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  توسعه استان خوزستان چشم انداز

 مرتبه نخست در استخراج و پاالیش و صدور نفت و گاز با عملکرد ملی 

 ندم و نیشکر و ذرت دانه ای در سطح ملیتولید کننده ی محصوالت استراتژیک گ 

 دارای پایانه ای اصلی بازرگانی خارجی و ترانزیت کاال و مسافر و خدمات حمل و نقل 

 پشتیبانی ملی در باراندازها و انبارهای عمومی سوخت در نواحی بندری 

 تولید کننده عمده قند و شکر در سطح ملی 

  آبی در مقیاس ملی –تولید کننده انرژی برق 

 ارائه خدمات گردشگری آبی، تاریخی، فرهنگی، سالمت و دفاع مقدس 

  بسته به صنایع ده های وافرآور از مراکز عمدهدارای صنایع پیشران فوالد، مجتمع پتروشیمی و دریاپایه و ... و همچنین

 یاسی جانبسالزات شیمیایی و پتروشیمی )صنایع پایین دستی و تکمیلی(، دریایی، نفت و گاز، حمل و نقل و ف

 از مراکز تولید فرآورده های وابسته و تبدیلی محصول خرما در سطح ملی و فراملی 

 یکشاورز دارای جایگاه برتر در حوزه کشاورزی و شیالت و در صنایع غذایی تبدیلی و تکمیلی 

 دارای جایگاه برتر در ارئه خدمات برتر آموزش عالی و خدمات درمانی در سطح فراملی 

  مرز نشین با درآمد سرانه مناسبدارای جمعیت 

 دارای محیط زیست سالم و پایدار 

  ملکردی، عازماندهی د بر ساهواز به عنوان مرکز راهبردی و مدیریت تعامالت ایران و آسیای جنوب غربی با تاکیشهر

 نهادی و کالبدی شهر در تنظیم تعامالت اقتصادی، اجتماعی کشور

 پاک وتجدید پذیر فعال درتولید واستفاده از انرژی های 

 دارای باراندازهای ساحلی و بنادر خشک و ساحلی و استفاده از حمل و نقل ترکیبی 

 





 

 

 
ظیر برخورداری افیایی نجغر استان خوزستان به دلیل برخورداری از منابع طبیعی و ذخائر عظیم نفت و گاز، موقعیت

ساخت  ریزپتروشیمی و  خاکی و سرمایه گذاری های عظیم انجام شده در صنایع فوال،از مرزهای طوالنی آبی و 

ه است و طرح بودشور مهای حمل و نقل و تجارت خارجی از دیر باز به عنوان یکی از قطب های اصلی اقتصاد ک

مین استان ن نفر، پنجمیلیو 7/4هم اکنون دومین اقتصاد ملی می باشد. این استان همچنین با جمعیت معادل 

ه به ظرفیت دون توجشور بکشور می باشد، لذا چیدمان جمعیت و فعالیت در پهنه این استان همانند سایر نقاط ک

 های متنوع و مالحظات زیست محیطی معظالت متعدد استان را تشدید خواهد نمود.

 و نعتیصپیشرو  بخشهای رد ارادی گذاریهایسرمایه و سرشار طبیعی منابع به توجه با خوزستان بطور کلی، استان

 دهش مندزیادی بهره دودح تا توسعه مواهب از ... و ارتباطات و نقل و حمل کشاورزی، آب، زیربنایی هایشبکه

 م توجه به ظرفیت هایعد  دارد. قرار کشور سطح در پیشرو استانهای زمره در هازمینه از بسیاری در و است

 در ق استانمناط ازنتشدید چالشها و توسعه نامتو موجبکونتگاه ها برنامه های توسعه و عمران س و محیطی

 است: شده زیر موارد

 غرب در قوی بتاٌنس و فشرده ، پیوسته کشاورزی جنوب، در پیشرفته صنعتی بخشی)توسعه متعادل غیر توسعه

استان(،  ربغ و قشر ای مناطق حاشیه و شمال در صنعتی توسعه بودن پایین ، استان جنوب و شرق به نسبت

 اشتغال(،ضعف و تولید گذاری، سرمایه بودن )پایین اقتصادی کارکردهای ضعف زیست، محیط شدید تخریب

 استان. ای حاشیه مناطق در آن شدیدتر ضعف و جمعیت نگهداشت در استان توانمندی

مین است که از در سرز انبرنامه ای بلند مدت برای تنظیم رابطه بین انسان، محیط و فعالیتهای انس برنامه آمایش

هت ایجااد  جزمین در طریق توزیع آگاهانه فعالیت و جمعیت به منظور بهره برداری منطقی از تمامی امکانات سر

 تعادل های منطقه ای و بهبود وضعیت مادی و معنوی جامعه و حفاظت محیط زیست می باشد.

وسعه تدرکاران ت انر برنامه ریزان و دسامید است نتایج این مطالعات در تصمیم گیری مناسب تر و صحیح ت

بخش از  در این ایداراستان مفید واقع شود و سبب دگرگونی های اساسی و مطلوب برای توسعه همه جانبه و پ

 سرزمین عزیز ما باشد.

 

 

 

 غالمرضا شریعتی

 استاندار خوزستان



 

 

 پیشگفتار
اخته ه آن پردبستقل و بخشی باید به طور میکی از مسائل مهم و کلیدی که در کنار برنامه ریزی های کالن 

ی ایی براغرافیجهدف آمایش سرزمین، سازماندهی فضای  آمایش سرزمین است. بلندمدت شود، برنامه ریزی

ت با سان ساخو ان حفظ و بهره برداری خردمندانه از پهنه سرزمین است که بر پایه مزیتهای محیط طبیعی

های  مه جنبهن برنای پایدار انجام می گیرد. در ایچارچوب توسعه رویکردی سیستمی، جامع و یکپارچه در

مطالعه  رافیاییای جغمختلف زندگی و فعالیتهای انسانی و عدم تعادل های موجود در عناصر تشکیل دهنده فض

یکردی است مایش روامه آشده و امکان تحقق توسعه فضایی همه جانبه و پایدار فراهم می شود. به طور کلی برن

نبال می رزمینی دسای توان فضا، توسعه متوازن را بر مبن –فعالیت  –ه با برقراری ارتباط بین سه عنصر انسان ک

یز تعقیب می نها را  نتگاهکند و توام با آن، سازگاری بین برنامه های توسعه بخش ها و برنامه های توسعه سکو

 نماید.

شور کمتوازن  وادل قانون اساسی توجه به توسعه متع پس از پیروزی انقالب اسالمی و طبق اصل چهل و هشتم

مدهای ملی در از درآ تفادهمورد تاکید دوباره قرار گرفت. براساس این اصل، بهره برداری از منابع طبیعی و اس

شد و هر بعیض بادون تبسطح استانها و توزیع فعالیت های اقتصادی میان استانها و مناطق مختلف کشور باید 

 1360بتدای دهه استا از ین رااراخور نیازها و استعداد خویش، سرمایه و امکانات الزم داشته باشد، در منطقه به ف

ر چه بیشتر و هرقراری بنظور با عنایت به جایگاه ارزشمند برنامه آمایش سرزمین در نیل به توسعه پایدار و به م

ه آمایش عات پایمطال ریزی کشور، همزمان بهتر عدالت فضایی در کشور و ارتقای سطح و کارکرد نظام برنامه

ن مطالعات در تایج ایکه ن سرزمین به وسیله دفتر برنامه ریزی منطقه ای سازمان برنامه و بودجه انجام پذیرفت

ن تم قانوهل و هشچدر چندین مجلد منتشر شد. در همین ارتباط و برای عملی ساختن اجرای اصل  1364سال 

ضوابط  2بق ماده ح آمایش سرزمین برعهده دولت نهاده شد. به همین منظور ط، تهیه طر1380اساسی مصوب 

جرایی اههای ادستگ ملی آمایش سرزمین، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف شد با همکاری و تعامل

نیاز مورد  عملکرد زیابیذیربط نسبت به تدوین اسناد آمایش و دستورالعملهای اجرایی، نظارتی و شاخص های ار

منطقه  ی ملی واوسعهبا هدف بسترسازی برای تحقق ضوابط ملی آمایش و نهادینه سازی آنها در فرایندهای ت

 ای اقدام نمایند.

ان با هدایت ان خوزستاست بنا به مراتب یاد شده، همزمان با سایر استانهای کشور مطالعات تدوین برنامه آمایش

 . ن مدیریت و برنامه ریزی استانها نهاده شدشورای عالی آمایش سرزمین به عهده سازما

توسط جهاد دانشگاهی استان و با همکاری اساتید و  85از خرداد ماه سال  استان خوزستان شیمطالعات آما

بخش اول وضع موجود استان بر اساس شرح خدمات مصوب  86خبرگان بخش های مختلف آغاز و در شهریور 

بخش دوم طرح آمایش بر اساس شرح خدمات جدید ابالغی  93لغایت اسفند  90اولیه به اتمام رسید. در فروردین

مجلد  11از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور  توسط مرکز مطالعات شهرسازی و معماری ایران در 

ماحصل  مجلد به عنوان مطالعات پشتیبان تدوین گردید. 5مجلد آن شامل مطالعات اصلی و  6تهیه شد که 



 

 

ت صورت گرفته، تهیه سند آمایش استان به عنوان اولین سند باالدستی ونقشه راه تمامی فعالیتهای استان مطالعا

 . و پایه اصلی تهیه سند توسعه استان در افق بلند مدت می باشد

ت انادر کاار   ونه ای دسا گامید است نتایج این مطالعات برای استان و مدیران، برنامه ریزان و تمام کسانی که به 
و با اجرای آن  اقع گرددوبادانی این سرزمین هستند و دغدغه توسعه پایدار استان خوزستان را در سر دارند مفید آ

 کاهش عدم تعادلها و توسعه متوازن در سطح استان محقق شود.

 

 

 امید حاجتی  

 مه ریزی خوزستانرییس سازمان مدیریت و برنا                                                          
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 استان ریزیبرنامه و مدیریت سازمان
 خوزستان

 آمایش و نظارت ریزی،برنامه امور
 سرزمین

 1398 بهار

 یانیه چشم اندازب

استانی است توسعه یافته و برخوردار خوزستان  "

نخست  از محیط زیست سالم و پایدار، دارای جایگاه

از مراکز  ،و صدور نفت و گاز یشپاال،در استخراج 

و  یمیاییش یعوابسته به صنا یعمده فرآورده ها

 یایی،در ،(یلیو تکم یدست یینپا یع)صنا یمیپتروش

 ی،ازجانب ینفت و گاز، حمل و نقل و فلزات اساس

محصول  یلیوابسته و تبد یفرآورده ها یدمراکز تول

برتر در  یگاهجا یدارا ی،و فرامل یخرما در سطح مل

و  یلیتبد ییغذا عیو در صنا یالتو ش یحوزه کشاورز

ت برتر در ارئه خدما یگاهجا یدارا ی،کشاورز یلیتکم

 ی،در سطح فرامل یو خدمات درمان یبرتر آموزش عال

ل با درآمد سرانه مناسب، فعا ینمرز نش یتجمع یدارا

 یر،پذ یدپاک وتجد یها یواستفاده از انرژ یددرتول

و  یو بنادر خشک و ساحل یساحل یباراندازها یدارا

 "یبی.اده از حمل و نقل ترکاستف
 





 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 بنیادین اهداف تحلیل و شناسایی-1-1

 و عاام  طاور  باه  اهداف این برشمرد. استان توسعه افق برای توانمی را هاهدف از ناپذیریپایان یا وسیع بسیار مجموعه

 هایهدف فضایی، توسعه هایهدف ،هابخش توسعه هایهدف کالن، اقتصاد توسعه هایهدف شامل نشده بندیدسته

 فرهنگای،  میارا   حفظ زیست، محیط توسعه و حفظ ها،تعادل عدم کاهش استان، مختلف فضاهای در هابخش توسعه

  بود. خواهد زمینه این در دیگری متعدد بسیار موارد و تولید راندمان افزایش فقر، کاهش

 باا  رقابات  در توانندیم آنها از بعضی دیگر طرف از و بود خواهند پوشیهم دارای فطر یک از اهداف این طبیعی طور به

 از بعضای  در هاا عادلت عدم کاهش هدف مثال عنوان به باشند. متضاد یکدیگر با دیگری موارد در و گرفته قرار یکدیگر

 سااختن  حاداکثر  هدف ای گیرد، ارقر تضاد در اقتصادی رشد سازی حداکثر هدف با تواندمی مدت کوتاه در حداقل موارد

 تراساسی اهداف تشخیص ،بررسی ادامه برای حال هر به گیرد. قرار تعارض در تورم نرخ سازیکمینه با تواندمی اشتغال

  بود. خواهد ضروری کامالً هاهدف از منطقی بندیدسته یک ارائه و هاهدف بین ارتباط تشخیص و ترفرعی اهداف از

 از نظرخاواهی  اسااس بار  و گرفت صورت استان آمایش مطالعات هایگروه کار در که مباحثاتی و نظری مبانی اساس بر

 مراتب سلسله در نظرات، این بندیجمع و مطالعاتی هایگروه کار و استان آمایش شورای اعضای کارشناسان، و مدیران

 خوزساتان  اساتان  توسعه برای بنیادین هایهدف عنوان به زیر هدف سه استان، مقطعی اهداف شبکه و بنیادین اهداف

 :اندشده انتخاب و شناسایی

 اقتصادی کارآیی (1

  هاتعادل عدم کاهش (2

  پایدار توسعه (3

 )کیفی( میانی هایدفه نمودار این بعدی سطح نماید.می معرفی سطح باالترین در را شده یاد بنیادین هدف سه 1 نمودار

 نماید.می مطرح را استان توسعه کالن هایاستراتژی دیگر عبارت به یا ابزاری هایهدف سوم، سطح و

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 استان توسعه اهداف مراتب سلسله-1-1نمودار

 

 

 

 ای منطقه و ملی كار تقسیم در خوزستان استان نقش -2-1

 ملي كار تقسیم در خوزستان استان نقش-

برداری توسعه ظرفیت و بهره

با ظرفیت منابع  متناسب

 طبیعی در قلمروها

 

 تعادل عدم کاهش

 مناطق بین

بین جوامع  تعادل عدم کاهش

 روستایی - شهری

 اقتصادیرشد 

 سرانه درآمد و تولیدبهبود   

 ثبات اقتصادی

سطح مناسب حفظ همراه با  

 تورم و بیکاری

 
 بهبود توازن جمعیت مناطق، 

توان رقابتی متوازن  با ایجاد 

 در قلمروها

 

های محیط بهبود شاخص

 زیست طبیعی

 
 در انتخاب دایره بازکردن

 مصرف و، بازاریابی یدتول

توسعه های حمایت از کانون

مراتب  شهری و بهبود سلسله

 شهری

مناطق  موتور توسعه به عنوان)

 پیرامونی(

گذاری، تولید و تخصیص سرمایه

 اشتغال بین مناطق

 ها(با هدف کاهش عدم تعادل)

 گذاری،سرمایهیص بهینه تخص

 هابخش بین اشتغال و تولید

 بیشتر هرچه رشد هدف با

 نرخ کاهش با همراه اقتصادی

 بیکاری و تورم

 ) مدیریت اقتصادی استان (

 توسعه 

 پایدار

 کاهش

 هاتعادل عدم 

 کارآیی

 اقتصادی
 

 های فرهنگیود شاخصبهب

 و اجتماعی
 

 
 گسترش بازارهای اقتصادی

  گذاریسرمایه تخصیص

 هایبرای بهبود شاخص

 محیط زیست طبیعی و فرهنگی 

 های هدایتتوسعه چارچوب

 در فضای جغرافیایی هافعالیت

در انطباق با حفظ و بهبود محیط  

 زیست

 توسعه متناسب زیربناها

آب و ، ارتباطات) حمل و نقل، 

 ی(انرژ

در جهت حفظ و توسعه منابع  

 طبیعی و فرهنگی

 سعه متناسب زیربناهاتو

، آب و ارتباطات) حمل و نقل، 

 ( انرژی

 در جهت کاهش عدم تعادل ها

 سعه متناسب زیربناهاتو

، آب و ارتباطات) حمل و نقل، 

 ی(انرژ

 در جهت حداکثر ساختن تولید 



 

 

 

 

 

 و طبیعای  منابع پایه رب گازوکشاورزی و نفت استخراج مانند ها نقش از یملی،تعداد کار تقسیم تاریخی و گذشته روند در

 یاابی  مکان منطق لدلی به خارجی تجارت و نقل و حمل و اساسی فلزات صنایع و پتروشیمی صنایع مانند دیگر تعدادی

 کلیدی نقش ها خشب این در کشور سطح در خوزستان استان خوشبختانه است. شده واگذار خوزستان استان به عقالیی،

 لهمنز به توان می ملی دیدگاه از را فعالیتها این و است باال بسیار مکانی تمرکز دارای دیگر عبارت به یا و دارد اساسی و

  است: زیر مورد 6 شامل که کرد تلقی استان ماموریتهای یا ملی وظایف

 – پتروشیمی و یاییشیم صنایع – پروری بزیآ و ماهیگیری کشاورزی، – نفت های فرآورده تولید و گاز و نفت استخراج

 .نقل و حمل و خارجی تجارت -طبیعی گاز و برق آب، تامین فعالیت – اساسی فلزات صنایع

 آوری فان  گساترش  و جدیاد  های تکنولوژی توسعه و – غذایی صنایع توسعه استان، های شایستگی براساس همچنین

 کرد. تلقی استان جدید ماموریت عنوان به توان می نیز را درمانی توریسم و ارتباطات

 هاا  آن از پشاتیبانی  و هاا  فعالیات  ایان  شادن  پرباار  و تولید های زنجیره توسعه و ها ماموریت این احراز برای عالوه به

 کرد: اضافه باال فهرست به زیر شرح به دیگری موارد دارد ضرورت

 و گاااز و نفاات صاانایع نیاااز مااورد ادوات و تقطعااا آالت، ماشااین نقلیااه، وسااایل ساااخت صاانایع توسااعه و ایجاااد -

 استان. غذایی صنایع و کشاورزی پتروشیمی،بخش

 جا یک پتروشیمی و شیمیایی صنایع با شرایط، مشابهت لحاظ به که پتروشیمی و گاز و نفت دست پایین صنایع توسعه -

 است. شده منظور

 ملی كار تقسیم در استان تخصصی وظایف و نقش تعیین-1-1جدول

 مقیاااااا  ریزی/شهرستان برنامه مرو/نواحيقل

 عملکاااارد

 نقش

 زمینااااه  نقش هر تخصصي وظایف

 نقش

 ردیف

 1 کشاورزی ستانا شیالت و کشاورزی بخش تولیدات توسعه و جایگاه ارتقا  ملی 

 هندیجان، : پتروشیمي و شیمیایي صنایع

 رامشیر آغاجاری، امیدیه، بهبهان،

 در و ماهشهر – آبادان اساسي: فلزات

 ذوب محدودیت ابا ریزی برنامه 9 و 4،1ناطقم
 فلزات

 منااااطق در تجهیااازات و آالت ماشاااین

 ریزی برنامه 4،5،6،7،8

 1،2،3،6،7 منااطق  قطعاات:  و نقلیاه  وسایل

 ریزی برنامه

   استان کل غذایي: صنایع

 تولید و گاز و نفت استخراج در خوزستان استان یکم جایگاه حفظ  ملی
 نفت. های فرآورده

 صنایع رد خوزستان استان ممتاز سهم بازیابی و یکم گاهجای حفظ 
 و زگا و نفت دست صنایع توسعه و کشور پتروشیمی و شیمیایی

 پتروشیمی

 اساسی فلزات صنایع در استان جایگاه ارتقای 

 استان غذایی صنایع جایگاه ارتقاء و تولید توسعه 

 و تقطعا آالت، ماشین نقلیه، وسایل ساخت صنایع در پیشرفت 
 و اورزیکش بخش پتروشیمی، و گاز و نفت صنایع نیاز مورد دواتا

 استان غذایی صنایع

 و صنعت
 معدن

2 

 عدفا تاریخی، فرهنگی، گردشگری  در ویژه جایگاه احراز  ملی اهواز :درمانی توریسم
 ...و سالمت و طبیعی مقدس،

 3 گردشگری

 ویژه وجهت با طبیعی گاز و برق آب، بخش در ناستا جایگاه ارتقای  ملی IT مرکز عنوان به اهوازر شهرستان
 آبرسانی به

 ارتباطات جدید، های تکنولوژی در ویژه جایگاه احراز  

 4 برتر خدمات

 5 بازرگانی با کشور خارجی تجارت در خوزستان استان جایگاه و نقش ارتقای  ملی آبادان، خرمشهر، بندر امام خمینی



 

 

 

 

 

 مقیاااااا  ریزی/شهرستان برنامه مرو/نواحيقل

 عملکاااارد

 نقش

 زمینااااه  نقش هر تخصصي وظایف

 نقش

 ردیف

 نقل و حمل های شبکه نیاز پیش و تجارتی بنادر به ویژه توجه
 زمینی

 

 ای منطقه كار تقسیم در استان نقش-

ار داشاتند. باا   ه ریزی قردر مطالعات آمایش استان، خوزستان به همراه استان کهگیلویه و بویر احمد در یک منطقه برنام

ال بختیااری  چهار مح و بندی سرزمین کشور، استان خوزستان به همراه استانهای اصفهانتوجه به تغییر در نظام منطقه

مایش آز مطالعات ااین بخش  پس از برگزاری جلسات هم اندیشی با سایر استانهای منطقه ودر یک منطقه قرار گرفت 

 گردید:بازنگری 

 از استان این برای آزاد، هایآب با کشور غربی نیمه اتصال معبر عنوان به فارس خلیج با مجاورت پایه: دریا اقتصاد

 است. آورده فراهم را دریاپایه توسعه و دریاپایه اقتصاد رویکرد با متناسب هایاستراتژی و مقوالت حطر زمینه کشور

 مناسبی قابلیت  انبنی دانش های شرکت ایجاد و استان در وتحقیقاتی علمی مراکز وجود : بنیان دانش اقتصاد 

 باشد. میای  منطقه درسطح آن صدور و دانش تولید برای

 ردشگریگ خدمات تخصصی ارائه برای مناسب پتانسیل استان، در گردشگری های جاذبه ودوج : گردشگری 

 رد گردشگر جذب باالی قابلیت با متنوع دستی صنایع آفرینش مرکز و سالمت و طبیعی مقدس، دفاع تاریخی، فرهنگی،

 دارد. فراملی و ملی ای، منطقه سطح

 شود حسوبم تجاری تعامالت ایجاد و امنیت و دفاع جهت در عاملی مرزی(: مناطق )اقتصاد مرزی مناطق 

 بهره سبب تواند یم خوزستان استان در مرزی مناطق وجود گردشگری و اقتصادی و تجاری تبادالت و امنیت مزیت

 معادل مربع کیلومتر 32377 خوزستان مرزی منطقه )وسعت گردد. اقتصادی( رونق و )امنیت مزیت این از استان مندی

ر در رتبه سوم قرار درصدی از کشو 40کیلومتر نوار مرزی و سهم  1352همچنین با  است. استان وسعت درصد 50.5

 (دارد.

 ای منطقه كار تقسیم در استان تخصصی وظایف و نقش تعیین -2-1جدول

 مقیاااااا  ریزی/شهرستان برنامه قلمرو/نواحي

 عملکاااارد

 نقش

 ردیف نقش زمینه نقش هر تخصصي وظایف

)مرکزیات  3آبادان(،منطقاه  )مرکزیات  2منطقه 

 ماهشهر(

 ی،ا منطقه

 و یمل

 یفرامل

 و اپایهدری اقتصاد رویکرد با متناسب هایاستراتژی اتخاذ

 دریاپایه توسعه

 1 پایه دریا اقتصاد

)مرکزیت 2منطقه  ،(اهواز)مرکزیت 1منطقه
)مرکزیت دزفول( 4منطقه  آبادان(،

 و ملی ای، منطقه درسطح آن صدور و دانش تولید ای منطقه

 فراملی

 2 بنیان دانش اقتصاد



 

 

 

 

 

 (بهبهان )مرکزیت 5منطقه

 ای، منطقه استان پهنه کل

 و ملی

 فراملی

 تاریخی، فرهنگی، گردشگری خدمات تخصصی ارائه

 صنایع آفرینش مرکز و سالمت و طبیعی مقدس، دفاع

 گردشگر جذب باالی قابلیت با متنوع دستی

 3 گردشگری

)مرکزیات  3نطقاه آباادان(، م )مرکزیت 2منطقه 

 .()مرکزیت دشت آزادگان9(،منطقه ماهشهر

 ای، منطقه

 و ملی

 فراملی

حال و ممنطقه )استانهای اصفهان و چهار  بادالتم تمام 

 بختیاری(از طریق خوزستان انجام شود.

 مرزی مناطق

 مناطق )اقتصاد

 مرزی(

4 

 

 سرزمین آمایش منظر از استان توسعه بلندمدت انداز چشم-3-1

 ملی عملکرد با گاز و نفت صدور و پاالیش و استخراج در خستن مرتبه 

 ملی سطح در ای دانه ذرت و نیشکر و گندم استراتژیک محصوالت ی کننده تولید 

 نقل و حمل خدمات و مسافر و کاال ترانزیت و خارجی بازرگانی اصلی ای پایانه دارای 

 بندری احینو در سوخت عمومی انبارهای و باراندازها در ملی پشتیبانی 

 ملی سطح در شکر و قند عمده کننده تولید 

 ملی مقیاس در آبی – برق انرژی کننده تولید 

 مقدس دفاع و سالمت فرهنگی، تاریخی، آبی، گردشگری خدمات ارائه 

 ابستهو های فرآورده مدهع مراکز از همچنین و ... و دریاپایه و پتروشیمی مجتمع فوالد، پیشران صنایع دارای 

 فلزات و نقل و ملح گاز، و نفت دریایی، تکمیلی(، و دستی پایین )صنایع پتروشیمی و شیمیایی صنایع به

 جانبی اساسی

 فراملی و ملی سطح در خرما محصول تبدیلی و وابسته های فرآورده تولید مراکز از 

 شاورزیک تکمیلی و تبدیلی غذایی صنایع در و شیالت و کشاورزی حوزه در برتر جایگاه دارای 

 فراملی سطح در درمانی خدمات و عالی آموزش برتر خدمات ارئه در برتر جایگاه اراید 

 مناسب سرانه درآمد با نشین مرز جمعیت دارای 

 پایدار و سالم زیست محیط دارای 

 سازماندهی بر اکیدت با غربی جنوب آسیای و ایران تعامالت مدیریت و راهبردی مرکز عنوان به اهواز شهر 

 کشور اجتماعی اقتصادی، تعامالت تنظیم در شهر کالبدی و ینهاد عملکردی،

 پذیر وتجدید پاک های انرژی از واستفاده درتولید فعال 

 ترکیبی نقل و حمل از استفاده و ساحلی و خشک بنادر و ساحلی باراندازهای دارای 

 استان هایمأموریت -4-1

 هستند: ارائه بلقا زیر شرح به موضوع 9 در استان های ماموریت اساس این بر



 

 

 

 

 

 نفت. های فرآورده تولید و گاز و نفت استخراج در خوزستان استان یکم جایگاه حفظ (1

 راهبردها: و ها چالش-

 است. صیخصو بخش مشارکت فضای محدودیت و مالی منابع کمبود ماموریت این احراز در مانع مهمترین  

 : اصلي راهکارهای-

 اساتان  در خاش ب ایان  در بیشتر گذاری سرمایه افزایش برای مرکز اتمقام با «استان توسعه مدیریت» تعامل 

  استان این نسبی مزیت استدالل طرح با خوزستان

 خصوصی. بخش گذاری سرمایه و مشارکت فضای کردن باز 

 و( حفظ جایگاه یکم و بازیابي سهم ممتاز استان خوزستان در صنایع شیمیایي و پتروشیمي كشور 2

 ست نفت و گاز و پتروشیميتوسعه صنایع پایین د

  چالش ها و راهکارها:-

  مجوز احدا  صنایع پایین دستی و باالدستی نفت و گاز و پتروشیمی به استاناعطای   

  نطقه ویژهمتامین خوراک و مواد اولیه و کمک به تامین اعتبار احداث زیر ساخت های الزم و ایجاد 

 تخصصی صنایع میان دستی و پایین دستی پتروشیمی

     یشاگاهی  هدایت سرمایه گذاران و اولویت دهی  در تامین منابع مالی  فایناان  باه حارا هاای  پاال

 استان 

 
 

 اساسي فلزات صنایع در استان جایگاه ارتقای (3

 ماموریتها می باشد. 1همان چالشها و راهکارهای مذکور در بند  چالش ها و راهکارها:-

 آبرساني به ویژه توجه با طبیعي گاز و برق آب، بخش در استان جایگاه (ارتقای4

 راهبردها: و ها چالش-

 عدم تطابق ساختار اقتصادی استان و کشور با اقتصاد آب 

 وابستگی به آبهای سطحی 

 تولید  درصد 98.5 توجه به اینکه قرار داشتن سرچشمه های منابع آب های سطحی استان در خارج از استان)با

صدی اراضی آبی در 88بسته به اراضی آبی می باشد و همچنین  وابستگی اراضی کشاورزی استان خوزستان وا

تان )کشاور  % سرچشمه های منابع آب های سطحی استان در خارج از اس 100به آب های سطحی  و اینکه  

 ( قرار دارند نشاندهنده بحران آب در استان می باشد.(%10فقط 

 استفاده از شیوه های سنتی آبیاری 



 

 

 

 

 

 سرشااخه   هاای مساتمر و انتقاال آب از   دید دبی رودخانه هاای اساتان در ا ار خشکساالی    کاهش مستمر و ش

 های استان به خارج از حوضه از دیگر بحرانهای اساسی آب استان هستند.رودخانه

 ساایر  باه  اساتان  اریج آب منابع های سرشاخه از آب انتقال تهدید ماموریت، این احراز مانع مهمترینبنابراین **

 ایان  در ملای  ژیاساترات  بودن نامشخص یا و ملی های گیری تصمیم از حال هر به تهدید این باشد. می ها استان

 . شود می ناشی زمینه

 : اصلي راهکارهای-

 انانتقال آب در است یدهرگونه طرح جد یتموجود انتقال آب،  و ممنوع یدر طرح ها یبازنگر 

 هاای  آب مناابع  زا بارداری  بهره استراتژی در بازنگری برای مرکز مقامات با «استان توسعه مدیریت» مذاکره 

 بهره در خوزستان استان های مزیت طرح و آب انتقال ملی های هزینه / فایده درباره استدالل با کشور جاری

 مرکزی. های استان به نسبت استان این تولیدی مختلف های بخش در منابع این از برداری

  ،اب همراه کشت یرز اراضی توسعه و آبیاری و آبرسانی های شبکه ترشگستوجه به شیوه های نوین آبیاری 

 بازدهپر و ارزشمند خاک و آب منابع از بهینه )استفاده اقتصادی کارایی راستای در آب مصرف راندمان افزایش

 ایمنطقه هایتعادل عدم کاهش و استان(

 

 

  استان شیالت و كشاورزی بخش تولیدات توسعه و جایگاه ارتقا (5

 راهبردها: و ها چالش-

 های اخهسرش از آب انتقال یدتهد و اقلیمی تغییرات علت به استان آب منابع کاهش ماموریت، این احراز در مانع مهمترین

  باشد. می ها استان سایر به استان جاری آب منابع

 : اصلي راهکارهای-

 باال تهدید کاهش برای مرکز، مقامات با «استان توسعه مدیریت» مذاکره 

 راندمان افزایش با همراه کشت زیر اراضی توسعه و آبیاری و آبرسانی های شبکه گسترش قبلی راهکار همان 

 هشکا و استان( ربازدهپ و ارزشمند خاک و آب منابع از بهینه )استفاده اقتصادی کارآیی راستای در آب مصرف

 ای منطقه های تعادل عدم

 صنایع توسعه و اییغذ صنایع توسعه و طبیعی منابع و باغداری ری،دامدا شیالت، زراعت، توسعه از حمایت 

 کشاورزی. بخش نیازهای کننده تامین

 یگذار سرمایه در خصوصی بخش مشارکت تجهیز جمله از و متنوع اهداف با بازارها گسترش 



 

 

 

 

 

کتار ار ههز550با توجه به اجرای طرح احیای  غذایي استان صنایع جایگاه ارتقاء و تولید توسعه (6

 اراضي كشاورزی در استان

 راهبردها: و ها چالش-

 عدم تکمیل زنجیره های تولید در بخش کشاورزی 

 باشد. می خصوصی بخش گذاری سرمایه ضعف ماموریت، این احراز در مانع ترین مهم  

 : اصلي راهکارهای-

 توجه به صنایع جانبی و تکمیل زنجیره های تولید در بخش کشاورزی 

 های شبکه و ها ساخت زیر به مجهز صنعتی نواحی و ها شهرک احدا  طریق از صنعت توسعه از حمایت 

 نقل. و حمل

 در خصوصی بخش کتمشار تجهیز جمله از و متنوع اهداف با بازارها گسترش متنوع های سیاست از استفاده 

  گذاری سرمایه

 

 

 

 مانيدر توریسم و ارتباطات جدید، های تکنولوژی در ویژه جایگاه احراز (7

 راهبردها: و ها چالش

 توسعه مرکز عنوان به خوزستان استان ارتباطات و اطالعات تکنولوژی زمینه در IT شده پیشنهاد ای طقهمن 

 رشد نرخ از تری ینپای بسیار نرخ با استان مخابرات و پست بخش افزوده ارزش که است درحالی این و است

 و پست بخش فزودها ارزش رشد نرخ 1394 تا 1379 دوره در) نماید می رشد زمینه این در کشور توجه قابل

 در درصد 20 ودحد خوزستان استان برای و سال در درصد 29 حدود کشور سطح در جاری قیمت به مخابرات

 بخش این افزوده ارزش سهم که است شده باعث خوزستان( استان کندتر )رشد تفاوت این و است( بوده سال

 کاهش 1394 لسا در بخش این در کشور افزوده ارزش درصد یک حدود به 1379 سال در درصد 3 حدود از

 یابد.

 زگا و نفت صنایع نیاز مورد ادوات و قطعات آالت، ماشین نقلیه، وسایل ساخت صنایع در (پیشرفت8

 استان غذایي صنایع و كشاورزی بخش پتروشیمي، و

 راهبردها: و ها چالش

 ضعف و آن اقتصادی بدنه با استان اساسی صنایع پیوند ضعف در تماموری این احراز در مانع ترین مهم 

 باشد. می پذیری ریسک و نوآوری روحیه بودن خصوصی،پایین بخش مشارکت و گذاری سرمایه عمومی



 

 

 

 

 

 : اصلي راهکارهای-

 بدنه با ستانا پیشرو و اساسی صنایع بین تری قوی پیوند برقراری برای استان توسعه مدیریت حمایت 

 استان صنایع و یاقتصاد

 حمل های شبکه و ها ساخت زیر به مجهز صنعتی نواحی و شهرکها احدا  طریق از صنعت توسعه از حمایت 

 نقل. و

 در خصوصی بخش کتمشار تجهیز جمله از و متنوع اهداف با بازارها گسترش متنوع های سیاست از استفاده 

 گذاری. سرمایه

 و تجارتي بنادر به ویژه توجه با كشور خارجي تجارت در خوزستان استان جایگاه و نقش ارتقای (9

 زمیني نقل و حمل های شبکه نیاز پیش

 

 

 راهبردها: و ها چالش-

 ریزی برنامه دیدگاه زا کشور خارجی تجارت در خمینی امام بندر جایگاه ماموریت، این رازحا در مانع ترین مهم 

  اند. داده هرمزگان تاناس بنادر توسعه به را اصلی نقش که است ملی متمرکز

 : اصلي راهکارهای-

 افازایش  و کشور خارجی تجارت استراتژی در نگری باز برای مرکز مقامات با «استان توسعه مدیریت» مذاکره 

  استان این نسبی مزیت استدالل طرح با خوزستان استان بخش این در بیشتر گذاری سرمایه

 خصوصی. بخش گذاری سرمایه و مشارکت فضای کردن باز 

  پابرجا راهبردهای  -5-1

 و طبیعی منابع از نهبهی برداری بهره و علمی مدیریت بازسازی، حفظ، و غیراصولی های برداری بهره با مقابله (1

  .( . . جنگلها، مراتع، هوا، ، خاک ساحلی، و داخلی های)آب استان زیست محیط

 و تمااعی اج اقتصاادی،  هاای  فعالیات  مختلاف  هاای  بخش تولید فرآیند در وری بهره فرهنگ سازی نهادینه (2

  استان خصوصی و عمومی بخش مؤسسات در تولید عوامل وری بهره افزایش باهدف فرهنگی

 ماعیاجت و اقتصادی هایفعالیت های بخش کلیه در منابع مدیریت اصالحات و آوریفن سطح ارتقاء (3

 چاه  هار  ارکتمشا  از  جادی  و ماؤ ر  انبه،ج همه حمایت و تشویق سازی، زمینه موانع، رفع ها، هزینه کاهش (4

 گساترش  و اجتماعی – اقتصادی های فعالیت توسعه و گذاری سرمایه زمینه در استان خصوصی بخش بیشتر

 فرمایی خویش و اشتغالی خود های زمینه



 

 

 

 

 

 استان در اقتصادی و اجتماعی سرمایه و یکپارچگی وحدت، انسجام، تقویت (5

 ویژه به استان گیفرهن  و اجتماعی ، اقتصادی های فعالیت فرآیند در یعلم های روش کاربرد تشویق و ترویج (6

   اجرایی( های عمومی)دستگاه بخش در

 آزادراه بر تأکید با رهمجوا های استان با ارتباطی محورهای و داخلی های راه وشبکه ها پایانه تقویت و توسعه (7

  استان عمومی لنق و حمل ناوگان تجهیز و هتوسع نوسازی، و آهن؛ راه و اصلی های راه ها، راه بزرگ ها،

 هاای  بخش در وجودم منابع از استفاده در وری بهره و برداری بهره افزایش و ها زیرساخت جانبه همه توسعه (8

 خصوصی بخش محوریت با آبزیان و طیور و دام ، کشاورزی

 استان در روزیپ آبزی های فعالیت و آبزیان منابع از بهینه برداری بهره بر نظارت و توسعه احیاء حفظ، (9

 وهشیپژ و آموزشی ، علمی های بخش در تجهیزات و فیزیکی فضاهای ، انسانی نیروی کیفی افزایش (10

 حلقاه  عناوان  )به کوچک و متوسط صنایع توسعه و بسط : منظور به ها زیرساخت جانبه همه گسترش و ایجاد (11

 کشاورزی بخش کمیلیت و تبدیلی صنایع توسعه و استان( بزرگ صنایع مکمل و واسط

 و نقال  و حمال  المللای  باین  باازار  و کشاور  خارجی بازرگانی از استان خارجی بازرگانی سهم وافزایش توسعه (12

 کشور مسافردر و کاال خروج و ورود اصلی های پایانه از یکی عنوان به منطقه در مسافر و کاال ترانزیت

 تصمیم در گروه این جایگاه و نقش محوریت و تاناس در سرزمین آمایش مطالعات گروه مؤ ر و مستمر فعالیت (13

 استان راهبردی های گیری

 و مصارف  طنقاا  کلیه در روی هدر کاهش ؛ مصرف و توزیع در وری بهره افزایش ؛ شرب آب کیفیت افزایش (14

 استان نقاط از برخی در شرب آب سرانه تولید حجم افزایش

 خصوصای  شبخ مشارکت و گذاری سرمایه از فادهاست با پزشکی آموزش و درمان بخش کیفی و کمّی توسعه (15

 پزشکی آموزش و درمانی خدمات نظام در مدیریتی و ساختاری اصالح و خارجی و داخلی

 اسکان برای زمال های زیرساخت سازی آماده و زندگی کیفیت و درآمد سطح ارتقاء ،معیشت اصلی شیوه تغییر (16

 استان عشایری جامعه

 جامعاه  در عیشات م های شیوه و اقتصاد در تنوع ایجاد و تقویت ؛ روستایی طقمنا جانبه همه عمران و توسعه (17

 استان کوچک شهرهای و روستایی

 استان برق توزیع ی شبکه قابلیت و تولید ظرفیت افزایش و ساماندهی (18

 استان اراضی متنوع و متعدد مشکالت و مسائل حل (19

 استان فعال معیتج ای حرفه و فنّی عمومی، های توانمندی و ها قابلیت توسعه (20

 استان در بومی کار نیروی برای تقاضا افزایش (21

 استان اجرایی های دستگاه سازی توانمند و کوچک (22

 استان در هنری و ورزشی فرهنگی، مذهبی، های فعالیت و امکانات توسعه (23



 

 

 

 

 

 مطالعاات  یجنتاا  اسااس  بار  اساتان  شهرهای فضایی ساختار و مورفولوژی معماری، بر کارآمد مدیریت اعمال (24

 حوزه این در آمایشی

 با مرکزی عنوان به زاهوا شهر در اجرا و ریزی برنامه ، توسعه مدیریت تقویت و عمران و توسعه به ویژه توجه (25

 ای منطقه فرا عملکرد

 استان اجتماعی -اقتصادی هایفعالیت در خصوصی بخش مشارکت و اشتغال ، گذاریسرمایه سهم افزایش (26

 تاناس شهرهای  نشین حاشیه مناطق وساماندهی استان شهرهای در غیررسمی اسکان کنترل و کاهش (27

 محیطی زیست های شاخص ارتقاء (28

 کشور فناوری توسعه هایسیاست با متناسب اطالعات فناوری و ارتباطی زیرساختهای و ارتباطات توسعه (29

 ، دولات  ) گرایای  هبا جان ساه  افزایش بر تکیه با کار روابط تنظیم کیفی سطح ارتقاء و انسانی نیروی از صیانت (30

 ( کار نیروی و کارفرما

 هاای فعالیات  ساعه تو ازطریق استان روستایی خانوارهای معیشت پایداری و تامین برای الزم هایزمینه ایجاد (31

 کوچک و دستی صنایع زمینه در اقتصادی

 مجاور هایحوزه به آب انتقال از جلوگیری (32

 باا  محصوالت به آب بهینه تخصیص و مصرف و آبیاری راندمان افزایش بر تکیه با آب مصرف ساختار اصالح (33

 . آب بازدهی افزایش و بیشتر اقتصادی ارزش

 گذارینرخ نظام تدوین و آب منابع از اقتصادی استفاده و آب اقتصاد مقوله به جدی توجه (34

 خابیچر باز ، یخشکسال مدیریت ، آب کیفیت مدیریت جامع، قوانین تدوین ) طریق از آب منابع سازی ظرفیت (35

 ( آب به مربوط مقررات و قوانین اصالح و تدوین ، آب

 آب منابع به توجه با پایداری برای استان جمعیت توزیع گیریهای جهت در تعادل (36

 صادراتی و تولیدی هایاتحادیه به قانونی و الزم اختیارات اعطای (37

 صادرات از حمایت راستای در نقل و حمل توسعه و گیریجهت (38

 صنعتی ادراتص توسعه و پیشرفته تکنولوژی جذب جهت در ویژه به استان در خارجی گذاریسرمایه از حمایت (39

 خارجی مستقیم گذاریسرمایه جذب و

 از بارداری هبهار  هبهینا  روشهای توسعه و آبی منابع تامین با مناسب آبیاری فرعی هایشبکه احدا  در اولویت (40

 کشاورزی بخش در آب

 و ایعاتضا  کااهش  منظاور  باه  کشااورزی  محصاوالت  بندیبسته به تبدیلی صنایع نمودن استاندارد و توسعه (41

 کشاورزی بخش افزوده ارزش افزایش

 خادمات  و هاا  دهنهاا  موقاع  باه  توزیاع  و تادارک  ، تهیاه  امر در کارآمد و مناسب نظام ایجاد و ساختار اصالح (42

 خصوصی. بخش رویکرد با کشاورزی



 

 

 

 

 

 آنها حصوالتم صدور جهت در حمایت و استان مستعد مناطق کشاورزی رقابتی مزیتهای و قابلیتها شناسایی (43

 راهها توسعه و احدا  در خصوصی بخش گذاریسرمایه ترغیب (44

 استان شهرهای از مزاحم فعالیتهای هدفمند انتقال (45

 از گریگردشا  بخاش  از حاصال  درآماد  رساانیدن  حداکثر به جهت گردشگری مدیریت و توسعه ، ریزیبرنامه (46

 هاای فارآورده  فاروش  ساازی  حاداکثر و گردشاگری  خادمات  و تساهیالت  کیفی ردهایاستاندا ارتقای طریق

 . عمده ازارهایب در متعدد فروش عاملین از استفاده طریق از هدف بازارهای در گردشگران جلب و گردشگری

 انرژی زمینه در موجود امکانات از بهینه استفاده و وریبهره افزایش (47

 و صادراتی اتخدم و صنعتی خدمات آموزش ، فناوری ، پژوهشی قوی هایمجتمع به اروند آزاد منطقه تجهیز (48

 بازاریابی

 عملکرد با گانیبازر فنی، پیمانکاران ، تخصصی مشاور مهندسین دفاتر گیری شکل جهت الزم تسهیالت ایجاد (49

 ایمنطقه

 و آماوزش  ، یازات تجیه و آالتماشین تعمیر و نگهداری ، نصب مانند تولید پشتیبانی خدمات حمایت و تقویت (50

 مهندسی و فنی خدمات صدور و پیمانکاری و ایمشاوره خدمات ، فنی تحقیقات

 استان بندری نواحی در ملی نقش با سوخت و عمومی انبارهای و باراندازها ایجاد (51

 کلیاه  میاان  نگیهمااه  در توفیاق  منظور به استان توسعه و ریزیبرنامه شورای برای نظارتی اختیارات تقویت (52

 وزارتی و دولتی ادارات و نهاسازما

 استان نعتیص های خوشه تکمیل و صنعتی توسعه هایمحور به دهیشکل برای نیاز مورد زیرساختهای تکمیل (53

  پتروشیمی و فلزی صنایع زیرگروه در ویژه به

 و اسیساات ت هماراه  باه  المللای  باین  فرودگاه درحد هوایی نقل و حمل و فرودگاهی خدمات توسعهو گسترش (54

 شاورزیک و صنعتی ، گردشگری خدمات گسترش از پشتیبانی جهت در گردشگری خدمات و گمرکی اتامکان

 استان

 میاان  ارتبااط  و شورک استانهای دیگر و همجوار استانهای با استان ای(جاده و ریلی ) زمینی ارتباطات تسهیل (55

 همجوار استانهای و استان در توسعه مراکز

 آنها برای جدید ابیمکانی و کیفی گسترش رویکرد و هاقابلیت به توجه با تاناس دارریشه و مهم صنایع نوسازی (56

 صنعتی مختلف نواحی در تعادل ایجاد جهت در توسعه جدید محورهای و کانونها در

 و صانعتی  احیناو  و شاهرکها  در صانایع  اساتقرار  ساازماندهی  جهت در زیربناها بیشتر چه هر توسعه و تامین (57

 شهری پیرامون فضای در صنایع یرو پراکنده از جلوگیری

 و تجهیازات  ، ادوات سااخت  باه  نگارش  و پایادار  توساعه  جهات  در کشاورزی و صنعت بخش صحیح تعامل (58

 تبدیلی صنایع بیشتر هرچه تقویت و منطقه جغرافیایی مشخصات دیگر و اقلیم با سازگار کشاورزی آالتماشین



 

 

 

 

 

 ایمنطقه تولیدات با متناسب  ابزاریو

 

 استان( توسعه انداز چشم استان)تصویر فضایی سازمان كالن دیبن شکل-6-1

 هاای نقشاه  توساط  هکا  است شده تهیه استان توسعه اندازچشم تصویر ، هابخش کلیه مطالعات از گیرینتیجه اساس بر

 دارد: بر در را زیر موارد تصویر این که شودمی اشاره اینجا در فقط شد. خواهد ارائه مربوط

 شده حفاظت ایهپهنه معرفی •

  آبی کشاورزی گسترش برای مناسب شده توصیه هایپهنه عرفیم •

 دیم کشت از پشتیبانی برای مناسب شده توصیه هایپهنه معرفی •

 کوچک و بزرگ دامداری گسترش برای مناسب شده توصیه هایپهنه معرفی •

 پروریآبزی توسعه هایپهنه معرفی •

  وابسته هایفعالیت و هریش ساز و ساخت برای مناسب هایپهنه معرفی •

 آب، حفاظت دهایاستاندار تحکیم و آالینده صنایع کردن محدود برای آلودگی کنترل ویژه محدوده سه معرفی •

 هوا و خاک

 صنایع توسعه برای پیشنهادی هایپهنه معرفی •

  جدید آالینده صنایع برای پیشنهادی پهنه معرفی •

  شهری توسعه هایکانون معرفی •

 نقل و حمل هایشبکه در پیشنهادی توسعه معرفی •

 جمعیت استقرار و فعالیت توسعه برای نامناسبو  مناسب قلمروهای معرفی •

 



 

 

 

 

 

 
 استان فضایی توسعه اندازچشم تصویر از بخشی-1-1 نقشه

 

 استان در فعالیت و زیست عمده مراكز و اصلي قلمروهای تعیین

 اساتان  خااک  و آب مناابع  زا برداریبهره بیانگر که اندشده پراکنده استان سطح همه در تقریباً روستایی هایگاهسکونت

-سکونت کمتر آن در که شدهحفاظت مناطق نخست دارد: وجود استثناء دو کلی حکم این بر حال همین در اما باشد،می

 جناوبی  منااطق  هاای بخاش  از بعضی دوم کند،می تسهیل مناطق این از حفاظت این که شودمی مشاهده روستایی گاه

 نباود  و ساطحی  هایآب شوری زیرزمینی، هایآب شوری مشکالت با که استان غربی حاشیه مناطق از بعضی و استان

 فعالیت امکان النیطو و زیاد گرمای حال همین در و هستند روبرو خاک بودن نامناسب و کشاورزی آبرسانی هایشبکه

 نماید.می محدود شرایط این در را کشاورزی

 جناوبی  منااطق  رد کاه  اخیار  بخش دارند. قرار استان جنوبی مناطق و زاگرس هایکوهپایه در بیشتر بالمعارض مناطق

 ساکونت  برای و ندارند ار کشاورزی توسعه قابلیت اقلیم، و خاک و آب مشکل دلیل به شد گفته چنانکه دارند قرار استان

 شوند. رفتهگ نظر در صنعتی یاهفعالیت توسعه برای نیاز صورت در توانندمی فقط و نیستند مناسب چندان نیز

 اساتان  جناوبی  نااطق م از ترمناسب جمعیت استقرار و فعالیت توسعه برای زاگرس هایکوهپایه بالمعارض هایزمین اما

 آلاوده  را اساتان  یاها رودخاناه  سرچشمه صنایع این کهآن به مشروط مناطق این در صنعتی هایفعالیت توسعه هستند.

 دارای اساتان  ایشآما  مطالعاات  نظار  از هاا تعادل عدم کاهش منظور به منطقه این در توسعه از حمایت هدف با نسازند

 مورد و موجه مطالعات این نظر از مناطق این در نیز کشاورزی هایفعالیت توسعه آنکه ضمن باشند،می بیشتری اولویت

  است. تأیید

 توساعه  و شد خواهد تعقیب جدیت با استان آمایش برنامه در آن توسعه که فعالیت و زیست مهم ایقلمروه از دیگر یکی



 

 

 

 

 

 شاود مای  تشکیل شهری توسعه کانون نه از که است شهری توسعه هایکانون است، برخوردار هااولویت باالترین از آن

 باشد:می ضعیف نسبتاً کانون پنج و پیشرفته نسبتاً کانون چهار شامل که

 آن، اقماری شهرهای و اهواز

 خرمشهر، – آبادان 

 خمینی، امام بندر – ماهشهر بندر

  گتوند، شوشتر، شوش، اندیمشک، – دزفول

 امیدیه، آغاجاری، – بهبهان

 رامشیر، مشراگه، هفتگل، – رامهرمز

 دهدز، ملک، باغ -ایذه 

 اللی، خواجه، قلعه – سلیمان مسجد

  هویزه بستان، – سوسنگرد

 در توسعه پخشایش قطری از هاتعادل عدم کاهش به هم که است "مرکزی چند" جنبه کننده تأمین هاکانون این توسعه 

 ها.کانون این پیرامون روستایی مناطق توسعه به هم و دارد توجه استان مختلف هایگوشه

 استاني( و )ملي ارتباطي كریدورهای و زیربنایي اصلي هایشبکه كالن الگوی طراحي

 است. شده ارائه پیوست 3-1نقشه در ارتباطی کریدورهای و زیربنایی اصلی هایشبکه کالن ویالگ

 جمعیت استقرار و فعالیت توسعه داراولویت قلمروهای تعیین 

 فعالیت توسعه داراولویت قلمروهای-

 متفاوت بنیادین هدف سه به هتوج با آمایش دیدگاه از فعالیت سعهتو برای داراولویت قلمروهای شد مشاهده قبالً چنانکه

 : گیرندمی قرار اشاره مورد زیر در خالصه طور به قلمروها این هستند.

 خمینی امام بندر -زاهوا محورهای استان، جنوب و کشاورزی فعالیت برای استان غرب اقتصادی، کارآیی هدف دیدگاه از

 اقتصاادی  ویژه مناطق و رخرمشه و آبادان ماهشهر، بندر خمینی، امام بندر اهواز، شهرهای و خرمشهر و آبادان -اهواز و

 دارند. اولویت صنعت فعالیت برای

 باا  متناساب  عصانای  توسعه برای استان شرق و کشاورزی برای شرقی شمال مناطق تعادل، عدم کاهش هدف دیدگاه از

 دارد. اولویت هاشهرستان این شرایط

 از ناشای  هاوا  ودگیآلا  و نفتی هایفعالیت کاهش با مواجه هایشهرستان برای جوییچاره پایدار، توسعه هدف دیدگاه از

 اولویات  در استان ترجنوبی مناطق برای خصوص به روستاها و شهرها آشامیدنی آب آبرسانی شبکه تفکیک و گاز نشت

 است. دوم اولویت دارای شدهحفاظت مناطق بهبود و حفظ و نخست

 کاه  معاارض  باال  هایزمین شد مشاهده 2-1نقشه در چنانکه فعالیت، توسعه برای زمین بودن اختیار در نظر از عالوه به

 استان ایحاشیه مناطق در عمده طور به گیرند قرار استفاده مورد شرایط( سایر به توجه )با هافعالیت توسعه در توانندمی



 

 

 

 

 

 مارزی  نوار حاشیه جنوبی مناطق هندیجان(، شرق و )غرب استان جنوبی مناطق شامل که اندشده توزیع بخش چهار در

 منااطق  میان آن از که دارند. قرار زاگرس هایکوهپایه در استان شرق شمال مناطق و استان شرق منطقه استان، غربی

 هستند. جنوبی مناطق از ترمناسب اقلیمی شرایط نظر از استان شرق شمال و شرقی

 

 جمعیت استقرار داراولویت قلمروهای -

 همساو  شاد(  مطارح  االب  بند در که ) فعالیت استقرار ایهاولویت با جمعیت استقرار داراولویت لمروهایق طبیعی طور به

  باشد.می

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 

 پیوست



 

 

 

 

 

 

 
 فعالیت و سکونت توسعه برای مجاز هایزمین -2-1 نقشه

 

 
 آمایش افق در استانی( و )ملی ارتباطی كریدورهای و زیربنایی اصلی هایشبکه كالن الگوی -3-1 نقشه



 

 

 

 

 

 
 كشاورزی بخش - طراحی افق در استان فضایی سازمان تصویر -4-1 نقشه

 

 
 آالیندگی كنترل ویژه مناطق و صنعت بخش - طراحی افق در استان فضایی سازمان تصویر-5-1 نقشه



 

 

 

 

 

 برتر خدمات - طراحی افق در استان فضایی سازمان تصویر -6-1 نقشه

 

 
  شده حفاظت مناطق و گردشگری - طراحی افق در استان فضایی سازمان تصویر -7-1شهنق

 


