذ
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 نمودار 1-5 رتبه بندي وزن بار جابه جا شده درون استانی توسط وسایل نقلیه باري عمومی 
جاده اي استان خوزستان برحسب شهرستان در سال83

 

  
ه اکثـر  با مقایسه رتبه بندي فوق با رتبه بندي طول راه هاي تحت پوشش راه و ترابري می توان دریافت کـ 

شهرستان هایی مانند امیدیه،باغملک،شادگان،اللی و هندیجان که از نظر طول راه در وضعیت نا مناسب طبقه 

  .بندي شده اند کمترین میزان بار حمل شده درون استانی را نیز به خود اختصاص داده اند

ر طـول راه ،رتبـه اول   از نظـ  15هر چند طبق همین معیار شهرستان بندر ماهشهر با قـرار گـرفتن در رتبـه    

جابجایی بار درون استانی را داشته که نشان دهنده کمبود راه خصوصأ راه هاي ترانزیت براي این شهرستان 

با داشتن اطالعات در خصوص میزان بار حمل شده،مسافت و سایر عوامل دیگـر مـی تـوان ظرفیـت     .است

این در حالی . یزان کمبود راه اظهارنظر نمودجاده اي این شهرستان را محاسبه و بطور دقیق تري نسبت به م

  .است که بندرماهشهر در جابجایی بار برون استانی نیز در صد جدول شهرستان هاي استان قرار گرفته است
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  رتبه بندي و سطح بندي شهرستان هاي استان براساس وزن بار جابجا شده برون استانی. 1-7- 2

استان از نظر جابجایی بار برون استانی شبیه به رتبه بنـدي درون   تا حدود زیادي رتبه بندي شهرستان هاي

بطوري که شهرستان بندر ماهشهر همچنان درصد شهرسـتان هـاي   .استانی است که در بخش قبل انجام شد

هـزار   6644هزار تن بار قرار دارد که وضعیت بسسیار مناسبی داشته و اهواز نیز با  8640استان با جابجایی 

  .گروه رتبه بندي شده است تن در همین

تن در گروه بعدي قرار گرفته و وضعیت مناسبی داشته  6000تا  1000شهرستان هاي دزفول و خرمشهر با 

هزار تن وضعیت نسبتأ مناسبی داشـته   1000تا  600چهارشهرستان اندیمشک،شوشتر،آبادان و بهبهان با . اند

هزار تن وضعیت نا مناسب داشـته   500تا  200دیه با شهرستان هاي رامهرمز ،شوش،مسجدسلیمان و امی.اند

هزار تن وضعیت نا مناسبی داشته و در گروه آخر  50شهرستان هاي باغملک،هندیجان و اللی با کمتر از .اند

  )44-1جدول .(قرار گرفته اند

رتبه بندي و سطح بندي شهرستان هاي استان براساس وزن بار جابه جا شده  42- 1جدول 
 ی توسط وسایل نقلیه باري عمومی جاده ايبرون استان

 شهرستان
وزن بار جابه جا شده 

 )هزارتن(برون استانی 
 رتبه

 سطح بندي بر حسب وزن بار جابه جا شده  

 وضعیت )هزارتن(گروه 

 1 8640.0 بندرماهشهر
 بسیار مناسب وبیشتر6000

 2 6644.0 اهواز

 3 1490.0 دزفول
 مناسب  6000تا1000

 4 1124.0 رخرمشه

 5 841.0 اندیمشک

 6 780.0 شوشتر نسبتا مناسب  1000تا600

 7 743.0 آبادان



  
  طرح ملی آمایش استان خوزستان

 

 377 

رتبه بندي و سطح بندي شهرستان هاي استان براساس وزن بار جابه جا شده  42- 1جدول 
 ی توسط وسایل نقلیه باري عمومی جاده ايبرون استان

 شهرستان
وزن بار جابه جا شده 

 )هزارتن(برون استانی 
 رتبه

 سطح بندي بر حسب وزن بار جابه جا شده  

 وضعیت )هزارتن(گروه 

 8 690.0 بهبهان

 9 467.0 رامهرمز

 نسبتا نامناسب  600تا200
 10 418.0 شوش

 11 259.0 مسجدسلیمان

 12 201.0 امیدیه

 13 179.0 ایذه

 14 69.0 شادگان نامناسب  200تا50

 15 50.6 آزادگان دشت

 16 34.0 باغ ملک

 17 1.4 هندیجان بسیار نامناسب 50کمتر از 

 18 0.5 اللی

 محاسبات تحقیق: ماخذ
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 نمودار 1-6 رتبه بندي وزن بار جابه جا شده برون استانی توسط وسایل نقلیه باري عمومی 
جاده اي استان خوزستان برحسب شهرستان در سال83

 

  
  جمع بندي و نتیجه گیري

استان مهمی مثل استان خوزستان که داراي موقعیت سوق الجیشی بوده و بزرگترین اسـتان پـس از اسـتان تهـران از     

داخلی است فاقد آزاد راه است و اکثر شهرستان هاي پرجمعیت و از لحاظ اقتصـادي مهـم مثـل    نظر تولید ناخالص 

شهرستانهاي دزفول و بهبهان فاقد بزرگراه بوده و شهرستان هاي مهم دیگرمثل شوشتر،آبادان و بندر ماهشهر کمتر از 

ی و روستایی در طول ده سـال اخیـر تنهـا    در میان انواع راه هاي اصلی ، فرعی آسفالته،شن. کیلومتر بزرگراه دارند 30

احداث راه هاي روستایی افزایش قابل توجهی را نشان می دهدو سهم راه هاي روستایی استان از کشور طی نه سـال  

حجم کل ترافیک استان به دلیل موقعیت خاص،خصوصأ وجود بنـدر امـام   .اخیر حدود سه درصد افزایش یافته است

  .بار و مسافر درطول سال هاي مختلف متغییر بوده است و حجم تردد و سایل نقلیه و

از نظر ارتباطات داخلی استان قطب هاي جمعیتی متعددي می توان تشخیص داد که مهمترین آن شهر اهواز است و 

مهمترین راه ارتباطی استان . مهمترین راه هاي منطقه راه هایی هستند که به صورت شعاعی از اهواز منشعب شده اند
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ماهشهر مهمترین محور آمـد  -رامشیر-اهواز-شوشتر-ناطق اطراف و مرکز کشور خرم آباد است و محور خرم آبادبا م

بیشترین میزان تبادل بار استان نیز با استان تهران و پـس از آن بـا   .و شد وسایل نقلیه باري و مسافري در استان است

ي استان و متوسـط مسـافت طـی شـده کـامیون در      همچنین متوسط وزن محموله در هر سفر برا.استان اصفهان است

استان از متوسط کشور خیلی زیادتر است و همین امر یکی از دالیل افزایش میزان تخلفات و جریمـه اضـافه بـار در    

  .استان است که باالترین میزان را در میان استانهاي کشور به خود اختصاص داده است

درصد استان از کشورو کسب رتبه اول در میـان   1/12شان دهنده سهم عملکرد جابجایی مسافران درون استانی هم ن

از ویژگیهاي دیگر استان کسب باالترین سهم جابجایی مسافران برون استانی با وسـیله نقلیـه   .استان هاي کشور است

  .سواري در میان شهرستان هاي کشور و حتی استان تهران است

هان،آبادان و اندیمشک ارتباط قوي تري با مناطق برون استانی دارنـد  در سطح شهرستان نیز شهرستان هاي اهواز،بهب

در حالی که شهرستان هاي شوشتر،ماهشهر،دزفول و مسجدسلیمان ارتباط درون استانی بسـیار قـوي تـر نسـبت بـه      

  .ارتباط برون استانی دارند

ار کم توجهی به آن شـده  در خصوص حمل و نقل ریلی،با توجه به اهمیت استان خوزستان خصوصآ در جابجایی ب

بطوري که از هشتاد سال پیش تا کنون هیچگونه طرح توسعه اي در استان اجـرا نشـده اسـت در حـالی کـم قـانون       

اساسی و هم در برنامه هاي میان مدت پس از انقالب همواره برگسترش خطوط راه آهن به عنوان برنامه اسـتراتژیک  

 .ل زمینی تاکید شده استگسترش حمل بار و جابجایی مسافر حمل و نق

با این وجود آمار مسافر حمل شده طی دوره زمانی مورد بررسی حکایت از افزایش قابل توجه آن دارد کـه نشـانگر   

افزایش سهم استان از کشور به دو برابر نشـان دهنـده فشـار    .استفاده بهینه از ظرفیت موجود راه آهن استان می باشد

اما در مورد بار حمل شده شاهد روند نزولی طی دوره بررسی بوده و حتـی  . اشدبیش از حد به ظرفیت موجود می ب

در مقایسه با سایر استان ها،راه آهن جنوب از نظـر بـار   .درصد کاهش یافت 15درصد به  20سهم استان از کشور از 

 .رتبه اول و از نظر حمل مسافر بعد از ناحیه تهران و خراسان رتبه سوم را دارا بوده است
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خالف تحوالت راه ها و نقش تعیین کننده آن در جابجایی حمل و مسافر حمل و نقل جاده اي ، شبکه راه آهن و بر

سهم حمل و نقل هوایی در زمینه جابجـایی بـار بسـیار نـاچیز و در زمینـه      .فرودگاه ها تحول چشمگیري نداشته اند

  .مسافر بسیار کم می باشد جابجایی مسافر با توجه به اهمیت استان و پتانسیل تقاضاي باالي

نیمی از مرز جنوبی استان در ساحل آبهاي آزاد خلیج فارس واقع شده و باعث ایجـاد موقعیـت منحصـر بـه فـردي      

وجود بندر امام به عنوان یکی از بنادر تجـاري بـزرگ کشـور و همچنـین بنـدر      .براي حمل و نقل دریایی شده است

بنـادر خرمشـهر و آبـادان بـه دلیـل      .کشورهاي جهان را فراهم نمـوده اسـت   ماهشهر امکان ارتباط این بنادر با تمامی

  .خسارات ناشی از جنگ علیرغم بازسازي،موقعیت قبل از جنگ خود را بدست نیاورده اند

بررسی عملکرد تخلیه و بارگیري استان و مقایسه آن بار کشور نشان می دهد که بیش از نیمی از کاالهاي بـارگیري  

  .د سی درصد کاالهاي تخلیه شده کشور در بنادر امام و ماهشهر بوده استشده کشور و حدو

هرچند بنادر ماهشهر و امام توسعه زیادي پیدا کرده اند ولی جاده هاي متناسب براي حمل کاال بـه آنهـا و تخلیـه از    

  .آنها هنوز هم به اندازه استاندارد و مورد نیاز نمی باشد

ن المللی و باري خصوصأ از طریق بنادر امـام و ماهشـهر توسـعه یافتـه ولـی از نظـر       بنادر استان از نظر ارتباطات بی

با وجود امکانات فراوانی که به طـور طبیعـی در سـواحل    . ارتباطات داخلی و مسافري با توسعه کمی مواجه بوده اند

هاي حـوزه خلـیج   منطقه براي توسعه فعالیت هاي تجاري،اقتصادي،تفریحی و گردشگري،مسافرتی،ارتباط بـا کشـور  

  .فارس فراهم است

براي تحلیل دسترسی مناطق مختلف استان به شبکه حمل و نقل جاده اي و رتبه بندي و سطح بندي آن از شـاخص  

هاي عملکردي حمل و نقل جاده اي اعم از دسترسی به شبکه راهها،تعداد مسافران جابجا شده درون و برون استانی 

بر اساس تعداد مسافران جابجا شـده شهرسـتان   .ی و برون استانی استفاده شده است،وزن بار جابجا شده درون استان

  .هاي اهواز،آبادان،شوشتر بهترین وضعیت و شهرستان هاي ایذه،خرمشهر و باغملک وضعیت نامناسبی داشته اند

وضـعیت و   رتبه بندي براساس مسافران جابجا شـده بـرون استانی،شهرسـتان هـاي اهواز،بهبهـان و آبـادان بهتـرین       

  .شهرستان هاي شوش ،رامهرمز،باغملک،شادگان و دشت آزادگان در نا مناسبترین وضعیت قرار گرفته اند
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رتبه بندي وسطح بندي براساس طول راههاي تحـت پوشـش اداره کـل راه و ترابـري کـه راههـاي اصـلی،فرعی و        

ز و  رامهرمـز وضـعیت بسـیار مناسـبی     بزرگراه را شامل می شود نشان می دهد که سه شهرستان دشت آزادگان،اهوا

پس از محاسبات زیاد براي همسنگ نمودن راه ها شهرستان هاي اهواز،دشت آزادگان،شوش و رامهرمز در .داشنه اند

  .گروه اول قرار گرفته اند

ی راههاي روستایی که بخش زیادي از راهها را تشکیل م.شهرستان اللی بدترین وضعیت را از نظر راهها داشته است

دهد مبناي رتبه بندي و سطح بندي راههاي تحت پوشش جهادکشاورزي می باشدو بـراین اسـاس شهرسـتان هـاي     

با همسنگ نمـودن راههـا بـه ترتیـب     . رامهرمز،اهواز،دزفول،مسجدسلیمان و شوشتر وضعیت بسیار مناسبی داشته اند

  .شم را به خود اختصاص داده اندشهرستان هاي دزفول،اهواز،مسجدسلیمان،ایذه و شوشتر رتبه هاي اول تاش

  . شهرستان هندیجان کمترین طول راه روستایی را دراستان به خود اختصاص داده است

رتبه بندي وسطح بندي براساس وزن بار جابجا شده درون استانی توسط وسـایل نقلیـه جـاده اي انجـام شـده کـه       

عیت را داشـته و شهرسـتان هـاي امیدیه،دشـت     براساس آن سه شهرستان ماهشهر،اهواز و رامهرمـز مناسـبترین وضـ   

  .آزادگان،شادگان،اللی،باغملک و امیدیه وضعیت نا مناسبی به لحاظ جابجایی بار داشته اند

براساس رتبه بندي جابجایی بار برون استانی نیز سه شهرستان بندر ماهشهر،اهواز و دزفول وضعیت بسـیار مناسـبی   

  .ان باغملک،هندیجان و اللی بسیار نا مناسب بوده استداشته اند در حالیکه وضعیت سه شهرست
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  برق

  مقدمه
صنعت برق به لحاظ نقش زیر بنایی و وابستگی و پیوندهاي شدیدي که با کلیه عوامل موثر در رشد 

ارزش فوق العاده زیاد تاسیسات صنعت برق و حجم . اقتصادي و رفاه اجتماعی دارد، صنعتی ذاتاً پویاست

. یه گذاري در آن اهمیت هدایت چنین صنعت زیربنایی و گسترده اي را دو چندان نموده استعظیم سرما

استان خوزستان به دلیل تمرکز صنایع نفت و گاز و وجود دو رودخانه پر آب کشور نه تنها مرکزي براي 

از نظر انرژي  تولید برق با تاسیسات حرارتی می باشد، بلکه اولین و شاید منحصر به فرد ترین منطقه کشور

وجود رودخانه هاي پر آب و ویژگیهاي توپوگرافی منحصر به فرد بخش کوهستانی حوزه . برق آبی است

هاي آبریز این رودها از دیدگاه توان تولید برق در عمل استان را به برترین منطقه از این جنبه تبدیل کرده 

. مصرف برق کشور نیز محسوب می شودعالوه بر این استان خوزستان از جمله مهمترین مراکز . است

صنایع بزرگ آهن و فوالد، تاسیسات عظیم نفت و گاز، صنایع قند و شکر، کشت و صنعت، کارخانجات 

لوله و پروفیل و از طرف دیگر آب و هواي گرم استان که به کارگیري تاسیسات سرمایشی را در عموم 

جهت تولید و مصرف یکی از نقاط مهم شبکه برق بخشها ناگزیر ساخته، باعث می شود تا این استان از 

  .کشور تلقی گردد

در این بخش سعی شده است تا ضمن ارائه آخرین آمار و ارقام موجود به صنعت برق استان در زمینه 

هاي ظرفیت، تولید، توزیع، مصرف و مبادالت انرژي و مقایسه آن با کشور تصویر نسبتا جامعی از وضعیت 

تحلیل فضایی و جمع بندي مباحث در گزارش دوم ارائه خواهد . د بررسی ارائه شودموجود طی دوره مور

  .ابتدا تعاریف و مفاهیم کلی این بخش ارائه می شود. شد
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  تعاریف
  :ظرفیت نامی 

ظرفیت نامی یک دستگاه توربین یا دستگاه تولید نیروي محرکه عبارت است از توان واقعی هر مولد که از  

ده بر روي پالك مشخصات آن براي شرایط معینی به واحد اسب بخار یا مگاوات نوشته طرف کارخانه سازن

  .در ماشین هاي کوچک ظرفیت نامی به کیلو ولت مشخص می گردد. شده است

  

  :ظرفیت عملی 

. بیشترین توان یا ظرفیت قابل دستیابی از یک مولد برق یا یک نیروگاه با توجه به شرایط محل نصب 

  .را می گویند) ارتفاع محل نصب از سطح دریا و دیگر شرایط محیطیدماي محیط، (

  :تولید ناویژه نیروگاه 

روي ) مثال یکسال ( جمع انرژي تولیدي مولد هاي برق هر نیروگاه که در طی یک دوره زمانی معین  

  . رایانه خروجی مولد ها بر حسب مگاوات ساعت اندازه گیري می شود

  :تولید ویژه نیروگاه 

فاضل کل انرژي تولیدي ناویژه واحدها و مصرف داخلی نیروگاه بر حسب کیلو وات ساعت یا مگاوات ت 

  .ساعت

  :نیروگاه

این تعریف همه . نیروگاه، تاسیساتی است که شکلهاي گوناگون انرژي را به انرژي برق برمی گرداند 

ها، ژنراتورها و ترانسفورماتور دستگاههاي مولد، تجهیزات ساختمانها، کارگاههاي جنبی، ترانسفورماتور

  .اما ایستگاههاي فشار قوي ارتباط دهنده نیروگاه و شبکه را در بر نمی گیرد. کمکی را در بر می گیرد

  ) :گرمایشی(نیروگاه حرارتی 
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نیروگاهی است که از انرژي شیمیایی نهفته در سوختهاي جامد، مایع یا گاز را به انرژي برق تبدیل می  

  .ههاي هسته اي، بخاري متداول، گازي، سیکل ترکیبی و دیزلی شامل این تعریف می شوندنیروگا. کند

  :نیروگاه بخاري 

نیروگاهی است که در آن از انرژي حرارتی سوخت هاي مایع و جامد و گاز جهت تولید بخار و مصرف  

  .آن در توربین هاي بخار براي تولید برق استفاده می شود

  :نیروگاه گازي 

هی است که انرژي ناشی از سوختن سوخت هاي فسیلی و گازهاي پرفشار خروجی موجب چرخش نیروگا

  .توربین و تولید انرژي برق می گردد

  :نیروگاه سیکل ترکیبی 

نیروگاهی است که گازهاي داغ خروجی از توربینهاي گازي به یک یا چند دیگ بخار خورانده شده سپس 

البته همراه آن می توان . ن بخار و تولید انرژي برق می گرددنیروي بخار آب حاصل موجب چرخش توربی

  .از سوخت تکمیلی نیز سود برد

  :حداکثر بار همزمان 

سالیانه عبارت  –ماهیانه  –هفتگی  –در یک سیستم برق کامال به هم پیوسته، حداکثر بار همزمان روزانه  

  .اتاست از مجموع بار مناطق در لحظه حداکثر بار سیستم به مگاو

  : حداکثر بار غیر همزمان 

مجموع حداکثر بار مناطق مختلف به مگاوات، شامل حداکثر بار مناطق وابسته به سیستم به هم پیوسته و 

  .حداکثر با مناطق مجزا به مگاوات می باشد

  :مشترکین 
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د از خدمات جمع کل قراردادهاي منعقد شده با شرکت هاي برق منطقه اي یا سازمان توانیر که اجازه دارن 

  .دائمی برق استفاده نمایند

  ):هادي(تعداد باندل 

سیم باشد که به وسیله جداساز با فاصله معین و موازي با  4و  3، 2تعداد هادیهاي هر فاز که می تواند 

  .یکدیگر نگاه داشته می شود و با یکدیگر در ارتباط می باشند

  :خط

پایه هایی که انرژي برق تولید شده را با ولتاژهاي عبارت است از مجموعه مدارهاي نصب شده بر روي 

  .به نقاط مصرف منتقل می کنند) پستها(متفاوت از نقاط تبدیل ولتاژ 

  :خط چند مداره 

  .خطی است که داراي چندین مدار برق با یک ولتاژ یا ولتاژهاي مختلف باشد 

  

  :خط انتقال نیرو 

  .کیلوولت از خود عبور می کند 230و  400هاي خطی است که انرژي برق تولید شده را تحت ولتاژ

  : خط تک مداره 

  .خطی است که تنها یک مدار الکتریکی داشته باشد

  : طول مدار 

  .میانگین طول هاي واقعی خط هاي یک مدار از پست مبدا تا پست مقصد را گویند

  : طول کابل خط 

  .طول تعدا رشته کابل به کار گرفته شده در طول مسیر را گویند

  :شبکه انتقال 
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به شبکه اي از خطوط انتقال گویند که براي جابجایی انرژي برق به نقاط دوردست و برق رسانی به شبکه  

  .هاي فرعی به کار گرفته می شود

  : شبکه توزیع 

مجموعه اي از خطوط توزیع است که براي توزیع انرژي برق در یک منطقه یا یک محله به کار گرفته مـی  

  .شود

  ) :انتقال و توزیع ( شبکه تلفات 

  .تلفات انرژي است که در خطوط انتقال و توزیع در یک شبکه یا سیستم معین پدیدار می شود

  : پست یا ایستگاه برق 

محلی است که با مجموعه اي از تاسیسات و تجهیزات برقی شامل ترانسفورماتورها، کلیدها، وسایل انـدازه  

  .و تجهیزات دیگر براي انتقال و توزیع برق از آن استفاده می شود گیري، خطوط ورود و خروج، راکتورها

  :ظرفیت پست 

ظرفیت نامی یک ایستگاه برق بر اساس مجموع ظرفیت ظاهري ترانسفورماتورهاي نصب شده در آن بر  

  .حسب مگاوات آمپر و یا بر اساس ظرفیت حرارتی شیشه هاي آن بر حسب کیلوآمپر می باشد

  : طول مسیر 

  .ع فاصله کل خط بین دو نقطه مبدا و مقصد آن یا اولین پست بعد از پست مبدا به کیلومترمجمو

  :مصرف داخلی 

عبارت است از انرژي برق مصرف شده توسط تجهیزات و ماشینی آالت مستقر در داخل نیروگاه، تلفات 

ی تواند از روي ارقام ترانسفورماتورهاي وابسته به مولد و نیز روشنایی قسمت هاي مختلف نیروگاه که م

کنتورهاي ترانسفورماتورهاي مصرف داخلی نیز به دست آید و بر حسب کیلووات ساخت یا مگاوات 

  .ساعت بیان می گردد
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  : فروش یا مصرف انرژي برق 

  .عبارت است از مقدار انرژي برق فروخته شده به مشترکین مختلف جهت مصارف گوناگون

  قتحلیل مراکز عمده تولید بر. 1- 1

  تولید. 1-1- 1
تولید انرژي الکتریکی همواره سیر صعودي داشته و در دورانهاي مختلف با نرخهاي رشد متفاوت 

تولید انرژي توسط وزارت نیرو، صنایع بزرگ و سایر موسسات انجام می پذیرد که در . افزایش یافته است

تولید . مین در نظر گرفته می شودآمارهاي منتشره برق، میزان انرژي الکتریکی سایر موسسات بر اساس تخ

در شناخت . انرژي الکتریکی به دلیل عدم امکان ذخیره سازي آن تابع تغییرات روزانه، فصلی و سالیانه است

تواناییها و محدودیت هاي یک سیستم برق به همان اندازه که ترکیب و ساختار قدرت عملی اهمیت دارد، 

ي در اختیار حائز اهمیت است به همین دلیل شاخص مقدار تولید میزان تولید انرژي الکتریکی از واحدها

. قدرت عملی معیار مناسبی در ارزیابی تواناییهاي برق هر کشور است) کیلووات( به ازاء یک مگاوات یا 

معادل  75این شاخص در کشور براي سال . این معیار منعکس کننده سطح فن آوري در شبکه برق می باشد

  .عت به ازاي یک کیلووات قدرت عملی بوده استکیلووات سا 3674

میلیون کیلووات ساعت بوده  82019معادل  1373مجموع تولید ناویژه انرژي الکتریکی کشور در سال 

میلیون کیلووات ساعت را صنایع  4933میلیون کیلووات ساعت آن مربوط به وزارت نیرو و  77086که 

  .بزرگ، متوسط و کوچک تولید نموده اند

میلیون کیلوات ساعت بالغ شده است  5/166916تولید ناویژه انرژي الکتریکی کشور به  1383سال  در

میلیون کیلووات ساعت توسط  8/160027از این میزان، . بیش از دو برابر شده است 73که نسبت به سال 
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سازمانها تولید  درصد از تولید را شامل می شود و مابقی توسط سایر 96وزارت نیرو تولید شده که حدود 

  .شده است

دو نیروگاه آبی سد دز و شهید عباسپور و دو نیروگاه حرارتی رامین و  1373در استان خوزستان تا سال 

تولید برق را عهده دار بوده اند و جمعا ) زرگان(و یک نیروگاه گازي شهید مدحج ) زرگان(شهید مدحج 

دو نیروگاه کرخه و  1381در سال . لید نموده اندمیلیون کیلووات ساعت انرژي تولیدي خالص تو 12932

نیروگاههاي  83نیروگاه گازي آبادان و در سال  1382مسجد سلیمان به بهره برداري رسیده و در سال 

بالغ بر  83به بهره برداري رسیده اند و مجموع انرژي تولیدي نه نیروگاه استان در سال  3مارون و کارون 

  )1-1جدول . (می باشد 1373ت شده که نزدیک به دو برابر انرژي تولیدي در سال میلیون کیلووات ساع 24212

انرژي تولیدي ویژه در نیروگاههاي تحت نظارت سازمان آب و برق استان خوزستان  1- 1جدول

 1373- 1383طی سالهاي 

 ارقام به میلیون کیلو وات ساعت

 رامین دز عباسپور سال
مدحج 

 )زرگان(
 کرخه 

مسجد 
 سلیمان

نیروگاه 
 آبادان

 مارون
کارون 

3 
 جمع

1373 3435 2801 5158 1537 _ _ _ _ _ 12932 

1374 3586 2339 4380 1517 _ _ _ _ _ 11821 

1375 3833 2422 5605 1567 _ _ _ _ _ 13427 

1376 3397 2470 6887 1220 _ _ _ _ _ 13974 

1377 3562 2201 5954 1274 _ _ _ _ _ 12991 

1378 2784 1480 7651 1483 _ _ _ _ _ 13399 

1379 1709 1329 9721 1571 _ _ _ _ _ 14330 
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انرژي تولیدي ویژه در نیروگاههاي تحت نظارت سازمان آب و برق استان خوزستان  1- 1جدول

 1373- 1383طی سالهاي 

 ارقام به میلیون کیلو وات ساعت

 رامین دز عباسپور سال
مدحج 

 )زرگان(
 کرخه 

مسجد 
 سلیمان

نیروگاه 
 آبادان

 مارون
کارون 

3 
 جمع

1380 2786 1876 10692 1749 _ _ _ _ _ 17103 

1381 4039 2252 10872 1725 171 662 _ _ _ 19721 

1382 3681 2392 10579 1475 737 2900 809 _ _ 22572 

1383 2910 2427 11243 1400 848 3136 2151 89 8 24212 

 176481 جمع کل

 شرکت برق منطقه اي خوزستان: ماخذ

  
درصد بیشترین و  4/46میلیون کیلووات ساعت و  11243در میان نه نیروگاه فعال نیروگاه رامین با 

  . درصد در رتبه هاي بعدي قرار گرفته اند 12و  13نیروگاههاي مسجد سلیمان و سد شهید عباسپور با 

درصد سهم تولید انرژي برق در استان را به خود اختصاص  87/8و 10رتیب نیروگاه سد دز و آبادان به ت

  .داده اند
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نمودار 1.1 مقایسه روند انرژي تولیدي ویژه در برخی نیروگاههاي تحت نظارت سازمان آب و برق استان خوزستان 
طی سالهاي 1373-1383

0
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12000

1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381 1382 1383

عت   
 سا
ات
و و
کیل

ون 
میلی

عباسپور دز رامین مدحج ( زرگان) 
  

مقایسه تولید ناویژه برق نیروگاههاي برق استان و کشور نشان از سهم باالي استان خوزستان در سال 

. درصد از تولید ناویژه برق در استان خوزستان انجام گرفته است 77/14دارد به طوري که  1383

درصد از تولید ناویژه برق نیروگاههاي  2/10و گازي  4/13درصد، بخاري  88یروگاههاي برق آبی استان ن

این ارقام نشان دهنده سهم بسیار باالي استان در تولید برق کشور بوده که یکی . کشور را به عهده داشته اند

  .کشور و استانهاي دیگر می باشداز نقاط قوت استان خوزستان و نقش تعیین کننده آن در توسعه اقتصادي 

 1383مقایسه تولید ناویژه برق نیروگاههاي استان خوزستان و کشور در سال  2- 1جدول 

 میلیون کیلو وات ساعت

  گازي بخاري شرح
سیکل 
 ترکیبی

 برق آبی

برق بادي 
و 

 خورشیدي

 جمع دیزلی

 162869 252 46.5 10626.6 36249.6 24978.9 90715.7 کل کشور
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 1383مقایسه تولید ناویژه برق نیروگاههاي استان خوزستان و کشور در سال  2- 1جدول 

 میلیون کیلو وات ساعت

  گازي بخاري شرح
سیکل 
 ترکیبی

 برق آبی

برق بادي 
و 

 خورشیدي

 جمع دیزلی

 24062.2 - - 9359.2 - 2550.5 12152.5 تانخوزس

سهم استان نسبت به کل 
 )درصد(کشور 

13.40 10.21 - 88.07 - - 14.77 

 1383وزارت نیرو، ترازنامه انرژي سال : مأخذ  

                              نیروگاههاي وزارت نیرو و صنایع بزرگ نیز جز آمار جدول لحاظ شده است

13.40 10.21

88.07
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سهم استان نسبت به کل کشور ( درصد) 

نمودار 1-2 مقایسه سهم قدرت اسمی انوع نیروگاههاي استان خوزستان و کشور در سال 1383

بخاری گازی   برق آبی
خوزستان عالوه بر نیروگاههاي تحت مدیریت وزارت نیرو، سایر موسسات نیز داراي در استان 

  :مولدهاي اختصاصی می باشند که عمده ترین آنها عبارتند از 

  مگاوات 64پتروشیمی بندر امام داراي چهار واحد توربین گازي هریک به ظرفیت  -1
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 مگاوات 13ظرفیت  واحد گازي و یک واحد بخاري هر یک به 5پتروشیمی رازي داراي  -2

 مگاوات 90واحد بخار و یک واحد گازي جمعا به ظرفیت  3پاالیشگاه آبادان داراي  -3

 مگاوات 9تاسیسات نفت مسجد سلیمان داراي یک واحد گازي به ظرفیت  -4

در صنعت برق ترکیب انواع نیروگاهها و ساختار آنها در تامین مطمئن بار و انرژي الکتریکی مورد تقاضا 

اگر چه نوع انرژي اولیه در دسترس و هزینه تمام شده . هزینه تولید حائز اهمیت فوق العاده استبا حداقل 

آن نقش اصلی را در انتخاب انواع نیروگاهها بازي می کند، لیکن تامین سریع تقاضا و جلوگیري از تحمیل 

جی، نرخ بهره، ضریب هزینه سنگین خاموشی به اقتصاد کشور، محدودیت هاي منابع مالی به ویژه ارز خار

بهره وري، عوامل زیست محیطی و باالخره ضرورتهاي اقتصادي یا سیاسی در فرایند انتخاب اثر مهمی 

  .دارند

یکی از فاکتورهاي مهم، متوسط راندمان نیروگاهها می باشد که از عوامل متعددي نظیر عمر نیروگاه، نوع 

ي، نسبت بار تولیدي به بار نامی و میزان سوخت مصرفی، کیفیت سوخت مصرفی، وضعیت بهره بردار

 8/36متوسط راندمان نیروگاههاي بخاري در کشور  1383در سال . خروج نیروگاه از مدار تاثیر می پذیرد

درصد در سطح کشور باالترین راندمان را در میان  7/39درصد بوده که نیروگاه بخاري شهید مدحج با بازده 

البته نیروگاه رامین، شهید رجایی و شازند به علت کالیبره نبودن کنتور گاز . نیروگاههاي بخاري داشته است

درصد بوده و  8/36میانگین راندمان نیروگاههاي بخاري کشور . در این مقایسه در نظر گرفته نشده اند

ه درصد از متوسط راندمان کشور باالتر بود 55/41میانگین راندمان نیروگاههاي بخاري استان خوزستان با 

  .است

همچنین در بین نیروگاههاي گازي کشور نیز نیروگاه سیکل ترکیبی آبادان در استان خوزستان با راندمان 

 6/27کشور درصد بیشترین راندمان را داشته است در حالی که متوسط راندمان نیروگاههاي گازي در  7/34

  ).3-1جدول (وده است درصد ب 30درصد بوده و متوسط راندمان نیروگاههاي گازي استان حدود 
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 1383مقایسه راندمان نیروگاههاي حرارتی تحت پوشش وزارت نیرو در استان و کشور در سال  3- 1جدول 

نام و 
نوع 

 نیروگاه

 گازي بخاري

 رامین

شهید 
مدحج 

 )زرگان(

جمع 
 استان

جمع 
نیروگاههاي 

بخاري 
 کشور

سهم 
استان از 

 کشور

شهید 
مدحج 

 )زرگان(

سیکل 
ترکیبی 
 آبادان

جمع 
 استان

جمع 
نیروگاههاي 

گازي 
 کشور

سهم 
استان از 

 کشور

ظرفیت 
 نصب شده

1890 290 2180 14851 14.67 128 494 622 9074 6.85 

متوسط 
قدرت 
عملی 

 )مگاوات(

1748 290 2038 14488 14.06 102 414 516 7406 6.97 

راندمان 
 )درصد(

43.4 39.7 _  36.8 - 24.9 34.7 - 27.6 - 

      1383ت نیرو، ترازنامه انرژي سال وزار: ماخذ
  

هر چند که نیروگاه آبادان قرار است به صورت سیکل ترکیبی مورد استفاده قرار گیرد ولی چون در سال 

  .تنها قسمت گازي آن فعال بوده با دیگر نیروگاههاي گازي مقایسه شده است 1383

نیز حکایت از  1383کشور در سال  مقایسه ظرفیت نصب شده نیروگاههاي بخاري و گازي استان و

 67/14ظرفیت نصب شده نیروگاههاي بخاري استان . سهم باالي استان در مقایسه با سایر استانها دارد

متوسط . درصد از ظرفیت نصب شده نیروگاههاي کشور بوده است 85/6درصد و در نیروگاههاي گازي 

متوسط قدرت عملی نیروگاههاي کل کشور را درصد از  14قدرت عملی نیروگاههاي بخاري استان حدود 

  .درصد بوده است 7به خود اختصاص داده و این رقم براي نیروگاههاي بخاري استان حدود 
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  تحلیل میزان دسترسی مناطق مختلف به شبکه برق . 2- 1
  در این بخش میزان پوشش شبکه برق به تفکیک نوع ولتاژ در اغلب ایستگاهها یا پست هاي توزیع      

به تفکیک نواحی مستقر در آن و سپس وضعیت ) کیلوولت  132(و فوق توزیع ) کیلوولت 230و  400(

استان مورد بررسی قرار ) کیلوولت 132کیلوولت و  230کیلوولت،  400(خطوط شبکه انتقال و فوق توزیع 

  .در نهایت مقایسه اي از وضعیت استان و کشور ارائه خواهد شد. می گیرد

  عه و احداث ایستگاههاتوس. 2-1- 1
نیاز کشور براي تامین بار مورد نیاز، افزایش ظرفیت انتقال انرژي الکتریکی و بهبود پایداري شبکه برق 

در زمینه انتقال و فوق توزیع باعث انجام اقدامات بسیاري در طی دوره مورد بررسی شده است که اهم 

 132کیلوولت و  230کیلوولت و  400ستگاههاي فعالیت هاي انجام گرفته در زمینه توسعه و احداث ای

  . کیلوولت به تفکیک  در ادامه آمده است

  

 1383تا پایان سال  1374گسترش ظرفیت ایستگاههاي شبکه انتقال و فوق توزیع استان خوزستان از  4- 1جدول 

 )مگا ولت آمپر(

 سال

 KV 400ایستگاه  KV 230ایستگاه  KV 132ایستگاه 
تعداد 

کل 
 گاههاایست

کل 
ظرفیت 
 منصوبه

سعه
تو

دید 
ج

 

 ظرفیت

سعه
تو

دید 
ج

 

 ظرفیت

سعه
تو

دید 
ج

 

 ظرفیت

 مگاولت)

 (آمپر

مگاولت )
 (آمپر

مگاولت )
 (آمپر

مگاولت )
 (آمپر

1374 7 2 243 0 1 120 0 0 0 3 363 

1375 - 2 33 0 0 0 0 1 200 3 233 

1376 8 3 249 1 1 223 0 1 200 5 672 

1377 8 5 436 3 1 368 2 0 200 6 1004 
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 1383تا پایان سال  1374گسترش ظرفیت ایستگاههاي شبکه انتقال و فوق توزیع استان خوزستان از  4- 1جدول 

 )مگا ولت آمپر(

 سال

 KV 400ایستگاه  KV 230ایستگاه  KV 132ایستگاه 
تعداد 

کل 
 گاههاایست

کل 
ظرفیت 
 منصوبه

سعه
تو

دید 
ج

 

 ظرفیت

سعه
تو

دید 
ج

 

 ظرفیت

سعه
تو

دید 
ج

 
 ظرفیت

 مگاولت)

 (آمپر

مگاولت )
 (آمپر

مگاولت )
 (آمپر

مگاولت )
 (آمپر

1378 9 2 253 2 0 195 2 0 400 2 848 

1379 7 7 439 3 0 227 0 0 0 7 666 

1380 2 2 143 3 0 270 0 0 0 3 413 

1381 5 0 144 1 1 240 1 0 0 1 384 

1382 12 1 334 - 0 0 1 1 200 2 534 

1383 13 3 449 3 1 340 - 0 0 4 789 
جمع 

تا  74از 
 83پایان 

71 27 2723 16 5 1983 6 3 1200 36 5906 

 شرکت برق منطقه اي استان خوزستان: ماخذ

  
 1374برنامه توسعه ایستگاهها و خطوط اصلی جهت گسترش ظرفیت شبکه انتقال و فوق توزیع از سال 

تا  74مگاولت آمپر از سال  5906ایستگاه  36نشان می دهد که جمعا با احداث تعداد  1383تا پایان سال 

ایستگاه و  71کیلوولت با توسعه  132ایستگاههاي . به ظرفیت کل شبکه افزوده شده است 83پایان سال 

بیشترین میزان گسترش ظرفیت . مگاوات داشته اند 2723ایستگاه جدید افزایش ظرفیتی معادل  27احداث 

کیلوولت نیز  230ستگاههاي ای. مگاوولت آمپر بوده است 449و  439به ترتیب با  1383و  1379در سالهاي 

به افزایش ظرفیتی  83تا پایان  74ایستگاه و احداث پنج ایستگاه جدید در فاصله سالهاي  16با توسعه 
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با  1383و  1377بیشترین میزان گسترش ظرفیت در سالهاي . مگاولت آمپر منتج شده است 1983معادل 

  .صورت گرفته استمگاولت آمپر  340و  368ایجاد ظرفیتی به ترتیب معادل 

ایستگاه و احداث سه ایستگاه جدید افزایش ظرفیتی معادل  6کیلوولت با توسعه  400ایستگاههاي  

  .داشته است1383تا  1374مگاولت آمپر را طی سالهاي  1200

  کیلو ولت 400ایستگاههاي .  1- 2-1- 1
نشان می دهد که هفت در استان خوزستان  1384کیلوولتی تا پایان سال  400مشخصات ایستگاههاي 

مگاولت  2850ترانسفورماتور با ظرفیت  15ایستگاه در سالهاي مختلف به بهره برداري رسیده است که با 

  )5-1جدول. (آمپر مشغول به فعالیت هستند

 150ترانسفورماتور  3با  1مگاولت آمپر و ایستگاه امیدیه 200ترانسفورماتور  4با  2مشخصات اهواز

مگاولت آمپر بیشترین میزان ظرفیت را در میان ایستگاههاي فوق را  200ترانسفورماتور  مگاولت آمپر و یک

  . دارا هستند

 84کیلوولتی به تفکیک ایستگاه تا پایان سال  400مشخصات ایستگاههاي  5- 1جدول 

نام 
 ایستگاه 

نسبت 
کیلو (تبدیل 

 )ولت

حداکثر 
قدرت 

ترانسفورماتور 
مگاولت (

 )آمپر

تعداد 
 ماتورهاترانسفور

جمع 
ظرفیت 

مگا (
ولت 
 )آمپر

حداک
ثر بار در 

 83سال 
 )مگا وات(

نسبت 
حداکثر 
بار به 

ظرفیت 
 )درصد(

سال 
بهره 
 برداري

 1356 84.38 640 800 4 200 400/230 2اهواز 

شمالغرب 
 اهواز

400/132 200 1 200 164 87 1378 

 شوشتر
400/132 200 1 600 434 76 1375 

400/132 200 1       1377 
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 84کیلوولتی به تفکیک ایستگاه تا پایان سال  400مشخصات ایستگاههاي  5- 1جدول 

نام 
 ایستگاه 

نسبت 
کیلو (تبدیل 

 )ولت

حداکثر 
قدرت 

ترانسفورماتور 
مگاولت (

 )آمپر

تعداد 
 ماتورهاترانسفور

جمع 
ظرفیت 

مگا (
ولت 
 )آمپر

حداک
ثر بار در 

 83سال 
 )مگا وات(

نسبت 
حداکثر 
بار به 

ظرفیت 
 )درصد(

سال 
بهره 
 برداري

400/132 200 1       1383 

 1امیدیه 
400/230 150 3 650 438 71 1361 

  200 1       1375 

 ماهشهر
400/132 200 1 400 120 32 1376 

400/132 200 1       1378 

میالد 
 آبادان

400/132 200 1 200 128 68   

 1365     - - - 400 2امیدیه 

     1924 2850 15 جمع

  

  کیلو ولت  230ایستگاههاي . 2- 2-1- 1
در نواحی مرکز، شمال، جنوب شرق و جنوب استان، هر  1384کیلوولت تا پایان سال  230ایستگاههاي 

مگاولت آمپر  3733ایستگاههاي ناحیه مرکز با . ایستگاه توزیع شده اند 1و  3، 3، 12یک به ترتیب با تعدد 

نواحی جنوب شرق و . مگاولت آمپر مشغول به فعالیت هستند 1088و ایستگاههاي سه گانه شمال با 

و شمال با  3733نواحی مرکز با . مگاولت آمپر ظرفیت داشته اند 485و  640جنوب هر یک به ترتیب 

مگاولت آمپر کمترین  290ترانسفورماتور و  3مگاولت آمپر بیشترین میزان ظرفیت و ناحیه شرق با  1088



  
  طرح ملی آمایش استان خوزستان

 

 398 

جمع ظرفیت ایستگاههاي . ته و فقط شهرستان بهبهان را تحت پوشش قرار می دهدمیزان ظرفیت را داش

  )6-1جدول . ( مگاولت آمپر بوده است 5946کیلوولت استان بالغ بر  230

 83کیلو ولتی به تفکیک نواحی و ایستگاه تا پایان سال  230مشخصات ایستگاههاي  6- 1جدول 

ف
ردی

 

حیه
نا

 

 نام ایستگاه 

نسبت 
تبدیل 

لو کی(
 )ولت

ور 
رمات
سفو
تران

ت 
رفی

ظ
)

مپر
ت آ
اول
مگ

رها )
اتو
ورم
سف
تران

داد 
تع

 

ت 
رفی

ظ
)

مپر
ت آ
اول
مگ

( 

 83حداکثر بار در سال 

یت
ظرف

 به 
بار

ثر 
داک
ت ح
نسب

 

زن 
خا

)
وار
مگا

ري )
ردا
ره ب
ل به
سا

مپر 
ت آ
 ول
مگا

 

ات
ا و
مگ

 

وار
گا 
م

 

1 

رق
ب ش
جنو

 

 1348   68 128 232 244 360 4 90 230/132 1امیدیه 

 چهل مایل 2
230/132 90 2 

230 142 136 112 62 4/8 
1351 

230/132 50 1 1368 

 1356   66 14 30 33 50 1 50 230/11/33 پازنان 3

   254 398 419 640 8 جمع

1 
وب
جن

 
 آبادان اصلی

230/132 120 1 

485 330 312 146 68 4/8 

1369 

230/132 120 1 1379 

230/132 90 1 1369 

230/132 105 1   

230/132 50 1 1377 

   146 312 330 485 5 جمع

رق 1
ش

 

 بهبهان

230/132 120 1 120 71 68 25 59 

  

1369 

230/132 120 1 120 65 59 25 54 1380 

230/132 50 1 50 40 37 12 80 1369 

   62 164 176 290 3 جمع

مال 1
ش

 

اندیمشک 
 اصلی

230/132 120 2 
573 327 308 161 57 4/8 

1342 

230/132 90 1 1342 
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 83کیلو ولتی به تفکیک نواحی و ایستگاه تا پایان سال  230مشخصات ایستگاههاي  6- 1جدول 

ف
ردی

 

حیه
نا

 

 نام ایستگاه 

نسبت 
تبدیل 

لو کی(
ور  )ولت

رمات
سفو
تران

ت 
رفی

ظ
)

مپر
ت آ
اول
مگ

رها )
اتو
ورم
سف
تران

داد 
تع

 

ت 
رفی

ظ
)

مپر
ت آ
اول
مگ

( 

 83حداکثر بار در سال 
یت
ظرف

 به 
بار

ثر 
داک
ت ح
نسب

 

زن 
خا

)
وار
مگا

ري )
ردا
ره ب
ل به
سا

مپر 
ت آ
 ول
مگا

 

ات
ا و
مگ

 

وار
گا 
م

 

230/132 73 1 1360 

230/132 120 1 1383 

230/132 50 1 1383 

 شوش 2

230/33 50 1 100 82 76 26 82 

4/8 

1367 

230/33 50 1 -         1383 

230/33 50 1 50 - - - - 1384 

 هفت تپه اصلی 3

230/132 120 1 240 83 77 30 35   1369 

230/132 120 1             1383 

230/132 125 1 125 - - - - - 1384 

   217 461 492 1088 12 جمع

1 
رکز
م

 
 1اهواز 

230/33 50 1 100 70 66/5 31 70   1374 

230/33 50 1         0   1376 

220/132 120 4 480 336 320 165 70   1358 

 1351   54 15 128 135 250 5 50 230/33 نورد 2

 230/11 کریت 3
50 1 

100 28 26/5 15 56   1358 
50 1 

 1366   60 23 54 60 100 2 50 230/33 شکاره 4

 صنایع فوالد 5

230/33 90 3 

758 480 456 209 63   1364 230/33 73 6 

230/33 50 1 

6 
شمالغرب 

 اهواز

230/132 120 3 360 
350 333 157 

97 
  

1366 

230/33 50 2 100 0 1369 
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 83کیلو ولتی به تفکیک نواحی و ایستگاه تا پایان سال  230مشخصات ایستگاههاي  6- 1جدول 

ف
ردی

 

حیه
نا

 

 نام ایستگاه 

نسبت 
تبدیل 

لو کی(
ور  )ولت

رمات
سفو
تران

ت 
رفی

ظ
)

مپر
ت آ
اول
مگ

رها )
اتو
ورم
سف
تران

داد 
تع

 

ت 
رفی

ظ
)

مپر
ت آ
اول
مگ

( 

 83حداکثر بار در سال 
یت
ظرف

 به 
بار

ثر 
داک
ت ح
نسب

 

زن 
خا

)
وار
مگا

ري )
ردا
ره ب
ل به
سا

مپر 
ت آ
 ول
مگا

 

ات
ا و
مگ

 

وار
گا 
م

 

 مارون اصلی 7
230/132 120 1 

240 185 172 85 
77 

  1367 
230/132 120 1 0 

8 
جنوب غرب 

 اهواز
230/132 120 1 120 68 64 33 57   1374 

 سوسنگرد 9

230/132 90 1 290 130 125 52 45 

  

1376 

230/132 120 1           1380 

230/33 50 1           1378 

132/33 30 1           1383 

230/132 125 1 125 - - - - 1384 

 اهواز جنوبی 10

230/132 125 1 

375 252 246 105 67   

1377 

230/132 125 1 1378 

230/132 125 1 1381 

 )سپیدار(3اهواز 11
230/33 50 1 50 43 40 15 86 

  
  

230/33 160 1 160 - - - - 1384 

 1384   - - - - 125 1 125 230/33 خلیج فارس 12

   905 2031 2137 3733 44 جمع
  ن خوزستانشرکت برق منطقه اي استا: ماخذ

  

  کیلوولت 132ایستگاههاي فوق توزیع .  3- 2-1- 1
کیلو ولت آمپر تا پایان  6164کیلو ولت در نواحی مختلف استان جمعا بالغ بر  132ظرفیت ایستگاههاي 

 21ناحیه جنوب شرق با . آمده است) 1-1جدول(مشخصات دقیق آن در پیوست بوده است که  1384سال 
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 4مگاولت آمپر بیشترین میزان ظرفیت و ناحیه شرق با  1229ور با ظرفیتی معادل ترانسفورمات 38ایستگاه و 

  .مگاولت آمپر کمترین میزان ظرفیت را در میان نواحی مختلف دارا هستند 167ترانسفورماتور  7ایستگاه و 

  خطوط انتقال.  2-2- 1
زان قابل توجهی گسترش شبکه هاي برق در طی دوره مورد بررسی عمال سطح پوشش برق را به می

به توزیع اقتصادي ) کیلوولت  230و در مواردي  400( افزایش داده و ارتباطات شبکه هاي فرامنطقه اي 

وجود خطوط انتقال مطمئن، یکپارچه و به هم پیوسته در هر کشوري از . برق تولیدي امکان داده است

داشتن خطوط انتقال مناسب بی  جمله ملزومات توسعه صنعت برق است و در واقع وجود نیروگاه بدون

لذا فعالیت ها و اقدامات گسترده اي در جهت توسعه خطوط انتقال و پست هاي برق در کشور . معنی است

  . و استانها صورت گرفته است

کیلومتر مدار در  11857به  74کیلومتر مدار در سال  7127کیلوولت کشور از  400طول خطوط انتقال 

کیلومتر مدار در  955کیلوولت استان از  400طی همین دوره خطوط انتقال . است افزایش یافته 1383سال 

کیلوولت کشور از  400سهم استان از گسترش خطوط انتقال . کیلومتر مدار رسیده است 1321به 1374سال 

در خصوص افزایش خطوط . کاهش یافته است 1383درصد در سال  14/11به  1374درصد در سال  4/13

درصد در  8/8به  1374درصد در سال  2/12لت نیز سهم استان از گسترش این خطوط از حدود کیلوو 230

  .کاهش یافته است 1383سال 

کیلومتر مدار در  16155به  1374کیلومتر مدار در سال  10657کیلوولت کشور از  132طول خطوط 

 1383درصد در سال  1/17به  1374درصد در سال  9/13افزایش یافته است و سهم استان از  1383سال 

کیلوولت در کشور نرخ  132بنابراین علیرغم گسترش طول خطوط شبکه فوق توزیع . افزایش یافته است

طی دوره .رشد افزایش در استان بیش از متوسط کشور بوده و سبب افزایش سهم نسبی استان شده است

کیلومتر  52305به  32424کشور از مورد بررسی، در مجموع طول خطوط انتقال و فوق توزیع احداث شده 
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 6241به  4215مدار افزایش یافته و سهم استان نیز طی این دوره علیرغم طول خطوط احداث شده از 

  .درصد کاهش یافته است 93/11درصد به  13کیلومتر مدار، از 

مقایسه روند گسترش طول خطوط شبکه انتقال و فوق توزیع استان و کشور طی  7- 1جدول 

 1374-1384 سالهاي

 کیلومتر مدار          

تا 
پایان 
 سال

 *استان کشور

ط 
طو

ل خ
طو

هم 
س

40
0

شور 
ز ک

ن ا
ستا

ی ا
وولت

کیل
 

ط 
طو

ل خ
طو

هم 
س

23
0

شور 
ز ک

ن ا
ستا

ی ا
وولت

کیل
 

ط 
طو

ل خ
طو

هم 
س

13
2

شور 
ز ک

ن ا
ستا

ی ا
وولت

کیل
ده  
ث ش

حدا
ط ا

طو
ل خ

طو
هم 

س
شور

ز ک
ن ا

ستا
ا

 

400 
کیلو 
 ولت

230 
کیلو 
 ولت

132 
کیلو 

 جمع لتو

400 
کیلو 
 ولت

230 
کیلو 
 ولت

132 
کیلو 
 جمع ولت

1374 7127 14640 10657 32424 955 1779 1481 4215 13.4 12.15 13.9 13 

1375 7407 14943 11102 33452 955 1825 1558 4338 12.89 12.21 14.03 12.97 

1376 7640 15952 11562 35154 1010 1917 1700 4627 13.22 12.02 14.7 13.16 

1377 8737 15864 11767 36368 1010 1917 1744 4671 11.56 12.08 14.82 12.84 

1378 9156 18028 12107 39291 1010 1959 1902 4871 11.03 10.87 15.71 12.4 

1379 9770 18992 13079 41841 1140 2003 2001 5144 11.67 10.55 15.3 12.29 

1380 9924 20731 13857 44512 1184 2103 2145 5432 11.93 10.14 15.48 12.2 

1381 10317 21381 14200 45898 1321 2105 2209 5635 12.8 9.85 15.56 12.28 

1382 11832 23007 15619 50458 1321 2105 2447 5873 11.16 9.15 15.67 11.64 

1383 11857 24293 16155 52305 1321 2157 2763 6241 11.14 8.88 17.1 11.93 

1384 - - - 0 1411 2157 3059.2 6627 - - - - 
  .شرکت برق منطقه اي خوزستان- 1383وزارت نیرو، ترازنامه انرژي کشور سال : ماخذ

  .طول خطوط براساس گزارشات شرکت برق منطقه اي براي هر سال محاسبه شده است*
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نمودار 1-3 مقایسه روند گسترش خطوط انتقال و فوق توزیع استان و کشور طی سالهاي 1374-1383
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نمودار 1-4 مقایسه روند گسترش خطوط 132، 230 و 400 کیلو ولت استان طی سالهاي 1374-1384
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براي شناخت . کیلولت نسبتاً باال می باشد 132میزان پوشش نواحی استان نیز در خطوط فوق توزیع 

کیلوولت و فوق  230و  400بیشتر از وضعیت خطوط انتقال استان، مشخصات آنها به تفکیک خطوط انتقال 

  .کیلو ولت در ادامه آمده است 132توزیع 

  کیلوولت 400خطوط . 1- 2-2- 1
انتقال بار بین مراکز تولید کیلوولت در راستاي تقویت امکان  400احداث خطوط اصلی خصوصا خطوط 

و مصرف بوده که با احداث ظرفیت هاي جدید با توسعه نیروگاههاي آینده ضرورت مزبور کماکان وجود 

کیلوولت با مبدا و مقصد هاي درون استانی  400خط  17بالغ بر  1384آمار نشان می دهد که در سال . دارد

هاي سد شهید عباسپور و سد مسجد سلیمان هر دو و برون استانی وجود داشته که دو خط آن با مبداء

و سد کرخه به مقصد خرم  912همچنین دو خط سد مسجد سلیمان با کد . مقصدشان گلپایگان می باشد

 1932مجموع خطوط محاسبه شده . آباد بوده و سایر خطوط با طول خط متفاوت درون استانی می باشند

 156امیدیه با  -طوالنی ترین خط، سد شهید عباسپور. است کیلومتر بوده 1411کیلومتر و طول مدار خط 

 309کیلومتر و دو مداره  784خطوط تکمداره . شمالغرب بوده است -2کیلومتر و کوتاهترین آن اهواز

  .آمده است 8- 1سایر مشخصات این خطوط در جدول . کیلومتر طول داشته اند
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 84خط تا پایان سال  کیلو ولتی به تفکیک نام 400مشخصات خطوط  8-1جدول 

 نام خط

خط
کد 

 

به 
حاس
ط م
ل خ
طو

دار  شده
ل م
طو (خط

متر
یلو
ک

( 

طول مسیر 
 )کیلومتر(خط

ي 
 ها
دي
 ها
داد
تع

فاز
هر 

در 
ود 
وج
م

 

نوع 
 برج

تعداد برج هاي 
 تک مدار

تعداد برج 
 هاي دو مدار

ري
ردا
ره ب
ل به
سا

 

 مقصد مبدا 

اره
مد
تک

اره 
ومد
د

 

 زاویه آویز زاویه  آویز

ید سد شه
 عباسپور

   74 264 902 گلپایگان

152 

     مشبکی 2

436 201 

1381 

سد مسجد 
 سلیمان

 1381     مشبکی 2   86 280 929 گلپایگان

سد کارون 
3 

سد مسجد 
 سلیمان

 1381     مشبکی 2   79 79 912

سد کارون 
3 

سد شهید 
 عباسپور

 1381     مشبکی 2   65 65 908

سد مسجد 
 سلیمان

   133 250 924 رم آبادخ

157 

     مشبکی 2

583 217 

1380 

 1380     مشبکی 2   23 143 923 خرم آباد سد کرخه

 1380     مشبکی 2   92 92 934 شوشتر سد کرخه

سد مسجد 
 سلیمان

 1380     مشبکی 2   65 65 927 شوشتر

سد شهید 
 عباسپور

 1356     134 207 مشبکی 2   137 137 137 901 2اهواز 

سد شهید 
 عباسپور

 1361     41 273 مشبکی 2   156 156 156 905 2امیدیه 

 1374     25 175 مشبکی 2   80 80 80 933 شوشتر شمالغرب

 1362     13 243 مشبکی 3   100 100 100 935 2امیدیه  2اهواز 

 1362     5 24 مشبکی 2   9 9 9 906 1امیدیه  2امیدیه 

 1376     101 137 مشبکی 2   55 55 55 904 ماهشهر 2ه امیدی

 1374     8 53 مشبکی 2   25 25 25 900 شمالغرب 2اهواز 

 1381     63 273 مشبکی 2   132 132 132 915 آبادان شمالغرب

 1384 3 2 15 211 فلزي 2   90 90     ماهشهر آبادان

   309 784 1401 1932 جمع
   طقه اي خوزستانشرکت برق من: ماخذ
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  کیلوولت 230خطوط . 2-2- 1-2
خط بوده که با مبداء و مقصدهاي مختلف  48بالغ بر  83کیلو ولت استان تا سال  230تعداد خطوط 

سایر . مناطق اهواز، شهرستانهاي استان و برخی صنایع و نیروگاهها جزء را تحت پوشش قرار می دهد

  .ستآمده ا 1- 8- 1مشخصات این خطوط در جدول 
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 84کیلو ولتی به تفکیک نام خط تا پایان سال  230مشخصات خطوط  1-8-1جدول 

ف
ردی

 

کد  نام خط
 خط

طول 
خط 

محاسبه 
 شده

طول مدار 
 )کیلومتر(خط

طول مسیر 
 )کیلومتر(خط

تعداد 
هادي 
هاي 

موجود 
در هر 
 فاز

نوع 
 برج

تعداد برج 
هاي تک 
 مدار

تعداد برج 
هاي دو 
 مدار

تعداد 
 مدار

نام 
سیم 
 اديه

سال 
بهره 
 زاویه آویز زاویه  آویز دومداره تکمداره مقصد مبدا  برداري

 1371 دریک 2 16 49     مشبکی 1 22   22 22 801 اندیمشک سد دز  1

 1342 دریک 2         مشبکی 1     22 22 802 اندیمشک سد دز 2

 1375 یکدر 2 16 49     مشبکی 1 22   22 22 805 اندیمشک سد دز 3

 1375 دریک 2         مشبکی 1     22 22   اندیمشک سد دز 4

 1342 دریک 2 8 325     مشبکی 1 122   46 46 803 هفت تپه اندیمشک 5

 1342 دریک 2         مشبکی 1     76 76 800 شمالغرب هفت تپه 6

 1342 دریک 2         مشبکی 1     122 122 804 اندیمشک شمالغرب 7

 1342 دریک 2 7 40     مشبکی 1 15   15 15 819 1اهواز  شمالغرب 8

 1342 دریک 2         مشبکی 1     15 15 830 1اهواز  شمالغرب 9

 1368 1000 2 7 50     مشبکی 1 21   21 21 813 رامین شمالغرب  10

 1368 1000 2         مشبکی 1     21 21 817 رامین شمالغرب 11
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 84کیلو ولتی به تفکیک نام خط تا پایان سال  230مشخصات خطوط  1-8-1جدول 

ف
ردی

 

کد  نام خط
 خط

طول 
خط 

محاسبه 
 شده

طول مدار 
 )کیلومتر(خط

طول مسیر 
 )کیلومتر(خط

تعداد 
هادي 
هاي 

موجود 
در هر 
 فاز

نوع 
 برج

تعداد برج 
هاي تک 
 مدار

تعداد برج 
هاي دو 
 مدار

تعداد 
 مدار

نام 
سیم 
 اديه

سال 
بهره 
 زاویه آویز زاویه  آویز دومداره تکمداره مقصد مبدا  برداري

 1376 دریک 2 10 128     مشبکی 1 92   92 55 839 سوسنگرد شمالغرب 12

 1376 دریک 2         مشبکی 1     92 55 809 سوسنگرد شمالغرب 13

 1359 1000 2 6 61     مشبکی 1 20   20 20 814 2اهواز  رامین 14

 1359 1000 2         مشبکی 1     20 20 815 2اهواز  رامین 15

 1359 1000 2     6 64 مشبکی 1   20 20 20 818 2اهواز  رامین 16

 20   20 20 823 2اهواز  رامین 17
 1376 1000 2 6 47     مشبکی 2

 1376 دریک 2         مشبکی 2   20 20    2اهواز  رامین 18

   21 23 808 2اهواز  1اهواز  19

30 

 1342 دریک 2 15 68     مشبکی 1

 1355 دریک 2         مشبکی 1   9 9 807 زرگان 2اهواز  20

 1355 دریک 2         مشبکی 1   30 30 806 1اهواز  زرگان 21

 1358 دریک 2 17 79     مشبکی 1 32   32 32 826 نورد 2اهواز  22
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 84کیلو ولتی به تفکیک نام خط تا پایان سال  230مشخصات خطوط  1-8-1جدول 

ف
ردی

 

کد  نام خط
 خط

طول 
خط 

محاسبه 
 شده

طول مدار 
 )کیلومتر(خط

طول مسیر 
 )کیلومتر(خط

تعداد 
هادي 
هاي 

موجود 
در هر 
 فاز

نوع 
 برج

تعداد برج 
هاي تک 
 مدار

تعداد برج 
هاي دو 
 مدار

تعداد 
 مدار

نام 
سیم 
 اديه

سال 
بهره 
 زاویه آویز زاویه  آویز دومداره تکمداره مقصد مبدا  برداري

 1358 دریک 2         مشبکی 1   32 32 827 2اهواز  نورد 23

 2اهواز  24
صنایع 
 فوالد 

828 17 17   
17 

 1361 دریک 2 8 37     یمشبک 2

25 
صنایع 
 فوالد 

 1361 دریک 2         مشبکی 2   17 17 829 2اهواز 

   18 18 833 کریت 2اهواز  26
18 

 1357 دریک 2 6 48     مشبکی 1

 1357 دریک 2         مشبکی 1   18 18 834  2اهواز  کریت  27

 120   120 120 835 آبادان 2اهواز  28
 1369 دریک 2 17 321     مشبکی 1

 1369 دریک 2         مشبکی 1   120 120 836 2اهواز  آبادان 29

 1348 دریک 2 28 312     مشبکی 1 110   50 50 838 مارون 2اهواز  30

 1348 دریک 2         مشبکی 1     60 60 805 1امیدیه مارون 31
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 84کیلو ولتی به تفکیک نام خط تا پایان سال  230مشخصات خطوط  1-8-1جدول 

ف
ردی

 

کد  نام خط
 خط

طول 
خط 

محاسبه 
 شده

طول مدار 
 )کیلومتر(خط

طول مسیر 
 )کیلومتر(خط

تعداد 
هادي 
هاي 

موجود 
در هر 
 فاز

نوع 
 برج

تعداد برج 
هاي تک 
 مدار

تعداد برج 
هاي دو 
 مدار

تعداد 
 مدار

نام 
سیم 
 اديه

سال 
بهره 
 زاویه آویز زاویه  آویز دومداره تکمداره مقصد مبدا  برداري

 1348 دریک 2         مشبکی 1     110 110 816 1امیدیه 2اهواز  32

 1349 دریک 2 37 139     مشبکی 1 63   63 63 810 بهبهان 1امیدیه 33

 1349 دریک 2         مشبکی 1     63 63 811 بهبهان 1امیدیه 34

 1352 دریک 2 1 63     مشبکی 1 63   63 63 822 دوگنبدان بهبهان 35

 1352 دریک 2         مشبکی 1     63 63 823 دوگنبدان بهبهان 36

 1349 دریک 2     19 179 مشبکی 1   83 83 81 801 پازنان 1امیدیه 37

 1امیدیه 38
چهل 
 مایل

 1349 دریک 2 6 158     مشبکی 1 57   57 59 824

 1امیدیه 39
چهل 
 مایل

 1349 دریک 2         مشبکی 1     57 57 825

40 
چهل 
 مایل

نیروگاه 
 آبادان

 1361 دریک 2 9 172     یمشبک 1 80   80 82 820
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 84کیلو ولتی به تفکیک نام خط تا پایان سال  230مشخصات خطوط  1-8-1جدول 

ف
ردی

 

کد  نام خط
 خط

طول 
خط 

محاسبه 
 شده

طول مدار 
 )کیلومتر(خط

طول مسیر 
 )کیلومتر(خط

تعداد 
هادي 
هاي 

موجود 
در هر 
 فاز

نوع 
 برج

تعداد برج 
هاي تک 
 مدار

تعداد برج 
هاي دو 
 مدار

تعداد 
 مدار

نام 
سیم 
 اديه

سال 
بهره 
 زاویه آویز زاویه  آویز دومداره تکمداره مقصد مبدا  برداري

41 
چهل 
 مایل

نیروگاه 
 آبادان

 1361 دریک 2         مشبکی 1     80 80 821

42 
نیروگاه 
 آبادان

 1381 دریک 2 2 22     مشبکی 1 10   10 8 802 آبادان

43 
نیروگاه 
 آبادان

 1381 دریک 2         مشبکی 1     10 8 803 آبادان

44 
صنایع 
 فوالد 

اهواز 
 بیجنو

 1379 کاناري 2 7 58     مشبکی 2 21   21 22 824

45 
صنایع 
 فوالد 

اهواز 
 جنوبی

 1379 کاناري 2         مشبکی 2     21 21 825

 شمالغرب 46
اهواز 
 جنوبی

 1381 دریک 2 34 185     مشبکی 2 72   50 50 831
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 84کیلو ولتی به تفکیک نام خط تا پایان سال  230مشخصات خطوط  1-8-1جدول 

ف
ردی

 

کد  نام خط
 خط

طول 
خط 

محاسبه 
 شده

طول مدار 
 )کیلومتر(خط

طول مسیر 
 )کیلومتر(خط

تعداد 
هادي 
هاي 

موجود 
در هر 
 فاز

نوع 
 برج

تعداد برج 
هاي تک 
 مدار

تعداد برج 
هاي دو 
 مدار

تعداد 
 مدار

نام 
سیم 
 اديه

سال 
بهره 
 زاویه آویز زاویه  آویز دومداره تکمداره مقصد مبدا  برداري

 رامین 47
اهواز 
 جنوبی

 1381 دریک 2         مشبکی 2     72 72 832

 1383 دریک 2         مشبکی 2     22 21 822 شمالغرب رامین 48

               1027 103 2157 2083 جمع

 شرکت برق منطقه اي خوزستان: ماخذ
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  کیلوولت 132خطوط .  2-3- 1-2
خط بوده و از پراکندگی  131کیلوولت در استان خوزستان معادل  132تعداد خطوط  1384تا سال 

استان برخوردار بوده است به طوري که در محدوده هر شهرستان چندین خط وظیفه  زیادي در سطح

روند توسعه خطوط فوق توزیع نیز همچون سایر خطوط . انتقال بار را به مصرف کننده انجام می دهند

تعداد پست هاي  1374در پایان سال . حاکی از رشد چشمگیر آن در طی دوره مورد بررسی می باشد

در واقع طی ده . مگاولت آمپر ظرفیت داشته اند 2593خط بوده که جمعا  99لت در آن سال کیلو و 132

  .خط افزایش یافته است 33سال تعداد 

  توسعه و احداث خطوط. 3- 1-2
با افزایش ظرفیت بخصوص درسالهاي اخیر طرح هاي توسعه زیادي در زمینه انتقال و فوق توزیع 

پیوست طرحهاي در دست اقدام در  3- 1ي شدن است که در جدول در استان اجرا و در حال پیاده ساز

  .و پیشرفت فیزیکی آنها آمده است 84سال 

با  2امیدیه  – 3کیلوولت شامل هفت پروژه می شود که پروژه کارون  400برنامه توسعه خطوط 

ین آنها می کیلومتر از مهم تر 132ماهشهر با طول مدار  –کیلومتر و سپس پروژه اهواز  151طول مدار 

  .باشد

پروژه است که مشخصات آنها شامل ولتاژ خط،  14کیلوولت نیز شامل  132برنامه توسعه خطوط 

  .پیوست آمده است 3- 1طول مدار، تعداد مدار، نام هادي و درصد پیشرفت فیزیکی هر یک در جدول 

 شبکه توزیع. 4- 1-2

و توسعه شبکه توزیع به عهده بخش مسئولیت رساندن برق به صورت مستمر و پایدار به مشترکین 

در حال حاضر توزیع برق . توزیع است که نقطه تالقی میان عرضه و تقاضاي انرژي الکتریکی می باشد

  .استان را دو شرکت توزیع برق به عهده دارند که هر یک چندین شهر را زیر پوشش قرار می دهند
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گان، ایذه، باغ ملک، هفتگل، شرکت توزیع برق خوزستان که شهرهاي رامهرمز، دشت آزاد -1

دزفول، اندیمشک، شوش، شوشتر، مسجدسلیمان، آبادان، خرمشهر، شادگان، ماهشهر، امیدیه، 

  .رامشیر، هندیجان، بندرامام و بهبهان را تحت پوشش خود دارد

 .شرکت توزیع برق اهواز که شهرهاي اهواز، حمیدیه و مالثانی را پوشش می دهد -2

 .یع برق را از طریق خطوط توزیع انجام می دهنداین دو شرکت وظیفه توز

 32و  20،11(خطوط توزیع نیرو خطوطی هستند که انرژي برق تولید شده با ولتاژهاي فشار متوسط 

را از خود عبور می دهند و براي برق رسانی به ) ولت 220و  380(و ولتاژهاي فشار ضعیف ) کیلوولت

روند گسترش خطوط توزیع در استان و کشور . می گیرند شهرها و روستاها مورد بهره برداري قرار

با نرخ  1374 -83نشان می دهد که طول خطوط توزیع فشار متوسط و فشار ضعیف هر دو در دوره 

 12434رشد تقریبا یکسانی افزایش یافته اند به طوري که در استان طول خطوط فشار متوسط از 

کیلومتر در  8793و طول خطوط فشار ضعیف از  83سال کیلومتر در  18087به  1374کیلومتر در سال 

با . درصدي را نشان می دهد 150رسیده است که افزایش  1383کیلومتر در سال  12641به  1374سال 

وجود این علیرغم ثابت بودن سهم خطوط فشار ضعیف استان از کشور، سهم خطوط فشار متوسط 

کاهش  1383درصد در سال  25/6به  1374سال درصد در  46/7استان کاهش محسوسی داشته و از 

  )9-1جدول. (یافته است

مقایسه روند گسترش خطوط شبکه توزیع برق در استان و کشور طی  9-1جدول 

 1374- 1383سالهاي 

 کیلومتر مدار     

تا پایان 
 سال

سهم  استان کشور
خطوط 
فشار 

متوسط 
استان از 

 کشور

سهم 
خطوط 
فشار 

ضعیف 
استان از 

 کشور

خطوط فشار 
 متوسط

خطوط فشار 
 ضعیف

خطوط فشار 
 متوسط

خطوط فشار 
 ضعیف
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مقایسه روند گسترش خطوط شبکه توزیع برق در استان و کشور طی  9-1جدول 

 1374- 1383سالهاي 

 کیلومتر مدار     

تا پایان 
 سال

سهم  استان کشور
خطوط 
فشار 

متوسط 
استان از 

 کشور

سهم 
خطوط 
فشار 

ضعیف 
استان از 

 کشور

خطوط فشار 
 متوسط

خطوط فشار 
 ضعیف

خطوط فشار 
 متوسط

خطوط فشار 
 ضعیف

1374 166723 162081 12434 8793 7.46 5.43 

1375 177313 168742 12882 9186 7.27 5.44 

1376 191721 181250 13437 9596 7.01 5.29 

1377 206747 189829 14126 10013 6.83 5.27 

1378 218432 200058 14694 10376 6.73 5.19 

1379 231340 207952 15248 10839 6.59 5.21 

1380 245139 214244 15248 10839 6.22 5.06 

1381 262820 222745 16650 11758 6.34 5.28 

1382 278256 231042 17468 12177 6.28 5.27 

1383 289579 239595 18087 12641 6.25 5.28 

 .شرکت برق منطقه اي خوزستان- 1383ژي کشور سال وزارت نیرو، ترازنامه انر: ماخذ

  
  
  
  
  
  
  



  
  طرح ملی آمایش استان خوزستان

 

 416

نمودار  1-5 مقایسه روند گسترش خطوط     132 کیلو ولت استان و کشور طی سالهاي        1374-1383
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نمودار  1-6 مقایسه روند گسترش خطوط توزیع استان خوزستان طی سالهاي          1374-1383
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با بررسی وضعیت خطوط فشار ضعیف و متوسط و نحوه توزیع آن بین نقاط شهري و روستایی می 

درصد از ظرفیت پست هاي توزیع استان مربوط به  12توان دریافت که طی دوره مورد بررسی بالغ بر 

مچنین سهم خطوط فشار متوسط روستاهاي داراي برق استان از کل در سال ه. روستاهاي آن بوده است

. درصد رسیده است 50به حدود  1383درصد بوده که با روند افزایشی در سال  4/32بالغ بر  1374

 4/40به  1374درصد در سال  4/34سهم خطوط فشار ضعیف روستاهاي داراي برق استان از کل نیز از 

  . درصد رسیده است 2/37به  1383زایش یافته و در نهایت در سال اف 1380درصد در سال 

مقایسه فعالیتهاي انجام شده در شبکه توزیع نیروي برق در استان خوزستان و  10-1جدول 

  1374-1383آن طی سالهاي ) برق دار شده(روستاهاي 

 کیلومتر مدار               

تا 
پایان 
 سال 

هم س روستاهاي برق دار شده استان
خطوط 
فشار 

متوسط 
روستاها 

از 
 استان

سهم 
خطوط 
فشار 

ضعیف 
روستاها 

از 
 استان

سهم 
ظرفیت 
پستهاي 
توزیع 

روستاها 
از 

 استان

خطوط 
فشار 

 متوسط 

خطوط 
فشار 
 ضعیف

تعداد 
پستهاي 
توزیع 

 )دستگاه(

ظرفیت 
پستهاي 
توزیع 

مگاولت (
 )آمپر

خطوط 
فشار 

 متوسط 

خطوط 
فشار 

 ضعیف 

تعداد 
پستهاي 
یع توز

 )دستگاه(

ظرفیت 
پستهاي 
توزیع 

مگاولت (
 )آمپر

1374 12434 8793 18494 4748 4032 3027 3694 588 32.4 34.4 12.4 

1375 12882 9186 19149 4955 4162 3092 3772 596 32.3 33.7 12.0 

1376 13437 9596 20204 5207 4815 3281 4002 630 35.8 34.2 12.1 

1377 14126 10013 20933 5402 5313 3495 4236 660 37.6 34.9 12.2 

1378 14694 10376 21726 5635 6206 3769.5 4614 700 42.2 36.3 12.4 

1379 15248 10839 22501 5881 7709 4224.7 5114 769 50.6 39.0 13.1 

1380 15248 10839 22501 6118 8261 4375.1 5340 776 54.2 40.4 12.7 

1381 16650 11758 24438 6407 8668 4508.1 5523 793 52.1 38.3 12.4 
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مقایسه فعالیتهاي انجام شده در شبکه توزیع نیروي برق در استان خوزستان و  10-1جدول 

  1374-1383آن طی سالهاي ) برق دار شده(روستاهاي 

 کیلومتر مدار               

تا 
پایان 
 سال 

هم س روستاهاي برق دار شده استان
خطوط 
فشار 

متوسط 
روستاها 

از 
 استان

سهم 
خطوط 
فشار 

ضعیف 
روستاها 

از 
 استان

سهم 
ظرفیت 
پستهاي 
توزیع 

روستاها 
از 

 استان

خطوط 
فشار 

 متوسط 

خطوط 
فشار 
 ضعیف

تعداد 
پستهاي 
توزیع 

 )دستگاه(

ظرفیت 
پستهاي 
توزیع 

مگاولت (
 )آمپر

خطوط 
فشار 

 متوسط 

خطوط 
فشار 

 ضعیف 

تعداد 
پستهاي 
یع توز

 )دستگاه(

ظرفیت 
پستهاي 
توزیع 

مگاولت (
 )آمپر

1382 17468 12177 25862 6687 8848 4630 5655 803 50.7 38.0 12.0 

1383 18087 12641 27159 6954 9026 4705.2 5811 810 49.9 37.2 11.6 

        شرکت برق منطقه اي خوزستان: ماخذ
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نمودار  1-7 روند تغییرات سهم خطوط توزیع روستاهاي برق دار استان خوزستان طی سالهاي             1374-1383

سهم خطوط فشار متوسط روستاها از استان       سهم خطوط فشار ضعیف روستاها از استان
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نمودار  1-8 مقایسه روند گسترش خطوط توزیع روستاهاي برق دار استان طی سالهاي            1374-1383
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ر م
ومت
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خطوط فشار متوسط     خطوط فشار ضعیف 
  

اثرگذار می باشند، تراکم ) فشار متوسط و ضعیف(از جمله متغیرهایی که در روند افزایش خطوط توزیع 

جمعیت، تعداد شهرها و روستاها و نوع واحدهاي مسکونی بوده و در سهم خطوط انتقال وجود منابع 

  .اصلی و باالخره پراکندگی و فواصل شهرهاي استان موثر هستندتولید، قرار گرفتن در مسیر خطوط 

براي برق رسانی به روستاهاي کشور و استان صورت  1373–83تالشهاي بسیار زیادي در طی دوره 

به  1373در سال  31128گرفته است که حاصل آن افزایش تعداد روستاهاي داراي برق در کشور از 

 1383روستا در سال  3789به  1373روستا در سال  2101ستان از و در ا 1383روستا در سال  49399

سهم استان از کشور نیز در . می باشد که حدود هشتاد درصد رشد طی مدت مذکور را نشان می دهد

  .درصد بالغ شده است 6/7به رقم  1383سال 

 1383در سال  با بررسی ارقام مربوط به تعداد خانوارهاي روستایی داراي برق می توان دریافت که

خانوار در روستاهاي استان داراي برق شده اند که با تقسیم آن به تعداد روستاها، سرانه  219784تعداد 

  .خانوار به دست می آید و از سرانه روستاهاي برق دار شده کشور خیلی بیشتر است 5800هر روستا با 
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طی  مقایسه تعداد روستاهاي داراي برق در استان و کشور 11-1جدول 

 73-83دوره 

 سهم استان از کشور استان کشور سال

1373 31128 2101 6.7 

1374 32710 2144 6.6 

1375 34315 2215 6.5 

1376 37094 2686 7.2 

1377 39654 2786 7.0 

1378 42640 3008 7.1 

1379 44204 3357 7.6 

1380 45359 3520 7.8 

1381 46235 3641 7.9 

1382 47359 3716 7.8 
1383 49399 3789 7.7 

  سالنامه آماري کشور در سالهاي مختلف-سالنامه آماري استان خوزستان سالهاي مختلف : مأخذ 

  
حکایت از توجه بیشتر به  1383میزان پراکندگی روستاهاي برق دار شده در شهرستانهاي استان در سال 

از جمله روستاهاي پنج . را داردپوشش شهرستانهاي محروم و تمرکز جغرافیایی در شرق استان 

 218و  255، 259، 447، 531شهرستان مسجدسلیمان، ایذه، باغملک، رامهرمز و شادگان به ترتیب با 

درصد از روستاهاي داراي برق استان را به خود اختصاص داده و سهم  45روستا جمعاً سهمی حدود 

ن اهواز به عنوان مرکز استان با تعداد شهرستا. درصد بوده است را دارد 55شهرستان دیگر فقط  15

را به خود  1383درصد از مجموع روستاهاي داراي برق در سال  13زیادي روستا، فقط حدود 

  )12-1جدول .( اختصاص داده است
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مقایسه تعداد روستاها و خانوارهاي روستایی داراي برق  12-1جدول 

 1383شهرستانهاي استان خوزستان تا پایان سال 

 ستانشهر
سهم تعداد روستاهاي  روستاهاي داراي برق

داراي برق شهرستان از 
 تعداد روستا تعداد خانوار  )درصد(کل 

 2.2 83 7876 آبادان

 1.2 45 2102 امیدیه

 4.6 175 6874 اندیمشک

 12.9 490 41911 اهواز

 11.8 447 17468 ایذه

 6.8 259 11168 باغ ملک

 1.9 71 9124 بندرماهشهر

 0.4 16 181 بندر امام

 4.7 177 8969 بهبهان

 2.6 97 4712 خرمشهر

 4.8 181 21629 دزفول

 4.1 157 9356 دشت آزادگان

 6.7 255 10500 رامهرمز

 5.8 218 11529 شادگان

 5.3 200 17737 شوش

 6.1 230 18786 شوشتر

 14.0 531 15601 مسجدسلیمان

 0.8 30 1748 هندیجان

 2.5 94 1643 رامشیر

 0.9 33 870 هفتگل

 100.0 3789 219784 جمع

  1383سالنامه آماري خوزستان : ماخذ

  
  
  



  
  طرح ملی آمایش استان خوزستان

 

 422

0 100 200 300 400 500 600

آبادان
اميديه

انديمشک
اهواز
ايذه 

باغ ملک
بندرماهشهر

بندر امام
بهبهان

خرمشهر
دزفول
دشت

رامهرمز
شادگان
شوش
شوشتر

مسجدسليمان
هنديجان
رامشیر
هفتگل

نمودار 1-9 تعداد روستاهاي داراي برق شهرستانهاي استان خوزستان تا پایان سال 1383

  
  

  تحلیل مصرف برق.  1-3
درصد تولید ناویژه در کنتورهاي برق به  80پس از مراحل تولید، انتقال و توزیع در نهایت بیش از 

مصرف . ل و توزیع مصرف می گرددمصرف کنندگان تحویل می شود و مابقی در فرایند تولید، انتقا

نوع . کنندگان برق شامل بخشهاي مختلف خانگی، تجاري، عمومی، صنعتی و روشنایی معابر می شوند

  .استفاده و الگوهاي مختلف مصرف باعث تفاوت در میزان استفاده از انرژي الکتریکی می شود

میلیون  124462حدود  1383 فروش برق وزارت نیرو به بخشهاي مختلف مصرف کننده کشور در سال

میلیون کیلووات  5/13237درصد و به میزان  6/10کیلووات ساعت بوده که سهم استان خوزستان معادل 

در میان . ساعت بوده که پس از استان تهران دومین مصرف کننده بزرگ در میان استانهاي کشور است

 2/14از کشور بیشترین و معادل بخشهاي مختلف مصرف کننده سهم، مصرف کنندگان صنعتی استان 

درصد در رده هاي بعدي  7/10و  95/12درصد و پس از آن بخشهاي عمومی و خانگی به ترتیب با 

  .اهمیت قرار گرفته اند
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       1383مقایسه فروش برق وزارت نیرو به تفکیک نوع مصرف در استان و کشور در سال  13-1جدول 

 میلیون کیلو وات ساعت         

 کشاورزي صنعتی تجاري عمومی خانگی شرح 
روشنایی 

 )1(معابر
 جمع

 124463 5278 15489 40248 7863 15021 40564 کشور 

 13237 232 498 5721 531 1931 4326 استان 

 10.6 4.4 3.2 14.2 6.7 12.9 10.7 )درصد(سهم استان از کشور  

 1383وزارت نیرو، ترازنامه انرژي کشور سال : ماخذ 

       .شامل بخش حمل و نقل نیز می گردد (1)
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نمودار 1-10 مقایسه سهم فروش برق استان و کشور به تفکیک نوع مصرف در سال 1383

خانگی
عمومی  
تجاری
صنعتی 
کشاورزی

  
مصرف بخش خانگی عمدتاً براي روشنایی، سرمایش و گرمایش، پخت و پز و استفاده از وسایل 

میلیون  4326به  1373میلیون کیلووات ساعت در سال  2461خانگی برقی می باشد و در استان از 

. درصدي در طی دوره مذکور می باشد 5/73شد رسیده که حاکی از ر 1383ساعت در سال کیلووات 

 6/32به حدود  1373درصد در سال  35هرچند سهم آن به طور نسبی کاهش یافته و از  ).14-1جدول(

  . رسیده است 83درصد در سال 
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مقایسه سهم بخشهاي مختلف در مصرف برق تامین شده توسط وزارت  14-1جدول 

 1383-1373لهاي نیرو در کشور و استان خوزستان طی سا
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 1373 35.3 9.5 12.1 32.2 8.1 28.5 14.5 7.4 47.7 1.5 

 1374 35.5 9.4 11.6 32.5 8.2 29.8 14.1 9.9 44.7 1.4 

 1375 34.4 9.5 10.9 32.9 8.2 29.0 14.5 8.3 46.5 1.6 

 1376 36.2 9.2 11.1 32.3 8.2 32.4 13.7 9.2 43.4 1.2 

 1377 36.9 9.1 10.9 31.1 8.7 35.6 13.9 9.4 39.3 1.7 

 1378 35.1 12.5 6.6 31.3 9.5 34.3 17.3 4.6 42.1 1.7 

 1379 34.6 12.5 6.6 32.0 10.1 33.4 16.5 4.2 40.9 1.9 

 1380 33.8 12.3 6.6 31.6 11.4 31.8 16.0 4.2 42.2 2.5 

 1381 33.3 12.0 6.6 31.8 11.8 31.9 16.0 4.1 41.9 2.9 

 (1)1382 33.0 11.9 6.5 32.1 12.1 32.5 15.4 3.9 43.8 3.1 

 (2)1383 32.6 12.1 6.3 32.3 12.4 32.7 14.6 4.0 43.2 3.8 

 سالنامه آماري خوزستان سالهاي مختلف -1383وزارت نیرو، ترازنامه انرژي کشور سال : ماخذ 

 .بر اساس اصالحیه شرکت برق منطقه اي اصفهان به روز شده است 1373ارقام سال  (1)
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نمودار 1-11 مقایسه سهم مصارف خانگی برق استان خوزستان و کشور طی سالهاي 1373-1383
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نمودار 1-12 مقایسه سهم مصارف صنعتی برق استان خوزستان و کشور طی سالهاي 1373-1383
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نمودار 1-13 مقایسه سهم مصارف برق استان خوزستان به تفکیک نوع مصرف طی سالهاي 1373-1383
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خانگی عمومی  تجاری صنعتی  کشاورزی
  
ل افزایش شدید جمعیت و باال رفتن تعداد واحدهاي مسکونی موجب گردیده که بخش خانگی در رتبه او

در حالی که در استان خوزستان مصرف کنندگان صنعتی رتبه اول را به . مصرف برق در کشور قرار گیرد

با این وجود مصارف خانگی استان خوزستان به لحاظ شرایط آب و هوایی و . خود اختصاص داده اند

ان دومین رتبه را در میان استفاده از وسایل سرمایشی در مقایسه با سایر استانها باال بوده و پس از استان تهر

  . استانها به خود اختصاص داده است

مصارف صنعتی برق عمدتا براي ایجاد نیروي محرکه می باشد و در اغلب موارد جایگزینی براي آن وجود 

. هستند "انرژي بر"صنایع آهن، فوالد، پتروشیمی، قند، شکر، سیمان، نساجی و مس از جمله صنایع . ندارد

در  )14-1جدول (. درصد بوده است 32حدود  1373 – 83در مصرف برق کشور طی سالهاي  سهم بخش صنعت

 2/14میلیون کیلووات ساعت بوده که سهم استان  78627مصارف صنعتی برق کشور بالغ بر  1383سال 

  )15-1جدول (. میلیون کیلووات ساعت بوده که در بین استانهاي دیگر قابل توجه است 5720درصد و معادل 
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بخش اعظم مصرف در استان توسط صنایع بزرگ مانند فوالد اهواز، نورد اهواز و پتروشیمی رازي صورت 

شبکه ) دیسپاچینگ(به همین لحاظ رفتار بار صنایع بزرگ در راستاي برنامه ریزي کوتاه مدت . می گیرد

داراي منحنی بار با صنایع بزرگ مثل فوالد . سراسري و مباحث بلند مدت مدیریت بار، حائز اهمیت است

نوسانات شدید و تغییرات لحظه اي قابل توجهی بوده و در فصول گرما عالوه بر بارهاي اصلی موجب 

در . اضافه باري براي سرمایش در این صنایع بزرگ می گردد که اهمیت مدیریت بار را دو چندان می کند

 43حدود  1373 – 83نعتی طی دوره استان، در مقایسه با سایر مصرف کنندگان، سهم مصرف کنندگان ص

در حالی که تعداد مشترکین ). 14- 1جدول (درصد بوده است که بیش از سهم مصارف خانگی است 

درصد از سهم کل مصرف کنندگان برق در استان را تشکیل داده و بقیه اعم از عمومی،  85خانگی حدود 

همچنین در مقایسه با متوسط . ده انددرصد را به خود اختصاص دا 15کشاورزي، صنعت و تجاري فقط 

کشور نیز در استان مصارف صنعتی رتبه اول را کسب کرده است ولی در کشور بخش خانگی رتبه اول در 

  . میان مصرف کنندگان را دارا بوده است

مصارف بخش عمومی شامل مصرف سازمانهاي دولتی و وزارتخانه ها، پادگانها و مساجد و نظایر آن می 

این . درصد از کل مصرف نهایی برق کشور را شامل گردیده است 6/11در کشور  1383در سال شود که 

درصد بوده که به لحاظ اهمیت پس از مصارف  5/14معادل  1383نسبت در استان خوزستان در سال 

  .صنعتی و خانگی قرار دارد

میلیون  1931استان با  حاکی از این است که 1383مقایسه استان و کشور براي مصارف عمومی در سال 

این رقم که . درصد مصارف عمومی کشور را به خود اختصاص داده است 86/12کیلووات ساعت مصرف 

درصد بوده است که سهم قابل توجهی را در مقایسه با سایر استانها نشان می  7/20بالغ بر  1373در سال 

  .دهد و خود یکی از عدم تعادلها در مصرف استان محسوب می شود
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بخش اعظم مصارف برق در کشاورزي مربوط به استفاده موتورهاي پمپ کشاورزي جهت آبیاري مزارع و 

در سالهاي اخیر به صورت گسترده اي در سطح کشور سیاست جایگزینی برق به جاي . باغها می باشد

سهم  گازوئیل با اجراي طرح هاي احداث و تقویت شبکه برق چاههاي کشاورزي دنبال شده که افزایش

درصد در سال  5/2سهم مصارف بخش کشاورزي در استان از . بخش کشاورزي را در پی داشته است

. کاهش یافته و سپس با نرخی کاهنده روندي افزایشی و را طی کرده است 76درصد در سال  7/1به  1373

ر درصد از کل مصرف کشو 2/3به  1383در نهایت سهم مصارف بخش کشاورزي در استان در سال 

 .افزایش یافته است

مصارف بخش تجاري عمدتا شامل شرکت هاي تجاري، مغازه ها و فروشگاهها می گردد و بیشترین 

در سال . مصرف برق صرف تامین انرژي مورد نیاز سیستمهاي روشنایی، گرمایشی و سرمایشی می شود

درصد از  7/6ه که میلیون کیلووات ساعت بود 530مصرف برق در بخش تجاري استان خوزستان  1383

روشنایی معابر هم با . میلیون کیلووات ساعت را به خود اختصاص داده است 7863مصرف کل به میزان 

  .درصدي بخش کوچکی از میزان مصرف برق استان را نسبت به کل کشور تشکیل می دهد 5/4سهم 
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 1373-1383استان خوزستان طی سالهاي  مصرف برق بخشهاي مختلف تامین شده توسط وزارت نیرو در کشور و 15- 1جدول  

 درصد/میلیون کیلو وات ساعت         
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 1373 22473 6060 7687 20470 5169 1766 63625 2461 1254 642 4115 130 24 8626 10.95 20.69 8.35 20.10 2.51 13.56 

 1374 23374 6203 7655 21390 5402 1830 65854 2493 1180 826 3733 115 11 8358 10.67 19.02 10.79 17.45 2.13 12.69 

 1375 23993 6595 7622 22925 5731 2805 69671 2654 1327 761 4257 148 1.0 9148 11.06 20.12 9.98 18.57 2.58 13.13 

 1376 26523 6727 8160 23661 6009 2278 73358 2693 1140 767 3613 103 7 8323 10.15 16.95 9.40 15.27 1.71 11.35 

 1377 28686 7077 8484 24140 6782 2477 77646 3091 1210 815 3414 144 7.0 8681 10.78 17.10 9.61 14.14 2.12 11.18 

 1378 29754 10622 5567 26493 8019 4201 84656 3218 1625 427 3950 158 - 9378 10.82 15.30 7.67 14.91 1.97 11.08 

 1379 31266 11271 5991 28924 9147 3767 90366 3496 1722 441 4272 194 332 10457 11.18 15.28 7.36 14.77 2.12 11.57 

 1380 32891 11951 6394 30721 11079 4135 97171 3436 1725 455 4564 269 359 10808 10.45 14.43 7.12 14.86 2.43 11.12 

 1381 34946 12630 6925 33456 12435 4684 105076 3706 1855 476 4869 342 369 11617 10.60 14.69 6.87 14.55 2.75 11.06 

 1382 37967.1 13714 7461 36937 13858.6 4686.9 (2)114909 4127 1953 494 5565 388 165 12692 10.87 14.24 6.62 15.07 2.80 11.05 

 (3)1383 40564 15021 7863 40248 15489.1 5277.7 124462 4326 1931 530 5720 498 232 13237 10.66 12.86 6.74 14.21 3.22 10.64 

 سالنامه آماري خوزستان سالهاي مختلف - 1383وزارت نیرو، ترازنامه انرژي کشور سال : ماخذ 
             .شامل برق مصرفی پاالیشگاه نیز می گردد (1)
  .میلیون کیلو وات ساعت ناشی از مغایرت در اطالعات فروش شرکت برق منطقه اي کرمان می باشد285ن رقم با جمع مصارف در بخش ها به میزان عدم تطابق ای (2)
  .بوده و به سایر مصارف اضافه شده استبه بعد ناچیز  1378ارقام مصارف حمل و نقل از سال   (4) .بر اساس اصالحیه شرکت برق منطقه اي اصفهان به روز شده است 1373ارقام سال  (3)
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 83مقدار فروش برق بر حسب نوع مصرف در شهرستانهاي استان خوزستان براي سال 16- 1جدول 
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 7.37 3.54 2.43 53.11 18.51 20.93 907311 13340 32121 22083 481888 167955 189924 آبادان

 5.36 0.93 0.07 71.38 17.11 9.93 659926 3828 6159 462 471077 112898 65502 امیدیه

 3.07 4.60 11.41 11.39 31.60 38.84 378339 8160 17399 43165 43106 119560 146949 اندیمشک

 49.76 4.41 2.31 55.13 7.76 28.81 6127092 96862 270360 141446 3377761 475504 1765159 اهواز

 1.37 4.48 0.81 29.57 12.67 50.44 169007 3432 7575 1368 49972 21410 85250 ایذه

 0.71 5.32 7.74 10.94 12.75 58.89 87472 3806 4655 6771 9572 11156 51512 باغ ملک

 4.18 5.39 0.57 8.57 46.11 38.13 515226 6337 27755 2942 44137 237586 196469 بندرماهشهر

 4.62 3.48 3.74 39.82 8.22 41.36 569166 19246 19799 21309 226635 46772 235405 بهبهان

 1.73 6.77 0.62 8.27 25.86 53.64 212899 1310 14407 1310 17615 55052 114189 خرمشهر

 4.96 6.22 9.50 8.08 12.50 62.41 611233 7854 38013 58058 49395 76426 381487 دزفول

 0.91 4.58 2.12 2.38 13.74 69.18 111634 8934 5111 2367 2656 15333 77233 دشت آزادگان

 2.17 3.11 1.61 40.81 6.90 45.83 267161 4658 8310 4299 109039 18422 122433 رامهرمز

 0.81 5.38 3.70 3.07 29.14 56.12 99184 2523 5337 3668 3049 28904 55667 شادگان

 3.47 3.59 13.83 36.34 6.88 37.53 427689 7862 15343 59131 155429 29406 160518 شوش

 4.64 3.15 15.92 15.36 13.40 50.35 570729 10345 17973 90843 87683 76502 287383 شوشتر

 4.40 2.67 0.02 26.60 45.10 24.90 542272 3862 14501 105 144247 244548 135009 مسجدسلیمان

 0.46 3.80 0.97 6.73 8.88 75.48 56351 2336 2139 548 3794 5002 42532 هندیجان

                 1383سالنامه آماري استان خوزستان  :مأخذ 
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نمودار 1-14  روند  مصرف خانگی و صنعتی استان خوزستان طی سالهاي 1373-1383
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آمده  16-1در جدول  83مقدار فروش برق بر حسب نوع مصرف و سهم هر یک در شهرستانهاي استان براي سال 

کمترین سهم از % 5/0سهم و هندیجان با حدود  بیشترین %4/7و % 7/49شهرستانهاي اهواز و آبادان با . است

الگوي . ان را به خود اختصاص داده اند که نمایانگر عدم  تعادل در مصرف شهرستانهاي استان استمصرف برق است

در شهرستانهاي صنعتی مثل اهواز، آبادان و . مصرف در شهرستانهاي استان به نوع فعالیت تولیدي در آن بستگی دارد

که کشاورزي در آنها فعالیت اصلی و در شهرستانهایی % 50بیش از  83امیدیه سهم مصرف بخش صنعتی در سال 

محسوب می شود مثل شوشتر، شوش، اندیمشک و دزفول سهم بخش کشاورزي از بقیه شهرستانها باالتر و در 

بیشترین . حدود ده تا پانزده درصد بوده و مصرف بخش خانگی نیز در آنها سهم باالیی به خود اختصاص داده است

 4/62و2/69، 5/75تانهاي هندیجان، دشت آزادگان و دزفول به ترتیب با میزان سهم مصرف خانگی مربوط به شهرس

سهم مصرف بخش عمومی بندر . بوده است% 10درصد بوده و کمترین میزان سهم مربوط به امیدیه با حدود 

از کل مصرف این شهرستان را به خود اختصاص داده که مصرف % 1/45و1/46ماهشهر و مسجدسلیمان به ترتیب 

بوده بیشتر % 9/24و1/38شهرستانها را تشکیل داده و حتی از سهم مصرف بخش خانگی آنها که به ترتیب  غالب این
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سهم بخش تجاري و کشاورزي در کل شهرستانهاي . می باشد و یک عدم تعادل در مصرف آنها را نشان می دهد

  .استان متعارف به نظر می رسد

مشترکین آزاد هزینه هاي عمومی برقراري برق را نمی . شوند مشترکین برق به دو گروه آزاد و عادي تفکیک می

مزیت این گروه از . در صورتی که مشترکین عادي هزینه هاي عمومی برقراري برق را باید پرداخت کنند. پردازند

 مشترکین آزاد و عادي با. مشترکین در پایین بودن هزینه بهاي برق مصرفی آنها در مقایسه با مشترکان آزاد است

توجه به نوع مصرف خود در یکی از گروه هاي خانگی، تجاري، عمومی، کشاورزي، صنعتی و روشنایی معابر قرار 

میلیون  8/7میلیون مشترك بوده که استان خوزستان با  8/18تعداد مشترکین برق در کشور  1383در سال . می گیرند

ه و پس از استانهاي تهران، خراسان، اصفهان، درصد از کل تعداد مشترکین را به خود اختصاص داد 4نفر حدود 

رشد خوبی  1373–83تعداد مشترکین در استان خوزستان در طی دوره . فارس وآذربایجان شرقی قرار گرفته است

تعداد . رسیده است 1383میلیون نفر در سال  8/7به  1373میلیون نفر در سال  7/5را داشته است و تعداد آنها از 

درصد از تعداد کل مصرف کنندگان برق در استان را تشکیل می داده اند و بقیه مصرف  85دود مشترکین خانگی ح

-1جدول.(درصد مابقی را به خود اختصاص داده اند 15کنندگان اعم از عمومی،کشاورزي،صنعت و تجاري فقط 
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 1383- 1373مقایسه انواع مشترکین برق کشور و استان خوزستان طی سالهاي  17- 1جدول 

 سال

 استان کشور
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1373 9924000 385000 1328000 46000 32000 2000 11717000 495730 61627 17397 1706 484 4 576948 5.00 16.01 1.31 3.71 1.51 4.92 

1374 10408000 317000 1463000 52000 34000 2000 12276000 510556 62999 18076 1872 507 117 594127 4.91 19.87 1.24 3.60 1.49 4.84 

1375 10441000 290000 1579000 55000 38000 452000 12855000 605384 23124 63052 1454 558 21 693593 5.80 7.97 3.99 2.64 1.47 5.40 

1376 11385000 350000 1706000 69000 40000 - 13550000 _ _ 67931 1500 591 _ 70022 - - 3.98 2.17 1.48 0.52 

1377 11881000 355000 1772000 75000 44000 - 14127000 538341 14439 74317 2864 812 _ 630773 4.53 4.07 4.19 3.82 1.85 4.47 

1378 12502000 436000 1805000 81000 51000 - 14875000 558269 21255 70803 2738 829 _ 653894 4.47 4.88 3.92 3.38 1.63 4.40 

1379 13072000 465000 1896000 86000 60000 - 15579000 575961 22225 74253 2844 919 _ 676202 4.41 4.78 3.92 3.31 1.53 4.34 

1380 13683000 523000 1970000 91000 78000 - 16345000 589402 24398 76701 2947 1569 _ 695017 4.31 4.67 3.89 3.24 2.01 4.25 

1381 14376000 558000 2030000 99000 89000 18000 17170000 614085 25436 81170 3071 1774 _ 725536 4.27 4.56 4.00 3.10 1.99 4.23 

1382 15041000 599000 2120000 110000 106000 23000 17999000 636230 17258 85860 2990 1557 4613 748508 4.23 2.88 4.05 2.72 1.47 4.16 

1383 15719000 634000 2216000 121000 116000 30000 18836000 663114 18173 90302 3123 1767 4923 781402 4.22 2.87 4.08 2.58 1.52 4.15 

1384 - - - - - - 0 693281 19095 9471 3173 1950 5220 732190 - - - - - - 

 کت برق منطقه اي خوزستانشر-سالنامه آماري خوزستان سالهاي مختلف - 1383وزارت نیرو، ترازنامه انرژي کشور سال : ماخذ
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تعداد مشترکین در شهرستانهاي استان نیز نمایانگر گستردگی استفاده از برق در اقصی نقاط شهرهاي استان 

درصد بیشترین تعدا مشترکین را به خود اختصاص داده  2/10درصد و دزفول با  8/33اهواز با . می باشد

درصد تعداد مشترکین را در  80کین خانگی بیش از مشتر. اند که عمدتاً در بخش خانگی می باشند

  )18-1جدول . ( شهرستانهاي استان تشکیل می دهند

 83تعداد انواع مشترکین برق در شهرستانهاي استان خوزستان در سال 18- 1جدول 
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 6.03 0.03 0.26 1.88 80.22 44359 292 7520 12 117 835 35583 آبادان

 1.88 0.07 0.40 3.03 83.50 13822 70 1727 9 55 419 11542 امیدیه

 4.01 0.72 0.32 1.77 84.19 29496 285 3552 211 94 521 24833 اندیمشک

 33.86 0.07 0.24 2.00 84.80 249171 1468 30621 176 608 4989 211309 اهواز

 4.25 0.15 0.36 2.18 88.26 31290 115 2718 47 113 681 27616 ایذه

 2.21 0.75 0.77 3.62 87.96 16250 98 1024 122 125 588 14293 باغ ملک

 3.66 0.14 0.30 1.83 85.40 26967 136 3186 38 82 494 23031 شهربندرماه

 5.79 0.19 0.82 2.96 81.80 42587 272 5784 83 351 1260 34837 بهبهان

 3.46 0.02 0.23 3.00 83.82 25430 310 2942 5 58 764 21315 خرمشهر

 10.19 0.27 0.38 1.54 83.79 74958 447 10065 200 285 1157 62804 دزفول

 3.04 0.13 0.51 4.16 85.14 22358 104 2145 29 114 930 19035 دشت آزادگان

 3.05 0.41 0.96 2.85 85.06 22415 150 2252 91 216 639 19067 رامهرمز

 2.62 0.21 0.39 2.81 87.41 19304 91 1681 40 76 542 16874 شادگان

 4.20 0.74 0.40 2.55 88.76 30896 93 2214 228 124 788 27422 شوش

 6.22 0.73 0.36 2.68 87.57 45752 260 3706 334 165 1224 40063 شوشتر

 4.47 0.03 0.48 2.08 85.10 32915 270 3784 10 157 684 28010 مسجدسلیمان
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 1.08 0.06 0.32 3.60 86.72 7927 68 670 5 25 285 6874 هندیجان

                   1383سالنامه آماري استان خوزستان : مأخذ 

  مبادالت انرژي الکتریکی.  4- 1
یکی از وظایفی که بر عهده سازمان آب و برق منطقه اي خوزستان قرار دارد، تبادل انرژي تولید شده با 

سازمانهاي آب و برق منطقه اي همجوار و متناسب با تغییرات موجود در مصرف و نیاز با توجه به حجم 

  .لیمی حاکم استفعالیت هاي جاري و شرایط اق

در بخش داخلی به صورت . تبادل انرژي الکتریکی در دو سطح داخلی و منطقه اي می تواند صورت پذیرد

تبادل میان استان و توانیر در قالب خرید از توانیر و تحویل به آن و همچنین انرژي تحویل شده به 

رش مبادالت برق با کشورهاي در سطح منطقه اي جهت گست. خوزستان و فروش انرژي قابل بررسی است

  .همسایه و صادرات و واردات برق قابل تامل است

هزار کیلووات ساعت برق از توانیر خریداري شده که  557/527/1بالغ بر  1373در سطح داخلی در سال 

هزار کیلووات ساعت رسیده  4353182به حدود سه برابر و معادل  1383این رقم با رشد زیادي در سال 

  .است

هزار کیلووات ساعت بوده که با کاهش و افزایش هاي  3626852برق تحویل شده به توانیر  1373ر سال د

بیشترین میزان . هزار کیلووات ساعت رسیده است 6764129زیاد در نهایت به حدود دو برابر و معادل 

  .بوده که رشد چشمگیر و مستمري را داشته است 1383تا  1380افزایش مربوط به سالهاي 

هزار  330/2294/10میزان برق تحویل شده به سیستم خوزستان نیز طی دوره مذکور دو برابر شده و از 

. افزایش یافته است 1383هزار کیلووات ساعت در سال  373/74/20به  1373کیلووات ساعت در سال 

  )19-1جدول (
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 1383- 1373 تبادل انرژي در استان خوزستان و محدوده آن بین سالهاي 19- 1جدول 

 هزار کیلو وات ساعت

 فروش انرژي تحویل به سیستم خوزستان تحویل به توانیر خرید از توانیر سال

1373 1527557 3626852 10294330 8815993 

1374 2048283 2869941 9877259 8524345 

1375 1771688 3601812 11859839 8640665 

1376 1982548 3945483 12011426 8702073 

1377 2501359 2896157 1256246 9083707 

1378 3255493 2611592 14042453 10116430 

1379 3582247 2883753 15018342 10740376 

1380 3393799 4301498 16195032 10890139 

1381 3073247 5319966 17474356 12133912 

1382 3418198 6031226 19278958 13304894 

1383 4353182 6764129 20740373 13928906 

 شرکت برق منطقه اي خوزستان: ماخذ
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نمودار 1-16 روند تبادل انرژي استان خوزستان بین سالهاي 1373-1383

خرید از توانیر تحویل به توانیر
  

  
  

تبادل انرژي در سطح منطقه براي ایران مزیت هاي بالقوه فنی، اقتصادي و اجتماعی متعددي به همراه دارد 

و با توجه به وجود رودخانه هاي پر آب بخصوص در نزدیک نوارهاي مرزي و پایین بودن قیمت انرژي، 

شبکه برق ایران در سطح ولتاژ انتقال  1383تا پایان سال . برق وجود دارد مزیت نسبی در تولید صادرات

  .به تمام کشورهاي همسایه متصل شده است
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ایران با کشورهاي ترکیه، ارمنستان، پاکستان، افغانستان، عراق و جمهوري  1383به طور کلی در سال 

وزستان به عراق در مرحله مقدماتی است آذربایجان مبادله انرژي الکتریکی داشته و سه خط آن از استان خ

  .آمده است 20-1که مشخصات این خطوط مبادله انرژي در جدول 

  

  

مشخصات خطوط مبادله انرژي الکتریکی استان خوزستان با کشور عراق تا پایان  20- 1جدول 

 83سال 

 )زمینی -هوایی (نوع خطوط  )کیلوولت(ظرفیت خط  )کیلومتر (طول خط  نام خط

 هوایی 132 18/5 بصره -شهرخرم

 هوایی 400 121/5 عماره -کرخه 

 هوایی 400 57 حرثه -آبادان 

 1383وزارت نیرو، ترازنامه انرژي : ماخذ

  
  رتبه بندي و سطح بندي شهرستان هاي استان. 1-5

ص و در نظر گرفتن چندین شاخقبل در این بخش با استفاده از آمار و اطالعات تحلیل شده در بخش هاي 
 بـرق  میـزان فـروش سـرانه    میزان فروش سرانه بـرق،  مهم و اساسی از جمله درصد روستاهاي داراي برق،

  .خانگی، برق عمومی، صنعتی و کشاورزي شهرستان هاي استان رتبه بندي شده اند

 تعیین رتبه و سطح بندي شهرستانهاي استان بر اساس درصد روستاهاي داري برق. 5-1- 1

یکی از شاخص ها براي اندازه گیري میزان فعالیـت شـرکت هـاي بـرق بـراي بـرق        روستاهاي داراي برق
هر چند این شاخص به تنهایی شاخص مناسبی نمی باشد و ممکن است .رسانی به نقاط محروم استان است

  .در محدوده زمانی خاصی فعالیت گسترده اي در برخی شهرستان هاي استان صورت گرفته باشد
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شر شده سه شهرستان مسجدسـلیمان،اهواز و ایـذه توانسـته انـد بـیش از ده درصـد       بر اساس آمارهاي منت
  .برق دار نمایند و در وضعیت بسیار مناسب دسته بندي شده اند 83روستاهاي خود را تا پایان سال 

درصد در وضعیت مناسب قرار گرفته و  10تا  5پنج شهرستان با غملک،رامهرمز،شوشتر،شادگان وشوش با 
  .درصد وضعیت نسبتأ مناسبی داشنه اند 5تا  4ستان دزفول،بهبهان،اندیمشک و دشت آزادگان با چهار شهر

درصد وضعیت نامناسبی داشـته و سـه    4تا 1شهرستان هاي خرمشهر،رامشیر،ابادان،بندر ماهشهر و امیدیه با 
ب طبقه بندي شـده  درصد در وضعیت بسیار نا مناس 1شهر هفتگل ،هندیجان و بندر امام خمینی با کمتر از 

  .اند

 تعیین رتبه و سطح بندي شهرستانهاي استان بر اساس درصد روستاهاي داراي برق 21- 1جدول 

 شهرستان
درصد روستاهاي 

 داراي برق
 وضعیت )درصد(سطح بندي  رتبه

 1 14.0 مسجدسلیمان
 2 12.9 اهواز بسیار مناسب 10باالتر از 

 3 11.8 ایذه
 4 6.8 باغملک

 مناسب  10تا5
 5 6.7 رامهرمز
 6 6.1 شوشتر

 7 5.8 شادگان
 8 5.3 شوش

 9 4.8 دزفول

 نسبتاً مناسب  5تا4
 10 4.7 بهبهان

 11 4.6 اندیمشک
 12 4.1 دشت آزادگان

 13 2.6 خرمشهر

 نامناسب  4تا1
 14 2.5 رامشیر

 15 2.2 آبادان
 16 1.9 بندرماهشهر
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 17 1.2 امیدیه
 18 0.9 هفتگل

 19 0.8 هندیجان بسیار نامناسب 1کمتر از 
 20 0.4 بندرامام خمینی

     محاسبات تحقیق:ماخذ
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 نمودار 1-17 رتبه بندي شهرستانهاي استان بر اساس درصد روستاهاي داراي برق

 

  
  رتبه بندي و سطح بندي شهرستان هاي استان بر اساس میزان فروش سرانه برق . 1-5-2

ورزي از جملـه  فروش برق به بخش هاي مختلـف از جملـه بخـش هـاي صـنعتی،خانگی،عمومی و کشـا      
اما با توجه به اینکـه  . معیارهاي مهم براي اندازه گیري میزان مصرف در شهرستان هاي مختلف استان است

مصرف برخی بخش ها خصوصأ خانگی،کشاورزي و عمومی به جمعیت و تعـداد مشـترکین  بسـتگی تـام     
اطالعات جدیدي را در مورد داشته و کامأل متاثر از آن است لذا محاسبه مصرف سرانه به تفکیک هر بخش 

  .شهرستان هاي استان بدست می دهد تا بتوان شهرستان هاي پرمصرف استان را شناسایی نمود
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در صـد   32.7در صد و بخش خـانگی بـا    43.2در میان بخش هاي مختلف مصرف کننده ، برق صنعتی با 
ي کشاورزي و تجاري هر یک بخشها.در صد در رده بعد قرار گرفته است 14.5بیشترین و بخش عمومی با 

  .درصد از مصرف را به خود اختصاص داده اند 4

بر این اساس ابتدا رتبه بندي را بر اساس میزان فروش سرانه برق انجام داده و سپس رتبـه بنـدي و سـطح    
الزم به توضیح است که میزان فروش سرانه برق و بخش .بندي در بخش هاي عمده مختلف انجام می شود

با جمعیت استان سرانه شده ولی بخش هاي صنعتی،کشاورزي و عمومی بـا تعـداد مشـترکین     برق خانگی
  .هریک سرانه شده و مورد مقایسه قرار گرفته اند

مگاوات ساعت به ازاي هر نفر بدسـت   3.18معادل  1383متوسط فروش سرانه برق در استان تا پایان سال 
  .امده است

مگـاوات سـاعت بـه ازاي هـر نفـر پـر مصـرف تـرین          8و شوش با در صد  11.5شهرستان هاي امیدیه با 
شهرستان هاي استان بوده که در مقایسه با متوسط استان نیز ارقام بسیار باالیی را بـه خـود اختصـاص داده    

با توجه به جمعیت و تعداد مشترکین این شهرستان ها مصرف باالي آنها مربوط به بخش خانگی نبـوده  .اند
  .اي صنعتی و کشاورزي و سایر بخش ها می شودو مربوط به بخش ه

 .مگاوات ساعت به ازاي هـر نفـر بسـیار کـم مصـرف بـوده انـد        2دو شهرستان خرمشهر و ایذه با کمتر از 
  مگاوات ساعت به ازاي هر نفر در  3تا  2شهرستان هاي شادگان،هندیجان،دشت آزادگان و دزفول با 

  .ندشهرستان هاي کم مصرف قرار گرفته ا رده ي

مگاوات ساعت به ازاي هر نفر  4تا3شهرستان هاي اندیمشک،آبادان،باغملک،بندر ماهشهرومسجدسلیمان با 
مگاوات سـاعت بـه ازاي    8تا  5مصرف متوسطی داشته و شهرستان هاي رامهرمز،بهبهان،شوشتر و اهواز با 

  .هر نفر پر مصرف بوده اند

  .اي هر نفر بسیار کم مصرف بوده اندمگاوات ساعت به از 2خرمشهر و ایذه با کمتر از 

 تعیین رتبه و سطح بندي شهرستانهاي استان بر اساس میزان فروش سرانه برق 22- 1جدول 

 شهرستان
فروش سرانه برق 

 )نفر/مگاوات ساعت(
 وضعیت سطح بندي رتبه

       3.2 استان
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 تعیین رتبه و سطح بندي شهرستانهاي استان بر اساس میزان فروش سرانه برق 22- 1جدول 

 شهرستان
فروش سرانه برق 

 )نفر/مگاوات ساعت(
 وضعیت سطح بندي رتبه

 1 1.7 ایذه
 2کمتر از 

بسیار کم 
 2 1.8 خرمشهر مصرف

 3 2.1 شادگان

 کم مصرف  3تا2
 4 2.3 هندیجان

 5 2.6 دشت آزادگان

 6 2.7 دزفول

 7 3.2 اندیمشک

 متوسط مصرف  5تا3

 8 4.2 آبادان

 9 4.4 باغ ملک

 10 4.8 بندرماهشهر

 11 4.9 مسجدسلیمان

 12 5.6 رامهرمز

 پر مصرف  8تا5
 13 5.8 بهبهان

 14 6.2 شوشتر

 15 6.5 اهواز

 16 8.0 شوش
 بسیار پر مصرف 8باالتر از 

 17 11.5 امیدیه

     محاسبات تحقیق:ماخذ
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 نمودار 1-18 رتبه بندي شهرستانهاي استان بر اساس میزان فروش سرانه برق

 

  
رتبه بندي و سطح بندي شهرستان هاي استان بر اساس میزان فروش سـرانه بـرق خـانگی و    . 1-5-3

  تعداد مشترکین خانگی

مـی باشـد کـه    بخش خانگی یکی از بزرگترین بخشهاي فروش و مصرف برق در استان و شهرستانهاي آن 
  .مگاوات ساعت به ازاي هر نفر بوده است 1.59متوسط فروش سرانه در استان 

شهرستان هاي ایذه،آبادان و خرمشهر با کمتر از یک مگاوات ساعت بـه ازاي هـر نفـر کـم مصـرف تـرین       
ت ساع 1.5تا  1چهار شهرستان امیدیه،شادگان،مسجدسلیمان و اندیمشک با .شهرستان هاي استان می باشند

  .به ازاي هر نفر فروش برق،کم مصرف بوده اند

گروه است در حالی کـه از لحـاظ میـزان فـروش      ناز نکات قابل توجه ،قرار گرفتن شهرستان امیدیه در ای
  .سرانه برق در اولین رده قرار گرفته که می تواند به دلیل فروش به بخشهاي صنعتی و عمومی باشد
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مگاوات ساعت بـه ازاي هـر    2تا 1.5ادگان،بندر ماهشهر و اهواز با شهرستان هاي دزفول،هندیجان،دشت آز
مصرف باال براي سـرمایش در فصـل تابسـتان و گسـتردگی     .نفر در وضعیت مصرف متوسط قرار گرفته اند

  .شبکه برق در این شهرستان ها دسترسی و استفاده از برق را آسانتر و مصرف آن را افزایش داده است

 فمگاوات ساعت به ازاي هر نفر در وضعیت پـر مصـر   3تا 2رامهرمز و با غملک با شهرستان هاي بهبهان،
  .قرار گرفته اند

  .دو شهرستان شوش و شوشتر در وضعیت بسیار پرمصرف قرار گرفته اند

در تحلیل باال مصرف سرانه با جمعیت هر شهرستان محاسبه شده و علت استفاده از جمعیت به جاي تعداد 
انگی این است که تقریبأ بخش عمده اي از جمعیت از برق در بخش خانگی بهره مند مشترکین در بخش خ

هستند در حالی که در سایر بخش ها تعداد مشترکین کم در یک شهرستان حتی ممکن است بیشترین میزان 
  .مصرف را داشته باشند

از اسـت کـه بطـور    نکته اي که در خصوص فروش برق خانگی نباید از نظر دور داشت انشعابهاي غیر مج
در صـد از کـل مصـرف را در برخـی از      30تا  20هاي در سطح استان استفاده می شود و تاحدود ه گسترد

در شهرسـتان هـاي اسـتان تهـران      یمناطق به خود اختصاص میدهد که به دلیل عدم دسترسی به آمار رسم
  .نمی توان انرا در تحلیل وضعیت شهرستانها وارد نمود

. شـد امل مؤثر به دسترسی به برق و فروش بیشتر آن تعداد مشترکین در هر شهرستان می بیکی دیگر از عوا
نفر وضعیت بسـیار   10مشترك به ازاي  4شهرستان هاي باغملک،شوش،دشت آزادگان و شوشتر با بیش از 

و مناسبی داشته اند و همین عامل می تواند یکی از عواملی باشد که باعث شده سه شهرستان شوشتر،شوش 
  .گیرندباغملک در رده هاي اول فروش برق خانگی قرار 

مشترك به ازاي هر ده نفر وضعیت نسـبتأ مناسـبی داشـته و     4تا3سه شهرستان رامهرمز،شادگان و بهبهان با 
مشترك به ازاي هر ده نفر وضعیت مناسبی  3تا 2.5شهرستان  هاي ایذه،هندیجان،دزفول و مسجدسلیمان با 

   .داشنه اند

نفر، وضعیت نسـبتاً   10مشترك به ازاي هر  2.5تا  2نهاي اهواز، بندرماهشهر، اندیمشک و امیدیه با شهرستا
  .نفر وضعیت نامناسبی داشته اند 10نامناسبی داشته و خرمشهر و آبادان با کمتر از دو مشترك به ازاي هر 
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ن وضعیت شهرسـتان هـایی   با مقایسه دو جدول رتبه بندي براساس میزان فروش سرانه و مشترکین می توا
همچون آبادان ،خرمشهر وامیدیه را که در رده بسیار کم مصرف طبقه بندي شده اند را به تعـداد مشـترکین   

  .کم آنها مرتبط دانست،هر چند سایر عوامل نیز در آن بی تأثیر نبوده اند

  

  

  

 انه برق خانگیتعیین رتبه و سطح بندي شهرستانهاي استان بر اساس میزان فروش سر 23- 1جدول 

 رتبه )نفر/مگاوات ساعت(فروش سرانه برق  شهرستان
سطح 
 بندي

 وضعیت

       1.55 استان

 1 0.86 ایذه
کمتر از 

1 

بسیار کم 
 مصرف

 2 0.88 آبادان

 3 0.94 خرمشهر

 4 1.14 امیدیه

  1.5تا1
کم 

 مصرف

 5 1.17 شادگان

 6 1.22 مسجدسلیمان

 7 1.25 اندیمشک

 8 1.67 دزفول

  2تا1.5
متوسط 
 مصرف

 9 1.72 هندیجان

 10 1.80 دشت آزادگان

 11 1.85 بندرماهشهر

 12 1.86 اهواز
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 13 2.39 بهبهان

 14 2.57 رامهرمز پر مصرف  3تا2

 15 2.57 باغملک

 16 2.99 شوش
 3باالتراز

بسیار پر 
 17 3.10 شوشتر مصرف

     محاسبات تحقیق:ماخذ
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 نمودار 1-19 رتبه بندي شهرستانهاي استان بر اساس میزان فروش سرانه برق خانگی
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 تعیین رتبه و سطح بندي شهرستانهاي استان بر اساس تعداد مشترکین خانگی 24- 1جدول 

 شهرستان
تعداد مشترکین خانگی 

 )نفر10به ازاي هر (
 وضعیت سطح بندي رتبه

       2.4 استان
 1 7.1 باغملک

   4بیش از 
 2 5.1 شوش

 3 4.4 دشت آزادگان

 4 4.3 شوشتر

 5 4.0 رامهرمز

 6 3.5 شادگان    4تا3

 7 3.5 بهبهان

 8 2.8 ایذه

    3تا2.5
 9 2.8 هندیجان

 10 2.7 دزفول

 11 2.5 مسجدسلیمان
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 12 2.2 اهواز

    2.5تا2
 13 2.2 بندرماهشهر

 14 2.1 اندیمشک

 15 2.0 امیدیه

 16 1.8 خرمشهر
 17 1.6 آبادان   2کمتراز 

     محاسبات تحقیق:ماخذ

  

  

  

  

  رتبه بندي و سطح بندي شهرستان هاي استان بر اساس میزان فروش برق صنعتی. 1-5-4

تعداد واحدهاي صنعتی در سطح استان در مقایسه با تعداد مشترکین برق خانگی نا چیز می باشندوعالوه به 
  .ن استواین توزیع آن در میان شهرستانهاي استان نیز نامتناسب و ناهمگ

واحد بوده که در مقایسه با تعداد مشـترکین   3123بالغ بر  1383تعداد مشترکین برق صنعتی استان در سال 
مشترك بوده و حتی جمعیت رقم قابل تـوجهی نمـی باشـد، امـا سـهم ان از کـل        663114برق خانگی که 

 608سـتان اهـواز بـا    درصد کل مصرف استان می باشددر میان شهرستان هاي ا 43.2مصرف بخشها حدود 
واحد کمترین تعداد مشترك برق صنعتی را دارا بوده  25واحدبیشترین و هندیجان با  351واحد و بهبهان با 

واحد بوده بیشترین میزان فروش بـرق صـنعتی    55شهرستان امیدیه با تعداد واحد کم صنعتی که بالغ بر .اند
  .نعتی می باشد را به خود اختصاص داده استمگاوات ساعت به ازاي هر مشترك ص 8565دل ارا که مع

واحد هاي صنعتی که میزان فروش برق صنعتی به آنها قابل توجه اسـت در دو شهرسـتان امیدیـه و اهـواز     
متمرکز شده اند و همین امر باعث شده تا فروش صنعتی به این دو شهرستان با اختالف زیادي نسـبت بـه   

  .د و در رده شهرستان هاي پر مصرف قرار گیرندسایر شهرستان ها و بیشتر از آنها باش
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مگاوات ساعت به ازاي هر  200پنج شهرستان دشت ازادگان،شادگان،باغملک،هندیجان و دزفول با کمتر از 
  .ندمشترك در رده بسیار کم مصرف طبقه بندي شده ا

کم مصرف بـوده   مگاوات ساعت 600تا  200 با پنج شهرستان ایذه،اندیمشک،رامهرمز،شوشتروبندرماهشهر
 مصـرف  به ازاي هـر مشـترك   مگاوات ساعت 1000تا  600شهرستان هاي بهبهان و مسجد سلیمان با . اند

  .مگاواتساعت پر مصرف بوده اند 5000تا  1000شهرستان شوش و ابادان با  دوو داشته متوسط

 برق صنعتی تعیین رتبه و سطح بندي شهرستانهاي استان بر اساس میزان فروش سرانه 25- 1جدول 

 شهرستان

فروش سرانه برق 
مگاوات (صنعتی 

 )تعداد مشترکین/ساعت

 وضعیت سطح بندي رتبه

       1831 استان
 1 23.30 دشت آزادگان

 200کمتر از 
بسیار کم 

 مصرف

 2 40.10 شادگان

 3 76.50 باغ ملک

 4 151.70 هندیجان

 5 173.30 دزفول

 6 442.20 ایذه

 کم مصرف  600تا200

 7 458.50 اندیمشک

 8 529.30 رامهرمز

 9 531.40 شوشتر

 10 538.00 بندرماهشهر

 11 645.70 بهبهان
 متوسط مصرف  1000تا600

 12 918.70 مسجدسلیمان

 13 1253.40 شوش
 پرمصرف  5000تا1000

 14 4118.00 آبادان

 رفبسیار پر مص 5000باالتر از  15 5555.50 اهواز 
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 برق صنعتی تعیین رتبه و سطح بندي شهرستانهاي استان بر اساس میزان فروش سرانه 25- 1جدول 

 شهرستان

فروش سرانه برق 
مگاوات (صنعتی 

 )تعداد مشترکین/ساعت

 وضعیت سطح بندي رتبه

 16 8565.00 امیدیه

     محاسبات تحقیق:ماخذ
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 نمودار 1-20 رتبه بندي شهرستانهاي استان بر اساس میزان فروش سرانه برق صنعتی

 

  
  سطح بندي و رتبه بندي شهرستان هاي استان بر اساس میزان فروش سرانه برق کشاورزي. 1-5-5

واحد و پس  334واحد بوده که شوشتر با  1767بالغ بر  1383تعداد کل مشترکین بخش کشاورزي در سال 
واحد کمترین تعداد مشترك مصـرف کننـده    5ندیجان و خرمشهر با واحد بیشترین و ه 228ازآن شوش با 

مگاوات ساعت به ازتی هر مشـترك   281.8فروش سرانه برق کشاورزي استان .برق کشاورزي را داشته اند
  .بوده است

مگاوات ساعت به ازاي هر واحد بسیار کم  50شهرستان هاي مسجدسلیمان،ایذه،رامهرمزو امیدیه با کمتر از 
مگـاوات   100تـا   50چهار شهرستان باغملک،بندر ماهشهر،دشت ازادگـان و شـادگان بـا    . وده اندمصرف ب

کلیـه ایـن شهرسـتان هـا از نظـر کشـاورزي وضـعیت        .ساعت در وضعیت کم مصرف طبقه بندي شده اند
  .تا مصرف برق آنها زیاد باشد مساعدي نداشته اند،



 
 طرح ملی آمایش استان خوزستان
 
 

 
 

194

مگاوات ساعت  280تا 100شوشتر با مصرف  شش شهرستان هندیجان،اندیمشک،بهبهان،شوش،خرمشهر و
  .نزدیک میانگین استان مصرف داشته و در متوسط مصرف رده بندي شده اند

مگاوات ساعت به ازاي هر مشترك  پر مصرف بـوده و شهرسـتان آبـادان بـا      900تا 280دزفول و اهواز با 
 12جالب اینکه تنها تعـداد  مگاوات ساعت به ازاي هر مشترك خیلی پر مصرف بوده و نکته  1840مصرف 

در . مگاوات ساعت مصرف دلرند که مصرف غیر عادي و بسـیار زیـادي اسـت    22083مشترك پر مصرف 
مگاوات ساعت  803.7مگاوات ساعت مصرف دارد که هر مشترك  141446مشترك  176حالی که اهوار با 

  .استبدست آمده که کمتر از نصف مصرف  هر مشترك آبادانی در بخش کشاورزي 

 تعیین رتبه و سطح بندي شهرستانهاي استان بر اساس میزان فروش سرانه برق کشاورزي 26- 1جدول 

 شهرستان
فروش سرانه برق کشاورزي 

 )تعداد مشترکین/مگاوات ساعت(
 وضعیت سطح بندي رتبه

       281.8 استان
 1 10.50 مسجدسلیمان

 بسیارکم مصرف 50کمتر از 
 2 29.10 ایذه

 3 47.20 رامهرمز

 4 51.30 امیدیه

 5 55.50 باغ ملک

 کم مصرف  100تا50
 6 77.40 بندرماهشهر

 7 81.60 دشت آزادگان

 8 91.70 شادگان

 9 109.60 هندیجان

 متوسط مصرف  280تا100

 10 204.50 اندیمشک

 11 256.70 بهبهان

 12 259.30 شوش

 13 262.00 خرمشهر
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 تعیین رتبه و سطح بندي شهرستانهاي استان بر اساس میزان فروش سرانه برق کشاورزي 26- 1جدول 

 شهرستان
فروش سرانه برق کشاورزي 

 )تعداد مشترکین/مگاوات ساعت(
 وضعیت سطح بندي رتبه

 14 272.00 شوشتر

 15 290.30 دزفول
 پرمصرف  900تا280

 16 803.70 اهواز 

 بسیار پر مصرف 900بیش از  17 1840.20 آبادان

     محاسبات تحقیق:ماخذ
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 نمودار 1-21 رتبه بندي شهرستانهاي استان بر اساس میزان فروش سرانه برق کشاورزي

 

  
  سطح بندي و رتبه بندي شهرستانهاي استان بر اساس میزان فروش سرانه برق عمومی. 1-5-6

تی و کشاورزي بیشترین میـزان مصـرف را تشـکیل    درصد ومصرف پس از بخش صنع 14بخش عمومی با 
 4989واحد بوده کـه اهـواز بـا     18173در بخش عمومی  1383تعداد کل مشترکین استان در سال .می دهد

نکتـه اینکـه   .واحد کمترین تعداد مشترك رادارا بوده اند 285بیشترین و هندیجان با  1260واحدو بهبهان با 
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ین میزان مصرف بخش عمومی را در میان شهرستان هاي استان داشته که مشترك بیشتر 494بندر ماهشهر با 
مگاوات ساعت خیلی بیشـتر و   106.2مگاوات ساعت بوده که از میانگین استان با  481به ازاي هر مشترك 

  .نزدیک پنج برابر متوسط استان می باشد

 50شـوش بـا مصـرف کمتـر از     شهرستان هاي دشت آزادگان،هندیجان ، با غملک، رامهرمز،ایـذه،بهبهان و  
  .مگاوات ساعت به ازاي هر مشترك کمترین میزان مصرف را در میان شهرستان هاي استان داشته اند

کم "مگاوات ساعت در وضعیت  80تا  50چهار شهرستان شادگان،شوشتر،دزفول و خرمشهر هم با مصرف 
  .قرار گرفته اند "مصرف

مگاوات ساعت به ازاي هر مشترك مصـرف   250تا  80مصرف  بادان و اندیمشک باآ شهرستان هاي اهواز،
در واقع اهـواز بـا بیشـترین تعـداد مشـترك      .متوسطی داشته و حول وحوش متوسط مصرف استان بوده اند

مگاوات ساعت کمتر از متوسـط اسـتان    95.3واحد مصرف متوسطی داشته و با  4989بخش عمومی یعنی 
  .مشترکین ان می باشد مصرف نموده که حاکی از کم مصرف بودن

شهرستان بهبهان نیز با تعداد زیاد مشترك،بسیار کم مصرف بوده که نشان دهنده کم مصرف بودن مشترکین 
  .آن می باشد

مگاوات ساعت پر مصرف بـوده و شهرسـتان    400تا  250دو شهرستان امیدیه و مسجد سلیمان  با مصرف 
شهرستان استان در بخش عمومی و پر مصرف تـرین   مگاوات ساعت پر مصرف ترین 400بندر ماهشهر با 

  .مشترکین را در میان مصرف کنندگان بخش عمومی داشته است

 تعیین رتبه و سطح بندي شهرستانهاي استان بر اساس میزان فروش سرانه برق عمومی 27- 1جدول 

 شهرستان
فروش سرانه برق عمومی 

تعداد /مگاوات ساعت(
 )مشترکین

 توضعی سطح بندي رتبه

       106.2 استان
 1 16.50 دشت آزادگان

 بسیارکم مصرف 50کمتر از 
 2 17.50 هندیجان

 3 19.00 باغ ملک
 4 28.80 رامهرمز
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 تعیین رتبه و سطح بندي شهرستانهاي استان بر اساس میزان فروش سرانه برق عمومی 27- 1جدول 

 شهرستان
فروش سرانه برق عمومی 

تعداد /مگاوات ساعت(
 )مشترکین

 توضعی سطح بندي رتبه

 5 31.40 ایذه
 6 37.10 بهبهان

 7 37.30 شوش
 8 53.30 شادگان

 کم مصرف  80تا50
 9 62.50 شوشتر
 10 66.00 دزفول

 11 72.00 خرمشهر
 12 95.30 اهواز

 13 201.10 آبادان متوسط مصرف  250تا80
 14 229.40 اندیمشک

 15 269.40 امیدیه
 پرمصرف  400تا250

 16 357.70 مسجدسلیمان

 بسیار پرمصرف  400باالتر از  17 481.00 بندرماهشهر

     محاسبات تحقیق:ماخذ
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 نمودار 1-22 رتبه بندي شهرستانهاي استان بر اساس میزان فروش سرانه برق عمومی

 

 

  جمع بندي و نتیجه گیري
  

و گاز و وجود دو رودخانه پر آب کشور، استان خوزستان را نه تنها به مرکزي براي تمرکز صنایع نفت 
تولید برق با تاسیسات حرارتی تبدیل کرده است، بلکه می توان از آن به عنوان منحصر به فردترین منطقه 

  .کشور از نظر انرژي برق آبی کشور یاد کرد
 77/14معادل  1383ن خوزستان از کشور در سال از بعد تولید، سهم تولید ناویژه نیروگاههاي استا

درصد  2/10درصد و نیروگاههاي گازي  4/13درصد، بخاري  88درصد بوده و نیروگاههاي برق آبی استان 
از تولید ناویژه نیروگاههاي کشور را به خود اختصاص داده اند که از نقاط قوت استان خوزستان محسوب 

  . می شود
درصد و  4/46ه آبی و حرارتی فعال در استان وجود دارند که نیروگاه رامین با نیروگا 9در بخش تولید، 

درصد باالترین سهم تولید انرژي  12و 13نیروگاههاي مسجد سلیمان و سد شهید عباسپور به ترتیب با 
ر بیشترین میزان رشد تولید را د 1373 – 83نیروگاه رامین در طی سالهاي . ویژه در استان را دارا هستند

  .کشور به خود اختصاص داده است
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درصد و در نیروگاههاي  67/14معادل  1383ظرفیت نصب شده نیروگاههاي بخاري استان در سال 
  .درصد از ظرفیت نصب شده نیروگاههاي کشور بوده است 85/6گازي 

هاي درصد بوده و میانگین راندمان نیروگاه 8/36همچنین میانگین راندمان نیروگاههاي بخاري کشور 
در بین نیروگاههاي . درصد از متوسط راندمان کشور باالتر بوده است 55/41بخاري استان خوزستان با 

درصد بیشترین راندمان را  7/34گازي کشور نیز نیروگاه سیکل ترکیبی آبادان در استان خوزستان با راندمان 
د بوده و متوسط راندمان درص 6/27داشته در حالی که متوسط راندمان نیروگاههاي گازي در کشور 

  . درصد بوده است 30نیروگاههاي گازي استان حدود 
  

در بخش میزان دسترسی مناطق مختلف به شبکه برق با تحلیل میزان پوشش شبکه برق به تفکیک نوع 
ولتاژ در ایستگاهها و پست هاي توزیع و فوق توزیع به تفکیک نواحی مستقر در آن و سپس بررسی 

قال و فوق توزیع استان می توان تصویر کلی از وضعیت استان در مقایسه با کشور به وضعیت شبکه انت
  . دست آورد

درصد و از خطوط  14/11معادل  83کیلوولت استان از کشور در سال  400سهم طول خطوط انتقال 
  .درصد بوده است 1/17کیلوولت  132درصد و از خطوط  8/8کیلوولت  230

نشان می دهد  1374-84طوط شبکه توزیع و فوق توزیع استان طی دوره بررسی روند افزایش طول خ
کیلو ولت در کشور نرخ رشد افزایش در استان  132که علیرغم گسترش طول خطوط شبکه فوق توزیع 

درصد  1/17به  1374درصد در سال  9/13بیش از متوسط کشور بوده و سبب افزایش سهم نسبی استان از 
  .شده است 1383در سال 

یکی از نقاط قوت در پوشش نواحی استان و تحلیل میزان دسترسی مناطق وجود خطوط فرا منطقه اي 
کیلوولت، چهار خط فرا منطقه اي بوده که دو  400خط  17از . با مبدا و مقصدهاي برون استانی می باشد

خط سد مسجد  خط آن با مبداهاي سد شهید عباسپور و سد مسجد سلیمان هر دو با مقصد گلپایگان و دو
  .سلیمان و سد کرخه به مقصد خرم آباد می باشند
و  439به ترتیب با  1383و  1379کیلوولت در سالهاي  132بیشترین میزان افزایش ظرفیت ایستگاههاي 

ایستگاه و احداث پنج  16کیلوولت نیز با توسعه  230ایستگاههاي . مگاوات آمپر صورت گرفته است 449
مگاولت آمپر ایجاد نموده  1983به افزایش ظرفیتی معادل  83تا پایان  74له سالهاي ایستگاه جدید در فاص

  .است
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 1200ایستگاه جدید افزایشی معادل  3ایستگاه و احداث  6کیلوولت با توسعه  400ایستگاههاي 
  .داشته است 1383تا  1374مگاولت آمپر را طی سالهاي 

 1383درصد در سال  25/6به  1374درصد در سال  46/7سهم خطوط فشار متوسط استان از کشور از 
  .درصد ثابت مانده است 3/5در حد  1374-83کاهش یافته و سهم خطوط فشار ضعیف طی دوره 

میزان . درصد می رسد 6/7به رقمی بالغ بر  1383سهم روستاهاي برق دار استان از کشور در سال 
حکایت از توجه بیشتر به پوشش  83ن در سال پراکندگی روستاهاي برق دار شده در شهرستانهاي استا

روستاهاي پنج شهرستان مسجد . شهرستانهاي محروم بخصوص در شهرستانهاي واقع در شرق استان دارد
درصد از روستاهاي داراي برق استان را به خود  45سلیمان، ایذه، باغملک، رامهرمز و شادگان جمعاً حدود 

  .درصد بوده است 55فقط  شهرستان دیگر 15اختصاص داده و سهم 
  

 6/10از بعد مصرف، استان خوزستان از جمله مهمترین مراکز مصرف برق کشور محسوب شده و با 
دومین استان مصرف کننده برق پس از استان تهران بوده  1383درصد سهم از مصرف برق کشور در سال 

  . است
صنعتی و روشنایی معابر می  مصرف کنندگان برق شامل بخشهاي مختلف خانگی، تجاري، عمومی،

  .شوند
درصد و پس از آن بخشهاي  2/14سهم مصرف کنندگان صنعتی استان از کشور معادل  1383در سال 

  .درصد در رده هاي بعدي اهمیت قرار گرفته اند 7/10و  95/12عمومی و خانگی به ترتیب با 
درصد  3/32صنعتی هم درصد و سهم بخش  5/32سهم مصرف بخش خانگی برق از کل کشور حدود 

بوده است در حالی که الگوي مصرف استان مطابق الگوي مصرف کشور نبوده و در سطح  1383در سال 
درصد و بخش غالب در مصرف بوده و سهم  43استان سهم بخش صنعتی از کل مصرف استان حدود 

لیرغم صعودي این در حالی است که ع. درصد بوده است 7/32بخش خانگی در حدود کشور و معادل 
به  1373درصد در سال  7/47بودن روند مصرف بخش صنعتی و خانگی، سهم بخش صنعتی استان از 

رسیده و روندي نزولی داشته است و سهم بخش خانگی در این دوره افزایش  1383درصد در سال  2/43
لیرغم در هر صورت ع. یافته و در واقع مصرف بخش خانگی جایگزین مصرف برق صنعتی شده است

  . ثابت ماندن سهم مصرف بخش خانگی در کشور، سهم مصرف بخش خانگی در استان افزایش یافته است
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مصرف باالي صنعت، افزایش جمعیت، استفاده از وسایل برقی، باال رفتن تعداد واحدهاي مسکونی و 
تان پس از وضعیت شرایط آب و هوایی استان و استفاده از وسایل سرمایشی سبب شده که استان خوزس

  .استان تهران دومین رتبه را در مصرف برق میان استانها به خود اختصاص دهد
مصرف باالي استان در بخش صنعتی ناشی از وجود صنایع بزرگ فوالد، آهن، پتروشیمی، قند و شکر، 

یمی بخش عمده اي از مصرف صنعتی را فوالد و نورد اهواز و پتروش. می باشد "انرژي بر"سیمان و صنایع 
  . رازي به خود اختصاص داده اند

درصد بوده که به لحاظ اهمیت  5/14معادل  1383سهم مصارف بخش عمومی استان از کشور در سال 
از سوي . پس از مصارف صنعتی و خانگی قرار دارد و در مقایسه با سایر استانها سهم قابل توجهی می باشد

  .درصد بوده است 5/4و  7/6ن بوده و به ترتیب دیگر سهم بخشهاي تجاري و کشاورزي نسبتاً پایی
نشان می دهد که سه شهرستان اهواز، آبادان و  83مقدار فروش  برق در شهرستانهاي استان در سال 

شهرستان دیگر فقط  14درصد مصرف برق استان را به خود اختصاص داده و سهم  5/62امیدیه جمعاً 
شهرستانهاي اهواز . مصرف در سطح شهرستانهاي استان است درصد بوده که نمایانگر عدم تعادل در 5/37

  .و آبادان بیشترین سهم و هندیجان کمترین سهم از مصرف برق استان را داشته اند
در شهرستانهاي صنعتی مثل . الگوي مصرف در شهرستانهاي استان به فعالیت اصلی آنها بستگی دارد

درصد از کل مصرف آنها بوده که علت آن  50یش از اهواز، آبادان و امیدیه سهم مصرف بخش صنعتی ب
درصد از  10شهرستانهاي شوشتر و اندیمشک سهمی بیش از . تمرکز صنایع در این شهرستانها است

شهرستانهاي هندیجان، دشت آزادگان و دزفول با . مصرف خود را به بخش کشاورزي اختصاص داده اند
درصد، کمترین میزان از کل مصرف  10یدیه با کمتر از درصد کل مصرف بیشترین و ام 60سهمی بیش از 

  .خود را به مصرف خانگی اختصاص داده اند
  

حدود دو برابر میزان خرید از  1373-83در بخش تبادل انرژي نیز میزان تحویل به توانیر طی دوره 
. ابر شده استبر 5/1فروش انرژي طی این دوره بیش از . توانیر بوده و همواره روند صعودي داشته است
  .سال دو برابر شده است 11همچنین میزان تحویل به سیستم خوزستان طی 

مبادالت انرژي بین ایران و کشورهاي منطقه نیز وجود دارد که با توجه به همجواري استان خوزستان با 
 - آبادانعماره و  –کیلومتر به ترتیب با مبدا و مقصد کرخه 57و  5/121کیلولت به طول  400عراق دو خط 
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بصره در مرحله مقدماتی در دست  -کیلومتر بین خرمشهر 5/18کیلوولت به طول  132حرثه و یک خط 
  .اقدام است

بررسی وضعیت فروش سرانه برق به بخش هاي مختلف و فروش برق سرانه نشان می دهد که شهرسـتان  
  .هاي ایذه،خرمشهر،دشت ازادگان،هندیجان و شادگان کم مصرف بوده اند

 جدول بررسی وضعیت فروش برق به تفکیک بخشهاي مختلف در شهرستان هاي مختلف 28- 1 جدول

شاخص    
 وضعیت

فروش برق 
 سرانه عمومی

فروش برق سرانه  
 کشاورزي

فروش برق 
 سرانه صنعتی

فروش برق 
 سرانه خانگی

فروش برق 
 سرانه 

 بسیار کم مصرف

 خرمشهر  ایذه  دشت ازادگان  مسجد سلیمان هندیجان

 ایذه آبادان شادگان  ایذه  دشت آزادگان

   خرمشهر خرمشهر  رامهرمز   با غملک
     هندیجان امیدیه رامهرمز

         ایذه
         بهبهان
         شوش

 کم مصرف

 دزفول امیدیه دزفول باغملک شادگان 

 دشت آزادگان شادگان  اندیمشک بندر ماهشهر شوشتر

 هندیجان مسجد سلیمان  بندر ماهشهر  ادگاندشت از دزفول

 شادگان اندیمشک باغ ملک شادگان خرمشهر

 متوسط مصرف

 مسجد سلیمان دزفول ایذه هندیجان  اهواز 

 بندر ماهشهر هندیجان  شوشتر  اندیمشک آبادان

 با غملک دشت ازادگان مسجد سلیمان بهبهان اندیمشک

 ابادان بندرماهشهر   شوش  

 اندیمشک اهواز   خرمشهر   

       شوشتر  

 پرمصرف

 اهواز  بهبهان  آبادان دزفول امیدیه

 شوشتر رامهرمز  رامهرمز اهواز مسجد سلیمان

 بهبهان با غملک بهبهان    

 رامهرمز    شوش    
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 جدول بررسی وضعیت فروش برق به تفکیک بخشهاي مختلف در شهرستان هاي مختلف 28- 1 جدول

شاخص    
 وضعیت

فروش برق 
 سرانه عمومی

فروش برق سرانه  
 کشاورزي

فروش برق 
 سرانه صنعتی

فروش برق 
 سرانه خانگی

فروش برق 
 سرانه 

 بسیارپرمصرف
 امیدیه  شوش  اهواز  ابادان بندر ماهشهر

 شوش شوشتر امیدیه    

      محاسبات تحقیق:ماخذ

با در نظر گرفتن معیار فروش سرانه،شهرستان هاي امیدیه،شوش،شوشتر،رامهرمز و اهواز پر مصـرف تـرین   

 نشهرستان هاي استان بوده اند که با بررسی میزان فروش این شهرستان ها در بخش هاي مختلف مـی تـوا  

صنعتی و بـرق سـرانه عمـومی را بـه خـود       دریافت که امیدیه تنها شهرستانی است که بیشترین برق سرانه

اختصاص داده در حالی که در بخش برق سرانه خانگی از جمله کم مصرف ترین شهرستان ها می باشـد و  

این بدان معنی است که این شهرستان در بخش تولیدي برق را مورد استفاده قـرار مـی دهـد درحـالی کـه      

در بخش هاي تولیدي ماننـد صـنعتی و کشـاورزي    شهرستان شوشتر در بخش خانگی پر مصرف بوده ولی 

در خصوص شهرستان اهواز نیز چون بخش اعظم تولید استان اعم از صنعتی  .مصرف متوسطی داشته است

و کشاورزي در اهواز صورت می گیرد و مرکز استان می باشد مصرف انرژي برق عمدتأ در خدمت تولیـد  

دن شهرستان ها با معیار هاي مختلف برق سرانه در بخش به هر حال براي بررسی پر مصرف بو. بوده است

شهرستان هاي شوش و رامهرمز نیز پر مصرف ترین بوده که در بخش  .هاي مختلف می توان قضاوت نمود

  .صنعتی پر مصرف بوده و هم در بخش خانگی پر مصرف بوده اند

لـی در بخـش خـانگی    شهرستان باغملک در فروش برق صنعتی،کشاورزي و عمومی کـم مصـرف بـوده و   

  .پرمصرف بوده است
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در یک جمع بندي کلی می توان گفت که مصـرف خـانگی در شهرسـتان هـاي شوشتر،باغملک،شـوش و      

رامهرمز زیادتر از معمول بوده و بررسی میزان مصرف شهرستان هاي امیدیه،اهواز،بهبهان و آبادان در بخش 

خش هاي مختلف خصوصأ در امیدیـه و بهبهـان   هاي مختلف با توجه به مشخصات دقیق تر مشترکین در ب

در بخش صنعتی و آبادان در بخش کشاورزي می توان به علل باال بودن میزان مصرف آنها خارج از میـزان  

  .متداول پی برد

ذکر این نکته الزم به نظر می رسد که تحلیل سازمان فضایی در کلیه بخشـهاي تولیـد اعـم از نیروگاههـا و     

برق در تحلیل چگونگی پراکندگی مراکز تولید برق و میـزان دسترسـی بـه بـرق کمـک       توزیع شبکه انتقال

  . خواهد کرد تا تعادلها و عدم تعادلها مشخص شود
 
 گاز

  مقدمه
ایـران بـا دراختیـار    . گاز به عنوان یکی از برترین منابع انرژي پایان پذیر در کشور ما سابقه دیرینـه دارد 

ز ذخایر گاز طبیعی جهان، داراي بادوام تـرین ذخـایر تثبیـت شـده گـاز      درصد ا 15داشتن مالکیت بیش از 

لذا بـه  . طبیعی در جهان می باشد و عمر ذخایر با توجه به سطح تولید بیش از یک قرن دوام خواهد داشت

  . راحتی می توان اقتصاد را بر مبناي انرژي گاز سامان داد

ن بودن هزینه هاي استخراج، ایجاد آالیندگی زیسـت  استفاده از گاز طبیعی به علل مختلف از جمله پایی

محیطی کمتر و قابل رقابت بودن قیمت آن با سایر انواع انرژي با توجه به ارزش حرارتی آن در مقایسـه بـا   

این ویژگی ها سبب می شود که گاز . سایر سوختهاي فسیلی به طور قابل مالحظه اي در حال افزایش است

استراتژیک مورد توجه قرار گیرد و چشم انداز صنعت گاز و فعالیت هاي جـانبی  به عنوان یک منبع انرژي 

  .آن روز به روز بهبود یابد
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تولید گاز طبیعی در ایران همزمان با بهره برداري از اولین چاه نفت در مسجد سلیمان آغاز شد و اولـین  

اول گاز و اسـتفاده   لوله خطبا احداث  1349کوشش جدي جهت بهره برداري از گاز طبیعی ایران در سال 

هم اکنون نیز بخـش  . از گاز طبیعی میدانهاي نفتی اهواز، آغاجاري و مارون استان خوزستان صورت گرفت

مهمی از گاز قابل استحصال کشور به صورت گاز همراه در میادین نفتی و یا به صورت میادین مسـتقل در  

ی موجود در کالهک هاي مخازن نفتی نیز در استان قابـل  عالوه بر آن، گاز طبیع. استان خوزستان قرار دارد

همچنین استان در بخش مصـرف نیـز سـهم بـاالیی بخصـوص در مصـارف صـنعتی،        . استحصال می باشد

  .پاالیشگاه، سوخت و خوراك پتروشیمی دارد

 گاز طبیعی پس از مراحل اکتشاف، استخراج، تولید و تصفیه توسط خطوط انتقال آماده توزیع و مصرف

ابتدا گاز غنی تولید شده از میادین نفت و گـاز در  . انتقال گاز در مراحل مختلفی صورت می گیرد. می شود

مناطق دریایی و خشکی به کارخانجات گاز و گاز مایع انتقال داده شده و بعد از تفکیـک میعانـات گـازي،    

  .گاز حاصل به پاالیشگاههاي گاز منتقل می گردد

یش شده از طریق خط لوله انتقال فشار قوي به شهرها و مراکز مصـرف منتقـل   در مرحله بعدي گاز پاال

گاز توسط خطوط لوله انتقال وارد ایستگاه اصلی گاز شهر گردیده و پس از تقلیل فشـار، توسـط   . می شود

خطوط اصلی شبکه تغذیه و یا حلقه کمربندي، وارد ایستگاههاي تقلیل فشار شـده و پـس از تقلیـل فشـار     

کننـده    -ارد خطوط شبکه توزیع می شود و سپس از طریق خطوط انشعاب، گاز مورد نیاز مصرفمجدد، و

  .گان بعد از تقلیل فشار توسط رگالتور برحسب نوع و میزان مصرف تامین می گردد

در ابتداي گزارش، پس از ارائه تعاریف، مراکز عمده تولید گاز، میزان دسترسی مناطق مختلف استان به  

  .ی و مصرف گاز طبیعی تحلیل شده استگاز طبیع

  تعاریف 
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  :گاز طبیعی 

گازي است مشتمل بر هیدورکربورهاي متان، اتان و مقادیر کمی هیدروکربورهاي پروپان و بوتان است  

بستگی به موارد کاربردي و درجه ( که کلیه ترکیبات گوگردي آن خارج و نقطه شبنم آن براي حد معینی 

گاز طبیعی استخراج شده را اصطالحاً گاز مطلوب می گویند که بعد . ظیم شده باشدتن) حرارت محیط دارد 

  .از نم زدایی گاز طبیعی خشک را نتیجه می دهد

  : متان 

درصد متان موجود در گاز طبیعی از یک میدان به میدان دیگر گازي . ماده اصلی گاز طبیعی متان است

متان یکی از موارد اصلی پایه براي . درصد می باشد 90تا  70 معموال قلمرو این تغییرات از. تغییر می کند

  .تولید محصوالت پتروشیمی می باشد

  .اتان، پروتان و بوتان از دیگر موارد تشکیل دهنده گاز طبیعی می باشند

  :گاز طبیعی خشک 

. استگاز طبیعی پاالیش شده یا گاز خشک گازي است که رطوبت آن در فرایند نم زدایی کاهش یافته  

  .این گاز از طریق لوله قابل حمل و نقل است

  ) :LPG ( گاز مایع، گاز نفتی مایع 

گاز مایع مخلوطی از هیدروکربن هاي سنگین گازي شکل از سري پارافینی که به طور عمده از بوتان و  

ر گاز تبدیل این گازها به مایع نظی. پروپان تشکیل شده است و به آسانی به حالت گاز تبدیل می شود

  .سیلندر که درمنازل مورد استفاده قرار می گیرد به خاطر سهولت در امر انتقال آنها است

  ) : LNG ( گاز طبیعی مایع شده 
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 LNGگاز طبیعی پاالیش شده یا گاز خشک در حرارتهاي پایین به مایع تبدیل می شود که به آن 

به طور  LNG. ونقل می شوددر ظروف تحت فشار و توسط کشتی هاي مخصوص حمل  LNG. گویند

  .عمده از متان تشکیل یافته است

  : گاز همراه 

مساله مهم درجه . آنچه از میادین هیدروکربور استخراج می شود معموال ترکیبی از نفت و گاز می باشد

. اگر میزان نفت به مراتب بیش از گاز باشد اصطالحا گاز همراه را به کار می برند. ترکیب گاز و نفت است

  .یعنی گازي که همراه تولید نفت به دست آمده است

  : گازهاي کالهک 

مخازن گازي که به علت وزن مخصوص گاز در باالي الیه میادین نفتی قرار می گیرند و داراي سطح 

فشار گازن مخزن یکی از عوامل رانش . مشترك یا نفت می باشند، گاز کالهک میدان نفتی نامیده می شوند

مشخصات شیمیایی . لذا بهره برداري از آن در طول زمان تولید نفت مجاز نمی باشد. اشدتولید نفت می ب

  .گازهاي کالهک کم و بیش مشابه گازهاي همراه با نفت میدان مورد نظر می باشد

  :گازهاي میادین مستقل گازي 

هاي مستقل مخازن گازي مستقل از نفت هستند که در ساختمان هاي زمین شناسی مجزا و یا در سازند 

در بعضی از میادین مستقل گازي مقداري نفت سبک به نام میعانات . در باال یا پایین میادین نفتی قرار دارند

گازي وجود دارد که همراه با گاز تولیدي خارج می گردد میزان این میعانات گازي در اقتصاد تولید میدان 

  .گازي بسیار موثر است

  : گاز غنی  

ز هر چاه نفتی و یا میادین مستقل گازي و کالهکهاي گاز را اصطالحا گاز غنی می گاز طبیعی خروجی ا

گاز غنی تولیدي از کالهک هاي گازي و میادین مستقل گازي پس از تفکیک میعانات گاز جهت . نامند
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گازهاي غنی . مصارف مختلف کارخانجات گاز و گاز مایع و یا پاالیشگاه هاي گازي تحویل داده می شود

صا گازهاي همراه با نفت حاوي مقدار قابل مالحظه اي پروپال، بوتان و بنزن طبیعی و در نتیجه خصو

  .ارزش حرارتی باال می باشند

  : گاز سبک 

این گازه شامل هیدروژن و . گاز غنی پس از طی هر نوع سیستم فرایندي به گاز سبک تبدیل می شود

و یا ماده اولیه پتروشیمی به کار می رود و معموال هیدروکربن هاي سبک است و به عنوان سوخت صنعتی 

  .ارزش حرارتی کمتري از گاز غنی دارد

  :میعانات گازي 

نفت سبکی که از گاز کالهک میادین نفتی و یا از میادین مستقل گازي جدا می گردد، میعانات گازي و  

  .یا نفتا نامیده می شود

  : گازهاي پاالیشگاه 

از ترکیب متان و اتان بوده و نظر به عدم امکان عرضه آن به بازارهاي مصرف گازهاي پاالیشگاهی اغلب 

در اغلب موارد درواحدهاي پاالیشی به عنوان سوخت کوره ها، دیگهاي بخار و باالخره تأمین انرژي مورد 

  .نیاز خود واحدهاي پاالیشی مورد استفاده قرار می گیرند

  :روش هاي کمکی تولید

کانیسم تولید طبیعی قادر به تامین نیروي محرکه الزم براي تولید نباشد، روشهاي در میادین نفتی که م

این روشهاي تولید در بعضی از . گازرسانی و یا نصب تلمبه هاي درون چاهی به کار برده می شوند

  . اجراء می گردند) تلمبه(رسالت و یا منطقه سیري ) گازرانی(چاههاي آغاجري 

  :بیعیروش تزریق آب و یا گاز ط
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براي جلوگیري از افت فشار مخزن در اثر تولید، استمرار سطح تولید، بهینه کردن هزینه هاي عملیاتی 

  .تولید و در نهایت افزایش ضریب بازیافت، به میادین، گاز طبیعی، آب و یا هر دو تزریق        می گردد

  تحلیل مراکز عمده تولید گاز. 1- 2
ستان قرار دارد و بخش مهمی از گاز قابل استحصال کشور به بخش اعظم میادین نفتی کشور در ا

با توجه به . صورت گاز همراه در میادین نفتی و یا به صورت میادین مستقل در استان خوزستان واقع است

در مناطق دیگر کشور خصوصاً استانهاي  1376 -83اینکه فعالیت هاي اکتشافی انجام گرفته در طول دوره 

رمزگان متمرکز بوده است، آمار و ارقام مورد استفاده براي بخش ذخایر گاز استان مربوط بوشهر، فارس و ه

  .می باشد 1375به سال 

  منابع و ذخایر. 1-1- 2
درصد از ذخایر گاز  15میلیارد متر مکعب گاز طبیعی و مالکیت  26740ایران با در اختیار داشتن حدود 

عمر ذخایر گاز ایران با توجه به سطح . ختصاص داده استجهان، دومین رتبه را پس از روسیه به خود ا

  .سال برآورد شده است 179فعلی تولید آن حدود 

ذخایر در جاي اولیه و قابل استحصال میادین گازي به سه شکل متفاوت گازهاي همراه نفت، میادین 

  . مستقل مناطق خشکی و مناطق دریایی وجود دارد

تریلیون متر مکعب برآورد  179/29بالغ بر  1383در پایان سال میزان ذخایر کل گاز طبیعی کشور 

تریلیون متر  967/17تریلیون مترمکعب در مناطق خشکی و  212/11گردیده است که از این میزان حدود 

. تریلیون متر مکعب آن تولید شده است 439/2فقط  83مکعب در مناطق دریایی قرار دارد و تا پایان سال 

ذخایر میادین  83مورد نیاز کشور عمدتا از میادین خشکی تولید می شود که در سال  با این وجود گاز
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درصد را میادین دریایی  9/8درصد گاز طبیعی مورد نیاز کشور را تامین نموده و بقیه معادل  1/91خشکی 

  )1-2جدول . (تامین می نماید

                 1383ذخایر گاز طبیعی کشور در سال  1-2جدول 

 تریلیون متر مکعب

 ذخیره موقعیت
کل تولید انباشتی تا 

 1383پایان سال 

سهم تولید از 
 )درصد(ذخیره

ذخیره در آغاز 
 1384سال 

 8/99 91/1 2/222 11/212 خشکی

 17/75 8/9 0/217 17/967 دریا

 26/74 100 2/439 29/179 جمع

   1383وزارت نیرو، ترازنامه انرژي : ماخذ
  

درصد از ذخایر گازي کشور تنها در میدان پارس جنوبی قرار دارد که مخزنی مشترك با  50نزدیک به 

عمان، (میدان گنبد شمالی قطر است و عالوه بر آن نیز مخازن مشترك با دیگر کشورهاي همجوار دیگر 

ه توسعه و بهره برداري از میدان گازي پارس جنوبی ک. وجود دارد) ابوظبی، شارجه، عربستان و کویت

بزرگترین منبع گازي مستقل جهان است، در حال حاضر بزرگترین پروژه انرژي در کشور محسوب می 

  .شود

سهم استان خوزستان از ذخایر مناطق دریایی ناچیز و اندك است اما سهم عمده اي در استحصال 

ان قرار بخش اعظم نفت خام کشور در استان خوزست. گازهاي همراه نفت را به خود اختصاص داده است

دارد که مقادیر قابل توجهی گازهاي همراه نفت تولید می کند و این گاز در مراحل تثبیت نفت خام میادین 

عالوه بر آن گاز طبیعی موجود در کالهک هاي مخازن نفتی نیز در استان قابل . مختلف از آن جدا می شود

  .استحصال می باشد
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در مناطق خشکی استان نیز بخش دیگري از ذخایر گاز را عالوه بر گازهاي همراه، میادین مستقل گازي 

مشخصات کامل هر میدان از قبیل نوع میدان، نوع گاز، میزان گاز موجود در جاي اولیه  و . تشکیل می دهند

  .آمده است) 2 - 2(سایر مشخصات در جدول 

 1375 مشخصات میدانهاي مستقل گاز طبیعی مناطق خشکی استان خوزستان در سال 2-2جدول 

 (میلیارد متر مکعب)

 نوع میدان نام میدان 
سال 

 اکتشاف

میزان گاز 

موجود در جاي 

 اولیه 

ذخایر باقیمانده 

 قابل استحصال

نوع 

 گاز

درصد 

 متان 

میعانات گازي 

حاصله از تولید 

هر میلیون متر 

 مکعب گاز طبیعی

 11 63/50 ترش 90/80 176/80 1342 تولیدي مسجد سلیمان

 202 79/10 ترش 29/70 40/30 1348 لیديتو لب سفید

 276 84/90 ترش 17/30 21/60 1355 توسعه نیافته آغاجاري

 337 79/20 ترش 74/30 107/30 1352 توسعه نیافته پازنان

 8 - - 46.50 63/40 1372 توسعه نیافته دارخوین

 - - - 4/80 6/00 1355 توسعه نیافته رگ سفید

 - 78/10 ترش 95/10 120/80 1354 توسعه نیافته قلعه نار

 309 89/50 ترش 23/50 30/20 1349 توسعه نیافته کارون

 - - - 382 565/7 - - جمع

 1375وزارت نیرو، ترازنامه انرژي استان خوزستان سال : مأخذ    
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میلیارد متر مکعب

مسجد سلیمان لب سفید آغاجاری   پازنان دارخوین رگ سفید قلعه نار کارون

نمودار 2-1 مشخصات میدانهاي مستقل گاز طبیعی مناطق خشکی استان خوزستان در سال 1375

میزان گاز موجود در جای اولیه  ذخایر باقیمانده قابل استحصال
  

د میلیار 8/176مهمترین این میادین از لحاظ ذخایر گاز موجود در جاي اولیه میدان مسجد سلیمان با 

میلیارد متر مکعب در رده هاي بعدي  3/107و پازنان با  8/120متر مکعب می باشد و میادین قلعه نار با 

میلیارد متر مکعب می باشد که میادین قلعه  382ذخایر باقیمانده قابل استحصال نیز جمعا بالغ بر . قرار دارند

جمع ذخایر . ه قابل استحصال را دارا هستندنار، مسجد سلیمان و پازنان به ترتیب بیشترین ذخایر باقیماند

بوده که در  1375میلیارد متر مکعب در سال  7/565گاز موجود در جاي اولیه در مناطق خشکی استان 

درصد از ذخایر گاز موجود در جاي اولیه کشور را به خود اختصاص داده  61/4مقایسه با کشور بالغ بر 

مستقل گازي مسجد سلیمان به منظور تامین خوراك پتروشیمی  گازهاي تولیدي میدان). 3-2جدول (است 

  .به مجتمع پتروشیمی رازي منتقل می شود) بندر امام ( رازي  –رازي از طریق خط لوله مسجد سلیمان 
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مقایسه ذخایر میادین مستقل گاز طبیعی مناطق خشکی استان خوزستان و کشور در  3-2جدول 
 1375سال 

 میلیارد مترمکب  

 میزان گاز موجود درجاي اولیه  حشر
ذخایر باقیمانده قابل 

 استحصال

 10965 12277 کل کشور

 382 565/7 استان خوزستان

 3/48 4/61 سهم استان از کشور

 1375ترازنامه انرژي سال : ماخذ 

تر تریلیون م 621/2منجر به کشف  1376 – 83فعالیت هاي اکتشافی انجام گرفته در کشور طی دوره 

 249برابر با  1383میزان کشف ذخایر گاز طبیعی در سال . مکعب گاز طبیعی در جاي اولیه شده است

 – 83درصد کل اکتشافات گاز در جاي اولیه طی دوره زمانی        5/9میلیارد متر مکعب می باشد که 

هرمزگان واقع شده میادین گازي کشف شده طی دوره مذکور در استانهاي بوشهر، فارس و . می باشد 1376

  .کشف نگردیده است 1375اند و در استان خوزستان میادین جدیدي پس از سال 

  تولید. 2-1-2
تولیـد گازهـاي   . گاز طبیعی از مناطق خشکی و یا دریایی و از منابع همراه و یا مستقل تولید مـی شـود  

ستگی به میزان تولید نفت خـام  استخراج شده از میادین نفتی که اصطالحا گاز غنی نامیده می شود عمدتا ب

از منـاطق   1373کل حجم گازهاي همراه تولید شـده در سـال   . از میادین نفتی واقع در خشکی و دریا دارد

درصد کل تولید گاز در کشور را در بر داشته  4/68میلیارد مترمکعب بوده که  2/53خشکی و دریایی معادل 

درصد بقیه از مناطق دریایی کشور تولید شده  7/7شکی و درصد گازهاي تولید شده همراه از خ 3/92.است
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دلیل عدم امکان انتقال آنهـا  به ) فالت قاره(گازهاي همراه خشکی از استخراج و گازهاي همراه دریایی . است

  )1373ترازنامه انرژي سال . (به خطوط سراسري در محل تولید سوزانده می شوند

  تولید گازهاي غنی . 1- 1-2- 2

هاي غنی همراه عمدتا بستگی به میزان تولید نفت خام از میادین نفتی واقع در خشکی و دریـا  تولید گاز

منـابع تولیـد گـاز    .گازهاي خروجی از چاههاي نفت و گاز قبل از انجام فراورش را گاز غنی می نامند. دارد

ی منـاطق  غنی شامل گازهاي همراه خروجی با نفت، گازهاي خروجی از کالهک هـاي گـازي میـادین نفتـ    

  .خشکی و گازهاي غنی حاصل از سازندهاي میادین نفتی مستقل گازي می باشند

تولید گازهاي غنی همراه عمدتا بستگی به میزان تولید نفت خام از میادین نفتی واقع در خشکی و دریـا  

میلیـون   96/211از منـاطق خشـکی و دریـایی     1373حجم گازهاي همراه تولید شده در کشور سـال  . دارد

. متـر مکعـب در روز افـزایش یافتـه اسـت      481/407به متوسـط   1383مترمکعب در روز بوده که در سال 

  )4-2جدول (

 1373- 1383تولید گاز غنی و سبک از منابع مختلف در کشور طی سالهاي 4-2جدول 

 میلیون مترمکعب در روز

  منبع تولید         

  

                                          

 سال

 تولید گاز سبک تولید گاز غنی

گاز 

همراه 

 نفت

گاز 

کالهک و 

سازندهاي 

 گازي

گاز 

میادین 

 مستقل

 جمع

گاز 

همراه 

 نفت

گاز 

کالهک و 

سازندهاي 

 گازي

گاز 

میادین 

 مستقل

 جمع

1373 81/51 58/01 72/44 211/96 31/48 39/79 64/72 135/99 

1374 82 52 83 217 31 41 75 147 
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 1373- 1383تولید گاز غنی و سبک از منابع مختلف در کشور طی سالهاي 4-2جدول 

 میلیون مترمکعب در روز

  منبع تولید         

  

                                          

 سال

 تولید گاز سبک تولید گاز غنی

گاز 

همراه 

 نفت

گاز 

کالهک و 

سازندهاي 

 گازي

گاز 

میادین 

 مستقل

 جمع

گاز 

همراه 

 نفت

گاز 

کالهک و 

سازندهاي 

 گازي

گاز 

میادین 

 مستقل

 جمع

1375 83/2 53/30 97/40 233/90 32/3 44/00 86/90 163/20 

1376 82/86 50/82 117/78 251/46 33/47 42/25 102/81 178/53 

1377 88/76 48/29 129/87 266/92 34/84 39/87 121/78 196/49 

1378 86/62 48/77 151/20 286/59 32/96 42/90 145/57 221/43 

1379 89/60 50/33 158/60 298/53 34/36 41/64 158/11 234/11 

1380 88/22 51/22 172/34 311/78 37/00 49/00 171/00 257/00 

1381 85/44 45/97 204/12 335/53 47/01 39/37 201/92 288/30 

1382 92/36 44/08 241/56 378/00 38/00 32/00 234/00 304/00 

1383 91/48 41/80 274/20 407/48 40/10 33/40 271/91 345/41 

     1374مرکز آمار ایران، سالنامه آماري کشور، سال : مأخذ      

بخشی از گازهاي استخراج شده طی فرایندهایی به صورت گاز سبک به شرکت ملی گاز ایران تحویـل  

میلیون متر مکعب در روز  99/135بالغ بر  73جمع گازهاي سبک کشور از منابع مختلف در سال . می شود

  .میلیون متر مکعب در روز افزایش یافته است 41/345به  83بوده که در سال 

  .افزایش تولید گاز غنی عمدتا به افزایش تولید از میادین مستقل گازي مربوط می شود
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  گاز همراه مناطق نفتی. 2- 1-2- 2

گازهاي همراه که از مخازن نفت استحصال می شوند، در مناطق دریایی و خشکی کشور توزیع    شده 

ادین توسعه یافته دریایی، فقط از میادین نفتی واقع در خلیج فارس استحصال می شوند و بر گازهاي می. اند

  :حسب پایانه هاي صادراتی نفت خام به چهار بخش زیر تفکیک می شوند 

  شامل هندیجان، نوروز، بهرگانسر و سروش: پایانه هاي صادراتی بهرگان -

  روزان و ابوذرشامل میادین نفتی درود، ف:  پایانه صادراتی خارك -

 شامل میادین نفتی سلمان، رشادت، رسالت و بالل: پایانه صادراتی الوان -

 شامل میادین نفتی سیوند، دنا، نصرت، الوند و اسفند: پایانه صادراتی سیري -

میلیارد فوت  473/5166حدود  1383مجموع گازهاي همراه تولیدي مناطق دریایی کشور تا پایان سال 

دتاً از میادین پایانه صادراتی خارك یعنی درود، فروزان، سلمان و ابوذر استخراج مکعب می باشد که عم

درصد از کل تولید گاز همراه از میادین دریایی را به خود  73این چهار میدان به تنهایی حدود . شده اند

 .اختصاص داده اند

) درصد از کل کشور 5/3حدود (درصد بوده که بخش عمده آن  5حدود  1383سهم منطقه بهرگان در سال 

همچنین با نگاهی . مربوط به میدان هندیجان و کمترین میزان را میدان نوروز به خود اختصاص داده است

، نشان می  دهد که طی پنج سال، تولید میدان هندیجان بیش از چهار 1379-83به عملکرد تولید سالهاي 

  .برابر شده است

میلیارد فوت مکعب بوده  503/266میزان  1383یی کشور تا پایان سال تولید گاز همراه از میادین نفتی دریا

می باشد که  1383درصد از کل تولید انباشتی گاز همراه میادین دریایی کشور تا پایان سال  5/15که حدود 
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میزان تولید گاز همراه میادین دریایی به تفکیک میدان طی . نشان دهنده عملکرد آن در سنوات اخیر است

  )5- 2جدول . (در جدول آمده است 1379- 83اي ساله

  

-1379مقایسه تولید گاز همراه میادین دریایی استان و کشور به تفکیک میادین طی سالهاي  5-2جدول 
1383 

 میلیون فوت مکعب     

 1383 1382 1381 1380 1379 نام میدان

تولید انباشتی 
تا پایان سال 

1383 

 5166472/60 266503/63 283894/45 268266/26 271348/67 276697/80 کل کشور

 
ن 
ادی
می

 

 106054/58 9274/13 7920/39 2893/77 2441/55 2238/19 هندیجان

 127356/91 3440/86 4284/53 2518/86 2507/12 4224/93 بهرگانسر

 42965/49 27/64 35/17 37/75 305/71 666/59 نوروز

 15331/72 771/48 2136/33 2617/08 901/85 - سروش

جمع منطقه 
 بهرگان

7129/71 6556/23 8067/46 14376/42 13514/11 291708/70 

سهم منطقه بهرگان 
 از کشور

2/58 2/42 3/01 5/06 5/07 5/65 

سهم میدان هندیجان 
 از کشور

0/81 0/90 1/08 2/79 3/48 2/05 

      1383ترازنامه انرژي سال : ماخذ
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گازهاي همراه مناطق نفت خیز استان . ت از مناطق خشکی بدست می آیدبخش دیگر گازهاي همراه نف

اول ناحیه مرکزي شامل آغاجاري، مارون و اهواز، دوم؛ جنوب : خوزستان از سه ناحیه به دست می آید

شامل پازنان و رگ سفید و سوم؛ نواحی شمالی شامل هفتگل، مسجد سلیمان، چشمه خوش، سوسنگرد، 

  .کوپال و غیره

درصد گازهاي همراه  5/94ه تولید گازهاي همراه در استان و کشور نشان می دهد که بیش از مقایس

هزار مترمکعب تولید گاز  69670به طوري که از . در استان خوزستان تولید شده است 1375کشور در سال 

غ بر بال 75در سال . هزار مترمکعب آن در استان خوزستان صورت می گیرد 66168همراه نفت کشور، 

هزار مترمکعب گازهاي همراه در استان تولید می شده که بیشترین سهم تولید را میادین اهواز  070/59

را به ) بیش از نصف تولید گازهاي همراه(هزار مترمکعب در روز  14115و مارون با  18396آسماري با 

دو میدان پوشش می داده مصارف عملیاتی را هم این  همچنین بیش از سه چهارم. خود اختصاص داده اند

  )6- 2جدول . (اند

 1375مقایسه تولید گازهاي همراه نفت میادین خشکی استان خوزستان و کشور در سال  6-2جدول 

 (هزار متر مکعب در روز)

 تولید شرح

 69670 کشور

 66168 استان خوزستان

 5/94 سهم استان از کشور

 1375ستان خوزستان سال وزارت نیرو، ترازنامه انرژي ا: مأخذ    
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نمودار 2-2 مقایسه میزان تولید گازهاي همراه استان خوزستان و کشور در سال 1375

69670; 51%

66168; 49%

کشور

استان خوزستان

  
مشخصات مقادیر تولید و مصرف گازهاي همراه به نفت تولیدي مناطق خشکی استان خوزستان در سال 

ارقام این جدول عالوه بر مقادیر تولید گاز، میزان تولید گاز از هـر بشـکه   . آمده است) 7-2(در جدول  75

یاتی، تزریقی و تحویلی بـه کارخانجـات گـاز    نفت خام را همراه با مصارف آن در بخش هاي مختلف عمل

  .مایع و مقادیر سوزانده شده نشان می دهد

مخزن هاي نفتی که در استان خوزستان، تمام یا بخشی از گازهاي همراه نفت آنهـا سـوزانده مـی شـود     

عـه  شامل آب تیمور، اهواز بنگستان، هفتگل، کارون، کوپال بنگستان، منصوري، مسجد سـلیمان، پرسـیاه، قل  

با توجه به حجم باال و ارزش اقتصـادي گازهـاي همـراه    . نار، زیالیی، اللی، رامشیر و مارون بنگستان است

نفت که سوزانده می شوند، طرح جمع آوري گازهاي همراه نفت شرکت مناطق نفت خیز جنوب در قالـب  

جـرا گردیـده و پـنج    دو طرح و پنج پروژه تعریف شده که دو طرح بزرگ آماك و رامشیر در ایـن منطقـه ا  

در اسـتان  (پروژه دیگر جهت جمع آوري گازهاي همرا نفـت میـدان هـاي لـب سـفید، قلعـه نـار، هفتگـل        

می باشند که با اجراي کامل ایـن پـروژه هـا از سـوزاندن     ) در استان بوشهر( و نرگسی و بینک ) خوزستان

جمـع آوري کلیـه گازهـاي     در کل در صورت. هزار متر مکعب جلوگیري خواهد شد 2125روزانه حداقل 
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میلیون مترمکعـب گـاز جلـوگیري     2/10همراه نفت در مناطق نفت خیز جنوب، از سوختن روزانه بیش از 

خواهد شد و در نتیجه بهبود قابل مالحظه اي در وضعیت زیست محیطی و حفظ اکو سیستم آب، خـاك و  

هزار تن مواد آالینده جلوگیري خواهـد   18به طوري که روزانه از انتشار . هواي منطقه به وجود خواهد آمد

  .نمود

طرح بزرگ آماك، براي جمع آوري گازهاي همراه نفت بنگستان، مخازن آب تیمور، منصوري، مـارون،  

اهواز و کوپال و تامین خوراك واحدهاي گاز و گاز مایع اهواز و پتروشیمی بندرامام اجرا شده که روزانه از 

  .گاز همراه نفت این مخازن جلوگیري خواهد شد) هزار متر مکعب  227( میلیون فوت مکعب  8سوختن 

هـزار   114( هزار فـوت مکعـب    17میلیون و  4همچنین با آغاز فعالیت طرح رامشیر از سوختن روزانه 

  .گازهاي همراه جلوگیري می شود) متر مکعب

و پـروژه بهینـه سـازي     پنج پروژه دیگر، پروژه هاي جمع آوري گازهاي همراه قلعه نار، بینک، نرگسـی 

  .سیستم فراروش نفت میدان نفتی هفتگل و پروژه تزریق گازهاي همراه بنگستان لب سفید می باشند

 
 1375تولید و مصرف گازهاي همراه استان خوزستان در سال  7-2جدول 

 (در روز هزار متر مکعب) 

 
 تولید نام میدان 

تولید گاز به ازاي 

تولید یک بشکه 

 مکعبمتر/نفت خام

 مصارف

 سوزانده

 

 تحویلی*/سایر تزریق عملیاتی

 
 1239 664 - 41 36/7 1944 پازنان

 
 577 3499 155 20 22/3 4251 کرنج

 
 1218 - 1516 44 18/5 2778 رگ سفید
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 1375تولید و مصرف گازهاي همراه استان خوزستان در سال  7-2جدول 

 (در روز هزار متر مکعب) 

 
 تولید نام میدان 

تولید گاز به ازاي 

تولید یک بشکه 

 مکعبمتر/نفت خام

 مصارف

 سوزانده

 

 تحویلی*/سایر تزریق عملیاتی

 
 812 11637 - 1667 26 14115 مارون 

 
 110 332 - - 17/7 442 رامشیر

 
 121 765 34 12 18/3 932 پارسی

 
 878 167 694 - 15 8855 حکیمه بی بی

 
 432 - - - 16/6 432 بینک

 
 139 - - - 13/9 139 قلعه ناز

 
 61 816 - 33 19/4 910 شادگان

 
 59 - - - 14/7 59 کارون

 
 957 - - - 119/6 957 زیالیی

 
 3133 599 107 - 17/9 3839 آغاجاري

 
 515 - - - 34/3 515 کوپال بنگستان

 
 16 37 - - 26/5 53 رامین

 
 628 7 - - 21/8 635 لب سفید

 
 79 - - - 26/3 79 پرسیاه
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 1375تولید و مصرف گازهاي همراه استان خوزستان در سال  7-2جدول 

 (در روز هزار متر مکعب) 

 
 تولید نام میدان 

تولید گاز به ازاي 

تولید یک بشکه 

 مکعبمتر/نفت خام

 مصارف

 سوزانده

 

 تحویلی*/سایر تزریق عملیاتی

 
 288 1262 136 - 31/2 1686 کوپال آسماري

 
 1347 16029 - 1020 22/3 18396 اهواز آسماري

 
 597 - - - 10/9 579 منصوري بنگستان

 
 444 - - - 10/9 444 منصوري بنگستان

 
 169 - - - 24/2 169 مارون بنگستان

 
 442 - - - 12/2 442 آب تیمور

 
 1633 - - - 12/3 1633 اهواز بنگستان

 
 605 - - 12 12/6 617 منصوري آسماري

 
 188 292 - 34 15/7 514 هفتگل

 
 275 66 - 19 17 360 نقت سفید

 
 173 - - 56 30/4 229 اللی

 
 164 - - - 20/5 164 مسجدسلیمان

 
 17299 36172 2642 2958 - 66168 جمع

 
 1375وزارت نیرو، ترازنامه انرژي استان خوزستان سال : مأخذ    
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 1375تولید و مصرف گازهاي همراه استان خوزستان در سال  7-2جدول 

 (در روز هزار متر مکعب) 

 
 تولید نام میدان 

تولید گاز به ازاي 

تولید یک بشکه 

 مکعبمتر/نفت خام

 مصارف

 سوزانده

 

 تحویلی*/سایر تزریق عملیاتی

    تحویلی به کارخانجات گاز و گاز مایع و سایر *
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نمودار  2-3 میزان تولید گازهاي همراه استان خوزستان در سال         1375

  
گازهاي غنی تولیدي کالهک هاي گازي میادین نفت، صرفاً جهت تزریق به میادین مورد اسـتفاده قـرار   

ول صیانت از منابع نفتی است که با افزایش فشار گرفته اند، تزریق گاز به میادین نفتی یکی از روشهاي معم

 1375گاز غنی تولیدي کالهـک هـاي گـازي کشـور در سـال      . مخازن موجب افزایش بازدهی آن می شود

. میلیون متر مکعب در روز بوده و عمدتا از کالهک گازي پازنان خوزستان صورت گرفته است 3/53معادل 
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نفت سفید براي تزریق مستقیم به میدان نفتی هفتگل استفاده مـی  همچنین گاز غنی تولیدي از کالهک نفتی 

  ) 75سال  –ترازنامه انرژي کشور. ( شود

لب سفید تزریق مـی گـردد و گـاز     –لب سفید، به طور مستقیم به مخزن آسماري  -گاز سازند بنگستان

فوره، بـه عنـوان   درصد گاز هیـدروژن سـول   28سازنده ژوراسیک مسجد سلیمان به علت دارا بودن بیش از 

  . خوراك پتروشیمی رازي مورد استفاده قرار می گیرد

میلیـون متـر مکعـب در روز     4/97بالغ بر  1375میزان تولید روزانه گاز غنی میادین مستقل طی سالهاي 

بوده که عمدتاً به پاالیشگاههاي گاز تحویل داده شده و مقدار کمی از آن براي تـامین خـوراك و سـوخت    

  .پتروشیمی رازي مورد استفاده قرار گرفته استمورد نیاز 

  برداشت گاز طبیعی . 1-3- 2
بعد از برداشت از ذخایر توسط شرکت ملی نفت ایران گاز غنی به پاالیشگاه هاي کشور تحویل داده می 

 1379میلیون متر مکعب در سـال   8/61622مجموع برداشت گاز طبیعی از منابع مختلف در کشور از . شود

  .رسیده است که بیش از پنجاه درصد افزایش را نشان می دهد 1383میلیون متر مکعب در سال  99520به 

میلیون متر مکعب گاز برداشت  10808از میادین اهواز، مارون و آغاجاري مجموعا معادل 1379در سال 

پارسـیان   با افزایش سهم پارس جنـوبی و . درصد بوده است 5/17شده که سهم استان از کشور در این سال 

میلیـون متـر    9960سهم برداشت گاز طبیعی استان از کشور به کمتر از ده درصد و به میـزان   1383در سال 

صعودي بـوده و نـرخ    1379-83روند برداشت گاز طبیعی در کشور طی سالهاي . مکعب کاهش یافته است

مـارون و   –ن اهـواز  در حـالی کـه برداشـت از سـه میـدا     . درصد را تجربه کرده است 4/61رشدي معادل 

به طوري که ارقام  )8-2جدول . (درصد، با رشد منفی مواجه بوده اند 87و  1/9، 7/0آغاجاري به ترتیب با 

درصـد   9/53و  6/142به ترتیب با ) پارس جنوبی(و عسلویه ) تابناك(نشان می دهد مناطق گازي پارسیان 
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بـه   1383شت گاز در سطح مناطق کشور در سال افزایش نسبت به سال قبل، بیشترین سهم را در رشد بردا

 74/1و  9/29بـع ترتیـب    1383جمع برداشت گاز طبیعی از این دو میدان در سال . خود اختصاص داده اند

بنابراین حجم برداشت از . درصد مجموع برداشت داخلی کشور می باشد 64/31درصد و در مجموع حدود 

اشت مناطق خوزستان است و با ادامه این روند با بهره برداري از پارس جنوبی به تنهایی دو برابر حجم برد

دیگر فازهاي پارس جنوبی و افزایش برداشت از این منطقه بـه زودي سـهم آن نیـز بـه نحـو چشـمگیري       

فـاز مجـزا در نظـر     28الزم به توضیح است که براي بهره برداري از حوزه پارس جنـوبی  . افزایش می یابد

 1در حال حاضر مکـان فازهـاي   . ز آن به تصویب مجلس شوراي اسالمی رسیده استفا 18گرفته شده که 

  .کیلومتري این منطقه در نظر گرفته شده است 60در منطقه ویژه اقتصادي پارس و بقیه فازها در  10الی 

 
 1379-1383مقایسه برداشت گاز طبیعی استان خوزستان و کشور طی سالهاي  8-2جدول 

 عبمیلیون مترمک     

 1383 1382 1381 1380 1379 شرح
 83-79نرخ رشد 

 )درصد(

 61.4 99520 86397 76759.6 67333.3 61662.8 کل کشور
 

تان
زس
خو

ان 
است

ي 
گاز

ن 
ادی
می

 

 0.7- 5246 5293 5219.5 5282.3 5285 اهواز 

 9.1- 3622 3340 3712 3407.2 3986 مارون

 87- 191 1044 1463.7 1304.2 1537 آغاجاري

 7.8- 9960 9677 10395.2 9993.7 10808 جمع 

 - 10 11/2 13/5 14/8 17/5 سهم استان از کشور
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      1383ترازنامه انرژي سال : ماخذ

نمودار 2-4 روند برداشت گاز طبیعی استان خوزستان طی سالهاي 1379-1383
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اهواز   مارون آغاجاری
  

  پاالیش گاز طبیعی. 1-4- 2
گاز غنی تولیدي در کشور، پس از تولید توسط شرکت ملی نفت ایران، براي تصفیه به پاالیشـگاه هـاي   

ظر مدیریت بهره برداري شرکت ملی گاز ایران فعالیت می کنـد، تحویـل داده شـده و    گازي کشور که زیر ن

پس از طی فرایند هاي مختلف تصفیه در پاالیشگاههاي گاز به شبکه سراسري انتقال و توزیع منتقل و یا به 

شـود   گاز تصفیه شده در پاالیشگاه ها به عنوان گاز سبک شناخته می. مصارف پروژه هاي تزریق می رسند

میزان تولید گاز سبک با حجـم گـاز غنـی تولیـد شـده      . که در بخش تولید گاز غنی به آن اشاره شده است

در کشور چهار پاالیشگاه گاز و چهار واحد نم زدایی وجود داشته اسـت   73در سال . تناسب خواهد داشت

سـان، پاالیشـگاه ولیعصـر و    که عبارتند از پاالیشگاه بیدبلند خوزستان، پاالیشگاه شـهید هاشـمی نـژاد خرا   

  .پاالیشگاه قشم هرمزگان
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میلیون متر مکعب به امر پاالیش گـاز اشـتغال    383، نه شرکت پاالیش گاز با ظرفیت روزانه 83در سال 

  .داشته که از میان پاالیشگاه گاز بید بلند در استان خوزستان از دیرباز مشغول فعالیت می باشد

ترین پاالیشگاه گازي کشور و خاورمیانه می باشد که به منظور پـاالیش   پاالیشگاه گازي بیدبلند، قدیمی

گازهاي تصفیه شده براي مصارف داخلی به خطوط . طراحی شده است 1350گازهاي ترش منطقه در سال 

  .سراسري اول گاز و خط لوله استان فارس تزریق می شوند

، نشان می دهد که گاز شیرین 9-2ول در جد 1380-83عملکرد شرکت پاالیش گاز بیدبلند در سالهاي 

میلیون متـر مکعـب افـزایش     8/3207به  80میلیون متر مکعب در سال  2100ارسالی به خط لوله از حدود 

  .یافته است

  

  

  

 1380-1383عملکرد شرکت پاالیش گاز بیدبلند در استان خوزستان طی سالهاي  9-2جدول 

 میلیون مترمکعب   

 1383 1382 1381 1380 شرح

 3379.5 3135.2 3042.8 2256.56 گاز ترش دریافتی

 71.1 74.4 73.4 64.37 مصرف داخلی پاالیشگاه ها

 54.2 46.1 54.4 43.49 گاز اسیدي سوزانده شده
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 64.4 45 46.3 47.76 سوخت مشعل ها

 3207.8 2969.7 2838.7 2100.94 اینچ42گاز شیرین ارسالی به خط لوله 

 1383ي سال ترازنامه انرژ: ماخذ

  

پاالیشگاه بیدبلند، شامل پنج واحد تصفیه گاز، پنج واحد دیگ بخار، یک واحـد تصـفیه آب صـنعتی و    

همچنـین ظرفیـت   . می باشـد ... یک برج جنک کننده ایستگاه کمپرسور بیدبلند، کارخانه بازیافت گوگرد و 

و بنـابراین کـل   ) مکعب در روز میلیون متر  8/6( میلیون فوت مکعب در روز  240اسمی هر واحد تصفیه 

  .میلیون متر مکعب در روز است 34ظرفیت اسمی پاالیشگاه 

هدف از احداث این پاالیشگاه در ابتدا تصفیه گازهاي ترش در منطقه آغاجاري و سپس صـدور آن بـه   

ن خارج از کشور و گازرسانی به چندین شهر در مسیر خط لوله بود که بعد از کشف حوزه هاي نفتی مـارو 

این واحـد بـا   . و اهواز، واحد نم زدایی براي کنترل شبنم گازهاي مارون و اهواز نیز به پاالیشگاه اضافه شد

در حـال حاضـر،   . مورد بهره برداري قرار گرفـت  1354میلیون فوت مکعب در روز در سال  1261ظرفیت 

  .یه کندمیلیون متر مکعب گاز را تصف 5/22این پاالیشگاه قادر است روزانه بیش از 

  

مقایسه ظرفیت پاالیش و نم زدایی پاالیشگاه گازي بیدبلند در استان خوزستان و  10-2جدول 
 1383و  1375پاالیشگاههاي کل کشور در سالهاي 

 میلیون مترمکعب در روز 

 1383 1375 شرح

 383 128.5 کشور
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 22.5 22.5 )پاالیشگاه گازي بیدبلند(استان خوزستان

 5.87 17.51 رسهم استان از کشو

  1383وزارت نیرو، ترازنامه انرژي سال : مأخذ    
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نمودار 2-5 سهم ظرفیت پاالیش و نم زدایی پاالیشگاه گازي بیدبلند استان خوزستان از کشور در سالهاي 1375 و 
1383

1375 1383
  

  

 1383تـا   1375، سهم پاالیشگاه گازي بیدبلند استان خوزستان از کل کشـور را طـی دوره   10-2جدول 

درصـد کـاهش یافتـه     9/5بـه   1383درصد بوده که در سال  5/17، این سهم 1375در سال . نشان می دهد

پارس جنـوبی اسـت کـه در     5تا  1اهش سهم استان، راه اندازي پاالیشگاه هاي فازهاي دلیل عمده ک. است

  .میلیون متر مکعب در روز بالغ شده است 140به  83سال 
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  طرحهاي پاالیشگاهی در دست ساخت در استان خوزستان. 1- 1-4- 2

   2پاالیشگاه گاز بیدبلند. 1-1- 1-4- 2
میلیـون مترمکعـب در روز    56زي و فراورش با ظرفیـت  و به منظور شیرین سا 1383این طرح در سال 

بـه سـمت بهبهـان     1کیلومتري جنوب شرقی پاالیشـگاه گـازي بیدبلنـد    14گاز طبیعی و استحصال آنان در 

  .احداث گردید

محصـوالت پاالیشـگاه   . منابع تامین کننده خوراك پاالیشگاه از کارخانجات گاز مایع پازنـان مـی باشـد   

میلیون اتان در سـال بـراي تـامین خـوراك واحـد       48/1مکعب در سال  گاز شیرین،  میلیارد متر 15حدود 

میلیون تن بنزین طبیعی در سال می  86/0میلیون تن پروپان و بوتان گاز مایع در سال و  51/1اولفین هشتم، 

خـط   طول. باشد که درآمد حاصل از فروش محصوالت جانبی آن بالغ بر یک میلیارد دالر در سال می باشد

  .کیلومتر می باشد 680لوله خوراك و محصوالت جمعاً حدود 

  پاالیشگاه شیرین سازي گاز طرح آماك. 1-2- 1-4- 2
فاز اول این طرح براي جمع آوري گازهاي بنگستانی به صورت آزمایشی آغاز شده و مانع از سـوزانده  

  .هزار متر مکعب گاز می شود 3680شدن روزانه 

آماك، گازهاي بنگستانی جمع آوري شده از واحـدهاي بهـره بـرداري شـماره     در اجراي فاز دوم پروژه 

اهواز، منصوري، آب تیمور و کوپال که حاوي مقادیر زیادي گاز هیدروژن سولفوره می باشند، پـس   3و1،2

از فشارافزایی در ایستگاههاي تقویت فشار گاز بنگستانی در پاالیشگاه شیرین سازي گاز سولفور زدایی می 

پاالیشگاه شیرین سازي داراي دو واحد مشابه شیرین سازي گاز می باشد که گازهاي اسیدي آن بـه  . شوند

وسیله یک خط لوله به واحد تولید گوگرد بندر امام ارسال خواهد شد و گازهاي ارسـالی پـس از رطوبـت    

گاز خشک یا درنهایت . زدایی و فراورش در سیکل تبریدي به گاز خشک و مایعات گازي تبدیل می شوند
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سبک براي مصارف صنعتی و خانگی تحویل شرکت گاز ایران مـی شـود و گـاز مـایع تولیـدي بـه عنـوان        

  .خوراك مورد مصرف پتروشیمی بندر امام قرار می گیرد

  پاالیشگاه گاز مسجد سلیمان. 1-3- 1-4- 2
سـجد سـلیمان   این طرح با هدف جمع آوري گاز هاي ترش و تبدیل آن به گاز شیرین در منطقه تمبی م

شروع شد و با بهره گیري از آخـرین فنـاوري دیجیتـالی، مـدرنترین پاالیشـگاه گـاز کشـور         1381در سال 

 1500این پاالیشگاه براي پاالیش روزانه یک میلیون متر مکعب گاز طراحی شده که تـا  . محسوب می شود

هزار نفري ایـن شهرسـتان از    150با بهره برداري از این طرح، جمعیت . هزار متر مکعب قابل افزایش است

گاز تصفیه شده استاندارد استفاده خواهند کرد و شهرستانهاي همجوار این شهرستان نیز می توانند از مـازاد  

  .این گاز بهره مند شوند

این پاالیشگاه از واحد هاي شیرین سازي گاز ترش و اصالح نقطه شبنم گاز و کلیـه تاسیسـات جـانبی    

ه بر گاز پاالیش شده و استاندارد، دیگر محصول پاالیشگاه تولید مایعات گازي بـه  عالو. تشکیل شده است

کیلومتر به واحد بهـره بـرداري    12این مایعات با خط لوله اي به طول . بشکه در روز می باشد 1000میزان 

جراي طراحی و ا. مسجد سلیمان منتقل و با نفت خام صادراتی منطقه ترکیب خواهد شد 9نفت خام شماره 

خوراك این پاالیشگاه، گاز ترش همراه مخـزن  . این خط نیز جزء طرح پاالیشگاه مسجد سلیمان بوده است

کیلـومتر از منـاطق صـعب العبـور و      25کیلومتري تمبی خوزستان است که به طول  25نفت سفید واقع در 

  .کوهستانی می گذرد که اجراي آن را دشوار می سازد

  مناطق مختلف به شبکه گاز طبیعیتحلیل میزان دسترسی . 2- 2
پس از استخراج گاز می بایسـت بـه   . ذخایر کشف شده گاز، اغلب فاصله زیادي با مراکز مصرف دارند

  .هر طریق ممکن و اغلب با طی هزاران کیلومتر، آن را به دست مصرف کنندگان نهایی رساند
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یم گـاز، همـواره جـزء سیاسـتهاي     گسترش شبکه گاز رسانی با توجه به برخورداري کشور از منابع عظـ 

بررسی عملکرد بخش انرژي در خصوص احداث خطوط، انتقـال و توزیـع،   . اصلی بخش انرژي بوده است

لـذا در ایـن بخـش، ابتـدا وضـعیت      . حاکی از حجم گسترده فعالیت هاي انجام شده در این راستا می باشد

نتقال و توزیع گاز طبیعی بـا شـناخت از   احداث خطوط لوله انتقال گاز طبیعی در کشور و سپس وضعیت ا

مورد بررسی قرار گرفته و در  83و  75خطوط انتقال، شبکه گذاري و انشعابات استان خوزستان در سالهاي 

مقایسه نموده و در نهایت سهم استان خوزستان از هر یک از کل کشـور   83نهایت با وضعیت آنها در سال 

  .مشخص شده است

  یعیانتقال گاز طب. 2-1- 2
گاز طبیعی پس از مراحل اکتشاف، استخراج، تولید و تصفیه توسط خطوط انتقال، آماده توزیع و مصرف 

مرحله انتقال گاز پاالیش شده به شـهرها و مراکـز   . انتقال گاز در مراحل مختلفی صورت می گیرد. می شود

. گذاري سنگین مـی باشـد   مصرف از طریق خطوط لوله انتقال فشار قوي منتقل می شود که مستلزم سرمایه

 1375 – 83در دو دهه اخیر، گسترش شبکه گاز رسانی در محور اهداف این بخش قرار داشـته و در دوره  

  .کیلومتر خط لوله در کشور احداث شده که بخشی از آن در استان خوزستان بوده است 10111بالغ بر 

گازهـاي  . انی را تشـکیل مـی دهـد   احداث خطوط انتقال هر ساله بخش مهمی از برنامـه هـاي گازرسـ    

تولیدي در استان همراه با گازهاي تولیدي سایر استانهاي مجاور پس از انجام عملیات پاالیشی بـه خطـوط   

  .لوله سراسري اول و دوم تزریق می گردد

نشان مـی دهـد کـه     1375بررسی طول هر یک از خطوط لوله انتقال گاز طبیعی استان خوستان در سال 

 3کیلـومتر و کوتـاهترین آنهـا خـط سوسـنگرد بـه طـول         145هفت تپه به طول  –آنها اهواز  طوالنی ترین

  .کیلومتر بوده است
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بیدبلنـد،   -طوالنی ترین خطوط انتقال گاز طبیعی که در استان وجود دارند شامل خط لوله هاي اهـواز  

ون می باشـد کـه در ادامـه    شیراز و خطوط لوله غرب رود کار –هفت تپه، بید بلند  –سراسري اول، اهواز 

  .مشخصات برخی از آنها توضیح داده شده است

 1122خط لوله سراسري اول از مناطق نفت خیز اهواز، مارون و آغـاجري تـا شـمال کشـور بـه طـول       

کیلومتر آن در محدوده استان خوزستان واقع است و قطر آن تا ساوه  30کیلومتر کشیده شده که فقط حدود 

عملیات احـداث خطـوط لولـه در    . اینچ می باشد 40) مرز شوروي(چ، از ساوه تا آستارا این 42) کوه نمک(

با اجراي این . تکمیل شده و مورد بهره برداري قرار گرفت 1349شروع و فاز اول آن در مهرماه  1346سال 

هرهاي پروژه از خطوط لوله اصلی و احداث خط لوله فرعی شبکه مذکور به شهرهاي واقع در مسیر یعنی ش

عملیات اجرایی مربوط به فـاز دوم خـط لولـه    . شیراز، اصفهان، قم، کاشان، تهران، ساوه و قزوین وصل شد

با اجراي فـاز دوم ظرفیـت ایـن خـط     . تکمیل و مورد بهره برداري قرار گرفت 1353سراسري اول در سال 

تر مکعـب آن بـه صـادرات و    میلیون م 28میلیون متر مکعب در روز بالغ گردید که حدود  46لوله به حجم 

پس از انقالب حجم گـاز صـادراتی کـاهش    . میلیون متر مکعب آن به مصارف داخلی اختصاص داشت 18

به دنبال شکست مذاکرات مربوط به تعیین قیمت گاز با شوروي، صادرات گاز  1358یافت و از اسفند سال 

تاسیسـات جمـع آوري و دسـتگاههاي     سیستم خط لوله اول عالوه بـر . به این کشور به طور کلی قطع شد

 1122میلیـون متـر مکعـب در روز شـامل      34تقویت فشار شامل یک پاالیشگاه گاز در بید بلند به ظرفیت 

  .اینچ است 30و  16، 8کیلومتر خط لوله فرعی  680اینچ و  42و  40کیلومتر خطوط اصلی 

احتیاجـات نیروگـاه زرگـان و گـاز      به منظور تـامین  1352 -56هفت تپه طی سالهاي  –خط لوله اهواز 

اینچ، گاز میدانهاي  16در مرحله اول با بهره برداري از یک خط لوله . رسانی به صنایع اهواز احداث گردید

سـپس عملیـات   . اصلی اهواز براي تامین سوخت صنایع و بخش خانگی و تجاري مابین شهر متصل گردید
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مکعب در روز و یک خط انتقـال بـه صـنایع مسـتقر در     میلیون متر  7/1نصب یک واحد تصفیه به ظرفیت 

  .اینچ است 22کیلومتر و قطر آن  145طول این خط لوله . هفت تپه به اجرا درآمد

  .کیلومتر در محدوده استان قرار دارد 40شیراز نیز فقط  –از خط لوله بید بلند 

طـول  . ون احداث گردیـد خطوط لوله غرب رود کارون به منظور گاز رسانی به شهرهاي غرب رود کار

  . اینچ است 30و  24کیلومتر و قطر آن  33این خطوط 

  )1-2نقشه .(وضعیت خطوط لوله گاز طبیعی استان خوزستان بر روي نقشه پایه کامالً مشخص است

کیلـومتر و   486خطوط لوله گاز طبیعـی در حـال بهـره بـرداري اسـتان       1375در مجموع در پایان سال 

  )11 -2جدول . (کیلومتر بوده است 30ر حال تعویض آن، خطوط لوله انتقال د

 1375مشخصات خطوط لوله گاز طبیعی استان خوزستان در سال  11-2جدول 

 )اینچ(قطر  )کیلومتر(طول  )مقصد-مبدأ(مسیر 

 42 30 خط لوله اول

 10 25 حمیدیه  -اهواز 

 8 27 سوسنگرد - حمیدیه 

 6 3 سوسنگرد

 16 40 شیراز - بید بلند 

 22 145 هفت تپه - اهواز

 42 135 بیدبلند - اهواز

 24 15 غرب کارون
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 1375مشخصات خطوط لوله گاز طبیعی استان خوزستان در سال  11-2جدول 

 )اینچ(قطر  )کیلومتر(طول  )مقصد-مبدأ(مسیر 

 30 18 غرب کارون

 16 48 دزفول

 - 486 جمع

   1373ترازنامه انرژي  , وزارت نیرو: ماخذ
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نمودار 2-6 طول خطوط لوله گاز طبیعی استان خوزستان در سال 1375

  
در اسـتان در   1383کیلومتر خط لولـه گـاز در سـال     4/135نشان می دهد که حدود  12-2ارقام جدول 

کیلومتر کمتـرین   4/6کیلومتر طول بیشترین و ماهشهر با  51هفتگل با  -ط لوله ماروندست اجرا بوده که خ
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 24کیلـومتر و قطـر    22بـا طـول    "انتقال گاز آماك"از مهمترین خطوط لوله در دست اجرا . آنها بوده است

  .اینچ می باشد

 1383ن در سال مشخصات خطوط لوله گاز طبیعی در طرحهاي در دست اجراي استان خوزستا 12-2جدول 

 )اینچ(قطر  )کیلومتر(طول  )مقصد-مبدأ(مسیر 

 6 14 اینچ هویزه 6 

 6 28 اینچ بستان  6

 24 22 انتقال گاز آماك

 8 14 انتقال گاز رامهرمز

 12 51 هفتگل-مارون

 10 6.4 ماهشهر

 - 135.4 جمع

   استان خوزستانشرکت گاز: ماخذ

نشان می دهد که  1373از طبیعی استان خوزستان و کشور در سال مقایسه توزیع خطوط انتقال موجود گ

درصـد، رتبـه    42/5کیلومتر خطوط انتقال کشور با سهمی معـادل   5/8341کیلومتر از  452استان خوزستان 

بـه دلیـل نبـود آمـار و     ). 13-2جـدول  (نهم را بر حسب خطوط در این سال به خود اختصاص داده است 

  .وجود ندارد 83و  73امکان مقایسه وضعیت سهم استان از کشور در سال  1383اطالعات استان در سال 
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نمودار 2-7 طول خطوط لوله گاز طبیعی در طرحهاي در دست اجراي استان خوزستان در سال 1383

  

 1373مقایسه توزیع خطوط انتقال موجود گاز طبیعی استان خوزستان و کشور در سال  13-2جدول 

 شرح
طول 

 )کیلومتر(
 )کیلومتر(اینچ 

رتبه بر حسب طول 

 خطوط

تمرکز بر حسب 

 اینچ کیلومتر

 100 - 231806.9 8341.5 کشور

 4.14 9 9604 452 استان خوزستان

سهم استان از 

 کشور
5.42 4.14 - 4.14 

   1373ترازنامه انرژي , وزارت نیرو: ماخذ
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آمـده اسـت و    14-2در جـدول   1379 -83عملکرد امور خطوط لوله گاز استان خوزستان در سالهاي  

درصـد   80ر متر مکعب گاز دریافتی، بیش از هزا 12278از مجموع  1383بیانگر این نکته است که در سال 

سـهم   1379در حالی که در سال . هزار متر مکعب مصارف منطقه را تشکیل می دهد 9913آن یعنی معادل 

در میان مصارف مختلف سهم پتروشیمی بندر امام، . درصد بوده است 55مصرف از گازهاي دریافتی معادل 

افزایش چشـمگیري داشـته    79بیش از بقیه بوده و از سال  1383ل شیمیایی رازي و پاالیشگاه آبادان در سا

هزار متـر   34389به  1382درصد افزایش نسبت به سال  2/7گاز تحویل شده به پاالیشگاه بید بلند با . است

  .مکعب رسیده است

 1379-1383عملکرد امور خطوط لوله گاز استان خوزستان طی سالهاي  14-2جدول  

 هزار مترمکعب 

 

سال                                               

شرح                                                               
1379 1380 1381 1382 1383 

 12278168 11851206 11991222 11225869 12150344 گازهاي دریافتی  

 NG L600 3958226 3935274 3896319 3930134 3628360 

 NG L400 3628110 3339774 3701854 2960311 3986797 دو مرحله اي 

 NG L100, 20, 300 1540967 1420482 1459087 1045767 1090520 

 NG L700,800 1343630 1352986 1328320 1372533 1405634 

 NG L500 25600 448512 - - 2348434 

 NG L1600 177110 2162998 1605642 1108304 1282615 آغار وداالن 

 NG L 12509 اهواز - - - - 
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 1379-1383عملکرد امور خطوط لوله گاز استان خوزستان طی سالهاي  14-2جدول  

 هزار مترمکعب 

 

سال                                               

شرح                                                               
1379 1380 1381 1382 1383 

 9913449 8898734 8173997 7248048 6968976 مصارف منطقه  

 

, صنایع فوالد, اهواز زرگان

 اینچ غرب کارون30
3921727 3883130 3880975 3921661 3665186 

 

شیمیایی , پتروشیمی بندرامام

 پاالیشگاه آبادان, رازي
2835072 3171695 4053108 4753216 6009748 

 - - - - - مشعل 

 136108 130292 147972 124922 147500 سوخت و تخلیه ایستگاهها 

 102407 93565 91942 68301 64677 گازهاي اسیدي 

 119393 128 883 437- 399- )1(ذخیره لوله  

 

ارسالی به خط لوله اول 

 )باکرنچ پارسی(
5181767 3977384 3442502 2952600 2523204 

 2650965 1825724 2473779 3485146 1064762 گاز تحویلی به کرنچ پارسی 

 NA(2) - 635829 692517 792469 گاز تحویلی به کوپال 

 

گاز تحویلی به پالیشگاه 

 بیدبلند
1858994 2276736 3064729 3208765 3438953 

(1 
افزایش ذخیره خط لوله با ارقام مثبت و . است بیانگر اختالف مصارف و ارسالی با دریافتی, ذخیره خط لوله

 کاهش آن باارقام منفی منظور شده است 
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 1379-1383عملکرد امور خطوط لوله گاز استان خوزستان طی سالهاي  14-2جدول  

 هزار مترمکعب 

 

سال                                               

شرح                                                               
1379 1380 1381 1382 1383 

      .ارقام در دسترس نمی باشد 2)

 1383ترازنامه انرژي سال : ماخذ 

0

2000000

4000000
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8000000

10000000
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14000000

هزار متر مکعب

1379 1380 1381 1382 1383

نمودار 2-8 عملکرد امور خطوط لوله گاز استان خوزستان طی سالهاي 1379-1383

گازهای دریافتی  مصارف منطقه  ارسالی به خط لوله اول (باکرنچ پارسی)

  
  

از سوي دیگر گازهاي ارسالی به خط لوله اول، طی همین دوره، کاهش حدود پنجاه درصـدي را نشـان   

ر، پروژه هاي خطوط انتقال گاز سراسري کشور در حال اجراست که خطوط لولـه  در سالهاي اخی. می دهد

سراسري سوم تا هشتم را در برمی گیرد و از میان این پروژه ها، خط ششم با هـدف تـامین گـاز اسـتانهاي     
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خوزستان و بوشهر، صادرات گاز به کشور کویت و تزریق به مخازن نفتی جنوب کشور در نظر گرفته شده 

اینچ و منبع تـامین گـاز آن از حـوزه گـازي پـارس       56کیلومتر و قطر آن  492ول خط لوله مزبور ط. است

میلیون متر مکعب  90جنوبی می باشد و در صورت احداث دو ایستگاه تقویت فشار در طول مسیر، حدود 

  . گاز در روز، قابل انتقال خواهد بود

  وضعیت گاز رسانی. 2-2- 2
. ط لوله فشار قوي به شهرستانها و شهرها و مراکز مصرف منتقل می شودگاز پاالیش شده از طریق خ

گاز توسط خط لوله انتقال با فشار مشخصی وارد ایستگاه اصلی گاز شهر شده و پس از تقلیل فشار در چند 

مرحله در ایستگاههاي تقلیل فشار وارد خطوط شبکه توزیع می شود که به صورت حلقه اي و یا شاخه اي 

ده اند و سپس از طریق خطوط انشعاب، گاز مورد نیاز مصرف کنندگان را پس از تقلیل فشار طراحی ش

  .توسط رگالتور بر حسب نوع و میزان مصرف تامین می نماید

مقایسه تعداد انشعابات نصب شده گاز طبیعی استان خوزستان و کشور تا  15-2جدول 
 1373پایان سال 

 شرح

 درصد تمرکز تعداد انشعابات

تا پایان 

 73سال 

در سال 

73 

تا پایان سال 

73 

در سال 

73 

 100 100 188190 2068777 کل کشور

 4.51 5.55 8494 114729 استان خوزستان

 - 5.55 4.51 5.55 سهم استان از کشور

   1373ترازنامه انرژي سال : ماخذ 
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انشعاب بوده و از مجموع  114729بالغ بر  1373تعداد انشعابات گاز طبیعی استان خوزستان در سال 

  ) 15-2جدول . (درصد را به خود اختصاص داده است 5/5انشعاب در کل کشور، سهمی معادل  2068777

انشعاب افزایش یافته که حاکی از دو برابر  170/239تعداد انشعابات استان خوزستان به  1383در سال 

درصد رسیده  56/4اب بوده و سهم استان به انشع 497/240/5همین رقم براي کشور . شدن آنها می باشد

مقایسه تعداد انشعابات  16- 2جدول . است که نشان دهنده کاهش سهم نسبی استان خوزستان می باشد

با ارقام مشابه در کشور را نشان می  1383و همچنین طی سال  1383نصب شده در استان تا پایان سال 

  .دهد

شده در استان خوزستان و کشور توسط شرکت گاز تا پایان سال  مقایسه تعداد انشعابات نصب 16-2جدول 
1383 

 شرح

 1383تعداد انشعابات تا پایان سال  1383تعداد انشعابات در سال 

خانگی و 

 تجاري
 جمع صنعتی

خانگی و 

 تجاري
 جمع صنعتی

 514221 1404 512817 5240497 6613 5233884 کل کشور

 24860 1 24859 239170 64 239170 خوزستان

سهم استان 

نسبت به کل 

 )درصد(کشور 

4.57 1 4.56 4.85 0.07 4.83 
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 1383وزارت نیرو، ترازنامه انرژي سال : مأخذ     

روستاي آن در  12مربوط به امیدیه بوده که  1383بیشترین تعداد روستاهاي گازرسانی شده در سال 

روستا  4این در حالی است که . رده بعدي قرار دارد روستا در 10طرح گاز رسانی قرار گرفته و رامهرمز با 

  )1-16-2جدول . (از اهواز در طرح گازرسانی قرار گرفته است

  

  

  

 1383تعداد روستاهاي گاز رسانی شده استان خوزستان در سال  1-16-2جدول 

سال و 
 شهرستان

دشت 
 آزادگان

 بهبهان ایذه اهواز امیدیه شوشتر شوش شادگان رامهرمز دزفول

تعداد 
روستاهاي 

 گازرسانی شده

1 1 10 2 4 2 12 4 3 3 

     1383سالنامه آماري استان خوزستان سال : ماخذ
  

تجاري بخش اعظم تعداد انشعابات را به خود اختصاص داده اند و  –نکته دیگر اینکه انشعابات خانگی 

  .تعداد انشعابات بخشهاي دیگر بسیار ناچیز می باشد

نی و افزایش جمعیت شهرها تعداد شهرهایی که در محدوده گاز رسانی قرار گرفته با گسترش گاز رسا

نفر مصرف کننده گاز  280748بیست و سه شهر با تعداد  83اند افزایش یافته به طوري که تا پایان سال 

رین مصرف کننده کمت 91شهر اهواز و دزفول بیشترین و شهر دهدز با  1383در پایان سال . طبیعی بوده اند

  )17-2جدول . ( تعداد را به خود اختصاص داده اند
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 1383فعالیتهاي گاز رسانی انجام شده در شهرستانهاي استان خوزستان تا پایان سال  17-2جدول 

 نام شهر

 تعداد مصرف کننده تعداد انشعابات 

 83در سال 
کل تا پایان 

83 

در سال 

83 
 83کل تا پایان 

 2361 138 2459 115 آغاجاري

 6700 307 6549 251 امیدیه

 130388 9614 103723 9759 اهواز

 11101 1989 12518 2473 اندیمشک

 16695 993 14700 772 ایذه

 2804 454 2381 481 باغ ملک

 0 0 0 0 بستان

 1064 580 1173 544 بندر امام

 18607 1529 15978 1257 بهبهان

 1975 196 1608 136 حمیدیه

 28822 3640 25984 5099 دزفول

 91 91 310 310 دهدز

 3226 117 2921 27 رامشیر

 10175 679 7865 202 رامهرمز

 6492 1073 5448 1100 سوسنگرد

 4419 203 4055 11 شادگان
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 1383فعالیتهاي گاز رسانی انجام شده در شهرستانهاي استان خوزستان تا پایان سال  17-2جدول 

 نام شهر

 تعداد مصرف کننده تعداد انشعابات 

 83در سال 
کل تا پایان 

83 

در سال 

83 
 83کل تا پایان 

 11366 1138 10211 467 شوش

 13244 1745 10662 705 شوشتر

 981 164 922 8 قلعه تل

 8358 1171 7759 3 ماهشهر

 0 0 0 0 مسجدسلیمان

 159 159 404 204 میانکوه

 1720 1096 1540 956 هفت کل

 0 0 0 0 هویزه

 280748 27076 239170 24880 جمع

 شرکت گاز استان خوزستان : ماخذ

  

) خانگی، تجاري و صنعتی(بررسی تعداد انشعاب و تعداد مصرف کننده به تفکیک نوع مصرف کنندگان 

تجاري در اهواز  –استان نشان می دهد که انشعاب مصارف خانگیبراي شهرهاي مختلف  1383در سال 

را به خود اختصاص داده و دزفول با  83می باشد که بیشترین تعداد انشعاب در سال  130388جمعاً تعداد 

  .تعداد انشعاب در رده بعدي قرار دارد 28822
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شهر و شوش هر یک با شش مورد در اهواز و بندر ماه 36بیش از نیمی از انشعاب مصارف صنعتی با 

  .مورد انشعاب صنعتی بیشترین سهم را در شهرهاي استان داشته اند

با توجه به منابع غنی نفت و گاز در استان و تاسیس اولین پاالیشگاه گازي بیدبلند، استان خوزستان از 

  .می رود جمله استانهاي پیشرو در کاربرد گاز طبیعی براي مصارف خانگی، تجاري و صنایع به شمار

در سال . را نشان می دهد 1373- 75میزان گاز تحویلی به شهرستانهاي استان طی سالهاي  18-2جدول

میلیون  2555میلیون مترمکعب گاز تحویل شهرستانهاي استان شده که اهواز معادل  3827جمعاً  73

در سال . قرار گرفته اندمترمکعب از آن را به خود اختصاص داده و در رده هاي بعدي آبادان و بندر امام 

  .میلیون مترمکعب افزایش یافته که حاکی از رشد شتابان آن می باشد 6002این میزان به  1375

 1375-1373گاز طبیعی تحویلی به شهرستانهاي استان خوزستان طی سالهاي  18-2جدول 

 میلیون مترمکب

شهر                     

  

  

 سال

تان
زس

خو
ان 

است
 

دان
آبا

 

یدی
ام

ک ه
مش

ندی
ا

 

واز
اه

 

یذه
ا

ک 
غ مل

با
شهر 

ماه
در

بن
 

هان
بهب

ول 
دزف

رمز 
رامه

گان 
شاد

 

ش
شو

شتر 
شو

مام 
در ا

بن
 

شیر
رام

 

1373 3828 528 37 2 2555 101 32 34 12 4 68 3 5 35 409 2 

1374 4643 590 44 3 2501 118 39 41 14 7 81 3 44 43 1112 3 

1375 6002 629 83 3 3725 221 78 80 15 8 84 3 149 83 838 3 

 75-73ترازنامه انرژي سال : ماخذ

از بررسی ارقام فوق می توان دریافت که به دلیل گرمسیر بودن منطقه، کاربرد گاز طبیعی در استان بیشتر 

از جنبه هاي صنعتی و نیاز پاالیشگاهها و صنایع دیگر مورد توجه می باشد به طوري که براي شهرستان 
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ف خانگی انجام نگرفته و صرفاً با یک رشته خط لوله اختصاصی فقط گاز جهت آبادان لوله کشی گاز مصار

مصارف داخلی پاالیشگاه ارسال می شود و سوخت مورد نیاز برخی از منازل متعلق به شرکت ملی نفت نیز 

  .از محل گازهاي تولیدي پاالیشگاه تامین می شود

  شبکه گذاري . 2-3- 2
ان دسترسی مناطق مختلف استان به گاز طبیعی طول شبکه گذاري یکی دیگر از معیارهاي توزیع و میز

درصد از  91/4کیلومتر بوده و معادل  126در استان خوزستان  1373طول شبکه گذاري در سال . است

استان کسب  25شبکه گذاري انجام گرفته در کشور را به خود اختصاص داده و رتبه هفتم را در میادین 

  ) 19-2جدول . (کرده است

 1373مقایسه شبکه گذاري گاز طبیعی استان خوزستان و کشور در سال  19-2جدول 

 کیلومتر   

 شرح

 1373در سال  1373تا پایان سال 

شبکه 

 گذاري
 رتبه استان

شبکه 

 گذاري
 رتبه استان

 - 2570.63 - 36491.1 کل کشور

 7 126.12 5 2493.1 استان خوزستان

 - 4.91 - 6.83 سهم استان از کشور

  1373ترازنامه انرژي سال : ماخذ 
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کیلومتر آن  2491کیلومتر بوده که  36491معادل  73همچنین طول شبکه گذاري در کشور تا پایان سال 

درصد از شبکه گذاري درکل کشور را با رتبه پنجم در میان سایر  83/6در استان خوزستان انجام گرفته و 

  .استانها به خود اختصاص داده است

کیلومتر رسیده که سهم آن از کل  4039در استان خوزستان به  83م شبکه گذاري تا پایان سال حج

درصد بوده است و حاکی از کاهش نسبی سهم استان خوزستان نسبت به سایر استانها طی دوره  8/3کشور 

ن سال حجم شبکه گذاري انجام شده توسط شرکت گاز استان و کل کشور تا پایا. مورد بررسی می باشد

  .نشان داده شده است 20 -2در جدول  1383

  

  

 1383مقایسه شبکه گذاري انجام شده گاز استان خوزستان و کشور در سال  20-2جدول 

 کیلومتر

 شرح

شبکه گذاري 

تا پایان سال 

1383 

شبکه گذاري 

 1383در سال 

درصد تمرکز 

 1383در سال 

رتبه استان در 

 1383سال 

 - 100 13142.111 104541.127 کل کشور

 14 2.67 351.1 4039.508 خوزستان

سهم استان نسبت به کل 

 )درصد(کشور 
3.80 2.70 2.70 - 

 1383وزارت نیرو، ترازنامه انرژي سال : مأخذ      
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کیلومتر شبکه گاز در سراسر  104541حدود  83از آغاز فعالیت شرکت هاي گاز رسانی تا پایان سال 

  .انجام شده است 1376 -83کیلومتر در دوره  63052اعظم آن یعنی کشور اجرا شده که بخش 

  مصرف. 3- 2
وفور منابع گاز طبیعی در کشور، تهدیدات زیست محیطی کمتر مربوطه مربوط به آن، صرفه جویی هاي 

ارزي ناشی از جایگزینی گاز طبیعی با فرآورده هاي وارداتی، سرمایه گذاري هاي عظیم مورد نیاز براي 

، تولید، انتقال و توزیع گاز نیروهایی هستند که برآیند آنها می تواند الگوي مصرف گاز طبیعی اکتشاف

رشد مداوم تولید و مصرف گاز طبیعی طی سالهاي اخیر گواه این ادعا می . کشور را تحت تاثیر قرا دهد

 101811به  1374میلیون مترمکعب در سال  39156به طوري که میزان مصرف گاز طبیعی از حدود . باشد

به  3245مصرف استان خوزستان نیز طی همین دوره از . افزایش یافت 1383میلیون متر مکعب در سال 

میلیون مترمکعب رسیده است که حاکی از افزایش چشمگیر مصرف استان متناسب با روند مصرف  8423

. درصد بوده است 5/8دود سهم استان از کشور در مصرف نیز روند با ثباتی داشته و ح. کشور داشته است

  )21-2جدول (

 1374-1383جدول مقایسه میزان مصرف گاز طبیعی استان خوزستان و کشور طی سالهاي  21-2جدول 

 ملیون مترمکب     

 1383 1382 1381 1380 1379 1378 1377 1376 1375 1374 شرح

 101811 88692 80797 71462 65047 61596 54998 49873 44271 39156 کل کشور

استان 

 خوزستان
3245 3697 3991 4236 4829 6116 6637 6749 7683 8423 
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سهم استان از 

 کشور
8.29 8.35 8.00 7.70 7.84 9.40 9.29 8.35 8.66 8.27 

      شرکت گاز استان خوزستان: 2ماخذ ردیف 

      83و81ترازنامه انرژي سال : 1ماخذ ردیف 

  

نمودار 2-9 روند تغییرات سهم مصرف گاز طبیعی استان خوزستان از کشور طی  
سالهاي 1383-1373

0
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10

1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381 1382 1383

عب
 مک
متر

ون 
میلی

  

  تفکیک بخش هاي مصرف کننده مصارف گاز طبیعی به. 3-1- 2
درصد آنها  97میلیون نفر بوده که  3/2تعداد مصرف کنندگان گاز طبیعی در کشور بالغ بر  1373در سال 

 95/2را مصرف کنندگان خانگی تشکیل داده و بعد از آن به ترتیب بخشهاي تجاري و صنعتی با اختصاص 
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تعداد مصرف کنندگان  1383در سال . داشته اند درصد کل مصرف کنندگان، در مراتب بعدي قرار 05/0و 

درصد مصرف  95میلیون نفر در بخش خانگی با سهمی معادل  1/7میلیون نفر افزایش یافته که  48/7به 

درصد کمترین تعداد مصرف کنندگان  07/0درصد و  34کنندگان و بخشهاي تجاري و صنعتی به ترتیب با 

  .را تشکیل داده اند

درصد مصرف  3//84هزار نفر معادل  275ش خانگی استان خوزستان با حدود مصرف کنندگان بخ

درصد  75/3درصد و جمعاً  88/0و  81/1کنندگان گاز طبیعی و بخش تجاري و صنعتی به ترتیب با 

  .مصرف کنندگان کشور را به خود اختصاص داده اند

نیز نشان می دهد که سهم  1383مقایسه تعداد مصرف کنندگان گاز استان خوزستان و کشور در سال 

  ) 22-2جدول . ( درصد بوده است 3استان از کل کشور 

مقایسه تعداد مصرف کنندگان شرکتهاي گاز استان خوزستان و کشور به تفکیک نوع  22-2جدول 
 1383مصرف کننده در سال 

 شرح

 1383تا پایان سال  1383در سال 

خان

 گی

تجا

 ري

ص

 نعتی
 جمع

خانگ

 ي

تجار

 ي

صن

 عتی
 معج

 کل کشور
841

773 

57

637 

20

40 

901

449 

7151

301 

323

655 

730

5 

74822

61 

 خوزستان
266

52 

43

0 
4 

270

76 

2748

06 

586

9 
64 

28073

9 

 0.83.75 1.81 3.84 0.70.23.00 3.17سهم استان 
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نسبت به کل 

 )درصد(کشور 

5 0 8 

 1383وزارت نیرو، ترازنامه انرژي سال : مأخذ     

  

وره نشان می دهد که بیشترین رشد تعداد مصرف کنندگان به مصرف کنندگان بررسی تحوالت این د

تجاري و بعد از آن به تعداد مصرف کنندگان خانگی و صنعتی تعلق داشته است که از دالیل آن می توان به 

تاخیر مصرف کنندگان علی رغم نصب همزمان انشعابات خانگی و تجاري اشاره نمود در حالی که مراکز 

  .بالفاصله به مصرف کننده تبدیل شده اندتجاري 

مجموعا  1373بررسی تعداد مصرف کنندگان گاز طبیعی در سطح استان نشان می دهد که تا پایان سال 

تعداد مصرف کنندگان گاز طبیعی در هر شهر . مصرف کننده در سطح استان وجود داشته است 104694

 66826شهر اهواز با  1373تا پایان سال . آن شهر داردبستگی به میزان جمعیت و امکانات لوله کشی گاز 

  . مصرف کننده کمترین تعداد را به خود اختصاص داده اند 655مصرف کننده بیشترین و شهر باغملک با 

مصرف  1698معادل  1373تعداد مصرف کنندگان در مناطق روستایی استان خوزستان تا پایان سال 

مصرف کننده بیشترین و روستاي  344ده بودند که روستاي جایزان با روستا توزیع ش12کننده بود که در 

  )23-2جدول . ( کمترین تعداد مصرف کننده را دارا بودند 58بیدبلند با 

وضعیت شبکه گذاري و انشعابات گاز طبیعی به تفکیک مناطق روستایی در استان خوزستان تا  23-2جدول 
 1373پایان سال 
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 نام روستا

شبکه 

گذاري 

 )کیلومتر(

 تعداد انشعابات 
تعداد مصرف 

 کننده

 59 58 3.8 بیدبلند

 28 28 2.2 بیدزرد

 116 127 4 سرجولکی

 176 203 5.4 جولکی

 178 198 7.4 اسالم آباد

 122 119 11.4 قلعه حمود و مارون

 319 344 13.8 جایزان

 48 58 2.3 ولی

 141 173 7 صفر

 85 91 10.5 آرمش

 25 66 4.4 )سلمان, بالل, حر, آزادي(نشهرکهاي مهاجری

 277 376 13.9 چاه سالم و مجنون 

 59 59 3 مشرحات

 65 89 5.7 بوزیه

 1698 1989 94.8 جمع

 1373آمارنامه استان خوزستان : ماخذ

  .در طول یک دهه اخیر، استان خوزستان یکی از مصرف کنندگان عمده گاز طبیعی در کشور بوده است
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) نیروگاهها، پاالیشگاه، پتروشیمی و کارخانجات(ف گاز طبیعی استان در بخش صنعتی بخش اعظم مصر

با توجه به وضعیت خاص آب و هوایی در این استان، بخش خانگی و . مورد استفاده قرار گرفته است

 5/1جمعاً حدود  1373تجاري سهم چندانی در مصرف گاز طبیعی این استان نداشته به طوري که در سال 

لیکن نیروگاه هاي واقع در  این استان . د از کل مصرف گاز طبیعی کشور را به خود اختصاص داده انددرص

درصد از کل مصرف گاز  5/63حدود  1373بازار عمده مصرف گاز طبیعی بوده اند به طوري که در سال 

. ه استدرصد از کل مصرف گاز طبیعی نیروگاههاي کشور به این بخش اختصاص یافت 6/12استان و 

درصد از  13. پاالیشگاه ها نیز یکی دیگر از مصرف کنندگان عمده گاز طبیعی این استان به شمار می روند

درصد از کل مصرف گاز طبیعی پاالیشگاههاي کشور مربوط به بخش  1/40کل مصرف استان و 

  )24- 2جدول . (پاالیشگاههاي استان می باشد

ز طبیعی به تفکیک بخشهاي مصرف کننده براي استان خوزستان و کشور در مقایسه میزان مصرف گا 24-2جدول شماره 
 1373سال 

 هزار متر مکعب

 شرح
خانگی، 

 تجاري
 پاالیشگاه نیروگاه صنعتی

سوخت 

 پتروشیمی

خوراك 

 پتروشیمی

مصرف 

 خالص

سهم از 

کل 

مصرف 

خالص 

 )درصد(

سوخت 

و تخلیه 

گازهاي 

 اسیدي

جمع 

کل 

مصرف 

ناخالص 

 داخلی

 صادرات

 133700 34906300 1965616 100 32940684 330000 554000 1881041 12540874 7782423 9852346 ل کشورک

 - 3943406 1444983 7.6 2498423 - - 753508 1585973 12049 146893 خوزستان
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 به 
بت

 نس
تان

 اس
هم

س

ور 
کش

ل 
ک

)
صد

در
( 

1.49 0.15 12.65 40.06 - - 7.58 7.60 73.51 11.30 - 

        1373وزارت نیرو، ترازنامه انرژي سال : مأخذ     

  

و  5/10درصد، نیروگاهها حدود  26/1سهم بخش خانگی، تجاري و عمومی  1383در سال 

  .درصد از مصرف کل گاز طبیعی کشور را به خود اختصاص داده اند 5/21پاالیشگاههاي استان 

پس از استانهاي تهران و اصفهان به خود استان خوزستان رتبه سوم مصرف گاز طبیعی را  1383در سال 

اختصاص داده که قرار داشتن صنایع انرژي بر، کثرت فعالیت هاي اقتصادي و جمعیت زیاد از دالیل 

وجود صنایع انرژي بر مثل فوالد خوزستان، نیروگاههاي رامین و زرگان . مصرف باالي این استان می باشد

  .این مصرف را توجیه می نماید... و 

 .مصارف و سهم هر یک از مصرف کنندگان در بخشهاي مختلف زیر به طور مشروح آمده است شرح

  مصارف خانگی و تجاري. 1- 3-1- 2

مصرف کننده گان خانگی گاز طبیعی واحد مسکونی یا مجتمع آپارتمانی می باشند که از طریق یک 

نطقه مربوطه دریافت و براي علمک گاز، رگالتور و کنتور، گاز طبیعی را از شبکه گازرسانی شهر و م

  .مصارف پخت و پز، روشنایی و مصارف گرمایشی مورد استفاده قرار می دهند

میزان . بررسی روند مصرف گاز در بخش خانگی و تجاري حاکی از افزایش آن طی سالهاي اخیر دارد

 33989به  1383میلیون مترمکعب بوده که در سال  9852معادل  1373مصرف این بخش در کشور در سال 

  . میلیون متر مکعب افزایش یافته است
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رشد مصرف بخش خانگی به دالیل مختلف از جمله جایگزینی گاز طبیعی با سایر سوختها خصوصا 

در استان خوزستان مصرف کنندگان خانگی و تجاري در سال . نفت سفید، گازوئیل و گاز مایع بوده است

درصد کل کشور بوده که در سال  5/1ته و سهم آنان معادل میلیون مترمکعب مصرف داش 147معادل  1373

میلیون متر مکعب  493علیرغم اینکه مصرف مطلق به . این سهم به یک درصد کاهش یافته است 1383

در مجموع رشد مصرف در بخش خانگی و تجاري در استان کمتر از رشد متوسط . افزایش یافته است

ودن منطقه اصوال مصرف گاز طبیعی در استان در بخش هاي غیر با توجه به گرمسیر ب. کشور بوده است

با وجود این مصارف غیر گرمایشی خانوارها هم . صنعتی بخصوص بخش خانگی چندان موجه نمی باشد

وجود دارد، همچنین هنوز تعداد زیادي از خانوارهاي استان از گاز طبیعی استفاده نمی کنند و پتانسیل 

  .این بخش وجود دارد زیادي براي افزایش مصرف

مصرف کنندگان بخش تجاري شامل بخش هاي تجاري و شرکت ها و ساختمانهاي تجاري و همچنین 

اصناف می باشند و مسائل مربوط به مصرف گاز طبیعی، الگوي مصرف و نحوه ارائه خدمات به آنان 

و ایجاد شبکه شهري  به عبارت دیگر با نصب خطوط لوله انتقال. مشترکات زیادي با بخش خانگی دارد

  .امکان اشتراك خانگی و تجاري فراهم می گردد

  مصارف صنعتی. 2- 3-1- 2

گاز طبیعی در بخش صنعت کاربردهاي وسیعی دارد که شامل مصارف نیروگاهها، پاالیشگاهها و صنایع 

کز پتروشیمی می شود و اگر این بخش را از آن جدا نماییم، مصارف صنعتی در کارخانجات و سایر مرا

  .بزرگ و کوچک صنعتی خواهد ماند
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اصوال صنایع، گاز مصرفی مورد نیاز خود را از طریق لوله اختصاصی دریافت نموده و هزینه هاي 

خطوط لوله انتقال براي گاز رسانی عمدتا به عهده صاحبان صنایع بوده و در بخش دولتی از بودجه هاي 

  .عمومی تأمین می گردد

ی بیشتر براي سوخت کوره ها، تولید بخار و مصرف عمومی و در برخی از در بخش صنعتی از گاز طبیع

واحدهاي صنعتی مانند پاالیشگاهها و پتروشیمی ها براي خوراك واحدهایی نظیر واحد تولید هیدروژن یا 

  .واحد اوره استفاده می کنند

در اینجا براي  روشی که. اندازه گیري سوخت تحویلی به صنایع بزرگ و کوچک مشکالتی در بر دارد

محاسبه میزان گاز مصرفی بخش صنعتی مورد استفاده قرار گرفته به این صورت بوده که از کل گاز طبیعی 

تحویلی به بخش صنعت مصارف مربوط به نیروگاهها، پاالیشگاهها و صنایع پتروشیمی که قابل اندازه 

سپس با توجه به تعداد . دست آیدگیري هستند کسر گردیده تا رقم مصارف گاز طبیعی صنایع کشور به 

صنایع مستقر در هر استان و آمار و اطالعات موجود در زمینه نوع و میزان سوخت مصرفی آنها مصارف 

  .صنعتی گاز استان برآورد می شود

معادل  1383میزان مصرف گاز طبیعی صنایع کشور با روش فوق الذکر محاسبه گردیده که در سال 

میلیون 1573معادل  1383مصارف صنعتی استان خوزستان در سال . بوده استمیلیون مترمکعب  87897

  )25- 2جدول . (درصد بوده است 9/15مترمکعب بوده و سهم استان از کل کشور حدود 

مقایسه میزان مصرف گاز طبیعی در بخشهاي مختلف براي استان خوزستان و کشور به  25- 2جدول  
 1383تفکیک نوع مصرف در سال 

 ون متر مکعبمیلی

جممصرف بخش  مصارف نهایی گاز طبیعی شرح
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 جهت تولید گوگرد استفاده می شوند، نمی گردد شامل صارف نهایی غیرانرژي گازهاي اسیدي که   

 1383وزارت نیرو، ترازنامه انرژي سال : مأخذ 
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سهم استان نسبت به کل کشور       

نمودار 2-10 سهم مصرف گاز طبیعی بخشهاي مختلف مصرف کننده استان خوزستان از کشوردر سال 1383

خانگی، تجاری و عمومی سوخت پتروشیمی صنعت خوراک پتروشیمی پاالیشگاه نیروگاه

  
  روگاههامصارف نی. 3- 3-1- 2

و رامین دو نیروگاه بخاري استان خوزستان هستند که از گاز طبیعی ) شهید مدحج(نیروگاههاي زرگان 

به منظور استفاده از گاز طبیعی آزاد شده براي تقویت  1374در سال . براي سوخت استفاده می نمایند

ه جایگزین شد و همین سیستم خط لوله سراسري، سوخت گاز طبیعی مصرفی نیروگاه رامین به نفت کور

  .امر تاثیر قابل توجهی در کاهش مصرف گاز در بخش نیروگاههاي استان داشته است

بالغ  1373عمده ترین مصرف کنندگان صنعتی، نیروگاههاي حرارتی مستقر در کشور هستند که در سال 

در . کرده اندمیلیون متر مکعب یعنی سی و هشت درصد از مصرف خالص را از آن خود  12541بر حدود 

درصد از مصرف گاز  6/12میلیون متر مکعب مصرف معادل  1586میان استانهاي کشور استان خوزستان با 

. به خود اختصاص داده است که رقم قابل توجهی می باشد 1373طبیعی در بخش نیروگاهها را در سال 

م هر بخش به تفکیک در و سه 1373مقایسه وضعیت مصرف گاز طبیعی استان خوزستان و کشور در سال 

  .است آمده 25–2جدول 
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میلیون متر مکعب افزایش یافته که سهم استان  32681مصرف نیروگاههاي کشور به  1383در سال 

درصد شده است که نشان دهنده کاهش نسبی سهم  5/10میلیون متر مکعب و حدود  3422خوزستان از آن 

اختصاصی صنایع بزرگ کشور  نیروگاههاي). 26-2جدول (باشد استان در بخش مصرف نیروگاهی می 

میلیون متر مکعب گاز  885شامل سه نیروگاه ذوب آهن اصفهان، فوالد مبارکه و مس سرچشمه نیز به میزان 

میلیون متر مکعب مربوط به نیروگاههاي وزارت نیرو بوده  31796طبیعی مصرف کرده اند و مابقی معادل 

  . است

  هامصارف پاالیشگاه. 4- 3-1- 2

پاالیشگاههاي نفت کشور براي تأمین سوخت مورد نیاز برخی از واحدهاي تولید کننده حرارت        

و همچنین براي خوراك واحدهاي تولید هیدروژن نیازمند استفاده از گازهاي سبک و همچنین ) کوره ها(

قال گاز طبیعی بخش پنج پاالیشگاه کشور با برخورداري از خط انت 1373در سال . گاز طبیعی می باشند

میلیون متر مکعب  507اعظم سوخت مورد نیاز خود را از گاز طبیعی تأمین نموده اند که پاالیشگاه آبادان با 

میلیون متر مکعب بیش از سی درصد از مصرف گاز طبیعی در بخش  754در سال و استان خوزستان با 

ز مورد نیاز پاالیشگاه آبادان از طریق یک گا ).25–2جدول (اند پاالیشگاهها را به خود اختصاص داده 

اینچ از آغاجاري تأمین می گردد که از این خط عالوه بر پاالیشگاه و پتروشیمی آبادن،  16رشته خط لوله 

  .شهرهاي واقع در مسیر مانند امیدیه، میانکوه، ماهشهر و شادگان نیز تغذیه می گردند

ي مورد بررسی افزایش محسوسی نداشته است که مصرف گاز طبیعی پاالیشگاههاي کشور طی سالها

علت آن عمدتا ناشی از عدم توانایی سیستم گاز کشور در پاسخگویی به تقاضاي این بخش و نوسانات 

 4152مصارف پاالیشگاههاي کشور بالغ بر  1383به طوري که در سال . مربوط به تأمین نیاز آنها می باشد

کل گاز مصرفی بخش انرژي را شامل می شود و مصرف استان  درصد از 93میلیون متر مکعب بوده و 
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درصد از کل مصرف کشور را به خود اختصاص  5/21میلیون متر مکعب و سهمی معادل  895خوزستان 

  )25- 2جدول ( .داده است

  مصارف بخش پتروشیمی. 5- 3-1- 2

به عنوان . می گیردگاز طبیعی در صنایع پتروشیمی به دو صورت خوراك و سوخت مورد استفاده قرار 

همچنین با تأمین . خوراك، ماده اولیه تولید برخی از محصوالت از جمله کود، ضدیخ و الکل ها می باشد

حرارت بخشهاي مختلف تولید، تغییرات فیزیکی و شیمیایی مواد مختلف در صنایع پتروشیمی را فراهم می 

گاز طبیعی شیرین و  73 – 75اینکه در سال با توجه به . نماید که کاربرد آن به عنوان سوخت می باشد

ترش مورد نیاز واحدهاي پتروشیمی کشور از طریق سیستم سراسري گاز و تولید مناطق نفت خیز تأمین 

می شده است و فقط آن بخش از مصارف گاز طبیعی واحدهاي پتروشیمی در محاسبات مصرف گاز 

تأمین شده لذا عمده مصارف گاز طبیعی شرکت ملی گاز گنجانیده می شده که از سیستم سراسري 

واحدهاي رازي و خارك در مصارف گاز طبیعی از محل شرکت ملی گاز واحدهاي پتروشیمی لحاظ نمی 

  .شده است

پتروشیمی رازي براي تکمیل سیستم سوخت مقادیري گاز شیرین از شبکه گاز کشور دریافت می نماید 

گاز منظور گردیده است ولی گازهاي ترش دریافتی از  که این بخش مصرفی در محاسبات گاز شرکت ملی

الزم به ذکر است که . میادین مستقل گازي مسجد سلیمان براي پتروشیمی رازي در اینجا منظور نشده است

  .پتروشیمی رازي از گازهاي ژوراسیک تولیدي در منطقه مسجد سلیمان استفاده می نماید

از و آبادان نیز مقادیري گاز طبیعی از سیستم گاز سراسري و یا صنایع پتروشیمی واقع در بندر امام، اهو

همچنین خوراك گازي . از گازهاي همراه تولید مناطق خشکی را براي مقاصد سوختی دریافت می نمایند
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مورد نیاز پتروشیمی آبادان از گازهاي تولیدي پاالیشگاه آبادان تأمین می گردد و این واحد مقادیري 

  .آبادان دریافت می کند –آغاجاري سوخت از خط لوله

در جدول  1373-1375مصارف گاز طبیعی شیرین واحدهاي پتروشیمی استان خوزستان براي سالهاي 

آمده است با توجه به گسترش این صنایع و بهره برداري از واحدهاي جدید بخصوص در پتروشیمی  2-26

به  1373میلیون متر مکعب در سال  445از بندر امام، مصارف سوختی در این واحدها افزایش یافته و 

  .رسیده است 1374میلیون متر مکعب در سال  1205

 1373-75مصارف گاز طبیعی واحدهاي پتروشیمی استان خوزستان طی سالهاي  26-2جدول 

 میلیون مترمکعب    

 محل تامین 1375 1374 1373 شرح

 کیاز تولید مناطق خش 676 870 257 پتروشیمی بندر امام

 از خط لوله سراسري 68 64 25 شرکت کربن اهواز

 از خط لوله سراسري 4 5 6 پتروشیمی فارابی

 آبادان-از خط آغاجاري 23 29 21 پتروشیمی آبادان

 از خط لوله گاز خوزستان 158 237 146 پتروشیمی رازي

 - 929 1205 445 جمع

 - 2.5 3.3 1.22 مصارف روزانه

 1375استان خوزستان سال ترازنامه انرژي : ماخذ
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به دنبال استفاده از گازهاي شیرین شده مسجد سلیمان براي تأمین سوخت مورد  1375هر چند در سال 

نیاز پتروشیمی رازي حجم گاز شیرین دریافتی از تولید مناطق خشکی براي این واحد کاهش یافته و به 

  .میلیون مترمکعب تنزل یافته است 929

درصد از کل مصرف ناخالص گاز  1/11در مجموع حدود  1375استان در سال واحدهاي پتروشیمی 

میلیون متر  1/4960طبیعی کشور را براي مصارف مربوط به سوخت و خوراك دریافت کرده اند که معادل 

میلیون متر مکعب مصارف  1/1983میلیون متر مکعب مصارف مربوط به سوخت و  2977مکعب شامل 

میلیون متر  2480از کل مصارف گاز طبیعی واحدهاي پتروشیمی کشور . استمربوط به خوراك بوده 

مکعب از محل تولیدات شرکت ملی گاز و بقیه از محل تولیدات مناطق دریایی و گازهاي ژوراسیک مسجد 

  )1375ترازنامه انرژي کل کشور سال . ( سلیمان تأمین گردیده است

میلیون متر  2460میلیون متر مکعب بوده که  3578مصارف مربوط به خوراك معادل  1383در سال 

درصد مصرف خوراك پتروشیمی کشور را به  7/73مکعب آن مربوط به استان خوزستان بوده و بیش از 

 37همچنین سهم استان در مصرف سوخت پتروشیمی از کل کشور بیش از . خود اختصاص داده است

  .درصد بوده است

 )میلیون مترمکب( 1383ي پتروشیمی استان و کشور در سال خوراك و سوخت مجتمع ها 27-2جدول 

نام مجتمع 

 پتروشیمی

نفتاي 

خوراك 

 )تن(

گاز طبیعی  گاز طبیعی خوراکی 

سوخت 

 شیرین

 منبع تامین کننده
 شیرین ترش

 3526/4 1674 1904 2003013 کل کشور
- 

 1315/4 1080 1560 717737جمع 



 
 طرح ملی آمایش استان خوزستان
 
 

 
 

264

 )میلیون مترمکب( 1383ي پتروشیمی استان و کشور در سال خوراك و سوخت مجتمع ها 27-2جدول 

نام مجتمع 

 پتروشیمی

نفتاي 

خوراك 

 )تن(

گاز طبیعی  گاز طبیعی خوراکی 

سوخت 

 شیرین

 منبع تامین کننده
 شیرین ترش

 )خوزستان(

سهم استان از 

 کشور
35/8 81/9 64/5 37/3 

 668 - - 717737 بندر امام
مناطق نفت خیز؛ پاالیشگاه آبادان؛ 

 شرکت گاز

 چاههاي مسجدسلیمان 161 760 1560 - رازي

 شرکت ملی گاز خوزستان 64 320 - - فن آوران

 شرکت ملی گاز خوزستان 359 - - - فجر

 پتروشیمی رازي 4/9 - - - فارابی

 پاالیشگاه آبادان 58/5 - - - آبادان

     1383ترازنامه انرژي سال : ماخذ

الزم به ذکر است که سوخت و خوراك مجتمع پتروشیمی رازي و قسمتی از سوخت مصرفی پتروشیمی 

مجتمع هاي پتروشیمی فن آوران و فجر . بندر امام به طور مستقیم از شرکت ملی نفت ایران تأمین می گردد

  .رکت ملی گاز خوزستان تأمین می نمایندنیز سوخت خود را از طریق ش

نمایانگر سهم قابل توجه استان در تأمین گاز مصرفی واحدها و مجتمع هاي  27- 2ارقام جدول 

درصد گاز ترش و  9/81درصد نفتاي خوراك،  8/35می باشد به طوري که  1383پتروشیمی کشور در سال 
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درصد گاز طبیعی سوخت شیرین کشور  3/37درصد گاز شیرین مربوط به گاز طبیعی خوراکی و  5/64

توسط مناطق نفت خیز جنوب، پاالیشگاه آبادان، چاههاي مسجد سلیمان و شرکت ملی گاز ایران تأمین می 

  .شود

  

  رتبه بندي و سطح بندي شهر هاي استان. 2-4

ین شاخص دراین بخش با استفاده از آمار و اطالعات ارائه شده در بخش هاي قبل و در نظر گرفتن چند

،مصرف سرانه گاز و تعداد انشـعاب بـه ازاي هـر    83مهم از جمله تعداد روستاهاي گازرسانی شده در سال 

  .هزار نفر، شهر هاي استان رتبه بندي شده اند

براي محاسبه مصرف سرانه و تعداد انشعاب به ازاي هر هزار نفر از جمعیت شهر ها بر اساس نتایج سر 

الزم بـه  .براورد شده اسـت  1383و با استفاده از نرخ رشدجمعیت،جمعیت سال استفاده شده  1385شماري 

توضیح است که در بخش گاز هیچ اطالعاتی از جمله مصرف به تفکیـک بخـش هـاي خـانگی تجـاري و      

صنعتی وجود نداشته و به جز تعداد انشعاب و مصرف در هر شـهر اطالعـات دیگـري وجـود نداشـت بـا       

  .صورت گیرداستفاده از آن رتبه بندي 

  رتبه بندي و سطح بندي شهرهاي استان بر اساس روستاهاي گازرسانی شده. 2-4-1

می توان دریافت که فقط در نه شـهر فعالیـت    1383با بررسی تعداد روستاهاي گازرسانی شده در سال 

ن و دزفول با روستا بیشترین ودشت ازادگا 12گازرسانی در روستاها جریان داشته که در میان انها امیدیه با 

  .یک روستا کمترین تعداد روستاي گازرسانی شده رابه خود اختصاص داده اند

بدین ترتیب دو شهر امیدیه و رامهرمز با بیش از ده روستاي گازرسانی شده رتبه اول،در وضعیت بسـیار  

  .شده اندروستا در رتبه دوم در وضعیت مناسب طبقه بندي  10تا  2مناسب،اهواز،شوش،بهبهان وایذه با 
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شوشتر با دو روستا و دشت ازادگان و دزفول هریک با یک روستا در رتبه هاي سوم و چهارم رتبه بندي 

  )28-2جدول.(شده و به ترتیب دروضعیت نسبتأ مناسب و نامناسب سطح بندي شده اند

 1383تعیین رتبه و سطح بندي شهرهاي استان بر اساس روستاهاي گازرسانی شده در سال  28- 2جدول 

 شهر
تعداد روستاهاي گازرسانی 

 شده
 وضعیت سطح بندي رتبه

 1 12 امیدیه
 بسیار مناسب 10بیش از 

 1 10 رامهرمز

 2 4 اهواز

 مناسب 10تا  2بین 
 2 4 شوش

 2 3 بهبهان

 2 3 ایذه

 نسبتا مناسب 2 3 2 شوشتر

 4 1 دشت آزادگان
 نامناسب 2تا  1بین 

 4 1 دزفول

 بسیار نا مناسب 1کمتر از  5 0 ایرس

    محاسبات تحقیق:ماخذ
  

  83رتبه بندي و سطح بندي شهرهاي استان بر اساس تعداد انشعاب تا پایان سال . 2-4-2

یکی از شاخص هایی که نشان دهنده میزان فعالیت بخش توزیع گاز در شهرهاي استان می باشد تعـداد  

چون تفکیک انشعاب به بخش هاي خانگی،صنعتی و سـایر  .می باشد انشعاب به ازاي هر هزار نفر جمعیت

بخش ها وجود ندارد و درعین حال بیشترین تعداد مصرف کننده دربخش خانگی قرار دارد معموأل به ازاي 

هر واحد مسکونی یک انشعاب وجود دارد ولی به دلیل پایین بودن قیمت هر متر مکعـب اکثـر واحـدهاي    



 
 طرح ملی آمایش استان خوزستان
 
 

 
 

267

که در آن چندین خانوار زندگی می کنند ممکن است وجود داشـته باشـند کـه     مسکونی حتی چند واحدي

فقط یک انشعاب داشته و آمار تعداد انشعاب را با جمعیت و واحد مسکونی دچار عدم تناسب مـی کنـد و   

  .همین امر موجب شده تا شاخصی بر این اساس طراحی شود

مایانگر فعالیت گسترده تر شرکت گاز در توزیـع،  تعداد انشعاب بیشتر در هر شهر به ازاي هر هزار نفر ن

بخصوص در بخش خانگی است و عمدتأ در مناطق کوهستانی و با متوسط درجه حرارت پایین تر متمرکز 

در مناطق شهري خوزسـتان حـدود پـنج بـوده و نمایـانگر       83با توجه به بعد خانوار که در سال.شده است

انشعاب بـه ازاي هـر    211.9و213.3ی مانند رامهرمز و شوش که متوسط افراد یک خانوار است،در شهر های

  .هزار نفر می باشد به معناي هر انشعاب براي یک خانواده پنج نفره است که نرم باالیی است

براساس رتبه بندي انجام شده شش شهر رامهرمز، شوش، بهبهان، آغاجاري، ایـذه و دشـت آزادگـان بـا     

  .هزار نفر جمعیت وضعیت بسیار مناسبی از نظر توزیع داشته اند انشعاب و باالتر به ازاي هر 150

در سـطح   14تا  7هشت شهر شوشتر، باغملک، اهواز، رامشیر، دزفول، قلعه تل، امیدیه و هفتگل با رتبه 

  .انشعاب به ازاي هر هزار نفر قرار گرفته که وضعیت مناسبی داشته اند 150تا  100بندي 

انشـعاب بـه    100تـا   80و سطح بنـدي   18تا  16و شادگان با رتبه بندي سه شهر اندیمشک و حمیدیه 

  .ازاي هر هزار نفر در وضعیت نسبتأ مناسبی قرار گرفته اند

انشعاب به ازاي هـر هـزار    80تا  25و سطح بندي  19و  18دو شهر بندر ماهشهر و دهدز با رتبه بندي 

  ) 30-2جدول .(نفر وضعیت نا مناسبی داشته اند

انشعاب به ازاي هر هزار نفر در وضعیت  25هر میانکوه،امام خمینی،خرمشهر و ابادان با کمتر از چهار ش

نکته مهم اینکه دو شهر آبادان و خرمشهر که اولـین پاالیشـگاه و تأسیسـات    .بسیار نا مناسبی قرار گرفته اند

در اقصی نقاط کشور مصرف یـا  نفتی و فرودگاه بین المللی در آنها تأسیس شده و سالها نفت و گاز آنها را 
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به خارج از کشور صادر می شده است از نعمت گاز بـی بهـره بـوده و خصوصـأ در بخـش خـانگی هـیچ        

  .امکاناتی اختصاص نیافته است

هر چند همواره یک استدالل مطرح شده که گاز در بخش خانگی عمدتأ در گرمایش استفاده می شـودو  

در بیش از نه ماه سال ضرورتی براي گازکشـی منـازل در آبـادان و     به دلیل باال بودن متوسط درجه حرارت

خرمشهر وجود نداشته است اما در شهرهاي دیگر همچون اهواز،بندرماهشهر هم متوسط درجه حرارت باال 

  .بوده ولی درآنها فعالیت گاز رسانی وجود داشته و ادامه دارد

 1383سب تعداد انشعاب تا پایان تعیین رتبه و سطح بندي شهرهاي استان بر ح 29- 2جدول 

 شهر
تعداد انشعاب به ازاي هر 

 هزارنفر
 رتبه

سطح 
 بندي

 وضعیت

 - - - 85.9 استان خوزستان
 1 213.3 رامهرمز

 بسیار مناسب وباالتر150

 2 211.9 شوش

 3 189.1 بهبهان

 4 175.8 آغاجاري

 5 168.3 ایذه

 6 150.9 دشت آزادگان

 7 143.2 شوشتر

 مناسب 150تا100

 8 139.9 باغملک

 9 137.8 اهواز

 10 132.5 رامشیر

 11 126.0 دزفول

 12 120.3 قلعه تل

 13 116.3 امیدیه
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 1383سب تعداد انشعاب تا پایان تعیین رتبه و سطح بندي شهرهاي استان بر ح 29- 2جدول 

 شهر
تعداد انشعاب به ازاي هر 

 هزارنفر
 رتبه

سطح 
 بندي

 وضعیت

 14 112.4 هفتکل

 15 94.6 اندیمشک

 16 93.8 حمیدیه نسبتاً مناسب 100تا80

 17 92.8 شادگان

 18 78.6 بندرماهشهر
 مناسبنا 80تا25

 19 27.5 دهدز

 20 18.3 میانکوه

 بسیارنامناسب 25کمتر از
 21 16.5 بندرامام خمینی

 22 - خرمشهر

 23 - آبادان

     محاسبات تحقیق:ماخذ

  

  83رتبه بندي و سطح بندي شهرهاي استان بر اساس تعداد انشعاب در سال . 2-4-3

 62.5انشعاب به ازاي هر هزار نفـر و هفتگـل بـا     93.7ا تعداد انشعاب دردو شهر دهدز ب 1383در سال 

انشعاب به ازاي هر هزار نفر کمترین رتبه را به خود  0.2انشعاب به ازاي هر هزار نفر بیشترین و شادگان با 

  .اختصاص داده اند

ال انشعاب به ازاي هر هزار نفر وضعیت بسیار مناسبی را در س 60بدین ترتیب دهدز وهفتگل با بیش از 

هر چند این به معناي برخورداري و استفاده از گاز نمی باشد و در صورتی که در سالهاي قبل .داشته اند 83
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هم لوله کشی گاز در این شهرها بطور گسترده انجام گرفته و عالوه بر ان گاز در لوله ها جریان داشته باشد 

  .ها مشاهده نمودو منجر به مصرف شود می توان عملکرد قابل قبولی براي این شهر

انشعاب به ازاي هر  60تا  10شش شهر دشت آزادگان، باغملک، میانکوه، دزفول، اندیمشک و بهبهان با 

  .طبقه بندي شده اند 8تا  3هزار نفر در رتبه هاي 

تـا   6شهرهاي شوش، اغاجاري، امام خمینی، ایذه، شوشتر و حمیدیه در رده هاي بعدي قرار گرفته و با 

  .ه ازاي هر هزار نفر در مقایسه با متوسط استان در وضعیت نسبتأ مناسبی قرار گرفته اندانشعاب ب 10

انشعاب به ازاي هر هزار نفر وضعیت نا مناسبی داشته و بقیه شـهرها   6تا  4دو شهر امیدیه و رامهرمز با 

  .دانشعاب به ازاي هر هزار نفر در وضعیت بسیار نا مناسبی قرار داشته ان 4با کمتر از 

 1383تعیین رتبه و سطح بندي شهرهاي استان بر حسب تعداد انشعاب در سال  30- 2جدول 

 وضعیت سطح بندي رتبه تعداد انشعاب به ازاي هر هزارنفر شهر

 - - - 9.7 استان خوزستان
 1 93.7 دهدز

 بسیارمناسب وباالتر60
 2 62.5 هفتگل

 3 25.6 دشت آزادگان

 مناسب 60تا10

 4 24.0 لکباغم

 5 22.4 میانکوه

 6 22.3 دزفول

 7 21.1 اندیمشک

 8 12.8 بهبهان

 9 8.7 شوش

 نسبتا مناسب 10تا6
 10 8.6 آغاچاري

 11 8.4 بندرامام خمینی

 12 7.8 ایذه
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 1383تعیین رتبه و سطح بندي شهرهاي استان بر حسب تعداد انشعاب در سال  30- 2جدول 

 وضعیت سطح بندي رتبه تعداد انشعاب به ازاي هر هزارنفر شهر

 13 7.6 شوشتر

 14 6.5 حمیدیه

 15 4.4 امیدیه
 نامناسب 6تا4

 16 4.2 رامهرمز

 17 1.1 رامشیر

 بسیارنامناسب 4کمتراز

 18 1.0 قلعه تل

 19 0.2 شادگان

 20 0.0 ماهشهر

 21 0.0 هویزه

 22 0.0 مسجدسلیمان

 23 0.0 بستان

     محاسبات تحقیق:ماخذ

  رتبه بندي و سطح بندي شهر هاي استان بر حسب مصرف سرانه گاز . 2-4-4

ي رتبه بندي و مشخص شـدن وضـعیت هـر شـهر از نظـر      مصرف سرانه یکی از شاخص هاي مهم برا

امـا  . توزیع گاز و رفاه شهروندان استان به لحاظ برخورداري از این انرژي ارزان قیمـت و پـاك مـی باشـد    

همانطورکه که قبأل نیز اشاره شد مصرف گاز به تفکیک بخش ها وجود ندارد تا بتوان مصرف بخش صنعت 

فضایی دقیقی از شهر ها و مناطق پر مصرف خـانگی و صـنعتی را ارائـه    را از خانگی تفکیک نمود و نقشه 

اما می توان با توجه به وجود صنایع انرژي بر و مصرف کننده عمده گـاز ماننـد فـوالد خوزسـتان در     . نمود

. اهواز و پتروشیمی بندر امام و رازي در بندر ماهشهر انتظار رتبه اولـی صـنایع را در مصـرف گـاز داشـت     

متوسط مصرف این شهرها را به شدت افزایش داده و حتی متوسط مصرف استان را بیش از انـدازه   بنابراین

  .نشان می دهد
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متر مکعب به ازاي هر نفر به صورت غیر نرمـالی از   5323.7و اهواز با  25281.4دو شهر بندر ماهشهر با

ف را در بخش صنعت داشـته  متوسط مصرف استان بیشتر است که به دالیل ذکر شده در باال بیشترین مصر

  .متر مکعب و بیشتر به خود اختصاص داده اند 5000اند و رتبه اول و دوم را با سطح بندي 

متر مکعـب رتبـه هـاي سـوم تـا ششـم        5000تا  1500چهار شهر رامهرمز، باغملک، ایذه و شوش بین 

اینسـت کـه متوسطمصـرف     علت انتخاب دامنه زیاد براي سطح بندي شهرها.راداشته و پر مصرف بوده اند

استان به دلیل فراوانی مصرف بندرماهشهر باال تعیین شده و طبیعی است که سطح بندي را تحت تأثیر قـرار  

نکتـه  .داده ، به همین لحاظ بدون لحاظ کردن بندر ماهشهر متوسط استان در سطح پـایین تـر خواهـد شـد    

ملک و ایذه در مجـاورت اسـتان چهارمحـال    جالب توجه اینکه اغلب شهرهاي پرمصرف مانند رامهرمز،باغ

بختیاري و در منطقه نسبتأ سردسیر استان قرار گرفته که عمدتأ کوهستانی بوده و احتماأل در گرمایش منـزل  

  .از گاز استفاده می کنند

متر مکعب به ازاي هر نفر رتبه هاي هفـتم و   1500تا 500دو شهر شوشتر و بهبهان با مصرف سرانه بین 

  .به خود اختصاص داده و داراي مصرف متوسطی بوده اندهشتم را 

با مصـرف   14تا  9شش شهر اندیمشک، قلعه تل، دشت آزادگان، دزفول، هفتگل و شادگان با رتبه هاي 

متر مکعب خیلـی کـم مصـرف و شـش شـهر حمیدیه،امیدیه،رامشـیر،آغاجاري،بندرامام        500تا  150سرانه 

طبقـه بنـدي شـده     "خیلی کم مصرف"متر مکعب در طبقه  100ر از خمینی و میانکوه با مصرف سرانه کمت

بسیاري از شهرهاي استان نیز به دلیل عدم دسترسی به گاز و نداشتن لولـه کشـی گـاز از نعمـت گـاز      . اند

  .محروم هستند که گازرسانی به آنها باید در اولویت قرار گیرد
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 1383حسب مصرف سرانه گاز در سال تعیین رتبه و سطح بندي شهرهاي استان بر  31- 2جدول 

 وضعیت سطح بندي رتبه )مترمکعب/نفر(مصرف سرانه  شهر

 - - - 3091.0 استان خوزستان
 1 25281.4 بندرماهشهر

 بسیارپرمصرف 5000بیشتر از
 2 5323.7 اهواز

 3 2873.9 رامهرمز

 پرمصرف 5000تا1500
 4 2872.7 باغملک

 5 1798.7 ایذه

 6 1576.5 شوش

 7 1466.4 شوشتر
 متوسط مصرف 1500تا500

 8 927.7 بهبهان

 9 457.7 اندیمشک

 کم مصرف 500تا150

 10 352.9 قلعه تل

 11 225.4 دشت آزادگان

 12 203.0 دزفول

 13 173.3 هفتکل

 14 164.9 شادگان

 15 145.8 حمیدیه

 خیلی کم مصرف 100کمتر از

 16 124.4 امیدیه

 17 81.5 رامشیر

 18 73.1 آغاجاري

 19 14.3 بندرامام خمینی

 20 5.0 میانکوه

 21 - هویزه

 22 - هندیجان

 23 - مسجدسلیمان

 24 - اللی

 25 - خرمشهر

 26 - آبادان
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     محاسبات تحقیق:ماخذ
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 نمودار 2-11 رتبه بندي و سطح بندي شهرهاي استان بر حسب مصرف سرانه گاز در سال 
1383

 

  
  جمع بندي و نتیجه گیري

استخراج، تولید و تصفیه توسط خطوط انتقال آماده توزیع و مصرف گاز طبیعی پس از مراحل اکتشاف، 

ابتدا گاز غنی تولید شده از میادین نفت و گـاز در  . انتقال گاز در مراحل مختلفی صورت می گیرد. می شود

مناطق دریایی و خشکی به کارخانجات گاز و گاز مایع انتقال داده شده و بعد از تفکیـک میعانـات گـازي،    

در مرحله بعدي گاز پاالیش شـده از طریـق لولـه انتقـال     . به پاالیشگاههاي گاز منتقل می گردد گاز حاصل

گاز توسط خطوط لوله انتقال وارد ایستگاه اصلی گـاز  . فشار قوي به شهرها و مراکز مصرف منتقل می شود

د ایسـتگاههاي  شهر گردیده و پس از تقلیل فشار، توسط خطوط اصلی شبکه تغذیه و یا حلقه کمربندي وار

تقلیل فشار شده و پس از تقلیل فشار مجدد، وارد خطوط شبکه توزیع می شود و سپس از طریـق خطـوط   
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انشعاب، گاز مورد نیاز مصرف کنندگان بعد از تقلیل فشار توسط رگالتور بر حسب نوع و میـزان مصـرف   

  .تامین می گردد

شکل متفاوت گازهاي همـراه نفـت، میـادین     ذخایر در جاي اولیه و قابل استحصال میادین گازي به سه

  .مستقل مناطق خشکی و مناطق دریایی وجود دارد

درصد تولیـد کشـور را بـه     5سهم استان خوزستان از ذخایر دریایی ناچیز و به منطقه بهرگان که حدود 

عی در عین حال سهم عمده اي از گازهاي همراه نفت و گازهاي طبی. خود اختصاص داده، محدود می شود

  .موجود در کالهک هاي مخازن نفتی در استان استحصال می شود

میادین مستقل گازي در مناطق خشکی بخشی از ذخایر گاز در استان را تشکیل می دهند کـه مهمتـرین   

میلیارد متر مکعب ذخایر گاز در  8/120میلیارد مترمکعب و  8/176آنها میادین مسجد سلیمان و قلعه نار با 

درصد ذخـایر گـاز موجـود در جـاي      6/4میلیارد متر مکعب بالغ بر  7/565باشند و جمعاً با جاي اولیه می 

فعالیـت هـاي اکتشـافی انجـام     . به خود اختصاص داده انـد  1375اولیه در مناطق خشکی کشور را در سال 

در استانهاي بوشـهر، فـارس و هرمزگـان متمرکـز بـوده و       1376-83گرفته و میادین کشف شده طی دوره 

  .کشف میادین جدید در استان گزارش نشده است

شـامل  (، جنـوب  )شامل آغاجاري، مارون و اهـواز (گازهاي همراه مناطق نفت خیز از سه ناحیه مرکزي 

بـه  ) شامل هفتگل، مسجد سلیمان، چشمه خوش، سوسنگرد، کوپـال و غیـره  (و شمال ) پازنان و رگ سفید

در استان خوزستان تولید شـده کـه    1375کشور در سال  درصد گازهاي همراه 5/94بیش از . دست می آید

  .بیشترین میزان سهم تولید را میادین اهواز آسماري و مارون به خود اختصاص داده اند

بخش اعظم گازهاي همراه نفت که در دهه هفتاد سوزانده می شد، با به بهره برداري رسیدن طرح جمع 

جنوب در قالب دو طرح بزرگ آمـاك و رامشـیر و سـه     آوري گازهاي همراه نفت شرکت مناطق نفت خیز
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پروژه جمع آوري گازهاي همراه نفت میدان هاي لب سفید، قلعـه نـار، هفتگـل در اسـتان خوزسـتان و دو      

  .میلیون متر مکعب گاز در روز جلوگیري خواهد شد 2/10پروژه در استان بوشهر از سوزاندن 

درصـد   5/17از کشـور  ) میادین اهواز، مارون و آغاجاري( سهم برداشت از ذخایر استان  1379در سال 

سهم برداشت گاز طبیعی استان  1383بوده که با افزایش برداشت از حوزه پارس جنوبی و پارسیان در سال 

شرکت پاالیش گاز در کشور در  9در بخش پاالیش گاز طبیعی . درصد رسیده است 10از کشور به کمتر از 

ت بوده که از میان آنها پاالیشگاه گاز بید بلند در استان خوزسـتان فقـط سـهمی    مشغول به فعالی 1383سال 

درصـد بـوده و    5/17معـادل   1375درصد را به خود اختصاص داده است که این سهم در سال  9/5معادل 

دلیـل عمـده کـاهش سـهم اسـتان، راه انـدازي       . کاهش قابل تـوجهی در سـهم اسـتان را نشـان مـی دهـد      

طرحهـاي پاالیشـگاهی در دسـت سـاخت در اسـتان      . پـارس جنـوبی اسـت    5تا  1زهاي پاالیشگاههاي فا

، پاالیشگاه مسجد سلیمان و پاالیشگاه شیرین سازي گاز طرح آماك 2خوزستان شامل پاالیشگاه گاز بیدبلند

ز می باشد که با راه اندازي کل آنها مانع از سوزانده شدن مقادیر زیادي گاز شده و به ظرفیـت پـاالیش گـا   

  .استان افزوده خواهد شد

میزان دسترسی مناطق مختلف استان به گاز طبیعی را می توان با احداث خطوط لوله گاز و بـا گسـترش   

  . شبکه گاز رسانی در سطح استان بخصوص در روستاها مورد سنجش قرار داد

نی ترین خطوط در استان وجود داشته که طوال 1375کیلومتر خط لوله گاز طبیعی در سال  486مجموعاً 

شـیراز و   -هفـت تپـه، بیـد بلنـد     -بیدبلند، سراسري اول، اهـواز  -آن، خط لوله هاي با مبدا و مقصد اهواز

کیلومتر خط لوله گاز در استان در دست  4/135نیز  1383در سال . خطوط لوله غرب رود کارون می باشند

  .ین آنها می باشدکیلومتر طوالنی تر 51هفتگل با  -اجرا بوده که خط لوله مارون
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نشان می دهد که  1373مقایسه توزیع خطوط انتقال موجود گاز طبیعی استان خوزستان و کشور در سال 

درصد، رتبه نهم را بر حسب طول خطوط در میان سایر  42/5کیلومتر سهمی معادل  452استان خوزستان با 

  .استانها به خود اختصاص داده است

بیانگر این واقعیـت مـی باشـد کـه در سـال       1379-83استان در سالهاي عملکرد امور خطوط لوله گاز 

درصد گازهاي دریافتی را مصارف منطقه تشکیل داده  80بیش از  1383درصد و در سال  55بیش از  1379

در میان مصارف مختلف سهم پتروشیمی بندر امام، شیمیایی رازي و پاالیشگاه آبـادان بـیش از بقیـه    . است

درصـدي را   50سوي دیگر گازهاي ارسالی به خط لوله اول طی همین دوره، کـاهش حـدود   از . بوده است

  . نشان می دهد

کیلـومتر طـول و بـا     492از میان پروژه هاي در حال اجراي خطوط انتقال گاز سراسري، خط ششـم بـا   

فتی جنوب هدف تامین گاز استانهاي خوزستان و بوشهر، صادرات گاز به کشور کویت و تزریق به مخازن ن

  .کشور در نظر گرفته شده است

در خصوص وضعیت گازرسانی به مصرف کنندگان، تعداد انشعابات گاز طبیعی در استان خوزستان طی 

درصد از انشعابات در کل کشور را بـه خـود    56/4، 1383روندي فزاینده داشته و در سال  1373-83دوره 

و روسـتاهاي   1383در سال  21به  75در سال  14از تعداد شهرهاي گاز رسانی شده . اختصاص داده است

  .در همین دوره افزایش یافته است 42به  19گاز رسانی شده از 

تجاري در اهواز و سـپس در دزفـول بـوده کـه بـا توجـه بـه         -بیشترین تعداد انشعاب مصارف خانگی

ارف صـنعتی در اهـواز   همچنین بیش از نیمی از انشـعابات مصـ  . جمعیت باالي آنها منطقی به نظر می رسد

  .متمرکز بوده و سپس بندر ماهشهر و شوش در رده هاي بعدي قرار می گیرند

را در میـان   14درصد بوده که رتبه  8/3معادل  1383سهم طول شبکه گذاري در استان از کشور در سال

  .سایر استانها به خود اختصاص داده که رتبه پایینی می باشد
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استان خوزستان یکی از مصرف کننـدگان عمـده    1373-83طول سالهاي  در بعد مصرف، گاز طبیعی در

قرار داشتن صنایع انرژي بر، کثرت فعالیت هاي اقتصادي و جمعیـت زیـاد   . گاز طبیعی در کشور بوده است

هر چند مصرف استان افزایش چشمگیري طی ایـن دوره داشـته   . از دالیل مصرف باالي این استان می باشد

درهمـان  . درصد حفـظ شـده اسـت    5/8ز کشور در مصرف روند باثباتی داشته و در حدود اما سهم استان ا

  .سال استان خوزستان رتبه سوم مصرف گاز طبیعی را پس از استانهاي تهران و اصفهان کسب نموده است

با توجه به وضعیت خاص آب و هوایی استان، بخش خانگی و تجاري بر خالف الگوي مصـرف سـایر   

درصد از مصرف گاز طبیعـی کشـور بـوده     3/1چندانی در مصرف گاز طبیعی نداشته و حدود استانها سهم 

  .است

مـورد  ) پاالیشـگاه، پتروشـیمی و کارخانجـات   (بخش اعظم مصرف گاز طبیعی استان در بخش صـنعتی  

مصرف غالب استان در بخش صنعتی بوده و در این بخش از گـاز طبیعـی بیشـتر    . استفاده قرار گرفته است

ي سوخت کوره ها، تولید بخار و مصرف عمومی و در برخی واحدهاي صنعتی به عنوان خوراك استفاده برا

  .درصد بوده است 9/15حدود  1383سهم مصارف صنعتی استان از کشور در سال . می شود

و رامین می باشـند کـه   ) شهید مدحج(مصارف نیروگاهی گاز طبیعی عمدتاً مربوط به دو نیروگاه زرگان 

حدود  1383سهم مصرف نیروگاههاي استان از کشور در سال . از طبیعی براي سوخت استفاده می کننداز گ

  .درصد می باشد 5/10

درصد از مصرف گاز طبیعی در بخش پاالیشگاه هاي کشـور   30استان خوزستان بیش از  1373در سال 

  .فته استدرصد کاهش یا 5/21به  1383را به خود اختصاص داده که این سهم در سال 

پتروشیمی . در صنایع پتروشیمی گاز طبیعی به دو صورت خوراك و سوخت مورد استفاده قرار می گیرد

رازي مقادیري گاز شیرین از شبکه گاز کشور دریافت می نماید و گاز ترش مورد نیـاز خـود را از میـادین    
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ام و پتروشـیمی آبـادان نیـز    صنایع پتروشیمی واقـع در بنـدر امـ   . مستقل گازي مسجد سلیمان تهیه می کند

  .مقادیري گاز طبیعی از سیستم گاز سراسري براي سوخت مورد نیاز خود دریافت می کنند

درصد از کل مصـرف ناخـالص گـاز     1/11در مجموع حدود  1375واحدهاي پتروشیمی استان در سال 

مصارف مربوط  1383در سال . طبیعی کشور را براي مصارف مربوط به سوخت و خوراك دریافت کرده اند

درصد مصرف سـوخت   37درصد از کل کشور بوده و بیش از  7/73به خوراك واحدهاي پتروشیمی استان 

  . پتروشیمی کشور به واحدهاي پتروشیمی استان اختصاص یافته است

در مجموع، استان خوزستان در بخش تولید، پاالیش، توزیع و خصوصاً مصرف گاز طبیعی در بین سایر 

جایگاه ویژه اي دارد و با توجه به موقعیت جغرافیایی آن و پتانسیل هاي موجود در آن مـی تـوان از   استانها 

تحلیل سازمان فضایی به تحلیل چگونگی پراکندگی شـبکه  . این امکانات به نحو شایسته تري استفاده نمود

  .ی دهدخطوط لوله گاز در استان کمک نموده و عدم تعادل هاي موجود در استان را نشان م

 

  نفت

  مقدمه

کشور ما در ردیف یکی از قدیمی ترین سرزمین هاي تولید کننده نفت محسوب می گردد و نخستین کشور 

در سـال  .در خاورمیانه است که منابع نفتی آن به روش هاي علمی وفنی مـورد اسـتخراج قرارگرفتـه اسـت    

ن نفتی مسجدسلیمان به نفت رسـید  اولین چاه در استان خوزستان و در میدا) میالدي 1908(شمسی  1287

و از آن پس، فعالیت هاي نفتی شامل اکتشاف و حفاري و تولید نفت خام در ایران در سطح وسیعی دنبـال  

  .شده است
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با توجه به اینکه نفت مهمترین منبع کسب درآمدهاي ارزي و بودجـه عمـومی از محـل صـادرات اسـت و      

می کند، سرمایه گذاري در توسعه نفت همچون میدان هاي  بخش نفت در اقتصاد کشور نقش مسلط را ایفا

نفتی و پاالیشگاه ها، یک سرمایه گذاري زیربنایی به شمار می آید که با بهره برداري از آنها ضمن افـزایش  

درآمدهاي نفتی، برنامه ریزي و سرمایه گذاري در سایر طرح هاي توسعه اي و زیر بنایی کشور نیز مهیا تـر  

جاد ظرفیت جدید تولید نفت خام، موقعیت اقتصادي ایـران در اوپـک و بـازار جهـانی نفـت از      شده و با ای

  .جایگاه مناسب تري برخوردار خواهد شد

استان خوزستان از مناطق مهم نفت خیز کشور می باشد که بخش اعظم سرمایه گذاري ها و تاسیسات مورد 

آن صورت گرفته به طوري که اجراي پروژه هاي زیر نیاز براي استخراج، فرآوري، پاالیش و تولید نفت در 

  .بنایی بزرگ در بخش نفت و گاز، اقتصاد استان و حتی فعالیت سایر صنایع را تحت تاثیر قرار داده است

علیرغم اهمیت مسئله نفت و گاز، حساسیت موضوع به ویژه تاسیسات نفت و گاز موجب گردیده که ایـن  

لذا کوشش گردیده است تا علیـرغم  . اطالعات با موانع بسیار همراه باشدمطالعه براي جمع آوري و تحلیل 

محدودیتهایی بسیار دستکاه هاي مسئول در اطالع رسانی، با استفاده از منابع اطالعاتی مختلف تا حد ممکن 

امکانات تولید، توزیع پاالیش و پخش و مصرف نفت و فرآورده هاي عمده نفتی استان مورد بررسـی قـرار   

د و در بخش مصرف فرآورده هاي نفتی با در نظر گرفتن مصـرف متوسـط اسـتان و کشـور بـراي هـر       گیر

  .فراورده  میزان عدم تعادل در شهرستان هاي استان مشخص گردد

  تعاریف 

انی داشته باشند به یکسبه مجموعه اي از سنگهاي مخزن اطالق می شود که کم وبیش خصوصیات  :سازند

ین سازند هـا  انیز می گویند  "الیه"نامید که اصطالحا به آن  "واحد"جموعه را یک گونه اي که بتوان آن م

  .زمین شناسان است در اعماق زمین قرار دارند و تشخیص آن از مسائل اساسی
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که حرکت نفت )شامل الیه ها وپدیده هاي ساختاري حاکم بر آنها(در هرمجموعه زمین شناسی :میدان نفتی

  .این مجموعه را میدان نفتی یا نفتگیر می خوانند.موجبات انباشتگی آن فراهم گرددبه طریقی متوقف شده و 

مایعی است غلیظ به رنگ سیاه یا قهوه اي تیره که قسمت اعظم آن از هیدروکربن هاي مختلـف   :نفت خام

ه راواز مواد آلی نیز هم نفت خام همیشه در الیه هاي رسوبی یافت می شود ومقدارزیادي.تشکیل شده است

بقایاي این مواد اعم ازگیاهی یا حیوانی محتوي مقدار زیادي کـربن و هیـدروژن   . در این الیه ها وجود دارد

عالوه بر این مقـدار کمـی ترکیبـات گـوگردي ،نیتـروژن دار،      .است که سازندهاي اصلی نفت خام می باشد

  .مقدارجزیی فلزات نیز در نفت خام وجود دارد و اکسیژن دار

نفـت  "آمار نفـت درجـا معمـوال بـه صـورت      .شان دهنده حجم نفت موجود در مخازن استن :نفت درجا

برداري از مخـازن گـزارش    هیعنی حجم نفتی که در زمان کشف و قبل از بهر.شود اعالم می "درجاي اولیه

  .شده است

خـود   به بخشی از ذخیره نفتی یک میدان که تنها بـا فشـار طبیعـی موجـود در     :نفت قابل استحصال اولیه

  .مخزن ازطریق حفرچاههاي نفت قابل دست یابی است، نفت قابل استحصال اولیه اطالق می شود

بخشی از نفت که پس از استخراج در میان خلل و فرج الیه هاي فراگیـر  : نفت خام قابل استحصال ثانویه

ثال از طریق تزریق گاز به عنوان م(باقی می ماند و براي دست یابی بدان باید از طریق ایجاد فشار در مخزن 

موجبات جاري شدن آن را فراهم آورد، نفت قابل استحصال ثانویـه  ) و به تبغ آن ایجاد فشار و افزایش آنبه درون 

  .نامیده می شود

از عناصـر کـربن وهیـدروژن    ورها تشکیل شده اسـت کـه متشـکل    بنفت خام از هیدروکر :نفت خام سبک

ولی وجه مشترك تمام ترکیبات حاصـل ایـن   . صورت می گیرد ترکیب این دو عنصر به طرق مختلف.است

باسوزاندن هیدر کربورها حرارت زیادي آزاد . است که ازسوختن آنها دي اکسید کربن و آب تولید می شود
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هیدر کربورهاي کوچک تر و سبک تر از طریق تقطیر ساده که در پاالیشگاه ها انجـام مـی شـود،    . می شود

ین دسته از نفت هاي خام اصطالحأ نفت خام سبک می گوینـد کـه در مقابـل نفـت خـام      به ا.استقابل جداسازي 

نفت خام سبک قاعدتأ گران تر از نفت خام سنگین است زیرا فراورده هـاي ارزشـمندتري را   . سنگین قرار می گیرد

  .می توان از آن بدست آورد

است و سهم فراورده هاي سنگین آن کمتر ) API(نفت خام ترش سولفور بیشتري دارد و : نفت خام ترش

  .تر مانند نفت کوره که در فرایند پاالیش از آن به دست می آید بیشتر خواهد بود

معـروف   "نفت خام شـیرین  "نفت هاي خامی که بالنسبه میزان سولفور کمتري دارند به :نفت خام شیرین 

مقـادیر بیشـتري فـراورده هـا ي      باالتري است و در پاالیش آن می توان API نفت خام شیرین داراي.اند 

  .سبک تر وباارزش تر چون بنزین و نفت سفید و گازوئیل به دست آورد

حجمی از هیدروکربورها که به کمک دانش فنی موجود ، با توجه به وضعیت اقتصـادي  : ذخیره اثبات شده

  .وقیمت ها و هزینه هاي فعلی قابل بازیافت است

ت درجا می کند که با فرض استفاده از روشهاي شناخته شده موجود داللت بر حجمی از نف: ذخایر محتمل

  .براي بهبود بازیافت قابل استحصال است

امـا  . ذخایري است که صحت وجود آنها هنوز به کمک آزمونهاي تولیـد تاییـد نشـده اسـت     :ذخایر ممکن

  .ج نفت خام استاطالعات وداده هایی که تا کنون جمع آوري شده مؤید فرضیه وجود وقابلیت استخرا

  .مجموع ذخایراثبات شده و محتمل را اصطالحأ ذخایر مورد انتظارگویند: دخایر مورد انتظار

  .مجموع ذخایرمورد انتظار وذخایر ممکن را اصطالحأ ذخایر کل می نامند: ذخایرکل

  تحلیل مراکز عمده تولید نفت و فرآورده هاي نفتی. 3-1

  ذخایر نفت خام . 3-1-1
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ایر نفت منابع کشف شده اي هستند که بهره برداري از آنها از نظر اقتصادي مقرون بـه صـرفه   منظور از ذخ

گـروه اول ذخـایر   . با توجه به منابع کشف شده می توان ذخایر را به سه گروه طبقـع بنـدي کـرد   . می باشد

ایی داللـت بـر   برآوردي هستند و نمی توان اندازه آنها را به طور قطع محاسبه کرد ولی عالیـم و نشـانه هـ   

همچنین براي تعیین دقیق آنها اطالعات دایمـی  . وجود آنها در طبیعت در نواحی و مناطق گوناگون می کند

گروه دوم ذخایر احتمـالی هسـتند کـه انـدازه آنهـا بـه       . نیاز است و از طریق نمونه برداري تایید نمی شوند

گـروه سـوم را   . اج جهت فروش نمی باشندصورت احتمالی تعیین می شود ولی قابل بهره برداري و استخر

ذخایر شناخته شده و یا اثبات شده می نامند که اندازه، ظرفیت، شکل و عمق آنها صددرصد معلوم می شود 

  .و استخراج نفت از ذخایر اثبات شده شروع می شود

ه در سـال   میلیـارد بشـکه بـوده کـ     132معـادل   1375ذخایر نهایی نفت خام و میعانات گازي ایران در سال

و در سال  9/119معادل  1375از این میزان در سال . میلیارد بشکه  افزایش یافته است 201به حدود  1383

  .میلیارد بشکه را نفت خام تشکیل می دهند 160حدود  1383

  

  

 1383تا  1375در سالهاي ) ممکن+ مورد انتظار (مقایسه ذخایر هیدروکربوري مایع کشور  1-3جدول 
 میلیارد بشکه          

 شرح

1375 1383 
ذخیره 
 نهایی

باقیمانده قابل استحصال در 
  1375پایان سال 

 ذخیره نهایی
باقیمانده قابل استحصال در 

 1383پایان سال 

 خشکی

 89.58 142.646 62.1 104.7 نفت خام

 16.57 21.05 4 4.4 میعانات گازي

 106.15 163.696 66.1 109.1 جمع

 11.61 17.146 11.6 15.2 منفت خا دریا
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 19.73 20.215 7.7 7.7 میعانات گازي

 31.34 37.361 19.3 22.9 جمع

 جمع
 101.19 159.792 73.7 119.9 جمع نفت خام 

 137.49 201.057 85.4 132 جمع کل

    1383و1375ترازنامه انرژي سال هاي : ماخذ 
  

میلیارد بشکه بوده کـه در   7/73برابر  1375در پایان سال  همچنین میزان نفت خام باقیمانده قابل استحصال

در واقع میزان ذخایرهیدروکربوري کشـور  . میلیارد بشکه افزایش یافته است 19/101این رقم به  1383سال 

میلیـارد   8/305با تبدیل ذخایر  گازي به معادل نفت خام از نظر ارزش حرارتی حـدود   1384در آغاز سال 

درصـد ازکـل ذخـایر قابـل      8/22و  2/77ذخایر واقع در خشکی و دریا به ترتیـب  . استبشکه برآوردشده 

  .استحصال هیدروکربوري مایع کشور را  تشکیل می دهند

می توان دریافت که هردو میـزان   1383و  1375از مقایسه میزان ذخایر نهایی دریایی و خشکی در سالهاي 

خایر خشکی نفـت خـام افـزایش چشـم گیـري داشـته و از       ذخایر خشکی و دریایی افزایش یافته اندولی ذ

همچنـین در  .افزایش یافتـه اسـت   1383میلیارد بشکه در سال 6/142به  1375میلیارد بشکه در سال  7/104

درصـد آن از میـادین    5/9درصد از کل تولید انباشتی از میادین خشـکی و  5/90، معادل  1384ابتداي سال 

ي دیگر در سالهاي اخیر با توجه به اکتشـاف منـابع و ذخـایر در دریـاي     از سو. دریایی صورت گرفته است

خزر، کشور ما با  برخورداري از صنایع نفت و گـاز عظـیم و باشـبکه طـوالنی و گسـترده خطـوط لولـه ،        

لیکن متأسفانه تاکنون . موقعیت و جایگاه ویژه اي در توسعه بخش انرژي ناحیه دریایی خزر عهده دار است

  .نفت و گاز نفت و گاز دریایی خزر سهمی نداشته استاز برداشت 
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تعداد زیادي از مخازن کشور نیز با همسایگان جنوبی مانند عربستان ، کویت ، قطر و امارات مشترك اسـت  

که عمدتأ این مخازن در مناطق دریایی واقع شده اندکه از جمله آنها می توان به میادین دهلران، نفت شـهر،  

  .، سلمان، نصرت و فرزام و الیه نفتی پارس جنوبی اشاره کردفروزان، اسفندیار

  میادین خشکی. 3-1-1-1

میدان نفتی آن درخشکی و مابقی در  85تعداد  1375میدان کشف شده و گاز کشور در سال 117از مجموع 

د سـازن  96میدان در قالـب   65به تعداد  1375میادین خشکی کشف شده در سال . مناطق دریایی قراردارند

  .میدان افزایش یافته است 76این تعداد به  1383می باشند که در سال 

 6/42میلیارد بشکه بوده که  8/104میلیارد بشکه و ذخیره نهایی آنها  8/402ذخایر در جاي اولیه این میادین 

معادل  1375برداشت شده و ذخایر باقیمانده قابل استحصال در پایان سال  1375میلیارد بشکه از آن تا سال 

میلیارد بشکه آن از طریق تکنولوژي هاي اولیه و مابقی از طریق بازیافت ثانویه  3/42میلیارد بشکه که  1/62

درصـد آن در اسـتانهاي خوزسـتان و کهگیلوایـه و      65از ایـن میـزان حـدود    .قابل بهره برداري بوده اسـت 

نویه استان خوزستان بـه تنهـایی بـالغ بـر     ذخایر در جاي اولیه و ثا 1383در سال . بویراحمد قرار داشته اند

  .درصد از ذخایر نفتی کشور را تشکیل داده است 50میلیارد بشکه بوده که بیش از  9/71

درصـد و گـروه    18میادین نفت استان را می توان به چهار گروه تقسیم نمود که گروه اول با سهم بـیش از  

گـروه آخـر کمتـر از یـک درصـد را بـه خـود        درصـد و   1-4درصد گروه سوم با سـهم   4-6دوم با سهم 

  .اختصاص داده اند

 1383ذخایر و تولید متوسط نفت استان خوزستان به تفکیک میدان در سال  2-3جدول 

 مخازن نام میدان 
  ذخیره اولیه و ثانویه 

 )میلیون بشکه(

درصد ذخیره مخزن نسبت 
 به ذخیره کل استان 

  دبی متوسط ساالنه
 هزار بشکه در روز

صد تولید روزانه در
 مخزن به استان 

 0.53 13.236 1.02 730.4 ایالم آب تیمور

 0.98 24.31 1.01 723 سروك آب تیمور
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 آغاجلري
آسماري و 

 بنگستان
14760 20.53 159.366 6.40 

 27.64 688.629 18.62 13390 آسماري  اهواز

 5.84 145.496 5.80 4173.51 بنگستان اهواز

 0.00 0 0.09 67.5 خامی اهواز

 3.03 75.567 4.10 2950 آسماري پارسی

 1.78 44.345 1.24 890 آسماري پازنان

 0.08 1.956 0.06 41 آسماري پرسیا

 0.00 0 0.04 31.92 بنگستان پلنگان

 0.00 0 0.22 156 ایالم جفیر

 0.00 0 0.03 22.5 سروك جفیر

 0.00 0 0.04 27.3 گدوان جفیر

 0.01 0.247 0.18 131.34 گدوان/داریان خویز

 0.24 5.885 0.49 354.75 فهلیان دارخوین

 1.21 30.164 0.72 520 آسماري رامشیر

 0.08 1.984 0.11 80 بنگستان رامشیر

 0.07 1.816 0.05 34 آسماري رامین

 رگ سفید
آسماري و 

 بنگستان
3446 4.79 186.016 7.47 

 0.00 0 0.27 194 پابده زاغه

 0.18 4.595 0.53 379.3 باالییآسماري  زیالیی

 0.00 0 0.03 22.1 آسماري پایینی زیالیی

 0.00 0 0.00 2.46 آسماري سوسنگرد

 0.93 23.093 0.43 310.5 آسماري باالیی شادگان

 1.35 33.603 0.46 330.7 آسماري پایینی شادگان

 0.00 0 0.03 24.55 بنگستان شادگان

 0.74 18.559 0.44 313.7 آسماري قلعه نار

 0.23 5.682 0.17 119.07 آسماري کارون
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 0.12 3.005 0.05 36.83 آسماري کبود

 0.00 0 0.02 13.5 سروك کبود

 8.14 202.71 6.25 4494 آسماري و پابده کرنج

 2.06 51.384 1.49 1073 آسماري کوپال

 1.74 43.441 0.53 378 بنگستان کوپال

 0.22 5.532 0.10 70 آسماري اللی

 0.15 3.696 0.18 128 بنگستان اللی

 0.68 16.838 0.56 400 آسماري لب سفید

 20.36 507.37 19.68 14150 آسماري مارون

 0.70 17.441 0.40 289.69 بنگستان مارون

 0.11 2.775 1.61 1160 آسماري و پابده مسجدسلیمان

 0.00 0 0.49 351.9 آسماري منصورآباد

 0.00 0 0.02 15 سروك منصورآباد

 3.23 80.512 1.18 852 آسماري منصوري

 0.66 16.419 0.33 237.31 ایالم منصوري

 1.23 30.663 2.10 1512.97 سروك منصوري

 0.76 18.921 0.72 518 آسماري نفت سفید

 0.05 1.214 0.13 92.8 بنگستان نفت سفید

 1.01 25.096 2.66 1910 آسماري هفتگل

 100.00 2491.566 100.00 71908.6 جمع

    شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب: ماخذ 
  

میلیـون بشـکه و    5/13931و14150و 14760گروه اول شامل میادین آغاجاري ، مارون و اهواز به ترتیب با 

میلیون بشکه بیشترین میزان ذخایر قابل استحصال اولیه و ثانویه را درمیان  میادین استان بـه  5/42841جمعأ 

میـادین کـرنج بـا    .درصد مـی باشـد   60داده وجمع ذخایر سه میدان از ذخایر استان حدود خود اختصاص 
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میلیـون بشـکه در گـروه دوم قـرار      2950میلیون بشکه ، پارسی با  3446میلیون بشکه ، رگ سفید با  4494

  .درصد از ذخایر استان را دارا می باشند 1/4و 79/4و 25/3گرفته اند و به ترتیب 

درصـد سـهم ، منصـوري بـا حـدود       66/2میلیون بشکه و  1910میادین هفتگل با ذخیره  گروه سوم شامل

 1451درصـد سـهم کوپـال بـا      2میلیون بشکه و  1453درصد سهم آب تیمور با  3.6میلیون بشکه و  2601

درصد سهم در گروه 61/1/24/1درصد سهم وپازنان و مسجدسلیمان هر یک به ترتیب با  2میلیون بشکه و 

میدان با بیشترین فراوانی می شود کـه هـر یـک کمتـر از یـک       28گروه چهارم شامل . رار می گیرندسوم ق

  .درصد سهم از ذخایر استان را دارا هستند

  میادین دریایی. 3-1-1-2

میادین دریایی خلیج فارس شامل ابوذر، بهرگانسر، نوروز، سروش، اسفندیار، فروزان، بالل، آلفـا، رسـالت،   

منطقه دریایی خارك با دارا بودن میادین .، درود، هندیجان، مبارك و نصرت می شودسیري رشادت، سلمان،

درصـد   40ابوذر، اسفندیار، درود، سروش و فروزان از اهمیت ویژه اي برخورداراست، بطوریکه به تنهـایی  

ه در جاي ذخیر 1375در سال . ذخایر در جاي اولیه نفت خام مناطق دریایی را به خود اختصاص داده است

میلیارد آن بـه روشـهاي اولیـه و ثانویـه قابـل       2/15میلیارد بشکه نفت خام بوده که  6/85اولیه میادین فوق 

  .میلیارد بشکه از طریق بازیافت اولیه برداشت شده است 6/3بازیافت بوده که 

  تولید. 3-1-2

درصد آن در  87بوده است که  هزار بشکه در روز 3600معادل  1375میزان تولید روزانه نفت خام در سال 

میـدان خشـکی بربـر بـا      44تولیـد نفـت خـام از    .مناطق خشکی وبقیه در مناطق دریایی تولید شـده اسـت  

هـزار بشـکه نفـت خـام      167775میدان دریایی فعال در مجموع میزان  12هزار بشکه بوده و از  1132261
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هزار بشکه براي مصارف داخلی  1401زانه ازمجموع نفت خام تولیدي در سال مذکور، رو. تولید شده است

  .هزار بشکه براي صادرات اختصاص داده شده است 2199و 

هزار بشکه در روز  2700آماردبی تولید نفت خام در استان خوزستان نشان می دهد که تولید نفت استان از 
و پـس از آن رونـد   رسـیده   1375هزار بشکه در روز در سال  2890با طی روند افزایشی به  1373در سال 

 2533بـه   1382مجددا در سال .تنزل یافته است 1381هزار بشکه در روز در سال  2388کاهشی داشته و به
هزار بشکه رسیده که نسبت به سـال   2527نیز با کاهش جزیی به  1383هزار بشکه افزایش یافته و در سال 

بـا   1375ترین میزان تولید استان در سال بدین ترتیب باال.هزار بشکه اي را نشان می دهد 200حدود 1383
هـزار بشـکه در روز بـوده     2388با  1381هزار بشکه نفت در روز بوده و کمترین آن مربوط به سال  2890
  .است

 3196در نهایـت بـه    1373هزار بشکه در روز در سال  3379تولید مناطق خشکی نیز با افت و خیزهایی از 
شـترین و کمتـرین میـزان تولیـد نفـت منـاطق خشـکی بـه ترتیـب بـا           بی. افـت یهزار بشکه در روز کاهش 

  .می باشد 1381و1374هزار بشکه در روز مربوط به سالهاي  2984و3394
در مقایسـه بـا سـال    ) 1383(کاهش میزان تولید نفت مناطق خشکی و استان در انتهاي دوره مورد بررسـی  

ي از سرمایه گذاري هاي انجام شـده در صـنعت   حاکی از کاهش سرمایه گذاري و یا عدم بهره بردار 1373
  .نفت استان می باشد

بوده از علل دیگـر   1375درصد در سال  25تا  17پایین بودن ضریب بازیافت میادین نفتی در ایران که بین 
ضریب بازیافت میزان هاي نفتی به شرایط فیزیکی سنگ مخزن،نـوع سیال،فشـار،درجه   .افت تولید می باشد

بطـور کلـی ضـریب بازیافـت     .م طبیعی تولید ونحوه بهره برداري در طول زمان بستگی داردحرارت،مکانیس
درصد ذخیره در جاي اولیه آنها می باشد ولی به کارگیري روشهاي جدید،در بیشـتر   25تا  5اولیه نفتی بین 

ور بهبـود  بـه منظـ   1375در سـال  .درصد افزایش یافتـه اسـت   50موارد میزان بازبافت میادین را به بیش از 
میلیـون متـر مکعـب گـاز طبیعـی       4/21362ضریب بازیافت میادین و صیانت از میادین نفتی کشور حدود 

به میادین تولیدي مناطق خشـکی در میـدانها ي کرنج،هفتگـال،بی بـی     ) میلیون متر مکعب در روز 37/58(
قیه به اسـتان خوزسـتان   حکیمه،مارول و لب سفید تزریق شده که به جز میدان گچساراي و بی بی حکیمه ب

  .بوده اند

 1383- 1373روند تولید نفت استان خوزستان و مناطق خشکی طی دوره   3-3جدول    
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 هزاربشکه در روز      

 مناطق خشکی استان خوزستان سال  

  1373 2700 3379 

  1374 2845 3394 

  1375 2890 3380 

  1376 2551 3306 

  1377 2585 3327 

  1378 2525 3153 

  1379 2577 3218 

  1380 2450 3083 

  1381 2388 2984 

  1382 2533 3185 

  1383 2527 3196 

 شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب-شرکت ملی نفت ایران: مأخذ   

* 

فهلیان در مجموعه میادین استان خوزستان و مناطق خشکی تنها مربوط به چاه شماره - تولید مخزن دارخوین
 است 2

 .به بعد بدون آمار میادین نفت مرکزي می باشد 1378ارقام تولید نفت مناطق خشکی از سال  **

  

با بررسی دبی متوسط ساالنه هر مخزن و درصد تولید روزانه آن نسبت به کل تولیـد اسـتان    1383در سال 

  .مخزن تولید داشته اند 35مخزن تنها  47می توان دریافت که از مجموع 

بندي تولید مخازن میادین استان به پنج گروه می توان شناخت دقیقتـري نسـبت بـه تولیـد مخـازن       با دسته

-150هزار بشکه و در گروه دوم مخـازن بـا تولیـد     500در گروه اول تولید بیش از .میادین استان پیدا نمود

هـزار   25-50لیـد هزار بشکه و گـروه چهـارم بـا تو    50-150هزار بشکه و گروه سوم مخازن با تو لید  200
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هزار بشکه قرار دارند ، بیشترین میـزان تولیـد مربـوط بـه مخـزن       25بشکه و در گروه پنجم تولید کمتر از 

درصد سهم و پـس از آن مخـزن آسـماري مـارون بـا      63/27هزار بشکه در روز و  3/688آسماري اهواز با 

  .درصد سهم می باشند36/20هزار بشکه در روز و 3/507

هـزار   186هزار بشکه و مخازن آسماري و بنگسـتان رگ سـفید بـا     7/202و پابده کرنج با مخازن آسماري 

 41/6، 47/7،  14/8هزار بشکه به ترتیب هر یـک   6/159بشکه و مخازن آسماري و بنگستان و آغاجاري با 

  .درصد از تولید را به خود اختصاص داده اند

هزار بشکه ، آسماري  5/80بشکه ، آسماري منصوري باهزار  4/145در گروه سوم مخازن بنگستان اهواز با 

هزار بشکه قرار دارند که بـه ترتیـب هـر     3/51هزار بشکه در روز و آسماري کوپال با 5/75پارسی با تولید 

  .درصد سهم تولید استان را داشته اند 06/2و 03/3، 23/3،  84/5یک 

درصد و بنگستان کوپـال بـا    78/1بشکه و سهم  هزار 6/44در گروه چهارم تولید مخازن آسماري پازنان با 

درصـد و سـروك    35/1هزار بشکه و سهم  6/33، آسماري پایینی شادگان با  74/1هزار بشکه و سهم 4/43

هـزار بشـکه در روز و مخـزن     1/30درصد سهم ، آسماري رامشیر با  23/1هزار بشکه و  6/30منصوري با 

  .یک درصد سهم قرار دارندهزار بشکه و  25آسماري هفتگل با تولید 

 20هزار بشکه و کمتر از درصد سهم قرار دارند که بالغ بر 25در گروه پنجم مخازن میادین با تولید کمتر از 

  .مخزن می باشند

  

  

  توسعه میادین و اکتشاف. 3-1-3

  اکتشاف. 3-1-3-1
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ارهـاي مناسـب بـراي    از جمله سیاستهاي کلی کشور در بخش اکتشاف نفت و گاز ، اتخـاذ تـدابیر و راهک  

  .گسترش اکتشاف نفت و گاز و شناخت کامل منابع کشور است

اگر الیه نفوذ نا پـذیر باشـد، احتمـال اینکـه     . مطالعه الیه هاي مختلف نفت در اکتشاف نفت موثر می باشد

در این راستا، مطالعـه خـواص فیزیکـی و شـیمیایی الیـه هـاي       . نفت در آن وجود داشته باشد، وجود دارد

در ژئوفیزیـک از  .تلف زمین تحت عنوان ژئوفیزیک و ژئوشیمی نیز در اکتشـاف نفـت مـوثر مـی باشـد     مخ

روشهاي بسیاري استفاده می شود که لرزه نگاري، اندازه گیري مغناطیسی و ثقـل سـنجی از مهمتـرین آنهـا     

پوسـته ،   لرزه شناسی به مطالعه چگونگی حرکت انرژي به شکل امواج لـرزه اي از میـان  .محسوب می شود

  .الیه زمین و عملکرد متفاوت آن در حال گذار از انواع متفاوت تشکیالت زیر زمینی می پردازد

فن آوري لرزه نگاري سه بعدي این مکان را می دهد که با استفاده از داده هاي لرزه اي منطقه بـراي ایجـاد   

اسـتفاده از روش  .تفاده کننـد یک تصویر سه بعدي از تشکل ها و الیه هاي مختلف زمین شناسی منطقه اسـ 

  .درصد افزایش می دهد 50لرزه نگاري سه بعدي ، احتمال موقعیت یابی مخزن را تا 

در لرزه نگاري دو بعدي با جمع آوري و تحلیل اطالعات موجود ، تصویر دو بعدي از این الیه هـا ترسـیم   

  .اي مرسوم وجود داردشده و امکان ایجاد نقشه هاي بسیار مفصل تر و بسیار سریعتر از روشه

با توجه به نیاز اطالعات لرزه نگاري سه بعدي براي طرح هاي توسعه میادین در حال تولید وشناخت بهتـر  

مخازن براي اولین بار عملیات لرزه نگاري سه بعدي در خانگیران برنامه ریزي شـد و پـس ار آن در سـال    

ور ، کرنج ، پارسی ، آزادگان ، یـادآوران و جفیـر   این عملیات در میادین شادگان، دارخوین ، آب تیم 1376

  .نیز انجام شد

از ابتـداي سـال   . عملیات لرزه نگاري در تاقدیسهاي آغاجاري ، مـارون و کوپـال ادامـه دارد    1383از سال 

  .هزار متر در خشکی و دریا حفاري شده است 8/23حلقه چاه با متراژ  4تعداد  1384تا پایان خرداد  1383
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میـدان   76از  1383جامع مطالعاتی میادین نفتی که اخیرأ انجام شده نشان می دهد کـه در سـال   طرح هاي 

همچنین طرح هاي توسعه میادین در دست اجرا می باشد که . نفت و گاز فعال کشور بهره برداري می شود

ابل انجام مـی  برخی  آنها با مشارکت ایرانی ها و شرکت هاي خارجی و برخی از طریق قراردادهاي بیع متق

گیرد و برخی تنها توسط شرکت هاي ملی  مناطق نفت خیز جنوب ، فالت قاره و مناطق مرکـزي ایـران در   

  .حال انجام است

از جمله طرح هاي توسعه میادین استان خوزستان می توان به میادین پازنان، پارسی، شادگان، اهواز، مارون، 

ان، رگ سفید، کرنج و منصوري اشاره کرد که جمعـآ تولیـد   بی بی حکیمه، دارخوین، آزادگان، مسجد سلیم

  .هزار بشکه را هدف قرار داده اند 834/1

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 1380-1385طرح هاي جامع مطالعاتی میادین نفتی استان خوزستان و توسعه آنها طی سالهاي  4-3جدول 

 نام میدان
  هدف تولید 

 )هزاربشکه درروز(

  سال پایان
بهره /مطالعه

 برداري

 84نتیجه مطالعه یا درصد پیشرفت توسعه میدان تا خرداد 

شار
م

ت 
ک یران
 اتمام مطالعه و آغاز عملیات اجرایی پس از تصویب 1384 75 )آسماري(پازنان ا
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 انجام مطالعه جامع با مدل مناسب 1384 150 )آسماري(پارسی 

 از عملیات اجرایی پس از تصویباتمام مطالعه و آغ 1383 100 )آسماري(شادگان 

, )آسماري(اهواز
  , )آسماري(مارون

  بی بی حکیمه
 )بنگستان+آسماري(

- 1383 
  فاز  5اتمام مطالعه جامع و بررسی توسعه طی 

 ساله افزایش ضریب بازیافت نفت 5

 اتمام مطالعه و پیشنهاد گزینه هاي بهینه 1382 300 )آسماري(کرنج

 )آسماري(منصوري
   100:ولفاز ا

 150:فاز دوم
 اجراي فاز اول 1385/1382

 تکمیل مطالعه و در حال بررسی 1383 25 )بنگستان(مارون

ابل
 متق

بیع
ي 

دها
ردا

 قرا
ریق

ز ط
ن ا

یادی
ه م

سع
 تو

اي
حه

طر
 

 دارخوین
  50:فاز اول
 160:فاز دوم

1385/1380 48 

 3.1 1389/1382 260 آزادگان

 11.5 *1381 24.7 مسجدسلیمان

آسماري و  (یدرگ سف
 ) بنگستان

220 1383* - 

 - **1383 220 )بنگستان(اهواز

* 
ماه پس از تنفیذ 48

     قرارداد

** 
ماه پس از تنفیذ 90

    قرارداد
   1383ترازنامه انرژي سال : ماخذ 

  

در کیلومتر مربع، لرزه نگاري دو بعدي  45600همچنین در این دوره زمانی، مساحت عملیات زمین شناسی 

  .کیلومتر مربع بوده است 1558کیلومتر و لرزه نگاري سه بعدي در خشکی  8445دریا و خشکی 



 
 طرح ملی آمایش استان خوزستان
 
 

 
 

295

میلیون بشکه ذخایر نفت در جـاي اولیـه    687/75حاصل این تالشها و استفاده از فن آوري جدید اکتشاف 

لیه برابر بـا  با ذخیره نفت در جاي او) مخزن سروك(میدان نفتی رامین .بوده است 1377-1383طی سالهاي 

درصد کل ذخایر کشـف شـده    3/8بوده که  1383میلیون بشکه بزرگترین میدان کشف شده در سال  6289

میلیـون بشـکه نفـت     25000میدان نفتی آزادگان با . را به خود اختصاص داده است 1377-1383طی دوره 

را بـه خـود    1377-1383درصد ذخایر کشف شده طـی دوره   33کشف شده حدود  1377خام که در سال 

  .اختصاص داده است

 1383تا  1377وضعیت اکتشاف میادین نفتی جدید در کشور طی سال هاي  5-3جدول 

 سال اکتشاف )میلیون بشکه(ذخیره نفت در جاي اولیه  نام میدان

 1377 6000 الیه نفتی پارس جنوبی

 1378 25000 آزادگان

 1378 944 چنگوله

 1379 168 آرش

 1379 9000 کوشک

 1379 3376 منصورآباد

 1380 470 توسن

 1381 6000 )افق خامی میدان آزادگان(فهلیان 

 1381 77 افق خامی میدان بینک

 1381 1526 تاقدیس حسینیه در افق خامی

 1382 16837 )افق هاي سروك و فهلیان(حسینیه و کوشک 

 1383 6289 رامین

 - 75687 جمع
 1383ترازنامه انرژي سال : ماخذ 
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از سوي دیگر در برخی نواحی کشور تعدادي طرح هاي اکتشافی با همکاري شرکتهاي خـارجی در دسـت   

از جمله این طرح ها در اسـتان خوزسـتان مـی    ) در شمال غرب اهواز(اجرا می باشد که نواحی بلوك مهر 

  .درصد بوده است 67درصد پیشرفت فیزیکی آنها  1384باشد و تا پایان خرداد 

  ذخیره سازي استراتژیک نفت خام .3-1-4

طرح احداث مخازن استراتژیک ذخیره سازي نفت خام ، در جهت افزایش و تثبیت استمرار تولید نفت خام 

و جلوگیري از نوسانات روزمره ناشی از مشکالت عملیاتی مرتبط با تولید نفت خام به اجرا گذاشـته شـده   

از هستند و به عنوان پشتیانی کننده و تـامین کننـده انـرژي    این مخازن در مواقع بحرانی بسیار چاره س.است

کشور عمل می کنند، ضمن این که وجود این مخازن میـان تولیـد ، مصـرف داخلـی ، صـادرات داخلـی ،       

  .صادرات و انتقال نفت خام به پاالیشگاه ها تعادل ایجاد می کند

منطقـه کشـوراجرا    5وژه و در پـر  7طرح احداث مخازن اسـتراتژیک ذخیـره سـازي نفـت خـام در قالـب       

میلیون بشکه نفت خام در منـاطق اهـواز ، بهرگـان و     3مخزن فلزي با ظرفیت کل  7این طرح شامل .میشود

میلیون بشکه نفت خام در مناطق امیدیه و گوره احداث می شـود   7مخزن بتونی با ظرفیت کل  10سیري و 

تـراز نامـه   .(یون بشکه آن مربوط به فالت قاره استمیلیون بشکه مربوط به مناطق نفت خیز و یک میل 9که 

  )1383انرژي 

میلیون بشکه ظرفیت مناطق خشکی یعنـی حـدود    9میلیون بشکه از  5با بررسی ارقام می توان دریافت که 

  .درصد کل ظرفیت مخازن خشکی و فالت قاره مربوط به استان خوزستان می شود 50درصد آن و  55
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 1384-5اث مخازن استراتژیک ذخیره نفت خام کشور در طی سالهاي طرحهاي احد 6-3جدول 

 پروژه/نام منطقه
تعداد 
 مخازن

نوع 
 مخزن

ظرفیت هر 
  مخزن 

هزار (
 )بشکه

  کل ظرفیت 
 )هزار بشکه(

 سال بهره برداري

پیشرفت 
فیزیکی 
تا پایان 
سال 
1382 

 )درصد(

 نام شرکت مشاور

 خشکی

 ارتپتروپ 83 1384 500 500 فلزي 1 1اهواز

 پویا عدالت-سابن 83 1384 500 250 فلزي 2 4و2اهواز

 ماشین سازي اراك 83 1384 1000 500 فلزي 2 3اهواز

 بلند پایه 37.41 1385 3000 750 بتونی 4 امیدیه

 سابیر 37.41 1385 2000 500 بتونی 4 )گوره(بوشهر

 - - 1385 9000 - - 15 جمع

فالت 
 قاره

 83 1384 500 500 فلزي 1 بهرگان
ماشین سازي 

 پارس

 83 1384 500 500 فلزي 1 سیر
سرید جهان 

 صنعت

 - - - 1000 - - 2 جمع

 - - - 10000 - - 17 جمع کل

       1383ترازنامه انرژي سال : ماخذ 
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   پاالیش نفت خام و تولید فرآورده هاي نفتی. 3-1-5

  پاالیش نفت خام  . 3-1-5-1

میلیون بشکه در روز بوده که  1/1بالغ بر  1373ام در پاالیشگاه کشور در سال ظرفیت اسمی تصفیه نفت خ

در . شامل نه پاالیشگاه  آبادان، اصفهان، اراك، تهران، بندرعباس، تبریز، کرمانشاه، شیراز و الوان بوده اسـت 

اي انـرژي  هزار بشکه در روز به منظور تامین نیـاز هـ   1347بخش پاالیش ایران باظرفیت اسمی  1383سال 

داخل کشور، تأمین بخشی از خوراك صنایع و واحدهاي پتروشیمی و صـادرات پـاره اي از فـراورده هـاي     

پاالیشـگاه کشـور در    9عمده فرآورده هاي نفتی که در . مازاد برمصرف داخلی به خارج کشور فعالیت دارد

کـه  .از و نفت کوره می باشـد حال حاضر پاالیش می شود شامل بنزین موتور، گاز مایع، نفت سفید، نفت گ

طراحـی  .عمدتأ به مصارف داخلی رسیده و بخشی از نفت کوره و نفت گاز تولیـدي نیـز صـادر مـی شـود     

پاالیشگاه هاي کشور با توجه به نوع نفت خام ارسالی به آنها انجام گرفته که بر حسب میـادین در جـدول   

  .آمده است) 3-7(

 1383الیشگاه هاي کشور در سال میادین تامین کننده خوراك پا 7- 3جدول 

 میادین پاالیشگاه

 آبادان
  , کارون, پرسیاه, نفت سفید, هفتگل, مسجد سلیمان(میادین منطقه مرکزي, اهواز آسماري
 و نفت خام سنگین صادراتی) اللی و مخلوط دزفول شمالی و غیره, زیلویی

 شادگان, مارون اصفهان

 اهواز آسماري اراك

 دگان و اهواز آسماريشا, مارون تهران

 نفت خام سنگین صادراتی و میعانات گازي سرخون بندر عباس

 شادگان و اهواز آسماري, مارون تبریز

 ماله کوه و نفت شهر, سرکان, اهواز آسماري کرمانشاه

 گچساران شیراز

 رسالت و رشادت الوان
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 1383ترازنامه انرژي سال : ماخذ 

  

ه جز پاالیشگاه ها ي الوان و شیراز بقیه پاالیشگاهها تمام یا بخشـی از نفـت   همانگونه که مشاهده میشود ب

  .خام پاالیشگاه خود را از میادین استان خوزستان تامین می کنند

پاالیشگاه آبادان تنها پاالیشگاه نفت موجود در استان اسـت کـه قـدیمی تـرین پاالیشـگاه کشـور نیـز مـی         

ل وظیفه تامین سوخت ناوگان متفقین رابـر عهـده داشـت و در طـی     این پاالیشگاه در جنگ جهانی او.باشد

جنگ دوم نیز عالوه بر تولید نفت کوره براي سوخت کشتیها ، بنزین هواپیماهاي اسکادران هـوایی متفقـین   

در سالهاي بعد از جنگ جهانی دوم تا ملی شدن صنعت نفت ایران ، احـداث واحـدهاي   . را تامین می کرد

. یشگاه مانند واحد کت کراکر، روغن سازي و برجهاي تقطیر جدید به مرحله اجرا در آمدجدید در این پاال

واحد تبدیل کاتالیستی این پاالیشگاه احداث شـد و یـک واحـد تولیـد اسیدسـولفوریک بـه        1339در سال 

بـه   با وقوع انقالب وجنگ تحمیلی فعالیت این پاالیشـگاه کـه  . تن در روز نیز بدان اضافه شد 283ظرفیت 

هزار بشکه نیز رسیده بود، متوقف شد و بویژه در طول جنگ تحمیلی خسـارت زیـادي بـدان     630ظرفیت 

  )1377وزارت نیرو. (وارد و فعالیت آن بطور کلی متوقف شد

 تعداد و ظرفیت طراحی اولیه واحدهاي پاالیشگاه آبادان پس از اتمام جنگ 8-3جدول 

 )هزار بشکه در روز(زسازي مجموع ظرفیت پس از با تعداد نام واحد

 450 4 تقطیر در جو

 89 4 تقطیر در خأل

 15 3 گاز مایع

 26 1 تبدیل کاتالیستی

 37 1 کت کراکر

 1.5 1 روغن سازي

 1 1 قیرسازي
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 135 5 )مگاوات(مولدهاي برق 

  1375ترازنامه انرژي استان خوزستان  , وزارت نیرو: ماخذ 

  

از طریق سه خط لوله مستقل و از میادین زیر صورت گرفنـه   1375دان در سال تأمین خوراك پاالیشگاه آبا

  :است

  ) هزار بشکه در روز 153حداکثر (هزار بشکه  56228نفت خام اهواز آسماري به میزان -الف

هـزار بشـکه    46738نفت خام سنگین صادراتی که از تلمبه خانه امیدیه با یک رشته خط لوله به میزان -ب

  .به آبادان ارسال می شود) هزار بشکه در روز 127حداکثر (

نفت خام میادین منطقه مرکزي مشتمل برمسجدسلیمان ، هفتگل ، نفت سفید ، پرسیاه ، کارون ، زیالیی -ج

، اللی و مخلوط ودزفول شمالی شامل میادین چشمه خوش ، دهلران ، دانـان ، پایـدار و پایـدار غـرب بـه      

  )هزار بشکه در روز 110رحداکث(هزار بشکه  40581میزان 

آمـده   1375در جدول زیر میزان نفت خام تحویلی از میادین مختلف نفتی به پاالیشگاه هاي کشور در سال 

 28هزار بشـکه معـادل    143547هزار بشکه نفت خام تحویلی به آنها بیش از  511913که از مجموع .است

ی به پاالیشگاه هاي اصفهان، اراك، کرمانشاه، تبریز، درصد نفت خام تحویلی به پاالیشگاه آبادان بوده و مابق

  .تهران و شیراز منتقل شده است

 

 1375میزان نفت خام تحویلی میادین مختلف نفتی با پاالیشگاههاي کشور در سال  9-3جدول 

 هزار بشکه   

 نفت خام تحویلی به پاالیشگاه نام میدان 

 189.954 شادگان/مارون 

 202.994 اهواز آسماري 

 40581 میادین نفتی ناحیه مرکزي و دزفول شمالی 
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 46379 نفت خام سنگین صادراتی امیدیه 

 16836 گچساران 

 10685 رشادت و رسالت/سلمان 

 1494 ماله کوه/سرکان 

 2990 نفت شهر 

 511913 *جمع 

* 
ان نفت خام خوراك مورد استفاده قرار هزاربشکه به عنو497919هزاربشکه نفت خام تحویلی به پاالیشگاهها  511913از 

 .هزار بشکه بقیه صرف ذخیره سازي در پاالیشگاهها و تلفات انتقال از میدان تا پاالیشگاه شده است 13994گرفته و 

  

سال از ساخت پاالیشگاه آبادان ، اولین پاالیشگاه کشور می گذرد و دیگر پاالیشگاه هاي کشور  90بیش از 

پاالیشگاه هـاي کشـوربه دالیـل    . سال دارند 20ه هاي بندرعباس و اراك عمري بیش از نیز به جز پاالیشگا

مختلف همچون تقاضاي باال و ظرفیت پایین پاالیشی و غیره، تولیدي بیش از ظرفیت طراحی اولیه و اسمی 

ي داشته اند که این امر باعث فرسوده شدن سریعتر تجهیزات پـاالیش و پـایین آمـدن کیفیـت فـرآورده هـا      

تولیدي، آلودگی زیست محیطی بیشتر، نیاز به هزینـه هـاي تعمیـرات و نگهـداري بـاالتر و غیـره گردیـده        

فرسودگی و به روز نشدن تاسیسات پاالیشگاه ها نیز باعث شده تا عمده محصـوالت تولیـدي انـواع    .است

و رشـد روز افـزون   فراورده هاي سنگین باشد و نتوانند پاسخگوي نیاز فراورده هاي سبکی همچون بنزین 

  .مصرف آن در کشور باشند

ظرفیت اسمی و عملی پاالیشگاه هاي کشور نشان می دهد که مجموع ظرفیت اسمی کـل پاالیشـگاه هـاي     

هزار بشکه در روز بوده که سهم پاالیشگاه آبادان از ظرفیت کـل معـادل    1347معادل  1383کشور در سال 

هر چند در ایـن سـال ظرفیـت عملکـردي پاالیشـگاههاي      .ستدر صد بوده ا 26هزار بشکه در روز و  350

. درصد زیر ظرفیـت اولیـه خـود عملکـرد داشـته اسـت       1/4آبادان به زیر ظرفیت اسمی خود تنزل یافته و 

  .پاالیشگاه هاي اصفهان ، الوان و شیراز بیش از ظرفیت اسمی خود استفاده نموده اند
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 1381-83خام پاالیشگاههاي کشور طی سالهاي  ظرفیت اسمی و عملی پاالیش نفت 10-3جدول 

 هزاربشکه در روز        

 پاالیشگاه

  ظرفیت اسمی
هزاربشکه در (

 )روز

سهم ظرفیت 
  اسمی

 )درصد(

  نسبت ظرفیت عملی به اسمی 
 )درصد(

1381 1382 1383 

 95.5 103 95.6 26 350 آبادان

 175.4 182.2 174.9 14.8 200 اصفهان

 119.9 119.1 118.4 11.1 150 اراك

 110.3 94.7 106 16.3 220 تهران

 113.2 113 115.1 17.2 232 بندرعباس

 100.6 87.8 97.3 8.2 110 تبریز

 88 93.1 94.9 1.9 25 کرمانشاه

 128.1 134.1 132.8 3 40 شیراز

 148.1 146.8 150.7 1.5 20 الوان

 117.7 117.1 117 100 1347 جمع

    1383انرژي سال ترازنامه : ماخذ 
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اکثر پاالیشگاه هاي کشور براي نفت خام سبک ومرغوب طراحی گردیده اند که این امر ، باتوجه بـه نفـت   

. خام سنگین ارائه شده جهت پاالیش موجب پایین آمدن کیفیت و کاهش درآمد هاي ارزي کشور می گردد

به بهـره   1376فت خام سنگین طراحی و در سال در این بین تنها پاالیشگاه بندرعباس به عنوان پاالیشگاه ن

  .برداري رسیده است
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نمودار 3-1 ظرفیت اسمی پاالیشگاههاي کشور در سال 1383

  
با کشف دو میدان عظیم نفت سنگین آزادگان و یادآوران در سالهاي اخیر ، احداث پاالیشگاهی  که ظرفیت 

طرح احداث پاالیشگاهی به همـین منظـور در   .پاالیش نفت سنگین را داشته باشد ضروري به نظر می رسد

  .ن ضرورت داردمحدوده آبادا
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درصـد بـاالتر از    18به دلیل نیاز کشور به فراورده هاي نفتی ،پاالیشگاه هاي کشـور حـدود    1383در سال 

طرح توسعه در شرکت ملی پاالیش و پخـش فـرآورده هـاي     37ظرفیت اسمی خود تولید می نموده اند و 

  .نفتی اجرا می شود که نیمی از آنها مربوط به توسعه پاالیشگاه است

براي توسعه پاالیشگاه هاي اراك ، تهران ، تبریز ، بندرعباس و آبـادان برنامـه هـاي     1384از جمله در سال 

از .با اجراي طرح هاي مذکور ظرفیت تولید فراورده هاي نفتی در کشور افزایش می یابد.توسعه اجرا میشود

اورده هاي سبک بـه ویـژه بنـزین    جمله طرح هاي توسعه که در برنامه چهارم توسعه براي افزایش تولید فر

دیده شده است و در حال حاضر در دست اجرا ویا مقـدمات اجرایـی اسـت مـی تـوان بـه طـرح توسـعه         

پاالیشگاه آبادان و افزایش ظرفیت واحدهاي مرتبط باآن ، نوسـازي و احـداث واحـد کـت کراکـر وایجـاد       

  .شور اشاره کردواحدهاي پایین دستی تولید کننده فراورده هاي مورد نیاز در ک

  تحلیل میزان دسترسی مناطق مختلف استان به شبکه نفت و فراورده هاي عمده نفتی. 3-2

  تحلیل وضعیت شبکه خطوط انتقال در استان. 3-2-1

هـر چنـد   .انتقال نفت خام به صور مختلف از جمله خط لوله و یا نفتکش هاي نفتی صـورت مـی گیـرد      

ل نفت خام و فراورده هاي نفتی احتیاج به سرمایه گذاري اولیه باالیی دارد، استفاده از خطوط لوله براي انتقا

بطور کلی خطـوط  .اما هزینه هاي جاري خطوط لوله نسبت به سایر روشهاي انتقال بسیار پایین تر می باشد

ضریب  لوله مناسب ترین و ارزان ترین وسیله نقل و انتقال فراورده هاي نفتی به شمار می رود که باتوجه به

در ایران از دیربـاز همزمـان بـا    . اطمینان باال، کاربرد وسیع آن از نظر اقتصادي و ایمنی قابل توجیه می باشد

احداث پاالیشگاه آبادان، نفت خام مورد نیاز پاالیشگاه از مناطق نفت خیز جنوب توسـط خطـوط لولـه بـه     

  .آبادان انتقال می یافت
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هاي اولیه تأسیس پاالیشگاه آبـادان در داخـل کشـور مصـرف چنـدانی      آنجا که فراورده هاي نفتی در سال زا

با افزایش مصـرف در  .نداشت کلیه محصوالت تولیدي از طریق بارگیري در کشتی هابه خارج حمل می شد

داخل و نیاز به انتقال فراورده هاي تولیدي از پاالیشگاه آبادان به مرکز کشور احداث خطوط لوله انتقـال از  

اینچ از آبـادان   16و12و8در ابتدا سه رشته خط لوله به قطر .اهواز و از اهواز به ري ضرورت یافتآبادان به 

اینچ  16اینچ و سپس یک رشته خط لوله  10به اهواز احداث گردید و از اهواز نیز ابتدا یک رشته خط لوله 

  .به مقصد ري احداث گردید

اینچ که به نام معروف می  16و12ین رفت ولی خط لوله اینچ آبادان به اهواز در زمان جنگ از ب 8خط لوله 

      )1373وزارت نیرو .(باشند ، بازسازي و مورد استفاده قرار گرفت

درصد کل حمل ونقل بوده اسـت و   65میزان حمل فراورده هاي نفتی با خطوط لوله حدود  1373در سال 

 49در مقایسه با ظرفیـت طراحـی حـدود     بطور متوسط نسبت کارکرد خطوط لوله انتقال فراورده هاي نفتی

  .درصد بوده است

مشخصات خطوط لوله فراورده هاي نفتی بر حسب مبدا و مقصد استان خوزستان در سال  11-3جدول 
1375 

 ظرفیت هزار بشکه در روز        

 مبدا و مقصد
  قطر لوله

 )اینچ(

ظرفیت 
 طراحی

  ظرفیت حمل 
 در روز تقریبی

تعداد 
تلمبه 
 خانه

   طول
 )کیلومتر(

 استان

 128 1 60 103 16 اهواز-آبادان
- خوزستان
 خوزستان

 128 1 45.5 66 12 اهواز-آبادان
- خوزستان
 خوزستان

 تهران- خوزستان 754 8 33.2 87 16/20/16 ري-اهواز

 تهران- خوزستان 841 12 31.8 45 10/14/10 ري-ازنا-اهواز
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 98 1 205 290 26 ماهشهر-آبادان
- خوزستان
 نخوزستا

 106 1 59.5 100 16 ماهشهر-آبادان
- خوزستان
 خوزستان

 106 1 43 50 12 ماهشهر-آبادان
- خوزستان
 خوزستان

 - 2161 - 478 741 - جمع
         1375ترازنامه انرژي سال : ماخذ 

  

هزار کیلومتر خط لوله انتقال نفت خام و فراورده هاي نفتی وجود داشته که نفـت   14حدود  1383در سال 

خام را از مبادي تولید و واردات به پاالیشگاه ها منتقل کرده و فـراورده هـا را از پاالیشـگاه هـا بـه مبـادي       

  .مصرف یا صادرات انتقال می دهند

به طور متوسط در هـر کیلـو متـر     1383عملکرد وسایل حمل فراورده هاي نفتی نشان می دهد که در سال 

هاي نفتی حمل گردیده که نسبت به سال قبل اندکی افـزایش یافتـه   میلیون تن انواع فراورده  33495انتقال 

  .است

. درصد عملکرد کل انتقال فراورده هاي نفتی را به خـود اختصـاص داده اسـت    65انتقال از طریق خط لوله 

درصد از حمـل فـرآورده هـاي     6درصد، و راه آهن حدود  5درصد، کشتی ها حدود  24وسایل جاده پیما 

نشـان   1375مشخصات خطوط لوله فراورده هاي نفتی کشور در سال ) 11-3جدول (ه دارندنفتی را به عهد

هزار بشکه مربوط به استان خوزستان بوده کـه   478می دهد که از مجموع ظرفیت حمل فراورده هاي نفتی 

ـ  -با هفت خط لوله که مبدأ و مقصد پنج خط لوله آن در داخل استان خوزستان و دو خط لوله اهـواز   -اازن

ري با مبدأ اهواز و مقصد خارج از استان به انتقال نفت خام می باشد، شـبکه خطـوط حمـل    –ري و اهواز 

  .کیلومتر در استان را تشکیل می دهد 2161فراورده هاي نفتی به طول 
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 1377-81کارکرد وسایل حمل فرآورده هاي نفتی کشور طی سالهاي   12-3جدول 

 

  )میلیون تن بر کیلومتر( 

وع ن 
 سال/وسیله

1377 1378 1379 1380 1381 

 

 )درصد(سهم کارکرد )درصد(سهم کارکرد )درصد(سهم کارکرد )درصد(سهم کارکرد )درصد(سهم کارکرد

 

 * * 64.9 21056 62.2 19117 60.8 17567 62.4 18620 خط لوله

 

مخزن دار 
 راه آهن

1990 6.7 1885 6.5 1726 5.6 1977 6.1 2494 21.5 

 

 وسایل
 جاده پیما

7518 25.2 7854 27.2 8195 26.7 7894 24.3 7697 66.3 

 

 12.2 1413 4.7 1504 5.5 1701 5.4 1566 5.7 1708 کشتی ها

 
 100.0 11604 100.0 32431 100.0 30739 100.0 28872 100.0 29836 جمع

     ارقام در دسترس نمی باشد *

  1381وزارت نیرو، ترازنامه انرژي سال : مأخذ  
  



 
 طرح ملی آمایش استان خوزستان
 
 

 
 

308

0
100
200
300
400
500
600
700
800
900

طول 
(کیلومتر)

واز
-اه
دان
آبا

واز
-اه
دان
آبا

ري
از-
اهو

ري
زنا-
ز-ا
هوا
ا

شهر
-ماه
دان
آبا

شهر
-ماه
دان
آبا

شهر
-ماه
دان
آبا

نمودار 3-2 طول خطوط لوله فرآورده هاي نفتی بر حسب مبدا و مقصد استان خوزستان در 
سال 1375

  
 13نشان می دهد کـه در مجمـوع    1383مقصد در سال -بررسی وضعیت خطوط لوله استان به تفکیک مبدا

کریدور خطوط لوله در استان وجود دارد که دو کریدور آن از کریدور خطوط لوله اصلی صادراتی بـوده و  

ن استانی محسوب مـی  بقیه خطوط درو.مقصد چند خط لوله از سه کریدور،خطوط لوله صادراتی می باشند

  . شوند

  :دو کریدور خطوط اصلی صادراتی عبارتند از

کیلومتر  90کریدور خطوط لوله صادراتی منطقه اهواز با مبدا بوستر اهواز و مقصد بوستر امیدیه به طول -1

  .که حامل نفت سنگین اهواز هستند

کیلـومتر   125ر استان بوشهر به طول کریدور خطوط لوله صادراتی با مبدا بوستر امیدیه و بوستر گوره د -2

  .که شامل دو سري خطوط لوله نفت خام سبک صادراتی و نفت خام سنگین صادراتی می شود
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نیـز شـامل   "خطوط لوله نفت واحدهاي آغاجاري به چند راهه ها و خطوط لوله اصلی صـادراتی  "کریدور 

جاري بوده و مقصد دو خط لوله آن بـه  پنج سري خطوط لوله است که مبدا آنها واحدهاي اول تا پنجم آغا

 .کیلومتر از واحدهاي بهره برداري شماره یک و دو به خطوط لوله صادراتی می باشند 6و5/8طول 

نیز شامل سه خط لوله می شود که دو خط  "خطوط لوله واحدهاي رامشیر و رگ سفید یک و دو "کریدور

مقصد خطوط لولـه صـادراتی بـا طـول هـر یـک        لوله با مبدا واحد رگ سفید یک و واحد رگ سفید دو و

  .کیلومتر می باشد 5/7و12

کیلومتر و بـا   24و15با مبدا  پازنان یک و پازنان دو طول تقریبی  2و1کریدور خطوط لوله واحدهاي پازنان 

  .مقصد خطوط لوله صادراتی مورد بهره برداري قرار می گیرد

مـارون و مقصـد    6-مارون با مبدا واحد بهـره بـرداري   کریدور خطوط لوله پاالیشگاهی و صادراتی منطقه 

کیلومتر شامل سه خط لوله است که دو خط لوله صادراتی آن به طـول   88مایل صفر بوستر امیدیه به طول 

  .و مایل صفر تا بوستر امیدیه کشیده شده اند 1کیلومتر از واحد  12کیلومتر و  78

ستانی طوالنی ترین خط لولـه ، گریـدور خطـوط لولـه نفـت      کریدور یا خط لوله درون و بین ا 13در میان 

 235بـه طـول    1ناحیه مرکزي است که مبدا ان واحدهاي قلعه نارولـب سـفید و مقصـد آن واحـد مـارون      

اینج آن از واحدهاي قلعه نار  12و8این کریدور شامل سه خط لوله است که دو خط لوله . کیلومتر می باشد

. کیلو متر کشیده شده اسـت  63کیلو متر و  51آب به ترتیب  هر یک با طول  و لب سفید تا چند راهه سبز 

  .کیلو متر می باشد 163مارون به طول  1طوالنی ترین خط این کریدور از چند راهه سبز آب تا واحد 
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 1383مشخصات خطوط لوله بر حسب مبدا و مقصد در استان خوزستان براي سال  13-3جدول 

 ردیف
نام کریدور یا 
 خطوط لوله

 مقصد مبدا
فاصله 

 )کیلومتر(
 خطوط لوله در کریدور

 منطقه اهواز 1
واحد بهره 

 اهواز 3- برداري
 38 بوستر اهواز

 آسماري 24خط لوله 

 چشمه خوش  20خط لوله 

 )کیلومتر 16حدود ( 2- تا اهواز3- بنگستان اهواز 12خط لوله 

 )کیلومتر 22حدود (ر اهواز تا بوست2- بنگستان اهواز 12خط لوله 

 اهواز 4-لب سفید تا واحد  20خط لوله 

 خطوط لوله جریانی چاهها به سمت واحدهاي بهره برداري اهواز

2 
خط لوله نفت 
 واحد آب تیمور

 12خط لوله  34 ا هواز 3- واحد واحد آب تیمور

3 

خطوط لوله 
صادراتی منطقه 

 اهواز

 90 یهبوستر امید بوستر اهواز
 نفت سنگین اهواز 42خط لوله 

 نفت سنگین اهواز 36خط لوله 

4 

پاالیشگاهی و 
صادراتی منطقه 

 مارون

واحد بهره 
 مارون 6- برداري

مایل /بوستر امیدیه
 امیدیه

88 

 76حدودا (تا مایل صفر 6نفت پاالیشگاهی از واحد  24/26/36خط لوله 
 )کیلومتر

 )کیلومتر 78(تا بوستر امیدیه  1- تی از واحدنفت صادرا 26/36خط لوله 

 )کیلومتر 12(نفت صادراتی از مایل صفر تا بوستر امیدیه  42خط لوله 

 در بخشی از مسیر خود با خطوط باال هم مسیر است 3-نفت سنگین بند 36خط لوله : تذکر
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 1383مشخصات خطوط لوله بر حسب مبدا و مقصد در استان خوزستان براي سال  13-3جدول 

 ردیف
نام کریدور یا 
 خطوط لوله

 مقصد مبدا
فاصله 

 )کیلومتر(
 خطوط لوله در کریدور

 (فرسوده قدیمی شده است 16ایگزین خط لوله ج) 16 خط لوله* 15 خطوط لوله صادراتی واحد کوپال واحد کوپال 5

6 
ارسال نفت به 
 پاالیشگاه ابادان

واحد بهره بر 
 داري اهو از

چندراهه بهمنشیر 
 شمالی

135 
 اهواز تا بهمنشیر شمالی 2-از واحد  12/20خطوط لوله 

 اهواز تا بهمنشیر شمالی 4-از واحد  24/20خطوط لوله 

 بوستر امیدیه
 40ایل چند راهه م

 ماهشهر
60 

شده  3/24/20*12جایگزین خط لوله فرسوده قدیمی ( 24جدید  خط لوله*
 (است

7 
کریدور خطوط 

 منصوري
 40 و بوستر اهواز  1واحد  واحد منصوري

 12یکی از خطوط (از واحد منصوري تا بوستر اهواز  2*12لوله  خطوط*
 (جدید احداث شده است

 اهواز 1- تا واحد از واحد منصوري 10خط لوله 

 از واحد منصوري تا بوستر اهواز 20خط لوله *

 ناحیه مرکزي 8

واحدهاي هفتگل 
نفت سفید و 

 9نمره
 مسجدسلیمان

 85 اهواز 2- واحد

 )کیلومتر26(مسجدسلیمان تا واحد نفت سفید  9- از واحد نمره  8خط لوله 

 )کیلومتر26(داهللا از واحد نفت سفید تا چند راهه بنه عب 12خط لوله 

 )کیلومتر 8/7( 4- تا واحد هفتگل 1-از واحد هفتگل 10خط لوله 

 )کیلومتر 32(تا چند راهه بنه عبداهللا  4-از واحد هفتگل 12خط لوله 

 )کیلومتر 51(اهواز  2-از چند راهه بنه عبداهللا تا واحد 12خط لوله 

واحدهاي قلعه 
 نار و لب سفید

 235 1-مارونواحد 
 )کیلومتر 51(از واحد قلعه نار تا چند راهه سبزآب   8خط لوله 

 )کیلومتر 63(از واحد لب سفید تا چند راهه سبزآب   12خط لوله 
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 1383مشخصات خطوط لوله بر حسب مبدا و مقصد در استان خوزستان براي سال  13-3جدول 

 ردیف
نام کریدور یا 
 خطوط لوله

 مقصد مبدا
فاصله 

 )کیلومتر(
 خطوط لوله در کریدور

 )کیلومتر1 63(مارون  1-از چند راهه سبزآب  تا واحد 20/12خط لوله 

 بوستر امیدیه نفت صادراتی 9
در استان (بوستر گوره
 )هربوش

125 

 نفت خام سبک صادراتی 42*2خطوط لوله 

 نفت خام سنگین صادراتی 42و  42*48خطوط لوله 

دو  جدید در مسیرهاي فوق در سرویس آمده که به هر 42یک خط لوله *
 نوع نفت سرویس می دهد

 کرنج و پارسی 10

  16خط لوله  14 واحد کرنج واحد پارسی

 28 یهبوستر امید واحد کرنج

از واحد کرنج تا چند  2*12/20/12و 20/24/20، 22/24/22خطوط لوله 
 )کیلومتر16(راهه بین راهی 

 )کیلومتر 12(از چندراهه بین راهی تا بوستر امیدیه  30خط لوله 

11 

آغاجاري به چند 
راهه ها و خطوط 

 اصلی صادراتی

واحد بهره 
 5- برداري شماره
 آغاجاري

واحد بهره برداري 
 آغاجاري 3-شماره

 12و16خطوط لوله  14

واحد بهره 
 3- برداري شماره
 آغاجاري

 20و16خطوط لوله  6 چند راهه مایل صفر
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 1383مشخصات خطوط لوله بر حسب مبدا و مقصد در استان خوزستان براي سال  13-3جدول 

 ردیف
نام کریدور یا 
 خطوط لوله

 مقصد مبدا
فاصله 

 )کیلومتر(
 خطوط لوله در کریدور

واحد بهره 
 4- برداري شماره
 آغاجاري

 20خط لوله  9 بوستر امیدیه 

واحد بهره 
 1- برداري شماره
 آغاجاري

 12دو خط لوله  8/5 خطوط لوله صادراتی

واحد بهره 
 2- رداري شمارهب

 آغاجاري

 12و16خطوط لوله  6 خطوط لوله صادراتی

12 
رامشیر و رگ 
 سفید یک و دو

 12خط لوله  54 واحد رگ سفید یک واحد رامشیر

واحد رگ سفید 
 یک

 فرسوده قدیمی شده است 20جایگزین خط لوله ( 16لوله  خط)* 12 خطوط لوله صادراتی

واحد رگ سفید 
 دو

 اتیخطوط لوله صادر
 20خط لوله  5

 12 خط لوله* 2/5

 12خط لوله  15 خطوط لوله صادراتی 1- واحد پازنان 2و  1-پازنان 13
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 1383مشخصات خطوط لوله بر حسب مبدا و مقصد در استان خوزستان براي سال  13-3جدول 

 ردیف
نام کریدور یا 
 خطوط لوله

 مقصد مبدا
فاصله 

 )کیلومتر(
 خطوط لوله در کریدور

 کیلومتر جدید احداث شده است8( 12لوله  خط)* 24 خطوط لوله صادراتی 2- واحد پازنان    

  راه اندازي گردیده اند 73بعد از سال * خطوط لوله مشخص شده با عالمت  :توضیح
   شرکت ملی نفت مناطق نفت خیز جنوب-شرکت ملی نفت :ماخذ



 

  مخازن نگهداري و انبارهاي پخش فراورده هاي نفتی . 2- 2- 3

  مخازن. 1- 2- 2- 3

نفت خام و مایعات گازي بعد از تولید در مناطق نفتی،توسـط خطـوط لولـه بـه انبارهـاي ذخیـره در       

م،اعم از فلزات سنگین،نمکها و امالح معدنی در این محتویات نفت خا.پاالیشگاه انتقال داده می شوند

مخازن ته نشین شده و سپس بعد از انجام فرایندهاي خاص دیگر برروي نفت مخازن، میعانات گازي 

  .و نفت خام به سیستم پاالیش و تولید فراورده هاي نفتی وارد می شود

رهاي ذخیزه در کلیه نقاط کشور،خطوط براي فراورده هاي نفتی تولید شده در پاالیشگاهها، ایجاد انبا

انبارهـاي ذخیـره   .و وسایل انتقال فراورده و امکانات عرضه آن به بازار مصـرف اهمیـت زیـادي دارد   

سازي فراورده هاي نفتی به دو صورت انبار فراورده هاي نفتی در پاالیشگاه ها و انبار فراورد ه هـاي  

ده هـاي نفتـی در جـوار پاالیشـگا هـا و نقـاط       نفتی قابل عرضه متعلق به شرکت ملی پخـش فـراور  

میلیـون بشـکه    7/17حجم کل ذخیره سازي فراورده هاي نفتی کشور بالغ  بر .استراتژیک کشور است

  .بوده است 1383در سال 

نشـان   1383بررسی ظرفیت مخازن نفت خام و فراورده هاي نفتی در پاالیشگاههاي کشـور در سـال   

سازي نفت خام و مایعات گازي در انبارهاي پاالیشـگاهی حـدود    می دهد که مجموع ظرفیت ذخیره

هزار بشکه مربوط به ذخیره مایعات گـازي اسـت    300میلیون بشکه می باشد که از این میزان ،  5/12

پاالیشگاههاي کشور،پاالیشگاه آبادان با .که فقط در پاالیشگاههاي بندرعباس و شیراز صورت می گیرد

میلیون بشکه داراي بیشـترین   1/6ذخیره قبل از جنگ تحمیلی با دارا بودن  بازسازي بخشی از مخازن

میلیون بشکه داراي کمترین ظرفیت ذخیـره سـازي فـراورده هـاي نفتـی       2/0و پاالیشگاه کرمانشاه با 

از کل امکانات ذخیره سازي فراورده نهایی در داخل پاالیشگاه ها ، بیشترین سهم به نفت کوره .هستند

 80در این سال .درصد اختصاص یافته است 15/0رصد و کمترین به روغنهاي خام و پایه با د 1/33با 
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میلیـون   2/14درصد ظرفیت مخازن فراورده هاي پاالیشگاهی مربوط به پنج فراورده نفتـی اصـلی بـا    

  .بشکه بوده است

  1383ن سال ظرفیت مخازن نفت خام و فراورده هاي نفتی در پاالیشگاهاي کشور در پایا 14-3جدول 
   )هزار بشکه(

 جمع
بندرعبا

 س
 شرح )1(آبادان اراك اصفهان تهران )2(تبریز کرمانشاه )3(شیراز الوان

 نفت خام 4/1045 2730 1776 1950 1200 9/156 335 -  3000 3/12193

 میعانات گازي -  -  -  -  -  -  100 -  200 300

 گاز مایع 7/32 4/6 88 54 14 2/19 6/30 -  4/9 3/254

 بنزینهاي موتور 1225 241 4/337 215 4/123 7/25 320 250 400 7/3137

 نفت سفید 340 7/120 8/195 160 3/186 1/19 200 -  240 9/1461

 نفت گاز 1135 9/196 438 378 5/344 8/18 345 4/291 300 6/3447

 نفت کوره 2192 7/471 486 560 3/405 4/80 742 9/320 600 3/5858

 سوخت جت سبک -  4/31 38 73 -  -  -  -  -  4/142

 سوخت جهت سنگین -  9/62 94 86 -  -  -  -  -  9/242

  حالل ها )07/0(4/4 -  -  12 )4( -  30 -  -  4/46
  روغنهاي خام وپایه -  5/11 2/14 -  -  -  -  -  -  7/25

  نفتاي سبک و سنگین )7/19(1210 2/43 8/67 80 9/291 -  290 400 680 9/3062

1/08671  
4/

2229  
  جمع کل فراورده ها  1/6139  7/1185  2/1759  1618  6/1365  2/163  6/1957  3/1262

  1383وزارت نیرو،ترازنامه انرژي :ماخذ
  .مخازن ماهشهر نیز در مخازن آبادان منظور شده است- 1
بشـکه در   14000بشـکه و مخـزن پروپـان بـا ظرفیـت       4000در پاالیشگاه تبریز مخزن اصلی گاز مایع بـا ظرفیـت   - 2

  .ار گرفته اندسرویس قر
بشکه اي مربوط به نفتـاي تصـفیه    15000در مورد پاالیشگاه شیراز،حاللها مخزن اختصاصی ندارند،ولی دو مخزن  - 3

  .شده در بعضی موارد در سرویس حالل می باشد
  .مخازن مربوطه در سرویس می باشند - 4
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باشد کـه از مجمـوع حـدود     هزار بشکه می 1/6139فراورده هاي نفتی تولید شده در پاالیشگاه آبادان

درصـد فـراورده هـاي تولیـد شـده در کشـور را بـه خـود          35هزار بشکه کل کشور حـدود   17680

  .اختصاص داده که سهم قابل توجهی است

در میان فراورده هاي نفتی تولید شده توسط پاالیشگاه آبادان سهم بنزین و نفتاي سـبک و سـنگین از   

درصد کمترین سـهم   5/9د براي هر یک بیشترین و حاللها با کل تولیدات کشور با حدود چهل درص

  .را داشته اند

بدین ترتیب بخش اعظم بنزین کشور در پاالیشگاه ابادان تولید می شود،بطوري که این پاالیشـگاه بـا   

هزار بشکه بنزین تولیـد شـده در کشـور سـهمی حـدود چهـل        7/3137هزار بشکه از مجموع  1225

نفتاي سبک و سنگین فراورده دیگر این پاالیشگاه است که نیز .ص داده استدرصد را به خود اختصا

  .سهمی حدود چهل درصد از تولید کشور را داشته است

درصـد   5/37پس از بنزین و نفتاي سبک و سنگین از نظر مقدار مطلق نفت کوره قرار دارد که حدود 

  .از کل نفت کوره تولیدي در پاالیشگاه آبادان تولید می شود

درصد از کل تولید کشور در پاالیشـگاه آبـادان    33نفت گاز تولید شده فراورده مهم دیگري است که 

درصد از کل تولیدکشور را در بـر   23نفت سفید تولید شده در پاالیشگاه آبادان حدود .انجام می گیرد

میـت قـرار   درصد در رده هاي آخـر اه  5/9درصد و حاللها با  8/12گاز مایع سهمی معادل .می گیرد

  .گرفته اند

  انبارهاي پخش. 2- 2- 2- 3

میلیـون لیتـر    7955بالغ برحـدود   1383ظرفیت انبارهاي پخش کل فراورده هاي نفتی کشور در سال 

از بین فراورده هاي نفتی ظرفیت انبارهاي پخش مربوط به گازوئیل و نفت سفید بیشـتر از  .بوده است

بقیه بوده به طوري که مجموع ظرفیت انبار این دو فراورده  بقیه بوده به گازئیل و نفت سفید  بیشتر از

  .درصد از کل ظرفیت انبارهاي پخش سراسر کشور را شامل می شود 8/67حدود 
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ظرفیت مخازن پخش در هر یک از مناطق و نواحی مصرف با در نظر گرفتن برآورد تقاضـا برحسـب   

  .مل و نقل موتد نفتی احداث می شودمصرف روزانه و نیز با توجه به نوسانات فصلی و مشکالت ح

میلیارد لیتر است که بخش اعظم  8بالغ بر حدود  1383مجموع ظرفیت انبارهاي بخش کشور در سال 

ــاز و نفــــت ســــفید اســــت ) درصــــد67(آن  هفــــت اســــتان کشــــور شــــامل .نفــــت گــ

از درصـد   4/66تهران،اصفهان،مرکزي،هرمزگان،خراسان،کرمان وخوزستان با انبارهاي خود مجموعـا  

  .فراورده هاي داده اند

درصد سهم از انبارهاي کشور داراي بیشترین ظرفیت انبـار بنـزین کشور،اسـتان     9/13استان تهران با 

درصد از میان چهار فراورده عهده نفتـی بزرگتـرین انبـار نفـت سـفید کشور،اسـتان        9/13اصفهان با 

ظرفیـت انبـار نفـت گـاز و اسـتان       درصد از کل انبارهاي کشور داراي بیشترین 6/10مرکزي با سهم 

درصد سهم از کل انبارهاي کشور داراي بیشترین ظرفیت انبار نفت کـوره در سـال    2/10هرمزگان با 

علیرغم تولید زیاد پاالیشگاه آبادان،اسـتان خوزسـتان داراي ظرفیـت انبارهـاي زیـادي      .بوده اند 1383

از انبارهاي کل کشور می شود ظرفیت انبـار  درصد  9/5هزار لیتر که معادل  468811نبوده و مجموعا 

  .فراورده هاي نفتی را دارا بوده است

مقایسه ظرفیت انبارهاي پخش استن خوزستان و کشور نشان می دهد که در میان فراورده هاي عمده 

درصد از کل ظرفیت انبارهاي کشور را به خود اختصاص  15/8نفتی،ظرفیت انبارهاي نفت گاز استان 

کمترین میزان ظرفیت انبارها مربـوط بـه   .درصد قرار گرفته است 35/5از آن نفت سفید با  داده و پس

درصد می شود که علت پایین بودن ظرفیت انبارهاي استان،صادرات این فـراورده   53/3نفت کوره با 

 از علل دیگر پایین بودن ظرفیت انبارهاي استان به مسائل امنیت انرژي و موقعیـت .به خارج می باشد

خاص جغرافیایی استان می توان اشاره کرد که در طول سی سال گذشـته همـواره در مرزهـاي خـود     

  .شاهد جنگهاي متعدد و شرایط نا امنی بوده است
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  1383 مقایسه ظرفیت انبارهاي پخش استان خوزستان و کشور در سال 15-3جدول 
 شرح بنزین نفت سفید نفت گاز نفت کوره جمع

 کل کشور 1420741 2450230 2938611 1145205 7954787

 خوزستان 57669 131137 239605 40400 468811

89/5 53/3 15/8 35/5 06/4 
سهم استان نسبت 

به کل کشور 
 )درصد(

  1383وزارت نیرو،ترازنامه انرژي سال:ماخذ

نفت  در واقع با نگاهی به میزان مصرف استان می توان دریافت که سهم مصرف فراورده هاي بنزین و

درمورد بنزین تنها مصرف استان .کوره استان از کشور ظرفیت انبارهاي بخش استان از کشور می باشد

درصد از کل کشـور را تشـکیل مـی داده اسـت در      36/5بوده که  1383هزار لیتر در سال  1187909

ل هزار لیتر بوده و کمی بـیش از مصـرف یکسـا    1420741حالیکه ظرفیت انبارهاي پخش کل کشور 

بنابراین عدم تعادل در ذخیره سازي و مصـرف اسـتان در ایـن دو فـراورده     .استان خوزستان می باشد

  .وجود دارد

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   1383ظرفیت انبارهاي پخش استان هاي کشور در سال  16-3جدول 
  )هزار لیتر(

 استان بنزین نفت سفید نفت گاز نفت کوره جمع سهم از کل کشور

 کل کشور 1420741 2450230 2938611 1145205 7954787 100
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 تهران 209622 334244 333554 224318 1101738 9/13

 اصفهان 146228 368250 256673 254757 1025907 9/12

 مرکزي 19970 170677 458060 193358 842065 6/10

 هرمزگان 161746 75562 292208 279033 808549 2/10

 خراسان 91011 277508 132043 44657 545219 9/6

  کرمان 187455 83790 200180 2040 473465 6
 خوزستان 57669 131137 239605 40400 468811 5/9

  سایر استانها  547040  1009062  1026288  106642  2689032  33/6
  1383وزارت نیرو، ترازنامه انرژي:ماخذ

ي نفتی استفاده نمود تعداد یکی دیگر از شاخص هایی که می توان براي میزان دسترسی به فراورده ها

مخازن و تعداد مخازن و تعداد جایگاههاي فروش مواد سوختی است که بـراي عرضـه سـه فـراورده     

  . بنزین،نفت گازونفت گاز و نفت سفید در شهرستان هاي استان ایجاد شده است

جایگاه  111همچنین تعداد .هزار لیتر وجود دارد 18979مخزن مواد سوختی با ظرفیت  417در استان 

جایگاه خصوصی بوده و تعداد پمپ هاي  95جایگاه دولتی و  16فروش مواد سوختی فعال است که 

 465عـالوه بـر ایـن تعـداد     .عدد می باشـد  98و نفت سفید  295،نفت گاز 495بنزین موجود در آنها 

  .شعبه فروش نفت دراستان فعال می باشد

جایگاه بیشترین و شهرستان  28هزار لیتر و تعداد  4064یت مخزن مواد سوختی به ظرف 86شهرستان اهواز با 
هزار لیتر وتعداد مخازن و جایگاه عرضه مواد سوختی را به  144مخزن موادسوختی و  3اللی با 

 .خود اختصاص داده اند

 1383تعداد مخازن و جایگاه هاي فروش مواد سوختی در سال  17-3جدول 

 محدوده

 تعداد پمپ یگاهتعداد جا مخازن مواد سوختی
تعداد 
شعب 
فروش 

 نفت

سرانه 
ظرفیت 
 مخازن

سرانه  
تعداد 
 جایگاه

سرانه  
تعداد 
پمپ 
 بنزین

 
سرانه 
تعداد 
شعب 
فروش 

 نفت

 تعداد

  ظرفیت 
هزار (

 )لیتر

 بنزین خصوصی دولتی جمع
نفت 
 گاز

نفت 
 سفید

 1.12 1.08 0.27 46 465 98 295 451 95 16 111 18979 417 استان

 0.04 1.32 0.33 52 1 5 18 36 7 2 9 1404 36 دانآبا
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 - 2.25 0.71 121 _ 4 14 19 4 2 6 1023 26 امیدیه
 2.06 1.37 0.44 106 33 6 30 22 6 1 7 1697 34 اندیمشک

 0.76 1.24 0.22 32 98 21 53 160 23 5 28 4064 86 اهواز

 2.10 0.53 0.21 25 40 7 16 10 4 _ 4 477 11 ایذه

 2.37 0.40 0.20 27 24 3 9 4 2 _ 2 278 6 باغملک

 0.04 1.08 0.33 83 1 4 25 26 8 _ 8 1998 48 بندرماهشهر

 2.72 1.39 0.29 40 47 8 14 24 4 1 5 693 15 بهبهان

 0.07 0.53 0.20 25 1 2 6 8 3 _ 3 376 9 خرمشهر

 1.82 1.13 0.28 36 71 2 16 44 9 2 11 1392 31 دزفول

دشت 
 آزادگان

17 765 4 _ 4 10 19 8 4 60 
0.31 0.78 0.31 

 2.57 0.87 0.29 51 44 2 16 15 4 1 5 871 19 رامهرمز

 - 0.74 0.22 56 _ 2 13 10 3 _ 3 759 15 شادگان
 0.53 0.85 0.27 45 10 7 24 16 5 _ 5 844 19 شوش

 1.59 1.00 0.21 53 38 9 18 24 4 1 5 1254 24 شوشتر

 2.28 0.97 0.23 42 40 5 11 17 3 1 4 739 14 مسجدسلیمان

 3.68 0.57 0.28 41 13 2 3 2 1 _ 1 144 3 اللی

 - 1.11 0.28 56 _ 1 5 4 1 _ 1 201 4 هندیجان
     1383سالنامه آماري خوزستان : مأخذ      
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 34هزار لیتر و اندیمشک بـا   1998مخزن و  48پس از شهرستان اهواز،شهرستان هاي بندر ماهشهر با 

هزار لیتر بیشترین میزان ظرفیت ذخیره سـازي   1404مخزن و  36هزار لیتر و آبادان با  1697مخزن و 

 1392مخـزن   31موادسوختی را دارند در حالی که دزفول با جمعیتی دو برابر این شهرستان ها تعداد 

ر و آبـادان بـه   هر چند وجود مخازن با ظرفیت زیاد در شهرستان هاي بندر ماهشـه . هزار لیتر را دارد

علت وجود پاالیشگاه در این شهرستان هاست اما ایجاد ظرفیت زیاد براي مخازن در اندیمشـک تنهـا   

بـا  .می تواند به علت تقاضاي زیاد در بخش حمل ونقل ترانزیت که از این شهرستان می گذرد باشـد 

هزار لیتر  121با محاسبه سرانه ظرفیت مخازن در هر شهرستان مشخص می شود که شهرستان امیدیه 

شهرستان هـاي  .لیتر به ازاي هر نفر بیشترین ظرفیت مخزن را داراست 1/12به ازاي هر ده هزار نفر با 

،  6/35دزفول با 52هزار لیتر به ازاي هر ده هزار نفر و آبادان با  83و 106اندیمشک و بندر ماهشهر با

نحـوه توزیـع   . ده هاي بعـدي قـرار مـی گیرنـد    هزار لیتر به ازاي هرده هزار نفر در ر 3/31و اهواز با 

به طوري که در .جایگاه هاي فروش سه فراورده عمده نفتی هم تناسبی با جمعیت هر شهرستان ندارد

. وجـود دارنـد   8و9جایگاه و در آبادان و ماهشهر به ترتیب  11جایگاه، در شهرستان دزفول  28اهواز 

  .ه وجود داردجایگا7در حالی که در شهرستان اندیمشک تنها 

جایگاه به ازاي هـر   7/0با محاسبه سرانه تعداد جایگاه مشاهده می شود که شهرستان امیدیه با سرانه  

جایگـاه بـه ازاي هـر ده هـزار نفـر       33/0و بندرماهشهر و آبادان بـا   44/0ده هزار نفر و اندیمشک با 

در حالیکه متوسط سرانه اسـتان  .  دبیشترین سرانه تعداد جایگاه فروش سه فراورده عمده نفتی را دارن

نسبت به متوسـط اسـتان    22/0جایگاه به ازاي هر ده هزار نفر است ومرکز استان یعنی اهواز با  27/0

جایگـاه بـه ازاي هـر ده هـزار نفـر       2/0شهرستان هاي خرمشهر و باغملک با .نیز جایگاه کمتري دارد

 . اص داده اندکمترین تعداد جایگاه را در سطح استان به خود اختص

با توجه به اینکه در هر جایگاه تعدادي پمپ بنزین و نفت گاز و نفت سفید براي عرضه فراورده هاي 

پمپ بیشترین تعداد در میان سه فراورده نفتـی مـی    451نفتی وجود دارد و تعداد پمپ هاي بنزین با 
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نتایج بررسی نشـان مـی   . فتباشد، وضعیت تعداد پمپ هاي بنزین و سرانه آنها مورد بررسی قرار گر

پمپ در دزفول کـه در دزفـول کـه از     44پمپ بنزین در اهواز و  160دهد که علیرغم   وجود تعداد 

نظر مقدار مطلق بیشترین  فراوانی را در میان شهرستان هاي دیگر بـه خـود اختصـاص داده انـد امـا      

ه هزار نفر بوده که شهرستان امیدیه پمپ به ازاي هر د 19/1محاسبه سرانه تعداد پمپ بنزین در استان 

هزار نفر بیشترین سـرانه  10پمپ به ازاي هر  37/1و  39/1و بهبهان و اندیمشک به ترتیب با  25/2با 

پمپ به ازاي  هرده  هزار نفـر   13/1و  24/1اهواز و دزفول هر یک با . تعداد پمپ بنزین را داشته اند

جـدول  .(از لحاظ سرانه تعداد پمپ بنزین قرار می گیرند پس از شهرستان آبادان در رده ششم و هفتم

3-17(  

پمـپ بـه    53/0شهرستان هاي خرمشهر و ایذه کمترین سرانه تعداد پمپ بنزین را در سطح استان بـا  

هر چند در صورت وجود آمار تعداد خودروهاي سواري بـه تفکیـک   . ازاي هر ده هزار نفر داشته اند

ري بر اساس سرانه خودرو قابل محاسبه بود اما عـدم وجـود آمـار    هر شهرستان امکان شاخص دقیقت

  .تعداد خودرو هاي بنزین سوز به تفکیک هر شهرستان محاسبه این شاخص را غیر ممکن ساخت

درصد آن توسط بخش خانگی مصرف می شود و لذا لحاظ کردن سرانه  99فراورده دیگري که حدود 

توزیـع ایـن فـراورده را بدسـت مـی دهـد نفـت سـفید          هر شعب تصویر واقع بینانه تري از وضعیت

شعبه بوده که شهرستان هاي اهـواز و دزفـول بـه     465تعداد شعب فروش نفت در سطح استان .است

بهبهان و .شعبه بیشترین فراورانی را از لحاظ وجود شعب توزیع نفت سفید داشته اند 71و98ترتیب با 

  .میت قرار دارندشعبه در رده هاي بعدي اه 44و47رامهرمز با 

شهرستان هاي شادگان، امیدیه و هندیجان هیچ شعبه فروش نفتی نداشته و بندر ماهشهر و خرمشـهر  

  .هر کدام با یک شعبه کمترین را در استان داشته اند

شعبه به ازاي هرده  68/3شعبه و سرانه  13با محاسبه سرانه تعداد شعب فروش نفت،شهرستان اللی با 

شعبه به ازاي هـر ده هـزار نفـر در رده هـاي      37/2و  57/2ن و رامهرمز و باغملک با هزار نفر بیشتری
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شعبه بـه   07/0و  04/0کمترین سرانه تعداد شعب را بندر ماهشهر و خرمشهر با .بعدي قرار گرفته اند

  .ازاي هر ده هزار نفر تشکیل می داده اند

  فرآورده هاي نفتی مصرف. 3- 3

 فتی در بخشهاي مختلف اقتصاديمصرف فرآورده هاي ن. 1- 3- 3

روغن هاي موتـور و   سوخت هواپیما، گازمایع، نفت کوره، نفت گاز، فرآورده هاي نفتی شامل بنزین،

نفت گاز و  نفت سفید، قیر و سایر فرآورده ها می شود که مهمترین و عمده ترین آنها بنزین، صنعتی،

تان وشهرستان هاي استان مورد بررسـی و  اس در ادامه مصرف هر یک در کشور،. نفت کوره می باشد

  .مقایسه قرار می گیرد

نشان مـی دهـد کـه متوسـط      1375-1383بررسی مصرف فرآورده هاي عمده نفتی کشور در سالهاي 

گاز مـایع و   سه فرآورده بنزین، .درصد در سال بوده است 07/2رشد پنج فرآورده عمده مورد بررسی 

درصد بیشترین میزان را داشته اند در حالی که مصـرف نفـت    4/2، 51/3، 14/8نفت گاز به ترتیب با 

بـدین ترتیـب    .درصد روبرو بوده اند 53/1درصد و نفت کوره با رشد منفی  86/3سفید با رشد منفی 

جایگزینی نفت گاز و گاز مایع با نفت سفید در بخش هاي تجاري و کشـاورزي و بخصـوص بـراي    

چنین جایگزینی گازطبیعی و برق به جـاي نفـت سـفید و    گرمایش وپخت و پز در بخش خانگی وهم

به طوري  .نفت گاز در بخشهاي مختلف از جمله علل تغییر در الگوي مصرف بوده است نفت کوره و

کـاهش یافتـه و    1383درصـد درسـال    31/10به   1375درصد در سال 64/16که سهم نفت سفید از 

تنــزل یافتــه  1383درصــد در ســال  27/18بــه  1375درصــد در ســال  36/24ســهم نفــت کــوره از 

درسال هاي اخیر با ادامه سیاست جایگزینی گازطبیعی به جاي نفت گاز دربخش خـانگی و در  .است

مصرف نفت گاز در این بخش کاهش یافته  به گازطبیعی، ها نتیجه دسترسی تعداد بیشتري از خانواده

ي از نفت گاز به برق در این بخـش  سیاست تغییر سوخت پمپ هاي آبیاري در مزارع کشاورز .است

ورد بررسی نشان می دهد،اما مصرف این فراورده در ایـام سـرد سـال    منیز کاهش مصرف را در دوره 
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همچون نفت سفید افزایش می یابد عدم دسترسی برخی از مناطق کشور به گاز طبیعـی و اسـتفاده از   

یل اصلی این افزایش مصرف بـوده  ب گرم از دالآنفت گاز براي سوخت در دستگاه هاي گرمایش و 

  .است

درصد متوسط نرخ رشد ساالنه،باالترین میـزان   14/8در میان فرآورده هاي عمده نفتی،بنزین موتور با 

بـه حـدود    1375درصد در سال  5/18رشد مصرف را در دوره مورد بررسی داشته است وسهم آن از 

بـانرخ   که 1380شته به خصوص از سال رسیده و همواره روند صعودي دا 1383درصد درسال  5/29

  .بیشتر رشد مصرف روبرو بوده است

  

  

  

  

  

  

 1375- 83مصرف فرآورده هاي عمده نفتی کشور طی سالهاي  18-3جدول 

 جمع  نفت کوره نفت گاز نفت سفید بنزین گاز مایع شرح/سال

مصرف 
فرآوردهاي 

نفتی 
میلیون (

 )لیتر

1375 3186 11847 10620 22614 15543 63809 

1376 3428 12323 10173 23897 15393 65214 

1377 3500 13693 9874 23015 13879 63962 

1378 3732 14221 9270 23016 14221 64461 

1379 4038 15517 9185 24288 14737 67765 

1380 4165 16737 8973 25084 15254 70214 

1381 4355 18440 8683 25880 14785 72143 

1382 4299 20538 7889 26235 13601 72561 
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1383 4199 22159 7753 25348 13740 75200 

متوسط رشد ساالنه 
 )درصد(

3.51 8.14 -3.86 2.4 -1.53 2.07 

سهم 
فرآوردهاي 

نفتی 
 )درصد(

1375 4.99 18.57 16.64 35.44 24.36 100 

1376 5.26 18.9 15.6 36.64 23.6 100 

1377 5.47 21.41 15.44 35.98 21.7 100 

1378 5.79 22.06 14.38 35.7 22.06 100 

1379 5.96 22.9 13.55 35.84 21.75 100 

1380 5.93 23.84 12.78 35.73 21.72 100 

1381 6.04 25.56 12.04 35.87 20.49 100 

1382 5.92 28.3 10.87 36.16 18.74 100 

1383 5.58 29.47 10.31 36.37 18.27 100 

     به استثناي مصارف پاالیشگاهها1
      1383ترازنامه انرژي سال : ماخذ 

نمودار 3-5 روند مصرف فرآورده هاي عمده نفتی کشور طی سالهاي   1375-83
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نمودار  3-6 روند مصرف فرآورده هاي عمده نفتی استان طی سالهاي          1375-83
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مترمکعب
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نفت سفید

نفت گاز

نفت کوره

  
عمده ترین بخش مصرف کننده بنـزین در کشـور مـی     درصد 99ش حمل ونقل با سهمی بیش از بخ

اخیر، باال بودن متوسط عمر خودرو ها و در نتیجه پایین بودن کـارایی   افزایش خودروها دردهه. باشد

آنها و باال بودن متوسط مصرف سوخت خودروهاي داخلی به دلیل پایین بودن فناوري به کار رفته در 

  .تولید آنها،از دالیل عمده افزایش مصرف بخش حمل و نقل می باشد

  نفت گاز -1

بخش حمل ونقل بزرگتـرین مصـرف   .نفت گاز کاربرد گسترده اي در بخشهاي مختلف اقتصادي دارد

درصدبراي سوخت موتورهاي دیزلی می باشـدهمچنین نفـت گـاز در بخـش      50کننده با سهم باالي 

آالت کشاورزي و پمپ هاي آبیاري،در بخش صنعت بـراي سـوخت   کشاورزي براي سوخت ماشین 

ماشین آالت و تجهیزات صنعتی،در نیروگاه ها براي سوخت جهت تولید انرژي الکتریکی و دربخـش  

هاي خانگی و تجاري براي سوخت دستگاه هاي گرمایش و تولید آب گرم مـورد اسـتفاده قـرار مـی     

 .نفت گاز مـی باشـد   درصد بزرگترین مصرف کننده 50بخش حمل و نقل با داشتن سهم باالي .گیرد
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درصـد مصـرف نفـت     87/5نشان می دهدکـه   1383مقایسه مصرف نفت گاز کشور و استان در سال 

 کشـاورزي،  تجاري، عمومی، استان خوزستان اختصاص داشته که شامل مصارف خانگی،به گازکشور

درصـد و در   65/12رانی اسـتان بـا   کشـتی  در بخش حمل ونقـل، .صنایع و معادن میشود حمل و نقل،

درصد بیشترین میزان سهم مصرف استان از کشـور را در   59/9سایر صنایع با  بخش صنایع و معادن،

ازجمله علل باال بودن مصرف در ایـن زیـر بخـش هـا فعالیـت  گسـترده       .این زیر بخش ها داشته اند

  .صنایع کوچک وبزرگ می باشدجنوب استان و همچنین وجود  در مسافر و کشتیرانی در حمل بار

به دلیل وضعیت آب وهوایی استان که در هشت ماه از سال هـواي گـرم دارد،مصـرف نفـت گـاز در      

در صـد سـهم از کشـور مـی      2/0بخش خـانگی پـایین تـرین میـزان دربـین بخشـهاي مختلـف بـا         

  ) 19-3ل جدو.(باشد

 1383ان و کشور در سال مقایسه مصرف نفت گاز در بخشهاي مختلف استان خوزست 19-3جدول 

 (هزار لیتر)

 شرح

 صنایع و معادن 

 کشاورزي تجاري عمومی خانگی

 حمل و نقل

نیروگاههاي  جمع
وزارت 

 نیرو

سایر 
 صنایع

 سایر کشتیرانی

 27348306 15413410 389015 3617581 677618 1192632 1165804 2703794 2188452 کل کشور

 1605025 1141138 49214 102401 19229 24694 2351 259245 6753 خوزستان

سهم استان نسبت 
به کل کشور 

 )درصد(

0.31 9.59 0.20 2.07 2.84 2.83 12.65 7.40 5.87 

 1383وزارت نیرو، ترازنامه انرژي سال : مأخذ      
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هم نشان مـی دهدکـه افـت وخیزهـایی کـه در       1375-1383مقایسه روند مصرف نفت گاز در دوره 

شور وجود داشته در مصرف نفت گاز اسـتان نیـز حـاکم بـوده بـه طـوري کـه مصـرف از         مصرف ک

کاهش یافته و سـپس تـا    1376متر مکعب در سال  1248193به  1375متر مکعب در سال  1264496

مترمکعب کاهش یافته ومجددأ تا آخر  1409864به  1379روند افزایشی داشته و در سال  1379سال 

 1جـدول  .(مترمکعـب افـزایش یافتـه اسـت     1575977ه طوري که در نهایت بـه  دوره افزایش یافته ب

  )پیوست

بنـدر ماهشـهر بـا    مترمکعـب بیشـترین و شهرسـتانهاي     553322در میان شهرستانهاي استان،اهواز با 

مترمکعــب پــس از اهــواز بیشــترین مصــرف نفــت گــاز و اللــی بــا  111334و شوشـتر بــا   152451

در حالی که با در نظـر گـرفتن شـاخص    .مصرف نفت گاز را داشته اندمترمکعب کمترین میزان 2706

مترمکعـب بـه    82/633و  28/724مصرف سرانه شهرستان هاي اندیمشک و بندرماهشهر به ترتیب با 

مترمکعـب بـه    29/83و  59/76ازاي هر هزار نفر بیشترین مصرف سرانه و اللی و ایذه به ترتیـب بـا   

در متوسط مصرف استان .سرانه استان را به خود اختصاص داده اند ازاي هر هزار نفر کمترین مصرف

  .مترمکعب به ازاي هر هزار نفر بوده است 378حدود 1383سال 

مصرف انواع فراورده هاي نفتی استان به تفکیک نوع فرآورده و  20-3جدول 
  1383شهرستان در سال 

 سال
  گاز مایع 

 )تن ( 

  نفت گاز
 )متر مکعب( 

  نفت کوره 
 )متر مکعب( 

  بنزین
 )متر مکعب( 

  نفت سفید
 )متر مکعب( 

 2500 66701 336 63889 22894 آبادان

 1152 37082 489 44534 - امیدیه

 9087 43868 1043 115922 9000 اندیمشک

 12768 436845 463161 553322 41000 اهواز

 4630 25934 3201 15841 3000 ایذه
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 6714 17018 _ 30810 3000 باغملک

 3398 87126 27857 152451 19649 بندرماهشهر

 7680 56527 7203 65843 2000 بهبهان

 1274 41569 3706 51382 4303 خرمشهر

 19861 109562 25613 97056 17000 دزفول

 2329 32265 _ 46950 8000 دشت آزادگان

 4090 37445 8629 67730 4000 رامهرمز

 752 29088 _ 40293 1247 شادگان

 4021 48202 12613 68183 5000 شوش

 7055 59357 51535 111334 3000 شوشتر

 5617 37796 _ 32577 3000 مسجدسلیمان

 1757 3340 _ 2706 1000 اللی

 1286 11576 _ 15154 _ هندیجان

     83سالنامه آماري استان خوزستان: مأخذ 
  

  بنزین  -2

یافته و بیشترین میزان رشد را در میان فرآورده هـاي  مصرف بنزین در سالهاي اخیر به شدت افزایش 

درصد در استان عمده  7/97درصد در کشورو99بخش حمل و نقل با سهمی بیش از .نفتی داشته است

 افـزایش تعـداد خودروهـا و بـاال بـودن متوسـط      .ترین بخش مصرف کننده بنزین در کشور می باشد

 مقایسـه .ایش مصرف در این بخش مـی باشـد  مصرف سوخت خودرو هاي داخلی از دالیل اصلی افز

 36/5نشان می دهدکه سهم مصرف بنزین استان از کشـور   1383مصرف بنزین کشور و استان درسال 

مصارف بنزین دربخش هاي تولیدي استان مانند سایر صـنایع و کشـاورزي درصـد    .درصد بوده است

بخـش  .خـود اختصـاص داده انـد   درصـد بـه    55/20و  09/30باالیی از مصرف کشور را به ترتیب با 

  )21-3ل جدو.(درصد در رده هاي بعدي قرار گرفته اند 3/5درصد و حمل ونقل با  39/7عمومی با 
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ــاي         ــتان ه ــس از اس ــزین پ ــرف بن ــر مص ــتان از نظ ــتان خوزس ــاي کشور،اس ــتان ه ــان اس در می

  .تهران،خراسان،اصفهان و فارس در رده پنجم قرار گرفته است

-1383در استان نمایانگر افزایش مستمر و بدون وقفـه بنـزین طـی دوره     بررسی روند مصرف بنزین

مترمکعـب   640653به بعد می باشد به طوري که مصرف بنـزین از   1380و بخصوص از سال  1375

ماه  9درصدي را طی  100رسیده کهتقریبا رشد  1383مترمکعب در سال  1181301به  1375در سال 

  .نشان می دهد

 436845اهـواز بـا    می دهد کـه شهرسـتان   نشان بنزین در شهرستان هاي استانمصرف  روند بررسی

 .را داشته اند 1383مترمکعب کمترین میزان مصرف بنزین در سال  3440مترمکعب بیشترین و اللی با

مصرف سرانه بنزین براي استان و مقایسه شهرستان هاي استان با آن می توان دریافت کـه  با محاسبه  

 438شهرسـتان هـاي امیدیـه بـا     .مترمکعب به ازاي هر نفر بوده است 283نزین استان مصرف سرانه ب

مترمکعب به ازاي هر هـزار نفـر کمتـرین     94مترمکعب به ازاي هر هزار نفر بیشترین و اللی با حدود 

شهرستان اهواز با وجوداینکـه  .را به خود اختصاص داده اند 1383میزلن مصرف سرانه بنزین در سال 

 86/338ستان است هر چند بیشتر از متوسط اسـتان مصـرف داشـته و بـه ازاي هـر هـزار نفـر       مرکز ا

  .مترمکعب مصرف نموده است اما در رده سوم پس از امیدیه و بندر ماهشهر قرار گرفته است

 1383مقایسه مصرف بنزین در بخشهاي مختلف استان خوزستان و کشور در سال   21-3جدول 

 (هزار لیتر)

 شرح

 یع و معادن صنا

 کشاورزي تجاري عمومی خانگی

 حمل و نقل

نیروگاههاي  جمع
وزارت 

 نیرو

سایر 
 صنایع

 سایر کشتیرانی
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 22159072 21934586 29487 15161 10301 117379 - 49953 2205 کل کشور

 1187909 1161063 30 3115 - 8672 - 15029 - خوزستان

سهم استان نسبت 
به کل کشور 

 )درصد(
- 30.09 - 7.39 - 20.55 0.10 5.29 5.36 

 1383وزارت نیرو، ترازنامه انرژي سال : مأخذ      

  

  نفت کوره  -3

مهمتـرین  .نفت کوره از جمله فراورده هاي نفتی است که عمدتا مصـارف صـنعتی و کشـاورزي دارد   

ت جهـت  مصرف کننده نفت کوره ، نیروگاههاي تحت پوشش وزارت نیرو می باشند که براي سـوخ 

عالوه بر این دربخـش حمـل ونقـل نیـز بـه طـور       . تولید انرژي الکتریکی مورد استفاده قرار می گیرد

  .محدود براي سوخت کشتی ها استفاده می شود

استان اصفهان بزرگترین مصرف کننده نفت کوره در میان استانهاي کشـور و پـس از آن اسـتان هـاي     

  .کزي و خوزستان قرار دارندتهران،آذربایجان شرقی،خراسان،هرمزگان،مر

روند مصرف نفت کوره در استان خوزستان بـر خـالف رونـد نزولـی مصـرف آن در کشـور،روندي       

افـزایش   1377متر مکعب در سال  425887به  1375مترمکعب در سال  388392صعودي داشته و از 

نرخـی فزاینـده    مترمکعب کاهش یافته و مجددا بـا 414477به  1378یافته و پس از یک افت در سال 

درصـد طـی دو سـال     100رسیده که به معنـاي افـزایش بـیش از     1380مترمکعب در سال  932595

 1382کاهش یافته و با طی روند افزایشی در سـالهاي   1381سپس مصرف این فراورده در سال .است

مقایسـه مصـرف در ابتـدا و    .رسـیده اسـت   1383متر مکعب در سـال   605386در نهایت به  1383و 

سـال   9درصدي مصـرف ایـن فـراورده  طـی      55انتهاي دوره مو رد بررسی حاکی از افزایش حدود 
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درصد رشد منفـی سـاالنه بـا کـاهش مصـرف       5/1در حالیکه در همین دوره مصرف کشور با . است

  .نسبت به ابتداي دوره مواجه بوده است

که بخش کشـاورزي بـا    درصد بوده 1/5حدود 1383سهم مصرف نفت کوره استان از کشور در سال 

درصـد   1/4و نیروگاههاي وزارت نیرو با  7/4درصد و کشتیرانی با  15/7درصد،سایر صنایع با  7/94

  )22-3جدول .(سهم مصرف استان از کل کشور بوده است

در میان مصرف کنندگان بخشهاي مختلف در استان سهم مصرف نفت کوره در سایر صنایع استان با   

درصد مصرف نفت کوره  8/33ن و پس از آن مصرف نیروگاههاي وزارت نیرو با درصد بیشتری 4/61

درصد مصرف نفت کـوره اسـتان بـه ایـن دو مصـرف کننـده عمـده         95قرار دارد که مجموعا حدود 

بقیــه بخشــهاي افتصــادي اعــم اززیــر بخــش کشــتیرانی در بخــش حمــل و .اختصــاص یافتــه اســت

  .اي بعدي اهمیت از نظر مصرف نفت کوره قرار گرفته اندنقل،کشاورزي و تجاري به ترتیب در رده ه

  

  

 1383مقایسه مصرف نفت کوره در بخشهاي مختلف استان خوزستان و کشور در سال   22-3جدول 

 (هزار لیتر)

 شرح

 صنایع و معادن 

 کشاورزي تجاري عمومی خانگی

 حمل و نقل

نیروگاههاي  جمع
وزارت 

 نیرو

سایر 
 صنایع

 ایرس کشتیرانی

 13740271 - 592941 4103 1376405 13695 - 6016984 5736143 کل کشور

 700955 - 27904 3886 1528 - - 430436 237201 خوزستان
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سهم استان نسبت 
به کل کشور 

 )درصد(

4.14 7.15 - - 0.11 94.71 4.71 - 5.10 

 1383وزارت نیرو، ترازنامه انرژي سال : مأخذ      

  

نشان می دهد که مصرف سرانه  1383شده مصرف سرانه شهرستانهاي استان در سال  محاسبات انجام

مترمکعب  28/359متر مکعب به ازاي هر هزار نفر بوده و شهرستان اهواز با  46/145نفت کوره استان 

به ازاي هر هزار نفر بیشترین و باغملک، دشت آزادگان، شادگان، مسجد سـلیمان، اللـی و هنـدیجان    

مترمکعب به ازاي هر هزار نفر پس از شهرستان هاي فوق کمتـرین مصـرف    24/1آبادان با  کمترین و

  .سرانه نفت کوره را در استان داشته اند

  

  

  نفت سفید -4

نفت سفیدیکی از فراورده هاي نفتی است که از دیرباز در بخش خانگی براي گرمـایش، پخـت وپـز    

توسعه شبکه هاي برق و گاز در کشـور  .ی گرفته استوحتی روشنایی مورد استفاده خانواده ها قرار م

و دسترسی تعداد بیشتري از خانوارها به این حاملها موجـب گردیـده کـه مصـرف نفـت سـفید طـی        

بخش خانگی عمده ترین مصرف کننده نفت سفید است و بعد . سالهاي اخیر روند نزولی داشته باشد

  .ازآن بخش هاي عمومی و تجاري قرار دارند

نشان می دهد کـه سـهم اسـتان خوزسـتان از      1383مصرف نفت سفید استان و کشوردر سال مقایسه 

بخش عمده سـهم مصـرف مربـوط بـه     . درصد بوده که بسیار ناچیز می باشد 23/1مصرف کل کشور

درصد بوده وسهم استان از کشـور در بخـش خـانگی     5/96بخش خانگی بوده که کل مصرف استان 

و صـنایع   16/0و کشـاورزي   27/0و بخش تجاري بـا   64/1مومی بابخش ع. درصد بوده است 25/1
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 23-3جدول .(به ترتیب کمترین میزان مصرف استان را نسبت به کل کشور تشکیل می داده اند 16/0

(  

حاکی از روند کاهشی آن از ابتدا تـا انتهـاي    1375-1383روند مصرف نفت سفید در استان در دوره 

 163234بـه طـوري کـه مصـرف نفـت سـفید از       .مـی باشـد  ) 1377 به جز سـال (دوره مورد بررسی 

در .رسـیده اسـت   1383مترمکعب در سـال   95971به حدود نصف و میزان  1375مترمکعب در سال 

مقایسه با روند کاهش مصرف نفت سفید در کشورمی توان دریافت که نرخ کاهش رشـد مصـرف در   

بررسی بوده است که از جملـه علـل آن مـی    استان بیش از نرخ کاهش رشد در کشور در دوره مورد 

  .توان به کاهش مصرف خانگی ناشی از جایگزینی برق با نفت اشاره کرد

بررسی وضعیت مصرف نفت سفید شهرستان هاي استان نشان می دهد که شهرستان هـاي دزفـول و   

متـرین  متـر مکعـب ک   752مترمکعب بیشترین وشادگان با  12768و 19861اهواز به ترتیب هر یک با 

شهرستان هاي امیدیه،هندیجان واللی هر یک بـه  .داشته اند 1383میزان مصرف نفت سفید را در سال 

  .مترمکعب پایین ترین میزان مصرف را پس از شادگان داشته اند 1757و1152،1286ترتیب با 

سرانه  با محاسبه مصرف سرانه شهرستان هاي استان و مقایسه آن با استان می توان دریافت که مصرف

شهرستان هـاي باغملـک سـرانه    .مترمکعب به ازاي هر هزار نفر بوده است 23نفت سفیداستان حدود 

مترمکعب به ازاي هر هـزار نفـر بیشـترین میـزان مصـرف و       78/56مترمکعب و اندیمشک با  35/66

ـ   41/8و  56/5شادگان و خرمشهر به ترتیب هر یک با  زان مترمکعب به ازاي هر هزار نفر کمتـرین می

  .به خود اختصاص داده اند 1383مصرف نفت سفید را در سال 

مترمکعب به ازاي هر هـزار نفـر پـس از شهرسـتان هـاي       90/9و  19/9جالب اینکه آبادان و اهواز با 

کمترین میزان مصرف را داشته و حدود یک سوم مصرف متوسط  41/8و  56/5شادگان و خرمشهر با 

  .استان را داشته اند
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 1383مقایسه مصرف نفت سفید در بخشهاي مختلف استان خوزستان و کشور در سال   23-3جدول 

 (هزار لیتر)

 شرح

 صنایع و معادن 

 کشاورزي تجاري عمومی خانگی

 حمل و نقل

نیروگاههاي  جمع
وزارت 

 نیرو

سایر 
 صنایع

 سایر کشتیرانی

 7752823 - - 79113 74539 176812 7393483 23009 5867 کل کشور

 95678 - - 123 200 2908 92411 36 - خوزستان

سهم استان نسبت 
به کل کشور 

 )درصد(
- 0.16 1.25 1.64 0.27 0.16 - - 1.23 

 1383وزارت نیرو، ترازنامه انرژي سال : مأخذ      



 ٣٣٨¾طرح آمایش استان خوزستان

 
 

338

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

مترمکعب

دان
آبا

دیه
امی

شک
دیم
ان

واز 
اه یذه
ا

لک 
اغم
ب

شهر
رماه
بند

هان
بهب

شهر
خرم ول 
دزف

گان
زاد
ت آ
دش

رمز
رامه

گان
شاد وش 
ش

شتر 
شو

مان
سلی
جد
مس اللی

جان
هندی

نمودار  3-7 مصرف نفت گاز و بنزین شهرستانهاي استان در سال         1383

نفت گاز  بنزین

  
  گاز مایع -5

مـایش  گاز مایع از جمله فراورده هاي نفتی است که عمدتا در بخش خانگی بـراي پخـت وپـز و گر   

درصـد مصـرف آن دربخـش خـانگی وپـس از آن       80مورد استفاده قرار می گیرد بطوري که حـدود  

مقایسه مصرف گاز مـایع در اسـتان و   . درصد از کل مصرف در بخش حمل ونقل می باشد12حدود 

درصد بوده اسـت امـا بـه     3/6نشان می دهد که سهم استان از مصرف گاز مایع  1383کشور در سال 

وجود آمار مصرف به تفکیک بخش ها در استان تحلیل سهم بخش هـا امکـان پـذیر نمـی     دلیل عدم 

  .باشد

  

  

  

  1383مقایسه مصرف گاز مایع استان خوزستان و کشور در سال   24-3جدول 
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 شرح خانگی حمل و نقل سایر بخشها جمع

 کل کشور 1837045 271195 219000 2327240

 خوزستان - - - 147093

3/6 - - - 

استان نسبت  سهم
به کل 

 )درصد(کشور
  1383وزارت نیرو،ترازنامه انرژي :ماخذ

درصد سهم، بزرگترین مصرف کننده گاز مایع در میان بخـش هـاي مصـرف در     79بخش خانگی با  

  .کشور بوده است

نشان از رشد بطئی و نوسـانات افزایشـی و    1375-1383مقایسه روند مصرف گاز مایع استان در طی 

تـن افـزایش    158014بـه   1375تن در سـال   140867در ابتدا مصرف از . مصرف آن داردنامنظم در 

تن کاهش یافته و این با یک سال افزایش و سال بعد از آن کـاهش   143198به  1377یافته و در سال 

  .تن رسیده است 147093به  1383ادامه یافته تا در نهایت در سال 

 43جمعـا حـدود    1383تـن در سـال    22894تن و 41000با  در شهرستان هاي استان اهواز و آبادان

درصد از کل مصرف استان را به خود اختصاص داده و بزرگترین مصرف کنندگان گازمایع در اسـتان  

  .تن مصرف کمترین میزان مصرف را داشته است 1000اللی با .بوده اند

 69/51و بندر ماهشهر بـا   16/84ا تن به ازاي هر هزار نفربوده و آبادان ب  34/35مصرف سرانه استان 

تن به ازاي هر هزار نفرکمترین مصـرف سـرانه را    23/9تن به ازاي هر هزار نفربیشترین و شادگان با 

  .به خود اختصاص داده اند 1383در میان شهرستان هاي استان در سال 

  

  رتبه بندي و سطح بندي شهرستان هاي استان برحسب مصرف سرانه. 2- 3- 3

براي اسـتان و شهرسـتان    1385براساس نتایج سرشماري سال  1383ابتدا جمعیت سال  دراین بخش

هاي آن محاسبه گردیده وسپس مصرف سرانه براي فراورده هاي عمده نفتی به تفکیک محاسبه شـده  
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با مقایسه مصرف سرانه شهرستان ها با استان وضعیت هر یک مشخص شـده وبراسـاس سـطح    .است

شهرستان هایی که از مصرف سرانه استان بیشتر مصـرف کـرده   .بندي شده اند بندي انجام گرفته رتبه

اند به بسیار پرمصرف و پرمصرف و بقیه در چندگروه متوسط مصرف،کم مصرف وبسیار کم مصـرف  

  .دسته بندي شده اند

  رتبه بندي وسطح بندي شهرستان هاي استان برحسب مصرف سرانه کمتر گاز مایع. 1- 2- 3- 3

بـا توجـه بـه    . تن به ازاي هر هـزار نفربـوده اسـت    34/35معادل  1383ستان در سال مصرف سرانه ا

مصرف سرانه استان ومحاسبه مصرف سرانه شهرستانها می توان آنها را به پنج گروه بسیار پرمصـرف،  

  .پرمصرف، متوسط مصرف، کم مصرف وبسیار کم مصرف طبقه بندي نمود

تـن بـه   56/12و 23/9دگان و شوشتر با مصرف سرانه درگروه خیلی کم مصرف شهرستان هاي شا -1

  .قرارگرفته اند 15ازاي هر هزار نفر و در سطح بندي کمتر از  تن به ازاي هر هزار نفر

تن به ازاي هر هـزار نفـر در    11/17و  77/15دو شهرستان ایذه و مسجدسلیمان با مصرف سرانه  -2

  .گروه کم مصرف طبقه بندي شده اند

تن به ازاي هـر هـزار    26-40شوش،اللی،خرمشهر،باغملک واهواز با مصرف سرانه  پنج شهرستان -3

  .نفر در گروه متوسط مصرف قرار گرفته اند

تن به ازاي هر هزار نفـر   41-70سه شهرستان دزفول،اندیمشک و دشت آزادگان با مصرف سرانه  -4

  .پر مصرف بوده اند

تن به ازاي هر هزار نفـر در گـروه   70انه باالتر از دو شهرستان بندرماهشهر و آبادان با مصرف سر -5

  .بسیار پر مصرف طبقه بندي شده اند

پـــنج شهرســـتان 1383بـــدین ترتیـــب بـــا در نظـــر گـــرفتن مصـــرف ســـرانه اســـتان در ســـال 

آبادان،بندرماهشهر،دشت آزادگان،اندیمشک ودزفول بیش ازمتوسط استان مصرف گـاز مـایع  داشـته    

درصد مصرف گازمـایع در بخـش خـانگی بـراي پخـت وپـز و        80حدود  باتوجه به این نکته که.اند
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گرمایش استفاده می شود الگوي مصرف مردم ساکن این شهرستان ها به گونه اي بوده که گـاز مـایع   

  .بیشتر مصرف کرده ونفت سفید را به عنوان جایگزین آن کمتر مصرف کرده اند

 1383ان بر حسب مصرف سرانه گاز مایع در سال تعیین رتبه و سطح بندي شهرستانهاي است 25-3جدول 

 شهرستان
مصرف سرانه 

 )تن/هزارنفر(
 وضعیت سطح بندي رتبه

 - - - 35.34 استان خوزستان
 1 9.23 شادگان

 بسیار کم مصرف و کمتر15 
 2 12.56 شوشتر

 3 15.77 ایذه
 کم مصرف 15-25

 4 17.11 مسجدسلیمان

 5 26.57 شوش

 سط مصرف متو 26-40

 6 28.3 اللی

 7 28.41 خرمشهر

 8 29.64 باغملک

 9 31.8 اهواز

 10 43.47 دزفول

 11 56.13 اندیمشک پر مصرف 41-70

 12 62.35 دشت آزادگان

 13 81.69 بندر ماهشهر
 بسیار پرمصرف و باالتر70

 14 84.16 آبادان
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 1383ان بر حسب مصرف سرانه گاز مایع در سال تعیین رتبه و سطح بندي شهرستانهاي است 25-3جدول 

 شهرستان
مصرف سرانه 

 )تن/هزارنفر(
 وضعیت سطح بندي رتبه

     محاسبات تحقیق: ماخذ

  ندي وسطح بندي شهرستان هاي استان بر اساس مصرف سرانه کمتر نفت سفیدرتبه ب. 2- 2- 3- 3

متر مکعب به ازاي هر هزار نفـر   061/23معادل  1383مصرف سرانه نفت سفید استان تهران در سال 

با محاسبه مصرف سرانه شهرستا نها و مقایسه با مصرف سرانه استان رتبـه بنـدي و سـطح    .بوده است

متـر   5-9/9چهار شهرستان شادگان،خرمشهر،آبادان و اهواز با مصرف .ر می گرددبندي آنها امکان پذی

زیرا در مقایسه بـا مصـرف   .مکعب به ازاي هر هزار نفردر طبقه بندي خیلی کم مصرف قرار گرفته اند

سه شهرستان امیدیه،بندرماهشهر،دشت آزادگـان  . سرانه استان کمتر از یک چهارم مصرف را داشته اند

سـه شهرسـتان شـوش،    . متر مکعب به ازاي هر هزار نفر کم مصرف بوده انـد  10-19رانهبا مصرف س

متر مکعب به ازاي هر هزار نفر در حول وحوش مصرف متوسـط اسـتان    1/19-25رامهرمز و ایذه با 

سه شهرستان مسجدسلیمان، شوشتر و هندیجان .قرار داشته که در گروه متوسط مصرف قرار گرفته اند

پـنج  . متر مکعب به ازاي هر هزار نفرجزء شهرستانهاي پر مصرف بوده اند 1/25-36ه با مصرف سران

متر مکعب به ازاي هر هـزار   36شهرستان بهبهان، اللی، دزفول، اندیمشک و باغملک با مصرف سرانه 

  .نفر به باال جزء شهرستان هاي بسیار پر مصرف بوده اند

ر بخش خـانگی صـرف گرمـایش ، پخـت و پـزو      با توجه به اینکه بخش عمده مصرف نفت سفید د

روشنایی می شود و بیشتر مصارف در مناطق روستایی کـه دسترسـی بـه شـبکه بـرق و گـاز ندارنـد        

مصارف گرمایشی است لذا در مناطقی از استان کـه درجـه حـرارت کمتـر اسـت و شهرسـتان هـاي        

حتی تا دو یا سه برابر مصرف  باغملک و اللی در آن قرار گرفته اند مصرف سرانه نفت سفید بیشتر و

  .سرانه استان می باشد
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سایر شهرستان هایی که در مناطق کوهستانی استان قراردارند نیز مانند مسجدسلیمان،ایذه نیز در طبقه 

  .بندي بسیار پر مصرف یا پرمصرف قرار دارند

رمصرف قرار از سوي دیگر برخی شهرستان هایی که در مصرف گازمایع درگروه بسیار پرمصرف یا پ

گرفته اند به دلیل جانشین کردن مصرف گازمایع و نفت سفید در الگـوي مصرفشـان ،مصـرف نفـت     

از جمله می توان به شهرستان هاي آبادان،بندرماهشهر،شوشتر و دشـت  .سفیدشان بسیار کم بوده است

  .آزادگان اشاره کرد

هـر دو فـراورده نفتـی     مصرف سرانه گـروه دیگـري از شهرسـتانها همچـون اندیمشـک ودزفـول از      

  .بسیارزیادتر از مصرف سرانه استان بوده و در گروه بسیار یا پرمصرف قرار گرفته اند

شهرستان اهواز نیز به دلیل برخورداري از انرژي هایی همچون برق و گـاز شـهري از مصـرف نفـت     

ایع نیـز در  و در مصـرف گـاز مـ   .سفید کاسته و مصرف سرانه آن در مرکز استان بسیار کم بوده است

شهرستان شادگان در مصرف هر دو فراورده نفت سفید و گاز . گروه متوسط مصرف قرار گرفته است

مایع در گروه خیلی کم مصرف قرارگرفته و شهرستان شـوش در مصـرف هـر دو فـراورده در گـروه      

  .متوسط قرار گرفته است

  

 1383رف سرانه نفت سفید در سال تعیین رتبه و سطح بندي شهرستانهاي استان بر حسب مص 26-3جدول 

 شهرستان
مصرف سرانه 

 )مترمکعب/هزارنفر(
 وضعیت سطح بندي رتبه

 - - - 23.06 استان خوزستان
 1 5.56 شادگان

 بسیار کم مصرف 5-9.9
 2 8.41 خرمشهر

 3 9.19 آبادان

 4 9.9 اهواز

 کم مصرف  19-10 5 13.61 امیدیه
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 1383رف سرانه نفت سفید در سال تعیین رتبه و سطح بندي شهرستانهاي استان بر حسب مص 26-3جدول 

 شهرستان
مصرف سرانه 

 )مترمکعب/هزارنفر(
 وضعیت سطح بندي رتبه

 6 14.13 بندر ماهشهر

 7 18.15 دشت آزادگان

 8 21.36 شوش

 9 23.85 رامهرمز متوسط مصرف 19.1-25

 10 24.34 ایذه

 11 29.54 شوشتر

 12 32.04 مسجدسلیمان پرمصرف  25.1-36

 13 35.67 هندیجان

 14 44.44 بهبهان

 بسیار  پرمصرف به باال36 

 15 49.73 اللی

 16 50.78 دزفول

 17 56.78 اندیمشک

 18 66.35 باغملک

     محاسبات تحقیق: ماخذ
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نمودار  3-9 رتبه بندي شهرستانهاي استان بر حسب مصرف سرانه نفت سفید در سال        1383

  
  رتبه بندي وسطح بندي شهرستان هاي استان بر اساس مصرف سرانه کمتر نفت گاز.  3- 2- 3- 3  

براي رتبه بندي مصرف .متر مکعب به ازاي هر هزار نفرمی باشد 67/378مصرف سرانه نفت گازاستان 

نکه مصرف عمده در بخش حمل و نقل می باشد،چنانچه آمار تعـداد  نفت گاز شهرستان ها به دلیل ای

اما . وسایل نقلیه به تفکیک شهرستان موجود باشد بهترین شاخص،مصرف سرانه هر خودرو می باشد

در شرایط نبود این آمار از جمعیت هر شهرستان استفاده نموده و پس از محاسبه مصـرف سـرانه هـر    

در نهایـت  .قایسه با اسـتان رتبـه بنـدي و سـطح بنـدي مـی شـوند       نفر در شهرستان هاي مختلف و م

شهرستان هاي بسیار پرمصرف،پرمصرف،متوسط مصرف، کم مصرف و بسیار کم مصرف مشخص می 

  .  گردند

متر مکعب به ازاي هر هزار نفربسیار کم مصرف  85دو شهرستان اللی وایذه با مصرف سرانه کمتر از 

  .بوده اند
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متر مکعـب   86-305مان، آبادان، دزفول، شادگان و باغملک با مصرف سرانه پنج شهرستان مسجدسلی

پـنج شهرسـتان خرمشهر،شوش،دشـت آزادگان،بهبهـان و     .به ازاي هر هزار نفر کم مصرف بـوده انـد  

متر مکعب به ازاي هر هزار نفرداشته اند و در گـروه   306-395رامهرمزمصرف سرانه اي در محدوده 

  .ده اندمتوسط مصرف طبقه بندي ش

متـر مکعـب بـه ازاي هـر هـزار       396-500سه شهرستان هندیجان،اهوازوشوشتر بـا مصـرف سـرانه    

ســه شهرســتان  .را بــه خــود اختصــاص داده انــد 15تــا  13نفرپرمصــرف مــی باشــند و رتبــه هــاي 

متـر مکعـب بـه ازاي هـر هـزار نفـردر        500امیدیه،بندرماهشهر واندیمشک با مصرف سرانه بیش از 

  .ر پر مصرف قرار گرفته اندوضعیت بسیا

 1383متر مکعب به ازاي هر هزار نفر پرمصرف ترین شهرستان استان در سـال   28/724اندیمشک با 

بوده و یکی ازعلل آن را می توان به موقعیت این شهرستان که در مسیر ترانزیت بار از جنوب به سایر 

روهاي سنگین و کامیون ها نفت گاز به در اکثر خود. نقاط کشوروخصوصا تهران قرار دارد نسبت داد

عنوان سوخت استفاده می شود و سوخت گیري در شهرهایی مثل اندیمشک و بندر ماهشهر صـورت  

می پذیرد،لذا نمی توان مصرف نفت گاز که بخش اعظم آن در حمل ونقل مصـرف مـی شـود را بـه     

  .مردم این شهرستان ها مربوط دانست

 1383ندي شهرستانهاي استان بر حسب مصرف سرانه نفت گاز در سال تعیین رتبه و سطح ب 27-3جدول 

 شهرستان
مصرف سرانه 

 )مترمکعب/هزارنفر(
 وضعیت سطح بندي رتبه

 - - - 378.67 استان خوزستان
 1 76.59 اللی

 بسیار کم مصرف 85کمتر از 
 2 83.29 ایذه

 3 185.85 مسجدسلیمان
 کم مصرف  86-305

 4 234.87 آبادان
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 1383ندي شهرستانهاي استان بر حسب مصرف سرانه نفت گاز در سال تعیین رتبه و سطح ب 27-3جدول 

 شهرستان
مصرف سرانه 

 )مترمکعب/هزارنفر(
 وضعیت سطح بندي رتبه

 5 248.16 دزفول

 6 298.18 شادگان

 7 304.45 باغملک

 8 339.25 خرمشهر

 متوسط مصرف 306-395

 9 362.26 شوش

 10 365.9 دشت آزادگان

 11 380.97 بهبهان

 12 394.92 رامهرمز

 13 420.26 هندیجان

 14 429.21 اهوار پرمصرف 396-500

 15 466.17 شوشتر

 16 526.23 یهامید

 17 633.82 بندرماهشهر بسیار  پرمصرف به باال500

 18 724.28 اندیمشک

     محاسبات تحقیق: ماخذ
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نمودار  3-10 رتبه بندي شهرستانهاي استان بر حسب مصرف سرانه نفت گاز در سال        1383

  
  رتبه بندي وسطح بندي شهرستان هاي استان بر اساس مصرف سرانه کمتر بنزین. 4- 2- 3- 3

مصـرف  .ادي داردبنزین هم مانند گاز جزء فراورده هایی است که در بخش حمـل ونقـل کـاربرد زیـ    

بـادرنظرگرفتن  .بـوده اسـت   1383متر مکعب به ازاي هر هزار نفردرسـال   84/283سرانه بنزین استان 

  مصرف سرانه استان 

  .می توان پس از محاسبه مصرف سرانه شهرستان هاي استان آنها را در پنج گروه تقسیم کرد

نفـرکم مصـرف تـرین شهرسـتان      متر مکعب به ازاي هر هزار 54/94شهرستان اللی با مصرف سرانه 

متر مکعب به ازاي هر هزار نفر  101-170استان بوده و دو شهرستان ایذه و باغملک با مصرف سرانه 

  .در رده هاي بعد از اللی قرار گرفته اند

-281طیف وسیعی از شهرستان هاي استان مصرف سرانه اي نزدیک به استان داشـته و در محـدوده   

هر هزار نفرمصرف داشته اند و شامل شهرستان هاي شادگان ، مسجدسلیمان، متر مکعب به ازاي  171
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رامهرمز، آبادان، شوشتر، دشت آزادگان، شوش، اندیمشک، خرمشهرودزفول می شـوند کـه در گـروه    

  .متوسط مصرف طبقه بندي می شوند

فـر و در  متر مکعب به ازاي هـر هـزار ن   282-339شهرستان هاي هندیجان،بهبهان واهواز در محدود 

متـر   340دو شهرستان بندرماهشهروامیدیه بـا مصـرف سـرانه بـیش از     .طبقه پر مصرف قرارداشته اند

  .مکعب به ازاي هر هزار نفر بسیار پرمصرف بوده اند

درمجموع مصرف سرانه بنزین پـنج شهرسـتان هندیجان،بهبهان،اهواز،بندرماهشـهرو امیدیـه در سـال      

  .تبیش از متوسط استان بوده اس 1383

 1383تعیین رتبه و سطح بندي شهرستانهاي استان بر حسب مصرف سرانه بنزین در سال  28-3جدول 

 شهرستان
مصرف سرانه 

 )مترمکعب/هزارنفر(
 وضعیت سطح بندي رتبه

 - - - 283.84 استان خوزستان
 بسیار کم مصرف و کمتر100  1 94.54 اللی

 2 136.36 ایذه
 کم مصرف 101-170

 3 168.17 کباغمل

 4 215.26 شادگان

 متوسط مصرف 171-281

 5 215.62 مسجدسلیمان

 6 218.33 رامهرمز

 7 245.2 آبادان

 8 248.54 شوشتر

 9 251.46 دشت آزادگان

 10 256.1 شوش

 11 274.09 اندیمشک

 12 274.46 خرمشهر
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 1383تعیین رتبه و سطح بندي شهرستانهاي استان بر حسب مصرف سرانه بنزین در سال  28-3جدول 

 شهرستان
مصرف سرانه 

 )مترمکعب/هزارنفر(
 وضعیت سطح بندي رتبه

 13 280.13 دزفول

 14 321.11 هندیجان

 15 327.06 بهبهان ر مصرفپ 282-339

 16 338.86 اهواز

 17 362.23 بندر ماهشهر
 بسیار پرمصرف و باالتر340

 18 438.17 امیدیه

     محاسبات تحقیق: ماخذ
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 نمودار  3-11 رتبه بندي شهرستانهاي استان بر حسب مصرف سرانه بنزین در سال       1383

  
 رتبه بندي وسطح بندي شهرستان هاي استان بر اساس مصرف سرانه کمترنفت کوره .  5- 2- 3- 2
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متر مکعب به ازاي هر هزار نفر می باشـد   46/145ه استان که با توجه به مصرف سرانه کمترنفت کور

ــد    ــدي شــده ان ــه بن ــر رتب ــنج شهرســتان . شهرســتان هــاي اســتان براســاس مصــرف ســرانه کمت پ

متر مکعب به ازاي هر هـزار نفـر    25آبادان،امیدیه،اندیمشک،ایذه و خرمشهر با مصرف سرانه کمتر از 

هار شهرستان بهبهان،رامهرمز،دزفول وشوش با مصرف چ. در وضعیت بسیار کم مصرف قرارگرفته اند

شهرسـتان  .متر مکعب به ازاي هر هزار نفر در وضعیت کم مصرف سطح بندي شده اند 25-70سرانه 

 79/215دروضعیت متوسط مصرف ،شوشتر با مصـرف سـرانه    82/115بندرماهشهر با مصرف سرانه 

متر مکعب بـه ازاي هـر هـزار نفـر در      28/395در وضعیت بسیار پرمصرف و اهواز با مصرف سرانه 

  .وضعیت بسیار پر مصرف بوده اند

 1383تعیین رتبه و سطح بندي شهرستانهاي استان بر حسب مصرف سرانه نفت کوره در سال  29-3جدول 

 شهرستان
مصرف سرانه 

 )مترمکعب/هزارنفر(
 وضعیت سطح بندي رتبه

 - - - 145.46 استان خوزستان
 1 1.24 آبادان

 بسیار کم مصرف 25کمتر از   

 2 5.78 امیدیه

 3 6.52 اندیمشک

 4 16.83 ایذه

 5 24.47 خرمشهر

 6 41.68 بهبهان

 کم مصرف 25-70
 7 50.31 رامهرمز

 8 65.49 دزفول

 9 67.01 شوش

 متوسط مصرف 120-71 10 115.82 بندرماهشهر

 پر مصرف 220-121 11 215.79 شوشتر

 بسیار پر مصرف باالتر و220 12 359.28 هوازا
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 1383تعیین رتبه و سطح بندي شهرستانهاي استان بر حسب مصرف سرانه نفت کوره در سال  29-3جدول 

 شهرستان
مصرف سرانه 

 )مترمکعب/هزارنفر(
 وضعیت سطح بندي رتبه

     محاسبات تحقیق: ماخذ
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 نمودار  3-12 رتبه بندي شهرستانهاي استان بر حسب مصرف سرانه نفت کوره در سال             1383

  
درصـد مصـرف ایـن     34درصد مصرف نفت کـوره در صـنایع و حـدود     62با توجه به اینکه حدود 

فراورده در نیروگاههاي استان می باشد بدیهی است که شهرستان هاي صنعتی استان بخصوص اهواز 

دي مشغول به فعالیت می باشد بیشترین میزان مصرف نفت کوره را داشته که در آن  نیروگاههاي متعد

  )29-3جدول ( .اند

  

  

  جمع بندي و نتیجه گیري
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درصد ظرفیـت   26در زمینه پاالیش،پاالیشگاه آبادان قدیمی ترین پاالیشگاه کشور می باشد که حدود 

م تحویلی کشـور در سـال   درصد نفت خا 28اسمی پاالیشگاه هاي کشور را به خود اختصاص داده و 

  .به پاالیشگاه آبادان منتقل شده و در آن به  فراورده هاي نفتی تبدیل می شود 1383

کیلومتر مربوط به اسـتان   2161هزار بشکه و به طول  478از مجموع ظرفیت حمل فراورده هاي نفتی 

ستان و دو خط لولـه  خوزستان بوده که با هفت خط لوله که مبدا و مقصد پنج خط لوله آن در داخل ا

  .ري با مبدا اهواز و مقصد تهران نفت و فراورده هاي نفتی را انتقال می دهد-ري و اهواز-ازنا-اهواز

در بین فراورده هاي نفتی روند مصرف در استان در مورد نفـت کـوره بـرخالف رونـد مصـرف ایـن       

ن مصرف آن روندي صعودي فراورده در کشور که روندي نزولی در دوره  مورد بررسی داشته،در استا

  .داشته اند

نیروگاههاي وزارت نیرو، صنایع کشتیرانی و بخش کشاورزي بزرگترین مصرف کنندگان نفـت کـوره   

 95استان هستند که در مصرف کننده گان نفت کوره استان هستند که دو مصـرف کننـده اول حـدود    

ي مصرفشان در سال هـاي اخیـر   درصد مصرف نفت کوره استان را به خود اختصاص داده اند و الگو

  .نه تنها تغییر نکرده بلکه به مصرف خود افزوده اند

در مورد سایر فراورده ها روند فزاینده مصرف بنزین و نفت گاز در اسـتان همچـون کشـور رونـدي     

درصد 1فزاینده بوده است اما سهم و میزان نفت سفید استان نسبت به کل کشور بسیار ناچیز و حدود 

که به علل مختلف از جمله شرایط آب وهوایی استان و جایگزینی برق و گاز مایع و گـاز   بوده است

هـر چنـد در بررسـی ارقـام     . به جاي نفت سفید در پخت و پز و گرمایش و حتی روشنایی می باشد

  مصرف فراورده ها

   هزار لیتر و اندي 1998مخزن و  48پس از شهرستان اهواز، شهرستان هاي بندر ماهشهر با 

 
 - 1383مصرف انواع فراورده هاي نفتی استان به تفکیک نوع فرآورده طی دوره  1جدول 
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 )تن ( گاز مایع  سال
  نفت گاز

 )متر مکعب( 

  نفت کوره 
 )متر مکعب( 

  بنزین
 )متر مکعب( 

  نفت سفید
 )متر مکعب( 

1375 140867 1264496 388392 640653 163234 

1376 158014 1248193 418806 640400 161481 

1377 143198 1317703 425887 732948 178348 

1378 146544 1413252 414477 756670 140713 

1379 143849 1409864 495800 819048 134527 

1380 145469 1425616 932595 873822 123642 

1381 154860 1542108 380933 994236 116589 

1382 253145 1555658 600095 1079965 94179 

1383 147093 1575977 605386 1181301 95971 

     75- 83سالنامه آماري استان خوزستان : مأخذ 
 

  1383مصرف انواع فراورده هاي نفتی به تفکیک نوع فرآورده و شهر در سال  2جدول 

 سال

 مصرف سرانه مصرف

  گاز مایع 
 )تن ( 

  نفت گاز
متر (

 )مکعب

  نفت کوره 
متر (

 )مکعب

  بنزین
متر ( 

 )مکعب

  نفت سفید
 )متر مکعب( 

گاز 
 مایع

 نفت سفید بنزین نفت کوره  زنفت گا

 23.06 283.84 145.46 378.67 35.34 95971 1181301 605386 1575977 147093 استان

 9.19 245.20 1.24 234.87 84.16 2500 66701 336 63889 22894 آبادان

 13.61 438.17 5.78 526.23 - 1152 37082 489 44534 - امیدیه

 56.78 274.09 6.52 724.28 56.23 9087 43868 1043 115922 9000 اندیمشک

 9.90 338.86 359.28 429.21 31.80 12768 436845 463161 553322 41000 اهواز

 24.34 136.36 16.83 83.29 15.77 4630 25934 3201 15841 3000 ایذه

 66.35 168.17 - 304.45 29.64 6714 17018 _ 30810 3000 باغملک

 14.13 362.23 115.82 633.82 81.69 3398 87126 27857 152451 19649 بندرماهشهر
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  1383مصرف انواع فراورده هاي نفتی به تفکیک نوع فرآورده و شهر در سال  2جدول 

 سال

 مصرف سرانه مصرف

  گاز مایع 
 )تن ( 

  نفت گاز
متر (

 )مکعب

  نفت کوره 
متر (

 )مکعب

  بنزین
متر ( 

 )مکعب

  نفت سفید
 )متر مکعب( 

گاز 
 مایع

 نفت سفید بنزین نفت کوره  زنفت گا

 44.44 327.06 41.68 380.97 11.57 7680 56527 7203 65843 2000 بهبهان

 8.41 274.46 24.47 339.25 28.41 1274 41569 3706 51382 4303 خرمشهر

 50.78 280.13 65.49 248.16 43.47 19861 109562 25613 97056 17000 دزفول

 18.15 251.46 - 365.90 62.35 2329 32265 _ 46950 8000 دشت آزادگان

 23.85 218.33 50.31 394.92 33.33 4090 37445 8629 67730 4000 رامهرمز

 5.56 215.26 - 298.18 9.23 752 29088 _ 40293 1247 شادگان

 21.36 256.10 67.01 362.26 26.57 4021 48202 12613 68183 5000 شوش

 29.54 248.54 215.79 466.17 16.57 7055 59357 51535 111334 3000 شوشتر

 32.04 215.62 - 185.85 17.11 5617 37796 _ 32577 3000 مسجدسلیمان

 49.73 94.54 - 76.59 28.30 1757 3340 _ 2706 1000 اللی

 35.67 321.11 - 420.36 - 1286 11576 _ 15154 _ هندیجان

  محاسبات تحقیق-83آماري استان خوزستان سالنامه : مأخذ 
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  آب-

  مقدمه
آب که تصفیه آن دشوار، انتقـال آن  . منابع آب شیرین را شاید بتوان ارزشمندترین منبع تجدید شونده کره زمین دانست

گران و پرهزینه و جایگزین کردن آن غیرممکن است، یگانه عنصري است که وجود آن براي تولید مواد غذایی، توسعه 
تـوان   حجم آب شیرین موجـود بـراي اسـتفاده بشـر نمـی      در محاسبه. اقتصادي و بقاي موجودات زنده ضروري است

توان حساب کرد که  تمامی اشکال گوناگون ذخایر آب شیرین را به حساب آورد، بلکه تنها روي آن بخشی از منابع می
به عبـارت دیگـر، چرخـه هیـدرولوژیک در فواصـل زمـانی معقـول و        . شوند در چرخه طبیعی آب احیاء و تجدید می

ها، مخازن و سایر منابعی کـه بـه    هاي موجود در رودخانه کنند مانند آب نابع آب را تعویض و تجدید میمنطقی، کلیه م
قابلیت هر منبع آب براي تعویض و تجدید هم به سرعت تغذیه آن . شوند ها تغذیه و از نو پر می وسیله باران یا رواناب

تـر از   در صورتی که برداشت آب از منبـع، سـریع  . ستمنبع و هم به سرعت برداشت آب از منبع توسط انسان وابسته ا
همچنـین  . محسوب کرد) Renewable Water(توان یک منبع آب تجدیدشونده  تغذیه آن باشد چنین منبعی را نمی

هاي آبدار زیرزمینی و یـا سـایر مخـازن طبیعـی کـه تغذیـه مجـدد آنهـا یـا            ها و الیه هاي موجود در داخل آبخوان آب
و یا آهنگ آن به قدري کند است که برداشت قابل توجه آب از آنها موجب تحلیل رفتن و نابودي آنهـا  غیرممکن بوده 
  . گردندمحسوب می) Non-Renewable Water(هاي تجدیدناپذیر  گردد، جزء آب

-یـک  هـا و حفـظ   در بیشتر طول تاریخ زندگی بشر، ذخایر آب شیرین دنیا بیش از مقدار الزم براي تأمین نیـاز انسـان  

ولی با رشد جمعیت، امکان دسترسی به آب شـیرین در  . بوده است پارچگی و تنوع بیولوژیکی محیط زیست کره زمین 
آنچه بیش از هر عامل دیگري بـر حجـم آب شـیرین در    . اي کاهش یافته است هر زمان و مکان خاص به شکل فزاینده

 Evaporative(» تقاضــاي تبخیــر«نــزوالت جــوي و نیــز گذارد، اقلیم و بــه ویــژه زمــان و مکــان  دسترس تأثیر می

Demand (     یعنی آن میزان از رطوبت است که جو زمین قادر به جذب آن است و خود تـابعی از درجـه حـرارت یـا
هایی از کشور مقدار بارندگی آن قدر کم و میزان تبخیر به قدري زیـاد اسـت    به طوري که در بخش. باشد دماي هوا می

توان استحصال نمود و در بسیاري از مناطق بیابانی، کل بارندگی ساالنه به مقـدار   از آب شیرین را می که حجم ناچیزي
  .اندك بوده و تمامی آن مقدار نیز ممکن است طی چند روز ببارد و سپس تبخیر شده و از دسترس خارج شود

. گردد هاي امکان زیست محسوب می راسنجترین ف ترین نیازهاي اولیه در حیات بشر بوده و از اساسی آب یکی از اصلی
با توجـه بـه رشـد روزافـزون جمعیـت      . باشد بحران کمبود آب امروزه به عنوان یک معضل اساسی در جهان مطرح می

رویـه آب، ایـن بحـران بـه      جهان به خصوص در کشورهاي جهان سوم و عدم کنترل میزان برداشت و ادامه مصرف بی
  .نماید کشورهاي در حال توسعه را تهدید میطور جدي جوامع بشري به خصوص 
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بـر ایـن   . باشـد  آبی روبـرو بـوده و مـی    کشور ایران به دلیل قرارداشتن در اقلیم خشک و نیمه خشک با خطر جدي کم
برداري از حداکثر توان موجـود   هاي بهره هاي اصولی جهت کنترل مصرف، طرحاساس الزم است ضمن اعمال سیاست

  .بهینه از این منابع و مدیریت مصرف مورد توجه خاص قرار گیردمنابع آب و استفاده 
هاي مسـئول  براي دست یافتن به اهداف فوق با استفاده از سوابق و نتایج مطالعات موجود و همکاري صمیمانه سازمان

  هــــــاي الزم انجــــــام و گــــــزارش حاضــــــر تحــــــت عنــــــوان در اســــــتان خوزســــــتان بررســــــی
توسط گروه کارشناسان مطالعات منابع طبیعی و محیط زیسـت ایـن   » ن خوزستانمطالعات منابع آب طرح آمایش استا«

  :مهندسین مشاور با عناوین اصلی زیر، انجام شده است

  بخشی منابع و مصارف  •

هـاي سـطحی و زیرزمینـی و    در این بخش پارامترهاي موقعیت و تقسیمات سیاسی و هیدرولوژیکی اسـتان، منـابع آب  
بـا ارائـه ایـن بخـش ضـمن تشـریح شـرایط وضـعیت         . لف در سطح استان آمده استهاي مختمصارف آب در بخش
هـاي  هاي مطالعاتی واقع در استان، منابع آبی موجود در آن اعم از منابع آب هاي آبریز و محدوده هیدرولوژیکی، حوضه

نی آن مصـارف آب بـه   در بخش پایا. سطحی و زیرزمینی مورد بررسی قرار گرفته و پتانسیل آبی استان ارائه شده است
پـروري براسـاس آخـرین نتـایج  موجـود       تفکیک مصارف شرب شهري، روستایی، صنعت، معدن، کشاورزي و آبـزي 

  .هاي آبریز آمده است هاي مطالعاتی و حوضه تجزیه و تحلیل شده و به تفکیک محدوده
  

   تعیین بیالن آبی استان •
سطحی و زیرزمینی استان ارائه شده و در ادامه کل مصـارف آب   هايبندي و پتانسیل منابع آب در این بخش ابتدا جمع

براساس نتـایج حاصـل،   . استان و نیاز آبی آن از جمله نیاز محیط زیست برآورد و در خاتمه بیالن آبی استان آمده است
بـه   هـاي آتـی بـا توجـه     بیالن آبی استان خوزستان در شرایط حاضر در وضعیت تعادل نسبی قرارداشته ولـی در سـال  

هـاي آبـی در باالدسـت    برداري از سـایر طـرح   دست اجرا و مطالعاتی و همچنین بهره هاي آبیاري در برداري شبکه بهره
هاي آبریز به خصوص کرخه و کارون بزرگ، مدیریت منابع آبی استان با چالش مواجه بوده و نیـاز بـه تجدیـد     حوضه

  .د داشتهاي نوین مصرف خواهنظر در مدیریت مصرف و اعمال روش

  تأسیسات آبی موجود •
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هاي آبیـاري و زهکشـی    در این بخش تأسیسات آبی موجود در استان اعم از سدهاي مخزنی، سدهاي انحرافی و شبکه
هاي در حال اجرا و در دست مطالعه در سطح اسـتان بـه    برداري ارائه و همچنین سدها و شبکه موجود و در دست بهره

  .هاي آبریز آمده است تفکیک حوضه
هاي انتقال آب و توزیع آن در سطح شهرهاي استان خوزستان تشریح  در ادامه این بخش تأسیسات آبی مربوط به شبکه

  .گردیده است
ــاییاز آن ــه  جـ ــاب حوضـ ــده پایـ ــتان دربرگیرنـ ــتان خوزسـ ــه اسـ ــزرگ و    کـ ــارون بـ ــه، کـ ــز کرخـ ــاي آبریـ   هـ

هاي باالدست قرار دارند، به منظور ارائه دید انهاي مربوط در است هاي حوضه زهره را در برداشته و سرشاخه - جراحی 
هاي آبی موجود، در حال اجرا و در حال مطالعـه   ها و سازهبندي کلیه طرح نگر، خالصه و جمع و نگاه کارشناسی آینده

  .الذکر نیز ارائه گردیده است هاي آبریز فوق در کل حوضه

  سطح تکنولوژي مصرف آب •

هاي مختلف پرداخته و حجم تلفات آبی در بخـش  تلفات ناشی از آن در بخش در این بخش به تشریح مصارف آب و
در بخش ) درصد 90حدوده (چون بخش عمده منابع آبی استان خوزستان . شرب و دالیل مربوط به آن ارائه شده است

ي هـا  این بخش و راندمان آبیاري موجود در شـبکه  شود، ضمن بررسی و تشریح مصرف آب در کشاورزي مصرف می
هـا نشـان   زیرا نتایج بررسـی . کارهاي تقلیل تلفات و افزایش راندمان نیز مورد بحث قرار گرفته استمدرن و سنتی، راه

دهد که راندمان آبیاري در سطح استان نسبتاً پایین بوده که با افزایش آن بخشی از معضل احتمالی آب در آینده قابل  می
  .رفع خواهد بود
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  فصل اول

  بخشی مصارف  منابع و
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  موقعیت استان خوزستان - 1-1

 5درجــه و  33دقیقه تــا  52درجه و  29کیلومتر مربع بین مدار جغرافیایی  8.63,252استان خوزستان با وسعتی معادل 
دقیقه طول شرقی، در جنوب غربی کشـور و در شـمال    28درجه و  50دقیقه تا  45درجه و  47و دقیقه عرض شمالی 

استان خوزستان از شمال با استان لرستان، از غرب بـا کشـور عـراق، از جنـوب بـا      . غربی خلیج فارس واقع شده است
حال و بختیاري، از جنـوب شـرق   م خلیج فارس، از شرق با استان کهگیلویه و بویراحمد، از شمال شرق با استان چهار

  .مرز استبا استان بوشهر و از شمال غرب با استان ایالم هم
کیلومتر و  220تا  200قلمرو آبی آن در ساحل خلیج فارس به طول . این سرزمین داراي دو قلمرو آبی و خشکی است

گیـري مـدنیت    مناطق اولیه شکلکه از ) داراي دو پهنه کوهستانی در شمال و دشتی در جنوب است(قلمرو خشکی آن 
قلمـرو  (باشـد ایـن خطـه بـه خصـوص در پهنـه شـمالی آن         ها می ها و انزانی انسانی در جهان و دولت متمرکز عیالمی

هـاي  شمار آن را در شهرستانسازي در ایران باستان بوده است که آثار بی مهد مدنیت و تمدن) کوهستانی، تمدن انزانی
  .توان مشاهده نمود مان میسلیملک و مسجدغایذه، با

اي  استان خوزستان از نظر موقعیت جغرافیایی داراي اهمیت ژئواکونومیک، ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیکی بسـیار پیچیـده  
المللی است به نحوي که محل استقرار استان چه در گذشته و چه در زمان حال بـه دلیـل    اي، ملی و بین در سطح منطقه

فـارس،   هاي مدنیتی جهان باستان، استقرار در حاشیه شـمالی خلـیج  اي، کانون خاورمیانه - یهمسایگی با کشورهاي عرب
ــود     ــیلی، وجـــــــــــ ــرژي فســـــــــــ ــار انـــــــــــ ــابع سرشـــــــــــ ــود منـــــــــــ  وجـــــــــــ

هاي با اهمیت و کلیدي مثل بندر امام خمینی، آبادان، خرمشهر و ماهشهر شرایط مناسب طبیعی در اقصی نقـاط  گاه بندر
، اراضـی مسـطح و مناسـب    )درصد منابع آب سـطحی کشـور   33حدود (وان هاي سطحی فراساحلی، وجود منابع آب

، استقرار صنایع نفت و گاز، فوالد و پتروشیمی نقش کلیدي به این اسـتان  )میلیون هکتار 5.1حدود (توسعه کشاورزي 
 شـمالی و (شناسی و ارتفاعی استان با توجـه بـه جهـت شـیب عمـومی کشـور        ساختار زمین. در عرصه ملی داده است
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هاي سینوپتیکی هواشناسـی باعـث شـده کـه اسـتان خوزسـتان از نظـر         و استقرار آن در مبادي ورودي سیستم) جنوبی
 1- 1در نقشــه . هاي کرخه، دز، کارون و مــارون باشــدهیدرولوژیکی پایاب چهار رودخانه بزرگ و پرآب کشور به نام

  .موقعیت استان خوزستان در کشور نشان داده شده است

  مات سیاسی استان خوزستانتقسی - 1-2

هجري خورشیدي به نام اسـتان ششـم شـناخته شـده      1316استان خوزستان در اولین تقسیمات سیاسی کشور در سال 
  . شهرستان تقسیم شده است 24در حال حاضر بر اساس آخرین تقسیمات سیاسی کشور، استان خوزستان به . است

وسـعت کـل   . دهستان اسـت  130بخش و  55شهر،  63تان داراي ، استان خوزس1390بر اساس تقسیمات سیاسی سال 
  . باشد کیلومتر مربع می 83.63,252این استان 

تـرین  درصـد از کـل وسـعت اسـتان خوزسـتان، بـزرگ       26.10کیلومتر مربع وسعت و بـا   47.6490شهرستان اهواز با 
ـ بعد از آن شهرستان. گردد شهرستان آن محسوب می ، 45.7ه ترتیـب بـا در اختیـار داشـتن     هاي دزفول، شوش و ایذه ب

  .درصد از وسعت استان از نظر وسعت در مراحل بعدي جاي دارند 15.6و  22.6
درصـد از وسـعت اسـتان جـزء      5یک بـا در برگـرفتن بـیش از     بهبهان، هر هاي هندیجان، شادگان، هویزه وشهرستان

ــتان ــی    شهرسـ ــمار مـ ــه شـ ــاد بـ ــعت زیـ ــاي داراي وسـ ــد هـ ــوان    . رونـ ــه عنـ ــد بـ ــتان گتونـ ــهم شهرسـ  سـ

  .کیلومترمربع است 16.979درصد از وسعت استان یعنی معادل  55.1ترین شهرستان استان تنها کوچک
استان خوزسـتان بـه تفکیـک     2- 1ها ارائه شـده در نقشه هاي اسـتان خوزستان و وسعت آنشـهرستان 1- 1در جدول 

  .ها نشان داده شده استتانشهرس
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  موقعیت استان خوزستان در کشور - 1-1 نقشه
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  ها در استان خوزستانها و وسعت آنشهرستان -1-1 جدول
  درصد از وسعت استان )کیلومتر مربع(وسعت   نام شهرستان  ردیف

  6.3  42.2,277  آبادان  1
  47.3  65.2,194  امیدیه  2
  7.3  1.2,341  اندیکا  3
  92.4  03.3,111  اندیمشک  4
  26.10  47.6,490  اهواز  5
  15.6  96.3,891  ایذه  6
  53.3  89.2,232  باغملک  7
  16.2  42.1,367  باوي  8
  78.2  56.1,759  ماهشهر بندر  9
  02.5  96.3,172  بهبهان  10
  99.2  42.1,892  خرمشهر  11
  45.7  94.4,710  دزفول  12
  64.2  94.1,672  دشت آزادگان  13
  56.2  38.1,619  رامشیر  14
  99.2  65.1,891  رامهرمز  15
  37.5  74.3,399  شادگان  16
  22.6  99.3,933  شوش  17
  83.3  08.2,425  شوشتر  18
  55.1  16.979  گنوند  19
  13.2  31.1,347  اللی  20
  48.3  15.2,204  مسجدسلیمان  21
  4.2  05.1,520  لهفتگ  22
  74.5  51.3,631  هندیجان  23
  04.5  05.3,185  هویزه  24

  100  83.63,252  کل استان
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  هااستان خوزستان به تفکیک شهرستان - 2-1 نقشه
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  هابندي آن هاي هیدرولوژیکی و تقسیم حوضه - 1-3

  هاي آبریز اصلی کشور شناخت حوضه -1- 1-3

  تـــا º44 02′غربــی قـــاره آســیا بــین مختصـــات جغرافیــایی      کــره شــمالی در جنـــوب   کشــور ایــران در نـــیم  
′20 º63  46′تا  25′طول شرقی و º39 عرض شمالی قرار گرفته است.  

الیـه جنـوب شـرقی در    الیه شمال غربی در شهر بازرگان تا خلیج گـواتر واقـع در منتهـی   فاصله چهارگوشه آن از منتهی
اروند رود در بخش جنـوب  الیه شمال شرقی در سرخس تا دهانه کیلومتر و از منتهی 2,250ساحل دریاي عمان حدود 

  .باشدکیلومتر می 1,376غربی 
شـامل  (کیلومتر آن را مرزهاي خـاکی و بقیـه را مرزهـاي دریـایی      6,000کیلومتر است که حدود  8,731پیرامون ایران 

-طول مرزهاي خاکی با کشورهاي هـم . دهد تشکیل می) ها ها و تاالب کیلومتر دریاچه 88ها و  کیلومتر رودخانه 1,830

  :جوار به شرح زیر است
  

  هاي آذربایجان غربی غربی در استان با کشورهاي ارمنستان و آذربایجان در شمال
  کیلومتر 807  و شرقی و استان اردبیل 

  کیلومتر 1,206  هاي گلستان و خراسان با کشور ترکمنستان در شمال شرقی در استان
  کیلومتر 945  ن و بلوچستانهاي خراسان و سیستا با کشور افغانستان در شرق در استان

  کیلومتر 978  با کشور پاکستان در جنوب شرقی در استان سیستان و بلوچستان
  هاي خوزستان، ایالم، کرمانشاه، با کشور عراق در مغرب و جنوب غربی در استان

  کیلومتر 1,609  کردستان و آذربایجان غربی
  کیلومتر 486  با کشور ترکیه در شمال غرب در استان آذربایجان غربی

  
کیلـومتر و طـول کرانـه خلـیج فـارس از دهانـه        657هاي دریاي خزر در کشور ایران از آستارا تا گمیشـان   طول کرانه

کیلـومتر   784هـاي دریـاي عمـان از بنـدرعباس تـا خلـیج گـواتر         کیلومتر و طول کرانه 1,259اروندرود تا بندرعباس 
آبی با چهـار کشـور و در خلـیج فـارس مرزهـاي آبـی بـا شـش کشـور          ها در دریاي خزر مرزهاي  این کرانه. باشد می

  .گردد محسوب می
هاي هیدرولوژیکی انجام یافته در وزارت نیرو با توجه به شرایط طبیعی، توپوگرافی، مورفولـوژیکی، اقلیمـی   در بررسی

طح کشور به شش حوضه ریزي توسعه منابع آب، س و همچنین تقسیمات سیاسی و مدیریتی و با توجه به مقاصد برنامه
تقسیم گردیده که هر یک بـا یـک کـد دو رقمـی مشـخص       2حوضه آبریز درجه  30و ) 6تا  1با کد (آبریز درجه یک 
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هـا و بـا رعایـت حـدود تقسـیمات طبیعـی        ها با توجه به تشابه شرایط طبیعی و وسعت حوضهاند و هر یک از آن شده
اند که با یـک کـد سـه رقمـی      حوضه تقسیم گردیده ت فرعی به نام زیرها به تعدادي تقسیما هاي آبریز رودخانه حوضه

و رقم سمت راسـت معـرف    2به این ترتیب که دو رقم اول سمت چپ معرف حوضه آبریز درجه . شوند مشخص می
  .مورد است 136هاي کشور بالغ بر  تعداد زیر حوضه. است  شماره زیر حوضه

آوري و تحلیل اطالعـات مربـوط بـه سـطح زیرکشـت، مصـارف        همچنین جمعبه منظور محاسبه بیالن آب زیرزمینی، 
کشاورزي و همچنین برآورد مصارف آب شهري، روستایی، صنعت، معدن و به طور کلی بررسی منابع و مصارف آب، 

ها تحـت  هاي آبرفتی و ارتفاعات مشرف به آنتر شامل دشتهاي کوچک به تعدادي محدوده 2هاي آبریز درجه  حوضه
هاي مطالعاتی داراي یک کد چهار رقمی بـوده کـه    هر یک از این محدوده. اند شده  هاي مطالعاتی تقسیم نوان محدودهع

مطالعاتی واقـع در حوضـه     و دو رقم سمت راست شماره محدوده 2دو رقم سمت چپ آن معرف حوضه آبریز درجه 
  .باشد ورد میم 609در کشور ) هاي مطالعاتی محدوده(تعداد این تقسیمات . است

کشـور در   2هـاي آبریـز درجـه     و موقعیت حوضـه  2- 1هاي اصلی تقسیمات هیدرولوژیکی کشور در جدول مشخصه
  .نشان داده شده است 3- 1نقشه 

  هاي هیدرولوژیکی واقع در استان خوزستان حوضه -2- 1-3

شـناختی آن بـه عنـوان آبگیـر     شناسـی و پیکـر    استان خوزستان با توجه به شرایط توپوگرافی، شیب و جهت آن، زمین
ــه ــی     رودخانـ ــرح مـ ــی مطـ ــارون و جراحـ ــارون، دز، مـ ــه کـ ــاي کرخـ ــد هـ ــانطوري. باشـ ــه همـ ــه در نقشـ  کـ

کرخه، کارون بـزرگ و حوضـه    2حوضه آبریز درجه  3گردد استان خوزستان در برگیرنده بخشی از مالحظه می 3- 1 
هـاي   یعنی در واقع این استان پایـاب حوضـه  . ستدریاي عمان ا –فارس  زهره از حوضه آبریز اصلی خلیج  –جراحی 

  .شوندبه خلیج فارس منتهی می  گردد که تماماً محسوب می) 24(زهره  –و جراحی ) 23(، کارون بزرگ )22(کرخه 
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  هاي اصلی تقسیمات هیدرولوژیکی کشور مشخصه -2-1 جدول

ضه
حو
زیر

  

  تعداد   2هاي آبریز درجه  حوضه  1هاي آبریز درجه  حوضه
هاي محدوده
کد   نام حوضه آبریز  مطالعاتی

  حوضه
مساحت 

کد   نام حوضه آبریز  )کیلومترمربع(
  حوضه

مساحت 
  )کیلومترمربع(

29  
حوضه آبریز 

دریاي مازندران 
  )خزر(

1  175,061  

  13  39,534  11  رودخانه ارس
  2  6,921  12  مرداب انزلی - هاي تالش رودخانه
  11  59,429  13  سفیدرود
  3  10,915  14  هاي بین سفید رود و هراز رودخانه

هاي بین هراز و  از و رودخانهرودخانه هر
  4  18,771  15  سوقره

  2  13,061  16  رودسو و گرگان هاي قره رودخانه
  8  26,430  17  رودخانه اترك

36  
حوضه آبریز خلیج 

فارس و دریاي 
  عمان

2  424,320  

  24  39,667  21  هاي مرزي غرب رودخانه
  35  51,337  22  رودخانه کرخه

  42  67,257  23  رودخانه کارون بزرگ
  24  40,788  24  هاي جراحی و زهره رودخانه

          هاي کوچک دو  هاي حله و مسیل رودخانه 
  13  21,274  25  طرف آن

هاي بسته هرم، کاریان  رودخانه مند و حوضه 
  48  47,654  26  و خنج

هاي جنوبی و  هاي کل مهران و مسیل رودخانه 
  42  62,918  27  جزایر

  22  44,763  28  هاي بین بندرعباس و سد یج رودخانه
    و  جنوبی بین سد یچ هاي بلوچستان رودخانه 

  15  48,662  29  مرز پاکستان

  25  51,801  31  دریاچه ارومیه  51,801  3  دریاچه ارومیه  7

آبریز حوضه   43
  824,356  4  فالت مرکزي

  36  92,563  41  دریاچه نمک
  21  41,550  42  گاوخونی

  27  31,492  43  بختگان و مهارلو –هاي طشک  دریاچه
  19  57,196  44  سیرجان –کویر ابرقو 

  21  69,390  45  هامون جازموریان
  36  206,222  46  کویر لوت

  50  226,523  47  کویر مرکزي
  11  48,912  48  کویرهاي سیاهکوه، ریگ زرین و دق سرخ

  12  50,508  59  ساغند -کویرهاي درانخیز
  11  32,980  51  نمکزار خواف - پترگان دق  103,169  5هاي  رودخانه  15



■ طرح آمایش استان خوزستان ٣٧٢ 
 

 
 

372

  10  33,731  52  هیرمند –هامون   مرزي شرق
  9  36,458  53  مشکین –هامون 

  13  44,165  60  قومقره   44,165  6  قره قوم  6

  

  

  

  

  

  

  
  

  کشور 2هاي آبریز درجه  موقعیت حوضه - 3-1 نقشه
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  )22(حوضه آبریز کرخه  •
. رودبندي کلی هیدرولوژي ایران جزیی از حوضه آبریز خلیج فارس بـه شـمار مـی   حوضه آبریز کرخه از لحاظ تقسیم

 58′طــول شــرقی و   º49- 10′تــا   º46- 06′کیلومترمربع از نظر موقعیت جغرافیایی بین  51,337این حوضه با مساحت 
º30  00′تا º35 کیلومترمربع را منـاطق   2.30,802درصد مساحت حوضه معادل  60حدود . باشد عرض شمالی واقع می

. شـود ن حوضه محسـوب مـی  کیلومترمربع دیگر جزء نواحی دشتی ای 8.20,534درصد مابقی برابر با  40کوهستانی و 
ایـن حوضـه   . گیـرد  کیلومتر مربع از کل حوضه آبریز کرخه در محدوده استان خوزستان قرار مـی  8,768وسعتی معادل 

هـاي   اي از مسـاحت محـدوده   کل محدوده مطالعاتی دشت آزادگان و بخـش عمـده  . محدوده مطالعاتی است 35داراي 
ها مربـوط بـه   در استان خوزستان قرار داشته که مسئولیت امور آب آن) 2204(و آوان ) 2202(خرج  –مطالعاتی چنانه 

  . استان خوزستان است
در اسـتان خوزسـتان   ) 2205(و مـوالب   )2203(هاي مطالعاتی دشت عباس شرقی  همچنین بخش کوچکی از محدوده

قرار داشته، مسئولیت امـور آب   هاي فوق در استان ایالم ولی با توجه به اینکه وسعت بیشتري از محدوده. گیرد قرار می
  .باشد این نواحی نیز به عهده استان ایالم می

  )23(حوضه آبریز کارون بزرگ  •

بندي کلی هیدرولوژي ایران بخشی از حوضه آبریز خلیج فـارس   از لحاظ تقسیم) 23 با کد(حوضه آبریز کارون بزرگ 
لومترمربـع از سـمت شـمال بـه حوضـه آبریـز       کی 67,257حوضه کارون بـزرگ بـا مسـاحت حـدود     . رود شمار میبه 

رود، از طرف مغرب به حوضه رودخانـه کرخـه و از شـرق بـه حوضـه       چاي، ساوه، گلپایگان و زاینده هاي قره رودخانه
طول شرقی و  º52- 30′تا   º48- 00′هاي زهره، مارون و جراحی محدود بوده و از نظر موقعیت جغرافیایی بین  رودخانه

 45,886درصــد آن معــادل  22.68از کــل مســاحت حوضــه . گیــرد  عــرض شــمالی قــرار مــی º34- 05′تا   º30- 00′و 
کیلومترمربـع را دشـت و کوهپایـه تشـکیل      21,371دیگـر درصـد برابـر بـا      78.31کیلومترمربع را مناطق کوهستانی و 

  .دهد می
کیلـومتر مربـع    8.28,771با  هاي کارون و دز برابر درصد از کل وسعت حوضه کارون بزرگ شامل رودخانه 43حدود 

  .گیرد آن در محدوده استان خوزستان قرار می
و  2334و محـدوده   2310تـا   2301هـاي مطالعـاتی    محدوده مطالعاتی اسـت کـه کـل محـدوده     42این حوضه داراي 

اسـتان  هـا بـه عهـده ایـن     در استان خوزستان قرار داشته و مسئولیت امور آب آن 2335و  2311هاي مطالعاتی محدوده
در اسـتان خوزسـتان قـرار     312،2319،2321،2336هاي مطالعـاتی   هاي محدودي از محدودهضمناً تنها بخش. باشد می
  .باشد ها میهاي متولی آنها به عهده استانکه مسئولیت امور آب آن. گیرد می

  )24(حوضه آبریز جراحی و زهره  •
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ارتفاعات زاگرس و جنوب فالت ایران زمین قرار داشته و  ، در بخش مرکزي)24(زهره، با کد  –حوضه آبریز جراحی 
  .رود از لحاظ تقسیمات هیدرولوژي بخشی از حوضه آبریز اصلی خلیج فارس به شمار می

کیلومترمربع از سمت شمال و شرق به حوضه کارون بزرگ، از سمت غرب بـه حوضـه    40,788این حوضه با وسعت 
ــان   ــزرگ و بختگــ ــارون بــ ــم  - کــ ــارلو و از ســ ــه  مهــ ــه حوضــ ــوب بــ ــد و   ت جنــ ــه، منــ ــاي حلــ    هــ

تـا    º47 50′عـرض شـرقی و    º31 35′تا   º29 35′فارس محدود بوده و از نظر موقعیت جغرافیایی در حد فاصل  خلیج 
′15 º52 گیرد طول شرقی قرار می.  

 7.24,831 درصد معادل 9.60از نظر جغرافیاي سیاسی این حوضه در محدوده عملکرد پنج استان کشور قرار داشته که 
کیلومترمربـع از   28,797درصـد معـادل    60.70. گیـرد  کیلومترمربع از وسعت آن در محدوده استان خوزستان قرار مـی 

. دهد درصد را نواحی دشتی تشکیل می 40.29کیلومترمربع دیگر برابر با  11,991وسعت حوضه را مناطق کوهستانی و 
محـدوده مطالعـاتی در حوضـه جراحـی و      24لوژیکی، تعـداد  ها و خصوصیات هیدرو هاي زیرحوضهاساس ویژگی بر

اي از  و بخـش عمـده   2409و  2404، 2402، 2401هـاي مطالعـاتی    زهره تعریف شده است که کـل وسـعت محـدوده   
در استان خوزستان قرار داشته و مسـئولیت   2413و  2410، 2407، 2406، 2405، 2403هاي مطالعاتی  وسعت محدوده

، 2414، 2411، 2408هـاي مطالعـاتی    ضمناً بخش اندکی از وسعت محدوده. باشد عهده این استان میها به امور آب آن
) کهگیلویـه و بویراحمـد  (هـا  ها به عهده دیگـر اسـتان  گیرد که مسئولیت امور آب آن در استان خوزستان قرار می 2417
  .است

ــه    ــز رودخانـ ــه آبریـ ــوچکی از حوضـ ــش کـ ــمناً بخـ ــرب   ضـ ــرزي غـ ــاي مـ ــ) 21(هـ ــاتی از محـ  دوده مطالعـ

هـاي مطالعـاتی بنـدر دیلـم      از محدوده) 25(و همچنین بخش اندکی از محدوده حوضه حله ) 2123(آبدانان  - موسیان
  .است) ایالم و بوشهر(هاي متولی ها به عهده استانکه مسئولیت امور آب آن. گیرد در استان خوزستان قرار می) 2501(

 کرخــــه، کــــارون بــــزرگ و  2ي آبریــــز درجــــه هــــا هــــاي اصــــلی حوضــــه مشخصــــه 3- 1در جــــدول 

 .در استان خوزستان نشان داده شده است 2هاي آبریز اصلی درجه  حدود حوضه 4- 1زهره ارائه و در نقشه  - جراحی 
  

  واقع در استان خوزستان 2هاي آبریز درجه   هاي اصلی حوضه مشخصه -3-1 جدول
  نام حوضه آبریز                            

  مشخصات
  زهره  –جراحی   کارون بزرگ   کرخه 

  24  23  22  کد حوضه آبریز

وسعت حوضه آبریز 
  )کیلومتر مربع(

  28,797  45,886  30,802.2  کوهستان
  11,991  21,371  20,534.8  دشت
  40,788  67,257  51,337  کل حوضه

  24  42  35  هاي مطالعاتیتعداد محدوده
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  هاي واقع در حوضهاستان
 –خوزستان  –ایالم 

 –کرمانشاه  –کردستان 
  همدان - مرکزي -لرستان

چهارمحال  -اصفهان
 - خوزستان - بختیاري
کهگیلویه و  - فارس

 - لرستان - بویر احمد
  همدان - مرکزي

 - بوشهر –خوزستان 
کهگیلویه و بویر 

  فارس - احمد

وسعت حوضه در 
  استان خوزستان

  وسعت
  )کیلومترمربع(

8,683  28,771.8  24,821.7  

درصد از کل 
  حوضه

16.91  42.48  60.9  

تعداد محدوده 
مطالعاتی با 

مسئولیت استان 
  خوزستان

3  13  10  

 - قره سو - گاماسیاب  هاي اصلی واقع در حوضهرودخانه
  کرخه -سیمره - کشکان

 -دز -خرسان - کوهرنگ
  کارون

–زهره  _جراحی 

  هندیجان -مارون

  هاي مطالعاتی مربوط به استان خوزستان محدوده -3- 1-3

زهره از حوضه آبریز درجه یک خلیج فـارس و   - کرخه، کارون بزرگ، جراحی 2هایی از سه حوضه آبریز درجه بخش
محـدوده مطالعـاتی بـه     10و  13، 3هاي فوق به ترتیب  از حوضه. گیرند استان خوزستان را در بر می  دریاي عمان پهنه

ته و بر اسـاس توافـق و دسـتورالعمل وزارت نیـرو،     ها در این استان قرار داشطور کامل و یا بخش عمده از وسعت آن
هـا ارائـه    در ادامـه بررسـی مختصـر محـدوده    . باشـد  ها به عهده سازمان آب استان خوزستان میمسئولیت امور آب آن

 .گردد می
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  در استان خوزستان 2هاي آبریز اصلی درجه  حدود حوضه -4-1 قشهن
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  )22(مربوط به حوضه آبریز کرخه هاي مطالعاتی استان  محدوده •

  ) 2201(محدوده مطالعاتی دشت آزادگان  −

ایـن محـدوده در   . باشـد  به طور کامـل در اسـتان خوزسـتان واقـع مـی     ) 2201(محدوده مطالعاتی دشت آزادگان با کد 
  تــــا  º30 56′عــــرض شــــرقی و   º48- 32′تــــا  º47- 42′هــــاي مختصــــات جغرافیــــایی بــــین طــــول   

 ′02 º33 کیلومترمربـع اسـت کـه     3.4,859مساحت کلی این محدوده مطالعاتی معادل . ار گرفته استعرض شمالی قر
از کـل  . گیرد درصد از وسعت استان خوزستان را در بر می 68.7درصد از کل وسعت حوضه آبریز کرخه و  5.9حدود 

حـداکثر ارتفـاع در    .درصد آن مربوط به نواحی دشت و ارتفاعات است 39.3و  61.96وسعت این محدوده به ترتیب 
 .باشدمتر می 15ر و میانگین ارتفاع آن مت - 7متر و حداقل ارتفاع نیز  261این محدوده از سطح دریا 

  )2202(خسرج  - محدوده مطالعاتی چنانه −

در ) درصـد  8.98کیلومتر مربع و  9.2,616حدود (که بخش اعظم آن ) 2202(خسرج با کد  –محدوده مطالعاتی چنانه 
ایـن محـدوده در مختصـات    . درصـد، در اسـتان ایـالم قـرار دارد     2.1خوزستان و بخش جزیـی دیگـر، حـدود    استان 

مسـاحت  . عرض شمالی قرار گرفتـه اسـت   º32 16′تا   º31 25′شرقی و  º48 48′تا   º47  53′هاي جغرافیایی بین طول
 14.4صد از کل حوضــه آبریــز کرخــه و در 5.1کیلومترمربع است که حدود  2,658کامل این محدوده مطالعاتی معادل 

درصـد آن   55.18و  45.81از کل وسعت این محدوده بـه ترتیـب   . گیرد درصد از وسعت استان خوزستان را در بر می
متـر   8و  261حداکثر و حداقل ارتفاع آن از سطح دریا بـه ترتیـب برابـر بـا     . مربوط به نواحی دشت و ارتفاعات است

  .باشد می

  )2204(دشت آوان  محدوده مطالعاتی −

در اسـتان  ) درصـد  2.88(کیلومترمربـع و   4.296(کـه بخـش اعظـم آن    ) 2204(محدوده مطالعاتی دشت آوان بـا کـد   
-  05′هـاي  این محدوده در مختصات جغرافیایی بـین طـول  . گیرد خوزستان و مابقی وسعت آن در استان ایالم قرار می

º47   11′تا -º48  13′شرقی و -º32   29′تا -º32 مساحت کـل ایـن محـدوده مطالعـاتی     . عرض شمالی قرار گرفته است
درصد از وسعت اسـتان خوزسـتان    69.4درصد از وسعت کل حوضه کرخه و  65.0مربع بوده که حدود  کیلومتر 336

درصد آن مربـوط بـه نـواحی دشـت و ارتفاعـات       74.47و  26.52از کل وسعت محدوده به ترتیب . گیرد را در بر می
  . باشد متر می 156و  76، 408ثر، حداقل و میانگین ارتفاع آن از سطح دریا به ترتیب برابر با حداک. است

  )23(هاي مطالعاتی مربوط به حوضه آبریز کارون بزرگ  محدوده •
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    )2301(محدوده مطالعاتی خرمشهر −

محـدوده در مختصـات    ایـن . باشد به طور کامل در استان خوزستان واقع می) 2301(محدوده مطالعاتی خرمشهر با کد 
مساحت . عرض شمالی قرار گرفته است º30- 31′تا   º29- 54′شرقی و  º48- 49′تا   º48 - 02′هاي جغرافیایی بین طول

درصد از کل مساحت حوضـه آبریـز کـارون     07.1کیلومتر مربع است که حدود  720کل این محدوده مطالعاتی معادل 
و  82.92از کل وسـعت ایـن محـدوده بـه ترتیـب      . دهد را تشکیل میدرصد از وسعت استان خوزستان  14.1بزرگ و 

این محدوده در واقع تمـامی بخـش جنـوبی خرمشـهر و     . باشد درصد آن مربوط به نواحی دشتی و ارتفاعات می 18.7
  .گیرد شیر و نهرهاي بین این دو رودخانه را در بر میهاي اروندرود و بهمنبخش آب

  )2302(ی محدوده مطالعاتی اهواز جنوب −

باشد این محـدوده در مختصـات    بطور کامل در استان خوزستان واقع می) 2302(محدوده مطالعاتی اهواز جنوبی با کد 
  º31- 19′تا   º30 - 38′شرقی و  º48- 46′تا   º48-  02′هاي جغرافیایی بین طول

 93.5مربع است کــه حــدود  کیلومتر 3,989مساحت کل این محدوده مطالعاتی معادل . عرض شمالی قرار گرفته است
  .گیرد درصد از وسعت استان خوزستان را در بر می 36.6درصد از وسعت حوضه آبریز کارون بزرگ و 

  .باشد ارتفاعات آن می درصد آن مربوط به نواحی دشت و 26.0و  74.99از کل وسعت این محدوده به ترتیب 

  )2303(محدوده مطالعاتی اهواز شمالی −

ایـن محـدوده در   . باشـد  به طـور کامـل در اسـتان خوزسـتان واقـع مـی      ) 2303(واز شمالی با کد محدوده مطالعاتی اه
عـرض شـمالی قـرار گرفتـه      º31- 38′تـا    º31- 17′شرقی و  º49- 03′تا   º48-  30′هاي مختصات جغرافیایی بین طول

درصد از وسعت حوضـه   68.1کیلومتر مربع است که حدود  2.1,128مساحت کل این محدوده مطالعاتی معادل . است
از کل وسعت ایـن محـدوده بـه ترتیـب     . گیرد درصد از وسعت استان خوزستان را در برمی 31.6آبریز کارون بزرگ و 

  .باشد درصد آن مربوط به نواحی دشت و ارتفاعات آن می 28.2و  72.97
  

  )2304(شوشتر  –آب  محدوده مطالعاتی میان −

ایـن محـدوده در   . باشـد  به طور کامل در استان خوزستان واقع می) 2304(د شوشتر با ک –محدوده مطالعاتی میان آب 
  تــــــا º31- 30′شــــــرقی و  º49- 19′تـــــا    º48-  40′هــــــاي مختصـــــات جغرافیــــــایی بـــــین طــــــول  

′07 -º32 مربـع اسـت کـه     کیلـومتر  2.2,048مساحت کل این محدوده مطالعاتی معادل . عرض شمالی قرار گرفته است
از کـل  . گیـرد  درصد از وسعت استان خوزستان را در بر مـی  24.3آبریز کارون بزرگ و درصد از وسعت حوضه  05.3
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ایـن  . باشـد  کیلومتر مربع آن مربوط به نواحی دشت و ارتفاعات آن می 76.18و  24.81وسعت این محدوده به ترتیب 
  .گردد میمحدوده در پایاب سد انحرافی گتوند قرار داشته و جریان رودخانه در این محدوده کنترل 

  )2305(محدوده مطالعاتی مسجد سلیمان  −

ایـن محـدوده در   . باشـد  اسـتان خوزسـتان واقـع مـی     به طور کامـل در ) 2305(محدوده مطالعاتی مسجدسلیمان با کد 
عـرض شـمالی قـرار گرفتـه      º32- 14′تـا    º31- 27′شرقی و  º48- 46′تا   º48 - 52′هاي مختصات جغرافیایی بین طول

درصد از وسـعت حوضـه آبریـز     11.4کیلومترمربع است که  2.2,762محدوده مطالعاتی معادل  مساحت کل این. است
  .گیرد درصد از وسعت استان خوزستان را در بر می 37.4کارون بزرگ و 

ایـن  . باشـد  درصد آن مربوط به نواحی دشت و ارتفاعـات آن مـی   09.92و  91.7از کل وسعت این محدوده به ترتیب 
  .دهد وضه آبریز رودخانه شور تا محل تالقی آن به شاخه کارون را تشکیل میمحدوده در واقع ح

  )2306( عقیلی –محدوده مطالعاتی گتوند  −

ایـن محـدوده در   . باشـد  به طور کامـل در اسـتان خوزسـتان واقـع مـی     ) 2306(عقیلی با کد  - محدوده مطالعاتی گتوند
. عرض شمالی قرار گرفته است º32- 32′تا  º32- 05′شرقی و  º49- 11′تا  º48-  38′ هايمختصات جغرافیایی  بین طول

درصد از وسعت حوضـه آبریـز کـارون     70.1کیلومتر مربع است که  1,142مساحت کل این محدوده مطالعاتی معادل 
و  24.36از کـل وسـعت ایـن محـدوده بـه ترتیـب       . گیرد در بر می درصد از وسعت استان خوزستان را 81.1بزرگ و 

این محدوده از محـل پیوسـتن رودخانـه بهلـول بـه      . باشد د آن مربوط به نواحی دشت و ارتفاعات آن میدرص 76.63
شاخه اصلی کارون تا محل پیوستن رودخانه شوراللی به آن گسترش داشته و در واقع رودخانه کارون در این محـدوده  

  .گردد به دشت خوزستان وارد می

  )2307(محدوده مطالعاتی اللی  −

ایـن محـدوده در مختصـات    . باشـد  به طور کامل در استان خوزسـتان واقـع مـی   ) 2307(طالعاتی اللی با کد محدوده م
مسـاحت کـل ایـن    . عرض شمالی قرار گرفته است º32- 50′تا  º32- 08′طول شرقی و  º49- 33′تا  º48-  46′جغرافیایی 

درصـد از   63.4آبریـز کـارون بـزرگ و    درصد از حوضـه   35.4مربع بوده که  کیلومتر 2,926محدوده مطالعاتی معادل 
درصـد آن مربـوط بـه     10.94و  9.5از کل وسعت این محـدوده بـه ترتیـب    . گیرد وسعت استان خوزستان را در بر می

هاي بلوط و شور را تشکیل داده و به  این محدوده در واقع حوضه آبریز رودخانه. باشد نواحی دشت و کوهستان آن می
اصلی رودخانه منتقـل    سارهاي متعدد، جریان سفره آب زیرزمینی را به شاخه و چشمهعلت گسترش سازندهاي سخت 

  .نماید می
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  )2308(محدوده مطالعاتی اندیکا  −

ایـن محـدوده در مختصـات    . باشـد  به طور کامل در اسـتان خوزسـتان واقـع مـی     2308محدوده مطالعاتی اندیکا با کد 
مساحت کل این . عرض شمالی قرار گرفته است º32- 15′تا   º31- 47′طول شرقی و   º49- 38′تا   º49 - 11′جغرافیایی 

درصـد از   36.1درصد از حوضـه آبریـز کـارون بـزرگ و      28.1مربع بوده که  کیلومتر 3.860محدوده مطالعاتی معادل 
 درصـد آن مربـوط بـه    41.87و  59.12از کل وسعت این محدوده به ترتیب . گیردوسعت استان خوزستان را در بر می

این محدوده در واقع از محل تالقی رودخانه شور اللـی بـا کـارون شـروع و تـا      . باشد نواحی دشت و ارتفاعات آن می
  .یابد و در پایاب سد شهید عباسپور گسترده است محل تالقی رودخانه مرغاب با کارون ادامه می

  )2309(حدوده مطالعاتی مرغاب م −

ایـن محـدوده در مختصـات    . باشـد  کامل در استان خوزستان واقـع مـی   به طور 2309محدوده مطالعاتی مرغاب با کد 
مسـاحت کـل ایـن    . عرض شمالی قرار گرفته است º31 59′تا   º31 36′طول شرقی و  º50 05′تا   º49  32′جغرافیایی 

 درصـد از وسـعت   26.1درصد از حوضه کارون بزرگ و  19.1بوده که  مربع کیلومتر 8.798محدوده مطالعاتی معادل 
درصد آن مربـوط بـه نـواحی     17.81و  83.18از کل وسعت این محدوده به ترتیب . گیرد استان خوزستان را در بر می

هاي تنوش و زردحلقه، که رودخانـه مرغـاب از   هاي کوهاین محدوده در واقع از بلندي. باشد دشت و ارتفاعات آن می
  .یابد ه مرغاب با رود کارون ادامه میگیرد، شروع شده و تا محل تالقی رودخان ها سرچشمه میآن
  
  

  )2310(پیون  - محدوده مطالعاتی ایذه −

این محدوده در مختصات . باشد به طور کامل در استان خوزستان واقع می) 2310(پیون با کد  –محدوده مطالعاتی ایذه 
مساحت کل ایـن  . گرفته استعرض شمالی قرار  º32- 08′تا   º31- 33′طول شرقی و  º50- 03′تا   º49 - 30′جغرافیایی 

درصد از وسعت استان  01.1درصد از حوضه آبریز کارون بزرگ و  95.0مربع بوده که  کیلومتر 638محدوده مطالعاتی 
درصد آن مربوط به نواحی دشـت و   79.64و  21.35از کل وسعت این محدوده به ترتیب . گیرد خوزستان را در بر می

زید در جنوب ایذه شروع و تا پایان سد کـارون ادامـه   ماه  هاي کوهه در واقع از بلندياین محدود. باشدارتفاعات آن می
  . یابد می

  )2311(شیخ  محدوده مطالعاتی ده −
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 3282، بــه مســاحت )2311(شــیخ، بــا کــد  از محــدوده مطالعــاتی ده) درصد کــل مســاحت آن 7.99(اي بخش عمده
ــی  ــع مــ ــتان واقــ ــتان خوزســ ــع، در اســ ــد کیلومترمربــ ــایی ا. باشــ ــات جغرافیــ ــدوده در مختصــ ــن محــ  یــ

 ′23  -º49   21′تا -º50  26′طول شرقی و -º31   39′تا -º32 مساحت کل ایـن محـدوده   . عرض شمالی قرار گرفته است
درصد از وسعت استان  03.5درصد از حوضه آبریز کارون بزرگ و  91.4کیلومترمربع بوده که  3,299مطالعاتی معادل 

درصد آن مربوط به نـواحی دشـت و    56.95و  44.4از کل وسعت این محدوده به ترتیب  .گیرد خوزستان را در بر می
هاي کوه کینو در شمال سـد عباسـپور شـروع شـده و بـه سـمت       این محدوده در واقع از بلندي. باشد ارتفاعات آن می

اسپور و دریاچه آن سد عب. شود جنوب شرقی تا محل تالقی رودخانه خرسان با شاخه اصلی رودخانه کارون کشیده می
هـاي   شال و آب الگی که جریان حوضه  هاي کوچکی نیز آب سرحوض، آب ضمناً مسیل. باشد در این محدوده واقع می

نماینـد از بخـش کوهسـتانی ایـن      شمال غرب و جنوب شرق دریاچه را به آن و یا به شاخه اصلی کـارون منتقـل مـی   
  .گیرند محدوده سرچشمه می

  )2334(دشت محدوده مطالعاتی آهو −

این محـدوده در مختصـات   . باشد به طور کامل در استان خوزستان واقع می) 2334(محدوده مطالعاتی آهودشت با کد 
مساحت کـل ایـن   . عرض شمالی قرار گرفته است º31- 58′تا   º31- 34′طول شرقی و  º49- 52′تا   º48- 17′جغرافیایی 

درصـد از   78.1درصد از حوضه آبریز کـارون بـزرگ و    67.1بوده که کیلومترمربع  4.1,124محدوده مطالعاتی معادل 
  .گیرد وسعت استان خوزستان را در بر می

ایـن  . باشـد  درصد آن مربوط به نواحی دشت و ارتفاعات آن می 07.14و  93.85از کل وسعت این محدوده به ترتیب 
سـنجی   رودخانه دز را تـا محـل ایسـتگاه آب    کیلومتري شمال اهواز شروع شده و حوضه آبریز 30محدوده در واقع از 

  .دهد  حرمله تشکیل می

  )2335(اندیمشک  - محدوده مطالعاتی دزفول −

 8.97(کیلومترمربــع  36.6,148، بــه مســاحت )2335(اندیمشک، بــا کــد  –اي از محدوده مطالعاتی دزفولبخش عمده
 º49- 55′تــا   º48 - 09′مختصات جغرافیایی  این محدوده در. باشددر استان خوزستان واقع می) درصد کل مساحت آن

 6,288مساحت کل این محدوده مطالعــاتی معــادل . عرض شمالی قرار گرفته است º33- 01′تا   º31- 55′طول شرقی و 
درصد از وسعت استان خوزستان را در بر مـی  72.9درصد از حوضه آبریز کارون بزرگ و  35.9کیلومترمربع است که 

  .باشد درصد آن مربوط به نواحی دشت و ارتفاعات آن می 62.35و  38.64ن محدوده به ترتیب از کل وسعت ای. گیرد
ناحیه اول از محل آبادي گطـیش تـا   . این محدوده مطالعاتی در واقع از دو زیرحوضه کامالً مشخص تشکیل شده است

  .ي و سزار استهاي بختیار سد مخزنی دز و ناحیه دوم از محل سد مخزنی دز تا محل تالقی رودخانه
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  )24(زهره  –هاي مطالعاتی استان مربوط به حوضه آبریز جراحی  محدوده •

  )2401(محدوده مطالعاتی شادگان  −

ایـن محـدوده در مختصـات    . به طور کامل در اسـتان خوزسـتان واقـع اسـت    ) 2401(محدوده مطالعاتی شادگان با کد 
مساحت کل ایـن  . عرض شمالی قرار گرفته است º31- 33′تا   º30- 01′طول شرقی و  º49- 47′تا   º48 - 17′جغرافیایی 

 51.21زهــره و  –درصد از حوضــه آبریــز جراحــی  36.33کیلومتر مربع بوده که  2.13,605محدوده مطالعاتی معادل 
  .گیرد درصد از وسعت استان خوزستان را در بر می

ایـن   .باشـد  ه نواحی دشت و ارتفاعـات آن مـی  درصد آن مربوط ب 55.3و  45.96از کل وسعت این محدوده به ترتیب 
محدوده در واقع شامل حوضه آبریز رودخانه جراحی از پایاب تا پایین دست رودخانـه اهللا بـه اسـتثناء حوضـه آبریـز      

  .باشد رودخانه کوپال در باالدست روستاي شاخ کوپال می

  )2402( محدوده مطالعاتی رامهرمز −

ایـن محـدوده در مختصـات    . به طور کامل در اسـتان خوزسـتان واقـع اسـت    ) 2402(محدوده مطالعاتی رامهرمز با کد 
مسـاحت کامـل   . عرض شمالی قرار گرفته اسـت  º31- 37′تا   º31- 03′طول شرقی و  º49- 45′تا   º49 - 11′جغرافیایی 

 78.2زهــره و  –رصــد از حوضــه آبریــز جراحــی د 32.4کیلومترمربع بوده که  5.1,760این محدوده مطالعاتی معادل 
  .گیرد  درصد از وسعت استان خوزستان را در بر می

  .باشد درصد آن مربوط به نواحی دشت و ارتفاعات آن می 28.42و  72.57از کل وسعت این محدوده به ترتیب 

  )2403( میداوود –محدوده مطالعاتی دالون  −

 2.61( کیلومترمربــع 2.437، بــه مســاحت)2403( میداوود، با کــد –اي از وسعت محدوده مطالعاتی دالون  بخش عمده
 º50- 11′تــا   º49-  38′این محدوده در مختصات جغرافیایی . باشد در استان خوزستان واقع می) درصد مساحت کل آن

 657مساحت کــل ایــن محــدوده مطالعــاتی معــادل . عرض شمالی قرارگرفته است º31- 23′تا   º31- 04′طول شرقی و 
درصد از وسعت استان خوزستان را در بـر   69.0زهره و  –درصد از حوضه آبریز جراحی  61.1کیلومترمربع است که 

  .گیرد می
ایـن  . باشـد  درصد آن مربوط به نواحی دشت و ارتفاعات آن می 68.85و  32.14از کل وسعت این محدوده به ترتیب 

دست تالقی رودخانه دالون تا پایین دسـت تالقـی رودخانـه     واقع شامل حوضه آبریز رودخانه اهللا در پایینمحدوده در 
  . باشدمی) شامل رودخانه دالون( زرد 

  ) 2404(محدوده مطالعاتی باغملک  −
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تصـات  ایـن محـدوده در مخ  . باشـد  به طور کامل در استان خوزستان واقع می) 2404(محدوده مطالعاتی باغملک با کد 
مساحت کامـل ایـن   . عرض شمالی قرار گرفته است º31 41′تا   º31 21′طول شرقی و  º50 11′تا   º49  38′جغرافیایی 

درصد از وسـعت   36.1زهره و  –درصد از حوضه آبریز جراحی  11.2کیلومترمربع بوده که  4.861محدوده مطالعاتی 
درصد از آن مربوط بـه نـواحی    60.77و  40.22دوده به ترتیب از کل وسعت این مح. گیرد می استان خوزستان را در بر
  .این محدوده در واقع شامل حوضه آبریز رودخانه زرد است. باشد دشت و ارتفاعات آن می

  )2405(محدوده مطالعاتی صیدون  −

  کیلومتــر مربع 922، به وسـعت حدود )2405(اي از محــدوده مطالعاتی صیدون با کد بخش عمده
تـا    º49-  43′این محـدوده در مختصـات جغرافیـایی    . باشد در استان خوزستان واقع می) درصد کل مساحت آن 2.61(
′29 -º50  06′طول شرقی و -º31   30′تا -º31 مسـاحت کامـل ایـن محـدوده مطالعـاتی      . عرض شمالی قرار گرفته است

ــادل  ــه    1416معـــــ ــوده کـــــ ــع بـــــ ــومتر مربـــــ ــز    47.3کیلـــــ ــه آبریـــــ ــد از حوضـــــ   درصـــــ
  .گیرد درصد از وسعت استان خوزستان را در بر می 46.1زهره و  –جراحی 

ایـن محـدوده   . باشد آن مربوط به نواحی دشت و ارتفاعات آن می 97.95و  03.4از کل وسعت این محدوده به ترتیب 
  .باشد در واقع شامل حوضه آبریز رودخانه اهللا در باالدست تالقی رودخانه زرد می

  )2406(محدوده مطالعاتی جایزان  −

درصـد   80(کیلومتــر مربـع     3.1,800، بـا وسـعت حـدود    )2406(اي از محدوده مطالعاتی جایزان با کد  بخش عمده
طـول   º50- 11′تـا    º49-  36′این محدوده در مختصات جغرافیـایی  . باشد در استان خوزستان واقع می) مساحت کل آن

 2,219مساحت کامــل ایــن محــدوده مطالعــاتی معــادل  .عرض شمالی قرار گرفته است º31- 05′تا   º30- 35′شرقی و 
ــه    ــوده کــــــــ ــع بــــــــ ــومتر مربــــــــ ــز   44.5کیلــــــــ ــه آبریــــــــ ــد از حوضــــــــ  درصــــــــ

 55.9از کل وسعت این محدوده به ترتیب . گیرد درصد از وسعت استان خوزستان را در بر می 85.2زهره و  –جراحی 
  .باشد درصد آن مربوط به نواحی دشت و ارتفاعات آن می 45.90و 

از باالدست تالقی رودخانه اعال تا محـل خروجـی   ) مارون(محدوده در واقع شامل حوضه آبریز رودخانه جراحی این 
  .باشدمی) دست روستاي حق کیلومتري پایین 5(دشت بهبهان 

  )2407(محدوده مطالعاتی بهبهان  −

ــده  ــش عم ــد   بخ ــا ک ــان ب ــاتی بهبه ــدوده مطالع ــدود  )2407(اي از مح ــعت ح ــه وس ــع کیلو 9.1,065، ب ـــر مرب  متـ

تـا    º50- 02′ایـن محـدوده در مختصـات جغرافیـایی     . باشد در استان خوزستان واقع می) درصد مساحت کل آن 4.79(
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′29 -º50  28′طول شرقی و -º30   57′تا -º30 مسـاحت کامـل ایـن محـدوده مطالعـاتی      . عرض شمالی قرار گرفته است
ــادل  ــه    1,302معــــــ ــوده کــــــ ــع بــــــ ــه آ  19.3کیلومترمربــــــ ــد از حوضــــــ ــز درصــــــ  بریــــــ

از کـل وسـعت ایـن محـدوده بـه ترتیـب       . گیرد درصد از وسعت استان خوزستان را در بر می 68.1زهره و  –جراحی
  .باشد درصد آن مربوط به نواحی دشت و ارتفاعات آن می 84.54و  16.45

اي  سـد ذخیـره   تر از روستاي حق تـا محـل   کیلومتر پایین 5این محدوده در واقع شامل حوضه آبریز رودخانه مارون از 
  .است) مهتاب روستاي ده(مارون 

  )2409(محدوده مطالعاتی هندیجان  −

ایـن محـدوده در مختصـات    . باشد به طور کامل در استان خوزستان واقع می) 2409(محدوده مطالعاتی هندیجان با کد 
′15 -º49   54′تا -º49  00′طول شرقی و -º30   46′تا -º30 عرض شمالی قرار گرفته است.  

ــاحت ــادل    مس ــاتی مع ــدوده مطالع ــن مح ــل ای ــه   2,351کام ــوده ک ــع ب ــز   76.5کیلومترمرب ــه آبری ــد از حوض   درص
از کـل وسـعت ایـن محـدوده بـه ترتیـب       . گیرد درصد از وسعت استان خوزستان را در بر می 72.3زهره و  –جراحی

  .باشد درصد آن مربوط به نواحی دشت و ارتفاعات آن می 23.5و  77.94
  .است) محل روستاي تچیه(اقع شامل حوضه آبریز رودخانه زهره از مصب تا خروجی دشت زیدون این محدوده در و

  ) 2410(محدوده مطالعاتی زیدون  −

درصـد از   4.99(کیلومتـر مربع  5.1,149، به وسعت حدود )2410(اي از محدوده مطالعاتی زیدون با کد بخش عمـده
طـول   º50 22′تـا    º49  49′این محدوده در مختصات جغرافیـایی   . باشد در استان خوزستان واقع می) مساحت کل آن

  .عرض شمالی قرارگرفته است º30 39′تا   º30 13′شرقی و 
جراحـی   درصد از وسعت حوضه آبریز 83.2کیلومتر مربع بوده که  1,156مساحت کامل این محدوده مطالعاتی معادل 

و  64.64از کل وسعت ایـن محـدوده بـه ترتیـب      .گیرد درصد از وسعت استان خوزستان را در بر می 82.1زهره و  –
  .باشد درصد آن مربوط به نواحی دشت و ارتفاعات آن می 36.35

خیـرآب  دست تالقـی رودخانـه    این محدوده در واقع شامل حوضه آبریز رودخانه زهره از محل روستاي تچیه تا پایین
عـرب   ، حوضه آبریز رودخانه خیرآباد از  محل تالقی با رودخانه زهره تا پـایین دسـت رودخانـه شـمس    )آب شیرین(

  .است

  ) 2413(محدوده مطالعاتی خیرآباد  −
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 کیلومترمربـــع 5.364، بـــه وســـعت حـــدود )2413(بـــیش از نیمـــی از محـــدوده مطالعـــاتی خیرآبـــاد بـــا کـــد  

تـا    º50  12′این محـدوده در مختصـات جغرافیـایی    . باشد ان خوزستان واقع میدر است) درصد کل مساحت آن 7.55( 
′44 º50  21′طول شرقی و º30   36′تا º30 مساحت کامل این محدوده مطالعاتی معادل . عرض شمالی قرار گرفته است

خوزسـتان را   درصد از وسعت اسـتان  58.0زهره و  –درصد از حوضه آبریز جراحی  59.1کیلومترمربع است که  649
درصد آن مربوط به نـواحی دشـت و ارتفاعـات آن     48.94و  52.5کل وسعت این محدوده به ترتیب  از. گیرد در برمی

از باالدسـت تالقـی رودخانـه شـمس     ) آب شیرین(این محدوده در واقع شامل حوضه آبریز رودخانه خیرآباد . باشد می
   .منجگان است دست تالقی رودخانه بی عرب تا پایین

موقعیـت   5- 1در نقشـه   هاي مطالعاتی واقع در استان خوزستان ارائه شـده و  مشخصات اصلی محدوده 4- 1در جدول 
  .هاي مطالعاتی نشان داده شده است  این محدوده

  هاي مطالعاتی واقع در استان خوزستان هاي اصلی محدوده مشخصه -4-1 جدول

  ردیف
نام محدوده 
  مطالعاتی

کد 
  محدوده

درصد مساحت  
ها در حوضه محدوده

  2آبریز درجه 

استان 
متولی امور 
  آب

مساحت محدوده در استان 
  خوزستان

از وسعت  درصد
هاي محدوده در استان

  جوارهم
  وسعت
Km2)( 

درصد از 
  وسعت استان

  -   68.7  3.4,859  خوزستان  5.9  2201  دشت آزادگان   1
  2.1  14.4  9.2,616  خوزستان  1.5  2202  خرج –چنانه   2
  9.12  47.0  4.296  خوزستان  58.0  2204  دشت آوان  3
  -   14.1  720  خوزستان  07.1  2301  خرمشهر  4
  -   31.6  3,989  خوزستان  93.5  2302  اهواز جنوبی  5
  -   78.1  2.1,128  خوزستان  68.1  2303  اهواز شمالی  6
  -   24.3  2.2,048  خوزستان  05.3  2304  آب شوشتر میان  7
  -   37.4  2.2,762  خوزستان  11.4  2305  مسجد سلیمان  8
  -   81.1  1,142  خوزستان  7.1  2306  عقیلی - گتوند  9
  -   63.4  2,926  خوزستان  35.4  2307  اللی  10
  -   36.1  3.860  خوزستان  28.1  2308  اندیکا  11
  -   26.1  7.798  خوزستان  19.1  2309  مرغاب  12
  -   01.1  9.637  خوزستان  95.0  2310  پیون -ایذه  13
  3.0  19.5  3,282  خوزستان  88.4  2311  شیخ ده  14
  -   78.1  4.1,124  خوزستان  67.1  2334  آهودشت  15
  2.2  72.9  4.6,148  خوزستان  14.9  2335  اندیمشک –دزفول   16
  -   51.21  2.13,605  خوزستان  36.33  2401  شادگان  17
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  -   78.2  5.1,760  خوزستان  32.4  2402  رامهرمز  18
  8.38  69.0  2.437  خوزستان  07.1  2403  میداوود –دالون   19
  -   36.1  4.861  خوزستان  11.2  2404  باغملک  20
  8.38  46.1  922  خوزستان  26.2  2405  صیدون  21
  20  85.2  3.1,800  خوزستان  41.4  2406  جایران  22
  6.20  69.1  9.1,065  خوزستان  61.2  2407  بهبهان  23
  -   72.3  1.2,351  خوزستان  76.5  2409  هندیجان  24
  6.0  82.1  5.1,149  خوزستان  82.2  2410  زیدون  25
  3.44  58.0  5.364  خوزستان  89.0  2413  خیرآباد  26
  -   68.5  6.3,595  .باشد محدوده مطالعاتی دیگر که در استان خوزستان واقع می 12هایی از بخش   27
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 هاي مطالعاتی واقع در استان خوزستان مشخصات اصلی محدوده - 5-1نقشه 



 

  

 
 
 
 

  فصل دوم

  هاي سطحی استانمنابع آب
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  )2درجه (هاي آبریز اصلی  حوضه - 2-1

  ) 22(آبریز کرخه  حوضه -1- 2-1

  موقعیت حوضه  - 1-1- 2-1

رود این  فارس به شمار می بندي کلی هیدرولوژي ایران جزیی از حوضه آبریز خلیج  حوضه آبریز کرخه از لحاظ تقسیم
هاي مرزي ایـران و عـراق و    چاي، از مغرب به حوضه هاي سیروان، سفیدرود و قره حوضه از شمال به حوضه رودخانه

مساحت . گردد قسمتی از مرز غربی کشور محدود شده و از سمت شرق به حوضه رودخانه دز محدود میاز جنوب به 
درصد بقیـه   40درصد مساحت آن را مناطق کوهستانی و  60کیلومتر مربع است که حدود  51,337حوضه آبریز کرخه 

. هاي شمالی و مرکزي قـرار دارنـد  خشمناطق کوهستانی این حوضه غالباً در ب. دهد ها تشکیل می ها و کوهپایهرا دشت
عـرض شـمالی    º35- 00′تـا    º30- 58′طول شـرقی و   º49- 10′تا   º46 - 06′موقعیت جغرافیایی این حوضه بین  از نظر

  .واقع شده است
. باشـد  هاي کرمانشاه، همدان، کردستان، ایالم، لرسـتان و خوزسـتان مـی    هایی از استانحوضه آبریز کرخه شامل قسمت

بر اساس تقسیمات بـه عمـل آمـده    . ده این حوضه در سه استان کرمانشاه، همدان و لرستان واقع شده استقسمت عم
  هـــــــاي آبریــــــز کشــــــور در مقیـــــــاس   ایــــــن حوضــــــه از نظـــــــر تقســــــیمات حوضــــــه    

موقعیـت حوضـه مطالعـاتی     1- 2تصـویر  . محدوده مطالعـاتی اسـت   35شناخته شده است و داراي  22، با کد 2درجه 
  .هدد کرخه را نشان می
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 موقعیت حوضه آبریز رودخانه کرخه -1-2 ریتصو

  ايسیستم رودخانه - 1-2- 2-1

  رودخانه کرخه

فـارس   وارد خلـیج    فارس و دریاي عمان است که مسـتقیماً   هاي حوضه خلیج مهمترین رودخانه این رودخانه یکی از 
شیب عمومی و جهـت  . ریزد شود بلکه ابتدا وارد هورالعظیم گردیده و سپس از طریق اروندرود به خلیج فارس می نمی

رخـه در ابتـدا از اتصـال دو    رودخانـه ک . هاي سطحی در حوضه آبریز کرخه از سمت شمال به جنوب استجریان آب
شرقی و دومی از بخش شمال غربـی    اولی از بخش شمال گیرد که سو شکل می هاي گاماسیاب و قره شاخه اصلی به نام

هاي فرعی زیادي بوده که در انتهاي دشت کرمانشاه ایـن دو شـاخه   حوضه سرچشمه گرفته که هر یک داراي سرشاخه
ــم    اصـــــــــــــــــــــــــــــــــــلی بـــــــــــــــــــــــــــــــــــه هـــــــــــــــــــــــــــــــــ

تالقی رودخانه کشکان تشکیل شده و بعد از تالقی سیمره با آن در ادامه بـه نـام رودخانـه کرخـه     پیوندند و از این می
  .شود خوانده می

. گـردد  غرب تغییر جهت داده و به هورالعظیم منتهی مـی  الیه حوضه آبریز خود به سمت شمال  رودخانه کرخه در منتهی
و از باختر دزفـول و از شـهرهاي شـوش، سوسـنگرد و     کرخه پس از خروج از ارتفاعات زاگرس وارد خوزستان شده 
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ها عبارتند از  این شاخه. گردد هاي هورالهویزه یا همان هورالعظیم می کند و در چندین شاخه وارد باتالق بستان عبور می
دسـت    در پایین(شود  شاخه اصلی کرخه در باختر بستان وارد هورالعظیم می. سابله، العباس، نیسان، معرز و کرخه کور

). شـود  هاي دجله و فرات، آب هورالعظیم توسط اروندرود زهکشی می القرنه در خاك عراق و در محل تالقی رودخانه
طـول رودخانـه   . گـردد  این رودخانه از سرریز هورالعظیم با رودخانه اروند تشکیل شده و سپس وارد خلیج فارس مـی 

پهنـاي  . باشد کیلومتر می 120پل تا هور حدود  بوده و از پاي کیلومتر 755کرخه از سرچشمه گاماسیاب تا باختر بستان 
ژرفـاي آن هـم بـه طـور     . متر متغیـر اسـت   200تا  150رودخانه در اکثر نقاط متفاوت بوده و در جلگه خوزستان بین 

  .متر است 6تا  4متوسط 
ک منطقه وسـیع بـه صـورت    قبل از خط مرزي ایران و عراق، بستر کرخه تقریباً نامشخص است و جریان آب آن در ی

  .یابد که در آن شوري آب به علت تبخیر زیاد افزایش یافته است مرداب گسترش می
سـو، سـیمره و کشـکان     هاي اصـلی گاماسـیاب، قـره    به طور کلی رودخانه کرخه در مجموع از به هم پیوستن رودخانه

داراي حوضـه آبریـز مسـتقل هسـتند کـه      ها به انضمام قسمت سـفلی رودخانـه کرخـه    آید که هر یک از آن بوجود می
  .دهند هاي اصلی کرخه را تشکیل می زیرحوضه
  .شبکه هیدروگرافی حوضه آبریز رودخانه کرخه نشان داده شده است 1- 2در نمودار 

  هاي مطالعاتی ها و محدوده بندي حوضه به زیرحوضه تقسیم - 1-3- 2-1

بنـدي حوضـه بـه واحـدهاي      ها را تقسـیم  هاي اصلی و فرعی و تعیین حد و مرز بین زیر حوضه مشخص کردن آبراهه
  . نامند هیدرولوژیکی می

  :حوضه مورد مطالعه از دو قسمت کامالً متفاوت تشکیل شده است
 .باشد هواي سردتر مینیمه شمالی و مرکزي حوضه که عمدتاً کوهستانی است و داراي ارتفاعات بلندتر و آب و  -

شود، تـا اینکـه در حـوالی     دختر به سمت جنوب به تدریج از مقدار ارتفاع کاسته مینیمه جنوبی حوضه که از پل -
میزان بارش در این قسمت کـم و داراي آب  . باشد متر از سطح آزاد آب دریا می 3سوسنگرد داراي ارتفاع مطلق 

 .باشد و هواي گرم و مرطوب می
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  شبکه هیدروگراف رودخانه کرخه -1-2 نمودار
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  شبکه هیدروگراف رودخانه کرخه -1-2ادامه نمودار 
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  رقمی 3هاي آبریز با کد  حوضه •

  .بندي شده است حوضه آبریز کرخه به سه حوضه آبریز با کد سه رقمی و سی و پنج محدوده مطالعاتی تقسیم

  حوضه آبریز کرخه - 1

در . گیـرد  در بـر مـی  هایی از اسـتان لرسـتان و ایـالم را نیـز     این حوضه عمدتاً در استان خوزستان قرار داشته و قسمت
هـاي منطقـه مـورد     ترین رودخانـه  ترین و پرآببزرگ. محدوده این حوضه آبریز شهر مهمی بجز سوسنگرد قرار ندارد

  .در این حوضه آبریز قرار دارد) شاخه اصلی رودخانه کرخه(مطالعه 
انـه سـیمره و کشـکان در    رودخانه کرخه از به هم پیوسـتن دو رودخ . اصلی این حوضه رودخانه کرخه است  رودخانه
بر روي این رودخانه سد عظیم کرخه در محـدوده مطالعـاتی مـوالب احـداث گردیـده      . شود دختر تشکیل میغرب پل

  . ریزد آب رودخانه رقابیه نیز به این رودخانه می. است
  .گردد یرا شامل م) 22(درصد از سطح حوضه آبریز کرخه بزرگ با کد  3.24، )221(حوضه آبریز کرخه با کد 

 حوضه آبریز رودخانه کشکان -2

الشتر آباد، هررود، آب هاي کشکان، خرم توان از رودخانه هاي مهم حوضه آبریز کشکان می از رودخانه
درصد از مساحت حوضه آبریز بزرگ کرخـه بـا    5.18، )222(این حوضه با کد . رود نام بردو مادیان

 .گردد را شامل می) 22(کد 

  مرهحوضه آبریز سی - 3

هـاي  حوضه درجه چهار به نـام  5کردستان قرار گرفته و به  هاي کرمانشاه، همدان، لرستان، ایالم واین حوضه در استان
درصد  2.57، )223(این حوضه با کد . بندي شده است سو، سیمره میانی، چرداول و پایاب سیمره تقسیم گاماسیاب، قره

  .شود از مساحت حوضه آبریز کرخه را شامل می

  هاي مطالعاتی واقع در حوضه کرخه محدوده •

محـدوده   35هاي هیـدرولوژیکی، حوضـه آبریـز کرخـه بـه      هاي آبریز و با توجه به ویژگی اساس تقسیمات حوضه بر
محـدوده مطالعـاتی وجـود دارد کـه محـدوده       5) 221بـا کـد   (در زیرحوضه آبریز کرخه . مطالعاتی تقسیم شده است

بـا  (در حوضه آبریز کشـکان  . باشد کیلومترمربع، داراي بیشترین وسعت می 3.4,859عت مطالعاتی دشت آزادگان با وس
آباد با ترین محدوده در این حوضه آبریز، محدوده مطالعاتی خرم وسیع. محدوده مطالعاتی وجود دارد 6تعداد ) 222کد 

  .کیلومترمربع است 8.2,507وسعت 
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ترین محـدوده در ایـن حوضـه    وسیع. تقسیم شده است 4بریز درجه به پنج حوضه آ) 2203با کد (حوضه آبریز سیمره 
  .باشدکیلومتر مربع می 8.1,364محدوده مطالعاتی چرداول با وسعت 

، 2201(محـدوده مطالعـاتی بـا کـدهاي      3هاي مطالعاتی حوضه آبریز کرخـه مسـئولیت امـور آب     از مجموعه محدوده
  .مربوط به استان خوزستان است) 2304، 2202

  ) 23(حوضه آبریز کارون بزرگ  -2- 2-1

  موقعیت حوضه - 2-1- 2-1

انـد، تشـکیل    حوضه آبریز کارون بزرگ از دو زیر مجموعه مستقل و جدا از یکدیگر که در مجـاورت هـم واقـع شـده    
از نظـر  . انـد  هایی که با یکدیگر دارند در قالب یـک واحـد دیـده شـده     گردیده که این دو زیر حوضه به دلیل مشابهت

هـاي وزارت   بندي بندي هیدرولوژیکی، حوضه آبریز کارون بخشی از حوضه آبریز خلیج فارس بوده و در تقسیم تقسیم
کیلومترمربع از سمت شمال بـه حوضـه    67,257حوضه کارون بزرگ با مساحت . مشخص شده است) 23(نیرو با کد 

رب به حوضه رودخانه کرخـه و از مشـرق بـه حوضـه     رود، از مغ چاي، ساوه، گلپایگان و زاینده هاي قره آبریز رودخانه
شهرهاي یاسوج، سمیرم، بروجن، شهرکرد، هفشـجان، فارسـان،   . گردد هاي زهره، مارون و جراحی محدود می رودخانه

جونقان، لردگان، ایذه و مسجد سلیمان، در قسمت علیاي حوضه رودخانه کارون و شـهرهاي بروجـرد، دورود، ازنـا و    
 از شــهرهاي مهــم قســمت ســفالي ایــن دو حوضــه. اند کوهستانی حوضه رودخانه دز قرار گرفته الیگودرز در بخش

توان اندیمشک، دزفول و شوش را در حوضه دز و شوشـتر، گتونـد، اهـواز، آبـادان و خرمشـهر را در حوضـه رود        می
  .کارون نام برد

در داخـل ارتفاعـات زاگـرس میـانی قـرار       هاي دز و کارون بوده که هاي آبریز کارون بزرگ متشکل از رودخانه حوضه
درجه عـرض شـمالی    º34 05′تا   º30 00′طول شرقی و  º52 30′تا   º48  00′دارند و محدود به مشخصات جغرافیایی 

درصد آن  32درصد آن را کوهستان و  68حدود ) کیلومترمربع 67,257معادل (از مجموع مساحت حوضه آبریز . است
هـا جـزء   هاي علیاي حوضه آبریز محدود بـوده و قسـمت اعظـم آن    وسعت دشت. دهد می را دشت و کوهپایه تشکیل

  .جلگه خوزستان است
اي استان خوزستان، فارس و کهگیلویه و بویراحمد، لرستان،   شرکت آب منطقه 7این حوضه آبریز در محدوده عملکرد 

 2- 2در تصــویر . دشــت اســت 42ه داراي به عمل آمده این حوضــ  بر اساس تقسیم. مرکزي و اصفهان واقع شده است
  .موقعیت حوضه آبریز کارون بزرگ نشان داده شده است

  
  موقعیت حوضه آبریز رودخانه کارون بزرگ -2-2 ریتصو
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  ايسیستم رودخانه - 2-2- 2-1

فـارس و    است کـه در حوضـه آبریـز خلـیج    ترین رودخانه ایران ترین و پرآبرودخانه کارون بزرگ: رودخانه کارون
محال و بختیـاري،   هاي خوزستان، لرستان، چهارمحدوده حوضه آبریز این رودخانه در استان. دریاي عمان جریان دارد

  .کهگیلویه و بویراحمد و اصفهان قرار دارد
اولـین  . واقع گردیده اسـت هاي زاگرس مرکزي و زردکوه بختیاري در محلی به نام کوهرنگ سرچشمه اولیه آن در کوه

و شـماره دو  ) 1332برداري در سـال   بهره(سرشاخه آن کوهرنگ نام دارد که بر روي آن دو تونل شماره یک کوهرنگ 
اند، قابل ذکر است تونل شـماره سـه کوهرنـگ در دسـت سـاخت       احداث شده) 1366برداري در سال  بهره(کوهرنگ 

باشد که ایـن دو شـاخه از ارتفاعـات غربـی اصـفهان       یار و آب جونقان میک هاي کارون، آب از دیگر سرشاخه. باشد می
  .دهند کارون را تشکیل می  آباد با الحاق به کوهرنگ، سرچشمه گرفته و در محلی به نام بهشت

آنگاه بـا عبـور   . گردد ونک به آن متصل میسپس رودخانه کارون وارد منطقه کوهستانی شده و در این منطقه شاخه آب
گردد پس از  خرسان وارد مناطق شمالی ایذه می هاي آب بازفت، لردگان و شاخه  افتتفاعات شمالی لردگان و دریاز ار

سـلیمان،  سـپس وارد منـاطق مسـجد   . دهد آن قوسی به طرف شمال زده و دوباره به طرف جنوب غربی تغییر مسیر می
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ــی   ــد مـــــــــــــــ ــی و گتونـــــــــــــــ ــردد اللـــــــــــــــ ــه . گـــــــــــــــ  در منطقـــــــــــــــ

برداري قـرار   عباسپور مورد بهره  سد شهید 1355نیرو و تأمین نیازهاي کشاورزي از سال سلیمان به منظور تولید مسجد
دست سد شهید عباسپور شاخه مرغاب با مساحت حوضه آبریزي در حدود   کیلومتري پایین 11در حدود . گرفته است

زیـادي در جهـت مغـرب ادامـه       از این پس رودخانه کارون با شیب نسبتاً. گردد کیلومتر مربع به کارون متصل می 800
نیروگاه  کیلومتر مربع و رود دله به سد و 330با وسعت حوضه آبریز   هایی نظیر آب اندیکا، مسیر داده، با دریافت شاخه
کیلـومتري   47آنگاه رودخانه کارون در جهت شمال غربی ادامه مسیر داده و در حدود . گردد جریانی گدرالندر وارد می

. شـود  کیلومترمربع بـه آن ملحـق مـی    2,860شاخه طغیانی شور با وسعت حوضه آبریز در حدود   د،باالدست شهر گتون
هاي سطحی شمال، شمال غربی، شـمال شـرقی و   رودخانه شور با حوضه آبریز بادبزنی شکل خود تقریباً تمامی جریان

در حد فاصل . نماید کارون وارد می هاي بزرگی را بهآوري نموده و در مواقع سیالبی طغیان شرق حوضه گتوند را جمع
دسـت بخـش گتونـد سـد انحرافـی       همچنین در باال. باشد سد گدار لندر و گتوند، سد گتوند علیا در دست ساخت می

  . گتوند بر روي رودخانه کارون احداث شده است
ر و شاخه شـطیط  شود که شاخه گرگر از شرق شوشت در شهرستان شوشتر کارون به دو شاخه شطیط و گرگر تقسیم می

این دو شاخه مجدداً در بند قیر به یکدیگر پیوسته و به همراه شاخه بـزرگ  . از غرب آن به طرف جنوب جاري هستند
در ادامـه مسـیر رودخانـه    . دهنـد  گردد، کارون بزرگ را تشکیل مـی  دز که از سمت غرب به رودخانه کارون متصل می

کیلومتري شهرستان خرمشهر به دو شاخه حفـار   5از میان این شهر در  کارون به طرف اهواز جریان یافته و ضمن عبور
رود نیـز نهایتـاً   ارونـد . گـردد  شاخه حفار از میان خرمشهر گذشته و به اروندرود متصل مـی . شود شیر تقسیم میو بهمن

از . گـردد  مـی شیر که در شمال آبادان جاري است نیز در خلیج فـارس تخلیـه   شود و شاخه بهمن وارد خلیج فارس می
 - کیار و رود بازفت، رودخانه کارون تشکیل و در جهت جنوب شـرقی ونک، آباتصال چهار شاخه اصلی خرسان، آب

وارد ) شهید عباسپور(کیلومتر، به سد مخزنی کارون یک  140شمال غربی جریان یافته و پس از طی مسافتی در حدود 
پس از این سد رودخانـه کـارون در جهـت شـمال غربـی      . ه استبرداري شد بهره 1355از سال  1سد کارون . شود می

ها کـه در   گردند خصوصیات تعدادي از این شاخه هاي فرعی متعددي از دو طرف به آن متصل می جریان یافته و شاخه
  :باشد به شرح ذیل است استان خوزستان واقع می

هـاي  هاي این رودخانه از کـوه  سرشاخه. دارد سلیمان جریاناین رودخانه در بخش اندیکاي مسجد: رودخانه شوراللی
هاي اولیـه آن در انتهـاي    شاخه. نو در مجاورت کوه زنگالب سرچشمه میگیرند متر و کوه کی 3,357زنگالب به ارتفاع 

گور، سرخ توده  بید، آبهاي متعددي را مانند آب دره آلموم به هم پیوسته و سپس در جهت غربی جریان یافته و شاخه
رودخانـه از  . شـود  سپس به طرف جنوب غربی تغییر مسیر داده وارد منطقه اللی مـی . نماید یرین، را دریافت میشو آب
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آنگـاه وارد رودخانـه   . نمایـد  تراز و تالوگ را دریافت مـی هاي چشمههاي دیگري به نام شمال این شهر گذشته و شاخه
  . گردد کارون می

سـلیمان  هاي کارون بوده که در منطقه مسجد یکی از شاخه شت بزرگد - رودخانه شور: دشت بزرگ –رودخانه شور 
متر و دو بلوطان به ارتفاع حـدود   1,391هاي کوه آسماري به ارتفاع حدود  هاي اولیه آن از دامنه شاخه. باشد جاري می

ها  این شاخهگیرد که در حدود روستاي آهنگري  سلیمان سرچشمه میکیلومتري جنوب شرقی مسجد 40متر در  1,177
این رودخانه سـپس در جهـت شـمال غربـی ادامـه مسـیر داده و در       . دهند به هم پیوسته و رودخانه شور را تشکیل می

در منطقـه دشـت   . شـود  سلیمان وارد میآباد از منطقه کوهستانی خارج گردیده و به دشت مسجدحدود روستاي شمس
کیلـومتري   3سـلیمان در  غرب شهرستان مسجد عبور از جنوب آب را دریافت کرده و سپس با مسجدسلیمان شاخه تلخ

گـردد و   آنگاه وارد مناطق شمال شرقی شوشتر می. نماید شور و دودره را دریافت میغرب روستاي بتوند دو شاخه آب
ع شور در مناطق کم ارتفاع واقـ به علت اینکه حوضه آبریز رود. شود در حدود روستاي دشت بزرگ به کارون تخلیه می

باشد لذا آبدهی این رودخانه زیـاد نبـوده و بـه علـت عبـور از سـازندهاي        شده و نزوالت جوي حوضه آن نیز کم می
  .دار کیفیت آبدهی آن مناسب نیستنمک

-باشد که از دو شاخه اصلی و مهم بـه نـام   دهنده رودخانه کارون می ترین شاخه تشکیلرودخانه دز، مهم :رودخانه دز

 هـــاي منــــاطق وســــیعی از  ایــــن رودخانـــه روانــــاب . شــــود ري  تشــــکیل مـــی هـــاي ســــزار و بختیـــا  

آوري نمـوده و پـس از مشـروب نمـودن      هاي لرستان، اصفهان، خوزستان، چهارمحال بختیاري و مرکزي را جمعاستان
دو . پیونـدد  هاي مسیر خود، در نزدیکی محلی به نام بند قیر در جنوب شهرستان شوشتر به رودخانـه کـارون مـی   دشت

. آورنـد  آهن تنگ پنج به یکدیگر پیوسته و رودخانه دز را بـه وجـود مـی    شاخه سزار و بختیاري در نزدیکی ایستگاه راه
پـس از خـروج از سـد    . شود زنگ رسیده و سپس وارد دریاچه مخزنی دز می رودخانه دز سپس به ایستگاه آبسنجی تله

آنگـاه  . رسـد  اي به سد تنظیمی دزفول می و در مناطق کوهپایه دز، رودخانه مسیر خود را در منطقه کوهستانی ادامه داده
دست شهرستان مذکور، به محل سد انحرافـی دزفـول    رودخانه دز به طرف شهرستان دزفول ادامه مسیر داده و در پایین

پس جریان از این . نماید پس از آن رودخانه دز به طرف جنوب ادامه مسیر داده و شاخه باالرود را دریافت می. رسد می
تقریباً در انتهاي مسیر و قبل از الحـاق بـه   . پیوندد هاي شور و کهن به آن می باشد و شاخه رودخانه در جهت جنوب می

در محل بنـد قیـر رودخانـه دز بـه شـاخه      . گردد رودخانه کارون، مازاد آب رودخانه شاوور نیز به رودخانه دز وارد می
وسعت حوضه آبریز رودخانـه دز در  . اه آبسنجی رودخانه دز، بامدژ نام داردآخرین ایستگ. گردد اصلی کارون ملحق می

  .کیلومتر مربع است 22,300این ایستگاه آبسنجی حدود 
باشـد و پـس از سـد،     توپوگرافی رودخانه دز تا حوالی سد دز، کوهستانی و مسیر آن پر پیچ و خم بـا شـیب تنـد مـی    

رودخانه قسـمت عمـده نیازهـاي کشـاورزي اسـتان خوزسـتان را تـأمین         این. شود اي می رودخانه دز وارد بستر جلگه
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هـاي اصـلی رودخانـه دز شـامل رودخانـه سـزار،        سرشـاخه . کیلومتر است 520طول این رودخانه در حدود . نماید می 
ل و رودخانه بختیاري که به هم پیوسته و رودخانه دز را تشکی) سبزه(چیت ، رودخانه چم)سرخاب(سرخ رودخانه آب

این رودخانه در مناطق مختلف . بارانی است –دهند این رودخانه داراي آبدهی دائمی فراوانی بوده و رژیم آن برفی   می
که در استان خوزستان واقـع گردیـده، بـه      هاي رودخانه خصوصیات تعدادي از شاخه. شود به اسامی مختلفی نامیده می

  . شرح زیر است
هاي دز است کـه در بخـش الـوار گرمسـیري حسـینیه علیـا و بخـش مرکـزي          از شاخهباالرود یکی  :رودخانه باالرود

کیلـومتري   58شود یک شاخه از ارتفاعـات گـدارهور در    باالرود از دو شاخه اصلی تشکیل می. اندیمشک جاري است
. آیـد  جـود مـی  هاي رتیکوه از اتصال این دو شاخه باالرود بو گیرد و شاخه دیگر از دامنه شمال اندیمشک سرچشمه می

شود  باالرود پس از تشکیل، چند شاخه کوچک را دریافت نموده و نهایت در جنوب اندیمشک به رودخانه دز وارد می
  .کیلومترمربع وسعت دارد 1,200حوضه آبریز باالرود حدود 

ایـن  . شود که در منطقه شـوش و دزفـول جـاري اسـت     اي از رودخانه دز محسوب می شاوور شاخه :رودخانه شاوور
نمایـد و   باشد و عمدتاً به صورت زهکش شبکه آبیـاري دزفـول عمـل مـی     رودخانه ظاهراً فاقد سرچشمه مشخص می

آوري نمـوده و پـس از عبـور از     جمـع ) حدود شوش(هاي دز و کرخه را در جنوب دزفول  زهاب اراضی بین رودخانه
همین اسامی، بـه منظـور آبیـاري اراضـی شـوش      روستاهایی مانند شاوور و خیرآباد، توسط سدهاي انحرافی قدیمی به 

  .گیرد برداري قرار می دانیال مورد بهره
هـاي هیـدرومتري   هاي تشکیل دهنده آن همراه بـا ایسـتگاه   شبکه هیدروگرافی رودخانه کارون و شاخه 2- 2در نمودار 

   .واقع بر روي آن نشان داده شده است

  هاي مطالعاتی محدوده ها و بندي حوضه به زیر حوضهتقسیم - 2-3- 2-1

  :حوضه مورد مطالعه از دو قسمت مجزا تشکیل شده است
  حوضه رودخانه دز 

  حوضه رودخانه کارون
گردند و رودخانه کارون بـزرگ را   که در نهایت این دو رودخانه در نزدیکی محل ایستگاه بند قیر به یکدیگر متصل می

  .دهند تشکیل می

  رقمی 3هاي آبریز  حوضه •

  .بندي شده استمحدوده مطالعاتی تقسیم 42ز کارون بزرگ به سه حوضه آبریز با کد سه رقمی و حوضه آبری

  حوضه آبریز کارون  - 1
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هاي چهار محال بختیاري و اصفهان و بخش کوچکی از آن در استان فـارس قـرار داشـته و     این حوضه عمدتاً در استان
هـاي منطقـه مـورد     ترین رودخانـه ترین و پرآببزرگ. گیرد ر میهایی از استان خوزستان و کهگیلویه را نیز در بقسمت
  .در این حوضه آبریز قرار دارد) هاي اصلی رودخانه کارون آب کوهرنگ و خرسان از شاخه(مطالعه 

رودخانه کارون از به هم پیوستن دو رودخانه آب ونـک و جوشـقان   . رودخانه اصلی این حوضه رودخانه کارون است
  .ر روي این رودخانه سدهاي بسیاري از جمله شهید عباسپور احداث گردیده استشود ب می  تشکیل

گـردد و   را شـامل مـی  ) 23(درصد از سطح حوضه آبریز کارون بزرگ بـا کـد    6.56، )232(حوضه آبریز کارون با کد 
  .باشد محدوده مطالعاتی می 30شامل 
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   شبکه هیدروگراف رودخانه کارون -2-2نمودار ادامه 
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  حوضه آبریز رودخانه دز - 2

این حوضـه بـا کـد     . هاي تیره، سزار، بختیاري و ماربره را نام برد توان رودخانه هاي مهم حوضه آبریز دز می از رودخانه
محـدوده مطالعـاتی    9امل گردد و ش را شامل می) 23(درصد از مساحت حوضه آبریز بزرگ کارون با کد  5.34، )232(

هاي آبگرمه و سراب سفید تشکیل شـده و   شاخه اولیه حوضه یعنی رودخانه سیالخور پس از اتصال رودخانه. باشد می
دهد در ادامـه بـا اتصـال     یابد و پس از اتصال با رودخانه ماربره، رودخانه تیره را تشکیل میبه سمت جنوب جریان می

  .گرددسزار در امتداد جنوب رودخانه دز وارد استان خوزستان میبزرگ بختیاري و   به رودخانه

  حوضه آبریز کارون بزرگ  - 3

هـاي خرمشـهر، اهـواز شـمالی و اهـواز      این حوضه در استان خوزستان قرار گرفته و به چهار محدوده مطالعاتی به نام
در . شـود  یز کـارون را شـامل مـی   درصداز مساحت حوضه آبر 8.8، )231(این حوضه با کد . شده است  جنوبی تقسیم

  .دهند ابتداي این حوضه دو رودخانه دز و کارون به یکدیگر متصل شده و رودخانه کارون بزرگ را تشکیل می

  هاي مطالعاتی واقع در حوضه آبریز کارون بزرگ محدوده •

 42ارون بــزرگ هــاي هیــدرولوژیکی، در حوضــه آبریــز کــهاي آبریز و با توجه به ویژگــی بر اساس تقسیمات حوضه
محـدوده در   9محدوده در زیر حوضه رودخانه کارون، و تعـداد   30از این تعداد . محدوده مطالعاتی تعریف شده است

هاي  از مجموع کل محدوده. محدوده مطالعاتی در زیر حوضه کارون بزرگ قرار دارند 3زیر حوضه رودخانه دز و تنها 
و ) 23011(الـی  ) 2301(محدوده با کدهاي  13مسئولیت امور آب تعداد  مطالعاتی واقع در حوضه آبریز کارون بزرگ،

  .باشد مربوط به استان خوزستان می) 2335(و ) 2334(هاي  محدوده

  )24(زهره  –موقعیت حوضه آبریز جراحی  -3- 2-1

  موقعیت حوضه - 3-1- 2-1

اند  گر که در مجاورت هم واقع شدههاي جراحی و زهره از دو زیر حوضه مستقل و جدا از یکدی حوضه آبریز رودخانه
  .اند هایی که با یکدیگر دارند در قالب یک واحد دیده شده تشکیل گردیده که این دو زیر حوضه به دلیل مشابهت

زهـره بخشـی از حوضـه آبریـز خلـیج فـارس بـوده و در         - بندي هیدرولوژیکی، حوضه آبریـز جراحـی   از نظر تقسیم
کیلومترمربـع از   25,349زیر حوضه جراحی بـا مسـاحت   . مشخص شده است) 24(د هاي وزارت نیرو با ک بندي تقسیم

سمت غرب و شمال به حوضه آبریز رودخانه کارون محدود بوده و از سمت شرق، حوضه آبریز رودخانه زهـره آن را  
کیلومترمربع  15,439زیر حوضه زهره که در پایاب به نام هندیجان مشهور است داراي مساحتی برابر . نماید محدود می
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هـاي دیلـم و گنـاوه آن را محـدود      آغاج، شاپور و مسیلهاي جراحی، کارون، کر، قره باشد که حوضه آبریز رودخانه می
  .اند نموده

- 19تا  48- 18هاي جنوبی زاگرس میانی واقع شده و بین مختصات جغرافیایی  به طور کلی هر دو زیر حوضه در دامنه
مجموع مساحت حوضه آبریز معـادل  . اند درجه عرض شمالی محصور شده 31- 42ا ت 30- 00درجه طول شرقی و  52

. دهـد  درصد آن را دشـت و کوهپایـه تشـکیل مـی     2.54درصد آن را کوهستان و  8.45کیلومتر مربع است که  40,788
  .ها جزء جلگه خوزستان استهاي علیاي حوضه آبریز محدود بوده و قسمت اعظم آنوسعت دشت

محال  اي خوزستان، فارس و کهگیلویه و بویر احمد، بوشهر و چهار آب منطقه 5آبریز در محدوده عملکرد این حوضه 
  .بختیاري واقع شده است

  اي سیستم رودخانه - 3-2- 2-1

تشـکیل شـده کـه هـر دو داراي     ) هندیجان(هاي جراحی و زهره  حوضه آبریز مورد مطالعه از دو رودخانه اصلی به نام
هـاي مـارون و رامهرمـز بـوده و دو      هاي اصلی رودخانه جراحی به نـام  شاخه. باشند دو شاخه مهم مییک تنه اصلی و 

هاي تشکیل دهنده آنهـا   هاي مزبور و شاخه در ادامه رودخانه. شیرین استشاخه مربوط به رودخانه زهره، فهلیان و آب
  :شرح داده شده است
هـاي کـارون و زهـره     شـمالی حوضـه و در حـد فاصـل رودخانـه      این رودخانه از ارتفاعات شرقی و :رودخانه مارون

پس از پیوستن لوراب از جهت جنوب و نیز رودهاي شـور و  . یابد سرچشمه گرفته و سپس در جهت غرب جریان می
غربی، به نام رود مارون به سمت غرب جریـان یافتـه و بـا رود قلـت کـه از شـرق بـه آن         چاروساق از شمال و شمال

سپس رودخانه از شمال شهر بهبهان به سمت غـرب  . یابد جهت جنوب به سمت دشت بهبهان جریان می پیوندد، در می
کیلومتر جاري شده و پس از عبور از دشت باریک جایزان به رودخانه رامهرمـز متصـل    100در مسیري به طول حدود 

  .رود مارون داراي آب دایم و رژیم بارانی و برفی است. گردد می
این رودخانه از ارتفاعات تیربازك سرچشمه گرفته و ابتدا به نام رود ابوالعباس و سپس بـه نـام رود    :مزرودخانه رامهر

اهللا که از ارتفاعـات میـانی حوضـه آبریـز      کیلومتري این محل رود  22در . یابد زرد به سمت غرب و جنوب جریان می
 8در . یابــد مهرمز بــه ســمت جنــوب جریــان مــیگیرد به آن متصل شده و مجموعه به نام رود را جراحی سرچشمه می

تلخ که از شرق به غرب جریان دارد به آن پیوسته و پس از عبور و مشروب کـردن  کیلومتري محل اتصال رود اهللا، رود
رودخانه رامهرمز داراي آب دایم بوده و رژیم آن بارانی . یابد اراضی شهر رامهرمز تا محل اتصال به رود مارون ادامه می

  .رفی استب –
این رودخانه از اتصال رودهاي مارون و رامهرمز تشکیل گردیـده اسـت و ابتـدا در جهـت غـرب و      : رودخانه جراحی

آباد در محل گرگـر   یابد و پس از عبور از دشت خلف سپس به سمت جنوب جریان یافته و باز به سمت غرب ادامه می
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هاي طبیعی منتهی به تاالب  نهرهاي بزرگ و کوچک و آبراههشود و در منطقه زراعی شادگان به  وارد دشت شادگان می
  .کیلومتر است 100طول مسیر رودخانه تا محل انشعاب حدود . شود شادگان پخش می
این رودخانه از ارتفاعات اردکان فارس سرچشمه گرفته و به نام رود اردکان به سمت جنوب  ):زهره(رودخانه فهلیان 

. یابد گیرد، متصل و به سمت شمال جریان می پیر که از نواحی شرقی آن سرچشمه میجریان یافته و سپس با رود شش
در این بخش رودخانه به شول فهلیان نامیده شده و سپس با شاخه دیگري به نام شیرین متصل گردیـده و بـه نـام رود    

و رود شیو از شمال به آن پس از عبور از منطقه ممسنی، رود مروارید از جنوب . شود فهلیان به سمت مغرب جاري می
قنات به آن اضافه شده و بـه  منیر و رود هفتهاي کوچک رود سیاه، رود بابا بین این نقطه و گچساران شاخه. پیوندد می

  .گرددیافته و به رود خیرآباد متصل می نام زهره در جنوب غرب جریان
هـاي زهـره و مـارون از اتصـال رودهـاي      هاین رودخانه از مناطق شمالی حوضه در حد فاصل حوضـ  :شیرینرود آب

سـپس رود باشـتی از جنـوب و رود    . یابدآب در جهت غرب جریان میدلیگان و طسوج تشکیل شده و به نام رود پیچ
کیلومتري جنوب شرقی بهبهان به سمت جنوب جریـان یافتـه و    20دهدشت از شمال به آن متصل شده و رودخانه در 

برفـی اسـت و    - رژیم جریان این رودخانه نیز بارانی. شمس عرب نیز به آن اضافه می شود قبل از اتصال به زهره، رود
  . باشدداراي آب دایم می
و خیرآباد تشـکیل گردیـده و در جهـت غـرب تـا انتهـاي ناحیـه        ) فهلیان(از اتصال رودهاي زهره  :رودخانه هندیجان

جنوب جریان یافته و پس از مشـروب کـردن منـاطق    یابد سپس به سمت کیلومتر جریان می 70زیدون به طول حدود 
  . کیلومتر است 75طول رودخانه در این بخش حدود . ریزداطراف هندیجان به خلیج فارس می
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هـاي  شبکه هیـدروگرافی رودخانـه   3- 2در نمودار . دهدزهره را نشان می –موقعیت حوضه آبریز جراحی  3- 2تصویر 
نقشـۀ  . هاي هیدرومتري موجود در این شبکه نشان داده شده اسـت ی و ایستگاههاي فرع زهره و جراحی همراه با شاخه

  .دهداستان خوزستان را نشان میهاي مطالعاتی واقع در هاي آبریز اصلی و محدودهموقعیت حوضه 1- 2
  زهره -موقعیت حوضه آبریز جراحی -3-2 ریتصو

  مطالعاتیهاي  ها و محدوده بندي حوضه به زیرحوضهتقسیم - 3-3- 2-1

بنـدي حوضـه بـه واحـدهاي      ها را تقسـیم  هاي اصلی و فرعی و تعیین حد و مرز بین زیر حوضه مشخص کردن آبراهه
  . نامند هیدرولوژیکی می

  رقمی 3هاي آبریز  حوضه •

  :حوضه مورد مطالعه از دو قسمت مجزا تشکیل شده است
  حوضه رودخانه زهره 

  .کیلومتر مربع است 15,439زیر حوضه زهره داراي مساحتی برابر با 
  حوضه رودخانه جراحی 
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بنـابراین مجمـوع مسـاحت حوضـه آبریـز      . باشـد  کیلومتر مربع می 25,439زیر حوضه جراحی داراي مساحتی برابر با 
  .کیلومترمریع است 18.407زهره  - جراحی
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   زهره –حوضه آبریز جراحی  -3-2 نمودار
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  زهره –حوضه آبریز جراحی  -3-2ادامه نمودار 
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  هاي مطالعاتی واقع در استان خوزستانهاي آبریز اصلی و محدودههموقعیت حوض -1-2 نقشه
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  زهره - ه آبریز جراحی حوضهاي مطالعاتی واقع در  محدوده •

محـدوده   16، داراي 242بـا کـد سـه رقمـی     ) که در پایاب به نام هندیجان مشهور اسـت (ه آبریز رودخانه زهره حوض
کیلـومتر   2,402ه رودخانه زهره، محدوده مطالعاتی امامزاده جعفر با حوضبزرگترین محدوده در زیر . باشد مطالعاتی می

  .باشد مربع می
محدوه مطالعاتی شـادگان بـا مسـاحت    . باشد محدوده می 8، داراي 241ه آبریز رودخانه جراحی با کد سه رقمی حوض

  هــــاي آبریــــز اصـــــلی   هحوضــــ موقعیــــت   1- 2در نقشــــه  . باشــــد  کیلــــومتر مربــــع مــــی    13,306
  .هاي مطالعاتی واقع در استان خوزستان نشان داده شده است و محدوده) رقمی 2( 

  هاي آبسنجیشبکه ایستگاه - 2-2

  هیدرومتري در حوضه آبریز کرخههاي شبکه ایستگاه -1- 2-2

بـه ایـن   . شـروع شـده اسـت    1333برداري از شبکه هیدرومتري در حوضه آبریز رودخانه کرخه از سال  تأسیس و بهره
کیلومتري شـمال شـوش در سـال     25پل واقع در ترتیب که اولین ایستگاه هیدرومتري در رودخانه کرخه در محل پاي

هاي هیدرومتري  بر اساس نیازها ادامه داشته به طـوري کـه بـر اسـاس     ایستگاهگسترش . مذکور تأسیس گردیده است
کـه از ایـن   . باشـد ایستگاه هیدرومتري آن فعـال مـی   66ایستگاه وجود داشته که تنها  139آخرین اطالعات در حوضه 

ــداد  ــزء  22و  23تعـــــــــــــــــــــــــــ ــورد آن جـــــــــــــــــــــــــــ   مـــــــــــــــــــــــــــ
  .باشد می 4و  3هاي درجه مورد دیگر مربوط به ایستگاه 17و  4هاي درجه یک و دو و ایستگاه

  هاي هیدرومتري در حوضه کارون بزرگشبکه ایستگاه -2- 2-2

دز   در حوضـه رودخانـه   1329هاي هیدرومتري در حوضه کارون بزرگ از سال برداري از شبکه ایستگاه تأسیس و بهره
هر دزفـول تأسـیس گردیـده    به این ترتیب که اولین ایستگاه هیدرومتري واقع در رودخانـه دز در شـ  . شروع شده است

  .باشد ایستگاه آن فعال می 56ایستگاه هیدرومتري وجود داشته که تنها  137در این حوضه تعداد . است

   زهره -هاي هیدرومتري در حوضه جراحی شبکه ایستگاه -3- 2-2

شـروع   1330سـال  هاي زهره و جراحی از  هاي هیدرومتري در حوضه رودخانهبرداري از شبکه ایستگاه تأسیس و بهره
به این ترتیب که اولین ایستگاه هیدرومتري بر روي رودخانه مارون در محـل تنـگ تکـاب واقـع در شـهر      . شده است
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ایستگاه هیدرومتري وجود داشـته   50هاي زهره و جراحی تعداد  در حوضه آبریز رودخانه. بهبهان تأسیس گردیده است
  .باشد ایستگاه فعال می 28که از این تعداد 

  هاي هیدرومتري در سطح استان خوزستانشبکه ایستگاه -4- 2-2

 14از ایــن تعــداد . باشــد هاي آن مستقر و فعــال مــیایستگاه هیدرومتري در سطح رودخانه 49در استان خوزستان کالً 
بـه ترتیـب مربـوط بـه      ایسـتگاه هیـدرومتري دیگـر    15و  20ایستگاه هیدرومتري مربوط بـه حوضـه آبریـز کرخـه و     

مورد  19و  25هاي هیدرومتري استان تعداد از مجموع ایستگاه. زهره است –هاي آبریز کارون بزرگ و جراحی  حوضه
. باشندهیدرومتري می 4و  3هاي درجه مورد دیگر جزء ایستگاه 2و  3هیدرومتري و  2و  1هاي درجه آن جزء ایستگاه

موقعیت آن 2- 2استان خوزستان آمده و در نقشه هاي هیدرومتري موجود در سطح مشخصات ایستگاه 1- 2در جدول 
  .ها نشان داده شده است

ایستگاه مربوط به سرشاخه  1ایستگاه مربوط به سرشاخه دز و  5(ایستگاه هیدرومتري  6قابل ذکر است که تعداد 
  . هاي همجوار قرار دارنددر حد فاصل استان خوزستان با استان) مارون
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 هاي استان خوزستان هاي هیدرومتري واقع در رودخانهمشخصات ایستگاه -1-2 جدول

نام حوضه آبریز 
  اصلی

  محدوده مطالعاتی
کد 
  محدوده

درجه 
  ایستگاه

سال 
  تأسیس

وسعت حوضه 
  آبریز

  )کیلومتر مربع( 

ارتفاع از 
سطح دریا 

  )متر(

  مختصات جغرافیایی
نام 
  رودخانه

  نام ایستگاه
  طول  عرض  نام محدوده  کد

  سوسن ده شیخ  کارون  49-49- 30  32-03- 20  600  25,128  1372  2  2311  ده شیخ  23  کارون بزرگ
  ماژین - جلوگیر  کرخه  47-48- 00  32-58- 00  350  39,940  1336  2  2205  موالب  22  کرخه
  پل زال  زال  48-05- 00  32-49- 00  335  582  1351  1  2205  موالب  22 کرخه
  پاي پل  کرخه  48-09- 00  32-25- 00  90  42,624  1333  1  2204  آوان  22 کرخه
  عبدالخان  کرخه  48-23- 00  31-50- 00  40  47,090  1344  2  2202  خسرج - چنانه  22 کرخه
  پل شاوور  شاوور  48-15- 00  32-03- 00  60  340  1340  1  2202  خسرج - چنانه  22 کرخه
  حمیدیه  کرخه  48-26- 00  31-30- 00  20  50,600  1329  1  2201  دشت آزادگان  22 کرخه

  سد تنظیمی گتوند  کارون  48-49- 00  32-15- 00  100  32,408  1332  1  2306  عقیلی –گتوند   23  کارون بزرگ

  1335  1  2304  شوشتر –میان آب   23  کارون بزرگ
انشعاب از 

  کارون
  شوشتر هیدرومتري  گرگر  51-48- 00  02-32- 00  35

  1375  1  2304  شوشتر –میان آب   23  کارون بزرگ
انشعاب از 

  کارون
  ولی آباد  گرگر  52-48- 59  51-31- 41  22

  سپیددشت سزار  سزار  48-53- 00  33-13- 00  970  7,174  1334  1  2338  سراب خالدون  23  کارون بزرگ
  سپیددشت زار  زار  48-53- 00  32-13- 00  970  701  1334  1  2338  سراب خالدون  23  کارون بزرگ
  تنگ پنج سزار  سزار  48-53- 00  32-56- 00  600  9,200  1356  2  2335  دزفول اندیمشک  23  کارون بزرگ
  تنگ پنج  بختیاري  بختیاري  48-45- 00  32-56- 00  600  6,432  1334  2  2336  بختیاري  23  کارون بزرگ
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  تله زنگ  دز  48-46- 02  32-49- 13  480  16,130  1334  2  2335  دزفول  اندیمشک  23  کارون بزرگ
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 هاي استان خوزستان واقع در رودخانههاي هیدرومتري مشخصات ایستگاه -1-2ادامه جدول 

نام حوضه آبریز 
  اصلی

  محدوده مطالعاتی
کد 
  محدوده

درجه 
  ایستگاه

سال 
  تأسیس

وسعت حوضه 
  آبریز

  )کیلومتر مربع( 

ارتفاع از 
سطح دریا 

  )متر(

  مختصات جغرافیایی
نام 
  رودخانه

  نام ایستگاه
  طول  عرض  نام محدوده  کد

  دزفول  دز  48-24- 00  32-24- 00  150  17,683  1329  1  2335  دزفول اندیمشک  23  کارون بزرگ
  حرمله  دز  48-33- 00  31-57- 00  38  21,800  1341  2  2335  دزفول اندیمشک  23  کارون بزرگ
  بامدژ  دز  48-41- 00  31-41- 00  20  21,321  1341  1  2334  آهودشت  23  کارون بزرگ
  مالثانی رامین  کارون  48-52- 48  31-34- 48  14  59,982  1346  2  2303  شمالیاهواز   23  کارون بزرگ
  اهواز  کارون  48-41- 00  31-20- 00  10  60,737  1329  3  2303  اهواز شمالی  23  کارون بزرگ

  هویر  کارون  49-20- 09  31-21- 03  45  1,127  1386  1  2402  رامهرمز  24  زهره –جراحی 
  3کوپال نمره   کوپال  49-10- 00  31-15- 00  40  1,579  1361  2  2401  شادگان  24  زهره - جراحی 

  دشت بزرگ  کوپال  48-56- 00  32-07- 00  70  2,616  1361  1  2305  مسجد سلیمان  23  کارون بزرگ

  1361  4  2304  شوشتر –آب  میان  23  کارون بزرگ
انشعاب از 

  کارون
  شور  53-48- 00  51-31- 00  26

عرب -  عرب حسن
  اسد

  دوکوهه  شطیط  48-17- 00  32-35- 00  240  750  1363  1  2335  دزفول اندیمشک  23  کارون بزرگ
  زورآباد  باالرود  48-34- 12  32-03- 36  42  1,226  1362  2  2335  دزفول اندیمشک  23  کارون بزرگ

  فارسیت  کهنگ  48-22- 00  30-59- 00  6  61,500  1368  4  2302  اهواز جنوبی  22 کرخه
  یزد نو  کارون  47-55- 37  31-31- 24  2  کانال  1384  3  2201  دشت آزادگان  22 کرخه
  سوسنگرد نیسان  کرخه نور  48-11- 00  31-33- 00  13  انشعاب از کرخه  1365  1  2201  دشت آزادگان  22 کرخه
  سوسنگرد هوفل  نیسان  48-11- 00  31-35- 00  13  انشعاب از کرخه  1365  1  2201  دشت آزادگان  22 کرخه
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  کانال وصیله  هوفل  48-27- 00  31-30- 00  22  کانال  1357  2  2202  خسرج - چنانه  22 کرخه
 
 
 

 هاي استان خوزستان هاي هیدرومتري واقع در رودخانهمشخصات ایستگاه -1-2ادامه جدول 

نام حوضه آبریز 
  اصلی

  محدوده مطالعاتی
کد 
  محدوده

درجه 
  ایستگاه

سال 
  تأسیس

وسعت حوضه 
  آبریز

  )کیلومتر مربع( 

ارتفاع از 
سطح دریا 

  )متر(

  مختصات جغرافیایی
نام 
  رودخانه

  نام ایستگاه
  طول  عرض  نام محدوده  کد

  12ام  - پل بستان  کرخه نور  47-59- 59  31-45- 00  11  انشعاب از کرخه  1382  2  2201  دشت آزادگان  22 کرخه
  6ام –پل  رفیع   هوفل  47-54- 06  31-36- 01  10  انشعاب از کرخه  1376  3  2201  دشت آزادگان  22 کرخه
  9ام  –پل سابله   نیسان  48-00- 57  31-39- 36  6  انشعاب از کرخه  1376  2  2201  دشت آزادگان  22 کرخه

  هویزه  سابله  48-04- 00  31-28- 00  5  انشعاب از کرخه  1366  1  2201  دشت آزادگان  23  کارون بزرگ
  جلوگیر مرغاب  کرخه نور  49-37- 00  31-54- 00  480  480  1369  2  2309  مرغاب  23  کارون بزرگ

  اندیکا -سر تنگ دوالب  مرغاب  49-24- 00  32-03- 00  500  370  1369  2  2308  اندیکا  24  زهره - جراحی 
  پل منجنیق  شور اندیکا  49-54- 00  31-31- 00  700  290  1356  1  2404  باغملک  24  زهره - جراحی 
  مال آقا  ابوالعباس  50-02- 00  31-35- 00  1080  124  1384  2  2404  باغملک  24  زهره - جراحی 
  ماشین  زود رود  49-43- 00  31-23- 00  350  875  1349  2  2404  باغملک  24  زهره - جراحی 
  جوکنک  اهللا  49-43- 00  31-20- 00  350  2,346  1335  1  2403  میداوود –دالون   24  زهره - جراحی 
  ایدنک  مارون  50-20- 00  30-57- 00  560  2,706  1384  1  2408  تخت دراز  24  زهره - جراحی 
  تکاببهبهان تنگ   مارون  50-20- 06  30-42- 09  280  3,740  1331  2  2407  بهبهان  24  زهره - جراحی 
  چم نظام  مارون  49-55- 00  30-45- 00  190  5,240  1356  1  2406  جایزان  24  زهره - جراحی 
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  ابوتراج - مشراگه  جراحی  49-26- 00  31-00- 00  30  10,956  1343  1  2401  شادگان  24  زهره - جراحی 
  گرگر  جراحی  48-57- 00  30-46- 00  17  12,726  1346  2  2401  شادگان  24  زهره - جراحی 
  خیرآباد  آب شیرین  50-24- 00  30-32- 00  330  2,840  1335  1  2413  خیراباد  24  زهره - جراحی 
  شادگان  جراحی  48-39- 00  30-38- 00  5  انشعاب از جراحی  1363  1  2401  شادگان  24  زهره - جراحی 
  پل فلور  آب شیرین  50-17- 00  30-20- 00  200  4,430  1366  1  2410  زیدون  24  زهره - جراحی 
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  هاي هیدرومتري موجود در سطح استان خوزستانمشخصات و موقعیت ایستگاه - 2-2 نقشه
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  فیزیوگرافی - 2-3

گردد و سطحی از منطقـه اسـت    ارتفاعات اطراف یک رودخانه و یا دریاچه محدود میهاي الرأس حوضه آبخیز به خط
  .کند هاي سطحی را به سمت رودخانه و یا دریاچه مورد نظر هدایت میکه جریان آب

بررسی خصوصیات فیزیوگرافی حوضه آبریز، اطالعات با ارزشی براي شناخت نوع نزوالت جوي، چگونگی آبدهی و 
در واقـع فیزیـوگرافی حوضـه آبریـز، مطالعـات فیزیکـی و       . دهد دست میخیزي حوضه آبریز به یلگذاري و س رسوب

اي روي خصوصیات هیدرولوژي و رژیم آبـدهی   وضعیت مورفولوژي حوضه آبریز است که این عوامل اثر تعیین کننده
وانـاب سـاالنه، حجـم سـیالب،     خصوصیات فیزیوگرافی به طور مستقیم بر پارامترهاي هیدرولوژیکی از جمله ر. دارند

گذارند و به طور مستقیم با اثر بر روي آب و هوا، وضـعیت اکولـوژي و پوشـش      فرسایش خاك و تولید رسوب اثر می
  .دهند خود قرار می گیاهی و رژیم آبی حوضه آبریز را تحت تأثیر

سط حوضه و نیز طول آبراهه در بررسی فیزیوگرافی حاضر پارامترهاي مساحت، محیط، ارتفاعات شاخص و شیب متو
بـا عنـوان    2- 2بنـدي و نتـایج آن در جـدول     هاي مطالعاتی واقـع در اسـتان خوزسـتان جمـع     اصلی در سطح محدوده

  .هاي مطالعاتی واقع در استان خوزستان ارائه شده است مشخصات فیزیوگرافی محدوده

  آبدهی - 2-4

بخشـی از آب حاصـله از بارنـدگی در سـطح حوضـه بـاقی       هرگاه شدت بارندگی از ظرفیت نفوذ خاك بیشتر باشـد،  
افتـد و از طریـق آبراهـه اصـلی از      هاي سطح زمین در امتداد شیب بـه راه مـی  این آب پس از پر کردن گودي. ماند می

گیري کرد، روانـاب سـطحی    توان مقدار آن را در رودخانه اندازه به این بخش از بارندگی، که می. شود حوضه خارج می
  .یندگو می

  آبدهی ساالنه -1- 2-4

  هــاي شــمالی و غربــی حوضــه داراي رژیــم     هــا و بخــش  هــاي اصــلی ایــن اســتان در سرشــاخه     رودخانــه
در برخـی از  . شـود  هـا از ذوب بـرف تـأمین مـی    به این معنی که بخش عمده جریـان پایـه آن  . باشند بارانی می –برفی

هـاي   دلیـل سـازندهاي آهکـی، چشـمه     زهره به –راحی هاي کرخه به کارون و ج هاي شمالی و غربی رودخانه حوضه
آمار آبـدهی  . گردد هاي مطالعاتی می متعددي وجود داشته که باعث باالرفتن ضریب جریان در حوضه) کارستی(آهکی 

  .باشدهاي هیدرومتري به صورت روزانه و ماهانه موجود می ها در ایستگاه رودخانه
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 هاي مطالعاتی واقع در استان خوزستان مشخصات فیزیوگرافی محدوده -2-2 جدول

  ردیف
محیط   )کیلومترمربع(مساحت   هاي مطالعاتی محدوده

  )کیلومتر(
شیب متوسط 

  )درصد(
آبراهه اصلی طول   )متر(ارتفاع 

  حداقل  متوسط  حداکثر  کل  کوه  دشت  کد  نام محدوده  )کیلومتر(
  76  1  14  256  1.1  4.346  3.4,859  7.164  6.4,694  2201  دشت آزادگان  1
  109  3  66  262  7.1  1.300  2,658  1.493  9.2,164  2202  خسرج –چنانه   2
  31  76  165  412  1.4  3.82  336  4.160  6.175  2204  آوان  3
  78  1  4.1  22  1  3.227  720  7.51  3.668  2301  خرمشهر  4
  130  3  7  64  1  8.293  3,989  4.10  6.3,978  2302  اهواز جنوبی  5
  69  5  22  86  2.1  4.149  2.1,128  7.25  5.1,102  2303  اهواز شمالی  6
  64  1  64  599  3.3  2.302  2.2,048  2.384  1,664  2304  اب شوشتر میان  7
  113  37  406  1,387  1.12  8.275  2.2,762  7.2,543  5.218  2305  مسجد سلیمان  8
  63  30  285  1,464  7.12  6.245  1,142  1.728  9.413  2306  عقیلی - گتوند  9
  107  136  1,139  3,276  9.32  9.280  2,926  4.2,753  6.172  2307  اللی  10
  65  135  663  1,490  1.21  6.183  3.860  752  3.108  2308  اندیکا  11
  68  356  937  2,992  3.20  6.157  7.798  3.648  4.150  2309  مرغاب  12
  62  349  998  2,916  9.23  5.172  638  4.413  6.224  2310  پیون -ایذه  13
  167  297  1,530  3,741  8.40  3.458  3,299  5.3,152  5.146  2311  شیخ ده  14
  80  2  33  83  1.1  6.165  4.1,124  2.158  2.966  2334  آهودشت  15
  150  19  385  2,636  5.13  8.612  6,288  8.2,239  2.4,048  2335  اندیمشک - دزفول  16
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 هاي مطالعاتی واقع در استان خوزستان مشخصات فیزیوگرافی محدوده -2-2 ادامه جدول

  ردیف
محیط   )کیلومترمربع(مساحت   هاي مطالعاتی محدوده

  )کیلومتر(
شیب متوسط 

  )درصد(
 طول آبراهه اصلی  )متر(ارتفاع 

  حداقل  متوسط  حداکثر  کل  کوه  دشت  کد  نام محدوده  )کیلومتر(
    1  18  450  2  4.1,760  2.13,605  483  2.13,122  2401  شادگان  17
    42  168  674  6  5.286  5.1,760  3.744  2.1,016  2402  رامهرمز  18
    282  982  2,803  21  4.147  657  9.562  1.94  2403  میداوود - دالون  19
    338  1,200  3,282  26  1.173  4.861  4.668  193  2404  ملکباغ  20
    341  1,645  3,592  31  5.210  1,416  9.1,358  1.57  2405  صیدون  21
    64  416  2,375  12  2.217  2,219  1.2,007  9.211  2406  جایزان  22
    240  545  2,184  12  2.167  1,302  714  588  2407  بهبهان  23
    2  23  586  2  5.270  2,351  123  2,228  2409  هندیجان  24
    24  195  656  7  7.230  1,156  8.408  2.747  2410  زیدون  25
    220  569  2,033  13  8.137  649  2.613  8.35  2413  خیرآباد  26
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 41ها مربوط به دوره ایستگاهها در محل  بر اساس آخرین نتایج مطالعات طرح جامع آب کشور مقادیر آبدهی رودخانه
متوسـط و حـداقل     با عنوان مقادیر حـداکثر،  3- 2محاسبه گردیده که خالصه نتایج آن در جدول ) 1345 - 1386(ساله 

ــه  ــاالنه رودخانــــــــ ــدهی ســــــــ ــه،  آبــــــــ ــاي کرخــــــــ ــزرگ و   هــــــــ ــارون بــــــــ   کــــــــ
  .هاي هیدرومتري در محدوده استان خوزستان ارائه شده استزهره در محل ایستگاه - جراحی

  هاي مبنا توزیع ماهانه منابع آب سطحی در محل ایستگاه -2- 2-4

هـاي واقـع در اسـتان خوزسـتان      هاي آبسنجی مبنا در حوضه رودخانـه با توجه به نتایج مطالعات موجود، آمار ایستگاه
سـت آمـده   با توجه بـه نتـایج بـه د   . ارائه شده است 4- 2ایستگاه مبناء در جدول  11انتخاب و توزیع ماهانه آبدهی در 

البتـه بـا توجـه بـه     . شـود  ترین فصل محسوب مـی ترین فصل و تابستان خشکتوان اذعان نمود که فصل بهار پرآب  می
هاي متعدد ناشی از ذوب برف، درصد فصـلی   هاي مطالعاتی و وجود چشمه هاي شمالی حوضهشرایط اقلیمی در بخش

د در حوضه متفاوت بوده و به نحـوي کـه سـهم آبـدهی فصـل      هاي دیگر موجوها اندکی با ایستگاهآب در این ایستگاه
  .باشد ها از پاییز بیشتر میتابستان آن

  ها ارزیابی منابع آب سطحی دشت -3- 2-4

زهـره   –کرخـه، کـارون بـزرگ و جراحـی     2حوضه آبریز اصـلی درجـه    3هایی از استان خوزستان در برگیرنده بخش
  .باشد می

میلیـون متـر مکعـب     7.6,507کیلومتر مربع و حجم آورد ساالنه معادل  51,337ت حوضه آبریز رودخانه کرخه با وسع
 17استان ایالم، خوزستان، کرمانشاه، کردستان، لرستان، مرکزي و همدان واقع بوده که اســتان خوزســتان  7در محدوده 

  .باشد کیلومتر مربع را دارا می 8,683درصد از وسعت حوضه کرخه معادل 
میلیون متـر   4.25,015کیلومتر مربع و حجم آورد ساالنه معادل  67,257نه کارون بزرگ با وسعت حوضه آبریز رودخا
استان خوزستان، چهارمحال و بختیاري، لرستان، کهگیلویه و بویراحمد، اصفهان، فارس، مرکـزي   8مکعب در محدوده 

  . گیرد کیلومتر مربع را در بر می 28,771را معادل  درصد از وسعت آن 43و همدان قرار داشته که استان خوزستان 
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  )مترمکعب بر ثانیه) (1345- 86(هیدرومتري موجود هاي هاي استان خوزستان در محل ایستگاه مقادیر حداکثر، متوسط و حداقل آبدهی ساالنه رودخانه -3-2 جدول

  پل زال  پل پاي  ایستگاه
  جلوگیر

  )ماژین(
  حمیدیه  عبدالخان

  نیسان
  سوسنگرد 

  هوفل
  سوسنگرد

  زهیهو
  پل
  شاوور

  سپیددشت
سپیددشت 

  )زار(
  پنج تنگ

  )سزار(
  زنگ تله  تنگ پنج

  رودخانه
  پارامترهاي آبدهی

  دز  بختیاري  سزار  زار  سزار  شاوور  نور کرخه  هوفل کرخه  نیسان کرخه  کرخه  کرخه  کرخه  زال آب  کرخه

  3.679  6.358  297  8.41  6.102  4.71  5.22  9.195  2.155  358  7.351  2.340  6.20  2.398  حداکثر
  1.279  2.152  7.106  9.19  8.46  5.18  7.9  3.85  5.76  1.166  6.182  9.159  9.9  8.189  بلندمدت متوسط

  6.127  4.80  9.19  5.9  4.19  2.12  6.4  2.10  9.17  1.34  5.58  4.53  2.3  6.60  حداقل

  بزرگ دشت  ایستگاه
  جلوگیر

  )مرغاب( 
زورآباد 

  )دهنوباقر(
سد شهید 
  عباسپور

   شوش
  دانیال

  بامدژ  حرمله  پل شاوور
  مالثانی

  )رامین(
  درخزینه  )گرگر(شوشتر  دوکوهه  اسد عرب  اهواز

  رودخانه
  پارامترهاي آبدهی

  گرگر  گرگر  باالرود  شطیط  کارون  کارون  دز  دز  شاوور  شاوور  کارون  کهنک  مرغاب  شور

  5.85  5.81  17  7.755  2.1,443  1.1,431  9.506  5.646  4.28  2.20  768  6.42  6.25  29  حداکثر
  41  5.36  3.6  9.375  8.672  4.671  7.244  5.255  5.18  4.14  9.392  7.21  8.8  11  بلندمدت متوسط

  16  9.14  3.1  4.167  6.270  2.285  5.94  7.103  6.11  5.8  6.180  6.11  3.1  3.2  حداقل

  ایدنک  جوکنک  ماشین  پل منجیق  2کوپل نمره   ایستگاه
تنگ  بهبهان
  تکاب

  مشراگه  نظام جم
گرگر 
  جراحی

  خیرآباد
بوزي 
  شادگان

  پل فلور

  
  رودخانه

  پارامترهاي آبدهی
  أب شیرین  جراحی  شیرین آب  جراحی  جراحی  مارون  مارون  مارون  اهللا  رودزرد  ابوالعباس  کوپال

  8.78  1.15  8.72  169  9.216  2.126  8.119  7.115  6.54  6.24  5.9  6  حداکثر
  34  8.9  9.27  7.69  6.91  8.64  4.57  1.54  9.21  8.9  8.3  8.2  بلندمدت متوسط

  1.11  5  9.7  24  3.32  5.23  1.20  2.20  8.6  3.3  2.1  5.0  حداقل
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  استان خوزستاندر ) مترمکعب برثانیه(هاي هیدرومتري مبنا توزیع ماهانه آبدهی در تعدادي از ایستگاه -4-2 جدول

ف
ردی

  

نام 
  رودخانه

  شهریور  مرداد  تیر  خرداد  اردیبهشت  فروردین  اسفند  بهمن  دي  آذر  آبان  مهر  نام ایستگاه
  ساالنه

  )مترمکعبمیلیون(  )ثانیهبرمترمکعب(

  23.1,689  63.53  47.14  89.15  46.20  13.35  45.96  39.141  01.110  86.69  09.46  97.46  16.29  67.17  )کشکان(دختر پل  کشکان  1
  77.312  96.9  51.2  93.2  66.3  87.5  1.14  24.23  78.21  28.14  79.11  79.10  99.5  53.2  پل زال  زال آب  2
  32.5,975  77.189  99.48  79.53  39.71  84.127  05.329  23.489  08.375  96.257  15.184  72.174  33.108  72.56  پاي پل  کرخه  3
  19.585  54.18  72.19  34.18  5.16  04.16  91.18  82.22  58.19  48.16  45.17  46.17  44.19  77.19  پل شاوور  شاوور  4
  79.5,229  08.166  29.38  17.43  3.59  82.115  42.296  42.436  87.332  30.223  25.163  13.150  79.88  17.45  حمیدیه  کرخه  5

6  
کرخه 
  هوفل

  57.2,687  32.85  54.17  87.19  28  14.58  74.158  86.235  62.174  84.107  79.82  22.76  97.42  26.21  هوفل سوسنگرد

  7.3,365  74.106  1.22  31  8.45  2.86  2.213  9.294  7.216  8.124  4.90  4.93  4.34  19  )سزار( پنج تنگ  سزار  7
  1.1,476  81.46  1.11  8.14  6.20  35  7.93  4.127  9.94  1.53  2.40  1.37  2.22  5.11  دشت سپید  سزار  8
  8.631  91.19  8.5  7.8  15  4.31  4.53  1.51  2.26  5.15  6.10  9.9  8.6  5.4  )راز(دشت سپید  راز  9
  6.297  80.8  7.2  6.3  9.4  2.7  3.11  2.20  2.17  9.13  8.11  8.12  6.5  4.2  )مرغاب(جلوگیر  مرغاب  10
  344  11  2.2  9.2  4  1.6  8.11  18  7.19  1.16  1.20  7.18  10  2.2  دشت بزرگ  شور  11
  7.21,236  8.672  1.372  6.399  6.472  656  7.1,143  6.1,220  3.919  837  5.705  8.592  418  7.336  اهواز  کارون  12
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میلیـون مترمکعـب در    8,284کیلومتر مربع و حجم آورد ساالنه معادل  40,788زهره با وسعت  - حوضه آبریز جراحی
استان خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد، فارس، بوشهر و چهـار محـال و بختیـاري قـرار داشـته کـه اسـتان         5محدوده 

  .باشد کیلومترمربع را دارا می 24,832درصد از وسعت آن را معادل  61خوزستان 
هـاي بـارش و روانـاب     نـاي کلیـه داده  زهره بـر مب  –هاي کرخه، کارون بزرگ و جراحی  هاي آبریز رودخانه در حوضه

در مطالعـات طـرح جـامع آب کشـور      1386تا  1345ها براي دوره  ها، مقادیر متوسط منابع آب سطحی دشت رودخانه
محدوده مطالعـاتی   26حوضه فوق مسئولیت امور آب  3هاي مطالعاتی مربوط به  از مجموع محدوده. برآورد شده است

  . باشد بخش عمده از وسعت آن در استان خوزستان به عهده شرکت آب خوزستان میدلیل قرارداشتن تمام یا  به
هاي مطالعاتی تحـت مسـئولیت    ساله در سطح محدوده 41ها طی دوره  نتایج مربوط به پتانسیل منابع آب سطحی دشت

هاي مطالعـاتی   پراکنش منابع آب سطحی در محدوده 3- 2ارائه و در نقشه  5- 2سازمان آب استان خوزستان در جدول 
  .نشان داده شده است

  رسوب - 2-5

هـا همـواره بـا     هـاي آبریـز و جریـان رودخانـه     صور مختلف در سطح حوضـه ه ایجاد رواناب سطحی ناشی از بارش ب
هـاي آبریـز را    عمل فرسایش فرآینـدي اسـت کـه دائمـاً حوضـه     . باشد شستشوي خاك و حمل مواد رسوبی همراه می

ایـن پدیـده   . گردد هاي حاصلخیز مزارع و غیره میاعث از بین رفتن مقادیر متنابهی از خاكتخریب نموده و همه ساله ب
به علت ارتباط گسترده و تنگاتنگی که با پارامترهاي مختلف دارد بسیار پیچیده بوده و با وجـود شـناخت مکانیسـم آن    

ها را بـا مشـکالت جـدي مواجـه      خانههاي هیدرولوژیکی، بستر، سواحل و ساختار روداثرات ناشی از این پدیده طرح
  . سازد می

. گردند طور کلی به دو دسته تقسیم می هاي مختلفی وجود دارد که بهها روش براي تخمین مقدار آورد رسوب رودخانه
هـاي  از ایـن روش اصـوالً در ایسـتگاه   . در روش اول محاسبه رسوب بـر اسـاس آمـار و اطالعـات مشـاهداتی اسـت      

  .گردد  داراي آمار جریان آب و غلظت رسوب هستند، استفاده میهیدرومتري که 
شود به علت نبـود اطالعـات مـورد نیـاز بـا اسـتفاده از خصوصـیات         در روش دوم که به نام توان فرسایش شناخته می

ل و گیري از روابط تجربی میزان رسوب رودخانه در محـ  شناسی، بارندگی و سایر عوامل مؤثر بر فرسایش به بهره زمین
بنـدان، تغییـرات درجـه    عمل فرسایش در اثر عواملی نظیر جریان آب، بـاد، یـخ  . گردد هاي مورد نظر برآورد می یا محل

و یا فرسـایش  ) Sheet Erosion(اي  گردند و این فرسایش به صورت فرسایش ورقه حرارت و نیروي ثقل ایجاد می
نامیـده   Gross Erosionکه کالً فرسـایش ناخـالص    شود در یک حوضه آبریز ایجاد می) Gully Erosion(شیاري 

شـود بلکـه    هـا و نهرهـاي حوضـه آبریـز نمـی      گاه تمامی این مواد فرسایش یافته وارد سیستم رودخانـه گردد و هیچ می
  .نماید هاي سیالبی رسوب میمقداري از آن در پشت موانع مصنوعی و یا دشت
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نماید در یـک نقطـه    وارد گشته و به طرف پایین حرکت می  رودخانه معموالً آن قسمت از مواد فرسایشی که در سیستم
 Sedimentگیري شده و مواد رســوبی تولیــد شــده بــه نــام  یا ایستگاه هیدرومتري اندازه) Control Point(کنترل 

Yeild شود نامیده می.  
  
  هاي مطالعاتی تحت مسئولیت آب استان خوزستان منابع آب سطحی در محدوده -5-2 جدول

  ردیف
بدهی   )کیلومتر مربع( مساحت  محدوده مطالعاتی   )میلیون مترمکعب(آّ

  کل  کل  کوه  دشت  کد  نام محدوده
  40  3.4,859  7.164  6.4,694  2201  دشت آزادگان  1
  5.18  2,658  1.493  9.2,164  2202  خسرج –چنانه   2
  6.38  336  4.160  6.175  2204  آوان  3
  61.16  720  7.51  3.668  2301  خرمشهر  4
  47.135  3,989  4.10  6.3,978  2302  اهواز جنوبی  5
  98.49  2.1,128  7.25  5.1,102  2303  اهواز شمالی  6
  88.259  2.2,048  2.384  1,664  2304  آب شوشتر میان  7
  12.371  2.2,762  7.2,543  5.218  2305  مسجد سلیمان  8
  39.292  1,142  1.728  9.413  2306  عقیلی - گتوند  9
  86.1,478  2,926  4.2,753  6.172  2307  اللی  10
  49.187  3.860  752  3.108  2308  اندیکا  11
  11.322  7.798  3.648  4.150  2309  مرغاب  12
  68.172  638  4.413  6.224  2310  پیون –ایذه   13
  97.1,918  3,299  5.3,152  5.146  2311  شیخ ده  14
  26.97  4.1,124  2.158  2.966  2334  آهودشت  15
  42.1,196  6,288  8.2,239  2.4,048  2335  اندیمشک - دزفول  16
  1.50  2.13,605  483  2.13,122  2401  شادگان  17
  6.130  5.1,760  3.744  2.1,016  2402  رامهرمز  18
  8.148  657  9.562  1.94  2403  میداوود - دالون  19
  3.311  4.861  4.668  193  2404  باغملک  20
  3.368  1,416  9.1,358  1.57  2405  نصیدو  21
  9.206  2,219  1.2,007  9.211  2406  جایزان  22
  4.233  1,302  714  588  2407  بهبهان  23
  7.174  2,351  123  2,228  2409  هندیجان  24
  1.122  1,156  8.408  2.747  2410  زیدون  25
  6.106  649  2.613  8.35  2413  خیرآباد  26
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  استان خوزستان هاي مطالعاتی پراکنش منابع آب سطحی در محدوده -3-2 نقشه
  
  

  
  
  
  
  

هاي منطقه و در دست بودن آمار و اطالعـات رسـوب آنهـا،     هاي هیدرومتري بر روي روخانهبا توجه به وجود ایستگاه
هاي مختلف از جمله طرح جامع آب کشور انجام یافتـه  محاسبه و برآورد حجم رسوب در مطالعات هیدرولوژي طرح

  .آمده است 6- 2و نتایح حاصل در جدول 
  .هاي مطالعاتی استان خوزستان نشان داده شده است شدت فرسایش در محدوده 4- 2همچنین در نقشه 
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  هاي استان خوزستان واقع در حوضه هاي مطالعاتی خیزي و بار رسوبی در محدودهبررسی رسوب -6-2 جدول

ف
ردی

  

نام محدوده 
  مطالعاتی

کد محدوده 
  مطالعاتی

  مساحت
  ها محدوده

  )کیلومتر مربع(

  فرسایش ویژه
تن بر کیلومتر (

  )مربع در سال

  رسوب ویژه
تن بر کیلومتر مربع (

  )در سال

  بار کل رسوبی
  )هزار تن درسال(

شدت 
  فرسایش

  کم  7.981  7.197  7.219  3.4,859  2201  دشت آزادگان  1
  زیاد  7.1,133  1.428  3.778  2,658  2202  خسرج –چنانه   2
  خیلی زیاد  2.92  4.275  9.786  336  2204  آوان  3
  کم  7.83  6.95  5.127  720  2301  خرمشهر  4
  کم  8.295  7.75  9.100  3,989  2302  اهواز جنوبی  5
  متوسط  2.365  7.323  2.422  2.1,128  2303  اهواز شمالی  6

میان آب   7
  زیاد  4.360  8.307  4.923  2.2,048  2304  شوشتر

  زیادخیلی   6.2,815  4.1,019  1,529  2.2,762  2305  مسجد سلیمان  8
  خیلی زیاد  422  5.369  2.1,738  1,142  2306  عقیلی –گتوند   9
  خیلی زیاد  8.1,209  5.413  3.2,067  2,926  2307  اللی  10
  خیلی زیاد  7.320  8.372  1,864  3.860  2308  اندیکا  11
  خیلی زیاد  201  7.251  4.1,258  7.798  2309  مرغاب  12
  خیلی زیاد  2.276  1.433  2.1,299  638  2310  پیون -ایذه  13
  خیلی زیاد  6.3,158  4.959  2.1,771  3,299  2311  ده شیخ  14
  متوسط  1.365  7.324  4.458  4.1,124  2334  آهودشت  15

دزفول   16
  زیاد  8.1,654  264  9.1,583  6,288  2335  اندیمشک

  کم  -   -   -   2.13,605  2401  شادگان  17
  متوسط  -   -   -   5.1,760  2402  رامهرمز  18
  زیاد  -   -   -   657  2403  میداوود - دالون  19
  خیلی زیاد  -   -   -   4.861  2404  ملکباغ  20
  خیلی زیاد  -   -   -   1,416  2405  صیدون  21
  زیاد  -   -   -   2,219  2406  جایزان  22
  زیاد  -   -   -   1,302  2407  بهبهان  23
  کم  -   -   -   2,351  2809  هندیجان  24
  متوسط  -   -   -   1,156  2410  زیدون  25
  متوسط  -   -   -   649  2413  خیرآباد  26
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  هاي مطالعاتی استان خوزستان شدت فرسایش در محدوده - 4-2 نقشه
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  ها بررسی کیفیت آب رودخانه - 2-6

بـدین لحـاظ بررسـی ایـن     . تواند در توسعه منابع آب نقش اساسی ایفا نماید ها همانند کمیت آن میخواص کیفی آب
اي برخـوردار   کشاورزي در توسعه منابع آب از اهمیت ویـژه خواص جهت شناسایی قابلیت آن براي مصارف شرب و 

  .باشد می
غلظـت امـالح و   . گیـرد  ها مورد بررسی قرار مـی ها، کیفیت آب آن با توجه به نتایج تجزیه شیمیایی امالح آب رودخانه

تبادل آب سطحی ها تابع عواملی نظیر ساختار زمین شناختی حوضه آبریز، نوع اقلیم، رژیم جریان،  شوري آب رودخانه
هـا و کمیـت و کیفیـت آب ورودي از طریـق     ها و باالخره نوع اسـتفاده از آب آن  و زیرزمینی در مسیر جریان رودخانه

  .باشد هاي طبیعی و مصنوعی می زهکش

  تحلیل پارامترهاي کیفیت شیمیایی آب -1- 2-6

شـیمیایی آب نظیـر میـزان اسـیدیته      هاي هیدرومتري پارامترهـا و خصوصـیات  در بررسی کیفیت آب در محل ایستگاه
)PH(قابلیت هدایت الکتریکی ،)ٍEC( کل مواد محلول ،)TDS( نسبت جذب سدیم ،)SAR(ها نظیر ، برخی از آنیون

، منیـزیم  )+K( هـا نظیـر پتاسـیم   و همـین طـور کـاتیون   ) SO4( هـا  ، سـولفات )CL(، کلرورها )HCO3(ها بیکربنات
)Mg++( کلسیم ،)Ca++ ( و سدیم)Na+ (هـاي واقـع در    بررسی نتایج تجزیه شیمیایی آب در رودخانه. اند تعیین شده

- 2هاي زهره به ترتیب در جدول –هاي آبریز اصلی کرخه، کارون بزرگ و جراحی  استان خوزستان به تفکیک حوضه
  . آمده است 9- 2تا  7
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 )میلی گرم در لیتر( هاي هیدرومتري رودخانه کرخه واقع در استان خوزستانمقادیر پارامترهاي کیفیت شیمیایی آب در ایستگاه -7-2 جدول

  Na% Sar  Sum.k  K  Na  Mg  Ca  Sum.A  So4  Cl  Hco3  co3  PH  EC TDS  TH  بندي طبقه  نتایج  ایستگاه  رودخانه  کد

  جلوگیر  کرخه  1
  حداکثر

 C3S1  خوب

62.65  5.8  7.523  5.23  437  5.52  7.12  4.1,693  5.720  1.658  6.299  2.15  9.9  5,688  3,649  939  
  289  600  940  8  9.0  2.186  2.125  8.134  1.447  7.11  1.26  6.82  3.2  7.122  05.2  22.35  میانگین
  88  26  210  1.7  0  47  2.21  6.9  9.77  7.10  5.8  15  4.0  6.36  22.0  2.6  حداقل

  آب زال  پل زال  2
  حداکثر

 C3S1  خوب

75.58  49.5  8.326  8.9  245  4.58  7.15  4.1,104  8.430  7.361  9.292  19  7.8  1,930  1,250  656  
  323  597  903  97.7  6.0  2.160  7.103  5.177  442  7.14  1.26  8.62  3  5.106  51.1  86.28  میانگین
  137  295  490  7  0  2.48  2.14  4.38  8.100  7.13  1.7  1.10  4.0  3.33  24.0  3.6  حداقل

  کرخه  پاي پل  3
  حداکثر

 C3S1  خوب

58.75  91.12  7.778  2.35  621  8.105  7.18  5.2,685  7.1,409  9.992  1.272  8.10  1.9  3,795  3,230  1,925  
  341  732  1,127  97.7  4.0  7.169  3.160  6.195  526  7.17  28  7.103  4.2  18.15  43.2  06.38  میانگین
  63  65  490  7  0  50  5.19  8.52  4.122  7.16  6.3  1.16  4.0  8.38  27.0  64.3  حداقل

  حمیدیه  کرخه  4
  حداکثر

 C3S1  خوب

24.63  65.8  7.718  3.74  4.524  3.97  7.26  9.1,783  8.674  5.797  4.298  2.13  9  3,633  3,412  1,115  
  408  950  1,465  98.7  5.0  5.165  7.226  8.372  4.666  7.24  2.27  9.1  9.2  9.215  17.3  89.41  میانگین
  120  100  568  8.6  0  5.30  9.31  8.40  2.103  7.22  9.4  5.26  8.0  8.56  54.0  31.9  حداقل

5  
 ـ  نیسان

  سوسنگرد
- کرخه

  نیسان 

  حداکثر
قابل 
  قبول

C3S1 

59.64  76.10  8.892  8.7  759  2.103  7.24  3.2,406  9.1,086  5.1,059  2.250  6.9  6.8  4,498  2,886  1,330  
  469  1,141  1,750  07.8  2.0  3.159  2.288  344  7.791  7.23  2.44  9.195  3  8.266  79.3  58.44  میانگین
  157  444  688  1.7  0  3.18  1.46  1.96  5.160  7.22  6.9  4.33  4.0  68  55.0  97.9  حداقل

6  
 - هوفل

  سوسنگرد
 -  کرخه
  هوفل

  حداکثر
 C3S1  خوب

22.94  45.84  7.5,190  9.5  5,037  1.123  7.27  1.2,386  1.1,095  1,022  3.256  8.12  6.8  5,847  2,817  1,505  
  481  1,175  1,833  08.8  6.0  8.160  8.304  3.353  6.819  7.26  4.46  8.228  3  8.204  31.4  26.45  میانگین
  188  458  710  5.7  0  8.70  1.46  1.120  237  7.25  2.15  5.34  4.0  8.77  7.0  46.13  حداقل
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  کانال  کرخه  7
  حداکثر

قابل 
  قبول

C3S1 

08.58  97.6  6.538  6.15  4.409  8.81  7.33  4.1,680  2.605  595  4.467  8.12  6.8  2,941  1,872  403  
  430  991  1,507  09.8  7.0  167  1.229  1.297  9.693  7.33  2.39  8.155  9.2  6.230  2.3  22.42  میانگین
  171  293  615  1.7  0  1.28  6.42  7.67  3.138  7.31  9.11  5.26  2.1  2.73  55.0  48.9  حداقل

  
 )میلی گرم در لیتر(خوزستان  هاي هیدرومتري در حوضه کارون بزرگ واقع در استان مقادیر پارامترهاي کیفیت شیمیایی آب در ایستگاه -8-2 جدول

  Na% Sar  Sum.k  K  Na  Mg Ca  Sum.A  So4  Cl  Hco3  Co3  PH  EC  TDS  TH  بندي طبقه  نتایج  ایستگاه  رودخانه

  شاوور
شوش 
  دانیال

  حداکثر
 C3S1  خوب

1.45  7.2  341  6.62  8.105  4.58  2.114  9.675  8.249  172  2.250  4  7.8  1,210  870  525  
  318  608  928  89.7  3.0  2.197  5.99  163  1.460  77  6.30  8.69  3.2  7.197  7.1  5.32  میانگین
  110  381  600  2.7  0  9.54  8.63  4.38  2.157  1.28  7.9  7.43  4.0  9.81  1.1  23  حداقل

  پل شاوور  شاوور
  حداکثر

 C3S1  خوب

4.55  1.6  3.604  7.11  6.349  7.82  3.160  6.1,334  487  8.540  6.285  2.21  7.8  2,745  1,640  740  
  336  654  989  98.7  2.1  8.201  4.108  4.179  7.490  3.79  5.33  2.77  1.2  1.192  8.1  4.33  میانگین
  98  361  565  7.6  0  7.78  6.49  48  4.176  3.29  1.6  1.8  4.0  8.43  2.0  4.4  حداقل

  کارون
سد شهید 
  عباسپور

  حداکثر
 C3S1  خوب

1.51  1.3  5.246  1.3  8.105  3.41  2.96  8.628  1.156  3.177  8.286  6.8  9.8  1,055  566  410  
  195  354  566  99.7  5.0  170  1.67  8.51  2.289  5.52  5.15  7.40  3.1  1.110  3.1  8.30  میانگین
  81  185  340  3.7  0  7.89  16  4.3  109  6.24  9.4  5.3  4.0  2.33  1.0  4  حداقل

  گرالندر  کارون
  حداکثر

 C3S1  خوب

8.70  1.7  1.530  4.9  2.308  1.40  3.173  3.1,119  389  4.496  8.225  8  2.9  2,260  1,395  595  
  202  400  639  8  6.0  1.163  1.86  4.62  2.312  6.54  16  1.53  4.1  2.125  6.1  2.35  میانگین
  73  195  350  7  0  1.6  16  4.2  5.24  2.32  6.3  3.2  4.0  6.29  1.0  5.3  حداقل

  گتوند  کارون
  حداکثر

 C3S1 خوب
75  8.8  9.619  4.27  4.340  7.53  4.198  8.1,306  440  4.551  5.279  36  6.9  2,416  1,557  716  

  226  575  922  02.8  9.0  6.156  2.163  3.89  410  9.63  2.16  7.102  7.1  5.184  9.2  3.48  میانگین
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  55  240  480  3.7  0  3.40  3.21  8.4  4.66  14  9.4  8.13  4.0  1.33  5.0  9.18  حداقل
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 )میلی گرم در لیتر(ان خوزستان هاي هیدرومتري در حوضه کارون بزرگ واقع در است مقادیر پارامترهاي کیفیت شیمیایی آب در ایستگاه -8-2ادامه جدول 

  Na% Sar  Sum.k  K  Na  Mg Ca  Sum.A  So4  Cl  Hco3  Co3  PH  EC  TDS  TH بندي طبقه  نتایج  ایستگاه  رودخانه

  شوشتر  گرگر

حداک
  ثر

 C3S1 خوب

79  3.11  5.1,162  2.24  5.494  1.40  6.603  2,551  1.1,426  3.833  4.262  2.19  5.9  3,410  2,860  1,671  

  264  724  1,156  02.8  8.0  3.162  2.219  7.119  9.501  76  1.18  1.138  2  3.334  7.3  1.52  میانگین
  55  332  78.5  2.7  0  6.25  6.26  8.4  76  18  4.2  23  4.0  9.43  6.0  14  حداقل

  درخزینه  گرگر

حداک
  ثر

 C3S1 خوب

1.75  2.18  6.1,800  4.156  1,265  6.90  6.288  9.2,945  658  1.2,030  2.250  6.7  8.10  6,880  4,652  1,093  

  257  699  1,150  97.7  3.0  7.164  6.217  3.113  9.495  9.70  6.19  4.136  3  9.229  6.3  52  میانگین
  43  16  550  25.7  0  9.51  3.21  4.26  6.99  14  8.1  8.5  4.0  22  2.0  11  حداقل

  سپیددشت  سزار

حداک
  ثر

 C2S1 خوب

9.52  4.3  7.307  2.35  3.117  45  3.762  4.247  4.247  7.189  2.311  14  10  1,170  782  460  

  63  281  446  05.8  3.1  188  2.38  9.26  4.254  7.46  3.15  4.24  3.2  7.88  8.0  1.23  میانگین
  63  138  240  1.7  0  25  3.5  4.3  7.33  16  5.5  1 .4  4.0  26  1.0  6.6  حداقل

  تنگ پنج  سزار

حداک
  ثر

 C2S1 خوب

1.45  4.2  5.248  6.19  81  8.43  2.104  2.656  3.235  6.126  7.280  6.13  5.8  1,100  594  440  

  186  289  458  03.8  3.0  183  1.38  4.37  9.258  1.49  4.15  1.25  8.1  4.91  8.0  23  میانگین
  67  170  300  4.7  0  9.112  4.12  4.2  7.127  4.18  5  4.6  4.0  3.30  2.0  8  حداقل

  C2S1 4.49  7.2  231  3. 4  9.90  7.37  2.89  8.633  1.192  1.140  6.285  16  5.8  911  657  400 خوبحداک  تله زنگ  دز
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  ثر
  189  344  545  99.7  4.0  9.161  5.61  2.54  1.278  6.51  6.14  2.39  1 .4  8.106  2.1  30  میانگین
  58  170  300  1.7  0  3.79  8.1  9.2  84  20  8.1  4.6  4.0  7.28  2.0  9  حداقل
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 )میلی گرم در لیتر(استان خوزستان هاي هیدرومتري در حوضه کارون بزرگ واقع در  مقادیر پارامترهاي کیفیت شیمیایی آب در ایستگاه -8-2ادامه جدول 

  Na% Sar  Sum.k  K  Na  Mg Ca  Sum.A  So4  Cl  Hco3  Co3  PH  EC  TDS  TH بندي طبقه  نتایج  ایستگاه  رودخانه

  دزفول  دز

حداک
  ثر

 C2S1 خوب

2.47  9.2  2.328  7.11  3.140  9.35  3.140  4.825  329  8.212  2.253  4.30  9.8  1,515  865  498  

  189  315  498  02.8  1  158  7.46  4.56  2.262  9.51  4.14  9.29  1 .4  7.97  9.0  5.25  میانگین
  62  185  290  7  0  6.36  9.8  1.9  6.54  20  8.2  7.3  8.0  3.27  1.0  3.6  حداقل

  حرمله  دز

حداک
  ثر

 C2S1 خوب

7.55  4.4  7.483  7  3.209  8.94  5.172  5.1,202  1.533  1.280  360  2.29  7.8  1,900  1,310  821  

  297  570  876  99.7  6.0  7.182  94  9.157  2.435  5.72  3.28  68  2  8.170  7.1  5.32  میانگین
  62  243  241  3.7  0  8.48  6.10  6.33  1.93  20  9.2  8.5  4.0  1.29  2.0  9.4  حداقل

  بامدژ  دز

حداک
  ثر

 C2S1 خوب

7.68  3.8  3.626  3.6  7.365  90  3.164  5.1,418  5.519  8.286  8  2.9  2,298  1,700  780  2.604  

  316  629  957  98.7  5.0  2.184  4.108  3.176  4.469  9.76  1.30  5.78  2.2  6.187  9.1  3.34  میانگین
  69  240  360  7  0  3.76  7.17  4.27  4.121  24  2.2  5.11  8.0  5.38  4.0  14  حداقل

  کارون
  مالثانی

  )رامین(

حداک
  ثر

 C2S1 خوب

8.79  5.16  9.1,091  7  8.795  6.59  5.229  5.2,052  3.540  5.1,253  241  6.17  9.8  4,510  2,490  818  

  317  812  1,286  99.7  4.0  8.170  6.225  2.173  1.570  3.82  1.27  3.146  1.2  9.257  5.3  3.48  میانگین
  81  278  537  2.7  0  2.70  8.63  2.43  2.177  5.29  1 .8  7.43  4.0  4.75  1 .2  8.28  حداقل

  C2S1 8.67  9.7  7.769  9.12  6.341  7.68  5.246  2.1,526  8.578  2.631  299  2.17  8.8  3,045  1,954  898 خوبحداک  اهواز  کارون
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  ثر
  332  859  1,361  97.7  6.0  4.171  9.242  9.184  8.599  2.86  3.28  3.157  2.2  274  7.3  6.49  میانگین
  92  340  600  1.7  0  7.39  5.58  48  2.146  9.30  6.3  4.38  4.0  3.73  1 .1  6.23  حداقل
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 )میلی گرم در لیتر(در استان خوزستان  هاي هیدرومتري در حوضه کارون بزرگ واقع مقادیر پارامترهاي کیفیت شیمیایی آب در ایستگاه -8-2ادامه جدول 

  Na% Sar  Sum.k  K  Na  Mg Ca  Sum.A  So4  Cl  Hco3  Co3  PH  EC  TDS  TH بندي طبقه  نتایج  ایستگاه  رودخانه

  شور
دشت 
  بزرگ

حداک
  ثر

 C2S1 خوب

3.94  3.107  3.17,448  5.195  1472  6.408  2.2,124  5.2,941  8.6,051  23,049  1.305  6.9  10  70,250  43,318  6,980  

  2,115  13,970  21,042  8  1.0  6.109  6.7,043  7.1,897  9.9,050  7.670  3.107  5.4,535  4.22  9.5,335  9.40  7.75  میانگین
  205  1,323  1,800  7  0  2.26  150  1.204  4.380  1.66  7.9  7.89  4.0  166  1 .2  4.13  حداقل

  شطیط
خوب 

  اسد

حداک
  ثر

 C2S1 خوب

8.74  2.12  9.990  9.5  575  8.58  5.351  4.1,917  7.787  1.874  238  6.17  6.8  3,282  5,381  1,118  

  288  808  1,242  04.8  4.0  162  3.236  3.146  9.544  4.78  4.22  151  2  6.254  9.3  4.52  میانگین
  120  365  572  7  0  2.65  6.65  7.32  6.162  1.36  3.7  4.41  4.0  2.85  1.1  7.25  حداقل

  دوکوهه  باالرود

حداک
  ثر

 C2S1 خوب

5.63  9. 5  9.507  7.13  5.235  7.54  204  7.1,098  3.456  5.374  238  30  6.8  1,605  1,523  724  

  337  531  765  09.8  7.0  1.138  6.49  5.210  8.398  2.89  7.27  4.31  1.2  3.150  7.0  2.16  میانگین
  103  240  320  1.7  0  9.62  3.5  3.41  5.109  9.31  7.5  3  4.0  41  1.0  6.4  حداقل

  مرغاب
  جلوگیر

  )مرغاب(

حداک
  ثر

 C2S1 خوب

6.80  3.21  1,874  2.32  1303  5.81  3.356  2.3,417  4.893  5.2,198  3.317  8  6.8  7,930  4,758  1,224  

  552  1,868  2,925  98.7  3.0  9.130  7.651  6.230  5.1,213  5.166  3.23  4.425  5.3  7.628  6.7  4.59  میانگین
  129  415  633  93.0  0  3.43  1.69  8.28  2.141  1.38  3.8  4.41  4.0  1.88  2.1  8.27  حداقل

  C2S1 2.91  5.112  7.15,321  7.58  14,030  8.306  2.926  25,305  1.3,607  7.21,442  1.244  2.11  4.9  47,235  37,654  3,573 خوبحداک  اندیکا  شور
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  ثر
  1,433  10,102  15,775  89.7  1.0  1.138  5.5,104  9.1,345  7.6,588  3.458  3.70  2.2,358  7.10  5.3,897  9.37  2.82  میانگین
  275  875  1,286  2.7  0  8.12  5.191  293  3.497  2.92  9.10  6.119  8.0  5.223  6.2  3.40  حداقل
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 )میلی گرم در لیتر(زهره واقع در استان خوزستان  -هاي هیدرومتري واقع در حوضه جراحی  مقادیر پارامترهاي کیفیت شیمیایی آب در ایستگاه -9-2 جدول

  Na% Sar  Sum.k  K  Na  Mg  Ca  Sum.A  So4  Cl  Hco3  Co3  PH  EC  TDS  TH  بندي طبقه  نتایج  ایستگاه  رودخانه

  شادگان  جراحی

حداک
  ثر

 C2S1 خوب

9.85  9.16  7.2,519  2.21  1,725  5.282  481  3.5,204  7.1,909  2,890  6.396  8  6.8  11,562  7,630  5.2,361  

  8.888  7.2,280  2.3,423  8  2.0  3.140  5.663  740  1,534  8.241  4.69  2.426  8.4  2.742  6  2.48  میانگین
  87  808  1,207  1.7  0  8.12  84  1.230  9.326  20  9  9.58  4.0  3.88  8.0  5.12  حداقل

  آب شیرین
پل 

  شاوور

حداک
  ثر

 C3S1  خوب

1.49  2.4  6.642  1.5  307  8.60  7.396  8.1,415  9.830  8.329  1.247  8  6.8  2,200  1,584  5.1,172  

  9.559  2.1,026  4.1,464  8  2.0  6.129  7.159  2.428  7.717  7.167  4.34  7.100  7.2  5.305  9.1  8.28  میانگین
  272  610  910  2.7  0  8.37  5.35  3.211  6.284  2.88  6.12  23  2.1  125  2.0  5.5  حداقل

  ابوالعباس
پل 

  منجنیق

حداک
  ثر

 C3S1  خوب

4.29  4.29  9.520  9.315  46  7.40  2.118  9.918  2.425  8.173  241  79  1.9  680  680  5.462  

  6.166  5.396  3.241  7.7  1.38  2.97  39  9.164  2.339  3.47  8.11  2.4  109  4.172  4.3  6.6  میانگین
  5.12  130  2.7  7  0  2.9  8.2  8.3  8.15  4  6.0  2.0  4.2  2.5  0  7.1  حداقل

  تلخاب
چم 

  عبدعلی

حداک
  ثر

 C3S1  خوب

2.37  3.2  1,030  9.5  184  2.291  1.549  2.2,512  5.2,012  2.287  5.210  2  6.8  3,440  2,590  5.2,567  

  5.1,289  2.1,763  4.2,154  8.7  1.0  2.144  9.63  3.1,131  6.1,339  8.396  8.72  9.43  1.3  6.516  5.0  3.7  میانگین
  345  180  1,130  7  0  58  7.17  4.245  1.321  2.114  6.14  5.3  4.0  7.132  0  7.0  حداقل

  ماشین  رود زرد
حداک
  ثر

  C3S1 66  1.12  3.1,640  2.35  5.885  5.166  1.553  2,949  4.1,282  6.1,376  266  24  5.9  5,778  3,615  5.2,064 خوب
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  9.554  9.1,322  3.1,997  9.7  2.0  1.135  9.341  1.421  3.898  9.168  5.32  2.218  7.2  2.422  4  5.44  میانگین
  5.142  390  700  2.7  0  4.24  3.21  1.59  8.104  1.47  1.6  7.12  8.0  6.66  2.0  4.3  حداقل

  جوکنک  اهللا

حداک
  ثر

 C3S1 خوب

1.61  6.8  7.1,402  3.72  575  2.164  2.591  4.3,145  4.2,087  2.826  8.225  6  8.9  5,907  5,651  2,150  

  2.715  2.1,418  2,018  8.7  1.0  5.133  7.267  8.577  1.979  8.219  5.40  8.170  3  2.434  8.2  3.32  میانگین
  145  370  580  7  0  2.22  2.14  8.114  2.152  1.54  4.2  8.10  4.0  7.67  2.0  3  حداقل

  
  

 )میلی گرم در لیتر(ان خوزستان زهره واقع در است - هاي هیدرومتري واقع در حوضه جراحی  مقادیر پارامترهاي کیفیت شیمیایی آب در ایستگاه 9-2ادامه جدول 

  Na% Sar  Sum.k  K  Na  Mg  Ca  Sum.A  So4  Cl  Hco3  Co3  PH  EC  TDS  TH بندي طبقه  نتایج  ایستگاه  رودخانه

  مارون
بهبان 
تنگ 
  تکاب

حداک
  ثر

 C3S1 خوب

5.76  5.13  9.1,312  7.11  690  2.119  493  4.2,620  8.1,260  1.1,108  9.245  6.5  9.8  4,250  2,978  1,720  

  1.481  7.1,309  8.2,037  9.7  1.0  1.142  7.390  1.344  877  1.149  6.26  8.248  5.2  9.426  9.4  1.51  میانگین
  155  279  503  7  0  2.12  4.28  9.51  4.92  1.54  9.4  7.20  4.0  1.80  4.0  4.9  حداقل

  مارون 
چم 
  نظام

حداک
  ثر

 C2S1 خوب

1.74  2.12  1,186  8.9  6.602  7.99  9.472  2.8,032  9.6,584  7.939  4.500  2.7  6.8  3,925  2,770  5.1,592  

  3.608  4.1,490  1.2,280  8  2.0  5.140  1.400  493  8.1,033  4.180  5.38  7.258  4.3  1.481  6.4  4.47  میانگین
  155  630  970  2.7  0  2.48  8.58  2.57  9.163  1.50  3.7  9.29  8.0  1.88  5.0  7  حداقل

  مشیراگه  جراحی
حداک
  ثر

  C2S1 4.59  3.7  7.1,162  4.41  460  2.170  491  8.4,317  4.1,222  6.737  9.353  4  7.8  3,837  2,722  1,925 خوب
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  3.659  3.1,608  1.2,281  9.7  0  4.139  4.401  4.550  3.1,091  204  3.45  3.254  7.3  2.507  2.4  9.43  میانگین
  90  610  944  1.7  0  5.30  3.71  5.121  3.222  1.30  6.3  4.50  4.0  5.84  6.0  2.9  حداقل

  رامشیر  جراحی

حداک
  ثر

 C2S1 خوب

6.58  4.7  1.958  8.9  5.448  90  8.409  9.1,892  8.991  1.718  1.183  0  1.8  2,359  2,375  5.1,392  

  7.667  9.1,678  5.2,473  7.7  0  8.137  6.469  2.496  5.1,103  7.189  3.47  6.282  6.3  1.523  7.4  4.47  میانگین
  5.322  875  1,370  2.7  0  3.79  5.152  9.220  7.452  2.109  6.14  2.101  2.1  2.226  3.1  17  حداقل

  گرگر  جراحی

حداک
  ثر

 C2S1 خوب

5.67  8.19  3135  2.35  8.2,213  9.308  2.577  7.5,892  4.2,185  6.3,416  9.281  8.8  5.8  13,837  8,731  2,710  

  808  9.2,045  8.3,040  9.7  3.0  1.138  2.582  7.629  3.1,370  2.225  9.59  368  3.4  4.657  4.5  1.47  میانگین
  215  70  809  7  0  4.21  5.74  7.153  5.249  1.66  2.12  6.50  4.0  3.149  6.0  8  حداقل

ب آ
  شیرین

  خیرآباد

حداک
  ثر

 C2S1 خوب

1.62  5.6  9.791  4.9  2.293  7.65  6.432  1.1,725  2.994  4.496  5.218  16  5.9  2,250  1,430  1,327  

  4.439  6.829  4.1,230  9.7  3.0  7.148  5.146  2.300  6.595  9.128  6.28  3.92  2.2  252  2  8.31  میانگین
  155  262  425  1.7  0  9.51  9.8  2.20  9.80  1.50  3.7  8.5  4.0  5.63  2.0  4.4  حداقل
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  بررسی کیفی آب بر اساس مصارف کشاورزي و شرب -2- 2-6

  :باشد ها جهت مصارف کشاورزي و شرب به شرح ذیل مورد توجه می بندي آب رودخانه در گزارش حاضر طبقه

  بندي آب بر اساس دیاگرام ویلکوکس طبقه •

هـا بـر مجمـوع امـالح     پیشنهاد شده است که اسـاس اکثریـت آن  هاي مختلفی در ارزیابی کیفیت آب از نظر کشاورزي روش
بندي دو عامل  در این طبقه. هاي شناخته شده متداول روش ویلکوکس استاز جمله روش. ها استمحلول و ترکیب یونی آن

صـارف  با توجه به دو پارامتر شوري و قلیاییـت، کیفیـت آب از نظـر م   . مالك ارزیابی است (SAR)و قلیایی  (EC)شوري 
 :گردد بندي می کشاورزي به چهار دسته به شرح زیر طبقه

 C1S1کالس خیلی خوب  •

این گونه . متر بوده و یون سدیم آن بسیار ناچیز استمیکروموس بر سانتی 250در این کالس میزان هدایت الکتریکی حداکثر 
 .باشند گیاهان قابل مصرف می ها از نظر مصارف کشاورزي بسیار خوب است و در همه نوع خاك و براي تمامیآب

  C2S1, C2S2, C1S2کالس خوب  •

کند و یـون سـدیم نیـز در آن کـم     متر تجاوز نمیمیکروموس بر سانتی 750حداکثر مقدار هدایت الکتریکی در این کالس از 
که تحمل شوري متوسط و ها مورد استفاده قرار داده و گیاهانی را  توان تقریباً براي تمام خاك ها را میاین سري از آب. است

  .در حد متعارفی دارند، آبیاري نمود

 ,C1S3, C3S3  C3S1, C1S3, C2S3 )قابل قبول(کالس متوسط  •

ایـن  . متر رسیده و شوري آنها نسـبتاً زیـاد اسـت   میکروموس بر سانتی 2,250ها در این کالس به میزان هدایت الکتریکی آب
ها به نحـو  هایی که داراي بافت و قابلیت نفوذپذیري خوب بوده و زهکشی در آن نتوان در آبیاري زمی ها را فقط میگونه آب
  .شود، به کار برد بخشی انجام میرضایت

 )S4یا  C4مشخصه (کالس بد  •

هایی که تحمل شوري زیـاد داشـته و   گیرند، براي اکثر گیاهان به جز آن هایی که در این کالس قرار میکیفیت آن دسته از آب
هـا  به منظور جلوگیري از سخت شدن اراضی که توسط ایـن دسـته از آب  . مناسب نیست. باشند دیم حساس نمینسبت به س
هاي قبلی  هایی که در کالس تمامی گروه. ها مورد توجه خاص قرارگیردشوند، باید زهکشی اراضی و شستشوي آن آبیاري می
  .باشند گیرند در این کالس می قرار نمی
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  اساس شولربندي آب بر طبقه •

ردها اسـتفاده از  جهت بررسی کیفیت آب منابع جهت مصرف شرب استانداردهاي زیادي وجود داشته که یکی از این اسـتاندا 
دهد که  هاي انجام شده نشان میبررسی. با استفاده از نمودار شولر شرایط کیفی آب قابل بررسی است. باشددیاگرام شولر می

در شرایط متوسط براساس مقادیر حدي پارامترهاي کیفی آب از نظر شرب از محدوده خوب تا هاي مورد مطالعه  آب رودخانه
  .باشد بد متغیر می

هاي آب از نظر کاربرد در کشاورزي بردیاگرام ویلکوکس و دیاگرام شولر جانمایی گردیده و تعاریف یاد شده و حدود کالس
 .آمده است 9-2تا  7-2هاي نتایج حاصل در جدول

 FAOبررسی کیفی آب از لحاظ استانداردهاي  -3- 2-6

هـا در محـل    هاي محدوده مورد مطالعه از لحاظ کشاورزي پارامترهاي کیفـی آب رودخانـه   تر آب رودخانه براي بررسی دقیق
بـا توجـه بـه آن و    . انطبـاق داده شـد  ) FAO(هاي مورد مطالعه با جدول پیشـنهادي سـازمان خواروبـار کشـاورزي      ایستگاه

بنـدي   تقسـیم  10-2هاي مورد مطالعه از لحاظ محدودیت در کشاورزي مطابق با جـدول  ها، ایستگاهرهاي کیفی ایستگاهپارامت
  .گیرند بندي در گروه با محدودیت شدید قرار نمی ها طبق این سیستم تقسیمکدام از آنشدند که هیچ

  آن  فراوانی سیالب و خسارات ناشی از - 2-7

هـاي کرخـه، کـارون بـزرگ و جراحـی و زهـره در اسـتان         شامل حوضه 2حوضه آبریز درجه  3ب که گفته شد پایاهمچنان
  هـــاي آبریـــز فـــوق و وقـــوع حجـــم عظـــیم  بـــا توجـــه بـــه ابعـــاد وســـیع حوضـــه. باشـــد خوزســـتان واقـــع مـــی

 هاي دشتی به خصوص دشت وسیع خوزستان وجود داشته ها، جاري شدن سیل در پهنه هاي جوي در ارتفاعات حوضهریزش
اي از هاي کارون، دز و کرخه و کنترل بخـش عمـده   البته این امر قبل از احداث سدهاي مخزنی عظیم بر روي رودخانه. است

  .ها همواره از معضالت مهم این منطقه بوده است جریانات سیالبی رودخانه
که در ادامه سوابق وقوع سـیالب   هاي کرخه، دز و کارون بوده  عمده جریانات سیالبی در استان خوزستان مربوط به رودخانه

  .در استان خوزستان ارائه شده است



■طرح آمایش استان خوزستان  ٤٤٨ 
 

 
 

448

  هاي استان خوزستان جهت مصارف کشاورزي بندي کیفی آب رودخانه طبقه - 10-2 جدول
  )FAOبندي  طبقه(

مشکالت بالقوه 
  آب آبیاري

  درجه محدودیت
  شدید  کم تا متوسط  بدون محدودیت

ECw هامابقی ایستگاه  

 - کانال وصیله - پل شاوور - سوسنگرد -نیسان
پل  -اندیکا - دشت بزرگ - پاي پل  –حمیدیه 

سد  - حرمله - دو کوهه -هوفل سوسنگرد - زال
عرب  -شوشتر - در خزینه - شوش دانیال - گتوند

 - آباد  ولی - زور آباد - اهواز -مالثانی - اسد
  جلوگیر

 -گرگر - اندیکا –دشت بزرگ 
  بوزي شادگان

TDs   هاایستگاهمابقی  

 -کانال وصیله -نیسان سوسنگرد -پل شاوور
 - دو کوهه -پاي پل - هوفل سوسنگرد -حمیدیه
 - درخزینه - شوش دانیال –سد گتوند  - حرمله
 - زورآباد - اهواز -مالثانی - عرب  اسد -شوشتر

  جلوگیر - ولی آباد

 -گرگر - اندیکا –دشت بزرگ 
  بوزي شادگان

براساس نسبت 
جذب سدیم 

)SAR ( و
  ECwي شور

 - سوسنگرد -نیسان
هوفل  - وصیله - کانال

حمیدیه  –سوسنگرد 
  پل منجنیق –

  پل زال  - پاي پل -پل شاوور

 –سد گتوند  - حرمله - دو کوهه
پل  - بامدژ -مالثانی - شوش دانیال

 - اندیکا -دشت بزرگ - شاوور
 - زورآباد - جلوگیر –آباد  ولی

  بوزي شادگان - اهواز -عرب اسد

  هاایستگاهمابقی  (Na)سدیم 

 -نیسان سوسنگرد - حمیدیه -هوفل سوسنگرد
ولی  - دشت بزرگ - عرب اسد -کانال وصیله

 - اهواز -شوشتر - درخزینه - جلوگیر -اندیکا - آباد
 - مشراگه - جم نظام - بهبهان -ماشین -زورآباد

  - گرگر جراحی - رامشیر

  

  هامابقی ایستگاه  (Cl)کلراید
 -نیسان سوسنگرد - حمیدیه -هوفل سوسنگرد

سد  -پل شاوور -مالثانی - بامدژ  -کانال وصیله
  اهواز - شوشتر - درخزینه - عرب اسد - گتوند

 - آباد ولی -دشت بزرگ - اندیکا
  زورآباد جلوگیر

    ها کلیه ایستگاه    کربناتبی
  .قرار دارند 4.8تا  5.6ها در محدوده نرمال همه ایستگاه (PH)اسیدیته 
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  هاي آبریز سوابق وقوع سیل در حوضه -1- 2-7

هـاي زاگـرس میـانی قـرار داشـته و      خوردگی هاي متعدد آن در داخل چین هاي کرخه و کارون و شاخهحوضه آبریز رودخانه
هاي آبرفتی با وسعت زیادي قـرار  هاي شمالی دشت در قسمت. را مناطق مرتفع کوهستانی در برگرفته است قسمت اعظم آن

 آبــــاد مالیــــر، نهاونــــد، کنگــــاور، ســــنقر،      هــــاي خــــرم تــــرین آنهــــا دشــــت  کــــه مهــــم . دارنــــد

اند و به علت شرایط  متر از سطح دریا واقع شده 1,200باشند که عموماً در ارتفاع باالي  آباد می دشت، کرمانشاه، و اسالمماهی
از جبهـه  ها نشأت گرفته ، سیالبهادر این حوضه. هاي نسبتاً پرآبی هستند خاص و وفور بارندگی این مناطق داراي رودخانه

هـا، شـدت   این ریـزش   مشخصه از. نماید ل بهار ریزش میدیترانه بوده که در زمستان و اوایهواي اقیانوس اطلس شمالی و م
هایی که رگبارهاي بهاره بـا   باشد و در زمان ها داراي دامنه زیاد میمتوسط و تداوم زیاد بوده که نهایتاً هیدروگراف سیالب آن

  .ها داراي اوج زیاد خواهند بودسیالبشود  ذوب برف همراه می
ها در  خیز بوده که در حوضه کرخه با توجه به شیب باالي سرشاخههاي حوضه کرخه و کارون سیل به طور کلی کلیه رودخانه

کرخه باعث شده  هاي جنوبی مانند دشت آوان و ووردي سدهاي شمالی و غربی حوضه تغییر شیب ناگهانی و در بخشبخش
 80حـدود   1384تـا سـال    1334ي به وقوع پیوسته بسیار بزرگ بوده به نحوي که بر اساس آمار ثبت شده از سال هاسیالب

  .سیالب بزرگ در حوضه کرخه به وقوع پیوسته است
الزم به ذکر است به دلیل عـدم  . خسارات ناشی از آن ارائه شده است هاي به وقوع پیوسته وفراوانی سیالب 11-2در جدول 

  .باشد ها اطالعات ارائه شده در جدول در محدوده استان خوزستان می  تفکیک حوضهامکان 
  

  فراوانی سیالب و خسارت ناشی از سیل در استان خوزستان - 11-2 جدول
فراوانی سیل 

  )تعداد(
زراعت 

  )هکتار(
خانه 

  )باب(
دام 

  )رأس(
کشته و 

  )نفر(مفقود 
مجروح 

  )نفر(
راه 
  روستایی

قنات 
  )رشته(

پل 
  )دهنه(

349  475,833  32,484  62,810  333  72  1,022  393  257  

  هاي موجود و در دست بررسی طرح - 2-8

آبریز   زهره قرارداشته که بخشی از حوضه –استان خوزستان در پایاب سه حوضه آبریز اصلی کرخه، کارون بزرگ و جراحی 
هاي آبی بر مجموعه حوضه آبریز اثر گذارخواهد بود در که اجراي طرحجاییاز آن. این استان قرار دارند هاي فوق در رودخانه

هـاي مـذکور    هاي موجود، در دست اجرا و مطالعاتی در طول رودخانـه حوضـه  این بخش صرفاً به اختصار به مجموعه طرح
 هـاي آبـی واقـع در اسـتان خوزسـتان مـورد      الزم به ذکر است که در فصل ششم گزارش منابع آب کلیه طرح. گردد اشاره می

  .بررسی قرار خواهند گرفت
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  سدهاي موجود و در دست بررسی حوضه مطالعاتی آبریز کرخه -1- 2-8

سـد زال،   3و ) 2و 1(سـد در مرحلـه مطالعـاتی فـاز      33طرح وجود داشته که از این بین  49در کل حوضه رودخانه کرخه، 
همچنـین  . رحله اجرایـی بدنـه قـرار دارنـد    سد از جمله سد سیمره در م 8شبیخون و گرماب در مرحله مطالعات شناسایی و 

سـد    ،1380سدهاي کرخه بر روي رودخانه کرخه جهت مصارف کشاورزي، تولید برق و مهار سیالب در فروردین ماه سال 
و سد تنگ هاله بر روي رودخانـه   1385جهت تأمین آب کشاورزي در سال ) شیان(شیان در خارج بستر رودخانه آب چناره 

هاي فـوق  الزم به ذکر است که از مجموع طرح. اندبرداري قرار گرفته ه مورد بهر 1383کشاورزي در سال  هاله جهت مصارف
  .باشد مورد آن مربوط به استان خوزستان می 5در سطح حوضه آبریز کرخه تنها 

  سدهاي موجود و در دست بررسی حوضه آبریز کارون بزرگ  -2- 2-8

ــزرگ    در ــارون ب ــاتی ک ــه مطالع ــرح 90حوض ــین     ط ــن ب ــه از ای ــته ک ــود داش ــاز    45وج ــاتی ف ــه مطالع ــد در مرحل   س
سد از جمله سد گتوند علیا در مرحله اجرایی بدنه و دو سد آبسـرده بـر    18سد در مرحله مطالعات شناسایی و  3و ) 2و 1(

کشاورزي و شرب حیدر به صورت سیستم انحراف جهت تأمین آب روي رودخانه آبسرده و باباحیدر بر روي رودخانه سراب
باشد جهت تأمین آب  برداري شده می ترین سدهاي بهرهسد از جمله سد دز که از قدیمی 24همچنین . دارند و تولید برق قرار

هاي فوق در سطح حوضه الزم به ذکر است از مجموعه طرح. اند گرفته برداري قرار کشاورزي و شرب و تولید برق مورد بهره
  .باشد رد آن مربوط به استان خوزستان میمو 24آبریز کارون بزرگ 

  زهره –سدهاي موجود و در دست بررسی حوضه آبریز جراحی  -3- 2-8

و ) 2و 1(سد در مرحله مطالعاتی فـاز   20طرح وجود داشته که از این بین  41زهره  –در حوضه مطالعاتی رودخانه جراحی 
یر در مرحله اجرایی بدنه و سد آریوبرزن بـر روي رودخانـه   شسد از جمله سد چم 4سد در مرحله مطالعات شناسایی و  10

از جملـه سـدهاي    7چنین هم. مارون به صورت سیستم انحراف جهت تأمین آب کشاورزي و شرب و تولید برق قرار دارند
ورد هاي دهنو، مارون و خیرآباد جهت تأمین آب کشاورزي و شرب تولیـد بـرق مـ    هندیجان، مارون و کوثر بر روي رودخانه

مـورد آن در   15زهـره   –هاي فوق در سطح حوضه جراحـی  الزم به ذکر است که از مجموع طرح. اند برداري قرار گرفته بهره
  .باشد استان خوزستان واقع می



 



 

  

  

  

  

  

  فصل سوم
  هاي زیرزمینیمنابع آب
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  کلیات

جاي گرفته و به نحوي ذخیـره شـده   ) لیتوسفر(گردد که در درون خاك کره  هاي زیرسطحی منابع آبی را شامل میآب
  .بندي جاي دارد متفاوت و ذخایر رطوبتی خاك نیز در این طبقههاي زیرزمینی با منشاءهاي بنابراین آب. باشند

آب زیرزمینی بخشی از آب زیرسطحی بوده که عموماً از طریق چاه و قنات استخراج شده و یا آنکه بـه طـور طبیعـی    
  .کنند مانند چشمه به سطح زمین تراوش می

توانـد در آن   شـود کـه آب مـی    سطح زمین گفته می سفره آب زیرزمینی یا آبخوان به الیه یا منطقه قابل نفوذي در زیر
این منابع براي آنکه به عنوان یک سفره آبخوان مطـرح گردنـد بایـد از قابلیـت آبـدهی      . جریان یافته و یا ذخیره گردد

ها در ها به خصوص پایاب دشتسطح فوقانی سفره آب زیرزمینی در نواحی پست یعنی دشت. خوبی برخوردار باشند
هـایی کـه در    سـفره . ها در عمق بیشتري از سطح قرار دارنـد ها و کوه ها و مجاورت تپه زمین و در دامنه نزدیکی سطح

ها یعنی رسوباتی چنین آبرفتهم. اند داراي بازدهی قابل توجهی هستند اي تشکیل شده رسوبات ناپیوسته شنی و ماسه
هاي آب زیرزمینی خوبی را  شوند نیز معموالً سفره می ها بر جاي گذاشتهها و دشت ها در پاي دامنه که توسط رودخانه

 شـوند و اگـر    هـاي آب زیرزمینـی جـزء منـابع آبـی تجدیدشـونده محسـوب مـی         ایـن قبیـل سـفره   . دهند تشکیل می

برداري قرار گیرند همواره به عنوان یک منبـع آبـی بـا ثبـات و      طور اصولی و با توجه به بیالن آبی مناطق مورد بهرهبه
  . گردندمحسوب میپایدار 

اند  هاي البرز و زاگرس قرار گرفتههاي رشته کوه هاي آبرفتی ایران به خصوص آنهایی که در پاي دامنهبسیاري از دشت
در محـدوده  ... هاي منفرد داخلی کشور نظیر الوند، شیرکوه، جبال بارز و تر و در پاي دامنه کوه هاي وسیع در محدوده

شـرب و   هاي آب زیرزمینی مناسب بوده و آب آنها عموماً بخش مهمی از نیاز آبی کشـاورزي،   تر داراي سفرهنسبتاً کم
هاي عمده واقع در استان خوزستان بر حسـب  این فصل از گزارش دشت در. نماید جوار را تأمین میصنعت مناطق هم

برخـی از  . انـد  ح گردیـده هاي مطالعاتی وزارت نیرو و آخرین نتایج طرح جامع آب کشـور تفکیـک و تشـری    محدوده
-طور کامل در منطقه مطالعاتی قرار داشته و برخی دیگر بخش عمده هاي واقع در آن بههاي مطالعاتی و دشت محدوده

محدوده مطالعاتی تحت مسئولیت شرکت آب  26جمعاً . باشد اي از واحد مطالعاتی و دشت آن در این استان واقع می
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هاي مطالعاتی  هاي آبریز و محدوده ها ابتدا مشخصات کلی حوضهدر تشریح دشت. ددهن استان خوزستان را تشکیل می
اي، خصوصـیات   هـاي مشـاهده  هاي زیرزمینـی نظیـر چـاه   هاي مهم آبمورد بررسی ارائه و در ادامه برخی از ویژگی

سازندهاي سخت واقـع در  ها و هاي آبرفتی، دشتهاي آبرفتی، حجم تخلیه از آبخوانفیزیکی و هیدرولوژیکی آبخوان
هاي مربوط به اسـتان خوزسـتان    هاي مطالعاتی و همچنین بیالن و کیفیت آب زیرزمینی در محدوده ارتفاعات محدوده

  .آمده است

  هاي آبریز در استان خوزستان مشخصات کلی حوضه - 3-1

یاي عمان قرارداشته و در فارس و در استان خوزستان در محدوده دومین حوضه آبریز اصلی کشور یعنی حوضه خلیج 
زهـره   –کارون بزرگ و جراحی  هاي آبریز کرخه، کشور یعنی حوضه 2برگیرنده بخشی از سه حوضه آبریز مهم درجه 

  .است

  )22(مشخصات عمومی حوضه آبریز کرخه  -1- 3-1

نیرو مشخص  توسط وزارت) 22(هاي آبریز درجه دو کشور بوده و با کد رودخانه کرخه یکی از حوضهحوضه آبریز 
کیلومتر مربع در نیمه غربی کشور، در ارتفاعات زاگرس و به لحـاظ   51,337این حوضه با وسعتی بالغ بر . شده است

 3متر در ارتفاعات گرین و کمینـه ارتفـاع آن    3,645یابد که بیشینه ارتفاع آن  جغرافیایی تا مرز ایران و عراق ادامه می
هاي اصلی  شیب خالص رودخانه. درصد است 16شیب متوسط حوضه آبریز حدود  .باشد متر در باتالق هورالعظیم می

 35هاي حوضه آبریز و خصوصیات هیدروژئولوژیکی، تعداد  بر اساس ویژگی. باشد درصد متغیر می 6.12 تا 12.0بین 
  .محدوده مطالعاتی در حوضه آبریز رودخانه کرخه تعریف شده است

 8.20,534هاي حوضـه  وسعت دشت. جنوب شرقی هستند -استاي شمالی غربیهاي این حوضه عمدتاً داراي ردشت
هـاي  هاي آبریز مهم کشور را تشکیل داده که به طـور عمـده اسـتان    این حوضه یکی از حوضه. باشد کیلومتر مربع می

ل اسـتان  هاي ایالم و همدان و قسمتی از جنوب استان کردسـتان و شـما   کرمانشاه و لرستان و قسمت وسیعی از استان
  .گیرد خوزستان را در بر می

هاي بعضی نواحی ایـن حوضـه پتانسـیل نسـبتاً قابـل تـوجهی از منـابع آب سـطحی و          هاي جوي در سرشاخهریزش
اي از منـابع آب زیرزمینـی در مخـازن     مالحظـه  همین امر موجب پیدایش ذخایر قابـل  . زیرزمینی را ایجاد نموده است

  .رفتی در مناطقی از حوضه گردیده استهاي آبسازندهاي سخت و آبخوان
خـورده،  سیرجان، زاگرس رورانده و زاگرس چـین  -شناسی سنندج سه زون زمین شناسی در این حوضه از لحاظ زمین

خورده واقع جنوبی، غربی و شمال غربی آن در زون زاگرس چین  قسمت اعظم حوضه شامل نواحی. قرار گرفته است
سـیرجان قـرار دارد و زون    -نیمه شرقی و قسمت شمالی حوضـه در زون سـنندج  قسمت شمال شرقی و . شده است
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زاگرس مرتفع نیز به صورت نوار باریکی بین این دو زون و به موازات آنها در داخل حوضه با کشیدگی شمال غربـی  
  .جنوب شرقی جاي گرفته است –

ل حوضـه آبریـز بـوده و ارتفاعـات     درصـد کـ   40کیلومتر مربع است که معادل  8.20,534هاي حوضه  وسعت دشت
هاي ایـن حوضـه   آبخوان. گردد درصد مساحت حوضه را شامل می 60کیلومتر مربع یا معادل  2.30,802مشرف به آن 

هاي دشت به صورت نیمه تحـت فشـار و   ها، آبخوان در بعضی از قسمت اکثراً از نوع آزاد بوده اما در بعضی محدوده
 هــــــــاي مطالعــــــــاتی شــــــــامل    ایــــــــن محــــــــدوده . تحــــــــت فشــــــــار اســــــــت  

  .باشد سنجابی، نهاوند، کنگاور و اسدآباد می -نورآباد، کرمانشاه، روانسر  خسرج، -چنانه
، )2201(محدوده مطالعاتی دشت آزادگان  3اي از محدوده مطالعاتی حوضه آبریز کرخه تنها بخش عمده 35مجموع  از

تحت مسئولیت بخـش آب ایـن اسـتان قـرار      در استان خوزستان و) 2204(و محدوده آوان ) 2202(خسرج  –چنانه 
  .گیرد داشته که در ادامه مورد بررسی قرار می

  )23(مشخصات عمومی حوضه آبریز کارون بزرگ  -2- 3-1

هاي پرآبی که از مخازن  و از جمله چشمهکیلومترمربع از نظر منابع آبی  67,257حوضه آبریز کارون بزرگ با مساحت 
این حوضه آبریـز در بخـش   . آید هاي آبریز کشور به شمار می ترین حوضهگیرد، یکی از مهم کارستی آن سرچشمه می

ــرب  ــمال غـــــ ــداد شـــــ ــرس و در امتـــــ ــات زاگـــــ ــزي ارتفاعـــــ ــرق  -مرکـــــ ــوب شـــــ  جنـــــ

این حوضـه آبریـز   . واقع شده است جهت با کشیدگی ارتفاعات مذکور و در بخش جنوب غربی فالت ایران زمینهم
هاي اصفهان، لرستان، مرکزي، خوزستان، چهارمحال و بختیاري و استان کهگیلویه و بویر احمد را هایی از استانبخش

  .که بیشترین سطح پوشش در این رابطه متعلق به سازمان آب و برق خوزستان است. گیرد در بر می
محـدوده   42هـاي هیـدروژئولوژیکی بـه     هاي موجود در آن و ویژگـی  رودخانهحوضه آبریز مورد مطالعه، با توجه به 
 هـــاي خرمشـــهر، اهـــواز شـــمالی،     محـــدوده مطالعـــاتی بـــه نـــام    13مطالعـــاتی تقســـیم شـــده کـــه    

 -ده شیخ، آهودشـت و دزفـول    پیون، –عقیلی، اللی، اندیکا، مرغاب، ایذه  -گتوند  شوشتر، مسجد سلیمان، –آب میان
ا بخش عمده از وسعت آن در استان خوزستان قرار داشته و امور آب آن تحت مسئولیت ایـن اسـتان   اندیمشک تمام ی

  .باشد می
درصـد کـل    8.31کیلومترمربع است که حدود  21,371هاي آبرفتی حوضه آبریز رودخانه کارون حدود وسعت دشت

درصد از مساحت حوضه آبریز را  2.68کیلومترمربع یعنی حدود  45,886حوضه آبریز بوده و ارتفاعات مشرف بر آن 
تـوان یـک ناحیـه     این حوضه آبریز را با توجه به قـرار گـرفتن در گسـتره ارتفاعـات مـی     . دهند به خود اختصاص می

هاي این حوضه پتانسیل قابل تـوجهی   هاي جوي بویژه در سرشاخهچنین فراوانی ریزشهم. کوهستانی در نظر گرفت
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هاي سطحی کشور در ایـن حوضـه   درصد از جریان 25بیش از . را ایجاد نموده است از منابع آب سطحی و زیرزمینی
شوند که نشان دهنده پتانسیل قابل  هاي کشور بیشترین آن در این حوضه ظاهر می از مجموع تخلیه چشمه. جریان دارد

ـ     . توجه منابع آب در این منطقه از کشور است وجهی از منـابع آب  این ویژگی حاکی از این اسـت کـه ذخـایر قابـل ت
در گذشته نـه  . هاي آبرفتی حوضه آبریز کارون بزرگ ایجاد شده استزیرزمینی در مخازن سازندهاي سخت و آبخوان

هـا و   هاي بـه هنگـام در رودخانـه   هاي تنظیم شده توسط سدها و یا جریانهاي سطحی و آبچندان دور وفور جریان
. تر قرار گیرد برداري در مرتبه پایینبود منابع آب زیرزمینی به لحاظ بهره امکان دسترسی نسبتاً آسان به آن، موجب شده

ها به وجود آمده و  تغییراتی که در بارش. کرد پدید آمده استهایی در این روي لیکن اکنون در مقایسه با گذشته تفاوت
  .نسبت به گذشته افزایش یابدهاي زیرزمینی برداري از آب ه باعث شده بهرهحوضچنین افزایش نیازهاي آبی هم

هـاي زاگـرس اسـت،     شناسی و ژئومورفولوژیکی حوضه آبریز کارون بزرگ، که عمیقـاً متـأثر از ویژگـی    ساختار زمین
هـاي ایـن    هاي متعددي در سرشاخههاي کوچک و بزرگ گردیده و باعث شده دشت موجب ایجاد تاقدیس و ناودیس

هـا تشـکیل شـده و در     هاي آبرفتی این حوضه عموماً در نـاودیس دشت. دحوضه و نیز در نواحی پایاب آن ایجاد شو
هاي آبرفتـی در  شکل و گسترش دشت. هاي کشیده اما با وسعت کم ایجاد شده استهاي گسلی نیز دشت حاشیه دره

ي در هاي آبرفتی گستردگی بیشتر در جلگه خوزستان پهنه. خورده تفاوت داردجلگه خوزستان با زاگرس مرتفع و چین
 مقایســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 

-هاي وسیع جلگه خوزستان نیز بیش از دشتضخامت آبرفت در دشت. خورده دارندهاي زاگرس مرتفع و چیندشت

بدین ترتیب با توجه بـه گسـترش و ضـخامت رسـوبات ناپیوسـته و وضـعیت تغذیـه،        . هاي واقع در ارتفاعات است
هـاي مطالعـاتی واقـع در     ها در محـدوده وسعت دشت. است آبدهی متفاوت به وجود آمده  هاي آبرفتی با توانآبخوان

ترین دشـت   گسترده. رسد کیلومتر مربع می 11,956استان خوزستان بیش از سایر نقاط حوضه کارون بوده و به حدود 
ترین آبخـوان آبرفتـی   وسیع. کیلومترمربع در محدوده مطالعاتی اهواز جنوبی واقع شده است 3,979آبرفتی با مساحت 

  .کیلومترمربع است 2,335اندیمشک شکل گرفته که مساحت آن  -در محدوده مطالعاتی دزفول نیز
بـا  . خورده آبخوان آزاد شکل گرفته استهاي مطالعاتی این حوضه به ویژه در زاگرس مرتفع و چین در اغلب محدوده

هـاي آبرفتـی، آبخـوان    هاي مرکزي و خروجی دشـت  هاي جلگه خوزستان در بخش وجود این در تعدادي از محدوده
هاي کربناته نقش مهمی در تشکیل مخازن آب زیرزمینی  در حوضه کارون سنگ. تحت فشار نیز تشکیل گردیده است

هاي مطالعاتی واقع در بخش شمالی، مرکزي و شمال غربی حوضه آبریز کارون بزرگ از دیدگاه منـابع   محدوده. دارند
ترین منابع آب سازندهاي باشند و مهم مطالعاتی حائز اهمیت بیشتري میهاي  آب سازند سخت نسبت به سایر محدوده

هـاي داراي مخـازن غنـی آب زیرزمینـی در      تـرین محـدوده  از مهـم . ها واقع شده است سخت حوضه در این محدوده
  .توان به مناطق بازفت، کوهرنگ، لردگان، فارسان و اردل اشاره نمود سازندهاي سخت می
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  )24(جراحی  –ی حوضه آبریز رودخانه زهره مشخصات عموم -3- 3-1

جنـوب شـرق، مطـابق بـا      –جراحی در بخش مرکزي ارتفاعات زاگرس در امتداد شمال غـرب   –حوضه آبریز زهره 
 40,788این حوضـه آبریـز بـا    . کشیدگی ارتفاعات مذکور و در بخش جنوب غربی فالت ایران زمین واقع شده است

) 24(دهد و با کد حوضه آبریـز   گانه کشور را تشکیل می هاي آبریز درجه دو سی کیلومترمربع مساحت یکی از حوضه
  .توسط وزارت نیرو مشخص شده است

محدوده مطالعاتی  24هاي هیدرولوژیکی به  هاي موجود در آن و ویژگی حوضه آبریز مورد مطالعه، با توجه به رودخانه
ــه   ــده کـــ ــیم شـــ ــام   10تقســـ ــه نـــ ــاتی آن بـــ ــدوده مطالعـــ ــادگان،  محـــ ــاي شـــ ــز،   هـــ  رامهرمـــ

اي از بخـش عمـده   ملک، صیدون، جایزان، بهبهان، هندیجان، زیدون، خیرآباد به طـور کامـل یـا   میداوود، باغ –دالون 
  .باشد وسعت آن در استان خوزستان قرار داشته و امور آن تحت مسئولیت این استان می

درصد  29کیلومترمربع است که حدود  11,991جراحی حدود  –هاي آبرفتی حوضه آبریز رودخانه زهره وسعت دشت
درصد از مساحت حوضه آبریـز   71ود کیلومترمربع یعنی حد 28,797کل حوضه آبریز بوده و ارتفاعات مشرف بر آن 

دهد شمال و بخش مرکزي این حوضه آبریز را با توجه به در نظر گرفتن گسترش ارتفاعـات   را به خود اختصاص می
تـوان ناحیـه   ستان خوزستان قرار گرفته اسـت، مـی  توان یک ناحیه کوهستانی و دنباله جنوبی آن را که در ا زاگرس می

  .دشتی محسوب نمود
جراحی شامل دو رودخانه اصلی جراحی و زهره است که رودخانه جراحـی خـود از تلفیـق دو     –ریز زهره حوضه آب

  . اند هاي فهلیان و خیرآباد بوجود آمده رودخانه مارون و رامهرمز و رودخانه زهره از به هم پیوستن رودخانه
گیرنـد،  ه از مخازن کارستی سرچشمه میهاي پرآبی ک حوضه آبریز زهره و جراحی از نظر منابع آبی و از جمله چشمه

هـاي ایـن    هاي جوي بـه ویـژه در سرشـاخه   فراوانی ریزش. رود هاي آبریز کشور به شمار می ترین حوضهیکی از مهم
هاي مهمی در ایـن حوضـه    چشمه. حوضه پتانسیل قابل توجهی از منابع آب سطحی و زیرزمینی را ایجاد نموده است

  .ده پتانسیل قابل توجه منابع آب کارستی در این منطقه از کشور استشوند که نشان دهن ظاهر می
هـاي   ویژگـی . گیـرد شناسـی در محـدوده زون زاگـرس ایـران قـرار مـی       جراحی از نظـر زمـین   –حوضه آبریز زهره  

ایـن امـر موجـب ایجـاد     . باشـد  هاي زاگرس می شناسی و ژئومورفولوژیکی در این حوضه عمدتاً متأثر از ویژگی زمین
هاي این حوضه و نیز  هاي متعددي در سرشاخههاي کوچک و بزرگ گردیده و باعث شده دشت ها و ناودیستاقدیس

هـاي   ها تشکیل شده و در حاشـیه دره  هاي آبرفتی این حوضه عموماً در ناودیسدشت. در نواحی پایاب آن ایجاد شود
هاي آبرفتی در جلگه خوزستان بـا  گسترش دشت نحوه. هاي کشیده اما با وسعت کم ایجاد شده استگسلی نیز دشت

-هاي آبرفتی گستردگی بیشتري در مقایسه با دشت  در جلگه خوزستان پهنه. خورده متفاوت استزاگرس مرتفع و چین

هـاي  هاي وسیع جلگه خوزستان نیز بیش از دشـت ضخامت آبرفت در دشت. خورده دارند هاي زاگرس مرتفع و چین
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هاي بدین ترتیب با توجه به گسترش و ضخامت رسوبات ناپیوسته و وضعیت تغذیه، آبخوان. تواقع در ارتفاعات اس
هاي مطالعاتی واقـع در اسـتان خوزسـتان     ها در محدودهوسعت دشت. اند آبرفتی با توان آبدهی متفاوت به وجود آمده
 5,954رین دشت آبرفتی با مساحت تگسترده. رسدکیلومترمربع می 12,000بیش از سایر نقاط حوضه بوده و به حدود 

ترین آبخوان آبرفتی نیز در همین محدوده مطالعـاتی   وسیع. کیلومتر مربع در محدوده مطالعاتی شادگان واقع شده است
  .شکل گرفته است
بـا  . خورده آبخوان آزاد شکل گرفتـه اسـت   هاي مطالعاتی این حوضه بویژه در زاگرس مرتفع و چین در اغلب محدوده

هـاي آبرفتـی، آبخـوان    هاي مرکزي و خروجی دشـت  هاي جلگه خوزستان در بخش ین در تعدادي از محدودهوجود ا
  .تحت فشار نیز تشکیل گردیده است
هـاي   محـدوده . هاي کربناته نقش مهمـی در تشـکیل مخـازن آب زیرزمینـی دارنـد     در مناطق شمالی این حوضه سنگ

ي هـا  دیدگاه منابع آب سازند سخت نسبت به سایر محدوده یز ازمطالعاتی واقع در بخش شمالی و مرکزي حوضه آبر
  .اند ها واقع شده ترین منابع آب سازندهاي سخت حوضه در این محدودهباشند و مهممطالعاتی حائز اهمیت بیشتري می

  هاي مطالعاتی استان خوزستان هاي کلی محدوده مشخصه - 3-2

محـدوده مطالعـاتی از    13محدوده مطالعاتی از حوضه آبریـز کرخـه،    3محدوده مطالعاتی شامل  26در مجموع تعداد 
زهره به دلیل قرار داشتن تمام یا بخـش   –محدوده مطالعاتی از حوضه آبریز جراحی  10حوضه آبریز کارون بزرگ و 

ها تحت مسئولیت سازمان آب استان خوزستان قرار آن ها در استان خوزستان، امور مربوط به آباي از وسعت آنعمده
  .گیرد داشته که در ادامه مورد بررسی قرار می

 )2201(محدوده مطالعاتی دشت آزادگان  - 1

درصد مساحت آن در اسـتان خوزسـتان   100کیلومترمربع، که  3.4,859محدوده مطالعاتی دشت آزادگان با وسعت کل 
. ها ایجاد شـده اسـت  اي در این آبخوان حلقه چاه مشاهده 25جود از نوع آزاد بوده و باشد، آبخوان آبرفتی مو واقع می

-میلیون مترمکعب بوده که تمام آن مربوط به چاه 372.5هاي زیرزمینی در این محدوده معادل حجم تخلیه از منابع آب

آب زیرزمینـی در آبخـوان    متر و متوسط کاهش ساالنه سـطح  5متوسط سطح برخورد به آب در محدوده . باشد ها می
برداشت مجاز آبخـوان آبرفتـی و حجـم قابـل توسـعه در ایـن محـدوده        . متر گزارش شده است 04.0آبرفتی برابر با 

میلیون مترمکعب در نظر گرفته شده و پتانسیل توسعه برداشت از سـازندهاي سـخت در    3و  4.8مطالعاتی به ترتیب 
  .محدوده وجود ندارد
  .دلیل نبود آمار کیفی تجزیه و تحلیل کیفیت آب زیرزمینی صورت نگرفته استدر این محدوده به 

 )2202(خسرج  -محدوده مطالعاتی چنانه  - 2
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درصـد آن در اسـتان خوزسـتان واقـع      8.98کیلومترمربع کـه   2,658خسرج با وسعت کل  -محدوده مطالعاتی چنانه 
ها ایجاد شـده  اي در این آبخوان حلقه چاه مشاهده 62بوده و آزاد   باشد آبخوان آبرفتی موجود از نوع تحت فشار و می

میلیون مترمکعب بوده که تمام آن مربوط  058.86هاي زیرزمینی در این محدوده معادل حجم تخلیه از منابع آب. است
ر متر و متوسط کاهش سـاالنه سـطح آب زیرزمینـی د    12متوسط سطح برخورد به آب در محدوده . باشد ها میبه چاه

برداشت مجاز آبخوان آبرفتی و حجم قابل توسعه در این محدوده . متر گزارش شده است 25.0آبخوان آبرفتی برابر با 
میلیون مترمکعب در نظر گرفته شده و پتانسیل توسعه برداشت از سازندهاي سـخت در   2و  4.88مطالعاتی به ترتیب 

  .محدوده وجود ندارد
متر متغیر بوده و تیپ و رخساره غالـب   میکروموس بر سانتی 4,324تا  701محدوده از میزان هدایت الکتریکی در این 

  . آب زیرزمینی از نوع سولفاته کلسیک است

 )2204(محدوده مطالعاتی دشت آوان  - 3

باشـد   درصد آن در استان خوزسـتان واقـع مـی    1.87کیلومترمربع که  336محدوده مطالعاتی دشت آوان با وسعت کل 
حجـم تخلیـه از   . ها ایجاد شده استاي در این آبخوان حلقه چاه مشاهده 14برفتی موجود از نوع آزاد بوده و آبخوان آ
. باشـد  ها میمیلیون مترمکعب بوده که تمام آن مربوط به چاه 772.102هاي زیرزمینی در این محدوده معادل منابع آب

آمدگی ساالنه سطح آب زیرزمینی در آبخـوان آبرفتـی    متر و متوسط باال 34متوسط سطح برخورد به آب در محدوده 
برداشت مجاز آبخوان آبرفتی و حجم قابل توسعه در این محدوده مطالعـاتی بـه   . متر گزارش شده است 91.0برابر با 
میلیون مترمکعب در نظر گرفته شده و پتانسیل توسعه برداشت از سازندهاي سخت در این محدوده  2و  5.104ترتیب 
  .داردوجود ن

متر متغیر بوده و تیپ و رخساره غالب  میکروموس بر سانتی 4,953تا  283میزان هدایت الکتریکی در این محدوده از 
  . کربناته کلسیک است آب زیرزمینی از نوع بی

 )2301(محدوده مطالعاتی خرمشهر  - 4

. باشـد  استان خوزستان واقع مـی کیلومترمربع، در  720درصد وسعت محدوده مطالعاتی خرمشهر، با مساحت کل  100
  .هاي زیرزمینی در این محدوده وجود نداردتخلیه از منابع آب. اي است این محدوده فاقد آبخوان آبرفتی و چاه مشاهده

  .هاي کیفی آب انجام نشده استدر محدوده مطالعاتی خرمشهر بررسی

 )2302(محدوده مطالعاتی اهواز جنوبی  - 5

. کیلومترمربع، به طور کامل در استان خوزستان واقع شده اسـت  3,989جنوبی، با وسعت کل محدوده مطالعاتی اهواز 
متوسـط  . ها ایجاد شده استاي در این آبخوان حلقه چاه مشاهده 9آزاد بوده و   آبخوان آبرفتی آن از نوع تحت فشار و
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 12.0در آبخوان آبرفتی برابـر بـا   متر و متوسط کاهش ساالنه سطح آب زیرزمینی  2سطح برخورد به آب در محدوده 
  .هاي کیفی انجام نشده استبرداري آز آب زیرزمینی و بررسی در این محدوده مطالعاتی نمونه. متر گزارش شده است

 )2303(محدوده مطالعاتی اهواز شمالی  - 6

. واقع شده اسـت  کیلومترمربع در استان خوزستان 2.1,128کل مساحت محدوده مطالعاتی اهواز شمالی با وسعت کل 
حجـم تخلیـه از   . ها ایجاد شده استاي در این آبخوان حلقه چاه مشاهده 29آبخوان آبرفتی موجود از نوع آزاد بوده و 

. باشـد  ها مـی میلیون مترمکعب بوده که تمام آن مربوط به چاه 826.15هاي زیرزمینی در این محدوده معادل منابع آب
متر و متوسط باال آمدگی  ساالنه سطح آب زیرزمینـی در آبخـوان آبرفتـی     6ده متوسط سطح برخورد به آب در محدو

برداشت مجاز آبخوان آبرفتی و حجم قابل توسعه در این محدوده مطالعـاتی بـه   . متر گزارش شده است 03.0  برابر با
سـخت در محـدوده   میلیون مترمکعب در نظر گرفته شده و پتانسیل توسعه برداشـت از سـازندهاي    3و  39.9ترتیب 

  .وجود ندارد
متر متغیـر بـوده و تیـپ و رخسـاره      میکروموس بر سانتی 5,139تا  2,040میزان هدایت الکتریکی در این محدوده از 

  . غالب آب زیرزمینی از نوع سولفاته و کلسیک و به ندرت سدیک است

 )2304(شوشتر  –آب  محدوده مطالعاتی میان - 7

کیلومترمربـع بـه طـور کامـل در اسـتان خوزسـتان واقـع         2.2,048 شوشتر با وسعت کل -آب  محدوده مطالعاتی میان
حجـم  . ها ایجاد شده استاي در این آبخوان حلقه چاه مشاهده 99آبخوان آبرفتی موجود از نوع آزاد بوده و . باشد می

هـا  که تمام آن مربوط به چاهمیلیون مترمکعب بوده  836.121هاي زیرزمینی در این محدوده معادل تخلیه از منابع آب
متر و متوسط کاهش سـاالنه سـطح آب زیرزمینـی در آبخـوان      25متوسط سطح برخورد به آب در محدوده . باشد می

برداشت مجاز آبخوان آبرفتی و حجم قابل توسعه در این محدوده مطالعاتی . متر گزارش شده است 1.0آبرفتی برابر با 
ترمکعب در نظر گرفته شـده و پتانسـیل توسـعه برداشـت از سـازندهاي سـخت در       میلیون م 10و  65.159به ترتیب 

  .محدوده وجود ندارد
متر متغیر بوده و تیپ و رخساره غالـب   میکروموس بر سانتی 4,940تا  894میزان هدایت الکتریکی در این محدوده از 

  . آب زیرزمینی از نوع کلروره و سدیک است

 )2305(ان محدوده مطالعاتی مسجد سلیم - 8

آبخـوان  . کیلومترمربع در اسـتان خوزسـتان واقـع اسـت     2.2,762کل محدوده مطالعاتی مسجد سلیمان با وسعت کل 
هاي حجم تخلیه از منابع آب. ها ایجاد شده استاي در این آبخوان حلقه چاه مشاهده 43آزاد بوده و  آبرفتی آن از نوع 

میلیون مترمکعب مربوط به  149.15ون مترمکعب بوده که بیشترین آن با میلی 059.17زیرزمینی در این محدوده معادل 
آمدگی ساالنه سطح آب زیرزمینـی در   متر و متوسط باال  15متوسط سطح برخورد به آب در محدوده . باشد چشمه می
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این محدوده  برداشت مجاز آبخوان آبرفتی و حجم قابل توسعه در. متر گزارش شده است 02.0آبخوان آبرفتی برابر با 
و صفر میلیون مترمکعب در نظر گرفته شده و پتانسیل توسعه برداشت از سازندهاي سـخت   92.1مطالعاتی به ترتیب 

  .در محدوده وجود ندارد
متر متغیر بوده و تیپ و رخسـاره قابـل    میکروموس بر سانتی 3,905تا  224میزان هدایت الکتریکی در این محدوده از 

  . دسترسی نبوده است

 )2306(عقیلی  - محدوده مطالعاتی گتوند  - 9

آبخـوان  . باشـد  کیلومترمربع در استان خوزستان واقـع مـی   1,142تمامی محدوده مطالعاتی گتوند عقیلی با وسعت کل 
حجـم تخلیـه از منـابع    . ها ایجاد شده اسـت اي در این آبخوان حلقه چاه مشاهده 37آبرفتی موجود از نوع آزاد بوده و 

میلیون مترمکعـب   242.33میلیون مترمکعب بوده که بیشترین آن با  305.33زیرزمینی در این محدوده معادل هاي آب
متر و متوسط بـاال آمـدگی  سـاالنه سـطح آب      12متوسط سطح برخورد به آب در محدوده . باشد ها میمربوط به چاه

اشت مجاز آبخوان آبرفتی و حجم قابل توسعه در برد. متر گزارش شده است 13.1زیرزمینی در آبخوان آبرفتی برابر با 
میلیـون مترمکعـب در نظـر گرفتـه شـده و پتانسـیل توسـعه برداشـت از          3و  23.39این محدوده مطالعاتی به ترتیب 

  .سازندهاي سخت در محدوده وجود ندارد
ده و تیپ و رخساره غالـب  متر متغیر بو میکروموس بر سانتی 6,580تا  539میزان هدایت الکتریکی در این محدوده از 

  . آب زیرزمینی از نوع سولفاته و سدیک است

 )2202(محدوده مطالعاتی اللی  - 10

باشد آبخـوان   درصد آن در استان خوزستان واقع می 100کیلومترمربع که  2,926محدوده مطالعاتی اللی با وسعت کل 
حجـم تخلیـه از منـابع    . ها ایجاد شده اسـت ن آبخواناي در ای حلقه چاه مشاهده 25آبرفتی موجود از نوع آزاد بوده و 

میلیـون   559.143میلیـون مترمکعـب بـوده کـه بیشـترین آن بـا        755.143هاي زیرزمینی در این محدوده معـادل  آب
متر و متوسط افزایش ساالنه سطح  22متوسط سطح برخورد به آب در محدوده . باشد ها می مترمکعب مربوط به چشمه

برداشـت مجـاز آبخـوان آبرفتـی و حجـم قابـل       . متر گزارش شده است 73.0آبخوان آبرفتی برابر با  آب زیرزمینی در
میلیون مترمکعب در نظر گرفته شده و پتانسیل توسعه برداشت از  1و  22.1توسعه در این محدوده مطالعاتی به ترتیب 

  .باشد میلیون متر مکعب می 15سازندهاي سخت آن 
متر متغیر بوده و تیپ و رخساره غالـب   میکروموس بر سانتی 1,315تا  584ر این محدوده از میزان هدایت الکتریکی د

  . آب زیرزمینی از نوع کلروره و سدیک است

 )2308(محدوده مطالعاتی اندیکا  - 11
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ان باشد آبخو درصد آن در استان خوزستان واقع می 100کیلومترمربع که  3.860محدوده مطالعاتی اندیکا با وسعت کل 
-حجم تخلیه از منابع آب. ها ایجاد شده استاي در این آبخوان حلقه چاه مشاهده 9آزاد بوده و   آبرفتی موجود از نوع 

میلیون مترمکعب مربوط  883.0میلیون مترمکعب بوده که بیشترین آن با  096.1هاي زیرزمینی در این محدوده معادل 
متر و متوسط افزایش ساالنه سطح آب زیرزمینی در  12ب در محدوده متوسط سطح برخورد به آ. باشد ها می به چشمه

برداشت مجاز آبخوان آبرفتی و حجم قابل توسعه در این محدوده . متر گزارش شده است 34.0آبخوان آبرفتی برابر با 
هاي سـخت  و صفر میلیون مترمکعب در نظر گرفته شده و پتانسیل توسعه برداشت از سازند 22.0مطالعاتی به ترتیب 

  .در محدوده وجود ندارد
متر متغیر بوده و تیپ و رخساره غالـب   میکروموس بر سانتی 3,885تا  540میزان هدایت الکتریکی در این محدوده از 

  . کربناته و کلسیک است آب زیرزمینی از نوع بی

 )2309(محدوده مطالعاتی مرغاب  - 12

باشـد   درصـد آن در اسـتان خوزسـتان واقـع مـی      100رمربع که کیلومت 8.798محدوده مطالعاتی مرغاب با وسعت کل 
حجـم تخلیـه از   . ها ایجاد شده استاي در این آبخوان حلقه چاه مشاهده 31آبخوان آبرفتی موجود از نوع آزاد بوده و 

میلیـون   387.9میلیـون مترمکعـب بـوده کـه بیشـترین آن بـا        336.12هاي زیرزمینی در این محدوده معادل منابع آب
متر و متوسط کـاهش سـاالنه سـطح     15متوسط سطح برخورد به آب در محدوده . باشد ها میمترمکعب مربوط به چاه

برداشـت مجـاز آبخـوان آبرفتـی و حجـم قابـل       . متر گزارش شده است 22.0آب زیرزمینی در آبخوان آبرفتی برابر با 
مترمکعب در نظر گرفته شده و پتانسیل توسعه برداشت و صفر میلیون  75.9توسعه در این محدوده مطالعاتی به ترتیب 

  .از سازندهاي سخت در محدوده وجود ندارد
متر متغیر بوده و تیپ و رخساره غالـب   میکروموس بر سانتی 1,494تا  295میزان هدایت الکتریکی در این محدوده از 

  . آب زیرزمینی از نوع بیکربناته و منیزیک است

 )2310(پیون  - ذه محدوده مطالعاتی ای - 13

. باشـد  درصد آن در اسـتان خوزسـتان واقـع مـی     100کیلومترمربع که  638محدوده مطالعاتی ایذه پیون با وسعت کل 
. ها ایجـاد شـده اسـت   اي در این آبخوان حلقه چاه مشاهده 39آبخوان آبرفتی موجود از نوع آزاد و تحت فشار بوده و 

میلیـون مترمکعـب بـوده کـه بیشـترین آن بـا        841.22ر این محدوده معـادل  هاي زیرزمینی دحجم تخلیه از منابع آب
متـر و متوسـط بـاال     8متوسط سطح برخورد به آب در محـدوده  . باشد ها میمیلیون مترمکعب مربوط به چاه 488.18

ان آبرفتی برداشت مجاز آبخو. متر گزارش شده است 3.0آمدگی ساالنه سطح آب زیرزمینی در آبخوان آبرفتی برابر با 
و صفر میلیون مترمکعب در نظر گرفته شده و پتانسیل  27.19و حجم قابل توسعه در این محدوده مطالعاتی به ترتیب 

  .توسعه برداشت از سازندهاي سخت در محدوده وجود ندارد
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رخساره غالـب  متر متغیر بوده و تیپ و  میکروموس بر سانتی 1,694تا  239میزان هدایت الکتریکی در این محدوده از 
  . آب زیرزمینی از نوع بیکربناته و کلسیک است

 )2311(مطالعاتی ده شیخ  همحدود - 14

باشـد   درصد آن در اسـتان خوزسـتان واقـع مـی     7.99کیلومترمربع که  3,299محدوده مطالعاتی ده شیخ با وسعت کل 
حجـم تخلیـه از   . ها ایجاد شده اسـت خواناي در این آب حلقه چاه مشاهده 7آبخوان آبرفتی موجود از نوع آزاد بوده و 

. باشد ها می میلیون مترمکعب بوده که تمام آن مربوط به چشمه 275.14هاي زیرزمینی در این محدوده معادل منابع آب
برداشت مجاز آبخوان آبرفتی و حجم قابل توسعه در این محدوده مطالعاتی معادل صفر در نظر گرفته شده و پتانسـیل  

  .باشد ت از سازندهاي سخت آن یک میلیون مترمکعب میتوسعه برداش
متر متغیر بوده و تیـپ و رخسـاره غالـب     میکروموس بر سانتی 496تا  255میزان هدایت الکتریکی در این محدوده از 

  . آب زیرزمینی از نوع بیکربناته و کلسیک است

 )2334(محدوده مطالعاتی آهودشت  - 15

. باشـد  درصد آن در استان خوزستان واقع مـی  100کیلومترمربع که  4.1,124ت کلمحدوده مطالعاتی آهودشت با وسع
. ها ایجاد شـده اسـت  اي در این آبخوان حلقه چاه مشاهده 32تحت فشار بوده و  –آبخوان آبرفتی موجود از نوع آزاد 

که تمـام آن مربـوط بـه    میلیون مترمکعب بوده  571.18هاي زیرزمینی در این محدوده معادل حجم تخلیه از منابع آب
متر و متوسط باال آمدگی ساالنه سـطح آب زیرزمینـی در    11متوسط سطح برخورد به آب در محدوده . باشد ها میچاه

برداشت مجـاز آبخـوان آبرفتـی و حجـم قابـل توسـعه در ایـن        . متر گزارش شده است 024.0آبخوان آبرفتی برابر با 
میلیون مترمکعب در نظر گرفته شده و پتانسیل توسعه برداشت از سازندهاي  10و  62.28محدوده مطالعاتی به ترتیب 

  .سخت در محدوده وجود ندارد
متر متغیر بوده و تیپ و رخساره غالـب   میکروموس بر سانتی 7,268تا  879میزان هدایت الکتریکی در این محدوده از 

  . آب زیرزمینی از نوع سولفاته و سدیک است

 )2335(دزفول اندیمشک  محدوده مطالعاتی - 16

درصـد آن در اسـتان خوزسـتان واقـع      8.97 کیلومترمربع که 6,288محدوده مطالعاتی دزفول اندیمشک با وسعت کل 
هـا ایجـاد   اي در این آبخـوان  حلقه چاه مشاهده 119تحت فشار بوده و  –آبخوان آبرفتی موجود از نوع آزاد . باشد می

میلیون مترمکعب بوده که بیشترین  475.331اي زیرزمینی در این محدوده معادل هحجم تخلیه از منابع آب. شده است
متر و متوسط  20متوسط سطح برخورد به آب در محدوده . باشد ها میمیلیون مترمکعب مربوط به چاه 541.318آن با 

رداشـت مجـاز آبخـوان    ب. متر گزارش شده اسـت  7.0باالآمدگی ساالنه سطح آب زیرزمینی در آبخوان آبرفتی برابر با 
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میلیون مترمکعب در نظر گرفته شـده و   50و  09.374آبرفتی و حجم قابل توسعه در این محدوده مطالعاتی به ترتیب 
  .پتانسیل توسعه برداشت از سازندهاي سخت در محدوده وجود ندارد

ر بوده و تیپ و رخساره غالـب  متر متغی میکروموس بر سانتی 5,459تا  217میزان هدایت الکتریکی در این محدوده از 
  . آب زیرزمینی از نوع بیکربناته و کلسیک است

 )2401(محدوده مطالعاتی شادگان  - 17

. باشـد  درصد آن در استان خوزستان واقع مـی  100کیلومترمربع که 2.13,605محدوده مطالعاتی شادگان با وسعت کل 
هاي زیرزمینی برداري از منابع آب بهره. باشد اي می چاه مشاهدهآبخوان آبرفتی موجود محدوده از نوع آزاد بوده و فاقد 

برداشت مجاز آبخوان . متر گزارش شده است 5متوسط سطح برخورد به آب در محدوده . در این محدوده وجود ندارد
محـدوده   هاي کیفی آب زیرزمینی در اینبررسی. آبرفتی آزاد و امکان توسعه در این محدوده مطالعاتی فراهم نمیباشد

  .انجام نشده است

 )2402(محدوده مطالعاتی رامهرمز  - 18

. باشـد  درصد آن در استان خوزستان واقـع مـی   100کیلومترمربع که  5.1,760محدوده مطالعاتی رامهرمز با وسعت کل 
. ده اسـت ها ایجاد شـ اي در این آبخوان حلقه چاه مشاهده 89تحت فشار بوده و  –آبخوان آبرفتی موجود از نوع آزاد 

میلیـون مترمکعـب بـوده کـه بیشـترین آن بـا        385.36هاي زیرزمینی در این محدوده معـادل  حجم تخلیه از منابع آب
برداشت . باشد متر می 8متوسط سطح برخورد به آب در محدوده . باشد ها میمیلیون مترمکعب مربوط به چاه 127.25

میلیون مترمکعب در نظـر گرفتـه    8و  32ده مطالعاتی به ترتیب مجاز آبخوان آبرفتی و حجم قابل توسعه در این محدو
  .شده و پتانسیل توسعه برداشت از سازندهاي سخت در محدوده وجود ندارد

متر متغیـر بـوده و تیـپ و رخسـاره      میکروموس بر سانتی 4,017تا  2,227میزان هدایت الکتریکی در این محدوده از 
  . غالب آب زیرزمینی از نوع سولفاته و کلسیک است

 )2403(میداوود  - محدوده مطالعاتی دالون - 19

باشـد   درصد آن در استان خوزستان واقع می 2.61کیلومترمربع که  657محدوده مطالعاتی دالون میداوود با وسعت کل 
حجـم تخلیـه از   . ها ایجاد شده استاي در این آبخوان حلقه چاه مشاهده 14موجود از نوع آزاد بوده و  آبخوان آبرفتی

میلیون مترمکعـب   16میلیون مترمکعب بوده که بیشترین آن با  967.18هاي زیرزمینی در این محدوده معادل منابع آب
متر و متوسط باال آمدگی سـاالنه سـطح آب    12متوسط سطح برخورد به آب در محدوده . باشد ها میمربوط به چشمه

برداشت مجاز آبخوان آبرفتی و حجم قابل توسـعه در  . متر گزارش شده است 7.0زیرزمینی در آبخوان آبرفتی برابر با 
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میلیـون مترمکعـب در نظـر گرفتـه شـده و پتانسـیل توسـعه برداشـت از          1و  23.4این محدوده مطالعاتی به ترتیـب  
  .محدوده وجود نداردسازندهاي سخت در 

متر متغیـر بـوده و تیـپ و رخسـاره      میکروموس بر سانتی 1,608تا  1,350میزان هدایت الکتریکی در این محدوده از 
  . غالب آب زیرزمینی از نوع سولفاته و کلسیک است

 )2404(ملک باغمحدوده مطالعاتی  - 20

آبخـوان  . باشد درصد آن در استان خوزستان واقع می 100کیلومترمربع که  4.861محدوده مطالعاتی باغملک با وسعت 
حجـم تخلیـه از منـابع    . ها ایجاد شده اسـت اي در این آبخوان حلقه چاه مشاهده 19آبرفتی موجود از نوع آزاد بوده و 

میلیون مترمکعـب   655.12میلیون مترمکعب بوده که بیشترین آن با  440.20هاي زیرزمینی در این محدوده معادل آب
متر و متوسط باال آمدگی سـاالنه سـطح آب    20متوسط سطح برخورد به آب در محدوده . باشد ها میوط به چشمهمرب

برداشت مجاز آبخوان آبرفتی و حجم قابل توسعه در . متر گزارش شده است 32.0زیرزمینی در آبخوان آبرفتی برابر با 
نظـر گرفتـه شـده و پتانسـیل توسـعه برداشـت از        میلیـون مترمکعـب در   2و  52.9این محدوده مطالعاتی به ترتیـب  

  .باشد میلیون مترمکعب می 3سازندهاي سخت 
متر متغیر بوده و تیـپ و رخسـاره غالـب     میکروموس بر سانتی 645تا  453میزان هدایت الکتریکی در این محدوده از 

  . آب زیرزمینی از نوع بیکربناته و کلسیک است

 )2405(محدوده مطالعاتی صیدون  - 21

باشـد   درصد آن در اسـتان خوزسـتان واقـع مـی     2.61کیلومترمربع که  1,416محدوده مطالعاتی صیدون با وسعت کل 
حجـم تخلیـه از   . ها ایجاد شده اسـت اي در این آبخوان حلقه چاه مشاهده 7آبخوان آبرفتی موجود از نوع آزاد بوده و 

میلیـون   384.11یون مترمکعـب بـوده کـه بیشـترین آن بـا      میل 555.18هاي زیرزمینی در این محدوده معادل منابع آب
برداشـت مجـاز   . باشـد متـر مـی   10متوسط سطح برخورد به آب در محـدوده  . باشد ها میمترمکعب مربوط به چشمه

میلیون مترمکعب در نظر گرفته شده  1و  66.8آبخوان آبرفتی و حجم قابل توسعه در این محدوده مطالعاتی به ترتیب 
  .میلیون مترمکعب است 3توسعه برداشت از سازندهاي سخت آن  و پتانسیل

متر متغیـر بـوده و تیـپ و رخسـاره      میکروموس بر سانتی 4,152تا  1,367میزان هدایت الکتریکی در این محدوده از 
  . غالب آب زیرزمینی از نوع سولفاته و کلسیک است

 )2406(محدوده مطالعاتی جایزان  -22

آبخوان . باشد درصد آن در استان خوزستان واقع می 80کیلومترمربع که  2,219جایزان با وسعت کل محدوده مطالعاتی 
حجـم تخلیـه از منـابع    . ها ایجاد شده اسـت اي در این آبخوان حلقه چاه مشاهده 22آبرفتی موجود از نوع آزاد بوده و 
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میلیون مترمکعـب   044.10که بیشترین آن با میلیون مترمکعب بوده  990.10هاي زیرزمینی در این محدوده معادل آب
متـر و متوسـط بـاال آمـدگی سـاالنه سـطح آب        6متوسط سطح برخورد به آب در محدوده . باشد ها میمربوط به چاه

برداشت مجاز آبخوان آبرفتی و حجم قابل توسعه در . متر گزارش شده است 68.0زیرزمینی در آبخوان آبرفتی برابر با 
میلیـون مترمکعـب در نظـر گرفتـه شـده و پتانسـیل توسـعه برداشـت از          3و  44.12عاتی به ترتیب این محدوده مطال

  .سازندهاي سخت در محدوده وجود ندارد
متر متغیـر بـوده و تیـپ و رخسـاره      میکروموس بر سانتی 5,809تا  2,450میزان هدایت الکتریکی در این محدوده از 

  . استغالب آب زیرزمینی از نوع کلروره و سدیک 

 )2407(محدوده مطالعاتی بهبهان  - 23

. باشـد  درصـد آن در اسـتان خوزسـتان واقـع مـی      4.79کیلومترمربع که  1302محدوده مطالعاتی بهبهان با وسعت کل 
. ها ایجاد شـده اسـت  اي در این آبخوان حلقه چاه مشاهده 25تحت فشار بوده و  –آبخوان آبرفتی موجود از نوع آزاد 

میلیـون مترمکعـب بـوده کـه بیشـترین آن بـا        888.54هاي زیرزمینی در این محدوده معـادل  منابع آبحجم تخلیه از 
متـر و متوسـط    12متوسط سطح برخورد بـه آب در محـدوده   . باشد ها میمیلیون مترمکعب مربوط به چشمه 547.36

برداشـت مجـاز آبخـوان    . اسـت  متر گزارش شـده  06.0افزایش ساالنه سطح آب زیرزمینی در آبخوان آبرفتی برابر با 
میلیون مترمکعب در نظر گرفتـه شـده و    25.1و  8.25آبرفتی و حجم قابل توسعه در این محدوده مطالعاتی به ترتیب 

  .باشدمیلیون مترمکعب می 3ن آپتانسیل توسعه برداشت از سازندهاي سخت 
متر متغیر بوده و تیپ و رخساره غالـب   سانتیمیکروموس بر  6,147تا  442میزان هدایت الکتریکی در این محدوده از 

  . آب زیرزمینی از نوع سولفاته و کلسیک است

 )2409(محدوده مطالعاتی هندیجان  - 24

. باشـد  درصد آن در استان خوزسـتان واقـع مـی    100کیلومترمربع که  2,351محدوده مطالعاتی هندیجان با وسعت کل 
هـاي  بـرداري از منـابع آب   بهـره . باشد اي می تحت فشار بوده و فاقد چاه مشاهده –آبخوان آبرفتی موجود از نوع آزاد 

در این محدوده بررسی . متر است 11متوسط سطح برخورد به آب در محدوده . زیرزمینی در این محدوده وجود ندارد
  .کیفیت آب زیرزمینی انجام نشده است

 )2410(محدوده مطالعاتی زیدون  -  25

. باشـد  درصد آن در اسـتان خوزسـتان واقـع مـی     4.99کیلومترمربع که  1,156زیدون با وسعت کل  محدوده مطالعاتی
. ها ایجاد شـده اسـت  اي در این آبخوان حلقه چاه مشاهده 22تحت فشار بوده و  –آبخوان آبرفتی موجود از نوع آزاد 

مترمکعـب بـوده کـه بیشـترین آن بـا      میلیـون   696.16هاي زیرزمینی در این محدوده معـادل  حجم تخلیه از منابع آب
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متـر و متوسـط بـاال     7متوسط سطح برخورد به آب در محـدوده  . باشد ها میمیلیون مترمکعب مربوط به چاه 750.15
برداشت مجاز آبخوان آبرفتی . متر گزارش شده است 1.0آمدگی ساالنه سطح آب زیرزمینی در آبخوان آبرفتی برابر با 

میلیون مترمکعب در نظر گرفتـه شـده و پتانسـیل     2و  54.20محدوده مطالعاتی به ترتیب  و حجم قابل توسعه در این
  .توسعه برداشت از سازندهاي سخت در محدوده وجود ندارد

متر متغیـر بـوده و تیـپ و رخسـاره      میکروموس بر سانتی 2,731تا  1,733میزان هدایت الکتریکی در این محدوده از 
  . روره و سدیک استغالب آب زیرزمینی از نوع کل

 )2413(محدوده مطالعاتی خیرآباد  - 26

باشـد   درصـد آن در اسـتان خوزسـتان واقـع مـی      7.55کیلومترمربع که   649محدوده مطالعاتی خیرآباد با وسعت کل 
حجـم تخلیـه از   . ها ایجاد شده اسـت اي در این آبخوان حلقه چاه مشاهده 1آبخوان آبرفتی موجود از نوع آزاد بوده و 

. باشـد  هـا مـی  میلیون مترمکعب بوده که تمام آن مربوط به چـاه  667.5هاي زیرزمینی در این محدوده معادل منابع آب
برداشت مجاز آبخـوان آبرفتـی و حجـم قابـل توسـعه در ایـن       . متر است 8متوسط سطح برخورد به آب در محدوده 

ته شده و پتانسـیل توسـعه برداشـت از سـازندهاي     میلیون مترمکعب در نظر گرف 1و  2.8محدوده مطالعاتی به ترتیب 
  .سخت در محدوده وجود ندارد

  .بررسی کیفیت آب زیرزمینی در این محدوده انجام نشده است

 هاي مطالعاتی بررسی وضعیت آب زیرزمینی درمحدوده - 3-3

  گیري منابع آب زیرزمینی هاي اندازهشبکه -1- 3-3

  ايهاي مشاهدهچاه - 

اي به حلقه چاه مشاهده 780محدوده مطالعاتی تحت مسئولیت آب استان خوزستان تعداد  26رفتی در سطح نواحی آب
و  119اي با  بیشترین تعداد چاه مشاهده. ها وجود داردگیري و بررسی نوسانات سطح آب زیرزمینی دشت منظور اندازه

ــدوده   99 ــب در محــــــــــ ــه ترتیــــــــــ ــه بــــــــــ ــاتی  حلقــــــــــ ــاي مطالعــــــــــ  هــــــــــ

دشت دیگر مربوط  10دشت داراي آبخوان از نوع آزاد و  16تعداد . شوشتر قرار دارد –آب اندیمشک و میان –دزفول 
اندیمشـک،   –پیـون، آهودشـت، دزفـول    –خسرج، خرمشهر، اهـواز جنـوبی، ایـذه     –هاي مطالعاتی چنانه به محدوده

  .باشند رامهرمز، بهبهان، هندیجان و زیدون داراي آبخوان توأم آزاد و تحت فشار می
حلقـه چـاه    1محـدوده مطالعـاتی خیرآبـاد بـا      اي وهاي مشـاهده هاي مطالعاتی خرمشهر و شادگان فاقد چاهدهمحدو

  .باشنداي را دارا می هاي مشاهدهحلقه کمترین تعداد چاه 7شیخ و صیدون هر کدام با هاي ده اي و محدودهمشاهده
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 77.0لومترمربع مربوط به محدوده اللی و کمترین آن بـا  کی 25حلقه در  06.11اي با بیشترین تراکم تعداد چاه مشاهده
  .حلقه مربوط به محدوده مطالعاتی اهواز جنوبی است

  .ارائه شده استمحدوده مطالعاتی استان خوزستان  اي درهاي مشاهدهوضعیت شبکه چاه 1-3جدول در 

  برداري از منابع آب زیرزمینی وضع موجود بهره -2- 3-3

آغاز شـده و   1340هاي مطالعاتی مختلف استان خوزستان از اوایل دهه  منابع آب زیرزمینی در محدودهبرداري از  آمار
هاي زیرزمینـی آمـاربرداري بـه    از آب 1385تا  1344هاي  ها بیش از پنج دوره در طول سال تاکنون در برخی محدوده

هاي پـیش   هاي زیرزمینی در سالاري از آبآماربرد. باشدمی 1385عمل آمده است که آخرین دوره آن مربوط به سال 
تـا   1381هـاي   لـیکن درسـال  . هاي مطالعاتی براساس نیاز صورت گرفته است به صورت پراکنده در محدوده 1380از 

هاي مورد مطالعه نیز در این  آماربرداري از منابع آب زیرزمینی کشور به صورت سراسري انجام یافته که محدوده 1385
  . اند زمره

  
  هاي مطالعاتی استان خوزستاناي به تفکیک محدودههاي مشاهدهوضعیت شبکه چاه -1-3 ولجد

ف
ردی

  

نام محدوده 
  مطالعاتی

کد 
  نوع آبخوان  محدوده

وسعت 
  آبخوان

  )کیلومترمربع(

  تعداد چاه
اي مشاهده
  موجود

اي تراکم چاه مشاهده
کیلومتر مربع  25در هر 

 از وسعت آبخوان
  )حلقه(

عمق سطح آب 
  )متر(

  حداکثر  حداقل

  24.75  06.3  -   25  -   آزاد  2201  دشت آزادگان  1
  15.136  0  24.1  63  1,269  آزاد - فشار تحت  2202  خسرج - چنانه   2
  48.91  0  05.2  14  171  آزاد  2204  آوان  3
  -   -   -   -   -   آزاد - فشار تحت  2301  خرمشهر  4
  -   -   77.0  9  -   آزاد - فشار تحت  2302  اهواز جنوبی  5
  140  18  13.2  29  193  آزاد  2303  اهواز شمالی  6
  380  1  43.2  99  1,470  آزاد  2304  شوشتر –میان آب   7
  42  1  93.9  43  40  آزاد  2305  مسجد سلیمان  8
  65  5.1  01.3  37  291  آزاد  2306  عقیلی - گتوند  9
  30  2  06.11  25  30  آزاد  2307  اللی  10
  10  1  37.7  9  25  آزاد  2308  اندیکا  11
  60  4  82.8  31  50  آزاد  2309  مرغاب  12
  90  1  8.5  39  137  آزاد - فشار تحت  2310  پیون –ایذه   13
  -   -   95.6  7  -   آزاد  2311  ده شیخ  14
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  55  2  79.0  32  290  آزاد - فشار تحت  2334  آهودشت  15
  380  0  19.1  119  2,328  آزاد - فشار تحت  2335  اندیمشک  - دزفول  16
  -   -   0  -   5,954  آزاد  2401  شادگان  17
  45  2  8.2  89  800  آزاد - فشار تحت  2402  رامهرمز  18
  -   -   4.4  14  80  آزاد  2403  میداوود - دالون  19
  25  1  9.7  19  60  آزاد  2404  باغ ملک  20
  -   -   5.3  7  50  آزاد  2405  صیدون  21
  -   -   6.4  22  120  آزاد  2406  جایزان  22
  50  2  2.2  25  280  آزاد - فشار تحت  2407  بهبهان  23
  -   -   0  -   1,321  آزاد - فشار تحت  2409  هندیجان  24
  30  4  2.1  22  450  آزاد - فشار تحت  2410  زیدون  25
  30  4  5.2  1  10  آزاد  2413  خیرآباد  26

اند، از بارش ساالنه نسـبتاً   هایی که در ارتفاعات زاگرس توسعه یافته هاي مورد مطالعه استان، به ویژه محدوده محدوده
هـا در حـد قابـل    هاي مربوطه از تغذیه مستقیم بارشایران مرکزي، برخوردارند و بنابراین آبخوانخوبی، در مقایسه با 
باشد براي تأمین کمبود آب آبیـاري و رفـع   از آنجا که توزیع زمانی بارندگی مناسب نمی. گردند توجهی برخوردار می

درمنطقه مـورد مطالعـه بـه دلیـل     . عه یافته استهاي زیرزمینی توسبرداري از آبخوانهاي مختلف، حفر چاه و بهره نیاز
لیکن با توجه به حضـور قابـل توجـه    . شناسی و هیدروژئولوژیکی قنات چندان توسعه نیافته است شرایط خاص زمین

درایـن منـاطق نیـز ماننـد سـایر نقـاط کشـور        . آبی، آب زیرزمینی را تخلیه مـی کننـد   هاي پرسازندهاي آهکی چشمه
درمحـدوده هـاي مطالعـاتی تحـت     . هاي اخیر همواره رو به ازدیـاد بـوده اسـت    وان آبرفتی در دههبرداري از آبخ بهره

دهنه چشمه آماربرداري شده است  496رشته قنات و  4برداري،  حلقه چاه بهره 3,705مسئولیت استان خوزستان تعداد 
میلیـون مترمکعـب توسـط قنـات و      73.1هـا،  میلیون مترمکعب در سال توسط چاه 175.825در حال حاضر حدود . 

تعداد کل منابع آب زیرزمینـی اسـتان   . شودبرداري می ها از آب زیرزمینی بهره میلیون مترمکعب توسط چشمه 26.282
  .میلیون مترمکعب در سال برآورد می شود 165.1,109ن آمنبع و میزان تخلیه  4,205

هاي مطالعاتی بر اساس آخرین نتایج مطالعـات   محدوده هاي زیرزمینی را به تفکیکوضعیت تخلیه از آب 2-3جدول 
  .نشان می دهد 1386طرح جامع آب کشور و آمار تنظیم شده براي سال 

  برداريهاي بهرهچاه - 

حلقه چاه عمیق و نیمه عمیق با حجـم تخلیـه    3,705هاي مطالعاتی مربوط به استان خوزستان تعداد در سطح محدوده
بـرداري از منـابع آب زیرزمینـی    بنابراین بیشترین مقـدار بهـره  . باشدمیلیون مترمکعب فعال می 175.825ساالنه معادل 
  هـــــــاي منطقـــــــه صـــــــورت   درصـــــــد از کـــــــل آن توســـــــط چـــــــاه    4.74معـــــــادل 
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هاي مطالعاتی  حلقه مربوط به محدوده 357 و 374 و 511 و1,067هاي موجود به ترتیب با بیشترین تعداد چاه. گیردمی
، 541.318بیشـترین حجـم تخلیـه بـا      و. باشـد خسرج مـی  –شوشتر، بهبهان و چنانه  -آب ، میاناندیمشک -دزفول 

 -آب اندیمشـک، میـان   –هـاي مطالعـاتی دزفـول    میلیون مترمکعب مربوط به محدوده 058.86، 772.102، 836.121
  .خسرج است -شوشتر، آوان و چنانه

  .برداري هستند هندیجان فاقد چاه بهره شیخ، شادگان ودههاي مطالعاتی خرمشهر، اهواز جنوبی،  ضمناً محدوده
  

  
  هاي مطالعاتی در حوضه آبریز کرخه  برداري از منابع آب زیرزمینی به تفکیک محدوده وضعیت بهره -2-3 جدول

ف
ردی

  

نام محدوده 
  مطالعاتی

کد 
  محدوده

  تخلیه کل  قنات  چشمه  چاه
میلیون متر (

  )مکعب
  تعداد

  )حلقه(

  تخلیه
میلیون متر (

  )مکعب

  تعداد
  )دهنه(

  تخلیه
میلیون متر (

  )مکعب

  تعداد
  )رشته(

  تخلیه
میلیون متر (

  )مکعب
  372.5  0  0  0  0  372.5  25  2201  دشت آزادگان  1
  058.86  0  0  0  0  058.86  357  2202  خسرج –چنانه   2
  772.102  0  0  0  0  772.102  167  2203  آوان   3
  0  0  0  0  0  0  0  2301  خرمشهر  4
  0  0  0  0  0  0  0  2302  اهواز جنوبی  5
  826.15  0  0  0  0  826.15  67  2303  اهواز شمالی  6
  836.121  0  0  0  0  836.121  511  2304  آب شوشتر میان  7
  059.17  026.0  1  149.15  3  884.1  41  2305  مسجد سلیمان  8
  305.33  0  0  063.0  3  242.33  144  2306  عقیلی - گتوند  9
  755.143  0  0  559.143  59  196.0  4  2307  اللی  10
  096.1  0  0  883.0  21  213.0  16  2308  اندیکا  11
  336.12  261.1  1  688.1  32  387.9  84  2309  مرغاب  12
  841.22  38.0  1  972.3  10  488.18  92  2310  پیون -ایذه  13
  275.14  0  0  275.14  7  0  0  2311  شیخ ده  14
  571.18  0  0  0  0  571.18  74  2334  آهودشت  15
  475.331  0  0  934.12  18  541.318  1,067  2335  اندیمشک - دزفول   16
  0  0  0  0  0  0  0  2401  شادگان   17
  385.36  0  0  258.11  55  127.25  201  2402  رامهرمز  18
  967.18  0  0  001.16  37  967.2  27  2403  میداوود - دالون  19
  44.20  063.0  1  655.12  102  722.7  95  2404  باغملک  20
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  555.18  0  0  384.11  93  171.7  106  2405  صیدون  21
  99.10  0  0  946.0  2  044.10  89  2406  جایزان  22
  888.54  0  0  547.36  44  341.18  374  2407  بهبهان  23
  0  0  0  0  0  0  0  2409  هندیجان  24
  696.16  0  0  946.0  10  750.15  101  2410  زیدون  25
  667.5  0  0  0  0  667.5  63  2413  خیرآباد  26

  165.1,109  73.1  4  26.282  496  175.825  3,705  خوزستانجمع در استان 
  
  قنات - 

رشـته قنـات بـوده کـه در هـر یـک از        4تعداد قنوات فعال در سطح استان خوزستان بسیار اندك و جمـع آن شـامل   
حجـم  . پیون و محدوده باغملک تنها یک رشته قنات وجود دارد –هاي مطالعاتی مسجدسلیمان، مرغاب، ایذه  محدوده

درصد از حجم کـل تخلیـه از منـابع     16.0میلیون مترمکعب بوده که تنها  73.1هاي استان ساالنه معادل  تخلیه از قنات
  .دهد آب زیرزمینی را تشکیل می

  هاچشمه - 

هاي مطالعاتی واقع در نواحی شـمالی   ها در محدودهشناسی بیشترین تعداد چشمهبا توجه به شرایط توپوگرافی و زمین
 26.282دهنه بـوده کـه بـا     496هاي موجود در سطح استان برابر با  تعداد چشمه. شرقی استان پراکنده هستندو شمال 

. دهـد  هاي زیرزمینی استان را تشکیل مـی درصد از کل تخلیه از منابع آب 44.25میلیون مترمکعب تخلیه ساالنه معادل 
هاي مطالعاتی باغملک، صیدون، اللی  مربوط به محدوده دهنه به ترتیب 55و  59، 93، 102ها با بیشترین تعداد چشمه

میلیـون مترمکعـب    149.15و  011.16، 547.36، 559.143و رامهرمز بوده و بیشترین مقدار تخلیه ساالنه به ترتیب با 
از  حجم تخلیـه  1-3نقشه  در. باشدمیداوود، مسجد سلیمان می –هاي مطالعاتی اللی، بهبهان، دالون  مربوط به محدوده

  .هاي مطالعاتی نشان داده شده است هاي زیرزمینی به تفکیک محدودهمنابع آب

  هاي آبرفتیبررسی خصوصیات فیزیکی و هیدروژئولوژیکی آبخوان -3- 3-3

هـاي مطالعـاتی واقـع در     گیـري محـدوده   هاي تکتونیکی زاگرس نقش اساسی در شـکل شناسی و ویژگی ساختار زمین
وسـعت   هاي کمگیري آبخوان هاي این مناطق، شکلترین ویژگیاز مهم. ستان داشته استهاي آبگیر استان خوز حوضه

  .هاي گسترده در دشت خوزستان استهاي وسیع و آبخواندر محدوده زاگرس مرتفع و تشکیل دشت
انباشـت  هاي متعدد موجب  زمان فعالیت رودخانهگیرند و هم ها که از ارتفاعات زاگرس سرچشمه می فعالیت رودخانه

در عین حال جلگه وسیع . ها گردیده است تدریجی رسوبات آبرفتی حاصل از فرسایش شدید ارتفاعات در فروافتادگی
متر متشکل از ماسه، سیلت و رس و رسـوبات   300خوزستان تشکیل شده و در این پهنه رسوبات با ضخامت بیش از 
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ها قـرار گرفتـه   هاي متفاوت بر روي آنها در گستره و ضخامت اي نیز متناسب با آورد ساالنه رودخانه آبرفتی رودخانه
وسعت واقع در ارتفاعات زاگرس در مقایسـه   هاي کماست که ضخامت رسوبات آبرفتی در دشت این در حالی. است

  . با دشت خوزستان بسیار محدود است
 
 
 
 
  
  
  

  
  
  

  هاي مطالعاتی محدودههاي زیرزمینی به تفکیک حجم تخلیه ازمنابع آب - 1-3 نقشه
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ها تا ها شکل گرفته که بعضاً در نواحی مرکزي و خروجی دشتبه طور کلی عمدتاً یک سفره آزاد زیرزمینی در آبخوان
هاي آزاد و تحت فشار از سمت ارتفاعات مشرف  تغذیه جانبی سفره. شوند هاي تحت فشار تبدیل میحدودي به آبخوا

هـا تـابع شـکل کلـی     بنـدي هندسـی آبخـوان   شـکل . باشند اي منشاء تغذیه مشترك میشود و دار ها انجام میبر دشت
  . باشد ها و عوامل محلی میشناسی زاگرس و سایر ویژگی ساختمان زمین

درشتی مواد آبرفتی ها از جنس و بافت نیز داراي روند کلی است و از حاشیه ارتفاعات به سمت مرکز وخروجی دشت
  .شود کاسته می

اي  افکنـه  رسـوبات مخـروط  . بندي و جنس رسوبات ناپیوسته درگسترش جانبی و نیز عمق بسـیار متفـاوت اسـت    دانه
ریز مانند رس و سیلت قـرار   باشد که در تناوب با رسوبات دانه سنگ، شن و ماسه می معموالً دانه درشت و شامل قلوه

هاي میانی در قسمت. دهند هاي آبخوان را تشکیل می ن پهنهتریافکنه ها در دامنه و پاي ارتفاعات مناسب مخروط. دارند
  .باشند که عمدتاً حاوي آب شیرین هستند رسوبات ریزدانه بوده و داراي ضخامت زیادي نیز می

اي  افکنه نواحی مخروط. هاي مختلف هر محدوده متفاوت است هاي مختلف و در قسمت ضخامت آبخوان، در محدوده
هـا  هـا از ضـخامت آن  و به طرف حواشی دشت  هاي آبرفتی بیشترین ضخامت را دارابودههاي مرکزي دشت و قسمت
متـر تغییـر    150مترو تا کمتر از  320هاي مطالعاتی استان بین بیش از  حداکثر ضخامت آبرفت محدوده. شود کاسته می

متـر   145حـداکثر بـا    متر مربوط به آبرفت دشت اهواز شمالی و کمتـرین ضـخامت   320حداکثر ضخامت با . کند می
  .میداوود است –مربوط به آبرفت دالون 

متر مربوط  19متر مربوط به دشت آوان و کمترین ضخامت متوسط آبرفت با  105بیشترین ضخامت متوسط آبخوان با 
  .باشد شوشتر می –به میان آب 

ایـن مقـدار در   . هاي مختلف و نیـز در نقـاط مختلـف هـر محـدوده متفـاوت اسـت        سطح آب زیرزمینی در محدوده
بیشترین حداقل سطح آب زیرزمینی . گیرد متري سطح زمین قرار می 380هاي مورد مطالعه بین حدود صفر تا  محدوده

متـر   380ها بیشترین عمق آب زیرزمینی بـا  در عین حال در بین حداکثر. متر مربوط به دشت اهواز شمالی است 18با 
  اندیمشــــــــــــــــک و  –مربـــــــــــــــوط بـــــــــــــــه دشــــــــــــــــت دزفـــــــــــــــول    

 34تـا   2متوسط سطح آب زیرزمینی بـین  . باشد می  شیخمتر مربوط به دشت ده 10شوشتر و کمترین آن با  –میان آب 
  .هاي اهواز جنوبی و آوان استگیرد که به ترتیب متعلق به دشت متر قرار می

 38500بیشـترین قابلیـت انتقـال بـا     . رهاي هیدرودینامیکی مقادیر قابلیت انتقال و ضریب ذخیره  اسـت از دیگر پارامت
مترمربـع در روز در منطقـه آوان گـزارش شـده      238اندیمشک و حداقل آن با  –مترمربع در روز در محدوده دزفول 
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درصـد   1.0د و حداقل آن به مقدار درص 7.3عقیلی حداکثر به  -میزان متوسط ضریب ذخیره در محدوده گتوند. است
هـاي آبرفتـی   هاي فیزیکی و هیدرودینامیکی آبخوانویژگی 3-3در جدول . در محدوده خرمشهر برآورد گردیده است

  .هاي مطالعاتی استان خوزستان درج گردیده است در محدوده

  هاي مطالعاتی  هاي موجود در محدودهبیالن آبخوان -4- 3-3

ی منابع آب یک محدوده تهیه بیالن آب آن محدوده است و آن عبارت از بررسی معادله پارامترهاي اولین گام در ارزیاب
باشد که بـا شـناخت ایـن     هاي سطحی و زیرزمینی در آن محدوده می مختلف بارندگی، تبخیر، نفوذ، مصرف و جریان

شود و بدیهی است که هر چه  ه میسر میپارامترها در معادله بیالن دستیابی به شرایط موجود و نیازهاي آتی در محدود
تـر  آمار و اطالعات مربوط به این پارامترها از کمیت و کیفیت باالتري برخوردار باشند، این شناخت به واقعیت نزدیک

  .تواند دشت، آبخوان، ارتفاعات و یا کل محدوده باشدمحدوده بیالن می. خواهد بود
هاي مربوط به آمـار و اطالعـات منـابع آب سـطحی، منـابع آب      و تحلیلمحاسبات بیالن تکمیل کننده مجموع تجزیه 

هـا و تـوان منـابع آب زیرزمینـی اسـت کـه در       باشد بیالن آب زیرزمینی تعیین کننـده وضـعیت ظرفیـت    زیرزمینی می
هی به سال در آخرین مطالعات طرح جامع آب کلیه اطالعات منت. گیرد ریزي و تأمین نیازها مورد استفاده قرار می برنامه
  .هاي مطالعاتی تهیه شده است مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و بیالن آب زیرزمینی در قالب محدوده 1386 -85آبی 

 4با وجود ایـن در  . باشد هاي آبرفتی در این حوضه غالباً نشان دهنده تعادل بین عوامل تغذیه و تخلیه میبیالن آبخوان
  .نی منفی و تنها در یک محدوده مطالعاتی نتایج بیالن مثبت استمحدوده مطالعاتی بیالن آب زیرزمی

  ها  عوامل ورودي به آبخوان آبرفتی محدوده - 4-1- 3-3
  نفوذ از بارندگی سطح آبخوان - 

هاي بیالن آبخوان، میزان نفوذ از بارندگی به آبخوان است که بیشترین آن در آبخـوان محـدوده شـادگان     یکی از مؤلفه
هاي خرمشهر، اهواز شمالی و جنوبی و اللی معـادل   باشد و کمترین آن در محدوده میلیون مترمکعب می 14.63تقریباً 

  .صفر است
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  هاي آبرفتیهاي فیزیکی و هیدرودینامیکی آبخوانویژگی -3-3 جدول
  هاي مطالعاتی استان خوزستان در محدوده 

ف
ردی

  

  نام محدوده
کد 
  محدوده

نوع 
آبخوان 
  آبرفتی

 ضخامت آبرفت  )کیلومترمربع(وسعت 
  )متر(

  )متر( سطح برخورد به آب 
  قابلیت انتقال

  )مترمربع در روز(
میانگین 
ضریب 

  )درصد(ذخیره
  دشت

  آبخوان آبرفتی

  زادآ
تحت 
  فشار

  میانگین  حداکثر  میانگین  حداکثر  حداقل  میانگین  حداکثر

  2.0      5  2.75  06.3  70  175    4,000  8.4,694  آزاد   2201  دشت آزادگان  1

  2202خسرج –چنانه   2
 -آزاد

  تحت فشار
9.2,164  1,910  1,200   175  50  0  1.136  12  1,200  300  2  

  3  238  850  34  5.91  0  105  150    200  6.175  آزاد  2203  آوان   3

  2301  خرمشهر  4
 -آزاد

  تحت فشار
3.668  914  870    44            1.0  

  2302  اهواز جنوبی  5
 -آزاد

  تحت فشار
6.3,978  3,500  1,800    41      2      12.0  

  34.0      5  140  18  47  220    956  5.1,102  آزاد  2303  اهواز شمالی  6

7  
 -بآ میان

  شوشتر
  5.2      5.3  380  25.1  19  280    1,500  1,664  آزاد  2304

  2.0      15  42  1  20  190    114  5.218  آزاد  2305  مسجد سلیمان  8
  7.2      12  65  5.1  70  155    400  9.413  آزاد  2306  عقیلی -گتوند  9
  2.0      24  30  2  75      45.147  6.172  آزاد  2307  اللی  10
  25.0      14  10  1  65      38.38  3.108  آزاد  2308  اندیکا  11
  8.1      15  60  4  90  195    142  4.150  آزاد  2309  مرغاب  12

 -آزاد  2310  پیون -ایذه  13
  7.1      8  90  1  75  220  50  63.211  6.224  تحت فشار

  3.1      10      50      34  5.146  آزاد  2311  شیخ ده  14

 -آزاد  2334  آهودشت  15
  7.0      11  55  2  55  300    968  2.966  تحت فشار

 -دزفول   16
 -آزاد  2335  اندیمشک

  5.3    3,850  30  380  0  80  270  600  3,399  2.4,048  تحت فشار

  12.0      5      44      5,954  2.13,122  آزاد  2401  شادگان   17

 -آزاد  2402  رامهرمز  18
  5.1      8  45  2  95  260  400  800  2.1,016  تحت فشار

  2.1      12      70  145    80  1.94  آزاد  2403  میداوود -دالون  19
  85.1      20  25  1  80  175    60  193  آزاد  2404  باغملک  20
  1.1      10      45  146    50  1.57  آزاد  2405  صیدون  21
  7.0      6      75  210    120  9.211  آزاد  2406  جایزان  22

 -آزاد  2407  بهبهان  23
  5.1      12  50  2  90  310  150  280  588  تحت فشار

 -آزاد  2409  هندیجان  24
  1.0      6      75      1,321  2,228  تحت فشار

  7.1      7  30  5.3  65  240    450  2.747 -آزاد  2410  زیدون  25
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  تحت فشار
  5.2        30  4  40  360    10  8.35  آزاد  2413  خیرآباد  26

  هاي سطحیجریان نفوذ از - 

هاي مطالعاتی با در نظـر گـرفتن ضـریب     حجم نفوذ از رواناب سطحی تولیدي ارتفاعات مشرف به دشت در محدوده
میلیـون مترمکعـب در سـال     941.76درصد، مقدار حداکثر آن برابـر   15نفوذ از رواناب تولیدي از ارتفاعات به میزان 

هاي مطالعاتی خرمشهر، اهواز شـمالی و جنـوبی    همچنین کمترین مقدار آن در محدوده. مربوط به محدوده آوان است
  .باشد معادل صفر می

 حجم آب زیرزمینی ورودي به آبخوان - 

اطالعات مربوط به نفـوذ آب  هاي مطالعاتی از  به منظور برآورد حجم آب زیرزمینی ورودي به آبخوان آبرفتی محدوده
میلیـون مترمکعـب مربـوط بـه      99.49شود بیشترین میزان حجم آب زیرزمینی ورودي بـا   در ارتفاعات بهره گرفته می

  .اندیمشک است –محدوده مطالعاتی دزفول 

  حجم آب برگشتی به آبخوان آبرفتی- 

گردد که با توجه بـه  رزي استحصال میاي از منابع آب زیرزمینی و منابع آب سطحی جهت مصارف کشاوبخش عمده
درصد از آب مصرفی در این بخش مجدداً به سـفره نفـوذ    20-25روش و راندمان آبیاري و بافت خاك بطور تقریب 

 -میلیون مترمکعب مربوط به محـدوده دزفـول   93.605حداکثر حجم این پارامتر در طول دوره بیالن بالغ بر . نماید می
آبخوان حـداکثر    درصد بازگشت به 70ین با توجه به مصارف شرب و صنعت، و با احتساب همچن. باشد اندیمشک می

  .نماید اندیمشک مجدداً به سفره نفوذ می –میلیون مترمکعب در محدوده دزفول  34.74حجمی معادل 

  ها  عوامل خروجی از آبخوان آبرفتی محدوده محدوده - 4-2- 3-3

 بیالنجریان خروجی زیرزمینی از محدوده  - 

محـدوده جریـان    5محدوده مطالعاتی جریان خروجی زیرزمینی از محـدوده بـیالن وجـود نداشـته و تنهـا در       21در 
 .میلیون مترمکعب وجود دارد 8تا  6خروجی بین 

  تخلیه و برداشت از آب زیرزمینی - 

میلیون مترمکعب  26.333آن با هاي مطالعاتی بسیار متغیر و حداکثر  هاي زیرزمینی در محدودهحجم تخلیه از منابع آب
  .شود ها براي مصارف کشاورزي برداشت میباشد که از چاه اندیمشک می –در سال مربوط به محدوده دزفول 

  تبخیر از سفره آب زیرزمینی در محدوده بیالن  - 
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، عمـق متوسـط   هاي مورد مطالعه گردد که در بین محدوده این پارامتر با توجه به رقوم عمق آب زیرزمینی مشخص می
بیشترین مقدار این . گیرد ها صورت می متر بوده و تبخیر از آب زیرزمینی در برخی محدوده 34تا  2برخورد به آب بین 

  .شوشتر است -میلیون مترمکعب بوده که مربوط به محدوده میان آب 52تبخیر از آب زیرزمینی معادل 

 زهکشی از سفره در محدوده بیالن - 

تـر از تـراز آب زیرزمینـی قـرار      هاي مطالعاتی تراز رودخانه پـایین  ر قسمت خروجی اغلب محدودهبا توجه به اینکه د
میلیون مترمکعـب   19.436بر این اساس حداکثر مقدار آن با . گیرد زهکشی آبخوان توسط رودخانه صورت می. گیرد می

 .اندیمشک است –مربوط به محدوده دزفول 

  ها هاي آبرفتی دشتنتغییرات حجم ذخیره آبخوا - 4-3- 3-3

  :گردد تغییرات حجم ذخیره آبخوان آبرفتی دشت براساس نتایج مطالعات موجود و با استفاده از رابطه زیر محاسبه می
 

∆V=A×S×∆h 

ضریب ذخیره آبخوان آبرفتی  Sمتوسط تغییرات سطح آب زیرزمینی و  h∆مساحت آبخوان آبرفتی،   Aدر این رابطه 
  . گردد ها محاسبه میبا در نظر گرفتن مقادیر پارامترهاي مذکور میزان تغییر ذخیره آبخوان آبرفتی دشت. است

محدوده مطالعاتی بدون تغییرات حجم ذخیره آبخوان و در حال تعادل بوده، در  21براساس نتایج مطالعات موجود در 
 -75.0، و -35.0، -17.9، -90.0اندیمشک، جایزان و بهبهان به ترتیب به میزان  -زفولمحدوده مطالعاتی مرغاب، د 4

  .است+ 09.0میلیون مترمکعب بیالن منفی و محدوده هندیجان داراي بیالن مثبت معادل 
اي ه هاي مطالعاتی استان خوزستان مربوط به سال نتایج بیالن آب زیرزمینی آبخوان آبرفتی در محدوده 4-3در جدول 

تغییرات حجـم   2-3در نقشه . سازي طرح جامع آب آمده است بر اساس آخرین نتایج مطالعات بهنگام 1386-85آبی 
  . هاي مطالعاتی استان نشان داده شده است محدوده) بیالن(ذخیره آب زیرزمینی 
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 )میلیون مترمکعب(هاي مطالعاتی استان خوزستان محدوده بیالن آب زیرزمینی آبخوان آبرفتی در -4-3 جدول

ف
ردی

  

نام محدوده 
  مطالعاتی

  کد محدوده
وسعت محدوده 

بیالن 
  )کیلومترمربع(

  تخلیه  تغذیه

جریان 
زیرزمینی 
  ورودي

نفوذ از 
بارندگی 
در سطح 
  آبخوان

نفوذ از 
هاي جریان
  سطحی

نفوذ از 
هاي آب

  زراعی

نفوذ از آب 
شرب و 
  صنعت

مجموع 
  ورودي

تخلیه از 
چاه و 

چشمه و 
  قنات

  زهکشی
تبخیر 
  آبخوان

ی جخرو
  زیرزمین

مجموع 
  ورودي

تغییرات 
حجم 
  ذخیره

  0  77.18  -   3  4.10  372.5  77.18  791.7  817.8  768.0  128.1  269.0  30  2201  دشت آزادگان   1
 0  44.95  -   6  06.3  378.86  44.95  496.1  682.50  848.33  092.5  319.4  590  2202  خرج –چنانه   2

 0  25.114  -   4  78.7  469.102  25.114  2.0  742.31  941.76  245.0  123.5  169  2203  دشت آوان  3

 0  36  0  0  36 0  36 0  36 0 0 0  0  2301  خرمشهر  4

 0  370  0  0  370 0  370 0  370 0 0 0  0  2302  اهواز جنوبی  5

 0  5.109  8  43  11.52  39.6  5.109  86.0  64.108 0 0 0  193  2303  اهواز شمالی  6

 0  97.342  7  52  32.134  65.149  97.342  23.13  94.322  31.0  5.0  99.5  1,470  2304  آب شوشتر میان  7

 0  69.23  0  2  76.19  93.1  68.23  29.17  38.2  58.3  04.0  39.0  40  2305  مسجد سلیمان  8

 0  41.70  0  1  19.33  22.36  42.70  09.2  39.58  57.2  12.0  24.7  291  2306  عقیلی - گتوند  9

 0  3.8  0  0  08.8  22.0  3.8  6.2  45.4  25.1 0 0  30  2307  اللی  10

 0  55.2  0  0  34.2  21.0  56.2  82.0  35.0  34.1  04.0  0  25  2308  اندیکا  11

  - 9.0  65.10  0  0  0  65.10  75.9  58.0  34.6  15.2  16.0  53.3  50  2309  مرغاب  12
 0  33  0  1  73.12  27.19  33  73.8  57.9  43.6  57.0  71.7  137  2310  پیون -ایذه  13
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 0  64.6  0  0  64.6  0  64.6  28.2  55.2  8.1  01.0  0  0  2311  شیخ ده  14
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 )میلیون مترمکعب(هاي مطالعاتی استان خوزستان بیالن آب زیرزمینی آبخوان آبرفتی درمحدوده -4-3ادامه جدول 

ف
ردی

  

نام محدوده 
  مطالعاتی

  کد محدوده
وسعت محدوده 

بیالن 
  )کیلومترمربع(

  تخلیه  تغذیه

جریان 
زیرزمینی 
  ورودي

نفوذ از 
بارندگی در 

سطح 
  آبخوان

نفوذ از 
هاي جریان
  سطحی

نفوذ از 
هاي آب

  زراعی

نفوذ از آب 
شرب و 
  صنعت

مجموع 
  ورودي

تخلیه از 
چاه و 

چشمه و 
  قنات

  زهکشی
تبخیر 
  آبخوان

ی جخرو
  زیرزمین

مجموع 
  ورودي

تغییرات 
حجم 
  ذخیره

  0  82.127  0  44  3.56  62.18  82.127  32.1  58.124  03.0  03.0  86.1  290  2334  هودشتآ  15
  - 17.9  95.808  5.7  32  19.436  26.333  78.799  34.74  93.605  43.64  09.5  99.49  2,328  2335  اندیمشک –دزفول   16
  0  48.212  0  0  48.212  0  48.212  0  145  341.4  141.63  0  0  2401  شادگان  17
  0  56.117  0  16  55.77  009.24  55.117  384.38  772.54  352.8  646.13  401.2  773  2402  رامهرمز  18
  0  68.6  0  1  450.2  232.3  68.6  0  333.4  511.1  541.0  3.0  26  2403  میداوود –دالون   19
  0  56.27  0  6  04.14  523.7  56.27  0  816.8  912.13  331.3  505.1  88  2404  باغ ملک  20
  0  32.11  0  5.0  16.3  66.7  32.11  0  178.4  914.2  935.1  298.2  58  2405  صیدون  21
  - 35.0  23.55  0  4  44.41  789.9  88.54  174.9  054.39  451.2  259.1  937.2  226  2406  جایران  22
  - 75.0  62.99  0  6  08.69  548.24  88.98  0  204.64  935.11  374.15  365.7  448  2407  بهبهان  23
  09.0  43.67  8  0  43.590  0  43.67  155.8  55  351.0  923.3  0  0  2409  هندیجان  24
  0  17.45  6  0  64.20  534.18  18.45  51.15  123.22  462.1  509.0  56.5  478  2410  زیدون  25
  0  66.10  0  5.0  04.3  121.7  66.10  853.3  325.4  606.1  165.0  712.0  67  2413  خیرآباد  26
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 هاي مطالعاتی استان محدوده) بیالن(تغییرات حجم ذخیره آب زیرزمینی  - 2-3 نقشه
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  )کارست(سخت  بیالن مخازن آب سازندهاي -5- 3-3

  هاي مهم سازندهاي سخت موقعیت آبخوان •

زهره به دلیل قرار گرفتن در ارتفاعات زاگرس از پتانسـیل   –هاي کرخه، کارون بزرگ و جراحی حوضه آبریز رودخانه
هـا  هاي کربناته رخنمون قابل تـوجهی در ایـن حوضـه   سنگ. قابل توجهی درخصوص ذخایر کارستی برخوردار است

-هاي به هم ریخته زمینشناسی گسلیده و خرد شده بوده و  در عین حال ساختمانعلت تأثیر حرکات زمینداشته و به 

تـرین سـازندهایی کـه در ایـن     از مهم. اندشناسی، شرایط مناسبی را براي تشکیل مخازن آب زیرزمینی به وجود آورده
آب . هاي آسماري اشاره نمـود توان به آهکد میانهاي زیرزمینی تبدیل شدهها به محل مناسبی براي ذخیره آبحوضه

هاي مختلف مناسب بوده و لیکن دربرخی شرایط و به ویژه زمـانی  زیرزمینی در اغلب مخازن فوق الذکر براي استفاده
تحـت تـأثیر امـالح موجـود،     . گیرنـد که در مجاورت سازندهاي شورکننده و از جمله سازندهاي گروه فارس قرار می

در چنین شرایطی آب زیرزمینی براي مصارف شرب و صنعت مناسب . یابدزمینی تا حدودي کاهش میکیفیت آب زیر
هاي وزات نیرو آب موجود در سازندهاي سخت براي مصارف کشاورزي تخصیص داده نامهبر اساس بخش. باشد نمی
  .شودنمی

  بارندگی متوسط ساالنه بر روي سازندها •

هـاي  گردند، درمعرض بارشبه جز مناطقی که به دشت خوزستان مربوط می هاي مذکوربخش زیادي از سطح حوضه
هاي جامد بـوده و ذخـایر مناسـبی بـراي رهـا      همچنین سهمی از این بارش ها به صورت بارش. قابل توجه قرار دارد

وسط نـزوالت  ها و اطالعات موجود مقدار مت بر اساس داده. ها هستندها و آبراههسازي تدریجی آب در بستر رودخانه
هـاي   دهنـد در محـدوده   ساالنه در سازندهاي سخت که مناطق کوهستانی ناحیه مورد مطالعه را تحت تـأثیر قـرار مـی   

هـاي   محـدوده . میلیون مترمکعب در سال مربوط به محدوده ده شیخ است 5.288مطالعاتی متفاوت و حداکثر آن برابر 
  .باشند خرمشهر و اهواز جنوبی فاقد ارتفاعات می

  تبخیر متوسط ساالنه بر روي سازندها •

ایـن در  . ها است که از مقدار تبخیر ساالنه زیادي برخوردار هستندها مربوط به دشت  بخش وسیعی از وسعت محدوده
-دلیل نفوذ سریع باران بر روي سازندهمچنین به . خیر کمتري قرار دارنداست که مناطق کوهستانی در معرض تب حالی

ها و اطالعات موجود بیشترین مقدار بر اساس داده. یردگها صورت مییر کمتري بر روي این سازندهاي کارستی، تبخ
اندیمشک  –میلیون متر مکعب در سال مربوط به محدوده دزفول  8.1,293هاي سخت با تبخیر واقعی ساالنه در سازند

  .باشدمی
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  جریان سطحی ساالنه بر روي سازندها  •

بر روي . شناسی بستگی داردبارش باران به مقدار زیادي به وضعیت نفوذپذیري سازندهاي زمینرواناب ایجاد شده از 
ها عمدتاً تبخیر شده و یا به رواناب  مقدار قابل توجهی کم بوده و بارشسازندهاي ماسه سنگی و مارنی مقدار نفوذ به 

مقـدار  . جریان کمتر از سازندهاي دیگر است است که بر روي سازندهاي کربناته مقدار این در حالی. شوند تبدیل می
میلیون متر  6.285هاي مورد مطالعه حداکثر برابر با رواناب ایجاد شده از بارش بر روي سازندهاي سخت در محدوده

  .باشدمکعب در سال مربوط در محدوده مطالعاتی صیدون می

  برآورد تقریبی مقادیر نفوذ ساالنه در مخزن  •

هاي ساالنه اتفاق  افتاده بر روي سازندهاي سخت منطقه، بخشی سهم عات موجود از مقدار بارشبر اساس نتایج مطال
ها ، برداري مانند چاهبا توجه به مقدار تخلیه از سازندها از طریق منابع بهره. تبخیر و بخشی سهم جریان سطحی است

هاي آبرفتی، مقدار نفوذ آب به مخزن از آبخوانها و مقدار ورودي جانبی آب زیرزمینی از ارتفاعات به قنوات و چشمه
 7.1,797هاي مطالعاتی استان برآورد شد که حداکثر آن بـا   طریق بارش مستقیم بر روي سازندهاي سخت در محدوده

  .میلیون متر مکعب در سال مربوط به محدوده ده شیخ خواهد بود
 8.1,254 و 6.1,288ن، اندیکا و مرغاب به ترتیب با اندیمشک، اللی، مسجد سلیما -همچنین محدوده مطالعاتی دزفول

بـیالن آب در  نتـایج   5-3در جـدول  . میلیون متر مکعـب در سـال در مرتبـه بعـدي جـاي دارنـد       5.214 و 5.358 و
  .هاي مطالعاتی استان خوزستان آمده استسازندهاي سخت محدوده

  زیرزمینیهاي برداري از آب بررسی امکانات و حد مجاز توسعه بهره - 3-4

هاي مطالعاتی،    هاي آبرفتی محدودههاي فعلی و مجاز از آبخوانها و نتایج مطالعات موجود، برداشتبا توجه به بررسی
بنـدي و نتـایج   هـا جمـع   هاي آبرفتی و همچنین از سازند سخت مربوط بـه محـدوده  حجم قابل توسعه آب از آبخوان

هـاي مطالعـاتی اسـتان     برداري از آب زیرزمینی در محـدوده  جاز بهرهبا عنوان امکانات و حد م 6-3حاصل در جدول 
  . خوزستان ارائه شده است

  
  )میلیون مترمکعب(هاي مطالعاتی استان خوزستان  بیالن آب سازندهاي سخت محدوده -5-3 جدول

  ردیف
  نام محدوده
  مطالعاتی

کد محدوده 
  مطالعاتی

بارش در 
  ارتفاعات

تبخیر واقعی در 
  ارتفاعات

رواناب تولیدي 
  ارتفاعات

نفوذ در 
  ارتفاعات

  27.0  12.5  52.30  91.35  2201  دشت آزادگان  1
  32.4  69.21  37.143  38.173  2202  خسرج –چنانه   2
  12.5  34.2  31.42  77.49  2204  آوان  3
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  -   -   -   -   2301  خرمشهر  4
  -   -   -   -   2302  اهواز جنوبی  5
  1.0  0  8.6  9.6  2303  اهواز شمالی  6
  4.10  99.5  6.146  9.162  2304  آب شوشترمیان   7
  5.358  53.15  3.817  3.1,191  2305  مسجد سلیمان  8
  5.128  31.7  4.304  2.440  2306  گتوند عقیلی  9
  8.1,254  56.143  3.905  6.2,303  2307  اللی  10
  3.268  88.0  5.176  6.445  2308  اندیکا  11
  5.214  22.2  1.220  9.436  2309  مرغاب  12
  7.160  68.11  5.158  8.330  2310  پیون -ایذه  13
  7.1,797  28.14  1.1,006  1.2,818  2311  شیخ ده  14
  7.1  86.1  2.26  8.29  2334  آهودشت  15
  6.1,288  92.62  8.1,293  3.2,645  2335  اندیمشک - دزفول  16
  0  1.8  2.153  3.161  2401  شادگان  17
  66.13  2.19  5.295  32.328  2402  رامهرمز  18
  3.16  9.86  5.309  65.412  2403  میداووددالون   19
  16.14  129  6.429  82.572  2404  باغملک  20
  68.13  6.285  9.897  24.1,197  2405  صیدون  21
  88.3  8.77  735  63.816  2406  جایزان  22
  91.43  5.34  6.313  06.392  2407  بهبهان  23
  0  5.3  6.66  11.70  2409  هندیجان  24
  51.6  9.4  2.216  58.227  2410  زیدون  25
  71.0  8.24  2.229  69.254  2413  خیرآباد  26

  
. باشـند  برداري آزاد می هاي مطالعاتی استان خوزستان از نظر توسعه بهره بر اساس مصوبات وزارت نیرو کلیه محدوده 

اندیمشک و در مرحله  -میلیون مترمکعب مربوط به محدوده دزفول 50برداري در آبرفت با  بیشترین مقدار توسعه بهره
همچنین بیشترین حجم قابل . شوشتر و آهودشت است –ان آب هاي می میلیون مترمکعب مربوط به محدوده 10بعد با 

هـاي خرمشـهر، اهـواز     ضـمناً محـدوده  . میلیون مترمکعب مربوط به محدوده اللی است 15توسعه از سازند سخت با 
پتانسـیل قابـل   4-3و  3-3هـاي   در نقشـه . جنوبی، شادگان و هندیجان به دلیل نداشتن آبخوان محاسبه نگردیده است

  .هاي مطالعاتی خوزستان نشان داده شده است ب در سازندهاي سخت و آبرفت در محدودهتوسعه آ
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 هاي مطالعاتی  محدوده برداري از آب زیرزمینی در امکانات و حد مجاز بهره -6-3 جدول
  )میلیون متر مکعب(استان خوزستان  

  ردیف
  نام محدوده
  مطالعاتی

کد محدوده 
  مطالعاتی

برداشت فعلی از 
  آبرفتیآبخوان 

برداشت مجاز از 
  آبخوان آبرفتی

حجم قابل توسعه 
  سازند سخت

حجم قابل 
  توسعه آبرفت

  3  -   4.8  4.5  2201  دشت آزادگان  1
  2  0  4.88  4.86  2202  خسرج –چنانه   2
  2  0  5.104  5.102  2204  آوان  3
  -   -   -   -   2301  خرمشهر  4
  -   -   -   -   2302  اهواز جنوبی  5
  3  0  39.9  39.6  2303  اهواز شمالی  6
  10  0  65.159  65.149  2304  میان آب شوشتر  7
  0  0  92.1  93.1  2305  مسجد سلیمان  8
  3  0  23.39  22.36  2306  گتوند عقیلی  9
  1  15  22.1  22.0  2307  اللی  10
  0  0  22.0  21.0  2308  اندیکا  11
  0  0  75.9  65.10  2309  مرغاب  12
  0  0  27.19  27.19  2310  پیون -ایذه  13
  0  1  0  0  2311  شیخ ده  14
  10  0  62.28  62.18  2334  آهودشت  15
  50  0  09.374  26.333  2335  اندیمشک - دزفول  16
  -   -   -   -   2401  شادگان  17
  8  0  32  01.24  2402  رامهرمز  18
  1  0  23.4  23.3  2403  دالون میداوود  19
  2  3  52.9  52.7  2404  ملکباغ  20
  1  3  66.8  66.7  2405  صیدون  21
  3  0  44.12  79.9  2406  جایزان  22
  25.1  3  8.25  55.24  2407  بهبهان  23
  -   -   -   -   2409  هندیجان  24
  2  0  54.20  53.18  2410  زیدون  25
  1  0  12.8  12.7  2413  خیرآباد  26
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 هاي مطالعاتی خوزستان پتانسیل قابل توسعه آب در سازندهاي سخت در محدوده - 3-3 قشهن
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 هاي مطالعاتی خوزستان قابل توسعه آب در آبرفت در محدودهپتانسیل  - 4-3 نقشه
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  کیفیت منابع آب زیرزمینی - 3-5 

گسترش سازندهاي کربناته در بخش وسیعی از حوضـه و  . گیرند هاي زیرزمینی تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار میآب
هاي مختلف شرایط خاصـی را  میزان بارشهاي متفاوت با  هاي وسیع سازندهاي شورکننده گروه فارس و اقلیم گستره

اقتصادي در سه دهه گذشته  -از طرفی توسعه سریع اجتماعی. در منطقه ایجاد نموده که برکیفیت آب زیرزمینی مؤثرند
  .هایی از نظر کیفی در این استان ایجاد کرده است مصرف آب را افزایش داده و محدودیت

کیفیت خوبی جهت مصارف شرب و کشاورزي بوده و میزان هدایت الکتریکـی  داراي   ها غالباً ها در سرشاخه رودخانه
ها در هایی به دلیل تغذیه آبخوانچنین آب. باشد متر میمیکروزیمنس بر سانتی 500ها کمتر از  آنها در بسیاري از نمونه

  مبــــــــادي ورودي بــــــــه دشــــــــت، نقــــــــش مناســــــــبی جهــــــــت بهبــــــــود کیفیــــــــت  
عین حال گسترش سازندهاي مخرب کیفیـت از جملـه سـازندهاي تخریبـی گـروه      در . کنند هاي زیرزمینی ایفا میآب

فارس که در ترکیب خود حامل امالح فراوانی هستند و نیز گاهی رخنمون گنبدهاي نمکی باعث تخریب نسبی کیفیت 
در ایـن  . هاي زهره و جراحی اشاره کرد هاي رودخانه توان به سرشاخه از جمله می. در بعضی از این نواحی شده است
هـاي چنـدي از    لکن در ادامه به دلیل تأثیر سازندهاي حاوي گچ و نمک محدودیت. سرشاخه کیفیت آب خوب است

هـاي منـابع آب   درادامه با استفاده از نتایج آنـالیز شـیمیایی نمونـه آب   . شود نظر مصارف شرب و کشاورزي ایجاد می
اصل از بررسی پارامترهاي آماري عوامل کیفی از یـک سـو و   هاي مورد مطالعه، نتایج موجود ح زیرزمینی در محدوده

  .بندي آن از نظر مصارف شرب و کشاورزي اقدام شده است تعیین تیپ آب و طبقه

 هابررسی پارامترهاي کیفی آب زیرزمینی در آبخوان -1- 3-5

طبیعـی در آب زیرزمینـی وارد   هاي معمول آب زیرزمینی است که در اثر عوامل  ها و کاتیون این پارامترها شامل آنیون
مقـادیر   7-3در جـدول  . انـد  هاي آب برداشت شده مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه     نتایج تجزیه شیمیایی نمونه. شوند می

  .هاي مطالعاتی داراي آمار در استان خوزستان ارائه شده است هاي کیفی تعدادي از محدوده پارامتر
گرم در لیتر بر حسب باقیمانده خشک بوده میلی 7,268ه برابر حوضین هاي زیرزمینی ابیشترین شوري موجود در آب

گرم در لیتر است که مربوط به آب میلی 130ها معادل ترین شوري آبکم. که در آبخوان آهودشت مشاهده شده است
مینـی بـیش از   هـاي زیرز ها، میانگین شـوري در آب  در تعداد قابل توجهی از نمونه. باشد شیخ می زیرزمینی محدوده ده

  .هاي زیرزمینی استگرم در لیتر به دست آمده که حاکی از نامناسب بودن شوري در آبمیلی 1,000
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  بررسی تیپ آب زیرزمینی در وضع موجود -2- 3-5

محدوده مـورد   20هاي آب زیرزمینی در آبخوان  هاي حاصل از تجزیه شیمیایی نمونه تیپ آب زیرزمینی بر اساس داده
ها در تعادل آب زیرزمینی است، مورد تحلیل قرار گرفته  راه رخساره آب که نشان دهنده مشارکت کاتیونمطالعه به هم

  .دهد هاي موجود را نشان می تیپ و رخساره 8-3جدول . است
هـاي   اند به دلیل ابعاد کوچک از یک سو و قرارگرفتن در سرشـاخه  ه که در ارتفاعات واقع شدهحوضهاي این  آبخوان
این امر همچنین حاکی از این است که آب زیرزمینی قبل از خروج از . کربناته هستندها داراي تیپ غالب بی نه رودخا

دسـت   هایی که در پـایین  با این حال آبخوان. شناسی داشته است محدوده فرصت اندکی براي تماس با سازندهاي زمین
رخساره غالب آب . باشند غالب کلروره و سولفاته میاند به دلیل حرکت طوالنی آب داراي تیپ  ها شکل گرفته حوضه

  .گیرند بعدي قرار می  زیرزمینی کلسیک بوده و رخساره سدیک و منیزیک به ترتیب در مرتبه

  بندي کیفی آب زیرزمینی در وضع موجود طبقه -3- 3-5

  مصارف شرب - 

یـا خـوب در    1هـاي درجـه   هاي زیرزمینی براي مصرف شـرب بیـانگر وفـور قابـل مالحظـه آب     بررسی کیفیت آب
بـرداري را پوشـش داده   درصد از نقاط نمونه 50ها بیش از این قبیل آب. باشد هاي مطالعاتی شمالی استان می محدوده

هـاي  میزان آب. گیرد درصد از نقاط را در برمی 35یا قابل قبول بوده که  2هاي درجه اولویت دوم، گسترش آب. است
هاي  محدوده. باشد درصد می 15رداري حائز اهمیت نبوده، به طوري که تنها داراي فراوانی ب در نقاط نمونه 4و 3درجه 

در . باشـند  مطالعاتی واقع در جنوب و جنوب غرب استان عمدتاٌ از کیفیت مناسـب آب بـراي شـرب برخـوردار نمـی     
  .تمحدوده مطالعاتی استان ارائه شده اس 20بندي آب شرب بر اساس شولر در  رده 9-3جدول 

  مصارف کشاورزي - 

ــه ــدي آب در طبق ــاورزي، آب    بن ــرف کش ــراي مص ــی ب ــه   هــاي زیرزمین ــی در طبق ــترین فراوان ــاي داراي بیش  ه

برداري  درصد از نقاط نمونه 55گیرند که حدود  قرار می C2-S1هاي با شوري متوسط و نسبت جذب سدیم کم یا آب 
-وري متوسط و نسبت جذب سدیم متوسط تا خیلی زیاد، آبهاي با شها انواع آب در این محدوده. شوند را شامل می

ــود دارد      ــاد وجـــ ــی زیـــ ــدیم خیلـــ ــر ســـ ــاد و خطـــ ــوري زیـــ ــر شـــ ــا خطـــ ــاي بـــ ــا . هـــ   امـــ
در جدول . در هیچ مورد شناسایی نشده است C2S4تا  C2-S2و  C1-S4تا  C1S2هاي هاي درانطباق با کالسآب

  .مطالعاتی استان خوزستان ارائه شده است هاي بندي آب کشاورزي بر اساس ویکوکس در محدوده رده 3-10
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  هاي مطالعاتی واقع  پارامترهاي کیفی آب زیرزمینی در تعدادي از محدوده -7-3 جدول
 در استان خوزستان

نام محدوده 
  مطالعاتی

کد محدوده 
  مطالعاتی

پارامترهاي 
  آماري

Na Mg  Ca  So4  Cl  Hco3  

PH  
EC TDS 

Meq/L  
میکروزیمنس بر 
 Mg/l  سانتیمتر

  2201  دشت آزادگان
  -  -  -  -  -  -  -  -  -  بیشینه
  -   -   -   -   -   -   -   -   -   کمینه

  2,360  3,525  8  91.2  4.13  74.23  15.9  2.8  8.22  میانگین

  2202  خسرج - چنانه 
  4,126  4,324  3.8  34.3  2.16  8.45  3.32  1.13  35.24  بیشینه
  463  701  9.6  87.0  72.0  27.2  46.2  88.0  38.2  کمینه

  2,010  2,620  9.7  76.1  42.6  23.23  19.15  33.6  99.9  میانگین

  2204  آوان
  3,218  4,953  2.8  92.4  7.28  27.27  4.14  17  21  بیشینه
  183  283  9.6  8.1  41.0  52.1  12.2  87.0  43.0  کمینه

  1,301  1,815  6.7  88.2  95.5  8.10  04.7  16.5  22.7  میانگین

  2303  اهواز شمالی
  3,929  5,139  1.8  59.3  6.13  55.57  3.27  88.23  25  بیشینه
  1,433  2,040  15.7  3.1  28.1  66.22  79.10  21.8  5.4  کمینه

  2,774  3,731  6.7  25.2  5.5  21.43  67.23  45.16  85.10  میانگین

  2304  شوشتر - آب میان
  2,304  4,940  9.8  05.9  17.31  48.15  47.10  89.11  41  بیشینه
  580  849  2.7  51.1  59.3  19.1  25.1  05.1  84.3  کمینه

  1,617  2,469  9.7  82.4  49.13  07.6  25.5  36.5  8.14  میانگین

  2305  مسجدسلیمان
  2,491  3,905  8.7  75.3  9.23  23  23  5.13  8.24  بیشینه
  317  224  2.7  75.1  4.0  5.0  5.0  3.1  7.0  کمینه

  1,404  2,099  7.7  64.2  92.4  6.13  58.13  53.7  16.5  میانگین

  2306  عقیلی - گتوند
  5,422  6,580  9  71.5  99.23  95.63  5.38  78.29  4.31  بیشینه
  343  536  1.7  09.1  76.0  47.0  72.1  24.1  58.1  کمینه

  1,396  1,911  9.7  4.3  34.7  74.10  35.7  44.6  19.8  میانگین
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  هاي مطالعاتی واقع در استان خوزستان پارامترهاي کیفی آب زیرزمینی در تعدادي از محدوده -7-3ادامه جدول 

نام محدوده 
  مطالعاتی

کد محدوده 
  مطالعاتی

پارامترهاي 
  آماري

Na Mg  Ca  So4  Cl  Hco3  

PH 
EC TDS 

Meq/L  
میکروزیمنس 
 Mg/l  بر سانتیمتر

  2307  اللی
  841  1,315  4.8  4.3  86.6  18.3  69.3  9.2  5.6  بیشینه
  367  584  4.7  82.1  74.2  5.0  68.1  22.1  4.2  کمینه

  358  1,033  2.8  58.2  37.5  96.1  91.2  12.2  02.5  میانگین

  2308  اندیکا
  2,620  3,885  9.7  9.4  6.1  1.36  29  5.9  85.1  بیشینه
  357  540  3.7  2.2  5.0  87.0  7.2  59.1  2.0  کمینه

  847  1,206  6.7  54.3  93.0  15.8  23.8  6.3  93.0  میانگین

  2309  مرغاب
  956  1,449  8.8  2.5  9.6  35.3  5  2.4  4.6  بیشینه
  238  295  5.7  15.2  28.0  2.0  13.1  3.1  07.0  کمینه

  465  696  8  89.3  35.1  57.1  62.2  27.3  29.1  میانگین

  2310  ایذه
  1,138  1,694  6.8  27.8  2.7  85.5  5.7  96.7  85.6  بیشینه
  152  239  1.7  2.1  18.0  06.0  8.0  76.0  07.0  کمینه

  387  592  1.8  86.3  92.0  18.1  59.2  76.2  86.0  میانگین

  2311  شیخ ده
  355  396  8.7  15.3  9.0  76.0  8.2  35.1  2.1  بیشینه
  130  255  5.7  05.2  3.0  05.0  55.1  55.0  1.0  کمینه

  242  375  7.7  8.2  6.0  4.0  36.2  99.0  43.0  میانگین

  2334  آهودشت
    7,268  4.8  6.5  93.80  45.50  41.25  25.23  25  بیشینه
    879  9.6  8.1  46.1  41.2  3.3  99.0  6.3  کمینه

    2,600  8.7  27.3  32.10  74.14  27.9  02.7  78.9  میانگین

  2335  اندیمشک - دزفول
    5,459  9  41.4  35.46  47.34  92.14  95.12  5.46  بیشینه
    217  5.7  39.1  33.0  29.0  28.1  57.0  24.0  کمینه

    1,033  5.8  72.2  43.4  58.3  43.3  62.2  22.5  میانگین

  2407  بهبهان
    8,185  8  7  8.28  4.59  5.32  1.31  32  بیشینه
  2,103  415  2.7  9.1  4.0  5.1  55.2  1.1  74.9  کمینه

  5,410  3,041  61.7  28.3  12.9  12.21  74.14  9  8.0  میانگین

  2405  صیدون
  298  1,468  9.7  9.4  7.0  8.16  7.13  2.5  38.0  بیشینه
  530  241  8  3.2  2.0  55.0  3.2  5.0  05.0  کمینه

  1,320  634  5.7  99.2  34.0  41.4  76.4  57.2  95.0  میانگین

  2404  باغملک
  198  1,752  83.7  3  7.0  16  7.14  2.4  74.0  بیشینه
  382  507  9.7  3  4.0  50.1  3  1.1  55.0  کمینه

  1,375  705  7.7  64.3  53.0  52.3  05.5  02.2  35.0  میانگین

  2,740  3,892  9.7  8.4  4.13  24  20  8.9  7.12  بیشینه  2402  رامهرمز
  390  507  5.7  9.2  45.0  6.1  2.3  4.1  08.10  کمینه
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  2,093  2,899  68.7  74.3  43.10  4.17  67.14  77.6  46.0  میانگین
 

 
 هاي مطالعاتی استان خوزستان محدودههاي زیرزمینی در درصد تیپ و رخساره در آب -8-3 جدول

  نام محدوده  ردیف
کد 
  محدوده

  هاي تیپ و رخسارهدرصد هر یک از کالس
  رخساره  تیپ

  سدیک  منیزیک  کلسیک  کلروره  سولفاته  کربناته بی
  1  0  7.62  0  3.98  7.1  2202  خسرج –چنانه   1
  3.41  2.2  5.65  1.26  6.96  3.4  2204  آوان  2
  1.9  0  9.90  0  100  0  2303  اهواز شمالی  3
  9.96  0  1.3  9.96  1.3  0  2304  شوشتر –آب  میان  4
              2305  مسجد سلیمان  5
  4.60  8.3  8.35  4.43  8.52  8.3  2306  عقیلی - گتوند  6
  100  0  0  100  0  0  2307  اللی  7
  0  0  100  0  3.33  7.66  2308  اندیکا  8
  3.13  7.66  20  3.13  7.6  80  2309  مرغاب  9
  0  6.43  4.56  5.5  6.3  9.90  2310  پیون –ایذه   10
  0  0  100  0  0  100  2311  شیخ ده  11
  9.68  4.4  7.26  6.15  2.82  2.2  2334  آهودشت  12
  2.47  5.4  3.48  8.18  4.28  8.52  2335  اندیمشک - دزفول  13
  2.16  7.2  1.81  5.13  5.86  0  2402  رامهرمز  14
  25  0  75  25  75  0  2403  میداوود - دالون  15
  0  2.22  8.77  0  0  100  2404  باغملک  16
  8.6  6.13  5.79  8.6  8.81  4.11  2405  صیدون  17
  9.90  0  1.9  5.54  5.45  0  2406  جایزان  18
  20  0  80  0  100  0  2407  بهبهان  19
  5.87  0  5.12  5.87  5.12  0  2410  زیدون  20
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  بندي کیفیت آب زیرزمینی جهت مصارف شرب براساس شولر  طبقه -9-3 جدول
  هاي مطالعاتی استان خوزستان در محدوده

  کد محدوده  نام محدوده  ردیف
  بندي شولر هاي طبقهدرصد هر یک از کالس

  خوب
قابل 
  قبول

  کامالً نامطبوع  نامناسب  متوسط
غیر قابل 
  شرب

  0  69.1  68.40  4.54  69.1  69.1  2202  خسرج –چنانه   1
  0  0  74.21  43.30  26.28  57.19  2204  آوان  2
  0  0  45.95  55.4  0  0  2303  اهواز شمالی  3
  0  0  25  50  25  0  2304  شوشتر –آب  میان  4
  0  0  67.16  0  0  67.16  2305  مسجد سلیمان  5
  0  77.3  21.13  19.30  17.47  66.5  2306  عقیلی - گتوند  6
  0  0  0  0  70  30  2307  اللی  7
  0  0  67.16  0  67.16  67.66  2308  اندیکا  8
  0  0  0  0  67.26  33.73  2309  مرغاب  9
  0  0  0  64.3  55.14  82.81  2310  پیون –ایذه   10
  0  0  0  0  0  100  2311  شیخ ده  11
  0  22.2  20  44.44  44.24  0  2334  آهودشت  12
  0  0  55.4  5.12  11.30  84.52  2335  اندیمشک - دزفول  13
  0  0  97.72  33.24  0  7.2  2402  رامهرمز  14
  0  5.12  5.37  50  0  0  2403  میداوود - دالون  15
  0  0  0  0  0  100  2404  باغملک  16
  0  0  78.37  56.35  55.15  11.11  2405  صیدون  17
  0  0  64.63  36.36  0  0  2406  جایزان  18
  0  72.35  50  0  14.7  14.7  2407  بهبهان  19
  5.12  0  25  5.62  0  0  2410  زیدون  20

  



■طرح آمایش استان خوزستان   ٤٩٦ 
 

 
 

496

  بندي آب زیرزمینی جهت مصارف کشاورزي بر اساس ویلکوکس طبقه - 10-3 جدول
  هاي مطالعاتی استان خوزستان در محدوده 

ف
ردی

  

  نام محدوده
کد 
  محدوده

  بندي ویکوکس هاي طبقه درصد هر یک از کالس
C1 C2  C3  C4  

S1  S2  S3  S4  S1  S2  S3  S4  S1  S2  S3  S4  S1  S2  S3  S4  
  0  0  36  29  0  0  7.1  22  0  0  0  7.1  0  0  0  0  2202  خسرج –چنانه   1
  2  0  22  11  0  0  0  48  0  0  0  17  0  0  0  0  2204  آوان  2
  0  0  27  68  0  0  0  6.4  0  0  0  0  0  0  0  0  2303  اهواز شمالی  3
  3.6  16  28  0  0  0  25  25  0  0  0  0  0  0  0  0  2304  وشترآب ش میان  4
  0  0  0  50  0  0  0  0  0  0  0  17  0  0  0  17  2305  انمسجد سلیم  5
  0  9.1  17  4.9  0  0  9.1  62  0  0  0  6.7  0  0  0  0  2306  لیگتوند عقی  6
  0  0  0  0  0  0  0  80  0  0  0  20  0  0  0  0  2307  اللی  7
  0  0  0  17  0  0  0  17  0  0  0  67  0  0  0  0  2308  اندیکا  8
  0  0  0  0  0  0  0  13  0  0  0  87  0  0  0  0  2309  مرغاب  9
  0  0  0  0  0  0  0  18  0  0  0  76  0  0  0  5.5  2310  نایذه پیو  10
  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  100  0  0  0  0  2311  شیخ ده  11
  9.8  0  33  7.6  0  0  2.2  49  0  0  0  0  0  0  0  0  2334  آهودشت  12
  4  1.1  4.3  6.0  0  1.1  3.6  31  6.0  0    51  0  0  0  1.1  2335  دیمشکاندزفول   13
  0  0  59  35  0  0  0  4.5  0  0  0  0  0  0  0  0  2402  رامهرمز  14
  13  0  13  25  0  0  0  5  0  0  0  0  0  0  0  0  2403  میداوود - دالون  15
  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  100  0  0  0  0  2404  ملکباغ  16
  0  0  2.2  36  2.2  0  4.4  42  0  0  0  13  0  0  0  0  2405  صیدون  17
  0  0  100  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2406  جایزان  19
  0  0  43  43  0  0  0  0  0  0  0  14  0  0  0  0  2407  بهبهان  20
  13  38  13  0  0  0  25  13  0  0  0  0  0  0  0  0  2409  زیدون  21
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    فصل چهارم
  مصارف آب در سطح استان
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  مصارف آب در سطح استان

ي گسترده شهرها و شهرنشـینی از یـک طـرف و توسـعه صـنعت،       هاي اخیر و توسعه دهه رشد روزافزون جمعیت طی
تزاید موجب گردیده کـه نیـاز بـه    پروري از طرف دیگر جهت رفع و تأمین نیازهاي جمعیت رو به  کشاورزي و آبزي

اي یابد به طوري کـه عـالوه    منابع آبی جهت تأمین شرب جوامع انسانی و سایر نیازهاي تولیدي افزایش قابل مالحظه
اند، حتی در نقاط دیگر و نواحی که به ظاهر با محدودیت منابع آبـی   آبی مواجه بوده بر مناطقی که با محدودیت منابع 

ابعاد بحران زمانی . تأمین منابع آبی سالم در مواقع ضروري و اوقات گرم سال با مشکالت همراه باشد اند، درگیر نبوده
هاي مختلف با وارد شـدن بـه منـابع آبـی     هاي ناشی از مصارف آب در بخش گردد که حجم عظیم آالینده آشکارتر می

  .ندساز برداري خارج می سالم بخشی از از این منابع را نیز از چرخه بهره

  مصارف و نیاز آب شرب جوامع شهري و روستایی  - 4-1

پیداست که در استقرار الگوي سکونت و فعالیت در بیشتر نقاط کشور دسترسی به آب نقش مهمی در تمام طول تاریخ 
درصـد مسـاحت آن جـزو منـاطق خشـک و نیمـه خشـک         80ایران کشوري است که بیش از . ایران ایفاء کرده است

میلیمتـر   860شاخص مشـابه بـراي جهـان    . میلیمتر محاسبه شده است 250میانگین بارش در ایران . شود محسوب می
بنابراین نیاز به گفتن نیست که تا چه حد آب عنصر با ارزشی در استقرار سکونت و فعالیت در ایران به حساب . است

  .آید می
و مصارف انسانی آب در شـهرها و   در همه جاي جهان قسمت اعظم مصارف آب اختصاص به بخش کشاورزي دارد

با این حال روند تولید و مصرف آب پـاك بـراي مصـارف    . شود روستاها، بخش محدودي از کل مصرف را شامل می
  .الشعاع قرار دهد تواند کیفیت زندگی و بهداشت جامعه را تحت اي برخوردار بوده و می انسانی از اهمیت ویژه
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 نیاز آبی –مصرف سرانه آب  -1- 4-1

استحصال کل یا نیاز کل، مقدار آبی است که جهت تأمین احتیاجـات شـهري و روسـتایی از منـابع طبیعـی برداشـت       
ــی ــردد مـ ــر را      . گـ ــر نفـ ــه ازاي هـ ــال بـ ــدت یکسـ ــده در مـ ــت شـ ــرانه «آب برداشـ ــال سـ ــا » استحصـ  یـ

ــام« ــرانه خـ ــد     » سـ ــد تولیـ ــده در رونـ ــت شـ ــداري از آب برداشـ ــدن مقـ ــارج شـ ــورت خـ ــد و در صـ  گوینـ

 مصــرف یــا   . گوینــد  مــی » مصــرف ســرانه  «یــا  » تولیــد ســرانه  «بــه مقــدار باقیمانــده    ) نتقــال تصــفیه و ا (

هـاي   مصـارف آب بـه بخـش   . شـود  با واحد لیتر در روز یا متر مکعب در سال به ازاي هر نفر بیان مـی » تولید سرانه«
صـنعتی، آموزشـی،   شـامل مصـارف خـانگی، تجـاري،       ها عمدتاٌ در جوامع شهري، این بخش. شود مختلفی تقسیم می

در شهرهاي بزرگ به دلیل افزایش درآمـد و سـطح   . نشانی و فضاي سبز هستند بهداشتی، اداري، نظامی، عمومی، آتش
در نتیجه مصرف سرانه در این شهرها نسبت به شـهرهاي  . فرهنگ، مسائل بهداشتی از اهمیت بیشتري برخوردار است

  .باشد کوچکتر، بیشتر می
  :هاي زیر تقسیم نمودي آب را بخش مصرف سرانهتوان  به طور کلی می

  مصارف خانگی •

گیرد و شامل آشامیدن، پخت و پز، بهداشـت، وسـایل    نیمی از کل مصرف شهري را در بر می  مصارف خانگی حدوداً
 150تـا   75بـین  ) بدون فضاي سبز(مصرف سرانه خانگی  . باشد گرمایش و سرمایش و آبیاري فضاي سبز خانگی می

  .گردد روز برآورد می –نفر  –لیتر  10روز و متوسط سرانه فضاي سبز خانگی نیز در حدود  -نفر –لیتر 

  مصارف دولتی و عمومی •

هـا، امـاکن مـذهبی،     ها، پایانه ها، گرمابه در این بخش آب مورد نیاز مراکز اداري، آموزشی، درمانی، بهداشتی، رستوران
این مصارف براساس پیشنهاد استاندارد صنعت آب کشور بـراي شـهرهاي    .قرار دارند... نشانی، ورزشی، هنري و  آتش

درصد  11تا  9ي عمومی معادل  روز متغیر است و یا اینکه مصرف سرانه -نفر –لیتر  20تا  10بین  1395ایران تا سال 
  .تواند تعیین گردد ي خانگی می مصرف سرانه
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  مصارف تجاري و صنعتی  •

هـاي کشـاورزي و دامپـروري مکـانیزه،     ارخانجات و شهرك هاي صـنعتی، شـرکت  مصارف تجاري و صنعتی شامل ک
موارد اول و دوم معمـوال در  . باشدهاي جذب گردشگران میها و مکانهاي کوچک و مراکز تجاري و گردشگاهکارگاه

ــر آب مصـــــرفی شـــــهر نیســـــتند   ــی بـــ ــد و تحمیلـــ ــرار دارنـــ ــارج از شـــــهر قـــ ــریه . خـــ   در نشـــ
لیتر  45تا  10سال آینده بین  25میزان سرانه مصرف تجاري و صنعتی براي  ریزي،برنامهسازمان مدیریت و ) 3-117(
  .روز پیشنهاد شده است -نفر –

  مصارف فضاي سبز عمومی •

طبق آمار موجود ایـن  . شودها در نظر گرفته میها، میادین و پاركدر این بخش آب مورد نیاز براي فضاي سبز خیابان
تـري  توانـد از کیفیـت تولیـد پـایین    نمایـد و مـی  اي از آب مورد نیاز شهري را مصرف مـی بخش مقدار قابل مالحظه

حداکثر مصـرف فضـاي سـبز عمـومی بـر      . هاي شهري استفاده کردتوان از تصفیه پساببرخوردار باشد و یا حتی می
پیشنهاد شـده اسـت، در   روز در متر مربع بر اساس نوع اقلیم که توسط استاندارد صنعت آب کشور  -نفر -حسب لیتر

متر مربع در نظر گرفته شـده   6ي فضاي سبز براي هر نفر در کشور حداقل در حال حاضر سرانه. ذیل  ذکر شده است
 .است

  
  حداکثر مصرف فضاي سبز عمومی بر اساس اقلیم بر حسب لیتر در روز به ازاي هر متر مربع

  حداکثر مصرف  اقلیم
  0- 2  معتدل و مرطوب

  2- 4  یسرد کوهستان
  4- 10  معتدل مدیترانه اي و سرد و صحرایی

  8- 14  گرم و خشک بیابانی
  7- 12  گرم و مرطوب ساحلی

  تلفات آب •

طبـق آمـار بـین آب کـل     . رسد ولی در چرخه تولید قرار داردشود که به مصرف نمیآب تلف شده به آبی اطالق می
هـا نشـت از    عوامل متعددي بستگی دارد کـه از جملـه آن  این تفاوت به . مصرفی و آب تولید شده تفاوت وجود دارد
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در کنار این مشکل، مشکل دیگري نیـز وجـود دارد   . خطوط انتقال و اتصاالت به دلیل فرسودگی و پوسیدگی آنهاست
  .باشدگیري نشده و یا مصارف به حساب نیامده معروف میکه به آب اندازه

روز به ازاي هـر نفـر از جمعیـت     -نفر –وع تلفات آب بر حسب لیتر ي مجممتوسط تلفات سرانه، به میانگین روزانه
طبق ضـوابط موجـود، تلفـات    . گردد و مقدار آن نسبت به کل استحصال سرانه را درصد تلفات گویندشهر اطالق می

بـه  . باید حداکثر معادل بیست درصد مجموع دیگـر مصـارف آب باشـد   ) گیري نشدهمنهاي مصارف اندازه(سرانه آب 
درصد بوده و حتی در برخی از  20دلیل فرسوده بودن لوله کشی آب، متأسفانه در اکثر شهرهاي ایران این رقم بیش از 

  .درصد نیز رسیده است 50تا  40شرایط به 

  سوابق مطالعاتی -2- 4-1

هـاي  سیسـتم  هایی به منظور شناخت و مطالعهدهد که در تهیه طرح کالبدي ملی ایران، بررسیسوابق بررسی نشان می
مهندسـین  . تأمین و توزیع آب شهرهاي کشور توسط مشاورین وزارت مسکن و شهرسازي وقت صورت گرفته است

در قالب مطالعات مرحله اول و دوم طرح جامع آب کشور و در سـال   1373و  1362مشاور جاماب نیز در سال هاي 
ور بهان سد در چارچوب بهنگـام سـازي طـرح    در قالب طرح سازگاري با اقلیم کشور و شرکت مهندسین مشا 1380

مطالعات منابع و مصارف آب از جمله بررسی منابع  1385هاي آبریز جنوب غرب کشور در سال جامع آب در حوضه
گیري از سوابق مطالعاتی موجود و آمار ارائه شده توسط شرکت مهندسی آب و فاضالب و مصارف آب شرب با بهره

بنابراین در این بررسی براي مصـارف آب شـرب شـهرها و روسـتاهاي     . نجام داده استهاي استانی اکشور و شرکت
هاي مطالعاتی واقع در استان خوزستان از سوابق مطالعاتی موجود به خصوص بهنگام سازي طرح جـامع آب  محدوده

  .کشور استفاده شده است

  پراکنش جمعیتی استان  -3- 4-1

هـاي کرخـه،کارون   کشور یعنی حوضه هاي آبریز رودخانه 2ضه آبریز درجه حو 3استان خوزستان در برگیرنده پایاب 
محـدوده   16هاي آبریـز کرخـه و   محدوده مطالعاتی مربوط به حوضه 5هایی از بخش. باشدبزرگ و جراحی زهره می

زسـتان  محدوده مطالعاتی حوضه آبریز جراحی زهره در استان خو 12مطالعاتی مربوط به حوضه آبریز کارون بزرگ و 
هـاي  مربوط به حوضه رودخانه) 2123(محدوده مطالعاتی موسیان آبدانان  1همچنین بخش کوچکی از . باشدواقع می

  .گیردمربوط به حوضه آبریز حله  نیز در استان خوزستان جاي می) 2501(مرزي غرب و محدوده مطالعاتی بندر دیلم 
 4,274,979در کل پهنه استان خوزستان تعداد  1385سال  بر اساس آخرین نتایج سرشماري جمعیت کشور مربوط به

 37.32(نفـر   1,383,946کـانون شـهري و    48در ) درصد 22.67( نفر 2,873,564از این تعداد . اندنفر سکونت داشته
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ــد ــته و  ) درصــــــــ ــقرار داشــــــــ ــتان اسســــــــ ــتاهاي اســــــــ ــر 17,469در روســــــــ  نفــــــــ

  .دهدبقیه را جمعیت غیرساکن استان تشکیل می) درصد 41.0(
هـاي  بـوده و بعـد از آن محـدوده   ) 2302(نفر به محدوده مطالعاتی اهواز جنوبی  985,614بیشترین جمعیت شهري با 

و  356,613، 449,337و بـه ترتیـب بـا     ) 2401(و شـادگان  ) 2301(، خرمشهر )2335(اندیمشک  -مطالعاتی دزفول
  .نفر جمعیت قرار دارند 330,061

هـاي  اندیمشک بـوده و بعـد از آن محـدوده    –نفر مربوط به محدوده دزفول  250,809بیشترین جمعیت روستا نیز با 
  . نفر جمعیت قرار دارند 178,184و  198,186مطالعاتی شادگان و اهواز جنوبی با 

 528,247و  700,146، 1,163,798بنابراین محدوده مطالعاتی اهواز جنوبی، دزفول و اندیمشک و شادگان بترتیـب بـا   
  .باشندتعداد جمعیت در استان خوزستان میي بیشترین نفر دارا

هاي مطالعـاتی واقـع   پراکندگی جمعیت استان به تفکیک جمعیت شهري و روستایی در سطح محدوده 1-4در جدول 
  .در استان خوزستان آمده است

  .اده شده استپراکندگی جمعیتی استان در سطح محدوده هاي مطالعاتی برحسب طبقات جمعیتی نشان د1-4در نقشه 

  وضعیت کنونی مصرف آب شهري و روستایی -4- 4-1

  آب شرب شهري - 4-1- 4-1

  مصارف •

برداري از کلیه آمار، اطالعات و گزارشات  تهیه شـده و  براي تعیین مصارف آب شهري در وضعیت کنونی ضمن بهره
سـایر اطالعـات   . ده اسـت موجود، اطالعات جمعیتی شهرها از گروه مطالعات جمعیت طرح آمایش استان دریافت ش

اي نظیر سرانه مصرف، ضریب آب به حساب نیامده، استحصال کل، نیاز سرانه تولید و منـابع تـأمین آب   کلیدي و پایه
 شــــــــــــــهري از شــــــــــــــرکت مهندســــــــــــــی آب و فاضــــــــــــــالب کشــــــــــــــور

پـس از  . و شرکت آب و فاضالب استان خوزستان کسب شده است) که در مطالعات طرح جامع آب بکار رفته است(
آوري شده، مصـارف و استحصـال آب شـرب شـهرهاي واقـع در اسـتان       بندي و تجزیه و تحلیل اطالعات جمعمعج

ــات   ــه مطالعـــ ــال پایـــ ــتان در ســـ ــهرها در   ) 1385(خوزســـ ــه شـــ ــراي کلیـــ ــایج بـــ ــین و نتـــ  تعیـــ

  .ارائه شده است 2-4هاي مطالعاتی استان طی جدول محدوده
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 هاي مطالعاتیبه تفکیک محدودهپراکندگی جمعیتی استان خوزستان  -1-4 جدول

  )نفر( 1385جمعیت سال   محدوده هاي مطالعاتی
  کل  روستایی  شهري  کد محدوده  نام محدوده مطالعاتی

  -   -   -   2123  آبدانان -موسیان
  165,153  73,385  91,768  2201  دشت آزادگان

  47,273  47,273  -   2302  خسرج - چنانه
  615  615  -   2203  دشت عباس شرق

  6,574  6,574  -   2204  آوان
  831  831  -   2205  موالب

  400,501  43,888  356,613  2301  خرمشهر
  1,163,798  178,184  985,614  2302  اهواز جنوبی
  117,935  66,089  51,846  2303  اهواز شمالی

  162,064  65,332  96,732  2304  میان آب شوشتر
  124,841  16,159  108,682  2305  مسجد سلیمان

  50,682  29,135  21,547  2306  عقیلی - گتوند
  46,655  30,197  16,458  2307  اللی

  25,459  24,544  915  2308  اندیکا
  18,500  18,500  -   2309  مرغاب

  139,949  35,585  104,364  2310  پیون -ایذه
  57,507  53,639  3,868  2311  ده شیخ
  1,892  1,892  -   2319  لردگان
  1,469  1,469  -   2321  بازفت

  42,828  36,603  6,225  2334  دشتآهو 
  700,146  250,809  449,337  2335  اندیمشک - دزفول

  1,347  1,347  -   2336  بختیاري
  528,247  198,186  330,061  2401  شادگان
  100,966  34,928  66,038  2402  را مهرمز

  8,697  8,697  -   2403  میداوود - دالون
  52,729  22,897  29,832  2404  باغملک
  40,610  34,862  5,748  2405  صیدون
  31,684  29,680  2,004  2460  جایزان
  142,214  41,036  101,178  2407  بهبهان

  54,742  15,075  39,667  2409  هندیجان
  16,721  11,654  5,067  2410  زیدون
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  -   -   -   2411  لیشتر
  2,891  2,891  -   2413  خیرآباد

  772  772  -   2417  امام زاده جعفر
  1,218  1,218  -   2501  بندر دیلم

  4,257,510  1,383,946  2,873,564  جمع استان خوزستان
  
  
  
  
  

  
  
  

  هاي مطالعاتی برحسب طبقات جمعیتیپراکندگی جمعیتی استان در سطح محدوده - 1-4 نقشه
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کانون شهري منطقه  48نفر بوده که در  2,873,564جمعیت مناطق شهري واقع در استان بالغ بر  2-4بر اساس جدول 
میلیون متر مکعب در سال بوده که در  09.273حجم مصرف آب شرب شهري در این مناطق بالغ بر . اندسکونت داشته

حـداکثر و  . لیتر نفـر روز مـی باشـد    4.260متر مکعب در سال با حدود  04.95نتیجه سرانه مصرف شهري آن معادل 
سـرانه  . باشـد وط به شهري رامهرمز و دهدز میروز مرب -لیتر نفر 5.103و  504حداقل سرانه مصرف شرب شهري با 

 -نفر -لیتر 28و  310درصد بوده که حداکثر و حداقل آن با  01.78آب بحساب نیامده براي کل جامعه شهري معادل 
بنابراین حجم کل استحصال جهـت تـأمین نیازهـاي شـرب و     . باشد روز مربوط به شهري مسجد سلیمان و امیدیه می

که نیاز سرانه تولید یـا استحصـال   نتیجه آن. میلیون متر مکعب بوده است 37.486ساالنه معادل بهداشت شهري استان 
  .لیتر نفر روز تعیین گردیده است 58.470متر مکعب در سال یا حدود  87.171برابر با 

استان شهر دیگر واقع در  17درصد نیاز شرب  100شهر استان از منابع آب هاي سطحی و  26درصد نیاز شرب  100
هـاي  هاي سـطحی و منـابع آب  شهر از منابع آب 4نیاز شرب  بنابراین تنها . گرددهاي زیرزمینی تأمین میاز منابع آب

  .شود زیرزمینی بطور توأم تأمین می

 برآورد آب به حساب نیامده  •

دو بخش تلفات  که شامل. آب به حساب نیامده تفاوت بین میزان آب به فروش رفته و میزان آب استحصال شده است
  .فیزیکی و تلفات غیر فیزیکی است

درصد ولی در سطح استان خوزستان بسیار بیشتر  32در حال حاضر میزان آب به حساب نیامده در سطح کشور حدود 
-گام با سیاستهاي آب و فاضالب همشرکت. باشدها بیشتر نیز میدرصد است و این رقم در برخی شهر 44و حدود 

تقاضا، ضرورري است که جهت دستیابی به وضعیت مطلوب در خصوص کاهش آب به حساب نیامده هاي مدیریت 
  .ریزي نمایندنیز برنامه

 میزان پساب برگشتی مصارف شرب •

پساب برگشتی تابعی از ترکیب مصارف، درصد انشعاب مختلف، سطح فضاي سبز، میـزان آب بـه حسـاب نیامـده و     
ب استحصال شده براي مصارف شرب و بهداشت بخشـی بـه صـورت تلفـات و     از کل آ. باشدنحوه دفع فاضالب می

رسد، بخش کوچکی به صـورت  از مقدار آبی که به مصرف می. شوندهاي پذیرنده میهاي فاضالب یا آبنشت شبکه
ج کننده و تبخیر در اثر شستشو و استحمام از دسترس خـار  هاي خنکتبخیر و تعرق یا تبخیر توسط کولرها و سیستم

که این مقدار با توجـه  . شوندهاي پذیرنده میهاي جاذب وارد آبهاي فاضالب یا چاه شده و باقیمانده از طریق شبکه
ضـریب پسـاب براسـاس    . باشدگیري نیست ولی قابل محاسبه میهاي فاضالب قابل اندازهبه عدم پوشش کامل شبکه
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کـه نتیجـه آن در   . گرددهاي زیرزمین برآورد میان آبهاي مختلف توسط کارشناسعوامل تشکیل دهنده آن در حوضه
  .آمده است 2-4جدول 

بر اسـاس محاسـبات انجـام    . درصد گزارش شده است 70-75میانگین ضریب پساب در جوامع شهري کشور حدود 
 20.343آمده است حجم پساب ناشی از مصرف آب خانگی شـهري اسـتان معـادل     2-4شده که نتایج آن در جدول 

درصـد   6.70متر مکعب در سال بوده که بر این اساس ضریب پساب در جوامع شهري استان خوزستان معادل  میلیون
  .آیدبدست می

 هادریافت کننده پساب •

هاي زیرزمینی و سطحی در شهرها تابعی از وضعیت دفع فاضالب شهري و میزان شـبکه  درصد پساب برگشتی به آب
در شهرهایی که داراي شبکه دفع فاضالب هستند بخش عمده . باشدمیفاضالب احداثی و درصد تحت پوشش شبکه 

هـاي بـا شـیب کـم و آبرفـت عمیـق هسـتند در        در شهرهایی که داراي زمین. گرددهاي سطحی میفاضالب وارد آب
در اکثر شهرهاي استان خوزستان . گرددهاي زیرزمینی میصورت عدم وجود شبکه فاضالب، تمامی فاضالب وارد آب

  .شودهاي زیرزمینی میهاي سطحی و مابقی وارد آبت بینابینی وجود داشته و بخشی از فاضالب وارد آبحال
 . باشــدخانــه فاضــالب شــهري فعــال مــی    تصــفیه 4در ســطح اســتان خوزســتان در شــرایط حاضــر تنهــا      

 3,285و  2,190معـادل  خانه هویزه شمال و هویزه جنوبی مربوط به شهر هویزه با دبی در دست بهـره بـرداري   تصفیه
  .نفر گزارش شده است 9,000و  6,000سال، با فرآیند برکه تثبیت که جمعیت تحت پوشش آن  هزار متر مکعب در

 49,000هزار متر مکعب در سال که از نوع برکه تثبیت بـوده و   7,300خانه فاضالب شهر سوسنگرد با ظرفیت تصفیه
  .نفر جمعیت را تحت پوشش دارد

هزار متر مکعـب بـا فرآینـد لجـن فعـال کـه جمعیتـی معـادل          8,760خانه چنیبه شهر اهواز با ظرفیت یههمچنین تصف
  .دهدنفر را پوشش می 200,000

میلیون متر مکعب بوده که تنهـا حـدود    235.14بنابراین حجم فاضالب شهري تصفیه شده در استان خوزستان معادل 
درصد دیگر پساب شهري بدون تصفیه وارد منابع آبی استان  85.95درصد حجم پساب شهري را تشکیل داده و  15.4
  .گرددمی
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 پساب مربوط به شهرهاي خوزستانو ) مصارف خانگی(وضع موجود مصارف و استحصال آب شرب  -2-4 جدول

  هاي مطالعاتیمحدوده

  نام شهر  نام شهرستان

سرانه 
مصرف 
  کل

(L/D) 

جمعیت 
1385 

  )نفر(

مصرف 
 ساالنه

(m.c.m)  

سرانه آب 
بحساب 
 نیامده
(L/D)  

کل 
استحصال 
 ساالنه

(m.c.m)  

نیاز 
سرانه 
 تولید

(L/D)  

  هاپساب  %مین آبأمنابع ت
دریافت کننده 

  %پساب

  زیرزمینی  سطحی  کد  محدودهنام 
ضریب 
  پساب

حجم 
 پساب

(m.c.m)  

  زیرزمینی  سطحی

  10  90  54.1 7.0  0  100  420  21.2  4.190  21.1  14,589  228  هویزه  دشت آزادگان  2201  دشت آزادگان
  10  90  14.1 7.0  0  100  204  64.1  8.45  27.1  22,001  158  حمیدیه  اهواز 2201  دشت آزادگان
  10  90  56.5 7.0  0  100  499  94.7  237  17.4  44,016  259  سوسنگرد دشت آزادگان 2201  دشت آزادگان
  10  90  45.0 7.0  0  100  465  65.0  186  39.0  3,832  5.277  رفیع دشت آزادگان 2201  دشت آزادگان
  10  90  59.0 7.0  0  100  313  84.0  4.71  64.0  7,330  240  بستان دشت آزادگان 2201  دشت آزادگان

  -   -   28.9 7.0  -   -   -   28.13  -   68.7  91,768  -   -   -   22  کرخه جمع حوضه
  10  90  6.0 7.0  0  100  239  85.0  5.100  49.0  9,772  138  اروند کنار  آبادان  2301  هرخرمش

  10  90  07.0 7.0  0  100  226  10.0  102  06.0  1,210  124  مینوشهر  خرمشهر 2301  خرمشهر
  10  90  78.23 7.0  0  100  427  97.33  2.180  26.19  219,772  245  آبادان  آبادان 2301  خرمشهر
  10  90  08.16 7.0  0  100  508  97.22  8.200  9.13  125,859  5.302  خرمشهر  خرمشهر 2301  خرمشهر

  10  90  7.140 7.0  0  100  565  01.200  5.296  01.95  985,614  264  اهواز  اهواز  2302  اهواز جنوبی
  10  90  89.0 7.0  0  100  150  27.1  2.36  97.0  23,211  1.114  شیبان اهواز  2303  اهواز  شمالی
  10  90  94.0 7.0  0  100  263  34.1  5.78  95.0  14,040  7.184  ویس اهواز  2303  اهواز شمالی
  10  90  85.0 7.0  0  100  238  21.1  1.118  61.0  14,595  4.115  مالثانی اهواز  2303  اهواز شمالی

  10  90  94.7  7.0  90  100  330  34.11  6.88  31.8  96,732  4.235  شوشتر  شوشتر  2304  شوشتر - میان آب 
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 و پساب مربوط به شهرهاي خوزستان) مصارف خانگی(وضع موجود مصارف و استحصال آب شرب  -2-4ادامه جدول 

  هاي مطالعاتیمحدوده

  نام شهر  نام شهرستان
سرانه 
  مصرف کل

(L/D) 

جمعیت 
  )نفر( 1385

مصرف 
 ساالنه

(m.c.m)  

سرانه آب 
بحساب 
 نیامده
(L/D)  

کل 
استحصال 
 ساالنه

(m.c.m)  

نیاز سرانه 
 تولید

(L/D)  

  هاپساب  %مین آبأمنابع ت
دریافت کننده 

  %پساب

  زیرزمینی  سطحی  کد  نام محدوده
ضریب 
  پساب

حجم 
 پساب

(m.c.m)  
  زیرزمینی  سطحی

  20  80  44.18  72.0  0  100  661  61.25  310  6.13  10,8682  343  مسجدسلیمان  مسجد سلیمان  2305  مسجد سلیمان
  20  80  59.1  7.0  0  100  291  28.2  3.73  7.1  21,547  216  گتوند  شوشتر  2306  عقیلی - گتوند 

  40  60  82.1  72.0  0  100  428  53.2  4.122  81.1  16,458  5.301  اللی  اللی  2307  اللی
  20  80  05.0  75.0  100  0  246  07.0  7.95  04.0  915  132  قلعه خوامه  مسجد سلیمان  2308  اندیکا

  40  60  12.10  81.0  100  0  330  49.12  6.132  49.7  104,364  5.196  ایذه  ایذه  2310  ایذه پیون
  10  90  19.0 72.0  100  0  179  24.0  9.67  15.0  3,868  5.103  دهدز  ایذه  2311  ده شیخ

  20  80  46.0 72.0  100  0  288  64.0  5.104  41.0  6,225  5.179  الوان  شوش  2334  آهودشت
  20  80  5.0 72.0  100  0  243  69.0  2.97  42.0  7,839  8.145  حر  شوش  2335  اندیمشک - دزفول
  20  80  93.0  7.0  100  0  394  32.1  161  78.0  9,217  2.232  میانرود  دزفول  2335  اندیمشک - دزفول
  20  80  39.6  72.0  100  0  451  87.8  1.170  52.5  54,032  280  شوش  شوش  2335  اندیمشک - دزفول
  20  80  12.1  7.0  100  0  432  6.1  6.130  12.1  10,171  301  دزآب  درفول  2335  اندیمشک - دزفول
  20  80  10.1  7.0  100  0  535  57.1  140  16.1  8,068  3.394  صفی آباد  درفول  2335  اندیمشک - دزفول
  20  80  08.0  75.0  100  0  171  11.0  9.71  07.0  2,079  88  سالند  درفول  2335  اندیمشک - دزفول
  30  70  92.25  7.0  100  0  444  03.37  198  5.20  235,819  2.238  دزفول  درفول  2335  اندیمشک - دزفول
  20  80  46.11  72.0  95  5  365  91.15  8.122  55.10  120,177  5.240  اندیمشک  اندیمشک  2335  اندیمشک - دزفول
  30  70  08.0  72.0  100  0  165  11.0  6.49  08.0  1,935  4.111  حسینیه  اندیمشک  2335  اندیمشک - دزفول
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  -  -  41.271  -  -  -  -  15.384  -  28.205  2,202,201  -  -  -  23جمع حوضه کارون بزرگ 
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 و پساب مربوط به شهرهاي خوزستان) مصارف خانگی(وضع موجود مصارف و استحصال آب شرب  -2-4ادامه جدول 

  هاي مطالعاتیمحدوده
  نام شهر  نام شهرستان

سرانه 
مصرف 
  کل

(L/D) 

جمعیت 
  )نفر( 1385

مصرف 
 ساالنه

(m.c.m)  

سرانه آب 
بحساب 
 نیامده
(L/D)  

کل 
استحصال 
 ساالنه

(m.c.m)  

نیاز سرانه 
 تولید

(L/D)  

دریافت کننده   هاپساب  %مین آبأمنابع ت
  %پساب

ضریب   زیرزمینی  سطحی  کد  نام محدوده
  پساب

 حجم پساب
(m.c.m)  

  زیرزمینی  سطحی

  10  90  99.14  7.0  0  100  534  42.21  190  80.13  111,448  5.329  بندر ماهشهر  بندر ماهشهر  2401  شادگان
  20  80  68.4  7.0  0  100  273  68.6  103  19.4  67,467  170  بندر امام خمینی  بندر امام خمینی  2401  شادگان
  20  80  35.5  7.0  0  100  430  64.7  88  07.6  49,171  3.338  شادگان  شادگان  2401 شادگان
  10  90  48.1  7.0  0  100  312  11.2  52  76.1  18,551  5.259  چمران  بندر ماهشهر  2401 شادگان
  10  90  38.2  7.0  0  100  161  41.3  28  79.2  58,616  5.130  امیدیه  امیدیه  2401 شادگان
  20  80  53.2  7.0  0  100  399  61.3  151  25.2  24,808  248  رامشیر  رامهرمز  2401 شادگان
  30  70  5.9  7.0  30  70  746  57.13  233  25.9  50,777  504  رامهرمز  رامهرمز  2402  رامهرمز
  20  80  4.2  7.0  0  100  638  44.3  247  11.2  15,261  5.378  هفتگل  رامهرمز  2402  رامهرمز
  25  75  13.2  75.0  100  0  390  97.2  100  21.2  21,222  285  باغ ملک  باغ ملک  2404  باغملک
  30  70  73.0  75.0  100  0  311  98.0  122  60.0  8,610  189  قلعه تل  باغ ملک  2404  باغملک
  20  80  35.0  75.0  100  0  233  46.0  46  37.0  5,748  177  صیدون  باغ ملک  2405  صیدون
  20  80  13.0  7.0  100  0  264  19.0  85  13.0  2,004  5.174  جایزان  امیدیه  2406  جایزان
  30  70  66.11  7.0  18  82  460  65.16  184  99.9  101,178  6.270  بهبهان  بهبهان  2407  بهبهان

  10  90  08.2  7.0  0  100  325  98.2  63  45.2  25,202  261  هندیجان  هندیجان  2409  هندیجان
  10  90  13.0  7.0  0  100  397  19.0  149  12.0  1,290  5.246  زهره  هندیجان  2409  هندیجان
  10  90  60.1  7.0  0  100  477  29.2  120  71.1  13,175  355  آغاجاري  بهبهان  2409  هندیجان
  30  70  26.0  7.0  100  0  207  38.0  45  29.0  5,067  158  سرودشت  بهبهان  2410  زیدون



 ٥١٥¾ طرح آمایش استان خوزستان
 

  

  -  -  5.62  -  -  -  -  95.88  -  13.60  579,595  -  -  -  24زهره  - جمع حوضه جراحی
  -  -  20.343  -  -  -  87.470  37.486  -  09.273  2,873,564  4.260  جمع کل استان خوزستان



 ٥١٦¾ طرح آمایش استان خوزستان
 

  

  آب شرب روستایی - 4-2- 4-1

 مصرف آب •

هنوز از بسیاري از . اندهاي آب و فاضالب روستایی به تدریج زیر پوشش وزارت نیرو قرار گرفتهشرکت 1381از سال 
خانوار هیچ آماري در دسترس نیست و تنها برخی از روستاها داراي کنتور آب هستند که سـنجش   20روستاهاي زیر 

هاي کوچک شیر بهداشـت عمـومی وجـود داشـته و تنهـا      ضمناً در بسیاري از روستا. مصارف اب در آنها امکان دارد
به هر حال با توجه به این که تمامی این روستاها حتی اگر زیر پوشـش  . گرددبخشی از نیازهاي روستاییان برطرف می

نماید لذا براي تمامی روستاها مصارف آب در حد هاي آب و فاضالب روستایی نباشند، از منابع آب استفاده میشرکت
  .ول برآورد گردیده استمعق

هاي مطالعات تعیین گردیده و مصرف سرانه هر در این مطالعات با استفاده از جمعیت روستایی که به تفکیک محدوده
هاي آب و فاضالب روستایی و نتایج آخرین مطالعات طـرح جـامع آب کشـور،    دشت با توجه به آمار موجود شرکت

  .تآب شرب جوامع روستایی تعیین گردیده اس
میلیون متـر مکعـب و    86.89بر این اساس کل تولید و مصرف ساالنه آب شرب روستایی در استان خوزستان برابر با 

  .باشدروز می -نفر –لیتر  178سرانه آن برابر با 

  ضریب پساب روستایی •

اماکن تفریحی  در جوامع روستایی با توجه به فرهنگ روستایی، پراکندگی روستاها، ناچیز بودن مصارف و عدم وجود
برآورد شده که  67.0و عمومی، تبخیر نقش بیشتري دارد و در نتیجه ضریب پساب آن کمتر از نواحی شهري و حدود 

میلیون متر مکعب در سـال   81.59بر این اساس حجم پساب ناشی از مصارف شرب روستایی استان خوزستان معادل 
  .خواهد بود

 هادریافت کننده پساب •

ر حال حاضر اکثریت قریب به اتفاق روستاهاي موجود فاقد شبکه فاضالب هستند، لذا فاضالب آنها با نظر به اینکه د
ــابع آب    ــتاها وارد منــ ــت روســ ــه موقعیــ ــه بــ ــابع آب توجــ ــی و منــ ــاي زیرزمینــ ــطحی  هــ ــاي ســ  هــ

 .گرددمی

کیـک  وضع موجود مصارف و استحصال آب شرب جوامع روستایی ساکن در استان خوزسـتان بـه تف   3-4در جدول 
 .هاي آن ارائه شده استمحدوده هاي مطالعاتی و زیر حوضه



 ٥١٧¾ طرح آمایش استان خوزستان
 

  

 هاي مطالعاتی استان خوزستان روستایی ساکن در محدودههاي جوامع و پساب) مصارف خانگی(وضع موجود مصارف و استحصال آب شرب  -3-4 جدول

   1385جمعیت   هاي مطالعاتیمحدوده
  )نفر(

حجم کل تولید 
  استحصال
(m.c.m) 

 نیاز سرانه تولید
(L/D)  

  هاپساب

 حجم پساب  ضریب پساب  کد محدوده  نام محدوده
(m.c.m)  

  12.3  63.0  185  96.4  73,385  2201  دشت آزادگان
  89.1  63.0  174  0.3  47,273  2202  خسرج - چنانه

  08.0  67.0  334  12.0  615  2203  دشت عباس
  22.0  63.0  146  35.0  6,574  2204  آوان

  17.0  65.0  395  26.0  831  2205  موالب
  48.5  63.0  -   69.8  128,678  22  جمع حوضه کرخه

  03.3  7.0  271  34.4  43,888  2301  خرمشهر
  45.9  69.0  209  59.13  178,184  2302  اهواز جنوبی
  61.2  62.0  174  20.4  66,089  2303  اهواز شمالی

  97.2  63.0  197  7.4  60,332  2304  شوشتر- میان آب
  07.1  72.0  252  49.1  16,159  2305  مسجد سلیمان

  14.1  64.0  168  79.1  29,135  2306  عقیلی- گتوند
  95.0  64.0  135  49.1  30,197  2307  اللی

  78.0  66.0  132  18.1  24,544  2308  اندیکا
  72.0  73.0  147  99.0  18,500  2309  مرغاب

  42.1  74.0  149  93.1  35,585  2310  پیون-ایذه
  96.1  72.0  140  74.2  53,639  2311  ده شیخ



 ٥١٨¾ طرح آمایش استان خوزستان
 

  

  
 خوزستانهاي مطالعاتی استان  هاي جوامع روستایی ساکن در محدودهو پساب) مصارف خانگی(وضع موجود مصارف و استحصال آب شرب  -3-4ادامه جدول 

   1385جمعیت   هاي مطالعاتیمحدوده
  )نفر(

حجم کل تولید 
  استحصال
(m.c.m) 

 نیاز سرانه تولید
(L/D)  

  هاپساب

 حجم پساب  ضریب پساب  کد محدوده  نام محدوده
(m.c.m)  

  4.0  73.0  362  55.0  1,892  2319  لردگان
  22.0  73.0  372  3.0  1,469  2321  بازفت

  49.1  63.0  177  36.2  36,603  2334  آهودشت
  90.9  66.0  163  91.14  250,809  2335  اندیمشک- دزفول

  21.0  75.0  365  28.0  1,347  2336  بختیاري
  32.38  67.0  -  84.56  853,372  23  حوضه کارون بزرگ

  31.8  65.0  175  69.12  198,186  2401  شادگان
  63.1  7.0  182  32.2  34,928  2402  رامهرمز

  31.0  67.0  145  46.0  8,697  2403  میداوود - دالون
  92.0  68.0  163  36.1  22,897  2404  باغ ملک
  92.0  67.0  109  38.1  34,862  2405  صیدون
  12.1  65.0  158  71.1  29,680  2406  جایزان
  6.1  62.0  172  57.2  41,036  2407  بهبهان

  67.0  65.0  187  03.1  15,075  2409  هندیجان
  16.0  62.0  61  26.0  11,654  2410  زیدون

  21.0  67.0  293  31.0  2,891  2413  آبادخیر 
  06.0  67.0  319  09.0  772  2417  امام جعفر



 ٥١٩¾ طرح آمایش استان خوزستان
 

  

  91.15  65.0  -   18.24  400,678  24  زهره-حوضه جراحی
  1.0  66.0  337  15.0  1,218  2501  بندردیلم

  1.0  66.0  337  15.0  1,218  25  حوضه حله
  81.59  67.0  -  86.89  1,383,946  جمع استان خوزستان



 ٥٢٠¾ طرح آمایش استان خوزستان
 

  

  کل مصارف شهري و روستایی در وضعیت کنونی - 4-3- 4-1

با اسـتفاده از   بر این اساس. کل مصارف آب شرب نواحی شهري و روستایی در سطح استان خوزستان محاسبه گردید
مربوط به مصارف آب روستایی، کل مصرف آب شرب  3-4مربوط به مصارف آب شهري استان و جدول  2-4جدول 

هاي مطالعاتی در استان خوزستان تعیین و و حجم آب استحصالی با توجه به ضریب آب بحساب نیامده براي محدوده
هـاي   تفکیـک نـواحی شـهري و روسـتایی و محـدوده      تحت عنوان کل آب مورد نیاز شرب بـه  4-4نتیجه در جدول 

میلیون متر مکعب  23.576بر این اساس کل تولید آب شرب در استان بالغ بر . مطالعاتی در استان خوزستان آمده است
میلیون متر مکعب مربوط بـه مصـارف نـواحی     86.89و  37.486درصد آن برابر با  59.15و  41.84در سال بوده که 
  .باشدی منطقه میشهري و روستای

و  29.80میلیون متر مکعب حجم آب مصرفی شرب در اسـتان بـه ترتیـب     23.576بر اساس جدول فوق از مجموع 
  .گرددهاي سطحی و زیرزمینی تعیین میمیلیون متر مکعب از منابع آب 56.113و  67.462درصد آن معادل  71.19

 04.403بوده که بر این اساس حجم کل پساب حدود  70.0ضریب پساب در مصارف شرب استان در مجموع معادل 
  .شودهاي سطحی و زیرزمینی تخلیه میاین حجم آب به منابع آب. میلیون متر مکعب در سال برآورد شده است

میلیون متر مکعب در سال مربوط به محدوده مطالعـاتی اهـواز    60.213بیشترین حجم تولید و استحصال آب شرب با 
میلیون متر مکعب تولیـد و   12.82با ) 2335(اندیمشک  -ه و بعد از آن محدوده مطالعاتی  دزفولبود) 2302(جنوبی 

  .استحصال آب شرب قرار دارد
درصد آن مربوط  63.19درصد آن مربوط به زیر حوضه کارون بزرگ و  53.76همچنین از کل تولید آب شرب استان 

  .باشدد مربوط به زیر حوضه کرخه میدرص 82.3زهره و ما بقی معادل  -به زیر حوضه جراحی
هـاي مطالعـاتی اسـتان    مقادیر حجم تولید و استحصال آب جهـت مصـارف شـرب براسـاس محـدوده      2-4در نقشه 

 .خوزستان نشان داده شده است



 ٥٢١¾ طرح آمایش استان خوزستان
 

  

 هاي مطالعاتی واقع در استان خوزستانها در محدودهمنابع تولید و پساب) مصارف خانگی(نیاز شرب  حجم کل آب مورد -4-4 جدول

  )استحصال(حجم تولید کل   هاي مطالعاتیمحدوده
(m.c.m) 

  هاپساب  (m.c.m)  منابع تولید آب
  منابع زیرزمینی  منابع سطحی

ضریب 
  پساب

حجم 
 پساب

(m.c.m)  

  (%) درصد تخلیه

  نام محدوده
کد 
  محدوده

  روستایی  شهري
حجم تولید کل 

  )استحصالی(
  سطحی  زیر زمینی  درصد  مقدار  درصد  مقدار

  72  28  40.12  68.0  2  36.0  98  88.17  24.18  96.4  78.13  2201  دشت آزاداگان
  37  63  89.1  63.0  8  24.0  92  76.2  0.3  0.3  -   2202  خسرج –چنانه 

  -   100  08.0  69.0  82  10.0  18  02.0  12.0  12.0  -   2203  دشت عباس
  -   100  22.0  64.0  16  06.0  84  29.0  35.0  35.0  -   2204  آوان

  5  95  17.0  67.0  86  22.0  14  04.0  26.0  26.0  -   2205  موالب
  -   -   76.14  67.0  5.4  98.0  5.95  99.20  97.21  69.8  28.13  22  جمع حوضه کرخه

  90  10  56.43  70.0  -   -   100  23.62  23.62  34.4  89.57  2301  خرمشهر
  90  10  52.149  70.0  -   -   100  60.213  60.213  59.13  01.200  2302  اهواز جنوبی
  85  15  29.5  66.0  3  24.0  97  78.7  02.8  20.4  82.3  2303  اهواز شمالی

  80  20  91.10  68.0  67  75.10  33  29.5  04.16  7.4  34.11  2304  آب شوشتر میان
  79  21  51.19  72.0  -   -   100  10.27  10.27  49.1  61.25  2305  مسجد سلیمان

  68  32  73.2  67.0  3  12.0  97  95.3  07.4  79.1  28.2  2306  عقیلی - گتوند
  57  43  77.2  69.0  12  48.0  88  54.3  02.4  49.1  53.2  2307  اللی

  52  48  83.0  66.0  12  15.0  88  10.1  25.1  18.1  07.0  2308  اندیکا



 ٥٢٢¾ طرح آمایش استان خوزستان
 

  

 هاي مطالعاتی واقع در استان خوزستانها در محدودهمنابع تولید و پساب) مصارف خانگی(حجم کل آب مورد نیاز شرب  -4-4ادامه جدول 

  )استحصال(حجم تولید کل   هاي مطالعاتیمحدوده
(m.c.m) 

  هاپساب  (m.c.m)  منابع تولید آب

  نام محدوده
کد 
  محدوده

  روستایی  شهري
حجم تولید کل 

  )استحصالی(

ضریب   منابع زیرزمینی  منابع سطحی
  پساب

حجم 
 پساب

(m.c.m)  

  (%)  درصد تخلیه

  سطحی  زیر زمینی  درصد  مقدار  درصد  مقدار

  58  42  72.0  72.0  39  39.0  61  60.0  99.0  99.0  -   2309  مرغاب
  59  41  54.11  80.0  93  41.13  7  01.0  42.14  93.1  49.12  2310  پیون–ایذه 

  54  46  15.2  72.0  45  34.1  55  64.1  98.2  74.2  24.0  2311  ده شیخ
  8  92  40.0  73.0  87  48.0  13  07.0  55.0  55.0  -   2319  لردگان
  2  98  22.0  72.0  85  25.0  15  05.0  30.0  3.0  -   2321  بازفت

  39  61  95.1  65.0  28  84.0  72  16.2  3  36.2  64.0  2334  آهودشت
  67  33  48.57  70.0  84  98.68  16  14.13  12.82  91.14  21.67  2335  اندیمش - دزفول

  67  94  21.0  74  82  13.0  18  05.0  28.0  28.0  -   2336  بختیاري
      79.309  70.0  15.22  68.97  85.77  31.343  99.440  84.56  15.384  23  جمع حوضه کارون

  85  15  72.39  69.0  2  15.1  98  41.56  56.57  69.12  87.44  2401  شادگان
  73  27  53.13  70.0  22  25.4  78  08.15  33.19  32.2  01.17  2402  رامهرمز

  80  20  31.0  68.0  10  05.0  90  41.0  46.0  46.0  -   2203  میداوود - دالون
  75  25  88.3  73.0  78  14.4  22  17.1  31.5  36.1  95.3  2204  باغملک
  70  30  27.1  69.0  25  46.0  75  38.1  84.1  38.1  46.0  2405  صیدون
  52  48  25.1  66.0  17  32.0  83  58.1  90.1  71.1  19.0  2406  جایزان



 ٥٢٣¾ طرح آمایش استان خوزستان
 

  

  71  29  26.13  69.0  20  84.3  80  38.15  22.19  57.2  65.16  2407  بهبهان
  

 هاي مطالعاتی واقع در استان خوزستانها در محدودهپسابمنابع تولید و ) مصارف خانگی(حجم کل آب مورد نیاز شرب  -4-4ادامه جدول 

  )استحصال(حجم تولید کل   هاي مطالعاتیمحدوده
(m.c.m)  

  هاپساب  (m.c.m)  منابع تولید آب

  نام محدوده
کد 
  محدوده

  روستایی  شهري
حجم تولید کل 

  )استحصالی(

ضریب   منابع زیرزمینی  منابع سطحی
  پساب

حجم 
 پساب

(m.c.m)  

  (%)  تخلیهدرصد 

  سطحی  زیر زمینی  درصد  مقدار  درصد  مقدار

  77  23  48.4  69.0  2  13.0  98  36.6  49.6  03.1  46.5  2409  هندیجان
  65  35  42.0  65.0  40  26.0  60  38.0  64.0  26.0  38.0  2410  زیدون
  37  63  21.0  66.0  46  14.0  54  17.0  31.0  31.0  -   2413  خیرآباد

  4  96  06.0  69.0  74  07.0  26  02.0  09.0  09.0  -   2417  امامزاده جعفر
      39.78  69.0  07.13  79.14  93.86  34.98  13.113  18.24  95.88  24  زهره - جمع حوضه جراحی

  34  64  1.0  68.0  82  12.0  18  03.0  15.0  15.0  -   2501  بندردیلم
  34  64  1.0  68.0  82  12.0  18  03.0  15.0  15.0  -   25  جمع حوضه حله

      04.403  7.0  71.19  56.113  29.80  67.462  23.576  86.89  37.486  جمع استان



 ٥٢٤¾ طرح آمایش استان خوزستان
 

  

 

 

 

 

 
  اساس مصارف شرب برمقادیر حجم تولید و استحصال آب جهت  - 2-4 نقشه

 هاي مطالعاتی استان خوزستانمحدوده 

 



 ٥٢٥¾ طرح آمایش استان خوزستان
 

  

  مصرف آب بخش صنعت و معدن - 4-2

شود، آب براي خنک کردن، فرآیند تولید محصوالت، تمیز کـردن و یـا دفـع     در صنعت که تولید انرژي را نیزشامل می
ترین مصرف کننده صنعتی آب  ها عمدهبرخی صنایع از جمله نیروگاه. گیرد هاي صنعتی مورد استفاده قرار میفاضالب

با وجود آن که بخش اعظم . رسانند گیري از آب را براي خنک کردن به مصرف میهستند و حجم عظیم و بسیار چشم
لیکن این آب برگشتی غالباً به وسیله مـواد شـیمیایی بـا فلـزات     . گردد آب مصرفی صنایع مجدداً به چرخه آب باز می

میزان مصـرف آب در  . زند یابد که به محیط زیست آبی صدمه می و یا دماي آن آنقدر افزایش میشود  سنگین آلوده می
درصد در برخی کشورها  85ها کشور در حال توسعه تا حدود درصد کل مصرف در ده 5تر از  صنعت از سطحی پایین

ا غالبـاً شـاخص سـطح    نسبت حجم آب مصرفی صنایع به کل آب مصـرف شـده ر  . نظیر بلژیک و فنالند متغیر است
  .کنند توسعه اقتصادي کشور تلقی می

 سوابق مطالعاتی -1- 4-2

آوري بکـار رفتـه در    هایی مانند نوع مواد اولیه، فرآیند تولید محصول، نوع محصول، فـن آب مصرفی صنایع به فراسنج
آب در صـنایع جهـت   . اردبسـتگی د .... تولید، مساحت محوطه کارگاه، فضاي سبز، سردسیر یا گرمسیر بودن منطقه و 

خنک کردن، تولید بخار، فرایند تولید، شرب،  بهداشت، گرمایش و نگهداري فضاي سبز و محوطه مورد استفاده قـرار  
  .گیرد می

در چارچوب مرحله اول و دوم مطالعات طرح جامع آب کشور و همچنین مطالعات سازگاري با اقلیم کشور، شـرکت  
بري، ضریب فنی آب، ارزش تولید و اشتغال صنعتی بـه ازاء هـر مترمکعـب     ي آبها مهندسین مشاور جاماب مشخصه

گانه صنایع محاسـبه   هاي نه آب، آب الزم براي تولید یک میلیون ریال کاال و یک شغل صنعتی را براي هر یک از رشته
ع منابع سـطحی و  هاي بزرگ صنعتی کشور را برحسب نوکرده و بر این اساس میزان آب استحصال شده براي کارگاه

  .زیرزمینی مشخص نموده است
میلیون مترمکعب تعیین نموده  442را  1362مهندسین مشاور فوق میزان کل آب مصرفی بخش صنعت کشور در سال 

مطالعات به عمل آمـده میـزان   .شده است درصد آن از منابع آب سطحی و باقی از منابع آب زیرزمینی تأمین می 40که 
میلیون مترمکعب تخمین زده، که در  574را حدود  1366هاي بزرگ صنعتی کشور در سال گاهآب استحصال شده کار

  .درصد رشد داشته است 30، 1362مقایسه با سال 
آوري و تجزیـه و   هـا و جمـع  هاي بزرگ صنعتی کشور همراه بـا بررسـی  ادامه روند برداشت و مصرف آب در کارگاه
نایع و مدیریت آبرسانی به صنایع وزارت نیرو، امکـان بـرآورد حجـم آب    تحلیل آمار و اطالعات و نظرات وزارت ص

این مشـاور کـل آب برداشـت شـده جهـت      . را براي مهندسین مشاور جاماب فراهم آورده بود 1373مصرفی در سال 
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میلیـون   831را در قالب نتایج بـه هنگـام سـازي طـرح جـامع آب کشـور در حـدود         1373مصارف صنعتی در سال 
درصد رشـد داشـته    45، 1366درصد و نسبت به سال  77در حدود  1362برآورد نموده که نسبت به سال مترمکعب 

  .است
هاي اسـتخراج و خنـک کـردن تأسیسـات کارخانجـات      در معادن، آب جهت جلوگیري از ایجاد گرد و غبار درکارگاه

  .گیرد آرایی مورد استفاده قرار می تغلیظ و دخالت مستقیم در کانه
ک از مراحل تغلیظ سنگ معدنی، مخلوطی از سنگ معـدنی، آب و ترکیبـات ویـژه شـیمیایی سـاخته شـده و       در هر ی

توان گفت که بیشترین مقدار  بنابراین می. گیرد عملیات جداسازي باطله و تغلیظ کانی مورد نظر به کمک آب انجام می
ــت   ــاز فعالیــــ ــورد نیــــ ــیظ     از آب مــــ ــو و تغلــــ ــه شستشــــ ــوط بــــ ــدنی مربــــ ــاي معــــ  هــــ

 8.7را معـادل   1362مهندسین مشاور جاماب حجم آب برداشت شده در معادن بزرگ کشور در سال . باشد ا میهکانی
  .میلیون مترمکعب برآورد کرده است 6.11در حدود  1373میلیون مترمکعب و در سال 

مان جهـت سـاز   1380در مطالعات طرح سازگاري با اقلیم کشور که توسط شرکت مهندسین مشاور جاماب در سـال  
میلیون مترمکعب بـرآورد شـده    3.1,079مدیریت و برنامه انجام گردید حجم آب مصرفی بخش صنعت کشور معادل 

 1366درصد و نسبت بـه سـال    18.144حدود ) مطالعات مرحله اول طرح جامع آب کشور( 1362که نسبت به سال 
ــدود  ــال    60.106حــــــــــــ ــه ســــــــــــ ــبت بــــــــــــ ــد و نســــــــــــ    1372درصــــــــــــ

  .دهد درصد رشد را نشان می 88.29معادل) آب کشور مطالعات مرحله دوم طرح جامع(
دهد کـه مصـرف آب در    نشان می) 1380(هاي به عمل آمده در طرح سازگاري با اقلیم کشور در بخش معادن بررسی

رقم مزبور بیـانگر آن اسـت کـه حجـم مصـرف آب      . میلیون مترمکعب در سال رسیده است 06.70این بخش به رقم 
مطالعـات مرحلـه اول طـرح جـامع آب     (  1372نسبت به سـال   1380عادن کشور در سال هاي بخش مجهت فعالیت

مطالعات مرحلـه دوم طـرح جـامع آب    ( 1373بیش از هشت برابر و در مقایسه با مصرف آب معادن در سال ) کشور
  .معادل شش برابر رشد داشته است) کشور

دار مصرف آب در بخـش پویـاي صـنعت و معـدن      شتابدر مجموع آمار و ارقام مزبور نشانگر افزایش سریع و رشد 
  .باشد کشور می

هـاي آبریـز غـرب     ، بررسـی حوضـه  1385در مطالعات طرح به هنگام سازي طرح جامع آب کشور منتهـی بـه سـال    
هـاي  با توجه به اطالعات اخـذ شـده از سـازمان   . فارس و دریاي عمان توسط شرکت بهان سد انجام یافته است خلیج

اي نیاز آبی بخش صنعت و معدن با توجه به الگوهاي مصرف آب صنایع و استانداردهاي موجود بررسی  ذیربط منطقه
بندي آخرین نتایج حاصل مربوط به صنایع و آب مصرفی آن به اختصار ارائـه شـده   گردید که در گزارش حاضر جمع

  . است
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  معدن مصارف و نیاز آبی بخش صنعت و -2- 4-2

هاي آبریز کرخه، کارون بـزرگ    کشور یعنی حوضه 2ده پایاب سه حوضه آبریز اصلی درجه استان خوزستان دربرگیرن 
هـاي   بررسی انجام یافته مربوط به بخش صنایع و آب مصرفی آنها در قالـب زیـر حوضـه   . باشد زهره می –و جراحی 

ساس مجموعه بخش صنایع و بر این ا. هاي مطالعاتی واقع در استان خوزستان انجام وارائه شده است مذکور و محدوده
هاي وابسته به آن به چهار گروه ذیل تفکیک و ضمن بررسی پراکنش صـنایع و واحـدهاي هـر یـک از آنهـا در       رسته

  .هاي مطالعاتی آمده است هاي مربوطه، نهایتاً آب مورد نیاز بخش صنایع استان به تفکیک محدوده زیرحوضه
  

 واحدهاي صنعتی پراکنده و فعال -

 ها و صنایع پتروشیمیها، فرودگاههاي صنعتی، نیروگاهو استراتژیک شامل شهرك صنایع بزرگ -

 واحدهاي دامداري -

 معادن -

  واحدهاي صنعتی پراکنده کوچک فعال در استان خوزستان - 2-1- 4-2

ن ای. باشد واحد صنعتی پراکنده فعال می 652دهد استان خوزستان در حوضه مطالعاتی کرخه داراي  ها نشان می بررسی
هـاي صـنعتی اختصـاص یافتـه      هکتار آن به سالن 281هکتار واقع شده که از این مقدار  956صنایع در زمینی بالغ بر 

از لحاظ سهم جمعیتی شاغل در هر کدام  .باشند ها مشغول به کار مینفر در آن 25,777به عالوه جمعیتی بالغ بر . است
صـنعت غالـب از   . باشند درصد از کل رتبه اول را دارا می 53دل از انواع صنعت، صنایع غیر فلزي با کسب سهمی معا

واحـدهاي صـنعتی    درصـد   39لحاظ تعداد واحدهاي صنعتی دراین محدوده مربوط به صنایع شیمیایی بـا دارا بـودن   
  .باشد می

یـن  ا. باشـد  واحد صنعتی پراکنـده فعـال مـی    1,429همچنین استان خوزستان در محدوده حوضه کارون بزرگ داراي 
هاي صنعتی اختصـاص یافتـه    هکتار آن به سالن 150هکتار واقع شده که از این مقدار  1,059صنایع در زمینی بالغ بر 

از لحاظ سهم جمعیتی شاغل در هرکـدام  . باشند نفر در آنها مشغول به کار می 35,350به عالوه جمعیتی بالغ بر . است
باشند و صنعت غالب از  درصد از کل رتبه اول را دارا می 23معادل صنایع غیر فلزي با کسب سهمی  از انواع صنعت،

درصـد واحـدهاي صـنعتی     28لحاظ تعداد واحدهاي صنعتی در این محدوده مربوط به صنایع غیر فلزي با دارا بودن 
  .باشد می
این صـنایع در   .باشد واحد صنعتی پراکنده فعال می 381استان خوزستان در حوضه مطالعاتی جراحی و زهره داراي   

به عـالوه  . هاي صنعتی اختصاص یافته است هکتار آن به سالن 62هکتار واقع شده که از این مقدار  560زمینی بالغ بر 
  .باشند ها مشغول به کار مینفر در آن 15,926جمعیتی بالغ بر 
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درصد درصـد از   58ادل از لحاظ سهم جمعیتی شاغل در هر کدام از انواع صنعت، صنایع شیمیایی با کسب سهمی مع
  . باشند کل رتبه اول را داراي می

  هاي صنعتی ها و شهركها، فرودگاهشناسایی صنایع بزرگ و استراتژیک، نیروگاه - 2-2- 4-2

هـا بـه تفکیـک    ها و فرودگـاه هاي صنعتی معرفی شده و در ادامه آمار صنایع بزرگ، نیروگاه در این بخش ابتدا شهرك
  .شود استان خوزستان ارائه میحوضه آبریز واقع در 

  هاي صنعتیشهرك •

زهره فاقد شهرك صنعتی بوده ولی در محدوده حوضـه آبریـز    –استان خوزستان در محدوده حوضه کرخه و جراحی 
اند، در این واحـدها بـالغ بـر       واحد صنعتی در حال فعالیت 345شهرك صنعتی فعال است که در آن  12کارون داراي 

  .باشند به کار مینفر مشغول  6,495

 ها صنایع بزرگ، نیروگاه و فرودگاه •

ها در مصرف آب و تولید پساب، توجه به این صنایع از اهمیـت  ها و فرودگاهبا توجه به اهمیت صنایع بزرگ، نیروگاه
 5-4هاي جدول. باشد استان خوزستان در محدوده حوضه کرخه فاقد این بخش از صنایع می. اي برخوردار است ویژه

در این . باشد زهره می –نشان دهنده واحدهاي صنعتی بزرگ استان در محدوده حوضه کارون بزرگ و جراحی  6-4 و
بـر اسـاس گـزارش    . جدول عالوه بر نام واحد، اطالعات دیگري همچون نام شهرستان و کارکنان نیز ارائه شده است

ن، سازمان هواپیمایی کشور و شرکت تـوانیر تهیـه   موجود اطالعات این بخش با استفاده از آمار وزارت صنایع و معاد
  .شده است



 ٥٢٩¾ طرح آمایش استان خوزستان
 

  

 هاي استان خوزستان در محدوده حوضه آبریز کارونصنایع بزرگ و نیروگاه -5-4 جدول

  نام واحد  گروه صنعتی  شهرستان  ردیف
  کارکنان

  )نفر(
  آب

  )هزارمترمکعب در سال(
  2,160  5,000  نورد و لوله کارون  ساخت فلزات اساسی  خرمشهر  1
  4,000  450  نورد و لوله اهواز  ساخت فلزات اساسی  خرمشهر  2
  9,000  5,600  ملک نورد  ساخت فلزات اساسی  خرمشهر  3
  700  265  نفت ایرانول  هاي حاصل از نفت فرآوردهکک و   آبادان  4
  600  300  منوچهر بویري کناري  سایر محصوالت کانی غیر فلزي  ایذه  5
  500  50  مسعود غالمیان زاده  ساخت کاغذ و محصوالت کاغذي  اهواز  6
  580  40  مریم عزت پیما  هامحصوالت غذایی و آشامیدنی  آبادان  7
  1,800  540  محمدرضا مطوري و فرزین اندیشی  کاغذيساخت کاغذ و محصوالت   خرمشهر  8
  200  240  محمد جعفري  هاي برقیآالت و دستگاه ماشین  اندیمشک  9

  اهواز  10
چوب و محصوالت چوبی بجز 

  مبل
  200  118  الدینی وحید جمال -محمد بیطرف حقیقی

  آبادان  11
ساخت مواد و محصوالت 

  شیمیایی
  هاي فسفات کارون مجتمع فرآورده

  )سهامی خاص(
86  555  

  آبادان  12
ساخت مواد و محصوالت 

  شیمیایی
  2,400  247  مجتمع صنایع شیمیایی آبادان

  1,360  126  گروه ملی صنعتی فوالد ایران  ساخت فلزات اساسی  اهواز  13
  495  126  گشت و صنعت دانه طالیی شوش  هامحصوالت غذایی و آشامیدنی  شوش  14
  495  126  گشت و صنعت دانه طالیی شوش  هاآشامیدنیمحصوالت غذایی و   شوش  15
  1,278  259  فوالد کاویان  ساخت فلزات اساسی  اهواز  16
  2,500  480  فوالد دز  ساخت فلزات اساسی  بندر ماهشهر  17
  1,500  985  فوالد خوزستان  ساخت فلزات اساسی  اهواز  18

  اهواز  19
ساخت مواد و محصوالت 

  شیمیایی
  1,500  250  فوالد اکسین

  250  282  فروآلیاژ شادگان  ساخت فلزات اساسی  آبادان  20
  250  100  فربست دزفول  هامحصوالت غذایی و آشامیدنی  دزفول  21
  1,770  616  فالق صنعتی  ساخت کاغذ و محصوالت کاغذي  اهواز  22
  600  300  علی اکبر شادمان  سایر محصوالت کانی غیر فلزي  لکباغم  23
  1,770  616  صنایع کاغذ سلمان فارسی  محصوالت کاغذيساخت کاغذ و   اهواز  24
  3,800  510  صنایع کاغذ دهخدا  ساخت کاغذ و محصوالت کاغذي  اهواز  25
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  شادگان  26
ساخت مواد و محصوالت 

  شیمیایی
  1,200  440  صنایع پتروشیمی تخت جمشید

  1,080  320  صفر صالحی  سایر محصوالت کانی غیر فلزي  باغملک  27

  بندرماهشهر  28
ساخت مواد و محصوالت 

  شیمیایی
  200  250  شیمیایی الیاف

  بندرماهشهر  29
ساخت مواد و محصوالت 

  شیمیایی
  1,000  24  شیمی بافت

  900  450  شکر نوین خلیج فارس  هامحصوالت غذایی و آشامیدنی  بندرماهشهر  30
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  آبریز کارونهاي استان خوزستان در محدوده حوضه صنایع بزرگ و نیروگاه -5-4ادامه جدول 

  نام واحد  گروه صنعتی  شهرستان  ردیف
  کارکنان

  )نفر(
  آب

  )هزارمترمکعب در سال(

  دزفول  31
ساخت مواد و محصوالت 

  شیمیایی
  252  210  شرکت فرآور لیزین پارس

  600  135  هاي روغنی دردانه کوثر شرکت فرآورد  هامحصوالت غذایی و آشامیدنی  دزفول  32

  دزفول  33
محصوالت ساخت مواد و 

  شیمیایی
  270  105  شرکت صنعتی دوده فام

  600  300  شرکت صنایع سیمان دزفول  سایر محصوالت کانی غیر فلزي  دزفول  34
  600  300  شرکت سیمان مارون خوزستان  سایر محصوالت کانی غیر فلزي  رامهرمز  35
  1,300  255  شرکت سیمان عمران آریا  سایر محصوالت کانی غیر فلزي  اندیمشک  36

  سایر محصوالت کانی غیر فلزي  رامهرمز  37
سهامی (شرکت سیمان سازه خوزستان 

  )خاص
300  600  

  600  300  )س خ( شرکت سیمان دز جم  سایر محصوالت کانی غیر فلزي  دزفول  38
  1,300  300  )س خ(شرکت سیمان خاکستري جنوب   سایر محصوالت کانی غیر فلزي  رامهرمز  39
  1,300  255  شرکت سیمان امیدیه خوزستان  کانی غیر فلزيسایر محصوالت   امیدیه  40

  سایر محصوالت کانی غیر فلزي  باغملک  41
  و توسعه خوزستان  گذاري شرکت سرمایه
  )سهامی عام(

300  600  

  600  300  گذاري استقالل اهواز شرکت سرمایه  سایر محصوالت کانی غیر فلزي  رامهرمز  42
  360  115  شرکت نوشابه سازي مهشید آبادان  هاآشامیدنیمحصوالت غذایی و   آبادان  43

 هامحصوالت غذایی و آشامیدنی  بهبهان  44
  نباتی ارجان نوین  شرکت روغن

  )409برداري  طرح و توسعه بهره( 
95  500  

  360  125  شرکت رعنا خشکبار هامحصوالت غذایی و آشامیدنی  بندرماهشهر  45
  2,150  393  شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی فارابی هاآشامیدنیمحصوالت غذایی و   اهواز  46

  شوشتر  47
چوب و محصوالت چوبی بجز 

  مبل
  شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی

  امام خمینی 
154  406  

  600  130  سیمان خوزستان  سایر محصوالت کانی غیر فلزي  رامهرمز  48
  600  300  خاور تکسیمان   سایر محصوالت کانی غیر فلزي  ایذه  49
  216  50  سهامی کشت و صنعت نیشکر هفت تپه  هامحصوالت غذایی و آشامیدنی  شوش  50
  1,080  1,156  ستاد معین بازسازي خرمشهر  ساخت کاغذ و محصوالت کاغذي  خرمشهر  51
  485  50  سازمان همیاري شهرداریهاي استان خوزستان  هامحصوالت غذایی و آشامیدنی  اللی  52
  300  50  زمزم خوزستان  هامحصوالت غذایی و آشامیدنی  اهواز  53
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  750  1,200  خدمات دریایی حیاتی قشم  هاي حاصل از نفت کک و فرآورده  بندرماهشهر  54
  500  361  حسن ملک پور  هامحصوالت غذایی و آشامیدنی  اهواز  55
  300  105  چکیده تهران  هامحصوالت غذایی و آشامیدنی  بندرماهشهر  56
  360  293  تیراهن البرز تاکستان  ساخت فلزات اساسی  بندرماهشهر  57
  700  43  تولیدي دزنوش  هامحصوالت غذایی و آشامیدنی  دزفول  58
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  هاي استان خوزستان در محدوده حوضه آبریز کارونصنایع بزرگ و نیروگاه -5-4ادامه جدول 

  نام واحد  گروه صنعتی  شهرستان  ردیف
 کارکنان

  )نفر(
  آب

  )هزارمترمکعب در سال(

  ساخت کاغذ و محصوالت کاغذي  اهواز  59
  توسعه نیشکر و صنایع جانبی

  )خان کوچک کشت و صنعت میرزا(
900  1,500  

  252  79  نعاونی فراگیر پودر گستر اهواز  سایر محصوالت کانی غیر فلزي  اهواز  60
  300  200  یز ستونگر.پر  هامحصوالت غذایی و آشامیدنی  بندرماهشهر  61
  720  65  پردیس متحد  هامحصوالت غذایی و آشامیدنی  بندرماهشهر  62

  بندرماهشهر  63
ساخت مواد و محصوالت 

  شیمیایی
  500  110  آلومینا سازان خوزستان

  بندرماهشهر  64
ساخت مواد و محصوالت 

  شیمیایی
  720  30  آبهاره

  600  300  ایران پارین  سایر محصوالت کانی غیر فلزي  باغ ملک  65
  600  305  امیر کابلی  سایر محصوالت کانی غیر فلزي  دزفول  66

  آبادان  67
ساخت مواد و محصوالت 

  شیمیایی
  250  145  هاي صنعتی آبادانافزودنی

  بندرماهشهر  68
ساخت مواد و محصوالت 

  شیمیایی
  250  80  آریا فسفریک جنوب

  1,400  120  احیاء مستقیم فوالد جنوب  ساخت فلزات اساسی  اهواز  69

  ساخت فلزات اساسی  اهواز  70
  احیاء مستقیم فوالد جنوب

  )گروه ملی صنعتی فوالد ایران( 
120  1,200  

  35  22  فرودگاه اهواز  خدماتی  اهواز  71
  23  12  فرودگاه آبادان  خدماتی  آبادان  72
  32  -   نیروگاه  نیروگاه  شوش  73
  5,534  -   نیروگاه  نیروگاه  اهواز  74

  
  هاي استان خوزستان در محدوده حوضه آبریز جراحی و زهرهنیروگاهصنایع بزرگ و  -6-4 جدول

ف
ردی

  

  نام واحد  گروه  شهرستان
  کارکنان

  )نفر(
  آب

  )هزار مترمکعب در سال(
  1,300  300  )س خ(شرکت سیمان خاکستري جنوب   سایر محصوالت کانی غیر فلزي  رامهرمز  1
  600  130  سیمان خوزستان  سایر محصوالت کانی غیر فلزي  رامهرمز  2
  600  300  گذاري استقالل اهواز شرکت سرمایه  سایر محصوالت کانی غیر فلزي  رامهرمز  3
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  600  300  )س خ(شرکت سیمان سازه خوزستان   سایر محصوالت کانی غیر فلزي  رامهرمز  4
  600  300  شرکت سیمان مارون خوزستان  سایر محصوالت کانی غیر فلزي  رامهرمز  5

  هاو آشامیدنی محصوالت غذایی  بهبهان  6
  نباتی ارجان نوین  شرکت روغن

  )409برداري  طرح و توسعه بهره( 
95  500  

  1,200  320  صفر صالحی  سایر محصوالت کانی غیر فلزي  باغملک  7
  600  300  ایران پارین  سایر محصوالت کانی غیر فلزي  باغملک  8

سهامی ( توسعه خوزستانگذاري و  شرکت سرمایه  سایر محصوالت کانی غیر فلزي  باغملک  9
  600  300  )عام

  600  300  علی اکبر شادمان  سایر محصوالت کانی غیر فلزي  باغملک  10
  

عالوه بر صنایع بزرگ نامبرده شده فوق، صنایع پتروشیمی استان در محدوده حوضه کارون بزرگ وجود داشته که غالباً 
  .آمده است 7-4از صنایع در جدول  آمار این بخش. سازي دارندمصرف آب باالیی در فرآیند خنک

  صنایع پتروشیمی استان خوزستان  -7-4 جدول
  نام واحد  گروه صنعتی  شهرستان  استان  ردیف

  پتروشیمی آبادان  هاي نفتی تصفیه شدهتولید فرآورده  آبادان  خوزستان  1
  مجتمع صنایع شیمیایی آبادان  ساخت مواد شیمیایی اساسی  آبادان  خوزستان  2
  ---   ساخت مواد شیمیایی اساسی  اهواز  خوزستان  3
  شرکت پتروشیمی مارون  هاي حاصل از نفتکک و فرآورده  اهواز  خوزستان  4
  پتروشیمی بندر امام خمینی  هاي نفتی تصفیه شدهتولید فرآورده  بندر امام خمینی  خوزستان  5
  ---   تولید مواد شیمیایی اساسی  بندر امام خمینی  خوزستان  6
  پتروشیمی بهبهان  هاي نفتی تصفیه شدهتولید فرآورده  بهبهان  خوزستان   7
  پتروشیمی امیدیه  هاي نفتی تصفیه شدهتولید فرآورده  امیدیه  خوزستان  8
  پتروشیمی بندر ماهشهر  هاي نفتی تصفیه شدهتولید فرآورده  بندر ماهشهر  خوزستان  9

  هاي صنعتی دامداري - 2-3- 4-2

به منظور بـرآورد نیـاز   . هاي صنعتی مرتبط با پرورش صنعتی دام و طیور است پراکنده و مجتمعبخش مهمی از صنایع 
آبی بخش پرورش صنعتی دام و طیور، با توجه به ضوابط قابل قبول شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور در محاسبه 

هري و روستایی این ارقام هاي آب و فاضالب ش هاي غیر خانگی در شرکت الگوي مصرف و ظرفیت قراردادي کاربري
-لیتر در روز و بـراي کشـتارگاه   20و  40، 100به ترتیب براي پرورش دام بزرگ، دام کوچک و صد قطعه طیور ارقام 

لیتـر در روز در نظـر    100و  100، 200هاي صنعتی براي کشتار دام بزرگ، دام کوچک و صد قطعه طیور بـه ترتیـب   



 ٥٣٥¾ طرح آمایش استان خوزستان
 

  

ب و بهداشت پرسنل مشغول به کار در این واحدها بـا در نظـر گـرفتن سـرانه     همچنین نیاز آبی شر. گرفته شده است
  .گردد روز کاري در سال، برآورد می 300لیتر در روز و  50مصرف 

آوري شده در ارتباط با دامپروري صنعتی با استفاده از اطالعات دریافتی از مرکـز آمـار    اطالعات جمع 8-4در جدول 
ار آن آمار برداشت آب از منابع آب دریافتی از شـرکت مـدیریت منـابع آب بـر اسـاس      ایران و وزارت صنایع و در کن

  .هاي جامع آب در استان خوزستان، ارائه شده استآخرین نتایج مطالعات طرح
  

  هاي آبریز اطالعات دامپروري در استان خوزستان به تفکیک حوضه -8-4 جدول

  نام حوضه آبریز
  طیور

  )قطعه هزار(
دام سنگین 

  )سأر(
دام سبک 

  )سأر(
  میزان آب مصرفی

  )هزار مترمکعب( 
شاغالن 

  )نفر(
آب شرب و بهداشتی 

  )مترمکعب هزار(
  کل نیاز آبی

  )مترمکعب هزار(
  66  9.3  260  62  0  1,259  556  کرخه

  1,757  336  2,240  1,724  6,300  45,000  105,640  کارون بزرگ
  3.7  15.51  3,410  662  9,610  6,210  3,619  زهره–جراحی 

  2,536  05.391  5,910  2,448  15,910  52,469  14,739  مجموع استان
  

هـزار مترمکعـب در سـال     2,536مصرف آب در بخش دامداري در استان خوزستان بر اساس جدول  فـوق بـالغ بـر    
  .باشد می

  ها از نقطه نظر میزان مصارف آبمعادن مهم استان و بررسی آن - 2-4- 4-2

باشد و اکثر نیاز  معدن کوچکتر، نیاز آبی چندانی را دارا نمی با توجه به اینکه بخش فرآیند دردر تعیین نیاز آبی معادن، 
این مقدار با تعیین تعداد پرسنل مشغول به کار در معادن و فرض . آبی در معادن مربوط به آب شرب و بهداشت است

زم به ذکر است در معادن بـزرگ نیـاز آب   ال. گردد روز کاري در سال برآورد می 300لیتر در روز و  50مصرف سرانه 
بر اسـاس گـزارش بهنگـام سـازي     . لذا نیاز آبی این دست معادن نیز در نظر گرفته شده است. فرایندي نیز وجود دارد

آوري اطالعات وزارت صنایع و معادن و آمار سرشماري سال نیاز این بخش از دفتر فن طرح جامع آب اطالعات مورد
اي تکمیل و مـورد اسـتفاده قـرار     هاي آب منطقههمچنین اطالعات اخذ شده از سوي شرکت یران ومرکز آمار ا 1385

هاي آبریز  آوري شده در ارتباط با بخش معدن و شاغلین به تفکیک حوضه اطالعات جمع 9-4در جدول . گرفته است
  . باشد ن فعال میالزم به ذکر است استان خوزستان در محدوده حوضه کرخه فاقد معد. ارائه شده است

  
  هاي آبریز جزییات معادن و نیاز آبی معادن دراستان خوزستان به تفکیک حوضه -9-4 جدول

  )هزار مترمکعب(نیاز آبی   )نفر(کارکنان   تعداد واحد  نام حوضه آبریز
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  -   -   -   کرخه
  2.10  680  360  کارون

  4.5  360  54  زهره –جراحی 
  6.15  1,040  414  مجموع

  
  .باشد هزار مترمکعب در سال می 6.15بالغ بر  9-4اساس جدول  در استان خوزستان برمصرف آب در بخش معدن 

میلیـون مترمکعـب    76.163هاي موجود و نتایج حاصل از آنها، حجم آب مصرفی این بخش معادل با توجه به بررسی
  .گردد در سال برآورد می

  هاي مطالعاتی  ع منبع و محدودهکل مصارف آب بخش صنعت به تفکیک نو -3- 4-2

هاي موجود مربوط به بخش صنایع و معادن موجود در استان که شرح آن در بـاال آمـده   خرین نتایج بررسیآبراساس 
هـاي سـطحی و   است حجم و مصارف آب بخش صنعت در استان خوزستان به تفکیک منابع تأمین آن یعنی منابع آب

  .درج گردیده است 10-4عاتی واقع در استان تعیین شده و نتایج آن در جدول هاي مطال زیرزمینی و تفکیک محدوده
میلیون مترمکعب  76.163حجم کل آب مصرفی بخش صنعت در استان خوزستان ساالنه معادل  10-4براساس جدول 

ادل درصـد دیگـر آن معـ    83.74هاي سطحی و میلیون مترمکعب از منابع آب 22.41درصد آن معادل  17.25بوده که 
  .گردد هاي زیرزمینی تأمین میآب  میلیون مترمکعب از منابع 54.122

میلیون مترمکعب در محدوده زیرحوضـه کـارون بـرزگ بـوده و بعـد از آن       117بیشترین مقدار آب مصرفی با حدود 
اهواز جنـوبی  هاي مطالعاتی، محدوده  در بین محدوده. میلیون مترمکعب جاي دارد 5.44زهره با  –زیرحوضه جراحی 

بعـد از آن نیـز   . دهد میلیون مترمکعب بیشترین آب مصرفی بخش صنعت را به خود اختصاص می 31.41با )  2302(
میلیون مترمکعب  16.19و  45.31،  48.39اندیمشک و شادگان و خرمشهر به ترتیب با حدود  –هاي دزفول  محدوده

  .آب مصرفی بخش صنعت جاي دارند
ها نیاز آب بخش صنعت  ی کل نیاز آب صنعت از منابع زیرزمینی تأمین شده و در سایر محدودهمحدوده مطالعات 8در 

  . گرددبطور مشترك از منابع سطحی و زیرزمینی تأمین می
  .هاي مطالعاتی نشان داده شده است آب مصرفی بخش صنعت در محدوده 3-4در نقشه 
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  هاي تولیدي به تفکیکمصارف آب بخش صنعت و معدن و حجم پساب -10-4 جدول
  )هزار متر مکعب(هاي مطالعاتی استان خوزستان  محدوده 

  حجم آب مصرفی  هاي مطالعاتی محدوده
  حجم پساب

  ها نام محدوده
کد 
  محدوده

حجم کل   از منابع زیرزمینی  از منابع سطحی
  مقدار  درصد  مقدار  درصد  مصرف

  1,024  7.1,706  4.992  15.58  3.714  85.41  2201  دشت آزادگان
  4.5,136  6.8,284  6.8,284  100  -   0  2202  خسرج –چنانه 

  2.727  1.1,322  1.1,322  100  -   0  2203  دشت عباس شرقی
  5.2,594  4,633  4,633  100  -   0  2204  آوان

  1.29  9.40  9.40  100  -   0  2205  موالب
  2.9,511  3.15,987  15,273  53.95  3.714  47.4  22  جمع حوضه کرخه

  11,688  19,160  18,899  64.98  261  36.1  2301  خرمشهر
  24,786  41,310  40,630  35.98  680  65.1  2302  اهواز جنوبی
  4,301  7,290  7,084  17.97  206  83.2  2303  اهواز شمالی

  4,833  8,332  7,273  28.87  1,060  72.12  2304  میان آب شوشتر
  382  659  590  68.89  68  32.10  2305  مسجد سلیمان

  1.51  85  84  72.98  1  18.1  2306  عقیلی –گتوند 
  2.1  6.1  1  5.62  6.0  5.37  2307  اللی

  -   -   -   0  -   0  2308  اندیکا
  5.198  320  320  100  -   0  2309  مرغاب

  3.86  144  126  5.87  18  5.12  2310  پیون -ایذه
  -   -   -   0  -   0  2311  ده شیخ
  7.104  190  30  79.15  160  21.84  2319  لردگان 
  -   -   -   0  -   0  2321  بازفت

  -   -   -   0  -   0  2334  آهو دشت
  23,687  39,478  22,210  26.56  17,269  74.43  2335  اندیمشک –دزفول 

  -   -   -   0  -   0  2336  بختیاري
  8.70,118  6.116,970  97,247  14.83  6.19,723  86.16  23  جمع حوضه کارون

  18,868  31,447  14,611  47.46  16,835  53.53  2401  شادگان
  1,704  2,748  1,578  42.57  1,170  58.42  2402  رامهرمز

  -   -   -   0  -   0  2403  میداوود - دالون
  5.288  473  311  75.65  162  25.34  2404  ملکباغ



 ٥٣٨¾ طرح آمایش استان خوزستان
 

  

  8.1  5.3  5.3  100  -   0  2405  صیدون
  7.398  676  8.580  92.85  2.95  08.14  2406  جایزان



 ٥٣٩¾ طرح آمایش استان خوزستان
 

  

  به تفکیک هاي تولیديمصارف آب بخش صنعت و معدن و حجم پساب -10-4ادامه جدول 
 )هزار متر مکعب(هاي مطالعاتی استان خوزستان  محدوده 

  حجم آب مصرفی  هاي مطالعاتی محدوده
  حجم پساب

  کد محدوده  ها نام محدوده
حجم کل   از منابع زیرزمینی  از منابع سطحی

  مقدار  درصد  مقدار  درصد  مصرف
  2.2,114  3,524  1,009  66.28  2,514  34.71  2407  بهبهان

  7.13  24  16  83.70  7  17.29  2409  هندیجان
  3,196  5,426  5,426  100  -   0  2410  زیدون
  -   -   -   0  -   0  2411  لیشتر

  8.129  228  228  100  -   0  2413  خیرآباد
  -   -   -   0  -   0  2417  امامزاده جعفر

 - جمع حوضه جراحی 
  زهره

24    2.20,783    3.23,763  5.44,546  7.26,714  

  -   -   -   0  -   0  2501  بندر دیلم
  7.106,344  7.163,758  6.122,537  83.74  1.41,221  17.25  جمع استان خوزستان

  مصارف آب بخش کشاورزي و شیالت - 4-3

  علیرغم وجود اراضی گسترده دیم، با این همه این آبیاري است کـه بخـش اعظـم عطـش کشـاورزي بـه آب را فـرو       
کند که در پی آن سطح اراضی زیر کشت آبی و  را طلب میجمعیت رو به تزاید، مقدار غذاي سرانه بیشتري . نشاند می

اساس آمار موجود سطح اراضی زیر کشت آبی در سراسـر جهـان    بر. آبیاري محصوالت زراعی نیز افزایش یافته است
  .در طی سده اخیر تقریباً به چهار برابر افزایش یافته است

درصد از کـل مصـرف را در بـر     69رد که حدود بزرگترین رقم مصرف آب در سطح جهان به کشاورزي اختصاص دا
سطح توسعه اقتصادي، اقلیم و جمعیت عواملی هسـتند  . گردد درصد بالغ می 92این نسبت در ایران به حدود . گیرد می

  .ها به شدت متفاوت باشد ها و زیرحوضه شود الگوي مصرف آب در کشورهاي مختلف و حوضه که موجب می
ها انجام گرفتـه در اختیـار   شناسی در مورد آناراضی قابل آبیاري کشور که مطالعات خاك میلیون هکتار از 12بیش از 

بینـی   بندي اراضی کشور از نظر کشاورزي، پـیش  شناسی و طبقهبا گسترش تحقیقات خاك. بخش کشاورزي قرار دارد
  .تري به عنوان اراضی قابل آبیاري تشخیص داده شوند شود که اراضی و سطوح وسیع می

هاي کشاورزي، شیالت و محیط زیست، که بـه  ر این بخش میزان استفاده کنونی از آب سطحی و زیرزمینی در بخشد
  .گیرد اختصار از آن آب کشاورزي نام برده خواهد شد مورد بررسی قرار می

  



 ٥٤٠¾ طرح آمایش استان خوزستان
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  استان خوزستان هاي مطالعاتیمحدوده به تفکیکآب مصرفی بخش صنعت  -3-4 نقشه

 



 ٥٤١¾ طرح آمایش استان خوزستان
 

  

  

  بررسی مصرف آب در بخش کشاورزي -1- 4-3

منـابع آب  . گـردد  هاي سـطحی و زیرزمینـی تـأمین مـی    آب  منابع آب مورد استفاده در بخش کشاورزي از طریق منابع
هاي بزرگ  سطحی استان شامل جریانات تنظیم شده از طریق سدهاي مخزنی و تنظیمی و جریانات به هنگام رودخانه

هاي عمیق و نیمـه عمیـق، قنـوات و    هاي زیرزمینی نیز شامل چاهی بوده و منابع آبکرخه، دز،کارون، مارون و جراح
  .هاي موجود هستند چشمه

هکتـار، رانـدمان آبیـاري و     میزان مصرف آب کشاورزي، مساحت اراضی زیـر کشـت آبـی، متوسـط مصـرف آب در     
  پارامترهـــاي دیگـــر در مطالعـــات جـــامع توســـعه کشـــاورزي توســـط مهندســـین مشـــاور ویســـان و          

سـازي طـرح جـامع آب      هاي جامع آب و طرح سازگاري با اقلیم توسط مهندسین مشاور جامـاب و بـه هنگـام   طرح
  .ته استهاي آبریز جنوب غرب کشور توسط مهندسین مشاور بهان سد انجام گرف حوضه

بر اساس آخرین نتایج و مطالعات موجود و آمار و ارقام ارائه شده  توسط سازمان جهاد کشاورزي در استان خوزستان، 
  . بندي منابع اراضی و آب مصرفی بخش کشاورزي انجام شده است جمع

 وسعت اراضی آبی، آب مصـرفی بخـش کشـاورزي و متوسـط مصـرف آب در هکتـار بـه تفکیـک         11-4در جدول 
  . هاي مطالعاتی واقع در استان خوزستان آمده است محدوده

 90.94هکتار برآورد شده که حـدود   773,242براساس جدول فوق وسعت کل اراضی آبی در استان خوزستان معادل 
هکتـار زیـر     39,454درصـد دیگـر معـادل     1.5هاي آبی و هکتار مربوط به انواع زراعت 733,788درصد آن برابر با 

  .باشد غات میکشت با
 –هـاي جراحـی    هکتار مربوط به زیر حوضه کارون بزرگ بوده و زیر حوضه 502,539بیشترین وسعت اراضی آبی با 

همچنین آب مصـرفی  . هکتار اراضی آبی در مرحله بعدي قرار دارند 102,692و  167,763زهره  و کرخه به ترتیب با 
درصد آن  04.72میلیون مترمکعب در سال برآورد گردیده که  91.11,385بخش کشاورزي در استان خوزستان معادل 

حجم آب مصرفی بخش کشاورزي در زیر . باشد میلیون مترمکعب مربوط به حوضه کارون بزرگ می 53.8,221معادل 
بـا  . گـردد  میلیون مترمکعب برآورد مـی  58.986و  4.2,175زهره و کرخه نیز به ترتیب برابر با  –هاي جراحی  حوضه
به حجم آب مصرفی و وسعت اراضی آبی، متوسط مصرف آب در هـر هکتـار از اراضـی آبـی اسـتان برابـر بـا        توجه 

متر مکعب در هکتار مربوط به زیر حوضه کارون بزرگ و کمترین  16,360متر مکعب بوده که بیشترین آن با  14,725
آب مصـرفی بخـش    4-4نقشـه   همچنـین در . متر مکعب در هکتار مربوط به زیر حوضـه کرخـه اسـت    9,607آن با 

 .هاي مطالعاتی استان خوزستان نشان داده شده است کشاورزي در محدوده
 هاي مطالعاتی استان خوزستان  وسعت اراضی آبی، آب مصرفی کشاورزي و متوسط مصرف آب درهکتار در محدوده -11-4 جدول



 ٥٤٢¾ طرح آمایش استان خوزستان
 

  

  هاي مطالعاتی محدوده
  وسعت اراضی آبی کشاورزي

  )هکتار(
آب مصرفی 

ورزي کشا
(m.c.m) 

متوسط مصرف آب در 
  )متر مکعب(هکتار 

  جمع  باغات  زراعت  کد محدوده  نام محدوده
  9,677  4.2  248  16  232  2123  آبدانان -موسیان 

  9,675  4.2  248  16  232  21  جمع حوضه مرزي غرب در استان
  9,609  37.75  73,409  452  72,957  2201  دشت آزادگان

  9,451  73.202  21,450  237  21,213  2202  خسرج –چنانه 
  11,516  68.36  3,185  2  3,183  2203  دشت عباس شرق

  9,026  2.38  4,232  2  4,230  2204  آوان
  8,654  6.3  416  16  400  2205  موالب

  9607  58.986  102,692  709  101,983  22  جمع حوضه کرخه در استان
  16,216  180  11,100  10,122  978  2301  خرمشهر

  19,600  1,850  94,390  3,251  91,139  2302  اهواز جنوبی
  14,854  39.1,086  73,136  977  72,159  2303  اهواز شمالی

  17,943  90.1,467  81,807  350  81,457  2304  میان آب شوشتر
  12,878  53.9  740  0  740  2305  مسجد سلیمان

  14,402  42.265  18,430  198  18,232  2306  عقیلی –گتوند 
  17,973  22.20  1,125  10  1,115  2307  اللی

  12,818  41.1  110  13  97  2308  اندیکا
  14,083  35.25  1,800  0  1,800  2309  مرغاب

  13,174  27.38  2,905  135  2,770  2310  پیون -ایذه
  11,657  20.10  875  0  875  2311  ده شیخ
  15,936  49.7  470  30  440  2319  لردگان 
  13,065  2.5  398  55  343  2321  بازفت

  10,594  30.498  47,038  12  47,026  2334  آهو دشت
  16,394  21.2,754  168,000  3,440  164,560  2335  اندیمشک –دزفول 

  7,628  64.1  215  5  210  2336  بختیاري
  16,360  53.8,221  502,539  18,598  483,941  23  جمع حوضه کارون بزرگ در استان

  13,173  8.1,007  76,503  13,339  63,164  2401  شادگان
  11,966  7.195  16,354  2,781  13,573  2402  رامهرمز

  14,044  2.38  2,720  188  2,532  2403  میداوود - دالون
  14,031  8.81  5,830  395  5,435  2404  باغ ملک



 ٥٤٣¾ طرح آمایش استان خوزستان
 

  

  14,025  3.23  2,303  153  2,150  2405  صیدون



 ٥٤٤¾ طرح آمایش استان خوزستان
 

  

  متوسط مصرف آب درهکتار دروسعت اراضی آبی، آب مصرفی کشاورزي و  -1-4 جدولادامه 
  هاي مطالعاتی استان خوزستان  محدوده 

  هاي مطالعاتی محدوده
  وسعت اراضی آبی کشاورزي

  )هکتار(
آب مصرفی 
کشاورزي 
(m.c.m) 

متوسط مصرف آب در 
  )متر مکعب(هکتار 

  جمع  باغات  زراعت  کد محدوده  نام محدوده
  11,488  110  9,575  1,291  8,284  2406  جایزان
  11,987  3.240  20,046  764  19,282  2407  بهبهان

  14,880  7.290  19,536  689  18,847  2409  هندیجان
  12,031  150  12,468  426  12,042  2410  زیدون
  12,481  25  2003  45  1,958  2413  خیراباد

  8,471  6.3  425  60  365  2417  امامزاده جعفر
زهره در  - جمع حوضه جراحی

  استان
24  147,632  20,131  167,763  4.2,175  12,967  

  -   -   -   -   -   2501  بندر دیلم
  -   -   -   -   -   25  جمع حوضه حله در استان

  14,725  91.11,385  773,242  39,454  733,788  جمع استان خوزستان

  منابع تأمین آب کشاورزي -2- 4-3

هاي کرخه، کارون بـزرگ و   حوضه آبریز مهم درجه دو کشور یعنی حوضه 3پهنه استان خوزستان در برگیرنده پایاب 
هاي بزرگ و پرآب فوق در این استان جریان داشته و عمدتاً به خلیج  هایی از رودخانهبخش. باشد زهره می –جراحی 

هاي وسیع واقع در آن موجب گردیده استان و دشت هاي سطحی کشور در اینآب 3.1وجود حدود . ریزند فارس می
با توجه . هاي بالقوه و بالفعل موجود تبدیل به قطب عمده کشاورزي کشور نیز گردداین استان عالوه بر سایر توانمندي

هاي سطحی موجود از طریق احداث سـدهاي عظـیم مخزنـی و سـدهاي     برداري از منابع عظیم آب به موارد فوق بهره
اي از نیاز آب بخش کشاورزي استان را تأمین نمـوده و بخـش   بخش عمده... هاي آبیاري و زهکشی و  شبکه تنظیمی،

بر اساس نتـایج مطالعـات موجـود حجـم آب مصـرفی      . گردد هاي زیرزمینی موجود تأمین میدیگر از طریق منابع آب
 44.93از این مقـدار  . باشد مترمکعب میمیلیون  91.11,385بخش کشاورزي در سطح استان خوزستان ساالنه برابر با 

ــابع  9.10,638درصـــــــــــــد آن معـــــــــــــادل  ــون مترمکعـــــــــــــب از منـــــــــــ  میلیـــــــــــ

هـاي زیرزمینـی اسـتان    میلیون مترمکعب از ایـن منـابع آب   01.747درصد دیگر برابر با  56.6هاي سطحی و تنها آب
  . گیرد صورت می

  



 ٥٤٥¾ طرح آمایش استان خوزستان
 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مطالعاتی استان خوزستانهاي  آب مصرفی بخش کشاورزي در محدوده -4-4 نقشه



 ٥٤٦¾ طرح آمایش استان خوزستان
 

  

  

میلیون متر مکعب آن مربوط به زیر حوضه  53.8,221درصد از کل آب مصرفی بخش کشاورزي برابر با  21.72حدود 
میلیـون   23.546و  3.7675درصـد آن بـه ترتیـب برابـر بـا       64.6و  36.93که از ایـن مقـدار   . باشد کارون بزرگ می

  .گردد هاي زیرزمینی تأمین میمنابع آبهاي سطحی و مترمکعب از طریق جریان
و  4.2,175زهـره و کرخـه بـه ترتیـب برابـر بـا        –حجم آب مصرفی بخش کشاورزي در اراضی زیرحوضه جراحی 

هاي سطحی و مـابقی از  درصد آن از منابع آب 28.87و  61.96میلیون متر مکعب در سال بوده که به ترتیب  58.986
  .گردد أمین میهاي زیرزمینی تطریق منابع آب

 میلیــــون مترمکعـــب مربـــوط بـــه محـــدوده مطالعــــاتی      21.2,754بیشـــترین حجـــم آب مصـــرفی بـــا     

میلیـون مترمکعـب    90.1,467بـا  ) 2304(بوده و بعد از آن محـدوده مطالعـاتی شوشـتر    ) 2335(اندیمشک  –دزفول 
به ترتیب بـا  ) 2401(و شادگان  )2303(هاي مطالعاتی اهواز شمالی  محدوده. مصرف آب کشاورزي در سال قرار دارد

  .میلیون مترمکعب مصرف بخش کشاورزي در مرحله بعد مصرف آب قرار دارند 8.1,007و  39.1,086
مصــارف آب، بــرآورد رانــدمان آبیــاري و درصــد آب برگشــتی بخــش کشــاورزي بــه تفکیــک در  12-4در جــدول 

  .هاي مطالعاتی واقع در استان خوزستان آمده است محدوده

  راندمان مصرف آب -3- 4-3

، آب عامل محدوده کننده بخش کشاورزي بوده و میزان تلفـات آب  ه محدودیت آب در نقاط مختلف کشوربا توجه ب
بدین جهت راندمان آبیاري در بخش . برداري از منابع آب و مصارف مختلف آن داردر این مورد تأثیر مستقیم در بهرهد

دار بوده و شناخت عوامل مؤثر بر تلفـات و کاسـتن آن و در نتیجـه بـاال     کشاورزي از اهمیت خاص و بسزایی برخور
ضـرب  بنا به تعریـف، رانـدمان کـل از حاصـل    . بردن افزایش راندمان، نقش مهمی در توسعه کشاورزي خواهد داشت

  .آیدي انتقال، توزیع و مزرعه بدست میهاراندمان
هـاي اسـتفاده از   در روش. باشدانتقال از منبع تا سر بلوك مزرعه میدهنده تلفات آب در زمان نشان :راندمان انتقال -

میزان راندمان با توجه به جـنس پوشـش کانـال از نظـر     . ها عهده دار انتقال آب هستندهاي سطحی که کانالمنابع آب
 .میزان نفوذ متفاوت است

ارقام باالي رانـدمان انتقـال   . باشدمتغیر میدرصد  95تا  65هاي مختلف آبیاري بین بطور کلی راندمان انتقال در شبکه
هاست که فاصله محل استحصال تا محل مصرف معموالً هاي پوشش شده و یا مزارع تحت آبیاري چاهمربوط به شبکه

هـا فاقـد پوشـش    ها بوده و مسیر انتقال آب آن طوالنی بوده و کانالدر انهار سنتی که منشعب از رودخانه. کوتاه است
  . کنددرصد تجاوز نمی 65، راندمان از مناسب است
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درصد در  85باشد که معموالً بین نشان دهنده میزان تلفات در انهار داخل قطعات و بلوك مزرعه می :راندمان توزیع -
 .دار متغیر استهاي پوششدرصد در کانال 90مزارع معمولی تا 

ه کـه بطـور کلـی بـا کیفیـت اراضـی، روش آبیـاري و        نشان دهنده میزان تلفات آب در مزرعه بود :راندمان مزرعه -
بنابراین در صورت عدم رعایت نظارت فنی و مدیریت صحیح این رقـم در حـد   . مدیریت مزرعه ارتباط مستقیم دارد

بندي مناسب زمین اثر قابل توجهی در بسیار پایین خواهد بود و انجام خدمات مهندسی از قبیل تسطیح مناسب و قطعه
 90تـا  ) بدون انجـام خـدمات مهندسـی   (درصد در مزارع معمولی  55این راندمان بین . مان خواهد داشتافزایش راند

 . هاي تحت فشار، متغیر استدرصد در مزارعی با سیستم

عالوه بر موارد فوق که بطور مستفیم بر روي راندمان اثر گذار است، عوامل دیگـري نیـز  در مبحـث رانـدمان حـائز      
  .مورد توجه قرار گیرد اهمیت بوده و باید

هـا آب بـه   در اراضی آبخور شـبکه . باشدیکی از عوامل مهم و تأثیر گذار بر راندمان آبیاري، میزان آب در دسترس می
کـه  در حالی. باشدفراوانی یافت می شود، هدر رفت آب زیاد بوده و علت آن هم عدم توجه زارعین به مسئله آب می

  .ارزش واقعی خود را داشته و زارعین سعی در استفاده حداکثر از آن را دارند در مناطق خشک و کم باران، آب
شود، راندمان آبیاري باالتر معموالً در مزارعی که آب آنها از چاه تأمین می. نوع منبع تأمین آب نیز از دیگر عوامل است

  .بوده که دلیل آن هم باالتر بودن راندمان در قسمت انتقال و توزیع است
با توجـه بـه توضـیحات گفتـه     . هاي مطالعاتی ارائه شده استراندمان کل آبیاري به تفکیک محدوده 12-4دول در ج

  .شود، راندمان آبیاري باالتر استهایی که درصد بیشتري از آب زیرزمینی استفاده میشده، در محدوده

  راندمان آبیاري در اراضی تحت پوشش انهار سنتی •

باشـند  هاي استان که فاقد پوشش سـیمانی مـی  تحت پوشش انهار سنتی منشعب از رودخانهراندمان آبیاري در اراضی 
بستگی به چگونگی انتقال و توزیع آب از جمله داشتن بندهاي انحرافی موقت یـا دائـم، طـول نهـر و همچنـین نـوع       

  .نهار سنتی دارداپوشش خاکی آنها و اجراي عملیات الیروبی در 
 36تا  28کی الیروبی نشده میزان تلفات آب نسبتاً باال و به طور متوسط راندمان آبیاري بین در انهار سنتی با پوشش خا

  .گزارش شده است
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 هاي مطالعاتی استان خوزستان دمان آبیاري و درصد آب برگشتی بخش کشاورزي به تفکیک محدودهمصارف آب، برآورد ران -12-4 جدول

  (m.c.m)آب مصرفی بخش کشاورزي   هاي مطالعاتیمحدوده
  برآورد راندمان آبیاري

  درصد

  درصد آب برگشتی

  کد محدوده  نام محدوده مطالعاتی
کل آب   منابع زیرزمینی  منابع سطحی

  مصرفی
به منابع 
  سطحی

به منابع 
  مقدار  درصد  مقدار  درصد  زیرزمینی

  5  14  38  4.2  6.0  25  8.1  75  2123  آبدانان -موسیان 
  3  18  35  37.705  37.5  76.0  700  24.99  2201  دشت آزادگان

  8  13  40  73.202  73.84  79.41  118  21.58  2202  خسرج –چنانه 
  15  5  41  68.36  28.19  56.52  4.17  44.47  2203  دشت عباس شرقی

  15  5  39  2.38  1.16  15.42  1.22  85.57  2204  آوان
  6  15  43  6.3  -   0  6.3  100  2205  موالب

        58.986  48.125  72.12  1.861  28.87  22  جمع حوضه کرخه
  2  20  35  180  -   0  180  100  2301  خرمشهر

  2  19  36  1,850  -   0  1,850  100  2302  اهواز جنوبی
  2  19  34  39.1,086  39.6  59.0  1,080  41.99  2303  اهواز شمالی

  2  18  36  90.1,467  9.147  08.10  1,320  92.89  2304  میان آب شوشتر
  3  19  34  53.9  93.1  22.20  60.7  78.79  2305  مسجد سلیمان

  3  18  35  42.265  42.35  35.13  230  65.86  2306  عقیلی –گتوند 
  3  19  34  22.20  22.0  08.1  20  92.98  2307  اللی

  12  9  34  41.1  21.0  13.15  2.1  87.84  2308  اندیکا
  19  2  36  35.25  35.9  88.36  16  12.63  2309  مرغاب

  19  2  39  27.38  27.19  35.50  19  65.49  2310  پیون -ایذه
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  10  11  34  20.10  -   0  20.10  100  2311  ده شیخ
  10  10  36  49.7  49.2  24.33  5  76.66  2319  لردگان 
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 هاي مطالعاتی استان خوزستان برآورد راندمان آبیاري و درصد آب برگشتی بخش کشاورزي به تفکیک محدودهمصارف آب،  -12-4ادامه جدول 
  (m.c.m)آب مصرفی بخش کشاورزي   هاي مطالعاتیمحدوده

  برآورد راندمان آبیاري
  )درصد(

  درصد آب برگشتی

  کد محدوده  نام محدوده مطالعاتی
کل آب   منابع زیرزمینی  منابع سطحی

به منابع   مقدار  درصد  مقدار  درصد  مصرفی
  سطحی

به منابع 
  زیرزمینی

  0  19  34  2.5  -   0  2.5  100  2321  بازفت
  11  9  34  30.498  30.18  67.3  480  33.96  2334  آهو دشت

  1  20  34  21.2,754  21.304  05.11  2,450  95.88  2335  اندیمشک –دزفول 
  4  17  37  64.1  54.0  93.32  1.1  07.67  2336  بختیاري

        53.8,221  23.546  64.6  3.7,675  36.93  23  جمع حوضه کارون در استان
  1  20  36  8.1,007  -   0  8.1,007  100  2401  شادگان
  21  0  38  7.195  6.17  98.8  1.178  02.91  2402  رامهرمز

  3  18  38  2.38  8.1  71.4  40.36  29.95  2403  میداوود - دالون
  8  12  40  8.81  3.6  67.7  5.75  33.92  2404  ملکباغ

  2  21  40  3.32  9.3  07.12  4.28  93.87  2405  صیدون
  3  18  40  110  3.6  73.5  7.103  27.94  2406  جایزان
  4  18  41  3.240  7.17  37.7  6.222  63.92  2407  بهبهان

  2  20  36  7.290  -   0  7.290  100  2409  هندیجان
  5  17  40  150  6.14  75.9  4.135  25.90  2410  زیدون
  1  22  41  25  8.3  2.15  2.21  8.84  2413  خیراباد

  15  6  44  6.3  7.2  25  9.0  75  2417  امامزاده جعفر
        4.2,175  7.74  39.3  7.2,100  61.96  24  زهره در استان - جمع حوضه جراحی
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        -   -   -   -   -   2501  بندر دیلم
        -   -   -   -   -   25  جمع حوضه حله در استان
        91.11,385  01.747  56.6  9.10,638  44.93    جمع استان خوزستان
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  )آبزیان(آب مصرف بخش شیالت  -4- 4-3

اي غـذایی بـه انـدازه   اهمیت امنیت . امروزه تأمین غذاي مورد نیاز جوامع بشري از موضوعات مهم اکثر کشورها است
هـاي  پـروري بـه عنـوان یکـی از زیـربخش     آبزي. دهدیر مستقیم خود قرار میثاست که استقالل هر کشور را تحت تأ

پروتیین حیوانی بخصوص پروتیین سـفید  . تولیدات کشاورزي، نقش بسزایی را در عرصه مداوم مواد غذایی دارا است
از طریق پروتیین ن روزانه هر فرد گرم پروتئی 70گرم از  30بطوري که  نقش حیاتی و حساسی در تغذیه انسان داشته،

  .گرددحیوانی تأمین می
هـاي مختلـف از ارزش   گوشت ماهی بدلیل داشتن اسیدهاي آمینه، اسیدهاي چرب غیر اشباع، مواد معدنی و ویتـامین 

  .باشدغذایی باالیی برخوردار می
بنابراین رسیدن به رقـم  . معادل یک سوم متوسط مصرف جهانی است متوسط مصرف سرانه ماهی در کشورمان حدوداً

  .متوسط جهانی مستلزم استفاده بهینه از منابع آب و خاك براي پرورش آبزیان خواهد بود
  .گیردپرورش و صید ماهیان در سطح کشور از منابع مختلفی صورت می

ادوار مختلف تاریخی با توجه به شرایط توپوگرافی و این منابع بدون دخالت دست بشر در : هاي طبیعیاز منابع آب -
دریاي خزر در شمال خلیج فارس و دریاي عمان در جنـوب و  . هاي تکتونیکی زمین ایجاد شده استیا در اثر فعالیت

الب دریاچه پریشان، تا ، هورشادگان،)خلیج گرگان( ها و آبگیرهاي داخلی مانند دریاچه هامون، خلیج میانکالهدریاچه
 .شوندهاي طبیعی محسوب میترین منابع آبعمده.... انزلی، هورالعظیم و

این منابع توسط انسان تأمین گردیده و با توجه به اهداف طرح به دو گروه قابـل تقسـیم    :هاي نیمه طبیعیمنابع آب -
طراحـی و احـداث   ) نرش آبزیاغیر از هدف اصلی پرو( منابعی که جهت دستیابی به اهداف معینی )1. باشندبندي می

هاي نظیر هاي آبرسانی و طرحها، بندهاي انحرافی و کانالها، زهکشبنداناز جمله دریاچه پشت سدها، آب .اندگردیده
منـابعی کـه صـرفاً جهـت کشـت و       )2. این منابع ممکن است جهت پرورش آبزیان نیز مورد استفاده قرار گیرد. هاآن

-عم از گرمایی و سردآبی مورد بهرهها و مزارع پرورش آبزیان ا و در قالب مجتمعپروري احداث گردیده  پرورش آبزي

  .گیرندبرداري قرار می
  .گـروه دوم مـدنظر هسـتند    در مطالعات بررسی نیـاز آبـی، اعـم از بررسـی وضـع موجـود و آینـده نگـري، صـرفاً          
 

  پرورش آبزیان گرمایی •

اخیر، سطح اختصاص یافته به این بخش و حجم تولیدات آن بسیار هاي  رغم توسعه نسبی پرورشی آبزیان در سالعلی
 10بر اساس آخرین اطالعات اخذ شده از سازمان شیالت استان، پـرورش آبزیـان گرمـایی در سـطح     . باشداندك می
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و  هاي اهواز، حمیدیه، آبادان، بهبهان، خرمشهر، شوشتر، شوش، شادگان، دزفولشهرستان این استان از جمله شهرستان
مزارع پرورش آبزیان گرمابی در  پهنه هفت . هکتار گسترش دارد 8,350مزرعه با وسعت  395دشت آزادگان در قالب 

  .میلیون متر مکعب برآورد شده است 6.627ها ساالنه معادل محدوده مطالعاتی قرار داشته و حجم آب مورد نیاز آن
  .هاي مطالعاتی استان خوزستان ارائه شده استدهفعالیت بخش آبزي پرورش گرمایی در محدو 13-4در جدول 

  اطالعات آبزي پرورش گرمایی در استان خوزستان در شرایط موجود - 13-4 جدول
  مساحت مفید  هاي  مطالعاتی محدوده

  )هکتار(
  )میلیون متر مکعب(حجم آب مورد نیاز   تعداد مزارع

  کد محدوده  نام محدوده مطالعاتی
  15.56  56  736  2201  دشت آزادگان

  45.135  86  1,803  2301  خرمشهر
  55.185  123  2,447  2302  اهواز جنوبی

  3.198  102  2,644  2304  شوشتر - میان آب 
  4.41  21  550  2335  اندیمشک –دزفول 

  85.11  6  158  2401  شادگان
  9.0  1  12  2407  بهبهان

  6.627  395  8,350  جمع استان خوزستان

  پرورش آبزیان سردآبی •

آبزیان سرد آبی با توجه به شرایط اقلیمی گرم در بخش وسیعی از پهنه استان خوزستان بطور گسـترده وجـود   پرورش 
-مزرعه پرورش بوده که وسعت مفید این مزارع در شهرسـتان  10و  4نداشته و تنها دو شهرستان ایذه و اندیکا داراي 

 14بنابراین در سطح استان خوزستان تنهـا  . ه استمتر مربع گزارش شد 34,000و  12,500هاي مزبور به ترتیب برابر 
  .باشدمتر مربع فعال می 46,500با وسعت  مزرعه پرورش آبزیان سردآبی

. لیتر در ثانیه اسـت  4,650حجم آب مورد نیاز گزارش شده توسط شیالت استان براي پرورش آبزیان سردآبی برابر با 
ن سردآبی آب در جریان بوده و مجدداً در پایین دست مورد استفاده که آب مورد نیاز در بخش پرورش آبزیااز آنجایی

  .شودگیرد عمالً جزء آب مصرفی محسوب نمیقرار می



  

  آب
  مقدمه

. باشد مورد نظر میبندي پتانسیل منابع آبی موجود و مصارف و نیازهاي آبی در سال  بیالن آب در واقع بررسی و جمع
  .باشد این بخش از گزارش تحت عنوان بیالن منابع آب در واقع فصل پنجم از گزارش منابع آب استان خوزستان می

هاي زیرزمینی موجود و منابع آب) ها رودخانه(هاي سطحی بندي پتانسیل منابع آبدر این فصل ضمن بررسی و جمع
بندي منابع و مصارف آبی استان، بـیالن منـابع   عیین و نهایتاً با مقایسه و جمعدر استان، مصارف و نیازهاي آبی استان ت

هاي موجود پیشنهادات فنی  هاي مطالعاتی بر اساس گزارشات و داده آبی آن در شرایط کنونی تعیین و با توجه به یافته
  .الزم ارائه شده است

 هاي سطحی استانپتانسیل منابع آب - 5-1

وجـود دارد  ) هندیجان(هاي دز، کارون، کرخه، جراحی و زهره ج رودخانه بزرگ و پرآب به نامدر استان خوزستان پن
اي کارون بزرگ و یک  هاي دز و کارون سیستم رودخانه رودخانه. باشند که از پتانسیل آبدهی بسیار باالیی برخوردار می

با رودهاي مـرزي میمـه، دویـرج و تـاالب     رودخانه کرخه همراه . دهد را تشکیل می) 23(با کد  2حوضه آبریز درجه 
هایشان به همراه تـاالب   هاي جراحی، زهره و سرشاخه و رودخانه) 22(هورالعظیم حوضه آبریز درجه دو کرخه با کد 

ــه دو    ــز درجـــــــــــــــــــ ــه آبریـــــــــــــــــــ ــادگان حوضـــــــــــــــــــ   شـــــــــــــــــــ
  .آورند را به وجود می) 24(زهره با کد   –جراحی 

  هاي استان آبدهی رودخانه -1- 5-1

  دزفـــول،  -ســـنجی دزهـــاي آبســـاله دبـــی ماهانـــه ایســـتگاه 40ز آمـــار بلنـــد مـــدت در بررســـی حاضـــر ا
هـاي اسـتان، کـه از     دهمال، واقع بر رودخانه –بهبهان و زهره  –جونک، مارون –پاي پل، اهللا  –گتوند، کرخه  –کارون

هـاي  محـل ورود جریـان   هـا در این ایستگاه. باشند، استفاده گردیده است سطح اعتماد آماري قابل قبولی برخوردار می
هـاي  به عبارت دیگـر جریـان  . شود واقع هستند سطحی به دشت خوزستان یعنی جایی که مصارف عمده آب آغاز می

هـا   در تحلیل آمـاري آبـدهی رودخانـه   . توان به مثابه جریان ورودي به استان تلقی نمود ها را میسطحی عبوري از آن
ل، انحراف معیـار، ضـریب تغییـرات و همچنـین تحلیـل فراوانـی آبـدهی        خالصه پارامترهاي متوسط، حداکثر و حداق

  .هاي استان ارائه گردیده است رودخانه



 ٥٥٥¾ طرح آمایش استان خوزستان
 

  

  آبدهی متوسط ساالنه •

آمـده   1-5سنجی مذکور به تفکیک رودخانه در جـدول  هاي آبنتایج محاسبات متوسط دبی ماهانه بلند مدت ایستگاه
میلیارد متر مکعب  496.32هاي استان خوزستان به طور متوسط  رودخانهدهد که آورد ساالنه  این نتایج نشان می. است

ــه   ــوع آورد رودخانــــــ ــا مجمــــــ ــه بــــــ ــه در مقایســــــ ــت کــــــ ــور اســــــ ــاي کشــــــ  هــــــ

بر اساس نتایج به دست . درصد از مقدار آبدهی را به خود اختصاص داده است 33حدود ) میلیارد متر مکعب 61.99(
ان آب سطحی استان و حتی کشور بیشترین نقش را داشته و سـهم  در جری) کارون+ دز( آمده، رودخانه کارون بزرگ 
با توجه بـه  . باشد درصد می 3.21درصد و نسبت به کل کشور برابر  65هاي استان حدود  آبدهی آن نسبت به رودخانه

همچنین . باشد میلیارد متر مکعب کمترین میزان آبدهی را دارا می 662.0رودخانه اهللا با حجم ساالنه  1-5ارقام جدول 
 428.1هاي شهریور و مهر به ترتیب با میلیارد مترمکعب بیشترین و در ماه 575.5ماه با هاي استان در فروردین رودخانه

  .اند میلیارد مترمکعب کمترین میزان حجم آبدهی ماهانه را داشته 309.1و 

  هاي حداکثر و حداقلسري •

و کمترین مقدار دبی ماهانه است که در طی یک سال آبی اتفاق  سري حداکثر و حداقل دبی ماهانه به ترتیب بیشترین
هاي آماري مورد نظـر را نشـان    هاي استان در طول سال دبی حداکثر و حداقل ماهانه رودخانه 2-5افتاده است جدول 

مهر و  هاي شهریور،هاي مختلف سال اسفند و فروردین بیشترین و ماهشود در بین ماه دهد همچنان که مشاهده می می
زمـان  ها به طور هم چنانچه تمام رودخانه. اند هاي حداکثر و حداقل ماهانه داشتهآبان کمترین میزان آبدهی را در سري

میلیارد متر مکعب افزایش یابد  7.66در شرایط پرآبی قرار بگیرند ممکن است حجم ساالنه منابع آب سطحی استان به 
سالی و شرایط حاد اقلیمی در تمامی همچنین در صورتی که خشک. نادر است که این شرایط از لحاظ احتماالتی بسیار

  .میلیارد متر مکعب کاهش یابد 8.13زمان رخ دهد حجم ساالنه منابع آب سطحی ممکن است به ها به طور هم حوضه

  انحراف معیار و ضریب تغییرات •

هـا   معیار متغیرها را از مقدار میانگین حسـابی داده گیري تغییرات است که متوسط انحراف  انحراف معیار پارامتر اندازه
انحراف معیار منابع آب سطحی استان برابـر  . هاي آماري داراي اهمیت زیادي استدهد و در تجزیه و تحلیل نشان می

رقـم  ) میلیارد مترمکعب 2.92(باشد که در مقایسه با انحراف معیار منابع آب سطحی کشور  میلیارد مترمکعب می 7.12
ها با ابعاد وسیعی است که در استان طی چند دهه  ها و خشکسالیاین موضوع دال بر وقوع سیالب. ابل توجهی استق

هاي استان به طور نسبی رودخانه دز کمتـرین و رودخانـه زهـره بیشـترین      از بین رودخانه.اخیر به وقوع پیوسته است
  .باشند انحراف از متوسط را دارا می
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هـا حاصـل    بعدي است که از تقسیم انحراف معیـار بـه میـانگین حسـابی داده     متغیر ضریب تغییرات، پارامتر آماري بی
-هاي استان به تفکیـک مـاه   انحراف معیار و ضریب تغییرات آبدهی رودخانه. گردد شود و معموالً به درصد بیان می می

درصد بوده و در  39ضریب تغییرات کل منابع آب سطحی استان برابر . آمده است 3-5ر جدول هاي سال محاسبه و د
 مقایســــــــــــه بــــــــــــا ضــــــــــــریب تغییــــــــــــرات منــــــــــــابع آب کشــــــــــــور      

با مد نظر قراردادن پارامتر ضریب تغییرات، میزان تغییرپذیري منابع آب  1از مقدار بیشتري برخوردار است) درصد 29(
هاي مختلف سال آذرماه کمتـرین و  گردد که از میان ماه اضافه می. وطه مطابقت داردسطحی استان با انحراف معیار مرب

.انـــــــــد هـــــــــاي شـــــــــهریور و مهـــــــــر بیشـــــــــترین ثبـــــــــات را داشـــــــــتهمـــــــــاه

                                                
، مجموعھ مقاالت اولین »تحلیلی بر تغییرپذیری بیالن منابع آب سطحی ایران«  ١٣٧٨؛ رشتچی، ژالھ، ...شفیعی علویجھ، رحمت ا -١

ای بیالن آب، اھواز ھمایش منطقھ  
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  )میلیون متر مکعب( ساله 40دوره آماري بلندمدت  –هاي استان خوزستان  متوسط آبدهی ساالنه رودخانه -1-5 جدول
  ساالنه  شهریور  مرداد  تیر  خرداد  اردیبهشت  فروردین  اسفند  بهمن  دي  آذر  آبان  مهر  ایستگاه  رودخانه

  7,777  524  520  538  645  1,056  1,116  720  623  514  533  462  476  دزفول  دز
  13,443  649  736  891  1,157  1,838  2,167  1,576  1,345  1,007  888  621  567  گتوند  کارون
  6,131  144  159  200  361  894  1,330  948  647  495  506  294  152  پاي پل  کرخه
  662  14  14  25  52  90  114  90  82  63  60  37  20  جوکنک  اهللا

  1,703  37  44  61  101  194  330  301  254  165  132  52  32  بهبهان  مارون
  2,781  59  67  88  156  271  468  468  448  324  247  123  62  دهمال  )هندیجان(زهره 

  32,496  1,428  1,540  1,803  2,473  4,333  5,575  4,103  3,399  2,568  2,367  1,588  1,309  کل استان
  سازمان آب و برق خوزستان: مأخذ



 ٥٥٨¾ طرح آمایش استان خوزستان
 

  

  
  )میلیون مترمکعب(ساله  40دوره آماري بلندمدت  –هاي استان خوزستان  حداکثر و حداقل آبدهی ساالنه رودخانه -2-5 جدول
  ساالنه  شهریور  مرداد  تیر  خرداد  اردیبهشت  فروردین  اسفند  بهمن  دي  آذر  آبان  مهر  پارامترهاي آماري  ایستگاه  رودخانه

  دزفول  دز
  15,777  761  820  782  1,276  2,472  3,956  2,533  2,050  1,169  2,996  708  656  حداکثر
  3,784  152  195  254  195  204  211  271  195  201  187  139  125  حداقل

  ندگتو  کارون
  26,112  1,162  1,437  1,811  2,871  4,168  5,207  4,009  4,334  2,670  3,031  1,233  1,005  حداکثر
  6,676  354  429  554  458  519  297  378  464  446  334  196  324  حداقل

  پاي پل  کرخه
  12,548  241  295  447  884  2,263  3,511  2,426  1,695  1,099  2,986  1,291  221  حداکثر
  1,905  62  67  82  89  130  164  173  134  165  141  138  74  حداقل

  جوکنک  اهللا
  1,722  38  52  98  179  227  370  240  298  168  236  103  60  حداکثر
  211  1  2  6  16  23  26  23  26  17  11  16  6  حداقل

  هانبهب  مارون
  3,791  68  86  143  247  434  758  935  1,024  573  622  264  70  حداکثر
  615  17  21  25  20  30  87  53  36  33  20  16  15  حداقل

  دهمال  )یجانهند(زهره 
  6,727  123  175  243  429  702  1,200  1,754  1,384  1,493  1,185  410  118  حداکثر
  669  6  9  12  32  42  66  59  76  79  54  36  23  حداقل

  کل استان
  66,677  2,393  2,864  2,523  5,877  10,266  15,002  11,897  10,785  7,172  11,023  57  2,130  حداکثر
  13,860  592  724  933  810  948  851  958  931  941  747  541  566  حداقل

  سازمان آب و برق خوزستان: مأخذ
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  )میلیون مترمکعب(ساله  40دوره آماري بلندمدت  –هاي استان خوزستان  و ضریب تغییرات آبدهی ساالنه رودخانه انحراف معیار -3-5 جدول
  ساالنه  شهریور  مرداد  تیر  خرداد  اردیبهشت  فروردین  اسفند  بهمن  دي  آذر  آبان  مهر  پارامترهاي آماري  ایستگاه  رودخانه

  دزفول  دز
  2,681  145  141  136  255  591  962  533  389  197  461  151  139  انحراف معیار

  36.0  31.0  29.0  33.0  44.0  51.0  6.0  55.0  63.0  51.0  58.0  35.0  28.0  ضریب تغییرات

  گتوند  کارون
  4,863  200  217  281  506  938  1,308  870  850  512  515  220  159  انحراف معیار

  35.0  28.0  27.0  25.0  40.0  56.0  83.0  74.0  62.0  38.0  86.0  33.0  29.0  ضریب تغییرات

  پاي پل  کرخه
  2,504  46  57  86  199  548  821  493  359  230  478  207  40  انحراف معیار

  41.0  32.0  36.0  43.0  55.0  61.0  62.0  52.0  56.0  46.0  94.0  71.0  26.0  ضریب تغییرات

  جوکنک  اهللا
  328  7  10  17  32  48  70  57  65  40  50  20  9  انحراف معیار

  5.0  52.0  68.0  66.0  6.0  54.0  62.0  63.0  79.0  63.0  84.0  54.0  47.0  ضریب تغییرات

  بهبهان  مارون
  848  13  16  29  54  100  180  196  231  123  160  47  12  انحراف معیار

  53.0  36.0  37.0  47.0  53.0  52.0  54.0  65.0  91.0  75.0  21.1  92.0  38.0  ضریب تغییرات

  دهمال  )هندیجان(زهره 
  1,492  29  37  48  87  160  310  353  362  281  254  68  28  انحراف معیار

  53.0  49.0  55.0  54.0  56.0  59.0  66.0  75.0  81.0  87.0  03.1  56.0  45.0  ضریب تغییرات

  کل استان
  12,715  441  478  595  1,132  2,385  3,651  2,502  2,256  1,383  1,918  714  388  انحراف معیار
  39.0  31.0  31.0  33.0  46.0  55.0  65.0  61.0  66.0  54.0  81.0  45.0  3.0  ضریب تغییرات
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  تحلیل فراوانی آبدهی •

هـاي اسـتان در سـطوح     تـر آورد جریـان آب سـطحی رودخانـه     در جهت تعیین واقعـی  براي داشتن دیدگاهی روشن
ترین توزیع بـراي هـر ایسـتگاه انتخـاب و تـابع توزیـع        هاي آماري مختلف، مناسب احتماالتی مشخص از میان توزیع

رائـه گردیـده   ا 4-5هاي مقادیر حجم آبدهی در سطوح احتماالتی مورد نظر در جـدول   احتمال براي سري ساالنه داده
  .است

هاي مختلف استان با هم قابل جمع نباشند، ولـی بـا    ممکن است مقادیر احتماالتی متناظر در یک سطح براي رودخانه
آبدهی تنها یکـی از   درصدي 64هاي استان و سهم  هاي آبریز رودخانه توجه به تشابه هیدرولوژیک و مجاورت حوضه

هـاي سـطحی اسـتان را بایـد در     بندي بیالن منـابع آب گردد که جمع صل می، این نتیجه حا)کارون بزرگ(ها  رودخانه
تواند احتمال  شود ولی می داند کدام واقعه طبیعی حادث می گیرنده نمیدر این شرایط تصمیم. شرایط ریسک انجام داد
ان در سـطح  هـاي اسـت   با این استدالل میزان حجـم آب سـطحی رودخانـه   . ها را مشخص نماید وقوع هر یک از پدیده

میلیـارد متـر    258.18درصـد برابـر    90میلیارد مترمکعب یا بیشتر و در سطح احتمال  794.21درصد برابر  80احتمال 
  .آید مکعب و یا بیشتر به دست می

  سایر منابع آب سطحی •

کوپال نیز وجود هاي کوچکی مانند باالرود، شور، شاوور و  در استان خوزستان عالوه بر پنج رودخانه بزرگ، رودخانه
ها،  رغم وسعت قابل توجه حوضه آبریز این رودخانهعلی. شوند اي ملحق می دارد که در میانه دشت به سیستم رودخانه

شـان   ها، کـم ارتفـاع و رژیـم آبـدهی    به دالیل خاص اقلیمی، جغرافیایی و باالخص توپوگرافی، سطح حوضه آبریز آن
  .باشد تأثر از ذخایر برفی نمیآب بوده و م عمدتاً تابع بارندگی و زه

این حجم با تغییرپذیري بسـیار بـاال   . میلیون مترمکعب است 723ها حجمی معادل  متوسط آبدهی ساالنه این رودخانه
هـاي شـور و کوپـال     رودخانـه . میلیون مترمکعب در نوسان است 277میلیون مترمکعب و حداقل  1,640بین حداکثر 

  . شناسی شور از آب با شوري باالیی برخوردارند مناسب و گذر از تشکیالت زمینعالوه بر داشتن رژیم آبدهی نا
  
  



     طرح آمایش استان خوزستان■  
 
 

  

  )میلیون متر مکعب(ساله   40هاي استان خوزستان در سطوح احتماالتی مختلف دوره آماري بلندمدت  تحلیل فراوانی و آبدهی مطمئن رودخانه -4-5 جدول

  توزیع آماري  ایستگاه  رودخانه
آمار متوسط 
  آبدهی

(m.c.m) 

  آبدهی یا احتمال معین یا باالتر

50٪  55٪  60٪  65٪  70٪  75٪  80٪  85٪  90٪  95٪  

  III 7,777  7,317  7,015  6,721  6,431  6,140  5,842  5,528  5,185  4,786  4,254توزیع لوگ پیرسون تیپ   دزفول  دز
  III 13,443  12,492  11,595  11,446  10,945  10,445  9,937  9,408  8,834  8,174  7,307توزیع لوگ پیرسون تیپ   گتوند  کارون
  III 6,131  5,991  5,666  5,343  5,016  4,682  4,332  3,959  3,546  3,063  2,423توزیع لوگ پیرسون تیپ   پاي پل  کرخه
  III 662  602  567  533  499  465  431  395  357  312  253توزیع لوگ نرمال تیپ   جوکنک  اهللا

  III 1,701  1,532  1,436  1,344  1,254  1,166  1,076  984  885  773  631توزیع لوگ پیرسون تیپ   بهبهان  مارون
زهره 

  )هندیجان(
  III 2,781  2,498  2,326  2,161  2,001  1,843  1,683  1,520  1,345  1,150  904توزیع لوگ پیرسون تیپ   دهمال

  15,772  18,258  20,152  21,794  23,301  24,741  26,146  27,548  28,969  30,432  324,996  -  کل استان
  .باشد میلیون مترمکعب می 561درصد، بالغ بر  50تغییرات هاي میانی واقع در استان با ضریب  هحوضها و  متوسط آورد رودخانه: نوجه ∗
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اي کـارون بـزرگ و حوضـه     توان به حجم رواناب مسیل کهنگ واقع در سیستم رودخانـه  الذکر می عالوه بر ارقام فوق
ــارون    ــتم مـ ــانی سیسـ ــانی        –میـ ــه میـ ــراگه و حوضـ ــا مشـ ــان تـ ــتگاه بهبهـ ــل ایسـ ــد فاصـ ــی حـ   جراحـ

میلیـون مترمکعـب و حجـم     250جوکنک تا مشراگه اشاره نمود که حجم رواناب جاري در مسیل کهنک حدود  –اهللا
  .میلیون مترمکعب برآورد شده است 150رواناب حاصله از حوضه میانی مذکور بالغ بر 

وضه میانی واقع در استان خوزستان با تغییرپـذیري بسـیار بـاال همـراه بـوده و      هاي کوچک در ح هاي رودخانهجریان
 50بـا ضـریب   (بنـابراین متوسـط آورد جریـان سـطحی     . درصد گزارش شده است 50ضریب تغییرات آن نزدیک به 

 زهره حـداکثر حـدود   –و این مقدار براي حوضه میانی جراحی  361در حوضه میانی رودخانه کارون حدود ) درصد
  .میلیون متر مکعب در سال برآورد شده است 200

  هاي زیرزمینیپتانسیل منابع آب - 5-2

  در مجمـــوع . باشـــد کشـــور در اســـتان خوزســـتان واقـــع مـــی 2پایـــاب ســـه حوضـــه آبریـــز مهـــم درجـــه  
 محدوده مطالعاتی از حوضـه آبریـز   13محدوده مطالعاتی از حوضه آبریز کرخه،  3محدوده مطالعاتی شامل  26تعداد 

زهره به دلیل قرارداشتن تمـام یـا بخـش عمـده از      -محدوده مطالعاتی از حوه آبریز جراحی 10کارون بزرگ و تعداد 
  .باشد وسعت آنها، امور آب آن تحت مسئولیت استان خوزستان می

ــه   ــود رودخان ــه وج ــه ب ــا توج ــاخه   ب ــرآب و سرش ــزرگ و پ ــاي ب ــدد آن  ه ــاي متع ــتان و  ه ــتان خوزس ــا در اس  ه

برداري از منابع آب زیرزمینی از حجـم و الویـت    هاي سطحی موجود، گسترش و بهرهگسترده از منابع آببرداري بهره
هـاي زیرزمینـی تـأمین    باشد، با این وجود بخشی از نیاز آبی استان خوزستان از طریق منـابع آب  کمتري برخوردار می

  .گردد می
  بــرداري، حلقــه چــاه بهــره   3,705د هــاي مطالعــاتی تحــت مســئولیت اســتان خوزســتان تعــدا       در محــدوده

میلیـون مترمکعـب در سـال     75.825در حال حاضر حدود . دهنه چشمه آماربرداري شده است 496رشته قنات و  4 
هـا از آب   میلیـون مترمکعـب توسـط چشـمه     26.282میلیون مترمکعب در سال توسط قنـوات و   73.1ها، توسط چاه

  منـــــــابع آب زیرزمینـــــــی تعـــــــداد کـــــــل. شـــــــود بـــــــرداري مـــــــی زیرزمینـــــــی بهـــــــره
  .میلیون مترمکعب در سال برآورد شده است 165.1,109منبع و میزان تخلیه آن برابر با  4,205استان  

  هـــاي بـــرداري از منـــابع آب هـــا و نتـــایج مطالعـــات موجـــود حجـــم قابـــل توســـعه بهـــرهبراســاس بررســـی 
  .ي مطالعاتی تعیین گردیده استها هاي استان براي محدودهزیرزمینی به تفکیک سازندهاي سخت و آبرفت

میلیون مترمکعب  25برداري از سازندهاي سخت استان معادل  نتایج موجود بیانگر آن است که حجم قابل توسعه بهره
 25.125میلیون مترمکعب و کل حجم قابـل توسـعه حـدود     25.100هاي استان برابر با و حجم قابل توسعه از آبرفت

  .رددگ میلیون مترمکعب برآورد می



 ٥٦٣¾ طرح آمایش استان خوزستان
 
 

  

برداري از منابع آب زیرزمینی استان خوزستان ارائه شده  برداري و حجم قابل توسعه بهره وضعیت بهره 5-5در جدول 
  .است

میلیون مترمکعب مربوط بـه زیـر حوضـه کـارون      374.732برداري از منابع آب زیرزمینی استان با  بیشترین حجم بهره
میلیون مترمکعب مربـوط بـه محـدوده     475.331برداري با  حجم بهره هاي مطالعاتی بیشترین بزرگ و در بین محدوده

  .اندیمشک است -مطالعاتی دزفول 
دربـین  . میلیون مترمکعب مربوط به زیرحوضه کارون بزرگ است 93برداري بیشترین آن با  ازنظر وضعیت توسعه بهره

 50و  15آبرفتی اسـتان بـه ترتیـب بـا      هاي مطالعاتی بیشترین حجم قابل توسعه از سازندهاي سخت و منابعمحدوده
ــوط بــــــــه محــــــــدوده ــاي مطالعــــــــاتی اللــــــــی و   میلیــــــــون مترمکعــــــــب مربــــــ   هــــــ

  .باشد اندیمشک می –دزفول 
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 هاي مطالعاتی استان خوزستان برداري از منابع آب زیرزمینی در محدوده برداري و حجم قابل توسعه بهره وضعیت بهره -5-5 جدول

  هاي مطالعاتی نام محدوده
  کد
  ها محدوده

وضعیت توسعه   )میلیون مترمکعب(برداري ساالنه  بهرهمیزان 
  برداري بهره

  )میلیون مترمکعب(حجم قابل توسعه 
  جمع  آبرفت  سازندسخت  جمع  چشمه  قنات  هاچاه

  3  3  -   آزاد  372.5  0  0  372.5  2201  دشت آزادگان
  2  2  -   آزاد  058.86  0  0  058.86  2202  خسرج –چنانه 

  2  2  -   آزاد  772.102  0  0  772.102  2204  آوان
  7  7  -   آزاد  202.194  0  0  202.194  22  جمع حوضه کرخه در استان خوزستان

  -   -   -   آزاد  0  0  0  0  2301  خرمشهر
  -   -   -   آزاد  0  0  0  0  2302  اهواز جنوبی
  3  3  -   آزاد  836.15  0  0  836.15  2303  اهواز شمالی

  10  10  -   آزاد  836.121  0  0  836.121  2304  شوشتر - آب میان
  -   -   -   آزاد  059.17  149.15  026.0  884.1  2305  سلیمان مسجد
  3  3  -   آزاد  305.33  063.0  0  242.33  2306  عقیلی - گتوند

  16  1  15  آزاد  755.143  559.143  0  196.0  2307  اللی
  -   -     آزاد  096.1  883.0  0  213.0  2308  اندیکا
  -   -     آزاد  236.12  688.1  261.1  387.9  2309  مرغاب

  -   -     آزاد  841.22  973.3  38.0  488.18  2310  پیون –ایذه 
  1  -     آزاد  275.14  275.14  0  0  2311  شیخ ده

  10  10    آزاد  571.18  0  0  571.18  2334  آهودشت
  50  50  -   آزاد  475.331  934.12  0  541.318  2335  اندیمشک - دزفول
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  93  77  16  آزاد  374.732  523.192  667.1  184.538  23  استان خوزستان جمع حوضه کارون در
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 هاي مطالعاتی استان خوزستان برداري از منابع آب زیرزمینی در محدوده برداري و حجم قابل توسعه بهره وضعیت بهره -5-5ادامه جدول 

  هاي مطالعاتی نام محدوده
  کد
  ها محدوده

وضعیت توسعه   )میلیون مترمکعب(برداري ساالنه  میزان بهره
  برداري بهره

  )مترمکعبمیلیون (حجم قابل توسعه 
  جمع  آبرفت  سازندسخت  جمع  چشمه  قنات  هاچاه

  -   -   -   آزاد  0  0  0  0  2401  شادگان
  8  8  -   آزاد  385.36  258.11  0  127.25  2402  رامهرمز

  1  1  -   آزاد  967.18  001.16  0  967.2  2403  میداوود –دالون 
  5  2  3  آزاد  44.20  655.12  063.0  722.7  2404  باغملک
  4  1  3  آزاد  555.18  384.11  0  171.7  2405  صیدون
  3  3  -   آزاد  99.10  946.0  0  044.10  2406  جایزان
  25.4  25.1  3  آزاد  888.54  547.36  0  341.18  2407  بهبهان

  -   -   -   آزاد  0  0  0  0  2409  هندیجان
  2  2  -   آزاد  696.16  946.0  0  750.15  2410  زیدون
  1  1  -   آزاد  667.5  0  0  667.5  2413  خیرآباد

-زهره در استان - جراحیجمع حوضه 

  خوزستان
  25.25  25.16  9  آزاد  589.182  737.89  063.0  789.92  24

  25.125  25.100  25  آزاد  165.1,109  26.282  73.1  175.825  -  جمع استان خوزستان



 ٥٦٧¾ طرح آمایش استان خوزستان
 

  

  مصارف و کل نیاز آبی استان خوزستان - 5-3

هـاي مختلـف اعـم از شـرب،     هاي آماري و مطالعات انجام شده، مصارف آب بخـش  براساس آخرین اطالعات و داده
منابع  برداري از هاي مطالعاتی و بهره صنعت و معدن، کشاورزي و شیالت در سطح استان خوزستان به تفکیک محدوده

ــل در     آب ــایج حاصــــــ ــده و نتــــــ ــین گردیــــــ ــی تعیــــــ ــطحی و زیرزمینــــــ ــاي ســــــ  هــــــ

  .آمده است 6-5جدول 
 19.92میلیون مترمکعب بوده که  07.12,767براین اساس کل مصارف آب در سطح استان خوزستان ساالنه برابر با 

میلیون  75.996ر برابر با درصد دیگ 81.7هاي سطحی و منابع آب میلیون مترمکعب از 32.11,770درصد آن برابر با 
  .گردد هاي زیرزمینی تأمین میمترمکعب از منابع آب

میلیون مترمکعب بیشترین مقدار مصرف آب را دارا بوده و بعد از  21.2,917اندیمشک با  - محدوده مطالعاتی دزفول
میلیون مترمکعب  57.1,690و  46.2,290شوشتر به ترتیب با  –آب  هاي مطالعاتی اهواز جنوبی و میان آن محدوده

  .مصرف آب ساالنه قرار دارند
درصد کل مصرف معادل  25.89بیشترین مقدار مصرف آب در سطح استان مربوط به بخش کشاورزي بوده که 

  .دهد میلیون مترمکعب را به خود اختصاص می 59.11,385
درصد از کل مصرف آب را  39.1و  52.4و  86.4هاي شیالت، شرب و صنعت و معدن نیز به ترتیب مصارف بخش

میلیون  32.11,760هاي سطحی مورد مصرف در سطح استان، که معادل همچنین از کل منابع آب. .دارا هستند
میلیون مترمکعب در بخش کشاورزي به مصرف رسیده  9.10,638درصد برابر با  46.90مترمکعب برآورد شده است، 

هاي شیالت، شرب و صنعت و معدن به مصرف درصد در بخش 35.0و  93.3، 26.5و مابقی به ترتیب برابر با 
  .رسد می

میلیون مترمکعب است، بیشترین مقدار  75.996هاي زیرزمینی مورد مصرف در سطح استان که معادل از کل منابع آب
صد در در 38.11و  68.13میلیون مترمکعب در بخش کشاورزي و مابقی برابر با  01.747درصد، معادل  94.74برابر با 

  .رسد هاي صنعت و معدن و شرب شهري و روستایی به مصرف میبخش
،  1- 5هاي هاي سطحی و زیرزمینی و در نقشههاي مختلف از منابع آبمقادیر و درصد مصارف بخش 7- 5در جدول 

ی هاي مطالعاتبه ترتیب مصارف آب از منابع سطحی و منابع زیرزمینی و کل مصارف آب در محدوده 3- 5و   2- 5
  .استان خوزستان آمده است
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 )میلیون متر مکعب( هاي مطالعاتی استان خوزستان صنعت و معدن، کشاورزي و شیالت به تفکیک محدوده) خانگی(هاي شرب کل مصارف آب در بخش -6-5 جدول

  جمع مصارف آب  شیالت  کشاورزي  و معدن صنعت  شرب شهري و روستایی  هاي مطالعاتی محدوده

  زیرزمینی  سطحی  زیرزمینی  سطحی  زیرزمینی  سطحی  زیرزمینی  سطحی   کد محدوده  ها نام محدوده
از منابع 
  سطحی

از منابع 
  زیرزمینی

کل 
  مصارف

  4.2  6.0  8.1  -   -   6.0  8.1  0  0  0  0  2123  موسیان آبدانان
  4.2  6.0  8.1  -   -   6.0  8.1  0  0  0  0  21  ه مرزي غربحوض

  46.779  72.6  74.772  -   15.54  37.5  700  99.0  71.0  36.0  88.17  2201  دشت آزادگان
  97.213  21.93  76.120  -   -   73.84  118  24.8  0  24.0  76.2  2202  خسرج –چنانه 

  12.38  7.20  42.17  -   -   28.19  4.17  32.1  0  10.0  02.0  2203  دشت عباس شرقی
  18.43  79.20  39.22  -   -   1.16  1.22  63.4  0  06.0  29.0  2204  آوان

  90.3  26.0  64.3  -   -   0  6.3  04.0  00  22.0  04.0  2205  موالب
  63.1,078  68.141  95.936  -   15.54  48.125  1.861  22.15  71.0  98.0  99.20  22  جمع حوضه کرخه

  84.396  90.18  94.377  -   45.135  -   180  90.18  26.0  0  23.62  2301  خرمشهر
  46.2,290  63.40  83.2,249  -   55.185  0  1,850  63.40  68.0  0  60.213  2302  اهواز جنوبی
  70.1,101  71.13  99.1,078  -   -   39.6  1,080  08.7  21.0  24  78.7  2303  اهواز شمالی

  57.1,690  92.165  65.1,524  -   3.198  9.147  1,320  27.7  06.1  75.10  29.5  2304  میان آب شوشتر
  29.37  52.2  77.34  -   -   93.1  60.7  59.0  07.0  0  10.27  2305  مسجد سلیمان

  57.269  62.35  95.233  -   -   42.35  230  08.0  01.0  12.0  95.3  2306  عقیلی –گتوند 
  25.24  71.0  54.23  -   -   22.0  20  01.0  0  48.0  54.3  2307  اللی

  66.2  36.0  3.2  -   -   21.0  2.1  0  0  15.0  10.1  2308  اندیکا
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  66.26  06.10  60.16  -   -   35.9  16  32.0  0  39.0  6.0  2309  مرغاب
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 )میلیون مترمکعب(هاي مطالعاتی استان خوزستان  صنعت و معدن، کشاورزي و شیالت به تفکیک محدوده) خانگی(هاي شرب کل مصارف آب در بخش -6-5ادامه جدول 

  جمع مصارف آب  شیالت  کشاورزي  صنعت و معدن  شرب شهري و روستایی  هاي مطالعاتی محدوده

  زیرزمینی  سطحی  زیرزمینی  سطحی  زیرزمینی  سطحی  زیرزمینی  سطحی   کد محدوده  ها نام محدوده
از منابع 
  سطحی

از منابع 
  زیرزمینی

  کل مصارف

  84.52  81.32  03.20  -   -   27.19  19  13.0  02.0  41.13  01.1  2310  پیون -ایذه
  18.13  34.1  84.11  -   -   0  20.10  0  0  34.1  64.1  2311  ده شیخ
  23.8  0.3  23.5  -   -   49.2  5  03.0  16.0  48.0  07.0  2319  لردگان 
  50.5  25.0  25.5  -   -   0  2.5  0  0  25.0  05.0  2321  بازفت

  3.501  14.19  16.482  -   -   30.18  480  0  0  84.0  16.2  2334  آهو دشت
  21.2,917  4.395  81.2,521  -   4.41  21.304  2,450  21.22  27.17  98.68  14.13  2335  اندیمشک –دزفول 

  82.1  67.0  15.1  -   -   54.0  1.1  0  0  13.0  05.0  2336  بختیاري
  19.9,340  16.741  03.8,599  -   7.560  23.546  3.7,675  25.97  74.19  56.97  31.343  23  حوضه کارون بزرگ

  66.1,108  76.15  9.1,092  -   85.11  0  8.1,007  61.14  84.16  15.1  41.56  2401  شادگان
  78.217  43.23  35.194  -   -   6.17  1.178  58.1  17.1  25.4  08.15  2402  رامهرمز

  66.38  85.1  81.36  -   -   80.1  40.36  0  0  05.0  41.0  2403  میداوود - دالون
  57.87  75.10  83.76  -   -   3.6  5.75  31.0  16.0  14.4  17.1  2404  باغملک
  17.34  39.4  78.29  -   -   9.3  4.28  03.0  0  46.0  38.1  2405  صیدون
  49.112  2.7  29.105  -   -   3.6  7.103  58.0  01.0  32.0  58.1  2406  جایزان
  94.263  55.22  39.241  -   9.0  7.17  6.222  01.1  51.2  84.3  38.15  2407  بهبهان

  22.297  15.0  07.297  -   -   0  7.290  02.0  01.0  13.0  36.6  2409  هندیجان
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  07.156  29.20  78.135  -   -   6.14  4.135  43.5  0  26.0  38.0  2410  زیدون
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 )میلیون مترمکعب(هاي مطالعاتی استان خوزستان  صنعت و معدن، کشاورزي و شیالت به تفکیک محدوده) خانگی(هاي شرب کل مصارف آب در بخش -6-5ادامه جدول 

  جمع مصارف آب  شیالت  کشاورزي  صنعت و معدن  شرب شهري و روستایی  هاي مطالعاتی محدوده

  زیرزمینی  سطحی  زیرزمینی  سطحی  زیرزمینی  سطحی  زیرزمینی  سطحی   کد محدوده  ها نام محدوده
از منابع 
  سطحی

از منابع 
  زیرزمینی

  کل مصارف

  54.25  0  0  -   -   0  0  0  0  0  0  2411  لیشتر 
  54.25  17.4  37.21  -   -   8.3  2.21  23.0  0  14.0  17.0  2413  خیرآباد

  69.3  77.2  92.0  -   -   7.2  9.0  0  0  07.0  02.0  2417  امامزاده جعفر
  8.2,345  3.113  49.2,232  -   75.12  7.74  7.2,100  8.23  7.20  81.14  34.98  24  زهره -حوضه جراحی 

  15.0  12.0  03.0  -   -   0  0  0  0  12.0  03.0  2501  بندر دیلم
  15.0  12.0  03.0  -   -   0  0  0  0  12.0  03.0  25  حوضه حله

  جمع مصارف آب
  استان خوزستان

مقداردرصد از 
  منابع

67.462  47.113  15.41  27.136  9.10,638  01.747  6.627    32.11,770  75.996  07.12,767  
31.80  69.19  19.23  81.76  44.93  56.6  100  0  19.92  81.7  100  

           
  

  ) میلیون مترمکعب(هاي مختلف از منابع آب سطحی و زیرزمینی در استان خوزستان مقادیر و درصد بخش -7-5 جدول

  منابع مصرف
  جمع مصارف  شیالت  کشاورزي  صنعت و معدن  شرب شهري و روستایی

  درصد  مقدار مصرف  درصد  مقدار مصرف  درصد  مقدار مصرف  درصد  مصرفمقدار   درصد  مقدار مصرف
  100  32.11,760  26.5  6.617  46.90  9.10,638  35.0  15.41  93.3  67.462  هاي سطحیآب منابع

  100  75.996  -   -   94.74  01.747  68.13  27.136  38.11  47.113  هاي زیرزمینیمنابع آب 
  100  07.12,767  84.4  6.627  25.89  59.11,385  39.1  42.177  52.4  14.576  کل مصارف
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  هاي مطالعاتی استان خوزستانهاي سطحی در محدودهحجم آب مصرفی از منابع آب -1-5 نقشه
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  هاي مطالعاتی هاي زیرزمینی در محدودهحجم آب مصرفی از منابع آب -2-5 نقشه
  استان خوزستان
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  هاي مطالعاتی استان خوزستانحجم کل آب مصرفی در محدوده -3-5 نقشه
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  آب بخش محیط زیست - 5-4

  کلیات -1- 5-4

هاي طبیعی به منـابع   هاي طبیعی به عنوان منابع و تبدیل پتانسیل به سمت استفاده از سیستم هاي انسانی معموالًفعالیت
آل این است که بهسازي و مدیریت منابع آبی طوري صورت گیرد که از نظر زیست  اصوالً ایده. درآمدي متمایل است

  .محیطی قابل توجیه باشد
لیکن بایـد توجـه داشـت کـه     . تواند مطرح گردد اکولوژیکی میهاي اقتصادي و براي اصالح و بهبود وضع موجود راه

حفظ . هاي اصلی مؤثر بوده و تغییراتی را در حالت طبیعی ایجاد خواهد کرد هاي انتخابی بر روي اغلب شاخص گزینه
راین تضاد بناب. هاي اقتصادي توأم بوده و غالباً توسعه اقتصادي با اثرات اکولوژیکی همراه است شرایط معمول با هزینه

  .بین توسعه اقتصادي و حفظ شرایط محیطی روشن است
-ها را به همراه داشته باشد لذا در این گونه موارد نمی اي را یافت که بهبود تمامی شاخص  توان گزینه اغلب اوقات نمی

اي مختلف ارائه هاي گشت که بهترین سازش را بین شاخص توان از گزینه بهینه صحبت کرد، بلکه باید به دنبال گزینه
روش انتخاب بهترین گزینه را از طریق سازش یا مصالحه . داده و قابلیت برخورد معقول را با شرایط تضاد داشته باشد

-نامند که در طـرح  می) MCDM )Multicriteria Decision Makingگیري چند بعدي  تصمیم«ها  بین شاخص

  .هاي توسعه منابع آب کاربرد فراوانی دارد
از ایـن رو  . باشـد  ها، توسعه و رشد پایدار اجتماعی، اقتصادي منطقه و کشور مـی  ها و برنامهایی و غایی طرحهدف نه

ریزي شده ممکن اسـت ایجـاد   هاي برنامه الزمست با دوراندیشی به بررسی پیامدهایی پرداخت که بر اثر اجراي پروژه
ثمرات و نتایج پروژه تحت الشعاع عوارض نامطلوب و  در مجموع باید اطمینان یافت و به این قطعیت رسید که. شود

  .گیرد باشند قرار نمی هاي عمرانی دیگري که در بلندمدت مطرح می پیامدهاي منفی آن بر محیط زیست و یا سایر پروژه

  ها زیست رودخانهنیازهاي آبی براي حفاظت محیط -2- 5-4

ــان ــت    جری ــداف زیس ــور اه ــه منظ ــه ب ــایی ک ــه ه ــی در رودخان ــی   محیط ــا م ــا ره ــان   ه ــه جری ــوند ب ــايش   ه
محیطی موسوم بوده و براي حفاظت از زیست مجموعه گیاهی وجانوري آبزي، حفظ کیفیت طبیعـی محـیط و   زیست 

هـاي علمـی و بهداشـتی تخصـیص     هاي تجارتی و تفرجی جهت استحصال و یا حمایت از ارزش افزایش تولید گونه
  .یابد می
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باید از خاصیت مداومت جریان نیز برخـوردار باشـند را    ت محیط زیست که میمقادیر توصیه شده براي حفظ و حمای
ریـزي جهـت    بـدیهی اسـت در برنامـه   . بندي نمـود  محیطی مطلوب و حداقل طبقهتوان به دو بخش جریان زیست می

هـا و محـیط زیسـت و کنتـرل     هاي آبی و به منظور حفـظ و حمایـت زیسـتگاه    تخصیص منابع آب پایین دست پروژه
  .گیرد مالحظه قرار می محیطی حداقل موردها، جریان زیستآلودگی

اي ازمحـیط   برآورد نیاز آبی محیط زیست عمدتاً بر روي نیاز آبی آبزیان و بخصوص ماهیان کـه بـه عنـوان مشخصـه    
بعـدي  از اکوسیستم آبزي رودخانه قرار دارد متمرکز گردیده اسـت و در مرحلـه   ) باالتري(زیست که در زنجیره عالی 

هاي زیبا شـناختی طبیعـی مـورد    هاي زیست محیطی و نیز ترقیق آلودگی و بار آلودگی منابع آبی و ارزشسایر ارزش
ها و مجموعه زنده تشـکیل دهنـده   و وضعیت زیستگاه) آبدهی(ها عمدتاً رابطه بین دبی این روش. گیرد مداقه قرار می

  . دهد سال را مورد تجزیه و تحلیل قرار می هاي مختلف زیستی در طول ها در دورهاین زیستگاه

  هاي علمی موجودبرآورد نیازهاي آبی زیست محیطی با روش •

هاي ساده در کوتاه مـدت و هزینـه کمتـر    ها حاکی از برتري روشهاي صورت گرفته در بین روش از آنجا که مقایسه
شود، که به روش مونتانا هم نامیده می) Tennant-76(باشد، در طرح جامع آب نیز با استفاده از روش موسوم به  می

  .هاي مورد نیاز محیط زیست ارزیابی گردیده است حقابه
مقادیر توصیه شده . باشد زیست در تقابل با منابع آبی می ریزي محیط ها در برنامهترین روش روش مزبور یکی از شایع

  .باشد ها و فصول مختلف سال میي مختلف براي ماهبراساس درصدي از میانگین جریان ماهیانه و سالیانه با درصدها
ضعیف، قابل قبول، خوب، عالی، بسیار عـالی و  (هاي مختلف روش مونتانا به دلیل امکان برآورد نیاز آبی در وضعیت

باشد و در ایران کـاربرد آن اخیـراً توسـط وزارت نیـرو مـورد تأکیـد        جهت محیط زیست آبی روش مناسبی می) بهینه
  .ه استقرارگرفت

درصد متوسط جریان  10شرایط ضعیف معادل (محیطی براساس تجارب موجود در شرایط برقراري حداقل نیاز زیست
هـا   هـاي پـایین دسـت رودخانـه    محیطی اکوسیستم، این حجم جریان به تنهایی تأمین کننده نیاز واقعی زیست)سطحی

هـاي  هاي سـیالبی و جریـان  هاي آبی نظیر جریانل جریانشامها  بلکه نیاز زیستگاه پایین دست رودخانه. نخواهد بود
اي و اجزاي زیستی آنها طی فرآینـدهاي تکامـل و اکولـوژیکی بـا     هاي رودخانهدر واقع اکوسیستم. باشدآبی نیز میکم

-محیطی بکار بردن حداقل جریـان زیسـت  از این رو در برقراري جریان زیست. انداینگونه تغییرات بخوبی خو گرفته

  .باشندهاي سیالبی نیز میها نیازمند جریانتواند صحیح باشد و رودخانهمحیطی نمی
مثالً در غالـب مـوارد دبـی    . اي دیگر خواهد بودها، شرایط به گونههاي متفاوت جریان آبی رودخانهدر سایر وضعیت

واند عمق و پهنا و سرعت مطلوبی براي میت) شرایط نسبتاً خوب یا قابل قبول(ها  دبی متوسط رودخانه% 30ها با جریان
  .هاي موجود در پایین دست فراهم نمایدآبزیان و سایر زیستگاه
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بایسـت جهـت نیـاز زیسـتی در     از دبی متوسط می% 20همچنین طبق روش پیشنهادي سازمان حفاظت محیط زیست 
  .ها بطور پایدار جریان داشته باشدرودخانه

هـا براسـاس دوروش   محیطـی رودخانـه  هاي مطالعاتی براي نیـاز زیسـت  محدودهبا توجه به میزان جریان سطحی در 
درصد جریـان و روش مونتانـا بـراي شـرایط نسـبتا       20پیشنهادي یعنی روش پیشنهادي سازمان محیط زیست معادل 

بـر  . تهاي مطالعاتی واقع در استان محاسبه گردیده اس درصد جریان براي کلیه محدوده 30معادل ) قابل قبول(خوب 
محیطـی مـورد نیـاز براسـاس روش سـازمان محـیط زیسـت معـادل         اساس نتایج حاصل حجم جریان سطحی زیست

محیطـی مـورد نیـاز    میلیون مترمکعب در سال و براساس روش مونتانا براي شرایط قابل قبول جریان زیست 6.3,352
  .میلیون متر مکعب خواهد بود 9.5,015برابر با 

زهره در  -هاي آبریز کرخه، کارون بزرگ و جراحیهاي مطالعاتی مربوط به حوضهی از محدودهکه تنها بخشاز آنجایی
ها یک مجموعه پیوسته بوده که تنها هاي آبریز رودخانههاي واقع در حوضهولی محدوده. گیرداستان خوزستان قرار می

محیطـی بـر اسـاس کـل     ا برآورد نیاز زیستاند، لذهاي مطالعاتی تفکیک گردیدهبر اساس مفاهیم کاربردي به محدوده
  .هاي آبریز نیز انجام گرفته استجریان آبی در حوضه

هـاي آبریـز کرخـه، کـارون بـزرگ و      بر اساس محاسبات و برآوردهاي موجود متوسط جریان سطحی بـراي حوضـه  
میلیون متر مکعب در سال  5,144و  21,220، 6,131ساله  بترتیب برابر با  40زهره بر اساس آمار بلند مدت  -جراحی

هاي آبریز مزبور که استان خوزستان محیطی مورد نیاز براي کل حوضهبر این اساس جریان زیست. گزارش شده است
میلیون مترمکعب براي شرایط قابـل   6,499گیرد، بر اساس روش محیط زیست ساالنه برابر با ها را در بر میپایاب آن

  .میلیون متر مکعب خواهد بود 9,748عادل قبول و بر اساس روش مونتانا م

  )محیطینیاز زیست(حداقل آب الزم براي حفظ کیفیت منابع  -3- 5-4

هاي استان به عنوان یک معضل در پیش رو دارند حفاظت کیفی آنها یا به عبارت دیگر حفـظ  آنچه که امروزه رودخانه
بر اساس . ارامتر به تحقیقات جامع و گسترده نیاز داردحداقل کیفیت فعلی آب در آنهاست که تعیین مقدار دقیق این پ

هاي موجود و برآوردهاي کارشناس سازمان آب و برق استان خوزستان بعنوان نهاد کارشناسی و مسئول امـور  گزارش
میلیارد متر مکعـب تخمـین    7,367هاي استان بالغ بر محیطی جهت حفظ کیفیت فعلی رودخانهآب استان، نیاز زیست

رقـم فـوق بـراي    . باشـد اي کارون در مقطع اهـواز مـی  درصد آن مربوط به سیستم رودخانه 86شود که حدود یزده م
  و ) کیلـومتري شـادگان   35(جراحـی در مقطـع گرگـر     -اي مـارون رودخانه کرخه در مقطع حمیدیه، سیستم رودخانه

تر مکعب برآورد گردیده است در جـدول  میلیون م 175و  221، 664هندیجان در مقطع دهمال به ترتیب برابر  –زهره 
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هاي انتهایی رودخانه ها این حجم عظیم آب به جز میزان آب مورد نیاز براي کنترل شوري با تدبیر صحیح در بازه 5-8
  .باشدقابل مصرف می

ــاز زیســت      ــام نی ــه ارق ــه ب ــا توج ــابراین ب ــی بن ــا      9,748و  6,499محیط ــده ب ــبه ش ــب محاس ــون مترمکع   میلی
میلیون مترمکعب که توسط نهاد مسئول امـور   7,367توان رقم  پیشنهادي سازمان محیط زیست و مونتانا میهاي روش

محیطـی  آب استان برآورد گردیده است را به عنوان رقـم مناسـب جهـت حفـظ کیفیـت مناسـب آب و نیـاز زیسـت        
  .هاي استان منظور نمود رودخانه

  هابها و تاالنیازهاي کنترل شوري رودخانه -4- 5-4

 هـــاي کـــارونعـــالوه بـــر مـــوارد فـــوق الـــذکر بـــراي کنتـــرل شـــوري و پیشـــرفت آب دریـــا در رودخانـــه 

هـاي شـادگان و هـورالعظیم در    شدن و خشکیدگی تـاالب و هندیجان و نیز براي جلوگیري از شور) شیرشاخه بهمن(
این مقدار براي رودخانـه کـارون   . هاي جراحی و کرخه ساالنه مقدار قابل توجهی آب مورد نیاز استانتهاي رودخانه

میلیون متـر مکعـب    50و  1,419شیر و رودخانه هندیجان، مطابق مطالعات مهندسین مشاور دزآب، معادل شاخه بهمن
  .ها به طور دائم جاري باشدآب در سال است تا آب بتواند در انتهاي این رودخانه

  حجم آب برگشتی  - 5-5

هـاي مطالعـاتی،   ف در بخش بررسـی و مصـارف آب بـه تفکیـک محـدوده     حجم آب برگشتی ناشی از مصارف مختل
  .هاي آبریز و کل استان خوزستان مورد بررسی قرار گرفته استحوضه

هاي مطالعاتی مربوط بـه حوضـه آبریـز کرخـه،     هاي برگشتی بر اساس کل محدودهبندي حجم آبدر این بخش جمع
  .ارائه شده است 9-5انجام شده و نتایج آن در جدول زهره و کل استان خوزستان  –کارون بزرگ، جراحی

 74.3013هاي برگشتی در سطح اسـتان خوزسـتان سـاالنه برابـر بـا      بندي صورت گرفته حجم کل آببر اساس جمع
میلیون متـر مکعـب    57.2,200هاي برگشتی بیشترین مقدار آن برابر با از کل آب. میلیون متر مکعب برآورد شده است

درصد مابقی  01.8و 97.18هاي مطالعاتی حوضه کارون بزرگ تولید شده و درصد آن در سطح محدوده 02.73معادل 
زهـره و   -هـاي جراحـی  میلیون متر مکعب دیگر مربوط به محدوده هاي مطالعاتی حوضه 53.241و  64.571برابر با 

  .باشدکرخه می
میلیون متر مکعب مربـوط بـه بخـش     98.2,378با درصد از آن برابر  94.78بیشترین مقدار حجم آب برگشتی معادل 

درصـد از   39.11میلیون متر مکعب معادل  20.343پساب ناشی از مصارف شرب شهرهاي استان با . کشاورزي است
هـاي شـیالت، صـنعت و معـدن و شـرب      هاي برگشتی بخـش آب. دهدکل آب برگشتی استان را بخود اختصاص می

  .درصد از کل آب برگشتی در مرتبه بعدي جاي دارند 98.1و  52.3، 16.4روستایی نیز با 
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هاي آبریز واقع در استان خوزستان بیشترین مقدار آب برگشتی مربوط به بخـش کشـاورزي بـوده کـه     در تمام حوضه
  .درصد مربوط به حوضه کرخه است 47.85باالترین آن با 

  نتایج بیالن منابع آب استان خوزستان - 5-6

، صنعت )خانگی(اي مختلف اعم از مصارف شرب آبی موجود در استان و میزان مصارف بخش با توجه به حجم منابع
ــیالت   ــاورزي، شـــ ــدن، کشـــ ــزي(و معـــ ــروريآبـــ ــت )پـــ ــاي زیســـ ــین نیازهـــ ــی ، همچنـــ  محیطـــ

هاي آبیاري و زهکشی، بیالن ها و نیازهاي آینده شبکه هاي خروجی از حوضههاي برگشتی و آبها، حجم آبرودخانه
  .رف آب در سطح استان خوزستان تعیین گردیدمنابع و مصا

استان عمدتاً بصورت یکپارچه بوده و تفکیک آنها در مـورد مصـارف   ) هاي مطالعاتیمحدوده( هايکه دشتاز آنجایی
باشد، لذا بیالن آبی براي کل استان خوزستان هاي آبیاري و زهکشی بدرستی قابل تفکیک نمیبخصوص مصارف شبکه

  .هاي آبریز مورد بررسی قرار گرفته است و در چارچوب حوضهبصورت یکپارچه 
  .باشدبندي نتایج بیالن منابع و مصارف آب استان خوزستان بصورت زیر میجمع

  منابع آب موجود -1- 5-6

هـاي برگشـتی ناشـی از    ، منـابع آب زیرزمینـی و آب  )ها رودخانه(منابع آب موجود در استان شامل منابع آب سطحی 
  .باشد هاي مختلف شرب، صنعت و کشاورزي میمصارف بخش

  



     طرح آمایش استان خوزستان■   

  

  )مکعبمیلیون متر (هاي استان خوزستان محیطی رودخانهآب مورد نیاز براي حفظ حداقل کیفیت فعلی و نیاز زیست -8-5 جدول
  هاي سالماه

  )مقطع(رودخانه 
  ساالنه  شهریور  مرداد  تیر  خرداد  اردیبهشت  فروردین  اسفند  بهمن  دي  آذر  آبان  مهر

  6,307  574  574  598  549  549  549  481  475  463  475  486  510  )اهواز(کارون بزرگ 
  664  60  63  63  58  58  58  51  50  49  50  51  53  )حمیدیه(کرخه

  221  20  21  21  19  19  19  17  17  16  17  17  18  )گرگر(جراحی
  175  4.15  4.15  8.16  4.15  4.15  4.15  14  6.12  6.12  6.12  14  14  )دهمال(هندیجان 
  7,367  4.669  4.669  8.698  4.641  4.641  4.641  563  6.554  6.540  6.554  568  595  جمع

  
ب -9-5 جدول   )میلیون مترمکعب(هاي برگشتی ناشی از مصارف مختلف در سطح استان خوزستان حجم آّ

  منابع آب برگشتی
  هاي  آبریزحوضه

هاي جمع کل آب  شیالت  کشاورزي  صنعت و معدن  شرب روستایی  شرب شهري
  درصد  مقدار  درصد  مقدار  درصد  مقدار  درصد  مقدار  درصد  مقدار  برگشتی

  53.241  48.4  83.10  47.85  43.206  94.3  51.9  27.2  48.5  84.3  28.9  حوضه کرخه
  57.2,200  1.5  14.112  64.77  58.1,708  19.3  12.70  74.1  32.38  33.12  41.271  کارون بزرگحوضه 

  64.571  45.0  55.2  17.81  97.463  67.4  71.26  78.2  91.15  93.10  50.62  حوضه جراحی زهره
  74.3,013  16.4  52.125  94.78  98.2,378  53.3  34.106  98.1  71.59  39.11  20.343  کل استان
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  منابع آب سطحی  - 1-1- 5-6

  هاي استان رودخانه •

زهره در استان خوزسـتان قـرار    –شامل کرخه، کارون بزرگ و جراحی  2هاي سه حوضه آبریز درجه  پایاب رودخانه
ها به اسـتان بـالغ بـر     انجام یافته و نتایج مطالعات موجود متوسط بلند مدت آورد رودخانههاي بر اساس بررسی. دارد

ها مؤید آن است که در حالت  هاي مربوط به درصد احتمال آبدهی رودخانهبررسی. باشد میلیون مترمکعب می 32,495
زهره به استان بـه   –هاي کرخه، کارون بزرگ و حوضه جراحی  درصد جریان، ورودي رودخانه 50نرمال و با احتمال 

. باشد سال می میلیون مترمکعب در 30,432میلیون مترمکعب و جمعاً برابر با  4,632و  19,809 و 5,991ترتیب معادل 
هـاي آبـی    درصـد، کـه در پـروژه    80ها نیز بررسی و میزان آبدهی با احتمال  همچنین سایر احتماالت آبدهی رودخانه

میلیـون   21794هـا معـادل    نماید، نیز بیانگر حجـم آبـدهی رودخانـه    بیشتر مطرح بوده و کمبود قابل قبولی را ارائه می
 و 3,959زهـره بـه ترتیـب برابـر بـا       –ها کرخه، کارون بزرگ و جراحی  هباشد که سهم رودخان مترمکعب در سال می

  .میلیون مترمکعب در سال است 2,899و  14,936

 ه میانیحوضجریان  •

هاي کـارون و   در حد فاصل حوضه... هاي کوچک نظیر باالرود، شور و  هاي اصلی تعدادي از رودخانه غیر از رودخانه
میلیـون   1,122خوزستان جریان داشته کـه متوسـط حجـم سـالیانه آنهـا معـادل        در سطح استان... زهره و  –جراحی 

اي از ضریب تغییرات بسیار بـاال برخـوردار بـوده لـذا حجـم       با توجه به اینکه جریان میان حوضه. باشد مترمکعب می
ساس حجم جریـان  بر این ا. باشد درصد رقم قابل قبول و پیشنهادي سازمان آب خوزستان نیز می 50جریان با احتمال 

میلیـون مترمکعـب آن    200و  361میلیون مترمکعب برآورد شده که به ترتیب  561اي استان ساالنه معادل  میان حوضه
  . باشد زهره می –هاي کارون بزرگ و جراحی  مربوط به حوضه

 کل جریان سطحی استان •

حجـم جریـان   . باشـد  اي مـی  حوضـه  هاي اصلی و جریان آب میان مجموع جریان سطحی استان، شامل آورد رودخانه
درصد بـراي آورد   80میلیون مترمکعب و با احتمال  30,993درصد آورد رودخانه  معادل  50سطحی استان با احتمال 

  .میلیون مترمکعب در سال برآورد شده است 22,355ها برابر با  رودخانه

  منابع آب زیرزمینی - 1-2- 5-6

  زمینیهاي زیربرداري از منابع آب حجم بهره •
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باشد که بخش اعظـم   میلیون متر مکعب می 997برداري از منابع آب زیرزمینی در سطح استان ساالنه معادل  حجم بهره
 113و  142، 742 هاي زیرزمینی  استان مقادیري معـادل از مجموع آب. باشد هاي استان میآن مربوط به تخلیه از چاه

 –هاي کارون بـزرگ، کرخـه و جراحـی     درصد مربوط به زیرحوضه 4.11و  2.14، 4.74میلیون مترمکعب آن برابر با 
  . باشد زهره می

  هاي زیرزمینیبرداري از آب ه حجم قابل توسعه بهر •

هاي جـامع آب، کـل حجـم قابـل     هاي زیرزمینی مربوط به آخرین مطالعات طرحبا توجه به نتایج مطالعات بیالن آب
میلیون مترمکعب بـرآورد   125ها و سازندهاي سخت استان ساالنه معادل  تهاي زیرزمینی اعم از آبرفتوسعه منابع آب

زهـره   –هاي کرخه، کارون بزرگ و جراحی میلیون مترمکعب آن مربوط به زیرحوضه 25و  93 و 7شده که به ترتیب 
  .باشد می

  کل منابع آب زیرزمینی استان •

کنونی و حجم قابل توسـعه از ایـن منـابع سـاالنه معـادل      برداري در شرایط  کل منابع آب زیرزمینی اعم از حجم بهره
زهره بـه ترتیـب    –هاي کرخه، کارون بزرگ و جراحی  میلیون مترمکعب برآورد شده است که سهم زیرحوضه 1,122

  .باشد میلیون مترمکعب می 138و  835، 149برابر با 

  حجم آب برگشتی - 1-3- 5-6

هاي شرب خانگی، صنعت و معدن و کشاورزي و شیالت ه در بخشبخشی از منابع آب معدنی اعم از آب مصرف شد
هـاي سـطحی و   باشد مجدداً به صورت پساب وارد منـابع آب  میلیون متر مکعب در سال می 12,765که ساالنه معادل 

. هـاي مطالعـاتی محاسـبه شـده اسـت      هاي برگشتی به تفکیک نوع مصرف و محدودهحجم پساب. گردد زیرزمینی می
میلیـون مترمکعـب    3,015دهد که کل آب برگشتی در سطح استان ساالنه معادل  ایی این محاسبات نشان میبرآورد نه

هاي برگشـتی در سـطح اسـتان بـه ترتیـب      از مجموع آب. بوده که حجم عمده آن مربوط به آب برگشتی بخش است
کـارون بـزرگ و جراحـی و زهـره      هاي کرخه، حوضه متر مکعب آن مربوط به زیر 572و  2,201، 242ارقامی برابر با 

  .باشد می
  

  برآورد کل منابع آب استان - 1-4- 5-6

هاي موجود هاي سطحی و زیرزمینی و حجم آب برگشتی ناشی از مصارف، پتانسیل منابع آببا احتساب کل منابع آب
اصـلی اسـتان،    هـاي  بر این اسـاس شـرایط نرمـال آورد رودخانـه    . ها برآورد شده است در استان به تفکیک زیرحوضه
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 –هاي کرخه، کارون بزرگ جراحـی    میلیون مترمکعب بوده که سهم زیرحوضه 35,130پتانسیل منابع آبی استان معادل 
  .باشد میلیون مترمکعب در سال می 5,542و  23,206 و 6,382زهره به ترتیب برابر با 

میلیـون   26,492درصـد، سـاالنه برابـر بـا      80ل هاي اصلی با احتما پتانسیل منابع آبی استان با احتساب آورد رودخانه
میلیـون مترمکعـب بـرآورد     3,809و  18,333 و 4,350الذکر به ترتیب معادل  هاي فوق مترمکعب بوده که سهم حوضه

  .شده است

  مصارف و نیاز آبی -2- 5-6

ت و معدن و هاي مختلف مصرف اعم از شرب خانگی شهري و روستایی، صنعمصارف و نیاز آبی استان شامل بخش
هاي  محیطی و حفظ حداقل کیفیت آب رودخانهمصارف بخش کشاورزي وشیالت و همچنین تأمین و نیازهاي زیست

  .باشد استان می

  مصارف آب  - 2-1- 5-6

میلیون مترمکعب بوده که بیشترین آن  12,765حجم کل مصارف آب در شرایط فعلی در سطح استان خوزستان معادل 
هاي شرب خانگی و صنعت و معدن به ترتیب بخش. ربوط به بخش کشاورزي و شیالت استدرصد م 1.94با حدود 

از مجموع حجـم مصـارف آب در اسـتان بـه ترتیـب      . دهند درصد از کل مصارف آب استان را تشکیل می 4.1و  5.4
زهـره   –هـاي کرخـه، کـارون بـزرگ و جراحـی       میلیون مترمکعب آن مربوط به زیرحوضه 2,346و  9,340 و 1,079

  .باشد می

  محیطی و کیفیت آبنیاز زیست - 2-2- 5-6

یعنی حجم آب الزم جهت حفظ حداقل کیفیت فعلی سیستم ... ها و ها، تاالب برآورد نیازهاي زیست محیطی رودخانه
زهره بصـورت   –هاي کارون، جراحی  هاي استان و منابع آبی وابسته به آن با احتساب کنترل شوري رودخانه رودخانه

هاي انجام شده و گـزارش کارشناسـان سـازمان آب اسـتان خوزسـتان      محیطی بر اساس بررسیزیست  ئی از مؤلفهجز
 396و  6,307، 664از حجم منابع آب مورد نظر به ترتیب . میلیون مترمکعب در سال گزارش شده است 7,367معادل 

  .زهره می باشد –هاي کرخه، کارون بزرگ و جراحی  میلیون مترمکعب آن مربوط به حوضه

  حجم کل آب مصرفی و نیازهاي آبی - 2-3- 5-6

 20,132محیطـی بـالغ بـر    حجم کل مصارف و نیاز آبی استان در شرایط فعلی شامل مصارف بخشی و نیازهاي زیست
شرب، صـنعت،  (درصد از کل نیازهاي آبی استان مربوط به مصارف بخشی  4.63. میلیون مترمکعب برآورد شده است
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از حجـم کـل   . باشـد  هـا مـی   محیطی و کنترل شوري آب رودخانهو مابقی مربوط به تأمین نیازهاي زیست) کشاورزي
هاي کرخه،  حوضه میلیون مترمکعب آن مربوط به زیر 2,742و  15,647، 1,743مصارف و نیازهاي آبی استان به ترتیب 

ــزرگ و   ــارون بـــــــــــــ ــی حوضـــــــــــــــکـــــــــــــ   زهـــــــــــــــره  –ه جراحـــــــــــــ
  .باشدمی

  ستانبیالن منابع آبی ا -3- 5-6

بندي نتایج بیالن منابع و مصارف با توجه به تعیین و برآورد پتانسیل منابع آبی موجود و مصارف و نیازهاي آبی، جمع
  .آب در سطح استان خوزستان بصورت زیر می باشد

 از جریان آب سطحی کشور) درصد 33(هاي استان حدود یک سوم  هاي رودخانه آورد ساالنهمتوسط بلند مدت  - 1
اوالً انحراف معیار منابع آب سطحی استان در مقایسه با انحراف معیار آب سطحی کشور رقم . دهند را تشکیل می

ثانیـاً  . باشـد هاي با ابعاد وسیع در اسـتان مـی  ها و خشک سالیقابل توجهی بوده و این امر نشانگر وقوع سیالب
بوده که در مقایسه با ضـریب تغییـرات منـابع آب    درصد  39هاي استان برابر با  ضریب تغییرات آبدهی رودخانه

 .از مقدار بیشتري برخوردار است) درصد 29(سطحی کشور 

هاي اسـتان، رقـم متوسـط آبـدهی      بنابراین با توجه به ضریب تغییرات و انحراف معیار باال براي آبدهی رودخانه
هاي استان در سطح احتمـال   آبدهی رودخانهدر نتیجه . باشند ها از ضریب اطمینان باالیی برخوردار نمی رودخانه

ایـن رقـم یعنـی    . میلیون مترمکعب در سال از اطمینان بیشتري برخوردار خواهد بـود  21,794درصد معادل  80
  .باشد هاي آبی قابل قبول می سال که براي مدیریت منابع آب و پروژه 10سال در هر  2پذیرفتن ریسک به تعداد 

 :باشد ر استان شامل منابع آب سطحی، زیرزمینی و آب برگشتی به قرار زیر میپتانسیل منابع آب موجود د - 2

اي  درصد و جریان آبی میان حوضه 80ها با ضریب احتمال  کل منابع آب سطحی شامل جریان آبی رودخانه -
 .میلیون مترمکعب در سال برآورد شده است 22,355معادل 

میلیـون   1,122برداري و حجـم آب قابـل توسـعه معـادل      رهکل منابع آب زیرزمینی اعم از منابع آب قابل به -
 .باشد مترمکعب می

میلیون  3,015حجم آب برگشتی ناشی از مصارف مختلف شرب، صنعت و معدن و کشاورزي ساالنه معادل  -
 .مترمکعب است

 .میلیون مترمکعب خواهد بود 26,492بنابراین کل پتانسیل آبی استان برابر با  -
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و ) شرب، صنعت و معـدن و کشـاورزي و شـیالت   (ز آبی استان اعم از مصارف بخشی حجم کل مصارف و نیا - 3
میلیون مترمکعب  20,132ها معادل  حجم نیاز آبی جهت حفظ کیفیت محیط زیست و کنترل شوري آب رودخانه

 .در سال برآورد شده است

بع و مصارف آب در شـرایط  بندي نتایح بیالن آب در استان خوزستان بیانگر آن است که حاصل بررسی مناجمع - 4
هاي کرخه، کـارون   باشد که سهم آن براي زیرحوضه میلیون مترمکعب در سال می+ 6,360فعلی مثبت و برابر با 

، میلیون مترمکعب در سـال بـرآورد شـده    +1,067، +2,686، +2,607زهره به ترتیب برابر با  –بزرگ و جراحی 
 .است

هـاي آبیـاري و    میلیـون مترمکعـب و شـبکه    5,469دست اجرا معـادل  هاي آبیاري و زهکشی در  نیاز آبی شبکه - 5
هـاي   بنابراین مجموع نیاز آبی شبکه. میلیون مترمکعب برآورد شده است 3,800زهکشی در دست مطالعه معادل 

درصد از اراضی مزبور در اراضی آبـی   30میلیون مترمکعب بوده که با فرض اجراي  9,269آبیاري فوق برابر با 
میلیـارد مترمکعـب بـالغ     6-5.6هاي در دست اجرا و در حال مطالعه به حدود  داکثر نیاز آبی کلیه شبکهفعلی ح

 .گردد می

هاي کرخه، کارون، دز، جراحی و زهره هر یک داراي حوضه آبریز وسیعی بوده کـه از چنـدین اسـتان     رودخانه - 6
بنـابراین الزمـه   . باشـد  تان خوزستان واقع میدر اس) ها پایاب رودخانه(گذشته و تنها بخشی از حوضه آبریز آنها 

توان به  از جمله این اقدامات می. هاستهاي آبریز این رودخانه مدیریت درست منابع آب، اعمال مدیریت حوضه
هـا  که قطعاً اجراي هر یک از آن. هاي مزبور اشاره نمود هاي توسعه منابع آب در باالدست رودخانهبررسی طرح

کـه البتـه ایـن امـر مهـم در شـرح خـدمات        . (باشد ها به استان خوزستان تأثیر گذار می خانهدر کاهش آورد رود
 )مطالعات طرح نیامده است

برداري از با در نظر گرفتن کلیه موارد فوق این واقعیت آشکار می شود که حتی با پذیرش شرایط فعلی بهره -7
ــه  ــت حوضــ ــابع در باالدســ ــامنــ ــی     هــ ــاز آبــ ــودن نیــ ــاظ نمــ ــا لحــ ــا بــ  و تنهــ

مانـد  هاي در دست مطالعه نه تنها آب مازادي باقی نمیهاي آبیاري و زهکشی در دست اجرا و شبکهشبکه
اي از جریانـات سـطحی   ها ، کنترل و تنظیم بخش عمدهبلکه به دلیل توزیع زمانی نامناسب آبدهی رودخانه

  .مصارف فراهم آیدضروري بوده تا تعادل نسبی میان منابع و 
نتـایج بـیالن آب در زیـر     4-5نتایج بیالن منابع و مصارف آب در سطح استان خوزستان و در نقشه  10-5در جدول 

  .هاي واقع دراستان نشان داده شده است حوضه
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  راهکارها و پیشنهادها - 5-7

آن در تـأمین مصـارف    با توجه به سهم بزرگ حوضه کارون بزرگ در جریان آب سطحی استان و نقـش اساسـی   -1
حجم زیاد پساب ورودي حاصل از انواع مصارف و شـرایط هیـدرولیکی   ) درصد کل مصارف آب استان 73(مختلف 

  . گیردحاکم بر آن در دشت خوزستان، حفاظت کیفی این رودخانه در یک اولویت ملی قرار می
ب از سایر مصارف مجـزا گردیـده تـا تمـامی     منابع آب آشامیدنی شهري و روستایی با ایجاد سیستم آبرسانی مناس -2

ــد   ــوردار گردنـــ ــئن برخـــ ــوب و مطمـــ ــرب مطلـــ ــتان از آب شـــ ــهرهاي اســـ ــب . شـــ ــدین ترتیـــ   بـــ
اي کاهش اي کارون به طور قابل مالحظههاي برگشتی به سیستم رودخانههاي حاصل از تأثیر منفی ورود پسابنگرانی

  .یابدمی
شهري و روستایی و با توجه به اهمیت این بخـش از منـابع آب و   براساس آمار حجم تولید و مصارف اّب شرب  -3

درصد از حجم آب تولید شده جزء آب به حساب نیامده و یا تلفـات   40هزینه بسیار باالي تولید و توزیع آن، حدود 
 با توجه به نیاز روز افزون آب بخش شرب، مـدیریت و . گردددرصد آن جزء مصرف تلقی می 60آب بوده و کمتر از 

  .باشدکنترل این بخش از منابع آبی از اهمیت بسیار باالیی برخوردار می
یابی منابع آب تلفیقی، رویکرد مدیریت مصرف به سمت ضمن تعیین پتانسیل آب قابل استحصال زیرزمینی و مکان -4

  .تلفیق منابع آب سطحی و زیرزمینی هدایت گردد
  ی، تـــدقیق آمـــار مـــورد اســـتفاده بـــراي محاســـبه هـــاي ســـطحی و زیرزمینـــآمـــاربرداري از مصـــارف آب -5

هـاي اطالعـات   برداري منابع آب توسط حقابه بران در قالـب تهیـه سـامانه   هاي بیالن و مطالعات چگونگی بهرهمؤلفه
  .جغرافیایی انجام گیرد
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  )میلیون متر مکعب(نتایج بیالن منابع و مصارف آب در سطح استان خوزستان  -10-5 جدول

هاي  نام حوضه
  آبریز در

  محدوده استان

  مصارف آب  پتانسیل منابع آب موجود در استان

  نتیجه بیالن 
منابع و 
  *مصارف

  منابع آب زیرزمینی  منابع آب سطحی

ب 
م آ
حج
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صا
ز م
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  +2,607  1,743  664  1,041  16  22  4,350  6,382  242  149  7  142  3,959  5,991  -   3,959  5,991  22کرخه 
  +2,686  15,647  6,307  8,782  117  441  18,333  23,206  2,201  835  93  742  15,297  20,170  361  14,936  19,809  23کارون بزرگ 

  +1,067  2,742  396  2,188  45  113  3,809  5,542  572  138  25  113  3,099  4,832  200  2,899  4,632  24زهره  –جراحی 
  +6,360  20,132  7,367  12,011  178  576  26,492  35,130  3,015  1,122  125  997  22,355  30,993  561  21,794  30,432  کل استان

.درصد منظور شده است 80ها در سطح احتمال  بندي بیالن آبدهی رودخانهز ضریب اطمینان باال برخوردار نبوده، لذا در جمعا  با توجه به ضریب تغییرات و انحراف معیار باال، رقم متوسط آبدهی رودخانه* 
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  هاي واقع دراستان نتایج بیالن آب در زیر حوضه -4-5 نقشه
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  در ) میلیــارد متــر مکعــب در ســال    8.12حــدود (بــا توجــه بــه حجــم مصــارف فعلــی آب در اســتان        -6

هـا گرچـه توزیـع زمـانی آبـدهی      هاي مختلف مصرف و با در نظر گرفتن نتایج تحلیل فراوانی آبدهی رودخانـه بخش
رسـد پتانسـیل آبـدهی    ها با نیاز الگوي کشت منطبق نیست ولی در شرایط کنونی بهره بـرداري بـه نظـر مـی    رودخانه
مینان باال محتمل و قابل دسترس بوده و شواهد امر دال بر عدم وجود مشکل در تأمین هاي استان با سطوح اطرودخانه

هاي آبیاري بیشتري به سال آینده هرچه طرح 10لیکن در طول . نیازهاي فعلی مصرف و باالخص نیاز کشاورزي است
مینـان تـأمین آب رو بـه    برداري رسیده و وارد مدار مصرف شوند، براي رسیدن به شرایط توسعه کامل، سـطح اط بهره

  .کاهش نهاده و تأمین آب مورد نیاز  تنها با اعمال مدیریت بهینه میسر خواهد گشت
میلیـون مترمکعـب در بخـش کشـاورزي      11,385درصد از کل آب مصرفی در استان خوزستان معادل  89بیش از  -7

رزي در محدوده هـاي مطالعـاتی   براساس گزارش موجود راندمان تلفیقی مصرف آب در بخش کشاو. شودمصرف می
درصـد   38درصـد و حـدود    40درصد در نوسان بوده که میانگین آن براي استان کمتراز  46تا  34واقع در استان بین 

برداري مناسب از منابع آبی از راهکارهاي ضروري و بسـیار بـا   بنابراین افزایش راندمان آبیاري و بهره. گرددبرآورد می
قابل ذکر است که در گزارشات طـرح جـامع کشـاورزي رانـدمان     . گرددابع آب استان تلقی میاهمیت در مدیریت من

  .درصد گزارش شده است 30تر و حدود  آبیاري بسیار پایین
باالبردن راندمان مصرف . جویی را به عمل آوردوري و صرفهضروري است در مصرف آب تأمین شده نهایت بهره -8

باالبردن راندمان تولید محصول در واحد سطح براي جلوگیري از نیـاز بـه گسـترش     آب به ویژه در بخش کشاورزي،
سطح زیر کشت و مصرف بیشتر آب، کاشت محصوالت با نیاز آبی کم و با ارزش افزوده باال از جمله اقدامات اساسی 

  .مورد انتظار است
برداري و براي آن بخش آبیاري در حال بهرههاي بررسی امکان تغییر روش آبیاري از ثقلی به تحت فشار در شبکه -9

باشد در راستاي باالبردن راندمان مصرف آب و جلوگیري از از اراضی که امکان تغییر روش آبیاري در آنها موجود می
هاي تحت فشار و انتقال مناسب آنها به محل مصـرف از دیگـر   هدر رفت مقادیر و احجام بزرگ آب با اجراي سیستم

  .خواهد بود اقدامات مفید
هاي مشارکتی در نظارت و کنترل بر مصارف آب و حفظ و حراست از منابع آب تخصیصی و آگاهی تشکیل نظام -10

» حفظ منـابع آب برابـر بـا حفـظ حیـات بشـر اسـت       «کنندگان شهري و صنعتی که دادن به کشاورزان و سایر مصرف
  .راهکاري ضروري و اساسی است

. هاي غیر متعارف از دیگر اقدامات ضـروري اسـت  ت الزم در زمینه استفاده از منابع آبانجام مطالعات و تحقیقا -11
-، شـیرین )هـا با توجه به باالبودن شوري آب دشت( هاي شور به منظور آبیاريتوان از استفاده از آبدر این رابطه می
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-هاي موجود در پسابه، تصفیه  و کاهش آالیند)شرب، صنعت و معدن( هاي شور جهت مصارف ضروريسازي آب

محیطـی منـابع طبیعـی بـه خصـوص      هاي موجود به منظور استفاده مجدد از آنها و بهبود شرایط زیستو فاضالب ها
  .برد هاي استان، نامرودخانه

هاي منابع آب زیرزمینی و کنترل جریان روز نمودن ظرفیتسازي شبکه سنجش منابع آب استان به منظور بهبهینه -12
  .هااز محدوده هاي مطالعاتی و دشتخروجی 

  .تشکیل و تکمیل شبکه کنترل کیفی و آلودگی منابع آب در سطح استان به منظور مدیریت کیفی منابع آب استان -13
در این . ها، انجام مطالعات جامع منابع آب ضروري استبه منظور تأمین آب مورد نیاز بخش کشاورزي در دشت -14

هـاي  الزم است که این مطالعـات در بـازه  . ها، نیاز به تهیه مدل ریاضی مناسب داردکیفی آبخوانراستا، مطالعه کمی و 
 .روز گرددزمانی مناسب بازنگري و به

-بندي پیشنهادات در رابطه با منابع و مصارف آب استان به شرح زیر ارائه میمجموع نقاط ضعف، تنگناها، و جمع در

  .گردد
  :هامحدودیت نقاط ضعف، تنگناها و - الف

 ايتضعیف نقش استان در مدیریت و کنترل منابع آب حوضه •

 اي آبانتقال بین حوضه •

 تشدید آلودگی منابع آب استان •

 :برداري از منابع آببهره بهبود توجهی بهبی •

 بهبود راندمان آبیاري •

 هاي مناسبکاشت محصوالت و واریته •

 کاهش تلفات آب  •

 هاتغذیه مصنوعی آبخوان •

 بازچرخانی آب و مدیریت مصرف •

 هاي غیرمتعارفشناخت و استفاده از منابع آب •

 هاي آب زیرزمینیها، افت کمی و کیفی سفرهسالیتداوم خشک •

  

  :پیشنهادات - ب

 هاي آبریزانجام مطالعات و مدیریت منابع آب در سطح حوضه •

 ...ها، پتانسیل منابع خاك و دخانهبرداري از روتعیین حقابه و نیاز آبی استان با توجه به سابقه بهره •
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 مطالعات و مدیریت بهینه مصرف آب •

 %)44آب بحساب نیامده (کاهش تلفات در مصارف خانگی  •

 %)35راندمان آبیاري در شرایط فعلی (افزایش راندمان آبیاري در بخش کشاورزي  •

 هاي آبیاري تحت فشارتوسعه سیستم •

 ها ي مجدد و کاهش آلودگیبردارها بمنظور امکان بهرهبازیافت پساب •

 هاي غیر متعارف در استانمطالعه و شناخت منابع آب •



  

  

 

  

  

  

 فصل ششم
  تأسیسات آبی موجود در استان 



 

  

  

  



 

  



  

  
    

  
  
  
  
  
  

  مقدمه

هاي بزرگ و عظیم کرخه، دز، کارون، جراحی و زهره، شرایط توپوگرافی مناسب، منابع آبی فـراوان و  وجود رودخانه
هاي آبریز مربوط هاي عظیم سدسازي در این استان و حوضههاي گسترده همگی موجب گردیده که اجراي طرحدشت

گردد به طوري که بزرگترین سدهاي مخزنی کشور در ایـن ناحیـه اسـتقرار    اي برخوردار به آن از توسعه قابل مالحظه
  .اندیافته

در این بخش اطالعات مربوط به سدهاي مخزنی، تنظیمی و انحرافی موجـود و در دسـت بهـره بـرداري و همچنـین      
جراحـی و  هاي آبریز کارون بزرگ، کرخـه و  سدهاي در حال اجرا و سدهاي در دست مطالعه به تفکیک براي حوضه

  .زهره ارائه شده است
هاي بسیار گسترده و منابع آبی به هنگام و قابل تنظیم توسط سدهاي همچنین استان خوزستان به دلیل دارا بودن دشت

در ادامه این فصل از مطالعات مشخصات . باشدهاي آبیاري و زهکشی در کشور میموجود، داراي بیشتر وسعت شبکه
  . بندي و ارائه شده استزهکشی موجود، در حال اجرا و در حال مطالعه جمعهاي آبیاري و کالن شبکه

امکانات آبرسانی به شهرهاي استان از دیگر تأسیسات آبی موجود محسوب شده که اطالعات مربوط به آن به تفکیک 
  . براي شهرهاي استان آمده است

بی موجود، اجرایی و در دست مطالعه درسـطح  هاي آبندي کالن طرحدر خاتمه این فصل از مطالعات خالصه و جمع
هـاي توسـعه   هاي آبریز کرخه و کارون بزرگ و جراحی و زهره جهـت شـناخت اجمـالی از رونـد طـرح     کل حوضه

هاي آبریز در خارج از استان خوزستان نیز مورد بررسـی قـرار    هاي باالدست حوضهبرداري از منابع آب در بخش بهره
  .گرفته است
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  ستان خوزستانسدهاي ا - 6-1

  برداري در استان خوزستاندست بهره سدهاي در -1- 6-1

  سدهاي مخزنی - 1-1- 6-1

هاي پیشرفت اقتصادي همراه با عوامل مهمی چون افـزایش جمعیـت،   توسعه کشاورزي درایران به عنوان یکی از اهرم
-مینی و سرانجام هجوم جبهههاي زیرزباالتر رفتن سطح بهداشت، محدودیت آب شیرین، برداشت بیش از حد از آب

  .دهدهاي آب شور به شیرین، احداث سدهاي مخزنی را در اولویت کارهاي عمرانی قرار می
آبی از موقعیت بسیار منحصر بفردي در کل کشور برخـوردار  استان خوزستان در زمینه احداث سد و تولید انرژي برق

میلیارد  16ادل که تا کنون شش سد بزرگ با حجمی معهاي مناسب در استان موجب شده است وجود ساختگاه. است
  .برداري برسدمتر مکعب به بهره

  سد مخزنی دز  •

آغاز  1337ساختمان این سد در بهمن . کیلومتري شمال شرق اندیمشک بر روي رودخانه دز قرار دارد 20این سد در 
باشـد و بـه   بتنی دو قوسی با جدار نازك مـی وع سد دز از ن. تکمیل و آبگیري مخزن شروع گردید 1341و در آذرماه 

  .آبی و تأمین آب شرب، صنعت و کشاورزي و کنترل سیالب طراحی و اجرا گردیدمنظور تولید انرژي برق

  سد مخزنی کرخه •

رود، بـر روي رودخانـه   ین سد طویل خاکی جهان به شمار میسد مخزنی کرخه که بزرگترین سد تاریخ ایران و ششم
سد کرخه از نوع خاکی با هسته رسـی  . کیلومتري شمال غرب اندیمشک قراردارد 21این سد در . ستکرخه بنا شده ا

الم امکـان  هاي خوزستان و ایهزار هکتار از اراضی کشاورزي استان 340,000است و با احداث آن تأمین آب بیش از 
  .تآغاز گردیده اس 79برداري از این سد از اواخر سال بهره. پذیر گردیده است
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  )1کارون (پورسد مخزنی شهید عباس •

ساختمان این سد . کیلومتري شمال مسجد سلیمان بر روي رودخانه کارون قرار دارد 55پور در فاصله سد شهید عباس
  .گیري گردیدتکمیل و آب 1355آغاز و در آذرماه سال  1348ماه   در دي

آبـی و تـأمین آب شـرب، صـنعت و     تولیـد انـرژي بـرق    پور از نوع بتنی دو قوسی بوده و به منظـور سد شهید عباس
  .کشاورزي و کنترل سیالب طراحی و اجرا شده است

 سد مارون •

کیلومتري شمال شرق بهبهان بر روي رودخانـه مـارون واقـع شـده      19سد مارون در جنوب غربی کشور و در فاصله 
صـورت   1345  و دوم طـرح مـارون در سـال   مطالعات مرحله اول . کیلومتر است 220است و فاصله آن تا شهر اهواز 
شروع  1366عملیات اجرایی این سد از سال . پایان یافت 1365آغاز و در سال  1362گرفته و ادامه مطالعات در سال 

 5,500هاي مخرب، تأمین آب مورد نیـاز  هدف از احداث این سد کنترل سیالب. به بهره برداري رسید 1379در سال 
ــاورزي  ــی کشــــــــــــــ ــار اراضــــــــــــــ ــت هکتــــــــــــــ ــایین دســــــــــــــ  پــــــــــــــ

  .باشدمگاوات می 150ي برق به میزان و تولید انرژ) جایزان، خلف آباد و شادگان هاي بهبهان،دشت(

  سد مخزنی مسجد سلیمان •

ــارون در    ــه کـ ــر روي رودخانـ ــلیمان بـ ــجد سـ ــاه مسـ ــد و نیروگـ ــهر   5.25سـ ــرقی شـ ــمال شـ ــومتري شـ  کیلـ

اي با هسته  این سد از نوع سنگریزه. واقع شده است پوردست سد شهید عباسکیلومتري پایین 26مسجد سلیمان و در 
آبی در سال و افزایش میلیون کیلووات ساعت انرژي برق 3,700باشد و هدف از اجراي آن تولید حدود  رسی قائم می

  .باشد درصد می 4درصد و افزایش کل تولید برق به میزان  50آبی موجود کشور به میزان تولید انرژي برق

  هاي تنظیمی سد - 1-2- 6-1

  سد تنظیمی انحرافی گتوند •

پور و تأمین و انحـراف آب ورودي بـه شـبکه    این سد به منظور تنظیم مجدد آب خروجی از سد مخزنی شهید عباس
متر مکعب در ثانیه طراحی و اجرا گردیده  8,000هکتار و عبور جریان سیالبی معادل  47,000آبیاري گتوند به وسعت 

دریچـه تخلیـه    5ایـن سـد از    جهت تخلیـه رسـوبات در  . صورت گرفت 1356این سد در سال برداري از  بهره. است
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دار بـه ابعـاد   سـرریز دریچـه   14استفاده گردیده است و براي عبور سیالب تعداد  10.2×10.2رسوب کشویی به ابعاد 
  .متر طراحی و ساخته شده است 2.12×  35.7

  سد تنظیمی دز •

جدد آب خروجی از سد مخزنی دز و تأمین آب ورودي به شبکه آبیاري دز به وسعت سد تنظیمی دز به منظور تنظیم م
بـرداري از   بهـره . مترمکعب در ثانیه طراحی و اجرا گردیده است 6,000هکتار و عبور جریان سیالبی معادل  125,000

  .آغاز گردیده است 1344سد تنظیمی دز از سال 
مترمکعـب در   551با جریان حـداکثر   80.12×30.5ه رسوب به ابعاد جهت تخلیه رسوبات در این سد از دریچه تخلی

متر که هـر کـدام بـراي عبـور      39.5×15سرریز به ابعاد  6ها نیز تعداد جهت عبور سیالب. ثانیه استفاده گردیده است
  .مترمکعب در ثانیه طراحی گردیده، ساخته شده است 916جریان حداکثر 

  سدهاي انحرافی - 1-3- 6-1

  )حمیدیه(انحرافی کرخه سد  •

عملیات ساختمانی آن شروع شد، بر روي رودخانه کرخه در باالدسـت شهرسـتان حمیدیـه     1329این سد که در سال 
هکتار از  10,000سد کرخه در ابتدا آب مورد نیاز . آغاز گشته است 1336برداري از آن از سال  واقع شده است و بهره

با تکمیل و اجراي شبکه آبیـاري و زهکشـی   . نموده است اضی قدس را تأمین میهکتار از ار 2,400اراضی حمیدیه و 
هـاي مـذکور را    هکتار، این سد وظیفه انحراف و تأمین آب مورد نیاز شبکه 18,500حمیدیه و قدس و زمزم در سطح 

  .باشد یمیلیون مترمکعب م 214.546، 1383میزان انحراف آب توسط این سد در سال . نیز بر عهده داشته است

  سد انحرافی فجر •

هکتار بر  3,000این سد به منظور انحراف و تأمین آب قسمتی از آب ورودي به شبکه آبیاري فجر رامهرمز به وسعت 
 10معـادل  1383میزان انحراف آب توسـط ایـن سـد در سـال     . روي رودخانه ابوالفارس طراحی و اجرا گردیده است

  .باشد میلیون مترمکعب می
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  خیرآباد سد انحرافی •

شـاوور بـه وسـعت    ) مـدرن  -سـنتی (این سد به منظور انحراف و تأمین آب مورد نیاز قسمتی از شبکه آبیاري تلفیقی 
میزان انحراف آب توسط . اجرا گردیده است 1318هکتار بر روي رودخانه شاوور طراحی و در سال  29,000ناخالص 

  .باشد یمیلیون مترمکعب م 191.163معادل  1383این سد در سال 

  سد انحرافی شاوور •

این سد به منظور . عملیات ساختمانی آن شروع شد 1314این سد از اولین سدهاي انحرافی در ایران است که در سال 
هکتار بر روي  29,000شاوور به وسعت ناخالص ) مدرن –سنتی (انحراف و تأمین آب مورد نیاز شبکه آبیاري تلفیقی 

میلیون مترمکعب  184.220معادل  1383میزان انحراف آب توسط این سد در سال . رودخانه شاوور ساخته شده است
  .باشد می

  سد انحرافی دز •

این سد در جنوب شهر دزفول و بر رودخانه دز به منظور انحـراف و تـأمین آب ورودي شـبکه آبیـاري دز از طریـق      
 6,000قادر به عبور جریان سیالبی برابر هاي اصلی مناطق شرق و غرب رودخانه دز طراحی و احداث گردیده و کانال

  .باشد میلیون مترمکعب می 2756معادل  1383میزان انحراف آب توسط این سد در سال . مترمکعب در ثانیه است

  سد انحرافی شهدا •

هکتار از اراضی دشت بهبهان  14,600این سد به منظور انحراف و تأمین آب ورودي به شبکه آبیاري بهبهان به وسعت 
. آغاز گردیده است 1369برداري از این سد از سال  عملیات بهره. روي رودخانه مارون طراحی و اجرا گردیده است بر

هاي آبیاري احـداث  هاي کشویی و کنترل آب ورودي به کانال هاي تخلیه رسوب با دریچهدر طرفین سد نیز ساختمان
  .باشد میلیون متر مکعب می 306ل معاد 1383میزان انحراف آب توسط این سد در سال . شده است

  سد انحرافی جایزان •

هکتار طراحی و اجرا  10,500این سد به منظور انحراف و تأمین آب ورودي به شبکه آبیاري جایزان و فجر به وسعت 
بـرداري   ه مـورد بهـر   1377سد مزبور بر روي رودخانه مارون و در دشت جایزان ساخته شده و از سال . گردیده است

مترمکعب در  400دریچه تخلیه رسوب کشویی با دبی عبوري  6جهت تخلیه رسوبات در این سد از . گرفته استقرار 
  .میلیون مترمکعب است 6.147معادل  1383میزان انحراف آب توسط این سد در سال . ثانیه استفاده گردیده است
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  ایستگاه شادگان بند و •

نه جراحی احداث گردیده که هدف از اجراي آن تأمین آب اراضـی  این بند در محدوده شمال شادگان بر روي رودخا 
بـرداري  بـه بهـره   82آغـاز و در سـال    79عملیات اجراي آن از سال . باشدهکتار می 9,012دشت شادگان به وسعت 

  .رسیده است

  سدهاي در دست اجرا -2- 6-1

 )رامهرمز(سد جره  •

کیلومتري شرق اهواز  90نزدیکی روستاي جره و در فاصله کیلومتري شمال شرق رامهرمز در  35سد مخزنی جره در 
-این سد از نوع خاکی با هسته رسـی مـی  . هاي جنوب غربی زاگرس برروي رود زرد در دست احداث استدر دامنه

هکتار از اراضی دشت رامهرمز، کنترل سـیالب رودخانـه و تولیـد     26,000هدف از اجراي این طرح تأمین آب . باشد
  .مگاوات است 9بی به میزان انرژي برق آ

 سد تنظیمی آریوبرزن •

کیلومتري جنوب غربی شهر بهبهان  14کیلومتري اهواز و در  220 این سد بر روي رودخانه مارون و در فاصله حدود
. شـروع شـده اسـت    1382این سد از نوع بتنی وزنی است که عملیات سـاختمان آن از سـال   . در دست احداث است
گانه بهبهان، جایزان، خلف آبـاد و شـادگان   هاي چهارهکتار اراضی دشت 50,260سد تأمین آب هدف از احداث این 

  .است

 سد باال رود •

باشد و عملیات ساخت این سد از نوع خاکی با هسته رسی می. ملک واقع شده استکیلومتري باغ 50سد باال رود در 
  .شروع شده است 1384آن از سال 

 سد خیرآباد •

عملیات ساخت آن . باشداین سد از نوع خاکی با هسته رسی می. کیلومتري بهبهان واقع شده است 33سد خیرآباد در 
  .شروع شده است 1384از سال 
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  هاي در دست مطالعه سد -3- 6-1

ــه ــابع آبشــبکه گســترده رودخان ــزون بخــش  اي و من ــاز روز اف ــراوان اســتان از یکســو و نی   هــايهــاي ســطحی ف
ن به منابع آبی تنظیم شده از سوي دیگر، باعث شـده کـه احـداث سـدهاي مخزنـی      کشاورزي، شرب و صنعت استا 

حوضه آبریز کارون بزرگ بیشـترین  . قرار داشته باشد) 2و  1 شناسایی، مطالعاتی مرحله(متعددي در مرحله مطالعاتی 
  ..سهم را در این مطالعات داراست

سـد در   1حله مطالعاتی قرار داشته کـه از ایـن میـان    سد مخزنی در سطح استان خوزستان در مر 23در مجموع تعداد 
  .زهره قرار دارند -سد در حوضه جراحی 10سد در حوضه کارون بزرگ و  12حوضه کرخه، 

سد به اسامی سدهاي زال، آبگالل، رود تلخ و زیرزرد در مرحله مطالعات  4سد در دست مطالعه تعداد  23از مجموع 
، کـارون،  2و1چیتـی، شـور خوزسـتان     ، تمبی مسجد سلیمان،2و  1دهاي تالوگ سد به اسامی س 12شناسایی، تعداد 

سد به اسامی تراز، سد دشت خوزستان، شیرین  7و تعداد  1و کندك در مرحله مطالعات  2و1گزي، ابوالفارس، زهره 
  .قرار دارند 2دز، ابوالعباس، خیر آباد خوزستان و صیدون در مرحله مطالعات  آب تالوگ، طرح افزایش ارتفاع سد

برداري در حال اجرا و در مرحلـه مطالعـاتی   مشخصات کلی سدهاي در دست بهره 3-6و  2-6و  1-6هاي جدول در
موقعیت  1-6زهره ارائه شده و در نقشه  -هاي آبریز کرخه، کارون بزرگ و جراحیاستان خوزستان به تفکیک حوضه

  .ها نشان داده شده استآن



 ٦٠٣¾ طرح آمایش استان خوزستان
 

  

  مشخصات سدهاي موجود، در دست اجرا و در مرحله مطالعات درحوضه آبریز روخانه کرخه در استان خوزستان -1-6 جدول

ف
ردی

  

  نام سد

مختصات 
  جغرافیایی

نزدیکترین 
  شهر

  نوع سد  طرحاهداف   مرحله
رودخانه 
  اصلی

مساحت 
  هحوض

کیلومتر (
  )مربع

متوسط 
آورد ساالنه 
  رودخانه

میلیون (
  )مترمکعب

نظیم حجم ت
شده ساالنه 

میلیون (
  )مترمکعب

حجم مفید 
  مخزن

میلیون(
  )مترمکعب

سیالب طرح 
سرریز 

برداري  بهره
مترمکعب (

  )بر ثانیه

  کارفرما
عرض 
  جغرافیایی

طول 
  جغرافیایی

1  
تنظیمی 
  کرخه

  )پاي پل(
  -   2.7  -   9.4,498  42,640  کرخه RCC  برقابی -کشاورزي  اجرایی  اندیمشک  48- 06-09  32- 32-35

آب و برق 
  خوزستان

  برداري بهره  شوش  -   -   سپتون  2
تغذیه  -کشاورزي 
کنترل  –مصنوعی 

  سیالب

خاك 
  همگن

آبراهه فصلی 
  بلیته –

4.32  8.0   -   -  5.156  
جهاد 

  کشاورزي

  برقابی -کشاورزي  برداريبهره  اندیمشک  48- 07-34  32- 29-28  کرخه  3
خاکی با 
  هسته رسی

  18,395  3,840  4,200  4,829  43,183  کرخه
توسعه 

منابع آب و 
  نیروي ایران

  بردرايبهره  اندیمشک  -   -   ولیعصر  4
تغذیه  -کشاورزي 
کنترل  –مصنوعی 

  سیالب

خاکی 
  غیرهمگن

آبراهه فصلی 
  ولیعصر

2.1  02.0   -   -  5.6  
جهاد 

  کشاورزي

  اندیمشک  48- 07-50  32- 50-00  زال  5
مطالعه و 
  شناسایی

  برقابی-کشاورزي 
بتنی دو 

  قوس
  -   -   -   4.296  5.587  زال

آب و برق 
  خوزستان



 ٦٠٤¾ طرح آمایش استان خوزستان
 

  

  
 درحوضه آبریز روخانه کارون بزرگ در استان خوزستانمشخصات سدهاي موجود، در دست اجرا و در مرحله مطالعات  -2-6 جدول

ف
ردی

  

  نام سد

  مختصات جغرافیایی

نزدیکترین 
رودخانه   نوع سد  اهداف طرح  مرحله  شهر

  اصلی
  هحوضمساحت 

  )کیلومتر مربع(

متوسط آورد 
ساالنه 
  رودخانه

میلیون(
  )مترمکعب

حجم تنظیم 
شده ساالنه 

میلیون (
  )مترمکعب

حجم مفید 
  مخزن

میلیون(
  )مترمکعب

سیالب طرح 
سرریز 

برداري  بهره
مترمکعب بر (

  )ثانیه

سال   کارفرما
عرض   برداري بهره

  جغرافیایی
طول 
  جغرافیایی

آب و برق   3,852  2.91  96  171  58.696  باالرود  خاکی با هسته رسی  برقابی -کشاورزي  اجرایی  اندیمشک  48- 17-00  32- 35-00  باالرود  1
    خوزستان

اي با هسته  سنگریزه  برقابی  اجرایی  شوشتر  48- 56-10  32- 16-08  گتوند علیا  2
منابع آب و توسعه   17,500  1,688  -   14,191  32,425  کارون  رسی

    نیروي ایران

توسعه منابع آب و   5,830  3,027  3,688  4,307  6,388  بختیاري  بتنی دو قوس  برقابی  اجرایی  دزفول  48- 47-00  32- 58-00  بختیاري  3
    نیروي ایران

آب و برق   -   -   -   -   -   دز  بتنی وزنی  -   برداريبهره  دزفول  48- 24-56  32- 34-33  تنظیمی دز  4
    خوزستان

آب و برق   -   5  -   -   -   کارون  بتنی وزنی  -   برداريبهره  گتوند  48- 50-07  32- 16-32  گتوندتنظیمی   5
    خوزستان

شرب  –کشاورزي   برداريبهره  دزفول  48- 27-49  32- 36-20  دز  6
آب و برق   6,000  2,600  3,200  8,282  17,430  دز  بتنی دو قوس  برقابی –

    خوزستان

 - مصنوعیتغذیه   بردرايبهره  شوشتر  -   -   ظهیریه  7
براهه در آ  خاکی همگن  کنترل سیالب

    جهاد کشاورزي  5.21  -   -   -   64.2  جوار گرگر

  1کارون   8
 –کشاورزي   برداريبهره  د سلیمانسجم  49- 36-25  32- 03-06  )شهید عباسپور(  

آب و برق   16,200  1,446  4,260  12,550  25,829  کارون  بتنی دو قوس  برقابی
    خوزستان



 ٦٠٥¾ طرح آمایش استان خوزستان
 

  

توسعه منابع آب و   8,710  1,720  900  9,602  -   کارون  بتنی دو قوس  رقابیب  برداريبهره  ایذه  50- 05-41  31- 48-08  3کارون   9
    نیروي ایران

مسجد سلیمان   10
اي با هسته  سنگریزه  برقابی  برداريبهره  مسجد سلیمان  49- 24-01  32- 01-40  )گدارلندر(

توسعه منابع آب و   21,700  -   -   13,262  -   کارون  رسی
    ایراننیروي 



 ٦٠٦¾ طرح آمایش استان خوزستان
 

  

 مشخصات سدهاي موجود، در دست اجرا و در مرحله مطالعات درحوضه آبریز روخانه کارون بزرگ در استان خوزستان -2-6ادامه جدول 

ف
ردی

  

  نام سد
  مختصات جغرافیایی

مختصات 
رودخانه   نوع سد  اهداف طرح  مرحله  جغرافیایی

  اصلی

مساحت 
  هحوض

کیلومتر (
  )مربع

متوسط آورد 
  ساالنه رودخانه

میلیون (
  )مترمکعب

حجم تنظیم 
شده ساالنه 

میلیون (
  )مترمکعب

حجم مفید 
  مخزن

میلیون ( 
  )مترمکعب

سیالب طرح سرریز 
برداري  بهره

  )مترمکعب بر ثانیه(
سال   کارفرما

عرض   برداري بهره
  جغرافیایی

عرض 
  جغرافیایی

آب و برق   966  104  7.266  409  478  تالو گ  بتنی قوسی  برقابی  1مطالعه   مسجد سلیمان  49- 22-11  32- 20-52  1تالوگ   11
    خوزستان

آب و برق   85  -   7.271  -   -   -   بند تنظیمی  برقابی  1مطالعه   مسجد سلیمان  -   -   2تالوگ   12
    خوزستان

تمبی مسجد   13
گردشگري و   1 مطالعه  مسجد سلیمان  -   -   سلیمان

آب و برق   1,265  7.2  -   -   -   تمبی  بتنی وزنی  تفریحی
    خوزستان

آب و برق   50  6.122  37.647  2.674  864  تالوگ  بتنی قوسی  برقابی  1 مطالعه  اللی  49- 11-44  32- 16-23  چیتی  14
    خوزستان

آب و برق   1,214  2.115  6.412  431  874  شور GC اي با هسته  سنگریزه  برقابی  1 مطالعه  اللی  48- 57-14  32- 38-06  1شور خوزستان   15
    خوزستان

آب و برق   1,923  5.492  1.613  1.641  1,436  شور RCCبتن غلتکی   برقابی  1 مطالعه  اللی  49- 05-50  32- 22-46  2شور خوزستان   16
    خوزستان

توسعه منابع آب   17,300  27  10,176  10,287  24,967  کارون  بتنی دو قوص  برقابی  1 مطالعه  ایذه  49- 58-08  31- 58-09  2کارون   17
    نیروي ایران و

آب و برق   388  5.36  801  5.833  1,935  شور  بتنی قوسی  برقابی  1 مطالعه  اللی  49- 09-44  32- 19-53  گزي  18
    خوزستان

 –شرب  –کشاورزي   2مطالعه   ایذه  49- 06-15  32- 22-49  تراز  19
آب و برق   2.148  -   6.142  162  5.323  هرکش  (RCC) بتن غلتکی  برقابی

    خوزستان

سنگریزه اي با هسته   شرب –کشاورزي   2مطالعه   دزفول  48- 56-00  32- 38-00  سردشت خوزستان  20
آب و برق   407  58.15  23.12  2.16  6.76  سردشت  رسی

    خوزستان
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ب آشیرین   21
شیرین   خاکی با هسته رسی  کشاورزي  2مظالعه   سردشت  48- 36-00  32- 38-00  )تالوگ(

آب و برق   5.1,275  2.30  08.30  60  260  آب
    خوزستان

طرح افزایش ارتقاء   22
آب و برق   111  -   650  84  40  اشترینان  خاکی با هسته رسی  برقابی  -کشاورزي  2مطالعه   دزفول  48- 27-49  32- 36-20  سد دز

    خوزستان
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  میلیون متر مکعب – زهره در استان خوزستان –خصات سدهاي موجود در حال اجرا در مرحله مطالعاتی در محدوده حوضه جراحی شم -3-6جدول 

  مرحله  استان  نام سد  ردیف
حجم مخزن 
  درتراز نرمال

حجم تنظیم 
  شده ساالنه

حجم تخصیص 
  داده شده مصوب

  حجم اختصاص 
  داده شده کشاورزي

  حجم اختصاص
  داده شده صنعت 

حجم اختصاص 
  داده شده شرب

  -   -   0  0  0  99.6  اجرایی  خوزستان  تنظیم آریوبرزن  1
  -   -   103  0  8.100  215  اجرایی  خوزستان  )جره(رامهرمز  2
  0  0  0  0 0  28.0  بهره برداري  خوزستان  )بنگستان( 11پارسل   3
  0  0  0  0 0  04.0  بهره برداري  خوزستان  تشان  4
  0  0  0  0 0  34.0  برداريبهره   خوزستان  دهنو هندیجان  5
  0  0  0  0 0  48.0  بهره برداري  خوزستان  شوه حمید  6
  0  0  0  0  0  14.0  بهره برداري  خوزستان  کلتندر  7
  0  0  900  0  900  1,200  بهره برداري  خوزستان  مارون  8
  -   -   0  0  24  2.27  1مطالعه   خوزستان  ابوالفارس  9
  -   -   0  0  1,355  4.220  1مطالعه   خوزستان  1زهره   10
  -   -   0  0  1,488  1101  1مطالعه   خوزستان  2زهره   11
  -   -   16.6  -   5.7  83.11  1مطالعه   خوزستان  کندك  12
  3.46  -   2.27  33.70  85  4.113  2مطالعه  خوزستان  ابوالعابس  13
  -   -   85  4.92  85  2.179  2مطالعه  خوزستان  خیرآباد  14
  -   -   6.77  0  6.77  01.42  2مطالعه  خوزستان  صیدون  15
  -   -   57.7  0  57.7  1.9  مطالعه شناسایی خوزستان  آبگالل  16
  -   -   15.92  0  53  5.76  مطالعه شناسایی خوزستان  رود تلخ  17
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  -   -   56.173  0  56.173  6.81  مطالعه شناسایی خوزستان  زیرزرد  18
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موقعیت سدهاي استان خوزستان - 1-6 نقشه



 ٦١١¾ طرح آمایش استان خوزستان

  

  هاي آبیاري و زهکشی شبکه - 6-2

و تنظیم شـده همگـی    هاي بزرگ و پرآب و منابع آبی به هنگام هاي حاصلخیز، رودخانههاي وسیع، خاكوجود دشت
هـاي کشـاورزي کشـور مطـرح بـوده و در همـین راسـتا         موجب گردیده که استان خوزستان به عنوان یکـی از قطـب  

  .هاي آبیاري و زهکشی گسترده و فراوان در آن شکل گرفته است شبکه
  :ارائه شده است 6-6و  5-6، 4-6هايآوري و در جدول هاي آبیاري و زهکشی استان جمع اطالعات مربوط به شبکه

طرح یا پروژه شبکه آبیاري و زهکشی در سطح استان در  38بندي شده در حال حاضر تعداد ساس اطالعات جمعبر ا
و  434,488هـاي فـوق بـه ترتیـب معـادل       مساحت ناخالص و خالص تحت پوشش شبکه. باشند برداري می حال بهره
  .گزارش شده استمیلیارد مترمکعب  7هکتار بوده و حجم آب مصرفی آن حدوداً معادل  331,396

پروژه آبیاري و زهکشی در سطح استان در حال اجرا است که وسعت اراضـی ناخـالص و خـالص      28همچنین تعداد 
میلیـارد مترمکعـب    5هکتار و نیاز آبـی سـاالنه آن بـیش از     341,154و  406,476تحت پوشش آنها به ترتیب برابر با 

  .گزارش شده است
اساس گزارشات موجود وسعت  بر. باشد پروژه آبیاري و زهکشی در حال مطالعه می 31همچنین در سطح استان تعداد 

میلیـارد   8.3هکتار و نیاز آبی آن برابر بـا   279,479و  447,702ها معادل اراضی ناخالص و خالص این بخش از طرح
  .گردد مترمکعب برآورد می

  .تان نشان داده شده استهاي مدرن آبیاري و زهکشی استان خوزس موقعیت شبکه 2-6در نقشه 



 ٦١٢¾ طرح آمایش استان خوزستان

  

  برداري استان خوزستانه هاي آبیاري و زهکشی در حال بهر مشخصات کلی شبکه -4-6 جدول

  مصرف 
)m.c.m(  
  نیاز آبی ساالنه

)m.c.m(  

مساحت 
ناخالص اراضی 

  )هکتار(

مساحت 
خالص 
اراضی 

  )هکتار(

وضعیت 
  طرح

نام 
ف  نام واحد مطالعاتی  نام طرح یا پروژه  رودخانه

ردی
  

  1  دشت عباس شرقی  دشت عباس  کرخه  برداري بهره  10,985  31,300  99  64.54
  2  آوان  زمزم  کرخه  برداري بهره  800  1,010  41.6  41.6
  3  دشت آزادگان  زمزم  کرخه  برداري بهره  755  945  04.12  4.12
  4  دشت آزادگان  حمیدیه  کرخه  برداري بهره  2,140  2,460  12.26  12.26
  5  دشت آزادگان  قدس  کرخه  برداري بهره  2,800  6,513  3.44  3.44
  6  دشت آزادگان  سلمان  کارون  برداري بهره  1,370  5.159  8.45  8.45
  7  دشت آزادگان  کوت و حمودي  کرخه  برداري بهره  6,000  7,800  4.116  4.116
  8  دشت آزادگان  حمیدیه   کرخه  برداري بهره  10,800  11,300  3.152  3.152
  9  اندیمشک- دزفول  اندیمشک - لور   باالرود  برداري بهره  955  984  6.13  6.13

  10  اندیمشک- دزفول  1شبکه آبیاري و زهکشی دز   دز  برداري بهره  92,694  120,696  52.3,039  1307
  11  اندیمشک- دزفول  کشت و صنعت میان آب شوشتر  دز  برداري بهره  5,140  5,818  7.85  7.85
  12  گتوند  اراضی حمیدآباد   دز  برداري بهره  900  1,150  89.15  89.15

  کارون  برداري بهره  17,500  19,373  93.822  93.822
 - زیدون –نیشکر کازرون  –گتوند 

  قبرشیخ
  13  آهودشت

  14  آهودشت  شبکه آبیاري و زهکشی شاوور  شاوور  برداري بهره  3,990  4,700  36.157  36.157
  15  آهودشت  نیشکر شعیبیه  دز  برداري بهره  10,000  13,538  69.514  69.514
  16  عقیلی - گتوند  نیشکر میان آب دز  دز  برداري بهره  2,000  11,800  94.102  94.102
  17  میان آب –شوشتر   عقیلی –گتوند   کارون  برداري بهره  10,693  12,390  02.101  02.101
  18  میان آب –شوشتر   اراضی نهرسنتی داریون  شطیط  برداري بهره  5,400  5,676  9.128  9.128

  19  میان آب –شوشتر   کشت و صنعت کارون  کارون  برداري بهره  4,000  6,490  05.94  05.94
  20  اهواز شمالی  مهامید - ظهیریه   گرگر  برداري بهره  2,000  3,684  30  30

  21  اهواز شمالی  طرح سلمان  کارون  برداري بهره  325  380  93.10  93.10
  22  اهواز جنوبی –خرمشهر   شمال شرق اهواز شمال و  کارون  برداري بهره  18,453  22,328  45.349  45.349
  23  اهواز جنوبی –خرمشهر   نیشکر خزایی  کارون  برداري بهره  12,000  14,990  7.283  56.391
  24  اهواز جنوبی –خرمشهر   )سلمان فارسی( نیشکر غزالی   کارون  برداري بهره  12,000  13,217  7.283  56.391
  25  اهواز جنوبی –خرمشهر   نیشکر فارابی  کارون  برداري بهره  11,392  13,176  3.269  68.371
  26  اهواز جنوبی –خرمشهر   نیشکر میرزا کوچک خان امیرکببر  کارون  برداري بهره  24,000  29,750  4.567  11.783
  27  اهواز جنوبی –خرمشهر   ..اراضی کوت عبدا  کارون  برداري بهره  2,000  2,123  7.42  7.42
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  28  بهبهان  طرح سلمان  کارون  برداري بهره  1,330  1,547  5.42  5.44
  29  بهبهان  بهبهان  مارون  برداري بهره  13,500  14,600  9.246  9.246

  30  جایزان  بنه باشت و توسعه  خیرآباد  برداري بهره  665  1,172  38.11  38.11
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  خوزستانبرداري استان ه هاي آبیاري و زهکشی در حال بهر مشخصات کلی شبکه -4-6 جدولادامه 

  مصرف 
)m.c.m(  
  نیاز آبی ساالنه

)m.c.m(  

مساحت 
ناخالص اراضی 

  )هکتار(

مساحت خالص 
  )هکتار(اراضی 

وضعیت 
  طرح

نام 
  رودخانه

ف  نام واحد مطالعاتی  نام طرح یا پروژه
ردی

  

2.69  6.128  
  31  جایزان  جایزان  مارون  برداري بهره  3,470  4,114
  32  خلف آباد - رامشیر  فجر   مارون  برداري بهره  3,000  3,500

  33  خلف آباد - رامشیر  2) رامشیر(خلف آباد   جراحی  برداري بهره  18,730  22,025  4.225  4.225
  34  شادگان  3شهید سدره و شبانکار   جراحی  برداري بهره  2,000  2,500  24  24

  35  خیرآباد- آبکنارون - امیدیه  شادگان  جراحی  برداري بهره  8,926  9,015  2.128  2.128
  36  خیرآباد- آبکنارون - امیدیه  باشت و توسعه بنه  شیرین آب  برداري بهره  1,825  3,210  22.31  22.31
  37  خیرآباد- آبکنارون - امیدیه  شهید رجایی  زهره  برداري بهره  4,158  4,619  61.70  61.70
  38  گمار  4دهمال   زهره  برداري بهره  2,700  3,000  8.37  8.37
  جمع  331,396  434,488  76.8,364  29.7,062

هکتار  8,300آباد به وسعت خالص  هکتار و صنعت هفت تپه و شمس 5,900هکتار و کشت وصنعت شهید بهشتی به وسعت خالص  5140المبین به وسعت خالص  توسعه شبکه دز و فتح.1
  .در ردیف شبکه آبیاري و زهکشی دز اعمال گردیده است

میلیون مترمکعب مصرف براي این شبکه در  4.225رسیده است ولی به علت عدم دسترسی به میزان تخصیص آب این شبکه در شروع فعالیت برداري  به بهره 85این شبکه در ابتداي سال .2
  .نظر گرفته شده است

گیرند از آنجاییکه مصرف این شبکه  پوشش قرار میآباد تحت  برداري کامل از شبکه خلف برداري از این شبکه در حال حاضر متوقف شده است ولی بخشی از اراضی این شبکه با بهره بهره.3
  .در آمار سازمان آب و برق خوزستان لحاظ گردیده در اینجا نیز به مصرف واحد اضافه گردیده است

  .نیاز آبی برمبناي الگوي کشت توسعه هندیجان محاسبه شده است.4
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  ستانهاي آبیاري و زهکشی اجرایی استان خوز مشخصات کلی شبکه -5-6 جدول

مصرف 
)m.c.m(  

نیاز آبی 
  ساالنه

)m.c.m(  

مساحت 
ناخالص اراضی 

  )هکتار(

مساحت خالص 
  )هکتار(اراضی 

وضعیت 
  طرح

نام 
نام واحد   نام طرح یا پروژه  رودخانه

ف  هیدرولوژیک
ردی

  

  1  دشت عباس شرقی  دشت عباس  کرخه  اجرایی  16,485  18,300  172  0
  2  خسرج - آوان   دوسالقدشت   کرخه اجرایی  13,505  19,665  210  0
  3 دشت آزادگان  شرق دشت آزادگان  کرخه اجرایی  18,850  22,334  4.333  0
  4 دشت آزادگان  غرب دشت آزادگان  کرخه اجرایی  35,800  36,826  8.417  0
  5 دشت آزادگان  توسعه حمیدیه  کرخه اجرایی  3,690  4,340  2.51  0
  6 دشت آزادگان  جفیراراضی طرح   کارون اجرایی  22,525  26,500  5.325  0
  7  آهودشت  شبکه آبیاري غرب شعیبیه  شطیط اجرایی  11,000  13,542  7.131  0
  8  شیخ پیون و ده -ایذه  میانگران –ایذه   میانگران اجرایی  1,700  4,079  2.7  0
  9  اندیکاو اللی  دشت اللی  تراز چشمه اجرایی  1,800  1,857  8.9  0
  10  عقیلی - گتوند  بزرگدشت   کارون اجرایی  2,500  3,234  2.31  0
  11  میان آب -شوشتر  میان آب شوشتر  شطیط اجرایی  27,007  29,861  4.328  0
  12  میان آب -شوشتر  شرق شعیبیه شطیط اجرایی  7,050  7,909  2.79  0
  13  میان آب -شوشتر  میانبندان شطیط اجرایی  590  3,233  78.7  0
  14  میان آب -شوشتر  شرق گرگر  گرگر اجرایی  5,400  7,992  2.56  0
  15  اهواز شمالی  نیشکر دهخدا  دز اجرایی  12,000  16,210  7.283  0
  16  اهواز شمالی  شبکه آبیاري و زهکشی کوثر  کرخه اجرایی  14,200  15,797  5.229  0
  17  جنوب اهواز -خرمشهر  شبکه آبیاري و زهکشی جفیر کارون اجرایی  13,500  17,940  4.223  0
  18  جنوب اهواز -خرمشهر  طرح اکالیپتوس خرمشهر کارون اجرایی  20,500  22,990  4.312  0
  19  جنوب اهواز -خرمشهر  شمال آبادان و خرمشهر و جزیره مینو کارون اجرایی  14,400  15,034  6.457  0
  20  جنوب اهواز -خرمشهر  جزیره آبادان کارون اجرایی  17,600  19,633  5.574  0
  21  جنوب اهواز -خرمشهر  توسعه خرمشهر کارون اجرایی  5,000  12,376  9.158  0
  22  رامهرمز  رامهرمز  ...ا اجرایی  23,648  27,569  9.332  0
  23  زیدون و خیرآباد  قلعه مدرسه  آب شیرین اجرایی  734  1,000  3.7  0
  24  زیدون و خیرآباد  توسعه شهید رجایی  زهره اجرایی  3,572  3,840  3.50  0
  25  زیدون و خیرآباد  درونک  زهره اجرایی  2,597  2,857  4.41  0
  26  زیدون و خیرآباد  1شهید بهشتی  زهره اجرایی  1,800  2,000  2.25  0
  27 هندیجان  1هندیجان  زهره اجرایی  13,790  16,224  9.192  0
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  28 هندیجان  توسعه هندیجان  زهره اجرایی  29,911  32,234  5.418  0
  جمع  341,154  406,476  78.5,469  0

  .الگوي کشت توسعه هندیجان برآورد شده استنیاز آبی برمبناي  -1
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  هاي آبیاري و زهکشی در دست مطالعه استان خوزستان مشخصات کلی شبکه -6-6 جدول

مصرف 
)m.c.m(  

نیاز آبی 
  ساالنه

)m.c.m(  

مساحت 
ناخالص اراضی 

  )هکتار(

مساحت 
خالص اراضی 

  )هکتار(

وضعیت 
  طرح

نام 
نام واحد   نام طرح یا پروژه  رودخانه

ف  هیدرولوژیک
ردی

  

  1  خسرج - آوان   عین خوش –فکه   کرخه  مطالعاتی  3,000  3,050  5.37  0
  2  خسرج - آوان   ارایض  کرخه مطالعاتی  3,000  3,615  33.48  0
  3  خسرج - آوان   ارایض  کرخه مطالعاتی  20,247  26,605  67.355  0
  4  خسرج - آوان   باغه  کرخه مطالعاتی  6,458  7,489  196  0
  5 دشت آزادگان  چمران  کرخه مطالعاتی  3,445  4,103  17.53  0
  6 دشت آزادگان  شهید چمران و توسعه  کرخه مطالعاتی  64,550  76,553  2.996  0

توسعه دشت آزادگان اراضی جنوب کرخه   کرخه مطالعاتی  44,795  52,695  4.538  0
  نور

  7 دشت آزادگان

  8 آزادگاندشت   اراضی منطقه حالف  کرخه مطالعاتی  4,300  5,000  80  0
  9  اندیمشک- دزفول  باالرود و پشمینه زار  باالرود مطالعاتی  4,100  4,177  4.54  0
  10  اندیمشک- دزفول  باالرود چم گلک  باالرود مطالعاتی  3,700  8,306  53  0
  11  اندیمشک- دزفول  اراضی منطقه شهیون  دز مطالعاتی  1,500  5,800  2.26  0
  12  اندیمشک- دزفول  شبکه آبیاري سردشت سردشت مطالعاتی  1,235  1,956  6.12  0
  13  اندیمشک- دزفول  شیزین آب سردشت مطالعاتی  2,566  7,873  6.16  0
  14  گتوند  شیرین آب  شیرین آب مطالعاتی  1,850  5,658  93.11  0
  15  آهو دشت  بهبود توسعه شبکه سنتی شاوور  شاوور مطالعاتی  24,230  44,419  1.248  0
  16  پیون-ایذه  طهماسبی  شاوور مطالعاتی  1,970  2,656  9.20  0
  17  پیون-ایذه  هاللیجان هاللیجان مطالعاتی  1,840   2,863  5.19  0
  18  اللی- اندیکا  هارکله تراز چشمه مطالعاتی  875  1,573  3.15  0
  19  امامزاده جعفرآباد  سادات حسینی کارون مطالعاتی  1,038  4,422  7.16  0
  20  عقیلی - گتوند  توسعه گتوند- آب بید- سبزآب کارون مطالعاتی  3,832  8,780  7.40  0
  21  میان آب -شوشتر  پرزپنسیان شطیط مطالعاتی  2,625  7,431  71.34  0
  22  میان آب -شوشتر  دشت رغیوه  گرگر مطالعاتی  5,323  12,746  47.56  0
  23  اهواز شمالی  رغیوه  گرگر مطالعاتی  4,725  11,314  12.50  0
  24  اهواز شمالی  چمران  کرخه مطالعاتی  610  727  41.9  0

  طرح توسعه جنوب اهواز  کارون مطالعاتی  27,493  90,802  9.329  0
اهواز  -خرمشهر

  جنوبی
25  

  شهید چمران  کرخه مطالعاتی  5,530  6,588  34.85  0
اهواز  -خرمشهر

  جنوبی
26  
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  27 بهبهان  السبید  مارون مطالعاتی  1,150  1,500  9.10  0
  28 میداوود- صیدون  صیدون  میداوود مطالعاتی  9,000  10,000  6.88  0

  29  رامهرمز  مریچه  ...ا مطالعاتی  5,800  6,440  1.57  
  30  زیدون  زیدون  زهره مطالعاتی  8,692  9,563  4.41  
  31  زیدون  خیرآباد  زهره مطالعاتی  10,000  12,000  6.95  
  جمع  279,479  447,702  16.3,800  0

  
  
  
  
  
  
  

 مدرن آبیاري و زهکشی استان خوزستانهاي  موقعیت شبکه -2-6 نقشه
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  امکانات آبرسانی به شهرها - 6-3

درایـن راسـتا ضـمن    . حال حاضر و آینده بررسی شـده اسـت   در این بخش چگونگی تأمین آب مورد نیاز شهرها در
امکانـات  تشریح چگونگی تأمین آب مصرفی شهرها از نظر تعداد چاه، چشمه، قنـات و یـا آبگیـري از رودخانـه هـا      

  .آبرسانی به شهرها و ذخیره آن بررسی شده و راهکارهاي مناسب ارائه گردیده است

  حمیدیه •

آب مصرفی شهر حمیدیه از محل سد انحرافی کرخه و از طریق کانال اصلی سمت چپ سوم که آب مورد نیاز اراضی 

  . شود ه شبکه شهري تزریق میگیرد و پس از تصفیه بکند، صورت می کشاورزي منطقه حمیدیه را نیز تأمین می
ب رودخانـه کرخـه توسـط    آهاي آتی بـا برداشـت از    طبق طرح جامع آب دشت آزادگان، آب شرب حمیدیه در سال

  .تأسیسات سوسنگرد تأمین خواهد شد

  بستان •

ین خانـه از رودخانـه کرخـه تـأم    خانه و تلمبه  آب مصرفی بستان از طریق تأسیسات موجود شامل اسکله آبگیر، تصفیه
آب تصفیه شده در دو مخزن بتنی . اسکله آبگیر و شبکه توزیع این شهر فرسوده بوده و به بازسازي نیاز دارد. گردد می
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کیفیت فیزیکو شیمیایی آب شهر بستان از . گردد مترمکعبی ذخیره می 250مترمکعبی و یک مخزن فلزي هوایی  4,000
  .ی میکروبی در آن گزارش نشده استقابل شرب تا مناسب براي شرب متغیر بوده و آلودگ

باشد، و براسـاس طـرح جـامع آب     مترمکعب در روز می 500خانه شهر بستان حداکثر  با توجه به اینکه ظرفیت تصفیه
  .خانه تأمین گردد هاي آینده از طریق تصفیه بینی گردیده که آب مصرفی شهر در سال پیش) آزادگان  دشت(سوسنگرد 

  سوسنگرد •

خانه طـرح    گرد از طریق تأسیسات موجود شامل اسکله آبگیر، خطوط انتقال آب از آبگیر تا  تصفیهآب مصرفی سوسن
  .باشد جامع، خطوط انتقال تا مناطق تحت پوشش و شبکه توزیع از رودخانه کرخه می

 8,000آب تصـفیه شـده در مخـزن    . دهـد  سیسات آبرسانی شهر سوسنگرد کلیه مناطق دشت آزادگان را پوشش مـی أت
مترمکعبـی آب آشـامیدنی سوسـنگرد و دشـت آزادگـان را تـأمین        16,000همچنین مخزن . گردد مترمکعبی ذخیره می

کیفیت فیزیکو شیمیایی آب شهر سوسنگرد از قابل شرب تا مناسب براي شرب متغیر بوده، همچنـین آلـودگی   . کند می
  .ها  به میزان انگشت شماري گزارش شده استمیکروبی در برخی سال

-جوابگوي نیاز مصرفی نمی 1385خانه شهر سوسنگرد با توجه به جمعیت و مقدار مصرف آب شرب  در سال صفیهت

  .خانه طرح جامع سوسنگرد اقدام نمود هاي آتی نسبت به افزایش ظرفیت تصفیه باشد و الزم است براي سال

  هویزه •

خانه از رودخانه کرخـه تـأمین    گیر و تصفیهآب مصرفی شهر هویزه از طریق تاسیسات متمرکز دشت آزادگان شامل آب
مترمکعب در روز قابل توسـعه   10,000مترمکعب در روز است که تا  6,000خانه  حداکثر ظرفیت این تصفیه. گردد می

  .است
کیفیت فیزیکو شیمیایی آب شهر هویزه از قابلیت شرب خوب تـا نامناسـب متغیـر بـوده و آلـودگی میکروبـی در آن       

  .گزارش نشده است
مترمکعبی روزمینـی ذخیـره    4,000آب تصفیه شده در ورودي شهر هویزه در محوطه ایستگاه پمپاژ در دو مخزن بتنی 

  .بایست اقدام به افزایش ظرفیت  تصفیه نمود با توجه به نیاز آب مصرفی شهر می. گردد می

  اندیمشک •

 14تأسیسات چاه این شهر شامل . گرددمیآب شهري اندیمشک به وسیله چاه عمیق از سفره آبرفتی داخل شهر تأمین 
هـا حـدود    ظرفیت فعلـی پمپـاژ از چـاه   . باشد چاه دیگر مورد استفاده می 11چاه آن آلوده بوده و  3باشد که  حلقه می

m3/h 1,650  مترمکعبی  4,000آب تصفیه شده در مخزن ذخیره بتنی . باشد پمپ شناور می 11بوده که حاصل فعالیت
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کیفیت شیمیایی آب شهر اندیمشک از قابلیت شرب خوب تا قابل شرب متغیر بوده، همچنین مواردي  .گردد ذخیره می
  . ها گزارش شده استاز آلودگی میکروبی در برخی سال

بایست نسبت به افزایش ظرفیت تأمین و تصفیه آب با توجه به آب مورد نیاز روزانه شهر اندیمشک در طول دوره می
هـاي آب در منـاطق شـهري هسـتند و سیسـتم دفـع       همچنین با در نظر گرفتن این نکته که چاه. آشامیدنی اقدام نمود

باشد و خطر آلودگی میکروبی دارند، حفر یک سري چاه فلمن در مجاورت رودخانه دز و  فاضالب شهر نیز جذبی می
  .در ناحیه باالدست شهر توصیه شده است

  دزفول •

ــاه   ــون از چ ــم اکن ــول ه ــهر دزف ــرفی ش ــده  آب مص ــر ش ــهر حف ــمال ش ــه در ش ــایی ک ــی  ه ــأمین م ــد، ت ــردد ان  . گ

متـر و عمـق آب    100هاي حفر شـده  عمق چاه. باشد حلقه از آنها فعال می 14باشند که  حلقه می 16هاي موجود چاه
  .مترمکعب در ساعت آبدهی دارد 275باشد و همچنین هر حلقه چاه حدوداً  متر می 30زیرزمینی آنها 

هر دو ایستگاه شـمالی و جنـوبی داراي دو   . ایستگاه تقویت فشار مجاز در شمال و جنوب است 2شهر دزفول داراي 
باشد و  کیفیت شیمیایی آب شهر دزفول از قابلیت شرب خوب تا قابل شرب متغیر می. مترمکعبی هستند 5,000مخزن 

  .آلودگی میکروبی در آن گزارش نشده است
بایست به افزایش  روز است که می حدود یکصدهزار مترمکعب در شبانهظرفیت تأمین آب شهر دزفول در حال حاضر 

  .ظرفیت تأمین آب اقدام نمود

  شوش •

 8ها فعال و حلقه از این چاه 8. گردد باشد، تأمین می حلقه چاه می 16ب شهر شوش از منابع آب زیرزمینی که شامل ٱ
کیفیت شیمیایی آب شهر شوش از قابلیـت شـرب    .متر است 80هاي فعال عمق متوسط چاه. باشند حلقه غیر فعال می

ظرفیـت تـأمین و   . ها گزارش شده اسـت مواردي از آلودگی میکروبی در برخی سال. خوب تا قابل شرب متغیر است
روز است و با توجـه بـه آب مـورد نیـاز       هزار مترمکعب در شبانه 25تصفیه آب آشامیدنی شهر شوش حدوداً معادل 

هاي آتی دچار کمبود آب خواهد شد، لذا ضروریست که هر چه سریعتر نسبت به  هر در سالروزانه شهر شوش، این ش
  .افزایش ظرفیت تأمین آب آشامیدنی اقدام شود

  ایذه •

ــذه توســط   ــی  5آب مصــرفی شــهر ای ــأمین م ــی ت ــه چــاه آهکــی و آبرفت ــه  4شــود کــه شــامل  حلق ــه چــاه ب   حلق
  .باشد یک حلقه چاه آبرفتی به نام نورآباد میهاي بتوان، اشگفت جاموشی، کل دوزخ و کهباد و نام
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. شود متر مکعبی ذخیره می 2,000و  5,500، 16,000 و 3,000و  500هاي مخزن بتنی به ظرفیت 5آب تصفیه شده در 
از نظر کیفیت شیمیایی آب مصرفی این شهر از قابلیت شرب خوب تا قابل شرب متغیر بوده و آلودگی میکروبی در آن 

روز اسـت و بـا   هزار مترمکعب در شبانه 37هاي شهر ایذه حدوداً معادل ظرفیت تولید آب از چاه. است گزارش نشده
  .بایست نسبت به افزایش تأمین و تصفیه آب آشامیدنی اقدام نمود توجه به آب مورد نیاز روزانه شهر ایذه  می

  اللی •

تأسیسات آبگیر شامل تأسیسات قـدیم ازمنبـع تـأمین    . باشد منبع تأمین آب شهر اللی از دو رودخانه کارون و تراز می
  .رودخانه کارون و تأسیسات جدید از منبع تأمین رودخانه تراز است

خانـه   مترمکعبی و تصفیه 50و  90آوري فوالدي  خانه قدیم، با دو مخزن جمع هاي این شهر شامل دو تصفیه خانهتصفیه
از نظر کیفیت شـیمایی آب مصـرفی ایـن شـهر از     . باشد ، میمترمکعبی است 5,000آوري  جدید که شامل مخزن جمع

ظرفیـت اسـمی تـآمین و    . قابلیت شرب خوب تا قابل شرب متغیر بوده و آلودگی میکروبی در آن گزارش نشده است
روز است که با توجه به نیاز آتی این شهر در طول مترمکعب در شبانه 5500تصفیه آب آشامیدنی شهر اللی در حدود 

  .رح باید توسعه یابددوره ط

  مسجد سلیمان •

تلمبـه   5تأسیسات آبگیر این شـهر شـامل   . باشد منبع تآمین آب مسجد سلیمان از رودخانه کارون در منطقه گتوند می
میـزان آب  . باشـد  مترمکعـب مـی   30,000اي به ظرفیـت   خانه همچنین داراي تصفیه. مخزن ذخیره آب است 9خانه و 

بایست نسبت بـه   هاي آتی می ار مترمکعب بوده است که با توجه به نیاز این شهر در سالهز 20تولیدي حدوداً معادل 
.  از نظر فیزیکو شیمیایی آب مصرفی این شهر از قابلیت شرب خوب تا قابل شرب متغیر اسـت . توسعه آن اقدام نمود

  . ها آلودگی میکروبی آب گزارش شده استدر برخی سال

  گتوند •

 1حلقه، چاه شماره  2حلقه چاه  3گیرد که از این  سه حلقه چاه و دو اسکله آبگیر صورت میتأمین آب گتوند توسط 
مترمکعـب در سـاعت،    280متـر و دبـی    70به عمق  2مترمکعب در ساعت و چاه شماره  220متر و دبی  25به عمق 
ایی آب شـهر از قابلیـت   کیفیت شیمی. مترمکعبی است 2,500آوري  شهر گتوند داراي یک مخزن جمع.  باشد فعال می

  .متغیر بوده و آلودگی میکروبی در آن گزارش نشده است) نامطبوع(شرب خوب تا قابل قبول 
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روز است که با توجه به هزار مترمکعب در شبانه ظرفیت تأمین و تصفیه آب آشامیدنی گتوند درحال حاضر حدود پنج
ــی   ــهر مــ ــن شــ ــی ایــ ــاز آتــ ــت ا    نیــ ــن ظرفیــ ــزایش ایــ ــه افــ ــبت بــ ــت نســ ــود بایســ ــدام شــ   .قــ

  

  شوشتر •

ــن           ــاه فلم ــی، چ ــق تراوش ــه عمی ــاه نیم ــه چ ــامل دو حلق ــر ش ــال حاض ــتر در ح ــهر شوش ــأمین آب ش ــع ت   منب
بر اساس طرح توسعه شبکه آبرسانی شهر قرار است که چاه فلمن شـماره  . باشد خانه بلیتی میو آبگیر تصفیه 1شماره 

  ل اداره آب و فاضالب شوشتر تأسیسات آبگیري و تصفیهدر حال حاضر در مح. نیز به منابع آبگیر شهر اضافه گردد 2
همچنـین شوشـتر   . گیـرد  آب سطحی وجود دارد که در مواقع کم آبی، به خصوص در تابستان مورد استفاده قـرار مـی  

در طـرح توسـعه   . هزار مترمکعب بوده اسـت  8میزان تولید آب شهر حدوداً معادل . آوري است داراي سه مخزن جمع
ــان  ــبکه آبرســــــــــــــــــــ ــزن شــــــــــــــــــــ ــک مخــــــــــــــــــــ   ی یــــــــــــــــــــ

  .شود براي شوشتر در نظر گرفته شده است مترمکعبی که بصورت دو قلو ساخته می 10,000
هـا آلـودگی   که در برخـی سـال  . از نظر کیفیت شیمیایی آب شوشتر از قابل شرب تا نامناسب براي شرب متغیر است

آب آشامیدنی شهر شوشتر در حال  ظرفیت تأمین و تصفیه. شماري مشاهده شده است میکروبی در آن به میزان انگشت
باشد که با توجه به حداکثر آب مورد نیاز روزانه شهر شوشـتر بایـد    روز می مترمکعب در شبانه  34,000حاضر معادل 

با  2در همین راستا یک حلقه چاه فلمن شماره . شدهاي آتی اقدام می نسبت به افزایش تأمین آب آشامیدنی براي سال
  .برداري مشکل تأمین آب این شهر مرتفع خواهد شد با ورود این چاه به مدار بهره. انیه حفر گردیدلیتر بر ث 222دبی 

  مالثانی •

 5,500حداکثر آب مورد نیاز این شهر حـدود  . باشد منبع تأمین آب آشامیدنی مردم شهر مالثانی از رودخانه کارون می
  . مترمکعب در روز است

  اهواز •

آب شـهر بطـور    ظرفیت تأسیسات تـأمین و انتقـال و تصـفیه   . گردد از رودخانه تأمین میآب مصرفی اهواز با برداشت 
مترمکعب  92,000برداري جمعاً  واحد تصفیه خانه در دست بهره 3ظرفیت . هزار مترمکعب در روز است 150متوسط 

خانه نیز از آن  ر ظرفیت تصفیهبراب 5.1گی آب کم باشد، برحسب نیاز تا بیش از  اما در مواقعی که تیره. باشد در روز می
  .گردد شود به عالوه به علت کمبود آب روزانه از آب تصفیه شده صنایع فوالد نیز استفاده می استفاده می
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خانه  برداري از تصفیه باشند و با بهره برداري فعلی اهواز قادر به تأمین نیاز فعلی شهر نمی هاي در دست بهرهخانه تصفیه
همچنین مخازن ذخیره نیز گنجایش نیاز محلی را ندارد و باید این کمبـود نیـز   . طرف نخواهد شدجدید این کمبود بر

  . کیفیت شیمیایی آب کارون براي مصارف شرب و بهداشتی در حد مجاز است. مرتفع گردد

  آبادان •

خانـه و   واحـد تصـفیه   3در آبادان . باشند شیر میدو منبع اصلی تأمین آب شهر آبادان، رودخانه اروند و رودخانه بهمن
باشند که  مترمکعبی در روز می 57,000داراي اسکله آبگیر  11و  7تأسیسات ایستگاه . یک تلمبه خانه فعال وجود دارد

مترمکعبی در روز است  33,000تأسیسات ایستگاه دیریفام نیز شامل اسکله آبگیر . شوندشیر تأمین میاز رودخانه بهمن
 500و  5,000مخازن موجود در آبـادان شـامل دو عـدد مخـزن بتنـی زمینـی       . شود تأمین میز رودخانه اروندرود که ا

مترمکعبی در دیریفام  6,000و یک مخزن بتنی  7مترمکعبی بتنی در ایستگاه  250، یک مخزن 11مترمکعبی در ایستگاه 
دارد کـه خـارج از مـدار     مترمکعـب  675تـا   120مخزن هوایی به ظرفیت  11آباد،  همچنین تلمبه خانه جمشید. است

از نظـر  . تا نامناسب بـراي شـرب متغیـر اسـت    ) نامطبوع(از نظر کیفیت فیزیکو شیمیایی، آب شهر قابل قبول . هستند
خانـه دیریفـام    ظرفیـت محلـی تصـفیه   . وضعیت آلودگی میکروبی آب شهر آبادان در حد مطلوب ارزیابی شده اسـت 

به علت توسعه شهر، تولید آب تصـفیه خانـه    7خانه جه به خروج تصفیهروز است و با تو مترمکعب در شبانه 28,800
برابر شده و جمع کل تولید آب بـه   11برابر شود تا با ایستگاه  2مترمکعب ظرفیت اسمی دارد باید  32,000دیرفام که 

  .خواهد کردخانه دیریفام نیاز آتی را برآورده  در نتیجه توسعه ظرفیت تصفیه. متر مکعب برسد 124,000حدود 

  اروندکنار •

گردد ظرفیت تأسیسات تأمین آب اروند کنـار حـدود    شیر تأمین میآب مصرفی این شهر از دو رودخانه اروند و بهمن
متر مکعب در روز بوده است که با توجه به ظرفیت تأسیسات موجود باید نسبت به ایجاد تأسیسات مورد نیاز  2,600

از نظر . تا نامناسب براي شرب است) نامطبوع(یمیایی آب شهر اروند کنار قابل قبولاز نظر کیفیت فیزیکوش. اقدام نمود
  . وضعیت عدم آلودگی میکروبی آب این شهر در حد مطلوب قابل ارزیابی است

  خرمشهر  •

آب موجود در شهرسـتان    تأسیسات تأمین و تصفیه. گردد آب شهري خرمشهر با برداشت از رودخانه کارون تأمین می
ته نشـینی،   خانه شامل حوضچه پیش خانه آب خام، یک واحد تصفیه ر شامل یک واحد اسکله آبگیر، یک تلمبهخرمشه

عدد مخزن بتنی زیرزمینی هر یک  2واحد تلمبه خانه آب پاك،  2کالریفایر، آزمایشگاه، فیلترهاي ثقلی و تحت فشار، 
این تأسیسـات  . باشد متر مکعب می 10,000جم عدد مخزن بتنی روزمینی هر یک به ح 2مترمکعب و  4,500به حجم 
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کیفیت شـیمیایی آب ایـن شـهر از قابلیـت     . اند گیرد، واقع شده  در حاشیه رودخانه کارون که آبگیري از آن صورت می
  .در برخی موارد آلودگی میکروبی گزارش شده است. باشد شرب خوب تا نامناسب متغیر می

باشد که با توجه به آب مورد نیاز باید نسـبت   مترمکعب در روز می 53,000خانه خرمشهر حدود  ظرفیت فعلی تصفیه
  .به افزایش ظرفیت آن اقدام نمود

  بهبهان •

منبـع تـأمین آب   . شود تأمین می) آبگیر( و آب سطحی) چاه(منابع آب مصرفی این شهر توأمان از منابع آب زیرزمینی 
ظرفیت . باشد آبگیر قدیم و یک آبگیر جدید می 2ن شامل سطحی این شهر رودخانه مارون است که تأسیسات آبگیر آ

  . مترمکعب در روز است 31,200مترمکعب در روز و در آبگیر جدید  10,800تولید آب خام در آبگیرهاي قدیم 
ایـن شـهر   . متر اسـت  80حلقه چاه با عمق متوسط  3هاي موجود در مدار تعداد چاه. حلقه چاه است 7بهبهان داراي 

خانه در شهر بهبهـان کـه یکـی     خانه منصوریه واقع در روستاي منصوریه و دو تصفیه تصفیه. خانه است تصفیه 3داراي 
  .باشد مترمکعب در روز می 35,000مترمکعب در روز و دیگري جدید و با ظرفیت  10,000قدیمی و با ظرفیت 

متغیـر اسـت و از نظـر عـدم آلـودگی      از نظر کیفیت شیمیایی آب شهر بهبهان از قابل شرب تا نامناسب بـراي شـرب   
  .میکروبی در حد مطلوب قابل ارزیابی است

مترمکعب در شبانه روز است و در کوتاه  55,000ظرفیت تأمین و تصفیه و انتقال آب آشامیدنی بهبهان در حال حاضر 
  .مدت مشکلی در خصوص تأمین آب نخواهد داشت

  باغملک •

متر و میزان آبدهی آنها به تفکیک  78ها عمق چاه. گردد چاه تأمین می آب مصرفی باغملک در حال حاضر از سه حلقه
ها مستقیماً وارد مخـزن  آب چاه. مترمکعب ظرفیت دارد 270مخزن ذخیره در این شهر . لیتر بر ثانیه است 43، 35، 40

ابلیت شرب خوب تا از نظر کیفیت شیمیایی آب آشامیدنی باغملک از ق. گردد شده و پس از کلرزنی در شهر توزیع می
ظرفیـت تـأمین و تصـفیه آب آشـامیدنی شـهر      . قابل شرب متغیر بوده و آلودگی میکروبی در آن گزارش نشده اسـت 

باشد که با توجه به حداکثر آب مورد نیاز روزانه این شهر  مترمکعب در روز می 6,500باغملک در حال حاضر حدود 
  .ه آب آشامیدنی اقدام نمودبایست نسبت به افزایش ظرفیت تأمین و تصفی می

  رامهرمز •

تصـفیه   4تعـداد  . حلقـه چـاه   4رودخانه گرگر، رودخانه اعالء و : شود آب مصرفی شهر رامهرمز از سه منبع تأمین می
مترمکعب  20,000ها  خانه آوري این تصفیه مخزن جمع. دهند خانه، عمل تصفیه آب مورد نیاز شهر رامهرمز را انجام می
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فیت شیمیایی آب این شهر از قابلیت شرب خوب تا نامناسب براي شرب متغیر بوده، همچنین مواردي کی. ظرفیت دارد
  .ها در آن گزارش شده استاز آلودگی میکروبی در برخی سال

با در نظرگرفتن ظرفیت . مترمکعب در روزاست 20,000ظرفیت تأمین و تصفیه آب آشامیدنی رامهرمز در حال حاضر 
هاي مختلف، آب هفتگل  توان آب مورد نیاز رامهرمز در دورهمترمکعب در روز براي این تأسیسات، می 60,000اسمی 

  .بایست نسبت به افزایش تولید آب تأسیسات موجود آن اقدام نمود لذا می. و روستاهاي مسیر را نیز   تأمین کرد

  بندرامام خمینی •

و  700تاسیسات آبگیر این شهر شامل دو خـط لولـه   . گردد مینیاز مصرفی این شهر از طریق برداشت از کارون تأمین 
ظرفیـت  . باشد خانه می کنند همچنین داراي تصفیه متري است که از خطوط لوله آب جنوب شرق آبگیري می میلی 350

از نظر کیفیت شیمیایی آب مصـرفی ایـن شـهر از قابلیـت شـرب      . مترمکعب است 3,200مخزن ذخیره بتنی این شهر 
ها به تعـداد انگشـت شـماري در آن گـزارش شـده      ابل شرب متغیر بوده و آلودگی میکروبی در برخی سالخوب تا ق

  . است
روز اسـت و بـا توجـه بـه      مترمکعب در شبانه 21,000ظرفیت تأمین و تصفیه آب آشامیدنی این شهر در حال حاضر 

  .تأمین و تصفیه آب آشامیدنی آن اقدام نمودبایست نسبت به افزایش ظرفیت  حداکثر آب مورد نیاز روزانه این شهر می

  بندرماهشهر •

این کانال در مسیر . باشد که از رودخانه کارون منشعب شده است منبع تأمین آب ماهشهر کانال انتقال جنوب شرق می
ایـن  . کند را تأمین می... هندیجان، رامشیر و   ، شادگان،)سربندر(خود آب آشامیدنی شهرهاي امیدیه، ماهشهر بندرامام 

  .خانه است واحد تصفیه 3مترمکعب در ساعت و نیز  720اي با آبدهی  شهر داراي آبگیر از نوع اسکله
کیفیت شیمیایی آب مصرفی این شهر از قابلیت شرب خوب تا قابل شرب متغیر بوده و از نظر عدم آلودگی میکروبی، 

  . آب این شهر مطلوب گزارش شده است

  رامشیر •

م کـارون را پـس از تصـفیه بـه     تصفیه خانه کوت امیر، آب خا. شود شیر از رودخانه کارون تأمین میآب مورد نیاز رام
خانه پرفشار امیدیه رسیده و از آنجا به فرستاده، سپس آب تصفیه شده به تلمبه) در نزدیکی سربندر(خانه مرعزار تصفیه

مترمکعـب   350مترمکعـب و مخـزن فلـزي     8,000آب تصفیه شده در دو مخزن بتنی به حجم . یابد رامشیر انتقال می
بـراي شـرب متغیـر    ) نامطبوع(آب رامشیر از نظر کیفیت شیمیایی از قابلیت شرب خوب تا قابل قبول . شود ذخیره می

  .ها در آب گزارش شده استشماري در برخی سال موارد آلودگی میکروبی انگشت. است
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روز اسـت کـه بـا توجـه بـه       مترمکعب در شـبانه  9,000حال حاضر آب آشامیدنی رامشیر در   ظرفیت تأمین و تصفیه
  . بایست نسبت به افزایش ظرفیت تأمین و تصفیه آب آشامیدنی اقدام نمود حداکثر آب مورد نیاز روزانه می

  شادگان •

مخزن ذخیره شهر شـامل یـک واحـد مخـزن آب پـاك      . گردد آب آشامیدنی این شهر از تأسیسات دارخوین تأمین می
مترمکعب بـر   400به عالوه شادگان داراي یک ایستگاه پمپاژ آب تصفیه شده به ظرفیت . مترمکعبی بتنی است 5,000

از نظر فیزیکی و شیمیایی آب این شهر از قابلیت شرب خوب تا نامناسب براي شرب متغیـر بـوده و   . باشد ساعت می
  . آلودگی میکروبی در آن گزارش شده است

  هفتگل •

آب خام پس از تصفیه به مخزن فلـزي بـا   . تنها رود زرد بوده است 1366فی شهر هفتگل تا سال منبع تأمین آب مصر
یکی دیگـر از منـابع   . یابد مترمکعب انتقال می 16,000مترمکعب و یک مخزن بتنی با ظرفیت  5,000و  8,000ظرفیت 

. خانـه رود زرد اسـت   نـه و تصـفیه  خاتأسیسات آبگیر شهر شامل تلمبه. باشد تأمین آب شهر هفتگل رودخانه گرگر می
بینی شده است و در حال حاضر حدود  مترمکعب در روز پیش 60,000ظرفیت اسمی تولید آب تأسیسات سید حسن 

  .شود مترمکعب آب در آن انتقال داده می 20,000
آلـودگی  ولـی مـواردي از   . از نظر کیفیت شیمیایی آب هفتگل از قابلیت شرب تا نامناسب بـراي شـرب متغیـر اسـت    

  .میکروبی در آن گزارش شده است
روز است و با توجـه بـه    مترمکعب در شبانه 12,000ظرفیت تأمین و تصفیه آب آشامیدنی شهر هفتگل درحال حاضر 

  .حداکثر آب مورد نیاز روزانه شهر نیازي به افزایش این ظرفیت نخواهد بود

  چرام •

لیتر بـر ثانیـه تـأمین     39و  62, 12متر و دبی  150عمق بیش از حلقه چاه آهکی با  3آب مورد نیاز این شهر از طریق 
مترمکعب  2,000شهر چرام داراي یک مخزن بتنی به ظرفیت . آلودگی اولیه در شهر چرام گزارش نشده است. گرددمی

 مترمکعب است و پیش بینی می شود آب مورد نیاز 45,000هاي آتی حدود  حجم مخازن مورد نیاز در سال. می باشد
  .  هاي موجود تأمین گرددهاي آبی چاهاز سفره

  آغاجاري  •
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شود در کنار این رودخانـه دو واحـد تأسیسـات آبگیـر      آب شرب مورد نیاز شهر آغاجاري از رودخانه مارون تهیه می
 دست پل چم نظام قراردارد که به علت تغییـر بسـتر رودخانـه ایـن    متري پایین 250آبگیر قدیم در فاصله . وجود دارد

متري پایین دست پل چم نظام در قسمت غربی سـاحل   300آبگیر جدید نیز در . آبگیر عمالً از مدار خارج شده است
  .رودخانه قرار دارد

از نظر کیفیت شیمیایی آب شهر آغاجاري از قابل قبول تا نامناسب براي شرب متغیـر اسـت و از نظـر عـدم آلـودگی      
مترمکعـب در شـبانه روز    6,000میزان تولید آب روزانه این شهر حدود . میکروبی در حد مطلوب ارزیابی شده است

  .که با کمبود آب مواجه خواهد شد و در نتیجه باید نسبت به افزایش ظرفیت تأسیسات اقدام نمود. است

  امیدیه •

کنـد، لـذا    اي از محدوده شهر و یا از مجاورت آن عبـور نمـی  با توجه به موقعیت جغرافیایی شهر امیدیه هیچ رودخانه
هاي آب زیرزمینی در منطقه نیز به دلیل بـاالبودن   سفره. گیرد هاي سطحی صورت نمیتأمین آب این شهر از منابع آب

به همین دلیـل آب مـورد نیـاز ایـن شـهر      . میزان مقادیر عناصر شیمیایی براي شرب مناسب تشخیص داده نشده است
قال یافته و از طریق پمپاژ در شـبکه توزیـع شـهر امیدیـه توزیـع      توسط خطوط انتقال از مناطق مجاور به این شهر انت

  . شود می
از نظـر کیفیـت   . مترمکعبی قـرار گرفتـه اسـت    16,000ایستگاه پمپاژ آب تصفیه شده شهر امیدیه در مجاورت مخزن 

  .شیمایی آب شهر امیدیه تا قابل قبول براي شرب متغیر است و آلودگی میکروبی در آن  گزارش نشده است
باشد که با توجه بـه   روز می مترمکعب در شبانه 11,200ظرفیت تأمین آب آشامیدنی شهر امیدیه در حال حاضر حدود 

  .بایست نسبت به افزایش و تصفیه آب آشامیدنی اقدام گردد حداکثر آب مورد نیاز روزانه شهر امیدیه می

  هندیجان •

یکی از آنها رودخانه زهره است  کـه در سـاحل ایـن    . گردد آب مورد نیاز شهر هندیجان از دو منبع جداگانه تأمین می
هندیجان است  –منبع دوم خط انتقال آب ماهشهر . رودخانه تأسیسات آبگیر به منظور برداشت آب، احداث شده است

  .که نیازي به فرآیندهاي تصفیه ندارد
 -همچنین خط انتقـال ماهشـهر  . خانه جدیدي در حال حاضر در حال ساخت است آبگیر و تصفیهشایان ذکر است که 

  .نماید روز در میان آب مورد نیاز شهر را تأمین میهندیجان به صورت یک
-ایستگاه. شود خانه جدید به شدت احساس میکمبود آب در این شهر محسوس بوده و نیاز به تکمیل و احداث تصفیه

  .جدید در محل تصفیه خانه جدید هندیجان قرار داردهاي پمپاژ 
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از نظر کیفیت فیزیکی و شیمیایی آب شهر هندیجان از قابل قبول تا نامناسب براي شرب متغیر اسـت و از نظـر عـدم    
از آنجـایی کـه ظرفیـت تـأمین و تصـفیه آب آشـامیدنی شـهر        . آلودگی میکروبی در حد مطلوب ارزیابی شده اسـت  

باشد با توجه به حداکثر آب مورد نیاز شهر هندیجان  روز می مترمکعب در شبانه 1,000حاضر حدود  هندیجان در حال
  .بایست نسبت به افزایش و تصفیه آب آشامیدنی اقدام شود می

  هاي آبریز هاي آبی در سطح حوضهبندي کالن طرحجمع - 6-4

هاي کرخه، کارون بزرگ و جراحـی   اب رودخانههاي آبریز و پای استان خوزستان در برگیرنده بخشی از وسعت حوضه
هاي جدید در هاي گذشته با توجه به نیاز مصرف کمتر به آب و عدم توسعه دانش و تکنولوژي در دهه. زهره است –

هاي مهم فوق تا پایاب جریان داشته و عمدتاً بخش انـدکی از   آبی رودخانه کنترل و مهار منابع آبی، بخش اعظم منابع 
هاي آتی، با توجه بـه نیـاز روز    هاي اخیر، و به احتمال زیاد در سال ولی طی سال. رسید الدست به مصرف میآن در با

ها در برداري از منابع آبی این رودخانه هاي جدید، قطعاً بهرهآوري افزون به منابع آب و افزایش توان مالی و توسعه فن
المللـی نگـاه نـوین و    در سطح بـین . ها تغییر خواهد کرد ودخانهباالدست افزایش یافته و حجم جریان آبی در پایاب ر

اي بوده که باید جمعی مسائل مربوط به منابع و مصارف آب در سطح حوضه   مدیریت بهینه منابع آبی، مدیریت حوضه
ن همـواره  بنـابرای . باشداز آن جایی که تقسیمات استانی منطبق بر تقسیمات حوضه آبریز نمی. آبریز مربوطه دیده شود

  .برداري از منابع طبیعی به خصوص منابع آبی وجود خواهد داشته هایی در بهرچالش
مطالعات حاضر و شرح خدمات طرح صرفاً مربوط به استان خوزستان بوده و همان طور که در بخش پیشنهادات نیـز  

هاي  ان بررسی منابع آب حوضههاي واقعی آن در استان خوزستاشاره شده جهت شناخت پتانسیل منابع آبی و ظرفیت
با این وجود ضمن معرفی . باشد ضروري می) شرایط موجود و وضعیت آینده(زهره  –کرخه، کارون بزرگ و جراحی 

هاي آبی در محدوده کـالن حوضـه آبریـز کرخـه، کـارون بـزرگ و        ها یا سازههاي آبی استان خوزستان، به طرحطرح
  . عات موجود به اختصار اشاره شده استها و اطال زهره بر اساس داده –جراحی 

دهـد کـه مجمـوع آب تنظیمـی      در سطح حوضه نشان مـی ) سدهاي مخزنی(هاي آبی  بندي نتایج اطالعات سازهجمع
هـاي آبریـز    برداري خواهنـد رسـید در سـطح حوضـه     سدهاي در دست اجرا که حداکثر ظرف پنج سال آینده به بهره

میلیون مترمکعب و جمعاً حدود  3.1,331و  8.8,082، 1.269زهره به ترتیب برابر با  –کارون بزرگ و جراحی  کرخه،
. میلیـون مترمکعـب اسـت    3,885میلیون مترمکعب بوده که سهم سدهاي واقع در استان خوزستان تنها معـادل   9,683

وق بـه اسـتان خوزسـتان طـی     هاي فـ  ها قطعاً آورد رودخانه بنابراین با توجه به افزایش نیاز منابع آبی در سطح حوضه
هاي آتی با کاهش مواجه خواهند بود که این امر ضرورت انجام مطالعات و اقدامات عاجل توسط مسئولین استان  سال

  . باشد ترین آنها شامل موارد زیر میرا طلب نموده که مهم
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 –حوضه جراحی هاي آبریز کرخه، کارون بزرگ، و  انجام مطالعات منابع و مصارف آب در سطح کل حوضه .1
 .اي منابع آب زهره به منظور مدیریت حوضه

ها با در نظـر گـرفتن    هاي آبی در باالدست حوضهدرخواست از مسئولین کشوري در خصوص اجراي طرح .2
 .ها و پتانسیل منابع خاك و تولید استان خوزستان حقابه

 : زیرتر مدیریت بهینه مصرف آب در سطح استان از طریق راهکارهاي  اجراي دقیق .3

 در مصارف شرب،) تلفات آب(کاهش حجم آب بحساب نیامده  -

 افزایش راندمان آبی در بخش کشاورزي که تأثیر بسزایی در بیالن مصارف آبی استان خواهد داشت، -

درصـدي در   30اي کـه افـزایش حـداقل     هاي آبیاري تحت فشار نظیر آبیاري بـارانی و قطـره   توسعه سیستم -
 د داشت، راندمان آبیاري فعلی خواه

که مصرف آب به ازاي تولیدات را ) کشت آبی(هاي هایپرتونیک هاي آبیاري نوین نظیر کشت توسعه سیستم -
 به شدت کاهش خواهد داد،

 ها به منظور استفاده مجدد از آنها جهت مصارف مناسب بعدي،بازیافت پساب -

هاي سطحی آوري آب شور، جمع هاي شور و لبهاي غیر متعارف نظیر آبشناخت و استفاده از منابع آب  -
 ،.... و

 ،)روستایی(هاي شور به منظور استفاده در بخش صنعت و یا شرب سازي آب فراهم نمودن امکانات شیرین -

هاي تصفیه نشده به منابع آبی استان جهـت حفـظ منـابع آبـی سـالم      ها و فاضالبآبجلوگیري از ورود زه -
 موجود و

مصارف آب در سطح استان به منظور شناخت دقیق منابع آبی و مـدیریت  سازي شبکه سنجش منابع و  نوین -
 .بهینه مصارف

  هاي آبی در محدوده حوضه آبریزکرخه  سازه - 4-1- 6

باشـد کـه ابتـدا وارد     هاي حوضه آبریز خلیج فارس و دریـاي عمـان رودخانـه کرخـه مـی      ترین رودخانهیکی از مهم
هاي گاماسـیاب، قـره سـو،      رودخانه. کند د با خلیج فارس ارتباط پیدا میهورالهویزه گردیده و سپس از طریق اروندرو

رودخانـه  . دهنـد  هاي اصلی رودخانه کرخه را تشـکیل مـی   هاي کوچک و بزرگ،  شاخه کشگان و تعداد زیادي شاخه
آوري و وارد  همدان، کردستان و خوزستان را جمع  هاي ایالم، کرمانشاه، لرستان،هاي مناطق وسیعی از استانکرخه آب

 00′تـا    º30 58′طول شرقی و   º49 10′تا   º46 06′از نظر موقعیت جغرافیایی این حوضه بین  . نماید هورالهویزه می
º35 عرض شمالی واقع شده است.  
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هـاي مربوطـه نشـان     هاي موجود در این محدوده را به همراه سازه حوضه آبریز کرخه و رودخانه 1-6شکل شماتیک 
  .ارائه شده است 7-6هاي آبی حوضه آبریز کرخه نیز در جدول  بندي اطالعات سازه جمع. دهدمی

   
 

  طرح شماتیک طرح هاي مورد مطالعه در حوضه رودخانه کرخه -1-6 کلش

  برداري شده در کل حوضه کرخههاي آبی بهرهوضعیت سازه - 1-1- 6-4

هـاي سـد و نیروگـاه،    در محدوده حوضه شـامل طـرح  برداري شده هاي بهرهبا توجه به اطالعات وضع موجود، طرح
هاي آبیاري کشاورزي، خطوط انتقال و تأمین آب شرب؛ فاضالب، تغذیه مصنوعی، مهندسـی رودخانـه و سـایر    شبکه
  .باشدهاي کوچک تأمین آب میطرح

 7,644جـم مخـزن   برداري قرار دارند که سد کرخه با حسد در حوضه آبریز کرخه در مرحله بهره 5در مجموع تعداد 
ــت    ــدوده اســ ــن محــ ــرح ایــ ــرین طــ ــب بزرگتــ ــر مکعــ ــون متــ ــت  .  میلیــ ــدهاي در دســ ــایر ســ   ســ

عصـر و سـپتون در اسـتان    هاي تنگ هاله در استان لرستان، شـیان در اسـتان کرمانشـاه و ولـی    برداري شامل طرحبهره
میلیون متر مکعب بوده کـه   4,216برداري به میزان مجموع احجام تنظیمی سدهاي در دست بهره. خوزستان قرار دارد

  .رسدها می این مقدار آب به مصرف کشاورزي این محدوده
  .مگاوات است 400برداري در این حوضه طرح سد کرخه با ظرفیت نیروگاه آبی در دست بهرهتنها طرح برق
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ود بـرداري در حوضـه آبریـز کرخـه در حـد     هاي آبیاري زهکشی در دست بهـره مجموع مساحت تحت پوشش شبکه
طرح شبکه آبیاري کشاورزي در  10تعداد . هکتار بوده که بخش اعظم آن در استان خوزستان واقع شده است 94,000

برداري در حوضه کرخه شناسایی شده که شش طرح در استان  خوزستان، سه طرح در اسـتان کرمانشـاه و   دست بهره
 24,000شش مربوط به طرح هاي تلفیقی شاوور بـا  باالترین رقم سطح تحت پو. یک طرح در استان همدان قرار دارد

هکتار در استان خوزستان و  13,000، اوان با حدود 14,000هکتار، کوثر با  18,200قدس با حدود  –هکتار، حمیدیه 
  .هکتار در استان کرمانشاه است 11,200شبکه چمچمال با 

  
 رخههاي آبی در کل حوضه آبریز کجمع بندي اطالعات سازه -7-6 جدول

  51,337  )کیلومتر مربع(مساحت حوضه آبریز

  تعداد سدها در سطح حوضه

  5  برداريبهره
  8  اجرایی

اتی
طالع

م
  

  3  فازشناخت
  19  1فاز
  14  2فاز

  49  مجموع

  مجموع آب تنظیمی سدهاي حوضه
  )میلیون مترمکعب(

  4,216.8  برداريبهره
  269.1  اجرایی
  5,982.1  مطالعاتی

  10,468.03  مجموع

  مجموع حجم نرمال مخازن سدهاي حوضه
  )میلیون مترمکعب(

  7,656.7  برداريبهره
  3,387.2  اجرایی
  1,5544  مطالعاتی

  26,587.92  مجموع

  آب تخصیص داده شده کشاورزي
  )میلیون مترمکعب(

  4,215.5  برداريبهره
  124.5  اجرایی
  1,050.19  مطالعاتی

  5,390.19  مجموع

  داده شده شرب و صنعتآب تخصیص 
  )میلیون مترمکعب(

  0.5  برداريبهره
  70.8  اجرایی
  188.13  مطالعاتی

  259.43  مجموع
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  )مگاوات(آبیظرفیت تولید انرژي برق
  400  برداريبهره

  480  اجرایی
  1,806.6  مطالعاتی

  2,686.6  مجموع

 هاي آبی اجرایی درکل حوضه کرخهوضعیت سازه - 1-2- 6-4

باشد که بزرگترین آنها از نظر حجم آب، مخزن طرح سیمره سد و شبکه در حوضه در حال اجرا می 8حاضر در حال 
م خواهد شد که سهم سد سـیمره بـه   .م.م 3,387ها حدود مجموع حجم آب مخازن حاصل از اجراي این طرح. است

  .باشدمی. م.م.م 3,216میزان 
 71به تـأمین آب بخـش کشـاورزي و    . م.م.م 5.124ل اجرا حدود بر اساس اطالعات موجود با اجراي سدهاي در حا

  ).بدون لحاظ طرح سیمره(به تأمین آب بخش شرب و صنعت اضافه خواهد شد. م.م.م
 843مگـاوات و تولیـد انـرژي سـالیانه      480آبی در حال اجرا در منطقه، طرح سیمره با ظرفیـت تولیـد   تنها طرح برق

  .گیگاوات ساعت است
هـاي شـهید   هاي شبکه آبیاري کشاورزي در حال اجرا طـرح ها در حوضه آبریز کرخه، مهمترین طرحیبر اساس بررس

ــدود   ــا حــ ــران بــ ــا     50,000چمــ ــض بــ ــش، ارایــ ــت پوشــ ــطح تحــ ــار ســ ــار و  28,000هکتــ   هکتــ
ن هکتار در استا 5,600هاي شیان و قشالق علیا با مجموع طرح. باشدهکتار در استان خوزستان می 16,000دو سالق با 

هاي شبکه آبیاري کشـاورزي  هکتار در استان لرستان از سایر طرح 7,500کرمانشاه و چغلوندي و سیالخور با مجموع 
  .واقع در حوضه آبریز کرخه است

 هاي آبی مطالعاتی در کل حوضه کرخهوضعیت سازه - 1-3- 6-4

از ایـن  . مرحله مطالعاتی اسـت طرح سدسازي در محدوده حوضه کرخه در  36براساس منابع موجود در حال حاضر 
  .طرح در مرحله مطالعاتی تفصیلی قرار دارد 14طرح در مرحله یک مطالعاتی و  19طرح در مرحله شناسایی،  3تعداد 

، حجـم نرمـال مخـزن    .م.م.م 5,936هاي مطالعاتی مرحلـه دوم در حـدود   مجموع حجم نرمال حاصله از اجراي طرح
و حجم نرمال براي طرح هاي مرحله شناسـایی  . م.م.م 7,743مرحله یک در حد  هاي مطالعاتیحاصله از اجراي طرح

  .باشدمی. م.م.م 1,863حدود 
هاي مطالعاتی از نقطه نظر حجم مخزن در مرحله شناسایی مربوط به سـد گرمـاب هرسـین در اسـتان     بزرگترین طرح

و  1,639دارپیر به ترتیب با حجم مخـازن  گ -هاي تنگ معشوره و گرشاو طرح. م.م.م 1,740کرمانشاه با حجم مخزن 
حجم . م.م.م 1,575در استان لرستان و سد سازبن با . م.م.م 3,127در استان لرستان و سد پاعلم با حجم مخزن  1,557

  .باشدمخزن در استان ایالم می
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تولیـد سـالیانه انـرژي    مگاوات و به ظرفیت  1,806آبی به میزان هاي برقهاي مطالعاتی ظرفیت نیروگاهبا اجراي طرح
آبی در طـرح مطالعـاتی   از نقطه نظر ظرفیت تولید انرژي برق. شودگیگاوات ساعت افزوده می 3,912آبی به میزان برق

مگـاوات و   284مگاوات، در طرح مطالعاتی مرحله یک طرح کوران بوزان با ظرفیت  430مرحله دو، پاعلم با ظرفیت 
  .باشندمگاوات از الویت باالتري برخوردار می 218ماب هرسین با ظرفیت در طرح مطالعاتی شناسایی، طرح گر

. طرح از نوع سد بتنی است 6اي و طرح از نوع سد خاکی با هسته رسی و یا سنگریزه 30هاي مطالعاتی، در میان طرح
  .باشدمی. م.م.م 87مجموع حجم سدهاي بتنی بالغ بر 

طرح شبکه آبیاري کشاورزي در دست مطالعه اسـت کـه    27خه حدود براساس اطالعات موجود، در حوضه آبریز کر
ــالغ بــــر مجمــــوع ســــطوح تحــــت پوشــــش ایــــن شــــبکه  ــار مــــی 120,000هــــا بــ   از . باشــــدهکتــ

توان به شبکه پایاب سد تنگ معشوره در استان لرستان با وسعت ها، از منظر  مساحت تحت پوشش، میترین طرحمهم
شعبان در اسـتان   -هاي مهم مطالعاتی عبارتند از شبکه پایاب سد گرین و وراینهرحسایر ط.  هکتار اشاره کرد 36,000

هکتار در استان لرستان و پایاب سد  10,000هکتار، شبکه آبیاري طرح کاکارضا با  7,750و  9,300همدان به ترتیب با 
  .هکتار در استان کرمانشاه 8,400پرامان با وسعت 

 در کل حوضه کرخه هاي آب و فاضالب طرح - 1-4- 6-4

درصـد   70در این شـهرها  . شهر با معیار شهرهایی با جمعیت باالي ده هزار نفر قرار دارند 21در حوضه آبریز کرخه 
  .شودهاي سطحی تأمین میمانده از طریق آبدرصد باقی 30هاي زیرزمینی و نیاز آب شرب  از آب

آوري فاضالب شهري مدرن تحت پوشش شبکه جمع درصد جمعیت شهرهاي حوضه آبریز کرخه 66براساس بررسی 
کیلـومتر بـوده و    340طول شبکه جمع آوري فاضالب شهري در حـد  . نمایندبوده و مابقی از شبکه سنتی استفاده می

خانه در دست اجرا تصفیه 8متر مکعب در روز،  223,000برداري با ظرفیت هتصفیه خانه فاضالب در حال بهر 9تعداد 
  .متر مکعب در روز در این شهرها وجود دارد 194,500خانه مطالعاتی با ظرفیت تصفیه 8و  117,000با ظرفیت 

  هاي آبی در محدوده آبریز کارون بزرگ در یک نگاهسازه -2- 6-4

  .هاي دز و کارون بوده که در داخل ارتفاعات زاگرس میانی قرار دارندحوضه آبریز کارون بزرگ متشکل از رودخانه
-آوري آبهاي ایران و حوضه آبریز خلیج فارس رود کارون است که با جمعترین رودخانهبزرگترین و طویلیکی از 

-ترین رودخانههاي لرستان، چهارمحال بختیاري، کهگیلویه و بویر احمد و خوزستان پرآبهاي مناطق وسیعی از استان

  .باشدهاي کشور می
شـاخه  . موسوم به کوهرنگ در استان چهارمحال و بختیاري قـرار دارد سرچشمه کارون در زردکوه بختیاري در محلی 

آباد بـه  هاي کیار، آب جونقان در محلی به نام بهشترودخانه. شوداولیه آن در این محل به نام آب کوهرنگ نامیده می
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بازفت، لردگـان و  ونک، آبتوان به آبهاي مهم کارون میاز دیگر شاخه. دهندهم پیوسته و رود کارون را تشکیل می
کارون پس از تالقی با خرسان در جهت شمال غربی روان شده و از شرق وارد استان خوزسـتان  . خرسان اشاره نمود

کیلـومتري جنـوب شهرسـتان     60هاي متعدد دیگر به سمت جنوب حرکت کرده و در شود سپس با دریافت شاخهمی
  .پیونددشوشتر رودخانه دز به آن می

هاي مناطق وسیعی از استان لرستان و خوزسـتان و بخـش کـوچکی از    ترین شاخه کارون بوده و آبمرودخانه دز مه
هـاي رودخانـه دز رودهـاي  بختیـاري و سـزار      ترین سرشاخهمهم. کندآوري میهاي اصفهان و مرکزي را جمعاستان

  .باشند می
هاي مربوطه در محدوده حوضـه  مراه سازههاي آن  به هحوضه آبریز کارون بزرگ و رودخانه 2-6در شکل شماتیک 

  .آورده شده است
  .ارائه شده است 8-6هاي آبی حوضه آبریز کارون بزرگ در یک نگاه در جدول بندي اطالعات سازهجمع

  
  شکل شماتیک حوضه آبریز کارون بزرگ -2-6 شکل
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  بندي اطالعات آبی در کل حوضه کارون بزرگجمع -8-6 جدول
  67,257  )کیلومتر مربع(مساحت حوضه آبریز 

  تعداد سدها در سطح حوضه

  24  برداريبهره
  18  اجرایی

  مطالعاتی
  3  فاز شناخت

  30  1فاز 
  15  2فاز 

  90  مجموع

  مجموع آب تنظیمی سدهاي حوضه
  )میلیون مترمکعب(

  8,918.9  برداريبهره
  8,082.8  اجرایی

  21,037.7  مطالعاتی
  38,039.3  مجموع

  مجموع حجم نرمال مخازن سدهاي حوضه
  )میلیون مترمکعب(

  8,789.8  برداريبهره
  13,374.2  اجرایی

  13,730.2  مطالعاتی
  35,894.1  مجموع

  آب تخصیص داده شده کشاورزي
  )میلیون مترمکعب(

  8,240.91  برداريبهره
  4,490.1  اجرایی

  865.31  مطالعاتی
  9,555.23  مجموع

  آب تخصیص داده شده شرب و صنعت
  )میلیون مترمکعب(

  223.7  برداريبهره
  205.5  اجرایی

  896.61  مطالعاتی
  1,325.81  مجموع

  )مگاوات(آبی ظرفیت تولید انرژي برق
  6,520  برداريبهره

  4,777  اجرایی
  6,215  مطالعاتی

  17,512  مجموع
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 برداري شده در کل حوضه کارون بزرگهاي آبی بهرهوضعیت سازه - 2-1- 6-4

هـاي سـد و نیروگـاه،    برداري شده در محدوده حوضه شـامل طـرح  هاي بهرهبا توجه به اطالعات وضع موجود، طرح
کشاورزي، خطوط انتقال و تأمین آب شرب، فاضالب، تغذیه مصنوعی، مهندسـی رودخانـه و سـایر    هاي آبیاري شبکه
  .باشدهاي کوچک تأمین آب میطرح

، دز و شـهید  3برداري قـرار دارد کـه سـدهاي کـارون    سد در حوضه آبریز کارون در مرحله بهره 24در مجموع تعداد 
میلیون متر مکعب هـر سـه در اسـتان خوزسـتان      2.470و  2.857.970به ترتیب با حجم مخازن ) 1کارون (عباس پور
  ســـــایر ســـــدهاي مهـــــم در دســـــت . باشـــــدتـــــرین ســـــدهاي ایـــــن محـــــدوده مـــــیبـــــزرگ

هاي مسجد سلیمان در خوزستان، چغاخور در چهار محال و بختیاري و سد حنا در برداري این حوضه شامل طرحبهره
 8.919بـرداري بـه میـزان    احجام تنظیمی سدهاي در دسـت بهـره  مجموع . باشدشهرستان سمیرم در استان اصفهان می

به مصرف شـرب و صـنعت و   . م.م.م 224به مصرف کشاورزي . م.م.م 8,240میلیارد متر مکعب بوده که از این مقدار 
  .رسدبه نیاز محیط زیست این محدوده می. م.م.م 20حدود 
  ، شــهید 3هــاي ســد و نیروگــاه کــارون طــرحبــرداري در ایــن حوضــه شــامل آبــی در دســت بهــرههــاي بــرقطــرح
مگاوات و طرح نیروگـاه دز   2,000واحد توربین با ظرفیت تولید انرژي کلی  8پور و مسجد سلیمان هر کدام با عباس

  .گیگاوات ساعت است 13,475ها برابر با تولید انرژي سالیانه حاصل از این طرح. باشدمگاوات می 520با 
بـرداري در حوضـه کـارون بـزرگ بـالغ بـر       هاي آبیاري زهکشی در دست بهـره شبکهمجموع مساحت تحت پوشش 

طرح شبکه آبیـاري کشـاورزي    35تعداد . هکتار بوده که بخش اعظم آن در استان خوزستان واقع شده است 360,000
رمحال و طرح در چها 8طرح در استان خوزستان،  17برداري در حوضه کارون بزرگ شناسایی شده که در دست بهره

طرح در کهکیلویه و بویراحمد، دو طرح در استان اصفهان و چهار طرح کوچک در اسـتان مرکـزي قـرار     4بختیاري، 
هکتار، شبکه آبیاري گتوند بـا   125,000هاي شبکه آبیاري دز با باالترین رقم سطح تحت پوشش مربوط به طرح. دارد

ار، طرح نیشکر میرزا کوچـک خـان و امیـر کبیـر بـا حـدود       هکت 36,405هکتار، شمال شرق اهواز با  33,370حدود 
هکتار در اسـتان اصـفهان و شـبکه آبیـاري سـد       9,400ضرغام آباد با  -هکتار در استان خوزستان، شبکه حنا 24,250

بـرداري  هاي شبکه آبیاري در دست بهرهالزم به ذکر است که مجموع نیاز آبی طرح. باشدهکتار می 8,000چغاخور با 
  .باشدمیلیون متر مکعب می 7,916حوضه آبریز کارون بزرگ در حدود 

 هاي آبی اجرایی در کل حوضه کارون بزرگوضعیت سازه - 2-2- 6-4 

  باشــد کــه طــرح ســد و شــبکه در اســتان در حــال اجــرا مــی 18در حــال حاضــر در حوضــه آبریــز کــارون بــزرگ 
 4,043م در استان لرستان، گتونـد علیـا بـا حجـم     .م.م 4,845ترین آنها از نظر حجم آب مخزن طرح بختیاري با بزرگ



 ٦٣٨¾ طرح آمایش استان خوزستان
 

  

م در استان چهارمحال و بختیاري .م.م 1,158و  2,190به ترتیب با حجم 3و خرسان  4م در استان خوزستان کارون .م.م
  .میلیون متر مکعب خواهد بود 13.374ها حدود مجموع حجم آب مخازن حاصل از اجراي این طرح. باشدمی

آوري شده با اجـراي  م است که بر اساس اطالعات جمع.م.م 8,082م آب تنظیمی سدهاي اجرایی در حد مجموع حج
م به تأمین آب بخش شرب و صنعت .م.م 205م به تأمین آب بخش کشاورزي و .م.م 450سدهاي در حال اجرا حدود 

  .م به بخش محیط زیست اضافه خواهد شد.م.م 40و 
 1,500در منطقه شامل هفت طرح بوده که طرح بختیاري و گتوند علیا با ظرفیت تولید آبی در حال اجرا هاي برق طرح

ــارون  ــرح کـــ ــاوات و طـــ ــا  4مگـــ ــم  1,000بـــ ــد مهـــ ــت تولیـــ ــاوات ظرفیـــ ــرین آنمگـــ ــا تـــ   هـــ
و بسته اردل در استان چهارمحال و بختیاري و رودبـار   3 خرسان: آبی اجرایی عبارتند ازهاي برقسایر طرح. باشندمی

هاي برقابی در حال اجرا در این حوضه مجموع انرژي تولیدي سالیانه توسط نیروگاه. آبسرد در استان لرستان لرستان و
  .گیگاوات ساعت خواهد بود 11,559

هاي شبکه آبیاري کشاورزي در حال ترین طرحهاي صورت گرفته در حوضه آبریز کارون بزرگ، مهمبر اساس بررسی
هکتار و اکالیپتوس  29,842هکتار سطح اراضی تحت پوشش، میاناب شوشتر با  39,645هاي جفیر با حدود اجرا طرح

هاي شبکه آبیاري کشاورزي در این مساحت اراضی تحت پوشش طرح. باشدهکتار در استان خوزستان می 20,827با  
چهارمحـال و بختیـاري   هکتار، استان  184,827استان خوزستان : ها عبارتند ازحوضه در مرحله اجرا به تفکیک استان

 2,200هکتـار و اسـتان اصـفهان     4,871هکتار، استان کهکیلویه و بـویر احمـد   13,300هکتار، استان لرستان  16,703
  .هکتار

هاي آبیاري کشاورزي در مرحله اجرا در حوضه آبریز کـارون بـزرگ بـالغ بـر     مجموع کل اراضی تحت پوشش شبکه
  .هکتار خواهد بود 221,901

 هاي آبی مطالعاتی در کل حوضه کارون بزرگ ضعیت سازهو - 2-3- 6-4

طرح سد سازي در محدوده حوضه کارون بزرگ درمرحله مطالعـاتی اسـت    48بر اساس نتایج موجود در حال حاضر 
طرح در مرحله مطالعاتی تفصیلی  15طرح  در مرحله یک مطالعاتی و  30طرح در مرحله شناسایی،  3که از این میان 

  .قرار دارد
م ، حجـم نرمـال مخـازن    .م.م 1,413هاي مطالعاتی مرحله یک در حدود مجموع حجم تنظیمی حاصله از اجراي طرح

هاي مرحله شناسـایی  م و حجم تنطیمی براي طرح.م.م 16,588هاي مطالعاتی مرحله دو در حد حاصله از اجراي طرح
 16اي و نوع سد خاکی با هسته رسی و یا سنگریزهطرح از  32در میان سدهاي مطالعاتی . باشدم می.م.م 3,035حدود 

  .طرح از نوع سد بتنی است
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هاي مطالعاتی از نقطه نظر حجم مخزن در مرحله شناسایی مربوط به طرح سد زالکی در استان لرستان ترین طرحبزرگ
ترتیـب بـا حجـم    و بهشت آبـاد بـه    2هاي مرحله اول طرح هاي خرسان در طرح. م  است.م.م 2,469با حجم مخزن 

هاي مرحله دوم طرح سد ونک م در استان هاي لرستان و چهار محال و بختیاري و از طرح.م.م 1800و  2,304مخازن 
ــزن  ــم مخـــــــــــــ ــا حجـــــــــــــ   م در اســـــــــــــــتان .م.م 184لردگـــــــــــــــان بـــــــــــــ

  .هاي بعدي قرار دارندمحال بختیاري در رتبهچهار 
آبـی بـه   مگاوات و تولید سالیانه انرژي بـرق  6,215یزان آبی به مهاي برقهاي مطالعاتی ظرفیت نیروگاهبا اجراي طرح

ــزان  ــی  16,153میــ ــزوده مــ ــاعت افــ ــاوات ســ ــدگیگــ ــرژي  . یابــ ــد انــ ــت تولیــ ــر ظرفیــ ــه نظــ  از نقطــ

هـاي مرحلـه یـک طـرح     مگـاوات، در طـرح   720هاي مرحله دو طرح نیروگاه دوم سد دز با طرفیت آبی در طرحبرق
مگاوات از الویت بـاالتري   560با ظرفیت  5هاي شناسایی طرح کارون رحمگاوات و در ط 1,000با  2جریانی کارون 

در استان خوزسـتان،   3تا  1هاي جریانی دز آبی عبارتند از طرحهاي مهم مطالعاتی برقسایر طرح. باشندبرخوردار می
  .رستانو لیرو در استان ل 5تا  1، سزار استان چهارمحال و بختیاري، زالکیو بازفت در  2و  1خرسان 

طرح شبکه آبیاري کشـاورزي در دسـت مطالعـه     82هاي صورت گرفته در حوضه آبریز کارون بزرگ براساس بررسی
هـا از منظـر   تـرین طـرح  از مهـم . باشـد هکتار مـی  372,706بوده که مجموع سطح تحت پوشش این شبکه ها بالغ بر 

و شـبکه   135,000غرب کـارون بـا وسـعت    توان به شبکه آبیاري جنوب اهواز در شرق و مساحت تحت پوشش می
هکتـار، دشـت خـانمیرزا و چنـار      36,000هکتار در استان خوزستان، شبکه پایاب سـد بازفـت بـا     15,533رغیوه با 

هکتار در استان چهارمحال و بختیاري، شـبکه پایـاب    6,100هکتار و شبکه پایاب سد گوجان با  24,000محمودي با 
هکتار در استان لرستان، شبکه تنگ سرخ با مساحت بالغ  8,000شبکه کمرود با حدود و  8,434سد آبسرده با وسعت 

  .هکتار اراضی اشاره کرد 1,500هکتار در استان کهگیلویه و بویر احمد و شبکه جنگ آباد اصفهان با  5,000بر 

 هاي آب و فاضالب در کل حوضه کارون بزرگطرح - 2-4- 6-4

در ایـن شـهرها   . نفـر قـرار دارنـد    10,000ر با معیار  شهرهاي با جمعیت باالي شه 33در حوضه آبریز کارون بزرگ 
  مانــــده از طریــــق درصــــد بــــاقی 76هــــاي زیرزمینــــی و درصــــد نیــــاز آب شــــرب از آب 33حــــدود 

  .شودهاي سطحی تأمین میآب
آوري فاضـالب  درصد جمعیت شهرهاي حوضه آبریز کارون بزرگ تحـت پوشـش شـبکه جمـع     14براساس بررسی 

-آوري فاضالب شـهري در دسـت بهـره   طول شبکه جمع. نمایندشهري مدرن بوده و مابقی از شبکه سنتی استفاده می

ــد   ــرداري در حـــ ــداد   1,771بـــ ــوده و تعـــ ــومتر بـــ ــفیه 8کیلـــ ــال  تصـــ ــالب در حـــ ــه فاضـــ   خانـــ
متر مکعب  200,000خانه در دست اجرا با ظرفیت حدود تصفیه 9متر مکعب در روز،  150,000برداري با ظرفیت بهره

متر مکعب در روز در این شهرها وجـود   560,000خانه در مرحله مطالعاتی با ظرفیت کلی  تصفیه 25در روز و تعداد 
  .باشد آوري فاضالب شهري در دست مطالعه میکیلومتر شبکه جمع 2,500در این حوضه نزدیک به . دارد
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  زهره  –کل حوضه جراحی  هاي آبی درسازه -3- 6-4

-زهره از دو زیر حوضه مستقل و جدا از یکدیگر تشکیل شده که در مجاورت هم واقع شـده  –حوضه آبریز جراحی 

  .اندهاي جنوبی زاگرس میانی واقع شدههر دو زیر حوضه در دامنه. اند
گیلویه هاي مناطق جنوبی استان هاي کههاي مهم حوضه آبریز خلیج فارس بوده و آبرودخانه زهره یکی از رودخانه

-زهره از دو شاخه اصلی به نـام . نمایدآوري میهایی از شرق استان فارس را جمعو بویر احمد و خوزستان و قسمت

  .هاي فهلیان و خیرآباد تشکیل شده است
. هاي مهم آبریز خلیج فارس است که بیشتر آن در استان خوزستان جاري اسـت رودخانه جراحی نیز از دیگر رودخانه

  .شودکیلومتري جنوب رامهرمز تشکیل می 20و مارون در ) رامهرمز(ه از تالقی دو رودخانه  اعالاین رودخان
  در شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــکل شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماتیک

هاي مربوطـه نشـان داده شـده    هاي موجود در این حوضه به همراه سازهزهره و رودخانه –جراحی حوضه آبریز 6-3 
            .ارائه شده است 9-6زهره نیز در جدول  -هاي آبی حوضه آبریز جراحیاطالعات سازهبندي جمع. است

 شکل
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  زهره –هاي آبی حوضه جراحی بندي اطالعات سازهجمع -9-6 جدول
  40,788  )کیلومتر مربع(مساحت حوضه آبریز

  تعداد سدها در سطح حوضه

  7  برداريبهره
  4  اجرایی

  مطالعاتی
  10  فازشناخت

  16  1فاز
  4  2فاز

  41  مجموع

  مجموع آب تنظیمی سدهاي حوضه
  )میلیون مترمکعب(

  1,326  برداريبهره
  1,331.3  اجرایی
  6,439.4  مطالعاتی

  9,096.72  مجموع

  مجموع حجم نرمال مخازن سدهاي حوضه 
  )میلیون مترمکعب(

  1,781.3  برداريبهره
  2,022.1  اجرایی
  7,934.5  مطالعاتی

  11,737.88  مجموع

  آب تخصیص داده شده کشاورزي
  )میلیون مترمکعب(

  1,100  برداريبهره
  103  اجرایی
  1,235.27  مطالعاتی

  2,438.27  مجموع

  آب تخصیص داده شده شرب و صنعت 
  )میلیون مترمکعب(

  213.5  برداريبهره
  0  اجرایی
  147.95  مطالعاتی

  361.45  مجموع

  )مگاوات(آبیظرفیت تولید انرژي برق
  152.25  برداريبهره

  110  اجرایی
  852.75  مطالعاتی

  1,115  مجموع

 زهره –برداري شده در کل حوضه جراحی هاي آبی بهرهوضعیت سازه - 3-1- 6-4

نیروگـاه،  هـاي سـد و   برداري شده در محدوده حوضه شـامل طـرح  هاي بهرهبا توجه به اطالعات وضع موجود، طرح
هاي آبیاري کشاورزي، خطوط انتقال و تأمین آب شرب، فاضالب، تغذیه مصنوعی، مهندسـی رودخانـه و سـایر    شبکه
  .باشدهاي کوچک تأمین آب میطرح
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برداري قرار دارد که سدهاي مارون و کوثر بـه  زهره در مرحله بهره –سد در حوضه آبریز جراحی  7 در مجموع تعداد
هاي خوزستان و کهگیلویه و بـویر احمـد بزرگتـرین    میلیون متر مکعب در استان 580و 1,200زن ترتیب با حجم مخا

میلیون متر مکعب  1,781برداري به میزان مجموع احجام تنظیمی سدهاي در دست بهره. باشندسدهاي این محدوده می
  .رسدب و صنعت این محدوده میم به مصرف شر.م.م 213م به مصرف کشاورزي و .م.م 1,100بوده که از این مقدار 

هاي سد و نیروگاه مـارون بـا دو واحـد تـوربین بـا      برداري دراین حوضه شامل طرحآبی در دست بهرهطرح هاي برق
  مگــــاوات  2.25مگــــاوات و نیروگــــاه کوچــــک شــــهید طــــالبی در اســــتان فــــارس بــــا  150ظرفیــــت 

  .گیگاوات ساعت است 203.4 ها برابر باتولید انرژي سالیانه حاصل از این طرح. باشدمی
ــبکه    ــش ش ــت پوش ــاحت تح ــوع مس ــره   مجم ــت به ــی در دس ــاري زهکش ــاي آبی ــز   ه ــه آبری ــرداري در حوض   ب

طـرح   6تعـداد  . هکتار بوده که بخش اعظم آن در استان خوزستان واقـع شـده اسـت    60,500زهره بالغ بر  –جراحی 
ــره     ــاورزي در دســـت بهـ ــه شناســـای   شـــبکه آبیـــاري کشـ   ی شـــده کـــه ایـــن  بـــرداري در ایـــن حوضـ

هاي شـبکه آبیـاري رامشـیر بـا     باالترین رقم سطح تحت پوشش مربوط به طرح. ها در استان خوزستان قرار داردطرح
  .باشدهکتار می 13,500با حدود ) بهبهان(هکتار و شبکه آبیاري سد مارون  22,000

 زهره-ه جراحیهاي آبی اجرایی در کل حوضوضعیت سازه - 3-2- 6-4

ترین آنها از نظر حجم طرح سد و شبکه در حال اجرا است که بزرگ 4زهره  -در حوضه آبریز جراحی در حال حاضر
م در اسـتان  .م.م 214بـا  ) جـره (م در استان کهگیلویه و بویراحمـد و رامهرمـز   .م.م 1,800شیر با آب مخزن، طرح چم

جموع حجـم آب تنظیمـی سـدهاي    میلیون متر مکعب و م 2,022مجموع حجم آب مخازن حدود . باشدخوزستان می
  .م خواهد شد.م.م 1,330اجرایی در حد 
 110شیر در استان کهگیلویه و بویر احمد بـا ظرفیـت تولیـد    آبی در حال اجرا در منطقه شامل طرح چمتنها طرح برق

  .گیگاوات ساعت است 340مگاوات و انرژي تولید سالیانه 
شبکه آبیاري کشاورزي پایاب سد جـره در اسـتان خوزسـتان بـا     زهره در حال حاضر طرح  -در حوضه آبریز جراحی

  .باشدهکتار، در دست اجرا می 25,856سطح اراضی تحت پوشش به وسعت 

 زهره –هاي آبی مطالعاتی در کل حوضه جراحی وضعیت سازه - 3-3- 6-4

هـره در مرحلـه   ز –طرح سدسازي در محدوده حوضه آبریز جراحی  30هاي موجود، در حال حاضر براساس بررسی
طـرح در مرحلـه    4طرح در مرحله یـک مطالعـاتی و    16طرح در مرحله شناسایی،  10مطالعاتی است که از این میان 

  .مطالعاتی تفصیلی قرار دارد
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هـاي  م، حجـم تنظیمـی بـراي طـرح    .م.م 616هاي مطالعاتی مرحله دوم  مجموع حجم تنظیمی حاصله از اجراي طرح
. باشدم می.م.م 2,693هاي مرحله شناسایی حدود م و حجم تنظیمی براي طرح.م.م 3,131 مطالعاتی مرحله یک در حد

  .طرح از نوع سد بتنی است 6اي و طرح از نوع سد خاکی با هسته رسی و یا سنگریزه 25هاي مطالعاتی در میان طرح
طرح سد کالت دهدشـت، چـم   هاي مطالعاتی از نقطه نظر حجم مخزن در مرحله شناسایی مربوط به ترین طرحبزرگ

ــازن   ــه و بــــویر احمــــد بــــا حجــــم مخــ   و  800، 3,660باســــتان و حــــاج قلنــــدر در اســــتان کهگیلویــ
م در استان فارس و خیرآباد با حجـم  .م.م 625هاي پارسیان با حجم مخزن م و در مرحله اول مربوط به طرح.م.م 750

  .باشدم در استان خوزستان می.م.م 179مخزن 
-مگاوات و به ظرفیت تولید سالیانه انرژي برق 852آبی به میزان هاي برقهاي مطالعاتی ظرفیت نیروگاهبا اجراي طرح

هاي مرحله دو،؛ آبی در طرحازنقطه نظر ظرفیت تولید انرژي برق. شودگیگاوات ساعت افزوده می 2,127آبی به میزان 
مگاوات  6.50و  91با  2و  1حله یک، نیروگاه زهره هاي مرمگاوات، در طرح 50طرح نیروگاه سد پارسیان با ظرفیت 

مگاوات از الویـت   80و حاج قلندر با  150، چم باستان با 292هاي مرحله شناسایی، طرح کالت با ظرفیت و در طرح
  .باشندباالتري برخوردار می

در دست مطالعـه  طرح شبکه آبیاري کشاورزي  12زهره حدود  –براساس گزارشات موجود در حوضه آبریز جراحی 
ــبکه      ــن شـ ــش ایـ ــت پوشـ ــطح تحـ ــوع سـ ــه مجمـ ــوده کـ ــر  بـ ــالغ بـ ــا بـ ــت  379,000هـ ــار اسـ   از . هکتـ

شیر و پایاب سد شیو بـه ترتیـب بـا    هاي آبیاري چمتوان به شبکهترین طرح ها از منظر مساحت تحت پوشش میمهم
و صیدون به ترتیب بـا   2و  1زهره هکتار در استان کهگیلویه و بویر احمد، شبکه پایاب  14,600و  112,000وسعت 
هکتـار در   19,000هکتار در استان خوزستان و شبکه پایاب سد پارسیان بـا وسـعت    15,668و  101,500 و 89,000

  .استان فارس اشاره کرد

 زهره –هاي آب و فاضالب در کل حوضه جراحی طرح - 3-4- 6-4

در ایـن شـهرها   . نفر قرار دارنـد  10,000جمعیت باالي شهر با معیار شهرهاي با  19زهره  –در حوضه آبریز جراحی 
  مانــــده از طریــــق درصــــد بــــاقی 68هــــاي زیرزمینــــی و درصــــد نیــــاز آب شــــرب از آب 32حــــدود 

 80و آب سـطحی   38حجم استحصال از منابع آب زیرزمینی در این حوضه بـالغ بـر   . هاي سطحی تأمین می شودآب
  .باشدم می.م.م

آوري زهـره تحـت پوشـش شـبکه جمـع      –رصد جمعیت شهرهاي حوضه آبریز جراحـی  د 9ها تنها براساس بررسی
آوري فاضـالب شـهري بـیش از    طول شبکه جمع. کنندفاضالب شهري مدرن بوده و مابقی از شبکه سنتی استفاده می

 5روز،  مترمکعـب در  11,000برداري با ظرفیت حدود خانه فاضالب در حال بهرهتصفیه 2کیلومتر بوده و تعداد  300
خانـه در مرحلـه مطالعـاتی بـا ظرفیـت کلـی       تصـفیه  10و تعداد  85,000خانه در دست اجرا با ظرفیت حدود تصفیه

  .متر مکعب در روز در این شهرها وجود دارد 187,000



  

  

  

  

  

  

  فصل هفتم

  سطح تکنولوژي مصرف آب



 

  

  

  



 

  



  

  
  
  
  
  
  

  مقدمه 
هاي مختلف از جمله آب شـرب،  هاي اخیر، رشد شتاب آلود مصرف آب در بخشافزایش جمعیت بخصوص در دهه

ایـن  . به یک کاالي کامالً اسـتراتژیک تبـدیل نمـوده اسـت    صنعت و کشاورزي را درپی داشته و این امر منابع آب را 
موضوع براي مناطقی که با کمبود آب و یا توزیع نامناسب منابع آبی قابل دسترس مواجه هسـتند، اهمیـت دو چنـدان    

  .یافته است
یـد، دیگـر   هاي فنی و مالی گسترده جهت تأمین منابع آبی جدبنابراین با توجه به محدودیت منابع آبی و صرف هزینه

  .هاي گذشته و سنتی معقول نبوده و موجب  اتالف منابع و سرمایه استمصرف آب به شیوه

  تکنولوژي مصرف آب شرب - 7-1

هاي آب و فاضالب شهري و  از آغاز دهه هشتاد شرکت آب و فاضالب روستایی هاي اولیه دهه هفتاد شرکت از سال
هنـوز از بسـیاري از   . انـد و زیـر پوشـش وزارت نیـرو قـرار گرفتـه      ها تشکیلها و شهرستانبه تدریج در سطح استان

  .خانوار جمعیت هیچ آماري در دسترس نیست و تنها برخی از روستاها داراي کنتور آب هستند 20روستاهاي زیر 
هاي اخیر در خصوص تأمین،  توزیع و مدیریت منـابع آب مصـرفی    هاي گذشته و سالرغم تمهیداتی که طی دههعلی

هاي توزیع جایی که بخش عمده تاسیسأت تأمین و توزیع آب شرب به خصوص شبکهبه عمل آمده است، از آن شرب
امکانات موجود آبرسانی به شهرهاي . باشند، لذا تلفات آب در این بخش بسیار باال استآب قدیمی و غالباً فرسوده می

از حجم کل تولید آب شرب در استان . آمده است استان خوزستان در بخش تاسیسأت آبی موجود در استان به تفکیک
-هاي سطحی و زیرزمینی تأمین میدرصد آن از منابع آب 71.19و  29.80میلیون متر مکعب بترتیب  576 .23معادل 

  .گردد
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براساس آمار و ارقام موجود که در بخش مصرف آب شرب شهري نیز ارائه شده است، سرانه تولید و استحصـال آب  
یعنی از . باشدلیتر نفر روز می 4.264لیتر نفر روز است حال آنکه سرانه مصرف آن معادل  8.470دود شرب شهري ح

میلیون متـر مکعـب    273میلیون مترمکعب آب استحصال شده جهت مصرف شرب استان، تنها حدود  4.486مجموع 
منابع آب تولید شده در بخش شـرب  درصد از  44این امر بدان معناست که نزدیک به . سدرآب به مصرف مستقیم می

-گردد که بخش عمده این تلفات ناشی از نشت از شبکهجزء تلفات اعم از تلفات فیزیکی و غیر فیزیکی محسوب می

آب بحسـاب  (ارقام فوق و باالتر بودن درصد تلفـات آب  . هاي موجود و بخشی نیز ناشی از مصارف غیر مجاز است
-کشوري به خوبی گویاي فرسوده بودن بخشی از تأسیسات توزیـع آب و عـدم بهـره   استان نسبت به میانگین ) نیامده

  .باشدبرداري مفید از منابع آبی تأمین شده می

  تکنولوژي مصرف آب در بخش صنعت  - 7-2

هاي خاص و منحصر به فـرد از جایگـاه بـاالیی در بخـش صـنعت و منـابع طبیعـی        استان خوزستان به لحاظ ویژگی
میلیـون   42.177درصد از کل آب مصرفی، برابر با  39.1ا این وجود بخش صنعت استان تنها معادل ب. برخوردار است

هاي سطحی و زیرزمینـی  درصد آن از منابع آب  81.76و  19.23دهد که به ترتیب متر مکعب، را بخود اختصاص می
  .گرددتأمین می

گردد که از سهم آب مصـرفی  معدن، مالحظه میهاي به عمل آمده در بخش مصارف آب صنعت و با توجه به بررسی
ــاص      ــود اختصــ ــه خــ ــتري از آب را بــ ــش بیشــ ــتراتژیک بخــ ــزرگ و اســ ــنایع بــ ــش، صــ ــن بخــ  ایــ

هاي نوین در این بخش بیشتر بـه کـار گرفتـه    با توجه به هزینه باالي تأمین آب در بخش صنعت، تکنولوژي. دهدمی 
هـاي آلـوده   ها و پسابآب بخش صنعت تولید فاضالببیشترین محدودیت و معضالت ناشی از مصارف . شده است

باشد که در تخریب منابع طبیعی به خصوص منابع آب موجود بسیار با اهمیت است و در  مطالعات محیط زیسـت  می
  .به این  موضوع پرداخته شده است

  تکنولوژي مصرف آب در بخش کشاورزي - 7-3

 1.94ن خوزستان در سال، بیشـترین مقـدار آن یعنـی حـدود     میلیون متر مکعب حجم کل آب مصرفی استا 12765از 
ــر   ــد برابــ ــرف      12,011درصــ ــه مصــ ــیالت بــ ــاورزي و شــ ــش کشــ ــب در بخــ ــر مکعــ ــون متــ  میلیــ

درصد بسیار باالي تخصیص منابع آبی استان به بخش کشاورزي از یک طرف و پایین بودن راندمان آبیاري و . رسدمی
لـزوم  .... هـاي بهسـازي و  نسبی شبکه هاي آبیاري و زهکشی و اجراي طرحرغم توسعه کاربرد آب در این بخش علی

توجه و اهمیت بیشتر به کارگیري تکنولوژي نوین در بخش کشاورزي به منظور مدیریت بهینه مصارف آب را آشـکار  
  .سازدمی
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  .باشداستان ضروري می در این رابطه بررسی اجمالی راندمان آبیاري و مسائل پیرامون آن و مقایسه آن با شرایط فعلی

 بررسی راندمان مصرف آب  -1- 7-3

راندمان آبیاري در بخش کشاورزي از اهمیت خاص و به سزایی برخوردار بوده و شـناخت عوامـل مـؤثر برتلفـات و     
. کاستن آن و در نتیجه باال بردن افزایش راندمان، نقش مهمی در مدیریت منابع آب و توسعه کشاورزي خواهد داشت 

ــد ــت  رانـــ ــه دســـ ــه بـــ ــع و مزرعـــ ــال، توزیـــ ــاي انتقـــ ــدمان هـــ ــرب رانـــ ــل از حاصلضـــ   مان کـــ
  .آیدمی

بـه طـور کلـی رانـدمان     .نشان دهنده میزان تلفات آب در زمان انتقال از منبع تا سر بلوك مزرعه است: راندمان انتقال
شعب از رودخانه بـوده و  در انهار سنتی که من. باشددرصد متغیر می 95تا  65انتقال در شبکه هاي مختلف آبیاري بین 

  .کنددرصد تجاوز نمی 65هاي انتقال فاقد پوشش مناسب هستند، راندمان از مسیر انتقالی آن طوالنی است و کانال
درصـد در   85نشان دهنده میزان تلفات در انهار داخل قطعات و بلوك مزرعه است کـه معمـوالً بـین    : راندمان توزیع

  .باشددار متغیر میهاي پوششالدرصد در کان 90مزارع معمولی تا 
هـاي آبیـاري و   نشان دهنده میزان تلفات آب در مزرعه بوده که به طور کلی با کیفیت اراضـی، روش : راندمان مزرعه

 90تا ) بدون انجام خدمات مهندسی(درصد در مزارع معمولی  55این راندمان بین . مدیریت مزرعه ارتباط مستقیم دارد
ــه  ــی کـــــ ــد در مزارعـــــ ــتمدرصـــــ ــا سیســـــ ــا روش  بـــــ ــار و بـــــ ــت فشـــــ ــاي تحـــــ  هـــــ

  .باشدگردند، متغیر میاي آبیاري میقطره
ها کـه آب بـه   در اراضی آبخور شبکه. از دیگر عوامل مهم و تأثیر گذار بر راندمان آبیاري، میزان آب در دسترس است

  .شود، هدر رفت آب زیاد استفراوانی یافت می
شود راندمان آبیاري باالتر بوده که دلیل آن هم باالتر بودن راندمان در أمین میچنین در مزارعی که آب آنها از چاه تهم

  .قسمت انتقال و توزیع است
  

  عوامل مهم و اثر گذار محدودکننده و فزاینده راندمان مصرف  -2- 7-3

-اي مربوط میسازههاي عواملی که به جنبه. شودعوامل مؤثر بر راندمان آبیاري از لحاظ اهمیت به دو گروه تقسیم می

  .باشدها میها و نظام حاکم بر آنبرداري و ساختار مدیریتی در شبکهشوند و عواملی که ناشی از نحوه  بهره
  : توان به موارد زیر اشاره نمود از عوامل مهم مربوط  و تأثیرگذار در کاهش راندمان آبیاري می
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شود تلفات آب در بخش توزیع به مراتب بیشتر میهاي آبیاري که باعث عدم تسطیح اراضی تحت پوشش شبکه -
  .از حد مجاز بوده و کاهش شدید راندمان را در پی داشته باشد

-هاي هرز و فرسایش بدنـه کانـال مـی   هاي آبیاري که موجب تلفات شدید آب، رویش علفعدم پوشش کانال -

  .گردد
متقاضیان جدید و توسعه اراضی تحت پوشش ها، جهت تأمین آب  ضابطه شبکه آبیاري در برخی شبکهتوسعه بی -

  .شودکه باعث طوالنی شدن غیر متعارف مسیر انتقال و توزیع گردیده و موجب افزایش تلفات بین راهی آب می
هاي انتقال و توزیع آب که طبیعتاً باعث کاهش رانـدمان و  عدم انجام به موقع عملیات تعمیر و نگهداري سیستم -

  .افزایش تلفات خواهد شد
گیري آب تحویلی به کشاورزان که نتیجـه آن افـزایش مصـرف و کـاهش     هاي مناسب جهت اندازهفقدان سیستم -

  .راندمان خواهد بود
خوانی طرح آبیاري و زهکشی بـا شـرایط کشـاورزي و نـوع مالکیـت اراضـی تحـت پوشـش         عدم تطابق و هم -

هاي نـاهمگون در  ه نتیجه آن کشتدیریت الگوي کشت کوکوچک بودن قطعات اراضی زیر هر دریچه و عدم م
-مجاورت هم، ایجاد مشکل در تنظیم برنامه آبیاري مزارع و مصرف بیش از حد آب و کاهش شدید راندمان می

  .گردد

 توسعه تکنولوژي آبیاري -3- 7-3

ده که هاي آبیاري تحت فشار و کم فشار بوهاي زراعی و باغی،  گسترش سیستمترین توسعه تکنولوژي در فعالیتمهم
 139اي که به منظور هدایت و تأمین وسایل مورد نیاز این سیستم حدود به گونه. طی دو دهه اخیر صورت گرفته است

  .اندشرکت در کشور به تولید لوازم و تجهیزات آبیاري تحت فشار و لوله و اتصاالت پلی اتلین پرداخته
شرکت  10ري تحت فشار در سطح کشور فعالیت دارند که شرکت وارد کننده لوازم و تجهیزات آبیا 11چنین تعداد هم

  .باشنددر تهران و یک شرکت در اصفهان  مستقر می
هـاي  هـاي دیسـکی، لولـه   هـا و فیلتـر  پاشاي، انواع آبها شامل سنته پیوت، لینیر، آبفشان قره قرهواردات این شرکت

اتریش، اسپانیا، کره جنوبی، عربستان سعودي، یونان، آلمان و الذکر از ایتالیا، ادوات و تجهیزات فوق. باشنددار میدریپ
  .شوندترکیه وارد می
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 ریزي آبیاريکیفیت برنامه -4- 7-3

میلیون متر مکعب برآورد شـده اسـت کـه از     11,385هاي زراعی و باغی استان خوزستان معادل آب مورد نیاز فعالیت
میلیون متر مکعب  01.747رصد مربوط به منابع آب سطحی و د 44.93میلیون متر مکعب معادل  9.10,638این حجم 

  .مربوط به منابع آب زیرزمینی است) درصد 56.6(
عمیـق بهـره   هاي عمیق و نیمـه ریزي آبیاري در استان در مناطقی که از منابع آب زیرزمینی و به خصوص از چاهبرنامه

ها که با توجه به محدودیت منابع آب و ارزش آب چاه گیردها صورت میبرداران و صاحبان چاهگیرند توسط بهرهمی
ها یـا  اقدامات ضروري در خصوص تعمیر و نگهداري موتور پمپ. شودجهت مصارف کشاورزي مناسب ارزیابی می

ریـزي آبیـاري صـورت    اي در برنامـه اي که وقفـه هاي الزم به موقع انجام شده به گونهها و  انجام سرویسالکتروپمپ
بـردار جهـت آبیـاري در    ها برحسب ساعات و یا روزهاي متعلق به بهرهریزي آبیاري توسط صاحبان چاهبرنامه. نگیرد

بـا توجـه بـه حضـور     . شـود ابتداي فصل آبیاري تنظیم و در ساعت مقرر برنامه آبیاري هر یک از کشاورزان انجام می
د که آبیاري قطعات زراعی به موقـع انجـام شـده و از    شوآبیاران در مزارع اعم از آبیاري شبانه و یا روزانه کوشش می

  .هدر رفت آب در انتهاي قطعات جلوگیري شود و مقدار پساب در قطعات به حداقل برسد
شود که در بیش از نیمی از انهـار  هاي موجود مالحظه میبرداري از منابع آب سطحی با توجه به نتایج بررسیدر بهره

کامل نشده و یا عملیات الینینگ و بازسازي انهار سنتی صورت نگرفته و بنابراین در  منشعب از رودخانه پوشش انهار
  .شرایط کنونی میزان تلفات آب در اینگونه انهار قابل مالحظه است

 هاي جدید بر مصارف و تقاضاي آبتأثیر کاربرد تکنولوژي -5- 7-3

یستم هـاي آبیـاري کـم فشـار و تحـت فشـار       هاي جدید به خصوص سهاي جدید آبیاري و تکنولوژيکاربرد سیستم
ــداقل         ــه حـ ــع بـ ــال و توزیـ ــین انتقـ ــات آب در حـ ــده و تلفـ ــاري شـ ــدمان آبیـ ــتن رانـ ــاال رفـ ــب بـ   موجـ

براساس مطالعات صـورت گرفتـه   . رسد و این امر بر تقاضاي مصرف آب در بخش کشاورزي تأثیر به سزایی داردمی
أمین انتقال، توزیع و کاربرد با توجه به منابع مورد اسـتفاده و  هاي تهاي آبیاري تحت فشار در بخشراندمان در روش

  )1-7جدول ( .باشدنوع آبیاري تحت فشار متفاوت می
  

  برداري از منابع آب سطحی و زیرزمینی پیش بینی راندمان آبیاري تحت فشار در بهره -1-7 جدول

  روش آبیاري
  )درصد(راندمان 

  زیرزمینی  سطحی
  کل  کاربرد  توزیع  انتقال  کل  کاربرد  توزیع  انتقال

  70  75  95  97  60  75  95  85  بارانی
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  83  90  95  97  73  90  95  85  ايقطره

  عوامل مؤثر بر تقاضاي آب کشاورزي -6- 7-3

میزان مصرف آب در طول سالیان متمادي در بخش کشاورزي متغیر بوده و از سالی به سـال دیگـر متفـاوت اسـت و     
توان به تغییر در سـطح زیـر کشـت محصـوالت     از جمله این عوامل می. باشدزمینه اثرگذار میعوامل متعددي در این 

هاي وزارت جهاد کشاورزي مساحت باغـات مثمـر رونـد افزایشـی     براساس آمارنامه. زراعی و باغات مثمر اشاره کرد
ــاورزي      ــاي آب کشـــــــــ ــزایش در تقاضـــــــــ ــث افـــــــــ ــه باعـــــــــ ــته کـــــــــ  داشـــــــــ

هاي عمده محصـوالت آبـی نیـز از    ش سطح زیر کشت ساالنه، ترکیب کشت گروهعالوه بر افزایش و یا کاه. گرددمی
  .عوامل مؤثر بر تقاضاي آب کشاورزي است

یونجه در گروه زراعت و نخلیـات و مرکبـات   : اي مانندشلتوك و چغندر قند، نباتات علوفه: نیاز آبی محصوالتی مانند
روه از محصوالت به طور طبیعی افزایش تقاضا بـراي مصـرف   داري باال بوده و افزایش سطح کشت این گدر گروه باغ

  .آب را در بر خواهد داشت
ــی        ــاي آب م ــاهش در تقاض ــث ک ــده، باع ــه ش ــوارد گفت ــالف م ــر خ ــه ب ــر ک ــل دیگ ــوداز عوام ــتفاده از. ش   اس

آن رایج هاي اخیر، به تدریج جاي خود را پیدا نموده و استفاده از  هاي آبیاري تحت فشار است که در طول سالسیستم
  .شده است

این امر از چند جهت بر تقاضـاي  . تغییرات اقلیمی طی یک دهه اخیر موجب افزایش دما و کاهش بارندگی شده است
  :باشدآب تأثیرگذار می

یابد و نهایتاً موجب باالرفتن تقاضـاي   با افزایش دما میزان تبخیر و تعرق باالرفته و آب مورد نیاز گیاه افزایش می -
  .شود می آب کشاورزي

ها موجب کاهش باران مؤثر در تأمین نیاز آبی و آبیاري محصوالت زراعی و سالیها و بروز خشککاهش بارندگی -
بایست از طریق آبیاري تأمین شود و این پدیده بر تقاضاي باغی شده و نهایتاً میزان بیشتري از نیاز آبی گیاهان می

  .افزایدآب کشاورزي می
هاي سطحی ها و جریانلیانه موجب عدم تغذیه کافی منابع آب زیرزمینی و کاهش روانابهاي ساکاهش بارندگی -

هاي کشور عمدتاً ناشی از این امر بوده و در نهایت امکان تأمین آب شده و بحرانی شدن منابع آب زیرزمینی دشت
 . باشدمورد نیاز کشاورزي سطوح زیر کشت فعلی، اعم از زراعی و باغی، میسر نمی
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  هاراندمان فعلی آبیاري تحت پوشش انواع شبکه -7- 7-3

هاي شرکت مدیریت منابع آب ایران و سازمان ها و شبکهبرداري از سدبر اطالعات موجود مربوط به معاونت بهرهبنا
تا  85هاي مدرن استان بین هاي آخرین مطالعات طرح جامع آب راندمان انتقال در شبکهآب و برق خوزستان و بررسی

  .باشددرصد می 92
-هاي آبیاري و زهکشی مدرن استان خوزستان به تفکیک حوضهراندمان کل آبیاري و مشخصات شبکه 2- 7در جدول 

راندمان کل آبیاري در شبکه آبیاري سنتی در زیر حوضه کارون واقع در استان خوزستان  3-7هاي آبریز و در جدول 
  .ارائه گردیده است

  هاي آبیاريآبیاري در انواع شبکه بندي راندمانجمع -8- 7-3

هـاي  هـاي مختلـف آبیـاري منشـعب از جریـان     هاي انجام گرفته، وضعیت راندمان آبیاري در شبکهبا توجه به بررسی
آبیـاري در اراضـی آبخـور    چنین انجام کامل شـب ها و همبرداري از شبکهسطحی به دلیل عدم مدیریت صحیح و بهره

اي درن،  در مجموع راندمان آبیاري در این شبکه متأسفانه پایین بوده و بخش قابل مالحظههاي آبیاري سنتی و مشبکه
-ها خارج میها در مرحله توزیع مجدد به سیستم رودخانه و یا به عنوان پساب از این شبکهاز آب وارد شده به شبکه

 43تـا حـداکثر    31بیاري استان از حداقل هاي آهاي به عمل آمده راندمان آبیاري در شبکهلذا بر اساس بررسی. شوند
  .شوددرصد برآورد می 35درصد متغیر بوده و میانگین آن براي کل استان خوزستان حدود 
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  هاي آبیاري و زهکشی مدرن در استان خوزستاندر شبکه راندمان کل آبیاري -2-7 جدول

ف
ردی

  

  نام شبکه  نام حوضه آبریز
نام  محدوده 
  مطالعاتی

  مین کننده آبأنام رودخانه ت
راندمان 
  کل

  )درصد(

اراضی قابل 
  )هکتار(آبیاري

1  
  کرخه

  15,800  36 کرخه  دشت آزادگان  زمزم –حمیدیه قدس 
  10,985  36 کرخه  اوان  اوان  2
  3,079  37 کرخه  دشت آزادگان  حمودي  3
4  

  کارون بزرگ

  93,750  32  دز  اندیمشک - دزفول  دز
  38,000  31  کارون  گتوند  گتوند و عقیلی  5
  5,500  30  عجیرب  اندیمشک - دزفول  عجیرب  6
  5,000  31  شاوور  آهودشت  )جدید(شاوور  7

8  
کشت و صنعت 

  )دیمچه(کارون
  33,500  40  کارون  اندیمشک - دزفول

  2,800  31  کارون  شمال اهواز  اراضی نظامیه  9
  5,000  31  کارون  گتوند  گتوند  10
  11,000  43  دز  اندیمشک - دزفول  نیشکر هفت تپه  11
  5,000  34  دز  اندیمشک - دزفول  میان آب دز  12
  13,000  33  دز -شطیط  شوشتر  )دانیال(شعیبیه   13

14  
  میرزا کوچک خان و

  امیر کبیر 
  25,000  42  کارون  اهواز جنوبی

  12,000  42  کارون  اهواز جنوبی  نیشکر غزالی  15
  12,000  42  کارون  اهواز جنوبی  نیشکرخزایی  16
  12,000  42  کارون  اهواز جنوبی  نیشکر فارابی  17
  20,000  42  کارون  شمال اهواز  شمال شرق اهواز  18
  12,000  42  کارون  شمال اهواز  نیشکر دهخدا  19
20  

  زهره - جراحی

  14,600  35  مارون  بهبهان  بهبهان
  6,500  35  مارون  بهبهان  جایزان و فجر  21
  22,020  35  جراحی  رامشیر  رامشیر  22
  9,015  34  جراحی  شادگان  شادگان  23
  3,448  35  خیرآباد  بهبهان  بنه باشت  24
  825  35  خیرآباد  بهبهان  توسعه بنه باشت  25
  4,620  33  زهره  امیدیه  شهید رجایی  26



 ٦٥٥¾ طرح آمایش استان خوزستان
 

  

  3,840  33  زهره  امیدیه  توسعه شهید رجایی  27
  3,000  33  سمت راست- هندیجان –کانال اصلی   هندیجان  دهمال  28
  2,000  33  سمت چپ- کانال اصلی هندیجان  هندیجان  شهید بهشتی  29
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  بزرگهاي آبیاري سنتی در حوضه آبریز کارون مشخصات کلی شبکه -3-7 جدول
  3  2  1  ردیف

  آب و برق خوزستان  اينام شرکت آّب منطقه
آب و برق 
 خوزستان

آب و برق 
 خوزستان

  ظهیریه  نهر سنتی شاوور  نهر سنتی داریون  نام شبکه
  شوشتر  شوش  شوشتر  ترین شهر نزدیک

  کارون  شاوور  کارون  نام رودخانه تأمین کننده آب 

 راندمان آبیاري
  )درصد(

  51  52  52  راندمان مزرعه
  66  68  70  راندمان توزیع

  91  92  98  راندمان انتقال 
  31  33  36  راندمان کل

  3,000  34,000  3,000  )هکتار( اراضی قابل آبیاري

  هاي آبیاري تحت فشار موجود در استان خوزستانسیستم - 3-9- 7

آبیاري مدرن از یـک طـرف و ارزش بـاالي    هاي  بودن راندمان آبیاري در اراضی زراعی در محدوده شبکه رغم پایینعلی
وري از منـابع آب و   هاي آبیاري تحت فشار بـه منظـور افـزایش بهـره    منابع آب تأمین شده از طرف دیگر، اجراي طرح

  .باشد باالبردن راندمان آبیاري در مراحل ابتدایی خود می
تان خوزستان گسـترش یافتـه اسـت بـه     هاي آبیاري تحت فشار طی دو دهه گذشته به تدریج در سطح اساجراي سیستم

هکتار تحت پوشش سیستم آبیاري تحت فشار قرار داشته که  15,846حدود  1382طوري که در استان خوزستان تا سال 
  .باشدهکتار دیگر مربوط به اجراي سیستم آبیاري بارانی می 12,200اي و هکتار آن مربوط به سیستم آبیاري قطره 3,646

هاي آبیاري تحت فشـار  هکتار تحت پوشش سیستم  38,771در سطح استان خوزستان  1386تا  1383هاي  در طی سال
هکتـار دیگـر طـی     6,522و  10,906و  1384و  1383هـاي   هکتـار آن طـی سـال    8,982و  8,546قرار گرفته است که 

  .مده استبه اجرا در آ 1388و  1387هاي  هکتار نیز درسال 3,155و  660و  1386و  1385هاي  سال
و  25,925و  4,066به ترتیـب   1386تا  1383هاي  هاي آبیاري تحت فشار طی سالاز مجموع سطوح اجرا شده سیستم

-زهره واقع در استان خوزستان می –هاي آبریز کرخه، کارون بزرگ و جراحی هکتار آن مربوط به اراضی حوضه 8,780

  .باشد



 طرح ملی آمایش استان خوزستان

 ٢١

آبیاري تحت فشار در استان خوزستان مربوط به وزارت جهاد کشـاورزي  هاي چنین بر اساس نتایج مطالعات سیستمهم
درصد افزایش خواهد  35- 30راندمان آبیاري وضعیت موجود در صورت اجراي سیستم هاي آبیاري تحت فشار به میزان

  .یافت
ـ    10بنابراین با توجه به حجم مصرفی آب در بخش کشاورزي در سطح اسـتان خوزسـتان افـزایش     دمان درصـد بـه ران

جویی در مصرف آب کشاورزي، امکان بـه کـارگیري ایـن منـابع را در     میلیون متر مکعب صرفه 1140آبیاري، عالوه بر 
ها در منابع آبی و محیط زیسـت ارزشـمند   از طرف دیگر کاهش حجم پساب. سازداي استان فراهم میهاي توسعهبخش

  .استان را نیز در پی خواهد داشت
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  تحلیل عرصه هاي فعالیت اقتصادي- 3-4- 1
  اقتصاد شهري

  مقدمه
شهر و شهر نشینی اگر چه درکشور ما سابقه تاریخی زیادي دارد ولی طی دهه هاي اخیر در ابعاد کمی 

نیروهاي جدیدي  امروزه در کنار عوامل سنتی،. و کیفی خود تحوالت بی سابقه اي را تجربه کرده است
تنـوع بردارهـاي اثـر گـذار     . به سازماندهی اقتصاد شهري و تحول نظام شبکه شهري کشور می پردازند

توام با اهداف، عملکرد و سازوکار متفاوت، سبب شده که توسعه شهري به یکی از پیچیده ترین مسائل 
. هـاي کشـور مبـدل شـود    اقتصادي و برنامه ریزي شهري نیز به یکی از مهمترین ضرورت  -اجتماعی

بدیهی است هر گونه تالشی براي ساماندهی نظام شهري و هـدایت خردمندانـه آن، مسـتلزم شـناخت     
  .صحیح نیرو یا نیروهاي محرکه توسعه شهري، یعنی مولفه هاي اقتصادي اثر گذار بر آن است

وم مرتبط بـا شـهر،   رشد سریع شهرنشینی از نیمه دوم قرن بیستم به این سو، سبب شده که در حوزه عل
از جمله در جغرافیاي شهري، نظریه هایی براي تبین مدلهاي توسعه شـهري در حـوزه هـاي فرهنگـی     

  .مختلف تدوین شود
که توسط هانس بوبک جغرافیـدان آلمـانی ارائـه     (Rent capitalism)» سرمایه داري مالکانه«نظریه 

را » مشرق زمین«سعه اقتصاد شهري در یکی از نظریه هاي معتبري است که الگوي خاص تو.شده است
  .بیان می کند

این نظریه معتقد است که بنیان اقتصادي شهرهاي مشرق زمین، از در آمدها و ثروتهایی تغذیه می شود 
براساس این نظریه، عناصري که سـبب انتقـال   . که در حوزه هاي  روستایی پیرامون آنها تولید می شود
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بزرگ مالکان . در شهر می شوند و درونمایه اصلی آنرا تشکیل می دهد این ثروت از روستاو انباشت آن
و زمیندارانی هستند که مالک بخش اعظمی از اراضی روستایی هسـتند ولـی بـرخالف مالکـان مغـرب      

اینگونه مکان گزینی، بزرگ مالکان، . زمین، نه در جوار اراضی خود در روستا، بلکه در شهرها ساکن اند
از روابط سنتی مبتنی بر مالکیت میان مالـک و زارع یـا در حقیقـت میـان شـهر و      سبب پیدایش نوعی 

روستا می شود که در نتیجه آن مالکان سهم خود از تولید روستایی با بهره مالکانه را که حاصـل کـار و   
تالش نیروهاي تولید روستایی است، به شهر یعنی محل سکونت خود منتقل می کنند و عواید و ثروت 

تجـاري کـردن   «ز آنرا در جریان فعالیتهاي تجاري شهر سرمایه گذاري می نمایند که این کار بـه  ناشی ا
  .موسوم است» بهره ي مالکانه

بوبک معتقد است این فرآیند و عملکرد آن از دو هزار سال پیش از میالد به این سوي به رشد و توسعه 
مشرق زمین، بویژه ایران پدیـد آورده،   اقتصادي شهرها منجر شده و الگوي خاصی از توسعه شهري در

  )1383علی اکبري، . (که وي آنرا مکانیسم توسعه شهري مبتنی بر سرمایه داري مالکانه می نامد
در حقیقت بر اساس این نظریه، شهرهاي مشرق زمین، تا آنجا که به عملکرد اقتصادیشان در ارتباط بـا  

ستند تـا دهنـده و بـه همـین دلیـل زنـدگی انگلـی و        حومه هاي روستایی مربوط است، غالباً گیرنده ه
این نظریه در نقاط مختلفی از ایران، به ویژه تا پیش از اصالحات اراضـی، اثبـات شـده    . روبنایی دارند

  .است
از دهه چهل به بعد الگوهاي جدیدي از توسعه شهري در برخی مناطق ایران شکل گرفته که از نظر 

ن و توسعه آن فاقد خصیصه هاي مربوط به نظریه سرمایه داري سازمان اقتصادي و مکانیزم تکوی
سیاسی، شهرهاي نظامی و شهرهاي  - شهرهاي توریستی، شهرهاي نفتی، شهرهاي اداري. مالکانه است

جدید، مدلهایی از توسعه شهري هستند که سازماندهی نظام اقتصادي آنها با دخالت دولت و حمایت 
اینگونه الگوهاي توسعه شهري مبناي نظریه جدیدي به نام . تبودجه هاي دولتی صورت گرفته اس

،که توسط urbanization)   (Government andرا بوجود آورده،  » نظریه دولت و شهرنشینی«
این نظریه با بیان نوعی تردید در تعمیم . جغرافیدان اجرائی دکتر محمد تقی راهنمایی مطرح شده است

اري مالکانه، معتقد است که دولت در چند دهه اخیر با تالش عناصر زمانی و مکانی نظریه سرمایه د
خواسته و ناخواسته در تأمین اقتصاد شهري ایران، ) مازاد ملی(شهري خود و با اتکا به درآمدهاي نفتی، 

  .نقش بسزایی داشته است
را کـه  چـ . در مبانی نظري و توجیهی این نظریه، انقالب مشروطیت یک نقطه عطف به شـمار مـی رود  

انقالب مشروطیت نه تنها از طریق تدوین قانون اساسی، دولت و حکومت را از هم تفکیک نمود و شاه 
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را از مسئولیت اجرایی جدا کرد، بلکه از آن پس اقتصاد ملی از وابستگی به مازاد تولیدات کشـاورزي و  
تیجه ایـن تغییـرات هـم تـوان     در ن. دامی تغییر پایگاه داد و به درآمدها و عواید ناشی از نفت متکی شد

که خود ثمره (مالی و استقالل اقتصادي دولت در مقایسه با دوره هاي قبل از آن به شدت افزایش یافت 
و هم تصمیم گرفت تا اینگونه در آمدها را عمدتاً به مصرف توسعه جوامع شهري ) درآمدهاي نفتی بود

  .ش را در میان آن به دست آورده بودبرساند، یعنی جایی که پایگاه اجتماعی و اقتصادي خوی
با توسعه کشورها، شهرنشینی در آنها گسترش می یابد، پیشرفت فناوري در هـر کشـور باعـث انتقـال     

همچنـین انتقـال جمعیـت    . نیروي کار از تولید کاالهاي کشاورزي به تولید کاالهاي شهري مـی گـردد  
ایـن تغییـر شـکل    . صادي کشور مـی گـردد  روستایی به مناطق شهري باعث تغییر شکل و فضایی و اقت

مستلزم رشد شهرهاي موجود، یا خلق شهري جدید و رشد روستاها و تبدیل آنها به مراکز شهري، و یا 
در هر اقتصاد، شهرها به این دلیل شکل مـی گیرنـد کـه صـرفه جوئیهـاي ناشـی از       . هر دو مورد است

وجود این صرفه جوئیهـاي ناشـی   . دارددر تولیدات صنعتی وجود  (Economics of scale)مقیاس 
با و (از مقیاس، باعث می شود کارگران و بنگاهها ، به جاي آنکه در طول فضاي جغرافیایی یک اقتصاد 

مقیـاس بزرگتـر فعالیتهـاي    . پراکنده گردند، در کنار هم جمـع شـوند  ) یا بدون وجود بخش کشاورزي
ت، صرفه جوئیهـا و ایجـاد فرصـتهاي بیشـتر بـراي      اقتصادي در شهرها، از طریق عواملی مانند ارتباطا

  .تخصصی شدن، بهره وري را افزایش می دهد
  (Central business district)در یک شهر، معموالً فعالیتهاي اقتصادي درناحیـه تجـاري مرکـزي    

متمرکز می شوند و افراد از مناطق مسکونی اطراف، به محل کار خود در ناحیه تجاري مرکزي رفـت و  
به این ترتیب، همزمان با صرفه جوئیهاي حاصل از مقیاس، هزینه هـایی ماننـد افـزایش    . د می نمایندآم

جرم و جنایت، آلودگی، برخورد هاي اجتماعی و افزایش هزینه هاي رفت و آمد در اثر بزرگتـر شـدن   
از مقیاس تولیـد  با بزرگ شدن اندازه شهر، هزینه هاي مذکور، منافع ناشی . اندازه شهر نیز پدید می آید

ها، اندازه هـاي تعـادلی متفـاوتی را بـراي      ارتباط صرفه جویی ها و عدم صرفه جویی. را خنثی می کند
بنابراین، در هر اقتصاد انواع مختلفی از شهرها وجود دارند و هر نـوع شـهر در   . شهرها ایجاد می نماید

ها از لحـاظ تجـارت کاالهـاي    یک بسته از کاالهاي تجاري بخصوص تخصص پیدا می کند و لذا شهر
اندازه شهرها بر حسب نوع صنایعی که در آن تخصـص یافتـه انـد،    . مذکور با یکدیگر مرتبط می شوند

متفاوت خواهد بود و لذا شهرهاي کوچک و بزرگ بطور همزمان در کشور وجـود خواهنـد داشـت و    
  . براي هر کشور یک توزیع اندازه شهرها قابل ترسیم است

  اقتصاد شهري
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شهرها کانون بانک هاي بزرگ . ویزگیهاي اقتصادي یکی از وجوه عمده شهرهاي امروزین است 
عالوه بر این خدمات پشتیبانی اقتصاد مانند . وشرکتهاي عمده صنعتی ، تجاري وخدماتی است 

  .ارتباطات ، بیمه، حمل ونقل نیز در شهرها رواج دارد
از دستاوردهاي عمده . ات اقتصادي ومالی استرونق اقتصادي شهرها بستگی به جلب وجذب مؤسس

در بسیاري از شهرهاي بزرگ در کشورهاي در حال توسعه اشتغال غیر . اقتصاد شهري ، اشتغال است
  .رسمی رواج دارد

درشهر، بازار کار، بستر پیدایش فناوري . شهر نقطه اتصال فعالیتهاي اقتصادي،اجتماعی وفرهنگی است
ماعی ، مراکز آموزش،تجارت، صنعت، اعتبارات مالی وسرمایه گذاري ها؛ محل عرضه خدمات اجت

از این رو شهر آستانه ورود به دنیاست  برخی شهر را کانون جهانی شدن دانسته اند زیرا . فراهم است
  . شبکه جهانی با حلقه شهرها به هم ارتباط می یابد

وه مدیریت شهرهاي بزرگ می توان به از نح. شهر بستري براي آزمون توانایی هاي نظام مدیریتی است
  .ظرفیت و توانایی مدیریتی نظام هاي حکومتی ومردمی پی برد

در شهرهاي بزرگ این کاستی ها صورت بحرانی به . شهرها دستخوش کاستی هاي عدیده اي می باشند
ی کاستی هاي خدمات، فرسودگی ونابودي زیرساختهاي شهري ، کمبود زمین ، فقرمال. خود می گیرد

امروزه نیمی از مردمان جهان در . وناتوانی تأمین اعتبار مالی ومشکل بی خانمان ها از آن جمله است
میلیارد رسیده  3میلیون به  30در دویست سال گذشته جمعیت شهري از . شهرها زندگی می کنند 

ز هر نفر یکی در شهر می زیست و امروزه ا 15سال گذشته از هر  200به عبارت دیگر در . است
  )مطا لعات راهبردي (.دونفر یکی 

  
  استان خوزستان 

در ) درصد مساحت کل کشور 4حدود (هزار کیلو متر مربع  63استان خوزستان با وسعت بیش از 
این استان از طرف شمال به استان لرستان، از شمال شرقی به استان . جنوب غربی ایران واقع شده است

به استان کهگیلویه و بویر احمد، از جنوب شرقی به استان  چهارمحال و بختیاري، از طرف مشرق
بوشهر، از جنوب به خلیج فارس و از مغرب به کشور عراق محدود است و بر اساس آخرین تقسیمات 

داراي  آبادي 4379شهر و 47دهستان،  126بخش،  47شهرستان ،  20، داراي1384کشوري در سال 
  .سکنه می باشد
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درصد  وسعت آن، ناحیه  35حدود .تانی و جلگه اي تشکیل شده است استان از دو قسمت کوهس
عمدتاً در   کوهستانی است که جزء بخش جنوبی سلسله جبال زاگرس می باشد، قسمت کوهستانی،

شمال و شرق استان قرار گرفته و ارتفاعات آن در جهت جنوب غربی و به سمت جلگه کاهش می 
بخش ( جدسلیمان و بخش عمده اي از شهرستانهاي دزفول شهرستانهاي ایذه، باغملک و مس. یابد

و قسمت هایی از شهرستان هاي رامهرمز و بهبهان در ) بخش الوار گرمسیري(و اندیمشک   )سردشت
از جنوب  درصد از مساحت استان را در بر گرفته،  65ناحیه جلگه اي که حدود . این ناحیه قرار دارند

منطقه . بهبهان تا کرانه هاي خلیج فارس و اروندرود امتداد دارد دزفول ، مسجدسلیمان ، رامهرمز و
جلگه اي استان، ناحیه اي وسیع و مسطح و هموار با شیب مالیم با ارتفاع کم می باشد و شیب این 

  . منطقه از شمال به جنوب غربی کاهش می یابد
درصد از وسعت  85حدود  بر اساس آماري که معاونت آبخیزداري وزارت جهاد کشاورزي ارائه نموده،

از ویژگیهاي منـاطق خشـک، بـاال بـودن     . استان داراي اقلیم فراخشک، خشک و نیمه خشک می باشد
بـه  . درجه حرارت، باال بودن میزان تبخیر سطحی، پایین بودن میزان نزوالت جوي و شوري خاك است

در استان خوزستان، نزدیک . ددلیل کمی بارندگی، پوشش گیاهی در این مناطق، فقیر و پراکنده می باش
درجه سانتیگراد یا بیشتر  30متوسط درجه حرارت هوا، ) از نیمه فروردین تا نیمه آبان(ماه از سال  7به 

  . درجه سانتیگراد می رسد 50است و حداکثر آن در فصل تابستان به باالي 
مالً صاف بوده که به ویژگی منحصر بفرد استان خوزستان که از نظر  جغرافیایی عمده آن دشت کا

میزان زیاد وبی بدیلی نسبت به سایر مناطق دیگر کشور ، رودخانه هاي متعددي از داخل اراضی آن 
از طرفی بدلیل توزیع جغرافیایی زمینهاي کشت آبی که همه آنها داراي پتانسیل هاي . عبور می کند

خ ارتباط قوي داشته است که دلیل آن یکسانی نبوده و این توزیع زمینها با پیدایش شهرها در طول تاری
زمینهاي . بخاطر امکان بهره وري بیشتر از زمین نسبت به هرجاي دیگر غیر از منطقه آبی بوده است

زراعی آبی مساعد باعث تراکم، سکونت ، بهره وري بیشتر و در نتیجه استخراج محصول مازاد بیشتر 
از . ري و تشکیل سکونتگاههاي بزرگ و شهر استشده است که در واقع از مولفه هاي اصلی بنیانگذا

یکی الگوي دوره سنتی که .نوع الگوي شبکه شهري وجود دارد  2نظر تاریخی در استان خوزستان 
بطور کلی با مولفه هاي مازاد محصول کشاورزي و قرارگیري در مسیر راههاي تجاري قابل توضیح 

از اوایل قرن بیستم و با شکل گیري توسعه است و دیگري الگوي مدرن که بعد از استخراج نفت 
آبادان ، مسجدسلیمان، (ساختار اداري متمرکز و ایجاد و توسعه صنعتی در برخی از مراکز شهري 

در این دوره شهرهایی که بدلیل استخراج نفت شکل گرفتند در منطقه . به وجود آمد) آغاجاري، امیدیه
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دیم بوده یا زمینهاي مرتعی وجود داشته ، شکل گرفته کشاورزي نبوده و یا در جاهایی که زمین ها 
ساله اخیر ، می بینیم که استان خوزستان در قیاس با کشور  50همچنین در طول . وتوسعه یافته اند

درصد جمعیت خوزستان  50، 1345بطوري که از سال . همیشه نرخ شهر نشینی باالیی داشته است 
بنابراین به یمن وجود . درصد جمعیت شهرنشین بوده اند 39شهرنشین بوده اند درحالی که در کشور 

هزار نفر در آن زمان ، آبادان و اهواز در  100دو شهر باالي  20فعالیتهاي استخراج نفت از اوایل دهه 
هزار نفر  100اعماق خوزستان شکل گرفت در صورتی که در کمتر استانی از کشور دو شهر باالي 

  .جمعیت وجود داشته است
  
  

 1384وضع جوي شهرهاي استان خوزستان سال 

 نام شهر حداکثرمطلق حداقل مطلق بارندگی ساالنه

 آبادان 50.8 8.8 231.2

 امیدیه 51.6 2 374.6

 اندیمشک 49.2 3 443.1

 اهواز 50.4 2.4 203

 ایذه 46.6 0 839.9

 بستان 50.4 0.4 190.8

 بندرماهشهر 49.4 3 253.2

 هانبهب 49.6 -0.2 292.3

 دزفول 50 -0.5 345.5

 دهدز 40.6 -3.4 773.4

 شوشتر 50.2 2.8 276.2

 رامهرمز 50.2 2.8 332

 مسجدسلیمان 48.8 1.8 358.7

 هندیجان 49.8 1 190.9
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  آبادان
درصدمسـاحت اسـتان را بـه خـود      5/3معـادل  کیلومتر مربع 1/2269 وسعت حدود با آبادان شهرستان

ستان در جنوب غربی استان قرار گرفته واز شمال به شهرستان شادگان از این شهر.اختصاص داده است
 شهرسـتان ایـن  . جنوب و شرق به خلیج فارس واز غرب و جنوب غربی به عراق محدود شـده اسـت  

 شهرستان .آبادي داراي سکنه است 81دهستان و  6بخش،  2 ،)آبادان واروندکنار( مرکز شهري 2 داراي
 میـانگین بـارش سـاالنه در ایـن    . مـی باشـد   و یکی از گرمترین مناطق کشور خشکداراي اقلیم  آبادان

و در درجه سـانتی گـراد    45الی  44در دوره گرما تا متر و متوسط دماي آن  میلی 150تا  120 شهرستان
 .در تغییر استدرجه سانتی گراد  5سردترین ماه سال یعنی دي ماه حدود 

عبادان را بـه عبـاد حصـین کـه در     . اخیر جزیره خضر خوانده اند آبادان را در قدیم عبادان و در قرون 
مهمترین بناي تـاریخی آبـادان مقـام خضـر     . زمان حجاج بن یوسف ثقفی می زیسته منسوب می دانند

  .است 

میزان بارندگی ساالنھ شھرھای استان 1384
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  امیدیه

درصدمسـاحت اسـتان را بـه خـود      3.6معادل کیلومتر مربع 1/2329وسعت حدود، با  امیدیه شهرستان
این شهرستان در جنوب استان قرار گرفتـه واز شـمال بـه رامهرمـز از جنـوب بـه       .اختصاص داده است

مرکـز    2داراي شهرسـتان این . هندیجان از شرق به بهبهان واز غرب به بندرماهشهر محدود شده است
داراي اقلیم  امیدیه شهرستان .آبادي داراي سکنه است 70دهستان و 4بخش،  2 ،)امیدیه وجایزان(شهري

متر و متوسط دماي آن  میلی 161 شهرستان میانگین بارش ساالنه در این. می باشد بیابانیخشک و گرم 
 .درجه سانتی گراد در تغییر است 52الی  4از 
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  اندیمشک
درصدمساحت استان را به خـود  9/4معادل  کیلومتر مربع 3/3120وسعت حدود  با اندیمشک شهرستان

استان قرار گرفته واز شمال به شهرستان خرم آباد از این شهرستان در شمال غربی .اختصاص داده است
جنوب و جنوب غربی به شوش از شرق به شهرستان دزفول و از غرب به شهرستان دهلـران در اسـتان   

دهستان و  4بخش،  2 ،)اندیمشک وحسینیه(مرکز شهري 2داراي شهرستاناین . ایالم محدود شده است
میانگین بارش سـاالنه  . می باشد خشکداراي اقلیم  یمشکاند شهرستان .آبادي داراي سکنه است 252

درجه سانتی گراد است و میزان  3/24معادل متر و متوسط دماي آن  میلی 1/284معادل  شهرستان در این
بناي اولیه شهر نوپـاي   .درجه سانتی گراد در تغییر است - 5/6و  52حداکثر و حداقل مطلق به ترتیب 

ده کوچکی بنام صالح آباد بوده، دهکده صالح آباد در سالهاي بعـد بـه    سال پیش 180اندیمشک حدود 
خاطر موقعیت خاص جغرافیایی ازجمله واقع شدن در مدخل جلگه خوزستان، در زمان ایجاد راه آهن 
تهران به اهوازدر سالهاي اولیه قرن حاضر مورد توجه قرار گرفته ، رو به توسعه نهاد و همزمان با آن به 

  . غییر نام داداندیمشک ت
  اهواز

درصدمسـاحت اسـتان را بـه خـود      7/12معادل کیلومتر مربع 9/8135 وسعت حدود با اهواز شهرستان
این شهرستان در جنوب غربی استان قرار گرفته و مرکز استان خوزسـتان اسـت از   .اختصاص داده است

و شـادگان و بنـدر    شمال به شهرستانهاي شوشترو دزفول و شوش از جنوب به شهرستانهاي خرمشـهر 
ایـن  . ماهشهر و از شرق به شهرستان رامهرمز و از غرب به شهرستان دشت آزادگان محدود شده است

آبادي  439دهستان و  12بخش،  3 ،)اهواز،حمیدیه،مالثانی،شیبان،ویس(مرکز شهري 5 داراي شهرستان
 گین بـارش سـاالنه در ایـن   میان. می باشد گرم و خشکداراي اقلیم  اهواز شهرستان .داراي سکنه است

درجه سانتی گراد می باشـد یعنـی در فصـل     3/24متر و متوسط دماي آن  میلی 9/252معادل  شهرستان
 .درجه سانتی گراد در تغییر است +51درجه سانتی گراد و در فصل تابستان  برابر  -/6زمستان برابر 

پس هر ویرانی مجـدداً سـر برافراشـته     اهواز در طول حیات خود بارها شاهد ویرانی و زوال بوده و از
عیالمیان در محل کنونی شهر اهواز، شهر قدیم تاریانا را بنا کرده بودند که با اضمحالل عیالمیـان  . است

با احداث .اردشیر اول ساسانی تاریانا را دوباره بنا نمود و آن را هرمزداردشیر نامه نهاد.رو به زوال نهاد 
) خوزسـتان  (یر این شهر رونق و اعتبار فراوان یافـت و مرکـز سـوزیانا   سد بر روي کارون توسط اردش

اردشیر به سوق االهواز معروف گردید و تا اواخر قرن سوم هجـري قمـري    بعد از اسالم هرمز. گردید
در دوران . اعتبار و رونق فراوان داشت و از آن پس تا زمان ناصرالدین شاه این منطقه کامالً ویران بـود 
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هجري شمسی با تصویب هیئـت وزیـران بـه     1314ق االهواز، ناصریه نامیده شد و از سال قاجاریه سو
  .اهواز تغییر نام یافت 

  ایذه
درصدمسـاحت اسـتان را بـه خـود      1/6معـادل  کیلـومتر مربـع   7/3884وسعت حـدود  با ایذه شهرستان

بـه اسـتان    این شهرستان در شمال شرقی اسـتان قـرار گرفتـه واز شـمال و شـرق     .اختصاص داده است
چهارمحال و بختیاري و از جنوب و جنـوب شـرقی بـه اسـتان کهگیلویـه و بویراحمـد واز غـرب بـه         

بخـش،   2 ،)ایذه ودهدز(مرکز شهري 2داراي شهرستاناین . شهرستان مسجدسلیمان محدود شده است
ت بـه  نسـب  معتدل و خنک تريداراي اقلیم ایذه  شهرستان .آبادي داراي سکنه است 489دهستان و  10

  800تـا   60سـاالنه بـین    شهرسـتان  میانگین بـارش سـاالنه در ایـن   . می باشددیگر شهرستانهاي استان 
  .درجه سانتی گراد در تغییر است 42الی  درجه زیر صفر 2دماي آن از  حداقل و حداکثرمتر و  میلی

ین در روزگـار باسـتان   این سـرزم .نیز می گفته اند » مالمیر«ایذه معروف به ایذج است و آن را مال امیر 
یکی از نواحی آباد و از مراکز تمدن قدیم بود و بطوریکه در سنگ نوشته هـاي کـول فـرح و اشـکفت     

بدست می آید، این شهر در دوره عظیمت عیالم اهمیـت بسـزایی   ) در اطراف شهر ایذه کنونی(سلیمان 
  . مرکز انزانیا تشان قدیم نیز در این سرزمین بوده است. داشته است
  باغملک
درصدمسـاحت اسـتان را بـه خـود      6/3معـادل  کیلومتر مربـع 2326وسعت حدود  با باغملک شهرستان

این شهرستان در شرق استان قـرار گرفتـه واز شـمال بـه شهرسـتان هـاي ایـذه و        .اختصاص داده است
مسجدسلیمان از جنوب غربی و غرب به شهرستان رامهرمز و از شرق به استان کهگیلویه محدود شـده  

 270دهسـتان و   8بخـش،   2 ،)باغملک وقلعه تـل وصـیدون  (مرکز شهري 3داراي شهرستاناین . است
آب و هواي کوهپایه اي با تابسـتان هـاي معتـدل و    داراي  باغملک شهرستان .آبادي داراي سکنه است

ماي دحداقل و حداکثرمتر و  میلی 535 شهرستان میانگین بارش ساالنه در این. می باشدزمستانهاي سرد 
درجه سـانتی   1/31و متوسط درجه حرارت سالیانه درجه سانتی گراد در تغییر است 40الی  صفرآن از 

  . گراد است
شهرستان باغملک اگر چه از نظر تقسیمات کشوري شهرستانی جوان است اما از نظر تـاریخی قـدمتی   

تمدن هاي موجود در ایـذه   دیرینه دارد، آثار و بناهاي موجود در باغملک نشان از تمدن هائی به قدمت
شهرستان باغملک مرکز سرزمینی است که به جانکی معروف و مشهور می باشـد، منطقـه جـانکی    .دارد

  . داراي سوابق تاریخی چند هزار ساله است
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 بندرماهشهر

درصدمساحت اسـتان را بـه   3معادل کیلومتر مربع 3/1922 وسعت حدود با بندر ماهشهر شهرستان
این شهرستان در جنوب استان قرار گرفتـه واز شـمال بـه شهرسـتانهاي     .ستخود اختصاص داده ا

اهواز و رامهرمر از جنوب به خلیج فارس از شرق به به شهرستان بهبهان واز غـرب بـه شهرسـتان    
ماهشــهر،بندرامام خمینــی (مرکــز شــهري 3داراي شهرســتانایــن . شــادگان محــدود شــده اســت

داراي  بندرماهشـهر  شهرسـتان  .ادي داراي سکنه استآب 81دهستان و  2بخش،  2 ،)وشهیدچمران
متر و متوسط  میلی 161 شهرستان میانگین بارش ساالنه در این. می باشد خشک و گرم بیابانیاقلیم 

بنـدر ماهشـهر    .درجه سانتی گراد در تغییـر اسـت   52الی درجه سانتی گراد  4حداقل دماي آن از 
ابن بطوطه آنراماچول نامیـده اسـت و ناصرخسـرو در     .یکی از بنادر قدیم کرانه خلیج فارس است

بندر ماهشهر نامهاي دیگـري چـون مـاهی روبـان،     . سفر نامه خود ازآن به نام مهروبان یاد می کند
هجري شمسی با تصویب هیئت وزیران نـام ایـن    1344در سال . ماچوله و معشور نیز داشته است

 .شهرستان از معشور به ماهشهرتغییر یافت

  نبهبها
درصدمساحت استان را بـه خـود   9/4معادل کیلومتر مربع 4/3122وسعت حدود با بهبهان شهرستان

این شهرستان در جنوب شرقی استان قرار گرفتـه واز شـمال بـه کهگیلویـه و     .اختصاص داده است
بویر احمد و از شمال غربی به رامهرمز از جنوب به بنـدر دیلـم در اسـتان بوشـهر و از شـرق بـه       

مرکز   3داراي شهرستاناین . گچساران واز غرب به شهرستان ماهشهر محدود شده استشهرستان 
 .آبادي داراي سـکنه اسـت   206دهستان و  6بخش،  3 ،)بهبهان،آغاجاري وسردشت زیدون(شهري

 315 شهرسـتان  میانگین بارش ساالنه در این. می باشد گرم و خشکداراي اقلیم  بهبهان شهرستان
ــی ــر و متوســط د میل ــاي آن از مت ــی  درجــه ســانتیگراد 3م ــر   50ال درجــه ســانتی گــراد در تغیی
ازنظرتاریخی وپیشینه شهرستان اعتقاد بر این است که در روزگار ساسانیان شهري بنام ارجان .است

  .در نزدیکی بهبهان فعلی بنا گردید و پس از ویرانی، ساکنان آن به بهبهان نقل مکان کردند
  خرمشهر
درصدمساحت استان را بـه خـود    1/3معادل کیلومتر مربع 7/2000وسعت حدود  با خرمشهر شهرستان

این شهرستان در جنوب غربی استان قرار گرفته واز شمال بـه شهرسـتان اهـواز از    .اختصاص داده است
. جنوب به اروند رود از شرق به شهرستان شادگان واز غرب به منطقه مرزي شلمچه محدود شده است

آبـادي داراي سـکنه    85دهستان و  4بخش،  2 ،)خرمشهرومینوشهر(مرکز شهري 2داراي شهرستاناین 



 طرح ملی آمایش استان خوزستان

 ٣٢

خرمشهر نخستین بندر ساحلی ایران است و به گفته لرد کرزن خرمشهر را حاج یوسف پدر حاج  .است
اولین اسکله تجاري بزرگ در .بنیاد نهاده است ) هجري قمري 1227(میالدي  1812جابر خان در سال 
هجـري شمسـی مـورد بهـره      1318گرفتن یک فروند کشتی اقیانوس پیما در سال  خرمشهر براي پهلو
نام قدیم این شهرستان محمره بوده و در وجه تسمیه آن بعضی گفتـه انـد کـه در    . برداري قرار گرفت 

  .برخی مواقع رود کارون در خرمشهر سرخ رنگ می شود و بدین دلیل به آن محمره گفته اند
 دزفول

درصدمسـاحت اسـتان را بـه خـود      3/7معادل کیلومتر مربع 4/4664وسعت حدود  اب دزفول شهرستان
این شهرستان در شمال استان قرار گرفته واز شمال به استان لرستان از جنـوب بـه   .اختصاص داده است

شهرستانهاي شوشتر و اهواز از شرق به استانهاي چهار محال بختیاري و اصفهان واز غرب به شهرستان 
دزفول،دزآب،صـفی آباد،سردشـت   (مرکـز شـهري   5داراي شهرسـتان این . دود شده استاندیمشک مح

داراي  دزفول شهرستان .آبادي داراي سکنه است 433دهستان و  11بخش،  3 ،)ومیانرود )سالند(دزفول
 -9متـر و دمـاي آن از    میلـی  6/379 شهرستان میانگین بارش ساالنه در این. می باشد نیمه خشکاقلیم 

 .درجه سانتی گراد در تغییر است 53الی یگراد درجه سانت

اردشـیر بابکـان در   . باز مـی گـردد  ) میالدي  231 -241(قدمت شهر دزفول به زمان اردشیر بابکان
سپس در زمان شـاپور اول  . محل فعلی شهر دزفول دستور ساختن دژي در کنار رودخانه دز را داد

دهانه در کنار دژ بر روي رودخانه دز احداث  42یک پل آجري و طوالنی با ) میالدي 241- 271(
با از . از این زمان این منطقه به نام دژپل شناخته شد. شد و از دژ براي محافظت پل استفاده گردید

  . رونق افتادن تدریجی شهر شوش و مهارجرت ساکنین آن به کنار پل شهر دزفول شکل گرفت 
  دشت آزادگان

درصدمساحت اسـتان را بـه    7/7معادل کیلومتر مربع 1/4924د وسعت حدو با دشت آزادگان شهرستان
این شهرستان در غرب استان قرار گرفته واز شمال به استان ایالم و شهرستان .خود اختصاص داده است

 4داراي شهرسـتان این . شوش از جنوب و غرب به عراق از شرق به شهرستان اهواز محدود شده است
 .آبـادي داراي سـکنه اسـت    164دهسـتان و   8بخـش،   3 ،)ورفیع سوسنگرد،بستان،هویزه(مرکز شهري

 میانگین بارش ساالنه در این. می باشد گرم و خشک و نیمه بیابانیداراي اقلیم  دشت آزادگان شهرستان
در روزگـار ساسـانیان و    .می رسـد درجه سانتی گراد  52به آن حداکثر دمايمتر و  میلی 181 شهرستان

ت آزادگان نهر تیري نام داشت و تا قـرون چهـارم و پـنجم هجـري قمـري      قرن اول تمدن اسالمی دش
سوسنگردمرکزشهرستان در زمان حکومت پادشاهان . آبادان بوده است و از آن تاریخ رو به ویرانی نهاد 
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صفوي تحت سیطره سادات مشعشعی قرار داشت، پس از مشعشعیان طوایف بنی طرف بـر ایـن شـهر    
در دوران جنگ تحمیلی شهرستان دشـت آزادگـان   . وسعه آن همت گماشتندتسلط یافته و در رونق و ت

  .متحمل خسارات سنگینی گردید و تقریباً به طور کامل ویران گردید 
  رامهرمز

درصدمسـاحت اسـتان را بـه خـود      2/5معادل کیلومتر مربع 1/3296وسعت حدود با رامهرمز شهرستان
رار گرفتـه واز شـمال بـه شهرسـتان باغملـک و      این شهرستان در شـرق اسـتان قـ   .اختصاص داده است

مسجدسلیمان از جنوب به شهرستان ماهشهر از شرق به شهرستان بهبهان واز غرب به شهرستان اهـواز  
 383دهسـتان و   8بخـش،   3 ،)رامهرمزوهفتکـل (مرکز شهري 2داراي شهرستاناین . محدود شده است

مـی   بسیار گرم در تابستان و معتدل در زمستانم داراي اقلی رامهرمز شهرستان .آبادي داراي سکنه است
درجه سـانتی   5/50الی   -1متر و دماي آن از  میلی 7/284 شهرستان میانگین بارش ساالنه در این. باشد

رامهرمز نام شهري است از بناهاي هرمز پادشاه ساسانی و آنرا مخفف کـرده رامـز    .گراد در تغییر است
  .گان می گفته اندمی گویند و در قدیم آن را سمن

 شادگان

درصدمساحت اسـتان را بـه خـود     6/5معادل کیلومتر مربع 6/3549وسعت حدود  با شادگان شهرستان
این شهرستان در جنوب استان قرار گرفته واز شمال به شهرستان اهوازاز جنوب به .اختصاص داده است

در ماهشـهر و از غـرب بـه    شهرستان آبادان و جنوب شرقی به خلیج فارس از شـرق بـه شهرسـتان بنـ    
 187دهسـتان و   6بخش،  1 ،مرکز شهري 1داراي شهرستاناین . شهرستان خرمشهر محدود شده است

 میانگین بارش ساالنه در ایـن . می باشد خشکداراي اقلیم  شادگان شهرستان .آبادي داراي سکنه است
شـادگان نـام    .د در تغییـر اسـت  درجه سانتی گرا + 53الی   -5/6متر و دماي آن از  میلی 150 شهرستان

ناحیه اي است که در روزگار پیشین به فالحیه معروف بوده و در قدیم شهرستان دورقستان نامیده مـی  
هجـري شمسـی،    1322در سـال  . در آن روزگار مرکز این شهرستان را سرق می نامیده اند . شده است

. ن شهرستان برداشته و آن را شادگان نامیـد هیئت وزیران ، براساس تصویب نامه اي نام فالحیه را از ای
  .تابع شهرستان خرمشهر بود و از آن پس شهرستان مستقل شناخته شد  1358این منطقه، تا سال 

  شوش 
درصدمسـاحت اسـتان را بـه خـود      5/5معـادل  کیلومتر مربع 9/3528وسعت حدود با شوش شهرستان

فتـه واز شـمال بـه شهرسـتان اندیمشـک از      این شهرستان در غرب استان قرار گر.اختصاص داده است
این . جنوب به شهرستان اهواز از شرق به شهرستان شوشتر و از غرب به استان ایالم محدود شده است
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آبـادي داراي سـکنه    208دهسـتان و   7بخـش،   2 ،)شوش والوان وحـر (مرکز شهري 3داراي شهرستان
تا  200بین  شهرستان ارش ساالنه در اینمیانگین ب. می باشد خشکداراي اقلیم  شوش شهرستان .است
  .درجه سانتی گراد در تغییر است +  48الی  +1متر و دماي آن از  میلی 300

شوش یکی از کهن ترین مراکز تمدن در جهان است، در نتیجه کاوشهاي باستان شناسی آثار و بقایـایی  
اولین اقوامی که شـوش  . بازمی گردددر این منطقه یافت شده اند که قدمت آنها به دوران ما قبل تاریخ 

شوش داراي آثار و بناهاي تاریخی مهم و متعددي اسـت  . را رونق و اعتبار بخشیدند، عیالمیان بوده اند
، )اکروپل، شهرشاهی، کاخ آپادانـا (که از آن جمله میتوان موزه شوش، مجموعه تپه هاي باستانی شوش 

  .بیل را نام برد و معبد یازیگورات چغازن) ع(بقعه دانیال نبی
  شوشتر

درصدمسـاحت اسـتان را بـه خـود     8/3معـادل  کیلومتر مربع 9/2429وسعت حدود  با شوشتر شهرستان
این شهرستان در شمال استان قرار گرفتـه واز شـمال بـه شهرسـتانهاي دزفـول و      .اختصاص داده است

ز غرب به شهرسـتان  مسجدسلیمان از جنوب به شهرستان اهواز از شرق به شهرستان مسجدسلیمان و ا
آبـادي   244دهسـتان و   7بخـش،   2 ،مرکـز شـهري   یکداراي شهرستاناین . شوش محدود شده است

 میانگین بـارش سـاالنه در ایـن   . می باشد نیمه خشکداراي اقلیم  شوشتر شهرستان .داراي سکنه است
ازنظرپیشینه  .ر استدرجه سانتی گراد در تغیی 52الی  4متر و متوسط دماي آن از  میلی 6/223 شهرستان

شهري بزرگ، زیبا، خرم و داراي پالیزهاي نیکـو و  ) معرب شوشتر(تاریخی ،ابن بطوله می نویسد تستر 
در زمان یزد گرد سوم ابوموسی اشعري آنجا را فتح کرد و در زمـان خالفـت بنـی    . باغهاي عالی است 

. جاج حاکم کوفه و ایـران پرداخـت  امیه شبیب خارجی شوشتر را مرکز خویش قرار داده و به نبرد با ح
مهمترین آثار تاریخی و مذهبی شهرستان شوشتر میتوان قلعه سالسل ، بندمیزان، پل شادروان، آسیابهاي 

و بقعه امامزاده سید محمد گالبی ... قدیمی و آبشارهاي شوشتر، مسجدجامع شوشتر، بقعه امامزاده عبدا
  .را نام برد 
  اللی

درصدمساحت اسـتان را بـه خـود    2/2معادل کیلومتر مربع 2/1414دود وسعت ح بااللی  شهرستان
این شهرستان در شمال استان قرار گرفته واز شمال به دزفول از جنوب شرقی .اختصاص داده است

 2 ،مرکـز شـهري   1داراي شهرسـتان ایـن  . به مسجدسلیمان واز غرب به شوشتر محدود شده است
. می باشد نیمه خشکداراي اقلیم  اللی شهرستان .است آبادي داراي سکنه 164دهستان و  4بخش، 
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 6/51الـی    - 6/4متـر و متوسـط دمـاي آن از     میلی 2/377 شهرستان میانگین بارش ساالنه در این
 .درجه سانتی گراد در تغییر است

  مسجدسلیمان
ـ    1/7معادل کیلومتر مربع 5/4538وسعت حدود  بامسجدسلیمان  شهرستان ه درصدمسـاحت اسـتان را ب

این شهرستان در حاشیه شرقی استان قـرار گرفتـه واز شـمال بـه شهرسـتان      .خود اختصاص داده است
دزفول از جنوب به شهرستان رامهرمز و باغملک  از شرق به استانهاي چهارمحال بختیاري و اصفهان و 

مسجدسـلیمان  (مرکـز شـهري   2داراي شهرسـتان ایـن  . از غرب به شهرستان شوشتر محدود شده است
داراي  مسجدسـلیمان  شهرسـتان  .آبادي داراي سـکنه اسـت   608دهستان و  9بخش،  2 ،)لعه خواجهوق

متر و متوسط دمـاي آن   میلی 2/377 شهرستان میانگین بارش ساالنه در این. می باشد نیمه خشکاقلیم 
  .درجه سانتی گراد در تغییر است 6/51الی   - 6/4از 

شهرستان پارسوماش یا مسجدسـلیمان کنـونی در   . است نام ابتدائی مسجدسلیمان پارسوماش بوده
  .زمان حیات خود از لحاظ مذهبی نیز اهمیت فراوان یافته و آتشکده اي در آن ایجاد گشت

  هندیجان
درصدمساحت استان را به خـود   8/5معادل کیلومتر مربع 8/3723  وسعت حدود با هندیجان شهرستان

ستان قرار گرفته واز شمال به امیدیه از جنوب به خلـیج  این شهرستان در جنوب ا.اختصاص داده است
مرکـز   2داراي شهرسـتان ایـن  . فارس از شرق به بهبهان واز غرب به بندرماهشهر محـدود شـده اسـت   

داراي  هندیجان شهرستان .آبادي داراي سکنه است 39دهستان و  4بخش،  2 ،)هندیجان وزهره(شهري
متر و متوسـط دمـاي آن    میلی 161 شهرستان ش ساالنه در اینمیانگین بار. می باشدخشک و گرم اقلیم 

 .درجه سانتی گراد در تغییر است 52الی  4از 

  رامشیر
درصدمساحت اسـتان را بـه خـود     5/2معادل کیلومتر مربع 3/1587  وسعت حدود با رامشیر شهرستان

رماهشـهر از شـرق بـه    این شهرستان از شمال به رامهرمز از جنوب به امیدیه و بند.اختصاص داده است
بخـش،   2،مرکز شهري 1داراي شهرستاناین . امیدیه واز غرب به بندرماهشهرواهواز محدود شده است

   .آبادي داراي سکنه است 133دهستان و  4
  
  

  گتوند
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درصدمسـاحت اسـتان را بـه خـود      5/1معـادل  کیلومتر مربـع  3/966  وسعت حدود با گتوند شهرستان
تان از شـمال بـه اللـی ودزفـول از جنـوب بـه شوشـتر از شـرق بـه          ایـن شهرسـ  .اختصاص داده است

 4بخـش،   2،مرکـز شـهري   1داراي شهرستاناین . مسجدسلیمان واز غرب به دزفول محدود شده است
   .آبادي داراي سکنه است 56دهستان و 

  
  
  
  
  

  اشتغال
مـی شود،زیراحصـول بـه    نیل به رشدوتوسعه اقتصادي مطلوب،ازاصلی ترین اهـداف برنامـه ریـزان هرکشورمحسـوب     

رشدوتوسعه اقتصادي بهینه می توانددرآمدسـرانه واقعـی مـردم راافـزایش داده وموجـب ارتقـاي سـطح زنـدگی آنـان          
بانگاهی به جریان توسعه دراکثرکشورها،این نتیجه بدست می آیدکه توسعه نتوانسته است به گونـه اي برابردرمیـان   .شود

  .مناطق مختلف یک کشوربه وجودآید
تجربـه نشـان داده   . ال ازجمله متغیرهاي مهمی است که ازسیاستهاي مختلف رشدوتوسعه منطقه اي متاثر می گردداشتغ

است که درمیان مناطق مختلف یک کشور،نابرابریهاي زیادي درامراشتغال وجودداردکه ریشـه آن عمـدتاً عـدم شـناخت     
  .ي مختلف اقتصادي ازجمله اشتغال بوده استواقعی ازسیاستهاي متخذه درمناطق وارزیابی تاثیرآنهابرمتغیرها

ــی       ــک م ــتغال کم ــان ایجاداش ــه درك بهترجری ــلماً ب ــتان مس ــف اس ــاطق مختل ــتغال درمن ــث اش ــل بح ــه وتحلی تجزی
اکثرسیاستگذاران ضمن اینکه عالقه مندبه دانسـتن رونـد وتغییـرات اشـتغال درمنـاطق هسـتند،به دنبـال دانسـتن         .نماید

رشدآن منطقه بوده وضمن کمک به رفع معضل بیکاري، بتواندبازارهاي تولیـدي آن منطقـه   فعالیتهایی می باشندکه موتور
رارونق بخشدوبه دنبال آن،چرخه بازاراشتغال وبازارتولیدبتواندنیازهاي سرمایه گـذاري دربخـش تولیدرامشـخص کـرده     

  .ودرنهایت،جهت دهی اشتغال به آن سمت رامعین کند
  استان خوزستان

بـر  . نظر میزان ورشد جمعیت از جمله استانهاي پر جمعیت و با میزان رشد بـاال بـه شـمار مـی رود    استان خوزستان از 
میلیون نفر در  9/2میلیون نفر است که  3/4، جمعیت استان برابر 1385اساس سرشماري عمومی نفوس ومسکن در سال 

یـت اسـتان در شـهرهاي اسـتان سـاکن      درصد جمع 2/67بعبارتی . شهرها و بقیه در نقاط روستایی استان ساکن هستند 
درصد از جمعیت استان را تشکیل مـی   5/82هزار نفر بوده که برابر  3530ساله وبیشتر  10افراد  1385در سال . هستند 
سـال را شـامل مـی     10درصد از کل جمعیت بـاالي   8/34هزار نفر فعال اقتصادي هستند که  1229از این تعداد .دهند 
درصد یعنی حدود  4/32برابر  1375نرخ فعالیت در سال .درصد است8درصد وزنان نیز  5/60ردان نرخ فعالیت م. گردد 
  . هزار نفر بوده است  871
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 1385-1365ساختاراشتغال وبیکاري استان خوزستان طی دوره -1جدول شماره 

 جمعیت  سال

جمعیت 
ساله 10

 وبیشتر

جمعیت 
 فعال

جمعیت 
 شاغل

جمعیت 
 بیکار

 بیکارينرخ  نرخ اشتغال

 روستایی شهري روستایی شهري

1365 3681978 2034656 609044 475021 134023 77.2 78.9 22.8 21.1 

1375 374772 2682238 870766 730149 140617 84 83.2 16 16.8 

1385 4274979 3530064 1229344 992036 237308 81.5 71.6 18.5 28.4 

  1385- 1365ومسکن سالهاي نتایج سرشماري عمومی نفوس :ماخذ
. غیر فعـال اقتصـادي تقسـیم نمـود     .ساله را می توان به دو گروه فعال اقتصادي  10کل جمعیت باالي 

جمعیت غیر فعال اقتصادي شامل . جمعیت فعال اقتصادي شامل افراد شاغل وبیکاران جویاي کار است
.     د بـدون کـار وبازنشسـته هـا هسـتند     دانش آموزان ودانشجویان ، زنان خانـه دار ، افـراد داراي درآمـ   

نشـان    1385ترکیب جمعیت فعال و غیر فعال استان خوزستان وشهرستانهاي آن را در سال ) 2جدول (
  .می دهد

 4/9درصـد وزنـان    9/59درصد که مردان  1/35برابر  1385نرخ فعالیت در نقاط شهري استان در سال 
درصـد و در نقـاط    44/39کشور که نرخ فعالیت در کل در مقایسه با متوسط سطح . درصد بوده است 

درصد بوده ، نشاندهنده پایین تر بودن نرخ فعالیت استان نسبت به میانگین کشور اسـت   77/38شهري 
که دلیل آن می تواند درصد پایین مشارکت زنان بدالیل فرهنگی در فعالیتهـاي در فرآینـدهاي اشـتغال    

  .باشد
هزار نفر بیکـار هسـتند    237هزارنفر شاغل و 992، 1385استان در سال  هزارنفر جمعیت فعال 1229از

درصـد   75/12درصد محاسبه می گردد که با توجه به میانگین کشـور   3/19بعبارتی نرخ بیکاري استان 
نکتـه الزم ذکـر در ایـن مـورد رونـد      . نشاندهنده وضعیت بسیار نامطلوب استان از ایـن حیـث اسـت    

است ، بنحوي که نرخ بیکاري استان 85،  75، 65ن در سرشماریهاي سالهاي صعودي نرخ بیکاري استا
در (درصـد   2/16نیـز   1375ودر سـال  ) درصد 19/14در سطح کشور (درصد  22برابر  1365در سال 

بیکاري در ساده ترین مفهوم خود فزونی گرفتن رشد عرضه نیروي کار . بوده است) درصد 08/9کشور
این افزایش عرضه بدلیل رشد سریع جمعیت ، مهاجرت از روستاها . ار استنسبت به تقاضاي نیروي ک

همچنین رابطه بسیار نزدیکـی بـین سـطح    .به شهرها و ورود زنان به جمعیت نیروي کار می تواند باشد
بطور معمول کسانی کـه شـغل منظمـی    . باالي بیکاري و فقر گسترده و توزیع نابرابر درآمد وجود دارد

در مقابل افرادي که در بخشهاي عمـومی یـا خصوصـی    . فقیرترین افراد قرار می گیرند ندارند در زمره
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یکی از مکانیسم هاي عمده . شغل منظمی دارند عموماً در میان گروههاي درآمدي متوسط تا باال هستند
البته تاکنون تحقیقی در خصوص دالیـل  . براي کاهش فقر ونابرابري، تأمین امکانات اشتغال مولد است

دالیل باال بودن نرخ بیکاري استان نسبت به کشور صورت نگرفته است ولی می توان به عواملی چـون  
جنگ تحمیلی ، توقف ویا تقلیل برخی فعالیتهاي اقتصادي ، عـدم رغبـت در امـر سـرمایه گـذاري در      
بخشهاي مختلف و گرایش بخش خصوصی در جهن انجام سرمایه گذاري در زمینه هاي مصرف و نـه  

  . ید و ضعف وشکست صنایع جدید در ایجاد فرصتها و ظرفیتهاي جدید اشتغال اشاره کرد تول
درصـد   5/18درصد ودر نقاط شهري نرخ بیکاري  4/29درصد و زنان  18نرخ بیکاري مردان در استان 

در مقایسه میانگین استان وکشور در نقاط شـهري   . درصد است 5/28درصد و در زنان  17که در مردان 
درصد و  82/11یت استان نیز بسیار حاد است بطوري که که نرخ بیکاري نقاط شهري کشور برابر وضع

  .درصد می باشد 5/18نقاط شهري استان 
  

 1385ساله وبیشتربرحسب شهرستان  10وضع فعالیت جمعیت -2جدول 

 

جمعیت 
سال به  10

 باال

 جمعیت غیرفعال جمعیت فعال

 محصل جمع بیکار شاغل جمع
درآمد با  

 بدون کار
 سایر خانه دار

 256974 971111 150791 884428 2263304 237308 992036 1229344 3530064 استان

 16658 67379 10818 52817 147672 22090 60659 82749 232434 آبادان

 14921 33765 6553 36263 91502 9640 34787 44427 137409 اندیمشک

 67174 314887 47325 278114 707500 67332 321608 388940 1107787 اهواز

 16448 36366 6014 45203 104031 9381 41570 50951 156811 ایذه

 12112 61394 7546 45869 126921 11237 66582 77819 207107 ماهشهر

 9205 40589 8763 39223 97780 6370 44803 51173 150320 بهبهان

 9813 34401 8701 28687 81602 9578 37001 46579 129125 خرمشهر

 24421 91150 12932 81436 209939 16160 107455 123615 335598 دزفول

 5745 31859 2576 27875 68055 9752 23442 33194 103052 دشت آزادگان

 7595 27926 4121 27402 67044 6543 27981 34524 102673 رامهرمز

 3600 37591 3993 25462 70646 13739 23207 36946 109698 شادگان
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 13601 41155 6490 39414 100660 9048 42651 51699 153777 شوشتر

 6488 33030 7834 37258 84610 17977 37176 55153 142102 مسجدسلیمان

 21966 37795 6239 37746 103746 10231 41823 52054 157290 شوش

 8674 20901 2945 25396 57916 3568 19734 23302 82100 باغملک

 5797 18561 2973 20126 47457 4959 19480 24439 72720 امیدیه

 3263 6659 1424 7719 19065 2219 7537 9756 29249 اللی

 2026 9797 904 6305 19032 1101 9511 10612 29965 هندیجان

 2755 13172 845 9469 26241 2173 12677 14850 41719 رامشیر

 4712 12734 1795 12644 31885 4210 12352 16562 49128 گتوند

 85نتایج سرشماري عمومی نفوس ومسکن :ماخذ

هزارنفر در نقاط شهري وبقیه در نقاط روستایی  690درصد یعنی  6/69هزار نفر شاغل استان ،  992از 
ن هـزار نفـر را مـردان و بقیـه را زنـا      894درصد شاغالن یعنـی   2/90همچنین . ساکن وشاغل بوده اند

از لحاظ توزیع شاغلین در بخشهاي اقتصادي همانگونـه کـه مـی دانـیم ، فعالیتهـاي      .تشکیل می دهند 
هریک از این بخشها شـامل زیـر   . اقتصادي به سه بخش کشاورزي ، صنعت وخدمات تقسیم می گردد

  :بخشهایی به شرح ذیل می باشند 
اري ، صـید وشـکار وجنگـل داري    کشاورزي داراي زیر بخشهاي زراعت وباغداري، دامپروري ودامـد 

  است 
 .صنعت به فعالیتهاي صنایع ومعادن ، تأمین برق ، گاز وآب و ساختمان تقسیم می شود

خدمات نیز داراي زیر بخشهاي عمده فروشی و خرده فروشـی ، رسـتوران و هتلـداري ، حمـل ونقـل      
مـاعی وشخصـی ، آمـوزش    وارتباطات و انبارداري ، خدمات مالی ودفتري،بیمه، خدمات عمومی ، اجت

  .است.... وبهداشت و
  85و 75تغییرات اشتغال بخشهاي اقتصادي طی سالهاي  -3جدول شماره 

بخشهاي 
 اقتصادي

 کشور استان

 85شاغلین  75شاغلین 
درصد 
 تغییرات

 85شاغلین  75شاغلین 
درصد 
 تغییرات

 135.8 4559579 3357263 106.9 159414 149089 کشاورزي

 121.3 5427680 4472958 140.6 320627 227991 صنعت
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 155.6 10486826 6741351 145.0 511990 353068 خدمات

 140.5 20474085 14571572 135.9 992031 730149 جمع

 1385- 1375نتایج سرشماري عمومی نفوس ومسکن سالهاي :ماخذ

هزارنفر 321، ) اغلیندرصد ش16(هزارنفر در بخش کشاورزي  159از کل شاغلین استان  1385در سال 
فعالیـت  ) درصـد شـاغلین   7/51(هزارنفر نیز در بخش خـدمات   512و ) درصد3/32(در بخش صنعت

درصـد در بخـش صـنعت و     5/26درصد شاغلین در بخش کشاورزي ، 3/22در سطح کشور .داشته اند
اسـتان   درصد نیز در بخش خدمات فعالیت داشته اند که نشاندهنده سهم بیشتر شـاغلین صـنعت   2/51

  . نسبت به کشور است
درصـد   4/20، 1375دربررسی روندتوزیع شاغالن بین بخشهاي اقتصادي استان مالحظه میشوددر سال 

درصدنیزدربخش خدمات مشغول بوده  3/46درصددربخش صنعت و2/31شاغالن دربخش کشاورزي و
شـاغالن بخـش    شاهدکاهش سهم شاغالن بخش کشاورزي وافزایش سـهم  85که درمقایسه باسال .اند

امروزه فعالیتهاي خدماتی درصد باالیی ازشاغالن استان را به خود اختصاص داده وایـن  .خدمات هستیم
  )3جدول شماره .(مورد درکشورهاي پیشرفته صنعتی واقتصادي ،شدت بیشتري ازخود نشان می دهد

  

درصدکارگاههاي استان برحسب نوع فعالیت اقتصادي       1381
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معیت شاغلین کشـاورزي  باتوجه به این واقعیت که بدلیل پیشرفت تکنولوژیهاي کاراندوزوسرمایه برج

درجریان تحول به سمت اقتصادپیشرفته مداوم کاهش می یابد،کاهش سهم شـاغالن بخـش کشـاورزي    
  .چندان دور ازانتظارنبوده است
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نفرودرمنـاطق   2/4نفربـوده کـه درنقـاط شـهري      3/4)بارتکفل ناخالص(بارمعیشت استان 1385درسال 
بهبودیافته واز  75استان نسبت به سال  85یشت سال هرچند بارمع.نفر محاسبه شده است 6/4روستایی 

) نفـر 4/3(نفرکاهش یافته است؛امادرمقایسه بامتوسـط بارتکفـل ناخـالص کشـور     3/4نفر به  13/5رقم 
  .ازوضعیت چندان مناسبی برخوردارنمی باشد

هزارنفرشـاغل   992از 85ازنظرتوزیع وطبقه بندي شاغالن برحسـب گروههـاي عمـده شـغلی درسـال      
درصدشاغلین،تکنســین  4/9درصــد شاغلین؛متخصصــان  6/2ن، قانونگــذاران ومقامــات عالیرتبــه اســتا

درصدشــاغلین،کارکنان خــدماتی  3/6درصدشــاغلین،کارمندان امــوراداري ودفتــري  7/5هاودســتیاران 
درصدشاغلین،صـنعتگران   4/14درصدشـاغلین،کارکنان ماهرکشـاورزي ومـاهیگیري    3/12وفروشندگان 

 1/14درصدشـاغلین وکـارگران ســاده    6/13ین،متصـدیان ماشـین آالت وراننـدگان    درصـد شاغل  8/14
  .درصدشاغلین استان را تشکیل میدهند

کارگـاه   122143،تعدادکارگاههاي استان خوزستان 81براساس نتایج سرشماري عمومی کارگاهی سال 
ده فروشی،خرده عم«درصددر بخشهاي  8/55درصد دربخش صنعت ومعدن، 7/11بوده،که از این تعداد 

درصـددربخش آمـوزش و    9/5،»فروشی،تعمیروسایل نقلیه موتوري وتعمیر کاالهاي خانگی وشخصـی 
درصـد نیزدربخشـهاي مسـتغالت    4درصد نیزدرسایرفعالیتهاي خدمات عمومی،اجتماعی وشخصـی و 8

درصد کارگاههاي اسـتان درنقـاط شـهري وبقیـه درنقـاط       6/79همچنین .وکاروکسب فعالیت داشته اند
درصـد  15درصـدداراي مـدیریت خصوصـی و   85ازکل کارگاههاي استان .روستایی استان واقع شده اند

درصـدکارگاهها بصـورت خصوصـی مـدیریت      2/90درنقاط شـهري  .نیزداراي مدیریت عمومی هستند
  .میشوند
  توزیع کارگاههاي استان به تفکیک نقاط شهري وروستایی-4جدول 

به 10نفر
 باال

 نفر1 نفر2 رنف3 نفر4 نفر5 نفر6_9
بدون 
 کارکن

 شرح جمع

 خوزستان 122143 1224 69270 26077 8546 4249 2049 3618 7110

 تعداد 97270 363 55371 22259 6783 3282 1488 2404 5320
 شهري

 درصد 79.6 29.7 79.9 85.4 79.4 77.2 72.6 66.4 74.8

 تعداد 24873 861 13899 3818 1763 967 561 1214 1790
 ییروستا

 درصد 20.4 70.3 20.1 14.6 20.6 22.8 27.4 33.6 25.2

  1381نتایج سرشماري کارگاهی استان :ماخذ
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/. 8درصــدکارگاههاي اســتان درگــروه فــردي یاشــرکت غیررســمی، 2/82ازلحــاظ وضــعیت حقــوقی 
درصدنیزدستگاههاي عمومی  3/9درصدبصورت شرکتهاي دولتی و 7/2درصدبصورت شرکتهاي تعاونی،

  .درگروه سایر قراردارنددرصد5و
نفرکارکن 10)درصد 8/5(نفرکارکن وبقیه کارگاهها10درصدکارگاهها کمتراز  2/94ازنظر تعداد کارکنان 

نفرکـارکن  2درصـدنیز  35/21نفرکـارکن و 1درصد کارگاههاي اسـتان   7/56همچنین .ویابیشترداشته اند
  .داشته اند

  

درصدکارگاههاي استان برحسب شهرستان   :1381
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  اقع درنقاط شهرينوع فعالیت ونحوه مدیریت کارگاههاي و-5جدول 
نحوه مدیریت کارگاهها 

 شهري روستایی شهردر
تعداد 
 کارگاه

 فعالیتنوع  کد

 عمومی خصوصی

 کشاورزي شکاروجنگلداري  الف 1370 387 983 24 363

 شیالت ب 135 25 110 11 14

 استخراج معدن   پ 219 121 98 119 2

 )  ساخت ( صنعت   ت 14082 11179 2903 134 11045

 تأمین برق ، گاز و آب   ث 709 395 314 365 30

 ساختمان   ج 1337 1127 210 83 1044



 طرح ملی آمایش استان خوزستان
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 ...    عمده فروشی و خرده فروشی و  چ 68181 58083 10098 192 57891

 هتل و رستوران   ح 3426 2965 461 196 2769

 حمل و نقل ، انبارداري و ارتباطات   خ 3488 2208 1280 457 1751

 واسطه گریهاي مالی   د 1268 1167 101 960 207

 مستغالت ، اجاره و فعالیتهاي کار و کسب   ذ 4830 4552 278 63 4489

 اداره امور عمومی و دفاع و تأمین اجتماعی اجباري   ر 2383 1682 701 1682 0

 آموزش   ز 7178 3763 3415 2549 1214

 اجتماعی  بهداشت و مددکاري  ز 3494 2526 968 583 1943

 سایر فعالیتهاي خدمات عمومی،اجتماعی شخصی    س 9919 6970 2949 2058 4912

 خانوارهاي معمولی داراي مستخدم   ش 0 0 0 0 0

 سازمانها و هیئت هاي برون مرزي   ص 0 0 0 0 0

 دفاتر و ادارات مرکزي   ض 124 120 4 30 90

 جمع استان  122143 97270 24873 9506 87764

 1381نتایج سرشماري کارگاهی استان :ماخذ
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1381نتایج سرشماري کارگاهی استان :ماخذ

    1375تعدادکارگاهها بر حسب فعالیت و تعدادکارکن در نقاط شهري آبان  -6دول ج

 نفر1 نفر2 نفر3 نفر4 نفر5 6_9 به باال10
بدون 
 کارکن

 درصد

 فعالیت
 خوزستان جمع

 کشاورزي شکاروجنگلداري  387 0.4 0 191 93 42 20 9 10 22

 شیالت 25 0.0 0 1 2 2 5 3 3 9

 استخراج معدن   121 0.1 0 1 1 9 1 4 16 89

 )  ساخت ( صنعت   11179 11.5 0 4406 2689 1989 1241 331 272 251

 تأمین برق ، گاز و آب   395 0.4 0 49 37 63 36 9 30 171

 ساختمان   1127 1.2 0 397 288 125 66 60 82 109

 عمده فروشی و خرده فروشی      58083 59.7 0 40279 13367 2721 829 330 334 223

 هتل و رستوران   2965 3.0 0 1734 733 225 95 42 71 65

 حمل و نقل ، انبارداري و ارتباطات   2208 2.3 0 658 527 273 159 115 205 271

 واسطه گریهاي مالی   1167 1.2 0 68 113 120 182 168 325 191

 مستغالت ، اجاره و فعالیتهاي کار و کسب   4552 4.7 0 2659 1338 279 95 46 68 67

 اداره امور عمومی و دفاع و تأمین اجتماعی اجباري   1682 1.7 0 118 120 106 78 78 214 968

 آموزش   3763 3.9 0 250 216 174 161 122 428 2412

 عی بهداشت و مددکاري اجتما  2526 2.6 0 190 1325 324 105 66 151 365

 سایر فعالیتهاي خدمات عمومی ، اجتماعی شخصی    6970 7.2 363 4333 1386 310 195 95 179 109

 دفاتر و ادارات مرکزي   120 0.1 0 37 24 21 14 10 6 8

 جمع استان 97270   363 55371 22259 6783 3282 1488 2394 5330
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  آبادان
هزار نفر در  5/229هزارنفر است که  277، جمعیت شهرستان برابر1385اس سرشماري عمومی نفوس ومسکن در سال بر اس

در سال . درصد جمعیت شهرستان در نقاط شهري ساکن هستند  8/82بعبارتی . شهرها و بقیه در نقاط روستایی ساکن هستند 
هـزار    7/82از این تعداد .درصد از جمعیت شهرستان است   9/83برهزار نفر بوده که برا 4/232ساله وبیشتر  10افراد  1385

درصـد   3/62نرخ فعالیت مردان . سال را شامل می گردد  10درصد از کل جمعیت باالي  6/35نفر فعال اقتصادي هستند که 
  .  هزار نفر بوده است 60درصد یعنی حدود  5/32برابر 1375نرخ فعالیت در سال .درصد است 6/8وزنان نیز 

درصـد بـوده اسـت     10درصـد وزنـان    7/62درصد که مردان 5/36برابر 1385نرخ فعالیت در نقاط شهري شهرستان در سال 
هزار نفر بیکار هستند بعبارتی نرخ بیکاري 22هزارنفر شاغل و  6/60، 1385هزارنفر جمعیت فعال شهرستان در سال  7/82از.
درصـد نشـاندهنده وضـعیت بسـیار      3/19درصد واستان  75/12نگین کشور درصد محاسبه می گردد که با توجه به میا 7/26

درصـد در نقـاط شـهري وبقیـه در نقـاط       5/87هزار نفر شاغل شهرسـتان  ،  6/60از . نامطلوب شهرستان از این حیث است 
لحـاظ توزیـع    از.درصد شاغالن را مردان و بقیه را زنان تشـکیل مـی دهنـد     2/90همچنین . روستایی ساکن وشاغل بوده اند

درصـددربخش  7/30درصددربخش کشـاورزي ،   5/10از کل شاغلین شهرستان  1385شاغلین در بخشهاي اقتصادي در سال 
درصد شاغلین در بخـش کشـاورزي    16در سطح استان .درصدشاغلین نیز در بخش خدمات فعالیت داشته اند 7/51صنعت و

مات فعالیت داشته اند که نشاندهنده سهم بیشتر شاغلین بخش درصد نیز در بخش خد 7/51درصد در بخش صنعت و  3/32،
  . خدمات شهرستان نسبت به استان است

درصـد شـاغالن دربخـش    9/11،  75دربررسی روندتوزیع شاغالن بین بخشهاي اقتصادي شهرستان مالحظه میشـوددر سـال   
 85کـه درمقایسـه باسـال    .درصـدنیزدربخش خـدمات مشـغول بـوده انـد      3/54درصـددربخش صـنعت و  8/33کشـاورزي و  

هرچنـد ایـن ارقـام بیـانگر     .شاهدکاهش سهم شاغالن بخش کشاورزي وصنعت وافزایش سهم شاغالن بخش خدمات هستیم
درصدي وخرده فروشی وعمـده  20باسهم )ساخت(اماازنظرحجم اشتغال فعالیت صنعت.صنعتی است- اقتصادمتکی به خدماتی

درصـدي وسـپس اداره    5/12درصدي ازاشتغال وحمل ونقل وانبارداري باسـهم  5/16فروشی وتعمیرکاالووسایط نقلیه باسهم 
  .درصدي ازاشتغال بیانگراقتصاد چندنقشی باغلبه نسبی خدمات می باشد 8/11امورعمومی ودفاع وتامین اجتماعی باسهم 

نفـر   3/6سـتایی نفرودرمنـاطق رو  3/4نفربوده کـه درنقـاط شـهري     6/4)بارتکفل ناخالص(بارمعیشت شهرستان 1385درسال 
نفرکاهش یافته  6/4نفر به  26/5بهبودیافته واز رقم  75شهرستان نسبت به سال  85هرچند بارمعیشت سال .محاسبه شده است

ازوضـعیت چنـدان مناسـبی مخصوصـادرمناطق روسـتایی      ) نفـر 3/4(است؛امادرمقایسـه بامتوسـط بارتکفـل ناخـالص اسـتان     
  .برخوردارنمی باشد

  
  

  85و 75تغییرات اشتغال بخشهاي اقتصادي طی سالهاي   -7اره جدول شم           

بخشهاي 
 اقتصادي

 استان آبادان

 85شاغلین  75شاغلین 
درصد 
 تغییرات

 85شاغلین  75شاغلین 
درصد 
 تغییرات
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 106.9 159414 149089 111.9 6385 5705 کشاورزي

 140.6 320627 227991 115.1 18626 16183 صنعت

 145.0 511990 353068 137.1 35648 25995 خدمات

 135.9 992031 730149 126.7 60659 47883 جمع

  1385- 1375نتایج سرشماري عمومی نفوس ومسکن سالهاي :ماخذ
، قانونگذاران ومقامات عالیرتبه 85ازنظرتوزیع وطبقه بندي شاغالن برحسب گروههاي عمده شغلی درسال 

ــان   5/2 ــد شاغلین؛متخصص ــتیاران  درصدشاغلین 9/8درص ــین هاودس ــاغلین،کارمندان  1/7،تکنس درصدش
ــري   ــوراداري ودفت ــندگان    3/8ام ــدماتی وفروش ــاغلین،کارکنان خ ــاغلین،کارکنان  2/15درصدش درصدش

درصــد شاغلین،متصــدیان ماشــین آالت  3/17درصدشاغلین،صــنعتگران  7/4ماهرکشــاورزي ومــاهیگیري 
  .صدشاغلین شهرستان را تشکیل میدهنددر 7/9درصدشاغلین وکارگران ساده   6/19ورانندگان 

ــال    ــاهی س ــومی کارگ ــماري عم ــایج سرش ــاس نت ــتان 81براس ــدادکارگاههاي شهرس ــاه  8930،تع (  کارگ
درصـددر   5/59درصـد دربخـش صـنعت ومعـدن،     11بوده،که از ایـن تعـداد  ) درصدکارگاههاي استان 3/7

،  »کاالهـاي خـانگی وشخصـی    عمده فروشی،خرده فروشی،تعمیروسایل نقلیـه موتـوري وتعمیـر   «بخشهاي 
درصـد   3/90همچنـین  .درصد نیزدرسایرفعالیتهاي خدمات عمومی،اجتماعی وشخصی فعالیت داشته اند2/9

ازکل کارگاههاي شهرسـتان  .کارگاههاي شهرستان درنقاط شهري وبقیه درنقاط روستایی استان واقع شده اند
ازنظر تعـداد کارکنـان   .ت عمومی هستنددرصد نیزداراي مدیری8/11درصدداراي مدیریت خصوصی و 2/88

همچنـین  .نفرکارکن ویابیشترداشـته انـد  10)درصد 5(نفرکارکن وبقیه کارگاهها10درصدکارگاهها کمتراز  95
  ) 8جدول شماره.(نفرکارکن داشته اند2درصدنیز 26نفرکارکن و 1درصد کارگاههاي استان  9/52
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نتایج تفضیلی استان خوزستان            1381-هیسرشماري عمومی کارگا:ماخذ

 1375رکن در نقاط شهري آبان تعدادکارگاهها بر حسب فعالیت و تعدادکا -8جدول 

 نفر1 نفر2 3 4 5 6_9 به باال10
بدون 
 کارکن

درصد 
 فعالیت

 آبادان جمع

 کشاورزي شکاروجنگلداري  53 0.7 0 46 4 0 2 1 0 0

 شیالت 12 0.1 0 0 0 1 2 1 3 5

 استخراج معدن   7 0.1 0 0 0 1 0 1 0 5

 )   ساخت( صنعت   883 10.9 0 338 235 87 108 60 30 25

 تأمین برق ، گاز و آب   45 0.6 0 7 6 10 4 1 3 14

 ساختمان   91 1.1 0 29 19 13 7 7 7 9

 عمده فروشی و خرده فروشی      4797 59.5 0 3066 1306 277 77 23 35 13

 هتل و رستوران   240 3.0 0 111 65 29 15 8 7 5

 ي و ارتباطات حمل و نقل ، انباردار  180 2.2 0 48 43 23 9 8 20 29

 واسطه گریهاي مالی   99 1.2 0 5 11 11 25 19 19 9

 مستغالت ، اجاره و فعالیتهاي کار و کسب   326 4.0 0 174 114 15 8 1 9 5

 اداره امور عمومی و دفاع و تأمین اجتماعی اجباري    143 1.8 0 5 10 6 9 5 12 96

 آموزش   249 3.1 0 21 13 12 13 6 30 154

 بهداشت و مددکاري اجتماعی   191 2.4 0 12 109 17 5 2 20 26

 سایر فعالیتهاي خدمات عمومی ، اجتماعی شخصی    745 9.2 56 403 159 40 29 9 29 20

 دفاتر و ادارات مرکزي   4 0.0 0 1 3 0 0 0 0 0

 جمع شهرستان 8065   56 4266 2097 542 313 152 224 415
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درصداشتغال شاغلین شهرستانهاواستان وکشور   1385
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  اهواز

هزارنفر است کـه   1338، جمعیت شهرستان برابر1385بر اساس سرشماري عمومی نفوس ومسکن در سال 
درصد جمعیت شهرستان  79بعبارتی . هزار نفر درنقاط شهري و بقیه در نقاط روستایی ساکن هستند  1059

 8/82هـزار نفـر بـوده کـه برابـر      1108ساله وبیشـتر   10افراد  1385در سال  .در نقاط شهري ساکن هستند 
درصد از کـل   1/35هزار نفر فعال اقتصادي هستند که  389از این تعداد .درصد از جمعیت شهرستان است 

نـرخ  .درصد است 6/8درصد وزنان نیز  5/60نرخ فعالیت مردان . سال را شامل می گردد  10جمعیت باالي 
  . هزار نفر بوده است  261درصد یعنی حدود  2/32برابر 1375ر سال فعالیت د

 1/10درصـد وزنـان    60درصد کـه مـردان    6/35برابر 1385نرخ فعالیت در نقاط شهري شهرستان در سال 
هزار  67هزارنفر شاغل و  6/321، 1385هزارنفر جمعیت فعال شهرستان در سال  389از .درصد بوده است 
 75/12درصد محاسبه می گردد که با توجه به میـانگین کشـور    3/17عبارتی نرخ بیکاري نفر بیکار هستند ب

هزار نفـر   6/321از . درصد نشاندهنده وضعیت نامطلوب شهرستان از این حیث است  3/19درصد واستان 
همچنـین  . درصد در نقاط شهري وبقیه در نقاط روستایی ساکن وشـاغل بـوده انـد    6/81شاغل شهرستان  ،

از لحاظ توزیع شاغلین در بخشهاي اقتصادي .درصد شاغالن را مردان و بقیه را زنان تشکیل می دهند  5/89
درصـد در بخـش صـنعت    2/35درصد در بخـش کشـاورزي ،    1/7از کل شاغلین شهرستان  1385در سال 

خـش  درصد شـاغلین در ب  16در سطح استان .درصد شاغلین نیز در بخش خدمات فعالیت داشته اند 7/57و
درصـد نیـز در بخـش خـدمات فعالیـت داشـته انـد کـه          7/51درصد در بخش صنعت و  3/32کشاورزي ،

  . نشاندهنده سهم بیشتر شاغلین بخش خدمات شهرستان نسبت به استان است
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درصـد   6/8، 75دربررسی روندتوزیع شاغالن بین بخشهاي اقتصـادي شهرسـتان مالحظـه میشـوددر سـال      
درصدنیزدربخش خـدمات مشـغول بـوده     1/56درصددربخش صنعت و5/35شاغالن دربخش کشاورزي و 

دربررسـی گروههـاي   . شاهد تغییرات خاصی درتوزیع اشتغال بین بخشها نیستیم 85که درمقایسه باسال .اند
صـنعت  -فعالیت اقتصادي،هیچ کدام تسلط تام ندارد واقتصادشهرکارکردچندوجهی بـاوزن بیشـتر خـدمات   

درصـدي وخـرده فروشـی وعمـده فروشـی      14باسـهم  )سـاخت (یـت صـنعت  ازنظرحجم اشتغال فعال.است
درصـدي   3/12درصدي ازاشـتغال وحمـل ونقـل وانبـارداري باسـهم      8/15وتعمیرکاالووسایط نقلیه باسهم 

درصدي ازاشـتغال،وباتوجه بـه روش کـولین     7/11وسپس اداره امورعمومی ودفاع وتامین اجتماعی باسهم 
ه شده است، بیانگرنقش بازرگانی اقتصادشهر باغلبه نسبی خدمات مـی  کالرك که درپایان فصل توضیح داد

  .باشد
  85و 75تغییرات اشتغال بخشهاي اقتصادي طی سالهاي - 9جدول شماره          

بخشهاي 
 اقتصادي

 استان اهواز

 85شاغلین  75شاغلین 
درصد 
 تغییرات

 85شاغلین  75شاغلین 
درصد 
 تغییرات

 106.9 159414 149089 118.4 22785 19237 کشاورزي

 140.6 320627 227991 142.9 113052 79132 صنعت

 145.0 511990 353068 148.3 185773 125266 خدمات

 135.9 992031 730149 143.8 321610 223635 جمع

نفرودرمنـاطق   4نفربـوده کـه درنقـاط شـهري      2/4)بارتکفـل ناخـالص  (بارمعیشت شهرستان 1385درسال 
بهبودیافتـه واز   75شهرستان نسبت به سـال   85هرچند بارمعیشت سال .فر محاسبه شده استن 7/4روستایی

) نفـر 3/4(نفرکاهش یافته است؛ازطرفی درمقایسه بامتوسط بارتکفـل ناخـالص اسـتان    2/4نفر به  96/4رقم 
  .ازوضعیت اندکی بهتر برخوردار است

، قانونگذاران ومقامات عالیرتبه 85رسال ازنظرتوزیع وطبقه بندي شاغالن برحسب گروههاي عمده شغلی د
درصدشاغلین،کارمندان  2/9درصدشاغلین،تکنسین هاودستیاران  4/12درصد شاغلین؛متخصصان  9/3

درصدشاغلین،کارکنان  15درصدشاغلین،کارکنان خدماتی وفروشندگان   3/10اموراداري ودفتري 
صد شاغلین،متصدیان ماشین آالت در 6/16درصدشاغلین،صنعتگران  8/1ماهرکشاورزي وماهیگیري 

براساس .درصدشاغلین شهرستان را تشکیل میدهند 8/8درصدشاغلین وکارگران ساده   6/15ورانندگان 
 3/30(کارگاه  37023،تعدادکارگاههاي شهرستان 81نتایج سرشماري عمومی کارگاهی سال 



 طرح ملی آمایش استان خوزستان

 ٥٠

درصددر بخشهاي  4/58معدن، درصد دربخش صنعت و5/11بوده،که از این تعداد) درصدکارگاههاي استان 
،فعالیت داشته »عمده فروشی،خرده فروشی،تعمیروسایل نقلیه موتوري وتعمیر کاالهاي خانگی وشخصی«

درصد کارگاههاي شهرستان درنقاط شهري وبقیه درنقاط روستایی استان واقع شده  87همچنین .اند
ریت خصوصی وبقیه نیزداراي مدیریت درصدداراي مدی 8/91هزار کارگاه مستقردرنقاط شهري  2/32از.اند

نفرکارکن 10نفرکارکن وبقیه کارگاهها10درصدکارگاهها کمتراز  1/94ازنظر تعداد کارکنان .عمومی هستند
نفرکارکن داشته 2درصدنیز 4/26نفرکارکن و1درصد کارگاههاي شهري  5/50همچنین .ویابیشتربوده اند

) 10جدول.(اند



 طرح ملی آمایش استان خوزستان

 ٥١

نتایج تفضیلی استان خوزستان            1381-سرشماري عمومی کارگاهی:ماخذ    

    1375فعالیت و تعدادکارکن در نقاط شهري آبان تعدادکارگاهها بر حسب  -10جدول

 نفر1 نفر2 3 4 5 6_9 به باال10
بدون 
 کارکن

درصد 
 فعالیت

 اهواز جمع

 کشاورزي شکاروجنگلداري  64 0.2 0 8 19 11 9 3 7 7

 شیالت 4 0.0 0 0 0 0 1 1 0 2

 استخراج معدن   82 0.3 0 1 1 7 0 1 11 61

 )  ساخت ( صنعت   3621 11.2 0 1175 834 722 493 114 139 144

 تأمین برق ، گاز و آب   101 0.3 0 7 9 20 12 4 3 46

 ساختمان   476 1.5 0 128 136 60 31 27 36 58

 عمده فروشی و خرده فروشی      18815 58.4 0 11634 5208 1158 373 172 143 127

 هتل و رستوران   1036 3.2 0 545 280 89 39 14 31 38

 حمل و نقل ، انبارداري و ارتباطات   818 2.5 0 232 217 122 60 33 64 90

 واسطه گریهاي مالی   429 1.3 0 23 36 35 42 62 160 71

 مستغالت ، اجاره و فعالیتهاي کار و کسب   1985 6.2 0 1099 584 137 47 27 36 55

 تأمین اجتماعی اجباري   اداره امور عمومی و دفاع و  417 1.3 0 19 23 20 17 14 36 288

 آموزش   1251 3.9 0 72 88 66 64 56 151 754

 بهداشت و مددکاري اجتماعی   967 3.0 0 48 591 128 34 11 50 105

 سایر فعالیتهاي خدمات عمومی ، اجتماعی شخصی    2086 6.5 37 1278 469 114 62 31 55 40

 رکزي دفاتر و ادارات م  60 0.2 0 14 13 12 7 4 3 7

 جمع شهرستان 32212   37 16283 8508 2701 1291 574 925 1893



 طرح ملی آمایش استان خوزستان

 ٥٢

  اندیمشک
هزارنفر اسـت کـه    161، جمعیت شهرستان برابر1385بر اساس سرشماري عمومی نفوس ومسکن در سال 

درصد جمعیت شهرستان  7/75بعبارتی. و بقیه در نقاط روستایی ساکن هستند هزار نفر درنقاط شهري  122
درصد  85هزار نفر بوده که برابر 4/137ساله وبیشتر  10افراد  1385در سال . در نقاط شهري ساکن هستند 

درصـد از کـل    3/32هزار نفـر فعـال اقتصـادي هسـتند کـه       4/44از این تعداد .از جمعیت شهرستان است 
نـرخ  .درصد است 5/7درصد وزنان نیز  7/55نرخ فعالیت مردان . سال را شامل می گردد  10االي جمعیت ب

  . هزار نفر بوده است  5/37درصد یعنی حدود  4/33برابر 1375فعالیت در سال 
 4/8درصـد وزنـان    4/54درصد که مردان  76/31برابر 1385نرخ فعالیت در نقاط شهري شهرستان در سال 

نفر  9640هزارنفر شاغل و  8/34، 1385هزارنفر جمعیت فعال شهرستان در سال  4/44از . درصد بوده است
درصد  75/12درصد محاسبه می گردد که با توجه به میانگین کشور  7/21بیکار هستند بعبارتی نرخ بیکاري 

شـاغل  هـزار نفـر    8/34از . درصد نشاندهنده وضعیت نامطلوب شهرستان از این حیث است  3/19واستان 
 2/91همچنـین  . درصد در نقاط شهري وبقیه در نقاط روستایی ساکن وشـاغل بـوده انـد    3/75شهرستان  ،

از لحاظ توزیع شاغلین در بخشـهاي اقتصـادي در   .درصد شاغالن را مردان و بقیه را زنان تشکیل می دهند 
 2/56خش صنعت ودرصد در ب4/27درصد در بخش کشاورزي ،  4/16از کل شاغلین شهرستان  1385سال 

درصـد شـاغلین در بخـش     16در سـطح اسـتان   .درصد شاغلین نیز در بخش خدمات فعالیـت داشـته انـد   
درصـد نیـز در بخـش خـدمات فعالیـت داشـته انـد کـه          7/51درصد در بخش صنعت و  3/32کشاورزي ،

  . نشاندهنده سهم بیشتر شاغلین بخش خدمات شهرستان نسبت به استان است
درصـد   4/21، 75ع شاغالن بین بخشهاي اقتصادي شهرستان مالحظـه میشـوددر سـال    دربررسی روندتوزی

درصدنیزدربخش خـدمات مشـغول بـوده     7/44درصددربخش صنعت و9/33شاغالن دربخش کشاورزي و 
شاهد کاهش سهم شاغالن بخش کشاورزي وصـنعت وافـزایش سـهم شـاغالن      85که درمقایسه باسال .اند

ــدمات هســتیم   ــش خ ــی گ. بخ ــام نــدارد      دربررس ــدام تســلط ت ــادي،هیچ ک ــاي فعالیــت اقتص روهه
ازنظـرحجم اشـتغال فعالیـت سـاختمان     .واقتصادشهرکارکردچندوجهی با غلبه نسبی بخش کشاورزي اسـت 

درصدي ازاشتغال  6/13درصدي وخرده فروشی وعمده فروشی وتعمیرکاالووسایط نقلیه باسهم 2/14باسهم 
درصدي ازاشتغال،وباتوجه به روش کولین کـالرك   4/15ی باسهم و اداره امورعمومی ودفاع وتامین اجتماع

  .که درپایان فصل توضیح داده شده است، بیانگرچند نقشی بودن اقتصادشهرمی باشد



 طرح ملی آمایش استان خوزستان

 ٥٣

نفرودرمنـاطق   7/4نفربـوده کـه درنقـاط شـهري      6/4)بارتکفل ناخالص(بارمعیشت شهرستان 1385درسال 
بهبودیافتـه واز   75شهرستان نسبت به سـال   85شت سال هرچند بارمعی.نفر محاسبه شده است 5/4روستایی

  .نفرکاهش یافته است 6/4نفر به  2/5رقم 
، قانونگذاران ومقامات عالیرتبه 85ازنظرتوزیع وطبقه بندي شاغالن برحسب گروههاي عمده شغلی درسال 

ــان   6/2 ــد شاغلین؛متخصص ــتیاران   3/9درص ــین هاودس ــاغلین،کارمن 6/4درصدشاغلین،تکنس دان درصدش
ــري  ــوراداري ودفتـ ــندگان   5امـ ــدماتی وفروشـ ــاغلین،کارکنان خـ ــاغلین،کارکنان  12درصدشـ درصدشـ

درصـد شاغلین،متصـدیان ماشـین آالت     3/13درصدشاغلین،صـنعتگران   7/14ماهرکشاورزي ومـاهیگیري  
  .درصدشاغلین شهرستان را تشکیل میدهند 7/16درصدشاغلین وکارگران ساده   7/10ورانندگان 

 85و 75تغییرات اشتغال بخشهاي اقتصادي طی سالهاي -11جدول شماره             

بخشهاي 
 اقتصادي

 استان اندیمشک

 85شاغلین  75شاغلین 
درصد 
 تغییرات

 85شاغلین  75شاغلین 
درصد 
 تغییرات

 106.9 159414 149089 89.8 5708 6353 کشاورزي

 140.6 320627 227991 94.4 9523 10088 صنعت

 145.0 511990 353068 147.2 19555 13281 خدمات

 135.9 992031 730149 117.0 34786 29722 جمع

  
 8/4(  کارگـاه   5844،تعـدادکارگاههاي شهرسـتان   81براساس نتـایج سرشـماري عمـومی کارگـاهی سـال      

درصددر بخشـهاي   3/61درصد دربخش صنعت ومعدن، 3/9بوده،که از این تعداد) درصدکارگاههاي استان 
،   فعالیت داشته »ده فروشی،خرده فروشی،تعمیروسایل نقلیه موتوري وتعمیر کاالهاي خانگی وشخصیعم«

از .درصد کارگاههاي شهرستان درنقاط شهري وبقیه درنقاط روستایی استان واقع شده انـد  1/83همچنین.اند
ت عمـومی  درصدداراي مدیریت خصوصـی وبقیـه نیـزداراي مـدیری     1/92کارگاههاي مستقردرنقاط شهري 

نفرکــارکن 10نفرکــارکن وبقیــه کارگاههــا10درصــدکارگاهها کمتــراز  7/95ازنظــر تعــداد کارکنــان .هســتند
نفرکـارکن داشـته   2درصـدنیز  4/19نفرکـارکن و 1درصد کارگاههـاي شـهري    65همچنین .ویابیشتربوده اند

  ) 12جدول شماره.(اند



 طرح ملی آمایش استان خوزستان

 ٥٤

    1375قاط شهري آبان تعدادکارگاهها بر حسب فعالیت و تعدادکارکن در ن -12جدول 

 نفر1 نفر2 3 4 5 6_9 به باال10
بدون 
 کارکن

 درصد
 فعالیت

 اندیمشک جمع

 کشاورزي شکاروجنگلداري  7 0.1 0 3 1 1 0 0 0 2

 شیالت 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0

 استخراج معدن   0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0

 )  ساخت ( صنعت   452 9.3 0 193 106 39 73 23 12 6

 تأمین برق ، گاز و آب   15 0.3 0 1 5 1 1 0 0 7

 ساختمان   62 1.3 0 24 15 7 4 2 7 3

 عمده فروشی و خرده فروشی      2978 61.3 0 2294 553 85 19 10 9 8

 هتل و رستوران   205 4.2 0 130 45 17 6 3 2 2

 حمل و نقل ، انبارداري و ارتباطات   137 2.8 0 31 14 22 17 9 17 27

 واسطه گریهاي مالی   40 0.8 0 1 3 5 6 7 9 9

 مستغالت ، اجاره و فعالیتهاي کار و کسب   249 5.1 0 165 63 17 4 0 0 0

 اداره امور عمومی و دفاع و تأمین اجتماعی اجباري    85 1.8 0 4 8 4 5 2 17 45

 آموزش   132 2.7 0 21 6 7 6 1 10 81

 و مددکاري اجتماعی  بهداشت  108 2.2 0 8 58 8 4 5 8 17

 سایر فعالیتهاي خدمات عمومی ، اجتماعی شخصی    383 7.9 4 281 64 14 7 3 7 3

 دفاتر و ادارات مرکزي   4 0.1 0 1 1 0 2 0 0 0

 جمع شهرستان 4857   4 3157 942 227 154 65 98 210

   نتایج تفضیلی استان خوزستان         1381-سرشماري عمومی کارگاهی:ماخذ



 طرح ملی آمایش استان خوزستان

 ٥٥

  ایذه
هزارنفر اسـت کـه    195، جمعیت شهرستان برابر1385بر اساس سرشماري عمومی نفوس ومسکن در سال 

درصـد جمعیـت    5/55بعبـارتی  . هزار نفر درنقاط شهري و بقیه در نقاط روسـتایی سـاکن هسـتند     2/108
ر نفـر بـوده کـه    هـزا  8/156ساله وبیشـتر   10افراد  1385در سال . شهرستان در نقاط شهري ساکن هستند 

 5/32هزار نفـر فعـال اقتصـادي هسـتند کـه       51از این تعداد .درصد از جمعیت شهرستان است  4/80برابر
 9/10درصـد وزنـان نیـز     5/54نرخ فعالیت مردان . سال را شامل می گردد  10درصد از کل جمعیت باالي 

  . زار نفر بوده است ه 3/35درصد یعنی حدود  5/30برابر 1375نرخ فعالیت در سال .درصد است
 5/8درصـد وزنـان    5/51درصد که مـردان   5/29برابر 1385نرخ فعالیت در نقاط شهري شهرستان در سال 

هزار  9381هزارنفر شاغل و  6/41، 1385هزارنفر جمعیت فعال شهرستان در سال  51از .درصد بوده است 
 75/12دد که با توجه به میـانگین کشـور   درصد محاسبه می گر 4/18نفر بیکار هستند بعبارتی نرخ بیکاري 

درصد نشاندهنده وضعیت نامطلوب شهرستان نسبت به کشوروبهتر نسـبت بـه اسـتان     3/19درصد واستان 
درصد در نقاط شـهري وبقیـه در نقـاط روسـتایی سـاکن       3/50هزار نفر شاغل شهرستان  ، 6/41از . است 

از لحـاظ توزیـع   .ان و بقیه را زنان تشکیل می دهنـد  درصد شاغالن را مرد 7/84همچنین . وشاغل بوده اند
درصـد در بخـش کشـاورزي     2/26از کل شاغلین شهرسـتان   1385شاغلین در بخشهاي اقتصادي در سال 

در سـطح اسـتان   .درصد شاغلین نیز در بخش خدمات فعالیت داشته اند 8/36درصد در بخش صنعت و37،
درصد نیز در بخش خدمات  7/51در بخش صنعت و درصد  3/32درصد شاغلین در بخش کشاورزي ، 16

فعالیت داشته اند که نشاندهنده سهم بیشتر شاغلین بخش کشاورزي وصنعت شهرسـتان نسـبت بـه اسـتان     
  . است

 85و 75تغییرات اشتغال بخشهاي اقتصادي طی سالهاي -13جدول شماره 

بخشهاي 
 اقتصادي

 استان ایذه

 85شاغلین  75شاغلین 
درصد 
 تغییرات

 85شاغلین  75شاغلین 
درصد 
 تغییرات

 106.9 159414 149089 129.6 10886 8402 کشاورزي

 140.6 320627 227991 152.4 15373 10084 صنعت

 145.0 511990 353068 178.1 15314 8598 خدمات

 135.9 992031 730149 153.5 41573 27084 جمع



 طرح ملی آمایش استان خوزستان

 ٥٦

درصـد   31، 75هرسـتان مالحظـه میشـوددر سـال     دربررسی روندتوزیع شاغالن بین بخشهاي اقتصـادي ش 
درصدنیزدربخش خـدمات مشـغول بـوده     7/31درصددربخش صنعت و3/37شاغالن دربخش کشاورزي و 

دربررسـی گروههـاي   . شاهد تغییرات خاصی درتوزیع اشتغال بین بخشها نیستیم 85که درمقایسه باسال .اند
صـنعت  -رکارکردچندوجهی بـاوزن بیشـتر خـدمات   فعالیت اقتصادي،هیچ کدام تسلط تام ندارد واقتصادشه

درصـدي وخـرده فروشـی وعمـده فروشـی      7/9باسـهم  )سـاخت (ازنظرحجم اشتغال فعالیت صـنعت .است
درصـدي   2/12درصدي ازاشـتغال وحمـل ونقـل وانبـارداري باسـهم      9/13وتعمیرکاالووسایط نقلیه باسهم 

رك که درپایان فصل توضیح داده شده درصدي ازاشتغال،وباتوجه به روش کولین کال 4/13وآموزش باسهم 
  .است، بیانگرنقش خدماتی اقتصادشهر می باشد

نفرودرمنـاطق   2/5نفربـوده کـه درنقـاط شـهري      7/4)بارتکفل ناخالص(بارمعیشت شهرستان 1385درسال 
بهبودیافتـه واز   75شهرستان نسبت به سـال   85هرچند بارمعیشت سال .نفر محاسبه شده است 2/4روستایی

) نفـر 3/4(نفرکاهش یافته است؛ازطرفی درمقایسه بامتوسط بارتکفـل ناخـالص اسـتان    7/4نفر به  35/6رقم 
  .ازوضعیت چندان مناسبی برخوردار نیست

، قانونگذاران ومقامات عالیرتبه 85ازنظرتوزیع وطبقه بندي شاغالن برحسب گروههاي عمده شغلی درسال 
درصدشـاغلین،کارمندان امـوراداري   3ن هاودستیاران درصدشاغلین،تکنسی 7/9درصد شاغلین؛متخصصان  2

درصدشــاغلین،کارکنان ماهرکشــاورزي  7.4درصدشــاغلین،کارکنان خــدماتی وفروشــندگان   5/2ودفتــري 
 8/8درصـد شاغلین،متصـدیان ماشـین آالت وراننـدگان      5/14درصدشاغلین،صـنعتگران   1/22وماهیگیري 

  .شهرستان را تشکیل میدهنددرصدشاغلین  2/26درصدشاغلین وکارگران ساده  
 9/3(  کارگـاه   4709،تعـدادکارگاههاي شهرسـتان   81براساس نتـایج سرشـماري عمـومی کارگـاهی سـال      

درصـددر بخشـهاي    62درصد دربخش صنعت ومعدن، 1/12بوده،که از این تعداد) درصدکارگاههاي استان 
،   فعالیت داشته »خانگی وشخصی عمده فروشی،خرده فروشی،تعمیروسایل نقلیه موتوري وتعمیر کاالهاي«

از .درصد کارگاههاي شهرستان درنقاط شهري وبقیه درنقاط روستایی استان واقع شده اند 3/73همچنین .اند
درصدداراي مدیریت خصوصـی وبقیـه نیـزداراي مـدیریت عمـومی       8/91کارگاههاي مستقردرنقاط شهري 

نفرکــارکن 10نفرکــارکن وبقیــه کارگاههــا10ز درصــدکارگاهها کمتــرا 5/94ازنظــر تعــداد کارکنــان .هســتند
نفرکـارکن داشـته   2درصـدنیز  7/21نفرکـارکن و 1درصد کارگاههاي شهري  3/60همچنین .ویابیشتربوده اند

  ) 14جدول شماره.(اند
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    1375تعدادکارگاهها بر حسب فعالیت و تعدادکارکن در نقاط شهري آبان  -14جدول

 نفر1 نفر2 3 4 5 6_9 به باال10
دون ب

 کارکن

درصد 
 فعالیت

 ایذه جمع

 کشاورزي شکاروجنگلداري  12 0.3 0 5 5 1 0 0 0 1

 شیالت 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0

 استخراج معدن   0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0

 )  ساخت ( صنعت   418 12.1 0 155 100 115 37 2 6 3

 تأمین برق ، گاز و آب   12 0.3 0 2 0 1 2 0 1 6

 ساختمان   43 1.2 0 15 14 4 4 2 3 1

 عمده فروشی و خرده فروشی      2142 62.0 0 1598 445 65 21 7 4 2

 هتل و رستوران   102 3.0 0 72 21 4 1 2 2 0

 حمل و نقل ، انبارداري و ارتباطات   54 1.6 0 22 12 3 1 4 6 6

 واسطه گریهاي مالی   25 0.7 0 0 5 5 3 0 7 5

 مستغالت ، اجاره و فعالیتهاي کار و کسب   119 3.4 0 62 42 8 3 1 3 0

 اداره امور عمومی و دفاع و تأمین اجتماعی اجباري    63 1.8 0 5 4 4 4 6 6 34

 آموزش   165 4.8 0 12 4 5 8 1 23 112

 بهداشت و مددکاري اجتماعی   92 2.7 0 4 46 13 4 2 2 21

 مات عمومی ، اجتماعی شخصی   سایر فعالیتهاي خد 205 5.9 1 130 50 12 5 1 6 0

 دفاتر و ادارات مرکزي   2 0.1 0 0 0 2 0 0 0 0

 جمع شهرستان 3454   1 2082 748 242 93 28 69 191

نتایج تفضیلی استان خوزستان            1381-سرشماري عمومی کارگاهی:ماخذ
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 ٥٨

  باغملک
هزارنفر اسـت کـه    104تان برابر، جمعیت شهرس1385بر اساس سرشماري عمومی نفوس ومسکن در سال 

درصد جمعیت شهرستان  34بعبارتی . هزار نفر درنقاط شهري و بقیه در نقاط روستایی ساکن هستند  6/35
درصـد   8/78هزار نفر بوده که برابـر  82ساله وبیشتر  10افراد  1385در سال . در نقاط شهري ساکن هستند 

درصـد از کـل    4/28ار نفـر فعـال اقتصـادي هسـتند کـه      هز 3/23از این تعداد .از جمعیت شهرستان است 
نـرخ  .درصد است 5/4درصد وزنان نیز  2/52نرخ فعالیت مردان . سال را شامل می گردد  10جمعیت باالي 

  . هزار نفر بوده است  17درصد یعنی حدود  7/28برابر 1375فعالیت در سال 
 4/8درصـد وزنـان    54درصـد کـه مـردان     4/31برابر 1385نرخ فعالیت در نقاط شهري شهرستان در سال 

نفر  3568هزارنفر شاغل و  7/19، 1385هزارنفر جمعیت فعال شهرستان در سال  3/23از .درصد بوده است 
درصد  75/12درصد محاسبه می گردد که با توجه به میانگین کشور  3/15بیکار هستند بعبارتی نرخ بیکاري 

طلوب شهرستان نسبت به کشورونسـبتا بهتـر نسـبت بـه اسـتان      درصد نشاندهنده وضعیت نام 3/19واستان 
درصد در نقـاط شـهري وبقیـه در نقـاط روسـتایی سـاکن        5/37هزار نفر شاغل شهرستان  ، 7/19از . است

از لحـاظ توزیـع   .درصد شاغالن را مردان و بقیه را زنان تشکیل می دهنـد   5/93همچنین . وشاغل بوده اند
درصـد در بخـش کشـاورزي ،     2/31از کل شاغلین شهرستان  1385در سال شاغلین در بخشهاي اقتصادي 

در سطح اسـتان  .درصد شاغلین نیز در بخش خدمات فعالیت داشته اند 2/43درصد در بخش صنعت و6/25
درصد نیز در بخش خدمات  7/51درصد در بخش صنعت و  3/32درصد شاغلین در بخش کشاورزي ، 16

  . ه سهم بیشتر شاغلین بخش کشاورزي شهرستان نسبت به استان استفعالیت داشته اند که نشاندهند
 85و 75تغییرات اشتغال بخشهاي اقتصادي طی سالهاي -15جدول شماره        

بخشهاي 
 اقتصادي

 استان باغملک

 85شاغلین  75شاغلین 
درصد 
 تغییرات

 85شاغلین  75شاغلین 
درصد 
 تغییرات

 106.9 159414 149089 92.2 6164 6688 کشاورزي

 140.6 320627 227991 211.5 5046 2386 صنعت

 145.0 511990 353068 232.8 8518 3659 خدمات

 135.9 992031 730149 154.9 19728 12733 جمع

درصـد   5/52، 75دربررسی روندتوزیع شاغالن بین بخشهاي اقتصادي شهرستان مالحظـه میشـوددر سـال    
درصدنیزدربخش خـدمات مشـغول بـوده     7/28دربخش صنعت ودرصد8/18شاغالن دربخش کشاورزي و 
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شاهد کاهش سهم شـاغالن بخـش کشـاورزي وافـزایش سـهم شـاغالن بخـش         85که درمقایسه باسال .اند
دربررسی گروههـاي فعالیـت اقتصـادي،هرچند هـیچ گروهـی تسـلط تـام نـدارد         . خدمات وصنعت هستیم

ازنظرحجم اشتغال فعالیت آموزش باسهم .است واقتصادشهرکارکردچندوجهی باغلبه نسبی بخش کشاورزي
درصـدي و سـاختمان    7/12درصدي وخرده فروشی وعمده فروشی وتعمیرکاالووسایط نقلیـه باسـهم   7/18

درصدي ازاشتغال،وباتوجه به روش کولین کالرك که درپایان فصـل توضـیح داده شـده اسـت،      6/14باسهم
  .بیانگرچندنقشی بودن اقتصادشهر می باشد

نفرودرمنـاطق   8/4نفربـوده کـه درنقـاط شـهري      3/5)بارتکفل ناخالص(بارمعیشت شهرستان 1385درسال 
بهبودیافتـه واز   75شهرستان نسبت به سـال   85هرچند بارمعیشت سال .نفر محاسبه شده است 6/5روستایی

 )نفـر 3/4(نفرکاهش یافتـه اسـت؛ازطرفی درمقایسـه بامتوسـط بارتکفـل ناخـالص اسـتان        3/5نفر به  7رقم 
  .ازوضعیت چندان مناسبی برخوردار نیست

، قانونگذاران ومقامات عالیرتبه 85ازنظرتوزیع وطبقه بندي شاغالن برحسب گروههاي عمده شغلی درسال 
ــان   2/2 ــد شاغلین؛متخصص ــتیاران   11درص ــین هاودس ــاغلین،کارمندان  9/2درصدشاغلین،تکنس درصدش

درصدشــاغلین،کارکنان  10وفروشــندگان   درصدشــاغلین،کارکنان خــدماتی  9/3امــوراداري ودفتــري  
ــاهیگیري   ــاورزي وم ــنعتگران  28ماهرکش ــین آالت   1/7درصدشاغلین،ص ــدیان ماش ــد شاغلین،متص درص

  .درصدشاغلین شهرستان را تشکیل میدهند 5/16درصدشاغلین وکارگران ساده   4/10ورانندگان 
ــایج سرشــماري عمــومی کارگــاهی ســال    2(کارگــاه  2499رســتان ،تعــدادکارگاههاي شه81براســاس نت

درصددر بخشهاي  4/55درصد دربخش صنعت ومعدن، 8/12بوده،که از این تعداد) درصدکارگاههاي استان 
،   فعالیت داشته »عمده فروشی،خرده فروشی،تعمیروسایل نقلیه موتوري وتعمیر کاالهاي خانگی وشخصی«

درنقـاط روسـتایی اسـتان واقـع شـده       درصد کارگاههاي شهرستان درنقاط شهري وبقیـه  1/31همچنین .اند
درصدداراي مدیریت خصوصی وبقیه نیزداراي مدیریت عمومی  3/84ازکارگاههاي مستقردرنقاط شهري .اند

نفرکــارکن 10نفرکــارکن وبقیــه کارگاههــا10درصــدکارگاهها کمتــراز  2/93ازنظــر تعــداد کارکنــان .هســتند
نفرکـارکن داشـته   2درصـدنیز  8/14نفرکـارکن و 1درصد کارگاههاي شهري  7/64همچنین .ویابیشتربوده اند

 ) 16جدول شماره.(اند
  
  
  



 طرح ملی آمایش استان خوزستان

 ٦٠

    1375تعدادکارگاهها بر حسب فعالیت و تعدادکارکن در نقاط شهري آبان  -16جدول

 نفر1 نفر2 3 4 5 6_9 به باال10
بدون 
 کارکن

درصد 
 فعالیت

 باغملک جمع

 کشاورزي شکاروجنگلداري  4 0.5 0 2 1 0 0 0 0 1

 شیالت 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0

 استخراج معدن   0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0

 )  ساخت ( صنعت   99 12.8 0 34 31 23 11 0 0 0

 تأمین برق ، گاز و آب   5 0.6 0 0 1 0 0 0 0 4

 ساختمان   5 0.6 0 1 1 1 0 1 1 0

 عمده فروشی و خرده فروشی      430 55.4 0 370 47 10 1 2 0 0

 هتل و رستوران   33 4.3 0 29 3 0 1 0 0 0

 حمل و نقل ، انبارداري و ارتباطات   16 2.1 0 11 3 0 0 1 0 1

 واسطه گریهاي مالی   10 1.3 0 1 0 0 2 2 3 2

 مستغالت ، اجاره و فعالیتهاي کار و کسب   20 2.6 0 14 4 2 0 0 0 0

 اجتماعی اجباري  اداره امور عمومی و دفاع و تأمین   30 3.9 0 3 4 4 0 2 6 11

 آموزش   48 6.2 0 3 2 2 1 3 11 26

 بهداشت و مددکاري اجتماعی   23 3.0 0 3 8 3 1 0 0 8

 سایر فعالیتهاي خدمات عمومی ، اجتماعی شخصی    51 6.6 5 31 10 2 1 2 0 0

 دفاتر و ادارات مرکزي   2 0.3 0 0 0 2 0 0 0 0

 هرستانجمع ش 776   5 502 115 49 18 13 21 53

نتایج تفضیلی استان خوزستان            1381-سرشماري عمومی کارگاهی:ماخذ



 طرح ملی آمایش استان خوزستان

 ٦١

  ماهشهر
هزارنفر است که  6/252، جمعیت شهرستان برابر1385بر اساس سرشماري عمومی نفوس ومسکن در سال 

درصـد جمعیـت    78بعبـارتی  . هزار نفر درنقاط شهري و بقیـه در نقـاط روسـتایی سـاکن هسـتند       5/197
هـزار نفـر بـوده کـه      207سـاله وبیشـتر    10افـراد   1385در سال . شهرستان در نقاط شهري ساکن هستند 

 6/37هزار نفر فعال اقتصـادي هسـتند کـه     8/77از این تعداد .درصد از جمعیت شهرستان است  9/81برابر
 7/7نـان نیـز   درصـد وز  9/64نرخ فعالیت مـردان  . سال را شامل می گردد  10درصد از کل جمعیت باالي 

  . هزار نفر بوده است  3/51درصد یعنی حدود  9/30برابر 1375نرخ فعالیت در سال .درصد است
 4/8درصـد وزنـان    8/64درصد که مـردان   6/37برابر 1385نرخ فعالیت در نقاط شهري شهرستان در سال 

 2/11نفـر شـاغل و  هزار  6/66، 1385هزارنفر جمعیت فعال شهرسـتان در سـال    8/77از .درصد بوده است 
درصد محاسبه می گردد که با توجـه بـه میـانگین کشـور      4/14هزار نفر بیکار هستند بعبارتی نرخ بیکاري 

درصد نشاندهنده وضعیت نامطلوب شهرستان نسبت به کشورونسبتا بهتر نسبت  3/19درصد واستان  75/12
قاط شهري وبقیـه در نقـاط روسـتایی    درصد در ن 4/79هزار نفر شاغل شهرستان  ، 6/66از . به استان است

از لحـاظ  .درصد شاغالن را مردان و بقیه را زنان تشکیل مـی دهنـد    3/90همچنین . ساکن وشاغل بوده اند
درصد در بخش کشاورزي  8/3از کل شاغلین شهرستان  1385توزیع شاغلین در بخشهاي اقتصادي در سال 

در سطح استان .در بخش خدمات فعالیت داشته انددرصد شاغلین نیز  2/47درصد در بخش صنعت و4/43، 
درصد نیز در بخش خدمات  7/51درصد در بخش صنعت و  3/32درصد شاغلین در بخش کشاورزي ، 16

  . فعالیت داشته اند که نشاندهنده سهم بیشتر شاغلین بخش صنعت شهرستان نسبت به استان است
 85و 75ل بخشهاي اقتصادي طی سالهاي تغییرات اشتغا-17جدول شماره                     

بخشهاي 
 اقتصادي

 استان ماهشهر

 85شاغلین  75شاغلین 
درصد 
 تغییرات

 85شاغلین  75شاغلین 
درصد 
 تغییرات

 106.9 159414 149089 35.5 2520 7100 کشاورزي

 140.6 320627 227991 129.2 28869 22336 صنعت

 145.0 511990 353068 135.2 35192 26032 خدمات

 135.9 992031 730149 120.0 66581 55468 جمع

درصـد   8/12، 75دربررسی روندتوزیع شاغالن بین بخشهاي اقتصادي شهرستان مالحظـه میشـوددر سـال    
درصدنیزدربخش خـدمات مشـغول بـوده     9/46درصددربخش صنعت و3/40شاغالن دربخش کشاورزي و 
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الن بخـش کشـاورزي وافـزایش سـهم شـاغالن بخـش       شاهد کاهش سهم شـاغ  85که درمقایسه باسال .اند
هرچند این ارقام بیانگر اقتصادمتکی برخدمات وصنعت است، وباتوجـه بـه روش   . خدمات وصنعت هستیم

ــی     ــانگرنقش بازرگــانی اقتصادشــهر م ــان فصــل توضــیح داده شــده اســت، بی کــولین کــالرك کــه درپای
ــد ــهم   .باش ــنعت باس ــت ص ــتغال فعالی ــرحجم اش ــ8/29ازنظ ــدي وخ ــی  درص ــده فروش ــی وعم رده فروش

درصدي بیشترین سهم  2/14درصدي و حمل ونقل وانبارداري باسهم 6/13وتعمیرکاالووسایط نقلیه باسهم 
  .اشتغال نقاط شهري رادارند

نفرودرمنـاطق   7/3نفربـوده کـه درنقـاط شـهري      8/3)بارتکفل ناخالص(بارمعیشت شهرستان 1385درسال 
 16/4بهبودیافته واز رقم  75شهرستان نسبت به سال  85معیشت سال بار. نفر محاسبه شده است 4روستایی

ازوضـعیت بهتـري   ) نفر3/4(نفرکاهش یافته است؛که درمقایسه بامتوسط بارتکفل ناخالص استان 8/3نفر به 
  .برخوردار است

ه ، قانونگذاران ومقامات عالیرتب85ازنظرتوزیع وطبقه بندي شاغالن برحسب گروههاي عمده شغلی درسال 
ــان   3 ــد شاغلین؛متخصص ــتیاران   7/10درص ــین هاودس ــاغلین،کارمندان  8/7درصدشاغلین،تکنس درصدش

ــري   ــوراداري ودفت ــندگان    4/8ام ــدماتی وفروش ــاغلین،کارکنان خ ــاغلین،کارکنان  4/13درصدش درصدش
  .درصد شاغلین شهرستان را تشکیل میدهند 4/20درصدشاغلین،صنعتگران  4ماهرکشاورزي وماهیگیري 

 4/6(  کارگـاه   7765،تعـدادکارگاههاي شهرسـتان   81اس نتـایج سرشـماري عمـومی کارگـاهی سـال      براس
درصـددر بخشـهاي    8/57درصد دربخش صنعت ومعدن، 11بوده،که از این تعداد) درصدکارگاههاي استان 

 ،   فعالیت داشته»عمده فروشی،خرده فروشی،تعمیروسایل نقلیه موتوري وتعمیر کاالهاي خانگی وشخصی«
از .درصد کارگاههاي شهرستان درنقاط شهري وبقیه درنقاط روستایی استان واقع شـده انـد   82همچنین .اند

درصدداراي مدیریت خصوصـی وبقیـه نیـزداراي مـدیریت عمـومی       7/88کارگاههاي مستقردرنقاط شهري 
رکــارکن نف10نفرکــارکن وبقیــه کارگاههــا10درصــدکارگاهها کمتــراز  6/93ازنظــر تعــداد کارکنــان .هســتند

نفرکـارکن داشـته   2درصـدنیز  3/23نفرکـارکن و 1درصد کارگاههاي شهري  3/55همچنین .ویابیشتربوده اند
 )18جدول شماره .(اند
  
  
  



 طرح ملی آمایش استان خوزستان

 ٦٣

    1375تعدادکارگاهها بر حسب فعالیت و تعدادکارکن در نقاط شهري آبان  -18جدول 

 نفر1 نفر2 3 4 5 6_9 به باال10
بدون 
 کارکن

 هرماهش جمع درصدفعالیت

 کشاورزي شکاروجنگلداري  7 0.1 0 3 1 1 1 0 0 1

 شیالت 4 0.1 0 0 1 1 0 1 0 1

 استخراج معدن   2 0.0 0 0 0 0 0 0 0 2

 )  ساخت ( صنعت   753 11.8 0 254 219 113 95 36 15 21

 تأمین برق ، گاز و آب   45 0.7 0 5 3 8 11 0 3 15

 ساختمان   89 1.4 0 31 20 8 4 6 9 11

 عمده فروشی و خرده فروشی      3678 57.7 0 2599 829 148 44 16 23 19

 هتل و رستوران   199 3.1 0 93 53 20 9 2 10 12

 حمل و نقل ، انبارداري و ارتباطات   223 3.5 0 58 55 27 12 16 20 35

 واسطه گریهاي مالی   68 1.1 0 7 10 3 5 11 17 15

 مستغالت ، اجاره و فعالیتهاي کار و کسب   251 3.9 0 138 76 17 7 3 8 2

 اداره امور عمومی و دفاع و تأمین اجتماعی اجباري    103 1.6 0 6 8 8 5 5 13 58

 آموزش   278 4.4 0 16 17 7 13 9 25 191

 بهداشت و مددکاري اجتماعی   169 2.7 0 4 101 24 9 4 9 18

 اي خدمات عمومی ، اجتماعی شخصی   سایر فعالیته 497 7.8 38 308 94 13 11 6 18 9

 دفاتر و ادارات مرکزي   7 0.1 0 2 1 0 2 2 0 0

 جمع شهرستان 6373   38 3524 1488 398 228 117 170 410

نتایج تفضیلی استان خوزستان            1381-سرشماري عمومی کارگاهی:ماخذ



 طرح ملی آمایش استان خوزستان

 ٦٤

  بهبهان
هزارنفر است که  3/175جمعیت شهرستان برابر، 1385بر اساس سرشماري عمومی نفوس ومسکن در سال 

درصـد جمعیـت    68بعبـارتی  . هزار نفر درنقاط شهري و بقیـه در نقـاط روسـتایی سـاکن هسـتند       4/119
هـزار نفـر بـوده کـه      3/150ساله وبیشـتر   10افراد  1385در سال . شهرستان در نقاط شهري ساکن هستند 

 34هزار نفـر فعـال اقتصـادي هسـتند کـه       2/51ین تعداد از ا.درصد از جمعیت شهرستان است  7/85برابر
 9/7درصـد وزنـان نیـز     3/59نرخ فعالیت مـردان  . سال را شامل می گردد  10درصد از کل جمعیت باالي 

  . هزار نفر بوده است  5/41درصد یعنی حدود 34برابر 1375نرخ فعالیت در سال .درصد است
 4/9درصـد وزنـان    9/59درصد کـه مـردان   7/34برابر 1385نرخ فعالیت در نقاط شهري شهرستان در سال 

نفر  6370هزارنفر شاغل و  8/44، 1385هزارنفر جمعیت فعال شهرستان در سال  2/51از .درصد بوده است 
از . درصد محاسبه می گردد که کمترین نرخ بیکاري استان می باشد 4/12بیکار هستند بعبارتی نرخ بیکاري 

درصد در نقاط شهري وبقیه در نقاط روستایی ساکن وشـاغل بـوده    2/69رستان  ،هزار نفر شاغل شه 8/44
از لحـاظ توزیـع شـاغلین در    .درصد شاغالن را مردان و بقیه را زنان تشکیل مـی دهنـد    8/89همچنین . اند

درصـد در  30درصد در بخش کشاورزي ،  9/15از کل شاغلین شهرستان  1385بخشهاي اقتصادي در سال 
درصـد   16در سـطح اسـتان   .درصد شاغلین نیز در بخش خدمات فعالیت داشـته انـد   1/54بخش صنعت و

درصد نیز در بخـش خـدمات فعالیـت     7/51درصد در بخش صنعت و  3/32شاغلین در بخش کشاورزي ،
  . داشته اند که نشاندهنده تفاوت مهمی نسبت به استان نیست

 85و 75ي اقتصادي طی سالهاي تغییرات اشتغال بخشها-19جدول شماره               

بخشهاي 
 اقتصادي

 استان بهبهان

 85شاغلین  75شاغلین 
درصد 
 تغییرات

 85شاغلین  75شاغلین 
درصد 
 تغییرات

 106.9 159414 149089 96.3 7129 7403 کشاورزي

 140.6 320627 227991 130.8 13454 10284 صنعت

 145.0 511990 353068 132.0 24220 18342 خدمات

 135.9 992031 730149 124.4 44803 36029 جمع

درصـد   6/20، 75دربررسی روندتوزیع شاغالن بین بخشهاي اقتصادي شهرستان مالحظـه میشـوددر سـال    
درصدنیزدربخش خـدمات مشـغول بـوده     9/50درصددربخش صنعت و5/28شاغالن دربخش کشاورزي و 

کشاورزي وافزایش اندك سهم شاغالن بخـش   شاهد کاهش سهم شاغالن بخش 85که درمقایسه باسال .اند



 طرح ملی آمایش استان خوزستان

 ٦٥

دربررسی شاخص هاي اقتصادي شهرسـتان بهبهـان وضـعیت بهتـري نسـبت بـه       . خدمات وصنعت هستیم
ازنظربررســی گروههــاي اقتصــادي هــیج گروهــی تســلط تــام نــدارد        . سایرشــهرهاي اســتان دارد 

ن فصل توضیح داده شده است، باتوجه به روش کولین کالرك که درپایا. واقتصادشهرکارکردچندوجهی دارد
درصـدي وخـرده   4/13ازنظرحجم اشتغال فعالیت آموزش باسـهم  .بیانگرنقش بازرگانی اقتصادشهر می باشد

درصـدي   14درصـدي و سـاختمان باسـهم    7/17فروشی وعمده فروشی وتعمیرکاالووسایط نقلیـه باسـهم   
  .ي بهبهان هستنددرصدي ازاشتغال،فعالیتهاي مهم نقاط شهر 7/14وصنعت ومعدن باسهم 

نفرودرمنـاطق   9/3نفربـوده کـه درنقـاط شـهري      9/3)بارتکفل ناخالص(بارمعیشت شهرستان 1385درسال 
 5/4بهبودیافته واز رقم  75شهرستان نسبت به سال  85بارمعیشت سال . نفر محاسبه شده است 1/4روستایی

نیزازوضعیت مناسبی ) نفر3/4(ص استاننفرکاهش یافته است؛و درمقایسه بامتوسط بارتکفل ناخال 9/3نفر به 
  .برخوردار است

 7/5(  کارگـاه   7003،تعـدادکارگاههاي شهرسـتان   81براساس نتـایج سرشـماري عمـومی کارگـاهی سـال      
درصددر بخشهاي  1/59درصد دربخش صنعت ومعدن، 1/13بوده،که از این تعداد) درصدکارگاههاي استان 

،   فعالیت داشته »لیه موتوري وتعمیر کاالهاي خانگی وشخصیعمده فروشی،خرده فروشی،تعمیروسایل نق«
از .درصد کارگاههاي شهرستان درنقاط شهري وبقیه درنقاط روستایی استان واقع شده اند 2/80همچنین .اند

درصدداراي مدیریت خصوصـی وبقیـه نیـزداراي مـدیریت عمـومی       7/88کارگاههاي مستقردرنقاط شهري 
نفرکــارکن 10نفرکــارکن وبقیــه کارگاههــا10درصــدکارگاهها کمتــراز  1/95ن ازنظــر تعــداد کارکنــا.هســتند

نفرکـارکن داشـته   2درصـدنیز  21نفرکـارکن و 1درصد کارگاههـاي شـهري    2/59همچنین .ویابیشتربوده اند
  ) 20جدول شماره.(اند
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 ٦٦

    1375تعدادکارگاهها بر حسب فعالیت و تعدادکارکن در نقاط شهري آبان  - 20جدول

 نفر1 نفر2 3 4 5 6_9 به باال10
بدون 
 کارکن

درصد 
 فعالیت

 بهبهان جمع

 کشاورزي شکاروجنگلداري  101 1.8 0 62 22 13 1 0 1 2

 شیالت 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0

 استخراج معدن   0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0

 )  ساخت ( صنعت   744 13.2 0 341 190 132 52 11 16 2

 تأمین برق ، گاز و آب   23 0.4 0 3 0 4 1 1 5 9

 ساختمان   34 0.6 0 13 9 0 1 5 4 2

 عمده فروشی و خرده فروشی      3319 59.1 0 2381 689 150 49 20 17 13

 هتل و رستوران   162 2.9 0 97 43 15 3 2 2 0

 حمل و نقل ، انبارداري و ارتباطات   97 1.7 0 26 21 10 8 7 14 11

 واسطه گریهاي مالی   79 1.4 0 6 11 9 11 11 22 9

 مستغالت ، اجاره و فعالیتهاي کار و کسب   193 3.4 0 120 52 10 7 2 2 0

 اداره امور عمومی و دفاع و تأمین اجتماعی اجباري    140 2.5 0 24 10 5 10 9 21 61

 آموزش   215 3.8 0 17 15 9 8 5 21 140

 اري اجتماعی بهداشت و مددک  145 2.6 0 18 59 21 6 6 9 26

 سایر فعالیتهاي خدمات عمومی ، اجتماعی شخصی    356 6.3 44 212 58 18 9 6 7 2

 دفاتر و ادارات مرکزي   9 0.2 0 5 1 0 0 1 1 1

 جمع شهرستان 5617   44 3325 1180 396 166 86 142 278

نتایج تفضیلی استان خوزستان            1381-سرشماري عمومی کارگاهی:ماخذ
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  خرمشهر
هزارنفر است که  5/157، جمعیت شهرستان برابر1385بر اساس سرشماري عمومی نفوس ومسکن در سال 

درصـد جمعیـت    6/80بعبـارتی  . هزار نفر درنقاط شهري و بقیـه در نقـاط روسـتایی سـاکن هسـتند       127
فـر بـوده کـه    هـزار ن  129سـاله وبیشـتر    10افـراد   1385در سال . شهرستان در نقاط شهري ساکن هستند 

 1/36هزار نفر فعال اقتصـادي هسـتند کـه     6/46از این تعداد .درصد از جمعیت شهرستان است  9/81برابر
 1/8درصـد وزنـان نیـز     7/63نرخ فعالیت مـردان  . سال را شامل می گردد  10درصد از کل جمعیت باالي 

  . ر نفر بوده است هزا 2/29درصد یعنی حدود  2/31برابر 1375نرخ فعالیت در سال .درصد است
 5/9درصـد وزنـان    4/63درصد که مـردان   7/36برابر 1385نرخ فعالیت در نقاط شهري شهرستان در سال 

نفـر   9578هزارنفر شـاغل و   37، 1385هزارنفر جمعیت فعال شهرستان در سال  6/46از .درصد بوده است 
درصد  75/12ا توجه به میانگین کشور درصد محاسبه می گردد که ب 6/20بیکار هستند بعبارتی نرخ بیکاري 

 6/82هزار نفر شـاغل شهرسـتان  ،   37از. درصد نشاندهنده وضعیت نامطلوب شهرستان است 3/19واستان 
درصـد شـاغالن را    7/90همچنـین  . درصد در نقاط شهري وبقیه در نقاط روستایی ساکن وشاغل بوده انـد 

از کـل   1385زیع شاغلین در بخشهاي اقتصادي در سـال  از لحاظ تو.مردان و بقیه را زنان تشکیل می دهند 
درصد شاغلین نیز  8/62درصد در بخش صنعت و8/33درصد در بخش کشاورزي ،  4/3شاغلین شهرستان 

درصد در  3/32درصد شاغلین در بخش کشاورزي ، 16در سطح استان .در بخش خدمات فعالیت داشته اند
فعالیت داشته اند کـه نشـاندهنده سـهم بیشـتر شـاغلین      درصد نیز در بخش خدمات  7/51بخش صنعت و 

  . بخش خدمات وناچیزبودن سهم کشاورزي شهرستان نسبت به استان است
 85و 75تغییرات اشتغال بخشهاي اقتصادي طی سالهاي -21جدول شماره         

بخشهاي 
 اقتصادي

 استان خرمشهر

 85شاغلین  75شاغلین 
درصد 
 تغییرات

 85 شاغلین 75شاغلین 
درصد 
 تغییرات

 106.9 159414 149089 105.1 1246 1185 کشاورزي

 140.6 320627 227991 206.0 12510 6072 صنعت

 145.0 511990 353068 166.7 23244 13943 خدمات

 135.9 992031 730149 174.5 37000 21200 جمع

درصـد   6/5، 75وددر سـال  دربررسی روندتوزیع شاغالن بین بخشهاي اقتصـادي شهرسـتان مالحظـه میشـ    
درصدنیزدربخش خـدمات مشـغول بـوده     7/65درصددربخش صنعت و7/28شاغالن دربخش کشاورزي و 



 طرح ملی آمایش استان خوزستان

 ٦٨

شاهد کاهش سهم شاغالن بخش کشاورزي وافزایش سهم شاغالن بخش صنعت  85که درمقایسه باسال .اند
ش کـولین کـالرك ،   هرچند این ارقام بیانگر تسلط بخش خـدمات بـوده، ازطرفـی باتوجـه بـه رو     . هستیم

که بادرنظرگرفتن وجودبندر،گمرك واتاق بازرگـانی چنـدان   .نشاندهنده نقش بازرگانی اقتصادشهر می باشد
درصـدي وخـرده فروشـی وعمـده     6/14ازنظرحجم اشتغال فعالیت صـنعت باسـهم   .دور از انتظارنمی باشد

درصـدي   7/20اري باسـهم درصـدي و حمـل ونقـل وانبـارد     6/13فروشی وتعمیرکاالووسایط نقلیه باسهم 
  .بیشترین سهم اشتغال نقاط شهري رادارند

نفرودرمنـاطق   2/4نفربـوده کـه درنقـاط شـهري      3/4)بارتکفل ناخالص(بارمعیشت شهرستان 1385درسال 
 1/6بهبودیافته واز رقم  75شهرستان نسبت به سال  85بارمعیشت سال . نفر محاسبه شده است 7/4روستایی

  .افته استنفرکاهش ی3/4نفر به 
 1/3(  کارگـاه   3764،تعـدادکارگاههاي شهرسـتان   81براساس نتـایج سرشـماري عمـومی کارگـاهی سـال      

درصـددر بخشـهاي    1/56درصد دربخش صنعت ومعدن، 10بوده،که از این تعداد) درصدکارگاههاي استان 
فعالیت داشته   ، »عمده فروشی،خرده فروشی،تعمیروسایل نقلیه موتوري وتعمیر کاالهاي خانگی وشخصی«

از .درصد کارگاههاي شهرستان درنقاط شهري وبقیه درنقاط روستایی استان واقع شده اند 1/89همچنین .اند
درصدداراي مدیریت خصوصـی وبقیـه نیـزداراي مـدیریت عمـومی       3/89کارگاههاي مستقردرنقاط شهري 

نفرکارکن ویابیشتربوده 10ه کارگاههانفرکارکن وبقی10درصدکارگاهها کمتراز  94ازنظر تعداد کارکنان .هستند
جـدول  .(نفرکـارکن داشـته انـد   2درصـدنیز  5/24نفرکـارکن و 1درصد کارگاههاي شهري  1/55همچنین .اند

  ) 22شماره



 طرح ملی آمایش استان خوزستان

 ٦٩

    1375تعدادکارگاهها بر حسب فعالیت و تعدادکارکن در نقاط شهري آبان  -22جدول 

 نفر1 نفر2 3 4 5 6_9 به باال10
بدون 
 کارکن

 خرمشهر جمع یتدرصدفعال

 کشاورزي شکاروجنگلداري  47 1.4 0 11 25 8 0 1 0 2

 شیالت 3 0.1 0 1 0 0 1 0 0 1

 استخراج معدن   0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0

 )  ساخت ( صنعت   334 10.0 0 122 84 26 61 26 4 11

 تأمین برق ، گاز و آب   15 0.4 0 2 2 3 0 0 0 8

 تمان ساخ  34 1.0 0 12 9 3 5 1 2 2

 عمده فروشی و خرده فروشی      1882 56.1 0 1307 457 74 18 8 11 7

 هتل و رستوران   78 2.3 0 38 24 8 3 1 2 2

 حمل و نقل ، انبارداري و ارتباطات   96 2.9 0 26 25 12 7 8 7 11

 واسطه گریهاي مالی   44 1.3 0 1 5 10 8 9 5 6

 ، اجاره و فعالیتهاي کار و کسب  مستغالت  172 5.1 0 100 60 7 1 0 3 1

 اداره امور عمومی و دفاع و تأمین اجتماعی اجباري    71 2.1 0 2 7 7 2 2 9 42

 آموزش   142 4.2 0 12 9 7 8 4 13 89

 بهداشت و مددکاري اجتماعی   85 2.5 0 9 36 7 7 4 9 13

 اجتماعی شخصی    سایر فعالیتهاي خدمات عمومی ، 348 10.4 5 205 77 21 18 7 10 5

 دفاتر و ادارات مرکزي   2 0.1 0 1 0 0 0 0 0 1

 جمع شهرستان 3353   5 1849 820 193 139 71 75 201

نتایج تفضیلی استان خوزستان            1381-سرشماري عمومی کارگاهی:ماخذ



 طرح ملی آمایش استان خوزستان

 ٧٠

  دزفول
هزارنفر است که  5/401، جمعیت شهرستان برابر1385بر اساس سرشماري عمومی نفوس ومسکن در سال 

درصـد جمعیـت    66بعبـارتی  . هزار نفر درنقاط شهري و بقیـه در نقـاط روسـتایی سـاکن هسـتند       3/265
هـزار نفـر بـوده کـه      6/335ساله وبیشـتر   10افراد  1385در سال . شهرستان در نقاط شهري ساکن هستند 

 8/36فر فعال اقتصادي هسـتند کـه   هزار ن 6/123از این تعداد .درصد از جمعیت شهرستان است  6/83برابر
درصد  2/8درصد وزنان نیز  63نرخ فعالیت مردان . سال را شامل می گردد  10درصد از کل جمعیت باالي 

  . هزار نفر بوده است  92درصد یعنی حدود  1/36برابر 1375نرخ فعالیت در سال .است
 5/9درصـد وزنـان    3/62ه مـردان  درصـد کـ   37برابر 1385نرخ فعالیت در نقاط شهري شهرستان در سال 

 1/16هزارنفر شـاغل و   5/107، 1385هزارنفر جمعیت فعال شهرستان در سال  6/123از .درصد بوده است 
درصد محاسبه می گردد که با توجـه بـه میـانگین کشـور      1/13هزار نفر بیکار هستند بعبارتی نرخ بیکاري 

مطلوب شهرستان نسبت به کشورونسبتا بهتر نسبت درصد نشاندهنده وضعیت نا 3/19درصد واستان  75/12
درصد در نقاط شهري وبقیه در نقـاط روسـتایی    3/67هزار نفر شاغل شهرستان  ، 5/107از . به استان است

از لحـاظ  .درصد شاغالن را مردان و بقیه را زنان تشکیل مـی دهنـد    1/90همچنین . ساکن وشاغل بوده اند
درصـد در بخـش    8/23از کـل شـاغلین شهرسـتان     1385ي در سـال  توزیع شاغلین در بخشـهاي اقتصـاد  

در .درصد شاغلین نیز در بخش خدمات فعالیت داشته انـد  8/50درصد در بخش صنعت و4/25کشاورزي ، 
درصـد نیـز در    7/51درصد در بخش صـنعت و   3/32درصد شاغلین در بخش کشاورزي ، 16سطح استان 

نده سهم بیشتر شاغلین بخش کشـاورزي شهرسـتان نسـبت بـه     بخش خدمات فعالیت داشته اند که نشانده
  . استان است

  85و 75تغییرات اشتغال بخشهاي اقتصادي طی سالهاي -23جدول شماره            

بخشهاي 
 اقتصادي

 استان دزفول

 85شاغلین  75شاغلین 
درصد 
 تغییرات

 85شاغلین  75شاغلین 
درصد 
 تغییرات

 106.9 159414 149089 124.5 25529 20509 کشاورزي

 140.6 320627 227991 133.5 27330 20467 صنعت

 145.0 511990 353068 133.3 54596 40967 خدمات

 135.9 992031 730149 131.1 107455 81943 جمع



 طرح ملی آمایش استان خوزستان

 ٧١

درصـد شـاغالن دربخـش     25،  75دربررسی روندتوزیع شاغالن بین بخشهاي اقتصادي شهرستان مالحظـه میشـوددر سـال    
کـه درمقایسـه   .درصدنیزدربخش خدمات مشغول بوده انـد  1/50درصددربخش صنعت و9/24زي و کشاور
باتوجه بـه روش  . شاهد تغییرات ساختاري خاصی دراشتغال بخشهاي اقتصادي شهرستان نیستیم  85باسال 

ازنظـرحجم اشـتغال فعالیـت صـنعت باسـهم      .کولین کالرك ،نقش اقتصادي شهردزفول بازرگانی می باشـد 
درصـدي و اداره   8/17رصدي وخـرده فروشـی وعمـده فروشـی وتعمیرکاالووسـایط نقلیـه باسـهم        د9/11

  .درصد بیشترین سهم اشتغال نقاط شهري رادارند 9/13درصدي وساختمان باسهم  5/16امورعمومی باسهم
نفرودرمنـاطق   7/3نفربـوده کـه درنقـاط شـهري      7/3)بارتکفل ناخالص(بارمعیشت شهرستان 1385درسال 

 3/4بهبودیافته واز رقم  75شهرستان نسبت به سال  85بارمعیشت سال . نفر محاسبه شده است 9/3اییروست
  .نفرکاهش یافته است،که کمترین بارتکفل دربین شهرستانهاي استان است 7/3نفر به 

 6/10(کارگـاه   13006،تعـدادکارگاههاي شهرسـتان   81براساس نتایج سرشماري عمـومی کارگـاهی سـال    
درصـددر بخشـهاي    6/62درصد دربخش صنعت ومعدن، 12بوده،که از این تعداد) اههاي استان درصدکارگ

، فعالیـت داشـته   »عمده فروشی،خرده فروشی،تعمیروسایل نقلیه موتوري وتعمیر کاالهاي خانگی وشخصی«
از .ددرصد کارگاههاي شهرستان درنقاط شهري وبقیه درنقاط روستایی استان واقع شده ان 6/82همچنین .اند

درصدداراي مدیریت خصوصـی وبقیـه نیـزداراي مـدیریت عمـومی       1/93کارگاههاي مستقردرنقاط شهري 
نفرکــارکن 10نفرکــارکن وبقیــه کارگاههــا10درصــدکارگاهها کمتــراز  3/96ازنظــر تعــداد کارکنــان .هســتند

داشـته   نفرکـارکن 2درصـدنیز  9/19نفرکـارکن و 1درصد کارگاههاي شهري  5/62همچنین .ویابیشتربوده اند
  )24جدول شماره .(اند



 طرح ملی آمایش استان خوزستان

 ٧٢

    1375تعدادکارگاهها بر حسب فعالیت و تعدادکارکن در نقاط شهري آبان  -24جدول 

 نفر1 نفر2 3 4 5 6_9 به باال10
بدون 
 کارکن

 دزفول جمع درصدفعالیت

 کشاورزي شکاروجنگلداري  33 0.3 0 20 3 3 2 2 1 2

 شیالت 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0

 استخراج معدن   0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0

 )  ساخت ( صنعت   1391 12.8 0 676 329 245 78 20 25 18

 تأمین برق ، گاز و آب   23 0.2 0 3 0 4 0 0 3 13

 ساختمان   143 1.3 0 64 36 19 6 2 7 9

 عمده فروشی و خرده فروشی      6780 62.6 0 4940 1314 329 110 35 39 13

 هتل و رستوران   256 2.4 0 165 62 11 8 3 5 2

 حمل و نقل ، انبارداري و ارتباطات   144 1.3 0 38 22 16 13 13 25 17

 واسطه گریهاي مالی   110 1.0 0 5 5 12 26 11 36 15

 مستغالت ، اجاره و فعالیتهاي کار و کسب   488 4.5 0 310 131 30 8 7 0 2

 ی و دفاع و تأمین اجتماعی اجباري  اداره امور عموم  124 1.1 0 6 14 11 5 5 13 70

 آموزش   301 2.8 0 22 24 20 13 11 18 193

 بهداشت و مددکاري اجتماعی   239 2.2 0 28 114 31 10 8 13 35

 سایر فعالیتهاي خدمات عمومی ، اجتماعی شخصی    698 6.4 33 493 102 21 14 10 16 9

 ي دفاتر و ادارات مرکز  9 0.1 0 6 1 0 1 0 1 0

 جمع شهرستان 10739   33 6776 2157 752 294 127 202 398

نتایج تفضیلی استان خوزستان            1381-سرشماري عمومی کارگاهی:ماخذ
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 ٧٣

  دشت آزادگان
هزارنفر است که  9/128، جمعیت شهرستان برابر1385بر اساس سرشماري عمومی نفوس ومسکن در سال 

درصـد جمعیـت    1/54بعبـارتی  . یه در نقـاط روسـتایی سـاکن هسـتند     هزار نفر درنقاط شهري و بق 8/69
هـزار نفـر بـوده کـه      103سـاله وبیشـتر    10افـراد   1385در سال . شهرستان در نقاط شهري ساکن هستند 

 2/32هزار نفر فعال اقتصـادي هسـتند کـه     2/33از این تعداد .درصد از جمعیت شهرستان است  9/79برابر
 6/5درصـد وزنـان نیـز     8/57نرخ فعالیت مـردان  . سال را شامل می گردد  10ي درصد از کل جمعیت باال

  . هزار نفر بوده است  29درصد یعنی حدود  3/34برابر 1375نرخ فعالیت در سال .درصد است
 6/5درصـد وزنـان    2/54درصد که مـردان   2/30برابر 1385نرخ فعالیت در نقاط شهري شهرستان در سال 

نفر  9752هزارنفر شاغل و  4/23، 1385هزارنفر جمعیت فعال شهرستان در سال  2/33از .درصد بوده است 
درصد  75/12درصد محاسبه می گردد که با توجه به میانگین کشور  6/29بیکار هستند بعبارتی نرخ بیکاري 

درصـد   8/47هزار نفر شاغل شهرسـتان  ،  4/23از . درصد نشاندهنده وضعیت نامطلوب است 3/19واستان 
درصد شـاغالن را مـردان و    3/92همچنین . ر نقاط شهري وبقیه در نقاط روستایی ساکن وشاغل بوده اندد

از کـل شـاغلین    1385از لحاظ توزیع شاغلین در بخشهاي اقتصادي در سال .بقیه را زنان تشکیل می دهند 
ز در بخش درصد شاغلین نی 6/46درصد در بخش صنعت و4/13درصد در بخش کشاورزي ،  40شهرستان 

درصـد در بخـش    3/32درصد شاغلین در بخش کشـاورزي ،  16در سطح استان .خدمات فعالیت داشته اند
درصد نیز در بخش خدمات فعالیت داشته اند که نشـاندهنده سـهم بیشـتر شـاغلین بخـش       7/51صنعت و 

  . کشاورزي شهرستان نسبت به استان است
  85و 75ي اقتصادي طی سالهاي تغییرات اشتغال بخشها-25جدول شماره         

بخشهاي 
 اقتصادي

 استان دشت آزادگان

 85شاغلین  75شاغلین 
درصد 
 تغییرات

 85شاغلین  75شاغلین 
درصد 
 تغییرات

 106.9 159414 149089 103.0 9384 9114 کشاورزي

 140.6 320627 227991 123.3 3132 2540 صنعت

 145.0 511990 353068 86.2 10926 12675 خدمات

 135.9 992031 730149 96.4 23442 24329 جمع

درصـد شـاغالن دربخـش     4/37، 75دربررسی روندتوزیع شاغالن بین بخشهاي اقتصادي شهرستان مالحظه میشـوددر سـال   
کـه درمقایسـه   .درصدنیزدربخش خدمات مشغول بوده انـد  2/52درصددربخش صنعت و4/10کشاورزي و 



 طرح ملی آمایش استان خوزستان

 ٧٤

. غالن بخش کشاورزي وافزایش سهم شاغالن بخش صـنعت هسـتیم  شاهد کاهش نسبی سهم شا 85باسال 
این ارقام بیانگریک اقتصاد چندوجهی باغلبه نسبی کشاورزي اسـت، وباتوجـه بـه روش کـولین کـالرك ،      

ازنظــرحجم اشــتغال فعالیــت اداره امورعمــومی ودفــاع باســهم  .اقتصادشهرچندنقشــی تعیــین شــده اســت
درصـدي و آمـوزش    6/13وتعمیرکاالووسـایط نقلیـه باسـهم    درصدي وخرده فروشی وعمده فروشی 9/19

  .درصدي بیشترین سهم اشتغال نقاط شهري رادارند 3/16باسهم
نفرودرمنـاطق   2/6نفربـوده کـه درنقـاط شـهري      5/5)بارتکفل ناخالص(بارمعیشت شهرستان 1385درسال 

 17/5بدترشده واز رقم  75شهرستان نسبت به سال  85بارمعیشت سال . نفر محاسبه شده است 8/4روستایی
ازوضـعیت چنـدان   ) نفـر 3/4(نفرافزایش یافته است؛ درمقایسه بامتوسط بارتکفل ناخالص اسـتان  5/5نفر به 

  .مناسبی برخوردار نیست
 4/2(  کارگـاه   2962،تعـدادکارگاههاي شهرسـتان   81براساس نتـایج سرشـماري عمـومی کارگـاهی سـال      

درصددر بخشهاي  8/58درصد دربخش صنعت ومعدن، 1/11ن تعدادبوده،که از ای) درصدکارگاههاي استان 
،   فعالیت داشته »عمده فروشی،خرده فروشی،تعمیروسایل نقلیه موتوري وتعمیر کاالهاي خانگی وشخصی«

از .درصد کارگاههاي شهرستان درنقاط شهري وبقیه درنقاط روستایی استان واقع شده اند 1/77همچنین .اند
درصدداراي مدیریت خصوصـی وبقیـه نیـزداراي مـدیریت عمـومی       4/83قاط شهري کارگاههاي مستقردرن

نفرکــارکن 10نفرکــارکن وبقیــه کارگاههــا10درصــدکارگاهها کمتــراز  5/92ازنظــر تعــداد کارکنــان .هســتند
نفرکـارکن داشـته   2درصـدنیز  5/19نفرکـارکن و 1درصد کارگاههاي شهري  5/58همچنین .ویابیشتربوده اند

  )26جدول شماره .(اند



 طرح ملی آمایش استان خوزستان

 ٧٥

    1375تعدادکارگاهها بر حسب فعالیت و تعدادکارکن در نقاط شهري آبان  -26جدول 

 نفر1 نفر2 3 4 5 6_9 به باال10
بدون 
 کارکن

درصد 
 فعالیت

 دشت آزادگان جمع

 کشاورزي شکاروجنگلداري  9 0.4 0 3 1 2 1 0 1 1

 شیالت 1 0.0 0 0 0 0 1 0 0 0

 ج معدن استخرا  0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0

 )  ساخت ( صنعت   253 11.1 0 107 58 46 36 3 1 2

 تأمین برق ، گاز و آب   18 0.8 0 4 1 0 1 0 3 9

 ساختمان   12 0.5 0 9 0 0 0 1 0 2

 عمده فروشی و خرده فروشی      1344 58.8 0 999 281 43 10 5 5 1

 هتل و رستوران   63 2.8 0 39 20 2 1 0 1 0

 حمل و نقل ، انبارداري و ارتباطات   38 1.7 0 13 8 5 3 3 3 3

 واسطه گریهاي مالی   36 1.6 0 0 3 7 8 5 6 7

 مستغالت ، اجاره و فعالیتهاي کار و کسب   81 3.5 0 54 21 4 1 1 0 0

 اداره امور عمومی و دفاع و تأمین اجتماعی اجباري    87 3.8 0 7 2 7 4 5 18 44

 آموزش   117 5.1 0 2 1 1 2 2 21 88

 بهداشت و مددکاري اجتماعی   54 2.4 0 3 12 16 5 3 3 12

 سایر فعالیتهاي خدمات عمومی ، اجتماعی شخصی    171 7.5 14 97 37 10 4 3 3 3

 دفاتر و ادارات مرکزي   1 0.0 0 0 0 0 0 0 1 0

 جمع شهرستان 2285   14 1337 445 143 77 31 66 172

نتایج تفضیلی استان خوزستان            1381-گاهیسرشماري عمومی کار:ماخذ
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 ٧٦

  رامهرمز
هزارنفـر اسـت    9/123، جمعیت شهرستان برابـر 1385بر اساس سرشماري عمومی نفوس ومسکن در سال 

درصـد جمعیـت    3/53بعبـارتی  . هزار نفر درنقاط شهري و بقیه در نقـاط روسـتایی سـاکن هسـتند      66که
هـزار نفـر بـوده کـه      7/102ساله وبیشـتر   10افراد  1385در سال .  شهرستان در نقاط شهري ساکن هستند

 6/33هزار نفر فعال اقتصـادي هسـتند کـه     5/34از این تعداد .درصد از جمعیت شهرستان است  9/82برابر
 8/7درصـد وزنـان نیـز     8/58نرخ فعالیت مـردان  . سال را شامل می گردد  10درصد از کل جمعیت باالي 

  . درصد است
 10درصـد وزنـان    7/58درصد کـه مـردان    8/34برابر 1385الیت در نقاط شهري شهرستان در سال نرخ فع

نفـر   6543هزارنفر شـاغل و   1385،28هزارنفر جمعیت فعال شهرستان در سال  5/34از .درصد بوده است 
درصـد   75/12درصد محاسبه می گردد که با توجه به میانگین کشـور   19بیکار هستند بعبارتی نرخ بیکاري 

هـزار نفـر شـاغل     28از . درصد نشاندهنده وضعیت نامطلوب شهرسـتان ازایـن حیـث اسـت     3/19واستان 
درصد  4/90همچنین . درصد در نقاط شهري وبقیه در نقاط روستایی ساکن وشاغل بوده اند 56شهرستان  ،

ي اقتصـادي در سـال   از لحاظ توزیع شـاغلین در بخشـها  .شاغالن را مردان و بقیه را زنان تشکیل می دهند 
 6/47درصـد در بخـش صـنعت و   2/30درصد در بخش کشـاورزي ،   2/22از کل شاغلین شهرستان  1385

درصـد شـاغلین در بخـش     16در سـطح اسـتان   .درصد شاغلین نیز در بخش خدمات فعالیـت داشـته انـد   
ه درصـد نیـز در بخـش خـدمات فعالیـت داشـته انـد کـ         7/51درصد در بخش صنعت و  3/32کشاورزي ،

  . نشاندهنده سهم بیشتر شاغلین بخش کشاورزي شهرستان نسبت به استان است
 85و 75تغییرات اشتغال بخشهاي اقتصادي طی سالهاي -27جدول شماره 

بخشهاي 
 اقتصادي

 استان رامهرمز

 85شاغلین  75شاغلین 
درصد 
 تغییرات

 85شاغلین  75شاغلین 
درصد 
 تغییرات

 106.9 159414 149089 67.8 6214 9168 کشاورزي

 140.6 320627 227991 104.7 8437 8056 صنعت

 145.0 511990 353068 86.4 13330 15427 خدمات

 135.9 992031 730149 85.7 27981 32651 جمع

درصـد   1/28، 75دربررسی روندتوزیع شاغالن بین بخشهاي اقتصادي شهرستان مالحظـه میشـوددر سـال    
درصدنیزدربخش خـدمات مشـغول بـوده     2/47درصددربخش صنعت و7/24شاغالن دربخش کشاورزي و 
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شاهد کاهش سهم شاغالن بخش کشاورزي وافزایش سهم شاغالن بخش صنعت  85که درمقایسه باسال .اند
هرچند این ارقام بیانگر اقتصادمتکی برخدمات وصنعت است، باتوجه به روش کـولین کـالرك کـه    . هستیم

ازنظرحجم اشتغال فعالیـت  .، بیانگرنقش بازرگانی اقتصادشهر می باشددرپایان فصل توضیح داده شده است
درصـدي   5/16درصدي وخرده فروشی وعمده فروشی وتعمیرکاالووسایط نقلیه باسهم 7/13صنعت باسهم 

  .درصدي بیشترین سهم اشتغال نقاط شهري رادارند15و اداره امورعمومی باسهم 
نفرودرمنـاطق   2/4نفربـوده کـه درنقـاط شـهري      4/4)الصبارتکفل ناخ(بارمعیشت شهرستان 1385درسال 

بهبودیافتـه واز رقـم    75شهرستان نسبت به سـال   85بارمعیشت سال . نفر محاسبه شده است 7/4روستایی 
  .نفرکاهش یافته است 4/4نفر به  2/5

 3/4(  کارگـاه   5234،تعـدادکارگاههاي شهرسـتان   81براساس نتـایج سرشـماري عمـومی کارگـاهی سـال      
درصددر بخشهاي  8/61درصد دربخش صنعت ومعدن، 5/10بوده،که از این تعداد) رصدکارگاههاي استان د
،   فعالیت داشته »عمده فروشی،خرده فروشی،تعمیروسایل نقلیه موتوري وتعمیر کاالهاي خانگی وشخصی«

از .واقع شده انددرصد کارگاههاي شهرستان درنقاط شهري وبقیه درنقاط روستایی استان  1/70همچنین .اند
درصدداراي مدیریت خصوصـی وبقیـه نیـزداراي مـدیریت عمـومی       8/88کارگاههاي مستقردرنقاط شهري 

نفرکــارکن 10نفرکــارکن وبقیــه کارگاههــا10درصــدکارگاهها کمتــراز  2/94ازنظــر تعــداد کارکنــان .هســتند
نفرکـارکن داشـته   2یزدرصـدن  7/17نفرکـارکن و 1درصد کارگاههاي شهري  4/64همچنین .ویابیشتربوده اند

 )28جدول شماره .(اند
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نتایج تفضیلی استان خوزستان      1381-سرشماري عمومی کارگاهی:ماخذ

    1375تعدادکارگاهها بر حسب فعالیت و تعدادکارکن در نقاط شهري آبان  - 28جدول

 نفر1 نفر2 3 4 5 6_9 به باال10
بدون 
 کارکن

درصد 
 فعالیت

 رامهرمز جمع

 کشاورزي شکاروجنگلداري  11 0.3 0 9 1 1 0 0 0 0

 شیالت 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0

 استخراج معدن   0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0

 )  ساخت ( صنعت   387 10.5 0 164 86 75 52 6 3 1

 تأمین برق ، گاز و آب   20 0.5 0 7 1 3 0 0 2 7

 ساختمان   20 0.5 0 12 5 1 1 0 0 1

 عمده فروشی و خرده فروشی      2267 61.8 0 1781 380 66 21 7 10 2

 هتل و رستوران   95 2.6 0 65 22 7 0 1 0 0

 حمل و نقل ، انبارداري و ارتباطات   62 1.7 0 21 21 5 4 2 4 5

 واسطه گریهاي مالی   53 1.4 0 6 4 4 15 6 11 7

 مستغالت ، اجاره و فعالیتهاي کار و کسب   126 3.4 0 89 24 9 2 0 2 0

 اعی اجباري  اداره امور عمومی و دفاع و تأمین اجتم  90 2.5 0 8 6 2 6 5 14 49

 آموزش   171 4.7 0 12 5 10 8 7 23 106

 بهداشت و مددکاري اجتماعی   89 2.4 0 8 49 6 2 3 8 13

 سایر فعالیتهاي خدمات عمومی ، اجتماعی شخصی    275 7.5 18 181 46 13 7 6 3 1

 دفاتر و ادارات مرکزي   3 0.1 0 1 0 0 1 1 0 0

 جمع شهرستان 3669   18 2364 650 202 119 44 80 192
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  شادگان
هزارنفر است که  9/138، جمعیت شهرستان برابر1385بر اساس سرشماري عمومی نفوس ومسکن در سال 

معیت شهرستان درصد ج 4/35بعبارتی . هزار نفر درنقاط شهري و بقیه در نقاط روستایی ساکن هستند  49
 7/109ساله وبیشـتر   10افراد  1385در سال . در نقاط شهري ساکن هستند )کمترین نرخ شهرنشینی استان(

هزار نفر فعـال اقتصـادي    9/36از این تعداد .درصد از جمعیت شهرستان است  9/78هزار نفر بوده که برابر
درصـد   1/63نرخ فعالیت مـردان  . دد سال را شامل می گر 10درصد از کل جمعیت باالي  7/33هستند که 
نـرخ فعالیـت در سـال    .درصد است که کمترین نرخ فعالیت دربین شهرستانهاي استان اسـت  7/3وزنان نیز 

  . هزار نفر بوده است  2/23درصد یعنی حدود  8/28برابر 1375
 9/5زنـان  درصـد و  8/62درصد که مـردان   7/34برابر 1385نرخ فعالیت در نقاط شهري شهرستان در سال 

 7/13هزارنفـر شـاغل و    2/23، 1385هزارنفر جمعیت فعال شهرسـتان در سـال    9/36از .درصد بوده است 
محاسبه می گردد که با ) باالترین نرخ بیکاري استان(درصد 2/37هزار نفر بیکار هستند بعبارتی نرخ بیکاري 

عیت بسـیار نـامطلوب شهرسـتان     درصد نشاندهنده وض 3/19درصد واستان  75/12توجه به میانگین کشور 
 1/95همچنـین  . درصد شاغالن در نقاط شهري وبقیه در نقاط روستایی ساکن وشاغل بوده اند 1/39. است

از لحاظ توزیع شاغلین در بخشـهاي اقتصـادي در   .درصد شاغالن را مردان و بقیه را زنان تشکیل می دهند 
 8/45درصد در بخش صنعت و4/28کشاورزي ،  درصد در بخش 8/25از کل شاغلین شهرستان  1385سال 

درصـد شـاغلین در بخـش     16در سـطح اسـتان   .درصد شاغلین نیز در بخش خدمات فعالیـت داشـته انـد   
درصـد نیـز در بخـش خـدمات فعالیـت داشـته انـد کـه          7/51درصد در بخش صنعت و  3/32کشاورزي ،

  . تان استنشاندهنده سهم بیشتر شاغلین بخش کشاورزي شهرستان نسبت به اس
درصـد   5/37، 75دربررسی روندتوزیع شاغالن بین بخشهاي اقتصادي شهرستان مالحظـه میشـوددر سـال    

درصدنیزدربخش خـدمات مشـغول بـوده     3/39درصددربخش صنعت و2/23شاغالن دربخش کشاورزي و 
شاهد کاهش سهم شـاغالن بخـش کشـاورزي وافـزایش سـهم شـاغالن بخـش         85که درمقایسه باسال .اند
این ارقام مشخص کننده یک اقتصادچندوجهی بدون تسـلط تـام بخشـی خـاص     . مات وصنعت هستیمخد

ازنظرحجم اشتغال فعالیت .است، ازطرفی باتوجه به روش کولین کالرك اقتصادشهرچندنقشی تعیین میگردد
درصـدي   3/19درصدي وخرده فروشی وعمده فروشی وتعمیرکاالووسایط نقلیه باسهم 5/15صنعت باسهم 

  .درصدي بیشترین سهم اشتغال نقاط شهري رادارند 1/13حمل ونقل وانبارداري باسهمو 
نفرودرمنـاطق   4/5نفربـوده کـه درنقـاط شـهري      6) بارتکفـل ناخـالص  (بارمعیشت شهرستان 1385درسال 

بهبودیافتـه واز   75شهرستان نسبت به سـال   85هرچند بارمعیشت سال .نفر محاسبه شده است 3/6روستایی
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ازوضـعیت  ) نفـر 3/4(نفرکاهش یافته است؛اما درمقایسه بامتوسط بارتکفل ناخالص استان 6نفر به  5/6رقم 
  .چندان مناسبی برخوردار نیست

  
  

 85و 75تغییرات اشتغال بخشهاي اقتصادي طی سالهاي -29جدول شماره            

بخشهاي 
 اقتصادي

 استان شادگان

 85شاغلین  75شاغلین 
درصد 
 تغییرات

 85شاغلین  75ن شاغلی
درصد 
 تغییرات

 106.9 159414 149089 86.2 5998 6956 کشاورزي

 140.6 320627 227991 153.3 6609 4310 صنعت

 145.0 511990 353068 145.1 10600 7305 خدمات

 135.9 992031 730149 125.0 23207 18571 جمع

  
 5/2(کارگــاه  3007هاي شهرســتان ،تعــدادکارگاه81براســاس نتــایج سرشــماري عمــومی کارگــاهی ســال 

درصددر بخشهاي  4/63درصد دربخش صنعت ومعدن، 8/13بوده،که از این تعداد) درصدکارگاههاي استان 
،   فعالیت داشته »عمده فروشی،خرده فروشی،تعمیروسایل نقلیه موتوري وتعمیر کاالهاي خانگی وشخصی«

از .ري وبقیه درنقاط روستایی استان واقع شده انددرصد کارگاههاي شهرستان درنقاط شه 9/70همچنین .اند
درصدداراي مدیریت خصوصـی وبقیـه نیـزداراي مـدیریت عمـومی       4/89کارگاههاي مستقردرنقاط شهري 

نفرکارکن ویابیشتربوده 10نفرکارکن وبقیه کارگاهها10درصدکارگاهها کمتراز  95ازنظر تعداد کارکنان .هستند
جدول شـماره  .(نفرکارکن داشته اند2درصدنیز 15نفرکارکن و1ي شهري درصد کارگاهها 4/70همچنین .اند
30(  
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    1375تعدادکارگاهها بر حسب فعالیت و تعدادکارکن در نقاط شهري آبان  - 30جدول 

 نفر1 نفر2 3 4 5 6_9 به باال10
بدون 
 کارکن

درصد 
 فعالیت

 شادگان جمع

 ري کشاورزي شکاروجنگلدا 6 0.3 0 4 2 0 0 0 0 0

 شیالت 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0

 استخراج معدن   0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0

 )  ساخت ( صنعت   295 13.8 0 151 68 34 22 5 3 12

 تأمین برق ، گاز و آب   10 0.5 0 2 2 2 0 0 0 4

 ساختمان   11 0.5 0 6 1 1 0 0 0 3

 وشی    عمده فروشی و خرده فر  1353 63.4 0 1133 169 29 14 3 3 2

 هتل و رستوران   67 3.1 0 52 13 0 1 0 1 0

 حمل و نقل ، انبارداري و ارتباطات   44 2.1 0 29 7 3 0 0 3 2

 واسطه گریهاي مالی   20 0.9 0 3 2 1 3 2 5 4

 مستغالت ، اجاره و فعالیتهاي کار و کسب   44 2.1 0 29 15 0 0 0 0 0

 عمومی و دفاع و تأمین اجتماعی اجباري   اداره امور  32 1.5 0 0 1 5 0 0 5 21

 آموزش   66 3.1 0 1 3 1 0 2 7 52

 بهداشت و مددکاري اجتماعی   38 1.8 0 5 9 11 2 3 1 7

 سایر فعالیتهاي خدمات عمومی ، اجتماعی شخصی    144 6.8 18 86 26 3 4 2 5 0

 دفاتر و ادارات مرکزي   3 0.1 0 1 2 0 0 0 0 0

 جمع شهرستان 2133   18 1502 320 90 46 17 33 107

نتایج تفضیلی استان خوزستان            1381-سرشماري عمومی کارگاهی:ماخذ
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  شوش
هزارنفـر اسـت    1/192، جمعیت شهرستان برابـر 1385بر اساس سرشماري عمومی نفوس ومسکن در سال 

درصـد جمعیـت    4/35عبـارتی  ب. هزار نفر درنقاط شهري و بقیه در نقـاط روسـتایی سـاکن هسـتند      68که
هـزار نفـر بـوده کـه      3/157ساله وبیشـتر   10افراد  1385در سال . شهرستان در نقاط شهري ساکن هستند 

 1/33هزار نفـر فعـال اقتصـادي هسـتند کـه       52از این تعداد .درصد از جمعیت شهرستان است  8/81برابر
 6/4درصـد وزنـان نیـز     6/60الیت مـردان  نرخ فع. سال را شامل می گردد  10درصد از کل جمعیت باالي 

  . هزار نفر بوده است  4/39درصد یعنی حدود  3/33برابر 1375نرخ فعالیت در سال .درصد است
 2/6درصـد وزنـان    6/56درصد که مـردان   7/31برابر 1385نرخ فعالیت در نقاط شهري شهرستان در سال 

نفر  10231هزارنفر شاغل و  8/41، 1385سال  هزارنفر جمعیت فعال شهرستان در 52از .درصد بوده است 
درصد  75/12درصد محاسبه می گردد که با توجه به میانگین کشور  7/19بیکار هستند بعبارتی نرخ بیکاري 

 2/35هزار نفر شاغل شهرستان  ، 8/41از . درصد نشاندهنده وضعیت نامطلوب شهرستان است 3/19واستان 
درصـد شـاغالن را    1/93همچنـین  . ط روستایی ساکن وشاغل بوده انـد درصد در نقاط شهري وبقیه در نقا

از کـل   1385از لحاظ توزیع شاغلین در بخشهاي اقتصادي در سـال  .مردان و بقیه را زنان تشکیل می دهند 
درصـد شـاغلین    8/36درصد در بخش صنعت و4/23درصد در بخش کشاورزي ،  8/39شاغلین شهرستان 

درصد  3/32درصد شاغلین در بخش کشاورزي ، 16در سطح استان .داشته اندنیز در بخش خدمات فعالیت 
درصد نیز در بخش خدمات فعالیت داشته اند که نشاندهنده سهم بیشـتر شـاغلین    7/51در بخش صنعت و 

  . بخش کشاورزي شهرستان نسبت به استان است
درصـد   7/41، 75در سـال  دربررسی روندتوزیع شاغالن بین بخشهاي اقتصادي شهرستان مالحظـه میشـود  

درصدنیزدربخش خـدمات مشـغول بـوده     1/30درصددربخش صنعت و2/28شاغالن دربخش کشاورزي و 
شاهد کاهش سهم شاغالن بخش کشاورزي وصـنعت وافـزایش سـهم شـاغالن      85که درمقایسه باسال .اند

خاص اسـت،  این ارقام مشخص کننده یک اقتصادچندوجهی بدون تسلط تام بخشی . بخش خدمات هستیم
ازنظـرحجم اشـتغال فعالیـت    .ازطرفی باتوجه به روش کولین کالرك اقتصادشهرچندنقشـی تعیـین میگـردد   

درصـدي    1/19درصدي وخرده فروشی وعمده فروشی وتعمیرکاالووسـایط نقلیـه باسـهم    16صنعت باسهم
  .بیشترین سهم اشتغال نقاط شهري رادارند

نفرودرمنـاطق   6/4نفربـوده کـه درنقـاط شـهري      6/4)لصبارتکفل ناخا(بارمعیشت شهرستان 1385درسال 
بهبودیافتـه واز رقـم    75شهرستان نسبت بـه سـال    85بارمعیشت سال . نفر محاسبه شده است 6/4روستایی

  .نفرکاهش یافته است 6/4نفر به  12/5



 طرح ملی آمایش استان خوزستان

 ٨٣

  
 85و 75تغییرات اشتغال بخشهاي اقتصادي طی سالهاي -31جدول شماره          

بخشهاي 
 اقتصادي

 استان شوش

 85شاغلین  75شاغلین 
درصد 
 تغییرات

 85شاغلین  75شاغلین 
درصد 
 تغییرات

 106.9 159414 149089 118.3 16662 14089 کشاورزي

 140.6 320627 227991 102.7 9776 9523 صنعت

 145.0 511990 353068 150.5 15385 10225 خدمات

 135.9 992031 730149 123.6 41823 33837 جمع

  
 3/4(  کارگـاه   5206،تعـدادکارگاههاي شهرسـتان   81براساس نتـایج سرشـماري عمـومی کارگـاهی سـال      

درصـددر   3/60درصـد دربخـش صـنعت ومعـدن،     2/11بوده،کـه از ایـن تعـداد    ) درصدکارگاههاي استان 
،   »عمده فروشی،خرده فروشی،تعمیروسایل نقلیـه موتـوري وتعمیـر کاالهـاي خـانگی وشخصـی      «بخشهاي 

درصد کارگاههاي شهرستان درنقاط شهري وبقیه درنقاط روسـتایی اسـتان    5/59همچنین .یت داشته اندفعال
درصـدداراي مـدیریت خصوصـی وبقیـه نیـزداراي       5/90از کارگاههاي مستقردرنقاط شهري .واقع شده اند

ــتند  ــومی هس ــدیریت عم ــان  .م ــداد کارکن ــر تع ــراز   1/95ازنظ ــدکارگاهها کمت ــه  10درص ــارکن وبقی نفرک
 3/23نفرکــارکن و1درصــد کارگاههــاي شــهري  9/60همچنــین .نفرکــارکن ویابیشــتربوده انــد10رگاههــاکا

 )32جدول شماره .(نفرکارکن داشته اند2درصدنیز



 طرح ملی آمایش استان خوزستان

 ٨٤

    1375تعدادکارگاهها بر حسب فعالیت و تعدادکارکن در نقاط شهري آبان  -32جدول 

 نفر1 نفر2 3 4 5 6_9 به باال10
بدون 
 کارکن

درصد 
 فعالیت

 شوش جمع

 کشاورزي شکاروجنگلداري  0   0 0 0 0 0 0 0 0

 شیالت 0   0 0 0 0 0 0 0 0

 استخراج معدن   0   0 0 0 0 0 0 0 0

 )  ساخت ( صنعت   347 11.2 0 164 93 36 43 9 1 1

 تأمین برق ، گاز و آب   8 0.3 0 1 0 1 1 0 0 5

 ساختمان   28 0.9 0 14 7 4 2 0 0 1

 عمده فروشی و خرده فروشی      1867 60.3 0 1352 422 68 13 5 5 2

 هتل و رستوران   123 4.0 0 87 27 2 4 2 1 0

 حمل و نقل ، انبارداري و ارتباطات   42 1.4 0 5 16 3 3 3 5 7

 واسطه گریهاي مالی   37 1.2 0 3 7 4 5 6 6 6

 ر و کسب مستغالت ، اجاره و فعالیتهاي کا  146 4.7 0 85 52 7 0 0 2 0

 اداره امور عمومی و دفاع و تأمین اجتماعی اجباري    68 2.2 0 10 5 5 3 4 12 29

 آموزش   115 3.7 0 2 5 5 2 5 10 86

 بهداشت و مددکاري اجتماعی   74 2.4 0 9 28 15 6 2 2 12

 سایر فعالیتهاي خدمات عمومی ، اجتماعی شخصی    239 7.7 11 154 60 3 4 0 4 3

 دفاتر و ادارات مرکزي   2 0.1 0 0 0 2 0 0 0 0

 جمع شهرستان 3096   11 1886 722 155 86 36 48 152

نتایج تفضیلی استان خوزستان          1381-سرشماري عمومی کارگاهی:ماخذ



 طرح ملی آمایش استان خوزستان

 ٨٥

  شوشتر
هزارنفـر اسـت    3/187، جمعیت شهرستان برابـر 1385بر اساس سرشماري عمومی نفوس ومسکن در سال 

درصـد جمعیـت    6/51بعبـارتی  . ر نفر درنقاط شهري و بقیه در نقاط روستایی سـاکن هسـتند   هزا 7/96که
هـزار نفـر بـوده کـه      7/153ساله وبیشـتر   10افراد  1385در سال . شهرستان در نقاط شهري ساکن هستند 

 6/33هزار نفـر فعـال اقتصـادي هسـتند کـه       7/51از این تعداد .درصد از جمعیت شهرستان است  82برابر
درصد  1/7درصد وزنان نیز  59نرخ فعالیت مردان . سال را شامل می گردد  10درصد از کل جمعیت باالي 

  . هزار نفر بوده است  8/49درصد یعنی حدود  3/33برابر 1375نرخ فعالیت در سال .است
 2/10درصـد وزنـان    7/56درصد که مردان  9/33برابر 1385نرخ فعالیت در نقاط شهري شهرستان در سال 

نفر  9048هزارنفر شاغل و  6/42، 1385هزارنفر جمعیت فعال شهرستان در سال  7/51از .درصد بوده است 
درصد  75/12درصد محاسبه می گردد که با توجه به میانگین کشور  5/17بیکار هستند بعبارتی نرخ بیکاري 

ا بهتـر نسـبت بـه اسـتان     درصد نشاندهنده وضعیت نامطلوب شهرستان نسبت به کشورونسـبت  3/19واستان 
درصد در نقـاط شـهري وبقیـه در نقـاط روسـتایی سـاکن        9/54هزار نفر شاغل شهرستان  ، 6/42از . است

از لحـاظ توزیـع   .درصد شاغالن را مردان و بقیه را زنان تشکیل می دهنـد   6/90همچنین . وشاغل بوده اند
درصـد در بخـش کشـاورزي ،     9/24ان از کل شاغلین شهرست 1385شاغلین در بخشهاي اقتصادي در سال 

در سطح اسـتان  .درصد شاغلین نیز در بخش خدمات فعالیت داشته اند 6/39درصد در بخش صنعت و5/35
درصد نیز در بخش خدمات  7/51درصد در بخش صنعت و  3/32درصد شاغلین در بخش کشاورزي ، 16

رزي وصنعت شهرستان نسبت به اسـتان  فعالیت داشته اند که نشاندهنده سهم بیشتر شاغلین بخشهاي کشاو
  . است

 85و 75تغییرات اشتغال بخشهاي اقتصادي طی سالهاي -33جدول شماره              

بخشهاي 
 اقتصادي

 استان شوشتر

 85شاغلین  75شاغلین 
درصد 
 تغییرات

 85شاغلین  75شاغلین 
درصد 
 تغییرات

 106.9 159414 149089 75.3 10614 14089 کشاورزي

 140.6 320627 227991 107.4 15137 14090 عتصن

 145.0 511990 353068 111.4 16900 15166 خدمات

 135.9 992031 730149 98.4 42651 43345 جمع



 طرح ملی آمایش استان خوزستان

 ٨٦

درصـد   5/32، 75دربررسی روندتوزیع شاغالن بین بخشهاي اقتصادي شهرستان مالحظـه میشـوددر سـال    
درصـدنیزدربخش خـدمات مشـغول بـوده      35ودرصددربخش صـنعت  5/32شاغالن دربخش کشاورزي و 

شاهد کاهش سهم شاغالن بخش کشاورزي وافزایش اندك سهم شاغالن بخـش   85که درمقایسه باسال .اند
این ارقام مشخص کننده یک اقتصادچندوجهی بدون تسـلط تـام بخشـی خـاص     . خدمات وصنعت هستیم

ازنظرحجم اشتغال فعالیت .عیین میگردداست، ازطرفی باتوجه به روش کولین کالرك اقتصادشهرچندنقشی ت
درصـدي   7/15درصدي وخرده فروشی وعمده فروشی وتعمیرکاالووسایط نقلیه باسهم 7/22صنعت باسهم 

  .درصدي بیشترین سهم اشتغال نقاط شهري رادارند 8/11و اداره امور عمومی وآموزش هرکدام باسهم
نفرودرمنـاطق   1/4ربـوده کـه درنقـاط شـهري     نف 4/4)بارتکفل ناخالص(بارمعیشت شهرستان 1385درسال 

 8/4بهبودیافته واز رقم  75شهرستان نسبت به سال  85بارمعیشت سال . نفر محاسبه شده است 7/4روستایی
  .نفرکاهش یافته است 4/4نفر به 

 8/5(  کارگـاه   7123،تعـدادکارگاههاي شهرسـتان   81براساس نتـایج سرشـماري عمـومی کارگـاهی سـال      
درصددر بخشهاي  5/61درصد دربخش صنعت ومعدن، 3/11بوده،که از این تعداد) ي استان درصدکارگاهها

،   فعالیت داشته »عمده فروشی،خرده فروشی،تعمیروسایل نقلیه موتوري وتعمیر کاالهاي خانگی وشخصی«
از .ددرصد کارگاههاي شهرستان درنقاط شهري وبقیه درنقاط روستایی استان واقع شده ان 8/64همچنین .اند

درصدداراي مدیریت خصوصـی وبقیـه نیـزداراي مـدیریت عمـومی       7/88کارگاههاي مستقردرنقاط شهري 
نفرکــارکن 10نفرکــارکن وبقیــه کارگاههــا10درصــدکارگاهها کمتــراز  8/94ازنظــر تعــداد کارکنــان .هســتند

داشـته   نفرکـارکن 2درصـدنیز  9/22نفرکـارکن و 1درصد کارگاههاي شهري  9/57همچنین .ویابیشتربوده اند
  ) 34جدول شماره.(اند



 طرح ملی آمایش استان خوزستان

 ٨٧

    1375تعدادکارگاهها بر حسب فعالیت و تعدادکارکن در نقاط شهري آبان  -34جدول 

 نفر1 نفر2 3 4 5 6_9 به باال10
بدون 
 کارکن

درصد 
 فعالیت

 شوشتر جمع

 کشاورزي شکاروجنگلداري  8 0.2 0 5 1 0 0 0 0 2

 شیالت 1 0.0 0 0 1 0 0 0 0 0

 استخراج معدن   1 0.0 0 0 0 0 0 0 0 1

 )  ساخت ( صنعت   521 11.3 0 239 121 122 25 8 5 1

 تأمین برق ، گاز و آب   23 0.5 0 1 0 1 3 1 7 10

 ساختمان   36 0.8 0 18 10 1 0 3 1 3

 عمده فروشی و خرده فروشی      2838 61.5 0 1962 688 131 28 9 13 7

 و رستوران  هتل  135 2.9 0 93 27 10 2 0 2 1

 حمل و نقل ، انبارداري و ارتباطات   87 1.9 0 24 20 11 13 6 4 9

 واسطه گریهاي مالی   52 1.1 0 4 4 6 10 7 14 7

 مستغالت ، اجاره و فعالیتهاي کار و کسب   187 4.1 0 111 58 9 5 3 1 0

 اجباري  اداره امور عمومی و دفاع و تأمین اجتماعی   94 2.0 0 8 9 9 4 3 16 45

 آموزش   210 4.5 0 19 11 11 4 3 27 135

 بهداشت و مددکاري اجتماعی   111 2.4 0 15 49 15 6 3 7 16

 سایر فعالیتهاي خدمات عمومی ، اجتماعی شخصی    311 6.7 43 175 60 10 8 5 5 5

 دفاتر و ادارات مرکزي   1 0.0 0 0 0 0 1 0 0 0

 جمع شهرستان 4616   43 2674 1059 336 109 51 102 242

نتایج تفضیلی استان خوزستان            1381-سرشماري عمومی کارگاهی:ماخذ



 طرح ملی آمایش استان خوزستان

 ٨٨

  مسجدسلیمان
هزارنفر است که  6/252، جمعیت شهرستان برابر1385بر اساس سرشماري عمومی نفوس ومسکن در سال 

درصـد جمعیـت    78رتی بعبـا . هزار نفر درنقاط شهري و بقیـه در نقـاط روسـتایی سـاکن هسـتند       5/197
هـزار نفـر بـوده کـه      207سـاله وبیشـتر    10افـراد   1385در سال . شهرستان در نقاط شهري ساکن هستند 

 6/37هزار نفر فعال اقتصـادي هسـتند کـه     8/77از این تعداد .درصد از جمعیت شهرستان است  9/81برابر
 7/7درصـد وزنـان نیـز     9/64مـردان  نرخ فعالیت . سال را شامل می گردد  10درصد از کل جمعیت باالي 

  . هزار نفر بوده است  3/51درصد یعنی حدود  9/30برابر 1375نرخ فعالیت در سال .درصد است
 4/8درصـد وزنـان    8/64درصد که مـردان   6/37برابر 1385نرخ فعالیت در نقاط شهري شهرستان در سال 

 2/11هزارنفـر شـاغل و    6/66، 1385ل هزارنفر جمعیت فعال شهرسـتان در سـا   8/77از .درصد بوده است 
درصد محاسبه می گردد که با توجـه بـه میـانگین کشـور      4/14هزار نفر بیکار هستند بعبارتی نرخ بیکاري 

درصد نشاندهنده وضعیت نامطلوب شهرستان نسبت به کشورونسبتا بهتر نسبت  3/19درصد واستان  75/12
درصد در نقاط شهري وبقیـه در نقـاط روسـتایی     4/79ن  ،هزار نفر شاغل شهرستا 6/66از . به استان است

از لحـاظ  .درصد شاغالن را مردان و بقیه را زنان تشکیل مـی دهنـد    3/90همچنین . ساکن وشاغل بوده اند
درصد در بخش کشاورزي  8/3از کل شاغلین شهرستان  1385توزیع شاغلین در بخشهاي اقتصادي در سال 

در سطح استان .درصد شاغلین نیز در بخش خدمات فعالیت داشته اند 2/47درصد در بخش صنعت و4/43، 
درصد نیز در بخش خدمات  7/51درصد در بخش صنعت و  3/32درصد شاغلین در بخش کشاورزي ، 16

  . فعالیت داشته اند که نشاندهنده سهم بیشتر شاغلین بخش صنعت شهرستان نسبت به استان است
 85و 75غییرات اشتغال بخشهاي اقتصادي طی سالهاي ت-35جدول شماره               

بخشهاي 
 اقتصادي

 استان مسجدسلیمان

 85شاغلین  75شاغلین 
درصد 
 تغییرات

 85شاغلین  75شاغلین 
درصد 
 تغییرات

 106.9 159414 149089 67.8 8877 13091 کشاورزي

 140.6 320627 227991 89.0 11077 12440 صنعت

 145.0 511990 353068 106.4 17222 16187 خدمات

 135.9 992031 730149 89.1 37176 41718 جمع

  



 طرح ملی آمایش استان خوزستان

 ٨٩

درصـد   8/12، 75دربررسی روندتوزیع شاغالن بین بخشهاي اقتصادي شهرستان مالحظـه میشـوددر سـال    
درصدنیزدربخش خـدمات مشـغول بـوده     9/46درصددربخش صنعت و3/40شاغالن دربخش کشاورزي و 

اهد کاهش سهم شـاغالن بخـش کشـاورزي وافـزایش سـهم شـاغالن بخـش        ش 85که درمقایسه باسال .اند
هرچند این ارقام بیانگر اقتصادمتکی برخدمات وصنعت است، وباتوجـه بـه روش   . خدمات وصنعت هستیم

ــی     ــانگرنقش بازرگــانی اقتصادشــهر م ــان فصــل توضــیح داده شــده اســت، بی کــولین کــالرك کــه درپای
ــد ــنعت با .باش ــت ص ــتغال فعالی ــرحجم اش ــهم ازنظ ــی   8/29س ــده فروش ــی وعم ــرده فروش ــدي وخ درص

درصدي بیشترین سهم  2/14درصدي و حمل ونقل وانبارداري باسهم 6/13وتعمیرکاالووسایط نقلیه باسهم 
  .اشتغال نقاط شهري رادارند

نفرودرمنـاطق   7/3نفربـوده کـه درنقـاط شـهري      8/3)بارتکفل ناخالص(بارمعیشت شهرستان 1385درسال 
 16/4بهبودیافته واز رقم  75شهرستان نسبت به سال  85بارمعیشت سال . سبه شده استنفر محا 4روستایی

ازوضـعیت بهتـري   ) نفر3/4(نفرکاهش یافته است؛که درمقایسه بامتوسط بارتکفل ناخالص استان 8/3نفر به 
  .برخوردار است

ومقامات عالیرتبه  ، قانونگذاران85ازنظرتوزیع وطبقه بندي شاغالن برحسب گروههاي عمده شغلی درسال 
ــان   3 ــد شاغلین؛متخصص ــتیاران   7/10درص ــین هاودس ــاغلین،کارمندان  8/7درصدشاغلین،تکنس درصدش

ــري   ــوراداري ودفت ــندگان    4/8ام ــدماتی وفروش ــاغلین،کارکنان خ ــاغلین،کارکنان  4/13درصدش درصدش
  .کیل میدهنددرصد شاغلین شهرستان را تش 4/20درصدشاغلین،صنعتگران  4ماهرکشاورزي وماهیگیري 

 4/6(  کارگـاه   7765،تعـدادکارگاههاي شهرسـتان   81براساس نتـایج سرشـماري عمـومی کارگـاهی سـال      
درصـددر بخشـهاي    8/57درصد دربخش صنعت ومعدن، 11بوده،که از این تعداد) درصدکارگاههاي استان 

،   فعالیت داشته »عمده فروشی،خرده فروشی،تعمیروسایل نقلیه موتوري وتعمیر کاالهاي خانگی وشخصی«
از .درصد کارگاههاي شهرستان درنقاط شهري وبقیه درنقاط روستایی استان واقع شـده انـد   82همچنین .اند

درصدداراي مدیریت خصوصـی وبقیـه نیـزداراي مـدیریت عمـومی       7/88کارگاههاي مستقردرنقاط شهري 
نفرکــارکن 10قیــه کارگاههــانفرکــارکن وب10درصــدکارگاهها کمتــراز  6/93ازنظــر تعــداد کارکنــان .هســتند

نفرکـارکن داشـته   2درصـدنیز  3/23نفرکـارکن و 1درصد کارگاههاي شهري  3/55همچنین .ویابیشتربوده اند
 ) 36جدول شماره.(اند
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 ٩٠

    1375تعدادکارگاهها بر حسب فعالیت و تعدادکارکن در نقاط شهري آبان  - 36جدول

 نفر1 نفر2 3 4 5 6_9 به باال10
بدون 
 کارکن

د درص
 فعالیت

 مسجدسلیمان جمع

 کشاورزي شکاروجنگلداري  15 0.4 0 3 4 1 4 2 0 1

 شیالت 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0

 استخراج معدن   12 0.3 0 0 0 1 0 0 1 10

 )  ساخت ( صنعت   497 11.9 0 223 100 135 23 4 10 2

 تأمین برق ، گاز و آب   22 0.5 0 1 5 5 0 2 0 9

 ساختمان   26 0.6 0 13 4 2 0 3 2 2

 عمده فروشی و خرده فروشی      2517 60.4 0 2007 411 56 20 7 11 5

 هتل و رستوران   111 2.7 0 84 16 4 1 3 1 2

 حمل و نقل ، انبارداري و ارتباطات   102 2.4 0 50 25 8 6 1 5 7

 واسطه گریهاي مالی   43 1.0 0 0 5 7 9 8 7 7

 مستغالت ، اجاره و فعالیتهاي کار و کسب   111 2.7 0 73 29 5 2 1 1 0

 اداره امور عمومی و دفاع و تأمین اجتماعی اجباري    85 2.0 0 10 5 7 1 6 9 47

 آموزش   199 4.8 0 13 12 9 9 5 24 127

 بهداشت و مددکاري اجتماعی   113 2.7 0 15 51 6 3 6 5 27

 مات عمومی ، اجتماعی شخصی   سایر فعالیتهاي خد 307 7.4 7 217 48 8 9 2 10 6

 دفاتر و ادارات مرکزي   9 0.2 0 5 0 2 0 2 0 0

 جمع شهرستان 4169   7 2714 715 256 87 52 86 252

نتایج تفضیلی استان خوزستان            1381-سرشماري عمومی کارگاهی:ماخذ
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ریزان بـه سـه جنبـه     برنامه. بخشد ریز را استحکامی اساسی می شناخت فعالیتهاي اقتصاد محلی کار،برنامه
اندازهاي اقتصاد محلـی و مقیـاس وویژگـی توسـعه متعاقـب آن،       گسترده فعالیتهاي اقتصادي یعنی چشم

درآمدهاي شخصی و اثرآن بر تقاضا براي خدماتی مانند مراکز خرید و نیازمنـدیهاي زمـین، سـاختمان و    
یل این گونه فعالیتها وجود دارد کـه بیشـتر آنهـا در    مند هستند روشهاي گوناگونی براي تحل زیربنا، عالقه

  .اند اي توسعه یافته قالب علوم منطقه
هاي فضایی مورد  مدلهاي اقتصادي که فعالیتهاي اقتصادي و تغییر و تحوالت آن را در درون سیستم

یرا ز. اي از اهمیت به سزایی برخوردارند دهند در مطالعات امروزي اقتصاد منطقه بررسی قرار می
نماید و حضور جمعیت در  فعالیتهاي اقتصادي در یک سرزمین افراد را قادر به زندگی در آن ناحیه می

کند که این فعالیتهاي اقتصادي  یک ناحیه با وجود اشتغال و فعالیتهاي اقتصادي معنی و مفهوم پیدا می
میزان فعالیتهاي اقتصادي رشد و نزول سطح جمعیتی مستقیماً بر . ارتباط نزدیکی به سطح جمعیت دارد

  .گذارد تأثیر می
براي بررسی عملکرد غالب اقتصادي در استان و شهرهاي استان از سه روش از رایجترین روشهاي ارائه 

  :شده، استفاده شده است عبارتند از
  روش تمرکز اقتصادي -1
 روش تعیین نقش اقتصادي شهر -2

 عرضی ایزارد -روش ترسیمی طولی -3

  93روش تمرکزاقتصادي -1
شاخص تمرکزاقتصادي . دهد این روش میزان تمرکز فعالیتها اقتصادي را در شهر یا منطقه نشان می

  :شود بصورت زیر تعریف می
  .انجام شده است        Ni/N    a=Nij/Ni/محاسبه تمرکز اقتصادي با استفاده از فرمول  

Nij  : اشتغال در فعالیتi  در شهرستانj 

Ni  :کل اشتغال  
Nj  : کل اشتغال در شهرستان سهمj 

N  :کل اشتغال در شهرستان  
از یک بزرگتر باشد، نشانگر تمرکز فعالیت در شهرستان و اگر کوچکتر از یک باشد ) a(اگر حاصل 

  .بیانگر عدم تمرکز است
  94روش تعیین نقش اقتصادي شهر -2

                                                
  . كاربرد مدل در جغرافیا.  ٩٣
  ٧٦ص .كاربرد مدل در جغرافیا - نیا، حسن و میرنجف موسوي حكمت ٩٤
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رانسوي روشی را پیشنهاد براي تعیین نقش اقتصادي شهر، ژاکلین بوژوگارنیه وژرژشاپو دو جغرافیدان ف
بندي کولین کالرك را دارد به دیگر سخن به ترکیب مشاغل شهري در بطن عناوین  دادند که مبناي تقسیم

  :نگرد زیر می
  )کشاورزي(نیروي انسانی وابسته به کشاورزي، جنگل بانی و صید ماهی : گروه اول مشاغل اجتماعی -1
  )صنعت(ی فعال در صنایع و ساختمان نیروي انسان: گروه دوم مشاغل اجتماعی -2
نیروي انسانی جذب شده در بازرگانی و خدمات و کلیه مشاغلی که : گروه سوم مشاغل اجتماعی -3

  ).خدمات. (توان در گروه اول و دوم آورده شود نمی
گانه مشاغل اجتماعی را بر مبناي درصد روي نمودار ذیل که برحسب قرارداد به شش بخش  3نیروهاي 

نقطه تالقی خطوط درصدها بیانگر نقش اقتصادي . کنند اند منعکس می ساوي و نامشابه تقسیم شدهنام
  .شهر است

  
  95عرضی ایزارد - مدل ترسیمی طولی - 3

هاي  بینی سهم بخش این مدل روشی است براي تحلیل موقعیت اقتصادي به منظور شناخت و پیش
در این روش، آهنگ رشد اقتصادي . شود کارگرفته میاقتصادي شهر یا منطقه در مقایسه با سطح ملی به 

. شود هاي مختلف اقتصادي باتوجه به دو دوره سرشماري و بر یک پایه کلی یا ملی محاسبه می در بخش
بطور کلی این روش تفاوت رشد در بخشهاي اقتصادي منطقه را در مقایسه با رشد همان بخشها در 

                                                
  ٦٤كاربرد مدل در جغرافیا ص .  ٩٥
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ها اگر مثبت باشد نشان دهنده انتقال آن بخش  اختالف و تفاوت این. دهد سطح ملی مورد بررسی قرار می
  .باشد از فعالیتها به منطقه و اگر منفی باشد، معرف انتقال آن بخش از فعالیتها از منطقه می

در این نمودار، محور افقی بیانگر درصد تغییرات شاغالن در سطح ملی و محور عمودي در صد تغییرات 
ابتدا از طریق درصد تغییرات کل ملی، منطقه یا شهر به چهار قسمت تقسیم . ست شاغالن منطقه یا شهر ا

  .باشد ها به شرح زیر می شود که موقعیت هر یک از این قسمت می
ها در سطح ملی، منطقه یا شهر نسبت به  قرار گیرند، آن بخش Iها از در قسمت  اگر هر یک از بخش -1

  .اند را بودهمتوسط رشد اقتصادي وضعیت بهتري را دا
تر و در سطح منطقه  ها در سطح ملی پائین قرار گیرند، آن بخش IIها در قسمت  اگر هر یک از بخش -2

  .اند یا شهر فراتر از متوسط رشد اقتصادي بوده
ها در سطح ملی و منطقه یا شهر  قرار گیرند، آن بخش IIIها در قسمت  هر گاه هر یک از بخشی -3

  .اند تر را دارا بوده صادي وضعیت پائیننسبت به متوسط رشد اقت
هاي در سطح ملی فراتر و در سطح  بخش قرار گیرند، آن IVهاي در قسمت  هر گاه هر یک از بخش -4

  .اند تر از منطقه رشد اقتصادي بوده منطقه پائین
 

 
  
                            2  

 

  
 

                    1  
 

 
 

3 
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  رشداقتصادي یاتغییرات شاغالن درسطح ملی                                              

 85و75تغییرات شاغلین بخشهاي مختلف اقتصادي درسطح کشورواستان طی سالهاي  - 37جدول شماره

بخشهاي 
 اقتصادي

 کشور استان

 85شاغلین  75غلین شا
درصد 
 تغییرات

 85شاغلین  75شاغلین  منطقه
درصد 
 تغییرات

 135.8 4559579 3357263 3 106.9 159414 149089 کشاورزي

 121.3 5427680 4472958 2 140.6 320627 227991 صنعت

 155.6 10486826 6741351 1 145.0 511990 353068 خدمات

 140.5 20474085 14571572    135.9 992031 730149 جمع
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  خوزستان)                                                                                         یک(نمودار          
  5/140ایران                                                            

ترسیم شده است ، نشان می دهـد رشـد   )    37(  که بر پایه اطالعات جدول شماره) یک( نمودار شماره
قرار دارد هم در سطح ملی ونیز در سطح استان خوزستان رشد کمتـري   3بخش کشاورزي که در بخش 

قراردارد یعنی رشدآن  در اسـتان بیشـتر    2بخش صنعت درقسمت . از متوسط رشد اقتصادي داشته است
ملی کمتر از متوسط رشد اقتصـادي کشـور رشـد     ازمتوسط رشداقتصادي استان خوزستان ولی درمقیاس

  .داشته است
قرار گرفته است هم در مقیاس ملی وهم در استان خوزستان رشدي فراتر  1بخش خدمات که در قسمت 

 5/12بخش خدمات در استان خوزستان رشدي حدود . از متوسط رشد اقتصادي کشور داشته است
اشته است در حالی که بخش خدمات در سطح ملی فقط درصد باالتر از متوسط رشد اقتصادي استان د

  .درصد فراتر از متوسط رشد اقتصادي کشور بوده است 9/1
  تمرکز اقتصادي در شهرستانهاي استان-1

  .انجام شده است        Ni/N    a=Nij/Ni/محاسبه تمرکز اقتصادي با استفاده از فرمول  
Nij  : اشتغال در فعالیتi  در شهرستانj 

Ni : کل اشتغال  
Nj  : سهم کل اشتغال در شهرستانj 

N  :کل اشتغال در شهرستان  
از یک بزرگتر باشد، نشانگر تمرکز فعالیت در شهرستان و اگر کوچکتر از یک باشد ) a(اگر حاصل 

نشان می دهد که عدم تمرکز بخش کشاورزي استان افزایش  38جدول شماره . بیانگر عدم تمرکز است
عدم تمرکز فعالیتهاي  75همچنین مالحظه می شود در سال . کاهش یافته است % 72به % 89یافته و از 

تا  85کشاورزي در شهرستانهاي آبادان ، اهواز، بندر ماهشهر و خرمشهر وجود داشته که در سال 
  . حدودي تشدید یافته است 

عدم .ش یافته است افزای 1375-85در خصوص فعالیتهاي صنعت تمرکز اقتصادي آن در استان طی دوره 
تمرکز فعالیتهاي صنعتی در شهرستانهاي باغملک، دشت آزادگان ، شادگان ورامهرمز بسیار شدید است 

طی دوره فوق تمرکز اقتصادي فعالیت صنعت فقط در شهرستانهاي بندر ماهشهر ، خرمشهر ، شوشتر، .
ادي فعالیت هاي خدمات وجود همچنین در استان نیز تمرکز اقتص. امیدیه و گتوند افزایش یافته است

پس بصورت خالصه در . علیرغم  وجود تمرکز از شدت آن کاسته شده است  1385دارد که در سال 
 1375- 85فعالیت صنعت وخدمات تمرکز اقتصادي وجود دارد که در طی دوره  2استان خوزستان در 

  .تمرکز صنعت تشدید وخدمات کاهش یافته است
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  عمده اقتصاديتوزیع اشتغال در بخشهاي 
بیانگر تحوالت معنی داري  1375-85بررسی توزیع اشتغال در بخشهاي سه گانه اقتصادي در طی دوره 

درصد  در بخش  1/16و  4/20به ترتیب  85و 75براي مثال از مجموع شاغالن استان در سالهاي . است
مات فعالیت درصد در بخش خد 6/51و  4/48درصد در بخش صنعت و  3/32و  2/31کشاورزي ، 

  . این ارقام نشاندهنده فزونی اتکاي اقتصاد استان به دو بخش خدمات وصنعت است. داشته اند
توزیع اشتغال در شهرستانها نشان می دهد که اکثر آنها کارکرد چند نقشی با غلبه توأمان بخش خدمات 

  .ی داردوصنعت دارند به جز شهرستانهاي دشت آزادگان وشوش که بخش کشاورزي غلبه نسب
از بین شهرستانهاي استان ، شهرستان هندیجان از نظر اقتصادي کارکرد کشاورزي دارد که با توجه به 

درصدي فعالیت ماهیگیري از اشتغال شاغالن شهرستان، چندان دور 45رونق بندر ماهیگیري آن و سهم 
  . از انتظار نبوده است

کولین کالرك با توجه به نقطه تالقی خطوط  بندي براي تعیین نقش اقتصادي شهر، بر مبناي تقسیم
که به شرح ذیل . درصدهاي اشتغال بخشهاي اقتصادي هرشهرستان نقش اقتصادي شهرتعیین شده است

  .می باشد
 آبادان چندنقشی )1

 اندیمشک چندنقشی )2

 اهواز  بازرگانی )3

 ایذه خدماتی )4

 باغملک چندنقشی )5
 دي شتغال دربخش هاي اقتصایب تمرکز ااضر -38جدول شماره 

1385 1375 
 شهرستان

 کشاورزي  صنعت خدمات کشاورزي  صنعت خدمات

 آبادان  0.58 1.08 1.12 0.66 0.95 1.14

 اندیمشک 1.05 1.09 0.92 1.02 0.85 1.09

 اهواز 0.42 1.13 1.16 0.44 1.09 1.12

 ایذه 1.52 1.19 0.66 1.63 1.14 0.71

 اغملکب 2.57 0.60 0.59 1.94 0.79 0.84

 بندرماهشهر 0.63 1.29 0.97 0.24 1.34 1.02

 بهبهان 1.01 0.91 1.05 0.99 0.93 1.05

 خرمشهر 0.27 0.92 1.36 0.21 1.05 1.22



 طرح ملی آمایش استان خوزستان
 

 ١٠٨

 دزفول 1.23 0.80 1.03 1.48 0.79 0.98

 دشت آزادگان 1.83 0.33 1.08 2.49 0.41 0.90

 رامهرمز 1.38 0.79 0.98 1.38 0.93 0.92

 شادگان 1.83 0.74 0.81 1.61 0.88 0.89

 شوش 2.04 0.90 0.62 2.48 0.72 0.71

 شوشتر 1.59 1.04 0.72 1.55 1.10 0.77

 مسجدسلیمان 1.54 0.95 0.80 1.49 0.92 0.90

 امیدیه          0.29 1.69 0.79

 رامشیر          1.24 0.72 1.10

 گتوند          1.57 1.25 0.67

 اللی          1.89 1.08 0.67

 هندیجان          2.94 0.47 0.73

 استان 0.89 1.02 1.05 0.72 1.22 1.01

  محاسبات تحقیق:  ماخذ                            
  
  

 ماهشهر بازرگانی )6

 بهبهان بازرگانی )7

 خرمشهر بازرگانی )8

 دزفول بازرگانی )9

 دشت آزادگان چندنقشی )10

 رامهرمز بازرگانی )11

 شادگان چندنقشی )12

 شوشتر چندنقشی )13

 شوش چندنقشی )14

 مسجدسلیمان چندنقشی )15

 امیدیه چندنقشی )16

 رامشیر چندنقشی )17

 گتوند چندنقشی )18

 اللی چندنقشی )19
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 هندیجان  کشاورزي نزدیک به چندنقشی )20

  

  
  )عرضی ایزارد - مقایسه طولی(روند تغییرات نرخ اشتغال

درصد و رشد  1/2درصد و رشد جمعیت  1/3،  1375-85متوسط رشد ساالنه اشتغال در استان در مقطع 
فزونی نرخ رشد . درصد بوده است  5/3درصدو رشد جمعیت فعال  8/2سال به باال  10جمعیت 

 75درصد در سال  25/17جمعیت فعال نسبت به رشد اشتغال باعث شده است که نرخ بیکاري استان از 
دلیل افزایش جمعیت فعال بطور خالصه می تواند به دلیل . افزایش یابد 85درصد در سال  3/19به 

  )38جدول. (باشد... شارکت زنان ، و ورودموج جوانان متولد دهه شصت به بازار کار وافزایش م
در طی همین مدت بررسی نرخ رشد در بخشهاي اقتصادي بیانگر تحوالت مهمتري است زیرا تغییرات 

 8/3درصد و خدمات 5/3درصد ، صنعت  7/0در بخشهاي کشاورزي  1375اشتغال نسبت به سال پایه 
  . ست و نشاندهنده تحوالت مثبتی در صنعت وخدمات در سالهاي اخیر بوده است درصد بوده ا

  1375-85رشدساالنه شاخص هاي اشتغال استان -38جدول شماره  

   
نرخ 
 فعالیت

جمعیت 
 فعال

جمعیت 
 سال به باال10

 جمعیت استان
جمع 
 اشتغال

اشتغال 
 کشاورزي

اشتغال 
 صنعت

اشتغال 
 خدمات

1375 32.5 870766 2682238 3476772 730149 149089 227991 353068 

1385 34.8 1229344 3530064 4274979 992031 159414 320627 511990 
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نرخ 
 فعالیت

جمعیت 
 فعال

جمعیت 
 سال به باال10

 جمعیت استان
جمع 
 اشتغال

اشتغال 
 کشاورزي

اشتغال 
 صنعت

اشتغال 
 خدمات

 رشدساالنه
   

3.5 2.8 2.1 3.1 0.7 3.5 3.8 

از لحاظ تغییرات درصدي اشتغال شاهد برتري نسبی رشد ابتدا بخش خدمات وسپس صنعت نسبت به 
در این ) به جز شهرستانهاي خرمشهر ودشت آزادگان. ( انها هستیم متوسط رشد اقتصادي استان وشهرست

  .دو ، بخش صنعت برتري مطلق را داشته است
  تحوالت در کل اشتغال 

روند رشد اشتغال در شهرستانهاي استان در طی دوره مورد بررسی داراي ناهنجاریهاي قابل مالحظه اي 
) خرمشهر(درصد  5/74تا مثبت ) شت آزادگان د(درصد  6/3است بطوریکه دامنه تغییرات از منفی 

درصد بوده که کمتر از نرخ اشتغال 9/35،  1375-85رشد اشتغال استان در دهه . نوسان داشته است 
در مجموع، کمترین نرخ کلی اشتغال متعلق به شهرستانهاي دشت آزادگان ، . درصد می باشد 5/40کشور 

  )39جدول. (مسجد سلیمان واندیمشک بوده است
  بخش کشاورزي 

عالوه بر اینکه سهم شاغلین این بخش از اشتغال استان و شهرستانها کاهش یافته است ، مقایسه طولی 
وعرضی رشد اشتغال این بخش در استان وشهرستانهاي آن کمتر از متوسط رشد اقتصادي استان 

  ) به جز شهرستان دشت آزادگان . ( وشهرستانها بوده است 
  )1375-85(رشداشتغال به تفکیک بخش هاي اقتصادي      درشهرستانهاي استان خوزستاندرصد-39جدول     

 خدمات 

 درصد

 صنعت 

 درصد

 کشاورزي 

 درصد

  رشدکلی اشتغال
85 -75 

 درصد

 شهرستان

 آبادان  26.7 11.9 15.1 37.1

 اندیمشک 17.0 10.2-  5.6-  47.2

 اهواز 43.8 18.4 42.9 48.3

 هایذ 53.5 29.6 52.4 78.1

 باغملک 54.9 7.8-  111.5 132.8

 بندرماهشهر 20.0 64.5-  29.2 35.2

 بهبهان 24.4 3.7-  30.8 32.0

 خرمشهر 74.5 5.1 106.0 66.7

 دزفول 31.1 24.5 33.5 33.3
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 دشت آزادگان 3.6-  3.0 23.3 13.8- 

 رامهرمز 14.3-  32.2-  4.7 13.6- 

 شادگان 25.0 13.8-  53.3 45.1

 شوش 23.6 18.3 2.7 50.5

 شوشتر 1.6-  24.7-  7.4 11.4

 مسجدسلیمان 10.9-  32.2-  11.0-  6.4

 امیدیه -    -   -   

 رامشیر   -   -   -   

 گتوند   -   -   -   

 اللی   -   -   -   

 هندیجان   -   -   -   

 استان 35.9 6.9 40.6 45.0

 کشور 40.5 35.8 21.3 55.6

  تغال ازتقسیم مابه التفاوت تعداد شاغالن درآغاز وپایان دوره برتعدادرشداش*                                  
  .به دست آمده است100شاغالن درآغاز دوره ضربدر                                    

  
درصد مسجدسلیمان تا  7/14دامنه تغییرات اشتغال در این بخش بسیار ناموزون است بطوریکه از منفی 

توجه به این تحول منفی در روند اشتغال بخش با در نظر گرفتن . ر بوده است درصد ایذه متغی 6/29
  .تنگناهاي حاکم بر دیگر بخشها ، در برنامه ریزي مربوط به اشتغال از اهمیت زیادي برخوردار است

  بخش صنعت
ح درصد آن در سط 3/21درصد بوده است که بسیار بیشتر از رشد  6/40رشد اشتغال این بخش در استان 

در شهرستانهاي . بعبارتی رشد اشتغال این بخش بیش از رشد اقتصادي استان بوده است .کشور است 
آبادان ، اهواز، اندیمشک، مسجدسلیمان وشوش وایذه رشد اشتغال این بخش کمتر از رشد اقتصادي 

  )جداول انتهاي فصل.( شهرستان بوده است
  بخش خدمات 

می دهد رشد اقتصادي این بخش در استان واکثر مقایسه طولی وعرضی بخش خدمات نشان 
به هر حال . شهرستانهاي آن به جز دشت آزادگان وخرمشهر بیشتر از رشد اقتصادي شهرستان بوده است 

  .  ایجاد تعادل در رشد این بخش عمدتاً غیر پایه باید از اولویتهاي نظام اقتصادي استان باشد
 85و75درسطح شهرستان واستان طی تغییرات شاغلین بخشهاي مختلف اقتصادي 

 استان آبادانبخشهاي 
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 اقتصادي
 85شاغلین  75شاغلین 

درصد 
 تغییرات

 85شاغلین  75شاغلین  منطقه
درصد 
 تغییرات

 106.9 159414 149089 3 111.9 6385 5705 کشاورزي

 140.6 320627 227991 4 115.1 18626 16183 صنعت

 145.0 511990 353068 1 137.1 35648 25995 خدمات

 135.9 992031 730149    126.7 60659 47883 جمع

  
 85و75تغییرات شاغلین بخشهاي مختلف اقتصادي درسطح شهرستان واستان طی 

بخشهاي 
 اقتصادي

 استان اندیمشک

 85شاغلین  75شاغلین 
درصد 
 تغییرات

 85شاغلین  75شاغلین  منطقه
درصد 
 تغییرات

 106.9 159414 149089 3 89.8 5708 6353 کشاورزي

 140.6 320627 227991 4 94.4 9523 10088 صنعت

 145.0 511990 353068 1 147.2 19555 13281 خدمات

 135.9 992031 730149    117.0 34786 29722 جمع

 85و75تغییرات شاغلین بخشهاي مختلف اقتصادي درسطح شهرستان واستان طی 

بخشهاي 
 اقتصادي

 استان اهواز

 85شاغلین  75شاغلین 
درصد 
 تغییرات

 85شاغلین  75شاغلین  منطقه
درصد 
 تغییرات

 106.9 159414 149089 3 118.4 22785 19237 کشاورزي

 140.6 320627 227991 4 142.9 113052 79132 صنعت

 145.0 511990 353068 1 148.3 185773 125266 خدمات

 135.9 992031 730149    143.8 321610 223635 جمع

  
 85و75تغییرات شاغلین بخشهاي مختلف اقتصادي درسطح شهرستان واستان طی 

بخشهاي 
 اقتصادي

 استان ایذه

 85شاغلین  75شاغلین 
درصد 
 تغییرات

 85شاغلین  75شاغلین  منطقه
درصد 
 تغییرات

 106.9 159414 149089 3 129.6 10886 8402 کشاورزي

 140.6 320627 227991 4 152.4 15373 10084 صنعت
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 145.0 511990 353068 1 178.1 15314 8598 خدمات

 135.9 992031 730149    153.5 41573 27084 جمع

  
 85و75تغییرات شاغلین بخشهاي مختلف اقتصادي درسطح شهرستان واستان طی 

بخشهاي 
 اقتصادي

 استان باغملک

 85شاغلین  75شاغلین 
درصد 
 تغییرات

 85اغلین ش 75شاغلین  منطقه
درصد 
 تغییرات

 106.9 159414 149089 3 92.2 6164 6688 کشاورزي

 140.6 320627 227991 1 211.5 5046 2386 صنعت

 145.0 511990 353068 1 232.8 8518 3659 خدمات

 135.9 992031 730149    154.9 19728 12733 جمع

  
  

 85و75استان طی تغییرات شاغلین بخشهاي مختلف اقتصادي درسطح شهرستان و

بخشهاي 
 اقتصادي

 استان ماهشهر

 85شاغلین  75شاغلین 
درصد 
 تغییرات

 85شاغلین  75شاغلین  منطقه
درصد 
 تغییرات

 106.9 159414 149089 3 35.5 2520 7100 کشاورزي

 140.6 320627 227991 1 129.2 28869 22336 صنعت

 145.0 511990 353068 1 135.2 35192 26032 خدمات

 135.9 992031 730149    120.0 66581 55468 جمع

  
 85و75تغییرات شاغلین بخشهاي مختلف اقتصادي درسطح شهرستان واستان طی 

بخشهاي 
 اقتصادي

 استان بهبهان

 85شاغلین  75شاغلین 
درصد 
 تغییرات

 85شاغلین  75شاغلین  منطقه
درصد 
 تغییرات

 106.9 159414 149089 3 96.3 7129 7403 کشاورزي

 140.6 320627 227991 1 130.8 13454 10284 صنعت

 145.0 511990 353068 1 132.0 24220 18342 خدمات

 135.9 992031 730149    124.4 44803 36029 جمع



 طرح ملی آمایش استان خوزستان
 

 ١١٤

  
 85و75تغییرات شاغلین بخشهاي مختلف اقتصادي درسطح شهرستان واستان طی 

بخشهاي 
 اقتصادي

 استان خرمشهر

 85غلین شا 75شاغلین 
درصد 
 تغییرات

 85شاغلین  75شاغلین  منطقه
درصد 
 تغییرات

 106.9 159414 149089 3 105.1 1246 1185 کشاورزي

 140.6 320627 227991 1 206.0 12510 6072 صنعت

 145.0 511990 353068 4 166.7 23244 13943 خدمات

 135.9 992031 730149    174.5 37000 21200 جمع

  
  

 85و75اغلین بخشهاي مختلف اقتصادي درسطح شهرستان واستان طی تغییرات ش

بخشهاي 
 اقتصادي

 استان دزفول

 85شاغلین  75شاغلین 
درصد 
 تغییرات

 85شاغلین  75شاغلین  منطقه
درصد 
 تغییرات

 106.9 159414 149089 3 124.5 25529 20509 کشاورزي

 140.6 320627 227991 1 133.5 27330 20467 صنعت

 145.0 511990 353068 1 133.3 54596 40967 دماتخ

 135.9 992031 730149    131.1 107455 81943 جمع

  
 85و75تغییرات شاغلین بخشهاي مختلف اقتصادي درسطح شهرستان واستان طی 

بخشهاي 
 اقتصادي

 استان دشت آزادگان

 85شاغلین  75شاغلین 
درصد 
 تغییرات

 85شاغلین  75شاغلین  منطقه
صد در

 تغییرات

 106.9 159414 149089 2 103.0 9384 9114 کشاورزي

 140.6 320627 227991 1 123.3 3132 2540 صنعت

 145.0 511990 353068 4 86.2 10926 12675 خدمات

 135.9 992031 730149    96.4 23442 24329 جمع
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 85و75تغییرات شاغلین بخشهاي مختلف اقتصادي درسطح شهرستان واستان طی 

بخشهاي 
 اقتصادي

 استان رامهرمز

 85شاغلین  75شاغلین 
درصد 
 تغییرات

 85شاغلین  75شاغلین  منطقه
درصد 
 تغییرات

 106.9 159414 149089 3 67.8 6214 9168 کشاورزي

 140.6 320627 227991 1 104.7 8437 8056 صنعت

 145.0 511990 353068 1 86.4 13330 15427 خدمات

 135.9 992031 730149    85.7 27981 32651 جمع

  
  

 85و75تغییرات شاغلین بخشهاي مختلف اقتصادي درسطح شهرستان واستان طی 

بخشهاي 
 اقتصادي

 استان شادگان

 85شاغلین  75شاغلین 
درصد 
 تغییرات

 85شاغلین  75شاغلین  منطقه
درصد 
 تغییرات

 106.9 159414 149089 3 86.2 5998 6956 کشاورزي

 140.6 320627 227991 1 153.3 6609 4310 صنعت

 145.0 511990 353068 1 145.1 10600 7305 خدمات

 135.9 992031 730149    125.0 23207 18571 جمع

  
 85و75تغییرات شاغلین بخشهاي مختلف اقتصادي درسطح شهرستان واستان طی 

بخشهاي 
 اقتصادي

 استان شوش

 85شاغلین  75شاغلین 
درصد 

 اتتغییر
 85شاغلین  75شاغلین  منطقه

درصد 
 تغییرات

 106.9 159414 149089 3 118.3 16662 14089 کشاورزي

 140.6 320627 227991 4 102.7 9776 9523 صنعت

 145.0 511990 353068 1 150.5 15385 10225 خدمات

 135.9 992031 730149  123.6 41823 33837 جمع
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 85و75لف اقتصادي درسطح شهرستان واستان طی تغییرات شاغلین بخشهاي مخت

بخشهاي 
 اقتصادي

 استان شوشتر

 85شاغلین  75شاغلین 
درصد 
 تغییرات

 85شاغلین  75شاغلین  منطقه
درصد 
 تغییرات

 106.9 159414 149089 3 75.3 10614 14089 کشاورزي

 140.6 320627 227991 1 107.4 15137 14090 صنعت

 145.0 511990 353068 1 111.4 16900 15166 خدمات

 135.9 992031 730149    98.4 42651 43345 جمع

  
  

 85و75تغییرات شاغلین بخشهاي مختلف اقتصادي درسطح شهرستان واستان طی 

بخشهاي 
 اقتصادي

 استان شوشتروگتوند

 85شاغلین  75شاغلین 
درصد 
 تغییرات

 85شاغلین  75شاغلین  منطقه
درصد 
 تغییرات

 106.9 159414 149089 3 97.4 13725 14089 يکشاورز

 140.6 320627 227991 1 142.8 20122 14090 صنعت

 145.0 511990 353068 1 139.5 21156 15166 خدمات

 135.9 992031 730149    126.9 55003 43345 جمع

 85و75تغییرات شاغلین بخشهاي مختلف اقتصادي درسطح شهرستان واستان طی 

بخشهاي 
 تصادياق

 استان مسجدسلیمان

 85شاغلین  75شاغلین 
درصد 
 تغییرات

 85شاغلین  75شاغلین  منطقه
درصد 
 تغییرات

 106.9 159414 149089 3 67.8 8877 13091 کشاورزي

 140.6 320627 227991 4 89.0 11077 12440 صنعت

 145.0 511990 353068 1 106.4 17222 16187 خدمات

 135.9 992031 730149    89.1 37176 41718 جمع
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بخشهاي 
 اقتصادي

 استان مسجدسلیمان واللی

 85شاغلین  75شاغلین 
درصد 
 تغییرات

 85شاغلین  75شاغلین  منطقه
درصد 
 تغییرات

 106.9 159414 149089 3 85.3 11161 13091 کشاورزي

 140.6 320627 227991 1 110.2 13712 12440 صنعت

 145.0 511990 353068 1 122.6 19840 16187 خدمات

 135.9 992031 730149    107.2 44713 41718 جمع

  
  

بخشهاي 
 اقتصادي

 استان رامهرمزورامشیر

 85شاغلین  75شاغلین 
درصد 
 تغییرات

 85شاغلین  75شاغلین  منطقه
درصد 
 تغییرات

 106.9 159414 149089 3 95.4 8742 9168 کشاورزي

 140.6 320627 227991 1 141.4 11395 8056 صنعت

 145.0 511990 353068 1 133.0 20519 15427 خدمات

 135.9 992031 730149    124.5 40656 32651 جمع

  
  

بخشهاي 
 اقتصادي

 استان ماهشهروامیدیه وهندیجان

 85شاغلین  75شاغلین 
درصد 
 تغییرات

 85شاغلین  75شاغلین  منطقه
درصد 
 تغییرات

 106.9 159414 149089 3 111.4 7912 7100 کشاورزي

 140.6 320627 227991 1 183.4 40967 22336 صنعت

 145.0 511990 353068 1 179.4 46696 26032 خدمات

 135.9 992031 730149    172.3 95573 55468 جمع

  
 

  مسکن و زمین
  مقدمه

یرانی، تنها یک مسکن در فرهنگ ا.مسکن یکی از مهمترین نیازهاي زیستی انسان به شمار می رود
سرپناه نیست، مسکن مامن خانوار، محلی براي گذراندن اوقات فراغت، تامین کننده امنیت اجتماعی و 
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مسکن یک کاالي اساسی است و پس از غذا و . اقتصادي و پس اندازي براي ایام پیري و بیماري است
مسکن تاثیر گذارند از جمله  عوامل بسیاري در تقاضاي. پوشاك مهمترین نیاز خانوار به شمار می رود

 …رشد جمعیت، وضعیت ازدواج، مهاجرت و شهرنشینی و بعد خانوار و 

بی رویه ، حاشیه نشینی در شهر ها رو به تزاید است و عاملین ساخت و ساز در این  بدلیل مهاجرت
مدرنیته  تبشهرسازي ما نه بر اساس سبکها و مکا. افراد غیر فنی و سودا گران اراضی می باشند  وادي

زراعی و باغات به زیر  بر ما به ارث رسیده است و اراضی "فئودالیته  "یا پسا مدرنیته بلکه بصورت 
هستیم و محدوده قانونی شهر ها  در هر دوره شاهد گسترش افقی شهر ها. ساخت و ساز رفته است

ماي نامیمون شهري به مبدل می گردد و سی وسیعتر می گردد، جاده هاي کمربندي به خیابان اصلی شهر
فاقد هویت شهري بوده و به روستاهاي بزرگ بیشتر  شهر هاي ما. روحیه شهروندان آزار می رساند

سردرگمی شهروندان شده و هیچگونه احساس تعلق خاطر و عوامل  شباهت دارند و پیچیدگی آن باعث
محله ها ، مناطق و خیابان و شهر ها بجا نمانده است و وجه تمایزي بین  ماندگار و بخاطر ماندنی از

  )ضرورت بازنگري در مدیریت شهري.(وجود ندارد حتی بین شهر ها
روند شهرنشینی در . امروزه مشکل فقدان مسکن یکی از مشکالت قشر وسیعی از مردم استان است

استان خوزستان بی شباهت به وضعیت کل کشور نیست و استان خوزستان با داشتن توانهاي بالفعل و 
لقوه اقتصادي به عنوان محور و قطب صنعتی کشور همواره مورد توجه قرار گرفته و مرکز آن اهواز به با

آید و مشکل مسکن آن فراوان و در سطح ملی  عنوان بزرگترین شهر مناطق جنوب غرب به حساب می
  .باشد قابل طرح می

وستاها به شهرها گسترش صنعت، بازگشت مهاجرین و به تبع آن مهاجرت و الحاق بعضی از ر
منابع و . است که مسئله اسکان این جمعیت در راس آنها قرار دارد  اي بدنبال داشته مشکالت عدیده

امکانات محدود در تولید و عرضه مسکن در پاسخگویی به تقاضاي خانوارهاي متقاضی، بسیاري از 
در . اند کمبود منابع مواجه کشورها را تحت فشار قرار داده، بخصوص در کشورهاي در حال توسعه که با

این کشورها از یک سو، در پاسخ به نیازهاي سکونتی، مسکن یک الزام اجتماعی است که اختصاص 
گذاري  کند و از سوي دیگر این کشورها که به کمبود منابع سرمایه سهمی از منابع محدود را طلب می

  .هاي توسعه دور نگه داشته شوند مهمواجه هستند تحت فشار قرار گرفته و ممکن است از دیگر برنا
  بررسی کمیت مسکن و تراکم خانوار و نفر در واحد مسکونی -الف

شود نسبت جمعیت شهرنشینی  در بررسی نرخ شهرنشینی استان طی دو دهه گذشته مالحظه می
درصد بوده  2/67و%5/62درصد ،  4/55درصد،  3/58به ترتیب  85و75و  65و55خوزستان طی سالهاي 

هزار نفر رسیده  4275هزار نفر به حدود  1291از  1385تا  1355جمعیت استان در فاصله سالهاي .است
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هزار واحد به  170تعداد واحدهاي مسکونی موجود در نقاط شهري استان نیز در این مدت از . است
  .هزار واحد مسکونی افزایش یافته است 564

 استانشهري  واحدهاي مسکونی نقاطرتراکم خانوار دتعدادو-1جدول شماره            

  سال 
تعداد 

واحدهاي 
  مسکونی 

تعداد 
  خانوار

  جمعیت نفر
خانوار 

درواحد 
  مسکونی

نفر در 
واحد 

  مسکونی
وار

خان
عد 

ب
کن  

مس
شد 

ر
وار  

خان
شد 

ر
ت  

معی
دج

رش
  

1355  170236  244384  1291835  3/1  5/7  75/5  __  __  __  
1365  218192  259410  1519776  19/1  96/6  85/5  4/2  4/2  6/1  
1375  371886  423886  2442514  14/1  29/6  5/5  5/5  5  4/4  
1385  564139  611797  2873564  08/1  09/5  7/4  2/4  7/3  6/1  
  

هاي جمعیت، خانوار و واحد مسکونی نشان دهنده آن است که میزان  بررسی روند تحوالت شاخص
نوار در طی همین مدت بوده هاي جمعیت و خا رشد تعداد واحدهاي مسکونی بیش از رشد شاخص

که باعث شده است وضعیت مسکن در طی این مدت از حیث تراکم خانوار و نفر در واحد . است
 14/1به  55خانوار در هر واحد مسکونی در سال  3/1مسکونی بهبود یافته و تراکم سکونتی خانوار از 

نفر در  5/7در واحد مسکونی نیز از  تراکم نفر  کاهش یافته، 85خانواردرسال  08/1و 75خانوار در سال 
این بهبود وضعیت شاخص .کاهش یافته است 85نفردرسال  09/5و1375نفر در سال  3/6به  1355سال 

تراکم استان همانگونه که اشاره شدبه دلیل رشد بیشتر واحدهاي مسکونی نسبت به رشد خانوار و 
  .جمعیت بوده است

  لح و قدمتبررسی کیفیت مسکن از لحاظ نوع مصا- ب 
که در استانبول برگزار شد، مسکن مناسب چنین تعریف شده ) 1996(در دومین اجالس اسکان بشر «

سرپناه مناسب تنها به معناي وجود یک سقف باالي سر هر شخص نیست، سرپناه مناسب یعنی «: است
اي، روشنایی،  آسایش مناسب، دسترسی فیزیکی و امنیت مناسب، امنیت مالکیت، پایداري و دوام سازه

تهویه و سیستم گرمایشی وسرمایشی مناسب، زیرساختهاي اولیه مناسب از قبیل آبرسانی، بهداشت و 
آموزش، دفع زباله، کیفیت مناسب زیست محیطی، عوامل بهداشتی مناسب، مکان مناسب و قابل 

طاعت مردم تامین که همه این موارد باید با توجه به است. دسترسی از نظر کار و تسهیالت اولیه است
  .»96شود

  :شوند واحدهاي مسکونی براساس نوع مصالح به انواع زیر تقسیم می
  شامل اسکلت فلزي یا بتونی، آجر و آهن و سنگ و آهن: بادوام -1

                                                
  .انتشارات سمت. »برنامه ریزي مسکن«. پورمحمدي، محمدرضا - 1
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  .شامل آجر و چوب، سنگ و چوب و بلوك سیمانی: نیمه بادوام -2
  شامل تمام آجر، تمام چوب، خشت و چوب و خشت و گل: کم دوام -3
  شامل کپر و آلونک: دوام بی -4

از دیگر پارامترهاي با اهمیت در بررسی وضعیت مسکن قدمت ساختمانهاي مسکونی موجود است که 
با افزایش عمر ساختمان و استهالك بوجود آمده و ساختمانهاي فرسوده از شمار واحدهاي مسکونی 

  .را باعث می گردندشوند و نیاز به جایگزینی و ساخت و ساز جدید  موجود خارج می
  

  تخمین عمرمفیدساختمان باتوجه به اقلیم ونوع مصالح برحسب سال-2جدول        
  اقلیم ز  اقلیم ه ؛و  اقلیم ب؛ج؛ح؛ط  اقلیم الف و د  نوع اسکلت وسفت کاري

  150  100  150  75  بتن آرمه
  120  50  120  30  فلزي

  100  60  100  50  آجري
  70  60  70  50  بلوکی
  40  50  40  30  چوبی

  30  20  30  20  خشت وگل
  

هاي آب و  در اقلیم) اسکلت و سفت کاري(عمر مفید انواع واحدهاي ساختمانی از لحاظ نوع مصالح 
هوایی متفاوت محاسبه و به صورت فرضی بر حسب سال تخمین زده شده و اطالعات آن در جدول 

  .لحاظ شده است   3شماره 
 اقلیم هاشرایط آب وهوایی انواع  - 3جدول       

  بندرعباس، بندر لنگه  + 10تا +15زمستان بادرجه حرارت   تابستان بسیار گرم و مرطوب  اقلیم الف
  طبس و کاشان +5تا  0زمستان با درجه حرارت   تابستان بسیار گرم اقلیم نوع ب
  ایرانشهر و بم + 10تا + 5زمستان با درجه حرارت   تابستان بسیار گرم اقلیم نوع ج

  دزفول، آبادان و بوشهر +  10تا + 5زمستان با درجه حرارت   تابستان بسیار گرم و مرطوب د اقلیم نوع 
  خرم آباد +  5تا  0زمستان با درجه حرارت   تابستان بسیار گرم و مرطوب اقلیم نوع ه 
  بابلسر و بندرانزلی  + 5تا  0زمستان با درجه حرارت   تابستان گرم و مرطوب اقلیم نوع و

  تبریز، زنجان، همدان  -10تا  - 5زمستان مرطوب   تابستان بسیار گرم و خشک ز اقلیم نوع
  کرمانشاه، مشهد، قزوین   - 5تا  0زمستان مرطوب   تابستان بسیار گرم و خشک اقلیم نوع ح
  زاهدان و فسا  + 5تا  0زمستان مرطوب   تابستان بسیار گرم و خشک اقلیم نوع ط

  
در این قسمت با توجه به اطالعات . واقع هستند) د و هـ( ن عمدتاً در اقلیمبر این اساس شهرهاي استان خوزستا

هاي صادر شده در نقاط شهري استان به بررسی  و آمارهاي پروانه 85و 75سرشماري عمومی نفوس و مسکن سال 
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وضعیت دوام ساختمانهاي مسکونی از نظر نوع مصالح مصرفی و همچنین قدمت آنها خواهیم 
درصد آن با مصالح  83واحد مسکونی مستقر در نقاط شهري استان  371886از  1375 در سال.پرداخت
درصد نیز با سایر مصالح و  2درصد با مصالح کم دوام و  5/1درصد با مصالح نیمه بادوام و 5/13بادوام، 

با درصد 3/6درصدواحدهاي مسکونی با مصالح بادوام،  85،8/88درحالی که درسال .اند اظهار نشده بوده
  .درصدنیز با مصالح کم دوام ساخته شده اند 4مصالح نیمه بادوام و 

شاهد وضعیت بسیار  75در مقایسه وضعیت دوام واحدهاي مسکونی استان با میانگین کشور در سال 
درصد واحدهاي مسکونی استان با مصالح بادوام هستند در حالی  83مطلوب استان هستیم بنحوي که 

باتوجه به برقراري قوانین ومقررات ایمن . درصد بوده است 3/59ادوام کشور که میانگین واحدهاي ب
سازي مسکن طی سنوات اخیر وهدایت ساخت وسازهاي جدید به سمت استفاده ازمصالح بادوام 

درصدساختمانهاي  5/86،شاهدافزایش سهم ساختمانهاي بادوام درسطح کشورهستیم بنحوي که 
  .م میباشندمسکونی واقع درنقاط شهري بادوا

  

نوع مصالح عمده ذکرشده درپروانه ساختمانی درنقاط     
شهري استان 

0
2000
4000
6000
8000

10000

1375 1380 1381 1382 1383 1384

اسکلت فلزي
آجروآهن
بلوك سیمان

  
  

البته در طول زمان شاهد افزایش احداث ساختمان با مصالح بادوام هستیم به طوري که براساس آمار 
براي احداث ساختمان مسکونی بر حسب نوع مصالح  84هاي ساختمانی صادر شده در سال  پروانه

با مصالح بادوام  هاي صادر شده درصد پروانه 2/93عمده در نقاط شهري استان مشاهده می شود که 
 2008نامه  تواند ناشی از الزام در اجراي قوانین مسکن و شهرسازي نظیر آئین این مسئله می. اند بوده

در بررسی . اي و مسائلی از این دست باشد زلزله و باالتر رفتن آگاهی مردم ازلزوم افزایش پایداري سازه
درصد واحدهاي مسکونی استان  1/40شود  مشاهده می 75قدمت ساختمانهاي مسکونی استان در سال 

 30تا  21درصد بین  8/13سال قدمت، و  20تا  11درصد بین  33ساله هستند،  10جدیداالحداث تا زیر 
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که با توجه به عمدتاً با دوام بودن ساختمانهاي . سال عمر دارند 30درصد نیز بیش از  3/11سال عمر و 
  )5و4جداول شماره .(مناسبی داردمسکونی از این حیث استان وضعیت نسبتاً 
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 75واحد هاي مسکونی بر حسب نوع اسکلت و مصالح عمده بنا در نقاط شهري سال -4جدول

 شهرستان
تعداد کل 
واحدهاي 
 مسکونی

درصد 
 بادوام

ساختمان 
 بامصالح بادوام

درصد نیمه 
 بادوام

ساختمان 
بامصالح نیمه 

 بادوام

 درصد
 دوام کم

ساختمان 
کم بامصالح 
 دوام

 درصد
 نشده اظهار

باسایرمصالح 
 واظهارنشده

 7437 2.0 5539 1.5 50149 13.5 308761 83.0 371886 کل استان 
 782 2.2 61 0.2 696 1.9 34432 95.7 35971 آبادان 

 252 1.6 310 2.0 1353 8.6 13813 87.8 15728 اندیمشک 
 2511 1.9 328 0.2 10906 8.1 121457 89.8 135202 ز اهوا
 101 0.9 32 0.3 4471 40.2 6525 58.6 11129 ایذه 

 36 1.6 20 0.9 522 23.8 1619 73.7 2197 باغملک 
 764 2.2 1704 5.0 17068 49.7 14835 43.2 34371 بندرماهشهر 

 383 2.1 1175 6.4 2349 12.7 14561 78.8 18468 بهبهان 
 541 3.4 16 0.1 693 4.4 14549 92.1 15799 خرمشهر 

 473 1.4 1158 3.3 570 1.6 32502 93.7 34703 دزفول 
 142 1.9 4 0.1 171 2.3 7143 95.8 7460 زادگان آدشت 

 438 3.7 203 1.7 4562 38.9 6510 55.6 11713 رامهرمز 
 62 1.1 70 1.2 3450 60.0 2169 37.7 5751 شادگان 
 116 1.5 4 0.1 21 0.3 7485 98.2 7626 شوش 
 180 1.2 365 2.3 2989 19.2 12005 77.3 15539 شوشتر 

 656 3.2 89 0.4 328 1.6 19156 94.7 20229 مسجدسلیمان 
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 واحد هاي مسکونی معمولی بر حسب سال اتمام بنا و شهرستان درنقاط شهري -5دول ج

 1365- 74 1375 جمع شهرستان
زوسادرصدن

 ساله10تا
64 -1355 

تا 11درصد
 ساله20

54 -1345 
تا21درصد
 ساله30

قبل از 
1345 

درصدباال 
 سال30

 اظهارنشده

 3449 12.3 42181 13.8 51406 33.0 122763 40.9 144148 7939 371886 کل استان 
 339 32.4 11299 14.5 5221 14.7 5271 38.5 13123 718 35971 آبادان 

 139 5.9 787 12.8 2006 37.2 5850 44.2 6598 348 15728 اندیمشک 
 1348 8.1 9593 15.5 20905 37.0 50002 39.5 51330 2024 135202 اهواز 
 69 3.2 286 3.2 352 33.3 3705 60.4 6089 628 11129 ایذه 

 22 5.2 92 15.1 331 32.8 720 47.0 1002 30 2197 باغملک 
 319 11.2 3539 11.3 3881 35.1 12080 42.3 14016 536 34371 ر بندرماهشه

 106 15.9 2833 13.5 2497 34.1 6302 36.4 6335 395 18468 بهبهان 
 300 3.7 282 1.4 228 4.7 748 90.1 12596 1645 15799 خرمشهر 

 236 12.9 4244 18.4 6397 35.8 12427 32.8 10620 779 34703 دزفول 
 58 2.0 90 7.3 543 51.6 3850 39.1 2852 67 7460  نگادشت آزاد

 89 10.5 1136 7.9 928 39.6 4633 42.1 4709 218 11713 رامهرمز 
 33 2.6 118 4.2 242 36.8 2115 56.4 3189 54 5751 شادگان 
 52 5.7 380 15.7 1198 36.3 2769 42.3 3072 155 7626 شوش 
 108 9.9 1424 15.0 2338 42.5 6609 32.6 4888 172 15539 شوشتر 

 231 31.2   6078 21.4 4339 28.1 5682 19.3 3729 170 20229  نمسجدسلیما
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  بررسی مالکیت مسکن -ج
نحوه تصرف ملکی یک صورت اساسی تامین مسکن براي اقشار مختلف جامعه است، ذوق و 

د و جامعه هم از جهات انداز بوده و خواهد بو دار شدن همواره مشوق خوبی براي پس شوق خانه
شود، امروزه در بسیاري از موارد نداشتن مسکن  مختلف از ساخت و ساز مسکن ملکی منتفع می

به معنی بی خانمان بودن نیست، بلکه به معنی عدم مالکیت واحد مسکونی است و داشتن مسکن 
اً در دوران پیري اي ایجاد امنیت براي خانوار، مخصوص گذاري مطمئن و نقطه به عنوان یک سرمایه
به دلیل توان اقتصادي کل جامعه، و توان مالی متقاضیان و از طرفی تحرك . و بازنشستگی است

با رشد صنعتی و . جمعیتی و نیروي کار، گسترش کافی مسکن استیجاري نیز از ضروریات است
معه مبنی در یک جا. شود نشینی به عنوان یک نحوه ضروري اسکان مطرح می توسعه شهرها، اجاره

بر تولید کشاورزي و تولید محدود صنعتی که اقتصاد و حرکت اجتماعی حالتی ایستا و یا رشد 
اي داشتن مسکن یک منزلت  کندي دارد، مالکیت مسکن ممکن و پذیرفته است در چنین جامعه

اما هر چه رشد و توسعه جامعه بیشتر باشد . اجتماعی یا هنجار اجتماعی بسیار بااهمیت است
شود البته تا  لیل تحرك و مهاجرت نیروي کار، وزن سکونت به شکل استیجاري نیز بیشتر میبد

اي باالتر از  زمانی که از دیدگاه خانوار و متقاضی هزینه پرداختی بابت اجاره به طور قابل مالحظه
توان در تمایل  افزایش کرایه بهاي واحدهاي مسکونی را نمی. حد منطقی و قابل تحمل نباشد

انوارهاي فاقد مسکن به تملک و احداث واحدهاي مسکونی و رهایی از مشکالت پرداخت خ
  .کند انکار کرد اجاره بها که بخش عظیمی از درآمد آنها را به خود جذب می

نحوه تصرف محل سکونت خانوارهاي شهري استان خوزستان، براساس نتایج سرشماري نفوس و 
درصد خانوارها مالک عرصه و اعیان و یا اعیان  2/60 ،نشان دهنده آن است که1375مسکن سال 

شامل (درصدنیز،محل سکونت خود را در برابر خدمت  8/8اند و  نشین بوده اجاره% 19. هستند 
نیز به سایر اشکال دیگر واحد مسکونی در اختیار % 12. اند در اختیار داشته) هاي سازمانی خانه

 73/66مسکونی در نقاط شهري کشور به صورت  در حالی که نحوه تصرف واحدهاي. داشتند
درصد نیز به  9/20اي و  درصد به صورت اجاره 9/20درصد بصورت ملکی اعیان و عرصه و 

  . صورت سازمانی و یا سایر اشکال بوده است
در مقایسه تفاوت چندانی بجز در سهم کمتر مالکیت واحدهاي مسکونی شهري در استان نسبت 

نحوه )6جدول شماره (در خصوص سایر شهرستانهاي استان براساس  .به کشور وجود ندارد
  .تصرف محل سکونت قابل مشاهده است

  کاربري اراضی
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است از نسبت تعداد جمعیت به میزان معینی از زمین که معموالً در شهرها به هکتار  تراکم عبارت
امکانات  است که انواعیکی از اهداف اصلی برنامه ریزي شهري ، رسیدن به وضعیتی . شود می بیان

و آنان با  و فضاهاي شهري به اندازه کافی و به نحو مطلوب در دسترس شهروندان قرار گیرد
با ایجاد تعادل  حصول این امر ،. کمترین مشکل به انواع امکانات شهري دسترسی داشته باشند

از شهر این  بخشی تراکم بیش از حد جمعیت در. گیرد منطقی بین جمعیت و امکانات صورت می
روانی ، گرانی قیمت زمین و  عالوه بر این ایجاد سروصدا و نارساییهاي. برد تعادل را از بین می

مواردي از این قبیل از تبعات آن  خانه ، بزهکاري و جنایت ، امکان مخاطرات بهداشتی و اجاره
  در مقابل ، تراکم بسیار پائین نیز مشکالتی . است

  1375صرف واحدهاي مسکونی درنقاط شهري نحوه مالکیت وت -6جدول 

 شهر
تعداد 

 واحدمسکن

 تعداد خانوارمعمولی برحسب نحوه تصرف محل سکونت

 سایر دربرابرخدمت اجاره اي ملکی جمع

 51124 37355 80378 255029 423886 371886 کل استان

 118 10 159 802 1089  790 اروندکنار

 6227 10214 10061 13647 40149 35181 آبادان

 2098 608 4611 12144 19461 15728 اندیمشک

 325 59 179 1506 2069 1732 مالثانی

 16155 9619 31694 90233 147701 131354 اهواز

 64 6 170 2356 2596 2116 حمیدیه

 1305 232 2092 9134 12763 11129 ایذه

 1575 589 1530 5679 9373 8420  بندرامام

 2047 3156 2240 8720 16163 14112 بندرماهشهر

 498 78 371 2789 3736 3224 هندیجان

 1260 3193 1056 3891 9400 8615 امیدیه

 338 61 322 1999 2720 2541 آغاجاري

 2223 279 1849 13587 17938 15927 بهبهان

 4047 1444 5516 7857 18864 15799 خرمشهر

 4259 3474 5036 27244 40013 34703 دزفول

 133 27 258 621 1039 936 ستانب

 799 104 929 3712 5544 4791 سوسنگرد

 134 76 303 1319 1832 1733 هویزه

 519 80 423 2565 3587 3034 رامشیر

 822 128 1414 4464 6828 6058 رامهرمز
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، برق ،  آب(، تأسیسات زیربنایی  هاي شبکه معابر رسانی در زمینه قبیل باال رفتن هزینه خدمات از

رسیدن به تراکم  بنابراین. شود و خدمات بهداشتی ، درمانی ، آموزشی و غیره می) گاز و تلفن
                 .است معقول ، منطقی و نظارت بر آن در شهرها از اهمیت باالیی برخوردار

ر نظارت دولتها بر نحوه اسـتفاده  اصطالح و مفهوم کاربري اراضی شهري، ابتدا در غرب و به منظو
از زمین و حفظ حقوق مالکیت مطرح شد، ولی همراه با گسترش سریع شهرنشینی و رشد برنامـه  

  .ریزي شهري و منطقه اي، ابعاد و محتواي این مفهوم روز به روز وسیع تر شده است
ظ اسـتفاده بهینـه از   کاربري اراضی شهري امروزه در نظام هاي پیشرفته برنامه ریزي جهان، به لحا

شکل گیري نظام . اراضی شهري، جایگاه خاصی در انواع طرح هاي شهري و منطقه اي یافته است
کاربري زمین در هر جامعه شهري و نحوه تقسیم اراضـی و اسـتفاده از آن در فعالیتهـا و خـدمات     

محیطـی،  مختلف بازتاب و برآیند عملکـرد متقابـل مجموعـه اي از عوامـل و نیروهـاي مختلـف       
به دلیل تقاضاي روز افـزون زمـین و رشـد مناسـبات     . اقتصادي، اجتماعی، سیاسی و حقوقی است

سرمایه داري و اقتصاد زمین در شهرها و محدودیت این کاال، اراضی شهري به یکی از مولفه هاي 
ه مهم ثروت اندوزي و تشدید نابرابري هاي اجتماعی در شهرها بدل شده است که نیـاز بـه برنامـ   

در واقـع بـا توزیـع مناسـب کـاربري هـا مطـابق        . ریزي کاربري زمین را در تمام شهرها می طلبد
استاندارد ها، برقراري قوانین و سیاستها و اهداف و استفاده از روش هاي کارآمد، مـی تـوان ایـن    

  .موانع را از میان برداشت
فضـایی  -دهـی مکـانی   کاربري اراضی شهري، چگونگی نحوه اسـتفاده، توزیـع، حفاظـت، سـامان    

. فعالیتها و عملکرد هاي شهري را براساس خواست و نیازهـاي جامعـه شـهري بررسـی مـی کنـد      
مسکونی، تجاري، آموزشی، مراکز آمـوزش   -کاربري زمین شهري عمدتاً به انواع مختلفی همچون

اداري  حرفه اي، مذهبی، فرهنگی، جهانگردي و پذیرایی، درمانی، بهداشتی، ورزشـی،  –عالی، فنی 
و انتظامی، باغات، اراضی کشاورزي و مزارع، فضاهاي سبز، صنایع، منـاطق نظـامی، تأسیسـات و    

 421 65 349 1999 2834 2621 هفتکل

 504 192 866 4886 6448 5751 شادگان

 695 57 230 2043 3025 2501 گتوند

 1452 678 3004 9644 14778 13038 شوشتر

 195 58 300 1817 2370 1980 اللی

 1923 2752 3586 12070 20331 18249 مسجدسلیمان

 800 64 1443 6416 8723 7626 شوش

 188 52 387 1885 2512 2197 باغملک
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تجهیزات شهري، حمل و نقل و انبارداري، اراضی بایر، فضاهاي بازوحریم هـا، کـاربري هـاي بـا     
ـ . عملکرد ویژه و شبکه معابر قابل تقسیم بندي است ین اصوال مبناي فعالیت ساکنین یک شهر، تعی

مولفه هاي سازگاري، آسایش، کـارایی ،مطلوبیـت،   . کننده شکل شهر و تقسیمات کالبدي آن است
متغیرهـاي مـورد مطالعـه در کـاربري     . سالمت و ایمنی در مکان یابی هر نوع کاربري اصل هستند

ساخت ژئومرفولوژي زمین، توپوگرافی، شیب، گسل زلزله، خاك، سیل، فرسـایش،  : اراضی شهري
بهاي سطحی، ارزش تولیـدات، ارزش افـزوده، اشـتغال، واحـدهاي تجـاري و خـدماتی و       اقلیم، آ

، عوامـل فرهنگـی و  زیباشـناختی    )تولید، درآمد، هزینه هـا (اجتماعی و خدماتی، جمعیت، اقتصاد 
  )رسانی انبوه سازان ایران پایگاه اطالع .(هستند که در مکانیابی کاربري ها حائز اهمیت است

ان کمبودها مختص شهر خاصی نبوده، و در مقایسه شـهرهاي کوچـک و بـزرگ    در استان خوزست
تمامی شهرستانهاي استان به نحوي از کمبود امکانات رنج می برند، پهناور بودن استان و خرابیها و 

سال دفاع مقدس باعـث تشـدید ایـن     8ویرانیها ناشی از جنگ و عدم سرمایه گذاریهاي الزم طی 
  .کمبود ها گردیده است

کم و کیف کاربري هاي شهر که خود بیشترین تأثیر را از عوامل اقتصـادي و توپـوگرافی پذیرفتـه    
  :است تحت تأثیر عوامل پیش گفته داراي مشکالت بوده که اهم آنها عبارتنداز

پراکنش فضایی غیر اصولی کاربري (عدم تناسب توزیع کاربریها در سطح شهر و محالت شهر  -1
  )ها
  اسب کاربري هاعملکرد نامن -2
  ناسازگاري بعضی از کاربري ها در سطح شهر -3
عدم انطباق سرانه هاي شهري موجود با سرانه هاي اسـتاندارد در شهرسـازي و برنامـه ریـزي      -4

  شهري
  مسأله بافت فرسوده مسکونی شهر -5
  گسترش بدون الگو و برنامه ریزي و نابسامان شهر -6

  ینطبقات و زم -بررسی روند احداث بنا
از سال (داراي نوسان بوده 84تا  80هاي صادر شده احداث ساختمان در طی سالهاي  تعداد پروانه

باشد اما در سال  روندي کامال کاهشی داشته که نشان دهنده رکود در بخش مسکن می 83تا  81
تواند نشان دهنده خروج از حالت رکود بخش ساختمان  که تا حدودي می. رشد داشته است 84

هاي صادر شده احداث ساختمان به واحدهاي مسکونی و  پروانه% 3/92، 1375، در سال باشد
هاي  ، علیرغم افزایش تعداد پروانه84در سال . مسکونی توام با کارگاه اختصاص داشته است
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هاي صادره به  درصد کل پروانه 9/89صادره براي احداث واحدهاي مسکونی توام با کارگاه، فقط 
  . صاص یافته استبخش مسکونی اخت

هاي احداث ساختمان صادر  بیشترین میزان پروانه 75در خصوص تعداد طبقات ساختمان، در سال 
هاي صادره ساختمان یک  پروانه% 75شده به ساختمان یک طبقه اختصاص داشته به نحوي که 

نیز  درصد 3/0درصد به ساختمانهاي سه طبقه و  7/8درصد ساختمانهاي دو طبقه و  7/15طبقه، 
  .                        چهار طبقه و باالتر اختصاص داشته است

پروانه هاي ساختمانی صادره ومساحت زمین 
وزیربنادرنقاط شهري استان 

0
2000
4000
6000
8000

10000
12000

1375 1380 1381 1382 1383 1384

تعداد
مساحت زمین
زیربنا

  
  

بررسی تغییرات شاخصی در طی زمان حکایت از این واقعیت دارد که الگوي ساخت و سازاستان 
هرچند همچنان سهم . در حال انتقال از ساخت و ساز افقی به سمت ساخت و ساز عمودي است

، 84بنحوي که در سال .گوي ساخت و ساز افقی اختصاص داردباالیی از ساخت وسازها به ال
درصد  6درصد ساختمان دو طبقه،  5/29هاي احداث ساختمان را یک طبقه،  درصد پروانه 2/57

  .درصد پنج طبقه و بیشتر بوده است 5درصد چهار طبقه و  4/2ساختمان سه طبقه، 
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پروانه ساختمانی صادرشده برحسب طبقات درنقاط     
شهري

0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000

1375 1380 1381 1382 1383 1384

یک طبقه
دوطبقه
سه طبقه
4طبقه وبیشتر

  
، 75گذار شده و متراژ آن هستیم در سال در روند واگذاري زمین نیز شاهد کاهش تعداد قطعات وا

مترمربع جهت احداث واحد مسکونی به مردم و تعاونیها  226قطعه زمین با متوسط متراژ  8302
مترمربع  156قطعه با متوسط متراژ  5830تعداد قطعات زمین به  83واگذار شده بود که در سال 

ي احداثی و مصوبات ومقررات این کاهش متراژ بدلیل کاهش زیربناي واحدها. کاهش یافت
شوراي شهرسازي در تشویق انبوه سازي و کمبود زمینهاي در دسترس و وسیع در محدوده شهرها 

در خصوص روند احداث بنا و طبقات در شهرستانهاي استان .تواند باشد و مسائلی از این دست می
سهم باالیی از ساخت  شود در اکثر شهرهاي استان همچنان مالحظه می)7جدول( همانگونه که در

و سازها به الگوي ساخت و ساز افقی اختصاص دارد که در این قسمت به بررسی شهرستانهایی 
  .شود اي با میانگین استان دارند پرداخته می که تفاوت عمده
  تسهیالت موجود

اي در میزان  میزان برخورداري از تسهیالت رفاهی عمومی و خدمات زیربنایی نقش تعیین کننده
کشی و برق که از  به خصوص دو عامل آب لوله. فاه و توسعه ساکنان شهرها و روستاها داردر

در کشور و شهرهایی که رشد جمعیت مالیم و نقش دولت و . اي برخوردار است اهمیت ویژه
  .نهادهاي عمومی در ارائه خدمات مسکونی بارز است، میزان آن باالست

واحدهاي % 99  ) 8جدول شماره (  75اري سال در استان خوزستان براساس نتایج سرشم
درصد داراي آب % 99درصد داراي تلفن و  54مسکونی واقع در نقاط شهري استان داراي برق، 

درصد داراي  100درصدنیز داراي حمام و  98درصد برخوردار از گاز لوله کشی و  35کشی و  لوله
ار مناسب استان از حیث وجود که نشان دهنده وضعیت بسی.اند هاي بهداشتی بوده سرویس

در بررسی وضعیت شهرستانهاي . باشد تسهیالت رفاهی و اولیه در واحدهاي مسکونی شهري می
از . اند داري نداشته استان هم عمدتاً این تسهیالت وجود داشته و با میانگین استان تفاوت معنی
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احدهاي مسکونی داراي و% 97درصدو باغملک با  96حیث برخورداري ازبرق شهرستان ایذه با 
درصد و آبادان  35و شا دگان با % 30برق در رتبه هاي آخرو از نظر امکان وجود تلفن خرمشهر با 

در . درصد کمترین میزان برخورداري از تلفن درواحدمسکونی دراستان رادارابوده اند 38با 
کشی  آب لولهبرخورداري از % 96درصد و خرمشهر با  95کشی نیز ایذه با  خصوص آب لوله

% 89واحدهاي مسکونی باغملک و % 87در ضمن فقط . اند آخرین رتبه را در استان دارا بوده
اند که از این لحاظ در شرایط مناسبی نسبت به  واحدهاي مسکونی در ایذه داراي حمام بوده

  .میانگین استان برخوردار نیستند
  ث بنا برحسب تعدادطبقات درنقاط شهريي ساختمانی صادره براي احداها پروانه –7جدول        

سال و 
 شهرستان

 جمع 
درصدیک 

 طبقه 
یک 
 طبقه 

درصد 
2 

 طبقه

دو 
 طبقه 

درصدسه 
 طبقه

 طبقه 3
4 

 طبقه 
طبقه 5

 بیشتر 

1375 7246 75.3 5457 16 1137 8.69 630 22 - 

1384 8877 57.2 5076 29 2616 5.99 532 213 440 

 17 16 32 6.69 153 32 260 54.4 478 آبادان 
 - 1 3 1.82 32 19 129 78.2 165 امیدیه 

 5 12 35 7.88 152 34 240 54.1 444 اندیمشک 
 346 101 64 3.05 941 45 646 30.8 2098 اهواز 
 1 3 28 3.87 87 12 605 83.6 724 ایذه 

 - - 5 2.08 41 17 194 80.8 240 باغملک 
 29 34 90 21.2 116 27 155 36.6 424 بندرماهشهر 

 - 2 12 1.43 310 37 515 61.4 839 بهبهان 
 3 3 9 1.57 129 22 431 75 575 خرمشهر 

 31 28 179 19.2 199 21 494 53.1 931 دزفول 
 - - 1 0.71 61 43 79 56 141 دشت آزادگان 

 3 4 25 4.23 102 17 457 77.3 591 رامهرمز 
 - - 1 0.76 10 7.6 120 91.6 131 شادگان 
 - 2 10 9.8 37 36 53 52 102 شوش 
 - 3 29 9.01 96 30 194 60.2 322 شوشتر 

 5 2 4 4.12 24 25 62 63.9 97 مسجدسلیمان 
 - - - - 40 19 170 81 210 اللی 

 - 1 4 8.16 32 65 12 24.5 49 هندیجان 
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 - 1 - - 13 12 96 87.3 110 رامشیر
 - - 1 0.49 41 20 164 79.6 206 گتوند

  
  
  
  

  استانواحد هاي مسکونی بر حسب برخی از امکانات و تسهیالت در نقاط شهري -8جدول 

 شهرستان
تعداد 

واحدهاي 
 مسکونی

 تلفن برق
آب لوله 

 کشی
گاز لوله 

 کشی
 دستشوئی حمام

 370999 364184 129771 368538 199000 369437 371886 کل استان

 35890 35708 -  35694 13504 35904 35971 نآبادا

 15703 14671 2138 15569 7640 15471 15728 اندیمشک

 134864 134255 74779 134452 78013 134826 135202 اهواز

 11101 9873 7512 10553 6666 10644 11129 ایذه

 2178 1908 771 2153 963 2142 2197 باغملک

 34314 34102 10488 34229 19001 34315 34371 بندرماهشهر

 18448 17746 10648 18405 12512 18429 18468 بهبهان

 15739 15587 -  15233 4731 15737 15799 خرمشهر

 34638 33610 5966 34352 20984 34005 34703 دزفول

 7437 7370 654 7415 3664 7430 7460 دشت آزادگان

 11697 11622 6028 11666 6860 11671 11713 رامهرمز

 5732 5695 1812 5699 2006 5736 5751 شادگان

 7618 7578 5001 7616 4480 7600 7626 شوش

 15511 15183 3974 15424 9220 15432 15539 شوشتر

 20129 19276 -  20078 8756 20095 20229 مسجدسلیمان
  

  آبادان
  بررسی کمیت مسکن وشاخص هاي تراکم مسکن 
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صورت نگرفت، از طرفی  65ن سرشماري عمومی نفوس و مسکن در سال در شهرستان آبادا    
هاي ارائه شده با دقت بیشتري باید  به دلیل وقوع جنگ و مهاجرت مردم و تخریب شهر، تحلیل

در شهر آبادان بیانگر  55- 75هاي مسکن در طی دو دهه  روند تحوالت شاخص. صورت پذیرد
اي مسکونی است اما از طرفی بدلیل کاهش کمتر کاهش مقدار مطلق جمعیت، خانوار و واحده

واحدهاي مسکونی وضعیت تراکم خانوار در واحد مسکونی بصورت قابل توجهی بهبود یافته 
از طرفی بدلیل . کاهش یافته است 1375خانوار در سال  14/1به  1355در سال  34/1است و از 

، شاخص تراکم نفر در واحد 1375ل در سا 13/5به  1355نفر در سال  69/5کاهش بعد خانوار از 
کاهش یافته  1375نفر در سال  85/5به  55نفر در سال  65/7مسکونی نیز بهبود یافته است و از 

بدلیل وقوع  1375تا  1355که در کل علیرغم کاهش تعداد واحدهاي مسکونی طی دو دهه . است
فر در واحد مسکونی هاي تراکم خانوار و ن جنگ و تخریب بناها و مهاجرت مردم، شاخص

  .بصورت ملحوظی بهبود یافته است
  آبادان شهري واحدهاي مسکونی نقاطتراکم خانوار درتعدادو    

  75- 85رشد  1385  1375  1365  1355  عنوان
  6/0  219772  206073  __  294068  تعداد جمعیت
  8/1  48099  40149  __  51623  تعداد خانوار

  3/2  44370  35181  __  38440  تعداد واحد مسکونی
    08/1  14/1  __  34/1  تراکم خانواردر واحد مسکونی

    9/4  85/5  __  65/7  تراکم نفر در واحد مسکونی
    6/4  13/5  __  69/5  بعد خانوار

  
مشاهده میشود که طی این دهه  75و 85دربررسی رونداحداث بنا طی دوسرشماري سال 

جدید به خانوارهاي شهر اضافه خانوار 7950واحدمسکونی به واحدهاي مسکونی و  9189تعداد
درصدونرخ رشد تعدادخانوار  3/2بعبارتی رشد واحدهاي مسکونی بطورمتوسط . شده است

درصد بوده است به همین دلیل شاخص تراکم  6/0و 8/1وجمعیت به ترتیب 
  .بهبودیافته است 75نسبت به سال  85خانوارونفردرواحدمسکونی درسال 
  ع مصالح و قدمتبررسی کیفیت مسکن از لحاظ نو

واحد مسکونی در نقاط شهري  35181، 75براساس سرشماري عمومی نفوس و مسکن سال 
درصد با مصالح نیمه  9/1درصد آن ساختمان با مصالح بادوام،  7/95آبادان موجود بوده است که 

شده درصد نیز ساختمان با سایر مصالح و یا اظهار ن 2/2درصد با مصالح کم دوام و  2/0بادوام، 
هاي  براساس آمار پروانه. که در مقایسه با میانگین استان وضعیت مطلوبی داشته است.اند بوده
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درصد به ساختمانهاي با مصالح بادوام اختصاص داشته و  9/89، 84ساختمانی صادر شده در سال 
ستان از حیث قدمت و عمر ساختمانهاي مسکونی در این شهر. اند بقیه با مصالح نیمه بادوام بوده

ساله و  30تا  21درصد  5/14ساله و  20تا  11درصد نیز  7/14ساله،  10درصد نوساز تا  5/38
  .اند درصد نیز بیش از سی سال عمر داشته 4/31

تواند  بیشترین درصد واحدهاي مسکونی با عمر باال در این شهرستان قرار دارند، که این مسئله می
ها و بازسازي آنها  بازگشت مالکان بعضی از خانههاي قدیمی شرکت نفت و عدم  وجود خانه

که البته با توجه به درصد باالي استحکام ساختمانهاي مسکونی در این شهر وضعیت چندان . باشد
  .نامطلوبی ندارد

   بررسی مالکیت مسکن
خانوارها مالک محل % 34خانوار معمولی ساکن شهر  40149از  75در شهر آبادان در سال 

و ) خانه سازمانی(نیز در برابر خدمت % 4/25نشین و  به صورت اجاره% 1/25سکونت خود و 
درصد نیز به سایر اشکال محل سکونت خود را در اختیار داشتند که در مقایسه با میانگین  5/15

نشینی و سکونت در مقابل  استان  کمترین میزان مالکیت واحد مسکونی و بیشترین میزان اجاره
اي  هاي مسکن اجاره که با توجه به افزایش هزینه. را شهر آبادان داشته است خدمت بعد از امیدیه

  .هاي شهري فاقد مسکن این شهر متحمل هستند بیشترین فشار را خانواده
  کاربري اراضی

. شروع شده که هم اکنون به اتمام رسیده است82طرح جامع آبادان قدیمی وبازنگري آن در سال 
  .در زمینه تهیه طرح تفضیلی اقدامات الزم صورت خواهدگرفت  پس از تصویب طرح جامع شهر
 مترمربع                                                         وضعیت کاربري زمین شهرآبادان 

 نوع کاربري سطح موجود درصد سرانه بهینه

 مسکونی 8295545 13.2 38.0 40- 30

 معابر 7021012 11.2 32.2 30- 20

 آموزش عمومی 780764 1.2 3.6 1.07

 آموزش عالی 284193 0.5 1.3 0.35

 تجاري 438697 0.7 2.0 1.5

 درمانی وبهداشتی 188318 0.3 0.9 0.87

 اداري انتظامی 543042 0.9 2.5 2

 ورزشی 479543 0.8 2.2 2

 فضاي سبز 1068295 1.7 4.9 5

 فرهنگی تفریحی 154503 0.2 0.7 1.5

 تاسیسات شهري 649719 1.0 3.0 1.5
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 مترمربع                                                         وضعیت کاربري زمین شهرآبادان 

 نوع کاربري سطح موجود درصد سرانه بهینه

 جهانگردي وپذیرایی 37892 0.1 0.2   

 مذهبی 84365 0.1 0.4   

 نخلستان 4348736 6.9 19.9   

 زمین هاي بایرداخل بافت 11900671 19.0 54.5   

 اراضی مخروبه ومتروکه 149062 0.2 0.7   

 حرایم وفضاهاي باز 1835803 2.9 8.4   

 صنایع 768034 1.2 3.5   

 حمل ونقل وانبار 3222746 5.1 14.8   

 اراضی واگذارشده به منطقه آزاد  20370338 32.5 93.3   

 جمع کل سطوح 62621278 100 286.8   

 طرح هادي شهرآبادان:ماخذ

  
  

نفر جمعیت آبـادان در سـال    218362هکتار می باشد که بر اساس  6262سطح شهر آبادان حدود 
که چنانچه اراضی واگذارشده به منطقه آزاد از میزان . خواهد بودمتر مربع  8/286سرانه هر فرد  84

کاربري مسـکونی بـا   . متر مربع کاهش خواهد یافت  5/193اراضی شهر کم شود سرانه هر فرد به 
متـر   38درصد کاربریهاي شهر را تشکیل می دهد که سرانه مسـکونی هـر فـرد    2/13هکتار 5/829

مربع براي هر نفر بر آورد می گردد  متر    9/4وحدود  یار ناچیزسرانه فضاي سبز بس. مربع خواهد بود
با توجه به وجود پاالیشگاه و آلـودگی هـواي آبـادان    . (که فاصله زیادي با میزان استاندارد آن دارد

  )وشرایط آب وهوایی منطقه گسترش فضاي سبز آن اکیدا توصیه می گردد
  اروند کنار

  نفر در واحد مسکونی بررسی کمیت مسکن و تراکم خانوار و
در شهر اروند کنار نشان دهنده  1355-75هاي مسکن در طی دو دهه  روند تحوالت شاخص

کاهش مقدار مطلق جمعیت، خانوار و واحدهاي مسکونی  است، اما بدلیل کاهش کمتر واحدهاي 
ه هاي تراکم خانوار و نفر در واحد مسکونی هر چند ناچیز بهبود یافت مسکونی وضعیت شاخص

  .است
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  اروندکناري شهر واحدهاي مسکونی نقاطتراکم خانوار درتعدادو      
  75-85رشد  1385  1375  1365      1355  عنوان

  3/4  9772  6377  __  14323  تعداد جمعیت
  7/5  1899  1089  __  2438  تعداد خانوار

  7  1563  790  __  1493  تعداد واحد مسکونی
    2/1  37/1    63/1  تراکم خانوار در واحد مسکونی

    3/6  8    59/9  تراکم نفر در واحد مسکونی
    1/5  8/5    8/5  بعد خانوار

ها در نخلستانها  و استقرار خانه) بافت روستایی(شهر اروند کنار بدلیل وضعیت خاصی خود 
بصورت پراکنده گسترش یافته و اعضاي خانواده بصورت گسترده در کنار هم و در یک خانه 

هاي تراکم خانوار و نفر در  واحد مسکونی در آن  دلیل وضعیت شاخص زندگی می کنند بهمین
دربررسی رونداحداث بنا طی دوسرشماري .باشد نسبت به میانگین استان بیشتر اما توجیه پذیر می

واحدمسکونی به واحدهاي مسکونی  773مشاهده میشود که طی این دهه تعداد  75و 85سال 
بعبارتی رشد واحدهاي مسکونی . هراضافه شده استخانوارجدیدبه خانوارهاي ش810شهرو

درصد بوده است به  3/4و 7/5درصدونرخ رشد تعدادخانوار وجمعیت به ترتیب 7بطورمتوسط 
بهبودیافته  75نسبت به سال  85همین دلیل شاخص تراکم خانوارو نفر درواحدمسکونی درسال 

  .است
  بررسی مالکیت مسکن

درصد مالک محل  6/73خانوار ساکن نقاط شهري اروندکنار  1089،از 75براساس سرشماري سال 
درصد نیز در مقابل خدمت واحد مسکونی خود را  9/0نشین و  درصد اجاره 6/14سکونت خود 

  .در تصرف دارند
  کاربري اراضی

خاتمـه یافتـه    81بوده که دوره آن در سـال   71طرح هادي شهر اروند کنار قدیمی و مصوب سال 
در مرحله انتخاب مشاور می باشد که پس ازتصویب طرح هادي اقدامات الزم  است و بازنگري آن

که با توجه به  هکتار می باشد 4/126کل مساحت شهر . جهت تهیه طرح تفضیلی انجام خواهد شد
. گـردد   مـی  متر مربـع بـر آورد   135نفر می باشد سرانه هر فرد  9364که  84جمعیت شهر در سال 

  . متر مربع تشکیل می دهد 7/80درصد کاربریها را با سرانه  8/59هکتار 5/75کاربري مسکونی با 
امـا وجـود بافـت     متر مربع هر چند از میزان استاندارد فاصله دارد 1/6کاربري فضاي سبز با سرانه 

سـرانه معـابر   . ها در نخلستانها کمبود فضاي سـبز را مشـهود نمـی سـازد     روستایی و استقرار خانه
مربع براي هر شخص نیـز از میـزان اسـتاندارد فاصـله دارد و دلیـل آن بافـت       متر  5/14شهري با 
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روستایی اروند کنار می باشد که درآن خانه ها اکثرادرمیان نخیالت ساخته شده اند وهمچنین جاده 
اصلی از میان شهر می گذرد و محالت بصورت آنتنی به این جـاده وصـل مـی شـوند و بجـز در      

با توجـه بـه میـزان سـرانه هـا ووجـود       . یه و اماکن شکل روستایی دارند حاشیه این جاده سایر ابن
اراضی بایر در شهر امکان توسـعه آتـی و رفـع کمبـودبرخی کاربریهـا نظیـر بهداشـتی و درمـانی         

  .اروند کنار فاقد مراکز درمانی است و فقط یک بیمارستان نیمه تمام دارد . امکانپذیر می باشد
 اروندکنارکاربري اراضی 

 )m2( سرانه 
 وضع موجود

 نوع کاربري
 )هکتار(مساحت درصد )مترمربع(سرانه

 مسکونی 75.572 59.78 80.7 50تا40

 بهداشتی 0.3735 0.30 0.4 75/0تا  5/1

 آموزشی 2.4185 1.91 2.7 5تا3

 فرهنگی؛مذهبی وورزشی 2.215 1.75 2.5 75/0تا 5/2

 اداري 1.103 0.87 1.2 5/1تا 5/2

 تجاري 0.9485 0.75 1 4تا2

 فضاي سبز 5.72 4.52 6.1 12تا7

 معابرشهري 13.543 10.71 14.5 25تا20

 باغات 13.38 10.58 14.3 #

 بایر 10.83 8.57 11.6 #

 سایر 0.3185 0.25 0.4 

 جمع کل 126.422  135 

  اروندکنارطرح هادي شهر:ماخذ               
  

  امیدیه
  وار و نفر در واحد مسکونیبررسی کمیت مسکن و تراکم خان

مشاهده میشود که طی این دهه تعداد  75و 85دربررسی رونداحداث بنا طی دوسرشماري سال 
خانوارجدیدبه خانوارهاي شهر اضافه شده  2746واحدمسکونی به واحدهاي مسکونی شهرو 2956
عیت به درصدونرخ رشد تعدادخانوار وجم 3بعبارتی رشد واحدهاي مسکونی بطورمتوسط . است

درصد بوده است به همین دلیل شاخص تراکم خانوارو نفر درواحدمسکونی  9/0و 5/2ترتیب 
  .بهبودیافته است 75نسبت به سال  85درسال 

  امیدیهي شهر واحدهاي مسکونی نقاطتراکم خانوار درتعدادو      
  75-85رشد  1385  1375  عنوان
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  87/0  58616  53716  تعداد جمعیت
  5/2  12149  9403  تعداد خانوار

  3  11571  8615  تعداد واحد مسکونی
    05/1  09/1  تراکم خانوار در واحد مسکونی

    8/4  2/6  تراکم نفر در واحد مسکونی
    06/5  7/5  بعد خانوار

  
  بررسی مالکیت مسکن

درصد به  2/11درصد به صورت ملکی و  4/41خانوار ساکن این شهر  9400،از 75درسال 
درصد به سایر اشکال محل سکونت خود را  4/13رصد در برابر خدمت و د 34اي و  صورت اجاره

در تصرف داشتند در مقایسه بامیانگین استان این شهر بیشترین درصد نحوه تصرف در برابر 
  .هاي سازمانی را در استان دارا بوده است خدمت یا بعبارتی سکونت در خانه

  کاربري اراضی
به پایان رسیده اسـت و   1384باشد که دوره آن در سال  یم 1374طرح هادي شهر امیدیه مصوب  

  . بازنگري آن باید مورد توجه قرار گیرد
نفـر جمعیـت شـهر در     58119هکتار برآورد شده است که با توجه به  4/1330سطح اراضی شهر 

گردد که اگر تاسیسات شـرکت نفـت و اراضـی     متر مربع برآورد می 9/228سرانه هر فرد  84سال 
متر مربع کاهش خواهد یافت کـاربري   7/96ز سطح اراضی شهر کسر شوند سرانه هر فرد به بایر ا

دهد در بررسـی   متر مربع را تشکیل می 8/48درصد کاربریها با سرانه  20هکتار  4/266مسکونی با 
سایر کاربریها با کمبودي مواجه نبوده و وجود اراضی بایر در سطح شهر امکان توسعه شهر و رفع 

  .سازد دهاي آتی و احتمالی کاربریهاي مختلف را به آسانی فراهم میکمبو
  
  

 امیدیه  کاربري اراضی 

 )m2(سرانه 
 وضع موجود

 نوع کاربري
 )هکتار(مساحت درصد )مترمربع(سرانه

 مسکونی 266.4 20.0 48.8 50تا40

 بهداشتی 5.6 0.4 1.0 75/0تا 5/1

 آموزشی 22.7 1.7 3.9 5تا3

 فرهنگی؛مذهبی وورزشی 27.49 2.1 4.7 5/2تا75/0

 اداري 10.2 0.8 1.8 5/2تا 5/1
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 امیدیه  کاربري اراضی 

 )m2(سرانه 
 وضع موجود

 نوع کاربري
 )هکتار(مساحت درصد )مترمربع(سرانه

 تجاري 7.8 0.6 1.3 4تا2

 فضاي سبز 61.2 4.6 10.5 12تا7

 معابرشهري 116.4 8.7 20 25تا20

 اراضی زراعی 15 1.1 2.6 #

 تأسیسات شرکت نفت 85.8 6.4 14.8 #

 بایر 682.6 51.3 117.4   

 سایر 29.21 2.2 5   

 جمع کل 1330.4    228.9   

  امیدیهطرح هادي شهر:ماخذ                         
  اندیمشک

  بررسی کمیت مسکن و تراکم خانوار و نفر در واحد مسکونی
از نظر تحوالت جمعیتی، نسبت به میانگین استان رشدي  1355- 75شهر اندیمشک در طی دوره 

درصدي  6/6با رشد  1375تا  1365سالهاي جمعیت شهر اندیمشک فاصله . سابقه داشته است بی
همچنین تعداد خانوارها و واحدهاي مسکونی . هزار نفر رسید 107هزار نفر به حدود  56از 

 15هزار خانوار و  19درصد به حدود  9/6درصد  7/6موجود در این مدت با رشدي به ترتیب 
معیت و خانوار و واحد هاي ج بررسی روند تحوالت شاخص. هزار واحد مسکونی افزایش یافت

مسکونی نشان دهنده آن است که میزان رشد تعداد واحدهاي مسکونی بیش از رشد شاخصهاي 
  .جمعیت و خانوار بوده است

وضعیت مسکن در این دو دهه از حیث تراکم خانوار و نفر در واحد مسکونی بهبود یافته و تراکم 
رسیده و تراکم نفر در  1375خانوار در سال  2/1به  55خانوار در سال  4/1خانوار در مسکن از 

هاي تراکم  نفر کاهش یافته است، علیرغم بهبود شاخص 8/6نفر به  6/7واحد مسکونی نیز از 
مسکونی خانوار و نفر شهر اندیمشک، در مقایسه با میانگین استان از وضعیت مناسبی برخوردار 

ر شهر نسبت به استان باشد بنحوي که در نیست و این می تواند بدلیل رشد بیشتر جمعیت و خانوا
 9با وجود شتاب گرفتن رشد ساخت مسکن هنوز هم در مقابل افزایش  65-75فاصله سالهاي 

  .هزار واحد مسکونی ساخته شده است 7هزار خانوار در طی ده سال فوق فقط 
  اندیمشک شهري واحدهاي مسکونی نقاطتراکم خانوار درتعدادو
  85-75رشد  1385  1375  1365  1355  عنوان

  1/1  120177  106923  56288  32085  تعداد جمعیت
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  3  26161  19461  10150  6084  تعداد خانوار
  1/4  23546  15728  8052  4212  تعداد واحد مسکونی

    1/1  23/1  26/1  4/1  تراکم خانوار در واحد مسکونی
    1/5  79/6  99/6  6/7  تراکم نفر در واحد مسکونی

    6/4  49/5  5/5  27/5  بعد خانوار
مشاهده میشود که طی این دهه تعداد  75و 85دربررسی رونداحداث بنا طی دوسرشماري سال 

خانوارجدیدبه خانوارهاي شهراضافه شده 6700واحدمسکونی به واحدهاي مسکونی شهرو 7818
درصدونرخ رشد تعدادخانوار وجمعیت  1/4بعبارتی رشد واحدهاي مسکونی بطورمتوسط . است

درصد بوده است به همین دلیل شاخص تراکم خانوارو نفر درواحدمسکونی  1/1و 3به ترتیب
  .بهبودیافته است 75نسبت به سال  85درسال 

  بررسی کیفیت مسکن از لحاظ نوع مصالح و قدمت
 6/8درصد با مصالح با دوام،  8/87در این شهرستان  75واحد مسکونی موجود در سال  15728از 

درصد با مصالح کم دوام و بقیه با سایر مصالح یا اظهار  2نیمه بادوام و درصد ساختمان با مصالح 
از حیث قدمت و عمر . که در مقایسه با میانگین استان وضعیت نسبتاً مطلوبی دارد. اند نشده بوده

سال  20تا  11درصد  2/37درصد ساختمانها نوساز تا ده سال عمر،  2/44ساختمانهاي مسکونی 
درصد ساختمانها نیز بیش از سی سال از عمر  5سال عمر و  30تا  21یز درصد ن 8/12عمر و 

% 100، 84هاي ساختمانی مسکونی صادر شده در سال  براساس آمار پروانه. گذشت ساخت آنها می
  .ها براي ساختمانهاي با مصالح ساختمانی با دوام صادر شده است پروانه

  بررسی مالکیت مسکن
درصد مالک واحد مسکونی  4/62، 75قاط شهري اندیمشک درسال خانوار ساکن در ن 19461از 
درصد نیز به سایر  7/10درصد نیز در برابر خدمت و  1/3نشین و  درصد بصورت اجاره 7/23و 

  .اشکال واحد مسکونی خود را تحت تصرف داشتند
  کاربري اراضی

 75ه آن در سال تصویب شده و دور 65شهر اندیمشک داراي طرح جامع قدیمی است که در سال 
که پس از تصویب طرح . و بازنگري آن در مرحله انتخاب مشاور بوده است. به پایان رسیده است 

هکتـار   59/1185کل اراضی موجـود شـهر   . جامع زمینه هاي تهیه طرح تفضیلی فراهم خواهد شد
ربع بر آورد متر م 8/99سرانه هر فرد  84در سال  نفر شهر 118781می باشد که با توجه به جمعیت 

  . می گردد
 8/25درصد کاربریها را تشکیل می دهد که سرانه هر فرد  8/25هکتار  26/306کاربري مسکونی با 

متر مربع خواهد بود که با توجه به فاصله آن از متوسط استاندارد افزایش طبقات مسکونی وتوسعه 
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متر مربع نیـز   5/15با سرانه معابر شهري . کاربري مسکونی دراراضی داخل بافت پیشنهاد می گردد
از دیگر کاربریها دچار مشکل ،فضاي سبز است کـه میـزان   . فاصله دارد) متر20(از میزان استاندارد

کـه بـا   . متـر دارد   12تـا 7متر مربع براي هر فرد بسیار ناچیز و فاصله زیادي با اسـتاندارد آن   9/1
  .انپذیر خواهد بودتخصیص قسمتی از اراضی بایر امکان افزایش فضاي سبز امک

  
 اندیمشک    کاربري اراضی 

 )m2(سرانه 
 وضع موجود

 نوع کاربري
 )هکتار(مساحت درصد )مترمربع(سرانه

 مسکونی 306.26 25.8 25.8 50تا40

 بهداشتی 43.75 3.7 3.7 5/1تا 75/0

 آموزشی 29.25 2.5 2.5 5تا3

 فرهنگی؛مذهبی وورزشی 21.57 1.8 1.8 5/2تا 75/0

 اداري 12.33 1.0 1 5/2تا  5/1

 تجاري 14.08 1.2 1.2 4تا2

 فضاي سبز 22.52 1.9 1.9 12تا7

 معابرشهري 184 15.5 15.5 25تا20

 اراضی زراعی 17.88 1.5 1.5 #

 اراضی راه آهن 167.11 14.1 14.2   

 نظامی وانتظامی 0 0.0 0.0 #

 بایر 163.14 13.8 13.7 #

 سایر 203.7 17.2 17.1   

 جمع کل 1185.59    99.8   

  
  شهر حسینیه 

  بررسی کمیت مسکن و تراکم خانوار و نفر در واحد مسکونی
شهر حسینیه یکی از شهرهاي شهرستان اندیمشک و بخش الوار گرمسیري می باشد،که در سال 

کیلومتري اهواز، و  180این شهر به لحاظ موقعیت ارتباطی در فاصله حدود . شهراعالم گردید 81
همچنین محور ارتباطی اهواز پل دختر از میانه بافت شهر . کیلومتري اندیمشک واقع شده است 30

. نفرمیباشد 1935برابر 1385جمعیت شهر حسینیه براساس سرشماري سال .عبور می نماید
واحد   350خانوار و   407همچنین تعداد خانوار و واحدهاي مسکونی موجود در این سال نیز
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 2/1نفر و5/5ن شاخصهاي نفر و خانواردر واحد مسکونی به ترتیب برابر میزا.مسکونی است
  . خانوار است

  
  

  کاربري اراضی
شهر حسینیه به دلیل توسعه درمراحل مختلف و به هـم پیوسـتن چهـار نقطـه روسـتایی از بافـت       
ناهمگون و نامتجانسی برخوردار می باشد به طوریکـه کاربریهـاي مسـکونی ، اداري و تجـاري و     

یر به صورت سه لکه جدا از یکدیگر از جنوب شهر تا شمال شهر در فواصل متفـاوت اسـتقرار   سا
شهرداراي بافتی پراکنده می باشد که در قسمتهاي شمال، جنوب و غرب هیچگونه نظم و . یافته اند

نسق خاصی به چشم نمی خورد و بافت کامالً به صورت ارگانیک با شبکه معابر کم عرضی شکل 
  . از قاعده خاصی پیروي نمی نماید گرفته که

 مترمربع                                           شهرحسینیه اراضی وضعیت کاربري 

 نوع کاربري سطح موجود درصد سرانه بهینه

 مسکونی 190876 18.4 98.8 40- 30

 معابر 284495 27.4 147.3 30- 20

 دبستان 3549 0.3 1.8 1.07

 راهنمایی 6094 0.6 3.2 0.35

 دبیرستان 15869 1.5 8.2 0.34

 سایرآموزشی 4791 0.5 2.5   

 تجاري 4038 0.4 2.1 1.5

 درمانی وبهداشتی 4414 0.4 2.3 0.87

 اداري انتظامی 61787 6.0 32.0 2

 ورزشی 20994 2.0 10.9 2

 فضاي سبز 8367 0.8 4.3 5

 فرهنگی مذهبی 85 0.0 0.0 1.5

 اسیسات شهريت 4161 0.4 2.2 1.5

 باغات وفضاي سبزخصوصی 11742 1.1 6.1   

 زمین هاي بایرداخل بافت 323863 31.2 167.7   

 رودخانه، مسیل 21029 2.0 10.9   

 جهانگردي وپذیرایی 1770 0.2 0.9   

 مزارع وکشتزار 41070 4.0 21.3   

 صنایع 23257 2.2 12.0   
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 مترمربع                                           شهرحسینیه اراضی وضعیت کاربري 

 نوع کاربري سطح موجود درصد سرانه بهینه

 گورستان 4587 0.4 2.4   

 جمع کل سطوح 1036838 100 536.9   

 طرح هادي شهرحسینیه:ماخذ

الزم به ذکر است که بافت کالبدي شهر تحت تأثیر عوامل و عناصر مختلف طبیعی و انسانی قرار 
دارد که از مهمترین آنهامی توان به توپوگرافی، اراضی زراعی، مسیل ها ، محور ارتباطی اندیمشک 

سیلی که در شهر دیده می شود در قسمت شمالی شهر مهمترین م. اشاره نمود...... پلدختر و  –
بخش شمالی شامل . و شهر را به دو قسمت کامالً مجزا تقسیم نموده است. واقع شده است

روستاي حسینیه و بخش جنوبی شامل سه روستاي پاریاب مطلب سفلی و علیا و دختر برجی می 
  .شود
  اهواز

  حد مسکونیبررسی کمیت مسکن و تراکم خانوار و نفر در وا
هزار نفر به  579درصدي از  3/3بار شد  1375تا  1365جمعیت شهر اهواز در فاصله سالهاي 

همچنین تعداد خانوار و واحدهاي مسکونی موجود در این مدت با . هزار نفر رسید 805حدود 
هزار واحد مسکونی  131هزار خانوار و  147درصدي به  2/4درصدي و  7/3رشدي به ترتیب 

بررسی روند تحوالت شاخصهاي جمعیت و خانواردر واحد مسکونی نشان دهنده . یافت افزایش
آن است که میزان رشد تعداد واحدهاي مسکونی بیش از رشد شاخصهاي جمعیت و خانوار بوده 

  .و باعث بهبود وضعیت مسکن از حیث تراکم خانوار و نفر در واحد مسکونی شده است. است
  اهواز شهري واحدهاي مسکونی نقاطوار درتراکم خانتعدادو         

  85- 75رشد  1385  1375  1365  1355  عنوان
  2  985614  804980  579826  334339  تعداد جمعیت
  7/3  212266  147701  102511  58663  تعداد خانوار

  3/4  199962  131354  86903  43869  تعداد واحد مسکونی
    06/1  12/1  17/1  3/1  تراکم خانوار در واحد مسکونی

    9/4  1/6  6/6  6/7  تراکم نفر در واحد مسکونی
    6/4  4/5  6/5  69/5  بعد خانوار

مشاهده میشود که طی این دهه تعداد  75و 85دربررسی رونداحداث بنا طی دوسرشماري سال 
خانوارجدیدبه خانوارهاي شهر اضافه 64565واحدمسکونی به واحدهاي مسکونی شهرو 68608

درصدونرخ رشد تعدادخانوار  3/4دهاي مسکونی بطورمتوسط بعبارتی رشد واح. شده است
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به همین دلیل شاخص تراکم خانوارو نفر . درصد بوده است 2و 7/3وجمعیت به ترتیب 
  .بهبودیافته است 75نسبت به سال  85درواحدمسکونی درسال 

  کیفیت مسکن از لحاظ نوع مصالح و قدمت
 1/8درصد آن ساختمان با مصالح بادوام،  89/8، 1375واحد مسکونی موجود در سال  131354از 

اند که در مقایسه با میانگین استان  درصد با مصالح کم دوام بوده 2/0درصد با مصالح نیمه بادوام و 
 8/92، 84هاي ساختمانی صادر شده در سال  وضعیت مطلوبی دارد از طرفی براساس آمار پروانه

  .صالح بادوام صادر شده استها براي واحدهاي مسکونی با م درصد پروانه
درصد واحدهاي مسکونی این  5/39شود  در بررسی قدمت ساختمانهاي مسکونی مشاهده می

سال  30تا  21درصد نیز  5/15سال عمر و  20تا  11درصد  37سال عمر،  10شهرستان نوساز تا 
داري با میانگین  اند که از این لحاظ تفاوت معنی سال عمر داشته 30درصد نیز بیش از  1/7عمر و 

  .استان ندارد
  بررسی مالکیت مسکن

 5/21درصد مالک محل سکونت خود و  1/61، 75خانوار ساکن مرکز استان درسال  147701از
درصد نیز به سایر اشکال محل  9/10درصد در برابر خدمت و  5/6اي و  درصد بصورت اجاره

  .گین استا ن نداردسکونت خود را در تصرف داشتند که تفاوت چندانی با میان
  طبقات و زمین -بررسی روند احداث بنا

پروانه جهت احداث  1607، 84هاي احداث ساختمان صادر شده در سال  براساس آمار پروانه
هاي احداث ساخمان در این سال را تشکیل  درصد پروانه 5/76ساختمانهاي مسکونی بوده که 

  .دهد می
 9/44درصد به صورت یک طبقه،  8/30ن در این سال، پروانه صادر شده احداث ساختما 2098از 

درصد به صورت چهار طبقه و  8/4درصد به صورت سه طبقه،  3درصد آن به صورت دو طبقه 
که حکایت از گرایش به سمت مرتفع سازي در . اند طبقه و بیشتر بوده 5درصد آن ساختمان  16

 4/5هاي مسکونی صادره  ر پروانهمتوسط تعداد واحدهاي مسکونی مندرج د. مرکز استان است
واحد بوده که به معناي گرایش به انبوه سازي در کنار بلندمرتبه سازي است که البته با توجه به 
بهاي باالي زمین و افزایش قیمت واحدهاي مسکونی و وجود تقاضاي باالي مسکن توجیه 

رت توسط بخش در صو 4/13درصد این واحدها توسط بخش خصوصی،  30/85. باشد پذیرمی
  .اند نیز توسط بخش دولتی در حال احداث بوده% 3/1تعاونی و 

  کاربري اراضی
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به پایان رسید به بـازنگري   77تصویب شده که دوره آن در سال 67طرح جامع شهر اهواز در سال  
قابلیـت   1386و با الحاق اراضی چم السخیل و کوت عبداهللا تا سـال   76و تصویب طرح در سال 

  . دارداستفاده 
 84نفر جمعیت آن در سال  965861هکتار برآورد می شود که با توجه به 20447سطح شهر اهواز 

متر مربع برآورد می گردد که با کاهش اراضی زراعی و فضاي باز و باغات و  211سرانه هر فرد 
  . متر مربع کاهش خواهد یافت  5/121نخیالت سرانه هر فرد به 

 3/10که.ي از مهمترین و اساسی ترین کاربري هاي شهراستاین کاربر:کاربري مسکونی 
-30(مترمربع فاصله زیادي با سرانه ي مطلوب این کاربري 8/21درصدکاربریهاي شهرباسرانه 

به همین دلیل بلند مرتبه سازي اماکن مسکونی وتوسعه بافت مسکونی دراراضی . دارد)متر مربع40
ین کمبود توصیه می شود که در حال حاضر نیز شاهد بایر وفضاهاي خالی داخل بافت براي رفع ا

  .آن هستم 
این نوع کاربري ها شامل پارك و فضاهاي فرهنگی و ورزشی مـی  : کاربري گذران اوقات فراغت 

با توجه به اقلیم گرم و خشک منطقه کاربري فضـاي  .درصدکاربریهاي شهرمیباشد 6/0باشدوشامل 
ه بیشـتر فضـاهاي سـبز در ایـن چنـین شـهرهایی الزم       سبز بسیار محدود بوده و توسعه ي هر چـ 

اهواز در سایر کاربریها نظیر بهداشتی ،فرهنگی و ورزشی نیز با محدودیتها و کمبود هـاي بـا   .است
  .توجه به سرانه استاندارد مواجه است 

مهمترین معضل در این زمینه نبود پارکینگ در سطح شهر است : کاربري حمل و نقل و انبارداري
ا توجه به عرض کم خیابانهاي شهر و شلوغی سواره روها و و پیاده روها وجود پارکینگ که ب

  .جهت پارك هاي کنار خیابان الزم است
وجود کارگاههاي در سطح شهر داراي اثرات منفی اجتماعی، کالبدي و : کارگاهی -کاربري صنعتی

ند پنچرگیري ها و تعمیرات آن دسته از کارگاههاي نیمه مزاحم و ضروري مان. زیباشناختی است
وسائط نقلیه باید از حاشیه ي خیابان هاي ورودي شهر به خیابانهاي فرعی ویاشهرکهاي صنفی 

علیرغم پراکندگی مناطق تجاري وخرده فروشی ، عمده مراجعات به : انتقال یابند کاربري تجاري
  .خیابانهاي اصلی ومرکزي شهرصورت می گیرد

 اهواز کاربري اراضی 

 )m2(نه سرا
 وضع موجود

 نوع کاربري
 )هکتار(مساحت درصد )مترمربع(سرانه

 مسکونی 2107.84 10.3 21.8 50تا40

 بهداشتی 61.38 0.3 0.6 5/1تا75/0
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 اهواز کاربري اراضی 

 )m2(نه سرا
 وضع موجود

 نوع کاربري
 )هکتار(مساحت درصد )مترمربع(سرانه

 آموزشی 353.9 1.7 3.7 5تا3

 فرهنگی؛مذهبی وورزشی 72 0.4 0.8 5/2تا 75/0

 اداري 36.08 0.2 0.4 5/2تا 5/1

 ريتجا 111.59 0.5 1.2 4تا2

 فضاي سبز 40 0.2 0.4 12تا7

 معابرشهري 1349.85 6.6 14 25تا20

 اراضی زراعی 5418.07 26.5 56.1 #

 نظامی وانتظامی 0 0.0 0.0 #

 فضاي باز 2810.69 13.7 29.1 #

 باغات 424 2.1 4.5 #

 بایر 4871.7 23.8 50.4 #

 سایر 2789.9 13.6 28.9 #

 جمع کل 20447    211.7   

  اهوازطرح هادي شهر:ماخذ             
گرچه معموالسرانه این کاربري در شهرهاباالتر از حد استاندارد را : کاربري تاسیسات و تجهیزات

نشان می دهد ولی در واقع شهر با کمبود این کاربري مواجه است و به دلیل آنکه کم و کیف این 
ارگاه و بازار هاي روز با توجه به تجهیز کشت. کاربري به سطح رفاهی شهروندان کمک می نماید

جمعیت ومرکزاستان بودن و حوزه هاي اطراف، تجهیز دوایر آتش نشانی به خدمات بیشتر و کادر 
  .مجرب و ایجاد شیرهاي آتش نشانی در سطح شهر و تجهیز گورستانها الزم به نظرمی رسد

ر مکانیابی ادارات شهر به مهمترین مسئله این کاربري دسترسی است؛ بهتر است د: کاربري اداري
نوع قشر مراجعه کننده به هر اداره توجه شود تا دسترسی به ادارات مشکل نبوده همچنین احداث 

  .فضاهاي اداري در بین بافتهاي قدیمی رو به زوال رونق و شکوفایی خاصی به آن می بخشد
نقش اقتصادي کارکرد این کاربري ها از نوع کاربریهاست که عالوه بر : کاربري زراعی و باغی

جهت دستیابی به مقوالت توسعه ي پایدار باید از بلعیده . اکولوژیکی هم براي شهر ایفا می کنند
  .شدن آنها توسط ساخت و سازهاي مسکونی و غیر مسکونی خودداري گردد

 بدون اغراق ارزش تمامی کاربریها به کیفیت این کاربري وابسته است و: کاربري شبکه اي ارتباطی
سازماندهی معابر محالت قدیمی شهر از عواملی است که از تخلیه ي محالت قدیمی جلوگیري 

سیاسی شهر در شهرستان واستان  -و همچنین با توجه به مرکزیت جغرافیایی و اداري. خواهد نمود
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و عبور کلیه خودروهاي مسافر بري و باربري سنگین از این شهر و نبود یک معبر عبوري 
 .داث یک معبرکمربندي ضروري استکمربندي، اح

  حمیدیه
  بررسی کمیت مسکن و تراکم خانوار و نفر در واحد مسکونی

صورت نگرفت بهمین دلیل  65در شهر حمیدیه سرشماري عمومی مسکن و نفوس در سال 
با  1375تا  1355جمعیت شهر حمیدیه در فاصله سالهاي . ارائه شده است 55ها از سال  تحلیل

  . هزار نفر رسید 6/17درصد به  1/6بر نرخ رشدي برا
  حمیدیه شهري واحدهاي مسکونی نقاطتراکم خانوار درتعدادو

  85- 75رشد  1385  1375  1365  1355  عنوان
  2/2  22001  17645  __  5388  تعداد جمعیت
  28/4  3951  2596  __  871  تعداد خانوار

  4/3  2966  2116  __  745  تعداد واحد مسکونی
  __  3/1  2/1    17/1  حد مسکونیتراکم خانوار در وا

  __  4/7  3/8    2/7  تراکم نفر در واحد مسکونی
  __  6/5  8/6    18/6  بعد خانوار

 35/5درصـد و   6/5همچنین در طی همین زمان تعداد خانوار و واحدهاي مسکونی موجود نیز با رشـدهاي برابـر   
هـاي   تحوالت شاخص بررسی. واحد مسکونی افزایش یافته است 2116خانوار و  2596درصد به 

هـاي جمعیـت و خـانوار     جمعیت، خانوار و واحد مسکونی نشان دهنده آن است که رشد شاخص
بیش از رشد شاخص واحد مسکونی بوده و این مسئله باعث افـزایش تـراکم در واحـد مسـکونی     

  .خواهد شد
ار در خانو 17/1وضعیت شاخص هاي مسکن حمیدیه از حیث تراکم خانوار در واحد مسکونی از 

افزایش یافته که نشان دهنده بدتر شـدن وضـعیت اسـت در     1375خانوار در سال  2/1به  55سال 
از لحاظ تـراکم نفـر در   . نیز در وضعیت مطلوبی نمی باشد) خانوار 14/1(مقایسه با میانگین استان 

ـ   3/8نفر در واحد مسکونی به  2/7واحد مسکونی نیز از  ه کـه  نفر در واحد مسکونی افـزایش یافت
این بدتر شدن به علت افزایش بعد خـانوار و  . است 55نشاندهنده بدتر شدن وضع نسبت به سال 

  .کمتر بودن رشد تعداد واحد مسکونی نسبت به رشد جمعیت و خانوار رخ داده شده است
مشاهده میشود که طی این دهه  75و 85دربررسی رونداحداث بنا طی دوسرشماري سال 

خانواربه خانوارهاي شهر اضافه شده 1355ی به واحدهاي مسکونی شهروواحدمسکون  850تعداد
درصدونرخ رشد تعدادخانوار وجمعیت  4/3بعبارتی رشد واحدهاي مسکونی بطورمتوسط . است

 85درصد بوده است به همین دلیل شاخص تراکم نفر درواحدمسکونی درسال  2/2و  3/4به ترتیب
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ضعیت تراکم خانواردرواحدمسکونی بهبودچندانی نداشته ولی و.بهبودیافته است 75نسبت به سال 
  .است

  بررسی مالکیت مسکن
درصد  5/6درصد بصورت ملکی،  8/90خانوار شهري ساکن در این شهر  2596از 1375در سال 

. اند درصد نیز در برابر خدمت محل سکونت خود را در اختیار داشته 2/0اي و  به صورت اجاره
الب بودن اقتصاد معیشتی و رواج کشاورزي، و میزان اندك بخش اشتغال بدلیل بافت روستایی و غ

دهد، میزان مالکیت واحدهاي  نشینان را تشکیل می دولتی که به طور معمول بیشترین درصد اجاره
  .مسکونی این شهر بیشتر از میانگین استان است

  کاربري اراضی
  

 حمیدیه  کاربري اراضی 

استاندارد سرانه 
)m2( 

 جودوضع مو
 نوع کاربري

 )هکتار(مساحت درصد )مترمربع(سرانه

 مسکونی 87 37.1 40.3 50تا40

 بهداشتی 0.5 0.2 0.2 5/1تا 75/0

 آموزشی 2 0.9 1.0 5تا3

 فرهنگی؛مذهبی وورزشی 2.1 0.9 1.0 5/2تا75/0

 اداري 2.9 1.2 1.4 5/2تا 5/1

 تجاري 1.8 0.8 0.9 4تا2

 سبزفضاي  22.2 9.5 10.3 12تا7

 معابرشهري 16.5 7.0 7.8 25تا20

 بایر 93.8 40.0 43.6 #

 سایر 5.5 2.3 2.6   

 جمع کل 234.3    109.8   

  حمیدیه   طرح هادي شهر:ماخذ           
به اتمام می رسد  85می باشد که دوره آن در سال  75شهر حمیدیه داراي طرح هاي مصوب سال 

هکتار می باشد که با توجه بـه جمعیـت    3/234اراضی شهر  سطح. و باید مورد بازنگري قرارگیرد
تـراکم درهـر   (متر مربع بـرآورد مـی گـردد    9/108سرانه هر فرد  84نفري شهري در سال  21521
متـر مربـع    3/40در صد سطح شهر را با سـرانه   1/37هکتار  87کاربري مسکونی با ). نفر92هکتار

ر ،کاربري معا بر شهري و بهداشتی و تـا حـدودي   با توجه به جدول کاربریها شه. تشکیل می دهد
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کاربري مسکونی دچار کمبود هستند و از میزان سرانه استاندارد خود کمتر می باشند ، با توجه بـه  
  .ها امکانپذیر خواهد بود وجود اراضی بایر امکان توسعه شهر و رفع محدودیتها ي کاربري

  مالثانی
  ر در واحد مسکونیبررسی کمیت مسکن و تراکم خانوار و نف

مشاهده میشود که طی این دهه  75و 85دربررسی رونداحداث بنا طی دوسرشماري سال 
خانواربه خانوارهاي شهر اضافه شده 501واحدمسکونی به واحدهاي مسکونی شهرو  572تعداد
درصدونرخ رشد تعدادخانوار وجمعیت  9/2بعبارتی رشد واحدهاي مسکونی بطورمتوسط . است

درصد بوده است به همین دلیل شاخص تراکم خانوارو نفر درواحدمسکونی  4/1و 2/2به ترتیب 
  .بهبودیافته است 75نسبت به سال  85درسال 
  مالثانی شهري واحدهاي مسکونی نقاطتراکم خانوار درتعدادو         

  85- 75رشد  1385  1375  عنوان
  4/1  14595  12634  تعداد جمعیت
  2/2  2570  2069  تعداد خانوار

  9/2  2304  1732  تعداد واحد مسکونی
    1/1  2/1  تراکم خانوار در واحد مسکونی

    3/6  3/7  تراکم نفر در واحد مسکونی
    6/5  1/6  بعد خانوار
   بررسی مالکیت مسکن

درصد به صورت  7/8درصد به صورت ملکی و  8/72، 75خانوار ساکن این شهردرسال 2069از 
بر خدمت محل سکونت خود را در تصرف داشتند که نسبت به درصد نیز در برا 9/2اي و  اجاره

  .میانگین استان از وضعیت بهتري برخوردار است
  کاربري اراضی

به پایان رسـیده اسـت و    1384مصوب شده که دوره آن درسال  1374طرح هادي مالثانی در سال 
  .باید مورد بازنگري قرار گیرد 

هکتار می باشد که با توجه بـه جمعیـت    79/601براساس جدول کاربري اراضی شهر ،سطح شهر 
متر مربع برآورد می گردد حـال بـا کـاهش     6/417سرانه هر فرد  84نفري مالثانی در سال  14410

اراضی دانشـکده مالثـانی و اراضـی و باغـات آن از سـطح شـهر کـل اراضـی خالصـه شـهر بـه            
  .هد شدمتر مربع بالغ خوا 5/208هکتار کاهش و سرانه هر فرد به 4/300

 مالثانی    کاربري اراضی 

سرانه   نوع کاربري وضع موجود
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 )هکتار(مساحت درصد )مترمربع(سرانه m2استاندارد

 مسکونی 129.55 43.1 89.9 50تا40

 بهداشتی 4.59 1.5 3.2 5/1تا75/0

 آموزشی 16.1 5.4 11.3 5تا3

 فرهنگی؛مذهبی وورزشی 10.92 3.6 7.6 5/2تا 75/0

 اداري 5.95 2.0 4.1 5/2تا  5/1

 تجاري 5.99 2.0 4.2 4تا2

 فضاي سبز 21.47 7.1 14.9 12تا7

 معابرشهري 89.7 29.9 62.0 25تا20

 سایر 16.21 5.4 11.4 #

 جمع کل 300.48    208.5  107.5تا 79

 اراضی زراعی 86.93 # 60.3 #

 دانشکده کشاورزي 214.38 # 148.7 #

 جمع کل 601.79 # 417.6   

  مالثانیطرح هادي شهر:ماخذ               
  

متـر مربـع تشـکیل     9/89درصد کاربریهاي شهر را با سرانه  1/43هکتار 5/129کاربري مسکونی با 
  . می دهد و از حیث سایر کاربریها نیز شهر با محدودیت و کمبودي مواجه نمی باشد

  شهر ویس 
  ونیبررسی کمیت مسکن و تراکم خانوار و نفر در واحد مسک

 1848تعداد کل قطعات ساخته شده در شهرویس با عملکرد مسکونی به استناد طرح هـادي شـهر   
درصـد   54از کل سـاختمانهاي مسـکونی   . متر مربع است 360حد متوسط قطعات . باشد قطعه می
مصـالح عمـدتاً از آجـر و بلـوك و     . باشند درصد تخریبی می 38درصد نوساز و  8داري،  قابل نگه

 14040برابـر  1385جمعیـت شـهرویس براسـاس سرشـماري سـال      . باشـد  ت و گل میندرتاً خش
خـانوار و    2480همچنین تعداد خانوار و واحدهاي مسکونی موجود در این سـال نیـز  . نفرمیباشد

 1/6میزان شاخصهاي نفر و خانواردر واحد مسکونی به ترتیـب برابـر   .واحد مسکونی است  2295
  .  خانوار است 08/1نفر و

  
  ربري اراضیکا
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وجود قدمگاه اویـس قرنـی و مسـجد    . اي برخوردار است این شهر از سابقه تاریخی قابل مالحظه
از عوامل مهم شکل گیري و توسعه . باشد جامع شهر و مکتب خانه از جمله بناهاي تاریخی آن می

هر توان به رودخانه کارون، موقعیت مناسب نسبت بـه جـاده ارتبـاطی و نزدیکـی بـه شـ       شهر، می
  .اهوازاشاره نمود 

 مترمربع                                           وضعیت کاربري شهرویس 

 نوع کاربري سطح موجود درصد سرانه بهینه

 مسکونی 642035 35.2 46.0 40- 30

 معابر 298218 16.4 21.4 30- 20

 دبستان 15394 0.8 1.1 1.07

 راهنمایی 7820 0.4 0.6 0.35

 تجاري 12169 0.7 0.9 1.5

 درمانی وبهداشتی 12322 0.7 0.9 0.87

 اداري انتظامی 15124 0.8 1.1 2

 ورزشی 1507 0.1 0.1 2

 فرهنگی مذهبی 5853 0.3 0.4 1.5

 تاسیسات شهري 4606 0.3 0.3 1.5

 باغات وفضاي سبزخصوصی 97768 5.4 7.0   

 زمین هاي بایرداخل بافت 314154 17.2 22.5   

 بیشه 28231 1.5 2.0   

 جاده هاي عبوري وحرایم 347675 19.1 24.9   

 صنایع 6351 0.3 0.5   

 گورستان 12635 0.7 0.9   

 جمع کل سطوح 1821862 100 130.6   

 طرح هادي شهرویس:ماخذ

هستۀ اولیه شهر بعلت وجود قدمگاه، در اطراف آن و بازار فعلی که مسجد جـامع ویـس در آنجـا    
بخشی از شهر بطرف شرق گسترش یافتـه و در   1347، شکل گرفت پس از سیل قرار گرفته است

شهر از شمال بعلت وجود زمینهـاي  . زمان جنگ نیز مهاجرین در بخش شمال غربی سکنی گرفتند
بخشـی از  . یابـد  کشاورزي بطرف جاده کشیده شده و سپس فراتر از آن بطرف غـرب توسـعه مـی   

که بدلیل وجود علفزارها و ماندابها امکـان گسـترش در ایـن    اند  خدمات در این منطقه مستقر شده
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از عوامل مهم شکل دهنده بافت کالبدي شهرویس، رودخانـه کـارون و شـبکه    .منطقه وجود ندارد
  .شوشتر است -عبوري اهواز

براسـاس  .به پایـان میرسـد   1389مصوب شده که دوره آن درسال  1379طرح هادي ویس در سال 
نفري  13953هکتار می باشد که با توجه به جمعیت  2/182ر،سطح شهرجدول کاربري اراضی شه

 2/64کـاربري مسـکونی بـا    .متر مربع بـرآورد مـی گـردد     6/130سرانه هر فرد  84ویس در سال 
متـر مربـع تشـکیل مـی دهـد و از حیـث سـایر         46درصد کاربریهاي شهر را با سرانه  2/35هکتار

  . مواجه نمی باشد کاربریها نیز شهر با محدودیت و کمبودي
  ایذه

  بررسی کمیت مسکن و تراکم خانوار و نفر در واحد مسکونی
 7/80هزار نفر به  46درصد از  7/5با نرخ رشدي برابر  1365-75جمعیت شهر ایذه طی سالهاي 

همچنین در این فاصله تعداد خانوار و واحدهاي مسکونی نیز با رشد برابر . هزار نفر رسیده است
. هزار واحد مسکونی رسیده است 1/11هزار خانوار و  7/12درصد به  75/5 درصد و 98/4

بررسی روند تحوالت شاخص هاي جمعیت، خانوار و واحد مسکونی نشان دهنده آن است که 
میزان رشد واحدهاي مسکونی بیش از رشد خانوار و جمعیت می باشد و این باعث بهبود 

  .هاي تراکم سکونتی شده است شاخص
  ایذه شهري واحدهاي مسکونی نقاطتراکم خانوار درتعدادو         

  85- 75رشد  1385  1375  1365  1355  عنوان
  6/2  104364  80709  46042  10257  تعداد جمعیت
  6/4  20142  12763  7848  1834  تعداد خانوار

  4/5  18813  11129  6357  1388  تعداد واحد مسکونی
  __  07/1  14/1  23/1  32/1  تراکم خانوار در واحد مسکونی

  __  5/5  2/7  2/7  38/7  تراکم نفر در واحد مسکونی
  __  2/5  3/6  86/5  59/5  بعد خانوار

  
وضعیت مسکن در طی دوره مورد بررسی از لحاظ شاخص تراکم خانوار در واحد مسکونی بهبود 

. رسیده است 75خانوار در سال  14/1به  65خانواردر سال  23/1یافته است به نحوي که از 
و . ص تراکم نفر در واحد مسکونی علیرغم افزایش واحدهاي مسکونی تغییري نکرده استشاخ

  .باشد می 65این بدلیل افزایش بعد خانوار در شهرستان نسبت به سال 
مشاهده میشود که طی این دهه  75و 85دربررسی رونداحداث بنا طی دوسرشماري سال 

خانواربه خانوارهاي شهر اضافه شده 7379واحدمسکونی به واحدهاي مسکونی شهرو  7684تعداد
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درصدونرخ رشد تعدادخانوار وجمعیت  4/5بعبارتی رشد واحدهاي مسکونی بطورمتوسط . است
درصد بوده است به همین دلیل شاخص تراکم خانوارو نفر درواحدمسکونی  6/2و 6/4به ترتیب 

  .بهبودیافته است 75نسبت به سال  85درسال 
  لحاظ نوع مصالح و قدمتبررسی کیفیت مسکن از 

 2/40درصد آن با مصالح بادوام،  6/58واحد مسکونی موجود در این شهر  11129،از 75درسال 
درصد نیز با سایر مصالح و یا  9/0درصد با مصالح کم دوام و  3/0درصد با مصالح نیمه بادوام و 

ن مطلوبی برخوردار نبوده که در مقایسه با میانگین استان از وضعیت چندا. اند اظهار نشده بوده
درصد  6/98، 84هاي ساختمانی صادر شده در سال  البته به مرور زمان و براساس آمار پروانه. است
از لحاظ قدمت ساختمانهاي مسکونی . اند هاي مسکونی با مصالح عمده بادوام صادر شده پروانه

سال عمر،  20تا  11د درص 3/33سال عمر،  10درصد واحدهاي مسکونی بصورت نوساز تا  3/60
که از این نظر . اند سال عمر داشته 30درصد نیز بیش از  6/2سال عمر و  30تا  21درصد بین  2/3

  .شهرستان وضعیت بهتري نسبت به میانگین استان دارد
  بررسی مالکیت مسکن

درصد به  4/16درصد به صورت ملکی و  6/71، 75خانوار ساکن این شهردرسال  12763از 
درصد نیز به سایر اشکال محل سکونت  2/10درصد نیز در برابر خدمت و  8/1اي و  جارهصورت ا

  .تري دارد اند که نسبت به میانگین استان وضعیت مطلوب خود را در تصرف داشته
  کاربري اراضی

طـرح  . بـه پایـان خواهـد رسـید      86مصوب شد و دوره آن در سـال   76طرح جامع ایذه در سال 
  . می باشد 87تصویب گردید که دوره خاتمه آن سال  77ر سال تفصیلی شهر نیز د

نفـري ایـذه در    101788که با توجه بـه جمعیـت   . هکتار برآورد شده است8/870کل اراضی شهر 
  . متر مربع خواهد بود 7/85سرانه هر فرد  84سال 

 ایذه کاربري اراضی 

سرانه 
 )m2(استاندارد

 وضع موجود
 نوع کاربري

 )هکتار(مساحت درصد )عمترمرب(سرانه

 مسکونی 358 41.1 2/35 50تا40

 بهداشتی 8.7 1.0 0.9 5/1تا 75/0

 آموزشی 13.7 1.6 1.3 5تا3

 فرهنگی؛مذهبی وورزشی 19.5 2.2 1.9 5/2تا 75/0

 اداري 9.6 1.1 1.0 5/2تا 5/1

 تجاري 7 0.8 0.7 4تا2
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 فضاي سبز 6.6 0.8 0.7 12تا7

 عابرشهريم 222 25.5 21.8 25تا20

 اراضی زراعی 19.5 2.2 2.0 #

 بایر 150.5 17.3 14.8 #

 مسیل 10.5 1.2 1 #

 سایر 45.2 5.2 4.4 #

 جمع کل 870.8    85.6   

  ایذهطرح هادي شهر:ماخذ                   
درصد کاربریهاي شهر را تشکیل می دهد که سـرانه مسـکونی    41هکتار  358کاربري مسکونی با 

متر مربع می باشد که با توجه به سرانه استاندارد، شهر دچار کمبـود اسـت همچنـین     2/35هر فرد 
بـدلیل  . متر مربع براي هر شـهروند ایـذه اي مـی باشـد     7/0سرانه فضاي سبز شهر بسیار ناچیز و 

مشکل محدودیت زمین مناسب در شهر ایذه افزایش طبقات مسکونی و گسترش فضـاي سـبز در   
  .ندهی مسیل هاي شهر اکیدا توصیه می گرددزمینهاي بایر و ساما

  دهدز
  مسکن 

براساس مصوبه هیأت وزیران، آبادي دهدز به شهر دهدز تبدیل  1380شایان ذکر است که در سال 
شد و آخرین مراحل گسترش شهر نیز ناشی از احداث سد کارون سه و مهاجرت و اسکان 

  .روستاهاي آب گرفته به این شهر بوده است
قطعه است که اکثراً یـک طبقـه    226ح هادي شهردهدز، تعداد کل قطعات ساخته شده براساس طر

درصـد   42سطح مسـکونی  . مترمربع است 522متوسط مساحت قطعات مسکونی برابر . می باشند
خـانوار در   11/1متوسـط خـانوار در واحـد مسـکونی     . سطح ساخته شده شهر را تشکیل می دهد

  .نفر برآوردشده بود 96/6هر واحد مسکونی واحد و تعداد متوسط ساکنین در 
 79/13درصد قابل نگـه داري و   37درصد مرمتی و  3/41از تعداد کل ساختمانهاي موجود حدود 

درصد تخریبی می باشند که با توجه به وضعیت مصـالح مـورد اسـتفاده و     36/6درصد نوسازي و 
عمده .متی بازهم افزوده خواهد شدعدم رعایت نکات فنی در ساخت بناها برتعداد ساختمانهاي مر

تمـامی سـاختمانها از   .مصالح ساختمانی سنگ و سیمان و در رده بعـدي آجـر و آهـن مـی باشـد     
جمعیت . درصد ساختمانها از تلفن نیز بهره مند می باشند 4/72امکانات آب و برق برخوردارند و 

د خـانوار و واحـدهاي   همچنـین تعـدا  . نفرمیباشـد  3868برابر 1385شهر براساس سرشماري سال 
میزان شاخصهاي نفر و .واحد مسکونی است  609خانوار و   654مسکونی موجود در این سال نیز
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که نسبت به سال تهیـه طـرح   .خانوار است 07/1نفر و 3/6خانواردر واحد مسکونی به ترتیب برابر 
  .  هادي نشانگربهبوداست

  کاربري اراضی
سـطح شـهر   . به اتمام مـی رسـد   94دوره آن درسال است و 84طرح هادي شهردهدز مصوب سال 

جنوب غرب است  -بافت شهر دهدز داراي جهت شمال شرقی. هکتار برآورد میگردد 5/78حدود 
شـهر دهـدز   . مساحت شهر ساخته شده است و مابقی به صورت اراضی بایر می باشد% 35وحدود 

در سطح محله و شـهر توزیـع    در حال حاضر ازتنها یک محله تشکیل شده که خدمات اولیه محلی
  .شده است

توسعه هاي .مترمربع تشکیل میدهد  33درصدکاربریهاي شهر راباسرانه  15کاربري مسکونی 
مسکونی بعدي شهر به سمت شرق هسته اولیه و سپس جنوب شرقی آن متمایل بوده که در حال 

نو و کوي  حاضر در محل هسته اولیه شهري کوي گلستان در محل هاي توسعه بعدي کوي
  .عدالت واقع شده اند

شبکه ارتباطی بین ایذه و دهدز با عبور از بخش هاي مرکزي شهر دهـدز، بخشـهاي جنـوبی را بـا     
توسعه شهر دهدز بـا تبعیـت از محورهـاي ارتبـاطی     . حلقه اي از دسترسی ها محصور نموده است

نموده، داراي جهـت   حلقه دسترسی که بخشی از شهر دهدز را محصور. مزبور صورت گرفته است
شایان ذکر است که بخشی از مرکز اداري شهر مانند ثبت احوال . جنوب شرقی است –شمال غربی 

  .، بخشداري، اداره برق درقسمت  مورد اشاره قرار دارد
،  متر مربع اختصاصی به کاربري بهداشتی 5223در شهر دهدز زمینی به مساحت :درمان  –بهداشت 

سـطح زیربنـاي   . بور داراي بخش هاي آزمایشـگاهی و داروخانـه مـی باشـد     درمانی دارد مرکز مز
  .مترمربع است 2000فضاهاي بهداشتی درمانی حدود 

مترمربع بوده و تنها فضاي فرهنگی شـهر محسـوب مـی     912کتابخانه دهدز داراي مساحتی حدود 
  .شود

 2درصد خرده فروشی ، 64خدمات تجاري شهر دهدز عمدتاً بصورت پراکنده می باشد که :تجاري 
  .درصد واحدهاي خدماتی می باشند 34درصد عمده فروشی و 
 مترمربع                                     شهردهدزاراضی وضعیت کاربري 

 نوع کاربري سطح موجود درصد سرانه بهینه

 مسکونی 118100 15.04 33.0 40- 30

 معابر 103973 13.24 29.1 30- 20

 دبستان 3146.14 0.4 0.9 1.07
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 مترمربع                                     شهردهدزاراضی وضعیت کاربري 

 نوع کاربري سطح موجود درصد سرانه بهینه

 راهنمایی 5072.53 0.64 1.4 0.35

 دبیرستان 4949.35 0.63 1.4 0.34

 تجاري 4960 0.63 1.4 1.5

 درمانی وبهداشتی 5222.71 0.66 1.5 0.87

 اداري انتظامی 12461.54 1.6 3.5 2

 فضاي سبز 8300 1.05 2.3 5

 فرهنگی مذهبی 2019.66 0.26 0.6 1.5

 تاسیسات شهري 38838.82 4.95 10.9 1.5

 باغات وفضاي سبزخصوصی       0.0   

 زمین هاي بایرداخل بافت 400000 50.95 111.8   

 گورستان 3883.44 0.5 1.1   

 جمع کل سطوح 785040 100 219.4   

  دهدزطرح هادي شهر:ماخذ                  
مترمربـع اختصـاص    3580ینی به مساحت در شمال غربی شهر در بخشی از فضاي ورودي به شهر، زم:فضاي سبز 

همچنین مساحت فضاي سبز کنار جاده اصلی شهر در بخشهاي غربی و جنوبی . به فضاي سبز دارد
  .مترمربع می باشد 3792برابر 

در شمال و شمال . از عمده ترین عوامل ایجاد محدودیت جهت توسعه شهر دهدز ارتفاعات است
لذا توسعه . جود ارتفاعات امکان توسعه شهر وجود نداردشرق و شمال غرب و شرق شهر بدلیل و

و سپس جهت توسعه هـاي  .شهر در درجه اول در اراضی بایر داخل بافت صورت خواهد پذیرفت
  .آتی در اراضی واقع در لبه جنوب شرقی شهر و در شمال قطعات تفکیکی بنیاد می باشد

  باغملک
  د مسکونیبررسی کمیت مسکن و تراکم خانوار و نفر در واح

هزار نفر به  10درصد از حدود  5/4با رشد  1375تا 1365جمعیت شهر باغملک در فاصله سالهاي 
همچنین تعداد خانوار و واحدهاي مسکونی موجود در این مدت با . هزار نفر بالغ گشته است 16

واحد مسکونی افزایش یافته  2197خانوار و  2512درصدي به  6/4و  6/3رشدهاي به ترتیب 
  .است
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  باغملک شهري واحدهاي مسکونی نقاطتراکم خانوار درتعدادو          
  85- 75رشد  1385  1375  1365  عنوان

  8/2  21222  16081  10315  تعداد جمعیت
  8/4  4042  2512  1762  تعداد خانوار

  1/5  3625  2197  1392  تعداد واحد مسکونی
    1/1  14/1  26/1  تراکم خانوار در واحد مسکونی

    9/5  3/7  4/7  نفر در واحد مسکونی تراکم
    3/5  4/6  8/5  بعد خانوار

  
خانوار و واحد مسکونی نشان دهنده آن است که میزان رشد تعداد  بررسی روند تحوالت شاخصهاي جمعیت،

و همین مسئله باعث . واحدهاي مسکونی بیش از رشد شاخص هاي جمعیت خانوار بوده است
 14/1به  65خانوار در سال  26/1کونی شده است بنحوي که از بهبود تراکم خانوار در واحد مس

از طرفی با توجه به اینکه رشد جمعیت بیش از رشد خانوار بوده . رسیده است 75خانوار در سال 
  .شده است 75نفر در سال  4/6نفر به  8/5،باعث افزایش بعد خانوار از 

سکونتی خانوار، شاخص سکونتی  این افزایش بعد خانوار باعث شده که علیرغم کاهش شاخص
که نشان دهند وجود . فرد در واحد مسکونی تقریباً ثابت مانده و باالتر از میانگین استان باشد

  .خانوارهاي گسترده در این شهر می باشد
مشاهده میشود که طی این دهه  75و 85دربررسی رونداحداث بنا طی دوسرشماري سال 

خانواربه خانوارهاي شهر اضافه شده 1530اي مسکونی شهروواحدمسکونی به واحده  1428تعداد
درصدونرخ رشد تعدادخانوار وجمعیت  1/5بعبارتی رشد واحدهاي مسکونی بطورمتوسط . است

درصد بوده است به همین دلیل شاخص تراکم خانوارو نفر درواحدمسکونی 8/2و 8/4به ترتیب
  .بهبودیافته است 75نسبت به سال  85درسال 
  فیت مسکن از لحاظ نوع مصالح و قدمتبررسی کی

درصد با مصالح  7/73، 75واحد مسکونی موجود در نقاط شهري این شهرستان درسال  2197از 
درصد نیز  6/1درصد با مصالح عمده  کم دوام و  9/0درصد با مصالح نیمه بادوام،  8/23بادوام، 

میانگین استان دراین سال وضعیت  که در مقایسه با. اند با سایر مصالح و یا اظهار نشده بوده
مطلوبی ندارد این مسئله بدلیل تمایل مردم به استفاده از مصالح بومی غیراستاندارد و یا سنگ و 
چوب در احداث بناهاي مسکونی بوده که باعث افزایش درصد ساختمانهاي نیمه بادوام و کاهش 

هاي ساختمانی صادر شده  مار پروانهساختمانهاي بادوام شده است البته در طول زمان و براساس آ
 7/96شودروندبه سمت کاربردبیشتر مصالح بادوام تغییر یافته بنحوي که  ، مالحظه می84در سال 
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از نظر قدمت و عمر ساختمانهاي .اند هاي صادره با مصالح ساختمانی بادوام بوده درصد پروانه
 11درصد بین  8/32سال عمر،  10ساختمانهاي مسکونی نوساز تا % 47حدود  75مسکونی درسال 

درصد نیز بیش از سی سال عمر دارند که  1/7سال عمر و  30تا  21درصد  1/15سال عمر،  20تا 
  .داري با میانگین استان ندارد از این بابت تفاوت معنی
  بررسی مالکیت مسکن

 درصد بصورت 4/15درصد بصورت ملکی و  75خانوار ساکن این شهر  2512،از 75درسال 
درصدنیز به سایر اشکال محل سکونت خود را در  4/7درصد در برابر خدمت و  1/2نشین و  اجاره

  .تصرف داشتند که ازاین حیث شهرباغملک نسبت به میانگین استان وضعیت بهتري داشته است
  کاربري اراضی

ن بـه پایـا   83بوده که دوره آن در سال  1373شهر باغملک داراي طرح هادي شهري مصوب سال 
  . و مرحله بازنگري آن باید انجام شود . رسیده است 

 84نفـر جمعیـت آن در سـال     20641که باتوجـه بـه   . هکتار برآوردمیشود 145سطح اراضی شهر 
بریهـا   درصد کـار  42هکتار 61کاربري مسکونی با . متر مربع بر آورد می گردد 3/70سرانه هر فرد 
سـرانه فضـاي سـبز    . ري شـهر را تشـکیل مـی دهـد     مترمربع اصلی ترین کارب 6/29شهر و سرانه 

باغملک مناسب و در حدود میزان استاندارد آن اسـت و کـاربري معـابر شـهري از میـزان سـرانه       
  .استاندارد آن کمتر باشد

 باغملک کاربري اراضی 

سرانه 
 m2استاندارد

 وضع موجود
 نوع کاربري

 )هکتار(مساحت درصد )مترمربع(سرانه

 مسکونی 61.06 42.1 29.6 50تا40

 بهداشتی وفرهنگی 1.86 1.3 0.9 5/1تا75/0

 آموزشی 2.92 2.0 1.4 5تا3

 اداري 4.17 2.9 2 5/2تا5/1

 تجاري 2.35 1.6 1.1 4تا2

 فضاي سبزوباغ 25.57 17.6 12.4 12تا7

 معابرشهري 21.11 14.5 10.2 25تا20

 اراضی زراعی 7.31 5.0 3.5 #

 ات وتجهیزاتتأسیس 18.74 12.9 9.1 #

 جمع کل 145.09    70.3   

  باغملکطرح هادي شهر:ماخذ                         
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  قلعه تل
  مسکن 

 1576براساس طرح هادي قلعه تل،تعداد کل قطعات ساخته شده در قلعه تل باعملکرد مسکونی 
از آجر و  مصالح ساختمانی اکثراً. قطعه است که عمدتاً قطعات تک واحدي و تک طبقه می باشند

عمده ساختمانهاي شهر قابل . تعداد کمی ساختمانهاي خشت و چوبی نیزوجود دارد. آهن می باشد
بافت داخلی شهر تا حدود زیادي نامنظم بوده و تنها در برخی قسمتها به . نگه داري می باشند

  .صورت شطرنجی می باشد
کلیـه سـاختمانها از   . ملکی می باشد درصد بسیار کمی از ساختمانها استیجاري و عمدتاً ساختمانها 

درصــد ســاختمانها از تلفــن  80درصــد از گــاز و  70امکانــات آب و بــرق برخوردارنــد، حــدود 
خانوار در واحـد مسـکونی    03/1مترمربع و سرانه  400متراژمتوسط قطعات مسکونی . برخوردارند

خـانوار و واحـدهاي   نفرو تعـداد   8610برابر 1385اما جمعیت شهر براساس سرشماري سال .است
میزان شاخصهاي نفر .واحد مسکونی است  1556خانوار و   1706مسکونی موجود در این سال نیز

شهر قلعه تـل و روسـتاهاي   . خانوار است 09/1نفر و 5/5و خانواردر واحد مسکونی به ترتیب برابر
گسـترش   پیرامونی آن در خطر بروز زلزله قـرار دارنـد و بـراي احـداث شـهرهاي جدیـد و حتـی       

شهرهاي موجود چندان مناسب نیست، مگر از طریق ترویج مقاوم سـازي بناهـا، ارائـه آموزشـهاي     
  .الزم و رعایت جوانب احتیاطی

  کاربري اراضی
براسـاس طـرح   .بـه اتمـام میرسـد    95است که دوره آن درسال  1385طرح هادي قلعه تل مصوب 

 84نفر جمعیـت آن در سـال    8381به  باتوجه.هکتار برآوردمیشود 5/275هادي،سطح اراضی شهر 
درصـد   7/23هکتـار  65کـاربري مسـکونی بـا    . متر مربع بر آورد مـی گـردد   7/328سرانه هر فرد 

  .مترمربع اصلی ترین کاربري شهر را تشکیل می دهد 8/77بریها شهر با سرانه  کار
ک آبادي خان نشین شهر قلعه تل به دلیل برخورد دار بودن از مرکزیت قومی از گذشته به عنوان ی

از .توسعه شهر به صورت شعاعی و در امتداد راههاي آن صـورت گرفتـه اسـت   . مطرح بوده است
مهمترین عوامل شکل گیري و توسعه شهر، وضعیت توپوگرافی محدوده شهر بـوده کـه تقریبـاً از    

نقـاط   نظر ارتفاعی پائین تر از نقاط همجوار بوده و شرایط بهتـري بـراي سـکونت در مقایسـه بـا     
اطراف که مرتفع تر بوده اند برخوردار بوده از طرفی در گذشته به عنوان یک آبادي پرنفوذ مطـرح  

ضمناً نقش .عامل وجود آب و خاك مناسب نیز در شکل گیري اولیه آن مؤثر بوده است. بوده است
م شـهر  نـا . ایذه در توسعه شهر قلعه تل شایان اهمیت می باشد –باغلمک  –محور اصلی رامهرمز 
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قلعه تل مربوط به قلعه باستانی است که در مرکز آن واقع شده و در حقیقت هسته اولیه شـهر مـی   
  .باشد

 2مدرسـه راهنمـایی دخترانـه و پسـرانه و      2دبستان پسرانه و دخترانـه   2واحد شامل  6: آموزشی 
  . دبیرستان دخترانه و پسرانه است

  . مترمربع است 3562به مساحت   گاهخانه بهداشت و یک درمان 2: بهداشتی درمانی 
  .هکتار است 2تنها فضاي ورزشی موجود ، استادیوم تختی به مساحت : ورزشی 

بدلیل شرایط خاصی حاکم بر شهر در روزگاران گذشته و زیستن طوایف گونـاگون در  : گورستان 
  .قبرستان در مناطق شهر پراکنده است 6آن ، 

 مترمربع                         شهرقلعه تل  اراضی وضعیت کاربري

 نوع کاربري سطح موجود درصد سرانه بهینه

 مسکونی 651799 23.7 77.8 40- 30

 معابر 382672 13.9 45.7 30- 20

 دبستان 7534 0.3 0.9 1.07

 راهنمایی 4273 0.2 0.5 0.35

 دبیرستان 4623 0.2 0.6 0.34

 تجاري 34689 1.3 4.1 1.5

 درمانی وبهداشتی 3562 0.1 0.4 0.87

 اداري انتظامی 14388 0.5 1.7 2

 ورزشی 20675 0.8 2.5 2

 فضاي سبز 345 0.0 0.0 5

 فرهنگی مذهبی 1090 0.0 0.1 1.5

 تاسیسات شهري 8927 0.3 1.1 1.5

 پذیرایی وتوریستی 2518 0.1 0.3   

 بیشه وجنگل 321025 11.7 38.3   

 داخل بافتزمین هاي بایر 1278745 46.4 152.6   

 گورستان 17756 0.6 2.1   

 جمع کل سطوح 2754600 100 328.7   

 قلعه تلطرح هادي شهر:ماخذ

  شهر صیدون 
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ایـن  . واقع شده است 31°و  22'شهر صیدون  در موقعیت جغرافیایی طول شرق و عرض شمالی 
شهرستان باغملک واقع بوده و فاصله شهر در دهستان صیدون قرار دارد این شهر در جنوب شرقی 

  . باشد کیلومتر می 100کیلومترو تا شهر رامهرمز  30آن تامرکز شهر باغملک 
  مسکن

متـر   372براساس طرح هادي مصوب شهرصیدون،متوسط مساحت قطعات مسـکونی شـهر برابـر    
مسکونی بـه  واحد مسکونی وجود دارد که تراکم خانوار در واحد  427در این شهر . باشد مربع می

نفرو تعـداد خـانوار و    5748برابر 1385جمعیت شهر براساس سرشماري سال . شود بالغ می 36/1
میـزان  .واحـد مسـکونی اسـت     813خـانوار و    965واحدهاي مسکونی موجود در این سـال نیـز  

  .خانوار است 18/1نفر و 7شاخصهاي نفر و خانواردر واحد مسکونی به ترتیب برابر
  

  کونی درشهرصیدون                                                 مترمربعکیفیت ابنیه مس
  مخروبه  مرمتی  داري قابل نگه  نوساز  

  4620  7919  298699  40688  مساحت
  2/1  2/2  85  6/11  درصد

  
  کاربریها 

استقرار شهر صیدون در یک پهنه کریدوري طبیعـی سـبب شـده امکانـات توسـعه فیزیکـی شـهر        
  :مهمترین این محدودیتهاي عبارتند از . دك گرددمحدود و ان

وجود ارتفاعات و شیب زمین در بخشهاي شمال و شمال شرقی شهر که توسـعه آتـی در ایـن     -1
  . سازد بخشها را محدود می

وجود لبه پرتگاهی و برش عمودي که در بخش جنوبی شهر و در امتداد خیابـان آژنـد وجـود     -2
  . سازد وسعه شهر و همچنین دسترسی به رودخانه را مشکل میدارد که مانعی طبیعی براي ت

وجود مسیلهاي در بخشهاي شمالی شهر که محـدودیتهایی را در اطـراف ایـن مسـیلها فـراهم       -3
  . ساخته و باعث عدم پیوستگی بافت در این قسمت شده است

ت هکتاربرآوردمیگردد،کــه باتوجــه بــه جمعیــ 2/202براســاس طــرح هادي،مســاحت شــهرحدود
 8/15ایـن کـاربري بـا   : کاربري مسـکونی .مترمربع بالغ میشود 367سرانه هر فرد به  84شهردرسال 

  .متر مربع میباشد 58درصد اصلی ترین کاربري شهربوده وسرانه هرفرد ازاین کاربري حدود
 اند که عمدتاً به خرده فضاهاي تجاري شهر عمدتاً در حاشیه معابر اصلی شهر استقرار یافته: تجاري

  . اختصاصی یافته است... فروشی خواروبار و 
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شهر صیدون داراي دو دبستان یکی دخترانه و دیگري پسرانه، مدرسه راهنمایی دخترانه، :آموزشی 
  . باشد پسرانه و دبیرستان شبانه روزي دخترانه و یک دبیرستان روزانه پسرانه می

نتظامی، آسیاب، پمپ بنزین، مرکـز  کاربري خدماتی شهر شامل یک مرکز پستی، پاسگاه ا: خدماتی
  . باشد مخابراتی و حوزه مقاومت بسیج می

  . باشد تنها مرکز فرهنگی شهر کانون قرآن می: فرهنگی 
متر مربع و یـک زمـین    1000کاربري ورزشی شهر صیدون یک سوله ورزشی با مساحت : ورزشی

تعلق به طایفه خود اسـت و هـر   گورستان وجود دارد که هر کدام م 2در این شهر . باشد فوتبال می
  . متر مربع است 6000مجموع مساحت این گورستانها . کدام در محله خود قرار دارند 

  امکانات توسعه شهر 
اراضی خالی و بایر حد فاصل بخش غربی تا محله دولناصر و در قسـمت جنـوبی بلـوار امـام      -1

  ) باغملک -جاده صیدون(خمینی 
باشـند بـه دلیـل محـدودیتهاي      ابنیه شهر یک طبقـه مـی  % 95و اینکه با توجه به گسترش افقی  -2

طبیعی توسعه شهر، افزایش تراکم ارتفاعی، پتانسیل دیگر توسعه جهت تامین کمبودهاي مسـکونی  
  . رود هاي دیگر در شهر به شمار می و کاربري

          وضعیت کاربري شهرصیدون

 نوع کاربري هکتار سطح موجود درصد سرانه مترمربع بهینه

 مسکونی 31.87 15.8 57.9 40- 30

 معابر 9.96 4.9 18.1 30- 20

 دبستان 1.66 0.8 3.0 1.07

 راهنمایی 0.75 0.4 1.4 0.35

 دبیرستان 0.89 0.4 1.6 0.34

 تجاري 0.71 0.4 1.3 1.5

 درمانی وبهداشتی 0.34 0.2 0.6 0.87

 اداري انتظامی 0.97 0.5 1.8 2

 ورزشی 1.48 0.7 2.7 2

 فضاي سبز 0.57 0.3 1.0 5

 فرهنگی مذهبی 0.47 0.2 0.9 1.5

 تاسیسات شهري 0.08 0.0 0.1 1.5

 باغات وفضاي سبزخصوصی 14.65 7.2 26.6   

 زمین هاي بایرداخل بافت 137.32 67.9 249.5   
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          وضعیت کاربري شهرصیدون

 نوع کاربري هکتار سطح موجود درصد سرانه مترمربع بهینه

 گورستان 0.48 0.2 0.9   

 جمع کل سطوح 202.2 100 367.4   

 صیدونطرح هادي شهر:ماخذ

  بندر ماهشهر
  بررسی کمیت مسکن و تراکم خانوار و نفر در واحد مسکونی

هزار  71درصدي از حدود  09/3با رشد  1375تا  1365جمعیت شهر ماهشهر در فاصله سالهاي 
هزار نفر رسیده است همچنین تعداد خانوار و واحدهاي مسکونی موجود در این مدت  88نفر به 

هزار واحد مسکونی  14هزار خانوار و  16درصد به  2/3درصدي و  68/2به ترتیب با رشد 
  .افزایش یافته است

هاي جمعیت، خانوار و واحد مسکونی بیانگر آن است که میزان  بررسی روند تحوالت شاخص
رشد تعداد واحدهاي مسکونی بیش از رشد شاخص هاي جمعیت وخانوار بوده و همین مسئله 

 1365خانوار در سال  2/1د مسکونی شده است بنحوي که از نیز باعث بهبود تراکم خانوار در واح
  .رسیده است 75خانوار در سال  14/1به 

مشاهده میشود که طی این دهه  75و 85دربررسی رونداحداث بنا طی دوسرشماري سال 
خانواربه خانوارهاي شهر اضافه شده 8000واحدمسکونی به واحدهاي مسکونی شهرو  8385تعداد
درصدونرخ رشد تعدادخانوار وجمعیت  7/4شد واحدهاي مسکونی بطورمتوسط بعبارتی ر. است

درصد بوده است به همین دلیل شاخص تراکم خانوارو نفر درواحدمسکونی  3/2و 1/4به ترتیب 
  .بهبودیافته است 75نسبت به سال  85درسال 
  بندرماهشهر شهري واحدهاي مسکونی نقاطتراکم خانوار درتعدادو        

  85- 75رشد  1385  1375  1365  1355  عنوان
  3/2  111448  88394  71808  29940  تعداد جمعیت
  1/4  24163  16163  12398  5484  تعداد خانوار

  7/4  22497  14112  10291  4403  تعداد واحد مسکونی
    1/1  14/1  2/1  24/1  تراکم خانوار در واحد مسکونی

    5  2/6  9/6  8/6  تراکم نفر در واحد مسکونی
    6/4  4/5  8/5  4/5  اربعد خانو

  
  بررسی کیفیت مسکن از لحاظ نوع مصالح و قدمت
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 7/49درصد با مصالح عمده بادوام و  2/43، 1375واحد مسکونی موجود در سال  14112از 
درصد نیز با سایر مصالح و یا اظهار  2/2با مصالح کم دوام و % 5درصد با مصالح نیمه بادوام و 

ان مسکن با دوام وضعیت شهرستان نسبت به میانگین استان مطلوب از لحاظ میز. نشده بوده است
اما به مرور زمان و با بررسی آمار . نبوده و شهرستان تفاوت زیادي با میانگین استان و کشور دارد

% 100شود  مالحظه می 84هاي ساختمانی صادره براي واحدهاي مسکونی در سال  پروانه
اند که این مسئله باعث افزایش دوام و استحکام  ه بادوام بودههاي صادر شده با مصالح عمد پروانه

از حیث قدمت . ساختمانهاي موجود و کاهش سهم ساختمانهاي نیمه بادوام و کم دوام خواهد شد
درصد  1/35اند،  سال عمر داشته 10درصد ساختمانها نوساز تا  4/42و عمر ساختمانهاي مسکونی 

درصد ساختمانهاي  3/10اند،  سال عمر داشته 30تا  21یز بین درصد ن 3/11سال عمر و  20تا  11
سال عمر دارند که از این بابت قدمت ساختمانهاي مسکونی  30مسکونی ماهشهر نیز بیش از 

  .تفاوت چندانی با میانگین استان ندارد
  بررسی مالکیت مسکن

درصد به  9/13درصد بصورت ملکی و  54خانوار ساکن در این شهر  16163،از 75درسال 
درصد نیز به سایر اشکال محل  6/12درصد در برابر خدمت و  5/19نشین و  صورت اجاره

سکونت خود را در اختیار داشتند که نسبت به میانگین استان از لحاظ مالکیت واحد مسکونی 
هاي این شهر  وضعیت مناسبی ندارد درصد باالي سکونت به صورت خانه سازمانی از ویژگی

  .است
  طبقات و زمین -رسی روند احداث بنابر   

پروانه ساختمانی جهت احداث واحدهاي مسکونی توسط شهرداري این شهر  302، 84در سال 
. گیرد هاي ساختمانی صادر شده در این سال را در بر می درصد کل پروانه 2/71صادر شده که 

واحد  3/5شده  هاي ساختمان مسکونی صادر متوسط تعداد واحد مسکونی مندرج در پروانه
درصد به صورت یک  6/36پروانه ساختمانی صادر شده در این شهر  424از .باشد مسکونی می

درصد به صورت  8درصد به صورت سه طبقه،  2/21درصد به صورت دو طبقه و  4/27طبقه 
  .طبقه و بیسشتر بوده است 5درصد به صورت ساختمانهاي  8/6چهار طبقه و 

صنعت و پتروشیمی استان همواره با تقاضاي باال براي مسکن مواجه  بندر ماهشهر بعنوان قطب
. بوده که باعث کمبود مسکن و زمین مناسب و طبعاً قیمت باالي مسکن و اجاره بها شده است

جالب توجه است که علیرغم مشکالت عدیده و حاد مسکن در ماهشهر بخش تعاونی و دولت در 
 84تمام واحدهاي احداثی در سال . اند رکتی نداشتهدر احداث واحدهاي مسکونی مشا 84سال 

قیمت باالي زمین و وجود تقاضاي باال براي مسکن در . توسط بخش خصوصی انجام شده است
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که با . این شهر باعث گرایش بخش خصوصی به بلند مرتبه سازي در کنار انبوه سازي شده است
  .ت داردروند غالب تمایل به ساخت و ساز افقی در استان مغایر

  کاربري اراضی
به پایان رسـیده اسـت    1378مصوب شده و دوره آن در سال  68طرح جامع بندر ماهشهر در سال 

هم اکنون نیز در مرحله بازنگري طرح جامع می باشد و پس از تصویب طرح جامع مراحـل تهیـه   
  . طرح تفصیلی صورت خواهد گرفت 

 بندرماهشهر   کاربري اراضی 

سرانه 
 m2استاندارد

 وضع موجود
 نوع کاربري

 )هکتار(مساحت درصد )مترمربع(سرانه 

 مسکونی 579 54.6 53.2 50تا40

 بهداشتی 26.6 2.5 2.4 5/1تا 75/0

 آموزشی 28.6 2.7 2.6 5تا3

 فرهنگی؛مذهبی وورزشی 35.7 3.4 3.3 5/2تا 75/0  

 اداري 9.1 0.9 0.9 5/2تا 5/1

 تجاري 6.5 0.6 0.6 4تا2

 فضاي سبز 27.3 2.6 2.5 12تا7

 معابرشهري 255.5 24.1 23.5 25تا20

 نظامی وانتظامی 92.8 8.7 8.5 #

 بایر 0 0.0 0.0 #

 جمع کل 1061.1    97.4   

  طرح جامع بندر ماهشهر :ماخذ               
نفـر جمعیـت شـهر در     108895هکتار برآورد شده است که با توجه بـه   1/1061کل اراضی شهر 

درصـد   6/54هکتار 597کاربري مسکونی با . متر مربع برآورد میگردد 4/97سرانه هر فرد  84سال 
در بررسـی سـایر کاربریهـا نیـز کمبـود و یـا       . متر مربع تشـکیل مـی دهـد    2/53کاربریها با سرانه 

محدودیتی باتوجه به میزان سرانه استاندارد آن مشاهده نمی شود فقط کاربري فضاي سـبز کـه بـا    
متر مربع براي هر فرد فاصله زیادي با استاندارد دارد و با توجـه بـه صـنعتی    5/2سیار ناچیز میزان ب

بودن شهر ماهشهر ووجود پتروشیمی و شرایط آب و هوایی خاص آن شـهر توسـعه فضـاي سـبز     
  .مخصوصا با ارزش تفرجگاهی اکیدا توصیه می گردد

  بندر امام خمینی
  نبررسی کمیت مسکن وشاخص هاي تراکم مسک



 طرح ملی آمایش استان خوزستان

 229

هزار نفر به  49درصدي از  25/1با رشد  1375تا  1365جمعیت شهر بندر امام در فاصله سالهاي 
همچنین تعداد خانوار و واحدهاي مسکونی موجود در این . هزار نفر بالغ گشته است 56حدود 

واحد مسکونی افزایش یافته  8420خانوار و  9373درصد به  85/1درصد و  13/1مدت نیز با رشد 
  .است

  بندرامام شهري واحدهاي مسکونی نقاطتراکم خانوار درتعدادو          
  85- 75رشد  1385  1375  1365  1355  عنوان

  9/1  67467  55936  49355  11806  تعداد جمعیت
  6/4  14705  9373  8370  2081  تعداد خانوار

  5  13720  8420  7005  1733  تعداد واحد مسکونی
    07/1  11/1  19/1  2/1  تراکم خانوار در واحد مسکونی

    9/4  6/6  7  8/6  تراکم نفر در واحد مسکونی
    6/4  9/5  9/5  6/5  بعد خانوار

مالحظه  75-65هاي جمعیت، خانوار و واحد مسکونی دردهه  در بررسی روند تحوالت شاخص
باشد و به   میشود،که نرخ رشد تعداد واحدهاي مسکونی بیش از نرخ رشد و تعداد خانوار می

نیز شاهد بهبود شاخص تراکم خانوار در واحد مسکونی هستیم، بنحوي که این  همین دلیل
همچنین شاخص . رسیده است 75خانوار در سال  11/1به  65خانوار در سال  19/1شاخص از 

نفر  6/6به  1365نفر در سال  7سکونتی نفر در واحد مسکونی نیز به میزان ناچیزي بهبود یافته واز 
  .کاهش یافته استدر هر واحد مسکونی 

مشاهده میشود که طی این دهه  75و 85دربررسی رونداحداث بنا طی دوسرشماري سال 
خانواربه خانوارهاي شهر اضافه شده 5332واحدمسکونی به واحدهاي مسکونی شهرو  5300تعداد
درصدونرخ رشد تعدادخانوار وجمعیت به 5بعبارتی رشد واحدهاي مسکونی بطورمتوسط. است

درصد بوده است به همین دلیل شاخص تراکم خانوارو نفر درواحدمسکونی  9/1و 6/4ترتیب
  .بهبودیافته است 75نسبت به سال  85درسال 

  بررسی مالکیت مسکن
درصد بصورت  3/16درصد به صورت ملکی و  6/60خانوار این شهر  9373،از 75درسال 

شکلها محل سکونت خود را در  درصد نیز به سایر 8/16درصد در برابر خدمت و  3/6اي و  اجاره
  .تصرف داشتند که با توجه به میانگین استان وضعیت مناسبی دارد

  کاربري اراضی
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بـه پایـان    78است و دوره آن سـال   1368قدیمی ومصوب )سربندر(طرح جامع بندر امام خمینی 
ده بـو  84تصویب گردید که خاتمـه دوره آن سـال    74رسیده است طرح تفضیلی شهر نیز در سال 

  . است 
شـهر   84نفر جمعیت سال  66214هکتار برآورد شده است که با توجه به  2/636کل اراضی شهر 

درصد کاربري  8/47هکتار 304کاربري مسکونی با . متر مربع برآورد می گردد 1/96سرانه هر فرد 
شـهر بـا    در بررسی سایر کاربریها کمبود فضاي سبز. متر مربع تشکیل می دهد 9/45هارا با سرانه 

. متـر دارد،کـامال مشهوداسـت   12تـا 7متر مربع که فاصـله زیـادي بـا سـرانه اسـتاندارد       8/3سرانه 
  .کاربریهاي دیگر در مقایسه با میزان سرانه استاندارد خود مشکل و کمبودي ندارند

 بندر امام خمینی کاربري اراضی 

سرانه 
 m2استاندارد

 وضع موجود
 نوع کاربري

 )هکتار(مساحت صددر )مترمربع(سرانه

 مسکونی 304 47.8 45.9 50تا40

 بهداشتی 19.2 3.0 2.9 5/1تا75/0

 آموزشی 17 2.7 2.6 5تا3

 فرهنگی؛مذهبی وورزشی 10.1 1.6 1.5 5/2تا75/0

 اداري 6.5 1.0 1.0 5/2تا5/1

 تجاري 6 0.9 0.9 4تا2

 فضاي سبز 25 3.9 3.8 12تا7

 معابرشهري 139.5 21.9 21 25تا20

 نظامی وانتظامی 4 0.6 0.6 #

 بایر 0 0.0 0.0 #

 سایر 104.9 16.5 15.8   

 جمع کل 636.2    96.1   

  طرح جامع بندر امام:ماخذ                  
  

  بهبهان
  بررسی کمیت مسکن و تراکم خانوار و نفر در واحد مسکونی

هزار نفر بالغ  88دي به درص 14/1با نرخ رشد  75تا  65جمعیت شهر بهبهان در فاصله سالهاي 
درصد و  3/2هاي رشد  گشته است در طی همین زمان تعداد خانوار و واحدهاي مسکونی با نرخ

بررسی تحوالت . هزار واحد مسکونی رسیده است 9/15هزار خانوار و  9/17درصد به  9/2
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هاي هاي جمعیت، خانوار و واحدهاي مسکونی نشان دهنده آن است که میزان رشد واحد شاخص
مسکونی بیش از میزان رشد خانوارها و جمعیت است و این باعث بهبود شاخص هاي تراکم 

  .سکونتی شده است
وضعیت مسکن در طی دوره مورد بررسی حاکی از بهبود شاخص تراکم خانوار در واحد مسکونی 

  .رسیده است 75خانوار در سال  12/1خانوار به  19/1است بنحوي که این شاخص از 
  بهبهان شهري واحدهاي مسکونی نقاطتراکم خانوار درتعدادو         

  85- 75رشد  1385  1375  1365  1355  عنوان
  38/1  101178  88213  78694  49378  تعداد جمعیت
  3  24234  17938  14240  8533  تعداد خانوار

  5/3  22638  15927  11936  7005  تعداد واحد مسکونی
  __  1/1  12/1  19/1  21/1  تراکم خانوار در واحد مسکونی

  __  5/4  53/5  59/6  04/7  تراکم نفر در واحد مسکونی
  __  2/4  9/4  52/5  78/5  بعد خانوار

  
تراکم نفر در واحد مسکونی بدلیل بیشتر بودن رشد واحد مسکونی ازرشد   همچنین شاخص

نفر در هر واحد مسکونی رسیده که بیانگر وضعیت مناسب  5/5جمعیت و کاهش بعد خانوار، به 
  .باشد مسکن در شهر بهبهان می

مشاهده میشود که طی این دهه  75و 85دربررسی رونداحداث بنا طی دوسرشماري سال 
خانوارجدیدبه خانوارهاي شهر 6296واحدمسکونی به واحدهاي مسکونی شهرو  6711تعداد

درصدونرخ رشد تعدادخانوار  5/3بعبارتی رشد واحدهاي مسکونی بطورمتوسط. اضافه شده است
درصد بوده است به همین دلیل شاخص تراکم خانوارو نفر  4/1و 3وجمعیت به ترتیب 

  .بهبودیافته است 75نسبت به سال  85درواحدمسکونی درسال 
  بررسی کیفیت مسکن از لحاظ نوع مصالح و قدمت

درصد آن با مصالح عمده بادوام و  8/78شهر بهبهان  75واحد مسکونی موجود در سال  15927از 
درصد نیز وضعیت آنها  1/2درصد با مصالح کم دوام و  4/6درصد با مصالح نیمه بادوام و  7/12

از این بابت در مقایسه با میانگین استان وضعیت بدتر و در مقایسه با میانگین . اظهار نشده بود
 4/36از نظر قدمت و عمر واحدهاي مسکونی . کشور از وضعیت بهتري برخوردار بوده است

 5/13سال عمر و  20تا  11درصد  1/34سال عمر،  10هاي مسکونی نوساز و تا درصد واحد
وضعیت . اند درصد نیز بیش از سی سال عمر داشته 3/15سال قدمت و  30تا  21درصد نیز بین 

دوام و کیفیت واحدهاي مسکونی شهرستان در طی زمان بهبود یافته است بنحوي که براساس آمار 
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هاي واحدهاي مسکونی با مصالح  درصد پروانه 5/99، 84ه در سال هاي مسکونی صادر پروانه
  .عمده بادوام صادر شده است

  بررسی مالکیت مسکن 
خانوار ساکن شهر بهبهان ،  17938از 75براساس نتایج سرشماري عمومی نفوس و مسکن سال 

دمت و درصد در برابر خ 6/1نشین و  درصد اجاره 3/10درصد مالک واحد مسکونی خود،  7/75
درصد نیز به سایر اشکال محل سکونت خود را در اختیار داشتند که از نظر میزان مالکیت  4/12

  .تري برخوردار است عرصه و اعیان نسبت به میانگین استان از وضعیت مطلوب
  کاربري اراضی

 کاربري اراضی بهبهان 

سرانه 
 m2استاندارد

 وضع موجود
 نوع کاربري

 )هکتار(ساحتم درصد )سرانه مترمربع

 مسکونی 388.7 37.7 38.9 50تا40

 بهداشتی 3.9 0.4 0.4 5/1تا75/0

 آموزشی 13.1 1.3 1.3 5تا3

 فرهنگی؛مذهبی وورزشی 12.6 1.2 1.3 5/2تا75/0

 اداري 20.2 2.0 2 5/2تا5/1

 تجاري 17.9 1.7 1.8 4تا2

 فضاي سبز 11.7 1.1 1.2 12تا7

 معابرشهري 339 32.8 34 25تا20

 اراضی زراعی 22 2.1 2.2 #

 بایر 153.2 14.8 15.4 #

 سایر 51.1 4.9 5.1   

 جمع کل 1033.4    103.5   

  
به پایـان رسـیده    77باشد و دوره آن در سال  می 67طرح جامع شهر بهبهان قدیمی ومصوب سال 

باشـد و    مـی  77است و بازنگري آن درخواست شده است طرح تفضیلی شهر نیـز مصـوب سـال    
  . باشد می 87اتمه دوره آن سال خ

نفـري آن در سـال    99800باشد که با توجه به جمعیـت   هکتار می 4/1033کل اراضی شهر بهبهان 
  . گردد متر مربع برآورد می 5/103سرانه هر فرد  84

متـر مربـع تشـکیل     9/38درصد کاربریها را با سرانه  7/37هکتاراست که  7/388کاربري مسکونی 
  . دهد می
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متر مربع براي هـر نفـر مواجـه هسـتیم      2/1ررسی سایر کاربریها با کمبود فضاي سبز با سرانه در ب
متر مربع از سـرانه اسـتاندارد خـود فاصـله داشـته وجـود        4/0همچنین کاربري بهداشتی با سرانه 

هکتار امکـان مناسـبی بـراي گسـترش فضـاي سـبز و رفـع کمبـود          2/153اراضی بایر با مساحت 
  .سازد داشتی و مسکونی را با اولویت افزایش طبقات مسکونی فراهم میکاربریهاي به

  
  آغاجاري

مشاهده میشود که طی این دهه تعداد  75و 85دربررسی رونداحداث بنا طی دوسرشماري سال 
خانوارجدیدبه خانوارهاي شهر اضافه شده 227واحدمسکونی به واحدهاي مسکونی شهرو 246
درصدونرخ رشد تعدادخانوار وجمعیت  9/0ونی بطورمتوسطبعبارتی رشد واحدهاي مسک. است

درصد بوده است به همین دلیل شاخص تراکم خانوارو نفر  1/0ومنفی8/0به ترتیب
  .بهبودیافته است 75نسبت به سال  85درواحدمسکونی درسال 

  آغاجاري شهري واحدهاي مسکونی نقاطتراکم خانوار درتعدادو         
  85- 75رشد  1385  1375  عنوان

  - 1/0  13175  14489  تعداد جمعیت
  8/0  2947  2720  تعداد خانوار

  9/0  2787  2541  تعداد واحد مسکونی
  __  05/1  07/1  تراکم خانوار در واحد مسکونی

  __  7/4  7/5  تراکم نفر در واحد مسکونی
  __  4/4  3/5  بعد خانوار

  بررسی مالکیت مسکن
درصد  8/11درصد آنها به صورت ملکی،  5/73، 75خانوار ساکن در آغاجاري در سال  2720از 

درصد در برابر خدمت محل مسکونی خود را در تصرف داشتند که  2/2اي و  به صورت اجاره
  .نسبت به میانگین استان وضعیت بهتري دارد

  کاربري اراضی
به پایان رسیده است  1384است و دوره آن در سال  1374هادي شهر آغاجاري مصوب سال  طرح
  . زنگري آن باید مورد توجه قرار گیردو با

نفـر جمعیـت آن در سـال    13303هکتار برآورد شده که با توجه به  3/202مساحت شهر آغاجاري 
  . شود متر مربع محاسبه می 1/152سرانه هر فرد  84

متر مربـع تشـکیل    6/46درصد کاربریهاي شهر را با سرانه  5/30هکتار  73/61کاربري مسکونی با 
متر مربع هستیم که فاصـله   7/3ر بررسی سایر کاربریها شاهد کمبود فضاي سبز با سرانه دهد د می
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متر مربع دارد که با توجه به استقرار تاسیسات نفتی در این شـهر   12تا  7زیادي با سرانه استاندارد 
بـا   متـر مربـع نیـز    5/17معابر شهري با   شود همچنین در سرانه  توسعه فضاي سبز اکیداً توصیه می

 9/35هکتـار کـه    67/72وجود اراضی بـایر بـا سـطح    . توجه به سرانه استاندارد دچار کمبود است
دهد امکان مناسبی براي توسعه شهر و رفع کمبود فضاي سبز  درصد کاربریهاي شهر را تشکیل می

  .را فراهم می سازد
  

 آغاجاري  کاربري اراضی 

 سرانه
 m2استاندارد

 وضع موجود
 نوع کاربري

 )هکتار(مساحت درصد )مترمربع(رانهس

 مسکونی 61.73 30.5 46.4 50تا40

 بهداشتی 1.75 0.9 1.3 5/1تا75/0

 آموزشی 5.45 2.7 4.1 5تا3

 فرهنگی؛مذهبی وورزشی 4.35 2.1 3.3 5/2تا75/0

 اداري 6.14 3.0 4.6 5/2تا5/1

 تجاري 1.23 0.6 0.9 4تا2

 فضاي سبز 4.88 2.4 3.7 12تا7

 معابرشهري 23.28 11.5 17.5 25تا20

 اراضی زراعی 0 0.0 0.0 #

 نظامی وانتظامی 0 0.0 0.0 #

 بایر 72.67 35.9 54.6 #

 سایر 20.86 10.3 15.7   

 جمع کل 202.34    152.1   

  
  سردشت زیدون 

بخش زیدون یکی از بخشهاي شهرستان بهبهان از توابع استان خوزستان می باشـد کـه بـه لحـاظ     
زیدون در جنوب شرقی . ي سکونت یکی از قدیمی ترین مناطق ایران به حساب می آیدشکل گیر

استان واقع گردیده و به لحاظ موقعیت مکانی بین شهرهاي بهبهان ، گچساران ، هنـدیجان ، بنـدر   
موقعیت قرارگیـري شـهر زیـدون در سـر راه اصـلی تـرین کانونهـاي        . واقع شده است.... دیلم و 

ذشته سبب شده است که در برخی از سفرهاي تاریخی شرح حالی از این شهر جمعیتی در زمان گ
  .به رشته تحریر در آوردند

  مسکن 
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قطعـه   805،تعداد قطعات مسکونی شمارش شده در این شـهر  1384براساس طرح هادي مصوب 
بررسـیهاي  . مترمربـع اسـت   373مسکونی است که مساحت متوسط آن براي هر واحـد مسـکونی   

در مورد نوع مصالح به کار رفته عمده مصالح بلوك سیمانی و آجر و آهن می باشد بـه  انجام شده 
قطعـه   879از .درصد ازکل مصالح سـاختمانی شـهر راشـامل مـی شـود      35طوري که آجر و آهن 
قطعه   142قطعه قا بل نگه داري،  444قطعه نوساز و در حال ساخت،  275واحدهاي ساختمانی ، 

 5067جمعیت شـهر برابـر   1385اما براساس سرشماري سال . بی می باشندقطعه تخری 18مرمتی و 
واحـد    1002خـانوار و    1076نفرو تعداد خانوار و واحدهاي مسکونی موجود در ایـن سـال نیـز   

خانوار  07/1نفر و 5میزان شاخصهاي نفر و خانواردر واحد مسکونی به ترتیب برابر.مسکونی است
  .است

  کاربري اراضی
هکتاربرآوردمیگردد،کــه باتوجــه بــه جمعیــت  4/101هادي،مســاحت شــهرحدودبراســاس طــرح 

 3/36ایـن کـاربري بـا   : کاربري مسـکونی .مترمربع بالغ میشود 204سرانه هر فرد به  84شهردرسال 
  .متر مربع میباشد74درصد اصلی ترین کاربري شهربوده وسرانه هرفرد ازاین کاربري حدود

 مترمربع                            شهرسردشت زیدون زمین وضعیت کاربري

 نوع کاربري سطح موجود درصد سرانه بهینه

 مسکونی 368172 36.3 74.1 40- 30

 معابر 223902 22.1 45.0 30- 20

 دبستان 7707 0.8 1.6 1.07

 راهنمایی 4098 0.4 0.8 0.35

 دبیرستان 15284 1.5 3.1 0.34

 سایرآموزشی 2503 0.2 0.5   

 تجاري 11423 1.1 2.3 1.5

 درمانی وبهداشتی 5349 0.5 1.1 0.87

 اداري انتظامی 66964 6.6 13.5 2

 ورزشی 14530 1.4 2.9 2

 فضاي سبز 17951 1.8 3.6 5

 فرهنگی مذهبی 6983 0.7 1.4 1.5

 تاسیسات شهري 454 0.0 0.1 1.5

 باغات وفضاي سبزخصوصی 24206 2.4 4.9   

 اي بایرداخل بافتزمین ه 205378 20.3 41.3   
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 مسیل 4488 0.4 0.9   

 مزارع وکشتزار 24333 2.4 4.9   

 صنایع 3265 0.3 0.7   

 گورستان 7081 0.7 1.4   

 جمع کل سطوح 1014071 100 204.0   

 زیدونطرح هادي شهر:ماخذ

  
سیر تحوالت شکل گیري کالبدي سردشت به این صورت است که هسته اولیه در قسمتهاي غربی 

ازحیــث بررســی .وبی شــکل گرفتــه و گســترش آن بــه ســمت شــرق و شــمال بــوده اســتوجنــ
ــدارد   ــهرکمبودي ن ــرانه هاش ــایرکاربریها،ازنظر استانداردس ــن   .س ــده ای ــت عم ــاظ کیفی ــا ازلح ام

  .کاربریهاازوضعیت چندان مطلوبی برخوردارنیست
  خرمشهر

  بررسی کمیت مسکن و تراکم خانوار و نفر در واحد مسکونی
انجام نگرفت، از طرفی دلیل  65رمشهر سرشماري عمومی نفوس و مسکن در سال در شهرستان خ

هاي ارائه شده با دقت بیشتري باید صورت  وقوع جنگ و مهاجرت مردم وتخریب شهر، تحلیل
هاي جمعیت، خانوار و تعداد واحدهاي مسکونی نشان دهنده  روند  تحوالت شاخص. پذیرد

واحدهاي مسکونی است با این تفاوت که کاهش واحدهاي کاهش مقدار مطلق جمعیت، خانوار و 
  .مسکونی کمتر بوده است و باعث بهبود شاخص هاي تراکم سکونتی خانوار شده است

  خرمشهر شهري واحدهاي مسکونی نقاطتراکم خانوار درتعدادو         
  85- 75رشد  1385  1375  1365  1355  عنوان

  9/1  125859  103862  __  140490  تعداد جمعیت
  4/3  26421  18864  __  24391  تعداد خانوار

  4  23530  15799  __  18181  تعداد واحد مسکونی
    1/1  19/1    34/1  تراکم خانوار در واحد مسکونی

    3/5  57/6    7/7  تراکم نفر در واحد مسکونی
    8/4  5/5    75/5  بعد خانوار

  
هاي تراکم خانوار در  صحاکی از بهبود شاخ 1355-75وضعیت مسکن در طی دوره مورد بررسی 

خانوار به  34/1واحد مسکونی و نفر در واحد مسکونی است بنحوي که شاخص تراکم خانوار از 
. نفردرواحدمسکونی کاهش یافته است 57/6نفر به  7/7خانوار و شاخص تراکم نفر نیز از  19/1

  .نمی باشدکه در مقایسه با میانگین استان در این سالها از شرایط مطلوبی برخوردار 
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مشاهده میشود که طی این دهه  75و 85دربررسی رونداحداث بنا طی دوسرشماري سال 
خانواربه خانوارهاي شهر اضافه شده 7557واحدمسکونی به واحدهاي مسکونی شهرو  7731تعداد
درصدونرخ رشد تعدادخانوار وجمعیت به 4بعبارتی رشد واحدهاي مسکونی بطورمتوسط. است

درصد بوده است به همین دلیل شاخص تراکم خانوارو نفر درواحدمسکونی  9/1و 4/3ترتیب 
  .بهبودیافته است 75نسبت به سال  85درسال 

  بررسی کیفیت مسکن از لحاظ نوع مصالح و قدمت
 4/4درصد با مصالح بادوام،  1/92واحد مسکونی موجود  15799، از 75براساس آمارهاي سال 

درصد نیز با سایر مصالح و  4/3درصد با مصالح کم دوام و  1/0درصد با مصالح نیمه بادوام و 
. که در مقایسه با میانگین استان از وضعیت بسیار مناسبی برخوردار است. اظهار نشده بودند

هاي صادر شده با  درصد پروانه 8/99، 84هاي ساختمانی صادر شده در سال  براساس آمار پروانه
درصد واحدهاي  1/90ظر قدمت ساختمانهاي مسکونی از ن. مصالح عمده بادوام بوده است

 21درصد بین  4/1سال عمر،  20تا  11درصد ساختمانها بین  7/4سال عمر،  10مسکونی نوساز تا 
بدلیل . اند سال عمر داشته 30درصد ساختمانهاي مسکونی نیز بیش از  8/1سال عمر و  30تا 

و بازگشت مردم به شهر و تخریب قسمت  67برقراري شرایط عادي بعد از اتمام جنگ در سال 
عمده شهردرزمان جنگ، با شروع فعالیتهاي ساخت و ساز عمده ساختمانهاي مسکونی شهر در 

بهمین دلیل شهرستان خرمشهر بیشترین . اند این فاصله با مصالح عمدتاً با دوام احداث شده
  .است ساختمانهاي نوساز و تقریباً بادوام را در سطح استان دارا بوده

  بررسی مالکیت مسکن
درصد به  2/29درصد به صورت ملکی،  7/41خانوار ساکن خرمشهر  18864،از 75درسال 

درصد به سایر اشکال دیگر محل سکونت  4/21درصد در برابر خدمت و  7/7اي و  صورت اجاره
ی نشان دهنده نشین در مقایسه با میانگین استان درصد باالي میزان اجاره. خود را در اختیار دارند

وضعیت نامطلوب خرمشهر در نحوه تصرف واحد مسکونی است، و حمایت جدي دولت را در 
  .کند تامین مسکن مناسب در این شهر را طلب می

  کاربري زمین
هکتار برآوردشده است  7/3274کل سطح شهرخرمشهربراساس طرح بازنگري طرح جامع ،حدود 

پس .مترمربع برآوردمیگردد 265هرفرد حدود ،سرانه84که باتوجه به جمعیت شهردرسال .
کاربري زمین .متربالغ میگردد 170ازکسراراضی واگذارشده به منطقه آزاد،سرانه هرشهروند به 

 –مسکونی، تجاري، آموزشی، مراکز آموزش عالی، فنی : شهري عمدتاً به انواع مختلفی همچون
بهداشتی، ورزشی، اداري و انتظامی،  حرفه اي، مذهبی، فرهنگی، جهانگردي و پذیرایی، درمانی،
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باغات، اراضی کشاورزي و مزارع، فضاهاي سبز، صنایع، مناطق نظامی، تأسیسات و تجهیزات 
شهري، حمل و نقل و انبارداري، اراضی بایر، فضاهاي بازوحریم ها، کاربري هاي با عملکرد ویژه 

کنین یک شهر، تعیین کننده شکل اصوال مبناي فعالیت سا. و شبکه معابر قابل تقسیم بندي است
  .شهر و تقسیمات کالبدي آن است

مترمربـع   25سرانه هرفرد حـدود  . درصدکاربري هاي شهراست 3/9این کاربري :کاربري مسکونی 
متـر مربـع اسـت،که نشـان دهنـده کمبـوداین کـاربري        40-30است،سرانه ي مطلوب این کاربري 

  .م،حادترمیباشداست،مخصوصادربرخی ازمناطق شهراین شدت تراک
این نوع کاربري ها شامل پارك و فضاهاي فرهنگی و ورزشی مـی  : کاربري گذران اوقات فراغت 

بـا توجـه بـه    . مترمربع به این کاربري اختصـاص دارد 7درصدکاربري هاي شهر باسرانه  5/2باشد،
 اقلیم گرم و خشک منطقه کاربري فضاي سبز بسـیار محـدود بـوده و توسـعه ي هـر چـه بیشـتر       

  .فضاهاي سبز در این شهر الزم است
مترمربع این کاربري وباتوجه به اینکه بخش عمده 6علیرغم سرانه : کاربري حمل و نقل و انبارداري

با . آن راتاسیسات بندري تشکیل میدهد،خرمشهرباکمبودو نبود پارکینگ در سطح شهرمواجه است 
  .و پیاده روها وجود پارکینگ الزم استتوجه به عرض کم خیابانهاي شهر و شلوغی سواره روها و 

وجود کارگاههاي در سطح شهر داراي اثرات منفی اجتماعی، کالبدي و : کارگاهی -کاربري صنعتی
آن دسته از کارگاههاي نیمه مزاحم و ضروري مانند پنچرگیري ها و تعمیرات . زیباشناختی است

  . نهاي فرعی انتقال یابندوسائط نقلیه از حاشیه ي خیابان هاي ورودي شهر به خیابا
 مترمربع                                           وضعیت کاربري زمین شهرخرمشهر

 نوع کاربري سطح موجود درصد سرانه بهینه

 مسکونی 3061266 9.3 24.8 40- 30

 معابر 4348586 13.3 35.2 30- 20

 آموزش عمومی 372616 1.1 3.0 1.07

 آموزش عالی 41868 0.1 0.3 0.35

 تجاري 192368 0.6 1.6 1.5

 درمانی وبهداشتی 171106 0.5 1.4 0.87

 اداري انتظامی 470976 1.4 3.8 2

 ورزشی 182538 0.6 1.5 2

 فضاي سبز 467569 1.4 3.8 5

 فرهنگی تفریحی 127429 0.4 1.0 1.5

 تاسیسات شهري 177400 0.5 1.4 1.5
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 اییجهانگردي وپذیر 19650 0.1 0.2   

 مذهبی 58755 0.2 0.5   

 نظامی 52959 0.2 0.4   

 نخلستان 963387 2.9 7.8   

 زمین هاي بایرداخل بافت 8052188 24.6 65.1   

 اراضی دامداري ودامپروري 11112 0.0 0.1   

 حرایم وفضاهاي باز 918715 2.8 7.4   

 صنایع 201629 0.6 1.6   

 حمل ونقل وانبار 741926 2.3 6.0   

 مساحت اراضی واگذارشده به منطقه آزاد 12112790 37.0 97.9   

 جمع کل سطوح 32746833 100 264.8   

 خرمشهرطرح هادي شهر:ماخذ

گرچه سرانه این کاربري در شهرنزدیک حد استاندارد است، ولی در : کاربري تاسیسات و تجهیزات
کم و کیف این کاربري به سطح رفاهی واقع شهر با کمبود این کاربري مواجه است و به دلیل آنکه 

  .افزایش سطح کمی وکیفی آن بشدت توصیه میشود. شهروندان کمک می نماید
این کاربري ها از نوع کاربریهاست که عالوه بر نقش اقتصادي کارکرد : کاربري زراعی و باغی

اید از بلعیده جهت دستیابی به مقوالت توسعه ي پایدار ب. اکولوژیکی هم براي شهر ایفا می کنند
  .شدن آنها توسط ساخت و سازهاي مسکونی و غیر مسکونی خودداري گردد

بدون اغراق ارزش تمامی کاربریها به کیفیت این کاربري وابسته است و : کاربري شبکه اي ارتباطی
سازماندهی معابر محالت قدیمی شهر از عواملی است که از تخلیه ي محالت قدیمی جلوگیري 

سیاسی شهر در شهرستان و  -و همچنین با توجه به مرکزیت جغرافیایی و اداري. خواهد نمود
عبورومرورکاروانهاي راهیان نوراز این شهر و نبود معابراستانداردوعریض باعث حجیم شدن 

  .ترافیک شهرشده است
  دزفول

  بررسی کمیت مسکن و تراکم خانوار و نفر در واحد مسکونی
هزار نفر رسیده  196درصدي به حدود  6/2با نرخ رشد  1365-75جمعیت شهر دزفول طی دوره 

 4/3و  18/3است طی همین مدت تعداد خانوار و واحدهاي مسکونی موجود بارشدهایی برابر 
هزار واحد مسکونی رسیده، بررسی روند تحوالت شاخص هاي  7/34هزار خانوار و  40درصد به 
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است که میزان رشد واحدهاي مسکونی جمعیت، خانوار و واحدهاي مسکونی نشان دهنده آن 
  .بیش از رشد خانوار و جمعیت بوده و این باعث بهبود شاخص هاي تراکم سکونتی شده است

  دزفول شهري واحدهاي مسکونی نقاطتراکم خانوار درتعدادو               
  85- 75رشد  1385  1375  1365  1355  عنوان

  8/1  235819  196405  151420  121251  تعداد جمعیت
  3/3  55789  40013  29250  22930  تعداد خانوار

  7/3  50143  34703  24817  18855  تعداد واحد مسکونی
    1/1  15/1  17/1  21/1  تراکم خانوار در واحد مسکونی

    7/4  6/5  1/6  4/6  تراکم نفر در واحد مسکونی
    2/4  9/4  17/5  28/5  بعد خانوار

  
کی از بهبوداندك شاخص هاي تراکم سکونتی وضعیت مسکن در فاصله سالهاي مورد بررسی حا

 15/1به  65خانوار در سال  17/1است بنحوي که شاخص تراکم خانوار در واحد مسکونی از 
نفر  6/5نفر به  1/6کاهش یافته و شاخص تراکم نفر در واحد مسکونی نیز از  75خانوار در سال 

  .ت مطلوبی برخوردار استکاهش یافته است که در مقایسه با میانگین استانی از وضعی
مشاهده میشود که طی این دهه  75و 85دربررسی رونداحداث بنا طی دوسرشماري سال 

خانواربه خانوارهاي شهر اضافه 15776واحدمسکونی به واحدهاي مسکونی شهرو  15440تعداد
درصدونرخ رشد تعدادخانوار  7/3بعبارتی رشد واحدهاي مسکونی بطورمتوسط. شده است
درصد بوده است به همین دلیل شاخص تراکم خانوارو نفر  8/1و 3/3به ترتیب وجمعیت 

  .بهبودیافته است 75نسبت به سال  85درواحدمسکونی درسال 
  بررسی کیفیت مسکن از لحاظ نوع مصالح و قدمت

درصد آن با مصـالح   7/93واحد مسکونی موجود بوده که  34703در شهرستان دزفول  75در سال 
درصـد بـا    4/1درصد با مصـالح کـم دوام و    3/3درصد با مصالح نیمه بادوام و  6/1و بادوام بوده 

از این حیث دزفول وضعیت مطلوبتري نسبت به میـانگین اسـتان   .سایر مصالح و اظهار نشده بودند
درصـد   6/98شـود   ،مشاهده مـی  84هاي مسکونی صادر شده در سال  داشته، با بررسی آمار پروانه

از نظر قدمت و عمـر  . مصالح بادوام بوده که نشان دهنده بهبود این شاخص است آنها ساختمان با
درصـد بـین    8/35سال عمر ،  10درصد واحدهاي مسکونی نوساز تا  8/32ساختمانهاي مسکونی 

درصد سـاختمانهاي مسـکونی    2/12سال عمر و  30تا  21درصد بین  4/18سال عمر و  20تا  11
ه که نشان دهنده عمر باالي ساختمانهاي مسکونی دزفول نسـبت بـه   سال عمر داشت 30نیز بیش از 

  .میانگین استان است
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  بررسی مالکیت مسکن
درصد به  6/12درصد به صورت ملکی و  1/68خانوار ساکن در این شهر  40013،از 75درسال 

هاي دیگر، محل  درصد نیز به سایر شکل 6/10درصد در برابر خدمت و   7/8اي و  صورت اجاره
  .سکونت خود را در تصرف دارند که در مقایسه با میانگین استان تفاوت چندانی ندارد

  کاربري اراضی
به اتمام رسیده  75باشد که دوره طرح در سال  می 1365طرح جامع دزفول قدیمی و مصوب سال 

باشد که پـس از تصـویب طـرح جـامع      است و در حال حاضر در مرحله بازنگري طرح جامع می
  . هیه طرح تفضیلی فراهم خواهد شدمقدمات ت

نفر جمعیت آن در سـال   232270هکتار برآورد شده است که با توجه به  2272سطح شهر دزفول 
هکتـار   765اراضی مسکونی بـا سـطحی معـادل    . گردد مترمربع برآورد می 8/97سرانه هر فرد  84
از آن سهم امـاکن فرهنگـی،    پس. دهد متر مربع را تشکیل می 9/32درصد کاربریها با سرانه  7/33

تـر از حـد سـرانه اسـتاندارد و      متر مربع قرار دارد که بسـیار بـاال   4/27مذهبی و ورزشی با سرانه 
علیرغم چشم انداز زیباي شهر دزفول سرانه فضاي سبز آن ناچیز و سـرانه  . باشد متوسط استان می

با توجه به .متر دارد 12تا  7ستاندارد متر مربع براي هر نفر است که فاصله زیادي از سرانه ا 2/2آن 
کمبود سرانه مسکونی و مرغوبیت زمین دزفول افزایش درطبقات مسـکونی بمنظـور رفـع کمبـود     

ورزشی و مـذهبی    همچنین گسترش فضاي سبز در امکان فرهنگی،. گردد سرانه مسکن پیشنهاد می
  .با توجه به سرانه باالي آن باید مورد توجه قرار گیرد

  
  
  
  
  

 دزفول  اربري اراضی ک

سرانه 
 m2استاندارد

 وضع موجود
 نوع کاربري

 )هکتار(مساحت درصد )مترمربع(سرانه

 مسکونی 765 33.7 32.9 50تا40

 بهداشتی 13 0.6 0.6 5/1تا75/0

 آموزشی 67 2.9 2.9 5تا3

 فرهنگی؛مذهبی وورزشی 636 28.0 27.4 5/2تا75/0

 اداري 25 1.1 1.1 5/1تا75/0

 تجاري 80 3.5 3.4 4تا2
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 فضاي سبز 50 2.2 2.2 12تا7

 معابرشهري 503 22.1 21.7 25تا20

 نظامی وانتظامی 0.2 0.0 0.0 #

 بایر 0 0.0 0.0 #

 سایر 132.8 5.8 5.7   

 جمع کل 2272    97.8   

  طرح جامع دزفول: ماخذ             
  )سالند ( سردشت دزفول 

تشـکیل   1380تبدیل شـد و شـهرداري ایـن شـهر در سـال       به شهر 79روستاي سردشت در سال 
  . گردید

  مسکن 
براساس طرح هادي مصوب،تعداد قطعات ساخته شده درشهر سردشت با عملکرد مسکونی برابـر  

حد متوسط متراژ قطعـات  . واحد است که تمامی آنها قطعات تک واحدي و یک طبقه هستند 247
آهن و آجر مـی باشـد عمـده سـاختمانها در مالکیـت      مصالح ساختمانی عمدتاً .مترمربع است 638

درصـد از   26شخصی است در حدود نیمی از ساختمانها از نظر ارزش نگه داري مرمتی هستند و 
کلیه ساختمانها فاقد گاز هستند .درصد ساختمانها نوساز هستند 6ساختمانها قابل نگه داري و تنها 

وردارند و تمامی ساختمانها داراي امکانات آب و درصد از ساختمانها از تلفن برخ 80و در حدود 
نفرو تعداد خانوار و واحدهاي  2079جمعیت شهر  1385اما براساس سرشماري سال . برق هستند

میزان شاخصهاي نفر و .واحد مسکونی است  330خانوار و   398مسکونی موجود در این سال نیز
  .خانوار است 2/1نفر و 3/6خانواردر واحد مسکونی به ترتیب برابر

  کاربري اراضی
هکتاربرآوردمیگردد،که باتوجه به جمعیت شهردرسال  110براساس طرح هادي،مساحت شهرحدود

درصد اصلی  3/14این کاربري با: کاربري مسکونی.مترمربع بالغ میشود 5/540سرانه هر فرد به  84
ازحیـث بررسـی   .میباشـد متر مربع 5/77ترین کاربري شهربوده وسرانه هرفرد ازاین کاربري حدود 

  .سایرکاربریها،ازنظر استانداردسرانه هاشهرکمبودي ندارد
هسته اولیه سکونت در شمال شرق شهر قرار داشته و به دلیل اهمیت ناشی از مرکز دهستان بـودن  

در حـال حاضـر گسـترش    . توسعه در این روستا ادامه یافته که عمدتاً به سمت جنوب بوده اسـت 
شهر سردشت در بخش کوهپایه اي شهرسـتان دزفـول   .جنوب شرقی استشهر به طرف جنوب و 

از شمال به جنوب و از جهت شـمال غـرب   . واقع شده و درزمین تقریباً مسطحی قرار گرفته است
  .به جنوب شرق ارتفاع کاهش می یابد
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 مترمربع                          ) سالند(شهرسردشت  اراضی وضعیت کاربري

 نوع کاربري سطح موجود صددر سرانه بهینه

 مسکونی 157734 14.3 77.5 40- 30

 معابر 304500 27.7 149.6 30- 20

 دبستان 3050 0.3 1.5 1.07

 راهنمایی 20804 1.9 10.2 0.35

 دبیرستان 19077 1.7 9.4 0.34

 تجاري 757 0.1 0.4 1.5

 درمانی وبهداشتی 29956 2.7 14.7 0.87

 نتظامیاداري ا 50860 4.6 25.0 2

 ورزشی 45967 4.2 22.6 2

 فضاي سبز 15000 1.4 7.4 5

 فرهنگی مذهبی 2620 0.2 1.3 1.5

 تاسیسات شهري 12000 1.1 5.9 1.5

 باغات وفضاي سبزخصوصی 20318 1.8 10.0   

 زمین هاي بایرداخل بافت 152300 13.8 74.8   

 ارتفاعات 196745 17.9 96.7   

 ودخانهمسیل ور 42740 3.9 21.0   

 صنایع 11901 1.1 5.8   

 گورستان 13671 1.2 6.7   

 جمع کل سطوح 1100000    540.5   

 سالندطرح هادي شهر:ماخذ

از آنجا که شیب عمومی شهر از شمال به جنوب می باشد بخش هاي شـمالی از ارتفـاع بیشـتري    
ي شمالی سردشت ضمن اینکه رودخانه سردشت در بخشها. نسبت به سایر نواحی برخوردار است

واقع شده است و در صورتی که نیاز به توسعه باشد با تسطیح اراضی بخش هاي شـمالی تـا مـرز    
بنابراین در بخش هاي شـمالی حـد توسـعه رودخانـه سردشـت      . رودخانه می توان پیشروي نمود

  .است
ب در غرب و جنوب غرب سردشت مزارع قرار گرفته اند که مانعی در برابر توسـعه شـهر محسـو   

در بخـش  . در جنوب شرقی محدوده افزایش ارتفاع به سمت جنوب قابل مشاهده است. می شوند
زلزله هاي خوزسـتان اغلـب   . هاي شرقی سردشت هیچ گونه محدودیتی براي توسعه وجود ندارد
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شهرستان دزفول در پهنه با خطر نسبی . در بخش کوهستانی شهرستان دزفول به وقوع پیوسته است
ضمناً در صورت بروز زلزلـه سردشـت از جملـه نـواحی آسـیب پـذیر       . زله قرار داردباال وقوع زل

  .شهرستان می باشد
  شهر میانرود 

 1348و  1347شهرك مزبور در حدود سـالهاي  . هسته اولیه شهر میانرود، شهرك ساسان می باشد
ن سـاکنین اولیـه شـهرك مزبـور، زارعـی     . توسط سازمان آب و برق خوزسـتان ایجـاد شـده اسـت    

پـس از انقـالب   . روستاهاي شمعون، بنه وحید، دیلم، ساالر آباد، سردارآباد و قلعـه نـو بـوده انـد    
، شـهرك مزبـور بـه شـهر     1380شهرك ساسان به شهرك مطهري تغییر کرد و در نهایت در سـال  

  .میانرود تبدیل شد
  مسکن 

عملکرد مسـکونی  براساس طرح هادي مصوب ،تعداد کلی قطعات ساخته شده در شهر میانرود با 
متـر مربـع    378باشند حد متوسط متـراژ قطعـات    قطعه است که تقریباً همگی یک طبقه می 1480

  باشد  می
 89/5باشـند،   درصـد مرمتـی مـی    76/34درصد قابـل نگـه داري و    48از کل ساختمانهاي موجود 

ده و عـدم  باشند که با توجه به وضعیت مصالح استفاده شـ  درصد نوساز می 23/11درصد تخریبی 
داري تبـدیل بـه سـاختمانهاي     رعایت نکات فنی در ساخت بناها بخشی از ساختمانهاي قابل نگـه 

ضمناً با توجه به باال بودن درصد ساختمانهاي مرمتی توجه به این ساختمانها . تخریبی خواهند شد
  . نیز ضروري است

تمانها در تملـک شخصـی   اغلب مصالح ساختمانی مورد استفاده آجر و آهن بـوده و عمـدتاً سـاخ   
کلیه ساختمانها از امکانـات آب و بـرق   . درصد ساختمانها استیجاري هستند2/5باشد و  می) 8/94(

 1385اما براساس سرشـماري سـال   . درصد ساختمانها ازتلفن برخورد دارند 2/41مند بوده و  بهره
  1890یـن سـال نیـز   نفرو تعداد خانوار و واحدهاي مسکونی موجـود در ا  9217جمعیت شهر برابر

میزان شاخصهاي نفر و خانواردر واحد مسکونی بـه ترتیـب   .واحد مسکونی است  1651خانوار و 
  .خانوار است 14/1نفر و 6/5برابر

  کاربري اراضی
هکتاربرآوردمیگردد،کــه باتوجــه بــه جمعیــت  5/164براســاس طــرح هادي،مســاحت شــهرحدود

درصد  34این کاربري با: کاربري مسکونی.غ میشودمترمربع بال 180سرانه هر فرد به  84شهردرسال 
ازحیث بررسی .متر مربع میباشد61اصلی ترین کاربري شهربوده وسرانه هرفرد ازاین کاربري حدود

بافت شهر میانرود از ساختار نسبتاً منظمی .سایرکاربریها،ازنظر استانداردسرانه هاشهرکمبودي ندارد
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برمرکز هندسی شهر بـوده و بخشـی از خـدمات اصـلی      مرکز شهر حدوداً منطبق. برخوردار است
  .شهر در اطراف میدان مرکزي شهر قرار گرفته اند

مجموع مساحت . شهر میانرود داراي یک خانه بهداشت و یک درمانگاه می باشد:بهداشت و درمان
  .مترمربع است 6052فضاهاي بهداشتی برابر 

 8076خانه است که در زمینـی بـه مسـاحت    تنها فضاي فرهنگی موجود در شهر یک کتاب:فرهنگی 
  .مترمربع قرار دارد

مترمربـع   25الـی   16باب است که میانگین سطح هر مغـازه   250واحدهاي تجاري حدود :تجاري 
  .متغییر می باشد

  
 مترمربع                                            شهرمیانرود زمین وضعیت کاربري

 نوع کاربري ودسطح موج درصد سرانه بهینه

 مسکونی 558811 34 61.1 40- 30

 معابر 378682 23 41.4 30- 20

 دبستان 18583 1.1 2.0 1.07

 راهنمایی 28113 1.7 3.1 0.35

 دبیرستان 6777 0.4 0.7 0.34

 تجاري 21133 1.3 2.3 1.5

 درمانی وبهداشتی 6053 0.4 0.7 0.87

 اداري انتظامی 34936 2.1 3.8 2

 ورزشی 15490 0.9 1.7 2

 فضاي سبز 104769 6.4 11.4 5

 فرهنگی مذهبی 18926 1.15 2.1 1.5

 تاسیسات شهري 4031 0.25 0.4 1.5

 زمین هاي بایرداخل بافت 448590 27.3 49.0   

 جمع کل سطوح 1645000 100 179.7   

 میانرودطرح هادي شهر:ماخذ

  
در . اي داخل بافت صورت پذیرفته اسـت پس از ساخت اولیه شهر گسترش شهر عمدتاً درزمین ه

ارتباط با روند گسترش شهر تاکنون می توان گفت که شهر از خطوط طراحی شـده اولیـه پیـروي    
با .نموده و قطعات جدید به صورت بلوك هایی موازي در ادامه بلوك هاي قدیمی شکل گرفته اند
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اولیه در داخل شهر فعلی صورت توجه به محدویت هاي طبیعی و کالبدي پیرامون میانرود، توسعه 
  . می گیرد

خـاك ایـن ناحیـه داراي بافـت     . شهر میانرود در ناحیه جلگه اي شهرستان دزفول واقع شده است
ضـمناً خـاك   . متوسط تا سنگین با عمق متوسط تا عمیق و مناسب براي فعالیتهاي کشاورزي است

هـاي رودخانـه دز و سـایر رودهـاي      این ناحیه، جوان و بدون پروفیل بوده که منشاء آنها آبرفـت 
در این ناحیه خطر زلزله چندان محسوس نیست و منطقه مورد نظر داراي خطر . همجوار می باشد

زلزله متوسط بوده وبا رعایت ضوابط آئین نامه هاي زلزله براي احداث شهرهاي جدیدو گسـترش  
  .شهرهاي موجود مناسب می باشد

  دزآب
به شهر معروف به شهرك امام خمینی و پیش از انقـالب شـهرك   شهر دز آب پیش از تبدیل شدن 

شـهر دز آب  . معرفی شـد  1380خسرو بوده است شهرك امام خمینی، به نام شهر میانرود در سال 
  . در دهستان شمس آباد  از توابع بخشی مرکزي واقع شده است

  وضعیت عمومی مسکن در شهر 
قطعـه   1595خته شـده در شـهر دز آب برابـر    براساس طرح هادي ،تعداد کل قطعات مسکونی سا

حد متوسط متـراژ قطعـات   . دهند است که اکثر آنها را قطعات تک واحدي و یک طبقه تشکیل می
درصد  74متر مربع است که حدود  505370سطح کل مسکونی در شهر . متر مربع است 317برابر 

مربع است که با توجه به وسعت متر  42سرانه مسکونی برابر . دهد سطح ساخته شهر را تشکیل می
هـاي شـهري    در شهر دز آب شکل کالبدي مسـکن نسـبت بـه بافـت    . قطعات سرانه مطلوبی است

تـا   20معمول کشور داراي تفاوتهایی است، زیرا سطح اشتغال زمین توسط بنا در شهر دزآب بـین  
رهاي کشـور  درصد زمین است، در حالیکه درصد معمول اشغال زمین توسط بنا در عمده شـه  30

  . باشد درصد می 70تا  60بین 
درصد ساختمانهاي استیجاري بسیار پائین بوده و عمـده  . مصالح ساختمانی اکثراً آجر و آهن است

کلیـه سـاختمانها از امکانـات    . شهر فاقد لوله کشی گاز است. ساختمانها در مالکیت شخصی است
 1385امـا براسـاس سرشـماري سـال     . رنـد آب و برق و تعداد از ساختمانها نیز از تلفـن برخوردا 

نفرو تعداد خـانوار و واحـدهاي مسـکونی موجـود در ایـن سـال        10171جمعیت شهردزآب برابر
میزان شاخصهاي نفر و خانواردر واحـد مسـکونی   .واحد مسکونی است  1874خانوار و   2281نیز

  .خانوار است 2/1نفر و 4/5به ترتیب برابر
  کاربري اراضی
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هکتاربرآوردمیگردد،کــه باتوجــه بــه جمعیــت  2/118دي،مســاحت شــهرحدودبراســاس طــرح ها
 43ایـن کـاربري بـا   : کاربري مسـکونی .مترمربع بالغ میشود 7/117سرانه هر فرد به  84شهردرسال 

متــر مربــع 3/50درصــد اصــلی تــرین کــاربري شــهربوده وســرانه هرفــرد ازایــن کــاربري حــدود 
  .تانداردسرانه هاشهرکمبودي نداردازحیث بررسی سایرکاربریها،ازنظر اس.میباشد

شهر دز آب به دلیل برخورداري از امکانات ناشی از نزدیک بـودن بـه شـهر دزفـول، نزدیکـی بـه       
رودخانه دز و مهاجر پذیري شهر در زمان جنگ تحمیلی از توسعه نسبتاً زیـادي برخـوردار بـوده    

صورت گرفته به شکل پیوسته هایی که در طول زمان در شهر دز آب  در مجموع کلیه توسعه. است
و مزارع پیرامـونی  ) راه ارتباطی دزفول هفت تپه(محدودیت توسعه شهر شبکه عبوري . بوده است

امکان توسعه شهر در زمینهاي بایر داخل و از سمت شـرق و جنـوب آن صـورت خواهـد     . است 
  .پذیرفت

  
 مترمربع                                            وضعیت کاربري شهردزآب 

سرانه  بهینه
 مترمربع

 نوع کاربري سطح موجود درصد

 مسکونی 505370 43 50.3 40- 30

 معابر 356623 30 35.5 30- 20

 دبستان 10590.81 0.9 1.1 1.07

 راهنمایی 10759.56 0.92 1.1 0.35

 دبیرستان 12000 1.02 1.2 0.34

 تجاري 37302.25 3.18 3.7 1.5

 درمانی وبهداشتی 5496.12 0.47 0.5 0.87

 اداري انتظامی 3888.95 0.33 0.4 2

 ورزشی 41777.36 3.57 4.2 2

 فضاي سبز 26400 2.25 2.6 5

 فرهنگی مذهبی 14078.27 1.2 1.4 1.5

 صنایع کارگاهی 1727.09 0.15 0.2 1

 باغات وفضاي سبزخصوصی 12190.56 1.04 1.2   

 ل بافتزمین هاي بایرداخ 143987 12.3 14.3   

 جمع کل سطوح 1182191.5 98.5 117.7   

 دزآبطرح هادي شهر:ماخذ



 طرح ملی آمایش استان خوزستان

 248

  صفی آباد 
هستۀ اولیه صفی آباد .شهر صفی آباد در دهستان شمس آباد از توابع بخش مرکزي واقع شده است

کیلومتري جنوب غربی شهرستان دزفول واقع  12این روستا حدوداً در . روستاي کویتان بوده است
با شروع اصالحات اراضی رژیم قبل، دولـت وقـت جهـت جلـوگیري از      1340ر سال د. شده بود

پراکندگی روستاها در محل و استفاده بهینه از نیروي انسانی جهت اشتغال به کار، به فکر تاسـیس  
از شـش روسـتا بـه    ) صـفی آبـادکنونی  (شهرکهاي مسکونی افتاد به همین جهت شهرك کـاووس  

  . النجان، فراش، حسینیه بالنجان و دیلم تشکیل گردیدنامهاي کویتان، نجف آباد، ب
  مسکن 

براساس طرح هادي مصوب شهر،تعداد کل قطعات ساخته شده در شـهر صـفی آبـاد بـا عملکـرد      
 380حد متوسط متراژ قطعـات برابـر   . قطعه است که همگی آنها یک طبقه هستند 1398مسکونی 

 6ه اکثراً آجر و آهن و وضعیت مالکیـت حـدود   مصالح ساختمانی مورد استفاد. متر مربع می باشد
ساختمانها کالً از امکانـات  . درصد ملکی است 94درصد ساختمانها استیجاري و ما بقی آنها یعنی 

از کل ساختمانهاي موجود، . مند بوده و برخی نیز از امکانات مخابراتی برخوردارند آب و برق بهره
درصـد نوسـاز    10درصد تخریبـی و مـابقی یعنـی     4درصد مرمتی  15درصد قابل نگه داري،  71
نفرو تعداد خـانوار و واحـدهاي    8068،جمعیت شهر 1385اما براساس سرشماري سال . باشند می

میزان شاخصهاي نفـر  .واحد مسکونی است 1523خانوار و  1894مسکونی موجود در این سال نیز
  .ر استخانوا 2/1نفر و 3/5و خانواردر واحد مسکونی به ترتیب برابر

  کاربري اراضی
هکتاربرآوردمیگردد،که باتوجه به جمعیت شهردرسال 240براساس طرح هادي،مساحت شهرحدود 

درصـد اصـلی    22این کاربري بـا : کاربري مسکونی.مترمربع بالغ میشود 3/301سرانه هر فرد به  84
در : تجـاري  .متـر مربـع میباشـد    4/64ترین کاربري شهربوده وسرانه هرفرد ازایـن کـاربري حـدود   

متر مربع داراي عملکرد تجاري اسـت کـه در    4498مجموع در شهر صفی آباد فضایی به مساحت 
  . کلیه نقاط بافت شهر پراکنده هستند
 مترمربع                                     وضعیت کاربري شهرصفی آباد

 نوع کاربري سطح موجود درصد سرانه بهینه

 سکونیم 528508 22 66.4 40- 30

 معابر 320559 13.39 40.2 30- 20

 دبستان 13192.88 0.55 1.7 1.07

 راهنمایی 13254.31 0.55 1.7 0.35
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 مترمربع                                     وضعیت کاربري شهرصفی آباد

 نوع کاربري سطح موجود درصد سرانه بهینه

 دبیرستان 26098.56 1 3.3 0.34

 تجاري 4497.24 0.18 0.6 1.5

 درمانی وبهداشتی 9468.4 0.4 1.2 0.87

 اداري انتظامی 23758.92 0.99 3.0 2

 ورزشی 43831.8 1.83 5.5 2

 فضاي سبز 32608 1.36 4.1 5

 فرهنگی مذهبی 39282 1.64 4.9 1.5

 تاسیسات شهري 4274.24 0.17 0.5 1.5

 باغات وفضاي سبزخصوصی 42170.12 1.76 5.3   

 زمین هاي بایرداخل بافت 699652 29.15 87.8   

 گورستان 4351.61 0.18 0.5   

 جمع کل سطوح 2400000 100 301.3   

 صفی آبادي شهرطرح هاد:ماخذ

متر مربع است که متشکل از  36391مجموع مساحت فضاهاي مذهبی شهر برابر :فرهنگی و مذهبی 
. باشد ازحیث بررسی سایرکاربریها،ازنظر استانداردسرانه هاشهرکمبودي ندارد ها می مساجد و حسینه

مسطحی قرار گرفته و شیب عمومی شهر از شمال به ج نوب و از غرب به صفی آباد در زمین تقریباً
خطر زلزله در این ناحیه چندان محسوس نیسـت و منطقـه مـورد نظـر داراي خطـر      . باشد شرق می

باشد و براي احداث شهرهاي جدید و گسترش شهرهاي موجود با رعایـت   زلزله کم تا متوسط می
رامون با توجه به شکل خاص شهر و شکل گیري بافت پی.هاي زلزله مناسب است نامه ضوابط و آئین

دو محور عمود برهم، تنها یک محله در شهر قابل تشخیص است شایان ذکر است که بخش زیادي 
درصـد شـهر را تشـکیل     46بنحوي که سطح ساخته شده شـهر  .از اراضی شهر، ساخته نشده است

  .دهد می
  شهرستان دشت آزادگان

  سوسنگرد
  بررسی کمیت مسکن و تراکم خانوار و نفر در واحد مسکونی

هزار  39درصدي به حدود  5/2با رشد  1375تا  1365ت شهر سوسنگرد در فاصله سالهاي جمعی
همچنین تعداد خانوارها و واحدهاي مسکونی موجود در این مدت با رشدي به ترتیب . نفر رسید

. هزار واحد مسکونی افزایش یافت 7/4هزار خانوار و  5/5درصد به  68/2درصد و  3/2برابر 
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ت شاخصهاي جمعیت و خانوار و واحد مسکونی نشان دهنده آن است که بررسی روند تحوال
  .میزان رشد تعداد واحدهاي مسکونی بیش از شاخصهاي جمعیت و خانوار بوده است

  سوسنگرد شهري واحدهاي مسکونی نقاطتراکم خانوار درتعدادو
  85- 75رشد  1385  1375  1365  1355  عنوان

  2/1  44016  39017  30440  14420  تعداد جمعیت
  2/3  7651  5544  4413  2297  تعداد خانوار

  8/3  6999  4791  3676  19200  تعداد واحد مسکونی
  __  1/1  15/1  2/1  2/1  تراکم خانوار در واحد مسکونی

  __  3/6  1/8  28/8  5/7  تراکم نفر در واحد مسکونی
  __  8/5  03/7  89/6  2/6  بعد خانوار

  
حیث تراکم خانوار در واحد مسکونی بهبود یافته وضعیت مسکن در طی سالهاي مورد بررسی از 

رسید که در مقایسه  1375در سال  15/1به  65در سال  2/1و تراکم سکونتی خانوار از . است
باشد که  نفر می 1/8بامیانگین استان از شرایط مطلوبی برخوردار بوده تراکم نفر در واحدمسکونی 

د و دلیل آن بیشتر بودن بعد خانوار شهر سوسنگرد نفر دار 29/6فاصله زیادي از میانگین استان 
  .باشد واز این لحاظ از شرایط مناسبی برخوردار نمی. است می باشد 5/5نسبت به استان که 

مشاهده میشود که طی این دهه  75و 85دربررسی رونداحداث بنا طی دوسرشماري سال 
ه خانوارهاي شهر اضافه شده خانوارب2107واحدمسکونی به واحدهاي مسکونی شهرو  2208تعداد
درصدونرخ رشد تعدادخانوار وجمعیت  8/3بعبارتی رشد واحدهاي مسکونی بطورمتوسط . است

درصد بوده است به همین دلیل شاخص تراکم خانوارو نفر درواحدمسکونی 2/1و 2/3به ترتیب
  .بهبودیافته است 75نسبت به سال  85درسال 

  بررسی مالکیت مسکن
درصـد بـه    8/16درصد آنها به صـورت ملکـی،    67، 75ساکن سوسنگرد در سال خانوار  5544از 

در . درصد نیز در برابر خدمت محل سکونت خـود را در تصـرف داشـتند    9/1اي و  صورت اجاره
  .باشد نشینی در این شهر می مقایسه با میانگین استان حاکی از درصد باالي اجاره

  کاربري اراضی
و . به پایان رسیده اسـت  82بوده که دوره آن در سال  72سال  طرح هادي شهر سوسنگرد مصوب

هکتار برآورد شده اسـت کـه    8/373سطح شهر سوسنگرد . بازنگري آن باید مورد توجه قرار گیرد
. گـردد  متـر مربـع بـرآورد مـی     9/85سرانه هر فـرد   83نفر جمعیت آن در سال  43512با توجه به 
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متـر مربـع    1/50درصد کاربریهاي شهر را با سـرانه   3/58هکتار مساحت  218اراضی مسکونی با 
  . دهد تشکیل می

 سوسنگرد   کاربري اراضی 
 سرانه

 m2استاندارد

 وضع موجود
 نوع کاربري

 )هکتار(مساحت درصد )مترمربع(سرانه 

 مسکونی 218 58.3 50.1 50تا40

 بهداشتی 0 0.0 0.0 5/1تا75/0

 آموزشی 7 1.9 1.6 5تا3

 فرهنگی؛مذهبی وورزشی 6.9 1.8 1.6 5/2تا75/0

 اداري 10 2.7 2.3 5/2تا5/1

 تجاري 4 1.1 0.9 4تا2

 فضاي سبز 12.6 3.4 2.8 12تا7

 معابرشهري 8 2.1 1.8 25تا20

 اراضی زراعی 13.6 3.6 3.1 #

 نظامی وانتظامی 0 0.0 0.0 #

 بایر 21 5.6 4.8 #

 سایر 72.7 19.4 16.7   

 کلجمع  373.8    85.9   

  سوسنگردطرح هادي شهر:ماخذ  
متر مربع براي هر نفر در نظر گرفته شده است همچنین  9/2سرانه فضاي سبز شهر ناچیز و معادل 

متر مربع اسـت   25تا  20متر مربع فاصله زیادي بامیزان استاندارد که  9/1معابر شهري نیز با سرانه 
  . داراست

از نظر . شود ي سبز بصورت کمربندي توصیه میبدلیل محدودیت اراضی درون شهر گسترش فضا
هر چند که شـهرداراي یـک   . خدمات بهداشتی و درمانی این شهر وابستگی شدیدي به اهواز دارد

  .باشد  بیمارستان و درمانگاه می
  بستان

  بررسی کمیت مسکن و تراکم خانوار و نفر در واحد مسکونی
صورت نگرفت، از طرفی بدلیل  65ل در شهر بستان سرشماري عمومی نفوس و مسکن در سا

هاي ارائه  تحلیل وقوع جنگ و مهاجرت مردم و تخریب شهروسپس بازگشت تعدادي از مهاجرین،
توان بیانگر وضعیت واقعی شهر باشد و باید با دقت بیشتري با این  نمی 55-75شده طی سالهاي 

تعداد واحدهاي مسکونی هاي جمعیت، خانوار و  روند تحوالت شاخص. هاي برخورد شود تحلیل
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هاي جمیعت و خانوار  نشان دهنده رشد بیشتر شاخص تعداد واحدهاي مسکونی نسبت به شاخص
 936درصد به  8/0با نرخ رشد  75است بنحوي که تعداد واحدهاي مسکونی موجود طی سال 

ا رشدي هزار نفر و خانوار ب 2/7درصد به  32/0واحد افزایش یافت و جمعیت نیز با رشدي برابر 
  .خانوار افزایش یافت 1039درصد به  11/0برابر 

  بستان شهري واحدهاي مسکونی نقاطتراکم خانوار درتعدادو        
  85- 75رشد  1385  1375  1365  1355  عنوان

  4/0  7330  7282  __  6825  تعداد جمعیت
  9/1  1260  1039  __  1015  تعداد خانوار

  6/1  1103  936  __  797  تعداد واحد مسکونی
    14/1  11/1    27/1  تراکم خانوار در واحد مسکونی

    6/6  77/7    5/8  تراکم نفر در واحد مسکونی
    8/5  7    72/6  بعد خانوار

  
وضعیت مسکن از لحاظ شاخص تراکم خانوار در واحد مسکونی نشان دهنده بهبود این شاخص 

کاهش  75نوار در سال خا 11/1به  55خانوار سال  27/1باشد بطوري که میزان این شاخص از  می
از حیث شاخص تراکم . یافته که در مقایسه با میانگین استان از وضعیت مطلوبی برخوردار است

 5/8نفر در واحد مسکونی نیز در طی این دو دهه شاهد بهبود هستیم بنحوي که میزان تراکم از 
این بهبود نسبت به  نفر در واحد مسکونی کاهش یافته ولی علیرغم 77/7نفر در واحد مسکونی به 

باشد و  باشد از وضعیت خوبی برخوردار نمی نفر در هر واحد مسکونی می 29/6میانگین استان که 
  .این بدلیل بیشتر بودن بعد خانواراین شهر نسبت به استان است

مشاهده میشود که طی این دهه  75و 85دربررسی رونداحداث بنا طی دوسرشماري سال 
خانواربه خانوارهاي شهر اضافه شده 221به واحدهاي مسکونی شهرو واحدمسکونی  167تعداد
درصدونرخ رشد تعدادخانوار وجمعیت 6/1بعبارتی رشد واحدهاي مسکونی بطورمتوسط . است

درصد بوده است به همین دلیل شاخص تراکم خانوارو نفر درواحدمسکونی  4/0و9/1به ترتیب
  .بهبودیافته است 75نسبت به سال  85درسال 

  ررسی مالکیت مسکنب
درصد بـه صـورت    8/24درصد به صورت ملکی و  8/59خانوار ساکن بستان  1039،از 75درسال 

درصد نیز در برابر خدمت محل سکونت خود را در تصرف دارند که در مقایسه با  6/2اي و  اجاره
  .نشینی داراي وضعیت نامطلوبی است میانگین استان از حیث اجاره

  کاربري اراضی
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سـرانه هـر    84هکتار برآورد شده است که با توجه به جمعیت آن در سـال   356شهر بستان سطح 
درصد کاربریهاي  6/11هکتار مساحت  2/41اراضی مسکونی با . گردد متر مربع برآورد می486فرد 

ازحیث بررسی سایرکاربریها،ازنظر استانداردسـرانه  . دهد متر مربع تشکیل می 3/56شهر را با سرانه 
  . رکمبودي نداردهاشه

 بستان  کاربري اراضی 

 2سرانه معمول
m 

 وضع موجود
 )مترمربع(مساحت درصد )مترمربع(سرانه نوع کاربري

 مسکونی 412507 11.6 56.3 50تا40

 بهداشتی 6505 0.2 0.9 1.5تا0.75.

 آموزشی 18717 0.5 2.6 5تا3

 فرهنگی؛مذهبی وورزشی 19900 0.6 2.7 2.5تا0.75

 اداري 0 0.0 0.0 2.5تا1.5

 تجاري 4200 0.1 0.6 4تا2

 فضاي سبز 1320000 37.1 180.2 12تا7

 معابرشهري 175000 4.9 23.9 25تا20

 اراضی زراعی 0 0.0 0.0 #

 نظامی وانتظامی 0 0.0 0.0 #

 بایر 0 0.0 0.0 #

 سایر 1603171 45.0 218.9   

 جمع کل 3560000    486.0   

  
  هویزه

  مسکن و تراکم خانوار و نفر در واحد مسکونیبررسی کمیت 
هزار نفر بالغ گشت  5/13درصدي به  69/19با رشد  1365- 75جمعیت شهر هویزه در دوره 

درصد به  6/18درصد و  8/17همچنین تعداد خانوار واحدهاي مسکونی موجود نیز با رشدي برابر 
اال پایان گرفتن جنگ و بازگشت دلیل این رشدهاي ب. واحد مسکونی رسید 1733خانوار و  1832

  .باشد بخش عظیمی از مهاجران و مهاجرت روستائیان به شهر هویزه می
بررسی روند تحوالت شاخصهاي رشد جمعیت، خانوار و واحد مسکونی نشان دهنده آن است که 

باشد که باعث بهبود  رشد واحدهاي مسکونی از رشد خانوارها بیشتر و از رشد جمعیت کمتر می
  .ص تراکم خانوار و افت شاخص تراکم نفر درواحدمسکونی شده استشاخ
  هویزه شهري واحدهاي مسکونی نقاطتراکم خانوار درتعدادو      
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  85- 75رشد  1385  1375  1365  1355  عنوان
  7/0  14589  13596  2252  5820  تعداد جمعیت
  1/4  2751  1832  356  893  تعداد خانوار

  8/2  2294  1733  314  733  تعداد واحد مسکونی
  __  2/1  1.05  1.13  1.2  تراکم خانوار در واحد مسکونی

  __  4/6  7.84  7.17  7.9  تراکم نفر در واحد مسکونی
  __  3/5  7.4  6.3  6.5  بعد خانوار

  
از لحاظ تراکم خانوار در  65-75در بررسی وضعیت شاخصهاي تراکم مسکن در طی سالهاي 

از ) 14/1(ود یافته و نسبت به میانگین استان اي بهب واحد مسکونی به صورت قابل مالحظه
اما از حیث شاخص تراکم نفر در واحد مسکونی از شرایط .وضعیت مطلوبی برخوردار است

باشد که با  می 84/7چندان مناسبی برخوردار نیست، شاخص تراکم نفر در واحد مسکونی هویزه 
بیشتر خانوار در هویزه و رشد  فاصله زیادي دارد، این مسئله بدلیل بعد 29/6متوسط استان 

  .جمعیت آن بوده است
مشاهده میشود که طی این دهه  75و 85دربررسی رونداحداث بنا طی دوسرشماري سال 

خانوارجدیدبه خانوارهاي شهر اضافه 919واحدمسکونی به واحدهاي مسکونی شهرو  561تعداد
رخ رشد تعدادخانوار درصدون 8/2بعبارتی رشد واحدهاي مسکونی بطورمتوسط . شده است

درصد بوده است به همین دلیل شاخص تراکم نفر درواحدمسکونی 7/0و1/4وجمعیت به ترتیب 
  .بهبودیافته است 75نسبت به سال  85درسال 

  بررسی کیفیت مسکن از لحاظ نوع مصالح و قدمت
ین واحد بوده،که از ا 1733تعداد واحدهاي مسکونی موجود هویزه  75براساس آمارهاي سال 

درصد  1/0درصد با مصالح نیمه بادوام و  3/2درصد ساختمان با مصالح بادوام،  8/95تعداد 
، 84در طی سال . درصد نیز نوع مصالح آنها اظهار نشده بود 9/1ساختمانهاي با مصالح کم دوام و 

هاي صادره  درصد پروانه 4/98شود که  براساس تعداد پروانه ساختمانی صادر شده مشاهده می
راي ساختمانهاي با مصالح بادوام بوده،که نشان دهنده ادامه روند مناسب مقاوم سازي و تحکیم و ب

در بررسی قدمت و عمر بناهاي مسکونی این . باشد اي واحدهاي مسکونی می پایداري سازه
درصد  6/51سال ،  10درصد ساختمانهاي مسکونی نوساز تا  1/39شود  شهرستان مالحظه می

سال از عمر آنها گذشته و  30تا  21درصد نیز بین  3/7سال و  20تا  11سکونی بین ساختمانهاي م
سال عمر دارند،که در مقایسه با میانگین استان از وضعیت نسبتاً مناسبی  30درصد نیز بیش از 2/1

  .برخوردار است
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  بررسی مالکیت مسکن

درصد به صورت  5/16درصد به صورت ملکی  72خانوار ساکن هویزه  1832،از 75درسال 
درصد به سایر اشکال دیگر محل سکونت خود را  4/7درصد در برابر خدمت و  1/4اي و  اجاره

  .که تفاوت ساختاري مهمی با میانگین استان ندارد. در اختیار دارند
  رامهرمز

  بررسی کمیت مسکن و تراکم خانوار و نفر در واحد مسکونی
هزار نفر به  5/28درصدي از  68/2با رشد  1375تا  1365جمعیت شهر رامهرمز در فاصله سالهاي 

هزار نفر بالغ گشته است، همچنین تعداد خانوارها و واحدهاي مسکونی موجود در این مدت  37
. واحد مسکونی رسیده است 6058خانوار و  6828درصد به  43/1و  67/2با رشدهاي به ترتیب 

سکونی نشان دهنده آن است که میزان هاي جمعیت، خانوار و واحد م بررسی تحوالت شاخص
هاي جمعیت و خانوار بوده است، و بهمین  رشد تعداد واحدهاي مسکونی کمتر از رشد شاخص

  .دلیل شاخص تراکم خانوار کاهش یافته است
  رامهرمز  شهري واحدهاي مسکونی نقاطتراکم خانوار درتعدادو      

  85- 75رشد  1385  1375  1365  1355  عنوان
  1/3  50777  37221  28/550  11138  عیتتعداد جم

  8/4  10983  6828  5246  2129  تعداد خانوار
  4/5  10302  6058  5256  1629  تعداد واحد مسکونی

  __  1/1  12/1  99/0  3/1  تراکم خانوار در واحد مسکونی
  __  9/4  1/6  4/5  8/6  تراکم نفر در واحد مسکونی

  __  6/4  45/5  4/5  2/5  بعد خانوار
ر طی مدت مورد بررسی از حیث تراکم خانوار و نفر در واحد مسکونی بدتر وضعیت مسکن د

خانوار افزایش یافته و تراکم نفر در  12/1خانوار به  99/0شده است و تراکم سکونتی خانوار از 
با این وضعیت مسکن شهر رامهرمز . نفر افزایش یافته است 1/6نفر به  4/5واحد سکونتی نیز از 

شاخص سکونتی  65البته در سال . مناسب می باشد 14/1نگین تراکم خانوار استان در مقایسه با میا
خانوار بسیار پایین بوده و نشانگر وجود واحدهاي مسکونی خالی بوده که با رشد خانوارها از 
تعداد واحدهاي مسکونی خالی کاسته شده و باعث شده نسبت تراکم خانوار در واحد مسکونی به 

  .انوار برسدخ 12/1رقم مناسب 
مشاهده میشود که طی این دهه  75و 85دربررسی رونداحداث بنا طی دوسرشماري سال 

خانواربه خانوارهاي شهر اضافه شده 4155واحدمسکونی به واحدهاي مسکونی شهرو  4244تعداد
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درصدونرخ رشد تعدادخانوار وجمعیت  4/5بعبارتی رشد واحدهاي مسکونی بطورمتوسط . است
درصد بوده است به همین دلیل شاخص تراکم خانوارو نفر درواحدمسکونی 1/3و8/4به ترتیب 

  .بهبودیافته است 75نسبت به سال  85درسال 
  
  

  بررسی کیفیت مسکن از لحاظ نوع مصالح و قدمت
درصد ساختمان با مصالح  6/55واحد مسکونی موجود شهر،  6058از  75براساس آمارهاي سال 

درصد ساختمان با مصالح کم دوام و  7/1با مصالح نیمه بادوام و  درصد ساختمان 9/38بادوام، 
که در مقایسه با میانگین استان از وضعیت . درصد نیز با سایر مصالح و اظهار نشده بودند 7/3

 84هاي ساختمانهاي مسکونی در سال  در طول زمان و براساس پروانه. نامطلوبی برخوردار است
هاي صادره براي ساختمانهاي  درصد پروانه 4/99هستیم بنحوي که شاهد رشد ساختمانهاي بادوام 

  .با مصالح بادوام بوده که نشانگر بهبود وضعیت خواهد بود
 6/39سال عمر دارند،  10درصد واحدهاي مسکونی موجود نوساز و تا  1/42از نظر قدمت بنا 

 9/ 7سال عمر و  30تا  21درصد بین  9/7سال از احداث آنها گذشته و  20تا  11درصد بین 
سال عمر دارند که بدین لحاظ نسبت به میانگین استان وضعیت مطلوبی  30درصد نیز بیش از 

  .دارد
  بررسی مالکیت مسکن

درصد به صورت  7/20درصد به صورت ملکی،  4/65، 75خانوار ساکن این شهردرسال 6828از 
حالتهاي فوق محل سکونت خود را  درصد نیز به غیر از 12درصد در برابر خدمت و  9/1اي  اجاره

  .در اختیار دارند
  کاربري اراضی

 رامهرمز    کاربري اراضی 
سرانه 

 m2استاندارد

 وضع موجود
 نوع کاربري

 )مترمربع(مساحت درصد )مترمربع(سرانه

 مسکونی 2531741 54.3 51.4 50تا40

 بهداشتی 54800 1.2 1.1 5/1تا75/0

 آموزشی 125475 2.7 2.5 5تا3

 فرهنگی؛مذهبی وورزشی 94150 2.0 1.9 5/2تا75/0

 اداري 49375 1.1 1.0 5/2تا5/1

 تجاري 83885 1.8 1.7 4تا2
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 رامهرمز    کاربري اراضی 
سرانه 

 m2استاندارد

 وضع موجود
 نوع کاربري

 )مترمربع(مساحت درصد )مترمربع(سرانه

 فضاي سبز 21400 0.5 0.4 12تا7

 معابرشهري 588906 12.6 12 25تا20

 اراضی زراعی 1008328 21.6 20.5 #

 بایر 0 0.0 0.0 #

 سایر 107268 2.3 2.2   

 جمع کل 4665328    94.8   

به پایان رسـیده اسـت و بـازنگري آن مـورد      1382بوده که دوره آن در سال  72طرح هادي شهر رامهرمز مصوب 
شود کـه بـا کـاهش سـطح      هکتار برآورد می 5/466مساحت شهر رامهرمز . توجه قرار گرفته است

جـه بـه   هکتار کاهش خواهد یافـت کـه بـا تو    7/365اراضی زراعی از آن، سطح اراضی شهري به 
  . متر مربع خواهد رسید 2/74سرانه هر فرد به  84نفري شهر در سال  49224جمعیت 

متر  4/51درصد کاربریهاي شهر را با سرانه  3/54باشد که  هکتار می 253مساحت اراضی مسکونی 
  . مربع تشکیل می دهد

متـر مربـع    4/0در بررسی سایر کاربریها سهم ناچیز فضاي سبز شهر بسیار مشهود است و سـرانه  
از نظر معابر شهري و شبکه حمل و . متر مربع دارد 12تا  7براي هر نفر فاصله زیادي از استاندارد 

متـر مربـع    25تا  20متر مربع فاصله زیادي از میزان استاندارد این کاربري که  3/12نقل نیز سرانه 
  . است دارد

لزوم عدم تخریب آنها افزایش طبقات با توجه به محدودیت زمین رامهرمز بدلیل وجود باغات و 
  .شود مسکونی و تشویق مردم به بلند مرتبه سازي توصیه می

  رامشیر
  بررسی کمیت مسکن و تراکم خانوار و نفر در واحد مسکونی

هزار نفر به  9/20درصد از  76/0با رشد  1375تا  1365جمعیت شهر رامشیر در فاصلۀ سالهاي 
نین تعداد خانوارها و واحدهاي مسکونی موجود در این مدت با همچ. هزار نفر رسیده است 6/22

واحد مسکونی بالغ  3034خانوار و  3587درصد به  77/1درصد و  34/0رشدهاي به ترتیب برابر 
هاي جمعیت، خانوار و واحد مسکونی نشان دهندة آن است  بررسی تحوالت شاخص. گشته است

هاي جمعیت و خانوار بوده است و  ز رشد شاخصکه میزان رشد تعداد واحدهاي مسکونی بیش ا
  .هاي تراکم خانوارونفر بهبود یافته است بهمین دلیل شاخص

  رامشیر شهري واحدهاي مسکونی نقاطتراکم خانوار درتعدادو              
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  85- 75رشد  1385  1375  1365  1355  عنوان
  9/0  24808  22633  20973  -   تعداد جمعیت
  5/2  4609  3587  3466  -   تعداد خانوار

  9/2  4052  3034  2545  -   تعداد واحد مسکونی
    13/1  1.18  1.36  -   تراکم خانوار در واحد مسکونی

    1/6  7.46  8.25    تراکم نفر در واحد مسکونی
    4/5  6.3  6.05    بعد خانوار

  
وضعیت مسکن در طی مدت مورد بررسی از حیث تراکم خانوار و نفر در واحد مسکونی بهبود 

خانوار در واحد مسکونی رسیده  18/1خانوار به  36/1است و تراکم مسکونی خانوار از یافته 
، نسبت به میانگین استان 65تراکم نفر در واحد مسکونی نیز علیرغم بهبود نسبت به سال . است

وضعیت خوبی ندارد که این مسئله بدلیل باال بودن بعد خانوار این شهر نسبت به بعد خانوار استان 
  .اشدب می

مشاهده میشود که طی این دهه  75و 85دربررسی رونداحداث بنا طی دوسرشماري سال 
خانواربه خانوارهاي شهر اضافه شده 1022واحدمسکونی به واحدهاي مسکونی شهرو  1018تعداد
درصدونرخ رشد تعدادخانوار وجمعیت  9/2بعبارتی رشد واحدهاي مسکونی بطورمتوسط . است

د بوده است به همین دلیل شاخص تراکم خانوارو نفر درواحدمسکونی درص9/0و5/2به ترتیب 
  .بهبودیافته است 75نسبت به سال  85درسال 

  بررسی مالکیت مسکن
درصد به صورت  8/11درصد به صورت ملکی،  5/71، 75خانوار ساکن رامشیردرسال 3587از 

هاي دیگر محل سکونت  درصد نیز به سایر شکل 5/14درصد در برابر خدمت و  2/2استیجاري و 
  .که از این جهت رامشیر تفاوت ساختاري با میانگین استان ندارد. خود را در اختیار دارند

  کاربري اراضی
به پایان رسیده است وبازنگري آن  84است ودوره آن سال  1374طرح هادي رامشیر مصوب سال

رد می شود که با توجه به  هکتار براو 4/270مساحت شهر رامشیر. باید مورد توجه قرار بگیرد 
  .متر مربع برآورد می شود 111سرانه هر فرد  84جمعیت شهر در سال 

مترمربع  6/64درصد کاربري را با سرانه  2/58هکتار می باشد که 4/157مساحت اراضی مسکونی 
ر در بررسی سای.متر مربع قرار دارد  5/20بعد از آن کاربري معابر شهري با سرانه .تشکیل می دهد

متر مربع براي هر نفر محدود می شود  1/3کاربریها ، سهم فضاي سبز شهر اندك وبه سرانه ناچیز 
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سایر کاربریهاي شهر در وضعیت . متر فاصله زیادي دارد  12تا  7که باتوجه به سرانه استاندارد 
  .ی باشدموجود نسبت به سرانه هاي استاندارد مناسب بوده واز این لحاظ شهر با مشکلی مواجه نم

 رامشیر   کاربري اراضی 

 سرانه
 m2استاندارد

 وضع موجود
 نوع کاربري

 )هکتار(مساحت درصد )مترمربع(سرانه

 مسکونی 157.4 58.2 64.6 50تا40

 بهداشتی 0 0.0 0.0 5/1تا 75/0

 آموزشی 6.9 2.6 2.8 5تا3

 فرهنگی؛مذهبی وورزشی 11 4.1 4.5 5/2تا75/0

 اداري 20.6 7.6 8.5 5/2تا5/1

 تجاري 3.3 1.2 1.4 4تا2

 فضاي سبز 7.5 2.8 3.1 12تا7

 معابرشهري 50 18.5 20.5 25تا20

 نظامی وانتظامی 0.7 0.3 0.3 #

 بایر 0 0.0 0.0 #

 سایر 13 4.8 5.3   

 جمع کل 270.4    111.0   

  
  هفتگل

  بررسی کمیت مسکن و تراکم خانوار و نفر در واحد مسکونی
هزار نفر به حدود  14درصدي از  92/0با رشد  1365-75ل در فاصله سالهاي جمعیت شهر هفتگ

هزار نفر رسیده است همچنین تعداد خانوارهاو واحدهاي مسکونی موجود نیز در طی دورة  4/15
واحد مسکونی بالغ گشته  2621خانوار و  2834درصد به  2درصد و  3/1فوق با رشدي برابر 

هاي جمعیت، خانوار و واحد مسکونی نشان دهندة رشد  صبررسی روند تحوالت شاخ. است
باشد که باعث بهبود  بیشتر تعداد واحدهاي مسکونی نسبت به رشد خانوارها و جمعیت می

  .شود هاي سکونتی می تراکم
وضعیت مسکن هفتگل در طی دورة مورد بررسی از لحاظ تراکم خانوار در واحد مسکونی و نفر 

 75خانوار در سال  08/1به  65خانوار در سال  15/1فته است و از در واحد مسکونی بهبود یا
 9/5کاهش یافته است از نظر شاخص تراکم نفر در واحد مسکونی نیز بهبود مناسبی داشته که به 

  .متر فاصلۀ چندانی ندارد 5/5نفر در واحد مسکونی رسیده که با میانگین استان 
  هفتگل شهري کونی نقاطواحدهاي مستراکم خانوار درتعدادو       
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  85- 75رشد  1385  1375  1365  1355  عنوان
  9/0  15261  15483  14127  9626  تعداد جمعیت
  1  3161  2834  2486  1904  تعداد خانوار

  5/1  3042  2621  2147  1482  تعداد واحد مسکونی
    03/1  1.08  1.15  1.28  تراکم خانوار در واحد مسکونی

    5  5.9  6.57  6.5  تراکم نفر در واحد مسکونی
  __  4.8  5.46  5.68  5.05  بعد خانوار

  
مشاهده میشود که طی این دهه  75و 85دربررسی رونداحداث بنا طی دوسرشماري سال 

خانواربه خانوارهاي شهر اضافه شده 327واحدمسکونی به واحدهاي مسکونی شهرو  421تعداد
تعدادخانوار وجمعیت به درصدونرخ رشد 5/1بعبارتی رشد واحدهاي مسکونی بطورمتوسط. است

درصد بوده است به همین دلیل شاخص تراکم خانوارو نفر درواحدمسکونی درسال 9/0و1ترتیب
  .بهبودیافته است 75نسبت به سال  85

  بررسی مالکیت مسکن
درصد به  3/12درصد به صورت ملکی،  5/70خانوار ساکن در این شهر  2834،از 75درسال 

  .د نیز در برابر خدمت محل سکونت خود را در تصرف دارنددرص 3/2نشینی و  صورت اجاره
  کاربري اراضی

به پایان رسیده است  1384مصوب شد ودوره آن تا سال  1374طرح هادي شهر هفتگل در سال 
  .وبازنگري ان باید مورد توجه قرار گیرد

؛  84سال هکتار برآورد می شود که با توجه به جمعیت این شهر در  09/272مساحت شهر هفتگل 
 7/31هکتار است که  3/86سطح اراضی مسکونی .متر مربع برآورد می گردد 8/177سرانه هر فرد 

در بررسی سایر کاربریها سرانه .متر مربع تشکیل می دهد  4/56درصد کاربریهاي شهر را با سرانه 
ا میزان متر مربع براي هر نفر می باشد که فاصله زیادي ب 9/1فضاي سبز بسیار اندك ومعادل 

  .استاندارد آن دارد
 3/27متر مربع ومعابر شهري با سرانه  8/42پس از کاربري مسکونی ،مناطق نظامی با سرانه 

 .مترمربع قرار دارند واز این لحاظ شهر با کمبودي مواجه نمی باشد
 هفتکل    کاربري اراضی 

سرانه 
 m2استاندارد

 وضع موجود
 نوع کاربري

 )هکتار(مساحت درصد )مترمربع(سرانه

 مسکونی 86.32 31.7 56.4 50تا40

 بهداشتی 0 0.0 0.0 5/1تا75/0
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 هفتکل    کاربري اراضی 

سرانه 
 m2استاندارد

 وضع موجود
 نوع کاربري

 )هکتار(مساحت درصد )مترمربع(سرانه

 آموزشی 6.3 2.3 4.1 5تا3

 فرهنگی؛مذهبی وورزشی 5.35 2.0 3.5 5/2تا75/0

 اداري 6.51 2.4 4.3 5/2تا5/1

 تجاري 2.04 0.7 1.3 4تا2

 فضاي سبز 2.97 1.1 1.9 12تا7

 هريمعابرش 41.77 15.4 27.3 25تا20

 اراضی زراعی 12.96 4.8 8.5 #

 نظامی وانتظامی 65.57 24.1 42.8 #

 بایر 0 0.0 0.0 #

 سایر 42.3 15.5 27.6   

 جمع کل 272.09    177.8   

  
  شادگان

  بررسی کمیت مسکن و تراکم خانوار و نفر در واحد مسکونی
هزار  7/41درصدي به  19/1با نرخ رشد  1375تا  1365جمعیت شهر شادگان در فاصلۀ سالهاي 

 04/2درصدي و  15/1همچنین تعداد خانوار و واحدهاي مسکونی موجود با نرخ رشد . نفر رسید
  .واحد مسکونی افزایش یافت 5751خانواره  6448درصدي به 

تراکم خانوار در واحد مسکونی  75- 65دربرسی وضعیت شاخصهاي مسکونی در طی سالهاي 
رسیده است که در مقایسه با  1375در سال  12/1به  1365سال  در 22/1بهبود یافته است و از 

اما از لحاظ شاخص تراکم نفر در واحد . از وضعیت مطلوب برخوردار است 14/1میانگین استان 
فاصله ) 29/6(، با میانگین استان 75در سال  2/7به  65نفر در سال  88/7مسکونی علیرغم بهبود از 

  .بودن بعد خانوار شادگان نسبت به بعد خانوار استان است این مسئله بدلیل باالتر.دارد
  شادگان شهري واحدهاي مسکونی نقاطتراکم خانوار درتعدادو             

  85- 75رشد  1385  1375  1365  1355  عنوان
  6/1  49171  41716  37049  10246  تعداد جمعیت
  9/2  8613  6448  5751  1334  تعداد خانوار

  9/2  7688  5751  4697  1105  تعداد واحد مسکونی
  -   12/1  1.12  1.22  1.2  تراکم خانوار در واحد مسکونی

  -   4/6  7.2  7.88  9.27  تراکم نفر در واحد مسکونی
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  -   7/5  6.46  6.44  7.68  بعد خانوار
  

مشاهده میشود که طی این دهه  75و 85دربررسی رونداحداث بنا طی دوسرشماري سال 
خانوارجدیدبه خانوارهاي شهر 2165ي مسکونی شهروواحدمسکونی به واحدها  1937تعداد

درصدونرخ رشد تعدادخانوار 9/2بعبارتی رشد واحدهاي مسکونی بطورمتوسط. اضافه شده است
درصد بوده است به همین دلیل شاخص تراکم نفر درواحدمسکونی 6/1و9/2وجمعیت به ترتیب

نواردرواحدمسکونی تغییري ولی شاخص تراکم خا.بهبودیافته است 75نسبت به سال  85درسال 
  .نداشته است

  بررسی کیفیت مسکن از لحاظ نوع مصالح و قدمت
درصد آن با  7/37واحد بوده که  5751تعداد واحدهاي مسکونی موجود در شادگان  1375در سال 

درصد نیز ساختمانهاي با  2/1درصد آن نیز با مصالح نیمه بادوام بوده است  60مصالح بادوام و 
وضعیت شادگان از . اند درصد نیز با سایر مصالح و یا اظهار نشده بوده 1/1دوام و  مصالح کم

داري دارد و از وضعیت  حیث ساختمانهاي مسکونی بادوام از میانگین استان و کشور فاصله معنی
 6/5فقط  84هاي صادره در سال  در طی زمان و براساس آمار پروانه. مطلوبی برخوردار نیست

درصد به  4/94هاي صادره جهت ساختمانهاي بادوام بوده و بیشترین درصد  درصد پروانه
ساختمانهاي با بلوك سیمانی اختصاص داشته که با شرایط منطقه و استقبال مردم مواجه بوده که 

هاي ساختمانی نظارت بیشتري داشته و  در این خصوص شهرداري شادگان باید در صدور پروانه
  .زه و بناهاي موجود فراهم سازدشرایط را براي استحکام سا

سال عمر دارند،  10درصد واحدهاي مسکونی نوساز تا  4/56از لحاظ قدمت واحدهاي مسکونی 
سال عمر  30تا  21درصد نیز بین  2/4سال از احداث آنها گذشته و  20تا  11درصد بین  8/36

قدمت ساختمانهاي نیز بیش از سی سال از احداث آنها گذشته است از لحاظ % 1/2دارند و 
  .مسکونی شادگان وضعیت مناسبی نسبت به میانگین استان دارد

  بررسی مالکیت مسکن
درصد مالک محل سکونت خود،  8/75، 75خانوار ساکن در نقاط شهري شادگاندرسال 6448از 
  .درصد نیز در برابر خدمت محل سکونت خود را در اختیار دارند 3نشین و  درصد اجاره 4/13

  اراضیکاربري 
به پایان  1377می باشد که دوره آن در سال  1367طرح جامع شهرشادگان قدیمی ومصوب سال 

 1384طرح تفضیلی شادگان مصوب .رسید وبازنگري طرح آن در مرحله انتخاب مشاور می باشد
  .دوره آن به اتمام می رسد 1394می باشد که تا سال 
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سرانه هر  1384توجه به جمعیت آن در سال هکتار می باشد که با  2/469مساحت شهر شادگان 
درصد  9/30هکتار است که  145سطح اراضی مسکونی .متر مربع برآورد می گردد 6/98فرد 

بعد از آن کاربري اراضی بایر ونهر ها قرار دارد .متر مربع تشکیل می دهد 5/30کاربریها را با سرانه 
ه است ، کاربري حمل ونقل ومعابر درصد کاربریهاي شهر را به خود اختصاص داد 8/28که 

مترمربع را به خود اختصاص داده که با  توجه به  3/17درصد کاربریها با سرانه  6/17شهري نیز 
شهر شادگان از لحاظ فضاي سبز فقیر ومیزان . متر مربع شهر دچار کمبود است  25تا 20استاندارد 

وجود تاالب شادگان توسعه . ی باشد متر مربع براي هر نفر م 3/0آن بسیار ناچیز ودر حدود 
  .شهري را محدود کرده است

 شادگان    کاربري اراضی 

 سرانه
 m2استاندارد

 وضع موجود
 نوع کاربري

 )هکتار(مساحت درصد )مترمربع(سرانه

 مسکونی 145 30.9 30.5 50تا40

 بهداشتی 19.2 4.1 4.0 5/1تا75/0

 آموزشی 5 1.1 1.1 5تا3

 فرهنگی؛مذهبی وورزشی 5.7 1.2 1.2 5/2تا75/0

 اداري 4.7 1.0 1.0 5/2تا5/1

 تجاري 2.6 0.6 0.5 4تا2

 فضاي سبز 1.3 0.3 0.3 12تا7

 معابرشهري 82.4 17.6 17.3 25تا20

 اراضی زراعی 61.3 13.1 12.9 #

 نظامی وانتظامی 0 0.0 0.0 #

 بایر 135 28.8 28.4 #

 سایر 7 1.5 1.5   

 مع کلج 469.2    98.6   

  
  

  شوش
  بررسی کمیت مسکن و تراکم خانوار و نفر در واحد مسکونی

 9/51هزار نفر به  7/39درصد از  7/2با نرخ رشد  1365-75هاي  جمعیت شهر شوش طی سال
هزار نفر افزایش یافت همچنین تعداد خانوار و واحدهاي مسکونی موجود با رشدهاي به ترتیب 

در . هزار واحد مسکونی افزایش یافت 6/7ار خانوار و هز 7/8درصد به  6/3درصد و  76/2
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هاي جمعیت، خانوار و تعداد واحدهاي مسکونی مشاهده می شود رشد  بررسی تحوالت شاخص
هاي جمعیت و تعداد خانوار است و باعث  تعداد واحدهاي مسکونی بیش از شاخص  شاخص

  .هاي تراکم سکونتی شده است بهبود شاخص
 65از لحاظ شاخص تراکم خانوار در واحد مسکونی نسبت به سال  وضعیت مسکن شهر شوش

خانوار کاهش یافته است که در مقایسه با میانگین استان از  14/1خانوار به  24/1بهبود یافته و از 
از نظر شاخص تراکم نفر در واحد مسکونی نیز وضعیت شوش . وضعیت مطلوبی برخوردار است

نفر فاصله  29/6نفر کاهش یافته اما با این حال با میانگین استان  8/6نفر به  42/7بهبود یافته و از 
تواند بدلیل بعد بیشتر خانوار در شهر شوش  باشد که می داشته و از وضعیت مطلوب برخوردار نمی

  .نسبت به میانگین استان باشد
  شوش شهري واحدهاي مسکونی نقاطتراکم خانوار درتعدادو     

  85- 75رشد  1385  1375  1365  1355  عنوان
  4/0  54032  51912  39716  18678  تعداد جمعیت
  2  10698  8723  6639  3301  تعداد خانوار

  6/2  9873  7626  5352  2372  تعداد واحد مسکونی
  -   08/1  1.14  1.24  1.39  تراکم خانوار در واحد مسکونی

  -   5/5  6.8  7.42  7.87  تراکم نفر در واحد مسکونی
  -   1/5  5.95  5.98  5.65  بعد خانوار

  
مشاهده میشود که طی این دهه  75و 85دربررسی رونداحداث بنا طی دوسرشماري سال 

خانوارجدیدبه خانوارهاي شهر 1975واحدمسکونی به واحدهاي مسکونی شهرو  2247تعداد
درصدونرخ رشد تعدادخانوار 6/2بعبارتی رشد واحدهاي مسکونی بطورمتوسط. اضافه شده است

درصد بوده است به همین دلیل شاخص تراکم خانوارو نفر 4/0و2وجمعیت به ترتیب
  .بهبودیافته است 75نسبت به سال  85درواحدمسکونی درسال 

  بررسی کیفیت مسکن از لحاظ نوع مصالح و قدمت
تعداد واحدهاي مسکونی موجود در نقاط شهري شوش  75براساس سرشماري عمومی سال 

درصد  3/0درصد ساختمانهاي با مصالح بادوام و  2/98باشد که از این تعداد  واحد می 7626
درصد نیز  5/1درصد نیز واحدهاي مسکونی کم دوام و  1/0ساختمانهاي با مصالح نیمه بادوام و 

  . دوام هستند واحدهاي هستند که نوع مصالح آن اظهار نشده و یا بی
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براساس آمار . تشهر شوش بیشترین درصدواحدهاي مسکونی بادوام در سطح استان را داراس
هاي صادر شده جهت احداث  پروانه% 100، 84هاي واحدهاي مسکونی صادر شده در سال  پروانه

  .واحدهاي مسکونی با مصالح عمده بادوام بوده است
درصد بین  3/36سال عمر بنا،  10واحدهاي نوساز تا % 3/42از نظر قدمت ساختمانهاي مسکونی 

نیز بیش از سی % 5سال از احداث آنها گذشته  30تا  21ز بین درصد نی 7/15سال عمر و  20تا  11
  .سال عمر دارند که از این بابت نیزشوش در مقایسه با میانگین استان وضعیت مناسبی دارد

  بررسی مالکیت مسکن
درصد به  5/16درصد به صورت ملکی،  6/73خانوار ساکن شهر شوش  8723،از 75درسال 

که از این جهت . ر برابر خدمت سکونت خود را در تصرف دارنددرصد د 7/0اي و  صورت اجاره
  .شهر تفاوت ساختاري با میانگین استان ندارد

  کاربري اراضی
به پایان رسیده و در  77می باشد ودوره آن در سال  1367طرح جامع شوش قدیمی ومصوب سال 

یلی شهر شوش نیز طرح تفض. حال حاضر بازنگري طرح آن در مرحله انتخاب مشاور قرار دارد 
  .به پایان رسیده است 81می باشد که دوره آن در سال  1371مصوب سال 

 شوش   کاربري اراضی 

سرانه 
 m2استاندارد

 وضع موجود
 نوع کاربري

 )هکتار(مساحت درصد )مترمربع(سرانه

 مسکونی 285 38.3 53.1 50تا40

 بهداشتی 5 0.7 0.9 5/1تا75/0

 آموزشی 19 2.6 3.5 5تا3

 فرهنگی؛مذهبی وورزشی 18 2.4 3.4 5/2تا75/0

 اداري 0 0.0 0.0 5/2تا5/1

 تجاري 17 2.3 3.2 4تا2

 فضاي سبز 34 4.6 6.3 12تا7

 معابرشهري 184 24.7 34.3 25تا20

 اراضی زراعی 43 5.8 8.0 #

 نظامی وانتظامی 0 0.0 0.0 #

 اراضی ذخیره 84.5 11.3 15.8 #

 سایر 55 7.4 10.3   

 جمع کل 744.5    138.8   
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نفري آن در  53631هکتار برآورد می شود که با توجه به جمعیت  5/744مساحت شهر شوش 
درصد  3/38هکتار  285اراضی مسکونی با مساحت .متر مربع است 8/138سرانه هر فرد  83سال 

 7/24شهري  پس از آن معابر. متر مربع به خود اختصاص داده است  1/53کاربریها را با سرانه 
متر مربع در اختیار دارد که بسیار باالتر از میزان سرانه  3/34درصد سطح کاربریها را با سرانه 

هکتار  34در بررسی میزان فضاي سبز مالحظه می شود سطح این کاربري با .استاندارد است
در . مترمربع است 12تا  7مترمربع می باشد که به میزان اندکی کمتر از سرانه استاندارد  3/6وسرانه 

هکتار اراضی ذخیره توسعه  5/84بررسی سایر کاربریها شهر با محدودیتی مواجه نیست و وجود
 .شهر و رفع کمبودهاي کاربریهاي آتی را آسانتر می سازد

  شوشتر
  بررسی کمیت مسکن و تراکم خانوار و نفر در واحد مسکونی

هزار نفر رسید در  6/77درصد به  6/1 با رشدي برابر 1365-75جمعیت شهر شوشتر طی سالهاي 
 12/3درصد و  15/2همین زمان تعداد خانوارها و واحدهاي مسکونی موجودنیزبا رشدي برابر 

بررسی تحوالت . هزار واحد مسکونی افزایش یافت 13هزار خانوار و  7/14درصد به 
اي مسکونی هاي جمعیت، خانوار و واحد مسکونی نشان دهنده آن است که رشد واحده شاخص

هاي تراکم سکونتی  هاي جمعیت و خانوار بوده و این باعث بهبود شاخص بیش از رشد شاخص
  .شده است

وضعیت مسکن شوشتر در طی زمان مورد بررسی از حیث شاخص تراکم خانوار در واحد 
رسیده است که نشانگر بهبود این  1375خانوار سال  13/1به  65خانوار سال  24/1مسکونی از 

از لحاظ . باشد و در مقایسه با میانگین استان از وضعیت مطلوبی برخوردار است ص میشاخ
شاخص تراکم نفر در واحد مسکونی نیز بهبود چشمگیري داشته به نحوي که شاخص تراکم نفر 

کاهش یافته که در مقایسه با میانگین استان از وضعیت  95/5به  75در سال  65نفر سال  86/6از 
تواند بدلیل نرخ رشد جمعیت کمتر شهر نسبت به  این مسئله می. وردار استمطلوبتري برخ

  .میانگین استان و کمتر بودن بعد خانوار باشد
  شوشتر شهري واحدهاي مسکونی نقاطتراکم خانوار درتعدادو       

  85- 75رشد  1385  1375  1365  1355  عنوان
  2/2  96732  77612  65840  26173  تعداد جمعیت

  8/3  21553  14778  11940  4823  ارتعداد خانو
  2/4  19760  13038  9584  3674  تعداد واحد مسکونی

  __  09/1  1.13  1.24  1.3  تراکم خانوار در واحد مسکونی
  __  9/4  5.95  6.86  7.12  تراکم نفر در واحد مسکونی
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  __  5/4  5.25  5.5  5.42  بعد خانوار
  

شاهده میشود که طی این دهه م 75و 85دربررسی رونداحداث بنا طی دوسرشماري سال 
خانوارجدیدبه خانوارهاي شهر 6775واحدمسکونی به واحدهاي مسکونی شهرو  6722تعداد

درصدونرخ رشد تعدادخانوار 2/4بعبارتی رشد واحدهاي مسکونی بطورمتوسط. اضافه شده است
درصد بوده است به همین دلیل شاخص تراکم خانوارو نفر 6/1و 8/3وجمعیت به ترتیب

  .بهبودیافته است 75نسبت به سال  85احدمسکونی درسال درو
  بررسی کیفیت مسکن از لحاظ نوع مصالح و قدمت
باشند که از این تعداد  واحد می 13038، 1375واحدهاي مسکونی موجود در شهر شوشتر در سال 

اي درصد ساختمانه 3/2درصد ساختمانهاي نیمه بادوام،  2/19درصد ساختمانهاي بادوام و  3/77
اند، در مقایسه با میانگین استان،شوشتر  دوام بوده درصد نیز اظهار نشده یا بی 2/9کم دوام و 

  .وضعیت مناسبی ندارد اما در مقایسه با میانگین کشور وضعیت بهتري دارد
شود که فقط  مشاهده می 84هاي مسکونی صادره در سال  در طول زمان و براساس آمار پروانه

درصد نیز جهت ساختمانهاي با مصالح  8/66هاي صادر شده با مصالح بادوام و  درصد پروانه 2/33
اي ساختمانهاي  بوده است که نشان دهنده عدم بهبود استحکام سازه) بلوك سیمانی(نیمه بادوام 
  .باشد احداثی می

درصد واحدهاي مسکونی آن نوساز تا  6/32از نظر قدمت و عمر ساختمانهاي مسکونی شوشتر 
درصد  2/9سال و  30تا  21نیز % 15سال،  20تا  11درصد بین  5/42عمر دارند،  سال 10

که از این بابت تفاوت . سال از عمر آنها گذشته است 30واحدهاي مسکونی موجود نیز بیش از 
  .چندانی با میانگین استانی ندارد

  بررسی مالکیت مسکن
 6/4نشین و  درصد اجاره 3/20 درصد مالک، 3/65خانوار شهري شوشتر  14778،از 75درسال 

که از این جهت شهرستان شوشتر . درصد نیز در برابر خدمت از محل سکونت خود برخوردارند
  .تفاوت ساختاري با میانگین استان ندارد

  کاربري اراضی
به پایان  1375می باشد که دوره آن در سال  1365طرح جامع شهر شوشتر قدیمی ومصوب سال 

است که دوره آن  1366طرح تفضیلی شهرنیز مصوب سال .ازنگري قرار دارد رسیده ودر مرحله ب
خاتمه یافته است وپس از تصویب طرح جامع مقدمات بازنگري آن فراهم خواهد  1376در سال 

  .شد
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سرانه هر فرد  1384هکتار می باشد که باتوجه به جمعیت شهر در سال  710مساحت شهر شوشتر 
درصد  3/48هکتار است که  9/342مساحت اراضی مسکونی . ودمتر مربع برآورد می ش 7/76

پس از آن کاربري حمل ونقل ومعابر .متر مربع تشکیل می دهد  37کاربریهاي شهر را با سرانه 
متر مربع  25تا 20متر مربع قراردارد،که با سرانه استاندارد  6/13درصد وسرانه  8/17شهري با 

درصد کاربریهاي شهر را با  6/11هکتار  4/82با وسعت  کاربري فضاي سبز. فاصله زیادي دارد
در بررسی سایر کاربریها نیز با توجه به میزان سرانه هاي . متر مربع در اختیار دارد  9/8سرانه 

جهت رفع .استاندارد شهر وضعیت مناسبی دارد واز این بابت با محدودیتی مواجه نمی باشد
 .طبقات مسکونی قابل اجراستمحدودیت سرانه مسکونی پیشنهاد افزایش 

  
 شوشتر    کاربري اراضی 

سرانه 
 m2استاندارد

 وضع موجود
 نوع کاربري

 )هکتار(مساحت درصد )مترمربع(سرانه

 مسکونی 342.9 48.3 37.0 50تا40

 بهداشتی 15.52 2.2 1.7 5/1تا75/0

 آموزشی 29.1 4.1 3.1 5تا3

 رزشیفرهنگی؛مذهبی وو 59.18 8.3 6.4 5/2تا75/0

 اداري 15.2 2.1 1.6 5/2تا5/1

 تجاري 7.76 1.1 0.8 4تا2

 فضاي سبز 82.4 11.6 8.9 12تا7

 معابرشهري 126.1 17.8 13.6 25تا20

 صنایع 32 4.5 3.5 #

 نظامی وانتظامی 0 0.0 0.0 #

 بایر 0 0.0 0.0 #

 سایر 0 0.0 0.0   

 جمع کل 710.16    76.7   

  
  گتوند

  تراکم خانوار و نفر در واحد مسکونی بررسی کمیت مسکن و
هزار  9/14درصد از  09/2با رشدي برابر  1375تا  1365جمعیت شهر گتوند در فاصله سالهاي 

هزار نفر افزایش یافت همچنین در همین مدت تعداد خانوار و واحدهاي مسکونی  3/18نفر به 
واحد مسکونی بالغ  2501ر و خانوا 3025درصد به  59/3درصد و  37/2موجود با رشدهاي برابر 
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هاي جمعیت و خانوار و واحد مسکونی نشان دهنده آن  بررسی تحوالت شاخص. گشته است
هاي جمعیت و خانوار  است که میزان رشد تعداد واحدهاي مسکونی بیش از رشد شاخص

  .باشد می
ست و از وضعیت مسکن در گتوند از حیث شاخص تراکم خانوار در واحد مسکونی بهبود یافته ا

فاصله دارد و از وضعیت مطلوبی  14/1خانوار رسیده اما با میانگین استان  2/1خانوار به  36/1
شاخص تراکم نفر در واحد مسکونی نیز در طی دوره مورد بررسی نشان .باشد برخوردار نمی

ا با نفر کاهش یافته ام 3/7به  65نفر در واحد مسکونی در سال  5/8باشد و از  دهنده بهبود می
این تراکم . باشد فاصله داشته و از وضعیت چندان مطلوبی برخوردار نمی) 29/6(میانگین استان 

تواند بدلیل باالتر بودن بعد خانوار این شهر نسبت به میانگین استان  باالي سکونت در گتوند می
  .است

  
  گتوند شهري واحدهاي مسکونی نقاطتراکم خانوار درتعدادو       

  85- 75رشد  1385  1375  1365  1355  عنوان
  6/1  21547  18388  14946  7005  تعداد جمعیت
  8/3  4426  3025  2393  1165  تعداد خانوار

  2/4  3775  2501  1756  900  تعداد واحد مسکونی
  __  2/1  1.2  1.36  1.29  تراکم خانوار در واحد مسکونی

  __  7/5  7.3  8.5  7.78  تراکم نفر در واحد مسکونی
  __  9/4  6.07  6.24  6  بعد خانوار

  
  1274مشاهده میشود که طی این دهه تعداد 75و 85دربررسی رونداحداث بنا طی دوسرشماري سال 

. خانوارجدیدبه خانوارهاي شهر اضافه شده است1401واحدمسکونی به واحدهاي مسکونی شهرو
درصدونرخ رشد تعدادخانوار وجمعیت به 2/4بعبارتی رشد واحدهاي مسکونی بطورمتوسط

درصد بوده است به همین دلیل شاخص تراکم خانوارو نفر درواحدمسکونی 6/1و 8/3تیبتر
  .بهبودیافته است 75نسبت به سال  85درسال 

  بررسی مالکیت مسکن
بصورت  6/7درصد مالک محل سکونت خود،  5/67خانوار ساکن گتوند  3025،از 75درسال 

  .کنند از محل سکونت خود استفاده میهاي سازمانی  درصد نیز به صورت خانه 9/1استیجاري و 
  کاربري اراضی
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به پایان رسیده است و  84می باشد که دوره آن درسال  1374طرح هادي شهر گتوند مصوب سال 
  .بازنگري آن باید مورد توجه قرار گیرد

سرانه  84هکتار برآورد شده است که با توجه به جمعیت آن در سال  4/427مساحت شهر گتوند 
درصد  5/40هکتار است که  1/173مساحت اراضی مسکونی .متر مربع خواهد بود 6/204هر فرد 

درصد  1/22پس از آن اراضی زراعی با .متر مربع را تشکیل می دهد 9/82کاربرهاي شهر با سرانه 
 7/26درصد سطح کاربریها به خود با سرانه  13معابر شهري نیز با اختصاص . کاربریها قرار دارد 

هکتار می باشد که با سرانه  2/28سطح فضاي سبز شهر . ر جایگاه بعدي قرار دارد متر مربع د
در بررسی سایر کاربریها نیز با توجه به میزان .متر مربع از وضعیت مطلوبی برخوردار است 5/13

  . سرانه هاي آن شهر با مشکلی مواجه نمی باشد
  

 گتوند  کاربري اراضی 

سرانه هاي 
 m2استاندارد

 ودوضع موج
 نوع کاربري

 )هکتار(مساحت درصد )مترمربع(سرانه

 مسکونی 173.1 40.5 82.9 50تا40

 بهداشتی 5.16 1.2 2.5 5/1تا75/0

 آموزشی 7.76 1.8 3.7 5تا3

 فرهنگی؛مذهبی وورزشی 39.61 9.3 19.0 5/2تا75/0

 اداري 0 0.0 0.0 5/2تا5/1

 تجاري 5.175 1.2 2.5 4تا2

 فضاي سبز 28.2 6.6 13.5 12تا7

 معابرشهري 55.69 13.0 26.7 25تا20

 اراضی زراعی 94.6 22.1 45.3 #

 نظامی وانتظامی 0 0.0 0.0 #

 بایر 0 0.0 0.0 #

 سایر 18.135 4.2 8.7   

 جمع کل 427.43    204.6   

  
  مسجدسلیمان

  بررسی کمیت مسکن و تراکم خانوار و نفر در واحد مسکونی
هزار  7/104درصد از  91/0با رشدي معادل  75تا  1365ی سالهاي جمعیت شهر مسجدسلیمان ط

در همین مدت تعداد خانوار و واحدهاي مسکونی موجود به ترتیب .هزار نفر رسید 7/114نفر به 
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. هزار واحد مسکونی افزایش یافت 18هزار خانوار و  20درصد به  78/1درصد و  3/1با نرخ رشد 
خانوار و واحد مسکونی بیانگر آن است که رشد شاخص هاي جمعیت،  بررسی تحوالت شاخص

هاي خانوار و جمعیت بوده و بهمین دلیل باید  تعداد واحدهاي مسکونی بیش از رشد شاخص
  .هاي تراکم سکونتی باشیم شاهد بهبود شاخص

 16/1وضعیت مسکن در مسجدسلیمان از حیث شاخص تراکم خانوار در واحد مسکونی از 
رسیده که بیانگر بهبود این شاخص است  75خانوار در سال  11/1به  1365خانوار در سال 

از لحاظ شاخص تراکم . همچنین در مقایسه با میانگین استان از وضعیت مطلوبی برخوردار است
رسیده  75نفر در سال  28/6به  65نفر در سال  85/6نفر در واحد مسکونی، میزان این شاخص از 

این وضعیت مطلوب تراکم سکونتی شهر مسجدسلیمان . باشد ص میو نشان دهنده بهبود این شاخ
  .بدلیل کمتر بودن رشد جمعیت و خانوار شهر نسبت به میانگین استان است

  مسجدسلیمان شهري واحدهاي مسکونی نقاطتراکم خانوار درتعدادو     
  85- 75رشد  1385  1375  1365  1355  عنوان

  1  108682  114756  104787  77098  تعداد جمعیت
  98/0  22426  20331  17809  13081  تعداد خانوار

  4/1  21075  18249  15288  10623  تعداد واحد مسکونی
  __  06/1  1.11  1.16  1.23  تراکم خانوار در واحد مسکونی

  __  2/5  6.28  6.85  7.25  تراکم نفر در واحد مسکونی
  __  8/4  5.64  5.88  5.89  بعد خانوار

  
مشاهده میشود که طی این دهه  75و 85وسرشماري سال دربررسی رونداحداث بنا طی د

خانواربه خانوارهاي شهر اضافه شده 2095واحدمسکونی به واحدهاي مسکونی شهرو  2826تعداد
درصدونرخ رشد تعدادخانوار وجمعیت 4/1بعبارتی رشد واحدهاي مسکونی بطورمتوسط . است

خانوارو نفر درواحدمسکونی  درصد بوده است به همین دلیل شاخص تراکم1و98/0به ترتیب
  .بهبودیافته است 75نسبت به سال  85درسال 

   بررسی کیفیت مسکن از لحاظ نوع مصالح و قدمت
درصد  7/94واحد بوده که از این تعداد  18249، تعداد واحدهاي مسکونی شهرستان 75در سال 

درصد واحدهاي  4/0درصد واحدهاي مسکونی نیمه بادوام و   6/1واحدهاي مسکونی با دوام 
درصد نیز از سایر مصالح و یا اظهار نشده بودند که در مقایسه با میانگین  2/3مسکونی کم دوام و 

هاي صادر شده احداث واحدهاي  همچنین با توجه به آمار پروانه. استان وضعیت مناسبی دارد
  .م بوده استدرصد واحدهاي احداثی با مصالح بادوا 8/98شود  مالحظه می 84مسکونی در سال 
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سال  10درصد واحدهاي مسکونی نوساز و یا تا  2/19از نظر قدمت واحدهاي مسکونی موجود 
سال  30تا  21درصد نیز بین  4/21سال از احداث آنها گذشته و  20تا  11درصد بین  1/28عمر، 

درصد نیز بیش از سی سال عمر دارند که این مسئله ناشی از وجود ساختمانهاي  30عمر و 
باشد و از طرفی در سالهاي اخیر بدلیل آلودگی گازهاي سمی در  رکتی قدیمی و با استحکام میش

سطح شهر و مهاجرت مردم و مسئله جابجایی شهر، ساکنان تمایل چندانی به احداث بناهاي جدید 
  .حداقل تا مشخص شدنوضعیت توسعه شهر ندارند

  بررسی مالکیت مسکن
 6/17درصد مالک عرصه و اعیان،  4/59شهر مسجدسلیمان  خانوار ساکن 20331،از 75درسال 

  .هاي سازمانی ساکن هستند درصد نیز در خانه 5/13نشین و  درصد اجاره
  کاربري اراضی

شهرمسجدســلیمان فاقــدطرح جــامع مــی باشــدوطرح جدیــدآن درحــال حاضردرشــرایط        
  .عقدقراردادبامشاوراست

سرانه هر فرد  84توجه به جمعیت آن در سال  هکتار برآورد می گردد که با 89/963مساحت شهر 
درصد کاربریهاي  7/42هکتار می باشد که  1/411سطح اراضی مسکونی .متر مربع است 4/87

 5/333پس از آن مساحت اراضی بایر با . متر مربع تشکیل میدهد  3/37سطح شهر را با سرانه 
در بررسی سایر کاربریها با کمبود .درصد کاربریها را تشکیل می دهد  6/34هکتار قرار دارد که 

کاربري بهداشتی وفضاي سبز ومعابر شهري مواجه هستیم که با استفاده از اراضی بایر مساعد می 
  .  توان این کمبودها را جبران نمود

 مسجد سلیمان    کاربري اراضی 

سرانه 
 m2استاندارد

 وضع موجود
 نوع کاربري

 )هکتار(مساحت درصد )مترمربع(سرانه

 مسکونی 411.1 42.7 37.3 50تا40

 بهداشتی 4.56 0.5 0.4 5/1تا75/0

 آموزشی 24.351 2.5 2.2 5تا3

 فرهنگی؛مذهبی وورزشی 12.7 1.3 1.2 5/2تا75/0

 اداري 9.68 1.0 0.9 5/2تا5/1

 تجاري 26.03 2.7 2.4 4تا2

 فضاي سبز 17.23 1.8 1.6 12تا7

 معابرشهري 77.85 8.1 7.1 25تا20

 اراضی زراعی 1.19 0.1 0.1 #

 باغات 3.03 0.3 0.3 #
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 مسجد سلیمان    کاربري اراضی 

سرانه 
 m2استاندارد

 وضع موجود
 نوع کاربري

 )هکتار(مساحت درصد )مترمربع(سرانه

 بایر 333.51 34.6 30.2 #

 سایر 42.659 4.4 3.9   

 جمع کل 963.89    87.4   

  
  قلعه خواجه

شهر قلعه خواجه یکی از شهرهاي شهرستان مسجد سلیمان و تنها شهر بخش اندیکا می باشد که 
این شهر به لحاظ موقعیت .ریباً گسترده اي برخوردار استبه دلیل فاصله نسبتاً زیاد از حوزه نفوذ تق

  .کیلومتري اللی واقع شده است 55کیلومتري مسجد سلیمان و  61ارتباطی در فاصله حدود 
  مسکن

نفرو تعداد خـانوار و واحـدهاي مسـکونی     915جمعیت شهر برابر 1385براساس سرشماري سال 
میزان شاخصهاي نفر و خانواردر .د مسکونی استواح  146خانوار و   182موجود در این سال نیز

  .خانوار است 2/1نفر و 2/6واحد مسکونی به ترتیب برابر
  

  کاربري اراضی
ــت   4/63براســاس طــرح هادي،مســاحت شــهرحدود  ــه جمعی ــه باتوجــه ب هکتاربرآوردمیگردد،ک

درصد  30ااین کاربري ب: کاربري مسکونی.مترمربع بالغ میشود 818سرانه هر فرد به  84شهردرسال 
ازحیـث  .متر مربـع میباشـد   3/215اصلی ترین کاربري شهربوده وسرانه هرفرد ازاین کاربري حدود
  .بررسی سایرکاربریها،ازنظر استانداردسرانه هاشهرکمبودي ندارد

 مترمربع                                         شهرقلعه خواجه  زمین وضعیت کاربري

 نوع کاربري جودسطح مو درصد سرانه بهینه

 مسکونی 189906 29.9 215.3 40- 30

 معابر 174775 27.6 198.2 30- 20

 دبستان 3325 0.5 3.8 1.07

 راهنمایی 3489 0.6 4.0 0.35

 دبیرستان 8180 1.3 9.3 0.34

 سایرآموزشی 918 0.1 1.0   

 تجاري 4356 0.7 4.9 1.5

 درمانی وبهداشتی 4208 0.7 4.8 0.87
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 مترمربع                                         شهرقلعه خواجه  زمین وضعیت کاربري

 نوع کاربري جودسطح مو درصد سرانه بهینه

 اداري انتظامی 44025 6.9 49.9 2

 ورزشی 6392 1.0 7.2 2

 فضاي سبز 5527 0.9 6.3 5

 فرهنگی مذهبی 914 0.1 1.0 1.5

 تاسیسات شهري 191 0.0 0.2 1.5

 جهانگردي وپذیرایی 328 0.1 0.4   

 زمین هاي بایرداخل بافت 151081 23.8 171.3   

 رودخانه،مسیل 16966 2.7 19.2   

 ارع وکشتزارمز 17311 2.7 19.6   

 صنایع 648 0.1 0.7   

 گورستان 1556 0.2 1.8   

 جمع کل سطوح 634096 100 718.9   

 طرح هادي شهر:ماخذ

شهر قلعه خواجه به دلیل توسعه در مراحل مختلف از بافت ناهمگون و نا متجانسی برخوردار 
تک به تک از ساختار  این شهر در اثر توسعه چند روستاي نزدیک به هم ایجاد شده است که. است

  .کالبدي ویژه اي برخوردار می باشند
این قسمت داراي بافت . هسته اولیه شهر در بخش کوچکی از غرب شهر شکل گرفته است

در بخش بعدي بافت قدیمی شکل گرفته که به دور . ارگانیک و سنتی وبا قدمت تاریخی می باشند
و داراي کوچه ها و معابر تنگ تري نسبت به هسته اولیه شهر یا بافت تاریخی تنیده شده است 

بافت قسمت مرکزي شهر قلعه خواجه نظم ظاهري را به نمایش . سایر قسمتهاي شهري می باشد
می گذارد و این بافت، طی رشد اغلب نیمه ارگانیک خود به پیروي از محور ارتباطی شکل گرفته 

  .است
ه محور ارتباطی، پهن بودن کوچه ها، از خصوصیات بافت این قسمت در مرکز شهر و در حاشی

می ..... وجود نشانه هایی از خیابان بندي ها و ایجاد نماسازي در لبه خیابانها، جدول بندي ها و 
.  شکل گرفته است... در این بافت بیشتر ادارات ، کاربریهاي خدماتی، انتظامی ، فرهنگی و . باشد

فته و به همین دلیل شهر از گستردگی و توسعه ویژه اي این شهردر پهنه اي نسبتاً هموار استقرار یا
  .برخوردار می باشند

ازعوامل محدود کننده توسعه شهر می توان به وجود ارتفاعات، اراضی زراعی و باغات و همچنین 
عوامل مذکور توسعه شهر از جهات غرب، جنوب، جنوب غرب، شمال . مسیل موجود اشاره نمود
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به طوریکه با توجه به موارد فوق تنها . ا محدودیت مواجه می نمایدو قسمتی از شرق شهر را ب
  . امکان توسعه شهر در سمت شرق فراهم می باشد

  اللی
مشاهده میشود که طی این دهه  75و 85دربررسی رونداحداث بنا طی دوسرشماري سال 

ه شده خانواربه خانوارهاي شهر اضاف675واحدمسکونی به واحدهاي مسکونی شهرو  548تعداد
درصدونرخ رشد تعدادخانوار وجمعیت 4/2بعبارتی رشد واحدهاي مسکونی بطورمتوسط . است

 85درصد بوده است به همین دلیل شاخص تراکم نفر درواحدمسکونی درسال 1و5/2به ترتیب 
  .استولی شاخص تراکم خانوارتغییري نداشته . بهبودیافته است 75نسبت به سال 

  اللی شهري دهاي مسکونی نقاطواحتراکم خانوار درتعدادو
  85- 75رشد  1385  1375  عنوان

  1  16458  14914  تعداد جمعیت
  5/2  3047  2372  تعداد خانوار

  4/2  2528  1980  تعداد واحد مسکونی
    2/1  2/1  تراکم خانوار در واحد مسکونی

    5/6  5/7  تراکم نفر در واحد مسکونی
    4/5  3/6  بعد خانوار
  بررسی مالکیت مسکن

 4/2نشین و  درصد اجاره 7/12درصد به صورت ملکی،  6/76، 75خانوار اللی درسال 2370از 
که از این جهت تفاوت ساختاري . درصد در برابر خدمت در واحدهاي مسکونی خود مستقربودند

  .با میانگین استان نداشته است
  

  کاربري اراضی
سرانه هر  84یت آن در سال هکتار برآورد می گردد که با توجه به جمع 25/179مساحت شهر 

درصد  3/39هکتار می باشد که  4/70سطح اراضی مسکونی .متر مربع است110فردحدود 
پس از آن کاربري معابرشهري با . متر مربع تشکیل میدهد  3/43کاربریهاي سطح شهر را با سرانه 

یر کاربریها با در بررسی سا.درصد کاربریها را تشکیل می دهد  6/18هکتار قرار دارد که  1/33
کمبود کاربري بهداشتی وفضاي سبز مواجه هستیم که با استفاده از اراضی توسعه آتی می توان این 

  .  کمبودها را جبران نمود
   مترمربع                                          اللی شهر اراضی وضعیت کاربري         

 نوع کاربري وضع موجود استاندارد سرانه
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)m2(  سرانه)هکتار(مساحت درصد )مترمربع( 

 مسکونی 70.44 39.3 43.2 50تا40

 بهداشتی 0 0.0 0.0 1.5تا0.75

 آموزشی 5.16 2.9 3.2 5تا3

 ورزشی،فرهنگی؛مذهبی 4.14 2.3 2.5 2.5تا0.75

 اداري 5.65 3.2 3.5 2.5تا1.5

 تجاري 2.61 1.5 1.6 4تا2

 فضاي سبز 0.8 0.4 0.5 12تا7

 معابرشهري 33.12 18.5 20.3 25تا20

 اراضی زراعی 27.29 15.2 16.7 #

 نظامی وانتظامی 0 0.0 0.0 #

 بایر 0 0.0 0.0 #

 سایر 30.04 16.8 18.4   

 جمع کل 179.25    109.8   

  هندیجان
  بررسی کمیت مسکن و تراکم خانوار و نفر در واحد مسکونی

هزار نفربه  8/18درصدي از  99/1با رشد  1375تا  1365جمعیت شهر هندیجان در فاصله سالهاي 
همچنین تعداد خانوارها و واحدهاي مسکونی موجود با رشدي به . هزار نفر رسید 23حدود 

  .واحد مسکونی افزایش یافته است 3224خانوار و  3736درصد به  99/2و  9/1ترتیب برابر 
نی مالحظه میشود که میزان در بررسی روند تحوالت شاخص هاي جمعیت، خانوار و واحد مسکو

  .رشد تعداد واحدهاي مسکونی بیش از رشد شاخصهاي جمعیت و خانوار بوده است
وضعیت مسکن در طی مدت مورد بررسی از حیث تراکم خانوار در واحد مسکونی و نفر در 

رسیده  1375خانوار در سال  15/1به  1365خانوار در سال  28/1واحد مسکونی بهبود یافته و از 
، نسبت به میانگین استان 65تراکم نفر در واحد مسکونی نیز علیرغم بهبود نسبت به سال . است

که این مسئله بدلیل بیشتر بودن بعد خانوار این شهر نسبت به بعد خانوار . وضعیت مناسبی ندارد
  .استان می باشد

  هندیجان شهري واحدهاي مسکونی نقاطتراکم خانوار درتعدادو              
  85- 75رشد  1385  1375  1365  1355  عنوان

  9/0  25202  22925  18820  5895  تعداد جمعیت
  3  5060  3736  3090  997  تعداد خانوار

  3  4341  3224  2400  922  تعداد واحد مسکونی
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    16/1  15/1  28/1  08/1  تراکم خانوار در واحد مسکونی
    8/5  1/7  84/7  39/6  تراکم نفر در واحد مسکونی

    5  13/6  09/6  9/5  بعد خانوار
  1117مشاهده میشود که طی این دهه تعداد 75و 85دربررسی رونداحداث بنا طی دوسرشماري سال 
. خانواربه خانوارهاي شهر اضافه شده است1324واحدمسکونی به واحدهاي مسکونی شهرو

درصدونرخ رشد تعدادخانوار وجمعیت به 3بعبارتی رشد واحدهاي مسکونی بطورمتوسط
نسبت  85درصد بوده است به همین دلیل شاخص تراکم نفر درواحدمسکونی درسال 9/0و3ترتیب

  .ولی شاخص تراکم خانوارتغییري نداشته است.بهبودیافته است 75به سال 
   بررسی مالکیت مسکن

درصد به صورت  9/9درصد به صورت ملکی و  7/74خانوار این شهر  3736،از 75درسال
ها محل سکونت خود را در  درصد به سایر شکل 3/13بر خدمت و درصد در برا 1/2اي و  اجاره

  .اند که با توجه به میانگین استان وضعیت مناسبی دارد تصرف داشته
  کاربري اراضی

به پایـان   84باشد که دوره آن در سال   می 74هادي شهري مصوب سال   شهر هندیجان داراي طرح
  . ر گیردو بازنگري آن باید مورد توجه قرا. رسیده است

سرانه  84باشد که با توجه به جمعیت شهر در سال  هکتار می 31/346سطح اراضی شهر هندیجان 
درصد کاربریها را با  35هکتار  12/121کاربري مسکونی با . گردد متر مربع برآورد می 140هر فرد 
ربري معـابر  متر مربـع و کـا   5/24کاربري فضاي سبز با سرانه . دهد متر مربع تشکیل می 49سرانه 

متر مربع در مقایسه با اسـتاندارد سـرانه نیـز وضـعیت مناسـبی دارنـد و در سـایر         4/21شهري با 
  .شود کاربریها نیز کمبودي مشاهده نمی

  
 هندیجان    کاربري اراضی  

سرانه 
 m2استاندارد

 وضع موجود
 نوع کاربري

 )هکتار(مساحت درصد )مترمربع(سرانه

 مسکونی 121.22 35.0 49.0 50تا40

 بهداشتی 4.64 1.3 1.9 5/1تا 75/0

 آموزشی 4.52 1.3 1.8 5تا3

 فرهنگی؛مذهبی وورزشی 0.52 0.2 0.2 5/2تا75/0

 اداري 12.23 3.5 4.9 5/2تا5/1

 تجاري 2.48 0.7 1.0 4تا2

 فضاي سبز 60.58 17.5 24.5 12تا7
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 هندیجان    کاربري اراضی  

سرانه 
 m2استاندارد

 وضع موجود
 نوع کاربري

 )هکتار(مساحت درصد )مترمربع(سرانه

 معابرشهري 53.01 15.3 21.4 25تا20

 راعیاراضی ز 2.5 0.7 1.0 #

 بایر 64.16 18.5 25.9 #

 سایر 20.45 5.9 8.3   

 جمع کل 346.31    140.0   

  
  حمل ونقل و ارتباطات

شوند که سازمانهاي اقتصادي و اجتمـاعی سـاکنان یـک منطقـه بـه آنهـا        شهرها هنگامی ساخته می
ي شـهري بـه   به عملکردهـا   هنگامی که جامعه به سطح معینی از توسعه برسد،. احتیاج داشته باشند

ها، سازمانهاي مذهبی و کنترل نظامی و سیاسی نیاز  عنوان مراکز تجارت، تهیه و توسعه کاالها، اداره
از لحاظ تاریخی، این تحوالت با گذر از مرحله چوپانی و چادر نشینی و یا انتقال از . خواهد داشت

بـا انجـام ایـن    . ن استاقتصاد کشاورزي چادرنشینی به کشاورزي مقیم و ساکن در یک جا، همزما
تغییرات، دیگر همه افراد براي امرار معاش به کشاورزي متکـی نخواهنـد بـود و ممکـن اسـت بـه       

  .هاي تجاري، صنعتی، اداري، دینی، نظامی و یا خدماتی رو آورند هاي در زمینه تخصص
ه علـت  یک شهر ممکن است به عنوان نقطه تمرکزي در یک منطقه طبیعی وسیع تکامل یابد و یا ب

کننـد،   هاي عمومی مشخص هـدایت مـی   استقرار عوامل محلی که رشد مراکز شهري را در وضعیت
عالوه بر آن، نیروهاي طبیعی هم در تعیـین محـل دقیـق مراکـز اصـلی شـهرها تـاثیر        . توسعه یابند

 توانند در استقرار موقعیت محلی یک ترین عوامل محیط طبیعی که می برخی از شناخته شده. گذراند
  :شهر، در حوزه چند کیلومتري آن موثر باشند، عبارتند از

چنین وضعیتی به دلیل امکان تبادل، خرید و فـروش و   :منطقه محدود بین نواحی طبیعی متضاد -
شود مانند شهرهایی که حد فاصـل   فرآوري مناطق مختلف، موجب تسهیل در تجارت و صنعت می

  . اند اي و پست قرار گرفته مناطق تپه
راهها ممکن است به دلیل شکل طبیعی زمین در موقعیت محلی مشخصی به  :نطقه تمرکز راههام -

هـا و خطـوط    چنین نقاط طبیعی را براي جـاده ... اي و  ها در نواحی تپه ها و دره بریدگی. هم برسند
  .کنند آهن فراهم می
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را براي تجارت و براي مثال مواد معدنی، شکل گیري مراکز شهري  :وجود منابع طبیعی خاص  -
منجـر بـه   ... سنگ معدن، نفت، زغـال سـنگ و   . کند فرآوري عناصر استخراج شده پایه گذاري می

  .پیدایش شهرهاي بسیاري در سطح جهان شده است
ها وضعیت محلـی را بـر اسـاس طبیعـت      ها و بریدگی اغلب به این دلیل که دره :مناطق ساحلی -

کنند که امکان دسترسی آسان به مناطق  یی توسعه پیدا میدهند، شهرهاي بندري، اغلب جا شکل می
  .داخلی وجود داشته باشد

  .توانند بر کل الگوي توسعه شهر اثر بگذراند هاي طبیعی خاص می پس به طور خالصه پدیده
یـک  . سـازد  موانع فیزیکی غیر قابل رفع، هر نوع توسعه متناسب و متقارن را با مشکل مواجـه مـی  

اي با مراکز نیمه مستقل  تکه و یا حتی چند هسته اي، تکه است به شکل نیم دایرهمرکز شهري ممکن 
  )1382چپ من،.(رشد کند

  شبکه معابر  
فضاها و عناصر مختلف شهرها توسط شبکه راهها و ارتباطات به همدیگر متصل شده و اهالی شهر 

هـاي ارتبـاطی در    شـبکه . بخشـند  هاي ارتباطی به شهر جنب و جوش و تحرك مـی  از طریق شبکه
شهرهاي قدیمی بر حسب عوامـل مختلـف و نیازهـاي گونـاگون از کارکردهـاي خاصـی پیـروي        

این شبکه بندیها با شروع فعالیتهاي جدید متحول شده و تغییر شکل و نقـش ظـاهري و   . کردند می
 ،)بافـت دزفـول و شوشـتر   (در بسیاري از شهرهاي قدیمی استان. اند درونی شدیدي را متحمل شده

و فضاهاي شـهري  ) بنابر بزرگی و کوچکی محالت و نوع ارتباطشان(اي  شبکه راههاي درون محله
انـد ایـن شـبکه     مانند بازار، مساجد و یا خیابان اصلی شهر هر یـک شـکلهاي متفـاوتی را پذیرفتـه    

توان بـه فضـاي    اي و چه در داخل بافت پیچیده محالت می ارتباطی را چه در فضاهاي بیرون محله
گـذرگاه  (، فضاي نیمـه عمـومی   )هشتی و بن بست(، فضاي نیمه خصوصی )خانه(مالً خصوصیکا

مسـاجد و  (و باالخره بـه فضـاي کـامالً عمـومی     ) گذر گاه اصلی و بازارها(، فضاي عمومی )فرعی
نقش و عملکرد این فضاها در سطح یک شهر سازمان فضایی آن را به نمـایش  . تقسیم کرد) میدانها

هاي  هاي فیزیکی شهرهاي اسالمی سنتی این است که شبکه متراکم کوچه از مولفهگذاشت یکی  می
انـد و راههـاي سراسـري بـاز      قاعده و خم و کم عرض و فضاهاي باز عمومی، کوچک و بی  پر پیچ

  .همچنین در این شهرها تعداد زیادي بن بست وجود دارد. بسیار نادرند
ت قدیمی شهرها شد، ورود اتومبیل و به ناچار خیابان آنچه در وهله اول موجب از هم پاشیدگی باف

هاي ارتباطی به منظور تسهیل در رفت و آمد آن بود اگرچه ورود اتومبیل به  کشی براي ایجاد شبکه
نمود، اما فرصتی براي انطباق با شرایط جدید، بـه بافتهـاي قـدیمی     بافتهاي قدیمی امري الزامی می

ناهماهنگ و بدون مطالعه و همچنین ورود غافلگیر کننده اتومبیل، خیابان کشیهاي سریع، . داده شد
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ارتباط فضایی و پیوسته این بافتها را کـه طـی سـالهاي متمـادي و بـر اسـاس ارتبـاط اجتمـاعی و         
اقتصادي شهروندان شکل گرفتـه بـود، از هـم پاشـیده شـد و باعـث گردیـد تـا بافتهـاي قـدیمی           

  .ز دست بدهندخصوصیات، و کارکردهاي قدیمی خود را ا
و در مسیر و امتداد (+) بندیهاي جدید بر بافت شهرها که اغلب به صورت به عالوه  با تحمیل شبکه

راههاي ارتباطی خارج از شهرها بوده باعث شده این بافتها تکه پاره شده و همبستگی کالبدي خود 
تهـاي قـدیمی   این اقدامات که با هدف بـر طـرف نمـودن ضـعف دسترسـی باف     . را از دست بدهند

هاي نوسازي در  صورت گرفت در شکل تعریض گذرهاي قدیمی با ایجاد خیابانهاي جدید تا طرح
  .هاي جامع ادامه یافت بهسازي و در قالب طرحهاي ساماندهی و یا طرح

. انـد  هاي اولیه تمامی شهرهاي ایران کم و بیش از این امـر متـاثر شـده    در موج فراگیر خیابان کشی
هاي سنتی، اجتماعی و شهر سازي معمـاري بـه   .ي جدید عالوه بر از هم پاشیدن الگوخیابان کشیها

ترین بار ترافیک و امور اقتصادي تجاري شهر را بر  اند که با گذشت زمان سنگین صورتی ایجاد شده
  .نمایند بافت قدیمی مرکز شهر تحمیل می

اند، بعد از  اداري و سیاسی بوده مرکز شهرهاي قدیمی که محل فعالیتهاي اجتماعی، تجاري، مذهبی،
هاي جدید شهرها هنوز به عنوان قطب سرویس دهنده به ساکنین بافتهاي قدیمی، جدید و  گسترش

شـد و فقـدان    کردند و به همین دلیل فشار زیادي بر فضـاي کالبـدي آنهـا وارد مـی     نوساز عمل می
فشار زیادي بر شـهرها و اهـالی   تاسیسات و تجهیزات الزم در بافتها و فرسودگی تاسیسات موجود 

در پی این تغییر و تحوالت،بافتهاي جدیدي نیز به دور بافتهاي قدیمی شـهرها  . ساخت آن وارد می
شکل گرفت که فشار کمبود خدمات و فضاهاي مورد نیاز را بر روي عناصر بافتهـاي قـدیمی وارد   

ی ایـن توسـعه شـهرها و ایجـاد     نمود و این بخشهاي قدیمی نیز فرصت بازسازي نیافتند و در پ می
بافتهاي جدید، به بافتهاي قدیمی به مثابه بخشهاي نامانوس و ناهماهنگ شهرها نگریسته شده و بـا  

در . انتقال ساکنان قدیمی آنها و جاي گرفتن مهاجرین و افراد فقیر موجبات نابودي آنها فراهم آمـد 
اي استان اتفاق افتاده است، که به همراه طی مراحل زمانی مختلف، تغییر و تحوالتی در بافت شهره

اي به دور بافتهاي قبلی و قدیمی ایجاد شده است به طور کلی روند رشد  یا به دنبال آن بافتهاي تازه
  .توان به صورت زیر نام برد و توسعه شهري در استان را می

تـوان هسـته   ، ایجاد و گسترش هسته اولیه شهرهاست، بافت تـاریخی را مـی   بافت تاریخی -الف
تواند نام بافت تاریخی به خود بگیرد هسته اولیه دزفول، قلعه  اولیه هر شهر دانست، قلعه یا ارگ می

  ...تل، شوش و ایذه و 
  بافت قدیمی  -ب
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بافت قدیمی بافتی است که به دور هسته اولیه شهرها یا بافت تاریخی شکل گرفته و انتهاي مرحله 
هسته اولیه این شـهرها اغلـب در محـل    . رسد اخر دوره قاجار میزمانی شکل گیري این بافت به او

بـوده اسـت از   ... هـا و    تقاطع راههاي قدیمی و یا در نزدیکی نقاط با اهمیت مثل پلهـا و رودخانـه  
  .اشاره کرد... توان به اهواز، دزفول، شوشتر، شادگان و خرمشهر و  جمله این شهرها می

  شروع تغییرات کالبدي در آنها  بافت میانی، رشد آرام شهرها و -ج
اي گرداگرد بافت قدیم تشکیل شـد ایـن بافـت کـه      با شروع شهر سازیهاي دوره جدید، بافت تازه

. گیـرد  شود با رشدي آرام هسته تاریخی و بافـت قـدیمی شـهر را در بـر مـی      بافت میانی نامیده می
دانسـت در ایـن دوره    40دهـه   تـا اوایـل   1320توان از سـال   مرحله زمانی تشکیل این بافت را می

مرحله تخریب بافت قدیمی با ایجاد میادینی در مرکز شهرها و خیابانهاي عمود بـر هـم بـه شـکل     
این خیابانها اغلب به تبعیت از راههاي ارتباطی شهر با اطـراف و بـه منظـور    . شروع شد(+) بعالوه 

بـین سـطح زیـر سـاختهاي      تعادل زیست محیطی. اتصال به شبکه ارتباطات کشوري احداث شدند
شهري و مزارع و باغات اطراف که تا دوره قبل برقرار بود در این دوره تقریباً حفظ شـد در بافـت   

هاي معمـاري و شهرسـازي بافـت     میانی اداراتی نیز به سبک جدید ایجاد شد که بسیاري از ویژگی
هـا، پادگانهـا،    بیرون شهر کارخانه در این دوره در مناطق. قدیم اما با مصالح نسبتاً جدید را دارا بود

ایستگاههاي راه آهن و فرودگاهها ایجاد شدند این تاسیسات به موازات راههاي ارتباطی و نزدیـک  
  .شهر شکل گرفتند

  رویه شهرها  بافت جدید، رشد شتابان شهرسازي و گسترش بی -د
اقتصادي کشـور بافـت    و با شدیدتر شدن تغییر و تحوالت در اوضاع اجتماعی و 40با شروع دهه 

اقدامات عمرانی در شـهرها مثـل خیابـان کشـی و     . جدیدي به دور بافت قبلی شهرها شکل گرفت
... ها و معابر، لوله کشی آب و برق، ایجاد ساختمانها و ادارات جدید، ایجاد پارکها و  آسفالت کوچه

در ایـن  . ه اسـت و تشدید فعالیتهاي ساختمان سازي توسط بخش خصوصی از نمودهاي ایـن دور 
دوره گسترش فیزیکی شهرها بدون برنامه و بدون هیچ نظارت و کنترلی از طرف سازمانهاي دولتی 
صورت گرفت و بین کاربري اراضی شهري عدم تعادل و توازن برقـرار شـد و قسـمت زیـادي  از     

از هاي معابر اختصاصی یافـت، یکپـارچگی کالبـدي     سطح شهرها به ساختمانهاي مسکونی و شبکه
اي و شـهرکها در اطـراف    بین رفت و بخشهاي از شهرهاي بزرگ به صورت نواحی اقماري، حومه

  .شهرها شکل گرفت
  بافت اقماري، گسترش ناپیوسته شهر  -هـ

شکل گرفت شامل ایجاد شـهرکهاي گونـاگون در اطـراف     70تا اوایل دهه  60این بافت که از دهه 
نقاط جمعیتی اطراف شهر به صورت شـهرکها و نقـاط   شهرهاي بزرگ و یا تغییر شکل روستاها و 
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مسکونی جدید یا به همان شکل و صورت روستایی اولیه بود، ایـن نقـاط بـدون پـیش بینـی زیـر       
ــه ــاختهاي منطقـ ــترش    سـ ــاد و گسـ ــهري الزم ایجـ ــزات شـ ــات و تجهیـ ــافی و تاسیسـ اي کـ

 )1378مشهدیزاده،.(یافت

  تعداد نقاط شهري استان خوزستان
شهر از شهرهاي استان سابقه اي  6تعداد .شهر بوده است 47داراي  1385در سال استان خوزستان 

شهر می باشند سابقه  27سال وبقیه شهرها که  60تا  30شهر بین  14سال  داشته و 100تا  60بین 
شهرهاي استان خوزستان هر چند از نظر تاریخی سابقه طوالنی دارند . سال دارند 30تأسیس زیر 

قدیمی ترین شهر استان از نظر تشکیالت اداري . ابق تشکیالتی بسیار جوان هستند ولی از نظر سو
تأسیس گردیده وجدیدترین آن شهرهاي حر و  1299دزفول می باشد که شهرداري آن در سال 

از عوامل عمده تشکیل . تأسیس شده است 1385زهره می باشند که شهرداري آنها در سال 
  : رد زیر اشاره کرد شهرهاي استان می توان به موا

  وجود تأسیسات عظیم نفتی ومنابع تولید نفت وگاز وپاالیش -1
 وجود رودخانه هاي پر آب وزمینهاي مستعد کشاورزي -2

 اصالحات اراضی رژیم گذشته -3

 اسکان عشایر  -4

 وجود بنادر وتأسیسات عظیم بندري  -5

 جنگ ومسائل ناشی از آن  -6

ار جوامع شهري استان دخیل بوده اند به هریک از عوامل فوق به نحوي در شکل گیري واستقر
طوري که با از بین رفتن هر یک از عوامل مذکور ، کاهشی در رشد جمعیت شهري را شاهد       

بوده ایم براي مثال ، غیر فعال شدن تأسیسات نفتی در شهرهاي مسجد سلیمان ، هفتگل ، آغاجاري 
یا توسعه بنادر وفعالیتهاي پتروشیمی و. باعث کاهش رشد جمعیت شهري در این نقاط شده است 

  . در ماهشهر وبندر امام باعث افزایش جمعیت در نقاط شهري شد
شهر بین  3هزار نفر و  200هزار و 50شهر بین  11هزار نفر ؛  50شهر ، زیر  33شهر استان  47از 

  . هزار و یک میلیون نفر بوده اند200
  .می باشد  1جدول شماره به طور کلی سطح خدمات شهرهاي استان به شرح 

  
  
  

 طبقه بندي جمعیتی و نظام خدماتی شهرهاي استان -1جدول شماره 
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 شهرستان کارکردشهر
شهرهاي 

  رهزا 200باالي

شهرهاي 
تا 50بین
 هزارنفر200

شهرهاي 
هزارن50زیر

 فر

جمعیت 
شهردرسال 

84 

 ردیف شهر

 1 آبادان 218362       * آبادان ناحیه اي

 2 آغاجاري 13303 *     بهبهان محلی

 3 اروندکنار 9364 *     آبادان محلی

 4 الوان 6066 *     شوش محلی

 5 امیدیه 58119    *  امیدیه محلی

 6 اندیمشک 118781    *  اندیمشک ناحیه اي

 7 اهواز 965861       * اهواز ملی1سطح 

 8 ایذه 101788    *  ایذه محلی

 9 باغملک 20641 *     باغملک محلی

 10 بستان 7327 *     دشت آزاد محلی

 11 بندرامام  66214    *  ماهشهر بندري1سطح 

 12 بندرماهشهر 108895    *  ماهشهر ناحیه اي

 13 بهبهان 99800    *  بهبهان ناحیه اي

 14 حمیدیه 21521 *     اهواز محلی

 15 خرمشهر 123674    *  خرمشهر محلی

 16 دزفول 232270       * دزفول ناحیه اي

 17 رامشیر 24581 *     رامشیر محلی

 18 رامهرمز 49224    *  رامهرمز محلی

 19 سوسنگرد 43512 *     دشت آزاد محلی

 20 شادگان 48383 *     شادگان محلی

 21 شوش 53831    *  شوش محلی

 22 شوشتر 94660    *  شوشتر محلی

 23 گتوند 21218 *     گتوند محلی
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 طبقه بندي جمعیتی و نظام خدماتی شهرهاي استان -1ه ادامه جدول شمار

کارکرد
 شهر

   شهرستان

شهرهاي 
باالي 

 هزار 200

شهرهاي بین 
 200تا   50

 هزارنفر

شهرهاي 
هزار 50زیر

 نفر

جمعیت 
شهردرسال 

84 

 ردیف شهر

 24 اللی 16324 *     اللی محلی

 25 مسجدسلیمان 109476    *  مسجدس محلی

 26 مالثانی 14410 *     اهواز محلی

 27 مینوشهر 1153 *     خرمشهر محلی

 28 ویس 13953 *     اهواز محلی

 29 هفتکل 15283 *     رامهرمز محلی

 30 هندیجان 24964 *     هندیجان محلی

 31 هویزه 14532 *     دشت آزاد محلی

 32 شیبان 22657 *     اهواز محلی

 33 رفیع 3897 *     دشت آزاد محلی

 34 چمران 18025 *     اهشهرم محلی

 4971 *     بهبهان محلی
سردشت 

 زیدون
35 

 2035 *     دزفول محلی
سردشت 

 دزفول
36 

 37 جایزان 1987 *     امیدیه محلی

 38 دهدز 3578 *     ایذه محلی

 39 میانرود 9153 *     دزفول محلی

 40 صفی آباد 7965 *     دزفول محلی

 41 بدزآ 10042 *     دزفول محلی

 42 قلعه تل 8381 *     باغملک محلی

 43 قلعه خواجه 882 *     مسجدس محلی

 44 حسینیه 1931 *     اندیمشک محلی

 45 صیدون 5504 *     باغملک محلی

 46 حر 7737 *     شوش محلی

 47 زهره 1295 *     هندیجان محلی
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 طبقه بندي جمعیتی و نظام خدماتی شهرهاي استان -1ه ادامه جدول شمار

کارکرد
 شهر

   شهرستان

شهرهاي 
باالي 

 هزار 200

شهرهاي بین 
 200تا   50

 هزارنفر

شهرهاي 
هزار 50زیر

 نفر

جمعیت 
شهردرسال 

84 

 ردیف شهر

    جمع 2686167 33 11 3  
  

یش سرزمین اسالمی ایران مرحله دوم منظور از مرکز خدمات الزم به ذکر است بر اساس طرح آما
، آن گروه از مراکز استانها هستند که به لحاظ ارائه ) فرا استانی(ملی با عملکرد منطقه اي  1سطح 

خدمات تخصصی در سطحی بعد از تهران قرار دارند ونقش تمرکز زدائی از تهران را به عهده 
این مراکز فراتر از مرزهاي استان بوده وبرخی از مراکز استانهاي حوزه پوششی ارائه خدمات . دارند

  . همجوار را نیز تحت پوشش خدماتی قرار می دهند
منظور از خدمات ناحیه اي شهرهایی هستند که بعد از مرکز استان توان خدمات رسانی به چند 

ند که توان خدمات و منظور از خدمات محلی شهرهایی هست. نقطه شهري دیگر را به عهده دارند 
  . رسانی به شهر خود و روستاهاي اطراف وتحت نفوذ خود را به عهده دارند 

بر اساس نتایج محاسبات تحلیل جمعیتی و بررسی نظام خدمات گیري شهري در استان ولحاظ 
، داشتن وزن بین المللی )موقعیت استراتژیک(نظامی  –نمودن معیارهایی نظیر اهمیت سیاسی 

سطح ذیل  4رهایی که کمی کردن آنها دشوار می باشد نظام شهري استان را می توان در وسایر معیا
  .پیشنهاد نمود 

  اهواز)  : فرا استانی(ملی با عملکرد منطقه اي  1مراکزخدمات سطح ) 1سطح 
مراکز شهري پر جمعیت رده دوم که همگی از جمعیت باالیی برخوردار بوده و توان ) 2سطح

 –خرمشهر ودزفول  –در این گروه زوج شهري آبادان . را دارا هستند رقابت با سطح یک 
اندیمشک در جنوب وشمال استان نقش بسیار مهمی در تعادل و توازن جمعیت وخدمات در پهنه 

شهر بهبهان به دلیل . استان را داشته و با عنوان مراکزي با عملکرد ناحیه اي می توانند مطرح باشند 
ی توسعه صنعتی وکشاورزي و تأسیسات نفت وگاز و همچنین قرار گیري وجود زمینه هاي عموم

بوشهر می توانند وظیفه ارتباط و اتصال شبکه شهري  –فارس  و خوزستان  –در محور خوزستان 
  .این استان با استانهاي فارس و بوشهر را بر عهده گیرد

م خمینی ، بندرماهشهر، که شامل شهرهاي ایذه، مسجدسلیمان ، بندراما) : 3سطح(سطح میانی 
شوشتر، امیدیه ، رامهرمز، سوسنگرد وشوش که وظیفه پیوند شبکه شهري با سطوح پایین تر وبه 

  .عنوان یک لوال در روابط بین سطوح چهارگانه بر عهده خواهند داشت
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شامل مجموعه شهرهاي هفتگل، باغ ملک، آغاجاري، گتوند ، هویزه ، رامشیر، حمیدیه ، ) 4سطح 
  .ان، بستان، اروندکنار، هندیجان ومالثانی واللی استشادگ

  مساحت و وضعیت فیزیکی معابرشهري استان
مترمربـع بـوده اسـت،     14مترمربـع وسـرانه آن    39527677؛  84سطح معابرشهري اسـتان درسـال  

  .مترمربع میباشد30تا 25استانداردجهانی سرانه معابر شهري بین 
 28065344از.سطح کل معابر شهري استان راتشکیل می دهنددرصد از 71معابر آسفالت سواره رو 

مترمربـع آن    2972849متـر،  10مترمربع آن بـاعرض   7957022مترمربع خیابانهاي آسفالت شهرها 
متـــر، 16مترمربـــع بـــاعرض 1560699متــر،  14مترمربـــع عـــرض  1873015متـــر، 12عــرض  

مترمربـع نیـز    6756933  متـرو 20مترمربـع تـاعرض   1639568متر،  18مترمربع باعرض 1320393
  .متروباالتر می باشند22داراي عرض 

  1663756مترمربع پیاده رو می باشدکه   11462333ازنظرمعابر پیاده رو شهرهاي این استان داراي 
مترمربع آن آسفالت وباقی    4010104مترمربع کفپوش و    798603مترمربع آن موزاییک وبتن،  

  )2جدول شماره ( .آن بصورت خاکی وشنی می باشد

  اطالعات معابرشهري استان خوزستان -2جدول شماره 

 m2سرانه 
جمع سطح کل 

 m2معابر

سطح پیاده 
 رو

سطح آسفالت 
 سواره رو

 ردیف شهر

 1 اهواز 642220 0 642221 0.7

 2 آبادان 2302298 1773769 2548458 11.7

 3 آغاجاري 120500 5000 120503 9.1

 4 اروندکنار 355176 6573 361753 38.6

 5 الوان 158650 31000 164655 27.1

 6 امیدیه 230000 47100 259606 4.5

 7 اندیمشک 480000 1425800 509007 4.3

 8 ایذه 3743375 597700 3955083 38.9

 9 باغملک 500000 83000 551009 26.7

 10 بستان 110000 88000 168010 22.9

 11 بندرامام خمینی 40000 1387000 407011 6.1

 12 بندرماهشهر 204680 64173 239365 2.2

 13 بهبهان 2617881 1890186 2659419 26.6
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 اطالعات معابرشهري استان خوزستان -2جدول شماره 
 

 m2سرانه 
جمع سطح کل 

 m2معابر

سطح پیاده 
 رو

سطح آسفالت 
 سواره رو

 ردیف شهر

 14 جایزان 120000 35000 135014 67.9

 15 چمران 224592 29450 233757 13.0

 16 حمیدیه 373071 145178 414121 19.2

 17 خرمشهر 3178105 673878 3313212 26.8

 18 دزآب 227240 89260 295718 29.4

 19 دزفول 87000 247000 308019 1.3

 20 دهدز 76840 79692 83960 23.5

 21 رامشیر 749279 224864 766464 31.2

 22 رامهرمز 4491294 160460 4572076 92.9

  
  اطالعات معابرشهري استان خوزستان -2ادامه جدول شماره 

 m2سرانه 
جمع سطح کل 

 m2برمعا
 سطح پیاده رو

سطح آسفالت 
 سواره رو

 ردیف شهر

 23 رفیع 125395 88000 173418 44.5

 24 سردشت دزفول 125000 36360 135024 66.4

 25 سردشت زیدون 475000 152000 477025 96.0

 26 سوسنگرد 233300 97400 264326 6.1

 27 شادگان 802820 168500 838547 17.3

 28 شوش 1022000 340500 1312528 24.4

 29 شوشتر 397640 216690 459644 4.9

 30 شیبان 128230 83363 137423 6.1

 31 صفی آباد 152250 42070 158351 19.9

 32 قلعه تل 33000 28000 38032 4.5

 33 قلعه خواجه 43425 1600 43458 49.3

 34 گتوند 233000 153000 262034 12.3

 35 اللی 221720 170820 241755 14.8
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 36 مسجدسلیمان 38800 0 38836 0.4

 37 مالثانی 386200 59300 415037 28.8

 38 میانرود 18957 0 18995 2.1

 39 مینوشهر 203210 28664 221413 192.0

 40 ویس 54000 8500 62540 4.5

 41 هفتکل 250000 42000 278041 18.2

 42 یجانهند 900000 28000 1045000 41.9

 43 هویزه 435996 446883 573539 39.5

 44 صیدون 40000 22000 42044 7.6

 45 حسینیه 4000 7000 4045 2.1

 جمع کل 27356144 11304733 29949496 10.6

  استانداري استان دفترشهروروستا:ماخذ          
  
  

  وضعیت وسایل نقلیه عمومی استان خوزستان
نفردرمقابل هراتوبوس 34190اتوبوس شهري فعال میباشد که سرانه آن  827استان خوزستان داراي 

نفر است که 3000براساس استاندارد وزارت کشور سرانه استاندارداتوبوس به جمعیت شهري. است
  .                        درشهرهاي گرمسیر ي باید مقداري کمتر باشد

وجـود دارد،بعبـارتی درمقابـل هـر      تاکسـی شـهري   8540مینی بـوس و  850همچنین دراین استان
جـدول  . (نفرمیباشـد 180الی 100نفریک تاکسی ،سرانه استانداردکشوریک تاکسی درمقابل هر3310

  )3شماره 
  1384 تعداد وسایل نقلیه عمومی درون شهري بر حسب نوع -3جدول شماره              

 وسایل نقلیه عمومی سرانه
 ردیف شهر

 اتوبوس شهري مینی بوس اکسیت اتوبوس  تاکسی مینی بوس

 1 اهواز 469 0 3103 2059 311 0

 2 آبادان 99 62 1238 2206 176 3522

 3 آغاجاري 0 20 0 0 0 665

 4 اروندکنار 0 1 0 0 0 9364

 5 الوان 0 0 0 0 0 0

 6 امیدیه 0 3 108 0 538 19373
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 7 اندیمشک 38 200 410 3126 290 594

 8 ایذه 0 1 229 0 444 101788

 9 باغملک 0 8 31 0 666 2580

 10 بستان 0 0 0 0 0 0

 11 بندرامام خمینی 8 0 55 8277 1204 0

 12 بندرماهشهر 26 130 306 4188 356 838

 13 بهبهان 0 0 389 0 257 0

 14 جایزان 0 0 0 0 0 0

 15 حمیدیه 0 8 3 0 7174 2690

 16 خرمشهر 38 85 471 3255 263 1455

 17 دزآب 0 8 3 0 3347 1255

 18 دزفول 101 177 507 2300 458 1312

 19 رامشیر 0 0 98 0 251 0

 20 رامهرمز 0 39 184 0 268 1262

   مراکزورودي وخروجی  
ایستگاه راه آهن  7ترمینال مسافربري و  44ازنظر امکانات ارتباطی شهرهاي استان خوزستان داراي 

. فرودگاه می باشد که دوتاي آن فرودگاه بین المللـی مـی باشـند    4راي همچنین این استان دا.است
بندر این استان نیزمسافرانی به مقصد کشورهاي حاشیه خلیج فارس جابجـا مـی   2همچنین ازطریق 

  .شوند
   -3ادامه جدول شماره       

 وسایل نقلیه عمومی سرانه
 ردیف شهر

 س شهرياتوبو مینی بوس تاکسی اتوبوس  تاکسی مینی بوس

 21 سردشت دزفول 0 3 6 0 339 678

 22 سردشت زیدون 0 5 2 0 2486 994

 23 سوسنگرد 0 4 170 0 256 10878

 24 شادگان 0 0 195 0 248 0

 25 شوش 0 6 262 0 205 8972

 26 شوشتر 0 5 289 0 328 18932

 27 شیبان 0 0 0 0 0 0

 28 قلعه تل 0 0 0 0 0 0
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 29 خواجهقلعه  0 6 0 0 0 147

 30 گتوند 0 10 5 0 4244 2122

 31 اللی 0 0 0 0 0 0

 32 مسجدسلیمان 48 25 450 2281 243 4379

 33 مالثانی 0 0 7 0 2059 0

 34 میانرود 0 5 0 0 0 1831

 35 مینوشهر 0 7 4 0 288 165

 36 ویس 0 0 0 0 0 0

 37 هفتکل 0 16 8 0 1910 955

 38 هندیجان 0 0 0 0 0 0

 39 هویزه 0 14 8 0 1817 1038

 40 صیدون 0 2 0 0 0 2752

 جمع کل 827 850 8541 3408 330 3316

  دفتر شهر وروستاي استانداري:ماخذ    
  شبکه مخابرات وپست

تلفن  947895براساس آمار واطالعات شرکت مخابرات خوزستان ،تعداد تلفن ثابت منصوبه استان 
درصدتلفن هاي مشغول بکار مربوط به مشترکین 90باشند  آن مشغول به کار می  945991است که

تلفن راه دور نیز در این استان  2256تلفن همگانی شهري و  5887تعداد .مسکونی می باشد
تلفن  431299همچنین تعداد .نقطه روستایی استان نیز داراي ارتباط تلفنی هستند 2718. وجوددارد

  .همراه دراین استان مشغول بکار است
دفترپست شهري  470نمایندگی پستی،  73دفتر پست و 35اداره کل ، 16ر امکانات پستی ازنظ

  .آژانس شهري در استان فعالیت دارند10دفتر ارتباطی و 115و
 تلفنهاي ثابت و همراه       -11-

 سال  وشهرستان

 تلفن ثابت 

تلفن  تلفن همراه 
 منصوبه 

   
   
   
   
   
   
   
   
   

 ) مشترکین ( تلفن مشغول به کار 

 مسکونی   جمع 
تجاري و 
 صنعتی 

واحد 
 دولتی 

1384 947895 802608 728836 45884 20353 431299 
 23014 4889 4694 48374 57957 66216 آبادان 
 4486 571 729 13863 15163 19099 امیدیه 
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 تلفنهاي ثابت و همراه       -11-
    37235 اندیمشک 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

30211 26102 3044 1065 7989 
 237752 7725 11015 274210 292950 325331 اهواز 
 4665 967 1901 21903 24771 28349 ایذه 

 1472 334 542 10128 11004 14278 باغملک 
 32760 1999 2876 49477 54352 62832 بندرماهشهر 

 18046 1009 2253 38915 42177 56696 بهبهان 
 6115 1796 4479 20041 26316 30252 خرمشهر 
 42377 1991 5149 76202 83342 98740 دزفول 

 5493 952 602 14319 15873 19676 دشت آزادگان 
 6105 803 1957 20306 23066 26044 رامهرمز 
 3438 572 916 12815 14303 18444 شادگان 
 7584 864 1075 27354 29293 39864 شوش 
 19028 821 2162 26625 29608 40634 شوشتر 

 7435 696 1147 21804 23647 30280 مسجدسلیمان 
 - 129 55 2944 3128 4542 اللی 

 1911 270 489 6658 7417 8948 هندیجان 
 1629 329 548 8302 9179 10195 رامشیر
 - 306 251 8494 9051 10240 گتوند

  
  

  شهرستان آبادان
  شهر آبادان

  موقعیت ارتباطی
اي در بین دو رودخانـه بهمنشـیر و ارونـد و بـه فاصـلۀ کمـی از شـهر         ت جزیرهشهر آبادان بصور

گستردگی شهر در طول رودخانه بهمنشیر و بصورت طـولی در جهـت شـمال    . خرمشهر قرار دارد
هـا و   گیـري براسـاس مالکیـت    بدلیل اینکه این نوع شـکل . جنوب شرقی توسعه یافته است -غربی

شـرکتی شـهر بـه قسـمتهاي شـرکتی و پاالیشـگاه بـوده ایـن         بدلیل وابستگی شدید قسـمتهاي غیر 
  .گیري و توسعه منطبق بر طرح و برنامه و نظم نبوده است شکل

که پل بین خرمشـهر و آبـادان بـر    . گیرد پل انجام می 4ارتباط شهر آبادان با خارج از جزیره توسط 
رود به شهر از حاشیه محله باشد امتداد این پل پس از و روي رودخانه جهت ارتباط این دو شهر می
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هـاي شـهر    بریم و قستهاي داخلی آن گذشته و با گذشتن از حدفاصل پاالیشگاه و اروند بـه محلـه  
  .کند آبادان می رسد این خیابان در فلکه فرودگاه با خیابان قدس تالقی می

ـ  ترین و طوالنی باشد که اصلی محور مهم دیگر خیابان قدس می ا جهـت  ترین محور ارتباطی شهر ب
باشد و بخـش وسـیعی از منـاطق شـهري آبـادان اعـم از شـرکتی و         شمال غربی جنوب شرقی می

  .غیرشرکتی در طرفین این محور در ارتباط نزدیک و مستقیم با آن قرار دارند
تاسیسات بندري و پاالیشگاه در سمت غربی شهر در کنار اروند رود مستقر بوده همچنین فرودگـاه  

بدلیل اینکه شهر بین دو رودخانـه ارونـد و بهمنشـیر    . نیز در کنارشهر مستقر استالمللی آبادان  بین
پذیر نبوده و توسعه شهر به سمت جاده اروندکنار  گسترش یافته امکان توسعه در عرض شهر امکان

  .پذیرد صورت می
        وضعیت فیزیکی معابرشهري مساحت و

مترمربع می باشد، استانداردجهانی 16انه آنمترمربع وسر3524691؛84سطح معابرشهرآبادان درسال
  .مترمربع میباشد30تا 25سرانه معابر شهري بین 
مترمربـع  2302298از .درصد ازسطح کل معابر شهر راتشکیل مـی دهنـد  65معابر آسفالت سواره رو
 متـرآن 4240  متـر، 12بـاعرض   مترآن28580متر،10باعرض  مترآن 90890خیابانهاي آسفالت شهر 

  26000متـرو 20مترتاعرض 4607متر، 18مترباعرض  4595متر، 16مترباعرض10525متر،14باعرض
  .متروباالتر می باشند22مترنیز داراي عرض 

مترمربـع آن    212704مترمربع پیاده رو مـی باشـدکه     122393ازنظرمعابر پیاده رو این شهر داراي 
ت وباقی آن بصورت خاکی مترمربع آن آسفال 551376مترمربع کفپوش و   33454موزاییک وبتن،  
  .وشنی می باشد

  وسایل نقلیه عمومی 
 2205اتوبوس شـهري فعـال میباشـد کـه سـرانه آن       99شبکه حمل ونقل عمومی شهرآبادان داراي

براساس استاندارد وزارت کشور سرانه استاندارداتوبوس بـه جمعیـت   . نفردرمقابل هراتوبوس است
  .                      اید مقداري کمتر باشدنفر است که درشهرهاي گرمسیر ي ب3000شهري

 176تاکسـی شـهري وجـود دارد،بعبـارتی درمقابـل هـر       1238مینی بوس و 62همچنین دراین شهر
  . نفرمیباشد180الی  100نفریک تاکسی ،سرانه استانداردکشوریک تاکسی درمقابل هر 

   مراکزورودي وخروجی
. ترمینال مسافربري ویک فرودگاه بین المللی است  2 ازنظر امکانات ارتباطی شهري آبادان  داراي 

هزار نفر در سال می  225پرواز به جابجایی  1752فرودگاه بین المللی آبادان با تعداد پرواز سالیانه 
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سفر دریایی  192از طریق  84از طریق بندر آبادان سفر دریایی امکانپذیر است و در سال . پردازد
  .مسافر به این بندر وارد یا خارج شده اند 23931خروجی و ورودي ، تعداد 
   شبکه مخابرات وپست

. آن مشغول به کار می باشد    52898تلفن است که    54200تعداد تلفن ثابت منصوبه شهرآبادان 
تلفن   375همچنین .درصدتلفن هاي مشغول بکار مربوط به مشترکین مسکونی می باشد 83که

نقطه روستایی این شهر نیز   31. ر نیز در این شهر وجودداردتلفن راه دو 174همگانی شهري و 
  .داراي ارتباط تلفنی هستند

  .دفتر ارتباطی دراین شهرفعالیت دارند 9دفترپست شهري و  36ازنظر امکانات پستی 
  شهر اروند کنار
  موقعیت ارتباطی

روستایی کـه  بافت شهر اروندکنار یک بافت روستایی است که تمامی خصوصیات یک بافت اصیل 
هـاي پراکنـده و منفـرد در     وري از آب و خـاك و مسـکن   مبتنی بر نظام معیشـتی و امکانـات بهـره   

گذرد  اروندکنار بعنوان خیابان اصلی شهر از میان آن می -جاده ارتباطی آبادان.نخلستانها را داراست
  .و محالت مختلف شهر بصورت آنتنی بر این خیابان عمود هستند

گانۀ منشـعب از ارونـدرود    12ر در اصل روستاهایی بودند که در کنار نهرهاي محالت مختلف شه
هـاي   مستقر بودند و هر نهر امکان آبیاري اراضی ساکنین حاشیۀ خود و امکـان عبـور و مـرور لـنج    

تمــام ســاختمانهاي تجــاري و نوســاز و . ســاخته اســت مــاهیگیري و حمــل و نقــل را فــراهم مــی
انـد و بخشـهاي مسـکونی شـهر      و کنار جاده اصلی شهر قرار گرفتهساختمانهاي عمومی در حاشیه 

  .تماماً در حاشیه این نهرها و در کنار و یا درون نخلستانها مستقرند
  مساحت و وضعیت فیزیکی معابرشهري 

مترمربع می باشد،استاندارد  36مترمربع وسرانه آن  361749؛  84سطح معابرشهر اروند کناردرسال
  .مترمربع میباشد30تا 25ر شهري بین جهانی سرانه معاب

مترمربـع   355176از.درصد ازسطح کل معابر شهر راتشکیل مـی دهنـد   98معابر آسفالت سواره رو 
 متـرآن   640 متـر، 12بـاعرض   مترآن 1585متر، 10باعرض  مترآن 1900خیابانهاي آسفالت شهر ، 

  6573رو ایـن شـهر داراي   ازنظرمعـابر پیـاده   .متـر مـی باشـند   16متربـاعرض   625 متر،14باعرض 
  .مترمربع پیاده رو می باشد

  
  وسایل نقلیه عمومی 

  . شبکه حمل ونقل عمومی شهر اروند کنار داراي یک مینی بوس می باشد
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  مراکزورودي وخروجی 
  .ازنظر امکانات ارتباطی شهري اروندکنار داراي یک ترمینال مسافربري  است

  شبکه مخابرات وپست 
. آن مشغول به کار می باشد1234تلفن است که   2000نصوبه شهر اروندکنار ، تعداد تلفن ثابت م

ازنظر امکانات پستی  یک دفترپست .نقطه روستایی این شهر نیز داراي ارتباط تلفنی هستند 43
 .شهري و یک دفتر ارتباطی دراین شهرفعالیت دارند

  شهرستان امیدیه
  شهر امیدیه

  موقعیت ارتباطی
نکوه در دو قسمت با فاصله به علت وجود تاسیسات شرکت نفت و گـاز بوجـود   شهر امیدیه و میا

بهبهـان و   -شهر امیدیه در کنار جاده ارتباطی بین شهري اهواز. آمده و سابقۀ تاریخی چندانی ندارد
  . بخشی دیگر در جوار جاده ارتباطی بندر ماهشهر قرار گرفته است

هاي متفاوت و با بافت  و غیرشرکتی در محدوده همچنین توسعه مناطق شرکتی و محالت مسکونی
مراکز تجـاري و خـدماتی شـهر در مجـاورت محـور      . و ساختاري متمایز از هم شکل گرفته است

بهبهان و یا درمرکز شهر امیدیه شکل گرفته است که بوسیله مسجد جامع شـهر بـه    -ارتباطی اهواز
قسمت داده و باعـث شـده خـدمات     عنوان یک عنصر معماري در مرکز شهر هویت خاصی به این

تاسیسات و ساختمانهاي اداري شرکت نفـت در  . اداري و فرهنگی نیز در این قسمت متمرکز شوند
قسمت شرقی شهر قرار دارند و بافت مسکونی و غیرشرکتی نیـز در قسـمتهاي دیگـر شـهر شـکل      

راکنـده بـه دلیـل    شهر میانکوه در قسمت جنوبی امیدیه و بصورت مناطق و محـالت پ . گرفته است
وجود تاسیسات شرکت گاز شکل گرفته است و بیشتر مراکز خدماتی شهر نظیر مهمانسرا، پارك و 

مراکز اداري و خدماتی و تجاري شهر در . مراکز تفریحی و درمانی شهر متعلق به شرکت گاز است
 .مجاورت شبکه ارتباطی شهر با جهت جنوبی شمالی شکل گرفته است

  یزیکی معابرشهري مساحت و وضعیت ف
مترمربع می باشد،استاندارد  7/4مترمربع وسرانه آن 277100؛  84سطح معابرشهرامیدیه درسال

  .مترمربع میباشد30تا 25جهانی سرانه معابر شهري بین 
مترمربـع   230000از .درصد ازسطح کل معابر شهر راتشکیل می دهنـد  83معابر آسفالت سواره رو 
 متـرآن  1700  متـر، 12بـاعرض   مترآن  667متر، 10باعرض  مترآن 6400خیابانهاي آسفالت شهر 

مترنیـز داراي عـرض   2236متـرو    20مترتاعرض  1250   متر،16مترباعرض  6800 متر14باعرض 
  .متروباالتر می باشند22
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مترمربـع آن    3600مترمربـع پیـاده رومـی باشـدکه       47100ازنظرمعابر پیـاده رو ایـن شـهر داراي    
  .مترمربع کفپوش وباقی آن بصورت خاکی وشنی می باشد2600،  موزاییک وبتن

  وسایل نقلیه عمومی 
تاکسی شهري وجود دارد،بعبارتی  108مینی بوس و   3شبکه حمل ونقل عمومی شهرامیدیه داراي 

ــل هــر ــل هــر    538درمقاب ــک تاکســی ،ســرانه استانداردکشــوریک تاکســی درمقاب ــی  100نفری ال
  . نفرمیباشد180

  وخروجی مراکزورودي
  .ازنظر امکانات ارتباطی شهري امیدیه داراي یک ترمینال مسافربري  است 

  شبکه مخابرات وپست 
درصدتلفن 91.آن مشغول به کار می باشد10746تلفن است که11983تعداد تلفن ثابت منصوبه شهر

 35تلفـن همگـانی شـهري و     98همچنـین .هاي مشغول بکار مربوط به مشترکین مسکونی می باشد
نقطه روسـتایی ایـن شـهر نیـز داراي ارتبـاط تلفنـی        76. فن راه دور نیز در این شهر وجوددارد تل

  .دفتر ارتباطی دراین شهرفعالیت دارند2دفترپست شهري و13ازنظر امکانات پستی .هستند
  شهر اندیمشک
  فضاي کالبدي

راه آهن سراسري نیـز   باشد و همچنین این شهر از لحاظ ارتباطی، گلوگاه ارتباط استان با تهران می
آهن، جادة ارتباطی جنـوب   راه. اولیۀ شهر روستاي صالح آباد بوده است هستۀ. گذرد از این شهر می

مراکـز  . به تهران و همچنین وجود تاسیسات نظامی در اطراف شهر بر اهمیـت شـهر افـزوده اسـت    
د و شکر هفت تپـه،  احداث کارخانه قن. تجاري اولیه شهر حول محور این جاده شکل گرفته است 

احداث سد دز، احداث پایگاه هوایی و پادگانهـاي نظـامی و احـداث سـیلو و شـرکتهاي کشـت و       
  .صنعت موجب تحول این شهر گردیده است

این شهر از سمت شمال به اراضی کشاورزي،ازسمت شرق به مسیل وازسـمت جنـوب بـه پایگـاه     
شمال فاقد محدودیت فیزیکی اسـت و   توسعه شهر از سمت. نظامی ورودخانه باالرودمحدوداست

از سمت شرق نیز در طرح جامع شهر،در بخشی از اراضی سمت شرقی مسیل، امکان توسعه دیـده  
خرمهشر از درون شهر آنرا به دو بخش شـرقی و غربـی تقسـیم     -عبور خط آهن تهران. شده است

ن در شمال شهر ارتباط کرده که از طریق یک زیرگذر در مرکز شهر و یک تقاطع همسطح با راه آه
مناطق مسکونی . عمده مراکز اداري و تجاري شهر در منطقه شرقی قرار دارند. رو برقراراست سواره

در سمت شمال و کوي نیرو در جنـوب  ) قبالً روستا بوده(جدیدي نظیر کوي فرهنگیان و قلعه لور 
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ده توسـعه شـهر   عمـ . هکتاري در غرب شهر احداث شـده اسـت   40شهر و کوي زیباشهر و طرح 
  .بصورت شمال جنوب حول محور جاده ارتباطی و راه آهن به صورت خطی شکل گرفته است

  
  

  مساحت و وضعیت فیزیکی معابرشهري 
مترمربع                  می  16مترمربع وسرانه آن  1905800؛  84سطح معابرشهر اندیمشک درسال

  مترمربع میباشد30تا 25باشد،استانداردجهانی سرانه معابر شهري بین 
مترمربـع    480000از .درصد ازسطح کل معابر شهر راتشکیل می دهنـد  25معابر آسفالت سواره رو
متـر،       12مترمربـع آن عـرض    76000متـر،  10مترمربع آن بـاعرض   98000خیابانهاي آسفالت شهر 

متـر،      18مترمربـع بـاعرض    65700متـر،  16مترمربع باعرض  29200متر، 14مترمربع عرض 65000
  .متروباالتر می باشند22مترمربع نیز داراي عرض  397600متر و20مترمربع تاعرض 34000

مترمربـع آن   13000مترمربع پیـاده رومـی باشـدکه      1425800ازنظرمعابر پیاده رو این شهر داراي 
مترمربع آن آسفالت وباقی آن بصورت خاکی  1131700مترمربع کفپوش و  16000موزاییک وبتن، 
  وشنی می باشد

  وسایل نقلیه عمومی 
  3125اتوبوس شهري فعال میباشد که سرانه آن  38شبکه حمل ونقل عمومی شهر اندیمشک داراي 

براساس استاندارد وزارت کشور سرانه استاندارداتوبوس بـه جمعیـت   . نفردرمقابل هراتوبوس است
  .                        دنفر است که درشهرهاي گرمسیر ي باید مقداري کمتر باش3000شهري

 290تاکسی شـهري وجـود دارد،بعبـارتی درمقابـل هـر      410مینی بوس و 200همچنین دراین شهر 
  . نفرمیباشد180الی  100نفریک تاکسی،سرانه استانداردکشوریک تاکسی درمقابل هر 

  مراکزورودي وخروجی 
ربري ویک ایستگاه راه آهن ازنظر امکانات ارتباطی شهري  اندیشک داراي  یک ترمینال مساف 

  .است
  شبکه مخابرات وپست 

همچنین .آن مشغول به کار می باشد 25758تلفن است که  30703تعداد تلفن ثابت منصوبه شهر
نقطه روستایی این  101. تلفن راه دور نیز در این شهر وجوددارد 105تلفن همگانی شهري و   213

دفتر ارتباطی   2دفترپست شهري و  14امکانات پستی  ازنظر .شهر نیز داراي ارتباط تلفنی هستند
  .دراین شهرفعالیت دارند

  شهر حسینیه 
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این شهر به . شهر حسینیه یکی از شهرهاي شهرستان اندیمشک و بخش الوار گرمسیري می باشد
کیلومتري اندیمشک واقع شده  30کیلومتري اهواز، و  180لحاظ موقعیت ارتباطی در فاصله حدود 

  .چنین محور ارتباطی اهواز پل دختر از میانه بافت شهر عبور می نمایدهم. است
سابقه سکونت در منطقه مورد مطالعه بیشتر از صد سال می باشد ولی قدمت شهر حسینیه چندان 

روستاي پاریاب مطلب سلفی و علیا، دختر برجی و حسینیه بوجود  4نیست و از به هم پیوستن 
براساس اظهارات اهالی برگرفته از نام بنیانگذار روستا فردي بنام  وجه تسمیه حسینیه. آمده است

  .حسین خان ابوقداره بوده است
شهر حسینیه به دلیل توسعه درمراحل مختلف و به هم پیوستن چهار نقطه روستایی از بافت 

ر ناهمگون و نامتجانسی برخوردار می باشد به طوریکه کاربریهاي مسکونی ، اداري و تجاري و سای
به صورت سه لکه جدا از یکدیگر از جنوب شهر تا شمال شهر در فواصل متفاوت استقرار یافته 

بدین . اراضی بایر پیرامون بخش هاي متفاوت شهر حد فاصل نقاط روستایی قبلی بوده است. اند
ترتیب شهرداراي بافتی پراکنده می باشد که در قسمتهاي شمال، جنوب و غرب هیچگونه نظم و 

اصی به چشم نمی خورد و بافت کامالً به صورت ارگانیک با شبکه معابر کم عرضی شکل نسق خ
این در حالیست که در قسمتهاي میانی شهر که عموماً . گرفته که از قاعده خاصی پیروي نمی نماید

  .از شبکه معابر شطرنجی و منظم برخوردار می باشد. شرق و مرکز شهر را پوشش داده است
ست که بافت کالبدي شهر تحت تأثیر عوامل و عناصر مختلف طبیعی و انسانی قرار الزم به ذکر ا

دارد که از مهمترین آنهامی توان به توپوگرافی، اراضی زراعی، مسیل ها ، محور ارتباطی اندیمشک 
مهمترین معبر شهر حسینیه ، معبري است که از جنوب شرق وارد . اشاره نمود...... پلدختر و  –

این معبر یکی از مهمترین محورهاي ارتباطی جنوب . تا شمال شهر امتداد یافته است شهر شده و
مهمترین مسیلی که در شهر دیده می شود در قسمت شمالی شهر واقع شده . به غرب کشور است

بخش شمالی شامل روستاي حسینیه . و شهر را به دو قسمت کامالً مجزا تقسیم نموده است. است
  .سه روستاي پاریاب مطلب سفلی و علیا و دختر برجی می شودو بخش جنوبی شامل 

  مساحت و وضعیت فیزیکی معابرشهري
مترمربع می باشد، اسـتانداردجهانی  5.7مترمربع وسرانه آن 84،11000سطح معابرشهرحسینیه درسال

  مترمربع میباشد30تا 25سرانه معابر شهري بین 
خیابانهـاي آسـفالت   . شهر راتشکیل مـی دهنـد   درصد ازسطح کل معابر57معابر آسفالت سواره رو 

مترمربع پیاده رومی باشد که  7000ازنظرمعابر پیاده رو این شهر داراي.مترمربع می باشند4000شهر 
 .همه آن بصورت آسفالت  می باشد

  شبکه مخابرات وپست 
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امکانات ازنظر .آن مشغول به کار می باشد  359تلفن است که  512تعداد تلفن ثابت منصوبه شهر 
  .دفترپست شهري دراین شهرفعالیت دارند1پستی 

  شهرستان اهواز
  شهر اهواز

  فضاي کالبدي 
اي و سطح یک از نظر  شهر اهواز مرکز استان خوزستان به عنوان شهري با عملکرد ملی و منطقه

رودخانه کارون از وسط شهر گذشته و آن را به دو قسمت شرقی، . خدماتی شناخته شده است
جاده  6شهر اهواز از طریق . پل به هم ارتباط دارند 6این دو قسمت به وسیله . کند قسیم میغربی ت

رامهرمز، بهبهان، (اصلی به سمت شهرهاي خرمشهر، اندیمشک، سوسنگرد، آبادان و ماهشهر 
. شود و فاقد جاده کمربندي کامل و مناسبی است به شبکه بین شهرهاي استان متصل می) شیراز

ي اولیه بازار قدیمی شهر مرکز خدماتی،  ي شهر اهواز در سمت شرق به عنوان هستهناحیه مرکز
باشد و عمده ترددهاي عبور و مرور از مناطق مختلف شهر و  تجاري، اجتماعی و پزشکی شهر می

گیرد این محدوده شامل  پل آن صورت می 2ارتباط شرق به غرب از طریق خیابانهاي این منطقه و 
. باشد تري و سی متري و خیابانهاي طالقانی، سلمان فارسی ، امام خمینی و زند میم 24خیابانهاي 

از نظر شبکه ترافیکی معابر اصلی شهر یا . باشد هاي ترافیکی در این منطقه می عمده ترافیک و گره
دهند و سایر معابر  به موازات رودخانه و یا عمود بر رودخانه چهارچوب اصلی شبکه را تشکیل می

  .پذیرند هاي عبور و خطوط راه آهن بوده و از آنها تاثیر می صاً در عمق به تبعیت از جادهمخصو
، خیابان سی )بلوار پاسداران، بزرگراه آیت اهللا بهبهانی(مسیر جاده زرگان به کوت عبداهللا 

، و جاده ساحلی غربی و شرقی و خیابان کیانپارس )آزادگان(متري  24، خیابان )شریعتی(متري
) کمپلو(اند و خیابان انقالب  معابر اصلی هستند که به موازات رودخانه شکل گرفته) د چمرانشهی(

و بلوار مدارس و جاده گلستان و خرمشهر از دیگر معابر اصلی شهر بوده که سایر معابر شهري 
هاي غیر هم سطح موجود شهر  تقاطع. کنند عمود بر آنها شکل گرفته و ترافیک شهري را هدایت می

ندان در روان تر نمودن و گشودن گره هاي ترافیکی موفق نبوده و میدانهاي چهار شیر، میدان چ
شهدا، میدان ساعت، میدان جمهوري اسالمی، فلکه پادادشهر، میدان دانشگاه از مهمترین میادین 

و  اکثر سازمانها و ادارات دولتی و دانشگاه در قمست غرب رودخانه و مراکز تجاري. باشند شهر می
  .خدماتی نیز بیشتر در شرق رودخانه قرار دارند

شهرکهاي مسکونی اطراف شهر داراي شبکه منظم شطرنجی بوده و بر اساس طرحهاي توسعه 
اي فاقد شبکه منظم بوده و معابر آن به صورت نامنظم شکل  ولی روستاهاي حاشیه. اند شکل گرفته

  .اند گرفته
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  مساحت و وضعیت فیزیکی معابرشهري
مترمربع خیابانهـاي آسـفالت    642220از .مترمربع میباشد 642220،  84معابرشهراهواز درسالسطح 

 430متـر، 14متـرآن بـاعرض    634متـر، 12متـرآن بـاعرض    1908متر،10مترآن باعرض  54985شهر
مترنیـز داراي عـرض   .1045متـرو 20مترتـاعرض  1017متـر، 18متربـاعرض   543متر،16مترباعرض 

  .متروباالتر می باشند22
  حمل ونقل شهري  امکانات 

همچنین بیش از . تاکسی پیکان هستند  2721تاکسی سمند و 406تاکسی شهر اهواز ، 3127از 
از نظر امکانات اتوبوسرانی با . مسافرکش شخصی در این شهر به فعالیت مشغول هستند  3500
آن متعلق به دستگاه  207اتوبوس شهري در ناوگان اتوبوسرانی اهواز فعال می باشند که  350

 122بعبارتی به ازاي هر. دستگاه نیز متعلق به بخش خصوصی می باشد 143سازمان اتوبوسرانی و
  .نفر یک اتوبوس شهري موجود است 2800نفر یک تاکسی وبه ازاي هر 

  قطارشهري
کیلومتر در  25بر اساس مصوبه شوراي عالی ترافیک کشور مسیر قطار شهري اهواز به طول 

مطالعات اولیه قطار شهري اهواز که به وسیله مهندسین مشاور . به تصویب رسید 82مردادماه 
شبکه مطلوب این مشاوره .اندیشکار صورت گرفت بر روي یک شبکه دراز مدت تمرکز دارد 

  :خط به شرح زیر می باشد 4شامل 
نمایند       دو خط ، ارتباط بین بخش شرقی وغربی را با استفاده از پل هاي اول وپنجم برقرار می 

از شمال شرقی  2دو خط دیگر نیز بصورت قطري از شهر عبور می کنند ، خط ) . 4و1خطوط ( 
  .از شمال غربی به جنوب شرقی امتداد دارد 3به جنوب غربی وخط 

کیلومتر است  5/22مشخصات عمومی سیستم در حال احداث قطار شهري اهواز، طول مسیر 
غاز ودر مسیر بلوار پاسداران امتداد یافته وسپس از از کنار پل پنجم ابتداي مسیر از میدان فرودگاه آ

تغییر مسیر داده واز شرق رودخانه به سمت غرب تا میدان دانشگاه ادامه یافته وسپس در مسیر 
   .بلوار گلستان تا جنب کارخانه نورد به اتمام می رسد

 23روزمینی می شود این شبکه داراي  کیلومتر نیز 5/8کیلومتراز این شبکه بصورت زیر زمینی و 14
 2این شبکه داراي . ایستگاه زیرزمینی می باشد 18ایستگاه آن روزمینی و 5ایستگاه خواهد بود که 

  .پارکینگ در ابتدا وانتهاي شبکه می باشد
  توقف گاه وپارکینگهاي سطح شهر

قف در مناطق تجاري با توجه به عبور تعداد زیادي کامیون وتریلر حامل بار در سطح شهر وتو
ومسکونی شهر که باعث آلودگی زیست محیطی وصوتی وکندي ترافیک وراه بندان هاي طوالنی 
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مدت در مناطق مختلف شهر ونبود توقفگاههاي کافی در شهر اهواز ، احداث توقفگاههایی در 
  .مسیر هاي خارج شهر در دستور کار شهرداري می باشد

  مراکزورودي وخروجی 
همچنین .ایستگاه راه آهن است 2ترمینال مسافربري و  7ات ارتباطی شهري اهواز داراي ازنظر امکان

متر مربع 7920فرودگاه بین المللی اهواز که ترمینال آن .این شهر داراي یک فرودگاه می باشد 
  .هزارنفر مسافر از طریق آن جابجا می شوند1706پرواز در سال  13500مساحت دارد با 
  ست شبکه مخابرات وپ

.     آن مشغول به کار می باشد 257389تلفن است که  279833تعداد تلفن ثابت منصوبه شهر
نقطه  240. تلفن راه دور نیز در این شهر وجوددارد 756تلفن همگانی شهري و  2468همچنین 

 26دفترپست شهري و  106ازنظر امکانات پستی .روستایی این شهر نیز داراي ارتباط تلفنی هستند
  .ر ارتباطی دراین شهرفعالیت دارنددفت

  شهر ویس 
وجود قدمگاه اویس قرنی و مسجد . اي برخوردار است این شهر از سابقه تاریخی قابل مالحظه

از عوامل مهم شکل گیري و توسعه . باشد جامع شهر و مکتب خانه از جمله بناهاي تاریخی آن می
ت به جاده ارتباطی و نزدیکی به شهر توان به رودخانه کارون، موقعیت مناسب نسب شهر، می

  .اهوازاشاره نمود 
هستۀ اولیه شهر بعلت وجود قدمگاه، و بازار فعلی که مسجد جامع ویس در آنجا قرار دارد، در 

بخشی از شهر بطرف شرق گسترش یافته و در زمان  1347اطراف آنها شکل گرفت پس از سیل 
شهر از شمال بعلت وجود زمینهاي . تندجنگ نیز مهاجرین در بخش شمال غربی سکنی گرف

بخشی از . یابد کشاورزي بطرف جاده کشیده شده و سپس فراتر از آن بطرف غرب توسعه می
اند که بدلیل وجود علفزارها و ماندابها امکان گسترش در این  خدمات در این منطقه مستقر شده

  . منطقه وجود ندارد
صلی ارتباطی از جاده عبوري به مسجد جامع و بازار که خیابانهاي مهم شهر عبارتند از یک شبکه ا
جنوبی که با دسترسی از جاده  –اند و یک جاده شمالی  مراکز عمده تجاري در کنار آن قرار گرفته

شهر در حقیقت ورودي . شود عبوري و گذر از کنار بسیج سپاه پاسداران به مسجد جامع منتهی می
خیابان . شوشتر نقش دسترسی اصلی به شهر را دارد -اهواز جاده شریانی. شاخص و متمایزي ندارد

محلی و خیابانهاي دیگر توزیع کننده و جمع کننده  2متصل به مسجد جامع شربانی درجه 
  . شوند  محسوب می
  وضعیت فیزیکی معابرشهري  مساحت و
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ردجهانی مترمربع می باشد، اسـتاندا  5/4مترمربع وسرانه آن  62500؛84سطح معابرشهرویس درسال
  .مترمربع میباشد30تا 25سرانه معابر شهري بین 
مترمربـع  54000از.درصد ازسطح کل معـابر شـهر راتشـکیل مـی دهنـد      86معابر آسفالت سواره رو
متـر،       12مترمربـع آن عـرض   28750متـر،  10مترمربـع آن بـاعرض    28750خیابانهاي آسفالت شـهر 

متـر،      18مترمربـع بـاعرض    7188متـر،  16مترمربـع بـاعرض   14375متر، 14مترمربع عرض 14375
مترمربـع پیـاده    8500ازنظرمعابر پیاده رو ایـن شـهر داراي   .متر می باشند20مترمربع تاعرض 7185

  .مترمربع کفپوش می باشد  8500رومی باشدکه  
  مراکزورودي وخروجی 

  .ازنظر امکانات ارتباطی شهري ویس داراي یک ایستگاه راه آهن است 
  ات وپست شبکه مخابر

ازنظر .آن مشغول به کار می باشد 2062تلفن است که   2256تعداد تلفن ثابت منصوبه شهر
  .دفترپست شهري دراین شهرفعالیت دارد 1امکانات پستی 
  شهر حمیدیه

  وضعیت ارتباطی
 -شهر حمیدیه در کنار رودخانه کرخه قرار دارد و این رودخانه و جاده اصلی اهواز بستان

هستۀ اولیۀ شهر در کنار و . کند گیري و توسعه شهر نقش اساسی را ایجاد می کلسوسنگرد در ش
بافت قدیمی و عمده شهر در حد فاصله . ساحل شرقی رودخانه بصورت خطی شکل گرفته است

قسمتهاي شمالی و شرقی شهر داراي بافت نسبتاً منظم . رودخانه کرخه و کانال کرخه نور قرار دارد
سوسنگرد از سمت جنوب شرقی وارد شهر شده و سپس در  -اصلی اهوازجاده . و هندسی است

شاخه شده که یک شاخۀ آن جاده قدیم اهواز، شاخۀ دیگر که امتداد جاده  4میدان اصلی شهر 
حمیدیه بوده، خیابان اصلی شهر بوده که تا رودخانه کرخه امتداد یافته و محور اصلی شهر  -اهواز

ري و تجاري و بازار شهر در کنار این خیابان شکل گرفته است و سایر بوده که مراکز خدماتی و ادا
خیابانها با جهت شمالی جنوبی بر این خیابان عمود بوده و دسترسی محالت را به این خیابان 

  .پیچد سوسنگر بستان بوده که به سمت جنوب می -شاخۀ دیگر نیز جاده اهواز. سازد فراهم می
سوسنگرد و بستان و خیابان  -خه و کانال کرخه و جاده ارتباطی اهوازعامل یعنی رودخانه کر 3این 

شهر حمیدیه از غرب به . اند دهی و توسعه فیزیکی شهر بسیار مؤثر بوده اصلی شهر در شکل
رودخانه کرخه از سمت شمال و جنوب به اراضی زراعی و از شرق نیز به پادگان و کارخانه 

محله یا منطقه بنامهاي کوي انقالب، کوي  7هاي  س طرحشهرداري براسا. آجرسازي محدود است
 .کارگران، کوي بیت سعید، مطهري، دولت آباد، اسالم آباد و کوي توحید است
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  مساحت و وضعیت فیزیکی معابر
استانداردجهانی . مترمربع می باشد24مترمربع وسرانه آن 518249؛84معابرشهرحمیدیه درسال سطح

  .مترمربع است30ات 25سرانه معابر شهري بین 
مترمربـع   373071از .درصد ازسطح کل معابر شهر راتشکیل می دهنـد  72معابر آسفالت سواره رو 
متـر،       12مترمربـع آن عـرض    58440متـر،  10مترمربـع آن بـاعرض    90041خیابانهاي آسفالت شهر

و متـر 20مترمربـع تـاعرض   40000متـر،  16مترمربع بـاعرض   26720متر،14مترمربع عرض 40820
  .متروباالتر می باشند22مترمربع نیز داراي عرض  23450

مترمربـع آن   28000مترمربـع پیـاده رومـی باشـدکه       145178ازنظرمعابر پیاده رو این شـهر داراي 
  .مترمربع کفپوش وباقی آن بصورت خاکی وشنی می باشد13034موزاییک وبتن،   

  وسایل نقلیه عمومی 
تاکسـی شـهري وجـود دارد،بعبـارتی     3مینی بوس و8اراي شبکه حمل ونقل عمومی شهرحمیدیه د

ــل هــر  7173درمقابــل هــر ــی  100نفریــک تاکســی ، ســرانه استانداردکشــوریک تاکســی درمقاب ال
  . نفرمیباشد180

  شبکه مخابرات وپست
نقطه  46.آن مشغول به کار می باشد  3359تلفن است که  3664تعداد تلفن ثابت منصوبه شهر

دفتر  1دفترپست شهري و 1ازنظر امکانات پستی .اراي ارتباط تلفنی هستندروستایی این شهر نیز د
  .ارتباطی دراین شهرفعالیت دارند

  شهر شیبان
  فضاي کالبدي

این شهر در کنار جاده اهواز شوشتر و به موازات رودخانه کارون بصورت شمال شرقی ،  جنوب 
ایی ایجاد شده که شبکه معابر شهري غربی امتداد یافته است در کنار جاده ارتباطی اصلی کندروه

  .شهر به این کند روها باز شده وفقط از طریق خروجی هاي معدود به حاده اصلی وصل می شود
شبکه معابر فرعی بیشتر بصورت شرقی غربی وعمود بر جاده ارتباطی می باشند ومشکل مهم شبکه 

ارتباط بین معابر شهر فقط از معابر شهر این است که فاقد شبکه هاي طولی در بافت می باشد و
طریق کندرو  وجاده اصلی برقرار می باشد که باعث تداخل عبور ومرور داخلی شهر با ترافیک بین 

رودخانه کارون وجاده اصلی از دو جهت شرق وغرب توسعه شهر را محدود . شهري می شود 
 .نموده اند

  
  مساحت و وضعیت فیزیکی معابرشهري  
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مترمربع می باشـد، اسـتانداردجهانی   9/8مترمربع وسرانه آن202430؛84رسالسطح معابرشهرشیبان د
  .مترمربع میباشد30تا  25سرانه معابر شهري بین 
مترمربـع   128230از.درصد ازسطح کل معابر شهر راتشـکیل مـی دهنـد    63معابر آسفالت سواره رو

متــر، 12ض مترمربــع آن عــر7400متــر،10مترمربــع آن بــاعرض 19000خیابانهــاي آســفالت شــهر
 9400متـر،  18مترمربـع بـاعرض   17600متر،16مترمربع باعرض 7000متر،14مترمربع عرض 14200

  .متروباالتر می باشند22مترمربع نیز داراي عرض 
مترمربـع کفپـوش و   9163مترمربع پیاده رومی باشدکه    74200ازنظرمعابر پیاده رو این شهر داراي 

  .باقی آن بصورت خاکی وشنی می باشد
  ه مخابرات وپست شبک

ازنظـر  .آن مشـغول بـه کـار مـی باشـد       3520تلفن است کـه   5000تعداد تلفن ثابت منصوبه شهر 
  .دفتر ارتباطی دراین شهرفعالیت دارند 1دفترپست شهري و1امکانات پستی 
  شهر مالثانی

  وضعیت ارتباطی
اده ستون فقرات مسجدسلیمان و شوشتر واقع شده و این ج - شهر مالثانی در حاشیه جاده اهواز

کالبد این شهر را تشکیل داده و از حجم ترافیک باالیی برخوردار است، رودخانه کارون در سمت  
همچنین وجود دانشکده . غرب جاده باعث محدودیت توسعه شهر از قسمت غرب گردیده است

ط کشاورزي در قسمت شمال غربی شهر نیز باعث محدودیت توسعه شهر گردیده و توسعه شهر فق
  .باشد پذیر می در جهت شرق و جنوب امکان

جنوبی دو محور اصلی شبکه  -جاده قدیم اهواز مالثانی به موازات جاده اصلی و با جهت شمالی
ها بصورت عمود بر این دو محور ارتباط بین مراکز و  معابر شهر هستند و سایر معابر و دسترسی

بین شهري با ترافیک درون شهري ایجاد جاده  که با توجه تداخل ترافیک. کند محالت را تامین می
جنوبی از طرحهایی است که  -هاي درون بافت با جهت شمالی کمربندي و احداث دسترسی

تواند به کاهش بار ترافیکی شهر و کاهش تصادفات کمک کند، ساختار کالبدي شهر با توجه به  می
ر این جاده بوده و مراکز تجاري مسجدسلیمان و شوشتر بصورت خطی و در کنا -عبور جاده اهواز

و اداري و فضاهاي تفریحی و خدماتی شهر نیز در دو طرف جاده استقرار یافته و در عمق بافت 
اند این مسئله بخصوص در  مترواقع شده 10مناطق مسکونی با معابر طوالنی حداکثر با عرضی 

  .قسمت شرقی شهر قابل مشاهده است
  ي مساحت و وضعیت فیزیکی معابرشهر
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مترمربع می باشد، استانداردجهانی 31مترمربع وسرانه آن445500؛84سطح معابرشهرمالثانی درسال
  .مترمربع میباشد30تا 25سرانه معابر شهري بین 
مترمربـع   386200از.درصد ازسطح کل معابر شهر راتشکیل می دهنـد  6/86معابر آسفالت سواره رو
متـر،  12مترمربـع آن عـرض    30740متـر، 10ض مترمربـع آن بـاعر  199810خیابانهاي آسفالت شهر

متـرو  20مترمربـع تـاعرض   15370متـر، 18مترمربع بـاعرض  61488متر،16مترمربع باعرض 46110
  .متروباالتر می باشند22مترمربع نیز داراي عرض  61480

مترمربع آن موزاییک 7300مترمربع پیاده رومی باشدکه 59300ازنظرمعابر پیاده رو این شهر داراي 
مترمربع آن آسفالت وباقی آن بصورت خاکی وشنی می  9000مترمربع کفپوش و 21500 وبتن،
  .باشد

  مراکزورودي وخروجی 
  .ترمینال مسافربري است 3ازنظر امکانات ارتباطی شهري مالثانی داراي  

  شبکه مخابرات وپست 
همچنین .آن مشغول به کار می باشد 2893تلفن است که  2956تعداد تلفن ثابت منصوبه شهر 

نقطه روستایی این شهر نیز داراي ارتباط   63. تلفن همگانی شهري در این شهر وجوددارد 17
  .دفتر ارتباطی دراین شهرفعالیت دارند 1دفترپست شهري و 1ازنظر امکانات پستی .تلفنی هستند
  شهرستان ایذه
  شهر ایذه

  وضعیت ارتباطی
هاي کول فرح و اشکفت سلمان در مجاورت این  شهر ایذه از مناطق باستانی استان بوده و نوشته

شهر موید این مسئله است بعدها ایذه رو به خرابی رفته ومردم آن گرایشی به چادرنشینی پیدا 
اي کوهستانی بخشیده  کوههاي بلند و مرتفعی در اطراف شهر قرار گرفته و به شهر چهره. کردند

ی ایذه به اهواز و اصفهان و روستاهاي هاي دسترس وجود مسیلهاي دشت ایذه و راهها و جاده
شیب عمومی شهر از جنوب . گیري و توسعه فیزیکی شهر نقش اساسی داشته است اطراف در شکل

  .به شمال است
اند، ابتدا محالت قدیمی که تقریباً  دسته قابل تقسیم 3از نظر سیماي کالبدي شهر، محالت شهر به 

د محالت سرتل و نورآباد و سپس محالتی که از توسعۀ کنند مانن از یک بافت ارگانیک پیروي می
هویت برخوردارند و سوم محالت حاشیۀ شهر که بدون هیچ برنامۀ  منطقی و بافتهاي  منظم اما بی

فقط در حول و حوش برخی از محورهاي اصلی ایذه به اصفهان و ایذه به . اند طومی گسترش یافته
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که ایذه از سیماي شهر برخوردار است و اغلب ساخت و اهواز و ایذه به روستاهاي پیرامون است 
  .سازها ناهمگون و بدون رعایت حریم مسیلهاست

  مساحت و وضعیت فیزیکی معابرشهري 
مترمربع می باشد،استانداردجهانی  42مترمربع وسرانه آن 4341075؛ 84سطح معابرشهرایذه درسال

  .مترمربع میباشد30تا 25سرانه معابر شهري بین 
مترمربع  3743375از.درصد ازسطح کل معابر شهر راتشکیل می دهند86آسفالت سواره رو معابر

 مترآن2016   متر،12باعرض  مترآن 4708متر، 10باعرض مترآن 312000خیابانهاي آسفالت شهر 

مترو  20مترتاعرض  2825متر، 18مترباعرض  1342متر، 16مترباعرض  3663متر،14باعرض 
  .متروباالتر می باشند22 مترنیز داراي عرض 16642

مترمربـع آن   197700مترمربـع پیـاده رومـی باشـدکه      597700ازنظرمعابر پیاده رو این شهر داراي 
مترمربع آن آسفالت وباقی آن بصـورت خـاکی    40000مترمربع کفپوش و  14000موزاییک وبتن،  
  .وشنی می باشد

  وضعیت وسایل نقلیه عمومی 
تاکسی شهري وجود دارد،بعبارتی  229ه داراي یک مینی بوس و شبکه حمل ونقل عمومی شهر ایذ

ــل هــر  ــل هــر   444درمقاب ــک تاکســی ،ســرانه استانداردکشــوریک تاکســی درمقاب ــی  100نفری ال
  .نفرمیباشد180

  مراکزورودي وخروجی 
  .ازنظر امکانات ارتباطی شهري ایذه داراي یک ترمینال مسافربري است 

  شبکه مخابرات وپست 
همچنین . آن مشغول به کار می باشد 19916تلفن است که  22309ثابت منصوبه شهرتعداد تلفن 

نقطه روستایی این  242. تلفن راه دور نیز در این شهر وجوددارد47تلفن همگانی شهري و 132
دفتر ارتباطی  3دفترپست شهري و 21ازنظر امکانات پستی .شهر نیز داراي ارتباط تلفنی هستند

  .رنددراین شهرفعالیت دا
  شهر دهدز 

با .شهر دهدز در دهستان دهدز از بخش دهدز در شمال شرقی شهرستان ایذه قرار گرفته است
وجودي که شهر دهدز از قدمت تاریخی چندانی برخوردار نیست، اما برطبق شواهد تاریخی از 

در با توجه به وجود یک کاروانسراي قدیمی .دوران صفویه نیز داراي جمعیت محدودي بوده است
شهر دهدز و اینکه در گذشته کاروانسراها در مناطق بین راهی جهت ایاب و ذهاب مسافرین 
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احداث می شده، این نکته به ذهن می رسد که شهر دهدز در گذشته موقعیت بین راهی داشته 
  .است

براساس مصوبه هیأت وزیران، آبادي دهدز به شهر دهدز تبدیل  1380شایان ذکر است که در سال 
آخرین مراحل گسترش شهر نیز ناشی از احداث سد کارون سه و مهاجرت و اسکان  شد و

  .روستاهاي آب گرفته به این شهر بوده است
  خصوصیات کالبدي شهر 

شبکه ارتباطی بین ایذه و دهدز با عبور از بخش هاي مرکزي شهر دهدز، بخشهاي جنوبی را با 
شهر دهدز با تبعیت از محورهاي ارتباطی توسعه . حلقه اي از دسترسی ها محصور نموده است

حلقه دسترسی که بخشی از شهر دهدز را محصور نموده، داراي جهت . مزبور صورت گرفته است
شایان ذکر است که بخشی از مرکز اداري شهر مانند ثبت احوال . جنوب شرقی است –شمال غربی 

جنوب  -هدز داراي جهت شمال شرقیبافت شهر د.مورد اشاره قرار دارد... ، بخشداري، اداره برق 
. مساحت شهر ساخته شده است و مابقی به صورت اراضی بایر می باشد% 35غرب است وحدود 

شهر دهدز در حال حاضر ازتنها یک محله تشکیل شده که خدمات اولیه محلی در سطح محله و 
  .شهر توزیع شده است

  
  وضعیت شبکه معابر 

شبکه مزبور با . قش اساسی در توسعه شهر دهدز داشته استشبکه ارتباطی بین ایذه و دهدز ن
تشکیل حلقه دسترسی پیرامون دهدز بخشی از توسعه این شهر را در درون خود محدود ساخته 

البته این نکته بدین معنی نیست که شهر دهدز صرفاً در این حلقه ارتباطی واقع شده بلکه . است
از سوي دیگر حلقه مورد اشاره . ه مزبور می باشدبخشی عمده اي از بافت شهري در شمال حلق

در حال حاضر عمده واحدهاي اداري شهر در درون . بافت شهر را به دو بخش تقسیم نموده است
جنوب شرق بوده و جهت  –جهت حلقه دسترسی مورد اشاره شمال غرب . حلقه مزبور می باشند

  .ی استجنوب غرب –دسترسی هاي داخلی منشعب عمدتاً شمال شرقی 
به دلیل عدم برخورداري شهر از یک طرح اولیه، شبکه معابر فاقد نظم می باشند و هیچ گونه 

شایان ذکر است که از جمله نشانه هاي کارآمدي . الگوي خاصی در شبکه نمی توان مشاهده نمود
 باتوجه به نقشه سلسله مراتب. در هر شهري وجود سلسله مراتب عملکردي در معابرآن شهر است

  .موجود بسیار ابتدایی می باشد
از آنجا که شبکه هاي موجود عمدتاً ترکیبی از معابر بافت روستایی و شهري است، در درازمدت 

توجه به این نکته ضروري است که در حال . در روند حرکت وسایل نقلیه داراي تأثیر خواهد بود
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ی در آینده در پی رشد جمعیت حاضر تردد وسایل نقلیه خصوصی در شهر قابل مالحظه نبوده، ول
  .و گسترش شهر امکان افزایش آن وجود دارد

بلوار . از جاده اصلی عبوري بین ایذه و دهدز در محدوده غربی شهر بلوار امام منشعب گشته است
بخشهاي جنوبی شهردر این . دهدز بافت شهر را به دو نیمه تقسیم نموده است -امام و جاده ایذه  

از دو دسترسی اصلی مورد اشاره، خیابانهاي شهید رجایی و شهید بهشتی . اشندحلقه محصور می ب
درجه منشعب می گردند که در نقطه انشعاب مزبور یک گره اصلی ترافیک  90با زاویه نزدیک به 
  .تشکیل شده است

شهید بهشتی خیابان اصلی شهر می باشد و اکثر مراکز تجاري شهر در امتداد  –راسته شهید رجایی 
. سایر معابر شهري عمدتاً از دو خیابان مورد اشاره منشعب شده اند. این خیابان واقع شده اند

  .ورودي اصلی شهر در شمال غرب آن قرار گرفته است
  مساحت و وضعیت فیزیکی معابرشهري

مترمربع می باشد، استانداردجهانی  43مترمربع وسرانه آن84،156532سطح معابرشهر دهدز درسال
  .مترمربع میباشد30تا 25ابر شهري بین سرانه مع

مترمربع 76840از.درصد ازسطح کل معابر شهر راتشکیل می دهند49معابر آسفالت سواره رو 
 5427متر،12مترمربع آن عرض 20000متر، 10مترمربع آن باعرض 19000خیابانهاي آسفالت شهر

مترمربع . 8461متر،18 مترمربع باعرض 6843متر،16مترمربع باعرض  9245متر،14مترمربع عرض 
  .متروباالتر می باشند22مترمربع نیز داراي عرض 21357مترو20تاعرض 

مترمربع آن موزاییک 3600مترمربع پیاده رومی باشدکه 79693ازنظرمعابر پیاده رو این شهر داراي
  .مترمربع آن بصورت خاکی وشنی می باشد 72592مترمربع کفپوش و 3500وبتن،

  شبکه مخابرات وپست 
  .     آن مشغول به کار می باشد  458تلفن است که  640تعداد تلفن ثابت منصوبه شهر

  شهرستان باغملک
  شهر باغملک

  وضعیت ارتباطی
غربی است که از سمت شمال به اراضی کشاورزي و باغات از  -باغملک داراي بافت طولی شرقی

سمت جنوب به اراضی سمت شرق به ناهمواریهاي غیرقابل توسعه و اراضی کشاورزي و از 
خود . کشاورزي و از سمت غرب نیز به اراضی کشاورزي و شیبهاي تند رودخانه محدود است

باشد شرایط فیزیکی زمین تاثیر قابل توجهی بر ساختار  شهر در اراضی نسبتاً هموارتري مستقر می
  .باشدلکه و بافت ناپیوسته قابل تفکیک  6کالبدي شهر گذاشته و باعث شده شهر بصورت 
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تر  یکی از این بافتها که قبالً روستاي باغملک بوده و از لحاظ جمعیتی و کالبدي از بقیه گسترده
بوده به عنوان مرکز شهر و بقیه قطعات که روستاهاي اطراف  پیرامونی بوده نیز جزء شهر محسوب 

نام این . ی دارندشدند اما از لحاظ بافت و معابر و کاربریهاي زمین و فرهنگ هنوز ساختار روستای
آباد، قلعه خمیسی؛  روستا عبارت بوده از باغملک، آل خورشید، کوي درویشان، منجنیق، رستم 6

مناطق آل خورشید و قلعه خمیس داراي بافت روستایی و از نظر توسعه کالبدي شرایطی براي 
ابل توسعه و هاي غیرق چرا که بر روي تپه احداث و اطراف آنرا صخره. توسعه آنها وجود ندارد

منطقه رستم آباد که حول محور جاده هفتگل ایذه شکل گرفته و از . شیبهاي تند فراگرفته است
طرف شرق، جنوب و غرب بدلیل پستی و بلندیها و شیبهاي تند رودخانه محدود بوده وفقط از 

البدي منطقه منجنیق نیز از نظر توسعه ک. سمت شمال که اراضی کشاورزي است امکان توسعه دارد
فقط در فضاهاي خالی محدوده خود امکان توسعه دارد و اطراف آنرا محدودیتهاي فیزیکی در بر 

روستایی است و داراي محدودیتهاي شدید فیزیکی   کوي درویشان داراي بافتی کامالً. گرفته است
آن تا  است و تنها امکان توسعه کالبدي این منطقه، اراضی نسبتاً همواري است که در بخش شمالی

  .حدفاصل رودخانه واقع گردیده است
  مساحت و وضعیت فیزیکی معابرشهري 

ــک درســال  ــع وســرانه آن  583000؛  84ســطح معابرشــهر باغمل ــی باشــد،  23مترمرب ــع م مترمرب
  .مترمربع میباشد30تا 25استانداردجهانی سرانه معابر شهري بین 

    500000از  .راتشـکیل مـی دهنـد   درصد ازسـطح کـل معـابر شـهر      7/85معابر آسفالت سواره رو 
مترمربـع عـرض     88156متـر،  12مترمربـع آن عـرض    176312مترمربع خیابانهاي آسـفالت شـهر  

مترمربـع نیـز     88156متـر و  18مترمربـع بـاعرض     49312متر، 16مترمربع باعرض  44078متر،14
  .متروباالتر می باشند22داراي عرض 

مترمربـع آن   16000مترمربـع پیـاده رومـی باشـدکه      83000ازنظرمعابر پیاده رو ایـن شـهر داراي    
مترمربع آن آسفالت وبـاقی آن بصـورت خـاکی     27000مترمربع کفپوش و 35000موزاییک وبتن،  
  .وشنی می باشد

  وسایل نقلیه عمومی 
تاکسی شهري وجود دارد،بعبارتی  31مینی بوس و  8شبکه حمل ونقل عمومی شهر باغملک داراي 

ــل هــر  ــل هــر   665درمقاب ــک تاکســی ،ســرانه استانداردکشــوریک تاکســی درمقاب ــی  100نفری ال
  . نفرمیباشد180

  مراکزورودي وخروجی 
  .ترمینال مسافربري است 2ازنظر امکانات ارتباطی شهري باغملک داراي  
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  شبکه مخابرات وپست 
 42ین همچن.آن مشغول به کار می باشد 4015تلفن است که  5000تعداد تلفن ثابت منصوبه شهر

نقطه روستایی این شهر نیز  161. تلفن راه دور نیز در این شهر وجوددارد51تلفن همگانی شهري و 
دفتر ارتباطی دراین  3دفترپست شهري و  7ازنظر امکانات پستی  .داراي ارتباط تلفنی هستند

  .شهرفعالیت دارند
  شهر صیدون 

این . واقع شده است 31°و  22'شهر صیدون در موقعیت جغرافیایی طول شرق و عرض شمالی 
شهر در دهستان صیدون قرار دارد این شهر در جنوب شرقی شهرستان باغملک واقع بوده و فاصله 

  .باشد کیلومتر می 100کیلومترو تا شهر رامهرمز  30آن تامرکز شهر باغملک 
  شبکه معابر شهري 

گذرد، جهت این محور غربی  که از مرکز شهر می باشد دسترسی اصلی شهر، محور ورودي شهر می
  )انقالب -بلوار امام خمینی. (شود شرقی بوده و نهایتاً انتهاي آن به مسیر روستاي چلسرخ منتهی می

اکثر ساختمانهاي دولتی . سازد متري آژند که محله دول ناصري را به صیدون متصل می 20همچنین 
  . خمینی و انقالب حضور دارند و خدماتی عمومی در مجاورت بلوار امام

شهر صیدون ساختاري خطی دارد و بجز مناطق مرکزي شهر که بصورت متمرکز شکل گرفته سایر 
مناطق در کنار مسیر ارتباطی صیدون باغملک و یا مسیر ارتباطی آژند بصورت خطی در حال 

  . باشد گسترش و توسعه می
  مساحت و وضعیت فیزیکی معابرشهري

مترمربع می باشد،استانداردجهانی 11.3مترمربع وسرانه آن84،62000صیدون درسالسطح معابرشهر
  .مترمربع میباشد30تا 25سرانه معابر شهري بین 

مترمربع 40000از.درصد ازسطح کل معابر شهر راتشکیل می دهند 64.5معابر آسفالت سواره رو 
نظرمعابر پیاده رو این شهر از.مترمی باشند10مترمربع آن باعرض  40000خیابانهاي آسفالت شهر

مترمربع آن بصورت  20000مترمربع کفپوش و 2000مترمربع پیاده رومی باشدکه  22000داراي
  .خاکی وشنی می باشد
  وضعیت وسایل نقلیه 

  . مینی بوس میباشد 2شبکه حمل ونقل عمومی شهر صیدون داراي 
  شبکه مخابرات وپست

  .آن مشغول به کار می باشد  615ت که تلفن اس 640تعداد تلفن ثابت منصوبه شهر 
  شهر قلعه تل 
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بودن از مرکزیت قومی از گذشته به عنوان یک آبادي خان نشین  شهر قلعه تل به دلیل برخورد دار
  .توسعه شهر به صورت شعاعی و در امتداد راههاي آن صورت گرفته است. مطرح است

گرافی محدوده شهر بوده که تقریباً از از مهمترین عوامل شکل گیري و توسعه شهر، وضعیت توپو
نظر ارتفاعی پائین تر از نقاط همجوار بوده و شرایط بهتري براي سکونت در مقایسه با نقاط اطراف 
. که مرتفع تر بودند برخوردار بوده ،از طرفی در گذشته به عنوان یک آبادي پرنفوذ مطرح بوده است

  .اولیه آن مؤثر بوده است عامل وجود آب و خاك مناسب نیز در شکل گیري
. ایذه در توسعه شهر قلعه تل شایان اهمیت می باشد –باغلمک  –ضمناً نقش محور اصلی رامهرمز 

نام شهر قلعه تل مربوط به قلعه باستانی است که در مرکز آن واقع شده و در حقیقت هسته اولیه 
  .شهر می باشد

  شبکه معابر شهر 
لذا فاقد شبکه معابر منظم بوده و . طرح مدونی توسعه نیافته است از آنجا که شهر قلعه تل براساس

  .سلسله مراتب در آن لحاظ نشده است
محور باغملک ایذه که از بخش هاي غربی شهر می گذرد در قدرت بخشیدن به هسته اولیه شهر 

 شبکه معابر.بسیار مؤثر بوده و عمده دسترسی هاي شهر نیز از محور مزبور منشعب می گردند
موجود در شهر از یک الگوي شعاعی بامرکزیت خطی تبعیت می کند از مرکز مزبور پنج دسترسی 

جهت غالبی درخیابانهاي شهر .منشعب می گردد که به کلیه نقاط بافت دسترسی ارائه می نمایند
  .نمی توان تعیین کرد

داشتن عملکرد در در حال حاضر، خیابان اصلی شهر، خیابان شهید رستم سواري است که عالوه بر 
در رده هاي بعدي . خود شهر، امکان ایجاد ارتباط بین روستاي تکیه و قلعه تل را میسر می سازد

از دیگر معایب شبکه ارتباطی . خیابانهایی مانند امام خمینی ، آیت اهللا خامنه اي و شهدا قرار دارند 
تهی به این تقاطع هاست که این قلعه تل وجود تقاطع هاي متعدد و زوایاي نامطلوب خیابانهاي من

  .امر دردراز مدت با افزایش میزان تردد وسایل نقلیه در شهر مشکل ساز خواهد شد
  مساحت و وضعیت فیزیکی معابرشهري

ــال   ــل درس ــهرقلعه ت ــطح معابرش ــرانه آن   84،61000س ــع وس ــد،   7.3مترمرب ــی باش ــع م مترمرب
  .ع میباشدمترمرب30تا 25استانداردجهانی سرانه معابر شهري بین 

مترمربع  33000از.درصد ازسطح کل معابر شهر راتشکیل می دهند 54معابر آسفالت سواره رو
  6940متر،12مترمربع آن عرض  24970متر، 10مترمربع آنباعرض  13500خیابانهاي آسفالت شهر

 11250مترو18مترمربع باعرض  4500متر،16مترمربع باعرض  29200متر،14مترمربع عرض 
  .مترمی باشند20اعرض مترمربع ت
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مترمربع آن موزاییک  3750مترمربع پیاده رومی باشدکه 2800ازنظرمعابر پیاده رو این شهر داراي
  .مترمربع آن بصورت خاکی وشنی می باشد 23000مترمربع کفپوش و 1250وبتن،

  شبکه مخابرات وپست
ازنظر امکانات .می باشدآن مشغول به کار  1659تلفن است که  2000تعداد تلفن ثابت منصوبه شهر

 .دفترپست شهري دراین شهرفعالیت دارد 1پستی 

  شهرستان بندر ماهشهر
  شهر بندر امام خمینی

  وضعیت ارتباطی
بندر امام خمینی از دو قسمت بندر امام خمینی و سربندر تشکیل شده محور اصلی شهر امتداد 

شود  ماهشهر متصل می -ادة سربندرباشد که از میان شهر گذشته و به ج جاده آبادان سربندري می
طراحی شهر بصورت محالت و شهرکهاي مجزا از یکدیگر شکل گرفته است و تاسیسات بنادر و 

قسمتهاي اداري و مسکونی در . صنعت  پتروشیمی از جمله مهمترین عوامل پیدایش شهر هستند
  .قسمت سربندر و قسمتهاي بندري و صنعتی در بندر امام خمینی واقع هستند

  مساحت و وضعیت فیزیکی معابرشهري 
مترمربع می باشد، 5/28مترمربع وسرانه آن 1887000؛ 84سطح معابرشهر بندر امام خمینی درسال
  مترمربع میباشد30تا 25استانداردجهانی سرانه معابر شهري بین 

بـع  مترمر 400000از .درصد ازسطح کل معابر شهر راتشکیل می دهنـد  21معابر آسفالت سواره رو 
 125000متـر،  14مترمربع عرض 125000متر،12مترمربع آن عرض 125000خیابانهاي آسفالت شهر

  .متر می باشند16مترمربع باعرض 
مترمربع آن  300000مترمربع پیاده رومی باشدکه  1487000ازنظرمعابر پیاده رو این شهر داراي 

فالت وباقی آن بصورت خاکی مترمربع آن آس 900000مترمربع کفپوش و   67000موزاییک وبتن،  
  .وشنی می باشد

  وسایل نقلیه عمومی 
  نفردرمقابل هراتوبوس است 8276اتوبوس شهري فعال میباشد که سرانه آن  8شهر بندر امام داراي 

نفر است که 3000براساس استاندارد وزارت کشور سرانه استاندارداتوبوس به جمعیت شهري 
  .                          تر باشددرشهرهاي گرمسیر ي باید مقداري کم

نفریک تاکسی ،سرانه 1204تاکسی شهري وجود دارد،بعبارتی درمقابل هر  55همچنین دراین شهر
  .نفرمیباشد180الی  100استانداردکشوریک تاکسی درمقابل هر 

  مراکزورودي وخروجی 
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  .ک ایستگاه راه آهن استترمینال مسافربري وی 2ازنظر امکانات ارتباطی شهري بندر امام داراي  
آن مشغول به  14685تلفن است که  15000تعداد تلفن ثابت منصوبه شهر:شبکه مخابرات وپست 

 4. تلفن راه دور نیز در این شهر وجوددارد 42تلفن همگانی شهري و  66همچنین .کار می باشد
 2دفترپست شهري و14 ازنظر امکانات پستی.نقطه روستایی این شهر نیز داراي ارتباط تلفنی هستند

  .دفتر ارتباطی دراین شهرفعالیت دارند
  شهر بندر ماهشهر
  وضعیت ارتباطی

که ) ماهشهر نو(بندر ماهشهر در گذشته بندر معشور نامیده می شد و از دو قسمت عمده صنعتی 
محل منازل کارمندان شرکت و ادارات دولتی و ماهشهر کهنه که مرکزیت بازارهاي سنتی و اداري 

بافت قسمت ماهشهر کهنه از هیچ نظام و انسجامی برخوردار نبوده و . ر است تشکیل شده استشه
  .شبکه معابر آن نامنظم و بصورت تحمیلی ایجاد شده است

بنا شده شبکه آن به تبعیت از  1930ها در سال  قسمت ماهشهر صنعتی که توسط انگلیسی
سازي استوار شده و داراي شبکه معابر  نهحلهاي هندسی و قری شهرسازي انگلیسی و براساس راه

غربی به همدیگر متصل  -دو قسمت ماهشهر نو و کهنه توسط یک بلوار اصلی شرقی. منظم است
  .هستند

  مساحت و وضعیت فیزیکی معابرشهري 
مترمربع می باشد،استاندارد 4/2مترمربع وسرانه آن  268853؛  84سطح معابرشهر ماهشهر درسال

  مترمربع میباشد30تا 25بر شهري که بین جهانی سرانه معا
مترمربع  204608از .درصد ازسطح کل معابر شهر راتشکیل می دهند76معابر آسفالت سواره رو
 مترآن 1705 متر،12باعرض  مترآن 6546متر،  10باعرض  مترآن 9282خیابانهاي آسفالت شهر

مترو     20مترتاعرض 29025متر، 18مترباعرض  11378 متر،16مترباعرض  592 متر،14باعرض 
  .متروباالتر می باشند22مترنیز داراي عرض  35732

مترمربع آن موزاییک 10753مترمربع پیاده رومی باشدکه 473532ازنظرمعابر پیاده رو این شهر داراي
مترمربع آن آسفالت وباقی آن بصورت خاکی وشنی می  7500مترمربع کفپوش و  23920وبتن، 

  .باشد
  ومی وسایل نقلیه عم

. نفردرمقابل هراتوبوس است 4188اتوبوس شهري فعال میباشد که سرانه آن  26شهرماهشهر داراي 
نفر است که 3000براساس استاندارد وزارت کشور سرانه استاندارداتوبوس به جمعیت شهري

  .                          درشهرهاي گرمسیر ي باید مقداري کمتر باشد
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 355تاکسی شهري وجود دارد،بعبارتی درمقابل هر 306ینی بوس و م130همچنین دراین شهر 
  .نفرمیباشد180الی  100نفریک تاکسی ،سرانه استانداردکشوریک تاکسی درمقابل هر 

   مراکزورودي وخروجی 
  .ترمینال مسافربري و یک ایستگاه راه آهن است 2ازنظر امکانات ارتباطی شهري ماهشهر داراي  

پرواز در  2700ختصاصی پتروشیمی در این شهر وجود دارد که با حدود همچنین یک فرودگاه ا
 .هزار نفر می پردازد 370سال به جابجایی 

آن مشغول به  22745تلفن است که  31408تعداد تلفن ثابت منصوبه شهر:شبکه مخابرات وپست 
. ودداردتلفن راه دور نیز در این شهر وج 89تلفن همگانی شهري و 146همچنین .کار می باشد

دفترپست شهري  70ازنظر امکانات پستی .نقطه روستایی این شهر نیز داراي ارتباط تلفنی هستند47
  .دفتر ارتباطی دراین شهرفعالیت دارند 4و

  شهرستان بهبهان
  شهر بهبهان

  وضعیت ارتباطی
. اهواز قرار گرفته است -شهر بهبهان از شهرهاي قدیمی است و در مسیر جاده اصلی شیراز

اولیه و قدیمی شهر در مرکز شهر قرار گرفته که فاقد شبکه معابر مناسب بوده و فقط دو  تۀهس
جنوبی تمام بار ترافیکی این منطقه را  -محور اصلی عمود بر هم در جهت شرق به غرب و شمالی

توسعۀ شهر در اطراف محالت قدیم . هاي فرعی داخل محله نقشی ندارند تحمل کرده و شبکه
معابر بافت جدید . گیرد و بصورت متقارن تمام اطراف هستۀ اولیه شهر را در بر می صورت گرفته

از طرف شمال و شمال شرقی بدلیل وود تاسیسات مربوط به . باشد شهر نستباً عرضی می
خانه فاضالب محدودیت توسعه شهر وجود دارد و در قسمت جنوب شرقی نیز بدلیل وجود  تصفیه

وجود زمنیهاي بایر در قسمت   توسعه شهر وجود ندارد،  مت امکاناراضی کشاورزي در این قس
  .پذیر می سازد جنوبی و شمال غربی شهر امکان توسعه شهر در این جهات را امکان

فلکه جوانمردي محل تالقی دو خیابان مرکزي است و یک مرکز ثقل تجاري خدماتی در مرکز 
ت قدیمی شهر به عنوان مرکز ثقل دیگر تعادل شهر ایجاد نموده است میدان بیدبلند در شمال باف

کند فلکه  شبکه ارتباطی بین شهري با توجه به جاده خروجی شهر به طرف اهواز را هدایت می
شیراز نیز در مدخل ورودي شهر از سمت شیراز از دیگر نقاط ثقل شبکه ارتباطی شهر در شرق آن 

ترافیک بین شهري از یک محور به به علت عدم وجود جاده کمربندي دور شهري تمام . است
  .داخل شهر هدایت شده و پس از عبور از مرکز شهر از محورهاي دیگر خارج می شود

  مساحت و وضعیت فیزیکی معابرشهري
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مترمربع می باشد، اسـتانداردجهانی  38مترمربع وسرانه آن3805000؛84سطح معابرشهربهبهان درسال
  یباشدمترمربع م30تا 25سرانه معابر شهري بین 

  2617881از .درصد ازسطح کل معابر شهر راتشکیل می دهند  69معابر آسفالت سواره رو 
مترمربع آن عرض  195420متر،  10مترمربع آن باعرض 283520مترمربع خیابانهاي آسفالت شهر

مترمربع   86000متر، 16مترمربع باعرض  83532متر، 14مترمربع عرض 132000متر،      12
متروباالتر 22مترمربع نیز داراي عرض  501221متر و20مترمربع تاعرض  116322 متر،18باعرض 
  .می باشند

مترمربع آن  24200مترمربع پیاده رومی باشدکه 1187119ازنظرمعابر پیاده رو این شهر داراي 
مترمربع آن آسفالت وباقی آن بصورت خاکی   561000مترمربع کفپوش و  17325موزاییک وبتن، 

  .اشدوشنی می ب
  

  وسایل نقلیه عمومی 
نفریک تاکسی ،سرانه  256تاکسی شهري وجود دارد،بعبارتی درمقابل هر  389شهر بهبهان داراي  

  . نفرمیباشد180الی  100استانداردکشوریک تاکسی درمقابل هر 
  مراکزورودي وخروجی 

  .ازنظر امکانات ارتباطی شهري بهبهان داراي یک ترمینال مسافربري است 
  مخابرات وپست شبکه 

همچنین .آن مشغول به کار می باشد 30616تلفن است که  40472تعداد تلفن ثابت منصوبه شهر
نقطه روستایی این  144. تلفن راه دور نیز در این شهر وجوددارد110تلفن همگانی شهري و  458

ارتباطی دفتر   8دفترپست شهري و20ازنظر امکانات پستی .شهر نیز داراي ارتباط تلفنی هستند
 .دراین شهرفعالیت دارند

  شهر آغاجاري
  فضاي کالبدي

هاي نفتی و حفر چاههاي  شهر آغاجاري محل قشالق ایل آغاجاري بوده و پس از کشف حوزه
ارتفاعات با شیب شدید از . نفت و احداث تاسیسات نفتی در منطقه، حیات شهر آغاز شده است

ده و در سمت جنوب شهر نیز اراضی و سمت شمال شرقی و غرب توسعه شهر را محدود کر
قسمت عمده اراضی شهر متعلق به شرکت . تاسیسات متعلق به شرکت نفت آنرا محدود کرده است

نفت است و بدلیل عدم اجازه شرکت نفت به مهاجرین براي ساخت و ساز در کنار تاسیسات نفتی 
بافتهاي که بدین . شده است  هاي تند و پستی و بلندیهاي ناهموارساخته ،بافتهاي شهري در شیب
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ترتیب ایجاد شده بدون طراحی قبلی و پیش بینی هاي الزم در زمینه خدمات موردنیاز بوده و از 
بهمین دلیل قسمتهاي از شهر که متعلق به شرکت نفت بوده داراي . کنند نظم خاصی تبعیت نمی

دماتی و تجاري مناسب تر و مراکز خ مدیریت ساخت متمرکز ومعماري منظم و شهرسازي مناسب
ساز بصورت نامنظم و در ارتفاعات و ناهمواریها شکل گرفته است مزید  اما بافتهاي شخصی. است

مسیل به سمت منطقه هموار شهر از جهات شمال غربی و غرب به سمت جنوب  4بر این مجموعاً 
ا تحت تاثیر هاي عمیق بوده و بافت شهري ر شرقی شهر در جریان است این مسیلها بصورت دره

  .قرار داده است
  مساحت و وضعیت فیزیکی معابرشهري 

مترمربع می باشد،استاندارد 4/9مترمربع وسرانه آن125500؛84سطح معابرشهرآغاجاري درسال
  مترمربع میباشد30تا 25جهانی سرانه معابر شهري بین 

ترمربــع م120500از.درصدازســطح کــل معابرشهرراتشــکیل مــی دهنــد96معابرآســفالت ســواره رو
ــهر  ــفالت شــ ــاي آســ ــاعرض 13000خیابانهــ ــع آن بــ ــر،10مترمربــ ــع آن 6000متــ مترمربــ

ــرض ــر،12ع ــرض  4000مت ــع ع ــر،14مترمرب ــاعرض  2000مت ــع ب ــر،16مترمرب ــع 23000مت مترمرب
متروبـاالتر مـی   22مترمربع نیـز داراي عـرض    24000مترو20مترمربع تاعرض20000متر،18باعرض

  .مترمربع پیاده رو می باشد 5000 ازنظرمعابر پیاده رو این شهر داراي .باشند
  وسایل نقلیه عمومی 

  .مینی بوس است 20شبکه حمل ونقل عمومی شهر آغاجاري داراي 
  مراکزورودي وخروجی 

  .ازنظر امکانات ارتباطی شهري آغاجاري  داراي یک  ترمینال مسافربري است 
  شبکه مخابرات وپست 

آن مشغول به کار می باشد      2647لفن است که ت  2700تعداد تلفن ثابت منصوبه شهرآغاجاري ، 
ازنظر امکانات .تلفن راه دور نیز در این شهر وجوددارد  7تلفن همگانی شهري و  30همچنین .

  .پستی  یک  دفترپست شهري دراین شهرفعالیت دارند
  شهرسردشت زیدون 

اشد که به لحاظ بخش زیدون یکی از بخشهاي شهرستان بهبهان از توابع استان خوزستان می ب
زیدون در جنوب شرقی . شکل گیري سکونت یکی از قدیمی ترین مناطق ایران به حساب می آید

استان واقع گردیده و به لحاظ موقعیت مکانی بین شهرهاي بهبهان ، گچساران ، هندیجان ، بندر 
ونهاي موقعیت قرارگیري شهر زیدون در سر راه اصلی ترین کان. واقع شده است.... دیلم و 
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جمعیتی در زمان گذشته سبب شده است که در برخی از سفرهاي تاریخی شرح حالی از این شهر 
  .به رشته تحریر در آوردند

  شبکه معابر 
استخوان بندي شهر سردشت براساس معابر ساخته شده و بصورت طولی شکل گرفته است و به 

کلیه نقاط شهر را امکانپذیر می خیابان اصلی و فرعی امکان ارتباط و دسترسی به  5طوري که 
شهر سردشت به لحاظ موقعیت جغرافیایی در منتهی الیه جنوب شرقی استان قرار گرفته .نماید
این شهر حالت بین راهی داشته به طوري که جاده قدیمی و ارتباطی، بهبهان به امیدیه و . است

اصلی این شهر عبور می کند و  ماهشهر و همچنین ماهشهر و امیدیه به استان بوشهر از داخل بافت
  .موقعیت ویژه اي را براي این شهر سبب شده است

غربی شهر را به دو  –معبر اصلی درجه یک شهر خیابان امام خمینی نام دارد که به صورت شرقی 
  .نیمه شمالی و جنوبی تقسیم می کند و عمده کاربریهاي تجاري شهر در کنار آن شکل گرفته است

هر به ترتیب اهمیت شمال خیابان بخشداري، خیابان شهرداري، خیابان شهید ش 2معابر درجه 
عمده کاربریهاي اداري در خیابان هاي بخشداري و .سرداري و شهید حمد اهللا کاظمی است

  .شهرداري شکل گرفته اند
 شهرستان خرمشهر

  شهر خرمشهر
  وضعیت ارتباطی

. تالقـی کـارون و ارونـدکنار قـرار دارد    الیه جنوب غربـی اسـتان در محـل     شهر خرمشهر در منتهی
گیري شهر بوده و از میان آن گذشته و شهر را بـه دو   رودخانه کارون به عنوان مهمترین عامل شکل

تخریـب  % 90بافت قدیم شهر براثر جنگ تحمیلی بـیش از  . بخش شمالی و جنوبی تقسیم می کند
خـود بازسـازي شـده و راسـتۀ      در حال حاضر هستۀ قدیمی شهر با مشخصات قبلی. گردیده است

مرکز و بافت قدیمی شهر کـه  . بازار قدیمی شهر در جاي قبلی خود تجدید بنا و توسعه یافته است
ــد بناهــاي اداري،    ــت مانن ــا اهمی ــرار دارد و در عــین حــال اســتقرار بناهــاي ب ــار کــارون ق در کن

بـه خیابانهـاي مـوازي     رو هـا سـواره   تجاري، سیاحتی در حاشیه کارون و انتقال دسترسـی  فرهنگی،
ترکیب این عناصر . رودخانه و در پشت مرکز شهر، کیفیت تفرجگاهی کارون را تشدید نموده است

در هستۀ قدیمی شهر در حاشیه رودخانه کارون یکپارچگی آنها را تامین کرده و نقطـه ثقلـی را بـه    
با هم ارتباط دارند و پل  3قسمتهاي جنوبی و شمالی شهر توسط . لحاظ کالبدي بوجود آورده است

وجود تاسیسـات  . قسمت شمالی شهر نسبت به جنوب آن از انسجام و نظم بهتري برخوردار است
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بندري در قسمت غرب شهر و همچنین ارتباط بـه شـبکه سراسـري راه آهـن از دیگـر ویژگیهـاي       
  .باشد کالبدي شهر می

شده اند ، قسمت شمالی کانال شهر خرمشهر دو تکه است که بوسیله کانال عضدي از یکدیگر جدا 
داراي قدمت بیشتر ومتراکم تر وقسمت جنوبی کانال جدیدتر وداراي فضاهاي خالی وبزرگ 

آبادان وامتداد آن در قسمت شمالی کانال همراه با بلوارهاي  -جاده ارتباطی خرمشهر. بیشضتر است
دخانه هاي کارون و اروند خامنه اي و امام خمینی در کنار کانال عضدي و رو... کمربندي آیت ا

محالت مختلف شهر از منظرهاي گوناگون . مهمترین عناصر محوري ساختار کالبدي شهر هستند
) مرکز شهر ، کوي مولوي(با طرح برنامه وبعضی دیگر ) کوي طالقانی وآرش ( برخی : متمایزند 

شهر ساختار تک  این. به صورت خودرو واندام واره شکل گرفته اند ویا شکل روستایی دارند 
در ...) ادارات ، بندر وگمرك ، ایستگاه راه آهن ونخلستانها و(مرکزي دارد وبرخی عناصر مانند 

وجود فضاهاي باز فاقد کاربري . حاشیه آن ومحالت مسکونی در حد فاصل آنها تکمیل می شود 
  .یا کمبود فضاهاي عمومی شهري از مشخصه هاي بارز آن می باشد

محور با شهرهاي آبادان واهواز ، مرز  5طریق جاده اي برون شهري متشکل از شهر خرمشهر از 
شلمچه ، شهرك صنعتی خرمشهر ومنطقه ویژه اقتصادي خوزستان وشهرك صنعتی آبادان وحفار 

... بلوار آیت ا. مرتبط است که حجم تردد وسلسله مراتب عملکردي آنها با یکدیگر متفاوت است
نال عضدي ، کمربندي شمال شهر ، خیابان سنتاپ ، خیابان امیرکبیر ، خامنه اي وپل هاي روي کا

خیابان مقاومت ، بلوار ساحلی ،خیابان عشایر ، خرمنوش ، انقالب ، فردوسی وخیابان کوت شیخ 
از خیابانهاي اصلی داخل شهر بوده که بیشترین حجم تردد وعبور ومرور وترافیک شهري در آنها 

  .جریان دارد
  یت فیزیکی معابرشهري مساحت و وضع

ــال  ــطح معابرشهرخرمشهردرس ــرانه آن   3851983؛ 84س ــع وس ــد،    31مترمرب ــی باش ــع م مترمرب
  مترمربع میباشد30تا 25استانداردجهانی سرانه معابر شهري بین 

مترمربع  3178105از .درصد ازسطح کل معابر شهر راتشکیل می دهند 5/82معابر آسفالت سواره رو
 5/8557 متـر، 12بـاعرض   متـرآن  5/22815متر، 10باعرض  مترآن  26891ر خیابانهاي آسفالت شه

مترو  20مترتاعرض  94605متر، 18مترباعرض  7498متر،16مترباعرض  1823متر،14باعرض  مترآن
  .متروباالتر می باشند22مترنیز داراي عرض  17127

مترمربـع آن   72520 مترمربـع پیـاده رومـی باشـدکه     673873ازنظرمعابر پیاده رو این شـهر داراي  
مترمربع آن آسفالت وباقی آن بصورت خاکی   349645مترمربع کفپوش و   62570موزاییک وبتن،  
  .وشنی می باشد
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  وسایل نقلیه عمومی 
نفردرمقابـل هراتوبـوس    3254اتوبوس شهري فعال میباشد کـه سـرانه آن    38شهرخرمشهر داراي 

نفـر اسـت   3000ستاندارداتوبوس به جمعیت شهريبراساس استاندارد وزارت کشور سرانه ا.  است
  .                          که درشهرهاي گرمسیر ي باید مقداري کمتر باشد

نفریک  262تاکسی شهري وجود دارد،بعبارتی درمقابل هر471مینی بوس و 85همچنین دراین شهر
  .دنفرمیباش180الی  100تاکسی ،سرانه استانداردکشوریک تاکسی درمقابل هر 

   مراکزورودي وخروجی
  .ازنظر امکانات ارتباطی شهري خرمشهرداراي یک ترمینال مسافربري و یک ایستگاه راه آهن است 

همچنین از طریق بندر این شهرسفرهایی  به مقصد کشورهاي حاشیه خلیج فارس سفرهایی 
ده اند که سفر نیز به این بندر وارد ش 149سفر خارج و142؛  84صورت می پذیرد که در سال 

  .نفر می باشد 3642مجموع مسافرین آن 
  شبکه مخابرات وپست 

همچنین .آن مشغول به کار می باشد 24320تلفن است که 27460تعداد تلفن ثابت منصوبه شهر
نقطه روستایی این  73. تلفن راه دور نیز در این شهر وجوددارد 114تلفن همگانی شهري و 183

دفتر ارتباطی 4دفترپست شهري و 14ازنظر امکانات پستی .ستندشهر نیز داراي ارتباط تلفنی ه
  .دراین شهرفعالیت دارند

  شهر مینوشهر
  فضاي کالبدي

مینوشهر در جزیره مینو  واقع شده است تنها راه ارتباطی این شهر پل ورودي  قدیمی از سمت 
تشکیل شده مینوشهر به صورت خطی و مجموعه هاي پراکنده . فلکه فرودگاه آبادان می باشد

با استقرار ادارات وخدمات عمومی در کنار مسیر اصلی سعی شده به بافت شهر انسجام . است
معماري وبافت شهر روستایی بوده وامکان تفکیک مناطق شهري مینوشهر از مناطق . بخشیده شود 

 منطقه می باشد که بوسیله 18شهر شامل . روستایی آن از لحاظ ظاهري امکانپذیر نمی باشد 
هر منطقه شامل مجموعه اي از چندین خانه در کنار نخلستان  می . نهرهایی از هم جدا می شوند 

 .باشد 

  مساحت و وضعیت فیزیکی معابرشهري 
مترمربـــع مـــی باشـــد، 201مترمربـــع وســـرانه آن 231874؛84ســـطح معابرشهرمینوشهردرســـال

  مترمربع میباشد30تا 25استانداردجهانی سرانه معابر شهري بین 
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مترمربـع   203210از .درصد ازسطح کل معابر شهر راتشکیل می دهنـد  87عابر آسفالت سواره رو م
مترباعرض  6904  متر،12باعرض  مترآن1790متر، 10باعرض  مترآن 6323خیابانهاي آسفالت شهر

  .متر می باشند16
آن موزاییـک   مترمربع 11800مترمربع پیاده رومی باشدکه28664ازنظرمعابر پیاده رو این شهر داراي

  .مترمربع کفپوش وباقی آن بصورت خاکی وشنی می باشد  6364وبتن، 
  وسایل نقلیه عمومی 

تاکسی شهري وجود دارد،بعبـارتی   4مینی بوس و 7شبکه حمل ونقل عمومی شهر مینوشهر داراي 
ــر ــل ه ــر   288درمقاب ــل ه ــی درمقاب ــوریک تاکس ــرانه استانداردکش ــی ،س ــک تاکس ــی  100نفری ال

  . دنفرمیباش180
   مراکزورودي وخروجی

 .ازنظر امکانات ارتباطی شهري مینوشهر داراي یک ایستگاه راه آهن است 

  شبکه مخابرات وپست 
ازنظر امکانات .آن مشغول به کار می باشد 969تلفن است که 1000تعداد تلفن ثابت منصوبه شهر 

 .دفترپست شهري دراین شهرفعالیت دارد 1پستی 

  شهر دزفول
  طیوضعیت ارتبا

هاي استان است و بعنوان مرکز منطقه شـمال خوزسـتان کـارکردي     ترین شهر شهر دزفول از قدیمی
بافت سـنتی و  . عمده بافت شهري دزفول در قسمت شرقی رودخانه دز قرار دارد. اي دارد فرامنطقه

ایـن  . قدیمی شهر در حد فاصل خیابانهاي آفرینش، آیت اهللا قاضی و رودخانـه دز محصـور اسـت   
ت توسط پلی کم عرض به قسمت غربی رودخانه متصل است که داراي بافتی قـدیم و سـنتی   قسم

امتداد خیابان شریعتی توسط یک پل بر روي رودخانه دز . اما با قدمتی کمتر از قسمت شرقی است
قسمت شرقی شهر را با قسمت غربی شهر و شـهر اندیمشـک و جـاده ارتبـاطی کشـوري مربـوط       

شهر علیرغم ارزش باستانی و تاریخی آن بدلیل واقع شدن در مرکـز شـهر و   بافت قدیمی . سازد می
عدم برخورداري از شبکه معابر مناسب از شرایط مناسبی برخـوردار نیسـت و دسترسـی بـه عمـق      

  .باشد محالت این منطقه با وسیله نقلیه میسر نمی
هاي ارتبـاطی  قسمتهاي دیگر شهر از شبکه شطرنجی و هندسی منظمـی برخـوردار اسـت و مسـیر    

بندي طراحی شده و عملکردهاي خیابانهاي فرعی و اصـلی   بسیار نزدیک به یکدیگر و بدون درجه
  .ها شده است با هم تداخل یافته و باعث کاهش قدرت کششی تقاطع

  مساحت و وضعیت فیزیکی معابرشهري 
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می                  مترمربع      9/7مترمربع وسرانه آن  1842127؛  84سطح معابرشهر دزفول درسال
  مترمربع میباشد30تا 25باشد،استانداردجهانی سرانه معابر شهري بین 

مترمربع  1595127از.درصد ازسطح کل معابر شهر راتشکیل می دهند 5/86معابر آسفالت سواره رو 
متـر،       12مترمربع آن عـرض   353000متر، 10مترمربع آن باعرض  353000خیابانهاي آسفالت شهر 

متـر،  18مترمربع بـاعرض   117000متر،16مترمربع باعرض 117000متر، 14مترمربع عرض 225000
  .متروباالتر می باشند22مترمربع نیز داراي عرض  408000مترو20مترمربع تاعرض  5000

مترمربـع آن    220000مترمربع پیـاده رومـی باشـدکه     247000ازنظرمعابر پیاده رو این شهر داراي  
مترمربـع آن آسـفالت وبـاقی آن بصـورت خـاکی       12000مترمربع کفپوش و  1000موزاییک وبتن، 
  .وشنی می باشد

  وسایل نقلیه عمومی 
 2299اتوبوس شهري فعال میباشد که سـرانه آن   101شبکه حمل ونقل عمومی شهر دزفول داراي 

جمعیـت  براساس استاندارد وزارت کشور سرانه استاندارداتوبوس بـه  . نفردرمقابل هراتوبوس است
  .                          نفر است که درشهرهاي گرمسیر ي باید مقداري کمتر باشد3000شهري

    458تاکسـی شـهري وجـود دارد،بعبـارتی درمقابـل هـر       507مینی بوس و 177همچنین دراین شهر
  . نفرمیباشد180الی  100نفریک تاکسی ،سرانه استانداردکشوریک تاکسی درمقابل هر 

    ي وخروجیمراکزورود
همچنین این شهر داراي . ترمینال مسافربري  است 4ازنظر امکانات ارتباطی شهري دزفول داراي  

  .یک فرودگاه نظامی می باشد
  شبکه مخابرات وپست 

همچنین .آن مشغول به کار می باشد  65275تلفن است که   74041تعداد تلفن ثابت منصوبه شهر
نقطه روستایی این  77. راه دور نیز در این شهر وجودداردتلفن  190تلفن همگانی شهري و  616

دفتر ارتباطی  10دفترپست شهري و  20ازنظر امکانات پستی  .شهر نیز داراي ارتباط تلفنی هستند
 .دراین شهرفعالیت دارند

  شهر دزآب
 فضاي کالبدي 

ح اصالحات اجراي طر.شهر دز آب در دهستان شمس آباد  از توابع بخشی مرکزي واقع شده است
اراضی در زمینهاي حاصلخیز جنوبی شهرستان دزفول در سالهاي پیش از انقالب اسالمی وطرح 
یکپارچگی زمینهاي کشاورز ي ونیز تجمیع روستاها باعث شد مراکز جمعیتی از پیش طراحی شده 
اي شکل بگیرند که به لحاظ جمعیتی وبهره گیري از خدمات عمومی از وضعیت نسبتاً مناسبی 
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این شهر که از شهرك امام خمینی . شهر دزآب یکی از این مراکز می باشد . رخوردار باشندب
تشکیل شده است در کنار جاده دزفول به سمت هفت تپه شکل گرفته وداراي شبکه معابر 

در طراحی شبکه معابر سلسله مراتب رعایت شده ومعابر اصلی شهر شامل . شطرنجی ومنظم است 
توسعه شهر . بان شهدا می باشد سایر معابر فرعی به این دو خیابان باز می شوندخیابان بهشتی وخیا

 . از سمت شمال بدلیل کانال آبیاري واز سمت غرب بدلیل جاده  ارتباطی محدود شده است
ورودي شهر در سمت شمال غربی منتهی به بلوار بهشتی، بلوار رجایی هم راستاي بلوار بهشتی 

کنند  بهمن این دو بلوار را قطع می 22خیابان امام خمینی و خیابان . دارند جهت تقریباً غربی شرقی
  . و برآنها عمود هستند و جهت شمالی جنوبی دارند

  مساحت و وضعیت فیزیکی معابرشهري
مترمربع می باشد،استانداردجهانی 31.5مترمربع وسرانه آن84،316500سطح معابرشهردزآب درسال

  .مترمربع میباشد30تا 25سرانه معابر شهري که بین 
مترمربـع  227240از.درصد ازسطح کل معابر شهر راتشکیل مـی دهنـد   71.8معابر آسفالت سواره رو
 104100متـر، 12مترمربع آن عرض 6110متر، 10مترمربع آن باعرض 35610خیابانهاي آسفالت شهر

  .باشند مترمی20مترمربع تااعرض  6680متر،16مترمربع باعرض  14620متر،14مترمربع عرض 
مترمربع آن موزاییـک  68460مترمربع پیاده رومی باشدکه 89260ازنظرمعابر پیاده رو این شهر داراي

  .مترمربع آن بصورت خاکی وشنی می باشد20800وبتن و
  وضعیت وسایل نقلیه عمومی 

  . مینی بوس میباشد 8شبکه حمل ونقل عمومی شهر دزآب داراي
  شبکه مخابرات وپست 

  .     آن مشغول به کار می باشد  1697تلفن است که  2000منصوبه شهر تعداد تلفن ثابت
  )سالند(شهر سردشت دزفول 

  فضاي کالبدي
. کیلومتري شمال شهرستان دزفول ودر ناحیه کوهپایه اي واقع شده است  45شهر سالند در 

د  جاده ورودي شهر از سمت جنوبغربی شهر می باشد که بلوار امام خمینی معبر اصلی در امتدا
این خیابان ستون فقرات شبکه معابر بوده وسایر معابر شهر به این . سالند دزفول شکل گرفته است 

اکثر ادارات ومراکز خدماتی شهر در اطراف این خیابان شکل گرفته است . خیابان وصل می شوند
شبکه .شد هسته اولیه شهر ابتدا در قسمت شمال شرقی وتوسعه بعدي در اراضی جنوبی شهر می با

رودخانه و ارتفاعات از سمت غرب توسعه شهر را .معابر شهر به صورت شطرنجی می باشد 
  .محدود نموده است
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  شبکه معابر 
شبکه معابر شهر سردشت به دلیل عدم برخوداري از طرح و نقشه اولیه، فاقد الگوي مشخصی می 

شکل خاص فعلی خود را یافته مجموع خیابانها و معابر شهر بنابر وضعیت مالکیت اراضی . باشد
از جمله نشانه هاي کارآمدي هرشهري وجود سلسله مراتب عملکردي درمعابرآن شهر است . اند

در شهر سردشت سلسله مراتب موجود بسیار ابتدایی می باشد و به سبب پائین بودن جمعیت شهر 
  .سردشت این امر هیچ گونه مسئله خاصی ایجاد نمی نماید

ن شهري سردشت دزفول بلوار امام خمینی می باشد که از آن خیابان آفرینش و بخشی از جاده بی
خیابان اصلی شهر بلوار امام خمینی و پس از آن خیابان آفرینش . امام علی منشعب گشته است

ناحیه اداري شهر نیز درجنوب بلوار . است سایر معابر شهر از دو خیابان مزبور منشعب گشته اند
رودي شهر در غرب آن واقع شده است و در شبکه معابر این شهر استانداردهاي و. امام قرار دارد

  .حداقل براي پیاده رو، باند آسفالت و جوي رعایت نشده است
  مساحت و وضعیت فیزیکی معابرشهري

مترمربع می باشد، استانداردجهانی 79مترمربع وسرانه آن131360، 84سطح معابرشهر سالند درسال
  .مترمربع میباشد30تا 25بین  سرانه معابر شهري

مترمربـع   125000از.درصد ازسطح کل معابر شهر راتشـکیل مـی دهنـد   77معابر آسفالت سواره رو 
  54687متـر، 12مترمربع آن عرض 15652متر،10مترمربع آن باعرض  54687خیابانهاي آسفالت شهر

  .مترمی باشند14مترمربع عرض 
مترمربع کفپوش  10000مترمربع پیاده رومی باشدکه   36360ازنظرمعابر پیاده رو این شهر داراي

  .مترمربع آن بصورت خاکی وشنی می باشد  20360مترمربع آسفالت و6000و
  وضعیت وسایل نقلیه عمومی 

تاکسی شـهري وجـود دارد،بعبـارتی     6مینی بوس و  3شبکه حمل ونقل عمومی شهر سالند داراي 
ــل هــر  ــک تاکســی ،ســرانه استان 339درمقاب ــل هــر نفری ــی  100داردکشــوریک تاکســی درمقاب ال

  .نفرمیباشد180
  شبکه مخابرات وپست

نقطه روستایی 37. آن مشغول به کار می باشد 459تلفن است که 512تعداد تلفن ثابت منصوبه شهر 
  .این شهر نیز داراي ارتباط تلفنی هستند

  میانرود
 1348و  1347ر حدود سالهاي شهرك مزبور د. هسته اولیه شهر میانرود، شهرك ساسان می باشد

ساکنین اولیه شهرك مزبور، زارعین . توسط سازمان آب و برق خوزستان ایجاد شده است
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پس از انقالب شهرك . روستاهاي شمعون، بنه وحید، دیلم، ساالر آباد، سردارآباد و قلعه نو بوده اند
ور به شهر میانرود تبدیل ، شهرك مزب1380ساسان به شهرك مطهري تغییر کرد و در نهایت در سال 

  .شد
  خصوصیات کالبدي شهر 

مرکز شهر حدوداً منطبق برمرکز هندسی . بافت شهر میانرود از ساختار نسبتاً منظمی برخوردار است
  .شهر بوده و بخشی از خدمات اصلی شهر در اطراف میدان مرکزي شهر قرار گرفته اند

ه پراکندگی خدمات اولیه در کل شهر، در جهت با توجه به فرم شعاعی شبکه دسترسی و با توجه ب
سهولت دسترسی به خدمت موجود و آینده، شهر به دو محله تفکیک می شود، مرز بین دو محله 

محله یک ، بخش هاي شمالی بلوار انقالب را در برمی گیرد و . بلوار انقالب اسالمی می باشد
ه شامل بخش هاي جنوبی بلوار انقالب محله دو،ک. عمده خدمات آموزشی در این محله قرار دارد

شایان ذکر است که شبکه ارتباطی شهر . است نیز، از برخی خدمات شهري برخوردار می باشد
الگوي شطرنجی ضمن ایجاد حالت یکنواختی در . ترکیبی از دو الگوي شعاعی و شطرنجی است

  . بافت، نوعی سهولت در دسترسی ها ایجاد می نماید
هاي داخلی شهر از  شبکه. باشد ود ترکیبی از دو الگوي شعاعی و شطرنجی میشبکه معابر میانر

شبکه معابر موجود به دلیل برخورداري شهر از طرح . اند جاده منتهی به دزفول دسترسی گرفته
شهر میانرود از جاده منتهی به دزفول دودسترسی . باشد اولیه، از سلسله مراتب برخوردار می

یکی از این . شوند ي مذکور منشعب می هاي شهر از دو دسترس ایر دسترسینماید که س دریافت می
دو دسترسی مزبور در محل میدان اصلی . باشد ها بلوار انقالب و دیگري بلوار آزادي می دسترسی

شهر که گره ارتباطی اصلی شهر است، تالقی نموده، سایر معابر داخلی از دو دسترسی مزبور 
. اند ر است که بخشی از خدمات شهر در پیرامون گره مزبور قرار گرفتهشایان ذک. شوند منشعب می

جنوب  -جنوب شرقی و شمال شرقی -شریانهاي اصلی شهر بصورت قطرهاي متقاطع شمال غربی
  . غربی دارند -تر، جهت شرقی شریانهاي درجات پائین. باشند غربی می

هاي موجود آسفالت  اکثر شبکه. گردند غربی، جمع و پخشی کننده تلقی می -خیابانهاي شرقی
باشد که باعث شده امنیت  ها می یکی از نقاط ضعف شبکه ارتباطی مزبور تعدد تقاطع. باشند می

  . حرکت عابر پیاده را دربافت شهري کاهش دهد
  حجم عبور و مرور و ترافیک 

در معابر  هاي کارآمدي شبکه ارتباطی در هر شهري وجود سلسله مراتب عملکردي از جمله نشانه
شایان ذکر است که سلسله مراتب شبکه معابر صرف نظر از استانداردهاي پذیرفته . آن شهر است

  .گردد شده، بنابر مقتضیات هر شهري تعریف می



 طرح ملی آمایش استان خوزستان

 324

شهر میانرود به دلیل برخورداري از طرح اولیه به عنوان یک شهرك مسکونی تا حدي داراي سلسله 
تند از بلوارهاي آزادي و انقالب، معابر مزبور ضمن تالقی در معابر اصلی شهر عبار. باشد مراتب می

  . هاي شهر میانرود را بر عهده دارند میدان امام حسین، نقش اصلی در دسترسی
خیابانهاي امام خمینی، دوازده فروردین، بیست و دو بهمن نقش شریانهاي حد واسط را ایفا 

نقالب به سایر معابر فرعی مانند خیابان عطار، کنند و ضمن گرفتن دسترسی از بلوار  آزادي و ا می
  .ورودي اصلی شهر در شمال غربی آن قرار دارد. نمایند دسترسی ارائه می.... فردوسی و 

  مساحت و وضعیت فیزیکی معابرشهري
ــال   ــهرمیانرود درس ــطح معابرش ــرانه آن   18957، 84س ــع وس ــد،    7/2مترمرب ــی باش ــع م مترمرب

  .مترمربع میباشد30تا 25شهري که بین استانداردجهانی سرانه معابر 
مترمربع آن عـرض  1200متر، 10مترمربع آن باعرض 1200مترمربع خیابانهاي آسفالت شهر18957از

مترمربــع بــاعرض  10817متــر،16مترمربــع بــاعرض 1120متــر،14مترمربــع عــرض  2050متــر،12
  .متروباالتر می باشند22مترمربع نیز داراي عرض 2570مترو18

  عمومی  وسایل نقلیه
  .مینی بوس می باشد 5شبکه حمل ونقل عمومی شهر میانرود داراي 

  شبکه مخابرات وپست 
ازنظر .آن مشغول به کار می باشد 1682تلفن است که  2325تعداد تلفن ثابت منصوبه شهر 

 .دفترپست شهري دراین شهرفعالیت دارد 1امکانات پستی  

  صفی آباد 
هستۀ اولیه صفی آباد .از توابع بخش مرکزي واقع شده است شهر صفی آباد در دهستان شمس آباد

کیلومتري جنوب غربی شهرستان دزفول واقع  12این روستا حدوداً در . روستاي کویتان بوده است
با شروع اصالحات اراضی رژیم قبل، دولت وقت جهت جلوگیري از  1340در سال . شده بود

ز نیروي انسانی جهت اشتغال به کار، به فکر تاسیس پراکندگی روستاها در محل و استفاده بهینه ا
از شش روستا به نامهاي ) صفی آبادکنونی(شهرکهاي مسکونی افتاد به همین جهت شهرك کاووس 

صفی آباد در زمین . کویتان، نجف آباد، بالنجان، فراش، حسینه بالنجان و دیلم تشکیل گردید
  . باشد شمال به جنوب و از غرب به شرق میتقریباًمسطحی قرار گرفته و شیب عمومی شهر از 

معابر موجود آن از نظم   صفی آباد از ابتدا به عنوان یک شهرك مسکونی داراي طرح بوده، شبکه
دو محور . دهد استخوانبدي اصلی شهر را دو محور عمود بر هم تشکیل می. نسبی برخوردار است

یانرود منشعب گشته، دسترسی دریافت م -اي در شمال شهر که از جاده دزفول مزبور از جاده
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الگوي شبکه معابر شهر متاثر از . نمایند هاي بافت نیز دسترسی ارائه می و به سایر شبکه. نمایند می
  . الگوي شطرنجی و خطی است، توسعه شهر نیز در امتداد این دو محور شکل گرفته است

  مساحت و وضعیت فیزیکی معابرشهري
ــاد در ــع وســرانه آن 84،194320ســالســطح معابرشهرصــفی آب ــع مــی باشــد،  24.4مترمرب مترمرب

  مترمربع میباشد30تا 25استانداردجهانی سرانه معابر شهري بین 
مترمربـع   152250از.درصد ازسطح کل معابر شهر راتشـکیل مـی دهنـد    78معابر آسفالت سواره رو
ـ 12متـرآن بـاعرض    2389متـر،  10مترآن بـاعرض   4300خیابانهاي آسفالت شهر متـرآن   1024ر،مت

متروباالتر 22مترنیز داراي عرض  591مترو18مترباعرض 463متر،16مترباعرض 448متر،14باعرض 
مترمربع کفپوش  6070مترمربع پیاده رومی باشد 4207ازنظرمعابر پیاده رو این شهر داراي.می باشند

  .مترمربع آن بصورت خاکی وشنی می باشد 36000و
  شبکه مخابرات وپست 

ازنظر .آن مشغول به کار می باشد 1299تلفن است که  1634ثابت منصوبه شهر  تعداد تلفن
  .دفترپست شهري دراین شهرفعالیت دارند 1امکانات پستی 

  شهرستان دشت آزادگان
  شهر بستان

  وضعیت ارتباطی
شهر بستان در اثر وجود زمینهاي حاصلخیز کشاورزي و وجود رودخانه کرخه و تاالب هـورالعظیم  

کنـد و شـاهرگ حیـاتی شـهر      رودخانه کرخه از بخش شمالی شـهر عبـور مـی   . ه استشکل گرفت
شود، بخش اصلی شهر در جنوب کرخه قرار گرفته و در شمال کرخـه نیـز بخشـهاي     محسوب می

جاده ارتباطی سوسـنگرد بسـتان بـا محوریـت جنـوب      . مسکونی شکل گرفته و رو به توسعه است
خه به بستان وارد می شود، یک پل فلزي نیـز ارتبـاط دو   شمال غربی بوده که از جنوب کر -شرقی

شهر بصورت خطی در امتداد رودخانه کرخـه مـابین   . سازد طرف رودخانه را در شهر امکانپذیر می
خیابان بیت حلفایه قسمتی از جاده سوسنگرد به مرز . رودخانه و جاده ارتباطی گسترش یافته است

داخل شهر سوق می دهد،توسط سه خیابـان اصـلی شـهر،    عراق است و کلیه ترافیک عبوري را به 
اولین خیابان که در قسمت شرقی شهر قرار گرفته مرکز دادوستد و خرید اهالی شهر . قطع می شود

و روستاهاي اطراف بوده، دومین خیابان، خیابان فرهنگ  که نقـش سـرویس دهنـده بـه فضـاهاي      
ن بخشداري که از جنوب به جاده ارتباطی و از عمومی و اداري شهر را به عهده دارد و سپس خیابا

بجز این معابر اصلی شهر، سایر معابر از فرم خاصی تبعیت .شمال به جاده ساحلی امتداد یافته است
  .نکرده و بیشتر بصورت پراکنده و بافت روستائی گسترش یافته است
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  مساحت و وضعیت فیزیکی معابرشهري 
مترمربع می باشد، استانداردجهانی  27ترمربع وسرانه آنم198000؛84سطح معابرشهربستان درسال

  .مترمربع میباشد30تا 25سرانه معابر شهري بین 
 110000از  .درصد ازسطح کل معابر شهر راتشکیل می دهند 5/55معابر آسفالت سواره رو 

  572 متر،12باعرض  مترآن 1000متر، 10باعرض  مترآن 2561مترمربع خیابانهاي آسفالت شهر 
متر 20مترتاعرض  317متر، 18مترباعرض  177 متر،16مترباعرض  339  متر،14باعرض  ترآنم
  .متروباالتر می باشند22مترنیز داراي عرض     3956و

مترمربع آن موزاییک  28000مترمربع پیاده رومی باشدکه 88000ازنظرمعابر پیاده رو این شهر داراي 
مربع آن آسفالت وباقی آن بصورت خاکی وشنی می متر 10000مترمربع کفپوش و   30000وبتن،  

  .باشد
  شبکه مخابرات وپست 

نقطه 10.آن مشغول به کار می باشد   909تلفن است که  1000تعداد تلفن ثابت منصوبه شهر
دفتر 1دفترپست شهري و  1ازنظر امکانات پستی .روستایی این شهر نیز داراي ارتباط تلفنی هستند

  .یت دارندارتباطی دراین شهرفعال
  شهر هویزه

  فضاي کالبدي
شهر هویزه در جریان جنگ تحمیلی کامالً تخریب گردید وشهر جدید در کنار شهر قدیمی توسط 
آستان قدس رضوي بازسازي شده است وبافت آن نوساز وداراي شبکه معابر شطرنجی منظمی 

بسیج وخیابان امام  بافت اصلی شهر در قسمت شرق جاده قرار گرفته است واز طریق میدان. است
 .اکثر ادارات وخدمات عمومی شهر در این سمت مستقر هستند. خمینی وارد بافت شهر می گردد

  مساحت و وضعیت فیزیکی معابرشهري 
مترمربع می باشد، استاندارد 7/60مترمربع وسرانه آن882779؛84سطح معابرشهر هویزه درسال
  .میباشدمترمربع 30تا 25جهانی سرانه معابر شهري بین 

مترمربـع   435996از .درصد ازسطح کل معابر شهر راتشکیل می دهنـد  49معابر آسفالت سواره رو 
بـا   متـرآن  6920  متـر، 12باعرض  مترآن 8074متر،10باعرض  مترآن 4845خیابانهاي آسفالت شهر

مترنیز  34208مترو20مترتاعرض1796متر،18مترباعرض1346متر،16مترباعرض 3028 متر،14عرض
  .متروباالتر می باشند22عرض  داراي

مترمربع کفپوش و 137500مترمربع پیاده رومی باشدکه  446783ازنظرمعابر پیاده رو این شهر داراي
  .مترمربع آن آسفالت وباقی آن بصورت خاکی وشنی می باشد 34383
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  وسایل نقلیه عمومی 
دارد،بعبـارتی  تاکسـی شـهري وجـود    8مینی بـوس و 14شبکه حمل ونقل عمومی شهرهویزه داراي

ــل هــر ــل هــر  1816درمقاب ــک تاکســی ،ســرانه استانداردکشــوریک تاکســی درمقاب ــی  100نفری ال
  . نفرمیباشد180

   مراکزورودي وخروجی
  .ازنظر امکانات ارتباطی شهري هویزه داراي یک ترمینال مسافربري است 

  شبکه مخابرات وپست 
 65همچنین .مشغول به کار می باشد آن 2200تلفن است که   2200تعداد تلفن ثابت منصوبه شهر

  .تلفن همگانی شهري در این شهر وجوددارد
 .دفتر ارتباطی دراین شهرفعالیت دارند  1دفترپست شهري و 1ازنظر امکانات پستی 

  شهر سوسنگرد
  وضعیت ارتباطی

رودخانه کرخه، شکل گرفته و با توجه بـه زمینهـاي     ترین بخش شهر در اطراف پل، اولین و قدیمی
مساعد و هموار کشاورزي اهمیت مراکز کشاورزي و توسعه آنهـا اکثـر مراکـز خـدمات دولتـی در      

رودخانه کرخه از وسط شهر می گـذرد و قسـمت شـرقی شـهر     .حاشیه رودخانه شکل گرفته است
. باشد که توسط دوپل قسمت شرقی و غربی بهم ارتباط دارنـد  تر شهر می تر و منسجم بافت قدیمی

اي از سـاختمانهاي اداري و فضـاي تجـاري     و پل بافت اصلی شهر که مجموعـه  -حدفاصل میدان
است شکل گرفته و حدفاصل ساختمانهاي اداري و رودخانه نیز خیابان طالقانی به موازات رودخانه 

  .دهد واقع شده که محور تجاري شهر را تشکیل می
می دهد که اکثـر سـاخت    هویزه و بستان محورهاي اصلی شهر را تشکیل -سه محور اصلی، اهواز

هـاي جدیـد در اطـراف همـین      توسـعه . یابـد  وسازها در اطراف این محورها انجام و گسترش مـی 
محورها و با پرکردن بافت خالی میان ساخت و سازها شـکل گرفتـه اسـت تمـام قسـمتها اداري و      

  .قسمتهاي عمده بازار در سمت شرقی شهر واقع شده است
  شهري مساحت و وضعیت فیزیکی معابر

مترمربــع مــی باشــد،   6/7مترمربــع وســرانه آن 330700؛ 84ســطح معابرشهرسوسنگرددرســال 
  .مترمربع میباشد30تا 25استانداردجهانی سرانه معابر شهري بین 

 233300از .درصد ازسـطح کـل معـابر شـهر راتشـکیل مـی دهنـد       5/70معابر آسفالت سواره رو   
 2286متـر، 12بـاعرض   متـرآن  4167متـر، 10رض بـاع  مترآن 1000مترمربع خیابانهاي آسفالت شهر
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متـرو  20مترتـاعرض   490متـر،  18متربـاعرض   460متر،16مترباعرض 1062 متر،14باعرض  مترآن
  .متروباالتر می باشند22مترنیز داراي عرض   4311

مترمربـع آن    22000مترمربـع پیـاده رومـی باشـدکه       97400ازنظرمعابر پیاده رو این شـهر داراي  
مترمربـع آن آسـفالت وبـاقی آن بصـورت خـاکی        5400مترمربع کفپوش و 9000تن،  موزاییک وب

  .وشنی می باشد
  وسایل نقلیه عمومی 

تاکسـی شـهري وجـود     170مینـی بـوس و   4شبکه حمـل ونقـل عمـومی شـهر سوسـنگرد داراي     
ی ال 100نفریک تاکسی ،سرانه استانداردکشوریک تاکسی درمقابل هر 256دارد،بعبارتی درمقابل هر 

  . نفرمیباشد180
  مراکزورودي وخروجی 

  .ازنظر امکانات ارتباطی شهري سوسنگرد داراي یک  ترمینال مسافربري است
  شبکه مخابرات وپست 

 47همچنین ..آن مشغول به کار می باشد 7900تلفن است که  9100تعداد تلفن ثابت منصوبه شهر
نقطه روستایی این شهر نیز   59. دداردتلفن راه دور نیز در این شهر وجو67تلفن همگانی شهري و

دفتر ارتباطی دراین  3دفترپست شهري و 2ازنظر امکانات پستی  .داراي ارتباط تلفنی هستند
  .شهرفعالیت دارند

  شهر رفیع
  فضاي کالبدي 

کیلومتري از سوسنگرد واقع شده و رودخانه کرخه از میان شهر می گذرد و  40این شهر در فاصله 
بافت اصلی وهسته اولیه شهر در قسمت جنوبی . سمت شمالی جنوبی  تقسیم می کند آن را به دو ق

رودخانه واقع است شبکه معابر شهر بدلیل بازسازي کلی آن پس از جنگ ، منظم وشطرنجی می 
اکثر . باشد معابر اصلی شهر عبارتند از خیابان امام خمینی ، خیابان آزادي وخیابان ساحل شمالی 

خدمات عمومی شهر در میدان محل تقاطع خیابانهاي انقالب ، آزادي وامام خمینی  ادارات واماکن
امکان توسعه شهر در قسمتهاي جنوبی شهر و در قسمت غرب شهر دیده شده . واقع شده اند 

 . است

  مساحت و وضعیت فیزیکی معابرشهري
، استانداردجهانی مترمربع می باشد54.7مترمربع وسرانه آن84،213395سطح معابرشهررفیع درسال
  .مترمربع میباشد30تا 25سرانه معابر شهري که بین 
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مترمربع 125395از .درصد ازسطح کل معابر شهر راتشکیل می دهند 59معابر آسفالت سواره رو 
مترآن باعرض  2821متر،12مترآن باعرض  5000متر، 10مترآن باعرض 670خیابانهاي آسفالت شهر

  .باشندمتر می 20مترتاعرض  960مترو14
مترمربع کفپوش 48000مترمربع پیاده رومی باشدکه 88000ازنظرمعابر پیاده رو این شهر داراي

  .مترمربع آن بصورت خاکی وشنی می باشد40000و
 شهرستان رامهرمز

  شهر رامهرمز
  وضعیت ارتباطی

هاي زاگرس قرار گرفته است و از نظر موقعیت طبیعی بصورت  شهر رامهرمز در دامنه کوهپایه
جاده . شهر منسجم است که بوسیله باغات و اراضی کشاورزي احاطه شده است. اي است جلگه

غرب و شمال با یک حریم فضاي سبز محور ارتباطی مناسب را ایجاد  -کمربندي از قسمت جنوب
قسمت شرقی شهر نیز بوسیله   کرده ولی باعث محدودیت توسعه شهر در این جهات شده است،

به منظور حفظ اراضی مرغوب کشاورزي . اغات محصور و محدود شده استاراضی کشاورزي و ب
  .باشد شهر توسعه شهر در قسمت شمال غربی و غرب امکانپذیر می

که خیابانهاي اصلی شهر . باشد مرکزیت شهر رامهرمز میدان اصلی شهر یعنی میدان آزادي می
شامل بازار و خدمات اداري  مرکز قدیمی شهر که. شوند بصورت شعاعی از این میدان خارج می

است در اطراف همین میدان سازمان یافته است و قسمتهاي قدیمی شهر نیز در اطراف همین مرکز 
توان به خیابان امام خمینی و شریعتی اشاره کرد اکثر  از خیابانهاي اصلی شهر می. قرار دارند

  .همیت بیشتري برخوردار استخدمات تجاري و دولتی در حاشیه خیابان شریعتی واقع شده که از ا
  مساحت و وضعیت فیزیکی معابرشهري 

مترمربــع مــی باشــد،   5/94مترمربــع وســرانه آن 4651754؛84ســطح معابرشهررامهرمزدرســال 
  .مترمربع میباشد30تا 25استانداردجهانی سرانه معابر شهري که بین 

مترمربع  4491294از.نددرصد ازسطح کل معابر شهر راتشکیل می ده 5/96معابر آسفالت سواره رو 
متـر،       12مترمربع آن عـرض    267908متر، 10مترمربع آن باعرض 411859خیابانهاي آسفالت شهر 

متـر،      18مترمربـع بـاعرض    88151متر، 16مترمربع باعرض  24310متر، 14مترمربع عرض 133953
  .ر می باشندمتروباالت22مترمربع نیز داراي عرض  205358مترو 20مترمربع تاعرض 53812

مترمربـع آن   34400مترمربـع پیـاده رومـی باشـدکه       160460ازنظرمعابر پیاده رو این شـهر داراي 
مترمربع آن آسفالت وباقی آن بصـورت خـاکی    36500مترمربع کفپوش و   46360موزاییک وبتن،  
  .وشنی می باشد
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  وسایل نقلیه عمومی 
تاکســی شــهري وجــود  184وس و مینــی بــ 39شــبکه حمــل ونقــل عمــومی شــهر رامهرمــزداراي

الـی   100نفریک تاکسی ،سرانه استانداردکشوریک تاکسی درمقابل هر 267دارد،بعبارتی درمقابل هر
  . نفرمیباشد180

  شبکه مخابرات وپست
همچنین .آن مشغول به کار می باشد14560تلفن است که15000تعداد تلفن ثابت منصوبه شهر

نقطه روستایی این  173.دور نیز در این شهر وجودداردتلفن راه  46تلفن همگانی شهري و 127
دفتر ارتباطی  6دفترپست شهري و 18ازنظر امکانات پستی .شهر نیز داراي ارتباط تلفنی هستند

  .دراین شهرفعالیت دارند
  شهر رامشیر

  وضعیت ارتباطی
اصلی  شهر رامشیر از نظر موقعیت طبیعی در جلگه واقع شده و بصورت خطی و در اطراف جاده

بافت شهر عمدتاً یک . ماهشهر گسترش یافته و اراضی کشاورزي آن را دربر گرفته است -اهواز
طبقه و به صورت گسترده توسعه یافته است توسعه اخیر شهر در قسمتهاي شمال و شمال شرقی 

بوده و بخش دیگر در قسمتهاي جنوبی و ) دستگاه 500(شهر که مربوط به اسکان جنگزدگان 
در  کاربریهاي خدماتی شهر عمدتاً. بی شهر در دو طرف جاده اصلی توسعه یافته استجنوب غر

وجود راه اصلی غالب بر . ماهشهر واقع شده است -جاده ارتباطی اهواز  مرکز شهر و در محدودة
  .هر عامل دیگر باعث گسترش شهر بصورت خطی در اطراف این جاده شده است

عموماً در طول یک خیابان و انشعابات آن به طرف جاده  هاي تجاري بازار شهر بصورت راسته
. اهللا مرعشی خدمات تجاري متمرکز است یکی از خیابانهاي مرکزي شهر و آیت. عبوري است

. ماهشهر، بخش عمده خدمات اداري و دولتی قرار دارد -همچنین حدفاصل بازار و جاده اهواز
نشانی هویت بخش  ن شهرداري و آتشهمچنین قرار گرفتن یک پارك بزرگ و در مجاورت آ

  .دهد مرکزي شهر را تشکیل می
  مساحت و وضعیت فیزیکی معابرشهري 

مترمربع می باشد، استانداردجهانی 40مترمربع وسرانه آن 984143؛84سطح معابرشهررامشیردرسال
  .مترمربع میباشد30تا 25سرانه معابر شهري  بین 

مترمربع  749279از .ل معابر شهر راتشکیل می دهنددرصد ازسطح ک 76معابر آسفالت سواره رو 
 مترآن  2477 متر،12باعرض  مترآن 4679متر، 10باعرض  مترآن  6072خیابانهاي آسفالت شهر 
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مترو     20مترتاعرض  703متر، 18مترباعرض  2380متر،16مترباعرض  5/2677  متر،14باعرض 
  .متروباالتر می باشند22مترنیز داراي عرض 14216

مترمربع آن  11646مترمربع پیاده رومی باشدکه   234864نظرمعابر پیاده رو این شهر داراي از
مترمربع آن آسفالت وباقی آن بصورت خاکی  180800مترمربع کفپوش و   5700موزاییک وبتن،
  .وشنی می باشد

  وسایل نقلیه عمومی 
،بعبـارتی درمقابـل هـر    تاکسی شهري وجـود دارد  98شبکه حمل ونقل عمومی شهر رامشیر داراي 

  . نفرمیباشد180الی  100نفریک تاکسی ،سرانه استانداردکشوریک تاکسی درمقابل هر 250
  شبکه مخابرات و پست 

 46همچنین ..آن مشغول به کار می باشد  4845تلفن است که 5407تعداد تلفن ثابت منصوبه شهر
نقطه روستایی این شهر  104. اردتلفن راه دور نیز در این شهر وجودد 32تلفن همگانی شهري و 

  .دفترپست شهري  دراین شهرفعالیت دارند 2ازنظر امکانات پستی .نیز داراي ارتباط تلفنی هستند
  شهر هفتگل

  وضعیت ارتباطی
هاي نفتی بوجود آمده و با کاهش فعالیتهاي  شهر هفتگل در اثر وجود معادن نفت و وجود سفره

رسانی شهر کاهش یافته است، وضعیت طبیعی شهر کوهستانی  تنفت در منطقه، بتدریج دامنه خدما
  .است و در اراضی نسبتاً همواري احداث شده که اطراف آنرا تپه ماهورهاي گچی فراگرفته است

. این شهر از سمت شرق به ارتفاعات و شیبهاي محدود کننده و غرقابل توسعه محدود شده است
نظامی قرار گرفته و از جنوب غرب نیز به اراضی از سمت جنوب نیز پادگان ارتشی و اراضی 

شود از جهت شمال و شمال غربی نیز اراضی هموار واقع  ناهموار و محدود کننده توسعه منتهی می
بافت این شهر داراي یک مرکزیت شهري است که . شده که توسعه شهر نیز در این جهت است

هاي منظم و  می دهد که داراي شبکهعمدتاً ساخت و سازهاي متعلق به شرکت نفت را تشکیل 
هاي شهري است، قدمت این ساختمانها باال بوده و گذر زمان باعث  بناها و ساختمانهایی با جلوه

شهر عالوه بر بافت شهري، همچنین داراي چند هستۀ پیرامونی . فرسودگی آنها شده است
اغلب نامنظم و بدون مناظر و  ساز، بافتهاي روستایی و شخصی. غیرپیوسته با ساختار روستایی است

  .سیماي شهري است
  مساحت و وضعیت فیزیکی معابرشهري 

مترمربع می باشد، استانداردجهانی  19مترمربع وسرانه آن 292000؛84سطح معابرشهرهفتگل درسال
  .مترمربع میباشد30تا 25سرانه معابر شهري بین 
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 250000از  .راتشـکیل مـی دهنـد   درصد ازسـطح کـل معـابر شـهر      6/85معابر آسفالت سواره رو 
 متـر، 12بـاعرض   متـرآن 2500متـر، 10بـاعرض   متـرآن 2000مترمربـع خیابانهـاي آسـفالت شـهر    

  .متروباالتر می باشند22مترنیز داراي عرض  5800مترو 16مترباعرض 1250
مترمربـع آن موزاییـک   4000مترمربع پیاده رومی باشدکه  42000ازنظرمعابر پیاده رو این شهر داراي

  .مترمربع آن آسفالت وباقی آن بصورت خاکی وشنی می باشد1000مترمربع کفپوش و24000ن، وبت
  وسایل نقلیه عمومی 

تاکسی شهري وجود دارد،بعبارتی  10مینی بوس و 16شبکه حمل ونقل عمومی شهر هفتگل داراي 
الــی  100نفریــک تاکســی ،ســرانه استانداردکشــوریک تاکســی درمقابــل هــر   1528درمقابــل هــر

  . نفرمیباشد180
  مراکزورودي وخروجی 

  .ازنظر امکانات ارتباطی شهري هفتگل داراي یک ترمینال مسافربري است
  شبکه مخابرات وپست 

 82همچنین .آن مشغول به کار می باشد 3370تلفن است که  5000تعداد تلفن ثابت منصوبه شهر
نقطه روستایی این شهر نیز  44. تلفن راه دور نیز در این شهر وجوددارد 30تلفن همگانی شهري و 

  .دفترپست شهري دراین شهرفعالیت دارد1ازنظر امکانات پستی .داراي ارتباط تلفنی هستند
  شهر شادگان

  وضعیت ارتباطی
رودخانه جراحی و خط لوله انتقال نفت و تاالب شادگان از مهمترین عوامل شکل دهندة شهر 

ه و در سمت شمالی لوله خط انتقال بدلیل خط لوله انتقال نفت از شمال شهر گذشت. است
شود و  رودخانه جراحی پس از ورود به شهر دو شاخه می.محدودیت تردد کمتر توسعه یافته است

محالت سید شرف، اهل حدر، کوت در حد فاصل دو شاخۀ اصلی رودخانه و محلۀ غیاثی در 
بازار شهر را در بر گرفته شوند که  شمال رودخانه از محالت اصلی و قدیمی شادگان محسوب می

است، اکثر معابر شهر در جهت شمال شرقی به جنوب غربی احداث شده و جنبه جمع کننده دارند 
المبین که ارتباط دهنده شهر با اهواز  آباد  و زرگان تحت تاثیر محور بلوار فتح تنها محالت عباس

خمینی است که از  خیابان امام مهمترین محور ارتباط دهندة شمال و جنوب شهر. است قرار دارند
  .گردد میان بازار شهر گذشته و از مهمترین معابر شهر محسوب می

هاي دسترسی مسیرهاي  محالت قدیمی شهر فاقد شبکه معابر عریض و مستقیم بوده و کوچه
  .نهرهاي قدیمی خشک شده بوده است

  مساحت و وضعیت فیزیکی معابرشهري 
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ــال  ــادگان درس ــطح معابرشهرش ــرانه آن  1517457؛84س ــع وس ــد،  3/31مترمرب ــی باش ــع م مترمرب
  .مترمربع میباشد30تا 25استانداردجهانی سرانه معابر شهري که بین 

مترمربـع   802820از.درصد ازسطح کل معابر شهر راتشکیل مـی دهنـد   53معابر آسفالت سواره رو 
متـر،       12آن عـرض   مترمربع 106400متر،  10مترمربع آن باعرض  199000خیابانهاي آسفالت شهر 

متـر،      18مترمربـع بـاعرض     68500متر، 16مترمربع باعرض  55800متر، 14مترمربع عرض  61200
  .متروباالتر می باشند22مترمربع نیز داراي عرض  274920مترو20مترمربع تاعرض  37000

ترمربـع آن  م 23200مترمربـع پیـاده رومـی باشـدکه       714637ازنظرمعابر پیاده رو این شـهر داراي 
مترمربع آن آسفالت وباقی آن بصـورت خـاکی     70000مترمربع کفپوش و 12500موزاییک وبتن،  
  .وشنی می باشد

  وسایل نقلیه عمومی شادگان
تاکسی شهري وجود دارد،بعبارتی درمقابل  195شبکه حمل ونقل عمومی شهر شادگان داراي  

  . نفرمیباشد180الی  100درمقابل هر  نفریک تاکسی ،سرانه استانداردکشوریک تاکسی  248هر
   مراکزورودي وخروجی

  .ترمینال مسافربري است 2ازنظر امکانات ارتباطی شهري شادگان داراي  
  شبکه مخابرات و پست 

همچنین . آن مشغول به کار می باشد   8536تلفن است که  10000تعداد تلفن ثابت منصوبه شهر
نقطه روستایی این  174. دور نیز در این شهر وجودداردتلفن راه  35تلفن همگانی شهري و  96

دفتر ارتباطی  2دفترپست شهري و   7ازنظر امکانات پستی .شهر نیز داراي ارتباط تلفنی هستند
  .دراین شهرفعالیت دارند

  شهر شوش
  وضعیت ارتباطی

ز احداث شهر شوش قدمتی باستانی دارد، اما عمده دلیل توسعه آن رونق کشاورزي مخصوصاً پس ا
سد دز بوده است، شهر شوش بصورت شمالی، جنوبی در امتداد رودخانه شاور و در غرب جاده 

آثار (هاي میراث فرهنگی   اندیمشک واقع شده است وجود قلعه شوش و محوطه - ارتباطی اهواز
در داخل شهر و در قسمت مرکز تا جنوب شرقی شهر از مهمترین عوامل محدودیت شهر ) باستانی

اشد و قسمت شمال شرقی شهر که جزء مناطق نسبتاً جدید شهر است بصورت شبکه معابر ب می
اندیمشک توسعه یافته و این جاده باعث  -مناسب توسعه یافته که تا کنار محور ارتباطی اهواز
در قسمت شرق رودخانه نیز دیگر محالت . محدود شدن توسعه شهر در این قسمت شده است

که داراي سطوح تجاري و آموزشی و ارتباطی بهتري نسبت به سایر جدید شهر شکل گرفته  
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به طور کلی خیابانهاي اصلی شهر شامل خیابانهاي امام خمینی، شهید رجایی . باشد مناطق شهر می
غربی بوده و خیابانهاي مدرس و جمهوري اسالمی  -و خیابان ساحلی است که به صورت شرقی

مدفن دانیال نبی که از زیارتگاههاي . شهر را شکل  می دهندعمود بر آنها، شبکه اصلی ترافیکی 
  .مهم کشور و استان می باشد در بافت قدیمی و مرکز شهر و در کنار رودخانه واقع شده است

  مساحت و وضعیت فیزیکی معابرشهري 
ــال   ــوش درس ــطح معابرشهرش ــرانه آن 1362500؛84س ــع وس ــد،   3/25مترمرب ــی باش ــع م مترمرب

  مترمربع میباشد30تا 25نه معابر شهري بین استانداردجهانی سرا
مترمربـع   1022000از.درصد ازسطح کل معابر شهر راتشکیل می دهنـد  75معابر آسفالت سواره رو
 متـرآن  1136 متـر، 12بـاعرض   مترآن  8833متر، 10باعرض  مترآن 3700خیابانهاي آسفالت شهر 

 6550متـرو 20مترتـاعرض   8400متر، 18مترباعرض  4583متر،16مترباعرض 7500 متر،14باعرض 
  .متروباالتر می باشند22مترنیز داراي عرض 

مترمربـع آن    280500مترمربع پیـاده رومـی باشـدکه     340500ازنظرمعابر پیاده رو این شهر داراي 
مترمربع آن آسفالت وباقی آن بصـورت خـاکی    20000مترمربع کفپوش و   10000موزاییک وبتن، 
  .وشنی می باشد
  ل نقلیه عمومی وضعیت وسای

تاکسی شهري وجود دارد،بعبـارتی  262مینی بوس و 6شبکه حمل ونقل عمومی شهر شوش داراي 
ــل هــر  ــل هــر   205درمقاب ــک تاکســی ،ســرانه استانداردکشــوریک تاکســی درمقاب ــی  100نفری ال

  . نفرمیباشد180
  مراکزورودي وخروجی 

  .ي و یک ایستگاه راه آهن استترمینال مسافربر  2ازنظر امکانات ارتباطی شهري شوش داراي 
  شبکه مخابرات وپست 

همچنین . آن مشغول به کار می باشد 8848تلفن است که 16688تعداد تلفن ثابت منصوبه شهر
نقطه روستایی این 185. تلفن راه دور نیز در این شهر وجوددارد 74تلفن همگانی شهري و 110

دفتر ارتباطی  4دفترپست شهري و  27پستی  ازنظر امکانات.شهر نیز داراي ارتباط تلفنی هستند
  .دراین شهرفعالیت دارند

  شهر الوان
  فضاي کالبدي

شهر الوان در کنار جاده اصلی اهواز اندیمشک واقع شده است وبه موازات رودخانه کرخه بصورت 
خطی گسترش یافته است هسته اولیه و بافت قدیمی شهر در سمت غرب جاده ودر کنار مرقد سید 
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شکل گرفته است در سمت شرق جاده بافت جدید شهر که بیشتر اماکن دولتی را شامل می عباس 
شود واقع شده وفقط مرکز بهداشت ومخابرات و تعدادي از ادارات در شمال بافت قدیمی احداث 

شبکه معابر شهر نامنظم وکم عرض وداراي بافت روستایی بوده که سعی شده با .شده اند 
بیشتر مراکز تجاري شهر نیز . زي تا حدودي سیماي شهري به آن داده شودجدولگذاري وبلوار سا

  .در کنار مرقد سید عباس ودر کنار جاده اصلی مستقر شده اند
  مساحت و وضعیت فیزیکی معابرشهري 

مترمربع می باشد، استانداردجهانی  31مترمربع وسرانه آن 189650؛84سطح معابرشهر الوان درسال
  .مترمربع میباشد30تا 25بین سرانه معابر شهري 

مترمربع  158650از.درصد ازسطح کل معابر شهر راتشکیل می دهند 84معابر آسفالت سواره رو 
متر،      12مترمربع آن عرض   55000متر، 10مترمربع آن باعرض 93000خیابانهاي آسفالت شهر ، 

  .االتر می باشندمتروب22مترمربع نیز داراي عرض   5000مترو 16مترمربع باعرض  5000
مترمربع آن موزاییک 3000مترمربع پیاده رومی باشدکه  31000ازنظرمعابر پیاده رو این شهر داراي 

  .مترمربع کفپوش وباقی آن بصورت خاکی وشنی می باشد 3000وبتن، 
  شبکه مخابرات وپست 

زنظر امکانات ا.آن مشغول به کار می باشد 1103تلفن است که  1152تعداد تلفن ثابت منصوبه شهر
  .دفترپست شهري دراین شهرفعالیت دارند  1پستی 

  شهر شوشتر
  وضعیت ارتباطی

. هاي آن نقش مهمی دارد شهر شوشتر از شهرهاي قدیمی استان بوده و رودخانه کارون در شکل
رودخانه کارون در قسمت شمال شرقی شهر به دو شاخۀ گرگر و شطیط تقسیم شده، قسمت 

و شهر مربوط به شوشتر نو بوده و توسعه آن فقط در قسمت غربی تا قبل  شمالی رودخانه شطیط
قسمت اصلی و قدیمی شوشتر بین رودخانه گرگر و نهر . پذیر است از اراضی منابع طبیعی امکان

قسمت قدیمی . داریون قرار می گیرد و بازار قدیمی شهر در بخش مرکزي آن شکل گرفته است
باشد و امکان دسترسی سواره به عمق  ن شبکه معابر مناسب میشهر داراي بافت متراکم و بدو

  .محالت وجود ندارد
وجود زمینهاي منابع طبیعی در غرب شوشتر نو و همچنین آثار باستانی در قسمت شمال شرقی 
بلیتی از عوامل محدود کننده توسعه شهر در شمال شطیط و در جنوب شهر نیز وجود اراضی 

  .باشد نده توسعه شهر میزراعی از عوامل محدود کن
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سازد و از یک  مهمترین محورهاي شهر خیابان شریعتی است که ارتباط شرق و غرب را ممکن می
سو به جاده دزفول و از سوي دیگر به جاده مسجدسلیمان ارتباط داشته که بسیاري از ادارات و 

جنوبی از کنار  -لیشوند محور مهم دیگر بصورت شما بخشهاي تجاري در کنار این محور واقع می
  .بازار شهر گذشته و بار ترافیکی بسیاري دارد

  
  مساحت و وضعیت فیزیکی معابرشهري 

مترمربع می باشد،استاندارد جهانی 5/6مترمربع وسرانه آن  614330؛84سطح معابرشهرشوشتردرسال
  .مترمربع میباشد30تا 25سرانه معابر شهري بین 

مترمربع  397640از .زسطح کل معابر شهر راتشکیل می دهنددرصد ا 7/64معابر آسفالت سواره رو 
متـر،  18مترمربـع بـاعرض   16340متـر، 10مترمربـع آن بـاعرض   156300خیابانهاي آسـفالت شـهر   

  .متروباالتر می باشند22مترمربع نیز داراي عرض  221850مترو 20مترمربع تاعرض 3150
ـ   216690ازنظرمعابر پیاده رو این شـهر داراي   مترمربـع آن   42500اده رومـی باشـدکه    مترمربـع پی

  .مترمربع کفپوش وباقی آن بصورت خاکی وشنی می باشد 19475موزاییک وبتن، 
  وسایل نقلیه عمومی 

تاکســی شــهري وجــود  289مینــی بــوس و  5شــبکه حمــل ونقــل عمــومی شــهر شوشــتر داراي 
الی  100سی درمقابل هر نفریک تاکسی ،سرانه استانداردکشوریک تاک 327دارد،بعبارتی درمقابل هر 

  .نفرمیباشد180
  مراکزورودي وخروجی 

  .ازنظر امکانات ارتباطی شهر شوشتر داراي  یک ترمینال مسافربري است 
  شبکه مخابرات وپست 

. آن مشغول به کار می باشد 24433تلفن است که 31700تعداد تلفن ثابت منصوبه شهر
نقطه  158. ور نیز در این شهر وجودداردتلفن راه د 91تلفن همگانی شهري و   205همچنین

 6دفترپست شهري و  20ازنظر امکانات پستی  .روستایی این شهر نیز داراي ارتباط تلفنی هستند
 .دفتر ارتباطی دراین شهرفعالیت دارند

  شهر گتوند
  وضعیت ارتباطی

تر و دزفول شهر گتوند در غرب رودخانه کارون واقع شده و یک جاده ارتباطی آنرا به جاده شوش
یک . رسد گذرد و به سد گتوند می این جاده به موازات رودخانه از کنار شهر می. سازد متصل می

خیابان کمربندي نیز از جاده ارتباطی منشعب می شود که شهر را دور زده و دوباره به آن 
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ت بافت اصلی شهر داخل کمربندي واقع شده است و دو شهرك مسکونی نیز در قسم. گردد برمی
زمینهاي کشاورزي مرغوب دور شهر از . شمالی و جنوبی شهر بعد از جاده کمربندي قرار دارند

مهمترین عوامل محدود کننده توسعه شهر بوده و جهت توسعه شهر فضاهاي خالی درون جاده 
  .باشد کمربندي و مابین جاده ارتباطی و رودخانه و زمینهاي سنگالخی شمال شهر می

  یکی معابرشهري مساحت و وضعیت فیز
مترمربع می باشد، استانداردجهانی  18مترمربع وسرانه آن 386000؛84سطح معابرشهر گتوند درسال

  مترمربع میباشد30تا 25سرانه معابر شهري بین 
مترمربـع   233000از.درصد ازسطح کل معابر شهر راتشکیل می دهند  60معابر آسفالت سواره رو  
باعرض  مترآن 357متر،12باعرض  مترآن 167متر، 10باعرض  رآنمت 2200خیابانهاي آسفالت شهر 

  .متروباالتر می باشند22مترنیز داراي عرض 480مترو 16مترباعرض 5/437   متر،14
مترمربـع آن   15000مترمربـع پیـاده رومـی باشـدکه      153000ازنظرمعابر پیاده رو این شـهر داراي  

مترمربع آن آسفالت وباقی آن بصـورت خـاکی     39000مترمربع کفپوش و   14000موزاییک وبتن، 
  .وشنی می باشد

  وسایل نقلیه عمومی 
تاکسی شهري وجـود دارد،بعبـارتی    5مینی بوس و  10شبکه حمل ونقل عمومی شهر گتوند داراي 

ــر ــل ه ــر    4243درمقاب ــل ه ــی درمقاب ــوریک تاکس ــرانه استانداردکش ــک تاکسی،س ــی  100نفری ال
  . نفرمیباشد180

  جی مراکزورودي وخرو
  .ازنظر امکانات ارتباطی شهرگتوند داراي یک ترمینال مسافربري است

  شبکه مخابرات وپست 
 47همچنین .آن مشغول به کار می باشد  4608تلفن است که  5000تعداد تلفن ثابت منصوبه شهر

نقطه روستایی این شهر نیز  49. تلفن راه دور نیز در این شهر وجوددارد 14تلفن همگانی شهري و 
  .دفترپست شهري دراین شهرفعالیت دارند1ازنظر امکانات پستی  .داراي ارتباط تلفنی هستند

  شهر مسجد سلیمان
  وضعیت ارتباطی

گیري و پیدایش مسجدسلیمان کنونی را باید وابسته به کشف اولین چاه نفت ایران در سال  شکل
مال غربی بر روي دانست شهر مسجدسلیمان به صورت طولی با جهت جنوب شرقی به ش 1908

سازند گچساران و طاقدیس سازند آسماري و به طور کلی بر روي مخازن نفت و گاز بنا شده 
. متردر نوسان است 80متر تا حداقل  400از نظر سطح ارتفاع در برخی مناطق بین حداکثر . است
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و کند که با شیب شرق به غرب آبهاي سطحی  دره شهر را د رمقاطع عرضی قطع می 5حدود 
  .کند فاضالبها و ساخت و سازها حول خود را به دره اصلی هدایت می

ترین اراضی در کنار  ترین و کم عارضه مجتمعهاي مسکونی شرکتی و مناطق شرکتی ابتدا در مناسب
همراه با ایجاد واحدهاي مسکونی بوسیله شرکت نفت ایران و . چاههاي نفت احداث شده است
مانعت شرکت نفت با احداث واحدهاي مسکونی و تجاري و انگلیس و وجود بازار کار و م

کرد، مهاجران مجبور شدند خانه هاي خود  خدماتی شخصی در جوار واحدهاي خود جلوگیري می
را در نقاطی بنا کنندکه دور از زمینها و تاسیسات شرکت بوده و در مناطق پرشیب و عوارضی 

هاي  هاي ناهموار کوهها و تپه ترتیب شهر در دامنه بدین. ها واقع شده بود اي و در کنار مسیل صخره
به علت وجود منابع گازهاي سمی نظیر . گچی به شکل ویژه و غرمتعارفی رشد یابد و شکل بگیرد

So2  هاي سطحی گازهاي سمی از  در صورت وقوع زلزله و یا حتی حفاري.... و گازهاي سیانور و
  .ناپذیري خواهد شد ید و خسارات جبرانمخازن نشت کرده و باعث بروز مسمومیتهاي شد

واحد مسکونی آن که در قسمت شمال غربی شهر  3200از نظر کالبدي تنها تاسیسات هوانیروز و 
کنند و قسمت جنوبی شهر و  و ورودي آن قرار دارند ایمن بوده و از فضا و شکل شهري تبعیت می

  .باشد یی میبیان بیشتر داراي ساختار و بافت روستا محالت گلگه و بی
  مساحت و وضعیت فیزیکی معابرشهري 

مترمربـع مـی باشـد،     5/3مترمربـع وسـرانه آن    388000؛84سطح معابرشهرمسجدسـلیمان درسـال  
  مترمربع میباشد30تا 25استانداردجهانی سرانه معابر شهري بین 

 نمتـرآ   3095متـر، 10بـاعرض   متـرآن   4/5570مترمربع است کـه   388000معابر آسفالت سواره 

مترنیز داراي عـرض  5942مترو16مترباعرض 5/1160  متر،14باعرض  مترآن 2653 متر،12باعرض 
  .متروباالتر می باشند22

  وسایل نقلیه عمومی 
اتوبوس شهري فعال میباشد کـه سـرانه آن   48شبکه حمل ونقل عمومی شهر مسجد سلیمان داراي 

کشـور سـرانه اسـتاندارداتوبوس بـه      براساس استاندارد وزارت. نفردرمقابل هراتوبوس است 2280
  .                          نفر است که درشهرهاي گرمسیر ي باید مقداري کمتر باشد3000جمعیت شهري

 243تاکسی شهري وجود دارد،بعبارتی درمقابل هر 450مینی بوس و  25همچنین دراین شهر
  .نفرمیباشد180الی  100نفریک تاکسی ،سرانه استانداردکشوریک تاکسی درمقابل هر 

ازنظر امکانات ارتباطی شهري مسجد سلیمان داراي یک ترمینال  :مراکزورودي وخروجی 
  .مسافربري است
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آن مشغول به  20874تلفن است که  26584تعداد تلفن ثابت منصوبه شهر:شبکه مخابرات وپست 
ن شهر تلفن راه دور نیز در ای101تلفن همگانی شهري و 226همچنین . کار می باشد

  26ازنظر امکانات پستی .نقطه روستایی این شهر نیز داراي ارتباط تلفنی هستند 230.وجوددارد
  .دفتر ارتباطی دراین شهرفعالیت دارند 9دفترپست شهري و
  شهر قلعه خواجه

شهر قلعه خواجه یکی از شهرهاي شهرستان مسجد سلیمان و تنها شهر بخش اندیکا می باشد که 
این شهر به لحاظ موقعیت .سبتاً زیاد از حوزه نفوذ تقریباً گسترده اي برخوردار استبه دلیل فاصله ن

  .کیلومتري اللی واقع شده است 55کیلومتري مسجد سلیمان و  61ارتباطی در فاصله حدود 
در ارتباطی با وجه تسمیه و سابقه سکونت این شهر چنین عنوان شده است که در ابتدا در این 

سال قبل  200م خواجه باجول موگویی که رئیس طایفه بوده قلعه اي را حدود مکان فردي به نا
ساخته که بعدها با گذشت زمان خانوارهاي عشایري درکنار این قلعه ساکن می شوند ولی بدلیل 

  . اینکه از نعمت آب کافی محروم بودند در طول زمانهاي گذشته رشد چندانی نداشته است
سعه در مراحل مختلف از بافت ناهمگون و نا متجانسی برخوردار شهر قلعه خواجه به دلیل تو

این شهر در اثر توسعه چند روستاي نزدیک به هم ایجاد شده است که تک به تک از ساختار . است
  .کالبدي ویژه اي برخوردار می باشند

این قسمت داراي بافت . هسته اولیه شهر در بخش کوچکی از غرب شهر شکل گرفته است
در بخش بعدي بافت قدیمی شکل گرفته که به دور . ک و سنتی وبا قدمت تاریخی می باشندارگانی

هسته اولیه شهر یا بافت تاریخی تنیده شده است و داراي کوچه ها و معابر تنگ تري نسبت به 
بافت قسمت مرکزي شهر قلعه خواجه نظم ظاهري را به نمایش . سایر قسمتهاي شهري می باشد

بافت، طی رشد اغلب نیمه ارگانیک خود به پیروي از محور ارتباطی شکل گرفته  می گذارد و این
  .است

از خصوصیات بافت این قسمت در مرکز شهر و در حاشیه محور ارتباطی، پهن بودن کوچه ها، 
می ..... وجود نشانه هایی از خیابان بندي ها و ایجاد نماسازي در لبه خیابانها، جدول بندي ها و 

.  شکل گرفته است... این بافت بیشتر ادارات ، کاربریهاي خدماتی، انتظامی ، فرهنگی و در . باشد
این شهردر پهنه اي نسبتاً هموار استقرار یافته و به همین دلیل شهر از گستردگی و توسعه ویژه اي 

  .برخوردار می باشند
عی و باغات و همچنین ازعوامل محدود کننده توسعه شهر می توان به وجود ارتفاعات، اراضی زرا

عوامل مذکور توسعه شهر از جهات غرب، جنوب، جنوب غرب، شمال . مسیل موجود اشاره نمود
به طوریکه با توجه به موارد فوق تنها . و قسمتی از شرق شهر را با محدودیت مواجه می نماید
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ایر با چرا که با توجه به وجود اراضی ب. امکان توسعه شهر در سمت شرق فراهم می باشد
مسجد سلیمان که از قسمت شرق به سمت  –محدویت کاشت و محور ارتباطی قلعه خواجه 

مسجد سلیمان امتداد می یابد و نشان از ارتباطات عملکردي شهر با پسکرانه هاي روستایی و نقاط 
مهمترین معبر . شهري بزرگتر می باشد نشان از گرایش عمومی توسعه شهر به سمت شرق می باشد

و . غربی عبور می نماید –قلعه خواجه، معبري است که تقریباً از میان شهر با جهتی شرقی شهر 
معبر اصلی شهر خیابان ولی عصرو . شهر را به دو نیمه نامساوي شمالی و جنوبی تقسیم می نماید

  .خیابان فردوسی می باشد که اکثر ادارات و خدمات عمومی در اطراف این خیابانها مستقر است
  ت ووضعیت فیزیکی معابرشهريمساح

مترمربع می باشد،که درمقایسه 51مترمربع وسرانه آن  84،45025سطح معابرشهرقلعه خواجه درسال
مترمربــع میباشدازوضــعیت مناســبی 30تــا 25بــا اســتانداردجهانی ســرانه معــابر شــهري کــه بــین 

ل مــی درصــد ازســطح کــل معــابر شــهر راتشــکی  96معــابر آســفالت ســواره رو .برخورداراســت
متر 12مترآن باعرض  60متر،10مترآن باعرض  4476مترمربع خیابانهاي آسفالت شهر 43425از.دهند

  .می باشند
  .مترمربع پیاده رومی بصورت خاکی وشنی می باشد.1600ازنظرمعابر پیاده رو این شهر داراي

  مینی بوس میباشد 6شهر  قلعه خواجه داراي :وسایل نقلیه عمومی   
آن مشغول به کار  177تلفن است که  256تعداد تلفن ثابت منصوبه شهر:وپست شبکه مخابرات 

  .دفترپست شهري  دراین شهرفعالیت دارند  1ازنظر امکانات پستی  .می باشد
  شهر اللی

  وضعیت ارتباطی
شهر اللی در زمینی نسبتاً هموار در دامنه رشته کوههاي زاگرس شکل گرفته و نفت و شرکت نفت 

بوده، هستۀ اولیه شهر بعد از جنگ جهانی دوم احداث شده و بصورت بافتهاي  علت وجودي آن
با . غیرپیوسته بوده که با مرور زمان این فضاهاي خالی بین بافتها پر شده و بهم متصل شده است

انتقال فعالیتهاي شرکت نفت از این شهر، ساکنان این شهر بیشتر عشایري بودند که قبل و بعد از 
این شهر در . اند و به کارهاي کشاورزي و خدماتی اشتغال دارند ین شهر ساکن شدهانقالب در ا

مکانی قرار گرفته که از کمترین ارتباط را با شهرهاي شمال استان برخوردار بوده و از جهات شمال 
  .بستی دارد و شمال غربی و شمال شرقی بدلیل وجود رشته کوههاي بختیاري حالت بن

جهت شرقی غربی گسترش یافته و شبکه معابر نیز بیشتر جهت شرقی غربی بافت موجود شهر در 
هستند، ادارات دولتی بیشتر در قسمت شمالی شهر و بصورت عمود بر جهت توسعه گسترش 
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باشد و از سمت جنوب و  توسعۀ شهر بیشتر در جهت شمال و شمال شرقی و غربی می. اند یافته
  .واریهاي زمین محدود استشرق داراي محدودیت و به شیبها و ناهم

  مساحت و وضعیت فیزیکی معابرشهري 
مترمربع می باشد، استانداردجهانی 24مترمربع وسرانه آن 392540؛84سطح معابرشهر اللی درسال

  .مترمربع میباشد30تا 25سرانه معابر شهري بین 
مترمربع 221720از .درصد ازسطح کل معابر شهر راتشکیل می دهند 5/56معابر آسفالت سواره رو  
متر،      12مترمربع آن عرض  17400متر،10مترمربع آن باعرض  111520خیابانهاي آسفالت شهر

 50400متر، 18مترمربع باعرض  17600متر، 16مترمربع باعرض 7000متر،14مترمربع عرض 17800
  .متروباالتر می باشند22مترمربع نیز داراي عرض 

مترمربع کفپوش  2000مترمربع پیاده رومی باشدکه   170820ازنظرمعابر پیاده رو این شهر داراي 
  .وباقی آن بصورت خاکی وشنی می باشد

  شبکه مخابرات وپست 
 10همچنین . آن مشغول به کار میباشد  2733تلفن است که  4030تعداد تلفن ثابت منصوبه شهر 

روستایی این شهر نیز  نقطه 62. تلفن راه دور نیز در این شهر وجوددارد 5تلفن همگانی شهري و 
  .دفترپست شهري  دراین شهرفعالیت دارد 1ازنظر امکانات پستی .داراي ارتباط تلفنی هستند

  شهر هندیجان
  وضعیت ارتباطی

کند  رودخانه زهره از میان شهر هندیجان گذشته و آن را به دو قسمت شمالی و جنوبی تقسیم می
ل گرفته که هنوز برخی از ویژگیهاي اولیه خود بافتهاي اولیه شهر در قسمت شمالی رودخانه شک

یعنی معابر کم عرض و پرپیچ و خم را حفظ کرده است سایر قسمتهاي شمالی که این هسته اولیه 
باشد که عمدتاً در قسمت شمال غربی قرار گرفته است  هاي منظم می را در بر گرفته داراي شبکه

و که در کنار شرقی شهر قرار گرفته برقرار   ر قسمت شمالی و جنوبی شهر از طرق یک پل سواره
پل دیگر که در مرکز شهر قرار . می شود همچنین این پل مسیر جاده هندیجان به بندر دیلم است

  .گیرد دارد و بیشتر ارتباط شمال شهر با جنوب آن از طریق این پل صورت می
در قسمت شمالی شهر  عمده مراکز تجاري و خدماتی و اداري شهر و مراکز تفریحی و ورزشی

مستقرند که باعث وابستگی شدید قسمت جنوبی به قسمت شمالی شهر شده است به طوري که 
موجب ضرورت رفت و آمد مداوم ساکنین جنوبی شهر به ناحیه شمالی شده است و ازطرفی با  

  .اي بوجود آمده است توجه به محدودیت پلهاي شهر مشکالت عدیده
  عابرشهري مساحت و وضعیت فیزیکی م
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ــال  ــهرهندیجان درس ــطح معابرش ــرانه آن1045000؛84س ــع وس ــد،  8/41مترمرب ــی باش ــع م مترمرب
  .مترمربع میباشد30تا 25استانداردجهانی سرانه معابر شهري بین 

مترمربـع   900000از .درصد ازسطح کل معابر شهر راتشکیل می دهنـد  86معابر آسفالت سواره رو 
متـر،  12مترمربـع آن عـرض   86000متـر، 10بـع آن بـاعرض   مترمر 35000خیابانهاي آسـفالت شـهر  

متـر،      18مترمربـع بـاعرض    11000متـر، 16مترمربـع بـاعرض    98000متر،14مترمربع عرض 53000
  .متروباالتر می باشند22مترمربع نیز داراي عرض  94000مترو20مترمربع تاعرض 12000

مترمربع آن موزاییـک  5000ومی باشدکهمترمربع پیاده ر145000ازنظرمعابر پیاده رو این شهر داراي 
  .مترمربع کفپوش وباقی آن بصورت خاکی وشنی می باشد1000وبتن،

  شبکه مخابرات وپست 
 47همچنین .آن مشغول به کار می باشد  5447تلفن است که  6000تعداد تلفن ثابت منصوبه شهر

قطه روستایی این شهر نیز ن 30. تلفن راه دور نیز در این شهر وجوددارد 21تلفن همگانی شهري و 
  .دفترپست شهري دراین شهرفعالیت دارد 1ازنظر امکانات پستی .داراي ارتباط تلفنی هستند

  
  بازارومراکزخرید

  )بازرگانی داخلی(شبکه توزیع 
از گذشته دور پیرامون هرشهري . شبکه توزیع و مبادله کاال در استان سابقه اي طوالنی و سنتی دارد

چند ده و دهستان بوده و داد و ستد معموالً بار مرکزیت شهر و در مرکـز شـهر   بخشهاي مرکب از 
عدم وجود جاده هاي مناسب و وسایل حمل و نقل باعث پـایین بـودن سـطح    . صورت می گرفت

  .مبادالت در هر منطقه می شد
ي اولیـه  اجناس مورد نیاز مردم از دو محل بازار یا از سوي پیله وران که محدود به لوازم و نیازهـا 

. بازار مرکزي خود به دو دسته شـغلی تولیـدي و تـوزیعی تقسـیم مـی شـد      . مردم بود تهیه می شد
تولیدیها که همان بازار سنتی را تشکیل می دادند بیشتر در شهرهاي دزفول، شوشتر، ایـذه، بهبهـان،   

نـواع ظـروف    شادگان و ا هواز موجود بوده اند و نیازهاي اولیه اي نظیر تولیـد جـاجیم، گلـیم و ا   
  .را تولید می کردند.... مسی، آهنگري، سفالگري و 

مشاغل توزیعی هم شامل اصناف توزیعی بودند که اکثریت بازاریان را تشکیل می داده که کاالهـاي  
این کاالها یا از تولیدات داخلی اسـتان شـامل تولیـدات    . مورد نیاز مردم را تهیه وعرضه می کردند

تأمین می شدند یا از طریق سایر اسـتانها و یـا خـارج کشـور     ..... دستی کشاورزي، دامی و صنایع 
با توجه به پیشرفت صنعت بخصوص صنعت نفت و گاز که مرکزیـت آن  . تأمین و تهیه می گردید

استان خوزستان بوده و حضور خیل عظیم کارگران با قدرت خرید مطلوب و همچنین کارشناسـان  
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ریکا باعث رونق بازرگانی مخصوصـاً پـس از احـداث بنـادر     کشورهاي مختلف بویژه انگلیس و آم
خرمشهر و آبادان و بندر امام و به دنبال آن واردات کاالهاي متنوع و تغییر الگوي مصرف مـردم، و  
وجود جامعه کارکنان شرکت نفت کـه از قـدرت خریـد مناسـبی برخـوردار بودنـد مخصوصـاً در        

یرات قابل مالحظه اي در بازارهاي سنتی ایـن شـهرها   شهرهاي آبادان و خرمشهر و اهواز باعث تغی
  .گردید

بخش دوم شبکه توزیع استان را پیله وران تشکیل می دادند کـه صـنفی هسـتند کـه بـا مراجـه بـه        
روستاها، نیازهاي اولیه روستائیان را تأمین می کردنـد و در مقابـل کاالهـاي تولیـدي روسـتائیان را      

بـا توسـعه شـهرها و روسـتاها و ایجـاد      . ه فروش می رسـاندند خریداري و در بازار مرکزي شهر ب
  .راههاي ارتباطی، این حرفه به دست فراموشی سپرده شد

امروزه هر چند بقایایی از سیستم توزیع سنتی در گوشه و کنار استان مشـاهده مـی شـود، ولـی بـا      
وسط سه بخـش  تحوالت ایجاد شده در سیستم توزیع کشور استان، سیستم توزیع در حال حاضر ت

  .خصوصی، دولتی و تعاونی اداره می شود
توزیع در بخش خصوصی توسط شرکتهاي خصوصی نظیر شرکتهاي بازاریابی و پخـش و تجـار و   

اصناف جمـع صـنف بـه معنـی آن گـروه از      . بازرگانان صنوف توزیعی در استان صورت می گیرد
بیعت فعالیت آنان از یـک نـوع   اشخاص حقیقی، حقوقی و یا مشارکتهاي مدنی گفته می شود که ط

هر صنف از واحدهاي صنفی متعددي تشکیل شده که ملزم به رعایت قوانین و مقررات نظام . است
اصناف به چهار گروه تولیدي خدماتی فنی، توزیعی و خدماتی تقسیم مـی شـوند   . صنفی می باشند

  .ه کسب داردکه واحد صنفی براي انجام فعالیت در یک صنف مشخص نیاز به اخذ پروان
صنوف توزیعی آن دسته از صنوفی را گویند که صرفاً نسبت بـه عرضـه کـاال از محـل واردات یـا      

. بدون آن که در تولید کاال یا تغییـر دادن آن نقشـی داشـته باشـند    . تولیدات داخلی اقدام می نمایند
ی می باشـند  صنوف مختلف زیر نظر اتحادیه هایی که خود تحت نظارت و کنترل مجامع امور صنف

  .نظم یافته اند
از جمله اجزاء تشکیل دهنـده بخـش   .... تعاونی ها و اتحادیه هاي کارمندي، کارگري، فرهنگیان و 

  .تعاون در شبکه توزیع اند
  انجمنهاي صنفی شهر

اتحادیه هاي اصناف که در شهرهاي اسالمی وجود داشت، نطفه آن در عهد ساسـانیان پدیـد آمـده    
اما از قرن سوم هجري قمري همـراه بـا شـکوفایی    . گانان نیز تشکیالتی داشتبود و در صنف بازر

تمدن اسالمی ورونق تجارت شهرنشینی، اصناف اسالمی به صورتی مستقل و دگرگون با آنچه کـه  
اصناف اسالمی یکی از ویژگیهاي اساسی شهرهاي اسالمی تا قرن . قبالً وجود داشت، شکل گرفتند
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کل آنان در این دوره به خاطر نفوذ مذهب اسالم در انجمنهاي صنفی به جا تغییر ش. حاضر بوده اند
مانده از دوره قبل و پیروي آنها از آداب و قوانین مذهبی و همچنین پیوند بیشتر با عوامل اجتماعی 

چرا که پیوند روابط سیاسی، مذهبی و اقتصادي که در بازار متجلی می شـد و  . و سیاسی بوده است
وان محوري مهم درجامعه اسـالمی مـی شناساند،ودرشـکل گروههـاي صـنفی، حیـات       آن را به عن

این مسئله گاه تا آنجا پیش می رفت که بازار به عنوان قطبی در . اجتماعی را به کالبد شهر می دمید
تصمیم گیریهاي سیاسی و اداري نقش بازي می کرد و به عنوان رقیب وگاه همکاري براي حاکمان 

این گسـترده بـودن نقـش و ارتبـاط،     . ، در پیاده کردن اهدافشان به حساب می آمدشهرها و والیات
ویژه انجمنهاي صنفی اسالمی است که آنان را از انجمنهاي  صنفی اروپایی در قرون وسطی متمایز 

بازارها از مهمترین اجزاي شهرها بوده اند و نقـش بسـزایی را در   ) 22صفحه  -مشهدیزاده(می کند 
شهرها برعهده داشته اند هسته اولیه اغلب گسترش بازار به داخل شهر از طریق مهم  رشد و توسعه

صورت گرفته و بازار تا مرکز شهر . ترین راههاي ارتباطی شهري که به دروازه ها نیز منتهی می شد
گاهی نیز بر اثر گسترش و توسعه بازار ممکن بود که دروازه هاي دو طـرف شـهر    . امتداد می یافت

  .ور پیوسته و مداوم، توسط بازار به هم متصل شوندبه ط
بازارها اغلب داراي رشد خطی بوده اند، اما در ضمن طی مسیرهاي خطی به تجهیز خود از طریـق  

بدین ترتیب بازارها مجموعه . اشغال فضاهاي اطراف و تبدیل به کارکردهاي مورد نیاز می پرداختند
فضاهایی مانند کاروانسرا و تیمچـه، حمـام، قهـوه    . دادند هاي به هم پیوسته و کاملی را تشکیل می

خانه، بارانداز، اصطبل و آسیاب، انبار و کارگاه، مدرسه، مساجد، محلهاي اجتماعات، زورخانه، آب 
هـر کـاروانی کـه وارد    . همه اجزاء یک بازار کامل شهري را در شهرها تشکیل می دادنـد ... انبار و 

. و منظمی در بازار جاي گرفته و از خدمات آن بهره می جسته اسـت بازار می شده، به طور راحت 
  . این اجزاء به خود شهروندان نیز به عنوان مراکز خدمات شهري سرویس می داده است
چرا که بـه  . از دیگر خصوصیات بازار، نقش اجتماعی، مذهبی و سیاسی بازار و بازاریان بوده است

اتحاد بازاریـان بـا   . روحانیون و رهبران می شتافته اند دلیل تعصب خاص مذهبی  همواره به کمک
سایر طبقات شهري و جبهه گیري آنان در مقابل طبقه حاکمه، همواره به عنوان یک نیروي مهـم در  
مبارزات سیاسی و مذهبی مطرح بود عالوه بر آن، بازاریان داراي روحیه تعاون، همکاري، همیـاري  

و به عبارتی بـازار مظهـر   . در مسائل محلی و شهري نیز بودنددر امور خیر و اجتماعی و مشارکت 
  .کامل از بنیادي مدنی است که در طی قرون متمادي شکل گرفته است

معماري بازار شهرهاي مختلف برحسب پیروي از شرایط سرزمین، اقلیمی و جغرافیایی متنوع بوده 
ا فراهم آورند و از سوي دیگر است و می بایست از یک سو براي تردد شهروندان محیطی مناسب ر
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باید محلی دلپذیر براي خریداران و مکانی راحت براي تجار باشند، تا به آسانی خرید وعرضه کاال 
  .فراهم آید

با شروع تحوالت شدید و تأثیر گذار در روند شهرنشینی و شهرسازي درایران که می توان آن را از 
والت جدید روابط اقتصادي در دهـه هـاي اخیـر،    اوایل حکومت پهلوي اول دانست، در نتیجه تح

بـه  . تولید و توزیع ونوع کاالهاي مصرفی، شکل پیچیده و ویژه اي از عرضه آن را ارائه کرده اسـت 
دنبال آن، در پی ماشینی شدن تولید و ایجـاد کارخانجـات صـنعتی عظـیم، کارگاههـاي تولیـدي و       

  .ت و نفوذ خود را از دست داده اندهمچنین تولید کنندگان داخلی و شخصی، نقش و اهمی
همراه با این دگرگونیها، اقدامات شهرسازي تازه اي نیز انجام گرفت که به ضرر بازارهـاي قـدیمی   
تمام شد و باعث شد عالوه بر مختل کردن تحرك خطی پیاده و همچنـین از بـین بـردن خاصـیت     

  .تی نیز تأثیر داشته باشداتصالی فعالیت بازارها، برروي روابط و امور اقتصادي و تجار
در پی تحوالت جدید و به دنبال تغییر الگوهاي مصرف و حاکم شدن روابط جدید تولید، بسـیاري  

مشاغلی چون مسگري، رنگـرزي،  . از راسته هاي بازارها متروك شده و مشاغل زیادي از بین رفتند
اي تـاب مقاومـت نیـاورده و    در رقابت با تولیـدات ارزان و انبـوه کارخانـه    .... عصاري، آهنگري، 

  .متروك شدند
تبدیل شدن زمین به یک کاالي پر درآمد و رواج بورس بازي زمین، بازار را نیز تحـت تـأثیر قـرار    
داده، چرا که روز به روز بر ارزش مغازه هاي کنار خیابان و داخل پاساژها افزوده شـد و بازارهـاي   

  .سنتی مورد بی توجهی بیشتري قرار گرفتند
در شوشتر راسته هاي مختلف بازار و همچنین بازار سرپوشیده قیصر با  ایجاد خیابانهاي جدید مثال

  .از بین رفته یا اهمیت و نقشی قبلی خود را از دست داده اند
اقتصادي جدیـد در نزدیکـی    -خیابان کشی هاي جدید به همراه مغازه ها، پاساژها و مراکز تجاري

زار به سمت مراکز جدید شده و قسمتهاي داخلی و دور از دسترس بازار، باعث جذب فعالیتهایی با
  .بازار نقش و اهمیت خود را از دست دادند

قسمت هاي فعال بازار نیز با مشکالت بسیاري روبرو بود و بخش اعظمی از بازار به ارائه اجنـاس  
تحوالت جدید  بخشی از بازار نیز به دلیل عدم توانایی در رقابت با. مصرفی جدید اختصاص یافت

تنها . به همان صورت قدیمی به ارائه کاال به مراجعه کنندگان روستاها ومناطق اطراف مشغول است
بخشهایی از بازارکه در نزدیکی خیابانها قرار داشته و یا قدرت انطباق با شرایط جدید را به واسـطه  

  . ود ادامه دهندنوع محصول ارائه شده و یا به دالیل دیگر توانسته اند که به حیات خ
  .در یک نگاه کلی می توان مشکالت عمده بازارهاي استان را بصورت ذیل برشمرد

  ...فقدان تجهیزات و تسهیالت الزم از قبیل آب، برق، آتش نشانی و  -1
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  وضع بد معابر و شبکه هاي ارتباطی -2
  عدم دسترسی و سهولت الزم در امر ارتباطات -3
  یري و باراندازي کاالمشکالت زیاد در امر بارگ -4
  عدم مرمت آثار با ارزش و نگه داري آنها و در نتیجه فرسودگی بیش از حد بناهاي بازار -5
  )از دست داد جاذبه اقتصادي(رکود اقتصادي -6
  کمبود فضاي سبز و وسایل تفریحی بطور کلی -7
  از بین رفتن تجمع صنفی و از هم پاشیدگی نظام داخلی بازار -8

  وعمده فروشی خرده فروشی
کارگاه خرده فروشی وعمده  68181، تعداد 1381براساس آخرین آمار سرشماري کارگاهی سال 

در مقایسه با سال . در استان خوزستان موجود است) به اضافه تعمیرات لوازم خانگی (فروشی 
در این دوره . درصد افزایش نشان می دهد 5/27، تعداد کارگاههاي مذکور ) 53475(  1373
همچنین در بررسی اطالعات . کارگاه خرده فروشی و عمده فروشی اضافه شده است 14706تعداد

نفر کارکن  2تا  1درصد از کارگاههاي موجود بین  6/92جدول شماره یک مالحظه می شود ، 
 .درصد آنها فقط داراي یک نفر کارکن بوده اند که همان صاحب کارگاه بوده است 71داشته اندو 

توزیع جغرافیایی کارگاههاي عمده وخرده فروشی استان1381
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وبازسازي و ساماندهی کانالهاي توزیع، به دلیل اهمیت آن در اقتصاد استان بسیار ضروري اصالح 
ارائه خدمات جدید با کارایی اقتصادي وکانالهاي توزیع ، اثرات فراوانی در کاهش قیمت . می باشد

ها ، رضایت مشتري ، کیفیت کاال، کاهش ضایعات و در نهایت توسعه کارگاههاي تولیدي خواهد 
ضمن آنکه ، اخالل ، احتکار، گران فروشی وباالبودن هزینه هاي حمل در سیستم هاي .ت داش
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توزیع، موجب تراکم ثروت در دست عده اي خاص شده و بر خالف برنامه هاي عدالت محوري 
 .دولت خواهد بود

تعداد کارگاههاي عمده فروشی ، خرده فروشی وتعمیر وسایل -1جدول شماره 
  1381صی خانگی برحسب  طبقات کارکن و شهرستان نقلیه و کاالهاي شخ

  50- 99  10- 49  6- 9  3- 5 2 نفر  1 جمع  شهرستان 
نفر 100

 وبیشتر

اظهار 
 نشده 

 - 5 9 249 403 4328 14772 48415 68181 کل استان 

 - - 1 15 37 385 1335 3286 5059 آبادان 

 - - - 3 6 50 188 960 1207 امیدیه 

 - - 1 7 11 120 604 2599 3342 اندیمشک 

 - 3 7 125 165 1896 5742 13403 21341 اهواز 

 - - - 3 6 98 485 1976 2568 ایذه 

 - - - - 3 25 110 1117 1255 باغملک 

 - 1 - 25 28 234 903 2975 4166 بندرماهشهر 

 - - - 16 23 243 728 2625 2635 بهبهان 

 - - - 7 12 103 479 1401 2002 خرمشهر 

 - - - 18 50 546 1529 5835 7978 دزفول 

 - - - 1 7 65 294 1151 1518 دشت آزادگان 

 - - - 3 11 112 426 2133 2685 رامهرمز 
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 - 1 - 1 3 60 190 1342 1597 شادگان 

 - - - 9 9 96 507 2170 2791 شوش 

 - - - 9 19 202 794 2900 3924 شوشتر 

 - - - 7 13 93 458 2542 3113 مسجدسلیمان 
  مرکز آمار ایران: مأخـذ 

آثار و نقش کانالهاي توزیع، عالوه بر تأثیر در قیمتها و هزینه ها ، در ایجادیک بازار رقابتی ، شفاف 
ضمن آنکه به لحاظ . و با اطالعات کامل وایجاد سالمت کانالهاي توزیع، نقش مهمی داشته است

ناسب رونق بازار خارجی نقش مهمی می تواند توسعه بازار و تجارت خارجی و ایجاد شرایط م
  .داشته باشد

. مکان یابی کارگاه هاي خرده فروشی و عمده فروشی در سطح شهرستانهاي استان بسیار مهم است
بسیاري از کشاورزان و روستائیان ، تا کنون براي تأمین نیازهاي مصرفی و نیازهاي تولیدي مجبور 

این فرآیند موجب می شود هزینه هاي زندگی در روستا . نندبوده اند به مراکز شهرها مرجعه ک
توزیع کارگاهها در سطح شهرستانهاي استان در مرحله اول . افزایش یافته ومهاجرت تشدید شود

. می بایستی متناسب با جمعیت و  در مرحله دوم متناسب با نیازهاي تخصصی هر شهرستان باشد
کارگاه در نقاط  58083تعداد  1381در سال چنانچه در جدول شماره یک مشخص می شود 

درصد از کل  85به عبارت دیگر . کارگاه در نقاط روستایی فعالیت داشته اند 10098شهري و 
 .کارگاههاي خرده فروشی و عمده فروشی در نقاط شهري متمرکز شده اند

تفکیک شھری وروستایی کارگاھھای عمده وخرده فروشی استان
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لیه و کاالهاي شخصی تعداد کارگاههاي عمده فروشی ، خرده فروشی و تعمیر وسایل نق-2جدول شماره
 در نقاط شهري و روستایی

 سال و شهرستان 

 جمع 
نگهداري و تعمیر وسایل نقلیه  ،فروش 

موتوري و موتور سیکلت و خرده فروشی 
 سوخت خودرو 

 روستایی  شهري  جمع  روستایی  شهري  استان 
1381 68181 58083 10098 12425 10745 1680 
 35 733 768 262 4797 5059 آبادان 
 17 207 224 131 1076 1207 امیدیه 

 39 408 447 364 2978 3342 اندیمشک 
 715 3755 4470 2526 18815 21341 اهواز 
 5 263 268 426 2142 2568 ایذه 

 33 73 106 825 430 1255 باغملک 
 93 724 817 488 3678 4166 بندرماهشهر 

 53 648 701 316 3319 3635 بهبهان 
 13 279 292 120 1882 2002 ر خرمشه
 247 1454 1701 1198 6780 7978 دزفول 

 12 210 222 174 1344 1518 دشت آزادگان 
 26 463 489 418 2267 2685 رامهرمز 
 46 177 223 244 1353 1597 شادگان 
 101 378 479 924 1867 2791 شوش 
 208 549 757 1086 2838 3924 شوشتر 

 37 424 461 596 2517 3113 مسجدسلیمان 

در سلسله مراتب وحلقه هاي بازرگانی و توزیع کاال، تعاونی ها، اتحادیه ها واصناف و تشکل ها ، 
هرکدام وظایف مهمی دارند که باید جایگاه ومسئولیت آنها کامالً شناخته شده و به مرحله عمل 

اینکه هر یک از این عناصر .باشد  آنچه مهم است ارتباط وپیوند این ارکان در بازرگانی می. درآید
و ارکان در سیستم توزیع تا چه اندازه در حل مشکالت و توسعه بازرگانی نقش خود را ایفا کرده 

  .اند
  - 2ادامه جدول شماره        

 سال و شهرستان 

 عمده فروشی و حق العمل کاري 
خرده فروشی و تعمیر کاالهاي 

 شخصی و خانگی 
 روستایی  شهري  جمع  روستایی  شهري  جمع 

1381 2223 1955 268 53533 45383 8150 
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 سال و شهرستان 

 عمده فروشی و حق العمل کاري 
خرده فروشی و تعمیر کاالهاي 

 شخصی و خانگی 
 روستایی  شهري  جمع  روستایی  شهري  جمع 

 224 3879 4103 3 185 188 آبادان 
 113 850 963 1 19 20 امیدیه 

 325 2515 2840 -  55 55 اندیمشک 
 1662 14165 15827 149 895 1044 اهواز 
 421 1810 2231 -  69 69 ایذه 

 785 348 1133 7 9 16 باغملک 
 388 2872 3260 7 82 89 شهر بندرماه
 262 2620 2882 1 51 52 بهبهان 

 106 1536 1642 1 67 68 خرمشهر 
 895 5086 5981 56 240 296 دزفول 

 160 1124 1284 2 10 12 دشت آزادگان 
 380 1764 2144 12 40 52 رامهرمز 
 196 1135 1331 2 41 43 شادگان 
 818 1442 2260 5 47 52 شوش 
 857 2195 3052 21 94 115  شوشتر

 558 2042 2600 1 51 52 مسجدسلیمان 
 مرکز آمار ایران : مأخـذ 

عمده فروشی فعالیت باال دست خرده فروشی بوده ونقش تعین کننده اي در تعیین قیمت ها ، 
به همین دلیل اولویت برنامه ریزي و . میزان توزیع کاالها ، انبارداري ونگه داري کاال دارند

ساماندهی و نقطه شروع حرکت می بایستی مکانیزه کردن  ، شفاف سازي، کنترل ونظارت ودر 
در حال حاضر کانالهاي . نهایت اقتصادي کردن نحوه قیمت گذاري توسط عمده فروشان باشد

موجود داراي سیستمی بسیار قدیمی بوده و نه فقط نقشی درتوسعه اقتصاد استان ندارند، بلکه نقاط 
یی را تشکیل می دهند که موجب تمرکز ثروت بادآورده و در نهایت استثمار طبقه و قطب ها

عالوه بر آن شیوه هاي موجود ومراحل موجود در توزیع کاال ، . مصرف کننده کاال می گردند
سازمانها ونهادهاي حمایت کننده و . ضایعات کاال بویژه کاالهاي فساد پذیر ، بسیار زیاد است

ي اقتصاد روستایی وجود نداشته و یا ضعیف عمل کرده اند ، بطوریکه استان در پشتیبان فعالیتها
شرکتهاي . یک خأل مدیریت نوین در زمینه هاي توزیع ومصرف وتجارت ادامه حیات داده است 

. تعاونی در توسعه اقتصاد بازرگانی می توانند نقشی بسیار مؤثرتر از وضعیت فعلی داشته باشند
و پیوندهاي اقتصاد روستایی به اقتصاد مدرن شهري ، از طریق تعاونی ها عملی  حلقه ها ، کانالها
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بویژه در زمینه تجاري کردن و توسعه تجارت خارجی ، بخش روستایی تعاونی ها می . است
  .   بایست وارد عمل شوند
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  85درپایان سال ) تأمین نیاز صنوف خدماتی ( و ) مصرف کنندگان تأمین نیاز ) ( تأمین نیاز تولید کنندگان ( مشخصات عمومی شرکتهاي تعاونی فعال 

 شهرستان 
 تأمین نیاز صنوف خدماتی  تأمین نیاز مصرف کنندگان  تأمین نیاز تولید کنندگان 

تعداد 
 شرکت 

 عضو 
( سرمایه 

 ) هزارریال 
 شاغالن 

تعداد 
 شرکت 

 شاغالن  سرمایه  عضو 
تعداد 
 شرکت 

 عضو 
سرمایه 

)  یالهزارر(
 شاغالن 

 102 645430 406 9 1527 61405642 354275 244 349 5725761 5843 36 کل استان 

 - - - - 100 16890152 85928 19 148 795850 2487 11 آبادان 
 - - - - 5 11100 760 1 - - - - امیدیه 

 9 1080 10 1 70 1086433 9063 13 7 31500 35 1 اندیمشک 
 55 457250 223 5 400 9954049 69705 72 45 889167 964 5 اهواز 
 - - - - 306 939196 3592 10 - - - - ایذه 

 - - - - 5 76326 1491 3 4 37500 25 1 باغملک 
 - - - - 73 3976535 23706 14 11 22205 935 2 بندرماهشهر 

 - - - - 73 4382707 12450 16 18 714380 234 3 بهبهان 
 - - - - 60 1956854 35777 14 59 1740 58 1 خرمشهر 
 38 187100 173 3 164 2096522 15563 24 8 1197489 248 2 دزفول 

 - - - - 73 3858425 41857 15 - - - - دشت آزادگان 
 - - - - 25 6527717 3182 6 7 1761500 13 1 رامهرمز 
 - - - - 26 970150 23161 4 16 94500 96 3 شادگان 
 - - - - 53 1670012 6579 10 - - - - شوش 
 - - - - 26 5486938 7590 8 5 93300 40 1 شوشتر 

 - - - - 46 866949 4446 9 18 78630 208 4 مسجدسلیمان 
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 - - - - 3 6277 424 1 - - - - اللی 
 - - - - 19 649300 9001 5 2 8000 500 1 هندیجان 
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  شرکتهاي تعاونی مرزنشینان استان
شرکت تعاونی مرزنشین در شهرهاي آبادان، خرمشهر، شادگان، ماهشـهر   23ستان داراي استان خوز

  .و دشت آزادگان می باشد
  1384تعدادواعضاي شرکت تعاونی هاي مرزي استان  -6جدول شماره                   

 ردیف شرکت تعاونی تعداداعضا

 1 شرکت تعاونی اروندکنار 37515

 2 شرکت تعاونی زیدون 34829

 3 شرکت تعاونی شادگان 135520

 4 شرکت تعاونی بندرامام 50000

 5 شرکت تعاونی هویزه 63000

 6 شرکت تعاونی بستان 22000

 7 شرکت تعاونی مینوشهر 14830

 8 خرمشهر21,شرکت تعاونی شماره  178993

 9 شرکت تعاونی هندیجان 37579

 10 شرکت تعاونی ماهشهر 88572

 11 ونی سوسنگردشرکت تعا 76400

 12 آبادان1 2,3,شرکت تعاونی شماره 285126

 13 شرکت تعاونی نیسان 37769

 14 شرکت تعاونی حفارخرمشهر 26191

 15 سوسنگرد2شرکت تعاونی شماره  32000

 16 سوسنگرد3شرکت تعاونی شماره  18971

 17 شرکت تعاونی مهاجرماهشهر 4056

 18 ام خمینیبندرام2شرکت تعاونی شماره  20096

 19 شرکت تعاونی فجرهویزه 24508

 20 شرکت تعاونی میثاق هندیجان 4000

 جمع 23 1191955

  1384گزارش عملکردسازمان بازرگانی استان :ماخذ                 
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  تجارت خارجی
استان خوزستان از قدیم االیام به لحاظ دسترسی به خلیج فارس و همسایگی با کشـورهاي حاشـیه   

شین خلیج فارس و برخورداري و ارتباط با دریاي عمان از طریق تنگه هرمز از مهمترین قطبهـاي  ن
  .بازرگانی محسوب می شود

 )تن(تخلیه و بارگیري کاال در بنادر -3جدول شماره 

 جمع  شهرستان 
 بارگیري  تخلیه 

 کاالي غیر نفتی مواد نفتی  کاالي غیر نفتی مواد نفتی 

1375 24038375 784329 8524289 11525672 3204085 
1380 29226209 939479 12091597 11318334 4876799 
1381 29589685 1116943 11397486 12268957 4806299 
1382 29307901 868425 12351234 10910322 5177920 
1383 30686558 1710902 12340679 10637653 5997324 
1384 30476202 1620516 13723491 9096706 6035489 

 5471497 -  13253840 -  18725337 بندر امام خمینی 
 -  9075608 -  1620516 10696124 بندر ماهشهر 
 -  21098 15757 -  36855 بندر آبادان 

 563992 -  453894 -  1017886 بندر خرمشهر 
  اداره کل اموربنادروکشتیرانی استان خوزستان:ماخذ

  ازات و توانمندي ویژه استان خوزستان دربخش تجارت خارجی از مهمترین امتی
  ماهشهر -چوئبده -آبادان -خرمشهر -)ره(بندر مهم امام خمینی  5برخورداري از  -1
  و یک اتاق تعاون در زمینه تجارت خارجی) آبادان،خرمشهرواهواز(دارا بودن سه اتاق بازرگانی -2
وط هوایی به منظور امکان حمل کاال و حمل مسـافر  دارا بودن امکانات خطوط کشتیرانی و خط -3

  به کشورهاي حوزه خلیج فارس
  شرکت تعاونی مرزنشینان 23دارا بودن  -4
  برخورداري از منطقه مستعد ویژه اقتصادي در حومه شهرهاي آبادان و خرمشهر -5
نتقـال کـاال   اهواز جهت تسریع در نقل و ا -بندر امام -آبادن -برخورداري از گمرکات خرمشهر -6

  به خارج و داخل کشور
برخورداري از سابقه قابل مالحظه در زمینه صدور کاال به سایر کشـورها بـه ویـژه کشـورهاي      -7

  حوزه خلیج فارس
  نزدیکی به کشورهاي حاشیه نشین خلیج فارس -8
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  دارا بودن رودخانه هاي مهم کارون، کرخه، دز، جراحی -9
رجی در جهـان برخـورداري از بنــادر تجـاري اســت و    یکـی از فاکتورهـاي مهــم در تجـارت خــا   

  .خوشبختانه استان خوزستان از این موهبت برخوردار است
  بندر خرمشهر

بندر خرمشهر در میانه دو رودخانه کارون و اروند و خلـیج فـارس گسـترده شـده اسـت و کانـال       
  .عضدي از میان آن گذشته و آنرا به دو قسمت تقسیم می کند

  مشهرامکانات بندر خر
  اسکله 6فعال ) پهلو گیر(تعداد اسکله  -1
  اسکله 7غیر فعال ) پهلو گیر(تعداد اسکله  -2
  میلیون تن 1ظرفیت اسمی      -3
  تن 250000ظرفیت موجود  -4
 متر اسکله دوبه کاري 490متر اسکله تجاري و  1170برخورداري از  -5

 آنها نادر و ظرفیتوارده به ب)باالي هزار تن(تعداد شناورهاي-4جدول شماره

 تعداد  سال و بندر 
 ) تن ( ظرفیت 

  

 ناخالص  خالص 

1375 1018 53694445 42024806 

1380 1134 13192137 23617645 

1381 1417 14692665 24487774 

1382 1381 17287778 32008768 

1383 1573 12629375 26612494 

1384 1486 13595992 28047396 

 18704295 9657862 1106 ر امام خمینی بند

 8830509 3683882 331 بندر ماهشهر 

 104452 56708 4 بندر آبادان 

 408140 197540 45 بندر خرمشهر 

  اداره کل اموربنادروکشتیرانی استان خوزستان:ماخذ
  بندر آبادان

ي دجله، فرات و کـارون تشـکیل   بندر آبادان در کنار رودخانه اروند کنار که از پیوستن رودخانه ها
متر  6کیلومتر به خلیج فارس می ریزد و عمق متوسط آن  120شده و پس از طی مسیري در حدود 

  .است
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  اسکله هاي بندر آبادان 
  متر40متر          عمق آبخور  60طول             1اسکله شماره  
  متر 5/2متر          عمق آبخور  20طول              2اسکله شماره 
  متر 2متر          عمق آبخور    20طول              3اسکله شماره 
  متر 4متر          عمق آبخور     81طول              4اسکله شماره 
  متر 6متر          عمق آبخور    70طول              5اسکله شماره 
  اسکله 3فعال              ) پهلو گیر(تعداد اسکله 

  اسکله 2غیر فعال         )  پهلو گیر(اسکله تعداد 
  تن 85000ظرفیت اسمی                        
  تن 50000ظرفیت موجود                       

  )ره(بندر امام خمینی 
تـن و هنگـام جـذر     60000یکی از ویژگیهاي این بندر در موقع مد کامل تردد کشتیهاي با ظرفیت 

تـن مـی باشـد و در     15000هاي تجاري کـه مـی تواننـد عبـور نماینـد      کامل حداکثر ظرفیت کشتی
تـن بـراي    90000صورتیکه از لحاظ الیروبی مشکلی نداشته باشد این ظرفیت در زمان مد کامل تا 

اعتبار و ارزش این بندر در درجه اول بسته بوجود کانال خور موسـی و در  . کشتیها افزایش می یابد
سراسري شبکه راه آهن کشور و جاده هاي آسفالته و دردرجه سوم  درجه دوم اتصال آن به خطوط

  .نزدیکی آن با نقاط پر جمعیت و مراکز صنعتی کشور می باشد
  امکانات بندر امام خمینی 

میلیون تن براي تخلیه و بارگیري کاالهاي  123اسکله مختلف با ظرفیت حدود  13این بندر داراي 
ژه تخلیه سـنگ آهـن و اسـکله مخصـوص بـارگیري قطارهـاي       از جمله اسکله وی. متنوع می باشد

باربري و اسکله ویژه تخلیه غالت و اسکله براي بارگیري و تخلیه کانتینر می باشد و قادر است در 
امتیاز دیگر این بندر، مجهز بودن به خطوط . کانتینر را تخلیه و بارگیري نماید 20هر ساعت بیش از 

  . تباطی داخلی استداخلی راه آهن و جاده هاي ار
  :اسکله مخصوص بار

متـر کـه جهـت پهلـوگیري شـناورهاي کوچـک و در        60متر و عمـق   25متر و عرض  842بطول 
  . صورت لزوم جهت دو به کاري مورد استفاده قرار می گیرد

  اسکله سرسره
  .دمتر که براي پهلو گیري یدك کشها و تعمیرات آنها استفاده می گرد 12متر و عرض  120بطول 

کیلومتر طـول، جـاده هـاي     35بندر امام خمینی داراي یکصد کیلومتر خطوط آهن داخلی و حدود 
داخلی است که تمامی اسکله هاي قدیم و جدید و کلیه بار اندازهاي قدیم و جدید داراي خطـوط  
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راه آهن می باشد و توانسته است نقش مهمی در جابجایی انبـوه و سـریع و ارزان کـاال بـه مراکـز      
  .عتی به مراکز صنعتی و مصرفی در تمام نقاط کشور داشته باشدصن

 تعداد سفر و مسافر از طریق بنادر  -5جدول شماره

 سال و بندر 
 خارج شده  وارد شده 

 تعداد مسافر  تعداد سفر  تعداد مسافر  تعداد سفر 
1375 120 18000 120 16000 
1380 309 8945000 309 8809000 
1381 395 45340 395 39137 
1382 208 30350 206 33535 
1383 176 33418 174 32428 
1384 230 31385 253 28787 

 -  -  -  -  بندر امام خمینی 
 -  -  -  -  بندر ماهشهر 

 11941 104 11990 88 بندر آبادان 
 16846 149 19395 142 بندر خرمشهر 

 اداره کل اموربنادروکشتیرانی استان خوزستان:ماخذ

  ارچه هاي مشترك مرزي و مناطق آزاد تجاري و صنعتی و مناطق ویژه اقتصاديباز
در گذشته مرزنشینان ضمن داد و ستدهاي معمول بین خود مایحتاج ضـروري زنـدگی خـود را از    

تأمین نموده و معموالً این داد و ستد ها سالم و به دور از هر ) همسایگان مرزي(طریق طرف مقابل 
بود و صرفاً به دلیل نیاز خود مرزنشینان و ) قاچاق(الن و معامالت نامشروع گونه سودجویی هاي ک

عدم تکافوي درآمد ناشی از فعالیت کشاورزي و دامداري و یا به دلیل بیکاري و اشتغال زایی، ایـن  
نوع داد و ستدها و تردد در مرزها صورت می گرفت و سرمایه چنـدانی نیـز جهـت بکـارگیري در     

شـتند و بـا وارد کـردن و یـا صـادر کـردن مقـدار بسـیار کـم از محصـوالت و           خرید و فروش ندا
مصنوعات کشور درآمدهاي جزیی درحد رفع قوت الیموت خود کسب می کردند و مصرف کاالي 
  .مورد معامله از شعاع مناطق مرزي دو طرف تجاوز نمی کرد و در همان مناطق به مصرف می رسید

ا کشور عراق و نزدیکی به کشورهاي کویت، امارات، عـراق و  استان خوزستان به دلیل همسایگی ب
بحرین و دارا بودن مهمترین بنادر ایران از قدیم مهمترین منطقه جهت معامالت خارجی کشور بوده 

پیله وران گروهی از مرزنشینان بوده که حرفه و شغل اصلی آنها کسب و تجارت می باشد و . است
یت مسائل امنیتی، سیاسی، اجتماعی، دفاعی و اقتصـادي اسـتانهاي   به منظور اسکان مرزنشینان و تثب

یکی از مراکز مبـادالت مـرزي بازارچـه    . مرزي، همیشه داراي اهمیت بوده و مدنظر دولت بوده اند
هاي مرزي است که محوطه محصور واقع در نقطه صفر مرزي که در جوار گمرکات مجاز به انجام 
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یا مکانهـایی هسـتند کـه طبـق تفاهمنامـه هـاي بـین کشـورو         تشریفات ترخیص کاال می باشند و 
  . کشورهاي همجوار تعیین می شوند

بوده که ریاست این بازارچه ها به عهـده فرمانـداران    1377تأسیس بازارچه مرزي شلمچه در سال 
همچنین بازارچه چزابه در مرز دشت آزادگان و میسان عراق نیز دیگر بازارچـه  . شهرستان می باشد

  .ن استاستا
قلم کاال را می توان در قبـال ارز حاصـل از صـادرات وارد کـرده از      63در این بازارچه ها بیش از 

جمله تسهیالت پیش بینی شده در این بازارچه ها می توان به عدم نیاز به پیمان سپاري نـام بـرد و   
ه می توان نسـبت بـه   در این راستا بازرگان فقط با ارائه یک تعهد کتبی به فرماندار شهرستان مربوط

صادرات کاالهاي خود اقدام نماید و جهت واردات کاال نیز دیگر نیازي به پروفرما نیست و با ارائه 
  .فاکتور واردات امکانپذیر است

 
  خدمات شهري

ایران کشوري پهناور با قدمتی چند هزار ساله، فرهنگی غنی، منابع اقتصاد قابل توجه، ویژگیهاي 
افت اجتماعی و قومی متنوع، داراي سکونتگاههاي کوچک و بزرگ است که جغرافیایی متفاوت ب

  .با سیمایی گوناگون و مسکنی متأثر از این خصوصیات در جاي جاي این سرزمین استقرار یافته اند
میلیون نفر داشته که سهم  19کشور ماجمعیتی نزدیک به  1335براساس سرشمالی عمومی سال 
%) 68حدود (میلیون نفر و بیانگر تعلق عمده جمعیت کشور 12ود جمعیت روستایی و عشایري حد

  .به نقاط روستایی و زندگی عشایري بوده است
گسترش شهرنشینی در دهه هاي اخیر باعث مهاجرت جمعیت از کانونهاي روستایی و عشایري به 

 75بطوریکه طبق آخرین سرشماري عمومی نفوس و مسکن در سال . نقاط شهري شده است
در . جمعیت کشور رسیده است% 2/38میلیون نفر به حدود  23ت روستایی از اندکی بیش از جمعی

  .افزایش یافته است% 8/61 به% 37حالیکه در همین دوران جمعیت ساکن در شهرها از حدود 
علیرغم نرخ رشد طبیعی باالتردر حوزه ( دگرگونی از شکل غالب جمعیت روستانشین به شهرنشین

ــزایش قیمــت    50ز دهــه ا) هــاي روســتایی ــأثر از بازتابهــا و اهــداف اصــالحات ارضــی و اف مت
که استراتژي توسعه صنعتی شتابان متکی ) ودرنتیجه اتکاي کامل اقتصاد ملی بر دالرهاي نفتی(نفت

این استراتژي علی رغم کمرنگ شدن آن براثر انقالب . برنظام شهري را هدف قرار داده، اوج گرفت
نار عوامل دیگر سیاسی، اقتصادي ، اجتماعی فضاي سـرزمین را بـه طـرف    شکوهمند اسالمی در ک

 .قطبی شدن متمرکز و ناهنجار سوق داده است
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بی رویه ، حاشیه نشینی در شهر ها رو به تزاید است و عاملین سـاخت و سـاز در    بدلیل مهاجرت
 اساس سبکها و مکاتبنه بر  شهرسازي ما . افراد غیر فنی و سودا گران اراضی می باشند  این وادي

زراعـی و   بر ما به ارث رسـیده اسـت و اراضـی    "فئودالیته  "مدرنیته یا پسا مدرنیته بلکه بصورت 
هستیم و محدوده  در هر دوره شاهد گسترش افقی شهر ها. باغات به زیر ساخت و ساز رفته است

 قانونی 

مبـدل مـی گـردد و سـیماي      شهر ها وسیعتر می گردد، جاده هاي کمربندي به خیابان اصلی شـهر 
فاقـد هویـت شـهري بـوده و بـه       شهر هاي ما. نامیمون شهري به روحیه شهروندان آزار می رساند

سردرگمی شهروندان شده و هیچگونـه   روستاهاي بزرگ بیشتر شباهت دارند و پیچیدگی آن باعث
و وجـه تمـایزي   شهر ها بجا نمانده است  احساس تعلق خاطر و عوامل ماندگار و بخاطر ماندنی از

  .وجود ندارد بین محله ها ، مناطق و خیابان و حتی بین شهر ها
امکانات و فضـاهاي   یکی از اهداف اصلی برنامه ریزي شهري ، رسیدن به وضعیتی است که انواع 

و آنان با کمتـرین مشـکل    شهري به اندازه کافی و به نحو مطلوب در دسترس شهروندان قرار گیرد
با ایجاد تعادل منطقی بین جمعیت  حصول این امر ،. شهري دسترسی داشته باشند به انواع امکانات

بخشـی از شـهر ایـن تعـادل را از بـین       تراکم بیش از حد جمعیـت در . گیرد و امکانات صورت می
خانـه ،   روانـی ، گرانـی قیمـت زمـین و اجـاره      عالوه بر این ایجاد سروصدا و نارسـاییهاي . برد می

در مقابل ، . مواردي از این قبیل از تبعات آن است امکان مخاطرات بهداشتی و بزهکاري و جنایت ،
هاي شـبکه معـابر ،    رسانی در زمینه قبیل باال رفتن هزینه خدمات تراکم بسیار پائین نیز مشکالتی از

و خـدمات بهداشـتی ، درمـانی ، آموزشـی و غیـره      ) ، برق ، گـاز و تلفـن   آب(تأسیسات زیربنایی 
رسیدن به تراکم معقول ، منطقـی و نظـارت بـر آن در شـهرها از اهمیـت بـاالیی        ابراینبن. شود می

در استان خوزستان کمبودها مختص شهر خاصـی نبـوده، و در مقایسـه شـهرهاي      .است برخوردار
کوچک و بزرگ تمامی شهرستانهاي استان به نحوي از کمبود امکانات رنج می برند، پهنـاور بـودن   

سـال دفـاع مقـدس     8ویرانیها ناشی از جنگ و عدم سرمایه گذاریهاي الزم طی  استان و خرابیها و
 .باعث تشدید این کمبود ها گردیده است

 تسهیالت شهري 

در این قسمت به بررسی میزان و کیفیت خدمات تسهیالت شهري نظیر میوه و تره بـار، کشـتارگاه،   
خـواهیم  ........اههاي سوخت رسانی و ، ایستگاههاي آتش نشانی، تعداد جایگ گورستان و غسالخانه

  .پرداخت
از نظر میادین میوه و تره بار استان وضعیت مناسبی ندارد و اکثر شهرهاي استان فاقـد میـادین بـار    

انـد کـه    شهر داراي میدان میوه و تره بار بوده 14، فقط 84شهر استان در سال  45مناسب هستند از 
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 5/45کشـتارگاه بـه وسـعت     28در خصوصی کشـتارگاه،  . باشد هکتار می 6/107جمعاً وسعت آنها 
هکتار در استان وجود دارد که اکثراً کشتارگاههاي کوچک و سنتی و در محیطـی نامناسـب سـاخته    

  .اند شده
از نظر گورستان و غسالخانه تقریباً تمامی شهرهاي استان داراي گورستان با فضاي مناسب بـوده و  

 8/500و وسـعت آنهـا    70تعداد گورستانهاي فعال اسـتان  . باشد میاز این بابت با کمبودي مواجه ن
  .باشد هکتار می

مخـزن   408از نظر تعداد جایگاه سوخت رسانی و ظرفیت مخازن مواد سـوختی در سـطح اسـتان    
جایگاه سـوخت   115هزار لیتر در سطح استان مستقرند همچنین  18636ذخیره سوخت با ظرفیت 

جایگاه متعلق بـه بخـش خصوصـی     99جایگاه دولتی و  16قرند که رسانی در شهرهاي استان مست
  )2و 1جداول شماره .(باشد می
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  1384استان  يمستقر درشهرها يخدمات شهر-1جدول شماره           

تعداد  کشتارگاه  حمل زباله 
ایستگاه آتش 

 نشانی 

میادین میوه و تره 
 بار 

 شهر 
تعداد 

 خودرو 
 تن   

داد 
تع

 

 m2وسعت 

داد 
تع

 

وسعت 
 هکتار

 اهواز 60 1 8 90000 2 1400 170

 آبادان 5.5 1 4 3847 1 100 23

 اند یمشک 15.5 1 3 6000 1 80 22

 ایذه 0.5 1 2 5000 1 100 10

 آغاجاري -  -  1 10500 1 14 3

 امید یه -  -  2 1600 1 44 10

 اروند کنار -  -  1 -  -  7/6 2

 الوان -  -  1 -  -  16 2

 بهبهان 8.3 1 2 9350 1 105 18

 بندر ماهشهر 2.8 1 3 3900 1 160 18

 بندر امام خمینی 3 1 1 2000 1 78 14

 بستان -  -  1 3000 1 10 4

 باغملک -  -  1 2050 1 30 3

 جایزان -  -  1 -  -  8 1

 چمران -  -  1 -  -  35 4

 حمید یه -  -  1 1700 1 20 5

 خرمشهر 1 1 2 95000 1 50 21

 دزفول 1 1 3 150000 1 180 38

 دهدز -  -  1 -  -  12 1

 دز آب -  -  1 -  -  8 2

 رامهرمز 0.5 1 1 4000 1 40 10
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 1ادامه جدول شماره 

 کشتارگاه  گورستان  حمل زباله 

تعداد ایستگاه 
 آتش نشانی 

میادین میوه وتره 
 بار 

 شهر 

تعداد 
داد  تن   خودرو 

تع
 

وسعت 
داد  هکتار

تع
 m2وسعت  

تع
 داد 

وسعت 
 هکتار

 رامشیر -  -  1 2850 1 10 2 45 9

 رفیع -  -  1 -  -  -  -  10 1

 سوسنگرد -  -  1 15000 1 2 1 50 6

 سالند -  -  1 -  -  0.3 1 4.5 2

 سردشت زیدون -  -  1 -  -  10 2 10 3

 شوشتر 0.3 1 3 10000 1 15 2 100 15

 شوش 2 1 2 2960 1 7 2 90 9

 شادگان -  -  2 3650 1 20 2 55 12

 شیبان -  -  1 -  -  2 2 15 2

 صفی آباد -  -  1 -  -  5 1 8 1

 گتوند -  -  1 15000 1 5 1 35 5

 اللی -  -  1 6500 1 4.6 1 65 5

 مسجد سلیمان 1 1 2 2500 1 20 3 60 6

 مال ثانی -  -  1 1000 1 3 3 30 4

 میا نرود -  -  -  -  -  0.8 2 18 1

 مینوشهر -  -  1 -  -  -  -  10 2

 ویس 0.2 1 1 -  -  2 2 30 2

 هند یجان -  -  1 2000 1 20 2 20 7

 هفتگل -  -  1 3000 1 8 1 16 2

 هویزه -  -  1 3000 1 7.4 1 20 1

 قلعه تل -  -  1 -  -  5.5 1 10 1

 قلعه خواجه -  -  1 -  -  1 1 30 1

 صید ون -  -  -  -  -  0.3 5 3 1

 حسینیه -  -  -  -  -  -  -  3 2

 جمع استان 107.6 14 67 455407 28 501 70 3234 481

دفتر امور شهري و روستایی –استانداري : مأخـذ 
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  فضاي سبز
هاي بزرگ و پر آب در استان و گذر آنها از میان تعدادي از شهرهاي استان، اکثـر   علیرغم وجود رودخانه

هاي متـداول  شهرهاي استان دچار کمبود فضاي سبز هستند و از سرانه بسیار اندکی نسبت بـه اسـتاندارد  
عدم تنوع گیاهی درفضاي سبزاکثرشهرهاي استان،عدم انتخاب گونـه هـاي متناسـب بـااقلیم     .برخوردارند

را ...منطقه،پارکهاي لخت وعاري ازفضاي سبزمناسب وعدم دسترسی فضاهاي سبز شهري بـه آب خـام و  
 .می توان به عنوان مشخصات کلی فضاهاي سبز شهري دراستان دانست

باشند کـه بـا توجـه بـه      هکتار می 44/163پارك عمومی است که داراي وسعتی معادل  581استان داراي 
متر مربـع   6/5باشد سرانه هر شهروند خوزستانی  نفر می 2827530که  84جمعیت شهري استان در سال 
میزان فضاي سبز عمومی که عالوه بر پارکهاي عمومی شامل میادین . باشد فضاي سبز پارکهاي عمومی می

باشد که با این تفاصـیل سـرانه فضـاي سـبز عمـومی       هکتار می 6/2516شود برابر  بلوارها و رفوژها میو 
استاندارد متداول حداقل سرانه فضاي سبز . باشد متر مربع می 9/8براي هر شهروند برابر ) زیست محیطی(

شـد کـه مقایسـه    با متـر مربـع مـی    12-25مترمربع و فضاي سبز عمـومی   12پارکها در سطح کشور برابر 
 )2جدول .(باشد شود در این شاخصی استان از وضعیت مناسبی برخوردار نمی مالحظه می

دسـتگاه   481تن زبالـه بـه وسـیله     4/3234ها و پاك سازي محیط روزانه  آوري و دفع زباله از لحاظ جمع
رها سوزانده و شود و عموماً در خارج شه آوري می خودرو حمل زباله به صورت دستی و یا ماشینی جمع

و این مسئله بـه  . باشد آوري و دفع زباله می یا دفع میشوند و به طور کلی استان فاقد سیستم مکانیزه جمع
  .هاي بیمارستانی مشکالتی را براي استان به وجود آورده است خصوصی در بخش زباله

  
 1384وضعیت فضاي سبز شهرهاي استان درسال -  2جدول شماره 

سرانه 
m2 

  m2ل جمع ک
میادین 

 ورفوژوبلوار

 پارك شهري پارك محله اي
 ردیف شهر

 تعداد مساحت تعداد مساحت

 1 اهواز 28 7751918 109 548460 2818491 11118866 11.5

 2 آبادان 15 159900 9 13390 135827 309117 1.4

 3 آغاجاري 1 16000 6 40000 200000 256000 19.2

 4 اروندکنار 0 0 2 48000 80604 128604 13.7

 5 الوان 5 44404 2 668 87174 132246 21.8

 6 امیدیه 9 290000 16 110000 301604 701604 12.1

 7 اندیمشک 9 353800 26 98500 829670 1281970 10.8

 8 ایذه 1 40000 5 50000 79000 169000 1.7

 9 باغملک 3 18603 1 1133 17728 124263 6.0
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 10 بستان 5 71701 2 8000 24076 103777 14.2

 11 بندرامام خمینی 19 400000 8 70000 290000 760000 11.5

 12 بندرماهشهر 11 201211 2 12476 175226 388913 3.6

 13 بهبهان 16 368711 11 80000 266000 704711 7.1

 14 جایزان 2 15000 0 0 11700 26700 13.4

 15 چمران 1 40000 10 56946 11300 108246 6.0

 16 حمیدیه 3 27000 1 1000 121740 149740 7.0

 17 خرمشهر 4 107656 23 344841 612619 975116 7.9

 18 دزآب 3 36606 1 2250 11250 50106 5.0

 19 دزفول 10 851483 8 28737 1274859 2155179 9.3

 20 دهدز 1 10000       13325 23325 6.5

 21 رامشیر 5 88492 4 14670 172175 275337 11.2

 22 رامهرمز 8 424702 10 49700 86100 560502 11.4

  
  

 -   2ادامه جدول شماره 

سرانه 
m2 

جمع کل 
 فضاي سبز

میادین 
 ورفوژوبلوار

 پارك شهري پارك محله اي
 ردیف شهر

 تعداد مساحت تعداد مساحت

 23 رفیع 2 59200 2 3020 13918 76138 19.5

 24 سردشت دزفول 8 75400       20468 95868 47.1

 25 سردشت زیدون 7 45000 1 1200 18100 64300 12.9

 26 سوسنگرد 6 380000 5 125000 135000 640000 14.7

 27 شادگان 6 132098 4 3400 1020 136518 2.8

 28 شوش 9 329370 12 66328 228738 624436 11.6

 29 شوشتر 10 521050 7 65300 300450 886800 9.4

 30 شیبان 4 22000       10520 32520 1.4

 31 صفی آباد 1 4000 3 24000 171000 199000 25.0

 32 قلعه تل 1 5000       8600 13600 1.6

 33 قلعه خواجه 1 43340       7699 51039 57.9

 34 گتوند 3 70000       42000 112000 5.3
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 35 اللی 3 49800 4 9000 55000 113800 7.0

 36 مسجدسلیمان 4 5000 11 160000 125000 290000 2.6

 37 مالثانی 2 49000 2 12000 38000 99000 6.9

 38 میانرود 5 72000 3 4500 13200 89700 9.8

 39 مینوشهر 2 17000 0    6700 23700 20.6

 40 ویس 6 75250 3 3000 20200 98450 7.1

 41 هفتکل 8 100000 3 10000 55000 165000 10.8

 42 هندیجان 5 623700 4 18000 33500 675200 27.0

 43 هویزه 6 23000 9 9150 110000 145150 10.0

 44 صیدون 2 16000       11256 27256 5.0

 45 حسینیه 1 400       2800 3200 1.7

 46 زهره         400 400 0.3

 جمع کل 261 14034795 329 2092669 9049037 25166397 8.9

  دفتر امور شهري و روستایی –استانداري : مأخـذ 
 

  گاز شهري 
هـزار   913894اند، مصرف گاز طبیعی استان  کشی گاز شهري بوده شهر استان داراي لوله 23، 84در سال 

بیشترین مصرف گاز در . انشعاب به مصرف کنندگان انتقال یافته است 268561متر مکعب بوده که توسط 
گاز مصرفی توسط مصرف کنندگان اهوازي صورت گرفتـه و پـس از   % 60باشد که حدود  میشهر اهواز 

  .اند بیشترین مصرف کنندگان گاز شهري بوده% 13مصرف و امیدیه با % 17آن شهر ایذه با 
  برق

درصد آن توسط نیروگاههاي آبـی   51مگا وات ساعت بوده که  28425015، 84تولید برق استان در سال 
. درصد نیز توسط نیروگاههاي گازي تولیـد شـده اسـت    10آن توسط نیروگاههاي بخاري و درصد  39و 

درصـد آنهـا    85مشـترك بـوده کـه     817460، 84تعداد مشترکین برق در شهرستان هاي استان در سـال  
درصـد نیـز    2/1درصد نیز مشترکین عمـومی و   3/2درصد مشترکین تجاري و  5/11مشترکین خانگی و 

  بیشترین مشترکین برق اسـتان پـس از شهرسـتان اهـواز،    . اند بوده.... عتی و کشاورزي وسایر مصارف صن
درصـد مشـترکین اسـتان را شـامل      4/58باشـند کـه    شهرستانهاي دزفول، شوشتر و آبادان و بهبهـان مـی  

  .شوند می
ارف درصد آن به مص 9/33مگا وات ساعت بوده که  13/ 971/ 739معادل  84میزان فروش برق در سال 

الزم به ذکر است . است درصد نیز مصارف صنعتی بوده 43درصد بابت مصارف عمومی و  8/13خانگی، 
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 5/48شـوند   درصد مشـترکین بـرق را شـامل مـی     2/1علیرغم اینکه مشترکین صنعتی، کشاورزي و سایر 
  .دهند درصد مصرف کنندگان برق استان را تشکیل می

  مراکز مذهبی، فرهنگی، ورزشی 
  ها هکتابخان

کانون پرورش (مرکز فرهنگی هنري  45عمومی و   کتابخانه 90، در شهرهاي استان خوزستان 84در سال  
جلد  1084514هاي عمومی استان  است کتابهاي موجود در کتابخانه بوده) فکري کودکان و نوجوانان فعال

هاي عمـومی و   کتابخانهنفر از شهروندان استان عضو  58866باشد همچنین  جلد می 449601و در کانون 
  .باشند نفر نیز عضو کانونهاي پرورش فکري می 42829

نفر یک کتابخانه عمـومی و در مقابـل    31417، در مقابل هر 84با توجه به جمعیت شهري استان در سال 
  )3جدول .(هاي  عمومی استان وجود دارد هر سه نفر نیز یک جلد کتاب در کتابخانه

  مساجد و اماکن مذهبی 
تکیـه و   855مکـان متبرکـه اسـالمی و     717باب مسـجد،   2228درشهرهاي استان خوزستان  84سال  در

شاخص نسبت جمعیت به مسجد بیانگر آن است . حسینیه اماکن مذهبی اقلیتهاي دینی موجود بوده است
  )4جدول شماره .(نفر یک مسجد وجود داشته است 1269که به ازاي هر 

  
 خانه ها، کتابهاي موجود، اعضا و مراجعین به کتابخانه ها   تعداد کتاب - 3جدول شماره 

 سال و شهرستان 

 تعداداعضا کتابهاي موجود  کتابخانه 

کتابخانه  
 عمومی 

 کانون 
کتابخانه  
 عمومی 

 کانون  
کتابخانه  
 عمومی 

 کانون 

1384 90 45 1084514 449601 58866 42829 

 5152 3452 53759 60573 6 7 آبادان 

 1634 851 22395 12826 2 2 امیدیه 

 974 2039 6693 56113 1 5 اندیمشک 

 8628 14000 80261  195358 8 13 اهواز 

 1312 3112 7390 29446 1 5 ایذه 

 903 2275 7488 44122 1 5 باغملک 

 2182 1776 15902 37575 2 3 بندرماهشهر 

 4148 6178 47999 74564 4 7 بهبهان 

 3241 2499 38940 49056 4 4 خرمشهر 

 2858 4723 22918 162448 2 6 دزفول 

 2009 2025 31747 100529 3 8 دشت آزادگان 
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 خانه ها، کتابهاي موجود، اعضا و مراجعین به کتابخانه ها   تعداد کتاب - 3جدول شماره 

 سال و شهرستان 

 تعداداعضا کتابهاي موجود  کتابخانه 

کتابخانه  
 عمومی 

 کانون 
کتابخانه  
 عمومی 

 کانون  
کتابخانه  
 عمومی 

 کانون 

 1248 3223 21232 42353 2 3 رامهرمز 

 437 1493 6145 32965 1 3 شادگان 

 1295 2587 13820 28075 1 3 شوش 

 2337 3126 23745 50041 2 4 شوشتر 

 833 1845 15329 36410 1 5 مسجدسلیمان 

 648 874 9925 17443 1 3 اللی 

 1012 359 7139 19261 1 2 هندیجان 

 887 1109 6490 18090 1 1 رامشیر

 1091 1320 10284 17266 1 1 گتوند

  اداره کل ارشاداسالمی استان خوزستان:ماخذ
  

 1384اماکن مذهبی استان - 4جدول شماره

 بی اقلیتها اماکن مذه
اماکن متبرکه 

 اسالمی 
 سال و شهرستان  مسجد  تکیه و حسینیه 

7 717 855 2228 1384 

 آبادان  198 267 4 1

 امیدیه  33 20 19 - 

 اندیمشک  47 13 5 - 

 اهواز  425 125 72 4

 ایذه  50 11 50 - 

 باغملک  85 13 46 - 

 بندرماهشهر  44 25 24 - 

 بهبهان  217 38 100 - 

 خرمشهر  107 52 4 1

 دزفول  318 81 70 - 

 دشت آزادگان  49 32 26 - 

 رامهرمز  110 21 69 - 
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 1384اماکن مذهبی استان - 4جدول شماره

 بی اقلیتها اماکن مذه
اماکن متبرکه 

 اسالمی 
 سال و شهرستان  مسجد  تکیه و حسینیه 

 شادگان  51 38 59 - 

 شوش  178 25 24 - 

 شوشتر  213 42 85 - 

 مسجدسلیمان  73 15 37 1

 اللی  7 8 9 - 

 هندیجان  8 10 10 - 

 رامشیر 7 13 -  - 

 گتوند 8 6 4 - 

 اداره کل اوقاف وامور خیریه استان: مأخذ                

  هاي نمایشی  سینماها و سالن
صندلی بوده که با توجه به این مسئله  7783سالن سینماي فعال با  14، داراي 84استان خوزستان در سال 

نفـر بـه ازاي هـر     363نفر به ازاي هـر سـینما و    201966شاخص نسبت جمعیت شهري به تعداد سینما 
سینماي غیر فعال نیز در شهرهاي مسجدسلیمان، شوش، رامهرمز، بهبهان، ایذه  11. باشد دلی سینما میصن

باشد که با توجه بـه   صندلی در استان موجود می 5396سالن نمایشی با  25همچنین . و آبادان وجود دارد
 524هر صندلی  نفر و به ازاي 113101این مسئله شاخص نسبت جمعیت شهري به تعداد سالن نمایشی 

  .نفر است
  اماکن و تأسیسات ورزشی 

زمین چمـن   51استخر، 19سالن ورزشی ،  125،داراي  84ازنظرامکانات ورزشی استان خوزستان درسال 
باشگاه  128پیست دو ومیدانی بوده که متعلق به تربیت بدنی است همچنین  4فضاي روباز ورزشی و 32،

البته اماکن ورزشی  دیگري نیز دراستان وجـود دارد کـه   . اشندورزشی خصوصی نیز درحال فعالیت می ب
بوده ... متعلق به شرکت ها وادارات دولتی نظیر شرکتهاي نفت، آب وبرق،صنایع فوالدوآموزش وپرورش

  . وبه طور اختصاصی توسط کارکنان آنها مورد استفاده می باشد
  آموزش و پرورش
کالس فعال بوده که در آن  44622باب آموزشگاه با  9221در استان خوزستان  84-85در سال تحصیلی 

متوسط تراکم . اند کادر آموزشی و خدماتی در حال تحصیل بوده 52007آموز بوسیله  دانش 1049214
. معلم موجود است 1آموز نیز  دانش 20نفر بوده و همچنین در مقابل هر  24آموز در کالس  دانش

از حیث .باشند و بقیه دختر می) کل دانش آموزان% 53(وزان پسر آم نفر از دانش 556987همچنین تعداد 
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درصد  4/21درصد آموزشگاههاي استان مدرسه ابتدایی،  8/48توزیع آموزشگاهها در مقاطع تحصیلی، 
درصد نیز مدارس استثنایی و بقیه مدارس آمادگی 1درصد مدارس متوسطه و 15مدرسه راهنمایی و 

  .هستند
درصد در مقطع راهنمایی  29آموزان در مقطع ابتدایی،  درصد دانش 42آموزان  دانش از نظر توزیع و تراکم

همچنین . درصد در دورة آمادگی مشغول به تحصیل بوده اند 7/3درصد نیز در مقطع متوسطه و  25و 
نفر ودر  22نفر و در مقطع ابتدایی  21آموز در کالس بطور متوسط در مقطع آمادگی  تراکم دانش

از نظر سهم کادر آموزشی در میان پرسنل آموزش و . نفر در کالس بوده است 26و متوسطه نیز  راهنمایی
درصد کادر  28درصد کادر آموزشی و  72نفر کارکنان،  52007از  84-85پرورش در سال تحصیلی 

  .خدماتی بوده اند
 1385- 1384امکانات آموزشی استان درسال تحصیلی   -5جدول شماره 

  اهآموزشگ استان

 کارکنان 

 کالس 

 دانش آموز 
دانش 
آموزبه 
 کالس

دانش 
 آموزبه معلم

 دختر  پسر  جمع  آموزشی  کل 

 20 24 492227 556987 1049214 44622 37563 52007 9221 جمع

 6 6 1401 2434 3835 606 484 628 124 استثنایی

 209 21 18509 17188 35697 1692 171 214 1245 آمادگی

 26 22 210052 232186 442238 20528 17052 21293 4505 ابتدایی

 28 26 137092 167274 304366 11562 10828 15434 1972 راهنمایی

 29 26 125173 137905 263078 10234 9028 14438 1375 متوسطه

  اداره کل آموزش وپرورش استان خوزستان: مأخذ
  آموزش عالی

هرچند که در سالهاي اخیر و . هاي علمی و مراکز دانشگاهی مهم کشور استاستان خوزستان یکی از قطب
دانشگاه .با توجه به امکانات محدود رفاهی و پژوهشی، به مرور شاهد کمرنگ تر شدن این حضور هستیم

هاي پزشکی، علوم انسانی، علوم  که در رشته. شهید چمران از معتبرترین دانشگاههاي دولتی کشور است
و مهندسی، کشاورزي، دامپزشکی و هنر فعال بوده و در تمامی مقاطع از کاردانی تا دکترا  پایه، فنی

  .پذیرش دانشجو دارد
نور و دانشگاه آزاد اسالمی مستقر و فعال می باشد که به  همچنین در اکثر شهرهاي استان واحدهاي پیام

تعداد دانشجویان  84-85در سال تحصیلی . شود تفکیک شهرستان به تفصیل به آن پرداخته می
دانشگاه دولتی استان مشغول به تحصیل  4نفر می باشد که در  17500دانشگاههاي دولتی استان حدود 

واحد دانشگاه آزاد  10هزار دانشجو در  65نور و  دانشگاه پیام 13هزار دانشجو در  15بوده اند همچنین 
  .شندبا ها و مقاطع مختلف مشغول به تحصیل می اسالمی در رشته
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  بهداشت و درمان
بهداشت و درمان با هدف حفظ و ارتقاء سطح سالمت جسمی، روحی و اجتمـاعی افـراد جامعـه، نقـش     

  .ریزي نیز اهمیت شایانی دارد به همین دلیل در برنامه. بارزي را در توسعه هر کشوري برعهده دارد
ي از افراد جامعه و موجب افـزایش  بهبود شرایط بهداشتی، درمانی مردم باعث تامین سالمتی تعداد بیشتر

  .کارایی نیروي کار و افزایش تولید و خدمات خواهد بود
استان خوزستان به دلیل شرایط ویژه اقلیمی و کیفی آب و هوایی و همچنین وجود شرایط مسـاعد بـراي   

استان بروز بیماریهاي گرمسیري و بومی، وضعیت زیستی نامطلوب و استهالك امکانات بهداشتی، درمانی 
در بخـش  .... رسانی بـه اسـتانهاي همجـوار در زمینـه پـذیرش بیمـار و        در طول جنگ تحمیلی، خدمات

  .بهداشت و درمان از شرایط خاصی برخوردار است
 1482پزشک متخصص و  951، تعداد 84براساس آمار دانشگاه علوم پزشکی جندي شاپور اهواز در سال 

ــه و دا 446دندانپزشــک و  359پزشــک عمــومی و  مرکــز  125آزمایشــگاه تشــخیص طبــی،  188روخان
همچنین در این . وجود دارد در سطح استان )رادیولوژي(مرکز پرتونگاري  118و ) فیزیوتراپی(توانبخشی 

مرکز بهداشتی درمانی شهري  129. باشد تخت فعال می 5878تخت ثابت و  7346بیمارستان با  49استان 
  .یالت بهداشت و درمان را در نقاط شهري استان تشکیل می دهدپایگاه اورژانس مجموعه تشک 76و 

باشـد   وضعیت ساختمانی بیمارستانهاي استان مـی . آنچه در زمینه بهداشت و درمان استان محسوس است
که اکثراً قدیمی بوده و قدمتی بیش از چهل سال دارند و به همین دلیل عمالً از کیفیت پـائینی برخـوردار   

  .باشد داري و تعمیر آنها نیز باال میبوده و هزینه نگه
باشـد مـثالً تنهـا بیمارسـتان      هاي تخصصی خاص، فاقد مرکزي مناسب می همچنین استان در برخی زمینه

اسـتان همجـوار و کشـور عـراق      4سوانح و سوختگی استان، بیمارستان طالقانی که تامین کننده نیازهاي 
تدا هم به عنوان بیمارستان احداث نگردیده است، لـذا از  سال قدمت بوده و از اب40باشد داراي حدود  می

  .الذکر باشد تواند جوابگوي نیازهاي فوق نظر فضا و امکانات استاندارد نبوده و نمی
  امکانات بیمارستانی وسرانه تخت شهرستانهاي استان-6شماره  جدول        

 )نفر(سرانه تخت
 شهرستان بیمارستان تخت ثابت تخت فعال

 ابتث فعال

 اهواز  19 3521 3047 359 415

 آبادان  4 670 400 402 674

 اندیمشک 1 125 115 1276 1387

 امیدیه 1 86 86 975 975

 ایذه 1 150 114 1252 1648

 دزفول  4 670 549 576 703
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 )نفر(سرانه تخت
 شهرستان بیمارستان تخت ثابت تخت فعال

 ابتث فعال

 دشت آزادگان 1 105 84 1219 1524

 باغملک 1 32 44 3117 2267

 بهبهان  4 409 264 419 650

 ماهشهر  3 386 207 608 1134

 خرمشهر 1 224 152 663 977

 رامهرمز 1 115 106 1030 1118

 شوش 1 157 121 1186 1539

 شوشتر  2 176 141 1014 1266

 شادگان 1 125 114 1066 1169

 مسجدسلیمان 2 309 242 573 732

 جمع استان 47 7260 5786 566 710

  آب آشامیدنی
هاي متعدد در استان خوزستان ، منابع آب عظیمی در داخل شهرها جریان دارد  به علت وجود رودخانه

البته منبع تأمین آب تعدادي از شهرها نیز چاه می . که تأمین کننده آب شرب اکثریت شهرهاي استان است
ین باشد که مستقیماً پس از کلریزه کردن از چاه به شبکه شهر پمپاژ می شود که هزینه هاي این شیوه تأم

  .آب به مراتب از تأمین آب از رودخانه کمتر است
رودخانه هاي استان در فصول مختلف داراي دبی متفاوت می باشند از طرفی ورود مستقیم فاضالب 
. بدون هیچگونه پاالیشی به رودخانه هاي استان باعث می شود که در کیفیت آب تغییراتی بوجود آید

ه دلیل اینکه عمدتاً از طریق رودخانه ها می باشد عالوه بر اینکه تصفیه وتهیه آب قابل شرب در استان ب
پس از برداشت آب از رودخانه باید تیرگی آن بوسیله مواد . دشواریهایی دارد گرانتر نیز تمام می شود 

  .شیمیایی رفته وپس از فیلتر کردن وکلرینه نمودن آب آنرا در اختیار مردم قرار دهند
ی ومطلوب مهمترین هدف بخش آب در شهرها و روستاهاي استان است وتحقق تأمین آب آشامیدنی کاف

این هدف مستلزم شناسایی منابعی است که هم داراي آب کافی ومطلوب وبا ثبات وهم توجیه سرمایه 
  .گذاري کافی جهت انتقال آب از این منابع به شهرها و روستاها باشند

ت بعضاً برگشت ناپذیر آنها بر مقدار وکیفیت آب با توجه به اجراي طرحهاي ملی مختلف وتأثیرا
  .رودخانه هاي استان ، تأمین آب مطلوب از این طریق را با محدودیتهایی مواجه ساخته است

همچنین با توجه به محدودیت هاي تأمین آب شرب استان کاهش پرت آب به سبب اتالف حجم قابل  
  .ر استتوجهی از آب آشامیدنی از اهمیت ویژه اي برخوردا

  فاضالب شهري
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مخصوصاٌ در مناطق (در استان خوزستان به علت شیب نامناسب زمین و باال بودن سطح آبهاي زیر زمینی 
بارندگیهاي شدید در مقاطعی از سال ، ایجاد سیستم فاضالب وجمع آوري ) جنوبی وجنوب غرب استان 

جنوبی استان یکی از ضروریات  ودفع آبهاي سطحی مخصوصاٌ در نقاط پر تراکم وبا اولویت شهرهاي
  .است

درصد کل جمعیت شهرهاي استان تحت پوشش شبکه فاضالب هستند که در  6/45در استان خوزستان 
درصد جمعیت شهري تحت پوشش فاضالب قرار  7/23میلیون نفر برابر با  7/10مقایسه با کل کشور که 

استان به دلیل جنس خاك و وضعیت  دارند وضعیت مناسب تري دارد ، اما با توجه به شرایط خاص
شیب زمین وسطح آبهاي زیرزمینی که باعث تداخل فاضالب وآبهاي سطحی و عدم جذب آنها بوسیله 

بیشتر مناطق . زمین وچاهها می شود وباعث ایجاد گندابها ومحل شیوع انواع بیماریها وامراض می شود
  .استان در دفع فاضالب با مشکالت اساسی مواجه هستند

مچنین از نظر تصفیه فاضالب استان وضعیت مناسبی ندارد وبه جز سوسنگرد وبستان که داراي تصفیه ه
خانه فعال هستند وتصفیه خانه غرب اهواز ، عمده شهرهاي استان فاقد تصفیه خانه بوده وفاضالب بدون 

  .هیچگونه پاالیشی در رودخانه ها یا تاالبها وزمینهاي اطراف شهر رها می شوند
  یسات حفاظتیتأس

وجود رودخانه هاي بزرگ وپرآب در استان خوزستان وعبور آنها از داخل شهرها ، غالب آنها را در 
در حال حاضر با ایجاد سدهاي بزرگ وایجاد زمینهاي کشاورزي در . معرض خطر سیل قرار می دهد

در بارندگیهاي حاشیه شهرها تا حدودي با خطر سیل مقابله شده،اما هنوز حجم عظیم آب مخصوصاً 
  .شدید فصول پائیز وزمستان وعدم مهار آن ، امنیت تعدادي از شهرهاي استان را تهدید می کند
در نـوار  ... از طرفی بعضی از شهرهاي استان از جمله ایذه ، باغملک ، مسجد سلیمان ، دهدز ، بهبهـان و 

منازل در این شـهرها بـه شـکل سـنتی     متأسفانه اکثر .زلزله قرار داشته وخطر زلزله در آنها شدید می باشد
وبدون رعایت اصول مهندسی ساخته شده اند وبا کوچکترین زلزله یا سیالبی بیشترین آسیب را خواهنـد  

دسـتگاه   143ایستگاه آتـش نشـانی بـا    67از نظر مقابله با آتش سوزي ومهار آنها در شهرها تعداد  . دید 
شده ولی با این وجـود توزیـع ایـن امکانـات در سـطح       شهر استان دایر  43ماشین آالت آتش نشانی در 

شهرها ناکافی بوده وهمین تعداد ایستگاه نیز از نظر تجهیزات وتأسیسات با مشکالت وکمبودهایی مواجه 
  . هستند

  شهرستان آبادان
  شهر آبادان

  تسهیالت شهري 
ل محدوده شهري واقـع  متر مربع است که در داخ 3847شهر آبادان داراي یک کشتارگاه سنتی به وسعت 

بـازار  . کنـد  هکتار نیاز اهالی شهر را تامین مـی  5/5شده است همچنین میدان میوه و تره بار آن به وسعت 
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گورسـتان  . باشد ماهی آبادان در کنار رودخانه و در مرکز شهر از مهمترین مراکز تهیه ماهی شهروندان می
رار دارد کـه محـل آن مناسـب بـوده و داراي     هکتـار قـ   6/24شهر در انتهاي کوي ذولفقاري بـا وسـعت   

  .باشد غسالخانه و سالن ترحیم و برگزاري نماز میت می
جایگاه آن متعلق به بخش خصوصی ویک جایگاه  6جایگاه سوخت رسانی وجود دارد که  7در این شهر 
مشـغول  تعداد پمپهـاي  . همچنین یک شعبه فروش نفت نیز در سطح شهر وجود دارد. باشد نیز دولتی می

پمپ نفت سـفید کـه نیـاز اهـالی      5پمپ نفت گاز و  12پمپ بنزین،  35به کار این جایگاهها عبارتند از 
هزار  1404مخزن به ظرفیت  36کند مخازن مواد سوختی این جایگاهها  شهر را به مواد سوختی تامین می

دستگاه ماشـین   9باشد که با  ایستگاه می 4تعداد ایستگاههاي آتش نشانی شهر . باشد لیتر مواد سوختی می
مناطق شرکتی شهر و تاسیسات صنعتی . آالت آتش نشانی به وظیفه اطفاء و خدمات رسانی مشغول است

اي است که به دلیل موقعیت خاص آن از امکانـات مناسـبی    شرکت نفت داراي اداره آتش نشانی جداگانه
  .باشد نیز برخوردار می

دستگاه  23باشد که توسط رفتگران و تن می 100از سطح شهر آبادان  آوري شده روزانه متوسط زباله جمع
  .شود ماشین حمل زباله از سطح شهر جمع آوري شده و در خارج شهر سوزانده و یا دفع می

  گاز شهري
  .شود ها از طریق کپسول تامین می شهر آبادان فاقد لوله کشی گاز شهري بوده و گاز مصرفی خانواده

  برق
 8/16درصـد مشـترکین خـانگی     80باشد کـه شـامل    مشترك می 45905برق شهر آبادان  تعداد مشترکین

درصد نیز سایر مشـترکین شـامل    2/1باشند،  درصد نیز مشترکین عمومی می 2درصد مشترکین تجاري و 
صنعت و معدن، کشاورزي و روشنایی معابر هستند از نظر فروش برق، شهر آبادان دومین شهر پر مصرف 

درصـد   21مگاوات ساعت برق به فروش رفتـه کـه،    918249، 84باشد و در سال  از اهواز می استان بعد
 5/52درصد آن مصارف عمـومی وتنهـا مصـرف بخـش صـنعتی        20برق مصرفی شهر مصارف خانگی،
  .دهد درصد از فروش برق را تشکیل می
  مراکز فرهنگی، مذهبی ، ورزشی 

  ها کتابخانه
باشد شـهر آبـادان    کانون پرروش فکري کودکان و نوجوانان می 5ه عمومی و کتابخان 6شهر آبادان داراي 

باشد شاخص نسبت جمعیت بـه سـینما    صندلی فعال می 920سینما است که فقط یکی از آنها با  3داراي 
نفر یک  237نفر یک سینما و در مقابل هر  218362بیانگر آن است که در مقابل هر  84این شهر در سال 

باشد که با توجه به  صندلی می 712سالن نمایش با  3همچنین این شهر ، داري . ا وجود داردصندلی سینم
هزار نفر یک سالن نمایش و هـر   7/72شاخص نسبت جمعیت به سالن نمایش در این شهر در مقابل هر 
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  مساجد و اماکن مذهبی 
 . باب زیارتگاه و یا مکان مقدس مذهبی است 2و حسینیه و  تکیه 332مسجد،  24شهر آبادان داراي 

 امکانات ورزشی

فضاي روباز  3زمین چمن ، 4استخر، 1سالن ورزشی ،  11،  84ازنظرامکانات ورزشی آبادان درسال 
باشگاه ورزشی خصوصی نیز درحال  15همچنین . ورزشی تاسیسات ورزشی این شهرراتشکیل می دهند

بته اماکن ورزشی  دیگري در سطح شهر وجود دارد که متعلق به شرکت ها وادارات ال. فعالیت می باشند
 . دولتی نظیر شرکت نفت  بوده وبه طور اختصاصی توسط کارکنان آنها مورد استفاده می باشد

  فضاي سبز
 13390اي بـه مسـاحت    پارك محله 9مترمربع و  159900پارك شهري به مساحت  15شهر آبادان داراي 

سرانه فضاي سبز مفید شـهر بـه    84نفري شهر در سال  218360که با توجه به جمعیت . باشد ع میمترمرب
هاي گاز پاالیشـگاه کـه تمـام     که با توجه به آلودگی. گردد مترمربع بالغ می 8/0میزان بسیار ناچیز و اندك 

. چشمگیر نموده است آزارد این کمبود را هر تازه واردي را می  سطح شهر را پوشش داده و بوي آن مشام
مترمربع سرانه فضاي سبز زیسـت   135827با اضافه کردن فضاي سبز میدان و بلوارهاي شهر به مساحت 

 .نماید رسد که بسیار اندك بوده و مشکلی را حل نمی مترمربع می 4/1محیطی شهر به 

  آبادان  اماکن آموزشی
باب آن آمادگی وپـیش    38نش آموز است که دا 56851باب آموزشگاه دولتی با   299شهر آبادان داراي 

دانـش آمـوز اسـت، تعـداد مـدارس       23333باب آن مدرسه ابتدایی با  126دانش آموز؛  970دبستانی با  
باب 12دانش آموز و12683باب دبیرستان با 46دانش آموزوتعداد 17386آموزشگاه با 77راهنمایی این شهر

  .دانش آموز می باشد2479هنرستان با
 10نفردانش آموز می باشـد کـه شـامل     4209باب آموزشگاه با   27اه هاي غیرانتفاعی این شهر آموزشگ

دبیرستان  4دانش آموزوتعداد  1423باب مدرسه راهنمایی با  9دانش آموز و  1966باب مدرسه ابتدایی با 
  .  دانش آموز می باشد  251باب هنرستان با 4دانش آموز و  569با 

  آموزش عالی
 889خرمشهر و  -دانشجو در مقاطع و رشته هاي مختلف دانشگاه آزاد واحد آبادان 5761بادان در شهرآ

  .نفر نیز در دانشگاه پیام نور آبادان در مقطع کارشناسی مشغول به تحصیل هستند
  امکانات بهداشت ودرمان

تخصص و پزشک م 51تعداد  84شاپور در سال  براساس آمار و اطالعات دانشگاه علوم پزشکی جندي
همچنین در خصوص . دندانپزشک درشهر آبادان به طبابت اشتغال دارند 30پزشک عمومی و  130

 8و ) رادیولوژي(مرکز پرتونگاري  6آزمایشگاه تشخیص طبی،  11داروخانه و  28  امکانات پاراکلنیکی
  .در شهرستان آبادان وجود دارد) فیزیوتراپی(بخشی  مرکز توان
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آنها متعلق به بخش   تخت فعال در این شهر فعال هستند که همۀ 400تخت ثابت و  670بیمارستان با  4 
را دارند،  2بوده و بقیه آنها رتبه  1دولتی بوده و بجز بیمارستان طالقانی آبادان که در ارزشیابی رتبه 

شده  تاسیس 1304بیمارستان امام خمینی آبادان که وابسته به شرکت نفت بوده بسیار قدیمی و در سال 
  .است

پایگاه اورژانسی نیز وظیفه ارائه خدمات بهداشتی و درمانی را به شهروندان  5مرکز بهداشت شهري و  6
  .آبادانی  برعهده دارند
  شبکه آب آشامیدنی 

میلیون متر مکعب در سال از دو رودخانه اروند  31منبع تامین آب شرب جمعیت شهري آبادان با حجم  
تصفیه خانه شهر تصفیه  3آب خام  پس از طی فرآیند تصفیه در . می باشد) رونرودخانه کا( و بهمن شیر

هزار متـر مکعـب    78کیلومتر طول شبکه توزیع، 662کیلومتر لوله خطوط انتقال و  131و سپس به وسیله 
 81هاي آبادان امکـان تـامین تـا     خانه  تصفیه. نماید آب تصفیه شده را در شبانه روز وارد شبکه توزیع می
  .هزار متر مکعب آب تصفیه شده در شبانه روز را دارند

لیتـر در شـبانه روز    343نفري شهر آبادان، سرانه تولید براي هر نفر حـدود   218362با توجه به جمعیت 
اما بـا توجـه   . لیتر سرانه استاندارد کشور بسیار مطلوب و رضایت بخش است 270است که در مقایسه با 

ر شبکه توزیع و تاسیسات تولید و تصفیه، حجـم آب در دسـترس جمعیـت    درصدي د 42به میزان پرت 
اجراي طرحهاي متعدد سد سازي و انتقـال آب و  . یابد لیتر در شبانه روز کاهش می 171تحت پوشش به 

توسعه واحدهاي کشت نیشکر باعث شوري و کیفیت پایین آب شرب آبادان شده و همین سـرانه تولیـد   
  .رسد ناسب بدست شهروند آبادانی میناچیز نیز بدون کیفیت م

العمل تعـدیل در مبـانی    که با توجه به دستور(باشد هزار متر مکعب می 37حجم مخازن ذخیره آب آبادان 
حداکثر مصرف روزانه شـهر  % 75طرحهاي آب و فاضالب شهري، وزارت نیرو، حجم مخازن تا   طراحی

  . شود اي تلقی نمی اما فعالً عامل محدود کننده از میزان استاندارد فاصله دارد،).  تعیین شده است
اولـین  (از مهمترین محدودیتهاي شبکه آبرسانی آبادان با توجه به عمر بـاالي تاسیسـاتی آبرسـانی شـهر،     

، فرسودگی و پایین بودن کارایی و راندمان تاسیسات، کدورت )تاسیس شد 1344شبکه آبرسانی در سال 
بـه جمعیـت تحـت     -و اروند رود، اضافه شـدن جمعیـت روسـتایی    و شوري و کیفیت پایین آب کارون

 .پوشش آب شهري است

  فاضالب
انشـعاب   31408آوري و انتقـال فاضـالب و    کیلومتر شبکه جمع 14/305سیستم فاضالب شهر آبادان با  

فاضالب بخـش دیگـر جمعیـت بـه     . دهد درصد جمعیت شهري آبادان را تحت پوشش قرار می75حدود
آوري پسابهاي شستشو و آبهاي سـطحی   دیمی یعنی با استفاده از جوي رو باز براي جمعروش سنتی و ق

آوري شده بدون انجام هیچگونـه عمـل    فاضالب جمع. گیرد و چاه براي دفع فضوالت انسانی صورت می
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طـول  . شـود  هـا مـی   هاي اروند و بهمن شیر وارد شده و موجب آلودگی این رودخانه پاالیشی به رودخانه
از % 75شود که شبکه موجود فقط  کیلومتر تخمین زده می 403مورد نیاز بر اساس مطالعات مشاور  شبکه

  .باشد کل شبکه مورد نیاز شهر می
آوري و  توان به کامل نبودن شـبکه جمـع   از مهمترین مشکالت و محدودیتهاي سیستم فاضالب آبادان می

فاضالبهاي خانگی پس از بارندگی آب و گرفتگی  انتقال فاضالب، نبودن تصفیه خانه فاضالب، باال زدگی
معابر عمومی شهر، باال بودن سطح آبهاي زیر زمینی و کم بودن شیب زمین که دفع و انتقـال فاضـالب را   

هـاي   سازد که همین گستردگی تاسیسـات باعـث افـزایش هزینـه     بدون تاسیسات متعدد پمپاژ ناممکن می
  .کند ضالب و کاهش راندمان سیستم فاضالب شهر را فراهم میبرداري و نگهداري از تاسیسات فا بهره

  شهر اروند کنار
  تسهیالت شهري 

باشد و اکثراً  به علت کوچکی شهر و تعداد کم جمعیت شهر فاقد کشتارگاه و میدان میوه و تره بار می
نین همچ. شود گوشت  مصرفی اهالی از طریق کشتار خانگی و یا توسط قصابهاي سطح شهر تامین می

  . ماشین آتش نشانی در این شهر فعال است 2یک ایستگاه آتش نشانی با 
  .هکتار در کنار بافت شهري واقع شده است 3گورستان شهر به وسعت 

پمپ نفت   3پمپ بنزین و  2همچنین این شهر داراي یک جایگاه فروش مواد سوختی است که داراي 
هاي  بیل بنزین و گازوئیل و نفت سفید و سایر فرآوردهباشد و نیازهاي مصرفی مواد سوختی از ق گاز می

باشد که به وسیله  تن می 7/6آوري شده شهر در هر روز  متوسط زباله جمع. کند نفتی اهالی را تامین می
آوري و توسط دو ماشین حمل زباله از  سطح  گاري رفتگرهاي شهرداري از سطح منازل و شهر جمع

  .شود ر دفن میشهر جمع آوري و در خارج از شه
  اماکن مذهبی، فرهنگی وورزشی 

مسجد   31مراکز مذهبی این شهر به صورت حسینیه و مسجد در سطح شهر گسترش یافته و شهر داراي 
  .باشد تکیه و حسینیه می 252و 

  امکانات ورزشی اروندکنار
  .یک زمین ورزشی روباز تمامی امکانات ورزشی شهرراتشکیل می دهد 

  فضاي سبز 
ود گستردگی  سطح نخلستانهاي شهر و بافت روستایی آن، اروند کنار فاقد پارك شهري است و با وج
متر مربع در آن قرار دارد که با توجه به جمعیت شهر در سال  48000اي به مساحت  پارك محله 21فقط 

فضاي سبز باشد که با اضافه شدن  متر مربع می 5سرانه فضاي عمومی پارکها براي هر شهروند برابر  84
متر مربع سرانه فضاي سبز زیست محیطی هر شهروند به  80604میدان و بلوار و رفوژ آن به مساحت 
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اي این شهر تعداد وسایل بازي کودکان نصب شده و به  در پارکهاي محله. یابد متر مربع افزایش می 7/13
  .جز این هیچ امکانات تفریحی دیگري ندارد

  
  اماکن آموزشی 

باب آن آمادگی وپیش 22دانش آموز می باشد که  6327باب آموزشگاه دولتی با 74ر داراي شهراروند کنا
تعداد مدارس راهنمایی . دانش آموزاست  2652باب آن مدرسه ابتدایی با 31دانش آموز؛  659دبستانی با 

ن با باب هنرستا 2دانش آموز و  1178دبیرستان با 7دانش آموزوتعداد  1806آموزشگاه با 12این شهر
  .دانش آموز می باشد77

  بهداشت ودرمان
ولی .  پزشک است 3که داراي . باشد در این شهر فعال می) مرکز خدمات شهري(یک درمانگاه شهري 

  .کنند اهالی بیشتر از خدمات پزشکی آبادان استفاده می
  آب آشامیدنی

وسیله یک خط انتقال آب آشامیدنی اروندکنار از رودخانه بهمن شیروتوسط تاسیسات آب آبادان  ب
شود،وهمان محدویت هاي آب آشامیدنی که براي  آبادان وجود دارد نیز در این شهر  کیلومتري تامین می4

عالوه براین جنس لوله خط انتقال آب ار آبادان باعث شده مشخصات کیفی آب به . مشاهده می شود
 21عب آب تصفیه وارد شبکه توزیع هزار متر مک 2.4در هر شبانه روز به طور متوسط. شدت کاهش یابد
  . شود کیلومتري شهرمی

باشد که  لیتر می 256سرانه تولید براي هر نفر حدود 84نفري شهر در سال  9364با توجه به جمعیت  
درمقایسه با سرانه استاندارد کشور چندان تفاوتی ندارد، از طرفی با توجه به درصد پرت شبکه که 

یابدووضعیت آب  لیتردر روز کاهش می 155در دسترس مشترکین به باشد سرانه  درصد می40حدود
  .مترمکعب است 1000حجم مخازن ذخیره آب شهر حدود.آشامیدنی رانامطلوب تر می سازد

  فاضالب
هاي  ها به وسیله جوي و فاضالب خانه. آوري و دفع فاضالب است شهر اروند کنار فاقد سیستم جمع 

لیل شیب نامناسب زمین و باال بودن سطح آبهاي زیر زمینی وضعیت شود که به د آوري می روباز جمع
نامطلوبی دارد و بدون هیچ گونه پاالیشی وارد نهرهاي کشاورزي شده و در نهایت به رودخانه اروند 

  .شوند وارد می
  شهرستان امیدیه
  شهر امیدیه

  تسهیالت شهري
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رمربع است ، شهر فاقد میدان میوه وتره مت 1600شهر امیدیه داراي یک کشتارگاه سنتی کوچک به وسعت 
شهر .دستگاه ماشین آتش نشانی است 2ایستگاه آتش نشانی فعال با   2همچنین شهر داراي .بار می باشد

  .هکتاراست 7گورستان به وسعت 4امیدیه داراي 
ت پمپ نف 4پمپ نفت گاز و 13پمپ بنزین و 22جایگاه سوخت رسانی میباشد که درآن  5امیدیه داراي 

مخازن مواد سوختی . سفید فعال بوده وبه عرضه موادسوختی به شهروندان وترافیک عبوري می پردازد
  .هزار لیتر مواد سوختی دارد 958مخزن بوده که ظرفیت ذخیره  21این شهر 

دستگاه ماشین  10جمع آوري زباله دراین شهرتوسط رفتگران شهرداري از درب منازل وسطح شهرتوسط 
متوسط زباله جمع آوري شده از سطح شهر امیدیه .جام میشودودرخارج شهر دفن میشودحمل زباله ان

  .تن می باشد 44روزانه 
  گازشهري

درصد گاز  13مشترك مصرف کننده  7049این شهر با . شهر امیدیه داراي لوله کشی گاز شهري میباشد 
  .مصرفی استان است

  برق
درصد آن ومصرف کننده   8/83که مشترکین خانگی مشترك بوده  14937تعدادمشترکان برق این شهر 

درصدمشترکان این  5/3مشترکین عمومی وکشاورزي وصنعتی. درصد برق مصرفی شهر هستند10
  .این شهر چهارمین شهر پرمصرف استان است. درصدبرق شهرمیباشند  8/87شهربوده ولی مصرف کننده 

  اماکن مذهبی فرهنگی ورزشی
کانون پرورش 2یک کتابخانه عمومی و . سجد و یک تکیه وحسینیه استباب م 10شهرامیدیه داراي 

 .صندلی سایر امکانات فرهنگی شهر است 1000باب سینما با ظرفیت  2فکري کودکان ونوجوانان و 

  اماکن ورزشی 
سالن ورزشی ،یک زمین چمن  و  3: واحد ورزشی است که شامل 5امکانات ورزشی شهرامیدیه ، 

  .ورزشی خصوصی استهمچنین یک باشگاه 
  فضاي سبز 

 11اي به مساحت  پارك محله 16هکتار و  29پارك شهري به مساحت  9شهر امیدیه و میانکوه داراي 
 9/6سرانه فضاي سبز مفید شهر به  84نفري شهر در سال  58120هکتار است که با توجه به جمعیت 

هکتار سرانه  30لوارها به مساحت حدود شود که با اضافه کردن فضاي سبز میادین و ب مترمربع بالغ می
 .یابد مترمربع افزایش می 12فضاي سبز زیست محیطی شهر به 

  اماکن آموزشی 
باب آن آمادگی وپیش   27دانش آموز است که  17209باب آموزشگاه دولتی با 156شهرامیدیه داراي 

تعداد مدارس راهنمایی . وزاستدانش آم 6393باب آن مدرسه ابتدایی با  61دانش آموز؛  806دبستانی با 
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باب هنرستان  6دانش آموز و   3704دبیرستان با  27دانش آموزوتعداد   4782آموزشگاه با  35این شهر 
  .دانش آموز می باشد1524با 

باب آن آمادگی  2دانش آموز می باشد که1244باب آموزشگاه با  13آموزشگاه هاي غیرانتفاعی این شهر  
دانش آموزاست تعداد مدارس  90باب آن مدرسه ابتدایی با  1دانش آموز؛  36وپیش دبستانی با  

  دانش آموزمی باشد 514دبیرستان با 6دانش آموزوتعداد  604آموزشگاه با  4راهنمایی این شهر
  
  

  آموزش عالی
ها و مقاطع مختلف مشغول به تحصیل  دانشجو در دانشگاه آزاد اسالمی واحد امیدیه در رشته 3753 

  .دهستن
 بهداشت ودرمان

 پزشک متخصـص و   17تعداد  84شاپور در سال  براساس آمار و اطالعات دانشگاه علوم پزشکی جندي

ازنظر سایرامکانات پزشکی، . دندانپزشک درشهر امیدیه به طبابت اشتغال داشته اند  6پزشک عمومی و 57
بخشـی   مرکـز تـوان   3 و) ژيرادیولـو (مرکـز پرتونگـاري    4آزمایشگاه تشـخیص طبـی،    4داروخانه و  6
تخت فعال متعلـق   86تخت ثابت و  86بیمارستان شهربا   همچنین تنها. در شهر وجود دارد) فیزیوتراپی(

ودر . تأسیس شـده اسـت   1351بیمارستان شهید ایرانپور قدیمی بوده ودر سال . به شرکت نفت می باشد
: ی هاي موجود دراین بیمارستان عبارتند ازعمده تخصص. می باشد 2درجه بندي بیمارستانها داراي درجه 

  ...عمومی ، داخلی ، اطفال ، زنان وجراحی عمومی 
  آب

. باشد منبع تامین آب شرب امیدیه رودخانه کارون و از طریق تاسیسات وابسته به کانال کوت امیر می
کیلومتري  83یع کیلومتر خطوط انتقال وارد شبکه توز 34هزار متر مکعب آب تصفیه از طریق  8روزانه 

درصد جمعیت شهر  60و اینکه فقط  84نفري شهر در سال  58119با احتساب جمعیت . شود شهر می
تحت پوشش شبکه آب شرکت آبفاي خوزستان هستند و بقیه از تاسیسات آب شرکت نفت استفاده 

گردد که با توجه  یلیتر در شبانه روز برآورد م 228کنند، میزان سرانه آب تولیدي براي هر نفر حدود  می
درصد پرت شبکه میزان آب در  11باشد،  از طرفی با توجه به  به سرانه استاندارد کشور مطلوب نمی

یابد که سرانه هر فرد به  هزار متر مکعب کاهش می 7هزار متر مکعب به  8دسترس شهروندان امیدیه از 
  . مطلوب دارد یابد که فاصله زیادي از میزان لیتر در روز کاهش می 203حدود 

هزار متر مکعب است که با توجه به وضعیت شهر مناسب بوده و از  16ظرفیت مخازن ذخیره آب امیدیه 
  .کند این بابت محدودیتی ایجاد نمی

  فاضالب
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در مناطق خارج از محدوده شرکت نفت فاضالب به وسیله . شهر امیدیه فاقد تاسیسات فاضالب است
در نقاط . آوري و در خارج از محدوده شهر دفع می شود اي جذبی جمعهاي روباز و چاهه جوي و کانال

هاي روباز براي هدایت و  مسکونی محدوده شرکت نفت نیز از شیوه ترکیبی خطوط لوله و جوي
شود تصفیه خانه این تاسیسات غیر فعال و فاضالب  آوري فاضالب و آبهاي سطحی استفاده می جمع

  .شود حدوده شهر دفع میبدون هیچ پاالیشی در خارج از م
  شهرجایزان

شهر جایزان فاقدکشتارگاه ومیدان میوه وتره بار می باشد ونیاز گوشت مصرفی آن از :تسهیالت شهري
این شهر داراي یک ایستگاه آتش نشانی .طریق کشتار در خانه ها یا قصابان سطح شهر تأمین می شود

  .فعال با یک دستگاه ماشین آتش نشانی است
همچنین شهرداراي یک جایگاه سوخت .هکتارمی باشد 2ان داراي یک گورستان به وسعت شهر جایز

پمپ نفت گازویک  پمپ نفت سفید فعال بوده وبه عرضه  3پمپ بنزین و 4رسانی میباشد که درآن
  .موادسوختی به شهروندان وترافیک عبوري می پردازد

منازل وسطح شهرتوسط یک دستگاه جمع آوري زباله دراین شهرتوسط رفتگران شهرداري از درب 
متوسط زباله جمع آوري شده از سطح شهر .ماشین حمل زباله انجام میشودودرخارج شهر  دفن میشود

  .تن می باشد 8جایزان روزانه 
  گازشهري

  .شهر فاقدلوله کشی گاز شهري می باشد
  اماکن مذهبی فرهنگی ورزشی

 .   یک کتابخانه عمومی دراین شهر است همچنین  . شهرجایزان داراي فقط یک باب مسجد است

  امکانات ورزشی 
  .دراین شهر یک زمین ورزشی روباز تمامی امکانات ورزشی شهرراتشکیل می دهد

  فضاي سبز
سرانه  84که باتوجه به جمعیت سال . مترمربع  وجود دارد 15000پارك شهري بامساحت 2درشهر 

بااضافه کردن فضاي سبز بلوارها ومیادین .می باشدمترمربع 7.5فضاي سبز عمومی به ازاي هر شهروند
مترمربع به ازاي  13.4مترمربع سرانه فضاي سبز زیست محیطی این شهر به 11700شهر به مساحت

 .هرشهروندبالغ میگردد

  اماکن آموزشی 
باب آن آمادگی وپـیش   8دانش آموز می باشد که  7200باب آموزشگاه دولتی با   64شهر جایزان داراي  

دانش آموزاست تعداد مدارس راهنمـایی   1620باب آن مدرسه ابتدایی با  33دانش آموز؛  133بستانی با د
  .دانش آموز می باشد 949دبیرستان با  9دانش آموزوتعداد  1211آموزشگاه با  14این شهر 
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  بهداشت ودرمان
مرکز بهداشت  داروخانه و یک  خدمات بهداشت و درمان شهرجایزان شامل یک آزمایشگاه و یک 

پزشک دراین شهر به طبابت مشغول هستند و اهالی شهر عمدتاً از خدمات بهداشتی،  2شهري می باشد،و
  .همچنین شهر داراي یک پایگاه اورژانس می باشد. کنند درمانی شهر هاي اطراف استفاده می

  آب آشامیدنی 
ایـن چـاه درروسـتاي قلعـه حمـود       اسـت، ) چاه(منابع زیر زمینی  جایزان منبع تامین آب آشامیدنی شهر

در هر شبانه روز یک هزار متر مکعب آب  به وسیله تاسیسات پمپاژ به . ومتعلق به شرکت نفت می باشد
کیلـومتري   11کیلومتر خطوط انتقال وارد شبکه توزیـع   3.5مخازن ذخیره وارد وپس ازکلرزنی به وسیله 

  .شود جایزان می
لیتر در شـبانه    500میزان سرانه تولید آب براي هر نفر  84در سال  نفري شهر 1987با توجه به جمعیت  

است باتوجه به متوسط درصد پرت شبکه که حدود ) لیتر 270(روزبوده که بیشتر ازسرانه استاندارد کشور
یابد که با توجه به  سرانه استاندارد  لیتر کاهش می 350درصد است، میزان آب در دسترس هر فرد به  30

 .باشد متر مکعب می 700حجم مخازن ذخیره آب این شهر. ستمطلوب ا

 فاضالب

باشد و فاضالب خانگی از طریق جوي و کانالهاي روباز و چاههاي  فاقد شبکه فاضالب می جایزان شهر
آوري و دفع فاضالب در شهر    باسامان دهی و  روشهاي موجود جمع. شود آوري و دفع می جذبی جمع

  .اقد محدودیت استانجام تمهیدات مناسب ف
 شهرستان اندیمشک

  شهر اندیمشک
میدان . باشد متر مربع می 6000شهر اندیشمک داراي یک کشتارگاه سنتی به وسعت :تسهیالت شهري

ایستگاه  3. باشد هکتار، تامین کننده نیاز میوه و سبزیجات شهر می 5/15میوه و تره بار این شهر با وسعت
الت در این شهر فعال بوده که بیانگر تعداد ناکافی ماشین آالت در این دستگاه ماشین آ 3آتش نشانی با 
گورستان در این شهروجود دارد که گورستان متروکه در منطقه پشت بازار دیگر  3. باشد ایستگاهها می

هکتار داراي یک باب  22فعال نبوده و گورستان بهشت زهراي آن واقع در کوي شهدا به وسعت 
واحد آن متعلق  1جایگاه سوخت رسانی دارد که  5این شهر . ورستان فعال شهر استغسالخانه بوده و گ
پمپ بنزین  18ها  تعداد پمپهاي این جایگاه. واحد آن متعلق به بخش خصوصی است 4به بخش دولتی و 

 1500مخزن مواد سوختی با ظرفیت  29همچنین . باشد دستگاه پمپ نفت می 5پمپ نفت و گاز و  13و 
تر عالوه بر تامین مواد سوختی مورد نیاز شهروندان، سوخت وسایل نقلیه برون شهري عبوري را هزار لی

  . کند نیز تامین می
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باشد که توسط  تن می 80آوري شده از سطح منازل و سطح شهر به طور متوسط روزانه  زباله جمع
  .گردد ج از شهر دفن میآوري شده و در خار دستگاه ماشین حمل زباله از سطح شهر جمع 22رفتگران و 

  گاز شهري  
مشترك  109627در شهر اندیمشک با .شهر داراي لوله کشی گاز شهري است 23شهر اندیمشک یکی از 

  .هزار متر مکعب گاز شهري مصرف شده است 41879، 84در سال 
  برق 

بوده که درصد مشترکین آن خانگی  8/83مشترك برق بوده که  30984داراي  84شهر اندیمشک در سال 
درصد از  8/2اند مشترکین صنعتی کشاورزي و عمومی با  درصد برق مصرف شهر، را مصرف نموده 44

  .باشند درصد برق شهر می 50مشترکین برق شهر مصرف کننده 
  کتابخانه

کانون پرورش فکري است مجموع کتابهاي موجود در  1کتابخانه عمومی و  4شهر اندیمشک داراي 
  . جلد کتاب در کانون پرورش فکري است 6693جلد کتاب و  56113شهر  هاي عمومی کتابخانه

  سینما و سالن نمایش 
سالن نمایش نیز در  1باشد و  صندلی می 380سینما فعال با  1از نظر امکانات نمایشی، این شهر داراي 

ه در شاخص نسبت جمعیت به سینما در این شهر بیانگر آن است ک. باشد این شهر در حال احداث می
  .نفر یک صندلی سینما وجود دارد 312نفر یک سینما و در مقابل هر  118781مقابل هر 

  مسجد و اماکن مذهبی 
باب سایر اماکن متبرکه مذهبی  3تکیه و حسینیه و 7مسجد و  50مجموع اماکن مذهبی این شهر شامل 

  .باشد می
  اماکن ورزشی 

زمین  2سالن ورزشی ، یک استخر، 5: که شامل واحد ورزشی است 20امکانات ورزشی شهراندیمشک ، 
  .باشگاه ورزشی خصوصی است 12چمن و همچنین 

  فضاي سبز
 98500اي به متراژ  پارك محله 26مترمربع و  353800پارك شهري به مساحت  9شهر اندیمشک داراي 

 8/3به سرانه فضاي سبز مفید  84نفري شهر در سال  118780مترمربع است، که با توجه به جمعیت 
هکتار سرانه فضاي سبز  9/82با محاسبۀ فضاي سبز میادین و بلوارها به مساحت . گردد مترمربع بالغ می

  .یابد مترمربع افزایش می 11زیست محیطی به حدود 
  اماکن آموزشی 

بـاب آن آمـادگی     18دانش آمـوز اسـت کـه    32468باب آموزشگاه دولتی با  185شهر اندیمشک داراي  
دانش آموزاست تعداد مـدارس   10697باب آن مدرسه ابتدایی با  68دانش آموز؛   597ی با  وپیش دبستان
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بـاب   11دانش آموز و  9511دبیرستان با   33دانش آموزوتعداد 9826آموزشگاه با  55راهنمایی این شهر 
  .دانش آموز می باشد1837هنرستان با 

بـاب آن    5دانـش آمـوز مـی باشـد کـه       1401 باب آموزشگاه با 18آموزشگاه هاي غیرانتفاعی این شهر 
دانـش   392آموزشـگاه بـا    6دانش آموزاست تعداد مدارس راهنمـایی ایـن شـهر      427مدرسه ابتدایی با 

همچنـین در  . دانش آموز مـی باشـد   139 باب هنرستان با 2دانش آموز و  443دبیرستان با  5آموزوتعداد 
  .فعال استدانشجو  183این شهر یک واحد تربیت معلم با 

  آموزش عالی
همچنین . اند نفر دانشجو در دانشگاه پیام نور این شهرستان در مقطع کارشناسی مشغول به تحصیل 1082

دانشجوي پسر در آن مشغول به تحصیل  183باب تربیت معلم در این شهرستان مستقر است که  1
  .اند بوده

  بهداشت ودرمان
درصد پزشکان اندیمشک  5/62، 84شاپور در سال  شکی جنديبراساس آمار و اطالعات دانشگاه علوم پز

 9همچنین در خصـوص امکانـات پـاراکلنیکی    . پزشک عمومی و بقیه نیز متخصص و دندانپزشک هستند
مرکـز   4مرکز رادیولـوژي و   4مرکز فیزیوتراپی و  5واحد داروخانه و  11باب آزمایشگاه تشخیص طبی، 

اورژانس در ایـن شـهر مسـتقراند، تنهـا بیمارسـتان شـهر اندیمشـک        پایگاه  3درمانی شهري و  بهداشتی،
تخت فعال دارد و از  115تخت ثابت و 125تاسیس و   1381بیمارستان دولتی امام علی است که در سال 

داخلـی،    :هاي موجود این بیمارستان عبارتند از  عمده تخصص. شناخته شده است 1لحاظ رتبه نیز درجه 
  .باشد جراحی کلیه و دیالیز و ارتوپدي میاطفال، زنان، چشم، 

  آب 
این چاهها در نزدیکی روستاي . باشد می)چاه(منبع تامین آب آشامیدنی شهر اندیمشک منابع زیر زمینی  

به  84در سال . یابد چم گلگ بوده آب چاهها به مخازن ذخیره پمپاژ و سپس به شبکه توزیع انتقال می
آب آشامیدنی به شبکه توزیع آب اندیمشک پمپاژ شده که با توجه به  هزار مکعب 45طور متوسط روزانه 

درصد پرت شبکه  42با در نظر گرفتن . لیتر است 378نفري شهري، سرانه تولید حدود  118781جمعیت 
لیتر سرانه استاندارد  270که در مقایسه با . یابد لیتر در شبانه روز کاهش می 181میزان تولید سرانه به 

  .یت مطلوبی نداردکشور وضع
با توجه به ظرفیت منابع زیر زمینی آب در محدوده شهرستان اندیمشک، هیچگونه محدودیتی در تامین 

هزار متر مکعب آب در 102به نحوي که چاههاي موجود ظرفیت تامین تا . آب شرب شهر وجود ندارد
به مرحله اجرا  1337ب در سال اولین شبکه آ(اما با توجه به فرسودگی شبکه توزیع. شبانه روز را دارد

و درصد باالي پرت آب مهمترین محدودیت شهر فعالً اصالح و بهسازي شبکه آبرسانی ) درآمده
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باشد که با توجه به میزان استاندارد  هزار متر مکعب می 12حجم مخازن ذخیره آب اندیمشک . باشد می
  .مطلوب نیست) مصرف روزانه% 75(آن 

  فاضالب
هاي روباز  آوري و دفع فاضالب است و فاضالب خانگی از طریق جوي د سیستم جمعشهر اندیمشک فاق

و به وسیله کانالهاي جمع کننده سر پوشیده یا لوله به خارج از شهر هدایت و بدون هیچ پاالیشی وارد 
ي به دلیل پایین بودن سطح آبها. روند شود، چاههاي جذبی نیز براي فضوالت انسانی بکار می رودخانه می

زیر زمینی و وجود شیب مناسب و طبیعی زمین در حال حاضر با توجه به مشکالت فاضالب شهرهاي 
جنوبی و اعتبارات محدود بخش، شیوه سنتی در اندیشمک کارایی مناسبی دارد و مشکلی براي شهر 

نجام البته مطالعات توجیهی طرح فاضالب انجام شده اما مطالعات طراحی هنوز به ا. کند  ایجاد نمی
  .نرسیده است
  شهر حسینیه

شهرحسینیه فاقد کشتارگاه و میدان میوه وتره باراست ؛ همچنین شهر داراي یک :تسهیالت شهري
شهر فاقد گورستان می باشدکه اهالی .ایستگاه آتش نشانی فعال با یک دستگاه ماشین آتش نشانی است

  .شهراموات خودرادرگورستان اندیمشک دفن می کنند
پمپ نفت گازو یک پمپ نفت  8پمپ بنزین و  6جایگاه سوخت رسانی میباشد که درآن  2شهرداراي 

  .سفید ،  فعال بوده وبه عرضه موادسوختی به شهروندان وترافیک عبوري می پردازد
دستگاه ماشین  2جمع آوري زباله دراین شهرتوسط رفتگران شهرداري از درب منازل وسطح شهرتوسط 

متوسط زباله جمع آوري شده از سطح شهر .درخارج شهر تلمباروسوزانده میشودحمل زباله انجام میشودو
  .تن می باشد 3روزانه 

  گاز شهري
  .شهرحسینیه فاقد لوله کشی گاز شهري میباشد

  اماکن مذهبی فرهنگی ورزشی
  .تکیه وحسینیه است 2باب مسجد و 5شهر داراي 

  امکانات ورزشی 
  .رزشی شهررا تشکیل می دهدیک زمین ورزشی روباز تمامی امکانات و

  فضاي سبز 
سرانه  84که باتوجه به جمعیت سال . مترمربع وجود دارد  400دراین شهریک پارك شهري بامساحت

با اضافه کردن فضاي .مترمربع می باشد  0.2فضاي سبز عمومی به ازاي هر شهروند بسیارناچیز و برابر 
  1.6ع سرانه فضاي سبز زیست محیطی این شهر به   مترمرب 2800سبز بلوارها ومیادین شهر به مساحت 
 .مترمربع به ازاي هرشهروندبالغ میگردد
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  اماکن آموزشی 
باب آن آمادگی وپیش  18دانش آموز می باشد که  4997باب آموزشگاه دولتی با 131شهر  حسینیه داراي

ست تعداد مدارس راهنمایی دانش آموزا 1941باب آن مدرسه ابتدایی با  79دانش آموز ؛  192دبستانی با 
  .دانش آموز می باشد1409دبیرستان با  16دانش آموز  وتعداد 1437آموزشگاه با  18این شهر

  خدمات بهداشت 
مرکز بهداشت  خدمات بهداشت و درمان شهر حسینیه شامل یک آزمایشگاه و یک پایگاه اورژانس و یک

هستند و اهالی شهر با توجه به فاصله عمدتاً  پزشک نیز دراین شهر به طبابت مشغول 2. شهري می باشد
  .کنند از خدمات بهداشتی، درمانی شهر اندیمشک  استفاده می

  آب آشامیدنی
  .تامین می شود) اندیمشک(آب آشامیدنی حسینیه از طریق خط لوله ازشهرك دوکوهه

  فاضالب
نالهاي روباز و چاههاي باشد و فاضالب خانگی از طریق جوي و کا حسینیه فاقد شبکه فاضالب می شهر

آوري و دفع فاضالب در شهر با سامان دهی و  روشهاي موجود جمع. شود آوري و دفع می جذبی جمع
  .انجام تمهیدات مناسب فاقد محدودیت است

 شهرستان اهواز

  شهر اهواز
  تسهیالت شهري 
تی وکوچک وغیر یک کشتارگاه سن. هکتار می باشد  9کشتارگاه جمعاً به وسعت  2شهر اهواز داراي 

بهداشتی در حاشیه رودخانه کارون  ودیگري کشتارگاه صنعتی شهر که کشتارگاه جدیداالحداثی است و 
  . هنوز قسمتهایی از آن تکمیل نشده است ولی عمده گوشت موردنیاز شهر از آن تامین می شود

وسعت دارد و درکنار هکتار  60این شهر داراي یک میدان میوه وتره باربزرگ به نام الغدیراست که 
بازارچه ي محله  9عالوه بر این درسطح مناطق مختلف شهر. ورودي شهر از سمت اندیمشک قراردارد

  .اي توسط سازمان میادین وتره باراحداث  ویادرحال ساخت است
دستگاه ماشین آتش نشانی می باشد،که باتوجه به  34ایستگاه آتش نشانی فعال با  8این شهر داراي 

  .جمعیت وتوسعه افقی وفیزیکی شهر ایستگاههاي موجود کفاف تامین ایمنی شهررانمی کند افزایش
جایگاه سوخت رسانی درنقاط مختلف شهرمستقر می باشند، که  28از نظرجایگاه هاي سوخت رسانی، 

پمپ نفت سفید فعال بوده وبه عرضه موادسوختی به  22پمپ نفت گاز و 46پمپ بنزین و  150داراي 
هزارلیترمی  4300مخزن موادسوختی  89ظرفیت ذخیره .ان وترافیک عبوري می پردازندشهروند

  .جایگاه است 3شهر  CNGهمچنین تعداد جایگاههاي .باشد
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دستگاه  170ماشینی بوده وتوسط رفتگران شهرداري و   -سیستم جمع آوري زباله هاي شهر اهواز، دستی
متوسط زباله جمع .م وبصورت مکانیکی دفع می شودماشین حمل زباله از درب منازل وسطح شهر انجا

  .تن می باشد 1400آوري شده از سطح شهراهواز روزانه 
از اراضی ملی شده به  1359هکتار در سال  40با قطعه زمینی بالغ بر ) گلزار شهدا(گورستان بهشت آباد 

گ تحمیلی بوده که پیکر راه اندازي گورستان مذکور مصادف با آغاز جن. شهرداري اهواز واگذار گردید
مدیریت بهشت آباد  1368از سال .سال دفاع مقدس ، در قطعات آغازین دفن گردیده است 8شهداي 

قطعه  41بصورت سازمان وبا اساسنامه مستقل ومدون فعالیت خود را آغاز نمود ودر حال حاضر داراي 
، مسجد ، ترابري ، انبار ، خدمات  می باشد واز واحدهایی چون سایت اداري ، دفتر متوفیات ، غسالخانه

با توجه به کمبود ونیاز کالنشهر اهواز ، گورستان دوم شهر تحت عنوان . وفضاي سبز تشکیل شده است 
ماهشهر احداث شده وبه خدمات  –جاده اهواز  18هکتار در کیلومتر  107باغ فردوس با مساحتی حدود 
  .رسانی به اهالی شهر می پردازد

  گازشهري
درصدگاز شهري  60مشترك، مصرف کننده  109627واز داراي لوله کشی گاز شهري است و با شهراه

  .هزار مترمکعب بوده است 549876؛  84مصرف گاز این شهر در سال . استان می باشد
  برق

درصد آنها ومصرف کننده  6/84مشترك بوده که مشترکین خانگی  261536تعدادمشترکان برق این شهر 
درصد مشترکان این شهربوده  2.4مشترکین عمومی وکشاورزي وصنعتی . شهر میباشند درصد برق 28.9

شهراهواز رتبه اول تعدادمشترکین ومصرف برق استان را .درصدبرق شهرمی باشند 66ولی مصرف کننده 
  .درصد انرزي برق دراین شهرستان به فروش رفته است 47دارد ،به نحوي که 

  اماکن مذهبی فرهنگی ورزشی
باب 3مکان مذهبی اقلیتها و 17همچنین .تکیه و حسینیه می باشد 100باب مسجد و 200اهواز داراي شهر

  .اماکن متبرکه مذهبی هم دراین شهر وجود دارد
سالن  2همچنین این شهرداراي . کانون پرورش فکري است 4کتابخانه عمومی و  11این شهرداراي 

 2.صندلی نیز دراهواز فعال می باشند 2839ا ظرفیتسینما ب 5صندلی و تعداد  544نمایش با ظرفیت 
فرهنگ سرا ،یک خانه جوان ویک باب موزه هنرهاي معاصر، سایراماکن فرهنگی شهر راتشکیل می 

 .   دهند

  امکانات ورزشی
فضاي روباز  8زمین چمن ، 7استخر، 4سالن ورزشی ،  25،  84ازنظرامکانات ورزشی شهراهواز درسال 

باشگاه ورزشی خصوصی نیز  128همچنین . و ومیدانی دراین شهر وجود داردورزشی ویک پیست د
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البته اماکن ورزشی  دیگري در سطح شهر وجود دارد که متعلق به شرکت ها . درحال فعالیت می باشند
  .وادارات دولتی بوده وبه طور اختصاصی توسط کارکنان آنها مورد استفاده می باشد

  فضاي سبز 
کیلومتري رودخانه در شهر از پتانسیل خوبی براي گسترش فضاي  20به طول بیش از  شهر اهواز با توجه

پارك محله  109متر مربع و 7751918پارك شهري به مساحت  28این شهر داراي . سبز برخوردار است 
؛ سرانه فضاي سبز پارکهاي  84متر مربع می باشد که با توجه به جمعیت سال  548460اي به مساحت 

متر مربع می باشد که در صورت اضافه کردن فضاي سبز میادین ورفوژها  6/8ر شهروند معادل عمومی ه
مترمربع  5/11مترمربع ، سرانه فضاي سبز زیست محیطی هر شهروند برابر  2818491وبلوارها به وسعت 

ه باغ پارك جنگلی است که یکی در منطقه ساحل رودخانه بوده ک 2همچنین شهر اهواز داراي .می باشد 
البته شهرداري براي گسترش فضاي . وحش شهر در آن قرار دارد و دیگري پارك جنگلی زویه می باشد

سبز جنگلی پروژه هاي متعددي در خارج از محدوده شهر اهواز در متراژهاي نسبتاً وسیع در دست اجرا 
  .دارد

  اماکن آموزشی 
باب آن آمـادگی   267دانش آموز می باشد که  251696باب آموزشگاه دولتی با    1397شهر اهواز داراي 
دانش آموز اسـت ، تعـداد   105345باب آن مدرسه ابتدایی با    593دانش آموز؛ 10686وپیش دبستانی با 

دانـش    54242دبیرسـتان بـا   187دانش آموزوتعداد  68161آموزشگاه با   289مدارس راهنمایی این شهر
  .می باشددانش آموز 13262باب هنرستان با  61آموز و

بـاب آن   267دانش آموز می باشـد کـه   44107باب آموزشگاه با  490آموزشگاه هاي غیرانتفاعی این شهر
دانش آموزاست تعـداد   13417باب آن مدرسه ابتدایی با 105دانش آموز؛  407آمادگی وپیش دبستانی با  
دانـش آمـوز   9667ان با  دبیرست127دانش آموزوتعداد  12102آموزشگاه با 116مدارس راهنمایی این شهر

 207واحـد تربیـت معلـم بـا      2همچنین در ایـن شـهر   .  دانش آموز می باشد 8514باب هنرستان با129و
  .دانشجو وجود دارد
  آموزش عالی

در شهر اهواز بدلیل مرکز استان بودن و واقع شدن دانشگاههاي عمده وبزرگ استان در آن  
دانشجو در  16368،  84خوردار است بنحوي که  در سال آماردانشجویان از وضعیت نسبتاً مناسبی بر

ها و  مقاطع مختلف مشغول به تحصیل بوده اند  دانشگاه شهید چمران و علوم پزشکی اهواز در رشته
اند،  نفر در دانشگاه آزاد، واحد اهواز و واحد علوم و تحقیقات اهواز مشغول به تحصیل 15325همچنین 

دانشجو  3215نفر دانشجو فعال است، در دانشگاه پیام نور اهواز نیز  207با  مرکز تربیت معلم در اهواز 2
دانشجو نیز در دانشگاه  1650اند، همچنین حدود  لیسانس مشغول به تحصیل در مقاطع لیسانس و فوق
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هستند   نفت، مرکز آموزش عالی جهاد دانشگاهی و آموزشکده فنی صنعت آب و برق مشغول به تحصیل
  .باشد نفر می 36765عیت دانشجویی اهواز که مجموع جم
  بهداشت ودرمان

شهرستان اهواز بعنوان مرکز استان از نظر امکانات بهداشتی و درمانی و آموزش عالی اکثـر امکانـات و از   
. نظر تخصصی بیشترین امکانات را نسبت به سایر شهرسـتانهاي اسـتان بـه خـود اختصـاص داده اسـت      

 84درمانی جنـدي شـاپور اهـواز در سـال       م پزشکی و خدمات بهداشتی،براساس اطالعات دانشگاه علو
آزمایشگاه  49داروخانه و  177داندانپزشک و  150پزشک عمومی و  500پزشک متخصص و  541تعداد 

البته این به معناي . اند مرکز رادیولوژي در اهواز اشتغال داشته 46مرکز فیزیوتراپی و  45تشخیص طبی و 
هـاي   هداشتی و درمـانی شـهر اهـواز نیسـت زیـرا بـدلیل نبـود امکانـات و تخصصـی         تکافوي خدمات ب

موردنیازدر شهرستانهاي استان؛ مراکز خدماتی شـهر پاسـخگو و پـذیراي بیمـاران سـطح اسـتان و حتـی        
هـاي بلندمـدت معاینـه متخصصـین خـود گویـاي        صفهاي طوالنی و نوبـت . استانهاي همجوار نیز است

  .اشدب کمبودهاي این بخش می
تـرین آنهـا    تخت فعال در شهر اهواز فعال هستند کـه قـدیمی   3047تخت ثابت و  3521بیمارستان با  19

تاسیس شده اسـت و جدیـدترین آنهـا بیمارسـتان فاطمـه زهـرا        1324بیمارستان رازي است که در سال 
  .افتتاح شده است 1382وابسته به نیروهاي انتظامی است که در سال 

بیمارستان خصوصی و بقیه دولتی بوده و وابسته به دانشگاه و نیروهاي نظامی و  4اهواز بیمارستان  19از 
  .یا شرکت نفت هستند

افتتاح شده و از لحاظ  1345تنها بیمارستان سوانح و سوختگی استان بیمارستان طالقانی است که در سال 
ان شـفا نیـز تنهـا بیمارسـتان     بیمارسـت . کاربري و مکان بهیچ وجه فضاي مناسبی با کـاربري خـود نـدارد   

هـاي   دهی به همۀ شهرستان تخصصی هماتولوژي و سرطان و شیمی درمانی است که با توجه به سرویس
  .استان و استانهاي همجوار وحتی کشورعراق همواره با تراکم باالي بیمار مواجه است

رسـانی بـه    که وظیفه خدمت پایگاه اورژانس وجود دارد 13مرکز بهداشتی و درمانی و  26در شهر اهواز  
  .بیماران و مجروحان حوادث را به عهده دارند

سایر شهرهاي تابعه شهرستان اهواز از نظر استفاده از خدمات پزشکی و پزشـکان متخصـص وابسـته بـه     
   :اهواز بوده و امکانات و مراکز پاراکلنیکی مستقر در آنها به شرح زیر است 

  پایگاه اورژانس 1شتی و درمانی، شهري و مرکز بهدا 2داروخانه و  3حمیدیه 
  پایگاه اورژانس 1مرکز بهداشتی و درمانی، شهري و  1داروخانه و  3مالثانی 
  مرکز بهداشتی و درمانی شهري 1واحد داروخانه و  2شیبان 
  مرکز بهداشتی و درمانی شهري 1واحد داروخانه و  2ویس 

  آب آشامیدنی
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 4فرآیند تصفیه در  آب خام  پس از طی. شود ه کارون تامین میآب آشامیدنی شهر اهواز از رودخان 
کیلومتر شبکه توزیع، وارد شبکه توزیع  1600کیلومتر خطوط انتقال و  72تصفیه خانه شهر به وسیله 

 400میلیون متر مکعب آب تصفیه وارد شبکه شده که به طور متوسط  146، در حدود 84شود،  سال  می
 443هاي اهواز امکان تامین تا  تصفیه خانه. ه روز در شبکه توزیع وارد شده استهزار متر مکعب در شبان

  .هزار متر مکعب در شبانه روز را دارند
لیتر در  414، سرانه تولید براي هر نفر حدود 84نفري شهر اهواز در سال  965861با توجه به جمعیت 

بکه توزیع و تاسیسات تولید و تصفیه آب، درصدي ش 32اما با توجه به متوسط پرت . باشد شبانه روز می
لیتر در شبانه روز، 270که با توجه به سرانه استاندارد کشور . لیتر کاهش خواهد یافت 281سرانه تولید به 

چنانچه به طور کامل در دسترس مصرف کنندگان قرار گیرد از این حیث وضعیت شهر اهواز مطلوب 
فت کیفیت آب رودخانه کارون، توزیع نامتعادل بین مناطق خواهد بود، اما به دلیل کاهشی دبی و ا

مختلف، نوسانات تولید و عدم کارایی شبکه در تنظیم فشار، وجود جمعیت حاشیه شهر و انشعابات غیر 
ظرفیت ذخیره آب اهواز . باشد لیتر در شبانه روز براي شهروندان امکان پذیر نمی 281مجاز دسترسی به 

باشد که با توجه به میزان استاندارد آن نامطلوب و از عوامل محدود کننده تامین  هزار متر مکعب می 120
  .باشد آب شهر می

  فاضالب 
 157319آوري و دفع و  کیلومتر شبکه جمع681/1554آوري و دفع فاضالب شهر اهواز با  سیستم جمع 

ه فاضالب احداث شبک. دهد درصد جمعیت شهري اهواز را تحت پوشش قرار می 60انشعاب حدود
توسط شهرداري آغاز شده است و به تدریج طی سنوات متعدد به صورت نامنظم و  1340اهواز از سال 

به نحوي که . هاي از خطوط لوله و ایستگاههاي پمپاژ درآمده و داراي نواقصی است به صورت مجموعه
با . شود اي شهر جاري میه ها و خیابانها و حتی خانه پس از هر بارندگی یا قطع پمپاژ فاضالب در کوچه

توجه به شیب ناچیز زمین در شهر امکان دفع فاضالب با استفاده از شیب طبیعی زمین امکان پذیر نیست 
و لوله گذاري باید در عمق بیشتري صورت بگیرد که به دلیل جنس خاك امکان افزایش عمق لوله 

ایستگاههاي پمپاژ اجتناب ناپذیر  گذاري در بیشتر مناطق امکان پذیر نیست و به همین دلیل احداث
ایستگاه پمپاژ موقت در سطح شهر  32ایستگاه پمپاژ دایم و  70سیستم فاضالب اهواز داراي . شود می

آوري  احداث شده است اما به دلیل نبود خطوط جمع 55تا  52تصفیه خانه فاضالب شهر در سال . است
شد و حجم فاضالب عظیم  از رده خارج محسوب می بدون استفاده و 80و انتقال فاضالب عمالً تا سال 

با باز سازي و راه اندازي فاز  81شود از سال  اهواز بدون هیچ گونه پاالیشی در رودخانه کارون تخلیه می
  .هزار متر مکعب فاضالب فراهم شد 43اول این تصفیه خانه امکان تصفیه 

  شهر حمیدیه
  تسهیالت شهري 
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باشد که در شمال شهر قرار دارد  متر مربع می 1700اه سنتی به وسعت شهر حمیدیه داراي یک کشتارگ
این شهر فاقد . شود البته بیشتر گوشت مصرفی شهروندان توسط قصابان و کشتار روزانه در شهر تامین می

همچنین این شهرداري . شود میدان میوه و تره بار است و میوه شهر از میدان میوه و تره بار اهواز تامین می
شهرفاقد گورستان بوده و اهالی اموات . ماشین آتش نشانی می باشد 1ک ایستگاه آتش نشانی فعال با ی

حمیدیه دفن می کنند در شهر یک واحد پمپ بنزین  -خود را در مقبره سید هادي در مسیر جاده اهواز
تامین  حمیدیه وجود دارد که سوخت وسائط نقلیه شهر و ترافیک عبور را - در کنار جاده اهواز

دستگاه ماشین  5هاي شهر توسط  زباله. پمپ نفت گازاست3پمپ بنزین و2این جایگاه داراي .کند می
متوسط زباله . آوري و در خارج از شهر دفن می شود آالت حمل زباله و رفتگران از سطح شهر جمع

  .باشد تن می 20آوري شده در روز  جمع
  گاز شهري 

  .انشعاب دارد 2678هري است و شهر حمیدیه داراي لوله کشی گاز ش
  برق

درصد آنها مشترکین خانگی بوده که  85مشترك برق بوده که  6994همچنین این شهر داراي  84در سال 
اند مصرف  درصد مشترکین بوده 8/3مشترکین عمومی که . اند درصد برق شهر بوده 32مصرف کننده 

  .اند درصد برق مصرفی شهر بوده 7/34کننده 
  ی، فرهنگی و ورزشی اماکن مذهب
تکیه وحسینیه است ، همچنین یک باب کتابخانه عمومی ویک فرهنگسرا   5باب مسجد و  17شهر داراي

  .نیز در شهر فعال می باشند
  اماکن ورزشی 

یک سالن ورزشی ویک زمین چمن :واحد ورزشی می باشد که شامل 2امکانات ورزشی شهر حمیدیه، 
  .است

  فضاي سبز
 1000اي به مساحت  پارك محله 1مترمربع و  27000پارك شهري با مساحت  3ي شهر حمیدیه دارا

سرانه فضاي سبز مفید شهر به  84نفري شهر در سال  211520مترمربع می باشد که با توجه به جمعیت 
 121740گردد که با اضافه کردن فضاي سبز میادین و بلوارهاي شهر به مساحت  مترمربع بالغ می 3/1

 .مترمربع بالغ می شود 9/6انه فضاي سبز زیست محیطی شهر به مترمربع سر

  اماکن آموزشی 
بـاب آن آمـادگی    14دانش آموز می باشد کـه    11870باب آموزشگاه دولتی با  103شهر حمیدیه داراي  

دانـش آموزاسـت تعـداد مـدارس      6203باب آن مدرسه ابتدایی با  60دانش آموز؛ 410وپیش دبستانی با  
  .دانش آموز می باشد2285دبیرستان با  12دانش آموزوتعداد  2972آموزشگاه با  17این شهرراهنمایی 
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بـاب آن آمـادگی    2دانش آموز می باشد که  381باب آموزشگاه با  7آموزشگاه هاي غیرانتفاعی این شهر 
اهنمایی دانش آموزاست تعداد مدارس ر191باب آن مدرسه ابتدایی با 2دانش آموز؛  31وپیش دبستانی با 

  .  دانش آموز       می باشد54دبیرستان با 1دانش آموزوتعداد 105آموزشگاه با  2این شهر
  آب

گردد، آب خام پس از تصفیه شدن در تصفیه  آب آشامیدنی شهر حمیدیه از رودخانه کرخه تامین می 
تصفیه . شود هر میکیلومتري این ش 45کیلومتر خطوط انتقال وارد شبکه توزیع  5خانه حمیدیه به وسیله 

کند که با توجه به  هزار متر مکعب آب تصفیه شده در شبانه روز وارد شبکه توزیع می 5خانه حمیدیه 
اگر . لیتر در روز خواهد بود 232سرانه تولید براي هر نفر حدود  84نفري شهر در سال  21521جمعیت 

لیتر در شبانه روز  144هر فرد به سرانه در دسترس . درصد باشد 38مقدار متوسط پرت شبکه حمیدیه 
در صورت اضافه شدن جمعیت روستایی تحت پوشش سرانه تولید از این هم کمتر شده . یابد کاهش می

از طرف دیگر به دلیل تصفیه ناقص آب، آلودگی آب . باشد و حمیدیه از این لحاظ دچار محدودیت می
روندان حمیدیه به آب آشامیدنی مطلوبی و کاهش کیفیت آب، شه) مخصوصاً به سموم کشاورزي(کرخه 

  .دسترسی ندارند
  .باشد و از این بابت وضعیت بسیار مطلوبی دارد هزار متر مکعب می 8ظرفیت مخازن ذخیره آب حمیدیه 

  فاضالب
این شهر فاقد شبکه فاضالب بوده و فاضالبهاي خانگی توسط جوي و کانالهاي روباز و چاههاي جذبی 

به دلیل شیب نامناسب زمین، باال بودن سطح آبهاي زیر زمینی و جنس . ودش آوري و دفع می جمع
شود  هاي روباز به سمت رودخانه تخلیه و دفع می آوري شده از طریق جوي نامناسب خاك فاضالب جمع

. کند و یا در زمینهاي اطراف شهر به صورت ماندابهاي باعث آلودگی محیط و ایجاد خطرات بهداشتی می
ها باال زدگی فاضالب و سرازیر شدن آن در کوچه و خیابان ایجاد شبکه فاضالب را  رندگیدر هنگام با

مطالعات توجیهی و مراحل اول و دوم طراحی فاضالب شهر حمیدیه به اتمام . سازد اجتناب ناپذیر می
  .رسیده اما به دلیل کمبود اعتبارات عملیات اجرایی آن هنوز شروع نشده است

  شهر مالثانی
  ت شهري  تسهیال

باشد و بسختی نیازهاي  متر مربع است که بسیار کوچک و سنتی می 1000کشتارگاه مالثانی به وسعت 
این شهر فاقد میدان میوه و تره بار بوده و نیازهاي میوه و تره بار آن از . کند گوشت شهر را تامین می

ماشین آتش نشانی در این شهر  همچنین یک ایستگاه آتش نشانی با یک. شود طریق شهر اهواز تامین می
گورستان متروکه  3هکتار وجود دارد ،یکی از این  3گورستان به وسعت  3در این شهر . باشد فعال می

  .باشد بوده و بالاستفاده می
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باشد که توسط  تن می 30آوري شده از منازل و سطح شهر به طور متوسط روزانه  هاي جمع متوسط زباله
آوري و در خارج از شهر دفن و یا  ه کمک رفتگران شهرداري از سطح شهر جمعماشین حمل زباله و ب 4

پمپ  3پمپ بنزین و  3همچنین این شهر داراي یک جایگاه سوخت رسانی است که . شوند سوزانده می
گازوئیل و یک پمپ نفت سفید در آن فعال بوده و عرضه کننده سوخت مورد نیاز شهر و ترافیک عبوري 

  .باشد می
  هري گازش

  .شهر مالثانی فاقد لوله کشی گاز شهري است
  برق

شود این گروه  درصد مشترکین شهر را شامل می 86باشد که  مشترك می 6483سیستم برق شهر داراي 
 8/4درصد برق شهر هستند پس از آن مشترکین عمومی،  کشاورزي و صنعتی که  36مصرف کننده 

  .اند برق شهر بوده درصد 55درصد مشترکین بوده ولی مصرف کننده 
  اماکن مذهبی، فرهنگی ورزشی 

کانون پرورش فکري  1یک باب کتابخانه عمومی و . حسینیه وجود دارد 25مسجد و  15در شهر مالثانی 
شهر فاقد هر گونه سینما و سالن نمایشی بوده . کودکان و نوجوانان سایرامکانات شهررا تشکیل می دهد

  .کنند استفاده میو اهالی از امکانات شهر اهواز 
   اماکن ورزشی

زمین چمن   2یک سالن ورزشی و: باب واحد ورزشی می باشد که شامل 3امکانات ورزشی شهر مالثانی، 
  .است

  فضاي سبز
 12000اي به مساحت  پارك محله 2مترمربع و  49000پارك شهري به مساحت  2شهر مالثانی داراي 

سرانه فضاي سبز مفید شهر به  84نفري شهر در سال  14410باشد که با توجه به جمعیت  مترمربع می
مترمربع  38000گردد که با احتساب فضاي سبز میادین و بلوارهاي شهر به مساحت  مترمربع بالغ می 2/4

  .مترمربع بالغ می گردد 8/6سرانه فضاي سبز زیست محیطی شهر به 
  اماکن آموزشی  

باب آن آمادگی وپیش  2دانش آموز می باشد که  9584ا باب آموزشگاه دولتی ب 85شهرمالثانی داراي  
دانش آموزاست تعداد مدارس راهنمایی 4382باب آن مدرسه ابتدایی با  56دانش آموز؛ 119دبستانی با 

 429باب هنرستان با 2دانش آموز و 1244دبیرستان با  6دانش آموزوتعداد 3410آموزشگاه با 19این شهر 

  .دانش آموز می باشد
  آب
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نشین، زالل سازي ،   شود، آب خام پس از طی مراحل ته شهر مالثانی از رودخانه کارون تامین می آب 
به . شود کیلومتر خطوط انتقال وارد شبکه توزیع می 12فیلترینگ و کلر زنی در تصفیه خانه شهر به وسیله 

تصفیه وارد شبکه  هزار متر مکعب آب 4وسیله تصفیه خانه مالثانی در هر شبانه روز به طور متوسط 
  . شود کیلومتري شهر می 8/38توزیع 

باشد با  لیتر می 277سرانه تولید براي هر نفر حدود  84نفري شهر در سال  14410با توجه به جمعیت 
درصد است وباعث می شود سرانه در دسترس مشترکین به  31توجه به  متوسط درصد پرت شبکه نیز 

حجم مخازن . با توجه به سرانه استاندارد در سطح کشور مطلوب نیستاین مقدار . یابد لیتر کاهش  191
  .باشد که از این حیث شهر وضعیت مطلوبی دارد متر مکعب می 4000ذخیره آب مالثانی 

  فاضالب
هاي  هاي روباز و چاه باشد و سیستم دفع فاضالب به وسیله جوي و کانال مالثانی فاقد شبکه فاضالب می

عدم وجود شیب مناسب زمین و باال بودن سطح آبهاي زیر زمینی باعث راکد گیرد،  جذبی صورت می
محیطی  و بهداشتی شده و فاضالب دفع شده بدون هیچ پاالیشی   ها و آلودگی ماندن فاضالب در جوي

مطالعات توجیهی و اول . شود در رودخانه تخلیه و یا در اراضی حاشیه شهر به صورت ماندابهاي رها می
  .ی فاضالب انجام شده اما به دلیل کمبود اعتبارات هنوز عملیات فیزیکی انجام نشده استو دوم طراح
  شهر شیبان

  تسهیالت شهري
شهر  شیبان فاقد کشتارگاه ومیدان میوه وتره بار بوده ومیوه آن از طریق شهر اهواز وگوشت آن از طریق 

یک ایستگاه آتش نشانی فعال است همچنین شهر داراي .کشتار در سطح قصابی هاي شهر تأمین می شود
  5پمپ بنزین و 2یک جایگاه سوخت رسانی با .هکتار است2گورستان به وسعت  2شهر داراي .همچنین

پمپ نفت گازویک  پمپ نفت سفید فعال بوده وبه عرضه موادسوختی به شهروندان وترافیک عبوري می 
  .پردازد

دستگاه ماشین 2از درب منازل وسطح شهرتوسط جمع آوري زباله دراین شهرتوسط رفتگران شهرداري 
متوسط زباله جمع آوري شده از سطح شهر شیبان .حمل زباله انجام میشودودرخارج شهر  دفن  میشود

  .تن می باشد  15روزانه
  اماکن مذهبی فرهنگی ورزشی

دکان تکیه وحسینیه و یک کتابخانه عمومی و یک کانون پرورش فکري کو 10باب مسجد و 10شهرداراي 
 .   یک فرهنگسرا دراین شهر در حال احداث می باشد.ونوجوانان است

   امکانات ورزشی
  .یک زمین ورزشی روباز تمامی امکانات ورزشی شهرراتشکیل می دهد

  فضاي سبز
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سرانه  84که باتوجه به جمعیت سال . مترمربع وجود دارد  22000پارك شهري بامساحت 4دراین شهر 
بااضافه کردن فضاي سبز بلوارها ومیادین .اي هر شهروند  یک مترمربع می باشدفضاي سبز عمومی به از

مترمربع به ازاي 1.4مترمربع سرانه فضاي سبز زیست محیطی این شهر به        10520شهر به مساحت 
  .هرشهروند بالغ میگردد

    
  اماکن آموزشی 

باب آن آمادگی وپیش  7می باشد که  دانش آموز 5425باب آموزشگاه دولتی با   36شهر شیبان داراي  
دانش آموزاست تعداد مدارس راهنمایی  2901باب آن مدرسه ابتدایی با 13دانش آموز؛  176دبستانی با 

 7همچنین . دانش آموز می باشد 1181دبیرستان با  6دانش آموزوتعداد  1167آموزشگاه با  10این شهر 
دانش  57باب دبستان با  1این شهر می باشند که عبارتند از دانش آموز در  398آموزشگاه غیر انتفاعی با 

دانش  128هنرستان با  2دانش آموز و 180دبیرستان با  3دانش آموز و  33مدرسه راهنمایی با 1آموز ؛ 
  آموز است

  آب آشامیدنی 
ر شود، آب خام پس از طی مراحل تصفیه در تصفیه خانه شه آب شهرشیبان از رودخانه کارون تامین می

هزار متر مکعب  10در هر شبانه روز به طور متوسط.  شود به وسیله خطوط انتقال وارد شبکه توزیع می
  . شود کیلومتري شهرمی 50آب تصفیه وارد شبکه توزیع 

باشد با  لیتر می 440سرانه تولید براي هر نفر حدود 84نفري شهر در سال  22657با توجه به جمعیت  
لیتر  299باشد سرانه در دسترس مشترکین به  درصد می32شبکه که حدود توجه به  متوسط درصد پرت

  .یابد این مقدار با توجه به سرانه استاندارد در سطح کشور مطلوب است کاهش می
  فاضالب

این شهر فاقد شبکه فاضالب بوده و فاضالبهاي خانگی توسط جوي و کانالهاي روباز و چاههاي جذبی 
دلیل شیب نامناسب زمین، باال بودن سطح آبهاي زیر زمینی و جنس  به. شود آوري و دفع می جمع

شود  هاي روباز به سمت رودخانه تخلیه و دفع می آوري شده از طریق جوي نامناسب خاك فاضالب جمع
. کند و یا در زمینهاي اطراف شهر به صورت ماندابهاي باعث آلودگی محیط و ایجاد خطرات بهداشتی می

ها باال زدگی فاضالب و سرازیر شدن آن در کوچه و خیابان ایجاد شبکه فاضالب را  در هنگام بارندگی
 .سازد اجتناب ناپذیر می

  شهر ویس
  تسهیالت شهري

شهر  ویس فاقد کشتارگاه می باشد وگوشت مصرفی آن از طریق قصابیهاي سطح شهر تأمین      می 
  .متر مربع است 2000همچنین شهر داراي یک میدان میوه وتره باربه وسعت .شود
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 2گورستان به وسعت 2این شهر داراي یک ایستگاه آتش نشانی فعال با یک دستگاه ماشین آتش نشانی و
شهرفاقدجایگاه سوخت رسانی بوده و شهروندان موادسوختی موردنیاز را ازجایگاه مالثانی .هکتار است

  .واهوازتامین می کنند
دستگاه ماشین  2رداري از درب منازل وسطح شهرتوسط جمع آوري زباله دراین شهرتوسط رفتگران شه

متوسط زباله جمع آوري شده از سطح شهر ویس .حمل زباله انجام میشودودرخارج شهردفن میشود
  .تن می باشد 30روزانه 

  
  گازشهري

  .شهر ویس فاقد  لوله کشی گاز شهري می باشد
  برق

تعداد مشترکین برق در . تامین شده است برق شهر از شبکه برق سراسري و از طریق سیم کشی هوایی 
  .انشعاب است 1900شهر ویس

  اماکن مذهبی فرهنگی ورزشی
ازنظر امکانات فرهنگی این شهرداراي یک کتابخانه .تکیه وحسینیه است 15باب مسجد و  10شهرداراي 

 .   دهمچنین یک فرهنگسرا در این شهر درحال احداث می باش. عمومی و یک کانون فرهنگی می باشد

   امکانات ورزشی
  .یک زمین ورزشی روباز تمامی امکانات ورزشی شهرراتشکیل می دهد

  فضاي سبز 
              3000پارك محله اي به مساحت  3مترمربع و 75250پارك شهري بامساحت  6دراین شهر 

  5.6روندسرانه فضاي سبز عمومی به ازاي هر شه 84که باتوجه به جمعیت سال . مترمربع وجود دارد
مترمربع            20200بااضافه کردن فضاي سبز بلوارها ومیادین شهر به مساحت .مترمربع می باشد

 .مترمربع به ازاي هرشهروندبالغ میگردد 7سرانه فضاي سبز زیست محیطی این شهر به 

  اماکن آموزشی 
باب آن آمادگی وپیش   6ه دانش آموز می باشد ک 3696باب آموزشگاه دولتی با    24شهر  ویس داراي 

دانش آموزاست تعداد مدارس راهنمایی  1678باب آن مدرسه ابتدایی با   8دانش آموز؛  137دبستانی با 
  .دانش آموز می باشد 816دبیرستان با  5دانش آموزوتعداد  1065آموزشگاه با   5این شهر

  بهداشت ودرمان
متر  1250مربع با مساحت زیر بنائی حدود  متر 12300مرکز بهداشتی به مساحت  3شهرویس داراي 

  . باشد پرسنل می 17پزشک و  2مربع است، این مرکز داراي 
   آب آشامیدنی
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نشین، زالل   شود، آب خام پس از طی مراحل ته آب آسامیدنی شهرویس از رودخانه کارون تامین می
ر خطوط انتقال وارد شبکه توزیع کیلومت 2.6سازي ، فیلترینگ و کلر زنی در تصفیه خانه شهر به وسیله  

هزار متر مکعب آب تصفیه وارد شبکه  6به وسیله تصفیه خانه  در هر شبانه روز به طور متوسط . شود می
  . شود توزیع شهر می

.   لیتر است 430سرانه تولید براي هر نفر حدود  84نفري شهر در سال 13953با توجه به جمعیت  
لیتر  322رصد بوده که موجب شده سرانه در دسترس مشترکین به د 25متوسط درصد پرت شبکه که 

حجم مخازن ذخیره آب . یابد این مقدار با توجه به سرانه استاندارد در سطح کشور مطلوب است کاهش 
  .هزار متر مکعب بوده که از این حیث شهر وضعیت مطلوبی دارد 32

  فاضالب
آوري و دفع فاضالب خانگی آن به وسیله  و جمع آوري و دفع  فاضالب است شهر ویس فاقد شبکه جمع

شود که به دلیل شیب  ها و کانالهاي روباز و براي فضوالت انسانی نیز از چاههاي جذبی استفاده می جوي
نامناسب زمین و باال بودن سطح آبهاي زیر زمینی به یکی از مشکالت و تنگناهاي مهم شهر تبدیل شده و 

و در موقع بارندگی باعث آب . بیماري در بین شهروندان شده استموجب آلودگی محیطی و گسترش 
مطالعات مرحله اول و دوم طرح فاضالب ویس انجام . شود گرفتگی معابر و سرریز شدن فاضالب می

  .شده اما عملیات فیزیکی آن به دلیل کمبود اعتبارات هنوز انجام نشده است
 شهرستان ایذه

  شهر ایذه
باشد که در خارج از  متر مربع می 5000داراي یک کشتارگاه سنتی به وسعت شهر ایذه :تسهیالت شهري

میدان میوه و تره بار این شهر به وسعت نیم . محدوده شهر و در مسیر جاده پشت پیان واقع شده است
جایگاه سوخت رسانی  5همچنین در این شهر . باشد هکتار تامین کننده میوه و تره بار اهالی شهر می

 5پمپ نفت گاز و  10پمپ بنزین،  14باشند در این جایگاه  که متعلق به بخش خصوصی می وجود دارد
ظرفیت .پردازند پمپ نفت سفید وجود دارد که به عرضه مواد سوختی به شهروندان و ترافیک عبوري می

  .هزارلیتر می باشد 725مخزن ذخیره موادسوختی این شهر  16
هکتار در  6هکتار وجود دارد، گورستان روضه الزهرا با  7/7غ برگورستان در شهر ایذه با مساحت بال 3

شهر ایذه . باشد جنوب شهر و دیگري گورستان اکبر آباد در شمال شهر که گورستان قدیمی شهر می
  .دستگاه ماشین آالت آتش نشانی است 3داراي دو ایستگاه آتش نشانی با 

بوده و به کمک رفتگران شهرداري از درب منازل و  ماشینی -آوري زباله در این شهر دستی  سیستم جمع 
شود متوسط  دستگاه ماشین حمل زباله جمع و در خارج از شهردفن ویا سوزانده می 10سطح شهر توسط 

  .تن است 100آوري شده از سطح شهر روزانه  زباله جمع
  گاز  شهري 
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شهر مصرف می شود و از این حیث گاز مصرفی استان در این % 17کشی گاز بوده و  شهر ایذه داراي لوله
درصد آن  99انشعاب بوده که بیش از  15415تعداد مشترکین این شهر . باشد دومین شهر پس از اهواز می

  .دهد را انشعاب خانگی و تجاري تشکیل می
  برق

درصد  4/88مشترك بوده که مشترکین خانگی با  32288، 84تعداد مشترکین برق شهر ایذه در سال 
مشترکین عمومی، صنتعی و کشاورزي با . اند درصد برق مصرفی شهر بوده 59، مصرف کننده فراوانی 

  .درصد برق مصرفی شهر هستند 35درصدي از مشترکان، مصرف کننده  6/2سهم 
  اماکن مذهبی، فرهنگی، ورزشی 

مایش سالن ن 1کانون پرورش فکري است همچنین در این شهر  1کتابخانه عمومی و  5شهر ایذه داراي 
تکیه و  4مسجد و  100.  سینماي غیر فعال نیز در این شهر وجود دارد 2صندلی وجود دارد ؛  350با 

  .مکان متبرکه مذهبی نیزدرایذه وجود دارد 16حسینیه  عالوه براین 
  امکانات ورزشی

 .زمین چمن  شهر وجود دارد 1استخرو 1سالن ورزشی ،  6،  84ازنظرامکانات ورزشی ایذه  درسال 
  .باشگاه ورزشی خصوصی نیز درحال فعالیت می باشند 8همچنین 
  فضاي سبز

هکتار است که با  5اي به مساحت  پارك محله 5هکتار و  4پارك شهري به مساحت  1شهر ایذه داراي 
مترمربع بالغ می گردد که  9/0سرانه فضاي سبز شهر به  84نفري شهر در سال  101790توجه به جمعیت 
حتی با اضافه کردن فضاي سبز میادین و بلوارهاي شهر، به . یار ناچیز و اندك است از این حیث بس

یابد که در مقایسه با حداقل  مترمربع افزایش می 6/1هکتار سرانه زیست محیطی شهر به  9/7مساحت 
  .متر مربع است بسیار ناچیز وکم است 12-25استاندارد متعارف کشور که 

اي و پارکهاي جنگلی اطراف شهر و  سیار فقیر بوده و افزایش پارکهاي محلهشهر ایذه از نظر فضاي سبز ب
  .ایجاد کمربند سبز در این زمینه می تواند راهگشا باشد

  اماکن آموزشی
باب آن آمادگی وپیش   67دانش آموز است که  45447باب آموزشگاه دولتی با  411شهر ایذه داراي  

دانش آموز و تعداد مدارس راهنمایی 17492آن مدرسه ابتدایی با باب  180دانش آموز؛  1543دبستانی با 
باب  9دانش آموز و10371باب دبیرستان با  51دانش آموزوتعداد  13986آموزشگاه با 104این شهر

  .دانش آموز می باشد1605هنرستان با
ب آن مدرسه با10دانش آموز می باشد که  3381باب آموزشگاه با  35آموزشگاه هاي غیرانتفاعی این شهر

دانش آموزوتعداد  514آموزشگاه با  6دانش آموزاست تعداد مدارس راهنمایی این شهر   980ابتدایی با 
  .دانش آموز است 515باب هنرستان با  6دانش آموز و 1372دبیرستان با 13
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  آموزش عالی
  .باشند یل میها و مقاطع مختلف در واحد دانشگاه آزاد ایذه مشغول به تحص دانشجو در رشته 6534 

  بهداشت ودرمان
پزشک در شهر ایذه شاغل  83، 84شاپور در سال  براساس آمار و اطالعات دانشگاه علوم پزشکی جندي

همچنین در . درصد آنها پزشک عمومی و بقیه پزشکان متخصص و دندانپزشک بوده اند 60اند که  بوده
مرکز فیزیوتراپی  3واحد داروخانه و  12 آزمایشگاه تشخیصی طبی، 6خصوص امکانات پاراکلنیکی تعداد 

پایگاه اورژانس نیز در این شهر فعال  1مرکز بهداشتی، درمانی، شهري و  5مرکز رادیولوژي به همراه  2و 
  .اند بوده

 82باشد که در سال  تخت فعال، بیمارستان دولتی شهدا می 114تخت ثابت و  150تنها بیمارستان ایذه با 
هاي  مهمترین تخصصی. ده است و از لحاظ رتبه درجه یک ارزیابی شده استبازسازي و افتتاح ش

  .موجود در این بیمارستان نرولوژي، داخلی، اطفال، زنان و جراحی عمومی است
  آب

هزار متر مکعب  38در هر شبانه روز . است) چاه(منبع تامین آب آشامیدنی شهر ایذه منابع زیر زمینی  
کیلومتر خطوط  35سیله تاسیسات پمپاژ به مخازن ذخیره وارد و توسط آب از چندین حلقه چاه به و

  .شود کیلومتري می 121انتقال وارد شبکه توزیع 
لیتر در شبانه  373میزان سرانه تولید آب براي هر نفر  84نفري شهر در سال  101788با توجه به جمعیت 

بر اساس متوسط درصد پرت شبکه که  روزبوده که با توجه به سرانه استاندارد کشور مطلوب است اما
لیتر سرانه 270یابد که با توجه به  لیتر کاهش می 186است، میزان آب در دسترس هر فرد به % 50حدود 

هزار متر مکعب  27حجم مخازن ذخیره آب ایذه . استاندارد وضعیت چندان مطلوبی نخواهد داشت
  .کند یجاد نمیباشد که فعالً مطلوب بوده و محدودیتی براي شهر ا می

  فاضالب
شهر ایذه فاقد تاسیسات و شبکه فاضالب بوده و فاضالب خانگی از طریق چاههاي جذبی و یا جوي و 

به . شوند ها به بیرون شهر به تاالب میانگران هدایت می آوري و به وسیله مسیل هاي روباز جمع کانال
طریق چاه جذبی بهترین روش سبب پایین بودن سطح آبهاي زیر زمینی سیستم دفع فاضالب از 

هاي آب زیر  باشد ولی در شمال شهر به دلیل حفظ و صیانت از سفره آوري و دفع فاضالب می جمع
مطالعات . زمینی بهتر است به اجراي طرحهاي غیر متمرکز فاضالب براي حل مشکالت توجه شود

مراحل اجرایی آن هنوز آغاز توجیهی طرح فاضالب شهر ایذه انجام شده ولی به دلیل کمبود اعتبارات 
  .نشده است
  شهردهدز
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شهر دهدز فاقدکشتارگاه و میدان میوه وتره بار بوده ونیازهاي آن از طریق شهر ایذه ویا :تسهیالت شهري
این شهر داراي یک ایستگاه آتش نشانی فعال با یک دستگاه .کشتار روزانه قصابهاي شهر تأمین می شود

پمپ  2پمپ بنزین و 2اراي یک جایگاه سوخت رسانی میباشد که درآن شهر د. ماشین آتش نشانی است
  .نفت گاز فعال بوده وبه عرضه موادسوختی به شهروندان وترافیک عبوري می پردازد

گورستانهاي مزبور در لبه جنوبی . متر مربع است 3882گورستان با مجموع مساحت  2شهر دهدز داراي 
  .الخانه استاین شهر فاقد غس. شهر واقع شده اند

جمع آوري زباله دراین شهرتوسط رفتگران شهرداري از درب منازل وسطح شهرتوسط یک دستگاه 
در فاصله یک کیلومتري غرب  محل دفن زباله .ماشین حمل زباله انجام میشودودرخارج شهر دفن میشود

ز سطح شهر متوسط زباله جمع آوري شده ا.شهر می باشدو حمل زباله بوسیله لودر صورت می گیرد
  .تن می باشد 12دهدز روزانه 
  گاز شهري

انشـعاب        مـی    334؛ 84شهر دهدز داراي  لوله کشی گاز شهري میباشد تعداد انشـعاب آن در سـال   
  .باشد

  اماکن مذهبی فرهنگی ورزشی
 کتابخانه دهدز داراي. مکان متبرکه مذهبی و یک کتابخانه عمومی می باشد6باب مسجد و  4شهر داراي 

  .مترمربع بوده و تنها فضاي فرهنگی شهر محسوب می شود 912مساحتی حدود 
   امکانات ورزشی

  .یک زمین ورزشی روباز تمامی امکانات ورزشی شهرراتشکیل می دهد 
  فضاي سبز

سرانه  84که باتوجه به جمعیت سال . مترمربع وجود دارد 10000دراین شهریک پارك شهري بامساحت  
بااضافه کردن فضاي سبز بلوارها ومیادین .مترمربع می باشد  2.8ازاي هر شهروند   فضاي سبز عمومی به

مترمربع به ازاي       6.5مترمربع سرانه فضاي سبز زیست محیطی این شهر به 13325شهر به مساحت 
  .هرشهروندبالغ میگردد

  اماکن آموزشی 
باب آن آمادگی وپیش  14می باشد که دانش آموز   7200باب آموزشگاه دولتی با  146شهر دهدز داراي 

دانش آموزاست تعداد مدارس راهنمایی  3555باب آن مدرسه ابتدایی با 78دانش آموز؛  258دبستانی با 
  .دانش آموز می باشد     1289دبیرستان با 14دانش آموزوتعداد  2098آموزشگاه با   40این شهر 

  بهداشت ودرمان



 طرح ملی آمایش استان خوزستان 

 ٦٠٥

یک مرکز بهداشت شهري می  یک داروخانه و آزمایشگاه و 2امل خدمات بهداشت و درمان شهر دهدز ش
پزشک دراین شهر به طبابت مشغول هستند و اهالی شهر عمدتاً از خدمات بهداشتی، درمانی 4 باشد،و

  .پایگاه اورژانس می باشد 3همچنین این شهر داراي . کنند شهرایذه استفاده می
  آب 

  .باشد هر دهدز میها و چاه مهمترین منبع تامین آب ش چشمه
  فاضالب 

باشد و دفع فاضالب خانگی از طریق جوي و کانالهاي روباز و چاههاي  شهردهدزفاقد شبکه فاضالب می
شود که با توجه به جنس خاك و شیب مناسب زمین و پایین بودن سطح آبهاي زیر زمینی  جذبی انجام می

  .آن افزایش خواهد یافت فعالً شیوه مناسبی است و فقط با اندکی ساماندهی کارایی
 شهرستان باغملک

  شهر باغملک
متر مربع است که  2050شهر باغملک داراي یک کشتارگاه سنتی کوچک به وسعت :تسهیالت شهري 

این شهر فاقد میدان میوه و تره بار . خارج از محدوده شهري در سمت شمال شرقی شهر واقع شده است
  .یک ماشین آتش نشانی امکانات ایمنی شهر را تشکیل می دهندبوده ، یک ایستگاه آتش نشانی فعال با 

ماشینی بوده و به کمک رفتگران شهرداري از درب منازل و  -آوري زباله در این شهر دستی  سیستم جمع
. شود دستگاه ماشین حمل زباله جمع آوري و در خارج از شهر سوزانده می 3در سطح شهر توسط 

شهر باغملک یک گورستان به وسعت . باشد تن می 30سطح شهر روزانه  آوري شده از متوسط زباله جمع
پمپ نفت و  2پمپ بنزین و  4یک جایگاه سوخت رسانی در شهر وجود دارد که در آن .  هکتار دارد 5

. پردازد گاز و یک پمپ نفت سفید فعال بوده و به عرضه مواد سوختی به شهروندان و ترافیک  عبوري می
  .هزار لیتر مواد سوختی را دارند 140عدد بوده که ظرفیت ذخیره  3مخازن سوخت شهر 

  گازشهري 
  .انشعاب دارد 2594شهر باغملک داراي لوله کشی شهري بوده و شبکه گاز این شهر 

  برق
درصد آنها بوده و مصرف  88باشد که مشترکین خانگی  مشترك می 17091تعداد مشترکین برق این شهر  

  .باشند مصرفی شهر میدرصد برق  6/55کننده 
  اماکن مذهبی، فرهنگی و ورزشی 

مکان متبرکه مذهبی  34عالوه براین . باشد تکیه و حسینیه می 6باب مسجد و  100شهر باغملک داراي  
  .کتابخانه عمومی و یک کانون پرورش فکري است 5همچنین داراي .نیزدرشهر وجود دارد
  امکانات ورزشی
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زمین چمن و یک باشگاه ورزشی  2سالن ورزشی و 2،  84درسال  ازنظرامکانات ورزشی باغملک 
  . خصوصی دراین شهر وجود دارد

  فضاي سبز
مترمربع  1133اي به مساحت  و یک پارك محله 18630پارك شهري به مساحت  3شهر باغملک داراي 

رمربع مت 95/0، 84نفري آن در سال  20640است که سرانه فضاي سبز مفید شهر با توجه به جمعیت 
مترمربع سرانه فضاي  17728است که با اضافه کردن فضاي سبز میادین و بلوارهاي آن به مساحت 

که باتوجه به استاندارد کشورومتوسط استان ازوضعیت .گردد مترمربع بالغ می 8/1زیست محیطی شهر به 
  .مناسبی برخوردارنمی باشد

  اماکن آموزشی 
باب آن آمادگی  37دانش آموز می باشد که  20095دولتی با باب آموزشگاه  265شهر  باغملک داراي 

تعداد مدارس . دانش آموزاست 7979باب آن مدرسه ابتدایی با 142دانش آموز؛  723وپیش دبستانی با 
باب 4دانش آموز و  4789باب دبیرستان با  29دانش آموزوتعداد  5952آموزشگاه با53راهنمایی این شهر 

  .ز می باشددانش آمو 652هنرستان با
باب آن مدرسه 1دانش آموز می باشد که  153باب آموزشگاه با  2آموزشگاه هاي غیرانتفاعی این شهر 

  .   دانش آموز می باشد 67دانش آموزاست ویک مدرسه راهنمایی با   86ابتدایی با 
  بهداشت ودرمان

تخـت فعـال در سـال     32با  تنها بیمارستان شهرستان باغملک، بیمارستان دولتی شهید طباطبایی است که
مهمترین فعالیتهـاي موجـود در ایـن    . شناخته شده است 2تاسیس شده و از لحاظ ارزشیابی درجه  1376

پزشک شاغل در باغملک،  37از . جراحی عمومی، دیالیز و تاالسمی و رادیولوژي : بیمارستان عبارتند از 
کانات پاراکلنیکی موجـود در ایـن شـهر    متخصص ویا دندانپزشک هستند، ام 7نفر پزشک عمومی و  30

مرکز رادیولـوژي،   2مرکز فیزیوتراپی و  1واحد داروخانه، 5باب آزمایشگاه تشخیص طبی،  4: عبارتند از 
  .پایگاه اورژانس است 2مرکز بهداشتی، درمانی، شهري و  2
  آب

زار متر مکعب آب به ه 7در هر شبانه روز . است) چاه(منبع تامین آب شهر باغملک منابع زیر زمینی  
کیلومتر خط انتقال منتقل شده و  4هاي چاه به مخازن ذخیره آب به وسیله  وسیله تاسیسات پمپاژ از حلقه

، سرانه 84نفري شهر در سال  20641بر اساس جمعیت . شود کیلومتري توزیع آب می 37وارد شبکه 
درصدي شبکه، میزان  32به متوسط پرت که با توجه . گردد لیتر برآورد می 339تولید آب براي هر نفر 

یابد که با توجه به سرانه استاندارد  لیتر در شبانه روز کاهش می 230آب در دسترسی براي هر نفر به 
  .باشد کشور نسبتاً مطلوب می
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ها باید  باشد که بر اساس دستورالعمل مهمترین محدودیت شهر باغملک عدم وجود مخازن ذخیره آب می
متر مکعبی از سالهاي پیش آغاز  2500هر چند که عملیات احداث یک مخزن . باشد متر مکعب 5000

  .گشته که همچنان ناتمام باقی مانده است
  فاضالب

آوري و دفع فاضالب است و فاضالب خانگی آن به وسیله جوي و  شهر باغملک فاقد شبکه جمع
جه به پایین بودن سطح آبهاي زیر شود، با تو آوري و دفع می هاي جذبی جمع هاي روباز و چاه کانال

آوري  ترین روش جمع آوري و دفع فاضالب از طریق چاه جذبی مناسب زمینی و شیب مناسب زمین جمع
هاي ناشی از شستشو به ارتقاي بهداشت  پساب یو دفع فاضالب بوده و باید با بهبود عملکرد و سامان ده

  .محیط و عدم آلودگی محیط زیست یاري رساند
  عه تلشهر قل

  تسهیالت شهري
همچنین شهرداراي  یک ایستگاه آتش نشانی فعال .شهر قلعه تل فاقد کشتارگاه و میدان میوه وتره باراست

بدلیل شرایط خاصی حاکم بر شهر در روزگاران گذشته و زیستن . با یک دستگاه ماشین آتش نشانی است
  5.5گورستانهاي شهرنیز به وسعت  . ستقبرستان در مناطق شهر پراکنده ا 6طوایف گوناگون در آن ، 

  .هکتار است
این جایگاه .یک جایگاه سوخت رسانی موادسوختی موردنیاز شهروندان وترافیک عبوري راتامین می کند 

  .پمپ نفت گاز فعال است 2پمپ بنزین و 2داراي
گاه جمع آوري زباله دراین شهرتوسط رفتگران شهرداري از درب منازل وسطح شهرتوسط یک دست

متوسط زباله جمع آوري شده از .ماشین حمل زباله انجام میشودودرخارج شهردفن ویاسوزانده میشود
  .تن می باشد 10سطح شهر روزانه 
  گازوبرق شهري

برق شهر قلعه تل از شبکه سراسري، تأمین    می . شهرقلعه تل داراي لوله کشی گاز شهري می باشد
  .ترك گاز در این شهر وجود داردمش 1100مشترك برق و  1750شود، حدود 

  اماکن مذهبی فرهنگی ورزشی
  .تکیه وحسینیه و یک کتابخانه عمومی است 7باب مسجد و 16شهرداراي 

  امکانات ورزشی 
هکتار است که یک زمین چمن تمامی امکانات  2تنها فضاي ورزشی موجود ، استادیوم تختی به مساحت 

  .ورزشی آن راتشکیل می دهد
  فضاي سبز
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سرانه  84که باتوجه به جمعیت سال . مترمربع وجود دارد  5000این شهر  یک پارك شهري بامساحت در
بااضافه کردن فضاي سبز .فضاي سبز عمومی به ازاي هر شهروندمقداربسیارناچیز نیم مترمربع می باشد

 1.6ه  مترمربع سرانه فضاي سبز زیست محیطی این شهر ب  8600بلوارها ومیادین شهر به مساحت  
 .مترمربع به ازاي هرشهروندبالغ میگردد که از سطح استاندارد فاصله چشم گیري دارد

  اماکن آموزشی 
باب آن آمادگی وپیش  5دانش آموز می باشد که  3979باب آموزشگاه دولتی با  45شهر  قلعه تل داراي 

ت تعداد مدارس راهنمایی دانش آموزاس1260باب آن مدرسه ابتدایی با  22دانش آموز؛ 132دبستانی با 
  .دانش آموز می باشد 1339دبیرستان با  8دانش آموزوتعداد 1248آموزشگاه با 10این شهر 

  خدمات بهداشت و درمان
خدمات بهداشت و درمان شهرقلعه تل شامل یک آزمایشگاه ویک پایگاه اورژانس ویک مرکـز بهداشـت   

ستند و اهالی شهر عمدتاً از خدمات بهداشتی، پزشک دراین شهر به طبابت مشغول ه3 شهري می باشد،و
  .کنند درمانی شهرهاي اطراف استفاده می

  آب آشامیدنی
آب این چاهها بوسیله تاسیسات .شود  تامین می) چاه(آب آشامیدنی شهرقلعه تل از منابع زیر زمینی  

شهر از نظر .  شود پمپاژبه مخازن ذخیره آب واردوپس از کلر زنی توسط خط انتقال واردشبکه توزیع می
تعداد مشترکین . کمی دچار مشکل کمبود آب نمی باشد ولی کیفیت آب شرب شهر دچار مشکل است

  . مشترك است  1750قلعه تل 
  فاضالب

باشد و دفع فاضالب خانگی از طریق جوي و کانالهاي روباز و  شهر  قلعه تل فاقد شبکه فاضالب می
به جنس خاك و شیب مناسب زمین و پایین بودن سطح آبهاي  شود که با توجه چاههاي جذبی انجام می

 .زیر زمینی فعالً شیوه مناسبی است و فقط با اندکی ساماندهی کارایی آن افزایش خواهد یافت

  شهر صیدون
  تسهیالت شهري

گورستان  5درشهر صیدون .شهرصیدون فاقدکشتارگاه و میدان میوه وتره باروایستگاه آتش نشانی است
مجموع . د که هر کدام متعلق به طایفه خاصی است و هر کدام در محله خود قرار دارند وجود دار

شهر فاقد جایگاه سوخت رسانی میباشد و موادسوختی موردنیاز . هکتاراست 0.3مساحت این گورستانها 
  .شهروندان از جایگاههاي هم جوار تامین میشود

ز درب منازل وسطح شهرتوسط یک دستگاه جمع آوري زباله دراین شهرتوسط رفتگران شهرداري ا
متوسط زباله جمع آوري شده از سطح شهرروزانه      .تراکتور انجام میشودودرخارج شهر سوزانده میشود

  .تن می باشد3
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  گازشهري
باشد و ساکنین شهرگاز مورد نیاز خود را بوسیله  این شهر فاقد سیستم لوله کشی گاز شهري می

  . ندکپسولهاي گاز تامین میکن
  برق

  . تمامی واحدهاي مسکونی شهر مشترك شبکه برق هستند 
  اماکن مذهبی فرهنگی ورزشی

عالوه براین دو مکان متبرکه مذهبی . باب مسجد ویک  تکیه وحسینیه است 3شهرصیدون داراي 
  .   این شهرداراي یک  کتابخانه عمومی می باشد.نیزدرشهر وجود دارد

  امکانات ورزشی 
  .روباز تمامی امکانات ورزشی شهرراتشکیل می دهد یک زمین ورزشی

  فضاي سبز 
سرانه  84باتوجه به جمعیت سال . مترمربع  وجود دارد 16000پارك شهري بامساحت  2دراین شهر 

با اضافه کردن فضاي سبز بلوارها ومیادین .مترمربع می باشد  2.9فضاي سبز عمومی به ازاي هر شهروند
مترمربع به ازاي  5ربع سرانه فضاي سبز زیست محیطی این شهر به مترم 11256شهر به مساحت 

 .هرشهروندبالغ میگردد

  اماکن آموزشی 
باب آن آمادگی  20دانش آموز می باشد که  7068باب آموزشگاه دولتی با  97شهر  صیدون داراي  

تعداد مدارس  دانش آموزاست 3339باب آن مدرسه ابتدایی با  45دانش آموز ؛  278وپیش دبستانی با 
  .دانش آموز می باشد1429دبیرستان با  12دانش آموز  وتعداد 2022آموزشگاه با  20راهنمایی این شهر 
  بهداشت و درمان

خدمات بهداشت و درمان شهر  صیدون، شامل یک آزمایشگاه ویک پایگاه اورژانس و یک مرکز بهداشت 
ستند و اهالی شهر عمدتاً از خدمات پزشک نیزدراین شهر به طبابت مشغول ه2 .شهري می باشد

  .کنند بهداشتی، درمانی شهرباغملک استفاده می
  آب آشامیدنی

آب این چاهها بوسیله تاسیسات . است) چاه(منابع زیر زمینی  صیدون منبع تامین آب آشامیدنی شهر
آن . شود پمپاژ به مخازن ذخیره آب وارد وپس از کلر زنی توسط خط انتقال واردشبکه توزیع     می

آب چاه پس از .  اند قسمت از منازلی که در ارتفاعات شهر قرار دارند از سیستم لوله کشی آب بی بهره
ایی در قسمت شمال شهر است به صورت ابتدایی تصفیه شده و  پمپاژ به استخر تصفیه آب که در باال تپه

یق تانکرهاي حمل آب از بقیه نیاز آب شرب شهر از طر. شود بعد وارد سیستم لوله کشی شهر می
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. یکی از کمبودهاي اساسی شهر صیدون مشکل کمبود آب شرب در شهر است. باغملک تامین می شود
  . باشد در دست اجرا می 83البته طرح تامین آب آشامیدن صیدون از سال 

  فاضالب
و چاههاي باشد و فاضالب خانگی از طریق جوي و کانالهاي روباز  فاقد شبکه فاضالب می صیدون شهر

آوري و دفع فاضالب در شهر    باسامان دهی و  روشهاي موجود جمع. شود آوري و دفع می جذبی جمع
 .انجام تمهیدات مناسب فاقد محدودیت است

  شهرستان بندر ماهشهر
  شهر ماهشهر

متر مربع می باشد که در جاده  3900شهر ماهشهر داراي یک کشتارگاه سنتی به وسعت :تسهیالت شهري
 8/2همچنین این شهرداراي یک میدان میوه وتره باربه وسعت .بندي ورودي هندیجان واقع شده استکمر

شهر .دستگاه ماشین آتش نشانی می باشد 8ایستگاه آتش نشانی فعال با  3این شهر داراي.هکتار می باشد
  .هکتاراست 14گورستان به وسعت  2داراي 

پمپ نفت  2پمپ نفت گازو 6پمپ بنزین و 27درآن جایگاه سوخت رسانی بوده که  3این شهرداراي 
  .سفید فعال بوده وبه عرضه موادسوختی به شهروندان وترافیک عبوري می پردازد

دستگاه  18جمع آوري زباله دراین شهرتوسط رفتگران شهرداري از درب منازل وسطح شهرتوسط  
جمع آوري شده از سطح شهر  متوسط زباله.ماشین حمل زباله انجام میشودودرخارج شهر دفن میشود

  .تن می باشد 160ماهشهر روزانه  
  گاز شهري

هزار  20813انشعاب ؛  10960با  84شهر ماهشهرداراي لوله کشی گاز شهري است در این شهر در سال 
  .متر مکعب گاز طبیعی مصرف شده است

  برق
 41د آن ومصرف کننده درص 86مشترك بوده که مشترکین خانگی   30877تعدادمشترکان برق این شهر 

درصدمشترکان این شهربوده ولی  2مشترکین عمومی وکشاورزي وصنعتی. درصد برق شهر میباشند
  .درصدبرق شهرمیباشند 6/51مصرف کننده 

  اماکن مذهبی فرهنگی ورزشی
  .تکیه وحسینیه است17باب مسجد و 23شهرماهشهرداراي

همچنین در این .فکري کودکان ونوجوانان استکتابخانه عمومی و یک کانون پرورش  2این شهرداراي 
 .   صندلی وجود دارد 250صندلی ویک سالن نمایش با ظرفیت  600شهر یک سالن سینما با ظرفیت 

  اماکن ورزشی 
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سالن ورزشی ، یک  5:واحد ورزشی می باشد که شامل 15امکانات ورزشی شهربندر ماهشهر، 
باشگاه ورزشی  6یک پیست دو ومیدانی و همچنین استخر،یک زمین چمن ،یک فضاي روباز ورزشی و

اماکن ورزشی  دیگري نیز در سطح شهر وجود دارد که متعلق به شرکت ها وادارات . خصوصی است
  . دولتی بوده وبه طور اختصاصی توسط کارکنان آنها مورد استفاده می باشد

  فضاي سبز
 12476اي به مساحت  پارك محله 2ع و مترمرب 201211پارك شهري به مساحت  11بندر ماهشهر داراي 

شهر به حدود  84نفري سال  108895باشد که سرانه فضاي سبز مفید آن با توجه به جمعیت  مترمربع می
شود که با توجه به وجود صنایع پتروشیمی بزرگ در شهر و آلودگی ناشی از آن بسیار  مترمربع بالغ می 2

مترمربع  175226ضاي سبز میادین و بلوارها به مساحت اندك و ناچیز است و حتی با اضافه کردن ف
  .مترمربع خواهد بود 5/3سرانه فضاي سبز زیست محیطی شهر ناچیز و حدود 

  اماکن آموزشی 
باب آن آمادگی  48دانش آموز می باشد که   33013باب آموزشگاه دولتی با  218شهر ماهشهرداراي 
دانش آموزاست تعداد مدارس 14672ن مدرسه ابتدایی با باب آ 95دانش آموز؛  1223وپیش دبستانی با 

دانش آموز        5881دبیرستان با 26دانش آموزوتعداد  9210آموزشگاه با  39راهنمایی این شهر 
  .دانش آموز می باشد2027باب هنرستان با10و

اب آن آمادگی ب 2دانش آموز می باشد که  5015باب آموزشگاه با  33آموزشگاه هاي غیرانتفاعی این شهر
دانش آموزاست تعداد مدارس 1714باب آن مدرسه ابتدایی با 11دانش آموز؛  31وپیش دبستانی با  
دانش آموز و یک باب  1575دبیرستان با 9دانش آموزوتعداد  1630آموزشگاه با  10راهنمایی این شهر 

  . دانش آموز می باشد 65هنرستان با 
  آموزش عالی

  .دانشجو در مقاطع و رشته هاي مختلف مشغول به تحصیل هستند  6534ماهشهر در دانشگاه آزاد واحد  
 خدمات بهداشتی 

پزشک متخصص  52تعداد  84شاپور در سال  براساس آمار و اطالعات دانشگاه علوم پزشکی جندي
دندانپزشک درشهربندر ماهشهربه طبابت اشتغال داشته اندازنظر سایرامکانات  22پزشک عمومی و 110و
مرکز  11و) رادیولوژي(مرکز پرتونگاري 11آزمایشگاه تشخیص طبی، 11داروخانه و22شکی پز

  .در شهر وجود دارد) فیزیوتراپی(بخشی  توان
تخت فعال در این شهر فعال هستند که همه آنها دولتی  207تخت ثابت و  386بیمارستان با  3همچنین 
تأسیس شده است  1342بوده که در سال  بیمارستان راه زینب بیمارستان قدیمی شهر. می باشند

رتبه بندي شده  2بیمارستان نرگس معرفی وپتروشیمی داراي درجه یک وبیمارستان راه زینب درجه .
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دندانپزشکی ، اطفال ، زنان ، : عمده تخصصی هاي موجود دربیمارستانهاي این شهر عبارتند از .است
  .... وچشم ، ارتوپدي ، جراحی مغز واعصاب ، قلب وعروق 

  آب  
آب آشامیدنی شهر ماهشهر از رودخانه کارون به وسیله کانال کوت امیر تأمین و پس از تصفیه در  

کیلومتر خط انتقال وارد  191به وسیله ) سازمان آب و برق خوزستان(تاسیسات وابسته به این کانال 
وسیله این تاسیسات وارد هزار متر مکعب آب به  57به طور متوسط . شود شبکه توزیع آب این شهر می

 84نفري ماهشهر در سال  108895با توجه به جمعیت . شود کیلومتري ماهشهر می 219شبکه توزیع 
اما با وجود این مقدار آب تحویلی از . باشد لیتر در روز می 520سرانه تولید آب براي هر نفر حدود 

درصد  53ت آبفاي خوزستان فقط شرک%) 47(سازمان آب و برق و بر اساس متوسط پرت شبکه توزیع 
و میزان آب در دسترس شهروندان ماهشهري به . آب تحویلی را مدیریت کرده و به فروش رسانده است

از مهمترین عوامل پرت و کمبود آب در ماهشهر فرسودگی و عمر . لیتر در روز کاهش می یابد 225
درصد شبکه آب  70خوزستان بیش از باالي شبکه توزیع این شهر است بر اساس گزارشی شرکت آبفاي 

  .باشد سال می 30ماهشهر فرسوده و داراي عمر بیش از 
  .هزار متر مکعب است که از این حیث شهر وضعیت مطلوبی دارد 5/30حجم مخازن ذخیره آب ماهشهر 

  فاضالب 
 45انشعاب  6814آوري و  کیلومتر خطوط جمع 69/69آوري و دفع فاضالب ماهشهر با  شبکه جمع 

طریق جوي و کانالهاي  3فاضالب از ) کهنه(در ماهشهر قدیم. درصد جمعیت شهر را تحت پوشش دارد
در شهرك . شود آوري و در خور ماهشهر دفع می روباز و چاههاي جذبی و یا شبکه فاضالب جمع

آوري و در خور  هاي روباز و یا چاههاي جذبی جمع طالقانی فاضالب خانگی از طریق جوي و کانال
شود که باعث آلودگی زیست محیطی و بهداشتی شده و خطرات  اهشهر بدون هیچگونه پاالیشی دفع میم

آوري و دفع فاضالب وجود  در ماهشهر صنعتی شبکه جمع. زیادي براي سالمتی مردم ایجاد نموده است
سیسات دارد اما عمر باال و فرسودگی شبکه در بعضی مناطق نبودن خطوط انتقال و تصفیه خانه و تا

ناقص پمپاژ موجب پدید آمدن مشکالتی شده است، فاضالب این قسمت بدون هیچگونه پاالیشی در 
به دلیل جنس نامناسب خاك، باال بودن سطح آبهاي زیر زمینی و نامناسب بودن شیب . شود دریا تخلیه می

ا حدودي این اراضی، شهر ماهشهر مشکالت زیادي در زمینه فاضالب دارد که تکمیل سریعتر شبکه ت
  .نماید محدودیتها و مشکالت را رفع می

  شهر بندر امام خمینی
  تسهیالت شهري

 3متر مربع و یک میدان میوه وتره بار به وسعت  2000شهربندرامام داراي یک کشتارگاه سنتی به وسعت 
  .استدستگاه ماشین آتش نشانی  4این شهر داراي  یک ایستگاه آتش نشانی فعال با .هکتار می باشد



 طرح ملی آمایش استان خوزستان 

 ٦١٣

جایگاه  3این شهرداراي . هکتار ویک غسالخانه است 5شهرسربندر داراي یک گورستان به وسعت 
پمپ نفت سفید فعال بوده وبه  2پمپ نفت گاز و 13پمپ بنزین و  33سوخت رسانی میباشد که درآن 

  .عرضه موادسوختی به شهروندان وترافیک عبوري می پردازد
دستگاه ماشین  14فتگران شهرداري از درب منازل وسطح شهرتوسط جمع آوري زباله دراین شهرتوسط ر

متوسط زباله جمع آوري شده از سطح شهربندرامام .حمل زباله انجام میشودودرخارج شهر دفن میشود
  .تن می باشد 78روزانه 

  گاز شهري
مکعب گاز  هزار متر 634انشعاب ؛  2653با  84در سال . شهر بندرامام داراي لوله کشی گاز شهري است

  .طبیعی مصرف شده است
  برق

 22درصد آن ومصرف کننده 84مشترك بوده که مشترکین خانگی  14025تعدادمشترکان برق این شهر 
درصدمشترکان این شهربوده ولی  4/2مشترکین عمومی وکشاورزي وصنعتی . درصد برق شهر میباشند

  .درصدبرق شهرمیباشند 3/73مصرف کننده 
  ورزشی اماکن مذهبی فرهنگی

تکیه وحسینیه و یک کتابخانه عمومی و  یک کانون پرورش فکري کودکان   4باب مسجد و 8شهرداراي
صندلی می باشد ویک فرهنگسرا  500همچنین این شهر داراي یک باب سینما با ظرفیت .ونوجوانان است

 .  نیز در این شهر در حال احداث است

  اماکن ورزشی 
سالن ورزشی ، یک  3:واحد ورزشی می باشد که شامل 5مینی ، امکانات ورزشی شهربندرامام خ

اماکن ورزشی  دیگري نیز در سطح شهر وجود دارد که متعلق به شرکت . استخرویک زمین چمن  است
 . ها وادارات دولتی بوده وبه طور اختصاصی توسط کارکنان آنها مورد استفاده می باشد

  فضاي سبز 
هکتار است، که  7اي به متراژ  پارك محله 8هکتار و  40شهري به متراژ  پارك 19بندرامام خمینی داراي 

باشد سرانه فضاي سبز مفید با ارزش تفرجگاهی  متر می 66214که  84با توجه به جمعیت شهر در سال 
هکتار و فضاي سبز  2گانه شهر به متراژ  10مترمربع خواهد بود که با اضافه کردن فضاي سبز میادین،  7

 11هکتار سرانه فضاي سبز محیط زیستی شهر بندر امام خمینی به حدود  27و رفوژ به میزان  بلوارها
  .مترمربع بالغ خواهد گشت 

  اماکن آموزشی 
باب آن آمادگی 17دانش آموز می باشد که  15697باب آموزشگاه دولتی با  97شهر بندر امام داراي 

دانش آموزاست تعداد مدارس  6533ابتدایی با   باب آن مدرسه 32دانش آموز؛  579وپیش دبستانی با 
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باب  6دانش آموز و3049دبیرستان با 17دانش آموزوتعداد 4685آموزشگاه با  25راهنمایی این شهر
  .دانش آموز می باشد 851هنرستان با 

باب آن مدرسه  3دانش آموز می باشد که  660باب آموزشگاه با  7آموزشگاه هاي غیرانتفاعی این شهر
 2دانش آموزوتعداد  251آموزشگاه با  2دانش آموزاست تعداد مدارس راهنمایی این شهر   347ایی با ابتد

  .دانش آموز می باشد 62دبیرستان با 
  آموزش عالی

  .نور بندر امام خمینی مشغول به تحصیل هستند  دانشجو  در دانشگاه پیام 769   
  بهداشت ودرمان

مرکز بهداشت  2داروخانه و  8آزمایشگاه و  3خمینی شامل  خدمات بهداشت و درمان شهربندر امام
پزشک دراین شهر به طبابت مشغول هستند و اهالی شهر عمدتاً از خدمات 11 شهري می باشد،و

همچنین یک پایگاه اورژانس در این شهر وجود . کنند بهداشتی، درمانی شهرماهشهر واهواز استفاده می
  .دارد
  آب

خمینی از طریق رودخانه کارون و کانال کوت امیر و تاسیسات وابسته به آن آب آشامیدنی بندر امام 
کیلومتر خطوط انتقال وارد  166هزار متر مکعب آب تصفیه توسط  17در هر شبانه روز . شود تامین می

 84نفر جمعیت بندر امام در سال  66214بر اساس . شود کیلومتري توزیع آب بندر امام می 132شبکه 
گردد که بر اساس متوسط پرت  لیتر در شبانه روز برآورد می 256تولیدي براي هر نفر حدود سرانه آب 

لیتر در روز  207، میزان آب در دسترس شهروند بندر امامی به حدود ) درصد 19( محاسبه شده شبکه
  .باشد این مقدار آب در دسترس با توجه به سرانه استاندارد کشور مطلوب نمی. یابد کاهش می

باشد که با توجه به میزان  متر مکعب می 2700م مخازن ذخیره آب بندر امام بسیار اندك و حدود حج
  .درصد حداکثر مصرف روزانه باشد اصالً وضعیت مطلوبی ندارد 75استاندارد آن که باید 

  فاضالب
 10807کیلومتر است که  20/160آوري فاضالب  بندر امام داراي شبکه فاضالب است، طول شبکه جمع

باشد که در  اي از شهرکها و مناطق مجزا و پراکنده می شهر بندر امام به صورت مجموعه. انشعاب دارد
هاي فاضالب  خانگی هر شهرك را جمع کرده و بدون هیچ پاالیشی در اراضی اطراف  اکثر آنها شبکه
جود تصفیه خانه کند، عمر باالي این شبکه و کامل نبودن شبکه در برخی مناطق عدم و شهر تخلیه می

باعث کاهش کارایی سیستم فاضالب شهر شده است هر چند که بندر امام در مقایسه با اکثر شهرهاي 
  .آوري و دفع فاضالب برخوردار است تري در جمع استان از وضعیت نسبتاً مناسب

  شهر چمران
  تسهیالت شهري
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ي آن از طریق شهر ماهشهر تأمین می شهرچمران فاقد کشتارگاه سنتی ومیدان میوه وتره بار است ونیازها
شهر داراي .این شهر داراي یک ایستگاه آتش نشانی فعال با یک دستگاه ماشین آتش نشانی است.شود

  .     این شهرفاقد جایگاه سوخت رسانی می باشد.هکتاراست 9/5یک گورستان به وسعت 
دستگاه ماشین 4طح شهرتوسطجمع آوري زباله دراین شهرتوسط رفتگران شهرداري از درب منازل وس

متوسط زباله جمع آوري شده از سطح .حمل زباله انجام میشودودرخارج شهر دفن ویا سوزانده میشود
  .تن می باشد 35شهرچمران روزانه 

  گازشهري
  .شهر فاقد لوله کشی گاز شهري میباشد

  اماکن مذهبی فرهنگی ورزشی
  .تکیه وحسینیه است 3باب مسجد و  3شهر داراي

  نات ورزشی امکا
  .دراین شهر یک زمین ورزشی روباز تمامی امکانات ورزشی شهرراتشکیل می دهد

  فضاي سبز
 56946پارك محله اي به مساحت   10مترمربع و   40000دراین شهر یک پارك شهري بامساحت 

 5.4سرانه فضاي سبز عمومی به ازاي هر شهروند   84که باتوجه به جمعیت سال . مترمربع وجود دارد
مترمربع سرانه   108246بااضافه کردن فضاي سبز بلوارها ومیادین شهر به مساحت.مترمربع می باشد

 .مترمربع به ازاي هرشهروندبالغ میگردد 6فضاي سبز زیست محیطی این شهر به  

  اماکن آموزشی  
دگی وپیش باب آن آما  5دانش آموز می باشد که  3295باب آموزشگاه دولتی با  15شهر چمران داراي 

دانش آموزاست تعداد مدارس راهنمایی  1916باب آن مدرسه ابتدایی با   6دانش آموز؛ 131دبستانی با  
  .دانش آموز  می باشد 453دبیرستان با 2دانش آموزوتعداد  795آموزشگاه با  2این شهر

  بهداشت ودرمان
ژانس می باشد، اهالی شهر پایگاه اور خدمات بهداشت و درمان شهرچمران شامل یک آزمایشگاه و یک

  .کنند عمدتاً از خدمات بهداشتی، درمانی شهر ماهشهر استفاده می
  آب  

در هر . منبع تامین آب شهر چمران، رودخانه کارون و کانال کوت امیر و تاسیسات وابسته به آن است 
کیلومتري  45 کیلومتر خطوط انتقال وارد شبکه 5هزار متر مکعب آب تصفیه شده توسط  20شبانه روز 

باشد، فقط  درصد می 74با توجه به متوسط پرت محاسبه شده شبکه که . شود توزیع آب شهر چمران می
گیرد که سرانه هر فرد با  متر مکعب آب در هر شبانه روز در دسترس شهروندان چمرانی قرار می 5200
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حجم مخازن ذخیره آب .بدیا لیتر کاهش می 288به حدود  84نفر جمعیت شهر در سال  18025توجه به 
  .باشد که مطلوب بوده و از این حیث شهر محدودیتی ندارد متر مکعب می 14000شهر شهید چمران 

  فاضالب 
این شهر فاقد شبکه فاضالب بوده و فاضالبهاي خانگی توسط جوي و کانالهاي روباز و چاههاي جذبی 

بودن سطح آبهاي زیر زمینی و جنس  به دلیل شیب نامناسب زمین، باال. شود آوري و دفع می جمع
شود  هاي روباز به سمت رودخانه تخلیه و دفع می آوري شده از طریق جوي نامناسب خاك فاضالب جمع

. کند و یا در زمینهاي اطراف شهر به صورت ماندابهاي باعث آلودگی محیط و ایجاد خطرات بهداشتی می
شدن آن در کوچه و خیابان ایجاد شبکه فاضالب را  ها باال زدگی فاضالب و سرازیر در هنگام بارندگی
  .سازد اجتناب ناپذیر می
  شهرستان بهبهان
  شهر بهبهان

  تسهیالت شهري
کیلومتري از شرق  2متر مربع است که در فاصله  9350شهربهبهان داراي یک کشتارگاه سنتی به وسعت 

هکتار  3/8میوه وتره بار به وسعت همچنین شهرداراي یک میدان .شهر ودر کنار جاده شیراز قرار دارد
گورستان به .دستگاه ماشین آتش نشانی می باشد 5ایستگاه آتش نشانی فعال با  2این شهر داراي .است 

  .هکتار،در قسمت جنوبی شهر قرار دارد4وسعت  
پمپ نفت 2پمپ نفت گازو 11پمپ بنزین و36جایگاه سوخت رسانی میباشد که درآن  4این شهرداراي 

مخازن مواد سوختی . عال بوده وبه عرضه موادسوختی به شهروندان وترافیک عبوري می پردازدسفید ف
  .هزار لیتر سوخت را دارد 700مخزن بوده که ظرفیت ذخیره  13شهر 

دستگاه ماشین  18جمع آوري زباله دراین شهرتوسط رفتگران شهرداري از درب منازل وسطح شهرتوسط 
متوسط زباله جمع آوري شده از سطح شهر  بهبهان .ج شهر دفن میشودحمل زباله انجام میشودودرخار

  .تن می باشد 105روزانه 
  گاز شهري

هزار متر 079/104؛  84انشعاب در سال  19649شهر  بهبهان داراي لوله کشی گاز شهري میباشد وبا 
  .مکعب گاز طبیعی در آن مصرف شده است

  برق
درصد آن ومصرف کننده  6/81بوده که مشترکین خانگی مشترك  44094تعدادمشترکان برق این شهر 

درصدمشترکان این شهربوده  8/3مشترکین عمومی وکشاورزي وصنعتی . درصد برق شهر میباشند 5/42
  .درصدبرق شهرمیباشند 3/51ولی مصرف کننده 

  اماکن مذهبی فرهنگی ورزشی
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مکان متبرکه مذهبی نیزدرشهر  36عالوه براین . تکیه وحسینیه است 34باب مسجد و 291شهر داراي
 .وجود دارد

  .مرکز کانون پرورش فکري کودکان ونوجوانان می باشد2کتابخانه عمومی و 3این شهرداراي 
نفر در  250سینما وجود دارد که غیر فعال می باشند همچنین یک سالن نمایش با ظرفیت  2در این شهر 

 .   این شهر وجود دارد

  امکانات ورزشی
فضاي روباز  2زمین چمن ، 3استخر، 2سالن ورزشی ،  6،  84ت ورزشی بهبهان  درسال ازنظرامکانا

البته . باشگاه ورزشی خصوصی نیز درحال فعالیت می باشند 6همچنین . ورزشی  دراین شهر وجود دارد
اماکن ورزشی  دیگري در سطح شهر وجود دارد که متعلق به شرکت ها وادارات دولتی بوده وبه طور 

 . صی توسط کارکنان آنها مورد استفاده می باشداختصا

  فضاي سبز
 8000اي به مساحت  پارك محله 11مترمربع و  368711پارك شهري به مساحت  16شهر بهبهان داراي 

 5/4سرانه فضاي سبز مفید به  84نفري شهر در سال 99800مترمربع می باشد که با توجه به جمعیت 
هکتار سرانه  6/26افه کردن فضاي سبز میادین و بلوارها به مساحت که با اض. گردد مترمربع بالغ می

  .مترمربع بالغ می گردد 7فضاي سبز زیست محیطی شهر به 
  اماکن آموزشی

باب آن آمادگی  32دانش آموز می باشد که  35770باب آموزشگاه دولتی با  327شهر بهبهان داراي  
دانش آموزاست تعداد مدارس 11846رسه ابتدایی با باب آن مد 157دانش آموز؛ 931وپیش دبستانی با 
باب  13دانش آموز و10026دبیرستان با  46دانش آموزوتعداد10224آموزشگاه با  79راهنمایی این شهر

  .دانش آموز می باشد2743هنرستان با 
گی باب آن آماد 1دانش آموز می باشد که  965باب آموزشگاه با 14آموزشگاه هاي غیرانتفاعی این شهر 

دانش آموزاست تعداد مدارس راهنمایی  168باب آن مدرسه ابتدایی با 2دانش آموز؛  13وپیش دبستانی با 
 160 باب هنرستان با1دانش آموز و  342دبیرستان با  6دانش آموزوتعداد  282آموزشگاه با  4این شهر

  . وجود دارد دانشجو 100همچنین در این شهر دو واحد تربیت معلم با . دانش آموز می باشد
  خدمات بهداشت ودرمان 

پزشک شاغل  160از  84براساس اطالعات و آمار و دانشگاه علوم پزشکی جندي شاپور اهواز در سال 
همچنین از لحاظ . اند درصد پزشک عمومی و بقیه پزشک متخصص و دندانپزشک بوده 59در بهبهان، 

 7مرکز فیزیوتراپی و  11واحد داروخانه و  18واحد آزمایشگاه تشخیص طبی، 14امکانات پاراکلنیکی 
  .پایگاه اورژانس در این شهر فعال بوده اند 2مرکز بهداشتی و درمانی شهري و  8مرکز رادیولوژي و 
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بیمارستان دولتی شهیدزاده، فریده بهبهانی و مصطفی خمینی  3از نظر امکانات بیمارستانی این شهر داراي 
تخت فعال با تخصصهاي داخلی، اطفال، چشم، زنان و زایمان،  243 تخت ثابت و 359است که جمعاً با 

  .نمایند به پذیرش بیماران اقدام می.... قلب و عروق، جراحی عمومی و کلیه و 
 1345بیمارستانهاي بهبهان از لحاظ رتبه درجه یک ارزشیابی شده اند، بیمارستان شهیدزاده که در سال 

  .ین شهر می باشدترین بیمارستان ا تاسیس شده قدیمی
  آب 

هزار متر مکعب آب  42. شود آب آشامیدنی شهر بهبهان از رودخانه مارون و تعدادي حلقه چاه تامین می 
کیلومتري شبکه توزیع آب بهبهان  454کیلومتر خطوط انتقال وارد شبکه  37در هر شبانه روز توسط 

نفري شهر در سال  99800و جمعیت  باشد درصد می 42بر اساس متوسط پرت محاسبه شده که . شود می
گردد که با توجه به درصد پرت شبکه،  لیتر در روز برآورد می 420، سرانه آب تولیدي براي هر نفر 84

آب آشامیدنی شهر بهبهان به دلیل . یابد لیتر در روز کاهش می 202آب در دسترس شهروندان بهبهان به 
. باشد افت کیفیت آن از وضعیت مطلوبی برخوردار نمی کاهش دبی رودخانه مارون در محدوده بهبهان و

باشد که با توجه به استانداردها، حجم مطلوبی  هزار متر مکعب می 14حجم مخازن ذخیره آب شهر نیز 
  .نیست و به محدودیتهاي بخش آب شهرستان اضافه شده است

  فاضالب  
آن آغاز شده بود ، طول شبکه  عملیات اجرایی 1350سیستم فاضالب شهر بهبهان قدیمی و از سال 

انشعاب است و بخش مرکزي شهر و قسمتهاي از  2209کیلومتر و داراي  58آوري و دفع فاضالب  جمع
فرسودگی و عمر باالي شبکه و عدم . دهد بخشهاي شمال و غرب و جنوب غربی شهر را پوشش می

آوري شده از طریق مسیل  ب جمعپاالیش فاضالب به دلیل غیر فعال بودن تصفیه خانه، در نهایت فاضال
که با توجه به تامین آب آشامیدن شهرها و روستاهاي پایین دست از جمله شهر . شود آب خروار دفع می

آغاجاري و روستاهاي تابعه از رودخانه و چاههاي زیر زمینی باعث به خطر افتادن بهداشت و آلودگی 
در قسمتهاي دیگر شهر فاضالب از طریق . داردآبهاي زیر زمینی به فاضالب شهر بهبهان را در پی 

شود اجراي طرح فاضالب بخشی از  هاي روباز جمع آوري و دفع می چاههاي جذبی و جوي و کانال
شهر پیش بینی شده که عملیات بازسازي و نوسازي تصفیه خانه غیر فعال شهر و توسعه و بازسازي 

  .شبکه فاضالب در آن لحاظ شده است
  شهر آغاجاري

   هیالت شهريتس
این شهرفاقد میدان میوه وتره .مترمربع است 10500شهر آغاجاري داراي یک کشتارگاه سنتی به وسعت 

یک ایستگاه آتش نشانی با یک دستگاه .بار بوده و میوه مورد نیاز ازطریق شهرهاي همجوار تأمین می شود
. هکتارمی باشد 7وسعت گورستان به  2آغاجاري داراي. ماشین آتش نشانیدرشهر فعال می باشد
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پمپ نفت گاز و یک پمپ نفت 4پمپ بنزین و  4شهرداراي یک جایگاه سوخت رسانی است که درآن 
  .سفید فعال بوده وبه عرضه موادسوختی به شهروندان وترافیک عبوري می پردازد

ین دستگاه ماش 3جمع آوري زباله دراین شهرتوسط رفتگران شهرداري از درب منازل وسطح شهرتوسط
متوسط زباله جمع آوري شده از سطح شهرآغاجاري . حمل زباله انجام میشودودرخارج شهر دفن میشود

  تن می باشد 14روزانه 
  گازشهري

 84مصرف گاز این شهر در سال . مشترك دارد 2628شهرآغاجاري داراي لوله کشی گاز شهري میباشد و 
  .هزار مترمکعب بوده است3294؛ 

  برق
 65درصد آن ومصرف کننده  6/81مشترك بوده که مشترکین خانگی  3920این شهر  تعدادمشترکان برق

درصد مشترکان این شهربوده ولی  9/3مشترکین عمومی وکشاورزي وصنعتی نیز . درصد برق شهر هستند
  .درصدبرق شهرمیباشند 24مصرف کننده 

  اماکن مذهبی فرهنگی ورزشی
  .سینیه می باشدباب مسجد و یک تکیه و ح4شهرآغاجاري داراي 

صندلی ظرفیت  300همچنین یک کتابخانه عمومی و یک کانون پرورش فکري و یک سالن نمایش با 
 .  سایرامکانات فرهنگی شهرراتشکیل می دهند

  اماکن ورزشی 
یک سالن ورزشی و یک زمین چمن :واحد ورزشی می باشد که شامل 2امکانات ورزشی شهر آغاجاري، 

 .   است

  فضاي سبز
 40000اي به مساحت  پارك محله 6مترمربع و  16000پارك شهري به مساحت  1آغاجاري داراي شهر 

 3سرانه فضاي مفید شهر به  84نفري شهر در سال  13300مترمربع می باشد که با توجه به جمعیت 
فضاي هکتار سرانه  20که با اضافه کردن فضاي سبز میادین و بلوارها به مساحت . مترمربع بالغ می گردد

  .یابد مترمربع افزایش می 2/19سبز زیست محیطی شهر به 
  اماکن آموزشی

باب آن آمـادگی وپـیش    10دانش آموز است که   3605باب آموزشگاه دولتی با  39شهر آغاجاري داراي 
دانش آموزاست تعداد مـدارس راهنمـایی    1192باب آن مدرسه ابتدایی با  9دانش آموز؛  241دبستانی با 

باب هنرستان با 1دانش آموز و  1180باب دبیرستان با  11دا نش آموزوتعداد  981آموزشگاه با  8این شهر
  .دانش آموز می باشد 38

  امکانات بهداشت ودرمان
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پزشک عمومی درشهر  7، 84شاپور در سال  براساس آمار و اطالعات دانشگاه علوم پزشکی جندي
یک باب آزمایشگاه تشخیص  کانات پاراکلنیکیهمچنین در خصوص ام. آغاجاري  فعالیت داشته اند

درمانی شهري ویک پایگاه اورژانس در  مرکز بهداشتی،2یک مرکز رادیولوژي و  واحد داروخانه و  3طبی،
این شهر مستقراند، تنها بیمارستان شهرآغاجاري بیمارستان دولتی اشرفی اصفهانی است که در 

. شناخته شده است  3دارد و از لحاظ رتبه نیز درجهتخت فعال  21تخت ثابت و  50تاسیس و1363سال
  داخلی ، اطفال ، زنان وجراحی عمومی   :هاي موجود این بیمارستان عبارتند از  عمده تخصصی
  آب شرب

هزار مترمکعب آب  7در هر شبانه روز . باشد منبع تامین آب شرب شهر آغاجاري رودخانه مارون می 
کیلومتري توزیع آب  37کیلومتر خطوط انتقال وارد شبکه  26با توسط تاسیسات تصفیه آب این شهر 

لیتر  526سرانه آب تولیدي براي هر نفر  84نفري شهر در سال  13303بر اساس جمعیت . شود شهر می
میزان آب در دسترسی % 42شود که با توجه به متوسط پرت محاسبه شده  در هر شبانه روز محاسبه می

یابد که با توجه به سرانه استاندارد کشور مطلوب  لیتر در شبانه روز کاهش می 252براي هر نفر به حدود 
کیفیت آب آغاجاري تا قبل از تکمیل تصفیه خانه آن نامناسب بوده ولی با اجراي عملیات . باشد می

بهسازي و تکمیل تصفیه خانه نظیر ته نشین سازي و زالل سازي، فیلتر اسیون و کلرزنی کیفیت و کمیت 
  . آشامیدنی آغاجاري بهبود یافته استآب 

باشد که حجم مطلوبی بوده و شهر از این بابت  هزار متر مکعب می 8حجم مخازن ذخیره آب آغاجاري 
از مهمترین محدودیتهاي تامین آب شرب آغاجاري کاهش شدید کیفیت آب رودخانه . محدودیتی ندارد

  .مارون است که باید  در این خصوص چاره اندیشی شود
  فاضالب

این شهر فاقد شبکه فاضالب بوده و فاضالب آن از طریق چاههاي جذبی و جوي و کانال رو باز 
در مواقع . شوند هاي درون شهر در خارج شهر دفع می آوري و پس از سرازیر شدن به مسیل جمع

کند و پس  یبارندگی نیز فاضالب با آبهاي جاري ترکیب شده و در رفت وآمد شهر اختاللهایی را ایجاد م
  .گردد از طی بافت شهري از سمت جنوب شهر خارج می

  شهر سردشت زیدون
  تسهیالت شهري

یک ایستگاه آتش نشانی با یک دستگاه .شهرسردشت زیدون فاقد کشتارگاه و میدان میوه وتره باراست
یک  .هکتاراست  10گورستان به وسعت  2همچنین شهرداراي .ماشین آتش نشانی در شهرفعال است

پمپ نفت گازویک پمپ نفت سفید فعال بوده وبه عرضه  3پمپ بنزین و 4جایگاه سوخت رسانی با 
  .موادسوختی به شهروندان وترافیک عبوري می پردازد
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دستگاه ماشین  3جمع آوري زباله دراین شهرتوسط رفتگران شهرداري از درب منازل وسطح شهرتوسط 
  10متوسط زباله جمع آوري شده از سطح شهر روزانه .دحمل زباله انجام میشودودرخارج شهردفن میشو

  .تن می باشد
  گاز وبرق شهري

برق شهر از شبکه سراسري، تأمین        می . شهرسردشت زیدون فاقد لوله کشی گاز شهري میباشد
انشعاب خدماتی و  32انشعاب آن صنعتی،  18انشعاب بوده که  1100شود،تعداد کل انشعابات شهر 

از مهمترین مسائل قابل ذکر در ارتباط با سیستم برق رسانی شهر . ب خانگی می باشدانشعا 1059
هزار ولت از داخل بافت کالبدي شهر و عدم رعایت  33سردشت عبور مسیر برق فشار قوي باولتاژ 

 15آن  2متر و حریم درجه  5حریم این دکلها می باشد که حریم درجه یک مسیر برق فشار قوي مذکور 
 250دکل بوده فاصله آنها از یکدیگر  7تعداد دکلهاي موجود در محدوده شهر . مرکز دکل می باشد متر از

  .متر است
  اماکن مذهبی فرهنگی ورزشی

مکان متبرکـه مـذهبی نیزدرشـهروجود     6عالوه براین . تکیه وحسینیه است 3باب مسجد و 28شهر داراي
کـانون فرهنگـی و تربیتـی امـام خمینـی مـی       امکانات فرهنگـی شهرشـامل یـک بـاب کتابخانـه و      . دارد
همچنین این کتابخانـه در کنـار جـاده ارتبـاطی و     . مترمربع می باشد 1370مساحت کتابخانه زیدون .باشد

کانون فرهنگی امام خمینی در ابتداي ورودي خیابان شـهرداري و در منتهـی الیـه    . ورودي شهر قرار دارد
مترمربع می باشد و تحت نظارت آموزشـی و   3225احت آن مس. قسمت شرقی بلوار شهرداري قرار دارد

  .آموز تقسیم شده است پرورشی فعالیت داشته و به دو قسمت دارالقرآن و خانه دانش
  امکانات ورزشی 

  .یک زمین ورزشی روباز تمامی امکانات ورزشی شهرراتشکیل می دهد
  فضاي سبز

                 1200پـارك محلـه اي بـه مسـاحت     مترمربـع ویـک    45000پـارك شـهري بامسـاحت      7دراین شـهر  
  9.3سرانه فضاي سبز عمـومی بـه ازاي هـر شـهروند     84که باتوجه به جمعیت سال . مترمربع وجود دارد

مترمربـع              18100بااضافه کردن فضاي سبز بلوارها ومیادین شـهر بـه مسـاحت   .مترمربع می باشد
  .مترمربع به ازاي هرشهروندبالغ میگردد 13به سرانه فضاي سبز زیست محیطی این شهر 

  اماکن آموزشی 
باب آن آمادگی  4دانش آموز می باشد که  3507باب آموزشگاه دولتی با   69شهر سردشت زیدون داراي

دانـش آموزاسـت تعـداد مـدارس     1282باب آن مدرسه ابتدایی با  40دانش آموز؛ 172وپیش دبستانی با  
  .دانش آموز  می باشد1011دبیرستان با 11دانش آموزوتعداد 1042گاه باآموزش14راهنمایی این شهر
  بهداشت و درمان
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یک مرکز رادیولوژي ویک باب  خدمات بهداشت و درمان شهر سردشت زیدون شامل یک آزمایشگاه و 
فیزیوتراپی ویک مرکز بهداشت شهري می باشد،  اهالی شهر عمدتاً از خدمات بهداشتی، درمانی شهر 

  .کنند طراف استفاده میهاي ا
  آب آشامیدنی 

منبع تأمین آب آشامیدنی شهر سه حلقه چاه واقع در ضلع جنوبی بلوار ورودي شهر تأمین می شـود آب  
چاههاي مذکور از طریق لوله به داخل مخزن بتونی واقع در ارتفاعات شمالی شـهر پمپـاژ مـی شـود کـه      

متر مکعب مـی باشـد ، تعـداد     700و حجم آن . شدمتر می با 1500فاصله آن تا شهر سردشت در حدود 
است، تصفیه آب شهر از طریق پودر پرکلرین انجام می شود، آب شهر به  1044کل انشعابات داخل شهر 

در هـر شـبانه روز یـک    .لحاظ کیفی داراي مشکالتی بوده که عمده ترین آن وجود امالح و گچ می باشد
کیلومتر 2.6پاژ به مخازن ذخیره وارد وپس ازکلرزنی به وسیله هزار متر مکعب آب  به وسیله تاسیسات پم

  .شود کیلومتري می 75خطوط انتقال وارد شبکه توزیع  
لیتر در شـبانه    201میزان سرانه تولید آب براي هر نفر  84نفري شهر در سال  4971با توجه به جمعیت  

وجه به متوسط  درصد پرت شبکه که حدود است بات) لیتر 270(روزبوده که کمتر ازسرانه استاندارد کشور
یابد که با توجه به سرانه اسـتاندارد   لیتر کاهش می 138درصد است، میزان آب در دسترس هر فرد به  32

باشد که ازاین بابت هـم شـهر    متر مکعب می 700حجم مخازن ذخیره آب این شهر. بسیار نامطلوب است
 .وضعیت مناسبی ندارد

  فاضالب
هر سردشت زیدون فاقد سیستم جمع آوري و دفع فاضالب می باشد و فاضالب از در حال حاضر ش

مسیر اصلی فاضالب شهر با توجه به شیب عمومی از شرق . طریق چاههاي جذبی و یا نهر دفع می گردد
به غرب است و در انتهاي مسیر به داخل کانال و نهر کشاورزي منتهی الیه غربی شهر ریخته می شود و 

صرف نظر از برخی . به داخل زمینهاي کشاورزي اطراف شهر هدایت و منتقل می شوددر پایان 
آلودگیهاي زیست محیطی، با توجه به جنس خاك و شیب مناسب زمین و پایین بودن سطح آبهاي زیر 

  .زمینی فعالً شیوه مناسبی است و فقط با اندکی ساماندهی کارایی آن افزایش خواهد یافت
  شهر خرمشهر
  شهري تسهیالت

متر مربع است که در کنار جاده خرمشهر  95000شهر خرمشهرداراي یک کشتارگاه صنعتی به وسعت 
کیلومتري واقع می باشد وگوشت مورد نیاز شهرهاي آبادان وخرمشهر را تأمین می  8اهواز ودر فاصله 

  .همچنین این شهر داراي یک میدان میوه وتره بار به وسعت یک هکتار می باشد.کند
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  2دستگاه ماشین آتش نشانی می باشد، شهرخرمشهر داراي  12ایستگاه آتش نشانی فعال با 2هر داراي ش 
گلزار شهدا در داخل شهر بوده وفقط اجازه دفن شهدا در آن داده می شود . است 35گورستان به وسعت 

  .کیلومتري در شمال جاده کمربندي قرار دارد 4وگورستان جدید شهر در فاصله 
پمپ 1پمپ نفت گاز و    6پمپ بنزین و  22جایگاه سوخت رسانی میباشد که درآن 3رداراي این شه

مخزن ذخیره  8. نفت سفید فعال بوده وبه عرضه موادسوختی به شهروندان وترافیک عبوري می پردازد
  .هزار لیتر نیز در این شهر موجود است 365سوخت با ظرفیت 

دستگاه ماشین  21ن شهرداري از درب منازل وسطح شهرتوسط جمع آوري زباله دراین شهرتوسط رفتگرا
متوسط زباله جمع آوري شده از سطح .حمل زباله انجام میشودودرخارج شهر دفن ویا سوزانده میشود

  .تن می باشد  50شهر خرمشهر روزانه 
  گاز شهري

  .شهر خرمشهرفاقد لوله کشی گاز شهري میباشد
  برق

درصـد آن ومصـرف کننـده     7/83مشترك بوده که مشترکین خانگی  26109تعدادمشترکان برق این شهر 
درصدمشترکان این شـهربوده   2/3مشترکین عمومی وکشاورزي وصنعتی  . درصد برق شهر میباشند 7/55

  .درصدبرق شهرمیباشند 3/28ولی مصرف کننده  
  اماکن مذهبی فرهنگی ورزشی

  .ک باب اماکن مذهبی اقلیتها می باشدتکیه وحسینیه وی 437باب مسجد و  65شهر خرمشهرداراي 
 434کانون پرورش فکري کودکان ونوجوانان و یک سالن سینما با ظرفیت 3کتابخانه عمومی و  3همچنین

یک . صندلی سایر مراکز فرهنگی شهر را تشکیل می دهند 200صندلی و یک سالن نمایش با ظرفیت 
  .  فرهنگسرا نیز در شهر در حال احداث می باشد 

  کن ورزشیاما
زمین  2سالن ورزشی ، یک استخر، 6:واحد ورزشی می باشد که شامل 17امکانات ورزشی شهرخرمشهر،

  .فضاي روباز ورزشی و همچنین دو باشگاه ورزشی خصوصی است 6چمن و
  

  فضاي سبز
 344841اي بـه مسـاحت    پارك محلـه  23مترمربع و  107656پارك شهري به مساحت  4خرمشهر داراي 

 6/3سرانه فضاي مفید شهر بـه   84نفري شهر در سال  123675ی باشد که با توجه به جمعیت مترمربع م
مترمربع بالغ می گردد که بسیار ناچیز و اندك می باشد از طرفی با اضـافه کـردن فضـاي سـبز میـادین و      

. یابد مترمربع افزایش می 6/8مترمربع سرانه فضاي سبز زیست محیط شهر به  612619بلوارها به مساحت 
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و مجاورت با رودخانه اروند کنار شهر امکانات مناسـبی  ) کانال عضدي(با توجه به گذر رودخانه کارون 
  .براي توسعه فضاي سبز دارد

  اماکن آموزشی 
باب آن آمادگی  23دانش آموز می باشد که   34220باب آموزشگاه دولتی با  205شهر خرمشهر داراي 

دانش آموزاست تعداد مدارس 13925باب آن مدرسه ابتدایی با  90؛ دانش آموز 891وپیش دبستانی با 
 11دانش آموز و         7546دبیرستان با 30دانش آموزوتعداد 10173آموزشگاه با 51راهنمایی این شهر 

  .دانش آموز می باشد1685باب هنرستان با 
باب آن مدرسه 7ی باشد که دانش آموز م 1564باب آموزشگاه با  16آموزشگاه هاي غیرانتفاعی این شهر

 3دانش آموزوتعداد   493آموزشگاه با  6دانش آموزاست تعداد مدارس راهنمایی این شهر  849ابتدایی با 
  .دانش آموز می باشد 222دبیرستان با 
  آموزش عالی

دانشجو و دانشگاه  653آموزش عالی خرمشهر عالوه بر دانشگاه دولتی علوم و فنون دریایی خرمشهر با 
اش در شهر آبادان ذکر شده است، دانشگاه پیام نور  زاد واحد آبادان خرمشهر که جمعیت دانشجوییآ

دانشجو نیز فعالیت دارند که جمعیت دانشجویی خرمشهر بدون احتساب دانشجویان  542خرمشهر با 
  .نفر دانشجو می باشد 1195دانشگاه آزاد برابر 
  بهداشت ودرمان 

پزشک درشهر خرمشهرفعالیت 84،77شاپوردرسال نشگاه علوم پزشکی جنديبراساس آمار و اطالعات دا
همچنین در خصوص امکانات . دندانپزشک هستند9پزشک متخصص و 30پزشک عمومی و 47داشته که

مرکز  4 مرکز فیزیوتراپی و   5واحد داروخانه و 15 باب آزمایشگاه تشخیص طبی،   5پاراکلنیکی 
پایگاه اورژانس در این شهر مستقراند، تنها بیمارستان 2 رمانی شهري و د مرکز بهداشتی،  2رادیولوژي و

تخت 152تخت ثابت و 224تاسیس و 1382ولی عصر است که در سال  شهر خرمشهر بیمارستان دولتی 
هاي موجود این بیمارستان  عمده تخصصی. فعال دارد و از لحاظ رتبه نیز درجه یک شناخته شده است

  .چشم ، جراحی عمومی ، جراحی کلیه ، قلب وعروق ، نورولوژي ، داخلی و اطفال جراحی  :عبارتند از 
  آب 

شود، آب خام پس از طی فرآیند تصفیه در  آب آشامیدنی شهر خرمشهر از رودخانه کارون تامین می 
. گردد کیلومتري شهر می 274کیلومتر خطوط انتقال وارد شبکه توزیع  72تصفیه خانه خرمشهر به وسیله 

شود  هزار متر مکعب آب تصفیه وارد شبکه توزیع آب خرمشهر می 58ه طور متوسط در هر  شبانه روز ب
لیتر  468، سرانه آب تولیدي براي هر نفر حدود 84نفري شهر در سال  123674که با توجه به جمعیت

سترس هر باشد سرانه آب در د درصد می 62شود که با توجه به درصد پرت محاسبه شده که  برآورد می
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فاصله ) لیتر270(یابد که از سرانه استاندارد کشور لیتر در شبانه روز کاهش می 178شهروند خرمشهري به 
  .باشد داشته و مطلوب نمی

باشد که از این حیث براي شهر محدودیتی ایجاد  هزار متر مکعب می 28حجم مخازن ذخیره آب شهر 
  .کند نمی

  فاضالب 
درصد جمعیت  85انشعاب حدود  12160کیلومتر خطوط شبکه و  35/328سیستم فاضالب خرمشهر با 

آوري و دفع فاضالب  گستردگی شبکه و تاسیسات جمع. شهر را تحت پوشش خود قرار داده است
 یباال زدگ. خرمشهر از طریق ایستگاههاي متعدد، شبکه را با محدودیتهاي فراوانی مواجه کرده است

اهش راندمان شبکه و تاسیسات بدلیل هزینه بر بودن نگه داري و فاضالب به ویژه پس از بارندگی، ک
تعمیر تاسیسات از جمله این مشکالت است همچنین به دلیل عدم وجود تصفیه خانه فاضالب روزانه 

در قسمتهاي از . شود هزار متر مکعب فاضالب بدون پاالیشی در رودخانه کارون تخلیه می 35بیش از 
اضالب از طریق جوي و کانالهاي رو باز در خیابانها و معابر سرازیر شده و شهر که فاقد شبکه است، ف

  .دهد به دلیل شیب کم زمین در بعضی از مناطق به صورت راکد در آمده و ماندآبهایی را تشکیل می
  شهر مینوشهر

  تسهیالت شهري
دان تره بار وکشتارگاه شهر مینوشهر فاقد کشتارگاه ومیدان میوه وتره بار بوده ونیازهاي آن از طریق می

شهر داراي یک ایستگاه آتش .خرمشهر ویا در سطح شهر، گوشت از طریق کشتار خانگی تامین می شود
شهر فاقدگورستان می باشدو اهالی شهراموات .دستگاه ماشین آتش نشانی است  2نشانی فعال با 

لی نیازهاي خود ار از طریق شهرجایگاه سوخت رسانی ندارد اها.خودرادرگورستان خرمشهر دفن می کنند
  .آبادان وخرمشهر تأمین می کنند

دستگاه ماشین 2جمع آوري زباله دراین شهرتوسط رفتگران شهرداري از درب منازل وسطح شهرتوسط 
متوسط زباله جمع آوري شده از سطح شهر مینوشهر .حمل زباله انجام میشودودرخارج شهردفن میشود

  .تن می باشد 10روزانه 
  گازشهري

  .شهرمینوشهر فاقد  لوله کشی گاز شهري میباشد
  اماکن مذهبی فرهنگی ورزشی

  .    تکیه وحسینیه و یک کتابخانه عمومی است  50باب مسجد و 2شهر داراي 
  اماکن ورزشی 

  .تمامی امکانات ورزشی مینوشهر، یک سالن ورزشی است
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  فضاي سبز
سرانه  84که باتوجه به جمعیت سال . دارد مترمربع وجود 17000پارك شهري بامساحت  2دراین شهر 

بااضافه کردن فضاي سبز بلوارها .مترمربع می باشد  14.7فضاي سبز عمومی به ازاي هر شهروند  
مترمربع      20.5مترمربع سرانه فضاي سبز زیست محیطی این شهر به   6700ومیادین شهر به مساحت

بافت روستایی شهر و استقرار اکثر خانه ها در نخلستانها ، البته با وجود . به ازاي هرشهروندبالغ میگردد
  .کل جزیره از فضاي سبز نسبتاً مناسبی برخوردار است 

  اماکن آموزشی 
باب آن آمادگی وپیش  5دانش آموز می باشد که  1803باب آموزشگاه دولتی با   18مینوشهر داراي 

دانش آموزاست تعداد مدارس راهنمایی این  787  باب آن مدرسه ابتدایی با 8دانش آموز؛  94دبستانی با 
  .دانش آموز می باشد 285دبیرستان با 2دانش آموزوتعداد  637آموزشگاه با  3شهر 

  بهداشت ودرمان 
مرکز بهداشت  خدمات بهداشت و درمان مینوشهر شامل یک آزمایشگاه و یک پایگاه اورژانس ویک

ابت مشغول هستند و اهالی شهر عمدتاً از خدمات پزشک نیز دراین شهر به طب2 شهري می باشد،و
  .کنند بهداشتی، درمانی شهرهاي اطراف استفاده می

  آب آشامیدنی 
آب آشامیدنی مینوشهرومناطق روستایی جزیره مینو از اروندرود بوسیله شرکت آب وفاضالب روستایی 

لومتر خطوط انتقال وارد شود، آب خام پس از طی مراحل  تصفیه به وسیله یک کی خوزستان تامین می
آب آشامیدنی شهر بدلیل نامطلوب بودن کیفیت آب اروند وتصفیه ناقص آن . شود شبکه توزیع می

هزار متر مکعب آب تصفیه وارد  2.4در هر شبانه روز به طور متوسط . ازکیفیت مناسبی برخوردارنیست
  . شود کیلومتري شهر می 3شبکه توزیع 

   فاضالب 
که فاضالب بوده و فاضالبهاي خانگی توسط جوي و کانالهاي روباز و چاههاي جذبی این شهر فاقد شب

به دلیل شیب نامناسب زمین، باال بودن سطح آبهاي زیر زمینی و جنس . شود آوري و دفع می جمع
هاي روباز به سمت رودخانه ونهرها تخلیه و دفع  آوري شده از طریق جوي نامناسب خاك فاضالب جمع

  .شود می
  ردزفولشه

  تسهیالت شهري
هکتار می باشد که در قسمت جنوب غربی شهر  15شهر دزفول داراي یک کشتارگاه سنتی به وسعت 

  .قرار دارد همچنین شهر داراي یک میدان میوه وتره بار به وسعت یک هکتار می باشد
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گورستان  3اي دزفول دار.دستگاه ماشین آتش نشانی است11ایستگاه آتش نشانی فعال با  3شهر داراي  
  .هکتارمی باشد گورستان اصلی در تقاطع خیابانهاي شهید بهشتی وکشاورز قرار دارد 5/15به وسعت 

پمپ    7پمپ نفت گازو 10پمپ بنزین و 51جایگاه سوخت رسانی است که درآن  10این شهرداراي
مخزن  30ظرفیت . نفت سفید فعال بوده وبه عرضه موادسوختی به شهروندان وترافیک عبوري می پردازد

  .هزارلیتر می باشد 1350ذخیره موادسوختی این شهر 
دستگاه ماشین 38جمع آوري زباله دراین شهرتوسط رفتگران شهرداري از درب منازل وسطح شهرتوسط  

متوسط زباله جمع آوري شده از سطح شهردزفول .حمل زباله انجام میشودودرخارج شهردفن میشود
  .تن می باشد 180روزانه 

  گاز شهري
هزار متر مکعب  54874انشعاب  28160با  84شهر دزفول داراي لوله کشی گاز شهري میباشد در سال 

  .گاز طبیعی در این شهر مصرف شده است
  برق

 66درصد آن ومصرف کننده  6/83مشترك بوده که مشترکین خانگی  78131تعدادمشترکان برق این شهر 
درصدمشترکان این شهربوده ولی  2/2ی وکشاورزي وصنعتی مشترکین عموم. درصد برق شهر میباشند

این شهر از حیث تعداد مشترك دومین شهر پس از اهواز واز . درصدبرق شهرمیباشند 6/26مصرف کننده 
  .حیث مصرف برق سومین شهر پس از اهواز وآبادان می باشد

  اماکن مذهبی فرهنگی ورزشی
مکان متبرکه مذهبی ویک مکان  31عالوه براین . ستتکیه وحسینیه ا41باب مسجد و 200شهر داراي 

  .مذهبی اقلیتها نیزدردزفول وجود دارد
همچنین یک سالن .کانون پرورش فکري کودکان ونوجوانان می باشد2کتابخانه عمومی و 3شهرداراي 

صندلی و یک مجتمع فرهنگی سینمایی  450سالن نمایش با ظرفیت  2صندلی و 480سینما با ظرفیت 
  .    امکانات فرهنگی شهر را تشکیل می دهندسایر 

  اماکن ورزشی 
زمین  3سالن ورزشی ، یک استخر، 6:واحد ورزشی می باشد که شامل 60امکانات ورزشی شهر دزفول،

  .باشگاه ورزشی خصوصی است 46فضاي روباز ورزشی ویک پیست دو ومیدانی و همچنین  3چمن ،
  فضاي سبز

 28737اي به مساحت  پارك محله 8مترمربع و  851483به مساحت  پارك شهري 10شهر دزفول داراي 
سرانه فضاي سبز مفید آن به  84نفري شهر در سال  270/232باشد که با توجه به جمعیت  مترمربع می

 1274859شود با اضافه کردن فضاي سبز میادین و بلوارهاي شهر به مساحت  مترمربع بالغ می 8/3
 .یابد مترمربع افزایش می 3/9یست محیطی شهر به مترمربع سرانه فضاي سبز ز
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  اماکن آموزشی 
بـاب آن آمـادگی     62دانش آموز می باشـد کـه    75565باب آموزشگاه دولتی با  457شهر دزفول داراي 
دانش آموزاست تعداد مدارس  29666باب آن مدرسه ابتدایی با 188دانش آموز؛  2116وپیش دبستانی با 

  24دانـش آمـوز و    16239دبیرستان با  61دانش آموزوتعداد  21289آموزشگاه با 122راهنمایی این شهر 
  .دانش آموز می باشد 6255باب هنرستان با

بـاب آن   11دانش آمـوز مـی باشـد کـه     4434باب آموزشگاه با  59آموزشگاه هاي غیرانتفاعی این شهر  
دانـش آموزاسـت تعـداد     1101بـا   باب آن مدرسه ابتـدایی 12دانش آموز؛  639آمادگی وپیش دبستانی با 

دانش آمـوز       1595دبیرستان با 23دانش آموزوتعداد  898آموزشگاه با   11مدارس راهنمایی این شهر  
 184واحـد تربیـت معلـم بـا     3همچنین ایـن شـهر داراي   . دانش آموز می باشد 201باب هنرستان با  2و 

  .دانشجو می باشد
  آموزش عالی  

دانشجو و  540مجتمع آموزش عالی جندي شاپور واحد دزفول با : دزفول شاملآموزش عالی شهرستان 
دانشجو و سه واحد تربیت  9503دانشجو و دانشگاه آزاد واحد دزفول با  2888دانشگاه پیام نور دزفول با 

نفر  13115برابر  84- 85جمعیت دانشجویی دزفول در سال تحصیلی . دانشجو است 184معلم با 
  .باشد می
  شت ودرمان بهدا

 6/52، 84پزشـک شـاغل در سـال     266پس از اهواز بیشترین تعداد پزشک در این شهر شاغل هستند از 
 14از حیـث امکانـات پـاراکلنیکی    . درصد پزشک عمومی و بقیه پزشک متخصص و دندانپزشک هسـتند 

 8ولـوژي و  مرکـز رادی  7مرکـز فیزیـوتراپی و    11واحد داروخانـه و   18واحد آزمایشگاه تشخیص طبی، 
  .اند پایگاه اورژانس در این شهر فعالیت داشته 2مرکز بهداشتی، درمانی شهري و 

بیمارستان نیز  1بیمارستان دولتی و  3بیمارستان در این شهر فعال هستند که  4از نظر امکانات بیمارستانی 
هـاي   ت و تعـداد تخـت  تخـ  670ها  هاي ثابت این بیمارستان تعداد تخت. باشد خیریه می) نبوي... آیت ا(

تاسیس شده اسـت و   1347باشد، بیمارستان پایگاه چهارم شکاري دزفول که در سال  تخت می 549فعال 
نبـوي و  ... هاي آیـت ا  اند و بیمارستان بندي زیر استاندارد ارزیابی شده ارتش از لحاظ رتبه 580بیمارستان 

ین بیمارستانها داخلی، اطفال، زنان و زایمان و هاي ا عمده تخصص. اند گنجویان نیز رتبه یک شناخته شده
  .باشد جراحی عمومی و کلیه می

  آب 
هزار متر مکعب  99باشد تولید روزانه چاههاي تامین آب  منبع تامین آب شرب شهر دزفول چاه می

آب چاه بوسیله تاسیسات پمپاژ به مخازن و . هزار متر مکعب قابلیت افزایش دارد 120باشد که تا  می
کیلومتري دزفول  467کیلومتر خطوط انتقال وارد شبکه توزیع  57س پس از کلرزنی توسط سپ
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 426میزان سرانه آب تولیدي براي هر نفر  84نفري دزفول در سال  232270بر اساس جمعیت .شود می
درصد میزان آب در  39شود که با توجه به متوسط پرت محاسبه شده  لیتر در شبانه روز برآورد می

یابد که با توجه به سرانه استاندارد  لیتر در شبانه روز کاهش می 260س شهروندان دزفولی به حدود دستر
  .باشد کشور مطلوب می

  
  

  فاضالب 
جمعیت شهر را % 32انشعاب حدود  12160کیلومتر خطوط شبکه و  118شبکه فاضالب دزفول با 

الب به دلیل عدم وجود تصفیه خانه هزار متر مکعب فاض 8/65دهد در هر شبانه روز حدود  پوشش می
شود که در آلودگی آن و به خطر انداختن بهداشت و  بدون هیچگونه پاالیشی به رودخانه دز سرازیر می

آوري و دفع فاضالب سایر بخشهاي شهر دزفول از طریق  جمع. سالمت مناطق پایین دست اثر مهمی دارد
کیلومتر  262که شامل % 30ا پیشرفت فیزیکی طرح فاضالب دزفول ب. گیرد چاههاي جذبی صورت می

 .کیلومتر خط انتقال و یک تصفیه خانه هم اکنون در حال  اجراست 38آوري و  خطوط جمع

  شهر دزآب
  تسهیالت شهري

شهر دز آب فاقد کشتارگاه ومیدان میوه وتره بار بوده ونیاز هاي آن از طریق شهر دزفول ویا کشتارهاي 
این شهر داراي یک ایستگاه آتش نشانی فعال با یک دستگاه ماشین .ن می شودخانگی وقصابان شهر تأمی

هکتارمی باشد، گورستان شهر در جنوب  1دز آب داراي یک گورستان به وسعت .آتش نشانی می باشد
  .این شهرفاقد جایگاه سوخت رسانی می باشد.شهر قرار دارد و فاقد غسالخانه می باشد

دستگاه ماشین 2سط رفتگران شهرداري از درب منازل وسطح شهرتوسط جمع آوري زباله دراین شهرتو
. محل دفع زباله در شمال شهر واقع شده است. حمل زباله انجام میشودودرخارج شهرتلمبار میشود

  .تن می باشد 8متوسط زباله جمع آوري شده از سطح شهر دزآب روزانه 
  گازوبرق شهري

  . مانها از امکانات آب و برق برخوردارندکلیه ساخت. شهر فاقد لوله کشی گاز است
  اماکن مذهبی فرهنگی ورزشی

 .   تکیه وحسینیه است و همچنین یک کتابخانه عمومی می باشد 5باب مسجد و 10شهرداراي

  امکانات ورزشی 
  .یک زمین ورزشی روباز تمامی امکانات ورزشی شهرراتشکیل می دهد 

  فضاي سبز
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مترمربع در دزآب وجود 2250بع و یک پارك محله اي به مساحتمترمر36606پارك شهري بامساحت3 
مترمربع می  3.9سرانه فضاي سبز عمومی به ازاي هر شهروند  84که باتوجه به جمعیت سال . دارد
مترمربع سرانه فضاي سبز زیست  11250بااضافه کردن فضاي سبز بلوارها ومیادین شهر به مساحت .باشد

  .ع به ازاي هرشهروندبالغ میگرددمترمرب  5محیطی این شهر به 
  اماکن آموزشی 

باب آن آمادگی وپـیش   2دانش آموز می باشد که    2220باب آموزشگاه دولتی با   14شهر دزآب داراي 
دانش آموزاست تعداد مدارس راهنمایی این  699باب آن مدرسه ابتدایی با  4دانش آموز؛   59دبستانی با 

  .دانش آموز  می باشد 681دبیرستان با  4آموزوتعداد دانش  781آموزشگاه با  4شهر 
  آب آشامیدنی

منبع تامین آب شرب شهرچاههایی است که  در محدوده شهر حفر و تجهیز شده اسـت آب ایـن چاههـا    
هاي  شود که به دلیل نفوذآبهاي سطحی آلودگی پس از کلر زنی مستقیماً به شبکه توزیع آب شهر وارد می

ا مشاهده شده همچنین به دلیل فرسوده بودن شبکه توزیع میزان پرت آب نیز باالست میکروبی در این آبه
  .مهمترین محدودیت این شهر کاهش کیفی و کمی آب تولید شده است

متر مکعـب در هـر شـبانه روز     3900میزان آب پمپاژ شده از چاه تامین آب به شبکه توزیع شهر دز آب 
میزان سرانه آب تولیدي براي هر نفر حدود  84فري شهر در سال ن10042باشد که با توجه به جمعیت  می

کیلومتري دز آب میزان آب  30گردد که به دلیل فرسودگی و ناکارآمدي شبکه توزیع  لیتر برآورد می 388
  .باشد در دسترس هر شهروند از این میزان کمتر می

 فاضالب 

طریق جوي و کانالهاي روباز و چاههاي باشد و فاضالب خانگی از  فاقد شبکه فاضالب می دزآب شهر
آوري و دفع فاضالب در شهر باسامان دهی و  روشهاي موجود جمع. شود آوري و دفع می جذبی جمع

 .انجام تمهیدات مناسب فاقد محدودیت است

  شهر صفی آباد
  تسهیالت شهري

هر دزفول ویا کشتار شهرصفی آباد فاقدکشتارگاه ومیدان میوه وتره بار بوده ونیاز هاي آن از طریق ش
این شهر داراي یک ایستگاه آتش نشانی فعال با یک دستگاه ماشین .روزانه قصابان شهر تأمین می شود

هکتار است ،گورستان در داخل شهر و بنام  5شهر داراي یک گورستان به وسعت .آتش نشانی می باشد
  .مزار شهدا مورد استفاده است

جمع آوري زباله دراین شهرتوسط . ل شرقی شهر قرار گرفته استجایگاه پمپ بنزین صفی آباد در شما
رفتگران شهرداري از درب منازل وسطح شهرتوسط یک دستگاه ماشین حمل زباله انجام میشودودرخارج 

  .تن می باشد 8متوسط زباله جمع آوري شده از سطح شهرصفی آباد روزانه .شهر دفن ویا سوزانده میشود
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  گازوبرق شهري
. اماکلیه ساکنان شهر از امکانات برق رسانی برخوردارنـد .بادفاقد لوله کشی گاز شهري میباشدشهر صفی آ

  .انشعاب است 1500تعداد مشترکین برق 
  اماکن مذهبی فرهنگی ورزشی

  .تکیه وحسینیه و یک کتابخانه عمومی می باشد 5باب مسجد و 10شهر داراي 
  امکانات ورزشی 

  .انات ورزشی شهرراتشکیل می دهدیک زمین ورزشی روباز تمامی امک
  فضاي سبز

مترمربع وجود 24000پارك محله اي به مساحت 3مترمربع و4000دراین شهر یک پارك شهري بامساحت
مترمربع می  3.5سرانه فضاي سبز عمومی به ازاي هر شهروند  84که باتوجه به جمعیت سال . دارد
مترمربع سرانه فضاي سبز زیست 171000به مساحتبااضافه کردن فضاي سبز بلوارها ومیادین شهر .باشد

  .مترمربع به ازاي هرشهروندبالغ میگردد 25محیطی این شهر به 
  اماکن آموزشی 

باب آن آمادگی  3دانش آموز می باشد که  1781باب آموزشگاه دولتی با  13شهر صفی آباد داراي  
دانش آموزاست تعداد مدارس  621باب آن مدرسه ابتدایی با  3دانش آموز؛  52وپیش دبستانی با 
  .دانش آموز می باشد 531دبیرستان با  3دانش آموزوتعداد  577آموزشگاه با   4راهنمایی این شهر  
  بهداشت و درمان

مرکز بهداشت شهري می باشد، مرکز  داروخانه و یک خدمات بهداشت و درمان شهرصفی آباد شامل یک
همچنین از نظر امکانات و تجهیزات در . و دو پرستار استبهداشتی فعلی صفی آباد داراي یک پزشک 

 .کنند اهالی شهر عمدتاً از خدمات بهداشتی، درمانی شهر دزفول استفاده می. وضعیت مناسبی نیست

  آب آشامیدنی
منبع تامین آب شرب شهرچاههایی است که  در محدوده شهر حفر و تجهیز شده اسـت آب ایـن چاههـا    

هاي  شود که به دلیل نفوذآبهاي سطحی آلودگی اً به شبکه توزیع آب شهر وارد میپس از کلر زنی مستقیم
میکروبی در این آبها مشاهده شده همچنین به دلیل فرسوده بودن شبکه توزیع میزان پرت آب نیز باالست 

  .مهمترین محدودیت این شهر کاهش کیفی و کمی آب تولید شده است
 7965هزار متر مکعب در شبانه روز است که با توجـه بـه جمعیـت     3میزان آب پمپاژ شده به صفی آباد 

گـردد   لیتر در شبانه روز برآورد مـی  376سرانه آب تولیدي براي هر نفر به حدود  84نفري شهر در سال 
باشـد کـه    که با توجه به فرسودگی شبکه توزیع میزان آب در دسترس شهروندان از این مقدار کمتـر مـی  

  .باشد کیلومتري صفی آباد در دست نمی 65قیقی در خصوص میزان پرت شبکه متاسفانه اطالعات د
  فاضالب 
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باشد و دفع فاضالب خانگی از طریق جوي و کانالهاي روباز و  شهر  صفی آباد فاقد شبکه فاضالب می
شود که با توجه به جنس خاك و شیب مناسب زمین و پایین بودن سطح آبهاي  چاههاي جذبی انجام می

 .ینی فعالً شیوه مناسبی است و فقط با اندکی ساماندهی کارایی آن افزایش خواهد یافتزیر زم

  )سالند(شهر سردشت دزفول 
  تسهیالت شهري

شهر سالند فاقد کشتارگاه ومیدان میوه وتره بار بوده ونیاز هاي آن از طریق شهر دزفول ویا کشتارگاه 
ک ایستگاه آتش نشانی فعال با یک دستگاه ماشین این شهر داراي ی.خانگی وقصابان شهر تأمین می شود

  .آتش نشانی می باشد
هزار متر مربع بوده ، همچنین یک جایگاه سوخت رسانی با  3شهر سالند داراي یک گورستان به وسعت 

پمپ نفت گازو یک  پمپ نفت سفید فعال بوده وبه عرضه موادسوختی به شهروندان  2پمپ بنزین و 2
  .ردازدوترافیک عبوري می پ

دستگاه ماشین 2جمع آوري زباله دراین شهرتوسط رفتگران شهرداري از درب منازل وسطح شهرتوسط 
متوسط زباله جمع آوري شده از سطح شهر  سالند .حمل زباله انجام میشودودرخارج شهر دفن میشود

  .تن می باشد 4/4روزانه  
  گازشهري

  .شهر  فاقد لوله کشی گاز شهري میباشد
  ی فرهنگی ورزشیاماکن مذهب
  .   تکیه وحسینیه و یک کتابخانه عمومی می باشد 5باب مسجد و 20شهر داراي

   اماکن ورزشی
  .تمامی امکانات ورزشی سالند، یک سالن ورزشی سرپوشیده است

  فضاي سبز 
سرانه  84که باتوجه به جمعیت سال . مترمربع وجود دارد 75400پارك شهري بامساحت  8دراین شهر 

بااضافه کردن فضاي سبز بلوارها ومیادین .مترمربع می باشد 37ز عمومی به ازاي هر شهروند فضاي سب
مترمربع به ازاي  47مترمربع سرانه فضاي سبز زیست محیطی این شهر به 20468شهر به مساحت

 .هرشهروندبالغ میگردد

  اماکن آموزشی     
باب آن آمادگی وپیش 10آموز می باشد که  دانش  7148باب آموزشگاه دولتی با  129شهر سالند داراي  

دانش آموزاست تعداد مدارس راهنمایی 3989باب آن مدرسه ابتدایی با  88دانش آموز؛  169دبستانی با 
باب هنرستان با 1دانش آموز و 1032دبیرستان با 11دانش آموزوتعداد 1923آموزشگاه با 19این شهر 

  .دانش آموز می باشد35
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  بهداشت و درمان 
پزشک دراین شهر به  3مرکز بهداشت شهري می باشد،و مات بهداشت و درمان شهرسالند شامل یک خد

طبابت مشغول هستند و اهالی شهر عمدتاً از خدمات بهداشتی، درمانی شهردزفول           استفاده 
  .کنند می

  آب شرب
آب سردشت روزانه توسط تاسیسات تامین . شود از رودخانه تامین می) سالند(آب شرب شهر سردشت

بر اساس . شود کیلومتري توزیع آب سردشت وارد می 35متر مکعب آب شرب به شبکه توزیع  700
شود که  لیتر برآورد می 343، سرانه آب تولیدي براي هر نفر حدود  84متر شهر در سال  2035جمعیت 

و نوسانات جریان میزان آب در دسترس شهروندان سردشتی به دلیل کاهش دبی آب رودخانه سردشت 
هاي  سازد،           از محدودیت رودخانه و جابجایی بستر ، تأمین آب را با مشکالت زیادي مواجه می

دیگر تاسیسات تامین آب سردشت ناکافی بودن ظرفیت  با توجه به نیازهاي روز افزون جمعیت شهري و 
  .باشد روستایی تحت پوشش می

  فاضالب 
باشد و فاضالب خانگی از طریق جوي و کانالهاي روباز و چاههاي  ب میشهر سالند فاقد شبکه فاضال

آوري و دفع فاضالب در شهر باسامان دهی و  روشهاي موجود جمع. شود آوري و دفع می جذبی جمع
  .انجام تمهیدات مناسب فاقد محدودیت است

  شهر میانرود
  تسهیالت شهري

این شهر داراي یک ایستگاه آتش نشانی فعال با .ر می باشدشهر میانرود فاقد کشتارگاه ومیدان میوه وتره با
 2368پمپ بنزین شهر در بخش مرکزي شهر در زمینی به مساحت .یک دستگاه ماشین آتش نشانی است 

پمپ نفت گازویک پمپ نفت سفید فعال بوده وبـه   2پمپ بنزین و 2که درآن .  متر مربع واقع شده است
در بخش جنوبی شهر قبرستان زیـن الـدین   . رافیک عبوري می پردازدعرضه موادسوختی به شهروندان وت

در قسمت شمالی قبرستان گلزار شهدا و غسالخانه اسحق ابراهیم و قبرستان علی در شرق شـهر موجـود   
  .گورستانهاي موجود خارج از بافت مسکونی می باشند. می باشد

ـ  ازل وسـطح شهرتوسـط یـک دسـتگاه     جمع آوري زباله دراین شهرتوسط رفتگران شهرداري از درب من
کیلـومتري شـهر در    4محـل دفـن زبالـه در    . ماشین حمل زباله انجام میشودودرخارج شهر دفن  میشـود 

متوسط زباله جمع آوري شده از .در محل مزبور تأسیسات خاصی وجود ندارد. خالف جهت باد می باشد
  .تن می باشد 18سطح شهرمیانرود  روزانه  

  گازوبرق شهري
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. مشترك برق در میانرود وجود دارد 1300شهر از طریق شبکه سراسري تامین می شودوتعداد  برق 
  .باشد شهرمیانرود فاقد سیستم گاز رسانی می

  اماکن مذهبی فرهنگی ورزشی
  .    تکیه وحسینیه و یک کتابخانه عمومی ویک فرهنگسرا است 5باب مسجد و 4شهرداراي 

  .باز تمامی امکانات ورزشی شهرراتشکیل می دهدیک زمین ورزشی رو: امکانات ورزشی
  فضاي سبز
مترمربع وجود 4500پارك محله اي به مساحت  3مترمربع و 72000پارك شهري بامساحت  5دراین شهر

مترمربع می  8.3سرانه فضاي سبز عمومی به ازاي هر شهروند  84که باتوجه به جمعیت سال . دارد
مترمربع سرانه فضاي سبز زیست  13200ا ومیادین شهر به مساحت بااضافه کردن فضاي سبز بلواره.باشد

  .مترمربع به ازاي هرشهروند بالغ میگردد 9.8محیطی این شهر به 
  اماکن آموزشی  

باب آن مدرسه ابتدایی  6دانش آموز می باشد که 2249باب آموزشگاه دولتی با 13شهر میانرودداراي
دبیرستان با 3دانش آموزوتعداد817آموزشگاه با 4ی این شهردانش آموزاست،تعداد مدارس راهنمای890با

  .دانش آموز می باشد 542
  بهداشت و درمان 

مجموع مساحت فضاهاي بهداشتی برابر . شهر میانرود داراي یک خانه بهداشت و یک درمانگاه می باشد
  .مترمربع است 6052

  آب آشامیدنی
دوده شهر حفر و تجهیز شده است ؛آب این چاهها منبع تامین آب شرب شهر ، چاههایی است که  در مح

هاي  به دلیل نفوذآبهاي سطحی آلودگی. شود  پس از کلر زنی مستقیماً به شبکه توزیع آب شهر وارد می
میکروبی در این آبها مشاهده شده ، همچنین به دلیل فرسوده بودن شبکه توزیع میزان پرت آب نیز 

  .کاهش کیفی و کمی آب تولید شده استمهمترین محدودیت این شهر . باالست 
متر  3700کیلومتري این شهر  18میزان آب پمپاژ شده توسط تاسیسات تامین آب میانرود، به شبکه توزیع 

سرانه آب  84نفري شهر در سال  9153گردد ؛که با توجه به جمعیت  مکعب در هر شبانه روز برآورد می
با عنایت به ناکارآمدي و فرسودگی شبکه توزیع . شود  می لیتر برآورد 400تولیدي براي هر نفر حدود 

آب شهر آب در دسترس شهروندان از این میزان کمتر خواهد بود، که متاسفانه اطالعات و آمار دقیقی از 
  .میزان پرت آب شبکه توزیع آب میانرود در دست نیست

  فاضالب
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از طریق جوي و کانالهاي روباز و  باشد و دفع فاضالب خانگی شهر میانرود فاقد شبکه فاضالب می
شود که با توجه به جنس خاك و شیب مناسب زمین و پایین بودن سطح آبهاي  چاههاي جذبی انجام می

  .زیر زمینی فعالً شیوه مناسبی است و فقط با اندکی ساماندهی کارایی آن افزایش خواهد یافت
  شهرستان دشت آزادگان

  شهر بستان
متر مربع است و داراي  3000داراي یک کشتارگاه سنتی کوچک به وسعت  شهر بستان:تسهیالت شهري

دستگاه ماشین آتش نشانی  2همچنین یک ایستگاه آتش نشانی فعال با . یک میدان میوه وتره بار می باشد
این شهرداراي یک جایگاه سوخت .هکتار است 2وسعت گورستان شهر بستان . در شهر مستقر است
پمپ نفت گاز فعال بوده وبه عرضه موادسوختی به شهروندان  3پمپ بنزین و 2ن رسانی میباشد که درآ

  .وترافیک عبوري می پردازد
دستگاه ماشین  4جمع آوري زباله دراین شهرتوسط رفتگران شهرداري از درب منازل وسطح شهرتوسط 

شهر بستان متوسط زباله جمع آوري شده از سطح .حمل زباله انجام میشودودرخارج شهر دفن میشود
  .تن می باشد 10روزانه 

 490در این شهر  84انشعاب در سال  929شهر بستان داراي لوله کشی گاز شهري است وبا :گاز شهري
  .هزار متر مکعب گاز طبیعی مصرف شده است 

  اماکن مذهبی فرهنگی ورزشی
ودکان باب تکیه وحسینیه ویک کتابخانه عمومی و یک کانون پرورش فکري ک2باب مسجد و 10

  .  ونوجوانان امکانات مذهبی فرهنگی شهر را تشکیل می دهند
  اماکن ورزشی 

 3یک سالن ورزشی ،یک زمین چمن ،: واحد ورزشی می باشد که شامل 6امکانات ورزشی شهربستان ،
  .فضاي روباز ورزشی ویک پیست دو ومیدانی  است

  فضاي سبز
باشد که  مترمربع می 8000اي به متراژ  پارك محله 2 هکتار و 7پارك شهري به متراژ  5شهر بستان داراي 

مترمربع بالغ می  8/10سرانه فضاي سبز مفید شهر به  84نفري شهر در سال  7330با توجه به جمیعت 
هکتار می باشد سرانه  4/2هاي شهر و بلوارها و رفوژها که جمعاً  گردد ،که با محاسبۀ فضاي سبز میدان

  .مترمربع افزایش می یابد 14به فضاي سبز زیست محیطی شهر 
  اماکن آموزشی بستان

باب آن آمادگی وپیش 13دانش آموز می باشد که   2844باب آموزشگاه دولتی با 41شهربستان داراي 
دانش آموزاست تعداد مدارس راهنمایی این 1317باب آن مدرسه ابتدایی با 21دانش آموز؛ 276دبستانی با 
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دانش آموز  می باشد این شهر فاقد  496دبیرستان با 4آموزوتعداد دانش  755آموزشگاه با  3شهر 
  .هنرستان است

  بهداشت ودرمان
مرکز بهداشت شهري  داروخانه و یک خدمات بهداشت و درمان شهر بستان شامل یک آزمایشگاه و یک

  .کنند می باشد،اهالی شهر عمدتاً از خدمات بهداشتی، درمانی شهر اهوازاستفاده می
  آب

کیلومتر خطوط  7هزار متر مکعب آب تصفیه از تصفیه خانه مرکزي شهید چمران به وسیله  2نه روزا 
  .شود کیلومتري بستان می 44انتقال وارد شبکه توزیع 
شود در نتیجه  سرانه آب تولیدي براي هر نفر در شبانه  نفر برآورد می 7327، 84جمعیت بستان در سال 

میزان آب در )درصد33(ه به متوسط درصد پرت محاسبه شده لیتر است که با توج 272روز حدود 
یابد که میزان مطلوبی نیست و از طرفی به دلیل  می  لیتر در روز کاهش 182دسترس شهروندان به 

فرسودگی و ناکارآمدي شبکه و تاسیسات توزیع و انتقال و کاهش دبی و کیفیت آب رودخانه کرخه از 
هزار  8میزان ذخایر مخزن آب بستان .گیرد ترس شهروندان قرار میلحاظ کمی و کیفی آب کمتري در دس

  .متر مکعب است که مطلوب بوده و در این خصوص شهر موقعیت خوبی دارد
کیلومتر شبکه  33شبکه فاضالب بستان با . شهر بستان تحت پوشش شبکه فاضالب است:فاضالب

 .پوشش قرار داده استدرصد جمعیت شهر را تحت  80مشترك، بیش از  950آوري و  جمع

  شهر سوسنگرد
  تسهیالت شهري

هکتار بوده و فاقد میدان میوه وتره بار است و  5/1شهر سوسنگرد داراي یک کشتارگاه سنتی به وسعت 
دستگاه  3این شهر داراي یک ایستگاه آتش نشانی فعال با .نیازهاي آن از طریق شهر اهواز تأمین می شود

  .هکتار است 2سنگرد داراي یک گورستان به وسعت سو.ماشین آتش نشانی می باشد
پمپ  3پمپ نفت گاز و 9پمپ بنزین و8جایگاه سوخت رسانی در شهر مستقر اند که درآن 3همچنین  

  .نفت سفید فعال بوده وبه عرضه موادسوختی به شهروندان وترافیک عبوري می پردازد
دستگاه ماشین  6منازل وسطح شهرتوسطجمع آوري زباله دراین شهرتوسط رفتگران شهرداري از درب 

متوسط زباله جمع آوري شده از سطح شهر سوسنگرد .حمل زباله انجام میشودودرخارج شهر دفن میشود
  .تن می باشد 50روزانه 

  گاز شهري
  .انشعاب دارد 6002شهرسوسنگرد داراي لوله کشی گاز شهري میباشد وشبکه لوله کشی گاز آن 

  برق
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درصد آن ومصرف کننده  2/85مشترك بوده که مشترکین خانگی 22966ن شهر تعدادمشترکان برق ای
درصدمشترکان این شهربوده 7/4مشترکین عمومی وکشاورزي وصنعتی  . درصد برق شهر میباشند 6/68

  .درصدبرق شهرمیباشند3/19ولی مصرف کننده 
  اماکن مذهبی فرهنگی ورزشی

کتابخانه عمومی و یک کانون پرورش فکري  5ه و تکیه وحسینی 2باب مسجد و 25شهرسوسنگرد داراي 
  .  صندلی دارد 320سالن نمایش به ظرفیت 2همچنین این شهر . کودکان ونوجوانان  است

  فضاي سبز
هکتار  5/12اي به متراژ  پارك محله 5هکتار و  38پارك شهري به مساحت  6شهر سوسنگرد داراي 

به  84نفري شهر در سال  43515وجه به جمعیت باشد که سرانه فضاي سبز مفید شهر را با ت می
باشد سرانه  هکتار می 5/13مترمربع می رساند با محاسبه فضاي سبز میادین و بلوارهاي شهر که 6/11

  .یابد مترمربع افزایش می 7/14فضاي سبز زیست  محیطی شهر به 
  اماکن آموزشی 

باب آن آمادگی  40آموز می باشد که  دانش 26045باب آموزشگاه دولتی با  200شهر سوسنگرد داراي 
دانش آموزاست تعداد مدارس  11071باب آن مدرسه ابتدایی با  87دانش آموز؛  1327وپیش دبستانی با  
باب  8دانش آموز و   5264دبیرستان با 23دانش آموزوتعداد  7207آموزشگاه با  42راهنمایی این شهر 

  .دانش آموز می باشد1176هنرستان با 
باب آن مدرسه  2دانش آموز می باشد که 150باب آموزشگاه با  3اه هاي غیرانتفاعی این شهر آموزشگ

  . دانش آموز می باشد33آموزشگاه با 1دانش آموزاست تعداد مدارس راهنمایی این شهر 117ابتدایی با 
  آموزش عالی

  .دانشجو فعالیت دارد 1093نور سوسنگرد با   دانشگاه پیام 
  بهداشت ودرمان 
پزشـک  5پزشـک عمـومی و   84،35شاپور در سال  راساس آمار و اطالعات دانشگاه علوم پزشکی جنديب

باب آزمایشگاه 4همچنین درخصوص امکانات پاراکلنیکی . دندانپزشک درشهرفعالیت دارند 4متخصص و
ــی، ــک 10تشــخیص طب ــه و ی ــوتراپی ویــک واحــد داروخان ــوژي و مرکــز فیزی مرکــز  3مرکــز رادیول

پایگاه اورژانس در این شهر مسـتقراند، تنهـا بیمارسـتان شـهر سوسـنگرد       نی شهري و یکدرما بهداشتی،
تخت فعال دارد و   84تخت ثابت و 105تاسیس و 1343بیمارستان دولتی شهید چمران است که در سال 

  :هـاي موجـود ایـن بیمارسـتان عبارتنـد از       عمده تخصـص . شناخته شده است 2از لحاظ رتبه نیز درجه 
  ...، داخلی ، اطفال ، زنان ، چشم وارتوپدي و عمومی

  آب 
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هزار متر مکعب آب تصفیه وارد شبکه 23روزانه . منبع تأمین آب شهر سوسنگرد رودخانه کارون است 
سرانه تولید  84نفري شهر در سال  43512با توجه به جمعیت . شود کیلومتري سوسنگرد می 178توزیع 

گردد که به دلیل وجود جمعیت روستایی تحت پوشش و از  اسبه میلیتر مح 528آب براي هر نفر حدود 
لیتر در شبانه  312درصد محاسبه شده میزان آب در دسترس هر نفر به  40طرفی متوسط پرت شبکه که 

که با توجه به سرانه استاندارد کشور میزان مطلوبی است اما عوامل متعددي مانند . یابد روز کاهش می
ها و پسابهاي  ودگی و ناکارآمدي تاسیسات و شبکه توزیع و انتقال و ورود زهآبنوسانات تولید، فرس

کشاورزي به رودخانه کمیت و کیفیت آب در دسترس مشترکین از وضعیت مناسبی برخورد 
باشد که مطلوب بوده و محدودیتی  هزار متر مکعب می 16ظرفیت مخازن ذخیره آب سوسنگرد .باشد نمی

  .کند ایجاد نمی
   فاضالب

درصد جمعیت شهر را  90انشعاب  10094کیلومتر خطوط شبکه و  104شبکه فاضالب سوسنگرد با 
هزار متر مکعبی است که فاضالب  21سیستم فاضالب این شهر داراي یک تصفیه خانه . دهد پوشش می

هاي  با توجه به شیب نامناسب زمین و باال بودن سطح آب. گردد شهر پس از طی فرآیند پاالیشی دفع می
  .آوري و دفع فاضالب تنها از طریق شبکه عمومی فاضالب امکانپذیر  است زیر زمینی جمع

  شهر رفیع
  تسهیالت شهري

شهررفیع فاقدکشتارگاه بوده ونیاز آن از طریق کشتار در خانه ها یا قصابی هاي سطح شهر صورت می 
مورد نیاز از طریق هویزه وبستان همچنین شهر  فاقد میدان میوه وتره بار است ومیوه وتره بار .گیرد

یک ایستگاه آتش نشانی فعال با یک دستگاه ماشین آتش نشانی در شهر . وسوسنگرد تأمین می شود
  .شهرفاقد جایگاه سوخت رسانی می باشد. مستقر است

جمع آوري زباله دراین شهرتوسط رفتگران شهرداري از درب منازل وسطح شهرتوسط یک دستگاه  
متوسط زباله جمع آوري شده از سطح شهر .اله انجام میشودودرخارج شهر دفن میشودماشین حمل زب

  .تن می باشد  10رفیع روزانه 
  گاز شهري

  .شهرفاقد لوله کشی گاز شهري میباشد
  اماکن مذهبی فرهنگی ورزشی

  . تکیه وحسینیه و یک کتابخانه عمومی است 2باب مسجد و 10در رفیع
  امکانات ورزشی 

  .زشی روباز تمامی امکانات ورزشی شهر را تشکیل می دهدیک زمین ور 
  فضاي سبز
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مترمربع وجود  3020پارك محله اي به مساحت2مترمربع و  59200پارك شهري بامساحت 2دراین شهر 
مترمربع می  16سرانه فضاي سبز عمومی به ازاي هر شهروند  84که باتوجه به جمعیت سال . دارد
مترمربع سرانه فضاي سبز زیست 13918بلوارها ومیادین شهر به مساحت   بااضافه کردن فضاي سبز.باشد

 .مترمربع به ازاي هرشهروندبالغ میگردد 19.5محیطی این شهر به 

  اماکن آموزشی 
باب آن آمادگی وپیش دبسـتانی بـا    1دانش آموز می باشد که1274باب آموزشگاه دولتی با  10شهرداراي 

 3دانش آموزاست تعـداد مـدارس راهنمـایی ایـن شـهر       552بتدایی با باب آن مدرسه ا 4دانش آموز؛ 17
  .دانش آموز می باشد  26دبیرستان با   2دانش آموزوتعداد 419آموزشگاه با 

  بهداشت و درمان
خدمات بهداشت و درمان شهر رفیع  شامل یک آزمایشگاه ویک پایگاه اورژانس ویک مرکز بهداشت 

شهر به طبابت مشغول است و اهالی شهر عمدتاً از خدمات یک پزشک دراین   شهري می باشد،و
  .کنند بهداشتی، درمانی شهرهاي اطراف استفاده می

  آب
کیلومتري شهر رفیع یک هزار متر مکعب در هر شبانه روز  43میزان آب ورودي به شبکه توزیع  

ر در شبانه روز لیت 256حدود  84نفري شهر در سال  3897سرانه آب تولیدي براي جمعیت . باشد می
  .گردد، که به دلیل عدم وجود آمار و اطالعات میزان پرت شبکه قابل محاسبه نیست محاسبه می

هزار متر مکعب است که با توجه به استانداردها مطلوب بوده و بخش  4ظرفیت مخازن ذخیره آب رفیع 
  .آب شهرستان از لحاظ ظرفیت ذخیره محدودیتی ندارد

  فاضالب
  .تاسیسات آن در شهر رفیع به طور کامل اجرا شده است شبکه فاضالب و 

  شهر هویزه
  تسهیالت شهري

هزار متر مربع و فاقد میدان میوه وتره بار است ونیاز 3شهرهویزه داراي یک کشتارگاه سنتی به وسعت 
دستگاه  2این شهر داراي یک ایستگاه آتش نشانی فعال با .هاي آن از طریق شهر اهواز تأمین می شود

  .هکتارمی باشد4/7اشین آتش نشانی و یک گورستان به وسعت م
پمپ نفت گاز ویک پمپ نفت  3پمپ بنزین و3شهرداراي یک جایگاه سوخت رسانی میباشد که درآن 

  .سفید، فعال بوده وبه عرضه موادسوختی به شهروندان وترافیک عبوري می پردازد
درب منازل وسطح شهرتوسط یک دستگاه جمع آوري زباله دراین شهرتوسط رفتگران شهرداري از 

متوسط زباله جمع آوري شده از .ماشین حمل زباله انجام میشودودرخارج شهر دفن ویا سوزانده میشود
  .تن می باشد  20سطح شهر هویزه روزانه 
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  گازشهري
هزار متر  298انشعاب  1308با  84شهر هویزه داراي لوله کشی گاز شهري میباشد این شهر در سال 

  .عب گاز طبیعی مصرف شده استمک
  اماکن مذهبی فرهنگی ورزشی

باب تکیه وحسینیه و یک کتابخانه عمومی ویک کانون پرورش فکري کودکان 3باب مسجد و 13
  .ونوجوانان در شهرهویزه وجود دارد

  اماکن ورزشی 
و   زمین چمن 2سالن ورزشی ،  2: واحد ورزشی می باشد که شامل 6امکانات ورزشی شهرهویزه ،

  .باشگاه ورزشی خصوصی است 2همچنین 
  فضاي سبز 
                9150پارك محله اي به مساحت  9مترمربع و   23000پارك شهري بامساحت  6دراین شهر

  2.2سرانه فضاي سبز عمومی به ازاي هر شهروند  84که باتوجه به جمعیت سال . مترمربع وجود دارد
مترمربع سرانه فضاي  110000ي سبز بلوارها ومیادین شهر به مساحت با اضافه کردن فضا. مترمربع است

  .مترمربع به ازاي هرشهروندبالغ میگردد 7.5سبز زیست محیطی این شهر به   
  اماکن آموزشی 

باب آن آمادگی وپیش   5دانش آموز می باشد که  6882باب آموزشگاه دولتی با  87شهر هویزه داراي 
دانش آموزاست تعداد مدارس راهنمایی  3513باب آن مدرسه ابتدایی با  58ز؛ دانش آمو167دبستانی با  

  .دانش آموز می باشد 1484دبیرستان با 11دانش آموزوتعداد  1718آموزشگاه با  13این شهر 
  خدمات بهداشت ودرمان

ر  ،خدمات بهداشت و درمان شه84شاپور در سال  براساس آمار و اطالعات دانشگاه علوم پزشکی جندي
مرکز بهداشت 2داروخانه ویک مرکز فیزیوتراپی ویک مرکز رادیولوژي و 3هویزه شامل یک آزمایشگاه و 

پزشک دراین شهر به طبابت مشغول هستند و اهالی شهر عمدتاً از 4 .پایگاه اورژانس می باشد2شهري و
  .کنند خدمات بهداشتی، درمانی شهرهاي سوسنگرد واهوازاستفاده می

  آب 
 45کیلومتر خطوط انتقال ، وارد شبکه توزیع  27هزار متر مکعب آب تصفیه توسط  7انه روز ، در هر شب 

تاسیسات و شبکه آبرسانی هویزه بر اثر جنگ کامالً تخریب شده بود که مجدداً . شود کیلومتري هویزه می
ر شبانه روز لیتر د481هویزه، حدود 84نفر جمعیت سال 14532سرانه آب تولیدي براي . بازسازي گردید

گردد ؛ که در مقایسه با سرانه تولید استاندارد کشورمطلوب بوده اما با در نظر گرفتن متوسط  محاسبه می
لیتر در روز کاهش  240درصد محاسبه شده است میزان آب در دسترس به  50پرت محاسبه شده که 

ر مصرف کنندگان قرار گیرد میزان یابد که با این حال نیز سرانه در دسترس اگر به طور کامل در اختیا می



 طرح ملی آمایش استان خوزستان 

 ٦٤١

هزار متر مکعب است که مطلوب بوده و از این حیث  8ظرفیت مخازن ذخیره آب هویزه .مطلوبی است
  .بخش آب شهر محدودیتی ندارد

  فاضالب 
واحد تصفیه  2کیلومتر خط انتقال و  16آوري،  کیلومتر شبکه جمع 82سیستم فاضالب شهر هویزه داراي 

هزار متر مکعب در روز است، شهر هویزه تنها شهر استان است که شبکه و تاسیسات  15خانه به ظرفیت 
  .آن به طور کامل اجرا شده است

  شهر رامهرمز
  تسهیالت شهري

هزار متر مربع و یک میدان میوه وتره بار با وسعت  4شهر رامهرمز داراي یک کشتارگاه سنتی با وسعت 
شهر .دستگاه ماشین آتش نشانی است3یستگاه آتش نشانی فعال با شهر داراي یک ا. هزار متر مربع است5

  .هکتارمی باشد 5رامهرمز داراي  یک گورستان به وسعت 
پمپ نفت سفید فعال بوده وبه  2پمپ نفت گاز و 8پمپ بنزین و  12جایگاه سوخت رسانی  که درآن 3

خزن ذخیره موادسوختی این م 9ظرفیت . عرضه موادسوختی به شهروندان وترافیک عبوري می پردازند
  .هزارلیتر می باشد 405شهر 

دستگاه ماشین 10جمع آوري زباله دراین شهرتوسط رفتگران شهرداري از درب منازل وسطح شهرتوسط 
متوسط زباله جمع آوري شده از سطح شهر .حمل زباله انجام میشودودرخارج شهردفن وسوزانده میشود

  .تن می باشد 40رامهرمز روزانه  
  ز شهريگا

 628/102انشعاب ؛  8703در این شهر با  84شهر رامهرمز داراي لوله کشی گاز شهري میباشد ودر سال 
هزار متر مکعب گاز طبیعی مصرف شده است این شهر از نظر مصرف گاز طبیعی چهارمین شهر 

  .پرمصرف استان است
  برق

درصد آن ومصرف کننده  7/84مشترك بوده که مشترکین خانگی 22441تعدادمشترکان برق این شهر
درصدمشترکان این شهربوده 2/4مشترکین عمومی وکشاورزي وصنعتی . درصد برق شهر میباشند8/47

  .درصدبرق شهرمیباشند 47ولی مصرف کننده 
  اماکن مذهبی فرهنگی ورزشی

مکان متبرکه مذهبی  51عالوه براین . تکیه وحسینیه است 22باب مسجد و 154شهررامهرمز داراي 
  .یزدرشهر وجود داردن

کتابخانه عمومی ویک کانون پرورش فکري کودکان ونوجوانان و یک سالن نمایش با  2این شهرداراي 
  .تنها سینماي این شهر غیر فعال می باشد. صندلی است 300ظرفیت 
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سالن ورزشی ،  3:واحد ورزشی می باشد که شامل 10امکانات ورزشی شهر رامهرمز ، :اماکن ورزشی 
  .باشگاه ورزشی خصوصی است 4زمین چمن  و همچنین  2تخر،یک اس

  فضاي سبز
مترمربع  49700اي به متراژ  پارك محله 10هکتار و  5/42پارك شهر به متراژ حدود  8رامهرمز داراي 

گردد  مترمربع بالغ می6/9شهر سرانه فضاي مفید به  84نفري سال  49225است که با توجه به جمعیت 
مترمربع و فضاي سبز بلوارها و رفوژها  25100گانه شهر به متراژ  18فضاي سبز میادین با در نظر گرفتن 

  .باشد مترمربع افزایش می 5/11مترمربع سرانه فضاي سبز زیست محیطی این شهر به  61000به مساحت 
  اماکن آموزشی 

باب آن آمادگی   37دانش آموز می باشد که  25761باب آموزشگاه دولتی با  285شهر رامهرمز داراي 
دانش آموزاست تعداد مدارس  9571باب آن مدرسه ابتدایی با  166دانش آموز؛  796وپیش دبستانی با 

باب  8دانش آموز و  5765دبیرستان با  28دانش آموزوتعداد  7628آموزشگاه با  46راهنمایی این شهر 
  .دانش آموز می باشد2001هنرستان با

باب آن مدرسه  5دانش آموز می باشد که 1216باب آموزشگاه با 16شهر آموزشگاه هاي غیرانتفاعی این 
 5دانش آموزوتعداد 379آموزشگاه با 4دانش آموزاست تعداد مدارس راهنمایی این شهر 524ابتدایی با 

  .دانش آموز می باشد 135 باب هنرستان با 2دانش آموز و 178دبیرستان با 
  آموزشی عالی

  .  دانشجو در مقاطع لیسانس فعالیت دارد 1504ه پیام نور رامهرمز با از نظر آموزشی عالی دانشگا
  بهداشت ودرمان

پزشک درشهرفعالیت داشته  57  ،84شاپور در سال  براساس آمار و اطالعات دانشگاه علوم پزشکی جندي
همچنـین در خصـوص امکانـات    . دندانپزشـک هسـتند   7پزشک متخصص و21پزشک عمومی و  36که 

مرکز رادیولوژي و  3 مرکز فیزیوتراپی و2واحد داروخانه و 5باب آزمایشگاه تشخیص طبی،  5پاراکلنیکی 
پایگاه اورژانس در این شهر مسـتقراند، تنهـا بیمارسـتان شـهررامهرمز     4درمانی شهري و مرکز بهداشتی، 3

و از  تخت فعال دارد 106تخت ثابت و115تاسیس و 1346بیمارستان دولتی امام خمینی است که در سال 
داخلی ،   :هاي موجود این بیمارستان عبارتند از  عمده تخصصی. شناخته شده است 2لحاظ رتبه نیز درجه 

  اطفال ، زنان ، جراحی عمومی وارتوپدي
  آب 

هاي کارون و اعال و چاههاي حفر شده در  رودخانه. منبع تامین آب شرب رامهرمز رودخانه و چاه است 
که به دلیل کیفیت نامناسب آب چاهها و رودخانه اهللا، . آب رامهرمز هستند منطقه کم توله منابع تامین

کیلومتر  166هزار متر مکعب آب تصفیه شده توسط  33در هر شبانه روز . باشد کارون مهمترین منبع می
سرانه تولید آب به ازاي هر نفر با توجه به . شود کیلومتري شهر می 185خطوط انتقال وارد شبکه توزیع 
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که بر اساس . گردد لیتر در شبانه روز محاسبه می 650برابر  84نفري رامهرمز در سال  49224عیت جم
یابد که  لیتر در روز کاهش می 288درصد میزان آب در دسترس هر فرد به  47متوسط پرت محاسبه شده 

ار مصرف کنندگان باشد البته چنانچه تمامی این آب در اختی با توجه به سرانه استاندارد کشور مطلوب می
باشد که مطلوب بوده و از این  هزار متر مکعب می 32ظرفیت مخازن ذخیره آب رامهرمز .گیرد قرار می

  .لحاظ بخش آب شهر دچار محدودیتی نیست
 5/30آغاز شده است داراي  70شبکه عمومی فاضالب شهر رامهرمز که عملیات آن از سال  :فاضالب 

درصد جمعیت شهر رامهرمز را  25انشعاب است که حدود  1463 آوري شبکه و کیلومتر خطوط جمع
آوري شده در دستور کار  احداث تصفیه خانه شهر براي تصفیه فاضالب جمع. دهد تحت پوشش قرار می

قرار دارد که به دلیل وضعیت اضطراري در محل تصفیه خانه و کارایی اندك شبکه و تاسیسات متمرکز 
قسمت عمده فاضالب شهر رامهرمز از طریق چاههاي جذبی و جوي . داردفاضالب تا چندین سال ادامه 

گردد که به دلیل ارزانتر بودن نسبت به سیستم فاضالب عمومی بیشتر  آوري و دفع می کانالهاي روباز جمع
آن استفاده  يمورد استقبال مردم واقع شده از طرفی به دلیل مناسب بودن جنس خاك و قابلیت نفوذ پذیر

تنها مشکل ناشی از . آوري و دفع فاضالب روش کارآمدي است هاي جذبی براي جمع م چاهاز سیست
کاربرد این روش در رامهرمز استفاده از جوي و کانالهاي رو باز است که پسابهاي ناشی از شستشو به 

ده و ها به سمت رشته کانالهاي انتقال آب کشاورزي رفته و با آن مخلوط ش تدریج با به هم پیوستن جوي
این جوي و کانالها و  یخطراتی را براي محیط زیست و بهداشت محیط ایجاد نموده که با سامان ده

  .توان این خطرات را کاهش داد اجراي تمهیدات مناسب می
  شهر هفتگل

  تسهیالت شهري
آن هزار متر مربع وفاقد میدان میوه وتره باراست ونیاز 3شهرهفتگل داراي یک کشتارگاه سنتی به وسعت 
همچنین شهر داراي  یک ایستگاه آتش نشانی فعال با .از طریق شهرهاي اهواز ورامهرمز تأمین می شود

  .هکتارمی باشد 8هفتگل داراي یک گورستان به وسعت . یک دستگاه ماشین آتش نشانی است
پمپ نفت  2پمپ نفت گازو 6پمپ بنزین و 5این شهرداراي دو جایگاه سوخت رسانی میباشد که درآن

  .سفید فعال بوده وبه عرضه موادسوختی به شهروندان وترافیک عبوري می پردازند
جمع آوري زباله دراین شهرتوسط رفتگران شهرداري از درب منازل وسطح شهرتوسط یک دستگاه 

متوسط زباله جمع آوري شده از .ماشین حمل زباله انجام میشودودرخارج شهر دفن ویا سوزانده میشود
  .تن می باشد 16روزانه سطح شهر هفتگل 

  گازشهري
  .انشعاب بوده است 2177تعداد انشعابات آن  84شهرهفتگل داراي لوله کشی گاز شهري میباشد در سال 

  برق
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درصد آن ومصرف 2/83مشترك بوده که مشترکین خانگی  7539تعدادمشترکان برق این شهر 
درصدمشترکان این شهربوده   5تی مشترکین عمومی وکشاورزي وصنع. درصد برق شهر میباشند20کننده

  .درصدبرق شهرمیباشند4/74ولی مصرف کننده  
  اماکن مذهبی فرهنگی ورزشی

مکان متبرکه مذهبی نیزدرشهر  2عالوه براین . تکیه وحسینیه است 4باب مسجد و 13شهر هفتگل داراي 
  .وجود دارد

ونوجوانان یک سالن نمایش با این شهرداراي یک کتابخانه عمومی و یک کانون پرورش فکري کودکان 
  . صندلی است 180ظرفیت 

  اماکن ورزشی 
یک سالن ورزشی ، یک استخرویک :واحد ورزشی می باشد که شامل 3امکانات ورزشی شهرهفتگل ،

  .زمین چمن است
  فضاي سبز

. هکتار وجود دارد 1پارك محله اي به مساحت  3هکتار و  10پارك شهري به مساحت  8در شهر هفتگل 
باشد سرانه فضاي سبز مفید با ارزش  نفر می 15280که  84با توجه به جمیعت شهر در سال  که

هکتار و  2گانه به مساحت  8مترمربع خواهد بود ؛ با اضافه کردن فضاي سبز میادین  2/7تفرجگاهی 
رمربع مت 11هکتار سرانه فضاي سبز محیط زیستی شهر به حدود  5/3فضاي سبز بلوارها و رفوژ به میزان 

  .بالغ خواهد گشت
  اماکن آموزشی 

باب آن آمادگی وپیش  11دانش آموز می باشد که   5610باب آموزشگاه دولتی با  88شهر هفتگل داراي 
دانش آموزاست تعداد مدارس راهنمایی 2292باب آن مدرسه ابتدایی با  51دانش آموز؛ 240دبستانی با 

 301باب هنرستان با  2دانش آموز و1292دبیرستان با  11ددانش آموزوتعدا1485آموزشگاه با 13این شهر 
  .دانش آموز می باشد
  آموزشی عالی

  .دانشجو در مقطع لیسانس فعالیت دارد 47از نظر آموزشی عالی دانشگاه پیام نور  هفتگل با 
  خدمات بهداشت ودرمان

هداشـت و درمـان   ،خـدمات ب 84شـاپور در سـال    براساس آمار و اطالعات دانشگاه علوم پزشکی جنـدي 
مرکـز   2داروخانه ویک مرکـز فیزیـوتراپی ویـک مرکـز رادیولـوژي و     2 آزمایشگاه و 1شهرهفتگل شامل 

پزشک نیز دراین شهر به طبابت مشغول هستند و اهالی 8 .بهداشت شهري ویک پایگاه اورژانس می باشد
  .کنند شهر عمدتاً از خدمات بهداشتی، درمانی شهرهاي اطراف استفاده می
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هزار متر مکعب  9روزانه . شود آب آشامیدنی شهر هفتگل از رودخانه رود زرد تامین می :آشامیدنی آب
میزان سرانه . شود کیلومتري شهر می 64کیلومتر خطوط انتقال وارد شبکه توزیع  72آب تصفیه توسط 

. گردد ورد میلیتر در شبانه روز برآ588برابر 84نفري ، در سال  15283آب تولیدي با احتساب جمعیت 
شود میزان آب در  برآورد شده ، که باعث می% 18درصد متوسط پرت شبکه و تاسیسات انتقال و توزیع 

ظرفیت .یابد البته در مقایسه با سرانه استاندارد کشور مطلوب است لیتر در روز کاهش  482دسترس به 
  .باشد شهر دچار محدودیتی نمیباشد که مطلوب بوده و  هزار متر مکعب می 24ذخیره مخازن آب هفتگل 

  فاضالب 
هاي جذبی و  این شهر فاقد شبکه فاضالب است، به جز مناطق شرکتی فاضالب خانگی از طریق چاه

در مناطق شرکتی، . شود آوري و به وسیله کانالی به خارج شهر هدایت می جوي و کانالهاي روباز جمع
براي . شود چگونه پاالیشی در خارج شهر دفع میآوري و بدون هی فاضالب به وسیله شبکه فاضالب جمع

  .شود آوري و دفع فاضالب انسانی نیز از طریق چاههاي جذبی اقدام می جمع
  شهررامشیر

  تسهیالت شهري
شهرفاقد میدان . متر مربع است  2850شهر رامشیر داراي یک کشتارگاه سنتی وغیر بهداشتی با وسعت 

دستگاه ماشین آتش نشانی  2اه آتش نشانی فعال با همچنین یک ایستگ. میوه وتره بار است
  .هکتارمی باشد1شهررامشیرداراي یک گورستان به وسعت  .دارد

پمپ نفت گازو یک  پمپ نفت  4پمپ بنزین و 3شهرداراي یک جایگاه سوخت رسانی میباشد که درآن  
مخزن ذخیره سوخت  4. سفید فعال بوده وبه عرضه موادسوختی به شهروندان وترافیک عبوري می پردازد

  .هزار لیتر سوخت نیاز این اماکن را تأمین میکند 200با ظرفیت 
دستگاه ماشین 9جمع آوري زباله دراین شهرتوسط رفتگران شهرداري از درب منازل وسطح شهرتوسط 

متوسط زباله جمع آوري شده از سطح .حمل زباله انجام میشودودرخارج شهر تلمبار وسوزانده  میشود
  .تن می باشد 45رامشیرروزانه شهر 

  گاز شهري
هزار متر مکعب گاز  1606انشعاب  3204با  84شهر رامشیر داراي لوله کشی گاز شهري است ودر سال 

  .طبیعی مصرف شده است
  برق

درصد آن ومصرف کننده  8/85مشترك بوده که مشترکین خانگی  8104تعدادمشترکان برق این شهر 
درصدمشترکان این شهربوده  9/3مشترکین عمومی وکشاورزي وصنعتی. درصد برق شهر میباشند8/40

  .درصدبرق شهرمیباشند 6/53ولی مصرف کننده 
  اماکن مذهبی فرهنگی ورزشی
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این شهرداراي  یک کتابخانه عمومی ویک .تکیه وحسینیه است 31باب مسجد و 31شهر  رامشیر داراي 
  .   کانون پرورش فکري کودکان ونوجوانان است 

  اکن ورزشی ام
  .سالن ورزشی ویک زمین چمن است3: واحد ورزشی است که شامل4امکانات ورزشی شهررامشیر،

  فضاي سبز
مترمربع  14670اي به متراژ  پارك محله 4مترمربع و  88492پارك شهري به متراژ  5شهر رامشیر داراي 

مترمربع  4فید شهر بالغ بر سرانه فضاي سبز م 84نفري شهر در سال  24580است که با توجه به جمعیت 
باشد که سرانه  مترمربع می 172175باشد همچنین فضاي سبز میادین و بلوارها و رفوژهاي آن بالغ بر  می

  .مترمربع افزایش می دهد 11فضاي سبز زیست محیطی را به 
  اماکن آموزشی 

باب آن آمادگی وپیش  35دانش آموز می باشد که 12534باب آموزشگاه دولتی با  203شهر رامشیرداراي 
دانش آموزاست تعداد مدارس راهنمایی  5351باب آن مدرسه ابتدایی با  99دانش آموز؛  660دبستانی با 

باب هنرستان با 3دانش آموز و2243دبیرستان با 19دانش آموزوتعداد  3843آموزشگاه با 47این شهر
  .دانش آموز می باشد437

  بهداشت و درمان 
داروخانه و یک باب فیزیوتراپی ویک  3ن شهر رامشیر شامل یک آزمایشگاه و خدمات بهداشت و درما

پزشک دراین شهر به طبابت مشغول هستند و اهالی 4مرکز بهداشت شهري می باشد،و2مرکز رادیولوژي و
همچنین این شهر یک پایگاه . کنند شهر عمدتاً از خدمات بهداشتی، درمانی شهرهاي اطراف استفاده می

 .ارداورژانس د

  آب 
در هر شبانه روز . باشد منبع تامین آب رامشیر رودخانه کارون و تاسیسات وابسته به کانال کوت امیر می 

کیلومتري  67کیلومتر خطوط انتقال وارد شبکه توزیع  28هزار متر مکعب آب تصفیه شده توسط  10
 406رانه آب تولیدي به میزان س 84نفري رامشیر در سال  24581شود که با احتساب جمعیت  شهر می

 54گردد، متوسط پرت محاسبه شده شبکه و تاسیسات توزیع و انتقال رامشیر  لیتر در شبانه روز بالغ می
لیتر در شبانه  187شود میزان آب در دسترس مصرف کنندگان به  درصد محاسبه شده است که باعث می

 8ظرفیت مخازن ذخیره آب رامشیر .وب نیستکه با توجه به سرانه استاندارد کشور مطل. یابد روز کاهش 
  .باشد که مطلوب بوده و شهر از این حیث محدودیتی ندارد هزار متر مکعب می

  فاضالب 
آوري فاضالب خانگی از طریق چاه جذبی و جوي  باشد و دفع و جمع این شهر فاقد شبکه فاضالب می 

 .شود ت رودخانه هدایت و تخلیه میگیرد و فاضالب در نهایت به سم هاي روباز صورت می و کانال



 طرح ملی آمایش استان خوزستان 

 ٦٤٧

  شهر شادگان
متر مربع است این کشتارگاه  3650شهر شادگان داراي یک کشتارگاه سنتی به وسعت :تسهیالت شهري

  .این شهرفاقد میدان میوه وتره بار است.در ابتداي جاده شادگان بندرامام واقع شده است
شین آتش نشانی امکانات اطفاي حریق شهرراتشکیل دستگاه ما 3ایستگاه آتش نشانی فعال با  2همچنین 
  .هکتاراست 20گورستان به وسعت 2شهرشادگان داراي .می دهند

پمپ نفت 2پمپ نفت گازو 12پمپ بنزین و 12جایگاه سوخت رسانی میباشد که درآن  3این شهرداراي 
فیت ذخایر مخازن ظر.سفید فعال بوده وبه عرضه موادسوختی به شهروندان وترافیک عبوري می پردازد

  .هزار لیتر است 759گانه موادسوختی این شهر 15
دستگاه ماشین 12جمع آوري زباله دراین شهرتوسط رفتگران شهرداري از درب منازل وسطح شهرتوسط

متوسط زباله جمع آوري شده از سطح شهر شادگان .حمل زباله انجام میشودودرخارج شهردفن میشود
  .تن می باشد 55روزانه 

هزار  6113انشعاب؛  4535با  84شهر شادگان داراي لوله کشی گاز شهري میباشد ودر سال :شهريگاز 
  .متر مکعب گاز طبیعی مصرف شده است

  برق
 59درصد آن ومصرف کننده   5/87مشترك بوده که مشترکین خانگی 20374تعدادمشترکان برق این شهر

درصدمشترکان این شهربوده ولی  3/3تی مشترکین عمومی وکشاورزي وصنع. درصد برق شهر میباشند
  .درصدبرق شهرمیباشند 2/31مصرف کننده 

  اماکن مذهبی فرهنگی ورزشی
تکیه وحسینیه و یک کتابخانه عمومی و یک کانون پرورش فکري  63باب مسجد و 13شهر داراي 

 .   صندلی وجود دارد 200در این شهر یک سالن نمایش با ظرفیت .کودکان ونوجوانان است

  اماکن ورزشی 
سالن ورزشی ، یک استخر،یک  8: واحد ورزشی می باشد که شامل 12امکانات ورزشی شهر شادگان ، 

  .زمین چمن ویک فضاي روباز ورزشی  و همچنین یک باشگاه ورزشی خصوصی است
  فضاي سبز

 3400اي به مساحت  پارك محله 4مترمربع و132098پارك شهري به مساحت  6شهر شادگان داراي 
 8/2سرانه فضاي مفید شهر به  84نفري شهر در سال  48385باشد که با توجه به جمیعت  مترمربع می
مترمربع  1020باشد که با اضافه کردن فضاي سبز ناچیز میادین و رفوژ بلورها به مساحت  مترمربع می

یار ناچیز سرانه فضاي سبز زیست محیطی شهر با سرانه فضاي مفید شهر تفاوت چندانی نداشته و بس
  .باشد می

  اماکن آموزشی 
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بـاب آن آمـادگی    62دانش آموز مـی باشـد کـه    35468باب آموزشگاه دولتی با  357شهر شادگان داراي 
دانش آموزاست تعـداد مـدارس    17700باب آن مدرسه ابتدایی با188دانش آموز؛  1267وپیش دبستانی با

بـاب   6دانش آمـوز و   5653دبیرستان با  33داد دانش آموزوتع 9804آموزشگاه با  68راهنمایی این شهر 
  .دانش آموز می باشد1044هنرستان با 

باب آن آمـادگی   1دانش آموز می باشد که  733باب آموزشگاه با  10آموزشگاه هاي غیرانتفاعی این شهر
یی دانش آموزاست تعداد مدارس راهنما 323باب آن مدرسه ابتدایی با 3دانش آموز؛ 10وپیش دبستانی با 

 40  بـاب هنرسـتان بـا   1دانش آموز و  115دبیرستان با  2دانش آموزوتعداد 245آموزشگاه با  3این شهر 

 .دانش آموز می باشد

  بهداشت ودرمان
پزشک شاغل در  36از  84براساس اطالعات و آمار و دانشگاه علوم پزشکی جندي شاپور اهواز در سال 

همچنـین از لحـاظ امکانـات    . انـد  دندانپزشک بوده پزشک عمومی و بقیه پزشک متخصص و 30شادگان،
مرکز رادیولوژي  1مرکز فیزیوتراپی و  2واحد داروخانه و 6واحد آزمایشات تشخیص طبی،  3پاراکلنیکی

 .پایگاه اورژانس در این شهر فعال بوده اند 2مرکز بهداشتی و درمانی شهري و 2و

رســتان دولتــی بنــام شــهیدمعرفی زاده                       از نظــر امکانــات بیمارســتانی ایــن شــهر داراي یــک بیما     
تخت فعال با تخصصهاي داخلی، اطفال، زنان و زایمان،  جراحی  114تخت ثابت و125است که جمعاً با 

  .نمایند به پذیرش بیماران اقدام می.... عمومی و 
  .تاسیس شده است 1372ارزشیابی شده و در سال  2بیمارستان شهیدمعرفی زاده از لحاظ رتبه درجه 

  آموزش عالی 
دانشجو در مقطع لیسانس مشغول  941از نظر بررسی وضعیت آموزش عالی ، در دانشگاه پیام نور شهر 

  .اند به تحصیل
  آب 

روزانه . شود آب آشامیدنی این شهر از رودخانه کارون و توسط تاسیسات انتقال آب دارخوین تامین می
کیلومتري آب شادگان  125توسط خطوط انتقال وارد شبکه توزیع  هزار متر مکعب آب تصفیه شده 20
نفري شهر شادگان میزان سرانه آب تولیدي براي هر نفر حدود  48383شود که با احتساب جمعیت  می

درصد پرت شبکه میزان آب در دسترس مصرف  54گردد، با توجه به  لیتر در شبانه روز محاسبه می 413
یابد که از سرانه استاندارد کشور فاصله داشته و مطلوب  روز کاهش میلیتر در  190کنندگان به 

باشد که با توجه به سرانه استاندارد هر  هزار متر مکعب می 8ظرفیت مخازن ذخیره آب شادگان .نیست
  .کند چند مطلوب نیست اما فعالً محدودیتی براي شهر ایجاد نمی

  فاضالب 
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درصد جمعیت شهري  65انشعاب حدود  5954طوط شبکه و کیلومتر خ 40سیستم فاضالب شادگان با  
دهد فاضالب سایر بخشهاي شهر از طریق جوي و کانالهاي روباز و  شادگان را تحت پوشش قرار می

شود که با توجه به سطح باالي آبهاي زیر زمینی و نامناسب بودن شیب  آوري می چاههاي جذبی جمع
و در بعضی مناطق راکد مانده و باعث ایجاد آلودگیهاي گیرد  زمین دفع فاضالب به کندي صورت می

به دلیل عدم احداث تصفیه خانه فاضالب . شود محیطی و بهداشتی و به خطر انداختن سالمتی مردم می
شود بر اساس  آوري شده بدون هیچگونه پاالیشی وارد رودخانه جراحی و تاالبهاي حاشیه شهر می جمع

هزار متر مکعب فاضالب خانگی شادگان به این شکل  12زانه حداقل برآورد شرکت آبفاي خوزستان رو
  .شود وارد محیط شادگان می

  شهر شوش
  تسهیالت شهري

 2متر مربع و یک میدان میوه وتره بار به وسعت  2960شهرشوش داراي یک کشتارگاه سنتی به وسعت 
گورستان به 2ین آتش نشانی و دستگاه ماش 4ایستگاه آتش نشانی فعال با   2این شهر داراي.هکتار است

  .هکتارمی باشد15وسعت 
پمپ نفت سفید فعال نیز به   5پمپ نفت گازو 11پمپ بنزین و 17جایگاه سوخت رسانی با  5همچنین 

مخزن ذخیره موادسوختی این  28ظرفیت . عرضه موادسوختی به شهروندان وترافیک عبوري می پردازند
 .هزارلیتر می باشد 1000شهر 

دستگاه ماشین 9ي زباله دراین شهرتوسط رفتگران شهرداري از درب منازل وسطح شهرتوسط جمع آور
متوسط زباله جمع آوري شده از سطح شهر شوش .حمل زباله انجام میشودودرخارج شهر دفن میشود

  .تن می باشد 90روزانه 
  گازشهري

  هزار متر  93925؛  84انشعاب در سال  10302شهر  شوش داراي لوله کشی گاز شهري میباشد وبا 
  .مکعب گاز مصرف شده است

  برق
درصد آن ومصرف کننده  5/88مشترك بوده که مشترکین خانگی  31907تعدادمشترکان برق این شهر 

درصدمشترکان این شهربوده ولی  4مشترکین عمومی وکشاورزي وصنعتی . درصد برق شهر میباشند7/35
  .درصدبرق شهرمی باشند  59مصرف کننده 

  کن مذهبی فرهنگی ورزشیاما
مکان متبرکه مذهبی نیزدرشوش  8عالوه براین . تکیه وحسینیه است 13باب مسجد و 233شهر داراي 
این شهرداراي یک کتابخانه عمومی و یک کانون پرورش فکري کودکان ونوجوانان .وجود دارد
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صندلی در حال 300صندلی  وسالن دیگري با ظرفیت  120همچنین یک سالن نمایش با ظرفیت .است
  .سینماي این شهر غیر فعال می باشد. احداث می باشد

موزه شوش . از سایر امکانات مذهبی شهر می توان به مرقد دانیال نبی ودعبل خزاعی اشاره کرد 
ومجموعه تپه هاي باستانی آن از اماکن جذب توریست است که می تواند نقش مهمی در توسعه 

 .   اقتصادي شهر داشته باشد

  اماکن ورزشی 
 4سالن ورزشی ، یک استخر، 4: واحد ورزشی می باشد که شامل  17امکانات ورزشی شهرشوش ،  

  .باشگاه ورزشی خصوصی است 8زمین چمن  و همچنین 
  فضاي سبز

 6/6اي به مساحت  پارك محله 12هکتار و  33پارك شهري به مساحت حدود  9شهر شوش داراي 
 3/7سرانه فضاي مفید شهر  84نفري شهر در سال  53830جمعیت  هکتار می باشد که با توجه به

هکتار سرانه  8/22باشد که با اضافه کردن فضاي سبز میادین و بلوارهاي شهر به مساحت  مترمربع می
  .مترمربع بالغ خواهد گشت 6/11فضاي سبز محیط زیستی شهر به 

  اماکن آموزشی 
باب آن آمادگی  48دانش آموز می باشد که  31530باب آموزشگاه دولتی با  276شهر شوش داراي 

دانش آموزاست تعداد مدارس 12256باب آن مدرسه ابتدایی با   130دانش آموز؛ 1164وپیش دبستانی با 
باب  8دانش آموز و 7225دبیرستان با  34دانش آموزوتعداد9190آموزشگاه با  56راهنمایی این شهر 

  .دانش آموز می باشد 1695هنرستان با 
باب آن مدرسه 1دانش آموز می باشد که  587باب آموزشگاه با  9آموزشگاه هاي غیرانتفاعی این شهر 

 5دانش آموزوتعداد180آموزشگاه با 3دانش آموزاست تعداد مدارس راهنمایی این شهر51ابتدایی با
  .دانش آموز می باشد 356دبیرستان با 
مالحظه می شود  84- 85در سال تحصیلی در بررسی وضعیت آموزش عالی شهرستان :آموزش عالی

  .دانشجو در مقطع کارشناسی فعالیت داشته است 746نور شوش با  دانشگاه پیام
  بهداشت ودرمان 

پزشـک   15پزشک عمومی و20، 84شاپور در سال  براساس آمار و اطالعات دانشگاه علوم پزشکی جندي
 7 در خصوص امکانات     پـاراکلنیکی همچنین . دندانپزشک در شهر شوش فعالیت دارند  5متخصص و

مرکـز   5مرکـز رادیولـوژي و   3مرکز فیزیوتراپی و 3واحد داروخانه و  14باب آزمایشگاه تشخیص طبی، 
بیمارسـتان    پایگاه اورژانس در این شهر مستقراند، تنها بیمارستان شهر شـوش 2درمانی شهري و بهداشتی،

تخت فعـال دارد و از لحـاظ    121تخت ثابت و  157وتاسیس  1352نظام مافی است که در سال  دولتی 
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عمـومی ،    :هاي موجود ایـن بیمارسـتان عبارتنـد از     عمده تخصصی. شناخته شده است 2 رتبه نیز درجه 
  داخلی ، اطفال ، زنان ، چشم ، ارتوپدي وجراحی عمومی

  آب 
هزار متر مکعب آب چاه  24هستند، روزانه ) چاهها(منبع تامین آب شرب شهر شوش منابع زیر زمینی  

کیلومتري  56توسط تاسیسات پمپاژ به مخازن شهر وارد و پس از کلر زنی مستقیماً وارد شبکه توزیع 
 445میزان سرانه آب تولیدي حدود  84نفري شوش در سال  53831با احتساب جمعیت . شود شهر می

شود  شود که باعث می ورد میدرصد برآ 31متوسط پرت آب شبکه آبرسانی شهر . شود لیتر برآورد می
لیتر در روز کاهش یابد، که با توجه به سرانه  307میزان آب در دسترس مصرف کنندگان شوش به 

استاندارد مطلوب بوده و با کمبودي مواجه نیست یکی از خطراتی که ممکن است منابع تامین آب شوش 
  .نگی و پسابهاي کشاورزي استهاي آب زیرزمینی به فاضالبهاي خا را تهدید کند آلودگی سفره

باشد که با توجه به سرانه استاندارد  هزار متر مکعب می 5ظرفیت ذخیره مخازن ذخیره آب شوش 
  .وضعیت مطلوبی ندارد و از این بابت دچار محدودیت است

  فاضالب 
باشد و دفع فاضـالب خـانگی از طریـق جـوي و کانالهـاي روبـاز و        شهر شوش فاقد شبکه فاضالب می

شود که با توجه به جنس خاك و شیب مناسب زمین و پایین بودن سطح آبهـاي   ههاي جذبی انجام میچا
  .زیر زمینی فعالً شیوه مناسبی است و فقط با اندکی ساماندهی کارایی آن افزایش خواهد یافت

  شهر الوان
  تسهیالت شهري

ابان شهر ویا کشتار خانگی شهر الوان فاقد کشتارگاه بوده وگوشت مصرفی اهالی از طریق کشتار قص
همچنین شهر فاقد میدان میوه وتره بار بوده ومیوه وسبزیجات آن از طریق شهر شوش .تأمین می شود

  .واهواز واز محل مزارع اطراف شهر تأمین می شود
الوان داراي یک . دستگاه ماشین آتش نشانی است 2این شهر داراي یک ایستگاه آتش نشانی فعال با 

  .هکتار است  2/1یک غسالخانه به وسعت گورستان و 
پمپ نفت  6پمپ نفت گاز و  10پمپ بنزین و 5جایگاه سوخت رسانی در این شهر فعال اند که درآن  8

  .سفید فعال بوده وبه عرضه موادسوختی به شهروندان وترافیک عبوري می پردازد
دستگاه ماشین  2ح شهرتوسط جمع آوري زباله دراین شهرتوسط رفتگران شهرداري از درب منازل وسط

متوسط زباله جمع آوري شده از سطح شهر الوان .حمل زباله انجام میشودودرخارج شهر دفن میشود
  .تن می باشد 16روزانه  

  گاز شهري
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شهرالوان فاقد لوله کشی گاز شهري میباشد ومصرف سوخت اهالی از طریق کپسـول گـاز تـأمین    مـی     
  .شود

  یاماکن مذهبی فرهنگی ورزش
این شهرداراي یک کتابخانه عمومی بوده و .باب تکیه وحسینیه است 5باب مسجد و 10شهر الوان داراي 

 .   فاقد اماکن تفریحی دیگري می باشد

  امکانات ورزشی الوان
  .یک زمین ورزشی روباز تمامی امکانات ورزشی شهرراتشکیل می دهد 

  فضاي سبزالوان
ــن شــهر  ــارك شــهري بامســاحت   5درای ــع و   44404پ ــه مســاحت   2مترمرب                668پــارك محلــه اي ب

 7.4سرانه فضاي سبز عمومی بـه ازاي هـر شـهروند     84که باتوجه به جمعیت سال . مترمربع وجود دارد
مترمربع سرانه           87174بااضافه کردن فضاي سبز بلوارها ومیادین شهر به مساحت.مترمربع می باشد

  .مترمربع به ازاي هرشهروندبالغ میگردد  21.8یطی این شهر به  فضاي سبز زیست مح
  اماکن آموزشی

باب آن آمادگی وپـیش   10دانش آموز می باشد که  14232باب آموزشگاه دولتی با  225شهر الوان داراي 
دانش آموزاست تعداد مدارس راهنمایی  8082باب آن مدرسه ابتدایی با  148دانش آموز؛ 201دبستانی با 

بـاب   2دانـش آمـوز و           1944دبیرسـتان بـا    21دانش آموزوتعـداد   3942آموزشگاه با  44ین شهر ا
  .دانش آموز می باشد 63هنرستان با 

  خدمات بهداشت ودرمان
مرکز بهداشت شهري می باشد، همچنـین   داروخانه ویک خدمات بهداشت و درمان شهر الوان شامل یک

ل هستند و اهالی شهر عمدتاً از خدمات بهداشتی، درمانی شـهرهاي  پزشک دراین شهر به طبابت مشغو 3
  .کنند اطراف استفاده می

  آب
 20هزار متر مکعب وارد شبکه  3شود روزانه  تامین می) چاه(آب آشامیدنی شهر الوان از منابع زیر زمینی 

سرانه آب  میزان 84نفري شهر در سال  6066با احتساب جمعیت . شود کیلومتري توزیع آب شهر می
که با توجه به درصد پرت محاسبه . گردد لیتر در شبانه روز برآورد می 494تولیدي به ازاي هر نفر حدود 

از . یابد لیتر در روز کاهش می 336باشد میزان آب در دسترس شهروندان به  درصد می 32شده که 
  .در اولویت اجرا قرار گیردمهمترین محدودیتهاي شهر الوان عدم وجود مخازن ذخیره آب است که باید 

  فاضالب
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باشد و فاضالب خانگی از طریق جوي و کانالهاي روباز و چاههاي  شهر الوان فاقد شبکه فاضالب می
آوري و دفع فاضالب در شهر الوان با سامان دهی  روشهاي موجود جمع. شود آوري و دفع می جذبی جمع

  .و انجام تمهیدات مناسب فاقد محدودیت است
  شترشهر شو

  تسهیالت شهري
شهرشوشتر داراي یک کشتارگاه نیمه صنعتی است که وسعت آن یک هکتار و یک میدان میوه وتره بار به 

 2دستگاه ماشین آتش نشانی و 4ایستگاه آتش نشانی فعال با  3شهر داراي .هزار مترمربع است 3وسعت 
  .هکتار است 15گورستان به وسعت 

پمپ نفت  5پمپ نفت گازو11پمپ بنزین و 22انی میباشد که درآن جایگاه سوخت رس 5این شهرداراي 
مخزن  22ظرفیت . سفید فعال بوده وبه عرضه موادسوختی به شهروندان وترافیک عبوري می پردازد

  .هزارلیتر می باشد 1050ذخیره موادسوختی این شهر 
دستگاه ماشین  15وسط جمع آوري زباله دراین شهرتوسط رفتگران شهرداري از درب منازل وسطح شهرت

متوسط زباله جمع آوري شده از سطح شهرشوشتر .حمل زباله انجام میشودودرخارج شهر دفن میشود
  .تن می باشد 100روزانه 

  گاز شهري
مصرف کننده  84انشعاب در سال  13044شهر شوشتر داراي شبکه لوله کشی گاز شهري میباشد وبا 

  .استهزار متر مکعب گاز طبیعی بوده  120289
  برق

درصد آن ومصرف کننده  6/87مشترك بوده که مشترکین خانگی 48090تعدادمشترکان برق این شهر
درصدمشترکان این شهربوده 7/3مشترکین عمومی وکشاورزي وصنعتی . درصد برق شهر میباشند 3/49

  .درصد برق شهرمیباشند 3/45ولی مصرف کننده 
  اماکن مذهبی فرهنگی ورزشی

مکان متبرکه مذهبی  64عالوه براین . تکیه وحسینیه است 61باب مسجد و 173شهر شوشترداراي 
 .نیزدرشهر وجود دارد

 630کانون پرورش فکري کودکان ونوجوانان و یک سینما با ظرفیت  2کتابخانه عمومی و 4شهرداراي
  .صندلی است  300صندلی ویک سالن نمایش با ظرفیت 

  اماکن ورزشی 
زمین  2سالن ورزشی ، یک استخر، 6: واحد ورزشی می باشد که شامل 20، امکانات ورزشی شهرشوشتر 

  .باشگاه ورزشی خصوصی است 11چمن  و همچنین 
  



 طرح ملی آمایش استان خوزستان 

 ٦٥٤

  فضاي سبز
هکتار  5/6اي به مساحت  پارك محله 7هکتار و  52پارك شهري به مساحت  10شهر شوشتر داراي 

مترمربع  2/6فضاي مفید شهر  سرانه 84نفري شهر در سال  94660باشد که با توجه به جمعیت  می
هکتار سرانه فضاي سبز  30باشد و با محاسبۀ فضاي سبز میادین و بلوارهاي شهر به مساحت حدود  می

  .مترمربع بالغ خواهد گشت 4/9زیست محیطی شهر به 
  اماکن آموزشی 

آمادگی باب آن  33دانش آموز می باشد که  42998باب آموزشگاه دولتی با   402شهر شوشتر داراي 
دانش آموزاست تعداد مدارس  17394باب آن مدرسه ابتدایی با  246دانش آموز؛ 1179وپیش دبستانی با 
دانش آموز و         10388دبیرستان با  43دانش آموزوتعداد  11696آموزشگاه با  71راهنمایی این شهر

  .دانش آموز می باشد2341باب هنرستان با 9
باب آن   5دانش آموز می باشد که 1774باب آموزشگاه با  24شهر  آموزشگاه هاي غیرانتفاعی این

دانش آموزاست تعداد مدارس  728باب آن مدرسه ابتدایی با  7دانش آموز؛  99آمادگی وپیش دبستانی با  
باب  3دانش آموز و       318دبیرستان با  4دانش آموزوتعداد  482آموزشگاه با   5راهنمایی این شهر 

  . دانش آموز می باشد147هنرستان با 
  آموزشی عالی 

  .دانشجو در این شهر مستقر است 7130در بررسی وضعیت آموزشی عالی شوشتر دانشگاه آزاد شوشتر با 
  بهداشت ودرمان

 73پزشک متخصص و 22 تعداد 84شاپور در سال  براساس آمار و اطالعات دانشگاه علوم پزشکی جندي
ازنظر سایرامکانات پزشکی .رشوشتر به طبابت اشتغال داشته اند دندانپزشک درشه 13 پزشک عمومی و

بخشی  مرکز توان5و) رادیولوژي(مرکز پرتونگاري 4آزمایشگاه تشخیص طبی،6داروخانه و 16
  .پایگاه اورژانس در شهر وجود دارد 3مرکز بهداشت شهري و 4، ) فیزیوتراپی(

آنها    ل در این شهر فعال هستند که همهتخت فعا 141 تخت ثابت و  176بیمارستان با  2همچنین 
وبیمارستان الهادي در  2تأسیس ودرجه  74بیمارستان خاتم االنبیاء در سال . متعلق به بخش دولتی است

  .تاسیس شده ودرجه یک رتبه بندي شده است 1383  سال 
  آب 

ن حفر شده در ساحل چاههاي فلم(منبع تامین آب آشامیدنی شوشتر رودخانه کارون و منابع زیر زمینی 
کیلومتر خطوط انتقال وارد شبکه  86هزار متر مکعب آب توسط  29است در هر شبانه روز ) رودخانه
میزان سرانه آب  84نفري شهر در سال  94660با احتساب جمعیت . شود کیلومتري شهر می 175توزیع 

 34توسط پرت محاسبه شده گردد که با توجه به م لیتر در شبانه روز برآورد می 306تولیدي حدود 
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یابد که با توجه به سرانه استاندارد  لیتر در روز کاهش می 202درصد، میزان آب در دسترس شهروندان به 
  .باشد کشور مطلوب نمی

که با توجه به استاندارد مطلوب نیست اما با . باشد هزار متر مکعب می 5حجم مخازن ذخیره آب شوشتر 
ر تامین آب و کیفیت مناسب آب شهر در بخش آب دچار محدودیتی توجه به ظرفیت باالي شهر د

  .باشد نمی
  فاضالب 

جمعیت شهر را % 75انشعاب حدود  20907کیلومتر خطوط شبکه و  5/44سیستم فاضالب شوشتر با  
شود که بدون  هزار متر مکعب برآورد می 27آوري شده حدود  حجم فاضالب جمع. تحت پوشش دارد
شود که با توجه  لیل نبود تصفیه خانه در شبکه عمومی فاضالب وارد رودخانه کارون میهیچ پاالیشی به د

به اثرات زیست محیطی و خطرناك بهداشتی بر آب آشامیدنی روستاها و شهرهاي پایین دست احداث 
در سایر مناطق شهر هم که تحت پوشش شبکه . تصفیه خانه از اولویتهاي بخش فاضالب شهر است

  .شود آوري و دفع می باشد فاضالب خانگی از طریق چاههاي جذبی جمع فاضالب نمی
  شهر گتوند

  تسهیالت شهري
  .هکتار می باشد و فاقد میدان میوه وتره بار است 5/1شهر گتوند داراي کشتارگاه سنتی با وسعت 

اراي شهر گتوند د.دستگاه ماشین آتش نشانی است 3این شهر داراي یک ایستگاه آتش نشانی فعال با  
  .هکتار است 5یک گورستان به وسعت 

پمپ نفت سفید فعال بوده وبه  1پمپ نفت گازو2پمپ بنزین و4همچنین  یک جایگاه سوخت رسانی با 
 150مخزن ذخیره سوخت با ظرفیت  3. عرضه موادسوختی به شهروندان وترافیک عبوري می پردازد

  .هزار لیتر تأمین کننده نیاز سوختی این شهر می باشد
دستگاه ماشین  5جمع آوري زباله دراین شهرتوسط رفتگران شهرداري از درب منازل وسطح شهرتوسط 

متوسط زباله جمع آوري شده از سطح شهر گتوند .حمل زباله انجام میشودودرخارج شهردفن میشود
  .تن می باشد 35روزانه 

  گاز شهري
  .شهر گتوند فاقد لوله کشی گاز شهري میباشد

  هنگی ورزشیاماکن مذهبی فر
باب اماکن متبرکه مذهبی و  یک کتابخانه 16تکیه وحسینیه و  7باب مسجد و 50شهر گتوند داراي 

 .عمومی و یک کانون پرورش فکري کودکان ونوجوانان و یک فرهنگسرا است

  اماکن ورزشی 
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،یک  سالن ورزشی ،یک زمین چمن 3: واحد ورزشی می باشد که شامل 7امکانات ورزشی شهر گتوند ،  
  .باشگاه ورزشی خصوصی است 2زمین روباز ورزشی و همچنین 

  فضاي سبز
باشد که سرانه فضاي سبز مفید آن با توجه به  هکتار می 7پارك شهري به مساحت  3شهر گتوند داراي 

با اضافه کردن فضاي سبز میادین و بلوارهاي شهر . باشد مترمربع می 3/3،  84نفري سال  21220جمعیت 
  .گردد مترمربع بالغ می 3/5هکتار سرانه فضاي سبز زیست محیطی شهر به  2/4 به مساحت

  اماکن آموزشی 
باب آن آمادگی وپیش  31دانش آموز می باشد که 14599باب آموزشگاه دولتی با 148شهر گتوند داراي  

راهنمایی  دانش آموزاست تعداد مدارس 5368باب آن مدرسه ابتدایی با  56دانش آموز؛  539دبستانی با 
 باب هنرستان با 3دانش آموز و 3877دبیرستان با 23دانش آموزوتعداد  4360آموزشگاه با  35این شهر 

  .دانش آموز می باشد455
  بهداشت و درمان 

مرکزبهداشت  2مرکز رادیولوژي و1داروخانه و4آزمایشگاه و2 خدمات بهداشت و درمان شهرگتوند شامل
پزشک دراین شهر به طبابت مشغول هستند و اهالی شهر عمدتاً  6 شد،شهري ویک پایگاه اورژانس می با

  .کنند از خدمات بهداشتی، درمانی شهر شوشتر استفاده می
  آب 

هزار متر مکعب آب تصفیه  6باشد روزانه  منبع تامین آب شرب شهر گتوند رودخانه کارون و چاه می 
نفري  21218با احتساب جمعیت . شود یکیلومتري شهر م 80توسط خطوط انتقال وارد شبکه توزیع 

گردد، متوسط پرت  لیتر در شبانه روز برآورد می 282میزان سرانه آب تولیدي حدود  84گتوند در سال 
لیتر در شبانه روز  200درصد محاسبه شده در نتیجه میزان آب در دسترس شهروندان به  29شبکه گتوند 

  .باشد متر مکعب می 2500حجم مخازن ذخیره آب گتوند .یابد کاهش می
  فاضالب 

باشد و فاضالب خانگی از طریق جوي و کانالهاي روباز و چاههاي  شهر گتوند فاقد شبکه فاضالب می 
شود فاضالب جوي و کانالهاي روباز از طریق کانالهاي سر پوشیده و یا  آوري و دفع می جذبی جمع

شود که ساماندهی مناسب و اتخاذ تمهیدات  می سرباز و با استفاده از مسیل شهر در رودخانه شهر تخلیه
توان این شیوه را نظم بخشید چون با توجه به سطح پایین آبهاي زیر زمینی و  و سیاستهاي مناسب می

 .جنس مناسب خاك و نفوذ پذیري آن این شیوه دفع فاضالب کار آمدتر است

  شهر مسجد سلیمان
  تسهیالت شهري
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متر مربع و یک میدان میوه وتره بار به  2500اه سنتی به وسعت شهرمسجد سلیمان داراي یک کشتارگ
دستگاه ماشین آتش نشانی نیز در شهر مستقر 2ایستگاه آتش نشانی فعال با 2.وسعت یک هکتار می باشد

  .هکتاراست 20گورستان به وسعت 3شهر داراي .است
ت سفید فعال بوده وبه پمپ نف 5پمپ نفت گازو6پمپ بنزین و16جایگاه سوخت رسانی با  3همچنین 

مخزن ذخیره موادسوختی این  15ظرفیت . عرضه موادسوختی به شهروندان وترافیک عبوري می پردازد
  .هزارلیتر می باشد 730شهر 

دستگاه ماشین  6جمع آوري زباله دراین شهرتوسط رفتگران شهرداري از درب منازل وسطح شهرتوسط 
متوسط زباله جمع آوري شده از سطح .ار ودفن میشودحمل زباله انجام میشودودرخارج شهر تلمب

  .تن می باشد 60شهرمسجدسلیمان روزانه 
  گازشهري

هزار  3522انشعاب  716با  84شهرمسجد سلیمان داراي شبکه لوله کشی گاز شهري میباشد ودر سال 
  .متر مکعب گاز طبیعی مصرف شده است

  برق
درصد آن ومصرف کننده  2/85مشترکین خانگی  مشترك بوده که33899تعدادمشترکان برق این شهر 

درصدمشترکان این شهربوده 5/2مشترکین عمومی وکشاورزي وصنعتی . درصد برق شهر میباشند8/27
  .درصدبرق شهرمیباشند 4/66ولی مصرف کننده 

  اماکن مذهبی فرهنگی ورزشی
مذهبی  مکان متبرکه 11عالوه براین . تکیه وحسینیه است 5باب مسجد و64شهر داراي 

 .نیزدرمسجدسلیمان وجود دارد

کتابخانه عمومی و  یک کانون پرورش فکري کودکان ونوجوانان و یک سالن نمایش با 3این شهرداراي
سینماي این شهر فعال .فرهنگسراي جوان این شهر در حال ساخت می باشد.صندلی است  200ظرفیت 

 .  نمی باشد

  اماکن ورزشی 
سالن ورزشی ، یک فضاي  4:واحد ورزشی می باشد که شامل 19ن، امکانات ورزشی شهرمسجدسلیما

اماکن ورزشی  دیگري در سطح شهر . باشگاه ورزشی خصوصی است 14روباز ورزشی و همچنین 
وجود دارد که متعلق به شرکت ها وادارات دولتی بوده وبه طور اختصاصی توسط کارکنان آنها مورد 

 . استفاده می باشد

  فضاي سبز
 16اي به مساحت  پارك محله 11مترمربع و  5000پارك شهري به مساحت  4دسلیمان داراي شهر مسج
باشد سرانه فضاي مفید  نفر می 109480که معادل  84باشد که با توجه به جمعیت شهر در سال  هکتار می
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 که با توجه به آلودگی زیست محیطی شهر و وجود گازهاي سمی. گردد مترمربع بالغ می 5/1شهر به 
هکتار  5/12با اضافه کردن فضاي سبز میادین و بلوارهاي شهر به مساحت . باشد بسیار ناچیز و اندك می

یابد که همچنان ناچیز بوده و از این بابت  مترمربع افزایش می 6/2سرانه فضاي زیست محیطی شهر به 
  .شهر دچار کمبود است

  اماکن آموزشی 
باب آن  53دانش آموز می باشد که  37527اه دولتی با باب آموزشگ  395شهر مسجد سلیمان داراي 
دانش آموز است 14676باب آن مدرسه ابتدایی با  206دانش آموز؛  1350آمادگی وپیش دبستانی با  

دانش  9100دبیرستان با  47دانش آموزوتعداد  10771آموزشگاه با  79تعداد مدارس راهنمایی این شهر
  .نش آموز می باشددا1630باب هنرستان با 10آموز و 

باب آن  1دانش آموز می باشد که  3187باب آموزشگاه با  48آموزشگاه هاي غیرانتفاعی این شهر 
دانش آموزاست تعداد مدارس  424باب آن مدرسه ابتدایی با  6دانش آموز؛  22آمادگی وپیش دبستانی با 

باب  5دانش آموز و 1724ن با دبیرستا 23دانش آموزوتعداد 802آموزشگاه با  13راهنمایی این شهر 
 .  دانش آموز می باشد 215هنرستان با 

  آموزش عالی
دانشجو در مقطع لیسانس،  470از نظر آموزش عالی در شهر مسجدسلیمان عالوه بر دانشگاه پیام نور با 

 دانشجو حضوري فعال در این شهر دارد، که بطور کلی جمعیت دانشجویی این 4063دانشگاه آزاد نیز با 
  . باشد نفر می 4533شهر 

 بهداشت ودرمان

 پزشک متخصـص و   21تعداد  84شاپور در سال  براساس آمار و اطالعات دانشگاه علوم پزشکی جندي

دندانپزشک درشهرمسجد سلیمان به طبابت اشتغال داشـته انـدازنظر سـایرامکانات     8پزشک عمومی و41
بخشی  مرکز توان 6و ) رادیولوژي(پرتونگاري  مرکز4آزمایشگاه تشخیص طبی،  8داروخانه و 14پزشکی 

 309بهمـن بـا    22بیمارستان امـام خمینـی و  2همچنین.مرکز بهداشت شهري وجود دارد 5و) فیزیوتراپی(
تخت فعال در این شهر مستقر هسـتند کـه هردوآنهـا متعلـق بـه بخـش دولتـی بـوده          242تخت ثابت و 

رتبه بندي شده وبیمارستان قدیمی امـام خمینـی در    2تأسیس ودرجه  1338بهمن در سال  22بیمارستان 
  .تأسیس شده ومتعلق به شرکت نفت  می باشد 1303سال 
پس از طی فرآیند تصفیه در تصفیه . باشد منابع تامین آب شرب مسجدسلیمان رودخانه کارون می :آب 
طوط انتقال وارد کیلومتر خ 109هزار متر مکعب آب تصفیه در هر شبانه روز توسط  69گدارلندر  خانه

سرانه آب تولیدي  84نفري شهر در سال  109476با احتساب . شود کیلومتري شهر می 227شبکه توزیع 
درصدي  58که البته با توجه به میزان پرت . گردد لیتر در شبانه روز براي هر نفر برآورد می 650حدود 

یابد که  تر در شبانه روز کاهش میلی 264تاسیسات آب مسجدسلیمان میزان آب در دسترس شهروندان به 
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باشد اما عالوه بر درصد باالي پرت شبکه ، فرسوده بودن  در مقایسه با سرانه استاندارد کشور مطلوب می
حجم مخازن ذخیره آب .و ناکارآمد بودن تاسیسات آب مسجدسلیمان، مردم شهر دچار  کمبود آب هستند

  .حیث شهر محدودیتی نداردمتر مکعب است که از این  153800مسجدسلیمان 
شهر مسجدسلیمان فاقد شبکه فاضالب است و فاضالب خانگی همراه با آبهاي سطحی در  :فاضالب 

آوري و  شود و فضوالت انسانی نیز در چاههاي جذبی جمع آوري و دفع می جوي و کانالهاي روباز جمع
ر زمینی این سیستم فاضالب با توجه به وضعیت زمین و پایین بودن سطح آبهاي زی. گردد دفع می

 .محدودیتی نداشته و فقط در قسمتهایی از شهر مشکل وجود دارد

  شهر قلعه خواجه
یک ایستگاه آتش نشانی .شهرقلعه خواجه فاقد کشتارگاه و میدان میوه وتره باراست:تسهیالت شهري

جایگاه سوخت یک .فعال با یک دستگاه ماشین آتش نشانی و یک گورستان به وسعت یک هکتار دارد
پمپ نفت گازو یک پمپ نفت سفید فعال بوده وبه عرضه موادسوختی به  3پمپ بنزین و 2رسانی با 

  .شهروندان وترافیک عبوري می پردازد
جمع آوري زباله دراین شهرتوسط رفتگران شهرداري از درب منازل وسطح شهرتوسط یک دستگاه 

متوسط زباله جمع آوري شده از سطح شهر .یشودماشین حمل زباله انجام میشودودرخارج شهر دفن م
  .تن می باشد 3روزانه  

  اماکن مذهبی فرهنگی ورزشی
  .   شهرقلعه خواجه داراي یک باب مسجد و همچنین یک کتابخانه عمومی است

   امکانات ورزشی
  .یک زمین ورزشی روباز تمامی امکانات ورزشی شهرراتشکیل می دهد

  فضاي سبز
سرانه  84که باتوجه به جمعیت سال . مترمربع وجود دارد 43340شهري بامساحت دراین شهر یک پارك 

بااضافه کردن فضاي سبز بلوارها ومیادین .مترمربع می باشد 49فضاي سبز عمومی به ازاي هر شهروند 
مترمربع به ازاي  57.8مترمربع سرانه فضاي سبز زیست محیطی این شهر به 7699شهر به مساحت
  .یگرددهرشهروندبالغ م
  اماکن آموزشی 

باب آن مدرسه  2دانش آموز می باشد که  385باب آموزشگاه دولتی با  5شهر  قلعه خواجه داراي  
 1دانش آموز  وتعداد 111آموزشگاه با  2دانش آموزاست تعداد مدارس راهنمایی این شهر 24ابتدایی با 

  .دانش آموز می باشد150دبیرستان با 
  آب آشامیدنی

  .تامین می شود) قنات(ی قلعه خواجه ازطریق منابع آب زیرزمینی آب آشامیدن
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 فاضالب

باشد و فاضالب خانگی از طریق جوي و کانالهاي روباز و  فاقد شبکه فاضالب می قلعه خواجه شهر
آوري و دفع فاضالب در شهر    باسامان  روشهاي موجود جمع. شود آوري و دفع می چاههاي جذبی جمع

 .دات مناسب فاقد محدودیت استدهی و انجام تمهی

  شهر اللی
  تسهیالت شهري

این شهر .وفاقد میدان میوه وتره باراست متر مربع  6500شهر اللی داراي یک کشتارگاه سنتی با وسعت 
داراي یک ایستگاه آتش نشانی فعال با یک دستگاه ماشین آتش نشانی است ، گورستان شهر به وسعت 

پمپ نفت سفید فعال 1پمپ نفت گازو2پمپ بنزین و2خت رسانی شهر با هکتارمیباشد و جایگاه سو 6/4
مخزن ذخیره سوخت با ظرفیت  3بوده وبه عرضه موادسوختی به شهروندان وترافیک عبوري می پردازد

  .هزار لیتر تأمین کننده نیاز سوختی این شهر می باشد 150
دستگاه ماشین  5ل وسطح شهرتوسط جمع آوري زباله دراین شهرتوسط رفتگران شهرداري از درب مناز

متوسط زباله جمع آوري شده از سطح شهر .حمل زباله انجام میشودودرخارج شهرتلمبار ودفن میشود
  .تن می باشد 65اللی روزانه 
  .شهر اللی فاقد لوله کشی گاز شهري میباشد:گاز شهري

  اماکن مذهبی فرهنگی ورزشی
مکان متبرکه مذهبی  4عالوه براین . حسینیه استباب مسجد و یک تکیه و 10شهر  اللی داراي 

کتابخانه عمومی  و  یک کانون پرورش فکري کودکان ونوجوانان فعال بوده و  2.نیزدرشهر وجود دارد
 .   صندلی در حال ساخت می باشد 200یک سالن نمایش با ظرفیت 

  اماکن ورزشی 
یک سالن ورزشی ،یک زمین چمن ویک : واحد ورزشی می باشد که شامل 7امکانات ورزشی شهراللی ،

  .باشگاه ورزشی خصوصی است 4فضاي روباز ورزشی و همچنین 
  فضاي سبز

مترمربع  9000اي به مساحت  پارك محله 4مترمربع و  49800پارك شهري به مساحت  3شهر اللی داراي 
مترمربع  6/3به  سرانه فضاي سبز مفید آن 84نفري شهر رد سال  16325باشد که با توجه به جمعیت  می

مترمربع سرانه  55000که با اضافه کردن فضاي سبز میادین و بلوارهاي آن به مساحت . گردد بالغ می
  .مترمربع بالغ می گردد 7فضاي سبز زیست محیطی آن به حدود 

  اماکن آموزشی  
مادگی وپیش باب آن آ  20دانش آموز می باشد که   7960باب آموزشگاه دولتی با  94شهر اللی داراي  

دانش آموزاست تعداد مدارس راهنمایی  2926باب آن مدرسه ابتدایی با   36دانش آموز؛  361دبستانی با 
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باب هنرستان با  2دانش آموز و  2087دبیرستان با 15دانش آموزوتعداد  2332آموزشگاه با  21این شهر 
  .دانش آموز می باشد 254

پزشک 11 ،84شاپور در سال  دانشگاه علوم پزشکی جنديبراساس آمار و اطالعات :بهداشت ودرمان 
همچنین در خصوص امکانات . عمومی و یک پزشک متخصص در شهر اللی فعالیت دارند 

درمانی شهري ویک  مرکز بهداشتی، 2واحد داروخانه و 2باب آزمایشگاه تشخیص طبی، 2پاراکلنیکی
است که در سال  بیمارستان دولتی امید  شهر اللیپایگاه اورژانس در این شهر مستقراند، تنها بیمارستان 

. شناخته شده است 2 تخت فعال دارد و از لحاظ رتبه نیز درجه  18تخت ثابت و 18تأسیس و 1382
عمومی ، داخلی ، اطفال ، زنان ، چشم ، ارتوپدي   :هاي موجود این بیمارستان عبارتند از  عمده تخصصی

  وجراحی عمومی
  آب آشامیدنی 

تصفیه خانه شهر  2امین آب شهراللی رودخانه کارون است، آب خام پس از طی مراحل  تصفیه درمنبع ت
هزار  5در هر شبانه روز به طور متوسط   .  شود کیلومتر خطوط انتقال وارد شبکه توزیع می27به وسیله 

  . شود کیلومتري شهر می75متر مکعب آب تصفیه وارد شبکه توزیع 
لیتربرآورد  306سرانه تولید براي هر نفر حدود 84نفري شهر در سال  16324با توجه به جمعیت 

باشد سرانه در دسترس مشترکین به  درصد می 27شودکه با توجه به  متوسط درصد پرت شبکه که  می
حجم . یابد این مقدار با توجه به سرانه استاندارد در سطح کشور مطلوب نیست لیتر کاهش می 224

 .باشد که از این حیث شهر وضعیت مطلوبی دارد متر مکعب می  10000 مخازن ذخیره آب اللی

باشد و دفع فاضالب خانگی از طریق جوي و کانالهاي روباز و  شهراللی فاقد شبکه فاضالب می:فاضالب
شود که با توجه به جنس خاك و شیب مناسب زمین و پایین بودن سطح آبهاي  چاههاي جذبی انجام می

 .یوه مناسبی است و فقط با اندکی ساماندهی کارایی آن افزایش خواهد یافتزیر زمینی فعالً ش

  شهر هندیجان
  تسهیالت شهري

  .متر مربع و فاقد میدان میوه وتره بار است 2000شهر هندیجان داراي کشتارگاه سنتی به وسعت 
ستان به گور2دستگاه ماشین آتش نشانی و 2همچنین شهر داراي یک ایستگاه آتش نشانی فعال با  

پمپ نفت  3پمپ بنزین و  5یک جایگاه سوخت رسانی در شهرمیباشد که درآن . هکتار است 20وسعت 
. پمپ نفت سفید فعال بوده وبه عرضه موادسوختی به شهروندان وترافیک عبوري می پردازد 6گاز و 

  .خت شهر می باشدهزار لیتر مواد سوختی ، تأمین کننده نیاز سو 200چهار مخزن مواد سوختی با ظرفیت 
دستگاه  7جمع آوري زباله دراین شهرتوسط رفتگران شهرداري از درب منازل ، وسطح شهرتوسط  

متوسط زباله جمع آوري شده از سطح شهر .ماشین حمل زباله انجام میشودودرخارج شهر دفن  میشود
  .تن می باشد  20هندیجان روزانه 
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  .ري میباشدشهر هندیجان فاقد لوله کشی گاز شه:گازشهري
درصد آن ومصرف کننده  7/86مشترك بوده که مشترکین خانگی  8266تعدادمشترکان برق این شهر :برق

درصدمشترکان این شهربوده ولی 4مشترکین عمومی وکشاورزي وصنعتی . درصد برق شهر میباشند 8/71
  .درصدبرق شهرمیباشند20مصرف کننده 

  اماکن مذهبی فرهنگی ورزشی
مکان متبرکه مذهبی  23عالوه براین . تکیه وحسینیه است 17باب مسجد و 40راي شهر هندیجان دا

این شهرداراي یک کتابخانه عمومی و یک کانون پرورش فکري کودکان ونوجوانان .نیزدرشهر وجود دارد
  . صندلی است 220و یک سالن نمایش با ظرفیت 

سالن ورزشی ،یک  2:اشد که شاملواحد ورزشی می ب 8امکانات ورزشی شهرهندیجان،:اماکن ورزشی 
  .باشگاه ورزشی خصوصی است 3زمین چمن ویک فضاي روباز ورزشی  و همچنین 

اي به  پارك محله 4مترمربع و  623700پارك شهري به مساحت  5شهر هندیجان داراي :فضاي سبز
فضاي سبز  سرانه 84نفري شهر در سال  24965باشد که با توجه به جمعیت  مترمربع می 18000مساحت 

مترمربع بالغ خواهد گشت که با اضافه کردن فضاي سبز میادین و بلوارها به مساحت  7/25مفید شهر به 
  .یابد مترمربع افزایش می 27مترمربع سرانه فضاي سبز زیست محیطی به  33500

  اماکن آموزشی 
بـاب آن آمـادگی   13 دانش آموز مـی باشـد کـه     8083باب آموزشگاه دولتی با  89شهر هندیجان داراي  

دانـش آموزاسـت تعـداد مـدارس      3696باب آن مدرسه ابتدایی با  48دانش آموز؛  339وپیش دبستانی با 
دانـش آمـوز و           1628دبیرستان بـا   12دانش آموزوتعداد  2188آموزشگاه با  14راهنمایی این شهر  

  .دانش آموز می باشد 232باب هنرستان با 2
  خدمات بهداشت ودرمان

،خدمات بهداشت و درمان شهر  84شاپور در سال  براساس آمار و اطالعات دانشگاه علوم پزشکی جندي
مرکز بهداشـت شـهري    2و ) رادیولوژي(مرکز پرتونگاري  1داروخانه و 2آزمایشگاه و  1هندیجان شامل 

هر عمدتاً از پزشک نیز در شهر به طبابت مشغول هستند و اهالی ش14پایگاه اورژانس است ، همچنین 3و
  .کنند خدمات بهداشتی، درمانی شهرهاي ماهشهر واهواز استفاده می

  آب آشامیدنی
هاي کارون به وسیله تاسیسات کانال کوت امیر و همچنین  آب آشامیدنی شهر هندیجان از رودخانه 

خانه  تصفیه 2هزار متر مکعب آب تصفیه ،از طریق  7در هر شبانه روز . شود رودخانه زهره تامین می
، سرانه 84نفري شهر در سال  24657با احتساب جمعیت . شود کیلومتري شهر می 59وارد شبکه توزیع 

که با توجه به میزان پرت شبکه . شود لیتر در شبانه روز برآورد می 283آب تولیدي براي هر نفر حدود 
شبانه روز تقلیل  لیتر در 210درصد محاسبه شده میزان آب در دسترس هر شهروند به حدود  26که 
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البته به دلیل شور بودن آب رودخانه زهره در ساعاتی از روز آب آشامیدنی شهر شیرین و در . یابد می
. بعضی ساعات شور و بی کیفیت است که موجب بروز مشکالتی براي شهروندان هندیجانی شده است

زي و توسعه آن اجرا شده، ولی تاسیسات تامین آب رودخانه زهره بسیار قدیمی و فرسوده است ،  باز سا
از حیث تامین آب . باشد  به دلیل کاهش کیفیت و شوري رودخانه زهره از کارایی چندانی برخوردار نمی

حجم .هاي دیگري باید مورد توجه قرار گیرد المقدور گزینه هایی مواجه است که حتی ، شهر با محدودیت
  .این بابت وضعیت شهر مطلوب استمتر مکعب بوده که از  8500ذخایر مخازن آب شهر 

  فاضالب 
و فاضالب خانگی از طریق چاههاي جذبی و . شهر هندیجان فاقد تاسیسات و شبکه فاضالب است 

به دلیل باال بودن سطح آبهاي زیر زمینی چاههاي جذبی . گردد آوري و دفع می روباز جمع  جوي و کانال
ها و کانال  نیز باعث کندي جریان فاضالب در جوي باید به سرعت  تخلیه شوند و شیب نامناسب زمین

آوري شده بدون هیچ پاالیشی به خارج محدوده شهر هدایت شده و  فاضالب جمع. روباز شده است
  .گردد سپس در رودخانه تخلیه می

  
  مدیریت شهري

  مقدمه
از  مدیریت عبارتندوظایف . » کار کردن با افراد و گروهها براي رسیده به مقاصد سازمان  «ی مدیریت یعن

. متصـور اسـت   تمامی این وظایف براي مدیریت شهري نیز. ریزي، سازماندهی، نظارت و انگیزش  برنامه
بر فعالیتهـاي انجـام          دهد، ریزي کند، فعالیتهاي شهر را سازمان مدیریت شهري باید براي شهر برنامه

در سازمان مدیریت شهري و سایر سازمانها  م راشده نظارت کند، حتی براي انجام بهینه امور، انگیزش الز
معمـوالً مـدیریت   ) . هوس و کنت ایچ بالنچارد نقل از پاول به. 1378سعیدنیا، (و شهروندان ایجاد نماید 

. خوانـده مـی شـود     »شـهرداري  « از حکومـت محلـی تعریـف شـده و      اي شهري به عنوان زیر مجموعه
   .استت که داراي ورودیها و خروجیهاي مشخصی مثابه نظامی اس همچنین مدیریت شهري به

  مدیریت شهري
هـاي گسـترده و متنـوع شـهر و      مدیریت شهري یک نهاد مدیریتی فراگیر و درگیر با موضوعات و پدیده

پذیرد و خـود را بـا امکانـات     شهرنشینی است که طبیعتاً از شرایط عمومی محیط اجتماعی خود تأثیر می
سیستم مدیریت شـهري جزئـی از   . سازد تهاي ناشی از آن هماهنگ و منطبق میبالقوه و بالفعل و محدودی

نقشی که دولت براي سیستم مدیریت شهري قائل . سیستم حکومتی است که هدفش ادارة امور شهر است
تعاریف متعددي از مدیریت شهري ارائه شده است و هـر کـدام از   . سازد است این هدف را مشخص می

  :این تعاریف عبارتند از. مند به مقولۀ مدیریت شهري است ننده نگرش نظامها بیان ک این تعریف
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مدیریت شهري عبارت است از ادارة امور شهر به منظور ارتقاي مدیریت پایدار مناطق شهري، با در نظر «
  ».هاي ملی، اقتصادي و اجتماعی کشور داشتن و پیروي از اهداف، سیاست

امور شهر به منظور ارتقاي مدیریت پایدار و همچنین یک سـازمان   مدیریت شهري عبارت است از اداره«
گسترده، متشکل از عناصر و اجـزاي رسـمی و غیررسـمی مـوثر و ذیـربط در ابعـاد مختلـف اجتمـاعی،         

  »اقتصادي و کالبدي حیات شهري با هدف اداره، کنترل و هدایت همه جانبه و پایدار شهري
ریـزي توسـعه و    ه لحاظ وظایف عملی خود، موظـف بـه برنامـه   سیستم مدیریت شهري بنا به تعریف و ب

ریـزي   انجام این وظایف در قالب نظام برنامـه . هاي مربوطه است ها و طرح عمران شهري و اجراي برنامه
اجرایی  -از طرفی مدیریت شهري به لحاظ اداري. باشد اجتماعی و حقوقی حاکم بر کشور می -اقتصادي

هـر  . مشتمل بر عناصر متعدد و متنوع الزم براي اداره امور یک شـهر اسـت   یک سازمان بسیار گسترده و
امـا عنصـر مرکـزي و اصـلی آن، سـازمان      . گیـرد  اي را دربرمـی  چند این عناصر طیف عملکردي گسـتره 

که در تمامی عملکردهاي تدوین شده سیستم و به ویژه امـور اداري و اجرایـی دخیـل و    . شهرداري است
شهرداري از یک سو جزء عناصر مهم مدیریت سیاسی و اجتماعی شهر محسـوب   در واقع. مسئول است

شهرداري سـازمانی اسـت   . شود و از طرف دیگر مهمترین عنصر اجرایی سیستم مدیریت شهري است می
که در محدودة شهر براي رفع آن دسته از نیازهاي عمرانی و رفاهی مردم شهر که جنبه محلی دارد و نیـز  

  .گردد اي تاسیسات شهري مورد نیاز مردم همان محل است تشکیل می داره پارهبراي ایجاد و ا
  شوراهاي شهر و مدیریت شهري

گذاري و مدیریت شهرهاي بـزرگ بـدون مشـارکت مـردم و حضـور فعـال آنهـا و         بدون تردید سیاست
واد بکارگیري روشهاي مدرن مدیریتی ممکن نیست و مسائل مهمی چون حفاظت از محیط زیست، دفع م

آب و بـرق  (زائد، آلودگی هوا، مشکل ترافیک و حمل و نقل شهري و ارائه خدمات گسترده رفاهی نظیر 
بـا  ) و گاز و تلفن و ایجاد و حفظ معابر و خیابانها، فاضالب و ایجاد و نگهداري فضاي سبز و نظـایر آن 

  .شیوه مدیریت سنتی و کالسیک قابل حل و دستیابی نیست
هـاي گونـاگونی تجلـی     ها و سازمانها و شیوه هاي شهري در قالب دیریت و برنامهحضور فعال مردم در م

هاي حضور آنان در صحنه است و شوراهاي شهر از نهادهایی  نهادهاي منتخب مردم یکی از شیوه. یابد می
گذاري و مدیریت شهري را فراهم  است که با حضور نمایندگان شهروندان، شرکت فعال مردم در سیاست

یعنی از زمانی که شـهرهاي  ) میالدي به بعد 12قرن (در کشورها اروپایی قبل از دوران رنسانسی . دکن می
امروزه تقریباً کلیه شـهرهاي مهـم   . جدید به وجود آمدند شوراهاي شهر با نامهاي گوناگون شکل گرفتند

مرکزي، مردم و  این شوراها نقشی هماهنگ کننده میان دولت. جهان داراي شورا هاي فعال شهري هستند
  .کنند و بر انجام کارهاي شهر نظارت دارند هاي محلی را ایفا می ارگان

گردد وقت مسئوالن صرف حل مسائل و مشکالتی شود کـه بـه    تشکیل نشدن چنین شوراهایی باعث می
گسـترش  . شـود  آنها ربطی ندارد و در واقع باعث کاهش کارایی آنان در امور و وظایف اصلی آنها نیز می
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شود مردم براي حل مسائل و مشکالت خود به سازمانهایی متوسل شوند که  واحدهاي اجتماعی باعث می
از سوي دیگـر، توزیـع مسـئولیتها بـه صـورت      . به آنان مربوط نیست و تنها اتالف وقت را به دنبال دارد

ی کـه مـردم هـر    در حـال . شـود  بازي و دست نیافتن به نتایج مورد نظر می غیرمنطقی، باعث افزایش کاغذ
توانند با مراجعه به شوراي شـهر یـا روسـتا بـه خواسـتهاي       منطقه با توجه به نیازها و مشکالت خود، می

  )1381، 182رضویان، ص.(منطقی خود دست یایند
  شوراهاي شهر

تـا  . بـود  1377اجتماعی کشور تشکیل شوراهاي شـهر در سـال    -یکی از تحوالت مهم درعرصه سیاسی
. ن شوراها، سازو کار اداره امور شهرها شکلی ساده، متمرکز و غیـر دمکراتیـک داشـت   پیش از تشکیل ای

شهردار از سوي استاندار یعنی یک مقام انتصابی دولت مرکزي، انتخاب می شد و زیر نظر او بـه فعالیـت   
ه تشکیل شوراهاي شهر سبب شد تا ساز و کاري غیر متمرکز و مبتنی بر انتخاب مـردم، ادار . می پرداخت

اگر چه تشکیل سازمانهاي جمعی و دمکراتیک براي اداره شـهرها در ایـران   . امورشهرها را برعهده بگیرد
سابقه صد ساله دارد در گذشته تجربه هایی چون انجمن بلدي و انجمن شهر وجود داشت؛ اما حیات آن 

می شـهرها نشـانگر   در دوران حاضر تشکیل شوراهاي اسال. ها در مدیریت شهري بی دوام و ناپایدار بود
انتظار آن است که بـا برخـورداري از   . سیاست دمکراتیک کردن اداره شهرها از ناحیه دولت مرکزي است

سازمان دمکراتیک محلی، توسعه نیافتگی شهري موجود را تا انـدازه زیـادي بـه سـمت توسـعه یـافتگی       
  .هدایت نماید

نهادینه شدن می توانند در سـطح محلـی بـه    شوراهاي محلی از زمره سازوکارهایی هستند که در صورت 
توسـعه شـوراها مـی توانـد موجبـات      . ایجاد  دمکراسی، ارائه خدمات و انسجام اجتماعی یاري رسـانند 

گسترش نهادهاي غیر دولتی، افزایش مشارکت مردم دراداره امور خود و پاسخ گو نمودن نهـاد مـدیریت   
ردم در انتخابات معیاري براي سنجش توجـه عمـومی   با این وجود اگر میزان مشارکت م. شهري می شود

درنخستین انتخابـات  .به سازمانهاي محلی باشد، آمار انتخابات شوراها نشان دهنده کاهش این توجه است
درصد واجدین شرایط شرکت داشتند در حالی کـه در   72،  1376شوراهاي اسالمی شهري استان درسال 

از  1382سـال از عملکـرد ایـن شـوراها در سـال       4گذشـت   دومین انتخابات شـوراها اسـالمی پـس از   
  .واجدین شرایط شرکت کردند% 9/57نفر یعنی  1292652نفر واجدین شرایط راي دادن، تنها  2232787

کاهش مشارکت شهروندان به ویژه در شهرهاي بزرگ و مرکز استان چشمگیر بوده بر این اساس می توان 
تحقق نیافتن انتظارات . به انتظاراتی که مردم از آنها داشتند، پاسخ گویندگفت که شوراها تاکنون نتوانستند 

و خواسته ها موجب سرخوردگی و ناامیدي بخش عمده اي از ساکنان شهرها نسبت به شـوراهاي شـهر   
  .شد و در نتیجه آنها در دومین دوره انتخابات، انگیزه اي براي مشارکت نداشتند
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کارایی یا عدم کارایی شوراهاي اسالمی شهر در سطح کشـور انجـام    درمطالعه اي که در خصوص عوامل
از مهمتـرین  » فقدان نهادینگی«و براي استان خوزستان نیز قابل استناد می باشد، مقوله ) 1384ازکیا،( شده

  .دالیل عدم موفقیت شوراها ذکر شده است
، »ختار متمرکـز نظـام اداري  سـا «عوامی که موجب پیدایش پدیده فقدان نهادینگی درشوراها شده اسـت،  

نظام اداري ایران متمرکز بوده و در آن نهادهاي محلـی  . است» فقدان سنتهاي دمکراتیک«و » قوانین مبهم«
حجم عمده کارکنانی که در بخش عمومی جامعه به فعالیـت  . دمکراتیک عناصري جدید به شمار می آیند

اصـلی شـهرها و روسـتاهاي ماننـد آمـوزش،       دولت تأمین کننده خـدمات . مشغول هستند، دولتی هستند
اتکاي به درآمدهاي نفتی طی دهه هاي گذشته موجب شده است تا دولت . بهداشت، امنیت و پلیس است

این مسئله سبب شده تـا قاعـده پرداخـت    . در تأمین درآمدهاي خود کمترین اتکارا به مالیاتها داشته باشد
از این رو در چنـین سـاختاري، شـوراها کـه متکـی بـه       . دمالیات و عوارض در ایران چندان رعایت نشو

آن هـا در چشـم بسـیاري از    . هستند فضاي زیادي براي فعالیت ندارند) عوارض محلی(مالیاتهاي محلی 
مدیران افرادي بدون اطالعات و تجربه کافی در مدیریت و اجرا تلقی می شوند که در شرایط حاضر تنها 

وانین مربوط به شوراها بـر خـالف جایگـاه رفیـع ایـن نهادهـا در قـانون        ق. می توان آن ها را تحمل کرد
اساسی، آنها به عنوان نهادهاي ناظر در نظرگرفته است این تلقی سبب می شود تـا اختیـارات شـوراها در    

دستگاههایی که سیاست ها و برنامه هاي آنان از . حد نظارت بر عملکرد دستگاههاي اجرایی محدود شود
در حال حاضر تنهـا  . طالع و هماهنگی با شوراها که سازمانهاي محلی هستند، تعیین می شودمرکز بدون ا

سازمانی که شوراها قدرت دخالت محدودي در نحوه اداره و نظارت بر عملکرد آن دارند، شـهرداري هـا   
مـا  ا. از این رو تلقی اعضاي شوراها این است که آنها شوراي شهرداري هستند نـه شـوراي شـهر   . هستند

نیـروي  . شهرداري تنها یکی از ده ها سازمان اجرایی محسوب می شود که در سطح شهر فعالیـت دارنـد  
انسانی و درآمد شهرداریها در مقایسه با سازمانهاي قدرتمندي مانند شرکتهاي آب، برق و مخابرات بسیار 

عضاي شورا خـود  بسنده کردن حوزه قدرت و نظارت شورا به شهرداري موجب می شود تا ا. نازل است
ابهامـات قـانون   . را اعضاي سازمانی تلقی نمایند که محدودیت شدیدي بر عملکرد آن تحمیل شده است

  .شوراها و تغییرات مکرري که در آن اتفاق افتاده است، موجب شده تا نهادینگی شورا با مانع مواجه شود
و مـاموران اجـراي آنهـا و مـردم را در     ابهام در متون قانونی، باعث تفسیرهاي مختلف از قوانین می شود 

نبود یا ضعف سنت هاي دمکراتیک که مشوق عمل جمعی و تصـمیم گیـري   . سردرگمی مواجه می سازد
بدلیل ضـعف و نبـود   . مشترك هستند، از دیگر عواملی است که فقدان نهادینگی شورا را موجب می شود

اها مباحث و مناقشـات میـان اعضـا مـی     تجربه کار جمعی دمکراتیک بخش قابل توجهی از فعالیت شور
این مباحثات عموما فاقد ماهیت فنی و برنامه ریزي بوده و به دلیـل روابـط درون گروهـی و بـرون     . شود

  .گروهی باعث می شود در عملکرد شوراها تأثیر منفی بگذارند



 طرح ملی آمایش استان خوزستان 

 ٦٦٧

شـوراها را  وضعیت ساختار اداري کشور و قوانین مربوط به شوراها موجب شده است که اعضـاي آنهـا،   
نهادهایی بدانند که فاقد حدود اختیارات و قدرت مشـخص هسـتند در حـال حاضـر در سـطح شـهرها،       
قدرت و منابع، در اختیار سازمانهاي مختلف دولتی است که هر یک از وزارتخانـه متفـاوتی دسـتور کـار     

جـود آنکـه در   بـا و . این مسئله موجب پراکندگی مدیریت در سطح شهرها شده است. دریافت می دارند
، دولت ملزم به واگذاري اختیارات محلی خود بـه شـهرداري   136برنامه سوم توسعه کشوردررقابت ماده 

پاسخگو و مسئول بودن مدیران . ها شده بود، اما اقدام اساسی و جدي در این خصوص انجام نشده است
شـور موجـب شـده تـا آنهـا      سازمانهاي دولتی شهر به مسئوالن باالتر خود در مراکـز اسـتان یـا مرکـز ک    

درخواستهاي اعضاي شوراها را مهم تلقی نکنند و در صورت امتنـاع مـدیران دولتـی از پاسـخگویی بـه      
  .تقاضاهاي شوراها هیچ گونه ضمانت اجرایی مشخصی جهت پیگیري مصوبات شورا وجود ندارد

شهرداري با درآمدهاي کافی . انسانی شهرداري ها نیز بر عملکرد شوراها تأثیر بارزي دارد -وضعیت مالی
و نیروي انسانی با کیفیت، قدرت  اجرایی مناسبی در اختیار اعضاي شورا می گذارد، از طرفـی تجربـه و   

در مجمـوع  . تحصیالت اعضاي شوراها نیز عامل مهم دیگري در افـزایش کـارایی شـوراها داشـته اسـت     
ملکرد آنها تأثیر گذاشته است با این وجود شوراهاي شهر در ایران با مسائل زیادي مواجه هستند که بر ع

شوراها توانسته انـد کـه بـراي برخـی گروههـاي حاشـیه اي نظیـر زنـان فرصـت مناسـبی بـراي اعـالم             
شوراها توانسته اند این فرصت را به افراد بی تجربـه و کـم   . حضوراجتماعی و سیاسی خود فراهم آورند

جود تهدیدات و سختی هـایی کـه داشـته انـد، بـه پایگـاه       تجربه بدهد تا در جربان فعالیت در آن، و با و
تجربه نشان داده که آنها انگیـزه بیشـتري بـراي    . اجتماعی باالتري و احساس رضایت بیشتري دست یابند

موفقیت شوراها، با توجه به فرصتی که براي آنها فراهم کرده است، دارند در دومین دوره شوراهاي شـهر  
درصـد کـل اعضـاي شـوراهاي      1/13نفر زن کـه   39نفر مرد و  259عضویت  شورا با  42استان، تعداد 

افزایش تعداد آنها با توجه به انگیزه زنان براي کسـب  . شهررا شامل می شوند، در استان فعالیت داشته اند
  )1384از کیا، . (موفقیت هاي اجتماعی و فرهنگی می تواند تأثیر مثبتی بر عملکرد موفق شورا داشته باشد

  یریت شهريمد
یکی از آرزوهاي اساسی شهروندان پس از تشکیل شوراهاي اسالمی شهر در انتخابـات شـوراها، تحـول    
بنیادي در مدیریت شهرداري ها به لحاظ ساده سازي نظام پاسـخگویی بـه شـهروندان، کوتـاهی فرآینـد      

وره شـوراهاي  د 2پاسخگویی و حاکمیت اندیشه شهروند ساالري بر سازمان شهرداري بود با طـی شـدن  
شهر و سپري شدن حدودا یکسال از عمر سومین دوره شوراهاي اسالمی شهر آرزوهاي یـاد شـده هنـوز    
تحقق نیافته و با مشکالت اساسی نظري و روش شناسی روبه رو است هر چند با کوشش ها و پی گیري 

ا، هنـوز  هاي شوراهاي اسالمی شهر و حـذف حلقـه هـاي اضـافی بوروکراسـی اداري در شـهرداري هـ       
شهروندان با مشکالت و مقاومت هاي متعددسازمانهاي مختلف و شهرداري، در برابـر خواسـت تسـهیل    
سیستم پاسخگویی به مردم رویا روي اند و متقاضی در مراجعه به شهرداري همواره بـا نگرانـی و فشـار    
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دالیـل معاملـه    هنوز حقوق شهر و بسیاري از شهروندان به لحاظ مشـرف بـودن، بـه   . روانی مواجه است
پاسخ به این مشکالت . ضوابط و مقررات شهرسازي و روابط خاص از جانب شهرداري رعایت نمی شود

متفاوت بوده، عده اي از جمله مسئوالن ومدیران شهرداري ها بر این اعتقادنـد کـه چـون شـهروندان در     
رض یـا بهـاي خـدمات و غیـره     مراجعه به شهرداري همواره باید مبالغی را با عناوین گوناگون مانند عوا

بپردازند، طبعاً از شهرداري ناراضی هستند، و به این ترتیب ناراضـیتی را عـادي مـی شـمارند، در نتیجـه      
تصور این که نظام موجود حاکم بر مدیریت شهرداري با نارسایی مواجه است، نادرست ارزیابی و راه هر 

شهرداري در چهارچوب ضـوابط و مقـررات وظیفـه    و در نهایت . گونه انتقاد بر شهرداري بسته می شود
در مقابل عده اي دیگر از جمله محققان و متخصصان . مداري سنتی، به اعمال مقررات مبادرت می نماید

مسایل مدیریت شهري بر این اعتقادندکه درشرایط موجود، شهروندان به حقوق شهر آگاه اند،وازاین کـه  
ناراضی نیستند، زیرا مـدیریت شـهري بـه صـورت غیـر مسـتقیم و       هزینه اداره شهر را پرداخت می کنند 

ولی فرآیند طوالنی پاسخگویی بـه مـردم،   . توسط نمایندگان آن ها مجري خواستها و تصمیمات آنهاست
شفاف نبودن قوانین و مقررات، بی اعتمادي شهرداري به متقاضیان، آمـد و شـدهاي مکـرر و اغلـب بـی      

هزینه، فرصتهاي از دسـت رفتـه، روز آمـد نبـودن ضـوابط و مقـررات       نتیجه، وقت کشی، بی توجهی به 
 .شهرسازي و شهرداري باعث نارضایتی شهروندان از شهرداري و به تبع آن شوراي اسالمی شهر است

  الگوهاي اداره شهر در کشورهاي دیگر

 به طرز در آمریکا و. شهري درکشورهاي مختلف از شیوه هاي متفاوتی پیروي می کند نظام مدیریت

 : ددار مشابهی در انگلستان، آلمان، فرانسه و کشورهاي اسکاندیناوي، سه الگوي مدیریتی وجود

 الگوي شهردار ـ شورا

برگزیـده   با رأي مستقیم مردم به سمتهاي خود) شهردار، شوراي شهر و غیره(کارگزاران شهر الگودر این 
مـی   شـهر منصـوب   ز جانب شهردار یا شـوراي می شوند و کارگزاران سازمانهاي مختلف شهرداري نیز ا

این الگـو در   .شهردار ریاست شوراي شهر را به عهده دارد،اما قدرتی فراترازسایراعضاي شوراندارد.شوند

 .واقع همان الگوي شهردار ضعیف است

 شورایی مطلق یاهیئتها و وي کمیسیونیالگ

 اعضاي هیئتها و کمیسیونهاي مختلف شهر را مردم مستقیماً انتخاب می کننـد و اینـان تمـام    در این الگو

از جانـب   گیرند و انتصاب مدیران سازمانهاي مختلف شهرداري امور مدیریت شهري را خود به عهده می
شـهردار انتخـاب کننـد،     ست یکی را از میان خود به عنواناعضاي هیئتها ممکن ا. گیرد ایشان صورت می

شود، حتی اگر شهردار مسـتقیماً بـا    ولی به سبب این سمت از حقوق و اختیارات بیشتري برخوردار نمی
است فقط مسـئولیت امـور عمـومی را بـه عهـده       رأي مردم انتخاب شود، مقامی تشریفاتی دارد و ممکن

شورا هر یک مسئول بخشی از کارهاي شهرداري هستند و در جلسـات  در این شیوه گاهی اعضاي  .گیرد
در ایـن شـیوه یکـی از    . گیرند می) یابد که با اکثریت آراء اعتبار می(مشورتی دربارة کارها تصمیم جمعی 
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شـود و در برخـی مـوارد، در نقـش      اعضاي شورا به عنوان عضو ارشد، براي اداره جلسات انتخـاب مـی  
دهـد کـه همـۀ شـهرهاي مهـم دنیـا، داراي        بررسیها نشان مـی . کند نجام وظیفه میشهردار و رئیس شهر ا

شوراهاي فعال شهري هستند این شوراها نقشی هماهنگ کننده میان دولـت مرکـزي، مـردم و ارگانهـاي     
 .دار انجام کارهاي شهري هستند کنند و عهده حکومتی محلی را ایفا می

  )شورا ـ مدیرشهر(رالگوي مدیر شه
 کنند و اعضاي شوراي شـهر مـدیري را بـراي اداره    مردم اعضاي شوراي شهر را انتخاب می الگو در این

شـهر اسـت و    در اینجا، قدرت اصلی در اختیار اعضاي انجمـن . آورند امور شهر به استخدام شهر در می
ر ماننـد الگـوي شـهردا    در ایـن صـورت نیـز،   . وجود داشته باشـد ) با انتخاب مردم(شهردار ممکن است 

شهردار وجود نداشـته باشـد و    و یا ممکن است. ضعیف، نقش وي بیشتر تشریفاتی و نظارت عالیه است
.  )1378 مزینـی، (گیرند، انجـام دهـد    عهده می مدیر شهر کلیه اقدامات اجرایی را که معموالً شهرداران به

آن را بـه تصـویب   شورا برنامۀ فعالیتها و عملیات شهرداري، منـابع درآمـد و طـرز بـه مصـرف رسـیدن       

 . آورد رساند و در پیشرفت کارهاي شهرداري نظارت به عمل می می

 در ایران سیر مدیریت شهري

دوران با  این. مشروطیت دانست تردید باید مربوط به دوره بعد از شهرداري را به شکل نوین بی فعالیتهاي
نخستین . گردید هـ، ش، آغاز 1286تصویب قانون بلدیه در دوره اول مجلس شوراي ملی به سال 

تشکیالت جدید در همان سال  شهرداریی که براساس قانون جدید تأسیس شد، شهرداري تهران بود که با
پس . و با تشکیالت جدید آغاز به کار کرد گذاري شد تقریباً بالفاصله پس از تصویب قانون پایه) 1286(

  .تأسیس شد درکشورشهرداري  16اول، مجموعاً  ، یعنی آغاز سلطنت پهلوي1304از آن تا سال 

اجرا  برخی از بخشهاي آن به طور کلی به مرحله. رو شد با عدم موفقیت روبه. ش. هـ  1286 قانون بلدیه
علت آن بود که نه  .پیدا کرد و با مشکالتی روبه رو شددر نیامد و برخی دیگر به صورتی ناقص تحقق 

همراه و مقارن با . برخوردار نبودند مردم و نه دولت، هیچ یک از آمادگی الزم براي تحقق این قانون
ابتدا قانون انجمنهاي : دیگري نیز به تصویب رسید  قوانین. ش . هـ  1286تصویب قانون بلدیه سال 
اما دالیلی چند جریان عادي و تکامل . والیات و دستورالعمل حکام ل ایاالت وایالتی و سپس قانون تشکی
گیري نظام دموکراتیک را متوقف کرد یا با مشکالت فراوان مواجه ساخت  شکل تدریجی حرکت به سوي

  .)1378 مزینی،. (
 الغ برسلطنت رضاخان، تأسیس شهرداریها تسریع یافت، به طوري که تا پایان سلطنت وي، ب در دوره

، قانون 1309 در سال. شهرداریها در این دوره، سازمانی کامالً دولتی بودند. شهرداري تأسیس شد 136
انحصاري شهرداریها از  بلدیه لغو شد و قانون جدیدي تصویب شد که به موجب آن تأکید بر وابستگی

 .دولتی بود حیث مالی و به تبع آن اداري و اجرایی به دولت و بودجه ملی ـ
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 قانون 1328در سال . پهلوي دوم نیز تغییراتی در قوانین اداره شهرها به وجود آمد در دوران سلطنت

 جدیدي تصویب شد که در شرایط تعیین شهردار، حقوق و مزایاي او و همچنین واگذاري برخی

قانون سال  الحاقی به در الیحه 1331در سال . اختیارات تازه به انجمنهاي شهر تغییراتی ایجاد شده بود 
 .یافت ، اختیارات انجمنهاي شهر و قدرت مردم افزایش1328

 ایجاد شد که در نهایت منجر به 1331بعد، بنا به دالیل سیاسی، تغییراتی در قانون سال  به 1332از سال 

شهري و  عالوه بر این، در دوران قبل از انقالب، دو قانون نوسازي و عمران. کاهش قدرت مردم شد
قانون اخیر،  عالی شهرسازي و معماري ایران تصویب شد که به موجب ماده هفت رايتأسیس شو

  .شهرداریها مکلف به اجراي مصوبات این شورا بودند

 انقالب، در بسیاري از شهرهاي ایران از جمله تهران، انجمن شهر تشکیل شد، لکن چون در زمان قبل از

به آنان اعتماد  یا کسانی بودند که دولت و رژیم گذشتهاعضاي این انجمنها بیشتر از طبقات ذي نفوذ و 
 .دالعنان شهر بودن واقع مدیر مطلق شهرداران در. داشت، این انجمنها نتوانستند منشأ اقدامات مؤثري شوند

  )1378مزینی، (
ر د( انقالب اسالمی، با توجه به تغییر بنیادین نظام سیاسی کشور، بر اداره شورایی کشور پس از پیروزي

طوري که  به اي شده، در قانون اساسی تأکید ویژه) سطوح مختلف کشوري، استانی، شهري و روستایی
 .یک فصل از قانون اساسی به شوراها اختصاص یافته است

 براي پیشبرد سریع برنامه هاي اجتماعی، اقتصادي، عمرانی، بهداشتی،  «قانون اساسی  100مطابق اصل 

اداره امور هر  مور رفاهی از طریق همکاري مردم با توجه به مقتضیات محلیو سایر ا» فرهنگی، آموزشی 
بخش، شهر، شهرستان یا  روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شوراي ده،

قانون اساسی جمهوري ( .کنند می گیرد که اعضاي آن را مردم همان محل انتخاب استان صورت می
  ).1370اسالمی ایران، 

شوراي اسالمی شهر جایگزین انجمن شهر شد و وظایفی که بر عهده این انجمن بود،  در سطح شوراها،
اسالمی  تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهاي« براساس الیحه . شوراي اسالمی واگذار گردید برعهده

حکم آن در  ، انتخاب شهردار بر عهده شوراي اسالمی شهر و صدور»کشور و انتخابات شهرداران 
بزرگتر برعهده وزیر کشور  شهرهاي با جمعیت کمتر از دویست هزار نفر برعهده استاندار و در شهرهاي

مانع از تحقق شوراي اسالمی شهر  مسایل و مشکالت ناشی از جنگ تحمیلی هشت ساله. گذارده شد
ور و انتخاب انتخابات شوراهاي اسالمی کش قانون تشکیالت، وظایف و«  1375در سال . گردید

 11/4/75سپس تأیید شوراي نگهبان رسید و در تاریخ  به تصویب مجلس شوراي اسالمی و» شهرداران 
 ).1378سعیدنیا، (وزارت کشور ابالغ شده است  براي اجرا از طرف رئیس جمهور به

 نونفصل اول این قا. داراي پنج فصل و نود و چهار ماده و پنجاه و یک تبصره می باشد این قانون

کنندگان  شرایط انتخاب(فصل دوم درخصوص انتخابات . تشکیالت شوراها را مورد بررسی قرار میدهد
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روستا،  برحسب سطح تشکیالتی در(، و فصل سوم درخصوص وظایف شوراها )و انتخاب شوندگان
پنجم سایر  فصل چهارم درخصوص رسیدگی به تخلفات است، و باالخره فصل. می باشد) بخش و شهر

  .رات را مورد بررسی قرار میدهدمقر

شهرداري جدید در کشور تأسیس شده  167، تعداد 1375تا سال  1358فاصله سالهاي  در مجموع، در
 تحوالت مهم این دوره کاهش. شهرداري رسید 650تعداد شهرداریهاي کشور به  1375سال  در. است

منابع داخلی شده  داریها مجبور به اتکا بهحمایتهاي مالی دولت از شهرداریها می باشد، به طوري که شهر
 )1378سعیدنیا، . (اند

  مرتبط با مقوله مدیریت شهري در ایران سازمانهاي دولتی

سهم  سازمانهاي متعددي با مقوله مدیریت شهري مرتبط می باشند اما مهمترین آنها که بیشترین در ایران
سازمان برنامه و ( مان مدیریت و برنامه ریزيرا در مدیریت شهري دارا می باشند، وزارت کشور، ساز

   .و وزارت مسکن و شهرسازي است) بودجه
کشور، که متولی اصلی مدیریت شهري در ایران است، حفظ امنیت و آسایش عمومی  هدف اصلی وزارت

 دموکراسی و هماهنگ ساختن فعالیتهاي سازمانهاي دولتی، ملی و محلی در سراسر کشور می و تعمیم

 : دراین خصوص، وظایف کلی وزارت کشوردر ارتباط با شهرداریها عبارتند از. باشد

 .عمومی نظارت بر شهرداریها در انجام وظایف محوله و مراقبت در تأمین مایحتاج راهنمایی و •

 .کلیه قوانین، آئین نامه ها و مقررات مربوط به شهرداریها نظارت بر اجراي •

 .عمران شهرياجراي قانون نوسازي و  نظارت بر حسن •

 نیازمندیهاي اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی منطقه اي و محلی و تشخیص اولویت آنها در تأمین •

 .شهر محدوده برنامه ریزي کشور و اعمال نظارت قانونی بر امور کلیه شوراها از جمله شوراي

  ). 1375 زینی،م(الذکر، وزارت کشور برخی وظایف اجرایی را نیز دارا می باشد  فوق عالوه بر وظایف
برنامه  هاي پنج ساله، و برنامه ریزي از طریق تهیه برنامه درازمدت توسعه کشور، برنامه سازمان مدیریت

نیز از طریق  ریزي، نظارت و تعیین بودجه، در مدیریت شهري سهیم است و وزارت مسکن و شهرسازي
طرحهاي جامع شهرستان و  نینتهیه، تصویب و نظارت بر تهیه طرحهاي جامع و تفصیلی شهرها و همچ

تعیین محل شهرها و مراکز جمعیت آینده و  عالوه بر این،. غیره، در امر مدیریت شهري مشارکت می کند
  .آینده به عهده وزارت مسکن و شهرسازي است تعیین حدود توسعه و ظرفیت شهرهاي فعلی و

   اهداف مدیریت شهري
 قانون: ترین آنها عبارتند از کنند که عمده را تعیین می مختلفی اهداف مدیریت شهري در ایران منابع

 .شهري شهرداریها، برنامه هاي توسعه اقتصادي ـ اجتماعی و فرهنگی کشور و طرحهاي توسعه

شهري،  شهرداریها سه دسته از اهداف قابل استخراج است که عبارتند از تأمین و ارائه خدمات در قانون
طرحهاي توسعه شهري  در. مکانات الزم براي مقابله با مسایل شهريعمران شهري و ایجاد و تجهیز ا
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توسعه اقتصادي، اجتماعی و  عمدتاً به بعد کالبدي توسعه شهر پرداخته شده است و در برنامه سوم
شهرها، بهبود وضعیت آب، سوق دادن  به اهدافی چون توسعه اندیشیده) 1374- 78(فرهنگی کشور 

اسالمی، اداره اقتصادي واحدهاي ارائه کننده خدمات  با ایجاد شوراهاي شهرداریها به سمت خودکفایی
دفع فاضالب، بهبود امور حمل و نقل و ترافیک، افزایش ایمنی  آوري و شهري، بهبود تأسیسات جمع

بازسازي بافتهاي باارزش، گسترش تحقیقات شهري، بهبود شرایط زیست  شهرها، بهسازي نوسازي و
  ).1378سعیدنیا، (تخریب فضاي سبز شهري و امثال آن اشاره کرد  محیطی و جلوگیري از

  شهرداریها
 قانون بلدیه در دوره اول مجلس. شهرداري به شکل جدید آن پس از مشروطیت آغاز گردید فعالیتهاي

قانون  شهرداري تهران نخستین شهرداري بود که براساس. به تصویب رسید 1286شوراي ملی به سال 
تا   1286از سال  .شد گذاري  و تشکیالت آن تقریباً بالفاصله پس از تصویب قانون پایهجدید تأسیس شد 

استانهاي اصفهان  شهرداري در کل کشور تأسیس شد که بیشترین آنها به ترتیب در 754   ، 1379سال 
و  )شهرداري 40(استان خوزستان،)شهرداري 56(و فارس ) شهرداري 67(، خراسان )شهرداري 78(

  .قرار دارند) شهرداري 3(آنها در استان قم  کمترین

داراي  شهرهاي قدیمی، بزرگ و پرجمعیت. گیرد قرار می 12تا  1شهرداریهاي کشور در طیفی از  درجه
شهرداریها بر مبناي  درجه. تر می باشند درجات باالتر، و شهرهاي جدیدالتأسیس داراي درجات پائین

به شهرداریهاي شیراز، تبریز، ) 12(درجه  یین می شود، لذا باالترینامکانات، اعضا، درآمد و امثال آن تع
  .کالن شهرها بیش از یک میلیون نفر میباشد تعلق گرفته است، جمعیت این وتهران مشهد و اصفهان

که  شهرهایی چون کرج، اهواز، قم، کرمانشاه، رشت، ارومیه، همدان و آبادان قرار گرفته اند در رده بعد،
بعد نیز شهرهایی  در رتبه. هزار نفر است  900تا  300  جمعیت این شهرها بین. می باشد 11 درجه آنها

گیرند و تقریباً تمام این  قرار می 10مانند دزفول، کرمان، بندربوشهر، سمنان، ساري و غیره، با درجه 
ین جمعیت را داشته یابد و شهرهایی که کمتر ادامه می این روند همچنان. شهرها مراکز استانها می باشند

قرار می گیرند  2و  1تأسیس شده است، عمدتاً در درجه  79و  78 باشند و شهرداري آنها در سالهاي
درجدول شماره   84جهت آگاهی بیشتراطالعات شهرداریهاي استان تاپایان سال).1370وزارت کشور،(

 .آورده شده است

دسته عمرانی، خدماتی، نظـارتی و رفـاه اجتمـاعی     4عمده وظایف محوله به شهرداریها بر طبق قانون به 
شود وظایف عمرانی احداث و نگهداري خیابان و معابر و فضاي سبز، وظایف خدماتی مواردي  تقسیم می

ها و وظایف نظارتی نظیر صدور پروانه ساختمان و نظارت بر امـور صـنفی    مثل تنظیف معابر و دفع زباله
بار، کشتارگاه و احـداث   عی نظیر تأسیس و احداث میادین میوه و ترهرفع  سد معابر و وظایف رفاه اجتما

  .هاي ارزان قیمت و نظایر آن است هاي ورزشی و خانه زمین
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البته در طول زمان وظایف عمرانی و خدماتی ابعاد وسیعتري یافته اما وظایف رفـاه اجتمـاعی و نظـارتی    
  .و سازمانها منتقل شده استشهرداري تا حدودي کاهش یافته و یا به سایر ارگانها 

شهرداریها، براي اینکه بتوانند هزینه خدماتی را که بـر عهـده دارنـد را تـأمین کننـد، از سـاکنان شـهر و        
کنند، که ایـن یکـی از راههـاي تـأمین درآمـد       هایی را وصول می کنندگان از خدمات شهري هزینه استفاده

  .شهرداري است
  درآمدهاي شهرداري ها 

  .شوند مستمر تقسیم می بل وصول در شهرهاي ایران به دو دسته مستمر و غیردرآمدهاي قا
بـه آن دسـته از درآمـدهاي شـهرداري اطـالق      ): درآمدهاي ناشی از عوارض عمـومی (درآمدهاي مستمر

تواننـد مهمتـرین    شوند و می شود که جنبه دائمی داشته و با تغییر و تحوالت ناگهانی دچار نوسان نمی می
این گونه درآمدهامی تواندنیازهاي جـاري شـهرداري   .هاي بلندمدت شهرداریها باشند راي برنامهگاه ب تکیه

درسـالهاي اخیرباتوجـه بـه اینکـه درآمـدهاي      .راتامین کندوحتی قسمتی ازنیازهاي عمرانی راپوشش دهد
  .تغیرمستمر،سهل الوصول ترازدرآمدهاي مستمربوده ؛توجه چندانی به این بخش ازدرآمدها نشده اس

این نوع درآمد شهرداریها شامل درآمدهایی است که از فـروش دارایـی و امـوال    : مستمر درآمدهاي غیر 
هـاي دریـافتی از    یـاري  شهرداري، فروش مازاد تراکم، تفکیک اراضی، جرایم کمیسیون ماده صد، و خـود 

  .شود شهروندان بابت ارائه خدمات اضافی حاصل می
  :اري هاي استان بشرح ذیل استبصورت مشروح منابع درآمدي شهرد

  : شامل )درآمدهاي مستمر(درآمدهاي ناشی از عوارض عمومی *
، ) ثابـت و همـراه  (عوارض مواد نفتی، عوارض گاز ، عوارض تلفـن  ( وصولی توسط سایر مؤسسات -1

  ...)عوارض برق و 
ارض تفکیـک  عوارض سطح شهر، عوارض پروانه سـاختمانها، عـو  ( عوارض بر ساختمانها و اراضی  -2

  )اراضی و ساختمانها، عوارض بر بالکن و پیش آمادگی، عوارض برمعامالت غیرمنقول 
عوارض شماره گـذاري سـالیانه وسـائط نقلیـه، عـوارض بلـیط       (عوارض بر ارتباطات و حمل و نقل -3

مسافرت و باربري، عوارض صدور پروانه تاکسیرانی ، عوارض معاینه خودرو، عوارض معامالت وسـائط  
  )قلیه، عوارض ثبت نام آزمایش رانندگی ن

عوارض بـر پروانـه هـاي کسـب و پیشـه و حـق       (عوارض بر پروانه هاي کسب و فروش و خدماتی  -4
صدور پروانه ، عوارض برقراردادها ، عوارض بر تولید و فروش محصوالت تولیدي ، عوارض بر میادین 

عـوارض سـینما و نمـایش ، عـوارض بـر نوشـابه       ، ...میوه و تره بار، عوارض بر اماکن عمومی و هتل و 
  ).حق نظارت مهندسین ناظر ساختمان و سایر حق نظارتها% 3عوارض 

  :شامل درآمدهاي ناشی از عوارض اختصاصی *
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عوارض نوسازي، عوارض حـذف پارکینـگ، عـوارض    ( وصولی توسط شهرداریها و سایر مؤسسات  -1
اي سـواري، افـزایش عـوارض سـالیانه خودروهـاي      شماره گذاري خودروها، عوارض سالیانه خودروهـ 

  )سوراي، عوارض حق بیمه حریق و سایر موارد
  سهمیه از عوارض وصولی متمرکز  -2

  :شامل بهاي خدمات و درآمدهاي مؤسسات انتفاعی شهرداري* 
حق آسفالت و لکه گیري و ترمیم حفاري، حق کارشناسی و ( درآمد ناشی از بها ي خدمات شهرداري -1

ش نقشه ها، درآمد حاصل از خدمات بازرگانی، درآمد حاصل از خدمات پیمانکاري، درآمد حاصل از فرو
نقل و انتقال تاکسی، درآمد حاصل از فروش جمع آوري زباله، درآمد حاصل آگهی هاي تجارتی، درآمـد  

انـی و  حاصل از خدمات آماده سازي، درآمد حاصل از فروش بلیط، درآمد ناشی از خدمات مینی بوس ر
تاکسیرانی ، درآمد حاصل از سرویس هاي دولتی ، درآمد حاصل از خدمات فنی و ایمنی، درآمد حاصـل  

  ). از ارائه خدمات آموزشی
درآمد اتوبوسرانی و مینی بوسرانی ، درآمد هتل و مهمانسرا و سایر مراکز : درآمد تأسیسات شهرداري -2

انه و گورستان ، درآمد پارکها ، درآمد حاصل از فروش رفاهی شهرداري، درآمد کشتارگاه ، درآمد غسالخ
محصوالت کارخانجات شهرداري، درآمد حاصل از فـروش محصـوالت کارخانجـات آسـفالت ، درآمـد      
حاصل از تأسیسات معدن، درآمد حاصـل از فـروش گـل و گیـاه و درآمـد حاصـل از سـایر تأسیسـات         

  )شهرداري 
  :شامل اري درآمدهاي حاصله از وجوه و اموال شهرد* 
درآمد حاصل از سرمایه گذاري در بخش عمومی ، درآمـد حاصـل   ( درآمد حاصل از وجوه شهرداري -1

  )ازوجوه سپرده هاي شهرداري و سایر 
مال االجاره ساختمانها و تأسیسات، درآمد حاصل از کرایـه ماشـین   ( درآمد حاصل از اموال شهرداري -2

رکینگ و پارکومترها، حق ورودیه تأسیسـات شـهرداري، درآمـد    آالت و وسائط نقلیه، درآمد حاصل از پا
  ...)حاصل از بازارهاي روز و هفتگی و 

  : شامل کمک هاي اعطائی دولت و سازمانهاي دولتی* 
کمک بالعوض جاري دولت، کمـک بـال عـوض عمرانـی     ( کمکهاي اعطائی دولت و سازمانهاي دولتی  

ز بودجه کل کشور، سـایر کمکهـاي اعطـائی دولـت و سـایر      دولت، اعتبار خرید اتوبوس و لوازم یدکی ا
  )سازمانهاي دولتی 

  :شامل اعانات و هدایا و دارائیها * 
خودیاري شـهروندان وهـدایاي دریـافتی ،    ( اعانات و کمکهاي اهدائی اشخاص و سازمانهاي دولتی  -1 

  )سایر اعانات و کمک از اشخاص و سازمانها و سایر
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کمکهـاي جـاري از مؤسسـات عمـومی،     ( یافتی از مؤسسات عمومی غیر دولتیکمک ها و اعانات در -2
  )کمکهاي عمرانی ازمؤسسات عمومی ، سایر 

جریمه کمیسیون مـاده  ( اموال و دارائی که بطور اتفاقی یا به موجب قانون به شهرداري تعلق می گیرد -3
به نشده ، ضـبط سـپرده هـاي    صد، جرایم تخلفات ساختمانی و شهري و غرامتها، ضبط سپرده هاي مطال

معامالت شهري، حق امتیاز تاکسی، حق بهره برداري از خطوط حمل مسافر داخل شـهر، حـق تشـرف ،    
  ....)جریمه قطع اشجار، جریمه سد معبر، درآمد حاصل از تغییر کاربري ها و 

  :شامل )  تأمین اعتبار( سایر منابع درآمدي * 
  )از بانکها، از سایر مؤسسات از وزارت کشور،( وامهاي دریافتی  -1
فروش اموال غیر منقول ، فروش اموال منقـول و اسـقاط، فـروش سـرقفلی،     ( فروش اموال شهرداري -2

  )فروش حقوق انتفاعی 
  ....)مازاد درآمد بر هزینه دوره هاي ماقبل، بازدریافت وامهاي اعطایی و ( سایر منابع -3
  %80ظی شهرها عوارض و درآمدهاي وصولی درحریم استحفا -4

  :هزینه هاي شهرداري به طورکلی عبارت است از
  :هزینه ها جاري شامل

  وظیفه خدمات اداري  -
  وظیفه خدمات شهري  -

  :وهزینه هاي عمرانی
  :وظیفه عمران شهري که درقالب برنامه هاي ذیل انجام می گیرد – 

  برنامه    برنامه ریزي توسعه شهري
  سطحی داخل شهري برنامه    هدایت و دفع آبهاي 

  برنامه    حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شهر ي
  برنامه     ایجادتأسیسات حفاظتی شهرها 

  برنامه     بهبود محیط شهري 
  برنامه     ایجاد اماکن و فضاهاي ورزشی، تفریحی و توریستی 

  برنامه     ایجاد سایر تأسیسات و تسهیالت شهري 
  درآمد زا برنامه     ایجاد تأسیسات 

با این که طبق قانون، شهرداریها در ایران تشکیالتی غیردولتی هستند که باید از مشارکت گسترده مردمـی  
از جملـه  . اما در حقیقت چنین نیست و این تشکیالت با مشکالت بسیاري مواجه است. برخوردار باشند

ر عرصۀ مدیریت شهري و هاست که یکی از موضوعات اساسی د این مشکالت، مشکالت مالی شهرداري
ادارة امور شهر در میان مدت، کوتاه مدت و حتی بلندمـدت بـدون   . هاي کشور است ادارة امور شهرداري
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هـا طبـق قـانون از محـل وصـول عـوارض و بـه         شهرداري. توجه به منابع مورد نیاز اجرایی میسر نیست
  .را دارند» بودجه عمومی کشور«شوند و سهم ناچیزي از  صورت خودکفا اداره می

  شهرداري آبادان
رود و بـه          شیر و اروند اي بین رودخانه بهمن باشد و به صورت جزیره شهر آبادان مرکز شهرستان آبادان می

وجود تأسیسات عظـیم پاالیشـگاه و تأسیسـات بنـدري از     . کمی از شهر خرمشهر واقع شده است  فاصلۀ
  .رود هاي مهم این شهر به شمار می مشخصه

کیلـومتر   1021کیلومتر و از مرکـز کشـور، تهـران     115صلۀ شهر آبادان از مرکز استان یعنی شهر اهواز فا
مربع و حوزه اسـتحفاظی آن   کیلومتر 65مربع، محدودة خدماتی  کیلومتر 65مساحت قانونی شهر . باشد می

شهرداریها که توسـط   بندي تأسیس و در رتبه 1304شهرداري این شهر در سال .باشد مربع می کیلومتر 137
  . است 11داراي درجه . گردد وزارت کشور تعیین می

نفـر   322شـامل   84تعـداد پرسـنل آن در سـال    . ناحیه تشکیل شده اسـت  7منطقه و  2این شهرداري از 
درصـد   26از نظـر سـطح تحصـیالت    . باشـد  می) کارگر پیمانکاري(نفر کارکنان شرکتی  1087کارمند و 

درصـد نیـز داراي    30درصـد داراي دیـپلم و    51. دیپلم هسـتند  راي تحصیالت زیرکارمندان شهرداري دا
دسـتگاه   46: تجهیزات فنی در اختیار شهرداري عبارتنـد از .تحصیالت کاردانی، کارشناسی و باالتر هستند

  .آالت راهسازي است دستگاه ماشین 45دستگاه ماشین سنگین و  90ماشین سبک، 
 ریال                                                1384سال  آبادان خالصه تفریغ بودجه شهرداري

 شرح اعتبارات جاري اعتبارات عمرانی جمع

 )درآمد مستمر(درآمد ناشی از عوارض عمومی 40,843,752,067 27,229,168,044 68,072,920,111

 عوارض اختصاصیدرآمدهاي ناشی از  15,010,575,434 17,811,499,207 32,822,074,641

 بهاخدمات ودرآمد موسسات انتفاعی شهرداري 1,902,901,828 1,268,601,216 3,171,503,044

 درآمدهاي حاصله ازوجوه واموال شهرداري 1,811,525,852 1,207,683,902 3,019,209,754

 کمکهاي اعطایی دولت وسازمانهاي دولتی   0   0 0

 اعانات وهدایا وداراییها 1,202,158,640 801,439,094 2,003,597,734

 سایرمنابع تامین اعتبار 2,190,525,482 4,103,790,252 6,294,315,734

 جمع درآمدهاي عمومی 62,961,439,303 52,422,181,715 115,383,621,018

 اعتبارات دریافتی ازسایرموسسات ودستگاهها 0   33,478,774,000 33,478,774,000

 جمع کل 62,961,439,303 85,900,955,715 148,862,395,018

   1384تفریغ بودجه شهرداري سال :ماخذ 
درصـد آن   6/54میلیارد ریـال بـوده کـه    4/115،  حدود84ازنظر وضعیت مالی جمع درآمدهاي عمومی شهرداري در سال 

این درآمد همانگونه که  درمورد نحوه تامین.صرف هزینه هاي جاري و بقیه نیز بودجه عمرانی شهرداري راتشکیل می دهد
درصدآن ازمحل بهاي خدمات ودرآمدهاي موسسات  17درصدآن ازمحل درآمدهاي مستمر، 59درجدول مالحظه می شود
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درصدازمحل درآمدهاي ناشی ازعوارض اختصاصی مثـل عـوارض نوسـازي وعـوارض شـماره       4/28انتفاعی شهرداري و
نفري شهردراین سال، سرانه اعتباري براي هر شـهروند   218362یت با توجه به جمع. تامین شده است... گذاري خودرو و

میلیارد ریال  5/33میلیارد ریال بودجه عمرانی ازمحل درآمدهاي عمومی ،حدود 4/52عالوه بر . هزارریال است 528حدود 
وافقتنامـه عمرانـی   نیز ازمحل اعتبارات تملک داراییهاي استانی توسط سازمان مدیریت وبرنامه ریزي استان با شـهرداري م 

  .ولی به دلیل ماهیت دایمی نبودن این منبع نمی توان آن را به عنوان درآمد درنظرگرفت.مبادله شده است
  شوراي شهر

نفرنیز  5نفر داراي تحصیالت دیپلم وفوق دیپلم و 2نفرمرد بوده که  9تعداداعضاي دومین دوره شوراي اسالمی شهرآبادان 
  . فرداراي تحصیالت زیردیپلم هستندن 2داراي لیسانس وباالتر و

عمده کارهاي انجام شده توسط این شورا انتخاب شهردار،تصویب واصالح بودجه هاي سنواتی  شهرداري ومتمم هاي آن 
نظارت برحسن اجراي مصوبات شورا وطرحهاي مصوب .وبررسی وتصویب تفریغ بودجه هاي ساالنه شهرداري بوده است

نجمنهاونهادهاي اجتماعی ،امدادي وهمکاري بامسئولین اجرایی ونهادهاوسـازمانهاي دولتـی   شهرداري وحمایت ازتشکیل ا
وغیردولتی درزمینه هاي مختلف اجتماعی،فرهنگی،آموزشی،ورزشی وسـایرامور رفـاهی باهمـاهنگی دسـتگاههاي اجرایـی      

  .ذیربط بوده است
  شهرداري اروندکنار

مامی خصوصیات یک بافت اصیل روستایی که مبتنی بر نظام معیشتی و بافت شهر اروندکنار یک بافت روستایی است که ت
وضعیت طبیعی این شهر ساحلی . هاي پراکنده و منفرد در نخلستانها را داراست وري از آب و خاك و مسکن امکانات بهره

  . باشد متر می 6و ارتفاع آن از سطح دریا 
مربـع   کیلـومتر 46مربـع و حـوزة اسـتحفاظی آن      کیلـومتر  15مربـع، محـدوده خـدماتی     کیلـومتر  15مساحت قانونی شـهر  

کیلـومتر   1071کیلـومتر و از تهـران   170کیلـومتر وازمرکزاسـتان      50)آبـادان (فاصله اروندکنار از مرکزشهرسـتان .باشد می
 5بنـدي شـهرداریها توسـط وزارت کشـور داراي درجـه      تأسیس شده و در رتبه1338شهرداري این شهر در سال  .باشد می

از نظـر سـطح تحصـیالت و    .اسـت ) پیمانکاري(کارمند و تعدادي کارگر شرکتی 14تعداد پرسنل شهرداري شامل .باشد یم
درصـد نیـز داراي   3/14درصد داراي تحصیالت دیـپلم و   3/64درصد کارمندان داراي تحصیالت زیردیپلم  4/21تخصص 

  .مدرك کاردانی و لیسانس و باالتر هستند
درصد آن از طریق 7/47میلیاردریال بوده که    3/10جمع درآمدهاي عمومی این شهرداري  84الازلحاظ وضعیت مالی درس

درصد این درآمدهابه هزینه  7/35.  درصدنیزازطریق سایرمنابع تامین اعتبار تامین شده است 3/36عوارض اختصاصی و
سرانه  84نفري شهردرسال  9364باتوجه به جمعیت  .هاي جاري وبقیه به هزینه هاي عمرانی اختصاص یافته است

عالوه بر بودجه عمرانی شهرداري ازمحل درآمدهاي . هزارریال بوده است 1100هرشهروند ازدرآمدهاي عمومی حدود
میلیارد ریال نیز ازمحل اعتبارات تملک داراییهاي استانی توسط سازمان مدیریت وبرنامه ریزي  1/4عمومی خود، حدود

  .مه عمرانی مبادله شده استاستان با شهرداري موافقتنا
 ریال                                                1384سال  اروندکنارخالصه تفریغ بودجه شهرداري 

 شرح اعتبارات جاري اعتبارات عمرانی جمع

 )درآمد مستمر(درآمد ناشی از عوارض عمومی 346,193,881 230,795,919 576,989,800

 درآمدهاي ناشی از عوارض اختصاصی 602,368,920 4,339,027,480 4,941,396,400

 بهاخدمات ودرآمد موسسات انتفاعی شهرداري 26,117,100 17,411,400 43,528,500
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 درآمدهاي حاصله ازوجوه واموال شهرداري 386,078,848 257,385,899 643,464,747

 وسازمانهاي دولتی کمکهاي اعطایی دولت 114,179,761 276,119,841 390,299,602

 اعانات وهدایا وداراییها 6,429,720 4,286,480 10,716,200

 سایرمنابع تامین اعتبار 2,219,108,008 1,541,166,005 3,760,274,013

 جمع درآمدهاي عمومی 3,700,476,238 6,666,193,024 10,366,669,262

 رموسسات ودستگاههااعتبارات دریافتی ازسای    4,128,007,000 4,128,007,000

 جمع کل 3,700,476,238 10,794,200,024 14,494,676,262

                                                  1384گزارش تفریغ بودجه شهرداري سال :ماخذ
  شوراي شهر

دیپلم ویکنفر فوق نفرداراي 2نفرزیردیپلم،2نفربوده ،که ازنظرسطح تحصیالت 5تعداداعضاي دومین شوراي اسالمی شهر
  .دیپلم هستند

عمده کارهاي انجام شده توسط این شورا بصورت خالصه عبارتست ازانتخاب شهرداروتصـویب واصـالح بودجـه هـاي     
سنواتی شهرداري ومتمم هاي آن ورسیدگی وبررسی وتصویب گزارشات تفریغ بودجه ساالنه شـهرداري،نظارت برحسـن   

داري ،حمایـت وهمکـاري بـا تشـکلها ونهادهـاي اجتمـاعی ،امـدادي        اجراي مصـوبات شـورا وطرحهـاي مصـوب شـهر     
وفرهنگی،مکاتبه وهمکاري بادستگاههاي ومسئولین اجرایی شهر واستان جهت اجراوپیگیـري پروژهـاي مختلـف درزمینـه     
هاي اجتماعی،فرهنگی،آموزشی وورزشی وسایرامور رفاهی شهروشهروندان وتعیین میزان ونرخ عوارض وبهـاي خـدمات   

 .می واختصاصی شهرداري وموسسات وابسته به آن بوده استعمو

  شهرداري امیدیه
باشد و به دنبال استخراج منابع نفتی رو به توسعه نهاده و به مرور زمـان بـه صـورت     شهر امیدیه مرکز شهرستان امیدیه می

و حوزة استحفاظی ایـن شـهر   کیلومتر مربع  13مربع، محدودة خدماتی  کیلومتر 28مساحت قانونی شهر . شهر درآمده است
شهرداري ایـن  .کیلومتر است 1200کیلومتر و از تهران مرکز کشور  130فاصلۀ امیدیه از مرکز استان . مربع است کیلومتر 48

تعداد پرسـنل آن  .باشد باشد و داراي یک ناحیه می می 7بندي شهرداریها داراي درجه  تأسیس و در رتبه 1371شهر در سال 
درصـد پرسـنل    9از نظـر سـطح تحصـیالت    . باشد نفر نیز نیروي کارگري شرکتی می 104کارمند و  33 شامل 84در سال 

درصد نیز داراي تحصیالت کاردانی، کارشناسـی و بـاالتر    21درصد داراي دیپلم و  79دیپلم،  کارمند داراي تحصیالت زیر
دسـتگاه   10دستگاه خـودرو سـنگین و    16سبک، دستگاه ماشین  26تجهیزات فنی در اختیار شهرداري عبارتند از . هستند
  .باشد آالت راهسازي می ماشین

درصـد   54میلیارد ریال بوده کـه   6/29، جمع درآمدهاي عمومی آن حدود84درخصوص وضعیت مالی شهرداري در سال 
ـ  .درصد نیز بودجه عمرانی شهرداري راتشکیل می دهد 46آن صرف هزینه هاي جاري و  ن درآمـد  درمورد نحوه تـامین ای

درصـدآن ازمحـل بهـاي خـدمات      17درصدآن ازمحل درآمـدهاي مسـتمر،   9/29همانگونه که درجدول مالحظه می شود 
درصدنیز ازمحل  2/20درصدازمحل درآمدهاي ناشی ازعوارض اختصاصی و 17ودرآمدهاي موسسات انتفاعی شهرداري و

نفري شـهردراین سـال، سـرانه اعتبـاري      58119معیت با توجه به ج. اعانات وهدایاوخودیاري هاي مردم تامین شده است
  .هزارریال است 509براي هر شهروند حدود 

 ریال                                                1384سال  امیدیهخالصه تفریغ بودجه شهرداري 
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 شرح اعتبارات جاري اعتبارات عمرانی جمع

 )درآمد مستمر(درآمد ناشی از عوارض عمومی 4,879,400,161 3,992,236,493 8,871,636,654

 درآمدهاي ناشی از عوارض اختصاصی 2,518,663,338 2,519,046,574 5,037,709,912

 بهاخدمات ودرآمدموسسات انتفاعی شهرداري 2,772,388,434 2,268,317,807 5,040,706,241

 وجوه واموال شهرداريدرآمدهاي حاصله از 1,519,329,274 1,243,087,588 2,762,416,862

 کمکهاي اعطایی دولت وسازمانهاي دولتی 1,076,799,232 881,017,555 1,957,816,787

 اعانات وهدایا وداراییها 3,298,834,263 2,699,046,216 5,997,880,479

 سایرمنابع تامین اعتبار       0

 میجمع درآمدهاي عمو 16,065,414,702 13,602,752,233 29,668,166,935

 اعتبارات دریافتی ازسایرموسسات ودستگاهها       0

 جمع کل 16,065,414,702 13,602,752,233 29,668,166,935

 شهرداري 84تفریغ بودجه سال :ماخذ

  شوراي شهر
نفرنیز  3نفر داراي تحصیالت دیپلم وفوق دیپلم و 3نفرمرد بوده که 7اعضاي دومین دوره شوراي اسالمی شهرامیدیه شامل 

  . اراي لیسانس وباالتر ویک نفرزیردیپلم استد
عمده کارهاي انجام شده توسط این شورا انتخاب شهردار،تصویب واصالح بودجه هاي سنواتی  شهرداري ومتمم هاي آن 

نظارت برحسن اجراي مصوبات شورا وطرحهاي مصوب .وبررسی وتصویب تفریغ بودجه هاي ساالنه شهرداري بوده است
ازتشکیل انجمنهاونهادهاي اجتماعی ،امدادي وهمکاري بامسئولین اجرایی ونهادهاوسـازمانهاي دولتـی   شهرداري وحمایت 

وغیردولتی درزمینه هاي مختلف اجتماعی،فرهنگی،آموزشی،ورزشی وسـایرامور رفـاهی باهمـاهنگی دسـتگاههاي اجرایـی      
  .ذیربط

  شهرداري جایزان
وضـعیت طبیعـی ایـن    .                              وماهشهرواقع اسـت  شهرجایزان درمسیر ارتباطی سه شهر رامهرمز،امیدیه

 4مربـع، محـدوده خـدماتی آن    کیلـومتر 4مساحت قانونی شهر   . باشد متر می 115شهرجلگه اي و ارتفاع آن از سطح دریا 
  .باشد مربع می کیلومتر 10مربع و حوزة استحفاظی آن  کیلومتر

  .باشد کیلومتر می1035کیلومتر و از تهران    150کیلومتر وازمرکزاستان 23) امیدیه(فاصله شهرجایزان از مرکزشهرستان 
 1بنــدي شــهرداریها توســط وزارت کشــور داراي درجــه  تأســیس شــده و در رتبــه 1379شــهرداري ایــن شــهر در ســال 

از نظر سطح تحصیالت  که.باشد می) پیمانکاري(نفرکارمند و تعدادي کارگر شرکتی 9تعداد پرسنل شهرداري شامل .باشد می
 84ازلحـاظ وضـعیت مـالی درسـال    .نفرنیز داراي تحصیالت فوق دیپلم  هستند2نفر کارمندان داراي دیپلم و7و تخصص   

درصـد آن ازطریـق کمکهـاي اعطـایی دولـت       9/84میلیاردریـال بـوده کـه       8/2جمع درآمدهاي عمومی این شـهرداري  
  .  تامین شده است)درآمدهاي مستمر(رض عمومیدرصدنیزازطریق عوا9/13وسازمانهاي دولتی و

 ریال                                           1384خالصه گزارش تفریغ بودجه شهرداري جایزان سال 

 شرح اعتبارات جاري اعتبارات عمرانی جمع
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 )درآمد مستمر(درآمد ناشی از عوارض عمومی 252,970,090 138,993,216 391,963,306

 درآمدهاي ناشی از عوارض اختصاصی 1,336,800 891,200 2,228,000

 بهاخدمات ودرآمد موسسات انتفاعی شهرداري 6,452,359 4,301,572 10,753,931

 درآمدهاي حاصله ازوجوه واموال شهرداري 11,425,050 7,616,700 19,041,750

 وسازمانهاي دولتیکمکهاي اعطایی دولت  1,435,058,319 953,372,212 2,388,430,531

 اعانات وهدایا وداراییها 600,000 400,000 1,000,000

 سایرمنابع تامین اعتبار       0

 جمع درآمدهاي عمومی 1,707,842,618 1,105,574,900 2,813,417,518

 اعتبارات دریافتی ازسایرموسسات ودستگاهها    2,505,786,000 2,505,786,000

 جمع کل 1,707,842,618 3,611,360,900 5,319,203,518

                                             1384گزارش تفریغ بودجه شهرداري سال : ماخذ
 1987باتوجـه بـه جمعیـت    .درصد این درآمدهابه هزینه هاي جاري وبقیه به هزینه هاي عمرانی اختصاص یافته اسـت  60

میلیـارد ریـال    1/1عالوه بـر  . هزارریال بوده است 1409مومی حدودسرانه هرشهروند ازدرآمدهاي ع 84نفري شهردرسال 
میلیارد ریال نیز ازمحـل اعتبـارات تملـک داراییهـاي اسـتانی توسـط        5/2بودجه عمرانی ازمحل درآمدهاي عمومی ،حدود

  .سازمان مدیریت وبرنامه ریزي استان با شهرداري موافقتنامه عمرانی مبادله شده است
  شوراي شهر

نفرفـوق دیـپلم   2نفـردیپلم و 1نفربـوده کـه ازنظرسـطح تحصـیالت      5ضاي دومـین شـوراي اسـالمی شـهرجایزان    تعداداع
  .نفرنیزداراي تحصیالت زیردیپلم هستند2و

عمده کارهاي انجام شده توسط این شورا بصورت خالصه عبارتست ازانتخاب شهرداروتصـویب واصـالح بودجـه هـاي     
وبررسی وتصویب گزارشات تفریغ بودجه ساالنه شـهرداري،نظارت برحسـن   سنواتی شهرداري ومتمم هاي آن ورسیدگی 

اجراي مصـوبات شـورا وطرحهـاي مصـوب شـهرداري ،حمایـت وهمکـاري بـا تشـکلها ونهادهـاي اجتمـاعی ،امـدادي             
وفرهنگی،مکاتبه وهمکاري بادستگاههاي ومسئولین اجرایی شهر واستان جهت اجراوپیگیـري پروژهـاي مختلـف درزمینـه     

تماعی،فرهنگی،آموزشی وورزشی وسایرامور رفاهی شهروشهروندان وتعیین میزان ونرخ عوارض وبهـاي خـدمات   هاي اج
 .عمومی واختصاصی شهرداري وموسسات وابسته به آن بوده است

  شهرداري اندیمشک
تـه اسـت و   تهران قـرار گرف  -باشد این شهر در مسیر مهم و استراتژیک اهواز شهر اندیمشک مرکز شهرستان اندیمشک می

  .هاي مهم این شهر است آهن از ویژگی عبور این جاده ترانزیتی و وجود تأسیسات نظامی و سدهاي مهم و راه
. مربـع اسـت   کیلـومتر  93مربع و حـوزه اسـتحفاظی آن    کیلومتر 12مربع، محدودة خدماتی  کیلومتر 18مساحت قانونی شهر 

  .کیلومتر است 750ران کیلومتر و از ته 155فاصله این شهر از مرکز استان 
تعـداد  .باشـد  باشد این شهرداري داراي یک منطقه می می 8شمسی تأسیس و داراي رتبه  1332شهرداري این شهر در سال 
از نظر سطح تحصیالت کارمندان . باشند نفر نیروهاي کارگري شرکتی می 80نفر کارمند و  63: پرسنل شهرداري عبارتند از

دیـپلم، کارشناسـی و    درصد نیز تحصیالت فوق 5/28داراي دیپلم و  5/55صیالت زیردیپلم درصد داراي تح 16شهرداري 
  . باالتر دارند
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آالت راهسـازي   دسـتگاه ماشـین   11خودروي سنگین و  37خودروي سبک،  35از نظر تجهیزات فنی این شهرداري داراي 
  .باشد می

درصـد آن   7/35میلیارد ریال بوده کـه  31حدود   ،84درخصوص وضعیت مالی؛ کل درآمدهاي عمومی شهرداري در سال 
درآمـدهاي مسـتمر تـامین کننـده     . صرف هزینه هاي جاري و بقیه آن به بودجه عمرانی شهرداري اختصـاص یافتـه اسـت   

 5/16درصـددرآمدها نیزازطریـق کمکهـاي اعطـایی دولـت و       6/26. درصد درآمدهاي عمومی شهرداري این شهراست38
  .تامین اعتبار درآمدهاي شهرداري راتامین کرده است درصد نیز ازسایرمنابع

هزارریـال   261، سرانه اعتباري براي هر شـهروند حـدود   1384نفري شهراندیمشک در سال 118781با توجه به جمعیت  
میلیارد ریال نیز ازمحـل اعتبـارات     7/5میلیارد ریال بودجه عمرانی ازمحل درآمدهاي عمومی ،حدود 7/64عالوه بر. است

ولی به .تملک داراییهاي استانی توسط سازمان مدیریت وبرنامه ریزي استان با شهرداري موافقتنامه عمرانی مبادله شده است
  .دلیل ماهیت دایمی نبودن این منبع نمی توان آن را به عنوان درآمد درنظرگرفت

 ریال                                           1384خالصه گزارش تفریغ بودجه شهرداري اندیمشک سال 

 شرح اعتبارات جاري اعتبارات عمرانی جمع

 )درآمد مستمر(درآمد ناشی از عوارض عمومی 7,099,970,462 4,733,313,643 11,833,284,105

 درآمدهاي ناشی از عوارض اختصاصی 530,392,442 644,703,049 1,175,095,491

 بهاخدمات ودرآمد موسسات انتفاعی شهرداري 1,544,849,211 1,029,899,474 2,574,748,685

 درآمدهاي حاصله ازوجوه واموال شهرداري 570,386,377 380,257,586 950,643,963

 کمکهاي اعطایی دولت وسازمانهاي دولتی 0 8,257,730,000 8,257,730,000

 اعانات وهدایا وداراییها 1,358,032,486 905,354,991 2,263,387,477

 سایرمنابع تامین اعتبار 0 4,042,574,054 4,042,574,054

 جمع درآمدهاي عمومی 11,103,630,978 19,993,832,797 31,097,463,775

 اعتبارات دریافتی ازسایرموسسات ودستگاهها       0

 جمع کل 11,103,630,978 19,993,832,797 31,097,463,775

   1384تفریغ بودجه شهرداري سال گزارش :ماخذ
  شوراي شهر

نفـر داراي   4نفر مرد بوده ،که ازنظرسطح تحصیالت  7تعداداعضاي دومین دوره شوراي اسالمی شهراندیمشک متشکل از 
  . نفر داراي تحصیالت دیپلم وفوق دیپلم هستند 3لیسانس وباالترو 

هرداري ومتمم هاي آن عمده کارهاي انجام شده توسط این شورا انتخاب شهردار،تصویب واصالح بودجه هاي سنواتی  ش
نظارت برحسن اجراي مصوبات شورا وطرحهاي مصوب .وبررسی وتصویب تفریغ بودجه هاي ساالنه شهرداري بوده است

شهرداري وحمایت ازتشکیل انجمنهاونهادهاي اجتماعی ،امدادي وهمکاري بامسئولین اجرایی ونهادهاوسـازمانهاي دولتـی   
،فرهنگی،آموزشی،ورزشی وسـایرامور رفـاهی باهمـاهنگی دسـتگاههاي اجرایـی      وغیردولتی درزمینه هاي مختلف اجتماعی

  .ذیربط بوده است
  شهرداري حسینیه
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این شهر به لحاظ موقعیـت ارتبـاطی   . شهر حسینیه یکی از شهرهاي شهرستان اندیمشک و بخش الوار گرمسیري می باشد
همچنین محور ارتباطی اهواز پل دختـر  . شده است کیلومتري اندیمشک واقع 35کیلومتري اهواز، و  190در فاصله حدود 

 350وضعیت طبیعی این شهرکوهپایه اي و ارتفاع آن از سطح دریا .                          از میانه بافت شهر عبور می نماید
  .باشد ومتر میکیل685کیلومتر و از تهران 190کیلومتر وازمرکزاستان 35)اندیمشک(فاصله شهر از مرکزشهرستان.باشد متر می

بنـدي شـهرداریها توسـط وزارت کشـور داراي درجـه یـک        تأسـیس شـده و در رتبـه   1383شهرداري این شـهر در سـال   
که از نظر سطح تحصیالت و .باشد می) پیمانکاري(کارمند و تعدادي کارگر شرکتی  5تعداد پرسنل شهرداري شامل .باشد می

  .راي مدرك کاردانی و لیسانس  هستندنفرنیز دا4تخصص یک نفر داراي تحصیالت دیپلم و
درصد آن ازطریق  1/59میلیاردریال بوده که    8/2جمع درآمدهاي عمومی این شهرداري  84ازلحاظ وضعیت مالی درسال

درصـدنیزازطریق    2/11درصـدازطریق بهـاي خـدمات ودرآمدموسسـات انتفـاعی شـهرداري و       9/15عوارض اختصاصی،
  .                 ده استکسب ش)درآمدمستمر(عوارض عمومی

 1931باتوجـه بـه جمعیـت     .درصد این درآمدهابه هزینه هاي جاري وبقیه به هزینه هاي عمرانی اختصاص یافته است 34
  .هزارریال بوده است1450سرانه هرشهروند ازدرآمدهاي عمومی حدود 84نفري شهردرسال 

 ریال                                           1384خالصه گزارش تفریغ بودجه شهرداري حسینیه سال 

 شرح اعتبارات جاري اعتبارات عمرانی جمع

 )درآمد مستمر(درآمد ناشی از عوارض عمومی 7,099,970,462 4,733,313,643 11,833,284,105

 درآمدهاي ناشی از عوارض اختصاصی 530,392,442 644,703,049 1,175,095,491

 بهاخدمات ودرآمد موسسات انتفاعی شهرداري 1,544,849,211 1,029,899,474 2,574,748,685

 درآمدهاي حاصله ازوجوه واموال شهرداري 570,386,377 380,257,586 950,643,963

 کمکهاي اعطایی دولت وسازمانهاي دولتی 0 8,257,730,000 8,257,730,000

 وداراییهااعانات وهدایا  1,358,032,486 905,354,991 2,263,387,477

 سایرمنابع تامین اعتبار 0 4,042,574,054 4,042,574,054

 جمع درآمدهاي عمومی 11,103,630,978 19,993,832,797 31,097,463,775

 اعتبارات دریافتی ازسایرموسسات ودستگاهها       0

 جمع کل 11,103,630,978 19,993,832,797 31,097,463,775

            1384رداري سال گزارش تفریغ بودجه شه: ماخذ

  شهرداري اهواز
برداري نفت و گاز و  اهواز مرکز استان خوزستان است وجود رودخانه کارون و منابع غنی و تاسیسات عظیم واحدهاي بهره

اي بزرگ شهر و از طرفی مرکزیت شهر اهواز نسبت به سایر شهرهاي استان  وجود زمینهاي کشاورزي و روستاهاي حاشیه
هـاي اداري و   هاي عظیم صنعتی و وجود نیروگاههاي برق، مجتمع فوالد و تاسیسات و ساختمان فی تأسیس کارخانهاز طر

  .تأثیر نبوده است تشکیالت دولتی همه در توسعه و رشد ایران شهر بی
ـ  1304شهرداري این شهر تحت عنوان بلدیه ناصریه از سال  اکنون داراي فعالیت خود را آغاز نموده است و در طی زمان ت

باشـد   می 11بندي شهرداریها وزارت کشور داراي رتبه  تغییر و تحوالت زیادي بوده است ولی اکنون این شهرداري در رتبه
  .باشد نفر کارگر شرکتی می 3400نفر و بیش از  1100تعداد پرسنل شهرداري . باشد ناحیه می 64منطقه و  8و داراي 
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درصد نیز داراي مـدرك   5/39درصد دیپلم و  5/51درصد آنها تحصیالت زیردیپلم،  9از نظر سطح تحصیالت کارمندان ، 
گانـه شـهرداري مشـغول بـه کـار       6هاي  که در مناطق مختلف شهرداري و معاونت. اند کاردانی و کارشناسی و باالتر بوده

  .باشند می
  .در این قسمت به بررسی ساختار تشکیالتی و عمده وظایف هر بخش خواهیم پرداخت

گانه شهر توسط این معاون پیگیري و انجـام   8هاي عمرانی در سطح مناطق  عمدة پروژه: معاونت فنی و عمرانی - 
  .شود می

پوشـش پشـتیبانی از شـهرداري و منـاطق و سـازمانهاي تحـت پوشـش از حیـث تهیـه          : معاونت مـالی و اداري  - 
ي اهواز جهت بهنگام نمودن وضـعیت  افزاري همچنین اجراي طرح ممیزي شهر افزارهاي کامپیوتري و سخت نرم

هـا،   شهر از حیث تعداد و متراژ امالك مسکونی و تجاري، اداري و صنعتی و شناسایی المانی و مسـاحی کوچـه  
همچنـین ثبـت   . خیابانها، بلوارها و ؟؟؟ و میادین و پارکها جهت شناسایی نیازمندیهاي شهري انجام شـده اسـت  

 .پذیرد نیز در این قسمت صورت می اطالعات و آمار شهري و عملکرد مالی

 .باشد معاونت خدمات شهري که متشکل از سازمانهاي تابعه ذیل می - 

  سازمان پارکها و فضاي سبز، توسعه طراحی و احداث و نگهداري از فضاي سبز شهري
  ارت بر عملکرد آنهابار و نظ اي و میادین میوه و تره هاي محله احداث و توسعه بازارچه: بار سازمان میادین میوه و تره

جـاده   18آباد در قسمت جنوب شرقی شهر اهواز و گورستان باغ فردوسی در کیلومتر  گورستان بهشت: آباد سازمان بهشت
  ماهشهر  -اهواز

نشانی در سطح شهر در جهـت انجـام عملیـات اطفـایی و افـزایش       ایستگاه آتش 8با : نشانی و خدمات ایمنی سازمان آتش
  لیات امداد و نجاتایمنی و انجام عم

  :سازمان خدمات موتوري
هاي شهر اهواز و تفکیک و دفع و زوایـد آن   آوري و حمل پسماند در این بخش امر جمع. ستاد بازیافت و تبدیل مواد زائد

  .پذیرد صورت می
  خارج کردن صنوف مزاحم از مناطق شهري: ستاد ساماندهی صنایع و مشاغل شهري

  آمیزي عناصر و مبلمان شهري مر تبلیغات شهري و رنگاداره زیباسازي نظارت بر ا
عمده وظایف این معاونت انجام طرحهاي شهرسازي نوسازي بافت : معاونت شهرسازي و معماري و امور مناطق - 

هـاي   ریـزي طـرح   هاي ساختمانی و اجراي ضوابط، برنامه فرسوده شهري، بازرسی و کنترل مناطق، صدور پروانه
  همچنین طراحی معماري معابر و میادین شهري جامع و تفضیلی شهري و

عمده وظایف این معاونت اصالح هندسـی معـابر و میـادین و نصـب عالیـم و      : معاونت حمل و نقل و ترافیک - 
کشی خیابانها، ارتقاء فرهنگ ترافیک از طریق تهیه بروشورها و آموزش در مـدارس و   هاي راهنمایی و خط چراغ

 نصب پالکارد

هاي مسافربري، سازمان اتوبوسـرانی و سـازمان    سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی، سازمان پایانه: يو شامل سازمانها
  .باشد قطار شهري می

هاي پیش رو احیا و بازسازي علمی سیستم  این معاونت با توجه به ضرورت و چالش: معاونت امور فرهنگی و اجتماعی -
هاي مشـارکت نیروهـاي جـوان و خـالق در      عملی و مردمی و ایجاد زمینهشهرداري و تأکید بر جلب مشارکتهاي فکري، 

خصوص مسائل و موضوعات شهري و شهروندي و نگاه علمی به بحرانها و معضالت اجتماعی شهروند به فعالیت مشغول 
  .باشد می



 طرح ملی آمایش استان خوزستان 

 ٦٨٤

  :باشد عمده اقدامات انجام شده شهرداري اهواز به شرح ذیل می
نظیر همکاري و تعامل در احداث پل ششم اهواز با مشارکت شرکت صنایع  هاي بین بخشی توافقات و هماهنگی - 1

برداري نفت و گاز کـارون، پـروژه    هکتاري فرهنگ با مشارکت شرکت بهره 60فوالد خوزستان، احداث بوستان 
  هکتار فضاي سبز با مشارکت شرکت فوالد 270ایجاد 

تجـاري   -، نظیر مجتمع ورزشی)خش خصوصیب(هاي مردمی  هاي بزرگ شهري با جلب مشارکت اجراي پروژه - 2
هـاي ورزشـی،    اداري و پارکینگ زمرد، مجتمع تجاري و پارکینگ مولوي، مجتمـع  -اداري مارال، مجتمع تجاري

 فرهنگی تفریحی پارکهاي کاکتوس و حجاب و پروژه بزرگ مرکز تجاري کیانپارس

گانه شهرداري و احداث  8ر سطح شهر در مناطق گذاري معاب  گیري و جدول هاي آسفالت و لکه انجام انواع پروژه - 3
 اي پارکهاي محله

دار ارائه وظایف و خدمات و عمـران در کـالن شـهر     ترین نهاد مدیریت شهري اهواز عهده شهرداري اهواز به عنوان اصلی
  .باشد اهواز می

ل بـوده کـه درآمـدهاي    میلیارد ریا 9/909،  حدود84درخصوص وضعیت مالی ،کل درآمدهاي عمومی شهرداري در سال 
درصـد نیـز ازطریـق هـدایاوخودیاري      12درصدازطریق سایرمنابع تامین اعتبـار و  24درصد آن و6/50مستمر تامین کننده 

درصد این درآمدها صرف هزینه هـاي جـاري و بقیـه آن بـه بودجـه عمرانـی شـهرداري         5/47.واعانات کسب شده است
  . اختصاص یافته است
عالوه بر . هزارریال است 942، سرانه اعتباري براي هر شهروند حدود 1384نفري شهردر سال 965861با توجه به جمعیت 

میلیـارد ریـال نیـز ازمحـل اعتبـارات تملـک        3/209میلیارد ریال بودجه عمرانی ازمحل درآمدهاي عمومی ،حـدود  8/477
تنامه عمرانی مبادله وبه این شهرداري کمک داراییهاي استانی توسط سازمان مدیریت وبرنامه ریزي استان با شهرداري موافق

  .شده است
  
  
  

 ریال                                                1384سال  اهوازخالصه تفریغ بودجه شهرداري 

 شرح اعتبارات جاري اعتبارات عمرانی جمع

 )درآمد مستمر(میدرآمد ناشی از عوارض عمو 310,257,667,083 150,467,173,026 460,724,840,109

 درآمدهاي ناشی از عوارض اختصاصی 2,353,835,928 54,827,258,023 57,181,093,951

 بهاخدمات ودرآمدموسسات انتفاعی شهرداري 45,316,811,083 15,550,114,656 60,866,925,739

 درآمدهاي حاصله ازوجوه واموال شهرداري 2,893,247,419 1,925,178,231 4,818,425,650

 کمکهاي اعطایی دولت وسازمانهاي دولتی   0

 اعانات وهدایا وداراییها 71,276,645,915 36,610,299,423 107,886,945,338

 سایرمنابع تامین اعتبار  218,428,566,494 218,428,566,494

 جمع درآمدهاي عمومی 432,098,207,428 477,808,589,853 909,906,797,281

 اعتبارات دریافتی ازسایرموسسات ودستگاهها  209,392,514,000 209,392,514,000



 طرح ملی آمایش استان خوزستان 

 ٦٨٥

 ریال                                                1384سال  اهوازخالصه تفریغ بودجه شهرداري 

 شرح اعتبارات جاري اعتبارات عمرانی جمع

 جمع کل 432,098,207,428 687,201,103,853 1,119,299,311,281

       1384گزارش تفریغ بودجه شهرداري سال :ماخذ 
ــی        ــه مردم ــه جانب ــترده وهم ــارکت گس ــتندکه بایدازمش ــی هس ــکیالتی غیردولت ــهرداریها تش ــق قانون،ش ــه طب ــااین ک ب

ازجمله این مشکالت،مشکالت .رخوردارباشند،ولی درحقیقت چنین نیست واین تشکیالت بامشکالت زیادي مواجه استب
موضـوع  .مالی شهرداریهاست که یکی از دغدغه هاي اساسی عرصه مدیریت شهري واداره امور شهرداري هاي استان است

لندمـدت بـدون توجـه بـه منـابع موردنیـاز اجرایـی        برنامه ریزي واداره امور شهرها درکوتاه مدت ومیـان مـدت وحتـی ب   
کمبودمنابع مالی شهرداریها،نسبت به مسایل ومشکالت بسیاري کـه در شـهرها مطـرح اسـت،اهمیت بیشـتري      .میسرنیست

لذانیازاست دراین زمینه مطالعـات دقیـق   .توجه می شود)تجهیزوتقویت منابع مالی شهرداري ها(دارد؛ولی کمتربه این مسئله
  .ی صورت گیرد،تامشکالت وموانع موجوددراین زمینه برطرف گرددوکارشناس

  شوراي شهراهواز
نفرمرد بوده ،سطح تحصیالت اعضاي شورا  6نفرزن و3نفرمتشکل از  9تعداداعضاي دومین دوره شوراي اسالمی شهراهواز 

  . ده استنفر داراي تحصیالت فوق دیپلم ویک نفرنیز زیردیپلم بو 1نفر داراي لیسانس وباالترو  7
عمده کارهاي انجام شده توسط این شورا انتخاب شهردار،تصویب واصالح بودجه هاي سنواتی  شهرداري ومتمم هاي آن 

نظارت برحسن اجراي مصوبات شورا وطرحهاي مصوب .وبررسی وتصویب تفریغ بودجه هاي ساالنه شهرداري بوده است
امدادي وهمکاري بامسئولین اجرایی ونهادهاوسـازمانهاي دولتـی   شهرداري وحمایت ازتشکیل انجمنهاونهادهاي اجتماعی ،

وغیردولتی درزمینه هاي مختلف اجتماعی،فرهنگی،آموزشی،ورزشی وسـایرامور رفـاهی باهمـاهنگی دسـتگاههاي اجرایـی      
  .ذیربط بوده است
  شهرداري حمیدیه

گیـري و   سوسـنگرد در شـکل   -واز بسـتان شهر حمیدیه در کنار رودخانه کرخه قرار دارد و این رودخانه و جاده اصلی اه
هستۀ اولیۀ شهر در کنار و ساحل شرقی رودخانه بصورت خطـی شـکل گرفتـه    . کند توسعه شهر نقش اساسی را ایجاد می

مربـع،   کیلـومتر  5مساحت قـانونی شـهر  . باشد متر می 8وضعیت طبیعی این شهرجلگه اي و ارتفاع آن از سطح دریا . است
ــدماتی  ــدوده خـ ــو 5محـ ــتحفاظی آن    مترکیلـ ــوزة اسـ ــع و حـ ــومتر9مربـ ــی کیلـ ــع مـ ــد مربـ ــهر از .باشـ ــله شـ فاصـ

بنـدي   تأسیس شده و در رتبه1372شهرداري این شهر در سال .کیلومتر است900کیلومتر و از تهران25)اهواز(مرکزشهرستان
ي کـارگر شـرکتی   کارمند وتعـداد 16تعداد پرسنل شهرداري شامل .باشد می 4شهرداریها توسط وزارت کشور داراي درجه 

نفـر داراي  10نفـراز کارمنـدان داراي تحصـیالت زیـردیپلم،    2بوده،که از نظـر سـطح تحصـیالت و تخصـص     ) پیمانکاري(
  .نفرنیز داراي مدرك کاردانی و لیسانس و باالتر هستند4تحصیالت دیپلم و

 ریال                                                1384خالصه تفریغ بودجه شهرداري حمیدیه سال 

 شرح اعتبارات جاري اعتبارات عمرانی جمع

 )درآمد مستمر(درآمد ناشی از عوارض عمومی 923,023,238 615,348,822 1,538,372,060

 درآمدهاي ناشی از عوارض اختصاصی 560,100,000 373,400,000 933,500,000

 سسات انتفاعی شهرداريبهاخدمات ودرآمد مو 493,420,821 328,947,213 822,368,034

 درآمدهاي حاصله ازوجوه واموال شهرداري 101,224,000 67,482,666 168,706,666



 طرح ملی آمایش استان خوزستان 

 ٦٨٦

 کمکهاي اعطایی دولت وسازمانهاي دولتی 348,035,700 232,023,800 580,059,500

 اعانات وهدایا وداراییها 3,648,000 2,432,000 6,080,000

 بع تامین اعتبارسایرمنا 960,000 640,000 1,600,000

 جمع درآمدهاي عمومی 2,430,411,759 1,620,274,501 4,050,686,260

 اعتبارات دریافتی ازسایرموسسات ودستگاهها    3,400,843,000 3,400,843,000

 جمع کل 2,430,411,759 5,021,117,501 7,451,529,260

                            1384تفریغ بودجه شهرداري سال : ماخذ
درصـد آن از طریـق   38میلیاردریال بـوده کـه       4جمع درآمدهاي عمومی این شهرداري  84ازلحاظ وضعیت مالی درسال

درصـد نیزازطریـق بهـاي     3/20و...)نوسـازي و (درصدازطریق عوارض اختصاصـی 23،)عوارض عمومی(درآمدهاي مستمر
د این درآمدهابه هزینه هاي جاري وبقیه به هزینـه  درص 60.  خدمات ودرآمدموسسات انتفاعی شهرداري تامین شده است

سرانه هرشهروند ازدرآمدهاي عمـومی   84نفري شهردرسال  21521باتوجه به جمعیت .هاي عمرانی اختصاص یافته است
میلیـارد   4/3میلیارد ریال بودجه عمرانی ازمحل درآمدهاي عمـومی ،حـدود   6/1عالوه بر . هزارریال بوده است 186حدود
ز ازمحل اعتبارات تملک داراییهاي استانی توسط سازمان مدیریت وبرنامـه ریـزي اسـتان بـا شـهرداري موافقتنامـه       ریال نی

  .عمرانی مبادله وبه برنامه هاي عمرانی شهرداري کمک شده است
  شوراي شهرحمیدیه

نس ویک نفرنیـزداراي  نفردیپلم ویکنفرلیسا3نفربوده که ازنظرسطح تحصیالت  5تعداداعضاي دومین شوراي اسالمی شهر 
  .تحصیالت زیردیپلم بوده اند

عمده کارهاي انجام شده توسط این شورا بصورت خالصه عبارتست ازانتخـاب شهردار،تصـویب واصـالح بودجـه هـاي      
سنواتی شهرداري ومتمم هاي آن ورسیدگی وبررسی وتصویب گزارشات تفریغ بودجه ساالنه شـهرداري،نظارت برحسـن   

وطرحهـاي مصـوب شـهرداري ،حمایـت وهمکـاري بـا تشـکلها ونهادهـاي اجتمـاعی ،امـدادي           اجراي مصـوبات شـورا   
وفرهنگی،مکاتبه وهمکاري بادستگاههاي ومسئولین اجرایی شهر واستان جهت اجراوپیگیـري پروژهـاي مختلـف درزمینـه     

وبهـاي خـدمات    هاي اجتماعی،فرهنگی،آموزشی وورزشی وسایرامور رفاهی شهروشهروندان وتعیین میزان ونرخ عوارض
 .عمومی واختصاصی شهرداري وموسسات وابسته به آن بوده است

  شهرداري شیبان
. این شهر در کنار جاده اهواز شوشتر و به موازات رودخانه کارون بصورت شمال شرقی ،  جنوب غربی امتداد یافته اسـت 

فاصـله  .باشـد  مربع می کیلومتر11فاظی آن  مربع و حوزة استح کیلومتر3مربع، محدوده خدماتی کیلومتر3مساحت قانونی شهر
  .باشد کیلومتر می 905کیلومتر واز تهران 3)اهواز(شهر از مرکزشهرستان

 ریال                                                1384خالصه تفریغ بودجه شهرداري شیبان سال 

 شرح اعتبارات جاري اعتبارات عمرانی جمع

 )درآمد مستمر(درآمد ناشی از عوارض عمومی 734,632,217 489,754,813 1,224,387,030

 درآمدهاي ناشی از عوارض اختصاصی 1,051,889,100 704,196,900 1,756,086,000

 بهاخدمات ودرآمد موسسات انتفاعی شهرداري 39,059,583 26,039,723 65,099,306

 وه واموال شهرداريدرآمدهاي حاصله ازوج 73,574,113 49,049,409 122,623,522



 طرح ملی آمایش استان خوزستان 

 ٦٨٧

 کمکهاي اعطایی دولت وسازمانهاي دولتی 246,700,000 57,800,000 304,500,000

 اعانات وهدایا وداراییها 416,069,210 210,714,058 626,783,268

 سایرمنابع تامین اعتبار 482,250,000 321,500,000 803,750,000

 ع درآمدهاي عمومیجم 3,044,174,223 1,859,054,903 4,903,229,126

 اعتبارات دریافتی ازسایرموسسات ودستگاهها       0

 جمع کل 3,044,174,223 1,859,054,903 4,903,229,126

                                  1384تفریغ بودجه شهرداري سال : ماخذ

تعـداد  .باشـد  می 2شور داراي درجه بندي شهرداریها توسط وزارت ک تأسیس شده و در رتبه 76شهرداري این شهر در سال
که از نظر سـطح تحصـیالت و تخصـص    .باشد می) پیمانکاري(کارمند وتعدادي کارگر شرکتی  14پرسنل شهرداري شامل 

  .درصد نیز داراي مدرك کاردانی و لیسانس و باالتر هستند5/21درصد کارمندان داراي تحصیالت دیپلم و    5/78
درصد آن از طریق 8/35میلیاردریال بوده که    9/4مع درآمدهاي عمومی این شهرداري ج 84ازلحاظ وضعیت مالی درسال

درصـدازطریق سـایرمنابع تـامین     4/16و)درآمـدهاي مسـتمر  (درصـد ازطریـق عـوارض عمـومی     25عوارض اختصاصـی، 
باتوجه .ته استدرصد این درآمدهابه هزینه هاي جاري وبقیه به هزینه هاي عمرانی اختصاص یاف 62.اعتبارکسب شده است

  .هزارریال بوده است 216سرانه هرشهروند ازدرآمدهاي عمومی حدود 84نفري شهردرسال  22657به جمعیت
  شوراي شهر

نفردیپلم ویکنفرلیسانس ویک نفرنیـزداراي  3نفربوده که ازنظرسطح تحصیالت  5تعداداعضاي دومین شوراي اسالمی شهر 
  .تحصیالت فوق دیپلم بوده اند

انجام شده توسط این شورا بصورت خالصه عبارتست ازانتخاب شهرداروتصـویب واصـالح بودجـه هـاي      عمده کارهاي
سنواتی شهرداري ومتمم هاي آن ورسیدگی وبررسی وتصویب گزارشات تفریغ بودجه ساالنه شـهرداري،نظارت برحسـن   

تمـاعی ،امـدادي   اجراي مصـوبات شـورا وطرحهـاي مصـوب شـهرداري ،حمایـت وهمکـاري بـا تشـکلها ونهادهـاي اج          
وفرهنگی،مکاتبه وهمکاري بادستگاههاي ومسئولین اجرایی شهر واستان جهت اجراوپیگیـري پروژهـاي مختلـف درزمینـه     
هاي اجتماعی،فرهنگی،آموزشی وورزشی وسایرامور رفاهی شهروشهروندان وتعیین میزان ونرخ عوارض وبهـاي خـدمات   

 .بوده استعمومی واختصاصی شهرداري وموسسات وابسته به آن 

  شهرداري مالثانی
مسجدسلیمان و شوشتر واقع شده و این جاده ستون فقرات کالبد این شهر را تشـکیل   -شهر مالثانی در حاشیه جاده اهواز

داده و از حجم ترافیک باالیی برخوردار است، رودخانه کارون در سمت  غرب جاده باعـث محـدودیت توسـعه شـهر از     
ین وجود دانشکده کشاورزي در قسمت شمال غربی شهر نیز باعث محـدودیت توسـعه   همچن. قسمت غرب گردیده است

متــر  22وضـعیت طبیعـی ایـن شـهرجلگه اي و ارتفـاع آن از سـطح دریـا       . شـهر گردیـده                              اسـت   
مربـع   کیلـومتر  34ن مربـع و حـوزة اسـتحفاظی آ    کیلـومتر  4مربع، محدوده خـدماتی  کیلومتر 6مساحت قانونی شهر.باشد می
  .باشد کیلومتر می 920کیلومتر واز تهران  35)اهواز(فاصله شهر از مرکزشهرستان.باشد می

تعـداد  .باشـد  می 5بندي شهرداریها توسط وزارت کشور داراي درجه تأسیس شده و در رتبه 70شهرداري این شهر در سال 
 18که از نظر سطح تحصیالت و تخصص .باشد می) نکاريپیما(کارمند وتعدادي کارگر شرکتی  11پرسنل شهرداري شامل 

درصـد نیـز داراي مـدرك کـاردانی و      64درصد داراي تحصـیالت دیـپلم و  18درصد کارمندان داراي تحصیالت زیردیپلم،
  .لیسانس و باالتر هستند
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آن ازطریـق   درصـد 34میلیاردریال بـوده کـه      1/6جمع درآمدهاي عمومی این شهرداري 84ازلحاظ وضعیت مالی درسال
درصـدازطریق   9/19درصدازطریق بهاي خـدمات ودرآمـدهاي موسسـات انتفـاعی شـهرداري،     3/22سایرمنابع تامین اعتبار،
میلیـارد ریـال    7/3همچنین .تامین شده است)درآمدهاي مستمر(درصدازطریق عوارض عمومی 4/13عوارض اختصاصی و

درصد این درآمدهابه هزینه هاي جاري وبقیه  2/59.  استتوسط سازمان مدیریت به بودجه عمرانی شهرداري کمک شده 
سرانه هرشهروند ازدرآمـدهاي   84نفري شهردرسال  14410باتوجه به جمعیت .به هزینه هاي عمرانی اختصاص یافته است

  .هزارریال بوده است 423عمومی حدود
 ریال                                                1384خالصه تفریغ بودجه شهرداري مالثانی سال 

 شرح اعتبارات جاري اعتبارات عمرانی جمع

 )درآمد مستمر(درآمد ناشی از عوارض عمومی 494,997,310 329,998,206 824,995,516

  درآمدهاي ناشی از عوارض اختصاصی 679,910,698 538,801,002 1,218,711,700
 ت ودرآمد موسسات انتفاعی شهرداريبهاخدما 820,995,001 547,330,001 1,368,325,002

 درآمدهاي حاصله ازوجوه واموال شهرداري 245,628,671 163,752,448 409,381,119

 کمکهاي اعطایی دولت وسازمانهاي دولتی 51,120,000 34,080,000 85,200,000

 اعانات وهدایا وداراییها 88,133,100 58,755,400 146,888,500

 سایرمنابع تامین اعتبار 1,250,940,000 833,960,000 2,084,900,000

 جمع درآمدهاي عمومی 3,631,724,780 2,506,677,057 6,138,401,837

 اعتبارات دریافتی ازسایرموسسات ودستگاهها    3,774,261,000 3,774,261,000

 جمع کل 3,631,724,780 6,280,938,057 9,912,662,837

                                1384 تفریغ بودجه شهرداري سال: ماخذ

  شوراي شهر
 2نفرلیسـانس و  2نفربوده کـه ازنظرسـطح تحصـیالت یـک نفـردیپلم و      5تعداداعضاي دومین شوراي اسالمی شهرمالثانی

  .نفرنیزداراي تحصیالت زیردیپلم بوده اند
تصـویب واصـالح بودجـه هـاي     عمده کارهاي انجام شده توسط این شورا بصورت خالصه عبارتست ازانتخـاب شهردار، 

سنواتی شهرداري ومتمم هاي آن ورسیدگی وبررسی وتصویب گزارشات تفریغ بودجه ساالنه شـهرداري،نظارت برحسـن   
اجراي مصـوبات شـورا وطرحهـاي مصـوب شـهرداري ،حمایـت وهمکـاري بـا تشـکلها ونهادهـاي اجتمـاعی ،امـدادي             

ایی شهر واستان جهت اجراوپیگیـري پروژهـاي مختلـف درزمینـه     وفرهنگی،مکاتبه وهمکاري بادستگاههاي ومسئولین اجر
هاي اجتماعی،فرهنگی،آموزشی وورزشی وسایرامور رفاهی شهروشهروندان وتعیین میزان ونرخ عوارض وبهـاي خـدمات   

 .عمومی واختصاصی شهرداري وموسسات وابسته به آن بوده است

  
  شهرداري ویس

وجود قدمگاه اویس قرنی و مسجد جامع شهر و مکتب خانه از . برخوردار است اي این شهر از سابقه تاریخی قابل مالحظه
توان به رودخانه کارون، موقعیـت مناسـب    از عوامل مهم شکل گیري و توسعه شهر، می. باشد جمله بناهاي تاریخی آن می

متر  22اع آن از سطح دریا وضعیت طبیعی این شهرجلگه اي و ارتف. نسبت به جاده ارتباطی و نزدیکی به شهر اهواز نمود 
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مربـع   کیلـومتر  10مربـع و حـوزة اسـتحفاظی آن     کیلـومتر  2مربع، محدوده خـدماتی  کیلومتر 3مساحت قانونی شهر.باشد می
  .باشد کیلومتر می 905کیلومتر و از تهران  15)اهواز(فاصله شهر از مرکزشهرستان.باشد می

 2بنـدي شـهرداریها توسـط وزارت کشـور داراي درجـه       بـه تأسـیس شـده و در رت   1376شهرداري ایـن شـهر در سـال     
که از نظر سطح تحصیالت .باشد می) پیمانکاري(کارمند و تعدادي کارگر شرکتی  10تعداد پرسنل شهرداري شامل .باشد می

  .نفر نیز داراي مدرك کاردانی و لیسانس و باالتر هستند7نفر کارمندان داراي تحصیالت دیپلم و   3و تخصص  
درصد آن از طریق  5/60میلیاردریال بوده که    5/2جمع درآمدهاي عمومی این شهرداري  84اظ وضعیت مالی درسالازلح

عالوه . تامین شده است)درآمدهاي مستمر(درصدازطریق عوارض عمومی 7/15کمکهاي اعطایی دولت وسازمانهاي دولتی،
درصـد   26. زي به بودجه عمرانی شهرداري کمک شده استمیلیارد ریال نیز توسط سازمان مدیریت وبرنامه ری 1/3براین 

نفـري   13953باتوجـه بـه جمعیـت    .این درآمدهابه هزینه هاي جاري وبقیه به هزینه هاي عمرانی اختصـاص یافتـه اسـت   
  .هزارریال بوده است 179سرانه هرشهروند ازدرآمدهاي عمومی حدود 84شهردرسال 

 ریال                                                1384خالصه تفریغ بودجه شهرداري ویس سال 

 شرح اعتبارات جاري اعتبارات عمرانی جمع

 )درآمد مستمر(درآمد ناشی از عوارض عمومی 243,765,189 162,510,061 406,275,250

 درآمدهاي ناشی از عوارض اختصاصی 125,637,000 83,758,000 209,395,000

 بهاخدمات ودرآمد موسسات انتفاعی شهرداري 20,059,000 9,906,000 29,965,000

 درآمدهاي حاصله ازوجوه واموال شهرداري 1,890,000 1,260,000 3,150,000

 کمکهاي اعطایی دولت وسازمانهاي دولتی 59,160,000 1,504,990,000 1,564,150,000

 اعانات وهدایا وداراییها 1,650,000 1,100,000 2,750,000

 سایرمنابع تامین اعتبار 221,100,000 147,400,000 368,500,000

 جمع درآمدهاي عمومی 673,261,189 1,910,924,061 2,584,185,250

 اعتبارات دریافتی ازسایرموسسات ودستگاهها    3,106,374,000 3,106,374,000

 جمع کل 673,261,189 5,017,298,061 5,690,559,250

                              1384اري سال تفریغ بودجه شهرد: ماخذ

  
  شوراي شهر

نفـردیپلم ویکنفرلیسـانس ویـک    3نفربـوده کـه ازنظرسـطح تحصـیالت      5تعداداعضاي دومین شوراي اسـالمی شـهرویس  
  .نفرنیزداراي تحصیالت فوق دیپلم بوده اند

ار،تصـویب واصـالح بودجـه هـاي     عمده کارهاي انجام شده توسط این شورا بصورت خالصه عبارتست ازانتخـاب شهرد 
سنواتی شهرداري ومتمم هاي آن ورسیدگی وبررسی وتصویب گزارشات تفریغ بودجه ساالنه شـهرداري،نظارت برحسـن   
اجراي مصـوبات شـورا وطرحهـاي مصـوب شـهرداري ،حمایـت وهمکـاري بـا تشـکلها ونهادهـاي اجتمـاعی ،امـدادي             

اجرایی شهر واستان جهت اجراوپیگیـري پروژهـاي مختلـف درزمینـه     وفرهنگی،مکاتبه وهمکاري بادستگاههاي ومسئولین 
هاي اجتماعی،فرهنگی،آموزشی وورزشی وسایرامور رفاهی شهروشهروندان وتعیین میزان ونرخ عوارض وبهـاي خـدمات   

 .عمومی واختصاصی شهرداري وموسسات وابسته به آن بوده است



 طرح ملی آمایش استان خوزستان 

 ٦٩٠

  شهرداري ایذه
مساحت .ل قرار گرفتن در حاشیه کوههاي زاگرس داراي آب و هوا کوهستانی استشهر ایذه مرکز شهرستان بوده و به دلی

فاصله این . باشد مربع می کیلومتر 24مربع و حوزه استحفاظی آن  کیلومتر 12مربع، محدوده خدماتی  کیلومتر 15قانونی شهر 
  .دباش کیلومتر می 800کیلومتر و از تهران مرکز کشور  200شهر از اهواز مرکز استان 

 ریال                                                1384سال  ایذهخالصه تفریغ بودجه شهرداري 

 شرح اعتبارات جاري اعتبارات عمرانی جمع

 )درآمد مستمر(درآمد ناشی از عوارض عمومی 5,735,200,000 3,908,112,712 9,643,312,712

 اي ناشی از عوارض اختصاصیدرآمده 37,000,000 26,883,730 63,883,730

 بهاخدمات ودرآمد موسسات انتفاعی شهرداري 811,000,000 634,468,402 1,445,468,402

 درآمدهاي حاصله ازوجوه واموال شهرداري 225,000,000 157,225,313 382,225,313

 کمکهاي اعطایی دولت وسازمانهاي دولتی 1,270,000,000 6,092,598,987 7,362,598,987

 اعانات وهدایا وداراییها 586,400,000 568,996,224 1,155,396,224

 سایرمنابع تامین اعتبار 4,094,000,000 4,259,161,200 8,353,161,200

 جمع درآمدهاي عمومی 12,758,600,000 15,647,446,568 28,406,046,568

 اعتبارات دریافتی ازسایرموسسات ودستگاهها       0

 جمع کل 12,758,600,000 15,647,446,568 28,406,046,568

                                                1384تفریغ بودجه شهرداري سال  گزارش:ماخذ
باشد تعداد پرسنل شهرداري شـامل   می 7بندي شهرداریها داراي درجه  تأسیس و در رتبه 1337شهرداري این شهر در سال 

درصد کارمنـدان شـهرداري ایـذه داراي     54از نظر تحصیالت و سطح تخصصی . باشد رکتی میکارگر ش 249کارمند و  37
از نظر . اند درصد نیز داراي مدرك فوق دیپلم و کارشناسی و باالتر بوده 27درصد داراي دیپلم و  19تحصیالت زیردیپلم و 

دسـتگاه   6دسـتگاه خـودروي سـنگین و     6دستگاه خودروي سبک،  8آالت شهرداري ایذه ناچیز بوده و شامل  فنی ماشین
  .باشد آالت راهسازي می ماشین

درصد آن صرف  45میلیارد ریال بوده که  4/28،  حدود 84ازنظر وضعیت مالی جمع درآمدهاي عمومی شهرداري در سال 
درصـدآن   34درمـورد نحـوه تـامین ایـن درآمـد،      .هزینه هاي جاري و بقیه نیز بودجه عمرانی شهرداري راتشکیل می دهد

درصدازمحل سـایرمنابع تـامین    4/29درصدآن ازطریق کمکهاي اعطایی دولت وسازمانها و 9/25ازمحل درآمدهاي مستمر،
  .اعتبار تامین شده است

  . هزارریال است 279نفري شهردراین سال، سرانه اعتباري براي هر شهروند حدود  101788با توجه به جمعیت  
  شوراي شهر

نفر داراي تحصـیالت   3نفرمرد است، که  6نفرمتشکل از یکنفر زن و 7ره شوراي اسالمی شهرایذه تعداداعضاي دومین دو
  . نفرنیز داراي لیسانس وباالتر  هستند 4دیپلم وفوق دیپلم و

عمده کارهاي انجام شده توسط این شورا انتخاب شهردار،تصویب واصالح بودجه هاي سنواتی  شهرداري ومتمم هاي آن 
نظارت برحسن اجراي مصوبات شورا وطرحهاي مصوب .ب تفریغ بودجه هاي ساالنه شهرداري بوده استوبررسی وتصوی

شهرداري وحمایت ازتشکیل انجمنهاونهادهاي اجتماعی ،امدادي وهمکاري بامسئولین اجرایی ونهادهاوسـازمانهاي دولتـی   
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فـاهی باهمـاهنگی دسـتگاههاي اجرایـی     وغیردولتی درزمینه هاي مختلف اجتماعی،فرهنگی،آموزشی،ورزشی وسـایرامور ر 
  .ذیربط بوده است
  شهرداري دهدز

با وجودي که شهر دهـدز از  . شهر دهدز در دهستان دهدز از بخش دهدز در شمال شرقی شهرستان ایذه قرار گرفته است
ي بـوده  قدمت تاریخی چندانی برخوردار نیست، اما برطبق شواهد تاریخی از دوران صـفویه نیـز داراي جمعیـت محـدود    

  .است
با توجه به وجد یک کاروانسراي قدیمی در شهر دهدز و اینکه در گذشته کاروانسراها در مناطق بین راهی جهت ایـاب و  
ذهاب مسافرین احداث می شده، این نکته به ذهـن مـی رسـد کـه شـهر دهـدز در گذشـته موقعیـت بـین راهـی داشـته            

مربع،  کیلومتر 4مساحت قانونی شهر. باشد متر می 1470سطح دریا  وضعیت طبیعی این شهرکوهستانی و ارتفاع آن از.است
 45)ایـذه (فاصـله شـهر از مرکزشهرسـتان    .باشد مربع می کیلومتر17مربع و حوزة استحفاظی آن  کیلومتر  4محدوده خدماتی 

  .باشد کیلومتر می  1130کیلومتر و از تهران  245کیلومتر وازمرکزاستان
بنـدي شـهرداریها توسـط وزارت کشـور داراي درجـه یـک        تأسـیس شـده و در رتبـه    1379شهرداري این شـهر در سـال  

که از نظر سطح تحصـیالت  .باشد می) پیمانکاري(کارمند وتعدادي کارگر شرکتی  10تعداد پرسنل شهرداري شامل .باشد می
درك کاردانی و لیسانس  نفرنیز داراي م3نفر داراي تحصیالت دیپلم و5نفرکارمندان داراي تحصیالت زیردیپلم،2و تخصص

  .هستند
درصـد آن از محـل   37میلیاردریال بوده کـه     3/4جمع درآمدهاي عمومی این شهرداري  84ازلحاظ وضعیت مالی درسال

درصـدنیز   17درصدازطریق کمکهاي اعطایی دولـت وسـازمانهاي دولتـی و    7/32درآمدهاي ناشی از عوارض اختصاصی و
درصد این درآمدهابه هزینه هاي جاري وبقیه به هزینه هاي عمرانی   4/78.امین شده استازطریق سایرمنابع تامین اعتبار ت

 1201سرانه هرشـهروند ازدرآمـدهاي عمـومی حـدود     84نفري شهردرسال  3578باتوجه به جمعیت.اختصاص یافته است
  .هزارریال بوده است

 ریال                                                1384سال  دهدزخالصه تفریغ بودجه شهرداري 

 شرح اعتبارات جاري اعتبارات عمرانی جمع

 )درآمد مستمر(درآمد ناشی از عوارض عمومی 325,699,285 97,602,343 423,301,628

 درآمدهاي ناشی از عوارض اختصاصی 785,898,185 836,395,567 1,622,293,752

 آمد موسسات انتفاعی شهرداريبهاخدمات ودر 2,025,480 4,388,520 6,414,000

 درآمدهاي حاصله ازوجوه واموال شهرداري 136,797,056 2,224,344 139,021,400

 کمکهاي اعطایی دولت وسازمانهاي دولتی 1,430,717,262    1,430,717,262

 اعانات وهدایا وداراییها 1,020,000 680,000 1,700,000

 تامین اعتبارسایرمنابع  750,000,000    750,000,000

 جمع درآمدهاي عمومی 3,432,157,268 941,290,774 4,373,448,042

 اعتبارات دریافتی ازسایرموسسات ودستگاهها       0

 جمع کل 3,432,157,268 941,290,774 4,373,448,042

                                     1384تفریغ بودجه شهرداري سال : ماخذ



 طرح ملی آمایش استان خوزستان 

 ٦٩٢

  شوراي شهر
نفرنیز داراي لیسانس  2نفر داراي دیپلم و 2نفربوده که ازنظرسطح تحصیالت   5عضاي دومین شوراي اسالمی دهدزتعدادا

  .ویکنفر نیزداراي تحصیالت زیردیپلم است
عمده کارهاي انجام شده توسط این شورا بصورت خالصه عبارتست ازانتخـاب شهردار،تصـویب واصـالح بودجـه هـاي      

ي آن ورسیدگی وبررسی وتصویب گزارشات تفریغ بودجه ساالنه شـهرداري،نظارت برحسـن   سنواتی شهرداري ومتمم ها
اجراي مصـوبات شـورا وطرحهـاي مصـوب شـهرداري ،حمایـت وهمکـاري بـا تشـکلها ونهادهـاي اجتمـاعی ،امـدادي             

رزمینـه  وفرهنگی،مکاتبه وهمکاري بادستگاههاي ومسئولین اجرایی شهر واستان جهت اجراوپیگیـري پروژهـاي مختلـف د   
هاي اجتماعی،فرهنگی،آموزشی وورزشی وسایرامور رفاهی شهروشهروندان وتعیین میزان ونرخ عوارض وبهـاي خـدمات   

 .عمومی واختصاصی شهرداري وموسسات وابسته به آن بوده است

  
  

  شهرداري باغملک
ایـن  .باشـد  مـی  5اراي رتبـه  بندي شهرداریهاي وزارت کشـور د  افتتاح شده و از نظر رتبه 1362شهرداري باغملک در سال 

شهر،داراي بافت طولی است و از شرق به سمت غرب امتداد یافته وضعیت طبیعی این شهر کوهسـتانی اسـت و از سـطح    
مربع و حـوزة اسـتحفاظی آن    کیلومتر 7کیلومتر مربع، محدودة خدماتی  15مساحت قانونی شهر . متر ارتفاع دارد 650دریا 

  . باشد مربع می کیلومتر 16
درصـد   29کـه از نظـر سـطح تحصـیالت     . باشد نفر کارگر شرکتی می 68کارمند و  24تعداد پرسنل این شهرداري بالغ بر 

دیـپلم، لیسـانس و    درصد نیز داراي تحصیالت فوق 5/33درصد داراي دیپلم و  5/37کارمندان داراي تحصیالت زیردیپلم، 
دسـتگاه ماشـین    14آالت، سـبک،   دسـتگاه ماشـین   11باغملک شامل  آالت شهرداري از نظر فنی تعداد ماشین.باالتر هستند

  .باشد آالت راهسازي می دستگاه ماشین 4سنگین و 
 ریال                                   1384تفریغ بودجه شهرداري باغملک سال  خالصه گزارش

 شرح اعتبارات جاري اعتبارات عمرانی جمع

 )درآمد مستمر(درآمد ناشی از عوارض عمومی 1,778,458,515 1,185,639,015 2,964,097,530

 درآمدهاي ناشی از عوارض اختصاصی 968,690,675 1,611,041,975 2,579,732,650

 بهاخدمات ودرآمد موسسات انتفاعی شهرداري 1,689,361,377 1,126,240,919 2,815,602,296

 ه ازوجوه واموال شهرداريدرآمدهاي حاصل 114,187,476 76,124,984 190,312,460

 کمکهاي اعطایی دولت وسازمانهاي دولتی 159,000,000 106,000,000 265,000,000

 اعانات وهدایا وداراییها 30,999,634 20,666,424 51,666,058

 سایرمنابع تامین اعتبار 494,506,822 329,671,215 824,178,037

 جمع درآمدهاي عمومی 5,235,204,499 4,455,384,532 9,690,589,031

 اعتبارات دریافتی ازسایرموسسات ودستگاهها    5,205,607,000 5,205,607,000

 جمع کل 5,235,204,499 9,660,991,532 14,896,196,031

 1384تفریغ بودجه شهرداري سال  گزارش:ماخذ



 طرح ملی آمایش استان خوزستان 

 ٦٩٣

درصـدآن   6/30د ریـال بـوده کـه    میلیـار  7/9،  حـدود  84ازنظر وضعیت مالی جمع درآمدهاي عمومی شهرداري در سال 
 6/26درصــدآن ازمحــل بهــاي خــدمات ودرآمــدهاي موسســات انتفــاعی شــهرداري و 29ازطریــق درآمــدهاي مســتمرو 

تـامین  ... درصدنیزازطریق درآمدهاي ناشی ازعوارض اختصاصی مثل عوارض نوسازي وعوارض شماره گذاري خـودرو و 
  .شده است

  .ري و بقیه نیز بودجه عمرانی شهرداري راتشکیل می دهددرصد این درآمد صرف هزینه هاي جا 54
. هزارریـال اسـت   470، سرانه اعتباري براي هر شهروند حـدود  84نفري شهرباغملک در سال  20641با توجه به جمعیت 

ک میلیارد ریال نیز ازمحـل اعتبـارات تملـ     2/5میلیارد ریال بودجه عمرانی ازمحل درآمدهاي عمومی ،حدود 5/4عالوه بر
  .داراییهاي استانی توسط سازمان مدیریت وبرنامه ریزي استان با شهرداري موافقتنامه عمرانی مبادله شده است

  شوراي شهر
نفرمرد بوده که ازنظرسطح تحصیالت یک نفر داراي تحصـیالت   5تعداداعضاي دومین دوره شوراي اسالمی شهرباغملک 

  . ندنفرنیز داراي لیسانس وباالتر هست 4فوق دیپلم و
عمده کارهاي انجام شده توسط این شورا انتخاب شهردار،تصویب واصالح بودجه هاي سنواتی  شهرداري ومتمم هاي آن 

نظارت برحسن اجراي مصوبات شورا وطرحهاي مصوب .وبررسی وتصویب تفریغ بودجه هاي ساالنه شهرداري بوده است
دي وهمکاري بامسئولین اجرایی ونهادهاوسـازمانهاي دولتـی   شهرداري وحمایت ازتشکیل انجمنهاونهادهاي اجتماعی ،امدا

وغیردولتی درزمینه هاي مختلف اجتماعی،فرهنگی،آموزشی،ورزشی وسـایرامور رفـاهی باهمـاهنگی دسـتگاههاي اجرایـی      
  .ذیربط بوده است
  شهرداري قلعه تل

توسعه . ادي خان نشین مطرح بوده استشهر قلعه تل به دلیل برخورد داربودن از مرکزیت قومی از گذشته به عنوان یک آب
ایذه در  –باغلمک  –ضمناً نقش محور اصلی رامهرمز . شهر به صورت شعاعی و در امتداد راههاي آن صورت گرفته است

نام شهر قلعه تل مربوط به قلعه باستانی است که در مرکز آن واقع شـده و در  . توسعه شهر قلعه تل شایان اهمیت می باشد
. باشـد  متـر مـی   670وضعیت طبیعی این شـهرکوهپایه اي و ارتفـاع آن از سـطح دریـا     . اولیه شهر می باشد حقیقت هسته

مربـع   کیلـومتر 30مربـع و حـوزة اسـتحفاظی آن      کیلـومتر  10مربـع، محـدوده خـدماتی      کیلـومتر  15مساحت قانونی شـهر 
  .باشد کیلومتر می 1050کیلومتر و از تهران    165کیلومتر وازمرکزاستان 15)باغملک(فاصله شهر از مرکزشهرستان .باشد می

بنـدي شـهرداریها توسـط وزارت کشـور داراي درجـه یـک        تأسـیس شـده و در رتبـه    1381شهرداري این شهر در سـال  
که از نظر سطح تحصیالت .باشد می) پیمانکاري(کارمند و تعدادي کارگر شرکتی  11تعداد پرسنل شهرداري شامل .باشد می

درصد نیز داراي مـدرك   55درصد داراي تحصیالت دیپلم و 27د کارمندان داراي تحصیالت زیردیپلم،درص18و تخصص 
  .کاردانی و لیسانس و باالتر هستند

درصد آن از طریق 5/51میلیاردریال بوده که     5/3جمع درآمدهاي عمومی این شهرداري  84ازلحاظ وضعیت مالی درسال
درآمـدهاي  (درصدنیز ازمحـل عـوارض عمـومی     18دایاوکمکهاوخودیاریها ودرصد ازطریق ه 5/21عوارض اختصاصی و

میلیارد ریال نیز ازمحل اعتبارات تملک داراییهـاي اسـتانی توسـط سـازمان       2/2همچنین حدود.  تامین شده است)مستمر
ابه هزینه هاي جاري درصد این درآمده 42.   مدیریت وبرنامه ریزي استان با شهرداري موافقتنامه عمرانی مبادله شده است

سـرانه هرشـهروند    84نفـري شهردرسـال     8381باتوجـه بـه جمعیـت    .وبقیه به هزینه هاي عمرانی اختصاص یافته اسـت 
  .هزارریال بوده است 417ازدرآمدهاي عمومی حدود 

  
 ریال                                   1384تفریغ بودجه شهرداري قلعه تل سال  خالصه گزارش



 طرح ملی آمایش استان خوزستان 

 ٦٩٤

 شرح اعتبارات جاري عتبارات عمرانیا جمع

 )درآمد مستمر(درآمد ناشی از عوارض عمومی 643,657,979 0 643,657,979

 درآمدهاي ناشی از عوارض اختصاصی 489,320,300 1,350,586,600 1,839,906,900

 بهاخدمات ودرآمد موسسات انتفاعی شهرداري 105,752,000 0   105,752,000

 درآمدهاي حاصله ازوجوه واموال شهرداري 199,184,904   0 199,184,904

 کمکهاي اعطایی دولت وسازمانهاي دولتی 18,988,000   0 18,988,000

 اعانات وهدایا وداراییها 58,628,134 708,475,600 767,103,734

 سایرمنابع تامین اعتبار       0

 مومیجمع درآمدهاي ع 1,515,531,317 2,059,062,200 3,574,593,517

 اعتبارات دریافتی ازسایرموسسات ودستگاهها    2,214,374,000 2,214,374,000

 جمع کل 1,515,531,317 4,273,436,200 5,788,967,517

                       1384تفریغ بودجه شهرداري سال  گزارش: ماخذ

  شوراي شهر
 3نفر داراي تحصیالت زیر دیپلم و 2سطح تحصیالت نفربوده که ازنظر 5تعداداعضاي دومین شوراي اسالمی قلعه تل 

  .نفرنیز داراي لیسانس وباالتر هستند
عمده کارهاي انجام شده توسط این شورا بصورت خالصه عبارتست ازانتخـاب شهردار،تصـویب واصـالح بودجـه هـاي      

اري،نظارت برحسـن  سنواتی شهرداري ومتمم هاي آن ورسیدگی وبررسی وتصویب گزارشات تفریغ بودجه ساالنه شـهرد 
اجراي مصـوبات شـورا وطرحهـاي مصـوب شـهرداري ،حمایـت وهمکـاري بـا تشـکلها ونهادهـاي اجتمـاعی ،امـدادي             
وفرهنگی،مکاتبه وهمکاري بادستگاههاي ومسئولین اجرایی شهر واستان جهت اجراوپیگیري پروژه هاي مختلـف درزمینـه   

شهروشهروندان وتعیین میزان ونرخ عوارض وبهـاي خـدمات   هاي اجتماعی،فرهنگی،آموزشی وورزشی وسایرامور رفاهی 
 .عمومی واختصاصی شهرداري وموسسات وابسته به آن بوده است

  شهرداري صیدون
شهر صیدون در دهستان صیدون قرار دارد این شهر در جنوب شرقی شهرستان باغملک واقع بوده و فاصله آن تامرکز شهر 

  . باشد کیلومتر می 100کیلومتر تا شهر رامهرمز  30باغملک 
. اند و زندگی آنها به شکل عشایري بـوده اسـت   ساکنین اولیه شهر از استان کهگیلویه و بویر احمد به این منطقه کوچ کرده

 32)باغملـک (فاصله شهر از مرکزشهرسـتان  .باشد متر می 827وضعیت طبیعی این شهرکوهستانی و ارتفاع آن از سطح دریا
  .باشد کیلومتر می1055کیلومتر و از تهران    187کیلومتر وازمرکزاستان

بنـدي شـهرداریها توسـط وزارت کشـور داراي درجـه  یـک        تأسـیس شـده و در رتبـه    1383شهرداري این شهر در سـال 
که از نظر سطح تحصـیالت  .باشد می) پیمانکاري(کارمند وتعدادي کارگر شرکتی  4تعداد پرسنل شهرداري شامل  .باشد می

  .نفر لیسانس هستند3ك کاردانی ویک نفرداراي مدر
درصـد آن ازطریـق   49میلیاردریال بوده کـه     9/2جمع درآمدهاي عمومی این شهرداري  84ازلحاظ وضعیت مالی درسال

درصدنیز ازطریق بهاي 22درصد ازطریق کمکهاي اعطایی دولت وسازمانهاي دولتی و25و...)نوسازي و(عوارض اختصاصی
درصداین درآمدهابه هزینه هاي جاري وبقیـه بـه    5/46. فاعی شهرداري تامین شده استخدمات ودرآمدهاي موسسات انت



 طرح ملی آمایش استان خوزستان 

 ٦٩٥

سـرانه هرشـهروند ازدرآمـدهاي     84نفـري شهردرسـال    5504باتوجه به جمعیت.هزینه هاي عمرانی اختصاص یافته است
  .هزارریال بوده است 527عمومی حدود

 ریال                                   1384تفریغ بودجه شهرداري صیدون سال  خالصه گزارش

 شرح اعتبارات جاري اعتبارات عمرانی جمع

 )درآمد مستمر(درآمد ناشی از عوارض عمومی 14,132 35,743 49,875

 درآمدهاي ناشی از عوارض اختصاصی 764,837 665,356 1,430,193

 بهاخدمات ودرآمد موسسات انتفاعی شهرداري 258,086 387,128 645,214

 درآمدهاي حاصله ازوجوه واموال شهرداري 24,062 36,593 60,655

 کمکهاي اعطایی دولت وسازمانهاي دولتی 295,442 437,358 732,800

 اعانات وهدایا وداراییها 42 593 635

 سایرمنابع تامین اعتبار       0

 جمع درآمدهاي عمومی 1,356,601 1,562,771 2,919,372

 افتی ازسایرموسسات ودستگاههااعتبارات دری       0

 جمع کل 1,356,601 1,562,771 2,919,372

 
  شهرداري بندر ماهشهر

که محل منازل کارمندان )  شهرصنعتی(باشد و از دو قسمت عمده ،ماهشهرنو شهر بندر ماهشهر مرکز شهرستان ماهشهر می
اهشهر کهنه که مرکزیت بازارهاي سنتی و اداري شرکت نفت و ادارات دولتی بوده وتوسط انگلیسیها ساخته شده است و م

هـاي   همچنین وجود تأسیسات حمل مواد صنعتی و نفتـی جهـت پـذیرش کشـتی    . گیرد تشکیل شده است شهر را دربرمی
  .باشد نفتکشی از عوامل مهم حیات و توسعه شهر می

مربـع   کیلومتر 221استحفاظی این شهر  مربع و حوزة کیلومتر 55مربع و محدودة خدماتی  کیلومتر 190مساحت قانونی شهر 
شهرداري این شـهر  .باشد کیلومتر می 1050کیلومتر و از تهران مرکز کشور  165فاصلۀ این شهر از اهواز مرکز استان . است

 251کارمنـد و   66تعداد پرسنل شهرداري شامل . باشد می 8بندي شهرداریها داراي درجه  تأسیس و در رتبه 1333در سال 
درصد کارمندان تحصـیالت زیـردیپلم،    21از نظر سطح تحصیالت و تخصصی کارمندان شهرداري . باشد شرکتی میکارگر 

از نظر فنی شهرداري ماهشهر داراي .درصد تحصیالت کاردانی و لیسانس و باالتر دارند 44درصد تحصیالت دیپلم و  8/34
  .باشد آالت راهسازي می اشیندستگاه م 18دستگاه خودرو سنگین و  33دستگاه خودرو سبک،  36

 ریال                                1384تفریغ بودجه شهرداري بندرماهشهر سال خالصه 

 شرح اعتبارات جاري اعتبارات عمرانی جمع

 )درآمدي مستمر(درآمد ناشی از عوارض عمومی 15,706,776,890 30,863,607,931 46,570,384,821

 درآمدهاي ناشی از عوارض اختصاصی 405,484,046 4,285,671,250 4,691,155,296

 بهاخدمات ودرآمد موسسات انتفاعی شهرداري 8,586,670,291 6,647,170,476 15,233,840,767

 درآمدهاي حاصله ازوجوه واموال شهرداري 593,102,501 395,401,668 988,504,169



 طرح ملی آمایش استان خوزستان 

 ٦٩٦

 وسازمانهاي دولتی کمکهاي اعطایی دولت    6,417,106,858 6,417,106,858

 اعانات وهدایا وداراییها 1,466,524,863 977,683,243 2,444,208,106

 سایرمنابع تامین اعتبار    15,136,217,175 15,136,217,175

 جمع درآمدهاي عمومی 26,758,558,591 64,722,858,601 91,481,417,192

 یرموسسات ودستگاههااعتبارات دریافتی ازسا    5,705,794,000 5,705,794,000

 جمع کل 26,758,558,591 70,428,652,601 97,187,211,192

 
درصـد آن   29میلیارد ریال بوده کـه  5/91،  حدود84درخصوص وضعیت مالی کل درآمدهاي عمومی شهرداري در سال  

ر تـامین کننـده   درآمـدهاي مسـتم  . صرف هزینه هاي جاري و بقیه آن به بودجه عمرانی شهرداري اختصـاص یافتـه اسـت   
درصـد   7/16بهاي خدمات ودرآمدهاي موسسات انتفاعی شهرداري . درصد درآمدهاي عمومی شهرداري این شهراست51

  .درصد درآمدهاي شهرداري راتامین کرده است 5/16وسایرمنابع تامین اعتبار نیز 
. هزارریـال اسـت   840وند حـدود  ، سرانه اعتباري براي هر شـهر 1384نفري ماهشهردر سال 108895با توجه به جمعیت  

میلیارد ریال نیز ازمحل اعتبـارات تملـک     7/5میلیارد ریال بودجه عمرانی ازمحل درآمدهاي عمومی ،حدود 7/64عالوه بر
ولی به دلیـل  .داراییهاي استانی توسط سازمان مدیریت وبرنامه ریزي استان با شهرداري موافقتنامه عمرانی مبادله شده است

  .نبودن این منبع نمی توان آن را به عنوان درآمد درنظرگرفت ماهیت دایمی
  شوراي شهر

نفرمرد بوده ،سطح تحصـیالت اعضـاي    5نفرزن و2نفرمتشکل از  7تعداداعضاي دومین دوره شوراي اسالمی شهرماهشهر 
یالت زیردیپلم بـوده  نفر داراي تحصیالت دیپلم وفوق دیپلم ویک نفرنیزداراي تحص 3نفر داراي لیسانس وباالترو  3شورا 
  . است

عمده کارهاي انجام شده توسط این شورا انتخاب شهردار،تصویب واصالح بودجه هاي سنواتی  شهرداري ومتمم هاي آن 
نظارت برحسن اجراي مصوبات شورا وطرحهاي مصوب .وبررسی وتصویب تفریغ بودجه هاي ساالنه شهرداري بوده است

هادهاي اجتماعی ،امدادي وهمکاري بامسئولین اجرایی ونهادهاوسـازمانهاي دولتـی   شهرداري وحمایت ازتشکیل انجمنهاون
وغیردولتی درزمینه هاي مختلف اجتماعی،فرهنگی،آموزشی،ورزشی وسـایرامور رفـاهی باهمـاهنگی دسـتگاههاي اجرایـی      

  .ذیربط بوده است
  شهرداري بندرامام خمینی

 -و سـربندر تشـکیل شـده محـور اصـلی شـهر امتـداد جـاده آبـادان          شهر بندر امام خمینی از دو قسمت بندر امام خمینی
شـود طراحـی شـهر بصـورت محـالت و       ماهشهر متصـل مـی   -باشد که از میان شهر گذشته و به جادة سربندر سربندرمی

شهرکهاي مجزا از یکدیگر شکل گرفته است و تاسیسات بنادر و صنعت  پتروشیمی از جمله مهمترین عوامل پیدایش شهر 
.  قسمتهاي اداري و مسکونی در قسمت سربندر و قسمتهاي بندري و صنعتی در بنـدر امـام خمینـی واقـع هسـتند     . ندهست

مربع، محـدوده   کیلومتر   65مساحت قانونی شهر. باشد متر می 6وضعیت طبیعی این شهرساحلی و ارتفاع آن از سطح دریا 
  .باشد مربع می کیلومتر 65مربع و حوزة استحفاظی آن  کیلومتر 20خدماتی

 ریال                                1384تفریغ بودجه شهرداري بندرامام خمینی سال خالصه 

 شرح اعتبارات جاري اعتبارات عمرانی جمع

 )درآمد مستمر(درآمد ناشی از عوارض عمومی 10,437,845,131 8,152,110,608 18,589,955,739



 طرح ملی آمایش استان خوزستان 

 ٦٩٧

 درآمدهاي ناشی از عوارض اختصاصی 23,810,288,924 17,162,036,734 40,972,325,658

 بهاخدمات ودرآمد موسسات انتفاعی شهرداري 3,862,291,274 2,574,796,069 6,437,087,343

 درآمدهاي حاصله ازوجوه واموال شهرداري 829,165,345 679,877,571 1,509,042,916

 ت وسازمانهاي دولتیکمکهاي اعطایی دول 267,133 3,765,213,065 3,765,480,198

 اعانات وهدایا وداراییها 1,380,998,985 920,665,991 2,301,664,976

 سایرمنابع تامین اعتبار 0   6,423,325,922 6,423,325,922

 جمع درآمدهاي عمومی 40,320,856,792 39,678,025,960 79,998,882,752

 اعتبارات دریافتی ازسایرموسسات ودستگاهها   0   0 0

 جمع کل 40,320,856,792 39,678,025,960 79,998,882,752

                    1384تفریغ بودجه شهرداري سال : ماخذ

  
شـهرداري  .باشد کیلومتر می   1035کیلومتر و از تهران 150کیلومتر وازمرکزاستان 15)ماهشهر(فاصله شهر از مرکزشهرستان 

تعداد پرسـنل  .باشد می 8بندي شهرداریها توسط وزارت کشور داراي درجه  تأسیس شده و در رتبه  1332این شهر در سال 
درصـد   7/31که از نظر سطح تحصیالت و تخصص .است) پیمانکاري(کارمند وتعدادي کارگر شرکتی  63شهرداري شامل

و لیسانس و درصد نیز داراي مدرك کاردانی  3/30درصد داراي تحصیالت دیپلم و 38کارمندان داراي تحصیالت زیردیپلم،
  .باالتر هستند

درصد آن از طریق 2/51میلیاردریال بوده که    80جمع درآمدهاي عمومی این شهرداري 84ازلحاظ وضعیت مالی درسال
 50. تامین شده است)درآمدهاي مستمر(درصدازطریق عوارض عمومی 2/23،...)عوارض نوسازي و(عوارض اختصاصی

نفري  66214باتوجه به جمعیت .قیه به هزینه هاي عمرانی اختصاص یافته استدرصد این درآمدهابه هزینه هاي جاري وب
  .هزارریال بوده است 1208سرانه هرشهروند ازدرآمدهاي عمومی حدود 84شهردرسال 

  شوراي شهربندرامام
 2نفـر داراي تحصـیالت دیـپلم و    5نفربوده ،سطح تحصیالت اعضـاي شـورا     7تعداداعضاي دومین شوراي اسالمی شهر 

  .نفرنیزداراي تحصیالت زیردیپلم هستند
عمده کارهاي انجام شده توسط این شورا بصورت خالصه عبارتست ازانتخـاب شهردار،تصـویب واصـالح بودجـه هـاي      
سنواتی شهرداري ومتمم هاي آن ورسیدگی وبررسی وتصویب گزارشات تفریغ بودجه ساالنه شـهرداري،نظارت برحسـن   

وب شـهرداري ،حمایـت وهمکـاري بـا تشـکلها ونهادهـاي اجتمـاعی ،امـدادي         اجراي مصـوبات شـورا وطرحهـاي مصـ    
وفرهنگی،مکاتبه وهمکاري بادستگاههاي ومسئولین اجرایی شهر واستان جهت اجراوپیگیـري پروژهـاي مختلـف درزمینـه     

ات هاي اجتماعی،فرهنگی،آموزشی وورزشی وسایرامور رفاهی شهروشهروندان وتعیین میزان ونرخ عوارض وبهـاي خـدم  
 .عمومی واختصاصی شهرداري وموسسات وابسته به آن بوده است

  شهرداري چمران
مربـع،   کیلـومتر    10مسـاحت قـانونی شـهر   . باشـد  متر مـی  6وضعیت طبیعی این شهرجلگه اي و ارتفاع آن از سطح دریا  

  .باشد مربع می کیلومتر 20مربع و حوزة استحفاظی آن کیلومتر 10محدوده خدماتی 



 طرح ملی آمایش استان خوزستان 

 ٦٩٨

شـهرداري  .باشـد  کیلومتر می 1050کیلومتر و از تهران  165کیلومتر وازمرکزاستان 14)ماهشهر(از مرکزشهرستانفاصله شهر 
تعـداد پرسـنل   .باشد می 3بندي شهرداریها توسط وزارت کشور داراي درجه  تأسیس شده و در رتبه 1376این شهر در سال
نفـرداراي تحصـیالت   3که از نظر سطح تحصیالت .باشد می) پیمانکاري(کارمند وتعدادي کارگر شرکتی  9شهرداري شامل

  .نفر نیز داراي مدرك کاردانی و لیسانس و باالتر هستند39دیپلم و 
درصد آن از طریق 2/32میلیاردریال بوده که    5/11جمع درآمدهاي عمومی این شهرداري  84ازلحاظ وضعیت مالی درسال

درصـد نیزازطریـق    4/17درصدازطریق سایرمنابع تامین اعتبـارو  2/26بهاي خدمات ودرآمدهاي موسساتانتفاعی شهرداري،
. درصد نیزبوسیله کمکهاي اعطایی دولت وسازمانهاي دولتی تامین شده اسـت  2/14و) درآمدهاي مستمر(عوارض عمومی 

       18025باتوجه به جمعیت .درصد این درآمدهابه هزینه هاي جاري وبقیه به هزینه هاي عمرانی اختصاص یافته است 4/15
میلیـارد ریـال    7/9عـالوه بـر  . هزارریال بوده اسـت  630سرانه هرشهروند ازدرآمدهاي عمومی حدود 84نفري شهردرسال 

میلیارد ریال نیز ازمحل اعتبارات تملک داراییهـاي اسـتانی     1/2بودجه عمرانی ازمحل درآمدهاي عمومی شهرداري ،حدود
  .با شهرداري موافقتنامه عمرانی مبادله شده است توسط سازمان مدیریت وبرنامه ریزي استان

 ریال                          1384تفریغ بودجه شهرداري چمران سال خالصه 

 شرح اعتبارات جاري اعتبارات عمرانی جمع

 )درآمد مستمر(درآمد ناشی از عوارض عمومی 907,461,696 1,088,470,667 1,995,932,363

 درآمدهاي ناشی از عوارض اختصاصی    118,200,500 118,200,500

 بهاخدمات ودرآمد موسسات انتفاعی شهرداري 243,175,000 3,462,850,000 3,706,025,000

 درآمدهاي حاصله ازوجوه واموال شهرداري 48,192,000 32,128,000 80,320,000

 کمکهاي اعطایی دولت وسازمانهاي دولتی    1,631,855,000 1,631,855,000

 اعانات وهدایا وداراییها 576,169,200 384,112,800 960,282,000

 سایرمنابع تامین اعتبار    3,010,990,500 3,010,990,500

 جمع درآمدهاي عمومی 1,774,997,896 9,728,607,467 11,503,605,363

 اعتبارات دریافتی ازسایرموسسات ودستگاهها    2,104,907,000 2,104,907,000

 جمع کل 1,774,997,896 11,833,514,467 13,608,512,363

                                1384تفریغ بودجه شهرداري سال : ماخذ

  شوراي شهر
نفر داراي تحصیالت لیسانس  4نفربوده، سطح تحصیالت اعضاي شورا   5تعداداعضاي دومین شوراي اسالمی شهرچمران

  .یردیپلم استوباالتر ویک نفرنیزداراي تحصیالت ز
عمده کارهاي انجام شده توسط این شورا بصورت خالصه عبارتست ازانتخـاب شهردار،تصـویب واصـالح بودجـه هـاي      
سنواتی شهرداري ومتمم هاي آن ورسیدگی وبررسی وتصویب گزارشات تفریغ بودجه ساالنه شـهرداري،نظارت برحسـن   

ري بـا تشـکلها ونهادهـاي اجتمـاعی ،امـدادي      اجراي مصـوبات شـورا وطرحهـاي مصـوب شـهرداري ،حمایـت وهمکـا       
وفرهنگی،مکاتبه وهمکاري بادستگاههاي ومسئولین اجرایی شهر واستان جهت اجراوپیگیـري پروژهـاي مختلـف درزمینـه     
هاي اجتماعی،فرهنگی،آموزشی وورزشی وسایرامور رفاهی شهروشهروندان وتعیین میزان ونرخ عوارض وبهـاي خـدمات   

 .ري وموسسات وابسته به آن بوده استعمومی واختصاصی شهردا



 طرح ملی آمایش استان خوزستان 

 ٦٩٩

  شهرداري بهبهان
این شهر مرکز شهرستان بهبهان . اهواز قرار گرفته است -شهر بهبهان از شهرهاي قدیمی است و در مسیر جاده اصلی شیراز

 39کیلومترمربـع و حـوزة اسـتحفاظی ایـن شـهر       9مربع و محدودة خدماتی آن  کیلومتر 26مساحت قانونی شهر . باشد می
شهرداري .باشد کیلومتر می 1180کیلومتر و از تهران مرکز کشور  200فاصله بهبهان از اهواز مرکز استان . کیلومترمربع است
تعداد پرسنل شهرداري . باشد می 8بندي شهرداریهاي وزارت کشور داراي درجه  تأسیس و در رتبه 1305این شهر در سال 

درصد کارمندان شـهرداري داراي   20از نظر سطح تحصیالت و تخصص . باشد کارگر شرکتی می 452کارمند و  60شاغل 
بـه  . باشـند  دیپلم و لیسـانس و بـاالتر مـی    درصد نیز داراي مدرك فوق 32درصد مدارك دیپلم و  48دیپلم،  تحصیالت زیر

ت شهرداري بهبهان آال از نظر فنی تعداد ماشین.دهند درصد کارمندان شهرداري را کارکنان متخصص تشکیل می 32عبارتی 
  .باشد آالت راهسازي می دستگاه ماشین 7دستگاه خودرو سنگین و  54دستگاه خودروي سبک،  18شامل 

درصد آن صرف هزینه   5/45میلیارد ریال بوده که 9/35کل درآمدهاي عمومی شهرداري ،  حدود  84از نظر مالی در سال 
درصد درآمدهاي عمومی از طریـق عـوارض   9/53.تصاص یافته استهاي جاري و بقیه آن به بودجه عمرانی شهرداري اخ

 8/12درصداز طریق بهاي خـدمات ودرآمـدهاي موسسـات انتفـاعی شـهرداري و       20تامین و ) درآمدهاي مستمر(عمومی
  .درصدنیزازطریق هدایا واعانات وخودیاري مردم تامین شده است

عالوه . هزارریال است 359انه اعتباري براي هر شهروند حدود ، سر1384نفري بهبهان در سال 99800با توجه به جمعیت  
میلیارد ریال نیز ازمحل اعتبارات تملک   2/5میلیارد ریال بودجه عمرانی ازمحل درآمدهاي عمومی شهرداري ،مبلغ  6/19بر

  .شده است داراییهاي استانی توسط سازمان مدیریت وبرنامه ریزي استان با شهرداري موافقتنامه عمرانی مبادله
  ریال                                                     1384تفریغ بودجه شهرداري بهبهان سال خالصه 

 شرح اعتبارات جاري اعتبارات عمرانی جمع

 )درآمد مستمر(درآمد ناشی از عوارض عمومی 11,631,495,447 7,754,330,298 19,385,825,745

 درآمدهاي ناشی از عوارض اختصاصی 133,377,222 1,638,753,944 1,772,131,166

 بهاخدمات ودرآمد موسسات انتفاعی شهرداري 4,357,008,734 2,904,672,489 7,261,681,223

 درآمدهاي حاصله ازوجوه واموال شهرداري 218,498,273 145,665,515 364,163,788

 نهاي دولتیکمکهاي اعطایی دولت وسازما 0 356,794,855 356,794,855

 اعانات وهدایا وداراییها 27,637,840 4,586,375,107 4,614,012,947

 سایرمنابع تامین اعتبار 0 2,226,921,767 2,226,921,767

 جمع درآمدهاي عمومی 16,368,017,516 19,613,513,975 35,981,531,491

 دستگاههااعتبارات دریافتی ازسایرموسسات و 0 5,268,374,000 5,268,374,000

 جمع کل 16,368,017,516 24,881,887,975 41,249,905,491

 1384تفریغ بودجه شهرداري سال :ماخذ

  
  شوراي شهر



 طرح ملی آمایش استان خوزستان 

 ٧٠٠

نفرمرد بوده ،سطح تحصیالت اعضـاي   6نفر متشکل از یکنفرزن و 7تعداداعضاي دومین دوره شوراي اسالمی شهربهبهان  
تحصیالت دیپلم وفوق دیپلم ویک نفرنیزداراي تحصیالت زیردیپلم بـوده   نفر داراي 2نفر داراي لیسانس وباالترو  4شورا 
  . است

عمده کارهاي انجام شده توسط این شورا انتخاب شهردار،تصویب واصالح بودجه هاي سنواتی  شهرداري ومتمم هاي آن 
وطرحهاي مصوب نظارت برحسن اجراي مصوبات شورا .وبررسی وتصویب تفریغ بودجه هاي ساالنه شهرداري بوده است

شهرداري وحمایت ازتشکیل انجمنهاونهادهاي اجتماعی ،امدادي وهمکاري بامسئولین اجرایی ونهادهاوسـازمانهاي دولتـی   
وغیردولتی درزمینه هاي مختلف اجتماعی،فرهنگی،آموزشی،ورزشی وسـایرامور رفـاهی باهمـاهنگی دسـتگاههاي اجرایـی      

  .ذیربط بوده است
  شهرداري آغاجاري

هاي نفتی و حفر چاههاي نفت و احـداث تاسیسـات    اري محل قشالق ایل آغاجاري بوده و پس از کشف حوزهشهر آغاج
متـر   300وضـعیت طبیعـی ایـن شهرکوهسـتانی و ارتفـاع آن از سـطح دریـا        . نفتی در منطقه، حیات شهر آغاز شده است

مربـع   کیلـومتر 13و حـوزة اسـتحفاظی آن    مربـع  کیلـومتر  4مربع، محدوده خـدماتی   کیلومتر 4مساحت قانونی شهر.باشد می
  .باشد کیلومتر می1025کیلومتر و از تهران    140کیلومتر وازمرکزاستان 50)بهبهان(فاصله شهر از مرکزشهرستان.باشد می

 ریال                                                     1384تفریغ بودجه شهرداري آغاجاري سال خالصه 

 شرح اعتبارات جاري ت عمرانیاعتبارا جمع

 )درآمد مستمر(درآمد ناشی از عوارض عمومی 462,579,400 253,434,596 716,013,996

 درآمدهاي ناشی از عوارض اختصاصی 1,019,223,040 679,482,028 1,698,705,068

 بهاخدمات ودرآمد موسسات انتفاعی شهرداري 2,460,586,084 1,640,390,724 4,100,976,808

 درآمدهاي حاصله ازوجوه واموال شهرداري 33,282,958 22,188,639 55,471,597

 کمکهاي اعطایی دولت وسازمانهاي دولتی 78,000,000 52,000,000 130,000,000

 اعانات وهدایا وداراییها 27,083,509 18,055,674 45,139,183

 سایرمنابع تامین اعتبار 4,972,380 3,314,920 8,287,300

 جمع درآمدهاي عمومی 4,085,727,371 2,668,866,581 6,754,593,952

 اعتبارات دریافتی ازسایرموسسات ودستگاهها    2,188,000,000 2,188,000,000

 جمع کل 4,085,727,371 4,856,866,581 8,942,593,952

                                             1384تفریغ بودجه شهرداري سال : ماخذ

تعـداد  .اسـت  6بندي شهرداریها توسط وزارت کشور داراي درجه تأسیس شده و در رتبه 1338شهرداري این شهر در سال 
نفر کارمنـدان  3که از نظر سطح تحصیالت .باشد می) پیمانکاري(کارمند وتعدادي کارگر شرکتی  16پرسنل شهرداري شامل

  .نفرنیز داراي مدرك کاردانی و لیسانس و باالتر هستند6یپلم ونفر داراي تحصیالت د7داراي تحصیالت زیردیپلم  
درصـد آن ازمحـل    7/60میلیاردریال بوده کـه   7/6جمع درآمدهاي عمومی این شهرداري  84ازلحاظ وضعیت مالی درسال

درصـدنیز ازطریـق   6/10درصدآن ازطریق عوارض اختصاصی و25بهاي خدمات ودرآمدهاي موسسات انتفاعی شهرداري و
درصد این درآمدهابه هزینه هاي جاري وبقیه بـه هزینـه هـاي عمرانـی      5/60.مدهاي مستمرشهرداري تامین شده استدرآ

 504سرانه هرشهروند ازدرآمـدهاي عمـومی حـدود     84نفري شهردرسال  13303باتوجه به جمعیت .اختصاص یافته است



 طرح ملی آمایش استان خوزستان 

 ٧٠١

میلیارد ریـال   1/2ل درآمدهاي عمومی شهرداري ،مبلغ میلیارد ریال بودجه عمرانی ازمح 6/2عالوه بر. هزارریال بوده است
نیز ازمحل اعتبارات تملک داراییهاي استانی توسط سازمان مدیریت وبرنامه ریزي استان با شـهرداري موافقتنامـه عمرانـی    

  .مبادله شده است
  شوراي شهر

فر داراي تحصیالت دیپلم وفوق ن 2نفربوده که ازنظر سطح تحصیالت  5تعداداعضاي دومین شوراي اسالمی شهرآغاجاري
  . نفرنیز داراي لیسانس وباالتر هستند 3دیپلم و

عمده کارهاي انجام شده توسط این شورا بصورت خالصه عبارتست ازانتخـاب شهردار،تصـویب واصـالح بودجـه هـاي      
رت برحسـن  سنواتی شهرداري ومتمم هاي آن ورسیدگی وبررسی وتصویب گزارشات تفریغ بودجه ساالنه شـهرداري،نظا 

اجراي مصـوبات شـورا وطرحهـاي مصـوب شـهرداري ،حمایـت وهمکـاري بـا تشـکلها ونهادهـاي اجتمـاعی ،امـدادي             
وفرهنگی،مکاتبه وهمکاري بادستگاههاي ومسئولین اجرایی شهر واستان جهت اجراوپیگیـري پروژهـاي مختلـف درزمینـه     

دان وتعیین میزان ونرخ عوارض وبهـاي خـدمات   هاي اجتماعی،فرهنگی،آموزشی وورزشی وسایرامور رفاهی شهروشهرون
 .عمومی واختصاصی شهرداري وموسسات وابسته به آن بوده است

  شهرداري سردشت زیدون
بخش زیدون یکی از بخشهاي شهرستان بهبهان از توابع استان خوزستان می باشد که به لحاظ شکل گیري سکونت یکـی  

زیدون در جنوب شرقی استان واقع گردیده و به لحاظ موقعیت مکانی بین . از قدیمی ترین مناطق ایران به حساب می آید
موقعیت قرارگیري شهر زیدون در سر راه اصـلی  . واقع شده است.... شهرهاي بهبهان ، گچساران ، هندیجان ، بندر دیلم و 

از این شهر به رشته ترین کانونهاي جمعیتی در زمان گذشته سبب شده است که در برخی از سفرهاي تاریخی شرح حالی 
 4مسـاحت قـانونی شـهر   . باشد متر می 313وضعیت طبیعی این شهرجلگه اي و ارتفاع آن از سطح دریا . تحریر در آوردند

فاصله شـهر از مرکزشهرسـتان   .باشد مربع می کیلومتر10مربع و حوزة استحفاظی آن  کیلومتر 4مربع، محدوده خدماتی کیلومتر
  .باشد کیلومتر می 1130کیلومتر و از تهران    245زاستانکیلومتر وازمرک 45)بهبهان(

بنـدي شـهرداریها توسـط وزارت کشـور داراي درجـه یـک        تأسـیس شـده و در رتبـه    1379شهرداري این شهر در سـال  
که از نظـر سـطح تحصـیالت و    .است) پیمانکاري(کارمند وتعدادي کارگر شرکتی  8تعداد پرسنل شهرداري شامل .باشد می

  .درصد نیز داراي مدرك کاردانی هستند 25رصد کارمندان داراي تحصیالت دیپلم ود75تخصص 
درصد آن از طریق   7/29میلیاردریال بوده که  9/7جمع درآمدهاي عمومی این شهرداري   84ازلحاظ وضعیت مالی درسال

ع تامین اعتبارکسب درصدازسایر مناب 3/20درصد ازمحل عوارض اختصاصی و 6/21و)درآمدهاي مستمر(عوارض عمومی 
میلیـارد ریـال نیـز ازمحـل      9/2عالوه بربودجه عمرانی شهرداري ازمحل درآمدهاي عمومی شـهرداري ،مبلـغ   . شده است

اعتبارات تملک داراییهاي استانی توسط سازمان مدیریت وبرنامه ریزي استان با شهرداري موافقتنامه عمرانـی مبادلـه شـده    
باتوجه به جمعیت .ه هزینه هاي جاري وبقیه به هزینه هاي عمرانی اختصاص یافته استدرصد این درآمدهاب 9/33.   است
  .هزارریال بوده است 1589سرانه هرشهروند ازدرآمدهاي عمومی حدود 84نفري شهردرسال  4971

 ریال                                                     1384تفریغ بودجه شهرداري سردشت زیدون سال خالصه 

 شرح اعتبارات جاري اعتبارات عمرانی جمع

 )درآمد مستمر(درآمد ناشی از عوارض عمومی 1,420,522,265 947,014,844 2,367,537,109

 درآمدهاي ناشی از عوارض اختصاصی 747,720,000 969,472,000 1,717,192,000

 نتفاعی شهرداريبهاخدمات ودرآمد موسسات ا 534,319,986 356,213,325 890,533,311



 طرح ملی آمایش استان خوزستان 

 ٧٠٢

 درآمدهاي حاصله ازوجوه واموال شهرداري    1,088,385,230 1,088,385,230

 کمکهاي اعطایی دولت وسازمانهاي دولتی    274,901,336 274,901,336

 اعانات وهدایا وداراییها    11,384,544 11,384,544

 سایرمنابع تامین اعتبار    1,612,933,156 1,612,933,156

 جمع درآمدهاي عمومی 2,702,562,251 5,260,304,435 7,962,866,686

 اعتبارات دریافتی ازسایرموسسات ودستگاهها    2,946,260,000 2,946,260,000

 جمع کل 2,702,562,251 8,206,564,435 10,909,126,686

                                           1384تفریغ بودجه شهرداري سال : ماخذ

  شوراي شهر
 2نفر داراي تحصیالت دیپلم و 2نفربوده که ازنظر سطح تحصیالت  5تعداداعضاي دومین شوراي اسالمی سردشت زیدون

  . نفرنیز داراي لیسانس ویک نفرزیردیپلم است
عمده کارهاي انجام شده توسط این شورا بصورت خالصه عبارتست ازانتخـاب شهردار،تصـویب واصـالح بودجـه هـاي      

هرداري ومتمم هاي آن ورسیدگی وبررسی وتصویب گزارشات تفریغ بودجه ساالنه شـهرداري،نظارت برحسـن   سنواتی ش
اجراي مصـوبات شـورا وطرحهـاي مصـوب شـهرداري ،حمایـت وهمکـاري بـا تشـکلها ونهادهـاي اجتمـاعی ،امـدادي             

پروژهـاي مختلـف درزمینـه    وفرهنگی،مکاتبه وهمکاري بادستگاههاي ومسئولین اجرایی شهر واستان جهت اجراوپیگیـري  
هاي اجتماعی،فرهنگی،آموزشی وورزشی وسایرامور رفاهی شهروشهروندان وتعیین میزان ونرخ عوارض وبهـاي خـدمات   

 .عمومی واختصاصی شهرداري وموسسات وابسته به آن بوده است

  شهرداري خرمشهر
بـرداري قـرار    کله تجاري مـورد بهـره  به صورت یک اس 1318شهر خرمشهر نخستین بندر ساحلی ایران است که در سال 

 89مربـع و حـوزة اسـتحفاظی ایـن شـهر       کیلـومتر  38مربـع محـدوده خـدماتی     کیلـومتر  38مساحت قانونی شهر . گرفت
شهرداري این .کیلومتر است 1001کیلومتر و از تهران مرکز کشور  130فاصله شهر از اهواز مرکز استان . مربع است کیلومتر

تعداد پرسـنل ایـن   . باشد می 10هاي وزارت کشور داراي درجه  بندي شهرداري سیس شده و در رتبهتأ 1316شهر در سال 
درصد کارمندان  39باشد از نظر سطح تخصص و تحصیالت  کارمند کارگر شرکتی می 550کارمند و  115شهرداري شامل 

کـه  . باشـند  لیسـانس و بـاالتر مـی   درصـد نیـز داراي تحصـیالت کـاردانی و      9دیپلم و  52شهرداري تحصیالت زیردیپلم 
آالت  از نظر تجهیزات فنی و ماشین.باشد دهنده سطح پایین تخصص و تحصیالت در کارمندان شهرداري این شهر می نشان

  .باشد آالت راهسازي می دستگاه ماشین 42دستگاه خودرو سنگین و  67دستگاه خودروي سبک،  66موجود در شهرداري 
 ریال                                                  1384اري خرمشهر سال خالصه تفریغ بودجه شهرد

 شرح اعتبارات جاري اعتبارات عمرانی جمع

 )درآمد مستمر(درآمد ناشی از عوارض عمومی 7,014,860,207 4,676,573,551 11,691,433,758

 ز عوارض اختصاصیدرآمدهاي ناشی ا 13,884,651,244 9,256,434,165 23,141,085,409

 بهاخدمات ودرآمد موسسات انتفاعی شهرداري 17,515,645,732 11,677,097,159 29,192,742,891

 درآمدهاي حاصله ازوجوه واموال شهرداري 5,294,898,066 3,529,932,045 8,824,830,111



 طرح ملی آمایش استان خوزستان 

 ٧٠٣

 کمکهاي اعطایی دولت وسازمانهاي دولتی 684,857,142 456,571,429 1,141,428,571

 اعانات وهدایا وداراییها 1,540,115,926 1,026,743,953 2,566,859,879

 سایرمنابع تامین اعتبار 1,877,853,372 1,251,902,250 3,129,755,622

 جمع درآمدهاي عمومی 47,812,881,689 31,875,254,552 79,688,136,241

 سسات ودستگاههااعتبارات دریافتی ازسایرمو    26,631,460,284 26,631,460,284

 جمع کل 47,812,881,689 58,506,714,836 106,319,596,525

 1384تفریغ بودجه شهرداري سال گزارش :ماخذ

درصد آن صرف  60میلیارد ریال بوده که  6/79، جمع درآمدهاي عمومی شهرداري حدود84از نظر میزان اعتبارات در سال 
درمورد نحـوه تـامین ایـن درآمـد همانگونـه کـه       .هرداري راتشکیل می دهدهزینه هاي جاري و بقیه نیز بودجه عمرانی ش

درصدازمحل  29درصدآن ازمحل بهاي خدمات ودرآمدهاي موسسات انتفاعی شهرداري ، 6/36درجدول مالحظه می شود،
با توجـه بـه جمعیـت    . درصدآن ازمحل درآمدهاي مستمر تامین شده است 7/14درآمدهاي ناشی ازعوارض اختصاصی  و

میلیارد ریـال   8/31عالوه بر . . هزارریال است 643نفري شهردراین سال، سرانه اعتباري براي هر شهروند حدود  123674
میلیارد ریال نیز ازمحل اعتبارات تملک داراییهاي اسـتانی    6/26بودجه عمرانی ازمحل درآمدهاي عمومی شهرداري ،مبلغ 

  .شهرداري این شهرکمک شده استتوسط سازمان مدیریت وبرنامه ریزي استان به 
هاي معامالتی  بازشناسی منابع درآمدي موجود در شهر، تقویت سازمان و تشکیالت دریافت عوارضی، انطباق بیشتر قیمت

هاي عوارض، تقویت ضمانت اجرایـی ضـوابط مـالی و عـوارض، بـازنگري در عملکـرد        هاي واقعی، تغییر تعرفه با قیمت
هماهنگی در میان آنها، تحول در قوانین و ضوابط و مقررات مالی مالك عمل، تنظیم رابطه شهر هاي شهري و ایجاد  سازمان

تواند در جهـت افـزایش درآمـد شـهرداري و      راهکارهایی هستند که می... با منطقه آزاد، ایجاد انگیزه مشارکتی در مردم و 
  .پایداري ساختار آن مؤثر باشد

  شوراي شهر
نفـر   4نفرمرد تشکیل شده که ازنظـر سـطح تحصـیالت     5نفر زن و2اسالمی شهرخرمشهر از اعضاي دومین دوره شوراي 

  . نفرنیز داراي لیسانس وباالتر ویک نفرزیردیپلم است 2داراي تحصیالت دیپلم وفوق دیپلم و
ي آن عمده کارهاي انجام شده توسط این شورا انتخاب شهردار،تصویب واصالح بودجه هاي سنواتی  شهرداري ومتمم ها

نظارت برحسن اجراي مصوبات شورا وطرحهاي مصوب .وبررسی وتصویب تفریغ بودجه هاي ساالنه شهرداري بوده است
شهرداري وحمایت ازتشکیل انجمنهاونهادهاي اجتماعی ،امدادي وهمکاري بامسئولین اجرایی ونهادهاوسـازمانهاي دولتـی   

ورزشی وسـایرامور رفـاهی باهمـاهنگی دسـتگاههاي اجرایـی      وغیردولتی درزمینه هاي مختلف اجتماعی،فرهنگی،آموزشی،
  .ذیربط بوده است
  شهرداري مینوشهر

مسـاحت  . باشد متر می6وضعیت طبیعی این شهر جلگه اي و ارتفاع آن از سطح دریا   . شهر مینوشهربه شکل جزیره است
فاصـله  .باشـد  مربع مـی  کیلومتر 7/18ظی آنمربع و حوزة استحفا کیلومتر 4/8مربع، محدوده خدماتی  کیلومتر 4/8قانونی شهر

  .باشد کیلومتر می 1030کیلومتر و از تهران  135کیلومتر وازمرکزاستان  15)خرمشهر(شهر از مرکزشهرستان
تعـداد  .اسـت  2بندي شهرداریها توسط وزارت کشور داراي درجه تأسیس شده و در رتبه 1376شهرداري این شهر در سال 

 10از نظـر سـطح تحصـیالت و تخصـص     .باشد می) پیمانکاري(رمند وتعدادي کارگر شرکتی کا 10پرسنل شهرداري شامل
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درصد نیـز داراي مـدرك کـاردانی و     30درصد داراي تحصیالت دیپلم و    60درصد کارمندان داراي تحصیالت زیردیپلم،
  .لیسانس و باالتر هستند

درصد آن ازطریق   1/91میلیاردریال بوده که   8/5جمع درآمدهاي عمومی این شهرداري  84ازلحاظ وضعیت مالی درسال
میلیارد ریال نیـز ازمحـل اعتبـارات تملـک      7/3کمکهاي اعطایی دولت وسازمانهاي دولتی تامین شده است ،همچنین مبلغ

درصد  3/53.داراییهاي استانی توسط سازمان مدیریت وبرنامه ریزي استان به پروژه هاي عمرانی شهرداري کمک شده است
نفـري   1153باتوجـه بـه جمعیـت    .ن درآمدهابه هزینه هاي جاري وبقیه به هزینه هاي عمرانـی اختصـاص یافتـه اسـت    ای

  .هزارریال بوده است  5030سرانه هرشهروند ازدرآمدهاي عمومی حدود  84شهردرسال 
 ریال                                                  1384خالصه تفریغ بودجه شهرداري مینوشهر سال 

 شرح اعتبارات جاري اعتبارات عمرانی جمع

 )درآمد مستمر(درآمد ناشی از عوارض عمومی 9,270,475 10,724,854 19,995,329

 درآمدهاي ناشی از عوارض اختصاصی 35,182,740 52,774,110 87,956,850

 يبهاخدمات ودرآمد موسسات انتفاعی شهردار 5,163,000 5,337,000 10,500,000

 درآمدهاي حاصله ازوجوه واموال شهرداري 213,210,000 142,140,000 355,350,000

 کمکهاي اعطایی دولت وسازمانهاي دولتی 2,812,484,018 2,468,796,155 5,281,280,173

 اعانات وهدایا وداراییها       0

 سایرمنابع تامین اعتبار 16,000,000 24,000,000 40,000,000

 جمع درآمدهاي عمومی 3,091,310,233 2,703,772,119 5,795,082,352

 اعتبارات دریافتی ازسایرموسسات ودستگاهها    3,702,449,889 3,702,449,889

 جمع کل 3,091,310,233 6,406,222,008 9,497,532,241

                                   1384تفریغ بودجه شهرداري سال : ماخذ

  شوراي شهر
نفر داراي تحصیالت دیپلم وفوق دیپلم  2نفربوده که ازنظر سطح تحصیالت  5اعضاي دومین شوراي اسالمی مینوشهرتعداد

  . نفرنیز داراي لیسانس وباالتر ودو نفرزیردیپلم است 1و
عمده کارهاي انجام شده توسط این شورا بصورت خالصه عبارتست ازانتخـاب شهردار،تصـویب واصـالح بودجـه هـاي      

هرداري ومتمم هاي آن ورسیدگی وبررسی وتصویب گزارشات تفریغ بودجه ساالنه شـهرداري،نظارت برحسـن   سنواتی ش
اجراي مصـوبات شـورا وطرحهـاي مصـوب شـهرداري ،حمایـت وهمکـاري بـا تشـکلها ونهادهـاي اجتمـاعی ،امـدادي             

پروژهـاي مختلـف درزمینـه    وفرهنگی،مکاتبه وهمکاري بادستگاههاي ومسئولین اجرایی شهر واستان جهت اجراوپیگیـري  
هاي اجتماعی،فرهنگی،آموزشی وورزشی وسایرامور رفاهی شهروشهروندان وتعیین میزان ونرخ عوارض وبهـاي خـدمات   

 .عمومی واختصاصی شهرداري وموسسات وابسته به آن بوده است

  شهرداري دزفول
متـر   151و ارتفـاع آن از سـطح دریـا     اي وضعیت طبیعی ایـن شـهر کوهپایـه   . باشد شهر دزفول مرکز شهرستان دزفول می

مربـع   کیلومتر 132مربع و حوزة استحفاظی آن  کیلومتر 48مربع، محدوده خدماتی  کیلومتر 48مساحت قانونی شهر . باشد می
  .باشد کیلومتر می 720کیلومتر و از تهران  135فاصله شهر دزفول از مرکز استان .باشد می
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این .باشد می 10بندي شهرداریها توسط وزارت کشور داراي درجه  س شده و در رتبهتأسی 1299شهرداري این شهر در سال 
) پیمانکاري(کارگر شرکتی  1063کارمند و  171تعداد پرسنل شهرداري شامل . باشد ناحیه می 8منطقه و  2شهرداري داراي 

درصـد داراي تحصـیالت    49درصد کارمندان داراي تحصیالت زیـردیپلم   15از نظر سطح تحصیالت و تخصص .باشد می
آالت و تجهیزات فنی شهرداري داراي  از نظر ماشین.درصد نیز داراي مدرك کاردانی و لیسانس و باالتر هستند 36دیپلم و 

  .ماشین راهسازي بوده است 12آالت سنگین و  دستگاه ماشین 56آالت سبک،  دستگاه ماشین 58
درصـد آن صـرف    44میلیارد ریال بـوده کـه    4/132حدود  84رسال از نظر اعتباري، جمع درآمدهاي عمومی شهرداري د

درصدآن   38درمورد نحوه تامین این درآمد ،.هزینه هاي جاري و بقیه نیزبه بودجه عمرانی شهرداري اختصاص یافته است
 2/28ي ودرصدازمحل سایرمنابع اعتبـار  16ازمحل هدایاوکمکهاوخودیاري شهروندان تامین  موسسات انتفاعی شهرداري ،

، سـرانه اعتبـاري   84نفـري شهردرسـال    232270با توجه به جمعیت . درصدآن ازمحل درآمدهاي مستمر تامین شده است
میلیارد ریال بودجه عمرانی ازمحل درآمدهاي عمومی شهرداري  74عالوه بر . هزارریال است 570براي هر شهروند حدود 

ک داراییهاي استانی توسط سازمان مدیریت وبرنامه ریزي استان به شهرداري میلیارد ریال نیز ازمحل اعتبارات تمل  8،مبلغ 
  .این شهرکمک شده است

 ریال                                                  1384خالصه تفریغ بودجه شهرداري دزفول سال 

 شرح اعتبارات جاري اعتبارات عمرانی جمع

 )درآمد مستمر(درآمد ناشی از عوارض عمومی 16,991,311,281 20,352,238,921 37,343,550,202

 درآمدهاي ناشی از عوارض اختصاصی 1,420,929,779 5,277,603,315 6,698,533,094

 بهاخدمات ودرآمد موسسات انتفاعی شهرداري 5,087,689,252 7,607,133,878 12,694,823,130

 حاصله ازوجوه واموال شهرداريدرآمدهاي  541,518,208 569,824,807 1,111,343,015

 کمکهاي اعطایی دولت وسازمانهاي دولتی 0 2,974,881,462 2,974,881,462

 اعانات وهدایا وداراییها 24,271,113,093 26,115,838,921 50,386,952,014

 سایرمنابع تامین اعتبار 10,016,747,890 11,223,318,890 21,240,066,780

 جمع درآمدهاي عمومی 58,329,309,503 74,120,840,194 132,450,149,697

 اعتبارات دریافتی ازسایرموسسات ودستگاهها    8,150,097,000 8,150,097,000

 جمع کل 58,329,309,503 82,270,937,194 140,600,246,697

                                              1384گزارش تفریغ بودجه شهرداري سال :ماخذ 

  شوراي شهر
نفر داراي  2نفرمرد تشکیل شده که ازنظر سطح تحصیالت  8اعضاي دومین دوره شوراي اسالمی شهردزفول از یکنفر زن و

  . نفرنیز داراي لیسانس وباالتر ودو نفرزیردیپلم است 5تحصیالت دیپلم وفوق دیپلم و
الح بودجه هاي سنواتی  شهرداري ومتمم هاي آن عمده کارهاي انجام شده توسط این شورا انتخاب شهردار،تصویب واص

نظارت برحسن اجراي مصوبات شورا وطرحهاي مصوب .وبررسی وتصویب تفریغ بودجه هاي ساالنه شهرداري بوده است
شهرداري وحمایت ازتشکیل انجمنهاونهادهاي اجتماعی ،امدادي وهمکاري بامسئولین اجرایی ونهادهاوسـازمانهاي دولتـی   

زمینه هاي مختلف اجتماعی،فرهنگی،آموزشی،ورزشی وسـایرامور رفـاهی باهمـاهنگی دسـتگاههاي اجرایـی      وغیردولتی در
  .ذیربط بوده است
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  شهرداري دزآب
شـهر  . شهر دز آب پیش از تبدیل شدن به شهر معروف به شهرك امام خمینی و پیش از انقالب شهرك خسرو بوده است 

شهر دز آب به دلیل برخورداري .  مرکزي شهرستان دزفول واقع شده استدز آب در دهستان شمس آباد  از توابع بخشی 
از امکانات ناشی از نزدیک بودن به شهر دزفول، نزدیکی به رودخانه دز و مهاجر پذیري شهر در زمان جنـگ تحمیلـی از   

مسـاحت  . متر است 82وضعیت طبیعی شهرجلگه اي و ارتفاع آن از سطح دریا .  توسعه نسبتاً زیادي برخوردار بوده است
کیلـومتر     18)دزفـول (فاصـله شـهر از مرکزشهرسـتان    .مربع است کیلومتر 2مربع، محدوده خدماتی  کیلومتر  2قانونی شهر 

  .باشد کیلومتر می750کیلومتر و از تهران145وازمرکزاستان 
  ریال                                                  1384خالصه تفریغ بودجه شهرداري دزآب سال 

 شرح اعتبارات جاري اعتبارات عمرانی جمع

 )درآمد مستمر(درآمد ناشی از عوارض عمومی 90,012,503 39,683 90,052,186

 درآمدهاي ناشی از عوارض اختصاصی 8,944,920    8,944,920

 بهاخدمات ودرآمد موسسات انتفاعی شهرداري 513,778,328 17,034,945 530,813,273

 درآمدهاي حاصله ازوجوه واموال شهرداري 67,897,375    67,897,375

 کمکهاي اعطایی دولت وسازمانهاي دولتی 499,328,480 2,458,392,882 2,957,721,362

 اعانات وهدایا وداراییها 6,321,884    6,321,884

 سایرمنابع تامین اعتبار 1,104,298,807 2,251,274,261 3,355,573,068

 جمع درآمدهاي عمومی 2,290,582,297 4,726,741,771 7,017,324,068

 اعتبارات دریافتی ازسایرموسسات ودستگاهها    1,897,464,000 1,897,464,000

 جمع کل 2,290,582,297 6,624,205,771 8,914,788,068

                                   1384گزارش تفریغ بودجه شهرداري  سال :ماخذ

بنـدي شـهرداریها توسـط وزارت کشـور داراي درجـه یـک        تأسـیس شـده و در رتبـه   1380ري این شـهر در سـال   شهردا
نفر 6که از نظر سطح تحصیالت .است) پیمانکاري(کارمند وتعدادي کارگر شرکتی  8تعداد پرسنل شهرداري شامل.باشد می

  .نفر نیز داراي مدرك کاردانی و لیسانس هستند 2داراي تحصیالت دیپلم و
درصـد آن از طریـق     8/47میلیاردریال بوده کـه   7جمع درآمدهاي عمومی این شهرداري  84ازلحاظ وضعیت مالی درسال

عـالوه بـر بودجـه    . درصد ازطریق کمکهاي اعطایی دولت وسازمانهاي دولتی تامین شـده اسـت  42سایرمنابع تامین اعتبارو
میلیارد ریال نیز ازمحل اعتبارات تملک داراییهـاي   8/1ي ،مبلغ میلیارد ریالی ازمحل درآمدهاي عمومی شهردار 7/4عمرانی

درصـد ایـن    6/32.استانی توسط سازمان مدیریت وبرنامه ریزي استان به پروزه هاي عمرانی شهرداري کمک شـده اسـت  
فـري  ن 10042باتوجـه بـه جمعیـت           .درآمدهابه هزینه هاي جاري وبقیه به هزینه هاي عمرانی اختصاص یافته اسـت 

  .هزارریال بوده است 468سرانه هرشهروند ازدرآمدهاي عمومی حدود  84شهردرسال 
  شوراي شهر

نفربوده که ازنظر سطح تحصیالت یک نفر داراي تحصیالت فـوق دیـپلم    5تعداداعضاي دومین شوراي اسالمی شهردزآب
این شورا بصـورت خالصـه عبارتسـت     نفرنیز داراي لیسانس  ودو نفرزیردیپلم هستندعمده کارهاي انجام شده توسط 2و

ازانتخاب شهردار،تصویب واصالح بودجه هاي سنواتی شهرداري ومتمم هاي آن ورسیدگی وبررسی وتصویب گزارشـات  
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تفریغ بودجه ساالنه شهرداري،نظارت برحسن اجراي مصوبات شورا وطرحهاي مصوب شهرداري ،حمایت وهمکـاري بـا   
فرهنگی،مکاتبه وهمکـاري بادسـتگاههاي ومسـئولین اجرایـی شـهر واسـتان جهـت        تشکلها ونهادهاي اجتماعی ،امدادي و

اجراوپیگیري پروژهاي مختلف درزمینه هـاي اجتماعی،فرهنگی،آموزشـی وورزشـی وسـایرامور رفـاهی شهروشـهروندان       
 .وتعیین میزان ونرخ عوارض وبهاي خدمات عمومی واختصاصی شهرداري وموسسات وابسته به آن بوده است

  ري میانرودشهردا
توسط سازمان آب و برق  1348و  1347شهرك مزبور در حدود سالهاي . هسته اولیه شهر میانرود، شهرك ساسان می باشد

ساکنین اولیه شهرك مزبور، زارعین روستاهاي شمعون، بفه حیدر، دیلم، ساالر آباد، سردارآباد و . خوزستان ایجاد شده است
، شهرك مزبـور بـه   1380شهرك ساسان به شهرك مطهري تغییر کرد و در نهایت در سال پس از انقالب . قلعه نو بوده اند

متـر   82وارتفاع آن از سطح دریا .شهر میانرود در ناحیه جلگه اي شهرستان دزفول واقع شده است. شهر میانرود تبدیل شد
مربـع   کیلـومتر 15اسـتحفاظی آن  مربـع و حـوزة   کیلـومتر 5مربع، محـدوده خـدماتی    کیلومتر 5مساحت قانونی شهر. باشد می
  .باشد کیلومتر می 770کیلومتر و از تهران 140کیلومتر وازمرکزاستان 28)دزفول(فاصله شهر از مرکزشهرستان .باشد می

بنـدي شـهرداریها توسـط وزارت کشـور داراي درجـه یـک        تأسـیس شـده و در رتبـه    1380شهرداري این شهر در سـال  
درصـد کارمنـدان داراي    25از نظر سـطح تحصـیالت و تخصـص   .نفر کارمنداست12ملتعداد پرسنل شهرداري شا.باشد می

درصـد نیـز داراي مـدرك کـاردانی و لیسـانس و بـاالتر          7/47درصد داراي تحصیالت دیپلم و 3/33تحصیالت زیردیپلم
  .هستند

درصد آن از طریق 9/43 میلیاردریال بوده که   3/13جمع درآمدهاي عمومی این شهرداري  84ازلحاظ وضعیت مالی درسال
درصـد ازطریـق   17درصـد ازطریـق عـوارض اختصاصـی و     1/30بهاي خدمات ودرآمدهاي موسسات انتفاعی شهرداري و

درصد این درآمدهابه هزینه هاي جاري وبقیه بـه هزینـه    8/45.کمکهاي اعطایی دولت وسازمانهاي دولتی کسب شده است
سرانه هرشـهروند ازدرآمـدهاي عمـومی     84نفري شهردرسال  9153ت باتوجه به جمعی.هاي عمرانی اختصاص یافته است

  .هزارریال بوده است1453حدود     
 ریال                                                  1384خالصه تفریغ بودجه شهرداري میانرود سال 

 شرح اعتبارات جاري اعتبارات عمرانی جمع

 )درآمد مستمر(ناشی از عوارض عمومیدرآمد  988,200 28,800 1,017,000

 درآمدهاي ناشی از عوارض اختصاصی 10,600 4,000,400 4,011,000

 بهاخدمات ودرآمد موسسات انتفاعی شهرداري 4,614,600 1,242,400 5,857,000

 درآمدهاي حاصله ازوجوه واموال شهرداري 125,000    125,000

 طایی دولت وسازمانهاي دولتیکمکهاي اع 315,000 1,950,000 2,265,000

 اعانات وهدایا وداراییها 9,180 120 9,300

 سایرمنابع تامین اعتبار 50,000    50,000

 جمع درآمدهاي عمومی 6,112,580 7,221,720 13,334,300

 اعتبارات دریافتی ازسایرموسسات ودستگاهها       0

 جمع کل 6,112,580 7,221,720 13,334,300

     1384غ بودجه شهرداري سال تفری: ماخذ



 طرح ملی آمایش استان خوزستان 

 ٧٠٨

  شوراي شهر
 4نفـر داراي تحصـیالت دیـپلم و    1نفربوده که ازنظر سـطح تحصـیالت    5تعداداعضاي دومین شوراي اسالمی شهرمیانرود

  .نفرزیردیپلم هستند
عمده کارهاي انجام شده توسط این شورا بصورت خالصه عبارتست ازانتخاب شهردار، تصـویب واصـالح بودجـه هـاي     

نواتی شهرداري ومتمم هاي آن ورسیدگی وبررسی وتصویب گزارشات تفریغ بودجه ساالنه شـهرداري،نظارت برحسـن   س
اجراي مصـوبات شـورا وطرحهـاي مصـوب شـهرداري ،حمایـت وهمکـاري بـا تشـکلها ونهادهـاي اجتمـاعی ،امـدادي             

پیگیري پروژه هاي مختلـف درزمینـه   وفرهنگی،مکاتبه وهمکاري بادستگاههاي ومسئولین اجرایی شهر واستان جهت اجراو
هاي اجتماعی،فرهنگی،آموزشی وورزشی وسایرامور رفاهی شهروشهروندان وتعیین میزان ونرخ عوارض وبهـاي خـدمات   

  .عمومی واختصاصی شهرداري وموسسات وابسته به آن بوده است
  شهرداري صفی آباد

  .ان دزفول واقع شده استشهر صفی آباد در دهستان شمس آباد از توابع بخش مرکزي شهرست
کیلومتري جنوب غربی شهرستان دزفـول واقـع    12این روستا حدوداً در . هستۀ اولیه صفی آباد روستاي کویتان بوده است

با شروع اصالحات اراضی رژیم قبل، دولت وقت جهت جلوگیري از پراکندگی روستاها در محل  1340در سال . شده بود
سانی جهت اشتغال به کار، به فکر تاسیس شهرکهاي مسکونی افتـاد بـه همـین جهـت شـهرك      و استفاده بهینه از نیروي ان

از شش روستا به نامهاي کویتان، نجف آباد، بالنجان، فـراش، حسـینه بالنجـان و دیلـم تشـکیل      ) صفی آبادکنونی(کاووس 
مسطحی قرار گرفته و شیب عمومی شهر از شمال به جن. گردید . باشـد  وب و از غرب به شرق میصفی آباد در زمین تقریباً

مربـع، محـدوده    کیلـومتر  5مساحت قانونی شهر .متر است 82وضعیت طبیعی این شهرجلگه اي و ارتفاع آن از سطح دریا 
کیلـومتر   12)دزفـول (فاصله شهر از مرکزشهرسـتان .باشد مربع می کیلومتر  11مربع و حوزة استحفاظی آن کیلومتر 4خدماتی 

  .باشد کیلومتر می 750لومتر و از تهران کی 134وازمرکزاستان 
بنـدي شـهرداریها توسـط وزارت کشـور داراي درجـه یـک        تأسـیس شـده و در رتبـه    1380شهرداري این شهر در سـال  

نفرکارمنـدان داراي تحصـیالت دیـپلم    5کارمند بوده،که از نظر سطح تحصـیالت   7تعداد پرسنل شهرداري شامل  .باشد می
  .اردانی و لیسانس هستندنفر نیز داراي مدرك ک2و

درصد آن از طریق 4/28میلیاردریال بوده که     3/7جمع درآمدهاي عمومی این شهرداري   84ازلحاظ وضعیت مالی درسال
درصـدنیزازطریق درآمـدهاي    8/13درصدازطریق کمکهاي اعطایی دولت وسـازمانهاي دولتـی و   3/23عوارض اختصاصی،

درصد این درآمدهابه هزینه هـاي جـاري وبقیـه بـه هزینـه هـاي       9/33. شده است حاصله ازوجوه واموال شهرداري تامین
سرانه هرشهروند ازدرآمدهاي عمـومی حـدود    84نفري شهردرسال 7965باتوجه به جمعیت .عمرانی اختصاص یافته است

  .هزارریال بوده است  916
 ریال                                                  1384خالصه تفریغ بودجه شهرداري صفی آباد سال 

 شرح اعتبارات جاري اعتبارات عمرانی جمع

 )درآمد مستمر(درآمد ناشی از عوارض عمومی 451,935,408 0 451,935,408

 درآمدهاي ناشی از عوارض اختصاصی 224,326,270 1,858,310,730 2,082,637,000

 موسسات انتفاعی شهرداريبهاخدمات ودرآمد  1,100,534,340   0 1,100,534,340

 درآمدهاي حاصله ازوجوه واموال شهرداري 1,009,100,654   0 1,009,100,654

 کمکهاي اعطایی دولت وسازمانهاي دولتی 42,000,000 1,660,871,800 1,702,871,800



 طرح ملی آمایش استان خوزستان 

 ٧٠٩

 اعانات وهدایا وداراییها 7,194,120   0 7,194,120

 منابع تامین اعتبارسایر 43,400,000 923,161,633 966,561,633

 جمع درآمدهاي عمومی 2,878,490,792 4,442,344,163 7,320,834,955

 اعتبارات دریافتی ازسایرموسسات ودستگاهها   0 0   0

 جمع کل 2,878,490,792 4,442,344,163 7,320,834,955

                                     1384تفریغ بودجه شهرداري سال : ماخذ
  

  اي شهرشور
نفر داراي تحصیالت دیپلم ویک  2نفربوده که ازنظر سطح تحصیالت  5تعداداعضاي دومین شوراي اسالمی شهرصفی آباد

  .نفرنیز داراي لیسانس ودو نفرزیردیپلم هستند
عمده کارهاي انجام شده توسط این شورا بصورت خالصه عبارتست ازانتخـاب شهردار،تصـویب واصـالح بودجـه هـاي      

رداري ومتمم هاي آن ورسیدگی وبررسی وتصویب گزارشات تفریغ بودجه ساالنه شـهرداري،نظارت برحسـن   سنواتی شه
اجراي مصـوبات شـورا وطرحهـاي مصـوب شـهرداري ،حمایـت وهمکـاري بـا تشـکلها ونهادهـاي اجتمـاعی ،امـدادي             

روژه هاي مختلـف درزمینـه   وفرهنگی،مکاتبه وهمکاري بادستگاههاي ومسئولین اجرایی شهر واستان جهت اجراوپیگیري پ
هاي اجتماعی،فرهنگی،آموزشی وورزشی وسایرامور رفاهی شهروشهروندان وتعیین میزان ونرخ عوارض وبهـاي خـدمات   

  .عمومی واختصاصی شهرداري وموسسات وابسته به آن بوده است
  شهرداري سالند

شـهر سردشـت در   . تشـکیل گردیـد   1380به شهر تبدیل شد و شهرداري این شهر در سال  79روستاي سردشت در سال 
وضـعیت طبیعـی ایـن    . بخش کوهپایه اي شهرسـتان دزفـول واقـع شـده و درزمـین تقریبـاً مسـطحی قـرار گرفتـه اسـت          

  . باشد متر می 82شهرکوهستانی و ارتفاع آن از سطح دریا 
فاصله .باشد مربع می کیلومتر9مربع و حوزة استحفاظی آن   کیلومتر  3مربع، محدوده خدماتی کیلومتر 3مساحت قانونی شهر 

  .باشد کیلومتر می 780کیلومتر و از تهران  180کیلومتر وازمرکزاستان   45)دزفول(شهر از مرکزشهرستان 
 ریال                                                  1384خالصه تفریغ بودجه شهرداري سالند سال 

 شرح اعتبارات جاري اعتبارات عمرانی جمع

 )درآمد مستمر(درآمد ناشی از عوارض عمومی 29,168,394 19,445,599 48,613,993

 درآمدهاي ناشی از عوارض اختصاصی 732,805,000 472,695,000 1,205,500,000

 بهاخدمات ودرآمد موسسات انتفاعی شهرداري 95,742,927 63,828,619 159,571,546

 دهاي حاصله ازوجوه واموال شهرداريدرآم 35,598,898 24,531,102 60,130,000

 کمکهاي اعطایی دولت وسازمانهاي دولتی 0 0 0

 اعانات وهدایا وداراییها 0 0 0

 سایرمنابع تامین اعتبار 113,744,201 178,380,374 292,124,575

 جمع درآمدهاي عمومی 1,007,059,420 758,880,694 1,765,940,114



 طرح ملی آمایش استان خوزستان 

 ٧١٠

 اعتبارات دریافتی ازسایرموسسات ودستگاهها    1,796,111,520 1,796,111,520

 جمع کل 1,007,059,420 2,554,992,214 3,562,051,634

                                      1384تفریغ بودجه شهرداري سال :ماخذ 
ه یـک  بنـدي شـهرداریها توسـط وزارت کشـور داراي درجـ      تأسـیس شـده و در رتبـه     1380شهرداري این شهر در سال 

درصـد کارمنـدان داراي     5/55نفر کارمندبوده،که از نظر سطح تحصیالت و تخصص 9تعداد پرسنل شهرداري شامل.است
  .درصد نیز داراي مدرك کاردانی و لیسانس و باالتر هستند 5/44تحصیالت دیپلم و

درصـد آن ازطریـق   3/68   میلیاردریال بوده که 7/1جمع درآمدهاي عمومی این شهرداري 84ازلحاظ وضعیت مالی درسال
میلیارد ریال  8/1درضمن حدودمبلغ .درصد نیز ازطریق سایرمنابع تامیت اعتبارکسب شده است 5/16عوارض اختصاصی و

نیز ازمحل اعتبارات تملک داراییهاي استانی توسط سازمان مدیریت وبرنامه ریزي استان به شهرداري این شـهرکمک شـده   
باتوجـه بـه جمعیـت           .زینه هاي جاري وبقیه به هزینه هاي عمرانی اختصاص یافتـه اسـت  درصد این درآمدهابه ه 57.است
  .هزارریال بوده است 835سرانه هرشهروند ازدرآمدهاي عمومی حدود 84نفري شهردرسال 2035

  شوراي شهر
ت دیـپلم وفـوق   نفر داراي تحصـیال  2نفربوده که ازنظر سطح تحصیالت  5تعداداعضاي دومین شوراي اسالمی شهرسالند

  . نفرنیز زیردیپلم هستند 3دیپلم و
عمده کارهاي انجام شده توسط این شورا بصورت خالصه عبارتست ازانتخـاب شهردار،تصـویب واصـالح بودجـه هـاي      
سنواتی شهرداري ومتمم هاي آن ورسیدگی وبررسی وتصویب گزارشات تفریغ بودجه ساالنه شـهرداري،نظارت برحسـن   

وطرحهـاي مصـوب شـهرداري ،حمایـت وهمکـاري بـا تشـکلها ونهادهـاي اجتمـاعی ،امـدادي            اجراي مصـوبات شـورا  
وفرهنگی،مکاتبه وهمکاري بادستگاههاي ومسئولین اجرایی شهر واستان جهت اجراوپیگیـري پروژهـاي مختلـف درزمینـه     

ض وبهـاي خـدمات   هاي اجتماعی،فرهنگی،آموزشی وورزشی وسایرامور رفاهی شهروشهروندان وتعیین میزان ونرخ عوار
  .عمومی واختصاصی شهرداري وموسسات وابسته به آن بوده است

 شهرستان دشت آزادگان

  شهرداري سوسنگرد
این شهر در دشتی هموار و بدون پستی و بلندي با شـیب مالیـم و   . باشد شهر سوسنگرد مرکز شهرستان دشت آزادگان می

بافت شهري به وجود آورده و شهر را به دو قسمت تقسیم نموده  یکنواختی واقع شده و رودخانه کرخه تغییرات زیادي در
مربـع   کیلومتر 57کیلومتر مربع و حوزة استحفاظی این شهر  7کیلومتر مربع، محدودة خدماتی  9مساحت قانونی شهر .است
أسـیس و در  ت 1317شهرداري ایـن شـهر در سـال    .کیلومتر است 935کیلومتر وازتهران  55فاصله این شهر از اهواز . است
این شهرداري از یک منطقه تشکیل شده و . باشد می 8بندي شهرداریها که توسط وزارت کشور انجام شده داراي درجه  رتبه

درصـد کارمنـدان    68از نظر سطح تحصیالت و تخصص . باشد کارگر شرکتی می 131کارمند و  85تعداد پرسنل آن شامل 
درصد نیز  داراي تحصیالت کاردانی و باالتر بوده و  7/9رصد داراي دیپلم و د 3/22دیپلم،  شهرداري داراي تحصیالت زیر

  .دهند نیروهاي متخصص شهرداري را تشکیل می
 8دسـتگاه خـودروي سـنگین و     19دستگاه خودروي سـبک،   13آالت این شهرداري داراي  از نظر تجهیزات فنی و ماشین

  .باشد آالت راهسازي می دستگاه ماشین
درصـد   65میلیارد ریال بوده کـه   6/17، جمع درآمدهاي عمومی آن حدود84مالی شهرداري در سال  درخصوص وضعیت

درمورد نحوه تحقق این درآمد همانگونه .آن صرف هزینه هاي جاري و بقیه نیز بودجه عمرانی شهرداري راتشکیل می دهد
زمحـل بهـاي خـدمات ودرآمـدهاي     درصـدآن ا  31درصدآن ازمحل درآمدهاي مسـتمر،  30که درجدول مالحظه می شود 



 طرح ملی آمایش استان خوزستان 

 ٧١١

نفـري   43512با توجه به جمعیت . درصدازمحل سایرمنابع درآمدي شهرداري بوده است 17موسسات انتفاعی شهرداري و
میلیـارد ریـال بودجـه عمرانـی      6عـالوه بـر   .هزارریال اسـت  405شهردراین سال، سرانه اعتباري براي هر شهروند حدود 

زمحل اعتبارات تملک داراییهاي استانی توسط سـازمان مـدیریت وبرنامـه ریـزي اسـتان بـا       میلیارد ریال نیز ا 5/11،حدود
به دلیل ماهیت دایمی نبودن ایـن منبـع نمـی تـوان آن را بـه عنـوان درآمـد        .شهرداري موافقتنامه عمرانی مبادله شده است

  .درنظرگرفت
 ریال                                                1384خالصه تفریغ بودجه شهرداري سوسنگرد سال 

 شرح اعتبارات جاري اعتبارات عمرانی جمع

 )درآمد مستمر(درآمد ناشی از عوارض عمومی 3,234,942,288 2,156,628,200 5,391,570,488

 درآمدهاي ناشی از عوارض اختصاصی    89,934,000 89,934,000

 ي خدمات ودرآمدموسسات انتفاعی شهرداريبها 3,272,778,238 2,181,852,160 5,454,630,398

 درآمدهاي حاصله ازوجوه واموال شهرداري 1,804,949,005 1,203,299,337 3,008,248,342

 کمکهاي اعطایی دولت وسازمانهاي دولتی 755,611,483 503,740,990 1,259,352,473

 اعانات وهدایا وداراییها 15,701,400 10,467,600 26,169,000

 سایرمنابع تامین اعتبار 2,388,293,809 3,482,474 2,391,776,283

 جمع درآمدهاي عمومی 11,472,276,223 6,149,404,761 17,621,680,984

 اعتبارات دریافتی ازسایرموسسات ودستگاهها    11,495,916,000 11,495,916,000

 جمع کل 11,472,276,223 17,645,320,761 29,117,596,984

  شهرداري 84غ بودجه سال تفری:ماخذ
  شوراي شهر

نفـر عضـوعلی البـدل    3نفرعضو اصـلی و 5منتخب مرد بوده که 8اعضاي دومین دوره شوراي اسالمی شهرسوسنگردشامل 
  . نفرنیز داراي لیسانس وباالتراند2نفر اعضاي اصلی داراي تحصیالت دیپلم وفوق دیپلم و3.هستند

خاب شهردار،تصویب واصالح بودجه هاي سنواتی  شهرداري ومتمم هاي آن عمده کارهاي انجام شده توسط این شورا انت
نظارت برحسن اجراي مصوبات شورا وطرحهاي مصوب .وبررسی وتصویب تفریغ بودجه هاي ساالنه شهرداري بوده است

ي دولتـی  شهرداري وحمایت ازتشکیل انجمنهاونهادهاي اجتماعی ،امدادي وهمکاري بامسئولین اجرایی ونهادهاوسـازمانها 
وغیردولتی درزمینه هاي مختلف اجتماعی،فرهنگی،آموزشی،ورزشی وسـایرامور رفـاهی باهمـاهنگی دسـتگاههاي اجرایـی      

  .ذیربط
  شهرداري رفیع

مربـع، محـدوده    کیلومتر 4مساحت قانونی شهر. باشد متر می8وضعیت طبیعی این شهر جلگه اي و ارتفاع آن از سطح دریا 
 40)دشـت آزادگـان  (فاصـله شـهر از مرکزشهرسـتان   .باشـد  مربع می کیلومتر 5حوزة استحفاظی آنمربع و  کیلومتر 3خدماتی 

  .باشد کیلومتر می 975کیلومتر و از تهران 95کیلومتر وازمرکزاستان 
 2بنــدي شــهرداریها توســط وزارت کشــور داراي درجــه  تأســیس شــده و در رتبــه1376شــهرداري ایــن شــهر در ســال  

درصد داراي تحصـیالت دیـپلم و     80نفر کارمند بوده که از نظر سطح تحصیالت10رداري شامل تعداد پرسنل شه.باشد می
  .درصد نیز داراي مدرك  لیسانس هستند 20
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درصد آن ازطریق  9/63میلیاردریال بوده که    5/3جمع درآمدهاي عمومی این شهرداري  84ازلحاظ وضعیت مالی درسال
درصد نیزاز کمکهاي                      اعطایی دولت وسازمانهاي دولتی  32ري ودرآمدهاي حاصله ازوجوه واموال شهردا

میلیارد ریال  3میلیارد ریال بودجه عمرانی ازمحل درآمدهاي عمومی شهرداري ،مبلغ  2درضمن عالوه بر .تامین شده است
ستان به شهرداري این شـهرکمک شـده   نیز ازمحل اعتبارات تملک داراییهاي استانی توسط سازمان مدیریت وبرنامه ریزي ا

باتوجـه بـه جمعیـت    .درصد این درآمدهابه هزینه هاي جاري وبقیه به هزینه هاي عمرانی اختصاص یافته است 8/42.است
  .هزارریال بوده است 898سرانه هرشهروند ازدرآمدهاي عمومی حدود  84نفري شهردرسال  3897

 ریال                                                1384خالصه تفریغ بودجه شهرداري رفیع سال 

 شرح اعتبارات جاري اعتبارات عمرانی جمع

 )درآمد مستمر(درآمد ناشی از عوارض عمومی 16,021,471 21,265,235 37,286,706

 درآمدهاي ناشی از عوارض اختصاصی 0 0 0

 انتفاعی شهرداريبهاخدمات ودرآمد موسسات  3,485,950 7,759,050 11,245,000

 درآمدهاي حاصله ازوجوه واموال شهرداري 1,099,947,199 1,191,091,466 2,291,038,665

 کمکهاي اعطایی دولت وسازمانهاي دولتی 356,581,325 790,825,000 1,147,406,325

 اعانات وهدایا وداراییها 60,000 40,000 100,000

 منابع تامین اعتبارسایر 59,024,375 39,349,584 98,373,959

 جمع درآمدهاي عمومی 1,535,120,320 2,050,330,335 3,585,450,655

 اعتبارات دریافتی ازسایرموسسات ودستگاهها    3,046,030,175 3,046,030,175

 جمع کل 1,535,120,320 5,096,360,510 6,631,480,830

                               1384تفریغ بودجه شهرداري سال : ماخذ

  شوراي شهر
نفرزیردیپلم  4نفربوده که ازنظر سطح تحصیالت یک نفر داراي لیسانس  5تعداداعضاي دومین شوراي اسالمی شهررفیع 

  . بوده اند
عمده کارهاي انجام شده توسط این شورا بصورت خالصه عبارتست ازتصویب واصالح بودجه هـاي سـنواتی شـهرداري    

رسی وتصویب گزارشات تفریغ بودجه ساالنه شـهرداري،نظارت برحسـن اجـراي مصـوبات     ومتمم هاي آن ورسیدگی وبر
شورا وطرحهاي مصوب شهرداري ،حمایت وهمکاري با تشکلها ونهادهاي اجتماعی ،امدادي وفرهنگی،مکاتبه وهمکـاري  
بادســتگاههاي ومســئولین اجرایــی شــهر واســتان جهــت اجراوپیگیــري پــروژه هــاي مختلــف درزمینــه هــاي            

ماعی،فرهنگی،آموزشی وورزشی وسایرامور رفاهی شهروشهروندان وتعیین میزان ونرخ عوارض وبهاي خدمات عمومی اجت
 .واختصاصی شهرداري وموسسات وابسته به آن بوده است

  شهرداري بستان
. تشهر بستان در اثر وجود زمینهاي حاصلخیز کشاورزي و وجود رودخانه کرخه و تاالب هـورالعظیم شـکل گرفتـه اسـ     

شـود، ایـن شـهردربخش بسـتان      کند و شاهرگ حیاتی شـهر محسـوب مـی    رودخانه کرخه از بخش شمالی شهر عبور می
. باشـد  متـر مـی   8وضعیت طبیعی این شهرجلگه اي و ارتفاع آن از سـطح دریـا   . شهرستان دشت آزادگان واقع شده است
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فاصله .باشد مربع می کیلومتر10ع و حوزة استحفاظی آن  مرب کیلومتر 4مربع، محدوده خدماتی  کیلومتر 4مساحت قانونی شهر 
  .باشد کیلومتر می 970کیلومتر و از تهران  90کیلومتر وازمرکزاستان   30شهر از مرکزشهرستان 

 ریال                                                1384خالصه تفریغ بودجه شهرداري بستان سال 

 شرح ارات جارياعتب اعتبارات عمرانی جمع

 )درآمد مستمر(درآمد ناشی از عوارض عمومی 161,303,531 30,542,896 191,846,427

 درآمدهاي ناشی از عوارض اختصاصی 48,237,600 712,345,114 760,582,714

 بهاخدمات ودرآمد موسسات انتفاعی شهرداري 470,757,925 159,932,675 630,690,600

 درآمدهاي حاصله ازوجوه واموال شهرداري 1,969,934,734 1,306,777,823 3,276,712,557

 کمکهاي اعطایی دولت وسازمانهاي دولتی 158,119,397 1,028,072,628 1,186,192,025

 اعانات وهدایا وداراییها 0     0 0

 سایرمنابع تامین اعتبار   0 6,027,700 6,027,700

 جمع درآمدهاي عمومی 2,808,353,187 3,243,698,836 6,052,052,023

 اعتبارات دریافتی ازسایرموسسات ودستگاهها   0 4,006,556,000 4,006,556,000

 جمع کل 2,808,353,187 7,250,254,836 10,058,608,023

                        1384تفریغ بودجه شهرداري سال : ماخذ

تعداد .باشد می 5رداریها توسط وزارت کشور داراي درجه بندي شه تأسیس شده و در رتبه 1332شهرداري این شهر در سال
درصـد کارمنـدان داراي تحصـیالت     4/13کارمند بوده که از نظر سطح تحصیالت و تخصص   15پرسنل شهرداري شامل 

  .درصد نیز داراي مدرك کاردانی و لیسانس و باالتر هستند 20درصد داراي تحصیالت دیپلم و   6/66زیردیپلم، 
درصـد آن ازطریـق   1/54میلیاردریال بوده کـه     6جمع درآمدهاي عمومی این شهرداري  84عیت مالی درسالازلحاظ وض

 6/12درصـدازطریق کمکهـاي اعطـایی دولـت وسـازمانهاي دولتـی و       6/19درآمدهاي حاصله ازوجوه واموال شهرداري و
وه بر بودجـه عمرانـی شـهرداري ازمحـل     عال.                     درصدنیزدرآمدهاي ناشی ازعوارض اختصاصی بوده است

میلیارد ریال نیز ازمحل اعتبارات تملک داراییهاي استانی توسط سازمان مدیریت وبرنامـه    4درآمدهاي عمومی خود ،مبلغ 
درصد این درآمدهابه هزینه هـاي جـاري وبقیـه بـه هزینـه هـاي        4/46.ریزي استان به شهرداري این شهرکمک شده است

سرانه هرشهروند ازدرآمدهاي عمومی حـدود   84نفري شهردرسال  7327باتوجه به جمعیت .یافته استعمرانی اختصاص 
  .هزارریال بوده است 819

  شوراي شهر
نفـر داراي تحصـیالت دیـپلم     3نفربـوده کـه ازنظـر سـطح تحصـیالت        5تعداداعضاي دومین شوراي اسالمی شهربستان 

  . ده استنفرفوق دیپلم ویک نفرنیز داراي لیسانس بو1و
عمده کارهاي انجام شده توسط این شورا بصورت خالصه عبارتست ازتصویب واصالح بودجه هـاي سـنواتی شـهرداري    
ومتمم هاي آن ورسیدگی وبررسی وتصویب گزارشات تفریغ بودجه ساالنه شـهرداري،نظارت برحسـن اجـراي مصـوبات     

هاي اجتماعی ،امدادي وفرهنگی،مکاتبه وهمکـاري  شورا وطرحهاي مصوب شهرداري ،حمایت وهمکاري با تشکلها ونهاد
بادســتگاههاي ومســئولین اجرایــی شــهر واســتان جهــت اجراوپیگیــري پــروژه هــاي مختلــف درزمینــه هــاي            
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اجتماعی،فرهنگی،آموزشی وورزشی وسایرامور رفاهی شهروشهروندان وتعیین میزان ونرخ عوارض وبهاي خدمات عمومی 
  .ه به آن بوده استواختصاصی شهرداري وموسسات وابست

  شهرداري هویزه
مربـع،   کیلـومتر    8مسـاحت قـانونی شـهر   .باشـد  متر می  20وضعیت طبیعی این شهرجلگه اي و ارتفاع آن از سطح دریا  

  .باشد مربع می کیلومتر 42مربع و حوزة استحفاظی آن  کیلومتر  5/6محدوده خدماتی
ــان     ــت آزادگ ــتان دش ــهر از مرکزشهرس ــله ش ــومتر 15فاص ــتانکیل ــران     73وازمرکزاس ــومتر و از ته ــومتر 955کیل کیل

 5بنـدي شـهرداریها توسـط وزارت کشـور داراي درجـه       تأسیس شده و در رتبه 1337شهرداري این شهر در سال.باشد می
درصد کارمندان داراي  6/28از نظر سطح تحصیالت و تخصص .باشد کارمند می 14تعداد پرسنل شهرداري شامل  .باشد می

درصد نیـز داراي مـدرك کـاردانی و لیسـانس و بـاالتر      6/28درصد داراي تحصیالت دیپلم و   8/42زیردیپلم ، تحصیالت
  .هستند

درصـد آن ازطریـق     8/41میلیاردریال بـوده کـه    9جمع درآمدهاي عمومی این شهرداري 84ازلحاظ وضعیت مالی درسال
خـدمات ودرآمـدهاي موسسـات انتفـاعی شـهرداري       درصدازطریق بهاي 7/23کمکهاي اعطایی دولت وسازمانهاي دولتی،

میلیـارد ریـال نیـز ازمحـل      8/3بعـالوه ،مبلـغ   .                     درصدنیزازسایرمنابع تامین اعتبارتامین شده اسـت  1/19و
  .اعتبارات تملک داراییهاي استانی توسط سازمان مدیریت وبرنامه ریزي استان به شهرداري این شهرکمک شده است

باتوجـه بـه جمعیـت    .درصد این درآمدهابه هزینه هاي جاري وبقیه به هزینه هـاي عمرانـی اختصـاص یافتـه اسـت      3/24
  .هزارریال بوده است619سرانه هرشهروند ازدرآمدهاي عمومی حدود      84نفري شهردرسال 14532

 ریال                                                1384خالصه تفریغ بودجه شهرداري هویزه سال 

 شرح اعتبارات جاري اعتبارات عمرانی جمع

 )درآمد مستمر(درآمد ناشی از عوارض عمومی  269,705,438 187,592,459  457,297,897

 درآمدهاي ناشی از عوارض اختصاصی 147,272,800 220,909,200 368,182,000

 موسسات انتفاعی شهرداريبهاخدمات ودرآمد  855,974,239 1,283,961,359 2,139,935,598

 درآمدهاي حاصله ازوجوه واموال شهرداري 223,262,044 334,893,068 558,155,112

 کمکهاي اعطایی دولت وسازمانهاي دولتی    3,763,205,793 3,763,205,793

 اعانات وهدایا وداراییها       0

 ارسایرمنابع تامین اعتب 689,624,400 1,034,436,600 1,724,061,000

 جمع درآمدهاي عمومی 2,185,838,921 6,824,998,479 9,010,837,400

 اعتبارات دریافتی ازسایرموسسات ودستگاهها    3,800,000,000 3,800,000,000

 جمع کل 2,185,838,921 10,624,998,479 12,810,837,400

 
  شوراي شهر

ظر سطح تحصیالت یک نفر داراي تحصیالت دیپلم ویـک  نفربوده که ازن 5تعداداعضاي دومین شوراي اسالمی شهرهویزه 
  . نفرنیز داراي لیسانس وباالتر بوده اند 3نفرفوق دیپلم و
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عمده کارهاي انجام شده توسط این شورا بصورت خالصه عبارتست ازتصویب واصالح بودجه هـاي سـنواتی شـهرداري    
نه شـهرداري،نظارت برحسـن اجـراي مصـوبات     ومتمم هاي آن ورسیدگی وبررسی وتصویب گزارشات تفریغ بودجه ساال

شورا وطرحهاي مصوب شهرداري ،حمایت وهمکاري با تشکلها ونهادهاي اجتماعی ،امدادي وفرهنگی،مکاتبه وهمکـاري  
بادســتگاههاي ومســئولین اجرایــی شــهر واســتان جهــت اجراوپیگیــري پــروژه هــاي مختلــف درزمینــه هــاي            

رفاهی شهروشهروندان وتعیین میزان ونرخ عوارض وبهاي خدمات عمومی  اجتماعی،فرهنگی،آموزشی وورزشی وسایرامور
 .واختصاصی شهرداري وموسسات وابسته به آن بوده است

  شهرداري رامهرمز
شهر رامهرمز مرکزشهرستان رامهرمز بوده و به عنوان شهري نسبتاً خوش آب و هوا داراي باغات و نخلسـتانهاي متعـددي   

مربع است محدودة  کیلومتر 55مساحت قانونی شهر . اند یل تبدیل شدن به زمین شهري از بین رفتهباشد که متأسفانه به دل می
کیلـومتر و از   85باشد، فاصله شهر تا مرکـز اسـتان    مربع می کیلومتر 55مربع و حوزة استحفاظی آن  کیلومتر 11خدماتی آن 

بندي شهرداریها توسط وزارت کشـور   أسیس و در رتبهت 1314شهرداري این شهر در سال . کیلومتر فاصله دارد 930تهران 
از نظر سطح تحصیالت . باشد کارگر شرکتی می 200کارمند و  40تعداد پرسنل این شهرداري شامل .باشد می 7داراي درجه 
درصـد داراي تحصـیالت    5/27درصـد داراي دیـپلم و    65درصد کارمندان داراي تحصـیالت زیـردیپلم،    5/7و تخصص 

دسـتگاه   24دستگاه خودروي سـبک،   25آالت این شهرداري داراي  از نظر تجهیزات فنی و ماشین.اند باالتر بوده کاردانی و
  .باشد آالت راهسازي می دستگاه ماشین 12خودروي سنگین و 

      ریال                                            1384خالصه گزارش تفریغ بودجه شهرداري رامهرمز سال 

 شرح اعتبارات جاري اعتبارات عمرانی معج

 )درآمد مستمر(درآمد ناشی از عوارض عمومی 5,015,097,509 4,231,047,178 9,246,144,687

 درآمدهاي ناشی از عوارض اختصاصی 1,803,027,136 1,202,018,090 3,005,045,226

 ات انتفاعی شهرداريبهاخدمات ودرآمد موسس 1,523,556,241 1,015,704,161 2,539,260,402

 درآمدهاي حاصله ازوجوه واموال شهرداري 101,426,582 67,617,722 169,044,304

 کمکهاي اعطایی دولت وسازمانهاي دولتی   0 0 0

 اعانات وهدایا وداراییها 673,601,724 449,067,816 1,122,669,540

 اعتبارسایرمنابع تامین  900,000,000 3,546,872,541 4,446,872,541

 جمع درآمدهاي عمومی 10,016,709,192 10,512,327,508 20,529,036,700

 اعتبارات دریافتی ازسایرموسسات ودستگاهها 0     0 0

 جمع کل 10,016,709,192 10,512,327,508 20,529,036,700

                                          1384گزارش تفریغ بودجه شهرداري سال :ماخذ
درصد آن  8/48میلیارد ریال بوده که 5/20،  حدود 84درخصوص وضعیت مالی، کل درآمدهاي عمومی شهرداري در سال 

درآمـدهاي مسـتمر تـامین کننـده     . صرف هزینه هاي جاري و بقیه آن به بودجه عمرانی شهرداري اختصـاص یافتـه اسـت   
درصد وسایرمنابع تامین  6/14ي ناشی ازعوارض اختصاصیدرآمدها. درصد درآمدهاي عمومی شهرداري این شهراست45

  .درصد درآمدهاي شهرداري راتامین کرده است 7/21اعتبار نیز 
  . هزارریال است 416، سرانه اعتباري براي هر شهروند حدود 1384نفري رامهرمزدر سال 49224با توجه به جمعیت  



 طرح ملی آمایش استان خوزستان 

 ٧١٦

  شوراي شهر
نفـر   3نفرمرد تشکیل شده که ازنظـر سـطح تحصـیالت     3نفر زن و 2از  اعضاي دومین دوره شوراي اسالمی شهررامهرمز

  . نفرنیز داراي لیسانس وباالتر هستند 2داراي تحصیالت فوق دیپلم و
عمده کارهاي انجام شده توسط این شورا انتخاب شهردار،تصویب واصالح بودجه هاي سنواتی  شهرداري ومتمم هاي آن 

نظارت برحسن اجراي مصوبات شورا وطرحهاي مصوب .االنه شهرداري بوده استوبررسی وتصویب تفریغ بودجه هاي س
شهرداري وحمایت ازتشکیل انجمنهاونهادهاي اجتماعی ،امدادي وهمکاري بامسئولین اجرایی ونهادهاوسـازمانهاي دولتـی   

اههاي اجرایـی  وغیردولتی درزمینه هاي مختلف اجتماعی،فرهنگی،آموزشی،ورزشی وسـایرامور رفـاهی باهمـاهنگی دسـتگ    
  .ذیربط بوده است
  شهرداري هفتکل

مربـع،   کیلـومتر 5/8مساحت قـانونی شـهر     . باشد متر می275وضعیت طبیعی این شهرکوهستانی و ارتفاع آن از سطح دریا 
  .باشد مربع می کیلومتر48مربع و حوزة استحفاظی آن کیلومتر 6محدوده خدماتی

شـهرداري ایـن   .باشـد  کیلومتر می 985کیلومتر و از تهران98متر وازمرکزاستان کیلو 40فاصله شهر از مرکزشهرستان رامهرمز
تعـداد پرسـنل   .باشـد  مـی  5بندي شهرداریها توسط وزارت کشـور داراي درجـه    تأسیس شده و در رتبه1345شهر در سال 

درصـد   5/28از نظر سطح تحصیالت و تخصـص  .باشد می) پیمانکاري(کارمند وتعدادي کارگر شرکتی 14شهرداري شامل 
درصد نیز داراي مدرك کاردانی و لیسانس  43درصد داراي تحصیالت دیپلم و  5/28کارمندان داراي تحصیالت زیردیپلم و

  .و باالتر هستند
 ریال                                                1384خالصه تفریغ بودجه شهرداري هفتکل سال 

 شرح رياعتبارات جا اعتبارات عمرانی جمع

 )درآمد مستمر(درآمد ناشی از عوارض عمومی 578,678,060 395,785,375 974,463,435

 درآمدهاي ناشی از عوارض اختصاصی 36,391,500 24,261,000 60,652,500

 بهاخدمات ودرآمد موسسات انتفاعی شهرداري 1,937,475,589 1,291,650,392 3,229,125,981

 درآمدهاي حاصله ازوجوه واموال شهرداري 5,364,000 3,576,000 8,940,000

 کمکهاي اعطایی دولت وسازمانهاي دولتی 0 4,462,320,549 4,462,320,549

 اعانات وهدایا وداراییها 228,913,229 152,608,819 381,522,048

 سایرمنابع تامین اعتبار 1,218,704,825 812,469,884 2,031,174,709

 جمع درآمدهاي عمومی 4,005,527,203 7,142,672,019 11,148,199,222

 اعتبارات دریافتی ازسایرموسسات ودستگاهها    3,382,259,000 3,382,259,000

 جمع کل 4,005,527,203 10,524,931,019 14,530,458,222

                                                 1384گزارش تفریغ بودجه شهرداري سال :ماخذ
درصـد آن ازطریـق   40میلیاردریال بـوده کـه   1/11جمع درآمدهاي عمومی این شهرداري  84زلحاظ وضعیت مالی درسالا

 2/18درصدازطریق بهاي خدمات ودرآمدهاي موسسات انتفاعی شهرداري و 29کمکهاي اعطایی دولت وسازمانهاي دولتی،
میلیارد ریال نیز ازمحل اعتبارات تملک  4/3بعالوه ،مبلغ       .              درصدنیزازسایرمنابع تامین اعتبارتامین شده است

  .داراییهاي استانی توسط سازمان مدیریت وبرنامه ریزي استان به شهرداري این شهرکمک شده است



 طرح ملی آمایش استان خوزستان 

 ٧١٧

 15283باتوجه به جمعیت .درصد این درآمدهابه هزینه هاي جاري وبقیه به هزینه هاي عمرانی اختصاص یافته است 36
  .هزارریال بوده است 729سرانه هرشهروند ازدرآمدهاي عمومی حدود 84درسال نفري شهر

  شوراي شهرهفتکل
 4نفربوده که ازنظر سطح تحصیالت یک نفـر داراي تحصـیالت فـوق دیـپلم و     5تعداداعضاي دومین شوراي اسالمی شهر

  . نفرنیز داراي لیسانس وباالتر بوده اند
بصورت خالصه عبارتست ازتصویب واصالح بودجه هـاي سـنواتی شـهرداري    عمده کارهاي انجام شده توسط این شورا 

ومتمم هاي آن ورسیدگی وبررسی وتصویب گزارشات تفریغ بودجه ساالنه شـهرداري،نظارت برحسـن اجـراي مصـوبات     
شورا وطرحهاي مصوب شهرداري ،حمایت وهمکاري با تشکلها ونهادهاي اجتماعی ،امدادي وفرهنگی،مکاتبه وهمکـاري  

دســتگاههاي ومســئولین اجرایــی شــهر واســتان جهــت اجراوپیگیــري پــروژه هــاي مختلــف درزمینــه هــاي            با
اجتماعی،فرهنگی،آموزشی وورزشی وسایرامور رفاهی شهروشهروندان وتعیین میزان ونرخ عوارض وبهاي خدمات عمومی 

 .واختصاصی شهرداري وموسسات وابسته به آن بوده است

  شهرداري رامشیر
مربع، محدوده  کیلومتر9مساحت قانونی شهر. باشد متر می 155این شهرجلگه اي و ارتفاع آن از سطح دریا وضعیت طبیعی 

کیلـومتر  45فاصـله شـهر از مرکزشهرسـتان رامهرمـز    .باشـد  مربع می کیلومتر50مربع و حوزة استحفاظی آن کیلومتر9خدماتی 
بندي  تأسیس شده و در رتبه 1346رداري این شهر در سال شه.باشد کیلومتر می   985کیلومتر و از تهران 245وازمرکزاستان

کارمند وتعـدادي کـارگر شـرکتی    15تعداد پرسنل شهرداري شامل .باشد می 6شهرداریها توسط وزارت کشور داراي درجه 
درصـد   3/33درصد کارمندان داراي تحصـیالت زیـردیپلم و  6/26از نظر سطح تحصیالت و تخصص.باشد می) پیمانکاري(

  .درصد نیز داراي مدرك کاردانی و لیسانس و باالتر هستند1/40حصیالت دیپلم  وداراي ت
درصد آن ازطریق  5/36میلیاردریال بوده که 3/9جمع درآمدهاي عمومی این شهرداري 84ازلحاظ وضعیت مالی درسال

 2/14و) درآمدهاي مستمر(درصدازطریق عوارض عمومی 9/30کمکهاي اعطایی دولت وسازمانهاي دولتی،
میلیارد ریال بودجه عمرانی ازمحل درآمدهاي عمومی  3/6عالوه بر. درصدنیزازسایرمنابع تامین اعتبار،کسب شده است

میلیارد ریال نیز ازمحل اعتبارات تملک داراییهاي استانی توسط سازمان مدیریت وبرنامه ریزي استان  2/3شهرداري ،مبلغ 
  . به شهرداري این شهرکمک شده است

 24581باتوجه به جمعیت .این درآمدهابه هزینه هاي جاري وبقیه به هزینه هاي عمرانی اختصاص یافته است درصد 5/31
  .هزارریال بوده است 378سرانه هرشهروند ازدرآمدهاي عمومی حدود  84نفري شهردرسال 

 ریال                                                1384خالصه تفریغ بودجه شهرداري رامشیر سال 

 شرح اعتبارات جاري اعتبارات عمرانی جمع

 )درآمد مستمر(درآمد ناشی از عوارض عمومی 1,701,530,441 1,170,065,543 2,871,595,984

 درآمدهاي ناشی از عوارض اختصاصی 592,312,000 0   592,312,000

 ی شهرداريبهاخدمات ودرآمد موسسات انتفاع 268,700,101 179,133,401 447,833,502

 درآمدهاي حاصله ازوجوه واموال شهرداري 313,476,660 208,984,440 522,461,100

 کمکهاي اعطایی دولت وسازمانهاي دولتی   0 3,400,652,500 3,400,652,500

 اعانات وهدایا وداراییها 60,982,350 91,606,220 152,588,570



 طرح ملی آمایش استان خوزستان 

 ٧١٨

 ین اعتبارسایرمنابع تام   0 1,318,193,292 1,318,193,292

 جمع درآمدهاي عمومی 2,937,001,552 6,368,635,396 9,305,636,948

 اعتبارات دریافتی ازسایرموسسات ودستگاهها   0 3,214,956,000 3,214,956,000

 جمع کل 2,937,001,552 9,583,591,396 12,520,592,948

                                                  1384گزارش تفریغ بودجه شهرداري سال :ماخذ

  شوراي شهر
 2نفر داراي تحصیالت دیپلم وفوق دیپلم و 2نفربوده که ازنظر سطح تحصیالت  5تعداداعضاي دومین شوراي اسالمی شهر

  . نفرنیز داراي لیسانس وباالتر ویک نفرزیردیپلم است
ب واصالح بودجه هـاي سـنواتی شـهرداري    عمده کارهاي انجام شده توسط این شورا بصورت خالصه عبارتست ازتصوی

ومتمم هاي آن ورسیدگی وبررسی وتصویب گزارشات تفریغ بودجه ساالنه شـهرداري،نظارت برحسـن اجـراي مصـوبات     
شورا وطرحهاي مصوب شهرداري ،حمایت وهمکاري با تشکلها ونهادهاي اجتماعی ،امدادي وفرهنگی،مکاتبه وهمکـاري  

شــهر واســتان جهــت اجراوپیگیــري پــروژه هــاي مختلــف درزمینــه هــاي         بادســتگاههاي ومســئولین اجرایــی   
اجتماعی،فرهنگی،آموزشی وورزشی وسایرامور رفاهی شهروشهروندان وتعیین میزان ونرخ عوارض وبهاي خدمات عمومی 

 .واختصاصی شهرداري وموسسات وابسته به آن بوده است

  شهرداري شادگان
حیات اقتصادي این شهر بر کشـاورزي اسـتوار اسـت و تـاالب شـادگان از      . باشد شهر شادگان مرکز شهرستان شادگان می

مربـع و حـوزه    کیلـومتر  8مربع، محدوده خدماتی  کیلومتر 11مساحت قانونی شهر . باشد دهی شهر می عوامل مهم در شکل
کیلــومتر  960کیلـومتر و از تهـران    105فاصــله شـهر شـادگان از اهـواز    . مربـع اسـت   کیلـومتر  21اسـتحفاظی ایـن شـهر    

 6بنـدي شـهرداریها توسـط وزارت کشـور داراي درجـه       تأسیس شـده و در رتبـه   1308شهرداري این شهر در سال .است
درصـد   8/13از نظر سطح تحصـیالت و تخصـص   . کارگر است 102کارمند و  36تعداد پرسنل شهرداري شامل . باشد می

آالت و تجهیـزات فنـی    از نظـر ماشـین  .باشـند  نی و باالتر میدرصد داراي مدرك کاردا 2/61کارمندان شهرداري زیردیپلم، 
آالت  دسـتگاه ماشـین   14دسـتگاه خـودروي سـنگین و     17دستگاه خودروي سـواري سـبک،    8شهرداري شادگان داراي 

  .باشد راهسازي می
د آن درصـ 22میلیارد ریال بـوده کـه   8/19،  حدود 84درخصوص وضعیت مالی، کل درآمدهاي عمومی شهرداري در سال 

کمکهاي اعطایی دولت وسـازمانهاي  . صرف هزینه هاي جاري و بقیه آن به بودجه عمرانی شهرداري اختصاص یافته است
درصد ودرآمدهاي مسـتمر تـامین کننـده     6/24درصدوبهاي خدمات ودرآمدهاي موسسات انتفاعی شهرداري  7/57دولتی 

، 1384نفـري شـادگان در سـال    48383توجه بـه جمعیـت   با . درصد درآمدهاي عمومی شهرداري این شهربوده است7/11
  . هزارریال است 409سرانه اعتباري براي هر شهروند حدود 

 ریال                                 1384خالصه گزارش تفریغ بودجه شهرداري شادگان سال 

 شرح اعتبارات جاري اعتبارات عمرانی جمع

 )درآمد مستمر(درآمد ناشی از عوارض عمومی 1,391,332,707 931,042,638 2,322,375,345

 درآمدهاي ناشی از عوارض اختصاصی    134,883,832 134,883,832

 بهاخدمات ودرآمد موسسات انتفاعی شهرداري 2,930,857,649 1,953,905,099 4,884,762,748



 طرح ملی آمایش استان خوزستان 

 ٧١٩

 درآمدهاي حاصله ازوجوه واموال شهرداري 28,590,600 19,060,400 47,651,000

 کمکهاي اعطایی دولت وسازمانهاي دولتی    11,436,984,873 11,436,984,873

 اعانات وهدایا وداراییها 8,473,646 5,649,097 14,122,743

 سایرمنابع تامین اعتبار    983,858,500 983,858,500

 جمع درآمدهاي عمومی 4,359,254,602 15,465,384,439 19,824,639,041

 ریافتی ازسایرموسسات ودستگاههااعتبارات د       0

 جمع کل 4,359,254,602 15,465,384,439 19,824,639,041

 1384گزارش تفریغ بودجه شهرداري سال :ماخذ

  شوراي شهر
نفرمرد تشکیل شـده کـه ازنظـر سـطح تحصـیالت یـک نفـر داراي         5اعضاي دومین دوره شوراي اسالمی شهرشادگان از 

  . راي لیسانس وباالتر هستندنفرنیز دا 4تحصیالت دیپلم و
عمده کارهاي انجام شده توسط این شورا انتخاب شهردار،تصویب واصالح بودجه هاي سنواتی  شهرداري ومتمم هاي آن 

نظارت برحسن اجراي مصوبات شورا وطرحهاي مصوب .وبررسی وتصویب تفریغ بودجه هاي ساالنه شهرداري بوده است
ونهادهاي اجتماعی ،امدادي وهمکاري بامسئولین اجرایی ونهادهاوسـازمانهاي دولتـی   شهرداري وحمایت ازتشکیل انجمنها

وغیردولتی درزمینه هاي مختلف اجتماعی،فرهنگی،آموزشی،ورزشی وسـایرامور رفـاهی باهمـاهنگی دسـتگاههاي اجرایـی      
  .ذیربط بوده است

  
  شهرداري شوش

هـاي   مهم و متعددي از جمله موزة شـوش، مجموعـه تپـه    شهر شوش مرکز شهرستان بوده و داراي آثار و بناهاي تاریخی
  .توان نام برد باستانی بقعه دانیال نبی را می

مربـع   کیلـومتر  39مربع و حوزه اسـتحفاظی ایـن شـهر     کیلومتر 20مربع، محدوده خدماتی  کیلومتر 22مساحت قانونی شهر 
  .باشد ر میکیلومت 770کیلومتر و از تهران  110فاصله این شهر از اهواز . است

تعـداد  . باشـد  مـی  7بندي شهرداریها توسط وزارت کشور داراي درجه  تأسیس و در رتبه 1333شهرداري این شهر در سال 
درصد  5/22از نظر سطح تحصیالت کارمندان شهرداري . باشد کارگر شرکتی می 281کارمند و  40پرسنل شهرداري شامل 

  .دیپلم و باالتر هستند داراي مدرك فوق درصد نیز 40داراي دیپلم و  5/37زیردیپلم، 
 10دسـتگاه خـودروي سـنگین و     38دستگاه خودروي سبک،  25آالت این شهرداري داراي  از نظر تجهیزات فنی و ماشین

  .باشد آالت راهسازي می دستگاه ماشین
 ریال                                 1384خالصه گزارش تفریغ بودجه شهرداري شوش سال 

 شرح اعتبارات جاري اعتبارات عمرانی جمع

 )درآمد مستمر(درآمد ناشی از عوارض عمومی 2,782,010,724 1,854,573,815 4,636,584,539

 درآمدهاي ناشی از عوارض اختصاصی 2,603,353,293 2,435,568,863 5,038,922,156

 سات انتفاعی شهرداريبهاخدمات ودرآمد موس 1,541,050,997 1,716,581,716 3,257,632,713

 درآمدهاي حاصله ازوجوه واموال شهرداري 393,730,488 262,486,991 656,217,479



 طرح ملی آمایش استان خوزستان 

 ٧٢٠

 کمکهاي اعطایی دولت وسازمانهاي دولتی    1,091,615,000 1,091,615,000

 اعانات وهدایا وداراییها 785,177,765 523,451,844 1,308,629,609

 ایرمنابع تامین اعتبارس    8,890,595,632 8,890,595,632

 جمع درآمدهاي عمومی 8,105,323,267 16,774,873,861 24,880,197,128

 اعتبارات دریافتی ازسایرموسسات ودستگاهها       0

 جمع کل 8,105,323,267 16,774,873,861 24,880,197,128

                              1384گزارش تفریغ بودجه شهرداري سال :ماخذ 
درصـد آن صـرف    5/32میلیارد ریال بوده کـه   8/24حدود  84از نظر اعتباري، جمع درآمدهاي عمومی شهرداري درسال 

 7/35درمـورد نحـوه تـامین ایـن درآمـد ،      .هزینه هاي جاري و بقیه نیزبه بودجه عمرانی شهرداري اختصاص یافتـه اسـت  
 6/18خـدمات ودرآمـدهاي موسسـات انتفـاعی شـهرداري  و     درصدازطریق بهاي  13درصدازمحل سایرمنابع تامین اعتبار،

، سرانه اعتباري براي 84نفري شهردرسال   53831با توجه به جمعیت . درصدنیز ازمحل درآمدهاي مستمر تامین شده است
  . هزارریال است 460هر شهروند حدود 

  
  شوراي شهر

شکیل شده که ازنظر سطح تحصـیالت یـک نفـر    نفرمرد ت 6اعضاي دومین دوره شوراي اسالمی شهرشوش از یکنفر زن و
  . نفرنیز داراي لیسانس وباالتر ویک نفرزیردیپلم است 5داراي تحصیالت دیپلم و

عمده کارهاي انجام شده توسط این شورا انتخاب شهردار،تصویب واصالح بودجه هاي سنواتی  شهرداري ومتمم هاي آن 
نظارت برحسن اجراي مصوبات شورا وطرحهاي مصوب .بوده است وبررسی وتصویب تفریغ بودجه هاي ساالنه شهرداري

شهرداري وحمایت ازتشکیل انجمنهاونهادهاي اجتماعی ،امدادي وهمکاري بامسئولین اجرایی ونهادهاوسـازمانهاي دولتـی   
وغیردولتی درزمینه هاي مختلف اجتماعی،فرهنگی،آموزشی،ورزشی وسـایرامور رفـاهی باهمـاهنگی دسـتگاههاي اجرایـی      

  .ذیربط بوده است
  شهرداري الوان

مربع، محدوده  کیلومتر   4مساحت قانونی شهر.باشد متر می 22وضعیت طبیعی این شهرجلگه اي و ارتفاع آن از سطح دریا 
  .باشد مربع می کیلومتر10مربع و حوزة استحفاظی آن  کیلومتر 5/2خدماتی 

شهرداري این .باشد کیلومتر می  800کیلومتر و از تهران  75کیلومتر وازمرکزاستان 40فاصله شهر از مرکزشهرستان شوش
تعداد پرسنل .باشد می 2بندي شهرداریها توسط وزارت کشور داراي درجه  تأسیس شده و در رتبه 1376شهر در سال  

نفر داراي 1از نظر سطح تحصیالت و تخصص .باشد می) پیمانکاري(کارمند وتعدادي کارگر شرکتی  7شهرداري شامل 
  .نفر نیز داراي مدرك کاردانی و لیسانس و باالتر هستند6صیالت دیپلم و تح

 ریال                                                1384خالصه تفریغ بودجه شهرداري الوان سال 

 شرح اعتبارات جاري اعتبارات عمرانی جمع

 )درآمد مستمر(عمومیدرآمد ناشی از عوارض  282,329,934 188,218,958 470,548,892

 درآمدهاي ناشی از عوارض اختصاصی 797,707,000 545,441,250 1,343,148,250

 بهاخدمات ودرآمد موسسات انتفاعی شهرداري 1,359,225,869 906,150,246 2,265,376,115



 طرح ملی آمایش استان خوزستان 

 ٧٢١

 درآمدهاي حاصله ازوجوه واموال شهرداري 780,000 520,000 1,300,000

 کمکهاي اعطایی دولت وسازمانهاي دولتی 0 1,365,021,000 1,365,021,000

 اعانات وهدایا وداراییها 66,044,839 80,440,407 146,485,246

 سایرمنابع تامین اعتبار 477,241,466 318,160,978 795,402,444

 جمع درآمدهاي عمومی 2,983,329,108 3,403,952,839 6,387,281,947

 وسسات ودستگاههااعتبارات دریافتی ازسایرم 0    0

 جمع کل 2,983,329,108 3,403,952,839 6,387,281,947

                                                  1384گزارش تفریغ بودجه شهرداري سال :ماخذ

 درصد آن ازطریق 5/35میلیاردریال بوده که 4/6جمع درآمدهاي عمومی این شهرداري  84ازلحاظ وضعیت مالی درسال
درصدنیز ناشی از  4/21درصدازطریق عوارض اختصاصی و21بهاي خدمات ودرآمدهاي موسسات انتفاعی شهرداري و 

  .کمکهاي اعطایی دولت وسازمانهاي دولتی بوده است
  6066باتوجه به جمعیت .درصد این درآمدهابه هزینه هاي جاري وبقیه به هزینه هاي عمرانی اختصاص یافته است 7/46

  .هزارریال بوده است 1055سرانه هرشهروند ازدرآمدهاي عمومی حدود  84سال نفري شهردر
  شوراي شهر

  . نفرزیردیپلم است 4نفر داراي لیسانس و 1نفربوده که ازنظر سطح تحصیالت  5تعداداعضاي دومین شوراي اسالمی شهر
جه هـاي سـنواتی شـهرداري    عمده کارهاي انجام شده توسط این شورا بصورت خالصه عبارتست ازتصویب واصالح بود

ومتمم هاي آن ورسیدگی وبررسی وتصویب گزارشات تفریغ بودجه ساالنه شـهرداري،نظارت برحسـن اجـراي مصـوبات     
شورا وطرحهاي مصوب شهرداري ،حمایت وهمکاري با تشکلها ونهادهاي اجتماعی ،امدادي وفرهنگی،مکاتبه وهمکـاري  

هــت اجراوپیگیــري پــروژه هــاي مختلــف درزمینــه هــاي       بادســتگاههاي ومســئولین اجرایــی شــهر واســتان ج    
اجتماعی،فرهنگی،آموزشی وورزشی وسایرامور رفاهی شهروشهروندان وتعیین میزان ونرخ عوارض وبهاي خدمات عمومی 

 .واختصاصی شهرداري وموسسات وابسته به آن بوده است

  شهرداري شوشتر
تـوان بـه قلعـه     گذرد و از مهمترین آثار باستانی شهر می آن می شهر شوشتر مرکز شهرستان بوده و رودخانه کارون از میان

هاي قدیمی و آبشارها، مسجد جامع و بقعه امامزاده عبداهللا و سید محمد گالبی را  سالسل، بند میزان، پل شادروان، آسیاب
 60ی ایـن شـهر   مربـع و حـوزه اسـتحفاظ    کیلـومتر  16مربـع، محـدوده خـدماتی     کیلومتر 20مساحت قانونی شهر . نام برد
  .مربع است کیلومتر

تأسیس گردیده و از  1327شهرداري این شهر در سال . باشد کیلومتر می 850کیلومتر و از تهران  95فاصله شوشتر تا اهواز 
  .باشد می 8بندي شهرداریها توسط وزارت کشور داراي درجه  لحاظ رتبه

درصـد   15از نظـر سـطح تحصـیالت کارمنـدان،     . باشد می کارگر شرکتی 270کارمند و  68تعداد پرسنل شهرداري شامل 
  .باشند درصد نیز داراي تحصیالت کاردانی و باالتر می 34درصد داراي دیپلم و  51زیردیپلم 

 31دسـتگاه خـودرو سـنگین و     37دستگاه خـودروي سـبک،    31آالت این شهرداري داراي  از نظر تجهیزات فنی و ماشین
  .باشد میآالت راهسازي  دستگاه ماشین

درصـدآن   44میلیـارد ریـال بـوده کـه       3/26حـدود  84از لحاظ وضعیت مالی، جمع درآمدهاي عمومی شهرداري درسال 
درصدازطریق بهاي خدمات ودرآمدهاي موسسـات انتفـاعی شـهرداري     7/16،) عوارض عمومی(ازمحل درآمدهاي مستمر



 طرح ملی آمایش استان خوزستان 

 ٧٢٢

 7/44درصد این درآمدها صرف هزینـه هـاي جـاري و    3/55. درصدازمحل سایرمنابع تامین اعتبار تامین شده است 3/12و
، 84نفـري شهردرسـال     94660با توجه به جمعیـت  . درصد باقیمانده نیزبه بودجه عمرانی شهرداري اختصاص یافته است

میلیارد ریال بودجه عمرانی ازمحـل درآمـدهاي    8/11عالوه بر .هزارریال است 278سرانه اعتباري براي هر شهروند حدود 
میلیارد ریال نیز ازمحل اعتبارات تملک داراییهاي استانی توسـط سـازمان مـدیریت وبرنامـه       3/4ومی شهرداري ،مبلغ عم

  .ریزي استان به شهرداري این شهردراجراي پروژه هاي عمرانی کمک شده است
 ریال                                 1384خالصه گزارش تفریغ بودجه شهرداري شوشتر سال 

 شرح اعتبارات جاري اعتبارات عمرانی جمع

 )درآمد مستمر(درآمد ناشی از عوارض عمومی 6,960,953,684 4,640,635,780 11,601,589,464

 درآمدهاي ناشی از عوارض اختصاصی 638,348,773 1,496,357,970 2,134,706,743

 ات انتفاعی شهرداريبهاخدمات ودرآمد موسس 2,645,876,176 1,763,917,450 4,409,793,626

 درآمدهاي حاصله ازوجوه واموال شهرداري 156,190,481 104,126,987 260,317,468

 کمکهاي اعطایی دولت وسازمانهاي دولتی 1,360,248,000 906,832,000 2,267,080,000

 اعانات وهدایا وداراییها 1,471,172,047 980,781,363 2,451,953,410

 سایرمنابع تامین اعتبار 1,350,666,117 1,900,444,076 3,251,110,193

 جمع درآمدهاي عمومی 14,583,455,278 11,793,095,626 26,376,550,904

 اعتبارات دریافتی ازسایرموسسات ودستگاهها    4,351,837,000 4,351,837,000

 جمع کل 14,583,455,278 16,144,932,626 30,728,387,904

  شوراي شهر
نفـر داراي   2نفرمـرد تشـکیل شـده کـه ازنظـر سـطح تحصـیالت         7دوره شوراي اسالمی شهرشوشـتر از   اعضاي دومین

  . نفرنیز داراي لیسانس وباالتر بوده اند 5تحصیالت دیپلم وفوق دیپلم و
عمده کارهاي انجام شده توسط این شورا انتخاب شهردار،تصویب واصالح بودجه هاي سنواتی  شهرداري ومتمم هاي آن 

نظارت برحسن اجراي مصوبات شورا وطرحهاي مصوب .سی وتصویب تفریغ بودجه هاي ساالنه شهرداري بوده استوبرر
شهرداري وحمایت ازتشکیل انجمنهاونهادهاي اجتماعی ،امدادي وهمکاري بامسئولین اجرایی ونهادهاوسـازمانهاي دولتـی   

یرامور رفـاهی باهمـاهنگی دسـتگاههاي اجرایـی     وغیردولتی درزمینه هاي مختلف اجتماعی،فرهنگی،آموزشی،ورزشی وسـا 
  .ذیربط بوده است
  شهرداري گتوند

مربـع،   کیلـومتر 9مسـاحت قـانونی شـهر      . باشـد  متر می 315وضعیت طبیعی این شهرجلگه اي و ارتفاع آن از سطح دریا 
 22رکزشهرسـتان شوشـتر  فاصـله شـهر از م  .باشد مربع می کیلومتر20مربع و حوزة استحفاظی آن  کیلومتر 5محدوده خدماتی

تأسـیس شـده و در    1363شهرداري این شهر در سال .باشد کیلومتر می800کیلومتر و از تهران   140کیلومتر وازمرکزاستان 
کارمند وتعدادي کارگر  18تعداد پرسنل شهرداري شامل .باشد می 5بندي شهرداریها توسط وزارت کشور داراي درجه  رتبه

  .دباش می) پیمانکاري(شرکتی 
درصد داراي تحصیالت دیپلم  8/38درصد کارمندان داراي تحصیالت زیردیپلم و 7/27از نظر سطح تحصیالت و تخصص 

  .درصد نیز داراي مدرك کاردانی و لیسانس و باالتر هستند 5/33و



 طرح ملی آمایش استان خوزستان 

 ٧٢٣

 ریال                                                1384خالصه تفریغ بودجه شهرداري گتوند سال 

 شرح اعتبارات جاري اعتبارات عمرانی معج

 )درآمد مستمر(درآمد ناشی از عوارض عمومی 1,821,837,342 655,441,931 2,477,279,273

 درآمدهاي ناشی از عوارض اختصاصی 24,571,321 61,698,490 86,269,811

 يبهاخدمات ودرآمد موسسات انتفاعی شهردار 211,717,150 100,536,378 312,253,528

 درآمدهاي حاصله ازوجوه واموال شهرداري 84,396,513 55,997,676 140,394,189

 کمکهاي اعطایی دولت وسازمانهاي دولتی 1,460,558,100 2,505,389,400 3,965,947,500

 اعانات وهدایا وداراییها 98,236,788 25,900,924 124,137,712

 رمنابع تامین اعتبارسای 2,216,538,560 554,134,640 2,770,673,200

 جمع درآمدهاي عمومی 5,917,855,774 3,959,099,439 9,876,955,213

 اعتبارات دریافتی ازسایرموسسات ودستگاهها    3,257,999,000 3,257,999,000

 جمع کل 5,917,855,774 7,217,098,439 13,134,954,213

                                                  1384گزارش تفریغ بودجه شهرداري سال :ماخذ

درصد آن ازطریق  2/40میلیاردریال بوده که  8/9جمع درآمدهاي عمومی این شهرداري  84ازلحاظ وضعیت مالی درسال
درصد ازمحل درآمدهاي 25درصدازمحل سایرمنابع تامین اعتبارو28کمکهاي اعطایی دولت وسازمانهاي دولتی و

  .                   ین شده استتام) عوارض عمومی(مستمر
 21218باتوجه به جمعیت .درصد این درآمدهابه هزینه هاي جاري وبقیه به هزینه هاي عمرانی اختصاص یافته است 60

  .هزارریال بوده است462سرانه هرشهروند ازدرآمدهاي عمومی حدود  84نفري شهردرسال 
  شوراي شهرگتوند

  .نفربوده که ازنظر سطح تحصیالت همگی داراي لیسانس بوده اند 5رتعداداعضاي دومین شوراي اسالمی شه
عمده کارهاي انجام شده توسط این شورا بصورت خالصه عبارتست ازتصویب واصالح بودجه هـاي سـنواتی شـهرداري    
ومتمم هاي آن ورسیدگی وبررسی وتصویب گزارشات تفریغ بودجه ساالنه شـهرداري،نظارت برحسـن اجـراي مصـوبات     

وطرحهاي مصوب شهرداري ،حمایت وهمکاري با تشکلها ونهادهاي اجتماعی ،امدادي وفرهنگی،مکاتبه وهمکـاري  شورا 
بادســتگاههاي ومســئولین اجرایــی شــهر واســتان جهــت اجراوپیگیــري پــروژه هــاي مختلــف درزمینــه هــاي            

رض وبهاي خدمات عمومی اجتماعی،فرهنگی،آموزشی وورزشی وسایرامور رفاهی شهروشهروندان وتعیین میزان ونرخ عوا
 .واختصاصی شهرداري وموسسات وابسته به آن بوده است

  شهرداري اللی
مربـع،   کیلـومتر  6مسـاحت قـانونی شـهر   . باشـد  متر مـی  315وضعیت طبیعی این شهرکوهستانی و ارتفاع آن از سطح دریا 

له شهر از مرکزشهرستان مسجدسـلیمان  فاص.باشد مربع می کیلومتر 20مربع و حوزة استحفاظی آن کیلومتر 5محدوده خدماتی
تأسیس شـده و   1369شهرداري این شهر در سال .باشد کیلومتر می950کیلومتر و از تهران   165کیلومتر وازمرکزاستان  60

کارمنـد و   تعـدادي    21تعداد پرسنل شهرداري شامل .باشد می 5بندي شهرداریها توسط وزارت کشور داراي درجه در رتبه
 38درصد کارمندان داراي تحصیالت زیـردیپلم و  5از نظر سطح تحصیالت و تخصص.باشد می) پیمانکاري( کارگر شرکتی

  .درصد نیز داراي مدرك کاردانی و لیسانس و باالتر هستند 57درصد داراي تحصیالت دیپلم و



 طرح ملی آمایش استان خوزستان 

 ٧٢٤

صـد آن از  در7/65میلیاردریـال بـوده کـه    15جمـع درآمـدهاي عمـومی ایـن شـهرداري       84ازلحاظ وضعیت مالی درسال
 8/9درصـدازمحل سـایرمنابع تـامین اعتبـار و     6/11درصدازطریق بهاي خدمات ودرآمدهاي موسسات انتفاعی شهرداري و

  .درصدازمحل عوارض اختصاصی تامین شده است
 16323باتوجـه بـه جمعیـت    .درصد این درآمدهابه هزینه هاي جاري وبقیه به هزینه هاي عمرانی اختصاص یافته است43

  .هزارریال بوده است 919سرانه هرشهروند ازدرآمدهاي عمومی حدود 84درسال نفري شهر
 ریال                                                1384خالصه تفریغ بودجه شهرداري اللی سال 

 شرح اعتبارات جاري اعتبارات عمرانی جمع

 )د مستمردرآم(درآمد ناشی از عوارض عمومی 713,785,981 0 713,785,981

 درآمدهاي ناشی از عوارض اختصاصی 1,208,739,000 266,854,000 1,475,593,000

 بهاخدمات ودرآمد موسسات انتفاعی شهرداري 3,397,537,160 6,512,404,940 9,909,942,100

 درآمدهاي حاصله ازوجوه واموال شهرداري 895,312,000    895,312,000

 کهاي اعطایی دولت وسازمانهاي دولتیکم    271,000,000 271,000,000

 اعانات وهدایا وداراییها 51,145,288 10,400,000 61,545,288

 سایرمنابع تامین اعتبار 250,000,000 1,498,972,850 1,748,972,850

 جمع درآمدهاي عمومی 6,516,519,429 8,559,631,790 15,076,151,219

 ودستگاههااعتبارات دریافتی ازسایرموسسات        0

 جمع کل 6,516,519,429 8,559,631,790 15,076,151,219

                                                 1384گزارش تفریغ بودجه شهرداري سال :ماخذ

  
  شوراي شهر

 3ق دیپلم ونفر داراي تحصیالت دیپلم وفو 2نفربوده که ازنظر سطح تحصیالت  5تعداداعضاي دومین شوراي اسالمی شهر
  . نفرنیز داراي لیسانس وباالتر هستند

عمده کارهاي انجام شده توسط این شورا بصورت خالصه عبارتست ازتصویب واصالح بودجه هـاي سـنواتی شـهرداري    
ومتمم هاي آن ورسیدگی وبررسی وتصویب گزارشات تفریغ بودجه ساالنه شـهرداري،نظارت برحسـن اجـراي مصـوبات     

شهرداري ،حمایت وهمکاري با تشکلها ونهادهاي اجتماعی ،امدادي وفرهنگی،مکاتبه وهمکـاري  شورا وطرحهاي مصوب 
بادســتگاههاي ومســئولین اجرایــی شــهر واســتان جهــت اجراوپیگیــري پــروژه هــاي مختلــف درزمینــه هــاي            

ت عمومی اجتماعی،فرهنگی،آموزشی وورزشی وسایرامور رفاهی شهروشهروندان وتعیین میزان ونرخ عوارض وبهاي خدما
 .واختصاصی شهرداري وموسسات وابسته به آن بوده است

  شهرداري مسجدسلیمان
اي یافتـه   گیري و پیدایش آن بـا اسـتخراج نفـت و صـدور حیـات دوبـاره       شهر مسجدسلیمان مرکز شهرستان بوده و شکل

هنـوز بیشـترین   هرچند که در حال حاضر در حال گذار اقتصادي است و نقشی صنعت نفت علیرغم کمرنـگ شـدن   .است
  .سهم را نیز همین رشته به خود اختصاص داده است



 طرح ملی آمایش استان خوزستان 

 ٧٢٥

مربع  کیلومتر 60مربع و حوزة استحفاظی این شهر  کیلومتر 28مربع است، محدوده خدماتی  کیلومتر 28مساحت قانونی شهر 
  .باشد مربع می کیلومتر 905کیلومتر و از تهران  130باشد فاصله مسجدسلیمان از اهواز  می

 ریال                                 1384زارش تفریغ بودجه شهرداري مسجدسلیمان سال خالصه گ

 شرح اعتبارات جاري اعتبارات عمرانی جمع

 )درآمد مستمر(درآمد ناشی از عوارض عمومی 3,263,865,970 2,064,547,299 5,328,413,269

 اشی از عوارض اختصاصیدرآمدهاي ن 1,287,151,249 1,497,343,104 2,784,494,353

 بهاخدمات ودرآمد موسسات انتفاعی شهرداري 6,794,946,170 5,590,040,210 12,384,986,380

 درآمدهاي حاصله ازوجوه واموال شهرداري 680,385,000 453,590,000 1,133,975,000

 کمکهاي اعطایی دولت وسازمانهاي دولتی    2,129,244,314 2,129,244,314

 اعانات وهدایا وداراییها 222,343,423 136,348,885 358,692,308

 سایرمنابع تامین اعتبار       0

 جمع درآمدهاي عمومی 12,248,691,812 11,871,113,812 24,119,805,624

 اعتبارات دریافتی ازسایرموسسات ودستگاهها       0

 جمع کل 12,248,691,812 11,871,113,812 24,119,805,624

                                 1384ارش تفریغ بودجه شهرداري سال گز: ماخذ
ها که توسط وزارت کشور تعیین شده داراي درجه  بندي شهرداري تأسیس شده و در رتبه 1332شهرداري این شهر در سال 

ر سـطح تحصـیالت   کـه از نظـ  . باشـد  کارگر شـرکتی مـی   243کارمند و  63تعداد پرسنل این شهرداري شامل . باشد می 8
  .باشند درصد نیز داراي تحصیالت کاردانی و باالتر می 22درصد داراي دیپلم و  70درصد آنها زیردیپلم،  8کارمندان 

دستگاه خودروي  5آالت و تجهیزات فنی این شهرداري داراي شرایط نامناسبی است به طوري که تنهاداراي  از لحاظ ماشین
  .باشد آالت راهسازي می دستگاه ماشین 3ن و آالت سنگی دستگاه ماشین 10سبک 

درصد  8/50میلیارد ریال بوده که  1/24حدود 84درخصوص وضعیت اعتباري، جمع درآمدهاي عمومی شهرداري درسال 
درمورد نحـوه تـامین ایـن درآمـد     .آن صرف هزینه هاي جاري و بقیه نیزبه بودجه عمرانی شهرداري اختصاص یافته است

درصــدآن ازمحــل درآمــدهاي 1/22بهــاي خــدمات ودرآمــدهاي موسســات انتفــاعی شــهرداري و  درصــدازطریق 3/51،
نفري   109476با توجه به جمعیت . درصدنیز ازطریق عوارض اختصاصی تامین شده است 5/11و)عوارض عمومی(مستمر

  .هزارریال است 220، سرانه اعتباري براي هر شهروند حدود 84مسجدسلیمان درسال 
  شوراي شهر

نفـر داراي   3نفرمرد تشکیل شده که ازنظر سـطح تحصـیالت    7اي دومین دوره شوراي اسالمی شهرمسجدسلیمان از اعض
  . نفرنیز داراي لیسانس وباالتر ویک نفرزیردیپلم بوده اند 3تحصیالت دیپلم وفوق دیپلم و

تی  شهرداري ومتمم هاي آن عمده کارهاي انجام شده توسط این شورا انتخاب شهردار،تصویب واصالح بودجه هاي سنوا
نظارت برحسن اجراي مصوبات شورا وطرحهاي مصوب .وبررسی وتصویب تفریغ بودجه هاي ساالنه شهرداري بوده است

شهرداري وحمایت ازتشکیل انجمنهاونهادهاي اجتماعی ،امدادي وهمکاري بامسئولین اجرایی ونهادهاوسـازمانهاي دولتـی   
تماعی،فرهنگی،آموزشی،ورزشی وسـایرامور رفـاهی باهمـاهنگی دسـتگاههاي اجرایـی      وغیردولتی درزمینه هاي مختلف اج

  .ذیربط بوده است
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 ٧٢٦

  شهرداري قلعه خواجه
وضعیت طبیعی این شـهرکوهپایه اي و ارتفـاع آن از سـطح    . شهرقلعه خواجه ازشهرهاي شهرستان مسجدسلیمان می باشد

مربـع و حـوزة اسـتحفاظی     کیلـومتر 4محـدوده خـدماتی      مربـع،  کیلـومتر  9مسـاحت قـانونی شـهر   .باشد متر می 320دریا 
کیلومتر  1080کیلومتر و از تهران   195کیلومتر وازمرکزاستان     60فاصله شهر از مرکزشهرستان .باشد مربع می کیلومتر12آن
 1بنـدي شـهرداریها توسـط وزارت کشـور داراي درجـه      تأسیس شـده و در رتبـه  1382شهرداري این شهر در سال.باشد می
از نظـر سـطح تحصـیالت و    .باشد می) پیمانکاري(کارمند وتعدادي کارگر شرکتی  8تعداد پرسنل شهرداري شامل .باشد می

  .نفر نیز داراي مدرك کاردانی و باالتر هستند2نفرکارمندان داراي تحصیالت دیپلم و6تخصص 
درصد آن از طریق  5/98ریال بوده که میلیارد 4/2جمع درآمدهاي عمومی این شهرداري  84ازلحاظ وضعیت مالی درسال

  .بهاي خدمات ودرآمدهاي موسسات انتفاعی شهرداري کسب شده است
  882باتوجه به جمعیت .درصد این درآمدهابه هزینه هاي جاري وبقیه به هزینه هاي عمرانی اختصاص یافته است 60

  .یال بوده استهزارر 2721سرانه هرشهروند ازدرآمدهاي عمومی حدود  84نفري شهردرسال 
 ریال                                                1384خالصه تفریغ بودجه شهرداري قلعه خواجه سال 

 شرح اعتبارات جاري اعتبارات عمرانی جمع

 )درآمد مستمر(درآمد ناشی از عوارض عمومی 18,392,010 12,261,340 30,653,350

 ی از عوارض اختصاصیدرآمدهاي ناش   0 643,000 643,000

 بهاخدمات ودرآمد موسسات انتفاعی شهرداري 1,426,777,087 951,184,725 2,377,961,812

 درآمدهاي حاصله ازوجوه واموال شهرداري   0 0   0

 کمکهاي اعطایی دولت وسازمانهاي دولتی   0   0 0

 اعانات وهدایا وداراییها 2,520,000 1,680,000 4,200,000

 یرمنابع تامین اعتبارسا   0   0 0

 جمع درآمدهاي عمومی 1,447,689,097 965,769,065 2,413,458,162

 اعتبارات دریافتی ازسایرموسسات ودستگاهها 0   1,938,780,000 1,938,780,000

 جمع کل 1,447,689,097 2,904,549,065 4,352,238,162

             1384گزارش تفریغ بودجه شهرداري سال :ماخذ
  شهرداري هندیجان

مربـع، محـدوده    کیلومتر7مساحت قانونی شهر   . باشد متر می 3وضعیت طبیعی این شهرساحلی و ارتفاع آن از سطح دریا 
کیلـومتر   75فاصـله شـهر از مرکزشهرسـتان ماهشـهر    .باشد مربع می کیلومتر10مربع و حوزة استحفاظی آن  کیلومتر 5خدماتی

تأسـیس شـده و در    1337شـهرداري ایـن شـهر در سـال     .باشـد  کیلومتر مـی 1135کیلومتر و از تهران    250وازمرکزاستان
از نظـر  .کارمنـد اسـت   16تعداد پرسنل شـهرداري شـامل  .باشد می 6بندي شهرداریها توسط وزارت کشور داراي درجه  رتبه

درصد نیز  19درصد داراي تحصیالت دیپلم و75ت زیردیپلم،درصد کارمندان داراي تحصیال 6سطح تحصیالت و تخصص
  .داراي مدرك کاردانی و لیسانس و باالتر هستند

درصـد آن ازمحـل    6/26میلیاردریال بوده که 3/11جمع درآمدهاي عمومی این شهرداري  84ازلحاظ وضعیت مالی درسال
ت ودرآمـدهاي موسسـات انتفـاعی شـهرداري     درصدازطریق بهاي خـدما  2/25کمکهاي اعطایی دولت وسازمانهاي دولتی،
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 ٧٢٧

درصد این درآمدهابه هزینه هاي جاري وبقیه به هزینه هاي 38.درصدآن ازمحل عوارض اختصاصی تامین شده است5/24و
سرانه هرشهروند ازدرآمدهاي عمومی حدود  84نفري شهردرسال  24964باتوجه به جمعیت .عمرانی اختصاص یافته است

  .ستهزارریال بوده ا  452
  

 ریال                                                1384خالصه تفریغ بودجه شهرداري هندیجان سال 

 شرح اعتبارات جاري اعتبارات عمرانی جمع

 )درآمد مستمر(درآمد ناشی از عوارض عمومی 483,319,841 322,213,225 805,533,066

 درآمدهاي ناشی از عوارض اختصاصی 1,662,846,570 1,108,564,380 2,771,410,950

 بهاخدمات ودرآمد موسسات انتفاعی شهرداري 1,713,655,688 1,142,437,126 2,856,092,814

 درآمدهاي حاصله ازوجوه واموال شهرداري 364,711,350 243,140,900 607,852,250

 کمکهاي اعطایی دولت وسازمانهاي دولتی    3,011,350,500 3,011,350,500

 اعانات وهدایا وداراییها 70,222,800 46,815,200 117,038,000

 سایرمنابع تامین اعتبار    1,146,294,122 1,146,294,122

 جمع درآمدهاي عمومی 4,294,756,249 7,020,815,453 11,315,571,702

 اعتبارات دریافتی ازسایرموسسات ودستگاهها    3,663,482,629 3,663,482,629

 جمع کل 4,294,756,249 10,684,298,082 14,979,054,331

                                                 1384گزارش تفریغ بودجه شهرداري سال :ماخذ
  شوراي شهر

 3نفر داراي تحصیالت دیپلم وفوق دیپلم و 2نفربوده که ازنظر سطح تحصیالت  5تعداداعضاي دومین شوراي اسالمی شهر
  . اراي لیسانس وباالتر بوده اندنفرنیز د

عمده کارهاي انجام شده توسط این شورا بصورت خالصه عبارتست ازتصویب واصالح بودجه هـاي سـنواتی شـهرداري    
ومتممم هاي آن ورسیدگی وبررسی وتصویب گزارشات تفریغ بودجه ساالنه شهرداري،نظارت برحسن اجـراي مصـوبات   

وهمکاري با تشکلها ونهادهاي اجتماعی ،امدادي وفرهنگی،مکاتبه وهمکـاري  شورا وطرحهاي مصوب شهرداري ،حمایت 
بادســتگاههاي ومســئولین اجرایــی شــهر واســتان جهــت اجراوپیگیــري پــروژه هــاي مختلــف درزمینــه هــاي            
اجتماعی،فرهنگی،آموزشی وورزشی وسایرامور رفاهی شهروشهروندان وتعیین میزان ونرخ عوارض وبهاي خدمات عمومی 

 .ی شهرداري وموسسات وابسته به آن بوده استواختصاص

  

  هزینه درآمد خانوارهاي شهري
  مقدمه

هاي اقتصادي است که به  بررسی ساختار هزینه و درآمد خانوارها از جمله مطالعات و گزارشهاي محوري در زمینه

وله رفتار مصرف کننده مق. اي برخوردار است هاي اقتصادي از اهمیت ویژه دلیل اثر گذاري بر کلیه بخشها و شاخص



 طرح ملی آمایش استان خوزستان 

 ٧٢٨

این گروه عمدتاً به منظور برگزیدن سیاستهاي مطلوب . عالوه بر اقتصاد دانان مورد عالقه سیاستگذاران نیز بوده است 

در زمینه هایی چون سهمیه بندي ، اعطاي یارانه ، پرداختهاي انتقالی و همچنین تغییرات رفاهی و تغییرات امنیت 

. هاي اقتصادي تأثیرگذار بر مصرف کننده ، به دنبال شناخت رفتار مصرف کننده بوده اندغذایی ناشی از بعضی سیاست

مطالعه رفتار مصرف کننده و تحلیل چگونگی تخصیص درآمد محدود بین نیازهاي نامحدود از دیرباز اهمیت داشته 

مقایسه آن با کشور در این قسمت به بررسی و توصیف وضعیت هزینه و درآمد خانوارهاي شهري استان و . است

  . خواهیم پرداخت

  متوسط درآمد خانوارهاي شهري  -الف

-جدول الف. (باشد هزار ریال می 55547توسط خانوار شهري استان بالغ بر  84متوسط درآمد ساالنه کسب شده طی سال 

اشـی از درآمـدهاي   درآمد حاصل از حقوق بگیري است سپس درآمـد ن % 7/48مهمترین منبع تامین این درآمد با سهم ). 1

  ) 1-الف(نمودار . است% 5/25و پس از آن درآمد حاصل از مشاغل آزاد با سهم % 8/25متفرقه با 

منظور از درآمدهاي متفرقه کلیه وجوه و ارزش کاالهایی است که خانوار به غیراز طریـق اشـتغال اعضـاي خـود دریافـت      

ده توسـط خـانوار در خانـه، حقـوق بازنشسـتگی، درآمـد       نموده است، مانند درآمد حاصل از فروش مصنوعات ساخته ش

  . گذاري، دریافتی از سازمانهاي تامین اجتماعی و موسسات خیریه است مستغالت، سود سرمایه

از این درآمد ناشـی از  % 5/36هزار ریال بوده است، که  53678، بالغ بر 84امادرآمدساالنه خانوار شهري در کشور در سال 

  ) 1-1جدول الف. (درصد نیز از مشاغل آزاد کسب شده است 5/26یز حاصل درآمدهاي متفرقه و ن% 37حقوق بگیري، 

در بررسی سهم منابع تامین درآمدي خانوار شهري استان و کشور، شاهد سهم باالي درآمد حقوق بگیـري درآمـد خـانوار    

حقوق بگیران شهري اسـتان  % 5/67 کنیم که بیش از مشاهده می) 1-2الف(شهري استان هستیم، همچنین بر اساس جدول 

و در ایـن مـورد و بـا    . باشد می% 6/53گیرند در حالی که این نسبت براي خانوار شهري کشور  از بخش عمومی حقوق می

ــاي  ــه نمودارهــــــــــ ــه بــــــــــ ــه) 2-الــــــــــــف(و ) 1-الــــــــــــف(مراجعــــــــــ متوجــــــــــ



 طرح ملی آمایش استان خوزستان 

 ٧٢٩

ترکیب درآمدھای خانوارشھری استان  84

49%

25%

26% حقوق بگیری

مشاغل ازاد

درآمدھای متفرقھ 

 
  )  1- الف(

ترکیب درآمدھای ساالنھ خانوارشھری کشور84

37%

26%

37% حقوق بگ  یری
مش  اغل ازاد
درآم  دھای متفرق  ھ  

  
  )2- الف(

این موضوع می تواند در تهیـه و اجـراي برنامـه    . یم شدتفاوت در ترکیب درآمدهاي خانواري شهري استان و کشور خواه

  97.ریزان مورد توجه قرار گیرد هاي آتی برنامه

روندي افزایشی داشته  82در طی دوره مورد بررسی بجز سال  76= 100متوسط درآمد خانوار شهري استان به قیمت ثابت 

پولی و عمدتاً در قسمت درآمـدهاي ناشـی از    بدلیل کاهش درآمدهاي 82است، کاهش درآمدهاي خانوار شهري در سال 

در نقـاط شـهري اسـتان افـزایش     % 5/16نسبت به سال قبـل   82مشاغل آزاد رخ داده است، از طرفی شاخص کل در سال 

  . داشته و باعث افت درآمد خانوار شهري به قیمت ثابت در این سال شده است

د نسبتاً مالیمی افزایش داشته و به متوسط درآمد خـانوار شـهري   متوسط درآمد خانوار شهري استان با رون 82پس از سال 

به کمتـرین میـزان    84بنحوي که شکاف درآمد بین خانوار شهري در استان و در کشور در سال . کشور نزدیک گشته است

  ) 3-نمودار الف. (خود رسیده است

                                                
٩٧ ح كشور صورت گرفتھ است، خانوارھاي تحت سرپرستي شاغالن بخش عمومي، نسبت بھ سایر اي كھ در سط بر اساس نتایج مطالعھ - 

دھد كھ در این میان، مزد و حقوق بگیران  تر نشان مي ھاي خیلي ابتدایي خانوارھا بھ طور متوسط تحریك اقتصادي بیشتري دارند، مقایسھ
. اي نزولي بوده است ره مورد بررسي بطور نگران كنندهبخش خصوصي، وضعیت نامطلوبي دارند و تحرك اقتصادي آنھا در دو  

گانھ، كارفرما، كاركن، مستقل، مزد و حقوق بگیر بخش عمومي و مزد و حقوق بگیر  ٤از طرفي از مقایسھ وضعیت رفاھي گروھھاي 
حقوق بگیران بخش عمومي،  بخش خصوصي نتیجھ گرفتھ است كھ كارفرمایان بھ لحاظ وضعیت رفاھي مقام اول و در مكانھاي بعدي مزد و

. كاركنان مستقل و در انتھا مزد و حقوق بگیران بخش خصوصي قرار دارند  
؛ اقتصاد ایران؛ موسسھ عالي پژوھشي در »بررسي تحوالت فقر، توزیع درآمد و رفاه اجتماعي طي سالھاي گذشتھ« .نیلي، فرھاد* 

١٣١-٢١٧ریزي و توسعھ، ص  برنامھ  
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مقایسھ درآمدھای خانوارشھری دراستان وکشور

0
10000000
20000000
30000000
40000000
50000000
60000000

1 2 3 4 5

درآمد استان 
درآمدکش ور 

  
  )                3-نمودار الف(                                                 
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 76=100متوسط درآمد ساالنه خانوارشهري برحسب انواع منابع تامین درآمدبه قیمت هاي جاري وثابت  -1- الف جدول 

 

80 81 82 83 84 
 شرح

 استان کشور استان کشور استان کشور استان کشور استان کشور
 جمع 55,546,973 53,678,282 45,031,746 47,267,784 37,610,935 39,202,427 37,374,806 33,104,868 27,687,776 25,831,527

مع
ج

 

ري
 جا

اي
ت ه

قیم
به 

 

 پولی 44,534,239 39,715,489 34,504,174 34,599,813 29,982,186 28,190,150 30,171,341 23,953,737 22,211,222 18,539,092

 غیرپولی 11,012,734 13,962,793 10,527,572 12,667,971 7,628,749 11,012,277 7,203,465 9,151,131 5,476,554 7,292,435

 جمع 27,074,309 19,594,499 22,416,153 16,221,984 21,022,895 13,350,347 19,871,787 10,669,452 15,881,673 8,789,208

ق 
حقو
 از
آمد
در

ري
بگی

 

 پولی 23,358,561 16,835,658 19,463,788 13,964,527 18,903,011 11,633,871 17,940,420 9,344,532 14,376,140 7,685,152

 غیرپولی 3,715,748 2,758,841 2,952,365 2,257,457 2,119,884 1,716,476 1,931,367 1,324,920 1,505,533 1,104,056

 جمع 14,155,093 14,193,848 9,328,155 13,479,329 8,279,832 10,857,484 9,361,017 9,878,014 5,717,363 7,183,596

ل 
شاغ
ز م
مدا
درآ

زاد
آ

 

 پولی 14,105,722 13,909,645 9,291,173 13,159,893 8,164,377 10,584,600 9,223,021 9,705,198 5,637,297 7,014,239

 غیرپولی 49,371 284,203 36,982 319,436 115,455 272,884 137,996 172,816 80,066 169,357

 جمع 14,317,570 19,889,935 13,287,438 17,566,471 8,308,208 14,994,596 8,142,002 12,557,402 6,088,740 9,858,723

رقه
 متف
اي
ده
رآم
د

 

 پولی 7,069,956 8,970,186 5,749,213 7,475,393 2,914,798 5,971,679 3,007,900 4,904,007 2,197,785 3,839,701

 غیرپولی 7,247,615 10,919,749 7,538,225 10,091,078 5,393,410 9,022,917 5,134,102 7,653,395 3,890,955 6,019,022

14,520,250 15,424,945 16,070,325 18,020,640 16,457,778 15,561,000 17,219,600 16,100,020 17,450,680 17,304,353 
درآمد متوسط 
 ساالنه

بت
ت ثا
قیم

به 
 1.06 1.12 0.94 0.93 0.99 

شکاف درآمدي 
بین خانوار 

شهري دراستان 
 وکشور
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 سهم منابع تامین درآمددردرآمدسالیانه خانوار هاي شهري  )1-1الف (جدول 

 
80 81 82 83 84 

 شرح
 استان کشور استان کشور استان کشور استان کشور استان کشور

 جمع 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

 حقوق بگیري 48.74 36.50 49.78 34.32 55.90 34.05 53.17 32.23 57.36 34.03

 مشاغل ازاد 25.48 26.44 20.71 28.52 22.01 27.70 25.05 29.84 20.65 27.81

 متفرقهدرآمدهاي  25.78 37.05 29.51 37.16 22.09 38.25 21.78 37.93 21.99 38.17
 

  سهم بخشهاي مختلف اقتصادي درتامین درآمدخانوارهاي شهري  )1-2الف(جدول  
80 81 82 83 84 

 شرح
 استان کشور استان کشور استان کشور استان کشور استان کشور

 جمع 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

ري
بگی

ق 
حقو

داز
رآم

د
 

 عمومی 67.49 53.64 60.89 52.97 56.98 52.50 56.10 54.67 71.68 58.07

 تعاونی 0.18 0.61 0.21 0.52 0.00 0.47 3.28 0.85 0.00 0.54

 خصوصی 32.33 45.75 38.90 46.51 43.02 47.03 40.62 44.48 28.32 41.39

 جمع 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

مشا
داز

رآم
د

زاد
ل آ

غ
 کشاورزي 10.33 9.88 9.60 10.85 13.31 12.33 5.68 9.97 11.06 10.79 
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 غ کشاورزي 89.67 90.12 90.40 89.15 86.69 87.67 94.32 90.03 88.94 89.21
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  هاي مصرفی  هزینه -ب

به ( هزار ریال در سال   49409مبلغ 84هزار ریال و در سال  24615یک خانوار شهري استان به طور متوسط  80در سال 

 19هزینه نموده است به عبارت دیگر مخارج مصرفی خانوار شهري در اسـتان بـه طـور متوسـط سـاالنه      ) قیمتهاي جاري

  28020در حالی که طی همین مدت هزینه هاي مصرفی خانوار شهري کشور از ) 2-الف(درصد رشد نموده است جدول 

  ) 3 -جدول الف.(درصد رشد داشته است 16ر ریال بالغ گشته یعنی بطور متوسط ساالنه هزا  55242هزار رسال به 

هاي مصرفی خـانوار   هاي مصرفی خانوار شهري استان همواره کمتر از متوسط هزینه در طی دوره مورد بررسی میزان هزینه

  . شهري کشور بوده است

ها  یکی از شاخصهاي مهمی که وضعیت رفاهی خانواده. وارها باشدهاي خانوار می تواند بیانگر رفاه نسبی خان ترکیب هزینه

هاي خوراکی به کل هزینه هاي مصرفی خانوار  ضریب انگل از نسبت هزینه. ضریب انگل است. دهد را به خوبی نشان می

ماننـد  منـدي خـانوار از سـایر تسـهیالت زنـدگی       آید هر چه مقدار ضریب فوق کمتر باشد نشان دهنده بهـره  به دست می

  . باشد می... آموزش، بهداشت و تفریحات و 

سهم هزینه هاي خوراکی و % 5/34هاي مصرفی خانوار در سال  از کل هزینه 1380در ابتداي دوره مورد بررسی یعنی سال 

  )2-2جدول الف .(نیز سهم هزینه هاي غیر خوراکی بوده است% 5/65

، ایـن اخـتالف فـاحش    3-2-درصد بوده، جدول الـف   5/74و  5/25این نسبت براي خانوارهاي شهري کشور به ترتیب 

کنیم  تر مشاهده می باشد زیرا در بررسی دقیق ي میزان رفاه کمتر خانوار شهري استان نسبت به کشور نمی  لزوماً نشان دهنده

شتر بـودن هزینـه   هاي خوراکی تفاوت مهمی بین خانوارهاي شهري در استان و کشور وجود ندارد، بی از لحاظ میزان هزینه

خانوار شهري کشور نسبت به استان ناشی از باال بودن هزینه هایی خـاص نظیـر   ) هاي جاري به قیمت( هاي غیر خوراکی 

  . باشد می... مسکن و 
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 ترکیب هزینه هاي خوراکی وغیرخوراکی ساالنه یک خانوار شهري استان وشاخص بهاي آن -2- الف جدول  

80 81 82 83 84 
 شرح

 مبلغ شاخص مبلغ شاخص مبلغ شاخص مبلغ شاخص مبلغ شاخص

 نان وغالت 2,606,420 304.2 2,556,996 274.9 2,016,564 249.8 1,961,619 221.9 1,772,470 193.8

 گوشت 4,131,498 341.5 3,409,504 322.1 2,760,378 282.6 2,993,576 243.8 2,253,248 201.4

 هشیروفراورده هاي آن وتخم پرند 1,179,926 284.4 1,547,792 262.0 902,864 217.3 953,506 185.7 900,712 169.0

 روغن ها وچربیها 640,394 204.2 605,349 192.8 403,697 164.7 315,003 148.4 277,240 123.7

 زي هامیوه ها وسب 2,132,071 367.2 2,007,027 309.4 1,554,502 248.9 1,423,820 212.7 1,206,623 179.4

 قندوشکرو چاي قهوه وکاکائو 1,048,209 268.4 1,028,864 229.1 769,191 202.1 620,555 181.0 645,256 165.5

 جمع خوراکی 14,586,812 317.1 13,896,826 283.2 10,439,895 242.3 9,902,587 210.7 8,475,233 180.8

 پوشاك وکفش 2,888,737 186.4 2,725,605 169.8 2,539,560 153.5 2,141,908 140.3 1,977,678 132.3

 مسکن 12,306,609 443.6 11,706,043 364.4 8,633,228 312.7 7,925,021 253.1 6,437,253 207.4

 لوازم؛اثاث وخدمات 2,971,498 201.6 3,101,394 180.7 2,167,879 158.2 2,116,231 147.9 1,429,167 140.6

 بهداشت ودرمان 3,566,691 398.7 2,980,030 353.0 1,729,750 303.9 1,702,428 243.8 1,227,335 215.6

 حمل ونقل وارتباطات 6,423,202 281.4 6,786,387 257.8 3,077,901 226.6 1,946,189 199.2 2,028,383 180.5

 ی ها؛تحصیل وتفریحات؛سرگرم 1,719,052 215.2 1,851,158 191.6 1,210,530 172.8 974,701 159.0 1,007,858 145.4

 کاالها وخدمات متفرقه 4,946,594 288.0 3,679,406 242.7 3,193,475 213.9 2,608,021 180.7 2,031,544 168.3

 جمع غیرخوراکی 34,822,383    32,830,022    22,552,323    19,414,499    16,139,218   

 جمع کل هزینه هاي مصرفی 49,409,195 321.0 46,726,851 279.7 32,992,218 241.7 29,317,086 207.4 24,614,451 179.5

  ریال 
 ترکیب هزینه هاي خوراکی وغیرخوراکی ساالنه یک خانوارشهري کشوروشاخص بهاي آن -3-الفجدول  



 طرح ملی آمایش استان خوزستان 

 ٧٣٦

80 81 82 83 84 
 شرح

 مبلغ شاخص مبلغ شاخص مبلغ شاخص مبلغ شاخص مبلغ شاخص

 نان وغالت 2,398,602 287.2 2,262,386 257.3 2,006,290 237.0 1,678,601 216.1 1,392,880 188.4

 گوشت 3,601,751 363.4 3,345,212 342.8 2,713,065 306.9 2,337,666 261.9 1,841,215 200.4

 هشیروفراوردهاي آن وتخم پرند 1,587,367 283.6 1,441,368 271.8 1,103,379 233.7 928,851 195.4 773,932 170.5

 روغن ها وچربیها 498,861 206.8 483,397 190.3 441,087 164.2 330,894 149.2 265,710 127.5

 میوه ها وسبزي ها 2,493,802 331.7 2,302,205 286.7 1,810,030 236.5 1,483,650 198.8 1,098,308 169.1

 قهوه وکاکائو قندوشکرو چاي 1,056,982 260.1 1,015,719 216.7 851,910 185.4 728,290 167.7 607,431 154.4

 جمع خوراکی 14,254,372 310.3 13,197,564 281.0 10,642,441 246.1 8,879,897 213.2 7,166,386 178.5

 پوشاك وکفش 3,544,094 171.0 3,136,775 156.3 2,518,460 142.8 2,296,116 132.6 1,939,764 127.4

 مسکن 16,509,348 384.8 14,989,058 338.0 12,984,604 285.9 11,261,036 241.2 8,929,214 201.8

 لوازم؛اثاث وخدمات 3,318,495 214.0 2,890,419 191.2 2,284,177 164.7 2,024,439 150.0 1,700,932 142.0

 بهداشت ودرمان 4,795,761 402.8 3,777,859 337.5 2,767,789 287.6 2,571,243 246.0 1,962,237 211.6

 حمل ونقل وارتباطات 9,103,899 254.7 7,129,004 236.3 4,889,255 213.1 3,924,287 187.6 2,974,866 170.5

 تفریحات؛سرگرمی ها؛تحصیل و 2,190,533 288.8 1,919,533 250.8 1,329,876 217.6 1,179,930 192.2 959,054 168.9

 کاالها وخدمات متفرقه 5,525,924 315.8 4,438,709 281.0 3,572,681 245.0 2,833,713 204.6 2,387,897 187.0

 جمع غیرخوراکی 44,988,054    38,281,357    30,346,842    26,090,764    20,853,964   

 جمع کل هزینه مصرفی 59,242,426 307.6 51,478,921 274.5 40,989,283 238.2 34,970,661 206.0 28,020,350 177.9

 هزینه هاي مصرفی ساالنه یک خانوار شهري استان رکی دسهم هزینه هاي خوراکی وغیرخورا2-2الف دولج ریال 
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80 81 82 83 84 
 شرح

 مبلغ درصد مبلغ درصد مبلغ درصد مبلغ درصد مبلغ درصد

34.43 8,475,233 33.78 9,902,587 31.64 10,439,895 29.74 13,896,829 29.52 14,586,812 
جمع هزینه 
 هاي خوراکی

ري
 جا

مت
ه قی

ب
 

65.57 16,139,218 66.22 19,414,499 68.36 22,552,323 70.26 32,830,022 70.48 34,822,383 
جمع هزینه 
 غیرخوراکی

100 24,614,451 100 29,317,086 100 32,992,218 100 46,726,851 100 49,409,195 
جمع کل هزینه 

 مصرفی 

34 4,687,629 33 4,699,851 32 4,308,665 29 4,907,071 30 4,600,067 
مع هزینه ج

 هاي خوراکی

ت 
 ثاب

مت
ه قی

ب
10

0
=

76 

66 9,025,157 67 9,435,677 68 9,341,404 71 11,798,989 70 10,792,205 
جمع هزینه 
 غیرخوراکی

100 13,712,786 100 14,135,528 100 13,650,069 100 16,706,060 100 15,392,272 
جمع کل هزینه 
 هاي مصرفی 

 

  
  
  
  
  

  نه هاي خوراکی وغیرخوراکی در هزینه هاي مصرفی ساالنه یک خانوار شهري کشورسهم هزی 3- 2الف جدول
 شرح 84 83 82 81 80
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 مبلغ درصد مبلغ درصد مبلغ درصد مبلغ درصد مبلغ درصد

25.58 7,166,386 25.39 8,879,897 25.96 10,642,441 25.64 13,197,564 24.06 14,254,372 
جمع هزینه 
 هاي خوراکی

مت
ه قی

ب
 

ري
جا

 

74.42 20,853,964 74.61 26,090,764 74.04 30,346,842 74.36 38,281,357 75.94 44,988,054 
جمع هزینه 
 غیرخوراکی

100 28,020,350 100 34,970,661 100 40,989,283 100 51,478,921 100 59,242,426 
جمع کل هزینه 
 هاي مصرفی 

25.5 4,014,782 24.5 4,165,055 25.1 4,324,438 25.0 4,696,642 23.9 4,593,739 
جمع هزینه 
 هاي خوراکی

ت 
 ثاب

مت
ه قی

ب
10

0
=

76 

74.5 11,735,836 75.5 12,810,994 74.9 12,883,489 75.0 14,057,063 76.1 14,665,827 
جمع هزینه 
 غیرخوراکی

100.0 15,750,618 100.0 16,976,049 100.0 17,207,927 100.0 18,753,705 100.0 19,259,566 
جمع کل هزینه 
 هاي مصرفی 

  

  

   
 )76=100قیمت ثابت(ترکیب هزینه هاي خوراکی وغیرخوراکی ساالنه یک خانوار شهري استان -2-1الف جدول

80 81 82 83 84 
 شرح

 مبلغ درصد مبلغ درصد مبلغ درصد مبلغ درصد مبلغ درصد

 نان وغالت 856,811 5.6 930,155 5.6 807,271 5.9 884,010 6.3 914,587 6.7

 گوشت 1,209,809 7.9 1,058,523 6.3 976,779 7.2 1,227,882 8.7 1,118,792 8.2



 طرح ملی آمایش استان خوزستان 

 ٧٣٩

 هشیروفراوردهاي آن وتخم پرند 414,883 2.7 590,760 3.5 415,492 3.0 513,466 3.6 532,966 3.9

 روغن ها وچربیها 313,611 2.0 313,978 1.9 245,111 1.8 212,266 1.5 224,123 1.6

 میوه ها وسبزي ها 580,629 3.8 648,684 3.9 624,549 4.6 669,403 4.7 672,588 4.9

 قندوشکرو چاي قهوه وکاکائو 390,540 2.5 449,089 2.7 380,599 2.8 342,848 2.4 389,883 2.8

 جمع خوراکی 4,600,067 29.9 4,907,071 29.4 4,308,665 31.6 4,699,851 33.2 4,687,629 34.2

 پوشاك وکفش 1,549,752 10.1 1,605,186 9.6 1,654,436 12.1 1,526,663 10.8 1,494,844 10.9

 مسکن 2,774,258 18.0 3,212,416 19.2 2,760,866 20.2 3,131,182 22.2 3,103,786 22.6

 لوازم؛اثاث وخدمات 1,473,957 9.6 1,716,322 10.3 1,370,341 10.0 1,430,853 10.1 1,016,477 7.4

 بهداشت ودرمان 894,580 5.8 844,201 5.1 569,184 4.2 698,289 4.9 569,265 4.2

 حمل ونقل وارتباطات 2,282,588 14.8 2,632,423 15.8 1,358,297 10.0 977,003 6.9 1,123,758 8.2

 تفریحات؛سرگرمی ها؛تحصیل و 798,816 5.2 966,158 5.8 700,538 5.1 613,019 4.3 693,162 5.1

 کاالها وخدمات متفرقه 1,717,567 11.2 1,516,030 9.1 1,492,976 10.9 1,443,288 10.2 1,207,097 8.8

 جمع غیرخوراکی 10,792,206 70.1 11,798,989 70.6 9,341,405 68.4 9,435,677 66.8 9,025,157 65.8

 هزینه مصرفی جمع کل 15,392,273    16,706,060    13,650,070    14,135,528    13,712,786   

  

   ریال
 76=100ترکیب هزینه هاي خوراکی وغیرخوراکی ساالنه یک خانوارشهري کشوربه قیمت ثابت  -3-1الف جدول

80 81 82 83 84 
 شرح

 مبلغ درصد مبلغ درصد مبلغ درصد مبلغ درصد مبلغ درصد

 نان وغالت 835,168 4.3 879,279 4.7 846,536 4.9 776,770 4.6 739,321 4.7

 گوشت 991,126 5.1 975,849 5.2 884,022 5.1 892,580 5.3 918,770 5.8



 طرح ملی آمایش استان خوزستان 

 ٧٤٠

 هشیروفراوردهاي آن وتخم پرند 559,720 2.9 530,305 2.8 472,135 2.7 475,359 2.8 453,919 2.9

 روغن ها وچربیها 241,229 1.3 254,018 1.4 268,628 1.6 221,779 1.3 208,400 1.3

 میوه ها وسبزي ها 751,825 3.9 803,001 4.3 765,340 4.4 746,303 4.4 649,502 4.1

 قندوشکروچاي قهوه وکاکائو 406,375 2.1 468,721 2.5 459,498 2.7 434,281 2.6 393,414 2.5

 جمع خوراکی 4,593,739 23.9 4,696,642 25.0 4,324,438 25.1 4,165,055 24.5 4,014,782 25.5

 پوشاك وکفش 2,072,570 10.8 2,006,894 10.7 1,763,627 10.2 1,731,611 10.2 1,522,578 9.7

 مسکن 4,290,371 22.3 4,434,633 23.6 4,541,659 26.4 4,668,755 27.5 4,424,784 28.1

 لوازم؛اثاث وخدمات 1,550,699 8.1 1,511,725 8.1 1,386,871 8.1 1,349,626 8.0 1,197,839 7.6

 بهداشت ودرمان 1,190,606 6.2 1,119,366 6.0 962,374 5.6 1,045,221 6.2 927,333 5.9

 حمل ونقل وارتباطات 3,574,362 18.6 3,016,929 16.1 2,294,348 13.3 2,091,837 12.3 1,744,789 11.1

 تفریحات؛سرگرمی ها؛تحصیل و 758,495 3.9 765,364 4.1 611,156 3.6 613,907 3.6 567,824 3.6

 کاالها وخدمات متفرقه 1,749,818 9.1 1,579,612 8.4 1,458,237 8.5 1,385,001 8.2 1,276,950 8.1

 جمع غیرخوراکی 14,665,827 76.1 14,057,063 75.0 12,883,490 74.9 12,810,994 75.5 11,735,836 74.5

 جمع کل هزینه مصرفی 19,259,566    18,753,705    17,207,927    16,976,049    15,750,618   

  



 طرح ملی آمایش استان خوزستان 

 ٧٤١

هـاي غیـر    و سـهم هزینـه  % 5/29هاي مصرفی در استان  ،  سهم هزینه هاي خوراکی خانوار شهري از کل هزینه84سال  در

دهد که خانوار شـهري اسـتان بـه دلیـل      درصد بوده که در مقایسه با ابتداي دوره علیرغم اینکه نشان می 5/70خوراکی نیز 

 80ج غیـر خـوراکی از میـزان رفـاه بیشـتري نسـبت بـه سـال         هاي خود به مخار امکان تخصیص بخش بزرگتري از هزینه

هـاي خـوراکی خـانوار     سـهم هزینـه  . هاي مشابه خودر سطح کشور کمتر است اما همچنان از نسبت. برخوردار شده است

  . باشد می% 76هاي غیر خوراکی  درصد و سهم هزینه 24شهري 

هـاي خـوراکی و    ررسی تغییرات مهم و ساختاري در هزینههاي خانوار شهري در طی دوره مورد ب در بررسی ترکیب هزینه

غیر خوراکی خانوارهاي استان رخ نداده و ساختار هزینه تقریباً به همان صورت قبلی و یا با تغییرات اندك و قابل اغماض 

  . تکرار شده است

کاالها و خدمات مصـرفی   با توجه به اینکه شاخص بهاي کاالها و خدمات مصرفی به عنوان معیار سنجش تغییرات قیمت

گیري روند درآمـد هزینـه واقعـی     به همین منظور براي اندازه. گیري میزان تورم اقتصادي است خانوار مهمترین ابزار اندازه

استفاده شده اسـت تـا    76=  100خانوار از شاخص بهاي کاالها و خدمات مصرفی در نقاط شهري بر اساس قیمت ثابت 

مصرفی خانوار و ترکیب آن واقعی تر و بدور از اثر افزایشـی سـطح عمـومی قیمتهـاي صـورت       ها بین هزینه هاي مقایسه

  . پذیرد

  هاي بررسی روند مصرف گروههاي عمده هزینه -1-ب

  ...نان، غالت، آردو - 

 اي خانوار شهري استان روندي کاهشی داشته که با روند کاهشی آن در سطح کشور سهم این گروه خوراکی در سبد هزینه

بهاي نان و غالت در نقـاط شـهري اسـتان بـاالتر از       در ضمن در تمام دوره مورد بررسی همواره شاخص. هماهنگ است

  . میزان آن در نقاط شهري کشور بوده است

مقایسه سهم نان وغالت ازهزینه هاي مصرفی خانوار 
شهري

0
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8
استان
کشور

  



 طرح ملی آمایش استان خوزستان 

 ٧٤٢

  انواع گوشت قرمز و سفید  -

ی نسبت بـه ابتـداي   هاي خوراکی خانوار شهري با افت و خیزهای در طی دوره مورد نظر سهم این کاالي خوراکی از هزینه

در طول . تفاوتی با روند کاهشی آن در نقاط شهري کشور ندارد 84دوره روندي کاهشی داشته که بجز افزایش آن در سال 

  . دوره مورد بررسی شاخص بهاي گوشت در نقاط شهر استان کمتر از کشور بوده است

مقایسھ سھم انواع گوشت ازھزینھ ھای مصرفی خانوارشھری 

0
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10

استان
کشور

  
  لبنیات و تخم پرندگان  -            

باشـد و از ایـن لحـاظ تفـاوت      سبد هزینه هاي خانوار شهري و استان و کشـور کاهشـی مـی    سهم این کاالي مصرفی در

  .ساختاري با هم ندارند

مقایسھ سھم لبنیات وتخم پرندگان ازھزینھ ھای مصرفی خانوار 
شھری

0

2

4

6 استان
کشور

  
  ها و چربهاي  روغن -

رونـدي   81اي در سبد مصرفی خانوار شهري استان ابتدا کاهشی و از سال  در طی دوره مورد بررسی سهم این گروه هزینه

میزان هزینه این گروه خوراکی در استان . باشد ند آن در نقاط شهري کشور کاهشی میافزایشی داشته است در حالی که رو

هـاي خـانوار در اسـتان     هزینه 84بعنوان مثال در سال . بصورت معنی داري بیشتر از میزان آن در نقاط شهري کشور است

   .باشد ها در کشور می ها و چربی بیشتر از هزینه روغن% 30



 طرح ملی آمایش استان خوزستان 

 ٧٤٣

مقایسھ سھم روغنھاوچربیھادرھزینھ مصرفی خانوارشھری

0

1

2

3
استان
کشور

  
  ا و میوه سبزي ه -          

در طی دوره مورد بررسی سهم سبزي و میوه در سبد مصرفی خانوار شهري استان بطور مستمر کاهشی است، در حالی که 

  . روند سهم آن در نقاط شهري کشور روندي مالیم و تا حدودي ثابت دارد

هـا و سـبزي در نقـاط شـهري      هاین تغییرات و تفاوت جزیی را می توان ناشی از افزایشی و باالتر بودن شاخص بهاي میو

قیمت نسبی این گروه هزینه اي در اسـتان نسـبت بـه     84استان نسبت به نقاط شهري کشور دانست به نحوي که در سال 

  . گرانتر بوده است% 7/10نقاط شهري کشور 

مقایسھ سھم سبزی ومیوه ازھزینھ ھای مصرفی خانوارشھری
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80 81 82 83 84

استان

کشور

  
  هزینه هاي خوراکی  -

مورد بررسی روندي کاهشی داشته است هاي مصرفی خانوار شهري استان در طی دوره  سهم هزینه هاي خوراکی از هزینه

در سبد هزینه اي خانوارهاي کشور نیز روندي کاهشی داشته است با این تفاوت کـه سـهم آن در سـبد مصـرفی خـانوار      

باشد این افزایش سهم بمعنـاي وضـعیت بهتـر تغذیـه      درصد می 9/23و در خانوارهاي شهري کشور % 9/29شهري استان 

هاي خوراکی خانوار شهري استان و کشور تفـاوت   باشد چرا که رقم ریالی هزینه ه کشور نمیخانوار شهري استان نسبت ب

  . زیادي با هم ندارند



 طرح ملی آمایش استان خوزستان 

 ٧٤٤

مقایسھ سھم ھزینھ ھای خوراکی ازھزینھ ھای مصرفی 
خانوارشھری
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  کفش و پوشاك  -

 83روندي افزایش داشته است در سال  83اي خانوار شهري استان بجز سال  سهم هزینه هاي کفش و پوشاك در سبدهزینه

گرانتر از شاخص نظیـر خـود در    % 6/8گرانتر شده همچنین شاخصی آن % 6/10 شاخص بهاي این کاال نسبت به سال قبل

اي خانوار شهري استان تفاوت معنی داري با رونـد آن در نقـاط    کشور بوده، با این حال روند سهم این کاال در سبد هزینه

  . شهري کشور ندارد

                                             

مقایسھ سھم کفش وپوشاک درھزینھ مصرفی خانوارشھری
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  هاي آب و برق  مسکن و هزینه -

ولی سـهم آن در طـول دوره   . اي خانوار شهري استان و کشور را داراست هاي مسکن باالترین سهم را در سبد هزینه هزینه

شاخص بهاي مسکن هم در نقاط شهري استان و هـم در نقـاط شـهري    .مورد بررسی در استان و کشور کاهشی بوده است

با این تفاوت که شاخص استان از شاخص کشـور هـم   . شاخص بهاي کل است کشور در تمام دوره مورد بررسی باالتر از

اي درکشوربطورمعنی داري بیشـترازمقدارآن درسبدمصـرفی    با این حال سهم مسکن از لحاظ مقدار هزینه. باالتر بوده است

  . خانوار استان است



 طرح ملی آمایش استان خوزستان 

 ٧٤٥

                     

مقایسھ سھم مسکن درھزینھ مصرفی خانوارشھری
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کشور

                               
  ات اثاث، کاال وخدم -

با روند نسبتاً مالیمی کاهشی ناچیزي داشته  81درصدي در سال  36اي پس از یک افزایش  در استان سهم این گروه هزینه

  . باشد در حالی که سهم آن در سبد مصرفی خانوار شهري کشور ثابت می. است

                                             

مقایسھ سھم اثاث وکاال وخدمات درھزینھ مصرفی خانوارشھری
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کشور

                  
  ان بهداشت و درم -

هایی افزایشی بوده اسـت کـه از    مهم هزینه هاي بهداشت و درمان در سبد هزینه هاي خانوار شهري استان با فراز و نشیب

  . این نظر تفاوت چندانی با روند آن در نقاط شهري کشور ندارد

بهاي کل در   شاخص گرانتر از% 9/30و کشور % 24هاي بهداشت و درمان در نقاط شهري استان  اگر چه قیمت نسبی هزینه

  .98بوده است 84سال 

                                                
٩٨ یمت كاالھاي مورد بررسي از شاخص قیمت نسبي استفاده مي شودبراي محاسبھ رشد ق -   



 طرح ملی آمایش استان خوزستان 

 ٧٤٦

                                             

مقایسھ سھم بھداشت ودرمان درھزینھ ھای مصرفی خانوار شھری
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  حمل و نقل و ارتباطات  -

اي در سبد مصرف خانوار استان روندي افزایشی داشته کـه بـا رونـد صـعودي آن در سـطح کشـور        سهم این گروه هزینه

ر خوراکی خانوار شهري استان و کشور به خدمات حمل و نقل هاي غی پس از مسکن بیشترین درصد هزینه. هماهنگ است

  .و ارتباطات تعلق دارد

                                             

مقایسھ سھم حمل ونقل وارتباطات درھزینھ ھای مصرفی 
خانوارشھری
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کشور

  
  سرگرمی و تحصیل  -

سهم هزینه هاي تفریحات، سرگرمی و تحصیل از هزینه هاي مصرفی خانوار شهري استان روند نسبتاً افزایشی داشته که از 

بهاي خدمات تفریحـی و    با این تفاوت که شاخص. با روند آن در سبد مصرفی خانوار شهري کشور تطابق دارداین لحاظ 

  .درصد بیشتر از شاخص بهاي آن در استان بوده است 34؛  84آموزشی در نقاط شهري کشور در سال 



 طرح ملی آمایش استان خوزستان 

 ٧٤٧

                                            

مقایسھ سھم سرگرمی وتحصیل درھزینھ ھای مصرفی خانوار 
شھری
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کشور

  
  هاي غیر خوراکی  هزینه

  . هاي مصرفی خانوار شهري استان و کشور روندي صعودي داشته  است هاي غیر خوراکی از کل هزینه نهسهم هزی

اي خـانوار شـهري کشـور بیشـتر از میـزان آن در       با این تفاوت که میزان و درصد هزینه هاي غیر خوراکی در سبد هزینـه 

  .ه هاي مسکن و حمل و نقل ارتباطات می باشدهاي خانوار شهري استان است، و عمده این تفاوت ناشی از هزین هزینه

                                             

مقایسھ سھم ھزینھ ھای غیرخوراکی درھزینھ ھای مصرفی خانوار 
شھری
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  هاي مصرفی  هزینه -

هاي مصرفی خانوار شهري استان با فراز و نشیب هایی در طی دوره مورد بررسی روندي افزایشـی دارد کـه تفـاوت     هزینه

ی خانوار شهري کشـور در طـی دوره مـورد بررسـی عمـدتاً بیشـتر از       هاي مصرف هزینه. مهمی با روند آن در کشور ندارد

الزم به ذکر است . باشد هاي غیر خوراکی می هاي مصرفی خانوارها در استان بوده که این تفاوت بیشتر ناشی از هزینه هزینه

ي کشور بـوده  شاخص بهاي کل در نقاط شهري استان در طی دوره مورد بررسی همواره بیشتر از شاخصی کل نقاط شهر

  . است

هاي پوشاك و کفش، مسکن در سبد هزینه اي خانوارهاي شهري ثابت و یا کاهشی بوده در حالی  بطور خالصه سهم هزینه

هاي بهداشت و درمان، حمل و نقل و ارتباطات، تحصـیل و تفـریح و سـایر خـدمات متفرقـه رونـدي افزایشـی         که هزینه

هاي  رهاي شهري به دلیل ضرورت هزینه هاي بهداشتی و درمانی و تحصیل از هزینهرسد که خانوا چنین بنظر می. اند داشته
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هـاي   را بـه هزینـه  ... اند و بنوعی دولت افزایش هزینه هاي مربوط به ارائـه خـدمات بهداشـتی و تحصـیلی و      دیگر کاسته

  .                              خانوارهاي شهري تحمیل نموده است

مقایسھ ھزینھ ھای مصرفی خانوارشھری

0

10,000,000

20,000,000

30,000,000 استان
کشور

  
  

  هاي خانوار  د و هزینهمقایسه درآم -ج

از این رو بسیاري از . کسب اطالعات در زمینه درآمد مشکل و اطالعات حاصله از قابلیت اعتماد چندانی برخوردار نیست

الزم بـه یـادآوري اسـت کـه در     . داننـد  هاي مصرفی را جانشین مناسبی براي درآمد مـی  محققان اطالعات مربوط به هزینه

در صورتی که درآمد خانوار به . گیرد خانوار بر حسب اقالم ریز هزینه مورد پرسش قرار می  هزینهآمارگیري بودجه خانوار، 

گیریهاي بودجه خانوار در کشور ما، درآمد خانوار  در نمونه. شود صورت کلی بر حسب چند منبع عمده در آمد پرسیده می

اي  اي در برابر ناسازگاري هاي این رقم با ارقام هزینه وظیفهشود و مامور آمارگیر  صرفاً بر پایه اظهارات پاسخ دهنده بنا می

به همین دلیل نیز ارقام درآمد کمتر . هاي ارقام درآمدي خانوار با خصوصیات اجتماعی خانوار ندارد خانوار و یا ناهمخوانی

در ایـن قسـمت بـه    . یردگ از میزان واقعی گزارش می شود اما ارقام هزینه چون به تفکیک صدها قلم مورد پرسش قرار می

  . مقایسه سطح درآمد و هزینه خانوار شهري استان و مقایسه آن با  خانوار شهري کشور خواهیم پرداخت

هـاي خـانوار    از هزینه 83مشاهده میشود که درآمد ساالنه خانوار شهري استان بجز در سال ) 4-الف(با مراجعه به جدول 

  .دهد نشان می 83اچیز درآمد هزینه را در سال شکاف ن) 18-الف(نمودار . پیش گرفته است
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مقایسھ ھزینھ ودرآمدخانوارشھری استان بھ قیمتھای ثابت 
(76 =100)

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000 ھزینھ ھا
درآمدھا

  
    18نمودارالف                                       

هاي خانوار است که بر درآمـد   در تمام سالهاي مورد بررسی این هزینه) 5-الف(در سطح خانوارهاي شهري کشور جدول

هاي خانوارها را می توان هماننـد بسـیاري از کشـورهاي     این شکاف بین درآمد و هزینه) 19-الف(نمودار . گیرند پیش می

  . دیگر اصرار افراد به پنهان نگه داشتن یا گزارش نکردن درآمدهاي خود در مقایسه با مخارجشان دانست

                       

مقایسه هزینه ودرآمدخانوارشهري کشوربه قیمت ثابت   (100=76)
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  )  19-الف(نمودار                                            

ازطریق تعیین خالص »هزینه-شکاف درآمد«،بااستفاده ازروش 3هشی که توسط اسفندیاري ومهربانی انجام شده استدرپژو

محاسبات مذکورنشان داده که حجم .خالف گویی خانواردردوطرف درآمدوهزینه، حجم اقتصادزیرزمینی محاسبه شده است

 .درصدبوده است8/21معادل  75-82اقتصادزیرزمینی درکشوردرحال افزایش وطی دوره 

ها و سایر عوارض قانونی باعـث مـی شـود کـه در بـرآورد و       وجود فعالیتهاي پنهان و فرار خانواده ها از پرداخت مالیات

   99.احصاء درآمدها، ارقام اظهار شده کمتر از میزان واقعی برآورد گردد

                                                
پژوھشنامھ .»اقتصادزیرزمینی ازدوروش شکاف درآمدی ونسبت نقد بررسی«.اسفندیاری،علی اصغرومھربانی،فاطمھ- ٣

)٨٥زمستان (،٢٣اقتصادی،پژوھشکده اموراقتصادی،سال ششم،شماره  
. تولید پنھان دانست -٢تولید غیر قانوني و  -١اظھار درآمد حاصل از  توان ناشي از عدم ھزینھ را مي -شکاف درآمدي - ٤  

است كھ اغلب قانوني ھستند اما وقتي توسط تولید كنندگان غیر مجاز انجام شوند غیر  یكي از موارد تولید غیر قانوني فعالیتھاي تولیدي -
) الزم مانند شاغالن بھ حرفھ پزشكي بدون اخذ گواھي نامھ( قانوني مي شومند   

فعالیتھاي معیني كھ ممكن است ھم از جنبھ اقتصادي، مولد باشند و ھم كامًال قانوني باشند اما بھ دالیل زیر بیشتر از مقامات : تولید پنھان -
: شوند عمومي پنھان نگھ داشتھ مي  
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ھا  اجتناب از پرداخت مالیاتھاي درآمد، ارزش افزوده و یا دیگر مالیات -  

ھاي تامین اجتماعي  داختھاي ھزینھخودداري از پر -  
اجتناب از رعایت معیارھاي قانوني مشخص مانند سطح دستمزد، ساعات كار، معیارھاي حفاظتي یا بھداشتي و مانند اینھا  -  

ھاي اداري  ھاي آماري یا دیگر فرم ھاي اداري مشخصي مانند تكمیل پرسشنامھ اجتناب از رعایت روش -  
ھاي فوق تا حدود زیادي بستھ بھ شرایط كشورھا از نظر حدود نظارت دولت بر  نگھ داشتن تعھدي تولید با انگیزه با توجھ داشت كھ پنھان

: شوند در كشور ما، نظیر  فراواني مشاغلي كھ بنوعي تولید پنھان محسوب مي. اجراي قوانین و مقررات و عرف موجود، متفاوت است
باعث عدم اظھار درآمد ناشي از این مشاغل در بودجھ خانوار شھري ... رخانھ، مسافركشي و داللي، دالروكوپن فروشي، دستفروشي، كارد

. مي شود  
٣-٦٠، صص ٦٣و  ٦٢مجلھ برنامھ و بودجھ، شماره » اندازه و علل و آثار آن: اقتصاد سیاه درایران« .عرب مازاریزدي، علي*   
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 ) 76=100(ي استان به قیمتهاي جاري وثابت متوسط درآمدو هزینه هاي مصرفی ساالنه یک خانوار شهر -4- الفجدول  ریال
 

80 81 82 83 84 

 شرح
 به قیمت ثابت

به قیمت 
 جاري

 به قیمت ثابت
به قیمت 

 جاري
 به قیمت ثابت

به قیمت 
 جاري

 به قیمت ثابت
به قیمت 

 جاري
 به قیمت ثابت

به قیمت 
 جاري

13,712,786 24,614,451 14,135,528 29,317,086 13,650,069 32,992,218 16,706,060 46,726,851 15,392,272 49,409,195 
جمع کل هزینه 
 هاي مصرفی 

15,424,945 27,687,776 18,020,640 37,374,806 15,561,000 37,610,935 16,100,020 45,031,746 17,304,353 55,546,973 
متوسط 

 درآمدساالنه

1,712,159 3,073,325 3,885,112 8,057,720 1,910,931 4,618,717  -606,040  -1,695,105 1,912,081 6,137,778 
تفاوت بین 

 هزینه- درآمد
            

  )76=100(متوسط درآمدو هزینه هاي مصرفی ساالنه یک خانوار شهري کشور به قیمتهاي جاري وثابت-5- الفجدول  ریال
80 81 82 83 84 

 شرح
 به قیمت ثابت

به قیمت 
 جاري

 به قیمت ثابت
به قیمت 

 يجار
 به قیمت ثابت

به قیمت 
 جاري

 به قیمت ثابت
به قیمت 

 جاري
 به قیمت ثابت

به قیمت 
 جاري

15,750,618 28,020,350 16,976,049 34,970,661 17,207,927 40,989,283 18,753,705 51,478,921 19,259,566 59,242,426 
جمع کل هزینه 
 هاي مصرفی 

14,520,250 25,831,527 16,070,325 33,104,868 16,457,778 39,202,427 17,219,600 47,267,784 17,450,680 53,678,282 
متوسط 

 درآمدساالنه

 -1,230,368  -2,188,823  -905,724  -1,865,793  -750,149  -1,786,856  -1,534,105  -4,211,137  -1,808,886  -5,564,144 
تفاوت بین 

 هزینه- درآمد
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  خالصه استانی 

هاي و درآمدهاي خانوارهاي شهر و روستایی استان  به بررسی و مقایسه ساختار هزینه در این قسمت بطور خالصه

باشد مقایسـه   می 81= 100و در نقاط روستایی  76= 100به دلیل اینکه سال پایه در نقاط شهري . خواهیم پرداخت

هـا بـا    همین دلیـل مقایسـه   هاي نادرست و گمراه کننده خواهد شد به هاي ثابت منجر به استنتاج بین ایندو با قیمت

  . توجه به قیمت جاري انجام شده است

  متوسط درآمد خانوارهاي استان  -الف

، درآمد ساالنه خانوار شهري از درآمد خانوار روستایی اسـتان بیشـتر بـوده    82در طی دوره مورد بررسی بجز سال 

بیشتر بوده است با این تفاوت که شکاف  در کشور هم درآمد خانوار شهري از درآمد خانوار روستایی همواره. است

همانگونه کـه  ) 1-ج(جدول. درآمدي بین مناطق شهري و روستایی کشور بیشتر از میزان این شکاف در استان است

روسـتایی بنحـو    –شود بمرور زمان شـکاف درآمـدي خـانوار شـهري      مشاهده می) 2-ج(و ) 1-ج(در نمودارهاي 

ش متوسـط درآمـد سـرانه شـاغالن بخـش کشـاورزي وایجادتعـادل نسـبی         افـزای «. چشمگیري فزونی گرفته اسـت 

یعنی کاهش شکاف درآمدي بین شـهر و روسـتا بایـد از نکـات مـورد      100»در،درآمدهاي آنان وشاغالن سایر بخشها

شکاف درآمد بین مناطق شهر و روستا رامی توان بدلیل امکان دسترسـی بـه   . اي قرار بگیرد ریزان منطقه توجه برنامه

تر و پایدارتر در مناطق شهري نسبت به روستا و همچنین بیشتر بودن بعد خانوار روستایی نسـبت   غل پر درآمدمشا

  . به خانوار شهري دانست

                                                
، ٧٤، پاییز١١، مجلھ اقتصاد كشاورزي و توسعھ، شماره»شھر -وستاھاي دولت بر شكاف درآمدي ر اثر ھزینھ« .فطرس، محمد - ٥

٧٧-٩٦ص ص   
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 مقایسه درآمدساالنه خانواردرنقاط شهري وروستایی استان وکشوربه قیمت جاري   -1-جدول ج             

80 81 82 83 84 
 شرح

 استان کشور استان کشور استان کشور تاناس کشور انتاس کشور

15,200,149 21,510,572 19,002,610 30,016,421 24,040,421 38,230,078 27,883,656 38,680,434 34,474,686 41,976,728 
 درآمدساالنه خانوار

 روستایی

25,831,527 27,687,776 33,104,868 37,374,806 39,202,427 37,610,935 47,267,784 45,031,746 53,678,282 55,546,973 
 خانوار درآمدساالنه

 شهري

1.70 1.29 1.74 1.25 1.63 0.98 1.70 1.16 1.56 1.32 
شکاف درآمدي مناطق 

 وروستا  شهر

10,631,378 6,177,204 14,102,258 7,358,385 15,162,006 -619,143 19,384,128 6,351,312 19,203,596 13,570,245 
ن مناطق تفاوت درآمد بی

 وروستا  شهر

 )متوسط درآمدساالنه خ شهري/متوسط درآمدساالنه خ روستایی(=شکاف درآمدي بین مناطق شهري وروستایی 

مقایسھ درآمدخانواردرنقاط شھری وروستایی کشور
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  هاي مصرفی خانوار  هزینه -ب

هاي مصرفی خانوارهـاي   زینههاي مصرفی خانوار شهري استان و کشور بمراتب بیشتر از ه در کل دوره مورد بررسی هزینه

 -هـاي بـین خـانوار شـهري     باید توجه داشـت شـکاف هزینـه   ) 5-و ج 4-و ج 3-وج 2-جداول ج. (روستایی بوده است

  . اي خانوارهاي شهر و روستاي استان است روستایی کشور بیشتر از شکاف هزینه

ینه هاي غیـر خـوراکی در سـبد مصـرفی خـانوار      هاي خانوار شهر و روستا بیشتر ناشی از میزان بیشتر هز تفاوت در هزینه

ایـن  . شـود  هاي خوراکی تفاوت چشمگیر و مهمی بین خانوارهاي شهر و روستا دیـده نمـی   شهري است و در میزان هزینه

هاي باالي مسکن، حمل و نقل و ارتباطـات و   هاي غیر خوراکی بین شهر و روستا را می توان ناشی از هزینه تفاوت هزینه

  . خدمات متفرقه در نقاط شهري نسبت به نقاط روستایی استان استکاالها و 

  رفاه نسبی خانوار  -ج

مندي خانوارها از امکانات زندگی،  شود، زیرا میزان بهره رفاه خانوار، تنها بر اساس مقادیر ریالی هزینه خانوار سنجیده نمی

میزان دسترسی و استفاده خانوار . شود نعکس نمیخدمات اساسی و اجتماعی و کاالهاي عمومی، در سبد هزینه هاي وي م

از تسهیالت و امکاناتی از قبیل برق، آب آشامیدنی سالم، خدمات بهداشتی و درمانی اولیه، وسـایل ارتبـاطی در دسـترس،    

ها و وسایل اطالع رسانی، خدمات آموزشی اساسی و پایه، خدمات حمل و نقل عمومی و ماننـد اینهـا، بدرسـتی از     رسانه

براي این منظور بهتر است میزان پوشش تسهیالت اساسـی و عمـده   . هاي خانوار قابل استنباط نیست یزان و ترکیب هزینهم

  . زندگی و روند زمانی تغییرآنها مبناي ارزیابی قرار گیرد

زندگی را در  به همین منظور بر اساس نتایج حاصل از طرح آمارگیري از هزینه درآمد خانوارها، امکانات و تسهیالت عمده

  . ایم پارامتر مورد بررسی قرار داده 18

 925خـانوار و جمعـاً    335خانوار و در مناطق شهري  590، در نواحی روستایی استان 80تعداد خانوارهاي نمونه در سال 

نوار و خـا  260خانوار و در مناطق شـهري   390، تعداد خانوارهاي نمونه در نواحی روستایی 83در سال . خانوار بود است

  . خانوار است  650جمعاً 

  

شود، بهره مندي خانوارها چه در مناطق روسـتایی و چـه در منـاطق     مشاهده می) 7-ج(و ) 6-ج(همانگونه که در جداول 

ها به دلیل اولویت خاص از توسعه بیشتري  همچنین در بعضی از زمینه. شهري از رشد و بهبود مناسبی برخوردار بوده است
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اند،  اما همچنان ضروري است که در جهت رفع تبعیض بین مناطق روسـتایی و شـهري، در  زمینـه میـزان      برخوردار شده

  . مندي از خدمات ضروري و تسهیالت زندگی، گامهاي اساسی در آینده برداشته شود بهره
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 ترکیب هزینه هاي خوراکی وغیرخوراکی ساالنه یک خانوار شهري استان-2-ج جدول ریال 

80 81 82 83 84 
 شرح

 مبلغ درصد مبلغ درصد مبلغ درصد مبلغ درصد مبلغ درصد

 جمع خوراکی 14,586,812 29.52 13,896,829 29.74 10,439,895 31.64 9,902,587 33.78 8,475,233 34.43

 اکیجمع غیرخور 34,822,383 70.48 32,830,022 70.26 22,552,323 68.36 19,414,499 66.22 16,139,218 65.57

 جمع کل 49,409,195 100 46,726,851 100 32,992,218 100 29,317,086 100 24,614,451 100

 ریال

  
  

 ترکیب هزینه هاي  ساالنه یک خانوار شهري کشور  -3-ج جدول

80 81 82 83 84 
 شرح

 مبلغ درصد مبلغ درصد مبلغ درصد مبلغ درصد مبلغ درصد

 جمع خوراکی 14,254,372 24.06 13,197,564 25.64 10,642,441 25.96 8,879,897 25.39 7,166,386 25.58

 جمع غیرخوراکی 44,988,054 75.94 38,281,357 74.36 30,346,842 74.04 26,090,764 74.61 20,853,964 74.42

 جمع کل 59,242,426 100 51,478,921 100 40,989,283 100 34,970,661 100 28,020,350 100
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  ترکیب هزینه هاي ساالنه یک خانوارروستایی استان  - 4- ج دولج
80 81 82 83 84 

 شرح
 مبلغ درصد مبلغ درصد مبلغ درصد مبلغ درصد مبلغ درصد

 جمع خوراکی 14,339,197 40.15 12,203,453 37.02 12,034,396 42.30 10,638,185 45.46 8,720,487 46.95

 جمع غیرخوراکی 21,377,765 59.85 20,759,253 62.98 16,416,506 57.70 12,760,932 54.54 9,852,350 53.05

 جمع کل 35,716,962 100 32,962,706 100 28,450,902 100 23,399,117 100 18,572,837 100

  
  
  
  
 

 ترکیب هزینه هاي  ساالنه یک خانوارروستایی کشور -5-ججدول  ریال 

80 81 82 83 84 
 شرح

 مبلغ درصد مبلغ درصد مبلغ درصد مبلغ درصد مبلغ درصد

 جمع خوراکی 14,313,100 38.17 13,030,920 38.85 10,227,852 39.83 8,780,087 41.04 7,070,294 41.03

 جمع غیرخوراکی 23,189,852 61.83 20,512,851 61.15 15,448,182 60.17 12,614,868 58.96 10,162,598 58.97

 جمع کل 37,502,952 100 33,543,771 100 25,676,034 100 21,394,955 100 17,232,892 100
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درصدخانواده هاي نمونه شهري استفاده کننده ازتسهیالت ولوازم عمده ي زندگی طی -6-جدول ج
 80-83دوره

1380 1383 
  شرح

 استان کشور استان کشور

 اتومبیل شخصی 23.46 23.68 16.72 17.53

 سیکلتموتور 19.23 19.21 13.3 1356

 دوچرخه 25.77 23.12 23.58 20.52

 چرخ خیاطی 62.31 68.72 62.69 68.53

 رادیو 65.77 72.04 84.18 73.71

 انواع ضبط صوت 84.23 71.64 79.1 70.96

 تلویزیون سیاه وسفید 6.15 7.4 24.78 23.19

 تلویزیون رنگی 96.54 91.58 82.69 75.5

 فریزر 63.46 41.16 46.87 30.7

 یخچال 99.62 98.22 98.81 96.6

 اجاق گاز 98.85 97.48 99.1 96.2

 جاروبرقی 71.54 71.13 48.66 56.39

 ماشین لباسشویی 56.54 56.83 39.7 49.86

 vcdانواع ویدئوو 71.54 59.7 2985 24.61

 رایانه 17.31 15.52 6.87 4.83

 تلفن همراه 18.46 17.29 5.07 6.84

 پنکه 95.77 61.7    

 کولرمتحرك 9.23 7.21    
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مقایسه خانواده نمونه شهري استفاده کننده ازتسهیالت عمده زندگی استان وکشور1383
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درصدخانواده هاي نمونه روستایی استفاده کننده ازتسهیالت ولوازم عمده زندگی طی -7-جدول ج
 80-83دوره

1380 1383 
  شرح

 استان کشور استان کشور

 اتومبیل شخصی 12.05 9.26 5.08 5.79

 موتورسیکلت 26.92 25.64 14.91 16.51

 دوچرخه 21.54 15.06 11.19 11.62

 چرخ خیاطی 32.82 50.03 37.8 52.1

 رادیو 65.9 55.99 72.88 57.64

 انواع ضبط صوت 76.41 53.48 48.14 53.12

 تلویزیون سیاه وسفید 14.36 17.15 36.78 44.48

 تلویزیون رنگی 82.82 73.95 58.47 41.64

 فریزر 28.97 12.86 17.29 8.14

 یخچال 95.9 92.66 96.1 87.72

 اجاق گاز 94.87 88.94 93.73 83.7

 جاروبرقی 25.64 31.7 15.25 16.79

 ماشین لباسشویی 13.08 23.06 10.85 16.55

 vcdانواع ویدئوو 52.56 42.55 10.85 7.96

 رایانه 1.54 2.07 0.51 0.33

 تلفن همراه 4.1 4.29 1.02 0.9
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درصدخانواده هاي نمونه روستایی استفاده کننده ازتسهیالت ولوازم عمده زندگی طی -7-جدول ج
 80-83دوره

1380 1383 
  شرح

 استان کشور استان کشور

 پنکه 90.77 56.62    

 کولرمتحرك 25.9 3.91    

  

  
  
  
  
  
  
  

  
مقایسھ درصد خانوارھای نمونھ روستایی بھره مند ازتسھیالت عمده زندگی استان وکشور 1383
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  سال گذشته 5تحلیل اقتصاد کالن استان و جایگاه آن در سطح ملی در - 3-5 - 1

  مقدمه

ترین متغیرهاي کالن اقتصادي مانند تولیـد  اطالعات مهماي از  هاي ملی مجموعه نظام یا سیستم حساب
ارچوب را در یـک چـ  گذاري  و ارزش افزوده، درآمد، صادرات، واردات و مصرف، پس انداز و سرمایه

تـر از سـابقه تهیـه     یي ملـی بسـیار قـدیم   هـا  سابقه تهیـه حسـاب  . نمایدمنظم و به هم پیوسته ارایه می
هاي ملـی بـا هـدایت سـازمان ملـل متحـد        متدولوژي تهیه حساب. استانی است/ اي قهطي منها حساب

همـین دلیـل   شود و به  توسعه یافته و کم و بیش توسط همه کشورها با روش یکسان تولید و منتشر می
  .کند پیروي میهاي ملی  حساباصول تا جایی که مقدور باشد از همان  اي هاي منطقه حساب

وجود مرز سیاسی و گمرك در مبادالت هاي استانی  تفاوت اساسی اقتصاد ملی و استانی از نظر حساب
الها و مبادالت داد و ستد کا. هاي ملی اهمیت کارکردي زیادي دارد است که در تولید حسابالمللی  بین

ي ملـی مـورد   هـا  شود و در تولیـد حسـاب   مالی با خارج از کشور توسط گمرك و نظام بانکی ثبت می
شود و در نظام بانکی  سطح استان، مبادالت با خارج از مرز استان ثبت نمیاما در  .گیرد استفاده قرار می

  .ودش کشور نیز مبادالت مالی و پولی بین استانی ثبت و یا ارایه نمی
 امـا حادتر است، ) استانی و شهرستانی(تر از سطح ملی  هر چند کمبود آمار و اطالعات در سطوح پایین

آهـن،   ، مانند شبکه هواپیمـایی، شـبکه راه  "ها شبکه"از وجود  اي  ي منطقهها دشواري دیگر تهیه حساب
تولیـد و  هاي  ، شبکههاي تکنولوژيشبکه مخابرات، شبکه برق، شبکه بانکی، شبکه صدا و سیما، شبکه

شود که با توسـعه و پیشـرفت اقتصـادها روز بـه روز بـر       اي و غیره در اقتصاد ناشی میفروش زنجیره
ها که در تمام یـا قسـمتی از پهنـه کشـور و      در این شبکه. شود ها افزوده می گستردگی، تنوع و عمق آن

از آن به صورت متمرکز تهیه هایی  بخشیا  ها نمایند تمام حسابفراتر از مرزهاي یک استان فعالیت می
  . نمایدرا پیچیده می ها شود که تفکیک استانی این حساب می
اي به خصوص در برآورد تولیـد و ارزش افـزوده کاالهـا و     هاي منطقه  هاي نخستین در تهیه حساب گام

 Disaggregation of National)اي  منطقـه هـاي   حسـاب هـاي ملـی بـه     خدمات، با شکسـتن حسـاب  

Accounts) به خصوص نیـروي انسـانی   ها و  ترین شاخص این کار در ابتدا بر اساس مهم. برداشته شد
، )وري یکسان نیروي کار بین مناطق در هر فعالیـت اقتصـادي   با فرض بهره(شاغل هر بخش در منطقه 
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ق به نسبت تر با تقسیم ارزش تولید یا ارزش افزوده کشور در یک بخش خاص بین مناطعبارت ساده به 
هـاي چنـد معیـاري مـورد     سپس روش. گرفت نیروي انسانی شاغل در هر منطقه در آن بخش صورت 

استفاده قرار گرفت و به جاي یک شاخص، تلفیقی از چنـدین شـاخص، حسـب مـورد ماننـد نیـروي       
ـ  ثر ؤمعنوان عوامل  انسانی، زمین، سرمایه، ساختمان، برق و آب مصرفی و مانند آن به ه کـار  در تولیـد ب

تـک  (هاي تابع تولیـد بخشـی   با ساخت مدلهاي اقتصاد سنجی  در مراحل بعدي از روش. شدند گرفته 
هـاي اقتصـادي    و سیستم معادالت همزمان براي کل اقتصاد یا تعدادي از بخـش ) معادله براي هر بخش

  .بهره گرفته شد
ي ملی برآورد ها حساب طالعاتارا بر پایه اي  ي منطقهها هاي باال همان طور که گفته شد حسابروش

  اي، عـالوه بـر آمـارگیري در سـطح اسـتانی، کـاربرد        هاي منطقهاما براي تولید مستقیم حساب .کرد می
 بـه خصـوص در مـوارد   هـاي اسـتانی    حسابداري براي تفکیـک حسـاب   -اقتصادي -هاي آماريروش
هـا   یگیري، اصالح و توسعه روش، ضرورت دارد و زمان بسیاري براي پ)که در باال اشاره شد(اي  شبکه

 شوند در سر ها تهیه می استانی توسط تک تک استاني ها یی که به عنوان حسابها الزم است تا حساب
اي  ي منطقـه هـا  کشور هندوستان یکی از پیشتازان تهیه حساب. ي ملی به توافق برسندها جمع با حساب

ــن حســاب  ــه ای ــل دهــه  هــا اســت کــه تهی ــه پروفســور . کــرده اســتآغــاز  1960را از اوای ــه گفت   ب
 12، حـدود  اي هندوستان و کارشناس بانک جهانی هي منطقها دبیر کمیته حساب "اومار پراهاش ماتور"

سال مداومت و همفکري آمارشناسان، اقتصاددانان و حسابداران اقتصادي سطح ملی و ایالتی هندوستان 
  . ر این کشور منجر شدداي  ي منطقهها به اجماع در مورد متدولوژي تهیه حساب

ي ملـی محکـی بـراي    هـا  این بود که حسـاب  "اي هندوستان ي منطقهها کمیته حساب"توصیه گزارش 
ي استانی ها خواهد حساب ي استانی است، بنابراین براي کشوري که میها کنترل متدولوژي تهیه حساب

ا بـه عبـارت دیگـر بـه ترتیـب      ، یها بررسی نمایدتهیه کند بهتر آن است که هر بخش را در تمام استان
ــش ــاب     بخ ــه حس ــمناً تهی ــیش رود و ض ــور پ ــر کش ــا در سراس ــا ه ــش ه ــدي  را از بخ ــاي تولی   ه

اي کـه از پیچیـدگی بیشـتري برخـوردار     هاي خدماتی و شبکه بخشتا (آغاز نماید  )تر هستند که ساده(
  ). هستند

 به خصوص از اري از کارشناسانبسی 1366و  1365 اي را در سال ي منطقهها در ایران فکر تهیه حساب
هـایی بـه ایـن     گیري کردند و کمیته ، مرکز آمار ایران و بانک مرکزي پی)وقت( سازمان برنامه و بودجه

اي  ریـزي منطقـه   هاي یاد شـده در دفتـر برنامـه    ها با شرکت کارشناسان خبره دستگاه سالاین منظور در 
ي هـا  اولین طرح جـدي تهیـه حسـاب   . ولیه پرداختهاي ا سازمان برنامه و بودجه به تدوین متدولوژي
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هر چند این طرح دقیقـاً  . استان فارس شروع شد ي استانیها براي تهیه حساب 70اوایل دهه استانی در 
ي ملی، اجرا ها بدون محک کنترل حساب ،ها برخالف توصیه یاد شده، در یک استان و براي همه بخش

  .ها در چند سال بعد را شکل داد همه استان ي استانی برايها شد اما پایه تهیه حساب
شـده  آوري  سطح اسـتان بـر اسـاس آمـار گـرد      ي استانی را درها حساب 1379مرکز آمار ایران از سال 

تا کنـون بـراي دوره    ها حساباین . نمایدها تهیه و ارایه می توسط واحدهاي آماري این مرکز در استان
و ارزش افـزوده   اي هاي واسـطه ارزش ستانده، ارزش هزینهل شامارایه شده است و  1379 -88ساله  ده

هـا   سـایر حسـاب  براي پوشـش  ) ي ملیها در مقایسه با حساب(ي کامل ها است و هنوز تا تهیه حساب
گذاري، صادرات، واردات و ترازهـاي پـولی و مـالی در سـطح      انداز، سرمایه  سمانند حساب مصرف، پ

  . باید طی شود راه زیادي استانی

  اریف و مفاهیمتع

از تعاریف و مفاهیم اقتصاد کالن هسـتند، امـا ریشـه در     اي منطقهملی و ي ها تعاریف و مفاهیم حساب
و نظریـه   (Economics of firm) "اقتصاد بنگاه"و  "بنگاه اقتصادي"اقتصاد خرد و به خصوص نظریه 

روشـن شـدن موضـوع بـه     بنـابراین بـراي   . دارند) Consumer theory کننده یا نظریه مصرف(مصرف 
  .شود اختصار به سطح اقتصاد خرد و سپس به سطح اقتصاد کالن اشاره می

  در سطح اقتصاد خرد •

، طبق تعریف واحدي است که با استفاده از مجموعه عوامل تولید شامل مدیریت، نیروي بنگاه اقتصادي
، با اسـتفاده  ]... قررات، تحت تکنولوژي مشخص و شرایط محیطی مانند قوانین و م[انسانی و سرمایه، 

  .پردازد می) جامعه(اي به تولید و عرضه کاال و خدمات به بازار  از مواد، کاالها و خدمات واسطه
کلیه کاالها و خدماتی که در یـک دوره زمـانی معـین    ) ریالی(، برابر است با ارزش ارزش ستانده بنگاه

  .شود تولید می) جامعه(براي عرضه به بازار 
کلیه کاالها و خدماتی که بنگاه مورد نظر در جریـان  ) ریالی(، برابر است با ارزش اي بنگاه طههزینه واس

  .نمایدها خریداري می تولید کاال و خدمات خود از سایر بنگاه
در واقـع  . اي آن هاي واسـطه ، برابر است با تفاوت ارزش تولید بنگاه و ارزش هزینهارزش افزوده بنگاه

ایجـاد شـده   ) مدیریت، نیروي انسانی و سرمایه(عوامل تولید "ی است که توسط ارزش "ارزش افزوده"
از طرف دیگر ارزش افزوده هر بنگاه به این . نامند است و به همین دلیل آن را سهم عوامل تولید نیز می

حقوق و دستمزد مـدیران، کارکنـان و کـارگران، بهـره     : شود شرح به عوامل تولید آن بنگاه پرداخت می
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، جبـران اسـتهالك سـاختمان و    )اعم از زمـین، سـاختمان، ماشـین آالت، سـرمایه در گـردش     (ایه سرم
  .آالت ماشین

سود شود تا  کسر می مالیات، در صورت فرض وجود دولت، از سود ناخالص بنگاه سود ناخالص بنگاه
از آن بـه   شود یا مقـداري  سود خالص بنگاه نیز بین عوامل تولید توزیع می. بنگاه مشخص شود خالص

  ).تشکیل سرمایه(رسد گذاري مجدد در بنگاه می مصرف سرمایه
هـا   ، بخشی از کاالها و خدمات تولید شده توسط هر بنگاه توسط سایر بنگاهتولید نهایی کاال و خدمات

شود که این کاالها و خدمات براي بنگاه خریداري کننـده   اي خریداري می به عنوان مواد اولیه و واسطه
آن تلقـی   اي هزینه واسـطه براي بنگاه خریدار در زمره و هزینه آن  اي کاالها و خدمات واسطهوان عن به 
اي خـود و یـا سـایر     مانده کاال و خدمات تولید شده توسط هر بنگاه که به مصرف واسطه باقی. شود می

  .ماندباقی می مصرف نهاییرسد براي  ها نمی بنگاه
شود که از مـزد و حقـوق و سـود سـرمایه و      خانوارها را شامل می در سطح اقتصاد خرد، درآمد: درآمد

  . گیرد می درآمد ناخالص خانوارشود و عنوان  سهم سود خالص بنگاه نصیب آنان می
از درآمـد   مالیات بر درآمددر صورت فرض وجود دولت، مقداري از درآمد ناخالص خانوار، به عنوان 

درآمد قابل تصرف نیز یا بـراي  . را رقم بزند ل تصرف خانواردرآمد قابشود تا  ناخالص خانوار کسر می
  . شود می انداز پسشود و یا قسمتی از آن  هزینه می مصرف نهایی خانوار

ها، از محل درآمـد قابـل   پرداخت بابت خرید یا مصرف نهایی کاالها و خدمات تولید شده توسط بنگاه
را  مصـرف بخـش خصوصـی   یـا   خـانوار  مصـرف نهـایی  که عنـوان   گیرد تصرف خانوارها صورت می

هـا نیـز از   در صورت فرض وجود دولت، بخشی از کاالها و خدمات تولید شده توسط بنگـاه . گیرد می
  .رسد می مصرف بخش عمومییا  مصرف نهایی دولتمحل درآمد دولت به 

  اقتصاد کالن  •

هـا          وده تمـام بنگـاه  برابر است بـا جمـع ارزش افـز    تولید ناخاص داخلی کشوردر سطح اقتصاد کالن، 
). شوند اي دوباره شماري میهاي واسطه، زیرا در این صورت هزینهها نه جمع ارزش ستانده تمام بنگاه(

یـا  (محاسـبه  : شـود  نامیده می روش تولیدکه  روش محاسبه تولید ناخالص داخلی کشوربنابراین اولین 
  . اي و در نتیجه دستیابی به ارزش افزوده استطههاي واسو ارزش هزینه) تولید(ارزش ستانده ) برآورد

معادل ارزش کاالها و خـدمات  ) درآمد خانوارها و درآمد دولت(از آنجا که در تعادل عمومی، درآمدها 
است تا این کاالها و خدمات به مصرف نهایی شامل مصرف نهـایی خانوارهـا و مصـرف نهـایی      نهایی

، دو روش دیگر ظهور "ارزش افزوده"داخلی عالوه بر روش  دولت برسد، براي محاسبه تولید ناخالص
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که در این روش تولید ناخالص داخلـی برابـر اسـت بـا جمـع درآمـدهاي بخـش         روش درآمد: کند می
که در آن تولید ناخالص داخلی برابر اسـت بـا جمـع     روش مصارف نهاییخصوصی و بخش دولتی و 

  .صادرات و منهاي واردات+  انداز پس+ ی مصرف نهایی بخش عموم+ مصرف نهایی بخش خصوصی 

  هاي جاري خوزستان در کشور به قیمت استانجایگاه تولید ناخالص داخلی 
تغییـرات سـهم ارزش    ،هـاي جـاري   به قیمـت ، هاي استانی مرکز آمار ایران بر اساس اطالعات حساب

داخلی استان خوزستان  در تولید ناخالص) شامل نفت و گاز( اقتصادي افزوده چهار گروه عمده فعالیت
 تغییرات سهم هریک از سه گـروه عمـده فعالیـت   . منعکس شده است 1در جدول  1379-88در دوره 
 2در تولید ناخالص داخلی استان در همین دوره نیـز در جـدول   ) بدون احتساب نفت و گاز( اقتصادي

استان خوزستان در این تغییرات تولید ناخالص داخلی کشور و  4و  3همچنین جدول . ارائه شده است
اقتصـادي تشـکیل   فعالیـت   16ارزش افزوده به تفکیـک  . نماید را مقایسه میها  دوره و مقادیر سرانه آن

هـا در    و توزیـع آن بـین ایـن فعالیـت     5ل در جدوبراي همین دوره دهنده تولید ناخالص داخلی استان 
  . ارائه شده است 6جدول 

ارزش افزوده بخش نفت و گاز اسـتان خوزسـتان،    1388تا  1379 هاي در سالها  بر اساس این حساب
درصد ارزش افزوده بخش نفت و گـاز   52تا  47درصد تولید ناخالص داخلی استان، بین  70تا  60بین 

  . درصد تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل داده است 11تا  7کشور و بین 
کشـاورزي، دامـداري، شـکار،     وسـیع  هاي ش، گروه عمده کشاورزي شامل فعالیت بخ2و  1در جدول 

معادن شامل صنعت ساخت، تأمین آب، برق و گاز  –گروه عمده صنایع . و ماهیگیري است اريد جنگل
است و گروه عمده خدمات نیز ) بجز نفت خام و گاز طبیعی(طبیعی، ساختمان و استخراج سایر معادن 

بندي  بر اساس این دسته. باشد عمومی می هاي خدماتی بخش خصوصی و هاي بخش شامل تمام فعالیت
درصد ارزش افزوده گروه عمده کشاورزي کشور در استان خوزستان تولیـد   1.5، حدود 1388در سال 

درصـد   6.4و  3.7معادن و خدمات نیز بـه ترتیـب حـدود     -این سهم براي گروه عمده صنایع. شود می
رصد از ارزش افزوده فعالیت نفت و گاز کشور د 50است، اما در فعالیت نفت خام و گاز طبیعی حدود 

  .شود در استان خوزستان تولید می
از نظر حسابداري، بدیهی است که تغییرات ارزش افزوده فعالیت نفت و گاز بالفاصله در حساب تولید 

و با توجه بـه سـهم بـاالي ارزش افـزوده ایـن فعالیـت در تولیـد         شود ناخالص داخلی استان ظاهر می
به عالوه همین نمـودار نشـان   . شود مشاهده می 1اخلی استان، این تغییر به خوبی در نمودار ناخالص د

تغییرات ارزش افزوده بخش نفت و گاز تأثیر زیاد و سـریعی بـر افـزایش ارزش افـزوده سـایر       دهد می
یـک  افزایش ارزش افزوده بخش نفت و گاز به عنوان ، به این معنی که هاي اقتصادي استان ندارد بخش
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هاي اقتصادي اسـتان را فـراهم نکـرده     زا محرکه الزم براي افزایش ارزش افزوده سایر بخش عامل برون
  .است

سهم تولیـد ناخـالص داخلـی اسـتان در تولیـد ناخـالص        2وضوع باال، در نمودار براي توضیح بیشتر م
. ، مقایسه شده است]با احتساب ارزش افزوده بخش نفت و گاز و بدون آن[داخلی کشور در دو حالت 

سهم استان از تولید ناخالص داخلی کشور با احتساب ارزش افزوده شود  در این نمودار نیز مالحظه می
در این دوره از یک روند افزایشی خفیف برخوردار است، حال آنکه بدون احتساب نفت و نفت و گاز 

گاز سهم تولید ناخالص داخلی استان در تولید ناخالص داخلی کشور بیانگر یک روند کاهشی خفیـف  
  .باشد می 1388درصد در سال  3.5تا  1379درصد در سال  9.6از 

ش ارزش افزوده بخش نفت و گاز در استان خوزسـتان، سـهم   همزمان با افزای شود همچنین مشاهده می
افـزایش  بنـابراین  . کاهش یافته اسـت ) بدون احتساب نفت(این استان در تولید ناخالص داخلی کشور 

هاي اقتصـادي و   درآمد نفت استان نتوانسته است محرك الزم را براي افزایش ارزش افزوده سایر بخش
 .حفظ جایگاه استان فراهم آورد
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ارزش افزوده بخش نفت 
ارزش افزوده سایر بخش ھا
تولید ناخالص داخلی استان

  
   -ها در تولید ناخالص داخلی استان خوزستان ارزش افزوده بخش نفت و سایر بخش -1 نمودار

  قیمت جاري –هزار میلیارد ریال 
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  درصد –و گاز  در کشور با و بدون احتساب ارزش افزوده نفتتولید ناخالص داخلی استان سهم  -2 نمودار      

  ساختار اقتصادي استان خوزستان و مقایسه آن با کشور

دهد و  درصد تولید ناخالص داخلی استان را تشکیل می 60سهم ارزش افزوده بخش نفت و گاز حدود 
به . یابند فعالیت در تولید ناخالص داخلی استان کمتر جلوه میهاي عمده  سهم سایر گروهبر این اساس 

درصـد تولیـد ناخـالص داخلـی      15تنهـا  معادن  -صنایع  عنوان مثال ارزش افزوده گروه عمده فعالیت
ون احتسـاب نفـت و   اما بـد . درصد است 24نماید، که این نسبت براي کشور حدود  استان را تأمین می

 معـادن  - صـنایع  ، ارزش افـزوده گـروه عمـده فعالیـت    )در تولید ناخالص داخلی کشور و استان(گاز 
درصـد   27باشد که این نسبت در سـطح کشـور    می درصد تولید ناخالص داخلی استان 37کننده  تأمین
تـر   خوزستان صنعتی بدون احتساب رقم ارزش افزوده فعالیت نفت و گاز، استانبه عبارت دیگر  .است

که به علت تسلط رقم ارزش افزوده فعالیـت نفـت و گـاز ایـن ویژگـی نمایـان        از متوسط کشور است
   .شود نمی

، سـهم  فعالیـت نفـت و گـاز   بدون احتساب شود  منعکس شده و مالحظه میها  این تفاوت 3در نمودار 
ر در کشـور، سـهم گـروه عمـده     ارزش افزوده گروه عمده کشاورزي استان تقریباً نزدیک به سهم نظیـ 

خدمات کمتر از متوسط کشور و سهم گروه صنایع و معادن به نسبت قابـل تـوجهی بیشـتر از متوسـط     
  . کشور است

  
 بدون احتساب نفت با احتساب نفت

 کشور استان سهم ارزش افزوده
سهم ارزش 

 کشور استان افزوده
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سھم استان با نفت 

سھم استان بدون نف ت 
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 9 4 گروه عمده کشاورزي
گروه عمده 

 10 10 کشاورزي

 24 15 وه عمده صنایع و معادنگر
گروه عمده 

 27 37 صنایع و معادن

 53 21 گروه عمده خدمات
گروه عمده 

 62 53 خدمات

 - -   14 60گروه عمده نفت خام و گاز 
 100 100 جمع 100 100 جمع

  و محاسبات طرح رانمرکز آمار ای – یاستان يها حساب: مأخذ
  

  هاي جاري تان به قیمتخوزس استانتغییرات حساب تولید 

  تغییرات تولید ناخالص داخلی استان

از حـدود  هاي جاري  تولید ناخالص داخلی استان خوزستان به قیمت 1388تا  1379 هاي در دوره سال
هزار میلیـارد ریـال رسـیده     460درصد، به حدود  20هزار میلیارد ریال، با نرخ رشد متوسط ساالنه  91

کـاهش ارزش  ، کـه  1388سـال  الص داخلی استان در این دوره، به اسـتثناي  تولید ناخ. 4است، نمودار 
شده است، یک روند رشد مداوم را به نمـایش   1387سبب کاهش آن نسبت به سال افزوده بخش نفت 

درصد از تولید ناخالص داخلـی   70تا  60ارزش افزوده بخش نفت وگاز در این دوره معادل . گذارد می
  . شود ست که این سهم بر محور سمت راست این نمودار مشاهده میاستان را تشکیل داده ا

  استان هاي عمده فعالیت اقتصادي  تغییرات ارزش افزوده گروه

دهد سـهم ارزش افـزوده    نشان می فعالیت هاي عمده روند خطی توزیع درصد سهم ارزش افزوده گروه
ایـن افـزایش موجـب    . بوده اسـت درصد در حال افزایش  6.0بخش نفت و گاز به طور متوسط ساالنه 

و نمودار  1ها به همین میزان کاهش یابد، جدول  شده است که در مقابل و در مجموع سهم سایر بخش
5 . 

  
 هاي عمده فعالیت اقتصادي در تولید ناخالص داخلی استان مقایسه سهم ارزش افزوده گروه -3 نمودار

  درصد – 1388ر سال و کشور به قیمت جاري د 
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ارزش افزوده بخش نفت تولید ناخالص داخلي   سھم بخش نفت - درصد

  
  قیمت جاري - هزار میلیارد ریال  - تغییرات تولید ناخالص داخلی استان  -4 نمودار

  اقتصادي عمده فعالیت  هاي توزیع تولید ناخالص داخلی استان خوزستان بین گروه -1جدول 
  درصد - به قیمت جاري 1379-88در دوره  

 1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 

 3.9  3.6 3.1 3.4 3.9 4.3 4.8 4.9 6.3 4.9  گروه کشاورزي

 60.5 65.8 69.8 66.9 67.4 66.7 64.1 62.5 57.8 59.9 گروه نفت و گاز

گروه صنایع و 
 معادن

17 15  14.7 11.8 9.8 11.9 12.8 11.7 12.7 14.5 

  21.1 17.9 15.4 16.9 16.8 19.1 19.2 17.9 21 18.2 گروه خدمات
 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 جمع

  و محاسبات طرحمرکز آمار ایران  –استانی  هاي حساب: مأخذ

  

y = 0.6469x + 60.572

y = -0.1054x + 18.932
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گروه كشاورزي گروه نفت گروه صنایع و معادن
گروه خدمات Linear (گروه نفت) Linear (گروه خدمات)  

   استان خوزستان هاي اقتصادي تغییرات سهم ارزش افزوده چهار گروه عمده فعالیت -5 نمودار
  قیمت جاري  - 1379- 88در دوره  
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  تغییرات تولید ناخالص داخلی استان بدون احتساب نفت و گاز

هاي اقتصادي بدون احتساب ارزش افزوده فعالیت نفت و گاز در نمـودار   هاي عمده فعالیت سهم گروه
 در طـول ایـن   شود، بدون احتساب بخش نفـت و گـاز،   به طوري که مالحظه می. منعکس شده است 6

دوره نه ساله تغییرات مهمی که در ساختار اقتصاد استان صورت گرفته است که به طور خالصه شـامل  
باشـد کـه بـا     درصد، می 4.53به  4.45واحد درصد در سهم ارزش افزوده بخش خدمات، از  8افزایش 
واحد درصـد کـاهش در سـهم فعالیـت      3.2واحد درصد از سهم فعالیت صنایع و معادن و  6.5کاهش 

  .2جدول و  6کشاورزي جبران شده است، نمودار 
  

y = 0.5615x + 48.212
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گروه كشاورزي گروه صنایع و معادن گروه خدمات Linear (گروه خدمات)
 

  درصد - به قیمت جاري -فعالیت در تولید ناخالص داخلی بدون نفت هاي عمده  تغییرات سهم گروه -6 نمودار
 ص داخلیفعالیت در تولید ناخالهاي عمده  تغییرات سهم ارزش افزوده گروه -2جدول 

  درصد –) بدون احتساب نفت و گاز(  به قیمت جاري  -استان خوزستان 
 1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 

 9.9 10.6 10.4 10.3 11.9 13  13.5 13.1 14.9 12.2 گروه کشاورزي
 36.8 37.1 38.7 38.8 36.5 29.5  33 39.1 35.5 42.4 گروه صنایع و معادن

 53.4 52.3 51 50.9 51.6 57.5 53.5 47.8 49.7  45.4 خدماتگروه 
 100 100 100 100 100 100 100 100 100  100 جمع

 و محاسبات طرحمرکز آمار ایران  –استانی  هاي حساب: مأخذ

  تغییرات سرانه تولید ناخالص داخلی استان به قیمت جاري

زستان و کل کشور بدون احتساب ارزش افزوده مقدار و تغییرات سرانه تولید ناخالص داخلی استان خو
اما با احتساب ارزش افـزوده  . جاري، به یکدیگر بسیار نزدیک هستند هاي فعالیت نفت و گاز، به قیمت
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فعالیت نفت و گاز مقدار این متغیر براي استان خوزستان بسیار باالتر از متوسـط سـطح کشـور اسـت،     
  . 7و نمودار  4و  3هاي  جدول

0
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40
60
80
100
120

1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388

سرانھ کشور با نفت
 سرانھ خوزستان با نفت
سرانھ کشور بدون نفت
خوزستان سرانھ بدون نفت

 
  به قیمت جاريمیلیون ریال،  -سرانه تولید ناخالص داخلی کشور و استان  -7 نمودار

  
، با احتساب و بدون احتساب ارزش به قیمت جاريتولید ناخالص داخلی استان خوزستان و کشور  -3جدول 

  درصد: سهم  -هزار میلیارد ریال  -افزوده فعالیت نفت و گاز 

 1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 
 3,940 3,649 3,073 2,383 1,941 1,555 1,189 954 734 630  کل کشور با نفت
 462 520 484 368 305 227 162 142 98 91 خوزستان با نفت

 3,343 2,925 2,371 1,859 1,501 1,232 966  779 614 512 کل کشور بدون نفت
 177 171 141 116 97 75 56 52 40 35 خوزستان بدون نفت

 11.7 14.3 15.8 15.4 15.7 14.6 13.6 14.9 13.3  14.4 با نفت _سهم استان 
 5.3 5.9 5.9 6.2 6.5 6.1 5.8 6.6 6.5 6.9 بدون نفت _سهم استان 

 و محاسبات طرحمرکز آمار ایران  –استانی  هاي حساب: مأخذ
 

 
جمعیت و سرانه تولید ناخالص داخلی با احتساب و بدون احتساب ارزش افزوده فعالیت نفت و گاز به  -4جدول 

  میلیون ریال: سرانه - میلیون نفر : جمعیت -هاي جاري  قیمت
 1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 

 74.7 72.6 71.5 70.5 69.4 68.3 67.3 66.3 65.3 64.2 جمعیت کل کشور
 4.471 4.371 4.323 4.275 4.218 4.165 4.113 4.062 4.012 3.957 جمعیت خوزستان

 52.7 50.3 43 33.8 28 22.7 17.7 14.4 11.2 9.8 سرانه کل کشور با نفت
 103.3 119 112  86 72.3 54.6 39.4  35 24.3 23 سرانه خوزستان با نفت
 44.7 40.3 33.1 26.4 21.6 18 14.3 11.7 9.4  8سرانه کل کشور بدون 
 39.6 39.2 32.6 27.2 23 17.9 13.7 12.7  10 8.9سرانه خوزستان بدون 

  و محاسبات طرحمرکز آمار ایران  –استانی  هاي حساب: مأخذ
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  استان خوزستان اديي اقتصها افزوده و نرخ رشد متوسط ساالنه فعالیت ارزش -5جدول 
 درصد: نرخ رشد – هزار میلیارد ریال - به قیمت جاري 1379-88در دوره 

 1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 
  متوسط نرخ

 رشد ساالنه 

 17 16.9 17.8 14.4 12.1 11.4 9.5 7.6 6.7 5.9 4.2 ..جنگل کشاورزي، شکار و

 19  1 0.9 0.7 0.5 0.5 0.3  0.3 0.3 0.2 0.2 ماهیگیري

 20 277.8 341.4 336.2 245.9 205.9 151.4 103.7 88.6 56.3 54.4  نفت

 24 0.4 0.3 0.4 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 سایر معادن

 16 43.7 44.5 38.4 30.2 22.7 14.6 13 13.9 9.9 11.1 صنعت

 22 9.7 8.9 7.9 7.7 6.5  4 2.7 2.2 1.6 1.6 تأمین آب، برق و گاز ط 

 20 13.1 12.3 9.6 9 7 3.6 3.3 4.6 3 2.6  ساختمان 

 22 28 25.9 21.4 17.2 14.3 11.5 8.2 6.5 5.6 4.6 ..عمده و خرده  فروشی،

 23 1.3 1.1 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.3 0.2 هتل و رستوران

 19 18.4 20.3 16.1 13.3 11.3 11.4 7.2 5.8 4.7 3.9 ..حمل و نقل، انبارداري و

 23 2.3 2.3  2.1 1.7 1.7 1.1 0.6 0.5 0.4 0.3 هاي مالی گريواسطه

 19 14.3 15.9 12.3 10.5 8.4 7.5 5.7 5 3.7  3 ..مستغالت، کرایه و 

 21 11.4 8.8 7.3 5.8 5.2 4.4  3.5 2.8 2.5 2 امور عمومی و شهري

 26 9.3 8.5 6.6 6.2 4.9 3.3 2.7  2 1.5 1.2 آموزش

 28 8.8 7.6 6.1 5.1 3.7 3 2.4 1.9 1.4 1 يبهداشت و مددکار

 29 3 2.3 1.5 1.5 1.3 0.8 0.6 0.5 0.4 0.3 ...سایر خدمات عمومی،

 20 459.5 518.8 481.7 367.8 305.4 226.8 161.9 141.8 97.5 90.8  جمع

  محصول ناخالص داخلی
  )به قیمت بازار ( 

90.9 97.7 142.1 162.3 227.5 305  367.5 484.2 520.1 462.1 20 

  و محاسبات طرحمرکز آمار ایران  –استانی  هاي حساب: مأخذ
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به قیمت  1379-88در دوره  هاي اقتصادي  توزیع تولید ناخالص داخلی استان خوزستان بین فعالیت - 6جدول 
 درصد - جاري

 1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 
 3.7 3.4 3 3.3 3.7 4.2 4.7 4.7 6 4.7  کشاورزي، شکار و جنگلداري

 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 ماهیگیري
 60.5 65.8 69.8 66.9 67.4 66.7 64.1 62.5 57.8 59.9  نفت

 0.09 0.05 0.07 0.06 0.02 0.04 0.06 0.07 0.07 0.06 سایر معادن
 9.5 8.6 8 8.2 7.4 6.4 8.1 9.8 10.2 12.2 صنعت

 2.1 1.7 1.6 2.1 2.1 1.7 1.7 1.5 1.7 1.8 تأمین آب، برق و گاز ط 
 2.9 2.4  2 2.5 2.3 1.6 2.1 3.3 3.1 2.9  ساختمان 

 6.1 5 4.4 4.7 4.7 5.1 5.1 4.6 5.7 5.1 ..عمده فروشی، خرده فروشی،
 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2 0.3 0.2 هتل و رستوران

 4 3.9 3.3 3.6 3.7 5 4.4 4.1 4.8 4.2 ..و نقل، انبارداري وحمل 
 0.5 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.5 0.4 هاي مالی گريواسطه

 3.1 3.1 2.5 2.9 2.7 3.3 3.5 3.5 3.8 3.3 ..مستغالت، کرایه و خدمات
 2.5 1.7 1.5 1.6 1.7 1.9 2.1 2 2.6 2.2 اداره امور عمومی و شهري

 2 1.6 1.4 1.7 1.6 1.4 1.6 1.4 1.6 1.3 آموزش
  1.9 1.5 1.3 1.4 1.2 1.3 1.5 1.3 1.4 1.1 بهداشت و مددکاري

 0.7 0.4 0.3 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.4 0.3 ...سایر خدمات عمومی،
  100  100  100  100  100  100  100  100 100  100  جمع
  و محاسبات طرحمرکز آمار ایران  –استانی  هاي حساب: مأخذ
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 هاي ثابت خوزستان به قیمت استانتولید ناخالص داخلی 
  هاي اقتصادي شاخص ضمنی قیمت براي ارزش افزوده فعالیت

انـد و بـراي تبـدیل ایـن      هاي جاري ارائه شده مرکز آمار ایران به قیمت 1379 -88هاي استانی  حساب
هاي اقتصـادي مرسـوم    یتضمنی قیمت ارزش افزوده فعال  ها به قیمت ثابت، استفاده از شاخص حساب

  . است
درآمـد و تولیـد   "اقتصادي از جـدول  هاي  براي دستیابی به شاخص ضمنی قیمت ارزش افزوده فعالیت

تولیـد   هـا  ایـن جـدول   .استفاده شد بانک مرکزي ثابت هاي قیمتو  هاي جاري به قیمت "ناخالص ملی
را بـراي دوره   1376بـت سـال   جـاري و ثا  هـاي  به قیمت هاي اقتصادي ناخالص ملی بر حسب فعالیت

کـه بـا دوره    1379-88تنهـا اطالعـات دوره   دهند که در این بخش از گزارش  نشان می 1389تا  1338
هاي جاري و قیمت ثابت  استانی منطبق است مورد استفاده قرار گرفته اند و به قیمتهاي  زمانی حساب

  .اند منعکس شده 8و  7هاي  به ترتیب در جدول 1376سال 
از تقسـیم اعـداد    1376اقتصادي، به قیمت ثابت سـال  هاي  ص ضمنی قیمت ارزش افزوده فعالیتشاخ

 100و ضرب نتیجـه در عـدد   ) قیمت ثابت(به ارقام نظیر در جدول دوم ) قیمت جاري(جدول نخست 
لص داخلی کشور بـه قیمـت   مده فعالیت و تولید ناخاع ايه ه حاصل شده است که نتیجه آن  براي گرو

همچنین با تغییر سال پایـه، شـاخص ضـمنی بـراي     . نشان داده شده است 9ل جدودر  1376سال پایه 
  .ارائه شده است 10در جدول محاسبه و  1388به قیمت ثابت سال  ها فعالیتهمین 

  میلیارد ریال هزار - جاري هاي به قیمت هاي اقتصادي بر حسب فعالیت کشور داخلیتولید ناخالص  -7جدول 
  1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 

 366 302 268 207  172 157  130 111 85 79 گروه کشاورزي

 729 851 806 613 522 351 254 208 100  102  نفت گروه

 654 632 500 397 324 263 207 169 135 110 گروه صنایع ومعادن

 27 28 23 19 16 11  7 6 5 3          معدن

 375 346 288 253 208 166 127 103 89 76           صنعت

 42 43 37 32 25 21 17 13 11  9    برق ، آب و گاز

 210 216 152 93 75 66 56 46 30 23         ساختمان

 1,919 1,692 1,355 1,097 886 721 553 442 354 295 گروه خدمات

 411 365 302 245 210 175 136 110  90 77 هتلداري بازرگانی ، رستوران و

 351 318 246 195 151 123 90 67 57 48 ارتباطات  حمل و نقل، انبارداري و

 120 103 80 59 49 44 31 19 12 11 خدمات مؤسسات مالی و پولی
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اي حرفه خدمات مستغالت، خدمات 
 ...و

74 94 119 150 188 230 300 406 507 559 

 381 313 244 236 195 151 116 103 82 71      خدمات عمومی

 خدمات اجتماعی ، شخصی و

   خانگی
14 19 24 29 39 51 62 78 88 97 

 106 98 67 54 49 36 20 16  9 10  کارمزد احتسابی:کسرمیشود

 3,562 3,379 2,862 2,261 1,855 1,456 1,124 914 665 576  قیمت پایه تولید ناخالص داخلی به
  مرکزيبانک   –ملی هاي  حساب: مأخذ
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 میلیارد ریال هزار -1376ثابت سال  هاي به قیمت هاي اقتصادي بر حسب فعالیت کشورداخلی تولید ناخالص  -8جدول 

  1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 

 65 57 65 61 58 53 53 51 45 46  گروه کشاورزي
 47 49 50 49 48 47 46  39 38 43  نفت گروه

 137 133 126 122 111 100 92 83 74 67 گروه صنایع و معادن
 4 4 4 3 3 3 3 3  2 2          معدن

 100 95 93 92 84 73 66 58 52 47           صنعت

 6 6 6 5 5 5 4 4 4 3       برق، آب و گاز
 26 27 23  21 20 19 19 19 16 15          ساختمان

 270 265 258 244 229 215 199 188 177 168 وه خدماتگر

 85 82 82 78 75 69 61 56 51 47  هتلداري بازرگانی ، رستوران و
 75 72 62 54 46 41 37 34 31 30 ارتباطات  حمل و نقل ، انبارداري و

 12 10 11 10  8 8 7 5 5 4 خدمات مؤسسات مالی و پولی

 56 56 57 55 54 52 50 50 47 44 ... اي وخدمات مستغالت، حرفه
  29 31 32 33 32 33 33 34 34 34      خدمات عمومی

 خدمات اجتماعی ، شخصی و
  خانگی

8 9  10 11 12 13 14 15 14 13 

 9 8 8 8 7 5 4 4 4 3  کارمزد احتسابی:کسرمیشود
 510 495 491 468 439 410 386 358 331 320 قیمت پایه تولید ناخالص داخلی به

  و محاسبات طرحمرکز آمار ایران  –استانی  هاي حساب: أخذم
  100=  1376شاخص سال  ،هاي اقتصادي بر حسب فعالیت کشورداخلی تولید ناخالص شاخص ضمنی قیمت  -9جدول 

  1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 

 562 527 411 339 294 293 244 219 191 173 گروه کشاورزي
 1553 1740 1616 1245 1098 740 557 527 264 238  نفت گروه

 479 476 397 326  290 264 226 202 182 164 گروه صنایع و معادن

 637 667 612 574 546 392 251 229 213 168          معدن
 374 363 309 273 249 225 192 177 169 162           صنعت
 692 709 648 601 512 452 407  346 314 252       ب و گازبرق ، آ

 811 792 654 446 371 347 299 246 190 150          ساختمان
 710 640 524 450 388 336 278 235 199 176 گروه خدمات

 485 446 368 315 280 254 221 198 177 164   هتلداري بازرگانی ، رستوران و

 467 443 398 361 327 297 242 198 181 163 ارتباطات  وحمل و نقل، انبارداري 
 985 988 725 585 585 586  467 363 253 258 خدمات مؤسسات مالی و پولی

 1001 904 714 542 430 362  301 240 200 167اي حرفه خدمات مستغالت، خدمات 
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 ... و
 1292 1012 758 721  605 459 353 307 242  206      خدمات عمومی

 747 642 533 454 385 326 274 236 201 171  خانگی خدمات اجتماعی، شخصی و
 1154 1182 826 652 695 690 538 400 264 275  کارمزد احتسابی:کسر میشود

 699 682 583 483 423 355 291 255 201 180 قیمت پایه تولید ناخالص داخلی به
  رحو محاسبات ط مرکزيبانک   –هاي ملی  حساب: مأخذ

  100=   1388،  شاخص سال هاي اقتصادي بر حسب فعالیت داخلی کشورتولید ناخالص شاخص ضمنی قیمت  -10جدول 
  1379 1380  1381 1382  1383 1384 1385 1386  1387 1388 

  100 93.7 73.2 60.3 52.4 52.1 43.5 39 33.9 30.8 گروه کشاورزي
 100 112.1 104.1 80.2 70.7 47.7 35.9 33.9 17 15.3  نفت گروه

 100 99.4 83 68 60.6 55.1 47.2 42.2  38 34.2 گروه صنایع و معادن

 100 104.7 96.2 90.1 85.7 61.6 39.4 35.9 33.5 26.4          معدن

 100 97.1 82.7 73.2 66.7 60.3 51.5 47.4 45.3 43.3           صنعت

 100 102.4 93.7 86.9 74.1 65.4 58.8 50 45.5 36.4       برق، آب و گاز

 100 97.6 80.7 55.1 45.7 42.8 36.8 30.4 23.4 18.4          ساختمان

 100 90.1 73.9 63.4 54.6 47.3 39.2 33.1 28.1 24.8 گروه خدمات

 100 92 76 64.9 57.8 52.4 45.7 40.8 36.5 33.9  هتلداري بازرگانی ، رستوران و

 100 94.7 85.1 77.3 70 63.6 51.8 42.3 38.7 34.8نقل، انبارداري و ارتباطات                 حمل و

 100 100.3 73.6 59.3 59.4 59.4 47.4 36.9 25.7 26.2 خدمات مؤسسات مالی و پولی

اي حرفه خدمات مستغالت، خدمات 
 ... و

16.7 20  23.9 30.1 36.1 42.9 54.1 71.4 90.3 100 

 100 78.3 58.7 55.8 46.8 35.5 27.3 23.8 18.7 15.9      عمومی خدمات

 100 86 71.4 60.8 51.6 43.7 36.7 31.6 26.9 22.9  خانگی خدمات اجتماعی، شخصی و

 100 102.5 71.5 56.5 60.2 59.8 46.6 34.7 22.9 23.9  کارمزد احتسابی:کسرمیشود

 100 97.6 83.4 69.1 60.5 50.8 41.7 36.6 28.8 25.8 قیمت پایه داخلی بهتولید ناخالص
  و محاسبات طرح مرکزيبانک   –هاي ملی  حساب: مأخذ

   هاي ثابت ستان خوزستان به قیمتاتولید ناخالص داخلی 

، از  1388بـه قیمـت ثابـت سـال      استان خوزسـتان  1379-88هاي اقتصادي دوره  ارزش افزوده فعالیت
مقادیر نظیـر شـاخص    بر ،)5جدول ( هاي اقتصادي به قیمت جاري تقسیم مقادیر ارزش افزوده فعالیت

، براي هر فعالیت اقتصادي و هریک 100، و ضرب نتیجه در عدد )10جدول ( 1388قیمت سال  ضمنی
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 12در جدول هاي اقتصادي  و توزیع آن بین فعالیت 11محاسبه و در جدول  1388تا  1379هاي  از سال
هـاي عمـده فعالیـت در دو     ع تولید ناخالص داخلی استان بین گـروه همچنین توزی. است  منعکس شده

انعکـاس    14و  13هاي  لحالت با احتساب و بدون احتساب ارزش افزوده فعالیت نفت و گاز در جدو
  .اند یافته

   1388سال  ثابت  به قیمت هاي عمده فعالیت تغییرات سهم و رشد گروه

ارزش افزوده فعالیت نفـت و گـاز در تولیـد ناخـالص      ،1388سال  هاي ثابت ، به قیمت13طبق جدول 
درصد کاهش یافته و در  61ساله مورد بررسی، به نزدیک  9درصد در ابتداي دوره  73داخلی استان از 

  . مقابل سهم سه گروه عمده کشاورزي، صنایع و معادن و خدمات افزایش یافته است
هاي اقتصادي استان بدون احتسـاب نفـت و   فعالیت چنانکه قبالً بیان شد بررسی تغییرات ارزش افزوده

، بدون احتساب فعالیت نفت و گاز، تغییـر  14 بر این اساس، با توجه به جدول. باشددارتر می گاز معنی
درصـد   11سهم ارزش افزوده گروه عمده کشاورزي از  .شود ساختاري اندکی اقتصاد استان مشاهده می

 4.53درصـد بـه    55زش افزوده گروه عمده خـدمات از نزدیـک   درصد کاهش یافته و ار 10به نزدیک 
 8.36درصـد بـه    34در مقابل ارزش افزوده گروه عمده صـنایع و معـادن از   . درصد کاهش یافته است
  . درصد افزایش یافته است

   هاي ثابت اقتصادي استان به قیمت هاي تغییرات ارزش افزوده  فعالیت

هـاي   ارزش افـزوده فعالیـت  نرخ رشد ات بیشتري درباره متوسط جزئیدهنده  نشان 12و  11هاي  جدول
  : شود با توجه به این دو جدول مشاهده می .استطی این دوره ها  اقتصادي استان و تغییر سهم آن

 متوسط ساالنهبا نرخ رشد  ،هاي ثابت تولید ناخالص داخلی استان خوزستان در این دوره به قیمت −
 .درصد رشد کرده است 7.3معادل 

  در گروه عمده کشاورزي •

درصـد در سـال بـوده اسـت کـه از       3.2نرخ رشد فعالیت کشاورزي، شکار و جنگلداري، معـادل   −
و در نتیجـه بـراي حفـظ سـهم ایـن      باشـد   متوسط نرخ رشد تولید ناخالص داخلی استان کمتر می

اخلی اسـتان از  لذا سهم این فعالیت در تولید ناخالص د. فعالیت در اقتصاد استان کافی نبوده است
 .درصد در انتهاي دوره کاهش یافته است 3.9درصد در ابتداي دوره به به  5.10
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درصد رشد کرده است، اما به علت تفاوت اندك ایـن   2.4فعالیت ماهیگیري با نرخ متوسط ساالنه  −
درصـد تغییـر    54.0درصد به  52.0نرخ، با نرخ رشد تولید ناخالص داخلی استان، سهم آن تنها از 

 .یافته است

  در گروه عمده صنایع و معادن •

درصد، به قیمت ثابت برخوردار است، امـا   2.7فعالیت سایر معادن از نرخ رشد قابل توجه ساالنه  −
 2.0در اینجا نیز با توجه به پایه کوچک این فعالیت، سهم آن در تولید ناخـالص داخلـی اسـتان از    

 ،است افزایش یافته 4.0درصد به 

درصد در سال، و پایه مهم ایـن فعالیـت در    1.6خ رشد سریع فعالیت صنعت، معادل با توجه به نر −
درصد تولید ناخالص داخلـی   24درصد به  6.19تولید ناخالص داخلی استان، سهم این فعالیت از 

 استان افزایش یافته است،

درصد  8.8عادل هاي استان، م فعالیت تأمین آب، برق و گاز، از باالترین نرخ رشد بین تمام فعالیت −
 درصد افزایش یافته است، 3.5درصد به  4.3از مند بوده و سهم آن نیز  سال بهرهدر 

درصد در سال، و در نتیجـه سـهم آن    -9.0فعالیت ساختمان در این دوره رشد منفی داشته است،  −
 درصد کاهش یافته است، 2.7به  9.10نیز در تولید ناخالص داخلی استان از 

 
 

و نرخ رشد متوسط  1388ثابت سال  به قیمتاستان خوزستان  ي اقتصاديها ارزش افزوده فعالیت -11جدول 
 درصد  -هزار میلیون ریال  –  1379-88ساالنه در دوره 

 
1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 

  نرخ
  رشد

 2.3 16.9 19 19.7 20.1 21.7 18.2 17.4 17.1 17.3 13.8  کشاورزي، شکار و جنگلداري

 4.2 1  1 1 0.7 0.9  0.6 0.7  0.8 0.7 0.7 ماهیگیري

  277.8 304.6 322.9 306.7 291 317.7  289  261 331.5 355.5  نفت
-

2.7 

 7.2 0.4 0.3 0.4 0.2 0.1 0.2 0.3  0.3 0.2 0.2 سایر معادن

 6.1 43.7 45.8 46.4 41.3 34.0 24.2 25.3 29.3 21.9 25.7  صنعت

 8.8 9.7 8.7 8.5 8.9 8.8 6.1 4.6  4.4 3.6  4.5 تأمین آب، برق و گاز طبیعی 

 13.1 12.6 11.9 16.4 15.4 8.4 9 15.3 12.7 14.3  ساختمان 
-

0.9 

 8.3 28 28.1 28.2 26.5 24.7 21.9 17.9 16 15.3 13.7 ..عمده فروشی، خرده فروشی،
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 8.7 1.3 1.2 1.1 1.1 1  1 1  0.8 0.7 0.6 هتل و رستوران

 5.8 18.4 21.4 18.9 17.2 16.2 17.9 13.8 13.7 12.1 11.1 ..حمل و نقل، انبارداري و

 6.3 2.3  2.3 2.8 2.9 2.8 1.9  1.3  1.5 1.7 1.3 مالی هاي گريواسطه

 14.3 17.7 17.2 19.5 19.5 20.6 18.9 20.9 18.3 17.9 ..مستغالت، کرایه و خدمات
-

2.5 

 1- 11.4 11.2 12.4 10.4 11.1 12.4 12.7 11.9 13.4 12.5 ی و شهرياداره امور عموم

 2.5 9.3 10.9 11.2 11.1 10.5 9.2 9.8 8.6 8.1 7.5 آموزش

  4  8.8 9.8 10.4 9.2  8 8.4 8.6 7.8 7.3 6.2 بهداشت و مددکاري
 9.5 3  2.7 2.1 2.5 2.5  1.8 1.5  1.5  1.4  1.3 عمومیسایر خدمات

 3.7 459.5 497.1 515 494.7 468.2 470.4 431.9 410.8 466.4 486.7  جمع
 و محاسبات طرحمرکز آمار ایران  –استانی  هاي حساب: مأخذ

  در گروه عمده خدمات •

 8رشـد بـاالتر از   هـاي   عمده فروشی و خرده فروشی و فعالیت هتل و رسـتوران، از نـرخ    فعالیت −
درصـد   8.5و  3.6نیـز از نـرخ رشـد    و حمل و نقـل و انبـارداري    -هاي مالی گري درصد، واسطه
که نرخ رشد هر چهار فعالیت یادشده باالتر از نرخ رشد متوسط تولید ناخـالص  اند  برخوردار بوده

هاي در تولید ناخـالص داخلـی اسـتان بیشـتر شـده       داخلی استان بوده و درنتیجه سهم این فعالیت
 .است

درصد رسیده  9.7به  6.13اختمان، از ارزش افزوده بخش مستغالت، به تبع کاهش سهم فعالیت س −
 .است

درصد کاهش یافتـه   4.11به  5.13ارزش افزوده فعالیت خدمات اداره امور عمومی و شهري نیز از  −
 .است 

 2.6اجتمـاعی بـه ترتیـب از     -در مقابل سهم فعالیت خدمات بهداشت و سـایر خـدمات عمـومی    −
 .درصد افزایش یافته است 3به  3.1و از  8.8درصد به 

  
  -  هاي اقتصادي برحسب فعالیت استان خوزستانداخلی تولید ناخالص توزیع  -12جدول 

 درصد -، بدون احتساب فعالیت نفت و گاز  1388ثابت سال   به قیمت

  1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 

 9.3 9.9 10.2 10.7 12.3 11.9 12.2 11.4 12.8 10.5  کشاورزي، شکار و جنگلداري

 0.54 0.52 0.50 0.40 0.49 0.37 0.47 0.50 0.52 0.52 ماهیگیري
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             نفت
 0.23 0.14 0.19  0.13 0.05 0.10 0.18 0.18 0.15 0.17 سایر معادن

 24.0 23.8 24.2 22.0 19.2 15.9 17.7 19.5 16.2 19.6 صنعت

 5.3 4.5 4.4 4.7 5 4 3.2 2.9 2.7  3.4 تأمین آب، برق و گاز طبیعی 

 7.2 6.5 6.2 8.7 8.7 5.5 6.3 10.2 9.4 10.9  ساختمان 

 15.4 14.6 14.7 14.1 13.9 14.3 12.5 10.7 11.3 10.4 ...عمده فروشی، خرده فروشی و 

 0.7 0.6 0.6 0.6 0.5 0.6 0.7 0.6 0.5 0.5 هتل و رستوران

 10.1 11.1 9.8 9.1 9.1 11.7 9.7 9.1 9.0 8.4 ..حمل و نقل، انبارداري و

 1.3 1.2 1.5 1.5 1.6 1.2 0.9 1 1.3 1 مالی هاي گريواسطه

 7.9 9.2 8.9 10.4  11 13.5 13.2 13.9 13.6 13.6 ..مستغالت، کرایه و خدمات

 6.3 5.8 6.5 5.5 6.3 8.1 8.9 7.9 10 9.5 اداره امور عمومی و شهري

 5.1 5.7 5.8 5.9 5.9 6 6.8 5.7 6 5.7 آموزش

 4.8 5.1 5.4 4.9 4.5 5.5 6 5.2 5.4  4.7 و مددکاري بهداشت

 1.7 1.4 1.1 1.4 1.4  1.2 1.1 1 1 1 ..سایر خدمات عمومی،

  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  جمع
 و محاسبات طرحمرکز آمار ایران  –استانی  هاي حساب: مأخذ

  

  

  

  
  -  اقتصادي ارزش افزوده گروه عمده فعالیت برحسب  داخلی استان خوزستانتولید ناخالص توزیع  -13جدول 

  درصد -  1388ثابت سال   به قیمت با احتساب نفت و گاز 
  1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 

 3.9 4 4 4.2 4.8 4 4.2 4.4 3.9 3 گروه کشاورزي

 60.5 61.3 62.7 62 62.2 67.5 66.9 63.5 71.1 73 گروه نفت

 14.5 13.5 13 13.5 12.5 8.3 9.1 12 8.2 9.2 گروه صنایع و معادن

 21.1 21.2 20.3 20.3 20.6 20.2 19.8 20.1 16.8 14.8 گروه خدمات

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100  جمع

  بات طرحو محاسمرکز آمار ایران  –استانی  هاي حساب: مأخذ
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  - اقتصادي ارزش افزوده گروه عمده فعالیت برحسب  داخلی استان تولید ناخالص توزیع  -14جدول 

  درصد -  1388ثابت سال   به قیمت بدون احتساب نفت و گاز،
  1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 

 9.9 10.4 10.7 11.1 12.7 12.3 12.6 11.9 13.4 11 گروه کشاورزي
 36.8 34.9 35 35.6 32.9 25.4 27.5 32.9 28.5 34 گروه صنایع و معادن

 53.4 54.7 54.3 53.3 54.3 62.3 59.9 55.2 58.2 54.9 گروه خدمات
 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 جمع

 حو محاسبات طرمرکز آمار ایران  –استانی  هاي حساب: مأخذ

  شهرستانی استان خوزستاني ها برآورد حساب 

  مقدمه  

بـراي   ،ها حداقل اطالعات کالن اقتصادي در سطح شهرستان  دستیابی بهبا هدف هاي شهرستانی  حساب
ي بررسی روندها، راصورت امکان بشهرستانی مقطعی و در   ي بینها لی، انجام مقایسهشناخت وضع فع

هـاي شهرسـتانی مشـابه     تعـاریف و مفـاهیم حسـاب   طور کلی  به .شوند تهیه می نگري یندهآ بینی و پیش
. هاي شهرستانی، آمـار و اطالعـات اسـت    هاي استانی است، اما عامل محدود کننده تهیه حساب حساب

ي اسـتانی هـم وجـود    ها زمینه حسابهایی هستند که در  کمبودهاي آمار و اطالعات از نظر نوعی همان
 :از جمله عبارت هستند از تر هستند و اطالعات شهرستانی سخت سی بهسترد ها در  دارند اما محدودیت

سـازد، دوم ناکـافی بـودن     هاي زمانی را محدود می ها، که سري  نخست فاصله زمانی زیاد بین آمارگیري
ها در سطح شهرستان، سوم همزمـان نبـودن زمـان     نتایج آمارگیرياز ها براي استنتاج آماري  تعداد نمونه

هـاي صـنعتی،    هاي مختلف مانند سرشماري کشاورزي و سرشماري کارگاه هاي مقطعی بخش  یريآمارگ
هاي شهرستانی در طول زمان و پنجم ارایه نکردن کافی آمارهاي ثبتی در سطح  چهارم تغییرات محدوده

اي آمارهـ هاي بسـیاري از  نمونه(شهرستانی، حتی در جایی که اطالعات کافی و مورد اعتماد وجود دارد 
یابنـد، بـه عنـوان    وجود دارند، که بدون هزینه اضافی قابل ارایه هستند ولی انتشـار نمـی  ثبتی موضوعی 

رسـانی  ها و اعتبارات بانکی، اطالعـات خـدمت   مد دولت، سپردهآاطالعات شهرستانی هزینه و در: مثال
بـرق و  ، بآ ن،موزش عالی، بهداشـت و درمـا  آموزش و پرورش، مانند آکلیه واحدهاي خدماتی دولتی 

ها  ها، راه اهن ، بندرها و فرودگاه پایانهو گاز، اطالعات ثبتی عملکرد ارتباطات، مخابرات و حمل و نقل 
  .)و غیره
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  ارزش افزوده شهرستانیین مهاي تخ روش

شهرستان از روش رگرسیون، در تخمین معادلـه ارزش افـزوده بـه     -براي تخمین ارزش افزوده فعالیت
، براي توضیح تغییرات ارزش افزوده در (Explanatory Variables)متغیرهاي توضیحی عنوان تابعی از 

متغیرهاي توضیحی از عوامل تولیـد  . استفاده شده استهاي اقتصادي  هر فعالیت و یا گروهی از فعالیت
 ،مستقیم ي موثرها  همچنین عالوه بر شاخص. شود مانند نیروي انسانی، زمین، آب، برق، گاز تشکیل می

بـه عنـوان جـایگزین عوامـل     (غیرمسـتقیم  ي هـا   مانند نیروي انسانی شاغل در همان بخش، از شاخص
به عنوان مثال چنانچه بین ارزش افزوده بخش آمـوزش و پـرورش بـا    : ، نیز استفاده شده است)مستقیم

تـابع   بـراي تخمـین   هـا  تـوان از آن  همبستگی زیادي وجود داشته باشد میموز آ جمعیت یا تعداد دانش
-مـی  تعـداد معلـم  از  ،(Proxy)در اینجا جمعیت یک جایگزین، نماینده یا استفاده کرد و ارزش افزوده 

ارزش افزوده بخـش آمـوزش و پـرورش، جمعیـت،     (ضریب همبستگی بین هر چهار عامل زیرا  ،شود
  .بسیار باال است) موز و تعداد معلمآ تعداد دانش

بـا عوامـل مـؤثر در ایجـاد      اسـتانی ارزش افـزوده  ي ها حساب بررسی روابط پیچیده بینشود  اشاره می
ي شهرستانی در تهیه این بخـش از مطالعـه را   ها هاي سنگین برآورد حساب ارزش افزوده یکی از بخش

تشکیل داده است زیرا، چنانکه گفته شد، در این زمینـه اطالعـات شهرسـتانی بسـیار محـدود اسـت و       
ذیر اسـت و محقـق   پ هاي آمارگیري به این منظور امکان ي طرحهاي مستقیم تنها در صورت اجرا روش

از روابط بین متغیرهـا   (Statistical Inference)در این شرایط ناگزیر از انجام بررسی و استنتاج آماري 
در انجام مطالعه این بخش صدها معادله و رابطه بین متغیرها مورد بررسی قرار گرفته است تـا از  . است

  .د اطالعات تا حدودي جبران شوداین طریق کمبو

  اطالعات پایه

ي ها مرکز آمار ایران، مرجع اصلی برآورد حساب 1388تا  1379هاي  ي استانی سالها اطالعات حساب
ي استانی چارچوب ها ي استانی از این نظر اهمیت دارد که حسابها مرجعیت حساب. شهرستانی است

شهرستانی در هر زمینه باید  ي ها برآورد شده حسابدهد و جمع  ي شهرستانی را تشکیل میها حساب
  .با حساب استانی همسان باشد

هاي  و به خصوص اطالعات اشتغال در بخش 1385  اطالعات سرشماري عمومی نفوس و مسکن سال
دهـد، زیـرا در هریـک از     ي شهرسـتانی را تشـکیل مـی   هـا  یکی دیگر از ارکان برآورد حساباقتصادي 

  .ایجاد ارزش افزوده استترین عامل  ي انسانی مهمباال، نیروهاي  روش
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مبادالت بـرون شهرسـتانی و    ،ي بخشی مانند حساب هزینه خانوار، هزینه دولت، منابع بانکیها حساب
موارد مشابه دیگر، در صورت قابل دسترس بودن، در چارچوب یک مدل اقتصاد کالن، هماهنگی بـین  

ایجـاد سـازگاري بـین    و بـراي   هـا  پـس از بـرآورد حسـاب    نمایند و ي اقتصادي را کنترل میها حساب
هـاي   هاي کشـور بـا شهرسـتان    اطالعات همسان در سطح استان. گیرند مورد استفاده قرار می ها حساب

  .دهد مورد استفاده را تشکیل میاستان خوزستان دسته دیگر بسیار مهم اطالعات 

  انتخاب مدل تخمینهاي  مالك

هـاي   حسب مورد براسـاس تلفیقـی از کـاربرد اطالعـات و شـاخص     ها  نتخمین ارزش افزوده شهرستا
  .تحت عنوان اطالعات پایه شهرستانی استان خوزستان صورت گرفته است 39 مندرج در جدول

تحـت   41و  40 هاي ، به شرح جدولهاي کشور در هر مورد ابتدا توابع مختلف برروي اطالعات استان
و در مواردي که شرایط اقلیمـی  ، اند قرار گرفتهآزمون شده و مورد عنوان اطالعات پایه استانی، ساخته 

مـورد بررسـی     ها که با استان آن دسته از استان، )مانند بخش کشاورزي( ثر تشخیص داده شده استؤم
هاي تأییـد شـده داده    سپس اطالعات شهرستانی به مدل. اند رند از حیطه آزمون خارج شدهمشابهت ندا

  .زیع شهرستانی ارزش افزوده هر بخش در هر شهرستان را به دست داده استشده و خروجی آن تو
  :قبل از پرداختن به مالك انتخاب آزمون، الزم است دو نکته زیر توضیح داده شود

  صـریح  و یـک فـرم   Y = F(x)نخست آنکه در در دنیاي واقعی در تخمین یک معادله به فرم ضـمنی  
ضریب همبستگی باالیی وجود دارد  "ها    xj"، معموال بین Y = a + b1x1 + b2x2 + b3x3 +… 101مانند  

به سمت صفر میل نماید و تخمین معـادالت دشـوار و واریـانس     Xشود دترمینان ماتریس  که سبب می
هاي مختلف  زینه مناسبی از بین مدلهاي زیادي الزم است تا گ به همین علت آزمون. جواب بزرگ شود

  .انتخاب شود
، در نهایت تعـدادي از آنهـا کـه در معادلـه      "ها xj"بین  علت همان ضریب همبستگی باال دوم آنکه به

برگزیده حضور خواهند داشت از یک طرف داراي ضریب همستگی باالیی با متغیر وابسته و از طـرف  
دار بنابراین اگر دو عامل یـا دو بـر  . خواهند بود "ها  xj"دیگر داراي ضریب همستگی پایینی بین خود 

"Xj "  هر دو داراي ضریب همبستگی باالیی با بردارY  به عبارت دیگر عوامل مـؤثر را تشـکیل   (باشند
، و در همان حال چنانچه بـین ایـن   )را به خوبی توضیح دهند Yدهند، یا به مفهوم دیگر تغییرات بردار 

معادله کافی خواهـد   ضریب همبستگی باالیی وجود داشته باشد، حضور یکی از این دو در Xjدو بردار 
                                                

که در آن  - 1 Y "متغیر وابسته،   Xj بردارهاي متغیرهاي توضیحی و  "ها    a, b  ضرایب متغیرهاي توضیحی است.  
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 -Multi)اقع حضور هردو باعث ایجـاد همبسـتگی خطـی    و در و کند بود زیرا دیگري را نمایندگی می

Colinearity)  و میل نمودن دترمینان ماتریسX بنـابراین  . شود به سمت صفر و ظهور ایراد نخست می
ایـن بـه معنـی    انتخاب شوند، ) ها و نه همه آن(ها  اگر از بین چند متغیر توضیحی مناسب تعدادي از آن

  .نادیده گرفتن عوامل دیگر نیست
  :نتخاب شده استامالك قبول معادالت به شرح زیر 

بـه  . ترین مالك در قبول یک معادله تخمین، سازگاري عالیم با نظریه، یا انتظار تئوریک اسـت مهم .1
ـ . ضریب تخمین زده شده بایـد منطقـی باشـد   ) یا عالمت(عبارت دیگر جهت   در ه عنـوان مثـال   ب

گذاري  چنانچه در یک تابع تولید ضریب تخمین متغیر توضیحی مقدار سرمایهبرآورد ارزش افزوده 
گذاري بیشتر است ارزش افزوده کمتـر خواهـد    که جایی که سرمایه است منفی باشد، به این معنی

خمـین نیـز مـورد    بود و این جواب با اصول نظري یا انتظارات منطقی سازگار نیست و بنـابراین ت 
  .هاي آماري بسیار خوب باشند قبول نخواهد بود حتی اگر سایر مالك

دار بودن هر متغیر در معادلـه تخمـین   که معنی tهاي تخمین، به ویژه آماري   "آماري"مناسب بودن  .2
دار بودن متغیرهاي تخمین در کنار یکـدیگر را در یـک معادلـه    که معنی Fکند و آماري را بیان می

 .کندمی بیان

برآوردکننده یا   (Measure of goodness of fit)که درجه برازندگی  R2مناسب بودن مقدار آماري  .3
دهد چه میزان از تغییرات تابع توسـط  ، به عبارت دیگر نشان میکند قدرت توضیح مدل را بیان می

 . اندمتغیرهاي مدل توضیح داده شده

 .ه، که به یک مفهوم در مالك سوم منظور شده استانطباق جواب واقعی با جواب تخمین زده شد .4

هـاي   اند که بـه ترتیـب بخـش   بر همین اساس در این بررسی معادالت زیادي مورد بررسی قرار گرفته
  .شوندخوزستان در این فصل ارایه میفعالیت اقتصادي استان 

   هاي آزمون شده شکل ارائه نتایج مدل

بـراي هـر آزمـون از سـه بخـش      افزار  خروجی این نرم. شده است انجام Eviews3افزار  ها با نرم آزمون
  هـاي بررسـی شـده     در بخش نخست عنوان متغیر تابع، زمان آزمـون، و تعـداد نمونـه   : شود تشکیل می

یا به دالیـل خـاص بـه     ،اطالعات ، براي سی استان، مگر آنکه به دلیل نقص30در مطالعه حاضر عدد (
 شـوند  و در قسمت دوم متغیرهاي توضیحی مشـخص مـی  ) کاسته شودها  از تعداد نمونهصورت ارادي 

یک در معادله تخمین  رایب هرو ض )ارائه شده است 40راهنماي عنوان متغیرهاي توضیحی در جدول (



 

 طرح ملی آمایش استان خوزستان

 786 
 

براي هریـک   tزده شده همراه با صورت مدل، نام متغیر وابسته، نام متغیرهاي توضیحی و مقدار آماري 
براي کل معادله  Fو  R2هاي  در قسمت سوم آماري. شودارایه می افزار ط نرمهاي توضیحی توس  از متغیر

  .شودتخمین ارایه می
به این صورت هر معادله تخمین با دو یا سه متغیـر توضـیحی، داراي خروجـی در انـدازه حـدود نـیم       

ارائه همـه  ند، ا از آنجا که براي هر معادله روابط متعددي بررسی و آزمون شده .باشد صفحه یا بیشتر می
هـاي انتخـاب شـده     لذا در این گزارش تنها نتایج مدل. نماید هاي آزمون شده گزارش را حجیم می مدل

  .اند براي استفاده در توزیع ارزش افزوده شهرستانی ارائه شده
توزیـع ارزش افـزوده   بـرآورد  هـاي انتخـاب شـده و در بخـش بعـد از آن نتـایج        در بخش بعدي مدل

  .هاي اقتصادي ارائه خواهد شد تفکیک بخشها به  شهرستان

  ها اي انتخابی براي برآورد توزیع بین شهرستانی ارزش افزوده هر یک از فعالیته مدل
هـاي   راي توزیع بین شهرستانی ارزش افزوده هر یـک از فعالیـت  هاي تخمین ب در این بخش نتایج مدل

  .شود اقتصادي ارائه می

  بخش کشاورزي

ادي از روابط بررسی شده است، به علت تنوع شرایط محیطی، اقلیمی، تنوع زیـر  در این بخش تعداد زی
بـر اسـاس   . درصد حاصـل نشـد   80کشاورزي و دامداري، مالك برازندگی تخمین باالتر از  هاي بخش
بـراي توزیـع بـین شهرسـتانی ارزش افـزوده بخـش        15، معادله منـدرج در جـدول   هاي انتخاب مالك

 80هاي معادله مناسب هسـتند و قـدرت توضـیحی مـدل در حـد       آماري. کشاورزي انتخاب شده است
 16زراعت و باغداري در ادامـه در جـدول    معادله تخمین زیربخشترین  به عالوه مناسب. درصد است

  .ارائه شده است

  بخش ماهیگیري

، بـا متغیـر توضـیحی نیـروي     ترین مدل آزمون شد و در نهایت مناسبهاي متعددي  در این بخش مدل
هـا مناسـب هسـتند و     آماري. انتخاب شد 17انسانی شاغل در این بخش، با جزئیات مندرج در جدول 

  .درصد است 85و  82به ترتیب حدود  18و  17قدرت توضیحی مدل مندرج در جدول 
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  داريو دامداري، شکار و جنگل کشاورزيمعادله تخمین ارزش افزوده بخش  -15جدول 

Dependent Variable: VAD_TOT_AG داريو دامداري، شکار و جنگل ارزش افزوده بخش کشاورزي: متغیر وابسته 

Method: Least Squares        
Date: 05/07/12   Time: 05:07     
Sample: 1 30     

Included observations: 30        
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 2,130.916 1417.956 1.502808 0.1445 
EMP_AG  0.059788 0.011577 5.164321 0 

AGLANDUNDERFRUIT 0.042356 0.017152 2.469507 0.0201 
R-squared 0.797869     Mean dependent var 11,401.59 

Adjusted R-squared 0.636595     S.D. dependent var 8,181.107 
S.E. of regression 4,503.543     Akaike info criterion 19.75776 

Sum squared resid 5.48E+08     Schwarz criterion 19.89788 
Log likelihood -293.3663     F-statistic   34.35017 

Durbin-Watson stat 2.040106     Prob(F-statistic) 0 

  زراعت و باغداري بخشارزش افزوده زیر معادله تخمین  -16جدول 

Dependent Variable: VAD_CUL_FRUIT زراعت و باغداري بخشزیر ارزش افزوده :  متغیر وابسته 

Method: Least Squares     
Date: 04/29/12   Time: 21:01     

Sample: 1 30     
Included observations: 30     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 546.8174 834.559 0.655217 0.5181 

EMP_AG  0.033258 0.006733 4.939751 0 

AGGOLKHA 2.936774 0.953993 3.078403 0.0049 

AGLANDUNDERFRUIT 0.046092 0.010083 4.571186 0.0001 

R-squared 0.833172     Mean dependent var 7639.953 

Adjusted R-squared 0.813922     S.D. dependent var 6058.741 

S.E. of regression 2,613.542     Akaike info criterion 18.69837 

Sum squared resid 1.78E+08     Schwarz criterion 18.88519 

Log likelihood -276.4755     F-statistic 43.28295 
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Durbin-Watson stat 1.940584     Prob(F-statistic) 0 
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  1ماهیگیري، مدل معادله تخمین ارزش افزوده بخش  -17جدول 

Dependent Variable: VAD_FISHING    
Method: Least Squares     

Date: 04/29/12   Time: 22:38     
Sample: 1 30     

Included observations: 30     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 94.23408 35.76295 2.634964 0.0136 

EMP_FISHING 0.073922 0.006551 11.28331 0 

R-squared 0.819719 Mean dependent var 278.9572 

Adjusted R-squared 0.81328     S.D. dependent var 403.0271 

S.E. of regression 174.1523     Akaike info criterion 13.22208 

Sum squared resid 849,212.5     Schwarz criterion 13.31549 

Log likelihood -196.3312     F-statistic 127.3131 

Durbin-Watson stat 1.89521     Prob(F-statistic) 0 

  
  2ماهیگیري، مدل معادله تخمین ارزش افزوده بخش  -18جدول 

Dependent Variable: VAD_FISHING    
Method: Least Squares     

Date: 04/29/12   Time: 22:35     
Sample: 1 30     

Included observations: 30     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 4.241189 49.61306 0.085485 0.9325 

EMP_FISHING 0.072043 0.006093 11.82322 0 

AGFISHRAISE 0.0013 0.000535 2.428767 0.0221 

R-squared 0.852044     Mean dependent var 278.9572 

Adjusted R-squared 0.841084     S.D. dependent var 403.0271 

S.E. of regression 160.6636     Akaike info criterion 13.09114 

Sum squared resid 696,945.3     Schwarz criterion 13.23126 

Log likelihood -193.3671     F-statistic 77.74342 

Durbin-Watson stat 1.946413     Prob (F-statistic) 0 
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  بخش معدن

د در ارزش افزوده بر حسب نـوع مـاده معـدنی از یـک الگـوي      زیاهاي  بخش معدن با توجه به تفاوت
خوشبختانه توزیع ارزش افزوده بخش معدن بر اساس . کند ارتباط با عوامل تولید پیروي نمیمناسب در 

ریزي استانداري خوزستان تهیـه شـده و در    معاونت برنامه - توسط معاونت آمار ،هاي آمارگیري روش
  .ائه شده است که از همین توزیع استفاده شداستان ار 1388آمارنامه سال 

  بخش صنعت

هاي آمارگیري  بر اساس روشهاي بزرگ صنعتی استان  در بخش صنعت نیز توزیع ارزش افزوده کارگاه
 1388ریزي استانداري خوزستان تهیـه شـده و در آمارنامـه سـال      معاونت برنامه - توسط معاونت آمار

ملـه بهتـرین   ، از جي توضیحیهاي حاصل از متغیرها بر اساس تخمینبه عالوه  . استان ارائه شده است
استفاده شد و توزیـع یـاد شـده بـراي      19ول جددرصد، به شرح  89، با قدرت توضیحی حدود ها  آن

  .پوشش کل ارزش افزوده بخش صنعت تعدیل شد
 

  )ساخت(صنعت معادله تخمین ارزش افزوده بخش  -19جدول 

Dependent Variable: VAD_INDUSTRY    
Method: Least Squares     

Date: 04/29/13      Time: 17:53     
Sample: 1 30     

Included observations: 30     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 596.9945 2,047.279 0.291604 0.7727 
EMP_INDUSTRY  0.141647 0.009481 14.94053 0 

R-squared 0.888544 Mean dependent var 17,052.56 
Adjusted R-squared 0.884563 S.D. dependent var 27,820.79 

S.E. of regression 9,452.395 Akaike info criterion 21.21026 
Sum squared resid 2.50E+09 Schwarz criterion 21.30368 

Log likelihood -316.154 F-statistic 223.2193 
Durbin-Watson stat 1.822611 Prob(F-statistic) 0 
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  )  تسهیالت عمومی(بخش آب، برق و توزیع گاز طبیعی 

. منعکس شده است 20معادله در جدول ترین  دي آزمون شد که نتیجه مناسبدر این بخش معادالت زیا
بـا توجـه بـه اینکـه     . درصد است 86هاي این مدل مناسب هستند، و قدرت توضیحی آن حدود  آماري

زیع ارزش افزوده این بخش حاصل نشد، از همـین مـدل بـراي ایـن منظـور      تري براي تو رابطه مناسب
و  22، 21ي ها در جدول هاي این بخش نیز در ادامه دله تخمین براي زیربخشبه عالوه معا. استفاده شد

تر از مدل بخش آب، برق و گاز طبیعی نیستند بنابراین از  ها مناسب هاي زیربخش مدل. اند ارائه شده 23
  .اي نشد استفادهدر توزیع ها  آن
  

  آب، برق و گاز طبیعی معادله تخمین ارزش افزوده بخش -20جدول 
Dependent Variable: VAD_PUBLIC_UTIL    

Method: Least Squares         
Date: 05/02/12   Time: 19:22         

Sample: 1 30        
Included observations: 28         
Excluded observations: 2         

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C -24.27624 343.7301 -0.070626 0.9443 

ELECCONTOTAL  0.311863 0.044864 6.951323 0 

AGSURFACEWATERCO 1.022208 0.252753 4.04429 0.0005 

AGUNGWATERW 0.138183 0.083437 1.656149 0.1107 

R-squared 0.857479 Mean dependent var 2489.819 

Adjusted R-squared 0.839664 S.D. dependent var 3,007.856 

S.E. of regression 1,204.406 Akaike info criterion 17.15692 

Sum squared resid 34,814,266 Schwarz criterion 17.34724 

Log likelihood -236.1969 F-statistic 48.13199 

Durbin-Watson stat 1.98189 Prob(F-statistic) 0 

  زیر بخش برق

  معادله تخمین ارزش افزوده زیر بخش برق -21جدول 

Dependent Variable: VAD_ELECTRICITY    
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Method: Least Squares     
Date: 04/30/12   Time: 05:07     

Sample: 1 30     
Included observations: 30     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 419.241 209.5013 2.001138 0.0559 
ELECCONTOTAL -0.020856 0.099959 -0.208641 0.8364 

EMP_PBLICUTILITI 0.324528 0.113144 2.868263 0.0081 
TOTALPOP -0.000711 0.000244 -2.917088 0.0072 

R-squared 0.586526 Mean dependent var 1075.006 
Adjusted R-squared 0.538817 S.D. dependent var 1209.528 

S.E. of regression 821.3963 Akaike info criterion 16.38345 
Sum squared resid 17,541,987 Schwarz criterion 16.57028 

Log likelihood -241.7518     F-statistic 12.29392 
Durbin-Watson stat 1.822922 Prob(F-statistic) 0.000034 



 

 طرح ملی آمایش استان خوزستان

 793 
 

  زیر بخش گاز

  گازمعادله تخمین ارزش افزوده زیر بخش  -22جدول 

Dependent Variable: VAD_NATURAL_GAS    
Method: Least Squares     

Date: 04/30/12   Time: 05:57     
Sample: 1 30     

Included observations: 30     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 234.1464 577.3979 0.40552 0.6882 

EMP_PBLICUTILITI 0.157896 0.052669 2.997893 0.0056 

R-squared 0.242985 Mean dependent var 1,417.374 

Adjusted R-squared 0.215948 S.D. dependent var 2,606.892 

S.E. of regression 2,308.317 Akaike info criterion 18.39077 

Sum squared resid 1.49E+08     Schwarz criterion 18.48418 

Log likelihood -273.8615 F-statistic 8.987362 

Durbin-Watson stat 2.135457 Prob(F-statistic) 0.005647 

  زیر بخش آب

 ارزش افزوده زیر بخش آبمعادله تخمین  -23جدول 

 Dependent Variable: VAD_WATER    
 Method: Least Squares     

 Date: 04/30/12   Time: 06:59     
 Sample: 1 30     

 Included observations: 28     
 Excluded observations: 2     

 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
 C 41.31967 31.9574 1.292961 0.2083 

 AGSURFACEWATERCO 0.06047 0.020854 2.899709 0.0079 
 AGUNGWATERW 0.030037 0.007475 4.018133 0.0005 

 URBANWATERRESCAP 0.000303 4.55E-05 6.66293 0 
squared-R  0.812353 an dependent varMe     272.3106 

 Adjusted R-squared 0.788897 S.D. dependent var 241.0095 
of regression. E.S  110.7341 Akaike info criterion     12.3837 

 Sum squared resid 294,289.1 Schwarz criterion 12.57402 
 Log likelihood -169.3719 F-statistic 34.6332 

 Durbin-Watson stat 1.676601 Prob(F-statistic) 0 



 

 طرح ملی آمایش استان خوزستان

 794 
 

  بخش ساختمان

در این بخش همبستگی ارزش افزوده بخش ساختمان با عوامـل مـؤثر و مـرتبط در چـارچوب روابـط      
مـنعکس   25و  24در جدول  ها ترین آن مناسبمعادله نیز آزمون شد که  8مختلفی بررسی شد و تعداد 

بـه  . هاي آن بسیار مناسب هسـتند  درصد و آماري 96ل بیش از قدرت توضیحی در این دو مد. شده اند
. شـود  مشـاهده مـی   8کـه در نمـودار    دهنـد  عالوه هر دو مدل سازگاري مناسبی را در توزیع نشان مـی 

انتخاب شده  ارزش افزوده این بخشتوزیع برآورد مدل اخیر براي  2توزیع حاصل از  بنابراین میانگین
    .است

  1معادله تخمین ارزش افزوده بخش ساختمان، مدل  -24جدول 
 Dependent Variable: VAD_CONSTRUCTN  

 Method: Least Squares  

 Date: 04/30/12   Time: 07:15  

 Sample: 1 30  

 Included observations: 30  

 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

 C -733.7927 723.8731 1.013704- 0.3194 
 URBAN_CONS_LICEN 3.196158 0.117328 27.24123 0 

 R-squared 0.96364 Mean dependent var 9,972.27 
 Adjusted R-squared 0.962342 S.D. dependent var 17,157.7 

 S.E. of regression 3329.575 Akaike info criterion 19.12342 
 Sum squared resid 3.10E+08 Schwarz criterion 19.21683 

 Log likelihood -284.8513 F-statistic 742.0846 
 Durbin-Watson stat 2.235314 Prob (F-statistic) 0 
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 هاي استان ل مؤثر در شهرستانبا عوام هاي انتخابی اساس مدل ارتباط ارزش افزوده بخش ساختمان بر -8 نمودار
  درصد –خوزستان 
  
  

  2معادله تخمین ارزش افزوده بخش ساختمان، مدل  -  25جدول 
Dependent Variable: VAD_CONSTRUCTN    

Method: Least Squares     
Date: 04/30/12   Time: 07:12     

Sample: 1 30     
Included observations: 30     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C -136.0237 1068.653 -0.127285 0.8997 

EMP_CONSTRUCTN -0.014541 0.019002 -0.765267 0.4508 

URBAN_CONS_LICEN 3.398437 0.289552 11.73689 0 

R-squared 0.964412     Mean dependent var 9,972.27 

Adjusted R-squared 0.961776     S.D. dependent var 17,157.7 

S.E. of regression 3,354.489     Akaike info criterion 19.16863 

Sum squared resid 3.04E+08     Schwarz criterion 19.30875 

Log likelihood -284.5294     F-statistic 365.8441 

Durbin-Watson stat 2.175749     Prob(F-statistic) 0 

  بخش بازرگانی

در این بخش همبستگی ارزش افزوده بخش بازرگانی با عوامل موثر و مـرتبط بررسـی شـد و چنـدین     
قـدرت توضـیحی در ایـن    . منعکس شـده اسـت   26در جدول ترین آن  معادله نیز آزمون شد که مناسب

  .هاي آن بسیار مناسب هستند درصد و آماري 96معادله بیش از 
  

  بازرگانی معادله تخمین ارزش افزوده بخش -26جدول 

Dependent Variable: VAD_WHOLERS    
Method: Least Squares     

Date: 04/30/12   Time: 23:44     
Sample: 1 30     

Included observations: 30     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
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C -5,152.596 1,468.222 -3.509411 0.0015 
EMP_WR_SALE 0.238817 0.008797 27.14756 0 

R-squared 0.963398 Mean dependent var 17,352.35 
Adjusted R-squared 0.962091 S.D. dependent var 34,089.49 

S.E. of regression 6,637.302 Akaike info criterion 20.50314 
Sum squared resid 1.23 E+09     Schwarz criterion 20.59655 

Log likelihood -305.5471 F-statistic 736.9901 
Durbin-Watson stat 2.11781 Prob(F-statistic) 0 

  بخش هتل و رستوران  

با تعدادي عوامـل  هتل و رسـتوران  در این بخش عالوه بر آزمون معادالت، همبستگی ارزش افزوده بخش 
در  تـرین مـدل   مؤثر و مرتبط مورد بررسی قرار گرفت تعداد زیادي معادله  آزمون شد که نتیجه مناسب

ها بسیار مناسب هستند و قدرت توضیحی مدل در این معادله بـیش از   آماري. بیان شده است 27جدول 
  . درصد است 99

 هتل و رستوران معادله تخمین ارزش افزوده بخش -27جدول 

Dependent Variable: VAD_HOTEL_REST    
Method: Least Squares     

Date: 04/30/12   Time: 23:51     
Sample: 1 30     

Included observations: 30     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C -249.2633 49.61173 -5.024282 0 
EMP_H_RESTAURANT 0.234099 0.004269 54.84031 0 

R-squared 0.990776     Mean dependent var 1,252.161 
Adjusted R-squared 0.990446 S.D. dependent var 2,318.439 

S.E. of regression 226.6117 Akaike info criterion 13.74869 
Sum squared resid 1,437,881 Schwarz criterion 13.84211 

Log likelihood -204.2304 F-statistic 3,007.46 
Durbin-Watson stat 2.257671 Prob(F-statistic) 0 

  بخش حمل و نقل   

ارزش افزوده بخش حمل و نقل با تعداد شاغل در این بخش، تعداد وسیله نقلیه، تعداد سـفر و مسـافر   
و  28 هاي دو معادله مندرج در جدولررسی شده در این بخش، هاي ب از بین معادله. دارد رابطه نزدیکی

درصـد   92قدرت توضیحی مدل در این دو معادله حـدود   هاي بسیار مناسب هستند و داراي آماري 29
هاي یاد شده و  اساس مدل ها بر ارزش افزوده این بخش بین شهرستان .هاي مناسب دارند است و آماري



 

 طرح ملی آمایش استان خوزستان

 797 
 

یانگین توزیع بر اساس متغیر تعداد شاغل بخش، تعداد سفر و تعـداد وسـیله نقلیـه در هـر شهرسـتان      م
  .دهد میها را نشان  سازگاري این توزیع 9نمودار  .حاصل شده است

    گري مالی بخش واسطه

در این بخش تعداد زیادي از روابط با اشتغال بخش و عوامل اقتصادي مورد بررسـی قـرار گرفـت کـه     
ي انتخـاب، رابطـه   هـا  بر اساس مـالك  30تخمین مندرج در جدول دادند،  ایج مناسبی را به دست مینت

ها مناسب و  که در آن آماريدهد  بسیار مناسبی را بین ارزش افزوده این بخش با اشتغال آن به دست می
فاده شـده  بنابر این در توزیع ارزش افزوده از همین معادلـه اسـت  . درصد است 96قدرت توضیحی مدل 

  .است
  1حمل و نقل، مدل  معادله تخمین ارزش افزوده بخش -28جدول 

Dependent Variable: VAD_TRANS_W_C    

Method: Least Squares     
Date: 05/01/12   Time: 00:22     

Sample: 1 30     
Included observations: 30     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C -6,896.571 1,990.774 -3.464267 0.0018 
EMP_TRANS_COM 0.173803 0.075506 2.301855 0.0293 
VEHICLESTOTAL 0.084403 0.052622 1.603952 0.1204 

R-squared 0.919647     Mean dependent var 10496.11 
Adjusted R-squared 0.913695     S.D. dependent var 25830.81 

S.E. of regression 7588.488     Akaike info criterion 20.80129 
Sum squared resid 1.55E+09     Schwarz criterion 20.94141 

Log likelihood -309.0194     F-statistic 154.5095 
Durbin-Watson stat 2.236011     Prob(F-statistic) 0 

  
  2معادله تخمین ارزش افزوده بخش حمل و نقل، مدل  -29جدول 

Dependent Variable: VAD_TRANS_W_C    
Method: Least Squares     

Date: 05/01/12   Time: 00:30     
Sample: 1 30     

Included observations: 30     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C -8,399.937 1,804.972 -4.653776 0.0001 
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EMP_TRANS_COM 0.29192 0.017138 17.03378 0 
R-squared 0.911991 Mean dependent var 10,496.11 

Adjusted R-squared 0.908848 S.D. dependent var 25,830.81 
S.E. of regression 7,798.686 Akaike info criterion 20.82564 

Sum squared resid 1.70E+09 Schwarz criterion 20.91905 
Log likelihood -310.3846 F-statistic 290.1496 

Durbin-Watson stat 2.068869 Prob(F-statistic)  
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با عوامل مؤثر در  هاي انتخابی اساس مدل توزیع ارزش افزوده بخش حمل و نقل و انبارداري بر -9 نمودار
  درصد –خوزستان  هاي استان شهرستان

 
  گري مالی واسطهمعادله تخمین ارزش افزوده بخش  -30جدول 

Dependent Variable: VAD_FINANCE    
Method: Least Squares     

Date: 05/01/12   Time: 00:46     
Sample: 1 30     

Included observations: 30     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C -4,605.685 720.1891 -6.395106 0 

EMP_FINANCE 1.006034 0.038772 25.94767 0 

R-squared 0.960073 Mean dependent var 4,494.363 

Adjusted R-squared 0.958647     S.D. dependent var 16,942.52 

S.E. of regression 3,445.329 Akaike info criterion 19.19177 

Sum squared resid 3.32E+08     Schwarz criterion 19.28518 

Log likelihood -285.8765 F-statistic 673.2818 
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Durbin-Watson stat 2.627889 Prob(F-statistic) 0 

  بخش مستغالت

ارزش افزوده این بخش با کل جمعیت . رسی قرار گرفتدر این بخش تعداد زیادي از معادالت مورد بر
اما با توجه به اینکه قدرت توضیح مدل تنها با اشتغال بخش بیش . و اشتغال بخش سازگاري باالیی دارد

  .ستفاده شده استا 31ل هاي آن نیز مناسب است از همین مدل، جدو درصد است و آماري 99از 
  
  

  
  مستغالتمعادله تخمین ارزش افزوده بخش  -31جدول 

Dependent Variable: VAD_REALESTATE    
Method: Least Squares     

Date: 05/01/12   Time: 00:50     
Sample: 1 30     

Included observations: 30     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C -2,355.942 662.5019 -3.556128 0.0014 

EMP_REALESTATE 1.298214 0.017972 72.23504 0 

R-squared 0.994662 Mean dependent var 16,823.31 

Adjusted R-squared 0.994472 S.D. dependent var 44,713.51 

S.E. of regression 3,324.51     Akaike info criterion 19.12037 

Sum squared resid 3.09E+08 Schwarz criterion 19.21379 

Log likelihood -284.8056     F-statistic 5,217.901 

Durbin-Watson stat 2.295359 Prob(F-statistic) 0 

  بخش خدمات عمومی 

در تخمین توزیع ارزش افزوده بخش خدمات عمومی نیز سازگاري باالیی با متغیرهاي اشتغال بخـش،  
بیانگر قدرت توضیحی بسـیار   32مدل ارائه شده در جدول . متغیر دیگر مشاهده شدجمعیت و چندین 

  .هاي بسیار مناسب است که در توزیع ارزش افزوده این بخش از آن استفاده شده است  باال و آماري
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  خدمات عمومیمعادله تخمین ارزش افزوده بخش  -32جدول 

Dependent Variable: VAD_MUNIC_SERVIC    
Method: Least Squares     

Date: 05/01/12   Time: 01:02     
Sample: 1 30     

Included observations: 30     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C -1,481.225 284.1833 -5.212218 0 

EMP_PUBLICADMIN 0.129791 0.002882 45.03185 0 

R-squared 0.98638     Mean dependent var 6,219.411 

Adjusted R-squared 0.985894     S.D. dependent var 10,467.37 

S.E. of regression 1,243.194 Akaike info criterion 17.1531 

Sum squared resid 43,274,883 Schwarz criterion 17.24651 

Log likelihood -255.2964 F-statistic 2,027.867 

Durbin-Watson stat 2.012432 Prob(F-statistic) 0 

  بخش آموزش

بطـه  و جمعیـت را آموز، کادر آموزشـی   ارزش افزوده بخش آموزش با توزیع اشتغال بخش، تعداد دانش
، 33ي هـا  نمونه مناسب در جـدول  3آزمون شده و هایی از این نوع  مدل. دهدبسیار مناسبی را نشان می

ها بسـیار خـوب و قـدرت توضـیح نیـز       در هر سه مورد آماري شود مالحظه می .اند ارائه شده 35و  34
ین سـه مـدل   ارزش افزوده بخش آموزش و پـرورش بـر اسـاس میـانگ     بنابراین توزیع. بسیار باال است

  .شود نیز هماهنگی بین این سه توزیع به خوبی مشاهده می 10صورت گرفته است و در نمودار 
  1معادله تخمین ارزش افزوده بخش آموزش و پرورش، مدل -33جدول 

Dependent Variable: VAD_EDU     
Method: Least Squares     

Date: 04/29/12   Time: 17:05     
Sample: 1 30     

Included observations: 30     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C -1,304.933 446.0492 -2.925536 0.0067 
STUDENT 0.014224 0.000673 21.13235 0 
R-squared 0.941     Mean dependent var 5,563.046 

Adjusted R-squared 0.938893     S.D. dependent var 6,769.229 
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S.E. of regression 1,673.344     Akaike info criterion 17.74738 
Sum squared resid 78,402,231     Schwarz criterion 17.84079 

Log likelihood -264.2106     F-statistic 446.5762 
Durbin-Watson stat 1.813907     Prob(F-statistic) 0 

  2معادله تخمین ارزش افزوده بخش آموزش و پرورش، مدل  -34جدول 

Dependent Variable: VAD_EDU     
Method: Least Squares     

Date: 04/29/12   Time: 17:19     
Sample: 1 30     

Included observations: 30     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C -603.2912 231.0239 -2.611379 0.0143 

EMP_EDUCATION 0.136528 0.003493 39.08218 0 

R-squared 0.981998     Mean dependent var 5,563.046 

Adjusted R-squared 0.981355     S.D. dependent var 6,769.229 

S.E. of regression 924.304     Akaike info criterion 16.5603 

Sum squared resid 23,921,459     Schwarz criterion 16.65371 

Log likelihood -246.4045     F-statistic 1,527.417 

Durbin-Watson stat 1.958714 Prob(F-statistic) 0 
  

  3معادله تخمین ارزش افزوده بخش آموزش و پرورش، مدل  -35جدول 

Dependent Variable: VAD_EDU     

Method: Least Squares     
Date: 04/29/12   Time: 17:20     

Sample: 1 30     
Included observations: 30     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C -1,409.854 446.8545 -3.155064 0.0038 

EDUPERSONEL 0.013963 0.000656 21.26969 0 

R-squared 0.941715     Mean dependent var 5,563.046 

Adjusted R-squared 0.939634     S.D. dependent var 6,769.229 

S.E. of regression 1,663.171     Akaike info criterion 17.73518 

Sum squared resid 77,451,855     Schwarz criterion 17.82859 
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Log likelihood -264.0277     F-statistic 452.3995 

Durbin-Watson stat 1.895334     Prob(F-statistic) 0 

با عوامل مؤثر در  هاي انتخابی اساس مدل ارتباط ارزش افزوده بخش آموزش و پرورش بر  -10 نمودار
  درصد –خوزستان  هاي استان شهرستان

  بخش بهداشت و درمان

فزوده بخش بهداشت نیز بـا توزیـع اشـتغال بخـش بهداشـت از جملـه تعـداد پزشـک، تعـداد          ارزش ا
تري نسـبت   هاي مناسب دو مدل آزمون شده که آماري. پیراپزشک و پرسنل سازمان بسیار سازگار است

قدرت توضیح این دو مدل به ترتیب بیش از . اند ارائه شده 37و  36اند در جدول  ها داشته به سایر مدل
توزیع بر اساس سه متغیر یاد شـده  شود  نیز مشاهده می 11در نمودار  .باشند درصد می 88درصد و  99

میانگین نتیجه ایـن  ها در این بخش از  در باال بسیار نزدیک هستند، براي نخمین ارزش افزوده شهرستان
  . دو مدل استفاده شده است

 
  1زش افزوده بخش بهداشت و درمان، مدل معادله تخمین ار -36جدول 

Dependent Variable: VAD_HEALTH_TOTAL    
Method: Least Squares     

Date: 04/29/12   Time: 17:32     
Sample: 1 30     

Included observations: 30     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 16.53946 126.1967 0.131061 0.8967 
EMP_HEALTH 0.277477 0.00422 65.75528 0 

R-squared 0.993566     Mean dependent var 4,833.89 
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Adjusted R-squared 0.993336     S.D. dependent var 6,894.321 
S.E. of regression 562.8053     Akaike info criterion 15.56808 

Sum squared resid 8,868,995 Schwarz criterion 15.6615 
Log likelihood -231.5213 F-statistic 4,323.757 

Durbin-Watson stat 2.230456 Prob(F-statistic) 0 
 
 

  2وده بخش بهداشت و درمان، مدل معادله تخمین ارزش افز -37جدول 
Dependent Variable: VAD_HEALTH_TOTAL    

Method: Least Squares     
Date: 04/29/12   Time: 17:33     

Sample: 1 30     
Included observations: 30     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C -1,362.685 606.6679 -2.246179 0.0328 

MEDDR 6.209615 0.423718 14.65506 0 

R-squared 0.884665 Mean dependent var 4,833.89 

Adjusted R-squared 0.880546 S.D. dependent var 6,894.321 

S.E. of regression 2,382.826 Akaike info criterion 18.4543 

Sum squared resid 1.59E+08     Schwarz criterion 18.54772 

Log likelihood -274.8145 F-statistic 214.7707 

Durbin-Watson stat 2.03606 Prob(F-statistic) 0 
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با عوامل مؤثر در  هاي انتخابی لاساس مد ارتباط ارزش افزوده بخش بهداشت و درمان بر  -11 نمودار
  درصد –خوزستان  هاي استان شهرستان

  اجتماعیبخش سایر خدمات عمومی و 

، با متغیر شاغالن بخش امور عمـومی و جمعیـت   اجتماعیارزش افزوده بخش سایر خدمات عمومی و 
درصـد   87 حیاین معادله داراي قدرت توضی. دهد ، بهترین رابطه را نشان می38به شرح معادله جدول 

توزیع حاصل از اشتغال بخـش و جمعیـت بـا    شود  مشاهده می 12است و همان طور که در در نمودار 
  .  یکدیگر بسیار نزدیک هستند و به همین علت میانگین دو برآوردکننده انتخاب شده است

  
 اجتماعی معادله تخمین ارزش افزوده بخش سایر خدمات عمومی و -38جدول 

Dependent Variable: VAD_OTH_SOC_SERV    

Method: Least Squares     
Date: 05/01/12   Time: 01:05     

Sample: 1 30     
Included observations: 30     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C -2,758.187 566.2825 -4.870691 0 

TOTALPOP 0.002297 0.000167 13.75353 0 

R-squared 0.871063     Mean dependent var 2,637.968 

Adjusted R-squared 0.866458     S.D. dependent var 6,120.271 

S.E. of regression 2,236.558     Akaike info criterion 18.3276 

Sum squared resid 1.40E+08     Schwarz criterion 18.42102 

Log likelihood -272.9141     F-statistic 189.1595 

Durbin-Watson stat 1.980956     Prob(F-statistic) 0 
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با عوامل  هاي انتخابی اساس مدل ارتباط ارزش افزوده بخش سایر خدمات عمومی و اجتماعی بر -12 نمودار
  درصد –خوزستان  هاي استان موثردر شهرستان

  
  خوزستان  استاناطالعات پایه شهرستانی  -  39جدول 

 
  جمعیت

  )نفر(

 جمعیت

  فعال
  )نفر(

  نفر - جمعیت شاغل

  یتجمعکل 
 غلاش

  کشاورزي،
  شکار و
 جنگلداري

 ماهیگیري
  استخراج
 معدن

  صنعت
 )ساخت(

  برق، تأمین
 و آب گاز

 تمانخسا

 122,778 23,002 134,640 40,207 10,286 149,129 992,031 1,229,344 4,274,979 کل استان
 5,632 813 10,998 1,183 5,306  1,079 60,659 82,749 277,261 دانآبا

 3,282 1,531 1,372 4,472 54 842 19,480 24,439 86,201 امیدیه
 4,923 918 3,470 212 0 5,708 34,786 44,427 161,185 اندیمشک

 32,098 11,074 43,984 25,896 499 22,286 321,610 388,940 1,338,126 اهواز
 11,864 539 2,684 286 0 10,886 41,573 50,951 195,018 هایذ

 3,150 192 1,128 576 0 6,164 19,728 23,302 104,178 باغملک
 6,974 1,176 20,273 446 674 1,846 66,581 77,819 252,587 بندر ماهشهر

 6,694 924 4,488 1,348 97 7,032 44,803 51,173 175,373 بهبهان
 6,120 576 5,435 379 220 1,026 37,000 46,579 157,555 خرمشهر

 13,650 1,400 12,076 204 88  25,441 107,455 123,615 401,558 دزفول
 1,736 367 867 162 144 9,240 23,442 33,194 128,941 دشت آزادگان

 3,574 495 2,994 1,374 0 6,214 27,981 34,524 123,930 رامهرمز
 2,981 374 3,088 166 377 5,621 23,207 36,946 138,915 شادگان
 3,404 333 5,843 196 45 16,617 41,823 52,054 192,162 شوش
 4,865 600 9,388 284 308 10,306 42,651 51,699 187,337 شوشتر

 4,935 1,226 2,801 2,115 0 8,877 37,176 55,153 171,778 مسجد سلیمان
 2,186 47 341 61 0 2,284 7,537 9,756 36,173 اللی

 688 116 536 101 2,440 2,054 9,512 10,612 36,359 هندیجان
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 1,077 174 1,056 651 24 2,504 12,675 14,850 51,081 رامشیر
 2,945 126 1,820 94 9 3,102 12,352 16,562 59,261 گتوند

  1385سرشماري عمومی نفوس و مسکن سال : مأخذ

  خوزستان  هرستانی استاناطالعات پایه ش -39ادامه جدول 

 

  نفر - جمعیت شاغل

عمده 
  فروشی،
خرده 

 فروشی و 

  هتل و
 رستوران 

  حمل و نقل،
   انبارداري 

 و ارتباطات

  هايگري واسطه
 مالی 

  مستغالت،
 ...اجاره و  

  اداره امور
  عمومی، 

 ...فاع و د

 آموزش

  بهداشت و
  مددکاري

 اجتماعی 

  سایر
  هايفعالیت
  خدمات
 عمومی 

 14,473 25,842 67,815 110,323 15,662 12,215 104,710 6,831 122,298 ستانکل ا
 1,473 1,886 3,718 7,051 806 594 7,855 508 9,333 آبادان
 256 677 1,580 1,280 411 126 1,380 159 1,604 امیدیه

 537 605 2,960 5,373 470 299 3,628 219 4,718 اندیمشک
 4,978 9,593 21,152 36,873 6,673 6,117 39,014 1,887 47,162 اهواز
 343 851 3,179 2,351 351 215 3,259 77 3,172 ایذه

 145 516 2,168 1,625 140 87 1,880 194 1,436 باغملک
 1,000 1,499 3,083 6,616 1733 641 8,524 836 7,961 بندر ماهشهر

 459 1,620 4,761 4,212 635 649 4,518 401 6,090 بهبهان
 992 970 2,388 4,904 554 325 7,185  303 4,668 خرمشهر

 1,847 2,590 6,646 15,018 1,339 1,175 8,134 914 14,658 دزفول
 153 485 2,144 4,028 78  273 1,312 84 1,768 دشت آزادگان

 324 772 2,539 2,987 328 324 2,144 232 2,976 رامهرمز
 191 593 1,159 1,453 264 137 2,900 142 2,455 شادگان
 571 692 2,528 2,838 355 269 3,056 245 3,907 شوش
 493 787 2,978 3,261 486 412 2,932 307 4,458 شوشتر

 355 973 2,844 4,559 673 335 3,311 166 2,837 مسجد سلیمان
 18 212 343 626 79 25 555 33 469 اللی

 85 184 106 1,220 152 51 685 33 854 هندیجان
 125 102 502 3,487 79 74 1,487 62 973 رامشیر
 127 236 1,034 561 54 87 953 30 799 گتوند

  1385سرشماري عمومی نفوس و مسکن سال : مأخذ
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  خوزستان  اطالعات پایه شهرستانی استان -39ادامه جدول 

 

اراضی   کشاورزيان برداربهرهتعداد 
  کشاورزي

داري رببهره
  با زمین آبی

  ارهکت -

  تعداد کل 
  برداربهره

 کشاورزي

 باغداري  زراعت
  تولید
 ايگلخانه

  پرورش
  طیور
 خانگی

  پرورش
  زنبور
 عسل

  پرورش
  دام
 بزرگ

  پرورش
  دام
 کوچک

 690,786 73,568 88,638 778 109,374 123 50,645 116,656 191,810 کل استان

 5,741 1,986 2,990 1 3,538 0 5,595 1,166 7,203 آبادان

 7,133 1,809 2,009 2 2,861 0 1,026 2,287 4,126  یدیهام

 18,682 3,466 1,524 16 4,307 4 1,369 4,950 7,700 اندیمشک

 167,677 4,842 13,939 4 11,552 3 7,566 12,488 20,463 اهواز

 1,664 9,590 7,078 387 10,394 0 1,908 12,441 17,814 ایذه

 5,058 7,069 6,275 221 9,351  6 1,851 12,468 17,472 باغملک

 42,155 1,328 1,436 0 3,139 0 902 1,236 4,125 بندر ماهشهر

 20,980 3,582 4,818 17 5,960 1 3,744 5,730  10,043 بهبهان

 26,896 489 1,369 0 1,449 0 1,354 1,226 2,365 خرمشهر

 48,906 7,589 4,791 22 8,070 101 809 9,935 16,844 دزفول

 68,551 1,508  5,301 8 3,937 1 1,411 5,444 8,480 زادگاندشت آ

 37,803 5,663 7,174 14 9,210 0 4,012 11,177 15,207 رامهرمز

 47,909 2,227 6,076 0 5,750 0 6,150 3,478 9,175 شادگان

 75,054 4,645 7,674 10 5,702 6 3,263 8,214 13,182 شوش

 92,047 4,241 7,451 45 8,499 2 5,314 9,059 13,828 شوشتر

 1,055 9,741 5,430 23 10,892 0 2,255 10,102 15,850 مسجد سلیمان

 159 2,325 1,958 8 2,588 0 1,157 3,668 4,865  اللی

 23,315 1,469 1,347 0 2,176 0 960 1,585 3,069 هندیجان
  استان خوزستان 1388، به نقل از سالنامه آماري سال 1385سر شماري کشاورزي سال : مأخذ
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     خوزستان  اطالعات پایه شهرستانی استان -39ادامه جدول 

 

  پرورش ماهی
  سال

  تن -1388

  ارزش
  افزوده
  معدن بخش
 ریال میلیون

  افزوده ارزش
  صنعتبخش 
 ریال میلیون

  ساالنه تخلیه
  هايآب

  زیر زمینی
 ر مترمکعبهزا

  تصفیه
  در آب
  هاي خانهتصفیه

  استان
 بر مترمکعهزا

  برق مصرف کل
 ساعت–مگاوات 

 15,208,994 3,953 1,042,314 49,901,008 232,087  کل استان

 1,147,635 18,382 0 6,503,224 1,226 21,585 آبادان

 791,590 9,535 5,669 1510 0 329  امیدیه

 685,730 226,262 132,932 47,675 26,521 0 اندیمشک

 5,405,839 3,188 47,896 10,083,159 46 0 اهواز

 223,532 7,047 15,360  15,898 1,563 7,427 ایذه

 150,938 47,037 46,955 12,211 61,665 40 باغملک

 1,165,766 7,467 0 31,443,069 45,221 0 بندر ماهشهر

 877,566 44,184 67,488 267,357 42,352 0 بهبهان

 352,454 34,481 0 262,354 0 0 خرمشهر

 1,123,885 33,378 158,127 379,691 11,069 2,907 دزفول

 262,911 14,287 11,835 10,950 0 627 ادگاندشت آز

 510,119 27,216 42,176 389,610 1,364 630 رامهرمز

 226,301 13,639 0 69,230 34,334 0 شادگان

 633,938 69,212 376,299 160,597 1,426 65 شوش

 702,441 1,541 74,852 48,710- 0 790 شوشتر

 488,648 1,316 5,309 277,865 0  8,070 مسجد سلیمان

 56,531 60 656 0 0 0 اللی

 107,897 9,052 0 6,573 990 0 نهندیجا

 119,013 792 1,710 18,746 0 0 رامشیر

 176,260 0 55,050 0 170-  0 گتوند

 0 0 0 0 4,480 0 هویزه
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 0 0 0 0 0 0 لگهفت

 0 0 0 0 0 0  اندیکا
  استان خوزستان 1388سالنامه آماري سال : مأخذ
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 انخوزست  اطالعات پایه شهرستانی استان -39ادامه جدول 

 

   پروانهتعداد 
  ساختمانی
  صادر شده

 شهري در نقاط

  وسایل تعداد
  عمومی نقلیه
 شهري درون

  تعداد 
  مسافر
 شدها جابج

  تعداد
  سفر

 تعداد

  کارکنان
  آموزشی ،
  دفتري و

  آموزش اداري
  و پرورش

  پزشک  آموزان دانش
  پزشک و
  پیراپزشک

 20,650 1,963 953,515 36,025 1,231,431 14,322,902 14,621 11,029 کل استان
 1,264 128 57,227 1,776 104,094 1,567,904 1,804 573 آبادان
 398 33 18,674 1,146 37,576 350,005 266 128  امیدیه

 727 56 31,734 1,770 31,983 431,087 768 471 اندیمشک
 8,101 822 303,006 9,961 437,924 5,148,128 4,805 2,268 اهواز
 742 74 49,402 2,051 39,448 279,009 619 818 ایذه

 554 38 28,479 1,045 14,616 113,032 72 467 باغملک
 635 69 53,144 1,858 89,289 825,968 921 478 بندر ماهشهر

 971 109 35,723 2,221  31,071 332,833 582 1,283 بهبهان
 761 41 33,066 1,015 20,799 212,287 1,205 625 خرمشهر

 1,450 177 81,457 3,042 66,307 869,635 1,152 977 دزفول
 664 43 26,274 923 36,974 440,515 217 318 دشت آزادگان

 538 35 23,020 909 40,896 399,521 369 466 رامهرمز
 641 58 32,923 1057 21,844 440,621 236 174 شادگان
 680 60 41,905 1,628 27,714 271,403 297 193 شوش
 883 69 39,539 1,483 102,427 1,421,232 580 284 شوشتر

 538 70 25,238 926 79,944 923,174 456 130 مسجد سلیمان
 235 18 7,593 309 19,242 130,759 1 211 اللی

 176 14 7,400 346 14,537 71,651 9 92 هندیجان
 156 19 11,656 504 1,790 25,441 125 403 رامشیر
 243  19 12,193 616 725 11,971 34 332 گتوند
 0 0 7,798 277 0 0 65 256 هویزه

 112 9 4,545 191 12,231 56726 34 37 لگهفت
 181 2 7,683 302 0 0 4 45  اندیکا

  استان خوزستان 1388سالنامه آماري سال : مأخذ
 

  
  



 

 طرح ملی آمایش استان خوزستان

 811 
 

  
  

 راهنماي اطالعات پایه استانی -40جدول 

 AGBEES  بردار زنبورداريتعداد بهره 1
 AGCUL  زراعتردار بتعداد بهره 2
 AGCULFRG  زراعت و باغداريبردار تعداد بهره 3
 AGFISHRAISE بردار پرورش ماهیتعداد بهره 4
 AGFRG  باغ بردارتعداد بهره 5
 AGGOLKHA اي بردار گلخانهتعداد بهره 6
 AGLANDUNDERCUL زراعت مساحت زیر کشت 7
 AGLANDUNDERFRUIT باغزیر کشت مساحت  8
 AGLIV1 بردار دام کوچکعداد بهرهت 9

 AGLIV2 بردار دام بزرگتعداد بهره 10

 AGPOULTRY بردار پرورش طیورتعداد بهره 11
 AGRIAGENTS )کل(بردار کشاورزي تعداد بهره 12
 AGSILKW بردار کرم ابریشمتعداد بهره 13
 AGSURFACEWATERCO برداشت آب سطحی کشاورزي 14
 AGUNGWATERW آب زیرزمینی کشاورزي) هتخلی(برداشت  15
 CELLPHONE تعداد تلفن همراه 16
 EDUPERSONEL پرسنل آموزش و پرورش 17
 ELECCONAG برق مصرفی کشاورزي 18
 ELECCONPUBLICAND و شهري برق مصرفی عمومی 19
 ELECCONTOTAL کل مصرف برق 20
 EMP_AG اشتغال بخش کشاورزي 21
 EMP_CONSTRUCTN ماناشتغال بخش ساخت 22
 EMP_EDUCATION اشتغال بخش آموزش 23
 EMP_FINANCE گري مالیاشتغال بخش واسطه 24
 EMP_FISHING اشتغال بخش ماهیگیري 25
 EMP_H_RESTAURANT  اشتغال بخش هتل و رستوران 26
 EMP_HEALTH اشتغال بخش بهداشت و درمان 27
 EMP_INDUSTRY اشتغال بخش صنعت 28
 EMP_MINING اشتغال بخش معدن 29
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 EMP_OTH_PSERVICE ...،هاى خدمات عمومى اشتغال بخش سایرفعالیت 30
 EMP_PBLICUTILITI اشتغال بخش آب، برق و گاز 31
 EMP_PUBLICADMIN اداره امور عمومی اشتغال بخش 32
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 راهنماي اطالعات پایه استانی -40ادامه جدول 

 EMP_REALESTATE کار خدمات کسب واشتغال بخش مستغالت و  33
 EMP_TOTAL کل اشتغال 34
 EMP_TRANS_COM اشتغال بخش حمل و نقل، انبارداري و ارتباطات 35
 EMP_WR_SALE ... اشتغال بخش عمده و خرده فروشی، 36
 GDPR تولید ناخالص داخلی استان 37
 HEALTHHOUSE خانه بهداشتتعداد  38
 MAINROADS طول راه اصلی 39
 MEDDR تعداد پزشک 40
 OTHEMEDRSTAFF  ..بجز پزشک و پیرا(سایر کارکنان بخش بهداشت تعداد  41
 PASSENGERS تعداد مسافران 42
 PERIPHMED تعداد پیراپزشک 43
 REGCONTRACTS  تعداد معامالت ثبت شده 44
 RU_HEALTH_CENTER  تعداد مرکز بهداشت روستایی 45
 RURAL_ROADS01 طول راه روستایی 46

 RURALWATERCAPACI ظرفیت شبکه آبرسانی روستایی 47
 STUDENT تعداد دانش آموزان 48
 SUBROADS طول راه هاي فرعی 49
 SURFACEDRINKWATE برداشت آب سطحی آشامیدنی 50
 SURFACETOTWATER کل برداشت آب سطحی 51
 TAVANBAKHSHI تحت پوشش توانبخشیافراد تعداد  52
 TOTALPOP کل جمعیت 53
 TOTHEALTHCEN مراکز بهداشتیتعداد  54
 TOTMEDANDNONMEDS یر پزشکیغکل کادر پزشکی و  55
 UMBURRUCOV تعداد افراد تحت پوشش حمایتی روستایی 56
 URBAN_CONS_LICEN تعداد جواز ساختمانی شهري 57
 URBANWATERCAPACI  ظرفیت شبکه آبرسانی شهري 58
 URBANWATERRESCAP خازن آب شهريظرفیت م 59
 URHEALTHCENTER تعداد مراکز بهداشت شهري 60
 VAD_AIR_TRANS ارزش افزوده بخش حمل و نقل هوایی 61
 VAD_AUTO_PARTS ولید قطعات یدکیارزش افزوده بخش ت 62
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 VAD_AUTOMOBILE ارزش افزوده بخش تولید وسایل نقلیه 63
 VAD_BANK ...مه، سایر واسطهارزش افزوده بخش بانک، بی 64
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 راهنماي اطالعات پایه استانی -40ادامه جدول 

 VAD_BASIC_METALS ارزش افزوده بخش تولید فلزات اساسی 65
 VAD_BUS_SERVIC کرایه و خدمات کسب و کار ارزش افزوده بخش 66
 VAD_CHEM ارزش افزوده بخش تولید مواد شیمیایی 67
 VAD_CLOTHING ، پوشاكنسوجاتارزش افزوده بخش م 68
 VAD_COMMUNICATIO ارزش افزوده بخش ارتباطات 69
 VAD_CONSTRUCTN ارزش افزوده بخش ساختمان 70
 VAD_CUL_FRUIT ارزش افزوده بخش کشاورزي و باغداري 71
 VAD_DEF_POLICE ارزش افزوده بخش امور دفاعی و انتظامی 72
 VAD_DEFENCE ارزش افزوده بخش دفاع 73
 VAD_EDU ارزش افزوده بخش آموزش و پرورش 74
 VAD_ELEC_MACHIN ارزش افزوده بخش تولید وسایل برقی 75
 VAD_ELECTRICITY ارزش افزوده بخش برق 76
 VAD_EMPOW ارزش افزوده بخش توانبخشی 77
 VAD_FABRIC_PRO فلزات فابریک ارزش افزوده بخش تولید 78
 VAD_FINANCE ر واسطه گري هاي مالیارزش افزوده بخش سای 79
 VAD_FISHING ارزش افزوده بخش ماهیگیري 80
 VAD_FOOD ارزش افزوده بخش صنایع غذایی و آشامیدنی 81
 VAD_FOREST ارزش افزوده بخش جنگلداري 82
 VAD_FURNITURE ارزش افزوده بخش تولید مبلمان 83
 VAD_HEALTH ارزش افزوده بخش بهداشت 84
 VAD_HEALTH_TOTAL رزش افزوده بخش بهداشت و درمانا 85
 VAD_HIGH_EDU ارزش افزوده بخش آموزش عالی 86
 VAD_HOTEL ارزش افزوده بخش هتل داري 87
 VAD_HOTEL_REST ارزش افزوده بخش هتل و رستوران 88
 VAD_INDUSTRY ارزش افزوده بخش صنعت 89
 VAD_INSURANCE ارزش افزوده بخش بخش بیمه 90
 VAD_LAND_TRANS ارزش افزوده بخش حمل ونقل زمینی 91
 VAD_LASTIC ارزش افزوده بخش الستیک و پالستیک 92
 VAD_LEATHER ...ارزش افزوده بخش تولید چرم و  93
 VAD_LIVESTOCK ارزش افزوده بخش دامپروري 94
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 VAD_MACHINERY ارزش افزوده بخش تولید ماشین آالت 95
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 راهنماي اطالعات پایه استانی -40ل ادامه جدو

 VAD_MEDIC_INSTR ..ارزش افزوده بخش تولید ابزار پزشکی، اپتیک، 96
 VAD_MUNIC_SERVIC ارزش افزوده بخش خدمات شهري 97
 VAD_NATURAL_GAS ارزش افزوده بخش گاز 98
 VAD_NMETAL_MIN  رزش افزوده بخش محصوالت کانی غیر فلزيا 99
 VAD_NONRESHS_SV خدمات واحدهاي غیر مسکونی وده بخش ارزش افز 100
 VAD_OFFICE_EQP  ارزش افزوده بخش تولید وسایل دفتري 101
 VAD_OIL_GAS ارزش افزوده بخش نفت و گاز 101
 VAD_OLD_EDU ارزش افزوده بخش آموزش بزرگساالن 102
 VAD_OTH_CONSTR هاارزش افزوده بخش سایر ساختمان 104
 VAD_OTH_FINANCE  ...، هاي مالی گرير واسطهسای 105
 VAD_OTH_MINES ارزش افزوده بخش سایر معادن 106
 VAD_OTH_SOC_SERV  ....،سایر خدمات عمومیارزش افزوده بخش  107
 VAD_OTHER_SERV  سایر خدمات ارزش افزوده بخش 108
 VAD_PAPER ...ارزش افزوده بخش تولید کاغذ، انتشارات، 109
 VAD_PIPE_TRANS ارزش افزوده بخش حمل و نقل خط لوله 110
 VAD_POLICE ارزش افزوده بخش حفظ نظم و امنیت 111
 VAD_PRIM_EDU ارزش افزوده بخش آموزش ابتدایی 112
 VAD_PRIV_HEALTH خصوصی -ارزش افزوده بخش بهداشت  113
 VAD_PRIV_HI_EDU خصوصی -ارزش افزوده بخش آموزش عالی  114
 VAD_PRIV_HOUS_S خصوصی - ارزش افزوده بخش خدمات مسکونی  115
 VAD_PRIV_OLD_EDU  خصوصی -ارزش افزوده بخش آموزش بزرگساالن  116
 VAD_PRIV_P_EDU ارزش افزوده بخش آموزش ابتدایی خصوصی 117
 VAD_PRIV_SEC_EDU خصوصی - ارزش افزوده بخش آموزش متوسطه  118
 VAD_PUB_HEALTH عمومی -اشت ارزش افزوده بخش بهد 119
 VAD_PUB_HI_EDU  عمومی -ارزش افزوده بخش آموزش عالی  120
 VAD_PUB_OLD_EDU عمومی -ارزش افزوده بخش آموزش بزرگساالن  121
 VAD_PUB_P_EDU عمومی - ارزش افزوده بخش آموزش  122
 VAD_PUB_SEC_EDU عمومی - ارزش افزوده بخش آموزش متوسطه  123
 VAD_PUB_SERV_T  امور عمومی و خدمات شهري رزش افزوده بخش ا 124
 VAD_PUB_SERVICE  امور عمومیارزش افزوده بخش  125
 VAD_PUBLIC_UTIL ارزش افزوده بخش آب، برق و گاز 126
 VAD_PUBLICATION ارزش افزوده بخش انتشارات 127
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  اطالعات پایه استانی -41جدول 
 AGBEES AGCUL AGCULFRG AGFISHRAISE AGFRG AGGOLKHA AGLANDUNDERCUL 

 11,647,027 8,515 2,276,452 2,185,601 5,098,014 2,821,562 75,185 کل کشور

 797,932 85 139,145 131,200 324,134 184,989 12,943 آذربایجان ش

 687,437 33 91,896 123,108 243,953 152,057 5,506 آذربایجان غ

 515,619 23 55,449  71,525 142,299 86,850 2,852 اردبیل

 226,336 1,423 109,991 77,674 254,723 144,732 2,606 اصفهان

 248,648 45 11,889 26,902 58,666 46,777 842 ایالم

 261,217 11 30,521 26,569 52,685 22,164 151 بوشهر

 128,602 1,001 57,654 19,071 87,628 29,974 1,135 تهران

 134,016 37 29,729 35,240 76,690 46,961 1,349 ب چهارمحال و

 57,425 19 25,951 25,117 60,470 34,519 70 خراسان ج

 1,380,924 206 168,553 174,114 452,872 284,319 1,396 خراسان ر

 295,484 12 43,086 41,266 103,945 60,859 682 خراسان ش

 1,135,526 123 50,644 109,374 167,299 116,655 778 خوزستان

 424,751 39 54,874 50,301 116,905 62,031 3,781 زنجان

 83,219 109 21,233 13,193 43,224 21,991 316  سمنان

 102,738 173 51,407 83,597 121,034 69,627 34 بسیستان و 

 781,260 105 130,523 140,887 293,613 163,090 5,082 فارس

 211,345 53 60,738 28,436 107,638 46,900 1,257 قزوین

 42,817 27 9,028 7,004 16,153 7,125 150 قم

 621,936 27 58,967 57,133 146,494 87,527 8,083 کردستان

 197,369 701 183,702 88,475 275,801 92,099 1,211 کرمان

 661,456 48 40,487 62,710 151,153 110,666 3,165  کرمانشاه

 115,541 15 22,834 38,219 68,103 45,269 2,346 ب کهگیلویه و 

 513,314 64 70,343 70,504 167,311  96,968 2,943 گلستان

 188,269 284 234,762 219,196 491,498 256,736 4,056 گیالن

 649,649 53 34,120 73,425 143,710 109,590 2,084 لرستان

 273,471 2,394 206,425 213,605 437,373 230,948 4,092 مازندران

 327,394 597 65,018 37,855 125,566 60,548 2,064  مرکزي
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 46,427 11 62,845 32,688 74,829 11,984  22 هرمزگان

 500,169 50 87,616 69,556 181,569 93,953 3,326  همدان

 36,736 747 67,022 37,657 110,676  43,654 863 یزد

 7 6 5 4 3 2 1 یفرد

  
  

 اطالعات پایه استانی -41ادامه جدول 

 
AGLAND 
UNDER 
FRUIT 

AGLIV1 AGLIV2 AGPOULTRY AGRIAGENTS AGSILKW AGSURFACE 
WATERCO 

 13,971 46,949 4,298,206 2,185,601 1,559,001 1,286,475 1,468,036 کشور کل
 1,125 527 243,634 131,200 100,610 98,534 76,127 آذربایجان ش
 780 0 204,366 123,108 67,111  98,669 76,106 آذربایجان غ

 25 0 109,187 71,525 38,708 48,156 24,888 اردبیل
 1,399 21 203,515 77,674 50,107 55,670 42,871 اصفهان

 31 0 56,169  26,902 23,824 14,636 4,598 ایالم
 NA 0 47,229 26,569 24,429 10,692 25,704 بوشهر
 594 2 86,468 19,071 11,828 13,040 41,979 تهران

 45 0 65,948 35,240 22,028 28,351 16,118 چهارمحال و
 0 38 51,626 25,117 35,930 10,990 11,777 خراسان ج
 466 5,842 394,443 174,114 189,702 79,502 118,993 خراسان ر

 100 1,421 82,325 41,266 40,393 22,989 27,277 خراسان ش
 5,141 0 190,355 109,374 73,567 88,637 27,499 خوزستان

 0 5 84,423 50,301 40,624 32,954 32,712 زنجان
 12 17 38,715 13,193 14,942 7,697 20,228  سمنان

 237 0 169,675 83,597 134,235 33,445 28,749 بسیستان و 
 1,624 20 278,397 140,887 94,997 48,586 143,611 فارس
 NA 0 80,415 28,436 23,946 26,523 47,165 قزوین

 36 0 16,663 7,004 6,005 4,456 8,575 قم
 12 0 110,527 57,133  55,737 51,627 21,247 کردستان

 67 5 258,571 88,475 95,261 53,338 312,655 کرمان
 0 1 139,355 62,710 47,240 42,023 21,235  کرمانشاه

 0 0 59,415 38,219 27,652 19,508 11,545 ب کهگیلویه و 
 123 6,646 137,147 70,504 39,540 56,370 12,271 گلستان
 1,932 25,667 313,135 219,196 16,673 108,765 54,946 گیالن

 0 0 129,178 73,425 49,672 46,138 19,429 لرستان
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 145 6,612 332,805 213,605 35,458 67,175 64,849 مازندران
 66 0 91,394 37,855 38,823 36,271 35,362  مرکزي

 0 0 96,053 32,688 66,962 26,554 55,772 هرمزگان
 5 0 142,383 69,556 57,945 45,534 30,430  همدان

 6 125 84,690 37,657 35,052 9,645 53,318 یزد
 14 13 12 11 10 9 8 ردیف

 
 

  یه استانیاطالعات پا -41ادامه جدول 

 AGUNGWATERW CELLPHONE EDUPERSONEL ELECCONAG ELECCON 
PUBLICAND 

ELECCON
TOTAL EMP_AG 

 3,611,780 152,420 24,060 17,744 14,981,146 24,509,714 79,837 کل کشور

 237,008 5,146 816 382 712,062 1,031,906 1,332 آذربایجان ش

 252,899 3,100 540 292 584,048 795,252 2,164 آذربایجان غ

 114,471 1,273 211 63 289,834 304,180 364 اردبیل

 158,650 15,680 1,269 1,951 922,755 1,945,354 5,805 اصفهان

 31,961 856 200 99 133,848 161,868 569 ایالم

 23,913 3,316 529 76 195,682 352,024 349 بوشهر

 98,808 29,155 6,685 653 2,485,539 6,659,840 4,255 تهران

 42,289 1,114 191 286 222,488 259,640 11,824  ب چهارمحال و 

 65,897 1,046 164 370 164,761 110,044 1,116 خراسان ج

 394,075 10,738 1,374 3,391 1,232,822 1,511,313 7,810 خراسان ر

 98,034 1,039 143 202 186,980 118,286 985 خراسان ش

 149,129 16,490 2,389 634 1,001,638 1,437,249 1,068 تانخوزس

 89,083 2,290 235 244 207,419 288,091 1,219 زنجان

 30,784 2,027 273 449 128,270 253,056 1,068  سمنان

 66,548 2,633 757 192 571,439 454,127 1,479 بسیستان و 

 280,828 8,727 1,409 2,540 920,256 1,752,075 9,695 فارس

 67,177 3,440 345 513 235,211 395,564 2,155 قزوین

 19,579 1,811 192 283 229,339 441,703 681 قم

 113,558 1,515 254 169 313,620 372,567 1,313 کردستان

 194,697 6,733 1,408 2,098 602,798 728,837 6,748 کرمان

 110,977 2,233 563 198 407,242 595,918 1,868  کرمانشاه

 27,439 887 122 30 174,556 149,627 672 ب کهگیلویه و 
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 155,020 1,818 282 132 395,923 408,694 1,075 گلستان

 172,020 3,283 636 34 466,901 801,767 784 گیالن

 106,687 2,055 298 175 428,551 396,504 2,654 لرستان

 189,636 4,921 734 98 558,145 1,037,360 2,214 مازندران

 86,456 5,872 443 702 282,652 382,613 3,000  مرکزي

 55,805 6,647 804 279 347,890 550,281 1,453 هرمزگان

 135,104 2,560 451 670 359,648 442,561 2,524  همدان

 43,248 4,015 343 539 218,829 371,413 1,594 یزد

 21 20 19 18 17 16 15 ردیف
 
 

  اطالعات پایه استانی -41ول ادامه جد

 EMP_ 
CONSTRUCTN 

EMP_ 
EDUCATION 

EMP_ 
FINANCE 

EMP_ 
FISHING 

EMP_H_ 
RESTAURANT 

EMP_ 
HEALTH 

EMP_ 
INDUSTRY 

 3,485,191 520,837 192,409 74,967 271,364 1,354,961 2,631,141 کل کشور
 271,183 21,820 8,378 162 9,275 58,773 134,672 آذربایجان ش 

 107,797 15,384 7,200 797 7,027 44,191 106,798 آذربایجان غ
 36,535 8,160 4,402 550 3,150 23,466 54,689  اردبیل

 377,216 35,319 13,069 353 17,769 92,688 189,303  اصفهان
 7,243 3,848 630 46 2,032 13,832 22,217 ایالم

 26,398 6,474 2,759 9,026 3,897 18,059 46,898 بوشهر
 982,341 138,779 52,952 729 93,286 268,302 406,593 تهران

 30,248 6,334 1,080 520 2,864 19,992 62,243 ب چهارمحال و
 26,451 4,447 959 5 1,963 14,965 18,490 خراسان ج
 302,605 36,356 21,380 244 17,284 112,267 234,553 خراسان ر

 32,379 4,641 1,636 70 1,842 16,020 39,053 خراسان ش
 134,640 25,842 6,831 10,286 12,215 67,815 122,778 خوزستان

 62,775 6,883 2,401 65 3,079 18,424 36,653 زنجان
 31,454 5,453 1,277 34 3,602 12,814 21,128  سمنان

 39,948 10,241 2,072 11,067 4,239 39,978 60,393 بسیستان و 
 134,814 31,223 8,671 264 13,355 84,455 183,726 فارس
 79,173 6,734 2,832 71 3,210 20,836 35,036 قزوین

 73,526 5,513 3,636 76 3,131 24,671 46,136 قم
 34,172 8,345 2,810 315 3,488 25,231 63,689 کردستان

 64,294 18,432 3,794 110 8,565 54,297 93,094 کرمان



 

 طرح ملی آمایش استان خوزستان

 822 
 

 38,059 12,324 3,184 162 5,938 30,882 63,894  کرمانشاه
 8,486 4,743 800 245 1,738 16,180 28,623 ب کهگیلویه و 

 64,373 11,038 2,945 4,860 4,832 30,110 67,929 گلستان
 100,023 21,035 10,942 8,706 8,141 47,647 73,357 گیالن

 36,843 8,852 2,288 352 4,368 32,409 72,094 لرستان
 118,604 24,135 9,734 3,929 11,865 63,782 135,140 ازندرانم

 86,123 8,626 2,744 180 4,531 22,918 48,723  مرکزي
 30,840 9,196 4,271 21,609 4,653 25,292 41,651 هرمزگان

 65,093 11,361 4,244 99 4,551 31,659 75,401  همدان
 81,555 9,299 2,488 35 5,474 23,006 46,187 یزد

 28 27 26 25 24 23 22 ردیف
  
  

  اطالعات پایه استانی -41ادامه جدول 

 EMP_MINING EMP_OTH_  
PSERVICE 

EMP_ 
PBLICUTILITI 

EMP_ 
PUBLICADMIN 

EMP_ 
REALESTATE EMP_TOTAL EMP_  

TRANS_COM 

 1,941,909 20,476,340 443,207 1,779,926 224,812 432,799 152,250 کل کشور

 89,198 1,155,221 15,112  94,545 10,663 14,672 1,967 ن شآذربایجا

 73,825 856,647 13,071 64,718 7,690 16,351 1,495 آذربایجان غ

 28,565 361,805 4,102 23,023 2,975 7,189 548 اردبیل

 126,192 1,403,820 26,680 104,207 16,021 25,146 6,154 اصفهان

 11,674 132,489 1,537 17,996 1,318 2,367 171 ایالم

 36,164 269,490 8,804 37,469 3,674 4,146 5,711 بوشهر

 465,791 4,297,045 191,813 452,672 40,188 141,397 23,765 تهران

 19,113 234,295 2,212 14,528 2,269 3,303 392 ب چهارمحال و

 10,879 193,362 1,456 25,448 1,850 2,080 1,773 خراسان ج

 139,848 1,739,505 35,314 106,004 17,724 40,844 6,356 راسان رخ

 16,113 256,482 2,622 15,123 2,122 3,817 399 خراسان ش

 104,710 992,031 15,662 110,323 23,002 14,473 40,207 خوزستان

 18,754 302,706 3,308 19,105 2,973 4,772 2,831 زنجان

 14,227 176,692 2,409 23,346 2,231 3,474 3,722 سمنان

 52,341 426,683 3,663 51,906 5,632 5,471 830 بسیستان و 

 133,274 1,225,282 19,495 98,978 14,272 16,528 5,267 فارس

 29,979 325,565 4,461 22,538 3,413 5,413 389 قزوین
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 24,574 291,541 6,467 22,058 2,371 8,827 979 قم

 37,234 392,593 5,179 27,518 2,776 7,037 663 کردستان

 55,094 691,596 7,777 62,089 7,830  9,948 18,182 کرمان

 52,023 473,657 5,613 63,895 4,930 6,962 750  کرمانشاه

 11,153 140,494 1,317 16,538 2,295  1,358 5,244 بکهگیلویه و 

 35,608 487,303 5,188 30,299 4,025 8,471 2,063 گلستان

 79,470 740,721 11,322 48,735 9,111 21,478 1,401 گیالن

 39,103 414,372 4,478 40,589 3,380 5,995 2,213 لرستان

 91,508 905,041 16,422 56,333 9,904 25,175 4,423 مازندران

 26,859 395,458 11,649 23,116 4,704 6,879 1,180 مرکزي

 49,753 367,687 5,220 46,672  6,846 5,701 2,760 هرمزگان

 41,410 494,247 4,855 30,978 4,825 7,539 1,078  همدان

 27,473 332,510 5,999 29,177 3,798 5,986 9,337 یزد

 35 34 33 32 31 30 29 ردیف

  
  

  اطالعات پایه استانی -41ادامه جدول 

 EMP_WR_
SALE GDPR HEALTHHOUSE MAINROADS MEDDR OTHEMEDR 

STAFF PASSENGERS 

 11,415 118,531 29,937 29,338 17,151 3,784,894 2,827,057 کل کشور
 515 2,828 1,104 1,164 1,065 140,997 137,228 آذربایجان ش
 850 3,287 993 772 915 85,044 117,873 آذربایجان غ

 246 1,699  354 610 520 40,237 45,746 اردبیل
 709 8,954 2,109 3,583 641 247,561 190,461 اصفهان

 179 761 145 514 203 38,917 12,543 ایالم
 263 1,509  429 591 225 96,808 31,484 بوشهر
 199 32,098 5,265 924 317 1,143,043 771,379 تهران

 338 1,572 499 1,059 296 27,252 23,152 ب چهارمحال و
 93 876 512 574 252 26,864 14,123 خراسان ج
 911 5,842 3,328 1,697 1,301 205,025 238,059  خراسان ر

 110 423 288 435 343 26,799 19,051  خراسان ش
 1,121 9,394 1,599 2,126 890 462,067 122,298 خوزستان

 152 909 492 545 413 35,419 28,630 زنجان
 121 1,334 493 799 138 33,709 17,900  سمنان
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 518 3,296 657 1,510 828 40,677 53,613 بسیستان و 
 988 6,696 1,661 2,110 1,055 162,229 171,689 فارس
 118 1,048 429 703 275 59,249 40,201 قزوین

 4 503 319 356 59 37,776 44,442 قم
 561 2,052 605 322 591 39,873 55,257 کردستان

 619 3,326 955 1,634 793 103,430 74,991 کرمان
 864 3,886 755 733 663 64,107 65,784  کرمانشاه

 127 2,991 232 363 328 81,338 11,936 ب کهگیلویه و 
 319 3,245 998 693 576 51,794 54,379 گلستان
 119 3,825 1,211 474 957 91,346 115,849 گیالن

 359 1,655 616 774 630  45,981 45,773 لرستان
 124 3,286 1,585 760 1,201 142,461 131,694 مازندران
 208 980 514 891 417 76,372 43,119  مرکزي

 222 5,064 492 679 475 65,322 47,332 هرمزگان
 395 2,865 688 664 572 58,355 65,131  همدان

 63 2,327 610 1,279 212 54,839 35,940 یزد
 42 41 40 39 38 37 36 ردیف

  
  

  اطالعات پایه استانی -41ادامه جدول 

 PERIPHMED REGCONTRACTS RU_HEALTH_
CENTER 

RURAL_ 
ROADS01 

RURAL 
WATERCAPACI STUDENT 

 14,485,604 54,505 110,558 2,558 3,048,527 173,076 کل کشور
 695,874 2,918 5,679 106 145,383 8,587 آذربایجان ش
 584,048 2,215 4,365 128 104,641 6,642 آذربایجان غ

 286,751 729 4,051 56 51,176 2,996 اردبیل
 845,693 2,353 3,738 118 240,557 13,998 اصفهان

 130,023 2,088 1,506 31 9,415 1,812 ایالم
 192,331 1,046 1,948 34 30,702 2,400  بوشهر
 2,433,512 3,425 3,309 98 1,011,327 24,191  تهران

 204,591 946 2,421 70 25,512 2,912 ب چهارمحال و
 142,143 450 3,765 40 13,208 1,542 ج خراسان

 1,204,079 3,805 6,490 168 203,764 12,955 خراسان ر
 185,312 862 1,529 43 19,330 2,004 خراسان ش

 999,064 4,471 6,320 132 109,637 9,214 خوزستان
 206,123 828 3,451 62 43,265 2,928 زنجان



 

 طرح ملی آمایش استان خوزستان

 825 
 

 113,236 550 1,310 28 37,758 2,328 سمنان
 564,310 2,052 5,373 115 31,684 5,288 بسیستان و 

 899,848 3,647 6,832 197 211,900 10,495 فارس
 228,368 840 3,394 43 52,692 2,406 قزوین

 217,429 466 658 8 58,218 1,715 قم
 305,475 805 3,859 83 40,005 4,105 کردستان

 581,023 1,849 4,878 126 62,752 7,126 کرمان
 393,859 1,072 4,236 69 58,580 7,993  کرمانشاه

 172,171 393 2,320 46 10,548 2,067 ب کهگیلویه و 
 340,860 2,027 2,779 95 42,122 3,575 گلستان
 453,716 1,256 3,904 98 87,532 6,778 گیالن

 410,946 1,173 4,832 72 35,003 4,021 لرستان
 545,332 5,884 5,924 196 124,596 8,377 مازندران
 262,546 3,447 3,138 73 52,250 3,094 مرکزي

 344,859 983 2,872 94 33,135 3,600 هرمزگان
 343,424 1,205 3,418 86 50,804 4,595  همدان

 198,658 720 2,259 43 51,031 3,332 یزد
 48 47 46 45 44 43 ردیف
  
  

  اطالعات پایه استانی -41ادامه جدول 

 SUBROADS SURFACE 
DRINKWATER 

SURFACE 
TOTWATER TAVANBAKHSHI TOTALPOP TOTHEALTHCEN TOTMEDAND

NONMEDS 

 321,544 8,634 70,484,876 495,542 17,775 1,871 38,066 کل کشور
 12,519 408 3,603,456 16,188 1,318 42 1,718 آذربایجان ش
 10,922 325 2,873,459 0 1,151 150 1,806 آذربایجان غ

 5,049 149 1,228,155 3,083 91 2 558 اردبیل
 25,061 707 4,559,256 77,062 2,042 384 1,031 اصفهان

 2,718 81 545,787 3,825 46 15 805 ایالم
 NA NA 3,351 886,267 114 4,338 999 بوشهر
 61,554 1,272 13,422,366 52,027 1,451 853 371 تهران

 4,983 143 857,910 17,897 49 0 364 ب چهارمحال و
 2,930 83 636,420 22,618 0 0 2,182 خراسان ج
 22,125 722 5,593,079 28,743 491 18 2,888 خراسان ر

 2,715 111 811,572 1,668 101 0 467 خراسان ش
 20,207 474 4,274,979 2,574 5,527 193 1,954 خوزستان



 

 طرح ملی آمایش استان خوزستان

 826 
 

 4,329 134 964,601 1,296 0 0 747 زنجان
 4,155 90 589,742 15,034 12 0 549  سمنان

 9,241 258 2,405,742 7,129 261 23 3,396 بسیستان و 
 18,852 543 4,336,878 20,408 1,682 36 3,431 فارس
 NA NA 6,843 1,142,656 135 3,883 471 قزوین

 2,537 135 1,046,239 11,910 92 57 226 قم
 6,762 169 1,439,470 8,145 62 39 1,026 کردستان

 11,407 385 2,651,150 21,775 79 1 2,590 کرمان
 12,634 217 1,878,490 13,383 105 0  1,321  کرمانشاه

 5,290 88 633,997 2,385 105 0 696 ب کهگیلویه و 
 7,818 199 1,616,317 55,063 163 0 378 گلستان
 11,814 284 2,403,716 13,185 2,617  0 1,010 گیالن

 6,292 197 1,715,710 17,605 0 0 607 لرستان
 13,248 457 2,921,041 12,813 188 0 1,240 مازندران
 4,588 182 1,350,614 20,106 66 0 837  مرکزي

 9,156 199 1,403,006 3,031 31 31 2,019 هرمزگان
 8,148 216 1,702,456 16,224 39 27 916  همدان

 6,269 157 990,346 20,171 6 0 1,463 یزد
 55 54 53 52  51 50 49 ردیف

  
  

  اطالعات پایه استانی -41ادامه جدول 

 UMBURRUCOV URBAN_ 
CONS_LICEN 

URBAN 
WATER 
CAPACI 

URBAN 
WATER 
RESCAP 

URHEALTH
CENTER 

VAD_AIR_ 
TRANS 

VAD_AUTO
_PARTS 

 3,373 5,197 6,076 11,176,301 223,573 100,490 98,649 کل کشور
 67 144 302  798,600 11,868 5,843 5,724 ربایجان شآذ

 2 43 197 305,720 6,159  2,480 1,816 آذربایجان غ
 6 27 93 187,400 3,093 1,853 1,859 اردبیل

 79 243 589 722,760 16,063 9,715 6,215 اصفهان
 0 4 50 95,600 2,293 567 3,314 ایالم

 479 121 80 147,350 1,676 1,837 3,486 بوشهر
 1,053 2,521 1,174 2,688,860 57,577 28,990 4,594  تهران

 5 7 73 116,000 2,425 850 1,501 ب چهارمحال و
 9 14 43 85,340 1,425 917 1,826 خراسان ج
 49 632 554 707,742 14,327 5,857 4,653 خراسان ر

 0 4 68 89,490 1,361 939 1,425 خراسان ش



 

 طرح ملی آمایش استان خوزستان

 827 
 

 94 321 342 701,610 17,852 5,699 15,853 خوزستان
 89 1 72 91,140 2,814 1,352 993 زنجان
 46 0 62 144,550 2,906 1,230 661 سمنان

 4 99 143 237,885 3,148 998 5,303 بسیستان و 
 41 358 346 529,900 11,705 5,519 6,519 فارس
 64 0 92 135,470 3,301 1,557 985 قزوین

 119 0 127 220,000 4,143 1,784 1,141 قم
 1 11 86 200,890 3,399 1,130 2,100 کردستان

 2 98 259 557,660 8,236 3,932 5,601 کرمان
 5 67 148 323,110 5,474 1,425 3,741  کرمانشاه

 5 3 42 51,500 1,214 841 2,199 ب کهگیلویه و 
 1 30 104 138,050 2,923 1,324 1,125 گلستان
 12 47 186 244,615 7,469 2,365 2,547 گیالن

 3 4 125 202,370 5,665 1,637 3,965 لرستان
 303 41 261 468,976 8,700 2,709 3,528 مازندران
 150 0 109 177,100 4,931 1,558 1,516 مرکزي

 674 302 105 314,561 2,955 2,395 2,110 هرمزگان
 4 3 130 263,060 4,325 1,640 1,248  همدان

 9 51 114 228,992 4,146 1,547 1,101 یزد
 62 61 60 59 58 57 56 ردیف

  
  
 

  اطالعات پایه استانی -41ادامه جدول 

 VAD_ 
AUTOMOBILE VAD_BANK VAD_BASIC

_METALS 
VAD_BUS_ 

SERVIC VAD_CHEM VAD_ 
CLOTHING 

VAD_ 
COMMUNICATIO 

 69,393 2,526 78,817 66,863 50,984 93,894 64,925 کل کشور
 942 84 2,232 1,556 1,043 1,599 1,669 بایجان شآذر

 374 53 108 631 31 1,194 140 آذربایجان غ
 230 27 12 312 46 463 22 اردبیل

 1,810 106 2,745 2,379 22,706 4,153 1,404 اصفهان
 115 5 9 113 0 262 1 ایالم

 299 4 27,025 425 9 683 1 بوشهر
 55,021 1,244 9,069 41,349 3,791 63,785 46,450 تهران

 212 7 30 177 16 383 39 ب چهارمحال و
 237 5 38 300 9 282 4 خراسان ج



 

 طرح ملی آمایش استان خوزستان

 828 
 

 1,073 179 629 5,017 939 2,212 4,884 خراسان ر
 147 7 1,154 355 642 247 16 خراسان ش

 609 66 22,270 1,599 4,692 1,760 162 خوزستان
 245 23 127 317 1,727 438 361 زنجان
 280 11 646 567 705 496 1,063 سمنان

 341 50 23 366 31 520 3 بسیستان و 
 1,180 48 1,982 2,003 120 2,659 225 فارس
 341 23 2,449 588 819 641 3,982 قزوین

 330 62 585 434 149 754 321 قم
 333 37 8 304 54 469 8 کردستان

 545 25 183 874 5,347 1,263 521 کرمان
 423 36 1,911 772 133 1,043 82  شاهکرمان

 111 4 111 213 28 210 2 ب کهگیلویه و 
 330 12 148 377 21 959 16 گلستان
 707 142 847 927 158 1,226 458 گیالن

 320 28 558 306 123 772 69 لرستان
 1,307 105 297 1,808 459 2,184 1,635 مازندران
 360 32 3,135 1,004 3260 768 1,222 مرکزي

 361 17 48 478 308 884 9 هرمزگان
 421 76 168 904 58 606 112  همدان

 389 8 271 409 3,561 982 42 یزد
 69 68 67 66 65 64 63 ردیف

 
 
 

  اطالعات پایه استانی - 41 ادامه جدول

 VAD_ 
CONSTRUCTN 

VAD_CUL_  
FRUIT 

VAD_DEF_ 
POLICE VAD_DEFENCE VAD_EDU VAD_ELEC_

MACHIN 
VAD_ 

ELECTRICITY 

 32,250 19,058 166,891 51,844 83,084 229,199 299,168 کل کشور
 2,662 739 7,317 2,085 3,524 7,866 13,689 آذربایجان ش
 324 75 4,767 2,891 4,820 9,767  12,864 آذربایجان غ

 129 42 2,731 487 1,011 5,794 3,449 اردبیل
 3,040 880 9,424 3,741 5,195 7,031 18,635 اصفهان

 59 12 1,799 438 813 1,618 2,811 ایالم
 57 58 2,581 1,201 1,834 2,541 4,205 بوشهر
 2,364 8,941 38,125 12,175 18,012 14,477 97,478  تهران

 90 87 2,987 204 473 2,950 3,518 ب چهارمحال و



 

 طرح ملی آمایش استان خوزستان

 829 
 

 95 3 1,837 535 957 3,596 5,724 خراسان ج
 1,744 1,059 12,201 3,034 5,457 18,528 16,433 خراسان ر

 513 11 1,800 519 933 3,189 2,310 خراسان ش
 4,366 317 9,305 4,085 5,476 9,712 13,107 خوزستان

 250 2,171 2,328 449 862 4,991 3,503 زنجان
 193 220 1,904 835 1,098 4,272 3,591  سمنان

 329 19 4,830 1,481 2,498 3,911 5,801 بسیستان و 
 2,736 676 10,317 3,203 4,532 23,746 15,763 فارس
 330 589 2,563 502 959 5,764 4,217 قزوین

 181 68 2,140 521 784 1,166 4,611 قم
 308 32 3,146 1,252 2,091 4,700 4,059 کردستان

 1,313 243 6,211 1,813 2,795 22,389 7,931 کرمان
 3450 588 3,884 2,781 4,420 6,847 5,561  کرمانشاه

 117 6 2,257 267 571 1,754 1,950 ب کهگیلویه و 
 177 49 3,341 1,088 1,929 7,255 4,520 گلستان
 1,396 459 5,011 997 2,251 8,328 9,835 گیالن

 150 51 4,056 1,181 2,062 4,790 3,881 لرستان
 1,807 243 7,808 1,052 2,315 18,824 9,794 مازندران
 1,999 663 2,754 539 1,177 4,720 5,073  مرکزي

 1,137 22 3,009 1,039 1,551 4,400 5,560 هرمزگان
 238 101 3,752 962 1,756 9,805 4,311  همدان

 695 634 2,707 486 925 4,469 4,985 یزد
 76 75 74 73 72 71 70 ردیف

  
 
 

  اطالعات پایه استانی -41ادامه جدول 

 VAD_EMPOW VAD_FABRIC_
PRO VAD_FINANCE VAD_  

FISHING VAD_FOOD VAD_FOREST VAD_FURNITURE 

 16,033 4,120 61,866 8,369 134,831 31,047 12,065 کل کشور
 738 103 4,260 73 2,210 1,566 440 آذربایجان ش
 251 113 2,840 266 1,562 534 342 آذربایجان غ

 136 44 749 43 632 192 135 اردبیل
 1,137 139 2,573 97 5,283 3,270 730 اصفهان

 40 96 205 53 328 62 288 ایالم
 61 104 406 660 912 206 193 بوشهر



 

 طرح ملی آمایش استان خوزستان

 830 
 

 6,981 91 14,120 93 93,963 10,348 3,759 تهران
 39 78 676 239 474 142 247 ب چهارمحال و

 38 46 356 14 366 79 131 خراسان ج
 1,128 173 5,046 67 3,480 1,188 667 خراسان ر

 34 48 465 19 342 85 107 خراسان ش
 432 146 3,876 990 2,292 1,298 549 خوزستان

 86 46 1,025 47 592 224 109 زنجان
 252 84 546 11 635 650 141  سمنان

 67 189 858 1,389 692 288 198 بسیستان و 
 497 226 4,345 109 3,273 1,405 398 فارس
 304 34 2,105 100 836 1,144 141 قزوین

 888 30 775 21 926 627 87 قم
 99 75 776 69 563 174 244 کردستان

 126 219 1,646 21 1,727 478 374 کرمان
 144 150 1,528 119 1,201 370 285  کرمانشاه

 43 146 243 118 275 80 273 ب کهگیلویه و 
 92 171 1,264 282 1,180 242 172 گلستان
 354 305 2,110 640 1,600 441 443 گیالن

 70 158 750 273 878 167 308 لرستان
 1,016 812 4,126 980 4,390 1,673 540 مازندران
 313 48 1,169 94 1,013 2,965 219  مرکزي

 82 129 718 1,394 1,103 398 156 هرمزگان
 374 60 1,503 75 774 381 212  همدان

 210 56 811 13 1,328 373 179 یزد
 83 82 81 80 79 78 77 ردیف

  
 
 
 

  اطالعات پایه استانی -41ادامه جدول 
 VAD_HEALTH VAD_HEALTH_

TOTAL 
VAD_HIGH_

EDU VAD_HOTEL VAD_HOTEL_
REST 

VAD_ 
INDUSTRY 

VAD_ 
INSURANCE 

 18,928 511,577 37,565 8,223 42,690 145,017 131,164 کل کشور
 524 26,705 1,356  244 1,677 5,913 5,390 آذربایجان ش
 319 7,154 1,051 71 649 4,390 3,957  آذربایجان غ

 154 2,575 942 172 370 2,017 1,842 اردبیل
 921 68,901 2,554 520 2,315 9,581 8,761 اصفهان



 

 طرح ملی آمایش استان خوزستان

 831 
 

 62 945 87 16 280 1,146 817 ایالم
 120 29,364 293 73 349 1,950 1,715 بوشهر
 11,244 142,504 12,395 1,269 18,012 38,364 34,391 تهران

 79 2,250 110 16 872 1,388 1,101 ب چهارمحال و
 72 1,654 52 9 300 1,192 1,031 خراسان ج
 901 21,926 4,785 2,568 1,966 10,252 9,462 خراسان ر

 72 3,162 99 20 150 1,006 864 خراسان ش
 510 43,692 1,335 232 1,969 8,804 8,165 خوزستان

 136 7,776 266 19 521 1,757 1,620 زنجان
 124 7,432 169 20 739 1,815 1,644  سمنان

 155 2,374 276 38 1,036 3,115 2,873 بسیستان و 
 589 15,377 1,662 534 2,116 9,850 9,349 فارس
 178 18,753 542 11 642 1,740 1,560 قزوین

 144 5,726 590 182 507 1,521 1,410 قم
 74 2,431 452 50 329 2,352 2,068 کردستان

 350 13,592 810 95 1,065 3,714 3,272 کرمان
 146 6,794 421 47 536 3,683 3,337  کرمانشاه

 65 1,130 129 11 310 1,800 1,478 ب کهگیلویه و 
 196 2,532 513 25 392 2,726 2,503 گلستان
 354 9,614 1,741 406 772 4,594 4,093 گیالن

 99 3,022 256 20 490 2,862 2,507 لرستان
 459 15,133 1,914 457 1,825 6,651 6,037 مازندران
 232 22,457 474 19 742 2,312 2,046  مرکزي

 179 8,160 1,343 806 385 2,477 2,290 هرمزگان
 152 6,478 444 102 754 3,271 3,014  همدان

 319 11,965 503 172 620 2,775 2,567 یزد
 90 89 88 87 86 85 84 ردیف

  
  
  

 اطالعات پایه استانی -41ادامه جدول 

 VAD_LAND
_TRANS VAD_LASTIC VAD_LEATHER VAD_LIVESTOCK VAD_MACHINERY 

VAD_MEDIC
_ 

INSTR 

VAD_MUNIC_ 
SERVIC 

 186,582 3,222 25,338 108,729 2,180 13,192 215,193 کل کشور
 7,048 116 3,610 5,948 411 346 7,893 آذربایجان ش
 7,065 54 170 5,729 10 106 6,663 آذربایجان غ



 

 طرح ملی آمایش استان خوزستان

 832 
 

 2,780 18 91 5,345 11 213 1,997 اردبیل
 11,171 516 2,341 9,113 122 782 15,818 اصفهان

 1,547 4 15 1,114 8 4 1,051 ایالم
 3,311 2 11 1,078 69 38 2,640 بوشهر
 59,270 1,257 10,377 7,114 985 3,560 77,025 تهران

 1,439 4 335 2,415 1 62 1,841 ب چهارمحال و
 1,708 1 17 1,840 3 379 1,520 خراسان ج
 11,321 154 1,633 7,966 193 390 12,909 خراسان ر

 1,737 2 44 1,616 1 14 1,322 خراسان ش
 11,418 46 436 7,052 17 289 14,065 خوزستان

 1,991 41 121 1,987 9 274 1,480 زنجان
 2,159 40 542 1,217 46 219 2,857  سمنان

 4,353 2 12 1,209 1 47 2,104 بسیستان و 
 8,969 64 341 4,547 3 1,169 9,895 فارس
 2,128 421 1,081 2,178 41 1,340 3,041 قزوین

 1,902 64 130 1,406 154 249 2,124 قم
 3,264 36 81 2,188 2 69 1,738 کردستان

 5,394 70 213 3,647 17 1,257 4,419 کرمان
 6,943 15 74 2,330 3 99 3,130  کرمانشاه

 1,434 3 5 1,016 1 82 730 ب کهگیلویه و 
 3,245 16 117 4,443 1 8 3,006 گلستان
 4,840 25 464 3,056 17 351 5,427 گیالن

 3,767 17 50 3,093 1 20 2,424 لرستان
 5,083 46 633 11,642 16 439 9,986 مازندران
 2,699 83 1,690 3,408 7 580  3,049  مرکزي

 3,268 10 46 494 2 229 7,834 هرمزگان
 3,201 67 212 3,045 20 129 3,105  همدان

 2,129 27 447 1,493 8 448 4,100 یزد
 97 96 95 94 93 92 91 ردیف

 
 
  

  اطالعات پایه استانی -41ادامه جدول 

 VAD_NATURAL
_GAS 

VAD_NMETAL
_MIN 

VAD_NONRESHS 
_SV 

VAD_OFFICE_
EQP 

VAD_OIL_
GAS 

VAD_OLD_ 
EDU 

VAD_OTH_ 
CONSTR 

 168,546 8,779 393,794 2,348 20,247 54,845 42,521 کل کشور



 

 طرح ملی آمایش استان خوزستان

 833 
 

 7,136 366 0 3 652 2,269 1,919 آذربایجان ش
 5,256 327 0 0 380 2,117 258 آذربایجان غ

 1,977 128 0 0 128 737 103 اردبیل
 9,248 570 0 1 1,278 7,359 5,925 اصفهان

 1,727 91 21,947 0 57 490 171 ایالم
 2,680 127 23,429 0 81 685 11,845 بوشهر
 55,703 2,380 1,441 1,894 10,420 7,360 5,640 تهران

 1,578 76 0 0 103 406 110 ب چهارمحال و
 5,169 69 0 0 91 558 3- خراسان ج
 7,184 558 291 8 1,429 2,273 1,927 خراسان ر

 1,356 77 0 0 82 627 361 خراسان ش
 9,242 526 277,820 0 435 2,362 4,735 خوزستان

 1,832 110 0 0 87 461 111 زنجان
 2,503 75 0 0 108 1,961 174  سمنان

 3,981 210 0 0 109 662 0 بسیستان و 
 9,599 432 4,239 1 750 2,822 4,121 فارس
 3,173 112 0 387 282 2,516 450 قزوین

 2,572 88 1 0 192 572 183 قم
 2,728 176 0 0 124 900 116 کردستان

 4,143 248 0 1 337 1,495 376 کرمان
 3,846 201 93 0 360 1,100 328  کرمانشاه

 1,245 86 63,918 0 81 437 52 ب کهگیلویه و 
 2,290 188 0 0 227 231 79 گلستان
 3,493 301 0 0 511 1,171 359 گیالن

 2,302 193 79 0 260 891 129 لرستان
 5014 525 0 0 655 1,978 519 مازندران
 2,833 116 0 0 283 3,239 861  مرکزي

 3,045 181 536 50 229 1,387 1,103 هرمزگان
 2,735 143 0 1 328 2,137 331  همدان

 2,956 101 0 3 187 3,642 235 یزد
 104 103 102 101 100 99 98 ردیف

  
  

  
  اطالعات پایه استانی -41ادامه جدول 



 

 طرح ملی آمایش استان خوزستان

 834 
 

 VAD_OTH_
FINANCE 

VAD_OTH_  
MINES 

VAD_OTH_  
SOC_SERV 

VAD_OTHER
_SERV VAD_PAPER VAD_PIPE_

TRANS VAD_POLICE 

 31,240 3,589 3,879 21,583 79,139 26,317 22,009 کل کشور
 1,439 70 268 1,075 2,629 1,311 88 آذربایجان ش
 1,929 28 31 556 1,811 603 49 آذربایجان غ

 523 9 4 203 781 78 15 اردبیل
 1,454 265 164 1,449 5,194 1,420 210 اصفهان

 375 0 10 105 419 89 4 ایالم
 633 0 68 172 528 263 109 بوشهر
 5,838 961 1310 8,856 34,208 707 18,934 تهران

 269 41 12 121 413 146 12 ب چهارمحال و
 422 0 3 117 425 324 12 خراسان ج
 2,423 58 200 1,148 5,919 625 367 خراسان ر

 415 0 2 136 552 116 23 خراسان ش
 1,391 597 95 952 3,050 410 22 خوزستان

 413 152 13 242 695 294 18 زنجان
 263 149 132 136 442 524 15  سمنان

 1,018 0 0 260 950 331 17 بسیستان و 
 1,328 138 51 942 3,189 1,455 25 فارس
 457 23 269 314 1,162 108 18 قزوین

 263 44 104 195 929 148 28 قم
 838 0 3 187 1,169 160 20 کردستان

 983 122 70 376 1,540 9,334 114 کرمان
 1,639 143 44 407 868 139 12  کرمانشاه

 304 22 5  102 315 250 1 ب کهگیلویه و 
 841 52 6 352 1,219  244 25 گلستان
 1,254 14 211 807 2,376 146 20 گیالن

 881 236 2 357 887 383 8 لرستان
 1,263 185 442 920 3,254 282 1,748 مازندران
 639 144 240 318 1,163 948 13  مرکزي

 512 94 8 262 1,190 316 39 هرمزگان
 794 11 33 294 1,127 165 17  همدان

 439 30 78 222 734 4,999 26 یزد
 111 110 109 108 107 106 105 ردیف
  
  



 

 طرح ملی آمایش استان خوزستان

 835 
 

  
  اطالعات پایه استانی -41ادامه جدول 

 VAD_PRIM_
EDU 

VAD_PRIV_
HEALTH 

VAD_PRIV_
HI_EDU 

VAD_PRIV_
HOUS_S 

VAD_PRIV_
OLD_EDU 

VAD_PRIV_
P_EDU 

VAD_PRIV_
SEC_EDU 

VAD_PUB_
HEALTH 

 67,226 3,919 49,152 4,621 307,402 16,219 63,938 50,523 کل کشور
 3,449 83 2,269 164 11,085 823 1,941 2,321 آذربایجان ش
 2,451 68 1,764 139 7,217 301 1,506 1,785 آذربایجان غ

 1,192 50 890 25 2,475 204 650 905 اردبیل
 5,013 218 2,740 369 22,919 996 3,748 2,822 اصفهان

 582 10 558 28 1,068 145 235 564 ایالم
 1,127 16 1,160 47 1,955 217 588 1,168 بوشهر
 12,232 2,193 6,583 1,647 135,306 4,105 22,159 7,117 تهران

 617 13 853 21 1,984 111 484  862 ب چهارمحال و
 610 6 646 18 1,515 114 421 653 خراسان ج
 3,924 134 4,389 374 21,792 698 5,538 4,479 خراسان ر

 554 9 662 20 1,447 117 310 669 خراسان ش
 3,815 207 2,956 236 8,637 1,291 4,350 3,008 خوزستان

 1,098 11 678 40 1,660 293 522 687 زنجان
 821 11 486 30 1,636 373 823 496  سمنان

 1,980 37 2,005 28 2,290 305 892 2,039 بسیستان و 
 4,520 128 3,189 233 14,222 974 4,829 3,270 فارس
 937 25 774 43 4,653 386 623 791 قزوین

 700 40 681 53 3,680 186 711 701 قم
 1,387 13 1,113 34 2,729 151 681 1,121 کردستان

 2,503 89 2,238 95 5,884 481 769 2,289 کرمان
 2,232 25 1,231 91 6,084 243 1,106 1,240  کرمانشاه
 924 30 692 22 1,279 180 555 705 ب و  کهگیلویه

 1,640 34 1,230 107 4,082 214 863 1,252 گلستان
 2,178 104 1,642 127 8,439 369 1,915 1,681 گیالن

 1,600 56 1,315 81 4,818 295 907 1,337 لرستان
 3,225 149 2,324 369 10,890 1,339 2,812 2,393 مازندران
 1,348 42 861 42 4,501 530 698 880   مرکزي

 1,548 43 1,086 64 3,892 207 742 1,107 هرمزگان
 1,601 36 1,205 40 5,641 261 1,412 1,225  همدان

 1,419 39 934 33 3,620 311 1,148 957 یزد
 119 118 117 116 115 114 113 112 ردیف
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 اطالعات پایه استانی -41 ادامه جدول

 VAD_PUB_  
HI_EDU 

VAD_PUB_ 
OLD_EDU 

VAD_PUB_ 
P_EDU 

VAD_PUB_S
EC_EDU 

VAD_PUB_ 
SERV_T 

VAD_PUB_ 
SERVICE 

VAD_PUBLIC_
UTIL 

VAD_  
PUBLICATION 

 2,599 82,735 54,403 96,780 60,980 1,371 4,158 26,471 کل کشور
 37 4,882 1,371 3,257 2,870 52 201 854 آذربایجان ش
 26 839 1,347 2,082 1,937 22 188 347 آذربایجان غ

 12 376 677 1,685 1,278  15 103 166 اردبیل
 176 9,544 1,979 5,517 3,498 83 201 1,320 اصفهان

 3 300 529 677 854 6 63 136 ایالم
 5 12,090 832 1,311 921 8 80 132 بوشهر
 1,786 8,954 24,097 39,388 8,424 534 733 13,906 تهران

 2 274 610 883 1,164 9 55 761 ب چهارمحال و
 21 213 515 708 808 7 51 187 خراسان ج
 158 4,254 2,071 5,509 5,064 91 184 1,268 خراسان ر

 1 940 462 756 896 7 57 33 خراسان ش
 21 9,651 2,428 5,353 3,595 52 290 678 خوزستان

 12 507 582 1,055 998 9 70 228 زنجان
 1 471 638 978 584 9 44 366  سمنان

 37 548 1,167 1,731 1,508 34 182 731 بسیستان و 
 23 7,707 2,414 4,083 4,371 81 200 1,142 فارس
 18 930 600 1,076 993 18 68 256 قزوین

 119 462 470 1,047 804 20 35 321 قم
 4 545 826 1,082 1,507 9 141 179 کردستان

 9 2,315 1,274 2,389 2,520 51 153 584 کرمان
 24 3,934 1,300 2,373 1,882 10 109 294  کرمانشاه

 1 242 690 784 1,127 13 64 130 ب کهگیلویه و 
 5 396 832 1,212 1,476  22 81 177 گلستان
 14 1,928 1,302 2,376 2,153 38 174 404 گیالن

 3 410 815 1,586 1,981 22 112 195 لرستان
 63 2,552 1,519 2,512 2,917 69 156 486 مازندران
 5 3,046 708 1,379 974 19 74 212  مرکزي

 4 2,506 871 1,583 1,294 21 116 177 هرمزگان
 6 795 789 1,329 1,594 20 103 493  همدان

 4 1,125 688 1,080 989 22 68 310 یزد
 127 126 125 124 123 122 121 120 ردیف

 استانی مرکز آمار ایران هاي س و مسکن و حسابسالنامه آماري کشور، سرشماري عمومی نفو: مأخذ
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  استان خوزستان تلفیق و توزیع حساب شهرستانی ارزش افزوده

  ها شهرستانص داخلی لهاي اقتصادي و ترکیب تولید ناخا تلفیق ارزش افزوده فعالیت

گـزارش حاضـر، بـرآورد توزیـع       2-2 هـاي انجـام شـده در بخـش     بر اساس نتایج حاصل از بررسـی 
و توزیع بین بخشی و بین شهرسـتانی   1388عمده فعالیت در سال  هاي  تانی ارزش افزوده بخششهرس

فعالیت اقتصادي و همچنین در چهار گروه عمـده فعالیـت،    15این نتایج به تفکیک . آن تهیه شده است
ها  ی شهرستانولید ناخالص داخلبرآورد ت 42جدول  .اند کند، در ادامه ارائه شده ها را ساده می که مقایسه
  .نمایند توزیع درصد آن را منعکس می 44و  43هاي  و جدول

در . دهـد  اجزاي آن را نشـان مـی   14ها و نمودار  ولید ناخالص داخلی شهرستانبرآورد ت 13نمودارهاي 
از نظر سطح تولیـد ناخـالص داخلـی در    هاي استان  شهرستانشود  مشاهده می 44این نمودار و جدول 

  :بندي هستند دستهچند گروه قابل 
 19و  31اهواز و بندر ماهشهر، به ترتیـب بـا سـهمی نزدیـک بـه      هاي  در باالترین سطح شهرستان •

 . درصد تولید ناخالص داخلی استان قرار دارند

درصـد از   8بـا حـدود   دزفول درصد و شهرستان  9، با حدود هاي آبادان در دسته بعدي شهرستان •
هـاي   گـروه یکـم و گـروه   اي بـا   تفاوت قابل مالحظـه گیرند  تولید ناخالص داخلی استان جاي می

 .تر دارند پایین

هاي بهبهان، شوشتر، اندیمشک، خرمشهر، شوش، ایذه، مسـجد سـلیمان و    در دسته سوم شهرستان •
 و . درصد تولید ناخالص داخلی استان قرار دارند 4تا نزدیک  2رامهرمز، هر یک با سهمی بین 

درصد تولید ناخالص داخلـی اسـتان    2هر یک با سهمی کمتر از ها  تاندر دسته چهارم سایر شهرس •
 .قابل تقسیم هستند

هاي عمده فعالیت  ها را به تفکیک ارزش افزوده گروه ولید ناخالص داخلی شهرستانترکیب ت 14نمودار 
وران، عمده فروشی، خرده فروشی، تعمیرات، هتل، رست(در این نمودار خدمات اقتصادي . نماید ارائه می

، از خدمات عمـومی تفکیـک شـده    )مستغالت، کرایه هاي مالی و گري حمل و نقل و انبارداري، واسطه
سهم گـروه عمـده فعالیـت صـنعت در تولیـد ناخـالص داخلـی         شود در این نمودار مشاهده می. است

 .ها بسیار باالتر است اهواز، بندر ماهشهر و آبادان نسبت به سایر شهرستانهاي  شهرستان



 

 طرح ملی آمایش استان خوزستان

 838 
 

هـاي اهـواز و بنـدر ماهشـهر، ترکیـب تولیـد سـایر         ا توجه به غلبه تولید ناخالص داخلـی شهرسـتان  ب
ترکیب توزیـع بـه صـورت     15به راحتی قابل مشاهده نیست، لذا در نمودار  14ها در نمودار  شهرستان

  :شود درصد از کل تولید ناخالص داخلی شهرستان منعکس شده است و مشاهده می
  عمده صنعت در سه شهرستان بندر ماهشهر، اهواز و آبادان،سهم باالي گروه  •
 ي دیگر،ها سهم باالي ارزش افزوده گروه عمده کشاورزي در بیشترشهرستان •

داراي سهم نسبی هایی که  سهم بسیار پایین گروه عمده صنعت در تولید ناخالص داخلی شهرستان •
 .باال در کشاورزي هستند

د ناخـالص داخلـی بـه گـروه عمـده خـدمات اقتصـادي و        درصد تولی 50اختصاص سهم بیش از  •
شهرستان بندر ماهشهر، به علت غلبـه بخـش صـنعت و     هاي استان بجز عمومی در همه شهرستان

 .معدن، و در شهرستان گتوند، به علت توسعه نیافتگی بخش خدمات

ـ     • ا سـایر  عالوه بر شهرستان ماهشهر، در شهرستان آبادان سهم صنعت به طـور نسـبی در مقایسـه ب
 .ها باال است شهرستان

، شوش، دشت آزادگان و باغملک سهم گروه عمده کشاورزي باالتر از هندیجان شهرستانچهار در  •
 .ها است سایر شهرستان

فعالیـت   15ها را در جزئیات بیشتر، به تفکیک ارزش افزوده  ولید ناخالص داخلی شهرستانت 45جدول 
 46در جدول  .کند این ترکیب را بیان میتوزیع درصد  نیز 47 و 46هاي  جدول .دهد ، نشان میاقتصادي

  :شود مشاهده می
فعالیـت صـنعت   واز هـ او  هـاي آبـادان   به طور و همچنین در شهرسـتان  ماهشهردر شهرستان بندر  •

   .هابسیار متمرکز است ساخت در مقایسه با سایر فعالیت
ارزش افـزوده گـروه عمـده    سـهم  اهواز ، امیدیه و خرمشهر، هاي بندر ماهشهر، آبادان در شهرستان •

تـا   11از سـهمی بـین   ها این فعالیت  سایر شهرستان دردرصد است و  5کمتر یا نزدیک کشاورزي 
 .درصد برخوردار است 34حدود 

تعمیر وسایل نقلیه و همچنین فعالیت حمل و نقل  -خرده فروشی -همچنین فعالیت عمده فروشی •
 .باشد ها می دیک به تمام شهرستانهاي مهم نز و انبارداري از فعالیت
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   -  1388استان خوزستان در سال هاي  برآورد تولید ناخالص داخلی شهرستان -13 نمودار

  قیمت جاري -میلیارد ریال   -بدون احتساب ارزش افزوده بخش نفت و گاز 

  
  

    - 1388استان خوزستان در سال هاي  د ترکیب تولید ناخالص داخلی شهرستانبرآور -14 نمودار
  قیمت جاري  –میلیارد ریال  -بدون احتساب ارزش افزوده بخش نفت و گاز 
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استان هاي  در تولید ناخالص داخلی هر یک از شهرستان هاي اقتصادي توزیع ارزش افزوده فعالیت -15 نمودار
 درصد  -  1388خوزستان در سال 

 

  وري نیروي کار تولید سرانه و بهره

  وري نیروي کار ارایه شـده  و برآورد بهرهها  برآورد تولید ناخالص داخلی سرانه شهرستان 16در نمودار 
در شهرستان بندر ماهشهر، به علت ارزش افزوده بسیار باالي وري نیروي کار  تولید سرانه و بهره. است

  . ها بسیار باالتر و متمایز است این شهرستان از سایر شهرستان پتروشیمی  فعالیت مجتمع
شهرستان بندر ماهشهر ها،  بین سایر شهرستان هاي این دو متغیر براي مشاهده بهتر تفاوت 17در نمودار 

اخلـی سـرانه   و تولید ناخالص دوري  ها از نظر میزان بهره تفاوت شهرستاندر اینجا . منظور نشده است
در حالی که این دو نسبت براي شهرستان آبادان و اهواز، هر دو . شود تري مشاهده می به طور محسوس

هر . یابد ها به تدریج کاهش می به علت تمرکز صنعت و خدمات برتر، باالتر است، براي سایر شهرستان
نزدیـک بـه دو برابـر    ) هربرخوردارترین شهرستان، بجـز بنـدر ماهشـ   (دو نسبت براي شهرستان آبادان 

   . باشد شهرستان ایذه و گتوند می
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استان خوزستان در سال هاي  وري نیروي کار در شهرستانبرآورد تولید ناخالص داخلی سرانه و بهره -16 نمودار

  جاريقیمت  –میلیون ریال   - بدون احتساب ارزش افزوده بخش نفت و گاز  - 1388

  
 

استان خوزستان در سال هاي  وري نیروي کار در شهرستانبرآورد تولید ناخالص داخلی سرانه و بهره -17 نمودار
  قیمت جاري  –میلیون ریال   - بدون احتساب ارزش افزوده بخش نفت و گاز  - 1388
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  استان خوزستان هاي شهرستان اقتصادي  ي عمده فعالیتها ش افزوده گروهبرآورد ارز -42جدول 
 میلیارد ریال قیمت جاري  –  1388در سال  

  
  گروه
 کشاورزي

  گروه صنعت
 و معدن

  گروه
  ساختمان و  

  تسهیالت
 عمومی 

  گروه
  خدمات
 اقتصادي

  گروه
  خدمات
  عمومی

  جمع

 13,471 2,095 4,468 815 5,460 633 آبادان
 2,913 612 1,040 1,115 46 101 امیدیه

 5,116 1,329 2,248 694 198 647 اندیمشک
 55,939 11,194 25,280 7,553 9,337 2,575 اهواز
 4,849 1,159 1,676 676 102 1,234 ایذه

 2,668 705 842 264 157 699 باغملک
 36,980 1,732 5,189 4,381 25,404 274 بندرماهشهر

 6,901 1,573 2,971 1,119 432 807 بهبهان
 5,356 1,262 2,960 614 382 138 خرمشهر

 15,266 3513 6,412 1,737 710 2,893 دزفول
 3,210 964 775 373 37 1,062 دشت آزادگان

  3,956 881 1,465 501 405 705 رامهرمز
 3,206 725 1,368 223 216 674 شادگان
 5,753 1092 1,856 599 318 1,889 شوش
 5,481 1179 2,119 539 445 1,198 شوشتر

 5,154 1163 1,942 734 309 1,007 مسجدسلیمان
 896 233 288 104 11 259  اللی

 1,496 276 471 257 24 468 هندیجان
 1,691 562 583 225 34 286 رامشیر
 1,412 327 422 237 74 353 گتوند

 181,713 32578 64,376 22,759 44,102 17,900  کل استان
  استانی مرکز آمار ایران و محاسبات این فصل مطالعههاي  حساب: ذمأخ
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  استان خوزستان هاي شهرستان هاي اقتصادي برآورد ارزش افزوده فعالیت -  43جدول 

  میلیارد ریال قیمت جاري – 1388در سال  

 گروه کشاورزي  
  صنعت گروه

 و معدن
  گروه ساختمان و 

 الت عمومیتسهی
  خدمات گروه

 اقتصادي
  خدمات گروه

  جمع  عمومی

 100 14.9 34.3 7.6 38.7 4.5 آبادان
 100  22 42.4 30.1 1.6 3.8 امیدیه

 100 23.1 40.2 17.1 3.4 16.2 اندیمشک
 100 20.1 44.8 13.2 16.8 5.1 اهواز
 100 21.7 32.8 24.2 1.9 19.3 ایذه

 100 24.3 25 19.3 5.4 25.9 باغملک
 100 5.2 15 3.8 75.7 0.3 بندرماهشهر

 100 22.2 40.1 20.2 6.1 11.4 بهبهان
 100 22.7 49.2 17.2 6.9 4 خرمشهر

 100 22.7  40.6 12.9 4.6 19.3 دزفول
 100 28.2 26.3 13.3 1.1 31.1 دشت آزادگان

 100 20.1 36 16.6 9.3 18.1 رامهرمز
 100 21.8 37.2 12.7 6.5 21.8 شادگان

 100 19.8 31.9 11.4 5.8 31.2 وشش
 100 19.1  41 12.4 7.2 20.2 شوشتر

 100 23.3 43 15.7 6.2 11.9 مسجدسلیمان
 100 21.3 29.2 24.8  1 23.7 اللی

 100  20 33.9 10.5 1.8 33.9 هندیجان
 100 32.4 27.1 22.1 2 16.5 رامشیر
 100 21.8 21.9 29.9 4.9 21.5 گتوند

 100 17.9 35.4 12.5 24.3 9.9  کل استان
 استانی مرکز آمار ایران و محاسبات این فصل مطالعههاي  حساب: مأخذ
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  استان خوزستان هاي شهرستان هاي اقتصادي برآورد ارزش افزوده فعالیت -44جدول 
  میلیارد ریال قیمت جاري  – 1388در سال  

  گروه  
 کشاورزي

  صنعت گروه
 دنو مع

  گروه ساختمان و 
  تسهیالت

 عمومی 

  خدمات گروه
 اقتصادي

  خدمات گروه
  جمع  عمومی

 7.8 6.4 7.5 4.7 12.4 3.5 آبادان
 1.5 1.9 1.8 3.7 0.1  0.6 امیدیه

 3.2 4.1 3.6 4.3 0.4 5.2 اندیمشک
 30.6 34.4 38.7  32.2 21.2 15.8 اهواز
 2.9 3.6 2.7 5.7 0.2 5.8 ایذه

 1.6 2.2 1.1 2.5 0.4 4.2 باغملک
 18.5 5.3 7.8 5.6 57.6 0.6 بندرماهشهر

 3.9 4.8 4.4  6.3 1.0 4.5 بهبهان
 3.1 3.9 4.2 4.2 0.9 1.3 خرمشهر

 8.5 10.8 9.8 8.7 1.6 16.7 دزفول
 1.9 3  1.4 2 0.1 5.9 دشت آزادگان

 2.4 2.7 2.4 3.2 0.9 4.4 رامهرمز
 1.8 2.2 1.9 1.9 0.5 4.1 شادگان
 3 3.4 2.7 2.8 0.7 9.6 شوش
  3.4 3.6 3.9 3.4 1  7 شوشتر

 2.8 3.6 3.3 3.5 0.7 3.3 مسجدسلیمان
  0.6  0.7  0.5  1.2 0 1.4 اللی

 0.8 0.8 0.7 0.6 0.1 2.6 هندیجان
 1 1.7 0.7 1.7 0.1 1.6 رامشیر
 0.8  1 0.5 2 0.2 1.8 گتوند

 100 100 100 100 100 100  کل استان
  مرکز آمار ایران و محاسبات این فصل مطالعه استانیهاي  حساب: مأخذ
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میلیارد ریال –1388استان خوزستان در سال  هاي شهرستان هاي اقتصادي برآورد ارزش افزوده فعالیت -45جدول 
 قیمت جاري
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 14,094 254 589 522 730 734 111 1,749 99 2,140 660 411 5,458 2 633 آبادان

 2,782 58 184 238 132 374 24 383 31 368 255 582 46 0 107 امیدیه

 5,748 114 258 401 556 428 56 699 43 1082 558 423 150 48 931 اندیمشک

 55,641 1,002 3,493 2,883 3,816 6,080 1,148 6,532 369 10,814 3,136 4,199 9,337 0 2,833 اهواز

 5,345 106 315 496 243 320 40 652 15 727 1,095 201 100 3 1,033 ایذه

 2,898 52 196 289 168 128 16 215 38 329 461 98 46 111 751 باغملک

 33,549 195 366 486 685 1,579 120 1,340 163 1,825 732 537 25,323 81 116 بندرماهشهر

 7,086 111 488 538 436 579 122 668 78 1,396 1,001 430 355 76 808 بهبهان

 5,558 161 282 312 508 505 61 1,037 59 1,070 719 239 382 0 224 خرمشهر

 15,475 338 769 852 1,554 1,220 220 1,299 179 3,361 1,341 648 690 20 2,982 دزفول

 3,419 62 215 270 417 71 51 355 16 405 292 163 37 0 1,063 دشت آزادگان

 4,377 78 218 276 309 299 61 488 45 682 483 241 403 2 790 رامهرمز

 3,326 70 247 258 150 241 26 380 28 563 268 154 155 62 725 شادگان

 5,523 129 267 403 294 323 50 445 48 896 303 325 316 3 1,722 شوش

 6,180 119 320 403 338 443 77 934 60 1,022 438 330 445 0 1,251  شترشو

 5,000 99 293 299 472 613 63 790 32 651 345 441 309 0 593 مسجدسلیمان

 1,097 15 85 69 65 72 5 130 6 108 249 23 11 0 259 اللی

 1,381 22 67 60 126 138 10 117 6 196 94 50 23 2 468 هندیجان
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 1,737 31 63 107 361 72 14 149 12 223 310 73 34 0 287 ررامشی

 1,499 35 90 144 58 49 16 74  6 183 365 82 74 0 323 گتوند

28,04 13,107 9,651 43,692 410 17,900  کل استان
3

1335 18,437.763 2,29
2

14,268 11,418 9,305 8,804 3,050 181,713 

  یران و محاسبات این فصل مطالعه استانی مرکز آمار اهاي  حساب: مأخذ
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 هاي در هر یک از شهرستان هاي اقتصادي توزیع برآورد ارزش افزوده فعالیت -46جدول 

  درصد – 1388در سال  ناستان خوزستا 
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 100 1.8 4.2 3.7 5.2 5.2 0.8 12.4 0.7 15.2 4.7 2.9 38.7 0.02 4.5 دانآبا
 100 2.1 6.6 8.5 4.8 13.5 0.8 13.8 1.1 13.2 9.2 20.9 1.6 0 3.8 امیدیه

 100 2 4.5 7 9.7 7.4 1 12.2 0.7 18.8 9.7 7.4 2.6 0.83 16.2 اندیمشک
 100 1.8 6.3 5.2 6.9 10.9 2.1 11.7 0.7 19.4 5.6 7.5 16.8 0 5.1 اهواز
 100 2 5.9 9.3 4.6 6 0.8 12.2 0.3 13.6 20.5 3.8 1.9 0.05 19.3 ایذه

 100 1.8 6.8 10 5.8 4.4 0.6 7.4 1.3 11.4 15.9 3.4 1.6 3.83 25.9 باغملک
 100 0.6 1.1 1.4 2 4.7 0.4  4 0.5 5.4 2.2 1.6 75.5 0.24 0.3 بندرماهشهر

 100 1.6 6.9 7.6 6.2 8.2 1.7 9.4 1.1 19.7 14.1 6.1 5 1.08 11.4 بهبهان
 100 2.9 5.1 5.6 9.1 9.1 1.1 18.7 1.1 19.3 12.9 4.3 6.9 0 4 خرمشهر

 100 2.2 5.0 5.5 10 7.9 1.4 8.4 1.2 21.7 8.7 4.2 4.5 0.13 19.3 دزفول
 100 1.8 6.3 7.9 12.2 2.1 1.5 10.4 0.5 11.9 8.5 4.8 1.1 0 31.1 دشت آزادگان

 100 1.8 5.0 6.3 7.1 6.8 1.4 11.2 1 15.6  11 5.5 9.2 0.06 18.1 رمزرامه
 100 2.1 7.4 7.8 4.5 7.2 0.8 11.4 0.8 16.9 8.1 4.6 4.6 1.86 21.8 شادگان
 100 2.3 4.8 7.3 5.3  5.9 0.9 8.1 0.9 16.2 5.5 5.9 5.7 0.05 31.2 شوش
 100 1.9 5.2 6.5 5.5 7.2 1.3 15.1 1 16.5 7.1 5.3 7.2 0 20.2 شوشتر

 100 2 5.9 6 9.4 12.3 1.3 15.8 0.6 13 6.9 8.8 6.2 0 11.9 مسجدسلیمان
 100 1.3 7.8 6.3 5.9 6.6 0.4 11.9 0.6 9.8 22.7 2.1 1 0 23.7 اللی

 100 1.6 4.9 4.4 9.1  10 0.7 8.5 0.5 14.2 6.8 3.6 1.6 0.13 33.9 هندیجان
 100 1.8 3.6 6.2 20.8 4.1 0.8 8.6 0.7 12.8 17.9 4.2 2 0 16.5 رامشیر
 100 2.3 6 9.6 3.9 3.3 1.1 4.9 0.4 12.2 24.4 5.5 4.9 0 21.5 گتوند

 100 1.7 4.8 5.1 6.3 7.9 1.3 10.1 0.7 15.4 7.2 5.3  24 0.23 9.9  کل استان
  استانی مرکز آمار ایران و محاسبات این فصل مطالعه هاي  حساب: مأخذ
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  هاي بین  شهرستان هاي اقتصادي فعالیتهر یک از توزیع برآورد ارزش افزوده  -47جدول 
  درصد – 1388استان خوزستان در سال  
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مع
ج

  

 7.8 8.3 6.7 5.6 6.4 5.1 4.9 9.5 7.4 7.6 5 4.3 12.5 0.5 3.5 آبادان
 1.5 1.9 2.1 2.6 1.2 2.6 1 2.1 2.3 1.3 1.9 6 0.1 0 0.6 امیدیه

 3.2 3.7 2.9 4.3 4.9  3 2.4 3.8 3.2 3.9 4.3 4.4 0.3 11.6 5.2 اندیمشک
 30.6 32.8 39.7  31 33.4 42.6 50.1 35.4 27.6 38.6 23.9 43.5 21.4 0 15.8 اهواز
 2.9 3.5 3.6 5.3 2.1 2.2 1.8 3.5 1.1 2.6 8.4 2.1 0.2 0.7 5.8 ایذه

 1.6 1.7 2.2 3.1 1.5 0.9 0.7 1.2  2.8 1.2 3.5  1 0.1 27.1 4.2 باغملک
 18.5 6.4 4.2 5.2 6.0 11.1 5.2 7.3 12.2 6.5 5.6 5.6 58 19.9 0.6 بندرماهشهر

 3.9 3.6 5.5 5.8 3.8 4.1 5.3 3.6 5.9 5 7.6 4.5 0.8 18.6 4.5 بهبهان
 3.1 5.3 3.2 3.4 4.4 3.5 2.7 5.6 4.4 3.8 5.5 2.5 0.9 0 1.3 خرمشهر

  8.5 11.1 8.7 9.2 13.6 8.6 9.6  7 13.4 12 10.2 6.7 1.6 4.9 16.7 دزفول
 1.9  2 2.4 2.9 3.7 0.5 2.2 1.9 1.2 1.4 2.2 1.7 0.1  0 5.9 دشت آزادگان

 2.4 2.6 2.5 3 2.7 2.1 2.7 2.6 3.4 2.4 3.7 2.5 0.9 0.6 4.4 رامهرمز
 1.8 2.3 2.8 2.8 1.3 1.7 1.1 2.1 2.1  2 2 1.6 0.4 15.1 4.1 دگانشا

  3 4.2  3 4.3 2.6 2.3 2.2 2.4 3.6 3.2 2.3 3.4 0.7 0.6 9.6 شوش
 3.4 3.9 3.6 4.3 3 3.1 3.4 5.1 4.5 3.6 3.3 3.4 1 0  7 شوشتر

 2.8 3.2 3.3 3.2 4.1 4.3 2.7 4.3 2.4 2.3 2.6 4.6 0.7  0 3.3 مسجدسلیمان
 0.6 0.5 1 0.7 0.6 0.5 0.2 0.7 0.5 0.4 1.9 0.2 0 0 1.4 یالل

 0.8 0.7 0.8 0.7 1.1 1 0.4 0.6 0.5 0.7 0.7 0.5 0.1 0.4 2.6 هندیجان
  1  1 0.7 1.2 3.2 0.5 0.6 0.8 0.9 0.8 2.4 0.8 0.1 0 1.6 رامشیر
 0.8 1.1 1 1.5 0.5 0.3 0.7 0.4 0.4 0.7 2.8 0.9 0.2 0 1.8 گتوند

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100  نکل استا
  استانی مرکز آمار ایران و محاسبات این فصل مطالعه هاي  حساب: مأخذ
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 تحلیل سازمان فضایی فعالیتها- 3-6- 1

  ها برحسب شاخص توانمنديبندي شهرستانگروه •

هـاي برخـورداري از شـبکه و     اخصحاصـل تلفیـق شـ   (هـاي اسـتان    هاي شهرسـتان  شاخص توانمندي
، بر اساس فصل سـوم  مطالعـات آمـایش،    )پیوندهاي حمل و نقل، پیوندهاي مالی و پیوندهاي جمعیتی

  . تصویر شده است 1اي است، که در نقشه شماره  هاي منطقه گویاي عدم تعادل
  

  ها بر حسب شاخص توانمنديبندي شهرستانگروه – 1نقشه
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 ها و تهدیدهاي فراروي توسعه استان و ضعف و فرصت شناسایی نقاط قوت

حاصل و نتیجه پنج فصل  ها و تهدیدهاي فراروي توسعه استان شناسایی نقاط قوت و ضعف و فرصت
  .نخست مطالعات آمایش استان است

  نقاط قوت •

هـا   تـرین آن  انداز توسعه بسیار زیاد و متنوع است و در زیـر بـه مهـم    نقاط قوت استان در طراحی چشم
  :شود اشاره می
ü   غیـر کشـاورزي و    برخورداري از توپوگرافی مناسب براي هرگونه فعالیت بـالقوه کشـاورزي و

 درصد مساحت استان 60کالبدي در بیش از 

ü غیر کشاورزي و کالبـدي   برخورداري از شیب مناسب براي هرگونه فعالیت بالقوه کشاورزي و
  درصد مساحت استان 80در بیش از 

ü هـاي   هاي پرآب کشور از داخل استان و ایجاد بسـترهاي مناسـب بـراي فعالیـت    انهعبور رودخ
 فضایی، –ساختارهاي سکونتی و کالبدي  اقتصادي و

ü ـ  زیرزمینی  هاي ممنوعه و بحرانی از نظر برداشت آبفقدان دشت ه رغـم وضـعیت   در اسـتان ب
  زمینی در سطح کشور،ها از نظر برداشت آب زیرنامناسب نیمی از دشت

ü مناسب براي توسعه کشاورزي، که  خاكآب، همراه با توپوگرافی، شیب و رداري از منابع برخو
اي براي تولید محصوالت غیر فصلی در استان و لیم گرم جنب استوایی موقعیت ویژههمراه با اق

 فراهم کرده است، بخش کشاورزي استان در سطح ملیاي براي  ویژهجایگاه 

ü اي کشاورزي استان نسبت به میانگین کشورهريبرداباال بودن وسعت بهره،  
ü     جایگـاه   ملـی برخورداري از منابع عظیم نفت و گاز که هم در سطح اسـتانی و هـم در سـطح

  ،منحصر به فردي براي استان فراهم کرده است
ü هاي اقتصادي و توسـعه   استخراج و پاالیش منابع نفت و گاز و نقش آن در توسعه سایر فعالیت

  قل زمینی فرا استانی،هاي حمل و ن شبکه
ü خوزستان  هاي شیمیایی و پتروشیمیایی و صنایع فوالد کشور در استان حضور بزرگترین مجتمع

  با سابقه طوالنی،
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ü اي و شـبکه   اي حمـل و نقـل جـاده   هـ  هاي صنعتی با دسترسی به شـبکه  برخورداري از شهرك
 رسانی در سطح استان،گاز

ü گین کشور،باالبودن درجه صنعتی استان نسبت به میان  
ü  تکنولوژي مهندسی نفت، پتروشیمی، فـوالد و پزشـکی    –علمی  –سطح دانش باالي تخصصی

  هاي استان، به دلیل حضور صنایع و قدمت دانشگاه
ü   موقعیت استان، و برخورداري از کوتاهترین فاصله زمینی بندري سواحل جنوبی کشور با مرکـز

 کشور،و نقاط ثقل جمعیتی در نیمه غربی ) تهران(کشور 

ü اشـکال گونـاگون    برخوداري ازو مرزهاي خارجی  المللی وهاي بیندسترسی به سواحل و آب
  هاي فضایی در استان، فعالیت

ü  امام خمینـی و بنـدرهاي بـا سـابقه     بندرگاه یکی از دو بندرگاه مهم کشور یعنی برخورداري از
  آبادان و خرمشهر،

ü المللی، هاي داخلی و بین برخورداري از فرودگاه  
ü آهن، برخورداري از گستردگی نسبی خطوط راه 

ü  بازار گسترده ملی همراه با دسترسی به شبکه از تولیدات کشاورزي و صنعتی استان برخورداري
 شمال –ارتباطی فرا استانی نسبتاً مناسب به خصوص محور جنوب 

ü            برخورداري از شـکل مناسـب نزدیـک بـه دایـره اسـتان و واقـع شـدن مرکـز اداري در مرکـز  
خـدماتی   جغرافیایی و دسترسی نسبی یکسان تمام نقاط اسـتان بـه مرکزیـت اداري و    -مکانی 

 باالي آن،

ü و دوازده هـزار نفـر در    برخورداري از کالن شهر اهواز با جمعیت بیش از یک میلیون و یکصد
  فرهنگی در مقیاس ملی و فراملی، به عنوان یک ظرفیت اقتصادي، اجتماعی و 1390سال 

  نقاط ضعف •

مندي از جریـان   شود، نخست اختالف توپوگرافی و بهره نقاط ضعف استان از چند منبع اصلی ناشی می
گیـري جمعیـت و توسـعه     آب و منابع خاك در مناطق شرقی با منطقه غربی استان که به تفاوت شـکل 

ناشـی  ها منجر شده است و دوم مسایل  گذاري و توسعه فعالیت هاي حمل و نقل و توسعه سرمایه شبکه
که بـه  ) هاي صنعتی و شهري به خصوص فعالیت(ها  برداري ها و بهره از توزیع نامناسب فضایی فعالیت

هاي زیاد زیست محیطی منجر شده است، و سوم عدم تسري تکنولوژي باالي صـنعت نفـت و    آلودگی
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همچنین صنایع  و. گاز به جامعه و توسعه نیافتن صنایع تهیه کننده نیازهاي صنعت نفت و گاز در استان
  :شود ترین این نقاط ضعف اشاره می در زیر به مهم. پیشین و پسین بخش کشاورزي

ü عـدم تعـادل سـازمان فضـایی     (خـاك   هاي ساختاري در توزیع جغرافیایی منـابع آب و  تفاوت
 ، )استان

ü  مصرف انرژي براي باالبودن هاي اقتصادي و  به عنوان مانعی در فعالیت(گرماي زیاد و طوالنی
  ،)سرمازایی

ü هـا در  بی و پراکنـدگی و گسسـتگی سـکونتگاه   فعالیت و سکونت در نیمه غر زیاد تمرکز نسبی
  نیمه شرقی استان،

ü نخسـت شـهري شـدید در شـبکه     و ایجاد یـک   تمرکز بیش از اندازه جمعیت شهري در اهواز
 ،)1390 در سالاستان شهر دوم  ي شهر اهواز نسبت بهپنج برابربیش از  جمعیت(شهري استان 

ü  قلمرو گوناگون اقتصادي، اجتماعی و کالبدي، ها دربه تمرکز و ایجاد عدم تعادلگرایش 

ü بین نیمه شرقی و غربی استان، ، اجتماعی و کالبدي،هاي اقتصادي اي در زمینه عدم تعادل منطقه   
ü فعلـی آب   هاي سطحی براي مصرف کشاورزي، صـنعتی و شـرب و آلـودگی    عدم تفکیک آب

و همچنـین   ،تر مصارف آشـامیدنی  براي مصارف مختلف و از همه مهم ایین دستدر پ سطحی
  و شوري،بیشتر هاي  هاي سطحی در معرض آلودگیقرار داشتن آب

ü بخش کشاورزيبه ویژه در  منابع آبی وريپایین بودن میزان بهره،  
ü  هـاي   ببسـیار زیـاد بـه منـابع آ     پایین بودن سهم برداشت آب زیر زمینی و وابستگی شـدید و

  ، سطحی
ü هاي صنعتی، توسعه نیافتن صنایع پایین دست صنایع فوالد و خوشه 

ü آالت و قطعات مورد نیاز بخش نفت و گاز،  توسعه نیافتن صنایع تولید کننده ماشین 

ü آالت، قطعات و ادوات مورد نیاز بخش کشاورزي، توسعه نیافتن صنایع تولید کننده ماشین 

ü صوالت زراعی، باغی، دامی و شیالت متناسب با توان استان،توسعه نیافتن صنایع فرآوري مح 

ü اجتماعی در استان به دلیل برخی مسائل فرهنگی و اجتماعی کاهش همبستگی   
ü پایین بودن نرخ مشارکت اقتصادي استان نسبت به میانگین کشور،  
ü پایین بودن نرخ اشتغال استان نسبت به میانگین کشور،  
ü سبت به میانگین کشورباالبودن نرخ بیکاري استان ن، 

ü ،ضعف کارکرد شبکه حمل ریلی در حمل بار و جابجایی مسافر  
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ü هـاي   ارتبـاط بـا اسـتان   هـا در   ضعف این شبکه در نیمه شرقی وحمل و نقل هاي  ضعف شبکه
 که سهم مهمی در جذب تولیدات کشاورزي استان خوزستان را دارند،همجوار 

ü  استان و بروز تـراکم ترافیـک در    شمال –نوب جاي  حمل و نقل جادهبودن محور کریدور تک
   هاي آن،   بعضی از قسمت

  ها فرصت •

هاي آزاد،  هاي فراروي توسعه استان بیشتر ناشی از موقعیت جغرافیایی استان در دسترسی به آب فرصت
موقعیت ویژه آن در تجارت خارجی و برخورداري از پشتوانه قوي علمی و تخصصی داخلی در اسـتان  

  :شود ها اشاره می ترین آن گیرد که در زیر به مهم نشأت می
ü خروجی، برخورداري از یکی از بزرگترین بنادر تجاري کشور با سطح یک مبادي ورودي و  

ü المللی در تمام سواحل جنوبی استانهاي بیندسترسی به آب، 

ü  از طریق مرزهاي زمینی و آبی، ملیدسترسی به بازارهاي فراامکان 

ü اي مهـم اهـواز، آبـادان و بنـدر امـام خمینـی در سـطح جهـان بـه لحـاظ           شهرهبودن  شناخته
صـدور نفـت و گـاز و تجـارت      اسـتخراج و  المللی و فراملی استان در تولید و کارکردهاي بین

   المللی، بین
ü و قـدمت   هاي شیمیایی و پتروشیمیایی و صنایع فوالد کشور در استان حضور بزرگترین مجتمع

دسـی  تکنولـوژي مهن  –علمـی   –سطح دانش بـاالي تخصصـی   نتیجه هاي استان و در  دانشگاه
ایـن  استان که امکان بالقوه دسترسی به بازارهاي فراملی براي  نفت، پتروشیمی، فوالد و پزشکی

  کند، را فراهم می خدمات

ü بزرگ در سواحل جنوبی خلیج فارس و جنوب عراق براي محصـوالت کشـاورزي    وجود بازار
 استان،

ü مهندسـی بـراي ارائـه خـدمات      –هـاي فنـی    هاي همکـاري  لقوه مبادله توافقنامهامکان عظیم با
 مهندسی نفت و گاز با کشورهاي همسایه،

ü مهندسـی بـراي ارائـه خـدمات      –هـاي فنـی    هاي همکـاري  امکان عظیم بالقوه مبادله توافقنامه
یع کـانی  سازي، تولید قطعات، همچنـین در صـنا   مهندسی در زمینه سایر صنایع از جمله ماشین

ــزي  ــر فل ــر(غی ــیمان، آج ــاختمان   ) س ــت س ــی در فعالی ــی و اجرای ــدمات مهندس ــه خ   و ارائ
 در کشورهاي همسایه،) هاي دولتی و مسکونی پل، تونل، ساختمان(
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ü ه در جنوب کشور، همسایو دینی با کشورهاي  هاي فرهنگی وجود مشابهت  

ü عراق  همذهبی در جنوب کشور همسای و، دینی هاي فرهنگی وجود مشابهت 

  تهدیدها •

قـرار گـرفتن سرچشـمه    تهدیدهاي فراروي توسعه استان نیز بیشتر ناشی از موقعیت جغرافیایی اسـتان،  
-هاي باالدست، همراه با راندمان پایین مصرف آب و احتمال بروز خشـک  هاي استان در استان رودخانه

و  هاي زیست محیطی آلودگی عرضدر ماین منابع قرار داشتن سالی به علت تغییرات اقلیمی و به عالوه 
  :شود اشاره می ها ترین آن در زیر به مهمچند مورد دیگر است که 

ü هاي زیست محیطی فراتر از مرزهاي استان به ویژه آلـودگی   قرارگیري استان در پیشانی آلودگی
  ناشی از ریزگردها،

ü   حـال وجـود   و در همـان  هـاي سـطحی   منابع مصرف آب استان به منـابع آب وابستگی شدید
استان و امکـان برداشـت    هاي آورنده آب به استان در خارج از مرزهاي هاي رودخانهسرچشمه

  ،ها آب بیشتر در این استان
ü و احتمال کاهش نزوالت جوي،  تغییرات اقلیمی   
ü گـاز و  و المللـی وخطـر آلـودگی ناشـی از اسـتخراج نفـت       هـاي بـین   سواحل طوالنی در آب 

  ،در آب هاي بین المللیهاي مرتبط با آن  فعالیت
ü   کننـده از طـرف     بـه عنـوان  عامـل تحریـک    در اسـتان  منابع عظیم نفت و گاز برخورداري از

  خارجی، دشمنان
ü عدم التیام کامل شرایط اقتصادي، کالبدي و اجتماعی ناشی از وقوع جنگ تحمیلی، 

ü ی و مـذهبی و  هاي سیاسی، قـوم  قرارگیري استان در نواحی مرزي با سابقه خطر پذیري و تنش
از  طریـق   يا فرهنگی بـراي ایجـاد اختالفـات قـومی و طایفـه      –هاي قومی  وجود برخی زمینه

  .هاي بیرونی محرك

و طراحـی سـناریوي توسـعۀ    مقدماتی توسعه اسـتان  چشم انداز مالحظات تهیه سند 
  فضایی استان

آب و خـاك،   سرشـار منـابع طبیعـی   اسـتان شـامل   هاي فراروي توسعه  و فرصتنقاط قوت بسیاري از 
جایگـاه  و امکان دسترسی به بازار کشـورهاي همسـایه،    تجارت خارجی کشوراستان در  موقعیت ممتاز

شـیمیایی و  نفت و گاز و صـنایع  صنایع و  فت و گاز استان، منابع نخارجی ارتتج بندر امام خمینی در
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ستند، به این معنی که در بعضی ، تقریباٌ همگی از ویژگی پابرجایی برخوردار هپتروشیمی و صنایع فلزي
رود استان دیگـري در کشـور از ایـن موقعیـت و      موارد امکان ندارد و در بعضی موارد دیگر انتظار نمی

  .منابع و از این جایگاه بهره مند شود
  نظیـر، مسـایل    هـاي بـی   شـود بـا وجـود ایـن منـابع، نقـاط قـوت و فرصـت         از سوي دیگر مالحظه می

ترین  توان مهم ی نیز به صورت دیرپا در توسعه استان وجود داشته است که میقابل توجه) نقاط ضعف(
  . خالصه کرد مسائل محیط زیستو  اي هاي منطقهعدم تعادل، بهینه نبودن سطح فعالیت هاها را در  آن

انداز توسعه فضایی  سند مقدماتی چشمرسد باید در تهیه  که به نظر می یمالحظاتترین  بر این اساس مهم
 :مورد توجه قرار گیرند عبارت هستند از استان

ü توسعه اقتصادي: منابع و امکانات موجودتر از برداري مناسببهره  
ü ها کاهش عدم تعادل :هاي اقتصادي و اجتماعی تنظیم و بهبود روابط فضایی توسعه بخش  
ü  مسایل محیط زیستکاهش : هااثرات تهدیدها و برطرف کردن ضعف کاهش 

  یل اهداف بنیادینشناسایی و تحل
از توانـد   ایـن اهـداف مـی   . توان براي افق توسعه استان برشمرد ها را می ناپذیري از هدفمجموعه پایان

و مانند آن  اي منطقه -، بخشیبخشیمانند اهداف توسعه اقتصاد کالن، توسعه فضایی، ی یها یرمجموعهز
  . تشکیل شود

اشتغال براي دستیابی به حداکثر اشـتغال و کـاهش نـرخ    امروزه فراهم کردن رشد اقتصادي، تنظیم بازار 
. دهـد  اقتصاد کالن کشورها را تشـکیل مـی  هاي اصلی  بیکاري، همراه با حداقل ساختن نرخ تورم هدف

به کارگیري همه منابع کشور براي تأمین هدف رشد اقتصادي توان به طور خالصه در  این اهداف را می
و  هـا  عالوه بر رشد همراه بـا ثبـات اقتصـادي، کـاهش عـدم تعـادل       .همراه با ثبات اقتصادي تلقی کرد

شامل حفاظت از محیط زیست و استفاده از منابع محیطی متناسب (همچنین هدف رشد و توسعه پایدار 
  .نداها قرار گرفته همگی در زمره وظایف اصلی دولت) ها با ظرفیت آن

از کالسـیک  ( هاي گوناگون اقتصادي به نظاماین رویکرد حاصل تکوین چند سده تفکر اقتصادي و تجر
. است )...به اقتصاد کینزین و نئوکینزین تا اقتصاد مدرن، مکتب کمریج و مکتب شیکاگو و مکتب پولی 

نخسـت چنـدین سـده، پـس از ظهـور      : این تکوین به طور بسیار خالصه مراحل زیر را گذرانده اسـت 
، سپس در شد ها در اقتصاد منع می دولت ک دخالت نخستین نظریات اقتصادي، بر اساس نظریات کالسی

اقتصـادي   طول چند دهه پس از انتشار نظریات کینز، دخالت دولت در اقتصـاد بـراي خـروج از رکـود    
هـاي نظـري و تجربـی، از یـک طـرف       و پس از آن در چند دهه اخیر بر اسـاس پیشـرفت   ترویج یافت



 

 طرح ملی آمایش استان خوزستان

 857 
 

شود و از طـرف دیگـر در    ها مجدداً منع می رآیی دولتها در اقتصاد به دلیل پایین بودن کا دخالت دولت
هاي تجربـی بـه    پیشرفت. شود همان حال در بعضی موارد، به دلیل شکست بازار این دخالت توصیه می

گـذاري و بسترسـازي بـراي     ها در اقتصاد را به سمت  سیاسـت  خصوص در چند دهه اخیر نقش دولت
سازي براي خروج از بحران سـوق داده  اقتصادي و چاره هاي رشد اقتصادي و جلوگیري از بروز بحران

  .102تاس
گـردد و مسـأله   موضوع توزیع مواهب اقتصادي، از جمله توزیع ثروت و درآمد، که به اقتصاد رفاه برمی

اند از مـواردي اسـت کـه دخالـت     حفاظت از محیط زیست که در چندین دهه اخیر اهمیت بسیار یافته
برخـی از منـاطق و   منـد نشـدن    موضوع دیگر برکنـار مانـدن و بهـره   . نماید ها را مجاز و الزم می دولت
-از روند توسعه اقتصادي است که گاه به دو یا چند قطبی شدن اقتصاد کشورها مـی  هایی از مردم گروه

و حفاظـت از محـیط    هاي درآمدي اي، کاهش فاصله هاي منطقه به این ترتیب کاهش عدم تعادل. انجامد
  . گیرد دف اولیه کارآیی اقتصادي قرار میزیست در کنار ه

سه هدف اصلی و نهایی توسعه در جوامع  ها کاهش عدم تعادلو  رشد پایدار، کارآیی اقتصادي تردیدبی
  .امروزي هستند

در ایران نیز بعد از دهه نخست پس از انقالب، که به علت شرایط انقالب و جنـگ دخالـت دولـت در    
هاي توسعه، رشد و کارآیی اقتصادي، کـاهش   از دیدگاه نظري در برنامه اقتصاد به شدت افزایش یافت،

ها و حفاظت محیط زیست مورد توجه قرار گرفت و راهبردهاي کالن آزادسازي اقتصـادي،   عدم تعادل
رفع انحصارها، بازکردن فضاي فعالیت بخش خصوصی، تک نرخی کردن نرخ ارز و حذف سوبسـیدها  

  .رار گرفتمورد توجه و تأکید بسیار ق
بنابراین در کشور ما نیز هدف تامین حداکثر کارآیی اقتصادي همراه با رفع موارد شکست بازار، کاهش 

ها و بهبود و حفاظت از محیط زیست مجموعه کاملی از اهداف توسعه را پـیش روي قـرار    عدم تعادل
  .دهد می

کـارآیی  . باشـد  ي همه منـابع مـی  کارایی اقتصادي به مفهوم حصول حداکثر رشد اقتصادي با به کارگیر
هاي پـایین و   حفظ نرخ تورم و نرخ بیکاري در آستانهو  رشد اقتصادياقتصادي خود چند مؤلفه شامل 

گیرد، نیروي انسانی یکی از مهمترین این منـابع در هـر جامعـه اسـت و وجـود       می را در بر  قابل قبول
ین به دست آوردن رشد اقتصـادي همـراه بـا سـطح     بنابرا. بود بیکاري به معناي اتالف این منبع خواهد 

                                                
102 .اند در متن گزارش فصل ششم این مطالب با تفصیل بیشتر ارائه شده -    
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و هنر به عبارت دیگر در حال حاضر . باشد موجود میتر از منابع  بیکاري پایین به مفهوم استفاده مناسب
بـه مفهـوم   ( منابع موجود در جهت تولید هر چه بیشترهمه ، به کار گرفتن و حکومت هر جامعهوظیفه 

  .باشد چه بیشتر میهر اقتصادي و عدالت کیفیت زندگی و رفاهو بهبود ) استفاده مطلوب از منابع
برداري متناسب بـا ظرفیـت    بهرهاز  ها ترین آن شود که مهم را شامل میهاي زیادي  رشد پایدار نیز مؤلفه

   .شود تشکیل می هاي محیط زیست طبیعی، فرهنگی و اجتماعی منابع طبیعی، بهبود شاخص
توان رقـابتی  ایجاد و  بین جوامع شهري و روستایی، اي بین منطقه بعاداها نیز  موضوع کاهش عدم تعادل

  .گیرد در بر میرا  متوازن در قلمروها
پذیر نیست بـه عنـوان مثـال کـارآیی اقتصـادي و       بدیهی است کشیدن مرز قطعی بین این اهداف امکان

همچنین . شود می ها منجر سطح بیکاري خود به ایجاد یکپارچگی اقتصادي و کاهش عدم تعادل کاهش
هم از کاهش و است کنندگان هم معلول رشد اقتصادي  رفاه اقتصادي و باز شدن حیطه انتخاب مصرف

  .شود نتیجه میها  عدم تعادل
مجموعه  اهداف بنیادي، میانی و ابزاريدر مطالعات آمایش استان خوزستان سه دسته اهداف، به ترتیب 

رسد یادآوري ایـن نکتـه   قبل از ورود به این مبحث به نظر می. دهند اهداف توسعه استان را تشکیل می
ضروري است که این اهداف از یک طرف با توجه به شناخت استان حاصل از مطالعه روندها، منـابع و  

و مهـم، شـناخت نقـش اسـتان در      هاي پیشرو ، نقاط قوت و ضعف استان، شناخت بخشها محدودیت
بر اساس نظرات اولیه همکاران ارجمند استانی در و  ونی استاني درها اقتصاد ملی، شناخت عدم تعادل

و از طرف دیگر با توجه به مبانی نظري و بررسی تجربـه   هاي مطالعات آمایش استان جلسات کارگروه
اي و از جملـه مصـوبه    ریـزي منطقـه   هاي بارز در برنامـه  هاي مشابه و نوشته کشورهاي پیشرو و اقتصاد

 شده حاصل 103"اروپاپایدار قلمرو اتحادیه ، به سوي توسعه متوازن و ی اروپاانداز توسعه فضای چشم"
فضـایی   توسـعه مقـدماتی  انداز  این اهداف بر اساس شرح خدمات این مطالعه براي تدوین چشم. است

در ریـزي،   بدیهی است این مجموعه اهداف در مرحله بعدي، مرحلـه برنامـه  . استان پیشنهاد شده است
  .و تکمیل قرار خواهند گرفت مورد تجدید نظرآمایش استان  ي استانی مطالعاتاه جلسات کارگروه

                                                
١- ESDP: European Spatial Development Perspective,Towards Balanced and Sustainable Development of the 
Territory of the European Union, Agreed at the Informal Council of Ministers responsible for Spatial Planning in 
Potsdam, May١٩٩٩ 
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  شناسایی مجموعه اهداف

طور که بیان شد در مطالعات آمایش استان خوزستان سه دسته اهـداف بنیـادي، میـانی و ابـزاري     همان
  .ار دارندکه در یک ارتباط منطقی با یکدیگر قر دهند مجموعه اهداف توسعه استان را تشکیل می

  شناسایی اهداف بنیادین

سه هدف بنیـادین بـراي توسـعه اسـتان      به عنوان رشد پایدار و  ها کاهش عدم تعادل، کارآیی اقتصادي
در سلسله مراتـب اهـداف بنیـادین و شـبکه اهـداف      این اهداف . اند خوزستان شناسایی و انتخاب شده

                                                                                                           .              اند اي مورد بررسی قرار گرفته منطقه

  تبیین سلسله مراتب اهداف بنیادین و شبکه اهداف مقطعی

سـطح بعـدي ایـن نمـودار     . نمایـد  یاد شده را در باالترین سطح معرفی مـی بنیادین سه هدف  2 نمودار
هاي کالن توسـعه   ابزاري یا به عبارت دیگر استراتژي هاي و سطح سوم، هدف) کیفی( انیهاي می هدف

  .نماید استان را مطرح می

  از اهداف بنیادین تا اهداف ابزاري

  . نیازمند دستیابی به اهداف میانی و ابزاري است تحقق اهداف بنیادي
، ثبـات  )فزایش تولیـد و درآمـد سـرانه   ا( هدف بنیادي اول یعنی کارایی اقتصادي نیازمند رشد اقتصادي

همـراه بـا سـطح    ، )هاي شدید متغیرهاي کالن اقتصادي به مفهوم رشد مداوم و دور از نوسان(اقتصادي 
همچنین متنوع سازي اقتصاد از طریـق رقـابتی کـردن تولیـد و بـاز      . باشد پایین نرخ بیکاري و تورم می

بـراي دسـتیابی بـه کـارآیی      دیگـر  یک هدف میانی باشد که کردن دایره انتخاب در تولید و مصرف می
  . دهد را شکل میاقتصادي 

-جـاري تو ها  گذاري، تولید و اشتغال بین بخشدر سطح بعدي، اهداف ابزاري، تخصیص بهینه سرمایه

) شامل حمل و نقل، ارتباطات، آب و انرژي(ها و توسعه متناسب زیربناها سازي تولید و گسترش بازار
  .دهند خش را تشکیل میاین بهاي  هدف

، تحقق اهداف میانی شامل کاهش عـدم تعـادل بـین    ها براي دستیابی به هدف بنیادي کاهش عدم تعادل
تـوان رقـابتی متـوازن در    ایجـاد  از طریـق  حفظ جمعیت مناطق روستایی و  -مناطق، بین جوامع شهري

گذاري مناسـب بـه    سرمایهترین ابزار براي رسیدن به این هدف، تخصیص  مهم. ضروري است قلمروها
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. اي اسـت  هـاي منطقـه   همه مناطق و از جمله به مناطق کمتر توسعه یافته در جهت کاهش عـدم تعـادل  
) تـر  توسـعه یافتـه  ( منـدتر  گذاري در این مناطق کمتر از بازدهی مناطق بهره بدیهی است بازدهی سرمایه

ممکـن اسـت کـل بـازدهی      مـدت حـداقل در کوتـاه   است و در نتیجه تخصیص سرمایه به این مناطق 
، به این معنی که هدف کارآیی اقتصادي با هدف تعـادل بخشـی در تضـاد    گذاري را کاهش دهد سرمایه

مند باید مورد توجه قرار گیرند کـه بـه طـور     بهره ترهایی از این مناطق کم بنابراین بخش.  گیرد قرار می
شـامل شـهرهاي منفـرد،    (موعـه، شـهرها   در ایـن مج . نسبی از بازدهی قابـل قبـولی برخـوردار باشـند    

و براي کمک به  به عنوان موتور توسعه) سلسله مراتب شهريو برقراري توازن در  هاي شهري مجموعه
نمایند و حمایت از توسعه شهرها براي ایفاي این نقش به عنـوان یـک    توسعه مناطق پیرامونی عمل می

ر عمده از طریـق حمایـت از توسـعه صـنایع     هدف ابزاري در نظر گرفته شده است و این هدف به طو
بنابر ایـن  . گیرد هاي زیربنایی و ترویج و حمایت از گسترش بازارها صورت می مناسب، گسترش شبکه

و خـدمات   هـاي حمـل و نقـل و ارتباطـات     زیربناهاي آب، انـرژي و شـبکه  صنایع، گسترش متناسب 
هم بـراي شـکوفایی اقتصـادي بـه     نیاز  ي موردهاي شهر به عنوان پیش نیاز گسترش مجموعهاقتصادي 

   .شوند ها تلقی می کاهش عدم تعادلطور عام و هم براي 
برداري متناسـب بـا    توسعه ظرفیت و بهرهدر راستاي دستیابی به هدف رشد پایدار، اهداف میانی شامل 

هـاي   بهبـود شـاخص  و  هـاي محـیط زیسـت طبیعـی     بهبود شاخص،  ظرفیت منابع طبیعی در قلمروها
هاي محیط طبیعـی   ناسب و منطبق بر ویژگیتگذاري م در اینجا نیز سرمایه. باشد می نگی و اجتماعیفره

هـا   هدایتی براي توسعه ظرفیتهاي  ابزار است، اما از طرف دیگر تدوین چارچوب ترین و فرهنگی مهم
طبیعی که بـه  نامناسب و بیش از ظرفیت هاي  و فعالیت ها برداري و همچنین براي کنترل و تصحیح بهره

توسعه متناسـب زیربناهـا   . ضروري است انجامد تخریب موضعی بعضی از منابع در بعضی از مناطق می
-براي کمک به توسعه منابع فرهنگی و اجتماعی و براي تسهیل دسترسی براي نظارت بـر نحـوه بهـره   

مینـه را تشـکیل   برداري از منابع محیطی نیز ضروري و یکی دیگر از ارکـان اهـداف ابـزاري در ایـن ز    
  . دهد می
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  استانسلسله مراتب اهداف توسعه  -2نمودار 
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برداری  توسعھ ظرفیت و بھره
ناسب با ظرفیت منابع مت

قلمروھاطبیعی در   
 

 تعادل عدم کاھش
 مناطق بین

بین جوامع  تعادل عدم کاھش
 روستایی - شھری

  اقتصادی رشد
 )سرانھ درآمد و تولید افزایش(  

 ثبات اقتصادی
ھمراه با سطح مناسب تورم و ( 

)بیکاری  
، حفظ جمعیت مناطق   

توان رقابتی متوازن  با ایجاد  
 در قلمروھا

 

ھای محیط  بھبود شاخص
 زیست طبیعی

 
 در انتخاب دایره بازکردن

 مصرف و د، بازاریابی تولی

ھای  ، مجموعھشھرھا توسعھ 
و سلسلھ مراتب شھر شھری  

مناطق  موتور توسعھ بھ عنوان(
)پیرامونی  

 

گذاری،  سرمایھ تخصیص
مناطقتولید و اشتغال بین   

)ھا کاھش عدم تعادلبا ھدف (  

یص بھینھ تخص
 و تولید گذاری، سرمایھ

 بخشھا بین اشتغال
 بیشتر ھرچھ رشد ھدف با

 نرخ کاھش با ھمراه اقتصادی
  بیکاری و تورم

تصادی و توسعھ مدیریت اق( 
 )استان 
 

  رشد
 پایدار 

  کاھش
 ھا تعادل عدم 

 

 کارآیی
 اقتصادی

 

ھای فرھنگی بھبود شاخص  
 و اجتماعی

 

جاری سازی تولید و ت
 گسترش بازار مصرف

  گذاری سرمایھ تخصیص
  ھای برای بھبود شاخص

  محیط زیست طبیعی و فرھنگی 
  

 

 ھای ھدایت توسعھ چارچوب
  جغرافیایی در فضای ھا فعالیت

محیط حفظ و بھبود با  در انطباق 
  زیست
 

وسعھ متناسب زیربناھات  
حمل و نقل، مخابرات، آب و ( 

)انرژی  

وسعھ متناسب زیربناھات  
حمل و نقل، مخابرات، آب و ( 

)انرژی  

وسعھ متناسب زیربناھات  
حمل و نقل، مخابرات، آب و ( 

)انرژی  
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  بخشی   -هاي کالن توسعه فضایی استراتژي

با توجه بـه نمـودار    با اهداف بنیادین، میانی و ابزاريها  و ارتباط آن هاي کالن در این قسمت استراتژي
   :شود یبه شرح زیر تبیین م، 3
  برداري متناسب با ظرفیت محیط و حفظ میراث طبیعی و فرهنگی توسعه ظرفیت و بهره - 1

بـرداري   بهـره پیرو توسعه ظرفیت منابع طبیعـی و در راسـتاي    طبیعیمحیط با سازگار  يها رشد فعالیت
اري و ذگ هاي سرمایه مند فرصت این استراتژي در مناطق کمتر بهره. گیرد این منابع صورت میاز مناسب 

بهبود وضعیت اقتصادي  باعث بخشد و از این طریق ها را معرفی و توسعه می اشتغال متناسب با ظرفیت
بـدیهی اسـت هرگونـه توسـعه     . را بـه دنبـال خواهـد داشـت    هـا   شده و کاهش عدم تعادلاین مناطق 

دیـدگاه کـارایی    از و در نتیجه نماید به رشد اقتصادي نیز کمک میبرداري مناسب با محیط زیست  بهره
  .خواهد بودمثبت هاي جدید در کاربرد و استفاده از منابع  به دلیل گشایش فرصتاقتصادي 

  هاي شهري حمایت از توسعه شهرها و مجموعه - 2

 هـا   با توجه به این که ارائه خدمات برتر و پشـتیبان تولیـد و تجـاري سـازي بـه تـک تـک سـکونتگاه        
سلسله مراتب شهري براي ارائه این خدمات بـه   توسعهو  شهريهاي  مجموعهایجاد  پذیر نیست، امکان

مناطق پیرامونی، از طریق  توسعه بازارهاي اقتصادي اعـم از تولیـد، مصـرف و اشـتغال موجـب رشـد       
بـه عـالوه   . ر راستاي کارایی اقتصادي استاز این دیدگاه، این استراتژي د. شود اقتصادي این مناطق می

تر که از هر دو نظر توسعه شـهري و توسـعه    خصوص در مناطق ضعیف هاي شهري به توسعه مجموعه
به کاهش عدم تمرکز، ارائه خدمات برتـر در فاصـله جغرافیـایی کمتـر و در     تر هستند  اقتصادي ضعیف

تر جمعیت  همچنین از آنجا که این استراتژي به پخشایش مناسب. نماید کمک می بخشی نتیجه به تعادل
، در راستاي انجامد نقل می حمل و دسترسی و هاي هاي اجتماعی مانند هرینه و خدمات و کاهش هزینه

  .رشد پایدار خواهد بود
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  هاي پاك ، آب و انرژي با تاکید بر انرژيحمل و نقلتوسعه زیربناهاي ارتباطی،  - 3
 در اینجا. بر هر سه هدف بنیادین بدیهی استو انرژي  ، آبحمل و نقلزیربناهاي ارتباطی، اثر توسعه 

در تر به طـور عمـده    هاي حمل و نقل در مناطق توسعه یافته شبکهگسترش نقش  که شود تنها اشاره می
دسترسـی  فـراهم کـردن    یافته براي و زمان سفر و در مناطق کمتر توسعه) شلوغی(زمینه کاهش ترافیک 

به طور کلی  رسانی و انرژي آب هاي همچنین گسترش شبکه. یابد جلوه میو حمایت از تولید تر  مناسب
به عالوه  .شود ها منجر می بخشی و کاهش عدم تعادل افزایش راندمان تولید و به طور خاص به تعادلبه 

خورشیدي انرژي مبتنی بر استفاده از انرژي تولید هاي توسعه  با توجه به شرایط اقلیمی استان، استراتژي
مرکز واحدهاي خانگی و کارگـاهی  هاي خورشیدي و هم در سطح غیر مت هم در سطح متمرکز نیروگاه
  .بسیار مورد تاکید خواهد بود

هاي آبرسـانی، همـراه بـا افـزایش      حمایت از توسعه فضایی بخش کشاورزي و بهبود سیستم - 4
  راندمان

منـدي از منـابع آب و خـاك، کـاهش      این استراتژي در جهت تقویت نقاط قوت کشاورزي استان، بهره
هـاي اسـتان در خـارج از مـرز      هاي رودخانه له قرار داشتن سرچشمههاي بیرونی و از جم اثرات تهدید

استان و احتمال کـاهش میـزان آب ورودي بـه اسـتان بـه همـین دلیـل و همچنـین بـه دلیـل احتمـال            
   .هاي ناشی از تغییرات اقلیمی اتخاذ شده است خشکسالی

هـاي   ري به افزایش بازدهی زمینآبیا هاي آبرسانی، همراه با افزایش راندمان بهبود سیستمبه طور طبیعی 
انجامد و در صورت به کار گیري این استراتژي در مناطق کمتـر بهـره منـد،     زیر کشت و رشد تولید می

هـاي منطقـه اي    در ایـن منـاطق و  کـاهش عـدم تعـادل     توسعه توان رقابتی در بخش کشاورزي شاهد 
  . خواهیم بود

هـاي زیـر    آبیاري و در نتیجه با افـزایش بـازدهی زمـین   از طرف دیگر این استراتژي با افزایش راندمان 
هاي الزم،  دهد و همراه با اعمال نظارت کشت فعلی، انگیزه تبدیل مراتع به زمین زیرکشت را کاهش می

  .کمک می نماید) مراتع ( به حفظ منابع طبیعی 
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  صنعتی نواحی و ها شهرك شهرها،حمایت از الگوي توسعه  - 5

ي توسعه بخش صنعت، افزایش اشـتغال و تولیـد صـنعتی و سـازماندهی الگـوي      این استراتژي بر مبنا
  . است فضایی توزیع صنایع و همچنین در ارتباط با محیط زیست طراحی شده

هـاي   و در راستاي تکمیل زنجیره هـاي همـه بخـش   . توجه ویژه این استراتژي به صنایع غیر ملی است
   .ي و صنعت می باشدتولیدي استان اعم از بخش کشاورزي، ماهیگیر

در ارتباط با بخش کشاورزي، یک وجه این استراتژي حمایت از تولید ادوات و ماشین آالت مورد نیاز 
بخش کشاورزي است، وجه دیگر آن معطوف به توسـعه صـنایع فـرآوري تولیـدات کشـاورزي بـراي       

هـاي بخـش    حمایت از ارزش افزوده هر دو بخش صنعت و کشـاورزي و توسـعه صـادرات فـرآورده    
  . کشاورزي می باشد

نفـت و  (هاي تولید مرتبط با سه فعالیت عمده صنعتی اسـتان   همچنین این استراتژي به گسترش زنجیره
  . توجه خاصی دارد) گاز، صنایع شیمیایی و صنایع فلزي

آالت، قطعات یدکی، ادوات مـورد نیـاز صـنایع فلـزي و      حمایت از گسترش صنایع تولید کننده ماشین
  مورد توجه است،) تولید انواع محصوالت فلزي(از گسترش صنایع پسین صنایع فلزي استان  حمایت

آالت، قطعـات   در ارتباط با صنعت نفت و گاز، حمایت از گسترش واحدهاي تولیدکننده انواع  ماشـین 
یدکی و ادوات مورد نیاز فعالیت استخراج نفت و گـاز و همچنـین حمایـت از گسـترش تولیـد انـواع       

  .لیزورها و مواد شیمیایی مصرفی بخش نفت و گاز مورد توجه استکاتا
آالت،  در ارتباط با صنایع شیمیایی و پتروشیمی نیز حمایـت از گسـترش صـنایع تولیـد کننـده ماشـین      

قطعات یدکی، ادوات و حمایت از گسترش تولید انواع کاتالیزورها و مواد شیمیایی مصرفی مـورد نیـاز   
  .باشند ایت از گسترش صنایع پسین این صنایع مد نظر میاین صنایع و همچنین حم

 بازار مصرف محلـی  بخش دیگري از توجه استراتژي توسعه صنعت در استان معطوف به صنایع داراي
توسعه صنایع داراي بازار محلی و مرتبط با ساختار اقتصادي در همه مناطق هم به دلیل کاستن از  .است
مناطق کمتـر توسـعه   و هم براي تقویت ساختار اقتصادي ر کل استان دهاي اجتماعی حمل ونقل  هزینه

 .شود یافته پیشنهاد می

هاي تولیدي آن منطقه و همچنین  به عالوه گسترش فضایی توسعه صنایع در هر منطقه با توجه به بخش
در گسـترش  . گیـرد  صـورت مـی  ) ها در جهت کاهش عدم تعادل(تر صنایع در پهنه استان  توزیع متعادل

هاي صنعتی مورد نظر اسـت و چنانچـه ایـن شـهرها و      فضایی صنایع، استقرار آنها در شهرها و شهرك



 

 طرح ملی آمایش استان خوزستان

 866 
 

هاي صنعتی در خدمت رشد اقتصاد شهر قرار گیرند از استراتژي دیگر پیشنهادي که حمایـت از   شهرك
  . توسعه شهري است نیز کمک می کنند

صـنایع فلـزي و    اي برخـوردار اسـت و   هاز آنجا که بخش صنعت در استان خوزسـتان از جایگـاه ویـژ   
و باالیی برخوردار هستند  بسیار در سطح کشور از تمرکز مکانیبه همراه بخش نفت و گاز آن  شیمیایی

، استراتژي توسعه صنعت در اند در همین حال این صنایع فشار زیادي بر محیط زیست استان وارد کرده
هاي  نه خواهد بود و ضروري خواهد بود که استراتژياستان خوزستان در ارتباط با محیط زیست چندگا

هـاي حفاظـت محـیط     توسعه صنایع استان به طور کلی با همکاري نزدیک و موثر و همسو با استراتژي
  :بعضی از نکات مهم در این زمینه عبارتند از. زیست پیش برود

 فعلی  تر بر صنایع آالینده و جديهاي بیشتر  اعمال کنترل §

 هاي صنعتی آالینده جدید در محدوده ویژه کنترل آلودگییجاد واحدي از اپیشگیر §

شناسـایی و  از طریـق   در پهنه استانآالینده محیط زیست جانمایی مناسب براي توسعه صنایع  §
در . هـاي آالینـده جدیـد    اختصاص یک یا چند پهنه مناسب در سطح استان به اینگونـه واحـد  

یـن  ارتباطی، امکان و هزینه دسترسی به آب مصـرفی ا  ها دسترسی به شبکهگونه پهنه تعیین این
دگی مضـاعف  هاي استان کـه بـه آلـو   ها در باال دست رودخانهصنایع، عدم قرارگیري این پهنه

ها با صنایع مرتبط ن حال نزدیک بودن فاصله این پهنهشود و در همیمنابع آب جاري منجر می
  .در زنجیره تولید مورد توجه است

ها و نواحی صنعتی و توجـه ویـژه بـه نـوع      اي از شهرها، شهرك ارد باال طراحی مجموعهبا توجه به مو
  .صنایعی که در هر یک مستقر خواهند شد از نظر انطباق با موارد باال بسیار مورد تأکید خواهد بود

در خدمت دستیابی به هر سه هدف بنیادین توسـعه اسـتان قـرار     هاي باال بدیهی است تعقیب استراتژي
  .گیرند یم
  بازارها سازي و توسعه تجاري - 6

توسـعه بـازار تولیـد و مصـرف و     کمک بـه کـارآیی اقتصـادي از طریـق     این استراتژي نتیجه ترین  همم
در این راستا حمایـت  . ستو در نتیجه ایجاد رفاه اقتصادي ا مصرف خانوارهاانتخاب و دایره گسترش 

گیرد به نحوي که بازار تولید و مصرف  مد نظر قرار می بیشترهاي کمتر توسعه یافته  از مناطق و فعالیت
تر این تحول کـم و بـیش صـورت     ، زیرا در مناطق توسعه یافتهدر راستاي کارایی اقتصادي توسعه یابد

هاي منطبق و سازگار با محیط را مورد توجه قـرار   از آنجا که این استراتژي توسعه فعالیت .گرفته است
  .بسیار اثرگذار خواهد بودمحیطی  مالحظات زیستدهد، بر  می
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 اجتماعی فرهنگی وتوزیع متعادل تأسیسات و خدمات  - 7

بر اساس استفاده از منـابع محلـی و یـا تعـدیل اثـرات      هاي پیشین که به طور عمده  بر خالف استراتژي
، این استراتژي بیشتر در راستاي ارائـه خـدمات و   گیرند شکل میها  محیط زیستی یا کاهش عدم تعادل

هـاي   و کـاهش هزینـه   ، حقوق برابر انسانی، عـدم تمرکـز جغرافیـایی ارائـه خـدمات     هاي برابر فرصت
این استراتژي به دنبـال ارائـه خـدمات اجتمـاعی و     . ها است در برخورداري  ناشی از نابرابرياجتماعی 

  .مناطق مختلف استان و بین جوامع شهري و روستایی استهاي یکنواخت در  فرهنگی با نرم
 دیریت اقتصادي و توسعه استان م 

  هاي اجتماعی کاهش هزینه، ها تعادل کمک به کاهش عدم، افزایش بازدهیو  ها کاهش هزینه

گـذاري عمـومی    یک وجه از این استراتژي مدیریت منابع مالی در جهت حداکثر نمودن بازدهی سرمایه
هاي مناسـب از نظـر بـازدهی و از     هاي اقتصادي براي انتخاب پروژه این وجه شامل انواع بررسی. است

، اعمـال  )ریـزي  در مرحلـه برنامـه  (ها اسـت   نظر انطباق با محیط زیست و در جهت کاهش عدم تعادل
هاي ارزیابی  و اعمال روش) انظباط مالی در مرحله اجرا(هاي پیشرفت فیزیکی و پیشرفت مالی  نظارت

  . باشد می) برداري پس از اجرا در مرحله بهره(اثربخشی 
این وجه شـامل دو بخـش   . شود وجه دیگر این استراتژي به موضوع مدیریت توسعه استان معطوف می

عمده ارتقاي سطح عدم تمرکز از مرکز کشور به استان و همچنین ارتقاي سطح عـدم تمرکـز از مرکـز    
  ها است، استان به شهرستان

ایت آن در جهـت خـدمت بـه    وجه دیگري از این استراتژي به تجهیز منابع مالی بخش خصوصی و هد
شود، بدیهی است این مجموعه به  توسعه استان است و در آن ارتقاي سطح مشارکت جامعه ملحوظ می

هاي اجتماعی موثر بر رشـد و   ها و کاهش هزینه افزایش بازدهی منابع مالی، کمک به کاهش عدم تعادل
  .  توسعه پایدار کمک خواهد کرد
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  براي دستیابی به اهداف بنیادینن توسعه هاي کال استراتژي  -3نمودار   
  

  
  
  

ھای  ھ فعالیتتوسع
در  تولیدی و توریسم

 مناطق

 و شلوغی کاھش
 آلودگی

 
 

ارائھ  دربخشی  تعادل
 خدماتزیربناھا و 

 

 تولید راندمان افزایش
ھای  و کاھش ھزینھ
 اجتماعی

 

 برداری بھره
 در از منابعتر مناسب
 پایدار توسعھ جھت

 

 

توسعھ توان رقابتی در 
بخش کشاورزی 
 مند مناطق کمتر بھره

 

 سطح فعالیت افزایش
د و تولی و راندمان

 راندمان مصرف آب
 

 نایعمناسب صجانمایی 
 آالینده نایعص ویژه بھ

 جدید
 

 فضاییمتعادل  توسعھ
 و ھا شھرک شھرھا،

 صنعتی نواحی

 

دارای  صنایع توسعھ
بازار تولید و مصرف 

 صادراتی و محلی

 توسعھمالحظات 
 با سازگار ھای فعالیت

 محیط

 و مناطق از حمایت
 کمتر ھای فعالیت

 فتھتوسعھ یا

وری  افزایش بھره
تولید، تجارت و 

 مصرف

 

تر  پخشایش مناسب
و  و خدمات  جمعیت
 ھای ھزینھ کاھش

 اجتماعی

  
عدم  –تعادل بخشی 
 تمرکز

 

  
 توسعھ بازارھا

 رشد  پایدار
  

  اقتصادی کارآیی  ھا تعادلعدم کاھش

 ھای آلودگیکاھش 
 حمل و نقلمحیط و 

 ھای  تفرص ارائھ
 برابر 

 

ھای  زینھکاھش ھ
 اجتماعیدسترسی و 

حفظ منابع طبیعی و 
  فرھنگی

 

برداری  توسعھ ظرفیت و بھره
متناسب با ظرفیت محیط و حفظ 

 میراث طبیعی و فرھنگی
 

 
حمایت از توسعھ شھرھا و 

ھای شھری مجموعھ  

حمل  توسعھ زیربناھای ارتباطی،
             و نقل، آب و انرژی با تاکید

 ھای پاک بر انرژی
 

 ز توسعھ فضاییاحمایت 
 ھای   ستمکشاورزی و بھبود سی

دمانران برسانی،ھمراه باافزایشآ  
 

 حمایت از الگوی توسعھ شھرھا،
 صنعتی نواحی و ھا شھرک

 

 تجاری سازی و توسعھ بازارھا
 

 توسعھ  کالن  استراتژی ھای

توزیع متعادل تاسیسات و خدمات 
 اجتماعی فرھنگی و

از  ناشی رشد اقتصادی
 ھا توسعھ فعالیت

ھای  کاھش ھزینھ
 اجتماعی

 

کمک بھ کاھش 
 ھا تعادل عدم

 

 ھا کاھش ھزینھ
 افزایش بازدھی

 مدیریت اقتصادی و توسعھ استان
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  ها در فضا هاي سازماندهی توسعه بخش راهبرد

  :شود ها در فضاي استان به شرح زیر ارائه می بر اساس مطالب قبل راهبردهاي سازماندهی توسعه بخش
  ربی استاندر نیمه غ) به ویژه دام بزرگ( حمایت از توسعه کشاورزي آبی و توسعه دامداري  •

  ، باغداري و دامداري کوچک در نیمه شرقی و شمالی استان حمایت از توسعه کشاورزي دیم •
، با توجه بـه ضـرورت   هاي باالآبیاري در راستاي راهبردهاي آبرسانی و آبیاري و افزایش راندمان  توسعه شبکه •

  مقابله با نقاط ضعف و تهدیدهاي فراروي منابع آب استان 
بـه  ویژه  ها و در داخل دریا، با توجه پروري به ویژه در اراضی ساحلی، حاشیه رودخانه آبزي حمایت از توسعه •

  مسایل محیط زیست
   هاداراي بازار محلی در همه شهرستانحمایت از توسعه صنایع کوچک و صنایع  •
  هاي مستعد کشاورزيبا کشاورزي و دامداري در شهرستانحمایت از توسعه صنایع مرتبط  •
، صنایع شیمیایی، پتروشـیمی  ز توسعه صنایع تولید کننده قطعات و لوازم مورد نیاز فعالیت نفت و گازحمایت ا •

 و صنایع فوالد،

 فرآوري محصوالت کشاورزي استان،حمایت از توسعه صنایع  •

  محدوده ویژه کنترل آلودگیمحدود کردن پذیرش صنایع آالینده جدید در  •
   محدوده ویژه کنترل آلودگیك و هوا به خصوص در تحکیم استانداردهاي حفاظت از آب، خا •
 به سمت پهنه پیشنهاديهدایت صنایع آالینده جدید  •

 حمایت از توسعه شهري در شمال شرق، شرق و جنوب شرقی استان  •

ارائه خدمات برتر اداري، اجتماعی و فرهنگی در سلسله مراتب شهري به ویژه در منـاطق کمتـر توسـعه یافتـه      •
  استان

  ارائه خدمات برتر اقتصادي در سلسله مراتب شهري به ویژه در مناطق کمتر توسعه یافته استان حمایت از •
  هاي نفتی در حال رکود مانند مسجد سلیمان  هاي جایگزین در شهرهاي مواجه با فعالیت توسعه فعالیت •
 -هفتگـل  –مهرمـز  را –رامشـیر   -ایجاد محور دوم جنوب به شمال در استان با عبور از شهرهاي بندر ماهشهر •

  اندیمشک -مسجد سلیمان

  : هاي درون استانی و بین استانی در شرق استان شامل محورهايایجاد و بهبود شبکه •
o   استان چهار محال و بختیاري –دهدز  –ایذه  –ملک باغ  
o    استان فارس –بهبهان  –امیدیه  
o    قلعه خواجه  –مسجد سلیمان  –شوشتر  
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o  شوشتر –گتوند  
 –  مرکـز بخـش   –  مرکز شهرسـتان  –هاي مرکز استان  سلسله مراتب شبکه: اي تقویت شبکه جادهبندي و  سطح •

  روستا –مرکز دهستان 
  )آبادان  -مانند اهواز(ایجاد شبکه ریلی سریع براي کریدورهاي مواجه با تراکم ترافیک مسافري  •
  هاي شهري جموعههاي آب، برق، گاز، مخابرات در راستاي گسترش شهرها و متوسعه زیر ساخت •
انـواع  : نیروگـاه حرارتـی و سـطح خـرد     : ري از انرژي خورشیدي در سطح کالنبردا بهرهتوسعه و حمایت از  •

  کاربردهاي خانگی و صنعتی کوچک مقیاس
 درمانی -سیسات و خدمات آموزشی و بهداشتی أتعادل بخشی در ارائه ت •

  ق کمتر توسعه یافته درمانی در شهرهاي مناط -تقویت خدمات آموزشی و بهداشتی  •
ضمن توجه بـه  (هاي تخصصی آموزشی در زمینه نفت و گاز، صنایع فوالد، شیمیایی و پتروشیمی  ایجاد دوره   •

  )جذب دانشجویان خارجی
  )ضمن توجه به کسب درآمد ارزي(آموزشی و بهداشتی در سطح فرا استانی و فرا ملی  تخصصیارائه خدمات  •
  ثرتر از منابع توریسمؤاري مبرد توسعه زیربناها براي بهره •
  سازي و مشارکت بخش خصوصی در زمینه گسترش توریسمحمایت از فعال •
هاي کمک به تجاري سازي و گسترش بازارها در مناطق کمتر توسعه یافته اسـتان، در ارتبـاط    حمایت از برنامه •

 هاي تولیدي این مناطق با تخصص

  ه سمت تولید  ثر منابع مالی و بانکی و هدایت آن بؤمدیریت م •
  )براي تجهیز منابع مالی بخش خصوصی(گذاري و توسعه استان  ایجاد بورس سرمایه •
  هاي ملی مستقر در استان براي توسعه زیربناهاي عمومی استان  جلب مشارکت مالی شرکت •
  ”سهولت کسب و کار“هاي  بهبود عملکرد شاخص •
  ونیک و تجارت الکترونیکگسترش زیربناهاي مخابراتی و حمایت از توسعه دولت الکتر •
  )      عدم تمرکز ملی(تقویت مدیریت یکپارچه توسعه استان  •
عـدم تمرکـز   (ریزي، اجرا و نظارت بر اجرا بـه سـطح شهرسـتان     گیري، بودجه انتقال بخشی از وظایف تصمیم •

   )درون استان همراه با تمرکز درون شهرستان

  خوزستان سند چشم انداز مقدماتی توسعه فضایی استانتصویر 

سند چشم انداز مقدماتی توسعه فضایی استان ، ها در فضا هاي سازماندهی توسعه بخش راهبردبر اساس 
  :نماید که تصویر آن در نقشه متعاقب ارائه شده است هاي زیر را معرفی می پهنه
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 هاي حفاظت شدهمعرفی پهنه •

   عرفی پهنه توصیه شده مناسب براي گسترش کشاورزي آبیم •
  هنه توصیه شده مناسب براي گسترش دیممعرفی پ •
  معرفی پهنه توصیه شده مناسب براي گسترش دامداري بزرگ و کوچک •
  پروريهاي توسعه آبزيمعرفی پهنه •
   هاي وابسته هاي مناسب براي ساخت و ساز شهري و فعالیتمعرفی پهنه •
اسـتانداردهاي حفاظـت آب،    براي محدود کردن صنایع آالینـده و تحکـیم   محدوده ویژه کنترل آلودگیمعرفی  •

  خاك و هوا
   معرفی پهنه پیشنهادي براي صنایع آالینده جدید •
   هاي شهريمعرفی مجموعه •
 هاي حمل و نقلمعرفی  توسعه پیشنهادي در شبکه •

  
 

  انداز مقدماتی توسعه فضایی استانتصویر چشم -2نقشه 
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