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 تحلیل موقعیت استان-1-1

 وسعت و موقعیت استان 

دقیقه عرض   4درجه  و 33ا دقیقه ت 57درجه و 29کیلومتر مربع بین مدار جغرافیایی  6/63633استان خوزستان با وسعتی معادل 

شده  غربی خلیج فارس واقع دقیقه  طول شرقی ، در جنوب غربی کشور و در شمال 32درجه و  50دقیقه تا  38درجه و  47ی و شمال

هگیلویه وبویر ا استان کبزشرق است .استان خوزستان از شمال به استان لرستان ، از غرب با کشور عراق ، ازجنوب با خلیج فارس،ا

 م مرز است.ن ایالم هاستا رمحال و بختیاری ،ازجنوب شرق با استان بوشهرو از شمال غرب بااحمد، از شمال شرق با استان چها

کیلومتر(و قلمرو خشکی  220تا  200است. قلمرو آبی آن در ساحل خلیج فارس به طول  این سرزمین دارای دوقلمرو آبی و خشکی

ولت در جهان و دسانی طق اولیه شکل گیری مدنیت انآن)دارای دوپهنه کوهستانی در شمال و دشتی در جنوب است( که از منا

مدنیت و تمدن  نزانی(مهدمدن امتمرکز عیالمی ها و انزانی ها می باشد این خطه به خصوص در پهنه شمالی آن )قلمرو کوهستانی ،ت

 هده نمود.توان مشا ان میسازی در ایران باستان بوده است که آثار بیشمار آنرا در شهرستانهای ایذه و باغملك ،مسجد سلیم

رسطح منطقه دیچیده ای پسیار استان خوزستان از نظر موقعیت جغرافیایی دارای اهمیت ژئو اکونومیك،ژئوپلیتیك،ژئواستراتژیکی ب

با کشورهای  ل همسایگیه دلیبای, ملی  و بین المللی می باشد به نحوی که محل استقرار استان چه در گذشته و چه در زمان حال 

ر وجود منابع سیج فارس ،الی خلورمیانه ای ،کانونهای مدنیتی جهان باستان وانرژی در زمان حاضر ،استقرار در حاشیه شمخا_عربی 

رایط مناسب شغیره و... وشهر  شار انرژی فسیلی ،وجود بندر گاههای با اهمیت وکلیدی مثل بندر امام خمینی ،آبادان،خرمشهروماه

ر(,اراضی مسطح و درصد منابع آب سطحی کشو 33منابع آب های سطحی فراوان )حدود  طبیعی در اقصی نقاط ساحلی ، وجود

لی  من در عرصه به این استا میلون هکتار(،استقرار صنایع نفت وگاز ،فوالد و پتروشیمی نقش کلیدی 5/1مناسب توسعه کشاورزی )

ین استان هم ااده است. ایش دجامع بین المللی  افزداده است که با استفاده از آن قدرت مانور و فضایی عملکردی کشور را در م

 درصد از مجموع تولید ناخالص کشور از جایگاه ویژه ای برخوردار است. 3/27اکنون با تولید 

 

 کشور در خوزستان استان موقعیت-1 نقشه
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 تقسیمات سیاسي اداری استان 

 6406 ودهستان  144 بخش، 67شهر،  76شهرستان،  27ی ، استان خوزستان دارا1395بر اساس آخرین تقسیمات کشوری در سال 

کیلومتر 229کیلومتر )333ق دارای سکنه( می باشد. مرز مشترك استان خوزستان با کشور عرا 4007خالی از سکنه و  2399آبادی )

 کیلومتر خشکی( می باشد.104رودخانه های مرزی و تاالب هورالعظیم و 

 

 

 

 

 

 

 شهرستان تفکیك به خوزستان استان -2 قشهن
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 اداری استان خوزستان_تقسیمات سیاسي  -1جدول شماره 

 تعداد دهستان تعداد شهر شهرستان
بادیآتعداد   

 خالي از سکنه دارای سکنه جمع

 62 74 136 6 3 ابادان

 14 9 23 3 1 اغاجاری

 52 62 114 3 2 امیدیه

 194 208 402 4 5 اندیمشك

 108 196 304 6 2 اهواز

 161 433 594 10 2 ایذه

 135 216 351 8 4 باغملك

 37 94 131 4 3 باوی

 119 82 201 2 3 بندرماهشهر

 40 39 79 4 2 هندیجان

 98 210 308 6 4 بهبهان

 25 65 90 4 1 حمیدیه

 70 67 137 4 2 خرمشهر

 364 362 726 11 9 دزفول

 73 84 157 5 4 دشت آزادگان

 55 184 239 8 1 رامهرمز

 50 172 222 8 4 شادگان

 76 198 274 7 5 شوش

 66 185 251 6 4 شوشتر

 32 58 90 4 1 کارون

 128 163 291 6 2 مسجدسلیمان

 95 159 254 4 1 اللی

 54 128 182 4 2 رامشیر

 17 64 81 4 5 گتوند

 209 342 551 6 2 اندیکا

 70 48 118 3 1 هفتگل

 74 95 169 4 2 هویزه

ناستا  76 144 6475 3997 2478 

1395ماخذ: سالنامه آماری استان خوزستان  
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 اقلیمي وضعیتتحلیل بررسي و -2-1

 تحلیل دما-1-2-1

ر استان خوزستتان  ایی است، دمیانگین ساالنه دمای روزانه یا نرمال ساالنه دمای هوا که مهمترین شاخص اقلیمی بین پارامترهای دم

مای میتانگین ستاالنه حستب    متغیر است. بررسی قانونمندی تغییرات د آغاجاریدرجه در  6.27متری تا  709درجه در ارتفاع  1.19از 

رابطته در استتان    بر اساس این دار بوده است.معنی 01.0عوامل جغرافیایی استان بیانگر آن است که رابطه بین دما و ارتفاع در سطح 

دماهتای  وزستتان بتین هتم   بخش وسیعی از جلگه خ یابد.درجه کاهش می 7.5رتفاع خوزستان دمای نرمال ساالنه به ازاء هرکیلومتر ا

زستتان  استتان خو  ست کهاالزم به ذکر  گردد.درجه محصور شده و به این اعتبار جز مناطق بسیار گرم ایران محسوب می 25و  5.22

داشتته   درصتد رشتد   61دا روز( حدو 36)95سال  مواجه بوده است که نسبت بهدرجه  49روز وقوع دمای باالی  58با  96 تابستاندر 

بستان بتا   وو شوشتر  52,7های گتوند با باالترین درجه حرارت )باالترین بیشینه( به ترتیب مربوط به شهرستان 1395در سال   است.

 و  ایذه با  -8دز با  های دهباشد. همچنین پایین ترین درجه حرارت )پایین ترین کمینه( متعلق به شهرستاندرجه سلسیوس می 52,6

حمیدیته بتر استاس     درجه در -5.2ها ترین آندرجه سانتیگراد در گتوند و سبك -10ترین سرماها عمیقدرجه سلسیوس است.  -4,5

 ساله بوده است.  36آمار 

 تعداد روزهای یخبندان-2-2-1

. بر استاس  دروتر میرسد یا از آن پایینآن به صفر میروزی در تعداد روزهای یخبندان در سال، یعنی روزهایی که حداقل دمای شبانه

روز(،  8به ترتیب مربوط بته ایتذه)   95این تعریف بیشترین تعداد روزهای وقوع یخبندان در بین شهرستانهای استان خوزستان در سال 

 روز( بوده است. 4روز( و صفی آباد دزفول) 7دهدز)

 تبخیر-3-2-1

ر در تبخیر و تعرق با توجه به دمای باال در تمام طول سال، نبود یخبندان، تتابش بتاالی خورشتید،    استان خوزستان از نظر عوامل مؤث

با مقایسه تبخیر سطح باالی منابع آب، وزش بادهای گرم و غیره از تبخیر و تعرق باالیی نسبت به اکثر مناطق کشور برخوردار است. 

های ژوئتن، ژوئیته و اوت )کته منطبتق بتر      ماهانه مربوط به ماه شترین تبخیر، بی95در سال ماهانه و ساالنه شهرهای مختلف استان 

باشد. در این میان بیشترین تبخیر مربوط به شهرستان آبادان های سال در استان خوزستان یعنی فصل تابستان است( میگرمترین ماه

باشتد. بتا توجته بته همتین      های ژانویه و فوریه میماهباشد.  کمترین تبخیر ماهانه مربوط به میلیمتر می 597و  605، 613به ترتیب 

میلیمتر مربوط به شهرستتان   2666میلیمتر و کمترین میزان تبخیر  3/4023جدول بیشترین تبخیر ساالنه مربوط به ایستگاه آبادان با 

بررسی رابطه میزان تبخیر و  د.شوباشد. میزان تبخیر از سمت جنوب استان به طرف مناطق مرتفع شمالی به تدریج کاسته میایذه می

که عامتل دمتا   باشد، بطوریتعرق با متوسط دمای ماهانه به خوبی نشانگر آن است که عامل دما به عنوان یك عامل مؤثر در آن می

 گردد. درصد از تبخیر و تعرق ساالنه را موجب می 60حدوداً 

 رطوبت نسبي هوا-4-2-1

دهد که به استتثنای نتواحی جنتوبی استتان کته تحتت تتاثیر شترایط شترجی          ی نشان میبررسی ارقام رطوبت نسبی شبکه ایستگاه

در مناطق ساحلی که مجاور خلیج  شود.ها نرمال تا خشك تلقی میاند و رطوبت آنفارس است بقیه نقاط با یکدیگر قابل مقایسهخلیج
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 40,5طوبت نسبی اندکی بیشتتر از دیگتر نقتاط استتان )    ای دیگر است و میانگین رفارس و متاثر از رطوبت آن است، شرایط به گونه

 درصد( است.

1395 -های استان خوزستان اطالعات هواشناسي شهرستان -2جدول   

 نام ایستگاه

 دمای هوا ) درجه سلسیوس (
مجموع 

بارندگی 

 )میلیمتر(

حداکثر 

بارندگی در 

یك روز 

 )میلیمتر(

رطوبت 

 نسبی 

 )درصد(

تعداد 

روزهای 

 یخبندان

د تعدا

روزهای 

همراه با 

 گرد و غبار

حداکثر سرعت 

 وزش باد

 )متر بر ثانیه (
 میانگین

باالترین 

 بیشینه

پایین 

ترین 

 کمینه

-1,5 51,2 24,5 صفی آباد دزفول  143,5 19,0 48,8 4,0 23 12,0 

 31,0 45 0,0 38,9 28,6 90,7 1,0 51,4 26,9 آبادان

 21,0 12 1,0 35,8 2,23 102,5 0,0 50,6 27,6 آغاجاری

 20,0 50 1,0 39,3 23,0 103,9 0,9 50,4 23,2 اهواز

-1,8 50,4 27,2 رامهرمز  249,4 63,0 34,1 1,0 15 14,0 

 21,0 38 2,0 47,8 6,33 134,5 0,0 50,6 26,1 بندرماهشهر

-1,0 50,6 26,5 امیدیه  148,5 32,5 41,2 3,0 40 25,0 

-0,9 52,6 27 شوشتر  252 2,70 35,7 1,0 8,0 26,0 

-4,5 47,0 21,4 ایذه  485,6 2,45 40,8 8,0 7,0 11,0 

-1,0 50,4 26 مسجد سلیمان  340,8 9,84 37,6 2,0 30 22,0 

-2,0 52,6 25,3 بستان  124,9 49,8 40,5 4,0 71 18,0 

-1,3 50,2 26,2 هندیجان  81,5 17,2 41,5 3,0 23 19,0 

-8,0 41,2 19,1 دهدز  502,7 5,60 36,9 7,0 12 11,0 

حسینیه 

 اندیمشك
26,3 50,0 0,7 304,6 2,80 33,8 0,0 15 27,0 

مرکز تحقیقات 

 کشاورزی اهواز
25,7 51,4 1,4-  103,9 20.0 43,3 4,0 36 16,0 

 17.0 36 0,0 43,8 7,41 115 1,0 51,2 26,2 شادگان

-1,8 52,7 24,8 گتوند  200,8 2,38 45,9 3.0 26 25.0 

-02, 50,8 25,1 اللی  349,5 5,52 41,1 3,0 17 14.0 

-1,0 52,2 25,6 شوش  122,4 2,23 40,4 2.0 25 15.0 

-2,6 49,6 25,1 بهبهان  242,8 3,43 41,9 3.0 17 19.0 

-8.0 52.7 25.3 استان  - 9.84 40.5 - - 31.0 

 پهنه بندی اقلیمي -5-2-1

 دهتد. افتته نشتان متی   یکه بر اساس مطالعات طرح کالبتدی انجتام    آب و هوایی( استان خوزستان رابندی اقلیمی )خوشپهنه 3نقشه 

 3ح جدول بندی اقلیمی به شرگردد که پنج طبقهاستان خوزستان مالحظه می« خوش آب و هوایی»بندی اقلیمی مطابق با نقشه پهنه

 باشد.در سطح استان خوزستان قابل تفکیك و شناسایی می
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 ي در استان خوزستانموقعیت و وسعت طبقات اقلیم -3 جدول

 پهنه اقلیمي
 وسعت

 )کیلومترمربع(

 درصد

 از کل استان
 موقعیت

 مناطق شمالی و شمال شرقی استان 95.8 06.5،658 نسبتاً دلپذیر

 انمناطق جنوبی، جنوب غربی، شمال و شمال شرقی است 6.56 89.35،798 نسبتاً سخت

 نمناطق مرکزی و شمال غربی استا 41.33 19.21،138 سخت

 ارتفاعات پراکنده واقع در شمال شرق استان 58.0 02.364 سخت )نواحی مرتفع(

 ارتفاعات پراکنده واقع در شمال شرقی استان 46.0 67.293 بسیار سخت )نواحی بسیار مرتفع(

 

 
آب و هوایي( در سطح استان خوزستاناقلیمي )خوش هایپهنه -3نقشه   

 استانتحلیل جمعیت شناختي بررسي و -3-1

 1395تا  1365تحلیل روند جمعیت و سهم از جمعیت منطقه و کشور طي سالهای -1-3-1

ز جمعیت منطقه را به درصدی ا 43,7درصدی از جمعیت کشور و سهم 5,9نفر سهم  4،710،509با جمعیت  95استان در سرشماری 

جم قرار داشته ر رتبه پنانها داصفهان و در  بین استخود اختصاص داده است و از نظر جمعیت در منطقه در رتبه دوم پس از استان 

 ا نشان می دهد.ر 95و  90در سرشماری سال ( 4)جمعیت استان و سهم از منطقه و کشور )درصد( در جدول شماره  است.

 )هزار نفر(جمعیت استان در مقایسه با منطقه و کشور -4 جدول

 1395 1390 1385 1375 1365 استان

،7473 2،682 خوزستان  4،275 4،532 4،711 

 10،779 10،306 9،692 8،431 6،602 منطقه

 79،926 75،150 70،496 60،055 49،445 کشور

 43,7 44,0 44,1 44,4 40,6 سهم از منطقه)درصد(

 5,9 6,0 6,1 6,2 5,4 سهم از کشور)درصد(

1395 تا 1365 ران،یا آمار مرکز مسکن، و نفوسی سرشمار جینتا: ماخذ  
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 1395تا  1365تحلیل روند نرخ جمعیت شهری و روستایي و مقایسه آن با منطقه و کشور طي سالهای -2-3-1

نفر جمعیت روستایی، دارای نرخ شهرنشینی و روستا 1،151،596نفر جمعیت شهری و  3554205با  95استان خوزستان در سرشماری 

هزار نفر جمعیت شهری دارای نرخ شهر  8669ره منطقه با درصدی بوده است. در این دو 24,4درصدی و  75,5نشینی به ترتیب 

 درصد بوده است.   19,5هزار نفر دارای نرخ روستانشینی  2104درصد و با جمعیت روستایی  80,4نشینی

 1395تا  1365های و کشور طي سرشماری 4منطقه ای تغییرات نرخ شهرنشیني و روستانشیني استان ه  -5ول جد

 کشور منطقه خوزستان سال

1365 
 54,3 57,9 55,4 نرخ شهرنشینی

 45,7 41,4 43,3 نرخ روستانشینی

1375 
 61,3 66,4 62,5 نرخ شهرنشینی

 38,7 33,1 36,5 نرخ روستانشینی

1385 
 68,4 73,4 67,2 نرخ شهرنشینی

 31,5 26,4 32,4 نرخ روستانشینی

1390 
 71,4 76,7 71,1 نرخ شهرنشینی

 28,6 22,1 28,7 نرخ روستانشینی

1395 
 74,0 80,4 75,5 نرخ شهرنشینی

 25,9 19,5 24,4 نرخ روستانشینی

1395 تا 1365 ران،یا آمار مرکز مسکن، و نفوسی سرشمار جینتا: ماخذ  

 تحلیل روند خالص مهاجرت درون استاني و برون استاني و مقایسه با کشور-3-3-1

داد شان می دهد تعنخالص مهاجرت متعلق به استان خوزستان می باشد که  بیشترین میزان 95براساس نتایج سرشماری سال 

ی باشد. در ضمن تعداد نفر م -79171نفر به استان وارد شده اند که خالص مهاجرت  161715نفر از استان مهاجرت و  240886

به ترتیب  1390و  85ری های نفر می باشد. الزم به ذکر است میزان خالص مهاجرت در سرشما 105395مهاجرت درون استانی 

 نفر می باشد.  -54530و  -108212

 های منطقه و کشورنرخ جمعیت فعال و مقایسه آن با سایر استان-4-3-1

افزایش یافته  95صد در سال در 38,5به  90درصد در سال  33,7نرخ مشارکت کل نیروی کار )نرخ جمعیت فعال( استان خوزستان از 

 است.

 95کت کل نیروی کار استان در مقایسه با کشور در سال نرخ مشار -6جدول 

 کشور منطقه خوزستان اصفهان چهارمحال و بختیاری استان

 65،385،413 9،117،861 3921203 4،404،403 792،255 ساله و بیشتر 10جمعیت 

 جمعیت فعال

 25،791،451 3،602،512 1،511،013 1،779،366 312،133 جمع

 22،588،052 3،088،070 1،319،547 1،519،569 248،954 شاغل

 3،203،398 514،441 191،466 259،797 63،178 بیکار

 39،593،962 5،515،347 2،410،189 2،625،037 480،121 جمعیت غیرفعال

 39,4 39,5 38,5 40,4 39,4 نرخ فعالیت

 87,6 85,7 87,3 85,4 79,8 نرخ اشتغال

 60,6 60,5 61,5 59,6 60,6 نرخ عدم مشارکت

 ماخذ: نتایج طرح نیروی کار
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 نرخ بیکاری )فارغ التحصیالن دانشگاهي، عموم مردم و ...( و مقایسه آن با متوسط کشور-5-3-1

ست و با افزایش دانش افزایش یافته ا 95درصد در سال  12,7به  90درصد در سال  10,5نرخ بیکاری کل استان خوزستان از 

 ایش یافته است. افز 95درصد در سال  22,7به  90درصد در سال  19ی در این گروه از آموختگان دانشگاهی نرخ بیکار

 90-95نرخ بیکاری دانش آموختگان دانشگاهي در استان و کشور  سال های   -7جدول 

 95 94 93 92 91 90 عنوان

 نرخ بیکاری دانش آموختگان دانشگاهی
 22,7 18,7 17,6 21,3 20,3 19 استان

 20 18,5 18,5 18,9 20,9 19,4 کشور

 نرخ بیکاری کل
 12,7 10,9 9,9 13,1 12,7 10,5 استان

 12,4 11 10,6 10,4 12,1 12,3 کشور

 ماخذ: نتایج طرح نیروی کار

 های مختلف زباني و دیني در استاناقوام و گروهتحلیل پراکنش و تعداد -6-3-1

نیمتی از   دانسته که بطور تقریبی هر یتك کمتتر از   عربو  بختیاریاکثریت جمعیت خوزستان را متشکل از دو قوم  دانشنامه بریتانیکا

 .هایی از استان خوزستان سکونت دارندنیز در بخش ارامنهو  هاقشقاییدهند، همچنین جمعیت این استان را به خود اختصاص می

هتای  در شهرستتان  .دهنتد های شادگان، دشت آزادگان، هویزه و باوی اکثریت مطلق جمعیت را تشکیل میها فقط در شهرستانعرب

اگرچته در مرکتز    .دهندای تشکیل میها جمعیت قابل مالحظهخصوص در مناطق روستایی عرب اهواز، خرمشهر، آبادان و ماهشهر به

از جملته   هتا . آن شهرستتان است بختیاریهای استان از اقوام فارس، لر و کوچك هستند. بقیه شهرستان یهای مزبور اقلیتشهرستان

دزفول، شوشتر، شوش، اندیمشك، مسجد سلیمان، ایذه، آغاجاری، بهبهان، باغ ملك، رامهرمز، گتوند، اللتی، هفتکتل و هنتدیجان از    

 .روندخیزترین شهرهای استان به شمار میترین و نفتترین و بزرگقدیمی

ن، اهتواز، هنتدیجا  ، های دشتت آزادگتان، شتادگان   های خوزستان در شهرستانعرب تراکمِشهرستان این استان بیشترین  27از میان 

 .های خوزستان شیعه هستنددرصد از عرب 99بیش از . ماهشهر، خرمشهر و آبادان استکارون، 

 :دوشجمعیت خوزستان غالباً از دو گروه زبانی تشکیل می: زبان

 نند.ک، که در نواحی کشیده شده از خلیج فارس و شط العرب به سوی شهر اهواز زندگی میعربیسخنگویان به  -

 می باشند.های رشته کوه زاگرس ساکن که در نواحی به سوی شمال غرب و کوهپایه های ایرانیگویشسخنگویان به  -

ندارد. گرچه ارزیابی زبتانی از خوزستتان تتاکنون     عربی کویتیاست، که به طور بنیادین فرقی با  خلیج فارسیعربی خوزستانی از نوع  

 است:و نوع های صحبت شده توسط ایرانی زبانان استان به نظر دانجام نشده، گویش

 .شود، که در آن دو شهر بدان صحبت میشوشتری-دزفولی  -

کننتد و کستانی کته در روستتاها و شتهرهایی چتون       که توسط عشایری که در مناطق کم ارتفاع خوزستتان قشتالق متی    بختیاری -

 .کنندآغاجاری، مسجدسلیمان، و رامهرمز زندگی می

گون انسانی را در بر می گیرد. خوزستان از لحاظ خرده فرهنگ ها متکثرتترین استتان   استان خوزستان تیره های گونا: ترکیب قومي

 کشور بوده و این یکی از ویژگی های قابل توجه استان است.

، زیتدون ، (رام اردشتیر ) رامشتیر ، هندیجان، رامهرمز، ماهشهر، بهبهان، دزفول ،شوشترمردم بومی فارس زبان : مردم فارس زبان

 و متفاوتی دارند.مخصوص به خود  گویشاز بازماندگان مردم شهرنشین باستان خوزستان هستند و هر کدام ( قنواتی) سربندر

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85_%D8%A8%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85_%D8%A8%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B4%D9%82%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C_%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C_%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C_%DA%A9%D9%88%DB%8C%D8%AA%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C_%DA%A9%D9%88%DB%8C%D8%AA%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B2%D9%81%D9%88%D9%84%DB%8C_%28%DA%AF%D9%88%DB%8C%D8%B4%29
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 دهتدز ، قلعته خواجته  ، صفی آباد، (سردشت دزفول)سالند، اللی، اندیکا ،باغملك ،هفتکل، مسجد سلیمان ،ایذهشهرهای : هابختیاری

 بصورت اصلی و سایر شهرهای خوزستان نیز جمعیت قابل توجهی از ایشان را در خود دارند. 

جنتوب   و روستاهای تا پیش از جنگ ایران و عراق، عمده تمرکز جمعیتی عرب های خوزستان، شادگان، سوسنگرد،هویزه :عرب ها

از اهشتهر و اهتو  بود که پس از شروع جنگ، جنگ زدگان عرب در )بیشتر شهرك های اطراف( شهرهای امیدیته، م غربی خوزستان 

ادی از ن جمعیتت زیت  سکنی یافتند. شهر صنعتی و تجاری خرمشهر که پس از جنگ کامالً خالی از سکنه بوده است نیز محل استکا 

 عشایر عرب شد.

 هفتکل، در حدود شهرستان هاقشقایی .است الوارو  حسینیه، شوش، اندیمشكتمرکز شهری جمعیتی ایشان در  :(لر کوچك) لرها

شتاهپور ستابق( نیتز ترکیتب     ) بنتدر امتام خمینتی   و  خرمشهرو  آبادان، اهوازی تجاری و نوبنیان خوزستان مانند شهرهای صنعتاست. 

 در خود دارند.  را معیتی از تمام مردم یاد شدهج

 استان تحلیل اجتماعي و فرهنگيبررسي و  -1-4 

 وضعیت شاخص های توسعه انساني در استان-1-4-1

به منظور بررسی وضعیت شاخص های توسعه انسانی در استان خوزستان به شاخص های مرتبط با میزان مرگ و میر عمومی،  میزان 

 های باروری زنان خواهیم پرداخت.ان زیر پنج سال، میزان مرگ و میر مادران ) در هزار تولد (، میزان موالید و میزانمرگ و میر کودک

این میزان، شاخصی برای سنجش شدت مرگ و میر عمومی در مردان، زنان، نقاط شهری و روستتایی  :میزان مرگ و میر عمومي 

پذیرد. یکم سطح سالمت جامعه،که عامتل  است و از دو عامل متفاوت تاثیر می است. میزان مرگ و میر عمومی یك شاخص ناخالص

تواند این شاخص را تحت تاثیر قرار دهد. بدین معنی که بهداشت و سالمت جمعیت است و دوم ساختار سنی جمعیت، که به شدت می

شبیه هم باشند و هیچ تفتاوتی هتم بتین شترایط      ها، در دو جامعه کامالًاگر سطح سالمت افراد واقع در هر سن معین از مجموعه سن

ها با هم تفاوت داشته باشند، شدت مرگ و ادامه حیات آنان در مقایسه با هم وجود نداشته باشد ولی ترکیب سنی و جنسی آن جمعیت

تری خواهند داشتت و  خورده میزان مرگ و میر باالهای دارای ساختارهای سالها با هم یکسان نخواهد بود. جمعیتمیر عمومی در آن

هتای  هتا در حتد همتان جمعیتت    های مرگ و میر کودکان در آنهای دارای ساخت جوان به شرط آن که میزاناین میزان در جمعیت

تر خواهد بود و درست به همین دلیل است کته میتزان مترگ و میتر عمتومی در کشتورهای       خورده قرار داشته باشند، بسیار پایینسال

های مرگ و میر کشورهایی چون ایران، ترکیته، مصتر و هنتد    جمله سوئد، نروژ، فرانسه، هلند و ... تقریباً دو برابر میزانتوسعه یافته از 

ختوردگی  تردید، سطح بهداشت و سالمتی در کشورهای دسته اول بهتر از کشورهای دسته دوم است ولی بته دلیتل ستال   است که بی

 دارند. های مرگ و میر باالتری همجمعیت، میزان

در هتزار و   4,7هری کشتور  در هزار، در نقاط ش 4,7،  95به استناد آمارثبت شده سال  1395میزان مرگ و میر عمومی کشور در سال 

در هتزار بتوده    2,3و  5,05، 4,4در هزار بوده است. این میزان در استان خوزستان در سال مذکور به ترتیب  4,6در نقاط روستایی آن 

ستان بته  ا 1395سال  هایهای مرگ و میر شهرستاننده سطح بهتری در مقایسه با کشور است. در این سند میزاناست که نشان ده

 .بوده است ( 8) شرح جدول 
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 1395 های مرگ و میر عمومي استان خوزستان در سالمیزان-8جدول 

 شرح
 جمع

 نقاط شهری
نقاط 

 زن مرد مرد و زن روستایي

 جمعیت
 20730625 59146847 39427828 40498442 79926270 کشور

 1151596 3554205 2321835 2388674 4710509 استان 

 مرگ و میر
 94788 274870 161774 207884 369751 کشور

 2616 17939 9030 11525 20556 استان 

1395مأخذ : نتایج سرشماری سال   

 

 ایيفوت ثبت شده بر حسب جنس در نقاط شهری و روست-9جدول 

 سال و شهرستان
 جمع

 نقاط روستایي نقاط شهری
 زن مرد مرد و زن

1395 20556 11526 9030 17940 2616 

 118 1446 687 877 1564 آبادان

 12 72 36 48 84 آغاجاری

 107 264 158 213 371 امیدیه

 183 19 114 88 202 اندیکا

 68 612 303 377 680 اندیمشك

 14 6976 2998 3992 6990 اهواز

 81 679 328 432 760 ایذه

 178 194 169 203 372 باغملك

 21 146 81 86 167 باوی

 31 977 460 548 1008 بندر ماهشهر

 210 695 411 494 905 بهبهان

 0 0 0 0 0 حمیدیه

 33 746 358 421 779 خرمشهر

 196 1594 746 1044 1790 دزفول

 112 263 187 188 375 دشت آزادگان

 74 150 97 127 224 رامشیر

 50 445 214 281 495 رامهرمز

 375 282 304 353 657 شادگان

 359 430 319 470 789 شوش

 173 533 310 396 706 شوشتر

 1 181 100 82 182 کارون

 58 179 102 135 237 گتوند

 58 96 74 80 154 اللی

 35 625 295 365 660 مسجد سلیمان

 15 82 45 52 97 هفتکل

 22 143 69 96 165 هندیجان

 32 111 65 78 143 هویزه

 ورده شده است .آ اهواز اطالعات مربوط به حمیدیه با

 مأخذ: اداره کل ثبت احوال استان خوزستان
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 زان مرگ ود و میشاخص های بهداشتی نمایانگر سطح سالمت در جامعه می باشن: میزان مرگ و میر کودکان زیر پنج سال

 ی گیرد . وجه قرارمورد تمان زیر پنج سال از مهمترین شاخص هایی است که در ارزیابی سالمت جامعه و کیفیت زندگی میر کودک

ه ترتیب بگ کودکان بت مرمهمترین علل مرگ کودکان زیر پنج سال دراستان براساس اطالعات به دست آمده از نظام مراق      

 اریهای غدد ،تغذیهنگلی ،بیماونی و ومی ، حوادث وسوانح، بیماریهای تنفسی،بیماریهای عفناهنجاریهای مادرزادی وکروموز:  عبارتنداز

 .ومتابولیك، سرطانها و بیماریهای دستگاه عصبی مرکزی میباشد

 .استهزار تولد زنده بوده هر در  مورد فوتی  47/61در استان برابر  1395این شاخص در سال میزان 

ایانگر اسی که نمهای اس میزان مرگ و میر مادران باردار نیز از دیگر شاخص : هزار تولد ( میزان مرگ و میر مادران ) در

و باالتر در بین بارداری  سال 3وضعیت توسعه کشورهاست . بررسی های بعمل آمده مبین این است که عواملی نظیر رعایت فاصله 

باردار نقش  یر مادرانگ و مر سنین پایین در کاهش میزان مرها ، باال بردن سطح سواد جامعه ، رعایت تنظیم و عدم بارداری د

 است. هزار تولد زندههر در  مورد فوتی 22در استان برابر  1395این شاخص در سال میزان بسزایی دارد. 

زایمان ،  زاخونریزی پس  آن ، شایع ترین علل مرگ و میر مادران: مسمومیت حاملگی ، نارسایی مزمن عضله قلبی و آریتمی ناشی از

زارش شده گی بیهوشی اروهااختالالت جفت  ، تروما آمبولی  ، عفونت داخلی به دلیل سقط جنین  ، بیماریهای کبدی و عوارض د

 است . 

 مرگ و میر مادران وکودکان زیر پنج سال-10جدول 

 95استان  شاخص های بهداشتي

 61,47 تولد( 1000میزان مرگ و میر کودکان زیر پنج سال)هر 

 22 میزان مرگ و میر مادران به علت عوارض حاملگی و زایمان ) نفر (

 مآخذ : دانشگاه های علوم پزشکي جندی شاپور اهواز،دزفول،آبادان و بهبهان 

گیری سطح باروری در جمعیت است. این میزان از تقسیم تعداد موالید زنده های اندازهمیزان موالید یکی از سنجه: میزان موالید

آید. مقدار این شاخص، همواره کسر بسیار کوچکی از شده یك جامعه بر میانگین جمعیت آن جامعه در همان سال به دست می تولد

کنند میزان موالید نیز مانند میزان مرگ و میر واحد بوده و برای سهولت بیان آن را در هزار ضرب کرده و به در هزار بیان می

آیند که دخالتی در کم و زیاد بودن زاد و است زیرا در محاسبه آن، افرادی هم به حساب میعمومی یك شاخص ناخالص از باروری 

ولد ندارند. صورت کسر میزان موالید، یعنی تعداد فرزندان زنده تولد شده یك جامعه در یك سال معین، کامالً مربوط به شدت و 

شود افراد واقع در مخرج آن کسر که کل جمعیت را شامل میکه همه ضعف باروری آن جامعه در سال مورد مطالعه است در حالی

 در امر باروری دخالت ندارند. 

ار بته دستت آمتده استت.     در هز 2.23و  7.22، 8.22های موالید استان و نقاط شهری و روستایی آن به ترتیب ، میزان1385در سال 

 می باشد. 17.97و  26,2، 24,2آن به ترتیب  اییهای موالید استان و نقاط شهری و روست، میزان1395همچنین در سال 

 95-1385هاس سهم جمعیت کل، شهری و روستایي در استان  و کشور طي سال-11جدول 

 کل جمعیت عنوان سال
جمعیت 

 شهری

جمعیت 

 روستایي

درصد تغییرات 

 کل جمعیت

1385 
 - 23,2 22,7 22,8 استان

 - 18,5 17,5 17,8 کشور

1395 
 1,2 17,97 26,2 24,2 استان

 1,4 16,98 19,88 19,12 کشور
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های دیگری نیز به سنجش عالوه بر میزان موالید که شاخصی برای سطح باروری کل جمعیت است شاخص: باروری زنان میزان

های سنی، گروه ها عبارتند از میزان باروری، میزان باروری ویژهپردازد. این شاخصاین متغیر در بین زنان واقع در سنین باروری می

 پردازد.میزان باروری کل. میزان تجدید نسل که از آن میان این مطالعه به بررسی سوابق و محاسبه میزان باروری عمومی می

در جمعیتتت متتورد  ستتالگی( را 50تتتا  15میتتزان بتتاروری عمتتومی، متوستتط ستتطح بتتاروری کتتل زنتتان واقتتع در ستتنین بتتاروری )  

نتان واقتع در   گین تعتداد ز و از تقستیم تعتداد موالیتد زنتده تولتد شتده آن جمعیتت بته میتان         ستنجد  مطالعه در یك سال معتین متی  

رده و آن کت هتزار ضترب    آیتد و چتون انتدازه آن کتوچکتر از واحتد استت حاصتل کستر را در        سنین باروری آن جامعه به دست متی 

 کنند.را به در هزار بیان می

محاستبه  12دول جت بته شترح    1395و1385های مختلف و روستایی در سال میزان باروری عمومی زنان این استان به تفکیك شهری

 شده است.

 )ارقام به در هزار( 1395و  1385های سالطي استان خوزستان درباروری عمومي   -12جدول 

 جمعیت روستایي جمعیت شهری کل جمعیت سال

1385 9.76 74 4.83 

1395 83,1 88,5 65,2 

 1اجتماعي در استان وضعیت سرمایه تحلیلي بر-2-4-1

 یافتن دست و گذار رایندفاجتماعی  یسرمایه بدون .است موثر توسعه فرآیند در هم و است توسعه محصول هم اجتماعی یسرمایه

 اثربخشی سرمایه ها سایر عی،اجتما یسرمایه در غیاب زیرا باشدمی دشوار اقتصادی و فرهنگی سیاسی، تکامل و توسعه راههای به

 .میدهند دست زا را خود

 استان در تنها نه ردخو  میانه کالن، سطوح در اجتماعی یسرمایه شاخصهای وضعیت ملی، هایپیمایش های داده به توجه با

 یسرمایه ضعف بر رموث شرایط و بررسی عوامل لزوم بنابراین نیست مناسب ملی سطح در بلکه هجدهم، یرتبه با خوزستان

 اجرای و تدوین منظور به ودموج تهدیدهای و فرصتها و موضوع ابعاد گوناگون به نسبت جانبه هم کردروی کسب استان، در اجتماعی

اجتماعی،  گوناگون هایحوزه در آن تاثیر و مهم کاکردهای به توجه با استانی هم و ملی اهداف در راستای هم درخور هایبرنامه

 کل میانگین از چند هر کالن سطح در 14 رقم کسب با خوزستان .گرددمی برخوردار اساسی اهمیت از فرهنگی و سیاسی اقتصادی،

 رقم کسب با میانی سطح در رد،دا را چهاردهم و رتبه ی است ( پایینتر15طیف) عدد میانگین از اما دارد بهتری وضعیت( 13,2)کشور

 پایینتری رقم ) 27 (طیف عدد میانگین به نسبت همچنان اما میگیرد قرار کشور کل میانگین از باالتر اندك بسیار فاصلهبا  26,6

 ( کشوری رقم از هم و ) 27 (طیف عدد میانگین از هم اندی و 24 رقم با خرد سطح در و گرفته قرار پانزدهم یرتبه در و داشته

 کسب با 78,2 رقم با انخوزست استان مجموع در است داده اختصاص خود به را دوم و بیست یرتبه و است پایینتر )و اندی 25

 .دارد قرار پایینتری جایگاه در (3)طیف عدد میانگین و( 2,79)کشور میانگین به نسبت هجدهم یرتبه

                                      
 1396خوزستان، مرکز بررسی های استراتژیك ریاست جمهوری،  استان در توسعه راهبردی مساله شناسی 1
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 تحلیل نظام شهری و روستایي-1-5

 شهریتحلیل نظام -1-5-1

یافته استت.   هری، افزایششهر به دلیل تبدیل نقاط روستایی به ش 20به  5از  95الی  65های هزار نفر طی سال 5شهرهای کمتر از 

ی کوچتك طتی   رستیده استت. ستهم جمعیتتی شتهرها      95شهر در سال  10شهر به  4از  55هزار نفر در سال  100شهرهای باالی 

 ها، کاهش یافته است. علی رغم افزایش تعداد آن 95الی  90سرشماری های سال 

 1395تا  1355اری از های سرشمها در طبقات جمعیتي در سالتعداد شهرها و توزیع نسبي آن -13جدول 

 طبقات جمعیتي
1355 1365 1375 1385 1390 1395 

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 - 20,83 5 - - هزار نفر 5کمتر از 
 

8 17,02 19 25,00 20 26,32 

 26,32 20 28,95 22 19,15 9 7,14 2 0,00 - 26,09 6 هزار نفر 10تا  5

 18,42 14 18,42 14 27,66 13 35,71 10 20,83 5 30,43 7 هزار نفر 25تا  10

 7,89 6 6,58 5 6,38 3 10,71 3 25,00 6 21,74 5 هزار نفر 50تا 25

 7,89 6 9,21 7 10,64 5 25,00 7 20,83 5 4,35 1 هزار نفر 100تا  50

 13,16 10 11,84 9 19,15 9 21,43 6 12,50 3 17,39 4 باال هزار نفر و  100

 100 76 100 76 100 47 100 28 100 24 100 23 جمع

 های مورد بحثهای استان در سالهای سرشماریمأخذ: محاسبه بر پایه داده        

 روستایيتحلیل نظام -1-5-2

کتاهش   95کنه در ستال  س روستای دارای 3999صدی به در 8,7، با رشد منفی  85درسال روستا در  4378تعداد روستاهای استان از 

 یافته است. دلیل این امر تبدیل نقاط روستایی به شهری می باشد.

 استان خوزستان طبقه بندی جمعیتي آبادی های دارای سکنهتعداد آبادی ها و   -14جدول 

طبقه بندی 

 جمعیتي

 

1355 1365 1375 1385 1390 1395 

تعداد 

 آبادی

تعداد 

 آبادی

تعداد 

 آبادی

تعداد 

 دیآبا

جمعیت 

 )نفر(

عداد ت

 آبادی

جمعیت 

 )نفر(
 تعدادآبادی

جمعیت 

 )نفر(

 1145417 3999 1301268 4055 1383942 4378 4496 4075 4172 جمع

نفر و 5000
 بیشتر

- 20 29 24 226621 21 184396 10 86436 

4999-2500 
 نفر

20 34 39 56 192037 56 186740 47 150607 

 271617 180 294151 193 299061 200 186 128 83 نفر2499-1000

 228761 323 240725 341 230744 334 334 250 226 نفر 999-500

 342714 1472 323817 1390 354419 1529 1558 1596 1795 نفر 499-100

 38541 527 42339 578 48881 677 757 800 947 نفر 99-50

 15789 441 18403 517 20359 565 665 583 595 نفر 49-25

 10952 999 10697 959 11820 993 928 528 492 نفر 24-1

 1395سرشماری استان سال  -مآخذ : مرکز آمار ایران



24 

 

 

 
 پراکنش مناطق شهری در استان خوزستان -4نقشه 

 

 
 استان خوزستان های بندی و توزیع جغرافیایي آبادیطبقه -5نقشه 
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های شهری و روستایي بر حسب کارکردهای اقتصادی، اجتماعي و تعیین بندی سکونتگاهتحلیلي بر گروه-1-5-3

 شهرهای چند کارکردی

لین جه به اینکه اطالعات شتاغ صنعتی می باشد. با تو -، استان غالبا دارای کارکرد خدماتی95بر اساس نتایج طرح نیروی کار در سال 

ستان خوزستتان، آمتار   ابه منظور تعیین کارکرد شهرهای موجود نیست، بنابراین  95اقتصادی به تفکیك شهرستان در سال  بخشهای

ات جدول کتارکرد اکثتر   با توجه به اطالع (. 15استفاده شده است) جدول 90سرشماری های استان در شاغلین نقاط شهری شهرستان

 نقاط شهری استان خدماتی می باشد. 

 95اغلین بخش های مختلف اقتصادی استان در سال سهم ش

 شرح

 سهم اشتغال در هر بخش

 خدمات صنعت کشاورزی

 50,1 31,9 18 کشور

 49,6 33,3 17,1 مرد

 52,8 25,2 22 زن

 51,4 28,7 19,9 استان

 51,7 31,6 16,7 مرد

 49,7 13,8 36,5 زن

 95ماخذ: طرح نیروی کار 

 1390های استان خوزستان در سال تانشاغلین شهرس درصد -15جدول 

 کارکد غالب شهرستان خدمات کشاورزی صنعت شهرستان ردیف 
 خدمات 60,5 9,7 19,4 آبادان 1
 خدمات 54,4 3,5 32,1 آغاجاری 2
 خدمات 47,4 7,7 35,8 امیدیه 3
 خدمات 60,2 19,9 9,9 اندیمشك 4
 خدمات 59,1 5,6 26,6 اهواز 5
 کشاورزی 11,3 79,6 4,4 اندیکا 6
 چند نقشی 35,0 32,6 7,1 ایذه 7
 خدمات 47,4 26,8 18,1 باوی 8
 چند نقشی 39,9 41,9 8,1 باغملك 9
 خدمات 61,2 4,9 26,8 ماهشهر بندر 10
 خدمات 53,3 18,4 14,8 بهبهان 11
 خدمات 67,7 4,9 14,9 خرمشهر 12
 کشاورزی 32,6 55,0 10,0 حمیدیه 13
 خدمات 52,5 24,9 10,1 دزفول 14
 خدمات 52,2 37,8 6,7 دشت آزادگان 15
 خدمات 48,2 33,4 12,0 رامشیر 16
 خدمات 48,0 26,4 15,1 رامهرمز 17
 خدمات 42,1 38,2 10,8 شادگان 18
 کشاورزی 37,7 46,4 8,4 شوش 19
 خدمات 51,8 27,5 11,5 شوشتر 20
 خدمات 54,0 15,9 25,1 کارون 21
 خدمات 41,2 32,7 10,2 گتوند 22
 کشاورزی 32,5 38,8 6,8 اللی 23
 خدمات 53,1 14,2 22,8 مسجد سلیمان 24
 خدمات 54,4 27,1 7,7 هندیجان 25
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 کارکد غالب شهرستان خدمات کشاورزی صنعت شهرستان ردیف 
 کشاورزی 40,7 47,7 5,3 هویزه 26
 خدماتی 42,9 26,9 23,1 هفتگل 27

 خدماتي 52,8 19,2 17,8 استان
 

 

 

 

 

 

  1395در سال خوزستان  های استانشهری شهرستان نقش کارکرد اقتصادی نقاط-1شماره  شکل     
 باشد.مي 15شماره هرها در جدول براساس روش بوژوگارنیه. شماره روی شکل شماره ردیف ش

 

ر در بختش  شته  14رگانی، دهد که پنج شهر در بخش بازگانه نقاط شهری استان بر روی مدل بوژوگارنیه نشان میتوزیع شاغلین سه

ه بختش  با نزدیك شدن گیرد. به جز یك شهر یعنی امیدیه که بیعنی هندیجان نیز در بخش چند نقشی قرار میخدماتی و یك شهر 

دید تی و صنعتی شها در بخش صنعشود، هیچ نقطه شهری در درون شهرستانصنعتی در مدل تا حدودی به نقش صنعتی نزدیك می

تونتد و اللتی   گهشتهر، شوشتتر،   اند شامل امیدیه، بندر مامدل قرار گرفتهها در بخش خدماتی گیرد. شهرهایی که کارکرد آنقرار نمی

 اند.باشند. بقیه شهرهای استان در بخش خدماتی تعیین کارکرد شدهمی

تحلیلي بر عوامل موثر بر ساماندهي سکونتگاههای شهری و روستایي و سلسله مراتب خدمات رساني در -1-5-4

 میان سکونتگاهها

 ماندهي سکونتگاههای شهری و روستایي عوامل موثر بر سا 

بع ب و خاك، منتا آکنند که با وضعیت توزیع ساختار فضایی شهرهای استان خوزستان از الگوی مشخصی پیروی می: نظام شهری

دور های ذشتهی استان از گارتباط نیست. الگوی ساختار توزیع شهرهاهای دسترسی تجاری بیزیرزمینی، شرایط توپوگرافی و موقعیت

 به طور کامل تحت تاثیر عوامل طبیعی در سطح منطقه بوده است.

محصتوالت کشتاورزی    وشد که شامل تولید محصوالت کشاورزی، گنتدم   ای برای این استان در سطح ملی تعیینگانهتقسیم کار سه

فت به ختارج و سترانجام   ن و صدور های آن برای تامین نیازهای داخلیغیرفصلی و گرمسیری، استخراج نفت و گاز و پاالیش فرآورده

 شد.به عنوان مبادی ورودی و خروجی مهم و اصلی واردات و صادرات کشور می

-جغرافیایی زمتین  ین ان توزیعاند. از جمله مهمترعوامل داخلی متعددی در الگو و ساختار توزیع فضایی نظام شهری استان مؤثر بوده

 باشد.دگی توزیع آب وخاك در سطح استان میهای کشاورزی بوده است که خود محصول پراکن
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وستعه  عدی بترای ت هتای مستا  ناحیه شرقی و جنوبی استان از نظر استعداد طبیعی یعنی آب و ختاك و اقلتیم بته طتور ستنتی زمینته      

حلی برای سا هایبریدگی وکند. از این رو منابع زیر زمینی )و به طور مشخص نفت و گاز( های شهری در استان عرضه نمیسکونتگاه

 ه است.  از استان شد های شهری در این پهنهاند که سبب ایجاد سکونتگاههایی بودهایجاد بندر و تا حدودی ماهیگیری، مزیت

متری ناشی ن تا حدود کهای استان در شمال غرب استان مدیون وجود منابع طبیعی آب و خاك، در شمال شرق استاتوسعه سکونتگاه

عه استتخراج و  متدیون توست   و منابع آب محدودتر و در مقابل نزوالت جوی بیشتر و در نیمه شرقی و جنتوبی  تراز منابع خاك پراکنده

 صنایع نفت و تجارت بوده است.

هتای  دره وهتا  ه رودخانته های سیالبی حاشیها و دشتوجود روستاها از توزیع منابع آب و خاك در اطراف رودخانه: نظام روستایي

ی )هم در نتواحی  ه، دز و جراحهای کارون، کرخپایکوهی تاثیر بسیار پذیرفته است. توزیع خطی در امتداد رودخانهنواحی کوهستانی و 

تداد خطی حاشتیه  تاها را در امهای تسبیح روسدر استان، دانه هادهد که نخ رودخانهای( نشان میای و هم جلگهکوهستانی و کوهپایه

ی جمعیتت  ت. تمرکتز اصتل  در آن بیش از هر جایی به آسانی فراهم است به هم اتصال داده اسها که دسترسی به آب و خاك رودخانه

ارون، دز و کرخه ای سیالبی کهای یعنی در امتداد دشتروستایی در نواحی غربی استان و نه در ناحیه کوهستانی بلکه در نواحی جلگه

 در شمال اهواز متمرکز است.

 ني در میان سکونتگاههاتحلیلي بر سلسله مراتب خدمات رسا 

رکتز  م -رکزاستتان  مبه طور کلی در چارچوب ارتبتاطی   نظام سلسله مراتبی مراکز سکونتگاهیارتباط بین عناصر تشکیل دهنده 

گیری، ارائه دمتاین ارتباط دو طرفه و شامل ارتباط خدمت رسانی و خ .گیردشکل می مناطق پیراموني -کانون توسعه شهری

کارکردی  چارچوب ارتباطي باال یك چارچوبشود که همچنین توجه ميگسترش بازارها خواهد بود.  خدمات بازرگانی و

ها نخواهد اداری مرکز استان با مرکز شهرستان -خدماتي خواهد بود و نافي خطوط ارتباط سیاسي  -اقتصادی

 .بود

ناگفتته   باشتد: هتر چنتد   نیز میو هدف توسعه خدمات بندی ارائه ارتباط مورد نظر به طور ضمنی در برگیرنده یك فرم خاص از سطح

ز نظتر  اامتا  ، مجاور هستندهای ، حداقل با استاناستانیشهرستانی و بین گانه باال داری ارتباط بین 9های آشکار است که همه کانون

 ارند:ده سطح قرار در س عوامل مشابه دیگر،(، و ، سطح کارکرد )فراملی / استانی/ محلیها، شبکهصنعتی، های اقتصادیظرفیت

 شامل اهواز، با کارکردهای فراملی و استانی.   سطح یکم -

املتی و استتانی   بتا کارکردهتای فر   ]بنتدر امتام خمینتی    -بندر ماهشهر [و  ]خرمشهر -آبادان [شامل دو کانون  سطح دوم -

امتام   -هشتهر  و بنتدر ما  خرمشهر -باداندو کانون آتر از و کانون دزفول که از نظر ارتباطات فراملی ضعیف  تر از اهوازضعیف

 بندی است. هه قابل طبقخمینی است، اما به دلیل توانمندی اقتصادی و نقش برجسته درون استانی و برون استانی در این گرو

ستتانی و  نی، درون ابهبهان، رامهرمز، مسجدسلیمان، ایذه و سوسنگرد، با کارکردهای بین استا شامل پنج کانون سطح سوم -

 حلی است.م

 5مطالعات آمایش استان خوزستان آن است که این اختالف سطح تا جایی که ممکن است از طریتق افتزایش تتوان اقتصتادی     هدف 

به سطح بتاالتری  ای شرق، شمال شرق و یك مورد نیز در نوار مرزی غرب قرار دارد فعلی که در مناطق حاشیهتر کانون نسبتاً ضعیف

بتوانند با مراجعات کمتری به کانون سطح یکم )اهواز(، نیازهای خود را از مرکز ها ناطق پیرامونی این کانونبهبود یابد به طوری که م
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های اجتماعی و رشتد و توستعه اقتصتادی    تامین نمایند، که این به معنای عدم تمرکز، کاهش عدم تعادل، کاهش هزینهها این کانون

 است.

ی وزشی، بهداشتت در ارائه خدمات آم مناطق پیراموني -مرکز کانون توسعه شهری -مرکزاستان مشابه این نوع ارتباط بین 

نیتز در   های حمتل و نقتل  بینی شده است و شبکهمجموعه(، نیز پیش -منظومه  -درمانی و سلسله مراتب خدمات روستایی )ناحیه  -

 شوند.همین چارچوب تنظیم می

 های مختلف اقتصادی ز بخشآب موردنیاو  های سطحي و زیرسطحيمیزان آب -1-6

سمت   به که خوزستان تاناستهدیدهای یکی از درصد آبهای سطحی کشور در استان خوزستان جریان دارد اما   33علی رغم اینکه 

 این استانمنابع آب  درصد 92بیش از با توجه به اینکه  مساله بحران آب در این استان می باشد. یك تهدید جدی میل نموده است،

دارند و  ( قرار%10فقط  سرچشمه های منابع آب های سطحی استان در خارج از استان )کشور %100است وسطحی  هایبه آب ستهواب

ب در آده بحران شان دهننمی باشند و از سرچشمه بین مصارف مختلف تفکیك نشده است، نیز در همین حال دچار آلودگی و شوری 

  استان می باشد.

شاورزی استان به اراضی آبی می درصدی تولید اراضی ک 98,5آبی را در این استان تشدید می کند،  وابستگی آنچه که مساله بحران  

های سرچشمه تگی منابع آب بهوابسبنابراین   .آبهای سطحی وابسته می باشندمنابع درصد اراضی آبی استان به  88باشد در حالیکه

دی تبدیل خواهد جبسیار ید ك تهدشتر در باال دست و یا تغییر شرایط اقلیمی به ی، در صورت تشدید روند برداشت بیبیرون از استان

 شد.

منابع آب موجود به تفکیك حوضه های آبریز در استان خوزستان و مصارف به تفکیك بخش های اقتصادی)م.م.م( -16دول ج  

 حوضه آبریز

 منابع 

)آب سطحي و 

 زیرزمیني(

 مصارف

 شرب
صنعت و 

 معدن

 کشاورزی و

 شیالت

زیست 

 محیطي
 جمع مصارف

 2578 1500 1041 16 22 4350 کرخه

دز-کارون  18333 441 117 8782 4300 13640 

زهره-جراحی  3809 113 45 2188 1567 3913 

 20132 7367 12011 178 576 26492 جمع

 ماخذ: طرح جامع آب

 تحلیل محیط زیست -1-7

 ارزیابي توان اکولوژیك -1-7-1

د. براین تفاده گردهای آن اسها و توانمندیی اکولوژیك زمانی محقق خواهد شد که از سرزمین به تناسب قابلیتحفظ فرایندها

راینصورت ست. در غیهمیت اهای گوناگون بسیار حائز اهای سرزمین پیش از بارگذاری فعالیتیها و توانمنداساس شناسایی قابلیت

ها شده و یتمرار فعالاز است های طبیعی و اکولوژیکی مانعصورت خواهد گرفت که محدودیتهای سرزمین  به نوعی استفاده از قابلیت

 های انجام شده به هدر خواهد رفت.گذاریعمالً بسیاری از سرمایه

ین حله بعد انماید و در مریمهایی اکولوژیکی سرزمین تعیین هایی از سرزمین صورت گیرد که ویژگیبراین اساس باید آن استفاده

 قتصادی و اجتماعی مطابقت داده شود.ها با نیازهای اویژگی
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ترین بعیین مناسترحله ارزیابی توان اکولوژیك سرزمین، مرحله میانی فرآیند آمایش سرزمین است. این مرحله مهمترین م

های زیست نبندی در یگاجمع ها در پهنه سرزمین است. بر این اساس از اطالعات گردآوری شده در مرحله تجزیه و تحلیل وفعالیت

ط زیست ررسی شرایبه منظور ب شود.ها گزینش میترین فعالیتها، مناسبیهای اکولوژیکی ساخته شده برای کاربرمحیطی با مدل

قلیم ،پوشش ابع آب ،ای ،منمحیطی و توان سنجی اکولوژیکی استان از پتانسیل های محیطی مانند ساختار ارتفاعی ،ژئومورفولوژ

یی و ری ،روستایست ،شهجنگلداری،کشاورزی ،ابزی پروری  ،محیط ز) تمامی کاربریهای اکولوژیکیاهی وزمین شناسی  و در گی

 .استفاده شده استنقشه های ترکیبی بخش های مختلف جهت تعیین توانمندیهای محیطی استان  (صنعتی

 :ارزیابي توانمندی استان از نظر جنگلداری 

های طبیعی به نگلجداری در بندی( سرزمین برای انجام کاربری جنگلن توان و درجه مرغوبیت )طبقهاین مدل برای نشان داد

ر هفت ی تجاری دری هااین مدل توانمندی های استان را در زمینه جنگلدا های دست کاشت به طور خاص است.طور عام و جنگل

 طبقه مد نظر دارد :

 رشد جنگل تجارتی ندارد. گونه محدودیتی برایسرزمین هیچ :یكطبقه

 سرزمین محدودیت خیلی کمی برای رشد جنگل تجارتی دارد. :طبقه دو

 سرزمین محدودیت نسبتاً متوسطی برای رشد جنگل تجارتی دار.  :طبقه سه

 سرزمین محدودیت متوسط برای رشد جنگل تجارتی دارد. :طبقه چهار

 تی دارد. سرزمین محدودیت شدیدی برای رشد جنگل تجار:طبقه پنج

 سرزمین محدودیت خیلی شدیدی برای رشد جنگل تجارتی دارد. :طبقه شش

 سرزمین محدودیت خیلی شدیدی برای رشد جنگل تجارتی دارد. :طبقه هفت

اری تم  جنگلدو هش بر اساس طبقه بررسی های صورت گرفته استان خوزستان درطبقات ،دوم ، سوم،چهارم،پنجم،ششم،هفتم

ن در گروه جنگداری طبقه آدرصد  91/62ندی مناسب تشخیص داده شده است.  بیشترین مساحت استان برابر با استان دارای توانم

کولوژیکی استان جه توان ابل توششم قرار دارد و کمترین درصد مساحت استان در طبقات هشتم و چهارم قرار دارد از دیگر موارد قا

تری ی ارضی کماحدهاونه ای که طبقه ششم با بیشترین مساحت از تعداد نحوه پراکنش واحدهای ارضی مناسب می باشد به گو

 می باشد. مبرده شدهقه نانسبت به طبقات دوم،سوم و پنجم برخوردار می باشد که این پراکنش گویای وسیعتر بودن واحدهای طب

 :مدل اکولوژیکي کاربری های کشاورزی و مرتعداری 

رد، تا جایی که ر وجود داف نظ) دیم( و مرتعداری بر سر حد و مرز این دو کاربری اختالهای کشاورزیدر ایران بین یکی از شاخه

کولوژیکی در اشکل، مدل ماین  برای برخی از دست اندرکاران حد و مرز دیم و مرتعداری مشخص نیست. بنابراین، به خاطر پرهیز از

و کاربری از این د های هر یكبه مدل، شایسته است که شاخهشود. پیش از پرداختن کاربری کشاورزی و مرتعداری یکجا ارایه می

 معلوم گردند.

ری ایستا یا ری )گاوداامپروکاربری کشاورزی شامل کشت آبی )فاریاب( کشت دیم، علوفه کاری، باغبانی )پرورش گل و میوه(، د

 متمرکز( ، مرغداری و زنبورداری است.

اری پویا یا متحرك و چرای حیات وحش رده نخستین است. ارزیابی با مدل کاربری مرتعداری شامل گوسفند داری و یا گاود

کند که کجا به کار کشت آبی، کشت دیم )که در هر دو مورد ممکن است علوفه کاری نیز اکولوژیکی کشاورزی و مرتعداری معین می

آید. مدل اکولوژیکی کشاورزی و مرتعداری ، به می انجام پذیرد(، باغبانی، دامپروری، مرغداری، زنبورداری و مرتعداری )دامداری پویا(
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نماینگر کشت آبی، باغبانی )با آبیاری( ، دامپروری،  مرغداری و  3و 2و  1طبقه توان است. طبقات  7طور کلی، نشان دهنده 

رتعداری( )درجه یك( نمایشگر کشت دیم، باغبانی )بدون آبیاری(، دامپروری، مرغداری و زنبورداری و م 4زنبورداری هستند. طبقه 

 نمایانگر کشت دیم، باغبانی ) بدون آبیاری( دامپروری، مرغداری و زنبور داری و مرتعداری )درجه دو( است. 5باشد. طبقه می

انگر چرای حیات نمای 7طبقه  ها و چرای حیات وحش است.نمایشگر مرتعداری بخور و نمیر، زنبورداری، باغبانی در تراس 6طبقه 

 شد. باوحش می

 ا ساخت و ی انسان : این مدل بیشتر برای ارزیابی کاربری آبزی پروری در استخرهایمدل اکولوژیکي آبزی پروری

احداث  ناسب برایمحل م رود در واقع، این مدل برای پیدا کردنهای طبیعی به کار میاحتماالً در برکه ها و دریاچه

 استخرهای پرورش ماهی کاربرد بیشتری دارد.

ر این مدل سرزمین د غوبیتهای مکانهای مناسب برای این کاربری عنوان شده اند. بنابراین درجه مرمدل، فقط ویژگی در این

 نشان داده نشده است

 مدل اکولوژیکي حفاظت محیط زیست: 

ای مناسب هبندی سرزمیندهد. طبقههای مناسب برای حفاظت را نشان میاین مدل  نیز همانند مدل آبزی پروری فقط سرزمین

ها یابی گونه، درجه کمفاظتیای، وسعت منطقه حپذیری زیستگاه، تنوع گونهبرای حفاظت معموالً در حد ناحیه و برحسب درجه آسیب

های مناسب برای حفاظت نی مکاو درجه طبیعی بودن آثار طبیعی و یا برحسب ارزش باستانی ، تاریخی و یا ملی )آثار فرهنگی( برا

 به عمل می آید.

 :مدل اکولوژیکي توریسم 

باز به دو دسته  ت/ سرزمینط زیسانواع تفرج معمول در ایران و یا جهان از نظر میزان توسعه مورد نظر برای اجرای تفرج در محی

 گردند:بندی میگروه

، دوچرخه رانی، و ، اردو زدن2شامل آن دسته از تفرجهاست که نیاز به توسعه دارند مانند شنا، اسکی، خور گشت  تفرج متمرکز:

 بازدید آثار فرهنگی.

دك نیاز دارند، نا یا به توسعه شامل آن دسته از تفرجهاست که نیاز به توسعه ندارند، مانند کوه نوردی و شکار، تفرج گسترده:

 مانند ماهیگیری، صحراگردشی، اسب سواری و تماشای جانوران در طبیعت .

 ر سه طبقهد، هر یك هداگانج متمرکز و تفرج گسترده ساخته شده است که به طور جبنابراین مدل اکولوژیکی توریسم برای تفر

 طبقه بندی شده اند. ،طبقه دوم: مناسب، طبقه سوم: نامناسب(خوب)طبقه اول: 

یت تند اولووزن نیس مهوژیکی مدل اکولموثر در تعیین طبقه برای ارزیابی توان اکولوژیکی محیط زیست برای توریسم، پارامترهای 

اقلیم و آب و  -6گیاه  -5آب  -4جهت جغرافیایی  -3سنگ و خاك  -2شیب -1  پارامترها برحسب اهمیت به ترتیب عبارت است از:

ودداری کرده، رامترها خایر پاساین قاعده بدان معنی است که اگر شیب واحد زیست محیطی برای تفرج مناسب نبود، از مقایسه  هوا.

شت، از توان ندا تفرج گردد. همچنین در صورت مناسب بودن شیب، اگر خاك واحد زیست محیطی برایاصوالً ارزیابی متوفق می

 یشتر صادق است .پارامتر کلیدی اول ب 4گردد. به هر حال، این قاعده در مورد مقایسه سایر پارامترها خودداری می

 

 

                                      
 پيك نيك- 2
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 :مدل اکولوژیکي توسعه شهری ،روستایي و صنعتي 

ر ارزیابی کسانند، دییباً های زیست محیطی برای برپایی مناطق شهری، خدماتی، بازرگانی و صنعتی تقراز آنجا که نیازمندی

این  ط زیست بری محیروستایی و صنعتی بر رو -اکولوژیکی و توانمندیهای سرزمین در این بخش اثرات متقابل توسعه شهری

ندازها و ا.. وجود چشمها و .آبها، زبالهگی محیطی در زمینه پسها، دسترسی، قدرت پاالیندفعالیتها باتاکید بر پایداری عرصه

 گیرد.می مد نظر قرار سه طبقه اول )خوب(، دوم )مناسب( و سوم )نامناسب(استانداردهای الزم جهت توسعه در 

هت شهری ج خشبن در طبق بررسی های صورت گرفته و طبق استاندارهای ارائه شده مناطق دارای توانمندی اکولوژیکی استا

 رافیایی می باشد.کیلومتر مربع دارای پراکنش جغ 85/872وکالس دوم با وسعت  87/214توسعه پایدار در دو کالس اول 

به نحوی که  ه شده استص دادبنابراین خوزستان در تمامی کاربریهای اکولوژیکی مد نظر سند آمایش دارای توانمندی مناسب تشخی

حیط م،حفاظت ما هفتاول،دوم و سوم،در کاربری کشاورزی و مرتعداری در کالس های دوم ت در بخش جنگلداری در کالس های

دی مناسب ای توانمنن دارزیست در تمامی کالس ها،گردشگری در طبقات اول و دوم ،در کاربریشهری،روستایی و صنعتی نیز استا

 .ا نشان می دهد( مساحت اراضی استان در کاربریهای  مختلف ر17می باشد .  جدول شماره )

 مساحت اراضي استان در کاربریهای  مختلف بر حسب کیلومتر مربع -17جدول 

  هفتم ششم پنجم چهارم سوم دوم اول نام کاربری

 ----- 403 40363 2207 52 12327 8792,42 ---- جنگلداری

 ---- 7185 1465 1588 4339 29708 182 91 کشاورزی

 مناطق حفاظت
کیلومتر  3/7185ا رابر بکالس های مختلفی است که استان دارای مناطق مساعد می باشد و مساحت آن باین کاربری دارای 

 کشاورزی است 7مربع و منطبق با طبقه 

 تفرج گاهی
ا مناطق ودخانه هاحل راین کاربری نیز مانند مناطق حفاظتی بوده و دارای  کانونهای نقطه ای منطبق بر چشمه ها ،س

 .کوهستانها می باشد مذهبی و_فرهنگی 

 آبزی پروری
مه ها و ه ای ،چشودخانرهمانطوریکه در بحث مربوطه ارائه گردید مناطق مساعد آبزی پروری در استان منطبق بر سواحل 

 چاههای آب کشاورزی است .

 89/53 ** ** ** ** ** 872,85 89/214 شهری و صنعتی

 ظرفیت برد زیست محیطي-1-7-2

طالعات أیید ممورد تبرنامه ریزی  ایجاد صنایع ذیل در هر یك از مناطق نه گانهمطالعات صورت گرفته ،  بر اساس

 مي باشد:ن آمایش استان

دستی شیمیایی و  ی و پاییناالدستمنطقه یك برنامه ریزی )اهواز، باوی، حمیدیه و کارون(: ایجاد هرگونه صنایع آالینده جدید ب -

 دگی.دستی نفت و گاز در این منطقه و به خصوص در محدوده ویژه کنترل آلو پتروشیمی و صنایع پایین

جدید  پتروشیمی و شیمیایی و زو گا نفت دستی پایین و دستی باال صنایع در منطقه دو برنامه ریزی )آبادان و خرمشهر(: ایجاد -

 ارزش. با های و نخلستان دریایی و ای رودخانه پروری آبزی توسعه ظرفیت کننده و داشتن آلوده صنایع به علت وجود انواع

ز و شیمیایی و نفت و گا ن دستیدر منطقه سه برنامه ریزی )بندر ماهشهر، هندیجان و شادگان(: ایجاد صنایع باال دستی و پایی -

 در بندر ماهشهر. پتروشیمی جدید

پتروشیمی  شیمیایی، پسین وایع پیشین منطقه چهار برنامه ریزی )دزفول، اندیمشك، شوش، شوشتر و گتوند(: ایجاد هرگونه صن -

 و نفت و گاز جدید )به دلیل جاری بودن مهم ترین رودخانه های استان در منطقه(.



32 

 

یمیایی و شیین دستی ی و پامنطقه پنج برنامه ریزی )آغاجاری، امیدیه و بهبهان(: ایجاد هرگونه صنایع آالینده باال دست -

 بهان(.)به دلیل وجود منابع حایتی کشاورزی در شهرستان به پتروشیمی و صنایع پایین دستی نفت و گاز

یایی و دستی شیم پایین ومنطقه شش برنامه ریزی )هفتکل، رامشیر و رامهرمز(: ایجاد هرگونه صنایع آالینده باال دستی  -

مندی از اراضی هرهباحی و های رود کارون و جرپتروشیمی و صنایع پایین دستی نفت و گاز ) به دلیل واقع بودن بر سرشاخه

 .های اجرایی ودر دست مطالعه توسعه شبکه آبرسانی(کشاورزی آبی و در برنامه قرارداشتن  پروژه

یمیایی و شیین دستی ی و پامنطقه هفت برنامه ریزی )مسجدسلیمان، اندیکا و اللی(: ایجاد هرگونه صنایع آالینده باالدست -

 ارون .کدور بودن فعالیت های نفت وگاز از شاخه های رود پتروشیمی و صنایع پایین دستی نفت و گاز و 

وشیمی و نفت و ایی و پترتی شیمییجاد هرگونه صنایع آالینده باالدستی و پایین دسامنطقه هشت برنامه ریزی )باغملك و ایذه(:  -

 گاز )به دلیل گذر سرشاخه های کارون از این منطقه(.

و پتروشیمی و  ی شیمیاییایین دستپیجاد هرگونه صنایع آالینده باالدستی و اهویزه(: در منطقه نه برنامه ریزی )دشت آزادگان و  -

 .صنایع پایین دستی نفت و گاز و مهار پدیده گرد و غبار و توفان شن در منطقه 

 تحلیل اقتصادی استان -1-8

 تبیین ساختار صنعتي، معدني، کشاورزی و خدماتي استان از نظر پراکندگي-1-8-1

ام شده در طترح  گسترده انج هایبه اینکه مناطق مختلف استان به فراخور موقعیت جغرافیایی، منابع طبیعی و سرمایه گذاری با توجه 

ه متشتکل از تعتدادی   پهنه همگن برنامه ریتزی کته هتر پهنت     9های بزرگ صنعتی و کشاورزی از ظرفیتهای متنوعی برخوردارند لذا 

خصتص هتر   ریتزی، ت نتاطق برنامته  مهتا و  به منظور تعیین وجه غالب تخصص شهرستان شهرستان می باشند، تعریف گردیده است. 

یتین  تعر آن شهرستان دزیر  های اقتصادی به شرحگروه تجمیع شده از فعالیتسه در بر اساس سهم غالب اشتغال و منطقه  شهرستان

 شده است: 

 و ماهیگیری،  ریو جنگلدا رهای کشاورزی، شکا، شامل فعالیتکشاورزیگروه تجمیع شده  -

 استخراج معادن و صنعت ساخت،  های شامل فعالیت صنعتتجمیع شده گروه   -

-هتباطتات، واستط  عمده و خرده فروشی، هتل و رستوران، حمل و نقتل و ار های شامل فعالیت خدمات اقتصادیگروه تجمیع شده  -

 گری مالی و مستغالت،

)بنتدر   3 که منطقته ت آورده شده است. الزم به ذکر اس 6و نقشه  18جدول ریزی در ناطق برنامهمها و وجه غالب تخصص شهرستان

ی از انسجام بیشتتری در  آغاجاری(، هرچند هر یك از نظر شرایط طبیع -امیدیه -)بهبهان 5شادگان( و منطقه  -هندیجان -ماهشهر 

ها در درون منطقته  ی فعالیتتروشیمی از همگونهای نفت و گاز و صنایع شیمیایی و پدرون منطقه برخوردار هستند اما به علت فعالیت

 در نیازهای مشترك نیز شریك هستند.کاسته شده است. اما چنانکه قبالً گفته شد، به علت شرایط طبیعی 
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 های برگزیده اشتغالبر اساس گروه ریزیمناطق برنامهها و تخصص شهرستان -18 جدول

 شماره

 منطقه

 هایشهرستان

 تحت پوشش

 الب تخصصوجه غ

 ی منطقههاشهرستان

 وجه غالب

 منطقهتخصص 

 صنعتی -خدماتی  کشاورزی -صنعتی  -خدماتی  حمیدیه( -کارون  -اهواز )شامل باوی 1

 صنعتی -خدماتی  صنعتی –خدماتی  خرمشهر –آبادان  2

3 

 خدماتی –صنعتی  بندر ماهشهر 
 خدمات  -صنعت 

 خدماتی -کشاورزی 
 دماتیخ –کشاورزی  هندیجان

 خدماتی –کشاورزی  شادگان

4 

 کشاورزی –خدماتی  اندیمشك  -دزفول

 خدماتی –کشاورزی  گتوند –شوشتر  خدماتی -کشاورزی 

 صنعتی –کشاورزی  شوش

5 
 -کشاورزی  -خدماتی  کشاورزی –خدماتی  بهبهان 

 خدماتی –صنعتی  آغاجاری –امیدیه  صنعتی

6 
 کشاورزی –اتی خدم رامشیر   -رامهرمز

 کشاورزی -خدماتی
 خدماتی -کشاورزی  هفتگل

 خدماتی -کشاورزی  خدماتی -کشاورزی  اللی -اندیکا  -مسجد سلیمان 7

 خدماتی -کشاورزی  خدماتی -کشاورزی  ملكباغ -ایذه  8

 خدماتی -کشاورزی  خدماتی -کشاورزی  هویزه -آزادگاندشت 9

 وزستانمأخذ: مطالعات آمایش استان خ

 

 اشتغال یاستان خوزستان  بر اساس تخصص برمبنا یزیشهرستانها و مناطق برنامه ر یپهنه بند -6نقشه 
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 وضعیت شاغلین بخشهای مختلف اقتصادی )صنعتي، معدني، کشاورزی و خدماتي( و مقایسه آن با کشور-1-8-2

بخش  ین روند دربا کشور می باشد. بطوریکه اسهم شاغلین بخش صنعت و بخش خدمات در استان همسو  95-1390طی دوره 

 وعودی است صوندی رصنعت کاهشی و در بخش خدمات بصورت افزایشی است. اما در بخش کشاورزی روند استان بر خالف کشور 

 افزایش یافته است. 95درصد در سال  19,9به  90درصد در سال  16,7سهم شاغلین این بخش از 

  95-90از بخش های مختلف اقتصادی در کشور طي سال های سهم شاغلین استان  -19جدول 

 95 94 93 92 91 90 عنوان

 سهم شاغلین بخش کشاورزی
 19,9 17,5 17,7 18,1 19,2 16,7 استان

 18 18 17,9 18,3 19,4 18,6 کشور

 سهم شاغلین بخش صنعت
 28,7 31,2 31,5 30,7 32,7 34,8 استان

 31,9 32,5 33,8 34,3 33,4 33,4 کشور

 سهم شاغلین بخش خدمات
 51,4 51,4 50,8 51,2 48,1 48,5 استان

 50,1 49,4 48,3 47,4 47,2 48 کشور

 ماخذ: نتایج طرح نیروی کار

 تحلیل روند تولید ناخالص داخلي استان و مقایسه آن با منطقه و کشور -1-8-3

کتاهش یافتته    94ال سدرصد در 69به  90درصد  در سال 79از سهم استان از تولید ناخالص داخلی بانفت منطقه 94-1390طی دوره 

 94درصتد در ستال    44ه ب 90درصد در سال  45است. همچنین سهم استان از تولید ناخالص داخلی بدون نفت نیز با روند کاهشی از 

 14بته   90صتد در ستال   در21رسیده است. طی دوره مذکور سهم استان از تولید ناخالص داخلی بانفت کشور نیز با رونتد کاهشتی از   

 رسیده است. 94درصد در سال 

 )هزار میلیارد ریال(  94-1390روند تولید ناخالص داخلي منطقه و کشور به تفکیك با نفت و بدون نفت طي سالهای  -20جدول 

 94 93 92 91 90 عنوان

 اصفهان
 703 733 722 514 344 با نفت

 672 688 639 463 210 بدون نفت

بختیاریچهارمحال   
 87 75 68 56 44 با نفت

 87 75 67 56 44 بدون نفت

 استان
 1761 2325 2567 2004 1424 با نفت

 592 593 517 468 211 بدون نفت

 منطقه
 2551 7742 3356 2574 1812 با نفت

 1352 2675 1223 987 464 بدون نفت

سهم استان از 
 منطقه

 69 30 76 78 79 با نفت

 44 22 42 47 45 بدون نفت

 کشور
 12314 12873 12220 9115 6690 با نفت

 10685 10437 9177 7009 4740 بدون نفت

سهم استان از 
 کشور

 14 18 21 22 21 با نفت

 6 6 6 7 4 بدون نفت

 ماخذ: حسابهای منطقه ای مرکز آمار
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  استان ساله سهم بخش نفت از ارزش افزوده 5روند 

به طور میانگین سهم  94 تا90در حالی که طی سالهای بوده 94درصد در سال  56,7لص داخلی استان سهم بخش نفت از تولید ناخا

 درصد بوده است.72

 )هزار میلیارد ریال(94الي  90سهم بخش نفت از تولید ناخالص داخلي طي سال های -21جدول 

 از تولید ناخالص داخلي استانسهم بخش نفت  محصول ناخالص داخلي استان  ارزش افزوده بخش  نفت استان  سال

1390 1162 1424 81,6 

1391 1455 2004 72,6 

1392 2007 2567 78,2 

1393 1653 2325 71,1 

1394 999 1761 56,7 

 ماخذ: حسابهای منطقه ای مرکز آمار

 

 ارقام به میلیارد ریال()   1394-1393های گانه اقتصادی کشور و استان در سال 18هایارزش افزوده رشته فعالیت -22جدول 

 عنوان
1393 1394 

سهم استان 

 از کشور

سهم بخش از 

GDPR استان 

 94 93 94 93 خوزستان کشور خوزستان کشور

 0,0 2,8 6,1 5,9 72329 1178640 64389 1086946 کشاورزی ، شکار و جنگلداری وماهیگیری

 56,9 71,1 70,4 72,5 999869 1420956 1654233 2282982 استخراج معدن

 19,2 12,0 15,3 11,5 336439 2200807 278858 2429703 صنعت

 1,5 1,3 5,0 4,4 26244 523751 30431 683841 تامین برق ، گاز،بخار و تهویه هوا

 0,2 0,1 9,3 5,8 3845 41294 1941 33198 یهآبرسانی،مدیریت پسماند، فاضالب و فعالیتهای تصف

 1,3 0,9 4,1 4,0 22965 559942 21859 541463 ساختمان

 3,0 2,5 3,7 3,7 52508 1400589 56991 1533489 الهاکا عمده فروشی  و خرده فروشی، تعمیر وسایل نقلیه و

 3,7 2,6 7,0 7,3 65648 932005 61213 839505 حمل و نقل و انبارداری وپست

 0,3 0,2 2,9 2,9 5190 179511 4469 154085 فعالیت خدماتی مربوط به تامین جا و غذا

 0,1 0,1 1,0 0,9 254 257831 2059 217545 اطالعات و ارتباطات

 0,3 0,2 1,8 1,8 5203 285354 4520 247825 فعالیتهای مالی و بیمه

 3,9 2,7 4,4 4,7 6770 1555 6363 1359 امالك و مستغالت

 0,2 0,1 3,1 2,6 3153 101867 2141 81541 فعالیتهای حرفهای، علمی و فنی

 0,1 0,1 5,0 5,1 2522 50546 1994 38803 فعالیتهای اداری و خدمات پشتیبانی

 2,2 1,4 6,4 6,4 38689 606689 33626 529196 اداره امور عمومی ، و خدمات شهری

 1,3 0,9 5,5 5,6 23525 429136 20084 358873 آموزش

 1,3 0,8 5,6 5,5 23130 414121 19183 349011 اعیفعالیت های مربوط به سالمت انسان ومددکاری اجتم

 0,3 0,2 3,8 3,9 4921 128143 4433 114870 سایر خدمات عمومی ، اجتماعی . شخصی و خانگی

 100 100,0 14,3 18,1 1756418 12266021 2326057 12881940 جمع

 محاسبات تحقیقو 1394مرکز آمار ایران سال  -مأخذ: حساب های منطقه ای 
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 یت زیربناهای استانتحلیل وضع-1-9

 ای، ریلي و هوایي()جادهو حمل و نقلتحلیل ساختار شبکه ارتباطات -1-9-1

 های پستي استان عملکرد شاخص 

فزایش اهرچه مقدار این شاخص کاهش یابد به معنی : نسبت جمعیت شهری به دفاتر پست شهری و نمایندگي -

شهری و  اتر پستنسبت جمعیت شهری به دف».مقایسه شاخصباشدپوشش جمعیتی دفاتر پست شهری و نمایندگی پستی می

باشد. مقدار سی میهای مورد برردهنده کاهش آن شاخص درطول سالنشان 1395و  1394های در سال« نمایندگی پستی

 نفر بوده است.43879و  45524به ترتیب برابر با  1395و  1394های این شاخص در سال

 3,3ادل مع 1394مقدار این شاخص درسال : (ICTپست و مخابرات روستایي)نسبت جمعیت روستایي به دفاتر  -

هزارنفر  3,6قریبا نزدیك به تمقدار این شاخص  1395هزار نفر به ازای هر دفتر پست و مخابرات روستایی بوده است. در سال 

 وشش قرار داده است.پتحت  هزارنفر را 3,6( ICTافزایش یافته است به بیان دیگر هر دفتر پست و مخابرات روستایی )

به  1395ر با رشد ناچیز در سال ددفتر بوده که  7,49معادل  1394هزار نفر جمعیت در سال  100تعداد دفاتر پیشخوان دولت به ازای 

 دفتر افزایش یافته است. 7,56

 1395برداری برحسب نوع مالکیت در پایان سال واحدهای پستي مورد بهره -23جدول 

 سال

 صندوق پستي غیر دولتي دولتي

اداره کل 

 و اداره

دفتر 

پست 

 شهری

نمایندگي 

 پستي

دفتر پیشخوان 

 دولت

دفتر پست و مخابرات 

 روستایي

  (ICT ) 

 روستایي شهری

1394 21 62 16 356 345 361 215 

1395 21 62 19 356 322 361 209 

 

 1395و  1394های های بخش پست استان خوزستان در سالوضعیت شاخص -24جدول 

 1395 1394 واحد شهرستان
درصد 

 تغییرات

 45,7 17 12 روستا روستاهای بهره مند از خدمات دولتی )نمایندگی(

 5,1 83 79 صندوق خانوار 20تعداد صندوقهای پستی روستاهای باالی 

 -1,3 374 379 نفر تعداد نیروی انسانی با تحصیالت دانشگاهی

 7,3- 472 509 نفر تعداد کل نیروی انسانی

 نسبت جمعیت شهری به دفاتر پست شهری و نمایندگی
نفر/دفتر پستی 

 شهری و نمایندگی
45524 43879 -3,6 

 0,2 411 410 دفتر (ICTتعداد دفاتر پست و مخابرات روستایی)

نسبت جمعیت روستایی به دفاتر پست و مخابرات 
 (ICTروستایی )

نفر/دفتر پست و 
 مخابرات روستایی

3336 3576 7,2 

 0,9 7,56 7,49 دفتر/نفر یتهزار نفر جمع 100تعداد دفاتر پیشخوان دولت به 

 و محاسبات تحقیق 1395مأخذ: اداره کل پست استان خوزستان  سال 
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 مخابرات 

رکانس و ی فدیریت فضاراه و مهای مخابراتی و ارائه خدمات تلفن ثابت، همها در بخش مخابرات شامل ایجاد زیرساختاهم فعالیت

اینترنت( )که جهانی ل به شبباشد که این خدمات در سطوح ارتباطات شهری، بین شهری و بین المللی و اتصاهای بی سیم میشبکه

لی و خش در توسعه مبهای مهم و عمده مخابرات که تصویری مختصر از نقش زیربنایی این شاخص 25در جدول  شود.عرضه می

 ها پرداخته خواهد شد.گردیده و در ادامه به شرح شاخص دهد ذکرای را نشان میمنطقه

 1395و  1394آوری اطالعات )مخابرات(های ارتباطات و فنشاخص -25جدول 

 واحد عنوان شاخص
 95سال  94سال 

 اتدرصد تغییر
 کشور استان کشور استان

 2,1 38,17 24,2 38,42 23,7 نفر 100به ازای هر  3ضریب نفوذ تلفن ثابت

 -32 61,3 50,3 55,20 74 نفر 100به ازای هر  4ریب نفوذ تلفن همراه اولض

 2,8 40,2 51,9 38,78 50,5 نفر 100به ازای هر  ضریب نفوذ ایرانسل

 9,2 2,22 1,55 2,39 1,42 نفر 100به ازای هر  ضریب نفوذ رایتل

 6,7 82883447 4574351759145064882914 نفر تعداد مشترکین تلفن همراه

 3,8- 55207 2798 54273 2910 روستا روستاهای دارای ارتباط تلفنی

 و محاسبات تحقیق 1395، اداره کل ارتباطات و فناوری استان خوزستان 1395و سال 1394مأخذ: سالنامه آماری سال 

 

افزایش 1395ه در سال رشما1490677به  1394شماره در سال 1293770درصد رشد، از  15,2های منصوبه استان با تعداد تلفن

ا به خود اختصاص داده های منصوبه بیشترین سهم ردرصد از کل تلفن 38,4یافته است که در این میان شهرستان اهواز با 

 ام قرار گرفته است. 7درصدی از کل تلفن های منصوبه ثابت کشور دررتبه  4,2، با سهم  1395است.استان خوزستان درسال 

افزایش 1395اره در سال شم1139706به  1394شماره در سال 1139126درصد رشد از  0,1به کار استان با های ثابت مشغول تلفن

-نشان می صب شده رای ثابت نهاهای ثابت مشغول به کار از تلفنبرداری تلفن ثابت استان که سهم تلفنیافته است. ضریب بهره

ان، شهرستان هفتگل با های  استرسیده است در بین شهرستان 1395درصد در سال 76,46به  1394درصد در سال  87,13دهد از 

 برداری را به خود اختصاص هدرصد پایین ترین رقم ضریب بهر 63,32درصد  باالترین رقم ضریب بهره برداری و شوشتر با  93,87

درصد رشد 2,9ت به سال قبل نسب شماره بوده که3416095معادل  1395های همراه اول استان در سال تعداد خطوط تلفن اند.داده

 شماره بوده است.3516809های همراه دراستان برابر با تعداد تلفن 1394منفی داشته است در سال 

مراه در استتان  ترکین تلفن های که تعداد مشهای همراه ادامه داشته به گونهبراساس سیاستهای شرکت مخابرات ایران واگذاری تلفن

 رسیده است.  1395مشترك در سال  4882914به  1394مشترك در سال  4574351رشد از  6,7با  درصد 

 استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات 

درصد  37,28درصد(  77.89درصد دارای تلفن همراه )کشور  78,46، 95ساله و بیشتر استان خوزستان در سال  6از کل جمعیت 

 باشند.یمدرصد (  45,33درصد کاربر اینترنت )کشور  49,46درصد( و  41,15استفاده کننده از رایانه )کشور 

 

 

 

                                      
 باشد.نفر جمعیت می 100منظور از ضریب نفوذ تلفن، تعداد خط تلفن به ازای هر  3
 نفر جمعیت محاسبه شده است. 100راه بصورت تعداد خط تلفن همراه اپراتور همراه اول به ازای هرضریب نفوذ تلفن هم4



38 

 

 1395استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات در سال   -26جدول 

 عنوان
 6کل جمعیت 

 ساله و بیشتر
جمعیت دارای 

 تلفن همراه
جمعیت استفاده 

 کننده از رایانه
جمعیت کاربر 

 اینترنت
4287720336417115982992120675 خوزستان

72375210563759342978262832811284 کشور
 6,46 5,37 5,97 5,92 سهم از کشور

 5 5 5 5 رتبه خوزستان

 و محاسبات تحقیق1395سالنامه آماری کشور و استاندر سال  مأخذ:

ا در محل سکونت خود انوارهخدرصد  70,73درصد دارای رایانه و  59,68درصد خانوارهای استان دارای تلفن،   98,40، 1395درسال

 (.27به اینترنت دسترسی دارند) جدول 

 1395کشور و استان سال خانوارهای کشور برحسب برخورداری از فناوری اطالعات و ارتباطات  -27جدول 

 سال
کل 

 خانوارها
خانوارهای 
 دارای تلفن

خانوارهای 
 دارای رایانه

خانوارهای با دسترسي به 
 اینترنت در محل سکونت

24299758239771091393894313479815کشور
13205971299470788109933998 استان

5552 رتبه استان
 و محاسبات تحقیق1395مأخذ: سالنامه آماری کشور و استان در سال 

 )خط/درصد( خطوط اینترنت پرسرعت مشغول به کار به تفکیك نوع مصرف -28جدول 

 سال
 خطوط اینترنت

 پر سرعت 
 خانگينترنت پرسرعت خطوط ای

خطوط اینترنت پرسرعت 
 تجاری

 کشور استان کشور استان کشور استان

1394407367 8825105231310 6141107176057 2683998
1395 4050229408023223197 6668953 1818252739070

3,356,64 4,31 95سهم استان در سال 
793 95رتبه استان در سال 

 و محاسبات تحقیق 1395و  1394مأخذ: سالنامه آماری کشور در سال 

 1395وضعیت شاخص های اینترنت استان در سال  -29 جدول

 95سال  94سال  واحد نام شاخص 

 1346 1857 )تعداد( 2Gارائه کننده  خدمات BTSسایت های 

 1387 857 )تعداد( 3Gارائه کننده خدمات  NODBسایت های 

 983 211 )تعداد( 4Gارائه کننده خدمات  NODBی سایت ها

 3810 3810 )کیلومتر( پوشش جاده های اصلی، فرعی و ریلی

 405022 407367 )تعداد( (WIMAXو  ADSLمشترکین اینترنت پهن باند ثابت )

 2023061 1222753 )تعداد( (4Gو 3Gمشترکین اینترنت پهن باند سیار )

 2381 1,717 )روستا( USO5ی به اینترنت از محل طرح تعداد روستاهای دارای دسترس

 1395ماخذ: اداره کل ارتباطات و فناوری استان خوزستان در سال 

                                      
 )نظامنامه اجرایی خدمات عمومی الزامی( عبارت از طرح خدمات الکترونیکی در مناطق روستایی و کمتر توسعه یافته می باشد. USOطرح 5
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فیبر نوری نسبت به سال قبل  ، شبکه کابل1395براساس اطالعات اخذ شده از اداره کل ارتباطات زیرساخت استان خوزستان در سال 

-گیگابیت بر ثانیه می 363,02ابر بر 1395باشد. ظرفیت شبکه انتقال اطالعات در سال لومتر میکی 3513,3رشد نداشته است. و برابر 

 250برابر 1395سال  داخل در IP رشد ناچیزی را تجربه کرده است. ظرفیت پهنای باند شبکه   1394باشد که نسبت به سال 

 137684دل معا 1395 ر سالدری سرویس دیتای داخل استان گیگابیت بر ثانیه بوده که نسبتبه سال قبل رشدی نداشته است. واگذا

 درصد رشد داشته است.  460مگابیت بر ثانیه است که نسبت به سال قبل بیش از 

 وضعیت شاخص های زیرساخت ارتباطات در استان خوزستان -30جدول 

 درصد تغییرات 95سال  94سال  واحد اندازه گیری عنوان شاخص

 نوریتوسعه شبکه کابل فیبر
 

Km 3513,3 3513,3 0 

 Gbps 363,0 33,02 0,01 افزایش ظرفیت شبکه انتقال 

 Gbps 250 250 0 داخلIPافزایش شبکه 

 Mbps 24579 137684 460,2 مجموع سرویس دیتا واگذارشده 

Mbps 71 مجموع اینترنت واگذار شده 
30 

1
5
0
1
5 

110,6 

 و محاسبات تحقیق 1395- مأخذ:اداره کل ارتباطات زیرساخت استان خوزستان

 حمل و نقل 

سافر وایی( در جابجایی بار و مهریلی و  -دریایی-شیوه حمل و نقل)جاده ای 4از هر به دلیل دارا بودن مرز دریایی استان خوزستان 

 برخوردار می باشد.

 95مقایسه تعداد مسافر و حجم بار جابجا شده در انواع شیوه های حمل و نقل در سال-31جدول 

 ع حمل و نقلنو

 کشور
 

 استان

 )هزار تن ( -بار  )هزار نفر(-مسافر  )هزار تن ( -بار  )هزار نفر(-مسافر 

 سهم وزن سهم تعداد سهم وزن سهم تعداد

 52,35 61441 57,42 7404 78,93 670160 68,11 166988 جاده ای

 10,01 11744 14,32 1847 4,74 40282 9,40 23042 ریلي

 37,62 44153 1,58 204 16,32 138577 0,10 240 دریایي

 0,02 27 26,67 3439 0,01 71 22,40 54921 هوایي

 100 117365 100 12894 100 849090 100 245191 جمع

 و محاسبات تحقیق 1395ماخذ : سالنامه آماری استان خوزستان و سالنامه آماری کشور در سال 

 جاده ای حمل و نقل

درصد حجم کاال و مستافر استتان از طریتق     68باشد. بیش از ترین شیوه حمل و نقل در استان و کشور مییای اصلحمل و نقل جاده

المللتی بته همتراه فعالیتت     های آزاد و بینهای جمعیتی و موقعیت ممتاز جغرافیایی نظیر دسترسی به آبگردد. ویژگیجاده جابجا می

مندی از خاك مستعد کشاورزی ، رشد صنعت حمتل و نقتل   شیمی و همچنین بهرهگسترده صنایع مهم نفت، گاز، فوالد، سیمان، پترو

ای استان خوزستان را موجب شده است. شهرهای بندر امام خمینی )ره(، اهواز و دزفول از قطب های مهم استان در زمینه حمتل  جاده
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درصتد   57,4،   1395باشتند. در ستال   استتان متی  باشند؛ این مراکز به ترتیب از مراکز عمده واردات، صنعت و کشتاورزی در  کاال می

 درصد جابجایی بار استان از طریق جاده صورت گرفته است .  52,4جابجایی مسافر و 

ه است  ، تعتداد نقتاط حادثته    واحد بوده که نسبت به سال قبل تغییری نداشت 8تعداد راهدارخانه ها در استان خوزستان  1395در سال 

 نقطه آن اصالح گردیده است . 5نقطه بوده که تا پایان سال  120،  1395خیز در ابتدای سال 

  استان انواع راه هایوضعیت 

اه ، ردرصد رتبه دوم 6,8هم وستایی با سدرصد رتبه ششم ، راه های ر 6استان خوزستان از لحاظ طول راه های بین شهری با سهم  

رار دارد. همچنین استان درصد در رتبه اول کشور را ق 7,2و  10,4های اصلی بین شهری و راه های آسفالته روستایی با سهم 

 خوزستان از نظر جمع کل راه های شهری و روستایی در رتبه سوم کشور قرار گرفته است . 

 انواع راه های تحت حوزه استحفاظي اداره کل راه و شهرسازی استان خوزستان ) کیلومتر(-32 جدول

 جمع کل شهرستان
 راه های روستایي یراه های بین شهر

 شوسه آسفالت جمع سایر راه فرعي راه اصلي بزرگراه آزاد راه جمع

 1225,28 7399,3 8624,59 158,97 1197,72 2672,61 1042,1 133,11 5204,51 13829,1 1394استان 

 1254,44 7468,64 8723,08 158,97 1197,72 2695,81 1101,3 133,11 5286,91 14009,99 1395استان 

 24581 103812 128394 0 42601 25538 16627 2401 87167 215560 کشور

 2,38 0,94 1,14 0 0 0,87 5,68 0 1,58 1,31 94نسبت به  95رشد 

 5,10 7,19 6,79 - 2,81 10,56 6,62 5,54 6,07 6,50 سهم استان از راه کشور

 8 1 2 - 11 1 5 8 7 3 رتبه

 و محاسبات تحقیق 1395ستان و سالنامه آماری کشور در سال ماخذ : سالنامه آماری استان خوز

  وزن بار جابجا شده توسط وسایل نقلیه باری عمومي جاده ای تعداد مسافر و 

ه برار دارد این سهم نسبت درصد از کل تعداد سفر درون استانی در کشور در رتبه سوم ق  7,9استان خوزستان با سهم  1395در سال 

 ترین دالیل این کاهش است :درصد کاهش داشته است . موارد زیر از مهم 10,86،  1394سال 

 ایافزایش وسایل نقلیه شخصی و فعالیت آنها در بخش حمل و نقل جاده -1

 کیفیت پایین و فرسوده بودن اکثر ناوگان مسافربری و درنتیجه عدم استقبال مسافرین -2

-می در این خصوص .فزایش داد ات ارائه شده را افزایش داده و جذب مسافر را بنابراین باید با ارائه راهکارهای مختلف، کیفیت خدما

 توان به راهکارهای زیر در زمینه ناوگان سواری اشاره داشت :

لتیس راهتور و   پربط مانند های ذینوسازی ناوگان فرسوده ، نظارت دقیق و مستمر بر خدمات ارائه شده و اهمیت همکاری سایر ارگان

ونتد جهتت   نطقته آزاد ار استفاده از ناوگان سواری با پالك م،  های شخصیگیری از حمل و نقل مسافر توسط سواریجلوشهرداری ، 

گتذاری کمتتر   ایهین حتال سترم  ارائه خدمات بهتر، ایمنی بیشتر مسافرین، ترغیب مسافرین به استفاده از ناوگان سواری کرایه و در ع

 . رانندگان

ستافر کشتور را بته ختود     مدرصد از کل جابجایی  5,83، سهم  1395نفر مسافر جابجا شده در سال  هزار  5281استان خوزستان با   

از ، آبتادان و  ان هتای اهتو  اختصاص داده است که از این نظر در رتبه ی چهارم کشور قرار گرفته است بیشترین تعداد سفر در شهرست

تر های اهواز ، آبادان و شوش . بیشترین مسافر جابجا شده در شهرستانهزار سفر می باشد   54و  84،  291بندر ماهشهر به ترتیب با 

 هزار  مسافر اتفاق افتاده است .   401و  557،  2002به ترتیب با 
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رین جابجا شده، رها و مسافشهرستان اهواز بواسطه مرکز استان بودن و جمعیت زیادی که در خود جای داده است، از لحاظ تعداد سف 

 های استان دارد. ی نسبت به بقیه شهرستاناختالف چشمگیر

 تعداد سفر و مسافر جابجا شده درون استاني توسط انواع وسایل نقلیه عمومي مسافری جاده ای به تفکیك -33 جدول 

  عنوان
 مسافر جابجا شده )هزار نفر( تعداد سفر )هزار مورد(

 سواری میني بوس اتوبوس جمع سواری میني بوس اتوبوس جمع

 ورکش

1394 10287 1354 3002 5931 99867 30137 45407 24323 

1395 9500 1299 2619 5582 90525 29100 39684 21742 

 10,61- 12,60- 3,44- 9,4- 5,88- 12,76- 4,06- 7,65- درصد تغییرات

 استان

1394 842,42 56,06 109,4 676,96 6387,23 1890,52 1803,06 2693,64 

1395 750,93 47,42 87,36 616,15 5280,9 1468,7 1366 2446,2 

 9,19- 24,24- 22,31- 17,32- 8,98- 20,15- 15,41- 10,86- درصد تغییرات

 11,25 3,44 5,05 5,83 11,04 3,34 3,65 7,90 395سهم استان از کشور در سال 

 1 13 8 4 1 13 8 3 1395رتبه استان در سال 

 و محاسبات تحقیق 1395ستان و سالنامه آماری کشور در سال ماخذ : سالنامه آماری استان خوز

ختصاص داده است . از این ادرصد از سهم کشور را به خود  3,1هزار سفر برون استانی ،  174با حدود  1395استان خوزستان در سال 

ز طریق اتوبوس ا 1395ال سستان در نظر استان خوزستان در رتبه ی دهم کشور قرار دارد . بیشترین مسافر جابجا شده در استان خوز

 درصد صورت گرفته است که از این لحاظ در جایگاه هفتم کشوری قرار دارد. 82,4با سهم 

 تعداد سفر و مسافر جابجا شده برون استاني از طریق پایانه های مسافربری توسط انواع وسایل نقلیه عمومي  -34 جدول 

 عنوان
 ا شده )هزار نفر(مسافر جابج تعداد سفر )هزار نفر(

 سواری میني بوس اتوبوس جمع سواری میني بوس اتوبوس جمع

 کشور

1394 5772 3215 423 2134 79081 64240 6334 8507 

1395 5659 3248 383 2028 76463 62923 5816 7724 

درصد 

 تغییرات
-1,96 1,03 -9,46 -4,97 -3,31 -2,05 -8,18 -9,20 

 استان

1394 179 91 7 80 2152 1727 106 318 

1395 173,72 95,28 5,99 72,46 2122,89 1748,98 89,82 284,09 

درصد 

 تغییرات
-2,95 4,70 -14,43 -9,43 -1,35 1,27 -15,26 -10,66 

 3,68 1,54 2,78 2,78 3,57 1,56 2,93 3,07 سهم استان 

 5 18 7 10 5 17 9 10 رتبه استان 

 و محاسبات تحقیق 1395خوزستان و سالنامه آماری کشور در سال ماخذ : سالنامه آماری استان 

 

م کشتوری را بته ختود    درصتد از سته   9,85هزار تن از جابجایی های درون استانی ،  10328با حدود  1395استان خوزستان در سال 

بتا دارا بتودن    1395سال  ان دراختصاص داده است . از این نظر استان خوزستان در رتبه سوم کشور قرار دارد همچنین استان خوزست

ودی به ترتیب در رتبته   درصد از سهم جابجایی های برون استانی ور 8,43درصد از سهم جابجایی های برون استانی خروجی و  9,65

 دوم و سوم کشوری قرار دارد .

و  2191،  2663به ترتیتب بتا    شهرستان های اهواز ، هفتکل و بندر ماهشهر  1395از میان شهرستان های استان خوزستان در سال 

هزار تن بیشترین میزان جابجایی درون استانی را دارا می باشد. شهرستان های بندر ماهشهر ، خرمشهر و خرمشهر به ترتیب با  1693
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نی بندر هزار تن بیشترین میزان جابجایی برون استانی را دارا می باشد که از میان جابجایی های برون استا 3453و  13191،  22529

 ماهشهر بیشترین جابجایی خروجی و اهواز بیشترین جابجایی ورودی را دارا هستند.

 بر حسب شهرستان )هزار تن( ای بر اساس بارنامه صادر شدهوزن جا به جا شده توسط وسایل نقلیه عمومي جاده -35 جدول

 جابجایي درون استان عنوان
 جابجایي برون استاني

 ورودی خروجي

 کشور
94 101087 258868 258868 

95 104870 282645 282645 

 9,18 9,18 3,74 درصد تغییرات

 استان

 

94 8240,37 28113,1 22873,67 

95 10328,34 27280,43 23832,23 

 4,19 2,96- 25,34 درصد تغییرات

 8,43 9,65 9,85 سهم استان 

 3 2 3 رتبه

 و محاسبات تحقیق 1395لنامه آماری کشور در سال ماخذ : سالنامه آماری استان خوزستان و سا

 

 شرکت های حمل و نقل موجود 

 ند . عالوه بر شرکت هتای شرکت مسافربری وظیفه جابجایی بار و مسافر را بر عهده دار  161شرکت کاال و  313در استان خوزستان 

م جابجایی کاال و مستافر را انجتا   ستان ، کار ارایه خدماتپایانه مسافری فعال ا 23پایانه مرزی و همچنین  2پایانه مهم کاال ،  3فوق 

 می دهند .

 حمل و نقل ریلي 

ر و امکتان  ی پتایین تت   از مزایای حمل و نقل ریلی ایمنی بسیار باال ، کاهش در مصرف سوخت و آلتودگی ، راحتتی بیشتتر ، هزینته    

کیلتومتر   696ه ترتیتب ،  بت  1395جنوب و زاگترس در ستال   جابجایی انبوه مسافر و کاال می باشد . طول انواع خطوط ناحیه راه آهن 

 12,6و  7,64،  6,65 کیلومتر خطوط صنعتی و تجاری بوده که به ترتیتب  129کیلومتر خطوط فرعی و مانوری و  148خطوط اصلی ، 

 4,74یی مستافر و  ابجادرصد ج 14,32و  9,4( حمل و نقل ریلی به ترتیب 36درصد از خطوط ریلی کشور را شامل می شود . )جدول 

 (.34رد .)جدول درصد جابجایی بار را به ترتیب در کشور و استان در بین انواع شیوه های حمل و نقل به عهده دا 10و 

 طول انواع خطوط و ایستگاه های ناحیه راه آهن )کیلومتر( -36 جدول 

 عنوان
 تعداد طول خطوط

 صنعتي و تجاری فرعي و مانوری اصلي ایستگاه

 کشور
1394 10459 1873 1016 400 

1395 10459 1938 1024 474 

 18,50 0,79 3,47 0,00 ضریب تغییرات

 استان
1394 696 145 124 31 

1395 696 148 129 32 

 9,68 4,03 2,07 0,00 ضریب تغییرات

 7,17 12,60 7,64 6,65 سهم استان 

 و محاسبات تحقیق 1395آماری کشور در سال  ماخذ : سالنامه آماری استان خوزستان و سالنامه      
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 جابجایي مسافر و بار در خطوط ریلي 

درصتدکاهش یافتته    10.7،  1394هزار مسافر جابجا شده است که این تعداد نسبت به ستال  1302در استان خوزستان  1395در سال 

 1395الص در ستال  در جابجتایی بتار خت   د. درصد نسبت به کشور می باشت  5,65است . سهم استان خوزستان از کل جابجایی مسافر 

 (.37درصد کشور را دارا می باشد .)جدول  6,70هزار تن ، سهم  2705استان خوزستان با 

 مسافر و بار خالص حمل شده از ایستگاه های راه آهن -37جدول  

 وزن بار خالص )هزار تن( تعداد مسافر )هزار نفر( عنوان

 کشور
1394 24453 35647 

1395 23042 40282 

 ضریب تغییرات
 

-5,77 13,00 

 استان
1394 1458 2913,99 

1395 1302 2704,72 

 7,18- 10,70- ضریب تغییرات

 6,70 5,65 1395سهم استان از کشور در سال 

 و محاسبات تحقیق 1395ماخذ : سالنامه آماری استان خوزستان و سالنامه آماری کشور در سال 

ر استتان خوزستتان در   د 1395ل مواد نفتی ، معدنی ، کشاورزی ،غذایی ، صتنعتی ، توشته و ستایر در ستال     میزان بار حمل شده شام

 (.38درصدی از کشور را دارا می باشد.) جدول  6,70هزارتن بوده که سهم  2705مجموع 

 وزن انواع بار حمل شده از ایستگاه های راه آهن )هزار تن (-38 جدول 

 جمع عنوان
مواد 

 نفتي

د موا

 معدني

مواد 

 کشاورزی

مواد 

 غذایي

مواد 

 صنعتي
 سایر توشه

 کشور
1394 35648 3394 23486 1474 557 3183 238 3315 

1395 40282 3521 28017 1368 888 3266 248 2974 

 10,29- 4,20 2,61 59,43 7,19- 19,29 3,74 13,00 ضریب تغییرات

 استان

 

1394 2884 0 291 462 355 1550 0 227 

1395 2705 14 105 372 0 1418 0 794 

 19,48- 63,92- - 6,21- ضریب تغییرات
-

100,00 
-8,52 - 249,78 

 26,70 0,00 43,42 0,00 27,19 0,37 0,40 6,70 سهم استان 

 و محاسبات تحقیق 1395ماخذ : سالنامه آماری استان خوزستان و سالنامه آماری کشور در سال 

 حمل و نقل دریایي 

 بندر صیادی شامل 11وزستان خبار جابجا شده در کشور را دارا می باشد . استان کل از درصد 37,62نقل دریایی در جابجایی کاال حمل و 

وخضتیر  در فجر ، دورق ، ابحرکان ، بنبوالفجر اروندکنار ، ثامن االئمه آبادان ، چوئبده آبادان ، خلیج فارس خرمشهر ، بندر امام ، سجافی ، 

مستقر متی   نار و هندیجان در استانکبندر تجاری شامل بندر امام خمینی ، خرمشهر ، آبادان ، شادگان ، اروند  6مزاده عبداهلل و و بندر اما

و  درصد از تخلیه 33د اکنون حدو باشد که از این میان بندر امام خمینی و بندر خرمشهر دارای کارکرد فراملی و بین المللی می باشند .هم

درصتد متی    71د ر استتان حتدو  کشور از طریق بندر امام خمینی انجام می شود سهم بندر امام خمینی از ترانزیت کاالی بنادبارگیری بار 

یته شتده کشتور را بته ختود      درصد از سهم بار تخل 33هزار تن است که  17571وزن بار تخلیه شده در بنادر استان ، 1395باشد. در سال 

 ته است .درصد از کشور را در بر گرف 35هزار تن است که سهم  26582ی شده نیز اختصاص داده است . وزن بار بارگیر
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 وزن کاالی تخلیه و بارگیری شده در بنادر استان -39جدول 

 عنوان

 بارگیری تخلیه )هزار تن(

 مواد نفتي
کاالهای غیر 

 نفتي
 جمع

مواد 

 نفتي

کاالهای غیر 

 نفتي
 جمع

 استان
1394 902 17127 18029 16748 8879 25627 

1395 877 16694 17571 16607 9975 26582 

 3,7 12,3 0,8- 2,5- 2,5- 2,8- ضریب تغییرات

 کشور
1394 19891 32089 51980 24982 36842 61824 

1395 19931 32618 52549 25699 50329 76028 

 23,0 36,6 2,9 1,1 1,6 0,2 ضریب تغییرات

 1395ن و سالنامه آماری کشور در سال ماخذ : سالنامه آماری استان خوزستا

ناور بوده که نسبت بته ستال   ش 2047،  1395تعداد شناورهای با ظرفیت هزار تن و بیشتر وارد شده به بنادر استان خوزستان در سال 

 می شود. شور را شامل درصد شناورهای وارد شده به بنادر در سطح ک 22,7درصد کاهش یافته است . این تعداد شناور  11,8قبل 

 تعداد شناورهای با ظرفیت هزار تن و بیشتر -40 جدول 

 تعداد عنوان
 ظرفیت)هزارتن(

 ناخالص خالص

1394 2320 18240 35173 

1395 2047 19704 37723 

 26783 14367 1386 بندر امام خمینی

 9510 4793 224 بندر ماهشهر

 3 1 2 بندر آبادان

 1427 543 435 بندر خرمشهر

 1395و  1394ذ : سالنامه آماری استان خوزستان در سال ماخ

 حمل و نقل هوایي 

اه دیگر ن شش فرودگمهمترین قطب حمل و نقل هوایی استان خوزستان محسوب می شود، عالوه بر فرودگاه مذکور، استان خوزستا

رودگاههتای فعتال   بادان از فآههای اهواز و نیز در شهرهای آبادان، دزفول، آغاجاری، بهبهان، ماهشهر و مسجد سلیمان دارد. فرودگا

ی، هتای اختصاصت  کشور محسوب می شوند. فرودگاه آغاجاری اختصاص به فعالیت های شرکت نفت، فرودگاه ماهشتهر جتز فرودگاه  

غیتر  بتوده و   ال بازسازیحهای نظامی و فرودگاه مسجد سلیمان نیز در شرایط کنونی در فرودگاه های دزفول و بهبهان جزء فرودگاه

. علی رغتم  خیر می باشدامهمترین چالش توسعه فرودگاه اهواز کمبود اراضی تحت تصرف و کمبود اعتبارات در سالهای فعال است . 

 ت زمین در اختیتار، ز نظر مساحاینکه فرودگاه اهواز جزء پرترافیك ترین فرودگاههای کشور بوده، اما در زمره کوچکترین فرودگاهها ا

توستعه   تنهتا امکتان   با تصرف اراضی فرودگاه توسط هوانیروز و شرکت نفت حاد تر شده به گونته ای کته نته   می باشد. این مشکل 

عداد پرواز و ت 23771ز رودگاه اهوافتعداد پروازهای داخلی فرودگاه وجود ندارد بلکه ایمنی پروازها نیز تحت تاثیر قرار داده شده است. 

 زایش را نشان می دهد.درصد اف 25و   21،  1394بوده که به ترتیب نسبت به سال  1395نفر در سال  2714361مسافر جابجا شده 
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 نفر(-تعداد مسافر و بار حمل شده در پروازهای داخلي فرودگاه اهواز )تن-41جدول 

 سال
 وزن بار تعداد مسافر تعداد پرواز

 خروجي ورودی خروجي ورودی خروجي ورودی

1394 9834 9840 1073390 1101481 8476 8214 

1395 11877 11894 1350703 1363658 10600 9777 

 1395و  1394ماخذ : سالنامه آماری استان خوزستان در سال 

بوده که  1395نفر در سال   75731پرواز و تعداد مسافر جابجا شده  878تعداد پروازهای بین المللی) به استثنای حجاج( فرودگاه اهواز 

 (42درصد کاهش را نشان می دهد . )جدول  7,4و  23،  1394ل به ترتیب نسبت به سا

 نفر(–مسافر و بار حمل شده در پروازهای بین المللي) به استثنای حجاج( فرودگاه اهواز )تن -42جدول 

  
 سال

 وزن بار تعداد مسافر تعداد پرواز

 خروجي ورودی خروجي ورودی خروجي ورودی

1394 572 573 39487 42306 1371 1018 

1395 434 444 35902 39829 702 662 

 1395و  1394ماخذ : سالنامه آماری استان خوزستان در سال 

ایران احداث شده استت.   توسط شرکت ملی نفت 1320فرودگاه بین المللی آبادان در زمره اولین فرودگاههای کشور است که در سال 

ز نظر بین فرودگاه های کشور ا موعه شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران )درفرودگاه زیر مج 54فرودگاه آبادان به عنوان یکی از 

آزاد اروند( نقتش   شور )منطقهاقتصادی کاعزام و پذیرش مسافر رتبه نهم را دارا می باشد( و حضور در بزرگترین منطقه آزاد تجاری و 

 منطقه و کشور ایفا می کند. موثری در رشد و توسعه

بوده که به ترتیب نسبت به  1395نفر در سال   607474پرواز و تعداد مسافر جابجا شده   6200اخلی فرودگاه آبادان تعداد پروازهای د

 درصد رشد را نشان می دهد .  17و   29،  1394سال 

 نفر(-مسافر و بار پروازهای داخلي فرودگاه آبادان )تن -43جدول 

 سال
 وزن بار تعداد مسافر تعداد پرواز

 خروجي ورودی خروجي ورودی خروجي ورودی

1394 2430 2403 259496 259603 2601 2121 

1395 3121 3079 303255 304219 2866 2486 

 1395و  1394ماخذ : سالنامه آماری استان خوزستان در سال 

بوده  1395نفر در سال   41500ه شد پرواز و و تعداد مسافر جابجا 530تعداد پروازهای بین المللی) به استثنای حجاج( فرودگاه آبادان 

 (44درصد افزایش را نشان می دهد . )جدول  2,7درصد کاهش و  2,2،  1394که به ترتیب نسبت به سال 

 نفر(-مسافر و بار حمل شده در پروازهای بین المللي) به استثنای حجاج( فرودگاه آبادان )تن  -44جدول 

 سال
 وزن بار تعداد مسافر تعداد پرواز

 خروجي ورودی خروجي ورودی خروجي ورودی

1394 255 287 13744 26683 160 186 

1395 244 286 15848 25652 168 199 

 1395و  1394ماخذ : سالنامه آماری استان خوزستان در سال 
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 تحلیل ساختار شبکه انرژی -1-9-2

 برق 

 مجموع در صنایع بزرگ و دولتی ،خصوصی بخش سه در رکشو نیروگاههای اسمی ظرفیت 1394 سال در نیرو وزارت آمار اساس بر

 استان .اندداشته را سهم ترتیب بیشترین به آبی و ترکیبی سیکل بخاری، گازی، نیروگاههای و است بوده مگاوات 74184,8 

 19 نزدیك زانمی این .دارد کشور استانهای بین در را نخست رتبه خود نیروگاههای در مگاوات 14128 اسمی ظرفیت با خوزستان

 حرارتی و بخاری گازی، آبی، نیروگاههای انواع شامل استان نیروگاههای باشد.می کشور اسمی نیروگاههای ظرفیت کل از درصد

-می دارا استان در را ظرفیت سهم بیشترین درصد( 15)بخاری و درصد( 22)گازی ،درصد( 57)آبی نیروگاههای به ترتیب که است

 باشند.

-می تولید انرژی به دهاس پشت در شده ذخیره آب از گیریبهره با اندشده احداث گبزر سدهای محل در که آبی نیروگاههای

 شامل را کشور آبی هایظرفیت نیروگاه % 71 از بیش که است مگاوات 8069 خوزستان استان آبی نیروگاههای ظرفیت .پردازند

میزان ، ن تولید می شودی برق آبی کشور در سدهای استان خوزستادرصد انرژ92بیش از الزم به ذکر است در حالیکه  .شودمی

  .ی دهدرا نشان مدرصد کاهش 62ورودی سدهای استان خوزستان در سال آبی جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل 

درصد 18,5دل معا 1394ر سال داستان خوزستان از کشور )تحت پوشش وزارت نیرو(  از بعد تولید، سهم تولید ناویژه نیروگاههای

ند که ارا به خود اختصاص داده  درصد از تولید ناویژه نیروگاههای کشور 2/18درصد، بخاری  75بوده و نیروگاههای برق آبی استان 

 از نقاط قوت استان خوزستان محسوب می شود. 

د و درص 18,4یروگاه رامین با نه فعال در استان وجود دارند ک نیروگاه( 6)و حرارتی نیروگاه(7)نیروگاه آبی 13در بخش تولید، 

 ستان را دارا هستند. درصد باالترین سهم تولید انرژی در ا 10,9و 16,1به ترتیب با 3کاروننیروگاههای مسجد سلیمان و 

 40.2ی استان خوزستان با درصد بوده و میانگین راندمان نیروگاههای بخار 1/36میانگین راندمان نیروگاههای بخاری کشور 

صد بوده و متوسط راندمان در 30,4ز متوسط راندمان کشور باالتر بوده است. متوسط راندمان نیروگاههای گازی در کشور درصد ا

 درصد بوده است.  32,06نیروگاههای گازی استان حدود 

 گاز 

قتال گتاز در   انت ی شتود. گاز طبیعی پس از مراحل اکتشاف، استخراج، تولید و تصفیه توسط خطوط انتقال آماده توزیع و مصرف مت 

نجات گتاز و گتاز   ی به کارخامراحل مختلفی صورت می گیرد. ابتدا گاز غنی تولید شده از میادین نفت و گاز در مناطق دریایی و خشک

بعدی گاز پتاالیش   . در مرحلهمایع انتقال داده شده و بعد از تفکیك میعانات گازی، گاز حاصل به پاالیشگاههای گاز منتقل می گردد

ستگاه اصتلی گتاز   ال وارد ایز طریق لوله انتقال فشار قوی به شهرها و مراکز مصرف منتقل می شود. گاز توسط خطوط لوله انتقشده ا

ده و پتس از  شت قلیل فشار شهر گردیده و پس از تقلیل فشار، توسط خطوط اصلی شبکه تغذیه و یا حلقه کمربندی وارد ایستگاههای ت

از تقلیتل   ننتدگان بعتد  ه توزیع می شود و سپس از طریق خطوط انشعاب، گاز مورد نیاز مصرف کتقلیل فشار مجدد، وارد خطوط شبک

 فشار توسط رگالتور بر حسب نوع و میزان مصرف تامین می گردد.

شتکی و  ختقل منتاطق  ذخایر در جای اولیه و قابل استحصال میادین گازی به سه شکل متفاوت گازهای همراه نفت، میادین مست 

 یی وجود دارد.مناطق دریا

ود اختصاص داده، محتدود  خدرصد تولید کشور را به  5سهم استان خوزستان از ذخایر دریایی ناچیز و به منطقه بهرگان که حدود 

ان فتتی در استت  می شود. در عین حال سهم عمده ای از گازهای همراه نفت و گازهای طبیعتی موجتود در کالهتك هتای مختازن ن     

 استحصال می شود.
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فید( و شتمال  نان و رگ سمراه مناطق نفت خیز از سه ناحیه مرکزی )شامل آغاجاری، مارون و اهواز(، جنوب )شامل پازگازهای ه

ازهای همراه کشتور  درصد گ 5/94)شامل هفتگل، مسجد سلیمان، چشمه خوش، سوسنگرد، کوپال و غیره( به دست می آید. بیش از 

 اند. ختصاص دادهاسهم تولید را میادین اهواز آسماری و مارون به خود  در استان خوزستان تولید شده که بیشترین میزان

یتان آنهتا   مشتغول بته فعالیتت بتوده کته از م      1392شترکت پتاالیش گتاز در کشتور در ستال       9در بخش پاالیش گاز طبیعتی  

 98,6)عب در روز گتاز ستبك  مکمیلیون متر  21,9با تولید  در مجموع در استان خوزستانو مسجد سلیمان گاز بید بلند  هایپاالیشگاه

ه ختود اختصتاص داده   درصد را بت  1/5فقط سهمی معادل  درصد سهم پاالیشگاه مسجد سلیمان( 1,4درصد سهم پاالیشگاه آبادان و 

د. دلیل عمده کاهش درصد بوده و کاهش قابل توجهی در سهم استان را نشان می ده 5/17معادل  1375است که این سهم در سال 

خت در استان خوزستتان  پارس جنوبی است. طرحهای پاالیشگاهی در دست سا 5تا  1راه اندازی پاالیشگاههای فازهای سهم استان، 

ل آنهتا  شد که با راه اندازی ک، پاالیشگاه مسجد سلیمان و پاالیشگاه شیرین سازی گاز طرح آماك می با2شامل پاالیشگاه گاز بیدبلند

 ز شده و به ظرفیت پاالیش گاز استان افزوده خواهد شد.مانع از سوزانده شدن مقادیر زیادی گا

اشاره دارد، که  ایران موجود در مخازن هیدروکربوری گاز طبیعیهای گازی ایران به ذخایر میدان:تحلیل مراکز عمده تولید گاز 

شود. ایران از لحاظ آورد می )متر مکعبتریلیون  33) فوت مکعبتریلیون  1200میزان ذخیره درجای گاز طبیعی این کشور بالغ بر 

از کل ذخایر گازی جهان را در مخازن خود جای  ٪16در رتبه دوم جهان قرار دارد و در حدود  روسیهدارا بودن ذخایر گازی، پس از 

، دسته دوم های گازیمیدانذخایر گازی مستقر مخازن هیدروکربوری ایران، از سه بخش تشکیل شده است، دسته اول . داده است

باشند. کلیه میادین می میادین نفتی در نفتهای گازی میادین نفتی و دسته سوم گازهای همراه ذخایر گاز طبیعی موجود در کالهك

های تابعه خود وظیفه است و این شرکت از طریق شرکت شرکت ملی نفت ایرانگازی ایران، مانند کلیه میادین نفتی، متعلق به 

  .گیردقرار می استخراج گاز را برعهده دارد، که پس از تولید، در اختیار شرکت ملی گاز ایران جهت توزیع،

  .دانست میدان نفتی مسجد سلیمانزمان با کشف توان همتاریخچه پیدایش گاز در ایران را می

 70باشد، که میلیون متر مکعب در روز می 830متوسط بطور  شرکت ملی نفت ایراناکنون ظرفیت تولید گاز طبیعی هم -

میلیون متر  30میلیون متر مکعب در روز جهت تزریق به مخازن نفتی،  130ها و صنایع داخلی، میلیون متر مکعب در روز به نیروگاه

 .مکعب در روز جهت صادرات به کشورهای همسایه و باقیمانده آن به مصارف خانگی اختصاص دارد

ه درجای در الی( ذخیربد شمین میدان گازی کشور در کمان قطر، میدان گازی پارس جنوبی است که همراه با بخش قطری )گنبزرگتر

 %19است. در حدود مع یافتهتریلیون فوت مکعب دارد. حدود یك سوم کل ذخایر گازی ایران در این میدان فوق عظیم تج 507حدود 

هرم( ذخیره در گروه د)نوبی پارس ج-تنهایی در کمان قطر و میادین فوق عظیم گنبد شمالیاز کل ذخایر گازی غیر همراه جهان به 

  .است شده

، میدان گازی پارس جنوبی، میدان گازی آغار، میدان گازی آغاجاری، میدان گازی آرش: های گازی ایرانفهرست میدان

میدان گازی ، میدان گازی خیام، میدان گازی خانگیران، میدان گازی تنگ بیجار، میدان گازی تابناك،دان گازی پارس شمالیمی

میدان ، میدان گازی سلمان، میدان گازی سفید باغون، میدان گازی سردار جنگل، میدان گازی سرخون، میدان گازی رهام، داالن

میدان گازی ، مانکوه، میدان گازی، میدان گازی فرزاد ب، میدان گازی فرزاد آ، میدان گازی فردوسی، میدان گازی فارو، گازی شانول

میدان گازی ، میدان گازی الوان، ورزین، میدان گازی ، میدان گازی گلشن، میدان گازی گشوی جنوبی، میدان گازی کیش، کنگان

میدان ، میدان گازی هما، میدان گازی هامون، میدان گازی هالگان، میدان گازی نار، میدان گازی مدار، میدان گازی مختار، مبارك

 .میدان گازی وراوی، گازی هنگام
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D9%86%D9%81%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86_%DA%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D8%A2%D8%B1%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86_%DA%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D8%A2%D8%B1%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86_%DA%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86_%DA%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86_%DA%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86_%DA%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B1
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86_%DA%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86_%DA%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%DA%A9%DB%8C%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86_%DA%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%DA%A9%DB%8C%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86_%DA%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%DA%AF%D8%B4%D9%88%DB%8C_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86_%DA%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%DA%AF%D8%B4%D9%88%DB%8C_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86_%DA%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%DA%AF%D9%84%D8%B4%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86_%DA%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%DA%AF%D9%84%D8%B4%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86_%DA%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%DA%AF%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86_%DA%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86_%DA%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86_%DA%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86_%DA%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86_%DA%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86_%DA%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86_%DA%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86_%DA%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86_%DA%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86_%DA%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D9%86%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86_%DA%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D9%86%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86_%DA%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D9%87%D8%A7%D9%84%DA%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86_%DA%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D9%87%D8%A7%D9%84%DA%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86_%DA%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D9%87%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86_%DA%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D9%87%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86_%DA%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D9%87%D9%85%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86_%DA%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D9%87%D9%85%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86_%DA%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86_%DA%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86_%DA%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86_%DA%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86_%DA%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%88%DB%8C
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 6تحلیل مراکز عمده تولید نفت و فرآورده های نفتي 

باشتد کته در برداشتت    میلیارد بشکه می 69/7میزان نفت شناسایی شده موجود در میادین غرب کارون :تولید نفت ز عمدهمراک

نفتت قابتل    %17یزان معادل میلیارد بشکه آن قابل استحصال است. این م17میلیارد بشکه و در برداشت ثانویه حدود 10اولیه حدود 

 استحصال کل کشور است.

 ود به تفکیك بازیافت در استانمنابع نفت موج -45جدول 

 قابل استحصال )میلیارد بشکه( 

 غرب کارون )نفت و گاز اروندان( منابع
 کل کشور

 بازیافت اولیه بازیافت ثانویه

 هیدرو کربور مایع 158/74 - -

 نفت 102/39 10 17

 میعانات گازی 56/35 نیازمند  بررسی

 

 و گاز اروندان ظرفیت میادین مشترك شرکت نفت -46جدول 

 منابع
 قابل استحصال )میلیارد بشکه( نفت در جا )میلیارد بشکه(

 %25 ثانویهبازیافت  %15اولیه بازیافت  دریا خشکي

 25,1 15,1 18,2 82,5 کل کشور

 12,5 7,5 - 50 غرب کارون

 % 60,6 نسبت غرب کارون به خشکی

 

 وضعیت تولید در میادین مشترك غرب کارون -47جدول 

  تولید در حال حاضر
  برنامه تولید )هزار بشکه در روز(

  1404برنامه  تولید تا افق   1399برنامه  تولید تا افق   1394تا پایان برنامه پنجم 

70  419  866  100,1  

 

 ایرانخاکی و آبی کشور  قلمروواقع در  های نفتیمیدانها و ، حوضهمخازنهای نفتی ایران مشتمل بر یدانم:میادین خشکي

ن نفت و گاز باشند. مالکیت کلیه میادیاست. برخی از این میادین در حال حاضر فعال و تعدادی نیز غیرفعال و یا در حال توسعه می

 :هایتوسط چهار شرکت تابعه آن؛ بناماکنون عملیات تولید از این میادین است، که هم شرکت ملی نفت ایرانایران، در اختیار 

 شرکت نفت و گاز اروندانو  شرکت نفت مناطق مرکزی ایران، نشرکت نفت فالت قاره ایرا، خیز جنوبشرکت ملی مناطق نفت

  .گیردانجام می

 154,8ایران بیش از  میعانات گازیو  نفت خاممجموع ذخایر استحصال شدنی  وزارت نفت ایرانبر اساس آمار رسمی منتشر شده 

بنابر . شودوع کل ذخایر نفت خام موجود در جهان محسوب میدرصد از مجم ٪10که این میزان معادل  .شودمیلیارد بشکه برآورد می

   .برداری باشندتوانند قابل بهرهمی 1453مخازن نفتی ایران تا سال ، شرکت ملی نفت ایراناظهارات کارشناسان 

                                      
باشند و بدلیل عدم همکاری دستگاههای بخش نفت امکان به هنگام سازی اطالعات اطالعات مندرج در آمایش سرزمین استان قدیمی می  6

 دراین قسمت وجود ندارد و در دستور کار مرحله بازنگری طرح جامع استان لحاظ گردیده است .

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AE%D8%B2%D9%86_%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AE%D8%B2%D9%86_%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D9%86%D9%81%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D9%86%D9%81%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82_%D9%86%D9%81%D8%AA%E2%80%8C%D8%AE%DB%8C%D8%B2_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82_%D9%86%D9%81%D8%AA%E2%80%8C%D8%AE%DB%8C%D8%B2_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82_%D9%86%D9%81%D8%AA%E2%80%8C%D8%AE%DB%8C%D8%B2_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82_%D9%86%D9%81%D8%AA%E2%80%8C%D8%AE%DB%8C%D8%B2_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82_%D9%86%D9%81%D8%AA%E2%80%8C%D8%AE%DB%8C%D8%B2_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%D9%86%D9%81%D8%AA_%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%D9%86%D9%81%D8%AA_%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%D9%86%D9%81%D8%AA_%D9%88_%DA%AF%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%D9%86%D9%81%D8%AA_%D9%88_%DA%AF%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D9%86%D9%81%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D9%86%D9%81%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%81%D8%AA_%D8%AE%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%81%D8%AA_%D8%AE%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA_%DA%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA_%DA%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D9%86%D9%81%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D9%86%D9%81%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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میلیارد بشکه  65,5است. این میدان با ذخیره درجای  میدان نفتی اهوازبزرگترین میدان نفتی ایران : های نفتيبزرگترین میدان

با ذخیره  میدان نفتی گچساران .شودعنوان سومین میدان بزرگ نفتی جهان شناخته میمیلیارد بشکه، به 37و ذخیره قابل برداشت 

آید. سومین میدان نفتی شمار میمیلیارد بشکه نفت خام، دومین میدان نفتی ایران به 23,7میلیارد بشکه و ذخیره نهایی  52,9درجای 

میدان  .میلیارد بشکه نفت خام، در مخازن آسماری، بنگستان و خامی آن جای دارد 46,7است، که معادل  میدان نفتی مارونکشور، 

باشد. این میدان در میمیلیارد بشکه، چهارمین میدان نفتی ایران و بزرگترین میدان مشترك کشور  32با ذخیره درجای  نفتی آزادگان

میلیارد بشکه نفت  30,2با در اختیار داشتن  میدان نفتی آغاجاری .عراق مشترك است میدان مجنونالیه اصلی خود یعنی سروك، با 

میلیون  2و گچساران در مجموع بیش از  شود. چهار میدان اهواز، مارون، آغاجاریخام درجا، پنجمین میدان نفتی ایران محسوب می

دهند. ظرفیت تولید نفت خام میدان آزادگان نیز بطور میانگین معادل بشکه از ظرفیت تولید روزانه نفت کشور را به خود اختصاص می

  .هزار بشکه در روز است 40

  .اندبندی شدهتبهرت زیر آنها، در فهرسبزرگترین میادین نفتی ایران، بر پایه حجم ذخیره درجای نفت خام موجود در مخازن 

 مشخصات بزرگترین میدانهای نفتي استان خوزستان-48جدول 

 نام میدان رتبه
 ذخیره درجا

 (میلیارد بشکه)

 ذخیره قابل برداشت

 (میلیارد بشکه)

 تولید روزانه

 (هزار بشکه)

  750٫000 37 65٫5 میدان نفتی اهواز 1

  480٫000 23٫7 52٫9 میدان نفتی گچساران 2

  520٫000 21٫9 46٫7 میدان نفتی مارون 3

  40٫000 5٫2 33٫2 میدان نفتی آزادگان 4

  300٫000 17٫4 30٫2 میدان نفتی آغاجاری 5

  180٫000 3٫44 16٫5 سفیدمیدان نفتی رگ 6

  60٫000 2٫6 15٫2 میدان نفتی آب تیمور 7

  46٫000 10 14٫2 شمیدان نفتی سرو 8

  237٫000 5٫7 11٫2 میدان نفتی کرنج 9

  120٫000 5٫67 7٫59 حکیمهبیمیدان نفتی بی 10

 

مخزن نفتی و گازی در ایران  297میدان هیدروکربنی و  145تعداد بر اساس آخرین اخبار نفت و گاز، در حال حاضر : تعداد میادین

گاز مخزن  92و  مخزن نفتی 205باشند. از تعداد کل مخازن، می میدان گازی 43و  میدان نفتی 102کشف شده است، که تعداد 

 67میدان در دریا قرار دارند. شمار  16میدان در خشکی و  62باشند، که میدان، فعال می 78باشند. از این میادین، تعداد طبیعی می

است، بهترین تولیدکننده  الیگو میوسنکه متعلق به دوره  سازند آسماریباشند. در حال حاضر میدان نیز در حال حاضر غیرفعال می

گردد، از نظر حجم ذخایر، دارای نفت قابل بازیافت بازمی کرتاسه میانیگیری آن، به نیز که شکل سازند سروكباشد و نفت ایران می

  .استمیلیارد بشکه در دریا واقع شده 31,6میلیارد بشکه در خشکی و  106از این میزان ذخیره نفت ایران، . باشدمهمی می

 

 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C_%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C_%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C_%DA%AF%DA%86%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C_%DA%AF%DA%86%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C_%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C_%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C_%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%AC%D9%86%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%AC%D9%86%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C_%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C_%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C_%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C_%DA%AF%DA%86%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C_%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C_%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C_%D8%B1%DA%AF%E2%80%8C%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C_%D8%B1%DA%AF%E2%80%8C%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C_%D8%B1%DA%AF%E2%80%8C%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C_%D8%A2%D8%A8_%D8%AA%DB%8C%D9%85%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C_%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C_%DA%A9%D8%B1%D9%86%D8%AC
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C_%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%AD%DA%A9%DB%8C%D9%85%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86_%DA%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86_%DA%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AE%D8%B2%D9%86_%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AE%D8%B2%D9%86_%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF_%D8%A2%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF_%D8%A2%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%DB%8C%DA%AF%D9%88%D8%B3%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%DB%8C%DA%AF%D9%88%D8%B3%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF_%D8%B3%D8%B1%D9%88%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF_%D8%B3%D8%B1%D9%88%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D9%87_%D9%BE%D8%B3%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D9%87_%D9%BE%D8%B3%DB%8C%D9%86
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کیلومتری از  90و در فاصله  شهرستان آغاجاریاست، که در  میادین نفتی ایرانمیدان نفتی آغاجاری از : میدان نفتي آغاجاری

کشف شد و در  شرکت نفت ایران و انگلیستوسط  1315قرار دارد. میدان آغاجاری در سال  استان خوزستان، در اهوازجنوب شرقی 

  برداری رسیدبه بهره 1317سال 

میدان نفتی و از غرب با  میدان نفتی پازنان، از شرق با میدان نفتی رامشیر، از جنوب با میدان نفتی کرنجمیدان آغاجاری از شمال با 

اکنون میزان تولید نفت هم. شودمیلیارد بشکه برآورد می 28این میدان در حدود  نفت خامهمجوار است. حجم ذخیره درجای  مارون

 2,7) فوت مکعبمیلیون  95هزار بشکه در روز و میزان تولید گازهای همراه این میدان  170خام میدان آغاجاری بطور متوسط 

میلیارد فوت مکعب است، که گاز مورد نیاز  2به این میدان نیز روزانه  تزریق گازباشد. حداکثر میزان در روز می (متر مکعبمیلیون 

شرکت ملی مناطق میدان نفتی آغاجاری از میادین تحت مدیریت  شودتامین می میدان پارس جنوبیوله از آن، از طریق خطوط ل

  گیردانجام می برداری نفت و گاز آغاجاریشرکت بهرهق گاز در آن توسط است، که عملیات تولید و تزری خیز جنوبنفت

ری جنوب کیلومت 50در فاصله  استان خوزستانباشد، که در می های نفتی ایرانمیدانمیدان نفتی اروند، از : میدان نفتي اروند

میدان حجم نفت درجای این  .کیلومتر است 13در  42قرار گرفته است. ابعاد میدان  اروند روده و در دهان اروندکنارو در منطقه  آبادان

تجمعی قابل برداشت آن  نفت خام میزان درصدی، ٪15شود، که با حصول ضریب بازیافت برآورد می بشکهمیلیارد  1در حدود  نفتی

 میعانات گازیمیلیون بشکه  55و  گاز خشكمیلیارد متر مکعب  14رسد. این میدان همچنین دارای بیش از میلیون بشکه می 150به 

ارسال  پاالیشگاه آبادانه باشد، که از طریق خط لوله بهزار بشکه در روز می 20اکنون تولید میدان اروند باشد. همدر مخزن خود می

  .شودمی

، در شهرستان اهواز، در محدوده استان خوزستاناست، که در  بزرگترین میدان نفتی ایراننفتی اهواز  میدان: میدان نفتي اهواز

 نفت خاماهواز کشف شد. در حال حاضر ظرفیت تولید  6با حفر چاه شماره 1337این میدان در سال  . باشدواقع می ایرانجنوب غربی 

میلیون متر مکعب در روز  13هزار بشکه در روز و میزان تولید گاز آن )گاز همراه نفت( بیش از  800میدان اهواز بطور میانگین معادل 

میلیارد  37بطور میانگین، در حدود  شود، کهمیلیارد بشکه برآورد می 65حجم ذخیره درجای نفت خام این میدان بیش از . باشدمی

  .باشدبشکه از آن قابل برداشت می

و  میادین شادگان، از جنوب با میدان رامینکیلومتر است، که از شمال با  6کیلومتر و عرض آن در حدود  67طول این میدان 

همجوار است. میدان نفتی اهواز از میادین تحت  سوسنگردو  میادین نفتی آبتیمورو از غرب با  میدان مارون، از شرق با منصوری

  .گیردانجام می برداری نفت و گاز کارونشرکت بهرهملیات تولید از آن توسط است، که ع خیز جنوبشرکت ملی مناطق نفتمدیریت 

و در  استان خوزستاناست، که در شمال  ایرانواقع در جنوب  های نفتیمیدانیکی از  میدان نفتی باالرود: میدان نفتي باالرود

شرکت ملی میدان باالرود از میادین تحت مدیریت  .کشف شده است 1387قرار گرفته و در سال  دیمشكشهرستان انمحدوده 

  .قرار دارد برداری نفت و گاز مسجدسلیمانشرکت بهرهباشد، که در محدوده عملیاتی می خیز جنوبمناطق نفت

میلیون  91تریلیون فوت مکعب گاز طبیعی و  2، نفت خامه میلیون بشک 101شود این میدان نفتی بیش از یك میلیارد و بینی میپیش

  .هزار بشکه در روز را دارد 32را در خود ذخیره کرده باشد. این میدان توان تولید نفت  میعانات گازیبشکه 

کیلومتری از  20و در فاصله  استان خوزستاناست، که در  میادین نفتی ایراناز  میدان نفتی بند کرخه: میدان نفتي بند کرخه

کیلومتر و  50کشف شد. طول این میدان  شرکت ملی نفت ایرانتوسط  2007قرار دارد. میدان بند کرخه در سال  اهوازشمال غربی 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%D9%86%D9%81%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%D9%86%D9%81%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C_%DA%A9%D8%B1%D9%86%D8%AC
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C_%DA%A9%D8%B1%D9%86%D8%AC
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C_%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B4%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C_%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B4%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C_%D9%BE%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C_%D9%BE%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%81%D8%AA_%D8%AE%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%81%D8%AA_%D8%AE%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%88%D8%AA_%D9%85%DA%A9%D8%B9%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%88%D8%AA_%D9%85%DA%A9%D8%B9%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%B1_%D9%85%DA%A9%D8%B9%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%B1_%D9%85%DA%A9%D8%B9%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D9%82_%DA%AF%D8%A7%D8%B2_%D8%A8%D9%87_%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D9%82_%DA%AF%D8%A7%D8%B2_%D8%A8%D9%87_%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C
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، از ایالمو  روكس سازندهای . باشدمی نفت خام بشکه میلیارد 4٫5کیلومتر است. میزان نفت درجای این میدان بالغ بر  5عرض آن 

  .باشندآن می مخازن نفتیمیدان بند کرخه، 

شرکت مهندسی و ه عملیات توسعه آن، برعهده ک است شرکت نفت و گاز اروندانمیدان نفتی بندکرخه از میادین تحت مدیریت 

  .است روز در خام نفت بشکه 7٫500اکنون بطور متوسط معادل باشد. ظرفیت تولید این میدان هممی توسعه نفت ایران

شهرستان رامهرمز و  یجنوب شرق یلومتریک 40که در باشد،یم رانیا ینفت یهادانیاز م یپارس ینفت دانیم: میدان نفتي پارسي

از غرب ، لومتریک 7و عرض  لومتریک 36با طول  دانیم نیا. اهواز، در استان خوزستان قرار دارد یمال شرقش یلومتریک 130در فاصله 

و از شرق به کوه  یآغاجار ینفت دانیاز جنوب به م ن،یمامات ینفت دانیاز شمال به م ج،کرن ینفت دانیپرنج و م ینفت دانیبه م

  .بنگستان محدود شده است
سط روزانه حلقه چاه، بطور متو 49اکنون از . همدیاز آن آغاز گرد یبرداربهره 1345کشف و در سال  1343الدر س یپارس ینفت دانیم

 نیادیبشکه نفت خام، از م ردایلیم 10٫9 یدرجا رهیبا ذخ یپارس ینفت دانیم. شودیم دیتول دانیم نیهزار بشکه نفت خام در ا 58

 .ر داردقرا یاجارز آغنفت و گا یبردارشرکت بهره یاتیکه در حوزه عمل باشد،یجنوب م زیخمناطق نفت یمل کتشر تیریتحت مد

غرب اهواز قرار  یلومتریک 50و در استان خوزستان، در  رانیا یدر جنوب غرب ،ینفت دانیم ر،یجف ینفت دانیم: میدان نفتي جفیر 

بشکه برآورد  اردیلیم 2٫1برابر  دانیم نینفت ا یدرجا رهی. ذخباشدیآزادگان مستقر م دانیشرق م یلومتریک 30دارد، که در فاصله 

  .باشدیهزار بشکه در روز، م 50نفت خام آن، معادل  دیتول زانیشده است و م

. باشدیوت مکعب در روز، مف ونیلیم 6٫3آن معادل  یعیگاز طب دیگاز بوده، که تول یاهیچند مخزن ال یدارا نیهمچن ریجف دانیم

 .استذار شدهواگ رانیاپترو که توسعه آن به شرکت د،یآیشمار مشرکت نفت و گاز اروندان به تیریتحت مد نیادیاز م دان،یم نیا

از شمال  یلومتریک 30است، که در استان خوزستان و در فاصله  رانیا ینفت یهادانیپرنج از م ینفت دانیم: میدان نفتي پرنج

پس از انجام  1385سال  در.باشدیکرنج م ینفت دانیو م یپارس ینفت دانیوار مهمج دانیم نیشهرستان بهبهان قرار دارد. ا یغرب

و مشاهده  یکرنج و پارس یهادانیجنوب در م زیخمناطق نفت یشرکت مل یامور فن تیریتوسط مد یبعدسه ینگارلرزه اتیعمل

پرنج در سال  ینفت دانیم. قرار گرفت یابیرد ارزمستقل مو یهدف اکتشاف كیپرنج به عنوان  دانیم ن،یادیم نیدر ا ینگارلرزه ریتفس

 زیخمناطق نفت یتوسط شرکت مل زین دانیم نیتوسعه ا اتیکشف شد و عمل رانینفت ا یاکتشاف شرکت مل تیریتوسط مد 1386

 تیاکنون ظرفشد. هم دیهزار بشکه در روز وارد مدار تول 3 نیانگیبا م( 1386پرنج در همان سال ) ینفت دانیم. دیجنوب اجرا گرد

 .باشدیهزار بشکه در روز م 18 عادلبطور متوسط م دانیم نیا دیتول

 30و در فاصله  یاست، که در استان خوزستان، در محدوده شهر مالثان رانیا ینفت نیادیاز م نیرام ینفت دانیم: میدان نفتي رامین

مارون واقع  ینفت دانیم یعرض، در شمال غرب لومتریک 4طول و  لومتریک 40با ابعاد  دانیم نیاز شمال اهواز قرار دارد. ا یلومتریک

  .باشدیم یآسمار زندنفت نسبتاً سبك در سا یاست و داراشده
 یدر بخش غرب 1،3،4،7 یهااست، که چاهحلقه چاه حفر شده 7 نیرام دانیکشف شد. تاکنون در م 1354در سال  نیرام ینفت دانیم

. ردیگیصورت م 5و  2شماره  یهااز چاه دی( قرار دارند. در حال حاضر تولیدی)بخش تول یشرقدر بخش  2،5،6 یهامخزن و چاه

و از  3تا چاه کوپال لومتریک 17به طول  نچیا 6خط لوله  لهیبشکه در روز است، که بوس 1٫900دو چاه  نینفت خام از ا دیتول تیظرف

معادل  نیرام دانینفت خام م یدرجا رهی. حجم ذخشودیمنتقل م 2پالبه کو لومتریک 17به طول  نچیا 8خط لوله  قیآنجا، از طر

تحت  نیادیاز م ن،یرام ینفت دانی. مشودیبشکه برآورد م اردیلیم 1٫11قابل برداشت آن معادل  ریبشکه و حجم ذخا اردیلیم 7٫39

 .ردیگینفت و گاز کارون انجام م یداربراز آن توسط شرکت بهره دیتول اتیجنوب است، که عمل زیخمناطق نفت یشرکت مل تیریمد

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%81%D8%AA_%D8%AE%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%81%D8%AA_%D8%AE%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF_%D8%B3%D8%B1%D9%88%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF_%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF_%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AE%D8%B2%D9%86_%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AE%D8%B2%D9%86_%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%D9%86%D9%81%D8%AA_%D9%88_%DA%AF%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%D9%86%D9%81%D8%AA_%D9%88_%DA%AF%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C_%D9%88_%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87_%D9%86%D9%81%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C_%D9%88_%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87_%D9%86%D9%81%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C_%D9%88_%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87_%D9%86%D9%81%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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و  استان خوزستان، در شهرستان شادگاناست، که در محدوده  های نفتی ایرانمیدانمیدان نفتی شادگان از : میدان نفتي شادگان

آغاز  1367برداری از آن در سال کشف شد و بهره 1347ن در سال این میدا. قرار دارد اهوازکیلومتری از جنوب غربی  60در فاصله 

شرکت باشد، که عملیات تولید از آن، توسط می خیز جنوبشرکت ملی مناطق نفتگردید. میدان شادگان از میادین تحت مدیریت 

  . شودانجام می برداری نفت و گاز مارونبهره

در حال  .است بنگستانو  آسمارینفتی  باشد و شامل مخازنکیلومتر عرض می 6کیلومتر طول و  23میدان نفتی شادگان دارای 

هزار بشکه از مخزن  61باشد، که روزانه هزار بشکه در روز می 66این میدان بطور میانگین معادل  نفت خامحاضر ظرفیت تولید 

  .گرددبنگستان استخراج می هزار بشکه نفت از مخزن 5آسماری و 

شهرستان  یغرباست، که در استان خوزستان، در شمال رانیا یبزرگ نفت دانیم نیمارون سوم ینفت دانیم: میدان نفتي مارون

بشکه  اردیلیم 46در حدود  دانیم نینفت خام ا یدرجا رهیحجم ذخ. اهواز قرار دارد یشرقاز جنوب یلومتریک 40و در فاصله  هیدیام

زده  نیفوت مکعب تخم ونیلیتر 462مارون  دانیم یحجم گاز درجا نیهمچن شود،یبشکه قابل برداشت( برآورد م اردیلیم 22)

  باشدیهزار بشکه در روز م 520 نیانگیمارون بطور م دانینفت خام م دیتول تی. ظرفشودیم

 یاز دو مخزن نفت دانیم نیآغاز گشت. ا 1345در سال از آن  یبردار( کشف شد و بهرهیالدیم 1963) 1342مارون در سال  دانیم

 تیریتحت مد نیادیم مارون از ینفت دانیم. شده است لیتشک یبنام خام یعیمخزن گاز طب كیو بنگستان و  یآسمار یهابنام

استخراج  تایعملد و ر دارنفت و گاز مارون قرا یبردارشرکت بهره یاتیکه در محدوده عمل ،جنوب است زیخمناطق نفت یشرکت مل

متر  ونیلیم 25زانه وسط رومارون، بطور مت دانیبرداشت نفت خام از م تیظرف شیبه منظور افزا. باشدیشرکت م نیآن بر عهده ا

 .گرددیم قیتزر دانیم نیا یگاز مارون به مخزن آسمار قیتزر ستگاهیا قیمکعب گاز از طر

، در شهرستان مسجدسلیماناست، که در  های نفتی ایرانمیداناز  میدان نفتی مسجد سلیمان: میدان نفتي مسجد سلیمان

ترین میدان نفتی در خاورمیانه شناخته کشف شد و بعنوان اولین و قدیمی 1306قرار دارد. این میدان در سال  استان خوزستان

 نفت خاماکنون ظرفیت تولید شود. همبرآورد می نفت خاممیلیارد بشکه  6میزان نفت درجای میدان مسجدسلیمان بیش از . شودمی

شرکت ملی مناطق وز است. میدان نفتی مسجدسلیمان از میادین تحت مدیریت هزار بشکه در ر 5این میدان بطور متوسط، معادل 

 317شود. تاکنون انجام می برداری نفت و گاز مسجدسلیمانشرکت بهرهاست، که عملیات تولید نفت در آن، توسط  خیز جنوبنفت

خزن آسماری تکمیل شده است. حداکثر تولید نفت حلقه چاه از این تعداد در م 285حلقه چاه در این میدان پیر نفتی حفاری شده که 

میالدی،  1928تا سال  1908هزار بشکه در روز بود. از سال  112به میزان  1312از مخزن آسماری میدان مسجدسلیمان در سال 

  .گردیدتمام نفت تولیدی ایران از میدان نفتی مسجدسلیمان استخراج می

کیلومتری از جنوب  50، در فاصله استان خوزستاناست، که در  میادین نفتی ایراناز  میدان نفتی منصوری :میدان نفتي منصوری

، میدان نفتی اهوازباشد. این میدان از شمال غربی در همسایگی مستقر می خلیج فارسکیلومتری شمال  60و در حدود  اهوازشرقی 

میدان منصوری بطور  نفت خامد. ظرفیت تولید قرار دار میدان نفتی شادگانو از شمال شرقی در مجاورت  میدان آب تیموراز غرب با 

  .باشدهزار بشکه در روز می 100متوسط معادل 

م ذخیره درجای نفت خام میدان منصوری آغاز شد. حج 1353کشف و تولید این میدان از سال  1342میدان نفتی منصوری در سال 

باشد. میدان نفتی منصوری کیلومتر می 5کیلومتر و عرض آن  39طول این میدان در حدود  .شودمیلیارد بشکه برآورد می 3,3معادل 

برداری نفت و گاز شرکت بهرهاست، که عملیات تولید از آن توسط  خیز جنوبشرکت ملی مناطق نفتاز میادین تحت مدیریت 

  .گیردانجام می کارون

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82_%D9%86%D9%81%D8%AA%E2%80%8C%D8%AE%DB%8C%D8%B2_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%86%D9%81%D8%AA_%D9%88_%DA%AF%D8%A7%D8%B2_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%86%D9%81%D8%AA_%D9%88_%DA%AF%D8%A7%D8%B2_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%86%D9%81%D8%AA_%D9%88_%DA%AF%D8%A7%D8%B2_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%86%D9%81%D8%AA_%D9%88_%DA%AF%D8%A7%D8%B2_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%86%D9%81%D8%AA_%D9%88_%DA%AF%D8%A7%D8%B2_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF_%D8%A2%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF_%D8%A2%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%81%D8%AA_%D8%AE%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%81%D8%AA_%D8%AE%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%81%D8%AA_%D8%AE%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%81%D8%AA_%D8%AE%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%81%D8%AA_%D8%AE%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%81%D8%AA_%D8%AE%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82_%D9%86%D9%81%D8%AA%E2%80%8C%D8%AE%DB%8C%D8%B2_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82_%D9%86%D9%81%D8%AA%E2%80%8C%D8%AE%DB%8C%D8%B2_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82_%D9%86%D9%81%D8%AA%E2%80%8C%D8%AE%DB%8C%D8%B2_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82_%D9%86%D9%81%D8%AA%E2%80%8C%D8%AE%DB%8C%D8%B2_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82_%D9%86%D9%81%D8%AA%E2%80%8C%D8%AE%DB%8C%D8%B2_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%86%D9%81%D8%AA_%D9%88_%DA%AF%D8%A7%D8%B2_%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C_%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C_%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C_%D8%A2%D8%A8_%D8%AA%DB%8C%D9%85%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C_%D8%A2%D8%A8_%D8%AA%DB%8C%D9%85%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C_%D8%B4%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C_%D8%B4%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%81%D8%AA_%D8%AE%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%81%D8%AA_%D8%AE%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82_%D9%86%D9%81%D8%AA%E2%80%8C%D8%AE%DB%8C%D8%B2_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%86%D9%81%D8%AA_%D9%88_%DA%AF%D8%A7%D8%B2_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%86%D9%81%D8%AA_%D9%88_%DA%AF%D8%A7%D8%B2_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86
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از  یلومتریک 75است، که در شهرستان هفتکل و در فاصله  رانیا ینفت یهادانیهفتکل از م ینفت دانیم:  نفتي هفتکلمیدان 

مسجد  ینفت دانیاز شمال با م لومتر،یک 4و عرض  لومتریک 32با طول  دانیم نیاهواز، در استان خوزستان قرار دارد. ا یشمال شرق

 دانیم .همجوار است دیسفنفت ینفت دانیو از غرب با م نیمامات ینفت دانیال، از شرق با مکوپ ینفت دانیو از جنوب با م مانیسل

 ینفت دانی. توسعه مدیسال بعد آغاز گرد كینفت از آن،  دیکشف شد و تول سیو انگل رانیتوسط شرکت نفت ا 1306هفتکل در سال 

 نیهزار مترمکعب گاز، به ا 850اکنون روزانه معادل و هم آن آغاز شد یگاز در مخزن آسمار قیبا تزر 1355از سال  زیهفتکل ن

 ینفت دانیهزار بشکه در روز است. م 26بطور متوسط، معادل  دانیم نینفت خام ا دیتول تیظرف اکنونهم. شودیم قیتزر دانیم

از در آن، توسط شرکت گ قینفت و تزر دیتول اتیجنوب است، که عمل زیخمناطق نفت یشرکت مل تیریتحت مد نیادیهفتکل از م

 .شودیانجام م مانینفت و گاز مسجدسل یبرداربهره

و  اهوازکیلومتری جنوب غربی شهر  70در  استان خوزستاناست، که در  های نفتی ایرانمیدانمیدان یادآوران، از : میدان یادآوران

برآورد  بشکهمیلیارد  17 میدان نفتیاین کیلومتر است. حجم نفت درجای  45در  15، واقع شده است. ابعاد میدان خرمشهرشمال 

  .شودمی

نفت و  گیننفت سناست قرار دارد. از این میدان دو نوع  های نفتی عراقمیدانکه یکی از  میدان سنبادوران در مجاورت میدان یادآ

برداری از الیه بهره 1389ریزی انجام شده، تا انتهای سال شود. بر اساس برنامهبه ترتیب از دو الیه سروك و فهلیان تولید می سبك

  .شودمنتقل می دارخوینهزار بشکه آغاز خواهد شد. نفت استخراج شده به  20با تولید روزانه حلقه چاه  8فهلیان از طریق 

شهر  یلومتریک 23که در استان خوزستان در فاصله  باشد،یم رانیا ینفت یهادانیمشتاق، از م ینفت دانیم: میدان نفتي مشتاق

 ینفت نیادیاکنون از ممشتاق هم ینفت دانیاست. مغرب واقع شده داریپا ینفت دانیو در شرق م یدزفول شمال هیسوسنگرد و در ناح

 شودیمحسوب م رانینفت ا یتابعه شرکت مل یها. اروندان از شرکتدیآیشرکت نفت و گاز اروندان بشمار م تیریتحت مد

جنوب  یلومتریک 12است، که در استان خوزستان در  رانیا ینفت یهادانیسوسنگرد از م ینفت دانیم :میدان نفتي سوسنگرد

عرض، در حد  لومتریک 6طول و  لومتریک 24با ابعاد  دانیم نیاز غرب اهواز قرار دارد. ا یلومتریک 45سوسنگرد و در فاصله  یشرق

  .باشدیکرخه مستقر م بندو  یمنصور مور،یآزادگان، آب ت ر،یفج ینفت نیادیفاصل م
 دانیفت خام من یدرجا رهیکشف شد. حجم ذخ رانینفت ا یاکتشاف شرکت مل تیریتوسط مد 1388سوسنگرد در سال  دانیم

از  دانیم نینفت ا. دشویم بشکه برآورد ونیلیم 500که نفت قابل استحصال آن حدود  باشد،یبشکه م اردیلیسوسنگرد معادل پنج م

غرب  یفتن نیادیم و از باشدیشرکت نفت و گاز اروندان م تیریتحت مد نیادیاز م ردسوسنگ ینفت دانیاست. م نینوع نفت سنگ

 .دیآیکارون بشمار م

ستال  در  گاهشت . ایتن پاالی می باشد پاالیشگاه آبادانمرکز عمده تولید فرآورده های نفتی در استان خوزستان، : فرآورده های نفتي

درصدی از ستهم   45دود هزار بشکه میعانات گازی با سهم ح 418هزار بشکه و  2808,8ظرفیت مخازن نفت خام  دارا بودنبا  1394

  .های نفتی کشور در متدار تولید قرار داردکل تولید فرآورده 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B4%DA%A9%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B4%DA%A9%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C_%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%81%D8%AA_%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%81%D8%AA_%D8%B3%D8%A8%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%81%D8%AA_%D8%B3%D8%A8%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%81%D8%AA_%D8%B3%D8%A8%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D9%88%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D9%88%DB%8C%D9%86
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 تحلیل صنعت استان  -1-10

 و سهم از منطقه و کشور و کاالهای اصلي تولید شده نواحدها و کارخانجات صنعتي اصلي موجود در استا-1-10-1

استان خوزستان در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی مقام اول کشور و در صنایع جانبی نیشکر منحصربفرد و در صنایع فوالد دومین 

 باشد.استان کشور می

 میزان تولید محصوالت شاخص استان )تن(-49 جدول

 1396اهه نه م 1395 1394 1393 نام محصول
 14523870 17532064 18021465 18625658 واحد( 21پتروشیمی )

 2857614 3708011 3582530 3615953 واحد( 2فوالد )

 * 731000 710796 645264 واحد( 9کشت و صنعت نیشکر )

 1534258 2439776 2872198 3514644 واحد( 3سیمان )

 41440 56436 58909 64332 واحد( 1کاغذ )

 1158739 1260864 1789144 2135354 واحد( 4ت فوالدی )محصوال

 85592 82922 73678 80596 واحد(3روغن)

 20059 25662 28382 27035 واحد(3الکل)

 MDFنئویان و 
 واحد(3)متر مکعب()

77941 107915 135997 84946,6 

 60374 65575 41098 39839 واحد(2کربن صنعتی )دوده()

 صنایع شیمیایي 

میلیون تن محصول پتروشیمیایی در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی طراحی  26مجتمع تولیدی با ظرفیت اسمی  21حاضر  در حال

درصد ظرفیت تولید محصوالت پتروشیمی کشور در این منطقه وجود دارد. طی  40و احداث شده اند. در حال حاضر چیزی در حدود 

طرح پتروشیمی دیگر نیز در سال های آتی در این منطقه به بهره برداری  10دد برنامه ریزی های صورت گرفته پیش بینی می گر

  .برسد

 وضعیت مجتمع های تولیدی صنعت پتروشیمي در استان و کشور -50جدول 

 ظرفیت اسمي)میلیون تن در سال( تعداد مجتمع نام منطقه
 6,25 21 ماهشهر

 9,24 13 عسلویه

 1,9 17 سایر مناطق

 

پتروشیمی -پتروشیمی بوعلی سینا-پتروشیمی امیرکبیر-پتروشیمی اروند-پتروشیمی بندر امام :استان خوزستان هایپتروشیمي

-پتروشیمی مارون-پتروشیمی رازی-پتروشیمی فن آوران-پتروشیمی کارون-پتروشیمی فجر-پتروشیمی خوزستان-تندگویان

-پتروشیمی شهید رسولی-پتروشیمی نوید زرشیمی-بافتپتروشیمی شیمی -پتروشیمی غدیر-پتروشیمی فارابی-پتروشیمی الله

 پتروشیمی تخت جمشید.-پتروشیمی رجال-آریا فسفریك جنوب-پتروشیمی شیمی تکس

پتروشیمی  -پتروشیمی سلمان فارسی -پتروشیمی اندیمشك -پتروشیمی مسجد سلیمان :های در دست احداثپتروشیمي 

توسعه پاالیشگاه  -پرشین کیمیا کلر  -آسیا گاز جنوب -شگاه بید بلند خلیج فارسپاالی -مدبران شیمی -پتروشیمی ابن سینا -ارگ

 آبادان.
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 جانبي و فلزی صنایع ، فوالد 

و   قطعات ساخت نیز و فوالدی محصوالت و مقاطع و خام فوالد تولید خوزستان استان در صنایع توسعه محورهای از دیگر یکی

هزار تن شمش در  430ان با میلیون تن و گروه ملی صنعتی فوالد ایر3,8ان با تولید تجهیزات است. در حال حاضر  فوالد خوزست

 میلیون تن محصوالت 4.6ا تولید بکسین سال و گروه ملی صنعتی فوالد ایران، فوالد کاویان، نورد کاویان، نورد  و لوله اهواز، فوالد ا

 .باشد می درکشور استراتژیك محصول این تولیدکننده دومین مجموع در

با  کارون ولوله ردنو شرکت ، خرمشهر نورد و ذوب مجتمع : شامل خوزستان استان در اجرا دست در فوالدی بزرگ  طرحهای

 باشد کشور می فوالدی طرح 8 جزء سال در فوالد تن هزار 800تولید بینی پیش با شادگان فوالد ، سال در تن میلیون 1,8 ظرفیت

 سال،طرح تن در میلیون 1.2 ظرفیت با اروند آزاد منطقه در اروند فوالد طرح همچنین و. دارد حاضر حال در مناسبی پیشرفت که

 .باشندمی مطرح خوزستان فوالد توسعه

 واحدهای صنعتي مهم و شاخص به بهره برداری رسیده در استان خوزستان فلزات اساسي/ )صنعت فوالد(-51 جدول

 واحد ظرفیت محصوالت نام واحد

صنعتی فوالد ایران گروه ملی-1  

 320000 شبکه فوالدی

 تن

 385000 تیرآهن

 120000 لوله بدون درز

 430000 بیلت )شمش آهن و فوالد(

 1055000 میلگرد و کالف

فوالد خوزستان-2  

 1100000 شمش فوالد سبك الیاژی بیلت

 تن
 550000 شمش فوالد سنگین آلیاژی بلوم

برای تولید شمش های آهنی و فوالدی 
 صفحه و ورق اسلب

1550000 

فوالد اکسین-3  تن 1050000 ورق فوالدی سیاه 

لوله سازی اهواز-4  
56الی  6لوله های فوالدی ازقطر   تن 4604000 

 تن 2000000 پوشش داخلی لوله های فوالدی

نورد و لوله اهواز-5  
 تن 40000 لوله های سیاه و گالوانیزه

000560 ورق فوالدی سیاه  تن 

شرکت نورد و لوله سپنتا اهواز-6 زانواع لوله های فوالدی درزدار و بدون در   تن 50000 

فوالد کاویان-7  تن 1150000 ورق از فوالد و آهن 

لوله سازی ماهشهر-8 نچای 56الی  24لوله فوالدی و اهنی از قطر    تن 350000 

 
شرکت تولید لوله و پروفیل استحکام -9

 گستر اهواز

چاین 4تا2ه فوالدی  آهنی درز دار سیاهلول  تن 48500 

 تن 3500 پروفیل آهنی

 تن 5000 ورق برشکاری شده

اینچ 1/5لوله درزدار به قطر    31500 
 تن
 

شرکت فوالد ساخت جنوب-10  

 تن 4240 ورق کرکره فلزی

 تن 45000 خط برش ورق

 تن 12720 انواع پروفیل آهنی

0008 محافظ جاده گاردریل  تن 

 تن 15000 محصوالت نیمه تمام به شکل طومارفوالد
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 جمع کل ظرفیت نصب شده تولید فوالد ونورد در خوزستان به شرح ذیل می باشد:

 ظرفیت تولیدی فوالد و نورد در استان خوزستان-52 جدول

 میزان ظرفیت نصب شده )تن در سال( شرح
 3630000 تولید فوالد خام

نورد فوالد محصوالت فوالدی و  11900000 

 

 93-1392میزان تولید عملي فوالد در سال  -53جدول 

 نوع محصول
1392میزان تولید عملي سال  میزان تولید سال  

 درصد نسبت به کشور تولید استان 1393
میلیون تن 3,8 فوالد خام میلیون تن 3,615 23,6   

میلیون تن 2 محصوالت فوالدی میلیون تن 2,13 11,62   

  صنایع نیشکر 

دات نیشتکر متی باشتد.    درصد آن تولی 50میلیون تن در سال است که حدود  12در حال حاضر میزان تولیدات کشاورزی استان حدود 

رابی، ر، دعبل خزائی، فتا مجموعه کشت و صنعت می باشد که عبارتند از: کشت و صنعت امام خمینی،امیرکبی 9استان خوزستان دارای 

 په، میرزاکوچك خان و سلمان فارسی.دهخدا،کارون،هفت ت

 مجموعه کشت و صنعت نیشکر  در استان به شرح ذیل میباشد : 9ظرفیت و نوع تولیدات  

 تن در سال   900000شکر   :  

 تن در سال  50000کاغذ  :  
 تن در سال    135000خوراك دام: 

 تن در سال 180000(:  MDFفیبر با دانسیته متوسط )
 میلیون لیتر در سال 33    الکل اتیلیك : 

 تن در سال 10000خمیر مایه خشك :  
 تن 2800000باگاس : 
 تن 370000مالس :  

 سیمان 

 استخراج معادن این از معدنی ماده تن میلیون 15حدود  ساالنه که دارد وجود استان  در فعال معدن 200 از حاضر بیش حال در

 معدنی ماده نوع 10 برای شده کشف ذخایر باشد می سیمان اولیه مواد و ساختمانی لحمصا و نوع از استان معدنی اکثر مواد میگردد

 خارجی هدف بازارهای وجود و آن بودن ستخراج اال سهل و کیفیت با بسیار سیمان مواداولیه وجود .باشد می تن میلیارد 2,5بر  بالغ

 دارد را سیمان صادرات و تولید قطب به را استان شدن تبدیل قابلیت صادرات برای دریایی و زمینی مناسب راههای و مناسب

 :میباشد ذیل شرح خوزستان به استان در سیمان تولید شده نصب ظرفیت فعلی وضعیت.

 ظرفیت تولید سیمان در استان خوزستان -54جدول 

 ظرفیت ساالنه واحد محل استقرار نام واحد ردیف
 936000 تن بهبهان سیمان بهبهان 1

ستانسیمان خوز 2  2654400 تن هفتگل 
 1000000 تن مسجد سلیمان سیمان کارون 3

 4590400 جمع کل
 مأخذ: سازمان صنعت؛ معدن و تجارت
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 صنایع دریایي 

 وکشور خوزستان استان برداری ه بهر پروانه دارای دریایي صنایع های واحد تولیدات ظرفیت مقایسه-55جدول

 سهم استان اسمي کشور ظرفیت اسمي استان ظرفیت واحد محصول نوع

 27,42 547 150 فروند )دریایی شناور( سازی کشتی

 78,69 122 96 فروند دوبه و بارج

 10,77 102100 11000 تن دریایی سازه

 39,47 4743 1872 فروند )فلزی - گالس فایبر( قایق

 11,11 306 34 فروند کش یدك

 7 729 51 فروند لنج

 2,45 1512320 37100 تن .(..بارج -شناور( کشتی تعمیرات

 تحلیل کشاورزی استان -1-11

 برداری و محصوالت اصلي کشاورزی تولید شده در استانمیزان اراضي کشاورزی مستعد و تحت بهره-1-11-1

ی آبیتاری  سعه روش هادر مطالعات امکان سنجی توسعه روش های آبیاری تحت فشار در استان خوزستان که توسط دفتر بهبود و تو

یاهی و... این مطالعتات  گ( ، آمده است که بدلیل نبود اطالعات تکمیلی نظیر پوشش 1386وزارت جهاد کشاورزی انجام گرفت)خرداد 

اضتی انجتام   قابلیتت ار  براساس اطالعات مربوط به شیب اراضی و همچنین نتایج مطالعات خاك شناسی و مطالعات ارزیتابی منتابع و  

دود ستاب شتیب، حت   بیانگر آن است که سطح اراضتی مناستب آبیتاری در شترایط فعلتی بتدون احت       گرفته است. نتایج مطالعات اخیر

افت.الزم بته ذکتر   هکتار کاهش خواهد ی 1993550درصد( این سطح به  12هکتار است که با لحاظ نمودن شیب مناسب ) 2047200

 هکتار می باشد. 1324872است که بر اساس آخرین نتایج سرشماری کشاورزی مساحت اراضی تحت برداری 

 محصوالت عمده کشاورزی استان خوزستان-1-11-2

ول را در کشتور بته ختود    ادرصدی از کل میزان تولید محصوالت زراعی کشور رتبه  18استان خوزستان با برخورداری از سهم حدوداً 

دانه ای،  ، کنجد، ذرتنیشکر، گندم، شلتوك، کلزااختصاص داده است. محصوالت زراعی عمده کشت شده در استان شامل 

 می باشد.  گوجه فرنگي، سبزیجات، محصوالت جالیزی و نباتات علوفه ای

 ت. گرفته اس قرار محصول این تولید نخست جایگاه در کشور نیشکر تولید درصد99بیش از  با خوزستان استان -

 است. گرفته قرار محصول این تولید نخست جایگاه در کشور گندم تولید از درصد 11,08 با -

 می باشد. دارا را را در کشور شلتوك رتبه سوم تولید تولید میزان از درصد 10,24 با -

 گرفته است. قرار محصول این تولید نخست جایگاه در کشور کلزا تولید درصد14  با خوزستان استان -

 دارد. تعلق خوزستان استان به درصد 30,07 با کشور ایدانه ذرت تولید میزان بیشترین -

 قرار دارد. رتبه دومدرصدی در  9با سهم حدودا  سبزیجاتاظ تولید از لح  -

 قرار دارد.  رتبه چهارمکشور در  جالیزی محصوالت تولید میزان درصدی از 10با سهم  -

 را به خود اختصاص داده است. رتبه دومدرصدی  8,7با سهم  نباتات علوفه ایاز لحاظ تولید  -

 گرفته است. قرار محصول این تولید سوم جایگاه در کشور کنجد تولید درصد19  با خوزستان استان -
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ای کته شتاهد    ستت . بگونته  اهای مختلف باغی نیز در استان خوزستان محیا گردیده با توجه به تنوع اقلیمی استان، امکان رشد گونه

در میانته   و نختل تان نتوب است  های غالب باغی در جرشد و پایداری باغات از جنوب استان تا کوههای شمال استان می باشیم. گونه

رصتدی از کتل   د 13بتا ستهم   باشند.  خوزستتان های مختلف انار، گردو، زیتون و... میاستان مرکبات و انگور و در شمال استان گونه

را دارا  ولرتبته ا کشتور   صادرات خرمایکل  %55را به خود اختصاص داده است و با حدود  رتبه ششمکشور  تولید خرمای

و زیتتون( از ستطح    )خرما، مرکبتات، انتار، انجیتر    محصوالت باغي نیمه گرمسیریهزارتن  220تان با تولید حدود باشد.  اسمی

متی   صتوالت در کشتور  کشور هم از لحاظ تولید و هم از لحاظ سطح زیر کشت این نوع مح رتبه هفتمهزارهکتار، دارای  43حدود 

 باشد. 

 هم از کشورمحصوالت عمده کشاورزی در استان  و س-56 جدول

)تن( خوزستان محصول )تن( کشور   رتبه سهم استان  
 1 99 7406990 7406414 نیشکر
 1 11,08 11522318 1276640 گندم

 3 10,24 2347699 240503 شلتوك
 1 14,08 58667 8263 کلزا

ایذرت دانه  351460 6291168  30,07 1 
 2 8,7 17335123 1511268 سبزیجات

465877 محصوالت جالیزی  7607291 10 4 
 2 8,7 19695952 1717400 نباتات علوفه ای

 3 19 40443 7689 کنجد
 23 1,26 19378462,7 243873,6 محصوالت باغی

 6 13 1063468 138487 خرما
 7 1,8 2415956 42315 پرتقال

 13 1,3 1086629 14520 انار
 ماخذ: سالنامه آماری وزارت جهاد کشاورزی

 

 
 کشاورزی بخش - طراحي افق در استان فضایي سازمان صویرت -7نقشه 
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 تحلیل قابلیت های معدني  -1-12

 انواع و ظرفیت معادن اصلي استان -1-12-1

 از درصد 2,6که اشدب می معدن 140 شامل 1394 - - سال در استان معادن کل تعداد تجارت معدن صنعت وزارت آمار اساس بر

 4 ،)الشه سنگ عمدتاً(نیساختما مصالح گروه معادن به مربوط درصد 95 حدود تعداد این از .ددگر می شامل را کشور معادن کل

 گروههای قالب در استان هایکانسار و معادن پراکندگی .باشد می نما و تزئینی گروه معادن درصد 1 و غیرفلزی گروه معادن درصد

 .شده است داده نشان موجود معدنی مواد

میلیارد ریال( -هزارتن -)نفر 1394ولید بخش معدن در سال سهم عوامل ت - 57جدول  

  

 شاخص

   استان

 منطقه

  

 سهم از منطقه

  

 کشور

  

 خوزستان چهارمحال و بختیاری اصفهان سهم از کشور

 2,6 5355 22,9 612 140 82 390 تعداد معادن

 1,6 91869 18,4 8052 1479 407 6166 تعداد شاغلین

76427 میزان تولید  5500 20556 53820 38,2 363586 5,7 

 0,9 139206 22,3 5649 1261 260 4128 ارزش تولیدات

 0,9 97590 22,9 3631 831 181 2619 ارزش افزوده

 1,2 19873 25,8 918 237 28 653 میزان سرمایه گذاری

1394ماخذ: سالنامه آماری کشور، مرکز آمار ایران،   

 زش تولید مواد معدني معادن استان در مقایسه با کشور برحسب فعالیتتعداد معادن و ار -58جدول 

 فعالیت
 ارزش تولیدات )مبالغ به میلیون ریال( تعداد معادن

 سهم استان کشور سهم استان کشور

 استخراج
 شن و ماسه

1343 48 3,6 4725946 246780 5,2 

های تزیینیاستخراج سنگ  808 2 0,2 8263572 3220 0,0 

راجاستخ  
 سنگ الشه

808 26 3,2 2066397 51563 2,5 

 استخراج
 سنگ باالست

5 1 20,0 27994 9261 33,1 

 استخراج
 سنگ آهك

804 55 6,8 6767000 704965 10,4 

 استخراج
 سنگ گچ

298 4 1,3 1057048 11818 1,1 

 44,9 228000 507931 2,7 2 75 استخراج نمك

 7,7 5100 65950 7,1 1 14 استخراج قیرجامد طبیعی )بیتومین(

 1,6 600 37597 6,7 1 15 استخراج صدف دریایی و میکا

 - - 115686973 - - 1185 سایر

 0,9 1261308 139206408 2,6 140 5355 مجموع

  1394ماخذ: سالنامه آماری استان و کشور
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 تحلیل موقعیت کانسارهای معدني  -1-12-2

 

 

 

 معدني استان خوزستانپراکندگي گروههای مواد  -8نقشه 

 

 
های استان خوزستان از تولیدات معدنيسهم هر کدام از شهرستان -9نقشه  

 های استخراج معدني و سهم از کشورتعداد پروانه -1-12-3

رخصی محال تجهیز و یا  ی درپروانه استخراج معدنی می باشد ولی از این تعداد برخ 270در حال حاضر استان خوزستان دارای 

 فقره می باشند. 101هستند و در مجموع تعداد پروانه های بهره برداری 
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 استان خوزستان گردشگری بررسي و تحلیل بخش -13 -1

طرح جامع گردشگری استان خوزستان با مطالعات مفصل در سطح استان و با توجه به منابع گردشتگری نظیتر منتابع طبیعتی، آبتی،      

 رهنگی، مذهبی و تجاری پنج محور و مسیر گردشگری به شرح زیر در سطح استان تعیین کرده است:صنعتی، ف

شود. در واقع این محور خرمشهر ختم می -این مسیر از شمال استان شروع و پس از عبور از اهواز به آبادان : 1مسیر گردشگری 

ارائه دهنده خدمات گردشگری فرهنگی، تاریخی، مذهبی، صنعتی، کند. محورگردشگری یکم تمام استان را از شمال تا جنوب طی می

 تجاری، آبی، ورزشی و صنعتی تعیین شده است.

شرقی، از مرز ایالم شروع شده و پس ازطی مسیر از شمال شوش، جنوب  -این مسیر به صورت غربی : 2مسیر گردشگری 

ی شود. قابلیت این محور برای ارائه خدمات گردشگری طبیعی و دزفول، شمال شوشتر، مسجد سلیمان و شمال ایذه از استان خارج م

 فرهنگی تعیین شده است.

 -هویزه -های دفاعی در غرب اهواز و در امتداد مسیر اهوازمحور سوم گردشگری در ارتباط با یادمان:3مسیر گردشگری 

 و همچنین طبیعی تعیین شده است.های دفاعی بستان و... طراحی شده است و ارائه دهنده آثار و یادمان -سوسنگرد

یابی شده و ویژگی فارس مکانهای ساحلی خلیجمسیر گردشگری چهارم در سواحل جنوبی استان و درآب: 4مسیر گردشگری 

 آن ارائه خدمات گردشگری آبی و تجاری تعیین شده است.

ل، جنوب رامشیر، آغاجاری، امیدیه و شمال راهی کوپااین مسیر از اهواز شروع شده و پس از عبور از سه: 5مسیر گردشگری 

در  7های گردشگری صنعتی، طبیعی و مذهبی تعیین شده است.شود. برای این مسیر قابلیتی با  ویژگیبهبهان از استان خارج می

 مسیرهای گردشگری استان خوزستان نمایانده شده است. 10نقشه 

 

 شده حفاظت مناطق و گردشگری - طراحي فقا در استان فضایي سازمان تصویر   -10نقشه شماره 

                                      
 طرح جامع گردشگری استان خوزستان، سازمان ميراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان -1
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 گردشگری )به تفکیك تاریخي، طبیعي، مذهبي، سالمت( جاذبه های-1-13-1

ها در ا دارد و در بین استاندرصدی از کل میراث طبیعی ثبت شده در کشور ر 5میراث طبیعی ثبت شده، سهم  10استان خوزستان با 

اثر  1000ز آبی( ،  بیش ا های ثبت شده در فهرست آثار جهانی)چغازنبیل، شوش، سازه اثر 3رتبه پنجم می باشد. همچنین با داشتن 

 با استان آبی ریگردشگ ن توسعهدرصدی از تعداد آثار غیر منقول ثبت شده در فهرست آثار ملی و نیز امکا4تاریخی ثبت شده ، سهم 

جلب  عوامل اولیه موثر در نمود استان خوزستان از لحاظاستان می توان ادعا  روستایی و شهری درنواحی موجود سواحل به توجه

هزار 004ساالنه  ورود گردشگر دارای موقعیتی ممتاز می باشد. اما علی رغم منابع غنی گردشگری در استان، آمار حاکی از

ل وجود به دلی يمیلیون گردشگر داخل 5(  و نیز حدودا 94به استان )سازمان میراث و گردشگری استانگردشگر خارجي 

 باشد که بسیار ناچیز و کم است.سال دفاع مقدس می 8یادمان های 

 فاصله در کااندی شهرستان در عباسپور شهید سد نمونه منطقهمنطقه نمونه گردشگری سد شهید عباسپور)سطح ملي(: 

ذبه های اذبه این منطقه جاج مهم تریناست.کیلومتری شهر آبژدان در اندیکا قرار گرفته 20و  استان مرکز کیلومتری 180 تقریبی

 طبیعی است.

، اللی شهرستان در انانس اقامتی اولیه کانونهای از یکی عنوان به : )سطح بین المللي(پبده غار گردشگری نمونه منطقه 

. ( قرار داردشهرستان زمرک)اللی شهر کیلومتری 15 و استان مرکز کیلومتری 179 تقریبی فاصله در سادات دهستان و حتی بخش

 هزار ساله دارد. 15مهمترین جاذبه این منطقه وجود غار تاریخی و باستانی پپده است که قدمتی 

 استان مرکز ریکیلومت 225 تقریبی فاصله اللی، در شهرستان حتی در بخش )سطح ملي(:آرپناه گردشگری نمونه منطقه 

ای هرین جاذبه خوش آب و هوات ورهای آن یکی از زیباترین این منطقه و آبشا .قرار دارد (شهرستان مرکز)اللی شهر کیلومتری 60 و

 طبیعی استان خوزستان میباشد.

ومتری مرکز استان کیل 185در بخش مرکزی شهرستان دزفول،در فاصله تقریبی  )سطح ملي(: منطقه نمونه گردشگری پامنار

 منطقه از بخشی وجود ت،اس گرفته قرار دز سد دریاچه سواحل در منطقه کیلومتری مرکز شهرستان) دزفول( واقع شده.این 45و 

 .به های طبیعی آن استزاگرس از جاذ ارتفاعات در گیری قرار آن و جالب وحش حیات و زیبا وطبیعت  شاداب قلعه شده حفاظت

ری مرکز کیلومت 269در شهرستان ایذه و بخش دهدز در فاصله تقریبی  منطقه نمونه گردشگری زراس)سطح ملي(:

 کیلومتری شهر ایذه قرار دارد. 69استان،

 فتح آفرینغرور عملیات المبین، محل فتح بخش و شوش شهرستان در )سطح ملي(:المبین فتح گردشگری نمونه منطقه

 مرکز)شوش شهر ومتریکیل 3و استان مرکز کیلومتری 135 تقریبی فاصله در که باشدمقدس می دفاع یادمانهای از و المبین

 طقه است کهین جاذبه این منقرار گرفته است.یادمان عملیات غرورآفرین فتح المبین بارزتر کرخه رودخانه کنار در و (شهرستان

و وجود منطقه  سواحل آن ده درشهرساله بازدید کنندگان بسیاری را جذب میکند.وجود رودخانه کرخه و مناظر و بیشه زارهای ایجاد 

در سطح  بی )ع( کهنانیال داز قابلتهای طبیعی این منطقه است. وجود مقبره حفاظت شده کرخه با تنوع جوامع گیاهی و جانوری 

از کهن  . شوش یکییباشدمجهان دارای اهمیت است و نیز وجود مقبره دعبل خزاعی از جاذبه های مذهبی منطفه نمونه گردشگری 

 اکروپل، پهت ،( دوم شیرارد کاخ)شاپور کاخ شوش، قلعه شوش، مسجد ترین شهرهای جهان است که دارای آثار  کهن بسیاری است 

سال  6000ی  از ثاری با قدمتآآپادانا از جاذبه های تاریخی شهر شوش می باشد.  کاخ شاهی و شهر پانزدهم، شهر وران، پیشه شهر

 ه وجود دارد.قر این منطردی دگپیش تا صدر اسالم در این منطقه وجود دارد.امکان انجام ورزش های آبی و برگزاری تورهای طبیعت 
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ومتری هندیجان کیل 12و در شرق شهر هندیجان  و در فاصله هندیجان  سواحل :هندیجان سواحل گردشگری نمونه منطقه

 دخانهرو سواحل در گیری ارقرار دارد. مهمترین قابلیت گردشگری این منطقه قر استان مرکز کیلومتری 180 تقریبی فاصله در و

 بودن نتی و فراهمس تورهای فتبا و  سازی لنج سنتی کارگاههای ائیهای این رودخانه می باشد. جودزهره، و امکان استفاده از زیب

 شنا از دیگر قابلیتهای این منطقه می باشد. و رانی قایق آبی، های ورزش انجام جهت مناسب زمینه

 مناطق جنگي دفاع مقدس -

ن اندیمشك) مرکز کیلومتری شهرستا 5مرکز استان و  کیلومتری 127: در فاصله تقریبی منطقه نمونه گردشگری دو کوهه

قبه تیپ محمد عپایگاه،  مترینشهرستان( قرار دارد.دوکوهه پادگانی است در شمال اندیمشك که در دوران دفاع مقدس، به عنوان مه

در حال و  توانند کمین میرسول اهلل )ص( در عملیات فتح المبین بود و در حال حاضر پادگان بصورت موزه ای است که گردشگرا

ضور مردم و ترین مناطق حهمباشند. که امروزه به عنوان یکی از مهوای جنگ قرار بگیرند. مزار چند شهید نیز در آنجا دفن می

دارد.پل تاریخی باالرود  سال دفاع مقدس وجود 8بازدیدکنندگان از خوزستان است. در پادگان پر است از تانك و ادوات جنگی 

 ه است.ن منطقاز دوره ساسانی ازجاذبه های تاریخی و منطقه حفاظت شده چلیپا از جاذبه های طبیعی ایبازمانده 

 کیلومتری 120 بیتقری فاصله در وخرمشهر،  شهرستان مرکزی بخش در، : در استان خوزستانمنطقه نمونه گردشگری شلمچه

ن شهدای گمنام شلمچه رز ترین جاذبه این منطقه یادما.با است شده واقع خرمشهر شهرستان مرکز کیلومتری 8، استان مرکز

ع مقدس کس از دفاعشگاه است.در منطقه تانك ها، سنگرها و ادوات جنگی دفاع مقدس موجود بوده و در داخل مسجد شلمچه نمای

قدس و مدفاع  یانت راوبرگزاری نماز جماعت، زیارت عاشورا، روای باشد. در وسط مسجد شهیدان گمنام دفن هستندبرقرار می

دشگران گرهایی است که برای معرفی وقایع در منطقه عملیاتی شلمچه از جمله برنامه های دوران دفاع مقدس وهمچنین پخش فیلم

از جاذبه های ود ه اروند رر حاشینخلستان دشود. گذر رودخانه اروند رود از جنوب شلمچه و وجود زوار کربالی معلی تدارك دیده می و

 ن منطقه است.طبیعی ای

 مرکز کیلومتری 15 استان، مرکز کیلومتری75 تقریبی فاصله درآزادگان دشت شهرستان در منطقه نمونه گردشگری دهالویه:

است و در  مجلس شورای اسالمیو نماینده  وزیر دفاع است. این منطقه محل شهادت دکتر چمران شده واقع )سوسنگرد(شهرستان

عکس های دوران دفاع مقدس درون سالن نمایشگاه داخل یادمان  شان در روستای دهالویه قرار دارد.حال حاضر نیز یادمان ای

خودنمایی می کند. عالوه برآن نقاشی های شخصی دکتر چمران درون این نمایشگاه خودنمایی می کنند. بخشی از این نمایشگاه 

 نزدیکی دهالویه نیز از قابلیتهای طبیعی این منطقه است. گذر رودخانه کرخه از اختصاص به سالن اجتماعات داده شده است.

)اهواز( و  استان زمرک کیلومتری 75 تقریبی فاصله هویزه، در شهرستان: در منطقه نمونه گردشگری یادمان شهدای هویزه

سال  8ز رجای مانده اه های باست. این منطقه یکی از مهم ترین و بارزترین جاذب شده واقع )هویزه( شهرستان مرکز کیلومتری 25

ین منطقه این جاذبه ارزتربدفاع مقدس است که هرساله گردشگران بسیاری را به سوی خود جذب میکند.وجود یادمان شهدای هویزه 

ی بیابانی ایجاد ومبیل رانو ات است. از سوی دیگر بیابانهای موجود در منطقه ظرفیت مناسبی را برای بیابانگردی و ورزشهای رالی

 است.کرده 

 

 

 

 

 

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1_%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1_%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/Ù�Ø¬Ù�Ø³_Ø´Ù�Ø±Ø§Û�_Ø§Ø³Ù�Ø§Ù�Û�
http://fa.wikipedia.org/wiki/Ù�Ø¬Ù�Ø³_Ø´Ù�Ø±Ø§Û�_Ø§Ø³Ù�Ø§Ù�Û�
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 شهرستانلیست جاذبه های گردشگری استان خوزستان به تفکیك  -59جدول 

ف
ردی

 

 جاذبه های طبیعي جاذبه های تاریخي، فرهنگي شهرستان
جاذبه های مذهبي و 

 دفاع مقدس

جاذبه های انسان 

 ساخت

 آبادان 1

بندر وسکله های قدیمی آبادان ،ستینما نفتت،   
ختمان هتای انکتس،    موزه آبادان، مجموعه سا

 پاالیشگاه نفتت آبتادان ، متوزه نفتت آبتادان ،     
موزه پمپ بنزین قدیم، بافتت تتاریخی بتریم،    

 بافت تاریخی بوارده،

رودخانتتته ارونتتتد، رودخانتتته   
بهمنشتتتیر، نخلستتتتان هتتتای 

 آبادان، اروند کنار

قتتدمگاه خضتتر نبتتی )ع(،    
 یادمان شهدای اروندکنار،
(،  8) عملیتتتتات والفجتتتتر 

 ع از آبادان یادمان دفا
) کوی ذوالفقتاری( مستجد   
رنگونی ها، کلیسای ارامنه، 

 قبرستان ارامنه،

بازار ته لنجتی هتا، بتازار    
 مرکزی  

 ) بازار بزرگ (

 - - - قلعه جایزان–منازل شرکت نفت  امیدیه 2

 اندیمشك 3

ای قلعه مختار، مانگره، پل زال، قلعه وبقای
شهر تاریخی لور،پل صیحه، بقایای پل 

 انی، قلعه رزه، قلعه تورانساس

 سد و دریاچه سد کرخه، - دشت الله، پارك دره

 ایذه 4

–طتاق طویلته     -کول فرح -اشکفت سلمان

کوشتتك  -خنتتگ اژدر -ستترتنگ–انشتتان 
 -نقتش برجستته هتای یتارعلی ونتد      -نورآباد

شهسوار، کهبتاد ،کمالونتد، مجستمه باستتانی     
شمی ، مجسمه ستردار پتارتی ، پتل تتاریخی     

 شالو

ت بتزرگ سوستن ، تتاالب    دش
میانگران ایتذه ، آبشتار شتیوند،    
کتتوه منگشتتت ، دشتتت هتتای  

 دهدز ، بلوط بلند

امام زاده ستلطان ابتراهیم ،   
 امام زاده شه پیر

 دریاچه سد کارون

 اهواز 5

دانشتتکده  ،ستترای تتتاریخی معتتین التجتتار    
زار منازل بانك ملی صابئین مندائی،  بتا ،ادبیات

ار خانته ماپت  ،ده امام بازار سرپوشی،قدیمی کاوه 
 کاخ های شیخ خزعل،

 -بلوار وسواحل رودخانه کارون
 پارك جزیره

  بقعتتتتته علتتتتتی بتتتتتن 
مهزیتتتاراهوازی، کلیستتتای 

گورستتتان باستتتانی ،ارامنتته 
زردشتتیان  محلته صتتابئین   

 مندائی

پل سفید) معلتق ( ، پتل   
هتتل   ،سیاه ) راه آهتن ( 

قتتتو، استتتکله وستتتیلوی 
 قدیمی اهواز

 اندیکا 6
 –وسن سرخاب، بابا زاهد س–پل نگین 

 دژ اسدخان

منطقه حفاظتت شتده شتیرین    
–شال –تاراز –بهار ) شیمبار ( 

سوسن سرخاب، بابا –پل نگین 
 دژ اسدخان–زاهد 

آرامگاه بابا احمتد ، آرامگتاه   
 شاه قطب الدین

دریاچتتته ستتتد شتتتهید  
 سدگدارلندر–عباسپور 

 باغملك 7

پتل و  –سرای ارغتوانی  –ابوالعباس –قلعه تل 
زواب و   -قلعته سروستتان   –ه منجنیق محوط
روستتای تکیته   –قلعه منگشت  -منگار -نایاب

 تنگ کرد–

تفریحتی   ومنطقه گردشتگری  
  -شالیزارهای میداوود–مال آقا 

 روستای گردشگری رباط

 - امامزاده عبداله

 - باوی 8

-پارك جنگلی روستتای زویتر  
پتارك جنگلتی   –پارك جنگلتی 

 سیدحس
 نخلستانهای شیبان

 ه سیدحسنامامزاد
بتتازار بستتتنی فروشتتان   

 مالثانی

 بهبهان 9

–بشتیر نتذیر   –خائیز ،تنگ بتن   -تنگ تکاب

–خارستتتان ، بقایتتای شتتهر باستتتانی ارجتتان  

 عمتارت –قلعه مدرسه خیرآباد –امامزاده ابوذر 
 -قلعته گتالب   –حمتام بکتان   –بهادر دیتوان  

کتیبه های تنگ ، تپته باستتانی خنتدق ، پتل     
محوطه تتاریخی چگتا   دیلمان ، موزه بهبهان، 

 سفلی

باغات گل نترگس ،چشتمه آب   
 معدنی گراب

امتتامزاده  -امتتامزاده ابتتوذر 
 حیدر

سد ودریاچه ستد متارون   
 بهبهان

 رامهرمز 10

 باغ امیر سپهدار -چشمه های قیر -تشکوه
–امامزاده بی بتی تتاج    –)عمارت صمیمی (  

بقعته علمتدار،تل   –قلعه داودختر ،آبشار –بیشه 
ستتد باستتتانی جتتره ،  –ی ستتورخانم–برمتتی 

 -بتاغ امیتر    -چشمه های قیتر 
 رودخانه عالء، دشت الله

امتتامزاده بتتی بتتی تتتاج،    
 امامزاده سید فرج 

) کنارستتتتتان(، امتتتتامزاده 
-سیدحستتتتین زاهتتتتدان 

- 
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 جاذبه های طبیعي جاذبه های تاریخي، فرهنگي شهرستان
جاذبه های مذهبي و 

 دفاع مقدس

جاذبه های انسان 

 ساخت

 امامزاده هفت تن -پیر گوش درد–ماماتین 

 سد انحرافی رامشیر - - - رامشیر 11

 شوشتر 12

ه های آبی آسیابهای باستانی سیکا ) ساز
بند میزان  –پل بندشادروان  -شوشتر (

 -قلعه سالسل -برج کاله فرنگی -یاوالرین

، پل برزین -تنگ عقیلی  –خانه  مستوفی 
 کاروانسراهای شوشتر،

- 

مسجدجامع، امامزاده 
عبداله، مقام صاحب الزمان 

 )عج (

- 

 بازار وبافت قدیمی شهر، منزل شیخ شوشتری

 دره اناری

 شوش 13

کاخ  ،محوطه تاریخی هفت تپه  –چغازنبیل 
مجموعه  –کاخ شائور –آپاداناقلعه شوش 

شهرشاهی، موزه شوش ، موزه هفت تپه ، 
 ایستگاه راه آهن هفت تپه

 منطقه حفاظت شده کرخه
–بارگاه دانیال نبی)ع ( 

 -یادمان فتح المبین
- 

 - شادگان 14

 -تاالب بین المللی شادگان
روستای –روستای رگبه 

نخلستان –دارخوین –صراخیه 
 ها وانهارسنتی شادگان

 نیروگاه دارخوین -

 دزفول 15

 –آباد   اسالم–لیوس –پامنار و پاقلعه ،  
 -منطقه کول خرسان -مقبره یعقوب لیث

احمد –ماهوربرنجی –منطقه دره توبیرون 
پل –مسجدجامع –شهیون –کنارستان –فداله 

حوطه م–موزه حمام کرناسیون  –قدیم 
 ش،تاریخی  جندی شاپور، تپه باستانی چغا می

آبشار – –تپه های سردشت  –
دز )  شوی، تفریحگاه ساحلی

 علی کله ( ، منطقه سالند

بقعه سبز قبا ، آرامگاه شاه 
رکن الدین ، مسجد جامع 

 دزفول

 دریاچه سد دز

 - دشت آزادگان 16
منطقه گردشگری ام الدبس 

 پارك جنگلی جلیزی

صحرائی امام بیمارستان 
 –یادمان دهالویه  –حسن 

 یادمان چزابه –یادمان فکه 

- 

 خرمشهر 17

موزه  -کاخ فیلیه–ساختمان هالل احمر  –
 شهر

 )کنسولگری سابق (

جزیره مینو،سواحل رودخانه 
کارون واروندرود،) مرز آبی( 

 -نخلستان های خرمشهر

یادمان شهدای شلمچه، 
یادمان  شهدای شیمیایی 

دای شرق شه–خرمشهر 
مسجدجامع –کارون 

 خرمشهر،
موزه ویادمان دفاع مقدس  

، قدمگاه امام رضا )ع (، 
 5منطقه عملیاتی کربالی 

 وبیت المقدس

پل قدیم وجدید خرمشهر 
، کارخانه لنج سازی ، 

اسکله هاو تاسیسات بندر 
 خرمشهر

 
 
 
 

 پارك جنگلی گمبوعه کوشك تاریخی حمیدیه حمیدیه 18
مقدس  یادمان جهاد ودفاع

 علیه استعمار انگلیس
- 

 پل فوالد مسجد پل فوالدکارون سواحل رودخانه کارون ،پل  قدیمی جنگیه ، منازل ثبتی شرکت نفت  کارون 19

 - گتوند 20

–روستای کیارس، پل برزین 

 –جزیره 
 –دره انار 

 دریاچه سد گتوند -

 غار باستانی پبده اللی 21

، جزیره  –آبشارهای آرپناه 
ی پشت سد گتوند به تفریح

–سمت اللی،  روستای بنه وار 

دره –تنگ حتی –چم آب شور 
برکه ، دشت گل اللی، منطقه 

 پل اللی شاهزاده ابوالقاسم
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 جاذبه های طبیعي جاذبه های تاریخي، فرهنگي شهرستان
جاذبه های مذهبي و 

 دفاع مقدس

جاذبه های انسان 

 ساخت

 تراز

 مسجد سلیمان 22

معبد –محوطه سرمسجد –کلگه زرین 
مجموعه آب درمانی گلگیر،  –بردنشانده ،

بافت قدیمی شهر وتاسیسات شرکت نفت، 
 ایران اولین چاه نفت

 ) چاه شماره ا نفتون ( 

،  دشت گل مسجد سلیمان –
 مجموعه آب درمانی گلگیر

امامزاده ،هفت شهیدون 
امامزاده قطب  -بابااحمد

 الدین

 دریاچه سد گدار لندر

 ماهشهر 23

ین تل کافران ، آب انبار ها وچاه های سنگ چ
شده قدیمی ، محوطه تاریخی وباستانی 

 ماهشهر

،دریاچه –سواحل خلیج فارس 
نمك،  ، خور موسی خور غزاله 

 ، خور اسماعیلیه ، جزیره قمر
)جزیره دولفین ها وپرندگان 

 آبزی و
 خشك زی(، جزیره قبر ناخدا

شاهزاده حمزه ،امام زاده 
 سید صالح

تاسیسات واسکله های  
 34بندر امام خمینی)

اسکله( مجتمع های 
راه  –صنعتی پتروشیمی 

آهن سراسری بندرامام 
 خمینی

 هندیجان 24

منطقه باستانی  -منطقه باستانی مهروبان
منطقه –منطقه باستانی بنی عاشور –کدوك 

 شهر تاریخی آسك -باستانی کالت

سواحل خلیج فارس واسکله 
 بحرکان

 امامزاده میرنعمان ،امامزاده
عبداله ، امام زاده شاه 

 مشهد

 اسکله  ساحل بحرکان

 هفتگل 25

 ه ،انیا، منبع ، زرگتپه های عبادات ، کاروانسر
منازل –،مدرسه رودکی  2ورقیبه  1رقیبه 

شرکت نفت هفتگل ،  چاه نفت شماره ا 
 ومنازل شرکت نفت شهر نفت سفید

- - - 

 تاالب بین المللی هورالعظیم ---------------- هویزه 26
–یادمان شهدای هویزه 

 یادمان شهدای طالئیه
------------ 

 شگر به استان میزان ورود گرد-1-13-2

ی به کل کشور را از . صد از کل گردشگران ورود15گردشگر داخلی وخارجی ، سهم   209088، با جذب 1395استان خوزستان در سال 

د آنها را گردشگران بتومی   درص 91,27درصد آنها را گردشگران خارجی وارد شده  به استان و  8,73آن خود کرده است که از این میان 

 (60یل می دهد. )جدول ایرانی تشک

 1395:گردشگر به تفکیك نوع استان و کشور گردشگران تعداد- 60جدول 

 استان
 نوع گردشگر

گردشگران  جمع

 ورودی به استان
 ورودی خارجي

)گردشگران  بومي

 ورودی ایراني (
 127465378 4836826 132302204کل کشور

 190836 18252 209088 خوزستان

 15. 38. 15. سهم از کشور

231522 رتبه

 1395مأخذ: سالنامه آماری کشور درسال 

 درآمد حاصل از گردشگری در استان خوزستان-1-13-3

 سایر و تاریخی های محوطه و ها موزه ورودی از حاصل به علت عدم دسترسی به درآمدهای بخش گردشگری، در این قسمت درآمد

 ده است.حاصله به عنوان پراکسی در نظر گرفته ش منافع
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 95-92درآمد استان از ورودی موزه ها و محوطه های تاریخي طي سال های -61جدول 

 95 94 93 92 عنوان
 های محوطه و ها موزه ورودی از حاصل درآمد

حاصله )میلیون ریال( منافع سایر و تاریخی  
3020 4023 4856 7812 

استان خوزستانخزانه معین ماخذ:   

 م خدمات در استان خوزستانبررسي و تحلیل نظا -1-14

عناصر پیرامونی، یا به عبارت دیگر بتین ستطوح    -در توزیع خدمات اجتماعی نیز در هماهنگی با طرح کلی، ارتباط بین عناصر مرکزی 

 گیرد. شکل می مناطق پیراموني -مرکز کانون توسعه شهری -مرکزاستان مختلف ارائه خدمت در چارچوب کلی ارتباطی 

 اشت و درمانبهد -1-14-1

هداشتتی  بدرمتانی شتهری، مراکتز     -این الگو شامل عناصر مراکتز بهداشتتی    روستایي -درمان شهری  -در زمینه بهداشت 

   باشد.روستایی، خانه بهداشت و پایگاه بهداشت شهری و روستایی می -شهری 

شتی روستایی مراکز بهدا های توسعه شهری بهانوندرمانی شهری مستقر در ک -در الگوی توزیع خدمات در این زمینه، مراکز بهداشتی 

، االترین ستطح بتا  حترین سطدرمانی برتر به ترتیب از پایین -دهند و بر عکس بیماران برای دریافت خدمات بهداشتی خدمات ارائه می

راجعته  م درمتانی شتهری   -اشتی از پایگاه بهداشت روستایی به خانه بهداشت روستایی و سپس به مراکز بهداشتی روستایی و مراکز بهد

 مستقر هستند.های توسعه شهری درمانی شهری در کانون -ی مراکز بهداشتی نمایند که سطح اخیر یعنمی

 -ز بهداشتتی  از مراکت  ،ماننتد قبتل   (،های توسعه شهری قرار ندارندنکته قابل توجه آن است که شهرهای منفرد )که در مجموعه کانون

 واهند بود.مند خخود بهرهدرمانی 

ارتباط بین طرح سالمت و محورهای توسعه در برنامه آمایش استان به خوبی برقرار شده است. با یادآوری از فصل دوم مطالعات آمایش 

بنتدی برختورداری از مراکتز و    از نظر ستطح های استان هرستانش در حال حاضر مالحظه شد 4-3-1-1-2استان خوزستان، در بند 

 طوح زیر قرار دارند:خدمات درمانی در س

 سطح یکم،شهرستان اهواز در  -

 سطح دوم،دزفول در  شهرستان -

 سطح سوم،آبادان، بندر ماهشهر، بهبهان، مسجد سلیمان و شوش در های شهرستان -

 چهارم، سطح  ملك، رامهرمز، سوسنگرد، و خرمشهر، دری اللی، ایذه، باغهاشهرستان -

 دارند. قرار  سطوح بعدیها در و سایر شهرستان -

ن طترح  در ای .دارد مناسبیق انطباهای توسعه شهری طرح سلسله مراتب ارجاع وزارت بهداشت با طرح کانون، اما برای افق آمایش

مرکتز   8و هر یتك از  شوند یممرکز دزفول، مسجد سلیمان، ایذه، رامهرمز، بهبهان، بندر ماهشهر، آبادان و سوسنگرد به اهواز متصل  8

ه بین خط از شهرستان هفتگل . به عنوان مثال ادهنداستان را پوشش می هایکانون(، سایر شهرستان 9وه اهواز )جمعاً یاد شده، به عال

م در طترح  رکز ستطح یکت  شهرستان رامهرمز )مرکز کانون توسعه در آمایش و مرکز سطح دوم در طرح سالمت(، و رامهرمز به اهواز )م

 شود.سالمت(، منتهی می
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میدیته و  ارتباط شتادگان، ا )تفاوت مورد چهار به جز کامل است و در رده بعدی نیز های توسعه شهری باال با طرح کانون مرکز 9انطباق 

تبتاط شوشتتر بته    هبهتان و ار بشوشتر به اهواز در طرح سالمت در حالی که در طرح آمایش ارتباط شادگان به آبادان، ارتباط امیدیه بته  

، در سایر متوارد  طرح آمایش( رتباط رامشیر به بندر ماهشهر در طرح سالمت و ارتباط آن به رامهرمز دراشود. همچنین دزفول برقرار می

 یکسان است.

شتهری بتا    کتانون امکانات ارائه خدمات درمانی در ، منطبق با طرح سالمت، ارتقای سطح خدمت مناطق در مطالعات آمایش

)در نتیجه بجز شهر اهواز  قرار خواهد داشت 2کانون دیگر همگی در سطح  8رکز قرار خواهد داشت. م 1مرکز اهواز مانند قبل در سطح 

. به طوری که هر اهند یافت، ارتقا خو2به سطح های توسعه شهری کانوند، سایر مراکز نقرار دار 2 و  1 اکنون در سطحو دزفول که هم

در هتا  ایتن کتانون   ن سطحی برایدستیابی به چنیطح ارائه نمایند. ها بتوانند نیاز خدمات درمانی مناطق پیرامونی تا این سیك از کانون

ه ختدمات  بت های اجتماعی دستتیابی  ها بین سطوح بسیار متفاوت فعلی، کاهش هزینهتعادلعدم تمرکز، کاهش عدماینجا نیز به معنای 

 گیرند.های استان قرار میشهرستانخواهد بود. در سطح بعدی، سطح سوم، سایر مرکز  این مناطقهمگام برتر و در نتیجه توسعه 

 
 سلسله مراتب ارجاع پزشك در استان خوزستان )انطباق طرح سالمت و مطالعات آمایش( -11 نقشه

 آموزش عالي -1-14-2

 فعليبندی سطح

استتان استت. در   تتر  مانتده تر به منظور حمایت از توسعه مناطق عقبفهای ضعیکانونمندی در این زمینه نیز هدف، ارتقای سطح بهره

 ر دارند:بندی برخورداری از مراکز و خدمات آموزش عالی در سطوح زیر قرااز نظر سطحهای استان شهرستانحال حاضر 

 سطح یکم،شهرستان اهواز در  -

 سطح دوم،دزفول در  شهرستان -

 سطح سوم،آبادان، امیدیه، بندر ماهشهر و مسجد سلیمان در های شهرستان -
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  چهارم،سطح  ، بهبهان، شوشتر و ایذه دری خرمشهرهاشهرستان -

 قرار دارند.  سطوح بعدیها در و سایر شهرستان -

 بندی مناطق از نظر آموزش عاليارتقای سطح

ه مراتتب  ای کتردن سلستل  بنتابراین منطقته   های برخورداری بسیار زیاد استت و تفاوت نمایدوضعیت فعلی از منطق مناسبی پیروی نمی

زاد، پیام آمل دانشگاه همه مؤسسات آموزش عالی )شابندی . در این منطقهشودلعات آمایش استان پیشنهاد میآموزش عالی، توسط مطا

(، در های اجراییستگاهمؤسسات آموزشی دولتی و مؤسسات آموزشی د ،هاو فقط به استثنای دانشگاهکاربردی  -های علمی نور، مجتمع

خواهند شد.  انون(، متصلکبه مرکز کانون )یعنی به مراکز دانشگاهی مرتبط خود در آن هر کانون توسعه شهری و مناطق پیرامونی آن 

 شتود عه شهری برقرار میمرکز کانون توس 9حوزه شهرستانی، تنها با  27در نتیجه ارتباط مؤسسات این مؤسسات آموزش عالی به جای 

شتود  بنتابراین پیشتنهاد متی    .شودتر برقرار میی سطوح پایینگانه با مؤسسات آموزش عال 9و سپس ارتباط هریك از این مرکز منطقه 

کته طبتق    باالتریطوح ستا افق برنامه آمایش به های توسعه شهری سطح برخورداری از مراکز و خدمات آموزش عالی در مراکز کانون

 و همچنین در ادامه آمده است ارتقاء یابد:  ذیلنقشه 

 سطح یکم،اهواز پابرجا در  (1

 ،ارتقاء به سطح دوممشهر، خر -آبادان  (2

 ارتقاء به سطح دومماهشهر،  (3

 ، پابرجا در سطح دومدزفول،  (4

 ،ارتقاء به سطح سومبهبهان  (5

 ارتقاء به سطح سومرامهرمز  (6

 ارتقاء به سطح سوم،ایذه  (7

 پابرجا در سطح سوم،مسجد سلیمان  (8

 ارتقاء به سطح سوم،سوسنگرد  (9

سطح به سه سطح، به معني برقرار یتك سلستله    5از حداقل کانون یادشده  9در اینجا نیز کاهش فاصله مرکز 

تر، کاهش عدم تمرکز، کتاهش عتدم تعتادل، رونتق منتاطق      های ضعیفارتقای سطح کانونتر، مراتب منطقي

 باشد.تر و در راستای اهداف آمایش استان ميهای ضعیفبهبود شرایط اقتصادی کانونتر، ماندهعقب

روستتایی کته در بنتد     -درمان شتهری   -در زمینه بهداشت بندی چند نکته مهم وجود دارد: برخالف سطح بندیدر ارتباط با این سطح

 -عمل بستیار مشتکل خواهتد بتود. در بختش بهداشتت و درمتان شتهری          درآموزش عالی بندی مطرح شد، اجرایی کردن سطح قبلی

 -هتای بهداشتت   ریزی شتبکه شود و سابقه برنامهریزی مینامهروستایی یك وزارتخانه مسئول وجود دارد که همه امور، از آن طریق بر

های اما در بخش آموزش عالی، وزارت علوم و تحقیقات، دانشگاه ریزی این بخش است.درمان و طرح سالمت مؤید کارآیی نظام برنامه

طریق شورای عالی ریزی متمرکز از امهبرنو بخش خصوصی فعالیت دارند و وابسته به دولت، ی شمؤسسات آموزسراسری، آزاد، پیام نور، 

هتا در  آنهتای تخصصتی   و مؤسسات آموزشتی بتاال و توزیتع رشتته    ها فضایی مجموع دانشگاه توزیع .شودانقالب فرهنگی هدایت می

استان و تعتداد  ای از بازار کار در بررسی جداگانه ای است.دهنده نبود یك انظباط مناسب در ارتباط با نیازهای منطقهوضعیت فعلی نشان

تعتداد  رشد سریع پذیرش دانشگاه آزاد و در یك دهه بعد در دانشگاه پیتام نتور علتت اصتلی آن بتوده کته       مشاهده شد که ، دانشجویان

تعدادی باشد که از بازار کتار   برابر 7در هر سال بیش از  شوندالتحصیل میفارغدر استان خوزستان آموختگانی که از این مجموعه دانش
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با بیکاری بیشتر از متوسط روبرو ها لتحصیالن دانشگاهاانان و به خصوص فارغشوند و این در حالی است که بازار کار جوخارج می استان

-ای نیز نیازمند هماهنگی است. از آنجتا کته برنامته   های تحصیلی با نیازهای منطقه، انطباق رشتهاست. صرف نظر از تعداد دانشجویان

   برای برقراری این هماهنگی ضرورت خواهد داشت. "مدیریت توسعه استان"گیرد، تالش خارج از استان صورت می ریزی در این زمینه

 

 امکانات و خدمات آموزش عالي در  استان خوزستان در افق طرح آمایشبندی سطح -12 نقشه

 بازرگاني -1-14-3

 فعليسطح بندی 

ی ه سایر بنادر جنوبور نسبت بیتی کشژه در بندرامام )دارای کمترین فاصله با مراکز جمعبرخورداری از امکانات بندری بسیار مناسب بوی

 . انزیت مسافر و کاالارجی و تری خرگانیرساخت های الزم برای توسعه بازهای متعدد و زایران( و برخورداری از راه و راه آهن و فرودگاه

 یع،شلمچه،اروندکنار(بازارچه مرزی مصوب در استان)آبادان،چزابه،رف 5وجود-

 اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی. 3دارای  -

 ره(وجود منطقه آزاد اروند، منطقه ویژه پتروشیمی )ماهشهر(، منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی)-

 .امام خمینی ، خرمشهر، آبادان، شادگان، اروند کنار، هندیجان در استان  بندر  7وجود -

 ینی و خرمشهر دارای کارکرد فراملی و بین المللی می باشند بنادر امام خم-

 ارتقای سطح بندی مناطق از نظر بازرگاني

اهم رفت از مستیر   های توستعه شتهری  تر استان در مدار توسعه، از طریق حمایت از کانونماندهالگوی اصلی برای قرار دادن مناطق عقب

هتا،  های صنعتی و حمایت از استتقرار واحتدهای مناستب در آن   زی )ایجاد شهركها، حمایت از توسعه صنعت و کشاورکردن زیرساخت

های افزایش راندمان آبیاری و تولید کشاورزی و ...(، ارائه خدمات برتتر )و  های آبرسانی و آبیاری، کمك به اجرای برنامهگسترش شبکه

گیترد  گذاری بخش عمومی صورت متی موارد که با سرمایه گذرد. اینبا رعایت مسایل محیط زیست طبیعی و فرهنگی(، میها همه این

خدمات بازرگتانی و اقتصتادی بختش     رودمیانتظار  بدیهی است در این صورتتوانند موتور توسعه این مناطق را به حرکت درآورند. می

این مناطق توسعه یابد. در همین  خصوصی )مانند حمل و نقل، هتل و رستوران، بانك و بیمه، مستغالت ...(، نیز به دنبال رشد اقتصادی

سرعت و استحکام بخشید ها محركتوان با بعضی از حال این فرآیند اخیر، یعنی رشد خدمات بازرگانی و اقتصادی این مناطق را نیز می
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 9ل در ستطح مرکتز هتر    ها نه تنها در سطح مرکز استان بلکه حداقرود این نمونهشود. انتظار میهایی از آن ارائه میکه در ادامه نمونه

 استان به اجرا درآیند:ریزی منطقه برنامه

 فصلي و دائمي  هایایجاد نمایشگاه -الف

گستترش بازارهتا را   هتای  ترین بختش های ذینفع یکی از مهمهفصلی و دائمی برای ایجاد و توسعه روابط بین گرو هایایجاد نمایشگاه

ش خصوصی واگذار ر آن به بخاندازی شوند و سپس کلیه اموهای اجرایی راههیت اولیه دستگاتواند با حمادهد. این بازارها میتشکیل می

 ها عبارتند از:شود. نمونه این نمایشگاه

 نمایشگاه محصوالت کشاورزی محلی به منظور:  (1

 برقراری ارتباط مستقیم بین تولید کننده و مصرف کننده، -

روش فت بازاریتابی   وفترآوری  گتذاری در  وآوران صنعتی به منظتور سترمایه  برقراری ارتباط بین تولید کننده کشاورزی و ن -

 ، اندازی صنایع غذاییمحصول و یا راه

 این نیازها برای کشاورزان.مین مستقیم اهای کشاورزی و ادوات کشاورزی به منظور تنمایشگاه نهاده -

شتیدی ماننتد   هتای محلتی و انترژی خور   هتاده و با استتفاده از ن های کوچك نمایشگاه فرآوری محصوالت کشاورزی در مقیاس (2

ت ت آب و هتدای آب و بازیافت مصرف  ،های کما روشمحصوالت کشاورزی ببهداشتی  تکنولوژی با راندمان باال برای شستشوی

 استفاده از انرژی خورشیدی در فرآوری سبزیجات، پیاز و موارد مشابه،و مجدد به مزرعه 

 ت،نیاز صنعگذار و بین سرمایهگذاری سرمایه هایبه منظور ارائه فرصتی صنعتی هانمایشگاه محصوالت صنعتی و کارخانه (3

 در ساخت، گران برای مشارکتنمایشگاه قطعات مورد نیاز صنعت نفت، صنایع شیمیایی و پتروشیمی و دعوت از صنعت (4

ای نطقته مهای محلی و تی در مقیاسهای سبك برای تولید محصوالت صنعانواع کارخانهاندازی نمایشگاه تکنولوژی ایجاد و راه (5

 ی و هدایت آن به سمت تولید،اهای کوچك محلی و منطقهبرای جذب سرمایه

های مناسب برای ها و ارائه طرحو بورس استان(، برای شرکت در این نمایشگاهها دعوت از حضور بخش مالی ) نمایندگان بانك (6

 گذاری در استان و منطقه،های سرمایهفرصت مردم و بخش خصوصی درگذاری جذب مشارکت و سرمایه

هتای  اردات، شرکتوهای صادرات و ، شرکتهای بازرگانی خصوصی )مانند نمایندگان بیمه دعوت از حضور نمایندگانی از بخش (7

 ،گذارانبا تولیدکنندگان و سرمایه های مشارکتالمللی(، برای ارائه طرححمل و نقل داخلی و بین

  "سسرا"های مهندسي ندازی شرکتاایجاد و راه -ب

صتنعتی و  هتای  انتدازی کارخانته  راهو  گذاری، ساختسرمایه"های مهندسی اندازی شرکتیکی دیگر از ارکان گسترش بازار ایجاد و راه

 -ستاخت   -گتذاری  سترمایه "تتوان بته اختصتار    فعالیتت را متی  گذاران است. ایتن  سپس انتقال سهام در بازار بورس به سرمایه

ن بته بختش   آهای کوچك محلی و انتقتال  آوری سرمایهها جمعنامید. هدف این شرکت "سسرا"یا  "انتقال سهام -اندازی اهر

تتوان  " ،"سرمایه کافی"، "دانش"عوامل یك از هیچهای اندك و پراکنده باشد. واقعیت آن است که افراد معمولی با سرمایهصنعت می

اگتر بته    را ندارنتد. واحتدهای کوچتك و بتزرگ بختش خصوصتی نیتز        واحتدهای صتنعتی   "ولیتد مدیریت ت"و  "اندازیراه"، "ساخت

هتای کوچتك   ایهایتن روال سترم  شوند. در اندازی یك واحد صنعتی افدام نماید، معموالً آن را با دیگران شریك نمیگذاری و راهسرمایه

 یابند.راه می داللی سوقو انه های سوداگرمانند و معموالً به فعالیتدر بازار سرگردان می معموالً
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هتای کوچتك(   هعمولی )سترمای مانتقال سهام به افراد  ،تر از همهمهماندازی و ساخت، راهها در ها که رسالت آنگونه شرکتبنابراین این

 .گرددها قید شرکت صلی اینانتقال سهام به عنوان وظیفه اها و در اساسنامه آن باید با حمایت و نظارت بخش عمومی ایجاد شونداست 

ولیته کمتك   مین سترمایه ا اتت انجام شود که به حتی از همان ابتدا و قبل از ساخت نیز تواند این صورت پذیره نویسی برای سهام میدر 

 نماید.می

رمایه این س مرتباًاخت، سچه به صورت پذیره نویسی قبل از ساخت، و چه فروش سهام بعد از ، اندازی شدهبا فروش سهام واحدهای راه

 .شودشود و سرمایه الزم برای احداث واحدهای بعدی فراهم میها تجدید میشرکت

زمتان   احتداث و در  )در زمتان  های کوچك و هدایت آن به تولید و اشتغالآوری سرمایهجمع، عالوه بر "سسرا"های اندازی شرکتراه

ه کتاهش تتورم   سترگردان بت   به اقتصاد کالن نیز با کاهش حجم نقدینگیداری(، و در نتیجه افزایش توان اقتصادی استان، از جنبربهره

   . کندناشی از حجم پول نیز کمك می

از هتا  ه ایتن شترکت  ک. به مرور باشدمی افزایش توان مهندسی استان، "سسرا"های مهندسی اندازی شرکتهای راهیکی دیگر از فایده

هتا را بته   هتا در ایتن زمینته، آن   زایش توان صنعتی و افزایش دانش متراکم شتده آن نمایند، افکوچك آغاز می واحدهای صنعتیاحداث 

هایی است حدالتر از وانماید که ارزش آن بسیار بابا توان افزوده شده در طراحی و ساخت تبدیل می های عظیم مهندسی صنعتیشرکت

برداری برای کشور بستیار  هو بهر و دانش متراکم مهندسی ساخت تجربهنمایند. این ها اقدام میبرداری و انتقال آنکه به ساخت و بهره

شتوند و  یاخت تبتدیل مت  در زمینه مهندسی ست  المللی های بسیار قدرتمند ملی و بینشرکتها به ارزشمند خواهد بود زیرا همین شرکت

ط لولته،  ونیروگتاه، خطت   بنتدر،  سد،پل،  یابد، از واحد صنعتی به طراحی جاده،ها در طراحی و ساخت به تدریج گسترش میتوان فنی آن

 های جدید.آالت صنعتی، و در نهایت به توسعه تکنولوژیهای تقویت فشار، پاالیشگاه، و ماشینایستگاه

ا یتك شهرستتان   یت ردم استان و اعالم این موضوع و ارائه تبلیغات ساده و صادقانه برای مرود ، انتظار میاز نظر اجتماعیاز سوی دیگر 

شرکت "اندازی ، یا اعالم راه "شرکت مهندسي ساخت و توسعه صنعت .... استان خوزستان" اندازیمورد راه خاص در

که ایتن شترکت بتا    و اعالم این "مهندسي ساخت و توسعه صنعت .... مثالً  شهرستان بهبهان یا شهرستان رامهرمز

تیتب در  به ایتن تر  ور فالن نقطه مشخص اقدام خواهد نمود های محلی مردم به ساخت فالن کارخانه دضمانت دولت با کمك سرمایه

و  سی ستهام آن گذاری و پذیره نویخدمت توسعه این شهرستان قرار خواهد گرفت و دعوت از مردم شهرستان / و یا استان برای سرمایه

جته بته   ، بتا تو ردممت ب اعتمتاد  جذ، و در صورت موفقیت شوداعالم اینکه سهام در درجه نخست به ساکنین همان شهرستان واگذار می

 خواهد داشت. اجتماعي بسیار مثبتهای طبیعی مردم به آبادانی موطن خود اثر گرایش

و بته   دهتد ا افتزایش متی  سرزمین و آب و ختاك ر وابستگی به  ،های تولیدیسهامدار کردن مردم در سرمایهبه عالوه از نظر اجتماعی، 

ادی، بر اساس شرایط اقتص . بدیهی است با رونق گرفتن تولید و اشتغال و بهبودانجامدمی، همبستگی اجتماعی و تقویت هویت اجتماعی

ه ای جتای ختود را بت   قتومی و فرقته   هتای گرایشانجامد و به تقویت همبستگی ملی می "حساس امنیت اقتصادیا"شناسان نظر جامعه

ویتت  های محتاطانته قتومی تق  اقتصادی است که گرایش -دهند، زیرا تنها در وضعیت احساس عدم امنیت سیاسی های ملی میگرایش

 . شودمی

بدیهي است میزان پذیرش و مشارکت مردم در این فعالیت بستگي زیادی به میزان سرمایه اجتماعي )اعتمتاد  

ریتزی  های مهندستي ستاخت و توستعه، در برنامته    شرکت اندازیمردم( دارد. بنابراین در صورت تشکیل و راه
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ها باید به دقت بررسي ها و نوع پروژه، میزان سرمایه اجتماعي شهرستانعیین اولویت شهرستاناجرایي برای ت

 شود. 

 های زیربنایيگذاریباز کردن فضای فعالیت بخش خصوصي در سرمایه -پ

ختش  متان ب زینته ه هتای عمرانتی بتا ه   گسترش دامنه مشارکت بخش خصوصی در اجترای پتروژه  یکی دیگر از ارکان گسترش بازار، 

 -اهتواز  راهبزرگت  " برداری بزرگراه به عنتوان مثتال  های مهندسی ساخت و بهره. به عنوان مثال حمایت از ایجاد شرکتخصوصی است

یز از طریتق  رمایه را نتواند تحت نظارت بخش عمومی مقداری از س. در این صورت فالن شرکت مهندسی با هزینه خود )که می"آبادان

ینتی از محتل اختذ    تا مدت مع راه مذکور اقدام نماید و هزینه خود را با بازگشت مناسبنسبت به احداث بزرگ (،مین نمایدافروش سهام ت

ر کتاهش  اه نیتز بستیا  رهای اداری وزارت در این صورت بودجه عمومی صرف احداث این راه نخواهد شد و هزینهمین نماید. اعوارض ت

 برداری محدود خواهد شد. رایی، نظارت بر ساخت و بهرههای اجخواهد یافت و عملیات آن نیز به تهیه نقشه

ه، احتداث  رق، احتداث را بت قانون برنامه پنجم در زمینته احتداث نیروگتاه    . پذیر استهای مختلف امکاندر زمینهگذاری این نوع سرمایه

. ستت یتز نمتوده ا  حتتی تشتویق ن  هایی داده استت و  های آبرسانی و آبیاری و موارد دیگری چنین اجازهسدهای کوچك و احداث شبکه

ستت. دالیتل   اادی استان ها بسیار به نفع توسعه اقتصهای قانونی و حتی سعی بر وسعت بخشیدن به این ظرفیتاستفاده از این ظرفیت

ه بختش  هتای پراکنتد  سرمایه استفاده ازبه اختصار عبارتند از  "سسرا"های مهندسی حمایت از این فرآیند نیز عیناً مانند تشکیل شرکت

 شتارکت متردم و  استان، توسعه اقتصادی، بهبود اشتغال و کاهش تتورم و تقویتت حتس م   اجرایی  -خصوصی، تقویت ظرفیت مهندسی 

 .بهبود امنیت اجتماعی استان

 تحلیل پیوندهای اصلي بین سکونتگاه ها -1-15

 )پیوندهای فیزیکي )در شبکه حمل و نقل استان 

 زیر استفاده شده است: شاخص اصلی به شرح 2در این بخش از 

 .باشدیی شهرستان متوان اقتصادی و تولیددهنده شاخص یکم از میزان حمل بار برون استانی شهرستان تشکیل شده است، که نشان

 شود:  زیر تشکیل میفرعی شاخص  6ها و از تلفیق دسترسی به زیرساختهای شاخص دوم شامل از شاخص

رعتی بته   فی معمتولی و  به مرکز استان، که در آن برای آزادراه، بزرگراه، اصلی عریض، اصتل کیفیت جاده دسترسی مرکز شهرستان  (1

 در نظر گرفته شده است، 1تا  5ترتیب امتیاز 

 ، 1ا ت 5شهرستان به مرکز همان شهرستان، با همان امتیازهای های هر میانگین کیفیت جاده دسترسی مرکز بخش (2

 ل طول جاده روستایی هر شهرستان، سهم )درصد( جاده روستایی آسفالت از ک (3

تتا   2ر بتا امتیتاز   اهمیت بند قرارگیری مرکز و یا پهنه شهرستان در کنار بندر و دریا و برخورداری شهرستان از مسیر آبی و همچنین (4

 صفر،

 و صفر، 1، 2، با امتیاز شهرستان و یا پهنهآهن در مرکز قرار داشتن ایستگاه راه (5

 امتیاز صفر،  و غیر از آن با 1، فرودگاه داخلی با امتیاز 2با امتیاز  المللیدگاه بینبرخورداری شهرستان از فرو (6

 اند.های اصلی یکم و دوم با وزن مساوی با یکدیگر تلفیق شدهشاخص
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 پیوندهای مالي و اقتصادی 

 شاخص به شرح زیر استفاده شده است: 5در این بخش از 

 سرانه تولید ناخالص داخلی شهرستان، (1

 وری سرانه نیروی کار شهرستان،هبهر (2

 های دولتی(، متوسط سپرده سرانه در شهرستان )نزد بانك (3

 نرخ مشارکت اقتصادی در شهرستان، (4

 نرخ اشتغال در شهرستان، (5

 پیوندهای جمعیتي 

 در این بخش از دو شاخص به شرح زیر استفاده شده است:

ده کل نکه در برگیر پذیری تا بیشترین میزان مهاجرفرستی(،شاخص کل توان مهاجر پذیری شهرستان )باالترین درجه مهاجر (1

 یترون استتان  بهتای کشتور )اعتم از درون و    های استان خوزستان با همه شهرستتان مهاجر پذیری و مهاجرفرستی شهرستان

 . باشدخوزستان( می

 شاخص نرخ شهرنشینی شهرستان، (2

 هاروش تلفیق شاخص 

ضتوع  ایتن مو باشتد.  ها از دیدگاه نظری موضوع تجزیه و تحلیل چنتد متغیتره متی   قدرت پیوندها بر حسب گاهبندی نهایی سکونتجمع

تتر آنتالیز تاکستونومی و    یا روش ستاده  (Factor Analysis)تری مانند تجزیه و تحلیل عاملی  یچیدهپ هایروش کمك تواند بامی

 های چند متغیره بررسی شود.بندی موضوعسازمان ملل در رتبه روش

ت کته  تفاده شده اسسازمان ملل اس روشاز ها و همچنین برای تلفیق شاخصها این بخش برای استاندارد کردن هر یك از شاخص در

،  X(i)ی متورد بررستی،   هانبا در نظر گرفتن توزیع اولیه مقدار هر متغیر در شهرستاها در آن برای استاندارد کردن هر یك از شاخص

شتاهده شتده بترای آن    ، از کم کردن مقتدار حتداقل توزیتع اولیته از مقتدار م     Y(i)در هر شهرستان،  خصمقدار استاندارد شده هر شا

 آید. شهرستان و تقسیم نتیجه بر بازه توزیع اولیه به دست می

Y(i) = ( X(i) – Min(X)) / (Max(X) – Min(X)) 

ترین منتد بهتره  تترین تتا کتم   منتد ، به ترتیب برای بهتره ، برای هر شاخص در دامنه عدد یك تا عدد صفرY(i)این توزیع حاصل، بنابر

استتفاده   گیری سادهیانگینهای مختلف مورد بررسی و مکردن مقدار شاخصها نیز از جمع . برای تلفیق شاخصگیردشهرستان قرار می

 شده است.

 طبقه بندی سکونتگاه ها بر حسب قدرت پیوندها 

ید نظر قرار مورد تجد در بازنگری وبهنگام نمی باشند این قسمت اطالعات  ،بودن بهنگام سازیبا توجه به زمانبر  الزم به ذکر است  *

 خواهند گرفت.

ارائته    62( پیوند جمعیتی، در جدول 3( پیوند مالی و اقتصادی و )2( پیوند فیزیکی و حمل و نقل(، )1شاخص تلفیقی توانمندی ) 3مقدار 

 های استان براین جدول نتیجه این تلفیق و ترتیب شهرستاننماید. در پیوند کل را حاصل می شاخص، 3شده است.  میانگین مقدار این 

بندرماهشهر، اهواز، خرمشهر و آبادان در های شود شهرستانساس مقدار شاخص پیوند کل ارائه شده است. بر اساس ترتیب مشاهده میا
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تترین وضتعیت از   اللی، مسجدسلیمان، شادگان و گتوند به ترتیب در پایین باغملك،های باالترین موقعیت از نظر پیوند کل و شهرستان

  نظر این شاخص کل قرار دارند.

  های استانشهرستان جمعیتي پیوند توانمندیتلفیقي  اولیه و استاندارد شده و شاخص تلفیقي  هایشاخص : 62 جدول

 شهرستان

 پیوند

 فیزیکي و

 حمل ونقل

 پیوند

 مالي

 پیوند

 جمعیتي

 پیوند

 کل

 ترتیب بر اساس شاخص پیوند کل

 مقدار شاخص شهرستان

 0,923 بندرماهشهر  0,475 0,694 0,393 0,338 آبادان 

 0,593 اهواز  0,377 0,635 0,262 0,234 اندیمشك 

 0,546 خرمشهر  0,593 0,752 0,535 0,493 اهواز 

 0,475 آبادان  0,269 0,448 0,251 0,110 ایذه 

 0,475 دزفول  0,169 0,226 0,177 0,106 لك باغم

 0,442 هندیجان  0,923 0,953 0,906 0,911 بندرماهشهر 

 0,422 بهبهان  0,422 0,684 0,453 0,129 بهبهان 

 0,413 امیدیه  0,546 0,914 0,380 0,345 خرمشهر 

 0,377 اندیمشك  0,475 0,696 0,438 0,290 دزفول 

 0,362 رامشیر 0,272 0,472 0,173 0,171 دشت آزادگان 

 0,358 رامهرمز  0,358 0,558 0,308 0,208 رامهرمز 

 0,325 شوشتر  0,234 0,279 0,185 0,238 شادگان 

 0,288 شوش  0,288 0,389 0,267 0,208 شوش 

 0,272 دشت آزادگان  0,325 0,529 0,317 0,130 شوشتر 

 0,269 ه ایذ 0,217 0,305 0,301 0,046 مسجدسلیمان 

 0,245 گتوند 0,413 0,634 0,348 0,258 امیدیه 

 0,234 شادگان  0,197 0,365 0,211 0,016 اللی 

 0,217 مسجدسلیمان  0,442 0,678 0,441 0,206 هندیجان 

 0,197 اللی  0,362 0,592 0,359 0,136 رامشیر

 0,169 باغملك  0,245 0,435 0,213 0,087 گتوند

 مین استان خوزستانآمایش سرزمأخذ: 

، به همتراه شتاخص   هاستانشاخص تلفیقی توانمندی پیوند فیزیکی و حمل و نقل، پیوند مالی و اقتصادی و پیوند جمعیتی شهر 3مقدار 

هتای تلفیقتی   بی شاخصوضعیت نس با یکدیگر، هااست. این نمودار عالوه بر مقایسه وضعیت شهرستان ترسیم شده  ذیلنمودار کل در 

. چنانکه شودشاهده میمهمبستگی مناسب سه شاخص یادشده در هر شهرستان در این نمودار  نماید.ر شهرستان را نیز مقایسه میدر ه

ین ایتن سته شتاخص    بگر مقدار ضریب همبستگی بیان 63 رفت. جدولها انتظار میهمسویی بین شاخص "از پیش"قبالً نیز  بیان شد 

 بتا دو  اقتصتادی  -الیشتاخص تلفیقتی مت   تری بتین  بتاال  همبستگی نسبتاًظارات نظری همسویی دارد. باشد که تا حدود زیادی با انتمی

 .شوددیگر مشاهده میشاخص 
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 های استان خوزستاندر شهرستان های توانمندیشاخص(1نمودار

 استان خوزستان هایدر شهرستان های توانمندیماتریس ضریب همبستگي شاخص- 63 جدول

 شرح
 فیقيتلشاخص 

 حمل و نقل

 تلفیقي شاخص

 اقتصادی -مالي

 تلفیقي شاخص

 جمعیتي

 0,725 0,862 1,000 تلفیقی حمل و نقلشاخص 

 0,796 1,000 0,862 اقتصادی -تلفیقی مالی شاخص

 1,000 0,796 0,725 تلفیقی جمعیتی شاخص

 اند.همقایسه شدو شاخص کل تلفیقی  سه شاخصترین(  بر اساس ترین تا ضعیف)از قوی هاترتیب شهرستان 64در جدول 

 و شاخص کلتلفیقي سه شاخص بر اساس ها ترتیب شهرستانمقایسه  -64 جدول

 کل پیوند جمعیتيپیوند  مالي پیوند حمل ونقل فیزیکي و پیوند ترتیب

 بندرماهشهر بندرماهشهر بندر ماهشهر بندرماهشهر 1

 اهواز خرمشهر اهواز اهواز 2

 خرمشهر اهواز بهبهان رخرمشه 3

 آبادان دزفول هندیجان آبادان 4
 دزفول آبادان دزفول دزفول 5

 هندیجان بهبهان آبادان امیدیه 6

 بهبهان هندیجان خرمشهر شادگان 7

 امیدیه اندیمشك رامشیر اندیمشك 8

 اندیمشك امیدیه امیدیه شوش 9

 رامشیر رامشیر شوشتر رامهرمز 10

 رامهرمز رامهرمز مزرامهر هندیجان 11

 شوشتر شوشتر مسجدسلیمان دشت آزادگان 12

 شوش دشت آزادگان شوش رامشیر 13

 دشت آزادگان ایذه اندیمشك شوشتر 14

 ایذه گتوند ایذه بهبهان 15

 گتوند شوش گتوند ایذه 16

 شادگان اللی اللی باغملك 17

 مسجدسلیمان مسجدسلیمان شادگان گتوند 18

 اللی شادگان باغملك نمسجدسلیما 19

 باغملك باغملك دشت آزادگان اللی 20
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کمتترین ستطح    ترتیتب از بیشتترین تتا    بته  هتای استتان  شهرستتان  ذیلدر نمودار ها بر اساس مقدار شاخص کل توانمندی شهرستان

 :شوندمعرفی میهای زیر که در بند دباشاند. همچنین در این نمودار پنج طبقه از این نظر قابل تشخیص میشده ی نشان دادهمندبهره
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 های استان خوزستاندر شهرستان توانمندیتلفیقي کلي  شاخص -2نمودار

های بندرماهشهر، اهواز، خرمشهر، شهرستانبه ترتیب  در گروه اول بندیبا توجه به این دسته: های دارای پیوند قویسکونتگاه

توان به اهمیت ویژه بندر ماهشهر اشاره کرد ی برخوردار هستند، در این دسته میمندطح بهرهآبادان و دزفول از بیشترین تا کمترین س

ها شود که مرکز این شهرستانباشد. در همین حال توجه میمی تریها در این دسته دارای پیوند بسیار قوینسبت به سایر شهرستان که

  ندهای قوی در هر سه زمینه برخوردار هستند.هند و از پیودبزرگترین نقاط شهری استان را تشکیل می

های دارای پیوند های هندیجان، بهبهان، امیدیه و اندیمشك و در گروه سکونتگاهشهرستان: متوسطهای دارای پیوند سکونتگاه

وب شرقی استان و در این گروه بجز شهرستان اندیمشك که در شمال استان قرار دارد در ناحیه جنهای شهرستان .اندمتوسط قرار گرفته

فاصله نسبی کمی به بندر ماهشهر و اهواز  قرار دارند. بجز شهرستان امیدیه که بیشتر صنعتی است، وجه مشخص سه شهرستان دیگر 

 از پیوندهای حمل و نقلی قوی برخوردار هستند.های این گروه کشاورزی است. همه شهرستان

شوشتر، شوش، دشت آزادگان ایذه، ، ، رامهرمزرامشیرهای شهرستانه به ترتیب در این گرو: ضعیفهای دارای پیوند سکونتگاه

کشاورزی است و از نظر مکانی بیشتر در حاشیه جغرافیایی شمال، شمال ها . وجه مشخص این شهرستاناندگتوند و شادگان جای گرفته

 شرقی، شرق و غرب استان واقع هستند.

شاخص  های مسجدسلیمان، اللی و باغملك، قرار دارند که درشهرستاندر این گروه : بسیار ضعیفهای دارای پیوند سکونتگاه

قرار بندی اقتصادی و پیوندهای جمعیتی در سطوح پایین رتبه –مالی  در شاخصو ترین رتبه، پیوند فیزیکی و حمل و نقل دارای پایین

 دارند.

 هيها بر حسب قدرت پیوند سکونتگابندی پهنهتشخیص و طبقه

بنتدی قتدرت   پهنته دهنتده  نشتان ذیتل  در باال بیان شده است و نقشه  هیبر حسب قدرت پیوند سکونتگا هابندی پهنهتشخیص و طبقه

  باشد.ها در استان میگاهسکونت
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 ها بر حسب توانمندیبندی شهرستانطبقه -13 نقشه

 های موجود در نظام فضایي تحلیل تعارض و توازن بین نیازهای بخش های مختلف و عدم تعادل  -1-16

ه های اصلی کو تقابل هاتعارض باید به های متعارض در استفاده از منابع اشاره کرد لیکنتوان به تمام جزئیات همه فعالیتدر اینجا نمی

   ها تعیین کننده یك سازمان فضایی مناسب برای توسعه پایدار است، شناخت دقیقی به دست داد.حل آن

 وابع اعم از طبیعی ا برای منی تقاضهای بخشمیاب و توزیع نابرابر باشد و به ویژه در پرتو افزایش جمعیت و تنوع فعالیتوقتی منابع ک

م ریزی به طور اعمهصوالً برناآید. امی گیری از منابع پدیدهای گوناگون برای بهرهها نیز بین بخشتردید تعارضانسانی فزونی گیرد، بی

یایی و ایجاد ضای جغرافجود در فها برای استفاده از منابع کمیاب و نابرابر موایشی به طور اخص حل همین تعارضریزی آمو برنامه

 زم است.الر استان های توزیع منابع موجود دهاست. برای تحقق این امر نخست شناخت تنوع و تفاوتتوزان نسبی بین آن

اك، زمین عنی آب، خیع طبیعی نخست الزم است میزان و توزیع جغرافیایی مناب های توزیع منابع موجودبرای شناخت تنوع و تفاوت 

 کشاورزی، جنگل، مرتع و منابع معدنی در استان بررسی شود.

 استانتوسعه فراروی  چالش هایتحلیل  -17 -1

بتد.  یطتی کتاهش یا  ستت مح دهد تا پی آمدهای مخرب انسانی و مالی و زیهای آمایشی امکان میبندی مخاطرات طبیعی در طرحپهنه

کنتد. در اینجتا   میپیدا  های قابل توجهدانیم ایران جزو ده کشور اول جهان است که در آن مخاطرات طبیعی امکان تخریبکه میچنان

 بندی شده است:چند مخاطره مهم که در استان برای توسعه آینده موانعی در پی دارد پهنه

-محیطی به ویژه در زمینه آلودگیهای زیستضعف استان از نظر محیط زیست آلودگیمهمترین نقطه : آلودگي های زیست محیطي

های اصلی مثل رودخانته کتارون، دز و   ای است که رودخانههای سطحی استان است. ساختار شبکه هیدروگرافی استان به گونههای آب

تواند تمام مسیر اطراف رودخانه تا مصب آن در دریتا  می یابند و در نتیجه آلودگی در باالدستکرخه از شمال به سمت جنوب جریان می

کنتد و از آنجتایی   کیلومتر طول خود در استان از شمال تا جنوب استان را طی می 1،000را آلوده نماید. به ویژه رودخانه کارون با حدود 

های ایتن  یکی از معضالت آن تخلیه فاضالب اند،که تقریباً مهمترین شهرهای استان یا در حاشیه شبکه اصلی و یا فرعی آن واقع شده
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هتا بته   هایی که استان با خشکسالی روبرو باشد، ضریب آلتودگی آب رودخانته  شهرها به داخل کارون است. این شرایط به ویژه  در سال

هیتدرولوژیکی   های بزرگ در درون واحدهای مطالعاتی )واحدهایشود. همین طور وجود کشت و صنعتویژه رودخانه کارون تشدید می

های ناشی از کود شیمیایی، ستموم و صتنایع   اند، سبب شده تا آلودگیهای کارون و دز و کرخه در آن واقع شدهچهار رقمی( که رودخانه

ای افتزایش  محیطی را به نحو هشدار دهنتده های زیستهای بالقوه و بالفعل آلودگیها زمینهپاالیش و صنایع وابسته به کشت و صنعت

های بالقوه و بالفعل آلودگی آب رودخانه کارون، دز و کرخه است محیطی استان زمینه. بنابراین یکی از مهمترین نقاط ضعف زیستدهند

 .دهندبندی شبکه هیدروگرافی استان را تشکیل میکه استخوان

وقعیت قرار گیری، در کمربند ناآرام زمین ایران از نظر م است کشورتر نیز گفته شدهپیشهای که در فصلچنان :بندی زمین لرزهپهنه

شود. این واقعیتی است که باید آن را پذیرفت و در عین حتال  شناسی جهان قرار دارد و یکی از کشورهای زلزله خیز جهان محسوب می

بنتدی  ین زمینه پهنته با تمهیداتی به مقابله با آن برخاست تا خطرات جانی و مالی و زیست محیطی آن محدود شود. نخستین اقدام در ا

 در ادامه نقشه پهنه بندی لرزه ای استان خوزستان آورده شده است.خطر زمین لرزه است که الزم است انجام گیرد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پهنه بندی زمین لرزه در استان -14نقشه 

 گیریبندی خطر سیلپهنه 

درصد، منتاطق   18,5حدود  مناطق بدون پتانسیل متوسطدرصد، 22,5مناطق با پتانسیل زیاد  ،درصد 13,8مناطق با پتانسیل خیلی زیاد 

 گیرد.درصد از سطح استان را در بر می8,9و مناطق بدون پتانسیل حدود درصد 36,3با پتانسیل کم حدود 
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شهرستتان   10هکتتار در   262000سه بادی استان بتا مستاحت   پهنه های ما: پراکنش پهنه های ماسه بادی در استان خوزستان

  . شامل دشت آزادگان، شوش، حمیدیه، اهواز، باوی، امیدیه، رامهرمز، هفتکل، رامشیر و هندیجان پراکنده اند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پراکنش پهنه های ماسه بادی -16نقشه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پتانسیل سیل خیزی استان خوزستان -15نقشه 
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  پراکنش کانون های تولید ریزگرد در استان خوزستان

جنتوب  ترتیب عبارتنتد از:   درحالیکه کانونهای اصلی ریزگرد به شهرستان واقع شده اند13هکتار در  350000کانون ها با مساحت حدود 

 ،هکتار( 112385واز  )جنوب و جنوب شرق اه ،هکتار(15620شرق اهواز ) ،هکتار(28184شمال خرمشهر ) ،هکتار( 50000هورالعظیم  )

 .هکتار(18836شرق هندیجان ) هکتار(، 31980هندیجان ) -، محدوده ماهشهرهکتار( 86147دیه )محدوده بندر امام تا امی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بندی پراکنش کانونهای تولید ریزگرد در استان خوزستانپهنه -17نقشه 

 خشك شدن تاالبهای استان 

ن، تاالب شیمبار، ب میانگرا، تاالالعظیم، تاالب بامدژاصلی ترین هورها و تاالب های استان خوزستان شامل تاالب شادگان، تاالب هور

ر آبزی و کنار رنده مهاجاران پتاالب بندون، تاالب هفتکل، هورالدورق و هور مزرعه بوده که این اکوسیستم ها هر ساله پذیرای هز

وستایی به رق شهری و مناط سعهآبزی در فصول سر سال می باشند. متاسفانه تمامی تاالب ها به دلیل افزایش بی رویه جمعیت و تو

حیطی و زیست م ی، کمیسرعت مورد دخل و تصرف قرار گرفته و  در این میان ضمن کاهش سطح آن ها، موجبات ناامنی شدید کیف

 تاالب فراهم می گردد. 

 ها قلمروهای مواجه با خشك شدن تاالب-65جدول 

 تاالب
 مساحت

 )هکتار(

خشك 

 شده

 )هکتار(

خشك 

 شده

 )درصد(

 ضیحتو

 54 65000 120000 شادگان -1
یشتکر  هکتار از بخش شیرین تاالب شادگان با زهابهای شور ن40000حدود 

 آبگیری شده است.

 30 38000 127000 هورالعظیم -2
ابهای شور با زه 5تا  3هکتار از تاالب هور العظیم در مخازن  45000حدود 

 نیشکر آبدار شده اند.

 - 80 3200 4000 بامدژ -3

 - 66 1600 2440 میانگران -4

 - 38 6000 15800 تاالب دز -5
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 تاالب
 مساحت

 )هکتار(

خشك 

 شده

 )هکتار(

خشك 

 شده

 )درصد(

 ضیحتو

تاالب های  -6
 کرخه

13000 5000 38 - 

تاالب های  -7
 کارون

2500 2000 80 - 

 - 34 480 1400 تاالب شیمبار -8

 - 90 1130 1250 بندون ایذه -9

 ور زهابهادرصد خشکی تاالبها با حذف ورودی های آب ش 72 43 122410 287390 جمع مساحت

 در حوزه اجتماعي و فرهنگي 

 های قومي و زبانيتفاوت -

 روند افزایشي نسبت طالق به ازدواج -

در  1395ستال   وان مثال درهای استان نیز این نسبت به بیش از یك سوم موارد ازدواج افزایش یافته است. به عندر برخی شهرستان

 ست.درصد رسیده ا 143شهرستان باوی این شاخص به بیش از 

 مهاجر فرستي -

 1390 -1395ر دوره دهد که استان در مجموع قادر به نگهداشت نرخ رشد طبیعی جمعیت خود نیست و دست کم دها نشان میبررسی

 -79171برابتر بتا    استان خوزستان با خالص مهاجرت 95براساس نتایج سرشماری به عنوان استانی مهاجر فرست محسوب شده است. 

 ستان و در کشور در رتبه اول می باشد.مهاجر فرست ترین ا

 در حوزه اقتصادی

 وری منابع آب در بخش کشاورزی پایین بودن بهره -

 ها بوده و بتدون غهه یکی از دغدبری از حقابه آبی استان در بیرون از آن همیشسهم اما از منابع آبی فراوانعلی رغم برخورداری استان 

-ده و در استتان ازاد تلقی شت این خطر وجود دارد که منابع متعلق به استان به عنوان منابع م های آبی استانتعریف مشخص برای حقابه

 های همجوار برای آن نیازهای آبی کاذب و غیر اقتصادی در نظر گرفته شود. 

 90الی بتا  بودن ستهم وری منابع آب در بختش کشتاورزی و بته ویتژه بتاال     توان از پایین بودن بهرهاز نقاط ضعف اقتصادی استان می

-د، بهتره به حساب آی ترین منابع در محیط خشك ایراندرصدی سهم بخش کشاورزی استان نام برد. اگر آب به عنوان یکی از کمیاب

 شود.های اقتصادی کشاورزی استان محسوب میبرداری نامناسب یکی از مهمترین ضعف

 بخش خصوصي در بخش صنعتبسیار پایین گذاری سرمایه -

 ری موثر بخش نفت در توسعه استانتاثیرگذاعدم  -

می فعالیتت  یی و پتروشتی حالی که استان به مدت یك قرن در صنعت نفت و تولید فرآورده و حدود نیم قرن در صنایع فلتزی، شتیمیا  در 

ش ال بختش نفتت و ارز  تفاوت بین اشتغ  است.درصد  3سهم اشتغال بخش نفت از اشتغال استان  اماپیشرو در سطح کشور داشته است،

 افزوده نفت در استان نشان دهنده عدم تاثیرگذاری بخش نفت در اشتغال استان می باشد

جالب توجه است که صنایع پیشرو استان از صنایعی های ملی دارند. صنایع پیشین و پسین این صنایع سهم ناچیزی در مقایسه با میزان 

انتد امتا صتنایعی ماننتد صتنایع الستتیك و       اندازی شتده ارات عمومی راهگذاری ملی و از محل اعتبشود که عمدتاٌ با سرمایهتشکیل می
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گذاری و مشارکت بخش خصوصی فلزی، برقی، وسایل نقلیه موتوری، ادوات و قطعات که نیازمند سرمایه آالتپالستیك، ساخت ماشین

ن اختصتاص داده استت، در ستایر متوارد     درصد از ارزش افزوده کشور را به استان خوزستا 4است، به جز در یك مورد که سهمی حدود 

نفتت و گتاز و فتوالد و     میظت عهتای  درصد از ارزش افزوده کشور را دارند. هر چند عجین نشدن شرکت 2تا  1دود سهمی ناچیز و در ح

نقتش داشتته   پتروشیمی با اقتصاد استان در حمایت از توسعه صنایع استان برای تامین لوازم و قطعات و ادوات در این توستعه نیتافتگی   

علت توسعه نیافتگی در صنایع عمومی مانند صنایع فلزی فابریکی، تولیتد ادوات کشتاورزی و ماننتد آن را بته     رسد است، اما به نظر می

 عمومی و خاص استان نسبت داد. اقتصادی  -ی و مسایل اجتماعیرپذیتوسعه نیافتن فرهنگ صنعتی و نوآوری و ریسك

 باالبودن نرخ بیکاری -

درصتد بتوده   14,3ستتان  ادر  95بر اساس نتایج سرشماری ط ضعف اقتصادی دیگر استان باالبودن نرخ بیکاری است. نرخ بیکاری از نقا

ین ترتیب در قیاس استتان  درصد بیکاری، نرخ به مراتب باالتری داشته است. بد 12,6است که در قیاس با کل کشور در همین زمان با 

 تر است و هم نرخ بیکاری باالتر است.با کل کشور هم نرخ اشتغال پایین

 عدم توسعه فعالیت پاالیشگاهي متناسب با جایگاه استان در تولید نفت  -

 است. درصد 19سهم استان از پاالیش نفت حدود است اما  درصد 65سهم استان از تولید نفت خام حدود 

 نایع باالدستي عدم توسعه صنایع میان دستي و پایین دستي پتروشیمي استان متناسب با ص -

   .درصد است 3ی حدود درصد و از صنایع میان دستی و پایین دست 35سهم استان از ارزش افزوده صنایع باالدستی پتروشیمی حدود 

 تهدیدهای اقتصادی سایر -

 د بتا اقتصتاد  ، عدم پیونت آوریملی وجود دارد. ضعف فن دیدهایی است که در اقتصادتهدیدهای اقتصادی استان بیشتر ناشی از همان ته

الی، عدم یی بازار مجهانی، حاکمیت اقتصادی دولتی و ناکارآمدی آن، محدودیت فضای مشارکت و رشد بخش خصوصی به همراه نارسا

تهدیتداتی   آن از جملته  های تحقیقاتی و عدم حمایتت از پیوند مراکز آموزش عالی با صنعت، فقدان فرآیند مستمر تجاری شدن پژوهش

وجود برختی   خارجی که با توان تحریکات بیشترها به طور خاص میه اقتصادی استان نیز وجود دارد. مضاف بر ایناست که برای توسع

سطح استتان   و فرهنگی در های اخیر از طریق مسائل قومیهای فعال شدن آن پدید آمده، سبب شده تا در سالهای داخلی زمینهزمینه

 توسعه استان تهدیدهایی ایجاد کند.تواند در مقابل مسائلی شکل بگیرد که می

 تحلیل فراگیر سازمان فضایي وضع موجود استان -1-18

یابی شتده  رفته، ساختگسازمان فضایی استان خوزستان تحت تاثیر دو عامل طبیعی و تقسیم کاری که استان در مقیاس ملی به عهده 

 است.

-ر شتکل دسیار زیادی بسان در پدید آمدن آن نقشی نداشته، اهمیت های روی سطح زمین که انعامل طبیعی یعنی آن بخشی از پدیده

گیتری  هتت ار گرفتت(، ج گانه )که در فصل دوم به تفصیل مورد بحث قتر دهی به سازمان فضایی استان پیدا کرده است. توپوگرافی سه

لتی، معتادن   الملای بتین هت کنار آب های پرآب که به سمت دشت خوزستان و نیمه غربی آن جریان یافته، سواحل پر تزاریس دررودخانه

بخشتد(  ع متی ین حال تنوعغنی هیدروکربوری، اقلیم گرم جنب استوایی )که دوره گرمای سال را برای تولیدات کشاورزی طوالنی و در 

 اشته است.ار گذتاثیر بسی مرکزیت اداری شهر اهواز در میانه جلگه خوزستان، تماماً در ترکیب با هم بر ساخت سازمان فضایی استان

دهد و خود و تر گفته شد؛ شکل ناهمواری زمین یعنی عاملی که انسان در نخستین برخورد با محیط به آن توجه نشان میکه پیشچنان

درصتد مستاحت    60گیری در گسترش جلگه خوزستان به میزان بتیش از  نماید، در استان به طرز چشمهایش را با آن سازگار میفعالیت

 3های دارای شیب کمتر از دهد که زمینبخشد. محاسبات روی نقشه شیب زمین در استان خوزستان نشان میواقعیت میاستان خود را 
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 3.63 کیلومترمربع یا بته عبتارت دیگتر    40،067ای استان نامید برابر توان آن را نواحی جلگههایی است که میدرصد که در واقع زمین

های کشور بندی شیب زمین برای تمام استاناختصاص داده است. هر چند مساحت و درصد طبقهدرصد از کل مساحت استان را به خود 

بتا   هتای کشور، استان خوزستان به لحاظ برخورداری از ستهم زمتین  های توان با اطمینان گفت که بین استاندر دست نیست لیکن می

شود، های ساخت و ساز و به ویژه کشاورزی آبی محسوب میلیتهای مناسبی برای هرگونه فعادرصد که در واقع زمین 3شیب کمتر از 

 گیرد.در صدر قرار می

توان پدیده شیب زمین را در ارتباط با سازمان فضایی استان خوزستان مورد توجه قترار داد و آن ایتن کته ستهم     از منظری دیگر نیز می

، بتیش  8پذیر استت ودی کشاورزی آبی برای انسان میسر و امکانهای ساخت ساز و تا حددرصد که در آن فعالیت 15های کمتر از زمین

درصد از مستاحت استتان بته     5.79هزار کیلومتر مربع یا  50گیرد. به عبارت دیگر در بیش از درصد از مساحت استان را در بر می 79از 

اگر ستطوح کتاربری زمتین را آن بختش از     های کشاورزی میسر است. در واقع طور بالقوه امکان هرگونه قابلیت ساخت و ساز و فعالیت

توان گفت که بخش بزرگی سطح زمین به حساب آوریم که در آن انسان برای استفاده از زمین با موانعی روبرو نیست، در آن صورت می

ورده استت. در  های اندکی بوجود آآورد و یا این که محدودیتاز قلمرو و مساحت استان به لحاظ شیب زمین هیچ محدودیتی بوجود نمی

یابی فضایی سازی استان در سازمانهای فضاهای شیب و ارتباط آن با فعالیتبندی شیب زمین و سهم هر کدام از گروهطبقه 66جدول 

 نشان داده شده است.

 ای فضاسازی انسان در استان خوزستانهندی شیب زمین با فعالیتبارتباط طبقه -66 جدول

 بندی شیب )درصد(طبقه شرح
 مساحت

 )کیلومتر مربع(
 درصد از استان

 بیآقابلیت نسبی برای هرگونه ساخت و ساز و فعالیت کشاورزی 

 3.63 40،068 درصد 3کمتر از 

 8 6.5،056 درصد 7  -  3

 9.3 2.2،393 درصد 10 - 7

 4,3 6.2،740 درصد 15  - 10

 5.20 3.12،994 درصد 15باالی  آبیی ورزعدم قابلیت نسبی برای هرگونه فعالیت  ساخت و ساز و کشا

 100 8.63،252 ---------- استان

کته ممکتن استت بترای      نظر از دیگر متوانعی نیز پیداست سهم بزرگی از استان خوزستان صرف 18گونه که در نقشهبدین ترتیب همان

دی بترای ستازمان   وانع کاربرمگونه تاری، هیچفعالیت انسانی وجود داشته باشد، صرفاً از نظر شیب زمین یعنی یکی از موانع اساسی ساخ

 کند.فضایی انسان ساخت ایجاد نمی

ز نتواحی بتا ارتفتاع    اآورد عبارت  یابی فضایی انسان دشواری پدیدتواند برای سازمانهایی از استان که میموانع ارتفاعی یعنی آن پهنه 

 متر از سطح دریاهای آزاد است. 3،000بیش از 

  

                                      
1

برای کشت آبیی   تواندرصد را می 12های تا شيب شاورزی تا حدودی زیرا از نظر متخصان کشاورزی عموماً زمينگویيم برای کمی -

رای هرگونه ساخت و های کشاورزی بلکه همچنين بها نه فقط برای فعاليتاستفاده کرد. الزم است یادآوری کنيم که استفاده از زمين

یطی اسیتفاده از  يز ميسر گردد ليکن به تجربه ثابت شده است کیه تقریایاً در ینیين شیرا    درصد ن 15های باالی تواند با شيبساز می

عينیی یيیر   مای مگیر بیه صیورس اسیت ناد و در شیرایط      ها ینان افزایش خواهد یافت که هیر پیرو ه  زمين اقتصادی نيست زیرا هزینه

   اقتصادی خواهد بود.
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 ساخت و ساز در استان خوزستان ينسب تیو ارتباط آن با قابل نیزم بیش یبندطبقه -18نقشه 

درصد از کل استان(  4.0ع )کیلومترمرب 224شود تنها بخش بسیار کوچکی از استان یعنی فقط دیده می 19که در نقشه این نواحی چنان

ستاخت در آن  زمان فضایی انسانهایی که سامتر از سطح دریاهای آزاد را به عنوان پهنه 2،500گیرد. حتی اگر نواحی باالی را در بر می

ستتان بته لحتاظ فعالیتت     ادرصد از کل استان( باز هتم ستهم زیتادی از     3.1پذیر نیست در نظر گرفته شود، )فقط به طور دائمی امکان

گونته  ه کته هتیچ  ستان واقع شتد اای از که این بخش از ارتفاعات در حاشیهماند. به ویژه این ساخت، بال استفاده باقی میکاربری انسان

 کند.  گسیختگی فضایی برای استان فراهم نمی

زنده ستازمان  صتلی و مهتم ستا   اهای کشور بدیلی ندارد نیز به عنوان یکی از عناصر طبیعیِ های پرآبی که در میان استانوجود رودخانه

آبتاد و   ر ایجتاد فضتای  های وابسته به کشتاورزی فشترده و از طریتق آن د   یابی کاربریر سازمانفضایی استان خوزستان سهم بزرگی د

رخته، دز و  کای مهمی چتون  هتر نیز گفته شد، رودخانهکه پیشگیری مؤثر بوده و هست. چنانمتراکم از جمعیت و فعالیت به طور چشم

مجمتوع   ن خوزستتان در شوند، پس از ورود از شمال بته استتا  سوب میهای کشور به لحاظ دبی آبی محکارون که از مهمترین رودخانه

دیکی آنان به ا توجه به نزبکنند و آن این است که به طرف نیمه غربی استان تمایل پیدا کرده و گیری مشخصی در استان پیدا میجهت

-فعالیتت  ود کشتاورزی  اصلخیز برای تولییکدیگر در شمال استان و پوششی که از نظر ایجاد بستری مناسب برای توزیع آب و خاك ح

 شوند. های انسانی بسیار فشرده نائل میآورند، به خلق زیست بومهای وابسته بوجود می

ساخت اعم از سکونت )شهری یابی فضاهای انسانخوبی نمایانده شده، سهم بزرگی در خلق سازمان به 20نقشه گیری که در این جهت

شاورزی و غیرکشاورزی از گذشته تا امروز نقش ایفاء کرده است. بدین معنتی کته در نیمته غربتی استتان،      های کو روستایی( و فعالیت

فضاهای پر تحرك و فعالی پدید آورده و از رهگذر چنین فضای مساعدی از توزیع آب مناسب و خاك حاصلخیز، بستر و زمینه مناستبی  

های دیگر انسانی را در این نیمته از استتان   ها و فعالیتگاهتایی(، سکونتبرای سوق دادن سهم بزرگی از جمعیت )هم شهری و هم روس

هتای آبرفتتی و حاصتلخیز در ستیالب     ها به سمت غرب استان سبب توزیع ختاك گیری رودخانهفراهم کرده است. توضیح آن که سمت

های مرتبط با آن و مهمتر از همه و فعالیتهای همین ناحیه شده و از این طریق در طول تاریخ این منطقه سبب توسعه کشاورزی دشت

های به طور نسبی چشم نوازتر در دل سرزمینی از نظر اقلیمی خشك و کم باران فراهم کترده و از ایتن طریتق بته     ایجاد فضاها و پهنه

همین الگو بته خلتق فضتای     دو رودخانه جراحی و مارون نیز باها و اجتماعات انسانی در این ناحیه تمرکز بخشیده است. گاهتوسعه سکونت
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هتای موجتود   اند. شناخت این الگو به لحاظ منشا و ماخذ پیتدایش واقعیتت  های وابسته به خود پدید آوردهگاهای از کشاورزی آبی و سکونتواحه

 تواند در سازماندهی فضای آینده در آمایش استان از اهمیت مهم برخوردار باشد.می

 
 متر در استان خوزستان 2،500نواحي ارتفاعي باالی  -19 نقشه

 

 

 ا و ارتباط آن با توزیع جغرافیایي زمین کشت آبي در خوزستانهرودخانه -20 نقشه
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ازمان رای طراحتی ست  های اصلی این الگو به قواعد خلق فضاهای جاذب در طبیعت خوزستان رهنمتود مناستبی بت   شناخت منشا و مؤلفه

نیم و ببینتیم  کر استان مکث دهای خلق چنین الگویی از فضا دهد. از این رو الزم است اندکی در مؤلفهینده استان به دست میفضایی آ

 مؤلفه اصلی چنین فضایی چیست و آیا این الگو به قواعد خاصی از قواعد و قوانین طبیعی متکی است.

ستطح دریاهتای    متر از 200ز ی که طبق تعریف این مطالعه در ارتفاع کمتر اادانیم تمام جلگه خوزستان یعنی همان ناحیهچنان که می

ن آی از ایتن جلگته یعنتی تقریبتاً     دانیم که بخش بزرگمتر در سال برخوردار است. و باز میمیلی 300آزاد واقع شده، از بارندگی کمتر از 

ست و در نتیجه در ایتن ناحیته   ابهره متر در سال نیز بیمیلی 200ای که در جنوب اهواز واقع شده حتی از بارندگی ساالنه حداقل ناحیه

لتق  خستازی بترای   ای، نه فقط حتی کشت دیم نیز در آن میسر نیستت، بلکته همچنتین فاقتد ظرفیتت     بدون دسترسی به آب فرا ناحیه

یا اصتوالً ممکتن    ار دشوار واً بسیکه گفته شد با این میزان بارندگی امکان حتی کشت دیم تقریباجتماعات فشرده و گسترده است. چنان

نتیم زمتین   دایتن کته متی   چه میسر و ممکن نیز باشد، بازده آن در قیاس با کشاورزی آبی بسیار اندك استت. بته ویتژه ا   نیست و چنان

کشتت شتود.    ر سالچهار بار د تواند با توجه به طوالنی بودن دوره گرما، سه یا حتیکشاورزی آبی به طور بالقوه در جلگه خوزستان می

دسترس وابسته  آب و خاك در های نسبی استان تا چه اندازه بهترین مزیتبنابراین پیداست که تولید کشاورزی آبی یعنی یکی از اصلی

های پترآب  نها با رودخااست. وابستگی کشاورزی آبی به آب در سطح جلگه کم باران خوزستان به شکل بارزی خود را در همجواری تنه

 کند نشان داده است.را از نواحی خارج از جلگه خوزستان تامین میکه آب خود 

لکته خشتك   شتود ب ب نمیهای انسانی محسودسترسی به آب در جلگه خوزستان تنها شرایطِ طبیعیِ دشوار برای ایجاد بستر زیست بوم

شتیمایی در   ی، زیستتی و های فیزیکدگیبودن نسبی استان به لحاظ قلت بارندگی، تشکیل خاك کشاورزی را نیز نه به فرآیندهای هواز

خص بته  کته بته طتور مشت    تتوان دیتد( بل  های کناره دریای خزر میگونه که در تمام نواحی مرطوب از جمله جلگهتمام سطح جلگه )آن

-ص متی ه به طور مشخهای بزرگ محدود و معطوف کرده است. یادآوری کنیم کها به ویژه رودخانههای اطراف رودخانهسیالب دشت

ز داختل آن  اهای بزرگ نههای وابسته به کشاورزی آبی را در تمام مناطق خشکی که رودخاای تشکیل زیست بومتوان این الگوی واحه

 کنند به خوبی مشاهده کرد.عبور می

شکلِ طتوالنی   یاریك و نوارشود که به صورت یك واحه بهای دجله و فرات نیز دیده مینمونه این الگو در عراق و در اطراف رودخانه

دگی در حاشتیه  از کتار و زنت   های آباد و قابل کشت و بسترهای فعالیهای شهری و روستایی وابسته به خود به همراه زمینگاهاز زیست

 این رودخانه خلق شده است.

های خشك ان و زمینای بیابهایندها به طور فزگیری از این رودخانهتوان دید که چگونه به محض فاصلهبا نگاه از باال در این کشور می

آیتد.  دید میلگوی مشخصی پاای با های واحهگاههایی از سکونتو فاقد قابلیت زیست برای سکونت و فعالیت انسانی ظاهر شده و رشته

ها پدیتد  نهخاز اطراف روداای در خارج ای بزرگ و فضاهای گسیخته و واحهبه عبارت دیگر فضاهای پیوسته در اطراف و حاشیه رودخانه

 توان مشاهده کرد.آمده است. همانگونه که تا حدودی در خوزستان می

 وو با همان اقلتیم   ان خوزستانتوزیع جمعیت و فعالیت در اطراف رودخانه نیل در مصر نیز که دقیقاً همانند سرزمین عراق با الگوی است

ان تا حتدود  ای مثل خوزستهچه دلیلی این سازمان فضایی در محیطتواند نشان دهد که چرا و به یابی شده، میدسترسی به آب سازمان

ی د تحمیلی و خودبخودتواندازد میریزی شده دخالت نکند و به آمایش آن نپرچه اراده انسانی به طور مؤثر و برنامهزیادی ناگزیر و چنان

 با همان الگو تداوم یابد.

شناسی این منطقه در پدیتد آوردن منتابع معتدنیِ هیتدروکربوری در     ساختار زمین از عناصر طبیعی مؤثر دیگر در سازمان فضایی استان،

های چین خورده زاگرس در استان خوزستان است که بزرگترین منابع نفت و گتاز کشتور را پدیتد آورده استت. چتین ختوردگی       تاقدیس
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-کربوری در شرق استان، همجوار بتا کوهپایته  زاگرس در استان خوزستان با روند شمال غربی جنوب شرقی پیدایش منابع عظیم هیدرو

هتای استتخراج و صتدور ایتن     های زاگرسِ چین خورده را رقم زده است. از این رو در نیمه شرقی و جنوب شرقی استان، توسعه فعالیت

ل بته ختارج و   ماده معدنی منجر به پیدایش یکی از بزرگترین فضاهای تجهیز شده برای استخراج، تولید، فرآوری و صدور ایتن محصتو  

استفاده در داخل کشور شده است. در پرتو چنین فعالیتی که بیش از یك قرن سابقه دارد، نیمه شرقی و جنوب شرقی استان در مجمتوع  

هتای  ها، تاسیسات حفاری، انتقال و شبکهها، چاههای تو در توی لولهتحت تاثیر این فعالیت فضابر و فضاساز متشکل از انبوهی از شبکه

یابی صنایع استخراج و انتقال نفت و گتاز در استتان بته طتور     یابی شده است. از نکات جالب توجه این است که سازمانرسی ساختدست

ریتزی  بهره است. گویی در این فعالیتت نتوعی برنامته   یابی شده که تقریباً از گسترش کشاورزی پر بازده آبی کمکلی در فضاهایی مکان

هتای کشتاورزی   تدارك دیده شده تا دست کم آن فضاهایی از استان که ارزش و بتازدهی کمتتری در فعالیتت   ای ناخواسته و یا خواسته

 9های حفاری و استخراج نفت و گاز اختصاص یابد. در این صورت هم به لحتاظ موانتع متالکیتی   برخوردار بوده به اولویت نخست فعالیت

های کشاورزی پر بازده آبتی از تتاثیرات منفتی    یافت و هم زمینی کاهش میهای حفاری و استخراج برای منابع هیدروکربورمحدودیت

جدایی گزینی صنایع استخراج و تولید و تاسیسات نفت و گاز طبیعتی از   21ماند. در نقشه زا تا حدودی در امان میهای آلودهاین فعالیت

صلی فعالیت نفتت و گتاز در استتان بته طورکامتل ختود را از       که پیداست قلمرو اهای پر بازده کشت آبی نمایانده شده است. چنانزمین

 فعالیت اصلی قلمروهای کشاورزی آبی پر بازده متمایز کرده است.

ر واقتع تمتام   دج فارس استت.  های آزاد خلیهای مؤثر در سازمان فضایی استان، وجود سواحل طوالنی استان در کناره آباز دیگر مؤلفه

یجتاد  ر چته بترای ا  دهد. سواحل پرتضاریس جنوب استان در کنتاره خلتیج فتارس اگت    ی آبی تشکیل میمرزهای جنوبی استان را مرزها

وانتایی الزم  نگیزی فاقتد ت های پرتراکم و پرجمعیت در طول سواحل و تا فاصله ده کیلومتری از این سواحل به طرز شگفت اگاهسکونت

ندر ماهشتهر را  م خمینی و ببزرگترین بنادر تجاری کشور یعنی بندر امانشان داده است لیکن در شمال خورموسی زمینه پیدایش یکی از 

شور را به عهده دارنتد و از  کدرصد از تخلیه و بارگیری واردات و صادرات  30فراهم کرده است. این دو بندر در مجموع هم اکنون حدود 

یط ستبب  . همین شترا به خود اختصاص داده است این رو در ایجاد مبادی ورودی و خروجی برای صادرات و واردات کشور سهم بزرگی

ین صتنایع  از بزرگتتر  شده تا دسترسی به مرزهای فراملی و بین المللی برای این بخش از ناحیه ستاحلی فتراهم شتده و جایگتاه یکتی     

ستان را به ختود  کارکن ا 10درصد ارزش افزوده صنایع باالی  60پتروشیمی کشور را در خود ایجاد نماید، صنایعی که در مجموع حدود 

ر دبب کششتی کته   ست یابی فضایی استان هم به لحاظ موضعی در اطراف این بنتادر و هتم بته    اختصاص داده و نقشی مهم در سازمان

 ای و ملی پدید آورده است.های استان در مقیاس منطقهدهی شبکه راهسمت

ای بدان داده استت. ایتن خصیصته بته استتان      فصلی، نقش ویژهاقلیم جنب استوایی استان نیز به ویژه در زمینه تولیدات کشاورزی غیر 

کمك کرده تا ضمن تولید محصوالت غیر فصلی برای نیمه شمالی کشور در فصول سرد سال، به دلیل طول دوره گرما، قادر به کشتت  

هتای آن در اقتصتاد نفتتی    گیصرفتا سه و حتی در برخی موارد تا چهار بار در سال در یك مزرعه، به کشاورزی استان به رغم همه بی

ایران، به طور نسبی سودمندی منحصر به فردی اعطاء کند. این ویژگی به همراه شهری شدن بیش از پیش استان و کشور و ارتباطتات  

                                      
ل شده، موانتع  کم بازده تشکی وهای کشت دیم یمه شرقی و جنوب شرقی استان از مراتع و زمینهای واقع در نبا توجه به این که بیشتر زمین   -1

ل زیست انستانی  ر تاریخی محها برای شرکت ملی نفت ایران به مراتب کمتر از نیمه غربی بوده است که در آن  به طومالکیتی برای تصرف زمین
تتا موانتع    ان ستبب شتده  یت خصوصی زمین وجود داشته است. این تفاوت در دو نیمته استت  بوده و تصرف زمین و فعالیت کشاورزی همراه با مالک

رستد کته   ظتر متی  ر نتیجه به نزا برای شرکت نفت ایران در نیمه شرقی پدید آمد. دهای فضابر و آلودهکمتری نیز برای تصرف زمین جهت فعالیت
ساس موانع متورد  افت ایران بر نجود داشته است. به عبارت دیگر فعالیت شرکت ملی ای برای این امر در استان ویابی اندیشیده شدهنوعی سازمان

 بحث به نواحی کمتر فعال استان سوگیری کرده است.
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السیر کنونی و در نتیجه پیدایش مراکز تقاضای گسترده در سراسر سرزمین ایران، به کشاورزی استان جنبته تجتاری مهمتی داده    سریع

 است.

 

 در سازمان فضایي استان   ای کشاورزی آبيهای استخراج نفت و گاز از قلمرو فعالیتهزیني قلمرو فعالیتگجدایي-21 نقشه

را تتا حتدود    کوفایی ختود به رغم انحصار بخش مهمی از تولید و صادرات نفت و گاز کشور، ساختار فضایی مرتبط با کشاورزی استان ش

اثیرگتذار بتاقی   متل متؤثر و ت  نتیجه این فعالیت گسترده در استان هنوز بر ساختار فضایی استان به عنوان یك عازیادی حفظ کرده و در 

 مانده است.

ر دیابی فضا ر سازمانپراهمیتی د بر عوامل طبیعی برشمرده، نقشی که استان در تقسیم کار ملی به عهده گرفته نیز تاثیر بسیاراما عالوه

ود ستتان یعنتی وجت   اهتای طبیعتی   پذیری و تقسیم کار ملی نیز بتر استاس مزیتت   دانیم که نقشست. اگرچه میاستان برجای گذاشته ا

لید محصوالت در نتیجه تو وبدیل کشاورزی آبی همراه با اقلیم جنب استوایی های کشت بیسازندهای دارای منابع هیدروکربوری، زمین

عهده گترفتن سته    ی دارد و بهرای ایجاد بنادر تجاری، خود منشا طبیعی و جغرافیایالمللی مناسب بغیر فصلی و سرانجام ساحل آبی بین

 های طبیعی و مکانی بر شمرده است.های نسبی در پرتو ویژگیوظیفه مهم در تقسیم کار ملی حاصل مزیت

نتابع عظتیم   ما اتکتا بته   بت اخلتی  های نفتی برای مصترف د استخراج نفت و گاز طبیعی و صدور آن به خارج و همراه با آن تولید فراورده

رن به عهده حدود یك ق هیدروکربوری موجود در استان یکی از مهتمرین وظایف محوله به استان در تقسیم کار ملی بوده است که طی

بتود.   ذاشتته شتده  هتده استتان گ  های نفتی، تا پیدا شدن منابع گازی پارس جنوبی تماماً به عداشته است. این وظیفه بجز تولید فرآورده

به صتورت یتك    ه شرقی استانها که در نیمهای انتقال، شبکه ارتباطی مرتبط با آنهای حفاری، لولهشبکه عظیم تاسیسات اعم از چاه

لتی و مسجدستلیمان تتا    ها( از الخوردگی زاگرس و منابع موجود در تاقدیسجنوب شرقی )درست در امتداد چین -کریدور شمال غربی 

ن بته عنتوان محتل    است. آبادا های ویژه نفت و گاز در سازمان فضایی استان پدید آوردهغاجاری، تراکمی از فعالیتهفتگل و امیدیه و آ

لیتت معتدنی   ل همتین فعا اولین پاالیشگاه بزرگ ایران و خاورمیانه با شهرسازی منحصر به فردش در نیمه نخست قرن بیستم نیز حاص

 مروز تداوم یافته است.  استان بوده، که مدیون مزیت نسبی خود، تا ا
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شتود.  تر نیز گفته شد، استان به عنوان یکی از مهمترین مبادی ورودی و خروجی کشور محستوب متی  که پیشدر تقسیم کار ملی چنان

خورشیدی که دو بندر کشور یعنی شاهپور )امام خمینتی کنتونی(   1300آهن سراسری ایران در دهه دوم این وظیفه از هنگام تاسیس راه

جنوب را از طریق نواحی آباد کشور و از جمله پایتخت به بندر شمالی شاه )بندر ترکمن کنونی( در کناره دریای ختزر بته هتم وصتل      در

کرد، به طور روز افزونی برجسته شد. هر چند در طول جنگ عراق علیه ایران و به دلیل نزدیکی به مرزهای ایتران، رقیتب جدیتدی در    

ر شهید رجایی در بندر عباس از اهمیت آن تا حدودی کاست لیکن بندر امام خمینی هنتوز یکتی از دو بنتدر    نیمه شرقی کشور یعنی بناد

هزار تن کاالهای تخلیه شده در بنادر کشتور )بته جتز     8،773شود. توضیح آن که بر اساس آمار از کل مهم تجاری ایران  محسوب می

درصد کل کاالهتای تخلیته    46هزار تن یعنی حدود  4،019ران و عراق، مقدار یعنی یك سال قبل از جنگ ای 1358مواد نفتی( در سال 

شده از طریق بندر امام خمینی انجام شده بود. به عبارت دیگر نزدیك به نیمی از کاالهای تخلیه شده کشور از نظر وزن به عهده بنتدر  

هزار تتن از کتل کاالهتای تخلیته      2،335اصلی بعدی( با امام خمینی قرار داشت. در همان سال بندر شهید رجایی و بندر عباس )رقیب 

درصد( سهم به مراتب کمتری در تخلیه واردات کشور به عهده داشت. میزان وزن کاالهای بارگیری شده نیز بتا همتین   27شده کشور )

ده در بنادر کشتور )بته جتز    هزار تن کاالی بارگیری ش 850نسبت و حتی بیشتر به بندر امام خمینی تعلق داشت. به عنوان مثال از کل 

درصتد( ثبتت شتده    17هزار تن بندر عبتاس و شتهید رجتایی )    141درصد( در مقابل  50هزار تن ) 425مواد نفتی( در بندر امام خمینی 

-بدین ترتیب نقش و عملکرد بندر امام خمینی در استان خوزستان هر چه به گذشته سیر کنیم اهمیت و اعتبار بیشتری پیدا می 10است.

های کشور در تقسیم کار ملتی وظیفته ترانزیتت کاالهتای تجتاری وارداتتی و       د. از این نظر استان به عنوان یکی از مهمترین استانکن

ای از سواحل استان و تتاثیر مهتم بتر    بر ایجاد فضای موضعی تجهیز شده در ناحیهصادراتی را به عهده داشته و دارد. این کارکرد عالوه

ای، ریلی و آبی در استان تاثیر مهم بتر جتای گذاشتته و در پرتتو     های جادهط با این موقعیت مکانی، بر شبکه راهیابی صنایع مرتبمکان

 چنین مؤلفه تاثیرگذار بر سازمان فضایی استان نیز مؤثر بوده است. 

 نقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهدیدهای کلیدی فراروی سازمان فضایي توسعه استان -1-19

 نقاط قوت: 

 مساحت استان درصد 60های تولیدی و اقتصادی در بیش از رداری از توپوگرافی و شیب مناسب برای فعالیتبرخو (1

 ناسب سایرمترهای های کشاورزی و ایجاد بسهای آبرفتی مناسب فعالیتبرخورداری از منابع سرشار آب سطحی و دشت  (2

 فضایی، –های اقتصادی، سکونتی و کالبدیفعالیت

 ،لیم گرم جنب استوایی و موقعیت ویژه برای تولید محصوالت کشاورزی غیر فصلیبرخورداری از اق (3

 ها(، دامداری و صید و پرورش آبزیان،امکانات گسترده کشاورزی، باغداری )از جمله نخلستان (4

 های کشاورزی استان نسبت به میانگین کشور،برداریباال بودن وسعت بهره (5

 های اقتصادی،برای توسعه کشاورزی و سایر فعالیتقابلیت توسعه بیشتر منابع آب و خاك  (6

الیش، انتقال و تخراج، پاهای اسبرخورداری از منابع عظیم نفت و گاز و برخورداری از بخشی از ارزش افزوده حاصل از فعالیت (7

های حمل و شبکه ه بخش وهای اقتصادی و توسعهای نفت و گاز و تاثیر مثبت آن بر توسعه سایر فعالیتتولید فرآورده

 نقل،

                                      
 ، مرکز آمار ایران1362سالنامه آماری کشور،   -1
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الد، به ع بزرگ فوصنای های صنایع شیمیایی و پتروشیمی، پاالیشگاهی وحضور با سابقه استخراج نفت و بزرگترین مجتمع (8

 ر،ها در سطح کشوهای باال در این بخشخصوص در بندر ماهشهر، آبادان و اهواز و برخورداری از رتبه

 های حمل و نقل،ی، با دسترسی به شبکههای صنعتی عمومی و تخصصبرخورداری از شهرك   (9

لیل حضور دشکی به تکنولوژی مهندسی نفت، پتروشیمی، فوالد و پز -علمی  -برخورداری از سطح دانش باالی تخصصی  (10

 های پزشکی، فنی و مهندسی استان،صنایع مهم و با سابقه و پیشینه دانشگاه

های داخلی گاهی از فرودوردار در کشور در بندر امام خمینی و برخبرخورداری از یکی از دو مبادی مهم ورودی و خروجی کاال ه11

 آهن،المللی و برخورداری از گستردگی نسبی خطوط راهو بین

 المللینیبهای آبی راه ای و شبکه انرژی،های حمل و نقل جادهبرخورداری از مناطق ویژه اقتصادی، با دسترسی به شبکه (12

غرافیایی ) ج -مکانی  ر مرکزدبه دایره استان و واقع شدن مرکز اداری استان )شهر اهواز( برخورداری از شکل مناسب نزدیك  (13

 از نظر فاصله دسترسی به مرکزیت اداری و خدماتی به مناطق مختلف استان(،

فیت به عنوان یك ظر 1390ل برخورداری از کالن شهر اهواز با جمعیت بیش از یك میلیون و یکصد و دوازده هزار نفر در سا (14

 اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در مقیاس ملی و فراملی،

 های گردشگری برای توسعه توریسم داخلی،برخورداری از انواع مختلف جاذبه  (15

 رایی استانیوانمند اجتسیار و نهادهای ب "مدیریت توسعه استان"ریزی استانی و برخورداری از سابقه چهل ساله نهاد برنامه (16

 هافرصت 

ینی )یکی از ه امام خمبندرگا المللی در تمام سواحل جنوبی استان، همراه با برخورداری ازهای بینحل و آبدسترسی به سوا (1

های رودگاهفهر و دو بندرگاه بزرگ کشور با سطح یك مبادی ورودی و خروجی( و بندرهای با سابقه آبادان و خرمش

 المللی،بین

صادرات  رای توسعهینی بلیج فارس و برخورداری از همجواری و مرز زمنزدیکی به بازار بزرگ فراملی در سواحل جنوبی خ (2

 نزدیك،  و  دور و غربی وکشور و استان و به ویژه تولیدات کشاورزی، صنعتی و ارائه خدمات به کشورهای همسایه جنوبی 

وسعه تشور برای کرب غ برخورداری استان از کوتاهترین فاصله بین بندرهای جنوب کشور با پایتخت و تمرکز جمعیتی در (3

 بازرگانی و حمل واردات و صادرات  کشور،

المللی و ای بینرکردهشناخته شدن شهرهای مهم اهواز، آبادان، خرمشهر و بندر امام خمینی در سطح جهان به لحاظ کا (4

 المللی،فراملی استان در تولید و استخراج و صدور نفت و گاز و تجارت بین

ی کشور ق جنوبینی و مذهبی با کشورهای همسایه در جنوب کشور )به خصوص در مناطهای فرهنگی، دوجود مشابهت (5

 مناسب برای توسعه روابط  اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، عراق( به عنوان فرصت

ائه سی برای ارمهند - های فنیمهندسی و تشکیل کنسرسیوم –های فنی های همکاریامکان عظیم بالقوه مبادله توافقنامه (6

 ت مهندسی نفت و گاز و شیمیایی و پتروشیمی با کشورهای همسایه،خدما

نایع از نه سایر صدر زمی مهندسی برای ارائه خدمات مهندسی –های فنی های همکاریامکان عظیم بالقوه مبادله توافقنامه (7

ل، تونل، اختمان )پسیت السازی، تولید قطعات، صنایع کانی غیر فلزی و ارائه خدمات مهندسی و اجرایی در فعجمله ماشین

 های دولتی و مسکونی( در کشورهای همسایه،ساختمان

 بیمارستانی فرامرزی، -پتانسیل ارائه خدمات پزشکی   (8
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 امکان گسترش جذب توریست خارجی، (9

 هاضعف 

 رمازایی،رای سبهای اقتصادی و عمرانی و افزایش دهنده مصارف انرژی گرمای زیاد و طوالنی، مانعی در فعالیت (1

 مندی از توزیع جغرافیایی منابع آب و خاك،   های ساختاری درون استان در بهرهفاوتت (2

ر دل حاصل دم تعاتمرکز نسبی زیاد فعالیت و سکونت در نیمه غربی نسبت به نیمه شرقی و حاشیه غرب استان و عد (3

ق رستی مناطاجر فدی و مههای اقتصادی، اجتماعی و کالبدی و سازمان فضایی استان، و درنتیجه ضعف اقتصازمینه

 ای شرق و غرب استان،حاشیه

منابع  شوری این ه دلیلبهای سطحی و پایین بودن سهم برداشت آب زیر زمینی  وابستگی شدید و بسیار زیاد به منابع آب (4

 های ممنوعه(،)در عین نداشتن دشت

ن منابع یشتر ایبطر آلودگی و شوری های کشاوری، شرب و صنعت و خهای سطحی در تامین مصارف بخشسهم باالی آب (5

 در مناطق جنوبی استان،

پنج  یت بیش از)جمع تمرکز بیش از اندازه جمعیت شهری در اهواز و ایجاد یك نخست شهری شدید در شبکه شهری استان (6

 (،1390برابری شهر اهواز نسبت به شهر دوم استان در سال 

تصادی، وناگون اقگلمرو قها در ت در درون استان و ایجاد عدم تعادلگرایش تاریخی به تمرکز جغرافیایی جمعیت و فعالی (7

 اجتماعی و کالبدی،

 امل نبودنکه دلیل برای ایجاد هماهنگی و پیشبرد امر توسعه استان ب "مدیریت توسعه استان"کامل نبودن اختیارات  (8

 یابد:یمنمود  ر نقاط ضعف زیرریزی و اجرا در مسایل توسعه استان، که داستانی در برنامه  -عدم تمرکز ملی

 مسایل مرتبط با مقامات مرکز:

 ها،نملی و استانی ناشی از انتقال آب از سرچشمه منابع آب استان به سایر استا ضرر و زیان   -

 ها،خرب آنرات ممقابله با تهدیدهای خارجی فرا روی توسعه استان )مانند ریزگردها و . . .( و کاهش اث   -

 و انرژی خورشیدی به استان، ITآوری، های نوین نانو و بیو فنو انتقال تکنولوژی جذب   -

زش ستانی اریگاه اهای پیشرو اقتصاد استان که سبب افت سهم و جاگذاری ملی در بخشپایین بودن سهم سرمایه   -

 ها در مقیاس ملی شده است،افزوده آن

 مسایل بین بخشي درون استاني

 ن، ها و به خصوص نواحی صنعتی استاهای آب، انرژی و ارتباطات برای شهركشدن شبکهتکمیل ن    -

 ه،ل توسعهای آبرسانی و آبیاری نسبت به وسعت اراضی قابل آبیاری فعلی و قابپوشش ناکافی شبکه    -

طق حفاظتی در ها و سایر مناآلوده شدن منابع آب، خاك، هوا،  برخی از مناطق ساحلی و در مخاطره قرار گرفتن تاالب   -

 آب این مناطق،های انسان، همچنین شوری خاك و عدم تامین حق اثر فعالیت

ت مورد نیاز آالت و قطعاینهای صنعتی تولید کننده ماشبرداری ناکافی از امکانات بالقوه توسعه صنایع و خوشهبهره   -

 های پیشرو استان ماتتد نفت و گاز، صنایع فوالد،بخش

بخش کشاورزی  ورد نیازوات مآالت، قطعات و ادبرداری ناکافی از امکانات بالقوه توسعه صنایع تولید کننده ماشینبهره -

 ی استان، ت کشاورزولیدااستان، و توسعه ناکافی صنایع فرآوری محصوالت زراعی، باغی، دامی و شیالت در مقایسه با ت
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 نطقه،مامرزی در رهای فرخدماتی با بازا –وه برقراری ارتباطات گسترده تجاری برداری ناکافی از امکانات بالقبهره  -

 برداری ناکافی از امکانات تاریخی و فرهنگی در گسترش توریسم،بهره   -

 مسایل بخشي درون استاني

 های سطحی برای مصرف کشاورزی، صنعتی و شرب از باالدست،عدم تفکیك آب  -

 وری منابع آب به ویژه در بخش کشاورزی،هرهپایین بودن میزان ب  -

 پایین بودن بازدهی عمومی بخش کشاورزی در مقایسه با منابع این بخش،   -

ی از ك در بعضشمال استان و ظهور تدریجی تراکم ترافی –ای جنوب تك کریدور بودن محور حمل و نقل جاده  -

 های آن،قسمت

 م مهمی درهای همجوار که سهها در ارتباط با استانشرقی و ضعف این شبکههای حمل و نقل در نیمه ضعف شبکه  -

 جذب تولیدات کشاورزی استان خوزستان را دارند،

 سافر،جایی مضعف شبکه و سهم پایین کارکرد شبکه حمل ریلی در سیستم حمل و نقل استان در حمل بار و جاب -

 مسایل کالن

فعال  معیت غیرجن نرخ نرخ اشتغال استان نسبت به میانگین کشور ) = باالبود پایین بودن نرخ مشارکت اقتصادی و -

 اقتصادی و باالبودن نرخ بیکاری استان نسبت به میانگین کشور(،

 پایین بودن بازدهی کلی اقتصاد استان )نرخ رشد پایین تولید ناخالص داخلی استان(، -

 مهاجر فرستی استان،  -

 وختیارات مرکز اهای اجرایی در مرکز استان و پایین بودن سطح عدم تگیرییزی و تصمیمرتمرکز امور برنامه  -

 های استان، ریزی و اجرا در شهرستانهای برنامهمسولیت

 وجود برخی مسائل فرهنگی و اجتماعی در  جهت کاهش همبستگی در استان،  -

 تهدیدها 

   تهدیدهای آلودگي زیست محیطي با منشا برون مرزی(1

 زگردها، از ری محیطی فراتر از مرزهای استان به ویژه آلودگی ناشیهای زیستقرارگیری استان در پیشانی آلودگی     -

-های بینبا آن در آهای مرتبط بالمللی و خطر آلودگی ناشی از استخراج نفت و گاز و فعالیتهای بینسواحل طوالنی در آب     -

 المللی،

 استان  ( تهدید منابع آب 2

 الت جوی،هش نزوتغییرات اقلیمی، کاهش بارش برف و تبدیل آن به باران و در نتیجه کاهش ماندگاری و احتمال کا     -

آب  ان برداشتگیرد و امکهای باال دست سرچشمه میهای سطحی که از استانوابستگی شدید مصرف آب استان به منابع آب     -

 ها، بیشتر در این استان

 ت اقتصادی استاناف (3

های اقتصادی به عالیتفو افت  گذاری در استان  از محل منابع عمومیهای خارجی و اثر آن بر افت سرمایهتهدید ناشی از تحریم   -

 ها،ویژه حمل و نقل و اثر آن بر سایر بخش
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وده است، مانند ها پیشرو بمینهزیخی در آن افت سهم و یا جایگاه استان در بعضی تولیدات کشاورزی و صنعتی که استان به طور تار  -

ی استان های اقتصادعالیتدامداری، صنایع فلزات اساسی و حتی صنایع شیمیایی و پتروشیمی، )رجوع کنید به بند )ب( جایگاه ف

 همین گزارش(  2-1-2-6خوزستان در سطح کشور از قسمت 

ویژه در مقایسه با بندر شهید رجایی به علت گسترش نیافتن تاسیسات و  افت سهم و جایگاه بندر امام خمینی در سطح کشور و به   -

 تجهیزات تخلیه و بارگیری کانتینری

 تان(مطالعات آمایش اس 5و فصل  3کاهش نیروهای کارآمد استان به دلیل مهاجرت، )رجوع کنید به فصل   -

و و نانو های پیشرفته بایبراتی پیشرفت در تکنولوژی عدم تعیین نقش و جایگاه درخور برای استان خوزستان در سطح ملی     -

موجب عقب  به تدریج های الزم، کهآوری، انرژی خورشیدی، تکنولوژی ارتباطات و توریسم درمانی، علیرغم برخورداری از زمینهفن

 شود. ماندگی استان می

 شرایط عمومی اقتصاد کالن،   -

 –های قومی نهرخی زمیبهای سیاسی، قومی و مذهبی و وجود بقه خطر پذیری و تنشقرارگیری استان در نواحی مرزی با سا   (4

، کالبدی و ط اقتصادیل شرایهای بیرونی و در حالت عدم التیام کامای از طریق محركفرهنگی برای ایجاد اختالفات قومی و طایفه

 اجتماعی ناشی از وقوع جنگ تحمیلی و شرایط اقتصاد کالن کشور و استان،
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 چشم انداز بلند مدت توسعه استان از منظر آمایش سرزمین -2-1

 جهت گیری های اصلي توسعه استان -2-1-1

 صنعت 

 و میان دستی( )پایین دستیپتروشیمی و نفت  و تکمیلی صنایع جانبیتوسعه و ایجاد  -1

 نیشکر و چغندر قند( ) از جملهکشاورزی و فرآوری صنایع تبدیلیتوسعه و ایجاد  -2

 تولید فلزات اساسی و آلیاژی و صنایع جانبی -3

 سازه های دریایی و ...صنایع وابسته به دریا مانند کشتی سازی وتوسعه و ایجاد  -4

 توسعه و ایجاد صنایع جانبی خرما -5

 و آبزیانی شیالت صنایع جانبتوسعه و ایجاد  -6

 ایجاد کارخانه های مربوط به تولید ماشین آالت کشاورزی -7

 کشاورزی 

 هزار هکتاری در قسمت شرقی استان 550تکمیل فاز دو طرح  -1

 ستانیبدار اتوسعه باغات به خصوص در اراضی شمدیریت باغات بخصوص خرماو افزایش عملکرد در هکتار نخیالت و -2

 بیاری تحت فشارایجاد وتوسعه عملیات آ-3

 گیاهان روغنی و گیاهان دارویی ،توسعه کشت گلخانه ها -4

 بازرگاني 

 ناطق آزادمدبیرخانه  سازیمارتقاء مدیریت استان خوزستان در تعامل مستقیم با مناطق آزاد و ویژه موجود و مشارکت در تصمی-1

 توسعه پایانه های صادراتی-2

 ایجاد منطقه ویژه اقتصادی شوش-3

 ریگردشگ 

 توسعه گردشگری آبی از طریق:-1

 ساحل هندیجان و رودخانه کارون-دریاچه پشت سدها-

امتی، تفریحی، فیتهای اقجاد ظرتامین زیرساخت و ایجاد شهرکها، دهکده ها، و مجتمع های ساحلی در مناطق برخوردار به منظور ای -

 ورزشی

 استفاده از ظرفیت میراث فرهنگی از طریق:-2

 ی فرصت های سرمایه گذاری برای جلب و جذب بخش خصوصیتعریف بسته ها -

وط به زشهای مربطب آموقکاربردی گردشگری،میراث فرهنگی و صنایع دستی به عنوان -صدور مجوز و احداث دانشکده جامع علمی -

 یس جنوباین حوزه در جنوب غرب کشور به منظور توسعه آموزش ها و تقویت بدنه گردشگری استان و منطقه زاگر

 استفاده از ظرفیت گردشگری دفاع مقدس و مذهبی از طریق-3

 تهیه اطلس گردشگری مناطق دفاع مقدس -

 احداث مجتمع های تفریح و سرگرمی با موضوع شبیه سازی عملیات جنگی از طریق بازیهای جمعی -

 ( توسعه اکوتوریسم و طبیعت گردی استان از طریق4
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 آب و هواصدور مجوز شهرکهای سالمت در مناطق خوش  -

 صدور مجوز استفاده و استقرار تفرجگاههای پشت سدها و دریاچه ها-

 ارهافگیر، آبشاطق براستفاده از ظرفیت پرنده نگری، بومگردی، اکوتوریسم آبی و دریایی، ژئوتوریسم، جنگل،کوهستان،من-

 های اقوام و اکوموزه هاتوسعه زیرساختها و اقامتگاههای بومگردی، ایجاد موزه-

 ایت و پشتیبانی از کارگاههای روستایی صنایع دستی و سوغات محلیحم-

 استفاده از ظرفیت چشمه های آبگرم،نمك،لجن و سایرظرفیتهای طبیعت درمانی در استان-

 علم و فناوری 

 توجه ویژه به توسعه شرکتهای دانش بنیان درحوزه نفت و کشاورزی .1

 طریق:افتتاح مرکز دروازه بین الملل اینترنت اهواز از  .2

 افزایش ظرفیت پهنای باند بین الملل-

 فراهم شدن امکان توزیع مناسب پهنای باند دیتای بین الملل-

 ایجاد یك الیه دیتای بین الملل به منظور بهبود و یکپارچه سازی شاخص های کیفی سرویس اینترنت-

 ( از طریق:NIXافتتاح مرکز تبادل ترافیك داده ملی اهواز )-2

 ت الزم جهت پیاده سازی شبکه ملی اطالعاتایجاد زیرساخ-

 بومی سازی دسترسی به اطالعات، جلوگیری از خروج سرمایه ها و گردش منابع در داخل-

 حمل و نقل و ترانزیت 

 حمل و نقل جاده ای -1

 خیرآباد -بهبهان-رامهرمز-اهواز محور تکمیل -1-1

 زاگرس پاشنه محور بهسازی و احداث-1-2

 (فارس خلیج) دیلم - شلمچه محور کردن چهارخطه تکمیل-1-3

 حمل و نقل ریلی -2

 اصفهان-شهرکرد-ایذه-اتصال ریلی اهواز- 2-1

 بصره-اتصال ریلی شلمچه- 2-2

 خرمشهر-شادگان-سربندر-اتصال ریلی بندر امام )ره(-2-3

 بوشهر-اتصال ریلی ماهشهر- 2-4

 حمل و نقل هوایی -3

 هوازنقل هوایی استان از طریق تسریع در احداث فرودگاه جدید ا توسعه، تجهیز و تقویت شبکه حمل و-3-1

 تقویت نقش فرودگاه های آبادان، دزفول و ماهشهر.-3-2

 انرژی 

 تامین تجهیزات مورد نیاز جهت مقابله با پدیده ریزگردها-1

ر تولید و تامین داله سوز( ی و زبرشیدتنوع بخشی در منابع تولید انرژی و افزایش سهم انرژی های تجدیدپذیر )به ویژه بادی و خو- -2

 بهینه انرژی هر منطقه از کشور متناسب با ظرفیت هر منطقه



98 

 

یت بالویت ارای قابلناطق دمایجاد و توسعه مناطق ویژه اقتصادی و تخصصی انرژی )نفت، گاز، پتروشیمی و انرزی های نو( در  -3

 مناطق کمتر توسعه یافته

 خش انرژی و جلوگیری از حوادث غیرمترقبهاستقرار مرکز رصد و  پایش ب-4

 (عباس دره گاز لوله خط) ویژه منطقه گاز جدید لولۀ خط اجرای پیگیری-5

 بهداشت و درمان 

 ائهار با قابلیت کشور وبجن درمانی برتر قطب به آن تبدیل و شاپور جندی دانشگاه درمانی-تشخیصی خدمات نظام جایگاه ارتقاء

 از طریق: همجوار کشورهای به خدمات

 و ...  ازی اهوازنی و رتسریع در بازسازی و نوسازی و جایگزینی بیمارستانهای فرسوده استان نظیر بیمارستان امام خمی -1

 احداث بیمارستان تخصصی ریه و بیماری های تنفسی -2

 راه اندازی مرکز جامع تشخیص و درمان سرطان -3

 لوژی( جنوب غرب کشوراحداث بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی )قلب، چشم و هماتو -4

 آب 

 )تکمیل طرح آب شرب غدیر و توسعه(تامین آب شرب سالم مردم استان خوزستان  -1

 د(.های موجوحری طر)از طریق ممنوعیت طرح های انتقال آب باال دست جدید و بازنگاحیاء و عالج بخشی رودخانه کارون -2

نا  ه از آبهایه بهینطرح های استفادواجرای  سراسری مدیریت و ساماندهی زه آب های استان با اجرا و تکمیل زهکش های -3

 متعارف موجود استان

 ساماندهی رودخانه مرزی اروند -4

 های فاضالب شهری و توجه ویژه به تصفیه پساب فاضالبتکمیل طرح -5

 توسعه تشکل های آب بران در قالب تشکل های تولیدی -6

 محیط زیست 

 هزار هکتار اراضی کانون ریزگرد 350بیابانزدایی و مقابله با ریزگردها )وجود -1

 ه شورین مقاوم بدرختا بهره گیری از زهاب نیشکر و دیگر اراضی کشاورزی برای مهار کانون های ریزگرد با بهره گیری از-2

 ایجاد کمربند سبز در حومه کلیه شهرها و حریم کمربندی سبز در حاشیه جاده ها-3

 داری  )از طریق مشارکت بخش خصوصی(ی آبخیزداری و آبخوانهاتوجه به برنامه-4

 های شهریسکونتگاه 

 های غیر رسمی پیرامون شهرها به ویژه کالن شهر اهوازساماندهی سکونتگاه -1

 عملیاتی نمودن برنامه باز آفرینی شهری-2

 زتوجه ویژه به تکمیل زیر ساخت های جدید رامین و شیرین شهر جهت استقرار سرریز جمعیت شهر اهوا-3

 تگاههای روستایيسکون 

ع دستی و ...( در اری، صنای، دامدزمینه سازی به منظور تحول در اقتصاد روستاها و بازگرداندن رونق به اقتصاد روستایی )کشاورزی-1

 های محلی.چارچوب مقتضیات و مزیت

ضیات محلی سب با مقتهیالت متناها و تسهای اشتغال زا، توسعه ارائه خدمات عمومی و ارائه مشوقتشویق سرمایه گذاری در طرح-2

 در روستاها و شهرهای کوچك و نواحی روستایی و کاهش روند مهاجرت به کالن شهرهای پرتراکم
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 خانوار جمعیت در سطح استان 20طرح تجمیع و ساماندهی روستاهای با زیر -3

 .اطراف قاط سکونت گاهیرسانی به روستاهای مستقر در نقاط مرزی استان جهت ممانعت از مهاجرت به نخدمات-4

 اجتماعي و فرهنگي 

 اجباری و رایگان نمودن دوره پیش دبستانی درکلیه مناطق دو زبانه استان .1

 احداث بیمارستان تخصصی ریه و بیماری های تنفسی .2

 ایجاد مراکز ویژه مطالعات و فناوری انرژی در استان .3

 ایجاد مرکز ویژه مطالعات و فناوری کشاورزی و صنایع غذایی .4

 یجاد مرکز ویژه مطالعات و فناوری رودخانه و آبا .5

 ای ریزگردهامرکز آموزش و مطالعات فناوری منطقه .6

 خوزستان در تقسیم کار ملي استان نقش -2-1-2

و تعتدادی دیگتر    نابع طبیعیمدر روند گذشته و تاریخی تقسیم کار ملی،تعدادی از نقش ها مانند استخراج نفت و گازوکشاورزی بر پایه 

ان خوزستتان  یی، به استت ند صنایع پتروشیمی و صنایع فلزات اساسی و حمل و نقل و تجارت خارجی به دلیل منطق مکان یابی عقالمان

گتر دارای  ه عبتارت دی بت واگذار شده است. خوشبختانه استان خوزستان در سطح کشور در این بخش ها نقش کلیدی و اساسی دارد و یا 

 6ل ن تلقی کرد که شامیتهای استاین فعالیتها را از دیدگاه ملی می توان به منزله وظایف ملی یا مامورتمرکز مکانی بسیار باال است و ا

 مورد زیر است: 

 صتنایع  –پتروری   کشتاورزی، متاهیگیری و آبتزی    –تجارت خارجی و حمتل و نقتل    –استخراج نفت و گاز و تولید فرآورده های نفت 

 فعالیت تامین آب، برق و گاز طبیعی. –ی صنایع فلزات اساس –شیمیایی و پتروشیمی 

ارتباطتات و   و توستعه تکنولتوژی هتای جدیتد و گستترش فتن آوری       –توسعه صنایع غذایی همچنین براساس شایستگی های استان، 

 تلقی کرد. ماموریت جدید استانرا نیز می توان به عنوان  توریسم درمانی

د ا ضترورت دارد متوار  نی از آن هت جیره های تولید و پربار شدن این فعالیت ها و پشتیبابه عالوه برای احراز این ماموریت ها و توسعه زن

 دیگری به شرح زیر به فهرست باال اضافه کرد:

ش کشتاورزی و  تروشیمی،بخپایجاد و توسعه صنایع ساخت وسایل نقلیه، ماشین آالت، قطعات و ادوات مورد نیاز صنایع نفت و گاز و  -

 صنایع غذایی استان.

یع شتیمیایی و  بتا صتنا   SWOTتوسعه صنایع پایین دست نفت و گاز و پتروشیمی که به لحاظ مشابهت شرایط، در جدول تحلیتل   -

 پتروشیمی یك جا منظور شده است.

 موضوع به شرح زیر قابل ارائه هستند: 9بر این اساس ماموریت های استان در 

 گاز و تولید فرآورده های نفت. ( حفظ جایگاه یکم استان خوزستان در استخراج نفت و1

 مهمترین مانع در احراز این ماموریت کمبود منابع مالی و محدودیت فضای مشارکت بخش خصوصی است.  :چالش ها و راهبردها-

 : راهکارهای اصلي-

ح استتدالل  ان با طتر وزستبا مقامات مرکز برای افزایش سرمایه گذاری بیشتر در این بخش در استان خ« مدیریت توسعه استان»تعامل 

 باز کردن فضای مشارکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی. مزیت نسبی این استان و

ت ( حفظ جایگاه یکم و بازیابي سهم ممتاز استان خوزستان در صنایع شیمیایي و پتروشیمي کشور و توسعه صنایع دس2

 نفت و گاز و پتروشیمي
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ن ماموریت نیز از کمبود منابع مالی و محدودیت فضای مشارکت بخش خصوصی مهمترین مانع در احراز ای چالش ها و راهبردها:-

  تشکیل می شود.

 : راهکارهای اصلي-

ح استتدالل  وزستان با طتر با مقامات مرکز برای افزایش سرمایه گذاری بیشتر در این بخش در استان خ« مدیریت توسعه استان»تعامل 

 ت و سرمایه گذاری بخش خصوصی.باز کردن فضای مشارک مزیت نسبی این استان و

 ( ارتقای جایگاه استان در صنایع فلزات اساسي3

استتان   ر این بختش در با مقامات مرکز برای افزایش سرمایه گذاری بیشتر د« مدیریت توسعه استان»تعامل  چالش ها و راهبردها:-

 مایه گذاری بخش خصوصی.باز کردن فضای مشارکت و سر خوزستان با طرح استدالل مزیت نسبی این استان و

ه های ( ارتقای نقش و جایگاه استان خوزستان در تجارت خارجي کشور با توجه ویژه به بنادر تجارتي و پیش نیاز شبک4 

 حمل و نقل زمیني

برنامه مهم ترین مانع در ارحراز این ماموریت، جایگاه بندر امام خمینی در تجارت خارجی کشور از دیدگاه  چالش ها و راهبردها:-

  ریزی متمرکز ملی است که نقش اصلی را به توسعه بنادر استان هرمزگان داده اند.

 : راهکارهای اصلي-

ح استتدالل  وزستان با طتر با مقامات مرکز برای افزایش سرمایه گذاری بیشتر در این بخش در استان خ« مدیریت توسعه استان»تعامل 

 کت و سرمایه گذاری بخش خصوصی.باز کردن فضای مشار مزیت نسبی این استان و

 (ارتقای جایگاه استان در بخش آب، برق و گاز طبیعي با توجه ویژه به آبرساني5

مهمترین مانع احراز این ماموریت، تهدید انتقال آب از سرشاخه های منابع آب جاری استان به سایر استان ها  چالش ها و راهبردها:-

 میم گیری های ملی و یا نامشخص بودن استراتژی ملی در این زمینه ناشی می شود .می باشد. این تهدید به هر حال از تص

 : راهکارهای اصلي-

ور با استتدالل  های جاری کش با مقامات مرکز برای بازنگری در استراتژی بهره برداری از منابع آب« مدیریت توسعه استان». مذاکره 1

ای مختلتف  ع در بختش هت  مزیت های استان خوزستان در بهره بترداری از ایتن منتاب    درباره فایده / هزینه های ملی انتقال آب و طرح

 تولیدی این استان نسبت به استان های مرکزی.

اقتصادی  ای کاراییر راستد. گسترش شبکه های آبرسانی و آبیاری و توسعه اراضی زیر کشت همراه با افزایش راندمان مصرف آب 2

 ك ارزشمند و پربازده استان( و کاهش عدم تعادل های منطقه ای)استفاده بهینه از منابع آب و خا

 ( ارتقا جایگاه و توسعه تولیدات بخش کشاورزی و شیالت استان6

مهمترین مانع در احراز این ماموریت، کاهش منابع آب استان به علت تغییرات اقلیمی و تهدید انتقال آب از  چالش ها و راهبردها:-

 ری استان به سایر استان ها می باشد. سرشاخه های منابع آب جا

 : راهکارهای اصلي-

 با مقامات مرکز، برای کاهش تهدید باال« مدیریت توسعه استان». مذاکره 1

ب در راستای ان مصرف آراندم . همان راهکار قبلی گسترش شبکه های آبرسانی و آبیاری و توسعه اراضی زیر کشت همراه با افزایش2

 نطقه ایهای م تفاده بهینه از منابع آب و خاك ارزشمند و پربازده استان( و کاهش عدم تعادلکارآیی اقتصادی )اس

 به عالوه برای پشتیبانی از احراز این ماموریت سایر راهبردهای اصلی عبارت هستند از:
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نده نیازهای ع تامین کنصنایه حمایت از توسعه زراعت، شیالت، دامداری، باغداری و منابع طبیعی و توسعه صنایع غذایی و توسع -1

 بخش کشاورزی.

 گسترش بازارها با اهداف متنوع و از جمله تجهیز مشارکت بخش خصوصی در سرمایه گذاری -2

 ( توسعه تولید و ارتقاء جایگاه صنایع غذایي استان7

  باشد.مهم ترین مانع در احراز این ماموریت، ضعف سرمایه گذاری بخش خصوصی می  چالش ها و راهبردها:-

 : راهکارهای اصلي-

 نقل. حمل و . حمایت از توسعه صنعت از طریق احداث شهرك ها و نواحی صنعتی مجهز به زیر ساخت ها و شبکه های1

  .ریرمایه گذاسصی در . استفاده از سیاست های متنوع گسترش بازارها با اهداف متنوع و از جمله تجهیز مشارکت بخش خصو2

 در تکنولوژی های جدید، ارتباطات و توریسم درماني ( احراز جایگاه ویژه8

Iدر زمینه تکنولوژی اطالعات و ارتباطات استان خوزستان به عنوان مرکز توسعه  چالش ها و راهبردها: T  منطقه ای پیشنهاد شده

قابل توجه کشور در این  است و این درحالی است که ارزش افزوده بخش پست و مخابرات استان با نرخ بسیار پایین تری از نرخ رشد

 29نرخ رشد ارزش افزوده بخش پست و مخابرات به قیمت جاری در سطح کشور حدود  1394تا  1379زمینه رشد می نماید )در دوره 

درصد در سال بوده است( و این تفاوت )رشد کندتر استان خوزستان( باعث شده است  20درصد در سال و برای استان خوزستان حدود 

 1394به حدود یك درصد ارزش افزوده کشور در این بخش در سال  1379درصد در سال  3ارزش افزوده این بخش از حدود که سهم 

 کاهش یابد.

خش مي، ب(پیشرفت در صنایع ساخت وسایل نقلیه، ماشین آالت، قطعات و ادوات مورد نیاز صنایع نفت و گاز و پتروشی9

 کشاورزی و صنایع غذایي استان

مهم ترین مانع در احراز این ماموریت در ضعف پیوند صنایع اساسی استان با بدنه اقتصادی آن و ضعف عمومی  راهبردها:چالش ها و 

 سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی،پایین بودن روحیه نوآوری و ریسك پذیری می باشد.

 : راهکارهای اصلي-

 نایع استانتصادی و صدنه اقی بین صنایع اساسی و پیشرو استان با ب. حمایت مدیریت توسعه استان برای برقراری پیوند قوی تر1

 قل.مل و نح. حمایت از توسعه صنعت از طریق احداث شهرکها و نواحی صنعتی مجهز به زیر ساخت ها و شبکه های 2

 ری.رمایه گذاس صی در. استفاده از سیاست های متنوع گسترش بازارها با اهداف متنوع و از جمله تجهیز مشارکت بخش خصو3

 نقش استان در تقسیم کار منطقه ای – 2-1-3

ز کشور زمینه ا استانن رای ایهای آزاد، بمجاورت با خلیج فارس به عنوان معبر اتصال نیمه غربی کشور با آب اقتصاد دریا پایه:

 است. م آوردههای متناسب با رویکرد اقتصاد دریاپایه و توسعه دریاپایه را فراهطرح مقوالت و استراتژی

لید دانش و ی برای تویت مناسبو ایجاد شرکت های دانش بنیان  قابل در استانوجود مراکز علمی وتحقیقاتی  اقتصاد دانش بنیان : 

 ملی و فراملی می باشد. منطقه ای، صدور آن درسطح

اع اریخی، دفترهنگی، گردشگری ف پتانسیل مناسب برای ارائه تخصصی خدمات استان،وجود جاذبه های گردشگری در  گردشگری : 

 لی دارد.لی و فرامم ای، منطقه مقدس، طبیعی و سالمت و مرکز آفرینش صنایع دستی متنوع با قابلیت باالی جذب گردشگر در سطح

منیت و اد مزیت عاملی در جهت دفاع و امنیت و ایجاد تعامالت تجاری محسوب شو مناطق مرزی )اقتصاد مناطق مرزی(: 

)امنیت  ز این مزیتا استان تجاری و اقتصادی و گردشگری وجود مناطق مرزی در استان خوزستان می تواند سبب بهره مندیتبادالت 

 تان است.(درصد وسعت اس 50,5کیلومتر مربع معادل  32377و رونق اقتصادی( گردد. )وسعت منطقه مرزی خوزستان 
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 توسعه استان هایها و اولویتتخصص-2-1-4

 ص استان بر اساس ضریب تمرکز مکاني تولیدتخص-1-4-1-2

سبه جه با محاوهترین باستان به های بر اساس اطالعات ارزش افزوده استان و مقایسه آن با موارد نظیر در سطح کشور، تخصص

باشد به می 1عدد  التر ازهایی که استان دارای ضریب تمرکز مکانی باها و زیربخشبرای بخششوند. ضریب تمرکز مکانی معرفی می

 شود:شرح زیر ارائه می

 درصد است که از  10,9سهم ارزش افزوده آن در استان باشد که های اقتصادی استان میترین بخشبخش کشاورزی یکی از مهم

 باشد.می 1,08سهم نظیر در سطح کشور بیشتر و دارای ضریب تمرکز مکانی 

  ارای دتر است و در نتیجه است که از سهم نظیر در سطح کشور بسیار باالدرصد  0,6سهم ارزش افزوده بخش ماهیگیری در استان

 باشد.می 2,12ضریب تمرکز مکانی بسیار قوی در حد 

  ست.ا 1,71و ضریب تمرکز مکانی آن باشد می 26,1بخش صنعت در استان خوزستان دارای سهم ارزش افزوده 

  ،ار است، اما شدت این ضریب برخورد 1ضریب تمرکز مکانی باالتر از  از استان خوزستان در مقایسه با کشوردر زیربخش غذایی

 قرار دارد. 1,04بسیار کم و در اندازه 

 ارد.قرار د 3,09نفت ضریب تمرکز مکانی استان بسیار باال و در اندازه های در زیربخش کك و فرآورده 

  ز ضریب تمرکز مکانی ادرصد است و  6.1ر کشور درصد و د 4.3سهم ارزش افزوده زیر بخش فلزات اساسی در استان خوزستان

 برخوردار است. 08.2بسیار قوی 

 ارد. در ت زیادی در اهمیهای آب و برق به علت وجود منابع فراوان آب و سدهای عظیم مخزنی و مولد برق در سطح کشوزیربخش

برابر  2است که نزدیك  درصد 7وزستان بخش تسهیالت عمومی شامل )برق، آب و توزیع گاز طبیعی( سهم ارزش افزوده استان خ

 باشد.می 92.1تمرکز مکانی آن نیز بسیار باال و در اندازه باشد و درنتیجه ضریب سهم معادل آن در کشور می

  ر هردو مورد دارای ضریب ددرصد است که  4.3و  3.3سهم زیربخش برق و گاز طبیعی در تولید ناخالص داخلی استان به ترتیب

 .باشدمی 66.1و  38.2باال، به ترتیب برابر با  تمرکز مکانی

  است 51.1درصد است اما در همین حال ضریب تمرکز مکانی آن  4.0سهم زیربخش آب باال نیست، تنها معادل. 

 آن در  یار باالیسهم بس وآن در تجارت خارجی المللی بخش حمل و نقل استان به دلیل وجود بندر امام خمینی و کارکرد بین

صادی استان را های مهم اقتای یکی از بخشات و صادرات کشور با کارکرد فرا استانی و اثرات آن بر حمل و نقل ریلی و جادهوارد

فت و گاز و انتقال ن وین نقل عالوه ساحلی بودن استان زمینه حمل و نقل دریایی را فراهم کرده است و همچندهد. به تشکیل می

مل و شود که بخش حه میسوی دیگر مشاهدلوله ویژگی خاص برای استان فراهم کرده است. از های نفتی از طریق خط فرآورده

ین بخش در اش افزوده هم ارزو مناسبی را برای استان فراهم نماید. به این معنی که س نقل نتوانسته است تمرکز مکانی ویژه

کانی این تیجه ضریب تمرکز می با یکدیگر ندارند و در نباشد که تفاوتچنداندرصد می 0.9و  7.9سطح استان و کشور به ترتیب 

 قرار گرفته است. 08.1در سطح بخش تنها 

  در اندازه به ترتیب وباال  و ای در سطح بسیار متفاوتدو زیربخش حمل و نقل آبی و لوله ضریب تمرکز مکانیدر این بخش تنها 

 اند.قرار گرفته 872.و  84.4

 آموزش و  تماعی،مددکاری اج -، خدمات بهداشتمستغالت، گری مالیهای خدمات واسطهبخش استان خوزستان در هیچیك از

خش باجتماعی  وتصادی خدمات عمومی دارای ضریب مکانی باالتر از عدد یك نیست. این وضعیت معرف بسط نیافتن خدمات اق

 ان است.صنعت و کشاورزی استیشرو پهای عمومی و خصوصی همپای نقش و جایگاه باالی بخش
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هایی که گیرد: گروه نخست بخشدر چند گروه قرار می های بخشی توسعه استانبه طور طبیعی اولویتهای استان در رابطه با تخصص

ماننتد صتنایع    نتابع انترژی  مبه علت برخورداری از منابع طبیعی )مانندبخش نفت و گاز و صنایع شیمیایی و پتروشیمی(، برختورداری از  

بسیار مناستب   نابع طبیعیهایی که از مت سرزمینی مانند حمل و نقل دارای ضریب تمرکز مکانی باال هستند. دوم بخشفلزی، یا موقعی

آبرسانی. ستوم  های شبکه ها صورت نگرفته است مانند بخش کشاورزی و تامینبرداری مناسب از آنبرخوردار هستند، اما به عللی بهره

نایع و یتاز ستایر صت   ننمایند مانند صتنایع غتذایی و صتنایع تولیتد کننتده قطعتات متورد        کمیل میهای تولید را تهایی که زنجیرهبخش

 هتای متالی، ختدمات   گتری در بخش خدمات، خدمات اقتصادی پشتیبان تولید ماننتد واستطه  خصوص صنایع کلیدی استان. همچنین به

 گشت.به این موضوع باز خواهیم  باشند.مستغالت و حمل و نقل دارای اهمیت می

 اشتغالهای برگزیده تخصص نواحي استان بر اساس گروه -2-4-1-2

قتصاد هر اار درونی گر ساختها در هر شهرستان، که بیاندر ادامه تخصص نواحی استان با استفاده از توزیع سهم اشتغال فعالیت

به ها ز فعالیتاجمیع شده یده و تسه گروه برگز.اما در ادامه بررسی، به منظور انعکاس بهتر نتایج، از اندشهرستان است، معرفی شده

 شرح زیر استفاده شده است:

 و ماهیگیری، و جنگلداری رهای کشاورزی، شکاگروه تجمیع شده کشاورزی، شامل فعالیت -

 استخراج معادن و صنعت ساخت،های تجمیع شده صنعت و معدن شامل فعالیتگروه  -

گری طهاطات، واسو ارتب عمده و خرده فروشی، هتل و رستوران، حمل و نقلهای گروه تجمیع شده خدمات اقتصادی شامل فعالیت -

 مالی و مستغالت،

اند: نخست دهگرفته نش در نظر که سایر خدمات و از جمله خدمات عمومی و اجتماعی در این قسمت از مطالعه به دو دلیلشود توجه می

ا جمعیت رابطه ستند که به خدماتی باشند بلکه نوعاًاقتصاد نواحی مرتبط نمی ها زیاد با ساختار تخصصیکه اشتغال در این فعالیتآن

هم این سن است که آیل دوم شود. دلتوزیع میهای مرتبط مستقیم دارند و سهم عمده آن نیز توسط بخش عمومی در ارتباط با جمعیت

هم اشتغال یك شهرستان در سست. به عنوان مثال اگر به حساب آمده ا (residual)مانده خدمات در واقع به عنوان یك متغیر باقی

ه سهم کر ضمنی مشخص است طوطور مستقیم به حساب آید بهکه گروه چهارم بهدرصد باشد، بدون آن 73سه گروه تجمیع شده باال 

 درصد است. 27در این شهرستان های فعالیت مانده گروهاشتغال باقی

تان نیز گروه برگزیده خدمات شهرس 21شاورزی باالترین سهم در اشتغال را دارد. در تعداد شهرستان، گروه برگزیده ک 6در تعداد 

 ه اند.معرفی شد صنعتی هایباالترین سهم اشتغال را دارد. سه شهرستان امیدیه، آغاجاری و بندر ماهشهر به عنوان شهرستان

توان بندی کلی میدسته از ترتیب این دو گروه، در یكبه این ترتیب بر اساس دو گروه عمده اشتغال هر شهرستان و صرف نظر 

 بندی کرد:های استان را به شرح زیر طبقهشهرستان

 که از [ ار دارند. خدماتی قر –نعتی آبادان، آغاجاری، امیدیه، اهواز، بندر ماهشهر، خرمشهر، کارون و اللی در گروه ص پنج شهرستان

هر سهم ان و خرمشهای آبادسهم بیشتری در صنعت نسبت به خدمات دارند و شهرستان های امیدیه و آغاجاریاین میان شهرستان

 ست، در اینروه دیگر اندك اگها سهم گروه کشاورزی در مقایسه با دو . در این دسته از شهرستان]بیشتری در گروه خدمات دارند

 سهم اشتغال گروه کشاورزی بسیار پایین است. پنج شهرستان

  دارند.  خدماتی قرار –اندیکا، باغملك، حمیدیه، شوش، اللی و هویزه در گروه کشاورزی  تانشهرس 14تعداد 

  تر از دو گروه برگزیده کشاورزی و خدمات است. اما قابل توجه است خدماتی، سهم اشتغال بخش صنعت پایین –در گروه کشاورزی

ترین دشت آزادگان، اللی، اندیکا، ایذه، و باغملك محروم ترتیب هویزه،های  قرار دارند که بهکه در این گروه، شهرستان
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 باشند. های استان از نظر سهم اشتغال صنعت میشهرستان

 لیت گروه فعا در دو دو شهرستان )ایذه و باغملك( از ویژگی خاصی برخوردار است و آن این است که در این شهرستان ها

زی خصص کشاورتاز نظر  توان این شهرستان رادهند به عبارت دیگر مییخدمات مهمترین بخش اشتغال را تشکیل م -کشاورزی

 خدماتی نامید. –

 درصد – 1390خوزستان در سال استان در هر شهرستان های برگزیده فعالیت : توزیع اشتغال گروه67جدول

 کارکرد غالب شهرستان خدمات کشاورزی صنعت شهرستان ردیف

 صنعت -خدمات 60,5 9,7 19,4 آبادان 1

 صنعت -خدمات 54,4 3,5 32,1 آغاجاری 2

 صنعت -خدمات 47,4 7,7 35,8 امیدیه 3

 کشاورزی -خدمات 60,2 19,9 9,9 اندیمشك 4

 صنعت -خدمات 59,1 5,6 26,6 اهواز 5

 خدمات-کشاورزی 11,3 79,6 4,4 اندیکا 6

 کشاورزی -خدمات 35,0 32,6 7,1 ایذه 7

 کشاورزی -خدمات 47,4 26,8 18,1 باوی 8

 خدمات-کشاورزی 39,9 41,9 8,1 باغملك 9

 صنعت -خدمات 61,2 4,9 26,8 بندرماهشهر 10

 کشاورزی -خدمات 53,3 18,4 14,8 بهبهان 11

 صنعت -خدمات 67,7 4,9 14,9 خرمشهر 12

 خدمات -کشاورزی 32,6 55,0 10,0 حمیدیه 13

 کشاورزی -خدمات 52,5 24,9 10,1 دزفول 14

 کشاورزی -خدمات 52,2 37,8 6,7 آزادگاندشت  15

 کشاورزی -خدمات 48,2 33,4 12,0 رامشیر 16

 کشاورزی -خدمات 48,0 26,4 15,1 رامهرمز 17

 کشاورزی -خدمات 42,1 38,2 10,8 شادگان 18

 خدمات -کشاورزی 37,7 46,4 8,4 شوش 19

 کشاورزی -خدمات 51,8 27,5 11,5 شوشتر 20

 صنعت -خدمات 54,0 15,9 25,1 کارون 21

 کشاورزی -خدمات 41,2 32,7 10,2 گتوند 22

 خدمات -کشاورزی 32,5 38,8 6,8 اللی 23

 صنعت -خدمات 53,1 14,2 22,8 مسجد سلیمان 24

 کشاورزی -خدمات 54,4 27,1 7,7 هندیجان 25

 خدمات -کشاورزی 40,7 47,7 5,3 هویزه 26

 ورزیکشا -خدماتی 42,9 26,9 23,1 هفتگل 27

 خدماتی 52,8 19,2 17,8 استان

 چشم انداز توسعه استان و ماموریت های آن از منظر آمایش سرزمین-2-1-5

  توانمند در استخراج، پاالیش و صدور  بهینه و اقتصادی نفت با عملکرد نخست ملی 

 دارای  پایانه های اصلی بازرگانی خارجی و ترانزیت کاال و مسافر و خدمات حمل و نقل 

 زات اساسی جانبیلف حمل و نقل و ز مراکز تولید فرآورده های وابسته به صنایع شیمیایی و پتروشیمی ، دریایی ، نفت و گاز ،ا 

 پشتیبانی ملی در  باراندازها  و انبارهای عمومی سوخت  در نواحی بندری 
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  از مراکز تولید فرآورده های وابسته و تبدیلی محصول خرما در سطح ملی و فراملی 

  وآموزش عالی در سطح فرا ملیخدمات درمانی)پزشکی(دارای جایگاه برتر در ارائه خدمات برتر 

 میلی دیلی و تکیی تبدارای جایگاه برتر در حوزه کشاورزی، شیالت، آبزی پروری و پرورش ماهی در قفس و صنایع غذا

 کشاورزی

  وذرت دانه ای در سطح ملیتولیدکننده ی عمده قند و شکر و محصوالت استراتژیك گندم و نیشکر ) 

  آبی در مقیاس ملی  –توانمند در تولید انرژی برق 

 ) ارائه دهنده خدمات گردشگری دریایی، تاریخی، فرهنگی)دفاع مقدس 

  دارای محیط زیست سالم و پایدار 

 ی ربنوب غشهر اهواز به عنوان مرکز مدیریت و راهبری تعامالت ایران با کشورهای هدف در حوزه آسیای ج 

 دارای جمعیت مرز نشین با درآمد سرانه مناسب 

 فعال درتولید واستفاده از انرژی های پاك وتجدید پذیر 

 (تقال دیتاکه انتوسعه یافته در برخورداری از ارتباطات مجازی راه دور در مقیاس فراملی وجهانی)مجهز به شب 

 تبیین اجمالي سناریوی توسعه فضایي استان -2-2

 های پیشران توسعه فضایي استانتبیین نیرو 2-2-1

 در محور ساختار تولید-1-1-2-2

توزیع آن  وش افزوده ل، ارزبخش تولید سنتی و تا حدودی بخش مدرن کشاورزی به همراه بخش صنایع بومی به طور مستقیم به اشتغا

 نماید.در درآمد ساکنین منطقه کمك می

ر سطح کشور ل و دوم دتبه اومی و فلزات اساسی استان دارای ارزش افزوده راما در بخش صنعت مشاهده شد صنایع شیمیایی، پتروشی

مایدو در کشور بین نن میدرصد از ارزش افزوده استان را تامی 56,7حدود  1394هستند. بخش نفت نیز چنانکه دیده شد در سال 

 ثیر چندانی برشود و تانتقل میهای مادر مشرکت اما ارزش افزوده این صنایع به خزانه ملی یاها در جایگاه یکم قرار دارد. استان

خالص داخلی استان تولید نا دانی درگذارد. به همین دلیل تغییرات ارزش افزوده استخراج نفت و گاز تاثیر چنپویایی توسعه استان نمی

پرداخت  ه کارکنانتمزد بدسنداشته است. در این صنایع و سایر صنایع ملی، تنها آن بخش از ارزش افزوده که به صورت حقوق و 

ات و اثر -رفمص -رآمدد -ر چرخه اشتغال د شودصورت خرید کاال و خدمات از منابع محلی خرید میشود و بخش دیگری که به می

یی اقتصادی پویای از یق بخشو از این طرنمایند یران توسعه استان عمل متبعی آن با توجه به ضریب تکاثرهای مربوط به صورت پیش

 شوند.را سبب میستان ا

باشد هایي از صنعت ميیك شاهد دیگر بر پایین بودن پویایي توسعه صنعتي ضعف تولید و ارزش افزوده بخش

ز محل ااندازی شوند. بجز صنایع پیشرو استان که گذاری بخش خصوصي احداث و راهکه اصوالً باید با سرمایه

وده درصد ارزش افز 2ای در حد صفر تا دارای ارزش افزودهاند، سایر صنایع منابع بخش عمومي احداث شده

تر از انتظار از تر از سهم نسبي جمعیت استان و پایینبسیار پایینها در سطح کشور رادارند. که این بخش

 ت.سینرژی ناشي از صنایع بزرگ استان و بخش کشاورزی گسترده و پتانسیل توسعه صنایع غذایي استان اس
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و حمایت از شویق استان، ت درونی تر بین این صنایع پیشرو با اقتصادطالعات آمایش استان برای برقراری پیوندهای قویبر این اساس م

 ه است.اد دادگذاری در صنایع تولید کننده قطعات مورد نیاز این صنایع و توسعه صنایع پسین آن را پیشنهسرمایه

مند نیستند رهی الزم بهپویای می و شیالتی استان، یعنی صنایع غذایی استان ازهمچنین صنایع فرآوری محصوالت کشاورزی، باغی، دا

کننده ادوات  ایع تولیدورد صنمو به همین لحاظ توسعه این صنایع در مکان مناسب در این مطالعات پیشنهاد شده است. به عالوه در 

 است. مانی پیشنهادات ارائه شدهکشاورزی و صنایع عمومی، برق و الکترونیك و صنایع معدنی و مصالح ساخت

 در محور حمل و نقل و ارتباطات-2-1-2-2

ند که توسعه ردار نیستبی برخوهایی از استان از شبکه مناساین بخش در خدمت حمل و نقل برای سطح ملی و استانی قرار دارد. بخش

م است، بسیار مه طح ملیسخدمت به نیازهای  آن در برنامه آمایش پیشنهاد شده ست. در حالی که نقش بخش حمل و نقل استان در

نقل از پویایی  دمات حمل وهای خاثرات تبعی این بخش بر اقتصاد استان از پویایی قابل توجهی برخوردار نشده است. نه تنها زیربخش

یف است. این ط کشور ضعسبا متو ها و در مقایسههای خدمات اقتصادی در استان در مقایسه با سایر بخشالزم برخوردار نیستند، بخش

 اشد.بموضوع به طور غیر مستقیم نشان دهنده پایین بودن نقش بخش حمل و نقل در پویایی توسعه استان می

 در محور تولید و مصرف انرژی-3-1-2-2

-ش عمدهبخ نعتی وصاحدهای ونیازهای قطعی پویایی توسعه استان است و خوشبختانه این شبکه برای کلیه شبکه انرژی یکی از پیش

و برنامه  سعه استاند ملی توها و نواحی صنعتی استان در سنهای صنعتی استان فراهم شده و گسترش آن به سایر شهركای از شهرك

ت ارای جمعیدوستاهای رتجاری نیز کامل است و همه شهرها و  -خانگی –آمایش استان منظور شده است. پوشش شبکه برق عمومی 

 ت.هم شده اسستان فراو نواحی صنعتی ا هامند هستند. پوشش گاز نیز برای شهرها، شهركاز ان بهرهبیست خانوار و بیشتر 

شرفتی حاصل نشده ین مهم پیون در اتواند نقش بسیار مهمی در پویایی توسعه استان ایفا نماید که تاکناستفاده از انرژی خورشیدی می

 دارد. است. اما در برنامه آمایش استان مورد توجه قرار

 گاهيدر محور ساختار نظام سکونت-4-1-2-2

های دم تعادلضایی از عیایی و فها وهم از نظر توزیع جغرافهای شهری و روستایی استان هم از نظر توزیع اندازهساختار سکونتگاه

افتاده است. در  ازن اتفاقامتون زیادی برخوردار است و این خود گویای این است که توسعه اقتصادی و اجتماعی در سطح استان به طور

گون نشان داده های گونااز مدل ها بحث شده و با استفادهفصل دوم مطالعات آمایش استان خوزستان به تفصیل درباره این عدم توازن

 هایی برخوردار است.های سکونتگاهی از نظر اندازه و توزیع فضایی از چه مشخصهشد که عدم تعادل

اق به کلی یران و عرن جنگ اهای شهری استان که در جریادان به عنوان عامل تعادل بخش در نظام سکونتگاهدر غیاب شهر مهم آبا

ون نفر به صورت میلی 1,3 بیش از ای در نظام شهری استان رشد کرد و اکنون با جمعیتخالی از سکنه شد، شهر اهواز به طور بی قواره

ست که در ر دزفول اهواز شهاکند. بزرگترین شهر استان بعد از ی استان سنگینی میسر بزرگی بر تن نه چندان قدرتمند نظام شهر

 معیت دارد.برابر شهر دوم ج 3هزار نفر داشت. بدین ترتیب شهر نخست استان بیش از  444جمعیتی حدود  1395سال

ن تمرکز زیاد آارز ترین د که بیده می شوهای فراوانی به لحاظ سکونتگاهی در سطح استان داز نظر توزیع جغرافیایی نیز عدم تعادل

 د.یده می شوی نیز دهای روستایهای شهری در نیمه غربی استان  است. همین تمرکز در زمینه سکونتگاهجمعیت و سکونتگاه

ها به آن بنابراین از آنجایی که این روند به صورت خود به خودی و تحت تاثیر توزیع عوامل طبیعی نظیر آب و خاك و سهولت دسترسی



107 

 

ریزی آمایش المقدور متوازن شده و در برنامهحاصل شده، مهمترین اقدام آمایشی در این زمینه این است که توسعه در سطح استان حتی

به توسعه نیمه شرقی استان نیز توجه شود. بدون اقدامات ارادی و آمایشی در این زمینه نه فقط امکان تعادل بخشی در جهت توسعه 

های اصلی انباشت سرمایه، یابد. شهرها به مثابه محرك اصلی توسعه و کانونآید بلکه شکاف موجود نیز افزایش میجود نمیمتوازن بو

تواند کمك در این زمینه نقش بزرگی به عهده دارند. بنابراین برخورداری از نظام سکونتگاهی متوازن از نظر اندازه و توزیع فضایی می

 و اجتماعی و فضایی متوازن باشد. بزرگی به توسعه اقتصادی

 محیطيدر محور ساختار طبیعي، اقلیمي و زیست-5-1-2-2

ب این استان ان در جنون خوزستهای صنعتی و بندرگاه اصلی استافعالیتهای نفتی، های استخراج نفت، پاالیش و انتقال فرآوردهحوزه

های الیتگزینی بین فعییوند بنابراین به طور طبیعی یك نوع جداشمستقر هستند و منابع آب از شمال به سمت جنوب سرازیر می

های اننوب شهرستب در جهای کشاورزی در استان شکل گرفته است. اما در امتداد رودخانه دز از شمال به جنوصنعتی و فعالیت

قه به ی این منطشاورزقطب ک دزفول، اندیمشك و شوش، استقرار واحدهای کشت و صنعت و چند واحد صنعتی و ورود پساب آبیاری

ان اهواز و ادامه مال شهرستشون در رودخانه دز، زمینه آلودگی این رودخانه را فراهم کرده است. با اتصال دو رودخانه بزرگ دز و کار

 شهر اهواز نیز در نعتی مستقریابد و واحدهای صمسیر کارون در این شهرستان از میان شهر اهواز، این روند از شمال به جنوب ادامه می

قطب آلودگی  گان به یكقه شادنمایند. به طوری که رودخانه کارون در شهرستان اهواز تا خرمشهر و آبادگان و منطآن را تشدید می

 شدید در سطح استان تبدیل شده است.

ی همجواری با از مزایا فادهستجاذبه توسعه صنایع در جنوب استان به علت نزدیکی به بندرگاه، برخورداری از شبکه حمل و نقل و ا

ران برای وهای پیشعی نیرصنایع بزرگ دیگر، و به خصوص قطب شیمیایی پتروشیمی بندر ماهشهر، صنایع فوالد اهواز به طور طبی

صنایع  ه بیشترعدم اقدام دیگر به تمرکز هرچکند که در صورت توسعه بیشتر صنعت در این مناطق جنوبی را فراهم می

(agglomeration) شرق را  -و غرب ال شم –یافتگی صنعتی جنوب در این منطقه خواهد انجامید و عدم تعادل بین سطح توسعه

 تشدید خواهد کرد.

آب و خاك و  بر منابع نفی آنماز طرف دیگر توسعه صنایع آلوده کننده در شمال استان واقع بر مسیر جریان آب نیز به علت اثرات 

طرح کرده است: ساسی را مااهکار طق جنوبی قابل توصیه نیست. در این شرایط مطالعات آمایش استان دو رانتقال آلودگی بیشتر به منا

 گتوند به – اللی – مسجد سلیمان -رامهرمز –رامشیر  -نخست توسعه صنایع جدید در محور شرق استان در مسیر بندر ماهشهر

رقی های جنوب شه بخشبی(، و دیگری هدایت صنایع آالینده جدید های شهرها و توسعه کانوندزفول )همراه با توسعه زیرساخت

 ست.ث شده اجایگزینی آن در منطقه پیشنهادی، در جای دیگری از این گزارش بحباشد که در مورد شرایط می استان

 در محور ساختار جمعیت و مهاجرت-6-1-2-2

گیری ر طبیعی شکلطو بهنماید. امل جمعیت و فعالیت بروز میبین دو عترین اثرات متقابل در محور ساختار جمعیت، یکی از مهم

 یدی، فعالیتمنابع تولترین رسپراکنش منابع آب و خاك به عنوان در دستفعالیت تولیدی و استقرار جمعیت با یکدیگر همسو هستند. 

مه غربی و ر مجموع نیداست و پذیر ساخته های استان را امکانها و در کوهپایههای غرب استان، در کناره رودخانهکشاورزی در دشت

جارت دریایی یگیری و تلیت ماههای ساحلی فعانیمه شمالی استان از جمعیت بیشتری برخوردار شده است. در این روند دسترسی به آب

 را نیز توسعه داده است.

بندر امام خمینی همگی و به طور عمده در  در دوران اخیر فعالیت استخراج و پاالیش و تجارت نفت، جایگزینی صنایع و ایفای نقش

های ناشی از جنگ، به طور کلی جمعیت بیشتری جنوب استان الگوی فوق را تا حدود زیادی بر هم زده است و صرف نظر از مهاجرت
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طور طبیعی در گیری جمعیتی به های جدید صنعتی، این شکلفعالیتاین است که در صورت نبود کرده در نیمه جنوبی استان مستقر را 

 کرد.این مناطق روی نمی

 ذاری )بخشگط سرمایههای شغلی ایجاد شده توسشود که فرصتترین منبع تولید است این خاصیت سبب مینیروی انسانی سیال

ای هه در نرخکن معنی شود به ایتر میعمومی یا بخش خصوصی( به سرعت اشغال شود. این پدیده با افزایش نرخ بیکاری سریع

د. همین پدیده در شویرا مینیز پذ تر راهای جغرافیایی طوالنیبیکاری عمومی باالتر نیروی انسانی برای دست یافتن به اشتغال فاصله

آنجا که  است و از ای استانهفرستی خالص استان خوزستان و مهاجرفرستی خالص شدید در بعضی از شهرستانساز مهاجرتواقع زمینه

صی در ت بخش خصوایش مشارکهای الزم برای افزشود، راهکار نیز در فراهم کردن زمینهگذاری حاصل میمایهاشتغال از مسیر سر

 شود.گذاری بخش عمومی خالصه میگذاری و افزایش سرمایهسرمایه

شتغال او  خصوصی الیت بخشفعالگوی فضایی ران اصلی بر فضای استان به عنوان پیشگذاری ارادی دولت در بنابراین الگوی سرمایه

 گذارد )مثال ماهشهرییت اثر مشود که هر دو بر جایگیری جمعمیتبعی های گذارد و رشد اشتغال باعث توسعه فعالیت و اشتغالاثر می

 .(یا ذوب آهن اصفهان

ها و عه شبکهت و توسنعها، توسعه صگذاری در زیرساخت، در مطالعات آمایش، نیز کاربرد همین ابزار ارادی سرمایهانتظارطبق همین 

وار مرزی های شرقی و نماندگی بخشقبو کاهش مهاجر فرستی و کاهش ع، برای حفظ یکپارچگی جمعیتهای توسعه شهری کانون

 غربی استان توصیه شده است.

 فرهنگي –در محور تحوالت اجتماعي -7-1-2-2

ر مشورتی در و کسب نظ ر منطقههای تبادل با اقوام و ساکنین ها، فراهم کردن ساز و کارهای الزم برنگاه یکسان حاکمیت به قومیت

از جلب  مرانی )اعمهای عرحهای مثبت مشارکت اقوام در اجرای طهای عمرانی و استفاده هرچه بیشتر از جنبهمورد اجرای پروژه

 نماید.مشارکت مالی، اهدای زمین و...( به پویایی روند توسعه استان کمك می

جتماعی ناشی از هدیدهای ات، وجود تواند در زمینه اجتماعی و فرهنگی موانع جدی برای توسعه استان فراهم نمایده میاز تهدیدهایی ک

نشاء مرصت و هم م منشاء فتر گفته شد تنوع فرهنگی و قومی در استان هکه پیشهای قومی و زبانی در استان است. چنانتفاوت

همزیستی  نار هم باکنون در های دور تا کوزستان اقوام عرب زبان، فارس و لر از گذشتهآید. در سطح استان ختهدید به حساب می

ای ایفهطای قومی و هتفاوت اند و در نتیجه، این تعامل سبب تعالی فرهنگی استان شده است. اما همینآمیز زندگی کردهمسالمت

 تهدیداتی را برای توسعه استان فراهم کند.

حساس او  "ت قومیهوی"حساس شود احتمال تضاد یا رقابت بین اشناسان مطرح میاین مباحث از سوی جامعه ای که درنگرانی عمده

بر این  گردد.رمیب "قتصادیااحساس امنیت اجتماعی و "شناسان این موضوع به است. بر اساس نظرات مورد وفاق جامعه "هویت ملی"

آنها  بستگی ملیاشند، هماجتماعی و اقتصادی باالتری داشته ب –ت عمومی اساس در جوامع چند قومیتی هرگاه مردم احساس امنی

آورند. بر می ی قومی رویهارایششود و در شرایط ناامنی اقتصادی، فقر و بیکاری و احساس عدم امنیت اجتماعی بیشتر به گتقویت می

 –عه اقتصادی رایی، توسگه قوماب از فایق شدن روحیاین اساس برای حفظ و باالبردن هویت ملی کلیه ساکنان استان خوزستان و اجتن

 اجتماعی استان و نگاه یکسان به همه اقوام از نیازهای قطعی و اساسی است.

در جامعه  د اجتماعیصلی پیونشود لیکن عامل اهایی دیده میبه عالوه خوشبختانه در استان خوزستان اگر چه از نظر قومی تفاوت

گونه تواند هیچتمالی نمیعیض احاست که از انسجام یکسانی برخوردار بوده و بنابراین اعمال هر گونه تب خوزستان هنوز عامل مذهبی

 توجیه قانونی، مدنی و شرعی داشته باشد.
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 گیریدر محور ساختار نظام تصمیم-8-1-2-2

فافیت همراه با گویی و شی، پاسخضباط مالریزی، اجرا، مدیریت مالی، حمایت از نظم و انگیری در برنامهتقویت نظام یکپارچه تصمیم

 .تواند به پویایی توسعه استان کمك زیادی بنمایدها میعدم تمرکز هرچه بیشتر آن در سطح شهرستان

ه و هرچند سطح استانی میل نمود از حالت کامالً متمرکز ملی به عدم تمرکز درسال اخیر  40گیری در روند اصالح ساختار نظام تصمیم

ست. در همین حال میق شده اب و تعا مدیریت یکپارچه توسعه استان اقدامات دیگری باید صورت گیرد، اما این روند همواره تعقیهنوز ت

ها ستانه سمت شهربم تمرکز از گرایش به سمت عدنیز هایی در سطح استان تمرکز امور در مرکز استان بسیار غالب است اما نشانه

 .شودمشاهده می

احد مدیریت وکپارچه و چتر ی ملی و انتقال وظایف آن به استان و قرار دادن آن زیر هایدمتمرکز هرچه بیشتر برنامهاز یك طرف ع

ها، که شهرستان بیشتر به ختیاراتاتوسعه استان و از طرف دیگر غیر متمرکز کردن امور اجرایی در درون استان و اعطای ریزی و برنامه

 ست.ر گرفته امایت قرامورد حنیز بینی است و در مطالعات آمایش ،قابل پیشجرایی پسندیده استهای ااز دیدگاه هزینهحداقل 

 های توسعه فضایي استانعدم قطعیتتبیین  2-2-2

شدت  ت دامنه واظ وسعبه لحهای زیر ، اما عدم قطعیتها روبرو استبدیهی است آینده توسعه استان با بسیاری از عدم قطعیت

 دهند:های استان را تشکیل میترین عدم قطعیتایر مسایل استان مهمگذاری بر ساثر

مسئله آلودگي محیط زیست با منشأ برون استاني ) ریزگردها( و منشأ درون استاني )آلودگي شدید منابع طبیعي 

ر به اینکه تدبیر و رفع های آن مشخص است، اما نظحلریزگردها به طور عمده منشا برون مرزی دارند. هرچند علت و راه  :استان(

این تهدید در گرو اقدامات مشترك و چندجانبه تعدادی از کشورهای منطقه است که هر یك به نوعی با مسایل حاد دیگری درگیر 

هستند، عالج این معضل از طریق اجرای راهکارهای مربوط یك مسئله احتمالی خواهد بود. بر اساس نظرخواهی از اعضای شورای 

 ن این تهدید ادامه خواهد داشت.آمایش استا

یل به یك تهدید ر حال تبددزان آب های استان همراه با تهدید کاهش میآلودگی منابع طبیعی استان به ویژه آب و هوا و آلودگی تاالب

برنامه پنجم  نیای قانوهه ظرفیتهای قانونی به ویژباشد که مقابله و کاهش اثرات آن در گرو استفاده همه جانبه از ظرفیتجدی می

 باشد.کشور می

باشد که خود یمها بارش ن و نوعمیزان آب جاری در اختیار استان، عالوه بر آنکه تابعی از میزا :میزان آب جاری در اختیار استان

-رچشمه رودخانهز ستقال آب اایش انیك مسئله احتمالی است و با مسئله عمومی تغییرات اقلیمی نیز ارتباط دارد، در صورت ادامه و افز

ب مصرفی استان خش عمده آجا که بها با تصمیمات سرزمینی، در تنگنای بیشتر نیز قرار خواهد گرفت. از آنهای استان به سایر استان

ان به زیست است و محیط شود هرگونه کاهش احتمالی مقدار آب جاری استان تهدیدی جدی برای اقتصاداز آبهای جاری تامین می

 بر اساس نظرخواهی از اعضای شورای آمایش استان این تهدید نیز ادامه خواهد داشت. آید.حساب می

ذاری گز سرمایهار نشدن استان خوزستان در دوره نسبتاً طوالنی جنگ تحمیلی به دلیل برخوردا :اقتصادی استان تنزل جایگاه

نده است. گذاری باز ماایهوره از روند متعارف سرمها در این دبخش عمومی و خصوصی و فراتر از آن تخریب بسیاری از زیرساخت

های مایهتمرکز سر جتناب ازگیری شده در سطح ملی برای اهای تصمیمسرعت کند بازسازی خسارات جنگ، همراه با بعضی از احتیاط

ب برخوردار ذاری متناسگرمایهآمیز موجب شده است تا استان خوزستان در دوران پس از جنگ نیز از رشد سملی در قلمروهای مخاطره

 نشود.
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ضعیت ونایع نفت شیمی و صهای بخش عمومی در چند بخش بسیار مهم صنعتی مانند صنایع فلزات اساسی، صنایع پتروگذاریسرمایه

ر ایعی که ده خصوص صنبایع و گذاری بخش خصوصی در سایر صنممتازی را برای این استان به بار آورده است. اما در مقابل، سرمایه

عتی در توسعه صن رداری ازگیرد به دالیل مختلف پایین است . این امر موجب عدم برخوگذاری بخش خصوصی قرار میحیطه سرمایه

 طیف وسیعی از صنایع باال دست و پایین دست، صنایع عمومی و صنایع مورد نیاز استان شده است.

مام خمینی اریق بندر  از طشور، تاثیر قابل توجهی بر جریان کاالکاهش تجارت خارجی به دلیل رکود اقتصادی و تحریم اقتصادی ک

ان جنگ ور در جریدات کشگذاشته است. جایگزینی بندرهای استان هرمزگان به جای بندر امام خمینی به عنوان کانال اصلی وار

یلی ممتازترین ز جنگ تحمقبل ا ست کهتر این بنادر، موجب افت جایگاه بندر امام خمینی شده اتحمیلی و ادامه تجهیز و توسعه سریع

 وده است. تنزل اینبآن دارا  رجمعیتپبندر کشور بوده است و این امتیاز را مدیون موقعیت بندری در ارتباط با مرکز کشور و نیمه غربی 

بنادر استان تر سریع ر وه بیشتجایگاه علیرغم  افزایشی بودن مقدار مطلق تجارت از طریق این بندر در دوران پس از به دلیل توسع

 هرمزگان و به ویژه در بخش بارگیری و تخلیه کانتینری در این بندر بوده است.

های حمل و تعه زیرساخازی و توساندهای ملی نسبتاً بیشتر از استان خوزستان برای راهگذاریها در جذب سرمایهرقابت سایر استان

 ده است.بر علت ش نیز مزید رقیب استان خوزستانهای نسبی بیمقایسه با مزیت های صنعتی درنقل، آب و انرژی و توسعه فعالیت

باالی بیکاری و  یز در نرخنل حاضر باشد که در حامجموعه روندهای باال و ادامه و یا تشدید آنها تهدیدی جدی برای اقتصاد استان می

 نمود یافته است. هامهاجر فرستی استان و تعدادی از شهرستان

ه یك بود تبدیل دامه خادر صورت های آن است ی و مهاجر فرستی شدید که کاهش نیروهای کارآمد استان نیز یکی از مولفهبیکار

 اجتماعی خواهد شد. –تهدید جدی اقتصادی 

( 1است ) موثر نبه بسیارجز چند بدیهی است در این روال جایگاه بلند مدت متصور استان خوزستان در کشور از دیدگاه دولت و مجلس ا

می و صنایع و پتروشی شیمیایی های نفت، صنایعپیشرو استان مانند استخراج نفت، گاز فرآوردههای در بخشگذاری ملی از سرمایه سهم

بادان بندرهای آ وقش این بندر نامام خمینی و بازنگری در  توسعه بندر( نقش استان خوزستان تجارت خارجی، موضوع 2فلزات اساسی، )

 رتبط آن،مو صنایع های جدید ( جایگاه استان خوزستان در توسعه تکنولوژی3در تجارت خارجی کشور و ) و خرمشهر

 مدیریت اجتماعي، فرهنگي و قومي

-قرارگیری استان در منطقه پرتنش با سابقه جنگ تحمیلی می :آینده روابط با کشورهای همسایه و از جمله با کشور عراق

 ود، اما احتمال وقوع  آن بر اساس نظرخواهی کمتر از تهدیدهای اقتصادی و طبیعی فوق الذکر است.تواند تهدیدی بالقوه تلقی ش

 توسعه فضایي استانهای تبیین اولویت3-2-2  

ه از توسعه کر هنگامی رت دیگتفکیك نیستند، به عبا ها در فضای استان قابلهای توسعه فضایی استان از اولویت توسعه بخشاولویت

اشته دد در نظر را بای باید محمل این توسعه بشوند هایی کهی اقتصادی و فعالیتهابخشکنیم، ز فضای استان صحبت میقسمتی ا

یکدیگر در  ها در فضا بابخش و اولویت توسعه های توسعه فضاییدر بسیاری از موارد اولویت کههمچنین باید توجه شود که  باشیم.

های مختلف اهیی از دیدگهای توسعه فضاگیرند. در زیر اولویترقابت و یا تضاد قرار میبع آب در زمینه مصرف منابع و به ویژه منا

 :شودمطرح می
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 از دیدگاه اهداف بنیادین آمایش استان 

 از دیدگاه کارآیي اقتصادی 

قیاس، مازدهی به نایع، بص آبادان و خرمشهر به لحاظ تمرکزاهواز، امیدیه، ماهشهر، های در اولویت یکم توسعه صنعتی شهرستان

به علت  در مجموع ، وهای حمل و نقلو دسترسی به بندر و شبکه های صنعتیبازدهی ناشی از سینرژی تمرکز صنایع و تکمیل خوشه

همراه با  زات اساسیی و فلبازدهی باالتر صنایع در این مناطق، برای توسعه صنعت و به خصوص صنایع پیشرو شیمیایی و پتروشیم

 ددارنقرار اولویت ر انند آن دمیق، و دارای تکنولوژی باال، صنایع برق و الکترونیك، ابزار دقیق، صنایع ماشین سازی و ابزار دق صنایع

نگاه محیط زیستی  از زاویه ی زیاد)البته در ادامه مشاهده خواهد شد که ایجاد صنایع شیمیایی و پتروشیمی جدید به علت بار آالیندگ

جدید استقرار  پیشنهادیهای ایتسصنایع جدید دارای بار آلودگی در  شوداین مناطق مناسب نخواهند بود و توصیه می برای استقرار در

 یابند(.

لت ع هب شوش، شوشتر دیمشك، دزفول،نهایاهمچنین بر اساس کارآیی اقتصادی، بخش شمالی و شمال غرب استان، شامل شهرستان

وسعه بخش تز دیدگاه عرصه ا گذاری در اینو با توجه به بازدهی باالی سرمایه بع آب و خاكترین توزیع منابرخورداری از مناسب

لید کشاورزی( و اندمان توزایش رآبیاری، افزایش راندمان آبیاری و اف هایکشاورزی با توسعه کشت فشرده آبی )بر مبنای توسعه شبکه

 باشد.یتوسعه صنایع مرتبط پیشین و پسین کشاورزی دارای اولویت م

های سترش شبکهت از گبه همین ترتیب در اولویت سوم منطقه شمال شرق استان برای توسعه کشاورزی )عمدتاً بر مبنای حمای

 از توسعه باغداری و دامداری( قرار دارند. آبرسانی و حمایت

ه ی با توسعولویت اصلای قرشب مناسب هستند و در جنوو دامداری سنگین ها نیمه جنوبی استان برای توسعه شیالت و نخلستان

 دامپروری است.

برای  کالًاحل و سپروری حاشیه مناطق جنوب شرق استان )بهبهان( برای توسعه دامداری و شهرستان هندیجان برای صید و آبزی

 .باشندتوسعه صنایع فرآوری محصوالت دامی، لبنی و آبزیان دارای اولویت توسعه می

شاورزی )با کرای توسعه تنها بهای خارجی زی، به طور کلی با توجه به تهدید ریزگردها و احتمال تنشمناطق غرب استان در نوار مر

ازار محلی از بمی دارای یع عموهای مقاوم در مقابل ریزگردها به عمل خواهد آمد( و برای صناهایی که در مورد گونهتوجه به بررسی

 اولویت برخوردار هستند.

الت و بخش ده بخش شیزش افزوغذایی در سراسر استان در ارتباط با تولیدات کشاورزی و برای حمایت از ارحمایت از توسعه صنایع 

 نوب استان، فرآوریجخرما در  تولید کشاورزی، شامل دامپروری، از اولویت بسیار باالیی برخوردار است:   اولویت صنایع غذایی متکی بر

ی وب خط اصلسواحل جن وها پروری در حاشیه رودخانهمتکی بر ماهیگیری و آبزی دامی در شمال شرق استان و –محصوالت باغی 

 باشند.صنایع غذایی استان میتوسعه فضایی های اولویت

رد توجه های همسایه موتانو اس های ارتباطی استان با کشورهای همسایهنیز توسعه شبکه راهبخشی  –های توسعه فضایی در اولویت

 پیشین به آن اشاره شده است.است که در مباحث 

 هااز دیدگاه کاهش عدم تعادل 

توسعه نیمه شرقی استان، به خصوص بخش شمال شرق استان و نوار مرزی در حاشیه غربی ها، برعکس از دیدگاه کاهش عدم تعادل

عالوه توسعه صنایع عمومی و از استان اولویت دارند. با این دیدگاه بخش کشاورزی در فضاهای یادشده محمل توسعه خواهند بود و به 

از توسعه فضایی حمایت نماید. همچنین برای این فضا توسعه تواند جمله صنایع پیشین و پسین بخش کشاورزی در کل این فضا می



112 

 

، برق، گاز و از توسعه محورهای حمل و نقل بسیار ضروری است که در این های آب، همراه با گسترش شبکههای شهریکانون

 ت به صورت مشخص پیشنهاد شده است.مطالعا

به طور  ورق استان شه جنوب های ایذه و باغملك، منطقعالوه بر مناطق شمال شرق استان، شهرستانها، از دیدگاه کاهش عدم تعادل

زی با اوروسعه کشت. در این فضا، دنباشنیازمند توسعه بیشتری میهرمز، شیر، رامرامبهبهان، هندیجان، های مشخص شامل شهرستان

ویی در مصرف جهبا صرف های همراهروشهای آبیاری و استفاده از تجهیز منابع آب بیشتر و یا بهبود راندمان آبیاری با گسترش شبکه

توسعه  ندیجانه، و همچنین صنایع مرتبط با بخش کشاورزی و صنایع عمومی راهگشای توسعه هستند و برای شهرستان آب

 .باشدیتوسعه صنایع مرتبط با ماهیگیری فرآوری شیالت راهنمای توسعه م همچنین پروری و ماهیگیری و آبزی

 از دیدگاه حفاظت محیط زیست و توسعه پایدار 

ر اولویت دفت و گاز خراج نجویی برای کاهش آلودگی نفتی شهرهای مسجد سلیمان و آغاجاری و سایر مناطق تمرکز فعالیت استچاره

 یکم قرار دارد.

 رد،عدی جداسازی منابع آب آشامیدنی شهرها و روستاها از فاضالب صنعت و کشاورزی قرار دادر اولویت ب

( 1است از: ) ینه عبارتر این زمددر همه استان است. ترتیب اهمیت و اولویت  هاآالیندهکنترل و اولویت سوم توسعه فضایی استان به 

گی ه ویژه کنترل آلودنوان منطقه با عز تا آبادان و خرمشهر که در این مطالعکنترل آلودگی در منطقه مرکزی از شوش تا اهواز و از اهوا

آبادان و خرمشهر و بندر واز، ههای ا( کنترل آلودگی شهرستان2مشخص و معرفی شده است و همچنین کنترل آلودگی رودخانه دز )

راقبت از سایر م( 3گان. )ان شادنترل آلودگی شهرستماهشهر به دلیل تمرکز شدید صنایع نفت، شیمیایی و پتروشیمی در این منطقه و ک

 .(های استان )شامل بخش شمالی رود کارون، رودخانه جراحی و زهرهرودخانه

ز این طریق، و این منابع توان ا مراتع استان، و افزایشها و همچنین صیانت از مناطق حفاظت شده، نظارت بر استفاده مناسب از جنگل

ا مشخص ره پایدار و توسع فرهنگی و گردشگری اولویت فضایی بعدی توسعه از دیدگاه حفاظت از محیط زیستصیانت و توسعه میراث 

 کند.می

ودن از منابع به دور ب ا توجهایجاد سایت جدید برای صنایع جدید آالینده به خصوص در شمال غرب هندیجان )و یا شرق هندیجان(، ب

اهشهر تی بندر مطب صنعقهای زیربنایی و نزدیکی به خصوص به شتن دسترسی به شبکهآب و خاك و کشاورزی و در همین حال با دا

 استان است.از دیدگاه حفاظت از محیط زیست و توسعه پایدار های توسعه فضایی از اولویت

 از دیدگاه تهدیدها 

 مسئله ریزگردها 

ین تهدید، دوری اجهه با ان در موهای توسعه فضایی استاترود مسئله ریزگردها ادامه داشته باشد، اولویبا توجه به آنکه احتمال می

-ب گونهت و انتخاوهای کشهای صنعتی حساس نسبت به ریزگردها در مناطق غربی استان و تجدید نظر در الگگزیدن توسعه فعالیت

 های مقاوم مورد نظر  خواهد بود.

 میزان آب جاری در اختیار استان 

های مختلف )با روش هادگیهای گذشته محتمل است. در مقابل این تهدید از یك طرف کنترل آلوکاهش منابع آب نیز بر اساس روند

رین تآب اصلی ان مصرفافزایش راندمو از طرف دیگر ها( و از جمله جدا سازی منابع آب سطحی در مصارف مختلف و کنترل پساب

ق شرقی استان است ی به مناطآب جار ایی این فعالیت انتقال بخشی ازآید. مهمترین بازتاب فضراهکار مقابله با این تهدید به شمار می

 باشند و از این تهدید بیشتر صدمه خواهند دید.که از جریان آب سطحی کمتری برخوردار می
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 افت اقتصادی استان 

 سایر بنادر استان ودر ماهشهر بن در باشد. به جز فعالیت حمل و نقل که مستقیماًاحتمال افت اقتصادی استان کمتر از تهدیدهای باال می

تحت تاثیر  ه قلمروهان در همهای استاتاثیر عمده خواهد گذاشت، در شرایط افت اقتصادی همه فعالیتها و شبکه اصلی مرتبط با آن

مناطق کمتر  ه ویژه بهحال توج نظر از محدوه فضایی قابلیت کاربرد دارند با اینهای اقتصادی صرفقرار خواهند گرفت. لذا سیاست

 تر استان که از افت اقتصادی صدمه بیشتری خواهند دید ضروری است.یافتهتوسعه

 مدیریت اجتماعي، فرهنگي و قومي 

سیار تحمیلی ب یان جنگروابط با کشور عراق بر اساس پس از پا :آینده روابط با کشورهای همسایه و از جمله با کشور عراق

د و توسعه زیدن ایجاگدوری  ند احتمال بروز این تهدید بسیار ضعیف خواهد بود. با این حالبهبود یافته است و بر اساس این رو

 بر از مناطق مرزی قابل توصیه است.واحدهای صنعتی حساس و سرمایه

 یابي فضااستنتاج الگوهای سازمان - 2-2-4

فاده شده است. نکوور استورسلون و وبلین، بیلبائو، بااستفاده شده است که برای شهرهای دکلیف -یابی فضا از الگوی راتبرای سازمان

ای زیر نظر پروفسور هریزان منطقای است که توسط تیمی از برنامهریزی منطقهنگری در برنامهدر حقیقت این الگو یك الگوی آینده

. این ستان دارداآمایش  العاتهت زیادی به الگوی راهنمای شرح خدمات انجام مطشبادر عین سادگی کلیف طراحی شده است و -رات

ز مراحل آن ارد هر یك ی در موارائه شده است و در ادامه توضیح مختصر ایریزی منطقهنگری در برنامهالگو در نمودار الگوی آینده

 شود:ارائه می

 شناخت روندهای گذشته و حال

نده و ر مورد آیژوهش دکامل از وضعیت فعلی پ هدف کلی این فاز ترسیم تصویر وضعیت پیچیده فعلی است. با داشتن یك تصویر

نماید. این ك میآینده کم ورد انتظارنماید و به تعیین مسیر از موقعیت فعلی به وضعیت مپذیر میهای ممکن را  امکانبینی آیندهپیش

 های زیر است:فاز شامل گام

 صول آمار و ح والعات ین گام شامل گردآوری اطتعیین موضوعات کلیدی و مسائلی که در وضعیت فعلی نقش اساسی دارند. ا

 ها، آرزوها و انتظارات جامعه است.دانش اجتماعی، ارزش

 ی و فراتر از ای، منطقهاد ناحیهاند. این بررسی شامل موارها و عواملی که وضعیت فعلی را بوجود آوردهبررسی تصمیمات، سیاست

حتی  وخفی م ولو به صورت هایی که هنوز در وضع فعلی تاثیر گذار هستند،شود. بسیار مهم است که تصمیمات و سیاستآن می

 ها منتفی شده باشد را در نظر گرفت.اگر دالیل اتخاذ این تصمیمات و سیاست

 داشت. قش خواهندنمطلوب  نفعان در روند گذشته، به احتمال زیاد در آینده پژوهشی و رسیدن به آیندهشناخت فعاالن و ذی 

 مك میکه یکدیگر وامل بردن درکی از روابط متقابل بین بازیگران و فعاالن اصلی که به شناخت وابستگی این عبه دست آو-

 نماید.

 آینده پژوهي

همترین روشبرای نماید. مرقرار میها پلی بین گذشته و آینده ببسیار متکی به بررسی روندهای گذشته است زیرا این بررسیمرحله بعد 

 های زیر است:و شامل گامپیشنهاد شده است. روش سناری 2002کلیف در سال  -راحی سناریو است که توسط راتپژوهی روش طآینده

 تواند با آوری. اینها میران، در شش زمینه اصلی فرهنگی، جمعیت، اقتصاد، محیط زیست، حکمرانی و فنتشخیص نیروهای پیش

 ها حاصل شود.رگاهنامه، برگزاری کاهای مصاحبه، طوفان مغزی، پرسشروش
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 گفته ر بند باالایی که دهها و با روشرانتشخیص موضوعات و روندهای اصلی شکل دهنده به وضعیت آینده، که از بررسی پیش 

 شد حاصل شود.

 د.ندی شونبنند طبقهتوان میآها، که برحسب میزان اثرگذاری و احتمال وقوع ها و درجه نا اطمینانیتشخیص اثرات نااطمینانی 

 ای برای ساخت هباشد پای ن زیادبیان منطق سناریوها، با توجه به بند باال موضوعی که اهمیت باالیی داشته باشدو نااطمینانی آ

 طلبد.های خاص خود را میشود. هر وجه از هر یك از سناریوها راهکارها و برنامهسناریو می

 گیرد.علل انتخاب این سناریو صورت می بیان علل انتخاب سناریوهای مختلف، که در آن مستندسازی 

 انداز آیندهترین چشمتدوین مطلوب

 کند.های رسیدن به این آینده در مرحله بعد کمك می، به تعیین مالكهای مطلوبتشخیص جنبه 

 ر مورد آرزوها و را دفعان دگاه ذینهای ذینفع نیز از آنجا اهمیت دارد که دیمورد توافق همه گروه انداز ویژهتوافق در مورد چشم

  نماید.ها رابه یکدیگر نزدیك میپذیریرا با امکانات و امکان هاخواسته

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ایریزی منطقهنگری در برنامهالگوی آینده نمودار  

 های مطلوبتشخیص جنبه -
مورد توافق  توافق در مورد چشم انداز ویژه -

 های ذیننفعهمه گروه

 

 ترینتدوین مطلوب - 3

 انداز آیندهچشم

که در ایجاد  موضوعات کلیدیشناسایی  -
 دارندوضعیت موجود نقش اساسی 

در ایجاد وضع  فاکتورهای اصلیشناسایی  -
 موجود

 شناسایی بازیگران اصلی  -

 شناخت تعامالت بین بازیگران اصلی -

شناخت روندهای  - 1

 گذشته و حال

 رانتشخیص نیروهای پیش -
تشخیص موضوعات و روندهای اصلی شکل  -

 دهنده به وضعیت آینده
ها و درجه نا تشخیص اثرات نااطمینانی -

 هااطمینانی
 بیان منطق سناریوها -
 طراحی سناریوهای مختلف -

 يهای اساسپرسش

ه ها برای دستیابی بپیشنهادات و توصیه - 4

 انداز انتخاب شدهچشم

 
 جراییها و پیشنهادات اتعیین سیاست -
گیری های الزم برای اندازهساخت شاخص -

 پیشرفت
 تعیین نهادهای مسئول برای اجرا -
هایی برای تدوین نظام بازخورد و مکانیزم -

انداز و سایر مراحل تجدید نظر در چشم
 پاسخگویی به شرایط متحول

 پژوهیآینده -2
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 اندازها برای دستیابي به چشمپیشنهادات و توصیه

ما حداقل موارد ، اه نیستارائ دست برای همه کشورها قابلسته است و پیشنهاد یكهای اجرایی موجود واباین بخش بسیار زیاد به نظام

 :در همه شرایط به کار بستریباً قتتوان ذکر شده در نمودار و به شرح زیر را می

 ها و پیشنهادات اجراییتعیین سیاست 

 گیری پیشرفتهای الزم برای اندازهساخت شاخص 

 تعیین نهادهای مسئول برای اجرا 

 تحولشرایط م انداز و سایر مراحل پاسخگویی بههایی برای تجدید نظر در چشمتدوین نظام بازخورد و مکانیزم 

 :نمایندی ایفا مینقش مهم یابی فضادر سازمان، های فضای مطلوب آیندهویژگیکلیف، عوامل زیر بر اساس -بر اساس الگوی رات

 زستان استان خو بخش غرب ونماید، مانند نیاز توسعه بخش شمال شرق ین میها بخشی از فضای توسعه را تعیکاهش عدم تعادل

 ای،های بین منطقه)نوار مرزی(، برای کاهش عدم تعادل

 ان برای ز فضای استاهایی هگذاری در پهنبهبود شرایط اقتصادی به عنوان یك ویژگی مطلوب ایجاب به بازدهی باالتر سرمایه

مانند  وسعه است،ته فضای تعیین کنندگذاری ه این معنی که در این نگرش بازدهی باالی سرمایهها توجه شود. ببعضی از بخش

 بازدهی باالتر منابع آب و خاك برای توسعه بخش کشاورزی در مناطق شمالی و غربی استان،

 ایع فرآوری توسعه صن ان یاستاها، مانند توسعه صنایع فرآوری لبنیات در شمال شرق در مواردی وابستگی به تولیدات سایر بخش

 ماهی و میگو در سواحل جنوبی استان و به خصوص در هندیجان، تعیین کننده فضای توسعه است،

 تند،های مرزی، که به طور طبیعی وابسته به مکان هسهای پردازش و صادرات مجدد و بازارچهبندرگاه 

 ید راهنمای های تولهده زنجیرهای صنعتی تکمیل کنندی و خوشههای اقتصادر مواردی دیگر ارتباطات پیشین و پسین بین فعالیت

 های ماهشهر،یابی فضا است، مانند مجتمعالگوی سازمان

 برای سازمان ق، الگوییین مناطهای شهری به عنوان مرکز بازار منطقه پیرامونی و مرکز ارائه خدمات به اوجود شهرها و کانون-

 دهد،بین مناطق مرکزی و پیرامونی را به دست مییابی فضای توسعه و برقراری ارتباط 

یابی فضا انلگوی سازمیگری از ادای مرتبط با آن نوع ها و استانداردهای شبکه جادهها و مجموعهبه همین ترتیب مراکز منظومه

 دهد.را بدست می

 استان بندی عناصر سازمان فضایيتبیین و  پهنه -2-2-5

ی طبیعی و هاپدیده رتیبی ازشود منظور توصیف و تبیین نظام و تمی که از سازمان فضایی صحبت میتر گفته شد هنگاچنان که پیش

 یابیزمانح زمین ساای و حجمی در سطای، خطی، پهنهنقطه هایچهارگانه هندسی یعنی شکلهای انسان ساخت است که به شکل

راه )به عنوان  ی( به شبکهانقطه )به عنوان یك پدیدهای ین، کارخانهشده باشند. به عنوان مثال زمانی که در یك فضای جغرافیایی مع

یك دریاچه  ر کنار آنو د پیونددای( میای در همسایگی )به عنوان یك پدیده پهنهشود که آن نیز به مزرعهیك پدیده خطی( وصل می

ل ی را تشکیی معینعه یك سازمان فضای)به عنوان یك پدیده حجمی که از سطح و عمق برخوردار است( واقع است، این مجمو

 گیرند.به صورت سیستمی در کارکرد با یکدیگر قرار میدهند که می

ها ها، چگالی و ترتیب هندسی قرارگیری این پدیدهها، سمت و سو و جهتهای مکان و موقعیت، فاصلهدر توصیف سازمان فضایی مقوله

بخشند. بنابراین پرسش در این جا این است که عناصر ی مشخصی به سازمان فضایی میالگو، مفهوم، کارکرد و حتی کارآیهم در کنار 
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های این عناصر بندیاند. این الگوها در پهنهسازنده سازمان فضایی در استان خوزستان چه الگوهایی در فضای جغرافیایی به خود گرفته

 دهند.خود را به وجهی نیکو نشان می

 بندی الگوی کشتپهنه

گوی وناگون العاریف گتمتخصصان کشاورزی تعریف واحدی از الگوی کشت در دست نیست، اما به طور کلی برداشت مشترك از نزد 

ترین سبجدید، منا هایآوریگیری بهینه از آب، خاك، اقلیم، دانش بومی و فنکشت این است که کشت و کشاورزی بتواند با بهره

ت که هم ی الزم اسازماندهکشاورزی با لحاظ کردن توسعه پایدار سازمان دهد. در این سنظام کشاورزی را برای تولید محصوالت 

آخر برای  ین که دسته به اهای طبیعی و محیطی و هم منافع تولید کنندگان به نحوی ملحوظ شود. به عبارت دیگر با توجپتانسیل

ت منافع اید در جهورزی بلگوی کشتی برای تولیدات کشاتداوم تولید، منافع تولید کننده عامل تعیین کننده خواهد بود، هر ا

 وری بیشتر سوق داده شود.تولیدکنندگان و بهره

 وخاك، اقلیم  سی به آب،ی دسترهادر بسیاری از قلمروهای کشاورزی، تولیدکنندگان کشاورزی خود با توجه به تجربه تاریخی و ویژگی

کا های خود اته تجربهبند. آنان رار داررا در کشاورزی سامان داده و بر تداوم آن نیز اصبازار محصوالت کشاورزی، الگوی معینی از تولید 

 یست.وارد چندان آسان نبسیاری م شد، درو اعتماد دارند و از این رو تغییر الگوهای کشت حتی اگر در عمل با تقاضای بازار نیز سازگار با

جغرافیایی  ها، الگویین الگواته کشت و کشاورزی سخن به میان آورد. یکی از توان از دو الگوی سازمان یافدر استان خوزستان می

لی در کیك نگاه  ازده دربهای کشاورزی پر تر نیز به تاکید گفته شده است و آن این است که زمینکشت و کشاورزی است که پیش

عموم در امتداد  بی به طورورزی آهای کشاته شد زمیننیمه غربی استان تمرکز یافته است. به عبارت دیگر همان گونه که قبالً نیز گف

ر بازده پت که کشت ساخته اس های بزرگی راکه جریان آب در این نواحی سیالب دشتاند های کارون، دز و کرخه شکل گرفتهرودخانه

ایی کشت اعم از وی جغرافیزیع الگوتوان گفت که طبیعت در توری بیشتری به بار آورده است. در واقع میآبی نیز در همین نواحی بهره

ن ودخانه زهره، مارورر امتداد یشتر دبزراعت و باغداری تاثیر تعیین کننده داشته است. حتی در نیمه شرقی استان نیز کشت پر بازده آبی 

 است.شده  ایاندهو هندیجان توزیع شده است. در نقشه ذیل این الگوی توزیع به تفکیك زراعت و باغداری در استان نم

 
 بندی الگوی جغرافیایي کشت به تفکیك زراعت و باغداری در استان خوزستان: پهنه22نقشه
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 بندی کالن کاربری اراضيپهنه

نی های انساالیتان فعر سطح استدنیم که اند. اگر این تعریف را بپذیریم، باید ببیکاربری اراضی را استفاده انسانی از زمین تعریف کرده

ریزی ن، در برنامههای زمییکاربر ای از زمین کرده و چه تغییراتی در آن پدید آورده است. ارائه تصویری هر چند کالن ازچه استفاده

ی اربری اراضکرو نقشه  یست. از اینپذیر نریزی آمایشی در سطح کالن امکانآمایشی و فضایی اهمیت دارد و بدون این تصویر برنامه

آوری شود دالزم است یا ده است.شهایی که انسان در استفاده از زمین برجای گذاشته در نقشه ذیل نمایانده یعنی آن بخش از کاربری

ت. بنابراین در ه نشده اسقشه ارائنهای انسانی در پیدایش آن نقشی نداشته در این های جنگلی، مراتع و آن اراضی که فعالیتکه پهنه

رق، ب شبکه انتقال ها،که راههای کشاورزی، شبهای شهری(، زمینهایی نظیر سطوح شهری )لکهن کاربری اراضی پهنهبندی کالپهنه

 های حفاری نفت و گاز نمایانده شده است.گاز و فعالیت

 
 بندی کالن کاربری اراضي در استان خوزستانپهنه-23نقشه

 یعيهای زیست محیطي و میراث طبگاهبندی ذخیرهپهنه

 –است. به عبارت دیگر از طرفی فرآیند توسعه اقتصادی  11واقعیت انکار ناپذیر زندگی در دنیای امروز یك واقعیت پارادوکسیکال

ها را سبب اجتماعی امری ناگزیر است و از طرف دیگر همین امر ناگزیر یعنی توسعه اقتصادی و اجتماعی، تخریب محیط زیست انسان

تواند سبب تخریب محیط زیست و زندگی باشد. با توجه به این واقعیت، جامعه آیند توسعه به طور بالقوه میشود و یا دست کم فرمی

به قبول تا حدود زیادی ها جهانی و به ویژه جامعه مدنی امروزه سخت در تالش است تا بین این دو تعادل برقرار نماید. این تالش

و نظارت بخش عمومی در  گذاری مستقیم بخش عمومیر هر دو سوی سرمایهرعایت اصول حفاظت از محیط زیست دهمگانی در 

 اعتنا است(، منجر شده است.ملزم کردن بخش خصوصی به رعایت این اصول )که در غیر این صورت به مسایل محیط زیست بی

عهده دارند. اما برای مهار  این وظیفه مهم را به (N.G.O)در ایران سازمان حفاظت محیط زیست به همراه نهادهای مردم ساالر 

ترین های طبیعی در هر منطقه را شناخت. یکی از مهمهای حساس اکولوژیکی و میراثتخریب محیط زیست نخست باید پهنه

                                      
2- ppppppppppl 
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محیطی است که توسط سازمان حفاظت محیط زیست ایران محیطی در ایران مناطق چهارگانه زیستهای زیستهای ذخیرگاهبندیپهنه

 ه و تحت مدیریت قرار دارد.شناسایی شد

گانه یعنی پارك طبیعی ملی، پناهگاه حیات وحش و منطقه در مجموع مساحت مناطق چهارگانه )در واقع در استان خوزستان سه

درصد از کل مساحت استان را به خود اختصاص داده و از نظر وسعت در مقایسه  8.10هکتار است که  685،630(،  برابر 12حفاظت شده

منطقه  11. از مناطق چهارگانه یا به عبارتی سه گانه در استان خوزستان تعداد 13کشور اندکی از میانگین کشور نیز بیشتر است با کل

 حفاظت شده، دو پارك ملی و یك پناهگاه حیات وحش وجود دارد.

گاه خیرهنوان یك ذعاند به تومیهمچنین عالوه بر مناطق چهارگانه زیست محیطی، منطقه شکار ممنوع نیز از مناطق حساس است که 

یه رو به روکار بیه دلیل شبها های بارزی هستند که جمعیت جانوری آنها دارای ویژگیزیستی در آینده تلقی شود. این زیستگاه

ها کار در آنال شس 5تا  3 معمول کاهش بوده و از این رو به حمایت نیاز دارند. بنابراین به همین دلیل برای مدتی محدود و به طور

ن دوره ترمیم طقه در اینوری منها در پرتو کنترل و حمایت بازیابی شود. چنانچه جمعیت جاممنتوع اعالم شده تا قابلیت زیستی آن

ر ر تعیین مناطق شکارد. راهکانتخاب کتوان آن را با توجه به سایر معیارها، به عنوان یکتی از مناطق چهارگانه تحتت مدیریت اشود، می

یوستن به پاطق، برای های منای برای حفاظت از ذخایر طبیعی کشور و نوعی آزمون برای بررسی قابلیتتوان پشتوانهمتنوع را میم

ه در ه دو منطقکه است مجموعه مناطق حفاظت شده دانست. در استان خوزستان در مجموع چهار منطقه شکار ممنوع به ثبت رسید

یشداغ و به نام م هر بستانو قلعه شاداب واقع شده و یك منطقه در شمال هورالعظیم و شمال شهای چهل پا اطراف سد دز به نام

 منطقه چهارم به نام دیمه در جنوب رامهرمز و شمال شهر مشراگه قرار گرفته است.

ها در بنسیون تاالگذارکنواشود. ایران بنیانها نیز از مناطق حساس اکولوژیکی و زیستگاهی مهم در محیط زیست تلقی میتاالب

در خورشیدی(  1349بهمن  14) 1971سال  دوم فوریه است که در المللیها )رامسر( پیمانی بینکنوانسیون تاالبرامسر بوده است. 

ه است. این گره خورد "رامسر کنوانسیون"ها در جهان با نام و از این رو امروزه حفاظت از تاالب شهر رامسرایران به امضا رسید

ه شده ن نهادها بنیانآع بو منا هاخردمندانه از تاالبجهت مدیریت  المللیهای بیناقدامات ملی و همکاری سیون مبنایی برایکنوان

های کشور ت تاالبترین مشکالمهمهای خود روبرو است. از جمله با این حال ایران امروز با مسائل مختلفی در تخریب تاالب. است

محیطی و یستزحریم  ها و عدم رعایتها و کود و سم به تاالبل طبیعی و انسانی، ورود آالیندهاهش حجم آب در اثر عوامک

 یان مختلفوی مجرسهای طبیعی از آبه طبیعی محیطتغییرات کاربری اراضی تاالبی، عدم رعایت حق ست.هااکولوژیکی تاالب

های حیطمیزیکی به ایی و فهای مختلف بیولوژیکی، شیمییندهورود آال، های آبی، عدم مالحظات زیست محیطی در پروژه عمرانیطرح

می و یرات اقلیالیل تغیدبخشی از آن به  های پی در پی که قطعاًسالیخشكو  رویه و قاچاقتاالبی، شکار و صید غیرمجاز، بی

از این رو  د.شور هستنهای کبیب تاالاز دیگر علل تخراست ها زیرزمینی در اطراف تاالب سطحی و رویه از منابع آبیبرداری بیبهره

 رد.ها در مطالعات آمایش سرزمین دست کمی از مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان نداحفاظت از تاالب

در استان خوزستان پنج تاالب وجود دارد: تاالب هورالعظیم، تاالب بامدژ )شمال اهواز(، تاالب شادگان، تاالب میانگران و تاالب بندان 

های استان خوزستان مانند هورالعظیم به طور کامل جزو اند. برخی از تاالبر دو تاالب اخیر در شمال و جنوب ایذه واقع شدهکه ه

                                      
 هنوز در استان خوزستان اثر طبیعی ملی شناسایی داده نشده است. -1
ش اسیتان بیه   های فوق بر روی نقشه پایه طرح آمیای گونطق یهارگانه در این بررسی بر اساس مساحی مناطق و پلیمساحت منا  -2

صيل بيشیتر  به دست آمده است و طاعاً با رقم مساحت سازمان محيط زیست اندکی متفاوس خواهد بود. برای تف 1:250،000مقياس 

 به گزارش فصل دوم همين مطالعاس مراجعه شود.
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شوند اما برخی دیگر همانند تاالب بامدژ و بندان هنوز هیچ کدام در مناطق چهارگانه زیست محیطی جای مناطق چهارگانه محسوب می

 باشند.حت حفاظت و مدیریت این سازمان میای تندارند، لیکن به گونه

های یکی دیگر از منابع مهم حساس اکولوژیکی که به نحوی تعادل و حفظ آن از اهمیت زیادی در استان برخوردار است، نواحی جنگل

است. دامنه  های اخیر تا حدودی دستخوش تخریب شدهطبیعی استان است که شمال، شمال شرقی و شرق استان را پوشانده و در سال

شود که در قیاس با جلگه زا دارد، از دریافت قابل توجهی باران ساالنه برخوردار میغربی زاگرس به سبب این که رو به بادهای باران

کنند، میزان بارندگی نیز افزایش ها ارتفاع بیشتری پیدا میهای جوی بسیار غنی است. هر چه این دامنهخوزستان از نظر دریافت ریزش

آید. گستره جنگلی استان اگر چه اهمیت میلی متر، پوشش جنگلی به وجود می 500یابد و در نتیجه در نواحی دارای بارندگی باالی می

ای از آن از درون همین تجاری چندان باالیی ندارد، لیکن به لحاظ اکولوژیکی به ویژه از نظر تصفیه منابع آب استان که بخش عمده

شود، اهمیت بسیار دارد. طبق آمارهای کند و به سطح جلگه خوزستان که محل اصلی مصرف است هدایت میمینواحی جنگلی عبور 

های عمدتاً بلوط، بادام و های طبیعی از گونهدرصد( از استان خوزستان پوشیده از جنگل 14موجود نزدیك به یك میلیون هکتار )حدود 

 .14شودمیبنه است که تماماً در ناحیه کوهستانی دیده 

ا و ه، تاالبر ممنوعهای چهارگانه زیست محیطی که تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست قرار دارند، مناطق شکامحدوده

اند. پیداست هر گونه برنامه دهشنمایانده  24های اصلی استان خوزستان در  نقشه های طبیعی استان به عنوان ذخیرگاهخورها و جنگل

ا یبی وارد نشود، چرآن ها آس وسعه بهش از همه به حفظ و حفاظت این منابع ارزشمند زیستی اقدام کند تا در فرآیند تباید پیعمرانی می

نطقه از مکولوژیکی امیراث  تر از آن حفظها برای حفظ محیط زیست و مهمکه در طرح آمایش سرزمین استان، حفاظت از این محدوده

-عنوان میراث عمران به ه توسعه وباید پیش از هرگونها میدیگر در طرح آمایش استان این پهنهاهمیت مهم برخوردار است. به عبارت 

د. حفوظ بمانمخرب م های اقتصادیهای شهری، صنعتی و دیگر فعالیتهای اکولوژیکی منطقه از اختصاص آن به هرگونه توسعه

ها در ندی این پهنهبه منطقهبا توجه ن شده و وجود دارد. بنابراین بها نیز در کشور تدویضوابط و مقررات ناظر بر حفاظت از این پهنه

برای حفاظت  م مسئوالنراده الزاها روی نقشه و قوانین حفاظتی موجود، تنها فقط های آناین مطالعه و تعیین نسبتاً دقیق محدوده

 ها از تخریب در امان بمانند.مناطق مشخص شده نیاز است تا این محدوده

 

اسب از منابع مچنین متناسب و هبرداری مندید این امر در تحلیل نهایی به نفع توسعه پایدار استان است. بدون حفاظت و بهرهتربی

دی برای تداوم ناخوشاین ن نتایجتوان به تداوم توسعه در استان امیدوار بود. تخریب محیط زیست استان هم اکنوطبیعی و زیستی نمی

 رو حفاظت از منابعگیابد در  ه تداومای که بتواند دست کم به صورت گذشتبنابراین توسعه پایدار یعنی توسعه توسعه به بار آورده است.

 ست.های زیستی استان خوزستان نمایانده شده اگاهبندی کالن ذخیرهزیستی و طبیعی است که در نقشه پهنه

                                      
سیتان  ارییزی  ، معاونیت برنامیه  1389 -1384گزارش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اسیتان خوزسیتان در برنامیه یهیارم توسیعه       -1

 414ص  1390خوزستان، 
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 های زیستي استان خوزستانگاهکالن ذخیره بندیپهنه -24نقشه

 بندی خطرات طبیعيپهنه

بد. ی کاهش یایست محیطدهد تا پی آمدهای مخرب انسانی و مالی و زهای آمایشی امکان میبندی مخاطرات طبیعی در طرحپهنه

. در اینجا کندیدا میپهای قابل توجه بدانیم ایران جزو ده کشور اول جهان است که در آن مخاطرات طبیعی امکان تخریکه میچنان

 بندی شده است.چند مخاطره مهم که در استان برای توسعه آینده موانعی در پی دارد پهنه

 
 بندی مخاطرات طبیعي در استان خوزستانپهنه-25نقشه
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 15ای شدن نواحي روستایيبندی خطر حاشیهپهنه

هش نرخ ایی چون کاهثال شاخصمهای متعددی شناسایی شود. به عنوان تواند با استفاده از شاخصای میناحیه ای شدن در هرحاشیه

دن باشد. ای شاشیهی عینی حهاتوانند از شاخصگذاری، کاهش اشتغال، افزایش نرخ باالی بیکاری، کاهش جمعیت و غیره میسرمایه

 ای شدن استان شناسایی شده است.در خطر حاشیه های مذکور، نواحی روستاییپس از بررسی شاخص

 ای شدن بر اساس نرخ رشد منفي جمعیت روستاهاخطر حاشیه 

جمعیت  گهداشتن فقدان ظرفیت ای شدن روستاها باشد،ای از حاشیهتواند نمایههایی که میتر گفته شد یکی از شاخصچنان که پیش

های اشتغال و ظرفیت اقتصادی های اقتصادی و در نتیجه پایین بودن رشدگذاریایهای از پایین بودن سرمدر روستاست که خود جلوه

از این رو  آن هاست. اشیه شدنای حای از گونهتوان فرض نمود که نرخ پایین و منفی رشد جمعیت روستاها جلوهاست. از این رو می

با وشده است  ر بررسیتك تك روستاها به همین منظوپس از بررسی جمعیت روستایی به تفکیك شهرستان اکنون تغییرات جمعیت 

شوند نیز ی میای تلقیهسبی حاشنهایی که روستاها در آن به طور مبنا قرار دادن نرخ های منفی رشد جمعیت روستایی به تقریب پهنه

در قلمرو  که بیشتر استان یکه پیداست در این بررسی نیز جمعیت روستاهایی که در نواحی شرقی و شمالنمایانده شده است. چنان

 هستند. های رشد منفی باالتری روبروگیرند، به طور آشکاری با نرخای و کوهستانی استان جای میکوهپایه

 24,4در نقاط روستتایی )  هزار نفر 1151هزار نفر است. ازاین تعداد  4710جمعیت استان خوزستان، حدودا  95بر اساس سرشماری سال 

  درصد( ساکن هستند.

 95الي  90تغییرات جمعیت روستایي استان در سرشماری - 68جدول

 درصد تغییرات 95 90 شرح

 جمعیت
 3,95 4710509 4531730 کل

 -11,50 1151596 1301268 روستایی

 

 
 ای شدنروستاهای با نرخ رشد منفي جمعیت و نواحي در خطر حاشیه -26نقشه

                                      
 بدلیل عدم فرصت بهنگام سازی اطالعات انجام نگرفته و در مرحله بازنگری مورد تجدید نظر قرار میگیرد.15
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 بیکاری ای بر اساس نرخبندی روستاهای حاشیهپهنه 

-یگر میدهای مهم ز شاخصچنان که گفته شد فرض بر این است که نرخ بیکاری در نقاط روستایی استان خوزستان به عنوان یکی ا

 1385ر سال دخوزستان  ای استانهای شدن روستاهای استان باشد. از این رو نرخ بیکاری تك تك آبادیای از خطر حاشیهتواند نمایه

روستایی  ی در نقاطخ بیکارکه پیداست نرن سال استخراج شده و به صورت نقشه ذیل نمایانده شده است. چنانبرطبق سرشماری همی

 نواحی شرقی استان به طرز چشمگیری باالست.

 

 ای شدننرخ بیکاری روستاهای استان و نواحي با خطر حاشیه -27نقشه

 ی تولیدی در نواحي صنعتيهابندی خطر افول فعالیتپهنه

کاهش  دی در اثرهای تولیخطر عمومی افول فعالیتهای تولیدی در نواحی صنعتی از دو جهت محتمل است. نخست خطر افول فعالیت

کلیدی کشور  از صنایع استان . از آنجا که صنایع مهم و پیشروهارشد اقتصادی به علت شرایط عمومی اقتصادی کشور و اثرات تحریم

ها را عالیتفول این فجازه اایت فعلی نیز تر از وضعتحت شرایط مشکلاندرکاران اقتصاد کالن کشور رسد دستز هستند، به نظر نمینی

ز وجود دارد ه دیگر نییك جنب ازهای تولیدی اما خطر افول فعالیت بسیار ضعیف است.احتمال شدت یافتن این خطر  بدهند و در نتیجه

و نشت گاز در ت اسی کردهیمان روگردد. این مورد در مسجد سلهایی از استان باز میفعالیت استخراج نفت در گوشهکه به افت تولید و 

ستان حور شرق اوسعه متاین منطقه نیز مزید بر علت شده است. حمایت از توسعه صنایع جایگزین رویکردی است که در چارچوب 

 بینی شده است.توسط مطالعه آمایش پیش

 های تولیدیها و فعالیتندی  نواحي تمرکز جریانبپهنه

شود. در استان ای محسوب میهای تولیدی و اقتصادی در هر منطقههای جمعیت و کاال عموماً محصول تمرکز فعالیتتمرکز جریان

های دور مناسب از گذشتهای از نیمه غربی استان به لحاظ دسترسی به منابع آب و خاك خوزستان نیز همین قاعده حاکم است. در پهنه

جنوبی  –های گوناگون در محور شمالی ها تثبیت شده، تمرکز قوی از جریانهای تولیدی و به دنبال آن تمرکز سکونتگاهتمرکز فعالیت

آبادان  –اندیمشك تا اهواز متمرکز شده است. برای دستیابی به سواحل نیز از اهواز تا بندر امام خمینی و بنادر خرمشهر  –از دزفول 

ای در شبکه دهد که جریان کاال و جمعیت که خود را به گونهها نشان مییابد. بررسیتمرکز جریان محور فوق تقسیم شده و ادامه می

سازد، در همین محور بیش از بقیه استان متمرکز و قوی است. با استفاده از ای بین شهری نمایان میهای جادهجریان ترافیك راه
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های تمرکز ها در شبکه راه های استان، نقشه سطح بندی جریانفصل دوم در زمینه جریان ترافیك روزانه و حجم جریانهای بررسی

 در استان نمایانده شده است.

 

 های متمرکز در سطح استان خوزستانبندی جریانپهنه -28نقشه

 های گردشگری و گذران اوقات فراغتبندی محدودهپهنه

. این ه شده استخیص دادبر طبق مطالعات مفصل طرح جامع گردشکری استان، پنج پهنه یا قلمرو گردشگری تشدر استان خوزستان 

طح استان تعیین جاری در سهبی و تبندی با استفاده از منابع اصلی گردشگری استان یعنی منابع طبیعی، آبی، صنعتی، فرهنگی، مذپهنه

 شده است:

خرمشهر  –اهواز شروع شده و سپس به آبادان  -استان و در امتداد شاهراه قدیمی اندیمشك  این پهنه از شمال: پهنه گردشگری یکم

کند. بر اساس مطالعات انجام شده، محورگردشگری یکم ارائه شود. در واقع این محور تمام استان را از شمال تا جنوب طی میختم می

 ، آبی، ورزشی و صنعتی تعیین شده است.دهنده خدمات گردشگری فرهنگی، تاریخی، مذهبی، صنعتی، تجاری

شود و پس از شرقی  تعریف شده و از مرز ایالم شروع می –بر خالف پهنه نخست، این پهنه در محور غربی : پهنه گردشگری دوم

ج گذرد سرانجام از استان خوزستان خارطی مسیری که از شمال شوش، جنوب دزفول، شمال شوشتر، مسجد سلیمان و شمال ایذه می

 هایی چون خدمات گردشگری طبیعی و فرهنگی تشخیص داده شده است.گردد. در این پهنه گردشگری، قابلیتمی

پهنه سوم گردشگری استان بیشر حول منابع گردشگری که در ارتباط با یادمان های دفاعی جنگ تحمیلی : پهنه گردشگری سوم

 -سوسنگرد –هویزه  -ای در غرب اهواز و در امتداد مسیر اهوازکلی در ناحیه باشد، تعریف شده است. این پهنه به طورایران و عراق می

 های دفاعی و همچنین برخی منابع طبیعی گردشگری شناخته شده است.بستان واقع شده است و ارائه دهنده آثار و یادمان

یابی ای ساحلی خلیج فارس مکانپهنه چهارم گردشگری به طور کلی به سواحل جنوبی استان و درآب ه: پهنه گردشگری چهارم

شده و ویژگی آن این است که در آن منابع اصلی گردشگری به دو عامل استفاده از آب در سواحل خلیج فارس و تجارت از بنادر تعیین 

ستان ماهشهر شده است. فراموش نباید کرد که بنادر موجود در این سواحل یکی از مهمترین بنادر کشور بوده و بندر امام خمینی در شهر
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شود. بنادر آبادان و خرمشهر نیز ضمن آن که دو بندر قدیمی ایران از نظر اهمیت یکی از مبادی ورودی سطح یك کشور محسوب می

 شوند در همین حال ضمناً اکنون با وجود منطقه آزاد اروند، اهمیت گردشگری تجاری نیز پیدا کرده است.محسوب می

سه راهی کوپال، جنوب رامشیر، آغاجاری ، امیدیه و شمال بهبهان  -گری پنجم در محور اهواز پهنه گردش :پهنه گردشگری پنجم

 .16های گردشگری صنعتی، طبیعی و مذهبی تعیین شده استهایی با  ویژگیقرار گرفته و در آن قابلیت

خوردارند، استان بر قتصادیاری در اهای صنعت، انرژی، کشاورزی و تجر چند گردشگری در استان خوزستان از نظر اهمیتی که بخشه

ه ویژه در فصول توانند بیکنند میمهای متنوعی که ارائه گیرند لیکن این پنج پهنه گردشگری استان با قابلیتدر مراتب بعدی جای می

 سرد سال جاذب گردشگران دست کم داخلی باشد. 

 

 مسیرهای اصلي گردشگری در استان خوزستان -29نقشه

 تقسیمات سیاسيبندی پهنه

به تصویب رسید، محدوده استان امروزی خوزستان در استان ششم و هفتم قرار  1316در تقسیمات کشوری ایران که در دی ماه سال 

گرفت. بدین ترتیب که از استان ششم دو شهرستان اهواز و خرمشهر و از استان هفتم شهرستان بهبهان، مجموعاً محدوده امروزی می

 .17دادرا تشکیل می استان خوزستان

ز استان بهبهان ا هرستانبه عبارت دیگر محدوده استان امروزی خوزستان شامل دو شهرستان اهواز و خرمشهر از استان ششم و ش

ی جدید هاوجود آمد و شهرستانبیعنی اولین سرشماری ایران تغییراتی در محدوده استان  1335گرفت. اما تا سال هفتم را در بر می

عنی یستان ششم افتم به شوشتر، آبادان و دشت میشان در محدوده استان تشکیل شد و شهرستان بهبهان نیز از استان هدزفول، 

 این تغییرات اعمال شده است. 1335های سرشماری سال خوزستان منتقل شد. بنابراین در نقشه

                                      
 سازمان ميراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استانطرح جامع گردشگری استان خوزستان،  -16

 های خرم آباد، اهواز، خرمشهر و گلپایگان و استان هفتم شامل بهاهان، شيراز، بوشهر، فسا، آباده و الر بود.استان ششم شامل شهرستان -17
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نی آخرین سرشماری در یع 1390ایران تا سال خورشیدی یعنی از تاریخ اولین سرشماری عمومی نفوس و مسکن در  1335از سال 

شهرستان در سال  10از  ایران، تقسیمات کشوری خوزستان در جهت افزایش واحدهای تقسیمات کشوری تغییرات بسیاری پذیرفته و

یعنی  د تشکیل شده است:نیز سه شهرستان جدی 1395تا  1390افزایش یافته است. طی دوسال  1390شهرستان در سال  24به  1335

. اندر آمدهدان مستقل شهرست حمیدیه و کارون از شهرستان اهواز و شهرستان آغاجاری نیز از شهرستان بهبهان جدا شده و به صورت

 69ده است. در جدول شهرستان تشکیل ش 27بدین ترتیب طبق آخرین تقسیمات اداری سیاسی کشوری، در استان خوزستان اکنون 

ییرات نشان داده شده که ارائه شده است. در این تغ 1395تا سال  1355ای استان خوزستان از سال هتغییرات تقسیمات شهرستان

ده شده که خوبی نشان دا اند. در واقع در این جدول بههای بعد به کدام شهرستان تقسیم شدهدر سال 1355های سال شهرستان

 م شهرستان به وجود آمده است.ای بوده و از کداهای امروزی استان دارای چه سابقهشهرستان

 های استان خوزستان طي حدود چهل سال اخیرتغییرات تقسیم شهرستان-69جدول

 شهرستان( 27) 1395 1385 1375 1365 1355

 آبادان آبادان انآباد آبادان آبادان

 شادگان -خرمشهر شادگان -خرمشهر شادگان -خرمشهر شادگان -خرمشهر خرمشهر

 کارون -حمیدیه -باوی -اهواز اهواز اهواز اهواز اهواز

 امیدیه -هندیجان -ماهشهر امیدیه -هندیجان -ماهشهر ماهشهر ماهشهر ماهشهر

 هویزه -دشت آزادگان دشت آزادگان دشت آزادگان دشت آزادگان دشت آزادگان

 آغاجاری -بهبهان بهبهان بهبهان بهبهان بهبهان

 هفتگل -رامشیر -رامهرمز رامشیر -رامهرمز رامهرمز رامهرمز رامهرمز

 باغملك –ایذه  باغملك –ایذه  باغملك –ایذه  ایذه ایذه

 یکااند -اللی -مسجد سلیمان اللی -مسجد سلیمان مسجدسلیمان مسجد سلیمان مسجدسلیمان

 گتوند -شوشتر شوشتر شوشتر شوشتر شوشتر

 شوش -اندیمشك -دزفول شوش -اندیمشك -دزفول شوش -اندیمشك -دزفول اندیمشك -دزفول دزفول

 dolat.irهای عمومي نفوس و مسکن کشور، مرکز آمار ایران . سایت مأخذ: سرشماری                    

 تدوین راهبردهای توسعه استان  -2-3

 الن سازمان فضایي استان بندی کطراحي شکل -2-3-1

های شهه توسط نقکه شده است انداز توسعه استان تهیهای پیشین تصویر چشمها و فصلگیری از مطالعات کلیه بخشبر اساس نتیجه

 شود که این تصویر موارد زیر را در بر دارد:مربوط ارائه خواهد شد. فقط در اینجا اشاره می

 های حفاظت شدهمعرفی پهنه •

 توصیه شده مناسب برای گسترش کشاورزی آبی هایپهنه عرفیم •

 دیم پشتیبانی از کشتتوصیه شده مناسب برای  هایمعرفی پهنه •

 توصیه شده مناسب برای گسترش دامداری بزرگ و کوچك هایمعرفی پهنه •

 پروریهای توسعه آبزیمعرفی پهنه •

 بستههای واهای مناسب برای ساخت و ساز شهری و فعالیتمعرفی پهنه •

 واهب، خاك و آفاظت حبرای محدود کردن صنایع آالینده و تحکیم استانداردهای  سهمحدوده ویژه کنترل آلودگی معرفی •

 های پیشنهادی برای توسعه صنایعمعرفی پهنه •

 معرفی پهنه پیشنهادی برای صنایع آالینده جدید •

 های توسعه شهریمعرفی کانون •
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 ل و نقلهای حممعرفی توسعه پیشنهادی در شبکه •

 معرفی قلمروهای مناسب برای توسعه فعالیت و استقرار جمعیت •

 و در آخر معرفی قلمروهای نامناسب برای توسعه فعالیت و استقرار جمعیت •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انداز توسعه فضایي استانبخشي از تصویر چشم -30نقشه

 یي و کریدورهای ارتباطيهای اصلي زیربناطراحي الگوی کالن شبکه -2-3-2

 

در افق آمایش های اصلي زیربنایي و کریدورهای ارتباطي )ملي و استاني(الگوی کالن شبکه -31نقشه  
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 و فعالیت دار توسعه فعالیت و استقرار جمعیتشناسایي قلمروهای اولویت -3-3-2

سعه فعالیت از دیدگاه آمایش با توجه به دار برای توچنانکه قبالً مشاهده شد قلمروهای اولویت:توسعه فعالیتدار قلمروهای اولویت

 گیرند سه هدف بنیادین متفاوت هستند. این قلمروها به طور خالصه در زیر مورد اشاره قرار می

 -اهواز م خمینی ور امابند -ستان، محورهای اهوازغرب استان برای فعالیت کشاورزی و جنوب ا از دیدگاه هدف کارآیي اقتصادی،

عالیت صنعت فادی برای ه اقتصآبادان و خرمشهر و شهرهای اهواز، بندر امام خمینی، بندر ماهشهر، آبادان و خرمشهر و مناطق ویژ

 اولویت دارند.

ن شرایط ای سب باه صنایع متنا، مناطق شمال شرقی برای کشاورزی و شرق استان برای توسعاز دیدگاه هدف کاهش عدم تعادل

 ها اولویت دارد.شهرستان

از و گی از نشت وا ناشههای نفتی و آلودگی های مواجه با کاهش فعالیتجویی برای شهرستان، چارهاز دیدگاه هدف توسعه پایدار

د فظ و بهبوحخست و نیت در اولوتر استان تفکیك شبکه آبرسانی آب آشامیدنی شهرها و روستاها به خصوص برای مناطق جنوبی

 دارای اولویت دوم است.شده مناطق حفاظت

ها )با توجه به سایر عالیتتوانند در توسعه فمیهای بال معارض که به عالوه از نظر در اختیار بودن زمین برای توسعه فعالیت، زمین

نوبی استان جمل مناطق د که شاانتوزیع شدهر بخش ای استان در چهاشرایط( مورد استفاده قرار گیرند به طور عمده در مناطق حاشیه

های وهپایهستان در کشرق ا )غرب و شرق هندیجان(، مناطق جنوبی حاشیه نوار مرزی غربی استان، منطقه شرق استان و مناطق شمال

 ستند.ق جنوبی هطتر از مناکه از آن میان مناطق شرقی و شمال شرق استان از نظر شرایط اقلیمی مناسب زاگرس قرار دارند.

 استقرار جمعیتدار قلمروهای اولویت

اشد. استثنای بهمسو می رح شد،ای استقرار فعالیتکه در بند قبل مطهدار استقرار جمعیت با اولویتبه طور طبیعی قلمروهای اولویت

تر و پایین ایر صنایعسرت با مجاومطرح شده در آن بند شامل مناطق جنوبی استان است که علیرغم شرایط اقلیمی نامناسب، به دلیل 

ستقرار صنعت ست، برای ادهای جاری باال قرار گرفتن نسبت به منابع ارزشمند آب و خاك کشاورزی استان، برای پرهیز از آلودگی آب

 مناسب هستند ولی به دلیل شرایط اقلیمی و منابع آب و خاك برای استقرار جمعیت مناسب نیستند.

 های نامناسب استقرار جمعیت و فعالیتشناسایي قلمرو-4-3-2

 شناسایي قلمروهای نامناسب توسعه فعالیت-1-4-3-2

ناطق هستند مننده این کتعیین  شناسی، عواملعوامل طبیعی مانند شیب، ارتفاع، گرمای زیاد و طوالنی، اراضی نامناسب از نظر خاك

از اند. رفی شدهقبالً مع ات طبیعیاند. مناطق نامناسب از نظر مخاطرهای عوامل باال به دست آمدهکه بر اساس روی هم انداختن نقشه

برای توسعه  استان از این نظرجنوب روبرو هستیم و به طور طبیعی مناطق جنوبی –نظر درجه حرارت با روند افزایشی در مسیر شمال 

وزه توسعه حق نیز در ن مناطایفت، بندر، صنایع های نفعالیت به طور نسبی نامناسب هستند. اما به دلیل بازدهی اقتصادی فعالیت

 ها قرار دارند.فعالیت

 شناسایي قلمروهای نامناسب استقرار جمعیت-2-4-3-2

، شامل مناطق های بال معارضاند و به جز  چهار بخش زمینهای شهری و روستایی تقریباً در تمام سطح استان توزیع شدهگاهسکونت

دیجان(، مناطق جنوبی حاشیه نوار مرزی غربی استان، منطقه شرق استان و مناطق شمال شرق استان جنوبی استان )غرب و شرق هن
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این چهار گروه های شهری، صنعتی، کشاورزی، حفاظتی و غیره هستند. از ، بقیه دارای کاربریهای زاگرس قرار دارنددر کوهپایه

منابع آب و خاك برای های یل شرایط اقلیمی و شرایط و محدودیتتر به دلهای بال معارض چنانکه گفته شد مناطق جنوبیزمین

 استقرار جمعیت نامناسب هستند.

 طرح آمایش استان -2-4

 ریزی در استانبندی مناطق برنامهارائه نقشه پهنه-1-4-2

دی براساس وابط کارکرری، نعتصناشی از عوامل طبیعی و ساختار  مشابهت ساختارییا  همگنی،مناطق برنامه ریزی استان بندیدر پهنه

بندی وه در این پهنهت. به عالنظر اس الگوی ارتباط با بیرون تا جایی که مقدور باشد مورد مشابهتروابط بین مناطق در جریان کاال، یا 

ش مناسبی شایها پخطقهرکز مننظر بر آن است که یك شهر بزرگ در مرکز هر منطقه قرار گیرد و نکته بسیار مهم دیگر آن است که م

رند به حداقل گیرار میه در آن قای کها به مرکز منطقهسکونتگاه در فضای استان فراهم نماید به نحوی که در مجموع فاصله دسترسی

 ستان مورد نظر است.اها در سطح در مورد مرکز منطقه (Maximum Entropy)دیگر نوعی از حداکثر پخشایش برسد. به عبارت 

برای این مناطق  ازار مرکزیبنقش و  هرها همواره از توان اقتصادی باالتری نسبت به مناطق پیرامونی برخوردار بودهبین این عوامل، ش

اال و نیروی کنها بازار شده است. شهرها نه تجذب میاین شهرها تولید و جمعیت این مناطق، در سرریز ، به طوری که اندکردهایفا میرا 

وجه به . بنابراین و با تو هستند هیز بودناند بلکه مرکز انتقال اطالعات، تکنولوژی و ارائه خدمات برتر نی بودهانسانی برای مناطق پیرامو

، الزم است پذیر نیستامکانها فراهم کردن مکانیسم الزم برای انتشار مستقیم توسعه به تك تك سکونتگاهزی یرآنکه در این برنامه

ی انتخاب های توسعه شهرونهایی از شهرها به عنوان کانگرفته شود. در مطالعات حاضر مجموعهمراکزی برای این انتشار در نظر 

ر کانون، رگتر در هی و بزشود. شهر مرکزاند که هر مجموعه یا کانون، از یك شهر مرکزی و چند شهر نزدیك به آن تشکیل میشده

دهند. مجموعه شهر مرکزی، منطقه شهری را تشکیل می دهد و شهرهای نزدیك به آن به همراهمرکز منطقه را تشکیل می

 دهند.یمریزی را شکل نمایند نیز یك منطقه برنامهرسانی با این کانون فعالیت میهایی که در ارتباط خدمتشهرستان

رد، الزم ن صورت گیحی استانوا و طبیعیپیوندی کارکردی همریزی بر اساس الگوهای بندی مناطق برنامهاز آنجا که قرار است پهنه

لیت به ونت و فعاگوی سکبندی منظور شوند. به طوری که قبال به آن اشاره شد، الهایی این دو ویژگی در منطقهاست طبق مالك

ه طور ت طبیعی بن وضعیصورت تاریخی ناشی از وضعیت طبیعی بوده است که با توسعه صنعت در استان متحول شده است. بنابرای

مداری و یا ، و یا دااغداریبهای توسعه صنعت در سده اخیر، حکم کرده است که کدام بخش استان در زراعت، و یا تاریخی و رویکرد

ها از نظر شهرستان بندیدسته ته است.فعالیت نماید. این الگو نیز در الگوی توزیع اشتغال تبلور یافهای صنعتی ماهیگیری و یا در رشته

ا حدود بیعی که تمشابهت ط نیز قبال به تفصیل ارائه شده است. بدیهی است ها در هر شهرستانشبخاشتغال توزیع تخصص بر مبنای 

ته است، به قرار گرف د توجهکه در مدل مور باشدبندی میهای اصلی منطقهزیادی در مشابهت ساختاری متبلور شده است یکی از پایه

اند ر گرفتهگروه( قرانطقه )مسه شهرستان دزفول، شوش و شوشتر در یك  عنوان مثال چنانکه خواهیم دید دلیل آنکه در مدل تحلیلی

 .کشاورزی است(ها ها است )فعالیت غالب آنمشابهت ساختاری آن

. در مفهوم ها با بیرونستانشهروم مشابهت ارتباط ها و ددر مورد کارکردها با دو مفهوم روبرو هستیم، یکم ارتباط بین شهرستان

مال غربی ش شهرستان های مثال، ، در معنی دوم به عنوانها با اهواز پیوند کارکردی مهمی دارندثال، همه شهرستاننخست به عنوان م

ی یادی دارند، به طورز مشابهت ز استانادارند، یا بهبهان و رامهرمز در پیوند با خارج  مشابهتاستان در پیوند کارکردی با استان تهران 

باشد. این بررسی به یمفهان ، فارس و اصدها به ترتیب با استان کهگیلویه و بویراحمو این شهرستانکه بیشترین سهم ارتباط هر د

 . شده استتفصیل در گزارش فصل سوم مطالعات آمایش )در بخش جریان کاال( ارائه 
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 عوامل موثر در انتخاب منطقه و مرکز آن

 که فهرست زیر حداقل این موارد است:در انتخاب منطقه و مرکز آن عوامل زیادی باید مراعات شود 

 وجود یك شهر بزرگ به عنوان مرکز کانون توسعه شهری، -

 وجود شهرهای اقماری در فاصله مناسب با مرکز کانون برای تشکیل یك منطقه شهری، -

 ریزی(،پیرامونی )منطقه برنامه قرار گرفتن کانون شهری در مرکز جغرافیایی منطقه -

 ریزی،یمنطقه برنامههافعالیت همگن بودن یا مکمل بودن -

 عه صنعتی،ی و توسهر منطقه )ناشی از وضعیت طبیعهای شهرستان -و مسایل و مشکالت -مشابه بودن فعالیت و تخصص  -

 طقه،هنه هر منپافیایی پیوستگی جغر نماید،را القا میهای پیشنهادی برای توسعه ها و سیاستمشابه بودن استراتژیکه 

 یخی ارتباط و قبول عمومی شهر مرکزی برای شهرها و مناطق پیرامونی،داشتن سابقه تار -

 استان،های پوشش کامل همه شهرستان -

خرمشهر،  -( آبادان2( اهواز، )1)شهر شامل:  9بندی با مدل تحلیلی برای منظور نمودن همه عوامل باال صورت گرفت و در نتیجه پهنه

ه از شهرهای معتبر استان هستند به ( سوسنگرد ک9( ایذه و )8( مسجد سلیمان، )7امهرمز، )( ر6( بهبهان، )5( دزفول، )4( ماهشهر، )3)

گرفتن  با در بر وه شهری هر یك از این شهرها با شهرهای مجاور خود یك منطقاند. عنوان مرکز کانون توسعه شهری انتخاب شده

 ست.ابندی جدول و نقشه ذیل ارایه شده دهند. این پهنهریزی را تشکیل میچند شهرستان، یك منطقه برنامه

 بر اساس مدل تحلیلي ریزیمناطق برنامهبندی پهنه-70جدول

 های تحت پوشششهرستان نام مرکز کانون توسعه شهری و  شهرهای منطقه شهری ردیف

 حمیدیه -کارون  -باوی -اهواز و شهرهای اقماری آناهواز  1

 خرمشهر -آبادان  باذر، چوئیده، مقاومت، مینو شهر، اخرمشهر -آبادان  2

 شادگان -هندیجان -بندر ماهشهر بندر امام خمینی - بندر ماهشهر 3

 گتوند -شوشتر -شوش -اندیمشك  -دزفول اندیمشك، شوش، شوشتر، گتوند - دزفول 4

 آغاجاری –امیدیه  -بهبهان  امیدیه، آغاجاری - بهبهان 5

 هفتگل  -شیررام -رامهرمز هفتگل -رامهرمز 6

 اللی -اندیکا  -مسجد سلیمان قلعه خواجه، اللی -مسجد سلیمان 7

 ملكباغ -ایذه  ملك، دهدز، قلعه تلباغ -ایذه 8

 هویزه -آزادگاندشت بستان، هویزه، رفیع - سوسنگرد 9

 مأخذ: مطالعات آمایش استان خوزستان
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 پیوندی کارکردی و طبیعيریزی استان خوزستان بر اساس الگوهای همطق برنامهبندی مناپهنه-32نقشه

 هاتهای اصلي مناطق و الگوی استقرار فعالیتعیین تخصص  -2-4-2

 الف( تخصص های اصلي مناطق

های تیه از فعالگروه تجمیع شدسه در بر اساس سهم غالب اشتغال  در گزارش فصل ششم این مطالعات، تخصص هر شهرستان

 تعیین شده است:در آن شهرستان اقتصادی به شرحزیر 

 و ماهیگیری، و جنگلداری رهای کشاورزی، شکا، شامل فعالیتکشاورزیگروه تجمیع شده  -

 استخراج معادن و صنعت ساخت،های شامل فعالیت صنعتتجمیع شده گروه  -

-هطات، واسطو ارتبا هتل و رستوران، حمل و نقل عمده و خرده فروشی،های شامل فعالیت خدمات اقتصادیگروه تجمیع شده  -

 گری مالی و مستغالت،

یشتر ه توضیح ببنیازی  ریزی بر این اساس آورده شده است وناطق برنامهمها و در جدول و نقشه ذیل وجه غالب تخصص شهرستان

آغاجاری(، هرچند هر یك از  -امیدیه -بهان)به 5شادگان( و منطقه  -هندیجان -)بندر ماهشهر  3 شود که منطقهنیست تنها اشاره می

یایی و صنایع شیم های نفت و گاز ونظر شرایط طبیعی از انسجام بیشتری در درون منطقه برخوردار هستند اما به علت فعالیت

نیازهای مشترك  طبیعی در شرایط ها در درون منطقه کاسته شده است. اما چنانکه قبالً گفته شد، به علتپتروشیمی از همگونی فعالیت

 نیز شریك هستند.
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 های برگزیده اشتغالبر اساس گروه ریزیمناطق برنامهها و تخصص شهرستان-71جدول

 شماره
 منطقه

 هایشهرستان
 تحت پوشش

 وجه غالب تخصص
 ی منطقههاشهرستان

 وجه غالب
 منطقهتخصص 

 کشاورزی -صنعتی  -خدماتی  اهواز  1

 صنعتی -خدماتی 
کشاورزی -صنعتی  -ی خدمات باوی 1  

کشاورزی -صنعتی  -خدماتی  کارون 1  

کشاورزی -صنعتی  -خدماتی  حمیدیه 1  

 صنعتی -خدماتی  صنعتی –خدماتی  خرمشهر –آبادان  2

 خدماتی –صنعتی  بندر ماهشهر 3
 خدمات -صنعت 

 خدماتی -کشاورزی
 خدماتی –کشاورزی  هندیجان 3

 خدماتی –کشاورزی  شادگان 3

 کشاورزی –خدماتی  اندیمشك -دزفول 4

 خدماتی –کشاورزی  گتوند –شوشتر  4 خدماتی -کشاورزی 

 صنعتی –کشاورزی  شوش 4

 کشاورزی –خدماتی  بهبهان 5
 صنعتی -کشاورزی  -خدماتی 

 خدماتی –صنعتی  آغاجاری –امیدیه  5

 کشاورزی –خدماتی  رامشیر -رامهرمز 6
 کشاورزی -خدماتی

 خدماتی -کشاورزی  فتگله 6

 خدماتی -کشاورزی  خدماتی -کشاورزی  اللی -اندیکا  -مسجد سلیمان 7

 خدماتی -کشاورزی  خدماتی -کشاورزی  ملكباغ -ایذه  8

 خدماتی -کشاورزی  خدماتی -کشاورزی  هویزه -آزادگاندشت 9

 مأخذ: مطالعات آمایش استان خوزستان

 
 نقشه33-پهنهبندی شهرستانها و مناطق برنامهریزی استان خوزستان بر اساس تخصص بر مبنای اشتغال
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 ها در فضای استانب( الگوی استقرار فعالیت

 .شودای استان در راستای طرح آمایش مطرح میها در فضدر این بند از شرح خدمات، الگوی استقرار فعالیت

 ها در فضای استانستقرار فعالیتالگوی ا -72جدول

 خدمات صنعت آبرساني -کشاورزی  منطقه

، شامل 1منطقه 
 های:شهرستان

 اهواز،
 باوی،

 کارون،
 حمیدیه

 
 مالحظات:

قرارگیری در منطقه ویژه  -
 کنترل آالیندگی

پیشرفته در هر سه زمینه  -
 خدمات، صنعت و کشاورزی.

 -ترتیب تخصص: خدماتی  -
 صنعتی،

 فعلی:وضعیت 
 -های کشاورزییکی از قطب •

دامپروری استان با ظرفیت توسعه 
 باال ،

جمع اراضی زیر کشت )آبی و  •
 هزار هکتار قابل توسعه تا 461دیم( 
 هزار هکتار 508

 گیری توسعه:جهت
های گسترده توسعه منابع برنامه •

طبیعی و آبخیزداری با تاکید بر 
 های روان،زدایی و تثبیت شنبیابان

آبرسانی به دشت اهواز وتوسعه  •
 شبکه آبرسانی

 های توسعه آب و خاك،برنامه •
توسعه کشت فشرده همراه با  •

 های آبرسانی و آبیاری،توسعه شبکه
های کشاورزی توسعه همه فعالیت •

 ریبا تاکید بر زراعت، دامداری، باغدا
 ها(،) توسعه نخلستان 
پروری با رعایت توسعه آبزی •

 غذا و محیط زیستسالمت 

 وضعیت فعلی:
 قطب صنعتی استان •
 تمرکزصنایع فلزات اساسی، •
ناحیه صنعتی  3شهرك و  5دارای  •

 باشد،مصوب می
واحد صنعتی در  417در مجموع  •

های واحد صنعتی در ناحیه 13ها و شهرك
صنعتی این منطقه فعال هستند که به 

اند. شغل ایجاد کرده 110و  6،638ترتیب 
 4شهرك صنعتی این منطقه  5تعداد  از

شهرك فعال شده و یك شهرك هنوز به 
 3مرحله فعالیت نرسیده است. از تعداد 

ناحیه صنعتی این منطقه تنها یك ناحیه 
فعال شده و دو ناحیه دیگر هنوز واحدی 

 مستقر نشده است.
 گیری توسعه:¬جهت

ها و های شهرك¬تکمیل زیرساخت •
ی جذب و نواحی صنعتی و تالش برا
 استقرار واحدهای صنعتی،

توسعه صنعتی با رعایت حریم ویژه  •
 آالیندگی، کنترل

 صنایع پیشنهادی:
توسعه همه نوع صنایع به ویژه صنایع  •

دارای تکنولوژی برتر، صنایع غذایی و 
 شیالت،

ممنوعیت ایجاد صنایع آالینده جدید  •
 نفت و گاز و شیمیایی و پتروشیمی،

ز ه عنوان باالترین مرکشهر اهواز، ب •
 -سیاسی -اجتماعی -توسعه اقتصادی

کانون  1فرهنگی استان و مرکز منطقه 
 توسعه
 گیری توسعه:جهت

 ارتقا سطح خدمات در پهنه منطقه، •
 گسترش بازارها، •
آموزش عالی  1اهواز پابرجا درسطح  •

 درمانی، -و خدمات بهداشتی
اصالح سلسله مراتب خدمت رسانی  •

 -منظومه  -ناحیه  -تان مرکز اس
 مجموعه،

ای و توسعه شبکه حمل و نقل جاده •
 ریلی:

 -توسعه محور بزرگراهی جنوب  -
 شمال استان،

دو خطه و برقی کردن خط آهن  -
 شمال -محور جنوب 

برقراری ارتباط بزرگراهی با  -
 های همجوار و کشور عراق،¬استان

، شامل 2منطقه 
 های:شهرستان

 هرآبادان و خرمش
 
 

 مالحظات:
قرارگیری در منطقه ویژه  -

 کنترل آالیندگی
پیشرفته در خدمات و   -

 صنعت،
 -ترتیب تخصص: خدماتی  -

 صنعتی،

 وضعیت فعلی:
کشت آبی کشت عمده این منطقه  •

 است
هزار  75اراضی زیر کشت آبی  •

 هکتار
جمع اراضی زیر کشت )آبی و  •

هزار هکتار،  قابل توسعه  86دیم( : 
 هزار هکتار 91تا 

 گیری توسعه:¬جهت
توسعه منابع طبیعی و آبخیزداری  •

با تاکید ویژه بر حفاظت و حمایت از 
های ها و مراتع و نثبیت شنجنگل
 روان

 وضعیت فعلی:
ناحیه صنعتی  2شهرك و  5دارای  •

 باشدمصوب می
واحد صنعتی در  184در مجموع  •

ها و تنها یك واحد صنعتی در شهرك
ای صنعتی این منطقه فعال هستند هناحیه

شغل ایجاد  21و  5،381که به ترتیب 
 اند.کرده

 3شهرك صنعتی این منطقه  5از تعداد  •
شهرك دیگر  2شهرك فعال شده و در 

)شهرك صنایع دریایی و شیالت آبادان و 
شهرك صنعتی شلمچه( هنوز واحدی 
 2مستقر نشده است. همچنین از تعداد 

خرمشهر به عنوان مرکز  -آبادان  •
 کانون توسعه 2منطقه 
 گیری توسعه:¬جهت

 ارتقا سطح خدمات منطقه، •
 گسترش بازارها، •
ارتقا سطح آموزش عالی و خدمات  •

 درمانی آبادان و خرمشهر، -یبهداشت
اصالح سلسله مراتب خدمت رسانی  •

 -منظومه  -ناحیه  -مرکز استان 
 مجموعه،

ای و توسعه شبکه حمل و نقل جاده •
 ریلی:

شمال  -در مسیر محور جنوب  -
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 خدمات صنعت آبرساني -کشاورزی  منطقه

 آبرسانی از شبکه غدیر •
 آبرسانی از رود کارون •
های توسعه شبکه آبرسانی برنامه •

 توسعه آب و خاك کشاورزی
  توسعه کشاورزی مبتنی بر •

های دامداری )دام سنگین(، فعالیت
 ها (،باغداری )توسعه نخلستان

پروری با رعایت توسعه آبزی •
 سالمت غذا و محیط زیست

 توسعه صید دریایی •

نطقه تنها یك ناحیه ناحیه صنعتی این م
فعال شده و ناحیه دوم )ناحیه صنایع 

دریایی خرمشهر( هنوز به مرحله فعالیت 
 نرسیده است.

 گیری توسعه:¬جهت
ها و های شهرك¬تکمیل زیرساخت •

نواحی صنعتی و تالش برای جذب و 
 استقرار واحدهای صنعتی،

 صنایع پیشنهادی:
توسعه همه نوع صنایع  به ویژه صنایع  •

ای تکنولوژی برتر، صنایع غذایی دار
 شیالت و خرما

ممنوعیت ایجاد صنایع آالینده جدید  •
 نفت و گاز و شیمیایی و پتروشیمی

 بزرگراهی و ریلی
در مسیر بزرگراه و خط آهن خلیج  -

 فارس
 ای به سمت عراقتوسعه ارتباط جاده -

، شامل 3 منطقه
 های:شهرستان
 ماهشهر،

 هندیجان،
 شادگان

 
 

 مالحظات:
قرارگیری ماهشهر در  -

 منطقه ویژه کنترل آالیندگی
 
ماهشهر پیشرفته در  -

 صنعت،
ترتیب تخصص ماهشهر:  -

 صنعتی، خدماتی
هندیجان و شادگان 

 خدماتی -کشاورزی 

 وضعیت فعلی:
کشت آبی کشت عمده این منطقه  •

 است
هزار  275کشت آبی  اراضی زیر •

 هکتار،
جمع اراضی زیر کشت )آبی و  •

هزار هکتار، قابل توسعه  308دیم(  
 هزار هکتار 315تا 

 گیری توسعه:¬جهت
های توسعه منابع طبیعی و برنامه •

آبخیزداری با تاکید ویژه بر حفاظت 
ها و مراتع و و حمایت از جنگل

 های روانزدایی و تثبیت شنبیابان
 از شبکه غدیر آبرسانی •
آبرسانی از رودخانه خیرآباد )سد  •

 کوثر(
 توسعه شبکه های آبرسانی •
 های توسعه آب و خاكبرنامه •
توسعه کشاورزی با تاکید بر  •

دامداری )دام سنگین( و باغداری 
 ها()توسعه نخلستان

 توسعه صید دریایی •

 وضعیت فعلی:
ناحیه صنعتی  3شهرك و  4دارای  •

 د،باشمصوب می
شهرك این منطقه فعال و در  4هر  •

شاغل  1042واحد صنعتی با  54مجموع 
 ها مستقر هستند.در آن

 هر سه ناحیه صنعتی غیر فعال هستند و •
ها کامل نشده و در های آنزیرساخت

 ها مستقر نشده است.نتیجه واحدی در آن
 گیری توسعه:¬جهت

ها و های شهرك¬تکمیل زیرساخت •
تالش برای جذب و  نواحی صنعتی و

 استقرار واحدهای صنعتی،
 صنایع پیشنهادی:

 همه نوع صنایع به ویژه: •
 صنایع غذایی مرتبط با شیالت و خرما، -
و  ¬سازی و ساخت قایقصنایع کشتی -

 ادوات و ابزار صید دریایی،
صنایع جدید نفت و گاز و شیمیایی و  -

پتروشیمی )در سایت پیشنهادی ویژه 
 ه جدید در هندیجان(،صنایع آالیند

 3ماهشهر به عنوان مرکز منطقه  •
 کانون توسعه

 گیری توسعه:¬جهت
 ارتقا سطح خدمات منطقه، •
 گسترش بازارها •
 ارتقا سطح  آموزش عالی و •
 درمانی -سطح خدمات بهداشتی •
اصالح سلسله مراتب خدمت رسانی  •

 -منظومه  -ناحیه  -مرکز استان 
 مجموعه،

ای و حمل و نقل جادهتوسعه شبکه  •
 ریلی:

در مسیر بزرگراهی و ریلی بندر  -
 ماهشهر به اهواز،

در محور جدید بزرگراهی و خط آهن   -
 خلیج فارس،

 -در محور جدید بزرگراهی  جنوب  -
 شمال در شرق استان

، شامل 4منطقه 
 های:شهرستان

 دزفول،
 اندیمشك،

 شوش،
 شوشتر،

 گتوند

 وضعیت فعلی:
در حال حاضر این منطقه در  •

ار، یا هزار هکت 513مجموع حدود 
های زیر درصد از زمین 5/30معادل 

 کشت آبی استان را در اختیار دارد
جمع اراضی زیر کشت )آبی و  •

هزار هکتار، قابل توسعه  639دیم(   

 وضعیت فعلی:
ناحیه صنعتی  8شهرك و  10دارای  •

 مصوب میباشد،
 وضعیت فعلی:

 7شهرك صنعتی مصوب تعداد  10از  •
واحد صنعتی با  177شهرك فعال شده و 

 شاغل در آن مستقر هستند. 2744

 4به عنوان مرکز منطقه  دزفول •
 کانون توسعه

 گیری توسعه:جهت
 ارتقا سطح خدمات منطقه، •
 گسترش بازارها •
در نظر گرفتن سطح مناسب آموزش  •

 درمانی -عالی و خدمات بهداشتی
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 خدمات صنعت آبرساني -کشاورزی  منطقه

 مالحظات:
دخانه دز قرارگیری حریم رو

در منطقه ویژه کنترل 
 آالیندگی

 پیشرفته در کشاورزی، -
 

ترتیب تخصص منطقه به 
طور کلی کشاورزی و 

 خدماتی،
 -دزفول و انیمشك خدماتی 

 کشاورزی،
 -شوش و گتوند: کشاورزی 

 -خدماتی  شوشتر: کشاورزی 
 صنعتی

 هزار هکتار 691تا 
 گیری توسعه:جهت

های توسعه منابع طبیعی و برنامه •
با تاکید ویژه بر حفاظت و حمایت از 

داری ها و مراتع و آبخیزجنگل
 ای(¬)عملیات سازه

آبرسانی از رودخانه دز و آب  •
 زیرزمینی

 توسعه شبکه آبرسانی •
توسعه کشت فشرده همراه با  •

 های آبرسانی و آبیاری،توسعه شبکه
 های توسعه آب و خاكبرنامه •
های کشاورزی، توسعه همه فعالیت •

 زراعت، دامداری،
 پروریتوسعه آبزی •

ناحیه  1ناحیه صنعتی مصوب تنها  8از  •
واحد مستقر در آن فعال شده  3صنعتی با 

 است.
 گیری توسعه:جهت

ها و ای شهركه¬تکمیل زیرساخت •
نواحی صنعتی و تالش برای جذب و 

 استقرار واحدهای صنعتی،
 صنایع پیشنهادی:

همه نوع صنایع به ویژه صنایع مرتبط با  •
بخش کشاورزی و صنایع با تکنولوژی برتر 

 با رعایت شرایط محیط زیست
ممنوعیت ایجاد صنایع آالینده جدید  •

 نفت و گاز و شیمیایی و پتروشیمی

اصالح سلسله مراتب خدمت رسانی  •
 -منظومه  -ناحیه  -مرکز استان 

 مجموعه،
ای و توسعه شبکه حمل و نقل جاده •
 لی:ری
 –توسعه بزرگراهی در مسیر جنوب  -

شمال )هر دو مسیر قدیم و پیشنهادی( 
 توسعه شبکه بزرگراهی با کشور عراق

بر مسیر خط آهن دوخطه و برقی  -
 شمال،-جنوب 

ای و ریلی با ¬توسعه شبکه جاده -
 های همجوار،¬استان

، شامل 5منطقه 
 های:شهرستان

 بهبهان،
 امیدیه،

 آغاجاری
 مالحظات:

امیدیه )شامل آغاجاری(  -
پیشرفته در صنعت و فعالیت 

نفت، تخصص: صنعت و 
 خدمات،

ترتیب تخصص در بهبهان:  -
 کشاورزی –خدماتی 

 وضعیت فعلی:
هزار  80اراضی زیر کشت آبی:  •

 هکتار،
جمع اراضی زیر کشت )آبی و  •

هزار هکتار قابل توسعه  129دیم(  
 هزار هکتار 167تا 

 گیری توسعه:جهت
های توسعه منابع طبیعی و برنامه •

آبخیزداری با تاکید ویژه بر حفاظت 
ها و مراتع و و حمایت از جنگل

 ای(¬آبخیزداری )عملیات سازه
آبرسانی از رودخانه خیرآباد )سد  •

 کوثر(
 های آبرسانی،توسعه شبکه •
 های توسعه آب و خاكبرنامه •
های کشاورزی توسعه همه فعالیت •

داری )دام سنگین( و به ویژه دام
 ها(،باغداری )توسعه نخلستان

 توسعه صید دریایی •

 وضعیت فعلی:
ناحیه صنعتی  4شهرك و  3دارای •

 باشد.¬مصوب می
 2شهرك صنعتی مصوب تعداد  3از  •

واحد صنعتی با  55شهرك فعال شده و 
 شاغل در آن مستقر هستند. 907

 منع شده است. 
حیه نا 2ناحیه صنعتی مصوب  4از  •

 واحد مستقر در آن فعال شده 2صنعتی با 
 است.
 گیری توسعه:جهت

ها و های شهرك¬تکمیل زیرساخت •
نواحی صنعتی و تالش برای جذب و 

 استقرار واحدهای صنعتی،
 صنایع پیشنهادی:

همه انواع صنایع با تاکید بر صنایع  •
 وتبدیلی کشاورزی به ویژه گوشت، لبنیات 

 خرما در بهبهان
 لعات آمایش ایجاد صنایع آالیندهدر مطا

 جدید شیمیایی و پتروشیمی در این منطقه
 منع شده است.

 5بهبهان به عنوان مرکز منطقه  •
 کانون توسعه

 ارتقا سطح خدمات منطقه، •
 گسترش بازارها •
ارتقا سطح آموزش عالی و خدمات  •

 درمانی -بهداشتی
اصالح سلسله مراتب خدمت رسانی  •

 -منظومه  -ناحیه  -مرکز استان 
 مجموعه،

ای و توسعه شبکه حمل و نقل جاده •
 ریلی

شمال جدید در  -در مسیر جنوب  -
های ارتباطی با شرق استان و جاده

 های همجوار: بوشهر و فارساستان

، شامل 6منطقه 
 های:شهرستان
 رامهرمز،
 رامشیر،
 هفتگل

 

 وضعیت فعلی:
هزار  103اراضی زیر کشت آبی  •

 هکتار
جمع اراضی زیر کشت )آبی و  •

هزار هکتار، قابل توسعه تا  189دیم( 
 هزار هکتار 224

 وضعیت فعلی:
ناحیه صنعتی  4شهرك و  1دارای  •

 باشد.¬مصوب می
 12هرمز( در شهرك صنعتی مصوب )رام •

شاغل به صورت فعال  181واحد صنعتی با 
 باشد.¬می

 6رامهرمز به عنوان مرکز منطقه  •
 کانون توسعه

 گیری توسعه:جهت
 ارتقا سطح خدمات منطقه، •
 گسترش بازارها •
دمات ارتقا سطح  آموزش عالی و  خ •
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 خدمات صنعت آبرساني -کشاورزی  منطقه

 مالحظات:
منطقه به طور کلی  -

 خدماتی است -کشاورزی 

 گیری توسعه:جهت
های توسعه منابع طبیعی و برنامه •

آبخیزداری با تاکید ویژه بر حفاظت 
ها و مراتع و  و حمایت از جنگل

 ای(¬ازهآبخیزداری )عملیات س
 آبرسانی از رودخانه جراحی •
 توسعه شبکه آبرسانی •
های توسعه آب و خاك برنامه •

 کشاورزی
های کشاورزی، با توسعه فعالیت •

 تاکید بر دامداری )سبك و سنگین(،
 پروریتوسعه آبزی •

ناحیه  1ناحیه صنعتی مصوب تنها  4از  •
واحد مستقر در آن فعال شده  1صنعتی با 

 است.
 گیری توسعه:جهت

ها و های شهرك¬تکمیل زیرساخت •
نواحی صنعتی و تالش برای جذب و 

 استقرار واحدهای صنعتی،
 صنایع پیشنهادی:

ع صنایع با تاکید بر صنایع مرتبط همه نو •
 با کشاورزی،

در مطالعات آمایش صنایع آالینده جدید 
شیمیایی و پتروشیمی برای این منطقه منع 

 شده است.

 درمانی -بهداشتی
اصالح سلسله مراتب خدمت رسانی  •

 -منظومه  -ناحیه  -مرکز استان 
 مجموعه،

ای و توسعه شبکه حمل و نقل جاده •
 ریلی

شمال در شرق  -توسعه مسیر جنوب  -
استان که بخشی از آن از این منطقه 

 نماید،عبور می
ای و احداث توسعه شبکه جاده

فارس و آهن اهواز به طرف ¬راه
چهارمحال و بختیاری و اصفهان که 

 گذرد،¬بخشی از آن از این منطقه می

، شامل 7منطقه 
 های:شهرستان

 مسجدسلیمان،
 اندیکا و اللی

 
 مالحظات:

 آلودگی مسجد سلیمان -
 
منطقه به طور کلی  -

 خدماتی است –کشاورزی 

 وضعیت فعلی:
هزار   4/6اراضی زیر کشت آبی •

 هکتار
زیر کشت )آبی و جمع اراضی  •

هزار هکتار قابل توسعه تا  94دیم( 
 هزار هکتار 100

 گیری توسعه:جهت
های توسعه منابع طبیعی و برنامه •

آبخیزداری با تاکید ویژه بر حفاظت 
ها و مراتع و  و حمایت از جنگل

 ای(¬آبخیزداری )عملیات سازه
 آبرسانی از سد مسجد سلیمان •
 توسعه شبکه آبرسانی •
عه اراضی زیر کشت آبی از توس •

 طریق توسعه آبرسانی
های کشاورزی، با توسعه فعالیت •

تاکید بر دامداری )مبتنی بر دام 
سبك( و توسعه باغداری در 

های شمالی )اللی و شهرستان
 اندیکا(

 پروریتوسعه آبزی •

 وضعیت فعلی:
ناحیه صنعتی  4شهرك و  2دارای  •

 باشد.¬مصوب می
ین منطقه غیر فعال یك شهرك صنعتی ا •

 696واحد صنعتی و  30و شهرك دیگر با 
 باشد.¬شاغل فعال می

 ناحیه صنعتی غیر فعال هستند. 4هر  •
 گیری توسعه:جهت

ها و های شهرك¬تکمیل زیرساخت •
نواحی صنعتی و تالش برای جذب و 

 استقرار واحدهای صنعتی،
 صنایع پیشنهادی:

ی، همه نوع صنایع به ویژه صنایع معدن •
 صنایع نوین ساختمانی، و صنایع غذایی

د در مطالعات آمایش صنایع آالینده جدی •
ع شیمیایی و پتروشیمی برای این منطقه من

 شده است.

مسجدسلیمان به عنوان مرکز منطقه  •
 کانون توسعه 7
 ارتقا سطح خدمات منطقه، •
 گسترش بازارها •
ارتقا سطح آموزش عالی و خدمات  •

 یدرمان -بهداشتی
اصالح سلسله مراتب خدمت رسانی  •

 -منظومه  -ناحیه  -مرکز استان 
 مجموعه،

ای و توسعه شبکه حمل و نقل جاده •
 ریلی

شمال  -احداث و توسعه مسیر جنوب  -
 در شرق استان

احداث و توسعه مسیر ارتباطی با  -
 های همجوار¬مرکز استان و استان

، شامل 8منطقه 
 های:شهرستان

 ایذه،
 لكمباغ
 

 مالحظات:
منطقه به طور کلی  -

خدماتی است.  –کشاورزی 
ترتیب تخصص نیز کشاورزی 

 وضعیت فعلی:
هزار  45اراضی زیر کشت آبی:  •

 هکتار
جمع اراضی زیر کشت )آبی و  •

هزار هکتار،  قابل توسعه تا  98دیم(، 
 هزار هکتار 127

 گیری توسعه:جهت
طبیعی و  های توسعه منابعبرنامه •

آبخیزداری با تاکید ویژه بر حفاظت 

 وضعیت فعلی:
ناحیه صنعتی  6شهرك و  2دارای  •

 باشد.¬مصوب می
هر دو شهرك صنعتی این منطقه فعال و  •

شاغل  277واحد صنعتی و  24دارای 
 باشند.¬می

ناحیه با  1ناحیه صنعتی مصوب تنها  6از  •
نفر شاغل به صورت  50واحد مستقر و  3

 باشد.¬فعال می

کانون  8ایذه به عنوان مرکز منطقه  •
 توسعه

 ارتقا سطح خدمات منطقه، •
 گسترش بازارها •
ارتقا آموزش عالی و خدمات  •

 درمانی -بهداشتی
اصالح سلسله مراتب خدمت رسانی  •

 -منظومه -ناحیه  -مرکز استان 
 مجموعه،



136 

 

 ها در فضای استانستقرار فعالیتالگوی ا -72جدول

 خدمات صنعت آبرساني -کشاورزی  منطقه

ها و مراتع و و حمایت از جنگل خدماتی است. –
 ای(¬آبخیزداری )عملیات سازه

 آبرسانی از رودخانه جراحی •
 های آبرسانی،توسعه شبکه •
 های کشاورزی،توسعه فعالیت •

 با تاکید بر:
 توسعه دامداری )دام کوچك( -
 توسعه باغداری -
 وریپر¬توسعه محدود آبزی -

 گیری توسعه:جهت
ها و های شهرك¬ختتکمیل زیرسا •

نواحی صنعتی و تالش برای جذب و 
 استقرار واحدهای صنعتی،

 صنایع پیشنهادی:
همه نوع صنایع به ویژه صنایع غذایی  •

گوشت و لبنیات و صنایع غذایی مبتنی بر 
 محصوالت باغی و ادوات کشاورزی،

در مطالعات آمایش صنایع آالینده جدید  •
ی برای نفت و گاز و شیمیایی و پتروشیم

 این منطقه منع شده است.

ای و توسعه شبکه حمل و نقل جاده •
 ریلی

احداث و توسعه مسیر اهواز به سمت  -
چهارمحال و بختیاری و اصفهان و  
کهگیلویه و بویر احمد از طریق این 

 منطقه
آهن اصفهان به ¬احداث راه -

چهارمحال و بختیاری و اصفهان که از 
 نمایداین منطقه عبور می

، شامل 9منطقه 
 های:شهرستان

 آزادگان،دشت
 هویزه

 
 مالحظات:

ه به طور کلی منطق -
خدماتی است.  -کشاورزی 

ترتیب تخصص نیز کشاورزی 
 خدماتی است. -

 وضعیت فعلی:
هزار  203اراضی زیر کشت آبی  •

 هکتار
جمع اراضی زیر کشت )آبی و  •

هزار هکتار قابل توسعه  207دیم(  
 هزار هکتار 213تا 

 گیری توسعه:جهت
های توسعه منابع طبیعی و برنامه •

 زدایی¬ا تاکید بر بیابانآبخیزداری ب
 های روان،و تثبیت شن

 آبرسانی از شبکه غدیر، •
 توسعه شبکه آبرسانی، •
های توسعه آب و خاك برنامه •

 کشاورزی
توسعه کشت فشرده همراه با  •

 های آبرسانی و آبیاری،توسعه شبکه
 توسعه دامداری )دام سنگین(، •
 پروری،توسعه آبزی •

 وضعیت فعلی:
ناحیه صنعتی  3شهرك و  1دارای  •

 باشد.¬مصوب می
 9شهرك صنعتی این منطقه با تعداد  •

شاغل به صورت فعال  103واحد صنعتی و 
 باشند.¬می

هر سه ناحیه صنعتی غیر فعال  •
 باشند.¬می

 گیری توسعه:جهت
ها و های شهرك¬تکمیل زیرساخت •

نواحی صنعتی و تالش برای جذب و 
 استقرار واحدهای صنعتی،

 ایع پیشنهادی:صن
همه نوع صنایع به ویژه صنایع غذایی  •

گوشت،  لبنیات و ماشین آالت و ادوات 
 کشاورزی،

د در مطالعات آمایش صنایع آالینده جدی •
نفت و گاز و شیمیایی و پتروشیمی برای 

 این منطقه منع شده است.

 9سوسنگرد به عنوان مرکز منطقه  •
 کانون توسعه

 قه،ارتقا سطح خدمات منط •
 گسترش بازارها •
ارتقا سطح  آموزش عالی و خدمات  •

 درمانی -بهداشتی
اصالح سلسله مراتب خدمت رسانی  •

 -منظومه  –ناحیه  -مرکز استان 
 مجموعه،

 ای:توسعه شبکه حمل و نقل جاده •
ای درون منطقه، توسعه شبکه جاده -

های ارتباط با مرکز استان، شهرستان
 ،تر و کشور عراقشمالی

 گاهي بندی کلي الگوی استقرار و نظام سلسله مراتبي مراکزسکونتتعیین شکل  -2-4-3

)از نوع جنگ و بالیای طبیعی( الگوی توزیع  های حاددر صورت ادامه شرایط طبیعی و عدم وقوع بحران 1404تا افق در حال حاضر 

و روندهای قبل ادامه خواهد یافت. در این شرایط نقش  جمعیت در پهنه استان به صورت طبیعی دستخوش تحول جدی نخواهد شد

در گزارش چنانکه ی نامناسب متمرکز همراه خواهد بود. تعدیل روندهاگیری برای در توسعه استان با جهتریزی آمایش برنامه

رخورداری از توسعه مسایل حاد در الگوی سکونت استان، از اختالف سطح بهای پیشین این مطالعات به دفعات ذکر شده است فصل

صنعتی بین جنوب صنعتی با شمال کشاورزی، اختالف سطح بین شمال غرب برخوردارتر از منابع آب و خاك با شرق و جنوب شرق 

تشکیل ها در نیمه غربی و جنوبی نسبت به نیمه شمالی و شرقی استان کمتر برخوردار از این مواهب، اختالف بین تمرکز فعالیت

)نه از نظر جفرافیایی، بلکه از نظر برخورداری( مانند ایذه و  ای استاناساس به طور کلی و عمومی مناطق حاشیه. بر این شودمی

ریزی(، منطقه مسجد سلیمان، اللی و اندیکا )منطقه برنامه 6و هفتگل )منطقه  ریزی(، منطقه رامهرمز، رامشیربرنامه 8ملك ) منطقه باغ
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نظر فعالیت بیشتر از که ریزی( برنامه 9سوسنگرد و هویزه )منطقه منطقه و ریزی(، برنامه 4ند )از منطقه ، شهرستان گتوریزی( برنامه 7

قرار تری نسبت به بقیه استان پایینسطح در بخش کشاورزی، بر پایه منابع نه چندان سرشار، متمرکز هستند و از نظر توسعه صنعتی در 

تر های توانمندی ضعیفبه طور کلی دارای شاخصدهند که فته نیستند، مناطقی را تشکیل میدارند و از نظر خدمات اقتصادی نیز پیشر

 نسبت به متوسط استان هستند.

ناطق با مرکز ی این میافتگسعهدر نظام سلسله مراتبی پیشنهادی مطالعات آمایش برای آینده استان، هدف آن بوده است که فاصله تو

 م قرار گیرند.هدر کنار  ارکردیکه خدمات برتر کاهش یابد و به عالوه نواحی همگون و دارای روابط استان و فاصله دسترسی ساکنان ب

 نظام سلسله مراتبي مراکز سکونتگاهيعناصر تشکیل دهنده  -الف

 گاهی عناصر زیر حضور خواهند داشت:بندی کلی مراکز سکونتدر طراحی شکل

 فرهنگی استان، -سیاسی -اجتماعی -قتصادیشهر اهواز، به عنوان باالترین مرکز توسعه ا -

 اداری در تقسیمات کشوری، -شهرستان به عنوان مراکز سیاسی  27 -

رفی قبالً مع ه شرحی کهبفرهنگی در پهنه استان،  -اجتماعی -کانون توسعه شهری به عنوان مراکز توسعه اقتصادی 9تعداد  -

 اند.شده

 با مناطق پیرامونی و با مرکز استان، اههای حمل و نقل برای ارتباط بین کانونشبکه -

 زیربنایی )آب، برق، گاز، ارتباطات(،های سایر شبکه -

 های فعالیت اقتصادی )صنعتی، کشاورزی و خدمات(،پهنه -

 درمانی -سطوح خدمت آموزش عالی و بهداشتی  -

 ،های توسعه شهری و مناطق پیرامونیبازارهای متحول اقتصادی در کانون -

 نظام سلسله مراتبي مراکز سکونتگاهيعناصر تشکیل دهنده نحوه ارتباط  -ب

 .گیردل میرامونی شکاطق پیمن -مرکز کانون توسعه شهری -ارتباط بین عناصر یادشده به طور کلی در چارچوب ارتباطی مرکزاستان 

مچنین توجه هاهد بود. ها خوزارگیری، ارائه خدمات بازرگانی و گسترش بااین ارتباط دو طرفه و شامل ارتباط خدمت رسانی و خدمت

مرکز  اداری -ی اط سیاسخدماتی خواهد بود و نافی خطوط ارتب -چارچوب ارتباطی باال یك چارچوب کارکردی اقتصادیشود که می

 ها نخواهد بود.استان با مرکز شهرستان

اگفته آشکار باشد: هر چند نیمنیز دف توسعه و هبندی ارائه خدمات ارتباط مورد نظر به طور ضمنی در برگیرنده یك فرم خاص از سطح

ما از نظر ا، مجاور هستندهای ، حداقل با استاناستانیشهرستانی و بین گانه باال داری ارتباط بین 9های است که همه کانون

 ند:قرار دار حر سه سطدعوامل مشابه دیگر، (، و ، سطح کارکرد )فراملی / استانی/ محلیها، شبکهصنعتی، های اقتصادیظرفیت

 شامل اهواز، با کارکردهای فراملی و استانی. سطح یکم -

تر ی فراملی و استانی ضعیفبا کارکردها ]بندر امام خمینی -بندر ماهشهر [و  ]خرمشهر -آبادان [شامل دو کانون  سطح دوم -

ام خمینی است، ام -هشهر ندر مابشهر و خرم -دو کانون آبادانتر از و کانون دزفول که از نظر ارتباطات فراملی ضعیف  از اهواز

 بندی است.بقهطاما به دلیل توانمندی اقتصادی و نقش برجسته درون استانی و برون استانی در این گروه قابل 
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 و درون استانی ستانی،ابهبهان، رامهرمز، مسجدسلیمان، ایذه و سوسنگرد، با کارکردهای بین  شامل پنج کانون سطح سوم -

 محلی است.

 5اقتصادی  یش توانمطالعات آمایش استان خوزستان آن است که این اختالف سطح تا جایی که ممکن است از طریق افزاف هد

ح باالتری به سطارد قرار د ای شرق، شمال شرق و یك مورد نیز در نوار مرزی غربفعلی که در مناطق حاشیهتر کانون نسبتاً ضعیف

 ای خود را از مرکزز(، نیازهم )اهوابتوانند با مراجعات کمتری به کانون سطح یکها نی این کانونبهبود یابد به طوری که مناطق پیرامو

قتصادی اد و توسعه های اجتماعی و رشتامین نمایند، که این به معنای عدم تمرکز، کاهش عدم تعادل، کاهش هزینهها این کانون

 است.

انی و مدر -بهداشتی  آموزشی، در ارائه خدمات مناطق پیرامونی -ن توسعه شهریمرکز کانو -مرکزاستان مشابه این نوع ارتباط بین 

رچوب ر همین چادل نیز های حمل و نقبینی شده است و شبکهمجموعه(، نیز پیش -منظومه -سلسله مراتب خدمات روستایی )ناحیه

 شوند.تنظیم می

 گاهي در مطالعات آمایش استان خوزستانکز سکونتبندی کلي الگوی استقرار و نظام سلسله مراتبي مراشکل -73جدول

 شماره منطقه و

 نام مرکز ناحیه
 نام مرکز مجموعه نام مرکز منظومه نام شهرستان

 1منطقه 
 اهواز

 اهواز اهواز

 اهواز

 غیزانیه

 الهایی

 عناقچه)گیبریك(

 حمیدیه حمیدیه

 حمیدیه

 عالونه فای

 جهاد )گمبوعه بزرگ(

 کوت عبداله )شیرین شهر( کارون
 شیرین شهر

 اسماعیلیه )صفحه یك(

 مالثانی باوی
 مالثانی

 ویس

 11 4 4 جمع منطقه

 2منطقه 
 آبادان

 آبادان

 آبادان
 آبادان

 شالهی )ثوامر(

 اروند کنار
 اروندکنار

 کوت شوف

 خرمشهر
 خرمشهر

 خرمشهر

 حومه غربی )پل نو(

 کارون )ام الخرین( غرب

 مینو شهر جزیره مینو )مینو شهر(

 8 4 2 جمع منطقه

 3منطقه 
 بندر ماهشهر

 بندر ماهشهر بندر ماهشهر
 بندر ماهشهر

 شهرك شهید چمران

 هندیجان هندیجان
 هندیجان

 چم خلف عیسی

 شادگان شادگان
 شادگان

 بوزی )بوزی سیف(
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 گاهي در مطالعات آمایش استان خوزستانکز سکونتبندی کلي الگوی استقرار و نظام سلسله مراتبي مراشکل -73جدول

 شماره منطقه و

 نام مرکز ناحیه
 نام مرکز مجموعه نام مرکز منظومه نام شهرستان

 جفال

 ه(حسینی )غربی

 خنافره )خروسی جنوبی(

 دارخوین
 دارخوین

 آبشار )نهرجدید(

 11 4 3 جمع منطقه

 4منطقه 
 دزفول

 دزفول

 دزفول

 دزفول

 شهرك امام خمینی

 ای )شهرك محمد بن جعفر(قبله

 چغامیش چغامیش

 سردشت )سالند(

 ماهور برنجی

 سردشت )سالند(

 دله چنار

 ی الدین )گوشه(سیدول

 اندیمشك

 اندیمشك
 اندیمشك

 شهر بابك

 الوار گرمسیری )حسینیه(

 حسینیه

 قیالب )سرخکان(

 مازو

 شوش

 شوش

 شوش

 بن معلی )شهرك بهرام(

 سرخه )صالح دشت(

 شاوور ) رشك شاور(
 رشك شاوور

 شیخ علی اصغر

 سید عباس )عبدالخان علوان(
 باس )عبدالخان(سید ع

 آهو دشت )مزرعه یك(

 شوشتر

 

 شوشتر

 شوشتر

 شهید مدرس )در خزینه(

 آباد شمالی )مهدی آباد(میان

 آباد )عرب حسن(میان
 آباد )عرب حسن(میان

 شعیبیه )گوریه(

 گتوند گتوند

 گتوند

 عقبی )سماله(

 جنت مکان

 28 11 5 جمع منطقه

 7منطقه 
 مسجد سلیمان

 مسجد سلیمان مسجد سلیمان

 مسجد سلیمان

 تمبی گلگیر

 جهانگیری )هفت شهیدان(

 اندیکا )قلعه خواجه( اندیکا

 شالل )پا آبشال(

 قلعه خواجه

 کوشکك کوشك
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 گاهي در مطالعات آمایش استان خوزستانکز سکونتبندی کلي الگوی استقرار و نظام سلسله مراتبي مراشکل -73جدول

 شماره منطقه و

 نام مرکز ناحیه
 نام مرکز مجموعه نام مرکز منظومه نام شهرستان

 آبژدان

 اللی اللی

 اللی

 سادات )دره بوری(

 تراز

 10 3 3 جمع منطقه

 5منطقه 
 بهبهان

 بهبهان

 بهبهان

 بهبهان

 )مشهد(

 دودانگه بزرگ

 زیدون )سردشت(
 سردشت

 درونك

 امیدیه امیدیه

 امیدیه

 حبابه علیا

 جایزان

 آغاجاری آغاجاری آغاجاری

 9 4 3 جمع منطقه

 8منطقه 
 ایذه

 

 ایذه

 ایذه

 ایذه

 حومه شرقی )کهبادو(

 هالیجان )چنارستان(

 سوسن شرقی )جنگه(

 بیان )پشت بیان(
 پشت بیان

 سوسن غربی )ترشك(

 دهدز

 مرغا )چم ریحان(

 دنباله رود جنوبی )دهنو کیزوك(

 دنباله رود شمالی )باجول(

 دهدز

 باغملك

 

 باغملك

 باغملك

 قلعه تل

 هپرو )دورتو(

 صیدون
 صیدون شمالی

 زیت رود ریز(صیدون جنوبی )مرک

 میداوود )شهرك میداوود(
 میداوود

 سرله )داالن(

 17 6 2 جمع منطقه

 6منطقه 
 رامهرمز

 رامهرمز رامهرمز

 رامهرمز

 حومه غربی )مربچه(

 حومه شرقی )رستم آباد(

 سلطان آباد

 ابوالفارس )باوج(

 رامشیر رامشیر

 رامشیر

 آزاده )مشراگه(

 دلیهعب
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 گاهي در مطالعات آمایش استان خوزستانکز سکونتبندی کلي الگوی استقرار و نظام سلسله مراتبي مراشکل -73جدول

 شماره منطقه و

 نام مرکز ناحیه
 نام مرکز مجموعه نام مرکز منظومه نام شهرستان

 هفتگل هفتگل
 هفتگل

 رغیوه

 10 3 3 جمع منطقه

 9منطقه 
 سوسنگرد

 سوسنگرد دشت آزادگان

 سوسنگرد

 بستان

 اهلل اکبر)جلیزی حنظله(

 بردیه یك

 هویزه هویزه
 هویزه

 رفیع

 6 2 2 جمع منطقه

 110 41 27 جمع استان

م. رایش دو، طرح ساماندهي فضاها و مراکز روستایي استان خوزستان، ویتان خوزستانریزی توسعه روستایي اسمأخذ: دفتر برنامه

 1392سال  -مطالعات آمایش استان خوزستان توسط در فصل هفتم،  ریزیانطباق با مناطق برنامه

 بندی نظام خدمات برتر با توجه به قلمروها و مراکز زیست و فعالیتسطح -2-4-4

 آموزش عالي 

آمتوزش   همه مؤسساتبندی . در این منطقهشودای کردن سلسله مراتب آموزش عالی، توسط مطالعات آمایش استان پیشنهاد مینطقهم

مؤسستات   زشتی دولتتی و  ،مؤسستات آمو هاو فقط به استثنای دانشگاهکاربردی -های علمی عالی )شامل دانشگاه آزاد، پیام نور، مجتمع

ی مرتبط ختود  اکز دانشگاهدر هر کانون توسعه شهری و مناطق پیرامونی آن به مرکز کانون )یعنی به مر(، های اجراییآموزشی دستگاه

مرکتز کتانون    9نهتا بتا   حوزه شهرستتانی، ت  27در آن کانون(، متصل خواهند شد. در نتیجه ارتباط این مؤسسات آموزش عالی به جای 

 .شودتر برقرار میایینگانه با مؤسسات آموزش عالی سطوح پ 9رکز منطقه و سپس ارتباط هریك از این م شودتوسعه شهری برقرار می

 عليفبندی سطح

تر استان است.در حال ماندهتر به منظور حمایت از توسعه مناطق عقبفهای ضعیکانونمندی در این زمینه نیز هدف، ارتقای سطح بهره

 رند:ی از مراکز و خدمات آموزش عالی در سطوح زیر قرار دابندی برخورداراز نظر سطحهای استان شهرستانحاضر 

 سطح یکم،شهرستان اهواز در  -

 سطح دوم،دزفول در  شهرستان -

 سطح سوم،آبادان، امیدیه، بندر ماهشهر و مسجد سلیمان در های شهرستان -

 چهارم،سطح ی خرمشهر، بهبهان، شوشتر و ایذه درهاشهرستان -

 قرار دارند.  یسطوح بعدها در و سایر شهرستان -

 بندی مناطق از نظر آموزش عاليارتقای سطح 

. هدف مطالعتات آمتایش آن استت کته ایتن      های برخورداری بسیار زیاد استو تفاوت نمایدوضعیت فعلی از منطق مناسبی پیروی نمی

سطح برخورداری از مراکتز  شود می. بنابراین پیشنهاد نزدیك شودهای توسعه شهریبندی کانونسطح هیابد و هم ب ءبندی هم ارتقاسطح

و همچنتین در   34باالتری کته طبتق نقشته    سطوح تا افق برنامه آمایش به های توسعه شهری و خدمات آموزش عالی در مراکز کانون

 ادامه آمده است ارتقاء یابد: 
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 ،سطح یکماهواز پابرجا در  (1

 ،ارتقاء به سطح دومخرمشهر،  -آبادان  (2

 مارتقاء به سطح دوماهشهر،  (3

 ، پابرجا در سطح دومدزفول،  (4

 ،ارتقاء به سطح سومبهبهان  (5

 ارتقاء به سطح سومرامهرمز  (6

 ارتقاء به سطح سوم،ایذه  (7

 پابرجا در سطح سوم،مسجد سلیمان  (8

 ارتقاء به سطح سوم،سوسنگرد  (9

ارتقتای  تتر،  راتب منطقیم سطح به سه سطح، به معنی برقرار یك سلسله 5کانون یادشده از حداقل  9در اینجا نیز کاهش فاصله مرکز 

تر های ضعیفی کانونبهبود شرایط اقتصادتر، ماندهتر، کاهش عدم تمرکز، کاهش عدم تعادل، رونق مناطق عقبهای ضعیفسطح کانون

 باشد.و در راستای اهداف آمایش استان می

 
 موزش عالي در  استان خوزستان در افق طرح آمایشبندی امکانات و خدمات آسطح -34نقشه 
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 در زمینه گسترش بازارها

هتای  ز کتانون اریق حمایتت  تر استان در مدار توسعه، از طماندهچنانکه قبالً مطرح شده است الگوی اصلی برای قرار دادن مناطق عقب

رار مایتت از استتق  حهای صنعتی و کشاورزی )ایجاد شهركها، حمایت از توسعه صنعت و اهم کردن زیرساخترفاز مسیر  توسعه شهری

لید کشتاورزی  بیاری و توهای افزایش راندمان آهای آبرسانی و آبیاری، کمك به اجرای برنامهها، گسترش شبکهواحدهای مناسب در آن

گذاری بخش مایهرد که با سرموا. این گذردبا رعایت مسایل محیط زیست طبیعی و فرهنگی(، میها و ...(، ارائه خدمات برتر )و همه این

ختدمات   رودمتی ار انتظت  بدیهی استت در ایتن صتورت   توانند موتور توسعه این مناطق را به حرکت درآورند. گیرد میعمومی صورت می

تصتادی ایتن   د اقه دنبال رشبازرگانی و اقتصادی بخش خصوصی )مانند حمل و نقل، هتل و رستوران، بانك و بیمه، مستغالت ...(، نیز ب

تتوان بتا بعضتی از    یتز متی  نمناطق توسعه یابد. در همین حال این فرآیند اخیر، یعنی رشد خدمات بازرگانی و اقتصادی ایتن منتاطق را   

سطح مرکز استان  ها نه تنها دررود این نمونهشود. انتظار میهایی از آن ارائه میسرعت و استحکام بخشید که در ادامه نمونهها محرك

 استان به اجرا درآیند:ریزی منطقه برنامه 9حداقل در سطح مرکز هر  بلکه

 فصلي و دائمي  هایایجاد نمایشگاه -الف

گستترش بازارهتا را   هتای  ترین بختش های ذینفع یکی از مهمهفصلی و دائمی برای ایجاد و توسعه روابط بین گرو هایایجاد نمایشگاه

ش خصوصی واگذار ر آن به بخاندازی شوند و سپس کلیه اموهای اجرایی راهها حمایت اولیه دستگاتواند بدهد. این بازارها میتشکیل می

 شود. 

  "سسرا"های مهندسي اندازی شرکتایجاد و راه -ب

 صتنعتی و هتای  انتدازی کارخانته  راهو  گذاری، ساختسرمایه"های مهندسی اندازی شرکتیکی دیگر از ارکان گسترش بازار ایجاد و راه

 -ستاخت   -گتذاری  سترمایه "تتوان بته اختصتار    فعالیتت را متی  گذاران است. ایتن  سپس انتقال سهام در بازار بورس به سرمایه

ن بته بختش   آهای کوچك محلی و انتقتال  آوری سرمایهها جمعنامید. هدف این شرکت "سسرا"یا  "انتقال سهام -اندازی راه

تتوان  " ،"سرمایه کافی"، "دانش"عوامل یك از هیچهای اندك و پراکنده ولی با سرمایهباشد. واقعیت آن است که افراد معمصنعت می

گذاری گر به سرمایهارا ندارند. واحدهای کوچك و بزرگ بخش خصوصی نیز  واحدهای صنعتی"مدیریت تولید"و  "اندازیراه"، "ساخت

در بتازار   های کوچتك معمتوالً  هاین روال سرمایشوند. در شریك نمی اندازی یك واحد صنعتی افدام نماید، معموالً آن را با دیگرانو راه

 یابند.راه می داللی سوقو های سوداگرانه مانند و معموالً به فعالیتسرگردان می

کوچتك(  هتای  هعمولی )سترمای مانتقال سهام به افراد  ،تر از همهمهماندازی و ساخت، راهها در ها که رسالت آنگونه شرکتبنابراین این

 .گرددها قید صلی این شرکتانتقال سهام به عنوان وظیفه اها و در اساسنامه آن باید با حمایت و نظارت بخش عمومی ایجاد شونداست 

ولیته کمتك   مین سترمایه ا اتت انجام شود که به حتی از همان ابتدا و قبل از ساخت نیز تواند این صورت پذیره نویسی برای سهام میدر 

 نماید.می

سرمایه این  مرتباًاخت، سچه به صورت پذیره نویسی قبل از ساخت، و چه فروش سهام بعد از ، اندازی شدها فروش سهام واحدهای راهب

 .شودشود و سرمایه الزم برای احداث واحدهای بعدی فراهم میها تجدید میشرکت

زمتان   احتداث و در  )در زمتان  دایت آن به تولید و اشتغالهای کوچك و هآوری سرمایهجمع، عالوه بر "سسرا"های اندازی شرکتراه

ه کتاهش تتورم   سترگردان بت   داری(، و در نتیجه افزایش توان اقتصادی استان، از جنبه اقتصاد کالن نیز با کاهش حجم نقدینگیبربهره

 . کندناشی از حجم پول نیز کمك می
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از هتا  ه ایتن شترکت  ک. به مرور باشدمی افزایش توان مهندسی استان، "سسرا"های مهندسی اندازی شرکتهای راهیکی دیگر از فایده

هتا را بته   هتا در ایتن زمینته، آن   نمایند، افزایش توان صنعتی و افزایش دانش متراکم شتده آن کوچك آغاز می واحدهای صنعتیاحداث 

هایی است دالتر از واحکه ارزش آن بسیار بانماید با توان افزوده شده در طراحی و ساخت تبدیل می های عظیم مهندسی صنعتیشرکت

برداری برای کشور بستیار  هو بهر تجربه و دانش متراکم مهندسی ساختنمایند. این ها اقدام میبرداری و انتقال آنکه به ساخت و بهره

شتوند و  یخت تبتدیل مت  ی ستا در زمینه مهندس المللی های بسیار قدرتمند ملی و بینشرکتها به ارزشمند خواهد بود زیرا همین شرکت

ط لولته،  ونیروگتاه، خطت   بنتدر،  سد،پل، یابد، از واحد صنعتی به طراحی جاده، ها در طراحی و ساخت به تدریج گسترش میتوان فنی آن

 های جدید.آالت صنعتی، و در نهایت به توسعه تکنولوژیهای تقویت فشار، پاالیشگاه، و ماشینایستگاه

ا یتك شهرستتان   یت ردم استان و اعالم این موضوع و ارائه تبلیغات ساده و صادقانه برای مرود ، انتظار میتماعیاز نظر اجاز سوی دیگر 

شرکت "انتدازی  ، یا اعالم راه "شرکت مهندسي ساخت و توسعه صنعت .... استان خوزستان"اندازیخاص در مورد راه

که ایتن شترکت بتا    و اعالم این "شهرستان رامهرمزمهندسي ساخت و توسعه صنعت .... مثالً  شهرستان بهبهان یا 

تیتب در  به ایتن تر  وهای محلی مردم به ساخت فالن کارخانه در فالن نقطه مشخص اقدام خواهد نمود ضمانت دولت با کمك سرمایه

و  ی ستهام آن ه نویسگذاری و پذیرخدمت توسعه این شهرستان قرار خواهد گرفت و دعوت از مردم شهرستان / و یا استان برای سرمایه

جته بته   ، بتا تو ردممت جذب اعتمتاد  ، و در صورت موفقیت شوداعالم اینکه سهام در درجه نخست به ساکنین همان شهرستان واگذار می

 خواهد داشت. اجتماعي بسیار مثبتهای طبیعی مردم به آبادانی موطن خود اثر گرایش

و بته   دهتد ا افتزایش متی  سرزمین و آب و ختاك ر وابستگی به  ،های تولیدیایهسهامدار کردن مردم در سرمبه عالوه از نظر اجتماعی، 

صادی، بر اساس شرایط اقت . بدیهی است با رونق گرفتن تولید و اشتغال و بهبودانجامد، میهمبستگی اجتماعی و تقویت هویت اجتماعی

 ای جتای ختود را بته   قتومی و فرقته   هتای گرایشو انجامد به تقویت همبستگی ملی می "حساس امنیت اقتصادیا"شناسان نظر جامعه

ویتت  های محتاطانته قتومی تق  اقتصادی است که گرایش -دهند، زیرا تنها در وضعیت احساس عدم امنیت سیاسی های ملی میگرایش

 . شودمی

 بنتابراین در  ردم( دارد.مت بدیهی است میزان پذیرش و مشارکت مردم در این فعالیت بستگی زیادی به میزان سرمایه اجتماعی )اعتمتاد  

وع پتروژه،  نت ها و هرستانریزی اجرایی برای تعیین اولویت شهای مهندسی ساخت و توسعه، در برنامهشرکت اندازیصورت تشکیل و راه

 ها باید به دقت بررسی شود. میزان سرمایه اجتماعی شهرستان

 ایيهای زیربنگذاریباز کردن فضای فعالیت بخش خصوصي در سرمایه -پ

متان بختش   زینته ه هتای عمرانتی بتا ه   گسترش دامنه مشارکت بخش خصوصی در اجترای پتروژه  یکی دیگر از ارکان گسترش بازار، 

 -اهتواز  راهبزرگت  " برداری بزرگراه به عنتوان مثتال  های مهندسی ساخت و بهره. به عنوان مثال حمایت از ایجاد شرکتخصوصی است

یز از طریتق  رمایه را نتواند تحت نظارت بخش عمومی مقداری از سدسی با هزینه خود )که می. در این صورت فالن شرکت مهن"آبادان

ینتی از محتل اختذ    تا مدت مع راه مذکور اقدام نماید و هزینه خود را با بازگشت مناسب(، نسبت به احداث بزرگمین نمایدافروش سهام ت

ر کتاهش  اه نیتز بستیا  رهای اداری وزارت ن راه نخواهد شد و هزینهدر این صورت بودجه عمومی صرف احداث ایمین نماید. اعوارض ت

 برداری محدود خواهد شد. های اجرایی، نظارت بر ساخت و بهرهخواهد یافت و عملیات آن نیز به تهیه نقشه

، احتداث راه، احتداث   قانون برنامه پنجم در زمینته احتداث نیروگتاه بترق    . پذیر استهای مختلف امکاندر زمینهگذاری این نوع سرمایه

. هایی داده استت و حتتی تشتویق نیتز نمتوده استت      های آبرسانی و آبیاری و موارد دیگری چنین اجازهسدهای کوچك و احداث شبکه

ها بسیار به نفع توسعه اقتصادی استان استت. دالیتل   های قانونی و حتی سعی بر وسعت بخشیدن به این ظرفیتاستفاده از این ظرفیت
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هتای پراکنتده بختش    استفاده از سرمایهبه اختصار عبارتند از  "سسرا"های مهندسی این فرآیند نیز عیناً مانند تشکیل شرکتحمایت از 

استان، توسعه اقتصادی، بهبود اشتغال و کاهش تتورم و تقویتت حتس مشتارکت متردم و      اجرایی  -خصوصی، تقویت ظرفیت مهندسی 

 .بهبود امنیت اجتماعی استان

 های اصلي زیربنایي با توجه به ساختار فضایي قلمروها و مراکز زیست و فعالیتي شبکهطراح -2-4-5

 ایشبکه حمل و نقل جاده -الف

. جه شده استای و ریلی تووضعیت فعلی شبکه جادهو فعالیتو  تای اصلیبه ساختار فضایی قلمروها و مراکز زیسهدر طراحی شبکه جاده

 35قشه نلی موجود در هستند به همراه شبکه ریاکنون در دست تکمیل و احداث که همی یهایل راهپس از تکمهای استان وضعیت جاده

بتین   ورون استتانی  که بعضی از محورها دارای عملکرد ملی هستند. ایتن محورهتا عتالوه بتر پوشتش د     شود ارائه شده است. توجه می

هران که عالوه بر ل به سمت تدزفو - اهواز -انند محور بندر امام خمینیها دارند مشهرستانی نقش مهمی در پیوند استان با سایر استان

 نماید.رقرار میکشور را بالمللی کشور از طریق بندر امام خمینی به مرکز در واقع ارتباط بینهای مسیر، گذر از شهرستان

ستتان و  دزفول و استان لر ز اهواز بههواز و در ادامه امحور فعلی جنوب به شمال، از بندر امام خمینی به اهواز و از آبادان و خرمشهر به ا

دمت افتت ستطح خت    های شمالی استان از هم اکنون بتا تتراکم ترافیتك و   ترین محور استان است که در قسمتمرکز کشور پر ترافیك

دات کشتور  ی کشور، وارروبرو است. این در حالی است که در حال حاضر به علت شرایط رکود اقتصادی و کاهش درآمدهای ارزای جاده

 با توجه بته هد کرد و المللی ایفا خوانیز کاهش یافته است. از آنجا که بندر امام خمینی تا افق طرح آمایش نقش ملی خود را تجارت بین

تجتارت   رود نقتش آن در می این بندر به تهران در مقایسه با هر بندر دیگر مناطق ساحلی جنوب، به طور منطقی انتظارتر بودن نزدیك

 ت.. بنابر این توسعه ظرفیت این محور برای پاسخگویی به نیاز ملی قابل توجیه اسخارجی کشور افزایش یابد

را  ید جنتوب بته شتمال   دزفول یك محور جد -گتوند  -اللی  -مسجدسلیمان  -هفتگل -رامهرمز  -رامشیر  -احداث مسیر بندر ماهشهر 

حتور قتدیمی را   منماید و بار ترافیتك  دزفول، بندر ماهشهر را به دزفول متصل می -اهواز  -ر دهد که عالوه بر مسیر بندر ماهشهشکل می

هتای توستعه   کانون 4حور این محور تنها به عنوان یك محور جنوب شمال با کارکرد ملی پیشنهاد نشده است، بلکه این مدهد. کاهش می

شتهری بهبهتان    انون توسعهککدیگر متصل می نماید. به عالوه زمینه اتصال ماهشهر، رامهرمز، مسجد سلیمان و دزفول را به یبندر شهری

ان و ارتبتاط  ال شرق استت ترین بخش توسعه شبکه برای تقویت اقتصاد منطقه شرق و شماین محور کلیدی شود.به این محور نیز فراهم می

 های توسعه شهری این منطقه است.کانون

وسعه شهری تت از کانون نوار مرزی غرب با گذر از شوش به سوسنگرد و اهواز به دلیل حمایمحور پیشنهادی برای گسترش ارتباط در 

ویزه به ستمت  وسنگرد و هسوسنگرد و تقویت ارتباط در نوار مرزی غرب و مناطق پیرامونی آن طراحی شده است. ادامه این محور از س

ها در هانکه توسعه رهای جنگ طراحی شده است ضمن آیادمان خرمشهر در حاشیه نوار مرزی غرب بیشتر به دلیل تسهیل دسترسی به

 حاشیه نوارهای مرزی نیز به دالیل دفاعی قابل توصیه است. 

تترین محورهتای   ویقت هر نیز از محور خلیج فارس از خرمشهر و آبادان به بندر امام خمینی، بندر ماهشهر تا هندیجان و در ادامه به بوش

نمایتد بته عتالوه در    متی  وژه ملی است و ارتباط نقاط ساحلی را در کناره خلیج فارس به یکدیگر متصتل پرساحلی است. خواستگاه این 

خیتز و گتازخیز   و استان نفتت دصنایع شیمیایی و پتروشیمی بین بندر امام خمینی و بندر بوشهر و تسهیل ارتباط بین جهت نقل و انتقال 

 نقش خواهد داشت. خوزستان و بوشهر

نماید. ارتبتاط بتین   های همجوار و کشور عراق را برقرار میاز محورهای پیشنهادی ارتباط بین استان خوزستان با استان یك دسته دیگر

های ایالم، کهگیلویه و بویر احمد و چهارمحال و بختیاری و اصتفهان  استان خوزستان با استان لرستان از طریق اللی و ارتباط با استان

هتای مترزی   ها طراحی نشده است. تجربه جنگ تحمیلی نشان داد استانطات حمل و نقل کاال به این استانتنها به دلیل گسترش ارتبا
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ملك های ایذه، باغبرای تقویت توان دفاعی به مسیرهای گزینه متعددی برای ارتباط با مرکز نیازمند هستند. هرچند که ارتباط شهرستان

و ارتباط شهرستان رامشیر، رامهرمز، بهبهان و امیدیه با استان بوشهر بر مبنای مبادالت  و دهدز با استان اصفهان و چهارمحال بختیاری

های پیش گفته، ارتباط بتا کشتور   تجاری هم اکنون نیز بسیار قوی است. در این دسته از محورهای پیشنهادی عالوه بر ارتباط با استان

یك دسته دیگر از محورهتا   حاضر به دلیل ارتباط تجاری توصیه شده است.عراق از طریق چذابه و همچنین از طریق شلمچه نیز در حال 

-ها به مرکز استان و یا ارتباط بتین کتانون  های توسعه شهری یا مرکز شهرستانبرای کمك به ارتباط مناطق دورنی استان، شامل ارتباط کانون

 ها طراحی شده است.های توسعه شهری و مرکز شهرستان

-هاز و محور اهواز ست ار گذر اهواند مانند کنری از محورها تنها به منظور کاهش تراکم ترافیك طراحی و پیشنهاد شدهو نهایتاً دسته دیگ

 وسعه ارتبتاط بته ایتن   ر نتیجه با تدنماید و های شرقی خوزستان با اهواز را ایفا میراهی مشراگه که نقش شریانی در ارتباط با همه استان

 ید تقویت شود.  ها این محور نیز بااستان

ه هتای فرعتی استتان بترای ارائت     یر راهایجاد خواهند شد. ساتر های با استاندارد پایینها از تبدیل و تقویت استاندارد راهبخشی از این راه

بته  یش فتق آمتا  ادر های اصلی استتان  شامل آزادراه، بزرگراه و راه هاخدمات درون شهرستانی باقی خواهند ماند. طرح توسعه شبکه راه

 آورده شده است.   35طرح کالن توسعه شبکه ریلی در افق طرح در نقشه  همراه

 

 1392های در دست اجرای سال ای پس از تکمیل پروژهشبکه جاده-35هنقش

 توسعه شبکه حمل و نقل ریلي -ب

نوب به شتمال شتکل   ر امتداد جده به تهران اهواز و در ادام -شبکه ریلی استان بر اساس ارتباط بندر امام خمینی اهواز و بندر خرمشهر 

لوگتاهی در  گن ارتبتاط بتا   بیشتر ملی )فرا استانی استت(، و در ایت  مشاهده شده است  طور که قبالًگرفته است. عملکرد این شبکه همان

 دهد.منطقه لرستان )خارج از استان خوزستان(، روبرو است که کارآیی آن را کاهش می

. ش درصتد استت  شحدود ای و ریلی شد که نقش شبکه ریلی در حمل کاالی استانی از جمع شبکه جاده در گزارش فصل سوم مشاهده

 -امل اهواز شیلی استان برای افزایش کارآیی این سیستم، عالوه بر رفع گلوگاه یادشده، دوخطه و برقی کردن سه بخش عمده شبکه ر

ل که ریلی برای اتصایز ایجاد شبنشده است. به عالوه در سند ملی توسعه استان بندر امام در نظر گرفته  -آبادان و اهواز -دزفول، اهواز

 .بینی شده استیشپ)همجوار با استان خوزستان(، نیز های کشور استان خوزستان به سایر استان
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ی )ماننتد  یتك مستافر  رافتایجاد شبکه ریلی سریع برای کریدورهای مواجه بتا تتراکم   عالوه بر خطوط فوق، در مطالعات آمایش استان، 

 .بینی شده استبخش خصوصی نیز پیشگذاری با سرمایه آبادان(، -اهواز

 توسعه شبکه حمل و نقل هوایي -پ

ر بت ستاس عتالوه   گیترد. بتر ایتن ا   های فرودگاهی به صورت متمرکز در سطح ملی صورت متی ریزی برای احداث و توسعه شبکهبرنامه

نتدر ماهشتهر و   ب، دزفتول داخلی های المللی اهواز و آبادان، و فرودگاهفرودگاه بین(، که شامل مسافری )غیر نظامی های موجودفرودگاه

و انتظتار  فته است اث قرار گرالمللی اهواز در بیست کیلومتری جنوب شهر اهواز اخیراً در دست احدباشند فرودگاه جدید بینآغاجاری می

 و فرودگاه بهبهان نیز در برنامه احداث قرار دارد.برداری برسد رود در یك دوره شش ساله به بهرهمی

 توسعه شبکه گاز، برق و مخابرات آب مورد نیاز صنایع استان -ت

هتا  یتن شتبکه  اوسعه آتتی  د. برنامه تقرار دارن و شهرهای استان زیر پوشش شبکه گاز، برق و مخابرات هادر حال حاضر کلیه شهرستان

ده استت. در  شت متنعکس   36وضعیت فعلی و طرح توسعه شبکه گاز استان در نقشهشوند. می در قالب طراحی شبکه ملی مشخص هاآن

هتای  روهده در کتارگ مورد شبکه مخابرات و شبکه برق، طرح توسعه نهایی نشده است اما بر اساس تبادل نظتر و همتاهنگی انجتام شت    

ومی جمعیت، مین نیاز عمعالوه بر تاو شرکت مخابرات،  ایاستان، بنا به اظهار صریح نمایندگان شرکت گاز، شرکت برق منطقهآمایش 

نیازهتا در   تتامین ایتن   های صنعتی استتان هستتند و  ها و ناحیهاین سه شرکت متعهد تامین گاز، برق و نیازهای مخابراتی کلیه شهرك

 برنامه توسعه این سه سازمان قرار دارد.

 

 وضع موجود و برنامه توسعه شبکه گاز استان-36نقشه 
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 نقشه های سازمان فضایي وضع موجود و آتي)افق( بخشهای مختلف-6-4-2

 آمده است.7-4-2و  18-1 ،4-4-2، 5-4-2نقشه های مربوط به وضع موجود و افق بخشهای مختلف در بندهای 

 بندی: تصویر سازمان فضایي استان در افق طراحيجمع -7-4-2

 :شوداندازی چند نقشه به شرح زیر حاصل می تصویر سازمان فضایی استان در افق طراحی از روی هم

 اداری،  -شهرستان به عنوان مراکز سیاسی  27تصویر تقسیمات کشوری، موقعیت  -

 ریزی،  گانه برنامهتصویر مناطق نه -

 های توسعه شهری )برای حمایت از مناطق پیرامونی(،الگوی چند مرکزی از کانون -

 (،آهن، شبکه گاز شبکه برقهاهای زیربنایی )جاده، رتصویر گسترش شبکه -

 دارای قابلیت کشت آبی و دیم، هایتصویر موقعیت زمین -

 دارای قابلیت کشت باال، هایکشاورزی در ارتباط با موقعیت زمین های آبرسانیتصویر گسترش شبکه -

 ،پروریتصویر فضای گسترش فعالیت آبزی -

 ،  ها و نواحی صنعتیتصویر موقعیت شهرك -

 و صنایع پیشنهادی برای هر منطقه،  صنعتی استان بندیتصویر منطقه -

 تصویر منابع محیط زیست، مناطق حفاظتی،     -

 پیشنهادی برای احداث صنایع آالینده،های و محدوده های کنترل آلودگیتصویر محدوده -

 تصویر شبکه سالمت،   -

 ،  بندی خدمات آموزش عالیتصویر سطح -

 تصویر مراکز ناحیه، منظومه، مجموعه،   -

ها نیز بر روی نقشته  ای از طراحیوه بر موارد باال که در تصویر سازمان فضایی استان در افق طراحی مشاهده خواهند شد، مجموعهعال

ن قابتل پیتاده   حسب شهرستا تنها به صورت تماتیك برها یا قابل پیاده کردن نیستند، یا به علت در دسترس نبودن مکان واقعی فعالیت

 ، از جمله:ها صرف نظر شده استبه دلیل افزایش تعداد نقشه کردن هستند که از آن

 ترویجی توسعه بخش کشاورزی،های برنامه -

 های حفظ و توسعه منابع طبیعی،برنامه -

 های گسترش بازار، برنامه -

ه بترای  شتد  یش بینتی پبه عالوه در تصویر سازمان فضایی استان اهدف، استراتژی های توسعه )چارچوب تخصیص منابع و سهم منابع 

 ر زمینته  های متدیریتی د های عمومی برای کل استان و از جمله توصیهگیریها( و به طور کلی جهتها و شهرستانتخصیص به برنامه

 اند. ها تا حدود امکان منظور شدهتوسعه استان قابل رویت نیستند. اما در برنامه

هتای  قشته نیتل درج در  ی شهری و روستایی نیز به دلهاهای سکونتگاهرصههای جنگلی یا عتعداد زیادی از عناصر فضایی مانند عرصه

برای پرهیتز   حیط استان،)به شرح مذکور در مقدمه این فصل(، و آشنا بودن خوانندگان گزارش با م فصول پیشین گزارش آمایش استان

 .انددهآورده نش در تصویر سازمان فضاییاز تراکم عناصر در نقشه و غیر قابل رویت شدن آن 

 ئه شده اند:شرح زیر ارا بهنقشه، تصویر سازمان فضایی استان در شش پذیر نیست از آنجا که نمایش مجموعه باال در یك تصویر امکان



149 

 

گتاهی در  راکز سکونتمبندی کلی الگوی استقرار و نظام سلسله مراتبی شکل -تصویر سازمان فضایی استان در افق طراحی  -37نقشه

 ان خوزستانطرح آمایش است

 با تمرکز بر بخش کشاورزی -تصویر سازمان فضایی استان در افق طراحی -38نقشه

 گیبا تمرکز بر بخش صنعت و مناطق ویژه کنترل آالیند -تصویر سازمان فضایی استان در افق طراحی  -39نقشه

 های توسعه شهریوکانونلی ، ریایبا تمرکز بر شبکه جاده -تصویر سازمان فضایی استان در افق طراحی  -40نقشه 

 با تمرکز بر خدمات برتر -تصویر سازمان فضایی استان در افق طراحی -41نقشه 

 با تمرکز بر گردشگری و مناطق حفاظت شده - تصویر سازمان فضایی استان در افق طراحی -42نقشه 

 

 

 گاهي در طرح و نظام سلسله مراتبي مراکز سکونت  قراربندی کلي الگوی استشکل -تصویر سازمان فضایي استان در افق طراحي -37 قشهن
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 بخش کشاورزی -تصویر سازمان فضایي استان در افق طراحي  -38 قشهن

 

 

 دگيبخش صنعت و مناطق ویژه کنترل آالین -تصویر سازمان فضایي استان در افق طراحي -39 قشهن
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 های توسعه شهریو کانونشبکه حمل و نقل  -تصویر سازمان فضایي استان در افق طراحي  -40نقشه

 

 

 

 خدمات برتر -تصویر سازمان فضایي استان در افق طراحي  -41 نقشه
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 با تمرکز بر گردشگری و مناطق حفاظت شده - تصویر سازمان فضایي استان در افق طراحي -42نقشه 
 

 

 برنامه آمایش استان -5-2

و در ادامه  اهند گرفتشکل خو آمایش استان در ارتباط با محورهای زیرهای اجرایی بر اساس تشریح محورهای توسعه استان، پروگرام

 در مورد هریك توضیحات ضروری ارائه خواهد شد.

 محور آبرسانی (1

 محور توسعه کشاورزی (2

 محور توسعه منایع طبیعی (3

 توسعه نظارت و حفاظت از محیط زیست محور (4

 محور توسعه صنعت (5

 ای و ریلیحمل و نقل جادههای محور توسعه شبکه (6

 های توسعه شهریمحور کانون (7

 بهداشت و درمانتوسعه محور  (8

 آموزش عالیتوسعه محور  (9

 3-5-2و  2-5-2 ،1-5-2در انطباق با شرح خدمات ذکر این نکته ضروری است که بر اساس شرح خدمات مطالعه بندهای 

 :های زیربا عنوان

 نهای اجرایی آمایش استاتعیین عناوین پروگرام1-5-2
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 رداولویتاهای ها و پروژهتعیین طرح -2-5-2

 های اجراییتدوین برنامه عملیاتی پروگرام-3-5-2

-1های اجرایی در بند رامپروگ عنوان . بنابراین ذکرباشنددر هر یك از محورهای توسعه ذکر شده در باال دارای پیوستگی موضوعی می

کر برنامه عملیاتی هر محور در و سپس ذ 2-5-2دار برای هر محور در بند های اولویتها و پروژهذکر طرح برای هر محور و مجددا5-2ً

 ب باید بهالتگی در مطایجاد پیوسناگزیر برای در این صورت نماید و مطالب موضوعی محورهای توسعه را گسسته می 3-5-2بند 

خدمات  ه بند شرحوع هر ستر دیده شد که موضمناسبشده در بندهای قبلی ارجاع داده شود. بر این اساس کرات به موضوعات مطرح

اره شود که موضوع در بند تنها اش 3-5-2و  2-5-2مطرح شود و در بند  1-5-2به صورت پیوسته در بند در مورد هر موضوع محوری 

 ست.مطرح شده ا 2-5-1

 نهای اجرایي آمایش استاتعیین عناوین پروگرام -1-5-2

 توسعه آبرساني -1-1-5-2

 هاعنوان پروگرام

 های اجرایی آمایش استان در این بخش عبارت هستند از:ترین پروگرامعنوان مهم

 رسانی کشاورزی و افزایش سطح زیر کشت آبیهای آبگسترش شبکه 

 ن آب جوامع شهری و روستاییرسانی برای تامیهای آبگسترش شبکه 

جه به سطح ان، با تون خوزستاز منابع آب آن هستند. به عبارت دیگر در حال حاضر استاترفراواندر حال حاضر، منابع خاك استان 

ی آب و اجرا سعه منابعونه توتکنولوژی آبیاری، بین منابع آب و خاك، با کمبود یا محدودیت منابع آب روبرو است. بنابراین هرگ

های ردن زمینبر کشت ها و افزایش کارآیی و راندمان منابع آب در بخش کشاورزی، امکان زیهای آبرسانی و توسعه شبکهطرح

 واهد بود.خکشور در نهایت به نفع و توسعه بخش کشاورزی و درآمد استان به نفع  کند و اینبیشتری را فراهم می

 هاعنوان برنامه و طرح

ازمان آب سپروگرام ترین رسانی کشاورزی و افزایش سطح زیر کشت آبی استان عنوان مهمهای آببکهبر این اساس گسترش ش

لی به شرح زیر ه دسته اصآیند در سکه داخل این پروگرام به مرحله اجرا در میهایی ها و طرح. برنامهدهدرا تشکیل میای استان منطقه

 شوند:معرفی می

 دست اجرا،ای های توسعهطرح 

 مطالعه،ای در دست وسعهت 

 های توسعه شبکه کشت نیشکر،طرح 

ای مان آب منطقهجرایی سازنامه االزم است اشاره شود که آبرسانی برای تامین آب آشامیدنی جوامع شهری و روستایی استان نیز در بر

ی و ناطق مرکزمصوص در خ، به نیضعف اساسی استان که کمبود آب آشامید طیکی از نقاهدف آن برطرف کردن استان قرار دارد که 

اهیم وها نخن طرح، به ایشودجنوبی استان است، کمك اساسی خواهد کرد. از آنجا که مسایل شهری در برنامه آمایش بررسی نمی

آب  رتباط باامشکل در  یشترینشود که براساس برنامه اجرایی این سازمان مناطق یاد شده که دارای ب، بلکه تنها اشاره میپرداخت

 :ند شدبرخوردار خواهبه شرح زیر شبکه آبرسانی آب آشامیدنی توسعه از  1404آشامیدنی هستند تا افق سال 

هر و ششادگان، خرم اهشهر،آزادگان، هویزه، اهواز، بندر مآبرسانی به مناطق مرکزی و جنوب غرب استان شامل مناطق دشت .1

 میلیون متر مکعب در سال، 776آبادان از شبکه غدیر، از سد دز به میزان حدود 

 ر سال،دمیلیون متر مکعب  22آبرسانی به اندیمشك از محل رودخانه دز و آب زیرزمینی به میزان حدود  .2
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 میلیون متر مکعب در سال، 59آبرسانی به شهرستان دزفول از رودخانه دز به میزان حدود  .3

 یون متر مکعب در سال،میل 50آبرسانی به منطقه شوشتر و گتوند به میزان حدود نزدیك به  .4

 یلیون متر مکعب در سال،م 31آبرسانی به مناطق روستایی شمال اهواز از رودخانه کارون بر روی هم به میزان نزدیك به  .5

 ،میلیون متر مکعب در سال 44آبرسانی به منطقه مسجدسلیمان از سد مسجدسلیمان به میزان حدود  .6

 46ن حدود ی به میزاجراح ملك و رامهرمز از رودخانهدر منطقه ایذه، باغ آبرسانی به مناطق شهری و روستایی شرق استان .7

 میلیون متر مکعب در سال،

(، به میزان )سد کوثر رآبادآبرسانی به شهرها و روستاهای جنوب شرق استان شامل منطقه هندیجان و بهبهان از رودخانه خی .8

 میلیون متر مکعب در سال، 5/62حدود 

 دارهای اولویتها و پروژهعنوان طرح

ها برای دستیابی به رحشوند. عنوان طها تعریف میهای آبریز رودخانهشود به تفکیك حوزههایی که داخل این پروگرام انجام میطرح

 به شرح زیر است: های آبریزبر حسب حوزههای موجود(، این سطح از توسعه )عالوه بر شبکه

 های آبیاری دزشبکه 

 ال کرخههای آبیاری شمشبکه 

 های آبیاری جنوب کرخهشبکه 

 های آبیاری کارونشبکه 

 های آبیاری مارونشبکه 

 های آبیاری زهرهشبکه 

 نیشکر توسعه کشت های آبیاریشبکه 

راه با مساحت روژه و همرح و پهای آبرسانی استان خوزستان به تفکیك نام طهای اولویت دار برای توسعه شبکهها و پروژهعنوان طرح

 نماید.می ین جدول ارجاعاآمده است و برای اجتناب از تطویل مطالب خواننده محترم را تنها به  74بکه توسعه در جدول زیر ش

 عنوان طرح و پروژه توسعه  شبکه آبرساني و  مساحت اراضي زیر پوشش تا افق مطالعات آمایش-74جدول

 نام طرح: حوزه
نام پروژه: شبکه 

 آبیاری
 نوع پروژه

مساحت)هکت

 ر(ا

 49،649 اجرایی شبکه هندیجان زهره و بنه باشت

 2،000 اجرایی شبکه شهید بهشتی زهره و بنه باشت

 زهره و بنه باشت
شبکه شهید دامغانی و 

 شبانکاره
 3،500 بهره برداری

 زهره و بنه باشت
شبکه شهید رجایی و 

 توسعه
 8،800 بهره برداری

 6،000 مطالعاتی شبکه مکسر زهره و بنه باشت

 6،000 مطالعاتی شبکه توسعه زیدون زهره و بنه باشت

 10،000 مطالعاتی شبکه زیدون زهره و بنه باشت

 3،500 مطالعاتی شبکه توسعه شهید رجایی زهره و بنه باشت

 16،300 مطالعاتی شبکه خیرآباد زهره و بنه باشت

 8،700 مطالعاتی شبکه حفیره زهره و بنه باشت

 11،500 مطالعاتی بکه امیدیه باال و گطاعش زهره و بنه باشت

 17،500 مطالعاتیسمت راست وچپ خلف  زهره و بنه باشت
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 نام طرح: حوزه
نام پروژه: شبکه 

 آبیاری
 نوع پروژه

مساحت)هکت

 ر(ا

 آباد

 3،000 مطالعاتی شبکه مشراگه زهره و بنه باشت

 29،824 اجرایی شبکه شرق دشت آزادگان شبکه های آبیاری جنوب کرخه

 18،300 بهره برداری حمیدیه و زمزم قدس شبکه های آبیاری جنوب کرخه

 37،249 مطالعاتی شبکه غرب دشت آزادگان شبکه های آبیاری جنوب کرخه

 72،600 مطالعاتی شبکه شهید چمران شبکه های آبیاری جنوب کرخه

 52،749 مطالعاتی شبکه توسعه دشت آزادگان شبکه های آبیاری جنوب کرخه

 125،000 بهره برداری شبکه دز شبکه های آبیاری دز

 6،000 بهره برداری شبکه شیرین آب بیاری دزشبکه های آ

 1،000 بهره برداری شبکه لور شبکه های آبیاری دز

 6،500 مطالعاتی شبکه فتح المبین شبکه های آبیاری دز

 18،000 مطالعاتی شبکه دشت باال رود شبکه های آبیاری دز

 1،700 مطالعاتی شبکه شیهون شبکه های آبیاری دز

 1،500 مطالعاتی شبکه سردشت دزشبکه های آبیاری 

 7،400 اجرایی شبکه باغه شبکه های آبیاری شمال کرخه

 16،000 اجرایی شبکه دو سالق شبکه های آبیاری شمال کرخه

 27،900 اجرایی شبکه ارایض شبکه های آبیاری شمال کرخه

 13،000 بهره برداری شبکه اوان شبکه های آبیاری شمال کرخه

 14،150 بهره برداری شبکه کوثر ی شمال کرخهشبکه های آبیار

 55،000 مطالعاتی شبکه شاوور شبکه های آبیاری شمال کرخه

 40،000 اجرایی واحد نیشکر جفیر شبکه های آبیاری طرح و توسعه نیشکر

 واحد نیشکر فارابی شبکه های آبیاری طرح و توسعه نیشکر
-بهره برداری

 توسعه نیشکر
10،000 

 یاری طرح و توسعه نیشکرشبکه های آب
واحد نیشکر غزالی 

 )سلمان(

-بهره برداری
 توسعه نیشکر

10،000 

 واحد نیشکر خزاعی شبکه های آبیاری طرح و توسعه نیشکر
-بهره برداری

 توسعه نیشکر
10،000 

 واحد نیشکر امیر کبیر شبکه های آبیاری طرح و توسعه نیشکر
-بهره برداری

 توسعه نیشکر
10،000 

 ای آبیاری طرح و توسعه نیشکرشبکه ه
واحد نیشکر میرزا کوچك 

 خان

-بهره برداری
 توسعه نیشکر

10،000 

 واحد نیشکر دهخدا شبکه های آبیاری طرح و توسعه نیشکر
-بهره برداری

 توسعه نیشکر
27،000 

 شبکه های آبیاری طرح و توسعه نیشکر
واحد  -دشت شعیبیه 

 نیشکر دانیال

-بهره برداری
 رتوسعه نیشک

42،000 

 واحد نیشکر هفت تپه شبکه های آبیاری طرح و توسعه نیشکر
-بهره برداری

 توسعه نیشکر
11،100 

 واحد میاناب شبکه های آبیاری طرح و توسعه نیشکر
-بهره برداری

 توسعه نیشکر
6،000 

 شبکه های آبیاری طرح و توسعه نیشکر
کشت و صنعت کارون + 

 Fبلوك 

-بهره برداری
 توسعه نیشکر

33،000 

 6،500 اجرایی شبکه گرگر شبکه های آبیاری کارون
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 نام طرح: حوزه
نام پروژه: شبکه 

 آبیاری
 نوع پروژه

مساحت)هکت

 ر(ا

 36،000 اجرایی شبکه میاناب شبکه های آبیاری کارون

 2،000 اجرایی شبکه  دشت میانبندان شبکه های آبیاری کارون

 22،000 اجرایی شبکه شعیبیه شبکه های آبیاری کارون

 2،000 اجرایی شبکه اللی شبکه های آبیاری کارون

 32،000 بهره برداری شبکه خرمشهرو آبادان که های آبیاری کارونشب

 80،000 بهره برداری شبکه  جنوب اهواز شبکه های آبیاری کارون

 19،511 بهره برداری شبکه  شمال شرق اهواز شبکه های آبیاری کارون

 14،000 بهره برداری شبکه گتوند و عقیلی شبکه های آبیاری کارون

 22،000 مطالعاتی شبکه  رغیوه ری کارونشبکه های آبیا

 3،000 مطالعاتی شبکه دشت بزرگ شبکه های آبیاری کارون

 6،000 مطالعاتی شبکه داریون شبکه های آبیاری کارون

 2،700 مطالعاتی شبکه پرزینستان شبکه های آبیاری کارون

 5،400 مطالعاتی شبکه سبزآب و آب بید شبکه های آبیاری کارون

 1،000 مطالعاتی شبکه  هارکله های آبیاری کارونشبکه 

 2،000 اجرایی شبکه میانکران مارون و اهلل

 27،000 اجرایی شبکه رامهرمز مارون و اهلل

 3،000 اجرایی شبکه دیمه مارون و اهلل

 1،100 اجرایی شبکه سادات حسینی مارون و اهلل

 1،400 اجرایی شبکه السپید مارون و اهلل

 1،000 اجرایی شبکه قلعه مدرسه اهللمارون و 

 9،015 بهره برداری شبکه شادگان مارون و اهلل

 22،000 بهره برداری شبکه رامشیر مارون و اهلل

 14،600 بهره برداری شبکه بهبهان مارون و اهلل

 10،000 بهره برداری شبکه جایزان و فجر مارون و اهلل

 2،200 مطالعاتی شبکه طهماسبی مارون و اهلل

 2،000 مطالعاتی شبکه هالیجان مارون و اهلل

 3،300 مطالعاتی شبکه لران مارون و اهلل

 1،400 مطالعاتی شبکه منگنان مارون و اهلل

 3،200 مطالعاتی شبکه میداود مارون و اهلل

 2،500 مطالعاتی شبکه خاییز مارون و اهلل

 5،700 مطالعاتی شبکه دولت آباد مارون و اهلل

 12،000 مطالعاتی شبکه خیرآباد ون و اهللمار

 2،000 مطالعاتی شبکه کرفنج مارون و اهلل

 4،000 نامشخص شبکه بنه باشت مارون و اهلل

 3،000 نامشخص شبکه ری مکان مارون و اهلل

 جمع
  

1،245،947 

X 

راضی ابرداری و شامل جمع مساحت کل، منهای مساحت اراضی شبکه در دست بهره
   توسعه نیشکر -برداریهطرح بهر

855،071 X 

 1392 –ای استان خوزستان مأخذ: سازمان آب منطقه
X خوزستان تعلق دارد. بر اساس برداشت بخش هایی به خارج از استان در دو عدد جمع در جدول باال، بخشGIS  مشاور طرح آمایش استان خوزستان از

رسد که با عدد میلیون هکتار می 180/1های آبرسانی در افق مطالعه حدود خوزستان، جمع اراضی زیر شبکه ای استاننقشه ارائه شده توسط سازمان آب منطقه
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 نام طرح: حوزه
نام پروژه: شبکه 

 آبیاری
 نوع پروژه

مساحت)هکت

 ر(ا

مشاور طرح آمایش استان خوزستان  که معادل  GISدر سرجمع باال با برآورد  بخش  855،071عدد همچنین درصد اختالف دارد.  6/6اال حدود ب 1،245،947
 درصد اختالف دارد. 1/2ت حدود هکتار اعالم شده اس 865،000

 توسعه کشاورزی -2-1-5-2

 هاعنوان پروگرام 

داری و راعت، باغولید زتراهنمایی و هدایت کشاورزان در افزایش راندمان و  هایترویجی متعددی برایدر بخش کشاورزی برنامه

ها مانند کنترل آفات نامهبخشی از این بر شود.نجام میاهای زراعی و دامی آفات و بیماریکنترل دامپروری و افزایش راندمان آبیاری، 

های آبیاری بخشی توسط سیستم شود و بعضی دیگر مانند تغییر و بهبود دربیشتر راساً توسط سازمان جهاد کشاورزی استان انجام می

ها اورزان به بانكمعرفی کش ها نیز بامهبسیاری از این برنا. شوداین سازمان و همچنین با راهنمایی سازمان، توسط کشاورزان انجام می

 .شودگیرد و از این طریق حمایت مالی برای کشاورزان فراهم میجهت دریافت تسهیالت بانکی صورت می

پروری استان یوری و آبزنماید تولیدات کشاورزی، دامپرمیآب و خاك استان ایجاب سرشار تر گفته شده است منابع چنانکه پیش

ه ا یابد. از آنجا کنابع ارتقاین م ارزش افزوده بخش کشاورزی که در جایگاه پنجم در کشور قرار دارد به جایگاه شایسته توسعه یابد و

زمان جهاد ساهای ترویجی ، نقش برنامهگیردفعالیت بخش کشاورزی به طور عمده توسط بخش خصوصی )غیر دولتی(، صورت می

ید محصوالت عالیت تولفه اصلی در دو زمینهای ترویجی ا دارد. این نقش با اجرای برنامهاین بخش اهمیت اساسی ر در توسعهسازندگی 

د فزایش درآمو اید افزایش تولو بدیهی است دست یافتن به این اهداف به  گیردباغداری و محصوالت دامی صورت می -زراعی

 انجامد.نیز می "هاکاهش عدم تعادل"و  "کارآیی اقتصادی"کشاورزان و تامین اهداف بنیادین 

 به شرح زیر است:اصلی اجرایی مورد توجه طرح آمایش استان  هایعنوان پروگرام

  ساماندهی اراضی کشاورزی -انجام عملیات آب و خاك 

  تامین و عرضه آب -انجام عملیات آب و خاك 

 پروگرام ترویجی توسعه کشت و افزایش راندمان محصوالت کشاورزی 

 و افزایش راندمان محصوالت دامی پروگرام ترویجی توسعه 

 پروگرام مبارزه با آفات گیاهی 

 دامیهای پروگرام مبارزه با بیماری 

 دارهای اولویتها و پروژهعنوان طرح

 ، ذیل هر پروگرام در زیر معرفی شده است:اولویتهایدارای عنوان طرح

  ساماندهي اراضي کشاورزی -پروگرام انجام عملیات آب و خاك 

 سازی اراضییکپارچه -

 تجهیز و نوسازی اراضی سنتی -

 تجهیز و نوسازی اراضی مدرن -

 پوشش انهار سنتی -

 های آبیاری عمومیبهسازی کانال -

  مین و عرضه آبأت -پروگرام انجام عملیات آب و خاك 



158 

 

 توسعه شبکه فرعی آبیاری و زهکشی -

 احیا و مرمت قنوات -

 های آبیاری تحت فشارسیستم -

 ن آبهای کوچك تامیاجرای طرح -

 توسعه خط انتقال با لوله -

 زهکشی -

 الیروبی انهار و زهکش -

  افزایش راندمان محصوالت کشاورزیپروگرام ترویجي توسعه کشت و 

 برنامه افزایش تولید محصوالت زراعی -

 برنامه افزایش تولید محصوالت باغی -

  توسعه دامپروریپروگرام ترویجي 

 برنامه افزایش تولید محصوالت دام و طیور -

 مبارزه با آفات گیاهيم پروگرا 

 های هرزبرنامه کنترل و مبارزه با آفات و بیماری های گیاهی و علف -

  داميهای بیماری مبارزه باپروگرام 

 هابرنامه پوشش بهداشتی دام، طیور وآبزیان در برابر بیماری -

 های ترویجيسایر پروگرام 

 برنامه افزایش سطح پوشش خدمات ترویجی -

 بع طبیعيتوسعه منا -3-1-5-2

 هاعنوان پروگرام

 :ردالصه کخشرح زیر توان به های اصلی حفاظت از منابع طبیعی شامل توسعه و حفاظت از این منابع را میپروگرام

 زداییو مراتع، آبخیزداری و بیابان هادر حوزه توسعه و حفاظت از جنگل 

 در حوزه مدیریت زمین و کاربری اراضی 

 ر مدیریت منابع طبیعی کشوردر حوزه توانمندسازی ساختا 

 .ارائه خواهد شدطبق شرح خدمات، در ادامه های باال پروگرام و پروژه جزئیات بیشتر در مورد طرح

 های اولویت دارها و پروژهعنوان طرح

های ر زمینهیت داولو ه ترتیباستان در چارچوب حفظ و توسعه منابع طبیعی، با توجه به شرایط طبیعی استان بهای ترین اولویتمهم

 زدایی(، بیابان3(، حفظ و توسعه جنگل و مرتع و )2(، آبخیزداری، )1شود: )زیر تعریف می

داره کل منابع پیشنهاد ا عه استان وعملیاتی توسعه منابع طبیعی استان در برنامه پنجم توسهای توزیع اعتبار بین برنامه 75طبق جدول 

 دهد.شان میجموعه را نمای در این دو ت آمایش، همسویی کلی و عمومی بر تاکیدات بین برنامهداری استان در مطالعاطبیعی و جنگل
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 (درصد)  1394-1390عملیاتي در دوره های توزیع اعتبار حفظ و توسعه منابع طبیعي بین برنامه-75جدول

 اداره کل منابع طبیعي استان برنامه پنجم توسعه استان

 41,6 ای (آبخیزداری ) عملیات سازه 41,7 اكبرنامه آبخیزداری و حفاظت خ

 
 

 12,6 آبخیزداری ) عملیات بیولوژیك (

 20,2 کاری و توسعه فضای سبزجنگل 24,3 برداری اصولی از جنگلبرنامه احیا، توسعه و بهره

 
 

 6,1 ها و مراتعحفاظت و حمایت از جنگل

 3,7 بهبود و اصالح مراتع 10,5 برداری اصولی از مراتعبرنامه احیا، توسعه و بهره

 15,8 های روانزدایی و تثبیت شنبیابان 22,0 های روانزدایی و تثبیت شنبرنامه بیابان

 1,4 برنامه ساماندهی مالکیت و صدور سند اراضی دولتی
 

 

 100.0 جمع 100.0 جمع

 مأخذ: برنامه پنجم توسعه استان و اداره کل منابع طبیعي

 واهد شد:طرح در سه حوزه اصلی زیر انجام خ 14ها به صورت پیوسته در چارچوب ت این برنامهها و عملیاپروژه

 زدایيو مراتع، آبخیزداری و بیابان هادر حوزه توسعه و حفاظت از جنگل 

 توسعه زراعت چوب (1

 های دست کاشت(،توسعه جنگل )جنگل (2

 های مدیریت جنگلافزایش سطوح تحت پوشش طرح (3

 ها و مراتعت از جنگلارتقاء ضریب حفاظ (4

 های مرتعداریافزایش سطوح اجرایی طرح (5

 ( ممیزی مراتع5-1

 ( ساماندهی چرای دام در مراتع5-2

 های بحرانی بیابانزازدایی و کنترل کانونعملیات بیابان (6

 عملیات آبخیزداری در حوزه سدها (7

 هاعملیات آبخیزداری در سایر حوزه (8

 زه شهری و روستاییها در حوپخش سیالب و تغذیه آبخوان (9

 تامین سوخت فسیلی جنگل نشینان، عشایر و جوامع محلی در اراضی بیابانی (10

 در حوزه مدیریت زمین و کاربری اراضي 

 ممیزی اراضی و تفکیك مستثنیات (11

 کاداستر منابع طبیعی و سامانه های اطالعات توصیفی زمین (12

 استعدادیابی و تعیین کاربری بر اساس توان اکولوژیك (13

 ه توانمندسازی ساختار مدیریت منابع طبیعيدر حوز 

 توانمندسازی ساختار مدیریت منابع طبیعی (14

 توسعه شیالت -4-1-5-2

 هاعنوان پروگرام

 .شودمی تشکیلپروری های اصلی توسعه شیالت، از دو پروگرام اصلی حمایت از صید و صیادی و حمایت از آبزیپروگرام
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 رهای اولویت داها و پروژهعنوان طرح

 ترین عملیات سازمان شیالت در چارچوب حمایت از توسعه فعالیت شیالت عبارت هستند از:مهم

 الف( در زمینه صید و صیادی:

 :های مصنوعيها و زیستگاهتوسعه اسکله

 ه یری جهت تخلپهلوگیهای ها و بنادر صیادی، احداث اسکلهتعمیر، نوسازی و بهسازی اسکلههای صیادی شامل توسعه اسکله

 شناور،های ی تدارکاتی، اسکلههاصید، اسکله

 های صیادیسازی در اسکلهسازی، سنگ چینی و ساحلالیروبی، محوطه 

 طفاء او سیستم  صیادی گسترش شبکه برق و تجهیز بنادر صیادی به خدمات پشتیبانی مثل جایگاه سوخت رسانی به شناورهای

 حریق

 صیادی و بررسی راهکارهای مدیریتی، ها و بنادرشرکت در کمیته ساماندهی اسکله 

 برداری بندرهای صیادی به بخش تعاونی،فعال کردن بخش تعاونی و واگذاری مدیریت بهره 

 های مصنوعی،ایجاد زیستگاه 

 مدیریتي، نظارتي، مطالعاتي، آموزش و ترویج:

 ها با اداره کل تعاون استان،مشارکت در کمیته مشترك توانمندسازی تعاونی 

  ها در بخش توزیع سوخت شناورهای صیادیطرح هدفمندسازی یارانهاجرای 

 ،پیگیری تامین تسهیالت مورد نیاز 

 پروری جنوب کشور،های مطالعاتی با همکاری پژوهشکده آبزیانجام مستمر پروژه 

 های مخرب صید،های آموزشی جهت صیادان و آشنایی آنها با تاثیرات روشبرگزاری دوره 

 یالت مرکز ستان به شجارب اتها و پارچه صدور مجوز صید )سیماب( در استان و در اختیار قرار دادن برنامهاستقرار سیستم یک

 ها،جهت استفاده در سایر استان

 ایت در ت، طرح شکاق سوخشرکت در کمیسیون مبارزه با قاچاق کاال و ارز در جهت ساماندهی و کاربرد راهکارهای کاهش قاچ

 ی آالینده،مراجع قضایی از واحدها

 ،تدوین آیین نامه نحوه برخورد و توقیف شناورهای بیگانه 

 :پروریب( در زمینه آبزی

 وصی،کت بخش خصشیالت و با مشارآبی و سردآبیتوسط سازمان پروری گرمهای آبزیاحداث تاسیسات زیربنایی مجتمع 

 های مختلف،پروری در شهرستانسنجی توسعه آبزیمطالعات امکان 

 ارشناسی برای افزایش تولید در واحد سطح،های ککمك 

 های جدید مثل ماهیان خاویاری،معرفی گونه 

 های جدید،ای برای معرفی گونهانجام مطالعات مربوط به تنوع گونه 

 ،پیگیری تامین تسهیالت مورد نیاز 

 های پایلوت و ترویجی،اجرای پروژه 

 پروری و . . .های بهبود مدیریت آبزیاجرای پروژه 
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 توسعه صنعت -5-1-5-2

عمده  ناستا های صنعتیكدر زمینه توسعه صنعت، فعالیت دو دستگاه اجرایی اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان و شرکت شهر

فرهنگی و  مان میراثا و سازکشاورزی نیز در زمینه توسعه صنعت و به خصوص صنایع غذایی در روستاه به عالوه سازمان جهاد. است

ن، ابتدا به نعتی استاوسعه صتدر زمینه توسعه صنایع دستی فعالیت دارند. به لحاظ اهمیت غالب دو دستگاه نخست در  گردشگری نیز

 شود.وظایف این دو دستگاه اشاره می

 جایگاه اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان -الف

ظایف اصلی تی است. وو حمای به طور عمده مدیریتیوظایف اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان به تبع وظایف وزارتخانه مربوط، 

تعیین  ،و معدنی ه صنعتیتدوین استراتژی توسعوزارت صنعت، معدن و تجارت در زمینه توسعه صنعت و معدن به طور خالصه شامل 

-برنامه، هااز آنتت و حمایهای صنعتی و معدنی و هداینظارت بر فعالیت، بخش صنعت و معدنتوسعه ها برنامه و ضوابط کلی سیاست

تی و والتصنعهای توسعه صادرات محصتعیین و تدوین سیاست، وری بخشصنعت و معدنریزی برای افزایش بازدهی و بهره

سعه کمی و های الزم جهت توتنظیم سیاست، های صادراتیکشورمهندسی در چارچوب سیاست -های معدنی و خدمات فنیفراورده

 هره وریبط به رشد ات مربوحمایت از اقدام، هاهای الزم از آنایی و پیگیری جهت برقراری حمایتبهبود کیفیصنایع دستی و روست

ی رداری واحدهاصدور مجوز تاسیس و بهره بو  بخش صنعت و معدن کشوردر توسعه کارآفرینی ، نیروی انسانیو مدیریت 

 است. تولیدیصنعتی و معدنی با رعایت مقررات زیست محیطی

 بندی کرد.ستهبه طور خالصه به شرح زیردتوان وظایف اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان را نیز میبراین اساس 

فی آن به ستان و معردر ا های سرمایه گذاریهاو مزیتهای سرمایه گذاری جدید متناسب با توجه به قابلیتتعیین اولویت (1

 سرمایه گذاران،

 انجام مطالعات تکمیلی آمایش صنعتی استان، (2

 مستعد و توانمند در عرصه صنعت و معدنگذاران تدوین استراتژی تخصیص تسهیالت به سرمایه (3

 های مناسب،راهبری تسهیالت اختصاص داده شده برای راه اندازی طرح (4

 های در دست اجرا،حمایت در تامین تسهیالت ارزی مورد نیاز طرح (5

 ان،های صنعتی استمایه گذاری در طرححمایت از سرمایه گذاران داخلی و خارجی توانمند برای سر (6

 حمایت و کمك به توسعه صادرات صنعتی استان، (7

 در دست اجرا به منظور تسریع در اجرا و راه اندازی آنها،های کمك به رفع مشکالت طرح (8

 ظورعدنی به منی و مشناسایی مشکالت و موانع واحدهای موجود و ارائه راهکار در جهت رفع مشکالت واحدهای صنعت (9

 تداوم بخشیدن به تولید،

 برگزاری دوره های آموزشی مرتبط با صنعت برای واحدهای صنعتی وکارشناسان، (10

کاوان استان نگران و معدصنعت پیگیری و ارائه راهکار به منظور افزایش ارتباط بین مراکز علمی و دانشگاهیان برجسته با (11

حهای لید در طرمل تونی و افزایش بهره وری در کلیه عواو کمك به توسعه خدمات مهندسی و تحقیق و توسعه وکارآفری

 صنعتی،

عین مکان برای تو  های مختلف استانبیشتر مربوط به تعیین فعالیت مناسب برای پهنه 2 و 1شود که در وظایف باال بندهای مالحظه می

یا تخصیص مکان به نوع فعالیت. بنابراین دو   )و معدنی(، است به عبارت دیگر تخصیص نوع فعالیت به مکان، های مختلف صنعتیفعالیت

ریزی استراتژیك و سایر بندها جنبه تاکتیکی و اجرایی دارند. اهمیت موارد استراتژیك یاد شده از این نظر است که جنبه برنامهبند یادشده 
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واهد بود و یا تنها با صرف هزینه بسیار زیاد در صورت تخصیص فعالیت به مکان )یا مکان به فعالیت(، امکان تغییر آن در آینده یا نامیسر خ

 د.پذیر خواهد بو) به معنی متحمل شدن ضرر و زیان(، امکان

اوت در آن است . تنها تفیك استریزی آمایش بسیار نزددر واقع سه بند یاد شده از وظایف اداره کل صنعت، معدن و تجارت به برنامه

تنها از ا ابطه با فضر ،ك بخشیتریزی شود و در برنامهها نیز در نظر گرفته میبین بخش ریزی آمایش رابطهبرنامهمطالعات و که در 

طرح این شود. ظور نمیها و بازتاب توسعه بخش بر مناطق مختلف منشود و  رابطه بین بخشملحوظ میدیدگاه توسعه همان بخش 

ت(، به علت به فعالی ص مکانخصیص فعالیت به مکان ) و تخصیموضوع از این نظر اهمیت دارد که نتایج مطالعات آمایش در زمینه ت

مه باز خواهیم وع در اداین موضاهمین تفاوت دیدگاه، در یکی دو مورد با دیدگاه توسعه بخش صنعت از دیدگاه بخشی متفاوت است )به 

 گشت(.

 توسعه فضایي صنعت از دیدگاه اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان -ب

بندی نهه شامل پهکاست  انجام داده هایی، معدن و تجارت در ارتباط با آمایش بخش صنعت در پهنه استان بررسیاداره کل صنعت

ت و ه نقاط قوه با توجه بصنایع مناسب برای توسعه صنعت در هر منطقهای ها و پیشنهاد شاخهمنطقه براساس مشابهت 6استان در 

ر ن مناطق دیك از ای صنایع پیشنهادی این دستگاه برای هربندی و است. منطقهدر این شش منطقه ها ضعف و تهدیدها و فرصت

شود در می ست. مالحظهج شده اشده است. به عالوه در این جدول صنایع پیشنهادی از دیدگاه مطالعات آمایش نیز در ارائه 76جدول 

ك، تولید الکترونی وع برق افه شده است مانند صنایهای صنعتی دیگری نیز بر این اساس اضمواردی بر اساس مطالعات آمایش شاخه

وه صنایع عمومی م. به عالطقه دولوازم الکتریکی خانگی و صنایع اپتیك در منطقه یکم و صنایع برق و الکترونیك صنایع اپتیك در من

 وتعمیر لوازم آن،  ك و مانندوزائیم های سیمانی،، تولید مصالح ساختمانی سیمانی )انواع لولهسازی، نجاریکارگاهی مانند درب و پنجره

 ست.امناطق پیشنهاد شده  همهو مشابه آن(، و همچنین صنایع بازیافت برای های برقی و غیر برقی دستگاه

بندی اداره کل قه در منطقهاز شش منط 3و  2، 1از دیدگاه مطالعات آمایش برخورداری سه منطقه جنوبی استان خوزستان ) منطقه 

بت به لیمان )نسو مسجد س ماهشهر، بهبهان، آغاجاری خرمشهر، -های اهواز، آبادان و به ویژه شهرستانو تجارت(، صنعت، معدن 

هندسی در این م -نش فنی میع دامناطق شمالی استان(، از تکنولوژی برتر و سابقه دیرینه در صنایع برخوردار از فناوری برتر و تج

ریزی دقیق، ی، چدنالد آلیاژزی، فوا در این مناطق فراهم کرده است. بنابراین توسعه صنایع فلمناطق، قابلیت توسعه صنایع پیشرفته ر

درو و وخصنایع ساخت  رونیك،، قطعه سازی پیشرفته برای خودرو و برای صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، صنایع برق و الکتفورجینگ

ترسی به بندر افیایی دسیت جغرجنوب با توجه به سابقه، دانش و موقع صنایع ساخت قایق و کشتی و صنایع جانبی آن در مناطق ساحلی

 و دریا بسیار موجه است.

سایل محیط مبه لحاظ  ست اماهرچند در وهله نخست همین استدالل در مورد توسعه صنایع نفت و گاز و شیمیایی و پتروشیمی صادق ا

باالدستی  دید صنایعجاحدهای و)پ(، این بند ارائه خواهد شد احداث  بخشی و سایر مالحظات آمایشی که در بند زیست، مالحظات بین

ع بازخواهیم این موضو . بهنمایدای را طلب مییابی ویژهو پایین دستی شیمیایی و پتروشیمی و صنایع پایین دستی نفت و گاز مکان

 گشت.

ستان، هر جا که ه جنوبی اه منطقساند، در ارتباط با دهبر این اساس عالوه بر صنایعی که اداره کل صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد کر

گاز و  ایع نفت ورای صنب، قطعه سازی پیشرفته برای خودرو و ریزی دقیق، فورجینگصنایع فلزی، فوالد آلیاژی، چدن اداره کل

ی جنوب را ناطق ساحلدر م نآپتروشیمی، صنایع برق و الکترونیك، صنایع ساخت خودرو و صنایع ساخت قایق و کشتی و صنایع جانبی 

 شود.مطالعات آمایش توسعه این صنایع در این مناطق توصیه میاند از نظر پیشنهاد نکرده

 شود:منطقه به شرح زیر ارائه می 6صنایع پیشنهادی برای  76با توجه به جدول 
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 خرمشهر و  آبادان، هایهرستانآبادان، خرمشهر و شادگان به دلیل تجارب صنعتی شهای برای منطقه یکم، شامل شهرستان

لوژی برتر، کشتی ر از تکنورخوردامجاورت با بندر و دریا، سابقه دیرینه صنایع نفت و گاز و صنایع شیمیایی و پتروشیمی، صنایع ب

ار بالقوه ود بازه دلیل وجب مچنین سازی و صنایع وابسته، اعم از صنایع فلزی، برق و الکترونیك و صنایع فوالد پیشنهاد شده است ه

ست. شهرستان انهاد شده یع پیشصنایع نفت و گاز و صنایع شیمیایی و پتروشیمی برای قطعات مورد نیاز، قطعه سازی برای این صنا

نطقه به دلیل رای این مبمچنین تواند از بخشی از این صنایع منتفع شود. ههای آبادان و خرمشهر میشادگان نیز در کنار شهرستان

 ها، صنایع شیالت و خرما پیشنهاد شده است.مندی از نخلستانا و بهرهمجاورت با دری

ع ند، به عالوه صنایباال هست نولوژیاز دیدگاه مطالعات آمایش صنایع برق و الکترونیك و صنایع اپتیك نیز که از صنایع برخورداراز تک

 .ه شده است اضافشده است به صنایع باال بازیافت و صنایع عمومی کارگاهی برای این منطقه گزینه مناسبی تشخیص داده

 شیمیایی و  ت و گاز ونایع نفصماهشهر، هندیجان، امیدیه و آغاجاری به دلیل تمرکز و تجربه های برای منطقه دوم شامل شهرستان

ن به دلیل نیچست. هماد شده سازی و صنایع وابسته پیشنهاپتروشیمی، توسعه این صنایع و به دلیل مجاورت با دریا صنایع کشتی

یشنهاد پین منطقه از برای قطعه سازی نیصنایع و وجود بازار بالقوه، سطح باالی توسعه صنعتی به خصوص در شهرستان ماهشهر، 

ایع شیالت در این ایجاد صن یشنهادشده است. مجاورت با دریا و تمرکز باالی ماهیگیری در اقتصاد شهرستان هندیجان نیز به ارائه پ

 ه است.ده است. صنایع بازیافت نیز گزینه مناسب دیگری برای این منطقه بوده که ارائه شدمنطقه منجر ش

ع ند، به عالوه صنایباال هست نولوژیاز دیدگاه مطالعات آمایش صنایع برق و الکترونیك و صنایع اپتیك نیز که از صنایع برخورداراز تک

 ه شده است به صنایع باال اضافه شده است.عمومی کارگاهی برای این منطقه گزینه مناسبی تشخیص داد

 میایی و صنایع شی فلزی و اهواز، سوسنگرد، هویزه و باوی به دلیل تمرکز و تجربه صنایعهای برای منطقه سوم شامل شهرستان

به عالوه  شده است. پیشنهاد قطعه سازی برای بازار بالقوه صنایع نفت و گاز و صنایع شیمیایی و پتروشیمیصنایع پتروشیمی و 

 .ده استشمند از تکنولوژی برتر پیشنهاد توسعه صنایع غذایی )خرما(، و صنایع جانبی نیشکر و صنایع بهره

الد آلیاژی، صنایع فو ی، توسعهو تجربه این منطقه به ویژه در صنایع فلزبه دلیل سطح باالی توسعه صنعتی از نظر مطالعات آمایش 

ونیك و ق و الکترایع برید خودرو و یا قطعات آن، ساخت ماشین آالت و لوازم کشاورزی، صنسازی و تولگری دقیق، ماشینریخته

 .های باال اضافه شده استپزشکی و اپتیکی و همچنین صنایع بازیافت و صنایع عمومی کارگاهی به رشته

 یع جانبی صنامعدن  نعت وه کل صدزفول، اندیمشك، شوش، شوشتر و گتوند از دیدگاه ادار هایبرای منطقه چهارم شامل شهرستان

نیروگاهی،  ورخانه ای طعات کاقصنایع تبدیلی کشاورزی، صنایع معدنی و صنایع نوین ساختمانی، صنایع برق و الکترونیك، نیشکر، 

نی ایش همخواطالعات آمدگاه مقطعات خودرو، ماشین آالت کشاورزی، فوالد آلیاژی و صنایع بازیافت پیشنهاد شده است. که با دی

 دارد.

 تبدیلی  عدن صنایعمنعت و صایذه، باغملك، رامهرمز، بهبهان، رامشیر و هفتگل اداره کل  هایبرای منطقه پنجم شامل شهرستان

روگاهی، ماشین ه ای و نیکارخان اختمانی، قطعاتسکشاورزی، صنایع اشامیدنیپیشرفته و با ظرفیت باال، صنایع معدنی، صنایع نوین 

 .که با دیدگاه مطالعات آمایش همخوانی دارد اندرا پیشنهاد کرده ایع بازیافتصنو  آالت کشاورزی

الیل عمومی دیات و به ی و لبنموقعیت دامپروری در شمال شرق استان، توسعه صنایع غذای به دلیلبه عالوه از نظر مطالعات آمایش 

 .نمایدیمپیشنهاد  ن منطقهو صنایع بازیافت برای ایتوسعه صنایع برق و ساخت لوازم منزل را به همراه صنایع عمومی کارگاهی 

 شامیدنیپیشرفته و با مسجدسلیمان، اللی و اندیکا اداره کل صنعت و معدن صنایع آ هایبرای منطقه ششم شامل شهرستان

با دیدگاه ند که ارا پیشنهاد کرده ظرفیت باال، صنایع معدنی، قطعه سازی مدرن، صنایع برق و الکترونیك، صنایع نوین ساختمانی



164 

 

مطالعات آمایش همخوانی دارد. به عالوه صنایع عمومی کارگاهی و صنایع بازیافت نیز از نظر مطالعات آمایش در این منطقه توصیه 

 .شودمی

  د که مورد د داده انیشنهاپهمچنین ادار کل صنعت، معدن و تجارت برای این منطقه توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی را

 مطالعات آمایش نیست.تایید 

 از دیدگاه مطالعات آمایش توسعه صنایع استانفضایي های گیریجهت -پ

درباره  صل ششمف، به خصوص در گزارش منابع آب استان، گزارش فصل پنجم و گزارش های پیشین مطالعات آمایشدر گزارش

و  ا خرمشهر و آبادانز اهواز تارون اکامه آن آلودگی رودخانه آلودگی محیط زیست استان، آلودگی رودخانه دز از دزفول تا اهواز و در اد

و کارون به  ودخانه دزرحریم  آلودگی بندر ماهشهر و شهرستان شادگان مطالب الزم ارائه شده است. در دو گزارش اخیر مطرح شد که

های یع و فعالیتای نیز بر صنانترل ویژهعنوان منطقه ویژه کنترل آلودگی، از هرگونه آلودگی بیشتر شیمیایی محفوظ داشته شود و ک

زارش فصل گمچنین در ردد. همعمول گ نمایندکه آب این شاهرگ حیاتی استان را آلوده میهای انسان کشاورزی و به طور کلی فعالیت

استان به  دیگر ایهانهم رودخششم مطرح شد که منطقه بندر ماهشهر و شادگان به عنوان منطقه دوم کنترل ویژه آلودگی و حریم تما

های ر گزارش دمچنین هکنند محفوظ شوند. های بیشتر که به پایین دست سرایت میعنوان منطقه سوم کنترل آلودگی از آلودگی

بلیت دارای قا ور عمدهطشمال تا جنوب به یادشده مشاهده شد که منابع غنی کشاورزی )آب و خاك(، در منطقه غربی استان از 

نیادین ز اهداف بیست یکی اشیمیایی با توجه به هدف حفاظت از محیط زصنعتی و های حفظ این منابع از آلودگیکشاورزی هستند و 

ه توسعه شاره شد کانکته  گیری از آن اعالم شده است. در گزارش فصل ششم همچنین در چندین جا به اینمطالعات آمایش و نتیجه

ین در کنار هدف بنیاد به عنوان سومین اهدومین هدف بنیادین، و کاهش عدم تعادلپایدار )شامل حفاظت از محیط زیست(، به عنوان 

ها مطرح شد که زارشر این گکدام از دیگری کمتر نیست. دگیرند و اهمیت هیچکارآیی اقتصادی قرار مینخستین هدف بنیادین یعنی 

ایش برقراری طالعات آمظیفه مگیرند و بیان شد که ور میبه طور طبیعی این اهداف در مواردی در تضاد و یا رقابت با یکدیگر قرا

م بهینه(، اگر نگویی)مناسب  وظیفه بیشتر از هرچیز در تخصیصباشد. این حداکثر همسویی بین این اهداف رقیب یا بعضاً متضاد می

 یت.فعال ای هریابد. یافتن فعالیت مناسب برای هر منطقه و یافتن فضای مناسب برها به مناطق تجلی میفعالیت

در چارچوب باال مطالعات آمایش به نتیجه بدیهی انطباق فعالیت با محیط و منابع محیطی رسیده است. منابع سرشار آب و خاك در 

غرب استان باید به فعالیت کشاورزی اختصاص داده شود، و توسعه یابد. منابع آب و خاك نه چندان غنی  در نیمه شرقی استان )در 

، دامداری، های دیرینه کشاورزییمه غربی استان(، مورد حفاظت قرار گیرد و توسعه یابد. صنایعی که منطبق با فعالیتمقایسه با ن

آالت شیالت هستند و انطباق طبیعی با محیط دارند حمایت شوند و توسعه یابند. صنایع پیشین کشاورزی )شامل تولید ادوات و ماشین

در محیط بندی و صنایع جانبی(، نایع پسین آن )شامل فراوری محصوالت غذایی، بسته، دامپروری و شیالت(، و صکشاورزی

ی کشاورزی، دامپروری و شیالت توسعه یابد. صنایع فوالد، قطعه سازی، خودروسازی و صنایع دیگر دارای تکنولوژی برتر، با هافعالیت

مایش در مناطق جنوبی استان مانند اهواز، خرمشهر، آبادان، آ های مناسب )از نظر مطالعاتتوجه به سابقه توسعه صنعتی در مکان

های شهرستانی مشاهده شد در گزارش حسابتری هستند مستقر شوند. ماهشهر، بهبهان و آغاجاری که دارای پیشینه صنعتی قوی

و تغییرات ارزش افزوده این صنایع صنایع عظیم نفت و گاز و شیمیایی و پتروشیمی استان با اقتصاد استان پیوند قوی برقرار نکرده است 

و به خصوص بخش نفت و گاز تاثیر چندانی بر اقتصاد استان ندارد، زیرا این واحدها به طور عموم صنایع ملی هستند که درآمد حاصل 

یابد تنها ال میهای مادر تخصصی انتقدفاتر مرکزی و شرکتشود و یا به حساب میبه خزانه کشور واریز معموالٌ یا ها آن از فعالیت

، از طریق دریافت حقوق و هااستان و شهرستانها در ی صنعتی از طریق اشتغال آنهاپیوند قابل اعتنای اقتصاد استان با این فعالیت

قطعه صنایع تواند با توسعه شود. این پیوند میبرقرار میتولید و اشتغال تبعی  -مصرف  -دستمزد و انتقال بخشی از آن به چرخه درآمد 
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استحکام بیشتری یابد. حقیقت آن ها سازی برای واحدهای صنعتی نفت و گاز و صنایع شیمیایی و پتروشیمی و صنایع فوالد و نیروگاه

پیش گفته از تولیدات صنعتی استان تامین شود ارزش افزوده، اشتغال و  های صنعتیاست که اگر بخشی از قطعات مورد نیاز فعالیت

های قانونی در ملزم . زمینهتر تخصص صنعتی استان ارتقا خواهد یافتن محل بسیار متحول خواهد شد و از آن مهمدرآمد استان از ای

. با استفاده از این فرصت و با توجه به دانش استان در به تامین قطعات و لوازم خود از بازار داخل کشور وجود داردکردن این واحدها 

در استان هم برای تامین نیازهای استان و هم برای صنایع خودرو در سه منطقه جنوبی  سازیطعه زمینه صنایع فلزی، توسعه صنایع ق

های مکانتری در برق و الکترونیك، صنایع تولید وسایل خانگی و مشابه آن نیز در طیف وسیعصنایع استان بسیار موجه خواهد بود. 

هستند )مانند  هایرند. صنایع عمومی کارگاهی که مورد نیاز همه شهرستانو کاهش نابرابری ها قرار گ مختلف در خدمت توسعه صنعتی

عالوه ها مستقر شوند تا درب و پنجره سازی، محصوالت کانی ساختمانی مانند گچ و آهك و سنگ و موزائیك ...(، در همه شهرستان

 .کاهش یابدنیز ها هزینه حمل بر افزایش تولید و درآمد و کاهش عدم تعادل

د ا منابع اولیه مورمجاورت ب و ابقهسرود به دلیل ر مورد صنایع شیمیایی و پتروشیمی و صنایع نفت و گاز به طور طبیعی انتظار میاما د

شود و همان طور  یا توصیه ماید وخرمشهر، ماهشهر و امیدیه و هفتگل و آغاجاری میل ن-نیاز توسعه این صنایع به سمت اهواز، آبادان

نهاد نموده است که مورد منطقه پیش 6شود اداره کل صنعت، معدن و تجارت توسعه این صنایع را در هر هده میمشا76که در جدول 

 باشد.تائید مطالعات آمایش نمی

ایر سظر گرفتن نون در بدیهی است بر اساس استدالل همجواری با منابع و فواید حاصل از همجواری با واحدهای موجود، و بد

شش کشت. همین خواهد دا همسان جاذبهصنایع منابع و این واحدها به خصوص در مناطق جنوبی استان در جوار ها، توسعه محدودیت

ما در حال حاضر هشهر(،. ار و ماخرمشه -اولیه به درستی این صنایع را در همین مناطق مستقر کرده است )به خصوص در اهواز، آبادان 

نایع در این شتر این صوسعه بیمحیط زیست را به شدت تخریب کرده است و جایی برای تتمرکز بسیار باالی این صنایع در این مناطق 

 مناطق وجود ندارد.

مانند دزفول ریزی نامهبر بندی مناطقدر این شرایط پیشنهاد احداث صنایع جدید از این دست در مناطق شمالی تر استان بر اساس پهنه

یط زیست را بسیار شدیدتر تهدید (، نیز خطر آلودگی مح8ملك )منطقه ( و ایذه، باغ7ه (، اللی و اندیکا )منطق4و اندیمشك ) منطقه 

ی با های کشاورزعالیتفبین های کشاورزی و صنعتی و به خصوص خواهد کرد. در حال حاضر که یك جدایی گزینی نسبی بین فعالیت

ل به جنوب(، و بر ب )از شماآمسیر  ین صنایع در باال دست و برصنایع نفت و گاز و شیمیایی و پتروشیمی وجود دارد، به این معنی که ا

گونه صنایع در نال اگر ایح، ستیمهاند با آلودگی شدید و تهدید ناشی از آن مواجه ضی ارزشمند آب و خاك شمال استان قرار نگرفتهارا

 تر خواهد شد.بسیار شدیدو تخریب محیط زیست و منابع آب و خاك  باال دست احداث شوند این تهدید

می و نفت و و پتروشی یمیاییشبر این اساس پیشنهاد مطالعات آمایش اجتناب از احداث هرگونه واحدهای صنعتی جدید از نوع صنایع 

 بادان تا ماهشهر وآیز منطقه نوبی نگاز در باالدست در نیمه شمالی استان به دلیل آلوده ساختن منابع آب و خاك می باشد. در مناطق ج

طور ین اساس همانیست. بر انصالح  ز نیز به دلیل تراکم زیاد این واحدها و به علت قرار گرفتن در منطقه ویژه کنترل آلودگی بهاهوا

شرق و  دو منطقه جان درکه در گزارش فصل ششم مطالعات آمایش پیشنهاد شد احداث واحدهای جدید این صنایع در شهرستان هندی

ه شبکه های ی است و بکشاورز که بر اراضی غیر مناسب برای تبدیل به اراضی قابلمناسب از دریا،  ، با رعایت فاصلهغرب هندیجان

ن و ماهشهر در استا ز، آباداننایع اهواتر از آن به مرکز این صها دسترسی دارد و مهمسایر زیرساختبندر و راه، گاز،  ،زیربنایی آب، برق

 شود.ه مناسبی دسترسی دارد پیشنهاد میخوزستان و منابع گاز استان بوشهر در فاصل
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 صنایع پیشنهادی برای مناطق ششگانه، مقایسه نظرات دستگاه و نظرات منتج از مطالعات آمایش-76جدول
 آبادان، خرمشهر و شادگان 1منطقه 

 پیشنهاد دستگاه

لید یشکر، تونی انبجکشتی سازی و صنایع وابسته، صنایع شیالتی ،صنایع بسته بندی وجانبی خرما، صنایع 
و گاز،  نایع نفتدرن ص،فورجینگ، قطعه سازی می، کاالی صنعتی با فناوری برتراژفلزات اساسی، صنایع مونت

 فوالد آلیاژی،
 روشیمی و شیمیایی)باالدستی، پایین دستی(،تصنایع پ* 

 پیشنهاد مطالعات آمایش

کاالی از، گع نفت و صنای ی، قطعه سازی برایصنایع غذایی )خرما،  شیالت(، تولید فلزات اساسی، فوالد آلیاژ
 ، کشتی سازی و صنایع وابسته، صنایع مونتاژ،صنعتی با فناوری برتر

+ 
 می کارگاهینایع عموفت، صصنایع برق و الکترونیك، تولید لوازم الکتریکی خانگی، صنایع اپتیك، صنایع بازیا

 یایی)باالدستی، پایین دستی(،روشیمی و شیمتصنایع پ*  محدودیت از نظر مطالعات آمایش

 ماهشهر، هندیجان، امیدیه و آغاجاری 2منطقه 

 پیشنهاد دستگاه
نفت  وخانه ای ن کارکشتی سازی و صنایع وابسته ، صنایع شیالتی ،صنایع نوین ساختمانی، قطعه سازی مدر

 وگاز، صنایع بازیافت

 صنایع پثروشیمی و شیمیایی)باال دستی، پایین دستی(،* 

 نهاد مطالعات آمایشپیش

 ابسته،صنایع و ازی وصنایع غذایی )شیالت(، صنایع ساختمانی، قطعه سازی برای صنایع نفت و گاز، کشتی س
 پتروشیمی و شیمیایی )باالدستی، پایین دستی(،صنایع * 
+ 

 صنایع برق و الکترونیك صنایع اپتیك، صنایع بازیافت، صنایع عمومی کارگاهی

 صنایع پثروشیمی و شیمیایی)باال دستی، پایین دستی(،*  لعات آمایشمحدودیت از نظر مطا

 اهواز، سوسنگرد، هویزه و باوی 3منطقه 

 پیشنهاد دستگاه
 ترناوری بربا ف کاالی صنعتی ،صنایع جانبی نیشکر، صنایع بسته بندی وجانبی خرما، قطعه سازی مدرن

 صنایع نفت وگاز،* 

 پیشنهاد مطالعات آمایش

 تر،ناوری بربا ف ایی)خرما و نیشکر(، و صنایع جانبی نیشکر، قطعه سازی مدرن، کاالی صنعتیصنایع غذ
+ 

رزی، ازم کشاوو لو سازی و تولید قطعات خودرو، ساخت ماشین آالتگری دقیق، ماشینفوالد آلیاژی، ریخته
 صنایع برق و الکترونیك، پزشکی و اپتیکی،

 صنایع بازیافت، صنایع عمومی کارگاهی

 صنایع نفت وگاز،*  محدودیت از نظر مطالعات آمایش

 دزفول، اندیمشك، شوش، شوشتر و گتوند 4منطقه 

 پیشنهاد دستگاه

صنایع  اختمانی،وین سن،صنایع برق و الکترونیك، صنایع صنایع جانبی نیشکر، کاالی صنعتی با فناوری برتر
ی، فوالد ت کشاورزن آالاهی، قطعات خودرو، ماشیتبدیلی کشاورزی، صنایع معدنی، قطعات کارخانه ای و نیروگ

 آلیاژی، صنایع بازیافت
 * صنایع پایین دستی پتروشیمی،

 پیشنهاد مطالعات آمایش
نوین با  ی، صنایعع فلزصنایع جانبی نیشکر، انواع صنایع تبدیلی کشاورزی، صنایع معدنی و ساختمانی، صنای

شاورزی و کین آالت و، ماشای و نیروگاهی، تولید قطعات خودرنهفناوری برتر، برق و الکترونیك، قطعات کارخا
 بازیافت

 * صنایع پایین دستی پتروشیمی، محدودیت از نظر مطالعات آمایش

 ایذه، باغملك، رامهرمز، بهبهان، رامشیر و هفتگل 5منطقه 

 پیشنهاد دستگاه
تمانی، خاسصنایع نوین  (، صنایع معدنی،شامیدنی)پیشرفته و با ظرفیت باالآصنایع تبدیلی کشاورزی، صنایع 

 ای و نیروگاهی، ماشین آالت کشاورزی، صنایع بازیافتارخانهکقطعات 
 صنایع پایین دستی پتروشیمی،* 

 پیشنهاد مطالعات آمایش
ماشین آالت  گاهی،ای و نیروصنایع تبدیلی کشاورزی و غذایی، صنایع معدنی، ساختمانی، قطعات کارخانه

 زیافتکشاورزی، با
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 صنایع پیشنهادی برای مناطق ششگانه، مقایسه نظرات دستگاه و نظرات منتج از مطالعات آمایش-76جدول
+ 

 صنایع غذایی، لبنیات، صنایع برق، ساخت وسایل برقی منزل، عمومی کارگاهی

 صنایع پایین دستی پتروشیمی،*  محدودیت از نظر مطالعات آمایش

 مسجد سلیمان، اللی و اندیکا 6منطقه 

 پیشنهاد دستگاه
، صنایع لکترونیكارق و بصنایع  سازی مدرن،شامیدنی)پیشرفته و با ظرفیت باال(، صنایع معدنی، قطعهآ صنایع

 نوین ساختمانی
 صنایع پایین دستی پتروشیمی، صنایع نفت وگاز، * 

 پیشنهاد مطالعات آمایش
 صنایع غذایی، معدنی، ساختمانی، برق و الکترونیك، قطعه سازی برای نفت و گاز،

+ 
 بازیافت، صنایع عمومی کارگاهی

 پایین دستی پتروشیمی، صنایع نفت وگاز،صنایع  *  محدودیت از نظر مطالعات آمایش

 و مطالعات حاضر 1392مأخذ: اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان خوزستان، سال 

 

 خوزستان در توسعه صنعت صنعتي استانی هاشرکت شهركهای جایگاه و نقش و فعالیت -ت

زیر گیرد که در مدیریتی و اجرایی را در بر می بسیار گسترده است و طیف وسیعی از مسایل های صنعتی استاننقش شرکت شهرك

این شرکت در توسعه صنعتی استان که با آمایش پیوند بسیار نزدیکی دارد ،  ترین نقش. اما از این بین، مهم18نویس این بند آمده است

تی زمینه الزم برای توسعه های صنعو ناحیه ها. زیرا ایجاد شهركعمومی و تخصصی استهای صنعتی و ناحیه هاتعیین مکان شهرك

بینی نوع و نماید. بنابراین تعیین مکان و نوع شهرك و یا ناحیه و پیششوند را فراهم میهایی که این واحدها احداث میصنعت در مکان

 .تریزی آمایشی نزدیك اسبسیار به برنامهریزی در مرحله برنامهاندازه و تعداد واحدهایی که در آن مستقر خواهند شد 

، راهز، برق، گا ،خانهفیهفاضالب، تص)آب، احداث شهرك و ناحیه صنعتی و هماهنگی و پیگیری در فراهم کردن امکانات زیربنایی 

 دهد.ینیز اهم وظایف مرحله اجرایی را تشکیل ماین امکانات  کننده هایتامینارتباطات(، از طریق دستگاه

کل  گاه ادارهر دو دستههای صنعتی است که در اینجا ها و ناحیهبه این شهركمرحله اجرا، گام بعدی جذب واحدهای صنعتی در 

 به این گذارانیهو نواحی صنعتی استان در کنار یکدیگر نقش هدایتی و جذب سرما هاصنعت، معدن و تجارت و شرکت شهرك

 نمایند.می اهارا ایفسامانه

                                      
 ست از:ا عبارتهای صنعتی شهركموضوع فعالیت شرکت  -18

هتای  شتهرك  نایع کوچك وصستان و ایجاد امکانات زیربنایی در هر شهرك با رعایت مفاد اساسنامه سازمان های صنعتی در ااحداث شهرك -الف
 صنعتی ایران .

 هم نماید.هت مالی فراجهای صنعتی را در یك روند خودگردان از انجام کلیه اموری که ضمن هماهنگی،استفاده مطلوب از امکانات شهرك -ب
ع کوچتك و  ازمان صتنای ست رای هماهنگی اداری امور شهرك صنعتی از جهت مالی، فنی، خدماتی و بازرگتانی توستط   انجام کلیه اقدامات که ب -ج

 گردد.های صنعتی ایران مشخص و ابالغ میشهرك
)انتقتال  تی مجازاحدهای صنعتملك زمین براساس قوانین موضوعه و واگذاری عین و منفعت اراضی مزبور و انتقال قطعی به داوطلبان احداث و -د

 . باشد(برداری میقطعی اراضی موکول به ارائه پروانه بهره
فرعتی و   وهتای اصتلی   اراضی شهرك و ایجاد شبکه راه تسطیح تامین خدمات عمومی شهرك صنعتی از قبیل آب، برق، تلفن، گاز، فاضالب،-هت

 انبار و غیره.های عمومی از قبیل درمانگاه، مسجد، مدرسه، فضای سبز، همچنین ایجاد ساختمان
 ده شود.هایی که به لحاظ ارائه خدمات مورد نیاز متقاضیان و سایر مسائل شهرك الزم تشخیص دامشارکت در سایر شرکت -و
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نرم  از توسعه ، حمایت ویژههاای به شرکتفنی، مشاورهآموزشی، های مایتتوان به انواع جاین شرکت میاجرایی های از دیگر نقش

و صنعتی  هایمعایی تجهای صنعتی و شناسافزاری و توانمند سازی صنایع کوچك و متوسط استان  و اجرای برنامه توسعه خوشه

وق ضمانت ی به صندواحدهای صنعتهای فنی و اعتباری، معرفی و اعطای تسهیالت در قالب طرح کمك وین نقشه کسب وکاردت

زی و افته نوساخصیص یتسرمایه گذاری صنایع کوچك جهت اخذ ضمانت نامه و حمایت از واحدهای صنعتی با استفاده از اعتبار 

 .اشاره کرداستان  در قالب تسهیالت و پروژه های اجرایی مطابق با نیاز واحدهای صنعتی ساختارصنایع

ها و جذب ساختدهند و تکمیل زیرتقریباً تمام پهنه استان را پوشش میریزی شده استان برنامه های صنعتیها و ناحیهشهرك

 ها را تکمیل خواهد کرد.گذاران بیشتر برای احداث واحدهای صنعتی در این سامانهسرمایه

 های صنعتي استانو خوشههای صنعتي ، ناحیههاشهرك -ث

های صنعتی وشهو خها و نواحی صنعتی ضعیت شهركای از ورك های صنعتی، خالصهدر این بند، بر اساس اطالعات شرکت شه

 :شودارائه میاستان 

  باشد.ناحیه صنعتی مصوب می 37شهرك صنعتی و  33دارای  1395استان خوزستان تا پایان سال 

 ها و نواحی صنعتی استان به شرح زیر است.های تخصصصی موجود در شهركسایت 

 آبادان، التیو ش ییایدر عیاصنشهرك صنعتی  (1

 اهواز 5سایت اختصاصی جهت صنایع اسقاط خودرو واقع در شهرك صنعتی شماره  (2

 اهواز 5سایت اختصاصی جهت صنایع پیشرفته واقع در شهرك صنعتی شماره  (3

 ناحیه صنعتی صنایع دریایی خرمشهر (4

 ناحیه صنعتی صنایع دریایی هندیجان (5

 ناحیه صنعتی صنایع معدنی اندیمشك (6

  زد ر مناطق آدی خرمشهر سایت صنعتی شامل شهرك صنعتی آبادان، شهرك صنعتی خرمشهر و ناحیه صنعتی صنایع دریای 3تعداد

 تجاری اروند واقع هستند.

  دیده اند.اق واقع گرسایت صنعتی شامل شهرك صنعتی شلمچه و ناحیه صنعتی چذابه در نقاط مرزی با کشور عر 2و تعداد 

 عدنی و یكمشهرك  دید پتروشیمی از مصوبات دور سوم سفر دولت نهم و همچنین برنامه ایجاد ششبه عالوه شش شهرك ج 

 قرار دارد.استان های صنعتی های شرکت شهركشهرك غذایی جز برنامه

 ت از ارت اسهای صنعتی استان خوزستان، عبمکان اجرای شش شهرك تخصصی پتروشیمی بر اساس پیشنهاد شرکت شهرك

 ، بندر امام، اهواز، آبادان، خرمشهر و هندیجان.بندر ماهشهر

  خوشه شه آبزی پروریخوشه نفت، گاز و پتروشیمی، خوشه خرما، خوشه پوشاك، خوخوشه صنعتی ) 10استان خوزستان دارای ،

بی انجشه صنایع ری، خوادوات کشاورزی، خوشه پلیمر و پالستیك، خوشه صید و صیادی، خوشه فرش دستباف، خوشه گاومیش دا

شه ت، گاز و پتروشیمی، خوخوشه از آنها و از جمله خوشه صنعتی تجهیزات نف 3( می باشد که برنامه توسعه ای برای  نیشکر

حد تولیدی فعال وا 45 صنعتی پوشاك و خوشه صنعتی آبزی پروری انجام شده است. خوشه ادوات کشاورزی خوزستان مشتمل بر

ابقی بدون مت خوزستان بوده و رای پروانه بهره برداری از سازمان صنعت، معدن و تجارواحد دا 36می باشند که از این تعداد، 

های ع کل واحدز مجموباشند. امجوز و یا تحت پروانه کسب مشاغلی همچون تراشکاری به تولید ادوات کشاورزی مشغول می

 ارگاهها دراشند. اندازه اغلب کفول مستقر می بواحد در شهرکها و سایر نواحی شهرستان دز 18دارای پروانه بهره برداری تعداد 

 باشند.نفر می 10شرکت دارای ظرفیت اشتغال باالی  11باشد و فقط مقیاس خرد و کوچك می
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( 1395وضعیت خوشه های صنعتي استان و کشور)تا پایان سال  -77جدول  

 نام استان
 تعداد خوشه های

 شناسایي شده  

 تعداد پروژه های 

 توسعه خوشه امکان سنجي 

 تعداد پروژه های  توسعه خوشه ای 

 در حال اجرا

تعداد پروژه 

های توسعه 

خوشه ای 

 خاتمه یافته

در دست 

 اجرا 
 خاتمه یافته

در مرحله مطالعه 

 شناختي

درمرحله پیاده 

 سازی

 4 2 0 4 0 10 خوزستان

 74 38 6 156 2 396 کشور

 5.4 5.3 - 2.5 - 2.5 سهم استان)درصد(

 1395-ذ: شرکت شهرکهای صنعتي استان خوزستان مأخ

 

 توسعه خوشه کسب و کار ادوات کشاورزی خوزستان و کشور)تعداد/نفر( -78جدول 

 تعداد خوشه ها شرح
تعداد واحدهای 

 کسب و کار
 میزان اشتغال

تعداد پروژه های 

توسعه خوشه ای 

 در حال انجام

تعداد پروژه های 

توسعه خوشه ای 

 خاتمه یافته

 58 29 2654282 327118 398 ورکش

 3 1 29470 6663 10 استان خوزستان

 1395-مأخذ: شرکت شهرکهای صنعتي استان خوزستان 

 واحدهای صنعتي مستقر در شهرکها و نواحي صنعتي به تفکیك فعالیت

لزی ، فمیایی ، فلزی ، کانی غیر فعالیت  غذایی ،  نساجی ، سلولزی ، شی 8واحدهای صنعتی واقع در شهرکها و نواحی صنعتی، در قالب

 خدمات و برق و الکترونیك تقسیم بندی می شوند.

احدهای بیشترین سهم فعالیت و های عمده فعالیت:،واحدهای صنعتي مستقر در شهرك های صنعتي به تفکیك گروه( الف

یی به والت شیمیایی و غذاربوط به محصدرصد می باشد. بعد از آن واحدهای صنعتی م 32صنعتی استان در زمینه محصوالت فلزی با 

الیت های  ای صنعتی، فعدرصدی، در جایگاه  بعدی قرار دارند.کمترین سهم فعالیت موجود  در شهرك ه 17و  22ترتیب با سهم 

 درصد می باشند.  1,6نساجی با 

عتی فعال ر واحد صنزاء هاشتغال به بررسی وضعیت اشتغال واحدهای صنعتی مستقر  در شهرك های صنعتی نشان می دهد که سرانه  ا

 نفر می باشد.  17در استان  معادل 

ی در  ی صنعتبیشترین سهم فعالیت واحدها: ب( واحدهای صنعتي مستقر در نواحي صنعتي به تفکیك گروه های عمده  فعالیت

هم میایی با سی  غذایی  و شیعالیتهادرصد می باشد. بعد از فعالیت محصوالت فلزی، به ترتیب ف 45زمینه محصوالت فلزی  با سهم  

الیت عفکمترین سهم  ر دارند.درصد فعالیت  در  رتبه بعدی بیشترین سهم فعالیت واحدهای صنعتی نواحی صنعتی استان قرا 14و  18

 درصد می باشند.  1,56موجود  در نواحی صنعتی، فعالیت های  خدمات و برق  با 

 نعتی فعال می باشد.صنفری به ازاء هر واحد   11صنعتی نشان دهنده سرانه اشتغال وضعیت اشتغال واحدهای صنعتی نواحی  
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 1395واحدهای به بهره برداری رسیده در شهرکها و نواحي صنعتي برحسب نوع صنعت در سال -79جدول 

 استان

 تعداد واحدهای به بهره برداری رسیده در شهرکها و نواحي صنعتي 

غذایي و 

 آشامیدني 
 فلزی شیمیایي لولزیس نساجي

کاني 

 غیرفلزی
 خدمات

برق و 

 الکترونیك
 جمع

 1176 30 75 153 371 259 65 19 204 واحدهای صنعتی شهرکهای صنعتی

 65 1 1 8 29 9 3 2 12 واحدهای صنعتی نواحی صنعتی 

 1241 31 76 161 400 268 68 21 216 خوزستان

 39385 1393 2177 4592 10815 8888 2871 2121 6628 جمع کشور

 3,15 2,23 3,49 3,51 3,70 3,02 2,37 0,99 3,26 سهم استان

 12 14 9 9 7 12 19 20 11 رتبه استان

 ماخذ: معاونت صنایع کوچك شرکت شهرکهای صنعتی خوزستان

 ها و نواحي صنعتيتسهیالت شهرك 

صنعتی استان خوزستان دارای  درصد شهرکها و نواحی 70باشند بعبارتی شهرکها و نواحی استان دارای امکانات زیربنایی مناسب می

 باشند. درصد دارای گاز می 81درصد دارای برق و  73آب، 

 

 وضعیت شهرکها و نواحي صنعتي کل استان ازنظر پروژه های زیست محیطي  -80جدول

 موضوع
 واحد 

 سنجش
 95سال  94سال 

 رشد

 )درصد(

 14,3 8 7 تصفیه خانه تصفیه خانه های فاضالب در حال بهره برداری

 16,7 7 6 شهرك و ناحیه اریشهرکها و نواحی صنعتی دارای تصفیه خانه فاضالب در حال بهره برد

 -25 3 4 شهرك و ناحیه تصفیه خانه های فاضالب در دست ساخت*

 7,7 56 52 درصد سیدهرنسبت واحدهای تحت پوشش  تصفیه خانه به واحدهای به بهره برداری 

 0,0 26 26 شهرك و ناحیه بشبکه فاضال

 0,0 52 52 شهرك و ناحیه پروژه های ارزیابی زیست محیطی

 - 0 0 سیستم های فاضالبخانهدر تصفیه 14001استقرار سیستم ایزو 

 0,0 10 10 شهرك و ناحیه تعداد ایستگاههای آتش نشانی

 33,3 8 6 ماشین تعداد ماشین های آتش نشانی

 برنامه و اداره آمار سازمان صنعت، معدن و تجارتماخذ : معاونت طرح و 
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 امکانات زیربنایي شهرکها و نواحي صنعتي  -81جدول

نام  

 استان

ات تعداد شهرکها و نواحي صنعتي دارای امکان             

 زیربنایي

میزان آب  )برای فازهای 

 عملیاتي( 

 )لیتر بر ثانیه(

میزان برق  )برای فازهای 

 عملیاتي( 

 وات()مگا

 مورد نیاز تامین شده مورد نیاز تلفن ثابت گاز شهری برق آب
تامین 

 شده

تا  پایان 

 سال

تا  پایان 

 سال

تا  پایان 

 سال

تا  پایان 

 سال

تا  پایان 

 سال

تا  پایان 

 سال

تا  پایان 

 سال

تا  پایان 

 سال

94 95 94 95 94 95 94 95 94 95 94 95 94 95 94 95 

 461 438 603 585 1551 1511 2357 2357 46 42 32 31 57 57 51 49 خوزستان

جمع 
 کشور

769 779 793 806 532 560 696 713 
2897

4 
2913

5 
1395

3 
1446

0 
1702

9 
1734

7 
747
6 

808
8 

سهم 
 8,09 8,13 6,45 6,03 5,71 5,83 7,07 7,19 6,55 6,37 استان

10,8
3 

10,7
3 3,44 3,48 

5,8
6 

5,7
0 

 4 4 10 10 1 1 1 1 3 4 4 4 2 2 3 3 رتبه استان

 1395آمارنامه شهرکهای صنعتي کشور و استان –ماخذ: سیستم اطالعات شهرکهای صنعتي 

 هاعنوان پروگرام

صنعتی ی هاکت شهركاصلی توسط دو سازمان اداره کل صنعت، معدن و تجارت و شرهای بر اساس آنچه بیان شد پروگرام

طق ات در منهای الزم برای توسعه صنعهای صنعتی فراهم کردن زیرساختگیرد. نقش شرکت شهركصورت می استان

ها از قبیل اختمام زیرستها و نواحی صنعتی )شامل فراهم کردن شهركاندازی مختلف استان از طریق ایجاد، توسعه و راه

صی برای خش خصوبت نقش مهم دیگر این سازمان جذب ، ارتباطات و ...(،اسهای راه،آب، برق، انرژی، فاضالبشبکه

ستان تجارت ا وت، معدن نقش اداره کل صنعها و نواحی صنعتی است. در این شهركگذاری در ایجاد واحدهای صنعتی سرمایه

ا و ههركعتی به شهای صنمدیریت عالیه امور مربوط و از جمله هدایت توسعه صنایع مختلف در پهنه استان و هدایت واحد

مندی هرهبت وام و ای دریافو هدایت این واحدها براندازی واحدهای صنعتی از طریق اعطای مجوز احداث و راهنواحی صنعتی 

 .گذاری استهای سرمایهاز مشوق

شود که عطوف میمهای صنعتی ها و ناحیهها در شهركهای اجرایی در توسعه صنعت استان بیشتر به توسعه زیرساختپروگرام

 .رائه خواهد شدااز آن  های بعدو بخش 2-3-7ها، طبق شرح خدمات در بخش ها و پروژهزئیات بیشتر در زمینه طرحج

 های اجرایی:عنوان پروگرام

 ها و نواحی صنعتی استانتکمیل شهرك( 1

 ها( تکمیل زیرساخت2

 های اولویت دارها و پروژهعنوان طرح

 ناحیه صنعتی 37و  شهرك 31تکمیل ( 1
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 شهرك و ناحیه تخصصی 5ناحیه صنعتی و  37و  شهرك 31های زیرساختتکمیل ( 2

 توسعه نظارت و حفاظت از محیط زیست -2-5-1-6

 هاعنوان پروگرام

 :باشدهای زیر میمل برنامهاهای حفاظت از محیط زیست شبه طور معمول پروگرام

و  هاگاهستزیست محیطی، نظارت و مدیریت زیاحداث فضاهای شامل  ظت از طبیعت و تنوع زیستيابرنامه حف (1

 ارتقای دانش زیست محیطی

هوای  االیش کیفیپ یاجرا، هاالیندهآاجرای پاالیش منابع آب و شامل  ها و پسماندهابرنامه مدیریت آالینده (2

 مدیریت پسماندهای شهریو  استان

 دارهای اولویتها و پروژهعنوان طرح

های ست طرحاتر گفته شده های پیشن و آنچه تا به حال در گزارش حاضر و گزارش فصلبر اساس مطالعات آمایش استا

 دار در زمینه فعالیت محیط زیست استان عبارت هستند از:اولویت

 ،حفاظت از منطقه ویژه کنترل آلودگی دز و کرخه و پیرامون آن 

 ،حفاظت از منطقه ویژه کنترل آلودگی بندر ماهشهر و شادگان 

 و مناطق پیرامونی آن،های استان سایر رودخانه حفاظت از 

 ( و 19وحش، یازده منطقه حفاظت شدهمناطق چهارگانه زیست محیطی )شامل دو پارك طبیعی ملی، یك پناهگاه حیات

ها و مراتع ی طبیعی و مناطق حساس اکولوژیکی )شامل چهار منطقه شکار ممنوع، پنج تاالب به عالوه جنگل

 (،هارودخانه

 ل از قبهای تولیدی محیطی فعالیتبر اثرات زیستمستمر نظارت ارزیابی و ریزی توسعهاستانو ت مؤثر در برنامهمشارک

ت طبیعی ر محیط زیسبشهری و روستایی ع ماثرات کال ن فعالیت جوابررسی و کنترل و احداث و در جریان فعالیت 

 استان.

 ایتوسعه شبکه جاده -2-5-1-7

 هاعنوان پروگرام

ر این رابطه د. ده استشتتوجه و فعالیتو نوع ارتباطا تای اصلیبه ساختار فضایی قلمروها و مراکز زیسهراحی شبکه جادهدر ط

هرستانی شی و بین استان توجه شده است که بعضی از محورها دارای عملکرد ملی هستند. این محورها عالوه بر پوشش درون

که عالوه بر  مت تهرانسول به دزف - اهواز -دارند مانند محور بندر امام خمینی هانقش مهمی در پیوند استان با سایر استان

 نماید.یما برقرار رکشور ز المللی کشور از طریق بندر امام خمینی به مرکدر واقع ارتباط بینهای مسیر، گذر از شهرستان

 شهر به اهواز و در ادامه از اهواز به دزفول و محور فعلی جنوب به شمال، از بندر امام خمینی به اهواز و از آبادان و خرم

های شمالی استان از هم اکنون با تراکم ترین محور استان است که در قسمتاستان لرستان و مرکز کشور پر ترافیك

                                      
 هنوز در استان خوزستان اثر طايعی ملی تشخيص داده نشده است. -1
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روبرو است. این در حالی است که در حال حاضر به علت شرایط رکود اقتصادی و ای ترافیك و افت سطح خدمت جاده

دهای ارزی کشور، واردات کشور نیز کاهش یافته است. از آنجا که بندر امام خمینی تا افق طرح آمایش و بر کاهش درآم

زیرا با دارا بودن  المللی ایفا خواهد کردهای دورتر  نقش ملی خود را تجارت بینبینی تا آیندهاساس روندهای قابل پیش

هر بندر دیگر مناطق ساحلی جنوب و نبود گزینه دیگری در مناطق  فاصله این بندر به تهران در مقایسه باترین کوتاه

. بنابر این توسعه ظرفیت این رود نقش آن در تجارت خارجی کشور افزایش یابدساحلی جنوب، به طور منطقی انتظار می

 محور و تکمیل و تبدیل آن به بزرگراه عریض چهار خطه برای پاسخگویی به نیاز ملی قابل توجیه است.

 دید جول یك محور دزف -گتوند  -اللی  -مسجدسلیمان  -هفتگل -رامهرمز  -رامشیر  -حداث مسیر بندر ماهشهر ا

نماید تصل میمه دزفول شمال، بندر ماهشهر را ب -پیش گفته جنوب دهد که عالوه بر مسیر جنوب به شمال را شکل می

وان یك محور نها به عناین محور ت. نمایددی جدید توزیع میمحور یادشده را بین محور قبلی و محور پیشنهاو بار ترافیك 

ماهشهر، رامهرمز، مسجد بندر توسعه شهری کانون 4جنوب شمال با کارکرد ملی پیشنهاد نشده است، بلکه این محور 

ور نیز مح ن به اینبهبها سلیمان و دزفول را به یکدیگر متصل می نماید. به عالوه زمینه ااتصال کانون توسعه شهری

ان و شرق است و شمال برای تقویت اقتصاد منطقه شرقای ترین بخش توسعه شبکه جادهاین محور کلیدی شود.فراهم می

 های توسعه شهری این منطقه است.برقراری ارتباط کانون

  مایت از ح ه دلیلهواز بامحور دیگر پیشنهادی برای گسترش ارتباط در نوار مرزی غرب با گذر از شوش به سوسنگرد و

ه این ست. ادامای شده کانون توسعه شهری سوسنگرد و تقویت ارتباط در نوار مرزی غرب و مناطق پیرامونی آن طراح

های ه یادمانبسترسی دمحور از سوسنگرد و هویزه به سمت خرمشهر در حاشیه نوار مرزی غرب بیشتر به دلیل تسهیل 

 صیه است.ز قابل تودر حاشیه نوارهای مرزی به دالیل دفاعی نیها هجنگ طراحی شده است، ضمن آنکه توسعه را

 ترین ر نیز از مهمبه بوشه ادامه محور خلیج فارس از خرمشهر و آبادان به بندر امام خمینی، بندر ماهشهر تا هندیجان و در

ره خلیج ی در کناحلاط سانیاز به این محور در درجه نخست یك نیاز ملی برای  ارتباط دادن نقمحورهای ساحلی است. 

ل ارتباط بین ر و تسهیدر بوشهبین بندر امام خمینی و بنبه عالوه در جهت نقل و انتقال  باشد.فارس به یکدیگر متصل می

 ت.نقش خواهد داش صنایع شیمیایی و پتروشیمی دو استان نفت خیز و گاز خیز خوزستان و بوشهر

 نماید. می ا برقراررر عراق های همجوار و کشوتان خوزستان با استاندسته دیگر از محورهای پیشنهادی، ارتباط بین اس

ر احمد و یوبکهگیلویه و  های ایالم،ارتباط بین استان خوزستان با استان لرستان از طریق اللی و ارتباط با استان

است.  راحی نشدهط هاانچهارمحال و بختیاری و اصفهان تنها به دلیل گسترش ارتباطات حمل و نقل کاال به این است

اط با رای ارتبتعددی بهای مرزی برای تقویت توان دفاعی به مسیرهای گزینه متجربه جنگ تحمیلی نشان داد استان

ارمحال هان و چهتان اصفملك و دهدز با اسهای ایذه، باغمرکز نیازمند هستند. هرچند که محورهای ارتباط شهرستان

م اکنون نیز هت تجاری مبادال رامهرمز، بهبهان و امیدیه با استان بوشهر بر مبنایبختیاری و ارتباط شهرستان رامشیر، 

شور عراق از کتباط با ته، ارهای پیش گفبسیار قوی است. در این دسته از محورهای پیشنهادی عالوه بر ارتباط با استان

 ست.توصیه شده اطریق چذابه و همچنین از طریق شلمچه نیز در حال حاضر به دلیل ارتباط تجاری 

 سایر  شهری یا توسعه هاییك دسته دیگر از محورها برای کمك به ارتباط مناطق درونی استان، شامل ارتباط کانون

 ی شده است.یگر طراحرامونی دهای توسعه شهری با شهرهای پیها به مرکز استان  و یا ارتباط بین کانونمراکز شهرستان

 اند مانند کنار گذر اهواز و محور اهوازها به منظور کاهش تراکم ترافیك طراحی و پیشنهاد شدهنهایتاً دسته دیگری از محورها تن- 

نماید و در نتیجه با توسعه های شرقی خوزستان با اهواز را ایفا میراهی مشراگه که نقش شریانی در ارتباط با همه استانسه
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 ها این محور نیز باید تقویت شود.ارتباط به این استان

ند و در بخش احی شدهنه طراکلیه محورهای یاد شده در باال از نوع بزرگراه چهار خطه عریض یا راه اصلی عریض دارای میا

ی معمولی رعی و اصلفهای اهها از تبدیل و تقویت استاندارد ربعدی هریك در جزئیات معرفی خواهند شد. بخشی از این راه

 .موجود به درجه باالتر ایجاد خواهند شد

 باشد:به شرح زیر می 1404تا افق سال ای اصلی توسعه شبکه جادههای عناوین پروگرام

 توسعه محورهای دارای کارکرد فرا ملي 

 توسعه محورهای دارای کارکرد ملي 

  بین استانيکارکرد توسعه محورهای دارای 

 توسعه محورهای دارای کارکرد درون استاني 

 باشد:واع زیر میکه شامل توسعه و احداث جاده از ان

 راه اصلي عریض(، بزرگراه)آزادراه های اصليتوسعه و احداث راه ، 

 فرعي و روستایيهای توسعه و احداث راه 

 دارهای اولویتها و پروژهعنوان طرح 

شبکه  های توسعهها و پروژهی طرحهابا توجه به کارکردهای متفاوت سطوح مختلف ارتباطی که در باال تشریح شد، اولویت

 شود:ای به شرح زیر پیشنهاد میجاده

 در گروه ارتباط فراملي: محورهای ارتباطي با کشور عراق

 چذابه به سمت کشور عراق -توسعه محور دزفول  -

 شلمچه به سمت کشور عراق -توسعه محور آبادان  -

 در گروه ارتباط ملي: محور اصلي جنوب به شمال استان

 هشهر به اهوازبندر ما -توسعه محور بندر امام -

 توسعه محور آبادان، خرمشهر به اهواز -

 توسعه محور اهواز به دزفول و ادامه آن تا مرز استان خوزستان با استان لرستان -

 های همجواردر گروه ارتباط فرا استاني: محورهای ارتباطي استان خوزستان به استان

 به سمت بوشهر -انهندیج -بندر ماهشهر -بندر امام -آبادان -توسعه محور خرمشهر -

 به سمت اصفهان و چهار محال و بختیاری -دهدز  -توسعه محور ایذه  -

 به سمت استان فارس -توسعه محور بهبهان  -

 به سمت ایالم -اندیمشك  -توسعه محور دزفول  -

 توسعه محور اللی به سمت استان لرستان -

 استانيدر گروه ارتباط درون استاني با کارکرد مختلط درون استاني و برون 

یمشك به اند -زفول گتوند د -اللی  -مسجد سلیمان  -هفتگل  -رامهرمز  -رامشیر  -توسعه محور بندر ماهشهر  -

 عنوان محور دوم جنوب شمال

 در گروه ارتباط درون استاني
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ای تشکیل ادهبکه جشوعه آنها دهند و از مجمطور کلی در کنار یکدیگر تشکیل مسیر میای بهبا توجه به اینکه قطعات جاده

د تفکیك آن گیرنمی انی قرارطور کلی در خدمت همه سفرها اعم از درون استانی و برون استشود و مسیرها و کل شبکه بهمی

از دیدگاه عملی  امااشد. بشکل میای که تنها در خدمت سفرهای درون استانی قرار دارند از دیدگاه نظری مدسته از قطعات جاده

-فته میگرین گروه در نظر استایی در رعی و روهای فها شامل راههای اصلی، سایر راه، بزرگراه و راهها از نوع آزادراهادهبا کنار گذاشتن ج

 شوند.

-شان مینا افق آمایش ای اصلی استان خوزستان را از وضعیت فعلی تشبکه حمل و نقل جاده گسترش 52 تا 43نقشه های 

 دهند.

 
 (1)اولویت  استان های شماليکز شهرستانتوسعه راه مر-43نقشه 

 
 (2)اولویت احداث بزرگراه خلیج فارس -44نقشه 
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 (3)اولویت  شمال در شرق استان-احداث کمربندی اهواز و محور جنوب -45نقشه 

 

 

 
 (4راهي مشراگه)اولویت سه -شمال در غرب استان و بزرگراه اهواز -توسعه محور جنوب -46نقشه 
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 های اصفهان، چهار محال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد های ارتباطي به استانتوسعه راه-47قشه ن

 (5)اولویت 

 

 
 (6)اولویت های فارس و ایالم های ارتباطي به استانتوسعه راه -48نقشه 
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 (7)اولویت صلي نوار مرزی غرب استان های اتوسعه و احداث راه-49نقشه 

 

 
 (8)اولویت های لرستان و چهار محال و بختیاری از طرف شمال استان خوزستان های ارتباطي به استاناحداث راه -50 نقشه
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 (9)اولویت اللي  -قلعه خواجه  -ایذههای احداث راه -51نقشه 

  

 
 طرح ای و ریلي در افقتصویر شبکه جاده -آهن توسعه شبکه راه-52نقشه 
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 عه شبکه ریليتوس -8-1-5-2

 هاعنوان پروگرام

 باشد:به شرح زیر می 1404اصلی توسعه شبکه ریلی تا افق سال های عناوین پروگرام

 توسعه ارتباط ریلی با کارکرد فراملی: محورهای ارتباطی با کشور عراق 

 توسعه ارتباط ریلی با کارکرد ملی: محور اصلی جنوب به شمال استان 

 های همجواررکرد فرا استانی: محورهای ارتباطی استان خوزستان به استانتوسعه ارتباط ریلی با کا 

 احداث و توسعه راه های فرعی و روستایی استان 

 ایتوسعه ارتباط ریلی سریع با کارکرد درون استانی در مسیرهای دارای تراکم ترافیك جاده 

 
 

 های روستایيههای روستایي، راهنمای توسعه راها و حوزهرابطه مجموعه-53نقشه

 های اولویت دارها و پروژهعنوان طرح

 :به شرح زیر خواهد بود 1404اصلی توسعه شبکه ریلی تا افق سال های ها در پروگرامعنوان طرح

 اقتوسعه ارتباط ریلي با کارکرد فراملي: محورهای ارتباطي با کشور عر 

 به سمت کشور عراقآهن از خرمشهر توسعه راه -

 احداث خط آهن شوش به چذابه به سمت کشور عراق -
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 توسعه ارتباط ریلي با کارکرد ملي: محور اصلي جنوب به شمال استان 

 برقی و دو خطه کردن

 خرمشهر به اهواز، -محور آبادان  -

 بندر ماهشهر به اهواز -محور بندر امام خمینی  -

 اندیمشك به سمت تهران محور اهواز به -

 های همجوارتوسعه ارتباط ریلي با کارکرد فرا استاني: محورهای ارتباطي استان خوزستان به استان 

 احداث خط آهن اندیمشك به ایالم -

 بوشهر آبادان به بندر امام خمینی و عبور از هندیجان به سمت گناوه و -احداث خط اهن خرمشهر  -

 فارس احداث خط آهن اهواز به استان -

 احداث خط آهن اهواز به استان اصفهان و چهار محال و بختیاری -

 ایتوسعه ارتباط ریلي سریع با کارکرد درون استاني در مسیرهای دارای تراکم ترافیك جاده 

فیك راکم تراتجه با ایجاد شبکه ریلی سریع برای کریدورهای مواعالوه بر خطوط فوق، در مطالعات آمایش استان، 

 .بینی شده استبه بخش خصوصی پیشگذاری برای واگذاری سرمایه آبادان(، -انند اهوازمسافری )م

 هاعنوان پروژه

 باشند:بینی شده تا افق آمایش به شرح زیر میهای پیشپروژه

 برقی و دو خطه کردن

 خرمشهر به اهواز، -محور آبادان  -

 بندر ماهشهر به اهواز -محور بندر امام خمینی  -

 ه اندیمشك به سمت تهرانمحور اهواز ب -

 برقی و دو خطه کردن

 احداث خط آهن اندیمشك به ایالم -

 احداث خط آهن شوش به چذابه -

 آبادان به بندر امام خمینی و عبور از هندیجان به سمت گناوه و  بوشهر -احداث خط اهن خرمشهر  -

 احداث خط آهن اهواز به استان فارس -

 چهار محال و بختیاریاحداث خط آهن اهواز به استان اصفهان و  -

 توسعه شبکه بهداشت و سالمت انسان  -2-5-1-9

 هاعنوان پروگرام

 باشد:به شرح زیر می 1404اصلی توسعه شبکه بهداشت و درمانتا افق سال های عناوین پروگرام

 بهداشت هایتوسعه و تجهیز خانه 

 بهداشت روستایي های توسعه و تجهیز پایگاه 

  بهداشتي درماني روستایيتوسعه و تجهیز مرکزهای 

 توسعه و تجهیز مرکزهای بهداشتي درماني شهری 
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 بهداشت شهری هایتوسعه و تجهیز پایگاه 

 های اولویت دارها و پروژهعنوان طرح

 21و هدف کلی این بخش140420انداز نظام سالمت در افق های اولویت دار بر اساس اهداف چشمها و پروژهدر این بخش طرح

 تعیین شده است:به شرح زیر 

رکز بهداشتی موستایی، مانی رپوشش خانه بهداشت، پایگاه روستایی، مرکز بهداشتی در بندی تا افق طرح آمایشدر این اولویت

 رسد.درصد  می 100درمانی شهری و پایگاه بهداشت شهری طبق طرح سالمت به 

تایی داده مانی روساشتی دریگاه روستایی و مرکز بهددر توسعه، به پوشش واحدهای روستایی شامل خانه بهداشت، پااولویت 

 امل خواهند شد.ک 1404و زیربناهای شهری تا سال  1399شده است به طوری که پوشش زیربناهای روستایی تا سال 

د ناسب، خریماره محل یا اج ها در سه دوره برنامه پنج سال به طور کلی شامل احداث ساختمان، تحویل ساختمان ملکیفعالیت

 باشد.حدها میندازی واا، راهتجهیزات، استقرار تجهیزات، استقرار نیروهای استخدامی یا نیروهای مشمول طرح نیروی انسانی

 

                                      
کشوری است با مردمی دارای باالترین سطح سالمت و توسعه یافته ترین نظام ستالمت   1404در افق از نظام سالمت، ایران بر اساس چشم اند -20

 کشور(. ،(24 در منطقه
از طریق فراهم کردن  دسترسی عادالنه ) کمتی و   سطح سالمت  جامعهبهبود حفظ و ، تامینعبارت است از  هدف کلیبر اساس نظام سالمت،  -21

 ( مردم به خدمات سالمت.کیفی 

 


