
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ریاست جمهوري 
  سازمان برنامه و بودجه کشور

  استان خوزستان مدیریت و برنامه ریزيسازمان 
  
  
  
  

  
  
  
  

١٣٩٥  
                                                             

                                                                                                                             
                                                                                                                             

  ر ی   و  ه و     عاو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
  ١٣٩٦ ز  تان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

  



  
         سازمان /1395گزارش اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی استان خوزستان در سال :       عنوان و نام پدیدآوردنده

  استان خوزستان ریزي مدیریت و برنامه
  استان خوزستان ریزي مدیریت و برنامهسازمان : خوزستان  خصات ناشرمش

  جدول، نمودارص،  251  مشخصات ظاهري
  استان -3اوضاع اجتماعی -استان خوزستان-2اوضاع اقتصادي -استان خوزستان- 1:  موضوع

  استان خوزستان -هاي اقتصاديهاي عمرانی و فعالیتطرح-4فرهنگی  اوضاع-خوزستان  
 1395فرهنگی استان خوزستان در سال  گزارش اقتصادي، اجتماعی و          

  ریزي توسعه و برنامهمعاونت -خوزستان ریزي استان  سازمان مدیریت و برنامه: کنندهتهیه
  امید حاجتی: مدیریت و راهبري

  ایمان وسطایی: بازبینی و ویرایش نهایینظارت، 
  1395گی، استان، گزارش، اقتصادي ،اجتماعی و فرهن: واژگان کلیدي
  1396 زمستان: تاریخ انتشار

  
  
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  

  

  61338-3-3117: کد پستی -خیابان دز شرقی -امانیه -اهواز -خوزستان: نشانی
   33331035:فکس  06133334013 -15: تلفن

 info@mpo/kz.ir: پست الکترونیک

mailto:info@mpo/kz.ir


  :اندمشارکت داشته 95فهرست همکارانی که در تهیه گزارش اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی سال 
 ناظر کارشناس تهیه کننده عنوان فصول شماره فصل  عنوان
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 پور علی موري مهرنوش امیر رضا فریور بمنابع آ 13

 کشاورزي 14
 موري مهرنوشامیر رضا فریور، 

 ، مریم السادات طباطباییپور علی
 پور علی موري مهرنوش

 ایمان وسطائی پور علی موري مهرنوش صنعت و معدن 15
 پور علی موري مهرنوش زاده عیوضمجید  محیط زیست 16
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 مریم السادات طباطبایی فریده مرتضایی بهداشت و درمان 18
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  به نام خدا
  

  پیشگفتار
  

گـردد،   هـا تهیـه مـی    هاي اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی که همه ساله توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و استان گزارش
هاي مختلف را در اختیـار مـدیریت سـطوح کـالن و میـانی و همچنـین محققـان و         رات رخ داده در بخشتصویري از اهم تغیی

هاي انجـام شـده در    گذاري استان خوزستان به لحاظ منابع طبیعی، موقعیت ژئوپلتیک و سرمایه. دهد پژوهشگران کشور قرار می
اجتماعی و فرهنگی برخوردار اسـت و بـی شـک بخـش      هاي اقتصادي، هاي بزرگ ملی از جایگاه بی بدیلی در همه حوزه طرح
دهد، لـذا پـایش و رصـد     اي از تحوالت اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی کشور در درون مرزهاي سیاسی این استان رخ می عمده

 . نمودن این تغییرات براي مدیریت در سطوح ملی و استانی حائز اهمیت است

 22در  استان ، و فرهنگی امور اجتماعیامورزیربنایی و تولیدي و  اي امورفرابخشی،با ارایه تصویري کلی از ویژگیهحاضر  کتاب
هاي کمـی   تهیه شده است، ضمن معرفی اجمالی و جایگاه بخش در توسعه استان به زبان آمار و ارقام و مبتنی بر شاخص فصل

رونـد ایـن تغییـرات بـا متوسـط       مشخص شده و همچنین 94نسبت به سال  95قابل سنجش، تغییرات صورت گرفته در سال 
اي منتشر شده توسط مراجع معتبر آماري کشور نظیر مرکز آمار ایران، بانـک   عالوه بر اطالعات پایه. کشوري مقایسه شده است

ها مورد استفاده قرار  هاي اجرایی استان در محاسبه شاخص ها، اطالعات ثبتی دستگاه هاي تخصصی وزارتخانه مرکزي و سالنامه
. افـزوده شـود   امید می رود، باهمکاري بیشتر دستگاه هاي اجرایی استان درسال آینده برغنا و محتواي گزارش هـا . ه استگرفت

محتــرم دســتگاه هــاي درایــن زمینــه ازنقطــه نظــرات علمــی و اصــالحی کلیــه صــاحبنظران ازجملــه مــدیران و کارشناســان 
  .ها و مراکز تحقیقاتی استقبال می گردد اجرایی،دانشگاه

است که از مساعی صورت گرفته توسط کارشناسانی کـه در تهیـه ایـن     سازمانحاصل تالش جمعی از همکاران  کتاباین 
هاي اجرایی که نسبت به ارایه آمار و اطالعات مورد نیاز تهیه  همچنین از دستگاه. شود اند، قدردانی می ها مشارکت داشته گزارش

  . دگرد اند، تشکر می این گزارش اقدام نموده
  

  
  امید حاجتی                  
  استان ریزي مدیریت و برنامه رئیس سازمان                        
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١ 

  آب و هوا وسرزمین  :فصل اول

  آشنایی با موقعیت جغرافیایی استان
. اسـت  کشـور  غربـی  ی نیمـه  در اسـتان  ترین وسیع) کشور کل مساحت از درصد 4(کیلومترمربع  64057 وسعت با خوزستان
 منحصـر  جایگاه فارس، خلیج هاي کشور با و مجاورت کشور غرب جنوب نقاط ترین حساس از یکی در ي آن ویژه موقعیت

 47درجه و صفر دقیقه عرض شمالی از خط استوا و  33دقیقه تا  57درجه و  29این استان بین  .است بخشیده آن به فردي به
 هاي استان. است مرز هم عراق کشور با غرب از ستان خوزستانا. دقیقه تا گرینویچ در جنوب غربی ایران قرار دارد 40درجه و 
 در ایـالم  و شمال در لرستان شمال شرق و شرق، در بختیاري چهارمحال و و بویراحمد و کهگیلویه شرق، جنوب در بوشهر
کیلـومتر   311و کیلومتر مرز خشکی با کشور عـراق   420استان خوزستان به لحاظ دارا بودن حدود . دارند قرار آن غربی شمال

درصـد از طـول سـواحل دریـایی      21همچنین این استان با داشتن . هاي مرزي کشور محسوب می شود مرز آبی یکی از استان
  .هاي عظیم توسعه در بخش توسعه تجارت از طریق دریا برخوردار است کشور، از ظرفیت

  موقعیت طبیعی استان
یابد، به طوري  رفته است که ارتفاعات آن در جهت جنوب غربی کاهش میشمال و شرق خوزستان را سلسله جبال زاگرس فرا گ

توان به دو منطقه  ستان خوزستان را از نظر پستی و بلندي میا .شود ی نمایان مییتر به صورت تپه ماهورها که در نواحی جنوبی
حدود دو پنجم مساحت کل اسـتان را  منطقه کوهستانی در شمال و شرق استان قرار گرفته و . اي تقسیم کرد کوهستانی و جلگه

فارس و  هاي خلیج از جنوب دزفول، مسجد سلیمان، رامهرمز و بهبهان آغاز شده و تا کرانه استاناي  منطقه جلگه. شود شامل می
چـال را   هاي مهم این منطقه کوه چو، زرد کوه، شاویش، آب بندان، مامازاد، کوه سیا و کـوه  از جمله کوه .یابد اروند رود ادامه می

  .توان نام برد می
 ها و عوارض طبیعی ناهمواري

ي  همچنـین ناحیـه  . درصد از مساحت اسـتان را در بـر گرفتـه اسـت     21.7و کوهستانی  15اي  ، کوهپایه63.3اي  ي جلگه ناحیه
  ).1-1جدول (درصد از کل مساحت استان را به خود اختصاص داده است  39.2و مرتعی با  14.2جنگلی با 

  ي مناطق طبیعی در استان هاي شهري و روستایی بر پایهتوزیع جمعیت- 1- 1جدول 

  نواحی طبیعی
  مساحت

  درصد از کل  هکتار
  3.63  4,006,647  ايجلگه

  15  948,665  ايکوهپایه
  7.21  1,369,972  کوهستانی

  2.14  901,025  *جنگلی
  2.39  2,481,392  *مرتعی
  100  7.6,325,283  **استان

یـابی بـه کـل مسـاحت و جمعیـت شـهري و       بنابراین براي دست. ی جنگلی و مرتعی در یکی از نواحی جلگه، کوهپایه و کوهستان لحاظ شده استمساحت نواح* 
  .روستایی استان تنها باید محاسبه همان سه بخش طبیعی را در نظر داشت

  
  



٢ 

  ها هاي آبخیز و شبکه رودخانه حوضه
کـارون، دز،  : هـا شـامل   گیرند، ایـن رودخانـه   هاي زاگرس سرچشمه می ارد که از کوهپنج رودخانه بزرگ در سطح استان وجود د

  .مارون، کرخه و خیر آباد
این رودخانه که چشم اندازي زیبـا بـه   . استکیلومتر که طوالنی ترین رودخانه ایران  950ي به طول  رودخانه :رودخانه کارون

ارمند (سرچشمه ي اصلی رودخانه کارون  .ستراتژیک اهواز به شمار می آیداین شهر داده از عوارض موانع طبیعی بسیار مهم و ا
هـاي فرعـی آن از کـوه هـاي      شـمه چو چشمه دیمه، زردکوه بختیاري در استان چهار محال و بختیاري است امـا سر ) و بازفت

   .مختلف سرچشمه می گیرد
منه هاي جنوب شرقی اشترانکوه و رودخانـه سـزار کـه از    سر شاخه اصلی رودخانه دز را رودخانه بختیاري که از دا :رودخانه دز

از الحاق دو رودخانه بختیاري و سزار، رودخانه دز تشـکیل  . جنوب شرقی شهرستان بروجرد سرچشمه می گیرد تشکیل می دهد
انی و هـاي میـ   رودخانه دز پـس از دریافـت حـوزه   . دمی گردد که پس از پیوستن چند شاخه کوچک رودخانه وارد سد دز می شو

ایـن رودخانـه بطـول    . کیلومتري شمال اهواز در محلی بنام بند قیر به رودخانه کارون می پیوندد 45رودخانه شاوور سرانجام در 
  .مشک، دزفول و شوشتر عبور می کندکیلومتر در مسیر خود از شهرستانهاي اندی 515تقریبی 

این رود از استان کهگیلویـه و بـویر احمـد وارد دشـت     . ب استنام اصلی و قدیمی این رودخانه، تا ):جراحی(رودخانه مارون 
، پس از پیوستن رودهاي اعالء و رود زرد رامهرمز به آن، به نام جراحی از ناحیه شمال غرب این شهر گذشتهبهبهان می شود و 
   .جراحی پس از عبور از رامشیر وارد شادگان شده و سرانجام به خلیج فارس می ریزد. خوانده می شود
این رودخانه از دامنه هاي جنوبی الوند سرچشمه گرفته، از دشت اسد آباد و نهاوند گذشته، بعد از پیوستن قـره   :رودخانه کرخه

ایـن رود پـس از   . رود مذبور در لرستان به سمیره معروف است. سو از شرق استان کرمانشاه به آن، وارد استان لرستان می گردد
  .می پیوندد  هور می گردد و پس از گذشتن از شهرستانهاي شوش و دشت آزادگان به هورالعظیمورود به خوزستان به کرخه مش

هاي شـیرین رودخانـه زهـره بـوده و از ارتفاعـات       کیلومتر از سرچشمه 100رودخانه خیرآباد به طول تقریبی  :رودخانه خیرآباد
  . زدری گیرد و پس از پیوستن به زهره به خلیج فارس می زاگرس سرچشمه می

  
  اقلیم استان

هاي مناطق خشک، باال بودن  از ویژگی. درصد از وسعت استان داراي اقلیم فراخشک، خشک و نیمه خشک می باشد 85حدود 
به دلیـل کمـی بارنـدگی،    . درجه حرارت، باال بودن میزان تبخیر سطحی ، پایین بودن میزان نزوالت جوي و شوري خاك است

ن تـا نیمـه   ازنیمـه فـروردی  ( ماه از سال  7دراستان خوزستان، نزدیک به . باشد یر و پراکنده میپوشش گیاهی در این مناطق، فق
درجـه سـانتیگراد    50درجه سانتیگراد یا بیشتر است وحداکثر آن در فصل تابستان به باالي  30متوسط درجه حرارت هوا، ) آبان
این پدیده باعث اخـتالل  . سبب گرماي آزار دهنده می شود افزایش دما و رطوبت هوا که اصطالحاً شرجی گفته میشود،. میرسد

گرمـاي زیـاد و   . در تعرق، فشار زیاد به دستگاه تنفسی، گرما زدگی و تأثیر منفی شـدید روي اعصـاب و روان افـراد مـی گـردد     
طـرف و   شرجی، همچنین سبب افزایش نیاز به وسایل خنک کننده، افزایش مصرف برق و افزایش هزینه هاي زنـدگی از یـک  

کاهش بازدهی کارکنان در محل کار از طرف دیگر میشود، وضعیت آب و هوایی استان یکی از مهمترین علل مهاجرت نخبگان 
  .از استان خوزستان به استانهایی که وضعیت جوي مساعدتري دارند، می باشد) نیروي کار متخصص و صاحب سرمایه(
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و شوشتر و بسـتان بـا    52.7هاي گتوند با  به ترتیب مربوط به شهرستان) یشینهباالترین ب(باالترین درجه حرارت  1395در سال 
و  -8هاي دهـدز بـا     متعلق به شهرستان) پایین ترین کمینه(همچنین پایین ترین درجه حرارت . باشد می درجه سلسیوس 52.6
 . درجه سلسیوس است -4.5  ایذه با

  1395 -وزستان هاي استان خ اطالعات هواشناسی شهرستان- 2- 1جدول 

 نام ایستگاه

مجموع  )درجه سلسیوس ( دماي هوا 
بارندگی 

  )میلیمتر(

حداکثر بارندگی 
در یک روز 

 )میلیمتر(

تعداد 
روزهاي 
 یخبندان

تعداد روزهاي 
همراه با گرد و 

 غبار

حداکثر سرعت 
  وزش باد 

 میانگین )متر بر ثانیه (
باالترین 
 بیشینه

پایین ترین 
 کمینه

 12.0 23 4.0 19.0 143.5 - 1.5 51.2 24.5 اد دزفولصفی آب

 31.0 45 0.0 28.6 90.7 1.0 51.4 26.9 آبادان

 21.0 12 1.0 2.23 102.5 0.0 50.6 27.6 آغاجاري

 20.0 50 1.0 23.0 103.9 0.9 50.4 23.2 اهواز
 14.0 15 1.0 63.0  249.4 - 1.8 50.4 27.2 رامهرمز
 21.0 38 2.0 6.33  134.5 0.0 50.6 26.1 بندرماهشهر

 25.0 40 3.0 32.5  148.5 - 1.0 50.6 26.5 امیدیه

 26.0 8.0 1.0 2.70  252 - 0.9 52.6 27 شوشتر
 11.0 7.0 8.0 2.45  485.6 - 4.5 47.0  21.4 ایذه

 22.0 30 2.0 9.84  340.8 - 1.0 50.4 26 مسجد سلیمان

 18.0 71 4.0 49.8  124.9 - 2.0 52.6 25.3 بستان

 19.0 23 3.0 17.2 81.5 - 1.3 50.2  26.2 هندیجان

 11.0 12 7.0 5.60  502.7 - 8.0 41.2  19.1 دهدز

 27.0 15 0.0 2.80  304.6 0.7 50.0  26.3 حسینیه اندیمشک
مرکز تحقیقات 
 کشاورزي اهواز

25.7 51.4 1.4 - 103.9  20.0 4.0 36 16.0 

 17.0 36 0.0 7.41 115 1.0 51.2  26.2 شادگان

 25.0 26 3.0 2.38  200.8 - 1.8 52.7  24.8 گتوند

 14.0 17 3.0 5.52  349.5 - 2.0 50.8  25.1 اللی

 15.0 25 2.0 2.23  122.4 - 1.0 52.2  25.6 شوش

 19.0 17 3.0 3.43  242.8 - 2.6 49.6  25.1 بهبهان

 31.0 -  -  9.84  -  - 8.0 52.7 25.3 استان

  1395سالنامه آماري استان خوزستان، 
  تقسیمات کشوري

درصـد  9/3معـادل (کیلومتر مربـع   64057، استان خوزستان با مساحت استان 1395اساس آخرین تقسیمات کشوري در سال بر 
 2465داراي سکنه و  3999(آبادي  6464دهستان و  144بخش،  67شهر،  76شهرستان،  27داراي ) مساحت خاکی کل کشور

  . می باشد) خالی از سکنه
  



٤ 

  1395: وده استان خوزستان تقسیمات کشوري در محد- 3- 1جدول 

  شهرستان
تعداد 
  شهر

تعداد 
  بخش

تعداد 
  دهستان

  تعداد آبادي
  خالی از سکنه  داراي سکنه  جمع

  54  76  130 6 2  3  آبادان
  12  11  23  3 2  1  آغاجاري
  52  63  115  3 2  2  امیدیه
  185  217  402  4 2  5  اندیمشک
  111  192  303  6 3  2  اهواز
  179  416  595  10 3  2  ایذه
  126  225  351  8 3  4  باغملک
  35  95  130  4 2  3  باوي

  133  71  204  2 2  3  بندرماهشهر
  35  41  76  4 2  2  هندیجان
  115  193  308  6 3  4  بهبهان
  26  64  90  4 2  1  حمیدیه
  67  71  138  4 2  2  خرمشهر
  292  433  725  11 4  9  دزفول

  82  74  156  5 2  4  دشت آزادگان
  49  192  241  8 4  1  رامهرمز
  53  167  220  8 3  3  شادگان
  77  197  274  7 3  5  شوش
  67  186  253  6 3  4  شوشتر
  33  55  88  4 2  1  کارون

  125  161  286  6 3  2  مسجدسلیمان
  104  150  254  4 2  1  اللی
  52  130  182  4 2  2  رامشیر
  25  56  81  4 2  5  گتوند
  225  326  551  6  3  2  اندیکا
  75  44  119  3  2  1  هفتکل
  76  93  169  4  2  2  هویزه
 2465  3999  6464  144 67  76  استان

  1395استان خوزستان،  سالنامه آماري: مأخذ               
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  پیشینه تاریخی
اي که امروزه خوزستان  منطقه. است  هاي تمدن بشري است که تاکنون شناخته شده ترین سرزمین استان خوزستان یکی از کهن

براساس شواهد تاریخی نام . است شین قسمتی از سرزمین وسیع و دولت مستقلی به نام عیالم بودهشود در روزگاران پی نامیده می
یعنـی  » انشـان سوسـنکا  « گردیده و از این تاریخ بـه بعـد نـام     عیالم تا حدود قرن سیزده قبل از میالد به خوزستان اطالق می

یـا  » انشـان «هخامنشیان بعد از تصـرف، ایـن منطقـه را     .است هاي عیالمی به ثبت رسیده مملکت انشان و شوش نیز در کتیبه
شـوش یکـی از   . انـد  که مأخوذ از اسم شوش است ، ضـبط نمـوده  » سوزیانا«مورخان یونانی این سرزمین را . اند نامیده» انزان«

وزگار، برخوردار ي کشاورزي و سطح باالي فرهنگ آن ر ها بود که از نظام پیشرفته ترین شهرهاي آباد و زیباي عیالمی پیشرفته
پادشاهی کرد و از این تاریخ سـوزیانا جـز   ) عیالم(جدگمبوجیه پدر کورش، نخستین حکمران هخامنشی است که بر انزان . بود 

  . دولت پارس و ایران بزرگ بوده است
توان از آثار  وام را میهاي باستانی عیالم، هخامنشیان، اشکانیان، ساسانیان، اعراب مسلمان و سایر اق ي دولت هزار ساله 6حضور 
یـا گورسـتان   » اکروپـل « از آثار تاریخی می توان بـه . هاي باستانی بر جاي مانده در شهرهاي استان خوزستان دریافت و یادمان

طبقـه زیگـورات چغازنبیـل مربـوط بـه دوره       5یا کاخ زمستانه پادشاهی هخامنشی، معبد » آپادانا« ، شهر تاریخی شاهی »اور«
هـاي   ، بقعه دعبل خزاعی، صفه سرمسجد، تپه باستانی اللی، شهر باستانی ارجان بهبهـان و کتیبـه  )ع(دانیال نبی  عیالم، مقبره

حمله مسلمانان به ایـران آغـاز   ) م 632-652(در زمان پادشاهی یزدگرد سوم . ي عیالمی در شهرستان ایذه و غیره نام برد دوره
بدسـت نیروهـاي   ) سـوزیانا (سوزیانا در رامهرمز شکسـت خـورد و ایـن منطقـه      فرماندار) هرمزان(میالدي  60گردید و در سال 

  . ه ق نام خوزستان با تصویب دولت مرکزي ایران براي این منطقه انتخاب گردید 1302در سال . اسالمی سقوط نمود
  

  مذهب و زبان
فارسی، لري، بختیاري، عربی، دزفولی، : از هاي رایج عبارتند ها و گویش خوزستان از نظر مذهب شیعه اثنی عشري بوده و از زبان

اي خود داشـته و از نظـر    هاي ایلی و طایفه فرهنگ و آداب رسوم مردمان خوزستان ریشه در سنت. باشد شوشتري و بهبهانی می
ود ترك لرکی وج يفرهنگی مذهبی مشترکات زیادي بین اقوام مختلف لر، بختیاري، عربی، دزفولی، شوشتري، بهبهانی و تا حد

  .دارد
  

 استانریزي در سند آمایش  گانه برنامه مناطق نه

  .شود ریزي تقسیم می ي برنامه منطقه 9به  ، آمایش استانسند در  استان خوزستان
این منطقه با مرکزیت شهرستان اهواز بـا  . باشد هاي اهواز، کارون، حمیدیه و باوي می ریزي، شامل شهرستان منطقه یک برنامه 

 18مرکز شهري،  7بخش،  9این منطقه داراي . گیرد درصد از وسعت استان را در بر می 12.8ومتر مربع معادل کیل 8212وسعت 
  ).درصد از جمعیت در این منطقه ساکن هستند 33.1. (آبادي خالی از سکنه است 205آبادي داراي سکنه و  406دهستان، 

 4836این منطقه با مرکزیت شهرستان آبادان با وسـعت  . باشد میهاي آبادان و خرمشهر  ریزي شامل شهرستان منطقه دو برنامه
 147دهستان،  10مرکز شهري،  5بخش،  4این منطقه داراي . گیرد درصد از وسعت استان را در بر می 7.5کیلومتر مربع معادل 
 ).نندک درصد از جمعیت در این منطقه زندگی می 10. (آبادي خالی از سکنه است 121آبادي داراي سکنه و 
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این منطقه با مرکزیت شهرسـتان بنـدر   . باشد هاي بندر ماهشهر، هندیجان و شادگان می ریزي شامل شهرستان منطقه سه برنامه
مرکـز   8بخش،  7این منطقه داراي . گیرد درصد از وسعت استان را در بر می 14.5کیلومتر مربع معادل  9286ماهشهر با وسعت 

درصد از جمعیت در این منطقه سکونت  10.1. ( از سکنه است خالیآبادي  221راي سکنه و آبادي دا 279دهستان،  14شهري، 
 ).دارند

ایـن منطقـه بـا مرکزیـت     . باشـد  هاي دزفول، اندیمشک، شوش، شوشتر و گتونـد مـی   ریزي شامل شهرستان منطقه چهار برنامه
 14ایـن منطقـه داراي   . گیـرد  استان را در بر مـی درصد از وسعت  23.1کیلومتر مربع معادل  14798شهرستان دزفول با وسعت 

درصد از جمعیـت در   22.9. (آبادي خالی از سکنه است 646آبادي داراي سکنه و  1089دهستان،  32مرکز شهري،  28بخش، 
 ).این منطقه ساکن هستند

مرکزیـت شهرسـتان بهبهـان بـا      این منطقه با. باشد هاي بهبهان، آغاجاري و امیدیه می ریزي شامل شهرستان منطقه پنج برنامه
 12مرکز شـهري،   7بخش،  7این منطقه داراي . گیرد درصد از وسعت استان را در بر می 8.3کیلومتر مربع معادل  5329وسعت 

  ).درصد از جمعیت در این منطقه ساکن هستند 6.2. (آبادي خالی از سکنه است 179آبادي داراي سکنه و  267دهستان، 
این منطقه با مرکزیت شهرستان رامهرمـز بـا   . باشد هاي رامهرمز، رامشیر و هفتکل می یزي شامل شهرستانر منطقه شش برنامه

 15مرکز شـهري،   4بخش،  8این منطقه داراي . گیرد درصد از وسعت استان را در بر می 7.6کیلومتر مربع معادل  4874وسعت 
 ).کنند درصد از جمعیت در این منطقه زندگی می 4. ( استآبادي خالی از سکنه  176آبادي داراي سکنه و  366دهستان، 

این منطقه با مرکزیت شهرسـتان مسـجد   . باشد هاي مسجد سلیمان، اللی و اندیکا می ریزي شامل شهرستان منطقه هفت برنامه
مرکـز   5بخـش،   8این منطقه داراي . گیرد درصد از وسعت استان را در بر می 9.3کیلومتر مربع معادل  5945سلیمان با وسعت 

درصد از جمعیت در ایـن منطقـه سـاکن     4.2. (آبادي خالی از سکنه است 454آبادي داراي سکنه و  637دهستان،  16شهري، 
 ).هستند

 6048این منطقه با مرکزیت شهرستان ایذه بـا وسـعت   . باشد هاي ایذه و باغملک می ریزي شامل شهرستان منطقه هشت برنامه
 641دهستان،  18مرکز شهري،  6بخش،  6این منطقه داراي . گیرد درصد از وسعت استان را در بر می 9.4کیلومتر مربع معادل 
  ).کنند درصد از جمعیت در این منطقه زندگی می 6.5. (آبادي خالی از سکنه است 305آبادي داراي سکنه و 

منطقه با مرکزیت شهرستان دشت آزادگـان بـا   این . باشد هاي دشت آزادگان و هویزه می ریزي شامل شهرستان منطقه نه برنامه
 9مرکـز شـهري،    6بخش،  4این منطقه داراي . گیرد درصد از وسعت استان را در بر می 7.4کیلومتر مربع معادل  4729وسعت 

 ).درصد از جمعیت در این منطقه ساکن هستند 3.1. (آبادي خالی از سکنه است 158آبادي داراي سکنه و  167دهستان، 
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  جمعیت، نیروي انسانی و اشتغال: فصل دوم
 و دارد آن جانبـه  همـه  توسـعه  و در رشـد  اي کننـده  تعیین نقش استانی هر در آن توزیع نحوه و جمعیت ترکیب از آگاهی
 سـازمان  حتی و فرهنگی اقتصادي، اجتماعی، توسعه کالن و خرد هاي تا برنامه گردند می قادر آمار این به اتکاء با ها دولت
ی هاي ویژگی بررسی با. دهند سامان جامعه را اداري تعیین را آن براي ریزي ساختار برنامه توان می ساکن، جمعیت کیفی و کم 

 منـابع  مهمتـرین  .افـزود  توسـعه  هاي ریزي برنامه موفقیت بر ریزي، در برنامه جمعیتی هاي شاخص گرفتن نظر در با و نموده
 وقـایع  ثبـت  و هـا  سرشـماري  از :عبارتنـد  رفتـه اسـت،   می کار به جمعیتی مطالعات و ها بررسی در دیرباز از که جمعیتی
 ساختار سنی، ساختار و سواد بیکاري، اشتغال، طالق، و ازدواج میر، و مرگ موالید و میزان حیاتی وقایع ثبت به که چهارگانه،
  .دارند اساسی نقشی منابع تخصیص در و دهند می تشکیل را اطالعات زیربنایی که پردازد می جمعیت رشد میزان و جنسی،

  
  جمعیت استان

 2321هـزار نفـر مـرد و     2388از این تعداد . هزار نفر است 4710، حدودا استان خوزستان جمعیت 95بر اساس سرشماري سال 
دود این سال حـ تعداد خانوار در  .درصد افزایش یافته است 3.95، 90نسبت به  95جمعیت استان در سال . باشند میهزار نفر زن 

هـزار نفـر در نقـاط     1151و  )درصـد  75.5( هزار نفر از جمعیت استان در نقاط شهري 3554حدود  همچنین .هزار است 1280
درصـد کـل    27.7کـه حـدود    کنند میبیشترین جمعیت استان در شهرستان اهواز زندگی  .ساکن هستند )درصد 24.4( روستایی

  . قرار داردي بعدي  در رتبهجمعیت  از درصد 9.4آن شهرستان دزفول حدود پس از . شودجمعیت استان را شامل می
  90- 95جمعیت استان به تفکیک نقاط شهري، روستایی و جنسیت در سال  - 1- 2جدول 

  درصد تغییرات  95  90  شرح 

  جمعیت

  3.95 4710509  4531730  کل
  10.10  3554205  3228087  شهري
  - 11.50  1151596  1301268  روستایی
  3.40  2321835  2245511  زن
  4.48  2388674  2286209  مرد
  15.02  1280645  1113366  خانوار

  1395نفوس و مسکن استان خوزستان، عمومی سرشماري : مأخذ                                             
  95ایی در سال روست-هاي استان به تفکیک جنسیت و نقاط شهري ن جمعیت و خانوار شهرستا - 2- 2جدول 

خانوار   خانوار روستایی شهري زن مرد کل عنوان
  شهري

خانوار 
  روستایی

 13276 71672 85015 47528 250555 148580 149510 298090 آبادان
 1483 3475 4961 5737 11912 8942 8712 17654 آغاجاري
 5887 19224 25123 22551 69784 45574 46761 92335 امیدیه
 10546 1025 11578 43548 4081 23368 24261 47629 اندیکا
 5266 43128 48636 20883 149726 83763 87649 171412  اندیمشک
 29002 333395 362480 110146 1192439 645761 656830 1302591 اهواز
 17296 31361 48682 73982 124889 99350 99521 198871 ایذه
 13953 11907 25872 57171 48204 51797 53587 105384 باغملک
 7198 18382 25597 27460 69023 47822 48662 96484 باوي
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خانوار   خانوار روستایی شهري زن مرد کل عنوان
  شهري

خانوار 
  روستایی

 5164 75999 81211 21616 274655 146607 149664 296271 بندرماهشهر
 11311 40498 51838 41343 139238 88704 91889 180593 بهبهان
 8179 5419 13598 31705 22057 26199 27563 53762 حمیدیه
 9624 37739 47380 35646 135328 85731 85245 170976 خرمشهر
 30023 94610 125351 117919 323019 214171 229800 443971 دزفول

 9199 17335 26558 38035 69954 53281 54708 107989 دشت آزادگان
 7003 7099 14113 26900 27104 26623 27381 54004 رامشیر
 10443 20115 30591 39416 74285 56134 57642 113776 رامهرمز
 22204 13818 36031 87232 51241 68166 70314 138480 شادگان
 26015 29132 55194 100614 104991 101015 104705 205720 شوش
 17757 33058 50878 70112 121765 93644 98384 192028 شوشتر
 13035 14713 27749 49620 56252 51908 53964 105872 کارون
 4940 11854 16901 20706 44357 31715 33753 65468 گتوند
 4375 4823 9200 19490 18473 18399 19564 37963 اللی

 3307 26766 30115 11756 101586 55760 57659 113419 مسجدسلیمان
 1625 4278 5908 6317 15802 10926 11193 22119 هفتگل
 2404 8227 10636 8555 30207 19136 19626 38762 هندیجان
 3511 5899 9449 15608 23278 18759 20127 38886 هویزه

 294026 984951 1280645 1151596 3554205 2321835 2388674 4710509 جمع استان
  1395نفوس و مسکن استان خوزستان، عمومی سرشماري : مأخذ     

  هاي جمعیتی استان شاخص
نفر در کیلومتر مربع برآورد شـده   49این شاخص در کشور . کیلومتر مربع بوده است نفر در 74تراکم جمعیت استان  95در سال 
  . درصد افزایش داشته است 0.40، 94درصد بوده است که نسبت به سال  75.5، 95ضریب شهرنشینی استان در سال . است

  
  1390- 95هاي جمعیتی استان در سال  شاخص - 3- 2جدول 

  تراکم جمعیت   شرح  ردیف
  )کیلومترنفر در (

ضریب 
  شهرنشینی

نرخ رشد 
)95 -90(  

نسبت 
  جنسی

متوسط بعد 
  خانوار

  3.5  100.6 1.89 84.05 117.45 آبادان  1
  3.6  97.4 -  67.47 59.44 1آغاجاري  2
  3.7  102.6 0.42 75.58 42.99 امیدیه  3
  4.1  103.8 1.28- 8.57 20.11  اندیکا  4
  3.5  104.6 0.51 87.35 55.01  اندیمشک  5
  3.6  101.7 1.36- 91.54 267.80  وازاه  6
  4.1  100.2 0.47- 62.80 52.49  ایذه  7
  4.1  103.5 0.39- 45.74 46.65  باغملک  8
  3.8  101.8 1.59 71.54 70.07  باوي  9
  3.6  102.1 1.28 92.70 155.28  بندر ماهشهر  10

                                                             
  .شهرستان آغاجاري از شهرستان بهبهان جدا و بنا بر ابالغ هیئت وزیران به عنوان شهرستان جدید تصویب شد 1392در سال .  1
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  تراکم جمعیت   شرح  ردیف
  )کیلومترنفر در (

ضریب 
  شهرنشینی

نرخ رشد 
)95 -90(  

نسبت 
  جنسی

متوسط بعد 
  خانوار

  3.5  103.6 0.10 77.10 62.62  بهبهان  11
  4.0  105.2 -  41.03 69.46  2حمیدیه  12
  3.6  99.4 0.87 79.15 74.40  خرمشهر  13
  3.5  107.3 0.95 72.76 95.56  دزفول  14
  4.1  102.7 1.58 64.78 54.76  دشت آزادگان  15
  3.8  102.8 1.99 50.19 33.34  رامشیر  16
  3.7  102.7 1.54 65.29 62.58  رامهرمز  17
  3.8  103.2 2.02- 37.00 38.49  شادگان  18
  3.7  103.7 0.29 51.04 56.67  شوش  19
  3.8  105.1 0.06 63.41 78.93  شوشتر  20
  3.8  104.0 -  53.13 88.45  کارون  21
  3.9  106.4 0.16 67.75 67.28  گتوند  22
  4.1  106.3 0.31 48.66 27.12  اللی  23
  3.8  103.4 0.03 89.57 52.12  مسجدسلیمان  24
  3.7  102.4 0.24- 71.44 15.40  هفتکل  25
  3.6  102.6 0.70 77.93 10.25  هندیجان  26
  4.1  107.3 2.53 59.86 14.10  هویزه  27

  3.8  103  0.77  75.2  73  1394  استان
1395  74  75.5  103  3.7  

    103  1.46  74.0  48  1394  کشور
1395  49  74.0  103  3.3  

  
  هرم جمعیتی

هاي گذشته اتفاق افتاده است و در  لي رویدادهاي اجتماعی و اقتصادي خاصی است که در سا هرم سنی جمعیت منعکس کننده
هاي عمومی و خصوصی در جهت اقتصادي، خدماتی، نظامی  ریزي بسیاري از برنامه. ترکیب جمعیتی استان مؤثر واقع شده است

سـهم  ، 95بر اساس هرم سنی جمعیت در سـال  . هایی است که به تفکیک سن و جنس ارائه شده باشد مستلزم داشتن داده... و 
ایـن امـر ضـرورت    . قـرار دارد سـالگی   34تا  20سنین میان عیت جوانان در معرض اشتغال، ازدواج و متقاضی مسکن عمده جم

سـایر نیازهـاي مـرتبط ایـن     و ریزان دولتی را جهت فراهم نمودن امکان اشتغال، ازدواج، مسکن  گذاران و برنامه دخالت سیاست
شـود، نسـل پـر     استان خوزستان مالحظـه مـی   1395م سنی جمعیتی سال که در هر گونه همان.  نماید گروه سنی را آشکار می

اي  شـوند و در دوره  دیک مـی اند که با گذشت زمان به سن بازنشستگی نز سال بوده 30-34جمعیت کشور که در این سال افراد 
  . یابد ، تعداد بازنشستگان به سرعت افزایش می)1420-1430(اصل ح
  

                                                             
  .شدندجدید تصویب  هاي غ هیئت وزیران به عنوان شهرستانجدا و بنا بر ابال اهوازاز شهرستان هاي حمیدیه و کارون  شهرستان 1392در سال .  ٢
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  1390ستان در سال  هرم سنی جمعیت ا-1-2نمودار 

  
. هـا باشـد   تواند گویاي افزایش تعداد موالید طی ایـن سـال   است که می 90تر از سال  پهن 95ي هرم سنی استان در سال  قاعده

  .  افزایش یافته است 90ساله نسبت به سرشماري سال  30-34ساله و  20-24ساله،  0-14جمعیت استان در گروه سنی 

  
   1395عیت استان در سال  هرم سنی جم -2-2نمودار 

  
   وقایع حیاتی چهارگانه

درصـد کـاهش داشـته     0.32، 94نسبت به سـال  نفر جمعیت  113953با  95در سال  ي استان والدت ثبت شده تعداد: والدت
 مولـود  93262همچنین والدت ثبت شده در نقاط شهري با  .باشد درصد می 7.46هاي کشور  سهم استان از تعداد والدت. است

  .بوده است) درصد 18.2(نفر  20691و در نقاط روستایی با ) درصد 81.8(
درصد بـه ترتیـب در نقـاط     12.7و  87.3میزان باشد که از این  مورد می 20556، 95هاي ثبت شده در سال  تعداد فوت: وفات

  .د افزایش یافته استدرص 5.1رویداد 18006، با 94ها نسبت به سال  همچنین تعداد فوتی. باشد شهري و روستایی می
) درصـد  9.9 ( مـورد  5003و در نقاط روستایی ) درصد 90.1(مورد  45467هاي ثبت شده در نقاط شهري  تعداد ازدواج: ازدواج

. درصد کاهش یافته است -13.1درصد رشد و در نقاط روستایی،  4.8، در نقاط شهري 94باشد که این واقعه نسبت به سال  می
ازدواج افـزایش داشـته    10.52، 94ازدواج است که نسبت به سـال   10.71، به ازاي هر هزار نفر جمعیت 95نرخ ازدواج در سال 

  .است
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درصد رشد داشته  10.2، 94درصد بوده است که نسبت به سال  91.9هاي ثبت شده در نقاط شهري  ، طالق95در سال : طالق
از  خوزسـتان  اسـتان . درصد کاهش یافته اسـت  -6، 94ت به سال درصد نسب 8.1همچنین این واقعه در نقاط روستایی با . است

باشد کـه   درصد می 17.7،  95در سال :  3نسبت طالق به ازدواج. چهارم کشوري قرار دارد ي رتبهدر   نظر تعداد طالق ثبت شده
ر نقاط روسـتایی  و د 18.1در نقاط شهري،  95همچنین این شاخص در سال . درصد بوده است 16.7،  94این شاخص در سال 

درصـد آن در دوام   15.6، 1395ي طـالق در سـال    از کل رویدادهاي ثبـت شـده  : دوام زندگی. درصد محاسبه شده است 14.4
هاي سال  درصد بوده است، در بررسی آمارها درصد طالق 17.2، 94این شاخص در سال . زندگی کمتر از یکسال رخ داده است

  .سال رخ داده است 4هاي کمتر از  نیز در زندگی سال و 2هاي کمتر از  در زندگی 95
  )نفر(1395- وقایع چهارگانه ثبت شده استان به تفکیک شهرستان - 4- 2جدول 

 طالق ازدواج وفات والدت شهرستان
 1141 3181 1479 6582 آبادان
 ... 3 84 341 )2)(1(آغاجاري
 ... 725 371 1997 )1(امیدیه
 ... 4 202 251 )2)(1(اندیکا

 461 1769 680 3304 ندیمشکا
 2798 15000 6990 38339 اهواز
 190 2394 760 4586 ایذه
 117 1315 372 2420 باغملک
 932 648 167 208 باوي

 583 2833 729 4746 بندر ماهشهر
 2 1911 905 3514 )3(بهبهان
  ...  795 ... ...  )1(حمیدیه
 396 1767 779 4040 خرمشهر
 721 4520 1704 8463 دزفول

 246 1838 375 3012 دشت آزادگان
 2 521 224 1098 )3(رامشیر
 235 1369 495 2864 رامهرمز
 101 1853 657 4284 شادگان
 534 2764 596 3606 شوش
 162 1897 706 5362 شوشتر
  18  192  182  4250  )1(کارون
 243 659 237 704 گتوند
 ... 646 154 370 )1(اللی

 54 1660 660 3108 مسجد سلیمان
 ... 206 97 241 )1(هفتکل
 ... ... 165 662  )1(هندیجان
 ... ... 143 1110  )1(هویزه
 8936 50470 20556 113953 استان

                                                             
  .دهد که در یک سال به ازاي هر صد مورد ازدواج، چند مورد طالق روي داده است این شاخص نشان می.  3
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 طالق ازدواج وفات والدت شهرستان
 166321 673658 347987 1528053 کشور

  سهم استان
 از کشور 

7.46 5.91 7.49 5.37 

  1395ر  سایت سازمان ثبت احوال کشو و سالنامه آماري خوزستان : منبع
 .فاقد دفترخانه ازدواج یاطالق می باشند) 1
 .آمار ازدواج آغاجاري و اندیکا مربوط به اقرار نامه می باشد و این شهر ها فاقد دفترخانه هستند) 2
 .به حالت نیمه تعطیل بوده اند 1395دفترخانه طالق بهبهان ورامشیر در سال ) 3

 

  نیروي انسانی و اشتغال
باشـد کـه نسـبت بـه نـرخ       درصـد مـی   38.5ساله و بیشتر در سطح اسـتان   10جمعیت  1395تصادي در سال نرخ مشارکت اق
نسـبت  . درصد بوده است 39.4، 1395همین نرخ در کشور در سال . درصد بوده افزایش یافته است 37.5که  94مشارکت، سال 

همچنـین  . درصد افزایش یافته است 0.90، ) 33.4( 94درصد بوده است که نسبت به سال  33.7، 95اشتغال در استان در سال 
درصـد افـزایش    10.9، 94درصد بوده است که در مقایسه با نرخ بیکـاري در سـال    12.7، 1395نرخ بیکاري در استان در سال 

  .داشته است
  1395هاي کلیدي بازار کار استان در سال  شاخص - 5- 2جدول 

  ساله 10جمعیت   شرح
 و بیشتر

 جمعیت فعال
  عالغیرف

نرخ 
مشارکت 
 اقتصادي

نسبت 
 اشتغال

نرخ 
 بیکار شاغل کل بیکاري

 استان

 12.7 33.7 38.5  2410189  191466  1319547  1511013 3921203 کل
  22.8 11.1  14.4 1671051 63944 216104 280049 1951100 زن
  10.4 56.0  62.5 739138 127521 1103443 1230964 1970103 مرد
  13.7 32.3  37.5 1805953 147992 933516 1081508 2887462 شهر
  10.1 37.3  41.5 604235 43473 386031 429505 1033741 روستا

 کشور

 12.4 34.5 39.4 39593962 3203398 22588052 25791451 65385413 کل
  22.6 11.8  14.9 27875914 1011830 3880804 4892634 32768549 زن
  10.55 57.4  64.1 11718047 2191568 18707247 20898816 32616864 مرد
  13.0 33.6  38.9 29523171 2584392 16219470 18803862 48327034 شهر
  11.0 37.3  41.0 10070790 619006 6368581 6987588 17058378 روستا

  1395نتایج آمارگیري نیروي کار و سرشماري در سال : ماخذ
ي اول و دوم قـرار   درصـد در رتبـه   22.3و  23.2سلیمان و اندیکا با مسجد هاي  ط شهري شهرستانباالترین نرخ بیکاري در نقا

درصـد   24.1و  26.3هاي هفتگـل و اللـی بـا     این در حالی است که باالترین نرخ بیکاري در نقاط روستایی در شهرستان. دارند
  .جاي دارد

  1395در سال  هاي کلیدي بازار کار به تفکیک شهرستان شاخص - 6- 2جدول 

 شهرستان
  ساله 10جمعیت 

 و بیشتر
نرخ مشارکت  جمعیت فعال

 اقتصادي
  نرخ بیکاري

  روستایی  شهري  کل بیکار شاغل  کل
 17.1 13.7 14.3 40.3 13,886 83,544 97,430 242,002 آبادان
 9.6 19.6 18.2 41.4 10,793 48,569 59,362 143,502 اندیمشک
 9.1 13.6 13.3 39.7 55,840 365,353 421,193 1,061,634 اهواز
 16.5 19.5 18.3 40.3 11,735 52,346 64,081 159,045 ایذه
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 شهرستان
  ساله 10جمعیت 

 و بیشتر
نرخ مشارکت  جمعیت فعال

 اقتصادي
  نرخ بیکاري

  روستایی  شهري  کل بیکار شاغل  کل
 10.7 11.5 11.4 41.6 11,160 86,555 97,715 234,819 بندرماهشهر
 10.4 14.4 13.4 39.3 8,010 51,564 59,574 151,731 بهبهان
 5.7 10.2 9.3 39.7 4,987 48,633 53,620 134,984 خرمشهر
 16.0 14.8 15.2 42.1 23,456 130,935 154,391 367,053 دزفول

 9.2 17.8 14.8 40.0 4,888 28,232 33,120 82,697 دشت آزادگان
 7.2 13.7 11.4 40.7 4,224 32,940 37,164 91,278 رامهرمز
 11.3 16.1 13.1 44.1 6,141 40,834 46,975 106,453 شادگان
 17.6 21.1 19.9 39.6 12,241 49,353 61,594 155,499 شوشتر

 17.9 23.2 22.7 46.3 9,801 33,385 43,186 93,213 مسجدسلیمان
 7.1 14.8 11.0 41.4 7,391 60,001 67,392 162,658 شوش
 18.0 15.3 16.8 40.3 5,590 27,688 33,278 82,542 باغ ملک
 12.2 17.0 15.9 42.2 4,945 26,244 31,189 73,985 امیدیه
 24.1 18.9 21.4 42.2 2,695 9,884 12,579 29,809 اللی
 3.7 9.1 8.0 41.1 1,019 11,776 12,795 31,120 هندیجان
 8.3 16.3 12.4 42.0 2,190 15,440 17,630 42,025 رامشیر
 12.6 19.1 17.0 43.1 3,825 18,691 22,516 52,270 گتوند
 14.1 22.3 14.8 43.3 2,384 13,734 16,118 37,226 اندیکا
 26.3 19.7 21.5 38.7 1,490 5,444 6,934 17,927 هفتگل
 12.4 12.2 12.2 41.8 1,505 10,787 12,292 29,378 هویزه
 8.5 18.6 15.9 40.0 4,653 24,686 29,339 73,436 باوي
 10.1 19.3 13.9 42.5 2,380 14,725 17,105 40,269 حمیدیه
 8.9 18.8 15.6 42.1 940 5,075 6,015 14,280 آغاجاري
 7.8 14.3 11.2 42.4 3,850 30,608 34,458 81,288 کارون

درصـد بـوده اسـت کـه      51.4و  28.7، 19.9 در بخش کشاورزي، صنعت و خدمات به ترتیـب  95استان در سال  توزیع اشتغال
غال در بخش خصوصی در همچنین سهم اشت. رشد داشته است 1394درصد نسبت به سال  2.55اشتغال در بخش کشاورزي با 

سهم اشتغال در بخش عمومی در استان . درصد کاهش یافته است -0.61، با 1394درصد است که نسبت به سال  81.8استان، 
  .درصد می باشد) 16.5(درصد است که بیش از میانگین کشوري  18.2با 

  سهم اشتغال در بخش هاي عمده اقتصادي و سهم اشتغال - 7- 2جدول 
  1394-95عمومی در سال - صوصیبه تفکیک خ 

  شرح
  سهم اشتغال در هر بخش  سهم اشتغال در هر بخش

  عمومی  خصوصی  خدمات  صنعت  کشاورزي
1394  1395  1394  1395  1394  1395  1394  1395  1394  1395  

  16.5  16.7 5/83 83.3  50.1  49.4  31.9  32.5  18  18  کشور
  14.8  14.9  85.2  85.1  49.6  48.7  33.3  34.2  17.1  17.1  مرد
  24.5  25.8  75.5  74.2  52.8  53.4  25.2  23.8  22  22.8  زن

  18.2  17.7  81.8  82.3  51.4  51.4  28.7  31.2 19.9 17.5 استان
  16.8  16.4  83.2  83.6  51.7  51.2  31.6  33.9  16.7  14.9  مرد
  25.0  25.4  75.0  74.6  49.7  52.5  13.8  14.7  36.5  32.8  زن

 1395و  1394هاي  ري نیروي کار سالنتایج آمارگی: ماخذ           
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  تحلیل ساختاراقتصادي استان:فصل سوم
هـاي  حسـاب . شـود رشد و توسعه اقتصادي یک کشور و بویژه مناطق آن از مهمترین مباحث اقتصاد منطقـه اي محسـوب مـی   
هاي اقتصـادي یـک   منطقه اي مجموعه اي از اطالعات آماري است که بصورت جامع و هدفمند، مطالعه کمی و منظم فعالیت

  .سازدپذیر می منطقه مشخص را براي یک دوره زمانی معین که معموال یک سال است امکان
  :بخش ذیل پرداخته شده است  4در این قسمت به بررسی ساختار اقتصادي استان در

لی سـاالنه  تولید ناخالص داخلی اسـتان، مجمـوع ارزش ریـا   : تولید ناخالص داخلی، رشد اقتصادي و تولید سرانه-1
بنـابراین ایـن رقـم نشـانگر تـوان      .  هاي جاري و در محدود جغرافیایی استان اسـت کاالها و خدمات نهایی تولید شده به قیمت

  .تولیدي استان و رشد آن نشانگر رشد اقتصادي استان است
خانوار نسبت به سـال   معیار سنجش تغییرات قیمت تعداد معین و ثابتی از کاالها و خدمات مورد مصرف: شاخص قیمت -2

کاالها و خدمات که  افزایش دائمی و بی رویه سطح عمومی قیمت. شودپایه، شاخص قیمت کاالها و خدمات مصرفی نامیده می
شود تورم نام دارد که درصـد تغییـرات شـاخص قیمـت کـاال و      در نهایت به کاهش قدرت خرید و نابسامانی اقتصادي منجر می

 .خ تورم می باشدخدمات مصرفی بیانگر نر

طبق تعریف، هزینه ارزش پولی کاالي تهیه شده یا خدمت انجام شده توسط خانوار به منظـور  : درآمد خانوارها هزینه و-3
تهیه شامل خرید، تولید خانگی، در برابر خدمت، از محل کسب، پایاپاي و یـا  . شودمصرف اعضا و یا هدیه به دیگران نامیده می

 . شودپولی برآورد و جزو هزینه منظور میمجانی است که بصورت 

ضریب . یکی از شاخصهاي سنجش نابرابري درآمد جامعه، ضریب جینی است): 4ضریب جینی(توزیع عادالنه درآمد -4
جینی عددي بین صفر و یک است که درآن صفر به معنی توزیع کامال برابر درآمد یا ثروت و یک به معناي نابرابري مطلـق در  

سالهاست که شاخصهاي نـابرابري از طـرح آمـارگیري هزینـه و درآمـد خـانوار مرکـز آمـار ایـران محاسـبه و بـه            . توزیع است
هـاي طـرح کـه معتبرتـرین     محاسبات صورت گرفته بر روي داده. سیاستگذاران، اقتصاددانان و کاربران اصلی طرح ارایه میشود
هـاي صـورت گرفتـه در حـوزه عـدالت و      ه ثمر رسیدن سیاسـت اطالعات موجود در کشور در این حوزه است گویاي چگونگی ب

  .برابري است
  
  تولید ناخالص داخلی، رشد اقتصادي و تولید سرانه-1

میلیارد ریال بوده که سهم اسـتان  هزار  12314مبلغ ) با احتساب نفت(تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت بازار  1394در سال 
 .درصد از کل تولید ناخالص داخلی کشور و در رتبه دوم کشور قرار گرفته اسـت 14.3ریال،  میلیاردهزار  1761خوزستان با مبلغ 

میلیاردریـال بـوده کـه اسـتان     هـزار   12873مبلـغ  ) با احتساب نفـت (تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت بازار  1393در سال 
لص داخلی کشـور و در جایگـاه دوم کشـور قـرار     محصول ناخا ي ازدرصد 18.1 سهم ریال، هزارمیلیارد 2325خوزستان با مبلغ 

  .کاهش یافته است 1393نسبت به سال  1394در سال سهم استان از تولید ناخالص داخلی کشور که دهد نشان میآمار  .دارد
ن میلیارد ریـال بـوده کـه اسـتا    هزار  10685مبلغ ) بدون احتساب نفت(تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت بازار 1394در سال 

در  همچنـین  .کشور و در رتبه چهارم کشور واقع شده اسـت GDP درصد از کل  5.5میلیارد ریال، هزار  592خوزستان با مبلغ 

                                                             
٤ . Gini coefficient 
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میلیـارد ریـال بـوده کـه اسـتان      هـزار   10437مبلـغ  ) بدون احتساب نفت(تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت بازار 1393سال 
  . کشور و رتبه پنجم را به خود اختصاص داده است GDPدرصد از کل  5.7میلیارد ریال،هزار  593خوزستان با مبلغ 

تواند برآوردي از نحوه توزیع تولید ناخالص داخلـی بـا توجـه بـه     بررسی سهم جمعیت و تولید ناخالص داخلی استان از کشور می
از جمعیـت کشـور را    يصـد در 5.9 سـهم  خوزسـتان  استان 1395براساس سرشماري سال . پراکندگی جمعیتی در استانها باشد

  . درصد بوده است5.5درصد و بدون نفت 14.3)بانفت(سهم استان از تولید ناخالص داخلی کشور  ولی داراست
  94- 93تولید ناخالص داخلی، و تولید سرانه طی سالهاي  - 1- 3جدول 

 1393سال   1394سال   سهم استان  رتبه استان
 استان کشور  استان  کشور  1393  1394  1393  1394  عنوان شاخص  واحد

محصول ناخالص   میلیارد ریال 2325144 12872917  1760704  12314220 18.1 14.3  2  2
 با احتساب نفت داخلی

محصول ناخالص داخلی   میلیارد ریال 592521 10437049  592279  10685061 5.7 5.5 5 4
  بدون احتساب نفت

 با نفتتولید سرانه   مییلون ریال 501 165 377  156 -  -  2 2

 تولید سرانه بدون نفت  میلیون ریال 128 134 127 135 -  -  10 12

  محاسبات تحقیق 1394مرکز آمار ایران سال  - حساب هاي منطقه اي : مأخذ   
  

  هاي عمده اقتصادي استان خوزستانجایگاه بخش
سال مـورد بررسـی بیشـترین سـهم از      در طول دو) با احتساب استخراج نفت وگاز(، رشته فعالیت معدن)2-3(با توجه به جدول 

در ایـن رشـته فعالیـت براسـاس ارزش      94و  93ارزش افزوده استان را از آن خود کرده است همچنین استان در طی سـالهاي  
  .افزوده،رتبه اول در کشور را به خود اختصاص داده است

به ترتیـب بخـش صـنعت و    خلی استان از محصول ناخالص داهاي عمده اقتصادي استان خوزستان بخش سهم 1394در سال 
با درصد ،  کشاورزي، شکار و جنگلداري و ماهیگیري  16.7با   هاي خدماتدرصد و پس از آن بخش 75.9معدن با اختصاص  

  .درصدي بوده است 3 درصد و تأمین آب، برق و گاز طبیعی و با سهم 4.1
  
  

  )ارقام به میلیارد ریال( -  1394-1393هاي کشور و استان در سالگانه اقتصادي  18هايارزش افزوده رشته فعالیت -  2- 3جدول

 عنوان
1393 1394 

سهم استان 
 از کشور

سهم بخش از 
GDPR رتبه استان  استان  

 94 93 94 93 94 93 خوزستان کشور خوزستان کشور
کشاورزي ، شکار و 
 5 5 4.2 2.8 6.1 5.9 72329 1178640 64389 1086946 جنگلداري وماهیگیري

 1 1 56.9 71.1 70.4 72.5 999869 1420956 1654233 2282982 استخراج معدن
 2 2 19.2 12.0 15.3 11.5 336439 2200807 278858 2429703 صنعت

تأمین برق ، گاز،بخار و 
 2 4 1.5 1.3 5.0 4.4 26244 523751 30431 683841 تهویه هوا

آبرسانی،مدیریت 
پسماند، فاضالب و 

 فیهفعالیتهاي تص
33198 1941 41294 3845 5.8 9.3 0.1 0.2 5 6 

 8 4 1.3 0.9 4.1 4.0 22965 559942 21859 541463 ساختمان
 5 8 3.0 2.5 3.7 3.7 52508 1400589 56991 1533489عمده فروشی  و خرده 
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 عنوان
1393 1394 

سهم استان 
 از کشور

سهم بخش از 
GDPR رتبه استان  استان  

 94 93 94 93 94 93 خوزستان کشور خوزستان کشور
فروشی، تعمیر وسایل 

 نقلیه و کاالها
حمل و نقل و انبارداري 

 3 3 3.7 2.6 7.0 7.3 65648 932005 61213 839505 وپست

فعالیت خدماتی مربوط 
 9 9 0.3 0.2 2.9 2.9 5190 179511 4469 154085 به تامین جا و غذا

 6 5 0.1 0.1 1.0 0.9 254 257831 2059 217545 اطالعات و ارتباطات
 5 5 0.3 0.2 1.8 1.8 5203 285354 4520 247825 فعالیتهاي مالی و بیمه
 5 6 3.9 2.7 4.4 4.7 6770 1555 6363 1359 امالك و مستغالت

فعالیتهاي حرفهاي، 
 6 7 0.2 0.1 3.1 2.6 3153 101867 2141 81541 علمی و فنی

فعالیتهاي اداري و 
 5 5 0.1 0.1 5.0 5.1 2522 50546 1994 38803 خدمات پشتیبانی

اداره امور عمومی ، و 
 2 2 2.2 1.4 6.4 6.4 38689 606689 33626 529196  خدمات شهري

 5 5 1.3 0.9 5.5 5.6 23525 429136 20084 358873 آموزش
فعالیت هاي مربوط به 

سالمت انسان 
 ومددکاري اجتماعی

349011 19183 414121 23130 5.5 5.6 0.8 1.3 5 5 

سایر خدمات عمومی ، 
شخصی و . اجتماعی 

 خانگی
114870 4433 128143 4921 3.9 3.8 0.2 0.3 6 6 

 2 2 100 100.0 14.3 18.1 1756418 12266021 2326057 12881940 جمع
  و محاسبات تحقیق1394مرکز آمار ایران سال  - حساب هاي منطقه اي : مأخذ   

  
  )ارقام به میلیارد ریال( 1394و  1393ارزش افزوده رشته فعالیتهاي اقتصادي کشور و استان در سال  - 3- 3جدول 

  هاشرح فعالیت
م استان از سه  1394سال   1393سال 

  کشور
سهم بخش از 

GDPR درصد تغییرات  استان  

  استان  کشور  94  93  94  93  خوزستان  کشور  خوزستان  کشور
کشاورزي، شکار و 

و  جنگلداري
 ماهیگیري

1086946  64389  1178640 72329 6 6.1 2.8 4.1 8.4 12.3 

 30.9- 23.1- 75.9 83.1 36.9 41 1336308 3621763  1933092  4712685  صنعت و معدن
تأمین برق ، گاز،بخار و 

، تهویه هوا
برسانی،مدیریت آ

پسماند، فاضالب و 
و  فعالیتهاي تصفیه
 ساختمان

1258502  54231  1124988 53054 4 4.7 2.3 3.0 -10.6 -2.2 

 7.4 8.9 16.7 11.8 4.6 5 294729 6340631  274346  5823807 خدمات
 - - 0.3 - 8.9  4286 48200  - 914  - 9023خالص مالیات بر 
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  هاشرح فعالیت
م استان از سه  1394سال   1393سال 

  کشور
سهم بخش از 

GDPR درصد تغییرات  استان  

  استان  کشور  94  93  94  93  خوزستان  کشور  خوزستان  کشور
  واردات

محصول ناخالص 
 24.3- 4.3- 100.0 100.0 14.3 18.1 1760704 12314220  2325144  12872917  )به قیمت بازار(داخلی 

  محاسبات تحقیقو 1394و  1393مرکز آمار ایران سال  -حساب هاي منطقه اي : مأخذ 
  بخش کشاورزي

  :به چهار زیر بخش قابل تفکیک است این بخش
  .ماهیگیري، داريجنگل، داري، پرورش کرم ابریشم و زنبور عسلو شکاردامداري، مرغ،  ت و باغداريزراع

) درصـد  5.7معـادل  ( میلیارد ریال 72329میلیارد ریال بوده که مبلغ  1178640ارزش افزوده بخش کشاورزي ،  1394در سال 
درصد را بخش مـاهیگیري و   10صد را  بخش جنگلداري، در  0.5درصد را بخش زراعت و باغداري،  69.6و . سهم استان است

در این سال اسـتان  .زنبورعسل و شکار به خود اختصاص داده اند-پرورش کرم ابریشم-مرغداري-درصد را بخش دامداري 19.9
  .هاي کشاورزي رتبه پنجم کشور را به خود اختصاص داده استدر میان کلیه رشته فعالیت

  
  )ارقام به میلیارد ریال(   1393و 1392شته فعالیتهاي کشاورزي کشور و استان در سال ارزش افزوده ر - 4- 3جدول 

 ها شرح فعالیت
درصد   1394سال   1393سال 

تغییرات 
  استان  کشور  استان  کشور  استان

 14.7 50340 878774 43878 798426  زراعت و باغداري
دامداري، مرغداري، پرورش کرم 
 7.8 14372 219507 13330 216928 رابریشم و زنبور عسل و شکا

 0 395 11550 395 11295  جنگلداري

 6.4 7222 68810 6786 60296 ماهیگیري

 12.3 72329 1178640 64389 1086945  مجموع
  و محاسبات تحقیق 1394و  1393مرکز آمار ایران سال  -حساب هاي منطقه اي : مأخذ                         

  بخش صنعت و معدن
  بخش معدن و بخش صنعت:شوداین بخش به دو زیر بخش عمده تقسیم می

 1336308ریال بوده که سهم استان خوزستان به میزان میلیارد  3621763ارزش افزوده این بخش در کل کشور  1394در سال 
ن استان بـه معـادن نفـت    هاي معددرصد ارزش افزوده فعالیت 99.9.  درصد از کل کشور بوده است 36.9ریال و معادل  میلیارد

و  1393هـاي  استان خوزستان در این بخش در سال. درصد به سایر معادن اختصاص یافته است 0.1خام و گازطبیعی و کمتر از 
  .در رتبه  اول کشور قرار داشته است 1394

درصـدي   39.6 دهـد کـه کـاهش   ، نشـان مـی  93نسبت به سال  94درصد تغییرات رشته فعالیتهاي صنعت و معدن براي سال 
  .هاي معدن سبب کاهش سهم این بخش در اقتصاد استان در مقایسه با کشور شده استفعالیت
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  ارقام به میلیارد ریال1394- 1393هاي ارزش افزوده بخش صنعت و معدن استان و کشور در سال -  5- 3جدول

شرح 
 ها فعالیت

درصد تغییرات   1394سال   1393سال 
سهم   استان  کشور  اناست  کشور  93نسبت به  94

  استان
رتبه 
  استان

 39.6- 1 70.4 999869 1420956 1654233 2282982  معدن

 20.6 2 15.3 336439 2200807 278858 2429703 صنعت

 30.9- 1 36.9 1336308 3621763 1933091 4712685  مجموع
  و محاسبات تحقیق 1394و  1393مرکز آمار ایران سال  - حساب هاي منطقه اي : مأخذ                  

  و ساختمان آبرسانی،مدیریت پسماند، فاضالب و فعالیتهاي تصفیه، تأمین برق ، گاز،بخار و تهویه هوابخش 
ها شامل سایر ساختمان. ها استهاي بخش ساختمان شامل احداث ساختمان مسکونی و سایر ساختمانمحدوده و قلمرو فعالیت

هاي زیربنایی از قبیل سد، سیلو، بندر، تونل، پل جاده، راه داشتی، ورزشی، تجاري و ساختمانهاي صنعتی، آموزشی، بهساختمان
  .شودهاي موجود نیز در این فعالیت منظور میتعمیرات اساسی و جزئی ساختمان. باشدآهن، فرودگاه، مترو و خط انتقال نیرو می

کند، تحرك در اي اقتصادي درفرآیند تولید خود استفاده میهاي تولید شده دراکثر بخشبخش ساختمان از کاالهاي واسطه
گردد لذا رونق این  بخش بطور غیرمستقیم رونق دیگر هاي اقتصادي میهاي این بخش باعث تحرك در سایر بخشفعالیت
  .هاي اقتصادي را در پی خواهد داشتفعالیت

ریال است که میزان میلیارد 1124988 ان کشور به میزانمجموع ارزش افزوده آب و برق و گاز طبیعی و ساختم 1394در سال 
درصد متعلق به استان خوزستان بوده که در این سال بیشترین درصد ارزش افزوده مربوط به  4.7ریال آن برابر میلیارد  53054
هوا و رتبه ششم در  تهویه و بخار گاز، برق، باشد و استان رتبه چهارم درتأمینهاي تأمین برق،گاز، بخار و تهویه هوا میفعالیت

  .بخش ساختمان را به خود اختصاص داده است
  

  )مبالغ به میلیارد ریال(1394- 1393ارزش  افزوده رشته آب و برق و گاز و ساختمان کشور و استان در سالهاي  –6- 3جدول 

  هاشرح فعالیت
سهم استان از   1394  1393

  کشور
سهم بخش از 

GDPR استان  
  1394  1393  1394  1393  خوزستان  کشور  خوزستان  کشور

 13.2 13.5 11.9 13.0 6982 58490 7317 56486 تولید، انتقال و توزیع برق
 36.3 42.6 4.1 3.7 19261 465260 23114 627355 تولید وتوزیع گاز طبیعی

آبرسانی،مدیریت پسماند، 
 فاضالب و فعالیتهاي تصفیه

33198 1941 41294 3845 5.8 9.3 3.6  7.2 

 18.5 17.7 3.9 3.7 9824 249810 9580 257955 ساختمان هاي مسکونی
 24.8 22.6 4.2 4.3 13141 310132 12279 283509 سایر ساختمان ها

 100 100 4.7 4.3 53053 1124986 54231 1258503 مجموع
  و محاسبات تحقیق 1394و  1393مرکز آمار ایران سال  -حساب هاي منطقه اي : مأخذ     

  

  بخش خدمات
  :باشدزیر بخش عمده می 12این بخش شامل 

فعالیت خدماتی مربوط به تامین جا و -حمل و نقل و انبارداري وپست-عمده فروشی، خرده فروشی، تعمیر وسایل نقلیه و کاالها
هـاي اداري و   یتفعال-اي،علمی و فنیفعالیتهاي حرفه-امالك و مستغالت -فعالیتهاي مالی و بیمه –اطالعات و ارتباطات-غذا
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سایر -فعالیتهاي مربوط به سالمت انسان و مددکاري اجتماعی -آموزش -اداره امور عمومی،و خدمات شهري -خدمات پشتیبانی
  .خدمات عمومی، اجتماعی، شخصی و خانگی
در . باشددرصدي از بخش خدمات کشور داراي جایگاه پنجم می 4.6، با سهم 1394ارزش افزوده بخش خدمات استان در سال 

میلیارد  52508، ارزش افزوده استان معادل 1394خرده فروشی و تهیه وسایل نقلیه و کاالها در سال  -زیر بخش عمده فروشی
حمـل و نقـل و انبـارداري    را به خود اختصاص داده است و در در زیر بخش  8و رتبه ) درصد از کشور 3.7معادل (ریال بوده که 

  . را  ازآن خود کرده است 3درصد از کشور را تشکیل و رتبه  7یالکه میلیارد ر 65648معادل  وپست
درصد  2.9میلیارد ریال بوده که 5190، معادل 1394در سال فعالیت خدماتی مربوط به تامین جا و غذادر زیر بخش ارزش افزوده 
  .را به خود اختصاص داده است 9از کشور را تشکیل و رتبه 

را به  6درصد از کشور را تشکیل و رتبه  1میلیارد ریال بوده که 2543، معادل 1394در سال  اتاطالعات و ارتباطدر زیر بخش 
میلیارد ریال بـوده کـه    5203، معادل1394در سال  فعالیتهاي مالی و بیمهدر زیر بخش ارزش افزوده . خود اختصاص داده است

در سـال   امـالك و مسـتغالت  در زیر بخش ارزش افزوده .را به خود اختصاص داده است 5درصد از کشور را تشکیل و رتبه 1.8
در زیر بخش .را به خود اختصاص داده است 6درصد از کشور را تشکیل و رتبه  4.4میلیارد ریال بوده که  67696، معادل 1394

شور را تشکیل درصد از ک 3.1ریال بوده که  میلیارد 3153 ، معادل1394در سال  فعالیتهاي حرفهاي، علمی و فنیارزش افزوده 
، ارزش افـزوده اسـتان   1394در سال  فعالیتهاي اداري و خدمات پشتیبانیدر زیر بخش .را به خود اختصاص داده است 7و رتبه 
در زیـر بخـش ارزش   .را به خـود اختصـاص داده اسـت    5درصد از کشور را تشکیل و رتبه  5ریال بوده که  میلیارد 2522معادل 
درصد از کشور را تشکیل و  6.4میلیارد ریال بوده که 38689، معادل 1394در سال  و خدمات شهرياداره امور عمومی ، افزوده 

  .را به خود اختصاص داده است 2رتبه 
. سـایر خـدمات عمـومی ، اجتمـاعی     و  فعالیت هاي مربوط به سالمت انسان ومـددکاري اجتمـاعی  هاي آموزش، در زیر بخش

و  5میلیـارد ریـال بـا رتبـه      23130،   5میلیارد ریال با رتبـه   23525، به ترتیب 1394ارزش افزوده در سال  شخصی و خانگی
  .بوده است 6میلیارد ریال با رتبه  4921

  )ارقام به میلیارد ریال(1394- 1393هاي هاي بخش خدمات کشور و استان سالارزش افزوده رشته فعالیت - 7- 3جدول

  هاشرح فعالیت
ز سهم بخش ا  1394سال   1393سال 

GDPR درصد تغییرات   استان
  94  93  رتبه   استان  کشور  استان  کشور  93به 94سال

عمده فروشی  و خرده فروشی، تعمیر 
 7.9- 17.8 20.8  8 52508 1400589 56991 1533489 وسایل نقلیه و کاالها

 7.2 22.3 22.3 3 65648 932005 61213 839505 حمل و نقل و انبارداري وپست
 16.1 1.8 1.6 9 5190 179511 4469 154085 اتی مربوط به تامین جا و غذافعالیت خدم

 23.5 0.9 0.8 6 2543 257831 2059 217545 اطالعات و ارتباطات
 15.1 1.8 1.6 5 5203 285354 4520 247825 فعالیتهاي مالی و بیمه
 6.4 23.0 23.2 6 67696 1554838 63631 1359067 امالك و مستغالت

 47.3 1.1 0.8 7 3153 101867 2141 81541 هاي حرفهاي، علمی و فنیفعالیت
 26.5 0.9 0.7 5 2522 50546 1994 38803  فعالیتهاي اداري و خدمات پشتیبانی
 15.1 13.1 12.3 2 38689 606689 33626 529196  اداره امور عمومی ، و خدمات شهري

 17.1 8.0 7.3 5 23525 429136 20084 358873  آموزش
 20.6 7.8 7.0 5 23130 414121 19183 349011فعالیت هاي مربوط به سالمت انسان 
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  هاشرح فعالیت
ز سهم بخش ا  1394سال   1393سال 

GDPR درصد تغییرات   استان
  94  93  رتبه   استان  کشور  استان  کشور  93به 94سال

 ومددکاري اجتماعی
، سایر خدمات عمومی ، اجتماعی

 11.0 1.7 1.6 6 4921 128143 4433 114870  شخصی و خانگی

 7.4 100.0 100.0  5 294729 6340631 274344 5823807  مجموع
  و محاسبات تحقیق 1394و  1393مرکز آمار ایران سال  - ي حساب هاي منطقه ا: مأخذ      

  
  
  شاخص قیمت . 2

  شاخص بهاي کاالها و خدمات مصرفی در مناطق شهري
در  1395اعالم مـی کننـد در سـال    ) نرخ رسمی تورم(این شاخص که تغییرات آن نسبت به سال قبل را به عنوان میزان تورم 

متوسط رشـد  . درصد افزایش یافته است 5.9رسید که نسبت به سال قبل حدود ) 1390=100سال پایه ( 215.2استان به حدود 
درصد بوده است که بیانگر آن است این شـاخص در اسـتان در سـال مـذکور،      231.6برابر 1395این شاخص در کشور در سال 

  .باشددرصد کمتر از متوسط کشوري می7.1
باشد که هـم  درصد می 20.1قیمت در استان مربوط به گروه آموزش با  هاي اصلی بیشترین میزان افزایش شاخصدر بین گروه

  .باشد، رشد باالیی داشته استدرصد می 5.9در مقایسه با متوسط رشدشاخص کل استان که 
 1.7بـا   » ارتباطـات « کمترین افزایش نیز مربوط به گروه . درصدافزایش قرار دارد 12.2با » بهداشت و درمان«پس از آن گروه 

  .باشدصد میدر
نشـان   1395بررسی شاخص بهاي کاالها و خدمات مصرفی خانوارهاي شهري در دو گروه اختصاصی کاال و خـدمات در سـال   

طـی  . درصد داشته است 5.6درصد تاثیر بیشتري در افزایش شاخص کل به نسبت گروه کاال با  6.5دهد که گروه خدمات با می
  .باشددرصد می 7.3درصد و رشد شاخص کاالها 6.3این سال رشد  شاخص خدمات در کشور 

  
  1390=100برمبناي سال پایه   1395و  1394شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهاي شهري کشور و استان در سال  –8- 3جدول 

 کل کشور  استان خوزستان  رتبه استان
درصد   1394  1395  عنوان شاخص

درصد   1394  1395  تغییر
 1394 1395  تغییر

شاخص بهاي کاالها و خدمات  217 231.6 6.8  203.2  215.2  5.9 26 27
  مصرفی در مناطق شهري

  خوراکیها، آشامیدنیها  252  271.1  7.5 235.9 249.7 5.9 24 25
  دخانیات  302  336.9  11.6  284.9  306.5  7.6 21 25
  پوشاك و کفش  241  255.1  5.9 235.8 247.1 4.8 19 20

مسکن، آب و برق گاز و سایر   191  202.7  6 144.9 150 3.5 31 31
  سوختها

مبلمان و لوازم خانگی و نگهداري   235  245.6  4.4 218.9 224.8 2.7 25 26
  معمول آنها

 بهداشت و درمان  234  255.8  9.11 220.9 247.8 12.2 23 21
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 کل کشور  استان خوزستان  رتبه استان
درصد   1394  1395  عنوان شاخص

درصد   1394  1395  تغییر
 1394 1395  تغییر

  حمل و نقل  223  234.3  5.3 223.3 234.6 5 12 13
  تارتباطا  129  131.1  1.3 104.6 106.4 1.7 31 30
  تفریح و فرهنگ  236  248.2  5.3 245.4 263.2 7.2 12 11
  آموزش  170  191  12.6 162.7 195.4 20.1 24 13
  هتل و رستوران  236  256.2  8.4 222.8 238.5 7.1 26 25
  کاالهاو خدمات متفرقه  216  237.8  10.2 211.1 229.5 8.7 18 22
  )اختصاصیگروه (کاالها   240  257.4  7.3 224.6 237.2 5.6 26 26
  )گروه اختصاصی(خدمات   193  205.1  6.3 167.1 177.9 6.5 29 21

  و محاسبات تحقیق 1395و  1394سالنامه آماري کشور  و سالنامه آماري استان خوزستان در سال : مأخذ             
  
  شاخص بهاي کاالها و خدمات مصرفی در مناطق روستایی

رسیده که نسبت )  1390سال پایه ( 224.6به عدد  1395وستایی در استان در سال شاخص قیمت کاالها و خدمات در مناطق ر
  .درصد بوده است 10.6رشد این شاخص در کشور در همین سال . درصد رشد داشته است 4.7به قبل از آن
 20.2با » هنگ تفریح و فر« هاي اصلی بیشترین افزایش شاخص قیمت در مناطق روستایی استان مربوط به گروه در بین گروه

کمتـرین  . درصـد بـوده اسـت    12با » دخانیات و بهداشت و درمان«درصد و پس از آن  20.4با » آموزش « درصد و پس از آن 
  .باشددرصد می 1با » ارتباطات « رشد مثبت قیمت مربوط به گروه 

 1395االها و خـدمات در سـال   بررسی شاخص بهاي کاالها و خدمات مصرفی مناطق روستایی استان در دو گروه اختصاصی ک
  .درصد داشته است 4.3درصد، رشد بیشتري نسبت به گروه کاالها با  6.1دهد که گروه خدمات با نشان می

  
  1390=100برمبناي سال پایه  1395و  1394شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهاي روستایی کشور و استان در سال  –9- 3جدول

 ورکل کش  استان خوزستان  رتبه استان
درصد   1394  1395  عنوان شاخص

درصد   1394  1395  تغییرات
 1394 1395  تغییرات

شاخص بهاي کاالها و خدمات   226.9  243.4 7.3 214.5 224.6 4.7 27 29
  مصرفی در مناطق روستایی

  خوراکیها، آشامیدنیها  246.4  264.1 7.2 240.7 249.8 3.8 18 23
  دخانیات  320.8  360.5 12.4  281.6  315.8  12.2 27 26
  پوشاك و کفش  251.2  266.6 6.1 242.4 253.3 4.5 18 19
  مسکن، آب و برق گاز و سایر سوختها  181.6  195.6 7.7 147.2 151.4 2.9 31 31

مبلمان و لوازم خانگی و نگهداري  241.4 251.7 4.3 220.5 225.4 2.3 27 27
  معمول آنها

 بهداشت و درمان 242.6 266.2 9.7 221.4 248.1 12.1 24 20

  حمل و نقل 222.8 234.9 5.4 206.4 213.9 3.6 26 26
  ارتباطات 134.4 136.5 1.6 104.8 105.8 1 31 31
  تفریح و فرهنگ 250.8 265.5 5.9 267.4 292.1 9.2 9 6
  آموزش 170.1 197.1 15.9 155.7 187.5 20.4 28 21
  انهتل و رستور 247.7 272.1 9.9 236.8 255 7.7 17 18
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 ورکل کش  استان خوزستان  رتبه استان
درصد   1394  1395  عنوان شاخص

درصد   1394  1395  تغییرات
 1394 1395  تغییرات

  کاالهاو خدمات متفرقه 234.3 262.7 12.1 235.4 258.5 9.8 15 16
  کاالها 238.2 254.9 7.0 227.6 237.4 4.3 23 26
  خدمات 200 215.6 7.8 178.7 189.6 6.1 30 30

  و محاسبات تحقیق 1395و  1394سالنامه آماري کشور  و سالنامه آماري استان خوزستان در سال : مأخذ      
  
  

  زینه و درآمد خانوارهاه.3
اطالعات مربوط به بودجه خانوارهاي استان شامل متوسط هزینه و درآمد خالص خانوارهاي شهري و روستایی در استان ازنتایج 
طرح آمارگیري از هزینه و درآمد خانوارهاي شهري و روستایی استخراج شده است و در سالنامه آمـاري اسـتان قابـل دسترسـی     

هاي مربوط به آن از قبیل ضریب جینی، نسبت شـکاف مصـرف   آمار مربوط به هزینه و درآمد خانوار و شاخصبررسی . باشدمی
  .تر درآمد باشدتواند نمایی از عملکرد اقتصاد کشور و استان در زمینه توزیع عادالنهمی... بین شهر و روستا و 

آن در مناطق شـهري و روسـتایی اسـتان و     خانوارها و ترکیب خوراکی و دخانی هاي خالص ساالنهمتوسط هزینه
  کشور

 1395دهـد کـه در سـال    هاي خالص خوراکی و دخانی خانوارهاي شهري و روستایی استان و کشـور نشـان مـی   بررسی هزینه
درصد بیشـتر از خانوارهـاي شـهري کشـور      18.9متوسط هزینه هاي خالص ساالنه خوراکی و دخانی خانوارهاي شهري استان 

  .باشدمی
در . درصد بیشتر از خانوارهاي روسـتایی کشـور اسـت    30.2هاي خوراکی و دخانی خانوارهاي روستایی استان نیز وسط هزینهمت

هاي خالص خـوراکی و  درصد از هزینه 23.8درصد و  21.9سال مذکور خانوارهاي شهري کشور و استان به ترتیب با اختصاص 
هاي آن  در سطح کشور و گروه گوشت در سطح استان، ه، غالت، نان و فرآوردهدخانی خود به ترتیب به گروه کاالهاي آرد، رشت

  .اندبیشترین هزینه خوراکی و دخانی خود را صرف این گروه از کاالها نموده
درصد و در مناطق  3.3با » ها و سایر ترکیبات خوراکیها، چاشنیادویه« همچنین در مناطق شهري کشور گروه کاالهاي 

درصد کمترین سهم را در هزینه خالص خوراکی و دخانی خانوارها  4.1ها با ها و چربینیز گروه کاالهاي روغنشهري استان 
  .انددارا بوده 
هاي خالص درصد از هزینه 23.7درصد و  25.5خانوارهاي روستایی کشور و استان به ترتیب با اختصاص  1395در سال 

هاي آن، بیشترین هزینه خوراکی و دخانی خود را رشته، غالت، نان و فرآورده خوراکی و دخانی خود به گروه کاالهاي آرد،
  .اندصرف این گروه از کاالها نموده

درصد و در مناطق  3.4با » ها و سایر ترکیبات خوراکیها، چاشنیادویه« همچنین در مناطق روستایی کشور گروه کاالهاي 
درصد کمترین سهم را در هزینه خالص خوراکی و دخانی خانوارها  4ها با ربیها و چروستایی استان نیز گروه کاالهاي روغن

  .انددارا بوده 
  
  

  



٢٣ 

  )هزار ریال(  -هاي خالص خوراکی و دخانی ساالنه یک خانوار شهري و روستایی بر حسب اقالم عمدهمتوسط هزینه -10- 3جدول 

  شرح
  روستایی  شهري

1394  1395  1394  1395  
  کشور  استان  کشور  استان  کشور  استان  کشور  استان

 59769 77812  57778 70363 66636 79248  62431 78704  مجموع
 15213 18404 15047 17859 14583 15156 13744 15392  هاي آنآرد، رشته، غالت، نان و فرآورده

 12233 16929 11464 14151 14077 18850 13104 18652  گوشت
 6191 7492 6215 7216 7422 7947 7248 8015  گانشیر و فرآورده هاي آن و تخم پرند

 2546 3074 2589 3265 2377 3214 2395 3508  روغن ها و چربی ها
 9237 12786 8918 9765 11344 14617 11005 13748  هامیوه ها و سبزي
 3398 4939 3164 4563 4008 4942 3525 4820  خشکبار و حبوبات

 5029 5915 4642 5078 5173 5338 4531 4837  و کاکائو قند و شکر، شیرینی ها، چاي، قهوه
 2037 3742 1966 3804 2209 3342 2095 3541  ادویه ها، چاشنی ها و سایر ترکیبات خوراکی
 3883 4531 3772 4660 5442 5843 4786 6192  نوشابه ها، غذاهاي آماده و دخانیات

  مرکز آمار ایران دفتر جمعیت، نیروي کار و سرشماري-  1395و  1394سالنامه آماري استان و کشور سال: مأخذ         
  

  هاي خالص ساالنه غیرخوراکی خانوارها و ترکیب آن در مناطق شهري و روستایی استان و کشورمتوسط هزینه
ط نشان دهنده آن است که متوس 1395مقایسه هزینه هاي غیرخوراکی خانوارهاي شهري و روستایی کشور و استان در سال 

درصد باالتر از متوسط هزینه هاي خالص غیرخوراکی خانوارهاي  9.6هاي خالص غیرخوراکی خانوارهاي شهري کشور هزینه
درصد بیشتر از میزان این نوع  4.7هاي خالص غیرخوراکی خانوارهاي روستایی استان متوسط هزینه. باشدشهري استان می

بررسی سهم کاالها در هزینه هاي غیرخوراکی خانوارهاي شهري کشور در سال . باشدها در خانوارهاي روستایی کشور میهزینه
اجاره بها و سایر هزینه هاي منزلی مسکن؛ و آب و « دهنده آن است که هزینه هاي مربوط به مسکن که شامل نشان 1395

خوراکی خانوار شهري درصد بیشترین سهم هزینه هاي خالص غیر 44.5با  » فاضالب، سوخت و روشنایی منزل مسکونی 
  .کشور را به خود اختصاص داده است

اجاره « درصد هزینه هاي غیرخوراکی خود به گروه کاالهاي مسکن که شامل  33.4خانوارهاي شهري استان نیز با اختصاص 
هاي  زینهباشد، بیشترین سهم همی» بها و سایر هزینه هاي منزلی مسکن؛ و آب و فاضالب، سوخت و روشنایی منزل مسکونی 

  .غیرخوراکی خود را روي این گروه از کاالها صرف نموده اند
درصد در مناطق  3.8درصد در مناطق شهري کشور و  3.6نیز با » تفریحات، سرگرمیها و خدمات فرهنگی« گروه کاالهاي 

  .شهري استان کمترین سهم را در هزینه هاي خالص غیرخوراکی خانوارها دارد
صرف گروه  30.2هاي خالص غیرخوراکی خود را با درصد اي روستایی کشور بیشترین سهم هزینهدر سال مذکور خانواره

درصد بیشترین سهم از هزینه هاي  28.3در خانوارهاي روستایی استان نیز گروه کاالي مسکن با . اندنموده» مسکن « کاالهاي
  .غیرخوراکی را داشته است

درصد در مناطق  3.3درصد در مناطق روستایی کشور و  3.1با » ت فرهنگیتفریحات، سرگرمیها و خدما«گروه کاالهاي 
  .هاي خالص غیرخوراکی خانوارها به خود اختصاص داده استروستایی استان کمترین سهم را در هزینه
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  )الهزار ری(هاي خالص غیر خوراکی ساالنه یک خانوار شهري و روستایی بر حسب اقالم عمده متوسط هزینه - 11- 3جدول

  شرح
  روستایی  شهري

1394  1395  1394  1395  
  کشور  استان  کشور  استان  کشور  استان  کشور  استان

 97138 101670  89205 95487 218185 199019  199967 183145  مجموع
 8499 6454 8000 7449 11382 10027 11091 9781 پوشاك و کفش
 29362 28768 26405 25973 97067 66520 88310 63817 مسکن

لوازم، اثاثه، ملزومات 
 8604 11769 8134 10415 10639 12422 10282 13191 و خدمات خانوار

 15183 16574 14250 13783 29747 36947 27574 27689 بهداشت و درمان
حمل و نقل و 
 18814 20943 17193 20325 33707 39124 30267 38822 ارتباطات

تفریحات، سرگرمیها 
 3016 3346 2687 3376 7903 7563 7544 6638 و خدمات فرهنگی

کاالها و خدمات 
 13661 13816 12536 14347 27740 26416 24899 23207  متفرقه خانوار

  مرکز آمار ایران دفتر جمعیت، نیروي کار و سرشماري- 1395و  1394سالنامه آماري استان و کشور سال : مأخذ                   
  

 ي مصرفی خانوارهاي شهري و روستایی استانهامیزان و سهم هزینه

دهد که متوسط کـل هزینـه خانوارهـاي شـهري     نشان می 1395نتایج بررسی هزینه و درآمد خانوارهاي شهري استان در سال 
درصـد را هزینـه هـاي     28.5هزار ریال رسیده که از این رقـم   278267درصد افزایش نسبت به سال قبل به رقم  6.3استان با 
-هزار ریال میانگین هزینه 79248در سال مذکور از . دهدهاي غیرخوراکی تشکیل میدرصد را هزینه 71.5ی و دخانی و خوراک

هـاي آن و  درصد هزینه آرد، رشته، غـالت، نـان و فـرآورده    19.1درصد هزینه گوشت و  23.8هاي خوراکی یک خانوار شهري 
هاي غیرخوراکی یک خانوار شهري حدود هزار ریال میانگین هزینه 199019و از . ها بوده استدرصد هزینه میوه و سبزي 18.4
  .درصد مربوط به بهداشت و درمان بوده است 18.6درصد هزینه حمل و نقل و ارتباطات و  19.7درصد هزینه مسکن،  33.4

خانوارهاي روستایی استان دهد که متوسط کل هزینه نشان می 1395بررسی هزینه و درآمد خانوارهاي روستایی استان در سال 
درصد را هزینه هاي خوراکی و  43.4هزار ریال رسیده که از این رقم  179482درصد افزایش نسبت به سال قبل به رقم  8.2با 

هاي خوراکی و هزار ریال میانگین هزینه 77812در سال مذکور . دهدهاي غیرخوراکی تشکیل میدرصد را هزینه 56.6دخانی و 
 16.4هـاي آن و  درصد هزینه آرد، رشته، غالت، نـان و فـرآورده   23.7درصد هزینه گوشت و  21.8انوار روستایی دخانی یک خ

هزار ریال هزینه خالص غیرخوراکی ساالنه یک خانوار روستایی به ترتیب  101670و از . درصد هزینه میوه  و سبزي بوده است
  .درصد هزینه بهداشت و درمان بوده است 20.6و ارتباطات و درصد هزینه حمل و نقل  3.3درصد هزینه مسکن،  11.6

  

  هاي خوراکی و دخانینسبت هزینه هاي غیرخوراکی به هزینه
معموأل باال بودن . باشدیکی از شاخص هاي مهم براي تغییرات سطح رفاه خانوار، نسبت هزینه هاي غیرخوراکی به خوراکی می

و  2.5برابر با  1395این نسبت براي مناطق شهري استان در سال . باشدخانوارها می دهنده باال بودن سطح رفاهاین سهم نشان
و در  3.3برابر با  1395همچنین مقادیر نسبت فوق الذکر براي مناطق شهري کشور درسال . باشدمی  2.3برابر  1394در سال 

  .باشددرصد می 3.2برابر با  1394سال 



٢٥ 

می باشد همچنین  1.4برابر با  1394و در سال  1.3برابر با  1395ی استان در سال شاخص فوق الذکر براي مناطق روستای
- این نشان می. باشدمی 1.5برابر با  1394و در سال  1.6برابر با  1395مقادیر نسبت فوق براي مناطق روستایی کشور در سال 

ثانیا مقادیر آن . د بررسی کاهش یافته استدهد که اوأل شاخص فوق در مناطق روستایی و شهري استان طی دو سال آخر مور
  .کمتر از متوسط کشوري است و ثالثا شاخص فوق در مناطق شهري مطلوبتر از مناطق روستایی است

  

  )ضریب انگل(ها نسبت هزینه هاي خوراکی و دخانی به کل هزینه
هاي خوراکی هزینه با توجه به اینکه. دآیها بدست میهاي خوراکی و دخانی به کل هزینهاین ضریب از حاصل تقسیم هزینه

ها این هزینهها تامین شود و در صورت تامین بودن هاي اجتناب ناپذیر بوده و براي بقاء هر خانواده باید این هزینهجزو هزینه
 قتصاديا ترهرچقدر مقدار ضریب انگل کمتر باشد وضعیت مطلوب در نتیجه .شودپرداخته میهاي غیرخوراکی به هزینهسپس 

توان بیان کرد که با توجه به ضرایب محاسبه شده، ضریب انگل در شهرها کوچکتر از روستاها است می .دهدرا نشان می
به  1394درصد در سال  0.3مقدار ضریب در نقاط شهري استان از . تر از روستاها استشهرها مطلوب اقتصادي دروضعیت 

) درصد 0.4( بدون تغییر  1394سال  در 0.4ط روستایی استان نیز مقدار ضریب از کاهش  یافته است در نقا 1395درسال  0.28
طی دو سال آخر مورد بررسی در نقاط شهري و بدون  شرایط اقتصادياین به معناي بهتر شدن . باقی مانده است 1395در سال 

  .تغییر بودن در نقاط روستایی استان است
در  اقتصاديدهد وضعیت که این هم نشان می. باشدتایی استان بیشتر از کشور میهمچنین مقدار ضریب در نقاط شهري و روس

  .استان نسبت به متوسط کشوري در وضعیت نامطلوبتري است
  

  )هزار ریال(متوسط هزینه هاي خالص ساالنه یک خانوار شهري و روستایی  -12- 3جدول 

رح
ش

  

  94نسبت به  95رشد   1395  1394  شرح
  کشور  استان  کشور استان  کشور  استان

ري
شه

  

 8.5 6.3 284820 278267 262398 261849  متوسط کل هزینه
 9.1 8.7 218185 199019 199967 183145 هزینه هاي غیر خوراکی
 6.7 0.7 66636 79248 62431 78704 هزینه هاي خوراکی و دخانی

نسبت هزینه هاي غیرخوراکی به 
 2.3 9.2 3.3 2.5 3.2 2.3  هزینه هاي خوراکی و دخانی

نسبت هزینه هاي خوراکی و دخانی 
 2.5- 5.1- 0.23 0.28 0.24 0.3  هابه کل هزینه

ایی
وست
ر

  

 6.8 8.2 156907 179482 146983 165850 متوسط کل هزینه
 8.9 6.5 97138 101670 89205 95487 هزینه هاي غیر خوراکی
 3.4 10.6 59769 77812 57778 70363 هزینه هاي خوراکی و دخانی

نسبت هزینه هاي غیرخوراکی به 
 8.3 6.7- 1.6 1.3 1.5 1.4  هزینه هاي خوراکی و دخانی

نسبت هزینه هاي خوراکی و دخانی 
 4.8- 8.4 0.38 0.4 0.39 0.4  هابه کل هزینه

  1395و  1394سالنامه آماري کشور  - 1395و  1394سالنامه آماري استان خوزستان: مأخذ             
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  درآمد خانوارها
حقوق (درآمد شامل کلیه وجوه و ارزش کاالهایی است که در برابر کار انجام یافته یا سرمایه به کار رفته یا از طریق دیگر 

بدین ترتیب درآمد خانوارها شامل درآمد کلیه . گیرددر زمان معین به خانوارها تعلق می....) بازنشستگی، درآمدهاي اتفاقی و 
هاي مستمر و ل و مزد و حقوق بگیر خانوار در بخشهاي عمومی، خصوصی و تعاونی است که شامل دریافتیاعضاي شاغ

باشد آمار درآمد متوسط ساالنه خانوارهاي شهري و غیرمستمر پولی و غیرپولی آنها بعد از کسر مالیات و بازنشستگی می
گیري و از همه ساله به روش نمونه» مرکز آمار ایران« ري که هاي آماروستایی برحسب انواع منابع درآمد، از روي نتایج طرح

  .نمایدطریق مراجعه به خانوارهاي نمونه در نقاط شهري و روستایی انجام داده  و نتایج آن را در سالنامه آماري کشور ارائه می
  ترکیب درآمد خانوارها در مناطق شهري و روستایی کشور و استان

درصدي متوسط  2.4نشان دهنده باالتر بودن  1395در سال ) 13- 3جدول (شهري کشور و استان  مقایسه درآمد خانوارهاي
همچنین بررسی انواع . درآمد خانوارهاي مناطق شهري استان نسبت به متوسط درآمد خانوارهاي مناطق شهري کشور می باشد

بیشترین سهم درآمدي خود را از درآمدهاي دهد که خانوارهاي شهري کشور و استان نشان می 1395منابع درآمد در سال 
  .درصد کسب نموده اند   44.1و  49.7 متفرقه به ترتیب با

دهد متوسط درآمد خانوارهاي روستایی استان نشان می 1395مقایسه متوسط درآمد مناطق روستایی کشور و استان در سال 
  .استدرصد نسبت به متوسط درامد خانوارهاي روستایی کشور بیشتر  16.7

درصد کل درآمد  38.2دهد که در سال مذکور درآمدهاي متفرقه بررسی منابع درآمدي خانوارهاي روستایی نیز نشان می
درصد از کل درآمدخانوارهاي روستایی استان را  39.5خانوارهاي روستایی کشور در حالیکه درآمد حاصل از حقوق بگیري 

  .تشکیل داده است
درصدي  13.7هزار ریال رسید که کمتر از رشد  324695  درصد رشد به 7.2با  1395ن در سال درآمد خانوارهاي شهري استا

  .است 1.17، 1395هاي نقاط شهري استان در سال نسبت درآمدها به هزینه.کشور است
 9.8رشد هزار ریال رسید که بیشتر از  206405درصد رشد به رقم  13.3با  1395درامد خانوارهاي روستایی استان در سال 

  .است 1.15، 1395هاي نقاط روستایی استان در سال نسبت درآمدها به هزینه.  درصدي کشور است
  

متوسط درآمدخالص ساالنه یک خانوار شهري و روستایی استان و کشور برحسب انواع منابع تامین درآمد در سالهاي  - 13- 3جدول
  )ارقام به هزارریال( 1395و  1394

  شرح
شد درآمدهاي ر  شهري  روستایی

  1395  1394  1395  1394  95استان در سال 
  شهري  روستایی  کشور  استان  کشور  استان  کشور  استان  کشور  استان

درآمد از 
حقوق 
 بگیري

70716 48558 81576 53655 130814 93232 129029 105787 15.4 -1.4 

بخش 
 -  -  41786  34520  9887  9019  عمومی

 11.6 33.9 35208 48696 28973 43641 8431 10139 7439 7572 پولی
 23.5 9.8 6578 6382 5547 5168 1456 1068 1580 973 غیرپولی
بخش 
 -  -  148  236  84  198  تعاونی

 0.0 100.0 112 0 190 0 70 124 179 0  پولی
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  شرح
شد درآمدهاي ر  شهري  روستایی

  1395  1394  1395  1394  95استان در سال 
  شهري  روستایی  کشور  استان  کشور  استان  کشور  استان  کشور  استان

 0.0 100.0 36 0 46 0 14 19 19 0 غیرپولی
بخش 
 -   -  63852  58476  43685  39342  خصوصی

 9.6- 13.4 57973 69028 52540 76400 41551 66055 37253 58249 پولی
 12.2- 6.3 5879 4923 5936 5605 2134 4170 2089 3922 غیرپولی
درآمد از 
 13.3 17.2 53922 52329 45418 46179 55089 52399 49835 44695 مشاغل آزاد

 -  -  3453  3145  33531  30569  کشاورزي
 46.0- 21.2 3365 1249 3070 2315 31220 26537 27981 21896 پولی
 93.7- 21.4- 88 6 75 95 2311 917 2588 1167 غیرپولی
غیر 
 -  -  50469  42273  21558  19265  کشاورزي

 17.0 13.2 50003 50063 41807 42781 21029 24100 18780 21290 پولی
 2.3 147.1 466 1011 466 988 529 845 485 342 غیر پولی

درآمدهاي 
 13.9 8.5 157502 143336 140223 125844 68122 72430 62645 66742 متفرقه

 19.1 8.2 91404 102987 80882 86445 44489 47208 41513 43620 پولی
 2.4 9.1 66098 40349 59341 39399 23633 25222 21133 23122 غیر پولی
 7.2 13.3 317210 324695 278872 302837 176866 206405 161038 182153 مجموع

  1395و  1394سالنامه آماري استان و کشور سال : مأخذ         
  
  ضریب جینی به تفکیک شهري و روستایی.4

) کشور 10در رتبه (0.28و در مناطق روستاي ) کشور 22در رتبه (0.34، ضریب جینی استان در مناطق شهري 1394درسال 
نکته قابل تأمل در این . نشان از افزایش ضریب جینی مناطق شهري و روستایی استان دارد 1393با سال در مقایسه . بوده است

به اوج خود در طول پنج سال  1394خصوص اختالف مابین ضریب جینی مناطق روستایی و شهري استان است که در سال 
  ).14-3جدول (گذشته رسیده است 

  1394-1390طی سالهاي ضرایب جینی استان و کشور  –14- 3جدول 

  1394  1393  1392  1391  1390  عنوان
  شهري  روستایی  شهري  روستایی  شهري  روستایی  شهري  روستایی  شهري  روستایی

  0.34  0.28  0.33  0.27  0.31  0.27  0.30  0.31  0.34  0.29  استان
  0.37  0.34  0.36  0.34  0.35  0.32  0.35  0.33  0.36  0.34  کشور

  1394ران سال ای مرکز آمار: مأخذ      
  
  



٢٨ 

   بودجه و درآمدهاي استان :فصل چهارم
  بودجه عمومی دولت

) 1-4(جـدول شـماره   . بودجه برنامه مالی دولت براي یک سال است که از دو بخش عمده منابع و مصارف تشکیل شده اسـت 
جـه اسـتان در دو بخـش    در ایـن جـدول بود  . دهدنشان می 1395و  1394هاي تصویر کالن بودجه استان خوزستان را در سال

منابع و مصارف درج گردیده است که بخش منـابع مشـتمل بـر درآمـدهاي اسـتانی از محـل درآمـدهاي عمـومی، درآمـدهاي          
درآمدهاي عمومی خود مشتمل بر درآمد از محل منابع استانی و درآمد از محـل  . است...) خودیاري و  (اختصاصی و سایر منابع 

  . باشدمنابع ملی می
ي سـنواتی از جملـه درآمـدهاي مالیـاتی، سـایر درآمـدها،       ها بودجههاي درآمدي تعریف شده در  اي استانی شامل ردیفدرآمده

درآمدهاي ملی که در بودجه استانی لحاظ شده است خود شـامل دو  .درآمدهاي متفرقه و فروش اموال منقول و غیرمنقول است
سایر منابع درآمدي شامل منابع داخلی، اوراق مشارکت و . باشد سایر میدرصد درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی و 

  .هاي استانی درج می گردد نامه در موافقت... ها و  هاي اجرایی، شهرداريتوسط دستگاهکه به عنوان سایر منابع ... 
. ختصاصی و سایر منابع استها از محل بودجه عمومی و از محل درآمدهاي ا بودجه استانی در بخش مصارف نیز شامل پرداخت

از آنجـایی کـه    .اي اسـت  هاي سرمایه ي و تملک داراییا نهیهزها از محل بودجه عمومی شامل پرداختی بابت اعتبارات  پرداخت
قانون برنامه سوم توسعه کشور شـکل گرفتـه هـر سـال      8هزینه استان که در راستاي اجراي مفاد فصل  -براساس نظام درآمد

) اياي و سرمایههزینه(درآمدهاي واریز شده به خزانه هر استان، در قالب بودجه ساالنه به تأمین بودجه استان  نسبت معینی از«
-هاي معین که نشـان ، از طرف دیگر هر سال سهمی از درآمدهاي ملی کشور براساس شاخص»یابدهمان استان اختصاص می

ریـزي و توسـعه   شود تا از سوي شـوراي برنامـه  اي هر استان اضافه میهها است، به دریافتدهنده میزان توسعه یافتگی استان
هـاي  لذا اسـتان . ها یکسان نیستها با دریافتی آنبنابراین ارقام بودجه استان. هاي اجرایی استان توزیع گردداستان بین دستگاه

ها از جمله اسـتان خوزسـتان،   ه برخی از استانشوند؛ در حالیکمند میکم درآمد عالوه بر درآمد خود از درآمد ملی کشور نیز بهره
  .نمایندفقط قسمتی از درآمدهاي استانی خود را دریافت و باقیمانده را به خزانه واریز می

میلیون ریـال   41644140معادل  1395حکایت از آن دارد که عملکرد منابع بودجه استان در  سال ) 1-4(بررسی جدول شماره 
 4.92درصد از محل درآمدهاي حاصل از صادرات نفت خام و گـاز،   6.20از محل درآمدهاي استانی ، درصد آن  87.30بوده که 

از سوي دیگر . درصد از سایر منابع بوده است 1.11درصد از محل درآمدهاي اختصاصی و  0.47درصد از محل درآمدهاي ملی، 
درصد از درآمدهاي تحقـق یافتـه بـه اعتبـارات      11.97بیانگر آن است که  1395بررسی عملکرد مصارف بودجه استان در سال 

 71.81و در نتیجـه  ) درصـد  28.19جمعـاً  (اي مربوط بوده است هاي سرمایهدرصد به اعتبارات تملک دارایی 16.22اي و هزینه
واریـز شـده   هاي کم درآمد بـه خزانـه   هاي استانی است که بابت تأمین مصارف بودجه سایر استاندرآمد مازاد بر پرداختدرصد 
در بخـش منـابع   . درصد افزایش داشـته اسـت   5.69عملکرد اعتبارات استان به لحاظ منابع و مصارف نسبت به سال قبل . است
درصـد،   136.01درصـد،درآمد ملـی    15.07درصد، درآمد ملـی حاصـل از صـادرات نفـت خـام و گـاز         3.16رآمدهاي استانی د

همچنین مقایسه عملکرد . رشد داشته است 1394درصد نسبت به سال  -46.67 درصد و سایر منابع 8.92درآمدهاي اختصاصی 
درصـد افـزایش در    29.70اي و  درصد افزایش در اعتبارات هزینه 10.88مصارف بودجه استان خوزستان نسبت به سال گذشته 

درصـد نسـبت بـه سـال قبـل       0.70 هاي استانیدرآمد مازاد بر پرداخت. دهداي را نشان میهاي سرمایهاعتبارات تملک دارایی
   .افزایش یافته است
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ل                                                                                                                            مبالغ به میلیون ریا                                                           1395و  1394مقایسه تصویر کالن بودجه استان خوزستان در سال  - 1- 4جدول                                                                  

 عنوان
 1395سال  1394سال 

درصد تغییرات سال 
 1394به  1395

 )درصد(نسبت تحقق 

 1395 1394 عملکرد مصوب عملکرد مصوب عملکرد مصوب

 منابع

 79.32 95.74 5.69 27.57 41,644,140 52,499,426 39,401,165 41,152,440 جمع منابع

 درآمدهاي عمومی 

 91.99 107.89 3.16 20.99 36,354,534 39,518,223 35,241,006 32,662,955 استانی
 97.91 96.99 15.07 13.99 2,583,770 2,638,937 2,245,384 2,315,000  دو درصد درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز

 24.01 18.45 136.01 81.36 2,047,778 8,528,153 867,665 4,702,412 ملی
 57.05 74.32 8.92 41.88 195,233 342,200 179,247 241,195 استانی درآمدهاي اختصاصی

 31.44 70.51 46.67- 19.58 462,825 1,471,913 867,863 1,230,878 سایر منابع سایر منابع

 مصارف

 79.32 95.74 5.69 27.57 41,644,140 52,499,426 39,401,165 41,152,440 جمع مصارف

اعتبارات هزینه
اي 

 97.27 94.80 10.88 8.07 4,985,391 5,125,517 4,496,185 4,742,857 اي جمع هزینه 

 درآمد عمومی

 98.11 97.91 11.81 11.59 4,362,027 4,446,233 3,901,183 3,984,544 استانی از محل اعتبارات
 97.86 83.43 7.26 8.55- 491,100 501,854 457,851 548,796 ها از محل ردیف

 0.00 20.00 100.00- 99.96- 0 20 9,000 45,000 12و  10از محل ماده 
 74.55 77.90 3.21 7.84 132,264 177,410 128,151 164,517 از محل درآمدهاي اختصاصی درآمد اختصاصی

ک دارایی
اعتبارات تمل

 
هاي سرمایه
اي 

 39.41 50.11 29.70 64.90 6,752,785 17,134,821 5,206,530 10,390,922 اي هاي سرمایه جمع تملک دارایی 

 درآمد عمومی

 57.42 78.13 12.10- 19.60 3,416,506 5,950,000 3,886,757 4,974,750 از محل اعتبارات استانی
 73.66 17.58 426.98 25.79 1,419,229 1,926,841 269,312 1,531,770 هاي استانی ویژه مصوب قانون از محل طرح

 2.42 0.66 808.93 149.14 137,449 5,686,038 15,122 2,282,246 ها از محل ردیف
 82.39 __ __ __ 1253807 1521839 0 0 هاي مالی از محل تملک دارایی

 0.00 39.50 100.00- 40.33 0 413,400 116,380 294,600 12و  10از محل ماده 
 38.21 66.64 23.24 114.91 62,969 164,790 51,096 76,678 از محل درآمدهاي اختصاصی درآمد اختصاصی

 سایر منابع
هاي  نامه از محل سایر منابع مندرج در موافقت

 تانیاس
1,230,878 867,863 1,471,913 462,825 19.58 -46.67 70.51 31.44 

 98.90 114.14 0.70 16.22 29,905,964 30,239,088 29,698,450 26,018,661 درآمد مازاد بر پرداخت هاي استانی
  خوزستان ریزيبودجه سازمان مدیریت و برنامهمعاونت : مأخذ
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  وزستانعملکرد درآمدهاي عمومی استانی خ
زیرا . اي دولت از اهمیت خاصی برخوردار استبررسی وضعیت درآمدها به عنوان ابزار مهمی جهت نیل به سیاست مالی و بودجه

ها در مرکز در قالـب نظـام   ها از محل درآمدهاي استانی و عدم تمرکز درآمدها و هزینهیکی از اهداف کالن دولت، تأمین هزینه
  .هزینه استانی است -درآمد

هـاي دولتـی، درآمـد    درآمدهاي عمومی عبارت است از درآمدهاي وزارتخانه ها و مؤسسات دولت، مالیات، سـود سـهام شـرکت   
  .شودحاصل از انحصارات و مالکیت و سایر درآمدهایی که در قانون بودجه کشور تحت عنوان درآمد عمومی منظور می

میلیون  39518223از مجموع . پردازدمی 1395و  1394هاي در سال به مقایسه عملکرد درآمدهاي استانی) 2-4(جدول شماره 
درصد و  94.36درصد تحقق درآمدهاي مالیاتی . درصد تحقق یافته است 91.99، 1395ریال درآمدهاي استانی مصوب در سال 

در عملکـرد درآمـدهاي   درصد بیشـترین سـهم را    92.46درآمدهاي مالیاتی با در این میان . درصد می باشد 70.4سایر درآمدها 
درآمدهاي حاصل از فروش کاال و خدمات، درآمدهاي حاصـل از جـرایم و خسـارات و درآمـدهاي     . باشدعمومی استانی دارا می
 3.16نسبت به سـال قبـل    1395مقایسه عملکرد درآمدهاي استانی در سال . اندهاي بعدي قرار گرفتهمتفرقه به ترتیب در رتبه

درآمدهاي حاصل درصد افزایش و سهم  3.07دهد، که نسبت به سال گذشته سهم درآمدهاي مالیاتی می افزایش را نشان درصد
بخـش اول؛ درآمـدهاي   از  بند پنجم  مالیات بر کاالها و خـدمات . دهددرصد افزایش را نشان می5.49از فروش کاال و خدمات 

درصـد و بنـد دوم مالیـات بـر      30.02 ل؛ درآمدهاي مالیاتیبخش اواز  بند اول مالیات اشخاص حقوقیدرصد،  38.97با  مالیاتی
  .باشنددرصد به ترتیب داراي بیشترین سهم از بین بندهاي مختلف درآمدي می 22.11با  بخش اول؛ درآمدهاي مالیاتیاز درآمد 

بـا   ر کاالها و خدماتمالیات باست که   1395و  1394هاي اقالم درآمدهاي مالیاتی در سالبیانگر ) 3-4(بررسی جدول شماره 
مالیـات  درآمـدهاي حاصـل از   . باشـد دارا مـی  1395بیشترین سهم را در میان عملکرد درآمدهاي مالیاتی در سال درصد  42.15

مالیات ارزش از میان ریز اقالم، . اندهاي بعدي قرار گرفتهبه ترتیب در رتبه مالیات بر ثروتو  مالیات بر درآمد،  اشخاص حقوقی
علی رغم اینکه . انددرصد بیشترین سهم را دارا بوده 32.46هاي حقوقی غیردولتی با مالیات سایر شرکتو  41.67ایر با افزوده س

  .باشد ولی سهم اندکی از درآمدهاي مالیاتی را به خود اختصاص داده استثروت منبع مناسبی براي دریافت مالیات می
کـه بیـانگر   . دهـد هاي اجرایی را نشان مـی انی خوزستان به تفکیک دستگاهعملکرد درآمدهاي عمومی است) 4-4(جدول شماره 

بـدیهی  . کند تا به مصرف عمومی کشور برسددرآمدهایی است که طبق قانون، یک دستگاه اجرایی وصول و به خزانه واریز می
امـور مالیـاتی بـا    . ها نیستآناست که هیچ رابطه مستقیمی بین مخارج دستگاه وصول کننده این نوع درآمدها با میزان وصول 

درصـد   2.22درصد و مؤسسه استاندارد و تحقیقـات صـنعتی بـا     2.83نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران با درصد،  92.46
درصـد   1282.50اداره کـل راه و شهرسـازي بـا    . انـد به خود اختصاص داده 1395بیشترین سهم از عملکرد درآمدي را در سال 

درصـد   9685.50نسبت به سال قبـل بـا    1395در سال  قق درآمدها را در سال مذکور را دارد و انتقال خوننسبت تحبیشترین 
  .هاي اجرایی استان داردافزایش بیشترین رشد عملکردي را بین دستگاه
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 مبالغ به میلیون ریال                                                   1395و  1394هاي ک بخش و بند در سالوضعیت درآمدهاي عمومی استانی خوزستان به تفکی - 2- 4جدول                                            

 عنــــــوان بخش و بندهاي درآمدي
 1395سال  1394سال 

درصد تغییرات سال 
  1394به  1395

نسبت تحقق درآمدها 
  )درصد(

سهم مصوب از کل 
 )درصد(

سهم عملکرد  از کل 
 )درصد(

 1395 1394 1395 1394 1395 1394 عملکرد مصوب عملکرد مصوب عملکرد مصوب

 100.00 100.00 100.00 100.00 91.99 107.89 3.16 20.99 36,354,534 39,518,223 35,241,006 32,662,955 ) درآمدعمومی استانی (جمع کل

 92.46 92.54 90.14 91.16 94.36 109.52 3.07 19.64 33,612,912 35,623,540 32,611,646 29,776,787 درآمدهاي مالیاتی: بخش اول

 30.02 25.26 19.26 21.07 143.37 129.34 22.57 10.57 10,912,173 7,611,100 8,903,057 6,883,659 مالیات اشخاص حقوقی:بند اول

 22.11 17.76 19.50 18.18 104.33 105.41 28.41 29.74 8,038,004 7,704,735 6,259,878 5,938,480 مالیات بر درآمد:بند دوم

 1.36 0.84 0.86 0.95 146.18 95.28 67.57 9.22 495,961 339,270 295,964 310,619 مالیات بر ثروت: بند سوم 

 38.97 48.67 50.53 50.96 70.95 103.06 17.41- 19.97 14,166,774 19,968,435 17,152,747 16,644,029 ما لیات بر کاالها و خدمات: بند پنجم  

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 __ 113.04 0 490 0 230 درآمدهاي حاصل از مالکیت دولت: بخش سوم

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 __ 113.04 0 490 0 230 درآمد حاصل از اجاره:بند سوم

 0.00 0.00 0.00 0.00 __ __ __ __ 0 0 0 0 سایر درآمدهاي حاصل:بند چهارم

 4.60 4.49 4.32 4.76 97.92 101.94 5.49 9.83 1,670,880 1,706,440 1,583,848 1,553,690 درآمدهاي حاصل از فروش:بخش چهارم

 4.59 4.49 4.30 4.73 98.29 102.37 5.48 9.87 1,669,130 1,698,225 1,582,413 1,545,728 درآمدهاي حاصل از خدمات:بند اول

 0.00 0.00 0.02 0.02 21.30 18.02 21.95 3.18 1,750 8,215 1,435 7,962 ز فروش کاالدرآمدهاي حاصل ا:بند دوم
درآمد هاي حاصل از جرایم و : بخش پنجم 

 2.06 2.17 2.78 2.64 68.17 88.75 2.08- 27.49 748,645 1,098,283 764,570 861,442 خسارات

 2.06 2.17 2.78 2.64 68.17 88.75 2.08- 27.49 748,645 1,098,283 764,570 861,442 ...درآمدهاي حاصل از جرایم:بند اول

 0.89 0.80 2.76 1.44 29.56 59.67 14.65 131.41 322,097 1,089,470 280,942 470,806 درآمدهاي متفرقه:  بخش ششم 

 0.89 0.80 2.76 1.44 29.56 59.67 14.65 131.41 322,097 1,089,470 280,942 470,806 درآمدهاي متفرقه:بند اول
  اداره کل اقتصادي و دارایی استان خوزستان: مأخذ
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 مبالغ به میلیون ریال                              1395و  1394هاي وضعیت درآمدهاي عمومی استانی خوزستان به تفکیک اقالم درآمدهاي مالیاتی در سال - 3- 4جدول 

 عنوان ریز اقالم درآمدهاي مالیاتی
 1395ال س 1394سال 

درصد تغییرات سال 
 1394به  1395

نسبت تحقق 
 )درصد(درآمدها 

سهم مصوب از کل 
 )درصد(

سهم عملکرد  از کل 
 )درصد(

 1395 1394 1395 1394 1395 1394 عملکرد مصوب عملکرد مصوب عملکرد مصوب

 100.00 100.00 100.00 100.00 94.36 109.52 3.07 19.64 33,612,912 35,623,540 32,611,646 29,776,787 جمع درآمدهاي مالیاتی
 32.46 27.30 21.37 23.12 143.37 129.34 22.57 10.57 10,912,173 7,611,100 8,903,057 6,883,659 مالیات اشخاص حقوقی

 32.46 27.30 21.37 23.12 143.37 129.34 22.57 10.57 10,912,173 7,611,100 8,903,057 6,883,659 مالیات سایر شرکتهاي حقوقی غیردولتی

 0.00 0.00 0.00 0.00 __ __ __ __ 0 0 0 0 هاي مخابراتمالیات اضافی شرکت
 23.91 19.20 21.63 19.94 104.33 105.41 28.41 29.74 8,038,004 7,704,735 6,259,878 5,938,480 مالیات بر درآمد

 11.32 9.47 13.18 10.95 81.08 94.67 23.24 43.89 3,805,699 4,693,770 3,087,948 3,261,952 مالیات حقوق کارکنان بخش دولتی
 8.58 6.39 4.46 4.79 181.66 146.17 38.28 11.27 2,883,433 1,587,300 2,085,211 1,426,568 مالیات حقوق کارکنان بخش خصوصی

 3.49 2.94 3.62 3.87 91.14 83.27 22.45 11.88 1,173,903 1,288,000 958,670 1,151,234 مالیات مشاغل

 0.52 0.39 0.38 0.33 129.00 129.47 37.04 37.54 174,597 135,350 127,407 98,408 مالیات مستغالت
 0.00 0.00 0.00 0.00 118.10 201.89 42.06- 0.94- 372 315 642 318 مالیات متفرقه بر درآمد

 1.48 0.91 0.95 1.04 146.18 95.28 67.57 9.22 495,961 339,270 295,964 310,619 مالیات بر ثروت
 0.28 0.21 0.12 0.13 211.80 169.85 38.15 10.79 93,826  44,300 67,914 39,985 مالیات ارث
 0.00 0.00 0.00 0.00 234.17 45.83 2,454.55 400.00 281 120 11 24 مالیات اتفاقی

 0.41 0.32 0.50 0.50 76.42 69.68 31.22 19.65 136,418 178,510 103,958 149,188 مالیات نقل وانتقال و سرقفلی
 0.17 0.07 0.03 0.04 548.67 195.33 146.39 12.28- 56,925 10,375 23,104 11,828 مالیات نقل و انتقال سهام

 0.47 0.19 0.21 0.28 213.91 74.15 149.53 13.51- 156,402 73,115 62,678 84,534 مالیات نقل و انتقال امالك
تمبر وچک ، برات ، سفته ، اوراق بیمه و مال  حق

التجاره ،  بارنامه زمینی ،  اوراق  بها دار و سهام  
 شرکتها

25,060 38,299 32,850 52,109 31.09 36.06 152.83 158.63 0.08 0.09 0.12 0.16 

 42.15 52.60 56.05 55.90 70.95 103.06 17.41- 19.97 14,166,774 19,968,435 17,152,747 16,644,029 مالیات بر کاالها و خدمات
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 عنوان ریز اقالم درآمدهاي مالیاتی
 1395ال س 1394سال 

درصد تغییرات سال 
 1394به  1395

نسبت تحقق 
 )درصد(درآمدها 

سهم مصوب از کل 
 )درصد(

سهم عملکرد  از کل 
 )درصد(

 1395 1394 1395 1394 1395 1394 عملکرد مصوب عملکرد مصوب عملکرد مصوب

 0.00 0.00 0.00 0.00 __ __ __ __ 0 0 0 0 مالیات بر فروش فرآورده هاي نفتی
 0.00 0.02 0.00 0.00 33.22 6702.22 95.04- 900.00 299 900 6,032 90 دودرصد مالیات سایر کاالها و خدمات

 0.11 0.12 0.20 0.22 50.10 58.69 9.50- 6.01 35,473 70,800 39,197 66,789 عوارض خروج از کشور

 0.01 0.01 0.00 0.00 1470.27 1535.20 1.02- 3.35 2,720 185 2,748 179 مالیات بر فروش سیگار
 0.32 0.34 0.30 0.34 100.98 108.88 2.47- 5.16 108,553 107,500 111,307 102,227 مالیات بر نقل وانتقاالت اتومبیل

 0.04 0.03 0.11 0.12 32.42 31.42 12.41 8.97 12,334 38,050 10,972 34,918 اره گذاري خودرومالیات شم
مالیات حق اشتراك تلفن هاي خودکار و خدمات 

 0.00 0.00 0.00 0.00 __ __ __ __ 0 0 0 0 مخابراتی بین المللی

 0.00 24.82 0.00 0.00 __ __ __ __ 0 0 8,094,330 0 مالیات بر فروش نوشابه هاي غیر ا لکلی

 41.67 27.25 55.44 55.21 70.92 54.06 57.60 20.14 14,007,395 19,751,000 8,888,161 16,439,826 مالیات ارزش افزوده سایر
 اداره کل اقتصادي و دارایی استان خوزستان: مأخذ
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 مبالغ به میلیون ریال                            1395و  1394هاي هاي اجرایی در سالدستگاه وضعیت درآمدهاي عمومی استانی خوزستان به تفکیک -4-4جدول                   

 هاي اجراییعنــــــوان دستگاه
  )درصد(نسبت تحقق درآمدها   1394به  1395درصد تغییرات سال  1395سال  1394سال 

 1395سال  1394سال  عملکرد مصوب عملکرد مصوب عملکرد مصوب
 91.99 107.89 3.16 20.99 36,354,534 39,518,223 35,241,006 32,662,955  جمع کل
 30.49 47.72 10.91 73.58 2,592 8,500 2,337 4,897 استانداري
 -  -  5.88- -  256 0 272 0 ثبت احوال

 72.25 91.42 2.63- 23.21 1,028,352 1,423,360 1,056,123 1,155,220 نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران
 145.86 150.10 37.50 41.50 42,583 29,195 30,969 20,632 سازمان پزشکی قانونی

 137.16 145.55 1.07- 4.98 357,640 260,743 361,502 248,364 ثبت اسناد و امالك
 94.36 109.52 3.07 19.64 33,612,912 35,623,540 32,611,646 29,776,787 امور مالیاتی

 124.47 126.40 10.16 11.87 400,064 321,415 363,157 287,301 گمرك
 0.00 0.00 -  200.00    90 0 30 سازمان آموزش فنی و حرفه اي

 78.91 59.22 60.87 20.73 7,812 9,900 4,856 8,200 میراث فرهنگی ،صنایع دستی وگردشگري
 53.52 0.55 9,685.40 0.00 26812 50,095 274 50,095 انتقال خون
 -  -  -  -  0 0 0 0 بهزیستی

 354.29 214.60 69.02 2.38 12,046 3,400 7,127 3,321 حفاظت محیط زیست
 93.50 95.93 9.28 12.13 807,006 863,130 738,465 769,763 مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی

 31.10 22.59 38.02 0.27 1,746 5,615 1,265 5,600 جهاد کشاورزي
 30.08 57.04 40.36- 13.08 4,422 14,700 7,415 13,000 شیالت

 1282.50 853.49 39.78 6.98- 513 40 367 43 اداره کل راه و شهرسازي
 774.81 348.50 159.52 16.73 14,489 1,870 5,583 1,602 اداره کل تعاون کار رفاه اجتماعی
 72.43 70.93 0.75 1.33- 1,072 1,480 1,064 1,500 اداره کل صنعت معدن و تجارت

 3.80 15.35 29.57- 184.63 34,217 901,150 48,584 316,600 درآمدهاي متفرقه
  اداره کل اقتصادي و دارایی استان خوزستان: مأخذ
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  اي استان خوزستان عملکرد اعتبارات هزینه
اعمـال حاکمیـت را   هـاي  کنند و همچنین هزینههاي ایجاد شده توسط دولت را حفظ و نگهداري میاي ظرفیتاعتبارات هزینه

  .گردداین اعتبارات عموماً از محل درآمدهاي عمومی تأمین می. نمایدتأمین می
درصـد   97.27نسبت بـه اعتبـارات مصـوب     1395اي سال کرد اعتبارات هزینهدهد درصد هزینهنشان می)  5-4(جدول شماره 

اي مصـوب  درصد از اعتبـارات هزینـه   96.53دود همچنین ح. درصد بوده است 94.80حدود  1394است که این نسبت در سال 
از محـل درآمـد عمـومی مصـوب      1395اعتبارات سال . از محل درآمد عمومی تأمین شده است 1395استان خوزستان در سال 

  . رشد داشته است 1394درصد نسبت به سال  8.08
براسـاس  . باشـد شامل هفـت فصـل مـی   ) نهنوع هزی(بندي اقتصادي اي براساس طبقهمصارف دولت در بخش اعتبارات هزینه 

درصد از اعتبارات مصوب از محل درآمد عمومی بـاالترین سـهم را    54.01فصل جبران خدمات کارکنان با ) 6-4(جدول شماره 
فصل . اندهاي بعدي قرار گرفتههاي دولت به خود اختصاص داده است و فصول کاال و خدمات و رفاه اجتماعی در رتبهدر هزینه

درصد باالترین درصد رشد  12.83با ) جبران خدمات کارکنان(درصد و پس از آن فصل اول  18.39با ) کمکهاي بالعوض(مپنج
  . باشندرا دارا می 1394نسبت به سال  1395اي در سال اعتبارات هزینه
پرداخـت  .ایر پرداختـه اسـت  اي به تفکیک حقوق و مزایاي مستمر و اعتبارات سـ به مقایسه اعتبارات هزینه) 7-4(جدول شماره 

از دالیـل اصـلی افـزایش     1394نسـبت بـه سـال     1395درصد رشد در سـال   18.00حقوق و مزایاي مستمر کارکنان دولت با 
شایان ذکر است که بخشی از اعتبارات سایر نیز بابت پرداخت حقوق و مزایـاي نیروهـاي قـراردادي    . باشداي میاعتبارات هزینه

  .گرددزینه میهاي اجرایی هدستگاه
نشان دهنده آن است که بیشترین سهم اعتباري به ترتیب مربوط ) 8-4(هاي اجرایی در جدول شماره اي دستگاهاعتبارات هزینه

باالترین درصد رشد اعتبارات مصوب . ها و اقدامات تأمینی و تربیتی استکل زندانبه سازمان جهاد کشاورزي، استانداري و اداره
کـل اوقـاف و امـور خیریـه اسـتان      کل استاندارد و تحقیقات صـنعتی، اداره ، مربوط به اداره1394سبت به سال ن 1395در سال 

  .باشدکل راه و شهرسازي میخوزستان و اداره
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مبالغ به میلیون ریال                                                                                                                      1395و  1394هاي اي استان خوزستان به تفکیک منابع اعتباري در سالوضعیت اعتبارات هزینه- 5- 4جدول                                  

 عنوان
 1394به  1395درصد تغییرات سال  1395سال  1394سال 

سهم مصوب از کل 
 )درصد(

 1395 1394 عملکرد تخصیص مصوب عملکرد تخصیص مصوب عملکرد تخصیص مصوب

 100.00 100.00 10.88 11.00 8.07 4,985,391 4,992,781 5,125,517 4,496,185 4,498,071 4,742,857 جمع کل

 97.15 96.53 11.11 11.23 8.08 4,853,127 4,860,517 4,948,107 4,368,034 4,369,920 4,578,340 درآمدهاي عمومی

 2.85 3.47 3.21 3.21 7.84 132,264 132,264 177,410 128,151 128,151 164,517  درآمد اختصاصی

 0.00 0.00 -  -  -  0 0 0 0 0 0 از محل سایر منابع
  خوزستان ریزيبودجه سازمان مدیریت و برنامهمعاونت : مأخذ    

  
 مبالغ به میلیون ریال                    1395و  1394هاي اي استان خوزستان به تفکیک فصول هزینه در سالوضعیت اعتبارات هزینه - 6- 4جدول 

 عنوان
 1394به  1395درصد تغییرات سال  1395سال  1394سال 

سهم مصوب از کل 
 )درصد(

 1395 1394 عملکرد تخصیص صوبم عملکرد تخصیص مصوب عملکرد تخصیص مصوب

 100.00 100.00 11.11 11.23 8.08 4,853,127 4,860,517 4,948,107 4,368,034 4,369,920 4,578,340 جمع
 54.01 52.59 14.04 14.08 12.83 2691348 2692389 2716623 2,359,980 2,359,986 2,407,728 جبران خدمت کارکنان: فصل اول
 23.55 23.71 14.81 15.14 12.58 1179305 1184751 1222155 1,027,160 1,028,986 1,085,601 کاال و خدمات استفاده از: فصل دوم
 0.00 0.00 __ __ __ 0 0 0 0 0 0 هاي اموال و داراییهزینه: فصل سوم

 1.83 2.06 100.00-  100.00-  100.00-  0 0 0 79,762 79,762 94,092 یارانه: فصل چهارم
 0.54 0.67 35.20 34.99 18.39 31965 31965 36362 23,642 23,680 30,715 مک هاي بالعوضک: فصل پنجم

 14.66 14.71 7.92 7.93 5.33 691266 691339 709175 640,556 640,572 673,317 رفاه اجتماعی: فصل ششم
 5.42 6.27 9.42 9.77 8.05-  259243 260073 263792 236,934 236,934 286,887 هاسایر هزینه: فصل هفتم

  خوزستان ریزيبودجه سازمان مدیریت و برنامهمعاونت : مأخذ    
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                                                                                                                             مبالغ به میلیون ریال                                                                   1395و  1394هاي اي استان خوزستان به تفکیک اقالم هزینه در سالوضعیت اعتبارات هزینه - 7- 4جدول

 عنوان
 )درصد(سهم مصوب از کل  1394به  1395درصد تغییرات سال  1395سال  1394سال 

 1395 1394 عملکرد تخصیص مصوب ردعملک تخصیص مصوب عملکرد تخصیص مصوب

 100.00 100.00 11.11 11.23 8.08 4,853,127 4,860,517 4,948,107 4,368,034 4,369,920 4,578,340 جمع

 49.37 47.25 17.92 17.92 18.00 2,543,851 2,543,851 2,552,729 2,157,349 2,157,349 2,163,324 حقوق و مزایاي مستمر

 50.63 52.75 -  -  -  2,309,276 2,316,666 2,395,378 2,210,685 2,212,571 2,415,016 سایراعتبارات

  خوزستان ریزيبودجه سازمان مدیریت و برنامهمعاونت : مأخذ       
  

                                                                                                                               ه میلیون ریالمبالغ ب            1395و  1394هاي هاي اجرایی در سالاي استان خوزستان به تفکیک دستگاهوضعیت اعتبارات هزینه - 8- 4جدول     

 عنوان  دستگاه اجرایی
 )درصد(سهم مصوب از کل  1394به  1395درصد تغییرات سال  1395سال  1394سال 

 1395 1394 عملکرد تخصیص مصوب عملکرد تخصیص مصوب عملکرد یصتخص مصوب

 100.00 100.00 11.11 11.23 8.08 4,853,127 4,860,517 4,948,107 4,368,034 4,369,920 4,578,340 جمع
 11.69 12.28 15.39 15.39 6.86 589,559 589,559 600,977 510,913 510,913 562,378 اسـتانداري
 2.38 2.36 98.75- 98.75- 98.80- 1,299 1,299 1,299 103,790 103,790 108,122 حوالاداره کل ثبت ا

 10.79 10.63 13.08 13.08 12.69 533,411 533,411 548,486 471,709 471,709 486,723 اداره کل زندانهاواقدامات تامینی وتربیتی 
 0.80 0.78 15.28 15.28 16.13 40,072 40,072 41,295 34,762 34,762 35,559 اداره کل بازرسی

 1.22 1.19 5.58 5.58 6.21 56,104 56,202 58,085 53,138 53,232 54,688 اداره کل پزشکی قانونی 
 6.31 6.30 100.00- 100.00- 100.00- 0 0 0 275,453 275,690 288,280 اداره کل ثبت اسـناد وامالك 

 0.45 0.45 45.24 45.62 43.42 28440 28516 29234 19,582 19,582 20,383 اداره کل اوقاف وامورخیریه 
 1.56 1.52 4.58 4.56 3.54 71237 71341 72014 68,119 68,230 69,554 اداره کل امور اقتصادي ودارائی 

 0.91 0.90 25.64 25.32 22.63 49669 49669 50507 39,533 39,635 41,187 اداره کل هواشناسی 
ی ،صنایع دستی و اداره کل میراث فرهنگ

 گردشگري 
103,461 98,091 98,090 123801 120160 120120 19.66 22.50 22.46 2.26 2.24 
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 عنوان  دستگاه اجرایی
 )درصد(سهم مصوب از کل  1394به  1395درصد تغییرات سال  1395سال  1394سال 

 1395 1394 عملکرد تخصیص مصوب عملکرد تخصیص مصوب عملکرد یصتخص مصوب

 2.12 2.12 11.15 11.15 9.40 102977 102977 105971 92,644 92,644 96,867 اداره کل فرهنگ وارشـاداسـالمی 
 1.03 1.03 28.56 28.56 26.46 58038 58038 59522 45,146 45,146 47,066 سـازمان تبلیغات اسـالمی 

 0.20 0.20 20.11 20.10 20.78 10639 10701 11176 8,858 8,910 9,253 حوزه هنري سازمان تبلیغات اسالمی 
 1.26 1.25 21.81 21.77 19.45 66669 66806 68096 54,732 54,864 57,007 اداره کل نوسـازي مدارس 
 1.95 1.92 29.47 29.47 28.49 110215 110215 113130 85,130 85,130 88,049 اداره کل ورزش و جوانان 

 1.99 1.97 31.01 30.30 29.12 113179 113179 116334 86,387 86,858 90,098 اداره کل منطقه اي آموزشی انتقال خون
 6.92 6.89 29.70 29.70 24.45 392343 392343 392343 302,492 302,492 315,250 سـازمان بهزیسـتی 

 0.00 0 -  -  0 0 0 0 0 0 0  اسالمی انقالب مسکن بنیاد
 3.20 3.14 24.25 24.25 22.37 173924 173924 176127 139,974 139,974 143,926 اداره کل دامپزشکی

 3.56 3.51 20.59 20.57 18.52 187566 187640 190390 155,542 155,628 160,641 اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداري

 1.71 1.69 37.35 37.35 34.64 102734 102734 104128 74,797 74,797 77,340 اداره کل حفاظت محیط زیسـت 
 0.76 0.76 46.13 46.73 43.85 48773 48975 50139 33,377 33,377 34,854 اداره کل اسـتانداردوتحقیقات صـنعتی 

 1.07 1.06 32.85 32.85 31.14 61886 61886 63390 46,583 46,583 48,339 اداره کل امورعشـایر
 17.72 17.51 20.21 20.21 17.62 930994 930994 943025 774,464 774,464 801,785 سازمان جهادکشاورزي 
 3.38 3.35 12.45 12.45 10.20 166312 166312 169076 147,895 147,895 153,425 اداره کل شیالت

 5.63 5.61 39.49 39.49 36.49 342971 342971 350678 245,869 245,872 256,932 اداره کل راه و شهرسازي 
 4.28 4.26 10.37 13.81 11.72 206418 212859 217841 187,029 187,029 194,993 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی

 3.04 3.02 22.18 21.75 19.54 161605 161761 165070 132,264 132,861 138,088 سازمان صنعت، معدن و تجارت 
 1.83 2.06 57.94 57.94 33.88 125973 125973 125973 79,762 79,762 94,092 شرکت آب و فاضالب روستایی 

  خوزستان ریزيبودجه سازمان مدیریت و برنامهمعاونت : مأخذ      
  



٣٩ 

  اي استان خوزستان هاي سرمایهعملکرد اعتبارات تملک دارایی
هاي عمرانـی  اعتباراتی که جهت اجراي طرح.  اي استهاي سرمایهوط به اعتبارات تملک داراییبخش دیگر مصارف دولت مرب

شـود را  بینـی مـی  هاي پنج ساله و بودجه عمومی ساالنه دولـت پـیش  هاي اقتصادي، اجتماعی دولت در برنامهمربوط به برنامه
هاي هاي جدید هستند، بطوریکه ظرفیترات ایجادکننده ظرفیتاین نوع از اعتبا. نامنداي میهاي سرمایهاعتبارات تملک دارایی
این اعتبارات از محل درآمدهاي عمومی یـا سـایر   . کننددهند و یا به عمر آنها افزوده و دوام آن را تثبیت میموجود را توسعه می

  .گردندباشند تامین میمنابع که شامل منابع داخلی، تسهیالت و فروش اوراق مشارکت می
از محل منـابع درآمـد عمـومی و     1395اي استان در سال  هاي سرمایهدهد مجموع اعتبار تملک دارایینشان می) 9-4(ل جدو

هـاي  میلیون ریال آن تخصیص داده شده و عملکرد دسـتگاه 7580026میلیون ریال بوده است که مبلغ  17120646سایر منابع 
  .باشدمیمیلیون ریال  6752784اجرایی در خصوص این تخصیص 

درصدي و در تخصیص با رشـد   64.77با رشد  1394نسبت به سال  1395این در حالی است که اعتبارات مصوب شده در سال 
نسبت  1395هاي اجرایی در جذب اعتبارات تخصیص یافته در سال درصد همراه بوده است با این وجود عملکرد دستگاه 41.80

درصـد   97.40هاي اجرایی استان  قادر به جذب حدود دستگاه 1394ایی که در سال کاهش داشته است، به گونه 1394به سال 
، 1395در این بین در سال . درصد رسید  89.09این مقدار به  1395از کلیه اعتبارات اختصاص یافته بودند در حالی که در سال 

ینه و ردیفهاي موردي و درآمد اختصاصـی بـوده   بهترین عملکرد جذب در بین منابع استان مربوط به اعتبارات متمرکز درآمد هز
 .است

) بجـز شـهرداري هـا   (دستگاه اجرایی 76دستگاه اجرایی از میان  33تعداد 1395حاکی از آن است که طی سال ) 10-4(جدول 
اعتبـار   100تعداد دستگاه هایی که توانستند  1394اعتبار تخصیص یافته را جذب نمایند در حالی که در سال  100توانسته اند  

درصدي اعتبـارات مصـوب و   70.46علی رغم افزایش  1395در سال . دستگاه بوده است 43ات تخصیص یافته را جذب نمایند 
درصد رشد داشته کـه نشـان از تـالش مـدیریت      48.82، حدود 1394ها نسبت به سال درصدي تخصیص،  تعداد پروژه 60.59

  .زمان اجراي پروژه ها دارد استان در افزایش تاثیرگذاري اعتبارات و کاهش
هـاي  دسـتگاه  دهد که بیشترین کاهش در بـین فصـول هزینـه   نشان می) 11-4(از طرف دیگر بررسی فصول هزینه در جدول 

سـایر   –همچنین فصـل اول  . درصدي است19.77مطالعه براي احداث ساختمان با کاهش  -اجرایی مربوط به اعتبار فصل اول
بـه خـود    1395درصد بیشترین درصد از مجموع اعتبارات مصوب را در سـال   73.25دثات پیمانی با اعتبارات ساختمان و مستح

  . اختصاص داده است



٤٠ 
 

  مبالغ به میلیون ریال                                   1395و  1394اي استان خوزستان به تفکیک منابع  در سال هاي سرمایهوضعیت اعتبارات تملک دارایی - 9- 4جدول                                              

 عنوان
 94به  95درصد تغییرات سال  1395سال  1394سال 

سهم مصوب از کل 
 )درصد(

 1395 1394 عملکرد تخصیص مصوب عملکرد تخصیص مصوب عملکرد تخصیص مصوب

 100.00 100.00 29.70 41.80 64.77 6,752,784 7,580,026 17,120,646 5,206,530 5,345,445 10,390,922 سرجمع

درآمد عمومی
  

 11.17 14.74 426.98 603.48 24.87 1,419,229 1,917,347 1,912,666 269,312 272,550 1,531,770 استانی ویژه مصوب قانون

 34.75 47.88 12.10- 12.60- 19.60 3,416,506 3,474,999 5,950,000 3,886,757 3,975,844 4,974,750 اي استانی تملک داراییهاي سرمایه

 2.41 2.84 100.00- 100.00- 40.33 0 0 413,400 116,380 116,380 294,600 حوادث غیرمترقبه

 0.00 0.09 100.00- 100.00- 100.00- 0 0 0 9,000 9,000 9,000 اعتبارات خاص و پیش بینی نشده

 2.43 0.04 6,040.77 5,916.23 9,693.64 136,448 136,448 415,838 2,222 2,268 4,246 اي اعتبار متمرکز درآمد هزینه

 30.78 21.84 74.36- 93.33- 132.27 1,000 1,000 5,270,200 3,900 15,000 2,269,000 )موقت(هاي موردي  اعتبارات ردیف

 8.89 0.00 - - - 1,253,807 1,521,839 1,521,839 0 0 0 هاي مالی تملک دارایی

 0.96 0.74 23.24 17.88- 114.91 62,969 62,970 164,790 51,096 76,678 76,678 درآمد اختصـاصـی

سایر منابع
  

 8.22 9.91 34.29- 34.87- 36.63 460,819 463,205 1,407,495 701,293 711,155 1,030,178 سـایر اعتبارات

 0.38 0.05 59.88- 55.64- 1,188.36 2,006 2,218 64,418 5,000 5,000 5,000 منابع داخلی 

 0.00 1.88 100.00- 100.00- 100.00- 0 0 0 161,570 161,570 195,700 اوراق مشارکت 

 0.00 0.00 - - - 0 0 0 0 0 0 منابع متفرقه 

  خوزستان ریزيبودجه سازمان مدیریت و برنامهمعاونت : مأخذ      



٤١ 
 

  مبالغ به میلیون ریال    1395و  1394خوزستان از محل درآمد عمومی به تفکیک دستگاه اجرایی  در سال اي استان هاي سرمایهوضعیت اعتبارات تملک دارایی - 10-4 جدول

  نام دستگاه
 اجرایی 

 1394به  1395درصد تغییرات سال  1395سال  1394سال 
  سهم تعداد از کل

 )درصد(
  سهم مصوب از کل

 )درصد(
 1395 1394 1395 1394 عملکرد تخصیص مصوب تعداد عملکرد تخصیص مصوب تعداد عملکرد تخصیص مصوب تعداد

 100.00 100.00 100.00 100.00 45.23 60.59 70.46 48.82 6,226,989 7,051,631 15,483,942 3,661 4,287,571 4,391,042 9,083,366 2,460 جمع
 0.00 0.02 0.00 0.04 100.00- 100.00- 100.00- 100.00- 0 0 0 0 351 1,311 1,500 1 بنیاد ملی نخبگان 
اداره کـــل دیـــوان  

ــتان   ــبات اس محاس
 خوزستان

1 3,000 3,000 3,000 0 0 0 0 -100.00 -100.00 -100.00 -100.00 0.04 0.00 0.03 0.00 

اداره کل اطالعـات   
 1.29 0.28 0.22 0.04 60.00 60.00 700.00 700.00 40,000 40,000 200,000 8 25,000 25,000 25,000 1 خوزستان

سازمان مـدیریت و   
ــزي   ــه ریــ برنامــ

 خوزستان
3 22,331 22,331 22,331 7 20,768 20,768 20,768 133.33 -7.00 -7.00 -7.00 0.12 0.19 0.25 0.13 

اســــــــــتانداري  
 2.76 4.57 1.04 0.98 39.13- 41.63- 3.10 58.33 226,159 226,175 427,805 38 371,553 387,486 414,957 24 خوزسـتان

کـــل ثبـــت  اداره  
 0.08 0.08 0.08 0.08 59.38- 2.95 70.65 50.00 3,000 7,604 12,604 3 7,385 7,386 7,386 2 احوال خوزسـتان

فرماندهی انتظـامی   
 1.78 0.00 0.46 0.00 - - - - 0 4947 274947 17 0 0 0 0 استان خوزستان

فرماندهی مرزبـانی   
 1.23 0.00 0.16 0.00 - - - - 0 0 190000 6 0 0 0 0 استان خوزستان

دادگســـتري کـــل  
 0.84 0.00 0.19 0.00 - - - - 0 0 130000 7 0 0 0 0 استان خوزستان

ــل   اداره کـــــــــ
زندانهاواقـــــدامات 
تـــامینی وتربیتـــی 

 خوزسـتان

3 71,558 67,236 67,236 11 91,759 18,507 17,903 266.67 28.23 -72.47 -73.37 0.12 0.30 0.79 0.59 

ــل بازر  ــی اداره ک س
 0.12 0.05 0.05 0.04 211.11 211.11 322.22 100.00 14,000 14,000 19,000 2 4,500 4,500 4,500 1 استان خوزستان



٤٢ 
 

  نام دستگاه
 اجرایی 

 1394به  1395درصد تغییرات سال  1395سال  1394سال 
  سهم تعداد از کل

 )درصد(
  سهم مصوب از کل

 )درصد(
 1395 1394 1395 1394 عملکرد تخصیص مصوب تعداد عملکرد تخصیص مصوب تعداد عملکرد تخصیص مصوب تعداد

اداره کــل پزشــکی  
قــــانونی اســــتان 

 خوزستان
2 9,758 8,757 8,714 2 2,846 2,846 2,846 0.00 -70.83 -67.50 -67.34 0.08 0.05 0.11 0.02 

اداره کـــل ثبـــت   
ـــناد وا مـــالك اسـ
 خوزسـتان

2 4,385 4,385 4,371 2 20,000 20,000 19,998 0.00 356.10 356.10 357.52 0.08 0.05 0.05 0.13 

اداره کـــل اوقـــاف  
وامورخیریـــــــــه 

 خوزسـتان
24 37,835 33,902 33,902 32 94,212 49,592 49,381 33.33 149.01 46.28 45.66 0.98 0.87 0.42 0.61 

اداره کـــل امـــور    
ــی  اقتصــادي ودارائ
 خوزستان

1 3,500 3,500 3,500 1 500 500 499 0.00 -85.71 -85.71 -85.74 0.04 0.03 0.04 0.00 

اداره کـــل امـــور    
 0.09 0.00 0.03 0.00 - - - - 0 14030 14030 1 0 0 0 0 مالیاتی خوزستان

ــوري   ــرك جمه گم
 0.01 0.03 0.03 0.04 100.00- 100.00- 24.27- 0.00 0 0 2,272 1 1,500 1,500 3,000 1 اسالمی ایران

ستادمشترك سـپاه   
ــالب   ــداران انق پاس

 اسالمی
45 104760 42,410 42,410 43 239161 43,570 41,601 -4.44 128.29 2.74 -1.91 1.83 1.17 1.15 1.54 

ســـازمان بســـیج   
ــروي   ــازندگی نی س

 مقاومت بسیج
5 10,000 10,000 10,000 2 6,000 341 0 -60.00 -40.00 -96.59 -100.00 0.20 0.05 0.11 0.04 

بنیــاد حفــظ آثــار و  
نشر ارزشهاي دفاع 
 مقدس خوزستان

4 22,827 7,440 7,440 13 60,206 35,129 35,129 225.00 163.75 372.16 372.16 0.16 0.36 0.25 0.39 

ــل   اداره کـــــــــ
ــی  هواشناســـــــ

 خوزستان
3 11,530 11,530 11,530 21 74,724 65,178 65,121 600.00 548.08 465.29 464.80 0.12 0.57 0.13 0.48 



٤٣ 
 

  نام دستگاه
 اجرایی 

 1394به  1395درصد تغییرات سال  1395سال  1394سال 
  سهم تعداد از کل

 )درصد(
  سهم مصوب از کل

 )درصد(
 1395 1394 1395 1394 عملکرد تخصیص مصوب تعداد عملکرد تخصیص مصوب تعداد عملکرد تخصیص مصوب تعداد

ــم و    ــارك علــ پــ
ــتان   ــاوري اسـ فنـ

 خوزستان
0 0 0 0 1 700 700 700 - - - - 0.00 0.03 0.00 0.00 

ـــاد   جهـــــــــــ
 0.13 0.22 0.03 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000 20,000 20,000 1 20,000 20,000 20,000 1 دانشگـــاهی

اداره کــل میــراث   
ــنایع  فرهن ــی ،ص گ

دستی و گردشگري 
 خوزستان

105 112,309 85,847 85,847 89 126,472 45,658 44,849 -15.24 12.61 -46.81 -47.76 4.27 2.43 1.24 0.82 

نهاد کتابخانه هـاي   
 0.85 0.80 1.26 1.06 154.30 59.63 80.93 76.92 52,853 52,853 131,344 46 20,784 33,110 72,593 26 عمومی کشور

شوراي عالی حـوزه   
 0.98 0.30 1.75 0.73 101.06 101.06 463.70 255.56 34,200 34,200 152,200 64 17,010 17,010 27,000 18 هاي علمیه

اداره کــل فرهنــگ  
ـــالمی  وارشـاداســ

 خوزسـتان
16 98,654 53,457 53,457 27 77,332 65,352 65,201 68.75 -21.61 22.25 21.97 0.65 0.74 1.09 0.50 

مرکز خدمات حوزه  
 0.23 0.03 0.11 0.08 47.09- 47.09- 1100.00 100.00 1,000 1,000 36,000 4 1,890 1,890 3,000 2 هاي علمیه

ــات   ـــازمان تبلیغ س
اســــــــــــالمی 

 خوزسـتان
11 54,257 47,250 47,250 18 43,575 12,567 12,567 63.64 -19.69 -73.40 -73.40 0.45 0.49 0.60 0.28 

ــوز  ــري حــ ه هنــ
ســازمان تبلیغــات  

 اسالمی
0 0 0 0 2 4000 1000 1000 - - - - 0.00 0.05 0.00 0.03 

ــهید    ــگاه شـ دانشـ
 0.05 0.00 0.03 0.00 - - - - 7976 7976 7976 1 0 0 0 0 چمران اهواز



٤٤ 
 

  نام دستگاه
 اجرایی 

 1394به  1395درصد تغییرات سال  1395سال  1394سال 
  سهم تعداد از کل

 )درصد(
  سهم مصوب از کل

 )درصد(
 1395 1394 1395 1394 عملکرد تخصیص مصوب تعداد عملکرد تخصیص مصوب تعداد عملکرد تخصیص مصوب تعداد

دانشگاه کشـاورزي   
ــی   ــابع طبیعـ و منـ

 رامین
0 0 0 0 1 13663 13663 13083 - - - - 0.00 0.03 0.00 0.09 

ــوم    ــکده علـ دانشـ
ــدمات ــکی وخ  پزش

ــانی   ــتی درم بهداش
 )دزفول (

7 15,958 7,647 7,647 18 50,333 17,818 17,818 157.14 215.41 133.01 133.01 0.28 0.49 0.18 0.33 

ــوم    ــکده علـ دانشـ
ــوب   ــکی جنـ پزشـ

 )آبادان(خوزستان 
9 18,443 4,644 4,644 10 24,764 9,108 9,108 11.11 34.27 96.12 96.12 0.37 0.27 0.20 0.16 

دانشـــگاه علــــوم   
ــدمات  ــکی وخ پزش
بهداشــتی ودرمــانی 
 جندي شاپوراهواز

31 64,723 18,096 18,096 60 131,010 57,872 53,864 93.55 102.42 219.81 197.66 1.26 1.64 0.71 0.85 

ــوم    ــکده علـ دانشـ
پزشــکی و خــدمات 
ــتی،درمانی  بهداشــ

بهداشـت   -بهبهان 
 و درمان

5 2,682 2,144 2,144 11 23,143 5,143 4,443 120.00 762.90 139.88 107.23 0.20 0.30 0.03 0.15 

 0.01 0.00 0.03 0.00 - - - - 0 1836 1836 1 0 0 0 0 دانشـگاه پیام نور 
ــوزش   ــل آم اداره ک

 0.08 0.03 0.03 0.04 398.00 398.00 398.00 0.00 12,450 12,450 12,450 1 2,500 2,500 2,500 1 وپرورش خوزستان

اداره کل نوســازي   
 4.64 10.04 7.48 14.27 25.34- 23.69- 21.31- 21.94- 375,660 384,443 717,901 274 503,181 503,794 912,360 351 مدارس خوزسـتان

ــوزش   ــل آم اداره ک
ــه اي  فنـــی وحرفـ

 خوزسـتان
21 33,985 30,305 22,123 34 137,335 95,691 85,098 61.90 304.10 215.76 284.66 0.85 0.93 0.37 0.89 



٤٥ 
 

  نام دستگاه
 اجرایی 

 1394به  1395درصد تغییرات سال  1395سال  1394سال 
  سهم تعداد از کل

 )درصد(
  سهم مصوب از کل

 )درصد(
 1395 1394 1395 1394 عملکرد تخصیص مصوب تعداد عملکرد تخصیص مصوب تعداد عملکرد تخصیص مصوب تعداد

ــل ورزش   اداره کــ
 2.19 2.99 3.96 5.93 12.86 31.41 24.68 0.68- 131,030 152,568 338,724 145 116,099 116,099 271,666 146 وجوانان خوزسـتان

اداره کل منطقه اي  
ــال  ــی انتقـ آموزشـ
خــــون اســــتان  

 خوزستان

1 4,282 4,240 4,240 1 7,000 2,000 2,000 0.00 63.48 -52.83 -52.83 0.04 0.03 0.05 0.05 

جمعیت هالل احمر  
 0.19 0.11 0.98 0.37 22.64- 31.62 202.94 300.00 7,163 12,187 29,243 36 9,259 9,259 9,653 9 خوزستان

سـازمان بهزیسـتی  
 0.17 0.25 0.60 0.24 26.86 26.65 12.48 266.67 25,960 25,960 25,960 22 20,464 20,497 23,079 6 خوزسـتان

ــاد    ــل بنیـ اداره کـ
ــور   ــهید و امــ شــ
 ایثارگران خوزستان

29 27,956 19,906 19,906 29 41,165 33,846 32,658 0.00 47.25 70.03 64.06 1.18 0.79 0.31 0.27 

ــاد    ــل بنیـ اداره کـ
مســـکن انقــالب  
اســــــــــــالمی 

 خوزسـتان

225 716,702 278,317 278,317 368 810,215 413,749 380,149 63.56 13.05 48.66 36.59 9.15 10.05 7.89 5.23 

ــل   اداره کــــ
ــکی  دامپزشـــــــ

 خوزستان
98 39,398 33,608 33,608 140 56,099 35,357 35,357 42.86 42.39 5.20 5.20 3.98 3.82 0.43 0.36 

ــابع    ــل منـ اداره کـ
ــی و  طبیعـــــــــ
ــزداري  آبخیـــــــ

 خوزسـتان

31 76,921 67,224 64,204 107 121,810 56,600 56,499 245.16 58.36 -15.80 -12.00 1.26 2.92 0.85 0.79 

اداره کــل حفاظــت  
ـــت   ــیط زیسـ محـ

 خوزسـتان
29 33,334 29,826 29,826 33 77,754 23,083 23,083 13.79 133.26 -22.61 -22.61 1.18 0.90 0.37 0.50 



٤٦ 
 

  نام دستگاه
 اجرایی 

 1394به  1395درصد تغییرات سال  1395سال  1394سال 
  سهم تعداد از کل

 )درصد(
  سهم مصوب از کل

 )درصد(
 1395 1394 1395 1394 عملکرد تخصیص مصوب تعداد عملکرد تخصیص مصوب تعداد عملکرد تخصیص مصوب تعداد

ــل   اداره کـــــــــ
اسـتانداردوتحقیقات 
 صـنعتی خوزسـتان

13 17,900 15,456 15,456 26 24,500 12,500 12,500 100.00 36.87 -19.13 -19.13 0.53 0.71 0.20 0.16 

ــل   اداره کـــــــــ
امورعشــــــــــایر 

 خوزسـتان
83 87,372 47,234 47,218 119 155,152 49,068 49,068 43.37 77.58 3.88 3.92 3.37 3.25 0.96 1.00 

ــازمان   ســــــــــ
جهادکشـــــاورزي 

 خوزستان
285 592,013 273,899 273,319 471 625,734 219,891 219,090 65.26 5.70 -19.72 -19.84 11.59 12.87 6.52 4.04 

ــیالت   ــل ش اداره ک
 0.84 0.53 0.55 0.24 47.61 47.61 168.45 233.33 59,586 59,586 130,346 20 40,366 40,366 48,555 6 خوزستان

راه وزارت 
 0.76 3.10 0.11 0.16 496.87 456.22 58.44- 0.00 113,608 117,000 117,000 4 19,034 21,035 281,500 4 وشـهرسـازي

اداره کــــــــل راه  
وشهرسازي اسـتان  

 خوزستان
291 1,338,772 691,368 659,335 289 1,749,006 483,633 423,835 -0.69 30.64 -30.05 -35.72 11.83 7.89 14.74 11.30 

اداره کــل تعــاون،   
کار و رفاه اجتماعی 

 استان خوزستان
4 51,498 51,498 50,950 3 13,886 6,434 4,295 -25.00 -73.04 -87.51 -91.57 0.16 0.08 0.57 0.09 

ســازمان صــنعت،    
 0.13 0.19 0.14 0.28 35.29- 31.38- 17.98 28.57- 9,357 10,039 20,412 5 14,460 14,630 17,301 7 معدن و تجارت

ــهامی   شـــرکت سـ
پشــتیبانی امــور دام 

 کشور
1 6,148 1,229 0 1 2,215 0 0 0.00 -63.97 -100.00 - 0.04 0.03 0.07 0.01 

ــهامی   شـــرکت سـ
ســازمان آب وبــرق 

 خوزستان
26 741,333 137,687 137,687 42 631,665 362,659 362,659 61.54 -14.79 163.39 163.39 1.06 1.15 8.16 4.08 
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  نام دستگاه
 اجرایی 

 1394به  1395درصد تغییرات سال  1395سال  1394سال 
  سهم تعداد از کل

 )درصد(
  سهم مصوب از کل

 )درصد(
 1395 1394 1395 1394 عملکرد تخصیص مصوب تعداد عملکرد تخصیص مصوب تعداد عملکرد تخصیص مصوب تعداد

ــرکت آب   شـــــــ
 7.02 2.77 0.30 0.33 69.89- 730.66 332.13 37.50 18,545 511,588 1,086,588 11 61,588 61,588 251,449 8 وفاضالب اهواز

ــرکت آب و   شـــــ
 8.89 6.46 1.20 1.67 417.44 495.66 134.41 7.32 883,380 1,016,929 1,375,769 44 170,722 170,722 586,917 41 فاضالب خوزستان

شــــرکت توزیــــع  
نیـــــروي بـــــرق 

 خوزستان
12 17,997 14,403 14,108 12 11,865 3,381 3,381 0.00 -34.07 -76.53 -76.03 0.49 0.33 0.20 0.08 

شــــرکت توزیــــع  
 0.07 0.05 0.30 0.16 111.10 111.92 133.28 175.00 7,952 7,983 10,983 11 3,767 3,767 4,708 4 نیروي برق اهواز

شـــرکت ســـهامی  
ـــهرکهاي  شــــــ
 صـنعتی خوزسـتان

22 89,643 60,000 51,923 57 269,189 17,232 17,232 159.09 200.29 -71.28 -66.81 0.89 1.56 0.99 1.74 

شـرکت مهندســی   
ــاي  فرودگاههـــــ

اداره کــل (کشـــور 
ــاي  فرودگاههـــــ

 )خوزستان

1 30,000 15,000 12,000 1 20,000 20,000 20,000 0.00 -33.33 33.33 66.67 0.04 0.03 0.33 0.13 

ــادر    ــرکت مــ شــ
تخصصی ساخت و 
 توســعه زیربناهــاي
 حمل و نقل کشور

2 90,000 24,876 24,876 2 114,183 114,183 112,500 0.00 26.87 359.01 352.24 0.08 0.05 0.99 0.74 

ــل و    ــل حم اداره ک
نقل و پایانـه هـاي   

 خوزسـتان
0 0 0 0 57 142363 81160 81160 - - - - 0.00 1.56 0.00 0.92 
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  نام دستگاه
 اجرایی 

 1394به  1395درصد تغییرات سال  1395سال  1394سال 
  سهم تعداد از کل

 )درصد(
  سهم مصوب از کل

 )درصد(
 1395 1394 1395 1394 عملکرد تخصیص مصوب تعداد عملکرد تخصیص مصوب تعداد عملکرد تخصیص مصوب تعداد

ـــازمان   ســـــــــ
ـــیماي  صـداوســـ
جمهوري اسـالمی 
ــران ـ        ایـــــ

 مرکزخوزستان

4 15,514 13,514 13,514 36 22,530 13,430 13,430 800.00 45.22 -0.62 -0.62 0.16 0.98 0.17 0.15 

ــدا و    ــازمان صـ سـ
ســیماي جمهــوري 

ــران   ــالمی ای  -اس
 مرکز آبادان

2 4,863 4,364 4,364 5 32,000 8,000 8,000 150.00 558.03 83.32 83.32 0.08 0.14 0.05 0.21 

ــر   ــانون پـ ورش کـ
فکـــري کودکـــان 

 ونوجوانان
3 8,391 6,891 6,891 21 12,158 8,228 8,221 600.00 44.89 19.40 19.30 0.12 0.57 0.09 0.08 

ســـازمان مجـــري  
ــاختمانها و  ســــــ
تأسیسات دولتـی و  

 عمومی

2 30,001 4,488 4,480 2 13,001 13,000 13,000 0.00 -56.66 189.66 190.18 0.08 0.05 0.33 0.08 

ت عمران شهر شرک 
 0.03 0.17 0.03 0.08 86.21- 86.21- 73.33- 50.00- 2,000 2,000 4,000 1 14,500 14,500 15,000 2 جدید رامین

شــــرکت غلــــه و  
ــانی   ــدمات بازرگ خ

 4منطقــه 
3 25,200 15,876 15,876 0 0 0 0 -100.00 -100.00 -100.00 -100.00 0.12 0.00 0.28 0.00 

ـــرکت آب و   شــــ
ـــالب  فاضــــــــ
ـــتائی  روســــــــ

 خوزسـتان

61 484,569 179,230 179,230 103 612,983 436,568 434,684 68.85 26.50 143.58 142.53 2.48 2.81 5.33 3.96 

ــت  ــل پسـ اداره کـ
 0.06 0.00 0.03 0.00 - - - - 10,000 10,000 10,000 1 0 0 0 0 خوزستان
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  نام دستگاه
 اجرایی 

 1394به  1395درصد تغییرات سال  1395سال  1394سال 
  سهم تعداد از کل

 )درصد(
  سهم مصوب از کل

 )درصد(
 1395 1394 1395 1394 عملکرد تخصیص مصوب تعداد عملکرد تخصیص مصوب تعداد عملکرد تخصیص مصوب تعداد

شرکت عمران شهر 
 0.01 0.00 0.03 0.00 - - - - 2,000 2,000 2,000 1 0 0 0 0 جدید شیرین شهر

 20.50 9.33 15.16 11.06 191.30 184.76 274.49 104.04 1,295,333 1,307,273 3,173,576 555 444,666 459,077 847,440 272 هاشهرداري
  ریزي خوزستانمعاونت بودجه سازمان مدیریت و برنامه: مأخذ 

  
  

  هاي تابع نظام بودجه استانی به تفکیک فصول هزینه استان خوزستان اي دستگاهههاي سرمایاعتبارات تملک دارایی - 11-4جدول 
  )مبالغ به میلیون ریال( - 1394 و  1395در سال 

 عنوان
اعتبار مصوب در 

 1394سال 
اعتبار مصوب در 

 1395سال 
درصد تغییرات اعتبار مصوب در سال   )درصد(سهم مصوب از کل 

  1395  1394 94نسبت به  95
 70.46 100.00 100.00 15,483,942 9,083,366 مجموع اعتبار مصوب

 19.77- 1.73 3.68 268,498 334,673 مطالعه براي احداث ساختمان و مستحدثات - اعتبار فصل اول
 63.39 73.25 76.42 11,341,581 6,941,355 سایر اعتبارات ساختمان و مستحدثات پیمانی - اعتبار فصل اول
 31.80 6.71 8.68 1,039,730 788,875 سایر اعتبارات ساختمان و مستحدثات امانی - ولاعتبار فصل ا

 169.58 7.10 4.49 1,099,328 407,789 ماشین آالت و تجهیزات -اعتبار فصل دوم
 14.90 0.04 0.06 6,052 5,267 سایر دارائیهاي ثابت -اعتبار فصل سوم
 - 0.00 0.00 0 0 نبار و اقالم گرانبهاافزایش موجودي ا -اعتبار فصل چهارم و پنجم

 58.77 0.42 0.45 64,703 40,753 زمین -اعتبار فصل ششم
 0.67 0.93 1.57 143,615 142,654 الزحمه کارکنان طرح حق -اعتبار فصل هفتم
 260.29 9.82 4.65 1,520,435 422,000 سایر دارائیهاي تولید نشده -اعتبار فصل هفتم

خوزستان ریزيودجه سازمان مدیریت و برنامهبمعاونت : مأخذ  
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  گذاريسرمایه :فصل پنجم
  مقدمه

گذاري بر متغیرهاي اقتصاد کالن، دستیابی بـه نـرخ رشـد اقتصـادي مطلـوب، نیازمنـد       با توجه به اهمیت و اثرگذاري سرمایه
اقتصادي،کاهش واردات، افـزایش ذخـایر    تواند منجر به افزایش تواناییگذاري میافزایش در سرمایه .گذاري خواهد بودسرمایه

مـورد  دو بخش خصوصـی و عمـومی    درگذاري سرمایهدر این قسمت . تر به سوي توسعه اقتصادي گرددارزي و حرکت سریع
  .گیردبررسی قرار می

لحـاظ  گذاري بخش دولتی از کارایی بیشتري برخـوردار هسـتند امـا بـه     هاي خصوصی عموماً نسبت به سرمایهگذاريسرمایه
از . هاي خصوصی تاثیرگـذار باشـد  گذاريتواند بر سرمایهگذاري عمومی است که میتأثیرات متقابل مثبت و منفی، این سرمایه

  :اري عمومی بر دو بخش استوار استگذطرف دیگر سرمایه
-2.شـوند تـامین مـی   هاي ملیهاي ویژه مصوب قانون و طرحهاي دولتی که از محل اعتبارات استانی، طرحگذاريسرمایه-1
هـاي  گـذاري سرمایه: هاي مختلفی قابل تامین استگذاري بخش خصوصی نیز از محلسرمایه.گذاري نهادهاي دولتیرمایهس

  .داخلی و یا خارجی
  گذاري عمومیسرمایه

مخارجی است که توان در آن دانست که اولی مربوط به را می) جاري(ایی اي و مخارج هزینهتمایز اصلی میان مخارج سرمایه
) یک ساله(یابد ولی مخارج جاري محدود به دوره زمانی کوتاه مدت هاي آینده گسترش میبرداري آن تا زمانطول دوره بهره

هـا،  هـا، بنـادر، پـل   هـا و جـاده   گذاري عمومی مربوط به مخارج زیرساختی مانند راهبنابراین بخش زیادي از سرمایه. شوندمی
همچنین دولت ممکن است . برداي آنها ممکن است سالها زمان ببردآب و فاضالب است که دوره بهره هايمخابرات و شبکه

  .گذاري کنندتري دارند، سرمایهکه طول دوره کوتاه... در ماشین آالت و تجهیزات، رایانه،تجهیزات آزمایشگاهی و 
اند اثر قابل تـوجهی بـر تولیـد    د زیرساختها مواجهگذاري عمومی، در شرایط رکودي و بخصوص در مناطقی که با کمبوسرمایه

بـا  .توان به رشد اقتصادي منطقه کمک کـرد گذاري بخش دولتی میخواهد داشت بنابراین با افزایش کارایی بلند مدت سرمایه
ر نظر گرفت که گذاري دولتی دتوان این اعتبارات را در زمره سرمایهاي میهاي سرمایهتوجه به تعریف اعتبارات تملک دارایی

تملک اعتبارات  .یابد اص میهاي مختلف اقتصادي و اجتماعی اختصاي به بخشبا ابالغ به استان وبا عنایت به شرایط منطقه
 بـا  مقایسـه  در کـه میلیون ریال بوده است 14667431برابر  95استان از محل درآمد عمومی در سال  دارایی هاي سرمایه اي

اد و دبعنوان اولین سال برنامـه ششـم در تعـ    95الزم به توضیح است در سال   .است  داشته  افزایشد درص 61.5  قبل  سال
  .عناوین امور تغییراتی ایجاد شد به همین دلیل امکان مقایسه امور امکانپذیر نبود
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 )مبالغ به میلیون ریال( 1395و  1394وضعیت اعتبارات تملک دارایی هاي سرمایه اي استان خوزستان به تفکیک امور-1-5جدول 

 عنوان
 1395سال  1394سال

نسبت تخصیص به 
 مصوب

نسبت عملکرد به 
 تخصیص

 1395 1394 1395 1394 عملکرد تخصیص مصوب تعداد عملکرد تخصیص مصوب تعداد
 88.31 97.64 48.08 48.34 6226990 7051634 14667431 3648 4,287,571 4,391,042 9,083,366 2,460 سرجمع

 97.23 97.43 10.28 85.66 339577 349247 3395770 39 418,039 429,087 500,918 42 امور عمومی 
 100.00 100 100.00 86.66 17000 17000 17000 39 33,410 33,410 38,551 28 امور دفاع ملی 

 100.00 98.13 69.36 57.77 59023 59023 85098 85 1,196,890 1,219,736 2,111,436 848 امور رفاه اجتماعی 

 97.41 97.43 38.18 42.11 1495063 1534742 4019828 1216 2,639,232 2,708,809 6,432,461 1,542 امور اقتصـادي 
 100.00 - 15.89 - 38402 38403 241656 21 - - - - امور قضایی

 100.00 - 24.02 - 17284 17284 71955 30 - - - - امور محیط زیست
عمران امور مسکن، 

 81.14 - 53.79 - 3314831 4085382 7594959 1266 - - - - شهري و روستایی

 99.16 - 36.63 - 82707 83407 227716 97 - - - - امور سالمت
امور فرهنگ ، تربیت 
 99.73 - 40.28 - 568155 569702 1414508 557 - - - - بدنی و گردشگري

امور آموزش و 
 99.16 - 45.40 - 294948 297445 655134 298 - - - - پژوهش

  95سالنامه آماري استان خوزستان در سال : مأخذ



٥٢ 
 

   داخلی گذاريسرمایه
پـروژه   7،   1395سـتان خوزسـتان، در سـال    او در حـال احـداث   رسـیده  طرح هاي سرمایه گـذاري بـه بهـره بـرداري        

نفـر بـوده    1831بـا اشـتغال    15379بـه ارزش  آب و فاضالب و  پتروشیمی هاي صنعت، کشاورزي،گذاري در بخش سرمایه
  )2-5جدول . (است
  

  95طرحهاي کالن بهره برداري شده و در حال احداث در استان در پایان سال-2-5جدول 

میزان اشتغال 
 )نفر(

میزان سرمایه گذاري 
 ردیف بخش سرمایه گذار نام طرح طرح
 میلیون دالر )میلیارد ریال(

 1 صنعت آقاي محمود جابریان الد روهینا جنوبمجتمع فو 35 1200 327

 روغن نوید خلیج فارس 150 10000 800
شرکت روغن نوید خلیج 

 فارس
 2 صنعت

 3 کشاورزي شرکت کشاورزي جلگه دز مجتمع پرورش قارچ جلگه 47 645 100

 SBR/PBR تولید االستومر  150 1500 350
شرکت پتروشیمی تخت 

 جمشید
 4 پتروشیمی

154 234 232 
متیل دي فنیل دي ایزو 

 سیانات
 5 پتروشیمی شرکت پتروشیمی کارون

50 300 - 
پروژه خط انتقال آب به تصفیه 

 )شرق اهواز( 1خانه شماره 
سازمان آب و برق 

 خوزستان
 6 آب و فاضالب

50 1500 - 
خط انتقال آب از تلمبه خانه ام 

 )طرح آبرسانی غدیر(الدبس
سازمان آب و برق 

 خوزستان
 7 و فاضالبآب 

 جمع 614 15379 1831
  .سرمایه گذاري خارجی می باشد) 2- 5(طرح کالن مندرج در جدول  7درصد کل سرمایه گذاري  3.8*

  معاونت امور هماهنگی و بین الملل استانداري خوزستان: مأخذ
  

  خارجی گذاريسرمایه
هایی است که ریسک برگشت سـرمایه و منـافع آن   گذاري خارجی عبارت است از بکارگیري سرمایه خارجی در فعالیتسرمایه

از آن گـذاري خـارجی   سرمایه. باشد و تضمین کننده روابط بلندمدت اقتصادي و منافع پایدار باشدخارجی گذار بعهده سرمایه
راین بناب. تواند کسري موجودي سرمایه را بدون نیاز به بازپرداخت رفع کند براي کشور مقصد حائز اهمیت استجهت که می

و بمنظـور افـزایش کـارایی، شناسـایی و اصـالح قـوانین مقـررات         ايتوسعه هايمتناسب با ضرورتهاي اهداف برنامه دولت
گـذاري  المللی، جـذب هرچـه بیشـتر سـرمایه    ها به تناسب نیاز روز و رقابتهاي بینبرحسب ضرورت و تعیین و اعمال مشوق
خوزسـتان  اسـتان  هاي اقتصادي و پتانسیل باالي اقتصـاد  وجه به کاهش تحریمبا ت. خارجی را در دستور کار قرار داده است
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-،افزایش چشمگیري در سرمایه...)جذابیت محیط تجارت، وجود زیرساختهاي حمل و نقل و ارتباطات، وجود منابع طبیعی و (
   .رخ داده استگذاري خارجی 

رشـد   1394هزار دالر می باشد که نسبت به سـال   683332گذاري خارجی مصوب استان خوزستان ، سرمایه1395در سال 
  )3-5جدول . (درصدي داشته است 91زیاي را تجربه کرده است اما از لحاظ سرمایه وارد شده رشد منفی 

  1395و  1394سرمایه گذاري خارجی بدون نفت استان خوزستان در سالهاي  -3-5جدول 

تاریخ   بخش اقتصادي
درصد مشارکت   عنوان پروژه  مجوز

  خارجی

سرمایه 
  مصوب

  )هزار دالر(

سرمایه 
  وارده

  )هزار دالر(

  1394  صنعت

تولید پرلیت تزریق شده با 
عناصر ریز مغذي و پرلیت 

  منبسط شده
25  1168  0  

  1354  1354  80  تولید کمپاند و گرانول پلیمري

  1395  خدمات
احداث مرکز درمانی، 

گردشگري، تفریحی، ورزشی 
  برج بزرگ طاووس

70  48552  113  

  انرژي

1395  
احداث و بهره برداري نیروگاه 

مگاواتی خورشیدي  10
  فتوالتیک

100  333000  0  

  0  17120  85  مگاواتی 500احداث نیروگاه   1394

1395  

 10احداث نیروگاه خورشیدي 
  0  15130  100  مگاواتی 

احداث نیروگاه سیکل ترکیبی 
  0  301780  45  مگاواتی 910

  1467  718104  مجموع
 مرکز خدمات سرمایه گذاري خارجی استان  خوزستان: مأخذ        

  
قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران و تاکیدات قانون بر فعال سازي بخـش غیردولتـی    44در راستاي اجرایی نمودن اصل 

تان نسبت بـه ایجـاد   راستاي نیل به اهداف فوق الذکر، استان خوزس در زمینه هاي اقتصادي و بنا بر وظیفه اجرایی دولت در
گـذاران بخـش هـاي غیردولتـی و      مرکز خدمات سرمایه گذاري با هدف تسـریع در صـدور مجوزهـا و حمایـت از سـرمایه     

قـانون اجـراي    7همچنین ایـن اسـتان در راسـتاي اجـراي مـاده      . سازي مناسب جهت ورود سرمایه خارجی اقدام نمود بستر
ستاد سرمایه گذاري با هدف رسـیدگی بـه شـکایات و رفـع موانـع سـرمایه       نسبت به راه اندازي  44هاي کلی اصل  سیاست

  :گذاري اقدام نموده که نتایج عملکرد این دو نهاد عبارتند از
ü برگزاري همایش سرمایه گذاري در اهواز 
ü  بخش  7فرصت سرمایه گذاري در  208شناسایی  
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ü دالر در همایش اهواز  میلیون 401و  ریالمیلیارد   88750  تفاهم نامه به ارزش 34انعقاد  
ü هاي سرمایه گذاري داخلی به خارج از کشور به منظور توسعه روابط تجـاري و اقتصـادي و ترغیـب سـرمایه     اعزام هیات

 .يگذاران خارجی در مشارکت در طرح هاي سرمایه گذار
ü راه اندازي پایگاه اطالع رسانی سرمایه گذاري و معرفی فرصتهاي سرمایه گذاري استان  
ü تفویض اختیار وزارتخانه و ستادهاي مرکزي در امور سرمایه گذاري به دستگاه هاي اجرایی استان پیگیري  
ü  مگاوات از طریق سازمان انرژي هاي نو ایران 100پیگیري صدور مجوز احداث نیروگاههاي خورشیدي باالي  
ü  ،شرکت فوالد کاوه اروند وپیگیري صدور مجوز و تسریع دراحداث شرکتهاي فوالد آناهیتا، شرکت فوالد روهینا... 

ü      ،پذیرش و تشکیل جلسه با هیاتهاي سرمایه گذاري خارجی ازکشورهاي ژاپن،کره جنوبی، هنـد، سـوئیس، آلمـان، چـین
بمنظور سرمایه گذاري در بخشهاي مختلف اقتصادي و بازدید این هیات ..و عمان، قطر، عراق، ویتنام، آفریقاي جنوبی وایتالیا

  و ظرفیتهاي استان با همکاري دستگاههاي اجراییها از توانمندیها 
ü امضاي تفاهم نامه اجراي برخی از پروژه هاي آب و برق خوزستان وکنسرسیوم ایرانی چینی  
ü فیمابین  اصفهان-ایذه-اهوازو  اندیمشک و اهواز چزابه-امضاي تفاهم نامه اجراي پروژه هاي راهسازي آزادراه هاي اهواز

 ایرانی اماراتیوزستان وکنسرسیوم اداره کل راه وشهرسازي خ

  مشارکت عمومی خصوصی
گـري بخـش دولتـی، اسـتفاده از     يبا توجه به تصریح بسیاري از قوانین و مقررات موجود در کشور مبنی بـر کـاهش تصـد   

گـذاران  خصوصی در قالب ترتیبات نظام اجرایی مناسب، در سالهاي اخیر مورد استقبال سیاست-هاي مشارکت عمومی روش
هـاي تملـک دارایـی    با توجه به ضرورت و اهمیت فعال نمودن بخش غیردولتی در اجـرا و تکمیـل طـرح   . رار گرفته استق

قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظـیم بخشـی از مقـررات    ) 27(اي کشور و با عنایت به ابالغ دستورالعمل ماده سرمایه
استانها نیز ملزم به استفاده از روش مـذکور جهـت     4/07/94مورخ  14600مصوب شوراي اقتصاد به شماره ) 2(مالی دولت 

  .اجراي طرحهاي تملک دارایی هاي سرمایه اي جدید، نیمه تمام و تکمیل شده آماده بهره برداري خود شدند
از طریـق   پروژه عمرانی جدید، نیمه تمام، تکمیل شده و  آماده بهره بـرداري  72با واگذاري  1395استان خوزستان در سال 

به بخش خصوصی رتبه دوم در کشور را بعد استان  5هاي قانونیپروژه از طریق سایر ظرفیت 313و  27ظرفیت قانونی ماده 
  .فارس کسب نموده است

 )مبالغ به میلیون ریال(استان خوزستان در مقایسه با کشور 95پروژه هاي واگذار شده به بخش غیردولتی در سال -4-5جدول 

 عنوان
هاي د پروژهتعدا

واگذارشده ماده 
27 

هاي تعداد کل پروژه
کلیه ( واگذارشده

 )ظرفیتهاي قانونی
 313 72 خوزستان

                                                           
ستگاههاي اجرایی، قانون احداث پروژه هـاي عمرانـی بخـش راه و    رنامه پنجم توسعه کشور، مصوبات هیات وزیران، اساسنامه داخلی دسایر ظرفیت هاي قانونی شامل . 5

 ....قانون مدیریت خدمات کشوري، خیرین و  24و  22قانون برنامه پنجم توسعه، ماده 133ترابري از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی، ماده 
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 عنوان
هاي د پروژهتعدا

واگذارشده ماده 
27 

هاي تعداد کل پروژه
کلیه ( واگذارشده

 )ظرفیتهاي قانونی
 2877 550  کشور

 10.9 13.1 سهم استان
 3 2 رتبه استان

  سازمان مدیریت و برنامه ریزي خوزستان: مأخذ                                      
  

  1395درسال  بخش مهمترین اقدامات استان در
  و توسعه مشارکت هاي مردمی در سازمان مدیریت و برنامه ریزي استان  27استقرار دبیرخانه ماده  -1
  اي استان خورستان جهت واگذاري به بخش غیردولتیهاي سرمایههاي تملک داراییتدوین کتاب طرح-2
  اهواز گذاريهمایش سرمایههاي قابل واگذاري استان در معرفی پروژه -3
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   نهادهاي مالی و پولی: فصل ششم

تواند آثار قابل توجهی دارد و عملکرد صحیح آنها می اقتصادي رشد فرایندو مالی  تامین در بسزایی نقش مالی بازارهاي توسعه
شد و توسعه اقتصادي اهمیت نظام مالی در فرایند ر. گذاري مورد نیاز بخش هاي مختلف اقتصادي وارد کندرا بر سرمایه

توان تفاوت اقتصادهاي توسعه یافته و توسعه نیافته را در درجه کارآمدي و کارایی نظام مالی کشورها به صورتی است که می
. آثار آنها در اقتصاد، امروزه اهمیت بسیار باالیی دارد) بیمه و بورس(و بازار سرمایه ) بانک( فعالیت بازار پول. آنها جستجو کرد

- اي را در کنترل فعالیتهاي اقتصادي و به گردش درآوردن چرخ هاي پیشرفت اقتصادي ایفا میگونه اي که نقش عمدهبه 
  . کنند

 ها بانک

نظام بانکی از . باشدنظام پولی و بانکی کارآمد یکی از عوامل مهم در نیل به اهداف رشد و توسعه اقتصادي در جوامع می
پولی و تزریق پول بصورت اعطاي تسهیالت بانکی به جامعه نقش مهمی در تعیین حجم  ها و منابع قويطریق جذب سپرده

  . هاي اقتصادي به سمت اهداف رشد و توسعه اقتصادي دولت دارندپول در گردش و همچنین فعالیت
  

  تعداد شعب و امکانات سخت افزاري بانک هاي استان
هاي تجارت،سپه، رفاه کارگران، صادرات، کشاورزي، مسکن، بانک تعداد واحدهاي بانکی دولتی و خصوصی استان مشتمل بر

درصد کاهش  3شعبه بوده که نسبت به سال قبل حدودا  810برابر  95ملت، ملی، صنعت و معدن و توسعه صادرات در سال 
درصد  31داخت درصد سپرده ها در استان  و همچنین  پر 27در بین بانکهاي تجاري، بانک ملی با جذب حدودا . داشته است

در بین بانکهاي تخصصی، بانک مسکن . از تسهیالت، بیشترین عملکرد را در جذب سپرده و پرداخت تسهیالت داشته  است
درصد از تسهیالت، بیشترین عملکرد را در  71درصد سپرده ها در استان  و همچنین  پرداخت بیش از  50با جذب حدودا 

همچنین بر اساس آخرین اطالعات منتشر شده . سایر بانکهاي تخصصی داشته استجذب سپرده و پرداخت تسهیالت در بین 
 است کشور ATM کل سهم از درصد 4.72باشدکهمی دستگاه 1401دراستان،ATM هايدستگاه ، تعداد93مربوط به سال 
دارد که  ATMدستگاه  2به طور متوسط هر واحد بانکی در استان . است را به خود اختصاص داده پنجم رتبه و از این جهت

  ) 1-6جدول . (با میزان این شاخص در کشور برابر است
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  )ارقام به میلیارد  ریال( 1395اعطایی و سایر شاخص هاي بانکهاي استان در پایان سال  تسهیالت شده، جذب هاي مقایسه سپرده - -1-6ول جد

  عنوان
 بانکهاي تخصصی هاي تجاري بانک

 رفاه سپه تجارت ملت صادرات ملی
پست 
 بانک

 کشاورزي جمع تجاري
 توسعه
 صادرات

 مسکن
 صنعت
 و معدن

توسعه 
 تعاون

جمع 
 تخصصی

 تعدادشعب

 187 22 2 70 1 92 623 18 64 68 102 72 128 171 تعداد
 100 11.8 1.1 37.4 0.5 49.2 100 2.9 10.3 10.9 16.4 11.6 20.5 27.4 )درصد(سهم

 - 3 4 2 5 1 - 7 6 5 3 4 2 1 رتبهدراستان

 تعدادپرسنل

 1397 97 17 546 11 726 6255 87 504 573 919 794 1731 1647 تعداد
 100.0 6.9 1.2 39.1 0.8 52.0 100 1 8 9 15 13 28 26 )درصد(سهم

 - 3 4 2 5 1 - 7 6 5 3 4 1 2 رتبهدراستان

 تعداددستگاه
ATM* 

               
 208 * 2 98 1 107 1193 103 94 86 216 164 261 269 تعداد
 100 * 1.0 47.1 0.5 51.4 100 9 8 7 18 14 22 23 )درصد(سهم

 سپرده
 51251 3415 472 25494 360 21510 241209 1794 22156 19842 51438 40773 40978 64228 مبلغ
 100.0 6.7 0.9 49.7 0.7 42.0 100.0 0.7 9.2 8.2 21.3 16.9 17.0 26.6 )درصد(سهم
  - 3 4 1 5 2 -  7 5 6 2 4 3 1 استان رتبه در

 تسهیالت
 64983 1873 646 46345 366 15753 119873 336 9676 8546 13544 21040 29478 37253 مبلغ
 100.0 2.9 1.0 71.3 0.6 24.2 100.0 0.3 8.1 7.1 11.3 17.6 24.6 31.1 )درصد(سهم

 -  3 4 1 5 2 -  7 5 6 4 3 2 1 رتبه در استان
 93، از آخرین اطالعات مربوط به سال 95در سال  ATMبه علت عدم دسترسی به اطالعات مربوط به تعداد پرسنل و  دستگاههاي * 93فصلنامه بانک -1395سالنامه آماري استان خوزستان : ماخذ

  .باشددر دسترس نمی 93بانک توسعه تعاون در سال  ATMآمار د ستگاههاي .  **استفاده شده است
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  سپرده
 17.3درصد و میزان سپرده گذاري در حدود  3.5در حدود  94نسبت به سال  95تعداد انواع سپرده در بانکهاي استان در سال 

درصد بیشترین  6.8و 11،  42همچنین شهرستان هاي اهواز ، بندر ماهشهر و آبادان به ترتیب با . درصد افزایش داشته است
  ) 95سالنامه آماري خوزستان. ( درا داشته ان 95سهم سپرده گذاري در سال 

 از درصد 3 حدودا  اندتوانسته گذاران سپرده از سپرده ریال هزار میلیارد 380دریافت با95بانکها و موسسات اعتباریاستاندر سال 
 شده ارایه همچنین تسهیالت. دهند اختصاص خود به رادر کشور پنجم رتبه و گذاران کشورسپرده پرداختی هايسپرده کل سهم
 ارایه تسهیالت درصدازکل2.2باشدکههزار میلیاردریالمی 212برابر در همین  سال نیز استان بانکها و موسسات اعتباري توسط
نکته بسیار مهم و قابل توجه آن  .داده است اختصاص خود به را هفتم وجایگاه کشور و موسسات اعتباري بانکها توسط شده

باشد یعنی بانکها و موسسات اعتباري درصد می 56خص نسبت تسهیالت به سپرده حدود از لحاظ شا 95در سال ستاناست که ا
اند که پایینتر از میانگین کشوري درصد از سپرده جذب شده را در قالب تسهیالت پرداخت کرده 56استان در این سال 

  )2-6جدول.(باشد ام می 29است و از این نظر استان در جایگاه ) درصد77.5(
  95هاي ریالی و ارزي بانکها و موسسات اعتباري استان در انتهاي سال وضعیت مانده تسهیالت و سپرده - 2- 6جدول

  سپرده  استان
  )میلیارد ریال(

  تسهیالت پرداختی
  )میلیارد ریال(

نسبت تسهیالت به 
  )درصد( سپرده

  55.9  212216  379914  خوزستان
  77.5  9866616  12728364  کشور

  -   2.2 3  سهم از کشور
    29  7  5  رتبه

ناشـی از لحـاظ نمـودن آمـار موسسـات       1علت اختالف ارقام تسهیالت و سپرده با جـدول   *موجود بر روي پورتال بانک مرکزي  94آمارهاي بانکی سال : مأخذ
  .اعتباري در این جدول می باشد 
گـذاري  مجموع سرمایه(دارگذاري مدتمایههاي سردهد که مانده سپردهنشان می1395هاي بانکی سالتفکیک مانده کل سپرده
هاي بانکی به هاي بانکی، بیشترین سهم را دربین سپردهدرصد از کل سپرده74با داشتن سهمی حدود ) کوتاه مدت و بلند مدت
 ها را تشـکیل درصد از کل سپرده 14معادل ) الحسنه جاريقرض(هاي دیداريپس از آن مانده سپرده. خود اختصاص داده است

به خود اختصاص 1395ها را در سال درصد از مانده کل سپرده 7.8انداز پسالحسنه هاي قرضداده و همچنین مانده کل سپرده
  .ها بوده استدرصد از مانده کل سپرده 3.9ها نیزمعادلمانده کل سایرسپرده. داده است

  )زارمورده -لریا یلیاردم(تعداد ومبلغ انواع سپرده ها نزد بانک ها   – 3- 6جدول 

سال و 
نوع 
 سپرده

 جمع کل
قرض الحسنه 

 جاري
 سایر سرمایه گذاري سرمایه گذاري قرض الحسنه

 بلند مدت  کوتاه مدت  پس انداز  )دیداري ( 
 مبلغ تعداد مبلغ تعداد مبلغ تعداد مبلغ تعداد مبلغ تعداد مبلغ تعداد

94 12281 249398 2027 37583 4795 18970 4096 105639 1279 79146 83 8060 
95 12712 292460 2215 40978 4961 22749 3993 141415 1511 75874 31 11444 

درصد 
 رشد

3.5 17.3 9.3 9.0 3.5 19.9 2.5 - 33.9 18.1 4.1 - 62.7 - 42.0 

سهم از 
 3.9 0.2 25.9 11.9 48.4 31.4 7.8 39.0 14.0 17.4 100 100 کل

  1395و 1394آماري استان خوزستان سال هاي سالنامه : ماخذ 
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درصـد رشـد    42حدودا  94هاي سایر  بوده است که نسبت به سال ها مربوط به سپردهقابل توجه است که بیشترین رشد سپرده
د، درص 34هاي سرمایه گذاري کوتاه مدت با رشد تقریبا پس از آن بیشترین رشد سپرده به ترتیب مربوط به سپرده. داشته است

سـرمایه گـذاري بلنـد مـدت نیـز      . درصد بوده است 9درصد، قرض الحسنه جاري با رشد  19.9قرض الحسنه پس انداز با رشد 
  )3-6جدول .(درصد کاهش داشته است8.4

  تسهیالت  
رشد  بیشترین میزان.درصد رشد داشته است  23.7و 2.1به ترتیب  94نسبت به سال  95تعداد ومبلغ تسهیالت پرداختی در سال 

مبلـغ   95متوسط سرانه پرداخـت تسـهیالت در سـال    . در بخش صنعت ومعدن و سپس در بخش خدمات و بازرگانی می باشد 
میلیون ریال و پس از آن بخش  2822میلیون ریال می باشد و بیشترین سرانه  به ترتیب مربوط به بخش مسکن با مبلغ  524.7

میلیـون  275.7رین سرانه مربوط به بخش خدمات ، بازرگانی و متفرقه با مبلـغ  میلیون ریال و کمت 1465صنعت ومعدن با مبلغ 
  )4-6جدول .( ریال است

  )ریال یلیاردم( تعداد ومبلغ تسهیالت پرداختی به تفکیک بخش هاي اقتصادي  – 4-6جدول 

سال و بخشهاي 
 عمده اقتصادي

 صنعت ومعدن مسکن و ساختمان کشاورزي جمع کل
خدمات ، بازرگانی 

 تفرقهوم
 مبلغ تعداد مبلغ تعداد مبلغ تعداد مبلغ تعداد مبلغ تعداد

94 345084 149457 57786 19770 31835 65291 12208 15200 243255 49197 
95 352332 184857 50487 20551 25318 71450 13978 20474 262548 72382 

 47.1 7.9 34.7 14.5 9.4 - 20.5 4.0 - 12.6 23.7 2.1 درصد رشد
 39.2 74.5 11.1 4.0 38.7 7.2 11.1 14.3 100 100 سهم

سرانه پرداخت 
  94تسهیالت سال 

 )میلیون ریال(
 - 433.1  - 342.1  - 2051  - 1245.1  - 202.2 

سرانه پرداخت 
  95تسهیالت سال 

 )میلیون ریال(
 - 524.7  - 407.1  - 2822.1  - 1464.7  - 275.7 

 درصد رشد
 

21.1 
 

19.0 
 

37.6 
 

17.6 
 

36.3 
  1395و  1394سالنامه آماري استان خوزستان سال هاي : ماخذ 

  مانده بدهی بخش غیر دولتی به بانک ها برحسب نوع تسهیالت 
درصد  14در حدود  94هزار میلیارد ریال نسبت به سال  210با مبلغ  95مانده بدهی بخش غیر دولتی به بانک ها در سال 

درصدي و وام ها و اعتبارات  88دولتی به بانک ها شامل تسهیالت اعطایی با سهم مانده بدهی بخش غیر. افزایش یافته است
 95همچنین تغییر مانده بدهی بخش غیر دولتی بر اساس نوع عقود اسالمی در سال .درصدي می باشد 12با سهم  6پرداختی

  ).5-6جدول ( می باشد  خرید دین درصد افزایش داشته که بیشترین میزان مربوط به 22در حدود  94نسبت به سال 
  
  
  

                                                             
اي مسکن ، بدهی مشتریان بابت اعتبارات و ضمانت نامه هاي پرداخت شده ، بدهی مشتریان بابت مابه التفاوت منظور از وام ها و اعتبارات پرداختی تسهیالت مربوط به وام ه)٦

  نرخ ارز و اوراق مشارکت و مطالبات قدیم و سفته هاي واخواستی است
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  )میلیارد  ریال(مانده بدهی بخش غیر دولتی به بانک ها وموسسات اعتباري بابت تسهیالت اعطایی بر اساس عقود اسالمی  -5-6جدول 

سال ونوع 
فروش   جمع  عقود

قرض   سلف  مضاربه  اقساطی
مشارکت   جعاله  الحسنه

  مدنی

اجاره به 
شرط 
  تملیک

خرید 
  سایر  دین

94  161899 81260 11903 1026 8890 8427 49335 642 40 377 
95  197812 90610 14097 1206 14472 8260 64396 760 912 3098 

 721.8 2180.0 18.4 30.5 - 2.0 62.8 17.5 18.4 11.5 22.2  در صد تغییر
 1.6 0.5 0.4 32.6 4.2 7.3 0.6 7.1 45.8 100.0  سهم

  1395و 1394زستان سال هاي سالنامه آماري استان خو: ماخذ         
  بورس

بورس منطقه اي خوزستان بیست ودومین تاالر منطقه اي از بورس تهران می باشد که در زمینه گسترش فرهنگ سهامداري 
اي استان ، تعداد سهام وحق تقدم معامله براساس اطالعات اخذشده از بورس منطقه. افتتاح شد 1392دراهواز در اردیبهشت ماه 

تعداد . در صد افزایش داشته است  79درصد وارزش ریالی آن در همین مدت  41در حدود  94نسبت به سال  95ال شده در س
اند اما تعداد درصدرشدداشته 62و  درصد 11به ترتیب 94نسبت به سال  95تعداد کارگزاریهادر سال و  کدهاي سهامداري

  ) 6- 6جدول . ( تیافته اسدرصد کاهش  13ایستگاههاي معامالتی درهمین مدت 
  شاخص هاي بورس منطقه اي خوزستان-6-6جدول 

 سال
تعداد 
 ها کارگزاري

تعداد 
هاي  ایستگاه

 معامالتی

  تعدادشرکتهاي
بورسی و فرابورسی  

 استانی

تعداد کدهاي 
 سهامداري

تعدادسهام وحق 
 تقدم مورد معامله

 )هزار سهم(

ارزش سهام وحق 
 تقدم مورد معامله

 )ریال میلیارد(
94 13 15 15 3714 1059763 2300 
95 21 13 15 4110 1492728 4122 

 79 41 11 0 13- 62 درصد تغییر
  بورس منطقه اي خوزستان: ماخذ              

  بیمه
هاي شرکت. آفرین باشدتواند در تامین سرمایه واحدهاي اقتصادي نقشمالی می بازارهايامروزه صنعت بیمه در کنار سایر 

هاي عمر و زندگی که بین زمان پرداخت حق هاي بیمهها، بخصوص در بخشآوري حق بیمهتوانند از طریق جمعاي میمهبی
- هاي بیمه شود، در سرمایهها و پرداخت خسارت یک فاصله زمانی زیادي وجود دارد و باعث تولید و انباشت سرمایه شرکتبیمه

اي در کشور و مقایسه آن با سایر البته با نگاهی گذرا به جایگاه نهاد بیمه. وندهاي اقتصادي بسیار مفید واقع شگذاري بخش
شویم که صنعت بیمه نسبت به بازارهاي مالی دیگر آن طور که باید نهادهاي مالی همچون بازار سرمایه و پول متوجه می

اند که از طریق ادهاي مهم در بازار سرمایههاي بیمه از نهشرکت. هاي اقتصادي داشته باشدتري در بخشنتوانسته حضور فعال
گذاري در بازار پول و سرمایه، نقش موثرتري در هاي متنوع و همچنین تجهیز و تقویت منابع مالی براي سرمایهپذیرش ریسک

  . توسعه اقتصادي کشور دارند
 

  شبکه فروش  بیمه در استان 
هاي بیمه و نمایندگی بیمه و حقوقی مشتمل بر شعب شرکتحقیقی یا  نهادهاياي است از مجموعه شبکه فروش بیمه

بر اساس اطالعات مندرج در سالنامه آماري صنعت بیمه کشور، در . باشنداي میکارگزاران بیمه که مجاز به عرضه خدمات بیمه
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) 26(از سطح ملی  بوده است که پایینتر 15متوسط شبکه فروش بیمه در هر نقطه شهري از استان خوزستان برابر با  95سال 
نمایندگی  بوده است و رتبه نهم  1509درصدي از کل تعداد نمایندگان بیمه کشور داراي  3.7استان خوزستان با سهم . باشدمی

درصدي از کل تعداد شعب  3.9همچنین با اختصاص سهم . هاي بیمه به خود اختصاص داده استرا از لحاظ تعداد نمایندگی
  )7- 6جدول.(عبه  بوده است و رتبه هفتم را از لحاظ تعداد شعب بیمه کسب کرده استش 44بیمه کشور داراي 

  1395 سال طی استان با کشور در بیمه فروش مراکز مقایسه پراکندگی -7- 6جدول

  تعداد نقاط   عنوان
  )شهر و شهرستان(

 شبکه متوسط  شبکه فروش بیمه
 در بیمه فروش

  شهري نقطه هر

تعداد شعب 
هاي شرکت
  هبیم

تعداد 
  نمایندگان بیمه

تعداد 
کارگزاران 

  بیمه
 15 6 1509 44 104  استان
 26 640 41034 1115 1673  کشور

سهم از 
 -  0.9 3.7 3.9 6.2  )درصد(کشور

 22 20 9 7 3  رتبه
  صنعت بیمه کشور 1395سالنامه آماري سال : ماخذ             

  حق بیمه تولیدي و حق بیمه سرانه
. اند، منظور مبالغ حق بیمه تولیدي بیمه نامه هایی است که طی دوره گزارش توسط موسسات بیمه صادر شدهحق بیمه تولیدي

لحاظ ) دریافتی(این مبالغ در بیمه هاي غیرزندگی برمبناي حق بیمه صادره و در بیمه هاي زندگی برمبناي حق بیمه وصولی
افزایش یافته و از این لحاظ در  95درصد در سال  4.3به   94سال  درصد در 3.9سهم استان از حق بیمه تولیدي از . گرددمی

آید و بیانگر مقدار حق بیمه سرانه از تقسیم حق بیمه تولیدي صنعت بیمه بر جمعیت به دست می. رتبه پنجم قرار داشته است
 0.6در حدود  94ت به سال نسب 95حق بیمه سرانه در سال . اي است که به طور متوسط هر نفر پرداخت نموده استحق بیمه

  ) 8- 6جدول . ( میلیون ریال افزایش یافته است
  1395و 1394حق بیمه تولیدي وحق بیمه سرانه  در سال  -8-6جدول شماره 

  عنوان
  درصد سهم از حق بیمه  حق بیمه سرانه  حق بیمه تولیدي

  مبلغ
  مبلغ  رتبه  سهم  )میلیارد ریال(

  **تیغیر دول  *دولتی  رتبه  )میلیون ریال(

  54.84  45.16  17  1.9  5  3.9  8904.6  1394  استان
1395  12026  4.3  5  2.5  17  40.4  59.6  

  59.9  40.1  -   2.9  -   100  228428.1  1394  کشور
1395  280175.6  100   -  3.5   -  38.1  61.9  

  صنعت بیمه کشور 1395سالنامه آماري سال : ماخذ       
  خسارت پرداختی و نسبت خسارت

درصد از سهم خسارت پرداختی در کشور بوده که  4.5معادل 95اي استان در سال داختی توسط شرکتهاي بیمهسهم خسارت پر
هاي غیردولتی از خسارت پرداختی بیشتر از بیمه هاي همچنین در این سال، سهم بیمه. باشدبا این میزان در رتبه پنجم می

  ) 9- 6جدول.  ( دولتی بوده است
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درصد از حق بیمه ها بابت خسارت خطرهاي تحت پوشش به بیمه گذاران برگشت داده شده یا خواهد براي محاسبه اینکه چند 
عمومی -در محاسبه این شاخص، کارمزد شبکه فروش و هزینه هاي اداري.شوداستفاده می "ضریب خسارت"شد، از شاخص 
درصد کاهش یافته اما همچنان  3ت به سال قبلباشد که اگرچه نسبدرصد می 69برابر با  95این شاخص در سال . دخالتی ندارد

  ) 9-6جدول. ( بسیار باال است) درصد 65.6(در مقایسه با میانگین کشوري 
  1395و  1394خسارت پرداختی در سال  -9-6جدول 

  عنوان
نسبت   خسارت پرداختی

  خسارت
  )درصد(

  سهم از خسارت
  مبلغ  )درصد(

  **یر دولتیغ  *دولتی  رتبه  سهم  )میلیارد ریال(

  53.18  46.82  72  5  4.36  6408.7  1394  استان
1395  8299.4  4.5  5  69  46  54  

  55.2  44.8  64  -   100  147065.6  1394  کشور
1395  183825.1  100   -  65.6  43.7  56.3  

  صنعت بیمه کشور 1394سالنامه آماري سال : ماخذ           
  ضریب نفوذ  بیمه 

این شاخص حاصل . شوده استان با کل اقتصاد استان از شاخص ضریب نفوذ بیمه استفاده میبراي مقایسه وضعیت صنعت بیم
صنعت بیمه در مقایسه با مجموعه ) تریا آهسته(ترتقسیم حق بیمه تولیدي به تولید ناخالص داخلی است و بیانگر حرکت سریع

میزان جذب درآمدهاي تولید شده در استان در جهت  به بیان دیگر، ضریب نفوذ بیمه استان  نشان دهنده. اقتصاد استان است
افزایش داشته است و رتبه استان یک پله  0.1نسبت به سال قبل  1395این ضریب در سال  .مصرف در امور بیمه اي است

  ) 10-6جدول .( بهبود یافته است
  ضریب نفوذ بیمه در استان-10-6جدول 

  1395  1394  عنوان
  0.7  0.6  استان
  2.2  2.2  کشور
  29  30  رتبه

  صنعت بیمه کشور 95و 94سالنامه آماري سال : ماخذ 
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 هاي عمرانی، مشاوران و گزارش نظارتی پروژهامور پیمانکاران: فصل هفتم
هاي توانند به حالتاین عوامل می. کارفرما، طراح و مجري: اي سه عامل اصلی درگیرندهاي سرمایههاي تملک داراییدر پروژه
لف در کنار یکدیگر قرار گیرند و اشکال مختلفی از قـرارداد را شـکل دهنـد کـه سـه شـکل از آن در قراردادهـاي تملـک         مخت
  :اي استان خوزستان کاربرد داردهاي سرمایه دارایی
ایی پـروژه را  در این روش کارفرما راساً عوامل اجرایی الزم را تهیه نموده، طراحی را انجام داده و مدیریت اجر: روش امانی) الف

  .گیردبر عهده می
  
در این روش کارفرما با انتخاب یـک  . هاي عمرانی استاین روش همان روش سه بخشی سنتی اجراي پروژه: روش پیمانی)ب

اش مرتبط با پروژه است، پس از انجام مراحل طراحی، پیمانکار را از طریق برگـذاري مناقصـه بـراي    مشاور که زمینه تخصصی
  .گزیندمیاجراي آن بر 

  
در . دهـد در این روش کارفرما بخشی از کار را به روش امانی و بخش دیگر را بصورت پیمانی انجام می: پیمانی-روش امانی) ج

هاي کوچکتر، قسمتهایی را که توانایی اجراي آنها را دارد، بصورت امـانی و مـابقی آن را بصـورت    واقع با تقسیم پروژه به بخش
  .دهدپیمانکار انجام می پیمانی و واگذاري به

هایی که امکان انجام آن را براساس شوند بر حسب نوع فعالیتپیمانی بکارگرفته می-پیمانکارانی که در دو روش پیمانی و امانی
شـوند از جملـه سـاختمان، آب، راه و    تحصیالت مدیر عامل و حداقل دو سوم اعضا هیات مدیره دارند، به چند رشته تقسیم مـی 

پیمانکاران با توجه به معیارهاي صالحیت، که سه معیار .  غیرهصنعت و معدن، نیرو، تاسیسات و تجهیزات، کشاورزي و  ترابري،
ي شود، به پـنج پایـه  اصلی آن ارزشیابی، تخصص و تجربه و توان مالی بوده و توسط کمیته فنی تشخیص صالحیت تعیین می

شـوند کـه   انکاران پایه سه، پیمانکاران پایه چهار و پیمانکاران پایه پنج تقسـیم مـی  پیمانکاران پایه دو، پیم پیمانکاران پایه یک،
  .ترتیب آنها نزولی و بر اساس توان و ظرفیت پیمانکار است

  1395و  1394هاي پیمانکاران استان به تفکیک رشته و پایه در سال- 1- 7جدول 

  جمع کل  3  4  5  پایه/ عنوان
1394  1395  1394  1395  1394  1395  1394  1395  

 1025 2049 32 44 50 81 943 1924  مجموع
 362 767 16  22  21  32  325  713  ساختمان و ابنیه

 82 228 3  10  1  8  78  210  آب
 231 481 2  6  12  19  217  456  راه و ترابري
 8 13 0  0  0  1  8  12  صنعت و معدن

 34 75 0  1  1  2  33  72  نیرو
 165 269 3  3  8  10  154  256  تاسیسات و تجهیزات

 1 9 0  0  0  0  1  9  ارتباطات
 21 44 1  0  2  1  18  43  کشاورزي
 121 163 7  2  5  8  109  153  نفت و گاز

  ریزي استان خوزستانمدیریت نظام فنی و اجرایی سازمان مدیریت و برنامه: مأخذ          
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رشته ساختمان و ابنیه با . ان داده شده استتعداد پیمانکاران حقیقی و حقوقی استان را برحسب رشته و پایه نش) 1-7(در جدول 
درصـد کمتـرین تعـداد پیمانکـاران      1درصد از پیمانکاران استان بیشترین تعداد پیمانکار و رشته ارتباطات با کمتر از  35داشتن 

  .انداستان را به خود اختصاص داده
د محرك رشد بیشتر بخش خصوصی و درنتیجه افـزایش  توانپیمانی می-ها بصورت پیمانی و امانیبا توجه به اینکه انجام پروژه

تعـداد و اعتبـار   ) 2-7(در جـدول  . کارایی و رشد اقتصادي باشد، اجراي پروژه ها به اشکال فوق از اهمیت باالیی برخوردار است
ها کـه حـدود   ژهدرصد پرو 77شود که در استان بیش از هاي استان به تفکیک نوع قرارداد نشان داده شده است، دیده میپروژه

  . شوندپیمانی اجرا می-دهند به شکل پیمانی و یا امانیدرصد اعتبارات را بخود اختصاص می 92
  مبالغ به میلیون ریال -   1395تعداد و میزان اعتبار انواع پروژه هاي عمرانی استان خوزستان در سال  - 2- 7جدول 

  کل پروژه ها پیمانی  پیمانی - امانی  امانی  عنوان
 اعتبار تعداد اعتبار تعداد اعتبار تعداد اعتبار دتعدا

 15,498,118 3,207 8,898,664 1,311 5,397,145 1,178 1,202,309 718 استان
 100 100 57.42 40.88 34.82 36.73 7.76 22.39 درصد

  ستان خوزستانریزي اسازمان مدیریت و برنامهمعاونت هماهنگی برنامه و بودجه : مأخذ                       
 

، تعـداد  1395ریـزي اسـتان خوزسـتان در سـال     بر اساس اطالعات معاونت هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه
 42میلیون ریال بوده است کـه   15,498,118پروژه با اعتباري بالغ بر  3207اي این استان هاي سرمایههاي تملک داراییپروژه

ها از شوند و سایر پروژههاي استانی ویژه مصوب قانون محسوب می میلیون ریال از طرح 1,926,841عادل پروژه آن با اعتباري م
ها به تفکیک نوع پروژه شـامل، احـداث، توسـعه، تجهیـز، خـدماتی،      این پروژه. گردندسایر منابع درآمد عمومی تامین اعتبار می

تفـاوت موجـود در میـانگین    .  نشـان داده شـده اسـت   ) 3-7(در جـدول  تعمیرات، ، مطالعه و تحقیق، مطالعه طراحی و تعهدات 
ویـژه   هايتواند بدلیل باالتر بودن هزینه واحد و حجم عملیات  پروژهاعتباري انجام هر پروژه بصورت استانی و استانی ویژه می

   .مصوب قانون باشد
  )مبالغ به میلیون ریال(- 1395تان در سال تعداد و میزان اعتبار انواع پروژه هاي عمرانی استان خوزس - 3- 7جدول 

 استانی سرجمع منبع اعتباري/ نوع پروژه 
هاي ویژه طرح 

 مصوب قانون

 احداث
 1,779,272 7,832,738 9,612,010 اعتبار
 30 1,255 1,285 تعداد
 59,309 6,241 7,480 میانگین

 توسعه
 34,639 498,761 533,400 اعتبار
 3 203 206 تعداد

 11,546 2,457 2,589 یانگینم

 تعمیرات
 59,987 1,657,068 1,717,055 اعتبار
 2 570 572 تعداد
 29,994 2,907 3,002 میانگین

 تجهیز
 240 929,329 929,569 اعتبار
 1 275 276 تعداد
 240 3,379 3,368 میانگین

 44,700 1,370,713 1,415,413 اعتبار خدمات
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 استانی سرجمع منبع اعتباري/ نوع پروژه 
هاي ویژه طرح 

 مصوب قانون
 2 668 670 تعداد

 22,350 2,052 2,113 یانگینم

مطالعه و 
 تحقیق

 0 84,902 84,902 اعتبار
 0 29 29 تعداد
 0 2,928 2,928 میانگین

مطالعه 
 طراحی

 8,003 157,290 165,293 اعتبار
 4 126 130 تعداد
 2,001 1,248 1,271 میانگین

 تعهدات
 0 1,040,476 1,040,476 اعتبار
 0 39 39 تعداد
 0 26,679 26,679 میانگین

 کل
 1,926,841 13,571,277 15,498,118 اعتبار
 42 3,165 3,207 تعداد
 45,877 4,288 4,833 میانگین

  ریزي خوزستانمعاونت هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه: مأخذ                               
  

قانون با توجه به نوع  استانی ویژه مصوب هايطرح ود پروژه هاي اعتباراتشمشاهده می)  4-7(گونه که در جدول  همان
هاي اند ولی پروژههاي برنامه چهارم و ماقبل شروع شدهاز سال) هاي شهري هستندکه غالباً مربوط به سد و فاضالب(ها  پروژه

  .اندشروع شده 90ها در دهه هدرصد این پروژ 86ایی که هاي اخیر هستند به گونهاستانی بیشتر مربوط به سال
  1395تعداد پروژه هاي عمرانی استان خوزستان بر حسب سال شروع در سال - 4- 7جدول 

  جمع کل عنوان
قبل از 
برنامه 

 ام4

برنامه 
 ام4

1390 1391 1392 1393 1394 1395  

  1,604 126 326 230 156 288 371 106 3,207 کل
ویژه  هايطرح

 قانون مصوب
42 18 16 7 1  0 0 0 0  

 1,604 126 326 230 155 281 355 88 3,165 استانی
  ریزي استان خوزستانمعاونت هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه: مأخذ

  

خوزستان نشان  ریزيمدیریت و برنامه سازمان بودجه و برنامه هماهنگی بازدیدهاي صورت گرفته توسط کارشناسان معاونت
قانون بطور میانگین بیشتر از سایر منابع استانی است  ویژه مصوب هايطرح هاي اعتباراترفت فیزیکی پروژهدهد که پیشمی

  .تواند قدمت بیشتر این پروژه ها باشدکه علت آن می
  1395هاي بازدید شده در سال میانگین وزنی پیشرفت فیزیکی پروژه- 5- 7جدول 

 میانگین وزنی پیشرفت فیزیکی موضوع
  52.25  جمع کل

 45.56 از محل اعتبارات استانی
  59.14  قانون ویژه مصوب هايطرحاز محل اعتبارات 

  ریزي استان خوزستانمعاونت هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه: مأخذ   
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عمرانی  هايبرنامه قالب در سیاستگذاري طریق از دولت ملی و افزایش مهاجرت به شهرها، توسعه در با توجه به نقش روستاها
انسانی روستایی  هايگاهسکونت در زیستی مطلوب شرایط به دستیابی و تحول و تغییر ایجاد پی در عمرانی، هايپروژه اجرايو
از طرفی روند شهرنشینی و افزایش جمعیت، بیکاري و مشکالت اقتصادي موجب مشکالت روزافزون شهري شده که . باشدمی

درصد اعتبارات استان  16.44دهد که گرچه نشان می) 6-7(جدول . دهدي عمومی در این مناطق را نشان میگذارلزوم سرمایه
یابد لیکن با توجه بـه جمعیـت منـاطق روسـتایی و     درصد آن به مناطق شهري اختصاص می 51.1صرفاً به مناطق روستایی و 

در این بـین  . باشدان دهنده توجه به توسعه روستایی میشهري، سرانه هر فرد روستایی معادل یک فرد شهرنشین است که نش
که بسته به شرایط اجراي پروژه هم مناطق روسـتایی و هـم منـاطق    ) پروژه هاي منطقه اي(هاي دیگري نیز وجود دارد پروژه

  . دهنددرصد اعتبارات را بخود اختصاص می 32.46ها کنند که این پروژهشهري را منتفع می
  

  د و میزان اعتبار پروژه هاي عمرانی استان خوزستان برحسب پراکندگی جغرافیایی تعدا- 6- 7جدول 
  مبالغ به میلیون ریال-  1395در سال 

  مقدار  عنوان

 روستایی

 671 تعداد
 2,547,247 اعتبار

 16.44 )اعتبار(درصد 
 2.2 )اعتبار(سرانه 

 شهري

 1,109 تعداد
 7,919,637 اعتبار

 51.1 )اعتبار(درصد 
 2.2 )اعتبار(سرانه 

 اي منطقه

 1,427 تعداد
 5,031,234 اعتبار

 32.46 )اعتبار(درصد 
 1.1 )اعتبار(سرانه 

 کل
 3,207 تعداد
 15,498,118 اعتبار

 3.3 )اعتبار(سرانه 
  ریزي استان خوزستانمعاونت هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه: مأخذ
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  انرژي: هشتمفصل 
 1287استان خوزستان به عنوان زادگاه صنعت نفت در ایران، پس از حفر اولین چاه نفتی خاورمیانه در مسجدسلیمان در سال 

هاي جدید به منظور استخراج و تولید نفت و گاز بوده و مهمترین منطقه هجري شمسی تاکنون، کانون تحول و توسعه فناوري
بطوریکه در سال . باشدهاي نفتی و انرژي الکتریکی در کشور میفت خام و گاز طبیعی و تولید فرآوردهاز لحاظ دارا بودن منابع ن

درصدي از تولید ناخالص برق کشور رتبه اول و از لحاظ فروش گاز رتبه سوم را در بین استانها به   11.9استان، با سهم 1395
  . خود اختصاص داده است

هاي اقتصادي بوده، نقش عالوه بر اینکه از مهمترین فعالیت) هاي نفتی، گاز و غیرهرآوردهبرق، ف(هاي انرژي تولید حامل
انرژي به عنوان .  ، تأمین نیاز خانوارها و اشتغال دارد)از جمله کشاورزي، صنعت و خدمات(هاي اقتصادي سایر فعالیت حیاتی در

محدودیت منابع انرژي در جهان، ضرورت . صادي هر کشور دارداي در توسعه اقتهاي مهم تولید، جایگاه ویژهیکی از نهاده
خوشبختانه کشور ایران از نظر برخورداري از منابع . سازداستفاده بهینه منابع انرژي را در فرآیند توسعه اقتصادي مطرح می

تی و کشاورزي قادرند که کنندگان مختلف اعم از خانگی، صنعفراوان و تنوع انرژي، شرایط بسیار مطلوبی را داراست و مصرف
با این حال الگوي مصرف و . مند گردندهاي گوناگون بهرهتر نسبت به سایر کشورها، از انرژيبه سهولت و با قیمت پایین
وري و بازدهی فاصله چشمگیر داشته و این امر باعث اتالف هاي مطلوب بهرهها در ایران با شاخصفرهنگ استفاده از این نهاده

  .گردداین منابع و ذخایر انرژي می و هدررفت
  

 برق

ها، صنعت برق نقش اساسی دارد و زمینه الزم براي پویایی و رشد اقتصادي، در فرآیند توسعه اقتصادي و بهبود زیرساخت
اعی به همین دلیل، رسیدن به جایگاه بلند توسعه اقتصادي و ارتقاء رفاه اجتم. آوردصنعتی، فرهنگی و اجتماعی را فراهم می

وظیفه نخست صنعت برق، تولید و توزیع صحیح . طلبدهاي تولید و انتقال انرژي برق را میتالش مداومی در افزایش ظرفیت
هاي هاي سنگین واحدهاي تولیدي و نیز نقش این واحدها در تأمین برق، ضرورت احداث نیروگاهبه علت هزینه. نیرو است

کمبود . گرددتر آشکار میریزي هر چه صحیحبا دقت و وسواس کافی و برنامه جدید و سرویس و نگهداري واحدهاي قدیمی
ها، اثرات نامطلوب خاموشی برق را در پی دارد که گاه ضربات جبران ناپذیري به پیکره اقتصادي، ظرفیت تولیدي نیروگاه

پذیر نیست، لذا خطوط و رف امکاناز سویی تجمع عوامل تولید در مجاورت مراکز مص. کندسیاسی و اجتماعی کشور وارد می
  . شوندهاي انتقال و فوق توزیع به عنوان انتقال دهنده نیرو و افزایش یا کاهش ولتاژ طراحی و ایجاد میپست

  29072دهد که میزان مصرف انرژي برق در استان برابر با نشان می 1395هاي صنعت برق استان در سال بررسی شاخص
که بیشترین افزایش مربوط به بطوري. درصد رشد داشته است 1.2بوده است که نسبت به سال قبل میلیون کیلو وات ساعت 

این درحالی است که میزان مصرف برق کشور . درصد بوده است 4.2درصد و پس از آن بخش تجاري با  8.8بخش عمومی با 
مصرف برق در استان با توجه به تعداد  سرانه. دهدنشان می 94درصدي را نسبت به سال  4.5رشدي حدود  1395در سال 

را  2.5کیلو وات ساعت در سال بوده است که نسبت به سال قبل رشد منفی حدود  18.7، حدود 1395مشترکین برق در سال 
  )1-8جدول . (افزایش یافته است 1.4نشان می دهد، این در حالی است که کشور با رشدي معادل 
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هاي مختلف اقتصادي از مصرف برق استان به ترتیب بیشترین مربوط به د که سهم بخشدهنشان می 1395ها در سال بررسی
درصد و  4.6درصد، تجاري با  8.4درصد، عمومی با  8.7درصد، کشاورزي با  28.5درصد، صنعت با  48.6مصرف خانگی با 
  . درصد است 1.4روشنایی معابر با 

  1395و  1394هاي کیک شهرستان در سالمقایسه میزان و سرانه مصرف برق به تف - 1- 8جدول 

  شهرستان
  میزان مصرف 

  )میلیون کیلو وات ساعت(
  سرانه مصرف 

  )مشترك/کیلووات ساعت(
  درصد رشد  1395  1394  درصد رشد  1395  1394

 - 4.0 17.0 17.7 0.9 1736 1721  آبادان
 - 9.1 10.7 11.8 5.7- 76 81  آغاجاري
 6.7 31.3 29.3 13.8 936 823  امیدیه
 - 4.7 9.5 10.0 0.6- 97 97  اندیکا

 8.5 17.7 16.3 11.3 976 876  اندیمشک
 - 1.8 15.1 15.3 1.8 7078 6955  اهواز
 - 24.0 5.9 7.8 21.4- 353 449  ایذه

 - 2.1 8.7 8.9 0.4 260 259  باغملک
 18.1 15.4 13.0 22.8 410 334  باوي

 - 4.5 15.8 16.6 0.4 1578 1572  بندرماهشهر
 - 7.6 12.8 13.8 4.5- 997 1044  بهبهان
 10.0 15.7 14.2 12.6 217 193  حمیدیه
 - 5.0 18.6 19.6 0.8- 895 902  خرمشهر
 - 1.1 12.4 12.5 2.8 1832 1782  دزفول

 - 4.8 12.5 13.1 1.5- 357 362  دشت آزادگان
 6.8 22.5 21.1 11.0 353 318  رامشیر
 3.1 12.2 11.9 5.7 507 480  رامهرمز
 - 5.8 15.3 16.3 2.3- 546 559  شادگان
 2.1 20.5 20.1 5.8 1088 1029  شوش
 - 2.1 17.6 18.0  1.5 1094 1079  شوشتر
 7.9 21.3 19.8 12.8 780 692  کارون
 - 3.9 14.2 14.8 0.8- 290 292  گتوند
 - 0.6 9.9 10.0 2.3 96 94  اللی

 - 6.3 13.1 14.0 2.9- 548 564  مسجدسلیمان
 - 2.8 10.5 10.8 0.8 109 108  هفتکل

 - 10.5 12.8 14.3 7.5- 190 205  هندیجان
 - 6.0 16.6 17.6 3.6- 159 165  هویزه
 1.4 7.0 6.9 4.5 237436 227310  کشور
 - 2.5 18.7 19.1 1.2 29072 28715  استان
  و محاسبات تحقیق 1395و 1394سالنامه آماري کشور؛ سالنامه آماري خوزستان سالهاي : مأخذ

 .اعالم نموده است ايمنطقه که شرکت برقساعت مصرف صنعتی استمیلیون کیلووات 5681 مربوط به مقدار1394سرجمع میزان مصرف استان درسال اختالف در -
مصرف  ساعتمیلیون کیلووات 30 به مقدارو ساعت مصرف صنعتی میلیون کیلووات 5484 ربوط به مقدارم1395 اختالف در سرجمع میزان مصرف استان درسال -

  .اعالم نموده است ايمنطقه که شرکت برقاست کشاورزي
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  1395و  1394هاي مقایسه میزان مصرف برق به تفکیک انواع مشترکین در سال - 2- 8جدول 

استان به 
 تفکیک بخش

1394 1395 
میزان مصرف برق  رشد

 )مگا وات ساعت(
 )درصد(سهم

میزان مصرف 
 )درصد(سهممگا وات (برق 

 3.6 48.6 14122898 47.5 13633718 نگیخا

 8.8 8.4 2432256 7.8 2236280 عمومی

 3.1 8.7 2516382 8.5 2439747 کشاورزي

 - 0.8 28.5 8284713 29.1 8351780 صنعتی
 4.2 4.6 1323285 4.4 1269562 )تجاري(سایر 

روشنایی 
 معابر

783850 2.7 392956 1.4 49.9 - 

 29072490 100.0  28714937 استان
 

100.0 1.2 
  و محاسبات تحقیق1395و 1394سالنامه آماري کشور؛ سالنامه آماري خوزستان سالهاي : مأخذ

درصد  4.6همچنین . درصد است 3.8درصد و در استان برابر  3نسبت به سال قبل در کشور  95رشد مشترکین برق در سال 
  )3- 8جدول . (مشترکین برق کشور در استان خوزستان هستند

  1395و  1394هاي مقایسه تعداد انواع مشترکین برق به تفکیک شهرستان در سال -3-8دول ج

  شهرستان
  عمومی  خانگی  جمع

  1395  1394  1395  1394  درصد رشد  1395  1394
 3173  2901 81230  77413 5.1 101981  97040  آبادان
 258  257 5950  5735 3.7  7137  6884  آغاجاري
 843  805 25129  23468 6.7 29912  28034  امیدیه
 403  398 9002  8618 4.3 10190  9773  اندیکا
 1419  1363 45898  44710 2.6 55076  53662  اندیمشک
 18779  17444 379281  367726 3.6 470083  453773  اهواز
 1459  1415 50522  48932 3.4 59397  57463  ایذه
 946  938 25403  24805 2.6 29850  29098  باغملک
 665  658 22613  21814 4.0 26642  25609  باوي

 3731  3400 82175  78488 5.1 99582  94707  بندرماهشهر
 1984  1924 62401  60366 3.3 77950  75440  بهبهان
 384  369 11783  11593 2.4 13856  13532  حمیدیه
 1411  1342 39287  37614 4.4 48127  46086  خرمشهر
 4328  3991 120841  116309 4.0 147708  142090  دزفول

 915  888 23935  23183 3.5 28630  27670  دشت آزادگان
 503  485 13287  12767 3.9 15665  15072  رامشیر
 1051  1008 34173  33417 2.5 41458  40445  رامهرمز
 924  898 31101  30000 3.6 35603  34353  شادگان
 1382  1332 45348  43697 3.6 53055  51205  شوش
 1491  1423 51099  49155 3.6 62206  60021  شوشتر
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  شهرستان
  عمومی  خانگی  جمع

  1395  1394  1395  1394  درصد رشد  1395  1394
 585  555 31605  30480 4.6 36594  34997  کارون
 553  536 17487  16971 3.3 20343  19690  گتوند
 316  306 8240  8039 2.9  9705  9428  اللی

 1184  1100 35085  33845 3.6 41893  40443  مسجدسلیمان
 332  322 8572  8271 3.7 10373  10005  هفتکل
 553  546 12029  11711 3.3 14776  14305  هندیجان
 383  375 8180  7977 2.5  9565  9334  هویزه
 1281656  1237104 3.8 1557357  1500159  استان

 
46979  49955 

 3.0  33824208  32831066  کشور
 

26619546  1281656 
 

1465251  1543440  
  و محاسبات تحقیق 1395و 1394هاي  سالنامه آماري کشور؛ سالنامه آماري خوزستان سال: مأخذ

  
  1395و  1394هاي مقایسه تعداد انواع مشترکین برق به تفکیک شهرستان در سال - 3- 8ادامه جدول 

  روشنایی  )تجاري(سایر   صنعتی   کشاورزي  شهرستان
1394  1395  1394  1395  1394  1395  1394  1395  

 704  645 16470  15705 197  196 207  180  آبادان
 134  127 775  745 7  7 13  13  آغاجاري
 177  170 3609  3444 83  79 71  68  امیدیه
 183  181 519  497 14  12 69  67  اندیکا
 716  715 6129  5981 192  187 722  706  اندیمشک
 3334  2924 66810  63854 1394  1320 485  505  اهواز
 448  448 6365  6092 156  152 447  424  ایذه
 388  347 2475  2384 80  78 558  546  باغملک
 388  325 2582  2497 73  70 321  245  باوي

 508  491 12709  11884 178  170 281  274  بندرماهشهر
 749  731 11607  11265 327  318 882  836  بهبهان
 213  165 1235  1171 32  33 209  201  حمیدیه
 422  429 6614  6312 145  144 248  245  خرمشهر
 1031  977 19984  19357 423  394 1101  1062  دزفول

 393  298 3074  3005 56  47 257  249  دشت آزادگان
 267  252 1434  1403 70  65 104  100  رامشیر
 396  372 5315  5126 125  138 398  384  رامهرمز
 348  278 2928  2878 13  13 289  286  شادگان
 496  500 4681  4560 108  106 1040  1010  شوش
 544  525 7879  7801 188  187 1005  930  شوشتر
 385  243 3692  3400 167  169 160  150  کارون
 214  176 1787  1715 48  48 254  244  گتوند
 158  111 900  885 24  19 67  68  اللی

 485  475 4877  4767 66  66 196  190  مسجدسلیمان
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  روشنایی  )تجاري(سایر   صنعتی   کشاورزي  شهرستان
1394  1395  1394  1395  1394  1395  1394  1395  

 165  159 1149  1104 24  23 131  126  هفتکل
 228  216 1859  1732 32  35 75  65  هندیجان
 108  107 797  781 12  12 85  82  هویزه
 13582  12387  198255  190345  4234  4088  9676  9256  استان
  -   -  4301062  4151607  225296  216515  400257  378147  کشور

  1395و 1394هاي  سالنامه آماري کشور؛ سالنامه آماري خوزستان سال: مأخذ         
  برق رسانی به روستاها

روستا رسید و  3725که تعداد روستاهاي برخوردار از برق به استان انجام شد بطوري روستاي 27رسانی به ، برق1395در سال 
درصد  0.7روستاي داراي سکنه در استان، شاخص برخورداري روستاهاي داراي سکنه استان با رشد  3997با توجه به تعداد 

ایی استان اضافه شده است که از این مشترك نیز به مشترکین برق روست 11206در همین سال . درصد شده است 93.2معادل 
  )4- 8جدول . (باشدمی) درصد9.7(و دزفول ) درصد11.2(هاي اهواز تعداد بیشترین سهم مربوط به شهرستان

  1395و  1394هاي مقایسه تعداد روستاهاي داراي برق و مشترکین برق روستایی به تفکیک شهرستان در سال - 4- 8جدول 

  شهرستان
  تعداد مشترکین برق در روستا  رقروستاهاي داراي ب

تعداد 
)1394(  

تعداد 
)1395(  

درصد برخورداري روستاهاي 
  رشد  1395  1394  1395داراي سکنه در سال 

 10.9 10710 9546 100 74 74  آبادان
 7.4 1750 1620 100 9 9  آغاجاري
 5.6 6377 6017 100 62 62  امیدیه
 4.0 7500 7199 100 342 335  اندیکا
 2.4 7654 7470 81 169 165  شکاندیم

 3.6 29101 28066 96 189 189  اهواز
 3.3 17074 16504 85 368 367  ایذه
 1.9 13445 13195 100 216 216  باغملک
 4.5 6847 6542 100 94 94  باوي

 4.2 2820 2701 49 40 40  بندرماهشهر
 2.4 12242 11944 95 199 197  بهبهان
 1.5 6992 6886 100 65 65  حمیدیه
 11.2 8095 7189 96 64 64  خرمشهر
 5.4 25038 23681 98 354 342  دزفول

 4.2 6495 6219 100 84 84  دشت آزادگان
 4.5 5951 5683 93 119 119  رامشیر
 2.9 9584 9306 100 184 184  رامهرمز
 4.4 18324 17513 86 148 148  شادگان
 5.9 19715 18558 99 197 197  شوش
 2.5 14779 14408 83 154 154  شوشتر
 3.8 8859 8518 100 58 58  کارون
 3.3 4825 4666 93 59 59  گتوند
 2.5 3141 3062 100 159 159  اللی
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  شهرستان
  تعداد مشترکین برق در روستا  رقروستاهاي داراي ب

تعداد 
)1394(  

تعداد 
)1395(  

درصد برخورداري روستاهاي 
  رشد  1395  1394  1395داراي سکنه در سال 

 3.4 3086 2981 99 162 161  مسجدسلیمان
 3.7 2860 2753 100 48 48  هفتکل
 3.6 3203 3087 100 39 39  هندیجان
 2.1 2556 2503 73 69 69  هویزه
 4.3 259023  247817 93 3725 3698  استان
 -  -  -  91 56793 56170  کشور

  ؛ شرکت توزیع برق اهواز؛ شرکت توزیع برق خوزستان و محاسبات تحقیق1395و 1394سالنامه آماري کشور؛ سالنامه آماري خوزستان سالهاي : مأخذ
  هانیروگاه

هـزار   12929هزار کیلـو وات و ظرفیـت عملـی     14679ی برق با ظرفیت نام نیروگاه 13داراي  1395استان خوزستان در سال 
علیرغم اینکـه درصـد   . باشددرصد می 88معادل  95هاي خوزستان در سال ظرفیت عملی به نامی نیروگاه. کیلو وات بوده است

د کاهش یافته درص 0.3هاي استان در این سال مورد استفاده قرار گرفته ولی نسبت به سال قبل حدود باالیی از ظرفیت نیروگاه
باشد که نسبت به سال قبل درصد می 19.4هاي استان به کشور حدود همچنین نسبت ظرفیت عملی نیروگاه .است

  )5-8جدول . (دهددرصد افزایش را نشان می 0.9حدود 
. ده اسـت هزار کیلـو وات رسـی   76428به  74104از  3.1هاي مولد کشور با رشدي معادل ظرفیت نامی انواع سیکل 95در سال 

درصـد   88.4بـا  (هـاي گـازي اسـتان    درصد بوده که دلیل آن تغییرات عمده در ظرفیـت نیروگـاه   8.5این رشد در استان حدود 
هاي مولد کشور و استان نزدیک به رشد ظرفیت نامی همچنین در این سال رشد ظرفیت عملی انواع سیکل. بوده است) افزایش

هـاي مولـد کشـور    سهم استان از ظرفیت عملی سـیکل  94در سال . ایمدي را شاهد بودهدرص 8.3درصد و 2.9آنها به ترتیب با 
  )5-8جدول . (درصد رسیده است 19.4به میزان  95درصدي در سال  1درصد بوده که این سهم با افزایش حدود  18.5

  1395  مقایسه ظرفیت مولدهاي نصب شده به تفکیک کشور و استان در سال - 5- 8جدول

  نوع مولد

) قدرت نامی(ظرفیت نامی 
  )هزار کیلو وات(  95سال 

) قدرت عملی(ظرفیت عملی 
رشد ظرفیت   )هزار کیلو وات( 95 سال 

  )درصد(عملی 
ظرفیت عملی به 

  )درصد(نامی
  استان   کشور   استان   کشور   استان  کشور  استان   کشور

 87.9 100.0 2.1 2.7  7179  11578 8169  11578  آبی
 91.5 97.3 0.4 0.0  1958  10941  2140  11240  بخاري
 87.5 78.0 84.9 8.9  1812  5540 2072  7101  گازي

 89.6 79.3 0.0 0.0  730  3389  815  4275  چرخه ترکیبی
 0.0 64.7 0.0 0.0  0  284  0  439  دیزلی
 0.0 100.0 0.0 0.0  0  1020  0  1020  اتمی

 0.0 100.0 0.0 8.3-  0  110  0  110  تجدید پذیر
 84.3 82.7 0.0 0.4  1250  4617  1483  5581  صنایع بزرگ
 0.0 83.0 0.0 4.0 0  29119  0  35084  بخش خصوصی

 88.1 87.1 8.3 2.9 12929  66598 14679  76428  جمع
  و محاسبات تحقیق1395سالنامه آماري کشور؛ سالنامه آماري خوزستان سال  : مأخذ
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لد آبی، بخاري، ترکیبی، گازي استان از برق خالص تولیدي در هاي موهاي سیکلمیزان سهم برق خالص تولیدي انواع نیروگاه
سهم تولید خالص برق سیکل هاي  1394درصد بوده که در مقایسه با سال  26.0و 18.1،  19.1،  74.9کشور به ترتیب معادل 

ن سهم کل برق خالص همچنی. اندروبرو شده 4.4و  7.3مولد گازي و ترکیبی استان از کل کشور با افزایشی به ترتیب معادل 
. باشددرصد می 11.1و 11.9به ترتیب برابر با   94و  95هاي هاي مولد استان از کشور در سالهاي سیکلتولیدي انواع نیروگاه

درصدي  6.5استان داراي رشد منفی حدود  هاي بخار برق از طریق نیروگاه ناخالص دهنده آن است که میزان تولیدمارها نشانآ
. ها اشاره کرد توان به انتشار گاز کربنیک، اکسید ازت و گوگرد و راندمان پایین این نیروگاه دالیل کاهش آن میکه از  است

  )6- 8جدول (. درصدي از کشور، رتبه اول است 11.8با سهم  1395هاي استان در سال همچنین تولید کل انرژي ناخالص نیروگاه
  1395 هاي استان در سالاخلی نیروگاهمقایسه تولید انرژي برق و مصرف د - 6- 8جدول 

  نوع مولد

تولید ناخالص 
میلیون کیلووات (

  )ساعت

–مصرف داخلی 
میلیون (ها  نیروگاه

  )کیلووات ساعت

میلیون کیلووات (تولید خالص 
  )ساعت

سهم   استان  کشور  استان  کشور  استان  کشور
  استان

 74.9 12236 16343 48 76 12289 16419  آبی
 19.1 10828 56835 648 3933 11476 60768  بخاري

 18.1 4114 22689 56 348 4170 23037  چرخه ترکیبی
 26.0 5477 21027 73 157 5533 21184  گازي
 0.0 0 42 0 4 0 46  دیزلی

اتمی و 
 0.0 0 6838 0 0 0 6838  تجدیدپذیر

 12.1 758 6287 0 195 758 6482  صنایع بزرگ
 0.0 0 150850 0 3572 0 154422  بخش خصوصی

 11.9  33412  280911  825 8285 34226 289196  جمع
  و محاسبات تحقیق 1395و 1394سالنامه آماري کشور؛ سالنامه آماري خوزستان سالهاي : مأخذ

کیلو  132(زیع هاي فوق تومگاولت آمپر و به ظرفیت ایستگاه 752 ،فشار قوي هايبه ظرفیت ایستگاهدر استان  1395در سال 
کیلومتر مدار  24همچنین به طول خطوط انتقال شبکه،  ؛برداري رسیده استمگاولت آمپر اضافه شده و به بهره 485 ،)ولت

گیگاوات ساعت بوده  5518به مشترکین مستقیم رقم  94میزان انرژي فروخته شده در سال . برداري شده استاضافه و بهره
  )7-8جدول (. ع خوزستان پس از استان تهران، رتبه دوم در کشور را داردهاي فوق توزیهاي انتقال و ایستگاهظرفیت پست.  است

  1395و  1394هاي مقایسه طول خطوط و ظرفیت پست هاي انتقال برق کشور و استان در سال -7-8جدول  

  شرح
 خطوط انتقال

  )کیلومتر مدار(
 خطوط فوق توزیع

  )کیلومتر مدار(
 پست هاي انتقال

  )مگاولت آمپر(
 ق توزیعپست هاي فو

  )مگاولت آمپر(
1395  1394  1395  1394  1395  1394  1395  1394  

  29829 30865  135805 142653  70552 71476  51074 51801  کشور
  10842 11327  15990 16742  4176 4235  4375 4399  استان

 36.3 36.7 11.8 11.7 5.9 5.9 8.6 8.5  سهم استان
  و محاسبات تحقیق1395و 1394ري خوزستان سالهاي سالنامه آماري کشور؛ سالنامه آما: مأخذ

کیلو ولت  132هاي فوق توزیع تنها پست 1395و  1394مبنا در دو سال  1395کیلو ولت درسال  66و 63هاي فوق توزیع بدلیل عدم ارائه آمار مربوط به پست-
  .درنظر گرفته شده است
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درصد تا پایان سال  2.1به  1394درصد در سال  2.76استان از  هاي وزارت نیرو میزان تلفات شبکه برقدر راستاي سیاست
  .کاهش یافته است 1395

  
  نفت

اي که در حال به گونه. شودهاي آن تأمین میبدون تردید اغلب انرژي موردنیاز صنعت و حتی اقتصاد دنیا، از نفت و فرآورده
هاي نفتی، موادي بسیار پرکاربرد هستند که از فرآورده. باشندترین منبع سوخت دنیا نفت و سایر مشتقات آن میحاضر اصلی

-توانند فرآوردهها مطابق ترکیب نفت خام و درخواست مشتریان میپاالیشگاه. شوندنفت خام و در پاالیشگاه نفت فرآوري می
. انرژي از آنهاست هاي نفتی در به دست آوردنبیشترین کاربري فرآورده. هاي نفتی را براي کارهاي مختلفی فرآوري کنند

به ترتیب  1395و  1394 هايهاي نفتی استان از مجموع مصارف مشابه کشور طی سالسهم مجموع مصارف انواع فرآورده
نسبت به سال قبل داراي رشد  95هاي نفتی کشور در سال درصد بوده و مجموع مصارف انواع فرآوره 14.2و    14.3برابر با 
ها بدین سهم هر کدام از فرآورده. درصدي برخوردار بوده است 4.5ت که استان هم از رشد منفی قابل ذکر اس. است 3.8منفی 

  :شرح است
درصد رشد داشته است،  0.27هزار مترمکعب بوده که نسبت به سال گذشته،  1555معادل  1395مصرف بنزین استان در سال 

اهش یافته است در همین سال بیشترین سهم مصرف بنزین درصد ک 4در حالیکه مصرف بنزین در دوره مشابه در کشور حدود 
از دالیل عمده رشد آن . باشددرصد می 0.2درصد و کمترین سهم در شهرستان آغاجاري با  32.5استان در شهرستان اهواز با 

ت به دلیل نوع توان به افزایش قابل توجه تعداد خودروها، عدم امکان جایگزینی خودروهاي فرسوده، باال بودن مصرف سوخمی
هاي سال، خروج غیرقانونی سوخت به کشورهاي همسایه به دلیل اختالف زیاد تکنولوژي و همچنین گرماي شدید در بیشتر ماه

قیمت، عدم کفایت وسایل نقلیه عمومی، نبود مدیریت مطلوب مدیریت ترافیک، افزایش جمعیت و سفرهاي درون استانی اشاره 
مترمکعب و کمترین سرانه مصرف متعلق به شهرستان  1.035بنزین مربوط به شهرستان اللی با  باالترین سرانه مصرف. نمود

هزار مترمکعب بوده که نسبت به  61.8همچنین مصرف نفت سفید نیز در این سال، . باشدمترمکعب می 0.130دشت آزادگان با 
نکته جالب توجه دیگر . درصد بوده است 3.2درصدي داشته است این رشد براي کشور حدود  4.6سال گذشته رشدي معادل 

مصرف  1395باشد در سال هاي نفتی استان متعلق به مصرف نفت گاز میدرصد از مصرف فرآورده 25اینکه در حالی که حدود 
سهمی حدود  95مصرف نفت گاز استان در سال . درصد کاهش یافته است 8.7این فرآورده نفتی نسبت به سال قبل حدود 

هاي مختلف، داراي نفت گاز به دلیل داشتن قابلیت مصرف در بخش. صدي از کل کشور را به خود اختصاص داده استدر 10.5
درصد رشد منفی را نشان  11.5همچنین کشور در دوره مشابه، حدود . باشدها میتنوع مصرفی بیشتري نسبت به سایر فرآورده

 فت گاز رتبه اول استان را دارد و از دالیل آن وجود دو کشت و صنعتشهرستان کارون با باالترین سرانه مصرف ن. دهدمی
هاي نفتی در البته الزم به ذکر است که بیشترین مصرف در میان فرآورده. باشدفارابی و دعبل خزایی در این شهرستان می

متعلق به مصرف  95ر سال هاي نفتی استان ددرصد از مصرف فرآورده 59به طوري که حدود . کوره استاستان، مصرف نفت
. رشد منفی داشته است 5.3نسبت به سال گذشته تقریباَ  95میزان مصرف نفت کوره در استان طی سال . باشدنفت کوره می

مترمکعب و کمترین سرانه  1.48ي نفت کوره با متعلق به فرآورده 95هاي نفتی استان در سال بیشترین سرانه مصرف فرآورده
 2.5معادل  95هاي نفتی استان در سال سرانه کل مصرف فرآورده. باشدمترمکعب می 0.01فت سفید با مصرف مربوط به ن

مترمکعب آخرین رتبه در استان  0.31مترمکعب رتبه اول و شهرستان خرمشهر با  12.73مترمکعب است که شهرستان باوي با 
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هاي یل باال بودن سهم شهرستان باوي در مصرف فرآوردهترین دالیکی از عمده 1395در سال   .را به خود اختصاص داده است
نفتی، استفاده از نفت کوره به عنوان سوخت جایگزین گاز در زمان محدودیت عرضه گاز در فصول سرد، جهت جبران کمبود 

وان به سوخت تترین دالیل باال بودن مصرف فرآورده نفت کوره در استان میاز عمده. باشدسوخت نیروگاه حرارتی رامین می
 )8- 8جدول . (ها، کارخانجات قند و سیمان و کشتیرانی اشاره نمودنیروگاه

      1395 ها در سالمقایسه میزان مصرف انواع فرآورده هاي نفتی به تفکیک کشور، استان و شهرستان - 8- 8جدول 
  )مترمکعب به نفر: سرانه(

  شهرستان
گاز مایع  

ید نفت سف  )مترمکعب(بنزین   )مترمکعب(
  )مترمکعب(نفت کوره    )مترمکعب(نفت گاز   )مترمکعب(

  سرانه  مصرف  سرانه  مصرف  سرانه  مصرف  سرانه  مصرف  سرانه  مصرف
 0.00 0 0.30 89962 0.01 2487 0.32 94628 0.05 15463  آبادان

 0.00 0 0.13 2230 0.00 0 0.22 3864 0.03 456  آغاجاري
 0.01 555 0.37 34577 0.00 109 0.42 39036 0.03 3096  امیدیه
 0.00 0 0.15 7000 0.00 170 0.17 8300 0.03 1250  اندیکا

 0.00 850 1.16 199500 0.03 4580 0.29 48889 0.22 37700  اندیمشک
 4.36 5679950 0.48 625000 0.00 1400 0.39 505090 0.05 58920  اهواز
 0.01 1500 0.24 47900 0.04 7000 0.21 40806 0.02 3800  ایذه

 0.00 500 0.31 32500 0.05 4850 0.17 18200 0.04 4290  باغملک
 9.85 950350 2.67 257900 0.00 0 0.21 19800 0.00 0  باوي

 0.40 119277 0.73 215458 0.00 1142 0.37 109384 0.07 19728  بندرماهشهر
 0.06 10000 0.55 98600 0.02 3800 0.48 86700 0.11 20255  بهبهان
 0.00 0 0.34 18500 0.01 295 0.27 14700 0.00 0  حمیدیه
 0.00 0 0.00 0 0.00 631 0.25 43525 0.05 9266  خرمشهر
 0.03 11300 0.22 99876 0.01 5500 0.36 161522 0.01 5100  دزفول

 0.00 0 0.24 25500 0.00 500 0.13 14088 0.10 11000  دشت آزادگان
 0.00 50 0.72 38800 0.00 0 0.17 9400 0.03 1800  رامشیر
 0.72 81500 0.73 83000 0.02 2200 0.31 35600 0.06 6720  رامهرمز
 0.00 0 0.27 38078 0.00 404 0.20 28007 0.04 5302  شادگان
 0.48 97900 0.56 115700 0.02 3500 0.28 58500 0.05 9470  شوش
 0.00 400 0.82 156550 0.04 7000 0.32 61900 0.03 5200  شوشتر

 0.00 500 5.67 600580 0.00 40 0.22 23400 0.01 700  ارونک
 0.01 500 0.55 36070 0.02 1600 0.25 16665 0.03 1800  گتوند
 0.00 0 0.22 8200 0.18 6700 1.04 39300 0.06 2200  اللی

 0.10 11700 0.24 26700 0.06 7010 0.34 38379 0.10 11100  مسجدسلیمان
 0.00 0 1.03 22700 0.03 600 0.35 7690 0.04 950  هفتکل

 0.01 195 1.27 49247 0.00 60 0.52 20206 0.03 1265  هندیجان
 0.00 0 0.51 19870 0.01 200 0.21 8000 0.03 1350  هویزه
 1.48  6967027 0.63  2949998 0.01 61778 0.33 1555579 0.05 238181  استان
 0.25  19747000 0.35  28131000 0.09  7559000 0.32 25762000 0.02 1839000  کشور

  و محاسبات تحقیق 1395و 1394سالهاي  سالنامه آماري کشور؛ سالنامه آماري خوزستان: مأخذ
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ها، اهواز اگر چه در میان شهرستان. باشدهزار نفر می 3.3از لحاظ شاخص تعداد جمعیت به ازاء هر پمپ ، میانگین استانی حدود 
ي اول قرار دارد ولی از لحاظ تعداد جمعیت به ازاي هر هاي فروش سوخت در رتبهش و تعداد پمپهاي فرواز نظر تعداد جایگاه

دهنده آن است  هاي بیست و چهارم و بیست و یکم قرار دارد که نشانجایگاه و تعداد جمعیت به ازاء هر پمپ به ترتیب در رتبه
 95در سال . باشدها بسیار باالتر میتان در مقایسه با سایر شهرستانکه بار جمیعتی به ازا هر جایگاه و یا هر پمپ در این شهرس

تعداد . است درصدي برخوردار بوده 4.2پمپ بنزین از رشد منفی حدودا  81ها نسبت به سال قبل بدلیل کاهش تعداد تعداد پمپ
جایگـاه   110بندرماهشهر به تعداد با احداث سه جایگاه در شهرستانهاي اهواز و   95استان در سال   CNGهاي سوختجایگاه

  )10-9و  9-9جداول . (باشدجایگاه می 21متعلق به شهرستان اهواز با  CNGبیشترین جایگاه . افزایش یافته است
  1395ها در سال هاي نفتی به تفکیک استان و شهرستانمقایسه امکانات توزیعی و خدماتی فرآورده - 9- 8جدول 

  شهرستان

  عداد جایگاهت  مخازن مواد سوختی

ظرفیت   تعداد
  )مترمکعب(

  جمع  دولتی  خصوصی

  جایگاه
هزار نفر جمعیت 

به ازاء هر 
  جایگاه

  جایگاه
هزار نفر جمعیت 

به ازاء هر 
  جایگاه

هزار نفر جمعیت   جایگاه
  به ازاء هر جایگاه

 19 16 99 3 23 13 2572000 53  آبادان
 18 1 0 0 18 1 90000 2  آغاجاري
 13 7 92 1 15 6 945000 21  امیدیه
 12 4 0 0 12 4 428000 6  اندیکا

 24 7 171 1 29 6 1249000 26  اندیمشک
 28 46 326 4 31 42 5414000 108  اهواز
 20 10 0 0 20 10 1253000 26  ایذه

 21 5 0 0 21 5 370000 8  باغملک
 24 4 0 0 24 4 560000 5  باوي

 27 11 0 0 27 11 2510000 51  بندرماهشهر
 15 12 181 1 16 11 1437000 26  بهبهان
 27 2 0 0 27 2 310000 6  حمیدیه
 43 4 0 0 43 4 453000 13  خرمشهر
 28 16 222 2 32 14 1964000 36  دزفول

 22 5 0 0 22 5 604000 12  دشت آزادگان
 18 3 0 0 18 3 254000 5  رامشیر
 19 6 114 1 23 5 1198000 23  رامهرمز
 46 3 0 0 46 3 693000 15  شادگان
 21 10 0 0 21 10 1100000 23  شوش
 21 9 192 1 24 8 1569200 24  شوشتر
 26 4 0 0 26 4 610000 12  کارون
 33 2 0 0 33 2 290000 6  گتوند
 13 3 0 0 13 3 427000 7  اللی

 23 5 113 1 28 4 835000 14  مسجدسلیمان
 7 3 0 0 7 3 290000 6  هفتکل

 13 3 0 0 13 3 590600 12  هندیجان
 13 3 0 0 13 3 431000 7  هویزه
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  شهرستان

  عداد جایگاهت  مخازن مواد سوختی

ظرفیت   تعداد
  )مترمکعب(

  جمع  دولتی  خصوصی

  جایگاه
هزار نفر جمعیت 

به ازاء هر 
  جایگاه

  جایگاه
هزار نفر جمعیت 

به ازاء هر 
  جایگاه

هزار نفر جمعیت   جایگاه
  به ازاء هر جایگاه

 23 204 314 15 25 189  28446800 553  استان
 ؛ شرکت گاز استان خوزستان1395و 1394سالنامه آماري خوزستان سالهاي : مأخذ     

 1395 ر سالها دهاي نفتی به تفکیک استان و شهرستانمقایسه امکانات توزیعی و خدماتی فرآورده - 10- 8ادامه جدول 

  شهرستان

هاي سوختگیري جایگاه  تعداد پمپ
گاز فشرده  طبیعی    نفت گاز  بنزین سوپر  بنزین معمولی

95  
تعداد پمپ به 
ازاي هزار نفر 
  جمعیت

95  
تعداد پمپ به 
ازاي هزار نفر 
  جمعیت

95  
تعداد پمپ به 
ازاي هزار نفر 
  جمعیت

95  
تعداد جایگاه به 
ازاي هزار نفر 
  جمعیت

 25 12 20 15 12 25 3 103  آبادان
 18 1 18 1 0 0 6 3  آغاجاري
 23 4 5 19 0 0 3 33  امیدیه
 0 0 5 10 0 0 5 10  اندیکا

 57 3 8 21 57 3 7 23  اندیمشک
 62 21 17 76 37 35 7 179  اهواز
 40 5 7 30 0 0 6 31  ایذه

 26 4 18 6 0 0 13 8  باغملک
 32 3 7 14 48 2 6 16  باوي

 30 10 13 23 8 35 4 69  ماهشهربندر
 60 3 5 35 45 4 3 53  بهبهان
 54 1 9 6 0 0 7 8  حمیدیه
 57 3 19 9 43 4 12 14  خرمشهر
 63 7 21 21 222 2 7 62  دزفول

 36 3 10 11 0 0 12 9  دشت آزادگان
 27 2 9 6 0 0 5 10  رامشیر
 28 4 6 18 38 3 4 27  رامهرمز
 46 3 35 4 0 0 6 25  شادگان
 51 4 8 27 0 0 6 33  شوش
 38 5 9 21 64 3 5 41  شوشتر
 35 3 15 7 53 2 6 18  کارون
 65 1 16 4 0 0 11 6  گتوند
 0 0 5 8 0 0 3 12  اللی

 28 4 23 5 28 4 6 20  مسجدسلیمان
 11 2 3 8 0 0 2 10  هفتکل

 39 1 3 12 0 0 3 14  هندیجان
 39 1 6 6 0 0 6 6  هویزه
 43 110 11 423 39 122 6 843  استان

 ؛ شرکت گاز استان خوزستان و محاسبات تحقیق1395و 1394سالنامه آماري خوزستان سالهاي : مأخذ       
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  زگا
هاي اقتصادي است که به دلیل فراوانی و در هاي نفتی ارزان و مناسب جهت استفاده در فعالیتگاز طبیعی از جمله فرآورده

 قوي، فشار گاز انتقال لوله خطوط طریق از شده پاالیش گاز .شودهاي نفتی میفرآورده دسترس بودن، به آسانی جایگزین دیگر
-هاي تقلیل فشار وارد خطوط شبکه توزیع میهاي اصلی گاز شهرها و ایستگاهبار کاهش فشار گاز در ایستگاه از چندین پس
توسط رگالتور، بر حسب نوع و میزان مصرف کنندگان پس از تقلیل فشار سپس از طریق انشعابات موجود، گاز مصرف. شود

  .گرددتأمین می
درصد رشد داشته است  11.2میلیون مترمکعب بوده و نسبت به سال قبل  17125برابر  1395مصرف گاز طبیعی استان در سال 
ور معادل همچنین سهم استان خوزستان از کل مصرف گاز طبیعی در کش. باشدمی) درصد 7.3(که رشدي بیش از رشد کشوري 

هاي استان، بندرماهشهر و اهواز به در بین شهرستان. باشدهاي تهران و اصفهان در رتبه سوم میدرصد و پس از استان 9.3
هاي اول و دوم را به خود درصدي از کل مصارف گاز طبیعی استان رتبه 35دلیل وجود صنایع بزرگ با سهمی تقریباَ برابر  

باشد و علیرغم دارا بودن رتبه سوم درصد می 4.4خوزستان از تعداد کل مشترکین کشور معادل  سهم استان. انداختصاص داده
هاي اقتصادي استان، بخش خانگی در بخش. در مصرف، رتبه نهم تعداد مشترکین را در کشور به خود اختصاص داده است

درصد مشترك  0.06و بخش صنعت  2.24بخش تجاري . درصد به خود اختصاص داده است 97.7بیشترین مشترك گاز را با 
درصدي نسبت به  4.4با رشدي حدود  95تعداد کل مشترکین گاز استان در سال . اندبه خود اختصاص داده 95گاز را در سال 

  )11-8جدول . (مشترك رسیده است 920506سال قبل به تعداد 
ر مشترك بوده است که تقریبا دو برابر سرانه مصرف هزارمترمکعب براي ه 19براي استان معادل  95سرانه مصرف گاز در سال

درصد کاهش  1.4نسبت به سال گذشته  95سرانه مصرف گاز استان در سال .  هزارمترمکعب براي هر مشترك است 9کشور با 
 سرانه مصرف در این شهرستان برخالف. بیشترین سرانه مصرف گاز مربوط به شهرستان بندرماهشهر بوده است. یافته است

سرانه مصرف استان روندي افزایشی داشته که از دالیل باال بودن آن وجود صنایع بزرگی همچون پتروشیمی و نیروگاه فجر 
     .باشدماهشهر می

  ها تعداد مشترکین و میزان مصرف گاز طبیعی به تفکیک کشور، استان و شهرستان -11- 8جدول 
  1395و  1394هاي در سال

  شهرستان
  )میلیون مترمکعب(مصرف گاز طبیعی   ینتعداد کل مشترک

  1395سرانه   1395  1395  1394
  )هزار مترمکعب به نفر( 

 75 1864 24951 22175  آبادان
 1 4 4837 4747  آغاجاري
 8 158 20169 18895  امیدیه
 0 0 0 0  اندیکا

 3 106 35676 33807  اندیمشک
 22 6002 275791 263462  اهواز
 4 176 43916 42299  ایذه

 4 79 22344 21558  باغملک
 1 20 15108 14762  باوي

 95 6015 63231 59647  بندرماهشهر
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  شهرستان
  )میلیون مترمکعب(مصرف گاز طبیعی   ینتعداد کل مشترک

  1395سرانه   1395  1395  1394
  )هزار مترمکعب به نفر( 

 4 236 53568 51568  بهبهان
 2 16 8864 8592  حمیدیه
 49 1232 25332 24049  خرمشهر
 2 179 95977 92496  دزفول

 2 43 19972 19341  دشت آزادگان
 2 16 9757 9477  رامشیر
 9 280 29929 28886  رامهرمز
 2 47 20492 19406  شادگان
 7 232 31948 30642  شوش
 7 279 40988 38961  شوشتر
  0 0 24228 23506  کارون
 2 22 11415 10857  گتوند
 2 0 3457 3024  اللی

 4 78 20997 18958  مسجدسلیمان
 1 8 5415 5137  هفتکل

 1 9 7155 6641  هندیجان
 5 24 4989 4803  هویزه
 0.9  184287.3  21118327  20066718  کشور
 19 17125 920506 877697  استان

 -  9.3 4.4 4.4  سهم استان 
  ؛ سالنامه آماري خوزستان و محاسبات تحقیق1395و 1394سالنامه آماري کشور سالهاي : مأخذ

ل کشور را به خود درصد از ک 4.9کیلومتر خط جدید گازرسانی انجام شده است که سهمی معادل  1119.9به میزان  95در سال 
در . درصد کمتر از سال قبل عملیات انجام شده است 18دهد در استان تقریباَ حدود ها نشان میبررسی.  اختصاص داده است

 15695.3معادل  95تا پایان سال . استان خوزستان با رتبه ششم بیشترین طول خطوط را در کشور اجرا نموده است 1395سال 
گزارش .  (است) 309862.7(درصد از کل شبکه گازرسانی کشور  5گذاري در استان انجام شده که معادل کیلومتر عملیات شبکه

  )1395عملکرد شرکتهاي گاز استانی 
  1395و  1394هاي ها در سالتعداد انشعابات گاز برحسب نوع به تفکیک کشور، استان و شهرستان - 12- 8جدول   

  شهرستان
  تعداد انشعاب

  صنعتی  تجاري –خانگی   جمع
1394  1395  1394  1395  1394  1395  

  22  22  35583  30915  35605  30937  آبادان
  0  0  4183  4169  4183  4169  آغاجاري
  5  4  14364  13510  14369  13514  امیدیه
  0  0  0  0  0  0  اندیکا

  9  9  25855  24807  25864  24816  اندیمشک
  157  151  155668  152193  155825  152344  اهواز
  36  27  28126  27495  28162  27522  ایذه
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  شهرستان
  تعداد انشعاب

  صنعتی  تجاري –خانگی   جمع
1394  1395  1394  1395  1394  1395  

  27  19  18167  18022  18194  18041  باغملک
  12  11  10882  10877  10894  10888  باوي

  31  29  34955  34317  34986  34346  بندرماهشهر
  23  20  38115  37375  38138  37395  بهبهان
  7  6  5188  5345  5195  5351  حمیدیه
  23  14  22779  21957  22802  21971  خرمشهر
  64  63  59773  58695  59837  58758  دزفول

  16  16  11773  11615  11789  11631  دشت آزادگان
  7  7  10031  9902  10038  9909  رامشیر
  46  46  19973  19719  20019  19765  رامهرمز
  39  38  21662  20100  21701  20138  شادگان
  27  24  25331  23913  25358  23937  شوش
  45  34  30271  29569  30316  29603  شوشتر
  1  0  2036  1571  2037  1571  کارون
  1  1  12601  11375  12602  11376  گتوند
  0  0  3487  3465  3487  3465  اللی

  17  14  19346  18188  19363  18202  مسجدسلیمان
  1  0  4037  3847  4038  3847  هفتکل

  2  1  6192  5903  6194  5904  هندیجان
  2  2  3449  3438  3451  3440  هویزه
  -   4852  -   1364514  10721161  10295219  کشور
  620  558  623827  602282  624447  602840  استان

  1395و 1394سالنامه آماري کشور و سالنامه آماري خوزستان سالهاي : مأخذ
  

شهر بیدوربه در شهرستان (درصد شهرهاي استان عملیات گازرسانی انجام شده است که یک شهر  98.5، حدود 95در سال 
 6.9سهم استان خوزستان از تعداد کل شهرهاي گازرسانی کشور حدود . سال قبل افزایش داشته استنسبت به ) اندیمشک
سهم . درصد نسبت به سال قبل رشد داشته است 15.9در مجموع تعداد کل روستاهاي گازرسانی شده در استان . باشددرصد می

باشد و قابل توجه اینکه افزایش رشد می درصد 6.4ادل مع 95استان خوزستان از تعداد روستاهاي گازرسانی شده کشور در سال 
 1395تعداد روستاهاي در حال گاز رسانی در سال . در این شاخص بوده است) درصد 13.7(استان بیش از افزایش رشد کشور 

ده در است که رشد منفی تعداد روستاهاي گاز رسانی ش رقابل ذک. درصد کاهش داشته است18.5نسبت به سال گذشته حدود 
  )13-8جدول . (باشدمی 1395شهرستان اهواز  به دلیل مطابقت نقاط جغرافیایی روستایی با تقسیمات کشوري جدید درسال 
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  1395و  1394  -ها تعداد شهرها و روستاهاي گازرسانی شده و در حال گازرسانی  به تفکیک کشور، استان و شهرستان -13- 8جدول 

  شهرستان
تعداد شهرهاي 

  رسانی شدهگاز
تعداد روستاهاي گازرسانی 

  شده
تعداد روستاهاي در 

  حال گاز رسانی
  1395  1394  رشد  1395  1394  1395  1394

  2  7 16.9 69  59 3  3  آبادان
  0  0 0.0 6  6 1  1  آغاجاري
  5  13 25.7 44  35 2  2  امیدیه
  37  14 -  0  0 0  0  اندیکا

  12  20 50.0 12  8 5  4  اندیمشک
  40  65 - 33.6 83  125 2  2  اهواز
  46  53 8.5 102  94 2  2  ایذه

  10  17 11.8 133  119 4  4  باغملک
  0  4 85.3 63  34 4  4  باوي

  2  8 2.2 47  46 3  3  بندرماهشهر
  33  34 26.2 106  84 4  4  بهبهان
  0  1 0 15  15 1  1  حمیدیه
  23  0 50.0 51  34 2  2  خرمشهر
  5  0 9.4 70  64 8  8  دزفول

  7  0 24.4 56  45 4  4  دشت آزادگان
  25  27 2.8 74  72 2  2  رامشیر
  24  27 0 132  132 1  1  رامهرمز
  28  71 19.6 122  102 3  3  شادگان
  24  28 20.0 60  50 5  5  شوش
  60  67 30.0 78  60 4  4  شوشتر
  0  0 100.0 35  0 2  2  کارون
  2  2 27.3 28  22 5  5  گتوند
  3  0 100.0 2  0 1  1  اللی

  0  12 107.1 29  14 2  2  مسجدسلیمان
  0  3 75.0 14  8 1  1  هفتکل

  5  9 26.7 19  15 2  2  هندیجان
  0  0 0 24  24 2  2  هویزه
  4303  5514 13.7  23206 20408  1085  1063  کشور
  393  482 15.9  1474  1267  75  74  استان

 زستان و محاسبات تحقیق؛ شرکت گاز استان خو1395و 1394سالنامه آماري کشور؛ سالنامه آماري خوزستان سالهاي : مأخذ            
  

  1395در سال بخش مهم ترین اقدامات استان در 
  میلیون ریال  22848  :1395در سال  انرژي کل اعتبارات مصوب فصل

  پروژه  23  :ي این فصلتعداد کل پروژه ها
  درصد 14.7    :از اعتبارات کل استان فصلسهم اعتبارات 

  پروژه  8 :1395تعداد پروژه هاي خاتمه یافته در سال 
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   :1395مهم ترین پروژه هاي خاتمه یافته در سال 
 2و  1توسعه و اصالح شبکه روستایی آلبونیس  -

 بهینه سازي برق روستاي سنجر دزفول -

 2برق رسانی به روستاي جفیر  -

  اقدامات مهم و شاخص بخش
  اصالح شبکه فشار ضعیفاحداث نیروگاه هاي جدید و توسعه شبکه انتقال و فوق توزیع ، شبکه متوسط و کاهش و  -
  نصب، شبکه بندي، کانفیگ، تست و قرائت کنتورهاي هوشمند بازار برق به طور مستمر -
 دستگاه کنتور جدید در شبکه انتقال و فوق توزیع و فیلدرهاي فوق توزیع  100نصب حدود  -

 در بخش هاي انتقال و فوق توزیع   CVTست سه تایی  42نصب  -

 درشبکه انتقال و فوق توزیع جهت اصالح افت ولتاژ شبکه مگاوات خازن گذاري  105نصب  -

 استفاده از شبکه فیبر نوري و توسعه آن  -

 تبدیل شبکه هاي سیمی به کابل خودنگهدار -

 . . . .جمع آوري انشعابات غیر مجاز و شناسایی کنتورهاي معیوب و تعویض آنها و  -

 CNGگازرسانی به شهر بیدروبه در شهرستان اندیمشک به روش  -

 کیلومتر 4احداث خط تغذیه گازرسانی به شهر سالند به طول  -
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  حمل و نقل :نهمفصل 
شود بگونه اي که توسعه این بخش، زیربنـا و   بخش حمل و نقل از جمله مهمترین ارکان حیات اقتصادي کشورها محسوب می

زیرا این بخش با ایفاي نقش رابط میان بازار . شود ها قلمداد میهاي اقتصادي و اجتماعی کشور  پایه اي جهت توسعه سایر بخش
 .هاي مختلف جوامع با عبور از آن به سمت توسعه پایدار حرکت می نماینـد   مصرف و تولید به مثابه زیربناي پلی است که بخش

وند توسعه ناگزیر به تغییر و تحول یند توسعه اقتصادي، خود نیز در رعالوه بر تحت تاثیر قراردادن فرآ در جهان امروز این بخش
  .باشد  می

  :این صنعت سه بخش اساسی دارد
مانند ( و ترمینال ها  )...ند جاده ها ، خطوط راه آهن و مان(تجهیزات ساختاري که مشتمل است بر شبکه هاي حمل و نقل  - 1

 ...) .بنادر ، فرودگاه ها و 

 . ...وسایل حمل و نقل مانند کامیون ها ، هواپیماها و  - 2

عملکرد یعنی ضوابطی که وسایل حمل و نقل بر اساس آن در شبکه هاي حمل و نقل حرکـت مـی کننـد ماننـد ضـوابط       - 3
  .قانونی و آیین نامه هاي حمل و نقل 

هـوایی و   قل داراي شیوه هاي مختلـف زمینـی ،  ن ناپذیر است حمل و نقش صنعت حمل و نقل در رشد و شکوفایی کشور انکار
ر میان شیوه هاي حمل و نقل حمل و نقل هوایی نسبتا گران قیمت بوده و لذا براي مسافرت هاي سـریع یـا   دریایی می باشد د

دریـا ،  (هاي آبـی  به وجـود دریـا یـا مسـیر    می گیرد حمل و نقل دریایی نیز  نظر قرار مسافت هاي طوالنی و بارهاي خاص مد
غالبا به صورت جاده اي یا ریلی انجام مـی شـود ، حمـل و نقـل     بنابراین حمل و نقل در داخل کشور . دارد  وابستگی) اقیانوس

مجموعه هاي حمل و نقل زمینی هستند شیوه حمل و نقل جاده اي در اکثر مواقـع بـه عنـوان تکمیـل      ریلی و جاده اي از زیر
  .ی ، هوایی و ریلی استفاده می شودکننده دیگر شیوه هاي حمل و نقل از جمله دریای

  1395ایسه تعداد مسافر و حجم بار جابجا شده در انواع شیوه هاي حمل و نقل در سال مق-  1- 9جدول شماره 
  

 نوع حمل و نقل
  

 استان          کشور         

  )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 اي 
 10.01 11744 14.32 1847 4.74 40282 9.40 23042 ریلی
 37.62 44153 1.58 204 16.32 138577 0.10 240 دریایی
 0.02 27 26.67 3439 0.01 71 22.40 54921 هوایی
 100 117365 100 12894 100 849090 100 245191 جمع

  و محاسبات تحقیق 1395ري استان خوزستان و سالنامه آماري کشور در سال سالنامه آما: ماخذ 
 

  اي حمل و نقل جاده
هاي جمعیتی و موقعیت ممتـاز جغرافیـایی   ویژگی. باشدترین شیوه حمل و نقل در استان و کشور میاي اصلیحمل و نقل جاده

ه صنایع مهم نفت، گاز، فوالد، سیمان، پتروشیمی و همچنین المللی به همراه فعالیت گستردهاي آزاد و بیننظیر دسترسی به آب
شهرهاي بندر امام . اي استان خوزستان را موجب شده استمندي از خاك مستعد کشاورزي ، رشد صنعت حمل و نقل جادهبهره
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از مراکز عمـده واردات،  باشند؛ این مراکز به ترتیب ، اهواز و دزفول از قطب هاي مهم استان در زمینه حمل کاال می)ره(خمینی 
درصد جابجایی بار استان از طریق  52.4درصد جابجایی مسافر و  57.4،   1395در سال . باشندصنعت و کشاورزي در استان می

  ) 1-9جدول . (جاده صورت گرفته است 
اشته اسـت  ، تعـداد نقـاط    واحد بوده که نسبت به سال قبل تغییري ند 8تعداد راهدارخانه ها در استان خوزستان  1395در سال 

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

  استان انواع راه هايوضعیت 
رتبه دوم  درصد 6.8درصد رتبه ششم ، راه هاي روستایی با سهم  6استان خوزستان از لحاظ طول راه هاي بین شهري با سهم  
همچنـین  . درصد در رتبه اول کشـور را قـرار دارد    7.2و  10.4هاي اصلی بین شهري و راه هاي آسفالته روستایی با سهم راه ، 

   .استان خوزستان از نظر جمع کل راه هاي شهري و روستایی در رتبه سوم کشور قرار گرفته است
  

 )کیلومتر( هرسازي استان خوزستان انواع راه هاي تحت حوزه استحفاظی اداره کل راه و ش - 2- 9جدول شماره 

 جمع کل  شهرستان
 راه هاي روستایی  راه هاي بین شهري 

 شوسه آسفالت  جمع سایر  راه فرعی راه اصلی   بزرگراه آزاد راه جمع
 3.7 161.72 165.42 32.6 31 142.5 46.5 0 252.6 418.02 آبادان
 0 6.71 6.71 0 19.2 27 0 0 46.2 52.91 آغاجاري
 17.27 97.7 114.97 5.8 57.8 104.2 39.6 0 207.4 322.37 امیدیه
 151.99 350.68 502.67 0 53.9 93.2 0 0 147.1 649.77 اندیکا
 30.55 317.36 347.91 6.4 0 66.8 46 42.6 161.8 509.71 اندیمشک
 54.84 283.8 338.64 18.4 66.7 247.2 127 48.14 507.44 846.08 اهواز
 91.51 645.3 736.81 0 61.3 104 7.7 0 173 909.81 ایذه
 29.7 492.7 522.4 0.7 50.3 77.5 57 0 185.5 707.9 باغملک
 29.2 216 245.2 0 11.7 32.8 33.5 0 78 323.2 باوي

 3.64 152.2 155.84 24 0 62.7 77.4 42.37 206.47 362.31 بندر ماهشهر
 122.24 393 515.24 9.8 93 200.3 44 0 347.1 862.34 بهبهان
 10.41 124.28 134.69 0 0 24 26.7 0 50.7 185.39 حمیدیه
 28.8 142.85 171.65 18.07 2.6 158 35.4 0 214.07 385.72 خرمشهر
 135.5 396.6 532.1 10.3 15.1 133.7 60 0 219.1 751.2 دزفول

 57.76 159.3 217.06 0 61.8 77.7 25.8 0 165.3 382.36 دشت آزادگان
 49.4 305.1 354.5 0 60 81.6 39 0 180.6 535.1 امشیرر

 25.73 426.2 451.93 0 53.2 120.3 47 0 220.5 672.43 رامهرمز
 26.3 480.2 506.5 0 30.4 71 99 0 200.4 706.9 شادگان
 23.28 690.1 713.38 5.6 144.02 122.5 79 0 351.12 1064.5 شوش
 53.33 415.71 469.04 5.9 45 157.6 58.3 0 266.8 735.84 شوشتر
 6.55 105.68 112.23 0 0 90.7 32.5 0 123.2 235.43 کارون
 12.17 222.13 234.3 0 22.2 51.2 10.8 0 84.2 318.5 گتوند
 69.67 136.92 206.59 1.7 60 9.7 3.8 0 75.2 281.79 اللی

 127.06 216.3 343.36 12.8 82.2 101.8 9.5 0 206.3 549.66 مسجد سلیمان
 24.2 84.6 108.8 0 36 133.2 17.3 0 186.5 295.3 هفتکل
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 )کیلومتر( هرسازي استان خوزستان انواع راه هاي تحت حوزه استحفاظی اداره کل راه و ش - 2- 9جدول شماره 

 جمع کل  شهرستان
 راه هاي روستایی  راه هاي بین شهري 

 شوسه آسفالت  جمع سایر  راه فرعی راه اصلی   بزرگراه آزاد راه جمع
 10.99 181.3 192.29 3.4 61 76.61 59.8 0 200.81 393.1 هندیجان
 58.65 264.2 322.85 3.5 79.3 128 18.7 0 229.5 552.35 هویزه

 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
 95رشد 

 2.38 0.94 1.14 0 0 0.87 5.68 0 1.58 1.31  94نسبت به 

 5.10 7.19 6.79 - 2.81 10.56 6.62 5.54 6.07 6.50 سهم استان
 8 1 2 - 11 1 5 8 7 3 رتبه

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

  وزن بار جابجا شده توسط وسایل نقلیه باري عمومی جاده اي تعداد مسافر و 
تعداد سفر درون استانی در کشور در رتبه سـوم قـرار دارد ایـن سـهم      درصد از کل  7.9استان خوزستان با سهم  1395در سال 

  :ترین دالیل این کاهش است موارد زیر از مهم. درصد کاهش داشته است  10.86،  1394نسبت به سال 
 ايافزایش وسایل نقلیه شخصی و فعالیت آنها در بخش حمل و نقل جاده - 1
 ربري و درنتیجه عدم استقبال مسافرینکیفیت پایین و فرسوده بودن اکثر ناوگان مساف - 2

در این خصوص . بنابراین باید با ارائه راهکارهاي مختلف، کیفیت خدمات ارائه شده را افزایش داده و جذب مسافر را افزایش داد 
  :توان به راهکارهاي زیر در زمینه ناوگان سواري اشاره داشت می

هـاي ذیـربط ماننـد پلـیس     خدمات ارائه شده و اهمیت همکاري سایر ارگان نوسازي ناوگان فرسوده ، نظارت دقیق و مستمر بر
استفاده از ناوگان سواري با پالك منطقـه آزاد  ،  هاي شخصیجلوگیري از حمل و نقل مسافر توسط سواريراهور و شهرداري ، 

ن سـواري کرایـه و در عـین حـال     اروند جهت ارائه خدمات بهتر، ایمنی بیشتر مسافرین، ترغیب مسافرین بـه اسـتفاده از ناوگـا   
  . گذاري کمتر رانندگانسرمایه

درصد از کل جابجایی مسـافر کشـور را بـه     5.83، سهم  1395هزار نفر مسافر جابجا شده در سال   5281استان خوزستان با   
هرستان هـاي اهـواز ،   خود اختصاص داده است و از این نظر در رتبه ي چهارم کشور قرار گرفته است بیشترین تعداد سفر در ش

بیشترین مسافر جابجا شده در شهرسـتان هـاي اهـواز ،    . هزار سفر می باشد  54و  84،  291آبادان و بندر ماهشهر به ترتیب با 
  . هزار  مسافر اتفاق افتاده است  401و  557،  2002آبادان و شوشتر به ترتیب با 

ادي که در خود جاي داده است، از لحاظ تعداد سفرها و مسافرین جابجا شهرستان اهواز بواسطه مرکز استان بودن و جمعیت زی 
  . هاي استان داردشده، اختالف چشمگیري نسبت به بقیه شهرستان
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  تعداد سفر و مسافر جابجا شده درون استانی توسط انواع وسایل نقلیه عمومی مسافري  جاده اي به تفکیک - 3- 9جدول شماره 
  

  عنوان
 )هزار مورد(مسافر جابجا شده   )زار مورده(تعداد سفر 

 سواري مینی بوس اتوبوس جمع سواري مینی بوس اتوبوس جمع

 کشور 
  

1394 10287 1354 3002 5931 99867 30137 45407 24323 
1395 9500 1299 2619 5582 90525 29100 39684 21742 
درصد 
 تغییرات

-7.65 -4.06 -12.76 -5.88 -9.4 -3.44 -12.60 -10.61 

 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 
درصد 
 تغییرات

-10.86 -15.41 -20.15 -8.98 -17.32 -22.31 -24.24 -9.19 

سهم استان از کشور در 
 11.25 3.44 5.05 5.83 11.04 3.34 3.65 7.90  1395سال 

 1 13 8 4 1 13 8 3  1395رتبه استان در سال 
  و محاسبات تحقیق 1395سالنامه آماري استان خوزستان و سالنامه آماري کشور در سال : ماخذ      

  
. اختصاص داده است درصد از سهم کشور را به خود  3.1هزار سفر برون استانی ،  174با حدود  1395استان خوزستان در سال 

از  1395بیشترین مسافر جابجا شده در استان خوزسـتان در سـال   . از این نظر استان خوزستان در رتبه ي دهم کشور قرار دارد 
  .درصد صورت گرفته است که از این لحاظ در جایگاه هفتم کشوري قرار دارد  82.4طریق اتوبوس با سهم 

  
جابجا شده برون استانی از طریق پایانه هاي مسافربري توسط انواع وسایل  تعداد سفر و مسافر - 4- 9جدول شماره 

 نقلیه عمومی مسافري جاده اي

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

 سواري مینی بوس اتوبوس جمع سواري مینی 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 

سهم استان از کشور 
 3.68 1.54 2.78 2.78 3.57 1.56 2.93 3.07  1395در سال 

رتبه استان در سال 
1395  

10 9 17 5 10 7 18 5 

  و محاسبات تحقیق 1395سالنامه آماري استان خوزستان و سالنامه آماري کشور در سال : ماخذ      
درصد از سهم کشوري را به خود  9.85هزار تن از جابجایی هاي درون استانی ،  10328با حدود  1395 استان خوزستان در سال

بـا دارا   1395از این نظر استان خوزستان در رتبه سوم کشور قرار دارد همچنین استان خوزستان در سـال  . اختصاص داده است 
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درصد از سهم جابجایی هـاي بـرون اسـتانی ورودي بـه      8.43درصد از سهم جابجایی هاي برون استانی خروجی و  9.65بودن 
  .ترتیب در رتبه  دوم و سوم کشوري قرار دارد 

 ، 2663شهرستان هاي اهواز ، هفتکل و بندر ماهشـهر  بـه ترتیـب بـا      1395از میان شهرستان هاي استان خوزستان در سال 
شهرسـتان هـاي بنـدر ماهشـهر ، خرمشـهر و      . ارا می باشد استانی را د درون هزار تن بیشترین میزان جابجایی 1693و  2191

هزار تن بیشترین میزان جابجایی برون اسـتانی را دارا مـی باشـد کـه از میـان       3453و  13191،  22529خرمشهر به ترتیب با 
   .تندجابجایی هاي برون استانی بندر ماهشهر بیشترین جابجایی خروجی و اهواز بیشترین جابجایی ورودي را دارا هس

  
  

  وزن بار جابجا شده توسط وسایل نقلیه عمومی جاده اي براساس بارنامه صادر شده - 5- 9جدول شماره 
  )هزارتن(بر حسب شهرستان 

  سال   عنوان
جابجایی 
  درون استان

  ورودي جابجایی برون استانی 
  خروجی

 کشور
94 101087 258868 258868 
95 104870 282645 282645 

 9.18 9.18 3.74 ییراتدرصد تغ

 استان
94 8240.37 28113.1 22873.67 
95 10328.34 27280.43 23832.23 
 4.19 2.96- 25.34 درصد تغییرات

سهم استان از کشور 
 1395در سال 

9.85 9.65 8.43 

 3 2 3 رتبه
  تحقیقو محاسبات  1395سالنامه آماري استان خوزستان و سالنامه آماري کشور در سال : ماخذ 

  تصادفات جاده اي
فقره تصادفات منجر به فوت داشته است که نسبت به  223از میان تصادفات درون استانی ،  1395استان خوزستان در سال 

فقره تصادفات منجر به فوت برون استانی  569، 1395همچنین در سال . درصد کاهش را نشان می دهد  - 11.2سال قبل 
  .درصد افزایش را نشان می دهد  20.6بل داشته است که نسبت به سال ق

  تصادفات درون و برون شهري وسایل نقلیه منجر به فوت و جرح - 6- 9جدول شماره 
  
  

  عنوان
  

 برون شهري   درون شهري

 تعداد تصادفات
 )فقره(منجر به فوت 

 تعداد تصادفات
 )فقره(منجر به جرح 

 جمع
 تعداد تصادفات

 )فقره(منجر به فوت 
 ادفاتتعداد تص

 )فقره(منجر به جرح 
 جمع
  

 استان
1394 251 8338 8589 472 1089 1561 
1395 223 12714 12937 569 3681 4250 

  .172 238  20.6   50.6  52.5  11.2-  درصد تغییرات

  و محاسبات تحقیق 1395سالنامه آماري استان خوزستان و سالنامه آماري کشور در سال : ماخذ   
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  ي حمل و نقل موجودشرکت ها
عـالوه بـر   . شرکت مسافربري وظیفه جابجایی بار و مسافر را بـر عهـده دارنـد      161شرکت کاال و  313در استان خوزستان   

پایانه مسافري فعال استان ، کار ارایه خدمات جابجایی کاال  23پایانه مرزي و همچنین  2پایانه مهم کاال ،  3شرکت هاي فوق 
  .م می دهند و مسافر را انجا

  حمل و نقل ریلی  
از مزایاي حمل و نقل ریلی ایمنی بسیار باال ، کاهش در مصرف سوخت و آلودگی ، راحتی بیشتر ، هزینه ي پایین تر و امکـان   

 696،  بـه ترتیـب   1395در سـال   آهـن جنـوب و زاگـرس   راه خطوط ناحیـه   طول انواع.  ه مسافر و کاال می باشدجابجایی انبو
،  6.65کیلومتر خطوط صنعتی و تجاري بوده که به ترتیب  129کیلومتر خطوط فرعی و مانوري و  148خطوط اصلی ، کیلومتر 

درصـد   14.32و  9.4حمل و نقل ریلـی بـه ترتیـب     )7-9جدول . (درصد از خطوط ریلی کشور را شامل می شود  12.6و  7.64
بین انواع شیوه هاي حمل و نقـل بـه عهـده    در در کشور و استان  یبرا به ترت درصد جابجایی بار 10و  4.74جابجایی مسافر و 

  )7-9جدول .(دارد 
  )کیلومتر(طول انواع خطوط و ایستگاه هاي ناحیه راه آهن   7- 9جدول شماره  

  سال  عنوان
 تعداد  طول خطوط

 اصلی  ایستگاه
فرعی و 
 مانوري

صنعتی و 
 تجاري

  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
سهم استان از کشور 

 1395در سال 
 7.17 12.60 7.64 6.65  درصد 

  و محاسبات تحقیق 1395ور در سال سالنامه آماري استان خوزستان و سالنامه آماري کش: ماخذ 
  جابجایی مسافر و بار در خطوط ریلی

کـاهش  درصد  10.7،  1394داد نسبت به سالکه این تع هزار مسافر جابجا شده است 1302در استان خوزستان  1395در سال 
ابجایی بار خالص در سال در ج. درصد نسبت به کشور می باشد  5.65سهم استان خوزستان از کل جابجایی مسافر . یافته است 

  )8-9جدول .(درصد کشور را دارا می باشد  6.70هزار تن ، سهم  2705استان خوزستان با  1395
  مسافر و بار خالص حمل شده از ایستگاه هاي راه آهن -  8- 9جدول شماره  

  سال عنوان
تعداد مسافر 

 )هزار نفر(
وزن بار خالص 

 )هزار تن(

 35647 24453 1394   کشور
1395 23042 40282 
 13.00 5.77-  ضریب تغییرات

  استان
1394 1458 2913.99 
1395 1302 2704.72 
 7.18- 10.70-  ضریب تغییرات
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  سال عنوان
تعداد مسافر 

 )هزار نفر(
وزن بار خالص 

 )هزار تن(
سهم استان 
از کشور در 

 1395سال 
 6.70 5.65  درصد

  و محاسبات تحقیق 1395سالنامه آماري استان خوزستان و سالنامه آماري کشور در سال : ماخذ 
در استان خوزستان در  1395بار حمل شده شامل مواد نفتی ، معدنی ، کشاورزي ،غذایی ، صنعتی ، توشه و سایر در سال میزان 

  ).9-9جدول ( کشور را دارا می باشد  ي ازدرصد 6.70 سهم هزارتن بوده که 2705مجموع 
  )هزار تن (وزن انواع بار حمل شده از ایستگاه هاي راه آهن - 9- 9جدول شماره 

 جمع نوانع
مواد 
 نفتی

مواد 
 معدنی

مواد 
 کشاورزي

مواد 
 غذایی

مواد 
 صنعتی

 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 
 249.78 -  8.52- 100.00- 19.48- 63.92- -  6.21-  ضریب تغییرات
سهم استان از 
کشور در سال 

1395  
6.70 0.40 0.37 27.19 0.00 43.42 0.00 26.70 

  و محاسبات تحقیق 1395مه آماري کشور در سال سالنامه آماري استان خوزستان و سالنا: ماخذ                      
  حمل و نقل دریایی

بنـدر   11اسـتان خوزسـتان    .بار جابجا شده در کشور را دارا می باشـد  کل از درصد 37.62 و نقل دریایی در جابجایی کاال حمل
بندر امام ، سجافی ، بحرکان ، بندر صیادي شامل والفجر اروندکنار ، ثامن االئمه آبادان ، چوئبده آبادان ، خلیج فارس خرمشهر ، 

بندر تجاري شامل بندر امام خمینی ، خرمشهر ، آبادان ، شادگان ، اروند کنـار   6فجر ، دورق ، ابوخضیر و بندر امامزاده عبداهللا و 
ین المللـی مـی   و هندیجان در استان مستقر می باشد که از این میان بندر امام خمینی و بندر خرمشهر داراي کارکرد فراملی و ب

کشور از طریق بندر امام خمینی انجام می شود سهم بندر امام خمینی  ردرصد از تخلیه و بارگیري با 33هم اکنون حدود .باشند 
هـزار تـن    17571وزن بار تخلیه شده در بنادر اسـتان ،  1395در سال . درصد می باشد 71از ترانزیت کاالي بنادر استان حدود 

هـزار تـن    26582وزن بار بارگیري شـده نیـز   . است  شده کشور را به خود اختصاص داده سهم بار تخلیهدرصد از  33است که 
  .درصد از کشور را در بر گرفته است  35است که سهم 

  وزن کاالي تخلیه و بارگیري شده در بنادر استان - 10- 9جدول شماره 

 عنوان
  بارگیري )هزار تن(تخلیه 

 مواد نفتی
کاالهاي غیر 

 ینفت
 مواد نفتی جمع

کاالهاي غیر 
 نفتی

 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

 61824 36842 24982 51980 32089 19891 1394  کشور
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 عنوان
  بارگیري )هزار تن(تخلیه 

 مواد نفتی
کاالهاي غیر 

 ینفت
 مواد نفتی جمع

کاالهاي غیر 
 نفتی

 جمع

1395 19931 32618 52549 25699 50329 76028 
 23.0 36.6 2.9 1.1 1.6 0.2 ضریب تغییرات

 1395سالنامه آماري استان خوزستان و سالنامه آماري کشور در سال : ماخذ                  
شناور بوده که نسبت بـه   2047،  1395با ظرفیت هزار تن و بیشتر وارد شده به بنادر استان خوزستان در سال  تعداد شناورهاي

درصد شناورهاي وارد شده به بنادر در سـطح کشـور را شـامل     22.7این تعداد شناور . یافته است کاهش درصد  11.8 قبلسال 
  )11-9جدول .(می شود 

  تعداد شناورهاي با ظرفیت هزار تن و بیشتر - 11- 9جدول شماره 

 تعداد  عنوان
  )هزارتن(ظرفیت

 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  1394سالنامه آماري استان خوزستان در سال : ماخذ 
 حمل و نقل هوایی

، استان خوزستان شش فرودگاه مهمترین قطب حمل و نقل هوایی استان خوزستان محسوب می شود، عالوه بر فرودگاه مذکور
فرودگاههـاي اهـواز و آبـادان از    . دیگر نیز در شهرهاي آبادان، دزفـول، آغاجـاري، بهبهـان، ماهشـهر و مسـجد سـلیمان دارد      

فرودگاه آغاجاري اختصاص به فعالیت هاي شرکت نفـت، فرودگـاه ماهشـهر جـز     . فرودگاههاي فعال کشور محسوب می شوند
رودگاه هاي دزفول و بهبهان جزء فرودگاههاي نظامی و فرودگاه مسجد سلیمان نیز در شرایط کنونی فرودگاههاي اختصاصی، ف

مهمترین چالش توسعه فرودگاه اهواز کمبود اراضی تحت تصرف و کمبود اعتبارات در  . در حال بازسازي بوده و غیر فعال است
افیک ترین فرودگاههاي کشـور بـوده، امـا در زمـره کـوچکترین      علی رغم اینکه فرودگاه اهواز جزء پرتر. سالهاي اخیر می باشد

این مشکل با تصرف اراضی فرودگاه توسط هوانیروز و شرکت نفت حاد تر . فرودگاهها از نظر مساحت زمین در اختیار، می باشد
 .ار داده شده استشده به گونه اي که نه تنها امکان توسعه فرودگاه وجود ندارد بلکه ایمنی پروازها نیز تحت تأثیر قر

بوده کـه بـه ترتیـب     1395نفر در سال  2714361پرواز و تعداد مسافر جابجا شده  23771تعداد پروازهاي داخلی فرودگاه اهواز 
  )12-9جدول . (را نشان می دهد  افزایشدرصد  25و   21،  1394نسبت به سال 

  )نفر-تن(لی فرودگاه اهواز تعداد مسافر و بار حمل شده در پروازهاي داخ - 12- 9جدول شماره 

 سال
  وزن بار  تعداد مسافر  تعداد پرواز

 خروجی ورودي خروجی ورودي خروجی ورودي

1394 9834 9840 1073390 1101481 8476 8214 
1395 11877 11894 1350703 1363658 10600 9777 

  1395و  1394سالنامه آماري استان خوزستان در سال : ماخذ 
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 1395نفـر در سـال     75731و تعداد مسافر جابجا شده پرواز  878فرودگاه اهواز ) حجاجبه استثناي ( زهاي بین المللیتعداد پروا
  )13-9جدول . (درصد کاهش را نشان می دهد  7.4و  23،  1394بوده که به ترتیب نسبت به سال 

  
 )نفر- تن (فرودگاه اهواز ) ثناي حجاجبه است( مسافر و بار حمل شده در پروازهاي بین المللی- 13- 9جدول شماره 

 سال
 وزن بار  تعداد مسافر  تعداد پرواز

 خروجی ورودي خروجی ورودي خروجی ورودي

1394 572 573 39487 42306 1371 1018 

1395 434 444 35902 39829 702 662 
 1395و  1394سالنامه آماري استان خوزستان در سال : ماخذ 

توسط شرکت ملی نفت ایران احداث شـده   1320بادان در زمره اولین فرودگاههاي کشور است که در سال فرودگاه بین المللی آ
در بین فرودگاه هاي (فرودگاه زیر مجموعه شرکت فرودگاهها و ناوبري هوایی ایران   54فرودگاه آبادان به عنوان یکی از  .است

اقتصـادي کشـور   و حضـور در بزرگتـرین منطقـه آزاد تجـاري و     ) باشدکشور از نظر اعزام و پذیرش مسافر رتبه نهم را دارا می 
  .منطقه و کشور ایفا می کند نقش موثري در رشد و توسعه) منطقه آزاد اروند(

بوده کـه بـه ترتیـب     1395نفر در سال   607474پرواز و تعداد مسافر جابجا شده   6200تعداد پروازهاي داخلی فرودگاه آبادان 
  )14-9جدول . (درصد رشد را نشان می دهد  17و   29،  1394نسبت به سال 

 
 )نفر- تن (مسافر و بار پروازهاي داخلی فرودگاه آبادان  - 14- 9جدول شماره 

 سال
  وزن بار تعداد مسافر تعداد پرواز

 خروجی ورودي خروجی ورودي خروجی ورودي
1394 2430 2403 259496 259603 2601 2121 
1395 3121 3079 303255 304219 2866 2486 

 1395و  1394سالنامه آماري استان خوزستان در سال : ماخذ  
نفـر در سـال     41500پرواز و و تعداد مسـافر جابجـا شـده     530فرودگاه آبادان ) به استثناي حجاج( تعداد پروازهاي بین المللی

 )15-9جدول . (زایش را نشان می دهد درصد اف 2.7درصد کاهش و  2.2،  1394بوده که به ترتیب نسبت به سال  1395
  

 )نفر- تن (فرودگاه آبادان ) به استثناي حجاج( مسافر و بار حمل شده در پروازهاي بین المللی - 15- 9جدول شماره 

 سال
 وزن بار  تعداد مسافر  تعداد پرواز

 خروجی ورودي خروجی ورودي خروجی ورودي
1394 255 287 13744 26683 160 186 
1395 244 286 15848 25652 168 199 

 1395و  1394سالنامه آماري استان خوزستان در سال : ماخذ       
  

  1395استان در بخش در سال مهمترین اقدامات 
 13پروژه دست اجرا می باشد که   348میلیون ریال با   2217276مبلغ  1395مصوب در فصل حمل و نقل در سال کل اعتبار 

  .تان را شامل می شود درصد سهم اعتبارات اس
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اخـذ شـده و    23زیدون  مجوز مـاده   –براي دو پروژه احداث پل دیلم شهرستان شوشتر و توسعه جاده بهبهان   1395در سال 
کیلومتر با ماهیت احداث جاده ، تکمیل و افتتاح شده اند که از جمله می توان به موارد ذیـل اشـاره    72پروژه به طول  64تعداد 
  .کرد 

 کیلومتر 5به طول  اروندکنار –خطه آبادان  4پروژه احداث  - 1

 کیلومتر 12احداث کمربندي غرب و جنوب غرب اهواز به طول  - 2

 کیلومتر 2.6کارخانه گاز به طول  –خطه مسیر امیدیه  4احداث پروژه  - 3

 کیلومتر 10به طول  4دیلم قطعه  –احداث پروژه هندیجان  - 4

  کیلومتر 1.7خطه ورودي خرمشهر به طول  4احداث پروژه   - 5
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  اوري اطالعاتارتباطات و فن: دهمفصل 
  مقدمه

در طی سه دهه گذشته فناوري اطالعات به عنوان عامل رشد اقتصادي در ارتقاء سطح توسعه مفهوم جدیدي را به حوزه توسعه 
شتاب قابـل تـوجهی داشـته اسـت، امـروز       ي  جهانیاقتصادي وارد کرده است و توسعه فناوري اطالعات و ارتباطات در گستره

امکان دسترسی به شبکه اینترنت و استفاده از منابع اطالعاتی در تمامی جوامع بشري رونـدي تصـاعدي را طـی مـی نمایـد و      
  .نمایندهاي متعدد ایجاد شده از مزایاي فناوري اطالعات و ارتباطات، استفاده میجوامع مختلف هر یک با توجه به زیرساخت

هاي کشور براساس شاخص بین ا با عنایت به نقش موثر ارتباطات و فناوري اطالعات در رشد و توسعه مناطق، وضعیت استانلذ
« ، »دسترسـی «این شاخص توسعه یافتگی، براسـاس سـه تعریـف    . گرددالمللی توسعه ارتباطات و فناوري اطالعات بررسی می

از لحاظ شاخص دسترسی، میزان دسترسـی بـه تلفـن    . اطات انتخاب شده استدر فناوري اطالعات و ارتب» مهارت«و » استفاده
مـد نظـر قـرار گرفتـه      ...و و تعداد خانوارهاي داراي کامپیوتر خطوط اینترنت پر سرعت ثابت و تلفن همراه، میزان دسترسی به 

  . است
  .بخش ذیل پرداخته شده است 3ر قالب استان خوزستان در حوزه فناوري اطالعات و ارتباطات د وضعیت در ادامه به بررسی 

  پست.1
هاي جامع به منظور انجام اهم فعالیتها در بخش پست شامل شناخت و تأمین نیازهاي پستی جامعه، تهیه، اجراء و نظارت برنامه

هاي پستی شخصی، قبول مرسوالت حـاوي کـاال و   خدمات پستی، تأسیس، تجهیز و توسعه واحدهاي پستی، واگذاري صندوق
  .باشدهاي مشابه میها و سایر فعالیتشتراك روزنامها

  مراکز خدمات رسانی پستی استان
دفتـر پسـت و مخـابرات     322دفتـر پسـت شـهري ،      62با برخورداري از تعداد  1395اداره کل پست استان خوزستان در سال 

سراسر استان توانسته است خـدمات   صندوق پست روستایی در 209صندوق پست شهري و تعداد  361، تعداد ) ICT(روستایی 
  .پستی مختلف اعم از خدمات پستی متعارف و جدید را در سطح استان ارائه نماید

با توجه به تعـداد دفـاتر پسـتی    . تغییري نکرده است 1394هاي پستی شهري نسبت به سال تعداد دفاتر پست شهري و صندوق
دفتـر   8دفترپست شهري نسبت به سال قبل، با دارا بودن  2ز با کاهش ، شهرستان اهوا1395برداري در سال شهري مورد بهره

الزم به ذکـر اسـت کـه در سـال مـذکور      . درصدي دفاتر پستی شهري استان را از آن خود کرده است 12.9پست شهري سهم 
  .هاي باوي و شادگان یک دفتر پست شهري اضافه شده استبه شهرستان 1394نسبت به سال 
بـدون تغییـر و نسـبت بـه      1394، فاقد دفتر پستی روستایی فعال بوده اسـت کـه نسـبت بـه سـال      1395سال استان در پایان 

و سالهاي قبل  ازآن به این دلیل  92دفتر بوده کاهش داشته است، علت این کاهش نسبت به سال  5که تعداد دفاتر  1392سال
  .اندتایی تبدیل شدهروس ICT، کلیه دفاتر پستی به  1392تا  1385است که در سالهاي 

روند نزولی خود را طی کرده است، اما در سال  1393تا سال  ) به بعد 1385از سال (تعداد نمایندگی پستی در طی سالهاي اخیر 
  .روند افزایشی را تجربه کرده است 1394درصد رشد نسبت به سال  18.75با   1395

اند برداري قرار گرفتهصندوق پستی در نقاط روستایی مورد بهره 209صندوق پستی در نقاط شهري و  361تعداد  1395در سال 
درصـد   2.8هاي پستی روستایی نسبت به سال قبل هاي پستی شهري در مقایسه با سال قبل بدون تغییر و صندوقکه صندوق

  .کاهش یافته است
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  1395برداري برحسب نوع مالکیت در پایان سال واحدهاي پستی مورد بهره - 1- 10جدول

سال و 
 شهرستان

 صندوق پستی غیر دولتی دولتی

 نمایندگی پستی هريدفتر پست ش اداره کل و اداره
دفتر پیشخوان 

 دولت
دفتر پست و مخابرات 

 ) ICT(   روستایی
 روستایی شهري

1394 21 62 16 356 345 361 215 
1395 21 62 19 356 322 361 209 
 2 19 15 17 1 3 1 آبادان
 4 2 4 2 0 1 0 آغاجاري
 14 10 12 8 1 3 1 امیدیه
 4 2 3 2 0 1 0 اندیکا
 6 24 13 16 0 1 1 اندیمشک
 13 93 18 84 7 8 2 اهواز
 27 13 28 22 2 2 1 ایذه
 3 5 29 7 0 2 1 باغملک
 5 15 8 12 0 3 0 باوي

 2 14 11 14 0 3 1 بندرماهشهر
 8 12 13 13 0 1 1 بهبهان
 4 3 5 4 0 1 0 حمیدیه

 3 8 8 11 0 6 1 رمشهرخ
 20 37 32 38 5 5 1 دزفول

 12 15 17 5 0 2 1 دشت آزادگان
 0 2 3 2 0 0 1 رامشیر
 25 5 20 9 0 1 1 رامهرمز
 3 5 18 3 0 5 1 شادگان
 19 26 14 25 2 4 1 شوش
 11 18 18 16 0 3 1 شوشتر
 6 5 4 12 0 1 0 کارون
 10 6 9 6 1 1 1 گتوند
 0 6 2 3 0 1 1 اللی

 2 6 8 16 0 2 1 مسجدسلیمان
 0 3 2 3 0 0 1 هفتکل
 1 5 4 4 0 1 0 هندیجان
 5 2 4 2 0 1 0 هویزه

  و محاسبات تحقیق 1395، اداره کل پست استان خوزستان  سال 1395سالنامه آماري خوزستان سال : مأخذ        
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  هاي پستی استان عملکرد شاخص
 ي و نمایندگینسبت جمعیت شهري به دفاتر پست شهر -

مقایسـه  . باشـد هرچه مقدار این شاخص کاهش یابد به معنی افزایش پوشش جمعیتی دفاتر پست شهري و نمایندگی پستی می
دهنـده کـاهش آن   نشان 1395و  1394هاي در سال» نسبت جمعیت شهري به دفاتر پست شهري و نمایندگی پستی«شاخص

نفـر   43879و  45524به ترتیب برابر با  1395و  1394هاي ین شاخص در سالمقدار ا. باشدهاي مورد بررسی میدرطول سال
  .بوده است

 ) ICT(نسبت جمعیت روستایی به دفاتر پست و مخابرات روستایی -

مقدار  1395در سال . هزار نفر به ازاي هر دفتر پست و مخابرات روستایی بوده است 3.3معادل  1394مقدار این شاخص درسال 
 ICT (3.6(هزار نفر افزایش یافته است به بیان دیگر هر دفتـر پسـت و مخـابرات روسـتایی      3.6یبا نزدیک به این شاخص تقر

  .هزار نفر را تحت پوشش قرار داده است
  نسبت  نیروي انسانی با تحصیالت دانشگاهی به کل نیروي انسانی -

 74.5معـادل   1394اسـتان خوزسـتان، در سـال    سهم نیروي انسانی با تحصیالت دانشگاهی به کل نیروي انسانی اداره پسـت  
  .رسیده است 1395درصد در سال  79.2درصد افزایش به  6.3درصد بوده که با 

 هزار نفر جمعیت  100تعداد دفاتر پیشخوان دولت به  -

ز در سـال  دفتر بوده که در بـا رشـد نـاچی    7.49معادل  1394هزار نفر جمعیت در سال  100تعداد دفاتر پیشخوان دولت به ازاي 
  .دفتر افزایش یافته است 7.56به  1395

  
  1395و  1394هاي هاي بخش پست استان خوزستان در سالوضعیت شاخص -2-10جدول 

درصد   1395  1394  واحد شهرستان
  تغییرات

  45.7  17  12 روستا )نمایندگی(روستاهاي بهره مند از خدمات دولتی 
  5.1 83 79 صندوق نوارخا 20تعداد صندوقهاي پستی روستاهاي باالي 

  - 1.3  374  379 نفر تعداد نیروي انسانی با تحصیالت دانشگاهی
 7.3-  472  509 نفر تعداد کل نیروي انسانی

نسبت جمعیت شـهري بـه دفـاتر پسـت شـهري و      
  نمایندگی

دفتر پستی /نفر
 3.6-  43879  45524  شهري و نمایندگی

 0.2  411 410  دفتر  )ICT(تعداد دفاتر پست و مخابرات روستایی
نسبت جمعیت روستایی به دفاتر پسـت و مخـابرات   

  )ICT(روستایی 
دفتر پست و /نفر

 7.2  3576  3336  مخابرات روستایی

هــزار نفــر  100تعــداد دفــاتر پیشــخوان دولــت بــه 
 0.9  7.56  7.49  نفر/دفتر  جمعیت

  تحقیق و محاسبات 1395اداره کل پست استان خوزستان  سال : مأخذ                  
 تعداد مراسالت پستی جابجاشده استان-

هاي پستی صادر شده از استان شامل مرسوالت پستی صادره شده درون استانی، بـرون اسـتانی، و بـه مقصـد خـارج از      مرسوله
  .باشدکشور می
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 85.2سـهم   درصدي نسبت بـه سـال قبـل    34.4با رشد منفی  95هاي داخلی پستی صادر شده از استان در سال تعداد مرسوله
  .درصدي از کل مرسوالت صادر شده استان را دارد

درصدي از کل مرسـوالت   0.13درصد کاهش سهم  4.5،  با 1395تعداد مرسوالت پستی صادر شده به خارج از کشور در سال 
  .باشدصادر شده استان را دارا می

نسبت   1395وارد شده به استان در سال ) و اماناتهاي کوچک ها، مطبوعات، بستهشامل نامه(هاي داخلی پستی تعداد مرسوله
  .رشد داشته است 4.9به سال قبل  

باشد که نسـبت  مرسوله به ازاي هر نفر می 2.7برابر  1395استان در سال )  داخلی و خارجی(سرانه مرسوالت پستی صادر شده 
  .به سال قبل رشد منفی داشته است

  
  1395و 1394ده استان در سالتعداد مراسالت پستی جابجا ش - 3- 10جدول

  )مقدار( استان  واحد  عنوان
1394 1395  

 10774588 16427287 مرسوله  مرسوالت پستی صادر شده درون استانی
 1866829 1932766  مرسوله مرسوالت پستی صادر شده برون استانی

 12641417 18360053  مرسوله  مجموع مرسوالت داخلی
 15891 16632 مرسوله صد خارج از کشورمرسوالت پستی صادر شده به مق

 30871125 29,425,958  مرسوله  داخلیشده  واردمرسوالت پستی 
  و محاسبات تحقیق 1395سال  - سالنامه آماري استان خوزستان، اداره پست استان: مأخذ                            

  درآمد پستی استان 
میلیون  279186درصد رشد به  18.2میلیون ریال بوده که با  236,151معادل  1394کل درآمد پستی استان خوزستان در سال 

درصد بوده که با رشـد   3.16برابر با  1394نسبت درآمد پستی استان به کشور در سال . افزایش یافته است 1395ریال در سال 
  .رسیده است 1395در سال   3.30درصدي به  4.4

مرسـوله و درآمـد پسـتی اسـتان در سـال مـذکور        12657308، 1395ه استان در سالصادر شدبا توجه به اینکه کل مرسوالت 
هـزار ریـال درآمـد بـراي      22.1میلیون ریال می باشد می توان نتیجه گرفت که به ازاي هر مرسوله به طور میانگین  279186

  .استان بدست آمده است
  )هزار ریال/مرسوله/میلیون ریال( 1395و  1394هاي هاي بخش پست استان خوزستان در سالوضعیت شاخص -4-10جدول 

/ عنوان
  سال

  درآمد پستی
  )میلیون ریال(

  تعداد مرسوالت صادر شده
  )مرسوله(

نسبت درآمد پستی 
  به ازاي هر مرسوله

  )هزار ریال( 
  استان  کشور  سهم   استان  کشور  )سهم  استان  کشور

 12.9 21.0 5.17 18376685 355666810 3.16 236,151 7,480,503  94سال 
 22.1 25.7 3.84 12657308 329422215 3.3 279186 8452522  95سال 
 -   -   -   - 31.1 - 7.4 -  18.2 13  )درصد(رشد

  تحقیق محاسبات و 1395- خوزستان استان پست کل اداره: مأخذ              
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  مخابرات.2
ی و ارائه خـدمات تلفـن ثابـت، همـراه و مـدیریت فضـاي       هاي مخابراتها در بخش مخابرات شامل ایجاد زیرساختاهم فعالیت

باشد که این خدمات در سطوح ارتباطات شهري، بین شهري و بین المللی و اتصال به شـبکه  هاي بی سیم میفرکانس و شبکه
  .شودعرضه می) اینترنت(جهانی 

اي را ین بخش در توسعه ملی و منطقههاي مهم و عمده مخابرات که تصویري مختصر از نقش زیربنایی ادر جدول زیر شاخص
  .ها پرداخته خواهد شددهد ذکر گردیده و در ادامه به شرح شاخصنشان می

  
  1395و  1394) مخابرات(آوري اطالعات هاي ارتباطات و فنشاخص-5-10جدول 

  واحد  عنوان شاخص
درصد تغییر   1395  1394

نسبت به سال 
  کشور  استان  کشور  استان  قبل در استان

 2.1  38.17 24.2  38.42 23.7  نفر 100به ازاي هر   7ضریب نفوذ تلفن ثابت
 - 32  61.3 50.3  55.20 74  نفر 100به ازاي هر   8ضریب نفوذ تلفن همراه اول

 2.8  40.2 51.9  38.78 50.5  نفر 100به ازاي هر  ضریب نفوذ ایرانسل
 9.2  2.22  1.55  2.39  1.42  نفر 100به ازاي هر  ضریب نفوذ رایتل

هـاي ثابـت منصـوبه    تعداد تلفن
 15.2  35594125   1490677  34688475  1293770  شماره  دولتی

هاي ثابت مشغول بـه  تعداد تلفن
 0.1 30506633 1139706 30262157 1139126  شماره  کار دولتی

همـراه اول واگـذار    خطوط تلفن
 2.9-  67579929  3416095  63485928  3516809  شماره  شده

ن همراه اول مشـغول  خطوط تلف
 32.6-  48986225  2370095  43485071  3516809  شماره  به کار

هاي ایرانسل واگذار خطوط تلفن
 3.5-  79687476  6049259  79883920  6268793  شماره  شده

خطوط تلفن ایرانسل مشغول بـه  
 1.8  32121049  2443437  30546140  2399878  شماره  کار

هاي رایتـل واگـذار   خطوط تلفن
 15.7  6482390  265933  6405467  229838  شماره  هشد

خطوط تلفن رایتـل مشـغول بـه    
 7.8  1776173 72866  1883295 67575  شماره  کار

 6.7 82883447 4882914 75914506 4574351  نفر  تعداد مشترکین تلفن همراه
 3.8-  55207  2798  54273  2910  روستا  روستاهاي داراي ارتباط تلفنی

  و محاسبات تحقیق 1395، اداره کل ارتباطات و فناوري استان خوزستان 1395و سال  1394نامه آماري سال سال: مأخذ     
  

شـماره   1490677بـه   1394شماره در سال  1293770درصد رشد، از  15.2هاي منصوبه استان با تعداد تلفن: تلفن منصوبه 
هاي منصوبه بیشترین سهم را بـه  درصد از کل تلفن 38.4از با افزایش یافته است که در این میان شهرستان اهو 1395در سال 

                                                             
  .باشدنفر جمعیت می 100منظور از ضریب نفوذ تلفن، تعداد خط تلفن به ازاي هر   7
  .نفر جمعیت محاسبه شده است 100اه بصورت تعداد خط تلفن همراه اپراتور همراه اول به ازاي هرضریب نفوذ تلفن همر 8
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 7درصدي از کل تلفن هاي منصوبه ثابت کشور در رتبه  4.2، با سهم  1395استان خوزستان درسال  .خود اختصاص داده است
  .ام قرار گرفته است

  
 1394شماره در سال 1139126 رشد از درصد  0.1هاي ثابت مشغول به کار استان با تلفن: هاي ثابت مشغول به کارتلفن

  . افزایش یافته است 1395شماره در سال  1139706به 
دهـد از  هاي ثابت نصب شده را نشـان مـی  هاي ثابت مشغول به کار از تلفنبرداري تلفن ثابت استان که سهم تلفنضریب بهره

هاي  استان، شهرسـتان هفتگـل بـا    شهرستان رسیده است در بین 1395درصد در سال  76.46به  1394درصد در سال  87.13
بـرداري را بـه خـود    درصد پایین تـرین رقـم ضـریب بهـره     63.32درصد  باالترین رقم ضریب بهره برداري و شوشتر با  93.87

  .انداختصاص  داده
بت بـه سـال   شماره بوده که نسـ  3416095معادل  1395هاي همراه اول استان در سال تعداد خطوط تلفن: تلفن همراه اول

  .شماره بوده است  3516809هاي همراه دراستان برابر با تعداد تلفن 1394درصد رشد منفی داشته است در سال  2.9قبل 
اي که تعداد مشترکین تلفـن همـراه در   هاي همراه ادامه داشته به گونهبراساس سیاستهاي شرکت مخابرات ایران واگذاري تلفن

  . رسیده است 1395مشترك در سال  4882914به  1394مشترك در سال  4574351رشد از  6.7استان با  درصد 
داراي  1394روستا در استان خوزستان در سال  2910براساس اطالعات جدول باال  تعداد : روستاهاي داراي ارتباط تلفنی

  .روستا کاهش یافته است 2798به  1395اند که این رقم در سال ارتباط تلفنی بوده
  ذ تلفنضریب نفو

درصـد   2.1خط بوده که بـا   23.7برابر با  1394ضریب نفوذ تلفن ثابت استان خوزستان در سال : ضریب نفوذ تلفن ثابت-
خط تلفن ثابت بـاالترین ضـریب    33.9، شهرستان اهواز با 1395در سال  .افزایش یافته است 1395خط در سال  24.2رشد به 

 27.1برابـر   1394ضریب نفوذ تلفن ثابت شهري در سال . ضریب نفوذ را داشته اند خط کمترین 10.7نفوذ و شهرستان باوي با 
درصد کاهش   10ضریب نفوذ تلفن روستایی با . افزایش یافته است 1395خط در سال   28رشد به  3.3خط بوده که با  درصد 

  .رسیده است 1395خط در سال  12.6به  1394خط در سال 14از 
درصد کـاهش در   32خط بوده که با   74معادل  1394ضریب نفوذ تلفن همراه استان در سال : ضریب نفوذ تلفن همراه-

  .خط کاهش یافته است 50.3به  1395سال 
درصد رشد به  2.8خط بوده که با  50.5برابر با  1394ضریب نفوذ ایرانسل استان خوزستان در سال : ضریب نفوذ ایرانسل-

  .ه استافزایش یافت 1395خط در سال  51.9
درصد رشد به  9خط بوده که با بیش از  1.42برابر با  1394ضریب نفوذ رایتل استان خوزستان در سال : ضریب نفوذ رایتل-

  .افزایش یافته است 1395خط در سال  1.55
  اینترنت.3

ی دسترسـی بـه   رود و حتـ هاي توسعه کشورها به شـمار مـی  گیري از اینترنت پرسرعت، جزو شاخصدر حال حاضر میزان بهره
به منظور فراهم سازي دسترسی سریع و مداوم مشتریان و مشـترکان بـه   . گرددجزو حقوق افراد محسوب می» پهن باند«شبکه 

  .بعنوان روشی جدید ایجاد گردید ADSLاینترنت با استفاده از خطوط تلفن رایج بدون اشغال خط مزبور، سازوکار 
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و خط بـوده    8825105به ترتیب معادل  1394رنت پرسرعت کشور و استان در سال براساس اطالعات موجود تعداد خطوط اینت
 و  9408023به ترتیب بـه   1395در استان در سال ) درصد 0.6(درصدي در کشور و کاهش ناچیز   6.6که با افزایش  407367
  .رسیده استدر کشور و استان خط  405022

  
  )درصد/خط( ر به تفکیک نوع مصرفخطوط اینترنت پرسرعت مشغول به کا-6-10جدول 

 سال
خطوط اینترنت پر 

  سرعت
خطوط اینترنت 

  خانگیپرسرعت 
خطوط اینترنت 

  تجاريپرسرعت 
  کشور  استان  کشور استان  کشور  استان

1394 407367 8825105 231310 6141107 176057 2683998 
1395  405022 9408023 223197 6668953 181825 2739070 
 - 6.64 - 3.35 - 4.31  95ر سال سهم استان د

 - 3 - 9 - 7  95رتبه استان در سال 
  و محاسبات تحقیق 1395و  1394سالنامه آماري کشور در سال : مأخذ                         

  
  9استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات

درصد  37.28) درصد 77.89کشور (ي تلفن همراه درصد دارا 78.46، 95ساله و بیشتر استان خوزستان در سال  6از کل جمعیت 
  .باشندمی) درصد  45.33کشور (درصد کاربر اینترنت  49.46و ) درصد 41.15کشور (استفاده کننده از رایانه 

  

  1395استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات در سال  -7-10جدول 

 6کل جمعیت   عنوان
  ساله و بیشتر

جمعیت داراي 
  تلفن همراه

عیت استفاده جم
  کننده از رایانه

جمعیت کاربر 
  اینترنت

 2120675 1598299 3364171 4287720  خوزستان
 32811284 29782628 56375934 72375210  کشور

 6.46 5.37 5.97 5.92  سهم از کشور
 5 5 5 5  رتبه خوزستان

  و محاسبات تحقیق 1395سالنامه آماري کشور و استان در سال  :مأخذ                            
  

درصد خانوارها در محل سکونت  70.73درصد داراي رایانه و  59.68درصد خانوارهاي استان داراي تلفن،   98.40 ،1395درسال
  )8-10جدول ( خود به اینترنت دسترسی دارند

  
 1395ن سال در کشور و استاخانوارهاي کشور برحسب برخورداري از فناوري اطالعات و ارتباطات -8-10جدول 

خانوارهاي  کل خانوارها سال
 داراي تلفن

خانوارهاي 
 داراي رایانه

خانوارهاي با دسترسی به 
 اینترنت در محل سکونت

 13479815 13938943 23977109 24299758 کشور
 933998 788109 1299470 1320597  استان

 2 5 5 5  رتبه استان
  و محاسبات تحقیق 1395ل سالنامه آماري کشور و استان در سا: مأخذ   

  

                                                             
در  کشور و استان در کشورخانوارهاي کشور برحسب برخورداري از فناوري اطالعات و ارتباطات و  ستفاده از فناوري اطالعات و ارتباطاتا) 7و  6 (اطالعات مربوط به جدول  9

  . درج شده است 1394آمار سال 1395 و کشور سال سالنامه استان
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  1395وضعیت شاخص هاي اینترنت استان در سال  -9-10جدول 

 نام شاخص 
  واحد

 اندازه گیري  

وضعیت تا پایان 
 94سال 

وضعیت تا پایان 
 95سال 

 مقدار  مقدار

  1346  1857 )تعداد( 2Gارائه کننده  خدمات  BTSسایت هاي 
 1387 857 )تعداد( 3Gارائه کننده خدمات  NODBسایت هاي 

 983 211 )تعداد( 4Gارائه کننده خدمات  NODBسایت هاي 
 3810 3810 )کیلومتر( پوشش جاده هاي اصلی، فرعی و ریلی

 405022 407367  )تعداد( )WIMAXو  ADSL(مشترکین اینترنت پهن باند ثابت 

 2023061 1222753 )تعداد( )٤G و ٣G(مشترکین اینترنت پهن باند سیار 

 2381 1.717 )روستا(  USO10عداد روستاهاي داراي دسترسی به اینترنت از محل طرح ت

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

، شبکه کابل فیبر نـوري نسـبت بـه    1395براساس اطالعات اخذ شده از اداره کل ارتباطات زیرساخت استان خوزستان در سال 
 363.02برابـر   1395ظرفیـت شـبکه انتقـال اطالعـات در سـال      . باشدکیلومتر می 3513.3و برابر . شته استسال قبل رشد ندا

داخـل در   IP ظرفیت پهناي باند شـبکه   . رشد ناچیزي را تجربه کرده است 1394باشد که نسبت به سال گیگابیت بر ثانیه می
واگذاري سرویس دیتاي داخـل اسـتان   . ل قبل رشدي نداشته استگیگابیت بر ثانیه بوده که نسبت به سا 250برابر  1395سال 

  . درصد رشد داشته است 460مگابیت بر ثانیه است که نسبت به سال قبل بیش از  137684معادل  1395در سال 
  وضعیت شاخص هاي زیرساخت ارتباطات در استان خوزستان - 11-10جدول 

واحد اندازه   عنوان شاخص
درصد   1395  1394  گیري

  ییراتتغ
  Km  3513.3  3513.3  0  توسعه شبکه کابل فیبرنوري
  Gbps  363.0  363.02  0.01  افزایش ظرفیت شبکه انتقال

  Gbps  250  250  0  داخل IPافزایش شبکه 
مجموع سرویس دیتا 

  Mbps  24579  137684  460.2  واگذارشده
  Mbps  7130  15015  110.6  مجموع اینترنت واگذار شده

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

  1395ترین اقدامات استان در بخش در سال  مهم
هـاي اسـتان از طریـق    و دسترسی به اینترنت پرسرعت همراه در اکثـر شهرسـتان   4و  3افزایش پوشش تلفن همراه نسل  .1

 3G/4Gاحداث سایت هاي 

  روستاییان از خدمات اینترنت پرسرعت با پهناي باند مناسب جهت بهره مندي USOاجراي فاز اول پروژه  .2

                                                             
  .عبارت از طرح خدمات الکترونیکی در مناطق روستایی و کمتر توسعه یافته می باشد) نظامنامه اجرایی خدمات عمومی الزامی( USOطرح  ١٠
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  مسکن، عمران شهري و روستایی و عشایر: فصل یازدهم
  عمران شهري

و از تلفیق آنها یک نقشه کلی براي باشد میاي از فنون مهندسی چون عمران، معماري و ترافیک عمران شهري مجموعه
که از مهم کلی شهري است  نقشههاي مران شهري خود یکی از زیر شاخهدر واقع ع. دوگسترش صحیح شهر طراحی می ش

بطوریکه از ظرفیت هاي فیزیکی . ترین وظایف بخش عمران شهري، اداره امور شهر در قالب بهبود مدیریت شهري می باشد
 .موجود و ممکن، باالترین بهره وري حاصل شود

  جمعیت شهرها
نفر اعالم گردیده است که  4710509جمعیت استان خوزستان  1395سکن سال براساس نتایج سرشماري عمومی نفوس و م

با توجه به جمعیت . در مناطق شهري ساکن می باشند) درصد جمعیت استان 75.5( ت استان ینفر از مجموع جمع 3554205
ینی در بازه زمانی شهرنش نفر در نقاط شهري، رشد 3218451و اسکان 1390نفري استان بر اساس سرشماري  سال  4531720

  .  نشان می دهددرصد  2/6ساله را معادل  5
 5000شهر بین  20نفر،  5000شهر کمتر از   20، 1395طبقه بندي شهرهاي استان از نظر جمعیت نشان می دهد که در سال 

نفر و  100000ا ت 50000شهر بین  6نفر،  50000تا  25000شهر بین  6، نفر 25000تا  10000شهر بین  14نفر،  10000تا 
  . نفر جمعیت داشته اند 100000شهر نیز باالي  10

صد هزار درصد از شهرها با بیش از  13نفر و حدود  10000درصد از شهرهاي استان زیر  87می توان نتیجه گرفت که حدود 
و بزرگ ) هزار نفر 100تا  50(، میانی )نفر هزار 50کمتر از (دسته کلی کوچک  3اگر شهرها  به . جمعیت شهري هستندنفر 

  . شهر بزرگ وجود دارد 10شهر میانی و   6شهر کوچک،   60هزار نفر تقسیم شوند در استان خوزستان  100بیشتر از 
  

 1395سطح بندي جمعیت شهري استان خوزستان در سال   -1-11جدول 

 سطح جمعیتی
تعداد 
 شهر

 نام شهرها
سهم از 
 جمعیت

  سهم از
 تعداد شهرها

 20 نفر 5000کمتر از 
 -مشـراگه  -چغـامیش  -حسـینیه  -سـماله  -آبـژدان  -زهـره  -گلگیر

فـتح   -گوریـه  -سـالند  -قلعـه خواجـه   -بیدروبه -جایزان -مینوشهر
 آزاده -کوت سیدنعیم -تشان -خنافره -رفیع -میداود -المبین 

1.53 26.32 

نفر 10000- 5000  20 
 -یظهالوحم -دهدز -چم گلک -سیاه منصور -جنت مکان -سرداران
ــاکلی -دارخــوین ــزه -ترک ــوان -حم  -صــالح شــهر -سردشــت -ال
 صفی آباد -حر -شاوور -بستان -چوئبده -الهایی -صیدون

3.83 26.32 

 -شـرافت  -شـهرامام  -ارونـدکنار  -شـمس آبـاد   -قلعه تـل  -میانرود 14 25000-10000نفر
 گتوند -حمیدیه -هویزه -اللی -مالثانی -هفتگل -ویس -آغاجاري

5.92 18.42 

 7.89 5.41 شادگان -شیبان -چمران -هندیجان -باغملک -رامشیر 6 50000-25000نفر

بنـدرامام   -شـوش  -رامهرمـز  -امیدیـه  -کـوت عبدالـه    -سوسنگرد 6 100000-50000نفر
 خمینی

11.39 7.89 

 -اندیمشـک  -خرمشـهر  -بهبهـان  -ایـذه  -شوشـتر  -مسجدسلیمان 10 نفر 100000باالي 
 اهواز -فولدز -آبادان -بندرماهشهر

71.92 13.16 

 و محاسبات نگارنده 1395نفوس و مسکن سال  سرشماري عمومی: ماخذ
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دهنـد   مورد مطالعه قرار می را باشند که مسائل محیط شهري هاي شهرسازي و معماري می هاي شهري، یک دسته از طرح طرح
هدف آنها هدایت بهینه و کنترل گسـترش  . شوند تقسیم می از جمله طرح هاي جامع، تفصیلی و هادي و به چندین گروه اصلی

با توجه . شهرها می باشد و در انجام فعالیت هاي عمرانی و صدور پروانه هاي ساختمانی مالك عمل شهرداري ها قرار می گیرد
طـرح  شهر داراي  24شهر داراي طرح جامع و تفصیلی معتبر و  26شهر استان،   76از مجموع  2-11به اطالعات جدول شماره 

شـهر    1شهر داراي و یا درحال تهیه طـرح هـادي و    11شهر درحال بازنگري طرح جامع،  14تفصلی در دست اجرا و  –جامع 
از جمله مشکالت اساسی طرح هاي توسعه شهري عدم اجراي صحیح آنها می باشد که منجر به نابسامانی . فاقد طرح می باشند

  . در سیستم شهري می شود
  
  
  
  
  
  

  1395وضعیت شهرهاي استان از نظر برخورداري از طرح هاي توسعه شهري تا پایان سال   -2-11جدول 

 شهر شهرستان
 طرح تفصیلی طرح جامع

 توضیحات سال تصویب توضیحات سال تصویب

 آبادان
     بازنگري طرح جامع  1388 آبادان
   1391   1388 اروندکنار
   1395   1395 چوئبده

   1395   1395 آغاجاري آغاجاري

 امیدیه
       1390 امیدیه
       1389 جایزان

 اندیمشک

  16/12/76تاریخ تصویب طرح جامع قبلی  در دست تهیه بازنگري طرح جامع اندیمشک
 در دست تهیه طرح هادي شهري آزادي
  19/12/96طرح هادي شهري مصوب  چم گلک
 1396طرح هادي شهري  مصوب سال   بیدروبه
   1392   1392 حسینیه

 اهواز

 1367در دست تهیه بازنگري طرح جامع    تاریخ تصویب طرح جامع قبلی سال  اهواز
 داراي طرح هادي شهري الهایی
     در دست تهیه بازنگري طرح جامع کارون
   1394   1390 حمیدیه

 ایذه
     بازنگري طرح جامع  1389 ایذه
   1392   1392 دهدز

 اغملکب

       1394 باغملک
 تفصیلی - در دست تهیه طرح جامع  قلعه تل
 تفصیلی - در دست تهیه طرح جامع  صیدون
 تفصیلی - در دست تهیه طرح جامع  میداوود

 باوی
   1395   1395 مالثانی
       1394 شیبان
   1395   1394 ویس

 بندرماهشهر

 بازنگري طرح تفصیلی 1393 بازنگري طرح جامع  1391 بندرماهشهر
بندرامام 
 خمینی

   1392 بازنگري طرح جامع  1390

   1392   1388 چمران
   1372 بازنگري طرح جامع   1367 بهبهان بهبهان
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 شهر شهرستان
 طرح تفصیلی طرح جامع

 توضیحات سال تصویب توضیحات سال تصویب
  23/10/96طرح هادي شهري مصوب  منصوریه
 در دست تهیه طرح هادي شهري  تشان 

سردشت 
 زیدون

1389   1394   

 خرمشهر
   1393 بازنگري طرح جامع  1388 خرمشهر

 مینوشهر
درحال بررسی طرح جامع توسط 

     منطقه آزاد اروند

 دزفول

در دست تهیه  1365 دزفول
 بازنگري طرح جامع

1368   

   1395   1395 میانرود
باد    1395   1395 صفی آّ
   1395   1395 دزآب 
 تفصیلی - در دست تهیه طرح جامع  حمزه
   1392   1392 سالند
 تفصیلی - در دست تهیه طرح جامع  چغامیش
 تفصیلی - در دست تهیه طرح جامع  سیاه منصور
 1389داراي طرح هادي مصوب سال  شمس آباد

 سوسنگرد
       1395 سوسنگرد
کوت 
 سیدنعیم

 در دست تهیه طرح هادي شهري

 بستان
 تفصیلی - در دست تهیه  طرح جامع  بستان
 1396در دست تهیه طرح هادي شهري  سال  ظهابوحیم

 رامشیر
   1394   1389 رامشیر
 تفصیلی - در دست تهیه  طرح جامع  مشراگه

       1392 رامهرمز رامهرمز

 شادگان
       1396 شادگان
 تفصیلی - در دست تهیه  طرح جامع  دارخوین
 در دست تهیه طرح هادي شهري خنافره

 شوش

بازنگري طرح  مصوب 1390 شوش
     جامع

 تفصیلی - در دست تهیه  طرح جامع  شاوور
 تفصیلی - در دست تهیه  طرح جامع  الوان

 تفصیلی - در دست تهیه  طرح جامع  فتح المبین
 تفصیلی - در دست تهیه  طرح جامع  حر

 شوشتر

مصوب بازنگري طرح  1392 شوشتر
     جامع

 تفصیلی - در دست تهیه  طرح جامع  شرافت
 تفصیلی - در دست تهیه  طرح جامع  گوریه
 طرح هادي شهري  سرداران

    در دست تهیه طرح  1392 گتوند گتوند
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 شهر شهرستان
 طرح تفصیلی طرح جامع

 توضیحات سال تصویب توضیحات سال تصویب
 جامع

 تفصیلی - در دست تهیه  طرح جامع  صالح شهر
 تفصیلی - در دست تهیه  طرح جامع  ترکالکی
 تفصیلی - در دست تهیه  طرح جامع  جنت مکان

 تفصیلی - هیه  طرح جامع در دست ت سماله 
       1396 اللی

 مسجدسلیمان
     طرح جامع  مسجدسلیمان
 در دست تهیه طرح هادي شهري گلگیر

 اندیکا
 در دست تهیه طرح هادي شهري آبژدان
       1389 اندیکا

 هفتکل
       1396 هفتکل
     در دست تهیه طرح جامع هندیجان
   1390   1390 زهره

 یزههو
     در دست تهیه طرح جامع هویزه
 تفصیلی - در دست تهیه  طرح جامع  رفیع

 1395اداره کل راه و شهرسازي، : ماخذ

  
تاسیس شده از جمله قدیمی ترین شهرداري هاي کشور و البته اولین شهرداري استان  1299شهرداري دزفول که در سال 

  .تاسیس شده اند 1304اهواز و آبادان در سال  خوزستان می باشد و پس از آن نیز شهرداري هاي
شهرها و درجه شهرداري -3-11جدول   

 درجه سال تأسیس جمعیت نام شهر ردیف درجه سال تأسیس جمعیت نام شهر ردیف
 8 1314 74,285 رامهرمز 39 11 1304 231,476 آبادان 1
 1 1392 3,853 خنافره 40 6 1338 11,173 اروندکنار 2
 2 1387 5,655 دارخوین 41 1 1387 7,906 چوئبده 3
 2 1387 6,091 حمزه 42 6 1338 11,912 آغاجاري 4
 10 1299 264,709 دزفول 43 7 1371  67,427 امیدیه 5
 3 1380 2,560 سالند 44 3 1379 2,357 جایزان 6
 1 1392 5,406 سیاه منصور 45 1 1392 1,673 آبژدان 7
 3 1390 10,858 شمس آباد 46 3 1382 2,408 قلعه خواجه 8
 4 1380 11,393 شهر امام 47 1 1392 4,957 آزادي 9
 3 1380 9,879 صفی آباد 48 9 1332 135,116 اندیمشک 10
 4 1380 10,110 میانرود 49 1 1392 2,386 بیدروبه 11
 1 1392 5,506 ابوحمیظه 50 1 1392 5,446 چم گلک 12
 5 1338 8,476 بستان 51 2 1383 1,821 حسینیه 13
 8 1317 51,431 سوسنگرد 52 5 1392 7,651 الهایی 14
 7 1308 41,733 شادگان 53 12 1304 1,184,788 اهواز 15
 3 1376 6,860 الوان 54 8 1337 119,399 ایذه 16
 4 1386 9,177 حر 55 3 1380 5,490 دهدز 17
 3 1388 8,833 شاوور 56 7 1362 26,343 باغملک 18
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شهرها و درجه شهرداري -3-11جدول   

 درجه سال تأسیس جمعیت نام شهر ردیف درجه سال تأسیس جمعیت نام شهر ردیف
 8 1333 77,148 شوش 57 3 1382 7,650 صیدون 19
 1 1390 2,973 فتح المبین 58 4 1381 10,698 قلعه تل 20
 1 1392 5,240 سرداران 59 1 1389 3,513 میداوود 21
 3 1385 11,757 شرافت 60 5 1377 36,374 شیبان 22
 9 1327 101,878 شوشتر 61 7 1370 17,337 مالثانی 23
 1 1390 2,890 گوریه 62 5 1376 15,312 ویس 24
 3 1392 56,252 کوت عبداهللا 63 8 1333 78,353 بندرامام خمینی 25
 2 1385 5,688 ترکالکی 64 10 1333 162,797 ماهشهر 26
 1 1388 5,360 جنت مکان 65 7 1378 33,505 چمران 27
 1 1388 1,784 سماله 66 9 1305 122,604 بهبهان 28
 3 1385 7,309 صالح شهر 67 4 1392 4,281 تشان 29
 6 1362 24,216 گتوند 68 3 1379 6,912 سردشت زیدون 30
 6 1369 18,473 اللی 69 1 1392 5,441 منصوریه 31
 1 1392 1,089 گلگیر 70 5 1372 22,057 حمیدیه 32
 9 1332 100,497 مسجدسلیمان 71 10 1316 133,097 خرمشهر 33
 6 1338 15,802 گلهفت 72 4 1376 2,231 مینوشهر 34
 1 1386 1,192 زهره 73 1 1390 2,013 چغامیش 35
 7 1337 29,015 هندیجان 74 1 1392 4,541 کوت سید نعیم 36
 4 1378 3,797 رفیع 75 7 1346 25,009 رامشیر 37
 6 1337 19,481 هویزه 76 1 1389 2,095 مشراگه 38
 هريدفتر امور ش - سرشماري عمومی نفوس و مسکن: مأخذ

  
  تاسیسات و امکانات شهري

شـامل پارکهـا و فضـاي سـبز ، مراکـز بهداشـتی عمـومی شـهري ،         (بررسی و شناخت وضعیت کمی و کیفی خدمات شـهري  
و خدمات ایمنی،جمع آوري و حمل زباله ، سـاماندهی صـنوف و مشـاغل آالینـده      نشانیکشتارگاهها ، آرامستانها ، مراکز آتش 

و انطباق آنها با نیازهاي فعلی و آتی شهرها و شهروندان در شهرهاي مختلف ) یزات خدمات شهريشهري ، ماشین آالت و تجه
شناخت مسائل و مشکالت مربوط بـه حفـظ و نگهـداري تاسیسـات ، تجهیـزات و      همچنین کشور با هماهنگی مراجع ذیربط و 

آالت و تجهیـزات و یـا ایجـاد تاسیسـات     ماشین آالت خدمات شهري موجود و نیازسنجی و امکان سنجی براي توسعه ماشـین  
ریزي به منظور تخصیص و توزیع اعتبارات مـورد نیـاز هـر    جدید با هماهنگی دستگاههاي ذیربط و همکاري شهرداریها و برنامه

 .ها می باشدمورد اشاره از جمله وظایف شهرداريیک از بخش ها و مراکز 
عدم توزیع مناسب و اصولی خـدمات شـهري سـبب عـدم     )  4-11 ( ارهبا توجه به بررسی هاي انجام گرفته و طبق جدول شم

تحقق عدالت اجتماعی در مناطق شهري استان و به تبع آن جابجایی فضایی جمعیت و تغییـرات جمعیتـی در منـاطق شـهري     
 . گردیده است

مترمربـع  38889276کل فضاي سبز استان به میزان  1395در بررسی شاخص هاي محیط زیستی و سرانه فضاي سبز در سال 
این کاهش بدلیل تغییرات در طرح هاي هادي و جامع برخـی  . درصد کاهش داشته است14/0بوده که در مقایسه با سال گذشته
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مترمربع می باشد که بیشترین آن مربوط به شـهر اهـواز     11سرانه فضاي سبز براي هر شهروند  . از شهرهاي استان بوده است
  . مترمربع فضاي سبز است 400رین، مربوط به شهرکوت سیدنعیم با مترمربع و کمت14479788با 

  622تـن زبالـه تولیـدي توسـط      1237915میـزان   1395خدمات رسانی به شهروندان در امر جمع آوري زباله شهري، در سال 
 734،تعـداد 1394سال دستگاه خودرو حمل زباله، از نقاط شهري استان به مرکز دفع زباله حمل گردید و این در حالیست که در 

  .تن زباله تولیدي را جمع آوري نمودند 1508801دستگاه خودرو حمل زباله بالغ بر 
نفر یـک آتـش    2500هزار نفر نیاز به یک پایگاه ، هر  50در حوزه خدمات ایمنی و آتش نشانی شاخص جهانی به ازاي هر 

که استان خوزستان در خودرو مورد نیاز می باشد 2ایستگاه نفر یک آتش نشان داوطلب و به ازاي هر  1000نشان حرفه اي، هر 
درصد رشد نشان می دهد و با توجه به شاخص جهانی نسبتا مطلـوب   13حدود   94ایستگاه نسبت به سال  122با  1395سال 
ایسـتگاه آتـش    ایستگاه و تعدادي از شـهرها نیـز فاقـد    1نفر و داشتن  10000اما شهرهایی از استان با جمعیت بعضا زیر . است

  . ایستگاه می باشد 15نفر و داراي  1184788نشانی می باشند، همچنین کالنشهر اهواز با جمعیت شهري 
 11حدود  94فقره کشتارگاه فعالیت داشته و نسبت به سال  30تعداد 95از دیگر تاسیسات شهري کشتارگاهها هستند که در سال

  . ار  در استان فعال می باشندمیدان تره ب 19همچنین . درصد افت داشته است
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 1395تاسیسات عمومی شهري استان خوزستان در سال    -4- 11جدول  

 شهر
  جمعیت شهري

 1395سال 

  تعداد  کشتارگاه  
  ایستگاههاي
 آتش نشانی

میادین میوه و تره 
 بار

  وسعت  حمل زباله
فضاي سبز 

شهري 
 )مترمربع(

  سرانه 
فضاي سبز 

 )مترمربع(

 آرامستان یپارك هاي عموم

 تعداد
متوسط کشتار 

روزانه دام سبک 
 )راس) (1(

متوسط کشتار 
روزانه دام سنگین 

 )نفر-راس) (1(
وسعت  تعداد

 )مترمربع(
تعداد 
 خودرو

زباله حمل شده 
 )تن(در سال 

 تعداد
وسعت 

 )مترمربع(
  وسعت  تعداد

 )مترمربع(

 659 94 21195653 1241   11 38889276 1237915 622 237 19 122 1398 2568 30 3,554,205 استان
 0 0 0 0 1.11 6100 2900 2 0 0 0 0 0 0 5,506 ابوحمیظه  
 3 1 29809 7 7.13 79656 1820 3 0 0 6 0 0 0 11,173 اروندکنار  

 1.25 1 95300 11 25.61 175695 9000 4 0 0 1 0 0 0 6,860 الوان  
 0 0 0 0 0.65 5000 700 3 0 0 1 0 0 0 7,651 الهایی  
 14 5 405140 31 7.45 502270 25500 11 0 0 2 30 70 1 67,427 امیدیه  

 23 3 520202 50 12.75 1722543 40100 14 15.5 1 13 70 120 1 135,116 اندیمشک  
 182 2 6224475 224 12.22 14479788 317550 221 60 1 15 300 450 2 1,184,788 اهواز  
 7.7 3 109174 11 0.00 0 36500 8 1 1 7 50 80 1 119,399 ایذه  

 24.5 1 1095281 91 5.91 1367182 56200 16 5.5 1 5 100 150 1 231,476 آبادان  
 0 0 10000 1 6.16 10300 700 2 0 0 0 0 0 0 1,673 آبژدان  
 0 0 89657 5 19.02 94274 1100 1 0 0 0 0 0 0 4,957 آزادي  

 10 2 193700 24 19.45 231700 3650 7 1 1 1 50 100 1 11,912 آغاجاري   
 50 1 472147 9 19.92 524841 3300 5 0.06 2 1 10 30 1 26,343 باغ ملک  
 2 1 162000 9 39.03 330790 7300 4 0 0 1 80 120 1 8,476 بستان  

 5 1 400992 21 5.78 452742 47450 8 3 1 2 50 120 1 78,353 بندر امام خمینی
 14.7 1 1068779 64 6.93 1127775 62000 15 32 2 5 90 140 1 162,797 ماهشهر  بندر 

 7 3 571421 43 8.40 1029684 51100 19 8.3 1 2 85 150 2 122,604 بهبهان  
 0 0 52000 3 22.63 54000 1100 2 0 0 0 0 0 0 2,386 بیدروبه  
 8 1 12500 2 3.43 19530 2750 2 0 0 1 0 0 0 5,688 ترکالکی  
 0 0 1400 3 3.25 13900 700 2 0 0 1 0 0 0 4,281 تشان  
 2 1 62725 5 33.94 79995 1400 2 0 0 1 0 0 0 2,357 جایزان  
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 1395تاسیسات عمومی شهري استان خوزستان در سال    -4- 11جدول  

 شهر
  جمعیت شهري

 1395سال 

  تعداد  کشتارگاه  
  ایستگاههاي
 آتش نشانی

میادین میوه و تره 
 بار

  وسعت  حمل زباله
فضاي سبز 

شهري 
 )مترمربع(

  سرانه 
فضاي سبز 

 )مترمربع(

 آرامستان یپارك هاي عموم

 تعداد
متوسط کشتار 

روزانه دام سبک 
 )راس) (1(

متوسط کشتار 
روزانه دام سنگین 

 )نفر-راس) (1(
وسعت  تعداد

 )مترمربع(
تعداد 
 خودرو

زباله حمل شده 
 )تن(در سال 

 تعداد
وسعت 

 )مترمربع(
  وسعت  تعداد

 )مترمربع(

 4 1 57250 3 19.17 102750 2400 1 0 0 1 0 0 0 5,360 جنت مکان  
 10 1 28600 2 15.20 30600 2300 2 0 0 0 0 0 0 2,013 چغامیش  
 0 0 40085 5 8.30 45185 2100 1 0 0 1 0 0 0 5,446 چم گلک  
 5.9 1 0 0 0.00 0 10220 4 0 0 1 0 0 0 33,505 چمران  
 1 1 6309 5 2.00 15809 9000 2 0 0 0 0 0 0 7,906 چوئبده  

 3 2 86500 5 10.35 95000 0 5 0 0 1 0 0 0 9,177 حر  
 1 1 130050 5 78.91 143700 700 1 0 0 0 0 0 0 1,821 حسینیه  
 2 1 8800 2 2.94 17900 5100 2 0 0 1 0 0 0 6,091 حمزه  

 0 0 97070 14 4.97 109570 17150 6 0 0 0 20 30 1 22,057 حمیدیه  
 35 2 568400 38 6.45 858400 32850 20 1 1 3 75 135 2 133,097 خرمشهر  
 0 0 0 0 0.00 0 1800 2 0 0 0 0 0 0 3,853 خنافره  
 0 0 0 0 0.00 0 2100 3 0 0 0 0 0 0 5,655   دارخوین
 15.5 3 2471128 151 24.99 6615737 91000 36 100 2 4 70 120 1 264,709 دزفول  
 0 0 50000 2 10.11 55500 1800 3 0 0 1 0 0 0 5,490 دهدز  
 10 2 249922 35 10.67 266722 14600 4 0 0 1 50 80 1 25,009 رامشیر  
 5 1 196171 22 3.76 279384 22000 7 1 1 2 15 25 1 74,285 رامهرمز  
 0 0 120310 7 37.05 140686 2900 3 0 0 1 0 0 0 3,797 رفیع  
 3.2 1 114400 4 104.57 124650 350 1 0 0 1 0 0 0 1,192 زهره  
 0.3 1 558000 15 249.08 637650 0 1 0 0 1 0 0 0 2,560 سالند  

 0 0 21000 4 4.96 26000 0 2 0 0 1 0 0 0 5,240 سرداران  
 10 2 53364 9 8.71 60178 2550 3 0 0 1 0 0 0 6,912 سردشت  
 15 2 5000 3 3.87 6900 1500 1 0 0 1 0 0 0 1,784 سماله  
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 1395تاسیسات عمومی شهري استان خوزستان در سال    -4- 11جدول  

 شهر
  جمعیت شهري

 1395سال 

  تعداد  کشتارگاه  
  ایستگاههاي
 آتش نشانی

میادین میوه و تره 
 بار

  وسعت  حمل زباله
فضاي سبز 

شهري 
 )مترمربع(

  سرانه 
فضاي سبز 

 )مترمربع(

 آرامستان یپارك هاي عموم

 تعداد
متوسط کشتار 

روزانه دام سبک 
 )راس) (1(

متوسط کشتار 
روزانه دام سنگین 

 )نفر-راس) (1(
وسعت  تعداد

 )مترمربع(
تعداد 
 خودرو

زباله حمل شده 
 )تن(در سال 

 تعداد
وسعت 

 )مترمربع(
  وسعت  تعداد

 )مترمربع(

 2 1 1040900 29 22.79 1172124 54700 11 0 0 2 30 70 1 51,431 سوسنگرد  
 0 0 ... ... 1.48 8000 1800 1 0 0 0 0 0 0 5,406 سیاه منصور  

 20 2 230500 10 18.59 775700 4300 19 0.1 1 2 35 70 1 41,733 شادگان  
 15 2 14750 4 6.28 55451 25200 1 0 0 1 0 0 0 8,833 شاوور  
 0 0 22149 4 8.33 97957 100 3 0 0 0 0 0 0 11,757 .  شرافت

 0 0 43212 5 6.64 72082 2500 1 0 0 0 0 0 0 10,858 شمس آباد  
 7 2 873371 39 15.48 1194066 36500 12 2 1 3 30 45 1 77,148 شوش  
 19 3 0 0 0.00 0 36500 8 1 1 3 20 83 1 101,878 شوشتر  
 40 1 60451 7 6.94 79051 1000 1 0 0 1 0 0 0 11,393 شهرامام  
 2 2 115000 6 3.71 135000 13900 4 0 0 1 0 0 0 36,374 شیبان  

 1.3 3 117000 5 16.05 117300 1450 3 0 0 0 0 0 0 7,309 صالح شهر  
 7 2 54000 9 17.29 170800 6200 2 0 0 1 0 0 0 9,879 صفی آباد  
 0.3 5 50676 5 9.53 72896 1800 3 0 0 1 0 0 0 7,650 صیدون  
 0 0 6054 3 4.03 11991 1450 1 0 0 1 0 0 0 2,973 فتح المبین
 5.5 1 101000 6 12.85 137500 2500 2 0 0 0 0 0 0 10,698 قلعه تل  
 1 1 38679 3 20.24 48747 1500 2 0 0 1 0 0 0 2,408 قلعه خواجه

 0 0 0 0 0.09 400 9125 2 0 0 1 0 0 0 4,541 کوت سید نعیم  
 5 1 161424 19 9.10 511745 31000 31 0 0 0 0 0 0 56,252 کوت عبداهللا  

 10.8 1 85271 6 7.58 183520 5475 3 0 0 1 15 40 1 24,216 گتوند  
 2.7 2 20000 3 20.20 22000 2210 1 0 0 0 0 0 0 1,089 گلگیر  
 0 0 14544 8 7.37 21296 2190 2 0 0 0 0 0 0 2,890 گوریه  
 6.6 2 54100 9 3.43 63343 6570 4 0 0 1 20 45 1 18,473 اللی  
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 1395تاسیسات عمومی شهري استان خوزستان در سال    -4- 11جدول  

 شهر
  جمعیت شهري

 1395سال 

  تعداد  کشتارگاه  
  ایستگاههاي
 آتش نشانی

میادین میوه و تره 
 بار

  وسعت  حمل زباله
فضاي سبز 

شهري 
 )مترمربع(

  سرانه 
فضاي سبز 

 )مترمربع(

 آرامستان یپارك هاي عموم

 تعداد
متوسط کشتار 

روزانه دام سبک 
 )راس) (1(

متوسط کشتار 
روزانه دام سنگین 

 )نفر-راس) (1(
وسعت  تعداد

 )مترمربع(
تعداد 
 خودرو

زباله حمل شده 
 )تن(در سال 

 تعداد
وسعت 

 )مترمربع(
  وسعت  تعداد

 )مترمربع(

 20 3 699740 45 7.32 735380 32850 13 6 1 3 35 90 1 100,497 مسجد سلیمان  
 0 0 37300 5 23.15 48500 360 3 0 0 1 0 0 0 2,095 مشراگه  
 0 3 140000 7 14.07 243900 0 4 0 0 2 15 70 1 17,337 مالثانی  
 0 0 31787 10 7.09 38559 1095 2 0 0 1 0 0 0 5,441 منصوریه  
 1 2 126600 7 13.52 136700 10950 1 0 0 1 0 0 0 10,110 میانرود  
 0 0 6700 2 2.79 9800 2000 2 0 0 0 0 0 0 3,513 میداود  

 0 0 13200 2 6.29 14040 1825 2 0 0 1 0 0 0 2,231 مینوشهر  
 2 2 178184 15 14.29 218842 3650 6 0 0 1 0 0 0 15,312 ویس  

 8 1 70000 8 8.39 132500 5475 3 0 0 1 10 40 1 15,802 هفتگل  
 20 2 0 0   0 18250 4 0 0 2 18 50 1 29,015 هندیجان  
 7.5 1 350000 15 21.56 420000 18250 4 0 0 2 25 45 1 19,481 هویزه  

 .دام سبک شامل گوسفند و بز و دام سنگین شامل گاو ،  گاومیش و شتر می باشد) 1
  1395 سال، وزستانخ سالنامه آماري استان: ماخذ        
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  هزینه و درآمد شهرداري هاي استان 
  بودجه شهرداري ها 

کـه مطـابق بـا فهرسـت تفصـیلی      بودجه کل شهرداري شامل بودجه سازمان هاي وابسته، مناطق و شهرداري مرکز می باشـد  
  . دها و طرح ها و خدمات به صورت جداگانه تهیه شده و توازن بودجه در سطح کل شهرداري برقرار می گرد برنامه

  .منابع شهرداري ها به دو بخش کلی شامل درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار تقسیم شده است: طبقه بندي منابع 
بهـاي خـدمات و    -3درآمـد ناشـی از عـوارض اختصاصـی       -2درآمد ناشـی از عـوارض عمـومی      -1:  شاملدرآمدها ) الف

کمـک هـاي اعطـایی دولـت و      -5جـوه و امـوال شـهرداري     و زدرآمـد حاصـل ا   -4درآمدهاي موسسات انتفاعی شـهرداري   
واگذاري دارایـی سـرمایه اي، تملـک    (سایر منابع تامین اعتبار شهرداري -7اعانات و هدایا و دارایی  و   -6هاي دولتی   سازمان

  )دارایی هاي مالی، مازاد درآمد برهزینه دوره هاي قبل
  . عمرانی تقسیم می شود) مصارف(بودجه  هزینه اي و) بودجه(به مصارف :طبقه بندي مصارف 

افـزایش   94درصد نسبت به سال  8/21میلیارد ریال بوده که حدود   17,264حدود  1395درآمد شهرداري هاي استان در سال 
شـهر اسـتان    76میـانگین درآمـد شـهرداري هـاي     . میلیون ریال می باشـد  9/4داشته و سرانه آن نیز به ازاي جمعیت شهري 

  . یلیون ریال بوده استم 227192
درصـد   36/29حدود  94ریال بوده که نسبت به سال  اردمیلی 17794 حدود 1395مجموع هزینه شهرداري هاي استان در سال 

درصـد صـرف فعالیـت هـاي عمرانـی شـده و       1/49حـدود   ریـال  اردمیلیـ 7839حدود  95از این رقم در سال . رشد داشته است
  . نیز فعالیت هاي هزینه اي را در بر گرفته است درصد9/50حدودل ارد ریامیلی9056

بـوده اسـت کسـري بودجـه در      هـا هـا بیشـتر از درآمـد شـهرداري    هاي شـهرداري با توجه به اینکه مجموع هزینه، 95در سال 
  .هاي استان وجود داشته است شهرداري

  
  )یون ریالمبالغ به میل(  95و  94درآمدهاي شهرداري هاي استان طی سال هاي  -5-11جدول 

 شهر
 هزینه درآمد

 رشد 1395 1394 رشد 1395 1394
 4.10 18,625 17,892 8.46 19,406 17,892 ابوحمیظه
 1.25- 55,300 56,000 2.58- 58,442 59,989 اروند کنار
 19.31- 19,200 23,796 11.34- 21,398 24,136 الوان
 67.68- 21,313 65,953 12.26- 61,244 69,802 الهایی
 68.31- 59,675 188,319 109.74 359,564 171,435 امیدیه
 216.26 368,942 116,658 21.13 241,408 199,302 اندیمشک
 96.38- 199,599 5,506,479 9.58 6,641,651 6,060,966 اهواز
 4,766.09 7,822,487 160,755 21.81 195,830 160,773 ایذه
 82.70- 201,627 1,165,694 23.07 1,394,348 1,133,013 آبادان
 5,624.61 1,295,823 22,636 31.75 32,910 24,980 آبژدان
 30.14 28,980 22,269 23.36- 19,200 25,053 آزادي
 43.13 82,165 57,405 52.39 82,180 53,927 آغاجاري



١١٢ 
 

  )یون ریالمبالغ به میل(  95و  94درآمدهاي شهرداري هاي استان طی سال هاي  -5-11جدول 

 شهر
 هزینه درآمد

 رشد 1395 1394 رشد 1395 1394
 13.81- 91,881 106,603 14.55- 94,000 110,000 باغ ملک
 11.46 75,676 67,894 26.26 75,090 59,472 بستان

 70.89 639,014 373,935 77.01 721,773 407,761 بندر امام خمینی
 31.02 1,512,279 1,154,250 31.02 1,512,279 1,154,250 بندرماهشهر
 1.51- 313,702 318,520 9.15 282,251 258,586 بهبهان
 7.62 17,434 16,199 21.85- 17,434 22,307 بیدرویه
 22.85- 15,169 19,661 0.64 15,504 15,405 ترکالکی
 62.07- 34,819 91,801 60.42- 35,985 90,914 تشان
 7.44 21,219 19,749 127.63 32,781 14,401 جایزان
 4.88 17,770 16,943 1.90 17,952 17,618 جنت مکان
 146.68 27,557 11,171 62.17 20,000 12,333 چغامیش
 22.32 22,257 18,196 15.32 24,754 21,466 چم گلک
 66.03 238,822 143,840 78.25 268,869 150,836 چمران
 46.14 41,131 28,144 23.35 41,844 33,923 چوئبده
 17.93- 19,629 23,918 16.89- 20,136 24,228 حر
 29.54- 15,752 22,355 18.18- 18,595 22,726 حسینیه
 3.34- 18,152 18,780 19.61 23,612 19,740 حمزه
 37.14 88,963 64,872 37.41 89,208 64,919 حمیدیه
 0.42- 592,273 594,780 66.68 641,098 384,638 خرمشهر
 28.92 25,535 19,807 78.69 26,421 14,786 خنافره
 1.46- 27,866 28,278 3.40 29,368 28,401 دارخوین
 3.80- 822,615 855,117 7.81- 696,317 755,294 دزفول
زدهد  32,370 38,103 17.71 31,752 35,253 11.03 
 28.40 124,189 96,722 23.47 106,200 86,012 رامشیر
 36.08 162,651 119,523 38.95 167,303 120,408 رامهرمز
 17.34 28,628 24,397 9.50 30,509 27,862 رفیع
 39.31 22,948 16,473 43.35 24,067 16,789 زهره
 7.62- 14,413 15,602 11.63 12,688 11,366 سالند
 7.29 18,961 17,673 12.30 20,402 18,168 سرداران
 7.54- 25,643 27,735 17.33 28,335 24,150 سردشت
 26.43- 10,720 14,571 19.64- 11,718 14,581 سماله
 64.06 135,876 82,821 61.74 135,878 84,010 سوسنگرد
 17.99 20,298 17,203 41.75 20,682 14,590 سیاه منصور
 39.36 161,899 116,173 62.10 160,754 99,172 شادگان
 56.68 29,093 18,568 55.70 29,273 18,801 شاوور
 8.19 29,450 27,220 32.21 35,350 26,737 شرافت
 11.93 27,346 24,431 30.75 30,178 23,081 شمس آباد



١١٣ 
 

  )یون ریالمبالغ به میل(  95و  94درآمدهاي شهرداري هاي استان طی سال هاي  -5-11جدول 

 شهر
 هزینه درآمد

 رشد 1395 1394 رشد 1395 1394
 78.02 226,396 127,172 60.66 236,317 147,089 شوش
 63.71 365,793 223,437 50.87 393,986 261,144 شوشتر
 64.29 32,899 20,025 59.06 33,008 20,752 شهرامام
 0.86- 87,052 87,804 235.54 327,447 97,589 شیبان
 22.14- 16,142 20,731 28.25 18,731 14,605 صالح شهر
 19.04 29,614 24,877 18.32 29,719 25,117 صفی آباد
 65.41 35,452 21,433 62.84 32,785 20,133 صیدون
 11.62 14,811 13,269 17.17 28,893 24,659 فتح المبین
 4.36 33,762 32,353 10.11 35,625 32,353 قلعه تل
 12.57 29,757 26,434 12.69- 32,159 36,835 قلعه خواجه
 21.23 19,416 16,016 22.91 20,017 16,286 کوت سید نعیم

ت عبداهللاکو  291,363 492,528 69.04 316,035 475,170 50.35 
 7.08- 62,150 66,882 6.48 72,455 68,048 گتوند
 28.26- 12,001 16,729 19.26- 18,614 23,053 گل گیر
 41.20- 7,578 12,887 87.59- 1,272 10,246 گوریه
 61.63 70,523 43,633 61.63 70,523 43,633 اللی

 33.21- 97,310 145,698 14.62- 211,939 248,238 مسجد سلیمان
 66.86 22,104 13,247 47.23 20,321 13,802 مشراگه
 12.83 83,316 73,845 14.73 85,000 74,087 مالثانی
 78.35- 5,189 23,968 8.38 18,898 17,437 منصوریه
 21.15 33,767 27,872 27.77 34,129 26,711 میانرود
 23.27- 15,504 20,207 13.17 17,294 15,281 میداود
 44.50- 52,563 94,700 18.24- 66,967 81,907 مینوشهر
 21.88 95,962 78,733 7.23 99,039 92,364 ویس
 7.85 49,832 46,203 6.59- 55,139 59,028 هفتگل
 41.19 61,932 43,865 70.86 99,513 58,241 هندیجان
 18.82 57,338 48,255 45.69- 27,734 51,065 هویزه
 29.36 17,793,952 13,755,843 21.80 17,264,344 14,174,435 جمـع

)گزارشات تفریغ بودجه شهرداري ها(دفتر امورشهري و محاسبات تحقیق  :ماخذ  

  
 )مبالغ به میلیون ریال(      95و  94هزینه هاي شهرداري هاي استان طی سال هاي   -6-11جدول 

هزینه هاي عمرانی  سهم هزینه عمرانی شهر
 از هزینه هاي شهرداري

 هزینه جاري
 رشد 1395 1394 رشد 1395 1394

 28/21 14,669 11,441 21/24 38/68- 3,956 6,451 ابوحمیظه
 1/85- 32,980 33,600 40/36 24/75 22,320 17,892 اروند کنار
 28/47- 11,891 16,624 38/07 86/95- 7,309 56,000 الوان
 3/66 18,230 17,587 14/47 87/04- 3,083 23,796 الهایی



١١٤ 
 

 )مبالغ به میلیون ریال(      95و  94هزینه هاي شهرداري هاي استان طی سال هاي   -6-11جدول 

هزینه هاي عمرانی  سهم هزینه عمرانی شهر
 از هزینه هاي شهرداري

 هزینه جاري
 رشد 1395 1394 رشد 1395 1394

 79/65- 24,008 118,002 59/77 45/92- 35,667 65,953 امیدیه
 159/16 224,025 86,442 39/28 23/05- 144,917 188,319 اندیمشک
 95/37- 132,655 2,863,862 33/54 42/62- 66,944 116,658 اهواز
 3,735/18 3,311,564 86,347 57/67 18/08- 4,510,923 5,506,479 ایذه
 82/49- 123,320 704,292 38/84 51/29- 78,307 160,755 آبادان
 6,639/41 878,886 13,041 32/18 64/23- 416,937 1,165,694 آبژدان
 91/79 18,130 9,453 37/44 52/07- 10,850 22,636 آزادي
 39/88 47,698 34,099 41/95 54/78 34,467 22,269 آغاجاري
 18/09- 27,587 33,678 69/98 12/00 64,294 57,405 باغ ملک
 35/45 68,161 50,323 9/93 92/95- 7,515 106,603 بستان

 70/60 385,139 225,749 39/73 273/93 253,875 67,894 بندر امام خمینی
 11/09 475,039 427,600 68/59 177/39 1,037,240 373,935 بندرماهشهر
 13/48- 228,792 264,427 27/07 92/64- 84,910 1,154,250 بهبهان
 14/37 8,613 7,531 50/60 97/23- 8,821 318,520 بیدرویه
 10/48- 8,617 9,626 43/19 59/55- 6,552 16,199 ترکالکی
 446/52 34,819 6,371 0/00 100/00- 0 19,661 تشان
 27/34 11,057 8,683 47/89 88/93- 10,162 91,801 جایزان
 12/99 10,122 8,958 43/04 61/27- 7,648 19,749 جنت مکان
 117/70 10,985 5,046 60/14 2/19- 16,572 16,943 چغامیش
 7/57 11,440 10,635 48/60 3/17- 10,817 11,171 چم گلک
 41/80 51,025 35,985 78/63 932/08 187,797 18,196 چمران
 1/58 16,075 15,825 60/92 82/58- 25,056 143,840 چوئبده
 0/27 13,786 13,749 29/77 79/24- 5,843 28,144 حر
 8/17- 11,179 12,173 29/03 80/88- 4,573 23,918 حسینیه
 49/78 9,800 6,543 46/01 62/64- 8,352 22,355 حمزه
 38/27 61,787 44,685 30/55 44/71 27,176 18,780 حمیدیه
 3/12- 411,814 425,065 30/47 178/18 180,459 64,872 خرمشهر
 114/71 17,102 7,965 33/03 98/58- 8,433 594,780 خنافره
 29/47 23,018 17,778 17/40 75/52- 4,848 19,807 دارخوین
 12/91 432,793 383,299 47/39 1,278/53 389,822 28,278 دزفول
 23/14 20,078 16,305 43/05 98/23- 15,175 855,117 دهدز
مشیررا  31,752 49,032 54/42 39/48 57,753 75,157 30/14 

 37/17 132,936 96,915 18/27 69/28- 29,715 96,722 رامهرمز
 22/21 14,985 12,262 47/66 88/59- 13,643 119,523 رفیع
 20/54 9,471 7,857 58/73 44/76- 13,477 24,397 زهره
 1/66 7,843 7,715 45/58 60/12- 6,570 16,473 سالند
 34/84 8,046 5,967 57/57 30/04- 10,915 15,602 سرداران
 18/55 11,294 9,527 55/96 18/81- 14,349 17,673 سردشت



١١٥ 
 

 )مبالغ به میلیون ریال(      95و  94هزینه هاي شهرداري هاي استان طی سال هاي   -6-11جدول 

هزینه هاي عمرانی  سهم هزینه عمرانی شهر
 از هزینه هاي شهرداري

 هزینه جاري
 رشد 1395 1394 رشد 1395 1394

 33/37- 3,293 4,942 69/28 73/22- 7,427 27,735 سماله
 64/95 121,669 73,762 10/46 2/50- 14,207 14,571 سوسنگرد
 37/71 13,571 9,855 33/14 91/88- 6,727 82,821 سیاه منصور
 45/59 128,470 88,242 20/65 94/32 33,429 17,203 شادگان
 25/62 13,679 10,889 52/98 86/73- 15,414 116,173 شاوور
 10/08- 16,556 18,411 43/78 30/56- 12,894 18,568 شرافت
 28/63 16,674 12,963 39/03 60/79- 10,672 27,220 شمس آباد
 88/11 135,577 72,074 40/12 271/74 90,819 24,431 شوش
 72/81 250,991 145,241 31/38 9/73- 114,802 127,172 شوشتر
 14/16 19,517 17,096 40/68 94/01- 13,382 223,437 شهرامام
 8/79 52,853 48,583 39/29 70/78 34,199 20,025 شیبان
 20/12 7,809 6,501 51/62 90/51- 8,333 87,804 صالح شهر
 14/09 16,669 14,610 43/71 37/56- 12,945 20,731 صفی آباد
 49/68 19,182 12,815 45/89 34/60- 16,270 24,877 صیدون
 2/85- 8,409 8,656 43/22 70/13- 6,402 21,433 فتح المبین
 15/91 20,664 17,827 38/80 1/29- 13,098 13,269 قلعه تل
 8/72- 22,659 24,823 23/85 78/06- 7,098 32,353 قلعه خواجه
 38/49 17,530 12,658 9/71 92/87- 1,886 26,434 کوت سید نعیم
 52/71 278,118 182,119 41/47 1,130/34 197,052 16,016 کوت عبداهللا
 1/93 37,363 36,655 39/88 92/16- 24,787 316,035 گتوند
 9/77 11,898 10,839 0/86 99/85- 103 66,882 گل گیر
 7/71 4,542 4,217 40/06 81/85- 3,036 16,729 گوریه
 113/44 41,696 19,535 40/88 123/69 28,827 12,887 اللی

 34/94- 81,117 124,682 16/64 62/89- 16,193 43,633 مسجد سلیمان
 20/02 9,998 8,330 54/77 91/69- 12,106 145,698 مشراگه
 11/36 47,761 42,889 42/67 168/40 35,555 13,247 مالثانی
 56/10- 5,159 11,753 0/58 99/96- 30 73,845 منصوریه
 23/46 18,065 14,632 46/50 34/49- 15,702 23,968 میانرود
 10/62- 9,082 10,161 41/42 76/96- 6,422 27,872 میداود
 16/79 31,484 26,958 40/10 4/32 21,079 20,207 مینوشهر
 33/35 68,557 51,413 28/56 71/06- 27,405 94,700 ویس
 5/09- 16,887 17,792 66/11 58/16- 32,945 78,733 هفتگل
 25/91 19,495 15,483 68/52 8/15- 42,437 46,203 هندیجان
 25/07 41,752 33,382 27/18 64/47- 15,586 43,865 هویزه
 21/69 9,055,362 7,441,573 49/11 36/28- 8,738,590 13,714,039 جمع

)گزارشات تفریغ بودجه شهرداري ها(دفتر امورشهري و محاسبات تحقیق : ماخذ  
  
  



١١٦ 
 

 میلیون ریال: مبالغ           سرانه درآمد و هزینه شهرداري هاي استان   -7- 11جدول  

جمعیت  شهر
1395 

 سرانه هزینه جاري سرانه هزینه عمرانی سرانه هزینه سرانه درآمد
1394 1395 1394 1395 1394 1395 1394 1395 

 2.7 2.1 0.7 1.2 3.4 3.2 3.5 3.2 5,506 ابوحمیظه
 3.0 3.8 2.0 2.0 4.9 6.4 5.2 6.9 11,173 اروندکنار
 1.7 2.3 1.1 7.7 2.8 3.3 3.1 3.3 6,860 الوان
 2.4 2.6 0.4 3.6 2.8 9.9 8.0 10.4 7,651 الهایی
 0.4 1.9 0.5 1.1 0.9 3.1 5.3 2.8 67,427 امیدیه
 1.7 0.7 1.1 1.5 2.7 0.9 1.8 1.6 135,116 اندیمشک
 0.1 2.5 0.1 0.1 0.2 4.8 5.6 5.3 1,184,788 اهواز
 27.7 0.7 37.8 46.1 65.5 1.3 1.6 1.3 119,399 ایذه
 0.5 3.3 0.3 0.8 0.9 5.5 6.0 5.4 231,476 آبادان
 525.3 1.6 249.2 144.7 774.6 2.8 19.7 3.1 1,673 آبژدان
 3.7 2.0 2.2 4.8 5.8 4.8 3.9 5.4 4,957 اديآز

 4.0 2.7 2.9 1.8 6.9 4.6 6.9 4.3 11,912 آغاجاري
 1.0 1.4 2.4 2.4 3.5 4.5 3.6 4.6 26,343 باغ ملک
 8.0 6.9 0.9 14.7 8.9 9.4 8.9 8.2 8,476 بستان

 4.9 3.1 3.2 0.9 8.2 5.1 9.2 5.6 78,353 بندرامام خمینی
 2.9 2.7 6.4 2.4 9.3 7.3 9.3 7.3 162,797 بندرماهشهر
 1.9 2.4 0.7 10.6 2.6 2.9 2.3 2.4 122,604 بهبهان
 3.6 2.7 3.7 114.4 7.3 5.8 7.3 8.0 2,386 بیدروبه
 1.5 1.7 1.2 2.8 2.7 3.4 2.7 2.7 5,688 ترکالکی
 8.1 1.4 0.0 4.3 8.1 20.2 8.4 20.0 4,281 تشان
 4.7 3.5 4.3 36.9 9.0 7.9 13.9 5.8 2,357 جایزان
 1.9 1.5 1.4 3.3 3.3 2.8 3.3 2.9 5,360 جنت مکان
 5.5 2.4 8.2 7.9 13.7 5.2 9.9 5.8 2,013 چغامیش
 2.1 2.5 2.0 2.6 4.1 4.2 4.5 5.0 5,446 چم گلک
 1.5 0.5 5.6 0.2 7.1 2.0 8.0 2.1 33,505 چمران
 2.0 2.1 3.2 19.4 5.2 3.8 5.3 4.6 7,906 چویبده
 1.5 1.6 0.6 3.2 2.1 2.7 2.2 2.8 9,177 حر

 6.1 6.2 2.5 12.1 8.7 11.4 10.2 11.5 1,821 حسینیه
 1.6 1.1 1.4 3.8 3.0 3.2 3.9 3.3 6,091 حمزه
 2.8 2.1 1.2 0.9 4.0 3.1 4.0 3.1 22,057 حمیدیه
 3.1 3.3 1.4 0.5 4.4 4.6 4.8 3.0 133,097 خرمشهر
 4.4 2.2 2.2 164.9 6.6 5.5 6.9 4.1 3,853 خنافره
 4.1 3.0 0.9 3.3 4.9 4.8 5.2 4.8 5,655 دارخوین
 1.6 1.5 1.5 0.1 3.1 3.4 2.6 3.0 264,709 دزفول
 3.7 3.2 2.8 167.4 6.4 6.2 6.9 6.3 5,490 دهدز
 3.0 2.5 2.0 1.4 5.0 4.3 4.2 3.8 25,009 رامشیر
 1.8 1.3 0.4 1.3 2.2 1.7 2.3 1.7 74,285 رامهرمز

 3.9 3.3 3.6 32.6 7.5 6.7 8.0 7.6 3,797 فیعر



١١٧ 
 

 میلیون ریال: مبالغ           سرانه درآمد و هزینه شهرداري هاي استان   -7- 11جدول  

جمعیت  شهر
1395 

 سرانه هزینه جاري سرانه هزینه عمرانی سرانه هزینه سرانه درآمد
1394 1395 1394 1395 1394 1395 1394 1395 

 7.9 6.2 11.3 19.1 19.3 12.9 20.2 13.2 1,192 زهره
 3.1 3.7 2.6 7.9 5.6 7.5 5.0 5.4 2,560 سالند
 1.5 1.2 2.1 3.0 3.6 3.4 3.9 3.5 5,240 سرداران
 1.6 1.5 2.1 2.8 3.7 4.3 4.1 3.8 6,912 سردشت
 1.8 3.0 4.2 16.9 6.0 8.9 6.6 8.9 1,784 سماله
 2.4 1.7 0.3 0.3 2.6 1.9 2.6 1.9 51,431 سوسنگرد
 2.5 2.0 1.2 17.1 3.8 3.5 3.8 3.0 5,406 سیاه منصور
 3.1 1.6 0.8 0.3 3.9 2.2 3.9 1.9 41,733 شادگان
 1.5 1.1 1.7 12.2 3.3 1.9 3.3 2.0 8,833 شاوور
 1.4 1.6 1.1 1.6 2.5 2.4 3.0 2.4 11,757 شرافت
 1.5 1.3 1.0 2.7 2.5 2.4 2.8 2.2 10,858 شمس آباد
 1.8 1.0 1.2 0.3 2.9 1.7 3.1 2.0 77,148 شوش
 2.5 1.5 1.1 1.3 3.6 2.3 3.9 2.6 101,878 شوشتر
 1.7 1.6 1.2 20.4 2.9 1.8 2.9 1.9 11,393 شهر امام
 1.5 1.6 0.9 0.6 2.4 2.8 9.0 3.1 36,374 شیبان
 1.1 0.8 1.1 11.2 2.2 2.6 2.6 1.9 7,309 صالح شهر
 1.7 1.6 1.3 2.2 3.0 2.7 3.0 2.7 9,879 صفی آباد
 2.5 1.9 2.1 3.7 4.6 3.2 4.3 3.0 7,650 صیدون
 2.8 3.0 2.2 7.5 5.0 4.6 9.7 8.6 2,973 فتح المبین
 1.9 1.7 1.2 1.3 3.2 3.1 3.3 3.1 10,698 قلعه تل
 9.4 10.8 2.9 14.0 12.4 11.5 13.4 16.0 2,408 قلعه خواجه
 3.9 2.4 0.4 5.1 4.3 3.1 4.4 3.2 4,541 کوت سیدنعیم
 4.9 2.9 3.5 0.3 8.4 5.0 8.8 4.6 56,252 کوت عبداله
 1.5 1.6 1.0 13.7 2.6 2.9 3.0 2.9 24,216 گتوند
 10.9 11.1 0.1 68.5 11.0 17.1 17.1 23.6 1,089 گلگیر
 1.6 1.4 1.1 5.4 2.6 4.2 0.4 3.3 2,890 گوریه
 2.3 1.1 1.6 0.7 3.8 2.4 3.8 2.4 18,473 اللی

 0.8 1.2 0.2 0.4 1.0 1.4 2.1 2.4 100,497 مسجدسلیمان
 4.8 4.6 5.8 79.9 10.6 7.3 9.7 7.6 2,095 مشراگه
 2.8 2.5 2.1 0.8 4.8 4.3 4.9 4.3 17,337 مالثانی
 0.9 2.1 0.0 13.3 1.0 4.3 3.5 3.1 5,441 منصوریه

 1.8 1.6 1.6 2.7 3.3 3.1 3.4 3.0 10,110 انرودمی
 2.6 2.8 1.8 7.7 4.4 5.6 4.9 4.2 3,513 میداود
 14.1 20.7 9.4 15.5 23.6 72.6 30.0 62.8 2,231 مینوشهر
 4.5 3.4 1.8 6.2 6.3 5.1 6.5 6.0 15,312 ویس
 1.1 1.2 2.1 5.3 3.2 3.1 3.5 4.0 15,802 هفتگل
 0.7 0.6 1.5 1.7 2.1 1.6 3.4 2.1 29,015 هندیجان
 2.1 2.0 0.8 2.7 2.9 2.9 1.4 3.1 19,481  هویزه



١١٨ 
 

 میلیون ریال: مبالغ           سرانه درآمد و هزینه شهرداري هاي استان   -7- 11جدول  

جمعیت  شهر
1395 

 سرانه هزینه جاري سرانه هزینه عمرانی سرانه هزینه سرانه درآمد
1394 1395 1394 1395 1394 1395 1394 1395 

 2.5 2.2 2.5 4.0 5.0 4.0 4.9 4.1 3554205 جمـع
  )هاگزارشات تفریغ بودجه شهرداري(و محاسبات تحقیق  دفتر امورشهري: ماخذ

  حوزه آب و فاضالب شهري
آزمایشگاه فاضـالب بـر کیفیـت آب تولیـدي و پسـاب       4آزمایشگاه آب و  24شرکت آب و فاضالب خوزستان با دارا بودن      

کند همچنین واحد هاي آزمایشگاهی به صـورت تصـادفی از سـطح شـهرهاي      خروجی از تصفیه خانه هاي فاضالب نظارت می
اي معتمـد همکـار در   در این زمینه از آزمایشگاه هـ . استان نمونه برداري نموده و کیفیت آب موجود در شبکه را پایش می کنند

  .شهرهاي استان نیز بهره گرفته می شود
  تاسیسات آب و فاضالب شهرها و جمعیت برخوردار

درصد افزایش داشته و  17مترمکعب بوده که نسبت به سال گذشته حدود  میلیون 473معادل  95حجم آب تصفیه شده در سال 
درصـد افـزایش داشـته     25ب بوده که نسبت به سال قبـل  مترمکع میلیون 298معادل  95همچنین حجم آب مصرفی در سال 

درصد و مصارف  11درصد، فضاي سبز  3درصد، تجاري کمتر از  8/27این حجم مصرف به ترتیب شامل مصارف خانگی . است
  . درصد بوده است 7عمومی نیز 

 1395- 1394تاسیسات آب و فاضالب شهري استان طی سالهاي    - 8- 11جدول شماره 
 درصد تغییرات 1395 1394 حدوا عنوان

 20/29 785265 652824 متر مکعب )در مدار(ظرفیت مخازن آب آشامیدنی 
در (ظرفیت تصفیه خانه ها ( ظرفیت تامین آب

 )مدار
 10/50 210486100 190486100 متر مکعب در سال

 متر مکعب حجم آب خام
 7/20 129529314 120829609 خریداري شده
 14/15 322695011 282692069 حق النظاره

 25/21 298027895 238023832 متر مکعب حجم آب مصرفی
 17/34 473491190 403521678 متر مکعب حجم آب تصفیه شده

 مصارف آب

 28/80 178951802 138937952 متر مکعب خانگی
 2/95 6929214 6730577 متر مکعب تجاري
 11/19 3823211 3438474 متر مکعب  فضاي سبز

 7/26 2939011 2740125 متر مکعب مصارف عمومی
 7/74 685211 635981 فقره )آحاد(تعداد انشعابات آب 

 0 100 100 درصد جمعیت تحت پوشش شبکه آب آشامیدنی
 15/52 7911 6848 کیلومتر طول کل شبکه توزیع آب آشامیدنی
 6/89 1614 1510 کیلومتر طول کل شبکه انتقال آب آشامیدنی

 14/29 16 14 تعداد ي داراي سیستم فاضالبشهرها
 5/61 232011 219696 فقره )آحاد(تعداد انشعابات فاضالب 

 4/30 3521 3376 کیلومتر طول کل شبکه جمع آوري فاضالب
 7/93 38/5 35/67 درصد جمعیت شهري داراي سیستم فاضالب

شرکت آب و فاضالب استان خوزستان: ماخذ  
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 وضعیت آب شرب شهرهاي استان خوزستان  - 9- 11جدول شماره  

 نام شهر

جمعیت 
  شهري

  ) نفر(
 95سال 

  حجم آب آشامیدنی 
خریداري (تولیدشده 
  )شده

  هزار مترمکعب 
 95در سال 

  حجم آب آشامیدنی 
  مصرف شده 

هزار ) فروش رفته(
 95مترمکعب در سال 

میزان 
هدررفت 

فیزیکی آب 
شهري 

در ) درصد(
 95سال 

طول شبکه 
آب شهري 

موجود 
  ) کیلومتر(

 94سال 

طول شبکه 
آب شهري 

موجود 
  ) کیلومتر(

 95سال 

  تعداد تاسیسات موجود تامین 
 94آب شهري

کل 
تاسیسات 

  تامین 
  آب شهري 

 94سال 

  تعداد تاسیسات موجود تامین 
  95آب شهري 

کل 
تاسیسات 

  تامین 
  آب شهري 

 95سال 
 چاه  مخازن 

ایستگاه 
پمپاژ 
 آب 

تصفیه 
ه خان
 آب

 چاه  مخازن 
ایستگاه 
پمپاژ 
 آب 

تصفیه 
خانه 
 آب

 8 2 3 0 6 11 2 3 0 6 714 709.53 63.44 18,175,856 49,713,219 231,476 آبادان
 2 1 1 0 1 3 1 1 0 1 46 45.6 21.52 2,323,005 2,959,900 11,912 آغاجاري
 2 0 1 0 1 2 0 1 0 1 84 83.16 75.07 846,639 3,395,680 11,173 اروندکنار
 7 0 1 2 4 7 0 1 2 4 46 45.79 39.82 846,245 1,406,160 6,860 الوان
 2 0 1 0 1 4 0 2 0 2 175 174 26.97 4,380,261 5,997,881 67,427 امیدیه
 23 0 1 18 4 23 0 1 18 4 367 365.78 54.13 11,025,770 24,037,872 135,116 اندیمشک
 21 0 4 12 5 20 0 4 11 5 249 247.36 24.14 7,797,900 10,279,283 119,399 ایذه
 10 0 2 6 2 10 0 2 6 2 83 79.47 41.71 2,117,405 3,632,442 26,343 باغملک
 4 0 2 0 2 4 0 2 0 2 54 53.03 17.35 733,920 888,000 8,476 بستان
 2 1 1 0 1 3 1 1 0 1 150 149.85 31.95 7,950,429 11,683,900 78,353 بندرامام
 22 2 12 6 4 20 2 10 4 4 592 586.01 38.24 13,283,046 21,505,855 122,604 بهبهان
 2 0 0 1 1 2 0 0 1 1 43 42.54 39.3 467,229 769,700 5,688 ترکالکی
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 22.39 29.95 219,787 313,742 2,357 جایزان
 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0.31 0.07 40.88 409,154 692,116 5,360 جنت مکان
 2 0 0 1 1 2 0 0 1 1 22.5 21 51.28 156,511 321,218 2,013 چغامیش
 2 0 1 0 1 2 0 1 0 1 106 104.62 40.58 3,119,471 5,249,500 33,505 چمران
 2 0 1 0 1 2 0 1 0 1 55 54.53 93.69 79,975 1,268,100 7,906 چوئبده
 3 0 0 2 1 3 0 0 2 1 21 19.77 50.22 613,031 1,231,392 9,177 حـــر
 6 0 1 1 4 6 0 1 1 4 11 10.52 30.59 246,320 354,865 1,821 حسینیه
 3 0 0 2 1 3 0 0 2 1 6 5.72 74.84 316,198 1,256,923 6,091 حمزه
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 وضعیت آب شرب شهرهاي استان خوزستان  - 9- 11جدول شماره  

 نام شهر

جمعیت 
  شهري

  ) نفر(
 95سال 

  حجم آب آشامیدنی 
خریداري (تولیدشده 
  )شده

  هزار مترمکعب 
 95در سال 

  حجم آب آشامیدنی 
  مصرف شده 

هزار ) فروش رفته(
 95مترمکعب در سال 

میزان 
هدررفت 

فیزیکی آب 
شهري 

در ) درصد(
 95سال 

طول شبکه 
آب شهري 

موجود 
  ) کیلومتر(

 94سال 

طول شبکه 
آب شهري 

موجود 
  ) کیلومتر(

 95سال 

  تعداد تاسیسات موجود تامین 
 94آب شهري

کل 
تاسیسات 

  تامین 
  آب شهري 

 94سال 

  تعداد تاسیسات موجود تامین 
  95آب شهري 

کل 
تاسیسات 

  تامین 
  آب شهري 

 95سال 
 چاه  مخازن 

ایستگاه 
پمپاژ 
 آب 

تصفیه 
ه خان
 آب

 چاه  مخازن 
ایستگاه 
پمپاژ 
 آب 

تصفیه 
خانه 
 آب

 11 1 5 0 6 12 1 5 0 6 488 481.01 37.35 18,773,570 29,967,000 133,097 خرمشهر
 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 2 1.32 17.4 391,448 473,897 5,655 دارخوین
 5 0 1 2 2 5 0 1 2 2 34 34.27 46.56 731,396 1,368,589 11,393 دزآب
 40 0 2 34 4 37 0 2 31 4 820 803.98 38.71 25,038,314 40,851,426 264,709 دزفول
 3 0 0 1 2 3 0 0 1 2 19 19.86 25.64 448,658 603,319 5,490 دهدز
 3 0 1 0 2 3 0 1 0 2 90 88.55 32.01 2,823,621 4,153,244 25,009 مشیررا

 24 1 5 16 3 18 1 4 10 3 262 259.2 26.49 11,717,171 15,940,604 74,285 رامهرمز
 3 0 1 0 2 3 0 1 0 2 40 40 67.09 191,288 581,170 3,797 رفیع
 2 0 1 0 1 2 0 1 0 1 14 14.22 48.63 122,184 237,850 1,192 زهره
 3 0 0 2 1 1 0 0 0 1 42 40.72 28.14 566,605 788,444 6,912 زیدون

 10 1 2 0 8 11 1 2 0 8 10 10.2 21.44 489,371 622,900 2,560 سردشت دزفول
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.18 0 35.11 145,579 224,350 1,784 سماله
 7 1 5 0 2 8 1 5 0 2 160 157.59 31.16 10,744,533 15,608,929 51,431 سوسنگرد
 6 1 3 0 3 7 1 3 0 3 143 140.85 51.78 4,594,852 9,528,711 41,733 شادگان
 2 0 0 2 0 2 0 0 2 0 25 25.1 37.93 585,919 943,958 8,833 شاوور
 2 0 0 2 0 2 0 0 2 0 52 51.3 1.22 928,883 940,380 11,757 شرافت

 13 0 1 11 1 13 0 1 11 1 162 161.34 26.08 5,843,219 7,904,472 77,148 شوش دانیال
 16 1 1 14 1 15 1 1 12 1 281 276.28 35.86 9,781,411 15,251,220 128,422 شوشتر
 7 0 2 0 5 7 0 2 0 5 2 1.85 34.47 563,756 860,350 7,309 صالح شهر
 6 0 1 3 2 6 0 1 3 2 24 24.22 57.68 573,185 1,354,512 9,879 صفی آباد
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 وضعیت آب شرب شهرهاي استان خوزستان  - 9- 11جدول شماره  

 نام شهر

جمعیت 
  شهري

  ) نفر(
 95سال 

  حجم آب آشامیدنی 
خریداري (تولیدشده 
  )شده

  هزار مترمکعب 
 95در سال 

  حجم آب آشامیدنی 
  مصرف شده 

هزار ) فروش رفته(
 95مترمکعب در سال 

میزان 
هدررفت 

فیزیکی آب 
شهري 

در ) درصد(
 95سال 

طول شبکه 
آب شهري 

موجود 
  ) کیلومتر(

 94سال 

طول شبکه 
آب شهري 

موجود 
  ) کیلومتر(

 95سال 

  تعداد تاسیسات موجود تامین 
 94آب شهري

کل 
تاسیسات 

  تامین 
  آب شهري 

 94سال 

  تعداد تاسیسات موجود تامین 
  95آب شهري 

کل 
تاسیسات 

  تامین 
  آب شهري 

 95سال 
 چاه  مخازن 

ایستگاه 
پمپاژ 
 آب 

تصفیه 
ه خان
 آب

 چاه  مخازن 
ایستگاه 
پمپاژ 
 آب 

تصفیه 
خانه 
 آب

 5 0 1 2 2 5 0 1 2 2 54 53.97 15.75 555,054 658,800 7,650 صیدون
 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 75.27 173,878 703,080 2,973 فتح المبین
 3 0 0 2 1 3 0 0 2 1 38 38.27 32.24 732,604 1,081,141 10,698 قلعه تل
 4 0 1 1 2 3 0 1 1 1 33 33.39 68.78 95,625 306,340 2,408 قلعه خواجه
 4 0 1 1 2 4 0 1 1 2 101 99.71 39.49 1,793,651 2,963,987 24,216 گتوند
 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 2 0.7 35.39 219,583 339,840 2,890 گوریه
 2 1 1 0 1 3 1 1 0 1 93 93.4 37.19 1,641,099 2,612,740 18,473 اللی
 14 1 6 0 8 15 1 6 0 8 513 511.86 48.6 14,039,555 27,312,536 162,797 ماهشهر

 17 0 3 0 14 17 0 3 0 14 238 237.85 53 11,522,130 24,514,000 100,497 مسجدسلیمان
 2 0 0 1 1 2 0 0 1 1 20.8 19.7 45.87 159,201 294,101 2,095 مشراگه
 5 0 1 2 2 5 0 1 2 2 48 47.38 48.09 669,758 1,290,157 10,110 میانرود
 3 0 0 2 1 3 0 0 2 1 31.4 30.8 42.69 193,211 337,104 3,513 میداوود
 2 0 1 0 1 2 0 1 0 1 59 57.78 58.38 510,889 1,290,157 2,231 مینوشهر
 3 3 2 0 1 6 3 2 0 1 84 82.39 9.5 4,832,868 5,339,950 15,802 هفتکل
 5 1 2 0 3 5 1 1 0 3 104 104.04 46.88 2,351,829 4,427,558 29,015 هندیجان
 2 0 1 0 1 2 0 1 0 1 55 55.2 19.5 3,199,719 3,975,000 19,481 هویزه
 380 19 84 150 127 361 19 81 134 127 6991.19 6919.04 42.87 212,853,769 372,609,564 2,180,301 جمع کل

 . هاي اهواز، حمیدیه، باوي و کارون در جدول لحاظ نشده است ي اطالعات مربوط به شهرهاي شهرستان ائهشرکت آب و فاضالب اهواز در اربه دلیل عدم همکاري *  شرکت آب و فاضالب استان: ماخذ
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قید نگردیده اند در محاسبات آب شهر اهواز یا آب و فاضالب روستایی آورده  -9-11تعدادي از شهرهاي استان که در جدول 
  .شده اند

باالترین میزان هدررفت آب . افزایش داشته است 94رصد نسبت به سال د 1حدود  95طول شبکه آب شهري موجود در سال 
  .درصد می باشد 22/1درصد و کمترین آن مربوط به شهر شرافت با  69/93در شهر چوئبده با 

  

 1395-1394تاسیسات آب و فاضالب مناطق شهري اهواز ملی سال هاي   - 10-11جدول شماره  
 تدرصد تغییرا 1395 1394 واحد عنوان

 0 82000 82000 متر مکعب )درمدار(ظرفیت مخازن آب آشامیدنی 
ظرفیت 
 تامین آب

 0 234576672 234576672 متر مکعب در سال ظرفیت تصفیه خانه ها
 26 27553198 21928234 متر مکعب در سال آب خریداري شده شوشتر

 3- 138000000 142000000 مترمکعب حجم آب خام 
 3 115513855 112039567 عبمترمک حجم آب مصرفی
 1 158878980 157331627 مترمکعب حجم آب تصفیه شده

مصارف 
 آب

 1 80347963 79331219 مترمکعب خانگی
 1 4643548 4597071 مترمکعب تجاري
 20 11210082 9305146 مترمکعب فضاي سبز

 22- 5096635 6493628 مترمکعب مصارف عمومی
 4 422091 405214 فقره )احاد(تعداد انشعابات آب

 0 100 100 درصد جمعیت تحت پوشش شبکه آب آشامیدنی
 1 2659 2623 کیلومتر طول کل شبکه توزیع آب آشامیدنی
 1 230 228 کیلومتر طول کل شبکه انتقال آب آشامیدنی
 0 4 4 تعداد شهرهاي داراي سیستم فاضالب

 4 373051 357991 فقره )احاد(تعداد انشعابات فاضالب
 2  1944  1920 کیلومتر طول کل شبکه جمع آوري فاضالب
  256  245  کیلومتر  طول شبکه انتقال فاضالب

 0 89 89 درصد جمعیت شهري داراي سیستم فاضالب 
 شرکت آب و فاضالب اهواز: ماخذ

  

  
  عمران روستایی

در امور کالبـدي و عمـران و    مسکن انقالب اسالمیهاي عمران روستایی یکی از مهمترین و اصلی ترین اقدامات بنیاد  فعالیت
ها با هدف ایجاد زمینه توسعه و عمران روستاها و تأمین عادالنه امکانات و هدایت  این فعالیت. باشد آبادي روستاهاي کشور می

  .رسد ی در سراسر کشور به انجام میفیزیکی جهت بهبود شرایط زیست محیطی نقاط روستای
بهسـازي بافـت بـاارزش     ، هـادي روسـتایی   طـرح ،  ساماندهی کالبدي سکونتگاههاي روسـتایی : ها ن فعالیتاز جمله ای

  . می باشد صدور اسناد مالکیت امالك روستایی، روستایی 
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 1395تقسیمات کشوري در محدوده ي روستاهاي استان خوزستان سال  -11 -11جدول  

 شهرستان
مساحت 

 )کیلومتر مربع(
 تعداد بخش

تعداد 
 ندهستا

 تعداد آبادي
 خالی از سکنه داراي سکنه جمع

  54  76  130 6 2 64057  آبادان
  12  11  23  3 2 2538  آغاجاري
  52  63  115  3 2 297  امیدیه
  185  217  402  4 2 2148  اندیمشک
  111  192  303  6 3 3116  اهواز
  179  416  595  10 3 4864  ایذه
  126  225  351  8 3 3789  باغملک
  35  95  130  4 2 2259  باوي

  133  71  204  2 2 1377  بندرماهشهر
  35  41  76  4 2 1908  هندیجان
  115  193  308  6 3 3780  بهبهان
  26  64  90  4 2 2884  حمیدیه
  67  71  138  4 2 774  خرمشهر
  292  433  725  11 4 2298  دزفول

  82  74  156  5 2 4646  دشت آزادگان
  49  192  241  8 4 1972  رامهرمز
  53  167  220  8 3 1818  شادگان
  77  197  274  7 3 3598  شوش
  67  186  253  6 3 3630  شوشتر
  33  55  88  4 2 2433  کارون

  125  161  286  6 3 1197  مسجدسلیمان
  104  150  254  4 2 2176  اللی
  52  130  182  4 2 1400  رامشیر
  25  56  81  4 2 1620  گتوند
  225  326  551  6  3 973  اندیکا
  75  44  119  3  2 2369  هفتکل
  76  93  169  4  2 1436  هویزه
 2465  3999  6464  144 67 2757  استان

 1395سالنامه آماري استان خوزستان، : مأخذ
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  جمعیت روستایی
. خانوار روستایی را در خود جاي داده اند 50درصد از کل روستاهاي استان بیش از   40؛ حدود 1395براساس سرشماري سال 

 1000باالي ) روستا 16(درصد از روستاهاي استان  5/0خانوار و  1000روستاهاي استان زیر  درصد از 5/99الزم به ذکر است 
  .خانوار جمعیت دارند

  1395طبقه بندي خانوارهاي روستایی استان خوزستان و کشور براساس سرشماري سال    - 12- 11ل شماره وجد

 بندي خانوارطبقه
سهم  جمعیت تعداد روستاها

روستاهاي 
ل استان از ک
 کشور

سهم جمعیت روستایی 
 کشور استان کشور استان استان از کل کشور

 8.50 7.39 1,936,372 164,499 26845 1,985 خانوار 50زیر
 6.51 5.54 2,471,148 160,762 10449 579 100-50خانوار
 5.39 4.81 9,488,156 511,574 13576 653 500-100خانوار
 5.11 4.38 3,785,970 193,505 1666 73  1000-500خانوار
 0.69 2.26 16,424,675 113,010 707 16 خانوار به باال 1000

 3.35 6.21 34,106,321 1,143,350 53243 3,306 جمع کل
محاسبات نگارنده - 1395نتایج تفصیلی سرشماري سال  -مرکز آمار ایران : ماخذ  

  آب و فاضالب روستایی
هزار نفر بوده کـه نسـبت برخـورداري از کـل      12270حدود 95امیدنی سالم در سال جمعیت روستایی برخوردار از آب آش

هـزار نفـر بـوده کـه      984همچنین جمعیت روستایی فاقد آب آشامیدنی سـالم  . می باشد  95/55جمعیت روستایی استان
  .درصد بوده است  4/81نسبت جمعیت به کل جمعیت روستایی در همین سال 

 1395سال    - ورداري روستاهاي استان از نظر پایداري شبکه آب آشامیدنی وضعیت برخ   -13- 11جدول 

 شهرستان

جمعیت 
روستایی 

سال ) نفر(
95 

جمعیت 
روستایی 

برخوردار از 
آب آشامیدنی 

 سالم

جمعیت 
 روستایی

نسبت 
جمعیت 

روستاهاي 
برخوردار 
به کل 
 جمعیت

نسبت 
جمعیت 
تعداد خانوار  روستاهاي

 روستایی

تعداد 
خانوار 

 ستاییرو

تعداد خانوار 
روستایی 

برخوردار از 
آب 

آشامیدنی 
 سالم

تعداد خانوار 
تعداد  روستایی

روستاهاي 
 برخوردار

تعداد 
روستاهاي 
فاقد آب  فاقد آب

آشامیدنی 
 سالم

فاقد آب 
به کل 
 جمعیت

باالي 
 خانوار20

فاقد آب 
آشامیدنی 
 سالم

 3 67 11 13244 13181 13255 0.08 99.92 38 47490 47528 آبادان
 0 9 0 1481 1455 1481 0 100 0 5737 5737 آغاجاري
 5 55 33 5837 5722 5870 0.61 99.39 138 22413 22551 امیدیه
 87 105 485 4534 4142 5019 9.99 90.01 2086 18797 20883 اندیمشک
 59 267 1226 9324 9355 10550 11.05 88.95 4812 38736 43548 اندیکا
 39 148 2394 26619 28480 29013 8.76 91.24 9649 100497 110146 اهواز
 101 313 1215 16089 15517 17304 8.06 91.94 5963 68019 73982 ایذه
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 شهرستان

جمعیت 
روستایی 

سال ) نفر(
95 

جمعیت 
روستایی 

برخوردار از 
آب آشامیدنی 

 سالم

جمعیت 
 روستایی

نسبت 
جمعیت 

روستاهاي 
برخوردار 
به کل 
 جمعیت

نسبت 
جمعیت 
تعداد خانوار  روستاهاي

 روستایی

تعداد 
خانوار 

 ستاییرو

تعداد خانوار 
روستایی 

برخوردار از 
آب 

آشامیدنی 
 سالم

تعداد خانوار 
تعداد  روستایی

روستاهاي 
 برخوردار

تعداد 
روستاهاي 
فاقد آب  فاقد آب

آشامیدنی 
 سالم

فاقد آب 
به کل 
 جمعیت

باالي 
 خانوار20

فاقد آب 
آشامیدنی 
 سالم

 56 164 746 13209 13291 13955 5.7 94.3 3259 53912 57171 باغملک
 6 80 89 7111 7013 7200 1.25 98.75 343 27117 27460 باوي

 0 51 0 5168 2913 5168 0 100 0 21616 21616 بندرماهشهر
 17 149 132 11186 10568 11318 1.15 98.85 475 40868 41343 بهبهان
 3 60 58 8121 8060 8179 0.75 99.25 238 31467 31705 حمیدیه
 3 66 19 9607 9491 9626 0.15 99.85 53 35593 35646 خرمشهر
 243 163 2572 27460 28659 30032 9.69 90.31 11426 106493 117919 دزفول

 7 60 166 9051 9125 9217 1.68 98.32 639 37396 38035 دشت آزادگان
 10 119 205 6808 6076 7013 2.89 97.11 777 26123 26900 رامشیر
 10 173 156 10293 9881 10449 1.59 98.41 627 38789 39416 رامهرمز
 11 155 375 21829 21883 22204 1.78 98.22 1553 85679 87232 شادگان
 11 170 952 25069 24881 26021 3.62 96.38 3642 96972 100614 شوش
 24 146 585 17179 16967 17764 3.12 96.88 2187 67925 70112 شوشتر
 11 37 175 4767 4856 4942 3.84 96.16 795 19911 20706 گتوند
 20 128 263 4114 3693 4377 6.62 93.38 1290 18200 19490 اللی

 31 127 370 2937 2657 3307 10.77 89.23 1266 10490 11756 مسجدسلیمان
 2 41 26 1599 1491 1625 1.6 98.4 101 6216 6317 هفتگل
 0 36 0 2407 2310 2407 0 100 0 8555 8555 هندیجان
 5 74 144 3395 3282 3539 4.1 95.9 640 14968 15608 هویزه
 10 42 1484 11551 12819 13035 11.42 88.58 5667 43953 49620 کارون
 778 3001 13313 280864 277768 294177 4.81 95.19 55392 1096204 1151596 کل استان
  شرکت آب فاضالب روستایی خوزستان: ماخذ

  عملکرد شاخص هاي عمده در بخش امکانات و خدمات روستایی -14-11جدول شماره 
 1395سال  1394ل سا واحد شاخص

 12181.5 12011.7 کیلومتر طول شبکه توزیع آب روستایی
 7937.5 7776.1 کیلومتر طول شبکه انتقال آب روستایی
 136693 132293 مترمکعب حجم مخازن آب روستایی

 28.5 23.5 کیلومتر طول بازسازي شده شبکه آب روزستایی
 6433 6925 کیلومتر طول شبکه آب فرسوده روستایی

  شرکت آب و فاضالب روستایی خوزستان: ماخذ                        
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  برق روستایی
روستا  3725جمعا . خانوار به باال می باشند 20روستاي  2228روستاي داراي سکنه استان که از این تعداد  3999از تعداد 

  .درصد است 93سهم کل روستاهاي داراي برق . برقدار هستند 
  تعداد روستاهاي داراي برق در استان خوزستان -15-11جدول شماره 

 شهرستان
تعداد روستاهاي 

 خ به باال 20
تعداد روستاهاي 

 داراي برق
سهم روستاهاي داراي برق از 

 روستاهاي داراي سکنه

 93 3725 2228 کل استان  
 100 74 59 آبادان   

 100 9 6 آغاجاري   
 100 62 42 امیدیه  

 81 169 49 اندیمشک  
 96 189 127 اهواز  
 85 368 189 ایذه  

 100 216 134 باغملک  
 100 94 73  باوي  

 49 40 36 بندر ماهشهر  
 100 39 26 هندیجان  
 95 199 111 بهبهان  
 100 65 50 حمیدیه  
 96 64 52 خرمشهر  
 98 354 148 دزفول  

 100 84 58 دشت آزادگان  
 100 184 127 رامهرمز  
 86 148 131 شادگان  
 99 197 163 شوش  
 83 154 131 شوشتر  

 100 58 50 کارون   
 99 162 54 مسجد سلیمان  

 100 159 60 اللی  
 93 119 75 رامشیر  
 92 59 34 گتوند  
 100 342 166 اندیکا  
 100 48 27  هفتکل  
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 شهرستان
تعداد روستاهاي 

 خ به باال 20
تعداد روستاهاي 

 داراي برق
سهم روستاهاي داراي برق از 

 روستاهاي داراي سکنه

 73 69 50 هویزه  
  ؛ شرکت توزیع برق اهواز؛ شرکت توزیع برق خوزستان و محاسبات تحقیق1395سالنامه آماري خوزستان سال  :مأخذ

  
  طرح هادي روستایی

ایـن طـرح یکـی از    . طرح هادي روستایی به جهت فراهم ساختن زمینه توسعه و عمران نقاط روستایی تهیه و اجرا می گـردد 
از اهـداف تهیـه و اجـراي    . ه ها به شمار مـی رود برنامه هاي پایه توسعه و عمران روستاها و همچنین براي اجراي سایر برنام

طرح هاي هادي روستایی بهبود و اصالح ساختار کالبدي روستاها، فراهم نمودن محیط مناسب براي سکونت و ارتقاي سـطح  
با تهیه و اجراي طرح هـاي هـادي روسـتایی و در    . کیفی زندگی روستاییان و در نهایت نگداشتن جمعیت روستایی می باشد 

  .یجه خدمات رسانی بهتر به روستاها سبب کند شدن روند مهاجرت روستاییان به شهرها خواهد شدنت
روسـتا نیـز داراي طـرح هـادي      331روستا داراي طرح هـادي مصـوب و تعـداد     1705در استان خوزستان تعداد  95در سال 

  .بازنگري شده بوده اند
  95شده تا پایان سال روستاهاي داراي طرح هادي مصوب و اجرا  -16- 11جدول 

 شهرستان ردیف
  تعداد روستاهاي داراي 
 طرح هادي مصوب

  تعداد طرح هاي 
 هادي بازنگري شده

 17 54 آبادان 1
 2 5 آغاجاري 2
 6 42 امیدیه 3
 4 56  اندیمشک 4
 21 135 اهواز 5
 20 193 ایذه 6
 11 131 باغملک 7
 9 67 باوي 8
 5 34 بندرماهشهر 9
 5 26 هندیجان 10
 12 119 بهبهان 11
 13 48 حمیدیه 12
 20 47 خرمشهر 13
 28 116 دزفول 14
 10 58 دشت آزادگان 15
 21 117 رامهرمز 16
 24 127 شادگان 17
 24 160 شوش 18
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 شهرستان ردیف
  تعداد روستاهاي داراي 
 طرح هادي مصوب

  تعداد طرح هاي 
 هادي بازنگري شده

 9 124 شوشتر 19
 23 53 کارون 20
 6 21 مسجدسلیمان 21
 9 44 اللی 22
 2 67 رامشیر 23
 5 33 گتوند 24
 16 139 اندیکا 25
 4 23 هفتگل  26
 5 23 هویزه 27

 331 2062 استان
  بنیاد مسکن انقالب اسالمی خوزستان: ماخذ                                      

  گاز روستایی
درصـد   16حدود   94روستا بوده که نسبت به سال   1474تعداد   95تعداد روستاهاي گازرسانی شده در سطح استان در سال 

  .اشته استرشده د
تعداد شهرها و روستاهاي گازرسانی شده و در حال گازرسانی  به تفکیک کشور،  - 17- 11جدول 

 1395و  1394هاي  در سال هااستان و شهرستان

 شهرستان
 تعداد روستاهاي گازرسانی شده تعداد شهرهاي گازرسانی شده

تعداد روستاهاي در حال 
 گاز رسانی

 1395 1394 رشد 1395 1394 1395 1394

 2 7 16.9 69 59 3 3 آبادان
 0 0 0 6 6 1 1 آغاجاري
 5 13 25.7 44 35 2 2 امیدیه
 37 14 0 0 0 0 0 اندیکا
 12 20 50.0 12 8 5 4 اندیمشک
 40 65 33.6- 83 125 2 2 اهواز
 46 53 8.5 102 94 2 2 ایذه
 10 17 11.8 133 119 4 4 باغملک
 0 4 85.3 63 34 4 4 باوي

 2 8 2.2 47 46 3 3 ندرماهشهرب
 33 34 26.2 106 84 4 4 بهبهان
 0 1 0.0 15 15 1 1 حمیدیه
 23 0 50.0 51 34 2 2 خرمشهر
 5 0 9.4 70 64 8 8 دزفول
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تعداد شهرها و روستاهاي گازرسانی شده و در حال گازرسانی  به تفکیک کشور،  - 17- 11جدول 
 1395و  1394هاي  در سال هااستان و شهرستان

 شهرستان
 تعداد روستاهاي گازرسانی شده تعداد شهرهاي گازرسانی شده

تعداد روستاهاي در حال 
 گاز رسانی

 1395 1394 رشد 1395 1394 1395 1394

 7 0 24.4 56 45 4 4 دشت آزادگان
 25 27 2.8 74 72 2 2 رامشیر
 24 27 0.0 132 132 1 1 رامهرمز
 28 71 19.6 122 102 3 3 شادگان
 24 28 20.0 60 50 5 5 شوش
 60 67 30.0 78 60 4 4 شوشتر
 0 0 100.0 35 0 2 2 کارون
 2 2 27.3 28 22 5 5 گتوند
 3 0 100.0 2 0 1 1 اللی

 0 12 107.1 29 14 2 2 مسجدسلیمان
 0 3 75.0 14 8 1 1 هفتکل
 5 9 26.7 19 15 2 2 هندیجان
 0 0 0.0 24 24 2 2 هویزه
 4303 5514 13.7 23206 20408 1085 1063 کشور
 393 482 16.3 1474 1267 75 74 استان

 سالنامه آماري کشور؛ سالنامه آماري خوزستان؛ شرکت گاز استان خوزستان و محاسبات تحقیق: مأخذ
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  ط شهري و روستاییواحدهاي مسکونی معمولی بر حسب نوع اسکلت و مصالح عمده به کار رفته در بنا در نقا)الف – 18- 11جدول 

 شرح

 1395سال  1390سال 

 استان کشور استان کشور

 نقاط شهري جمع
نقاط 
 روستایی

 جمع
نقاط 
 شهري

نقاط 
 روستایی

 نقاط شهري جمع
نقاط 
 روستایی

 جمع
نقاط 
 شهري

نقاط 
 روستایی

 227208 901656 1128864 5377937 17452066 22830003 224149 735316 959465 5172594 14782114 19954708 جمع کل
 12256 188121 200377 801300 6241988 7043288 3553 117310 120863 491008 4686970 5177978 اسکلت فلزي
 42729 232117 274846 928151 5088083 6016234 20108 119040 139148 574054 3061551 3635605 بتن آرمه
 171223 477592 648815 3628330 6074485 9702815 198021 493239 691260 4072887 6894131 10967018 11سایر

 1000 3826 4826 20156 47510 67666 2467 5727 8194 34645 139462 174107 اظهار نشده اسکلت
 20.1 79.9 4.9 23.6 76.4 -  23.4 76.6 4.8 25.9 74.1 -  سهم از کل 

 5.4 20.9 17.8 14.9 35.8 30.9 1.6 16.0 12.6 9.5 31.7 25.9 سهم واحدهاي مسکونی با اسکلت فلزي 
 18.8 25.7 24.3 17.3 29.2 26.4 9.0 16.2 14.5 11.1 20.7 18.2 سهم واحدهاي مسکونی با بتون آرمه 
 75.4 53.0 57.5 67.5 34.8 42.5 88.3 67.1 72.0 78.7 46.6 55.0 سهم سایر واحدهاي مسکونی  به کل 

  و محاسبات تحقیق  سالنامه آماري خوزستانسالنامه آماري کشور؛ : مأخذ

                                                           
  باشدمی... و تمام آجر یا سنگ و آجر، تمام چوب، خشت و چوب و ) با هر نوع سقف(بلوك سیمانی سایر شامل واحدهاي مسکونی با اسکلت  مصالح آجر و آهن یا سنگ و آهن، آجرو چوب یا سنگ و چوب،  11
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 مسکن 

به طور متوسط  1395و  1390تعداد واحدهاي مسکونی در نقاط شهري و روستایی استان خوزستان  در بین دو سرشماري 
 کیفیت دوره این در همچنین. واحد مسکونی رسیده است 1128864واحد به  959465درصد رشد داشته  و از  3.3سالیانه 

درصد واحدهاي مسکونی اسکلت بادوام با رشد متوسط سالیانه  27.1مناسب تر شده و از  استان نیز مسکن ح بکار رفتهمصال
، حدود   1395 سال در واحدهاي مسکونی استان از که دهند می نشان آمارها. درصد رسیده است  42.1درصدي به  9.2
درصد بوده است نشان میدهد  57سال مذکور در کشور  در نسبت نای فلزي یا بتون آرمه بودند، اسکلت با ها آن درصد 42
بادوام،  در مقایسه با کشور در وضعیت بدتري  مصالح کاربرد نظر استان از مسکن مصالح بکار رفته کیفیت دوره این در

درصد   5.4ا فقط درصد واحدهاي مسکونی استان در نقاط روستایی قرار دارند ام 20همچنین با توجه به اینکه . قرار دارد
روند تغییرات کیفیت ساخت واحدهاي مسکونی شهري و روستایی در . باشندواحدها در نقاط مذکور داراي اسکلت فلزي می

  .نشان داده شده است )الف – 18- 11 ( در جدول  95و  90استان و کشور در دوره سرشماري سال 
  

  مسکن شهري
فقره پروانه ساختمانی در نقاط شهري اسـتان صـادر    8277تعداد  95سال  نشان می دهد که در 18-11بررسی جدول شماره 

هاي صادره استان مربوط بـه  ، بیشترین پروانه1395در سال . افزایش داشته است% 4شده که نسبت به سال گذشته بیشتر از 
فقره از  59ت با تنها درصد و کمترین نیز مربوط به بخش صنعت و آموزش و بهداش 84.8فقره معادل  7018بخش مسکن با 

  .کل پروانه هاي صادره می باشد
  

 )درصد/تعداد(نوع استفاده پروانه هاي صادر شده در نقاط شهري  )ب-18- 11جدول 

 عنوان پروانه
 سهم تعداد سهم تعداد درصد تغییر 1395 1394

 7.21 79/84 7018 82.88 6546 مسکونی
 -10.41 7.07 585 8.27 653 مسکونی و کارگاه توام

 1.34 7.30 604 7.55 596 بازرگانی
 - 40/31 71/0 59 1.09 86 صنعتی، آموزشی و بهداشتی

 - 29/35 13/0 11 22/0 17 سایر
 80/4 100 8277 100 7898 جمع

 1395و  1394سال هاي  آمارنامه استان خوزستان: ماخذ
  

و بتون %  56می شود ساختمان با مصالح آجر و آن با  در خصوص سهم انواع مصالح ساختمانی در پروانه هاي صادره مشاهده
  . دارا بوده اند 95بیشترین فراوانی را در بین پروانه هاي صادره سال %  35آرمه با 
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پروانه هاي ساختمانی صادر شده براي احداث ساختمان برحسب نوع  -19- 11جدول 
 اسکلت و مصالح عمده ساختمانی در نقاط شهري

 1395 1394   شرح
درصد 
 تغییرات

 1395سهم از کل در سال 

 56 13- 4628 5327 آجر و آهن
 35 55 2914 1882 بتون آرمه
 6 5- 538 567 اسکلت فلزي
 1 9- 73 80 آجر و چوب
 1 195 124 42 بلوك سیمانی
 100 5 8277 7898 جمع

1395و  94هاي آمارنامه استان خوزستان سال : ماخذ  
 براي احداث ساختمان برحسب مساحت زمین و وضعیت قبلی آن در نقاط شهريداده شده  مجموع مساحت زمین اختصاص

درصد رشد  12هزار مترمربع بوده که نسبت به سال گذشته حدود  2432معادل  1395توسط شهرداري هاي استان در سال 
  . داشته است

  
مساحت زمین و پروانه هاي ساختمانی صادر شده براي احداث ساختمان برحسب  -20- 11جدول 

 )هزار متر مربع -فقره (  وضعیت قبلی آن در نقاط شهري
 درصد تغییرات 95سهم در سال  1395سال  1394سال  سال 

 جمع
 4.80 100 8277 7898 پروانه
 11.87 100 2432 2174 مساحت

 زمین بایر
 7.51 70.88 5867 5457 پروانه
 13.87 73.23 1781 1564 مساحت

 باغ یا مزرعه
 100 39. 32 16 پروانه
 75 29. 7 4 مساحت

ساختمان 
 تخریبی

-1.94 28.73 2378 2425 پروانه  
 6.97 26.52 645 603 مساحت

  1395و  1394آمارنامه استان خوزستان سال هاي : ماخذ
  7018تعداد  95در بخش پروانه هاي صادره براي ساختمان مسکونی بر حسب تعداد واحد مسکونی در نقاط شهري در سال 

  .درصد رشد داشته است 12حدود  94پروانه صادر شده که نسبت به سال 
  

پروانه هاي ساختمانی صادر شده براي احداث ساختمان مسکونی - 21- 11جدول 
 )متر مربع  -فقره (   در نقاط شهري برحسب تعداد واحد مسکونی

 1395سهم از کل در سال  درصد تغییرات 1395سال  1394سال  شرح
 56.4 8.4 3955 3624 یک واحد
 21.9 14 1537 1322 دو واحد
 4.7 4.2 331 317 سه واحد
 8.1 1.6- 569 578 چهار واحد
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پروانه هاي ساختمانی صادر شده براي احداث ساختمان مسکونی - 21- 11جدول 
 )متر مربع  -فقره (   در نقاط شهري برحسب تعداد واحد مسکونی

 1395سهم از کل در سال  درصد تغییرات 1395سال  1394سال  شرح
 8.9 12.6- 626 705 پنج واحد و بیشتر

 100 12.4 7018 6546 جمع
  

  )فقره(اط شهري پروانه هاي ساختمانی صادر شده براي احداث ساختمان برحسب تعداد طبقات در نق -22- 11ول جد

 1395 1394 شرح
درصد 
 تغییرات

سهم از کل در 
 1395سال 

 49 2 4055 3962 یک طبقه
 33 12 2749 2431 دو طبقه
 6 12 495 438 سه طبقه
 3 3 216 209 چهار طبقه

 9 13- 762 858 پنج طبقه و بیشتر
 100  -  8277  7898 جمع

 49 2 4055 3962 یک طبقه
 1395و  1394آمارنامه استان خوزستان سال هاي : ماخذ                               

 
  مسکن روستایی

ارتقاء کمی و کیفی واحدهاي مسکونی و مقاوم سازي کل واحدهاي مسکونی روستاهاي استان، احداث مسکن مقاوم و بادوام، 
مین جاذبـه زیبـا شناسـانه سـیماي     احداث مسکن سبز روستایی، ترویج اصول فنی ساختمان سازي و رشد آگاهی عمومی، تـا 

روستا، استفاده صحیح از مصالح مقاوم و استاندارد با اولویت مصالح بومی در سطح تمام روستاها از جمله وظایف بنیاد مسکن 
  . در بخش مسکن روستایی است

 1395وضعیت مسکن روستایی در استان خوزستان سال  -23- 11جدول 
 هم استان از کشور س استان 95سال  کشور 95سال  شرح

 تعداد واحدهاي مسکونی
 3.39 58689 1732982 بادوام

 4.12 134378 3262045 نیمه بادوام و کم دوام
 2.74 2223 81038 تعداد مسکن بهسازي شده

 -  -  -  تعداد واحدهاي مسکونی داراي سند مالکیت
  تسهیالت اعطایی جهت 
 اجراي مقاوم سازي مسکن

 2.74 2223 81038 تعداد
 0.28 42370 15397220 )میلیون ریال(مبلغ 

 بنیاد مسکن انقالب اسالمی ایران خوزستان: ماخذ
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  1395در سال مهمترین اقدامات استان در بخش 
  

  1395مهمترین اقدامات استان خوزستان در بخش عمران شهري و روستایی و مسکن در سال  -24-11جدول  

 فصل
کل اعتبارات 
 فصل

ل تعداد ک
 هاي فصل پروژه

تعداد کل 
هاي  پروژه

 خاتمه یافته

سهم 
اعتبارات 
فصل از 
اعتبارات 
 استان

سهم پروژه 
هاي فصل 
 از  استان

سهم پروژه 
هاي خاتمه 

یافته فصل از  
 استان

 4.49 5.21 19.64 110 167 3,043,938.00 فصل آب و فاضالب 
فصل توسعه و خدمات  

 شهري، روستایی و عشایري
4,561,196.10 1,018 859 29.43 31.74 35.06 

 سازمان مدیریت و برنامه ریزي استان خوزستان: ماخذ

  
  پروژه هاي شاخص در بخش آب و فاضالب

میلیارد ریال  45، توسط شرکت آب و فاضالب روستایی خوزستان، با اعتباري حدود "مجتمع آبرسانی جنگیه اهواز"پروژه  .1
 .را پوشش می دهد و به بهره برداري رسیده است روستا  6درصد  95و پیشرفت فیزیکی 

، توسـط شـرکت آب و فاضـالب    " )آبادان(احداث خط انتقال تاسیسات شهید کشتار به روستاهاي تحت پوشش "پروژه  .2
 . روستا به بهره برداري رسیده است 70درصد در  95میلیارد ریال و پیشرفت فیزیکی  229روستایی خوزستان، با اعتباري حدود 

درصـد، توسـط شـرکت آب و     85میلیـارد ریـال و پیشـرفت فیزیکـی      340، با اعتباري حدود  "فاضالب دزفول"وژه پر .3
تصفیه خانه و بخش عمده اي از شبکه و جمع کننده آن . هزار نفر را پوشش می دهد 245فاضالب خوزستان، جمعیتی معادل 

 . اجرا گردیده است

هزار نفر در دو مدول  522متر مکعب در شبانه روز براي جمعیت  112رفیت احداث تصفیه خانه فاضالب شرق اهواز با ظ .4
درصـد در بخـش    84(درصد پیشرفت فیزیکـی   92داراي . باشد طراحی شده و در حال اجرا می SBRدر شرق اهواز با فرآیند 

 . رسد برداري میبه بهره  97در سال  کهمی باشد ) درصد در بخش سویل 95خرید و نصب تجهیزات الکترومکانیکال و 
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  تجارت و بازرگانی: فصل دوازدهم
شوند محسوب میزیرمجموعه خدمات باشد که متشکل از دو زیربخش  بازرگانی داخلی و بازرگانی خارجی می بازرگانیبخش 

ي اقتصادضامن حرکت رو به جلو در اقتصاد و رسیدن به توسعه و باالرفتن رشد  ،بخش مهمی از اقتصاد کشور به عنوان و
بازرگانی با . دهد هاي اقتصاد را تحت تاثیر قرار می اي اثرگذار است که ناکارآمدي در آن، دیگر بخش این بخش مولفه. هستند

این . هاي کشاورزي، صنعت و معدن، موثر است ها سروکار دارد و در تکمیل روند تولید، در بخش نتیجه فعالیت دیگر بخش
تر است؛ از سوي دیگر بازرگانی داخلی هم  گیرد، برجسته که سر رشته صادرات را در دست مینقش مهم در بازرگانی خارجی، 

کننده و به تبع، رونق  پویایی هرچه بیشتر بخش بازرگانی، به رضایت مصرف. کند در روند توسعه اقتصادي نقش مهمی ایفا می
  .پردازیماستان میدر ادامه به بررسی بخش بازرگانی داخلی و خارجی  .کند تولید کمک می

  بازرگانی داخلی
ي  آنچه توسط اقتصاد داخلی تولید و آنچه از خارج وارد می شود، در مرحله.بازرگانی داخلی حلقه رابط تولید با مصرف است

در حوزه ي بازرگانی داخلی مجموعه اي از . نهایی باید به صورت کاالهاي قابل مصرف در اختیار مصرف کنندگان قرار گیرد
اه هاي عمده فروشی، خرده فروشی، فروشگاه هاي زنجیره اي، شرکت هاي پخش، انبارها، سیلو و سردخانه ها فعالیت می بنگ
کارکرد مطلوب بخش بازرگانی در جامعه نه تنها موجب دسترسی مصرف کنندگان به کاالها و خدمات با نرخی شفاف و . کنند

در مقابل . ي و بهبود وضعیت دو بخش تولید و مصرف را تضمین می کندعادالنه می شود، بلکه کارامدي آن تعادل اقتصاد
تر شدن قیمت کاالها و خدمات ، اتالف منابع، کاهش قدرت خرید مصرف عدم کارکرد مناسب بازرگانی داخلی موجب گران

  .کنندگان، آشفتگی در کارکرد بازار و شکل گیري شبکه هاي غیر رسمی می شود
 )اتحادیه ها و اصناف(مات مراکز توزیع کاال و خد

همچنـین پروانـه هـاي صـادره اصـناف از      . انـد سطح استان مشغول فعالیت بودهاتحادیه صنفی در  435تعداد  1395در سال 
رسیده است که از این میزان سـهم پروانـه هـاي     95فقره در سال  15170درصدي به 18.6با رشد  94فقره در سال  12792

درصـد در   17.1درصـد و   12.6درصـد ،  56.7درصد،  13.5ماتی و خدماتی فنی هر یک به ترتیب صادره تولیدي، توزیعی ،خد
خانوار خدمت گیرنده وجود دارد در حالیکه این عدد در  84در استان بطور متوسط به ازاي هر واحد صنفی . بوده است 95سال 

  .خانوار می باشد 71کشور برابر با 
  1395و  1394استان خوزستان در سالهاي  وضعیت مراکز توزیع کاال- 1- 12جدول 

 95 94 واحد عنوان
رشد 

 )درصد(
 4.6 435 416 تعداد تعداد اتحادیه هاي صنفی

 تعداد کل صنوف
 13.6 ٢٠٥٣ 1808 تعداد تولیدي
 24.9 8600 6887 تعداد توزیعی
 6.6 1918 1799 تعداد خدماتی
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 95 94 واحد عنوان
رشد 

 )درصد(
 13.1 2599 2298 تعداد خدماتی فنی
 18.6 15170 12792 تعداد کل

  1395وزارت  صنعت، معدن و تجارت در سال : ماخذ                        
  مراکز نگهداري و ذخیره سازي کاالهاي اساسی

درصدي از کل تولیدات کشاورزي کشور از رتبه  14استان خوزستان علی رغم اینکه در تولید محصوالت کشاورزي با سهم 
ه لحاظ  هیچ یک از انواع امکانات ذخیره سازي اعم از سیلو، انبار ذخیره گندم و همچنین نخست برخوردار می باشد اما ب

  . سردخانه داراي رتبه برتر در کشور نمی باشد
  *94وضعیت استان از لحاظ امکانات ذخیره سازي محصوالت کشاورزي در سال -2-12جدول

 رتبه سهم کشور استان واحد عنوان

 14 1.627 676 11 تعداد تعداد سردخانه

سالن یک مداره 
 زیر صفر

 16 2.339 684 16 تعداد
 16 1.142 238720 2727 )مترمربع(مساحت
 18 1.075 1042901 11213 )مترمکعب(حجم

سالن یک مداره 
 باالي صفر

 26 0.197 3554 7 تعداد
 30 0.079 1086879 864 )مترمربع(مساحت
 30 0.054 4719831 2557 )مترمکعب(حجم

 سالن دو مداره

 9 3.827 784 30 تعداد
 8 4.896 274091 13420 )مترمربع(مساحت
 8 4.64 1188257 55135 )مترمکعب(حجم

 15 1.161 1830754 21250  تن  ظرفیت اسمی.

 سیلوي گندم
 4 6.818 88 6 تعداد
 2 7.833 3115 244 ظرفیت

نوع 
انبار 

ذخیره 
 گندم

سرپوشیده 
 معمولی

 6 7.246 69 5 تعداد
 4 8.05 1118 90 ظرفیت

 روباز
 9 5.882 17 1 تعداد
 5 7.576 1980 150 ظرفیت

  95سالنامه آماري کشور : ماخذ                      
  .می باشد 94کشور مربوط به سال  95آخرین آمار و اطالعات منتشر شده از سیلوها و سردخانه ها در سالنامه آماري سال *               
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  بازرگانی خارجی
اش که در مجاورت کشورهاي حوزه خلیج فارس واقع شده و جز استان خوزستان با توجه به موقعیت طبیعی و جغرافیایی

استان . اي را در تجارت و امور بازرگانی به عهده داردآید، نقش حساس و عمدههاي ساحلی و مرزي  به شمار میاستان
هاي بازرگانی نشینان از مهمترین دروازههاي تعاونی مرزو شرکتمرزي مصوب بازارچه  5رك، گم 13خوزستان با دارا بودن 

در سال  .هاي صادرات و واردات کشور را بر عهده داردشود و سهم بسیار باالیی از فعالیتخارجی و تجارت کشور محسوب می
  . درصد کاهش داشته است 1.6ه سال گذشته میلیون دالر بوده که نسبت ب 6469ارزش صادرات گمرکات استان   1395

  1394و  1393مقایسه صادرات و واردات استان خوزستان در سالهاي - 3- 12جدول 

  شرح عملیات
  درصد تغییرات 1395 1394

  وزن
  )هزار تن(

   ارزش
 )میلیون دالر(

  وزن
 )تن هزار(

  ارزش
 )دالر میلیون(

  ارزش  وزن

 1.6- 2.4 6469 17350 6572 16946  صادرات کاال

 5.1- 11.3- 6476 15350 6827 17301  واردات کاال

  نظارت گمرکات استان خوزستان: ماخذ                    
    گمرکات استان خوزستان

گمرکـات اهـواز، آبـادان،    . گمرك در استان خوزستان فعالیت دارند که چهار گمرك از آنها اداره کل هستند 13در حال حاضر 
ندر امام خمینی به صورت اداره کل و گمرکات شلمچه، سجافی، هندیجان، شادگان، اروندکنار، چوئبده و گمـرك  خرمشهر و ب

دهد کـه  گمرك در استان خوزستان نشان می 13وجود . شوندمنطقه ویژه پتروشیمی و چذابه و دزفول بصورت ناحیه اداره می
  .جایگاه تجارت در استان بسیار حائز اهمیت است

  هاي مرزي و شرکت تعاونی مرزنشینان  بازارچه
باشد که از این تعـداد، هیچکـدام   می) آبادان، چزابه، رفیع، شلمچه، اروند کنار(بازارچه مرزي مصوب  5استان خوزستان داراي 

درصـد کـاهش    8حـدودا   94نیز نسبت به سال  95ارزش دالري صادرات شرکت تعاونی مرزنشینان در سال . باشندفعال نمی
  . ه استیافت

  1395و  94مقایسه صادرات و واردات شرکت تعاونی مرزنشینان در سالهاي  - 4- 12جدول 

  گروه کاالیی
  )تن(وزن   )میلیون دالر(ارزش 

  درصد تغییرات 95 94  درصد تغییرات 95 94
 8.2- 53351 58,102 40.5- 25 42 صادرات-شرکت تعاونی مرزنشینان

 93.8- 1979 31,716 91.7- 3 36  واردات-شرکت تعاونی مرزنشینان

  نظارت گمرکات استان خوزستان: ماخذ              
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  صادرات غیر نفتی استان
درصد از ارزش صـادرات غیرنفتـی اسـتان را سـه دسـته کـاالیی        80تقریبا  1395در سال ) 5-12(براساس اطالعات جدول 

درصد  20درصد،  41که به ترتیب هر یک داراي سهم  تتشکیل داده اس "فلزات محصوالت پتروشیمی، کاالهاي معدنی و "
 1درصد، کاالهاي صـنعتی بـا   18با  محصوالت کشاورزي پس از آن. باشنددرصد از ارزش صادرات غیرنفتی استان می 19و 

ـ   1395در سال  .هاي بعدي قرار دارنددرصد به ترتیب در رتبه  0.015درصد و صنایع دستی با  ی صادرات غیرنفتی اسـتان عل
درصد کاهش به  1.6با  1394نسبت به سال  داشته است اما از نظر ارزش دالريدرصدي  2.4رغم اینکه به لحاظ وزنی رشد 

  .میلیون دالر رسیده است 6469
  

 1395صادرات غیرنفتی استان خوزستان در سال  - 5- 12جدول 

 گروه کاالیی
سهم  1395

 )درصد(وزنی
سهم 
 )درصد(دالري

  وزن 
 )هزار تن(

  زشار
 )هزار میلیارد(

  ارزش
 )دالر میلیون( 

 41 30 2622 82 5144 پتروشیمی
 20 46 1325 41 8008 معدنی
 19 14 1260 40 2454 فلزات

 18 10 1187 37 1736 کشاورزي
 1 0.044 75 2 8 صنعت

 0.015 0.0015 1 0.03 0.27 صنایع دستی و فرش
 100 100 6469 203 17350 جمع کل

  نظارت گمرکات استان خوزستان: ماخذ               
  صادرات
که   هزارتن رسیده است 17350میلیون دالر و از نظر وزنی به بیش از  6469صادرات از گمرکات استان به  1395در سال 

علی رغم رشد ارزش ریالی . درصد رشد داشته است505و  2.4نسبت به سال قبل از نظر وزنی و ارزش ریالی به ترتیب 
  .درصد کاهش داشته است 1.6نسبت به سال گذشته  95ات به علت افزایش قیمت دالر، ارزش دالري صادرات در سال صادر
در همین سال بیشترین  .باشد می کشوري در جایگاه سوم دالري ارزش و وزنی لحاظ از خوزستان استان صادرات 95 سال در

بیشترین رشد ارزش . از گمرکات خرمشهر، اهواز و آبادان بوده استصادرات از گمرك بندر امام خمینی و پس از آن به ترتیب 
  . صادرات مربوط به گمرك اهواز بوده است

  صادراتی و کشورهاي مقصد واردات اقالم عمده
 بار، تره و میوه سنگ، از مصنوعات فوالد، و آهن پتروشیمی، شیمیایی، محصوالتشامل  95صادراتی در سال  اقالم عمده
 مقصد صادرات به ترتیب چین، عمده در این سال کشورهاي. کشاورزي می باشند آالت ماشین معدنی و تهايسوخ لبنیات،

  .بوده اند .....و ایتالیا آذربایجان، هند، افغانستان، عربی، متحده امارات کویت، ، عراق
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  واردات
 15350دالر و از نظر وزنی بیش از  میلیون 6476واردات به گمرکات استان  1395در سال ) 7-12(براساس اطالعات جدول 

 در. درصد کاهش داشته است 5درصد و 11که نسبت به سال قبل از نظر وزنی و ارزش دالري به ترتیب   هزارتن بوده است
 .بوده است کشوري در جایگاه سوم دالري ارزش از نظر و در رتبه اول وزنی لحاظ از خوزستان استان واردات 95 سال

به گمرك بندر امام خمینی و پس از آن به ترتیب گمرکات خرمشهر، آبادان و  مربوط سال بیشترین وارداتهمچنین در همین 
  . اهواز بوده است
  وارداتی و کشورهاي مبدا واردات اقالم عمده

در . ندمـی باشـ   ...و فوالد ،آالت آهن خام، روغن شکرخام، گندم، ، سویا کنجاله ، ذرتشامل  95وارداتی در سال  اقالم عمده
 آلمان، ،هند، متحده امارات ، مبداء واردات به ترتیب چین عمده هدف صادرات به ترتیب کشورهاي عمده این سال کشورهاي

  .بوده اند ... و برزیل ترکیه، مالزي، آذربایجان، تایلند،
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  به تفکیک گمرکات 1395و  94هاي  صادرات استان خوزستان در سال - 6- 12جدول 

 گمرك

 95سالهیک 94یکساله
 سهم گمرکات استان 

 )درصد( 95در سال 
 درصد تغییرات 

  وزن 
 )هزار تن( 

  ارزش
 )میلیارد ریال( 

  ارزش
 )میلیون دالر( 

  وزن 
 )هزار تن( 

  ارزش
 )میلیارد ریال( 

  ارزش
 )میلیون دالر( 

 سهم وزنی
سهم ارزش 
 ریالی

سهم ارزش 
 دالري 

 وزنی
ارزش 
 دالري

بندرامام 
 )ره(خمینی

11189 144507 4903 11927 149049 4734 68.7 73.2 73.2 6.6 -3.4 

 26.4- 6.7- 13.6 13.5 20.6 877 27522 3573 1192 34489 3831 خرمشهر
 98.6 4.8- 12.5 12.5 10.1 810 25421 1745 408 11829 1833 اهواز
 31.7- 12.1 0.7 0.7 0.6 48 1502 104 70 2054 93 آبادان
 1.6- 2.4 100 100 100 6469 203494 17350 6572 192879 16946 جمع کل

  نظارت گمرکات استان خوزستان: ماخذ                 
  

 95 و 1394 هاي- سال در خوزستان استان گمرکات واردات وضعیت - 7- 12 جدول

 گمرك
 95یکساله 94یکساله

 95سهم گمرکات استان در سال 
 )درصد(

 درصد تغییرات

  وزن 
 )تن هزار( 

  ارزش
 )میلیارد ریال( 

  ارزش
 )میلیون دالر( 

  وزن 
 )هزار تن( 

  ارزش
 )میلیارد ریال( 

  ارزش
 سهم وزنی )میلیون دالر( 

سهم ارزش 
 ریالی

سهم ارزش 
 دالري 

 وزنی
ارزش 
 دالري

بندرامام 
 )ره(خمینی

16981 181754 6154 14,970 172,312 5,506 98.2 90.2 90.1 -11.8 -10.5 

 58.6 23.6 8.0 7.9 1.6 861 27,153 341 543 15930 276 خرمشهر
 80- 80- 0.1 0.1 0.0 2 48 1 10 292 5 اهواز
 10.8- 0 1.8 1.8 0.2 107 3,339 39 120 3543 39 آبادان

 5- 11- 100 100 100 6,476 202,852 15,350 6827 201518 17301 جمع کل
  استان خوزستان نظارت گمرکات: ماخذ              



 

١٤١ 
 

  منابع آب: سیزدهمفصل 
منابع آب یک کشور ثروتی ملی است وکمتر فعالیتی را می توان تصور نمود که بنحوي با این منبـع ارزشـمند ارتبـاط نداشـته     

ت یکی از عوامل اصلی توسعه اقتصادي و اجتماعی کشور ذخایر ارزشمند آبی و شناخت جامع آن است که پایه کلیه اقداما. باشد
رشد سریع جمعیت و متناسب با آن افزایش نیاز جامعه به فـراورده هـاي کشـاورزي و    . اساسی در سازندگی محسوب می گردد

صنعتی، محدودیت منابع آب با کیفیت مناسب و عدم کفایت منابع تغذیه کننده به علت کمبود بارندگی ناشی از موقعیت خاص 
  .ب جهت شناخت و استفاده بهینه از منابع آب را ضروري نموده استجغرافیایی کشور و استان، برنامه ریزي مناس

  
  بررسی وضع موجود

محدوده . درصد مساحت کشور را به خود اختصاص داده است 4کیلومتر مربع ، حدودا  64057استان خوزستان با وسعتی معادل 
با سایر اسـتان هـا واقـع شـده و شـامل       جغرافیایی استان در حوضه آبریز اصلی خلیج فارس و دریاي عمان به صورت مشترك

حوضه هاي کرخه، کارون بزرگ و هندیجان، جراحی می باشد، این محدوده غالبا تحت تاثیر سیستم هاي بارش زاي مدیترانـه  
میلیمتر و متوسط بارندگی  250متوسط بارندگی ایران (میلیمتر  330اي و سودانی قرار داشته و میزان متوسط بارش ساالنه آن 

میباشد، دامنه تغییرات میزان بارش در مناطق مختلف استان نسبتا زیاد بوده به طوري که بیشترین میـزان  ) میلیمتر 780ان جه
میلیمتر در دشت آبادان اندازه گیري شده است که این موضوع  170میلیمتر و کمترین آن به میزان  750در ارتفاعات شمالی با  

نوع اقلیم این استان گرم و خشک تا نیمه خشک می باشـد  . و هوایی منطقه شده است سبب تنوع زیست محیطی و ساختار آب
همچنین . روند تغییرات بارش طی چند دهه گذشته کاهشی همراه با تغییر الگوي بارش و تغییر در نوع نزوالت جوي بوده است

ه رودخانه ها افزایش و میزان ذخیره بـرف  با افزایش دماي کره زمین ناشی از افزایش گازهاي گلخانه اي تبخیر در سطح حوض
  .کاهش یافته است

  
  حوضه هاي آبریز استان

حوضـه  . درصد از وسعت این حوضه آبریز در استان خوزستان قـرار دارد  42.5  :)کارون و دز(حوضه آبریز کارون بزرگ 
سـطح  . ه خوزستان جریان مـی یابنـد  آبریز دو رودخانه کارون و دز از ارتفاعات زاگرس مرکزي سرچشمه گرفته و به طرف جلگ

از . کیلـومتر مربـع مـی باشـد     30334کیلومتر مربع و سطح دشت و جلگـه حـدود    38680مناطق کوهستانی و کوهپایه حدودا 
کیلومتر مربع متعلـق بـه حوضـه رودخانـه دز و      23250کیلومتر مربع سطح حوضه آبریز این دو رودخانه مقدار  68481مجموع 
میلیمتر  150میانگین ساالنه بارندگی درحوضه دز، کارون از حدود . بع مربوط به حوزه آبریز کارون می باشدکیلومتر مر 45231

  . میلیمتر درسال در ارتفاعات مجاور کوهرنگ برآورد شده است 1800در سال در نواحی پست جلگه اي تا حدود 
کیلومترها مسیر کوهستانی و جلگه اي در نقطه اي به  رودخانه دز از مجموعه رود سزار و بختیاري تشکیل شده که پس از طی

رود کارون نیز از چهار شاخه اصلی خرسان، آب ونک آب کیار و بازفـت تشـکیل شـده    . نام بند قیر به رودخانه کارون می ریزد
اننـد  قسـیم شـده و شوشـتر را م   ت) سمت چـپ (و گرگر ) سمت راست(این رودخانه در منطقه شوشتر به دو شاخه شطیط .است 
اي دور زده و در انتها در بند قیر با رود دز یکی شده و مجموعا کارون بزرگ را تشکیل می دهند و این رودخانـه بـزررگ    جزیره

درمنطقه خرمشهر مجددا به دو شاخه تقسیم می گرددکه یکی تحت نام بهمنشیر مستقیما به خلیج فارس و شاخه دیگر به نـام  
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متر مکعب در ثانیه و متوسط آبدهی ساالنه کارون در  230وسط آبدهی رود دز در ایستگاه دزفول مت. حفار به اروند رود می ریزد
آبدهی ساالنه دو رودخانه در محل ایستگاه اهواز با توجـه بـه تـاثیر سـدهاي     . متر مکعب در ثانیه می باشد 362ایستگاه گتوند 

  )1-13جدول . (متر مکعب در ثانیه می باشد 595کنند، مخزنی احداث شده بر روي رودخانه که آب تنظیم شده را رها می 
این حوضه در غرب کشور در مناطق . درصد از وسعت این حوضه آبریز در استان خوزستان قرار دارد 17 :حوضه آبریز کرخه 

 27645کیلومتر مربع می باشد که حدود  50764مساحت حوضه در حدود . میانی و غربی رشته کوههاي زاگرس واقع شده است
حوضه آبریز کرخه . کیلومتر مربع آن را دشت ها و کوهپایه ها تشکیل می دهند 23119کیلومتر مربع آن را مناطق کوهستانی و 

میانگین بارنـدگی حوضـه در حـدود    . کم فشار بارانزاي مدیترانه اي دریاي سیاه واقع می شود) سیلیکونهاي(تحت تاثیر سامانه 
درجه در منـاطق   25درجه در مناطق کوهستانی تا بالغ بر  5ه دماي هوا در این حوضه از کمتر از میلیمتر و میانگین ساالن 650

رود کرخه از به هم پیوستن رودخانه هاي کوچک و بزرگ متعددي از جمله سه رودخانه بزرگ گاماسیاب، و . جنوبی متغیر است
بخشی از مسـیر کـه الحـاق دو رودخانـه     . تلفی دارندقره سو و کشکان تشکیل می گردد که این رودخانه ها سرشاخه هاي مخ

پس از الحاق رود کشکان به رود سیمره، رودخانه به کرخـه تغییـر   . گاماسیاب وقره سو می باشد به نام رود سیمره معروف است
تـر مکعـب در   م 132متوسط آبدهی رود کرخه در ایستگاه حمیدیه . نام می یابد که در نهایت رود کرخه به هورالعظیم وارد شود

  ثانیه می باشد
  )متر مکعب بر ثانیه(دبی رودخانه هاي استان در بعضی از ایستگاه هاي اندازه گیري -1-13جدول 

میانگین   ایستگاه  رودخانه
  متوسط آماري

میانگین سال آبی 
95 -94  

میانگین سال آبی 
96 -95 

 257 280 362 گتوند  کارون
 20.5 28 34 شوشتر  گرگر
 186 267 299 عرب اسد  شطیط
 156 188 230 دزفول  دز
 110 148 226 حرمله  دز
 105 145 214 بامدژ  دز

 324 446 600 مالثانی  کارون بزرگ
 318 440 595 اهواز  کارون بزرگ
 91.9 91 160 پاي پل  کرخه
 65.9 81 133 حمیدیه  کرخه
 29.7 32.4 51 ایدنک  مارون
 29 34.6 46 بهبهان  مارون
 16  17  79 دهمال  هندیجان

  1693  2198  3029  جمع
  آب و برق استان خوزستان سازمان سالنامه :مأخذ                      

حوضه آبریز هندیجان . تقریبا کل وسعت این حوضه آبریز در استان خوزستان قرار دارد: جراحی  –حوضه آبریز هندیجان 
  .خلیج فارس بوده و حوضه آبریز درجه دو محسوب می شود جراحی در تقسیم بندي کلی هیدرولوژي ایران جزء حوضه آبریز

رودخانه زهره از اتصال رودخانه فهلیان با رودخانه . این حوضه آبریز در دامنه هاي جنوبی و جنوب غربی زاگرس میانی قرار دارد
از مشـروب نمـودن    شیو در استان هاي فارس و کهکلویه و بویراحمد سرچشمه میگیرد و با عبـور از مسـیر کوهسـتانی و پـس    

 .شهرها و روستاها ي مسیر، در محلی موسوم به حیدر کرار شاخه مهم و اصلی خود به نام خیر آباد را دریافت می کند
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کیلـومتر   14000سطح کل حوضه زهـره حـدود   . استان فارس،کهکلویه وبویر احمد و خوزستان جریان دارد 3رودخانه زهره در 
ه زهره وارد دشتهاي مسطح و حاصلخیز خوزستان شده و ضمن مشروب نمودن اراضی حاشیه و در نهایت رودخان. مربع می باشد

رودخانه جراحی از دو شاخه مهم و عمده مارون و اهللا تشکیل شده که . با عبور از شهر هندیجان به خلیج فارس تخلیه می گردد
کیلـومتر مربـع بـوده اسـت کـه حـدود        24300 وسعت این حوضه آبریز حدود. در محلی بنام چم هاشم به هم ملحق می شوند

جراحی در حوزه عملکرد سازمان خوزستان پروژه هاي  -در سطح سامانه حوضه آبریز هندیجان.. کیلومتر مربع می باشد 24300
  .دارنداکثر این پروژه ها در مراحل پایانی عملیات اجرایی قرار . بزرگ آبیاري و زهکشی در سطح ملی و منطقه اي تعریف شده است

منابع آبهـاي زیـر زمینـی تـامین      درصد از 8/7درصد مصارف آب استان از منابع آبهاي سطحی و  92.2: منابع آب مصرفی
  .گردد می

میلیارد متر مکعـب در سـال    72از کل حجم نزوالت جوي در سطح حوضه هاي آبریز استان که تقریبا بالغ بر  : آب سطحی
میلیارد متر مکعب می باشـد کـه از طریـق     26دشت خوزستان جریان می یابد، در حدود حجم آبی که در . برآورد گردیده است

میلیـارد متـر    25رودخانه هاي کارون، دز، کرخه، جراحی، هندیجان، شاوور وکوپال به جلگه خوزستان وارد می شـود، از حـدود   
ب در رودخانه ها و مسیل هاي عمـده  میلیارد متر مکعب به صورت روانا 5مکعب حجم متوسط ریزش هاي جوي ساالنه حدود 

میلیارد متر مکعب آب چشـمه هـاي    2میلیارد متر مکعب ورودي از استان هاي مجاور و  25استان جریان می یابد، با احتساب 
میلیارد متر مکعب و با  26عمدتا آهکی که جریان پایه رودخانه ها را تشکیل می دهند، متوسط کل جریان هاي سطحی استان 

میلیارد متر مکعب در سال می رسد که بخش عمده آن به مصرف رسیده و قسمت انـدکی از طریـق    19به حدود %  80یفراوان
میلیون متر مکعب متوسط آورد سالیانه رودخانه هاي  26000از مجموع . رودخانه ها به تاالب ها و خلیج فارس تخلیه می گردد

میلیون متر مکعب مربوط به حوضـه   5183،)درصد  3/64(ارون بزرگ میلیون متر مکعب آن مربوط به حوضه ک 16720استان 
  . می باشد) درصد 3/15(میلیون متر مکعب آن مربوط به حوضه زهره جراحی  3971،)درصد 9/19(کرخه 

درصد آبهاي جاري کشور نقش مهمی را در چرخه حیاتی آب در مملکت ایفا نموده و  33استان خوزستان با برخورداري بیش از 
بزرگتـرین چالشـی کـه در    . هم قابل توجهی از اهداف توسعه پایدار در بخش آب و کشاورزي را به خود اختصاص داده اسـت س

بخش منابع آب استان وجود دارد راندمان بسیار پایین استفاده از منابع آب خصوصا در بخش کشاورزي است که در حال حاضـر  
پایین آبیاري عالوه بر ضایع کردن بخش عمده اي از منابع آب استان ، لطمات راندمان . درصد برآورد می شود 36حداکثر حدود 

به اراضی کشاورزي وارد ...جبران ناپذیر دیگري از طریق باتالقی کردن یا شور کردن اراضی و باال بردن سطح آب زیر زمینی و 
ابع آب در دسترس براي مصارف گونـاگون از  بدیهی است هر گونه افزایش راندمان آبیاري عالوه بر افزایش عملی من. می کند 

عالوه بر مشکالت یاد شده راندمان فعالیت ها . جمله افزایش سطح زیر کشت ، از وارد شدن این زیانها نیز جلوگیري خواهد کرد
بع آب نیز در چگونگی بهـره بـرداري بهینـه از منـا    ...)عملکرد در هکتار، الگوي کشت(در سایر موارد مرتبط با بخش کشاورزي 

استان بسیار تاثیر گذار هستند که هرگونه بهبودي در این زمینه می تواند در افزایش کارائی و اثر بخشی منابع آب استان تـاثیر  
  .بسزائی داشته باشد

مشکل بزرگ دیگري در زمینه منابع آبهاي سطحی ، آلودگی شدید این منابع به وسیله عوامل انسانی است ،تخلیه فاضـالبهاي  
 95مشاهده می شود میزان آورد سال  1-13همان گونه که در جدول . ، شهري ، روستایی و پساب رودخانه ها می باشدصنعتی

نسبت به میانگین متوسط دوره آماري کاهش قابل محسوسی دارد که ناشی از کاهش بارندگی در سالهاي اخیر،احداث سـد بـر   
  . روي رودخانه هاي استان و غیره می باشد
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هر چند در استان به دلیل وجود منابع آب سطحی برداشت از منابع آب زیر زمینی کمتر صورت گرفتـه  :  ر زمینیآب هاي زی
است ولی  در  سالهاي اخیر بدلیل خشکسالی و تقاضاي  روز افزون ، این منبع آبی نیز مورد توجه قرار گرفته ودر حـال حاضـر   

برداشت بی رویـه و ورود پسـاب هـاي    . ه هاي زیر زمینی برداشت می شودساالنه بیش از یک و نیم میلیارد متر مکعب از سفر
 .دچار بحران کمی و کیفـی کـرده اسـت    کشاورزي به داخل منابع آب زیر زمینی و در نتیجه افت آبخوان ، این منبع آبی را نیز

ی واقـع در اسـتان پراکنـده    محدوده مطالعـات  26منابع آب زیر زمینی خوزستان شامل چاه و چشمه و قنواتی است که در سطح 
، مشهر، اهواز جنوبی ، اهواز شمالیخسرج ، اوان، خر –دشت آزادگان ،چنانه : مهمترین این محدوده مطالعاتی عبارتند از  .هستند

اندیمشک،شـادگان ، رامهرمـز،   –پیون ، ده شیخ ،آهو دشت ، دزفـول   -عقیلی، اللی ، اندیکا، مرغاب ، ایذه ، -سلیمان ، گتوند
میلیون متر مکعب تخلیه  1595از مجموع . هندیجان ، زیدون و خیر آباد باغ ملک، صیدون ، جایزان ، بهبهان ، میداد ، -وندال

، درصد حجم تخلیه کل براي کشاورزي 86.9میلیون متر مکعب در سال معادل  1387ساالنه منابع آب زیر زمینی استان ، حدود 
درصـد بـراي    4.6میلیـون متـر مکعـب معـادل      73براي مصارف شرب و حدود   8.46میلیون متر مکعب معادل   135و حدود 

  )2-13جدول . ( مصارف صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد
 تعداد چاهاي استان به تفکیک نوع و میزان مصرف -2 -13جدول 

  آبهاي زیر زیر زمینی

نوع 
  مصرف

  تعداد چاه 
  )حلقه(

  حجم تخلیه
  )میلیون متر مکعب(

  1387  7920  زيکشاور
  135  773  شرب
  73  409  صنعت

  1595  9104  جمع
  آب و برق استان خوزستان سازمان سالنامه :مأخذ                               
  مصارف آب استان

میلیون متر مکعب در بخش هاي  19997، در حدود  1395از کل ظرفیت بالقوه شناخته شده منابع آب استان خوزستان در سال 
میـزان مصـرف بخـش    : ختلف مورد استفاده قرار می گیرد ، که میزان مصارف در بخش هاي مختلف به شرح ذیل می باشـد م

میلیون متـر   13549)برداشت از رودخانه ها و برداشت از شبکه هاي مدرن پایین دست سدها(کشاورزي از منابع آبهاي سطحی 
هزار  84میلیون متر مکعب براي آبیاري  1387از منابع آبهاي زیر زمینی  هزار هکتار از اراضی استان ، 648مکعب براي آبیاري 

برداشت از رودخانه ها و برداشـت از شـبکه   (هکتار از اراضی استان  ومیزان مصرف بخش آبزي پروري از منابع آبهاي سطحی 
میلیـون متـر    18349دودا میلیون متر مکعب و در کل بخش کشاورزي وشیالت استان باح 913) هاي مدرن پایین دست سدها

  .درصدي از کل آب مصرفی در استان را به خود اختصاص داده است 91.7مکعب آب ، سهم 
  95در سال ) میلیون متر مکعب(میزان مصارف آب استان به تفکیک نوع مصرف و نوع تامین آن -3-13جدول 

  )درصد(سهم   حجم آب مصرف  نوع مصرف  نوع منبع  شرح

  ارودخانه ه  آبهاي سطحی

  28.7  5752  کشاورزي
  12.5  2500  شکرينیصنایع کشت و صنعت 
  3.32  665  بخش آبزي پروري
  3.6  473  بخش صنعت
  2.5  504  بخش شرب
  1.1  232  خدمات
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  )درصد(سهم   حجم آب مصرف  نوع مصرف  نوع منبع  شرح
  50.6  10126  جمع

  آبهاي زیرزمینی

شبکه هاي 
  مدرن

  39  7797  کشاورزي
  0.14  28  بخش صنعت

  1.2  248  بخش آبزي پروري
  1  203  شرببخش 

  41.4  8276  جمع
  6.9  1387  کشاورزي
  0.67  135  صنعت
  0.36  73  شرب
  7.9  1595  جمع

  100  19997  جمع کل
  آب و برق استان خوزستان سازمان سالنامه :مأخذ       

میلیـون   135میلیون متر مکعب و از منابع آبهاي زیر زمینـی  733میزان مصرف بخش صنعت و خدمات از منابع آبهاي سطحی 
. درصد آب مصـرفی در اسـتان بـوده اسـت     4.34میلیون متر مکعب  معادل  868متر مکعب و در کل میزان مصرف این بخش 

میلیون متر مکعب و  73میلیون متر مکعب و از منابع آبهاي زیر زمینی  707میزان مصرف بخش شرب از منابع آبهاي سطحی 
  )3-13جدول .( درصد آب مصرفی در استان بوده است 3.9تر مکعب معادل میلیون م  780در کل میزان مصرف این بخش 

  
  راندمان آب در بخش کشاورزي

با توجه به محدودیت آب در نقاط مختلف کشور ، ،آب عامل محدود کننده بخش کشاورزي بوده و میزان تلفات آب در این مورد 
بدین جهت راندمان آبیاري در بخـش کشـاورزي از   . لف آن داردتاثیر مستقیم در امکانات بهره وري از منابع آب و مصارف مخت

اهمیت خاص و به سزایی برخوردار بوده و شناخت عوامل موثر بر تلفات و کاستن آن و در نتیجه بـاال بـردن افـزایش رانـدمان     
یع و مزرعـه بدسـت   بنا به تعریف ، راندمان کل از حاصلضرب هاي انتقال، توز. ،نقش مهمی در توسعه کشاورزي خواهد داشت 

یکـی از  . درصد، مربوط به بخش کشـاورزي مـی باشـد    91.7بخش عمده اي از  آب مصرفی در استان با سهم حدودا  .می آید
عوامل اصلی باال بودن سهم آب کشاورزي راندمان پایین آبیاري است به طوریکه راندمان مصرف کشاورزي به تفکیک حوضـه  

،کـه در مقایسـه بـا    ) 4-13جـدول  (درصد می باشد 33و  37،35زهره به ترتیب  –و مارون هاي آبریز  کرخه ، کارون بزرگ ، 
. به شـدت پـایین اسـت   ) درصد 70الی  65(و همچنین متوسط جهانی ) درصد40(اخرین ارزیابی ها از راندمان آبیاري در کشور 

ندمان مصرف بخش کشـاورزي در هـر یـک از    بنابراین ضرورت ارائه راهکارها و انجام اقدامات استراتژیک در جهت افزایش را
همچنین راندمان بخش آب شرب با توجه به فرسودگی شـبکه هـا و نشـتی زیـاد آب در     . حوضه هاي آبریز مسجل خواهد بود

درصد در استان برآورد شده است و راندمان در بخش صنعت نیز با توجه به احداث شبکه هاي جدیـد   75تا  70شبکه ها حدود 
  .درصد می باشد 85نواحی صنعتی و رعایت نکات فنی در طراحی ها و اجرا حدود  در شهرکها و

  )درصد(راندمان مصرف کشاورزي به تفکیک راندمان مزرعه وانتقال در انواع شبکه هاي آبیاري-4-13جدول 

  حوضه آبریز  شرح
راندمان 
  مزرعه

راندمان 
  توزیع

  راندمان کل  راندمان انتقال

  32- 35  80- 90  65- 68  60- 62  جراحی-زهرهراندمان شبکه هاي 
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  حوضه آبریز  شرح
راندمان 
  مزرعه

راندمان 
  توزیع

  راندمان کل  راندمان انتقال

  32- 33  85- 92  68- 70  52- 53  کرخه  ي و زهکشی مدرنآبیار
  30- 43  81- 91  68- 75  50- 65  کارون بزرگ

  آب و برق استان خوزستان سازمان سالنامه :مأخذ               
  تاسیسات آبی موجود در استان

سد در  20سد در دست اجرا و  5سد در دست بهره برداري ، 20داد سد که تع 45استان خوزستان با دارا بودن مجموع   :سدها
حال مطالعه می باشد از لحاظ تعداد سدهاي در حال بهره برداري داراي رتبه هشتم کشور می باشد کـه بعلـت کـاهش شـدید     

رصـد نسـبت بـه    د 80بارش ها و به تبع آن بروز خشکسالی بی سابقه در حوضه هاي کرخه ومارون در سال هاي اخیر بیش از 
مقادیر نرمال کاهش نشان داده بطوري که سطح آب مخازن این سدها در رقوم بسیار پایینی قرار گرفته وبهمین دلیـل میـزان   

) 5-13جدول (الزم به توضیح است افزایش رها سازي آب .خروجی از این سدها درسالهاي اخیر کاهش چشمگیري نشان میدهد
مربوط به افزایش سطح   زیر کشت  تابستانه برنج و به میزان کمی افزایش سطوح شبکه  عمدتا 94نسبت به سال  95در سال 

  .هاي آبیاري در سطح استان بوده است
  مشخصات سدهاي در حال بهره برداري -5-13جدول 

گروه 
 سدها

 استان نام سد
نام 
 رودخانه

  ظرفیت مخازن
 )میلیون مترمکعب(

  حجم آب تنظیمی
 )میلیون مترمکعب(

 سال
 1395 1394 وع بهره برداريشر

رگ
 بز

اي
ده

س
 

 83 5102  5587 2719 کارون خوزستان 3کارون 
 57 7210  6752 2439 کارون خوزستان عباسپور

 80 7940  7527 262 کارون خوزستان مسجد سلیمان
 90 8733  7755 5082 کارون خوزستان گتوند علیا
 42 7066  5699 2698 دز خوزستان دز
 80 3668  641 5327 کرخه خوزستان کرخه
 80 928  520 1273 مارون خوزستان مارون
 89 88  68 241 زهره خوزستان جره

 - 40735 34549 20041  جمع کل
  آب و برق استان خوزستان سازمان سالنامه :مأخذ          

  
  مطالعه تعداد سدهاي استان خوزستان به تفکیک درحال ساخت، بهره برداري و -6-12جدول 

  سهم  تعداد  عنوان
  44.4  20 سدهاي در دست بهره برداري
  11.11  5 سدهاي در دست اجرا
  44.4  20  سدهاي در دست مطالعه

  100  45  جمع
  آب و برق استان خوزستان سازمان سالنامه :مأخذ                                           
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راندمان آبیاري در شبکه هاي مدرن تحت پوشش سازمان آب وبرق نسبت باتوجه به اینکه   :شبکه هاي آبیاري و زهکشی
درصد از اراضی آبی استان تحت پوشش شـبکه هـاي مـدرن     51.6به میانگین شبکه هاي سنتی باالتر است اما متاسفانه فقط 

  .را می باشدهستند وعملیات و طرح هاي تکمیل شبکه هاي مدرن زیرسدها هنوز تکمیل نشده است و با کندي درحال اج
  

  وضعیت کلی شبکه هاي آبیاري و زهکشی درحال بهره برداري -7-13جدول 
 عنوان 1391 1392 1393 1394 1395
 )هکتار(ناخالص توسعه وبهبود اراضی تحت پوشش 405642 405642 405642 411078 419737
 )میلیون متر مکعب(حجم اب ورودي  64145 7060 7409 6208 7470

  آب و برق استان خوزستان سازمان سالنامه :مأخذ               
  مشخصات شبکه هاي آبیاري و زهکشی در حال بهره برداري -8-13جدول 

 نام شبکه
  نام سد
  مخزنی

 حجم آب تخصیصی
و مساحت اراضی تحت 

  )سطح ناخالص(پوشش

حجم آب برداشتی 
  شبکه

 )میلیون مترمکعب(

سال شروع 
بهره 
 1395  1394 کتاره میلیون مترمکعب برداري

 
  مدرن

  42  3307  3154.9 125000 2785 دز دز
  55  1124  1107 47000 1200  عباسپور گتوند

  78  158  113 23745 274  عباسپورشمال شرق 
  85  416  328 10300 68  عباسپور  میان آب
  94  93  -   8659  -   عباسپور  شعیبیه
  68  123  94 13500 247  مارون  بهبهان

  76  32  17 6500 133  مارون  و فجرجایزان 
  84  65  43 22000 226  مارون  رامشیر
  82  26  29 9015 126  مارون  شادگان

  80  27  25 8459 121  کوثرشهید رجایی و 
  81  17  11 4273 36  -  بنه باشت
  78  90  33 13000 193  کرخه  اوان

  65  312  125 18200 226  کرخه  کرخه مدرن
  84  44  9 4111 103  کرخه  کوت
  83  25  7 3276 45  کرخه  حمودي
  86  98  32 7840 229  کرخه  کوثر
  86  16  9.8 -  -   -  دز
  44  101  110 5000 100  -  شاوور
  88  24  25  16392  117  کوثر  هندیجان
  88  10  7  1200  23  عباسپور  خرمشهر
  89  34  8  4215 57  کرخه  ابوحمیظه
  89  3688 50  کرخه  جاللیه
  89  27  9.1  5370 73  کرخه  عطابیه

 

  89  35  8  4936 67.2  کرخه  احمد آباد
  89  239  181  11608 270  کرخهاراضی تحت 
  87  1  2  1000  15  مارون  دامغانی

  -   82  71 -  -  کرخه  آب شرب الغدیر
    6527  5558 378287 6243 جمع

    943  650 41450 730 سایر شبکه ها
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 نام شبکه
  نام سد
  مخزنی

 حجم آب تخصیصی
و مساحت اراضی تحت 

  )سطح ناخالص(پوشش

حجم آب برداشتی 
  شبکه

 )میلیون مترمکعب(

سال شروع 
بهره 
 1395  1394 کتاره میلیون مترمکعب برداري

    7470  6208 419737 6973  جمع کل
درآمار سطوح ناخالص شبکه ها سطح به علت تغییراتی که با مشاورین معاونت توسعه و جلساتی که منعقد شده آخرین سطوح ناخالص اصلی طبق جدول می باشد* 

نه  آب شبکه دز با مصارف مربوط به تزریق رودخا برداشت.به دلیل نبودن آمار محاسبه نشده است ) اراضی کانال سلمان(ناخالص اراضی تحت پوشش کانال چمران
  .با مصارف تزریق به رودخانه گرگر می باشد) داریون(برداشت شبکه میاناب   .کرخه می باشد

  سالنامه سازمان آب و برق استان خوزستان: مأخذ         
  

  1395استان در بخش در سال  مهمترین اقدامات
  

  آبمهمترین اقدامات بخش  -9 -13جدول 
  981/734678  )میلیون ریال( 95کل اعتبار مصوب فصل در سال 

  72  تعداد کل پروژه ها
  7/4  )درصد(سهم اعتبارات بخش از اعتبارات استان 

  33  95تعداد کل پروژه هاي خاتمه یافته در سال 
  آب و برق استان خوزستان سازمان سالنامه :مأخذ     
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  کشاورزي  :چهاردهمفصل 
  مقدمه

آب هـاي سـطحی    (رودخانه مهـم و پـر آب    5و وجود ) درصد مساحت کشور 4معادل (میلیون هکتار  4/6استان خوزستان با 
و برخورداري از منابع وسیع خاك، و همچنین شرایط متنوع اقلیمی از لحاظ تولید انواع محصـوالت کشـاورزي، دامـی و    ) کشور

انسیل هاي بسیاري است که می تواند با توجه جدي به بخش کشـاورزي و محوریـت قـراردادن آن در توسـعه     آبزیان داراي پت
  .پایدار سبب رشد و شکوفایی اقتصاد کشور گردد

درصد سهم بخش کشاورزي می باشـد   5/17استان خوزستان، از کل جمعیت شاغل استان  1395سال  براساس سالنامه آماري
ارزش افزوده بخش . ار بهره بردار بوده و عمده فعالیت آنها در بخش زراعت و دام و باغداري می باشدهز 165که شامل بیش از 

درصد کل استان می باشد که  5/7هزار میلیارد معادل   83استان حدود ) کشاورزي، شکار، جنگلکاري و ماهیگیري(کشاورزري 
  .ل هاي رشد نکرده در این بخش داردبا توجه به استعداد هاي استان، نشان از ظرفیت ها و پتانسی

 550هم اکنون طرحهاي متعددي در زیربخش هاي مختلف کشاورزي استان وجود دارد که از مهمترین آنها می توان به طـرح  
شهرسـتان اسـتان در    20هزار هکتار آن در محدوده اراضی حـدود   500هزار هکتاري مقام معظم رهبري اشاره نمود که حدود 

  . باشدحال اجرا می 
میلیون تن انواع محصوالت زراعی و باغی در سطح استان با تنوع  15بیش از  1394 – 95براساس آمار و اطالعات سال زراعی 

بسیار باالیی تولید شده است و این در حالی است که بر اساس برآوردها با استفاده از ظرفیتهاي کامل نشده امکان تولید بیش از 
در  1395هزار تن محصوالت دامی در سال  444خوزستان با تولید . صوالت به راحتی میسر خواهد بودمیلیون تن از این مح 30

،  1395مجموع تولیدات شیالتی در کشور در سال .  کشوري قرار دارد 11در رتبه ) هزار تن  13568(مقایسه با تولید کل کشور 
هزار تن از تولیدات شیالت کشـور را داراسـت و    124رصدي  د 11.3هزار تن میباشد که استان خوزستان با سهم  1093معادل

( هزار تن محصوالت کشـاورزي   15793در مجموع استان خوزستان با تولید  .رتبه سوم کشوري را به خود اختصاص داده است
ورزي کشور درصد ازکل تولید محصوالت کشا 3/13با کسب رتبه اول توانسته حدود  1395در سال ) زراعی،باغی،دامی،شیالتی 
تشکیل شده ) دام و آبزیان و بهداشت دام(و .....) زراعت و باغداري و گلخانه و (این فصل از دو بخش  .را به خود اختصاص دهد

گــل و گیاهــان  -4محصــوالت بــاغی  -3محصــوالت زراعــی  -2اراضــی کشــاورزي  -1: بخــش کشــاورزي شــامل  .اســت
  .هزار هکتاري 550طرح  -5) گلخانه(زینتی

 مقایسه وضعیت زراعی و باغی بخش کشاورزي استان با کشور -1 -14 جدول

  سهم نسبت به کشور  استان خوزستان  کشور  رتبه  واحد  نام محصول
 1395  1394 رشد 1395  1394 رشد 1395  1394

کل تولیدات 
 زراعی

 18 17.7 10 14.966 13.65 8 83 77.04 1  میلیون تن

سطح محصوالت 
 زراعی

 8.6 7.2 24 1011 817 3 11766 11380 1  هزار هکتار

تولید محصول 
 گندم

 12.7 11.1 45 1.86 1.28 27 14.6 11.52 1  میلیون تن

 9 6.9 36 535 394 4 5929 5710 2  هکتار هزار سطح محصول گندم
تولیدات گروه 
 محصولی غالت

 11.6 10.6 35 2.6 1.93 23 22.41 18.24 1  میلیون تن
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 مقایسه وضعیت زراعی و باغی بخش کشاورزي استان با کشور -1 -14 جدول

  سهم نسبت به کشور  استان خوزستان  کشور  رتبه  واحد  نام محصول
 1395  1394 رشد 1395  1394 رشد 1395  1394

سطح گروه 
 محصولی غالت

 8.7 6.8 31 732 558 3 8443 8170 1  هزار هکتار

 1.2 1.3 7 260 244 8 21021 19380 21  هزار تن کل تولیدات باغی
سطح بارور 
 محصوالت باغی

 1.68 1.6 11 40 36 4 2397 2300 19  هزار هکتار

 12.7 13 7 147.8 138.5 9 1163 1063 5  هزار تن  میزان تولید خرما
میزان تولید 
 پرتقال

 1.3 1.8 - 8 38.8 42.3 19 2887 2416 7  ار تنهز

 1.06 1.3 - 20 11.6 14.5 1 1098 1087 15  هزار تن میزان تولید انار
  1395آمارنامه کشاورزي سال : مأخذ         

  تولیدات زراعی و باغی در بخش کشاورزي استان
درصدي از کل تولیدات زراعی کشـور در سـال    18میلیون تن محصوالت زراعی داراي سهم 15استان خوزستان با تولید حدود 

درصد داشته و داراي رتبـه اول کشـور میباشـد     10رشدي به میزان  1394را دارا میباشد، که این رقم در مقایسه با سال  1395
میلیون تن  1.86در این استان محصول گندم با تولید  1395از مهمترین محصوالت کشت شده زراعی در سال  .)1-14جدول (

  . درصد رشد را نشان می دهد 45می باشد که با این میزان تولید داراي رتبه اول کشور در مقایسه با سالقبل حدود 
در رتبـه  ) هـزارتن  21021(کشور  هزار تن تولید در مقایسه با 260بادارا بودن  95خوزستان در زمینه محصوالت باغی در سال 

درصـد   13هزارتن و ببا کسب رتبه پـنجم حـدود    147.8میتوان به خرما با تولید ام قرار گرفته واز مهمترین این محصوالت  21
  .تولید خرماي کشور را به خود اختصاص داده است

  اراضی کشاورزي استان خوزستان
درصد از وسعت استان، اراضی کشاورزي  21حدوداً  1395بر اساس داده هاي سازمان جهاد کشاورزي استان خوزستان، در سال 

درصد رشد داشته که این افزایش به دلیل اجراي عملیـات طـرح    3/2به میزان  94اختصاص داده اند که نسبت به سال  به خود
 66حـدود   1395از کل مساحت اراضی کشاورزي استان در سال  .هکتاري و همچنین توسعه اراضی باغی می باشد 550بزرگ 

درصد  2/96همچنین از کل مساحت اراضی کشاورزي استان  .درصد به صورت دیم کشت شده است 34درصد به صورت آبی و 
  )2 -14جدول .(درصد به محصوالت باغی اختصاص یافته است 8/3به محصوالت زراعی و 

  هکتار: واحد   -  1395اراضی در حال کشت استان خوزستان به تفکیک شهرستان در سال  - 2 - 14 جدول        

 شهرستان
  کل اراضی کشاورزي جمع  اراضی باغی   اراضی زراعی 

درصد تغییرات اراضی 
کشاورزي نسبت به 

  94سال 
  کل  دیم  آبی  جمع  دیم  آبی  دیم  آبی  دیم  آبی

  7  0  7  13563  0  13563  0  11115  0 2448  آبادان
  1  0  3  1567  1000  567  0  0  1000  567  آغاجاري
  2  0  3  22515  10000  12515  0  145  10000  12370  امیدیه
  0  0  19  32847  32000  847  0  734  32000  113  اندیکا
  2  1  4  53824  28402  25422  402  1083  28000  24339  اندیمشک
  3  0  3  76283  14000  62283  0  431  14000  61852  اهواز
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 شهرستان
  کل اراضی کشاورزي جمع  اراضی باغی   اراضی زراعی 

درصد تغییرات اراضی 
کشاورزي نسبت به 

  94سال 
  کل  دیم  آبی  جمع  دیم  آبی  دیم  آبی  دیم  آبی

  1  0  12  57141  52108  5033  108  2507  52000  2526  ایذه
  1  0  10  54242  47013  7229  13  2075  47000  5154  باغملک
  2  0  3  44170  20000  24170  0  460  20000  23710  باوي

  3  0  3  28192  0  28192  0  1389  0  26803  بندرماهشهر
  2  0  4  58272  30873  27399  12  1612  30861  25787  بهبهان
  3  0  3  36868  500  36368  0  288  500  36080  حمیدیه
  3  0  3  33999  0  33999  0  3073  0  30926  خرمشهر
  3  0  3  101233  25205  76028  205  5929  25000  70099  دزفول

  3  0  3  78033  5683  72350  0  189  5683  72161  دشت آزادگان
  2  0  3  55321  24000  31321  0  395  24000  30926  رامشیر
  2  0  4  53817  16864  36953  0  1079  16864  35874  رامهرمز
  4  0  4  59509  0  59509  0  13120  0  46389  شادگان
  2  0  3  108049  26515  81534  0  854  26515  80680  شوش
  2  0  3  158131  40033  118098  33  887  40000  117211  شوشتر
  3  0  3  69391  5000  64391  0  2539  5000  61852  کارون
  2  0  3  36044  17500  18544  0  504  17500  18040  گتوند
  2  0  19  16340  14526  1814  26  965  14500  849  اللی

  1  0  8  33043  31881  1162  216  240  31665  922  مسجدسلیمان
  0  0  3  36725  35000  1725  0  127  35000  1598  هفتکل
  3  0  3  35284  3000  32284  0  327  3000  31957  هندیجان
  3  0  3  51711  0  51711  0  168  0  51543  هویزه
  2.3  0  3  1406114  481103  925011  1015  52235  480088  872776  جمع

  اداره آمار جهاد کشاورزي خوزستان: مأخذ           
  محصوالت زراعی

صوالت عمده کشت شده در استان شامل غالتی نظیـر گنـدم، جـو، شـلتوك، ذرت دانـه اي، گوجـه فرنگـی، سـبزیجات،         مح
درصدي از  18استان خوزستان با برخورداري از سهم  94-95در سال زراعی . محصوالت جالیزي و نباتات علوفه اي می باشد

به سال قبل، رتبه اول را در کشور به خود اختصـاص داده  درصدي نسبت  10کل میزان تولید محصوالت زراعی کشور و رشد 
 نیشـتر یبدرصـدي از کشـور ،    6/8همچنین در همین سال از لحاظ سطح زیرکشت محصوالت زراعی با داشتن سـهم  . است

گندم، جو، شلتوك و ذرت دانـه  .  )3 -14جدول .(به خود اختصاص داده است گرید يشده را نسبت به استانها زیرکشتسطح 
هزارتن بوده  1860در حدود  94-95میزان تولید گندم در استان در سال . از مهمترین غالت کشت شده در استان می باشد اي

درصد نسبت به سال گذشته داراي رتبه اول در تولید  6/45درصدي از تولید گندم کشور دارد و با رشد چشمگیر  7/12که سهم 
درصدي از تولید کشور  30هزار تن ذرت دانه اي و سهم  351با تولید بیش از  همچنین استان خوزستان. گندم کشور می باشد

  )3 -14جدول . (رتبه اول را بدست آورده است
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  )کیلوگرم در هکتار:تن، عملکرد:هکتار، تولید:سطح:(واحد1394- 95سطح زیرکشت و میزان تولید به تفکیک گروههاي عمده محصوالت زراعی استان در سال -3 -14جدول 
  94درصد تغییر نسبت به سال   جمع  دیم  آبی محصول

  عملکرد  تولید  سطح   عملکرد  تولید  سطح   عملکرد  تولید  سطح   عملکرد  تولید  سطح   نام
 7  46  36  3475  1860012  535300  1111  168150  151300  4406  1691861  384000  گندم
 26  98  57  1608  141146  87760  861  46922  54528  2835  94224  33231 جو

 8-  0  8  4141  239666  57873  0  0  0  4141  239666  57873  شلتوك
 6  0  - 6  6868  351240  51140  0  0  0  6868  351240  51140  ى ا نه دا  ذرت

 2  34  31  3541  2592064  732073  1045  215072  205828  4517  2376992  526245  غالت
 33-  122  230  1671  25419  15212  0  0  0  1671  25419  15212  لوبیا
 43-  - 90  - 82  546  239  438  546  239  438  0  0  0  عدس

 20  124  87  1541  25421  16500  0  0  0  1541  25421  16500  ت یرحبوبا سا
 0  103  102  1589  51079  32150  546  239  438  1603  50840  31712  ت حبوبا

 6-  10  17  65263  340084  5211  0  0  0  65263  340084  5211 چغندرقند
 * *  *  1833  33  18  0  0  0  1833  33  18  سویا
 6  - 16  - 21  850  6435  7571  0  0  0  850  6435  7571 کنجد

 * *  *  2057  72  35  0  0  0  2057  72  35  روغنى ن بگردا آفتا
 5-  63  72  1110  13428  12100  665  2442  3673  1304  10986  8427  کلزا
 2- 1  3  83510  7479606  89565  0  0  0  83510  7479606  89565 نیشکر
 4- 1  6  68469  7839658  114500  665  2442  3673  70716  7837216  110827  صنعتى  محصوالت

 2- 14-  - 13  26326  161878  6149  0  0  0  26326  161878  6149  زمینى  سیب
 13 13-  - 23  29671  260838  8791  0  0  0  29671  260838  8791 ز پیا
 1 13-  - 14  36859  345774  9381  0  0  0  36859  345774  9381  فرنگى گوجه
 1 26  24  26115  785957  30096  0  0  0  26115  785957  30096  ت یرسبزیجا سا

 1 3  1  28565  1554447  54417  0  0  0  28565  1554447  54417  ت سبزیجا
 2 2  0  22718  119248  5249  0  0  0  22718  119248  5249  خربزه
 5 8-  13  29456  395415  13424  0  0  0  29456  395415  13424  نه هندوا
 5- 8-  - 3  22402  175473  7833  0  0  0  22402  175473  7833 ر خیا

 16 8-  - 21  24076  34019  1413  0  0  0  24076  34019  1413  لیزى جا یرمحصوالت سا
 2 7-  - 8  25938  724155  27919  0  0  0  25938  724155  27919  لیزى جا محصوالت
 1- 15-  - 14  14011  106746  7619  0  0  0  14011  106746  7619  یونجه
 50- 56-  - 13  7170  17351  2420  0  0  0  7170  17351  2420 شبدر

 41 25  - 11  55127  1814979  32923  0  0  0  55127  1814979  32923 ذرت علوفه اي
 7 157  139  40905  264369  6463  0  0  0  40905  264369  6463  ى ا علوفه ت تا یرنبا سا
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  94درصد تغییر نسبت به سال   جمع  دیم  آبی محصول
  عملکرد  تولید  سطح   عملکرد  تولید  سطح   عملکرد  تولید  سطح   عملکرد  تولید  سطح   نام

 33 28  - 4  44581  2203445  49425  0  0  0  44581  2203445  49425  ى ا علوفه ت تا نبا
 1- 966  971  15204  1140  75  0  0  0  15204  1140  75  یرمحصوالت سا
 12- 9  24  14810  14965988  1010559  1037  217753  209939  18421  14748235  800620  محصوالت  کل

  منبع اداره آمار جهاد کشاورزي خوزستان*      
 
  

 1394-95و میزان تولید محصوالت زراعی استان به تفکیک شهرستان در سال  سطح زیرکشت -4 - 14جدول 

 نام شهرستان
  94درصد تغییرات نسبت به سال   جمع  دیم  آبی

  تولید   سطح   )تن(تولید   )هکتار(سطح   )تن(تولید   )هکتار(سطح   )تن(تولید   )هکتار(سطح 
 367  373  13637  1306  0  0  13637 1306   ن دا آبا
 60  29  1941  427  1  1  1940 426  ىر جا آغا
 9-  16  100474  10665  110  223  100364 10442  میدیه ا
 9  16-  36468  9356  5979  7543  30489 1813  ندیکا ا
 21  53  848192  61339  29309  25914  818883 35425  ندیمشک ا

 327  80  5034266  132714  354  685  5033911 132029 ز هوا ا
 7-  59  103298  48254  55235  43544  48063 4710  یذه ا
 112  144  149482  47087  35639  36555  113843 10532  ملک غ با

 43-  2  668271  27190  164  289  668107 26901 باوي
 55  43-  29353  8065  0  0  29353 8065 هشهر بندرما
 19-  12  593118  41089  69  86  593049 41003  ن بهبها
 6  1-  146520  22748  0  0  146520 22748  حمیدیه
 52-  13-  406348  15988  0  0  406348 15988 خرمشهر
 37  21  1642136  102776  14990  14656  1627146 88120  دزفول
 5  25-  292822  34258  0  0  292822 34258  ن دگا آزا دشت
 242  20  90028  18569  206  361  89823 18207 مشیر را
 3  1  380569  34006  406  762  380163 33244 مهرمز را
 50-  24-  700016  30187  0  0  700016 30187  ن دگا شا
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 نام شهرستان
  94درصد تغییرات نسبت به سال   جمع  دیم  آبی

  تولید   سطح   )تن(تولید   )هکتار(سطح   )تن(تولید   )هکتار(سطح   )تن(تولید   )هکتار(سطح 
 20-  3  1372721  122252  0  0  1372721 122252  شوش
 45-  5  1417277  89985  9626  9269  1407651 80716 شوشتر
 49-  32-  323690  18409  0  0  323690 18409  رون کا

 57  142  310789  31113  12166  12141  298624 18972 گتوند
 137  80  13675  12679  12187  12317  1488 362  اللى

 1222  526  20952  21596  19133  21357  1820 239  ن مسجدسلیما
 1194  1219  32962  24696  22150  24187  10813 510  هفتگل
 146  39  103661  18248  31  49  103630 18200  ن هندیجا
 26  2  133323  25557  0  0  133323 25557  هویزه
 9  24  14965988  1010559  217753  209939  14748235 800620  ن خوزستا

  اداره آمار جهاد کشاورزي خوزستان:  مأخذ                                             
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  محصوالت باغی
ي کـه شـاهد   بگونه ا. هاي مختلف باغی در استان خوزستان محیا گردیده است  باتوجه به تنوع اقلیمی استان، امکان رشد گونه

هاي غالب باغی در جنوب استان نخل و در میانـه   گونه. رشد و پایداري باغات از جنوب استان تا کوههاي شمال استان میباشیم
هاي  عالوه بر باغات ، در زمینه. کشت میگردد... هاي مختلف انار، گردو، زیتون و استان مرکبات و انگور و در شمال استان گونه

هاي کنترل شده نیز از وظایف مدیریت  زینتی، قارچ خوراکی، گیاهان داروئی و تولید محصوالت در محیط مختلف گل و گیاهان
هکتـار بـارور و    40287هکتار است که از این  53203در حال حاضر سطح زیر کشت محصوالت باغی استان . باشد باغبانی می

با  1394که در مقایسه با سال . شود ن محصول برداشت میت 259799از این میزان سطوح کشت . باشند هکتار نهال می 12916
  . درصدي مواجه شده ایم 5/6تن ، با افزایش تولید  243873تولید 

استان . در رتبه نوزدهم قرار دارد 9/1میلیون هکتار بوده که استان خوزستان با سهم  87/2سطح باغ هاي کشور  1395در سال 
 21در رتبه ) هزار تن 21021(هزار تن تولید محصوالت باغی در مقایسه با کل کشور  260با دارا بودن  1395خوزستان در سال 
  .قرار گرفته است

) خرما، مرکبات، انار، انجیر و زیتون(هزارتن محصوالت باغی نیمه گرمسیري  229با تولید حدود  1395استان خوزستان در سال 
  .ر تولید و رتبه هفتم کشور در سطح این نوع محصوالت می باشدهزارهکتار، داراي رتبه هشتم کشور د 48از سطح حدود 

)14- 5(  
کل صادرات خرماي کشور رتبه اول را دارا % 55کل تولید کشور رتبه پنجم و با حدود %  7/12استان خوزستان در تولید خرما با 

هـزار   100امکان توسـعه باغـات تـا    براساس مطالعات صورت گرفته و تنوع اقلیمی و شرایط مناسب استان خوزستان . باشد می
  .هکتار را دارد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

١٥٦ 
 

  95سطح زیرکشت و میزان تولید محصوالت باغی استان در سال  -5 -14 جدول

 نام محصول 
کل سطح  )هکتار(سطح بارور  )هکتار(بارور  سطح غیر

 )هکتار(
 )تن(میزان تولید  

کیلوگرم در (عملکرد 
 )هکتار

رشد تولید نسبت به 
 )درصد( 94سال

 دیم آبی جمع دیم آبی جمع دیم آبی جمع دیم آبی
 56 0 6196 663 0 663 170 107 0 107 63 12 51 سیب  میوه هاي دانه دار

 میوه هاي هسته دار
 234 0 4294 150.3 0 150.3 50 35 0 35 15 0 15 آلو 
 225 0 5303 604.5 0 604.5 165 114 0 114 51 0 51 هلو 

 43 0 7445 953 0 953 201 128 0 128 73 0 73 وقیسیزردآلو 

 میوه هاي دانه ریز
 68 0 5155 8491 0 8491 2387 1647 0 1647 740 47 693 انگور 

 100- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 توت فرنگی 

 میوه هاي خشک
 105 789 1941 180 15 165 142 104 19 85 38 30 8 بادام 
 12 0 2298 926 0 926 629 403 0 403 226 0 226 گردو 

 83 647 0 22 22   - 285 34 34   - 251 247 4 سایر

میوه هاي نیمه 
 گرمسیري

 7 0 5365 147779 0 147779 34795 27545 0 27545 7250 0 7250 خرما 

ات
رکب
م

 

 8- 0 11031 38805.7 0 38805.7 4600 3518 0 3518 1082 0 1082 پرتقال 
 11 0 14190 8542.2 0 8542.2 1026 602 0 602 424 0 424 نارنگی 
 38 0 11235 8033 0 8033 1186 715 0 715 471 0 471 لیموترش 
 874 0 9846 2756.8 0 2756.8 387 280 0 280 107 0 107 لیموشیرین 
 6 0 14836 2715 0 2715 247 183 0 183 64 0 64 گریپ فروت 

 11- 0 10439 4029.5 0 4029.5 391 386 0 386 5 0 5 نارنج 
 5- 0 7446 1124.4 0 1124.4 265 151 0 151 114 0 114 سایر مرکبات 

 2 0 11312 66006.6 0 66006.6 8102 5835 0 5835 2267 0 2267 جمع مرکبات
 20- 3400 7128 11652 119 11533 2658 1653 35 1618 1005 2 1003 انار 
 2 1800 4108 1685 9 1676 579 413 5 408 166 72 94 انجیر 
 41 0 1320 1709 0 1709 1931 1295 0 1295 636 0 636 زیتون 

میوه هاي 
 گرمسیري

 21- 2023 10268 1332 192.2 1139.8 341 206 95 111 135 17 118 کنار 

 46 0 129589 9911 0 9911 76.48 76.48 0 76.48 0 0 0جمع محصوالت سایر محصوالت 



 

١٥٧ 
 

 نام محصول 
کل سطح  )هکتار(سطح بارور  )هکتار(بارور  سطح غیر

 )هکتار(
 )تن(میزان تولید  

کیلوگرم در (عملکرد 
 )هکتار

رشد تولید نسبت به 
 دیم آبی جمع دیم آبی جمع دیم آبی جمع دیم آبی )درصد( 94سال

بجز گل (اي گلخانه باغبانی
 )گیاهان زینتی

 0 0 1422 32 0 32 22.5 22.5 0 22.5 0 0 0 )گل محمدي(گلستان  
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 سایر محصوالت مثمر

 14 500 9517 2977.05 200 2777.05 691.8 691.8 400 291.8 0 0 0 گیاهان دارویی 
 3- 0 198208 4757 0 4757 24 24 0 24 0 0 0 قارچ دکمه اي 

 7 947 6523 259830 557 259273 53250 40334 588 39746 12916 427 12489  جمع
  اداره آمار جهاد کشاورزي خوزستان: مأخذ

  
  

  به تفکیک شهرستان 95سطح زیرکشت و میزان تولید محصوالت باغی استان در سال  -6 -14جدول

 نام شهرستان
سهم شهرستان   رتبه  )کیلوگرم در هکتار(عملکرد   )تن(لید میزان تو  )هکتار(سطح زیرکشت 

  از تولید استان
رشد تولید 

  بارور  غیر بارور  )درصد(
  دیم  آبی  جمع  دیم  آبی  دیم  آبی  دیم  آبی

  6-  23  1  1875  12939  60759.5  236.2  60523.3  126  4677.6  79  1251  دزفول
  7  20  2  0  5614  53252  0  53252  0  9485  0  1630  آبادان
  8  18  3  0  4435  47276.4  0  47276.4  0  10661  0  2459  شادگان
  9  7  4  0  7593  17152.05  0  17152.05  0  2259  0  280  کارون
  59  4  5  0  8029  9488.5  0  9488.5  0  1181.72  13  893  باغملک
  13  4  6  0  8235  10630.3  0  10630.3  0  1290.82  12  321  بهبهان
  7  4  7  0  4845  9142  0  9142  0  1887  0  1186  خرمشهر
  10  3  8  1800  4847  7604  9  7595  5  1566.8  103  940  ایذه

  0  2  9  500  6630  5380.7  200  5180.7  400  781.4  2  302  اندیمشک
  8  2  10  0  9946  5177  0  5177  0  520.5  0  333  شوش
  49  2  11  2000  10488  5205  60  5145  30  490.54  3  396  شوشتر
  2-  1  12  0  5209  2547  0  2547  0  489  0  245  اندیکا



 

١٥٨ 
 

 نام شهرستان
سهم شهرستان   رتبه  )کیلوگرم در هکتار(عملکرد   )تن(لید میزان تو  )هکتار(سطح زیرکشت 

  از تولید استان
رشد تولید 

  بارور  غیر بارور  )درصد(
  دیم  آبی  جمع  دیم  آبی  دیم  آبی  دیم  آبی

  19  1  13  0  7243  2449  0  2449  0  338.1  0  93  اهواز
  22  1  14  0  8385  2912  0  2912  0  347.3  0  113  باوي

  7  1  15  0  4634  3897  0  3897  0  841  0  548  بندرماهشهر
  21  1  16  0  9739  2272  0  2272  0  233.3  0  55  حمیدیه
  9  1  17  0  5700  1693  0  1693  0  297  0  98  رامشیر
  46  1  18  0  3326  2343  0  2343  0  704.55  0  374  رامهرمز
  19  1  19  0  10378  3103  0  3103  0  299  0  205  گتوند
  0  1  20  0  4926  2933  0  2933  0  595.45  26  370  اللی
  7  1  21  0  5336  1366  0  1366  0  256  0  71  هندیجان
  7  0.4  22  0  7348  970  0  970  0  132  0  36  هویزه

  7  0.3  23  0  6034  899  0  899  0  149  0  40  دشت آزادگان
  7  0.2  24  0  5400  540  0  540  0  100  0  45  امیدیه

  15  0.2  25  1926  4029  585  52  533  27  132.3  189  108  مسجدسلیمان
  78  0.1  26  0  8355  254  0  254  0  30.4  0  97  هفتکل
  0  0  27  0  0  0  0  0  0  0  0  0  آغاجاري
  7  100  *  947  6523  259830  557  259273  588  39746  427  12489  جمع

  اداره آمار جهاد کشاورزي خوزستان: مأخذ                  



 

١٥٩ 
 

  )گلخانه ها(گل و گیاهان زینتی 
 74از سـال  باعث شد که در اسـتان خوزسـتان    مزیت هاي تولید محصوالت گلخانه اي از جمله بهره وري در مصرف آب و افزایش تولید

ادامه این کار سطح زیرکشت گلخانه هاي سبزي و  در دراین راستا و .شودی سبزي و صیفی شروع طرح مطالعات ایجاد گلخانه هاي صنعت
را نشـان مـی    6/6رشدي به میـزان   1394این میزان نسبت به سال . هکتار رسید 1/435حدود  به 95در سال  و گل و گیاه زینتی صیفی
  )7 -14جدول. (کشت میگردد....ه فرنگی و توت فرنگی و محصوالت مختلفی نظیر خیار، گوج دراین گلخانه ها عمدتاً. دهد

 1395در سـال  . نوع گل رتبه دارد این گلها شامل رز، مریم و نرگس اسـت  3  در تولید می کند ودرصد گل ایران را  90استان خوزستان 
 درصد آن 59آن گلخانه ست حدود د درص 41از این میزان حدود  هکتاربوده ، که  875زینتی در استان حدودا   سطح زیرکشت گل و گیاه

همچنین استان در زمینه گل و گیاهان زینتی در تولید گل مریم رتبه اول کشوري و در تولید گل رز و نرگس رتبـه دوم  . فضاي آزاد است
  )7 -14جدول .(کشوري را دارد

  
  )هکتار:واحد( 1395گلخانه هاي استان خوزستان تا پایان سال و تولید آمار سطح  -7 - 14جدول

نام 
 شهرستان

  سایر  گیاهان دارویی  توت فرنگی  گل و گیاهان زینتی  سبزي و صیفی

سطح 
سطح   )تن(تولید   )هکتار(

  )هکتار(

سطح   تولید
  )هکتار(

تولید 
  )تن(

سطح 
  )هکتار(

تولید 
  )تن(

سطح 
  )هکتار(

تولید 
شاخه بریده   )تن(

  )شاخه(
گلدانی 

  )گلدان(
  0  0  0  0  0  0  0  0  0.5  75  0.5  آبادان
  0  0  0  0  0  0  0  0  0.5  90  0.5  اندیکا
  0  0  0  0  10  0.35  0  0  1  135  1  اهواز
  0  0  0  0  0  0  0  0  2.9  446  2.9  ایذه

  0  1  0  0  0  0  0  14500000  0  0  0  اندیمشک
  0  4.92  75  1.5  175  3.9  500000  0  15.5  3570  15.5  باغملک
  0  0  0  0  8  0.5  0  0  1  160  1  باوي
  0  0  12  0.15  0  0  0  50000  2.7  380  2.7  بهبهان
  0  0  0  0  0  0  0  0  1  200  1  حمیدیه
  0  0  0  0  0  0  0  0  1.15  200  1.15  رامهرمز
  0  4.5  15  0.3  172  6.5  266000  69750000  7.45  1926  7.45  دزفول
  0  1.5  0  0  0  0  75000  6710000  5.79  648  5.79  شوش
  0  1  25  0.57  48  0.8  240000  0  5.1  830  5.1  شوشتر
  0  0  0  0  0  0  0  0  1.55  310  1.55  وندگت

  0  0  0  0  6  0.3  0  0  0.7  70  0.7  اللی
  0  0  0  0  0  0  0  0  1.3  205  1.3  مسجدسلیمان
  0  0  0  0  0  0  0  0  0.6  120  0.6  هفتگل
  0  12.9  127  2.52  419  12.4  1081000  91010000  48.7  9365  48.7  جمع کل

  خوزستان ياداره آمار جهاد کشاورز :مأخذ 
  



 

١٦٠ 
 

  هزار هکتاري 550طرح 
در چند دهه گذشته اندیشه احیاء و توسعه استان خوزستان کم و بیش وجود داشته به طوري که طی ایـن سـالها بـا احـداث     
سدهاي مخزنی و انحرافی بر روي رودخانه دز، کرخه، مارون، زهره و کارون، تأمین آب کشاورزي تحقق یافته و پـس از آن  

  .احداث دیگر سازه ها و شبکه هاي اصلی آبیاري و زهکشی انجام شده است گذاري قابل توجه اي جهتسرمایه
، هوایی و دریایی و )ریلی و جاده اي(استان خوزستان با توجه به همجواري با شش استان دیگر، وجود شبکه ارتباطی زمینی 

ابـل اصـالح یـا تعـدیل، موجـب      بهره مندي از توانمندي هاي بالقوه اقلیمی، منابع آب و خاك و محدودیت هاي بالفعل و ق
  .گردیده تا ضرورت توجه و عنایت بیش از پیش به این خطه زرخیز ملموس و توجیه پذیر گردد

پروژه جهت  33در قالب  منطقههزار هکتار اراضی  550با توجه به موارد یادشده و به منظور ارتقاء سطح توسعه استان، حدود 
  .ساله اجرا خواهد شد 5سی قرار گرفته است که در قالب یک برنامه اجرایی انجام عملیات عمرانی آب و خاك مورد برر

  
  )هکتار:واحد(هزار هکتاري احیاي دشت هاي خوزستان و ایالم       550توزیع شهرستانی سطح طرح  - 8 - 14 جدول

  سطح پیش بینی شده  نام شهرستان  ردیف
  1395سطح انجام شده تا سال   )شبکه هاي فرعی آبیاري و زهکشی(

  18956  79655  شوش  1
  12973  28500  دزفول  2
  3078  4100  اندیمشک  3
  10886  20000  حمیدیه  4
  13521  41228  دشت آزادگان  5
  12611  40672  هویزه  6
  5320  72965  اهواز  7
  7138  19500  باوي  8
  12285  52642  شوشتر  9
  0  3100  ایذه  10
  0  6000  آبادان  11
  0  10000  خرمشهر  12
  7500  9000  نشادگا  13
  2829  27940  رامهرمز  14
  10957  22025  رامشیر  15
  4780  12060  امیدیه  16
  1668  10600  بهبهان  17
  9052  39000  هندیجان  18

  133554  498987  جمع استان خوزستان)1(
  .هزار هکتار می باشد 550) به استان ایالم مربوط(هکتار  51013جمع استان خوزستان به عالوه سطح شهرستان دهلران با ) 1(       
  جهاد نصر میثاق خوزستان: مأخذ       

  



 

١٦١ 
 

افزایش تولیدات پروتئین دامی با استفاده از امکانات داخلی و با تکیه بر حفظ محیط زیست، :  دام، طیور و شیالتبخش 
وگیري از اتالف منابع انرژي از مهمترین ایجاد اشتغال در راستاي توسعه پایدار، ارتقاء بهره وري و کاهش هزینه و جل

این بخش شامل تولیدات . سیاستهاي اقتصاد مقاومتی در بخش دامپروري کشور براي افزایش ضریب خود اتکایی می باشد
دام و فرآورده هاي دامی است، که این مجموعه شامل گوسفند، بره، بزغاله، گاو و گاومیش و شتر با هدف تهیه گوشت، شیر، 

یکی از مهمترین مواد غذایی مورد نیاز براي تأمین پروتئین حیوانی و امنیت  .پشم و سایر فرآورده هاي لبنی است پوست،
مانند گاو (عمده تولید شیر و گوشت قرمز در ایران مربوط به تولید از دام هاي سنگین . غذایی شیر و گوشت قرمز می باشد
به طور کلی مجموع تولیدات دامی استان از . انند گوسفند و بز می باشدو دامهاي سبک م) اصیل، دورگ ، بومی و گاومیش

درصد را نشان می  3.3رسیده است که رشدي معادل  1395هزارتن در سال  444به حدود  1394هزارتن در سال  430حدود 
 .صاص داده استاستان در این سال از لحاظ میزان تولید فرآورده هاي پروتئینی رتبه یازدهم را به خود اخت. دهد

  : دام و طیور
 1395جمعیت دام هاي استان بر اساس آمارهاي ارائه شده از سازمان جهاد کشاورزي استان در سال  :جمعیت دام استان

درصد   13.3درصد از جمعیت دامی مربوط به دام سبک و 86.7 .درصد افزایش داشته است 2.2نسبت به سال قبل حدود 
درصد  2.2درصد کاهش و جمعیت دام سنگین  1.7جمعیت دام سبک نسبت به سال قبل . مربوط به دام سنگین است

و شهرستان آبادان ) درصد از مجموع کل واحد دامی 14.5( همچنین شهرستان ایذه بیشترین جمعیت. افزایش یافته است
  )9- 14جدول( .را دارد) درصد از مجمع کل واحد دامی 0.2( کمترین جمعیت دامی 

  ی استان تولیدات دام
درصد   1.7درصدي از کل تولید گوشت قرمز کشور، در مقایسه با سال قبل  5.05استان با داشتن سهم حدودا  1395در سال 

درصـد   5.6درصد از سهم کشور می باشد که نسبت بـه سـال قبـل     3.9میزان تولید گوشت مرغ نیز حدود . رشد یافته است
درصـد از تولیـد    3.2درصد افزایش حدودا  5.8، با 94لبنی استان نسبت به سال  میزان تولید شیر و مواد. کاهش داشته است
درصـد از تولیـد    0.9درصد افـزایش حـدودا     1.7همچنین میزان تولید تخم مرغ در مقایسه با سال قبل، با . کشور می باشد

  . کشور را به خود اختصاص داده است
  1395تعداد دام استان در سال  -  9- 14جدول 

 انشهرست
 دام سنگین دام سبک

گوسفند و 
 بره

 کل بز و بزغاله
گاو و 
 گوساله

 کل تک سمی شتر گاومیش

 7402 0 0 766 6636 2073 338 1735 آبادان
 3285 880 46 0 2359 18054 8810 9243 آغاجاري
 7875 505 269 108 6993 60358 22253 38104 امیدیه
 4999 1549 0 0 3450 176754 82785 93969 اندیکا
 19945 8527 0 1399 10019 229375 74571 154804 اندیمشک



 

١٦٢ 
 

 انشهرست
 دام سنگین دام سبک

گوسفند و 
 بره

 کل بز و بزغاله
گاو و 
 گوساله

 کل تک سمی شتر گاومیش

 45125 3955 62 6674 34434 137253 16517 120736 اهواز
 37375 7675 0 858 28842 550400 299215 251185 ایذه
 19715 5879 0 0 13836 161907 95990 65918 باغملک
 17192 1558 54 3574 12006 63004 6342 56662 باوي

 32000 4613 323 104 26960 150357 76977 73381 بندر ماهشهر
 6891 263 0 0 6628 60846 10367 50479 بهبهان
 11603 1036 206 2608 7753 62406 2695 59711 حمیدیه
 10007 206 0 1043 8758 17677 7780 9897 خرمشهر
 42151 8120 0 12887 21144 419455 144873 274581 دزفول
 36984 1462 418 11610 23494 136074 1956 134118 آزادگان دشت

 8255 786 133 0 7336 65506 3666 61840 رامشیر
 24352 3532 142 1079 19599 91700 7866 83834 رامهرمز
 37723 98 0 10952 26673 41092 1612 39480 شادگان
 48228 4729 1525 9428 32546 237003 17684 219319 شوش
 32849 2679 0 9586 20584 117034 18472 98563 ترشوش
 13766 1242 9 6571 5944 52358 6157 46202 کارون
 14860 3480 0 1581 9799 72164 13322 58841 گتوند
 5222 2210 0 0 3012 112550 56952 55598 اللی

 25196 8981 0 622 15593 309063 136986 172077 مسجدسلیمان
 7924 1719 0 0 6205 69239 15146 54093 هفتکل
 4970 660 570 0 3740 50337 12732 37605 هندیجان
 14549 739 1545 3135 9130 53088 782 52306 هویزه
 540442 77083 5300 84587 373472 3517127 1142846 2374281 استان

  1395-سازمان جهاد کشاورزي خوزستان: مأخذ 
کیلوگرم داشته اسـت بطوریکـه میـزان     8.2هزار کندو با متوسط تولید هر کندو  236از همچنین در همین سال استان بیش 

درصد از میزان کل تولید عسل کشور می باشد و در مقایسه  2.4تن بوده است که این میزان حدود  1934تولید عسل استان  
هزار  444حدودا  1395می استان در سال به طور کلی میزان تولید محصوالت دا. درصد افزایش یافته است 65.3با سال قبل 

درصد  3.27درصد رشد داشته است و سهم استان از میزان کل تولیدات دامی حدود  3.2تن بوده که در مقایسه با سال قبل 
  .بوده است

  
  
  



 

١٦٣ 
 

  )درصد/ تن( 1395میزان تولید فرآوده هاي دامی در سال - 10- 14جدول 

 شهرستان
گوشت 
 قرمز

 لبنی شیر و مواد گوشت مرغ
تخم 
 مرغ

 جمع کل تولید عسل

 رشد 95تولید  94تولید  تولید تولید تولید تولید تولید
 4.4 6381 6110 0 296 4470 1237 377 آبادان
 64.7 2540 1542 1 24 1834 7 674 آغاجاري
 13.0- 5502 6326 6 108 4500 679 209 امیدیه
 2.7 6056 5899 47 67 3411 1448 1083 اندیکا

 2.0- 14560 14858 92 553 8594 3533 1788 دیمشکان
 6.5- 28470 30445 33 234 24045 1375 2782 اهواز
 0.2 28540 28478 791 616 19925 2994 4214 ایذه
 3.6 25481 24587 30 601 17855 5487 1508 باغملک
 17.8 11910 10108 10 114 9424 1239 1123 باوي

 48.3- 6919 13385 0 176 3522 2564 656 بندر ماهشهر
 46.4 35590 24311 30 1935 26230 5266 2128 بهبهان
 4.3 8442 8094 2 114 6808 641 877 حمیدیه
 71.6- 7610 26809 2 50 6066 915 577 خرمشهر
 54.3 50927 32999 393 685 26498 19412 3939 دزفول

 14.6 27084 23634 0 85 21211 3260 2528 دشت آزادگان
 32.0- 6562 9650 0 124 4825 872 741 رامشیر
 4.4- 19581 20481 7 1092 13264 3675 1544 رامهرمز
 16.0 29152 25136 0 58 21151 5866 2076 شادگان
 7.7 32183 29870 19 443 25491 2779 3451 شوش
 8.2 22220 20534 34 216 17951 1882 2136 شوشتر
 8.5- 10338 11297 1 105 8200 1113 919 کارون
 16.8 12973 11106 73 86 8417 3424 973 گتوند
 2.1 5317 5206 43 124 2335 2095 721 اللی

 0.6- 19740 19868 311 223 12105 4701 2401 مسجدسلیمان
 3.8- 7244 7532 9 76 4755 1710 693 هفتگل
 8.3 3703 3419 0 77 2115 1040 470 هندیجان
 6.2 8719 8212 0 30 7019 719 952 هویزه

 3.2 443742 429896 1934 8313 312020 79934 41540  95استان سال 
 - 429896 - 1170 8173 295012 84682 40859  94استان سال 

 - 3.2 - 65.3 1.7 5.8 5.6- 1.7  94رشد نسبت به سال 
  1395-سازمان جهاد کشاورزي خوزستان: مأخذ

  



 

١٦٤ 
 

تعداد و ظرفیت واحدهاي  1395و  1394طی سالهاي : ه و مرغداري هاي استانواحدهاي گاوداري، پرواربندي بر
همچنین تعداد و ظرفیت . تن بوده است 270000واحد با ظرفیت  9فعال مرغداري تخمگذار استان خوزستان، در مجموع 

عه بوده است که قط 19324955واحد فعال و ظرفیت  2492استان شامل ) صنعتی و سنتی(واحدهاي فعال مرغداري گوشتی 
در ) صنعتی و سنتی(تعداد پرواربندي هاي بره فعال استان. هیچ گونه تغییري نداشته است 1395و  1394طی سال هاي 

واحد افزایش یافته است، که این افزایش در بخش پرواربندي سنتی اتفاق  160نسبت به سال قبل  1395مجموع در سال 
 .درصد رشد داشته است 18.8ین سال نسبت به سال قبل حدود همچنین ظرفیت تولید در ا. افتاده است

نسبت به سال قبل تعداد گاوداري هاي فعال و نیمه فعال در مجموع  1395در سال ) شیري(در بخش گاوداري هاي صنعتی 
) ريشی(در ضمن تعداد کل گاوداري هاي صنعتی . تن کاهش یافته است 1122واحد افزایش یافته است و ظرفیت تولید  5
  . واحد افزایش یافته است 23نسبت به سال قبل ) فعال، نیمه فعال، راکد و خالی(

  
  1395آمار تعداد و ظرفیت واحدهاي مرغداري گوشتی و تخم گذار استان در سال  -11- 14جدول 

 شهرستان

 سنتی صنعتی تخمگذار صنعتی مرغداري گوشتی
 غیرفعال فعال فعال غیرفعال فعال

 تعداد
ت ظرفی

 )قطعه(
 تعداد

ظرفیت 
 )قطعه(

 تعداد
ظرفیت 

 )قطعه(
 تعداد

ظرفیت 
 )تن(

 تعداد
ظرفیت 

 )تن(
 0 0 0 0 172487 77 0 0 250200 10 آبادان
 0 0 0 0 66116 6 0 0 0 0 آغاجاري
 0 0 0 0 13250  32 0 0 146500 7 امیدیه
 0 0 0 0 36971 15 0 0 220000 10 اندیکا
 30000 1 0 0 305790 133 34000 2 674000 29 اندیمشک
 0 0 0 0 73936 34 92000 5 297000 14 اهواز
 0 0 0 0 353462 157 91800 8 800340 44 ایذه
 0 0 60000 2 159998 405 119500 9 848500 50 باغملک
 130000 1 0 0 49110 27 302470 16 321000 19 باوي

 0 0 110000 4 418038 203 47600 6 406990 32 بندر ماهشهر
 0 0 0 0 95677 40 123500 5 831590 49 بهبهان
 0 0 0 0 64318 30 432970 26 328600 16 حمیدیه
 0 0 0 0 27995 12 83000 6 169000 9 خرمشهر
 0 0 40000 1 123568 71 36100 3 3372180 141 دزفول

 0 0 0 0 12493 24 323400 19 670500 30 دشت آزادگان
 0 0 0 0 66460 27 10000 1 218700 13 رامشیر
 0 0 60000 2 145743 84 642490 36 747700 34 رامهرمز
 0 0 0 0 34826 17 29000 2 845000 54 شادگان
 0 0 0 0 241372 99 0 0 493800 17 شوش



 

١٦٥ 
 

 شهرستان

 سنتی صنعتی تخمگذار صنعتی مرغداري گوشتی
 غیرفعال فعال فعال غیرفعال فعال

 تعداد
ت ظرفی

 )قطعه(
 تعداد

ظرفیت 
 )قطعه(

 تعداد
ظرفیت 

 )قطعه(
 تعداد

ظرفیت 
 )تن(

 تعداد
ظرفیت 

 )تن(
 0 0 0 0 105208 49 172500 9 553500 28 شوشتر
 0 0 0 0 45942 21 77680 6 353830 18 کارون
 0 0 0 0 48087 21 30000 2 528800 22 گتوند
 0 0 0 0 65166 26 0 0 496500 23 اللی

 0 0 0 0 113915 46 205800 15 1013300 52 مسجدسلیمان
 0 0 0 0 28939 13 66000 5 592740 43 هفتکل
 0 0 0 0 42418 18 0 0 252500 8 هندیجان
 0 0 0 0 17620 8 25000 2 185000 10 هویزه
 160000 2 270000 9 2928905 1695 2944810 183 15617770 782 استان

  1395-سازمان جهاد کشاورزي خوزستان: مأخذ
  

  1395آمار تعداد و ظرفیت واحدهاي پرواربندي بره استان در سال  -12- 14جدول 

 شهرستان
 سنتی صنعتی

 غیرفعال فعال غیرفعال فعال
 ظرفیت تعداد ظرفیت تعداد ظرفیت تعداد ظرفیت تعداد

 1315 16 100 2 1000 1 1000 1 ادان آب
 0 0 1400 15 0 0 0 0 آغاجاري
 2600 50 9000 150 0 0 0 0 امیدیه
 3000 30 7000 70 500 1 2000 2 اندیکا
 20000 63 40000 179 1000 2 5000 9 اندیمشک
 3800 38 4500 45 1250 3 2000 3 اهواز
 1070 12 2325 26 5800 8 10700 15 ایذه
 2550 60 12350 210 3000 13 9500 38 کباغمل
 0 0 2010 15 4000 1 4000 5 باوي

 2400 30 6000 43 1000 1 1000 1 بندر ماهشهر
 550 5 3850 35 500 1 1000 1 بهبهان
 710 7 2250 15 1000 2 0 0 حمیدیه
 1200 8 16000 110 0 0 0 0 خرمشهر
 0 0 8700 70 1500 3 1000 2 دزفول
 5000 40 6000 60 11000 11 1000 1 ندشت آزادگا
 1000 10 2000 20 1000 2 0 0 رامشیر
 1300 42 1200 35 8100 8 1500 2 رامهرمز
 1200 0 2500 50 1000 2 500 1 شادگان



 

١٦٦ 
 

 شهرستان
 سنتی صنعتی

 غیرفعال فعال غیرفعال فعال
 ظرفیت تعداد ظرفیت تعداد ظرفیت تعداد ظرفیت تعداد

 2000 20 15000 150 2000 3 2000 4 شوش
 3030 30 2050 21 5200 12 3000 5 شوشتر
 0 0 35776 235 0 0 0 0 کارون
 15000 500 21000 700 0 0 2000 4 گتوند
 950 10 12000 150 1500 1 3000 5 اللی

 7 2 210 6 210 7 525 3 مسجدسلیمان
 0 0 36800 460 4300 12 3200 14 هفتکل

 1350 27 4050 81 500 1 500 1 هندیجان 
     1460 26 500 1 0 0 هویزه
 70032 1000 255531 2979 55860 96 54425 117 1395استان سال 
 40405 506 211989 2580 54750 89 48900 122  1394استان سال 

 73.3 97.6 20.5 15.5 2.0 7.9 11.3 4.1-  94رشد نسبت به سال 
  1395-سازمان جهاد کشاورزي خوزستان: مأخذ                

  
  1395سال ) شیري(آمار گاوداري هاي صنعتی -13- 14جدول 

 ردیف
نام 

 شهرستان
 فعالنیمه  فعال

  ظرفیت اسمی
 )فعال و نیمه فعال(

  ظرفیت فعلی
 )فعال و نیمه فعال(

 خالی راکد
ظرفیت اسمی 

 )راکد و خالی(
 100 2 0 160 400 8 0 امیدیه 1
 0 0 0 903 1210 3 27 اندیمشک 2
 0 0 0 50 400 1 0 اهواز 3
 650 0 13 121 200 2 2 ایذه 4
 0 3697 5746 1 4 باغملک 5

 
0 

 200 0 1 0 0 0 0 باوي 6
 100 0 2 2430 1410 1 35 بهبهان 7
 50 0 1 120 100 0 2 حمیدیه 8
 150 0 2 1385 1100 1 3 دزفول 9
 200 0 2 30 200 1 0 دشت آزادگان 10
 50 0 1 0 0 0 0 رامشیر 11
 0 0 0 102 100 0 2 رامهرمز 12
 80 0 1 46 130 1 1 شوشتر 13
 50 0 1 35 30 0 1 کارون 14
 0 0 0 15 100 1 0 گتوند 15
 500 1 9 446 550 0 3 مسجدسلیمان 16
 50 0 1 44 50 0 1 هفتکل 17



 

١٦٧ 
 

 ردیف
نام 

 شهرستان
 فعالنیمه  فعال

  ظرفیت اسمی
 )فعال و نیمه فعال(

  ظرفیت فعلی
 )فعال و نیمه فعال(

 خالی راکد
ظرفیت اسمی 

 )راکد و خالی(
 2180 3 34 9584 11726 20 81 استان

 10.9 40- 0 10.5- 2 28.6- 19.1  94رشد نسبت به سال 
کامـل   به صـورت : یت واحد متوقف شده است، گاوداري خالیبه صورت موقت فعال: کمتر از کل ظرفیت واحد تولید دارند، گاوداري راکد: گاوداري نیمه فعال*

  1395-سازمان جهاد کشاورزي خوزستان: مأخذ فعالیت واحد متوقف شده است، 
  

در بخش پرواربندي گوساله در استان خوزستان علی رغم افزایش تعداد واحدهاي فعال پرواربندي گوساله بـه طـور مجمـوع    
درصد افزایش یافته است، که این افزایش ظرفیت تولید به علت کـاهش   12.3حدود  صنعتی و سنتی در استان ظرفیت تولید

  .نسبت به سال قبل می باشد 1395تعداد واحدهاي پرواربندي گوساله صنعتی در سال 
  
  
  

             



 

١٦٨ 
 

  1395آمار تعداد و ظرفیت واحدهاي پرواربندي گوساله استان در سال  -14- 14جدول 

 شهرستان

 غیرفعال فعال غیرفعال فعال )فعال(سنتی  )فعال(نعتی ص سنتی صنعتی

 ظرفیت تعداد ظرفیت تعداد ظرفیت تعداد ظرفیت تعداد
رشد 
 تعداد

رشد 
 ظرفیت

رشد 
 تعداد

رشد 
 ظرفیت

 79- 84- 67- 67- 2044 85 480 17 600 2 300 1 آبادان
 0 2 70 3 0 0 60 1 آغاجاري

  
-70 -77 

 23- 285 3 3 600 40 2160 104 700 4 6050 30 امیدیه
 167 167 0 0 600 20 1200 40 0 0 100 1 اندیکا
 111 3- 0 0 1260 36 2150 60 400 3 700 5 اندیمشک
 1- 1- 100- 100- 2940 98 5100 170 600 6 0 0 اهواز
 0 0 3 0 985 25 1935 48 4750 34 3000 27 ایذه
 27- 0 165 3- 2200 150 4100 350 1500 13 5300 39 باغملک
 305 700 0 0 1988 51 700 4 2025 8 باوي

 67 46 2 0 1850 80 3000 95 1700 15 4600 43 بندر ماهشهر  
 43 27- 6 19- 1035 115 4725 525 5200 47 18000 128 بهبهان
 163 21- 210 7 975 28 500 4 1575 11 حمیدیه

 15 57 91- 73- 250 40 2300 110 3100 23 550 12 خرمشهر  
 50 14 61 40 0 0 3000 80 500 4 1450 7 دزفول

 367 300 18 100 1800 40 7000 200 3000 30 2000 20 دشت آزادگان
 13 0 0 100 900 60 1800 80 0 0 200 2 رامشیر
 125 50 3- 7- 960 48 450 30 6035 45 5650 42 رامهرمز
 0 0 0 0 200 10 400 20 0 0 400 2 شادگان
 0 0 0 0 1000 25 2000 40 400 1 200 1 شوش
 25- 18- 45 25 5200 127 1200 33 1380 12 1600 10 شوشتر
 2091 3800 100 0 1500 30 4382 390 2600 13 200 3 کارون
 20- 400 0 0 1000 100 400 200 0 0 600 2 گتوند
 5 5 0 0 150 5 1050 42 0 0 160 1 اللی

 87- 77- 52- 8 141 7 270 21 540 8 2565 52 مسجدسلیمان
 63- 63- 17- 0 0 0 825 165 0 0 300 3 هفتکل
 51 8 0 25 660 44 1905 127 0 0 600 5 هندیجان
 1400 45 1300 7 0 0 هویزه

    
200 211 

 29 13 0 9- 27485 1194 56265 3074 35505 275 58185 456 استان
  تانمعاونت امور دام سازمان جهاد کشاورزي خوزس: مأخذ

  
  

  



 

١٦٩ 
 

  شیالت و آبزیان
استان خوزستان با دارا بودن مجموعه عوامل بستر ساز تولید آبزیان از جمله آب، زمین و دماي مناسب جزء مستعدترین 

مجموع تولیدات آبزیان استان شامل پرورش . مناطق بالقوه کشور به منظور پرورش آبزیان و همچنین صید از دریا می باشد
  .ی و میگو، صید  از دریا و همچنین صید از آبهاي داخلی می باشدماهیان گرمابی، سرداب

( درصد  29که حدود . مزرعه پرورش میگو می باشد 30مزرعه سردابی و  17مزرعه گرمابی،  992استان خوزستان داراي 
ورش همچنین در خصوص مزارع پر. از مساحت مزارع گرمابی کشور به استان خوزستان اختصاص دارد) هکتار 15444

مختص استان می باشد، در خصوص مزارع پرورش میگو نیز از ) هکتار 4.37(درصد از کل کشور  1.4ماهیان سردابی، حدود 
  .به استان خوزستان اختصاص دارد) هکتار 400(درصد  5.1هکتار کل کشور حدود  7870مجموع 

تن میگو می  724تن ماهی سردابی و  885تن ماهی گرمابی،  63160شامل  1395میزان تولید آبزیان پرورشی در سال 
درصد افزایش و  32درصد افزایش، ماهیان سردابی 16.4باشد، که نسبت به سال قبل به ترتیب میزان تولید ماهیان گرمابی 

  . درصد کاهش یافته است 46.4میگو 
ا میزان صید میگو از درصد کاهش یافته ام 2.6نسبت به سال قبل  1395میزان صید ماهی از آب هاي ساحلی در سال 

همچنین میزان صید آبزیان از آبهاي داخلی . درصد افزایش یافته است0.7آبهاي ساحلی در همین سال نسبت به سال قبل 
  .درصد کاهش یافته است 3.2در همین سال نسبت به سال قبل حدود 



 

١٧٠ 
 

 95میزان تولید تکثیر و پرورش آبزیان در استان خوزستان سال  -15- 14جدول 

 ستانشهر
 پرورش میگو پرورش ماهیان سردابی پرورش ماهیان گرمابی

تولید بچه 
 ماهیان گرمابی

 )هزار قطعه(

 تولید بچه میگو
 )هزار قطعه(

 تولید ماهیان زینتی
 )هزار قطعه(

 )تن(تولید  تعداد مزرعه )تن(تولید  تعداد مزرعه )تن(تولید  تعداد مزرعه

 0 71509 0 724 30 0 0 2705 27 آبادان
 0 0 0 0 0 700 13 0 0 اندیکا
 1202 0 31526 0 0 0 0 4349 76 اهواز
 0 0 0 0 0 185 4 0 0 ایذه
 0 0 0 0 0 0 0 1630 18 باوي

 40 0 0 0 0 0 0 0 0 بندر ماهشهر
 60 0 0 0 0 0 0 90 1 بهبهان
 0 0 0 0 0 0 0 3020 57 حمیدیه
 0 0 0 0 0 0 0 15756 235 خرمشهر
 100 0 8715 0 0 0 0 1494 10 دزفول

 0 0 15455 0 0 0 0 3270 63 دشت آزادگان
 130 0 25300 0 0 0 0 3952 127 شوش
 80 0 19483 0 0 0 0 12040 168 شوشتر
 0 0 0 0 0 0 0 8437 100 کارون

 80 0 0 0 0 0 0 0 0 مسجدسلیمان
 0 0 0 0 0 0 0 5770 94 شادگان
 0 0 0 0 0 0 0 647 16 هویزه
 1692 71509 100479 724 30 885 17 63160 992 کل جمع

 232416 2115000 233664 21400 576 165787 6136 203243 18382 کشور

 0.7 3.4 43.0 3.4 5.2 0.5 0.3 31.1 5.4 سهم از کشور
  1395-سازمان جهاد کشاورزي خوزستان: مأخذ



 

171 
 

  
  95و  94بهاي داخلی در سالهاي میزان صید آبزیان دریایی و برداشت ماهی از آ - 16-14جدول 

 شهرستان
 برداشت از آبهاي داخلی میگو ماهی

 95سال  94سال  95سال  94سال  95سال  94سال 
 0 0 1312 1355 18315 21378 آبادان 
 1100 0 0 0 0 0 اندیکا
 1300 0 0 0 0 0 اندیمشک
 1000 0 0 0 0 0 ایذه

 0 0 242 427 5433 5089 بندر ماهشهر
 460 0 0 0 0 0 انبهبه

 135 170 2325 2690 خرمشهر
 1250 1215 0 0 0 0 دزفول  

 3000 3610 301 351 1251 2323 شادگان
 0 0 0 0 0 0 شوش
 0 0 0 0 0 0 شوشتر
 150 130 0 0 0 0 گتوند

 250 1265 0 0 0 0 مسجدسلیمان
 0 0 1632 1295 15941 12935 هندیجان 
 2500 2720 0 0 0 0 هویزه
  20  0 0 0 0 0  اهواز
  11030 11400 3622 3598 43265 44415 جمع کل

  1395- سازمان جهاد کشاورزي خوزستان: مأخذ                       
  

  مجتمع هاي آبزي پروري
ه شرایط جغرافیایی مناسب در استان خوزستان امکان راه اندازي مجتمع هاي دامپروري و آبزي پروري را در استان فراهم نمـود 

شرایطی را در استان بوجـود آورده اسـت کـه بـه سـهولت      ... است، وجود اراضی مناسب و مستعد، رودخانه هاي دائمی و پر آب
مجتمـع بـزرگ آبـزي پـروري بـا       8امکان تکثیر و پرورش آبزیان و محصوالت دامی فراهم آورده است، در اسـتان خوزسـتان   

  )17-14جدول .(هکتار وجود دارد 16991مساحت کل 
  

  مجتمع هاي آبزي پروري  استان خوزستان - 17-14جدول 
واگذار شده  در شرایط بهره برداري کامل

 )مزرعه(

 مساحت
  نام مجتمع

 
ظرفیت تولید  اشتغال بر حسب نفر

 )اسمی) (تن(
  )تن(تولید 

 )فعال(
زیرکشت 

 )هکتار(
مفید 

 )هکتار(
کل 

 مستقیم غیرمستقیم  )هکتار(
 فاز دوم 4200 3300 120 209 210 16500 1100 2200 آزادگان فاز اول 2540 1720 1720 92 8290 8600 570 1150

شهید  فاز اول 1300  900 900 50 3654 4500 300 600
 فاز دوم 2000 1258 1111 88 3333 6290 420 838 احمدیان

2200 1100 8500 854 114 266 3250 5000 
مجتمع پرورش میگو 

 چوئبده

185 90 690 0 0 0  275 395 
مجتمع پرورش میگو 

 هندیجان
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واگذار شده  در شرایط بهره برداري کامل
 )مزرعه(

 مساحت
  نام مجتمع

 
ظرفیت تولید  اشتغال بر حسب نفر

 )اسمی) (تن(
  )تن(تولید 

 )فعال(
زیرکشت 

 )هکتار(
مفید 

 )هکتار(
کل 

 مستقیم غیرمستقیم  )هکتار(

700 230 3500 0 0 0 700 1000 
هکتاري  1000

 هویزه

154 77 770 550 13 3.5 3.5 8 
فاز (سردآبی اندیکا 
  )اول

  سردآبی اندیمشک  هاي کشاورزي واگذار گردیده است به شرکت شهرك

200 200 2000 0 0 0 40  48.5 
مجتمع خاویاري 
 شوهان دزفول

260 130 1955 994 24 276 391 500  

مجتمع پرورش 
ماهی شهید 

-جاده اهواز(کامروا
  خرمشهر
  )ستاد معین

 مجموع 16991.5 11837.5 4396.5 590 17885 53305 4217 8487
ل و در حال تولید هر مساحت مزارع فعا: درصد از مساحت کل یک مجتمع مساحت مفید و فعال محسوب می شود، مساحت زیر کشت 70حدود : مساحت مفید

  1395-سازمان جهاد کشاورزي خوزستان: مأخذ تمع مساحت زیر کشت محسوب می شود،مج
 
  

  1395در سال بخش  استان در مهمترین اقدامات
  

  مهمترین اقدامات بخش کشاورزي - 18 -14 جدول
  019/798269  )میلیون ریال( 95کل اعتبار مصوب فصل در سال 

  532  تعداد کل پروژه ها
  5/15  )درصد(سهم اعتبارات بخش از اعتبارات استان 

  166  95تعداد کل پروژه هاي خاتمه یافته در سال 
  1395- سازمان جهاد کشاورزي خوزستان: مأخذ                                      
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  صنعت و معدن: پانزدهمفصل 
هاي عظیمی در بخـش  هاي منحصر به فرد آن باعث ایجاد سرمایه گذاريموقعیت استراتژیک خوزستان و استعدادها و پتانسیل

هاي بزرگ پتروشیمی و درصد سرمایه گذاري بخش صنعت استان در ماهشهر به دلیل وجود طرح 60. صنعت استان شده است
در مـابقی   درصـد دیگـر  10هـا و صـنایع جـانبی نیشـکرو     هاي بزرگ فوالد و کشت و صـنعت درصد در اهواز به دلیل طرح 30

هاي بزرگ سـرمایه بـر و  صـنایع مـادر     بیشتر در طرح سرمایه گذاري هاي انجام شده در استان. باشد هاي استان میشهرستان
انجام شده و ضرورت توجه جدي به رفع موانع و مشکالت سرمایه گذاران خصوصی در ایجاد و گسترش صنایع پایین دسـت را  

  .نماید هاي عظیم انجام شده اجتناب ناپذیر میگذاري به منظور استفاده بهینه از سرمایه
میلیون تـن در سـال در کشـور     20استان خوزستان در زمینه تولید محصوالت شیمیائی و پتروشیمی با توان تولید فعلی بالغ بر 

مقاطع فوالدي دومین در زمینه تولید فوالد و . در زمینه کشت و صنعت نیشکر درکشور منحصر به فرد میباشد. مقام اول را دارد
استان تولید کننده این محصوالت میباشد در زمینه ساخت قطعات صنعتی به ویژه در زمینه صنایع نفت و گاز و پتروشـیمی و و  
صنایع کشت و صنعت و صنایع جانبی و نیروگاهها و ساخت تجهیزات خاص و منحصر به فرد مورد نیاز  این صنایع توان بسیار 

واحد سازنده قطعات صنعتی و تجهیزات بزرگ در استان وجـود دارد و در صـورتیکه    300حال حاضر قریب به باالئی دارد و در 
مجموعه هاي نفت و حفاري و پتروشیمی با رعایت کلیه ضوابط رقابتی تامین بخشی از خدمات و تجهیزات مورد نیاز خود را به 

حفظ اشتغال موجود توان اشتغال جدید و قابل توجهی را می  صنایع ساخت قطعات و تجهیزات استان اختصاص دهند عالوه بر
در زمینه ساخت و تعمیر کشتی و شناورها و سازه هاي دریـائی اسـتان خوزسـتان داراي قابلیتهـاي ویـژه و      . توان انتظار داشت

  .منحصر به فرد نسبت به سایر استانهاي کشور میباشد 
  :ویق بخش خصوصی شامل بخش هاي زیر می باشدمزیتها و قابلیتهاي صنعتی استان با محوریت تش

صنایع جانبی پتروشیمی و نفت ، صنایع جانبی کشت و صنعت نیشکر، صنایع تبدیلی کشاورزي ، صـنایع وابسـته بـه دریـا     
، صنایع جانبی فلزات اساسی، گسترش  و توسعه صنایع سیمان با اولویت صادرات، صنایع فـرآوري  …مانند کشتی سازي و

  سب با معادن استان، توسعه و ایجاد صنایع جانبی خرما، صنایع جانبی شیالت معادن متنا
 ساختار بخش صنعت استان خوزستان

سـال  (شود اقتصادي استان محسوب می ترین بخشدرصد ارزش افزوده استان، فعال  75.9بخش صنعت و معدن با اختصاص 
ریال میلیارد  336439 ریال بوده که استان خوزستان با لیارد می 2200807ارزش افزوده زیر بخش صنعت در کل کشور ). 1394

  .کشور سهم دارد GDPدرصد از  15.3معادل 
 5.26نفـر شـاغل در بخـش صـنعت سـهم       378261،  استان خوزستان بـا   1395براساس طرح آمارگیري نیروي کار در سال 

درصد از شاغلین استان  28.8همچنین . داده است را به خود اختصاص) نفر 7184691(درصدي از شاغلین این بخش در کشور 
  .در این بخش به فعالیت مشغول هستند

  
  کارکن به باال 10صنعتی  هاي کارگاه

درصدي از نظـر تعـداد کارگـاه     2.4نفر کارکن به باال و سهم  10کارگاه صنعتی  315با داشتن  1395استان خوزستان در سال 
کارکن هستند که از این  49-10، بین ) کارگاه 187(هاي فوق الذکر درصد کارگاه 59از  بیش. باشددر کشور می 15داراي رتبه 
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سرشـماري صـنعت سـال    (باشـند کارگاه عمومی مـی  23کارگاه خصوصی و  292کارگاه صنعتی ،  315از . را دارد 18نظر رتبه 
درصـدي از شـاغلین    5.94بـا سـهم    که استاناند بوده کار به مشغول استان صنعتی هايکارگاه در نفر  74790 تعداد ).1394

 در افزوده ارزش ریال میلیارد 126664 ایجاد باکارگاههاي صنعتی استان  .چهارم قرار دارد رتبه کارگاههاي صنعتی کشور در
بعبارتی استان خوزستان از نظر تعداد کارگاههـاي صـنعتی در   . است داده اختصاص به خود را کشور در دوم رتبه صنعت بخش
  .ام قرار گرفته است 2ام و  4ي ام قرار دارد اما از نظر اشتغال و ارزش افزوده در رده 15رتبه 

  )میلیارد ریال/نفر/کارگاه/ (تعداد کارگاههاي صنعتی استان خوزستان  - 1-15جدول

 سال/شرح
 کل کارگاه هاي صنعتی

 بیشتر نفر و 100 نفر 99-50 نفر 49-10 جمع
1394 1395 1394 1395 1394 1395 1394 1395 

 تعداد

 2473 2499 2034 2225 8616 9973 13123 14697 کشور
 82 82 46 49 187 231 315 362 استان
 3.32 3.28 2.26 2.2 2.17 2.32 2.4 2.46 سهم
 10 12 15 15 18 17 15 14 رتبه

 اشتغال

 922483 939926 140011 147988 195920 221144 1258414 1309058 کشور
 67597 64616 3108 3839 4085 4648 74790 73103 استان
 7.33 6.87 2.22 2.59 2.09 2.10 5.94 5.58 سهم
 3 3 15 15 18 18 4 4 رتبه

ارزش 
 افزوده

 1019018 1162756 72400 77317 84913 92292 1176331 1332365 کشور
 122940 150960 1730 6463 1994 2326.5 126664 159750 استان
 12.06 12.98 2.39 8.36 2.35 2.52 10.80 11.99 سهم
 2 2 15 3 17 15 2 2 رتبه

  1395-سالنامه آماري استان خوزستان و کشور  :مأخذ            
  

، با ارزش )درصد کل کارگاههاي صنعتی استان 40.6معادل (کارکن به باال  50کارگاه  128از میان کارگاههاي صنعتی استان 
.  کارکن به باال می باشد 50درصد ارزش افزوده صنعتی کارگاهها از کارگاههاي  98. میلیارد ریال وجود دارد  124670افزوده 

، در میان دیگر استانهاي کشور را  13کارکن به باال رتبه  50درصد از تعداد کارگاههاي صنعتی  2.84استان با دارا بودن  سهم 
درصد است و  11.42کارکن به باال نسبت به کشور معادل  50رزش افزوده کارگاههاي سهم استان از ا. از آن خود کرده است

 18.7که معادل ) نفر  70705( کارکن به باال  50هاي اشتغال کارگاه. در میان دیگر استانهاي کشور می باشد 2داراي رتبه 
 6.65کارکن به باالي کشور معادل  50 سهم استان خوزستان از اشتغال کارگاه هاي. درصد شاغلین بخش صنعت استان است

 . کشور قرار گرفته است 3درصد می باشد که با دارا بودن این سهم در رتبه 
 

  

 هاي مهموضعیت کارگاههاي صنعتی استان در برخی از شاخص  - 2- 15جدول

 واحد عنوان شاخص
 رتبه سهم استان کشور

1394 1395 1394 1395 1395 1395 
 13 2.84 128 131 4507 4724 کارگاه کارکن به باال 50نعتی تعداد کارگاههاي ص

 کارکن به باال 50ارزش افزوده کارگاههاي صنعتی 
میلیارد 
 ریال

1081186 1091418 154933 124670 11.42 2 
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 واحد عنوان شاخص
 رتبه سهم استان کشور

1394 1395 1394 1395 1395 1395 
 3 6.65 70705 69559 1062494 1049543 نفر کارکن به باال 50شاغلین کارگاههاي صنعتی 

  1395-مه آماري استان خوزستان و کشور سالنا: مأخذ            
  

  جواز تاسیس و پروانه بهره برداري 
نفـر،    9950میلیارد ریال و اشتغال  48173.3فقره جواز تاسیس با سرمایه گذاري  516، 1395در استان خوزستان تا پایان سال 

همچنـین سـهم   . درصد بوده است 2.6ل درصد و از اشتغا 3.1جواز صادره شده کشور، سهم استان  16895از . صادر شده است
( درصـد  33در سـال مـذکور ،   . درصد بـوده اسـت   3.8استان از تشکیل سرمایه بر اساس جوازهاي تاسیس صادره در این سال 

  ).3-15جدول (از جواز تاسیس صادره به بهره برداري رسیده است ) واحد168
 4.1نفرسـهم   3717باشد با ایجاد اشتغال انه هاي صادره کشور میدرصد پرو 3برداري صادر شده در این سال پروانه هاي بهره

ها نسبت به سـال قبـل   سرمایه ایجاد شده این پروانه. برداري کشور را از آن خود کرده استهاي بهرهدرصدي از اشتغال پروانه
 .هاي بهره برداري کشور دارددرصدي از سرمایه پروانه 16درصدي داشته که سهم  1566رشد 

  
  

  1395وضعیت جوازهاي تاسیس و پروانه بهره برداري واحدهاي صنعتی استان و کشور در سال  - 3-15جدول 

 واحد شرح شاخص
 95سال 

 کشور استان

 جواز تاسیس
 16895 516 )فقره(تعداد

 1264210.9 48173.3 )میلیارد ریال(سرمایه 
 384501 9950 )نفر(اشتغال

 پروانه بهره برداري
 5692 168 )رهفق(تعداد

 294816.1 47277.9 )میلیارد ریال(سرمایه 
 89984 3717 )نفر(اشتغال

  1395معاونت طرح و برنامه و اداره آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت درسال : ماخذ 
  

  ها و نواحی صنعتی  شهرك
وري و مناسب به متقاضیان سرمایه گذاري به منظور ایجاد هماهنگی و استفاده مطلوب از امکانات  زیربنایی و ارائه خدمات ضر

اي که کمترین اثرات منفی در زمینه تولیدات صنعتی و همچنین به منظور اجتماع صنایع کوچک در مکانی مناسب و درمحدوده
، 1395اسـتان خوزسـتان تـا پایـان سـال      . انـد ها و نواحی صنعتی ایجاد شدهزیست محیطی و اجتماعی را داشته باشد، شهرك

ها و نواحی صنعتی بـه ترتیـب   مساحت اراضی در اختیار شهرك. ناحیه صنعتی مصوب می باشد 37شهرك صنعتی و  33يدارا
درصدي ازکل اراضی در اختیار شرکت شهرکهاي صنعتی کشور را   5.2که در مجموع سهم . باشدهکتار می  673و  6441برابر 

  .در اختیار دارد
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  1395واحی صنعتی استان خوزستان و کشور در سال وضعیت شهرکها و ن -4-15جدول 

 استان

تعداد شهرکها و نواحی 
 صنعتی

 )هکتار(مساحت زمین هاي  شهرکها و نواحی صنعتی           

مصوب 
* 

در حال واگذاري
 

داراي زمین
داراي سند ثبتی 

 ن صنعتیزمی  فاز عملیاتی    داراي سند تفکیکی داراي سند ثبتی   اراضی در اختیار      
 تا  پایان سال تا  پایان سال تا  پایان سال تا  پایان سال تا  پایان سال

1394 1395 1394 1395 1394 1395 1394 1395 1394 1395 

 2981 2971 4120 4106 2341 1838 5012 4469 7114 7063 36 59 51 70 خوزستان

 55179 53603 80491 78050 77499 73159 118224 114916 137885 134319 769 861 794 958 جمع کشور
 5.4 5.5 5.1 5.3 3.0 2.5 4.2 3.9 5.2 5.3 4.7 6.9 6.4 7.3 سهم استان
 7 7 7 7 11 14 10 10 7 7 6 3 3 2 رتبه استان

 .عتی مستقر در نواحی و مناطق آزاد و تجاري نیز  لحاظ شده استآمار شهرکها و نواحی صن*-1395آمارنامه شهرکهاي صنعتی کشور و استان –سیستم اطالعات شهرکهاي صنعتی : ماخذ
  

هکتار جهت استقرار در شهرکها قرارداد منعقد نموده  1586.46واحد صنعتی با مساحت  2408در شهرکهاي صنعتی استان تعداد 
  . واحد صنعتی به بهره برداري رسیده است 1176که تعداد 

  1395هرکها و نواحی صنعتی استان و کشور در سال قراردادهاي منعقده در ش -5-15جدول 

 استان

تعداد      
 قراردادهاي نعقده

مساحت     
 )هکتار(واگذاري 

 تا پایان سال تا  پایان سال
  1394   1395   1394   1395  

 1623 1339 2484 2302 خوزستان

 32021 31195 69582 66592 جمع کشور
سهم 
 5.07 4.29 3.57 3.46 استان

 6 9 8 11 رتبه استان
  1395آمارنامه شهرکهاي صنعتی کشور و استان  -سیستم اطالعات شهرکهاي صنعتی: ماخذ

  

طرح صنعتی در حال ساخت وجـود د ارد کـه از ایـن میـان      1257، در شهرکها و نواحی صنعتی استان خوزستان 1395در سال 
  .طرح در مرحله اولیه تخصیص زمین قرار دارند 58.3

  

 وضعیت طرحهاي صنعتی در حال ساخت و ساز  -6-15ول جد

 استان
 ) 1395تا پایان سال ( تعداد طرحهاي صنعتی در حال ساخت و ساز در شهرکها و نواحی صنعتی 

 جمع نصب ماشین آالت نصب سوله دیوارکشی تخصیص زمین
 1257 177 195 162 723 خوزستان
 30110 3682 9467 3783 13178 جمع کشور

 971 119 305 122 425 یانگین کشوريم
  1395آمارنامه شهرکهاي صنعتی کشور و استان –سیستم اطالعات شهرکهاي صنعتی : ماخذ                         

  هاي  و نواحی صنعتی هاي شهركزیر ساخت
نواحی صنعتی استان خوزسـتان   درصد شهرکها و 70باشند بعبارتی شهرکها و نواحی استان داراي امکانات زیربنایی مناسب می

  ).8-15جدول ( باشنددرصد داراي گاز می 81رق و درصد داراي ب 73داراي آب، 
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  وضعیت شهرکها و نواحی صنعتی کل استان ازنظر پروژه هاي زیست محیطی  -7-15جدول 

 موضوع
  واحد 
 سنجش

 94سال 
سال 
95 

  رشد
 )درصد(

 14.3 8 7 تصفیه خانه تصفیه خانه هاي فاضالب در حال بهره برداري
 16.7 7 6 شهرك و ناحیه شهرکها و نواحی صنعتی داراي تصفیه خانه فاضالب در حال بهره برداري

 - 25 3 4 شهرك و ناحیه *تصفیه خانه هاي فاضالب در دست ساخت
نسبت واحدهاي تحت پوشش  تصفیه خانه به واحدهاي به بهره برداري 

 7.7 56 52 درصد رسیده

 0.0 26 26 شهرك و ناحیه البشبکه فاض
 0.0 52 52 شهرك و ناحیه پروژه هاي ارزیابی زیست محیطی

 -  0 0 سیستم هاي فاضالب خانه در تصفیه 14001استقرار سیستم ایزو 
 0.0 10 10 شهرك و ناحیه تعداد ایستگاههاي آتش نشانی
 33.3 8 6 ماشین تعداد ماشین هاي آتش نشانی

 معاونت طرح و برنامه و اداره آمار سازمان صنعت، معدن و تجارت: ماخذ               

 مکانات زیربنایی شهرکها و نواحی صنعتیا - 8- 15جدول

 استان

 تعداد شهرکها و نواحی صنعتی داراي امکانات زیربنایی             
) براي فازهاي عملیاتی(میزان آب  
 )لیتر بر ثانیه(

براي فازهاي (میزان برق  
 )مگاوات) (تیعملیا

 تامین شده مورد نیاز تامین شده مورد نیاز تلفن ثابت گاز شهري برق آب
 تا  پایان سال تا  پایان سال تا  پایان سال تا  پایان سال تا  پایان سال تا  پایان سال تا  پایان سال تا  پایان سال

1394 1395 1394 1395 1394 1395 1394 1395 1394 1395 1394 1395 1394 1395 1394 1395 
 461 438 603 585 1551 1511 2357 2357 46 42 32 31 57 57 51 49 خوزستان
 8088 7476 17347 17029 14460 13953 29135 28974 713 696 560 532 806 793 779 769 جمع کشور
 5.70 5.86 3.48 3.44 10.73 10.83 8.09 8.13 6.45 6.03 5.71 5.83 7.07 7.19 6.55 6.37 سهم استان
 4 4 10 10 1 1 1 1 3 4 4 4 2 2 3 3 رتبه استان

  1395آمارنامه شهرکهاي صنعتی کشور و استان –سیستم اطالعات شهرکهاي صنعتی : ماخذ 

  واحدهاي صنعتی مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی به تفکیک فعالیت
یت  غذایی ،  نساجی ، سلولزي ، شیمیایی ، فلزي ، کانی غیر فعال 8واحدهاي صنعتی واقع در شهرکها و نواحی صنعتی، در قالب
  .فلزي ، خدمات و برق و الکترونیک تقسیم بندي می شوند

بیشـترین سـهم    ،:هاي عمـده فعالیـت  واحدهاي صنعتی مستقر در شهرك هاي صنعتی به تفکیک گروه) الف
بعـد از آن واحـدهاي صـنعتی مربـوط بـه      . باشـد  درصد مـی  32فعالیت واحدهاي صنعتی استان در زمینه محصوالت فلزي با 

کمترین سهم فعالیت موجود  در .درصدي، در جایگاه  بعدي قرار دارند 17و  22محصوالت شیمیایی و غذایی به ترتیب با سهم 
  . درصد می باشند 1.6شهرك هاي صنعتی، فعالیت هاي  نساجی با 

اي صنعتی نشان می دهد که سرانه  اشـتغال بـه ازاء هـر واحـد     بررسی وضعیت اشتغال واحدهاي صنعتی مستقر  در شهرك ه
  . نفر می باشد 17صنعتی فعال در استان  معادل 

بیشـترین سـهم فعالیـت    : واحدهاي صنعتی مستقر در نواحی صنعتی به تفکیک گروه هاي عمده  فعالیـت ) ب
فعالیت محصوالت فلزي، به ترتیب فعالیتهاي   بعد از. درصد می باشد 45واحدهاي صنعتی در  زمینه محصوالت فلزي  با سهم  
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درصد فعالیت  در  رتبه بعدي بیشترین سهم فعالیت واحدهاي صنعتی نواحی صنعتی استان  14و  18غذایی  و شیمیایی با سهم 
  . درصد می باشند 1.56کمترین سهم فعالیت موجود  در نواحی صنعتی، فعالیت هاي  خدمات و برق  با . قرار دارند

  .نفري به ازاء هر واحد صنعتی فعال می باشد  11ضعیت اشتغال واحدهاي صنعتی نواحی صنعتی نشان دهنده سرانه اشتغال و 
  

  واحدهاي به بهره برداري رسیده در شهرکها و نواحی صنعتی برحسب نوع صنعت -9-15جدول 

 استان
 تعداد واحدهاي به بهره برداري رسیده در شهرکها و نواحی صنعتی 

ذایی و غ
 آشامیدنی 

 فلزي شیمیایی سلولزي نساجی
کانی 
 غیرفلزي

 خدمات
برق و 
 الکترونیک

 جمع

 1176 30 75 153 371 259 65 19 204 واحدهاي صنعتی شهرکهاي صنعتی

 65 1 1 8 29 9 3 2 12 واحدهاي 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
  معاونت صنایع کوچک شرکت شهرکهاي صنعتی خوزستان: ماخذ         

  
  هاي صنعتیخوشه

پتروشیمی، خوشه خرما، خوشه پوشاك، خوشه آبزي پروري، خوشه خوشه نفت، گاز و (خوشه صنعتی  10استان خوزستان داراي 
ادوات کشاورزي، خوشه پلیمر و پالستیک، خوشه صید و صیادي، خوشه فرش دستباف، خوشه گاومیش داري، خوشـه صـنایع   

پتروشـیمی،   خوشه از آنها و از جمله خوشه صنعتی تجهیزات نفت، گاز و 3باشد که برنامه توسعه اي براي  می) جانبی نیشکر 
واحـد   45خوشه ادوات کشاورزي خوزستان مشـتمل بـر   . خوشه صنعتی پوشاك و خوشه صنعتی آبزي پروري انجام شده است

واحد داراي پروانه بهره برداري از سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان بوده و  36تولیدي فعال می باشند که از این تعداد، 
از مجمـوع  . باشـند ه کسب مشاغلی همچون تراشکاري به تولید ادوات کشاورزي مشغول میمابقی بدون مجوز و یا تحت پروان

انـدازه اغلـب   . واحد در شهرکها و سایر نواحی شهرستان دزفول مستقر می باشند 18کل واحدهاي داراي پروانه بهره برداري تعداد 
 ).10-15جدول .(باشندنفر می 10تغال باالي شرکت داراي ظرفیت اش 11باشد و فقط کارگاهها در مقیاس خرد و کوچک می

 
 ) 1395تا پایان سال  (وضعیت خوشه هاي صنعتی استان و کشور- 10-15جدول 

 نام استان

تعداد 
  هاي خوشه

شناسایی  
 شده 

  تعداد پروژه هاي 
 امکان سنجی توسعه خوشه 

تعداد پروژه هاي  توسعه 
 خوشه اي در حال اجرا

هاي  تعداد پروژه
اي  هتوسعه خوش

 خاتمه یافته در دست اجرا  خاتمه یافته
در مرحله 
 مطالعه شناختی

درمرحله پیاده 
 سازي

 4 2 0 4 0 10 خوزستان
 74 38 6 156 2 396 کشور

 5.4 5.3 - 2.5 - 2.5  سهم استان
  1395- شرکت شهرکهاي صنعتی استان خوزستان : مأخذ              
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  )نفر/تعداد(و کار ادوات کشاورزي خوزستان و کشورتوسعه خوشه کسب  - 11-15 جدول  

 شرح
تعداد 
 خوشه ها

تعداد واحدهاي 
 کسب و کار

میزان 
 اشتغال

تعداد پروژه هاي 
توسعه خوشه اي در 

 حال انجام

تعداد پروژه هاي 
توسعه خوشه 
 اي خاتمه یافته

 58 29 2654282 327118 398 کشور
 3 1 29470 6663 10 استان خوزستان

  1395- شرکت شهرکهاي صنعتی استان خوزستان : مأخذ                 
  وضعیت طرح رونق تولید

درصـد و در راسـتاي    60به منظور تامین مالی بنگاههاي تولیدي کوچک و متوسط و طرحهاي نیمه تمـام بـا پیشـرفت بـاالي     
طرح بـا مبلـغ    386کرده که از این میان طرح در سامانه بهین یاب ثبت نام  2330،  1395سیاستهاي اقتصاد مقاومتی در سال 

موفـق بـه دریافـت    ) بدون طی کردن فرآیند طرح رونـق (طرح مستقیم ازبانک  341میلیارد ریال ازطریق فرآیند رونق و  2942
  .میلیارد ریال با دریافت تسهیالت به چرخه تولید بازگشتند 37868طرح با مبلغ  727در مجموع در سال مذکور . تسهیالت شدند

  )میلیارد ریال/فقره( عملکرد دبیرخانه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید- 12-15جدول 

 عنوان
ثبت 
 نام

 نظارت مجموع پرداختی مستقیم بانک فرآیند رونق معرفی به بانک
 مبلغ تعداد مبلغ تعداد مبلغ تعداد مبلغ تعداد مبلغ تعداد

 1577.4 120 3786.8 727 844.8 341 2942 386 11548.6 1581 2330 خوزستان
 50256.7 5464 174297.6 52047 78416.9 11608 95880.6 13439 276954.9 31901 59009 کشور

 3.1 2.2 2.2 1.4 1.1 2.9 3.1 2.9 4.2 5.0 3.9 سهم استان
  1395- گزارش عملکرد معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران : مأخد

  معادن و صنایع معدنی
از مهمترین تولیدات مواد معدنی در کشور طی سالهاي گذشته می توان به استخراج سنگ آهن و بوکسیت و سنگ آهک اشاره 
. کرد که نیاز بخش عظیمی از صنایع معدنی استان از جمله تولید فوالد خام و محصوالت فوالدي و سیمان را تامین کـرده انـد  

  از اند عبارت استان در موجود معدنی 12هايپتانسیل مهمترین .دي و سیمان می باشدصنایع معدنی استان عمدتا شامل صنایع فوال
 .است کشور در ماسه و شن تولیدکنندگان بزرگترین از یکی ماسه و شن تن میلیون 8 تولید با خوزستان استان: ماسه و شن 
 است، بیشتر داشته دنبال به اي رودخانه اسهم و شن معادن از رویه بی برداشت که زیانباري اثرات دلیل به اخیر هاي سال در

 مـی  اي اعمـال  رودخانـه  منابع از برداشت در شدیدي هاي محدودیت و است شده جلب کوهی ماسه و شن منبع به توجهات
 آبرفتـی  هاي مخروط افکنه و ها پادگانه همچنین و آن فرسایش از حاصل هاي نهشته و بختیاري سازند هاي رخنمون .شود

  .است آورده فراهم منطقه در را ماسه و شن مصالح از ناسبیم پتانسیل
آهکـی،   هـاي آلـوویم  جمله از سیمان اولیه مواد ذخایر از مالحظهاي قابل ذخایر داراي خوزستان استان :سیمان اولیه مواد
در  ترتیـب  بـه  کـارون  و خوزسـتان  بهبهـان،  سـیمان  کارخانههـاي  همـاکنون  و اسـت  مناسـب  ترکیب با آهک سنگ و مارن

 .کشور میباشد در سیمان بزرا تولیدکنندگان از یکی استان و هستند فعال مسجدسلیمان و هفتکل بهبهان، شهرستانهاي

                                                             
 شدن تبدیل براي که باشدمی آن اقتصادي بودن از نظر صرف استان سنگی واحدهاي در معدنی آثار و شواهد وجود استان در معدنی مواد پتانسیل از منظور ١٢
  گردد کامل آن فیاکتشا اطالعات بایستی معدن به آن
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 آهک وجـود  سنگ از وسیعی هايرخنمون زاگرس، خورده چین ساده کمربند در استان خاور و شمال ناحیه در :آهک سنگ
  . دارد صنعتی ارفمص جهت مناسب ترکیب داراي آن از هاییبخش که دارد

  . میکند تأمین را استان فوالد صنایع نیاز مورد دولومیت اندیمشک، شهرستان در دولومیت چناره معدن :دولومیت
 .کرد اشاره ایذه شهرستان در سوسن منطقه معادن به میتوان استان در سنگ نما معادن جمله از :نما سنگ

 گستردگی این به توجه با .دارد وجود صیدون منطقه در کوه سفید در جمله از پابده سازند در فسفات از هایینشانه :فسفات
 انجام آن مستلزم به دستیابی که دارد وجود استان در معدنی ماده این از مناسبی پتانسیل خورده، چین ساده کمربند در هانهشته
  .است بیشتر اکتشافی هاي فعالیت
 جهـت تولیـد   میتواند دارد وجود منطقه در سنگچینهاي واحدهاي در هک شیلی هاينهشته :سازندي آجرهاي اولیه مواد

 انـدیکا پتانسـیلهاي   و اللـی  شهرسـتانهاي  در امیران گورپی، پابده، سازندهاي در موجود شیلهاي .باشند سودمند نما آجرهاي
 است بیشتر بررسی و مطالعه نیازمند که دارند جهت این از مناسبی
 از .زیادي دارنـد  گسترش دزفول فروبار در رخنمونها این .دارد وجود گچساران سازند ايهرخنمون در گچ سنگ :گچ سنگ
  .میباشد زمینه این در توجهی قابل پتانسیل داراي استان رو این

در  سلسـتین  معـادن  .دارد وجـود  گچسـاران  سـازند  در گچ سنگ همراه میان الیه و هاعدسی صورت به سلستین :سلستین
 .است شده مشاهده نیز نقاط سایر در آن از هایی نشانه اما دارند، يجا استان شرقی جنوب

 .دیده میشود گچساران سازند در مسجدسلیمان و رامهرمز بهبهان، جمله از استان از نقاطی در طبیعی قیر و بیتومین :بیتومین
  دارد جاي بهبهان شهرستان در تشان منطقه در معدنی ماده این فعال معادن
 در الشه سنگ عنوان به باال، فشارشی مقاومت دلیل به میشان و آغاجاري سازندهاي در موجود ه سنگهايماس :الشه سنگ

 معادن .دارند دزفول فروبار در ویژه به استان در گستردهاي رخنمون سازندها این .میگیرند قرار استفاده مورد عمرانی فعالیتهاي
 .دارند استان در را فراوانی شترینبی ماسه و شن معادن از بعد حاضر حال در الشه سنگ

 هااین ماسه از بخشی .میشوند دیده کواترنري جوان هاينهشته از گروه دو در استان در سیلیسی هايماسه :سیلیسی ماسه
 مشاهده رودخانه کرخه حاشیه آبرفتی هاينهشته در دیگر بخش و دارند وجود استان غربی نواحی در بادي ماسه هاينهشته در
 مصـارف  داراي دارد کـه  وجـود  سوسنگرد و شوش منطقه در سلیس درصد 70 از بیش خلوص با سیلیسی هايماسه .وندمیش

 است صنعتی
 رس وجـود  خـاك  از مناسبی پتانسیلهاي آن آبرفتی هايدشت و ايجلگه نواحی در ویژه به خوزستان استان در :رس خاك
 کیفیت با انواع آجرهاي تولید براي اما باشد، نمی مناسب یک درجه آجر یدتول جهت هاناخالصی وجود دلیل به چه اگر که دارد
   نمایندمی استفاده هانهشته این از که آجر هايکارخانه هم اکنون .است مناسب ترپایین

کـه هـم    میشـود  دیده آهکی هايصدف از هاییانباشته هندیجان و آبادان در ویژه به فارس خلیج سواحل در :آهکی صدف
 .گیرد می صورت برداريبهره نیز ها آن از نوناک
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بـا   جـواري  هـم  دلیـل  بـه  خوزسـتان  استان که است نمک تولید هايراه از یکی دریا آب از نمک استحصال :دریایی نمک
 تولیـد حـدود   با خوزستان استان .میباشد زمینه این در خوبی پتانسیل داراي مناسب اقلیمی شرایط و فارس خلیج گرم هاي آب
  .دارد کشور در را دریایی نمک تولید نخست رتبه تن، میلیون یک

بـاالیی   پتانسیل از فارس خلیج هموار سواحل و اقلیمی شراي به توجه با خوزستان استان :لیتیم و پتاسیم منیزیم، امالح
   .است برخوردار تبخیري امالح استحصال زمینه در

ارزش  از میتوانـد  میدهـد  نشـان  اولیـه  هـاي بررسـی  کـه  دارد وجـود  یتراتن از هایینشانه آزادگان دشت منطقه در :نیتراتها
 .باشد برخوردار اقتصادي

برداري در استان وجـود دارد  معدن در حال بهره 117تعداد  1394نتایج طرح آمارگیري از معادن فعال کشور در سال   اساس بر
دهد که اشتغال و ارزش تولیدات معـادن  آمده نشان مینتایج بدست . درصد کاهش داشته است 16.4،  1393که نسبت به سال 

حـدود   1392میلیون ریال بوده است که ارزش تولیدات نسبت به سال  1133971نفر و  1312استان در سال مذکور به ترتیب  
  . درصد کاهش داشته است 10.1

  برداري یدات معادن در حال بهرهبگیران و ارزش تول تعداد معادن، شاغالن، جبران خدمات مزد و حقوق - 13- 15جدول  

سال و 
 فعالیت

 تعداد معادن
تعداد 
 شاغالن

جبران خدمات 
مزد و حقوق 

  بگیران
 )میلیون ریال (  

ارزش 
 جمع تولیدات

مدیریت 
 دولتی

مدیریت 
 خصوصی

 118291069 20722775 91211 5056 158 5214 کشور
 1133971 172537 1312 116 1 117 استان

 0.96 0.83 1.44 2.29 0.63 2.24 سهم استان
  1395سالنامه آماري استان و کشور : مأخذ                             

باشـد سـهم اسـتان    درصد از معادن در حال استخراج کشور، مشـترك مـی   77.8هاي معدنی با استان خوزستان از نظر فعالیت 
  درصد کشور می باشد 4.8ها ش تولیدات آندرصد بوده که ارز  2.8خوزستان از معادن مشترك با کشور 

  تعداد معادن و ارزش تولید مواد معدنی معادن استان در مقایسه با کشور برحسب فعالیت -14- 15جدول

 تعداد معادن فعالیت
  ارزش تولیدات

 )مبالغ به میلیون ریال(
 استان کشور استان کشور

 230447 5290588 43 1342 استخراج شن و ماسه
 6000 7522039 2 766 هاي تزیینی ج سنگاستخرا

 36227 2063755 17 813 استخراج سنگ الشه
  34280 0 6 استخراج سنگ باالست
 715334 7299059 47 816 استخراج سنگ آهک

 62763 1039454 5 289 استخراج سنگ گچ
 81000 313817 1 74 استخراج نمک 

 0 14140 0 6 )بیتومین(استخراج قیرجامد طبیعی 
 600 68145 1 13 استخراج صدف دریایی و میکا

 1600 94645792 1 1089 سایر
 1133971 118291069 117 5214 مجموع

  1395سالنامه آماري استان و کشور : مأخذ                                    
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  محیط زیست و منابع طبیعی: شانزدهمفصل 
بخشـی نگـري و عـدم    . اد ناپایداري محیط و صدمه به جوامع انسانی شـده انـد   در یک دیدگاه کلی عوامل متعددي باعث ایج

نگرش جامع گرایانه به مقوله توسعه در بخش هاي مختلف صنعت ، کشاورزي ، شهري و از همه مهمتر طرح هاي توسعه منابع 
و عـدم وجـود فرهنـگ     اي عمرانـی آب ، عدم توجه جدي به شرایط موجود محیط ، عدم توجیه اقتصادي بسیاري از طـرح هـ  

 ی به منظور حفظ منابع پایه ،  از جمله عواملی است که روند توسعه در شرایط حاضر را با عوارض زیسـت محیطـی و  جوی صرفه
که در بسیاري از موارد جبران خسارات وارده مطلقاً امکان پذیر نخواهد بـود و شـاید بتـوان    بهداشتی بزرگی مواجه نموده است 

 از جمله نمونه هاي تقابل جدي توسعه ناپایدار. ی به حدي جدي شود که شرایط به ضد توسعه تبدیل گرددگفت تغییرات محیط
 70مین آب رودخانه کارون است از آنجا که تأتنها اشاره به یک نمونه در استان کافی است و آن هم شور شدن  با محیط زیست

پتروشیمی مستقر منطقه ماهشهر ، دهها طرح آبیاري و  22ود درصد صنایع سنگین کشور و حد 30درصد آب شرب استان ، در 
زهکشی و صدها واحد صنعتی کوچک و بزرگ از طریق این رودخانه می باشد و این موضوع نـه تنهـا تـأمین آب آشـامیدنی را     

را بـه معنـاي   دنبال دارد و استان خوزستان ه مختل می سازد بلکه مختل شدن فعالیت سایر واحد هاي صنعتی و کشاورزي را ب
  .واقعی کلمه با فاجعه مواجه می نماید

  
  پوشش گیاهی 

توپوگرافیک، استان خوزستان از پوشش گیاهی نسبتاً خوبی برخوردار است که  عوامل کلیماتیکی و باتوجه به تنوع آب وهوایی و
ر مورد تعداد جنس و خانواده گیاهی از نیمه دوم اسفند تا اواخر خرداد ماه نشو و نما می کنند، د در دوران کوتاهی از سال و

 100گونه گیاهی در استان وجود دارد که در  950موجود در استان و گونه هاي حائز اهمیت می توان گفت که در مجموع 
. گونه گردآوري شده است 622 ،1395ونه هاي مذکور تا پایان سالجنس طبقه بندي می گردد از تعداد گ 200خانواده و 

  .جنس هستند 143خانواده و  56شامل گونه می باشند که  283ی استان هاي داروی گونه
  1395تا پایان سال  تنوع پوشش گیاهی استان 1-16جدول 

  تعداد نوع
  گونه 950  تعداد کل گونه هاي گیاهی استان
  جنس 200  تعداد جنس گیاهان استان
  خانواده 100  تعداد خانواده گیاهان استان
  گونه 283  وییتعداد کل گونه هاي دار

  اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان: ماخذ                                        
 نواحی جنگلی

در مورد نواحی جنگلی موجود استان می توان گفت که استان خوزستان از دو بخش کامالً متمایز با چشم اندازهاي کوهستانی و 
کوهستانی که ادامه رشته کوههاي زاگرس است داراي جوامع جنگلی مختص به اي بوجود آمده است بخش اي جلگهواره دشت

هاي گرمسیري و نیمه گرمسیري خاص و بعضاً منحصر بفرد و هاي استان جنگلاي در حاشیه رودخانهخود است و بخش جلگه
  :و دسته تقسیم می شوندهاي جنگلی به د به طور کلی رویشگاه. باقی مانده از جنگل هاي وسیع وانبوه گذشته می باشند

این جنگل ها در شهرستانهاي ایذه، مسجدسلیمان، باغملک، بهبهان، دزفول،  اندیمشک قرار دارند و عمـدتاً  : جنگل هاي بلوط 
  .عمدتاً بلوط می باشند جامعه بلوط را تشکیل می دهند و جزیی از جنگل هاي زاگرس  و
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باشـند عمـدتاً در   جنگل هاي بزرگ جلگه خوزستان و بـین النهـرین مـی    این جنگل ها که باقی مانده :جنگل هاي گرمسیري 
شهرستانهاي شوش، دزفول، شوشتر و بهبهان در حاشیه رودخانه هاي بزرگ استان قرار دارند و به صورت نوارهاي بـاریکی ایـن   

  .رودخانه ها را در بر می گیرد و شامل دو گونه مهم گز و پده می باشد
  1395تا پایان سال  در استان خوزستان ت کمی و کیفی جنگلهاي طبیعیگزارش وضعی 2-16جدول 

  درصد  )هکتار ( مساحت  نوع کاربري
  29.98  292576  جنگلهاي متراکم

  30.81  300740  جنگلهاي نیمه متراکم
  30.79  300566  جنگلهاي تنک

  8.42  82183  بیشه زارها و درختچه زار
  100.00  976065  جمع

  اداره کل منابع طبیعی استان خوزستان: مأخذ                                    
هکتار و در شهرستانهاي ایذه، باغملک،اندیکا،اللی و اندیمشک در مناطق  115000طرح صیانت از جنگلهاي زاگرس با مساحت 

مشـارکت جوامـع محلـی     در راستاي احیاء ، حفاظـت و . جنگلی زاگرس به عنوان یک طرح ملی مطالعه و به اجرا در آمده است
 :اجرا شده که به اختصار شامل موراد ذیل می باشد 1382پروژه هاي مختلفی از سال 

توسـعه جنگـل، غنـی سـازي جنگـل، نگهـداري از منـاطق احیـایی،          : احیاء و توسعه جنگل شامل پروژه هـاي  )الف
 .حصارکشی مناطق احیایی، انجام عملیات اصالحی و بهداشتی

گشت و مراقبت در عرصه هاي جنگلی، پیگیري و اطفاء حریق، احداث پاسگاه حفـاظتی،   :از جنگل حفاظت و حمایت )ب
 .طراحی و اجراي کمربند حفاظتی، تامین سوخت فسیلی، پیشگیري و کنترل آفات و بیماریها

ـ   :افزایش درآمد ساکنین سامان هاي عرفی )ج روژه هـا بـا   کشت گیاهان دارویی، تولید نهال، انعقاد قـرارداد اجرایـی پ
  .جوامع محلی

 

 1395تا پایان سال ذخیره گاه هاي جنگلی استان خوزستان  3-16 جدول

  عرض  طول  )هکتار(مساحت   موقعیت جغرافیایی  گونه همراه  گونه اصلی  شهرستان  گاه ذخیره
  80  3477232  428278  بنه بلوط  ارس  باغملک  ارس
  100  3472386  420764  بلوط  زربین  باغملک  زربین
  30  3491299  402238  بلوط  ارس  باغملک  چیدن
  35  3618870  220752  -   مورد  ایذه  مورد
  68.5  3555721  381546  بلوط کلخنگ  ارژن  ایذه  گلزار
  70  3555075  394750  بلوط کیکم  بنه  ایذه  گله بوتا
  45  3620816  292326  -   مورد  دزفول  مورد
  30  3625502  320624  چنار  نارون  دزفول  نارون
  100  3608905  282947  کنار  شیشم  دزفول  شیشم
  50  3541921  360723  بلوط  بنه  مسجد سلیمان  جریک
  107  3510140  337921  -   کنار  مسجد سلیمان  گلگیر
  50  3651302  267196  -   مورد  اندیمشک  مورد
  100  3618870  220752  -   شیشم  اندیمشک  شیشم
  50  3604200  350621  کیکم  محلب  اندیکا  محلب

  اداره کل منابع طبیعی استان خوزستان: مأخذ            
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درصـد  4.86، 1395سهم مناطق مطالعه شده و تحت مدیریت جنگلکاري و جنگلداري از مساحت اسـتان خوزسـتان در سـال    
  .شوددرصدي بیشترین سهم از این مناطق را شامل می 41سهم هاي زاگرس با که صیانت از جنگل. باشد می
  

 1395هاي طبیعی، دست کاشت و مناطق تحت مدیریت جنگل در استان خوزستان در سال سطح جنگل  4-17جدول 
 )هکتار311078(مناطق مطالعه شده و تحت مدیریت جنگلکاري و جنگلداري 

ت 
ساح
م تان
اس

)
کتار
ه

عی   )
طبی

گل 
جن )

کتار
ه

ابع   )
ت من

ساح
م

عی
طبی

)
کتار
ه

(  

ذخیره گاه جنگلی 
  )هکتار(

پارك 
  )هکتار(جنگلی

هاي صیانت از جنگل
  )هکتار(زاگرس

مدیریت منابع 
  )هکتار(جنگلی

جنگل دست کاشت 
  )هکتار(دولتی و مشارکتی

915  251  115000  122743  72169  6405700  893882  4743731  
  %74 %14  درصد مساحت به مساحت استان

  اداره کل منابع طبیعی استان خوزستان: مأخذ 
  

  تاالب ها و مناطق محیط زیستی
تاالب ایرانی ثبت شده در کنوانسیون رامسر است کـه در   24جزء   :لی و پناهگاه حیات وحش شادگانتاالب بین المل

هکتار آن در شوراي عالی محـیط زیسـت بـه عنـوان      327765هکتار بوده که  400000شهرستان شادگان و باوسعتی بیش از 
مرمري، اکراس آفریقایی، فالمینگـو و گیالنشـاه    پرندگان آبزي وکنار آبزي آن شامل اردك. پناهگاه حیات وحش اعالم گردید

 .باشدمی

تاالب بزرگ هویزه یا هورالعظیم درغرب استان خوزستان در انتهاي رود کرخه  :منطقه حفاظت شده هورالعظیم و تاالب
آن می توان هکتار واقع شده است از پستانداران  125230در منطقه مرزي دشت آزادگان بین دو کشور ایران وعراق با مساحت 

گونه پرنده کمیاب  5گونه ماهی در هور زیست می کنند و همچنین  12بیش از . به گاومیش،گراز، سگ آبی وخفاش اشاره کرد
 .تاالب عبارتند از میوه خور، اکراس آفریقایی، عروس غاز، غاز پیشانی سفید کوچک و اردك مرمري می باشد

  
یکی از زیستگاههاي مهم زمستان گذرانی پرندگان مهاجرآبزي وکنار : نتاالب میانگرا :پناهگاه حیات وحش میانگران

کیلومتري شهرستان ایذه در شمال شرقی استان خوزستان واقع شده و در شورایعالی حفاظت  5/1آبزي است که در فاصله 
  .می باشدهکتار  2440محیط زیست به عنوان پناهگاه حیات وحش میانگران معرفی گردیده است وسعت تاالب حدود 

تاالب بامدژ به عنوان یکی از زیستگاههاي مهم زمستان گذرانی پرندگان مهاجر آبزي وکنار آبزي از جمله   :تاالب بامدژ
کیلومتري شمال غرب  40هکتار و در فاصله حدود  3883انواع مرغابی سانان، آبچلیک ها، حواصیل ها، اکراس که با وسعت 

 .اهواز قرار دارد

کیلومتر از سردار آباد دزفول  150این منطقه شامل جنگل هاي دز با طول حدود  :قه حفاظت شده دزپارك ملی و منط
از .هکتار می باشد 17833مساحت منطقه حدود . شروع ودر امتداد رودخانه دز بطرف جنوب تا عنافچه نزدیک اهواز امتداد دارد

وهمچنین پرندگانی مثل بلبل خرما، لیکو، ) ادر ایران و جهاناز گونه هاي ن(گونه هاي جانوري منطقه می توان به گوزن زرد 
 .دراج و پستاندارانی مثل رودك عسل خوار و گربه جنگلی را می توان نام برد

کیلومتر در دو سوي رودخانه کرخه از  180جنگل هاي کرخه با طول حدود  :پارك ملی و منطقه حفاظت شده کرخه 
روع ودر امتداد جنوبی رودخانه کرخه ضمن برگرفتن جنگل هاي دو طرف رودخانه سرخه شیخ عزیز در شمال غربی شوش ش
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هکتار مربوط  5301هکتار مساحت دارد از این مقدار  13995منطقه حفاظت شده و پناهگاه حیات وحش کرخه . ادامه می یابد
  . باشدبه پناهگاه می

کیلومتري  35تري جنوب شرق شهرستان شوشتر  و کیلوم 25منطقه حفاظت شده کرایی در  :منطقه حفاظت شده کرایی 
مهمترین گونه شاخص .می باشد) کوه شه(هکتار وشامل رشته کوه سیاه  39420جنوب شهرستان مسجدسلیمان به مساحت 

سایر جانوران منطقه شامل گرگ، شغال، تشی، انواع خفاش، . می باشد Ovisorientalis) گوسفند وحشی(منطقه قوچ ومیش 
 .مهمترین پرندگان که به وفور دیده می شوند کبک و تیهو می باشند. ، کاراکال در منطقه زیست می نمایندگربه وحشی

اي کوهستانی و کیلومتري شمال شرق شهرستان مسجدسلیمان منطقه 80در فاصله  :منطقه حفاظت شده  شیمبار 
مساحت دارد که دسترسی به تمامی منطقه مشکل  هکتار 54139پوشیده از جنگل و درختان بلوط قرار گرفته است این منطقه 

دریاچه سد شهید عباسپور، منطقه تاالبی شط . است به همین دلیل تاکنون کمترینآسیب هاي انسانی را به خود دیده است
شیمبار، منطقه کوهستانی جنگلهاي بلوط زاگرس گونه هاي کمیاب وحمایت شده اي همچون گربه وحشی، پلنگ وخرس قهوه 

در منطقه بطور محدود وجود دارند و همچنین گونه سنجاب ایرانی به عنوان گونه اندمیک منطقه زاگرس از حیات وحش  اي که
  .شاخص در منطقه بشمار می روند
کیلومتري جنوب شرقی شهرستان ایذه و در منطققه اي کوهستانی که در  25در  :منگشت  –منطقه حفاظت شده  شالو 

هزار  13این منطقه حدود . زاگرس واقع شده و طبیعتاً متأثر از ویژ گی هاي مورفولوژیکی آن استحوضه آبخیز رشته کوههاي 
گونه هاي پرندگان درخت زي مثل دارکوب، پري شاهرخ، زاغی، بلبل، سهره طالئی و ) هکتار 12992. (هکتار وسعت دارد

پستاندارانی مثل شغال، روباه و سنجاب ایرانی . قه اندهمچنین گونه هاي بی نظیر کبک و تیهو از پرندگان اصلی و بومی در منط
 . گونه هایی نظیر پلنگ وخرس قهوه ایی بندرت در منطقه دیده شده اند. در منطقه دیده می شوند

هکتار که از طریق جاده هاي آسفالته  9609این منطقه با مساحت حدود  :منطقه حفاظت شده هفت شهیدان
 .آسفالته مسجدسلیمان به اللی قابل دسترسی می باشدجاده  ومسجدسلیمان به اهواز 

کیلومتري جنوب شهرستان رامهرمز در مسیر  15هکتار  15300با وسعت حدود : منطقه حفاظت شده شکار ممنوع دیمه
رامشیر قرار داشته که جهت احیاء محیط طبیعی و حیات وحش منطقه به عنوان منطقه شکار ممنوع اعالم  –جادة  رامهرمز 

دیده است، سیماي طبیعی منطقه از سه بخش کامالً متمایز دشتی، تپه ماهوري و کوهستانی تشکیل شده که زیستگاه گر
مناسبی جهت ادامه حیات پستاندارانی نظیر آهو، قوچ و میش و کل و بز و انواع پرندگان نظیر دراج، هوبره ، کبک، تیهو، انواع 

 .پرندگان شکاري است

این منطقه در شمال شهرهاي اندیمشک و دزفول و ارتفاعات کوهستانی و پیش کوههاي  :پا منطقه حفاظت شده چهل 
هکتار واقع شده است که رودخانه پر آب دز از میان دره اي بسیار عظیم با شیارهاي صخره اي عبور  16650زاگرس با مساحت 

 . قه کل وبزو پلنگ می باشدمهمترین پستانداران منط. کرده و سد بسیار عظیم دز در بین آن قرار دارد

هکتار در  بین شهرهاي بستان و عبدالخان قرار گرفته است  59301این منطقه با وسعـت ( :منطقه حفاظت شده میشداغ
 .مهمترین زیستگاه آهو وقوچ ومیش استان است.و بطور کلی در غرب استان خوزستان است
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کیلومتري شمال شهرستان دزفول، در بخش  40هکتار در  8033این منطقه با مساحت  :منطقه شکار ممنوع قلعه شاداب
کوه قلعه شاداب صعب العبور و تنها راه ارتباطی با قله کوه از طریق . متر از سطح دریا قرار دارد 800الی  700شهیون با ارتفاع 

  .سالم آباد قرار دارد دروازه اي مقدر می باشد که این دروازه محل ورود عشایر و دامداران است و در حوالی روستاي ا
این منطقه واقع در شهرستان اندیکا ویکی از زیستگاه هاي سمندر لرستانی است مساحت  :منطقه شکار ممنوع شو و لندر

 .هکتار است وداراي پوشش جنگلی بلوط است 12566آن 

طح دریا در بلندترین نقطه آن کیلومتري شهر وارتفاع از س 10در شمال بهبهان به فاصله تقریبا  :منطقه شکار ممنوع بدیل
مساحت کل . تا روستاي حیات آباد خلیفه منتهی می گردد و) رودخانه مارون شروع(اندازه گیري شد واز تنگ تکاب  1100
ر عمده هکتار می باشد و از نظر شکل طبیعی ومرفولوژي کامال کوهستانی داراي صخره ها و پرتگاه هایی که در حاض 5177

  .می باشند زیستگاه کل و بز
  

  1395تا پایان  استان خوزستان وضعیت مناطق حفاظت شده 5-16جدول 

  حفاظت شده  پناهگاه  اثر طبیعی  پارك ملی  جمع منطقه  تاالبی  شکار ممنوع  )هکتار( سطح مناطق تحت مدیریت   عنوان
  50  -   -   -   -   50  -   آبشار شوي
  17833  -   -   12,833  -   -   5,000  دز
  13995  -   -   8,600  -   -   5,395  کرخه

تاالب 
  2,440  -   -   -   2,440  -   -   میانگران
  400,000  71,505  -   -   328,495  -   -   شادگان

  9,609  -   -   9,609  -   -   -   هفت شهیدان
  125,230  -   -   125,230  -   -   -   هورالعظیم
  16,650  -   -   16,650  -   -   -   چهل پا
  15,300  -   -   15,300  -   -   -   دیمه
  39,420  -   -   39,420  -   -   -   کرایی

  59,301  -   -   59,301  -   -   -   شداغمی
 -شالو 
  12,992  -   -   12,992  -   -   -   منگشت
  54,139  -   -   54,139  -   -   -   شیمبار
  12,556  -   12,556  -   -   -   -   شو و لندر
  5,177  -   5,177  -   -   -   -   بدیل

  8,033  -   8,033  -   -   -   -   قلعه شاداب
  12,044  -   12,044  -   -   -   -   هفت تنان
  3,883  3,883  -   -   -   -   -   تاالب بامدژ
  54  54  -   -   -   -   -   تاالب بندون
  22  3  4  10  2  1  2  تعداد مناطق

 مساحت
10,395  50  330,935  354,074  37,814  75,442  808,710  695,454 

  اداره کل حقاظت محیط زیست خوزستان: ماخذ    
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  آلودگی هوا
به دلیل استفاده از سوخت (لظت ازن،سیرکاهشی غ)NOX(سیر کاهشی اکسیدهاي ازت1395درسال) 8- 17(براساس جدول 

میکرون 5/2میکرون وسیرافزایشی غبار10، سیرافزایشی غلظت منوکسیدکربن،سیرکاهشی غبارSO2،سیرکاهشی غلظت)4یورو 
  .مشاهده میگردد1395نسبت به سال

  
  1395و  1394مقایسه  متوسط سالیانه غلظت آالینده هاي هواي شهراهوازطی  سالهاي  6-16جدول 

  سال
اکسید  دي
 NO2نیتروژن

(ppb) 

اکسید 
نیتروژن 

No(ppb) 
NOX(ppb) O3(ppb) اوزون  

دي اکسید 
 SO2گوگرد

(ppb) 

 منوکسید کربن
CO(ppm)  

PM10 ذرات
  میکرون10

PM2/5 ذرات
 میکرون 2.5

1394  55.83 41.5 96.83 38.25 14.33 1.03 176.45 53.66 
1395 19.25 10.75 30.58 17.44 19.91 1.52 168 57 

  اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان: اخذم
  گرد و غبار

دید ذرات  این. میکرون اطالق می شود  5گرد و غبار به ذراتی بسیارکوچک و سبک سیلتی و رسی یا ماسه اي با قطر کمتر از 
دیگـر ایـن پدیـده     از نظـر برخـی  . کیلومتري باال می رود 30این ریزگرد گاهی تا ارتفاع . کیلومتر محدود می کند 1-2افقی را 

 .بیولوژیک بوده و سرچشمه اصلی ریزگرد در ایران باد شمال است

ي خشک و نیمه خشک و دریافـت تنهـا یـک سـوم میـانگین      کشور ایران به دلیل قرارگیري در منطقه: تاریخچه گرد و غبار
با توجه به مطالعـات انجـام    .باشدجه میهاي ماسه و خاك مواجهانی بارش، داراي شرایط بیابانی بوده و به طور مستمر با طوفان

هکتار می باشد؛ بیابان تشکیل می دهد و باقیمانده مساحت اسـتان   1275500را که معادل % 20شده در استان خوزستان بیش از 
ر ایـن میـان   پدیده بیابان زایی استان ناشی از دو عامل اصلی طبیعی و انسـانی اسـت، د  . نیز تحت تاثیر پدیده بیابانزایی قرار دارد

عامل مهم طبیعت و تغییرات و نوسانات اقلیمی استان از یک طرف و همجواري با کشورهاي عراق و عربستان سعودي و کویـت  
که داراي صحاري بسیار وسیع و قابل توجه هستند از طرف دیگر در تشدید پدیده بیابان زایی استان نقش مضـاعفی ایفـاء  مـی    

  .کنند
در شهرهاي جنوبی این استان نمایـان   1380پدیده گرد و غبار در استان  خوزستان از سال : تانریزگردها در استان خوزس

 20در حال حاضر در برخی شرایط تـا  استان کشور و  5تعداد  87در کلیه شهرهاي استان و در سال  84گردید این پدیده تا سال 
میکروگـرم بـر متـر مکعـب      10000و با بیشترین غلظت  91سال روز در 73این پدیده با تعداد .استان را تحت تاثیر قرار می دهد

میکروگرم بـر متـر مکعـب    170میزان مجاز غلظت گرد و غبار حدود (.  تاکنون در استان خوزستان بوقوع پیوسته است 89ازسال 
هاي پاییز و زمسـتان   لهاي گرد و خاك عمدتاً در فصول بهار و تابستان و با توالی کمتر در فص تا سالهاي گذشته طوفان )میباشد

  .ولی اخیرا  این وضعیت در فصل زمستان نیز با هرگونه تغییر جوي مشاهده میگردد. رخ می داد
هزار هکتار بوده است که این عدد بدون  343152حدود 1395ها تولید گرد و غبار بر اساس مطالعات سال مجموع مساحت کانون

ها را از کل کانون% 33هکتار  112385با مساحت بیش از نوب و جنوب شرق اهواز جکانون .باشدزارهاي استان میاحتساب ماسه
  .دهدتشکیل می
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  اقدامات انجام شده جهت مقابله و مهار ریزگردها در کانون جنوب و جنوب شرق اهواز
ابانی تشـکیل  را عرصه هاي بی) درصد% 20معادل (هکتار  1275000هکتار استان خوزستان، حدود   6400000از کل مساحت 

هکتـار عرصـه    343152هکتار عرصه تپه هـاي شـنی و ماسـه اي روان و مسـاحت      350000می دهد که از این میزان حدود 
هـاي اصـلی   ها و مطالعات انجام شده توسط سازمان زمین شناسی در خصـوص کـانون  در بررسی. هاي ریزگرد می باشدکانون

در مجمـوع ایـن   . (بحرانی ریزگردها به شرح ذیل شناسایی و معرفی شـده اسـت   کانون اصلی 7ریزگرد با منشاء داخلی استان، 
  .)هکتار را شامل می شوند 343152هفت کانون مساحتی بالغ بر 

 هزار هکتار  50کانون بحرانی جنوب هورالعظیم با مساحت بالغ بر  - 1

 هکتار  28184کانون بحرانی شمال خرمشهر با مساحت بالغ بر  - 2

 هکتار  15620هواز با مساحت بالغ بر کانون بحرانی شرق ا - 3

 هکتار  112385کانون بحرانی جنوب شرق اهواز با مساحت بالغ بر  - 4

 هکتار  86147کانون بحرانی محدوده بندر امام تا امیدیه با مساحت بالغ بر  - 5

 هکتار  31980هندیجان با مساحت بالغ بر -کانون بحرانی محدوده ماهشهر - 6

 هکتار  18836مساحت بالغ بر  کانون بحرانی شرق هندیجان با - 7

هکتارکه در مطالعات اولیه آن فوق بحرانی تشـخیص داده   112385به مساحت 4یکی ازکانونهاي بحرانی استان، کانون شماره 
شده در جنوب و جنوب شرق شهرستان هاي اهواز و کارون واقع گردیده است و یکی از کانونهاي فوق بحرانـی داخلـی منشـاء    

مقابله با ریزگرد در کانون فوق الـذکر را در قالـب دو پـروژه     انجام عملیات مهار و 1395که در اول اسفند ماه  ریزگرد می باشد
   .اندشروع نموده) عملیات بیولوژیک و احداث کانال و تامین آب (
 هکتار 4800   )                                  نهال کاري(عملیات بیولوژیک-

 هکتار 257                                                  مرطوب سازي اراضی-

هکتار 5057     جمع                                                                                    

 کیلومتر 22     احداث کانال به طول                                            -

  

  خانه هاي استانبررسی کیفیت رود
رودخانه هاي بزرگ کشور شامل کارون،دز، کرخه، جراحی و هندیجان  می باشـد و بـه جـز     5استان خوزستان به عنوان پایاب 

در اکثر مناطق استان ازمنابع آب هاي سطحی جهت مصـارف شـهري، صـنعتی و    ) مناطق شمالی(برخی مناطق محدود استان 
یل شوري منابع آب زیر زمینی مخصوصاً در مناطق جنوب استان، اهمیت حفاظت از منابع که به دل. کشاورزي استفاده می گردد

هاي صـنعتی ،   به طور کلی از مهمترین عوامل آالینده رودخانه هاي استان فاضالب.آب هاي سطحی بیشتر مشخص می گردد
  .شهري ، کشاورزي و کاهش نزوالت جوي می باشد

، متوسـط   ، نسبتاً بـد  ،بد  ،خیلی بد : رتبه بندي این شاخص بر اساس درجه هاي ) irwqi(با توجه به شاخص ملی آب ایران 
خوب و خیلی خوب ارزش گذاري شده است لذا با عنایت به این درجه بندي وضعیت رودخانه هاي مـورد نظـر در    ،نسبتاً خوب 
  : به شرح زیر می باشند1395و 1394سال هاي  
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در سـال  % 68.31بـه  %  67/66از  1394ایستگاه موجود، شاخص نسـبتاً بـد در سـال     12ع از مجمو: رودخانه هاي کارون و دز
  .کیفیت نسبتاً بد در رودخانه هاي کارون و دز افزایش یافته است% 4/2افزایش یافته که این موضوع یعنی  1395

افـزایش یافتـه    1395بد در سال به شاخص  1394در شاخص نسبتاً بد در سال : ایستگاه موجود  11از مجموع : رودخانه کرخه
  .است

افـزایش یافتـه   % 78بـه  %  75از 1394ایستگاه موجود بر رودخانه زهره، شاخص نسبتاً بد در سـال   8از مجموع : رودخانه زهره
  .است

نسبت به مـدت زمـان مشـابه در     1395باعنایت به نتایج و مقایسه هاي انجام شده کیفیت آب رودخانه هاي مورد نظر در سال 
کاهش داشته است، که از دالیل آن می توان به کاهش بارندگی  و نـزوالت آسـمانی و همچنـین عـدم مـدیریت       1394سال 

  .مناسب و صحیح در  منابع آبی وآبخیزداري اشاره نمود
 

 1395در سال  آمار پسماندهاي استان خوزستان

 صنعتیپسماندهاي 
، تفکیـک : مانند  پسماندهاي تولیدي از روش هاي مختلف مدیریتی  در حال حاضر واحدهاي صنعتی استان به منظور مدیریت

سـوزاندن در کـوره زبالـه    ، فروش، عودت به شرکت هاي تولید کننده، دفن در لندفیل، بازیافت، انبارش و نگهداري ،جمع آوري
هاي امحاء کننده  ارسال به شرکت، جمع آوري در باکس هاي فوالدي و نگهداري در محوطه مخصوص پسماندهاي ویژه، سوز

  .نمایند، استفاده میپسماندهاي صنعتی و ویژه داراي صالحیت
  :و ویژه صنعتی هايپسماندشاخص انجام شده در مدیریت  اقدامات

در (ها، واحدهاي نفتی و بخـش خصوصـی  سوز پسماندهاي صنعتی و ویژه توسط پتروشیمی و بهره برداري از زباله راه اندازي -
که رتبـه اول را در  .سیستم پسماند سوز با قابلیت امحاء زائدات جامد، مایع و گاز می باشد 17ستان داراي حال حاضر استان خوز

  تـن در روز   500ظرفیت اسمی زباله سوزهاي فعال مستقر در منطقه ویژه اقتصادي پتروشـیمی ماهشـهر،    .باشدمی کشور دارا 
و شش ماهه اول  1394فعال مستقر در منطقه ویژه اقتصادي طی سال میزان پسماند امحاء شده در زباله سوزهاي و  .می باشد

 .)تن می باشد 59980، 1395سال 
از ضایعات مقوا،کـارتن و کاغـذ باطلـه    ) تجهیزات مکانیزه(تن در روز 150بهره برداري از سیستم آماده سازي خمیر به میزان -
)OCC (میر و کاغذ از تفاله نیشکر در کارخانه کاغذ سازي پارسو تولید کاغذ رویه کارتن و فلوتینگ عالوه بر تولید خ.  
تن در ساعت در سایت یک منطقه ویژه اقتصادي ماهشـهر توسـط    5با ظرفیت ) مایع و جامد(احداث و راه اندازي پسماندسوز-

  بخش خصوصی
مـورد  بـر روي دکـل هـاي حفـاري      Zero dischargeموسوم به دستگاه WasteManagementاستفاده از دستگاه -

توسـط   استفاده در طرح هاي توسعه میادین نفتی جهت جلوگیري از تخلیه پسماند و ضایعات حفاري در فضاي زیستی اطـراف 
 شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

توسـط   جهت جلوگیري از سوزاندن نفت در زمان تعمیر و احیاء چاه هاي نفت) دستگاه فرآورش سیار نفت(M.O.Tدستگاه  -
 نفت خیز جنوبشرکت ملی مناطق 
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یا دستگاه تفکیک گر سیار نفت به منظور جلوگیري از سـوختن هیـدروکربورهاي نفتـی توسـط      M.O.Sاستفاده از دستگاه  -
  شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

باب مرکز جمع آوري فضوالت دامی در شهرستان هاي مختلف استان و برنامه ریزي جهت احداث واحدهاي تولید  50احداث  -
 .ست در حاشیه مجتمع هاي دامپروري توسط سازمان جهاد کشاورزي استانورمی کمپو

  
  تحت مدیریت پسماندپسماندهاي  میزان و نوع 7-16جدول 

 آمار میزان تولید پسماند نوع پسماند

 تن در روز 3600حدود  عادي

 کیلوگرم در روز 15018حدود  پزشکی

  :واحد صنعتی استان 76آمار  صنعتی
 در سالتن  688/6389526

  :واحد صنعتی استان 76آمار  ویژه
 تن در سال 797/568796

  میلیون تن 10حدود  کشاورزي
 )میلیون تن گیاهی 8میلیون تن دامی،  2(

  1395- استان خوزستان منابع طبیعیاداره کل : مأخذ                                                  
  

  خوزستانحوزه هاي اصلی آبخیز استان 
زیرحوزه و سه زیرحـوزه فرعـی    12حوزه ،  7بر اساس مطالعات، استان خوزستان در حوزه اصلی خلیج فارس واقع شده که به -

 .تقسیم شده است 

  .در پایین دست سدها واقع شده است میلیون هکتار 3.9میلیون هکتار از حوزه هاي آبخیز استان در باالدست سدها و  -
 7790و %) 40منطقه با شـیب بـاالي   (از سطح استان در منطقه کوهستانی یا مرتفع % 35ع معادل کیلومتر مرب 22720حدوداً -

شیب (در مناطق دشتی % 53کیلومتر مربع ، معادل  34406و %) 40تا  12شیب بین (در منطقه میانی % 12کیلومتر مربع معادل 
  .واقع شده است%) 12کمتر از 

سد انحرافی و دو سد تنظیمی وجود دارد که بیشتر آنها با هـدف کـاهش    10و خزنی  سد م  9در بزرگ حوزه خوزستان کالً  -
 . اثرات سیل هاي مخرب سالهاي گذشته  و ذخیره منابع آب و استفاده از نیروي برق آبی احداث گردیده اند
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  وضعیت موجود حوضه هاي آبخیز استان- 8-16جدول 

حوزه 
 اصلی

 )ارهکت(مساحت حوزه فرعی )هکتار(مساحت

 زیرحوزه اصلی

 )هکتار(مساحت

 زیرحوزه فرعی

 )هکتار(مساحت

 کل
واقع شده 
  در استان

 کل
واقع شده در 
 استان

 کل
واقع شده در 
 استان

 کل
در واقع شده 
 استان

س
خلیج فار

 42510000
 6476400
 

 1284000 5403000 کرخه بزرگ
 ـ ـ ـ 83000 4285000 سد کرخه

 ـ ـ ـ 1201000 1201000 کرخه سفلی

 1605300 6073700 کارون بزرگ

 ـ ـ ـ 247970 2654600 سد عباسپور

 ـ ـ ـ 93300 2324000 3کارون 

 ـ ـ ـ 77468 2401468 2کارون 

 ـ ـ ـ 190856 267700 گدارلندر

 ـ ـ ـ 375712 3033000 گتوند علیا

 ـ ـ ـ 620000 620000 کارون سفلی

 711720 2173000 دز
 ـ ـ ـ 223948 1670000 سد دز

 ـ ـ ـ 487772 487772 دز سفلی

 1320400 4039500 جراحی
 207250 692000 مارون بزرگ

 ـ ـ مارون سفلی

 ـ ـ سد مارون

 ـ ـ سد جره 359000 399000 اهللا

 ـ ـ ـ ـ ـ ـ 398700 1715000 زهره

 ـ ـ ـ ـ ـ ـ 1156280 1156280 اي داخلیحوزه ه

 ـ ـ ـ ـ ـ ـ 3930800 3930800 حوزه هاي شهري

  1395-استان خوزستان منابع طبیعیاداره کل : مأخذ                
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  1395بخش در سال  استان در مهمترین اقدامات
  

  ارقام به میلیون ریال  1395ل اعتبارات و پروژه هاي مصوب محیط زیست و منابع طبیعی در سا - 9 - 16جدول 

فصل کشاورزي   عناوین
  و منابع طبیعی

فصل حفاظت 
  هاي زیستی گونه

فصل مدیریت 
  پسماند

فصل کاهش 
  جمع کل  آلودگی

  188822  40000  1462  30493  116867  اعتبار مصوب فصل
  1.22  0.26  0.01  0.2  0.75  )درصد(سهم اعتبارات فصل

  111  1  7  22  81  تعداد پروژه هاي خاتمه یافته
  15498118: کل اعتبار مصوب استان *

  1395-سازمان مدیریت و برنامه ریزي استان خوزستان: مأخذ      
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  پژوهشآموزش و : هفدهمفصل 
ي این کشورها از آموزش و پرورش توانمند و  دهد که همه بررسی عوامل مؤثر بر پیشرفت و توسعه در جوامع مترقی نشان می

در دنیاي امروز که . هاي متعهد، دانشمند، متخصص و ماهر است تبلور آموزش و پرورش در تربیت انسان. آمد برخوردار هستندکار
ي اقتصادي،  علم و تکنولوژي با رشد و گسترش وسیع و جهان شمول به عنوان عامل مهم و اساسی در فرآیند رشد و توسعه

هاي آموزش و پرورش نقش مهم و پر اهمیتی را به دست  آید، نهادها و نظام اجتماعی و فرهنگی جوامع بشري به حساب می
هاي  توجه روز افزون به نوع و گسترش آموزش ضرورتی انکار ناپذیر است که ناشی از آهنگ سریع تغییرات در عرصه. اند آورده

 . باشد هاي اقتصادي، اجتماعی جوامع می مختلف فعالیت

هاي سالم، بالنده، متعادل و رشد یافته است و از سوي هاي مستعد به انسانسو تبدیل کردن انسانثمربخشی آموزش و پرورش از یک
 .هاي متفاوت فرهنگی، اجتماعی و اقتصادي استکننده نیازهاي نیروي انسانی جامعه در بخشدیگر تأمین

، قدرتمند و ناتوان و صنعتی تا در حال هاي جهانی از کوچک و بزرگبه چنین اهمیتی است که در عصر کنونی، همه دولت  نظر
دانند و براي همگانی، سراسري و حتی اجباري کردن  توسعه، پرداختن به آموزش و پرورش مردم خود را در شمار وظایف اساسی می

و عمرانی  گنجانند و درصد زیادي از تولید ناخالص ملی و بودجه جاري هاي اساسی و بنیادي خود میآن، تعهدات سنگینی در قانون
هاي آموزش و پرورش عمومی،  در این قسمت وضعیت نظام آموزشی استان در بخش .دهند کشور را به این امر مهم اختصاص می

 .اي، آموزش عالی و مراکز رشد بررسی خواهد شد آموزش فنی و حرفه
  

  آموزش و پرورش عمومی
  نرخ باسوادي

کمترین . ي شانزدهم کشوري قرار دارد باشد که در رتبهدرصد می 3/86تان ، نرخ باسوادي استان خوزس95بر اساس سرشماري سال 
نرخ با  1- 15در جدول . باشدمی) 10/74(و شادگان ) 40/70(، حمیدیه )70(هاي اندیکا نرخ باسوادي در استان مربوط به شهرستان

  .سوادي به تفکیک جنسیت، شهر و روستا ارائه شده است
  ه تفکیک جنسیت، شهر و روستانرخ باسوادي ب - 1- 15جدول 

  کشور  استان  جنسیت  شرح

  کل
  6/87  3/86  مرد و زن
  0/91  0/90  مرد
  2/84  5/82  زن

  شهري
  8/90  7/89  مرد و زن
  5/93  8/92  مرد
  0/88  7/86  زن

  روستایی
  5/78  5/75  مرد و زن
  9/83  6/81  مرد
  9/72  1/69  زن

  95و سالنامه آماري کشور در سال  1395سالنامه آماري استان خوزستان، : مأخذ
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  تعداد دانش آموزان
با یکدیگر مقایسـه   )95-96( و) 94-95(تعداد دانش آموزان استان به تفکیک مقطع و جنسیت در دو دوره متوالی  2-15در جدول 
درصـد   22/9ا سال قبـل  باشد که در مقایسه ب هزارنفر می 1021، 96-95تعداد کل دانش آموزان استان در دوره تحصیلی . شده اند

سـهم  . باشـد درصد سهم دانش آموزان دختـر مـی   72/47درصد سهم دانش آموزان پسر و  28/52از این تعداد، . افزایش یافته است
درصد افزایش داشته  9.22درصد است و نسبت به دوره قبل  2/7از تعداد کل دانش آموزان کشور،  96-95استان در دوره تحصیلی 

   .ي سوم کشوري قرار دارد هاي تهران و خراسان رضوي در رتبهستاناست و بعد از ا
درصد  29/3نفر بوده که نسبت به سال قبل معادل هزار  535تعداد دانش آموزان برابر با  96-95در مقطع ابتدایی در سال تحصیلی 

تعداد دانش آموزان در مقطع متوسطه . ارددرصد است و در رتبه سوم قرار د 0/7استان در این مقطع داراي سهم . افزایش داشته است
درصد از کل جمعیت دانش  72/6این تعداد، . درصد رشد داشته است 65/20باشد و نسبت به دوره قبل نفر میهزار  209دوره اول، 

تعـداد دانـش   . دهد، بطوریکه استان خوزستان از این نظر در رتبه سـوم قـرار دارد  آموزان دوره اول متوسطه در کشور را تشکیل می
 37/6ایـن تعـداد   . درصد نسبت به دوره قبل کاهش یافتـه اسـت   24/1نفر است که هزار  139آموزان استان در دوره دوم متوسطه 

   .هاي تهران، خراسان رضوي و اصفهان  در رتبه چهارم قرار دارددرصد از سهم کشوري را به خود اختصاص داده است و پس از استان
  

  )95-96(و ) 94- 95(دو دوره  مقطع و جنسیت دردانش آموزان استان به تفکیک تعداد  - 2- 15جدول 

درصد   96-95  94-95  آموز تعداد دانش
  سهم  تعداد  سهم  تعداد  تغییرات

 22/9  2/7  1020647  7/6  934507  استان  کل
 59/2  100  14220342  100  13861901  کشور

 04/10  3/7  533621  7/6  484911  استان  پسر
 44/2  100  7349326  100  7174229  کشور

 33/8  1/7  487026  7/6  449596  استان  دختر
 74/2  100  6871016  100  6687672  کشور

 25/3  7/5  4220  6/5  4087  استان  آموزش استثنایی
 38/1  100  73616  100  72612  کشور

 26/39  1/11  93337  7/9  67025  استان  پیش دبستانی
 60/21  100  837129  100  688452  کشور

 29/3  0/7  535314  0/7  518243  استان  ابتدایی
 05/3  100  7648765  100  7422505  کشور

 65/20  7/6  209336  7/6  203936  استان  متوسطه دوره اول
 90/1  100  3112243  100  3054359  کشور

 - 24/1  3/6  139463  3/6  141216  استان  متوسطه دوره دوم
 - 89/1  100  2188159  100  2230223  کشور

عمومی بزرگسال 
  )متوسطه دوره اول(

 - 79/16  0/5  922  6/6  1108  استان
 57/9  100  18311  100  16712  کشور
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درصد   96-95  94-95  آموز تعداد دانش
  سهم  تعداد  سهم  تعداد  تغییرات

تکمیلی بزرگسال 
  )متوسطه دوره دوم(

 - 09/10  1/11  38055  2/11  42325  استان
 - 26/9  100  342119  100  377038  کشور

  95و سالنامه آماري کشور در سال  1395خوزستان،  سالنامه آماري استان: مأخذ                             
  دانش آموزان به تفکیک مدارس دولتی و غیر دولتی

بر اساس . ارائه شده است 95 سال در روستایی و شهري نقاط و مقطع دولتی، غیر و دولتی تفکیک به مدارس تعداد 3-15در جدول 
 ،در دوره متوسطه اول. باشد درصد می 11و سهم بخش غیر دولتی  درصد 89 سهم بخش دولتی از دوره ابتدایی 95آمار در سال 
درصد و بخش  74، بخش دولتی دوم در دوره متوسطه. درصد سهم داشته است 7/12درصد و بخش غیر دولتی  3/87بخش دولتی 

 82/49روستایی، چنین مدارس هم. درصد از کل مدارس دوره متوسطه دوم استان را به خود اختصاص داده است 26غیر دولتی 
  .دهنددرصد از کل مدارس استان را تشکیل می 18/50درصد و مدارس شهري 
  95تعداد مدارس به تفکیک دولتی و غیر دولتی، مقطع و نقاط شهري و روستایی در سال  - 3- 15جدول 

نوع   دوره
  شهري  روستایی  جمع   محل مدرسه  تیسجن  مدرسه

  ابتدایی

  دولتی
 829 644  185  پسرانه
 800 615  185 دخترانه
 2717 96  2621 مختلط
 4346 1355  2991 جمع دولتی

غیر 
 دولتی

 284 280  4  پسرانه
 249 249  0  دخترانه
 533 529  4 جمع غیر دولتی

 4879 1884  2995 جمع ابتدایی

دوره اول 
 متوسطه

  دولتی
 644 363  281  پسرانه
 621 341  280 دخترانه
 234 7  227 مختلط
 1499 711  788 جمع دولتی

غیر 
 دولتی

 131 131  1  پسرانه
 87 87  0  دخترانه
 218 217  1 جمع غیر دولتی
 1717 928  789 جمع دوره متوسطه اول

دوره دوم 
 متوسطه

  دولتی
 620 460  160  پسرانه
 600 441  159 دخترانه
 3 3  0  مختلط
 1223 904  319 جمع دولتی

غیر 
 دولتی

 274 270  4  پسرانه
 155 153  2 دخترانه
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نوع   دوره
  شهري  روستایی  جمع   محل مدرسه  تیسجن  مدرسه

 429 423  6 جمع غیر دولتی
 1652 1327  325 جمع دوره متوسطه دوم

 8248 4139  4109 جمع کل

  
  کالس و آموزشگاه

 مقایسـه مقطـع   تفکیـک  به کالس در آموز دانش تراکم و آموزشگاه، کالس از لحاظ تعداد کشور و استان وضعیت 4-15 در جدول
از کـل  درصد  78/16و  03/19، 1/51متوسطه اول و متوسطه دوم به ترتیب هاي ابتدایی، هاي دایر در دورهسهم کالس. شده است

 1.8درصـد و   0.5درصـد،  1.9 تعداد کالسها در هر یک از مقاطع مـذکور بـه ترتیـب     که بطوريبوده است کالس هاي دایر استان 
  .اندرشد داشته 94نسبت به سال درصد 

  96-95انش آموز در کالس در سال تحصیلی تراکم د
) 9/22(رابر بـا میـانگین کشـوري    درصد بوده است که تقریبا ب 22.61برابر با  96-95تراکم دانش آموز در کالس در سال تحصیلی 

میـزان  مقطع اصلی مربوط بـه دوره متوسـطه اول بیشـترین     3بیشترین میزان تراکم دانش آموز در کالس استان در میان . باشد می
  .بوده است) نفر 27/23(و پس از آن مقطع ابتدایی ) نفر 46/24(تراکم دانش آموز در کالس در استان در مقطع متوسطه دوره اول 

  آموزشگاه و تراکم دانش آموز در کالس به تفکیک مقطع مقایسه وضعیت استان و کشور از لحاظ تعداد کالس،- 4- 15جدول 
  96-95و  95-94در سال هاي تحصیلی  

 شرح
سال 

 تحصیلی

رشد تعداد  تعداد آموزشگاه
 آموزشگاه

رشد تعداد  تعداد کالس
 کالس

 دانش تراکم
 تعداد  کالس  در آموز

سهم از 
 کشور

 تعداد
سهم از 
 کشور

 آموزش استثنایی
95-94 174 1.7 -1.7 

713 1.6 3.8- 
5.73 

96-95 171 1.6 686 1.5 6.15 

 پیش دبستان
95-94 2184 21.2 24.0 

2988 6.6 17.4- 
22.43 

96-95 2709 24.9 2467 5.5 37.83 

 دوره ابتدایی
95-94 4518 43.9 2.5 

22562 49.9 1.9 
22.97 

96-95 4629 42.6 23001 51.1 23.27 

 متوسطه دوره اول
95-94 1597 15.5 2.3 

8512 18.8 0.5 
23.96 

96-95 1634 15.0 8557 19.0 24.46 

 وره دوممتوسطه د
95-94 1259 12.2 3.3- 

7411 16.4 1.8 
19.05 

96-95 1217 11.2 7544 16.8 18.49 
 -38.1 0.6 63 94-95 عمومی بزرگسال

84 0.2 14.3- 
13.19 

 12.81 0.2 72 0.4 39 95-96 )متوسطه دوره اول(
 -3.5 4.7 485 94-95 تکمیلی بزرگسال

2942 6.5 10.2- 
14.39 

 14.40 5.9 2643 4.3 468 95-96 )وممتوسطه دوره د(

 جمع کل
95-94 10280 100.0 5.7 

45212 100.0 0.5- 
21.63 

96-95 10867 100.0 44970 100.0 22.70 
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 شرح
سال 

 تحصیلی

رشد تعداد  تعداد آموزشگاه
 آموزشگاه

رشد تعداد  تعداد کالس
 کالس

 دانش تراکم
 تعداد  کالس  در آموز

سهم از 
 کشور

 تعداد
سهم از 
 کشور

 13مقطع 3جمع 
95-94 7374 … 1.4 

38485 … 1.6 
22.43 

96-95 7480 … 39102 … 22.61 
  95و سالنامه آماري کشور در سال  1395سالنامه آماري استان خوزستان، : مأخذ          

  
  سرانه دانش آموز به معلم

سرانه دانش آمـوز بـه ازاي   . سرانه دانش آموز به معلم در استان و کشور به تفکیک مقطع تحصیلی ارائه شده است 5-15در جدول 
ی، متوسـطه اول و دوم بـه ازاي هـر    سرانه دانش آموزان مقاطع ابتدای. بوده است 10/24با  برابر 96-95هر معلم در استان در سال 

از . انددرصد افزایش داشته 77/1و  8، 15/4باشد که نسبت به دوره قبل به ترتیب نفر می 07/16و  17/24، 83/28معلم، به ترتیب 
 37/5رانه در آموزش اسـتثنایی، سـ  . باشدمی 26و  24، 20این نظر، رتبه استان در کل کشور در مقطع ابتدایی، متوسطه اول و دوم، 

  .استان خوزستان در رتبه بیستم کشور قرار داردنفر بوده است که از این نظر 
  

  نیروي انسانی و سرانه دانش آموز به معلم در سطح کشور و استان به تفکیک مقطع - 5- 15جدول 

  دوره  شرح

سرانه   استان  کشور
دانش 
آموز به 
ازاي هر 
 معلم

  

کارکنان 
  آموزشی

کارکنان 
دفتري و 

  ارياد
  جمع

سرانه دانش 
آموز به ازاي 

 هر معلم

کارکنان 
  آموزشی

کارکنان 
دفتري و 
  اداري

  14رتبه  جمع

آموزش 
 استثنایی

95-94 15213 5514 20727 77/4  833  364  1197 91/4 19  
96-95 14921 5781 20702 93/4  785  403  1188 37/5 20  

دوره 
 ابتدایی

95-94 273005 91965  364970 19/27 18725  10327  29052 68/27 21 
96-95 265057 93068  358125 86/28 18563  10531  29094 83/28 20 

متوسطه 
 دوره اول

95-94 142409 57133 199542 45/21 8721  4576  13297 38/22 24  
96-95 142609 57972 200581 82/21 8660  4759  13419 17/24 24  

متوسطه 
 دوره دوم

95-94 154043  74707 228750 48/14 8943  5766  14709 79/15 26  
96-95 147305  70176 217481 85/14 8675  5484  14159 07/16 26  

 15جمع
95-94 569457  223805  793262  91/23  36389  20669  57058  73/23  22  
96-95 554971  221216 776187  33/23  36683  21177  57860  10/24  23  

  95و سالنامه آماري کشور در سال  1395ان، سالنامه آماري استان خوزست: مأخذ    
  

                                                           
  جمع ابتدایی، متوسطه اول و دوم ١٣
  .بندي گردیده است باشد و به صورت صعودي رتبه اثر این شاخص منفی می  ١٤
  .در نظر گرفته شده است جمع آموزش ابتدایی، متوسطه اول و دوم  ١٥
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  ايآموزش فنی و حرفه
هاي مهم و اثرگذار در روند توسعه همه جانبه بوده و در فراهم کـردن بسـتر    امروزه شاخص توسعه انسانی به عنوان یکی از شاخص

هـاي اصـلی    یکی از مؤلفـه . ه استهاي جهانی سهم قابل توجهی را به خود اختصاص داد الزم براي ورود کشورها در عرصه رقابت
وري نیروي انسانی را در فرایند  توان مشارکت توام با بهره توسعه انسانی، آموزش و توانمندسازي است به شکلی که از این طریق می

تغال و هایی همچون رشد اقتصادي، اش نیروي انسانی توانمند در مسیر توسعه همه جانبه کشورها، بر شاخص. توسعه کشور شاهد بود
 .توزیع عادالنه درآمد تاثیرگذار استکاهش نرخ بیکاري، کاهش فقر و 

هاي مهارتی به دلیل ابعـاد کـاربردي و    اي و یا آموزش هاي فنی و حرفه ها، آموزش در این میان و در گستره وسیعی از انواع آموزش
نظران اقتصادي بـا   را دارند به طوري که امروز صاحبهاي انسانی سهم قابل توجهی عملی بودنشان در ایجاد، تقویت و رشد قابلیت

هاي انسانی و افـزایش سـطح    گذاري در زمینه آموزش براي توسعه قابلیت هاي توسعه نیروي انسانی، بر ضرورت سرمایه ارائه نظریه
  .اي تاکید دارند هاي حرفهمهارت

 23ثابت در استان وجود داشته است که از ایـن تعـداد    ايمرکز آموزش فنی و حرفه 38تعداد  1395در سال  6-15براساس جدول 
 63/29تعداد مراکز ثابت استان نسبت به سال قبل کاهش . مرکز نیز دو منظوره است 7مرکز ویژه خواهران و  8مرکز ویژه برادران، 
شور را تشکیل داده است درصد از کل مراکز ثابت ک 48/6اي استان خوزستان مراکز ثابت آموزش فنی و حرفه. درصدي داشته است

 94درصـد نسـبت بـه سـال      84/4چنین، تعداد مربیان ایـن مراکـز   هم. هاي اصفهان و فارس قرار داردکه از این نظر پس از استان
  .اندکاهش پیدا کرده

  
  1395اي در سال  حرفه و فنی آموزش کل اداره ثابت تعداد مراکز و پیمانی و رسمی مربیان - 6- 15جدول 

 /کشور
 مراکز ثابت مربیان  سال  اناست

  جمع  منظوره دو  برادران  خواهران

  54  26  18  10 351  1394  استان
1395 334 8 23 7 38 

  698  290  169  239 2129  1394  کشور
1395 4224 209 116 261 586 

  95اي کشور در سال ازمان آموزش فنی و حرفهو سالنامه آماري س 95، سالنامه آماري کشور در سال 1395سالنامه آماري استان خوزستان، : مأخذ
  

. آموزشی ارائه شده است عمده هاي گروه حسب بر اي حرفه و فنی آموزش سازمان ثابت مراکز دیدگان آموزش تعداد 7-15در جدول 
اند که ش دیدهاي آموزهزار نفر در مراکز ثابت فنی و حرفه 42دهد که  ، نشان می95دیدگان استان در سال بررسی وضعیت آموزش

  . درصدي در رتبه پنجم کشور قرار دارد 15/5درصدي نسبت به سال گذشته داشته است و با سهم  7/25رشد 
 31/8درصد آموزش دیدگان بخش خدمات،  76/17دیدگان بخش صنعت،درصد آموزش 16/50دیدگان مراکز ثابت، از میان آموزش
در بخش صنعت و کشاورزي  . بخش فرهنگ و هنر می باشند موزش دیدگاندرصد آ 47/9دیدگان بخش کشاورزي و درصد آموزش
  .اند در صورتی که در بخش خدمات، فرهنگ و هنر زن ها داراي اکثریت بوده اند تري از تعداد آموزش دیدگان داشتهمردان سهم بیش
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   آموزشی عمده هايوهگر حسب بر اي حرفه و فنی آموزش سازمان ثابت مراکز دیدگان آموزش تعداد - 7- 15جدول 
درصد  سهم از کشور  کشور استان استان/کشور

 تغییرات
 سال  استان

1394 1395 1394 1395 1394 1395 

آموزش 
 دیدگان

 70/25 15/5 97/8 823870 376248 42438 33761 جمع
 70/22  10/5 23/9 517594 233198 26420 21533 مرد
 99/30  23/5 55/8 306276 143050 16018 12228 زن

 صنعت
 94/14  50/5 64/8 345751 191393 19005 16534 مرد
 53/6  79/5 67/8 39420 24734 2284 2144 زن

 خدمات
 02/45  00/4 53/11 110231 26403 4416 3045 مرد
 75/36  26/4 09/7 144180 63415 6144 4493 زن

 کشاورزي
 41/47  91/4 26/14 54425 12719 2674 1814 مرد
 66/52  97/5 74/9 43772 17592 2615 1713 زن

فرهنگ 
 و هنر

 14/132  52/4 22/5 7187 2683 325 140 مرد
 29/28  30/6 39/10 78904 37309 4975 3878 زن

  95و سالنامه آماري کشور در سال  1395سالنامه آماري استان خوزستان، : مأخذ                         
  

  آموزش عالی
در دوره قدیم یعنی هفده قرن پیش شهر دانشگاهی جندي . استان را می توان به دو دوره قدیم و جدید تقسیم نمودآموزش عالی در 

در آن دوران نام جندي شاپور .واقع است ساخته شد) کیلومتري جنوب شرقی دزفول 18(شاپور در محلی که امروز نزدیک شاه آباد 
زمان در ایران تدریس سفه، نجوم، ریاضیات مخصوصا پزشکی در حد اعالي آن مترادف با مرکزي بوده است که در آن علوم، فل

که از لحاظ قدمت بعد از دانشگاه  1318در دوره جدید هسته آموزش عالی با افتتاح دانشکده نفت آبادان در سال  .شده است می
س دو دانشکده کشاورزي و پزشکی در سال همچنین تجدید حیات دانشگاه جندي شاپور که با تاسی. تهران قرار دارد تشکیل گردید

دانشکده اقتصاد  1353به ترتیب دانشکده هاي علوم تربیتی، علوم و ادبیات و در سال  1349-51صورت گرفت و در سالهاي  1334
شهر و دانشکده هاي تربیت بدنی،الهیات و معارف اسالمی، مهندسی، شاخه جنوبی دانشگاه در خرم 1356و علوم اجتماعی و در سال 

آموزشکده فنی در شاخه شمالی  1366در سال . مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی مالثانی به جمع واحدهاي آموزشی اضافه گردیدند
  .دانشگاه تشکیل گردید

  :در حال حاضر نظام آموزش عالی استان از زیرنظام هاي مختلفی تشکیل شده است که عبارتند از
  )مرکز نفت اهواز و آبادان 2+  16واحد 7( وزارت علوم، تحقیقات و فناوريدانشگاه هاي دولتی استان مرتبط با  .1

                                                           
بیعی رامین، دانشگاه علوم فنون دریایی خرمشهر، دانشگاه صنعتی خاتم االنبیا بهبهان، دانشگاه دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشگاه پیام نور خوزستان، دانشگاه کشاورزي و منابع ط .16

  )و دانشگاه صنعتی شهداي هویزه صنعتی دزفول



 
 

200 
 

علوم پزشکی جندي شاپور : واحد 4(دانشگاه هاي علوم پزشکی استان مرتبط با وزارت بهداشت، درمان، آموزش پزشکی  .2
  )اهواز، علوم پزشکی بهبهان، علوم پزشکی دزفول، علوم پزشکی آبادان

  )دواح 29(دانشگاه پیام نور  .3
  )واحد 31(کاربردي - دانشگاه جامع علمی .4
  )واحد 5(دانشگاه فنی و حرفه اي  .5
  )واحد 8) (تربیت معلم(دانشگاه فرهنگیان  .6
  )واحد سما 9+ واحد  18(دانشگاه آزاد اسالمی  .7
 ) واحد 7(غیرانتفاعی  - دانشگاه هاي غیردولتی .8

هزار نفر بوده است که از این  219، 95عالی استان در سال  تعداد دانشجویان دانشگاه ها و مراکز آموزش 8- 15با توجه به جدول 
بررسی وضعیت دانشجویان استان بر حسب مقطع تحصیلی . انددرصد را مردان تشکیل داده 42/56درصد را زنان و  58/43تعداد 

ین آن در مقطع دکتري و کمتر) درصد 02/61(ها در مقطع کارشناسی گویاي آن است که بیشترین تعداد دانشجویان این دانشگاه
چنین گروه عوم انسانی بیشترین تعداد دانشجویان را با هم. بوده است) درصد 96/1(اي و دکتري حرفه) درصد 91/1(تخصصی 

از . درصد بوده است 34/4درصد به خود اختصاص داده است و کمترین تعداد دانشجویان در رشته کشاورزي و دامپزشکی با  14/46
نسیتی در مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتري تخصصی تعداد دانشجویان مرد بیش از دانشجویان نظر پراکندگی ج

  .درصد بوده است 27/56اي، سهم زنان باشد در حالی که در مقطع دکتري حرفهزن می
  

   تحصیلی رشته عمده هايگروه برحسب عالی آموزش موسسات تحصیلی مختلف هاي دوره دانشجویان - 8- 15جدول 
 1395-96جنس در سال تحصیلی  و

هاي عمده گروه
 تحصیلی

 پزشکی
علوم 
 انسانی

 علوم پایه
فنی و 
 مهندسی

کشاورزي و 
 دامپزشکی

 جمع هنر

 کاردانی
 47561 5076 489 23667 6 17805 518 جمع
 34788 2692 445 21031 1 10273 346 مرد
 12773 2384 44 2636 5 7532 172 زن

 اسیکارشن
 133793 5174 5656 40123 7901 68090 6849 جمع
 67493 1994 2248 31491 1971 28056 1733 مرد
 66300 3180 3408 8632 5930 40034 5116 زن

کارشناسی 
 ارشد

 29420 1152 2008 9599 1755 14036 870 جمع
 17146 497 876 7807 528 7213 225 مرد
 12274 655 1132 1792 1227 6823 645 زن

دکتراي 
 حرفه اي

 4299 0 654 0 0 0 3645 جمع
 1880 0 338 0 0 0 1542 مرد
 2419 0 316 0 0 0 2103 زن

 4188 36 710 583 547 1228 1084 جمعدکتراي 
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هاي عمده گروه
 تحصیلی

 پزشکی
علوم 
 انسانی

 علوم پایه
فنی و 
 مهندسی

کشاورزي و 
 دامپزشکی

 جمع هنر

 2402 21 436 477 238 733 497 مرد تخصصی
 1786 15 274 106 309 495 587 زن

 جمع کل
 219261 11438 9517 73972 10209 101159 12966 جمع
 123709 5204 4343 60806 2738 46275 4343 مرد
 95552 6234 5174 13166 7471 54884 8623 زن

سهم 
گروههاي 
تحصیلی 

 )درصد(

 100 22/5 34/4 74/33 66/4 14/46 91/5 جمع
 100 21/4 51/3 15/49 21/2 41/37 51/3 مرد

 100 52/6 41/5 78/13 82/7 44/57 02/9 زن

  1395سالنامه آماري استان خوزستان، : مأخذ                 
جنس در  و تحصیلی رشته عمده گروه برحسب عالی آموزش موسسات تحصیلی مختلف هايدوره شدگانثبت نام 9- 15در جدول 

هاي استان را هشدگان دانشگادرصد از ثبت نام 66/57،  96-95در سال تحصیلی . نشان داده شده است 95-96سال تحصیلی 
  . شودنام زنان نسبت به دوره قبل دیده میدرصد افزایش در ثبت 3که . انددرصد را زنان تشکیل داده 34/42مردان و 

درصد بوده است و پس از آن به ترتیب مقاطع کاردانی با  49/52بیشترین میزان ثبت نام شدگان مربوط به مقطع کارشناسی با 
. درصد قرار دارند 3/1اي با درصد و دکتراي حرفه 08/2درصد، دکتراي تخصصی با  28/18شد با درصد، کارشناسی ار 84/25

  .هاي فنی و مهندسی بوده استهاي علوم انسانی و پس از آن، رشتههمچنین بیشترین ثبت نام در رشته
  

  جنس  و تحصیلی رشته هعمد گروه برحسب عالی آموزش موسسات تحصیلی مختلف هايدوره شدگانثبت نام - 9- 15جدول 
  95-96در سال تحصیلی 

گروه عمده رشته 
 تحصیلی

 پزشکی
علوم 
 انسانی

 علوم پایه
فنی و 
 مهندسی

کشاورزي و 
 دامپزشکی

  سهم جمع کل هنر

 کاردانی 
   13436 1469 206 6073 0 5465 223 جمع

 9317 646 184 5346 0 3006 135 مرد  84/25
 4119 823 22 727 0 2459 88 زن

 کارشناسی 
   27292 1008 954 7917 1822 14153 1438 جمع

 14253 397 403 6450 459 6066 478 مرد  49/52
 13039 611 551 1467 1363 8087 960 زن

کارشناسی 
 ارشد 

 9503 373 568 3146 458 4732 226 جمع
 5434 161 256 2526 150 2291 50 مرد  28/18

 4069 212 312 620 308 2441 176 زن

دکتراي 
 حرفه اي

 677 0 168 0 0 0 509 جمع
 336 0 83 0 0 0 253 مرد  3/1

 341 0 85 0 0 0 256 زن
دکتراي 
 تخصصی

 639 11 102 148 26 249 103 مرد  08/2 1082 18 170 189 70 414 221 جمع
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گروه عمده رشته 
 تحصیلی

 پزشکی
علوم 
 انسانی

 علوم پایه
فنی و 
 مهندسی

کشاورزي و 
 دامپزشکی

  سهم جمع کل هنر

 443 7 68 41 44 165 118 زن

 جمع کل
  51990  2868  2066  17325  2350  24764 2617 جمع

  29979  1215  1028  14470  635  11612  1019 مرد  100
  22011  1653  1038  2855  1715  13152  1598 زن

 سهم
  34/42  64/57  24/50  48/16  98/72  11/53  06/61 زن    66/57  36/42  76/49  52/83  02/27  89/46 94/38 مرد

  95مه آماري کشور در سال و سالنا 1395سالنامه آماري استان خوزستان، : مأخذ    
  

بر این اساس . با یکدیگر مقایسه شده اند 1395 و 94 هاي سال در کشور و استان عالی آموزش هاي شاخص 10-15در جدول 
درصد  12درصد بوده است که نسبت به سال قبل  4/57برابر با  95تعداد دانشجویان به کل آموزشگران تمام وقت استان در سال 

همچنین تعداد دانشجو به آموزشگران  .باالتر است) درصد 49(ا با این حال کماکان در مقایسه با میانگین کشوري کاهش داشته ام
  .کاهش یافته است 95درصد در سال  1/58به  94درصد در سال  9/59هیئت علمی تمام وقت  استان از 

  1395 و 94هاي  مقایسه شاخص هاي آموزش عالی استان و کشور در سال-10- 15جدول 

 کشور استان  عنوان
1394 1395 1394 1395 

  استاد
 80313 80097 3773 4089  هیئت علمی
 1370 1837 45 9  غیر هیئت علمی

 81683 87934 3818 4098  کل
 4073827 4348383 219261 244757  دانشجو

 87/49 49 4/57 60 تعداد دانشجو به کل آموزشگران تمام وقت
  زشگرانتعداد دانشجو به آمو

 72/50 3/54 1/58 9/59 هیئت علمی تمام وقت 

  95و سالنامه آماري کشور در سال  1395سالنامه آماري استان خوزستان، : مأخذ                       
  پارك علم و فناوري

در جامعه از طریق شود و هدف آن افزایش ثروت ي مدیریت میاپارك علم و فناوري سازمانی است که به وسیله متخصصین حرفه
ها و مؤسساتی است که متکی بر علم و دانش در محیط پارك تشویق و ارتقا فرهنگ نوآوري و افزایش قدرت رقابت در میان شرکت

هـا، مراکـز   براي دستیابی به این هدف یک پارك علمی با ایجاد انگیزه و مدیریت جریان دانش در میـان دانشـگاه   .کنندفعالیت می
هاي متکی بر نوآوري را از طریق مراکز رشد و فرآیندهاي زایشی هاي خصوصی و بازار، ایجاد و رشد شرکته، شرکتتحقیق و توسع
  .نمایدتسهیل می
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  پارك علم و فناوري استان خوزستان 
وع به کار نمود از ، با عنوان پارك علم و فناوري دانشگاه شهید چمران اهواز، شر1388فناوري استان خوزستان در سال و  پارك علم

تعداد مراکز رشـد و  . ردیف بودجه ملی اخذ نموده است1392از دانشگاه شهید چمران اهواز مستقل شده است و در سال  1390سال 
مطابق با جدول (مرکز رشد  5، به ترتیب 1395هاي شکوفایی و خالقیت نوآوري پارك علم و فناوري خوزستان تا پایان سال کانون

  .باشدمی) بهبهان، مسجد سلیمان، باوي، اندیمشک و باغملک(انون شکوفایی ک 5و ) 15-11
  

  هاي فناوري پارك علم و فناوري مراکز رشد واحد
کـرده و ارایـه   این مراکز با حمایت و جـذب کارآفرینـان تحصـیل   . بنیان هستندترین ابزارهاي اقتصاد دانشمراکز رشد، یکی از مهم

در . سازي برسـانند کوشند خالقیت و دستاوردهاي علمی را توسعه داده و در نهایت به مرحله تجاريیخدمات و تسهیالت به آنها، م
هاي کوچک و متوسط التحصیالن دانشگاهی، براي ایجاد شرکتپارك علم و فناوري استان خوزستان نیز جهت کاهش ریسک فارغ

اي، تسـهیالت مـالی و   تخصصـی، مشـاوره  -ارایه خدمات آموزشـی اساسا نقش این مراکز . استمرکز رشد ایجاد شده 5بنیان، دانش
  .هاي نوآورانه بازاري استفضاي استقرار به صاحبان ایده
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  1395مراکز رشد واحدهاي فناور پارك علم و فناوري خوزستان در سال   -11- 15جدول 

  مراکز رشد فناور ردیف

  هاي فناوري نفت و گاز مرکز رشد واحد  1
 احدهاي فناوري علوم و فنون دریایی خرمشهرمرکز رشد و  2
 مرکز رشد واحدهاي فناوري دزفول  3
 مرکز رشد مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی صفی آباد  4
 مرکز رشد مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی خوزستان  5

  1395-لم و فناوري استان خوزستانپارك ع: مأخذ                                           
  

از جنبـه طـرح هـاي رسـیده و      1395وضعیت مراکز رشد واحدهاي فناور پارك علم و فناوري خوزستان در سال  12-15 در جدول
  .داوري شده و هسته ها و شرکت هاي مستقر در هر یک از مراکز بررسی شده است

  
  1395علم و فناوري خوزستان در سال  وضعیت مراکز رشد واحدهاي فناور پارك  -12- 15جدول 

 وضعیت مراکز رشد فناور
1394  1395  

)1 (  
  اهواز

)2 (
  خرمشهر

)3 (
  دزفول

)4 (
  ) 1(  اهواز) 5(  دزفول

  اهواز
)2 (

  خرمشهر
)3 (

  دزفول
)4 (

  دزفول
)5 (

  اهواز
 32 28  19  طرح هاي رسیده

ال 
ر س
د

95 
ده 
س ش

اسی
ت ست
ا

 

ال 
ر س
د

95 
ده 
س ش

اسی
ت ست
ا

 

15 20 17 8 10 
 10 6 15 13 15 32 28 19 طرح هاي داوري شده

 7 2 10 12 13 14 14 9 هسته هاي مستقر در دوره رشد مقدماتی
 1 0 17 19 13 9 14 10 شرکت هاي مستقر در دوره رشد

 8 2 27 31 26 23 28 19 مجموع هسته ها و شرکت هاي مستقر در مرکز رشد
  1395-وزستانپارك علم و فناوري استان خ: مأخذ

  
ارائه شـده   1395 سال در آن در مستقر هاي شرکت و استان فناوري و علم پارك اعتبار و فناور هاي شرکت تعداد 13-15 در جدول
به عنوان شرکت ) از شرکتهاي مستقر و غیرمستقر در پارك(شرکت  74، از کل شرکت هاي فناور استان تعداد 1395در سال . است

  . درصدي در رتبه هشتم کشوري قرار گرفته است 5/2گرفته اند که استان از این لحاظ با سهم دانش بینان تاییدیه 
  1395هاي مستقر در آن در سال  تعداد شرکت هاي فناور و اعتبار پارك علم و فناوري استان و شرکت -13- 15جدول 

  کشور/استان

  )یالمیلیون ر(اي و تملک اعتبارات مصوب هزینه  تعداد شرکت هاي فناور

تاییدیه دانش 
  بنیان دارد

تاییدیه دانش 
  بنیان ندارند

وع ممج
  هاشرکت

اعتبارات 
- مصوب هزینه

  اي

اعتبارات تملک 
- هاي سرمایهدارایی

  اي
  جمع کل

  استان
شرکت هاي ( 74

پارکی و 
  )غیرپارکی استان

شرکت هاي (95
  )پارکی استان

شرکت (142
هاي پارکی 
  )استان

31825  4773  36598  

  1395-پارك علم و فناوري استان خوزستان : مأخذ             
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اسـاس اطالعـات کسـب شـده تعـداد      بـر  . خوزستان ارائه گردیده است استان فناوري و علم مهم هاي شاخص-14 -15 در جدول
د داشـته  رش 1394درصد نسبت به سال  33و  2به ترتیب  1395هاي فناور و دانش بنیان در بخش مزیت دار استان در سال  شرکت
درصد رشد داشته  48میلیون ریال بوده که نسبت به سال گذشته  118664همچنین میزان کل درآمدهاي شرکت هاي فناور . است
  .است

  هاي مهم علم و فناوري استان خوزستانشاخص-14 - 15جدول 

درصد رشد سال   1395  1394  واحد  شرح شاخص
 94نسبت به  95

نفت و (ت دار استانتعداد شرکت هاي فناور در بخش مزی
  2  100  98  تعداد  )گاز،پتروشیمی،صنایع فلزي،کشاورزي،فناوري اطالعات،پزشکی

نفت و (تعداد شرکت هاي دانش بنیان در بخش مزیت دار استان 
  33  57  43  تعداد  )صنایع فلزي، کشاورزي، فناوري اطالعات، پزشکیگاز، پتروشیمی، 

  108  127  61  تعداد  تعداد محصوالت فناورانه تولید شده
  8  199  184  تعداد  تعداد محصوالت دانش بنیان تولید شده

  -46  47000  87151  دالر  صادرات شرکتهاي فناور

  634093  دالر  صادرات شرکتهاي دانش بنیان
اطالعات 

قابل استناد 
  موجود نیست

-  

  48  1186664  803939  میلیون ریال  هاي فناورکل درآمد شرکت
  -25  1184  1574  نفر  ه مستقیم در شرکت هاي فناورتعداد اشتغال ایجاد شد

  -15  91  107  تعداد  تعداد قراردادهاي شرکت هاي فناور با سازمان ها و صنایع
 

  1395-پارك علم و فناوري استان خوزستان : مأخذ            
  جمع بندي

هـاي   بوده و نقش مهمی در تربیت انسان همان طور که گفته شد آموزش و پژوهش از عامل هاي مهم پیشرفت و توسعه در جوامع
با این رویکرد در این فصل از گزارش به بررسی جامع وضـعیت نظـام آموزشـی اسـتان در     . متعهد، دانشمند، متخصص و ماهر است

در ایـن بخـش بـه عنـوان     . خته شـد اي، آموزش عالی و مراکز رشد پردا هاي آموزش و پرورش عمومی، آموزش فنی و حرفه بخش
و میانگین  1395دي به بیان سهم اعتباري بخش آموزش و پژوهش از اعتبارات استان، تعداد پروژه هاي تکمیل شده در سال بن جمع

درصد پیشرفت فیزیکی پروژه ها پرداخته شده و سپس عناوین پروژه هاي مهم و نقش آن ها در بهبـود شـاخص هـاي آمـوزش و     
  .پژوهش استان مشخص شده است

  ن ها از اعتبارات استان ژه هاي بخش آموزش و پژوهش و سهم آپرو وضعیت-15 - 15جدول 

تعداد   بخش
  پروژه ها

میانگین پیشرفت 
فیزیکی پروژه ها 

 )درصد(

هاي  تعداد پروژه
  خاتمه یافته

مجموع اعتبار در 
 1395سال 

  )میلیون ریال(

سهم از 
اعتبارات استان 

  )درصد(
  4  631659  243  90  279  آموزش عمومی
  15/0  23475  3  100  3  یآموزش عال
  25/4  655134  246  90  382  مجموع

 

  معاونت بودجه: مأخذ                
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فهرستی از پروژه هاي مهم و اثرگذار افتتاح شده در زمینه آموزش و پژوهش به همراه اعتبـار آن هـا ارائـه شـده      16-15در جدول 
  .است

  
  بخش آموزش و پژوهشطرح ها و پروژه هاي مهم تکمیل شده در -16 - 15جدول 

 تأمین منبع  شهرستان  عنوان
 اعتبار

 کل اعتبار
  )ریال میلیون(

  45.661  استانی  مسجدسلیمان  احداث مدرسه راهنمایی شبانه روزي هفت شهیدان مسجد سلیمان 
  45.000  سایر   ماهشهر احداث دبیرستان تیزهوشان ماهشهر

  42.929  استانی  ایذه  ایذه احداث مدرسه راهنمایی شبانه روزي روستاي بردمیل 
  26.100  ملی  آبادان  رودکی آبادان 15تخریب و احداث دبیرستان 

  25.600  ملی  آبادان  ك فارابی آبادان12تخریب و احداث مدرسه راهنمایی 
  25.000  ملی  شوش  تخریب و احداث هنرستان خواجه نصیرالدین طوسی شوش

  21.518  استانی   اهواز 1احداث دبستان ابتدایی کوي گلدشت ناحیه  
  18.000  ملی  ماهشهر  ك نواب صفوي ماهشهر10تخریب و احداث دبستان 

  18.000  ملی  اهواز  اهواز 4ك شهید عامر فواضلی ناحیه 10دبستان 
  18,943  استانی  آبادان  احداث یک باب دبیرستان متوسطه اول ذوالفقاري آبادان 

  18.217  استانی  بندرماهشـهر  خمینیبندر امام  4ك فاز  12احداث دبیرستان  
  15,490  استانی  اهواز  )ایثار غربی(کالسه راه بند ایثار 12احداث مدرسه راهنمایی  
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  بهداشت و درمان :هجدهمفصل 

یکی از امروزه سیستم بهداشت و درمان به عنوان یکی از شاخصه هاي اصلی توسعه ممالک پیشرفته محسوب می شود و به عنوان 
خدمات بهداشتی و درمانی در هر جامعه اي زمینه ساز سالمت جسمی . عوامل تاثیرگذار در رشد پایدار هر کشوري مطرح می باشد 

و روانی افراد و پیش نیاز توسعه پایدار است و توجه به مقوله بهداشت و درمان نقش مهمی در سیاست گذاري هاي دولت جهت رفاه 
یکی از ابعاد مهم توسعه جوامع ، توسعه سالمت و به عبارتی میزان و کیفیت دسترسی افراد جامعه بـه  .  بخش عمومی ایفا می کند

همین دلیل از بنیادي ترین اهداف دولت و برنامه ریزان ، افزایش دسترسی جمعیـت کشـور بـه     به. خدمات بهداشتی ودرمانی است 
ت در همه مناطق می باشد  و براي نیل به این مهـم ابتـدا مـی بایسـت     خدمات اساسی از قبیل سالمت و توسعه عادالنه این خدما

  . ارزیابی دقیقی از وضع موجود ارایه گردد 
  

  طرح تحول سالمت
دسترسی افراد به مراقبت هاي بهداشتی و درمانی به عنوان یکی از حقوق اساسی  و اهداف اجتماعی مورد توجه قـرار گرفتـه و از     

همین منظـور وزارت بهداشـت و    ه هاي سیاستگذاران این حوزه در بخش بهداشت و درمان می باشد بهاصلی ترین اهداف و دغدغ
محافظت مالی مـردم در  : این اهداف عبارتند از . هدف عمده دنبال می کند  سهدرمان و آموزش پزشکی طر ح تحول سالمت را با 

ل کرده است ، ارتقاي کیفیت و افزایش و تسهیل دسترسی افراد به قبال هزینه هاي سالمت که بار زیادي را به اقتصاد خانوار تحمی
خدمات بهداشتی و درمانی به گونه اي که همه اقشار جامعه بتوانند از این خدمات به نحو مطلوب بهره مند گردند و در نهایت ارتقـا  

  . خدمات درمانی در بیمارستان هاي دولتی و برقراري عدالت در سالمت را به ارمغان آورد
کاهش میزان پرداختی بیماران بستري درمناطق شهري و روستایی ، افزایش میزان  :محورهاي اصلی طرح تحول سالمت عبارتند از 

جذب وماندگاري پزشکان درمناطق کمتر توسعه یافته و دسترسی و بهره مندي مردم به خدمات سالمت درمنـاطق محـروم کشـور،    
  )1-18جدول .(لعالج که در ده شاخص عمده دنبال شده است افزایش حفاظت مالی از بیماران صعب ا

تی درمـانی اهـواز   دانشـگاه علـوم پزشـکی و خـدمات بهداشـ      چهـار در راستاي اجرایی نمودن شاخص هـاي ایـن طـرح ،              
، امیدیـه ،  لـی ، اندیمشـک   اهواز ، کارون ، باوي ، هفتگـل ، هنـدیجان ، بنـدر ماهشـهر ، ال    : هاي تحت پوشش شامل  شهرستان(

شهرستانهاي تحت پوشش ( ، دزفول ) ، هویزه ، دشت آزادگان ، مسجدسلیمان ، حمیدیه ، باغملک ، رامشیر ، ایذه ، اندیکا رامهرمز
و بهبهـان  )  ، خرمشـهر و شـادگان   آبـادان  :  شهرسـتانهاي تحـت پوشـش شـامل     ( ، آبـادان  ) شامل شـوش ، گتونـد و دزفـول    

بـه   1-18لـب جـدول   اهم اقدامات انجام شده در قا. فعالیت می نمایند )  بهبهان و آغاجاري : ل هاي تحت پوشش شام شهرستان(
  :  هاي علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان ، آورده شده است  تفکیک دانشگاه
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  )درصد (اهم شاخص هاي طرح تحول سالمت  -1- 18جدول 

  
  
  
  

  میانگین  شاخص هاي طرح تحول سالمت
دانشگاه علوم 

پزشکی و خدمات 
بهداشتی درمانی 

  اهواز

علوم دانشگاه 
پزشکی و 
خدمات 
بهداشتی 
  درمانی دزفول

دانشگاه علوم 
پزشکی و خدمات 
بهداشتی درمانی 

  ابادان

دانشگاه علوم 
پزشکی و خدمات 
بهداشتی درمانی 

  بهبهان

94  95  94  95  94  95  94  95  94  95  
کاهش میزان پرداختی بیماران بستري 
ــه   شــهري دربیمارســتانهاي وابســته ب

پایــه  وزارت بهداشــت واجــد بیمــه  
  سالمت

6.2  1/7  01/5  49/5  6  8/6  8/6  6/5 7  10  

کاهش میزان پرداختی بیماران بستري 
روستایی دربیمارسـتانهاي وابسـته بـه    
وزارت بهداشــت واجــد بیمــه پایــه    

  سالمت
3.5  02/4  88/2  21/3  3  7/4  3/3  3/2  5  5  

ــدگاري    ــذب ومان ــزان ج ــزایش می اف
  83  80  93  72  100 51  3/74  71  57/87  5/68  پزشکان درمناطق کمتر توسعه یافته

ــه   ــردم ب ــدي م ــره من دسترســی و به
ــاطق محــروم   خــدمات ســالمت درمن

  کشور
3/91  85  100  100  75  75  90  -  100  80  

  86  100  100  100  80  45  100  100  5/91  3/86  رعایت استانداردهاي ویزیت
کاهش میزان سزارین از طریق تـرویج  

  44  7  5  5  10  10  72/4  10/5  93/15  8/6  زایمان طبیعی

درصد پوشش شبکه درون دانشـگاهی  
  86  40  90  92  95 95  79/9  72  7/87  8/74  ارائه خدمات آزمایشگاهی

ــگ     ــدمات هتلین ــت خ ــاي کیفی ارتق
  80  25  85  83  88 60  5/64  53  4/79  0/46  بیمارستانهاي دولتی

  90  100  0  -  30 30  -  -    65./  حفاظت مالی از بیماران صعب العالج
متخصـص مقـیم در    حضور پزشـکان 

  86  100  79  73  100  95  74  92/64  7/84  5/87  بیمارستانهاي دولتی

  ) - (عدم دسترسی به اطالعات   - دانشگاه هاي علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اهواز، دزفول، بهبهان و آبادان: ماخذ
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  شاخص هاي بهداشتی
  زان مرگ و میر کودکان زیر پنج سالمی

کـان زیـر پـنج سـال از مهمتـرین      شاخص هاي بهداشتی نمایانگر سطح سالمت در جامعه مـی باشـند و میـزان مـرگ و میـر کود     
  . هایی است که در ارزیابی سالمت جامعه و کیفیت زندگی مورد توجه قرارمی گیرد  شاخص

 ترتیب به کودکان مرگ مراقبت نظام از آمده دست به اطالعات اساس بر استان رکودکان زیر پنج سال د مرگ مهمترین علل      
 انگلـی ،  و عفـونی  هـاي  بیمـاري  ، تنفسـی  هـاي  بیمـاري  ، سوانح و کروموزومی ، حوادث و مادرزادي هاي ناهنجاري:  از عبارتند

   .باشد میمرکزي  عصبی دستگاه هاي بیماري ، سرطانها و متابولیک و تغذیه غدد ، بیماریهاي
  23/0 حدود 1394هزار تولد زنده بوده که نسبت به سال هر در  مورد فوتی  47/61در استان برابر  1395این شاخص در سال میزان 
  )2-18جدول شماره ( . یافته است کاهش  درصد

  
  )در هزار تولد ( میزان مرگ و میر مادران 

بررسی هاي بعمل آمده . هاي اساسی که نمایانگر وضعیت توسعه کشورهاست میزان مرگ و میر مادر ان باردار نیز از دیگر شاخص 
سال و باالتر در بین بارداري ها ، باال بردن سطح سواد جامعـه ، رعایـت تنظـیم و     3مبین این است که عواملی نظیر رعایت فاصله 

در  1395ایـن شـاخص در سـال    میزان . دارد عدم بارداري در سنین پایین در کاهش میزان مرگ و میر مادران باردار نقش بسزایی 
جدول شماره ( . یافته است کاهش  درصد 5/18 حدود1394هزار تولد زنده بوده که نسبت به سال هر در  مورد فوتی  22استان برابر 

18-2(  
زي پس از آن ، خونریمسمومیت حاملگی ، نارسایی مزمن عضله قلبی و آریتمی ناشی از : شایع ترین علل مرگ و میر مادران        

، تروما آمبولی  ، عفونت داخلی به دلیل سقط جنین  ، بیماریهاي کبدي و عوارض داروهاي بیهوشی گزارش زایمان ، اختالالت جفت
 . شده است

  مرگ و میر مادران وکودکان زیر پنج سال -2-18جدول 

  استان  شاخص هاي بهداشتی 
دانشگاه علوم 

پزشکی و خدمات 
ی بهداشتی درمان
  اهواز

دانشگاه علوم 
پزشکی و خدمات 
بهداشتی درمانی 

  دزفول

دانشگاه علوم 
پزشکی و خدمات 
بهداشتی درمانی 

  ابادان

دانشگاه علوم 
پزشکی و 

خدمات بهداشتی 
  درمانی بهبهان

94  95  94  95  94  95  94  95  94  95  
میزان مرگ و میر کودکان زیر پنج 

 )تولد 1000هر (سال 
61/61  61.47  7/16  16.37  5/15  90/15  2/19  17/5  21/10  7/11  

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

27  22  16  16 2 1  8  4  1  1  
  .دانشگاه هاي علوم پزشکی جندي شاپور اهواز،دزفول،آبادان و بهبهان : مآخذ 

  
  



 
 

210 
 

  شاخص هاي درمانی 
                        بیمارستان ها                                 -

درصـدي از کشـور رتبـه پـنجم را بـه خـود        5.9بوده است بطوریکه با داشـتن سـهم    95بیمارستان فعال در سال  56استان داراي 
کـه از لحـاظ    بطـوري  کل کشـور بـوده   درصد از تخت هاي ثابت 3/5تعداد تخت هاي ثابت استان ، همچنین . اختصاص داده است

و )  9/1(از متوسط کشوريپایین تر بوده که تخت  8/1برابر با ثابت بیمارستانی به ازاء هر هزار نفر جمعیت تعداد تخت هاي  شاخص
  . در رتبه چهاردهم می باشد

بـا  . تخت ثابت کمترین میزان را به خود اختصاص داده انـد  13تخت ثابت بیشترین و گتوند با  3670شهرستان اهواز با  95در سال 
شهرستان اسـتان   5ضمنا . تخت ثابت وجود دارد  203بیمارستان فعال در اهواز بطور متوسط براي هر بیمارستان  18توجه به وجود 

  .فاقد بیمارستان می باشند
 تخت هاي ثابت موجود برحسب نوع وابستگیتعداد بیمارستان و  -3- 18جدول 

  
  شرح

 جمع
 غیر دولتی دولتی

دانشگاه علوم 
 پزشکی

 تامین اجتماعی
نهادها و سایر 

 ارگان هاي دولتی
 خصوصی خیریه

بیمار
ستان 
 فعال

تخت 
 ثابت

بیمار
ستان 
 فعال

تخت 
 ثابت

بیمار
ستان 
 فعال

تخت 
 ثابت

بیمار
ستان 
 فعال

تخت 
 ثابت

بیمار
ستان 
 فعال

تخت 
 ثابت

بیمار
ستان 
 فعال

تخت 
 ثابت

 16238 146 4322 30 12640 93 11976 68 102859 562 148035 899 کشور  1394
 392 4 105 1 1993 12 520 6 5145 31 8155 54 تاناس

 19008 159 4906 32 13965 97 12021 72 107403 594 157303 954 کشور  1395
 392 4 105 1 1993 12 520 6 5387 33 8397 56 استان

  1395سال  کشورسالنامه آماري  - 1395سالنامه آماري استان خوزستان سال : مآخذ 
    

تخـت و کمتـرین آن در بخـش     594بیشترین تعداد تخت پس از سایر در بخش هـاي روانـی بـا     95بت در سال تخت ثا 7023از 
سـوختگی در اسـتان وجـود دارد     تنها یک بیمارستان سوانح و. تخت است این نسبت در کل کشور هم صادق است 79سوختگی با 

هـاي مجـاور    و همجـواري بـا اسـتان    ت نفت و سـایر صـنایع  گی گسترده صنعکه با توجه به وسعت استان و پراکند) درشهر اهواز (
درصـد در  90و بدین منظور بیمارستان جدید سوانح و سوختگی بـا پیشـرفت فیزیکـی    مشکالت فراوانی در این خصوص وجود دارد 

   .به بهره برداري می رسد 96شهرستان اهواز در حال احداث می باشد که در سال 
 بخش هاي بیمارستانی به تفکیک  تعداد تخت هاي فعال - 4- 18جدول 

 سوختگی روانی جمع  شرح
مراقبت هاي 

 )آي سی یو(ویژه 

مراقبت 
بیماران قلبی 

 )سی سی یو(

مراقبت هاي 
ان آي (نوزادان

 )سی یو
 سایر

 87216 2405 4849 6628 840 14573 116511 کشور  1394
 5394 121 357 347 86 541 6846 استان
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 سوختگی روانی جمع  شرح
مراقبت هاي 

 )آي سی یو(ویژه 

مراقبت 
بیماران قلبی 

 )سی سی یو(

مراقبت هاي 
ان آي (نوزادان

 )سی یو
 سایر

1395 
 91648 2771 5331 7642 894 9870 118156 کشور
 5479 153 347 371 79 594 7023 استان

  1395سال  کشورسالنامه آماري  - 1395سالنامه آماري استان خوزستان سال : مآخذ                  
  

 پزشکان شاغل      -

از تعدادکل پزشکان کشـور را   درصد 9/5نفر بوده که  2778تعداد پزشکان شاغل در دانشکده هاي علوم پزشکی استان  95در سال 
استان به لحاظ تعداد پزشکان در جایگاه ششم کشوري . درصد افزایش یافته است  3در حدود  94شامل می شود که نسبت به سال 

نفر پزشک در استان موجود است که با میانگین کشوري برابر می باشد  59/0نفر جمعیت  1000در همین سال به ازاء هر . قرار دارد 
بعد از آن ) درصد  4/38( 1066در شهرستان هاي استان بیشترین تعداد پزشکان مربوط به شهرستان اهواز با  ).5-18 جدول شماره(

  .نفر می باشد 12کمترین تعداد پزشکان مربوط به شهرستان آغاجاري با  نفر و 221دزفول با
 درمانی بر حسب رشته و نوع تخصص - اشتی پزشکان شاغل در دانشگاه هاي علوم پزشکی و خدمات بهد - 5- 18جدول 

  
 جمع کل  شرح

پزشک 
 عمومی

 داروساز دندانپزشک
دکتراي 
علوم 

 آزمایشگاهی

دکتراي 
 تخصصی

پزشک 
 متخصص

پزشک 
فوق 
 تخصص

 3334 2159 15679 1896 285 3700 15340 42393 کشور  1394
 133 1048 181 12 105 142 1073 2694 استان

1395  
  2467  17452  4530 374  2016 4145 15868 46852  کشور
 139 1121 196 15 114 159 1034 2778 استان

  1395سال  کشورسالنامه آماري  - 1395سالنامه آماري استان خوزستان سال : مآخذ 
    

  درمانی –پیراپزشکان شاغل در دانشگاه هاي علوم پزشکی و خدمات بهداشتی  -
بطوریکه با داشـتن سـهم   هزار نفر بوده است  15برابر با  95لوم پزشکی استان در سال تعداد پیراپزشکان شاغل در دانشکده هاي ع

نفـر مـی    310تعداد جمعیت به ازا هر پیراپزشک در استان برابر بـا   .درصدي از کشور رتبه پنجم را به خود اختصاص داده است 5.8
در بـین شهرسـتان هـاي اسـتان ،     . طلوبتري قرار دارددر وضعیت نام) نفر 304( باشد که میزان این شاخص نسبت به متوسط کشور

  .نفر کمترین پیرا پزشک را به خود اختصاص داده اند 4نفر بیشترین و اندیکا با  1272اهواز با 
 درمانی بر حسب رشته و نوع تخصص - پیراپزشکان شاغل در دانشگاه هاي علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- 6- 18جدول 

 *جمع کل  شرح

 پرستار حرفه
اي 

کارشناس و (
 )باالتر

پرستار 
 )کاردان(

کاردان یا 
تکنیسین 
 اتاق عمل

کاردان یا 
تکنیسین 
 بیهوشی

 بهورز ماما بهیار
سایر 

 پیراپزشکان

 91312 21068 30131 10713 5268 6168 414 73795 238869 کشور  1394
 5199 1696 1777 1843 306 434 10 3508 14773 استان
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 *جمع کل  شرح

 پرستار حرفه
اي 

کارشناس و (
 )باالتر

پرستار 
 )کاردان(

کاردان یا 
تکنیسین 
 اتاق عمل

کاردان یا 
تکنیسین 
 بیهوشی

 بهورز ماما بهیار
سایر 

 پیراپزشکان

 101315 23753 30868 11657 5146 6271 480 83355 262845 کشور  1395
 5459 1765 1891 1506 350 422 10 3773 15176 استان

  1395سال  کشورسالنامه آماري  - 1395سالنامه آماري استان خوزستان سال : مآخذ 
  .باشد نمی بهبهان و اهواز پزشکی علوم هاي دانشگاه آمار شامل*

  
 اولیه بهداشتی مراکز ارائه دهنده مراقبت هاي -

. درصـدافزایش یافتـه اسـت    2مرکز بوده است که نسبت به سال قبل   293برابر با  95تعداد مراکز بهداشتی درمانی استان در سال 
هـزار نفـر جمعیـت     10به ازاي هـر  . مورد کمترین مراکز بهداشتی درمانی را دارا می باشد 3مرکز بیشترین و هفتگل با  41اهواز با 

  .در جایگاه مناسبتري قرار دارد )  35/0( مرکز بهداشت شهري وجود دارد که نسبت به میانگین کشور  5/0 شهري استان
درصد رشـد داشـته    7/15مورد بوده که نسبت به سال قبل  192برابر با  95تعداد پایگاه بهداشت شهري و روستایی استان در سال 

داشته و شهرستان هاي هندیجان ، هفتگل ، اللی ، حمیدیه و اندیکا فاقد پایگـاه  مورد بیشترین پایگاه بهداشت را  71اهواز با . است
  .بهداشتی می باشد

درصد افزایش داشته است ، الزم به ذکـر   4/15تقریبا  94تسهیالت زایمانی بوده است و نسبت به سال  15داراي 95استان در سال 
  .بقی شهرستانها هرکدام یک مورد تسهیالت زایمان وجود داردشهرستان استان فاقد تسهیالت زایمان و در ما 14است که  

درصد رشد داشته است بطوریکه  1.6مورد بوده که نسبت به سال قبل  932برابر با  95تعداد خانه هاي بهداشت فعال استان در سال 
 84بین شهرستان هاي استان ایذه با در . خانه بهداشت فعال موجود می باشد  8/0نفر جمعیت روستایی استان تنها   1000به ازاء هر

  .  مورد کمترین تعداد خانه هاي بهداشت فعال را دارا می باشد  4مورد بیشترین و آغاجاري با 
  

 مراکز ارائه دهنده مراقبت هاي اولیه بهداشتی - 7- 18جدول 

  شرح
 پایگاه بهداشت مراکز بهداشتی و درمانی

تسهیالت 
 زایمانی

خانه هاي 
 روستایی شهري جمع روستایی شهري معج بهداشت فعال

1394  
 17792 257 139 2776 2915 2278 2394 4672 کشور
 917 13 4 162 166 111 176 287 استان

1395  
 17854 299 177 4021 4198 2697 2820 5517 کشور
 932 15 8 184 192 113 180 293 استان

  1395سال  کشورسالنامه آماري  - 1395ستان خوزستان سال سالنامه آماري ا: مآخذ                         
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  آزمایشگاه تشخیص طبی، داروخانه ، موسسات تشخیصی ، درمانی هسته اي و توانبخشی  -
درصد کاهش یافتـه   0.8مورد بوده است که نسبت به سال قبل 262برابر با  95تعداد آزمایشگاههاي تشخیص طبی استان در سال 

 0.83(آزمایشگاه تشخیص طبـی وجـود دارد و نسـبت بـه میـانگین کشـوري       6/0هزار نفر جمعیت استان  10هر بطوریکه به ازاي 
الزم به ذکر است که این کاهش در بخـش خصوصـی اتفـاق    . در شرایط بدتري قرار دارد) هزار نفر جمعیت 10آزمایشگاه به ازا هر 

  . افتاده است 
درصد رشد داشته و این رشد عمدتا مربوط به  3مورد بوده که نسبت به سال قبل ،حدودا  635برابر با  95تعداد داروخانه ها در سال 

نفر می باشد و شهرستانهاي اهواز ، کارون و امیدیـه   7418متوسط جمعیت استان به ازاي هر داروخانه . بخش خصوصی بوده است 
درصد داروخانه  85همچنین حدود . ل تا سوم قرار دارندبا داشتن وضعیت مناسبتري از لحاظ این شاخص به ترتیب در جایگاههاي او

  .هاي استان مربوط به بخش خصوصی می باشد 
  تعداد آزمایشگاه تشخیص طبی، داروخانه ، موسسات تشخیصی ، درمانی هسته اي و توانبخشی برحسب نوع وابستگی - 8- 18جدول 

 جمع شرح
 دولتی

دانشگاه علوم  خصوصی خیریه
 پزشکی

تامین 
 اعیاجتم

سایرنهادهاو 
 هاي دولتی ارگان

 جمع

آزمایشگاه تشخیص 
 طبی

 

1394 264 85 24 22 131 2 131 
1395 262 85 23 24 132 3 127 
 داروخانه

 1394 617 32 29 33 94 1 522 
1395 635 32 32 34 98 6 531 

موسسات تشخیصی، 
  درمانی هسته اي

1394 180 46 13 22 81 4 95 
1395 153 39 11 16 66 4 83 

 مرکز توانبخشی
 1394 371 16 3 27 46 1 324 

1395 409 23 2 34 
 

0 350 
   1395سالنامه آماري استان خوزستان سال : مآخذ               

  
 اورژانس جاده اي و شهري -

. چهـارم کشـور قـرار دارد    در جایگـاه ) درصد کل کشـور  5/6(پایگاه اورژانس پیش بیمارستانی  148استان خوزستان با  95در سال 
از نظـر  . درصدي از کل کشور و در رتبـه سـوم قـرار دارد    7پایگاه داراي سهم  57هاي اورژانس شهري با همچنین به لحاظ پایگاه

  . درصدي از کل کشور  در جایگاه  پنجم قرار دارد  6.3پایگاه و سهم  91اورژانس جاده اي با 
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از وضـعیت  ) هزار نفـر  35(نفر به ازاي هر مرکز اورژانس پیش بیمارستانی در مقایسه با کشور  هزار 32استان خوزستان با دارا بودن 
پایگـاه بیشـترین و    23شهرستان اهواز با .هاي استان،در بررسی شهرستان. ام قرار گرفته است  15بهتري برخوردار است و در رتبه 

  . مورد کمترین پایگاه را دارا می باشند 1رامشیر با 
 115تعداد پایگاه هاي اورژانس پیش بیمارستانی  -9- 18 جدول

 جاده اي شهري جمع  شرح

 1390 769 2159 کشور  1394
 91 51 142 استان

1395 
 1442 828 2270  کشور
 91 57 148  استان

  1395سال  کشورسالنامه آماري  - 1395سالنامه آماري استان خوزستان سال : مآخذ 
    

 انتقال خون -

در شهرهاي آبـادان ، اهـواز ، ایـذه ، بهبهـان ،     ( شهرستان داراي  پایگاه هاي انتقال خون  7شهرستان استان تنها  27از             
. می باشند بطوریکه یک مورد از تعداد پیش بینی شده در طرح توسـعه کمتـر اجـرا شـده اسـت      ) دزفول ، شوشتر و مسجدسلیمان 

بندرماهشهر ، خرمشهر و شوش داراي مراکز خونگیري هستند این در حالی است که طبق  شهرستان اندیمشک ، اهواز ، 5همچنین  
  . شهرستان استان می بایست داراي مراکز خونگیري باشند  13طرح توسعه ، 

  
  پایگاه هاي انتقال خون و مراکزخونگیري-10- 18جدول 

تعداد پایگاه انتقال   شهرستان
  خون موجود

تعداد پایگاه انتقال خون 
  ق طرحطب

 تعدادمراکز
  خونگیري موجود

خونگیري  تعدادمراکز
  طبق طرح

  0  0  1  1 آبادان
  1  1  0  0 اندیمشک
  3  3  1  1 اهواز
  0  0  1  1 ایذه
  1  0  0  0 باغملک

  0  1  1  0 بندر ماهشهر
  0  0  1  1 بهبهان
  1  1  0  0 خرمشهر
  1  0  1  1 دزفول

  1  0  0  0 دشت آزادگان
  1  0  0  0 رامهرمز
  1  0  0  0 شادگان
  1  1  0  0 شوش
  0  0  1  1 شوشتر

  1  0  1  1 مسجد سلیمان
  13  7  8  7  جمع
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 در جمعیتاهداي خون  میزان -
کیسه خون  می باشد و بیشترین میزان اهـدا خـون ، بـه صـورت      25، میزان اهدا خون کامل به ازا هر هزار نفر حدود  95در سال  

  . ت درصد رشد داشته اس  3/5مستمر بوده که نسبت به سال قبل 
  مراجعه کنندگان و تعداد موارد اهداي خون به تفکیک جنس و وضعیت اهدا  -11- 18جدول 

 شرح
تعداد مراجعه 

 )نفر( کنندگان 

میزان اهداء خون کامل 
 )کیسه خون (

میزان اهداء خون کامل به 
 تفکیک وضعیت اهداء

 بار اول با سابقه مستمر زن مرد جمع
 19063 27402 65506 2569 109402 111971 148390 )94( استان  
 20224 30593 69013 2694 117136 119830 158226 )95(استان  

 2365 3629 7057 444 12607 13051 17802 آبادان
 1379 825 2914 238 4880 5118 6586 اندیمشک
 5678 11832 23271 422 40359 40781 57627 اهواز
 1723 2086 4866 297 8378 8675 9720 ایذه
 0 0 0 0 0 0 0 باغملک
 1208 865 1994 13 4054 4067 5614 بندر ماهشهر
 1840 3187 7453 469 12011 12480 14702 بهبهان
 1023 1185 2980 205 4983 5188 6192 خرمشهر
 1767 3217 8816 216 13584 13800 19418 دزفول

 0 0 0 0 0 0 0 دشت آزادگان
 0 0 0 0 0 0 0 رامهرمز
 0 0 0 0 0 0 0 انشادگ
 928 3 757 63 1625 1688 2231 شوش
 1063 2010 4204 80 7197 7277 9086 شوشتر

 1250 1754 4701 247 7458 7705 9248 مسجد سلیمان
   1395سالنامه آماري استان خوزستان سال : مآخذ                      

  
  پروژه هاي مهم و تاثیرگذار بخش بهداشت و درمان

 
  95سال : پروژه هاي مهم و تاثیر گذار در بخش بهداشت و درمان -12- 18جدول 

میزان پیشرفت 
 فیزیکی پروژه

تخصیص اعتبار 
 )میلیون ریال(

اعتبار مصوب 
 )میلیون ریال(

 شرح  عنوان پروژه شاخص

 424994 664408 
مورد پروژه هاي  6

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات  بیمارستان 
 بهداشتی درمانی اهواز

 

 تختخوابی باغملک 96احداث بیمارستان  درصد78

 احداث بیمارستان بهبهان درصد100

 تختخوابی 128تکمیل بیمارستان  درصد100
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میزان پیشرفت 
 فیزیکی پروژه

تخصیص اعتبار 
 )میلیون ریال(

اعتبار مصوب 
 )میلیون ریال(

 شرح  عنوان پروژه شاخص

 احداث بیمارستان الوار گرمسیري اندیمشک  درصد93

 احداث بیمارستان اطفال اهواز درصد85

 احداث بیمارستان سوانح و سوختگی اهواز درصد90

 283876 82855 درصد73
پروژه احداث کلینک  11

 هاي ویژه بیمارستانی

 115000 255808 
پروژه توسعه اورژانس  8

 بیمارستانی 

 0 50606 
پروژه احداث مرکز  5

 غربالگري سرطان

 37083 37083 
پروژه احداث و تعمیر  9

 بلوك زایمانی بیمارستانی 

شگاه علوم پزشکی و خدمات دان خانه بهداشت  9احداث  7648 7648 درصد100
 5500 5500 درصد100 بهداشتی درمانی آبادان

 تکمیل و راه اندازي بخش

NICU  بیمارستان طالقانی 
  دانشگاه هاي علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اهواز، دزفول، بهبهان و آبادان: ماخذ            

 
  1395اقدامات استان در بخش، در سال مهم ترین 

  
  مهمترین اقدامات بخش بهداشت و درمان -13- 18ل جدو

  259356 )میلیون ریال ( 95کل اعتبار مصوب فصل در سال 
 105 تعداد کل پروژه ها از محل اعتبارات استانی

 1.5 )درصد ( سهم اعتبارات بخش از اعتبارات استان 
 بهداشتی درمانی اهواز، دزفول، بهبهان و آبادان دانشگاه هاي علوم پزشکی و خدمات: ماخذ                             

  از محل اعتبارات استانی  ي خاتمه یافتهپروژه ، استان فاقدبه علت کمبود تخصیص*                    
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  بهزیستی و تأمین اجتماعی: نوزدهمفصل 
  مقدمه

که از اصلی ترین اهداف توسعه محسـوب   اساسی ترین گام براي اعتالي شان و ارزشهاي انسانی و بهبود شرایط زیست انسان
توان به عنوان یکی از اهداف اصلی دولتها قلمداد بنابراین تامین اجتماعی را می. می شود، رسیدن به رفاه و تامین اجتماعی است

مـین  از ه. شودها دانست که در جهت کاهش ریسک و یا حمایت از گروه خاصی به کار گرفته میاز سیاستاي کرد و مجموعه
و افراد آسیب پذیر انواع خـدمات   مستضعفان ،محرومینرو پس از پیروزي انقالب اسالمی نهادهاي حمایتی با هدف حمایت از 

هـا و نهادهـاي مختلـف هرکـدام بـا انحـاي       که دستگاهبطوري. در سطح کشور گسترش یافت) اياي و غیر بیمهبیمه(حمایتی 
 . پردازندگوناگون، به ارائه انواع این خدمات می

اي مجموعه اي از تدابیر و فعالیت هاي مددکاري، مشاوره اي و سایر خدمات اجتماعی و توانبخشی است کـه  خدمات غیر بیمه
به منظور تأمین نیازهاي اساسی گروه هاي کم درآمد و ارتقاي سطح زندگی آسیب دیدگان جامعه،خانوار هاي شاهد و جانبازان 

، بنیـاد شـهید و امـور    )ره(بهزیستی، کمیته ي امداد امام خمینـی  : فعال در این زمینه عبارتند ازسازمان هاي . صورت می گیرد
  .ایثارگران، جمعیت هالل احمر جمهوري اسالمی ایران

اي که براساس مشارکت بیمه شده، کارفرما و دولت شکل می گیرد ،  به صورت هاي  مختلف  به  اجرا در می آید خدمات بیمه
ي  درمانی،  بازنشستگی،  از کار افتادگی  ، بیکاري، حوادث ناشی از کار، فوت ، ایام بارداري و کمک هزینه عائلـه  شامل  بیمه
سازمان تامین اجتماعی، سازمان بیمه سـالمت و سـازمان بازنشسـتگی    :سازمان هاي فعال در این زمینه عبارتند از. مندي است
  .کشوري

 ايخدمات حمایتی غیر بیمه

  هزیستی سازمان ب
سازمان بهزیستی از مهمترین نهادهاي حمایتی دولتی است که از طریق بودجه عمومی به افراد معلول و محروم جامعـه کمـک   

سازمان بهزیستی به منظور تحقق عدالت اجتماعی تشکیل شده است که بر این اساس با ارائه خـدمات و حمایتهـاي   . نماید می
واالي انسانی و تکیه بر مشارکتهاي مردم و همکاري نزدیک سازمانهاي ذیربط در جهـت   اي با حفظ ارزشها و کراماتغیربیمه

گسترش خدمات توانبخشی، حمایتی، بازپروري و پیشگیري از معلولیتها و آسیبهاي اجتماعی و کمک به تامین حداقل نیازهـاي  
  .اساسی گروههاي کم درآمد ، اقدام نماید

ــال  ــداد1395در س ــی  1291تع ــز دولت ــایتی   مرک ــدهاي حم ــب واح ــتی در قال ــارت بهزیس ــت نظ ــی تح ــدمات (و غیردولت خ
هزار نفر از جمعیت استان را تحت  468در استان خوزستان مشغول فعالیت بوده اند که در حدود )اجتماعی،توانبخشی و پیشگیري

اکـز تحـت نظـارت بهزیسـتی     درصدي از کل تعداد افراد خدمت گیرنده از مر 5.8پوشش حمایتی قرار داده اند و با داشتن سهم 
هزار نفر مددجوي تحت  69نفر در بخش توانبخشی،  7100از کل افراد تحت پوشش بهزیستی، . باشدکشور در جایگاه پنجم می

  .هزار نفر تحت پوشش خدمات پیشگیري سازمان بهزیستی قرار گرفته اند 392پوشش خدمات  اجتماعی و 
ز به لحاظ تعداد مراکز و همچنین تعداد افراد خدمت گیرنده در هر یک از سه حـوزه  در بین شهرستانهاي استان، شهرستان اهوا

سهم شهرستانها از تعداد مراکـز دولتـی و غیردولتـی و همچنـین سـهم از تعـداد خـدمت        . باشدمذکور از رتبه اول برخوردار می
  .آورده شده است) 1-19(گیرندگان به تفکیک هر سه معاونت بهزیستی در جدول
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  1395ها در سال تعداد مراکز و افراد خدمت گیرنده در مراکز دولتی و غیردولتی تحت نظارت بهزیستی  خوزستان به تفکیک معاونت-1- 19لجدو
 جمع کل معاونتها جمع کل معاونت پیشگیري جمع کل معاونت توانبخشی معاونت اجتماعی

 تعداد افراد تعداد مراکز تعداد افراد عداد مراکزت تعداد افراد تعداد مراکز تعداد افراد تعداد مراکز شهرستان
 سهم رتبه سهم رتبه سهم رتبه سهم رتبه سهم رتبه سهم رتبه سهم رتبه سهم رتبه
 آبادان   6.3 3 5.2 5 6.1 3 5.6 3 4.9 8 5.2 7 7.8 3 5.1 6
 آغاجاري  0.4 27 0.6 25 0.4 27 0.4 24 0.0 24 0.0 24 0.3 24 0.8 24
 امیدیه   1.7 16 2.1 18 1.8 16 2.0 14 2.1 15 2.2 15 1.5 16 2.1 18
 اندیکا  0.7 22 1.2 21 0.8 23 0.4 25 0.0 25 0.0 25 0.6 21 1.7 20
 اندیمشک   3.0 10 4.7 6 2.8 11 4.8 5 5.2 7 5.2 8 3.5 11 4.6 7
 اهواز   35.4 1 22.2 1 36.9 1 39.3 1 27.0 1 24.4 1 28.3 1 17.0 1
 ایذه   4.2 6 5.6 4 4.3 6 5.2 4 2.8 10 3.0 10 3.8 9 6.1 4
 باغملک   2.2 15 4.7 7 2.2 14 2.0 15 2.5 13 3.0 11 2.3 15 5.8 5
 باوي   1.0 19 1.0 23 1.1 18 0.4 26 0.7 21 0.7 21 0.5 22 1.2 22
 بندرماهشهر   4.7 4 3.6 10 4.6 4 2.4 10 4.1 9 4.4 9 5.3 5 3.8 11
 بهبهان   3.5 9 7.1 2 3.1 9 4.8 6 5.6 4 5.9 3 6.0 4 8.0 2
 حمیدیه   0.7 23 0.4 27 0.8 22 0.8 19 0.0 26 0.0 26 0.3 25 0.3 26
 خرمشهر   3.7 8 4.3 9 3.6 8 4.0 8 2.7 12 3.0 12 4.7 7 4.6 8
 دزفول   7.2 2 6.4 3 6.8 2 6.0 2 11.1 2 8.9 2 8.9 2 6.2 3
 دشت آزادگان   2.4 13 1.3 20 2.7 12 2.4 11 1.4 18 1.5 18 0.4 23 1.0 23
 رامشیر  0.9 20 2.3 16 0.9 21 0.8 20 1.3 19 1.5 19 1.3 17 2.9 15
 رامهرمز   2.3 14 3.0 14 2.1 15 1.2 17 2.8 11 3.0 13 3.1 13 3.5 13
 شادگان   2.7 12 3.3 13 3.0 10 2.4 12 2.1 16 2.2 16 1.1 18 3.7 12
 شوش   4.5 5 3.5 11 4.4 5 2.4 13 5.3 6 5.9 4 5.2 6 3.4 14
 شوشتر   4.1 7 4.6 8 4.1 7 3.6 9 5.4 5 5.9 5 4.0 8 4.6 9
 کارون   1.6 17 1.9 19 1.3 17 1.2 18 2.0 17 2.2 17 3.1 12 2.1 19
 گتوند  1.4 18 3.5 12 1.1 19 0.8 21 2.4 14 3.0 14 2.7 14 4.3 10
 اللی   0.6 25 2.2 17 0.5 25 1.6 16 0.7 22 0.7 22 0.7 20 2.5 16
 مسجد سلیمان   2.8 11 3.0 15 2.5 13 4.4 7 6.2 3 5.9 6 3.7 10 2.2 17
 هفتکل  0.6 24 0.7 24 0.7 24 0.8 22 1.1 20 1.5 20 0.2 26 0.6 25
 هندیجان   0.5 26 1.1 22 0.5 26 0.0 27 0.0 27 0.0 27 0.9 19 1.5 21
 هویزه  0.8 21 0.5 26 0.9 20 0.8 23 0.6 23 0.7 23 0.2 27 0.3 27
  استان از کشور 5.8 5 5.6 7 6.5 5 5.5 6 5 5 6.1 4 3.8 9 5.5 5

  1395سالنامه اماري استان : مأخذ               
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اخص درصد بوده که در این شـ   9.5از تعداد خانوار مستمري بگیر تحت نظارت بهزیستی  1395سهم استان خوزستان در سال 
درصد خانوارهاي کشور تحت پوشش بهزیستی  2بطور میانگین حدودا . پس از تهران جایگاه دوم را به خود اختصاص داده است

. درصد از خانوارها تحت پوشش هستند 4می باشند اما در استان خوزستان این رقم باالتر از میانگین کشور است بطوریکه تقریبا 
به  استان تعداد خانوار مستمري بگیر تحت نظارت بهزیستی از لحاظدرصدي رتبه اول را  15.3سهم داشتن  شهرستان آبادان با 

 8.7ي شهرسـتان بـا   کـل خانوارهـا   بـه نسبت خانوار مستمري بگیر تحت نظارت بهزیستی اما از نظر  خود اختصاص داده است
درصد به ترتیب در رتبه هاي اول  و دوم  8.7ا درصد و خرمشهر ب 10.8درصد در رتبه سوم قرار دارد و شهرستانهاي هفتکل با 

 .قرار گرفته اند
  95خانوارهاي مستمري بگیر اداره کل بهزیستی به تفکیک شهرستان در سال نسبت - 2- 19جدول

سهم شهرستان از کل خانوار 
  مستمري بگیر استان

سهم خانوارهاي مستمري بگیر 
 عنوان  از کل خانوار ها شهرستان

 رتبه سهم رتبه سهم

 آبادان 3 8.6 1 15.3

 آغاجاري 5 6.6 26 0.7

 امیدیه 17 3.6 16 1.9

 اندیکا 9 5.8 19 1.4

 اندیمشک 15 3.7 10 3.8

 اهواز 26 1.6 2 12.6

 ایذه 6 6.5 4 6.6

 باغملک 12 5.3 15 2.9

 باوي 27 1.4 25 0.7

 بندرماهشهر 22 2.8 6 4.8

 بهبهان 20 3.2 13 3.4

 یدیهحم 24 2.0 27 0.6

 خرمشهر 2 8.7 3 8.7

 دزفول 25 2.0 5 5.2

 دشت آزادگان  4 7.1 9 4.0

 رامشیر 7 6.0 17 1.8

 رامهرمز 8 5.9 11 3.8

 شادگان 10 5.7 7 4.3

 شوش 18 3.5 8 4.1

 شوشتر 19 3.2 12 3.5

 کارون 23 2.6 18 1.5

 گتوند 21 2.8 22 1.0

 اللی 14 4.6 23 0.9

 سلیمانمسجد  11 5.4 14 3.4

 هفتکل 1 10.8 20 1.3

 هندیجان 16 3.7 24 0.8

 هویزه 13 5.1 21 1.0

  استان 3 3.7 2 9.5
  کشور - 2.1 - 100
  1395سالنامه آماري استان : ماخذ                                   
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  امام خمینی  کمیته امداد
هزار نفـر مـددجو حمایـت    201به تعداد  95واحد فعال در سال  129کمیته امداد امام خمینی با هدف توانمندسازي نیازمندان با 

بیشترین تعـداد مـددجویان بـه    . درصد کاهش یافته است 9که نسبت به سال گذشته حدودا . هاي مورد نیاز را ارائه نموده است
  .ترتیب مربوط به شهرستانهاي ایذه، اهواز و باغملک می باشند

. درصد کاهش داشته است 23نسبت به سال گذشته  میلیارد ریال بوده که 1105برابر با  95مبالغ پرداختی به مددجویان در سال 
 6468برابر با  94و در سال هزار ریال 5484 برابر با95 در سالپرداختی سالیانه کمیته امداد به هر مددجو  مبلغمتوسط همچنین 

  .ان می دهددرصد کاهش را نش 15به میزان  94هزار ریال بوده که نسبت به سال 
 95و  94شاخص هاي کلیدي کمیته امداد استان خوزستان در سال  - 3- 19جدول

 نرخ رشد 1395 1394 عنوان 

گان
رند
ت گی

خدم
ن و 

جویا
مدد

 

 1.6 129 127 تعداد واحدهاي کمیته
 9.3- 201479 222113 تعداد مددجویان کمیته امداد

تعـــداد افـــراد تحـــت پوشـــش خـــدمات بیمـــه  
 )موردي دائمی و(درمانی

86352 74320 -13.9 

 16.8- 22651 27229 تعداد دانش آموزان تحت پوشش
 86.6 8441 4524 تعداد استفاده کنندگان از کمک هزینه ازدواج

 11- 6 7 نفر مددجو 100تعداد وام گیرندگان به ازا هر 

شده
ینه 
 هز

بالغ
م

  

 23.1- 1104993 1436641 )میلیون ریال(مبالغ پرداخت شده به مددجویان
تحت پوشـش و  (خدمات درمانیهزینه بیمه شدگان 

 )میلیون ریال) (موردي
265675 261114 -1.7 

 63.5 142898 87395 )میلیون ریال(هزینه ازدواج جوانان تحت پوشش
 0.6 690622 686334 )میلیون ریال(وام پرداختی به مددجویان 

ـ  100سرانه کمکهاي مردمی به ازا هر  ت نفر جمعی
 )میلیون ریال(شهرستان 

2.8 3.2 14.3 

  1395سالنامه آماري استان : ماخذ                   
  

  1395تعداد مددکاران و مددجویان تحت پوشش کمیته امداد به تفکیک شهرستان در سال - 4- 19جدول

 شهرستان
 مددجویان مددکاران 

 رتبه سهم تعداد رتبه سهم تعداد

 9 4.0 8054 6 4.7 8 آبادان
 26 1.1 2298 24 1.7 3 آغاجاري
 22 1.7 3455 18 2.3 4 امیدیه
 7 4.7 9393 19 2.3 4 اندیکا
 5 5.8 11665 2 7.0 12 اندیمشک
 2 8.7 17574 1 11.6 20 اهواز
 1 12.1 24468 3 7.0 12 ایذه
 3 7.9 15959 5 5.2 9 باغملک
 20 1.8 3637 20 2.3 4 باوي

 10 3.7 7413 4 5.8 10 بندر ماهشهر
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 شهرستان
 مددجویان مددکاران 

 رتبه سهم تعداد رتبه سهم تعداد

 11 3.7 7354 9 4.1 7 بهبهان
 21 1.8 3549 25 1.7 3 حمیدیه
 18 2.5 4950 21 2.3 4 خرمشهر
 4 6.4 12850 7 4.7 8 دزفول

 14 3.3 6622 13 2.9 5 دشت آزادگان
 24 1.2 2439 22 2.3 4 رامشیر
 12 3.4 6829 14 2.9 5 رامهرمز
 6 5.3 10659 10 4.1 7 شادگان
 8 4.0 8075 8 4.7 8 شوش
 15 3.0 6010 11 3.5 6 شوشتر
 17 2.5 5059 15 2.9 5 کارون
 19 2.4 4752 16 2.9 5 گتوند
 13 3.4 6762 17 2.9 5 اللی

 16 2.8 5563 12 3.5 6 مسجدسلیمان
 27 0.5 1106 26 1.2 2 هفتگل
 23 1.3 2610 23 2.3 4 هندیجان
 25 1.2 2374 27 1.2 2 هویزه
   100.0 201479   100.0 172 استان

 -   -   504 -   -   * سهم از کشور
 -   -   6 -   -   * رتبه در کشور

  .آمار و اطالعات مربوط به تعداد مددکاران کمیته امداد در سطح کشور در دسترس نمی باشد*                          
  کمیته امداد امام خمینی استان: ماخذ                       

  ايت بیمهخدما
  سازمان تامین اجتماعی

سازمان تامین اجتماعی یک سازمان بیمه گر اجتماعی است که ماموریت اصلی آن پوشش کارگران مزد و حقوق بگیر به صورت 
براساس قانون، سازمان تامین اجتمـاعی یـک سـازمان عمـومی     . اجباري و صاحبان حرف و مشاغل آزاد بصورت اختیاري است

شود و متکی به تامین می) با مشارکت بیمه شده و کارفرما و دولت(ها عمده منابع مالی آن از محل حق بیمه غیردولتی است که
مهمترین تعهدات و خدمات سازمان بر مبناي قانون تامین اجتماعی و مقررات مربوط به آن بـه شـرح زیـر    . منابع دولتی نیست

  :است
ستمري بازنشستگی، مستمري ازکارافتادگی، مستمري بازمانـدگان، مقـرري بیمـه    حمایت در برابر حوادث، بیماریها و بارداري، م

بیکاري، غرامت دستمزد ایام بیماري، غرامت دستمزد ایام بارداري، پرداخت هزینه وسایل کمک پزشکی، کمک هزینه ازدواج و 
  .کمک هزینه کفن و دفن

از رصـد  59تقریبا  ،17هزار نفر جمعیت تحت پوشش 2777ا با حدود 1395سازمان تامین اجتماعی در استان خوزستان طی سال 
درصـد   16از ایـن تعـداد   . باشـد درصد بیشتر از ضریب پوشش کشوري می 7جمعیت استان را تحت پوشش قرار داده است که 

                                                             
  .شدگان و مستمري بگیران و افراد تبعی آنانافراد تحت پوشش عبارت است از مجموع بیمه17.
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% 18از جمعیت تحت پوشش تامین اجتماعی استان، بیمه شده اجباري، % 80. درصد بیمه شدگان هستند 84مستمري بگیران و 
درصـدي از حـق بیمـه     3.7با سـهم    95استان خوزستان در سال . بیمه توافقی هستند% 0.5بیمه بیکاري و % 0.9بیمه خاص، 

درصدي در جایگاه چهارم بـوده   6وصولی، در رتبه سوم میان استانها قرار داشته است و از لحاظ هزینه هاي درمان نیز با سهم 
( میلیـون ریـال، پـایینتر از میـانگین کشـوري      3.5مانی در استان خوزستان بـا مبلـغ   در همین سال سرانه هزینه هاي در. است
  )5-19جدول.(قرار داشته است) میلیون ریال3.9

  1395عملکرد بیمه تامین اجتماعی در برخی از شاخص ها طی سال  - 5- 19جدول

 سرانه هزینه درمانی
 )میلیون ریال(

 هزینه هاي درمان
 )میلیون ریال(

 لیحق بیمه وصو
 )میلیون ریال(

جمعیت تحت 
 )نفر( پوشش

  تعداد مستمري بگیران
 )نفر( )اصلی و تبعی(

  تعداد بیمه شدگان
 )نفر( )اصلی و تبعی(

  شرح

 استان 2337281 439642 2776923 24521034 6423374 3.5

 کشور 35713216 5719935 41433151 854777303 97459742 3.9

 سهم 6.5 7.7 6.7 2.9 6.6 - 

 رتبه 3 3 3 3 4 -

  1395سالنامه آماري بیمه تامین اجتماعی : ماخذ 
  

از لحاظ تعداد مراکز ملکی از جمله درمانگاه و پلی کلینیک، بیمارسـتان و دي   95بیمه تامین اجتماعی استان خوزستان در سال 
استان از نظر تعداد مراکز ملکی در علی رغم اینکه . کلینیک به ترتیب در رتبه سوم، دوم و اول در سطح کشور قرار داشته است

...) انجـام آنژیوگرافی،تعـداد جراحـی بـزرگ و     ( از نظر کیفیت و تنوع ارائه خدمات در این مراکـز جایگاه مناسبی قرار گرفته اما 
ن جراحـی بـزرگ در بیمارسـتانهاي ملکـی تـامی     از لحاظ انجام  و استانها از وضعیت مناسبی برخوردار نمی باشدسایر نسبت به 

  )6-19 جدول(.قرار داشته است پانزدهم جایگاهاجتماعی، در 
  

  1395تعداد مراکز درمانی ملکی و طرف قرارداد در سال - 6- 19جدول
 طرف قرارداد ملکی طرف قرارداد ملکی طرف قرارداد ملکی عنوان بیمارستان درمانگاه و پلی کلینیک دي کلینیک

 استان 47 7 83 22 7 2
 کشور 820 72 1776 284 122 7

 سهم 5.7 9.7 4.7 7.7 5.7 28.6
 رتبه 5 2 7 3 7 1

  1395سالنامه آماري بیمه تامین اجتماعی : ماخذ               
  بیمه سالمت

درصد جمعیت استان را شامل می شود و  48هزار نفر بوده که 2282جمعیت بیمه شدگان سالمت در استان در سال  95در سال 
  . درصد کاهش را نشان می دهد 6.2گذشته نسبت به سال 
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  1394- 1395جمعیت تحت پوشش بیمه سالمت استان به تفکیک صندوق هاي بیمه اي طی سالهاي بررسی سهم  - 7- 19جدول

 درصد تغییرات 1395 1394 عنوان

 3.8- 275032 285766 کارکنان دولت
 100.0- 0 2654 ایرانیان

 21.5- 382797 487723 بیمه همگانی سالمت
 1.1 1556201 1539873 روستاییان

 42.4- 67753 117630 سایر اقشار

 6.2- 2281783 2433646  کل بیمه شدگان سالمت استان جمع

 0.8 4710509 4674196  جمعیت استان

 7.0- 48.4 52  درصد بیمه شدگان به جمعیت استان

  
  صندوق هاي بازنشستگی

هزار نفر بوده اسـت کـه نسـبت بـه سـال       119بالغ بر 1395استان در سال کل حقوق بگیران و مشترکان صندوق بازنشستگی 
  . درصد کاهش داشته است 6.3گذشته 

  
  95وضعیت صندوقهاي بازنشستگی استان در سال  - 8- 19جدول

 *جمع عنوان
  مشترکان حقوق بگیران

 )شاغلین کسورپرداز(
بازنشستگان و 
 از کارافتادگان

بازنشستگان و 
 شاغالن فوت شده

راث وظیفه و
 بگیر

 56057 17521 11316 45634 119212 استان
 1262300 328702 237142 1088244 2679246 کشور

 4.4 5.3 4.8 4.2 4.4 سهم از کشور
 6 5 7 8 7 رتبه

 95سالنامه آماري کشور: ماخذ -شاغلین کسور پرداز +وراث وظیفه بگیر+بازنشسته و ازکارافتاده =جمع *
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  رهنگ و هنرف: بیستمفصل 
  مقدمه

فرهنگ نظام پیچیده و پویاي اجتماعی است که در روند تکامل وجود اجتماعی انسان براي انطباق و سازگاري هر چه بیشتر 
با محیط طبیعی و اجتماعی و ادامه زندگی هر چه غنی تر و خالق تر، از سوي انسان جمعی آفریده شده و پرورده می شود و 

عنوان میراثی اجتماعی انتقال می یابد و به عنوان کل تجزیه ناپذیر شـامل خصوصـیات روحـی و     از نسلی به نسل دیگر به
ي فرهنـگ یـا القـاء     صـفیه بنـابراین ت . مجموعه نظام هاي نمادین مـی شـود  و غیره عقلی، باورها، رسوم، رفتار، علوم، هنر 

کند امروزه جز اولویتهاي جامعه داري است، کـه   هاي سالم که در واقع رهیافت مردم در تطابق با محیط را بیان می فرهنگ
زیرا فرهنگ شکل دهنده به محیط و زمینه ساز تحوالت اقتصادي، سیاسـی و اجتمـاعی و حتـی    . می بایست گسترش یابد

هاي فرهنگی در اروپا انقالب صـنعتی را در غـرب آسـان نمـود، و انقـالب       به همان ترتیب که دگرگونی. تکنولوژیکی است
لـذا انتقـال   . هاي فرهنگی است که مسیر جوامع را هـدایت مـی کننـد    امروز این دگرگونی. ز تغییراتی با خود آوردصنعتی نی

فرهنگ گذشته به آیندگان و نیز نوآوري فرهنگی از مهم ترین اقداماتی است که می تواند از زوال یـک جامعـه جلـوگیري    
  .نماید

  هاي عمومی کتابخانه
استان با  .می باشدعضو هزار  137جلد کتاب موجود و هزار  2643کتابخانه عمومی،  213با  1395استان خوزستان در سال 

در سـال  هـاي عمـومی    تعـداد کتابخانـه   . هاي عمومی قرار دارد خانه ي سوم کشوري تعداد کتاب درصدي در رتبه 6.4سهم 
هـاي مشـارکتی و عـدم تمدیـد آن و      فسخ قرارداد کتابخانـه . درصد کاهش یافته است -0.02، 1394نسبت به سال  1395

ها ذکر شـده   هاي عمومی شهرستان هاي کتابخانه توسط مالک از جمله علل کاهش تعدادي از کتابخانه مصادره شدن زمین
هـاي امانـت داده    در کتابخانه هاي عمومی تعداد اعضا و تعداد کتـاب . درصد رشد یافته است 1.63از نظر تعداد کتاب . است

و  -10.47 داراي 1394جلد کتاب بوده که نسبت به سال هزار  1655عضو و هزار  137به ترتیب داراي  1395شده در سال 
و خـارج شـدن تعـدادي از کتـب بـه علـل        95در سال  18ي رف خوانی انجام پروسه. درصد کاهش نشان می دهد -36.94

گـزارش   95یل کاهش آمار کتب در سال هاي تکراري و کتب مفقودي از دال تأخیر در امانت، وجود نسخه: مختلف همچون
   )1-20جدول (شده است 

  هاي پرورش فکري کودکان و نوجوانانکانون
بـه   1394جلد کتاب نسبت به سال  474965کتابخانه و  58با  1395هاي پرورش فکري کودکان و نوجوانان در سال کانون

باشد و در جایگاه  درصد می 6.4هاي عمومی کشور  ابخانهسهم استان از کت .درصد رشد بوده است 2.05و  5.45ترتیب داراي 
  .سوم کشوري قرار دارد

                                                           
  .ی و بررسی مجموعه کتابخانه، آگاهی از تراکم موضوعی، زنده نگداشتن مجموعه کتابخانه و جذب منابع جدید و غنیها، ارزیاب ها با کتاب بررسی و مطابقت برگه.  18
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  هاي عمومی و کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان ها و تعداد اعضاي کتابخانه ها، تعداد کتاب تعداد کتابخانه-1- 20جدول 

 شهرستان

 درصد رشد 95سال 94سال 

 کتابخانه )نفر(ا تعداد اعض )جلد(کتابهاي موجود   کتابخانه
کتابهاي موجود 

 )جلد(
 تعداد اعضا کتابهاي موجود )نفر(تعداد اعضا 

عمومی
کانون  
عمومی 
کانون  
عمومی 
کانون  
عمومی 
کانون  
عمومی 
کانون  
عمومی 
کانون  
عمومی 
کانون  
عمومی 
کانون  
 

 171.00 6.32- 18.61- 0.17- 5092 4876 57548 111345 6 9 1879 5205 70704 111532 6 10 آبادان
 17.35 15.98- 5.62 2.32- 399 3119 11006 45679 1 4 340 3712 10420 46762 1 4 آغاجاري
 57.74 52.59- 7.30 1.20- 948 1859 20132 34749 2 3 601 3921 18763 35172 2 3 امیدیه
 0.00 58.74 0.00 14.17 0 1508 0 26644 0 4 0 950 0 23338 0 4 اندیکا
 179.29 3.56 22.64 7.12 1564 7688 24651 132964 5 11 560 7424 20100 124132 5 12 شکاندیم

 127.06 2.12- 1.23- 2.59- 10129 29267 64417 497083 11 32 4461 29901 65218 510289 9 32 اهواز
 7.00- 53.74- 3.45 26.94- 372 4114 10033 48905 1 7 400 8894 9698 66942 1 7 ایذه
 110.88 13.23- 3.41 6.92 814 4499 10119 78845 1 9 386 5185 9785 73745 1 9 غملکبا

 57.11- 3.32 0.00 7.71 193 5536 7854 60614 1 5 450 5358 7854 56275 1 5 باوي
 78.78 5.00- 10.53 7.49 1820 10949 17263 164294 2 9 1018 11525 15619 152849 2 8 بندر ماهشهر
 80.72 5.42- 8.50 6.75 2606 7377 24996 220495 3 14 1442 7800 23038 206555 3 14 بهبهان
 246.70 18.25- 10.61 4.44 683 206 9452 13516 1 1 197 252 8545 12942 1 1 حمیدیه
 173.65 9.36- 5.84 14.09 2482 2828 43174 88227 4 7 907 3120 40792 77328 4 7 خرمشهر
 68.38 7.00 13.59 12.19 1997 16746 32023 381580 4 26 1186 15651 28191 340125 4 27 دزفول

 169.75 34.90- 24.82 19.70- 963 3345 22517 60955 3 9 357 5138 18039 75911 2 9 دشت آزادگان
 27.53 13.71 1.39 5.08- 315 4529 8996 38681 1 3 247 3983 8873 40750 1 3 رامشیر
 75.07 12.18- 7.96 33.62 604 4015 9725  95893 1 6 345 4572 9008  71765 1 4 رامهرمز
 360.67 9.96- 7.70 7.06- 691 2134 8114 55686 1 3 150 2370 7534 59918 1 3 شادگان
 103.33 14.65- 26.67- 12.99 1100 5323 9129 121291 1 13 541 6237 12449 107350 1 13 شوش
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 شهرستان

 درصد رشد 95سال 94سال 

 کتابخانه )نفر(ا تعداد اعض )جلد(کتابهاي موجود   کتابخانه
کتابهاي موجود 

 )جلد(
 تعداد اعضا کتابهاي موجود )نفر(تعداد اعضا 

عمومی
کانون  
عمومی 
کانون  
عمومی 
کانون  
عمومی 
کانون  
عمومی 
کانون  
عمومی 
کانون  
عمومی 
کانون  
عمومی 
کانون  
 

 153.18 30.64- 2.09 10.68- 1395 3593 20309 84434 2 7 551 5180 19893 94532 2 9 شوشتر
 170.37 31.65 0.00 63.41- 292 915 7259 19967 1 2 108 695 7259 54567 1 2 کارون

 183.52 12.19- 6.37 4.61- 1015 2601 11769 64773 1 10 358 2962 11064 67906 1 10 گتوند

 422.95 30.16 3.79 12.64 638 2654 9703 31380 1 3 122 2039 9349 27858 1 3 اللی

 239.60 35.18- 4.39 3.54- 686 3232 9616 75313 1 10 202 4986 9212 78077 1 10 مسجدسلیمان
 22.17- 37.26- 3.36 46.61 179 581 6981 30992 1 1 230 926 6754 21139 1 1 هفتگل
 110.45 37.94 4.60 15.02 926 2138 9490 34017 1 3 440 1550 9073 29575 1 3 هندیجان
 38.54 56.12- 6.25 4.24 284 1680 8689 34703 1 2 205 3829 8178 33292 1 2 هویزه
 115.95 10.47- 2.05 1.63 38187 137312  474965 2643025 58 213 17683 153365  465412 2600626 55 215 استان

 کشور
327
8 

- 41284000 7898000 2266000  370000  3346 - 
4168600
0 

- 
23780

00  -  097 - 4.9 - 

 - - - - - 5.8 - 6.3 - 6.4 4.8 6.8 5.9 6.3 - 6.6  سهم استان
  -  -  -  -  -  چهارم  -  سوم  -  سوم نهم چهارم سوم چهارم - سوم  رتبه

  94و  95هاي  سالنامه آماري استان و کشور در سال: مأخذ
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  )هزار نفر( و تعداد تماشاگر) تعداد صندلی(تعداد سینما، سالن سینما، گنجایش -2- 20جدول 

  شهرستان
1394 1395 

تعداد 
 سینما

تعداد سالن 
 سینما

 گنجایش
تعداد 

 تماشاگر 
تعداد 
 سینما

تعداد سالن 
 سینما

 گنجایش
تعداد 
 تماشاگر

 37 760 2 2 0 0 0 0  آبادان
 369 2742 5 5 325 2852 5 5 اهواز

 11 600 1 1 0 0 0 0 بندر ماهشهر
 365 414 2 1 21 414 2 1 رمشهرخ

 57 600 2 1 33 600 2 1 دزفول
 8 450 1 1 4 450 1 1 شوشتر
 847 5566 13 11 383 4316 10 8 جمع

 94و  95سالنامه آماري استان خوزستان در سال : مآخذ          

  روزنامه
 ماهنامه ، فصلنامه و دو 43میلیون و تعداد  56.2گان با شمار روزنامه ، هفته نامه و دو هفته نامهعنوان  82تعداد  1395در سال 

تعداد عناوین روزنامه، هفته نامه و دو هفته نامـه  . تیراژ در سطح استان تولید و توزیع شده است میلیون 1.3فصلنامه با شمارگان 
ماهنامه، فصـلنامه و   تعداد عناوین 1395همچنین در سال . رشد داشته است 1394درصد نسبت به سال  13.9،  1395در سال 

در همین سال، درصد شمارگان ماهنامه، فصـلنامه و دوفصـلنامه   . درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته است 16.2دوفصلنامه 
  .  درصد رشد داشته است 23.8

  تعداد عناوین و شمارگان مطبوعات محلی-3- 20جدول 

 شرح
 تعداد عنوان

  شمارگان
 )هزار تیراژ ( 

درصد رشد 
د تعدا

 عنوان

درصد رشد 
شمارگان 

 1395 1394 1395 1394 )تیراژ (

 2.0 13.9  56220  55140 82 72 روزنامه ، هفته نامه ، دو هفته نامه

 23.8 16.2 1300 1050 43 37 ماهنامه ، فصلنامه ، دو فصلنامه
 94و  95سالنامه آماري استان خوزستان در سال : مآخذ

  
  تولید برنامه هاي رادیویی

درصد کاهش  -16، 1394ساعت بوده که نسبت به سال  3491، 1395میزان برنامه هاي تولید شده در مرکز خوزستان در سال 
 16.41، 1394ساعت بوده کـه نسـبت بـه سـال      1286، 1395میزان برنامه هاي رادیویی در مرکز دزفول در سال . داشته است

از نظـر  . درصـد رشـد داشـته اسـت     5.57، 1395یی در مرکز آبادان در سـال  میزان برنامه هاي رادیو. درصد افزایش یافته است
. هاي اول الی سوم می باشند ، اجتماعی و ورزش و تفریحات سالم داراي رتبهاسالمی معارف و هنر ، فرهنگهاي  موضوع برنامه
هاي  یشترین افزایش و تولید برنامهدرصد ب 116.7و کشاورزي با  118با  دفاعی امور و مقدس دفاع هاي ارزشهاي  تولید برنامه

 3.07ساعت برنامه رادیویی،  7143استان خوزستان با تولید  1395در سال . درصد کاهش یافته است -39.6اطالعات عمومی با 
  .درصد از کل برنامه هاي رادیویی تهیه شده در سطح کشور را تولید نموده است
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 )دقیقه ( استان خوزستان بر حسب موضوع  میزان تولید برنامه هاي رادیویی-4- 20جدول 

 موضوع برنامه

 آبادان دزفول خوزستان مجموع برنامه هاي مراکز سال/ نام مرکز 

1394 1395 

شد
د ر
رص
د

 

1394 1395 

شد
د ر
رص
د

 

1394 1395  

شد
د ر
رص
د

 

1394 1395 

شد
د ر
رص
د

 

ارزش هاي دفاع مقدس 
 و امور دفاعی

5569 12147 118.1 90 2428 2597.8 8067 8160 1.15 13726 22735 65.6 

 0.8- 120974 121902 87.68 42900 22858 31.1 32438 24744 38.6- 45636 74300 اجتماعی
فرهنگ ، هنر و معارف 

 اسالمی
52110 68520 31.5 19718 32065 62.6 20169 43920 117.76 91997 144505 57.1 

 62.6- 2460 6578 77.69- 1200 5378 0.0 60 60 5.3 1200 1140 صنعتی
 86.7- 1090 8187 89.59- 840 8067 100.0 120 60 116.7 130 60 کشاورزي
 22.4- 15318 19733 19.68- 7560 9412 51.5- 1140 2352 17.0- 6618 7969 اقتصادي

 30.6- 9750 14059 61.32- 1560 4033 89.2- 240 2220 1.8 7950 7806 بهداشت و درمان
 57.3- 4983 11658 70.04- 2820 9412 12.0- 660 750 0.5 1503 1496 محیط زیست
 40.4- 6869 11531 54.63- 3660 8067 80.0 90 50 8.6- 3119 3414 تاریخی

 35.6- 37555 58348 11.65- 11880 13446 90.6- 432 4575 37.4- 25243 40327 ورزش و تفریحات سالم
 18.8- 10230 12602 40.49- 2400 4033 216.7 1900 600 25.6- 5930 7969 آموزشی ، علم و فناوري
 38.8- 37913 61951 20.17- 9660 12101 56.4- 4805 11022 39.6- 23448 38828 اطالعات عمومی

 21.4- 14196 18053 42.63- 5400 9412 2470.0 771 30 6.8- 8025 8611 سیاسی
 4.8- 428578 450325 5.58 141960  134460 16.4 77149 66271 16.1- 209469 249599 جمع

  94و  95سالنامه آماري استان خوزستان در سال : مآخذ
  تولید برنامه هاي تلویزیونی

 59.5، 1394ساعت بوده است که نسبت بـه سـال    2354:41 ،1395میزان تولید برنامه هاي تلویزیونی مرکز خوزستان در سال 
نسبت بـه   ساعت بوده که 1030:37، 1395تلویزیونی مرکز آبادان در سال امه هاي و میزان تولید برن درصد افزایش داشته است

  . را نشان می دهد رشددرصد  12.5، 1394سال 
 )ساعت و دقیقه(نی استان خوزستان بر حسب موضوع میزان تولید برنامه هاي تلویزیو-5- 20جدول 

 موضوع برنامه

 نام مرکز
 آبادان خوزستان

1394 1395 
درصد 

 درش
1394 1395 

 افزایش
 )درصد(

ارزش هاي دفاع مقدس 
 32.7 73:04 55:03 23.7-  89:22  117:05 و امور دفاعی

 10.0 169:37 154:10 114.2 1200:27 560:30  اجتماعی
فرهنگ ، هنر و معارف 

 8.8 148:16 136:15 66.3 509:56 306:36 اسالمی

 6.5 39:34 37:10 32.3- 03:00 04:26 صنعتی
 2.1 56:13 55:03 67.2 09:00 05:23 زيکشاور

 14.5 73:23 64:05 43.2 60:15 42:05 اقتصادي
 26.3 35:16 27:55 26.0- 90:00 121:34 بهداشت و درمان
 4.9 67:18 64:08 11.3- 25:00 28:11 محیط زیست
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 موضوع برنامه

 نام مرکز
 آبادان خوزستان

1394 1395 
درصد 

 درش
1394 1395 

 افزایش
 )درصد(

 0.6 55:23 55:03 32.8- 09:49 14:36 تاریخی
 13.2 104:13 92:05 63.6 200:59 122:53 ورزش و تفریحات سالم
 17.5 32:18 27:29 36.1 24:22 17:54 آموزشی ، علم و فناوري
 6.6 88:47 83:18 9.3 57:07 52:14 اطالعات عمومی

 35.9 87:15 64:11 8.5- 75:24 82:23 سیاسی
 12.5 1030:37 917:18 59.5  2354:41 1475:50 جمع

 95و  94سالنامه آماري استان خوزستان سال : مآخذ

  ها مساجد و حسینیه
   19.استباب بوده  1479و  4379به ترتیب  1394تعداد مساجد و حسینیه ها در سال 

  1394در سال  ها مساجد و حسینیه - 6- 20جدول شماره 

 ها حسینیه  مساجد شهرستان
جمع اماکن مذهبی 

 94سال 
هاي مذهبی به ازاي  تعداد مکان

 نفر 10000هر 
 19.9 581 248 333 آبادان
 2.7 80 22 58 آغاجاري
 1.8 52 10 42 امیدیه
 1.6 47 4 43 اندیکا
 6.4 186 34 152 اندیمشک
 19.2 563 104 459 اهواز
 12.3 359 40 319 ایذه
 12.7 372 43 329 باغملک
 3.5 103 53 50 باوي
 11.2 327 120 207 ماهشهر
 6.2 180 23 157 بهبهان
 4.0 118 39 79 حمیدیه
 7.0 205 105 100 خرمشهر
 17.2 503 112 391 دزفول

 3.4 100 42 58 دشت آزادگان
 9.1 265 31 234 رامشیر
 5.0 147 31 116 رامهرمز
 4.2 123 69 54 شادگان
 17.3 506 136 370 شوش
 10.0 294 44 250 شوشتر
 3.5 101 35 66 کارون
 3.2 93 35 58 گتوند
 1.6 47 2 45 اللی

                                                             
  .  در دسترسی نبوده است 1395اطالعات و آمار مربوط به مساجد و حسینیه ها در سال .  19
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 ها حسینیه  مساجد شهرستان
جمع اماکن مذهبی 

 94سال 
هاي مذهبی به ازاي  تعداد مکان

 نفر 10000هر 
 3.6 104 8 96 مسجدسلیمان
 3.7 108 18 90 هفتگل
 7.2 210 43 167 هندیجان
 2.9 84 28 56 هویزه
 200.2 5858 1479 4379 استان

 1394، اداره کل اوقاف و امور خیریه خوزستان: مأخذ                             
  مراکز و فضاهاي فرهنگی

با فرهنگی و هنري مرکز  9 متر مربع و  81515ري با مساحت بردا مرکز فرهنگی و هنري در حال بهرهپروژه  73، 95در سال  
  .سبت به سال قبل رشد نداشته استکه ن وجود دارد در حال احداثمتر مربع  24250مساحت 

  1395در سال  به تفکیک شهرستانیت مراکز فرهنگی و هنري استان وضع-7- 20جدول 

ردیف
  

  شهرستان
تعداد مراکز فرهنگی و 

هنري در حال 
  رداريب بهره

مساحت 
  )متر مربع(

تعداد مراکز فرهنگی و 
  هنري در حال احداث

متوسط 
پیشرفت 
  فیزیکی

  مساحت 
  )متر مربع(

  1700  %60  1  7268  8  آبادان  1
  0  0  0  1900  2  آغاجاري  2
  0  0  0  2120  2  امیدیه  3
  0  0  0  3240  3  اندیمشک  4
  0  0  0  0  0  اندیکا  5
  14700  %74  4  9100  5  اهواز  6
  0  0  0  2850  2  ایذه  7
  0  0  0  1475  2  باغملک  8
  0  0  0  3600  4  باوي  9
  3850  %90  1  2730  4  بندر ماهشهر  10
  0  0  0  4112  5  بهبهان  11
  0  0  0  1950  2  حمیدیه  12
  0  0  0  3140  4  خرمشهر  13
  0  0  0  9250  5  دزفول  14
  1100  %40  1  2450  3  دشت آزادگان  15
  0  0  0  1400  1  رامشیر  16
  0  0  0  3400  3  رامهرمز  17
  0  0  0  2150  2  شادگان  18
  0  0  0  3430  3  شوش  19
  0  0  0  4200  3  شوشتر  20
  0  0  0  3650  3  گتوند  21
  0  0  0  1200  1  اللی  22
  1800  %85  1  3300  2  مسجدسلیمان  23
  1100  %65  1  250  1  هفتکل  24
  0  0  0  1950  2  هندیجان  25
  0  0  0  1400  1  هویزه  26
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ردیف
  

  شهرستان
تعداد مراکز فرهنگی و 

هنري در حال 
  رداريب بهره

مساحت 
  )متر مربع(

تعداد مراکز فرهنگی و 
  هنري در حال احداث

متوسط 
پیشرفت 
  فیزیکی

  مساحت 
  )متر مربع(

 24250 %414 9 81515  73  جمع استان  27
  1395اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی، : منبع              

  
  1395در بخش در سال استان اقدامات مهم ترین 

 
  فرهنگ و هنر مهمترین اقدامات بخش -8- 20جدول 

 شرح ردیف
کل اعتبار مصوب 

 95فصل در سال 
 )میلیون ریال (

تعداد کل 
 پروژه ها

سهم اعتبارات 
 بخش از اعتبارات

 )درصد ( استان 

تعداد کل 
پروژه هاي 
خاتمه یافته 

 95در سال  

تعداد مهمترین 
پروژه هاي 
خاتمه یافته 

 95سال 

1 
اداره کل فرهنگ و ارشـاداسـالمی  

 استان
77332 24 0.5 18 0 

   ١ 14 0.3 15 43575 سـازمان تبلیغات اسـالمی  استان  2
   ١ 30 0.5 32 74528.6 اداره کل اوقاف وامور خیریه استان  3

4 
حوزه هنري سازمان تبلیغات  

 اسالمی استان
4000 2 0.03 1 ٠   

   ١ 28 0.8 40 131344.2 نهاد کتابخانه هاي عمومی کشور  5

6 
کانون پرورش فکري کودکان  

 ونوجوانان
12158 21 0.08 21 ٠   

 3 112 2.21 134 342938 جمع
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  تربیت بدنی: فصل بیست و یکم
  مقدمه

در اهمیت تربیـت بـدنی بـه عنـوان یـک مقولـه عظـیم        . اي نزد اقشار مختلف جامعه پیدا کرده استامروزه ورزش جایگاه ویژه
فرهنگی، اجتماعی می توان گفت که ورزش در زندگی اجتماعی همه افراد و اقشار جامعه اثرات مثبت و مفیدي بـر جـاي مـی    

اگر جوانان، ورزش را به عنـوان فعـالیتی بـا    . جوانان از اولویت بیشتري برخوردار استگذارد ولی کارکردهاي آن بر روي زندگی 
بررسی هاي بعمـل آمـده   . اهمیت در زندگی خود تلقی نمایند، پویایی و سالمت زندگی فردي و اجتماعی آنان تضمین می شود

سـجام روابـط گروهـی، جلـوگیري از     نشان می دهد که کارکردهاي ورزش در زندگی جوانان باعث نشاط روحـی و جسـمی، ان  
  .بزهکاري، تقویت خصایص جوانمردي، به وجود آمدن احساس لیاقت و برتري و ایجاد روابط سالم اجتماعی خواهد شد

  
  وضعیت فضاهاي ورزشی استان

یلیون بالغ برسه م 1395بدون احتساب زمین هاي خاکی در سال ) دولتی و غیر دولتی(مجموع مساحت فضاهاي ورزشی استان 
سرانه فضاي ورزشی در . مترمربع می باشد 65/0متر مربع بوده است بطوریکه سرانه فضاي ورزشی استان در این سال در حدود 

متر مربع در رتبه هاي اول تا سوم قرار  13/1و  68/1،  99/1شهرستان هاي امیدیه، آبادان و آغاجاري به ترتیب با 
  .)1- 21جدول(دارند

  
  فضاي ورزشی استان خوزستانسرانه - 1-21جدول 

 95جمعیت  شهرستان

مساحت اماکن ورزشی با 
 )متر مربع(زمین خاکی

مساحت اماکن ورزشی بدون 
  زمین خاکی

 )متر مربع(

سرانه به 
 مترمربع

 )با زمین خاکی(

سرانه به 
بدون (مترمربع 

 )زمین خاکی

رتبه در استان 
 )سرانه(

1394 1395 1394 1395 1394 1395 1394 1395 
با (

زمین 
)خاکی  

بدون (
زمین 
)خاکی  

 2 2 1.68 1.68 1.95 1.95 501,092 491,243 579,892 570,043 298,090 آبادان
 6 6 1.13 0.77 1.55 1.19 19,905 13,673 27,405 21,173 17,654 آغاجاري
 1 1 1.99 2.02 2.24 2.27 183,523 183,523 206,523 206,523 92,335 امیدیه
 11 15 0.55 0.55 0.71 0.7 26,390 26,390 33,890 33,890 47,629 اندیکا
 9 11 0.69 0.69 0.93 0.94 117,452 117,452 159,852 159,852 171,412 اندیمشک
 3 12 0.87 0.88 0.91 0.92 1,130,684 1,130,985 1,186,724 1,187,025 1,302,591 اهواز
 26 26 0.2 0.18 0.27 0.26 38,822 36,322 53,822 51,322 198,871 ایذه
 16 16 0.35 0.34 0.63 0.63 36,486 36,486 66,486 66,486 105,384 باغملک
 5 5 0.83 0.84 1.22 1.24 79,823 79,823 117,323 117,323 96,484 باوي

 23 25 0.27 0.28 0.3 0.3 80,523 80,883 88,023 88,383 296,271 بندر ماهشهر
 12 3 0.6 0.49 1.45 1.35 108,879 87,033 261,431 239,585 180,593 بهبهان
 24 19 0.23 0.23 0.5 0.52 12,107 12,107 27,107 27,107 53,762 حمیدیه
 18 21 0.25 0.34 0.36 0.45 42,657 57,297 61,557 76,197 170,976 خرمشهر
 14 22 0.47 0.38 0.54 0.45 208,652 167,189 238,652 197,189 443,971 دزفول
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 95جمعیت  شهرستان

مساحت اماکن ورزشی با 
 )متر مربع(زمین خاکی

مساحت اماکن ورزشی بدون 
  زمین خاکی

 )متر مربع(

سرانه به 
 مترمربع

 )با زمین خاکی(

سرانه به 
بدون (مترمربع 

 )زمین خاکی

رتبه در استان 
 )سرانه(

1394 1395 1394 1395 1394 1395 1394 1395 
با (

زمین 
)خاکی  

بدون (
زمین 
)خاکی  

 13 17 0.36 0.38 0.55 0.57 39,159 40,511 59,559 60,911 107,989 دشت آزادگان
 8 8 0.69 0.71 1.3 1.33 37,420 37,420 70,220 70,220 54,004 رامشیر
 21 18 0.31 0.29 0.54 0.52 35,829 32,949 61,441 58,561 113,776 رامهرمز
 25 22 0.21 0.22 0.34 0.34 29,644 31,006 46,516 47,878 138,480 شادگان
 22 23 0.41 0.28 0.54 0.4 85,228 56,928 110,228 81,928 205,720 شوش
 19 20 0.38 0.34 0.53 0.49 72,186 64,686 102,186 94,686 192,028 شوشتر
 27 27 0.02 0.02 0.1 0.09 2,102 2,102 10,102 10,102 105,872 کارون
 20 7 0.33 0.33 1.14 1.14 21,876 21,876 74,376 74,376 65,468 گتوند
 15 10 0.38 0.38 0.97 0.97 14,316 14,316 36,868 36,868 37,963 اللی

 10 13 0.66 0.67 0.79 0.79 75,166 75,806 89,066 89,706 113,419 مسجد سلیمان
 7 8 0.68 0.71 1.02 1.05 15,080 15,780 22,580 23,280 22,119 هفتگل
 17 14 0.31 0.34 0.7 0.73 12,106 13,114 27,106 28,114 38,762 یجانهند

 4 9 0.83 0.85 1.03 1.05 32,420 32,420 39,920 39,920 38,886 هویزه
 - - 0.65 0.63 0.82 0.8 3,059,527 2,959,320 3,858,855 3,758,648 4,710,509 استان

  اداره کل ورزش و جوانان استان خوزستان: مأخذ
 

  وضعیت اماکن ورزشی روباز
بر اساس جدول مـذکور  . ، تعداد و مساحت اماکن ورزشی روباز به تفکیک مالکیت و شهرستان را نشان می دهد) 2-21(جدول 

درصد و بخـش   2/73درصد، سایر دولتی ها و نهادهاي عمومی غیر دولتی با  2/25، اداره کل ورزش و جوانان با 1395در سال 
هزار مترمربع می باشد را تشکیل مـی   2483.5درصد، کل مساحت اماکن ورزشی روباز استان که معادل  6/1خصوصی با حدود 

متـر   9/0و  36/1،  58/1باالترین سرانه فضاهاي ورزشی روباز به شهرستان هاي امیدیه، آبادان و آغاجاري به ترتیب بـا  . دهند
مترمربع  11/0و  09/0ي کارون ، ایذه و شادگان به ترتیب با صفر، مربع اختصاص دارند و کمترین سرانه متعلق به شهرستان ها

درصد بوده و متوسط سرانه اماکن ورزشـی   3/3حدوداً  1395میزان رشد مساحت فضاي ورزشی روباز در طول سال . بوده است
  .مترمربع به ازاي هر نفر رسیده است 53/0روباز استان در آخر همان سال به حدود 

  زشی سرپوشیده در استانوضعیت اماکن ور
 02/38هزار مترمربع می باشد که از ایـن مقـدار    576.05معادل  1395کل مساحت فضاهاي ورزشی سرپوشیده استان در سال 

درصـد آن در اختیـار سـایر دسـتگاه هـاي دولتـی و نهادهـاي عمـومی          36/40درصد آن مربوط به اداره کل ورزش و جوانان، 
در این میان، شهرستان هاي امیدیه، هفتگـل و آبـادان بـه    . ر مالکیت بخش خصوصی قرار دارددرصد آن د 62/21غیردولتی و 

،  02/0مترمربع، رتبه هاي اول تا سوم و شهرستان هاي کارون، حمیدیه و هویزه به ترتیـب بـا    317/0و  32/0،  4/0ترتیب با 
سرانه فضاي ورزشی سرپوشیده استان نیز  در این سال  متوسط. مترمربع، رتبه هاي آخر را به خود اختصاص دادند 05/0و  39/0
  ).3-21جدول ( مترمربع می باشد 12/0



 

234 
 

 )بدون احتساب زمین هاي خاکی  -متر مربع (1395و  1394اماکن و فضاهاي ورزشی روباز استان خوزستان در سال هاي  -  2-21جدول 

 1395جمعیت  شهرستان

مجموع مساحت  خصوصی ومی غیر دولتیسایر دولتی و نهادهاي عم ورزش و جوانان
فضاهاي ورزشی 

 1395روباز در سال 
 )متر مربع(

سرانه فضاي 
ورزشی روباز در 

متر ( 1395سال 
 )مربع

1394 1395 1394 1395 1394 1395 

 مساحت تعداد مساحت تعداد مساحت تعداد مساحت تعداد مساحت تعداد مساحت تعداد

 1.364 406,623 8,099 1 0 0 379,847 15 379,847 15 18,677 2 18,677 2 298,090 آبادان
 0.902 15,925 0 0 0 0 0 0 0 0 15,925 3 10,152 1 17,654 آغاجاري
 1.584 146,286 5,000 1 5,000 1 133,786 5 133,786 5 7,500 1 7,500 1 92,335 امیدیه
 0.492 23,429 0 0 0 0 15,929 1 15,929 1 7,500 1 7,500 1 47,629 اندیکا
 0.531 90,980 20,000 1 20,000 1 44,580 12 44,580 12 26,400 3 26,400 3 171,412 اندیمشک
 0.787 1,025,433 6,940 1 6,940 1 922,138 36 922,138 36 96,355  10 96,355 10 1,302,591 اهواز
 0.093 18,418 0 0 0 0 0 0 0 0 18,418 3 10,918 2 198,871 ایذه

 0.214 22,580 0 0 0 0 0 0 0 0 22,580 3 22,580 3 105,384 اغملکب
 0.600 57,905 0 0 0 0 40,105 5 40,105 5 17,800 2 17,800 2 96,484 باوي

 0.119 35,387 0 0 0 0 21,862 10 21,862 10 13,525 4 13,525 4 296,271 بندرماهشهر
 0.488 88,075 0 0 0 0 48,425 8 48,425 8 39,650 5 17,856 3 180,593 بهبهان
 0.186 10,000 0 0 0 0 0 0 0 0 10,000 1 10,000 1 53,762 حمیدیه
 0.136 23,169 0 0 0 0 5,012 1 5,012 1 18,157 3 18,157 3 170,976 خرمشهر
 0.405 180,015 0 0 0 0 70,687 11 70,687 11 109,328 18 64,238 12 443,971 دزفول

 0.290 31,350 0 0 0 0 0 0 0 0 31,350 6 31,350 6 107,989 دشت آزادگان
 0.504 27,194 0 0 0 0 1,848 2 1,848 2 25,346 3 25,346 3 54,004 رامشیر
 0.152 17,250 0 0 0 0 0 0 0 0 17,250 2 17,250 2 113,776 رامهرمز
 0.107 14,824 0 0 0 0 0 0 0 0 14,824 2 14,824 2 138,480 شادگان
 0.348 71,580 0 0 0 0 30,270 4 30,270 4 41,310 5 41,310 5 205,720 شوش
 0.267 51,258 0 0 0 0 37,358 3 37,358 3 13,900 2 6,400 1 192,028 شوشتر
 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105,872 کارون
 0.214 14,000 0 0 0 0 800 1 800 1 13,200 1 13,200 1 65,468 گتوند
 0.263 10,000 0 0 0 0 0 0 0 0 10,000 1 10,000 1 37,963 اللی

 0.491 55,650 0 0 0 0 48,300 2 48,300 2 7,350 1 7,350 1 113,419 مسجدسلیمان
 0.363 8,020 0 0 0 0 800 1 800 1 7,220 1 7,220 1 22,119 هفتکل
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 )بدون احتساب زمین هاي خاکی  -متر مربع (1395و  1394اماکن و فضاهاي ورزشی روباز استان خوزستان در سال هاي  -  2-21جدول 

 1395جمعیت  شهرستان

مجموع مساحت  خصوصی ومی غیر دولتیسایر دولتی و نهادهاي عم ورزش و جوانان
فضاهاي ورزشی 

 1395روباز در سال 
 )متر مربع(

سرانه فضاي 
ورزشی روباز در 

متر ( 1395سال 
 )مربع

1394 1395 1394 1395 1394 1395 

 مساحت تعداد مساحت تعداد مساحت تعداد مساحت تعداد مساحت تعداد مساحت تعداد

 0.196 7,600 0 0 0 0 100 1 100 1 7,500 1 7,500 1 38,762 هندیجان
 0.785 30,530 0 0 0 0 15,530 2 15,530 2 15,000 2 15,000 2 38,886 هویزه
 0.527 2,483,481 40,039 4 31,940 3 1,817,377 120 1,817,377 120 626,065 86 538,408 74  4,710,509 استان

اداره کل ورزش و جوانان استان خوزستان: مأخذ   

 )متر مربع( 1395و  1394تان خوزستان در سال هاي اماکن و فضاهاي ورزشی سرپوشیده اس - 3- 21جدول 

 شهرستان
جمعیت 
1395 

مجموع  خصوصی سایر دولتی و نهادهاي عمومی غیر دولتی ورزش و جوانان
مساحت 
فضاهاي 
ورزشی 

سرپوشیده در 
 1395سال 

 )متر مربع(

سرانه فضاي 
ورزشی 

سرپوشیده در 
متر ( 1395سال 

 )مربع

1394 1395 1394 1395 1394 1395 

 مساحت تعداد مساحت تعداد مساحت تعداد مساحت تعداد مساحت  تعداد مساحت تعداد

 0.317 94,469 15,502 26 15,502 26 65,099 25 65,099 25 13,868 18 13,868 18 298,090 آبادان

 0.225 3,980 0 0 0 0 0 0 0 0 3,980 4 3,521 3 17,654 آغاجاري

 0.403 37,237 320 2 320 2 28,791 24 28,791 24 8,126 7 8,126 7 92,335 امیدیه

 0.062 2,961 0 0 0 0 608 4 608 4 2,353 3 2,353 3 47,629 اندیکا

 0.154 26,472 8,817 40 8,817 40 2,780 9 2,780 9 14,875 14 14,875 14 171,412 اندیمشک

 0.081 105,251 37,429 147 37,429 147 36,310 62 36,310 62 31,512 30 29,923 27 1,302,591 اهواز

 0.103 20,404 8,163 38 8,163 38 3,200 2 3,200 2 9,041 11 9,041 11 198,871 ایذه

 0.132 13,906 4,110 17 4,110 17 2,000 1 2,000 1 7,796 9 7,796 9 105,384 باغملک

 0.227 21,918 500 2 500 2 17,810 11 17,810 11 3,608 4 3,608 4 96,484 باوي

 0.152 45,136 5,567 23 5,567 23 31,930 17 31,930 17 7,639 9 7,639 9 296,271 بندرماهشهر

 0.115 20,804 4,349 24 4,349 24 5,990 10 5,990 10 10,465 14 10,465 14 180,593 بهبهان

 0.039 2,107 680 3 680 3 0 0 0 0 1,427 2 1,427 2 53,762 حمیدیه
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 )متر مربع( 1395و  1394تان خوزستان در سال هاي اماکن و فضاهاي ورزشی سرپوشیده اس - 3- 21جدول 

 شهرستان
جمعیت 
1395 

مجموع  خصوصی سایر دولتی و نهادهاي عمومی غیر دولتی ورزش و جوانان
مساحت 
فضاهاي 
ورزشی 

سرپوشیده در 
 1395سال 

 )متر مربع(

سرانه فضاي 
ورزشی 

سرپوشیده در 
متر ( 1395سال 

 )مربع

1394 1395 1394 1395 1394 1395 

 مساحت تعداد مساحت تعداد مساحت تعداد مساحت تعداد مساحت  تعداد مساحت تعداد

 0.114 19,488 1,845 8 1,845 8 3,517 7 3,517 7 14,126 14 14,126 14 170,976 خرمشهر

 0.065 28,637 9,050 45 9,050 45 6,697 18 6,697 18 12,890 18 12,890 18 443,971 دزفول

 0.072 7,809 960 4 960 4 725 3 725 3 6,124 7 6,124 7 107,989 دشت آزادگان

 0.189 10,226 337 2 337 2 540 3 540 3 9,349 7 9,349 7 54,004 رامشیر

 0.163 18,579 5,756 22 5,756 22 5,061 5 5,061 5 7,762 7 7,762 7 113,776 رامهرمز

 0.107 14,820 980 4 980 4 1,860 4 1,860 4 11,980 12 11,980 12 138,480 شادگان

 0.066 13,648 2,717 14 2,717 14 4,466 12 4,466 12 6,465 11 6,465 11 205,720 شوش

 0.109 20,928 8,980 24 8,980 24 5,521 17 5,521 17 6,427 9 6,427 9 192,028 شوشتر

 0.020 2,102 602 3 602 3 0 0 0 0 1,500 2 1,500 2 105,872 کارون

 0.120 7,876 2,620 14 2,620 14 450 2 450 2 4,806 7 4,806 7 65,468 گتوند

 0.114 4,316 900 4 900 4 0 0 0 0 3,416 4 3,416 4 37,963 اللی

 0.172 19,516 3,290 11 3,290 11 8,292 13 8,292 13 7,934 9 7,934 9 113,419 مسجدسلیمان

 0.319 7,060 200 1 200 1 0 0 0 0 6,860 6 6,860 6 22,119 هفتکل

 0.116 4,506 876 4 876 4 250 2 250 2 3,380 3 3,380 3 38,762 هندیجان

 0.049 1,890 0 0 0 0 600 2 600 2 1,290 2 1,290 2 38,886 هویزه

 0.122 576,046 124,550 482 124,550 482 232,497 253 232,497 253 218,999 243 216,951 239 4,710,509 استان

اداره کل ورزش و جوانان استان خوزستان: مأخذ   
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  یر استان ها و کشورجایگاه فضاهاي ورزشی استان در مقایسه با سا
در خصوص مساحت اماکن ورزشی استان هاي مختلف و کشور  1395متأسفانه اطالعات مربوط سالنامه آماري کل کشور سال 

داراي خطاي بسیار زیاد و غیر قابل استفاده بوده و براي جبران این مسأله از آمارهاي سال هاي قبل از آن جهت بررسی جایگاه 
نشـان داده   1394، مساحت فضاهاي ورزشی استان هـاي کشـور در سـال    )4-21(لذا در جدول . ده گردیداستان در کشور استفا

درصد کشور با احتسـاب   6.6(بر اساس این جدول، استان خوزستان با قریب به چهار میلیون مترمربع فضاي ورزشی . شده است
در رابطه با مساحت، . نه فضاي ورزشی در کشور قرار دارددر رتبه چهارم از نظر مساحت و پانزدهم از نظر سرا) زمین هاي خاکی

درصد فضاهاي کشور، رتبه هاي اول تا سوم را به خود  5/7و  9/7، 12استان هاي تهران، فارس و خراسان رضوي به ترتیب با 
 38/1و  42/1،  76/1با اختصاص داده اند و در رابطه با سرانه، استان هاي کهگیلویه و بویر احمد، هرمزگان و سمنان به ترتیب 

از دالیل اصلی عدم قرارگیري استان خوزسـتان در رتبـه هـاي    . مترمربع حائز باالترین سرانه فضاي ورزشی در کشور می باشند
باالي کشور می توان به کثرت پروژه هاي جدید داراي پیشرفت فیزیکی پایین، کمبود اعتبار و کسري هاي مکـرر تخصـیص و   

  .ژه هاي نیمه تمام در سال هاي اخیر اشاره کردعدم اتمام اکثر پرو
 94در سال  )دولتی و غیر دولتی(مساحت فضاهاي ورزشی استان هاي کشور  :4-21جدول 

 استان
برآورد 
جمعیت 

1394* 

فضاهاي ورزشی با احتساب زمین هاي خاکی 
رتبه در  )دولتی و غیر دولتی(

کشور 
متر (مساحت  )سرانه(

 )مربع
 )متر مربع(نه  سرا )درصد(سهم 

 18 0.76 4.8 2,903,914 3,834,000 شرقی آذربایجان
 28 0.55 3 1,775,454 3,242,000 آذربایجان غربی

 5 1.2 2.6 1,546,634 1,285,000 اردبیل
 21 0.67 5.6 3,373,117 5,050,000 اصفهان
 31 0.19 0.8 501,750 2,594,000 البرز
 16 0.82 0.8 474,085 581,000 ایالم
 14 0.85 1.6 957,671 1,123,000 بوشهر
 26 0.57 12 7,176,698 12,684,000 تهران

 24 0.62 1 582,055 933,000 چهارمحال و بختیاري

 7 1.09 1.4 841,238 769,000 خراسان جنوبی
 20 0.71 7.5 4,491,399 6,353,000 خراسان رضوي
 11 0.87 1.3 794,077 909,000 خراسان شمالی

 15 0.85 6.6 3,971,759 4,674,000 وزستانخ
 19 0.75 1.3 797,608 1,058,000 زنجان
 3 1.38 1.6 931,946 673,000 سمنان

 29 0.52 2.4 1,453,661 2,791,000 سیستان و بلوچستان

 10 0.99 7.9 4,756,048 4,782,000 فارس
 12 0.86 1.8 1,078,056 1,250,000 قزوین
 25 0.6 1.2 734,934 1,235,000 قم
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 استان
برآورد 
جمعیت 

1394* 

فضاهاي ورزشی با احتساب زمین هاي خاکی 
رتبه در  )دولتی و غیر دولتی(

کشور 
متر (مساحت  )سرانه(

 )مربع
 )متر مربع(نه  سرا )درصد(سهم 

 30 0.5 1.3 766,372 1,535,000 کردستان
 22 0.65 3.4 2,031,270 3,117,000 کرمان
 8 1.03 3.4 2,042,735 1,977,000 کرمانشاه

 1 1.76 2.1 1,237,580 703,000 کهگیلویه و بویراحمد

 23 0.65 2.1 1,236,436 1,903,000 گلستان
 17 0.8 3.4 2,031,975 2,543,000 گیالن
 27 0.56 1.7 1,008,314 1,816,000 لرستان
 4 1.23 6.5 3,925,713 3,182,000 مازندران
 9 1 2.4 1,464,260 1,470,000 مرکزي
 2 1.42 4 2,422,877 1,710,000 هرمزگان
 13 0.86 2.6 1,544,884 1,795,000 همدان
 6 1.09 2 1,192,174 1,089,000 یزد

 -  0.76 100 60,032,471 78,660,000 کل کشور
  )شرکت توسعه و نگهداري اماکن ورزشی کشور. وزارت ورزش و جوانان( 1394و  1393سالنامه آماري کشور سال : مأخذ                       

  .تفاوت در سرجمع ها ناشی از گرد شدن اعداد به رقم هزار است*:                        
  

  1395ش در سال مهم ترین اقدامات استان در بخ
 23پروژه ورزشی اختصاص داده شده است و با توجـه بـه اتمـام     157بیش از دو و نیم درصد اعتبارات استان به  1395در سال 

  .نفر جمعیت شده است 1000متر مربع به ازاي هر  16پروژه، باعث ارتقاء 
  

  اعتبارات مهمترین اقدامات بخش تربیت بدنی  5-21جدول 

فصل کل اعتبار مصوب 
 1395در سال 

 تعداد کل پروژه ها
سهم اعتبارات بخش از 

به (اعتبارات استان 
 )درصد

تعداد کل پروژه هاي 
خاتمه یافته در سال 

1395 

تأثیر پروژه هاي خاتمه یافته بر روي 
 بهبود شاخص سرانه فضاهاي ورزشی

404,546.6 157 2.61 23 0.016 
  تانسازمان مدیریت و برنامه ریزي خوزس:  مأخذ
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  میراث فرهنگی و گردشگري: فصل بیست و دوم

بسیاري از برنامه ریزان و سیاست گذاران توسعه ، از صنعت گردشگري به عنوان رکن اصلی توسعه پایدار یاد می کنند که مـی  
وابـط و  تواند با برنامه ریزي اصولی و مناسب و شناسایی فرصت ها و محدودیت هـاي گردشـگري، نقـش مـوثري در توسـعه ر     

از دهـه   .اي، بر عهده داشـته باشـد   اي و تنوع بخشی به اقتصاد ملی و منطقه مناسبات اقتصادي و در نتیجه توسعه ملی و منطقه
، گردشگري توسط اقتصاددانان توسعه در ردیف صنعت قرار گرفت و به عنوان صنعت گردشگري در جهـان مطـرح    میالدي 60
ید از مناطق تاریخی و یا دیدنی خالصه کنیم چرا که در حوزه تجارت نیـز ایـن صـنعت    گردشگري را نباید فقط صرف بازد. شد
تواند نقش مطلوبی ایفا کند و امروزه به انواع مختلفی از جملـه گردشـگري علمـی، تجـاري، زیـارتی، پژوهشـی، فرهنگـی،         می

ري صنعتی است چند کاره در دهه هاي صنعت گردشگ.طلبد شود که هر کدام امکانات خاصی را می تقسیم می... گردي و طبیعت
اخیر به عنوان یک منبع براي توسعه پایدار مورد توجه بسیاري از کشورهاي جهان قرار گرفته است اثرات اقتصادي گردشـگري  

، افـزایش درآمـد ملـی جامعـه     دردهه اخیر مورد توجه قرار گرفته است که از جمله این اثرات می توان بـه کسـب درآمـد ارزي    
، افزایش درآمد دولت ، افزایش سرمایه گذاري ، توزیع مجدد ثروت ، افزایش اشتغال نیروي کار ، توسعه صنایع دسـتی و  نمیزبا

  .کاالهاي محلی را نام برد

  1,2در سال گذشته میالدي در سراسر جهان بـیش از  . صنعت گردشگري پس از نفت و خودرو، درآمدزاترین صنعت جهان است
سـهم  . اسـت کشور جهان در رتبه نخست سبد صادراتی آنهـا بـوده    60شده و خدمات ناشی از گردشگري در میلیارد سفر انجام 

میلیـارد دالري صـنعت گردشـگري از تولیـد ناخـالص        1600نقـش    جهانی که انعکاس GDPز درصدي صنعت گردشگري ا10
  .و قدرت فزاینده صنعت گردشگري استدهنده اهمیت  میلیون نفري در این صنعت همگی نشان  350جهانی است و اشتغال 

  گردشگري استان هاي جاذبه
موقعیت جغرافیائی ایـن اسـتان    . قرار دارد کشوراول  استان 5از نظر دارا بودن جاذبه هاي گردشگري در ردیف  استان خوزستان

رس ودسترسی به دریاهاي  وداشتن مرزهاي زمینی ودریائی با کشورهاي همجوار مانند عراق ، کویت و کشورهاي حوزه خلیج فا
مانند  فرهنگی، و) ع (مانند مقبره دانیال نبی  جاذبه هاي متنوع و منحصر به فرد تاریخی، مذهبی آزادجهان از یک سو وداشتن 

،هفـت تپـه ، ایـذه    ) قلعـه شـوش ومعبـد چغازنبیـل     ( وجودآثارتمدنهاي تاریخی متعالی وپیوسته مانندتمدن عیالمیان در شوش
مدن هخامنشیان در شوش ، اشکانیان در ایذه ومسجد سلیمان ، ساسانیان در شوشتر ، دزفـول ، بهبهـان ورامهرمـز    وبهبهان ، ت

وباالخره تمدن دوره اسالمی، در اکثر نقاط این استان همگی گویاي تاریخ ارزنده وپر بار این سرزمین ومیراث باارزش فرهنگـی  
نظیر سواحل زیباي خلیج فـارس   طبیعیي استان می توان به جاذبه هاي از دیگر جاذبه هاي گردشگر.کشور محسوب می شوند

( وجزایر آن مانند جزیره قمر ، ناخدا ومهناز بعنوان  زیستگاه پرندگان بومی ومهاجر ودولفین هاي آبی  ، سازه هاي آبی شوشـتر  
، دز ومارون  ، دریاچه هاو تاالب هاي  به عنوان یک اثر جهانی ،  رودخانه هاي بزرگ مانند کارون ، کرخه) آسیاب هاي قدیمی

بین المللی شادگان وهویزه ، آبشارهاي طبیعی مانند آبشار شوي ، شیوند، چشمه هاي آب معدنی گراب بهبهان وگلگیـر مسـجد   
طق متر ارتفاع ، کوه منار وکینو،  روستاها هدف گردشگري ومنـا  3000سلیمان، ونیز قلل مرتفع وبرف گیر مانند کوه منگشت با 

نمونه گردشگري در سطح هاي بین المللی ، ملی واستانی ،  سدها ودریاچه هاي پشـت سـدهاي کـارون، کرخـه ، دز ، شـهید      
بویژه در فصول مساعد سال  مانند پاییز ، زمسـتان واوایـل بهـار     یادمان ها ومناطق عملیاتی دفاع مقدس، ... عباسپور،  مارون و
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 را براي بازدید از این گردشگر دیدنی باشد و عده زیادي وداخلی بسیار جالب و خارجیگران گردشکه می تواند براي  اشاره نمود 
فهرست جاذبه هاي گردشگري استان به تفکیـک نـوع    1-20در جدول شماره . کند رکشو استان و روانهارزشمند وگران بها آثار

  . جاذبه ها وشهرستان توضیح داده شده است
  

 گردشگري استان خوزستان به تفکیک هر شهرستان لیست جاذبه هاي -1-20جدول 

 جاذبه هاي طبیعی       فرهنگی، جاذبه هاي تاریخی     شهرستان  ردیف
  جاذبه هاي مذهبی      

 و دفاع مقدس       
  جاذبه هاي      

 انسان ساخت   

 آبادان 1

سینما بندر وسکله هاي قدیمی آبادان ،
 هاي مجموعه ساختماننفت، موزه آبادان، 

پاالیشگاه نفت آبادان ، موزه نفت  انکس، 
، بافت آبادان ، موزه پمپ بنزین قدیم

 تاریخی بریم، بافت تاریخی بوارده،

رودخانه اروند، رودخانه بهمنشیر، 
 اروند کنار نخلستان هاي آبادان،

یادمان  ، )ع (قدمگاه خضر نبی 
عملیات ( شهداي اروندکنار،

، یادمان دفاع از ) 8والفجر 
مسجد  )کوي ذوالفقاري( آبادان 

ارامنه،  کلیسايرنگونی ها، 
 قبرستان ارامنه،

بازار ته لنجی ها، بازار 
 )بازار بزرگ ( زي کمر

 - - - قلعه جایزان–منازل شرکت نفت  امیدیه  2

 اندیمشک 3
وبقایاي  قلعه مختار، مانگره، پل زال، قلعه

لور،پل صیحه، بقایاي پل  شهر تاریخی
 قلعه تورانعه رزه، ساسانی، قل

 کرخه،ودریاچه سد  ، سد - ، پارك درهدشت الله

 ایذه 4

 -طاق طویله  -کول فرح -اشکفت سلمان
کوشک  -خنگ اژدر -سرتنگ–انشان –

 -نقش برجسته هاي یارعلی وند -نورآباد
شهسوار، کهباد ،کمالوند، مجسمه باستانی 
شمی ، مجسمه سردار پارتی ، پل تاریخی 

 شالو

تاالب  گ سوسن ،دشت بزر
میانگران ایذه ، آبشار شیوند، کوه 
منگشت ، دشت هاي دهدز ، بلوط 

 بلند

امام زاده سلطان ابراهیم ، امام 
 زاده شه پیر

 دریاچه سد کارون

 اهواز 5

دانشکده ،معین التجار سراي تاریخی 
  ،منازل بانک ملی صابئین مندائی،ادبیات
ام بازار سرپوشیده ام،کاوه  قدیمی  بازار
 کاخ هاي شیخ خزعل،خانه ماپار ،

 -رودخانه کارونبلوار وسواحل 
 پارك جزیره

اهوازي، مهزیار  علی بنبقعه 
گورستان ،کلیساي ارامنه 

باستانی زردشتیان  محله 
 صابئین مندائی

، پل ) معلق ( پل سفید
هتل  ،)راه آهن ( سیاه 
، اسکله وسیلوي قو

 قدیمی اهواز

 اندیکا    
  سوسن سرخاب،–گین پل ن       
 دژ اسدخان–بابا زاهد         

  منطقه حفاظت شده شیرین بهار
  شال –تاراز –) شیمبار (    
  سوسن سرخاب،–پل نگین    

 دژ اسدخان–بابا زاهد     

  آرامگاه بابا احمد ،         
 آرامگاه شاه قطب الدین       

  دریاچه سد شهید    
 سدگدارلندر–عباسپور   

 کباغمل 7

پل –سراي ارغوانی –ابوالعباس –قلعه تل 
   -قلعه سروستان –و محوطه منجنیق 

–قلعه منگشت  -منگار -زواب و نایاب
 تنگ کرد–روستاي تکیه 

مال تفریحی  ومنطقه گردشگري 
  -شالیزارهاي میداوود–آقا 

 رباطروستاي گردشگري 
 - امامزاده عبداله

 - باوي  8

 شماره( پارك جنگلی روستاي زویر 
–) 2شماره ( پارك جنگلی -) 1

 3  شماره( پارك جنگلی سیدحسن
 نخلستانهاي شیبان -)

 نامامزاده سیدحس
بازار بستنی فروشان 

 مالثانی

 بهبهان 9

بشیر نذیر –تنگ بن ،خائیز  -تنگ تکاب
–ارجان ، بقایاي شهر باستانی خارستان –

–قلعه مدرسه خیرآباد –امامزاده ابوذر 
قلعه  –حمام بکان –عمارت بهادر دیوان 

کتیبه هاي تنگ ، تپه باستانی  -گالب

چشمه آب باغات گل نرگس ،
 معدنی گراب

 امامزاده حیدر - –امامزاده ابوذر 
سد ودریاچه سد مارون 

 بهبهان
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 جاذبه هاي طبیعی       فرهنگی، جاذبه هاي تاریخی     شهرستان  ردیف
  جاذبه هاي مذهبی      

 و دفاع مقدس       
  جاذبه هاي      

 انسان ساخت   
خندق ، پل دیلمان ، موزه بهبهان، محوطه 

 تاریخی چگا سفلی

 رامهرمز 10

باغ امیر سپهدار  - چشمه هاي قیر -تشکوه
امامزاده بی بی تاج –) میمی عمارت ص( 

بقعه –آبشار ،قلعه داودختر –بیشه –
سد –سورخانمی –تل برمی ،علمدار

 -پیر گوش درد–ماماتین ، باستانی جره 

 - باغ امیر  -چشمه هاي قیر
 دشت الله،رودخانه عالء 

امامزاده ، امامزاده بی بی تاج
امامزاده ، )کنارستان( سید فرج 

 امامزاده-سیدحسین زاهدان 
 هفت تن

- 

 سد انحرافی رامشیر - - - رامشیر 11

 شوشتر      12    

  سازه هاي آبی( آسیابهاي باستانی سیکا 
  بند میزان–پل بندشادروان  -)شوشتر  
-قلعه سالسل -برج کاله فرنگی  -یاوالرین 
کاروانسـراهاي  ، پل برزین - -تنگ عقیلی–مستوفی  

  ر، منزل شیخبازار وبافت قدیمی شه شوشتر،
 دره اناري شوشتري 

                    - 
  ،امامزاده عبداله ،مسجدجامع  

 )عج (مقام صاحب الزمان    
              - 

 شوش 13

 ،هفت تپه محوطه تاریخی  –چغازنبیل 
–کاخ شائور –قلعه شوش کاخ آپادانا

، موزه شوش ، موزه مجموعه شهرشاهی
 فت تپههفت تپه ، ایستگاه راه آهن ه

 منطقه حفاظت شده کرخه
یادمان – )ع (دانیال نبیبارگاه 

 فتح المبین
- 

 - شادگان  14

 -شادگان بین المللی تاالب
–روستاي صراخیه –روستاي رگبه 

 ها وانهارسنتی نخلستان–دارخوین 
 شادگان

 نیروگاه دارخوین -

 دزفول 15

 –آباد   اسالم–لیوس – ، پامنار و پاقلعه 
 -منطقه کول خرسان -یثیعقوب لمقبره 

احمد –ماهوربرنجی –منطقه دره توبیرون 
مسجدجامع –شهیون –کنارستان –فداله 
–حمام کرناسیون موزه  –پل قدیم –

، تپه باستانی جندي شاپور تاریخی  محوطه
 چغا میش،

آبشار – –سردشت تپه هاي  –
علی ( ، تفریحگاه ساحلی دز شوي

  ، منطقه سالند )کله 
آرامگاه شاه رکن  بقعه سبز قبا ،

 الدین ، مسجد جامع دزفول
 دریاچه سد دز

 - دشت آزادگان 16
منطقه گردشگري ام الدبس 
 پارك جنگلی جلیزي

بیمارستان صحرائی امام حسن 
یادمان فکه –یادمان دهالویه –

 –یادمان چزابه –
- 

 خرمشهر 17
موزه  -کاخ فیلیه–ساختمان هالل احمر  

 )کنسولگري سابق (  شهر

ره مینو،سواحل رودخانه کارون جزی
نخلستان  )مرز آبی ( واروندرود، 

 -هاي خرمشهر

 ، یادمان شهداي شلمچهیادمان 
–شهداي شیمیایی خرمشهر 

–شهداي شرق کارون 
 موزه ، خرمشهر مسجدجامع

ویادمان دفاع مقدس ، قدمگاه 
، منطقه عملیاتی )ع (امام رضا 

 وبیت المقدس 5کربالي 

پل قدیم وجدید 
هر ، کارخانه لنج خرمش

سازي ، اسکله هاو 
 تاسیسات بندر خرمشهر

یادمان جهاد ودفاع مقدس علیه   پارك جنگلی گمبوعه  کوشک تاریخی حمیدیه  حمیدیه  18
  -  استعمار انگلیس

پل  قدیمی جنگیه ، منازل ثبتی شرکت   کارون  19
  پل فوالد  مسجد پل فوالدکارون  سواحل رودخانه کارون   نفت ،

 دریاچه سد گتوند      -–جزیره –پل برزین روستاي کیارس،  -  توندگ     20
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 جاذبه هاي طبیعی       فرهنگی، جاذبه هاي تاریخی     شهرستان  ردیف
  جاذبه هاي مذهبی      

 و دفاع مقدس       
  جاذبه هاي      

 انسان ساخت   

 پبدهباستانی  غار اللی 21

، جزیره تفریحی  –آبشارهاي آرپناه 
پشت سد گتوند به سمت اللی،  

–چم آب شور –بنه وار روستاي 
، دشت گل دره برکه –تنگ حتی 

 اللی، منطقه تراز

 پل اللی شاهزاده ابوالقاسم

مسجد   22
 سلیمان

معبد –محوطه سرمسجد –کلگه زرین 
، آب درمانی گلگیرمجموعه  –،بردنشانده 

بافت قدیمی شهر وتاسیسات شرکت نفت  
 )چاه شماره انفتون( ه نفت ایران اولین چا ،

،  مسجد سلیماندشت گل –
 مجموعه آب درمانی گلگیر

امامزاده ،هفت شهیدون 
 امامزاده قطب الدین -بابااحمد

 ه سد گدار لندردریاچ

 ماهشهر 23
تل کافران ، آب انبار ها وچاه هاي سنگ 

چین شده قدیمی ، محوطه تاریخی 
 وباستانی ماهشهر

دریاچه ،–سواحل خلیج فارس 
،  ، خور موسی خور غزاله ، نمک

جزیره ( خور اسماعیلیه ، جزیره قمر
دولفین ها وپرندگان آبزي وخشک 

 ، جزیره قبر ناخدا) زي 

مزه ،امام زاده سید شاهزاده ح
 صالح

تاسیسات واسکله هاي  
 34( امام خمینیبندر 

مجتمع هاي – )اسکله 
راه  –صنعتی پتروشیمی 

آهن سراسري بندرامام 
 خمینی

 هندیجان  24

منطقه - هندیجان  تاریخی شهربافت –
منطقه باستانی کدوك  -باستانی مهروبان

منطقه –منطقه باستانی بنی عاشور –
 شهر تاریخی آسک -باستانی کالت

اسکله سواحل خلیج فارس و
 بحرکان

امامزاده ،امامزاده میرنعمان 
 بحرکانساحل   اسکله  ، امام زاده شاه مشهدعبداله 

 هفتگل  25

تپه هاي ( تپه هاي باستانی هفتگل 
عبادات ، کاروانسرا، منبع ، زرگانیه ، رقیبه 

منازل شرکت –مدرسه رودکی ، 2ورقیبه  1
چاه نفت شماره ا ومنازل هفتگل ،   نفت

 شرکت نفت شهر نفت سفید

- - - 

 هورالعظیم بین المللی تاالب - هویزه  26
یادمان –یادمان شهداي هویزه 
 شهداي طالئیه

- 

  1395اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی وگردشگري خوزستان : ماخذ
  

  روستاهاي هدف گردشگري
وستا وداشتن جاذبه هاي متنوع طبیعی ، تاریخی وفرهنگی در ایـن منـاطق ، ظرفیـت    ر 4055استان خوزستان با توجه به تعداد 

انتخاب روستا هاي مورد نظر با هـدف گردشـگري روسـتائی، توسـعه پایـدار       .بسیار باالئی رادر توسعه گردشگري روستائی دارد
ع فعالیت هاي روستائی واز سوي دیگر با جوامع محلی دراین مناطق را بدنبال خواهد داشت که از یک سو به رشد اقتصادي وتنو

جذب مازاد نیروي انسانی به ایجاد اشتغال ودرآمد زائی براي ساکنین روستا ها کمک کرده وفرصتی بـراي توسـعه همـه جانبـه     
ر روستا ثبت شده اند که مشخصات آنها د 18تعداد روستا هاي با هدف گردشگري استان  .مناطق روستائی را  ایجاد خواهد نمود

   .آمده است 2-20جدول 
  لیست روستاهاي گردشگري استان خوزستان - 2-20جدول 

  نام روستا  تعداد  شهرستان
 و اسالم آباد لیوس  2 دزفول
 خماط  1 شوش
 سادات  1 آبادان
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  نام روستا  تعداد  شهرستان
 سوسن سرخاب  1 مسجد سلیمان
 )تشان( بن تنگ ،خیرآباد،تنگ تکاب  3 بهبهان
 براهیم،شیوند،راسوند وسلطان اکهباد دو  4 ایذه

 و تکیه مال آقا  2 باغ ملک
 رگبه  1 شادگان

 دهالویه  1 دشت آزادگان
  آرپناه و بنه وار  2  اللی

    18  جمع 
  اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري استان خوزستان: مأخذ

  مناطق نمونه گردشگري
اي گردشـگري هـر اسـتان ، ایجـاد منـاطق نمونـه       در سال هاي اخیربه منظور بهره برداري وساماندهی هر چه بیشتر جاذبه هـ 
مناطق نمونه گردشگري به محدوده هائی گفته مـی  . گردشگري به عنوان الگوي توسعه گردشگري در کشور انتخاب شده است

شود که در جوار جاذبه هاي تاریخی ، فرهنگی ، مذهبی ، طبیعی وگردشگري کشور شناسائی و ایجاد می شـوند  کـه براسـاس    
هـر منطقـه نمونـه گردشـگري     .سطح بین المللی ، ملی واستانی ومحلی تعیین ورتبه بندي می شـوند  4هر منطقه ، در ظرفیت 

داراي مراکز خدماتی رفاهی فرهنگی وگردشگري از جمله واحـد هـاي اقـامتی، پذیرائی،خریـد ،تولیـدو عرضـه صـنایع دسـتی         
به عبارتی دیگر مناطق نمونه گردشـگري بـه محـدوده    .باشدوفرهنگی، هنري، ورزشی، پارك ها وسایر خدمات گردشگري  می 

هاي  جغرافیائی اطالق می شود که درآن یک یا چند و یا مجمموعه اي از جاذبه هاي تاریخی ، طبیعی وفرهنگی وجود دارد که 
  .وجود آنها در این مناطق انگیزه سفر واقامت رابراي گردشگران  بوجود می آورد

  .   آمده است 3-20منطقه نمونه گردشی دارد که مشخصات آنها در جدول  30استان خوزستان تعداد 
  لیست مناطق نمونه گردشگري استان خوزستان-3-20جدول 

  سطح   نام منطقه   تعداد  شهرستان
  ملی اروند  1 آبادان

  ملی دوکوهه ، سد دریاچه کرخه ،پارك دره   3 اندیمشک 
 ملی ان ، زراس دشت بزرگ ، بلوط بلند ، رکعت ، انش  5 ایذه

 ملی )شیمبار ( دریاچه سد شهید عباسپور،شیرین بهار   2 اندیکا

 ملی رباط ، مال آقا   2 باغ ملک

 ملی تنگ تکاب ، خائیز ، مارون ، خارستان   4 بهبهان 

 ملی دریاچه سد انحرافی   1 رامشیر

 ملی فتح المبین   1 شوش

 ملی پامنار   1 دزفول 

 ملی  س ، دهالویه ام الدب  2  دشت آزادگان

 ملی  شهداي شلمچه ، شهداي شیمیائی   2  خرمشهر

 ملی  غار پبده ، آرپناه   2  اللی

 ملی  سواحل خلیج فارس   1  هندیجان 

 ملی  تاالب بین المللی هویزه ، هویزه ، طالییه   3  هویزه 

  30  جمع 
  شگران ورودي به استانگرد اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري استان خوزستان: مأخذ
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صد از کل گردشگران ورودي بـه کـل   . 15گردشگر داخلی وخارجی ، سهم   209088، با جذب 1395استان خوزستان در سال 
درصد آنها را  91.27درصد آنها را گردشگران خارجی وارد شده  به استان و  8.73کشور را از آن خود کرده است که از این میان 

  )4-20جدول . (انی تشکیل می دهدگردشگران بومی  ایر
  

     1395:گردشگر به تفکیک نوع استان و کشور گردشگران تعداد- 4-20جدول 

 استان
 نوع گردشگر

گردشگران  جمع
ردشگران گ( بومی ورودي خارجی  ورودي به استان

 )ورودي ایرانی 
 127465378 4836826 132302204 کل کشور
 190836 18252 209088  خوزستان

 15. 38. 15.  م از کشورسه
 22 15 23  رتبه

  1395 سالنامه آماري کشور درسال: مأخذ                               
  
،  پذیراي 1395همچنین بر اساس آمار اداره کل میراث فرهگی ، صنایع دستی وگردشگري خوزستان، استان خوزستان در سال  

قالب کاروان هاي راهیان نور عازم مناطق عملیاتی استان  اطق عملیاتی بوده که درهزار نفر  بازدید کننده از من 1560نزدیک به 
شامل شلمچه ،طالئیه، دهالویه ، هویزه ، فتح المبین ، فکه ، چذابه ، اروند کنار، پادگان زید ، پادگان دوکوهه ، پادگان گلـف و  

  .  مسجد جامع خرمشهر شده اند
  امکانات و تاسیسات اقامتی 

تخـت بـا     4795اند که جمعا داراي  پذیر، وهتل آپارتمان در استان پذیراي میهمانان بودههتل، مهمان 63تعداد  1395در سال 
را به ) تخت هاي موجود ( درصد از ظرفیت اقامتگاه هاي کشور 2.08باشند وحدود می) شلوغ(احتساب تخت اضافه در ایام پیک 

  .خود اختصاص می دهد 
درصـد بـاالترین سـهم و     27واحد معادل  10ها گویاي آن است که سهم برخورداري شهرستان اهواز با توزیع شهرستانی هتل 

شهرسـتان اسـتان    27از . هاي ایذه، باغملک، مسجدسلیمان، دزفول ،و شوش با یـک واحـد کمتـرین سـهم را دارنـد     شهرستان
. شهرسـتان فاقـد ایـن تاسیسـات مـی باشـند        14شهرستان داراي امکانات هتل وسایر تاسیسات اقـامتی و 13خوزستان،  تعداد 

در ) مجتمع هـاي اقـامتی، و پانسـیون    -مهمانپذیر –هتل آپارتمان  -هتل(شهرستان هاي برتر استان  در تاسیسات گردشگري 
  .رتبه بندي شده اند 5-20جدول شماره 

  1395سال هاي استان از نظر برخورداري از تأسیسات گردشگري  بندي شهرستان رتبه- 5-20جدول 
  شهرستان  رتبه  شهرستان  رتبه

  امیدیه  –خرمشهر  -بهبهان –اندیمشک    5  اهواز  1
  مسجد سلیمان  –شوش  –باغملک –ایذه  –دزفول   6  آبادان  2
      ماهشهر  3
      شوشتر  4

  اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري استان خوزستان: مأخذ                              
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ق مقایسه اي که با سایر استان هاي دیگر انجام شده است استان خوزستان از نظر تعداد کل تأسیسـات اقـامتی گردشـگري     طب
شامل هتل ،مهمانپذیر، هتل آپارتمان در رتبه دوازدهم در کشور قرار دارد که به تفکیک در بخش هتل هاي موجود در استان در 

موجود در رتبه هیجدهم و هچنین از نظر تعداد مهمانپذیر در جایگاه  دوازدهم در کشور  رتبه هشتم ، از نظر تعداد هتل آپارتمان
  ) 6-20جدول .( قرار دارد

  
  1395و  1394شاخص هاي بخش گردشگري استان خوزستان در سال هاي  - 6-20جدول 

رتبه  یا درصداز 
درصد   1395  1394  واحد اندازه گیري  شرح  )95سال ( کشور

  تغییرات 
  - 2.7  37  38  هتل  ل هاهت  12
  0  23  23  مهمانپذیر  مهمانپذیرها  12
  0  3  3  آپارتمان  هتل آپارتمان  18
  9  24  22  واحد  واحدهاي پذیرایی   21
  0  2  2  مجتمع  مجتمع خدمات رفاهی گردشگري  

امکانات هتل ها و مهمان پذیرها، هتل   
  16.3  4795  4123  هاي موجودتخت  آپارتمان 

  4.95  106  101  دفتر  تی وگردشگريدفاتر خدمات مسافر  9
  12.5  45  40  واحد  )1(خانه مسافر  
  0  3  3  واحد  )2(اقامتگاه بوم گردي   15
  25  10  8  واحد  سفره خانه سنتی   12

تور ( تعداد راهنمایان گشت مسافرتی   16
  32.65  65  49  راهنما  )مسافرتی 

7  
تعداد آموزشگا هاي فعال در زمینه 

مدت  برگزاري دوره هاي کوتاه
  گردشگري 

  آموزشگاه 
  1  2  100  

  1395سالنامه آماري کشور در سال  اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري استان خوزستان و: مأخذ         
مجوز از اداره کل میراث واحدهاي اقامتی با کاربري مسکونی ومالکیت خصوصی اطالق می شود که بر اساس ویژگی هاي اقلیمی هر استان با اخذ : خانه مسافر  )1

 .که انواع آن ها شامل ویال ، آپارتمان ، خانه وسوئیت.فرهنگی، صنایع دستی وگردشگري استان ها  اقدام به به پذیرش مسافر می نمایند

نحوي که با بافت تاریخی ، معماري  اقامتگاه بوم گردي در ایران آن دسته از اقامتگاه هائی هستند که در محیط بومی وطبیعی وبا رعایت ضوابط زیست محیطی به )2
 . بومی ومنظر طبیعی منطقه تاسیس شوند وتعامل زیادي با اجتماع محلی وهمچنین شرایط حضور گردشگران با کیفیت داشته باشند

  
  

  صنایع دستی
ازها، محـرق  تنوع صنایع دستی در خوزستان قابل توجه بوده و مجموعه اي از مصنوعات دستی نظیر سفال سازي، بافت زیرانـد 

بافی، نمدمالی، چوقابـافی، عبابـافی، خراطـی     سازي کاربردي و تزئینی ، نساجی سنتی، حصیربافی، جاجیم بافی، گلیم بافی، گبه
  . وتولیدات عشایري بسیار زیبا و دیگر رشته هاي صنایع دستی را شامل می شود

 7بر حسب نوع مواد اولیه که در تولید به کار مـی رود بـه    خوزستانمجموعه صنایع دستی عشایري ، روستایی و شهري استان 
  :که به شرح ذیل می باشندتقسیم می شود عمده گروه
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مانند قالی و گبه و برخی مانند گلیم و زیلو پود تولید آنها از دار استفاده می شود ، ، شامل بافته هائی که براي داري فتبا -1
 .ته هاي داري موسوم هستنداین بافته ها به باف که باف بوده

که در مناطق عشـایري، روسـتایی و شـهري    ) هورژین ( احرامی، عبا، سیاه چادر، چوقا، پشتی، خورجین : شامل بافندگی  -2
 .انجام می گیرد... زفول ، بهبهان ، سوسنگرد ،و شوشتر ، د:مانند

سـال   200از جمله صنایعی که در استان خوزستان قدمت دیرینه دارد گیوه بافی و گیوه دوزي است که حدود  گیوه بافی -3
  .برداز مراکز اصلی این صنعت در خوزستان دو شهر دزفول و بهبهان را می توان نام . در این منطقه رواج دارد

نمد مالی از جمله صنایعی است که در . که در میان روستائیان و به مقداري اندك در میان عشایر تولید می شود لید مانم -4
 . استان خوزستان به دلیل حضور عشایر که مصرف کنندگان اصلی تولیدات نمدي هستند رواج دارد

 ..بهبهـان وشـادگان و  دزفول،حصیر بافی، سبد بـافی و همچنـین خراطـی در    : شامل صنایع دستی حصیري و چوبی -5
خوزسـتان در   ر اسـتان د حصیر بـافی . .رواج داردهنرها و صنایعی است که بیشتر در دو شهر دزفول و بهبهان  خراطی چوب از

از نی هـاي بـاتالقی نیـز بـراي بـافتن      . بیشتر مناطق روستایی و عشایري به واسطه وجود درختان خرما حصیربافی وجود دارد
 . این نوع حصیر در شهر ها براي آویختن در جلوي پنجره مورد استفاده قرار می گیرد.کنند حصیر استفاده می

فلزکاریـدر   قلمزنی فلزات، قفل سازي و زیور آالت در شهر هاي اهواز، سوسنگرد و هویزه: شامل فلزکاري و میناسازي  -6
از ... ی از قبیل داس، تیشه، قیچی، قند شـکن و  دزفول، اهواز، مسجد سلیمان، بهبهان، رواج دارد که تولیدات مختلف شهرهاي

 .تمحصوالت آنان اس

استان خوزستان به علت وجود عشایر بختیاري که بخش هایی از این منطقه را قشالق خود  ،تولید محصوالت پوستی -7
 . ا می باشدقرار داده اند و همچنین اسکان بسیاري از آنان در این خطه، از نظر تولید پوست موقعیت خاصی را دار

گر چه صنایع دستی شهري امروزه رونق گذشته را ندارند معهذا هنوز صنعتگرانی هستند که به امر تولید ابزار و لوازم دست ساز ا
بافت انواع پارچه، گلیم، قالی، تهیه گیوه، خراطی، میناکاري و ساخت وسایل فلـزي و قلمزنـی از   : اموري همچون .داشتغال دارن

   .است جمله این صنایع
رشته و زیر رشته بدون احتساب قالی و گبه نقش بسـزائی در زمینـه اشـتغالزایی اسـتان      295صنایع دستی استان خوزستان ، با 

که با برنامه ریزي  وساماندهی الزم واز جمله اقدامات موثر مانند ایجاد کارگاه هاي صنایع دستی ، ارائه آموزش هـاي الزم  .دارد
این صنایع ونیز حمایت وجلب صـنعتگران وهنرمنـدان بـومی وبـه کـارگیري آنـان وارائـه تولیـدات و         تخصصی به فرا گیران  و

ـ    ب وجـذب مشـتریان خواهـد شـد ،     محصوالت دستی، بویژه  از طریق برپائی نمایشگاه ها وبازارچه هاي موقت کـه باعـث جل
اخص هـاي صـنایع دسـتی اسـتان در     ش 7-20 در جدول. هاي الزم براي ایجاد اشتغال وتوسعه این بخش را فراهم نمود زمینه
  .نشان داده شده است 1395و 1394هاي  سال

  
  

  1395و 1394شاخص هاي صنایع دستی استان خوزستان در سال  - 7-20جدول 
درصد 
 عناوین شاخص  واحد  1394 1395  تغییرات

34.9 1703000  126200
 صادرات صنایع دستی هزار دالر  0

 گاههاي داخلینمایش نمایشگاه  30  28  6.6-



 

247 
 

درصد 
 عناوین شاخص  واحد  1394 1395  تغییرات

 بازارچه هاي موقت بازارچه  35  45 28.6

 صدور پروانه تولید انفرادي فقره 151  303 100.6

  تمدید پروانه تولید انفرادي  فقره  121 130 7.4
  صدور پروانه تولید کارگاهی فقره  0  8 0
 تمدید پروانه تولید کارگاهی  فقره  1 0 0

  صدور  مجوز تاسیس کارگاهی  فقره  0 14 0
  صدور  تمدید جواز تاسیس کارگاهی  فقره  0 4 0

 از( صدور کارت شناسائی صنایع دستی   فقره  0 34 0
  .)به مجوز ها اضافه شده است 95سال 

  تمدید از( کارت شناسائی صنایع دستی   فقره  0 0 0
  .)به مجوز ها اضافه شده است 95سال 

  )مستقل(صدور مجوز مشاغل خانگی فقره  300  69 77-
 20)پشتیبان(صدور مجوز مشاغل خانگی  فقره  0 0 0

رشته وزیر   295 295 0
  رشته     

تعداد رشته هاي صنایع دستی رایج در 
  استان 

آموزش شاغلین رشته هاي صنایع   نفر  1671 233 40-
  دستی

 نفر  1000  1000 0
ایجاد اشتغال از محل مجوز هاي 

  صنایع دستی 

  نفر  2500  2785 11.4
ت پوشش صنایع تعدا صنعتگران تح

صدور ، تمدید پروانه ( دستی استان 
 )وکارت شناسائی 

 نفر  500  443  11.4
تعداد افراد معرفی شده به بانک جهت 

  دریافت وام به صنعتگران صنایع دستی  
  اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري استان خوزستان: مأخذ     

  

  میراث فرهنگی استان خوزستان
ها، در جایگاه به میزان و تنوع آثار تاریخی در استان خوزستان، بخش مرمت اشیاء تاریخی فرهنگی نسبت به سایر استانبا توجه 

 5در حال حاضر استان داراي . ها نگهداري می شوندباالیی از لحاظ تعداد اشیا تاریخی قرار دارد که این آثار در مخازن و یا موزه
در این بین شهرهاي اهـواز، شـوش و   . هرهاي اهواز، شوشتر، شوش، هفت تپه و ایذه قرار دارندکارگاه مرمت آثار است که در ش

هفت تپه به لحاظ حجم کاري به نسبت سایر استان داراي رتبه باالتري می باشند و مشغول مرمت آثار تاریخی فرهنگـی مـی   
حـوزه را مـی تـوان کمبـود نیـروي متخصـص و        از جمله دالیل ضعف استان و پایین بودن میزان درصد کـاري در ایـن  . باشند

در بخش پایگاههاي میـراث فرهنگـی در اسـتان    . همچنین در کمبود امکانات و تجهیزات مورد نیاز مرمت اموال منقول دانست
  :پایگاه  جهانی وجود دارد شامل  3پایگاه  ملی و  5خوزستان هم اکنون تعداد 

 -4پایگاه آیاپیر شهرستان ایذه  -3 -پایگاه جوبجی شهرستان رامهرمز -2هبهان پایگاه ارجان در شهرستان ب -1: پایگاه ملی
  تاسیس شده اند،  1389این پایگاهها در سال . پایگاه ایوان کرخه شهرستان شوش  – 5پایگاه جندي شاپور شهرستان دزفول 

                                                             
و تاکنون متقاضیان دریافت این مجوزدر استان خوزستان وجود . کار صادر و اعالم میگردد و مستقل  توسط اداره)  پشتیبان(متولی صدور محوز  دریافت مجوز مشاغل خانگی ٢٠

  .نداشته است
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هـاي آبـی تـاریخی شوشـتر و شـوش        هاي جهانی استان خوزستان سه پایگاه،  چغازنبیـل، سـازه   پایگاه :هاي جهانی پایگاه
  .باشند می

 مـوزه :  از عبارتند که است برخوردار موزه 8خوزستان از استان حاضر حال در بخش موزه ها و اموال منقول فرهنگی تاریخی در
 ، مانمسجدسلی شناسی مردم موزه  ، آبادان شناسی باستان موزه شوش،  شناسی و باغ موزه باستان موزه ، دزفول شناسی مردم
 در.)مرمـت  حـال  در(آبادان در ها رنگونی مسجد تاریخی اسناد موزه ، موزه مردم شناسی رامهرمز، موزه بهبهان و تپه هفت موزه
 می دزفول در سبزقبا آستانه موزه و  شوشتر مستوفی خانه سنتی خانه سفره موزه استان در خصوصی  هاي موزه تنها حاضر حال
 شـهید  دانشـگاه  وحـش  حیـات  موزه از عبارتند اجرایی وجود دارند که دستگاههاي تخصصی در  موزهسه  حاضر حال در. باشند
 ي ها سیستم خوزستان داراي استان هاي موزه باشند کلیه می مسجدسلیمان نفت موزه ، خرمشهر و آبادان جنگ موزه چمران،
 اسـتان  در موجـود  امـوال  درصـد  65 تقریبـا  ، منقـول  امـوال  ساماندهی خصوص در باشند می الکترونیک حفاظت و بسته مدار

آورده شده ) 8-20( هاي استان در جدول ها، آثار تاریخی شهرستاناطالعات  موزه.  باشد می اولیه شناسنامه داراي و ساماندهی
  .است

  1395و  1394شاخص هاي میراث فرهنگی استان خوزستان در سالهاي  - 8-20جدول 

درصد   1395  1394  واحد عنوان
  یرات تغی

  14.3 8  7 موزه خوزستان فرهنگی میراث در فعال هاي موزه تعداد
 0 2  2 موزه  خصوصی فعال هاي موزه تعداد

  0 3  3 تخصصی موزه اجرایی دستگاههاي تخصصی هاي موزه تعداد
  0  0  0 اثر ثبت شده  تعداد آثار منقول ثبت شده در فهرست آثار ملی

  0  923  923  اثر ثبت شده  رست آثار ملیتعداد آثار غیر منقول ثبت شده در فه
  0 10  10  تعداد تعداد آثار طبیعی ثبت شده در فهرست آثار ملی
  20.8  58  48  تعداد  تعداد آثار ناملموس ثبت شده در فهرست آثار ملی

 قابل و شده مرمت تاریخی –فرهنگی  تعداد آثار غیر منقول
 بخش و ها دستگاه سایر سازمان، دراختیار( برداري بهره

  )خصوصی
  0 11  11 تعداد ملی

 قابل و شده مرمت تاریخی –فرهنگی  تعداد آثار غیر منقول
 بخش و ها دستگاه سایر سازمان، دراختیار( برداري بهره

  )خصوصی
  45.45 16  11 تعداد استانی

غیرمنقول، طبیعی، (ثبت آثار در فهرست میراث جهانی 
  0  3  3  تعداد  )ناملموس

  0  3  3  پایگاه انیتعداد پایگاههاي جه
  0  5  5  پایگاه تعداد پایگاههاي میراث فرهنگی ملی
  - 36.5 40  63 اثر مرمت شده تعداد بناهاي مرمت شده در طول سال

 تاریخی فرهنگی مرمت شده در طول سال تعداد اشیاء
شی مرمت 
  10 330  300  شده

  0 4  4 بنا تعداد بناهاي تحت بهره برداري
  10 330  300  تعداد گی در بخش دولتیتاریخی فرهن مرمت اشیاء

  14.3 8  7 تعداد به سیستم حفاظت الکترونیک) و سایت موزه(تجهیز موزه
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درصد   1395  1394  واحد عنوان
  یرات تغی

  20 12000  10000 تعداد  فرهنگی -ساماندهی و مستند سازي اموال منقول تاریخی

  0 3  3  کاوش تعدادکاوشهاي باستان شناسی در سال

 حوزه  )مردم نگاري(تعداد حوزه هاي مستند سازي شده مردم شناسی
 

19  17 10.5 -  
  اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري استان خوزستان: مأخذ     

  بازدید کنندگان از موزه ها وبنا هاي تاریخی استان
گان بناهاي تعداد بازیدکنند 1395هاي و بناهاي تاریخی استان خوزستان، در سال با توجه به آمار موجود از بازیدکنندگان از موزه

هزار نفر  بوده که سهم هریک از کل بنا هاي تاریخی وموزه هاي کشور  68هزار نفرو بازدید کنندگان موزه  137تاریخی استان 
نفر  20192و  39539آبشارهاي قدیمی شوشتر و قلعه چغازنبیل به ترتیب با  1395در سال . درصد  می باشد 1و 1.32به ترتیب

درصـدي از کـل   . 94نفـر سـهم    62141موزه شوش بـا  . اندناي تاریخی پربازیدکننده کشور قرار گرفتهب 20بازیدکننده در میان
مـوزه پربازدیدکننـده کشـوردر رتبـه      20بازدیدکنندگان موزه هاي پر بازدید کننده کشور را از آن خود کرده است کـه در میـان   

  )9-20جدول .(یازدهم جاي دارد
  

  )ارقام به هزار نفر( تاریخی بناهاي و ها موزه از کنندگان بازدید - 9-20جدول 

 1395 1394 1395 1394  رشد بناي تاریخی  رشد  موزه  استان
  3 10323 10021 20.8- 6623 8360 کشور
  5.5- 137 145 20- 68 85  خوزستان
  3.8- 1.32 1.4 0 1.02 1.02  سهم
  22.2 9 11 36.4 11 15  رتبه
  1395ستان سالنامه آماري استان خوز: مأخذ

  
   1395مهم استان در بخش در سال مهمترین  اقدامات 

میلیون ریال  126452مجموع اعتبارات مصوب میراث فرهنگی ، صنایع دستی وگردشگري استان خوزستان مبلغ  1395در سال 
اعتبـارات مصـوب ایـن    توزیع .درصد از کل اعتبارات مصوب استان را به خود اختصاص داده است.  8پروژه بوده که  57با تعداد 

  .نشان داده شده است 10-20در جدول 1395بخش به تفکیک فصول ونیز تعداد پروژه هاي در حال اجرا وخاتمه یافته در سال  
  1395اعتبارات وپروژه هاي مصوب میراث فرهنگی ، صنایع دستی وگردشگري خوزستان سال  -  10-20جدول 

  )اعتبار به میلیون ریال ( 

یراث فصل م  عناوین 
  فرهنگی

فصل میراث 
  گردشگري

فصل صنایع 
 دستی

جمع کل      
  فصول

 126452 20951 63003 42498 کل اعتبار مصوب فصل

 57 13 20 24  تعداد کل پروژه ها 
سهم اعتبارات بخش از 

 8. 14. 4. 27.  اعتبارات استان  
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یراث فصل م  عناوین 
  فرهنگی

فصل میراث 
  گردشگري

فصل صنایع 
 دستی

جمع کل      
  فصول

تعداد کل پروژه هاي خاتمه 
 33 11 11 11   1395یافته در سال 

همترین  پروژه هاي تعداد م
 16 10 3 3  1395خاتمه یافته در سال 

  1395سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی وگردشگري کشور سال :  مأخذ
  پروژه هاي مهم وتاثیر گذار بخش

خاتمه یافته اند ودر شاخص هاي توسعه بخش موثر 1395از جمله پروژه هاي مهم وتاثیر گذار جهت توسعه بخش که در سال  
  :ه ومی توانند باعث جلب وجذب گردشگر وایجاد جاذبه هاي گردشگري را بوجود آورند بطور مختصر شامل بود
 :فصل میراث فرهنگی -1

مرمت ، حفظ واحیاء آثار وابنیه هاي تاریخی موجود استان از جمله مرمـت وتجهیـز مـوزه حمـام کرناسـیون دزفـول ، مرمـت        -
  ول فرح ایذه ، مرمت قلعه لیت، ، مرمت دانشکده ادبیات به عنوان موزه اهواز وساماندهی محوطه تاریخی اشکفت سلمان وک

  :در بخش گردشگري -2
  احداث مجتمع گردشگري آرپناه اللی ، اردوگاه گردشگري آبادان  وتکمیل زیر ساخت هاي گردشگري کول فرح ایذه 

 :فصل صنایع دستی -3

هواز آموزش وترویج صنایع دستی در شهرستان هاي استان ، که بـا  ارائـه   احداث ساختمان  بازارچه دائمی صنایع دستی غدیر ا
آموزش هاي الزم به فراگیران صنایع دستی در دراز مدت در ایجاد اشتغال وتولید وصادارات محصوالت صـنایع دسـتی و ایجـاد    

ها  نمایشگاه تان در بازارهاي وارزش افزوده توسط  این بخش موثر خواهد بود از طرفی ارائه وعرضه محصوالت صنایع دستی اس
  .خود باعث ایجاد جاذبه هاي گردشگري خواهد شد
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  :منابع و مأخذ
 1395آمارنامه کشاورزي سال  –

 موجود بر روي پورتال بانک مرکزي 95آمارهاي بانکی سال  –

  1395دفتر مطالعات و ارتباطات فناوري هاي نوین - بررسی پارك هاي علم و فناوري کشور –

  شرکت ملی صنایع پتروشیمیبولتن گزارش  –
 ترازنامه انرژي –

  1395مرکز آمار ایران سال  - حساب هاي منطقه اي  –

 قضاییه قوه اختالف حل شوراهاي مرکز ریزي برنامه و آمار سایت اداره –

  1395خوزستان  استان النامه آماريس –
  1395سالنامه آماري کشور  –
 سالنامه آماري شرکت گاز  –

  1395ماري تامین اجتماعی سالنامه آ –
 سالنامه سازمان آب و برق خوزستان –

 1395ه آماري بیمه تامین اجتماعی سالنام –

 1395سرشماري سال  –

  ICT -1395ي افراد از طرح آمارگیري برخورداري خانوارها و استفاده –
  94و  95قانون بودجه سال  –
    93فصلنامه بانک –
 گزارشات تفربغ بودجه شهرداري ها –

 1395سال /ي هزینه و درآمد خانوار مرکز آمار ایرانطرح آمارگیر –

   1395طرح آمارگیري نیروي کار در سال  –
 جامع آب کشور  طرح  –

  1395مرکز آمارایران سال  –
 1395سال  نتایج طرح آمارگیري نیروي کار –

 1393پاییز / خوزستان استان معدن و زمین علوم راه نقشه –

  ري اماکن ورزشی کشورشرکت توسعه و نگهدا. وزارت ورزش و جوانان –
 فدراسیون پزشکی، ورزشی. وزارت ورزش و جوانان –

  
 

  

 


