
 أ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ب

 

 سازمان برنامه و بودجه خوزستان

 
 

 

 

 

 

 

 

رتبه بندي شهرستان هاي استان خوزستان از منظر برخي از شاخص هاي 

 اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 معاونت هماهنگي برنامه و بودجه

 1395پاييز 



 ت

 

 

 شناسه کتاب

تان خوزستان از منظر برخي از شاخص هاي رتبه بندي شهرستان هاي اس

 اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي
 عنوان 

معاونتهماهنگيبرنامهوبودجه–سازمانبرنامهوبودجهخوزستان کارفرما:

جهاددانشگاهياستانخوزستان مجری:

امیدحاجتي مدیریتوراهبری:

مهردادنیکو نظارت:

ایمانوسطایي-مهردادنیکو ینيوویرایشنهایيبازب

مهرنوشموریعليپور-مریمالساداتطباطبایي-ایمانوسطایي همکارانتهیهکننده:

اقتصادی،اجتماعيوفرهنگي،شهرستان،خوزستانهایرتبهبندی،شاخص واژگانکلیدی:

1395پاییز تاریخانتشار:

آمارواطالعاتریزی،گروهبرنامه سرفصلموضوعي:

ص237 تعدادصفحات:



 ث

 

 به نام خدا

 پیشگفتار

یابهدوعملیهاتوایبهرایآحهادجامعههمعنهيمهيامروزهمفهومتوسعهبارعایتاصولپایداریوتوازنمنطقهه

توجهيیاکمتوجهيقراردهنهد،پیامهدهاینهامطلوبوبههبسهاضهداقداماتيکهاصولپیشگفتهراموردبي

گیهریازوضهعیتناپایهداریوعهدمهایکمهيوقابهلانهدازهکمبوداطالعاتوشاخصایبهدنبالدارند.توسعه

هادرقالباییکيازدالئلاصليمغفولماندناصولفوقاست.بیانوضعیتبرخورداریبخشهایمنطقهتعادل

مقایسهمناطقبهاهایمختلف،امکانایدربخشهایمنطقههاوارقام،ضمنارائهتصویریازعدمتعادلشاخص

ایمنسهجمههادرمجموعههکهشاخصآورد.عالوهبرایندرصورتيهاومیانگینکشوریرافراهمميسایراستان

نمایهد.پذیرميهایپسینوپیشینآنراامکانارایهشود،ارزیابيعملکردهربخشبراساسجایگاهوسهمبخش

اصلياقتصادیوسکونتگاهيکشهور،بههدلیهلوسهعتجغرافیهایيوهایاستانخوزستانبهعنوانیکيازقطب

ههایاسهتانازاجتماعيکشهوراسهت.شهرسهتان-ترینساختارهایاقتصادیهایاقتصادییکيازمتنوعظرفیت

ههایگذشهته،هایعظیمصهورتگرفتههطهيسهالگذاریهایمتفاوتيبرخوردارندکهسرمایههاوویژگيقابلیت

هایاستاننقشوکارکردملهيوفراملهيایفهانماینهد.درایهنراسهتاتهیههتبرخيازشهرستانموجبشدهاس

هارابراساسآمارواطالعاتتولیدشدهتوسطمراجعمعتبرآماریارایههدادهوایکهوضعیتشهرستانمجموعه

نهینجایگهاهاسهتاندرمقایسههبهاهاوهمچامکانمقایسهجایگاه)رتبه(شهرستاندرمقایسهباسایرشهرستان

جهاکههمقایسهههارابهصورتهمزمانفراهمآورددردستورکارقرارگرفت.ازآنمتوسطکشوریوسایراستان

هایيکهاقهالمآمهاریمهوردهایکيازاهدافاصليتدویناینمجموعهاستازشاخصپذیریوضعیتشهرستان

گردد،استفادهشدهاست.سميوقابلاستنادآماریمنتشرميهاتوسطمراجعرنیازمحاسبهآن

هاوسطایي،طباطبایيوعلیپوروتحتمهدیریتجنهابآقهاینیکهومعهاونوقفهسرکارخانماینمهمباتالشبي

شود.همچنینازهمکاریهایصهورتهماهنگيبرنامهوبودجهسازمانبهانجامرسیدکهازهمهآنانقدردانيمي

گهزاریفتهتوسطجنابآقایآقایيمعاونمحترمآمارواطالعاتسهازمانوسهرکارخهانمآریهننهژادسهپاسگر

ایازحجمکارتدویناینمجموعهبهتلفیقمتغیرههایمتعهددواسهتخرامآمهارازمنهابعگردد.بخشعمدهمي

هایياستکهپذیرانجامبنینفعالیتآماریمختلفاختصاصداردلذااحتمالبروزخطایمحاسباتيجزءانکارنا

هایآنمبادرتورزندتاگرددنسبتبهانعکاسنواقصوکاستيجاازهمهاستفادهکنندگاندرخواستميدراین

هایبعدیاصالحگردد.درویرایش

ههایخشسازیوضعیتبایدرشفافهایتوازنمنطقهامیداستتهیهاینمجموعهضمنکمکبهتدوینبرنامه

ریهزانومسهالوالناسهتانوکشهورقهرارهابایکدیگرمورداستفادهبرنامههایشهرستانمختلفومقایسهشاخص

گیرد.
 

امیدحاجتي

 رئیسسازمانبرنامهوبودجهخوزستان

 



 م

 

البفهرست مط  

 

 1 ........................................................................................................................................................... مقدمه

 2 .................................................................................................................................. تیجمع و نیسرزم :اول فصل

 16 ..................................................................................................................................... یانسان یروین :دوم فصل

 31 ........................................................................................................................ یعیطب منابع و یکشاورز :سوم فصل

 55 ................................................................................................................................. معدن و صنعت :چهارم فصل

 72 ........................................................................................................................................... یانرژ :پنجم فصل

 89 .................................................................................................................................. فاضالب و آب :مشش فصل

 114 ............................................................................................................................. ساختمان و مسکن :هفتم فصل

 119 ....................................................................................................................... ارتباطات و نقل و حمل :هشتم فصل

 137 ....................................................................................................................................... یبانک امور :نهم فصل

 143 ....................................................................................................................... یاجتماع رفاه و یستیبهز :دهم فصل

 159 ....................................................................................................................................... آموزش :ازدهمی فصل

 187 ........................................................................................................................... درمان و بهداشت :دوازدهم فصل

 210 ............................................................................................................................ ورزش و فرهنگ :زدهمیس فصل

 227 ............................................................................................................................. یشهر عمران :چهاردهم فصل

 232 ............................................................................................................................. ییروستا عمران :پانزدهم فصل

 237 ................................................................................................................................................ :ماخذ و منابع



 ح

 

 

 فهرست شاخص ها

 صفحه شماره و عنوان شاخص

 جمعیت،مساحت و آبادی -الف

 4 ................................................................................................................................................................................................................استان جمعیت

 4 ....................................................................................................................................................................................................استان شهری جمعیت

 4 .................................................................................................................................................................................................استان روستایی جمعیت

 4 ........................................................................................................................................................................................85-90جمعیت کل رشد نرخ

 7 ...........................................................................................................................................................................استان جمعیت کل از شهرستان سهم

 7 ................................................................................................................................................................استان شهری جمعیت کل از شهرستان سهم

 7 ..............................................................................................................................................................استان روستایی جمعیت کل از شهرستان سهم

 10 .........................................................................................................................................................................استان مساحت کل از شهرستان سهم

 10 ............................................................................................................................................................................ (مربع کیلومتر در نفر)جمعیت متراک

 10 ..............................................................................................................................................................................................سکنه یدارا یآباد تعداد

 10 ...........................................................................................................................................شهرستان مساحت مربع لومتریک 100 هر در یآباد تعداد

 12 .........................................................................................................................................................................سکنه یدارا یآباد از شهرستان سهم

 12 .............................................................................................................................................خانوار 20 از کمتر دارای های یآباد از شهرستان سهم

 12 .........................................................................................................................................بیشتر و خانوار 100  دارای های یآباد از شهرستان سهم

 وقایع چهارگانه)تولد،فوت،ازدواج،طالق(-ب
 13 .......................................................................................................................................................استان در شده ثبت موالید کل از شهرستان سهم

 13 .....................................................................................................................................استان در شده ثبت های میر و مرگ کل از شهرستان سهم

 13 .............................................................................................................................................استان در شده ثبت های ازدواج کل از شهرستان سهم

 13 .............................................................................................................................................استان در شده ثبت های طالق کل از شهرستان سهم

 نیروی انسانی و اشتغال-پ
 18 .....................................................................................................................................................................................شتریب و ساله10فعال تیجمع

 18 .............................................................................................................................................................................................................شاغل تیجمع

 18 ...............................................................................................................................................................................................................کاریب تیجمع

 18 .................................................................................................................................................................................................................یکاریب رخن

 20 .......................................................................................................................................................................استان فعال تیجمع از شهرستان سهم

 20 .....................................................................................................................................................................استان شاغل تیجمع از شهرستان سهم

 20 .......................................................................................................................................................................استان کاریب تیجمع از شهرستان سهم

 21 .............................................................................................................................................استان کشاورزی بخش شاغلین کل از شهرستان سهم

 21 .......................................................................................................................................................شهرستان  اشتغال کل از کشاورزی بخش سهم

 23 ....................................................................................................................................استان معدن و صنعت بخش شاغلین کل از شهرستان سهم

 23 ..................................................................................................................................شهرستان اشتغال کل از معدن و صنعت بخش شاغلین سهم

 26 ................................................................................................................................................استان خدمات بخش شاغلین کل از شهرستان سهم

 26 ..............................................................................................................................................شهرستان اشتغال کل از خدمات بخش شاغلین سهم

 28 .......................................................................................................................................................استان در دولت کارکنان کل از شهرستان سهم

 28 .......................................................................................................................................................شهرستان شاغلین  کل از دولت کارکنان سهم



 خ

 

 28 .....................................................................................................................................شهرستان جمعیت نفر هزار هر ازای  به دولت کارکنان تعداد

 زیکشاور -ت
 33 ...........................................................................................................................................................استان کشاورزی اراضی کل از شهرستان سهم

 33 .................................................................................................................................................................استان یزراع اراضی کل از شهرستان سهم

 33 ...................................................................................................................................................................استان یباغ اراضی کل از شهرستان سهم

 33 ............................................................................................................................................................................استان آبی اراضی از شهرستان سهم

 33 ................................................................................................................................................شهرستان  یکشاورز اراضی کل به آبی اراضی نسبت

 36 ....................................................................................................................................................................یکشاورز یبردار بهره از شهرستان سهم

 36 ........................................................................................................................................................................زراعت یبردار بهره از شهرستان سهم

 36 ......................................................................................................................................................................یباغدار یبردار بهره از شهرستان سهم

 36 ...................................................................................................................................................................زنبورعسل یبردار بهره از شهرستان سهم

 37 .................................................................................................................................................................نیسنگ دام یبردار بهره از شهرستان سهم

 37 ...................................................................................................................................................................سبک دام یبردار بهره از شهرستان سهم

 37 ................................................................................................................................................................یسنت وریط یبردار بهره از شهرستان سهم

 37 ........................................................................................................................................................................انیآبز یبردار بهره از شهرستان سهم

 39 ..........................................................................................................................................................استان گندم کشت زیر سطح از شهرستان سهم

 39 .................................................................................................................................................................استان گندم تولید میزان از شهرستان سهم

 39 .................................................................................................................................................................................گندم محصول هکتار در عملکرد

 41 .............................................................................................................................................................استان جو کشت زیر سطح از شهرستان سهم

 41 ....................................................................................................................................................................استان جو تولید میزان از شهرستان سهم

 41 ....................................................................................................................................................................................جو محصول هکتار در عملکرد

 43 ....................................................................................................................................................استان ذرت کشت زیر سطح از شهرستان هر سهم

 43 ...........................................................................................................................................................استان ذرت تولید میزان از شهرستان هر سهم

 43 .................................................................................................................................................................................ذرت محصول هکتار در عملکرد

 45 ..........................................................................................................................................................استان برنج تکش زیر سطح از شهرستان سهم

 45 ..................................................................................................................................................................استان برنج ولیدت میزان از شهرستان سهم

 45 ..................................................................................................................................................................................برنج محصول کتاره در عملکرد

 47 .................................................................................................................................استان یروغن یها دانه کشت زیر سطح از شهرستان هر سهم

 47 ........................................................................................................................................استان یروغن یها دانه تولید میزان از شهرستان هر سهم

 47 ..............................................................................................................................................................یروغن یها دانه محصول هکتار در عملکرد

 49 ......................................................................................................................................استان در شده مصرف شیمیایی کود کل از شهرستان سهم

 49 ...................................................................................................................................................کشاورزی اراضی از هکتار هر در شده فمصر کود

 51 ...................................................................................................................................................................استان نیسنگ دام از شهرستان هر سهم

 51 .................................................................................................................................................................استان وگوساله گاو از شهرستان هر سهم

 51 .......................................................................................................................................................................استان شیگاوم از شهرستان هر سهم

 51 ..............................................................................................................................................................................استان شتر از شهرستان هر سهم

 53 .....................................................................................................................................................................استان سبک دام از شهرستان هر سهم

 53 .......................................................................................................................................................استان وبره گوسفند تعداد از شهرستان هر سهم

 53 ..........................................................................................................................................................استان بزغاله و بز تعداد از شهرستان هر سهم



 د

 

 

 صنعت و معدن -ث

 57 .................................................................................................................................................................... استان معادن تعداد از شهرستان  سهم

 57 .........................................................................................................................................................استان معادن نیشاغل تعداد از شهرستان سهم

 57 ......................................................................................................................................................استان معادن داتیتول ارزش از شهرستان  سهم

 59 ...........................................................................................................................................شهرستان یبردار بهره حال در یصنعت یواحدها تعداد

 59 ..........................................................................................................................شهرستان یبردار بهره حال در یصنعت یواحدها یاسم اشتغال

 59 ...........................................................................................................................شهرستان یبردار بهره حال در یصنعت یواحدها ثابت هیسرما

 60 ...............................................................................................................استان یبردار بهره حال در یصنعت یواحدها تعداد از شهرستان سهم

 60 ..................................................................................................استان یبردار بهره حال در یصنعت یواحدها یاسم اشتغال از شهرستان سهم

 60 ...................................................................................................استان یبردار بهره حال در یصنعت یواحدها ثابت هیسرما از شهرستان سهم

 62 ...............................................................................................................................(نفر 49 تا 10 بین کارکنان تعداد)متوسط یها کارگاه تعداد

 62 .................................................................................................................................. (بیشتر و نفر 50 کارکنان تعداد) بزرگ های کارگاه تعداد

 62 ..............................................................................................................................................................................................ها کارگاه کل تعداد

 64 .................................................................................................................استان متوسط صنعتی های کارگاه کارکنان تعداد از ستانشهر سهم

 64 ...................................................................................................................استان بزرگ صنعتی های کارگاه نانکارک تعداد از شهرستان سهم

 64 .............................................................................................................................استان عتیصن های کارگاه کارکنان تعداد از شهرستان سهم

 65 ...........................................................................................................ستانا متوسط صنعتی های کارگاه افزوده ارزش کل از شهرستان سهم

 65 .............................................................................................................استان بزرگ  صنعتی های کارگاه افزوده ارزش کل از شهرستان سهم

 65 .........................................................................................................................استان صنعتی های کارگاه افزوده ارزش کل از شهرستان سهم

 67 .......................................................................................................................استان متوسط صنعتی های کارگاه کارکارکنان یروین یور بهره

 67 .........................................................................................................................استان بزرگ صنعتی های کارگاه کارکارکنان یروین یور بهره

 67 ...........................................................................................................................استان صنعتی های کارگاه کل  کارکارکنان یروین یور بهره

 69 ......................................................................................................................................استان متوسط صنعتی های کارگاه افزوده ارزش سرانه

 69 ........................................................................................................................................استان بزرگ صنعتی های کارگاه افزوده ارزش سرانه

 69 ...........................................................................................................................................استان صنعتی های کارگاه کل افزوده ارزش سرانه

 انرژی-ج
 74 ..................................................................................................................................................استان مایع گاز مصرف کل از شهرستان سهم

 74 ......................................................................................................................................................استان بنزین مصرف کل از شهرستان سهم

 74 .................................................................................................................................استان( گازوئیل) گاز نفت مصرف کل از شهرستان سهم

 74 ...............................................................................................................................................استان کوره نفت مصرف کل از شهرستان سهم

 75 .......................................................................................................................................استان سوخت مخازن ظرفیت کل از شهرستان سهم

 75 ....................................................................................................................................استان فروش های جایگاه تعداد کل از شهرستان سهم

 75 ..........................................................................................................................استان سوخت فروش های پمپ تعداد کل از شهرستان سهم

 75 .............................................................................................................................استان سفید نفت فروش شعب تعداد کل از شهرستان سهم

 76 .......................................................................................................................................................................................مایع گاز مصرف رانهس

 76 ...........................................................................................................................................................................................بنزین مصرف سرانه

 76 .........................................................................................................................................................................گاهیجا هر ازاء به تیجمع تعداد

 76 ............................................................................................................................................................................پمپ هر ازاء به تیجمع تعداد



 ذ

 

 79 .................................................................................................................................................استان گاز انشعاب تعداد کل از شهرستان سهم

 79 ...............................................................................................................................................استان یعیطب گاز مصرف کل از شهرستان سهم

 79 ...............................................................................................................................................................................شهرستان گاز مصرف سرانه

 81 ........................................................................................................................................................استان  برق مصرف کل از شهرستان سهم

 81 .............................................................................................................................................استان خانگی برق مصرف کل از شهرستان سهم

 81 .............................................................................................................................................استان صنعتی برق مصرف کل از شهرستان سهم

 81 .........................................................................................................................................استان یکشاورز برق مصرف کل از شهرستان سهم

 82 ..............................................................................................................................................استان یتجار برق مصرف کل از شهرستان سهم

 82 ............................................................................................................................................استان یعموم برق مصرف کل از شهرستان سهم

 82 .................................................................................................................................استان معابر ییروشنا برق مصرف کل از شهرستان سهم

 83 ......................................................................................................................................................شهرستان برق ترکینمش کل مصرف سرانه

 83 .................................................................................................................................................شهرستان خانگی قبر نیمشترک مصرف سرانه

 83 ................................................................................................................................................شهرستان صنعتی برق نیمشترک مصرف سرانه

 83 ............................................................................................................................................انشهرست یکشاورز برق نیمشترک مصرف سرانه

 88 .................................................................................................................................................شهرستان یتجار برق مشترکین مصرف سرانه

 88 ................................................................................................................................................شهرستان یعموم برق نیمشترک مصرف سرانه

 88 .....................................................................................................................................شهرستان معابر ییروشنا برق نیمشترک مصرف سرانه

 آب و فاضالب -چ
 91 ................................................................................................................................................استان  آب انشعاب تعداد کل از شهرستان سهم

 91 .............................................................................................................................................استان خانگی  آب انشعاب کل از شهرستان سهم

 91 ...........................................................................................................................استان یمذهب و یآموزش  آب انشعاب کل از شهرستان سهم

 92 ...................................................................................................................................استان  یتجار آب انشعاب تعداد کل از شهرستان سهم

 92 ..............................................................................................................................استان یدولت و یعموم  آب انشعاب کل از شهرستان سهم

 92 .............................................................................................................................................استان صنعتی  آب انشعاب کل از شهرستان سهم

 93 .................................................................................................................................................استان  آب فروش حجم کل از شهرستان سهم

 93 .....................................................................................................................................استان خانگی  آب فروش حجم کل از شهرستان سهم

 93 ...................................................................................................................استان یمذهب و یآموزش  آب فروش حجم کل از شهرستان سهم

 94 ....................................................................................................................................استان  یتجار آب فروش حجم کل از شهرستان سهم

 94 .....................................................................................................................استان یدولت و یعموم  آب فروش حجم کل از شهرستان سهم

 94 ....................................................................................................................................استان صنعتی  آب فروش حجم کل از شهرستان سهم

 95 ...........................................................................................................................................شهرستان یشهر آب مشترکین کل مصرف سرانه

 95 ...................................................................................................................................................شهرستان خانگی  آب مشترک مصرف سرانه

 95 .................................................................................................................................شهرستان یمذهب و یآموزش  آب مشترک مصرف سرانه

 98 ..................................................................................................................................................شهرستان  یتجار آب مشترک مصرف سرانه

 98 .....................................................................................................................................شهرستان یدولت و یعموم  آب مشترک مصرف سرانه

 98 ...................................................................................................................................................شهرستان صنعتی  آب مشترک صرفم سرانه

 99 ........................................................................................................................شهرستان یروستاها کل به آب  از برخوردار یروستاها نسبت

 99 .............................................................................شهرستان یروستاها کل از روز شبانه در ساعت 6 از کمتر یبرخوردار با یروستاها سهم

 99 .........................................................................شهرستان یتاهاروس کل از روز شبانه در ساعت12 تا  6 نیب یبرخوردار با یروستاها سهم
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 99 ............................................................................شهرستان یروستاها کل از روز شبانه در ساعت 12 از شیب یبرخوردار با یروستاها سهم

 104 ................................................................................................................................................استان آب یدارا یروستاها از شهرستان سهم

 104 ..................................................................................................................................................استان آب فاقد یروستاها از شهرستان سهم

 104 ..........................................................................................................................................شهرستان یروستاها از آب فاقد یروستاها نسبت

 104 .....................................................................................................................................................ییروستا تیجمع از آب فاقد تیجمع نسبت

 106 ............................................................................................................................................................ییروستا آب فروش از شهرستان سهم

 106 ..........................................................................................................................................................ییروستا نقاط در آب یکیزیف رفت هدر

 106 ............................................................................................................................................................یشهر نقاط در آب یکیزیف رفت هدر

 109 ..........................................................................................................................................ییروستا آب عیتوز شبکه طول از شهرستان سهم

 109 ............................................................................................................................ییروستا شرب آب انتقال خطوط طول از شهرستان سهم

 109 ................................................................................................................................ییروستا نقاط در آب انشعابات تعداد از شهرستان سهم

 112 .....................................................................................................................................بیشتر و میلیمتر 200 قطر با آوری جمع شبکه طول

 112 ......................................................................................................................................................یشهر نقاط در فاضالب  انشعابات تعداد

 112 ......................................................................................................................................................یشهر نقاط در فاضالب  انشعابات سهم

 مسکن و ساختمان -ح
 116 .....................................................................................................استان در شده صادر ساختمانی های پروانه کل تعداد از شهرستان سهم

 116 .................................................................................................استان در شده صادر ساختمانی های پروانه زیربنای کل از شهرستان سهم

 116 .............................................................................................................................................................ساختمانی پروانه هر زیربنای متوسط

 116 .............................................................................................................شهری خانوار 1000 هر ازاء به  صادره ساختمانی های پروانه تعداد

 حمل و نقل و ارتباطات -خ
 121 .............................................................................................................................................................یاصل یراهها کل از شهرستان سهم

 121 ............................................................................................................................................................یفرع یراهها کل از شهرستان سهم

 121 ....................................................................................................................................................................بزرگراهها کل از شهرستان سهم

 121 .....................................................................................................................................................................شهرستان زیخ حادثه نقاط تعداد

 121 ........................................................................................................................................................شهرستان شده زرفعیخ حادثه نقاط تعداد

 122 ......................................................................................................................................................یشهر نیب یراهها کل از شهرستان سهم

 122 ..........................................................................................................................................................ییروستا یراهها کل از شهرستان سهم

 122 .......................................................................................................................................(ییروستا راه با) مربع لومتریک 100 هر در راه تراکم

 122 ..................................................................................................................................(ییروستا راه بدون)مربع لومتریک 100 هر در راه تراکم

 125 .............................................................................................................................یشهر  درون یعموم هینقل لیوسا کل از شهرستان سهم

 125 .......................................................................................................یشهر تیجمع نفر 1000 هر یبازا یشهر  یعموم هینقل لیاوس سرانه

 125 ...................................................................................................................یشهر تیجمع نفر 1000 هر یبازا یشهر  درون یتاکس سرانه

 128 .................................................................................................................................................یاستان درون یسفرها کل از شهرستان سهم

 128 ..............................................................................................................................................یاستان درون یمسافرها کل از شهرستان سهم

 128 ..................................................................................................................................................یاستان برون یسفرها کل از شهرستان سهم

 128 ...............................................................................................................................................یاستان برون یمسافرها کل از شهرستان سهم

 129 ............................................................................................................................................یاستان درون بار ییجابجا کل از شهرستان سهم

 129 ...............................................................................................................................یاستان برون یخروج بار ییجابجا کل از شهرستان سهم

 129 ................................................................................................................................یاستان برون یورود بار ییجابجا کل از شهرستان سهم
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 پست و مخابرات -د
 130 ................................................................................................................استان کار به مشغول ثابت های تلفن کل تعداد از شهرستان سهم

 130 ...................................................................................................................................یتلفن ارتباط یدارا یروستاها تعداد از شهرستان سهم

 130 .....................................................................................................................................................................................ثابت تلفن نفوذ ضریب

 132 ..............................................................................................................استان در شده واگذار همراه های تلفن کل تعداد از شهرستان سهم

 132 ..............................................................................................................................................................شهرستان در همراه تلفن نفوذ بیضر

 134 ............................................................................................................................استان دولت خوان شیپ دفاتر کل تعداد از شهرستان سهم

 ICT.............................................................................................................. 134))ییروستا ومخابرات پست دفاتر کل تعداد از شهرستان سهم

 134 .......................................................................................................................................................خوان شیپ دفتر هر یازا به تیجمع تعداد

 134 ..................................................................................................................................جمعیت از نفر 1000 هر ازای به پستی مرسوالت تعداد

 امور بانکی -ذ
 139 ........................................................................................................................................استان بانکی واحدهای کل تعداد از شهرستان سهم

 139 .............................................................................................................................................................بانکی واحد هر  ازای به جمعیت تعداد

 139 .....................................................................................................................................استان بانکی های سپرده مبلغ کل از شهرستان سهم

 139 ..............................................................................................................................شهرستان جمعیت از نفر هر ازای به سپرده مبلغ سرانه

 بهزیستی و رفاه اجتماعی -ر
 145 ..................................................................................یستیبهز نظارت تحت یدولت ریغ و یدولت یریشگیپ مراکز کل از شهرستان سهم

 145 .......................................................................................................یستیبهز نظارت تحت ریبگ یمستمر خانوار تعداد از شهرستان سهم

 145 .......................................................................................شهرستان خانوار کل از یستیبهز نظارت تحت ریبگ یمستمر یخانوارها سهم

 145 ..................................................................................................................................یستیبهز یپرداخت یمستمر مبلغ از شهرستان مسه

 145 .........................................................................................................................................................خانوار هر به یختپردا یمستمر سرانه

 148 .............................................................................................................................................استان امداد یها واحد کل از شهرستان سهم

 148 ...................................................................................................................امداد تهیکم پوشش تحت یها رخانوا تعداد از شهرستان سهم

 148 ...............................................................................شهرستان امداد تهیکم پوشش تحت یها خانوار از زن سرپرست با یها خانوار سهم

 148 .............................................................................................................شهرستان خانوار 100 هر از امداد تهیکم پوشش تحت خانوار تعداد

 151 .............................................................................................................................................انیمددجو به یپرداخت مبلغ از شهرستان سهم

 151 ......................................................................................................................یپرداخت وجوهات و یاختصاص یدرآمدها از شهرستان سهم

 151 ......................................................................................................شهرستان تیجمع نفر 100 هر یازا به ودرآمد یمردم یکمکها سرانه

 151 ................................................................................................................استان امداد تهیکم پوشش تحت شدگان مهیب از شهرستان سهم

 153 ...............................................................................................................................امداد کمیته گیرندگان وام کل تعداد از شهرستان سهم

 153 ........................................................................................................................................................................یپرداخت وام هر مبلغ متوسط

 153 .............................................................................................................................مددجو جمعیت نفر 100 هر ازای به گیرندگان وام تعداد

 153 ..............................................................................................................................امداد کمیته شده جادیا اشتغال تعداد از شهرستان سهم

 154 ...............................................................................................................................ثارگریا و شاهد یخانوارها کل تعداد از شهرستان سهم

 154 ............................................................................................................................ادیبن پوشش تحت جانبازان کل تعداد از شهرستان سهم

 154 ..................................................................................شهرستان پوشش تحت جانبازان کل از درصد 25 ریز پوشش تحت جانبازان سهم

 156 ......................................................................................................یاجتماع نیتام پوشش تحت یارگاههاک کل تعداد از شهرستان سهم

 156 ...........................................................................................................................یاجتماع نیتام شدگان مهیب کل تعداد از شهرستان سهم

 156 ....................................................................................................................یاجتماع نیتام رانیبگ یمستمر کل تعداد از شهرستان سهم
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 157 ........................................................................................................سالمت مهیب پوشش تحت شدگان مهیب کل تعداد از شهرستان سهم

 157 .................................................................................شهرستان سالمت مهیب شدگان مهیب کل تعداد از دولت کارکنان سالمت مهیب سهم

 157 .......................................................................................شهرستان سالمت مهیب شدگان مهیب کل تعداد از انییروستا سالمت مهیب سهم

 157 ............................................................................................................................سالمت مهیب انییروستا شدگان مهیب از شهرستان سهم

 آموزش-ز
 161  ..............................................................................................................................................................................شهرستان باسوادی نرخ

 161 ........................................................................................................................................استان آموزان دانش تعداد کل از شهرستان سهم

 161 ..................................................................................................پرورش و آموزش یادار و آموزشی کارکنان تعداد کل از شهرستان سهم

 161 ..................................................................................آموز دانش نفر 100 هر ازای به پرورش و آموزش( یادار و آموزشی) کارکنان تعداد

 164 ......................................................................................................................................................آموزشگاهها تعداد کل از ستانشهر سهم

 164 ..................................................................................................................................................استان کالسها تعداد کل از نشهرستا سهم

 164 ..........................................................................................................................................................................کالس در آموز دانش سرانه

 166 .........................................................................................................................شهرستان  آموزان دانش کل از ییابتدا آموزان دانش سهم

 166 ................................................................................................................شهرستان  آموزان دانش کل از لاو متوسطه آموزان دانش سهم

 166 ................................................................................................................هرستانش  آموزان دانش کل از دوم متوسطه آموزان دانش سهم

 167 ..............................................................................................................................................شهرستان  کالس کل از ییابتدا کالس سهم

 167 .....................................................................................................................................شهرستان  کالس کل از اول متوسطه کالس سهم

 167 ....................................................................................................................................شهرستان  کالس کل از دوم متوسطه کالس سهم

 168 .....................................................................................................................................شهرستان  آموزشگاه کل از ییابتدا آموزشگاه سهم

 168 .............................................................................................................................شهرستان آموزشگاه کل از اول متوسطه آموزشگاه سهم

 168 .............................................................................................................................شهرستان آموزشگاه کل از دوم متوسطه آموزشگاه سهم

 169 ..........................................................................................................................استان ییاستثنا آموزان دانش تعداد کل از شهرستان سهم

 169 ....................................................................................................ییاستثنا آموزش یادار و آموزشی کارکنان تعداد کل از شهرستان سهم

 169 .........................................................................................................................................................(ییاستثنا)کالس در آموز دانش سرانه

 169 ...............................................................................................................................................(ییاستثنا)معلم هر یازا به آموز دانش سرانه

 172 ............................................................................................................................استان ییابتدا آموزان دانش تعداد کل از شهرستان سهم

 172 ......................................................................................................ییابتدا آموزش یادار و آموزشی کارکنان تعداد کل از شهرستان سهم

 172 ............................................................................................................................................................(ییابتدا)کالس در آموز دانش سرانه

 172 ..................................................................................................................................................(ییابتدا)معلم هر یازا به آموز دانش سرانه

 175 ....................................................................................................................استان اول متوسطه آموزان دانش تعداد کل از شهرستان سهم

 175 ...........................................................................................................اول متوسطه یادار و آموزشی کارکنان تعداد کل از شهرستان سهم

 175 ....................................................................................................................................................(اول متوسطه)سکال در آموز دانش سرانه

 175 .........................................................................................................................................(اول متوسطه)معلم ره یازا به آموز دانش سرانه

 178 ...................................................................................................................استان دوم متوسطه زانآمو دانش تعداد کل از شهرستان سهم

 178 ...........................................................................................................دوم همتوسط یادار و آموزشی کارکنان تعداد کل از شهرستان سهم

 178 ....................................................................................................................................................(دوم متوسطه)کالس در آموز دانش سرانه

 178 ........................................................................................................................................(دوم متوسطه) معلم هر یازا به آموز دانش سرانه

 181 ...............................................................................................شهرستان دوم متوسطه آموزان دانش از ینظر متوسط آموزان دانش  سهم

 181 ................................................................................شهرستان دوم متوسطه آموزان دانش از یا حرفه و یفن متوسط آموزان دانش  سهم
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 181 ........................................................................................شهرستان دوم متوسطه آموزان دانش از دانش کارو متوسط آموزان دانش  سهم

 182 .....................................................................................................................................................ییابتدا آموزان اموزان دانش یقبول درصد

 182 .................................................................................................................................متوسطه دوم دوره النیالتحص فارغ از شهرستان سهم

 183 .................................................................................................................استان یدانشگاه وقت تمام آموزشگران تعداد از شهرستان سهم

 183 ..............................................................................................................استان یعال آموزش موسسات انیدانشجو تعداد از شهرستان سهم

 183 ...................................................................................................................................................................دانشجو 100 یازا به استاد تعداد

 183 .......................................................................................................................................................تیجمع نفر 1000 یازا به دانشجو تعداد

 185 .................................................................................................................................استان یا حرفه و یفن انیمرب تعداد از شهرستان سهم

 185 ...................................................................................................................استان یا حرفه و یفن دگانید آموزش تعداد از شهرستان سهم

 185 .......................................................................................................شهرستان یا حرفه و یفن مرکز هر یازا به هرستانش تیجمع متوسط

 بهداشت و درمان -ژ
 189 ..............................................................................................................................استان فعال یها مارستانیب دتعدا کل از شهرستان سهم

 189 ..........................................................................................................................................رستانمایب هر یازا به شهرستان جمعیت متوسط

 189 ...............................................................................................................................................استان ثابت تخت تعداد کل از شهرستان سهم

 189 ..........................................................................................................................شهرستان جمعیت هزارنفر10  هر ازای به ثابت تخت تعداد

 191 ...............................................................................................................استان شهری درمانی بهداشتی مراکز کل تعداد از شهرستان سهم

 191..............................................................................شهرستان شهری جمعیت نفر هزار 10 هر ازای به شهری درمانی بهداشتی مراکز تعداد

 191 .............................................................................................................استان روستایی درمانی بهداشتی مراکز کل تعداد از شهرستان سهم

 191 ........................................................................شهرستان روستایی جمعیت نفر هزار 10 هر ازای به روستایی درمانی بهداشتی مراکز تعداد

 194 ..........................................................................................................................................استان بهداشت خانه کل تعداد از شهرستان سهم

 194 .........................................................................................................شهرستان روستایی جمعیت نفر 1000 هر ازای به بهداشت خانه تعداد

 194 ...............................................................................................................استان طبّی تشخیص های آزمایشگاه کل تعداد از شهرستان سهم

 194 ...........................................................................................................................................جمعیت نفر هزار 10 هر ازای به آزمایشگاه تعداد

 197 ..........................................................................................................................................استان های داروخانه کل تعداد از شهرستان سهم

 197 .............................................................................................................................................داروخانه هر یازا به شهرستان تیجمع متوسط

 197 .....................................................................................................................................استان پرتونگاری مراکز کل تعداد از شهرستان سهم

 197 .................................................................................................................................پرتونگاری مرکز هر یازا به شهرستان تیجمع سطمتو

 200 ......................................................................................................................................استان توانبخشی مراکز کل عدادت از شهرستان سهم

 200 ..................................................................................................................................توانبخشی مرکز هر یااز به شهرستان تیجمع متوسط

 200 .........................................................................................................................................استان اورژانس مراکز کل تعداد از شهرستان سهم

 200 .....................................................................................................................................اورژانس مرکز هر یازا به شهرستان تیجمع متوسط

 203 ......................................................................................................................................استان عمومی پزشکان تعداد کل از شهرستان سهم

 203 .......................................................................................................................................................عمومی پزشک هر ازای به جمعیت تعداد

 203 ..................................................................................................................................استان متخصص پزشکان کل تعداد از شهرستان سهم

 203 ...................................................................................................................................................متخصص پزشک هر ازای به جمعیت تعداد

 206 ............................................................................................................................................استان دندانپزشکان تعداد کل از شهرستان سهم

 206 .................................................................................................................................................................دندانپزشک هر ازا به تیجمع تعداد

 206 ..............................................................................................................................................استان پیراپزشکان کل تعداد از شهرستان سهم

 206 ...................................................................................................................................................................پیراپزشک هر ازا به تیجمع تعداد
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 209 ..............................................................................................................................................استان دامپزشکان تعداد کل از شهرستان سهم

 209 ...........................................................................................................................................استان دام یبهداشت مراکز کل از شهرستان سهم

 فرهنگ -س
 212 ...........................................................................................................................................استان یها چاپخانه تعداد کل از شهرستان سهم

 212 ..........................................................................................................................................استان یها کتابخانه تعداد کل از شهرستان سهم

 212 ..................................................................................................................................................................کتابخانه هر یازا به تیجمع تعداد

 212 .....................................................................................................................................عضو هر  ازای به عمومی های کتابخانه کتاب تعداد

 215 ..................................................................................................................استان عمومی های کتابخانه اعضاء تعداد کل از شهرستان سهم

 215 ...................................................................................................................جمعیت نفر هزار هر ازای به عمومی های کتابخانه اعضاء تعداد

 215 ..............................................................................................................................استان فکری پرورش کانون تعداد کل از شهرستان سهم

 215 .....................................................................................................................................................................کانون هر یازا به تیجمع تعداد

 218 .................................................................................................................استان فکری پرورش کانون اعضای تعداد کل از شهرستان سهم

 218 .....................................................................................................................جمعیت نفر هزار هر ازای به فکری پرورش کانون اعضاء تعداد

 218 ...........................................................................................................................................استان مذهبی اماکن تعداد کل از شهرستان سهم

 218 ......................................................................................................................................جمعیت نفر هزار 10 هر ازای به مذهبی مکان تعداد

 ورزش -ش
 221 ............................................................................................................................................استان یورزش سالن تعداد کل از شهرستان سهم

 221 ........................................................................................................................................................................سالن هر ازا به تیجمع متوسط

 221 ................................................................................................................................................استان یورزش ینهایزم کل از شهرستان سهم

 221 ...........................................................................................................................................................یورزش نیزم هر ازا به تیجمع متوسط

 224 ........................................................................................................................................................استان یاستخرها کل از شهرستان سهم

 224 ....................................................................................................................................................................استخر هر ازاء به تیجمع متوسط

 224 ....................................................................................................................................................استان یورزش اماکن کل از شهرستان سهم

 224 .........................................................................................................................................................یورزش مکان هر ازاء به تیجمع متوسط

 عمران شهری -ط
 229 .......................................................................................................................................................................................استان یشهرها تعداد

 229 ................................................................................................................................استان ینشان آتش یستگاههایا تعداد از شهرستان سهم

 229 .............................................................................................................................................ینشان آتش ستگاهیا هر یازا به یشهر تیجمع

 229 ..................................................................................................................................................................................یشهر سبز یفضا سرانه
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 سرزمین و جمعیت

 27درصد از مساحت کشور دارای  3.9کیلومترمربع و سهم مساحتی حدود  63633استان خوزستان با مساحتی حدود 

لحاظ مساحت به ترتیب در رتبه دهستان است. شهرستانهای اهواز، دزفول و ایذه از  144بخش و  67شهر،  76شهرستان، 

درصد از جمعیت کل  6نفر برآورد شده است که  4611570در حدود  1393اول تا سوم قرار دارند. جمعیت استان در سال 

نفر پرجمعیت ترین  1333084شهرستان اهواز با جمعیتی حدود  93باشد. از میان شهرستانهای استان در سال کشور می

 د از آن شهرستانهای دزفول، بندر ماهشهر و آبادان در رتبه های بعدی قرار دارند.شهرستان بوده است و بع

نفر در  48که این شاخص در کشور رقمی معادل حالینفر در کیلومتر مربع است در 73تراکم جمعیت استان خوزستان 

ترین نفر در کیلومتر مربع پرتراکم 274شهرستان اهواز با  93باشد. از میان شهرستانهای استان در سال کیلومتر مربع می

 شهرستان و بعد از آن شهرستانهای بندر ماهشهر، آبادان و دزفول قرار دارند.

نوسانات زیادی داشته است بطوریکه بسیاری  1385-90همچنین نرخ متوسط رشد جمعیت شهرستانهای استان در طی دوره 

ترین مربوط به شهرستانهای ط به شهرستانهای اهواز و شادگان و پاییناند. باالترین رشد مربواز شهرستانها رشد منفی داشته

 مسجد سلیمان و رامشیر بوده است.
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رتبه بندی شهرستان های استان خوزستان از لحاظ جمعیت کل، جمعیت شهری و جمعیت روستایی ونرخ رشد جمعیت بر -1

 93اساس برآورد سال

 رتبه
 جمعیت روستایی استان شهری استانجمعیت  جمعیت استان

 نرخ رشد کل جمعیت 

90-85 

 درصد شهرستان نفر شهرستان نفر شهرستان نفر شهرستان
 2.48 اهواز 129185 اهواز 1204276 اهواز 1333084 اهواز 1

 2.00 شادگان 121463 دزفول 312393 دزفول 437684 دزفول 2

 1.94 بندر ماهشهر 104162 شوش 273020 بندر ماهشهر 294190 بندر ماهشهر 3

 1.85 گتوند 97901 شادگان 224809 آبادان 268269 آبادان 4

 1.84 باوی 79639 ایذه 145385 اندیمشک 209527 شوش 5

 1.22 هویزه 66363 شوشتر 132282 خرمشهر 209168 ایذه 6

 1.08 شوش 63235 باغملک 129862 ایذه 194911 شوشتر 7

 1.07 دزفول 46955 کارون 128218 هانبهب 171586 اندیمشک 8

 0.93 امیدیه 45394 اندیکا 128099 شوشتر 170072 بهبهان 9

 0.880 ایذه 43510 آبادان 104869 شوش 167631 خرمشهر 10

 0.870 رامهرمز 41924 بهبهان 101282 مسجدسلیمان 162742 شادگان 11

 0.86 ت آزادگاندش 39571 دشت آزادگان 75904 رامهرمز 109602 کارون 12

 0.77 خرمشهر 35395 خرمشهر 65018 شادگان 109396 باغملک 13

 0.72 اندیمشک 33572 رامهرمز 64704 باوی 109389 رامهرمز 14

 0.66 اللی 29557 باوی 64191 امیدیه 108566 مسجدسلیمان 15

 0.62 باغملک 25303 حمیدیه 62885 دشت آزادگان 102551 دشت آزادگان 16

 0.60 هندیجان 23853 رامشیر 62500 کارون 93933 ویبا 17

 0.59 بهبهان 23157 امیدیه 46250 باغملک 87323 امیدیه 18

 0.44 شوشتر 22837 اندیمشک 45345 گتوند 68522 گتوند 19

 0.43 اندیکا 22244 گتوند 29320 هندیجان 51409 اندیکا 20

 0.17- آغاجاری 21523 بندر ماهشهر 23846 رامشیر 47633 رامشیر 21

 0.34- کارون 19454 اللی 20750 هویزه 45785 حمیدیه 22

 0.42- آبادان 14818 هویزه 20421 حمیدیه 38230 هندیجان 23

 0.54- هفتگل 8958 هندیجان 18556 اللی 38172 اللی 24

 0.84- حمیدیه 6954 مسجدسلیمان 14655 هفتگل 35562 هویزه 25

 0.85- رامشیر 6795 هفتگل 12352 آغاجاری 21559 هفتگل 26

 1.48- مسجدسلیمان 5647 آغاجاری 5922 اندیکا 17961 آغاجاری 27

 1.18 استان  1175399 استان  3505312 استان  4696827 استان 

 1.29 کشور 21448000 کشور 56408000 کشور 77856000 کشور

 12 رتبه 5 رتبه 4 رتبه 5 رتبه
 عات سازمان و محاسبات تحقیقماخذ: معاونت آمار و اطال
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 )نفر(93( جمعیت،به تفکیک شهرستان بر اساس برآورد سال1-1نمودار
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 )درصد( 93به تفکیک شهرستان بر اساس برآورد سالنرخ رشد کل جمعیت ( 1-2نمودار
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جمعیت روستایی استان بر اساس برآورد رتبه بندی شهرستان های استان خوزستان از لحاظ سهم از کل جمعیت، جمعیت شهری و -2

 93سال

 رتبه

سهم شهرستان از کل جمعیت 

 استان

سهم شهرستان از کل جمعیت شهری 

 استان

سهم شهرستان از کل جمعیت 

 روستایی استان

 درصد شهرستان درصد شهرستان درصد شهرستان
 10.99 اهواز 34.36 اهواز 28.38 اهواز 1

 10.33 فولدز 8.91 دزفول 9.32 دزفول 2

 8.86 شوش 7.79 بندر ماهشهر 6.26 بندر ماهشهر 3

 8.33 شادگان 6.41 آبادان 5.71 آبادان 4

 6.78 ایذه 4.15 اندیمشک 4.46 شوش 5

 5.65 شوشتر 3.77 خرمشهر 4.45 ایذه 6

 5.38 باغملک 3.70 ایذه 4.15 شوشتر 7

 3.99 کارون 3.66 بهبهان 3.65 اندیمشک 8

 3.86 اندیکا 3.65 شوشتر 3.62 بهبهان 9

 3.70 آبادان 2.99 شوش 3.57 خرمشهر 10

 3.57 بهبهان 2.89 مسجدسلیمان 3.46 شادگان 11

 3.37 دشت آزادگان 2.17 رامهرمز 2.34 کارون 12

 3.01 خرمشهر 1.85 شادگان 2.33 باغملک 13

 2.86 رامهرمز 1.84 باوی 2.32 رامهرمز 14

 2.51 باوی 1.83 امیدیه 2.31 مسجدسلیمان 15

 2.15 حمیدیه 1.79 دشت آزادگان 2.18 دشت آزادگان 16

 2.03 رامشیر 1.78 کارون 2.00 باوی 17

 1.97 امیدیه 1.32 باغملک 1.86 امیدیه 18

 1.94 اندیمشک 1.29 گتوند 1.46 گتوند 19

 1.89 گتوند 0.84 هندیجان 1.09 اندیکا 20

 1.83 هشهربندر ما 0.68 رامشیر 1.01 رامشیر 21

 1.66 اللی 0.59 هویزه 0.97 حمیدیه 22

 1.26 هویزه 0.58 حمیدیه 0.81 هندیجان 23

 0.76 هندیجان 0.53 اللی 0.80 اللی 24

 0.59 مسجدسلیمان 0.42 هفتگل 0.76 هویزه 25

 0.58 هفتگل 0.35 آغاجاری 0.46 هفتگل 26

 0.48 آغاجاری 0.17 اندیکا 0.38 آغاجاری 27

 6.1 استان از کشور 6.1 استان از کشور 6.1 کشور استان از

 100 کشور 100 کشور 100 کشور

 5 رتبه 4 رتبه 5 رتبه استان
یقماخذ: معاونت آمار و اطالعات سازمان و محاسبات تحق
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 کل جمعیت استان( سهم شهرستانها از 1-3نمودار 

 

 از کل جمعیت شهری استانشهرستانها سهم ( 1-4نمودار 
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 از کل جمعیت روستایی استان شهرستانها سهم( 1-5نمودار 
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ی شهرستان های استان خوزستان از لحاظ مساحت استان، تراکم جمعیت  و تعداد و تراکم آبادی های دارای سکنه در سال رتبه بند -3

1393 

 رتبه

سهم شهرستان از کل 

 مساحت استان 

 تراکم جمعیت

 )نفر در کیلومتر مربع( 
 تعداد آبادی دارای سکنه

کیلومتر  100تعداد آبادی در هر 

 مربع مساحت شهرستان

 شهرستان درصد شهرستان
نفر در 

 کیلومتر مربع
 آبادی شهرستان آبادی شهرستان

 23.82 اندیکا 433 ایذه 274 اهواز 7.59 اهواز 1

 16.34 اللی 362 دزفول 154 بندر ماهشهر 7.25 دزفول 2

 13.62 مسجدسلیمان 342 اندیکا 106 آبادان 5.92 ایذه 3

 11.36 مهرمزرا 216 باغملک 94 دزفول 5.90 هندیجان 4

 9.46 شادگان 210 بهبهان 92 کارون 5.67 شوش 5

 9.14 رامشیر 208 اندیمشک 80 شوشتر 5.62 شادگان 6

 8.90 ایذه 198 شوش 73 خرمشهر 4.86 اندیمشک 7

 8.78 اندیمشک 196 اهواز 70 گتوند 4.50 بهبهان 8

 8.40 حمیدیه 185 شوشتر 68 باوی 4.30 هویزه 9

 7.79 دزفول 184 رامهرمز 60 غاجاریآ 3.96 آبادان 10

 7.28 بهبهان 172 شادگان 60 رامهرمز 3.80 شوشتر 11

 6.29 اهواز 163 مسجدسلیمان 59 حمیدیه 3.70 اندیکا 12

 5.95 بندر ماهشهر 159 اللی 59 بهبهان 3.59 خرمشهر 13

 5.70 باغملک 128 رامشیر 58 شوش 3.53 باغملک 14

 5.50 شوش 95 هویزه 55 ایذه 3.40 مسجدسلیمان 15

 5.10 شوشتر 94 باوی 55 اندیمشک 3.35 امیدیه 16

 4.26 دشت آزادگان 84 دشت آزادگان 52 دشت آزادگان 3.08 دشت آزادگان 17

 4.16 باوی 82 بندر ماهشهر 50 مسجدسلیمان 2.98 بندرماهشهر 18

 3.45 هویزه 74 آبادان 48 باغملک 2.84 رامهرمز 19

 3.03 آغاجاری 67 خرمشهر 45 شادگان 2.53 رامشیر 20

 2.94 گتوند 65 حمیدیه 41 امیدیه 2.24 هفتکل 21

 2.92 آبادان 64 گتوند 29 رامشیر 2.19 اللی 22

 2.91 خرمشهر 62 امیدیه 27 اللی 2.15 باوی 23

 2.89 امیدیه 58 کارون 22 اندیکا 1.87 کارون 24

 2.38 کارون 48 هفتکل 15 هفتگل 1.52 گتوند 25

 2.04 هندیجان 39 هندیجان 13 هویزه 1.21 حمیدیه 26

 1.27 هفتکل 9 آغاجاری 10 هندیجان 0.46 آغاجاری 27

 6 استان 3997 استان 73 استان 3.9 استان از کشور

 4 کشور 61748 کشور 48 کشور 100 کشور

 - رتبه 3 رتبه 12 رتبه 10 رتبه

اصالح شده براساس آخرین تقسیمات کشوری و محاسبات  90، فرهنگ آبادیهای 93لنامه آماری کشور سال ، سا93ماخذ: سالنامه آماری خوزستان سال 

تحقیق
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 1393تراکم جمعیت  شهرستانهای استان خوزستان در سال ( 1-6نمودار
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 93در سال  کوچک و بزرگ استان دارای سکنهسهم از آبادی های رتبه بندی شهرستان های استان خوزستان از لحاظ  -4

 رتبه
 سهم شهرستان از آبادی دارای سکنه 

سهم شهرستان از آبادی های دارای 

 خانوار 20کمتر از 

سهم شهرستان از آبادی های 

 خانوار و بیشتر 100دارای  

 درصد شهرستان درصد شهرستان درصد شهرستان
 10.80 شوش 12.70 دزفول 10.81 ایذه 1

 8.76 نشادگا 12.15 ایذه 9.04 دزفول 2

 8.61 دزفول 10.38 اندیکا 8.54 اندیکا 3

 7.20 اهواز 8.01 اندیمشک 5.47 باغملک 4

 6.89 شوشتر 7.21 مسجدسلیمان 5.24 اندیمشک 5

 6.42 باغملک 5.80 اللی 5.24 بهبهان 6

 5.79 ایذه 5.14 بهبهان 4.94 شوش 7

 5.32 آبادان 4.44 باغملک 4.89 اهواز 8

 4.54 بهبهان 3.98 ازاهو 4.62 رامهرمز 9

 4.23 دشت آزادگان 3.38 رامهرمز 4.62 شوشتر 10

 3.60 کارون 3.13 شوشتر 4.29 شادگان 11

 3.13 رامهرمز 3.07 رامشیر 4.07 مسجدسلیمان 12

 2.66 امیدیه 2.42 بندر ماهشهر 3.97 اللی 13

 2.66 خرمشهر 2.42 شادگان 3.20 رامشیر 14

 2.66 گتوند 2.37 هویزه 2.37 هویزه 15

 2.50 باوی 2.02 شوش 2.35 باوی 16

 2.35 رامشیر 1.61 باوی 2.10 دشت آزادگان 17

 1.88 اندیکا 1.56 گتوند 2.05 بندر ماهشهر 18

 1.88 حمیدیه 1.41 دشت آزادگان 1.85 آبادان 19

 1.72 اندیمشک 1.31 هفتگل 1.67 خرمشهر 20

 1.41 اللی 1.06 حمیدیه 1.62 حمیدیه 21

 1.25 بندر ماهشهر 1.01 آبادان 1.60 گتوند 22

 1.25 هندیجان 1.01 امیدیه 1.55 امیدیه 23

 1.10 هویزه 1.01 خرمشهر 1.50 کارون 24

 0.63 آغاجاری 0.66 هندیجان 1.20 هفتگل 25

 0.63 هفتگل 0.55 کارون 0.97 هندیجان 26

 0.16 مسجدسلیمان 0.20 آغاجاری 0.22 آغاجاری 27

 100 استان  8 استان  6 استان 

 - کشور 100 کشور 100 کشور

 - رتبه - رتبه 3 رتبه
  اصالح شده براساس آخرین تقسیمات کشوری و محاسبات تحقیق 90ماخذ فرهنگ آبادیهای 

 باشد.ترتیب حروف الفبا می*شهرستانهایی که مقدار شاخصشان یکسان است با یکدیگر هم رتبه هستند و ترتیب قرار گیری آنها در جدول صرفا بر اساس 

 باشند .در دسترس نمی  93خانوار کشور سال  100خانوار به تفکیک استان و همچنین تعداد روستاهای باالی  20**تعداد روستاهای زیر 
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 93رتبه بندی شهرستان های استان خوزستان از لحاظ  ثبت وقایع چهارگانه سال -5

 رتبه

سهم شهرستان از کل 

 ده در استانموالید ثبت ش

سهم شهرستان از کل 

مرگ و میر های ثبت شده 

 در استان

سهم شهرستان از کل 

ازدواج های ثبت شده در 

 استان

سهم شهرستان از کل 

طالق های ثبت شده در 

 استان

 درصد شهرستان درصد شهرستان درصد شهرستان درصد شهرستان
 37.96 اهواز 31.41 اهواز 35.27 اهواز 36.10 اهواز 1

 15.04 آبادان 9.29 دزفول 8.44 آبادان 7.79 دزفول 2

 9.95 دزفول 6.43 آبادان 8.32 دزفول 6.49 آبادان 3

 8.45 اندیمشک 5.67 شوش 4.87 بندر ماهشهر 5.32 بندر ماهشهر 4

 7.86 بندر ماهشهر 5.18 بندر ماهشهر 4.22 شوش 5.24 شوش 5

 3.87 انهبهب 4.76 ایذه 3.98 بهبهان 4.17 شوشتر 6

 3.07 شوشتر 4.04 بهبهان 3.65 شوشتر 4.12 ایذه 7

 2.59 رامهرمز 3.95 شادگان 3.53 ایذه 3.70 شادگان 8

 2.56 ایذه 3.79 اندیمشک 3.36 خرمشهر 3.49 خرمشهر 9

 2.55 دشت آزادگان 3.74 شوشتر 3.12 اندیمشک 3.13 اندیمشک 10

 2.33 جد سلیمانمس 3.62 خرمشهر 3.08 مسجدسلیمان 3.12 بهبهان 11

 1.29 شادگان 3.46 دشت آزادگان 2.91 شادگان 2.76 دشت آزادگان 12

 1.13 باغملک 3.18 رامهرمز 2.62 رامهرمز 2.68 مسجدسلیمان 13

 0.55 شوش 3.17 مسجدسلیمان 2.37 باغملک 2.40 باغملک 14

 0.44 گتوند 2.61 باغملک 1.87 دشت آزادگان 2.31 رامهرمز 15

 0.18 خرمشهر 1.49 امیدیه 1.61 امیدیه 1.74 امیدیه 16

 0.18 رامشیر 1.29 گتوند 1.06 گتوند 1.19 گتوند 17

 0 آغاجاری 1.09 رامشیر 0.98 رامشیر 1.05 رامشیر 18

 0 امیدیه 0.80 اللی 0.88 اندیکا 0.84 هویزه 19

 0 اندیکا 0.63 هندیجان 0.86 هندیجان 0.58 هندیجان 20

 0 باوی 0.28 باوی 0.72 باوی 0.55 اللی 21

 0 اللی 0.06 اندیکا 0.67 هویزه 0.35 آغاجاری 22

 0 هفتکل 0.05 هویزه 0.65 اللی 0.33 اندیکا 23

 0 هندیجان 0.02 آغاجاری 0.48 آغاجاری 0.28 باوی 24

 0 هویزه 0.01 هفتگل 0.47 هفتگل 0.24 هفتگل 25

 5 استان از کشور 6.9 کشوراستان از  4.4 استان از کشور 7.3 استان از کشور

 100 کشور 100 کشور 100 کشور 100 کشور

 4 رتبه 3 رتبه 7 رتبه 3 رتبه
 و محاسبات تحقیق93، سالنامه آماری کشور سال 93ماخذ: سالنامه آماری خوزستان سال 

 *آمار حمیدیه و کارون در اهواز لحاظ شده است.

.باشنددفترخانه ثبت ازدواج یا طالق می ی ـ حمیدیه ـ کارون ـ اللی ـ هفتکل ـ هندیجان وهویزه فاقدآغاجاری ـ امیدیه ـ اندیکاـ باو**شهرستانهای 
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 سهم شهرستان از کل موالید ثبت شده در استان( 1-8نمودار 

 

 ( سهم شهرستان از کل مرگ و میر های ثبت شده در استان1-7نمودار
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 ( سهم شهرستان از کل طالق های ثبت شده در استان1-10نمودار 

 

 

 ( سهم شهرستان از کل ازدواج های ثبت شده در استان1-9 نمودار
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 فصل دوم:

 نیروی انسانی
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 نیروی انسانی

های ساله وبیشتر کشور ، در رتبه پنجم  بعد از استان 10عیت فعال درصدی از جم 5.3استان خوزستان با دارابودن سهم 

 25.7نفر جمعیت بیکار و با نرخ بیکاری  330049تهران، آذربایجان شرقی ، اصفهان و فارس قرار گرفته است. استان با 

 (.90درصدی رتبه دوم در این شاخص را بعد از سیستان و بلوچستان از آن خود کرده است )سرشماری سال

درصدی جمعیت بیکار استان در رتبه اول از نظر تعداد بیکاران قرار گرفته است این در  27.97شهرستان اهواز با سهم 

شهرستان استان  27درصد بیشترین نرخ بیکاری را در میان  43.3ست که شهرستان مسجدسلیمان با نرخ بیکاری حالی

 خوزستان دارا می باشد.

درصدی از شاغلین بخش کشاورزی کشور در رتبه هشتم قرار  4.7استان خوزستان با سهم ، 90براساس سرشماری سال 

درصد بوده و رتبه اول را از آن خود کرده  14.07دارد . سهم شهرستان  دزفول از شاغلین بخش کشاورزی استان برابر با 

قرار دارد اما، در بررسی ساختار  است. با اینکه سهم بسیار زیادی از شاغالن بخش کشاورزی استان در این شهرستان

درصد 10.1، صنعت 52.5، خدمات 24.9اقتصادی این شهرستان )سهم شاغلین بخش کشاورزی از شاغلین دزفول 

 مالحظه میگردد که اقتصاد غالب آن خدماتی است.

ت.  شهرستان درصدی از شاغلین بخش صنعت و معدن کشور در رتبه ششم قرار گرفته اس 4.67استان خوزستان با سهم 

درصد رتبه اول را در استان، از آن خود کرده است و با اینکه سهم قابل مالحظه ای  40.06اهواز در این شاخص، با سهم 

از شاغالن بخش صنعت و معدن در این شهرستان قرار دارد اما، در بررسی ساختار اقتصادی این شهرستان )سهم شاغلین 

درصد مالحظه میگردد که ساختار اقتصادی  25، صنعت 61.7، خدمات 5.6بخش کشاورزی از کل شاغلین اهواز 

 باشد.شهرستان اهواز غالبأ خدماتی می

درصدی از شاغلین بخش خدمات کشور در رتبه پنجم قرار دارد. شهرستان اهواز در این شاخص در  4.82استان با سهم 

 درصدی قرار دارد.  46.68رتبه اول ، با سهم 

ش میزان دولتی بودن اقتصاد ، تعداد کارکنان و سهم شاغلین دولت می باشد. با توجه  به آمار بدست های سنجاز شاخص

درصد از کارکنان دولت در استان خوزستان مشغول به کار هستند، که از این نظر دارای رتبه  6.56، 93آمده در سال 

درصد می باشد در حالی که در کشور  16.4برابر  چهارم است. از طرفی سهم اشتغال کارکنان دولت از شاغلین کل استان

 درصد است.  11.6این شاخص برابر 

درصدی بیشترین سهم از کارکنان دولت را به خود اختصاص داده است. در حالی که در  29.82شهرستان اهواز با سهم 

 استان قرار گرفته است . در رتبه بیست و دوم در  14.56شاخص سهم کارکنان دولت از کل اشتغال شهرستان، با سهم 

و خدمات  17.2، صنعت و معدن 19.2های کشاورزی توان ادعا کرد استان خوزستان با ترکیب سهم اشتغال دربخشمی

 درصد دارای ساختاری خدماتی است. 53.4
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 90رتبه بندی شهرستان های استان خوزستان از لحاظ وضعیت اشتغال در سرشماری  -6

 رتبه
 نرخ بیکاری جمعیت بیکار جمعیت شاغل اله و بیشترس110جمعیت فعال

 درصد شهرستان نفر شهرستان نفر شهرستان نفر شهرستان

 43.4 مسجد سلیمان 92322 اهواز 262،804 اهواز 355126 اهواز 1

 37.7 باوی 26530 دزفول 103،583 دزفول 130113 دزفول 2

 36.0 دشت آزادگان 20862 آبادان 64،775 بندر ماهشهر 81746 بندر ماهشهر 3

 35.9 شادگان 18064 اندیمشک 56،333 آبادان 77195 آبادان 4

 34.5 کارون 16971 بندر ماهشهر 42،779 ایذه 57185 ایذه 5

 34.2 اندیمشک 14612 مسجد سلیمان 42358 بهبهان 54396 شوش 6

 30.3 اندیکا 14513 شوشتر 42،013 شوش 53591 شوشتر 7

 30.2 خرمشهر 14406 ایذه 39،078 شوشتر 52806 اندیمشک 8

 27.1 شوشتر 13523 شادگان 34،742 اندیمشک 51295 بهبهان 9

 27.0 آبادان 13483 خرمشهر 31،159 خرمشهر 44642 خرمشهر 10

 26.0 اهواز 12383 شوش 24،981 باغملک 37708 شادگان 11

 25.2 ایذه 9280 کارون 24،185 شادگان 33659 مسجد سلیمان 12

 24.6 حمیدیه 8937 بهبهان 24،036 رامهرمز 30061 رامهرمز 13

 24.4 رامشیر 8492 دشت آزادگان 19،889 امیدیه 28922 باغملک 14

 24.1 امیدیه 8153 باوی 19،047 مسجد سلیمان 26874 کارون 15

 23.0 گتوند 6325 امیدیه 17،594 کارون 26214 امیدیه 16

 22.8 شوش 6025 رامهرمز 15،122 ادگاندشت آز 23614 دشت آزادگان 17

 20.9 هفتگل 4185 اندیکا 13،913 گتوند 21598 باوی 18

 20.8 بندر ماهشهر 4145 گتوند 13،445 باوی 18058 گتوند 19

 20.7 آغاجاری 3941 باغملک 10،532 رامشیر 13928 رامشیر 20

 20.4 دزفول 3396 رامشیر 9،632 اندیکا 13817 اندیکا 21

 20.0 رامهرمز 2785 حمیدیه 9،274 هندیجان 11301 میدیهح 22

 17.6 بهبهان 1910 هندیجان 9،054 اللی 11184 هندیجان 23

 17.1 هندیجان 1387 هفتگل 8،516 حمیدیه 10330 اللی 24

 15.7 هویزه 1375 هویزه 7،391 هویزه 8766 هویزه 25

 13.6 باغملک 1276 اللی 5،241 هفتگل 6628 هفتگل 26

 12.4 اللی 765 آغاجاری 2932 آغاجاری 3697 آغاجاری 27

 25.7 استان  330049 استان  954408 استان 1284454 استان

 14.8 کشور 0003560 کشور 20547000 کشور 00024107 کشور

 2 رتبه 2 رتبه 6 رتبه 5 رتبه
 و محاسبات تحقیق 90ماخذ: سرشماری سال 

                                                 
 شودشتر اطالق میساله و بی 10 به مجموع جمعیت بیکار و شاغلساله و بیشتر  10جمعیت فعال  1
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 90تان های استان خوزستان در سرشماری نرخ بیکاری شهرس( 2-1نمودار
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 90رتبه بندی شهرستان های استان خوزستان از لحاظ سهم در جمعیت فعال،شاغل و بیکار سرشماری سال -7

 رتبه

سهم شهرستان از جمعیت فعال 

 استان
 سهم شهرستان از جمعیت بیکار استان سهم شهرستان از جمعیت شاغل استان

 درصد شهرستان درصد شهرستان درصد شهرستان

 27.97 اهواز 27.54 اهواز 27.65 اهواز 1

 8.04 دزفول 10.85 دزفول 10.13 دزفول 2

 6.32 آبادان 6.79 بندر ماهشهر 6.36 بندر ماهشهر 3

 5.47 اندیمشک 5.90 آبادان 6.01 آبادان 4

 5.14 بندر ماهشهر 4.48 بهبهان 4.45 ایذه 5

 4.43 مانمسجد سلی 4.44 ایذه 4.23 شوش 6

 4.40 شوشتر 4.40 شوش 4.17 شوشتر 7

 4.36 ایذه 4.09 شوشتر 4.11 اندیمشک 8

 4.10 شادگان 3.64 اندیمشک 3.99 بهبهان 9

 4.09 خرمشهر 3.26 خرمشهر 3.48 خرمشهر 10

 3.75 شوش 2.62 باغملک 2.94 شادگان 11

 2.81 بهبهان 2.53 شادگان 2.62 مسجد سلیمان 12

 2.71 کارون 2.52 رامهرمز 2.34 رامهرمز 13

 2.57 دشت آزادگان 2.08 امیدیه 2.25 باغملک 14

 2.47 باوی 2.00 مسجد سلیمان 2.09 کارون 15

 1.92 امیدیه 1.84 کارون 2.04 امیدیه 16

 1.83 رامهرمز 1.58 دشت آزادگان 1.84 دشت آزادگان 17

 1.27 اندیکا 1.46 گتوند 1.68 باوی 18

 1.26 گتوند 1.41 باوی 1.41 گتوند 19

 1.19 باغملک 1.10 رامشیر 1.08 رامشیر 20

 1.03 رامشیر 1.01 اندیکا 1.07 اندیکا 21

 0.84 حمیدیه 0.97 هندیجان 0.88 حمیدیه 22

 0.58 هندیجان 0.95 اللی 0.87 هندیجان 23

 0.42 هفتگل 0.89 حمیدیه 0.80 اللی 24

 0.41 هویزه 0.77 هویزه 0.68 هویزه 25

 0.39 اللی 0.55 هفتگل 0.52 هفتگل 26

 0.23 آغاجاری 0.31 آغاجاری 0.29 آغاجاری 27

 9.3 استان از کشور 4.9 استان از کشور 5.3 استان از کشور

 100 کشور 100 کشور 100 کشور

 2 رتبه 6 رتبه 5 رتبه
 و محاسبات تحقیق 90ماخذ: سرشماری سال 



 

21 

 

 

 90زستان از لحاظ میزان اشتغال بخش کشاورزی* سرشماری سال رتبه بندی شهرستان های استان خو-8

 رتبه
 سهم بخش کشاورزی از کل اشتغال  شهرستان سهم شهرستان از کل شاغلین بخش کشاورزی استان

 درصد شهرستان درصد شهرستان

 79.6 اندیکا 14.07 دزفول 1

 55.0 حمیدیه 10.62 شوش 2

 47.7 هویزه 8.07 اهواز 3

 46.4 شوش 7.59 ایذه 4

 41.9 باغملک 5.86 شوشتر 5

 38.8 اللی 5.71 باغملک 6

 38.2 شادگان 5.03 شادگان 7

 37.8 دشت آزادگان 4.25 بهبهان 8

 33.4 رامشیر 4.18 اندیکا 9

 32.7 گتوند 3.76 اندیمشک 10

 32.6 ایذه 3.46 رامهرمز 11

 27.5 شوشتر 3.11 دشت آزادگان 12

 27.1 جانهندی 2.98 آبادان 13

 26.9 هتگل 2.55 حمیدیه 14

 26.8 باوی 2.48 گتوند 15

 26.4 رامهرمز 1.96 باوی 16

 24.9 دزفول 1.92 هویزه 17

 19.9 اندیمشک 1.91 رامشیر 18

 18.4 بهبهان 1.90 اللی 19

 15.6 کارون 1.75 بندر ماهشهر 20

 14.2 مسجد سلیمان 1.49 کارون 21

 9.7 دانآبا 1.48 مسجد سلیمان 22

 7.7 امیدیه 1.37 هندیجان 23

 5.6 اهواز 0.84 امیدیه 24

 4.9 بندر ماهشهر 0.83 خرمشهر 25

 4.8 خرمشهر 0.77 هتگل 26

 3.5 آغاجاری 0.06 آغاجاری 27

 19.2 استان 4.7 استان از کشور

 19 کشور 100 کشور

 24 رتبه 8 رتبه
 و محاسبات تحقیق 90ماخذ: سرشماری سال 

های کشاورزی شامل ،زراعت ، باغداری و دامداری، شکار، جنگلداری و ماهیگیری* بخش 
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 ( سهم بخش کشاورزی از کل اشتغال شهرستان2-2نمودار 
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 رتبه بندی شهرستان های استان خوزستان از لحاظ میزان اشتغال بخش صنعت و معدن  -9

سهم شهرستان از کل شاغلین بخش صنعت و معدن  رتبه

 استان

اغلین بخش صنعت و معدن از کل اشتغال سهم ش

 شهرستان

 درصد شهرستان درصد شهرستان
 35.8 امیدیه 40.06 اهواز 1

 32.1 آغاجاری 10.56 بندر ماهشهر 2

 26.8 بندر ماهشهر 6.67 آبادان 3

 25.0 اهواز 6.34 دزفول 4

 23.1 تگلفه 4.34 امیدیه 5

 22.8 مسجد سلیمان 3.83 بهبهان 6

 20.1 کارون 2.82 خرمشهر 7

 19.4 آبادان 2.73 شوشتر 8

 18.1 باوی 2.65 مسجد سلیمان 9

 15.1 رامهرمز 2.20 رامهرمز 10

 14.9 خرمشهر 2.15 شوش 11

 14.8 بهبهان 2.14 کارون 12

 12.0 رامشیر 2.10 اندیمشک 13

 11.5 شوشتر 1.85 ایذه 14

 10.8 شادگان 1.59 شادگان 15

 10.2 گتوند 1.49 باوی 16

 10.1 دزفول 1.24 باغملک 17

 9.9 اندیمشک 0.86 گتوند 18

 8.4 شوش 0.77 رامشیر 19

 8.1 باغملک 0.74 هتگل 20

 7.7 هندیجان 0.61 دشت آزادگان 21

 7.2 حمیدیه 0.57 آغاجاری 22

 7.1 ایذه 0.43 هندیجان 23

 6.8 اللی 0.38 اللی 24

 6.7 دشت آزادگان 0.37 حمیدیه 25

 5.3 هویزه 0.26 ندیکاا 26

 4.4 اندیکا 0.24 هویزه 27

 17.20 استان 4.67 استان از کشور

 17.19 کشور 100 کشور

 11 رتبه 6 رتبه
 و محاسبات تحقیق 90ماخذ: سرشماری سال 
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 سهم شهرستان از کل شاغلین بخش کشاورزی استان( 2-3نمودار

 
 

 صنعت و معدن استان سهم شهرستان از کل شاغلین بخش( 2-4نمودار 
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 سهم شاغلین بخش صنعت و معدن از کل اشتغال شهرستان( 2-5نمودار 
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 رتبه بندی شهرستان های استان خوزستان از لحاظ میزان اشتغال بخش خدمات -10

 رتبه
 سهم شاغلین بخش خدمات از کل اشتغال شهرستان سهم شهرستان از کل شاغلین بخش خدمات استان

 درصد شهرستان درصد تانشهرس
 67.7 خرمشهر 46.68 اهواز 1

 61.7 اهواز 15.63 دزفول 2

 61.2 بندر ماهشهر 11.41 بندر ماهشهر 3

 60.5 آبادان 9.81 آبادان 4

 60.2 اندیمشک 6.50 بهبهان 5

 54.5 هندیجان 6.07 خرمشهر 6

 54.4 آغاجاری 6.01 اندیمشک 7

 53.3 بهبهان 5.83 شوشتر 8

 53.1 مسجد سلیمان 4.55 ششو 9

 52.5 دزفول 4.31 ایذه 10

 52.2 دشت آزادگان 3.32 رامهرمز 11

 51.8 شوشتر 2.93 شادگان 12

 50.6 کارون 2.91 مسجد سلیمان 13

 48.2 رامشیر 2.87 باغملک 14

 48.0 رامهرمز 2.71 امیدیه 15

 47.4 باوی 2.55 کارون 16

 47.3 امیدیه 2.27 دشت آزادگان 17

 42.9 تگلفه 1.83 باوی 18

 42.1 شادگان 1.65 گتوند 19

 41.2 گتوند 1.46 رامشیر 20

 40.7 هویزه 1.45 هندیجان 21

 39.9 باغملک 0.86 هویزه 22

 37.7 شوش 0.85 اللی 23

 35.0 ایذه 0.80 حمیدیه 24

 32.6 حمیدیه 0.65 هتگل 25

 32.5 اللی 0.46 آغاجاری 26

 11.3 یکااند 0.31 اندیکا 27

 53.42 استان 4.82 استان

 51.78 کشور 100 کشور

 6 رتبه 5 رتبه
 و محاسبات تحقیق 90ماخذ: سرشماری سال 
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 ( سهم شاغلین بخش خدمات از کل اشتغال شهرستانهای استان2-6نمودار 
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 92رتبه بندی شهرستان های استان خوزستان از لحاظ شاخص های اشتغال در بخش دولتی  -11

 رتبه

سهم شهرستان از کل کارکنان دولت 

 در استان

سهم کارکنان دولت از کل  شاغلین 

 شهرستان

تعداد کارکنان دولت به  ازای هر هزار 

 نفر جمعیت شهرستان

 کارکن شهرستان درصد شهرستان درصد شهرستان
 49.52 هفتگل 27.24 دشت آزادگان 29.82 اهواز 1

 43.37 اجاریآغ 26.57 دزفول 7.73 دزفول 2

 42.50 بهبهان 21.79 اندیکا 5.24 آبادان 3

 41.47 باغملک 20.37 هفتگل 5.06 بندر ماهشهر 4

 41.15 رامشیر 19.62 اندیمشک 4.62 بهبهان 5

 40.16 دشت آزادگان 19.06 کارون 4.58 شوش 6

 40.01 رامهرمز 18.72 شادگان 4.56 ایذه 7

 39.60 هویزه 18.63 گتوند 3.94 شوشتر 8

 38.24 مسجدسلیمان 18.61 امیدیه 3.76 اندیمشک 9

 36.24 امیدیه 18.21 باوی 3.24 خرمشهر 10

 36.16 گتوند 18.16 شوشتر 2.90 باغملک 11

 35.42 هندیجان 17.81 هندیجان 2.88 شادگان 12

 34.99 اهواز 17.75 شوش 2.80 رامهرمز 13

 34.82 حمیدیه 17.06 باغملک 2.65 مسجد سلیمان 14

 34.28 اندیمشک 17.05 رامشیر 2.63 دشت آزادگان 15

 34.19 شوش 16.93 بهبهان 2.02 امیدیه 16

 34.11 ایذه 16.68 ایذه 1.69 باوی 17

 33.78 اللی 16.27 رامهرمز 1.58 گتوند 18

 31.65 شوشتر 15.91 آبادان 1.25 رامشیر 19

 30.58 آبادان 15.79 حمیدیه 1.02 حمیدیه 20

 30.24 خرمشهر 14.60 آغاجاری 0.90 یزههو 21

 28.09 باوی 14.56 اهواز 0.87 هندیجان 22

 27.68 شادگان 14.24 اللی 0.82 اللی 23

 27.63 دزفول 12.58 بندر ماهشهر 0.77 اندیکا 24

 26.92 بندر ماهشهر 12.23 خرمشهر 0.68 هفتکل 25

 23.57 اندیکا 11.68 مسجدسلیمان 0.50 آغاجاری 26

 2.30 کارون 1.44 هویزه 0.16 کارون 27

 33.11 استان  16.4 استان  6.56 استان 

 30.63 کشور 11.6 کشور 100 کشور

 10 رتبه 4 رتبه 3 رتبه
 و   محاسبات تحقیق 93و  92ماخذ: سالنامه آماری سال  
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 سهم کارکنان دولت از کل  شاغلین شهرستان( 2-7نمودار 
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 کارکنان دولت به  ازای هر هزار نفر جمعیت شهرستان تعداد( 2-8نمودار 
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 فصل سوم:

 کشاورزی و منابع طبیعی
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 کشاورزی و منابع طبیعی  

های اقتصادی کشور و استان نه تنها وظیفه تأمین امنیت غذایی مردم را بخش کشاورزی بعنوان یکی از مهمترین بخش

 کند.دارد بلکه در روند توسعه به طرق مختلف ایفای نقش میبعهده 

آمارها نشان دهنده آن است که علی رغم دارا بودن جایگاه و سهم مناسب استان خوزستان از تولید و سطوح زیر کشت 

-1392 زراعی  سال باشد. بطوریکه درمتاسفانه از نظر عملکرد ) تن در هکتار( از جایگاه مناسبی برخوردار نمی

استان از نظر مقدار سطح زیر کشت گندم رتبه دوم و از لحاظ میزان تولید گندم رتبه اول کشور را داشته اما از نظر 93

عملکرد گندم در هکتار، در جایگاه نوزدهم قرار گرفته است. استان از لحاظ سطح زیر کشت جو رتبه ششم و از لحاظ 

د جو در هکتار در جایگاه چهاردهم قرار گرفته است. در مورد محصول ذرت میزان تولید جو رتبه هشتم  اما از نظر عملکر

استان از لحاظ سطح زیر کشت ذرت و همچنین میزان تولید ذرت رتبه اول را داشته است اما از نظر عملکرد در هکتار 

سوم را داشته است اما ذرت در جایگاه سیزدهم قرار گرفته است. استان از نظر سطح زیر کشت و میزان تولید برنج رتبه 

 از نظر عملکرد برنج در جایگاه ششم قرار گرفته است. 

های روغنی استان رتبه دوم اما از نظر عملکرد در های روغنی و همچنین میزان تولید دانهاز لحاظ سطح زیر کشت دانه

 های روغنی در جایگاه نهم قرار گرفته است.  هکتار دانه

درصدی از کل  14استان خوزستان با داشتن سهم  93-1392 زراعی  سال ورزی، دربر اساس سالنامه آماری کشا

کود شیمیایی مصرف شده در کشور در رتبه اول قرار دارد. در میان شهرستانهای استان بیشترین سهم از کود مصرف 

ود مصرف شده در شده به ترتیب مربوط به شوش، اهواز و شوشتر بوده است.  همچنین بر اساس همین منبع آماری، ک

باشد کیلوگرم می 95کیلوگرم  است در حالیکه شاخص در کشور برابر با  165هر هکتار از اراضی کشاورزی استان حدود 

 405که نشان دهنده مصرف زیاد کود شیمیایی در استان است. از میان شهرستانهای استان شهرستان حمیدیه با 

کود شیمیایی را داشته است و پس از آن به ترتیب شهرستانهای بهبهان، کیلوگرم در هر هکتار بیشترین سرانه مصرف 

گیرند. بنابر آثار مخرب زیست محیطی کودهای شیمیایی و همچنین تاثیر شوش و دزفول در رتبه های بعدی قرار می

دهای سوء آنها بر سالمت عمومی مردم، ضروری است که از طریق مروجین کشاورزی در ارتباط با مصرف صحیح کو

 های الزم به کشاورزان داده شود. شیمیایی آموزش
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 93رتبه بندی شهرستان های استان خوزستان از لحاظ وضعیت اراضی کشاورزی در سال  -12

 رتبه

سهم شهرستان از کل 

 اراضی کشاورزی استان

سهم شهرستان از کل 

 اراضی زراعی استان

سهم شهرستان از کل 

 اراضی باغی استان

ستان از سهم شهر

 اراضی آبی استان

نسبت اراضی آبی به کل 

اراضی کشاورزی  

 شهرستان

 درصد شهرستان درصد شهرستان درصد شهرستان درصد شهرستان درصد شهرستان

 100.00 آبادان 13.51 شوش 32.29 شادگان 10.65 اهواز 10.39 اهواز 1
 100.00 خرمشهر 10.52 شوشتر 12.21 آبادان 9.40 شوش 9.19 شوش 2
 100.00 شادگان 8.42 اهواز 12.16 دزفول 7.31 شوشتر 7.14 شوشتر 3
 100.00 هویزه 7.54 کارون 7.25 کارون 6.07 دزفول 6.25 دزفول 4
 99.84 حمیدیه 7.09 دزفول 4.40 اندیکا 5.41 رامشیر 5.42 کارون 5
 97.25 دشت آزادگان 6.88 شادگان 3.83 ملکباغ 5.36 کارون 5.27 رامشیر 6
 91.69 بندرماهشهر 5.34 دشت آزادگان 3.32 بهبهان 5.08 ایذه 5.01 ایذه 7
 89.69 هندیجان 5.18 هویزه 3.28 بندرماهشهر 4.98 باوی 4.87 باوی 8
 88.54 شوشتر 4.46 بندرماهشهر 2.86 خرمشهر 4.12 هفتگل 4.14 شادگان 9
 88.40 شوش 4.03 باوی 2.62 ایذه 3.70 اندیمشک 4.00 هفتگل 10
 83.69 کارون 3.54 هندیجان 2.10 شوش 3.35 دشت آزادگان 3.63 اندیمشک 11
 68.72 بهبهان 3.25 خرمشهر 1.75 اهواز 3.29 شادگان 3.30 دشت آزادگان 12
 68.24 دزفول 3.17 رامهرمز 1.61 دشت آزادگان 3.19 هویزه 3.11 هویزه 13
 66.71 رامهرمز 3.14 حمیدیه 1.52 شوشتر 2.94 ملکباغ 2.97 ملکباغ 14
 51.89 آغاجاری 3.11 بهبهان 1.29 هندیجان 2.91 بندرماهشهر 2.93 بندرماهشهر 15
 49.74 باوی 3.06 رامشیر 1.22 اندیمشک 2.91 رامهرمز 2.86 رامهرمز 16
 48.74 اهواز 2.68 اندیمشک 1.18 رامهرمز 2.71 بهبهان 2.72 بهبهان 17
 47.27 گتوند 1.57 گتوند 1.10 باوی 2.57 اندیکا 2.63 اندیکا 18
 44.42 اندیمشک 1.12 امیدیه 0.84 اللی 2.47 مسجدسلیمان 2.42 مسجدسلیمان 19
 38.18 امیدیه 0.84 باغ ملک 0.74 مسجدسلیمان 2.40 هندیجان 2.37 هندیجان 20
 34.94 رامشیر 0.64 آبادان 0.73 رامشیر 2.04 گتوند 2.00 گتوند 21
 17.13 ملکباغ 0.24 هفتگل 0.51 گتوند 1.93 حمیدیه 1.95 خرمشهر 22
 5.04 اندیکا 0.24 ایذه 0.36 هویزه 1.92 خرمشهر 1.89 حمیدیه 23
 3.56 هفتگل 0.22 اندیکا 0.35 حمیدیه 1.81 امیدیه 1.77 امیدیه 24
 2.82 ایذه 0.09 مسجدسلیمان 0.27 امیدیه 1.34 اللی 1.33 اللی 25
 2.30 اللی 0.08 آغاجاری 0.16 فتگله 0.09 آغاجاری 0.38 آبادان 26
 2.15 مسجدسلیمان 0.05 اللی 0.04 آغاجاری 0.03 آبادان 0.09 آغاجاری 27

 8 استان از کشور
استان از 

 کشور
8.8 

استان از 

 کشور
2.2 

استان از 

 کشور
 60 استان  10.5

 46.2 کشور 100 کشور 100 کشور 100 کشور 100 کشور

 14 رتبه 2 هرتب 14 رتبه 2 رتبه 2 رتبه
 و محاسبات تحقیق 92سرشماری کشاورزی  نتایجماخذ:
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 93سهم شهرستان از کل اراضی کشاورزی استان در سال ( 3-1نمودار 
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 93نسبت اراضی آبی به کل اراضی کشاورزی  شهرستان در سال ( 3-2نمودار
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 ه برداری های کشاورزی رتبه بندی شهرستان های استان خوزستان از لحاظ سهم در بهر-13

 رتبه

سهم شهرستان از بهره 

 برداری کشاورزی*

سهم شهرستان از بهره 

 برداری زراعت

سهم شهرستان از بهره 

 برداری باغداری

سهم شهرستان از بهره 

 برداری زنبورعسل

 درصد شهرستان درصد شهرستان درصد شهرستان درصد شهرستان
 24.85 ایذه 16.44 شادگان 9.81 ایذه 9.28 ملک باغ 1

 23.58 باغ ملک 12.54 آبادان 9.74 باغ ملک 9.00 ایذه 2

 16.60 اندیمشک 9.47 ایذه 9.17 شوش 8.30 شوش 3

 7.84 شوشتر 9.06 باغ ملک 8.73 دزفول 8.23 دزفول 4

 4.74 دزفول 7.28 شوشتر 5.41 رامهرمز 6.40 شادگان 5

 4.33 ااندیک 5.65 بهبهان 5.11 شوشتر 4.87 رامهرمز 6

 4.12 بهبهان 5.54 شوش 5.02 اهواز 4.61 شوشتر 7

 2.58 رامهرمز 3.43 دزفول 4.98 اندیکا 4.57 اندیکا 8

 2.20 اللی 2.94 خرمشهر 4.56 بهبهان 4.55 بهبهان 9

 2.10 هفتگل 2.90 امیدیه 4.49 اندیمشک 4.50 اهواز 10

 1.55 گتوند 2.87 اندیکا 4.02 دشت آزادگان 4.28 آبادان 11

 1.24 شوش 2.72 کارون 3.16 رامشیر 4.11 اندیمشک 12

 1.13 مسجدسلیمان 2.63 اهواز 2.93 شادگان 3.57 دشت آزادگان 13

 0.52 دشت آزادگان 2.16 دشت آزادگان 2.91 گتوند 2.84 رامشیر 14

 0.46 خرمشهر 2.10 باوی 2.61 اللی 2.61 گتوند 15

 0.41 امیدیه 1.82 رامهرمز 2.60 باوی 2.36 باوی 16

 0.31 آغاجاری 1.76 بندرماهشهر 2.13 حمیدیه 2.33 اللی 17

 0.31 باوی 1.56 هندیجان 2.11 هویزه 1.89 حمیدیه 18

 0.21 آبادان 1.48 حمیدیه 1.91 هفتگل 1.88 هویزه 19

 0.21 شادگان 1.20 اندیمشک 1.76 مسجدسلیمان 1.70 هفتگل 20

 0.21 هویزه 1.17 رامشیر 1.64 امیدیه 1.57 مسجدسلیمان 21

 0.10 اهواز 0.99 اللی 1.30 هندیجان 1.51 امیدیه 22

 0.10 بندرماهشهر 0.93 هویزه 1.22 کارون 1.42 کارون 23

 0.10 حمیدیه 0.48 مسجدسلیمان 1.05 بندرماهشهر 1.22 هندیجان 24

 0.10 کارون 0.41 هفتگل 0.83 خرمشهر 1.14 خرمشهر 25

 0.10 هندیجان 0.30 گتوند 0.58 آبادان 1.09 بندرماهشهر 26

 0.00 رامشیر 0.16 آغاجاری 0.19 آغاجاری 0.18 آغاجاری 27

 1.9 استان ازکشور 2.2 استان ازکشور 4.5 استان ازکشور 4.2 استان ازکشور

 100 کشور 100 کشور 100 کشور 100 کشور

 19 رتبه 18 رتبه 8 رتبه 9 رتبه
 و  محاسبات تحقیق 92 ماخذ: سرشماری کشاورزی سال

نامیده  *بهره برداری کشاورزی: کلیه فعالیت های کشاورزی که تحت مدیریت واحد قرار دارد، یک واحد تولیدی کشاورزی است که بهره برداری کشاورزی
ی یک آبادی یا شهر، یک بهره محدوده ی چند آبادی یا شهر انجام شود، هر مجموعه واقع درشود. اگر فعالیتهای یک واحد تولیدی کشاورزی در محدودهمی

 برداری کشاورزی تلقی می شود.
 باشد.می **شهرستانهایی که مقدار شاخصشان یکسان است با یکدیگر هم رتبه هستند و ترتیب قرار گیری آنها در جدول صرفا بر اساس ترتیب حروف الفبا

 صفر لحاظ شده است. *** بهره برداری زنبور عسل در شهرستان رامشیر  در منبع آماری
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 رتبه بندی شهرستان های استان خوزستان از لحاظ سهم در بهره برداری های کشاورزی)دام( -14

 رتبه

سهم شهرستان از بهره 

 برداری دام سنگین

سهم شهرستان از بهره 

 برداری دام سبک

سهم شهرستان از بهره 

 برداری طیور سنتی

سهم شهرستان از بهره 

 برداری آبزیان

 درصد شهرستان درصد شهرستان درصد شهرستان درصد رستانشه
 19.71 شادگان 11.77 ایذه 13.52 ایذه 11.17 شوش 1

 14.67 خرمشهر 9.35 باغ ملک 10.07 باغ ملک 9.03 ایذه 2

 12.66 شوشتر 7.14 شوشتر 9.43 دزفول 6.99 اهواز 3

 12.24 شوش 6.43 اندیکا 8.82 اندیکا 6.96 شوشتر 4

 11.86 کارون 6.11 دزفول 4.43 شوش 6.53 شادگان 5

 9.59 دزفول 5.86 بهبهان 4.27 رامهرمز 6.16 باغ ملک 6

 5.53 اهواز 5.58 رامهرمز 4.26 اندیمشک 5.44 دزفول 7

 4.43 حمیدیه 4.97 شوش 4.24 اللی 4.79 اندیکا 8

 1.91 دشت آزادگان 4.53 اندیمشک 4.18 بهبهان 4.26 رامهرمز 9

 1.49 باوی 3.94 اهواز 3.66 اهواز 4.21 بهبهان 10

 1.32 آبادان 3.40 اللی 3.65 شوشتر 3.89 دشت آزادگان 11

 1.28 رامشیر 3.32 شادگان 3.07 شادگان 3.52 باوی 12

 1.02 هویزه 2.98 گتوند 3.05 مسجدسلیمان 2.73 کارون 13

 0.77 اندیکا 2.79 امیدیه 2.63 گتوند 2.65 حمیدیه 14

 0.51 بهبهان 2.73 رامشیر 2.57 رامشیر 2.35 رامشیر 15

 0.38 اندیمشک 2.24 هندیجان 2.33 آبادان 2.25 اللی 16

 0.38 ایذه 2.16 باوی 2.17 امیدیه 2.22 هویزه 17

 0.13 بندرماهشهر 2.15 دشت آزادگان 2.15 هندیجان 2.17 آبادان 18

 0.13 گتوند 1.99 آبادان 1.71 هفتگل 2.12 گتوند 19

 0.00 آغاجاری 1.92 مسجدسلیمان 1.65 دشت آزادگان 1.82 میدیها 20

 0.00 امیدیه 1.81 هفتگل 1.62 باوی 1.74 بندرماهشهر 21

 0.00 باغ ملک 1.63 کارون 1.59 بندرماهشهر 1.68 مسجدسلیمان 22

 0.00 رامهرمز 1.40 بندرماهشهر 1.26 کارون 1.54 اندیمشک 23

 0.00 اللی 1.26 رمشهرخ 1.24 هویزه 1.30 هندیجان 24

 0.00 مسجدسلیمان 0.99 حمیدیه 1.00 حمیدیه 1.23 خرمشهر 25

 0.00 هفتگل 0.86 هویزه 0.73 خرمشهر 1.04 هفتگل 26

 0.00 هندیجان 0.69 آغاجاری 0.67 آغاجاری 0.19 آغاجاری 27

 5.9 استان از کشور 4.7 استان از کشور 4.4 استان از کشور 7.4 استان از کشور

 100 کشور 100 کشور 100 کشور 100 کشور

 3 رتبه 7 رتبه 7 رتبه 4 رتبه
 و  محاسبات تحقیق 92ماخذ: سرشماری کشاورزی سال 

 باشد.می*شهرستانهایی که مقدار شاخصشان یکسان است با یکدیگر هم رتبه هستند و ترتیب قرار گیری آنها در جدول صرفا بر اساس ترتیب حروف الفبا 
 داری آبزیان در شهرستانهای آغاجاری،امیدیه،باغملک، رامهرمز،اللی، مسجد سلیمان، هفتگل و هندیجان در منبع آماری صفر لحاظ شده است.** بهره بر

 
 



 

38 

 

 سهم شهرستان از بهره برداری دام سنگین( 3-3نمودار

 
 

 سهم شهرستان از بهره برداری دام سبک( 3-4نمودار 
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 93-94تان خوزستان از لحاظ وضعیت کشت گندم در سال زراعی رتبه بندی شهرستان های اس -15

 رتبه

سهم شهرستان از سطح زیر کشت 

 گندم استان

سهم شهرستان از میزان تولید گندم 

 استان
 عملکرد در هکتار محصول گندم

 تن در هکتار شهرستان درصد شهرستان درصد شهرستان
 4.28 بهبهان 14.97 شوش 10.51 شوش 1
 3.76 دزفول 11.69 دزفول 9.76 اهواز 2
 3.66 امیدیه 10.33 شوشتر 8.24 شوشتر 3
 3.55 شوش 9.67 اهواز 7.76 دزفول 4
 3.13 شوشتر 5.76 اندیمشک 6.98 اندیمشک 5
 3.02 آغاجاری 5.52 بهبهان 6.26 دشت آزادگان 6
 2.98 خرمشهر 4.55 دشت آزادگان 5.23 هفتگل 7
 2.89 کارون 4.46 گتوند 4.74 هویزه 8
 2.86 حمیدیه 3.98 رامهرمز 4.52 رامهرمز 9
 2.60 هندیجان 3.87 حمیدیه 4.39 گتوند 10
 2.55 بندرماهشهر 3.32 هویزه 3.38 حمیدیه 11
 2.54 گتوند 2.66 رامشیر 3.37 رامشیر 12
 2.47 اهواز 2.64 باوی 3.22 بهبهان 13
 2.31 باوی 2.46 هندیجان 3.01 ایذه 14
 2.20 رامهرمز 1.88 شادگان 2.85 باوی 15
 2.14 شادگان 1.82 بندرماهشهر 2.37 هندیجان 16
 2.06 اندیمشک 1.76 کارون 2.23 باغ ملک 17
 1.97 رامشیر 1.75 هفتگل 2.19 شادگان 18
 1.81 دشت آزادگان 1.53 ایذه 1.80 مسجدسلیمان 19
 1.75 هویزه 1.48 امیدیه 1.78 بندرماهشهر 20
 1.50 باغ ملک 1.34 باغ ملک 1.52 کارون 21
 1.27 ایذه 1.20 خرمشهر 1.40 اللی 22
 0.96 اللی 0.60 مسجدسلیمان 1.01 امیدیه 23
 0.84 هفتگل 0.54 اللی 1.01 خرمشهر 24
 0.83 مسجدسلیمان 0.12 اندیکا 0.39 اندیکا 25
 0.78 اندیکا 0.09 آغاجاری 0.07 آغاجاری 26

 2.46 استان  11.92 کشوراستان  از  8.45 استان ازکشور

 1.74 کشور 100 کشور 100 کشور

 19 رتبه 1 رتبه 2 رتبه
 و محاسبات تحقیق 93-92،سالنامه آماری کشاورزی93،  سالنامه آماری استان خوزستان سال 92ماخذ: سرشماری کشاورزی سال 

 باشد.قرار گیری آنها در جدول صرفا بر اساس ترتیب حروف الفبا می *شهرستانهایی که مقدار شاخصشان یکسان است با یکدیگر هم رتبه هستند و ترتیب
** کشت گندم در شهرستان آبادان در سالنامه آماری صفر لحاظ شده است.
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 عملکرد گندم  )تن در هکتار(( 3-5نمودار
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 93-94سال زراعی رتبه بندی شهرستان های استان خوزستان از لحاظ وضعیت کشت جو در -16

 رتبه
سهم شهرستان از سطح زیر کشت 

 جو استان

سهم شهرستان از میزان تولید جو 

 استان
 جو در هکتار محصول عملکرد

 تن در هکتار شهرستان درصد شهرستان درصد شهرستان

 2.40 شوش 15.18 باغ ملک 19.79 ایذه 1
 2.27 شوشتر 14.68 ایذه 12.37 باغ ملک 2
 2.00 گاندشت آزاد 7.36 اهواز 11.97 اهواز 3
 1.97 کارون 5.84 باوی 8.01 اندیکا 4
 1.88 شادگان 5.81 شادگان 6.66 شادگان 5
 1.85 حمیدیه 4.44 شوشتر 5.06 مسجدسلیمان 6
 1.80 هویزه 4.40 دشت آزادگان 5.03 بندرماهشهر 7
 1.75 بندرماهشهر 4.33 هویزه 4.17 اللی 8
 1.70 خرمشهر 4.14 شوش 3.72 دزفول 9
 1.69 هندیجان 3.50 هندیجان 3.46 جانهندی 10
 1.67 اهواز 3.39 بندرماهشهر 2.35 باوی 11
 1.62 بهبهان 3.38 اندیکا 2.26 امیدیه 12
 1.57 رامشیر 2.92 رامشیر 2.21 هفتگل 13
 1.55 باوی 2.71 کارون 2.17 رامهرمز 14
 1.33 امیدیه 2.54 حمیدیه 1.76 کارون 15
 1.22 رامهرمز 2.34 شهرخرم 1.72 دشت آزادگان 16
 1.04 دزفول 2.21 اللی 1.20 گتوند 17
 1.03 گتوند 2.19 رامهرمز 1.16 رامشیر 18
 0.97 ایذه 2.15 دزفول 0.94 هویزه 19
 0.89 باغ ملک 1.63 مسجدسلیمان 0.92 اندیمشک 20
 0.87 اندیکا 1.22 گتوند 0.87 شوشتر 21
 0.85 اللی 1.16 اندیمشک 0.84 بهبهان 22
 0.80 اندیمشک 1.03 هفتگل 0.69 خرمشهر 23
 0.70 مسجدسلیمان 0.91 امیدیه 0.55 شوش 24
 0.65 هفتگل 0.56 بهبهان 0.11 حمیدیه 25
 0.60 آغاجاری 0.01 آغاجاری 0.01 آغاجاری 26

 1.23 استان 4.8 از کشوراستان  6.79 ازکشوراستان 

 1.72 کشور 100 کشور 100 کشور

 14 رتبه 8 رتبه 6 رتبه
 و محاسبات تحقیق 93-92،سالنامه آماری کشاورزی93،  سالنامه آماری استان خوزستان سال 92ماخذ: سرشماری کشاورزی سال 

.در منبع آماری صفر لحاظ شده استشهرستان آبادان کشت جو  در  *
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 عملکرد جو )تن در هکتار(( 3-6نمودار
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 93-94سال زراعی ان از لحاظ وضعیت کشت ذرت در رتبه بندی شهرستان های استان خوزست-17

 رتبه
سهم هر شهرستان از سطح زیر 

 کشت ذرت استان

سهم هر شهرستان از میزان تولید 

 ذرت استان
 ذرت در هکتار محصول عملکرد

 تن در هکتار شهرستان درصد شهرستان درصد شهرستان

 6.35 بهبهان 40.85 شوش 40.87 شوش 1
 6.31 دزفول 32.83 ولدزف 32.69 دزفول 2
 6.28 شوش 11.95 اندیمشک 12.01 اندیمشک 3
 6.26 اندیمشک 5.30 بهبهان 5.24 بهبهان 4
 6.25 رامهرمز 4.89 گتوند 4.92 گتوند 5
 6.24 گتوند 2.96 شوشتر 3.03 شوشتر 6
 6.22 باوی 0.70 باوی 0.70 باوی 7
 6.15 شوشتر 0.25 حمیدیه 0.26 حمیدیه 8
 6.00 رامشیر 0.15 رامهرمز 0.15 رامهرمز 9
 5.98 اهواز 0.07 رامشیر 0.08 رامشیر 10
 5.93 حمیدیه 0.06 اهواز 0.07 اهواز 11

 6.28 استان 29.7 استان ازکشور 33.5 استان ازکشور

 7.1 کشور 100 کشور 100 کشور

 13 رتبه 1 رتبه 1 رتبه
 و محاسبات تحقیق 1393-92ه آماری کشاورزی،سالنام1393سال  ماخذ: سالنامه آماری استان خوزستان

 باشد.می*شهرستانهایی که مقدار شاخصشان یکسان است با یکدیگر هم رتبه هستند و ترتیب قرار گیری آنها در جدول صرفا بر اساس ترتیب حروف الفبا 

 .در منبع آماری صفر لحاظ شده استشهرستانهای ذکر نشده در جدول کشت ذرت  در  **
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 عملکرد ذرت )تن در هکتار(( 3-7ودارنم
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 93-94سال زراعی رتبه بندی شهرستان های استان خوزستان از لحاظ وضعیت کشت برنج در -18

 رتبه

سهم شهرستان از سطح زیر کشت برنج 

 استان

سهم شهرستان از میزان تولید برنج 

 استان
 برنج در هکتار محصول عملکرد

 تن در هکتار ستانشهر درصد شهرستان درصد شهرستان

 4.93 بهبهان 21.35 شوشتر 21.76 شوشتر 1

 4.87 دشت آزادگان 19.29 شوش 18.36 شوش 2

 4.86 دزفول 14.63 اهواز 14.36 اهواز 3

 4.74 شوش 7.11 باغ ملک 7.59 باغ ملک 4

 4.72 باوی 6.33 شادگان 6.35 شادگان 5

 4.63 کارون 5.73 باوی 5.47 باوی 6

 4.59 اهواز 4.44 دشت آزادگان 5.00 حمیدیه 7

 4.55 امیدیه 4.22 کارون 4.17 رامهرمز 8

 4.50 شادگان 4.20 حمیدیه 4.10 دشت آزادگان 9

 4.42 شوشتر 4.00 رامهرمز 4.10 کارون 10

 4.32 رامهرمز 3.24 خرمشهر 3.42 خرمشهر 11

 4.30 ایذه 2.21 دزفول 2.05 دزفول 12

 4.27 شهرخرم 1.17 ایذه 1.23 ایذه 13

 4.22 باغ ملک 1.16 بهبهان 1.07 بهبهان 14

 4.20 بندرماهشهر 0.80 بندرماهشهر 0.86 بندرماهشهر 15

 3.79 حمیدیه 0.11 امیدیه 0.11 امیدیه 16

 4.5 استان  14 استان ازکشور 13.6 استان ازکشور

 4.35 کشور 100 کشور 100 کشور

 6 رتبه 3 رتبه 3 رتبه
 و محاسبات تحقیق 1393-92،سالنامه آماری کشاورزی1393سال  ،  سالنامه آماری استان خوزستان92اورزی سال ماخذ: سرشماری کش

 باشد.می*شهرستانهایی که مقدار شاخصشان یکسان است با یکدیگر هم رتبه هستند و ترتیب قرار گیری آنها در جدول صرفا بر اساس ترتیب حروف الفبا 
 در منبع آماری صفر لحاظ شده است.ر نشده در جدول شهرستانهای ذککشت برنج  **
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 عملکرد برنج )تن در هکتار(( 3-8نمودار
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 93-94سال زراعی رتبه بندی شهرستان های استان خوزستان از لحاظ وضعیت کشت دانه های روغنی در -19

 رتبه
سهم هر شهرستان از سطح زیر 

 کشت دانه های روغنی استان

میزان تولید سهم هر شهرستان از 

 دانه های روغنی استان

دانه های  در هکتار محصول عملکرد

 روغنی

 تن در هکتار شهرستان درصد شهرستان درصد شهرستان

 2.02 شوشتر 16.54 دزفول 16.27 بهبهان 1
 1.93 دزفول 12.92 بهبهان 13.07 اندیمشک 2
 1.49 گتوند 12.48 شوشتر 10.19 دزفول 3
 1.33 شوش 11.34 اندیمشک 9.03 شوش 4
 1.32 مسجدسلیمان 10.16 شوش 7.33 شوشتر 5
 1.25 کارون 4.04 حمیدیه 5.26 رامشیر 6
 1.16 شادگان 3.35 گتوند 5.12 حمیدیه 7
 1.13 بندرماهشهر 3.28 شادگان 3.36 شادگان 8
 1.09 خرمشهر 2.97 خرمشهر 3.22 خرمشهر 9
 1.08 امیدیه 2.67 اهواز 3.08 رامهرمز 10
 1.05 اهواز 2.66 امیدیه 3.02 اهواز 11
 1.03 اندیمشک 2.50 رامشیر 2.91 امیدیه 12
 0.98 ایذه 2.46 رامهرمز 2.66 گتوند 13
 0.97 آغاجاری 1.99 کارون 2.62 باوی 14
 0.95 رامهرمز 1.93 باوی 2.59 هویزه 15
 0.94 بهبهان 1.90 دشت آزادگان 2.54 دشت آزادگان 16
 0.93 حمیدیه 1.77 سجدسلیمانم 1.90 کارون 17
 0.90 اللی 1.69 هویزه 1.60 مسجدسلیمان 18
 0.89 باغ ملک 1.16 بندرماهشهر 1.22 بندرماهشهر 19
 0.88 دشت آزادگان 0.66 باغ ملک 0.88 باغ ملک 20
 0.87 باوی 0.46 اللی 0.62 اللی 21
 0.77 هویزه 0.31 ایذه 0.45 هندیجان 22
 0.76 اندیکا 0.28 نهندیجا 0.38 ایذه 23

 اندیکا 24
0.24 

 آغاجاری
0.18 

 هندیجان
0.75 

 0.71 هفتگل 0.16 اندیکا 0.22 آغاجاری 25
 0.56 رامشیر 0.13 هفتگل 0.22 هفتگل 26

 1.2 استان  17.2 استان 19.4 استان

 1.8 کشور 100 کشور 100 کشور

 9 رتبه 2 رتبه 2 رتبه
 محاسبات تحقیق و 1393 نسالنامه آماری استان خوزستا ماخذ:

کرد *به علت آنکه در سالنامه آماری کشاورزی آمار مربوط به سطح زیرکشت و میزان تولید دانه های روغنی ذکر نشده است،لذا امکان محاسبه عمل
 کشور،سهم استان از کشور و همچنین رتبه استان امکان پذیر نمی باشد.

.در منبع آماری صفر لحاظ شده استشهرستان آبادان کشت دانه های روغنی در  **



 

48 

 

 

 
 
 
 

 عملکرد دانه های روغنی )تن در هکتار(( 3-9نمودار
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 93رتبه بندی شهرستان های استان خوزستان از لحاظ مصرف کود شیمیایی در اراضی کشاورزی در سال  -20

 رتبه
 سهم شهرستان از کل کود شیمیایی مصرف شده در استان

 از اراضی کشاورزیکود مصرف شده در هر هکتار 

 )کیلوگرم در هکتار(
 کیلوگرم شهرستان درصد شهرستان

 405 حمیدیه 19.24 شوش 1

 390 بهبهان 16.32 اهواز 2

 367 شوش 11.81 شوشتر 3

 327 دزفول 11.69 دزفول 4

 289 شوشتر 6.07 بهبهان 5

 275 اهواز 4.79 اندیمشک 6

 231 اندیمشک 4.37 حمیدیه 7

 148 باغ ملک 2.71 ندشت آزادگا 8

 148 گتوند 2.61 شادگان 9

 144 دشت آزادگان 2.51 باغ ملک 10

 139 هویزه 2.47 هویزه 11

 129 هندیجان 2.03 ایذه 12

 123 رامهرمز 2.00 رامهرمز 13

 110 شادگان 1.75 هندیجان 14

 91 امیدیه 1.74 باوی 15

 73 خرمشهر 1.69 گتوند 16

 71 ایذه 1.47 کارون 17

 63 باوی 0.91 امیدیه 18

 47 کارون 0.87 رامشیر 19

 44 اللی 0.82 خرمشهر 20

 37 بندرماهشهر 0.62 بندرماهشهر 21

 33 مسجدسلیمان 0.53 هفتگل 22

 29 رامشیر 0.46 مسجدسلیمان 23

 23 هفتگل 0.33 اللی 24

 11 اندیکا 0.17 اندیکا 25

 5 آبادان 0.01 آبادان 26

 - غاجاریآ - آغاجاری 27

 175 استان  *  استان

 * کشور 100 کشور

 - رتبه 1 رتبه
 و محاسبات تحقیق1393سال ماخذ: سالنامه آماری استان خوزستان 

ظور به مندر جدول فوق در سالنامه آماری استان با آنچه که در سالنامه آماری کشاورزی آمده است اختالف بسیاری دارد. لذا کود شیمیایی مصرف شده  رقم*
درصدی  14استان استفاده شده است. بر اساس سالنامه آماری کشاورزی، استان خوزستان با داشتن سهم  آماری محاسبه رتبه شهرستانی از اطالعات سالنامه

از اراضی کشاورزی از کل کود شیمیایی مصرف شده در کشور در رتبه اول قرار دارد.  همچنین بر اساس همین منبع آماری، کود مصرف شده در هر هکتار 
 باشد.کیلوگرم می 95کیلوگرم و همین شاخص در کشور برابر با  165استان حدود 

و آمار مربوط به میزان مصرف کود  در آن  در دسترس نیست. شهرستان آغاجاری همچنان از امیدیه کود مورد استفاده خود را تهیه میکند**
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 )کیلوگرم در هکتار( اراضی کشاورزی کود مصرف شده در هر هکتار از( 3-10نمودار

) 
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 93رتبه بندی شهرستان های استان خوزستان از لحاظ وضعیت دام سنگین در سال-21

 رتبه 
سهم هر شهرستان از دام 

 سنگین استان

سهم هر شهرستان از گاو 

 وگوساله استان

سهم هر شهرستان از 

 گاومیش استان

سهم هر شهرستان از 

 شتر استان

 درصد شهرستان درصد شهرستان درصد شهرستان رصدد شهرستان
 40.67 هویزه 23.53 دزفول 11.24 شادگان 12.56 شوش 1
 30.30 شوش 18.33 شوش 11.03 شوش 10.15 شادگان 2
 11.83 هندیجان 9.80 اهواز 7.69 بهبهان 8.78 دزفول 3
 5.34 امیدیه 9.44 شوشتر 7.21 اهواز 7.65 اهواز 4
 2.08 دزفول 6.77 دشت آزادگان 6.72 رشوشت 7.18 شوشتر 5
 1.49 حمیدیه 6.02 کارون 5.90 ایذه 6.17 بهبهان 6
 1.16 اهواز 5.97 شادگان 5.38 دزفول 4.81 ایذه 7
 Ø باوی 5.39 هویزه 4.70 باغ ملک 4.15 دشت آزادگان 8

 Ø بندرماهشهر 3.75 حمیدیه 4.25 رامهرمز 3.77 باغملک 9

 Ø بهبهان 1.87 گتوند 3.57 زادگاندشت آ 3.61 رامهرمز 10

 Ø خرمشهر 1.83 آبادان 3.06 اندیکا 3.37 کارون 11

 Ø دشت آزادگان 1.80 باوی 3.04 باوی 3.11 حمیدیه 12

 Ø رامشیر 1.63 خرمشهر 2.97 حمیدیه 2.93 هویزه 13

 Ø شادگان 1.02 رامهرمز 2.79 کارون 2.79 باوی 14

 Ø شوشتر 0.88 مسجدسلیمان 2.72 بندرماهشهر 2.47 اندیکا 15

 Ø کارون 0.81 اندیمشک 2.67 امیدیه 2.27 امیدیه 16

 0 آبادان 0.48 امیدیه 2.07 مسجدسلیمان 2.23 بندر ماهشهر 17
 0 آغاجاری 0.38 ایذه 1.98 هویزه 1.83 مسجدسلیمان 18
 0 اندیکا 0.20 بندرماهشهر 1.90 اندیمشک 1.68 اندیمشک 19
 0 اندیمشک 0.05 رامشیر 1.81 شیررام 1.60 گتوند 20
 0 ایذه 0.04 اندیکا 1.56 گتوند 1.56 آبادان 21
 0 باغ ملک 0.01 هفتگل 1.52 آبادان 1.46 رامشیر 22
 0 رامهرمز Ø باغ ملک 1.16 اللی 1.10 خرمشهر 23
 0 گتوند Ø هندیجان 1.13 هندیجان 1.00 هندیجان 24
 0 اللی 0 آغاجاری 0.99 خرمشهر 0.93 اللی 25
 0 مسجدسلیمان 0 بهبهان 0.81 هفتگل 0.65 هفتگل 26

 0.11 آغاجاری 27
 آغاجاری

0.14 
 اللی

0 
 هفتگل

0 

 2.39 استان از کشور 58.32 استان از کشور 6.24 استان از کشور 100 استان 

 100 کشور 100 کشور 100 کشور - کشور

 11 رتبه 1 رتبه 6 رتبه - رتبه
 محاسبات تحقیق،  93،نماگرهای سرشماری عمومی کشاورزی استانهای کشور 92ی سرشماری کشاورزماخذ: 

 باشد.می*شهرستانهایی که مقدار شاخصشان یکسان است با یکدیگر هم رتبه هستند و ترتیب قرار گیری آنها در جدول صرفا بر اساس ترتیب حروف الفبا 
 دام سنگین کشور در دسترس نمی باشد. ** سهم استان از دام سنگین  قابل محاسبه نیست زیرا آمار

 در منبع آماری صفر لحاظ شده است.شهرستانهای آغاجاری، بهبهان و اللی  تعداد گاومیش  در ***
 حاظ شده است.در منبع آماری صفر لشهرستانهای آبادان،آغاجاری، اندیکا، اندیمشک، ایذه، باغملک، رامهرمز، گتوند،اللی، مسجد سلیمان و هفتکل تعداد شتر در ***

 این معناست که به دلیل حفظ محرمانگی رقم قابل انتشار نیست.به  Ø***  عالمت 
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 سهم هر شهرستان از دام سنگین استان( 3-11نمودار

 
 
 

 گاومیش استانتعداد سهم هر شهرستان از ( 3-12نمودار
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 93 در سال دام سبکرتبه بندی شهرستان های استان خوزستان از لحاظ وضعیت -22

 رتبه
 از دام سبک استانسهم هر شهرستان 

تعداد گوسفند سهم هر شهرستان از 

 استان وبره

سهم هر شهرستان از تعداد بز و 

 بزغاله استان

 درصد شهرستان درصد شهرستان درصد شهرستان

 17.90 ایذه 10.67 دزفول 13.13 دزفول 1

 16.95 دزفول 10.31 شوش 9.70 ایذه 2

 14.77 اندیکا 8.71 وازاه 8.47 اندیکا 3

 9.17 باغملک 7.37 اندیمشک 7.80 اندیمشک 4

 8.48 اندیمشک 4.95 بندر ماهشهر 6.82 شوش 5

 6.50 بهبهان 4.43 ایذه 5.57 اهواز 6

 5.24 اللی 4.42 اندیکا 5.00 باغملک 7

 3.77 رامهرمز 4.14 شادگان 4.14 بهبهان 8

 3.50 مسجدسلیمان 3.50 کارون 3.73 اللی 9

 1.57 شوشتر 3.44 رامشیر 3.20 بندر ماهشهر 10

 1.45 گتوند 3.22 شوشتر 3.15 رامهرمز 11

 1.42 امیدیه 3.21 باوی 2.93 شادگان 12

 1.37 شوش 3.16 دشت آزادگان 2.92 مسجدسلیمان 13

 1.24 هفتگل 3.00 هندیجان 2.57 شوشتر 14

 1.12 رامشیر 2.98 گتوند 2.53 رامشیر 15

 1.04 شادگان 2.77 اللی 2.38 گتوند 16

 0.81 آغاجاری 2.76 رامهرمز 2.20 کارون 17

 0.69 اهواز 2.63 بهبهان 2.09 باوی 18

 0.64 هندیجان 2.59 هویزه 2.08 هندیجان 19

 0.60 آبادان 2.55 مسجدسلیمان 1.99 دشت آزادگان 20

 0.48 بندر ماهشهر 2.46 حمیدیه 1.70 امیدیه 21

 0.36 باوی 2.32 باغملک 1.69 هویزه 22

 0.27 هویزه 1.87 امیدیه 1.53 حمیدیه 23

 0.26 خرمشهر 1.63 هفتگل 1.48 هفتگل 24

 0.17 کارون 0.39 خرمشهر 0.46 آغاجاری 25

 0.16 دشت آزادگان 0.28 آبادان 0.40 آبادان 26

 0.07 حمیدیه 0.23 آغاجاری 0.34 خرمشهر 27

 9.36 استان از کشور 5.72 وراستان از کش 6.74 از کشوراستان 

 100 کشور 100 کشور 100 کشور

 4 رتبه 5 رتبه 5 رتبه
 ،  محاسبات تحقیق93،نماگرهای سرشماری عمومی کشاورزی استانهای کشور 92ماخذ: سرشماری کشاورزی 

 باشد.جدول صرفا بر اساس ترتیب حروف الفبا می *شهرستانهایی که مقدار شاخصشان یکسان است با یکدیگر هم رتبه هستند و ترتیب قرار گیری آنها در
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 سهم هر شهرستان از دام سبک استان(3-13نمودار
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 فصل چهارم:

صنعت و معدن     
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 صنعت و معدن     

در  از، مواد رادیواکتیو و خاک رس (نفت و گدرصد از معادن کشور )به غیر از معادن  2.7استان خوزستان با دارا بودن 

درصد از شاغلین معادن  1.7رتبه شانزدهم در میان استانهای دیگر قرار گرفته است. سهم شاغلین معادن استان برابر با 

 0.8کشور است و رتبه شانزده را در این شاخص از آن خود کرده است.  سهم استان از ارزش تولیدات معادن برابر با 

 تولیدات معادن کشور است.درصد ارزش 

درصدی از تعداد معادن استان در رتبه اول قرار گرفته  14.6با توجه به محاسبات انجام شده ، شهرستان رامهرمز با سهم 

درصد بیشترین  23.48درصد بیشترین شاغلین و  با سهم  25.1است این در حالیست که شهرستان اندیمشک با سهم 

 خود اختصاص داده است. ارزش تولیدات معادن را به 

درصدی از نظر تعداد کارگاه دارای  2.46نفر کارکن به باال و سهم  10کارگاه صنعتی  362استان خوزستان با داشتن 

کارگاه(، کارگاه صنعتی  231های فوق الذکر )درصد کارگاه 63های کشور است. بیش از رتبه چهاردهم در بین استان

 50های صنعتی بزرگ )ند که از این نظر رتبه هفدهم را دارد. و از لحاظ تعداد کارگاهکارکن( هست 49-10متوسط )بین 

 143528کارکن و بیشتر( در رتبه سیزدهم کشور قرار گرفته است. از نظر ارزش افزوده ایجاد شده استان خوزستان با 

درصد از این ارزش  99است.  درصدی دارای رتبه سوم 13.5های صنعتی و سهم میلیارد ریال ارزش افزوده کارگاه

 های صنعتی بزرگ است.افزوده متعلق به کارگاه

کارکن و بیشتر( رتبه سیزدهم کشوری را از آن خود کرده است. از نظر تعداد  50در تعداد کارگاه صنعتی بزرگ ) استان 

است و گویای این است که درصد و در رتبه سوم قرار گرفته  6.6های صنعتی کشور سهم استان برابر کارکنان کارگاه

ارزش افزوده ایجاد شده این  تعداد کارکنان کارگاه صنعتی استان به طور میانگین در مقایسه با کشور بیشتر است.

 درصدی از کشور در رتبه اول قرار گرفته است.  18.4کارکن و بیشتر( با سهم  50ها )کارگاه

میلیون ریال در رتبه سوم کشور قرار گرفته  2101.8تی استان با مقدار های صنعوری نیروی کار کارکنان کارگاهبهره     

 .رتبه دوم کشور را به خود اختصاص داده است 433691های صنعتی استان خوزستان با سرانه ارزش افزوده کارگاه است.
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 92دات در سال رتبه بندی شهرستان های استان خوزستان از لحاظ سهم در تعداد معادن ،شاغالن و ارزش تولی-23

 رتبه

سهم  شهرستان از تعداد معادن 

 استان

سهم شهرستان از تعداد شاغلین معادن 

 استان

 1سهم  شهرستان از ارزش تولیدات

 معادن استان

 درصد شهرستان درصد شهرستان درصد شهرستان
 23.48 اندیمشک 25.10 اندیمشک 14.6 رامهرمز 1

 19.19 شهربندر ماه 16.18 هفتگل 13.5 اندیمشک 2

 14.17 هفتگل 14.63 دزفول 13.5 هفتگل 3

 12.74 بهبهان 8.92 رامهرمز 11.5 مسجدسلیمان 4

 7.11 دزفول 7.47 مسجدسلیمان 9.4 بهبهان 5

 6.68 رامهرمز 6.33 بهبهان 9.4 دزفول 6

 6.38 شادگان 4.77 بندر ماهشهر 7.3 ایذه 7

 4.15 مسجدسلیمان 4.67 ایذه 6.3 رامشیر 8

 1.98 ایذه 3.22 شادگان 3.1 امیدیه 9

 1.30 رامشیر 2.70 رامشیر 3.1 اهواز 10

 0.95 امیدیه 2.07 امیدیه 2.1 هندیجان 11

 0.82 اهواز 1.45 هندیجان 1.0 آبادان 12

 0.77 هندیجان 1.14 اهواز 1.0 ااندیک 13

 0.10 آبادان 0.52 آبادان 1.0 باغملک 14

 0.08 باغملک 0.52 باغملک 1.0 بندر ماهشهر 15

 0.08 شوشتر 0.21 اندیکا 1.0 شادگان 16

 0.01 اندیکا 0.21 شوشتر 1.0 شوشتر 17

 0.8 استان از کشور 1.7 استان از کشور 2.7 استان از کشور

 100 کشور 100 کشور 100 کشور 

 13 رتبه 16 رتبه 16 رتبه
 یقو محاسبات تحق 92ماخذ: سالنامه آماری خوزستان و کشور سال 

 *شهرستان هایی که مقدار شاخص آن یکسان است هم رتبه بوده و ترتیب آن در جدول صرفأ براساس ترتیب حروف  الفبا می باشد.
 ** در مورد آمارهای ارائه شده توضیح نکات زیر ضروری است:

 آوری نشده است..در آمارگیری از معادن فعال، اطالعات مربوط به نفت و گاز، مواد رادیواکتیو و خاک رس جمع 1
 گیرد.ار می.در طرح آمارگیری از معادن در حال بهره برداری، معادن شن و ماسه به روش نمونه گیری و سایر معاون به صورت سرشماری مورد آمارگیری قر2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 شامل ارزش تولیدات مواد معدنی و سایر تولیدات می باشد 1375از سال  1
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 سهم شهرستان از تعداد معادن استان( 4-1نمودار
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  یواحدهای صنعت تعداد و اشتغال خوزستان از لحاظرتبه بندی شهرستان های استان -24

 رتبه

تعداد واحدهای صنعتی در حال بهره 

 برداری شهرستان

اشتغال اسمی واحدهای صنعتی در حال 

 بهره برداری شهرستان

سرمایه ثابت واحدهای صنعتی در 

 حال بهره برداری شهرستان

 میلیارد ریال شهرستان نفر شهرستان واحد شهرستان

 81946 بندر ماهشهر 34056 اهواز 704 هوازا 1

 48854 اهواز 17088 بندر ماهشهر 346 دزفول 2

 9887 آبادان 10749 شوشتر 166 بهبهان 3

 4398 رامهرمز 6533 خرمشهر 132 آبادان 4

 2827 دزفول 5459 دزفول 121 بندر ماهشهر 5

 2627 بهبهان 5403 آبادان 120 شوشتر 6

 2097 خرمشهر 4579 شوش 90 اندیمشک 7

 1879 شوشتر 3012 بهبهان 90 خرمشهر 8

 1629 شوش 2088 رامهرمز 76 رامهرمز 9

 834 اندیمشک 1591 اندیمشک 68 ایذه 10

 497 ایذه 976 ایذه 56 شوش 11

 462 مسجدسلیمان 939 مسجدسلیمان 42 دشت آزادگان 12

 205 گتوند 842 شادگان 34 امیدیه 13

 184 هندیجان 623 دشت آزادگان 32 مسجدسلیمان 14

 150 امیدیه 424 امیدیه 30 باغ ملک 15

 128 باغ ملک 419 گتوند 27 شادگان 16

 126 شادگان 348 باغ ملک 23 رامشیر 17

 112 دشت آزادگان 295 رامشیر 23 گتوند 18

 79 رامشیر 185 هندیجان 11 هندیجان 19

 37 هفتکل 64 هفتکل 9 هفتکل 20

 26 اللی 35 هویزه 4 اللی 21

 20 باوی 27 اللی 3 باوی 22

 6 هویزه 22 باوی 2 هویزه 23

 0.3 کارون 4 کارون 1 کارون 24

 159023 استان  95761 استان 2210 استان
 1888963 کشور 2261052 کشور 73777 کشور

 2 رتبه 9 رتبه 13 رتبه

 صاد مقاومتی استان، سازمان صنعت و معدن و تجارت و محاسبات تحقیقمأخذ: اطالعات پشتیبان برنامه اقدام و عمل کوتاه مدت اقت

 *اطالعات شهرستانهای اندیکا، حمیدیه و  آغاجاری  در منبع آماری صفر لحاظ شده است.
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 یواحدهای صنعتسهم در تعداد و اشتغال رتبه بندی شهرستان های استان خوزستان از لحاظ -25

 رتبه

واحدهای سهم شهرستان از تعداد 

 صنعتی در حال بهره برداری استان

سهم شهرستان از اشتغال اسمی 

واحدهای صنعتی در حال بهره برداری 

 استان

سهم شهرستان از سرمایه ثابت 

واحدهای صنعتی در حال بهره 

 برداری استان

 درصد شهرستان درصد شهرستان درصد شهرستان

 51.53 بندر ماهشهر 35.56 اهواز 31.86 اهواز 1

 30.72 اهواز 17.84 بندر ماهشهر 15.66 دزفول 2

 6.22 آبادان 11.22 شوشتر 7.51 بهبهان 3

 2.77 رامهرمز 6.82 خرمشهر 5.97 آبادان 4

 1.78 دزفول 5.70 دزفول 5.48 بندر ماهشهر 5

 1.65 بهبهان 5.64 آبادان 5.43 شوشتر 6

 1.32 خرمشهر 4.78 شوش 4.07 اندیمشک 7

 1.18 شوشتر 3.15 بهبهان 4.07 خرمشهر 8

 1.02 شوش 2.18 رامهرمز 3.44 رامهرمز 9

 0.52 اندیمشک 1.66 اندیمشک 3.08 ایذه 10

 0.31 ایذه 1.02 ایذه 2.53 شوش 11

 0.29 مسجدسلیمان 0.98 مسجدسلیمان 1.90 دشت آزادگان 12

 0.13 گتوند 0.88 شادگان 1.54 امیدیه 13

 0.12 هندیجان 0.65 اندشت آزادگ 1.45 مسجدسلیمان 14

 0.09 امیدیه 0.44 امیدیه 1.36 باغ ملک 15

 0.08 باغ ملک 0.44 گتوند 1.22 شادگان 16

 0.08 شادگان 0.36 باغ ملک 1.04 رامشیر 17

 0.07 دشت آزادگان 0.31 رامشیر 1.04 گتوند 18

 0.05 رامشیر 0.19 هندیجان 0.50 هندیجان 19

 0.02 فتکله 0.07 هفتکل 0.41 هفتکل 20

 0.02 اللی 0.04 هویزه 0.18 اللی 21

 0.01 باوی 0.03 اللی 0.14 باوی 22

 0.0038 هویزه 0.02 باوی 0.09 هویزه 23

 0.0002 کارون 0.004 کارون 0.05 کارون 24

 8.4 از کشور استان 4.2 از کشور استان 3 از کشور استان

 100 کشور 100 کشور 100 کشور

 2 بهرت 9 رتبه 13 رتبه

 مأخذ: اطالعات پشتیبان برنامه اقدام و عمل کوتاه مدت اقتصاد مقاومتی استان، سازمان صنعت و معدن و تجارت و محاسبات تحقیق

 *اطالعات شهرستانهای اندیکا، حمیدیه و  آغاجاری  در منبع آماری صفر لحاظ شده است.

 

 

 

 



 

61 

 

 

 

 ال بهره برداری استانسهم شهرستان از تعداد واحدهای صنعتی در ح(4-2نمودار

 
 

 

 

 سهم شهرستان از اشتغال اسمی واحدهای صنعتی در حال بهره برداری استان(4-3نمودار
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 92در سال  رتبه بندی شهرستان های استان خوزستان از لحاظ تعداد کارگاه های صنعتی -62

 رتبه

تعداد کارگاه های متوسط)تعداد 

 نفر( 49تا  10کارکنان بین 

گاه های بزرگ )تعداد کارکنان تعداد کار

 نفر و بیشتر( 50
 تعداد کل کارگاه ها

 تعداد شهرستان تعداد شهرستان تعداد شهرستان
 152 اهواز 46 اهواز 106 اهواز 1

 37 دزفول 22 بندر ماهشهر 29 دزفول 2

 35 بندر ماهشهر 11 خرمشهر 15 آبادان 3

 23 آبادان 9 شوشتر 13 بندر ماهشهر 4

 20 شادگان 8 آبادان 12 انشادگ 5

 17 خرمشهر 8 دزفول 10 شوش 6

 17 شوش 8 شادگان 9 بهبهان 7

 17 شوشتر 7 شوش 8 شوشتر 8

 13 بهبهان 4 بهبهان 7 رامهرمز 9

 11 رامهرمز 4 رامهرمز 6 خرمشهر 10

 6 اندیمشک 1 اندیمشک 5 اندیمشک 11

 4 ایذه 1 ایذه  3 ایذه 12

 9 سایرشهرستانها 2 یرشهرستانهاسا 7 1سایرشهرستانها 13

 362 استان  131 استان  231 استان 

 14697 کشور 4724 کشور 9973 کشور

 14 رتبه 13 رتبه 17 رتبه
 استان محاسبات تحقیق 93ماخذ: سالنامه آماری سال 

 هم ادغام شده است.کارگاه می باشند اطالعات در  2یا  1**بدلیل محرمانه بودن اطالعات در هر شهرستانی که دارای 
 ***شهرستان هایی که مقدار شاخص آن یکسان است هم رتبه بوده و ترتیب آن در جدول صرفأ براساس ترتیب حروف  الفبا می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
  د. این تغییر شکل ممکـن اسـت بـا نیـروی     طبق تعریف، منظور از کارگاه صنعتی مکان ثابت و مشخّصی است که در آن با تغییر شکل شیمیایی یا فیزیکی مواد، کاالی جدیدی تولید می شو

 ســت انجــام گیــرد. یــادآوری مــی شــود کــه تأسیســات اســتخراج نفــت خــام و گــاز طبیعــی و نیروگــاه هــا بــا تعریــف یــاد شــده جــزو کارگــاه هــای صــنعتی محســوب ماشــین یــا د
 نمی شوند.

 دشت آزادگان می باشد.ل امیدیه، مسجدسلیمان، باغملک ، سایر شهرستانها شام 1



 

63 

 

 

 نفر و بیشتر( 50تعداد کارگاه های بزرگ )تعداد کارکنان (4-4نمودار

 
 

 

 
 ن تعداد کارگاه های شهرستانهای استا(4-5نمودار
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 92رتبه بندی شهرستان های استان خوزستان از لحاظ سهم از تعداد کارکنان کارگاه های صنعتی استان در سال  -27

 رتبه

سهم شهرستان از تعداد کارکنان 

 1کارگاه های صنعتی متوسط استان

سهم شهرستان از تعداد کارکنان کارگاه 

 2های صنعتی بزرگ استان

ان سهم شهرستان از تعداد کارکن

 کارگاه های صنعتی استان

 درصد شهرستان درصد شهرستان درصد شهرستان

 39.98 اهواز 39.53 اهواز 46.12 اهواز 1

 29.43 بندر ماهشهر 31.10 بندر ماهشهر 10.40 دزفول 2

 13.99 آبادان 14.53 آبادان 6.77 بندر ماهشهر 3

 3.44 خرمشهر 3.48 خرمشهر 6.75 شادگان 4

 3.09 شوشتر 3.15 شوشتر 6.60 آبادان 5

 2.53 شوش 2.36 شوش 4.81 شوش 6

 1.80 شادگان 1.43 شادگان 4.09 بهبهان 7

 1.70 دزفول 1.40 رامهرمز 2.94 خرمشهر 8

 1.47 رامهرمز 1.06 دزفول 2.41 اندیمشک 9

 1.15 بهبهان 0.93 بهبهان 2.36 رامهرمز 10

 0.77 مسجد سلیمان 0.74 نمسجد سلیما 2.30 شوشتر 11

 0.27 اندیمشک 0.11 اندیمشک 1.25 ایذه 12

 0.18 ایذه 0.10 ایذه 1.19 امیدیه 13

 0.08 امیدیه 0.07 دشت آزادگان 1.11 مسجد سلیمان 14

 0.07 دشت آزادگان 0.00 امیدیه 0.93 باغملک 15

 0.06 باغملک 0.00 باغملک 0.00 دشت آزادگان 16

 5.84 استان  6.6 استان  2.23 استان 

 100 کشور 100 کشور 100 کشور

 4 رتبه 3 رتبه 17 رتبه
  محاسبات تحقیق  93ماخذ: سالنامه آماری کشور و استان سال 

شهرستانهای امیدیه و باغملک دارای کارگاه صنعتی بزرگ نمی باشند. *

                                                 
 نفر باشد 49تا  10رکنان آن بین تعداد کامنظور از کارگاههای صنعتی متوسط کارگاهی است که  1
 نفر بیشتر باشد 50کارکنان آن از  منظور از کارگاههای صنعتی بزرگ کارگاهی است که تعداد 2
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 92ی استان در سال رتبه بندی شهرستان های استان خوزستان از لحاظ سهم از ارزش افزوده کارگاه های صنعت -28

 رتبه

سهم شهرستان از کل ارزش 

افزوده کارگاه های صنعتی متوسط 

 1استان

سهم شهرستان از کل ارزش افزوده 

 2کارگاه های صنعتی  بزرگ استان

سهم شهرستان از کل ارزش افزوده 

 کارگاه های صنعتی استان

 درصد شهرستان درصد شهرستان درصد شهرستان

 52.60 بندر ماهشهر 53.06 ماهشهر بندر 48.32 اهواز 1

 30.40 اهواز 30.22 اهواز 9.29 بهبهان 2

 11.46 آبادان 11.51 آبادان 9.09 بندر ماهشهر 3

 2.13 خرمشهر 2.12 خرمشهر 7.56 آبادان 4

 0.99 شوشتر 0.98 شوشتر 6.21 دزفول 5

 0.59 بهبهان 0.50 بهبهان 4.00 رامهرمز 6

 0.45 شوش 0.42 شوش 3.53 اندیمشک 7

 0.40 دزفول 0.35 مسجد سلیمان 3.36 شوش 8

 0.36 مسجد سلیمان 0.34 دزفول 3.00 خرمشهر 9

 0.30 اندیمشک 0.26 اندیمشک 1.89 مسجد سلیمان 10

 0.19 رامهرمز 0.15 رامهرمز 1.66 شوشتر 11

 0.09 شادگان 0.09 شادگان 0.60 باغملک 12

 0.014 ایذه 0.02 ایذه 0.53 شادگان 13

 0.012 دشت آزادگان 0.01 دشت آزادگان 0.44 امیدیه 14

 0.006 باغملک. 0.00 امیدیه 0.34 دشت آزادگان 15

 0.004 امیدیه 0.00 باغملک 0.19 ایذه 16

 13.49 استان  18.4 استان  2.50 استان 

 100 کشور 100 کشور 100 کشور

 3 رتبه 1 رتبه 29 رتبه
 و محاسبات تحقیق 93ماخذ: سالنامه آماری سال 

 شهرستانهای امیدیه و باغملک دارای کارگاه صنعتی بزرگ نمی باشند. *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 نفر باشد 49تا  10رکنان آن بین منظور از کارگاههای صنعتی متوسط کارگاهی است که تعداد کا 1
 نفر بیشتر باشد 50کارکنان آن از  ه تعدادمنظور از کارگاههای صنعتی بزرگ کارگاهی است ک 2
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 سهم شهرستان از کل ارزش افزوده کارگاه های صنعتی استان(4-6نمودار
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 92سال  رتبه بندی شهرستان های استان خوزستان از لحاظ بهره وری نیروی کار* کارگاه های صنعتی استان در -29

 رتبه
کارکنان کارگاه کار یروین یبهره ور

 های صنعتی متوسط استان

کارکنان کارگاه کار یروین یبهره ور

 های صنعتی بزرگ استان

کارکنان  کل کار یروین یبهره ور

 کارگاه های صنعتی استان

 میلیون ریال شهرستان میلیون ریال شهرستان میلیون ریال شهرستان

 3,434.8 بندر ماهشهر 5,071.8 شکاندیم 649 آبادان 1

 2,159.9 اندیمشک 3,483.9 بندر ماهشهر 467 امیدیه 2

 1,574.8 آبادان 1,616.6 آبادان 463 اندیمشک 3

 1,461.2 اهواز 1,561.1 اهواز 437 اهواز 4

 1,187.6 خرمشهر 1,243.3 خرمشهر 416 ایذه 5

 984.2 بهبهان 1,090.5 بهبهان 379 باغملک 6

 912.9 مسجد سلیمان 959.6 مسجد سلیمان 339 در ماهشهربن 7

 612.4 شوشتر 659.4 دزفول 327 بهبهان 8

 454.6 دزفول 634.1 شوشتر 202 خرمشهر 9

 338.3 شوش 358.8 شوش 180 دزفول 10

 323.4 دشت آزادگان 265.1 ایذه 172 دشت آزادگان 11

 247.4 رامهرمز 226.5 دشت آزادگان 155 رامهرمز 12

 184.8 باغملک 217.4 رامهرمز 152 شادگان 13

 157.4 ایذه 127.1 شادگان 131 شوش 14

 105.7 امیدیه 0.00 امیدیه 129 شوشتر 15

 100.1 شادگان 0.00 باغملک 54 مسجد سلیمان 16

 2101.8 استان  2227.4 استان  401.6 استان

 909.6 کشور 1,030.1 کشور 359.4 کشور

 3 تبهر 3 رتبه 14 رتبه
 محاسبات تحقیق 93و  92ماخذ: سالنامه آماری سال 

 *بهره وری نیروی کار معادل ارزش افزوده / تعداد کارکنان
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 کارکنان  کل کارگاه های صنعتی استان )میلیون ریال(کار یروین یبهره ور(4-7نمودار
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 92*کارگاه های صنعتی استان در سال  انه ارزش افزودهسررتبه بندی شهرستان های استان خوزستان از لحاظ  -30

 رتبه

کارگاه های  سرانه ارزش افزوده

 صنعتی متوسط استان

کارگاه های صنعتی  سرانه ارزش افزوده

 بزرگ استان

کل کارگاه های  سرانه ارزش افزوده

 صنعتی استان

 میلیون ریال شهرستان میلیون ریال شهرستان میلیون ریال شهرستان
 2,157,084 بندر ماهشهر 3,425,600 بندر ماهشهر 15,294.2 بهبهان 1

 715,456 آبادان 2,042,932 آبادان 10,471.0 اندیمشک 2

 287,089 اهواز 933,075 اهواز 10,363.7 بندر ماهشهر 3

 179,531 خرمشهر 375,312 اندیمشک 8,466.1 رامهرمز 4

 83,172 شوشتر 273,410 خرمشهر 7,468.1 آبادان 5

 71,278 اندیمشک 176,935 بهبهان 7,419.5 خرمشهر 6

 65,030 بهبهان 154,373 شوشتر 6,755.4 زاهوا 7

 37,627 شوش 84,273 شوش 4,974.7 شوش 8

 24,697 رامهرمز 60,666 دزفول 3,171.9 دزفول 9

 15,603 دزفول 53,102 رامهرمز 3,070.3 شوشتر 10

 6,727 گانشاد 18,026 ایذه 915.3 ایذه 11

 5,193 ایذه 15,839 شادگان 652.3 شادگان 12

 15398 سایرشهرستانها 63244 سایرشهرستانها 17272 1سایرشهرستانها 13

 433,691 استان  1,182,693 استان  8932 استان 

 79,190 کشور 228,871 کشور 8289 کشور

 2 رتبه 3 رتبه 14 رتبه
 حاسبات تحقیقو م 93و 92ماخذ: سالنامه آماری سال 

رزش افزوده/کارگاه(اسرانه ارزش افزوده) *

                                                 
 به صورت متوسط می باشد.سرانه ارزش افزوده سایر شهرستانها که شامل شهرستان امیدیه، مسجدسلیمان ، دشت آزادگان و باغملک می باشد  1
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 کارگاه های صنعتی بزرگ استان)میلیون ریال( سرانه ارزش افزوده(4-8نمودار
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 کل کارگاه های صنعتی استان)میلیون ریال( سرانه ارزش افزوده(4-9نمودار
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 انرژی

 فرآورده های نفتی:     

میلیون  2984میلیون لیتر گردید که ارزش تقریبی دالری  5197بالغ بر  93های انرژی زا در سال مجموع مصرف فرآورده

شود و استان را درصد مصرف کل کشور را شامل می 6.6میلیارد ریال(  بوده است. این میزان مصرف  79096دالر معادل )

 ها بدین شرح می باشد:م قرار داده است. سهم هر کدام از فرآوردهدر رتبه سو

 2827درصد کل کشور(، نفتگاز  1.1میلیون لیتر ) 41درصد کل کشور(، نفت سفید  5میلیون لیتر ) 1270بنزین موتور 

 درصد کل کشور( بوده است. 7.9میلیون لیتر ) 1060درصد کل کشور(، نفتکوره  7.7میلیون لیتر )

را در میان استانها به خود اختصاص داده است اما با در نظر  ششمدرصدی از مصرف بنزین رتبه  5با داشتن سهم استان 

 یابد. تنزل می بیستمگرفتن جمعیت و محاسبه سرانه مصرف بنزین این رتبه به جایگاه 
هزار نفر 26به یکدیگر و حدود از لحاظ شاخص تعداد جمعیت به ازا هر جایگاه  میانگین استانی و کشوری بسیار نزدیک 

نظر تعداد جایگاه های فروش و همچنین تعداد پمپ های از  اگرچه شهرستان اهوازباشد. در میان شهرستانها نیز می

فروش سوخت در رتبه اول قرار دارد ولی از لحاظ تعداد جمعیت به ازای هر جایگاه و همچنین تعداد جمعیت به ازا هر 

ه های بیست و سوم و بیست و پنجم قرار دارد که نشان دهنده آن است که بار جمعیتی به ازا هر پمپ  به ترتیب در رتب

  باشد.جایگاه و یا هر پمپ در این شهرستان در مقایسه با سایر شهرستانها بسیار باالتر می

 

 گاز:            

و از میان شهرستانهای استان، ماهشهر، استان خوزستان از نظر سرانه مصرف گاز طبیعی رتبه سوم را در کشور دارد 

سرانه مصرف گاز در این  .های اول تا چهارم قرار دارندآبادان، خرمشهر و اهواز در شاخص مذکور به ترتیب در رتبه

توان در مصرف گاز طبیعی به باشند و علت آن را میبسیار باالتر از میانگین استانی و نیز میانگین کشوری می شهرستانها

 ها و صنایع در این شهرستانها بیان نمود. ن خوراک پتروشیمیعنوا

 

 برق:              

درصدی از مصرف برق کشور در جایگاه دوم قرار دارد و در میان شهرستانها نیز  12استان خوزستان با داشتن سهم 

درصدی از کل  62ن سهم باشد.  شهرستان اهواز با داشتبیشترین سهم از مصرف برق مربوط به شهرستان اهواز می

توان به مصرف برق صنعتی استان در میان شهرستانها رتبه اول را به خود اختصاص داده است که در بیان علت آن می

درصدی از تعداد مشترکین برق  32وجود صنایع متعدد و عظیم فوالد در این شهرستان اشاره نمود. این شهرستان با سهم 

ین این بخش در استان به خود اختصاص داده است بنابراین از لحاظ سرانه مصرف برق صنعتی، بیشترین تعداد مشترک

شود، پس از شهرستان امیدیه در رتبه دوم صنعتی که از تقسیم میزان مصرف برق بر تعداد مشترکین صنعتی محاسبه می

  گیرد.قرار می
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 1393 صرف فرآورده های نفتی استان در سالرتبه بندی شهرستان های استان خوزستان از لحاظ سهم از میزان م -31

 رتبه
سهم شهرستان از کل مصرف 

 گاز مایع استان

سهم شهرستان از کل مصرف 

 بنزین استان

سهم شهرستان از کل مصرف 

 نفت گاز )گازوئیل( استان

سهم شهرستان از کل مصرف 

 نفت کوره استان

 درصد شهرستان درصد شهرستان درصد شهرستان درصد شهرستان
 48.24 اهواز 18.81 خرمشهر 29.79 اهواز 25.36 اهواز 1
 46.52 باوی 17.86 اهواز 10.29 دزفول 17.09 اندیمشک 2
 2.92 رامهرمز 9.61 بندر ماهشهر 6.74 آبادان 8.02 بهبهان 3
 0.50 دزفول 7.92 آبادان 6.54 بندر ماهشهر 7.97 آبادان 4
 0.48 مسجدسلیمان 7.87 باوی 5.67 بهبهان 6.19 بندر ماهشهر 5
 0.47 شوش 5.70 اندیمشک 4.68 شوشتر 5.13 مسجدسلیمان 6
 0.44 بهبهان 4.37 شوشتر 4.43 شوش 5.04 دشت آزادگان 7
 0.13 بندر ماهشهر 3.59 شوش 3.58 اندیمشک 4.21 شوش 8
 0.08 ایذه 3.26 دزفول 2.96 مسجدسلیمان 3.01 رامهرمز 9
 0.06 آبادان 3.02 نبهبها 2.86 ایذه 2.38 دزفول 10
 0.04 امیدیه 2.65 رامهرمز 2.73 امیدیه 2.36 شوشتر 11
 0.05 باغملک 2.24 کارون 2.60 خرمشهر 2.10 شادگان 12
 0.04 خرمشهر 1.58 ایذه 2.54 رامهرمز 2.07 خرمشهر 13
 0.03 اندیمشک 1.52 امیدیه 2.22 شادگان 2.06 باغملک 14
 0.03 گتوند 1.42 گانشاد 1.79 هندیجان 1.50 ایذه 15
 0.02 کارون 1.18 رامشیر 1.59 کارون 0.92 اللی 16
 0.011 شوشتر 1.16 هندیجان 1.42 باوی 0.78 گتوند 17
 0.010 رامشیر 1.15 گتوند 1.19 باغملک 0.69 رامشیر 18
 0.00 آغاجاری 1.01 باغملک 1.11 گتوند 0.64 امیدیه 19
 0.00 اندیکا 0.78 تگلهف 1.01 دشت آزادگان 0.56 هویزه 20
 0.00 حمیدیه 0.77 مسجدسلیمان 0.88 حمیدیه 0.46 اندیکا 21
 0.00 دشت آزادگان 0.71 دشت آزادگان 0.72 رامشیر 0.43 آغاجاری 22
 0.00 شادگان 0.63 هویزه 0.66 اللی 0.42 هفتگل 23
 0.00 اللی 0.57 حمیدیه 0.62 هویزه 0.38 هندیجان 24
 0.00 هفتگل 0.25 اللی 0.56 گلهفت 0.21 کارون 25
 0.00 هندیجان 0.24 اندیکا 0.55 اندیکا 0.00 باوی 26
 0.00 هویزه 0.10 آغاجاری 0.26 آغاجاری 0.00 حمیدیه 27

 9.69 استان از کشور 9.77 استان از کشور 5.09 استان از کشور 6.5 از کشوراستان 

 100 کشور 100 کشور 100 کشور 100 کشور

 4 رتبه 3 رتبه 6 بهرت - رتبه
 محاسبات تحقیق و 93سال  ،سالنامه آماری کشور93سال  خوزستان سالنامه آماری ماخذ:

 باشد.می*شهرستانهایی که مقدار شاخصشان یکسان است با یکدیگر هم رتبه هستند و ترتیب قرار گیری آنها در جدول صرفا بر اساس ترتیب حروف الفبا 
 .باشدنمیلذا محاسبه رتبه استان امکان پذیر  ،در دسترس نیسته تفکیک استان ب اطالعات مصرف گاز مایع**

 .وی و حمیدیه  در منبع آماری صفر لحاظ شده استشهرستانهای بامصرف گاز مایع در  ***
 ر منبع آماری صفر لحاظ شده است.دشهرستانهای آغاجاری، اندیکا، حمیدیه، دشت آزادگان، شادگان، اللی، هفتگل، هندیجان و هویزه مصرف نفت کوره *** 
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 1393رتبه بندی شهرستان های استان خوزستان از لحاظ سهم از امکانات توزیع و فروش مواد سوختی در سال -32

 رتبه
سهم شهرستان از کل ظرفیت 

 مخازن سوخت استان

سهم شهرستان از کل تعداد 

 جایگاه های فروش استان

سهم شهرستان از کل تعداد 

وش سوخت پمپ های فر

 استان

سهم شهرستان از کل 

تعداد شعب فروش نفت 

 سفید استان

 درصد شهرستان درصد شهرستان درصد شهرستان درصد شهرستان
 21.43 بهبهان 14.90 اهواز 22.40 اهواز 19.08 اهواز 1

 14.29 دزفول 13.72 بندر ماهشهر 8.74 دزفول 7.99 دزفول 2

 12.99 ایذه 9.24 بادانآ 6.01 بهبهان 7.90 بندر ماهشهر 3

 9.09 باغملک 5.79 دزفول 5.46 آبادان 5.69 آبادان 4

 7.14 اندیمشک 5.66 بهبهان 4.92 ایذه 5.58 شوشتر 5

 5.52 اندیکا 5.17 امیدیه 4.92 بندر ماهشهر 5.08 اندیمشک 6

 5.19 شوش 4.41 شوش 4.92 شوش 4.87 رامهرمز 7

 4.22 اللی 4.00 ایذه 4.37 شوشتر 4.86 بهبهان 8

 3.25 رامهرمز 3.86 شوشتر 3.83 اندیمشک 4.28 ایذه 9

 3.25 شوشتر 3.72 خرمشهر 3.28 امیدیه 4.07 شوش 10

 2.60 مسجدسلیمان 3.59 هندیجان 3.28 رامهرمز 3.78 امیدیه 11

 1.95 گتوند 3.31 رامهرمز 2.73 باغملک 3.40 مسجدسلیمان 12

 1.95 هندیجان 3.17 ادگانش 2.73 مسجدسلیمان 2.79 شادگان 13

 1.30 اهواز 3.03 اندیمشک 2.19 باوی 2.37 هندیجان 14

 1.30 دشت آزادگان 2.07 باوی 2.19 دشت آزادگان 2.28 باوی 15

 0.97 رامشیر 1.86 کارون 2.19 کارون 1.83 کارون 16

 0.97 کارون 1.72 مسجدسلیمان 1.64 اندیکا 1.75 هویزه 17

 0.97 هفتگل 1.38 دشت آزادگان 1.64 خرمشهر 1.64 دشت آزادگان 18

 0.65 بندر ماهشهر 1.24 آغاجاری 1.64 رامشیر 1.58 خرمشهر 19

 0.32 آبادان 1.24 حمیدیه 1.64 شادگان 1.51 باغملک 20

 0.32 خرمشهر 1.24 هفتگل 1.64 هفتگل 1.48 آغاجاری 21

 0.32 هویزه 1.10 باغملک 1.64 هندیجان 1.18 گتوند 22

 0.00 آغاجاری 1.10 رامشیر 1.64 هویزه 1.18 هفتگل 23

 0.00 امیدیه 1.03 اللی 1.09 آغاجاری 1.10 حمیدیه 24

 0.00 باوی 0.83 اندیکا 1.09 حمیدیه 1.03 رامشیر 25

 0.00 حمیدیه 0.83 هویزه 1.09 گتوند 0.92 اللی 26

 0.00 شادگان 0.76 گتوند 1.09 اللی 0.76 اندیکا 27

 100 استان  5 استان از کشور 6 استان از کشور 100 استان 

 - کشور 100 کشور 100 کشور - کشور

 - رتبه - رتبه - رتبه - رتبه
 و محاسبات تحقیق 93، سالنامه آماری انرژی 93ماخذ: سالنامه آماری خوزستان سال 

 باشد.رار گیری آنها در جدول صرفا بر اساس ترتیب حروف الفبا می*شهرستانهایی که مقدار شاخصشان یکسان است با یکدیگر هم رتبه هستند و ترتیب ق
 در منبع آماری صفر لحاظ شده استشهرستانهای آغاجاری، امیدیه، باوی، حمیدیه و شادگان  شعب فروش نفت سفید در **

 باشد.ت، لذا محاسبه رتبه استان در کشور امکان پذیر نمی** به علت اینکه آمار مربوط به امکانات توزیع و فروش مواد سوختی به تفکیک استان در دسترس نیس 
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 1393فرآورده های نفتی در سال و امکانات توزیع رتبه بندی شهرستان های استان خوزستان از لحاظ لحاظ سرانه مصرف-33

 رتبه
 هر پمپتعداد جمعیت به ازاء  تعداد جمعیت به ازاء هر جایگاه سرانه مصرف بنزین سرانه مصرف گاز مایع 

 نفر شهرستان نفر شهرستان لیتر شهرستان کیلوگرم شهرستان
 735 هندیجان 7186 هفتگل 599 هندیجان 218 اندیمشک 1
 998 آغاجاری 8980 آغاجاری 427 بهبهان 107 دشت آزادگان 2
 1164 امیدیه 11854 هویزه 399 امیدیه 103.1 مسجدسلیمان 3
 1198 هفتگل 12743 انهندیج 349 مسجدسلیمان 103 بهبهان 4
 1478 بندر ماهشهر 14554 امیدیه 329 هفتگل 65 آبادان 5
 2002 آبادان 15461 بهبهان 321 آبادان 60 رامهرمز 6
 2074 بهبهان 15878 رامشیر 307 شوشتر 53 آغاجاری 7
 2279 رامهرمز 17136 اندیکا 301 دزفول 52 اللی 8
 2544 حمیدیه 18231 رامهرمز 297 رامهرمز 46 بندر ماهشهر 9
 2545 اللی 19086 اللی 286 اهواز 44 شوش 10
 2964 هویزه 21713 مسجدسلیمان 284 بندر ماهشهر 43 هفتگل 11
 2977 رامشیر 21879 باغملک 270 شوش 42 اهواز 12
 3104 خرمشهر 22893 حمیدیه 267 اندیمشک 41 باغملک 13
 3131 باوی 23241 ایذه 246 حمیدیه 35 هویزه 14
 3274 شوش 23281 شوش 224 هویزه 31 رامشیر 15
 3481 شوشتر 23483 باوی 223 اللی 28 شادگان 16
 3538 شادگان 24364 شوشتر 207 گتوند 27 خرمشهر 17
 3606 ایذه 24512 اندیمشک 198 خرمشهر 26 شوشتر 18
 3900 اندیمشک 25638 دشت آزادگان 194 باوی 25 گتوند 19
 4059 کارون 26827 آبادان 193 رامشیر 22 هندیجان 20
 4284 اندیکا 27355 دزفول 186 کارون 20 اندیکا 21
 4343 مسجدسلیمان 27400 کارون 182 آغاجاری 16.1 امیدیه 22
 5128 دشت آزادگان 32514 اهواز 175 ایذه 16 ایذه 23
 5211 دزفول 32688 بندر ماهشهر 174 شادگان 12 دزفول 24
 6172 اهواز 34261 گتوند 139 غملکبا 4 کارون 25
 6229 گتوند 54247 شادگان 136 اندیکا 0 باوی 26
 6837 باغملک 55877 خرمشهر 126 دشت آزادگان 0 حمیدیه 27

 3239 استان  25666 استان  272 استان  50 استان 

 2420 کشور 26401 کشور 323 کشور 400 کشور

 - رتبه - رتبه 20 رتبه - رتبه
 و محاسبات تحقیق 93،سالنامه آماری کشور93ماخذ: سالنامه آماری خوزستان         

-مرتبط امکان پذیر نمی** به علت اینکه آمار مربوط به امکانات توزیع و فروش مواد سوختی به تفکیک استان در دسترس نیست، لذا محاسبه رتبه استان در شاخصهای          

 باشد.
.در منبع آماری صفر لحاظ شده استشهرستانهای باوی و حمیدیه  در  مصرف گاز مایع ***        
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 1393در سال  (تریسرانه مصرف بنزین)ل(5-1نمودار
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 1393تعداد جمعیت به ازاء هر پمپ در سال (5-2نمودار
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صرف گاز استان در انشعاب و مصرف کنندگان و میزان م تعداد رتبه بندی شهرستان های استان خوزستان از لحاظ سهم -34

 93سال 

 رتبه

سهم شهرستان از کل تعداد انشعاب 

 گاز استان

سهم شهرستان از کل مصرف گاز 

 طبیعی استان
 سرانه مصرف گاز شهرستان

 شهرستان درصد شهرستان درصد شهرستان
متر 

 مکعب/مشترک
 96540 بندر ماهشهر 37.09 بندر ماهشهر 25.91 اهواز 1

 75913 آبادان 34.51 اهواز 9.78 دزفول 2

 35891 خرمشهر 10.09 آبادان 6.31 بهبهان 3

 20172 اهواز 5.31 خرمشهر 5.86 بندر ماهشهر 4

 9817 رامهرمز 1.86 شوشتر 4.93 شوشتر 5

 8214 امیدیه 1.85 رامهرمز 4.65 ایذه 6

 7250 شوشتر 1.65 بهبهان 4.24 آبادان 7

 6626 مسجدسلیمان 1.30 شوش 4.16 اندیمشک 8

 6545 شوش 1.13 ایذه 3.95 شوش 9

 4899 بهبهان 1.07 دزفول 3.65 خرمشهر 10

 4025 ایذه 0.99 امیدیه 3.30 رامهرمز 11

 3808 باغملک 0.77 مسجدسلیمان 3.20 شادگان 12

 3228 اندیمشک 0.71 اندیمشک 3.06 مسجدسلیمان 13

 2147 دشت آزادگان 0.52 باغملک 2.91 باغملک 14

 1977 گتوند 0.28 دشت آزادگان 2.08 امیدیه 15

 1918 شادگان 0.24 شادگان 1.99 دشت آزادگان 16

 1766 دزفول 0.14 باوی 1.88 گتوند 17

 1688 رامشیر 0.13 گتوند 1.87 باوی 18

 1653 حمیدیه 0.11 رامشیر 1.70 رامشیر 19

 1410 باوی 0.09 حمیدیه 1.02 هندیجان 20

 1387 هفتگل 0.05 هفتگل 0.84 حمیدیه 21

 1096 هندیجان 0.04 هندیجان 0.72 آغاجاری 22

 865 هویزه 0.03 هویزه 0.64 هفتگل 23

 754 آغاجاری 0.02 آغاجاری 0.55 هویزه 24

 0 کارون 0.00 کارون 0.52 اللی 25

 0 اللی 0.00 اللی 0.27 کارون 26

 17566 استان  8.9 استان از کشور 5.9 استان از کشور

 8713 کشور 100 کشور 100 کشور

 3 رتبه 3 رتبه 7 رتبه
 و محاسبات تحقیق 93،سالنامه آماری کشور سال 93ماخذ: سالنامه آماری خوزستان سال 

 باشد.می*شهرستانهایی که مقدار شاخصشان یکسان است با یکدیگر هم رتبه هستند و ترتیب قرار گیری آنها در جدول صرفا بر اساس ترتیب حروف الفبا 
.در سالنامه آماری صفر لحاظ شده استشهرستانهای اندیکا، کارون و اللی مصرف گاز طبیعی در ** 
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 )متر مکعب/مشترک(1393در سال  سرانه مصرف گاز شهرستان(5-3نمودار



 

81 

 

 93رتبه بندی شهرستان های استان خوزستان از لحاظ سهم از مصرف انواع مشترکین برق استان در سال  -35-1

 رتبه

شهرستان از کل  سهم

 مصرف برق  استان

سهم شهرستان از کل 

مصرف برق خانگی 

 استان

سهم شهرستان از کل 

 مصرف برق صنعتی استان

سهم شهرستان از کل مصرف برق 

 کشاورزی استان

 درصد شهرستان درصد شهرستان درصد شهرستان درصد شهرستان
 12.33 اهواز 62.19 *اهواز 30.79 اهواز 39.69 اهواز 1
 11.08 کارون 7.00 بندر ماهشهر 12.06 دزفول 8.10 دزفول 2
 10.31 شوشتر 5.90 خرمشهر 6.78 آبادان 6.92 بندر ماهشهر 3
 10.09 شوش 4.71 امیدیه 6.26 بندر ماهشهر 5.48 آبادان 4
 8.50 دزفول 3.67 آبادان 4.46 بهبهان 4.15 خرمشهر 5
 6.60 بادانآ 3.06 رامهرمز 3.94 خرمشهر 3.65 بهبهان 6
 6.34 اندیمشک 2.85 بهبهان 3.93 شوشتر 3.58 شوشتر 7
 4.64 بندر ماهشهر 1.63 شوش 3.70 شوش 3.49 شوش 8
 4.55 مسجدسلیمان 1.50 کارون 3.42 اندیمشک 2.98 اندیمشک 9
 3.76 شادگان 1.34 مسجدسلیمان 2.98 شادگان 2.82 امیدیه 10
 3.11 بهبهان 1.12 رامشیر 2.60 رامهرمز 2.52 رامهرمز 11
 2.28 باغملک 1.06 دزفول 2.37 مسجدسلیمان 2.50 مسجدسلیمان 12
 2.22 باوی 0.98 ایذه 1.92 ایذه 2.26 کارون 13
 2.13 خرمشهر 0.93 شوشتر 1.80 امیدیه 1.84 شادگان 14
 2.03 ایذه 0.73 اندیمشک 1.78 دشت آزادگان 1.52 ایذه 15
 1.41 رامهرمز 0.40 گتوند 1.70 کارون 1.27 دشت آزادگان 16
 1.40 هویزه 0.36 دشت آزادگان 1.58 باوی 1.16 رامشیر 17

 1.39 گتوند 0.19 هویزه 1.48 گتوند 1.09 باوی 18

 1.37 حمیدیه 0.15 باوی 1.18 باغملک 1.07 گتوند 19
 0.93 دشت آزادگان 0.06 هفتگل 1.09 رامشیر 0.89 باغملک 20
 0.90 اندیکا 0.051 هندیجان 1.08 نهندیجا 0.69 هندیجان 21
 0.58 هندیجان 0.050 باغملک 0.90 حمیدیه 0.62 حمیدیه 22
 0.57 اللی 0.04 اندیکا 0.53 اللی 0.39 هویزه 23

 0.56 هفتگل 0.03 حمیدیه 0.52 هفتگل 0.37 اندیکا 24
 0.51 رامشیر 0.02 آغاجاری 0.42 هویزه 0.35 هفتگل 25
 0.27 آغاجاری 0.011 اللی 0.39 آغاجاری 0.34 اللی 26
 0.13 امیدیه 0.010 شادگان 0.32 اندیکا 0.25 آغاجاری 27

 5.7 استان از کشور 11.7 استان از کشور 17.43 استان از کشور 12.03 استان از کشور

 100 کشور 100 کشور 100 کشور 100 کشور

 6 رتبه 2 رتبه 1 رتبه 2 رتبه
 و محاسبات تحقیق 93،سالنامه آماری کشور سال 93سال  ماخذ: سالنامه آماری خوزستان

 در شهرستان اهواز مستقر هستند.  NGL1300*بزرگترین مصرف کنندگان برق شامل صنایع فوالد، نورد فوالد، فوالد اکسین و گاز مایع 
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 93در سال  رتبه بندی شهرستان های استان خوزستان از لحاظ سهم از مصرف انواع مشترکین برق استان-35-2

 رتبه

سهم شهرستان از کل مصرف برق 

 تجاری استان

سهم شهرستان از کل مصرف برق 

 عمومی استان

سهم شهرستان از کل مصرف برق 

 روشنایی معابر استان

 درصد شهرستان درصد شهرستان درصد شهرستان
 26.77 دزفول 29.25 اهواز 46.33 اهواز 1
 12.90 ازاهو 15.14 بندر ماهشهر 7.60 دزفول 2
 10.06 شوشتر 7.88 دزفول 7.16 آبادان 3
 5.96 آبادان 7.42 اندیمشک 5.93 بندر ماهشهر 4
 5.90 شوش 5.73 مسجدسلیمان 3.72 مسجدسلیمان 5
 3.89 شادگان 5.12 امیدیه 3.68 بهبهان 6
 3.36 خرمشهر 4.41 شوشتر 3.33 خرمشهر 7
 2.77 اندیکا 3.78 شوش 2.87 شوشتر 8
 2.73 دشت آزادگان 3.10 بهبهان 2.11 شکاندیم 9
 2.64 بندر ماهشهر 2.94 آبادان 1.93 شوش 10
 2.61 اندیمشک 2.63 رامشیر 1.87 رامهرمز 11
 2.54 هندیجان 1.92 دشت آزادگان 1.76 ایذه 12
 2.47 ایذه 1.41 رامهرمز 1.47 امیدیه 13
 2.30 مسجدسلیمان 1.29 کارون 1.44 کارون 14
 2.16 بهبهان 1.08 باوی 1.24 باوی 15
 1.94 باغملک 1.03 حمیدیه 1.14 دشت آزادگان 16
 1.93 گتوند 1.00 باغملک 1.04 شادگان 17

 1.69 رامهرمز 0.90 گتوند 0.84 باغملک 18
 1.45 رامشیر 0.64 اندیکا 0.79 گتوند 19
 0.82 امیدیه 0.63 شادگان 0.77 رامشیر 20
 0.71 هویزه 0.49 اللی 0.72 هندیجان 21
 0.62 باوی 0.46 هندیجان 0.67 اندیکا 22
 0.52 اللی 0.44 ایذه 0.41 حمیدیه 23
 0.40 حمیدیه 0.43 خرمشهر 0.40 هفتگل 24
 0.37 کارون 0.39 آغاجاری 0.37 اللی 25
 0.26 هفتگل 0.35 هفتگل 0.23 هویزه 26
 0.22 آغاجاری 0.11 هویزه 0.21 آغاجاری 27

 7.1 استان از کشور 9.8 استان از کشور 7.2 استان از کشور

 100 کشور 100 کشور 100 کشور

 4 رتبه 2 رتبه 2 رتبه

 و محاسبات تحقیق 93،سالنامه آماری کشور سال 93ماخذ: سالنامه آماری خوزستان سال 
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مگاوات  93ترکین در سال رتبه بندی شهرستان های استان خوزستان از لحاظ سرانه مصرف برق هر یک از انواع مش -36-1

 ساعت

 رتبه

سرانه مصرف کل مشترکین 

 برق شهرستان

سرانه مصرف مشترکین برق 

 خانگی شهرستان

سرانه مصرف مشترکین برق 

 صنعتی شهرستان

سرانه مصرف مشترکین برق 

 کشاورزی شهرستان

 شهرستان
مگا وات 

 ساعت
 شهرستان

مگا وات 

 ساعت
 شهرستان

مگا وات 

 ساعت
 شهرستان

وات  مگا

 ساعت

 1472.00 کارون 5106.34 امیدیه 14.26 گتوند 29.10 امیدیه 1

 797.72 آبادان 4240.92 اهواز 13.76 دزفول 25.12 خرمشهر 2

 497.75 اهواز 3709.14 خرمشهر 13.40 خرمشهر 24.44 اهواز 3

 495.69 مسجدسلیمان 2479.44 بندر ماهشهر 12.83 شادگان 20.59 بندر ماهشهر 4

 415.92 آغاجاری 1966.24 رامهرمز 11.92 هندیجان 20.24 مشیررا 5

 412.43 هویزه 1730.19 مسجدسلیمان 11.50 آبادان 19.04 گتوند 6

 348.23 بندر ماهشهر 1695.49 آبادان 10.91 شوش 18.96 شوش 7

 315.11 اندیکا 1614.48 رامشیر 10.77 اهواز 17.99 کارون 8

 270.28 شادگان 1474.00 هویزه 10.39 ربندر ماهشه 17.37 رامهرمز 9

 234.63 شوشتر 1411.35 شوش 10.33 امیدیه 17.31 مسجدسلیمان 10

 206.34 شوش 801.80 بهبهان 10.30 شوشتر 16.55 شوشتر 11

 198.05 باوی 766.60 گتوند 10.28 رامشیر 16.30 دزفول 12

 191.03 هندیجان 763.66 کارون 10.16 باوی 16.06 آبادان 13

 186.61 خرمشهر 685.50 دشت آزادگان 10.01 رامهرمز 15.45 اندیمشک 14

 185.00 اندیمشک 568.44 ایذه 9.93 دشت آزادگان 14.95 شادگان 15

 170.56 اللی 456.59 شوشتر 9.83 اندیمشک 14.87 هویزه 16

 166.53 دزفول 348.23 اندیمشک 9.79 حمیدیه 13.47 بهبهان 17

 142.15 حمیدیه 312.25 اندیکا 9.51 بهبهان 13.44 هندیجان 18

 128.44 گتوند 265.33 هفتگل 9.07 مسجدسلیمان 12.80 باوی 19

 105.55 رامشیر 253.52 دزفول 8.79 آغاجاری 12.75 دشت آزادگان 20

 103.67 ایذه 190.60 باوی 8.74 هویزه 12.73 حمیدیه 21

 91.74 تگلهف 131.11 هندیجان 8.39 اللی 10.87 اندیکا 22

 87.55 باغملک 114.13 آغاجاری 8.13 هفتگل 10.34 اللی 23

 79.56 دشت آزادگان 58.18 باغملک 7.14 کارون 9.99 آغاجاری 24

 77.77 بهبهان 40.97 حمیدیه 6.06 باغملک 9.83 هفتگل 25

 76.23 رامهرمز 28.81 اللی 5.01 ایذه 8.45 باغملک 26

 42.27 امیدیه 23.20 گانشاد 4.95 اندیکا 7.32 ایذه 27

 226.53 استان 2157.83 استان 10.51 استان 18.76 استان

 99.8 کشور 360.5 کشور 2.76 کشور 6.9 کشور

 4 رتبه 1 رتبه 1 رتبه 2 رتبه
 و محاسبات تحقیق 93،سالنامه آماری کشور سال 93ماخذ: سالنامه آماری خوزستان سال 

شود.رف برق بر تعداد مشترکین برق محاسبه می*سرانه مصرف برق از تقسیم میزان مص
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 سرانه مصرف کل مشترکین برق شهرستان )مگا وات ساعت((5-4نمودار
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 برق خانگی شهرستان )مگا وات ساعت( نیسرانه مصرف مشترک(5-5نمودار

 
 

 

 

 



 

86 

 

 

 

 

 
 برق صنعتی شهرستان )مگا وات ساعت( نیسرانه مصرف مشترک(5-6نمودار
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 شهرستان )مگا وات ساعت( یبرق کشاورز نیسرانه مصرف مشترک(5-7نمودار
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مگاوات  93رتبه بندی شهرستان های استان خوزستان از لحاظ سرانه مصرف برق هر یک از انواع مشترکین در سال  -36-2

 ساعت

 رتبه
سرانه مصرف مشترکین برق تجاری 

 شهرستان

سرانه مصرف مشترکین برق 

 تانعمومی شهرس

سرانه مصرف مشترکین برق روشنایی 

 معابر شهرستان

 مگا وات ساعت شهرستان مگا وات ساعت شهرستان مگا وات ساعت شهرستان
 210.06 دزفول 132.93 امیدیه 17.03 اندیکا 1
 148.63 شوشتر 110.43 مسجدسلیمان 9.13 مسجدسلیمان 2
 115.43 اندیکا 107.30 اندیمشک 8.58 اهواز 3
 96.02 هندیجان 103.89 رامشیر 6.55 شهرخرم 4
 91.86 شادگان 94.22 بندر ماهشهر 6.39 گتوند 5
 86.03 شوش 62.73 شوشتر 6.27 رامشیر 6
 77.28 آبادان 56.09 حمیدیه 5.89 بندر ماهشهر 7
 67.61 دشت آزادگان 56.08 شوش 5.80 باوی 8
 53.44 هویزه 46.43 کارون 5.43 آبادان 9
 52.49 باغملک 42.82 دشت آزادگان 5.04 کارون 10
 51.82 خرمشهر 41.88 دزفول 4.94 هندیجان 11
 48.72 رامشیر 40.33 گتوند 4.88 امیدیه 12
 44.86 امیدیه 36.49 باوی 4.86 شوش 13
 40.33 بندر ماهشهر 35.37 اهواز 4.74 اللی 14
 39.35 اللی 33.01 اندیکا 4.59 دزفول 15
 38.53 ایذه 32.73 بهبهان 4.40 دشت آزادگان 16
 36.52 مسجدسلیمان 31.66 اللی 4.31 رامهرمز 17
 36.02 اهواز 29.86 آغاجاری 4.21 شوشتر 18
 30.14 رامهرمز 28.49 رامهرمز 4.20 حمیدیه 19
 27.59 اندیمشک 21.95 هفتگل 4.16 شادگان 20
 22.79 حمیدیه 21.72 باغملک 4.15 باغملک 21
 20.75 بهبهان 21.49 آبادان 4.14 هفتگل 22
 16.36 کارون 17.07 هندیجان 4.06 اندیمشک 23
 16.27 هفتگل 14.09 شادگان 3.80 بهبهان 24
 13.74 باوی 7.58 هویزه 3.65 هویزه 25
 13.56 آغاجاری 6.50 خرمشهر 3.37 ایذه 26
 - گتوند 6.39 ایذه 3.18 آغاجاری 27

 63.58 استان 44.35 استان 6.19 استان

 - کشور 14.30 کشور 3.86 کشور

 - رتبه 2 رتبه 3 رتبه
 و محاسبات تحقیق 93،سالنامه آماری کشور سال 93ماخذ: سالنامه آماری خوزستان سال 

 شود.*سرانه مصرف برق از تقسیم میزان مصرف برق بر تعداد مشترکین برق محاسبه می

 .ست **آمار مشترکان روشنایی معابر در سطح کشور موجود نی
 باشد.*** آمار تعداد مشترکین روشنایی معابر  در گتوند در دسترس نمی
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 فصل ششم:

 آب و فاضالب
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 آب و فاضالب

 آب شرب

درصد روستاها( فاقد  27روستا )حدود  1079روستای داری سکنه استان  4000از تعداد حدودد  آب شرب روستایی:

روستای دارای تاسیسات و شبکه آب  2936باشند. و این در حالی است که از بین نی بهداشتی میتاسیسات آب آشامید
درصد( در وضعیت بحران آبی قرار دارند و در شبانه روز میزان دسترسی به آب آشامیدنی  41روستا )بیش از  1215آشامیدنی، 

 ساعت در روز است. 6در این گروه روستاها کمتر از 
 53باشند و درصد( دارای تاسیسات کارآمد )سطح یک( می 47خانوار ) 20روستای باالی  2000از حدود  روستا 942فقط 

درصد داری تاسیساتی عمدتا مستهلک و ناکارآمد هستند. در شهرستانهای آغاجاری، باوی، هویزه، امیدیه و دزفول کمترین 
 درصد جمعیت دارای دسترسی به سطح یک وجود دارد.

 درصد( است. 75درصد و کمتر از میانگین کشوری ) 73ری از آب شرب در مناطق روستایی استان نیز حدود شاخص برخوردا

درصدی از کل حجم فروش آب رتبه اول را در استان به  28شهرستان اهواز با دارا بودن سهم حدودا  آب شرب شهری:

ام قرار دارد و در این شاخص 19ین آب در رتبه خود اختصاص داده است اما این شهرستان از لحاظ سرانه مصرف کل مشترک
 ها در رتبه نخست قرار گرفته است.شهرستان شوشتر با اختالف زیاد از سایر شهرستان

 فاضالب 
های هدایت و دفع پوشش ناقص شبکه فاضالب و عدم تکمیل تاسیسات آن، نارسایی و ناکارآمدی سیستم فاضالب و شبکه

 نقاط شهری استان مشهود است.های سطحی موجود در اکثر آب
درصدی دارای جایگاه سوم طول شبکه فاضالب است. همچنین استان با  10.3کیلومتر و سهم  5543استان خوزستان با 

گیرد. نقاط درصدی در جایگاه چهارم از حیث تعداد انشعاب فاضالب قرار می 9.5انشعاب فاضالب شهری با سهم  582394
باشند. الزم بذکر است، کمبود اطالعات مستند در بخش آب و فاضالب روستایی فاضالب نمیروستایی استان تحت پوشش 

 ریزی صحیح در این بخش شده است.و شهری و عدم هماهنگی آمارهای استانی با آمارهای ملی باعث عدم برنامه 
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تفکیک کاربری در نقاط شهری استان رتبه بندی شهرستان های استان خوزستان از لحاظ سهم از تعداد انشعاب آب به  -37-1

 93در سال 

 رتبه

سهم شهرستان از کل تعداد 

 انشعاب آب  استان

سهم شهرستان از کل انشعاب آب  

 خانگی استان

سهم شهرستان از کل انشعاب آب  آموزشی 

 و مذهبی استان

 درصد شهرستان درصد شهرستان درصد شهرستان
 38.24 اهواز 33.36 اهواز 33.80 اهواز 1
 10.08 دزفول 11.26 دزفول 11.07 دزفول 2
 6.30 خرمشهر 7.37 بندر ماهشهر 7.03 بندر ماهشهر 3
 5.33 آبادان 6.72 آبادان 6.68 آبادان 4
 5.31 شوشتر 4.69 بهبهان 4.95 بهبهان 5
 4.51 بهبهان 3.77 اندیمشک 3.70 اندیمشک 6
 4.39 بندر ماهشهر 3.62 شوشتر 3.60 شوشتر 7
 3.05 اندیمشک 3.55 ایذه 3.46 ذهای 8
 2.98 باوی 3.21 خرمشهر 3.22 مسجدسلیمان 9
 2.83 کارون 3.19 مسجدسلیمان 3.16 خرمشهر 10
 2.30 شوش 2.55 رامهرمز 2.66 رامهرمز 11
 2.23 دشت آزادگان 2.40 کارون 2.31 شوش 12
 1.53 شادگان 2.33 شوش 2.27 کارون 13
 1.50 توندگ 1.58 باوی 1.64 باوی 14
 1.38 هندیجان 1.42 امیدیه 1.44 امیدیه 15
 1.28 رامهرمز 1.39 شادگان 1.41 دشت آزادگان 16
 1.19 ایذه 1.35 دشت آزادگان 1.33 شادگان 17
 0.92 حمیدیه 1.24 باغملک 1.29 باغملک 18
 0.82 امیدیه 1.04 گتوند 1.05 گتوند 19
 0.82 رامشیر 0.77 هندیجان 0.77 هندیجان 20
 0.68 مسجدسلیمان 0.67 رامشیر 0.69 رامشیر 21
 0.63 باغملک 0.61 اللی 0.60 اللی 22
 0.56 هویزه 0.60 هفتگل 0.59 هفتگل 23
 0.41 اللی 0.44 حمیدیه 0.43 هویزه 24
 0.41 هفتگل 0.43 هویزه 0.42 آغاجاری 25
 0.31 آغاجاری 0.42 آغاجاری 0.41 حمیدیه 26

 100 استان 100 استان 4.7 استان از کشور

 - کشور - کشور 100 کشور

 - رتبه - رتبه 4 رتبه
 و محاسبات تحقیق 93،سالنامه آماری کشور سال 93ماخذ: سالنامه آماری خوزستان سال 

 باشد.تیب حروف الفبا می*شهرستانهایی که مقدار شاخصشان یکسان است با یکدیگر هم رتبه هستند و ترتیب قرار گیری آنها در جدول صرفا بر اساس تر
 .باشد**به علت اینکه اطالعات تعداد انشعاب آب کشور به تفکیک کاربری در دسترس نیست، لذا محاسبه رتبه استان در کشور امکان پذیر نمی

 *** آمار اندیکا در مسجد سلیمان لحاظ شده است.
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اد انشعاب آب به تفکیک کاربری در نقاط شهری استان رتبه بندی شهرستان های استان خوزستان از لحاظ سهم از تعد -37-2

 93در سال 

 رتبه

سهم شهرستان از کل تعداد 

 انشعاب آب تجاری  استان

سهم شهرستان از کل انشعاب آب  

 عمومی و دولتی استان

سهم شهرستان از کل انشعاب آب  

 صنعتی استان

 درصد شهرستان درصد شهرستان درصد شهرستان

 33.97 دزفول 46.70 اهواز 41.03 اهواز 1

 19.54 اهواز 5.74 آبادان 11.71 دزفول 2

 8.29 مسجدسلیمان 5.00 دزفول 7.91 آبادان 3

 6.57 شوشتر 4.98 خرمشهر 4.68 بهبهان 4

 5.99 آبادان 3.96 بندر ماهشهر 3.95 بندر ماهشهر 5

 4.20 بهبهان 3.11 بهبهان 3.79 شوشتر 6

 4.05 در ماهشهربن 3.11 شوشتر 3.40 ایذه 7

 3.69 خرمشهر 2.38 باوی 3.27 اندیمشک 8

 2.67 دشت آزادگان 2.29 شوش 3.19 رامهرمز 9

 1.79 هفتگل 2.25 اندیمشک 2.13 خرمشهر 10

 1.61 امیدیه 1.88 ایذه 2.06 شوش 11

 1.02 رامشیر 1.78 دشت آزادگان 1.89 مسجدسلیمان 12

 0.99 باغملک 1.72 باغملک 1.65 کارون 13

 0.88 رامهرمز 1.66 رامهرمز 1.42 باوی 14

 0.84 باوی 1.52 مسجدسلیمان 1.32 امیدیه 15

 0.80 شوش 1.50 شادگان 0.97 دشت آزادگان 16

 0.80 هندیجان 1.45 امیدیه 0.84 باغملک 17

 0.58 اندیمشک 1.35 کارون 0.80 شادگان 18

 0.44 هویزه 1.25 گتوند 0.78 گتوند 19

 0.40 ایذه 1.07 حمیدیه 0.71 هندیجان 20

 0.40 شادگان 1.02 رامشیر 0.62 رامشیر 21

 0.22 آغاجاری 1.02 اللی 0.50 هفتگل 22

 0.15 حمیدیه 0.92 هندیجان 0.43 اللی 23

 0.04 کارون 0.90 هفتگل 0.36 آغاجاری 24

 0.04 گتوند 0.84 هویزه 0.32 هویزه 25

 0.04 اللی 0.63 آغاجاری 0.26 حمیدیه 26

 100 استان  100 استان  100 استان 

 - کشور - کشور - کشور

 - رتبه - رتبه - رتبه
 و محاسبات تحقیق 93،سالنامه آماری کشور سال 93ماخذ: سالنامه آماری خوزستان سال 

 باشد.فا بر اساس ترتیب حروف الفبا میشهرستانهایی که مقدار شاخصشان یکسان است با یکدیگر هم رتبه هستند و ترتیب قرار گیری آنها در جدول صر*

 .باشد**به علت اینکه اطالعات تعداد انشعاب آب کشور به تفکیک کاربری در دسترس نیست، لذا محاسبه رتبه استان در کشور امکان پذیر نمی
 *** آمار اندیکا در مسجد سلیمان لحاظ شده است.
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اظ سهم از حجم فروش آب به تفکیک کاربری در نقاط شهری استان در رتبه بندی شهرستان های استان خوزستان از لح -38-1

 93سال 

 رتبه

سهم شهرستان از کل حجم 

 فروش آب  استان

سهم شهرستان از کل حجم 

 فروش آب  خانگی استان

سهم شهرستان از کل حجم فروش آب  

 آموزشی و مذهبی استان

 درصد شهرستان درصد شهرستان درصد شهرستان
 40.25 اهواز 27.94 اهواز 28.11 اهواز 1
 8.49 بندر ماهشهر 16.47 شوشتر 12.91 شوشتر 2
 6.91 خرمشهر 7.78 دزفول 7.57 دزفول 3
 6.17 باوی 6.87 بندر ماهشهر 7.33 بندر ماهشهر 4
 5.29 آبادان 5.13 آبادان 4.94 آبادان 5
 5.12 دزفول 3.89 بهبهان 4.63 خرمشهر 6
 3.13 بهبهان 3.45 اندیمشک 4.05 بهبهان 7
 3.12 شوشتر 2.87 مسجدسلیمان 3.42 رامهرمز 8
 2.92 دشت آزادگان 2.82 خرمشهر 3.30 دشت آزادگان 9
 2.42 اندیمشک 2.73 ایذه 2.98 مسجدسلیمان 10
 1.86 شوش 2.71 شوش 2.87 اندیمشک 11
 1.82 ایذه 2.35 کارون 2.19 شوش 12
 1.70 رامهرمز 2.30 رامهرمز 2.18 ایذه 13
 1.54 امیدیه 1.92 باوی 1.87 باوی 14
 1.44 مسجدسلیمان 1.67 دشت آزادگان 1.75 کارون 15
 1.14 شادگان 1.49 شادگان 1.54 شادگان 16
 1.09 رامشیر 1.40 امیدیه 1.28 امیدیه 17
 1.03 حمیدیه 1.18 گتوند 1.27 هفتگل 18
 0.90 کارون 1.04 باغملک 0.95 گتوند 19
 0.65 گتوند 0.78 هندیجان 0.94 باغملک 20
 0.62 باغملک 0.67 رامشیر 0.93 هویزه 21
 0.59 هویزه 0.62 اللی 0.84 رامشیر 22
 0.54 آغاجاری 0.55 هفتگل 0.69 هندیجان 23
 0.51 هندیجان 0.50 حمیدیه 0.56 حمیدیه 24
 0.40 هفتگل 0.45 هویزه 0.51 اللی 25
 0.35 یالل 0.41 آغاجاری 0.40 آغاجاری 26

 100 استان  100 استان  5.7 استان از کشور

 - کشور - کشور - کشور

 - رتبه - رتبه 3 رتبه
 و محاسبات تحقیق 93،سالنامه آماری کشور سال 93ماخذ: سالنامه آماری خوزستان سال 

 * آمار اندیکا در مسجد سلیمان لحاظ شده است.
 .باشدتفکیک کاربری در دسترس نیست، لذا محاسبه رتبه استان در کشور امکان پذیر نمی**به علت اینکه اطالعات حجم فروش آب کشور به 
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آب به تفکیک کاربری در نقاط شهری استان در  حجم فروشرتبه بندی شهرستان های استان خوزستان از لحاظ سهم از  -38-2

 93سال 

 رتبه

سهم شهرستان از کل حجم فروش 

 آب تجاری  استان

ز کل حجم فروش آب  سهم شهرستان ا

 عمومی و دولتی استان

سهم شهرستان از کل حجم فروش آب  

 صنعتی استان

 درصد شهرستان درصد شهرستان درصد شهرستان

 31.04 اهواز 60.67 اهواز 37.67 اهواز 1
 21.55 هفتگل 6.28 آبادان 18.28 بندر ماهشهر 2
 14.06 خرمشهر 4.37 دشت آزادگان 6.96 مسجدسلیمان 3
 9.08 دزفول 4.25 بندر ماهشهر 5.20 دزفول 4
 6.38 آبادان 3.05 رامشیر 5.14 آبادان 5
 3.41 مسجدسلیمان 2.98 مسجدسلیمان 4.41 بهبهان 6
 2.57 بهبهان 2.83 خرمشهر 2.52 اندیمشک 7
 2.01 بندر ماهشهر 2.57 شادگان 2.42 باوی 8
 1.92 شوشتر 1.92 دزفول 2.06 رامهرمز 9
 1.49 دشت آزادگان 1.80 شوش 1.95 شوشتر 10
 1.39 باوی 1.27 بهبهان 1.88 ایذه 11
 0.94 هندیجان 1.17 رامهرمز 1.67 شوش 12
 0.92 امیدیه 1.01 هفتگل 1.66 دشت آزادگان 13
 0.66 شادگان 0.92 ایذه 1.47 خرمشهر 14
 0.49 اندیمشک 0.87 باوی 1.40 کارون 15
 0.43 ششو 0.85 شوشتر 1.26 شادگان 16
 0.42 رامهرمز 0.59 اندیمشک 0.60 امیدیه 17
 0.41 رامشیر 0.52 امیدیه 0.51 گتوند 18
 0.21 هویزه 0.45 گتوند 0.49 هویزه 19
 0.14 گتوند 0.39 باغملک 0.47 باغملک 20
 0.13 آغاجاری 0.30 هندیجان 0.38 رامشیر 21
 0.12 باغملک 0.26 اللی 0.36 هندیجان 22
 0.11 اللی 0.21 آغاجاری 0.34 هفتگل 23
 0.10 ایذه 0.20 هویزه 0.33 اللی 24
 0.02 حمیدیه 0.16 حمیدیه 0.27 حمیدیه 25
 0.01 کارون 0.08 کارون 0.26 آغاجاری 26

 100 استان  100 استان  100 استان 

 - کشور - کشور - کشور

 - رتبه - رتبه - رتبه
 محاسبات تحقیق و 93ماخذ: سالنامه آماری خوزستان سال 

 * آمار اندیکا در مسجد سلیمان لحاظ شده است.
 .باشد**به علت اینکه اطالعات حجم فروش آب کشور به تفکیک کاربری در دسترس نیست، لذا محاسبه رتبه استان در کشور امکان پذیر نمی
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کیک کاربری در نقاط شهری استان در رتبه بندی شهرستان های استان خوزستان از لحاظ سهم سرانه مصرف آب به تف -39-1

 93سال 

 رتبه
 سرانه مصرف کل مشترکین آب شهری شهرستان

سرانه مصرف مشترک آب  

 خانگی شهرستان

سرانه مصرف مشترک آب  آموزشی و 

 مذهبی شهرستان

 هزار لیتر شهرستان هزار لیتر شهرستان هزار لیتر شهرستان
 5.08 مسجدسلیمان 1206 شوشتر 1185 شوشتر 1
 4.94 باوی 328 دشت آزادگان 771 دشت آزادگان 2
 4.63 بندر ماهشهر 321 باوی 715 هویزه 3
 4.46 امیدیه 309 شوش 710 هفتگل 4
 4.08 آغاجاری 304 حمیدیه 483 خرمشهر 5
 3.66 ایذه 301 گتوند 448 حمیدیه 6
 3.17 رامهرمز 284 شادگان 423 رامهرمز 7
 3.16 امشیرر 279 هویزه 402 رامشیر 8
 3.13 دشت آزادگان 268 اللی 381 شادگان 9
 2.67 حمیدیه 266 هندیجان 375 باوی 10
 2.62 خرمشهر 265 رامشیر 344 بندر ماهشهر 11
 2.52 هویزه 261 آغاجاری 314 شوش 12
 2.51 اهواز 261 امیدیه 313 آغاجاری 13
 2.37 آبادان 259 کارون 306 مسجدسلیمان 14
 2.35 باغملک 247 بندر ماهشهر 298 گتوند 15
 2.32 هفتگل 242 اندیمشک 293 امیدیه 16
 2.03 اللی 242 هفتگل 292 هندیجان 17
 1.93 شوش 239 رامهرمز 281 اللی 18
 1.90 اندیمشک 238 مسجدسلیمان 275 اهواز 19
 1.79 شادگان 233 خرمشهر 270 بهبهان 20
 1.66 بهبهان 223 باغملک 256 اندیمشک 21
 1.40 شوشتر 222 اهواز 254 کارون 22
 1.21 دزفول 220 بهبهان 244 آبادان 23
 1.03 گتوند 204 ایذه 241 باغملک 24
 0.89 هندیجان 202 آبادان 226 دزفول 25
 0.76 کارون 183 دزفول 208 ایذه 26

 2.39 استان  265 استان  330 استان 

 - کشور - کشور 289 کشور

 - تبهر - رتبه 4 رتبه
 و محاسبات تحقیق 93،سالنامه آماری کشور سال 93ماخذ: سالنامه آماری خوزستان سال 

 * سرانه مصرف از تقسیم حجم فروش بر تعداد انشعاب محاسبه شده است.
 ** آمار اندیکا در مسجد سلیمان لحاظ شده است.

به تفکیک کاربری در دسترس نیست، لذا محاسبه رتبه مصرف سرانه استان  ***به علت اینکه اطالعات حجم فروش آب کشور و تعداد انشعابات آب کشور
 .باشدامکان پذیر نمی
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 1393سرانه مصرف کل مشترکین آب شهری شهرستان در سال (6-1نمودار
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 1393سرانه  مصرف مشترک آب خانگی در سال (6-2نمودار
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سهم از تعداد انشعاب آب به تفکیک کاربری در نقاط شهری استان  رتبه بندی شهرستان های استان خوزستان از لحاظ -39-2

 93در سال 

 رتبه

سرانه مصرف مشترک آب تجاری  

 شهرستان

سرانه مصرف مشترک آب  عمومی و دولتی 

 شهرستان

سرانه مصرف مشترک آب  صنعتی 

 شهرستان

 میلیون لیتر شهرستان میلیون لیتر شهرستان هزار لیتر شهرستان

 41.99 هفتگل 13.36 رامشیر 598 اهشهربندر م 1

 13.68 گتوند 10.93 دشت آزادگان 477 مسجدسلیمان 2

 13.29 خرمشهر 8.69 مسجدسلیمان 222 دشت آزادگان 3

 9.43 اللی 7.60 شادگان 220 باوی 4

 5.77 شادگان 5.77 اهواز 203 شادگان 5

 5.77 باوی 4.99 هفتگل 197 هویزه 6

 5.54 اهواز 4.86 آبادان 137 حمیدیه 7

 4.09 هندیجان 4.76 بندر ماهشهر 122 بهبهان 8

 3.72 آبادان 3.50 شوش 119 اهواز 9

 2.95 اندیمشک 3.13 رامهرمز 110 کارون 10

 2.20 آغاجاری 2.53 خرمشهر 105 شوش 11

 2.13 بهبهان 2.19 ایذه 102 اللی 12

 2.00 امیدیه 1.82 بهبهان 100 اندیمشک 13

 1.94 دشت آزادگان 1.71 دزفول 96 ریآغاجا 14

 1.87 شوش 1.63 باوی 89 خرمشهر 15

 1.73 بندر ماهشهر 1.60 گتوند 88 هفتگل 16

 1.67 رامهرمز 1.59 امیدیه 86 گتوند 17

 1.65 هویزه 1.49 آغاجاری 84 آبادان 18

 1.43 مسجدسلیمان 1.47 هندیجان 83 رامهرمز 19

 1.40 شیررام 1.21 شوشتر 80 رامشیر 20

 1.02 شوشتر 1.16 اندیمشک 73 باغملک 21

 0.93 دزفول 1.15 اللی 71 ایذه 22

 0.85 ایذه 1.10 هویزه 67 شوشتر 23

 0.46 حمیدیه 1.02 باغملک 65 هندیجان 24

 0.42 باغملک 0.65 حمیدیه 59 امیدیه 25

 0.04 کارون 0.26 کارون 57 دزفول 26

 3.49 استان 4.44 استان 129 استان

 - کشور - کشور - کشور

 - رتبه - رتبه - رتبه
 و محاسبات تحقیق 93ماخذ: سالنامه آماری خوزستان سال 

 * سرانه مصرف از تقسیم حجم فروش بر تعداد انشعاب محاسبه شده است.

 ** آمار اندیکا در مسجد سلیمان لحاظ شده است.
نشعابات آب کشور به تفکیک کاربری در دسترس نیست، لذا محاسبه رتبه مصرف ***به علت اینکه اطالعات حجم فروش آب کشور و تعداد ا

 .باشدسرانه استان امکان پذیر نمی
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 93رتبه بندی شهرستان های استان خوزستان از لحاظ شاخصهای برخورداری  از آب در نقاط روستایی در سال  -40

 رتبه

نسبت روستاهای برخوردار از  

آب به کل روستاهای 

 انشهرست

سهم روستاهای با 

ساعت  6برخورداری کمتر از 

در شبانه روز از کل 

 روستاهای شهرستان

سهم روستاهای با برخورداری 

ساعت در شبانه 12تا   6بین 

 روز از کل روستاهای شهرستان

سهم روستاهای با 

 12برخورداری بیش از 

ساعت در شبانه روز از کل 

 روستاهای شهرستان

 درصد شهرستان درصد شهرستان درصد انشهرست درصد شهرستان

 44.52 شوشتر 66.67 آغاجاری 82.71 مسجدسلیمان 100.00 آغاجاری 1

 44.14 دزفول 48.65 گتوند 73.33 اللي 100.00 ماهشهر 2

 43.55 دشتآزادگان 48.57 هندیجان 66.19 اندیکا 100.00 هندیجان 3

 41.21 شوش 42 امیدیه 53.97 هویزه 95.65 رامهرمز 4

 40.76 باغملک 40.85 آبادان 53.85 رامشیر 93.42 آبادان 5

 40.54 گتوند 40.26 اهواز 53.85 ماهشهر 93.06 خرمشهر 6

 40.12 شادگان 36.36 حمیدیه 52.38 هفتگل 92.70 شوش 7

 39.20 رامهرمز 36.23 کارون 51.43 هندیجان 92.13 رامشیر 8

 38.18 حمیدیه 35.44 بهبهان 47.66 ایذه 91.01 شادگان 9

 38.00 امیدیه 34.93 شوشتر 45.1 باوی 86.21 امیدیه 10

 37.68 کارون 33.87 دشتآزادگان 44.78 خرمشهر 86.11 دشت آزادگان 11

 36.62 آبادان 33.81 اندیکا 40 اندیمشک 85.87 بهبهان 12

 36.00 اندیمشک 31.48 شادگان 35.23 رامهرمز 85.71 هفتگل 13

 35.71 هفتگل 31.37 باوی 32.73 شوش 84.00 هویزه 14

 33.77 اهواز 31.21 باغملک 31.01 بهبهان 83.91 شوشتر 15

 33.54 بهبهان 29.73 دزفول 28.4 شادگان 83.33 حمیدیه 16

 29.91 ایذه 26.87 خرمشهر 28.03 باغملک 83.24 اهواز 17

 28.36 خرمشهر 26.06 شوش 26.13 دزفول 83.13 کارون 18

 26.92 ماهشهر 25.57 رامهرمز 26.09 کارون 82.26 باوی 19

 26.50 رامشیر 24 اندیمشک 25.97 اهواز 77.42 اللی 20

 23.53 باوی 23.81 هویزه 25.45 حمیدیه 77.01 اندیکا 21

 22.22 هویزه 22.43 ایذه 22.58 دشتآزادگان 74.00 گتوند 22

 20.00 ليال 19.66 رامشیر 22.54 آبادان 72.68 مسجدسلیمان 23

 11.11 آغاجاری 19.23 ماهشهر 22.22 آغاجاری 69.63 ایذه 24

 0.00 اندیکا 17.29 مسجدسلیمان 20.55 شوشتر 62.80 باغملک 25

 0.00 مسجدسلیمان 11.9 هفتگل 20 امیدیه 37.31 اندیمشک 26

 0.00 هندیجان 6.67 اللي 10.81 گتوند 25.52 دزفول 27

 30 استان 29 استان 41 استان 73.13 استان

 - کشور - کشور - کشور - کشور

 - رتبه - رتبه - رتبه - رتبه
 و محاسبات تحقیقاطالعات اخذ شده از شرکت آب و فاضالب روستایی استان ماخذ: 

 باشد.ب حروف الفبا میشهرستانهایی که مقدار شاخصشان یکسان است با یکدیگر هم رتبه هستند و ترتیب قرار گیری آنها در جدول صرفا بر اساس ترتی*
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 نسبت روستاهای برخوردار از  آب به کل روستاهای شهرستان (6-3نمودار
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 ساعت در شبانه روز از کل روستاهای شهرستان 6سهم روستاهای با برخورداری کمتر از  (6-4نمودار
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 نه روز از کل روستاهای شهرستانساعت در شبا 12تا 6سهم روستاهای با برخورداری بین  (6-5نمودار
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 ساعت در شبانه روز از کل روستاهای شهرستان 12سهم روستاهای با برخورداری بیش از  (6-6نمودار
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 93رتبه بندی شهرستان های استان خوزستان از لحاظ شاخصهای برخورداری  از آب  در نقاط روستایی در سال  -41

 رتبه

سهم شهرستان از 

 ستاهای دارای آب استان رو

سهم شهرستان از 

 روستاهای فاقد آب استان

نسبت روستاهای فاقد آب از 

 روستاهای شهرستان

نسبت جمعیت فاقد آب از 

 جمعیت روستایی

 درصد شهرستان درصد شهرستان درصد شهرستان درصد شهرستان

 14.16 اندیمشک 74.48 دزفول 30.03 دزفول 10.93 ایذه 1

 11.94 مسجدسلیمان 62.69 اندیمشک 12.97 ایذه 9.47 اندیکا 2

 11.56 ایذه 37.20 باغملک 11.68 اندیمشک 5.99 رامهرمز 3

 10.88 اندیکا 30.37 ایذه 8.62 باغملک 5.62 شوش 4

 9.93 اللی 27.32 مسجدسلیمان 7.69 اندیکا 5.52 شادگان 5

 8.48 دزفول 26.00 گتوند 4.63 مسجدسلیمان 5.38 بهبهان 6

 7.68 هفتگل 22.99 اندیکا 3.24 اللی 5.35 باغملک 7

 7.51 باغملک 22.58 اللی 2.87 اهواز 5.25 اهواز 8

 5.6 هویزه 17.74 باوی 2.59 شوشتر 4.97 شوشتر 9

 3.32 رامشیر 16.87 کارون 2.41 بهبهان 4.53 مسجدسلیمان 10

 3.2 شوش 16.76 اهواز 1.48 شادگان 4.09 اللی 11

 2.51 اهواز 16.67 حمیدیه 1.30 کارون 3.99 رامشیر 12

 2.51 حمیدیه 16.09 شوشتر 1.20 شوش 3.78 دزفول 13

 2.51 کارون 16.00 هویزه 1.20 گتوند 2.55 اندیمشک 14

 2.12 شوشتر 14.29 هفتگل 1.11 هویزه 2.42 آبادان 15

 2.01 گتوند 14.13 بهبهان 1.02 باوی 2.35 کارون 16

 1.82 شادگان 13.89 دشت آزادگان 1.02 یدیهحم 2.28 خرمشهر 17

 1.49 دشت آزادگان 13.79 امیدیه 0.93 دشت آزادگان 2.15 هویزه 18

 1.43 رامهرمز 8.99 شادگان 0.93 رامشیر 2.11 دشت آزادگان 19

 1.42 بهبهان 7.87 رامشیر 0.74 امیدیه 1.87 حمیدیه 20

 1.28 باوی 7.30 شوش 0.74 رامهرمز 1.77 ماهشهر 21

 1.19 امیدیه 6.94 خرمشهر 0.65 هفتگل 1.74 باوی 22

 0.25 خرمشهر 6.58 آبادان 0.46 آبادان 1.70 امیدیه 23

 0.17 آبادان 4.35 رامهرمز 0.46 خرمشهر 1.43 هفتگل 24

 0 آغاجاری 0.00 آغاجاری 0.00 آغاجاری 1.26 گتوند 25

 0 ماهشهر 0.00 ماهشهر 0.00 ماهشهر 1.19 هندیجان 26

 0 هندیجان 0.00 هندیجان 0.00 هندیجان 0.31 آغاجاری 27

 4.31 استان 26.87 استان  استان 100 استان

 - کشور - کشور - کشور - کشور

 - رتبه - رتبه - رتبه - رتبه
 و محاسبات تحقیقاطالعات اخذ شده از شرکت آب و فاضالب روستایی استان ماخذ: 

باشد.یکسان است با یکدیگر هم رتبه هستند و ترتیب قرار گیری آنها در جدول صرفا بر اساس ترتیب حروف الفبا می شهرستانهایی که مقدار شاخصشان*
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 فاقد آب استان جمعیتسهم شهرستان از (6-8نمودار

 

 سهم شهرستان از روستاهای دارای آب استان(6-7نمودار          
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  و شهری رتبه بندی شهرستان های استان خوزستان از لحاظ شاخصهای هدر رفت فیزیکی آب  در نقاط روستایی -42

 رتبه
 فروش آب روستایی سهم شهرستان از

هدر رفت فیزیکی آب در نقاط 

 روستایی

هدر رفت فیزیکی آب در نقاط 

 شهری*

 درصد شهرستان درصد شهرستان درصد شهرستان

 58.59 مسجدسلیمان 73.77 مسجدسلیمان 8.58 شوش 1

 58.52 اندیمشک 61.90 آبادان 7.94 باغملک 2

 50.72 خرمشهر 61.03 گتوند 7.84 دزفول  3

 49.40 آبادان 56.14 دشت آزادگان 7.80 ادگان ش 4

 47.17 هندیجان 52.29 شادگان 7.13 شوشتر 5

 46.93 دزفول 46.79 هفتگل 6.67 ایذه 6

 44.73 شادگان 46.68 ایذه 6.26 بهبهان  7

 42.54 بندرماهشهر 39.69 بندرماهشهر 4.74 اهواز 8

 42.53 اللی 38.88 رامهرمز 4.69 آبادان 9

 38.75 آغاجاری 36.17 خرمشهر 4.43 هرمزرام 10

 36.32 باغملک 36.12 باوی 4.05 اندیمشک 11

 36.29 گتوند 35.31 اهواز 3.03 دشت آزادگان  12

 33.80 بهبهان 33.76 اندیکا 2.95 رامشیر 13

 32.68 رامشیر 33.15 بهبهان 2.86 گتوند 14

 32.63 باوی 32.95 دزفول 2.54 امیدیه  15

 32.21 شوش 32.33 امیدیه 2.52  کارون 16

 30.28 اهواز 30.25 کارون 2.48 بندرماهشهر 17

 29.89 کارون 28.21 رامشیر 2.37 خرمشهر 18

 28.69 رامهرمز 28.13 شوشتر 2.34 حمیدیه  19

 24.26 امیدیه 27.46 حمیدیه 2.22 اندیکا 20

 23.32 ایذه 22.84 باغملک 1.78 باوی 21

 21.99 دشت آزادگان 22.35 زههوی 1.36 هویزه 22

 20.10 هویزه 19.02 اندیمشک 1.28 هفتگل  23

 16.52 شوشتر 10.37 شوش 1.08 مسجدسلیمان  24

 13.64 حمیدیه 7.25 اللی 1.06 اللی  25

 2.49 هفتکل 0 هندیجان 0.00 آغاجاری 26

 - اندیکا** - آغاجاری 0.00 هندیجان  27

 39.7 استان 38.99 استان 5.04 استان استان

 26 کشور 30.7 کشور 100 کشور کشور

 2 رتبه 5 رتبه 6 رتبه رتبه
 و محاسبات تحقیق ،اطالعات دستگاه اجراییپرتال سالنامه آماریماخذ: 

 *هدر رفت فیزیکی آب شهری براساس اطالعات دستگاه اجرایی محاسبه شده است.
 ** آمار اندیکا در مسجد سلیمان لحاظ شده است.

 محاسبه شده است.  100ر رفت فیزیکی آب بصورت  تفاضل حجم آب تولیدی و حجم آب فروش رفته تقسیم بر حجم آب تولیدی **** هد

باشد.**** هدر رفت فیزیکی آب روستایی آغاجاری به علت در دسترس نبودن میزان فروش آب قابل محاسبه نمی
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 هدر رفت فیزیکی آب در نقاط روستایی(6-9نمودار
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 هدر رفت فیزیکی آب در نقاط شهری(6-10نمودار
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 طول خطوط انتقال و توزیع آب شرب روستاییرتبه بندی شهرستان های استان خوزستان از لحاظ شاخصهای  -43

 رتبه

سهم شهرستان از طول شبکه توزیع 

 آب روستایی

سهم شهرستان از طول خطوط انتقال 

 آب شرب روستایی

انشعابات  سهم شهرستان از تعداد

 آب در نقاط روستایی

 درصد شهرستان درصد شهرستان درصد شهرستان

 8.41 ایذه 16.13 دزفول 18.92 دزفول 1

 7.56 دزفول 9.10 ایذه 9.58 اهواز 2

 7.47 شادگان 8.86 رامهرمز 8.10 شادگان 3

 7.40 شوش 7.57 باغملک 5.99 باغملک 4

 7.14 باغملک 7.07 دشت آزادگان 5.90 ایذه 5

 6.75 بهبهان 5.56 بهبهان 5.38 آبادان 6

 6.46 شوشتر 5.49 اهواز 5.32 شوش 7

 5.03 آبادان 4.92 مسجدسلیمان 5.26 بهبهان 8

 4.88 رامهرمز 3.93 اللی 4.92 شوشتر 9

 4.71 اهواز 3.86 آبادان 4.62 رامهرمز 10

 3.53 دشت آزادگان 3.61 امیدیه 4.12 دشت آزادگان 11

 3.29 اندیمشک 3.50 هندیجان 2.26 رخرمشه 12

 2.92 خرمشهر 3.29 اندیکا 2.24 امیدیه 13

 2.89 اندیکا 2.93 رامشیر 1.96 گتوند 14

 2.71 رامشیر 2.63 گتوند 1.88 اندیکا 15

 2.50 امیدیه 1.93 اندیمشک 1.79 حمیدیه 16

 2.47 گتوند 1.83 شوش 1.76 کارون 17

 2.14 کارون 1.67 شادگان 1.69 اندیمشک 18

 2.00 حمیدیه 1.51 هفتگل 1.49 اللی 19

 1.81 باوی 0.96 باوی 1.47 هندیجان 20

 1.49 مسجدسلیمان 0.89 حمیدیه 1.38 باوی 21

 1.42 هفتگل 0.79 شوشتر 1.24 رامشیر 22

 1.35 اللی 0.75 کارون 1.23 بندر ماهشهر 23

 1.20 هندیجان 0.66 هویزه 0.71 هویزه 24

 1.11 هویزه 0.52 بندر ماهشهر 0.64 هفتگل 25

 1.07 بندر ماهشهر 0.05 خرمشهر 0.12 مسجدسلیمان 26

 0.30 آغاجاری 0.00 آغاجاری 0.03 آغاجاری 27

 3.28 استان 7.69 استان 7.01 استان

 100 کشور 100 کشور 100 کشور

 10 رتبه 2 رتبه 5 رتبه
 ور و محاسبات تحقیق، سالنامه آماری کشماخذ: سالنامه آماری خوزستان

 *شاخص طول خطوط انتقال آب شرب روستایی برای شهرستان آغاجاری در منبع آماری صفر لحاظ شده است.
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 روستاییشرب سهم شهرستان از طول شبکه توزیع آب (6-11نمودار

 
 

 

 سهم شهرستان از طول خطوط انتقال آب شرب روستایی(6-12نمودار
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 م شهرستان از تعداد انشعابات آب در نقاط روستاییسه(6-13نمودار
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 فاضالب شهری بخش رتبه بندی شهرستان های استان خوزستان از لحاظ شاخصهای -44

 رتبه

 200طول شبکه جمع آوری با قطر 

 میلیمتر و بیشتر

تعداد انشعابات  فاضالب در نقاط 

 شهری

انشعابات  فاضالب در نقاط  سهم

 شهری

 درصد شهرستان انشعاب شهرستان کیلومتر شهرستان

 60.34 اهواز 351411 اهواز 2050 اهواز 1

 9.84 بندر ماهشهر 57300 بندر ماهشهر 705 بندر ماهشهر 2

 8.73 آبادان 50855 آبادان 509 خرمشهر 3

 6.28 دزفول 36574 دزفول 505 آبادان 4

 5.01 شوشتر 29154 شوشتر 396 دزفول 5

 3.85 خرمشهر 22442 خرمشهر 273 رشوشت 6

 1.48 شادگان 8646 شادگان 241 بهبهان 7

 1.42 دشت آزادگان 8271 دشت آزادگان 169 دشت آزادگان 8

 1.17 باوی 6792 باوی 141 شادگان 9

 0.76 رامهرمز 4407 رامهرمز 116 باوی 10

 0.61 هویزه 3548 هویزه 116 هویزه 11

 0.51 بهبهان 2994 بهبهان 106 رامهرمز 12

 0.00 آغاجاری 0 آغاجاری 105 اندیمشک 13

 0.00 امیدیه 0 امیدیه 67 شوش 14

 0.00 اندیکا 0 اندیکا 44 ایذه 15

 0.00 اندیمشک 0 اندیمشک 0 آغاجاری 16

 0.00 ایذه 0 ایذه 0 امیدیه 17

 0.00 باغملک 0 باغملک 0 اندیکا 18

 0.00 حمیدیه 0 حمیدیه 0 باغملک 19

 0.00 رامشیر 0 رامشیر 0 حمیدیه 20

 0.00 شوش 0 شوش 0 رامشیر 21

 0.00 کارون 0 کارون 0 کارون 22

 0.00 گتوند 0 گتوند 0 گتوند 23

 0.00 اللی 0 اللی 0 اللی 24

 0.00 مسجدسلیمان 0 مسجدسلیمان 0 مسجدسلیمان 25

 0.00 هفتگل 0 هفتگل 0 هفتگل 26

 0.00 انهندیج 0 هندیجان 0 هندیجان 27

 9.53 استان 582394 استان 5543 استان

 100 کشور 6109084 کشور 53334 کشور

 4 رتبه 4 رتبه 3 رتبه

 و محاسبات تحقیق 93، سالنامه آماری کشور سال  93ماخذ: سالنامه آماری خوزستان سال

های، آغاجاری، امیدیه، اندیکا، باغملک، حمیدیه، شهرستان برای و تعداد انشعابات فاضالب نقاط شهری آوری فاضالبشاخص طول شبکه جمعدر دو  *

در  فاضالب عالوه بر آن برای شاخص تعداد انشعابات رامشیر، کارون، گتوند، اللی ، مسجدسلیمان، هفتگل، هندیجان در منبع آماری صفر لحاظ شده است.

 شهرستانهای ایذه، اندیمشک و شوش نیز صفر لحاظ شده است.
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 سهم انشعابات  فاضالب در نقاط شهری(6-14نمودار
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 :هفتمفصل 

 مسکن و ساختمان
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 مسکن و ساختمان

های ساختمانی صادرشده در مقایسه با کشور در رتبه چهارم قرار گرفته است. درصدی از پروانه 6.9استان خوزستان با سهم 

درصد کل کشور بوده است. با اینکه  4.8های ساختمانی صادر شده ان از کل زیربنای پروانهاین در حالیست که سهم است

های ساختمانی صادره در جایگاه چهارم قرار گرفته است اما در شاخص متوسط زیربنای هر پروانه استان در تعداد پروانه

 را از آن خود کرده است .  19ساختمانی رتبه 

درصدی از  52.23درصدی از تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده و سهم  23.5از با سهم بدیهی است که شهرستان اهو

 باشدهای صادرشده دارای رتبه اول میزیربنای پروانه
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تمانی صادر شده رتبه بندی شهر ستان های استان خوزستان از لحاظ سهم از تعداد و سطح زیربنا وسرانه پروانه های ساخ-45

93در مناطق شهری شهرستان در سال   

 رتبه

سهم شهرستان از تعداد کل 

پروانه های ساختمانی صادر 

 شده در استان

سهم شهرستان از کل 

زیربنای پروانه های ساختمانی 

 صادر شده در استان

متوسط زیربنای هر پروانه 

 ساختمانی

تعداد پروانه های ساختمانی 

 1000صادره  به ازاء هر 

 خانوار شهری

 خانوار شهرستان مترمربع شهرستان درصد شهرستان درصد شهرستان
کایاند 882 اهواز 52.33 اهواز 23.51 اهواز 1  94.08 

یالل 684 مسجد سلیمان 9.70 دزفول 11.93 دزفول 2  27.03 

 24.93 رامهرمز 347 آبادان 6.97 آبادان 7.96 آبادان 3

 23.64 کارون 328 شوشتر 4.90 بندر ماهشهر 7.26 بهبهان 4

 21.98 باغملک 325 بندر ماهشهر 3.01 بهبهان 5.97 بندر ماهشهر 5

 19.12 گتوند 323 دزفول 2.77 رخرمشه 5.12 رامهرمز 6

 17.95 بهبهان 246 ایذه 2.74 رامهرمز 4.82 خرمشهر 7

ذهیا 245 کارون 2.65 ایذه 4.46 اندیمشک 8  12.57 

 12.37 دزفول 228 خرمشهر 2.49 کارون 4.26 ایذه. 9

 11.78 خرمشهر 223 باوی 1.92 شوشتر 4.03 کارون 10

 11.14 آبادان 212 زرامهرم 1.58 مسجد سلیمان 2.63 باغ ملک 11

زهیهو 209 امیدیه 1.46 اندیمشک 2.39 گتوند 12  10.44 

آزادگان دشت 205 شوش 1.03 باغ ملک 2.32 شوشتر 13  10.24 

جانیهند 194 هندیجان 0.94 ندگتو 1.76 شوش 14  10.23 

مشکیاند 167 هفتگل 0.94 باوی 1.71 دشت آزادگان 15  10.18 

 9.71 هفتگل 167 هویزه 0.91 شوش 1.68 باوی 16

یباو 165 بهبهان 0.70 دشت آزادگان 1.40 اندیکا 17  9.08 

ریرامش 164 اندیکا 0.58 امیدیه 1.34 اللی 18  8.37 

ماهشهر بندر 162 دشت آزادگان 0.58 کااندی 1.10 امیدیه 19  7.64 

 6.73 اهواز 157 گتوند 0.49 اللی 0.92 مسجد سلیمان 20

یآغاجار 156 باغ ملک 0.40 هندیجان 0.81 هندیجان 21  6.47 

 6.26 شوشتر 149 رامشیر 0.24 هویزه 0.58 هویزه 22

 5.86 شوش 144 اللی 0.21 رامشیر 0.57 رامشیر 23

هیدیام 130 اندیمشک 0.18 هفتگل 0.57 شادگان 24  5.67 

هیدیحم 106 شادگان 0.15 شادگان 0.43 هفتگل 25  4.02 

 3.30 شادگان 105 حمیدیه 0.06 آغاجاری 0.27 آغاجاری 26

 3.06 مانیمسجدسل 91 آغاجاری 0.06 حمیدیه 0.23 حمیدیه 27

 10.18 استان  396 استان  4.8 استان  6.9 استان 

 7.80 کشور 566 کشور 100 کشور 100 کشور

 12 رتبه 19 رتبه 6 رتبه 4 رتبه
 و  محاسبات تحقیق 93ماخذ:سالنامه آماری سال

*شهرستان هایی که میزان شاخص آن یکسان است هم رتبه بوده و ترتیب آن در جدول صرفأ براساس ترتیب حروف  الفبا می باشد.
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 نه های ساختمانی صادرشده در استانسهم شهرستان از کل زیربنای پروا ( 7-1نمودار
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 خانوار شهری 1000تعداد پروانه های ساختمانی صادر به ازاء هر  ( 7-2نمودار



 

119 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 :هشتمفصل 

 حمل و نقل و ارتباطات
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 حمل و نقل و ارتباطات

مربع حدودا با میانگین کشور برابر است و در رتبه  کیلومتر 100استان خوزستان از نظر شاخص تراکم راه )کل راهها(  در هر 

کیلومترمربع رتبه اول را به  100کیلومتر در هر  34.06ام قرار دارد. همچنین در میان شهرستانهای استان نیز رامهرمز با  12

ر مربع، استان در کیلومت 100های روستایی در شاخص تراکم راه در هر خود اختصاص داده است. اما با صرفنظر کردن از راه

کیلومترمربع در رتبه  100کیلومتر در هر  19.9رتبه ششم قرار دارد و از میان شهرستانهای استان نیز شهرستان آغاجاری با 

 گیرد. اول قرار می

ا باشد و از میان شهرستانهوسیله نقلیه می 4نفر جمعیت شهری در استان  1000سرانه وسایل نقلیه عمومی شهری به ازا هر 

 وسیله نقلیه در جایگاه اول قرار دارد.  9نیز شهرستان آبادان با 

باشد از نظر شاخص ضریب نفوذ تلفن ثابت استان از نظر تعداد کل تلفن های ثابت مشغول به کار در جایگاه هفتم کشور می

 32.8های استان، بهبهان با تانام قرار دارد. در بین شهرس 28نفر جمعیت( استان در رتبه  100)تعداد خط تلفن به ازای هر 

 نفر جمعیت در رتبه نخست جای دارد. 100خط تلفن به ازا هر 

استان از نظر تعداد کل دفاتر پیشخوان دولت در رتبه پنجم قرار دارد اما با در نظر گرفتن فاکتور جمعیت و محاسبه شاخص 

 .یابدهم تنزل میتعداد جمعیت به ازا هر دفتر پیش خوان رتبه استان به جایگاه هفد
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 93رتبه بندی شهرستان های استان خوزستان از لحاظ برخی شاخص های بخش حمل و نقل در سال -46

 رتبه

سهم شهرستان از کل 

 راههای اصلی

سهم شهرستان از کل 

 راههای فرعی

سهم شهرستان از کل 

 بزرگراهها

تعداد نقاط حادثه خیز 

 شهرستان

تعداد نقاط حادثه خیزرفع 

 ستانشده شهر

 تعداد شهرستان تعداد شهرستان درصد شهرستان درصد شهرستان درصد شهرستان
 7 اهواز 15 آبادان 12.19 اهواز 12.02 شوش 9.25 اهواز 1

 6 ایذه 11 حمیدیه 9.50 شادگان 7.76 بهبهان 7.49 بهبهان 2

 2 باغملک 10 کارون 7.58 شوش 6.86 مسجدسلیمان 5.91 خرمشهر 3

 2 باوی 9 شادگان 7.43 بندر ماهشهر 6.62 هویزه 5.90 شوشتر 4

 2 دشت آزادگان 7 بندرماهشهر 5.76 دزفول 5.57 اهواز 5.33 آبادان 5

 2 مسجدسلیمان 6 آغاجاری 5.59 شوشتر 5.16 دشت آزادگان 5.00 دزفول 6

 1 آبادان 6 ایذه 5.57 باغملک 5.12 ایذه 4.98 هفتگل 7

 1 اندیمشک 6 رامهرمز 5.28 نهندیجا 5.09 هندیجان 4.58 شوش 8

 1 بهبهان 5 مسجدسلیمان 4.03 رامهرمز 5.01 رامشیر 4.50 رامهرمز 9

 1 خرمشهر 4 بهبهان 3.98 آبادان 5.01 اللی 4.41 هویزه 10

 1 شوشتر 4 شوشتر 3.74 اندیمشک 4.83 امیدیه 3.90 امیدیه 11

 1 اللی 4 هفتکل 3.55 امیدیه 4.50 اندیکا 3.89 ایذه 12

 0 آغاجاری 3 امیدیه 3.40 خرمشهر 4.44 رامهرمز 3.81 مسجدسلیمان 13

 0 امیدیه 3 باغملک 3.26 بهبهان 4.20 باغملک 3.49 اندیکا 14

 0 اندیکا 3 هندیجان 3.13 باوی 3.76 شوشتر 3.39 کارون 15

 0 بندرماهشهر 2 اندیمشک 3.12 کارون 3.01 هفتگل 3.05 رامشیر 16

 0 حمیدیه 1 اندیکا 2.96 رامشیر 2.59 آبادان 2.91 دشت آزادگان 17

 0 دزفول 1 اهواز 2.56 حمیدیه 2.54 شادگان 2.87 هندیجان 18

 0 رامشیر 0 باوی 1.99 دشت آزادگان 1.85 گتوند 2.66 شادگان 19

 0 رامهرمز 0 خرمشهر 1.79 هویزه 1.60 آغاجاری 2.53 باغملک 20

 0 شادگان 0 دزفول 1.04 گتوند 1.26 دزفول 2.50 اندیمشک 21

 0 شوش 0 دشت آزادگان 0.91 مسجدسلیمان 0.98 باوی 2.35 بندر ماهشهر 22

 0 کارون 0 رامشیر 0.72 ایذه 0.22 خرمشهر 1.92 گتوند 23

 0 گتوند 0 شوش 0.57 هفتگل 0.00 اندیمشک 1.23 باوی 24

 0 هفتکل 0 گتوند 0.36 اللی 0.00 بندر ماهشهر 1.01 آغاجاری 25

 0 هندیجان 0 اللی 0.00 آغاجاری 0.00 حمیدیه 0.90 حمیدیه 26

 0 هویزه 0 هویزه 0.00 اندیکا 0.00 کارون 0.25 اللی 27

 27 استان 100 استان 6.70 استان از کشور 2.79 استان از کشور 11.76 استان از کشور
 - کشور - کشور 100 کشور 100 کشور 100 کشور

 - رتبه - رتبه 4 رتبه 12 رتبه 1 رتبه

 ، دستگاه اجرایی و محاسبات تحقیق94، سالنامه آماری کشور سال 94مأخذ: سالنامه آماری خوزستان سال 

های باوی، خرمشهر، دزفول، دشت آزادگان، رامشیر، شوش، گتوند، اللی ،هویزه در منبع آماری صفر لحاظ شده *شاخص تعداد نقاط حادثه خیز برای شهرستان
 است.
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 93ه بندی شهرستان های استان خوزستان از لحاظ برخی شاخص های بخش حمل و نقل در سال رتب  -47-1

 رتبه

سهم شهرستان از کل 

 راههای بین شهری

سهم شهرستان از کل راههای 

 روستایی

کیلومتر  100تراکم راه در هر 

 1مربع )با راه روستایی(

 100تراکم راه در هر 

راه  دونکیلومتر مربع)ب

 2روستایی(

 شهرستان درصد شهرستان درصد شهرستان

در هر  کیلومتر

کیلومتر  100

 مربع

 شهرستان

کیلومتر در هر 

کیلومتر  100

 مربع
 19.90 آغاجاری 34.06 رامهرمز 8.78 ایذه 8.56 اهواز 1
 13.75 هفتگل 32.84 رامشیر 8.23 شوش 7.01 شوش 2
 13.52 بندر ماهشهر 32.15 گتوند 6.33 بهبهان 6.68 بهبهان 3
 12.22 بهبهان 30.74 بهبهان 5.95 دزفول 5.26 شوشتر 4
 11.60 رامشیر 30.03 شوشتر 5.79 باغملک 4.89 بندر ماهشهر 5
 11.41 شوشتر 29.31 شوش 5.75 اندیکا 4.35 شادگان 6
 10.86 دشت آزادگان 29.05 باغملک 5.74 شادگان 4.30 آبادان 7
 10.19 شوش 27.29 اندیکا 5.37 شوشتر 4.13 امیدیه 8
 10.15 امیدیه 23.92 ایذه 5.26 رامهرمز 4.06 دشت آزادگان 9
 9.68 رامهرمز 23.80 حمیدیه 4.10 اندیمشک 4.05 دزفول 10
 9.29 اهواز 23.28 مسجدسلیمان 4.08 رامشیر 3.88 هویزه 11
 8.94 آبادان 22.16 باوی 4.00 مسجدسلیمان 3.84 اندیمشک 12
 8.78 خرمشهر 21.80 دشت آزادگان 3.49 اهواز 3.82 خرمشهر 13
 8.08 گتوند 21.48 بندر ماهشهر 3.38 هویزه 3.78 هندیجان 14
 7.77 مسجدسلیمان 20.60 هفتگل 2.78 گتوند 3.74 هفتگل 15
 7.45 باغملک 19.98 اللی 2.62 باوی 3.56 رامشیر 16
 7.43 هویزه 19.90 آغاجاری 2.56 اللی 3.34 رامهرمز 17
 7.39 کارون 19.82 شادگان 2.56 دشت آزادگان 3.20 یمانمسجدسل 18
 6.96 حمیدیه 17.78 هویزه 2.27 هندیجان 3.19 باغملک 19
 6.83 اندیکا 17.59 اندیمشک 1.88 خرمشهر 3.15 ایذه 20
 6.50 اندیمشک 17.46 کارون 1.85 آبادان 3.07 اندیکا 21
 6.38 دگانشا 15.67 خرمشهر 1.80 بندر ماهشهر 1.68 کارون 22
 6.13 باوی 15.40 دزفول 1.54 حمیدیه 1.60 باوی 23
 5.28 هندیجان 15.35 اهواز 1.43 کارون 1.49 گتوند 24
 4.60 دزفول 15.31 امیدیه 1.31 امیدیه 1.21 اللی 25
 4.57 اللی 15.07 آبادان 1.17 هفتگل 1.12 آغاجاری 26
 4.39 هایذ 10.35 هندیجان 0.00 آغاجاری 1.02 حمیدیه 27

 8.2 استان 21.4 استان 6.3 استان از کشور 7.4 استان از کشور

 5.3 کشور 21.5 کشور 100 کشور 100 کشور

 6 رتبه 12 رتبه 2 رتبه 3 رتبه

 و محاسبات تحقیق 93،سالنامه آماری کشور سال 93ماخذ: سالنامه آماری خوزستان سال 

 فر لحاظ شده است.در منبع آماری ص شهرستان آغاجاریراه روستایی  *

                                                 
 کل طول راههای شهرستان)راههای اصلی و فرعی+راه روستایی( 1
 گرفتن راه های روستاییکل طول راههای شهرستان بدون در نظر  2



 

123 

 

 

 

 

 مربع لومتریک 100در هر )راههای اصلی و فرعی+راه روستایی(  تراکم راه(8-1نمودار
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 مربع لومتریک 100در هر )راههای اصلی و فرعی بجز راه روستایی(  تراکم راه(8-2نمودار
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 93مل و نقل در سال رتبه بندی شهرستان های استان خوزستان از لحاظ برخی شاخص های بخش ح  -47-2

 رتبه

درون  عمومی سهم شهرستان از کل وسایل نقلیه 

 شهری

سرانه وسایل نقلیه عمومی  

نفر  1000شهری بازای هر 

 جمعیت شهری

سرانه تاکسی درون  شهری 

نفر جمعیت  1000بازای هر 

 شهری

 تاکسی شهرستان وسیله نقلیه شهرستان درصد شهرستان
 8.34 آبادان 9.46 آبادان 35.65 اهواز 1
 8.00 خرمشهر 9.39 خرمشهر 13.61 آبادان 2
 4.99 رامشیر 6.07 اندیمشک 8.07 دزفول 3
 4.75 اندیمشک 5.24 رامشیر 7.95 خرمشهر 4
 4.72 رامهرمز 5.08 ایذه 5.97 بندر ماهشهر 5
 4.63 ایذه 4.90 رامهرمز 5.65 اندیمشک 6
 4.35 شوشتر 4.75 مسجدسلیمان 4.23 ایذه 7
 3.89 امیدیه 4.62 اهواز 3.71 شوشتر 8
 3.77 مسجدسلیمان 4.53 شوشتر 3.08 مسجدسلیمان 9
 3.60 دزفول 4.14 امیدیه 2.38 رامهرمز 10
 3.60 شادگان 4.03 دزفول 1.72 بهبهان 11
 3.49 اهواز 3.83 شادگان 1.70 امیدیه 12
 3.36 دشت آزادگان 3.51 دشت آزادگان 1.59 شادگان 13
 2.89 هویزه 3.42 بندر ماهشهر 1.41 ت آزادگاندش 14
 2.41 بندر ماهشهر 3.37 هویزه 1.01 شوش 15
 1.91 هفتگل 2.32 هفتگل 0.80 رامشیر 16
 1.72 بهبهان 2.10 بهبهان 0.46 باغملک 17
 1.36 شوش 1.56 باغملک 0.45 هویزه 18
 1.25 باغملک 1.50 شوش 0.22 گتوند 19
 0.60 گتوند 0.75 گتوند 0.22 هفتگل 20
 0.34 اندیکا 0.68 اندیکا 0.06 هندیجان 21
 0.00 آغاجاری 0.31 هندیجان 0.03 باوی 22
 0.00 باوی 0.08 باوی 0.03 اندیکا 23
 0.00 حمیدیه 0.05 اللی 0.01 اللی 24
 0.00 کارون 0.00 آغاجاری 0.00 آغاجاری 25
 0.00 اللی 0.00 حمیدیه 0.00 حمیدیه 26
 0.00 هندیجان 0.00 کارون 0.00 کارون 27

 3.7 استان 4.5 استان 100 استان

 - کشور - کشور - کشور

 - رتبه - رتبه - رتبه
 و محاسبات تحقیق 93ماخذ: سالنامه آماری خوزستان سال 

 باشد.بر اساس ترتیب حروف الفبا می *شهرستانهایی که مقدار شاخصشان یکسان است با یکدیگر هم رتبه هستند و ترتیب قرار گیری آنها در جدول صرفا
 ** رقم وسایل نقلیه عمومی کشور در دسترس نیست.

 در منبع آماری صفر لحاظ شده است.شهرستانهای آغاجاری، حمیدیه و کارون  وسیله نقلیه عمومی درون شهری ***
ه است.در منبع آماری صفر لحاظ شدشهرستانهای باوی، اللی و هندیجان  تاکسی درون شهری ***
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 یشهر تینفر جمع 1000هر  یبازا یشهر  یعموم هینقل لیسرانه وسا(8-3نمودار
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 یشهر تینفر جمع 1000هر  یبازا  یشهر  تاکسیسرانه (8-4نمودار
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 93رتبه بندی شهرستان های استان خوزستان از لحاظ برخی شاخص های بخش حمل و نقل در سال   -47-3

 رتبه

از کل سهم شهرستان 

 سفرهای درون استانی

سهم شهرستان از کل 

 مسافرهای درون استانی

سهم شهرستان از کل 

 سفرهای برون استانی

سهم شهرستان از کل 

 استانی مسافرهای برون

 درصد شهرستان درصد شهرستان درصد شهرستان درصد شهرستان
 38.97 اهواز 28.64 بهبهان 36.77 اهواز 35.50 اهواز 1
 15.40 بهبهان 24.99 اهواز 12.87 آبادان 11.67 آبادان 2
 11.42 اندیمشک 17.83 اندیمشک 9.43 شوشتر 7.89 بندر ماهشهر 3
 11.16 آبادان 8.41 آبادان 6.88 دزفول 6.91 شوشتر 4
 5.97 بندر ماهشهر 5.99 ایذه 5.92 مسجدسلیمان 6.30 مسجدسلیمان 5
 4.89 ایذه 4.64 ربندر ماهشه 5.47 بندر ماهشهر 5.84 دزفول 6
 4.24 خرمشهر 2.30 دزفول 2.61 ایذه 3.52 ایذه 7
 3.34 دزفول 2.01 خرمشهر 2.47 شادگان 2.67 امیدیه 8
 1.55 شوشتر 1.82 مسجدسلیمان 2.43 بهبهان 2.43 دشت آزادگان 9
 1.18 مسجدسلیمان 1.27 شوشتر 2.30 دشت آزادگان 2.28 رامهرمز 10
 0.43 دشت آزادگان 1.05 اللی 2.06 اندیمشک 2.25 شادگان 11
 0.42 امیدیه 0.43 امیدیه 1.81 رامهرمز 2.15 بهبهان 12

 0.40 رامهرمز 0.30 دشت آزادگان 1.79 امیدیه 1.95 اللی 13
 0.35 اللی 0.15 رامهرمز 1.49 اللی 1.79 اندیمشک 14
 0.16 شادگان 0.09 شادگان 1.35 شوش 1.56 هندیجان 15
 0.06 هندیجان 0.04 هندیجان 1.23 خرمشهر 1.52 خرمشهر 16
 0.03 شوش 0.03 شوش 1.14 باوی 1.47 شوش 17
 0.02 باوی 0.02 باوی 0.92 هندیجان 0.82 هفتگل 18

 0.01 باغملک 0.01 هفتگل 0.43 هفتگل 0.81 باغملک 19
 0.004 هویزه 0.003 هویزه 0.39 باغملک 0.57 باوی 20
 0.003 هفتگل 0.002 اغملکب 0.21 هویزه 0.09 هویزه 21
 0.00 آغاجاری 0.001 رامشیر 0.02 گتوند 0.02 گتوند 22
 0.00 اندیکا 0.00 آغاجاری 0.01 رامشیر 0.01 رامشیر 23
 0.00 حمیدیه 0.00 اندیکا 0.00 آغاجاری 0.00 آغاجاری 24
 0.00 رامشیر 0.00 حمیدیه 0.00 اندیکا 0.00 اندیکا 25
 0.00 کارون 0.00 کارون 0.00 هحمیدی 0.00 حمیدیه 26
 0.00 گتوند 0.00 گتوند 0.00 کارون 0.00 کارون 27

 2.8 استان از کشور 3.1 استان از کشور 6.6 استان از کشور 7.8 استان از کشور

 100 کشور 100 کشور 100 کشور 100 کشور

 11 رتبه 10 رتبه 4 رتبه 2 رتبه

 و محاسبات تحقیق 93لنامه آماری کشور سال ،سا93ماخذ: سالنامه آماری خوزستان سال 

 باشد.می*شهرستانهایی که مقدار شاخصشان یکسان است با یکدیگر هم رتبه هستند و ترتیب قرار گیری آنها در جدول صرفا بر اساس ترتیب حروف الفبا 

 
 
 
 



 

129 

 

 93در سال  رتبه بندی شهرستان های استان خوزستان از لحاظ برخی شاخص های بخش حمل و نقل  -47-4

 رتبه

سهم شهرستان از کل جابجایی بار 

 درون استانی

سهم شهرستان از کل جابجایی بار 

 خروجی برون استانی

سهم شهرستان از کل جابجایی بار 

 ورودی برون استانی

 درصد شهرستان درصد شهرستان درصد شهرستان
 41.16 اهواز 65.47 بندر ماهشهر 26.39 هفتگل 1
 21.08 بندر ماهشهر 16.57 اهواز 17.03 بندر ماهشهر 2
 14.50 خرمشهر 4.18 دزفول 12.29 اهواز 3
 6.10 دشت آزادگان 3.17 اندیمشک 10.78 مسجدسلیمان 4
 3.77 دزفول 2.27 خرمشهر 9.20 بهبهان 5
 2.83 آبادان 2.16 آبادان 5.40 اندیمشک 6
 1.47 بهبهان 1.51 بهبهان 4.74 آبادان 7
 1.28 شوش 1.45 شوش 3.29 شوش 8
 1.10 شوشتر 1.25 شوشتر 2.44 دزفول 9
 1.05 رامهرمز 0.33 هفتگل 1.74 رامشیر 10
 0.88 اندیمشک 0.32 باوی 1.29 رامهرمز 11
 0.84 ایذه 0.28 رامشیر 1.16 باوی 12
 0.77 شادگان 0.24 رامهرمز 1.07 خرمشهر 13
 0.58 هفتگل 0.17 امیدیه 0.99 شوشتر 14
 0.50 باوی 0.16 حمیدیه 0.49 هویزه 15
 0.49 مسجدسلیمان 0.15 ایذه 0.29 ایذه 16
 0.36 امیدیه 0.10 گتوند 0.28 حمیدیه 17
 0.29 آغاجاری 0.07 مسجدسلیمان 0.26 امیدیه 18
 0.26 باغملک 0.06 شادگان 0.17 کارون 19
 0.15 هویزه 0.05 هویزه 0.16 باغملک 20
 0.14 گتوند 0.04 هندیجان 0.15 هندیجان 21

 0.13 رامشیر 0.01 دشت آزادگان 0.13 شادگان 22
 0.12 حمیدیه 0.005 باغملک 0.10 گتوند 23
 0.11 هندیجان 0.004 کارون 0.07 اللی 24
 0.03 اللی 0.003 اندیکا 0.06 آغاجاری 25
 0.02 کارون 0.002 آغاجاری 0.04 دشت آزادگان 26
 0.01 اندیکا 0.001 اللی 0.01 اندیکا 27

 8.3 استان از کشور 11.2 استان از کشور 7.9 استان از کشور

 100 کشور 100 کشور 100 کشور

 4 رتبه 2 رتبه 4 رتبه
 و محاسبات تحقیق 93،سالنامه آماری کشور سال 93ماخذ: سالنامه آماری خوزستان سال 
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 93ی بخش مخابرات در سال رتبه بندی شهر ستان های استان خوزستان از لحاظ شاخص ها    -48-1

 رتبه

سهم شهرستان از تعداد کل تلفن های 

 ثابت مشغول به کار استان

سهم شهرستان از تعداد روستاهای 

 دارای ارتباط تلفنی
 ضریب نفوذ تلفن ثابت*

 خط شهرستان شهرستان شهرستان درصد شهرستان
 33.84 بهبهان 11.10 اهواز 38.53 اهواز 1

 31.81 اهواز 9.21 هایذ 10.59 دزفول 2

 29.28 هفتگل 6.34 شوش 6.00 بندر ماهشهر 3

 26.62 دزفول 6.28 رامهرمز 5.87 آبادان 4

 25.41 هندیجان 6.21 شوشتر 5.23 بهبهان 5

 24.09 آبادان 6.10 شادگان 3.89 شوشتر 6

 23.37 مسجدسلیمان 5.83 مسجدسلیمان 3.56 ایذه 7

 23.36 دیهامی 5.03 بهبهان 3.47 اندیمشک 8

 22.46 بندر ماهشهر 4.97 باغملک 3.15 شوش 9

 22.25 اندیمشک 4.90 اللی 2.72 خرمشهر 10

 21.98 شوشتر 4.86 دشت آزادگان 2.31 مسجدسلیمان 11

 21.73 رامهرمز 4.66 رامشیر 2.16 رامهرمز 12

 21.40 رامشیر 4.48 هفتگل 1.91 باغملک 13

 19.22 باغملک 3.55 بندر ماهشهر 1.85 امیدیه 14

 19.05 گتوند 3.28 دزفول 1.82 شادگان 15

 18.75 ایذه 2.83 اندیمشک 1.40 دشت آزادگان 16

 17.83 خرمشهر 2.24 آبادان 1.19 گتوند 17

 16.55 شوش 2.07 امیدیه 0.93 رامشیر 18

 16.42 اللی 1.93 باوی 0.88 باوی 19

 15.05 دشت آزادگان 1.83 خرمشهر 0.87 هندیجان 20

 12.34 شادگان 1.21 گتوند 0.57 هفتگل 21

 10.35 باوی 1.10 هندیجان 0.56 اللی 22

 9.85 هویزه 0.00 اندیکا 0.32 هویزه 23

 4.18 اندیکا 0.00 هویزه 0.20 اندیکا 24

 - آغاجاری - آغاجاری - آغاجاری 25

 - حمیدیه - حمیدیه - حمیدیه 26

 - کارون - کارون - کارون 27

 23.3 استان 5.2 استان از کشور 3.7 از کشوراستان 

 37.8 کشور 100 کشور 100 کشور

 28 رتبه 7 رتبه 7 رتبه
 و محاسبات تحقیق 93،سالنامه آماری کشور سال 93و  92ماخذ: سالنامه آماری خوزستان سال  

 *اطالعات شهرستانهای آغاجاری، حمیدیه و کارون در دسترس نیست.. 
 در منبع آماری صفر لحاظ شده است.اندیکا و هویزه  تباط تلفنی شهرستانهای روستای دارای ار **

 نفر جمعیت می باشد. 100*منظور از ضریب نفوذ تلفن، تعداد خط تلفن به ازای هر 
باشدیب حروف الفبا می**شهرستانهایی که مقدار شاخصشان یکسان است با یکدیگر هم رتبه هستند و ترتیب قرار گیری آنها در جدول صرفا بر اساس ترت
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 92رتبه بندی شهر ستان های استان خوزستان از لحاظ شاخص های بخش مخابرات در سال     -48-2

 رتبه

سهم شهرستان از تعداد کل تلفن های همراه واگذار شده 

 در استان
 ضریب نفوذ تلفن همراه در شهرستان

 خط شهرستان رصدد شهرستان
 156.12 اهواز 64.52 اهواز 1
 70.84 بهبهان 6.17 دزفول 2
 60.90 مسجدسلیمان 4.49 آبادان 3
 52.43 آبادان 3.96 بندر ماهشهر 4
 47.29 رامهرمز 3.81 بهبهان 5
 44.84 دزفول 2.35 شوشتر 6
 43.21 بندر ماهشهر 2.13 مسجدسلیمان 7
 38.10 شوشتر 1.70 شوش 8
 37.10 هندیجان 1.63 مهرمزرا 9
 33.77 امیدیه 1.34 اندیمشک 10
 26.93 دشت آزادگان 1.30 ایذه 11
 25.89 شوش 1.29 خرمشهر 12
 24.75 اندیمشک 0.99 شادگان 13
 24.40 خرمشهر 0.93 امیدیه 14
 22.80 گتوند 0.87 دشت آزادگان 15
 19.88 باغملک 0.69 باغملک 16
 19.85 رامشیر 0.49 گتوند 17
 19.76 ایذه 0.45 هندیجان 18
 19.49 شادگان 0.30 رامشیر 19
 16.15 هویزه 0.18 هویزه 20
 14.16 هفتگل 0.17 باوی 21
 11.27 اللی 0.14 اللی 22
 5.88 باوی 0.10 هفتگل 23
 0.93 اندیکا 0.02 اندیکا 24
 - آغاجاری - آغاجاری 25

 - حمیدیه - حمیدیه 26

 - نکارو - کارون 27

 67.8 استان 5.5 استان از کشور

 73 کشور 100 کشور

 - رتبه - رتبه
 و محاسبات تحقیق  92ماخذ: سالنامه آماری خوزستان سال  

 *اطالعات شهرستانهای آغاجاری، حمیدیه و کارون در دسترس نیست.. 
 باشد.رار گیری آنها در جدول صرفا بر اساس ترتیب حروف الفبا می**شهرستانهایی که مقدار شاخصشان یکسان است با یکدیگر هم رتبه هستند و ترتیب ق

عات شهرستانهای آغاجاری، ***برای محاسبه شاخص مربوط به تلفن های همراه واگذار شده فقط از اطالعات مربوط به اپراتور همراه اول استفاده شده است. همچنین اطال
 حمیدیه و کارون در دسترس نیست.

 نفر جمعیت محاسبه شده است. 100همراه بصورت تعداد خط تلفن همراه اپراتور همراه اول به ازای هر  * ضریب نفوذ تلفن
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 93رتبه بندی شهر ستان های استان خوزستان از لحاظ شاخصهای پستی در سال     -49

 رتبه

سهم شهرستان از تعداد کل 

دولت دفاتر پیش خوان 

 استان

سهم شهرستان از تعداد کل 

دفاتر پست ومخابرات 

 ( ICTروستایی)

جمعیت به ازای هر  تعداد

 تر پیش خواندف

تعداد مرسوالت پستی به ازای هر 

 نفر از جمعیت 1000

 مرسوله شهرستان هزار نفر شهرستان درصد شهرستان درصد شهرستان

.28 اهواز 1
21 

 13166 اهواز 6.03 مسجدسلیمان 11.14 اهواز

.10 دزفول 2
54 

 7667 بهبهان 7.19 هفتگل 9.16 باغملک

7.4 شوش 3
1 

 6934 امیدیه 8.06 شوش 8.91 ایذه

6.2 ایذه 4
7 

 6076 مسجدسلیمان 9.51 ایذه 8.91 شوش

5.7 شوشتر 5
0 

 6054 آبادان 9.54 اللی 7.92 دزفول

5.1 مسجدسلیمان 6
3 

 5987 بندر ماهشهر 9.70 امیدیه 7.18 شوشتر

4.8 اندیمشک 7
4 

 5895 دزفول 9.75 شوشتر 6.19 رامهرمز

4.8 بندر ماهشهر 8
4 

 5227 شوشتر 10.09 اندیمشک 5.45 بهبهان

4.2 آبادان 9
7 

 5101 رامهرمز 11.34 بهبهان 4.70 شادگان

4.2 بهبهان 10
7 

 4844 اندیمشک 11.83 دزفول 4.46 مسجدسلیمان

3.1 خرمشهر 11
3 

 4369 هفتگل 12.15 رامهرمز 3.71 امیدیه

2.5 امیدیه 12
6 

 4308 شوش 13.47 اهواز 3.71 دشت آزادگان

2.5 رامهرمز 13
6 

 4072 خرمشهر 15.24 خرمشهر 3.47 اندیمشک

1.9 باغملک 14
9 

 3679 دشت آزادگان 15.63 باغملک 3.22 آبادان

1.7 دشت آزادگان 15
1 

 3514 گتوند 17.09 دشت آزادگان 2.48 گتوند

1.1 اللی 16
4 

 3175 رامشیر 17.31 بندر ماهشهر 1.98 رامشیر

0.8 باوی 17
5 

 3159 ایذه 17.88 آبادان 1.98 هندیجان

0.8 شادگان 18
5 

 2664 باغملک 17.96 آغاجاری 1.24 بندر ماهشهر

0.8 گتوند 19
5 

 2626 حمیدیه 19.11 هندیجان 1.24 خرمشهر

0.8 هفتگل 20
5 

 2593 هندیجان 22.84 گتوند 1.24 هفتگل

0.5 رامشیر 21
7 

 1785 شادگان 23.82 رامشیر 0.99 هویزه

 1630 هویزه 31.31 باوی 0.25 آغاجاری0.5 هندیجان 22
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7 

0.2 آغاجاری 23
8 

 1520 اللی 35.56 هویزه 0.25 اندیکا

0.2 حمیدیه 24
8 

 1107 باوی 45.79 حمیدیه 0.25 اللی

0.2 هویزه 25
8 

 526 آغاجاری 54.25 شادگان 0.00 باوی

0.0 اندیکا 26
0 

 - اندیکا 0.00 اندیکا 0.00 حمیدیه

 - کارون - کارون - کارون - کارون 27

 6948 استان 15.39 استان 3.5 استان از کشور 6.1 استان از کشور

 8125 کشور 15.39 کشور 100 کشور 100 کشور

 9 رتبه 17 رتبه 12 رتبه 5 رتبه
 و محاسبات تحقیق 93نامه آماری کشور سال ،سال93ماخذ: سالنامه آماری خوزستان سال 

 ل صرفا بر اساس ترتیب حروف الفبا است.                     رتبه هستند و ترتیب قرار گیری آنها در جدو*شهرستانهایی که مقدار شاخصشان یکسان است با یکدیگر هم  

 .حاظ شده استدر منبع آماری صفر لاندیکا تعداد دفاتر پیشخوان دولت شهرستان **   

 .** تعداد دفاتر پست ومخابرات روستایی شهرستانهای باوی و حمیدیه در منبع آماری صفر لحاظ شده است  

 *** اطالعات کارون در دسترس نیست.  

ترافیک مرسوالت شهرستان اندیکا با مسجدسلیمان و شهرستان کارون با اهواز تجمیع می باشد.****  
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 خوان )هزار نفر( شیهر دفتر پ یبه ازا تیتعداد جمع(8-7نمودار
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 :نهمفصل 

 امور بانکی
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 اموربانکی

باشد و بعد از استانهای تهران، اصفهان، فارس و درصد می 4سهم استان خوزستان از میزان سپرده های بانکی کشور 

درصدی از  41شهرستانهای استان نیز شهرستان اهواز با داشتن سهم حدودا خراسان رضوی در رتبه پنجم قرار دارد. از میان 

 مانده سپرده های استان در رتبه نخست قرار دارد.

باشد که بعد از استانهای تهران، اصفهان، فارس، خراسان درصد می 3سهم استان از تسهیالت اعطایی بانکهای دولتی کشور 

ه هفتم را به خود اختصاص داده است. این در حالیست که بانکهای دولتی استان رضوی، مازندران و آذربایجان شرقی رتب

اند که از لحاظ این شاخص پایینتر از میانگین درصد از سپرده های جذب شده را تسهیالت پرداخت کرده 69خوزستان معادل 

 درصد( در جایگاه آخر قرار دارد. 97.02کشوری )
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 93ه بندی شهر ستان های استان خوزستان از لحاظ برخی شاخص های نظام بانکی در سال رتب    -50

 رتبه

سهم شهرستان از تعداد کل 

 واحدهای بانکی استان

جمعیت به ازای  هر تعداد 

 واحد بانکی

سهم شهرستان از کل 

مبلغ سپرده های بانکی 

 استان

سرانه مبلغ سپرده به ازای هر 

 نفر از جمعیت شهرستان

 میلیون ریال شهرستان درصد شهرستان هزار نفر شهرستان درصد شهرستان
 120.74 بندر ماهشهر 40.79 اهواز 3.08 هفتگل 37.66 اهواز 1

 71.30 اهواز 15.24 بندر ماهشهر 3.27 بهبهان 8.26 دزفول 2

 57.38 بهبهان 6.53 دزفول 3.48 هندیجان 7.25 بندر ماهشهر 3

 53.71 آبادان 6.18 آبادان 3.56 اهواز 6.85 آبادان 4

 49.21 هندیجان 4.19 بهبهان 3.95 آبادان 5.24 بهبهان 5

 47.62 امیدیه 2.87 خرمشهر 4.09 بندر ماهشهر 3.42 شوشتر 6

 46.12 مسجدسلیمان 2.70 شوشتر 4.18 مسجدسلیمان 3.22 خرمشهر 7

 39.85 خرمشهر 2.35 ایذه 4.76 رامشیر 2.92 اندیمشک 8

 39.33 رامشیر 2.15 مسجدسلیمان 5.13 دشت آزادگان 2.62 شوش 9

 37.26 هفتگل 2.09 شوش 5.14 امیدیه 2.62 مسجدسلیمان 10

 34.75 دزفول 1.93 شادگان 5.21 رامهرمز 2.52 ایذه 11

 32.58 رامهرمز 1.88 اندیمشک 5.24 خرمشهر 2.11 رامهرمز 12

 32.29 شترشو 1.78 امیدیه 5.34 دزفول 2.01 دشت آزادگان 13

 27.66 شادگان 1.53 رامهرمز 5.73 شوشتر 1.81 شادگان 14

 27.29 دشت آزادگان 1.20 دشت آزادگان 5.92 اندیمشک 1.71 امیدیه 15

 26.24 ایذه 1.14 کارون 5.93 هویزه 1.51 باغملک 16

 26.02 آغاجاری 1.07 باغملک 5.99 آغاجاری 1.31 کارون 17

 25.59 اندیمشک 0.81 هندیجان 6.23 گتوند 1.11 گتوند 18

 24.14 کارون 0.80 رامشیر 6.36 اللی 1.11 هندیجان 19

 23.29 شوش 0.66 گتوند 7.29 باغملک 1.01 رامشیر 20

 22.86 باغملک 0.53 باوی 7.63 حمیدیه 0.81 باوی 21

 22.58 گتوند 0.44 حمیدیه 8.06 شوش 0.70 هفتگل 22

 22.43 حمیدیه 0.34 هفتگل 8.37 ایذه 0.60 حمیدیه 23

 20.60 هویزه 0.31 هویزه 8.43 کارون 0.60 اللی 24

 15.29 اللی 0.25 اللی 9.04 شادگان 0.60 هویزه 25

 13.18 باوی 0.20 آغاجاری 11.74 باوی 0.30 آغاجاری 26

 0.62 اندیکا 0.01 اندیکا 51.41 اندیکا 0.10 اندیکا 27

 49.6 استان 4.25 از کشوراستان  4.73 استان 5.2 از کشور استان 

 63.4 کشور 100 کشور 4.99 کشور 100 کشور
 - رتبه 5 رتبه - رتبه 5 رتبه

 محاسبات تحقیقو  ،نماگرهای اقتصادی93سال  ،سالنامه آماری بانک93سال  سالنامه آماری خوزستانماخذ: 

باشد.یب قرار گیری آنها در جدول صرفا بر اساس ترتیب حروف الفبا میشهرستانهایی که مقدار شاخصشان یکسان است با یکدیگر هم رتبه هستند و ترت*
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 ) هزار نفر (تعداد جمعیت به ازای  هر واحد بانکی (9-1نمودار 
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 (سهم شهرستان از کل مبلغ سپرده های بانکی استان9-2نمودار
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 )الیر ونیلیم(سرانه مبلغ سپرده به ازای هر نفر از جمعیت شهرستان (9-3نمودار
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 :دهمفصل 

 بهزیستی و رفاه اجتماعی  
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 بهزیستی و رفاه اجتماعی

درصدی دارای جایگاه سوم در  6.1مرکز پیشگیری دولتی و غیردولتی تحت نظارت بهزیستی و سهم  276استان خوزستان با 

رصدی از مراکز پیشگیری دولتی و غیردولتی تحت نظارت بهزیستی در رتبه د 44.06شهرستان اهواز با سهم  باشد.کشور می

درصدی رتبه اول را در شاخص تعداد خانوار مستمری بگیر تحت نظارت بهزیستی به  15.39اول و شهرستان آبادان با سهم 

 خود اختصاص داده است.

د بوده که در این شاخص جایگاه اول را به خود درص 17.2سهم استان از تعداد خانوار مستمری بگیر تحت نظارت بهزیستی 

درصد و در استان  0.81نسبت خانوار مستمری بگیر تحت نظارت بهزیستی از کل خانوارها در کشور  اختصاص داده است.

 درصد است که استان در رتبه سوم قرار دارد. 2.65

 

درصد این خانوارها با  56.64درصد بوده است که  5.2سهم استان از تعداد خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد برابر با 

 48.63درصدی در این شاخص در  رتبه اول قرار دارد  10.45سرپرست زن می باشند. از این میان شهرستان ایذه با سهم 

درصد این خانوارها در شهرستان ایذه با سرپرست زن می باشند که در این شاخص رتبه بیست و سوم را به خود اختصاص 

 ه است. بیشترین تعداد خانوار زن سرپرست تحت پوشش در شهرستان اهواز قرار دارند.داد

بوده است که در مقایسه با کشور رتبه سوم را از آن خود  7.50سهم استان از بیمه شدگان تحت پوشش کمیته امداد کشور 

درصدی در این شاخص در رتبه اول قرار  13.72های دیگر استان با سهم کرده است. شهرستان اهواز در مقایسه با شهرستان

 گرفته است

 31.4درصد بوده است که متوسط مبلغ هر وام پرداختی برابر با  4سهم استان از تعداد کل وام گیرندگان کمیته امداد  برابر 

 6ن با تعداد نفر جمعیت مددجو استان خوزستا 100میلیون ریال بوده است. همچنین در شاخص تعداد وام گیرندگان به ازا هر 

نفر  14کشور قرار گرفته است. که شهرستان خرمشهر با بیش از  26نفر جمعیت مددجو در رتبه  100نفر وام گیرنده از هر 

 نفر جمعیت مددجو در رتبه اول قرار گرفته است. 100وام گیرنده از 

 64.2ور قرار گرفته است که از این میان کش  5درصد در رتبه  6.1سهم استان از تعداد جانبازان تحت پوشش بنیاد شهید با 

درصد از تعداد جانبازان تحت  28.90درصد هستند. شهرستان اهواز با سهم  25درصد جانبازان تحت پوشش استان جانبازان 

درصد  25درصد جانبازان تحت پوشش شهرستان اهواز جانبازان  74.81پوشش در رتبه اول قرار گرفته است که از این میان 

 و در این شاخص در رتبه بیستم قرار گرفته است. بوده

در رتبه هفتم کشوری قرار دارد. در حالیکه از نظر  5.83های تحت پوشش تأمین اجتماعی با سهم استان از تعداد کارگاه

حت های تدرصدی از کارگاه 30.97تعداد بیمه شدگان تأمین اجتماعی در رتبه پنجم قرار دارد. شهرستان اهواز با سهم 

 پوشش تامین اجتماعی استان، رتبه اول را به خود اختصاص داده است. 

در مقایسه با دیگر استانها قرار گرفته است که  4درصدی از تعداد کل بیمه شدگان بیمه سالمت در رتبه  6.22استان با سهم 

 باشند. درصد کل بیمه شدگان بیمه سالمت روستاییان می 64
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 93ی استان خوزستان از لحاظ شاخص های حمایتی بهزیستی سال  رتبه بندی شهرستان ها-51

 رتبه

سهم شهرستان از کل 

مراکز پیشگیری دولتی 

و غیر دولتی تحت 

 1نظارت بهزیستی

سهم شهرستان از تعداد 

خانوار مستمری بگیر 

 تحت نظارت بهزیستی

سهم خانوارهای 

مستمری بگیر تحت 

نظارت بهزیستی از کل 

 خانوار شهرستان

شهرستان از  سهم

مبلغ مستمری 

 2پرداختی بهزیستی

سرانه مستمری پرداختی 

 3به هر خانوار

 میلیون ریال شهرستان درصد شهرستان درصد شهرستان درصد شهرستان درصد شهرستان
 7.96 رامهرمز 15.96 آبادان 11.76 هفتگل 15.39 آبادان 44.06 اهواز 1

 7.82 شادگان 11.70 اهواز 10.46 آبادان 12.50 اهواز 4.60 بندر ماهشهر 2

 7.81 ایذه 8.67 خرمشهر 9.68 خرمشهر 8.59 خرمشهر 4.60 دزفول 3

 7.70 آبادان 7.00 ایذه 8.48 دشت آزادگان 6.64 ایذه 4.21 اندیمشک 4

 7.69 اندیکا 5.21 دزفول 7.50 رامشیر 5.22 دزفول 4.21 ایذه 5

 7.63 هفتکل 4.72 بندر ماهشهر 7.06 رامهرمز 4.92 بندر ماهشهر 3.83 بهبهان 6

 7.57 گتوند 4.50 شادگان 7.05 آغاجاری 4.27 شادگان 3.45 آبادان 7

 7.56 دشت آزادگان 4.06 دشت آزادگان 7.00 ایذه 3.98 دشت آزادگان 3.45 خرمشهر 8

 7.50 امیدیه 4.05 رامهرمز 6.26 اندیکا 3.96 شوش 3.45 مسجد سلیمان 9

 7.49 خرمشهر 3.90 شوش 6.24 هویزه 3.78 زرامهرم 3.07 شوشتر 10

 7.43 شوشتر 3.66 بهبهان 6.11 مسجدسلیمان 3.74 اندیمشک 2.68 شوش 11

 7.40 دزفول 3.63 اندیمشک 5.86 شادگان 3.70 بهبهان 2.30 شادگان 12

 7.39 هویزه 3.38 شوشتر 5.60 باغملک 3.44 مسجد سلیمان 1.92 دشت آزادگان 13

 7.37 باغملک 3.27 مسجد سلیمان 5.24 اللی 3.38 شوشتر 1.92 رامهرمز 14

 7.32 بهبهان 2.80 باغملک 4.38 امیدیه 2.82 باغملک 1.92 هفتکل 15

 7.30 شوش 2.00 امیدیه 4.36 هندیجان 1.98 امیدیه 1.53 باوی 16

 7.26 اللی 1.74 رامشیر 4.20 اندیمشک 1.80 رامشیر 1.53 اللی 17

 7.20 کارون 1.44 کارون 3.98 شوش 1.48 کارون 1.15 حمیدیه 18

 7.19 اندیمشک 1.43 اندیکا 3.98 بهبهان 1.38 ااندیک 1.15 کارون 19

 7.18 رامشیر 1.35 هفتکل 3.54 شوشتر 1.32 هفتکل 0.77 امیدیه 20

 7.11 بندر ماهشهر 1.03 گتوند 3.37 بندر ماهشهر 1.01 دگتون 0.77 باغملک 21

 7.08 آغاجاری 1.00 هویزه 3.22 گتوند 1.00 هویزه 0.77 گتوند 22

 7.05 مسجد سلیمان 0.86 اللی 2.84 کارون 0.88 اللی 0.77 هندیجان 23

 7.02 هندیجان 0.77 هندیجان 2.58 حمیدیه 0.81 هندیجان 0.77 هویزه 24

 6.94 اهواز 0.68 باوی 2.30 دزفول 0.75 باوی 0.38 آغاجاری 25

 6.78 باوی. 0.66 آغاجاری 1.88 اهواز 0.69 آغاجاری 0.38 اندیکا 26

 6.76 حمیدیه 0.52 حمیدیه 1.67 باوی 0.57 حمیدیه 0.38 رامشیر 27

 7.4 استان  100 استان  2.65 استان  17.2 استان از کشور 6.1 4استان از کشور

 - کشور - کشور 0.81 کشور 100  کشور 100 کشور

 - رتبه - رتبه 3 رتبه 1 رتبه 3 رتبه
 و محاسبات تحقیقاستان و کشور  92و  93ذ:سالنامه آماری سال ماخ

                                                 
 شهرستان هایی که میزان شاخص آن یکسان است هم رتبه بوده و ترتیب آن در جدول صرفأ براساس ترتیب حروف  الفبا می باشد. 1
 به دلیل حفظ محرمانگی رقم کشور قابل انتشار نیست بنابراین سهم و رتبه استان در این شاخص قال محاسبه نمی باشد. 2
 مکان محاسبه سهم و رتبه کشور برای این شاخص وجود ندارد.ادر کشور مانه بودن اطالعات مبالغ پرداختی محربه دلیل  3
 استفاده شده است. 92از اطالعات سال  ، 93، به دلیل فقدان اطالعات این شاخص در سال به منظور محاسبه شاخص سهم استان از تعداد خانوارهای مستمری بگیر 4
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 سهم شهرستان از تعداد خانوار مستمری بگیر تحت نظارت بهزیستی(10-1نمودار
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 سهم خانوارهای مستمری بگیر تحت نظارت بهزیستی از کل خانوار شهرستان(10-2نمودار
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 93خوزستان از لحاظ شاخص های حمایتی کمیته امداد امام خمینی ره سال  رتبه بندی شهرستان های استان -52-1

 رتبه

سهم شهرستان از کل واحد 

 های امداد استان

سهم شهرستان از تعداد خانوار 

 های تحت پوشش کمیته امداد

سهم خانوار های با 

سرپرست زن از خانوار های 

تحت پوشش کمیته امداد 

 شهرستان

تعداد خانوار تحت پوشش 

 100کمیته امداد از هر 

 خانوار شهرستان

 خانوار شهرستان درصد شهرستان درصد شهرستان درصد شهرستان

 36.91 اندیکا 68.56 اهواز 10.45 ایذه 15.63 اهواز 1

 36.19 اللی 65.45 دزفول 10.43 اهواز 8.59 باغملک 2

 27.23 باغملک 64.92 شوشتر 6.71 دزفول 7.81 ایذه 3

 22.68 ایذه 64.80 کارون 6.67 باغملک 5.47 اندیمشک 4

 20.02 آغاجاری 64.06 آبادان 5.45 شادگان 5.47 بهبهان 5

 17.75 حمیدیه 63.59 هویزه 5.29 اندیمشک 4.69 آبادان 6

 16.75 هندیجان 63.02 خرمشهر 4.56 آبادان 4.69 بندر ماهشهر 7

 15.41 شادگان 61.72 باوی 4.15 بندر ماهشهر 3.91 امیدیه 8

 14.99 دشت آزادگان 60.17 بهبهان 3.97 بهبهان 3.91 دزفول 9

 14.73 هویزه 59.81 شوش 3.97 شوش 3.91 شادگان 10

 14.19 گتوند 59.64 امیدیه 3.94 ااندیک 3.91 شوش 11

 13.60 رامهرمز 59.27 دشت آزادگان 3.53 رامهرمز 3.91 هندیجان 12

 12.23 اندیمشک 57.09 بندر ماهشهر 3.42 دشت آزادگان 3.13 دشت آزادگان 13

 12.04 کارون 56.47 رامشیر 3.06 کارون 3.13 رامهرمز 14

 11.82 هفتگل 56.06 اندیمشک 3.02 شوشتر 3.13 شوشتر 15

 10.56 مسجدسلیمان 55.35 هندیجان 2.95 اللی 2.34 حمیدیه 16

 10.18 رامشیر 55.17 هفتگل 2.89 مسجد سلیمان 2.34 خرمشهر 17

 8.78 بهبهان 54.42 رامهرمز 2.75 رخرمشه 2.34 اللی 18

 8.21 شوش 54.31 مسجدسلیمان 2.17 گتوند 1.56 آغاجاری 19

 7.55 باوی 53.93 شادگان 1.91 حمیدیه 1.56 باوی 20

 7.34 امیدیه 53.43 حمیدیه 1.64 باوی 1.56 رامشیر 21

 6.50 شوشتر 51.03 گتوند 1.61 امیدیه 1.56 گتوند 22

 6.39 خرمشهر 48.63 ایذه 1.52 هندیجان 1.56 مسجد سلیمان 23

 6.38 آبادان 45.59 اندیکا 1.19 رامشیر 1.56 هفتکل 24

 6.09 دزفول 41.48 باغملک 1.15 هویزه. 0.78 اندیکا 25

 5.84 بندر ماهشهر 41.33 اللی 0.95 آغاجاری 0.78 نکارو 26

 3.22 اهواز 40.04 آغاجاری 0.64 هفتکل 0.78 هویزه. 27

 8.8 استان  56.64 استان 5.2 استان از کشور 5.5 استان از کشور

 8.9 کشور 56.63 کشور 100 کشور 100 کشور

 21 رتبه 16 رتبه 6 رتبه 3 رتبه
 ، و محاسبات تحقیق 93و  90، سالنامه آماری کشور سال  93مأخذ: سالنامه آماری استان سال 

 ن یکسان است هم رتبه بوده و ترتیب آن در جدول صرفأ براساس ترتیب حروف  الفبا می باشد.شهرستان هایی که میزان شاخص آ *
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 سهم شهرستان از تعداد خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد(10-3نمودار
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 خانوار شهرستان 100تعداد خانوارها تحت پوشش کمیته امداد از هر (10-4نمودار
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 93ی شهرستان های استان خوزستان از لحاظ شاخص های حمایتی کمیته امداد امام خمینی ره سال  رتبه بند-52-2

 رتبه

سهم شهرستان از مبلغ 

 پرداختی به مددجویان

سهم شهرستان از درآمدهای 

اختصاصی و وجوهات 

 پرداختی

سرانه کمکهای مردمی ودرآمد به 

نفر جمعیت  100ازای هر 

 شهرستان

مه سهم شهرستان از بی

شدگان تحت پوشش کمیته 

 امداد استان

 شهرستان درصد شهرستان درصد شهرستان
میلیون 

 ریال/نفر
 درصد شهرستان

 13.72 اهواز 44.81 اهواز 29.37 اهواز 19.93 اهواز 1

 7.82 ایذه 9.01 آبادان 8.36 بندر ماهشهر 8.20 دزفول 2

 7.79 دزفول 7.23 خرمشهر 7.66 دزفول 7.97 ایذه 3

 7.64 اندیمشک 5.37 دزفول 7.34 آبادان 4.92 اغملکب 4

 7.42 بندر ماهشهر 4.13 بندر ماهشهر 7.21 شوش 4.58 شادگان 5

 5.29 آبادان 3.47 اندیمشک 4.85 خرمشهر 4.48 بندر ماهشهر 6

 4.92 شادگان 2.99 شوش 3.50 اندیمشک 4.34 اندیمشک 7

 4.86 مانمسجدسلی 2.58 شوشتر 3.09 ایذه 3.46 رامهرمز 8

 4.61 کارون 2.57 ایذه 2.96 شوشتر 3.32 آبادان 9

 4.47 خرمشهر 2.39 امیدیه 2.79 بهبهان 3.30 بهبهان 10

 3.47 دشت آزادگان 2.37 بهبهان 2.54 شادگان 3.24 اندیکا 11

 3.23 بهبهان 1.50 رامهرمز 2.28 امیدیه 3.12 شوش 12

 3.00 رامهرمز 1.41 باغملک 2.27 دشت آزادگان 2.93 خرمشهر 13

 2.97 باوی 1.38 مسجد سلیمان 2.09 باغملک 2.90 مسجد سلیمان 14

 2.88 اللی 1.31 کارون 1.89 رامهرمز 2.83 اللی 15

 2.87 باغملک 1.26 هفتکل 1.64 گتوند 2.80 شوشتر 16

 2.53 شوشتر 1.21 گتوند 1.57 حمیدیه 2.63 دشت آزادگان 17

 2.19 حمیدیه 1.08 دشت آزادگان 1.51 اندیکا 2.25 کارون 18

 1.88 امیدیه 0.89 شادگان 1.32 هویزه 2.06 گتوند 19

 1.80 هندیجان 0.71 هندیجان 1.33 باوی 1.98 امیدیه 20

 1.70 شوش 0.57 باوی 1.06 مسجد سلیمان 1.70 باوی 21

 1.32 رامشیر 0.46 رامشیر 1.05 کارون 1.54 حمیدیه 22

 1.12 گتوند 0.45 حمیدیه 0.73 هفتکل 1.44 هندیجان 23

 0.26 اندیکا 0.33 هویزه 0.53 هندیجان 1.23 آغاجاری 24

 0.089 هویزه 0.20 اللی 0.50 رامشیر 1.16 رامشیر 25

 0.088 آغاجاری 0.19 آغاجاری 0.31 اللی 0.97 هویزه 26

 0.051 هفتگل 0.13 اندیکا 0.26 آغاجاری 0.72 هفتکل 27

 7.50 استان از کشور 100 استان  100 ان است 4.5 استان از کشور

 100 کشور - کشور - کشور 100 کشور

 3 رتبه - رتبه - رتبه 8 رتبه
 ، و محاسبات تحقیق 93و  92، سالنامه آماری کشور سال  93ماخذ: سالنامه آماری استان سال 

ور در منبع آماری موجودنبوده است.های مردمی برای کش*اطالعات و آمار درآمدهای اختصاصی و وجوهات پرداختی،کمک
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 نفر جمعیت شهرستان 100سرانه کمکهای مردمی و درآمد به ازای هر (10-5نمودار
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 93رتبه بندی شهرستان های استان خوزستان از لحاظ شاخص های حمایتی کمیته امداد امام خمینی ره سال  -52-3

 رتبه

سهم شهرستان از تعداد کل 

 ن کمیته امدادوام گیرندگا
 متوسط مبلغ هر وام پرداختی

تعداد وام گیرندگان به 

نفر جمعیت  100ازای هر 

 مددجو

سهم شهرستان از تعداد 

اشتغال ایجاد شده کمیته 

 امداد

 شهرستان درصد شهرستان
میلیون 

 ریال
 درصد شهرستان نفر شهرستان

 26.03 آبادان 14.32 خرمشهر 55.43 امیدیه 11.13 اهواز 1

 15.77 اهواز 14.13 هفتکل 53.64 اهواز 7.04 ایذه 2

 12.31 ایذه 12.10 امیدیه 51.81 اندیمشک 6.88 آبادان 3

 12.20 بندر ماهشهر 11.62 آبادان 50.97 باوی 5.77 دزفول 4

 8.64 خرمشهر 10.55 رامهرمز 50.88 هندیجان 5.67 خرمشهر 5

 2.81 سجد سلیمانم 9.87 مسجد سلیمان 50.78 دزفول 5.64 باغملک 6

 2.59 دزفول 9.60 شوشتر 48.27 رامشیر 4.87 بندر ماهشهر 7

 2.48 اندیمشک 9.13 بهبهان 46.00 بهبهان 4.78 رامهرمز 8

 2.38 شوشتر 9.10 گتوند 45.88 آبادان 4.54 بهبهان 9

 2.27 باغملک 9.01 بندر ماهشهر 43.27 کارون 4.27 مسجد سلیمان 10

 1.62 امیدیه 8.06 باوی 42.68 شوش 4.07 شوش 11

 1.62 شوش 8.01 رامشیر 42.67 اللی 3.96 شوشتر 12

 1.40 اللی 7.98 آغاجاری 41.91 ربندر ماهشه 3.12 گتوند 13

 1.30 هویزه 7.93 اهواز 41.85 هفتکل 3.09 دشت آزادگان 14

 1.08 کارون 7.41 شوش 39.53 باغملک 3.07 شادگان 15

 0.97 آغاجری 6.80 دشت آزادگان 38.21 ایذه 2.97 اندیمشک 16

 0.97 شادگان 6.22 دزفول 35.52 شوشتر 2.96 اللی 17

 0.76 گتوند 5.74 اللی 35.48 گتوند 2.68 امیدیه 18

 0.65 باوی 5.60 کارون 35.20 هویزه 2.18 کارون 19

 0.65 هفتکل 5.23 هندیجان 32.91 مسجد سلیمان 2.02 اندیکا 20

 0.54 رامهرمز 4.75 باغملک 31.44 غاجریآ 1.75 هندیجان 21

 0.54 هندیجان 4.71 حمیدیه 29.01 دشت آزادگان 1.72 باوی 22

 0.32 دشت آزادگان 4.58 هویزه 27.64 شادگان 1.33 حمیدیه 23

 0.11 بهبهان 4.50 ایذه 27.38 خرمشهر 1.31 رامشیر 24

 0.00 اندیکا 3.91 شادگان 27.20 رامهرمز 1.30 آغاجری 25

 0.00 حمیدیه 3.71 اندیمشک 26.18 حمیدیه 1.20 هفتکل 26

 0.00 رامشیر 3.25 اندیکا 25.82 اندیکا 0.68 هویزه 27

 100 استان 6 استان  31.4 استان  4 استان از کشور

 - کشور 7 کشور 31.5 کشور 100 کشور

 - رتبه 26 رتبه 16 رتبه 8 رتبه
 و محاسبات تحقیق 93و  92نامه اماری کشور سال ، سال93ماخذ: سالنامه آماری استان سال 

 .*شهرستان هایی که میزان شاخص آن یکسان است هم رتبه بوده و ترتیب آن در جدول صرفأ براساس ترتیب حروف  الفبا می باشد

.ه است**آمار اشتغال ایجاد شده کمیته امداد  درشهرستان های اندیکا، حمیدیه و رامشیر در منبع آماری صفر لحاظ شد
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 93رتبه بندی شهرستان های استان خوزستان از لحاظ شاخص های مرتبط با خانواده های شاهد و ایثارگران سال  -53

 رتبه

سهم شهرستان از تعداد کل 

 خانوارهای شاهد و ایثارگر

سهم شهرستان از تعداد کل جانبازان 

 تحت پوشش بنیاد

درصد  25سهم جانبازان تحت پوشش زیر 

 زان تحت پوشش شهرستاناز کل جانبا

 درصد شهرستان درصد شهرستان درصد شهرستان

 87.67 هندیجان 28.90 اهواز 25.98 اهواز 1

 87.28 هفتکل 11.94 دزفول 14.25 دزفول 2

 86.84 اللی 6.59 بهبهان 7.14 دشت آزادگان 3

 86.13 رامهرمز 6.03 آبادان 6.09 آبادان 4

 85.95 امشیرر 4.98 اندیمشک 5.81 اندیمشک 5

 84.68 باغملک 4.75 بندر ماهشهر 5.04 بهبهان 6

 84.21 آغاجاری 4.40 شوشتر 4.68 شوش 7

 83.53 مسجد سلیمان 4.32 مسجد سلیمان 4.28 بندر ماهشهر 8

 82.76 بندر ماهشهر 4.06 شوش 3.72 خرمشهر 9

 82.32 شادگان 3.60 رامهرمز 3.37 شوشتر 10

 81.48 اندیکا 3.52 آزادگان دشت 2.86 مسجد سلیمان 11

 81.16 شوشتر 2.87 امیدیه 2.36 رامهرمز 12

 79.83 ایذه 2.66 ایذه 1.85 هویزه 13

 79.51 امیدیه 2.50 خرمشهر 1.59 باغملک 14

 78.66 اندیمشک 2.25 باغملک 1.52 امیدیه 15

 78.48 نکارو 1.34 شادگان 1.50 شادگان 16

 77.39 دگتون 0.88 کارون 1.40 ایذه 17

 76.42 دشت آزادگان 0.87 هویزه 1.39 دگتون 18

 75.96 بهبهان 0.85 دگتون 1.31 کارون 19

 74.81 اهواز 0.64 هفتکل 0.78 حمیدیه 20

 74.71 آبادان 0.51 حمیدیه 0.77 باوی 21

 74.43 دزفول 0.45 رامشیر 0.67 هندیجان 22

 74.36 هویزه 0.28 آغاجاری 0.50 رامشیر 23

 72.33 شوش 0.28 اللی 0.39 فتکله 24

 71.41 خرمشهر 0.27 هندیجان 0.36 اندیکا 25

 69.06 حمیدیه 0.14 باوی 0.22 آغاجاری 26

 57.89 باوی 0.10 اندیکا 0.16 اللی 27

 64.2 استان 6.1 استان از کشور 5.7 استان از کشور

 58.7 کشور 100 کشور 100 کشور

 5 رتبه 5 رتبه 5 رتبه
 و محاسبات تحقیق 93، سالنامه آماری کشور سال 93النامه آماری استان سال ماخذ: س

 

 

 

 



 

155 

 

 سهم شهرستان از تعداد کل خانوارهای شاهد و ایثارگر(10-6نمودار

 
 

 

 سهم شهرستان از تعداد کل جانبازان تحت پوشش بنیاد(10-7نمودار
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 93مین اجتماعی سال  رتبه بندی شهرستان های استان خوزستان از لحاظ شاخص های تا-54

 رتبه

سهم شهرستان از تعداد کل کارگاههای 

 1تحت پوشش تامین اجتماعی

سهم شهرستان از تعداد کل بیمه 

 شدگان تامین اجتماعی

سهم شهرستان از تعداد کل 

 مستمری بگیران تامین اجتماعی

 درصد شهرستان درصد شهرستان درصد شهرستان
 34.95 زاهوا 36.36 اهواز 30.97 اهواز 1

 9.39 دزفول 10.23 بندر ماهشهر 9.13 دزفول 2

 7.70 شوشتر 6.95 آبادان 6.85 آبادان 3

 6.51 شوش 6.18 دزفول 6.59 بندر ماهشهر 4

 5.71 بندر ماهشهر 4.82 شوشتر 5.60 نبهبها 5

 5.32 آبادان 4.34 رخرمشه 5.60 شوش 6

 4.37 اندیمشک 4.28 شوش 5.54 شوشتر 7

 4.21 مسجد سلیمان 3.37 دشت آزادگان 3.66 اندیمشک 8

 4.11 بهبهان 3.10 بهبهان 3.34 خرمشهر 9

 3.66 خرمشهر 2.93 اندیمشک 2.97 دشت آزادگان 10

 2.62 ایذه 2.81 امیدیه 2.81 شادگان 11

 1.94 رامهرمز 2.71 مسجد سلیمان 2.43 امیدیه 12

 1.74 امیدیه 2.03 شادگان 2.39 مسجد سلیمان 13

 1.36 گتوند 1.82 ایذه 2.07 رامهرمز 14

 1.13 دشت آزادگان 1.62 رامهرمز 2.04 هندیجان 15

 1.01 رامشیر. 1.39 باوی 1.76 ایذه 16

 0.92 شادگان 1.17 هندیجا 1.50 گتوند 17

 0.91 باوی 1.06 رامشیر.. 1.28 باوی 18

 0.66 باغملک 0.84 باغملک 1.09 رامشیر 19

 0.53 هفتکل 0.82 گتوند 1.00 باغملک 20

 0.47 آغاجاری 0.54 هفتکل 0.54 هفتکل 21

 0.45 هندیجان 0.33 اللی 0.47 اللی 22

 0.30 اللی 0.31 آغاجاری 0.37 آغاجاری 23

 7.76 استان از کشور 5.89 استان از کشور 5.83 استان از کشور

 100 کشور 100 کشور 100 کشور

 3 رتبه 5 رتبه 7 رتبه
 و محاسبات تحقیق 93، سالنامه آماری کشور سال 93آماری استان سال ماخذ: سالنامه 

                                                 
 قرار دارند. 5و بهبهان هر دو در رتبه های شوش  نشهرستا 1
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 93رتبه بندی شهرستان های استان خوزستان از لحاظ شاخص های مرتبط با بیمه سالمت  سال  -55

 رتبه

سهم شهرستان از تعداد 

کل بیمه شدگان تحت 

 پوشش بیمه سالمت

سهم بیمه سالمت کارکنان 

ان دولت از تعداد کل بیمه شدگ

 بیمه سالمت شهرستان

سهم بیمه سالمت روستاییان 

از تعداد کل بیمه شدگان بیمه 

 سالمت شهرستان

سهم شهرستان از بیمه 

شدگان روستاییان بیمه 

 سالمت

 درصد شهرستان درصد شهرستان درصد شهرستان درصد شهرستان
 10.3 اهواز 99.98 حمیدیه 22.94 اهواز 20.00 اهواز 1

 9.4 دزفول 99.84 باوی 21.82 هبهانب 9.62 دزفول 2

 8.0 شوش 97.54 اندیکا 18.38 اندیمشک 5.95 شوش 3

 6.4 ایذه 94.88 اللی 15.55 بندر ماهشهر 5.76 ایذه 4

 6.2 باغملک 94.49 گتوند 14.90 امیدیه 4.95 آبادان 5

 6.0 شوشتر 93.79 رامشیر 13.25 آغاجاری 4.80 شادگان 6

 5.7 شادگان 93.16 هویزه 13.23 رامهرمز 4.77 شوشتر 7

 5.0 باوی 90.77 هندیجان 12.68 مسجد سلیمان 4.39 باغملک 8

 3.6 آبادان 89.80 باغملک 10.62 آبادان 3.68 خرمشهر 9

 3.6 دگتون 88.36 هفتکل 9.96 دشت آزادگان 3.47 بهبهان 10

 3.5 اندیکا 86.75 آغاجاری 9.80 دزفول 3.36 دشت آزادگان 11

 3.2 خرمشهر 85.06 شوش 9.58 ایذه 3.23 یمشکاند 12

 3.2 دشت آزادگان 79.32 شوشتر 9.11 هندیجان 3.19 باوی 13

 3.0 بهبهان 76.06 شادگان 8.73 هفتکل 3.06 بندر ماهشهر 14

 2.9 حمیدیه 70.19 هایذ 8.59 باغملک 2.79 رامهرمز 15

 2.7 رامهرمز 61.98 دزفول 8.48 خرمشهر 2.42 گتوند 16

 2.7 رامشیر 61.70 رامهرمز 7.78 شوشتر 2.33 مسجد سلیمان 17

 2.2 اندیمشک 61.48 امیدیه 6.84 هویزه 2.30 اندیکا 18

 2.1 بندر ماهشهر 61.18 دشت آزادگان 6.21 رامشیر 1.85 حمیدیه 19

 2.0 اللی 56.06 خرمشهر 5.81 شادگان 1.80 رامشیر 20

 1.9 مسجد سلیمان 55.37 بهبهان 5.51 گتوند 1.37 امیدیه 21

 1.8 هویزه 50.97 مسجد سلیمان 5.12 اللی 1.33 اللی 22

 1.7 هندیجان 46.72 آبادان 5.00 شوش 1.23 هویزه 23

 1.3 امیدیه 43.19 اندیمشک 2.46 اندیکا 1.17 هندیجان 24

 1.1 هفتکل 42.73 بندر ماهشهر 0.16 باوی 0.76 هفتکل 25

 0.6 آغاجاری 32.64 اهواز 0.02 حمیدیه 0.40 آغاجاری 26

 0.0 کارون 0.00 کارون 0.00 کارون 0.00 کارون 27

 64 استان از کشور 12.04 استان  6.22 استان از کشور
استان از 

 کشور
6.89 

 100 کشور 58 کشور 15.04 کشور 100 کشور
 4 رتبه 13 رتبه 25 رتبه 4 رتبه
 و محاسبات تحقیق 93ماخذ: سالنامه سال 
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 سهم شهرستان از تعداد کل بیمه شدگان تامین اجتماعی(10-8رنمودا

 
 

 

 سهم شهرستان از تعداد کل بیمه شدگان تحت پوشش بیمه سالمت(10-9نمودار
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 آموزش  
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 آموزش

ستانهای استان نیز ماهشهر درصد در رتبه پانزدهم قرار دارد. از میان شهر 83.5استان خوزستان از لحاظ نرخ باسوادی با نرخ 

درصد باالترین نرخ با سوادی را دارد. استان از لحاظ تعداد دانش آموزان، رتبه سوم و از نظر تعداد  88.30با نرخ باسوادی 

 کارکنان آموزشی و اداری رتبه چهارم و از نظر تعداد کالس رتبه سوم و از نظر تعداد آموزشگاه در جایگاه سوم قرار دارد. 

درصد بوده است که در مقایسه با کشور در رتبه بیست و چهارم قرار  96.29قبولی دانش آموزان ابتدایی استان برابر با  درصد

های دیگر استان در رتبه اول درصد قبولی دانش آموزان ابتدایی در مقایسه با شهرستان 99.6گفته است.شهرستان اهواز با 

 قرار گرفته است.

 100انش آموز در کالس در رتبه بیستم و در شاخص تعداد کارکنان آموزش و پرورش در مقابل هر استان در شاخص سرانه د

درصد در مقطع متوسطه  16آموزان استان در مقطع ابتدایی، درصد دانش 58 آموز در رتبه بیست و سوم قرار دارد.نفر دانش

 دوم مشغول به تحصیل هستند. هنیز در متوسطدرصد   24.7اول و 

های محاسبه شده آموزش استثنایی استان از وضعیت مناسبی برخوردار فانه براساس آمارها و اطالعات موجود و شاخصمتاس

آموز در کالس باشد از نظر سرانه دانشآموزان استثنایی دارای جایگاه پنجم میدر حالیکه استان از نظر تعداد دانش نیست.

کمبود شدید معلم  راست که بیانگ بیست و نهمموز به ازاء هر معلم دارای جایگاه آدارای رتبه شانزدهم و از نظر سرانه دانش

 باشد. در بخش آموزش استثنایی می

نفر است که در مقایسه با کشور در رتبه بیست و دوم قرار گرفته دارد این در  1.39دانشجو برابر 100تعداد استاد به ازای 

و در جایگاه چهارم کشور قرار  5.56ان موسسات آموزش عالی استان، برابر با حالیست که سهم خوزستان از تعداد دانشجوی

 دارد. این بیانگر کمبود استان است.
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 93سال   آموزش عمومیرتبه بندی شهرستان های استان خوزستان از لحاظ برخی  شاخص های مرتبط با  -56-1

 رتبه

 

 *نرخ باسوادی شهرستان 
سهم شهرستان از کل 

 آموزان استانتعداد دانش 

سهم شهرستان از کل تعداد 

 اداریکارکنان آموزشی و 

 آموزش و پرورش

تعداد کارکنان )آموزشی و 

اداری( آموزش و پرورش به 

 نفر دانش آموز 100ازای هر 

 نفر شهرستان درصد شهرستان درصد شهرستان درصد شهرستان
 9.23 بهبهان 20.82 اهواز 26.08 اهواز 88.30 بندرماهشهر 1

 8.84 اندیمشک 8.44 دزفول 8.29 دزفول 87.80 اهواز 2

 8.56 گتوند 5.44 شوش 6.14 بندر ماهشهر 87.30 امیدیه 3

 8.53 آغاجاری 5.31 ایذه 6.05 آبادان 87.10 آبادان 4

 8.39 اندیکا 5.17 آبادان 4.61 ایذه 86.80 بهبهان 5

 8.31 هفتگل 5.09 بندر ماهشهر 4.28 شوش 86.50 اندیمشک 6

 8.02 امیدیه 4.90 بهبهان 4.27 شوشتر 85.70 دزفول 7

 7.98 شوش 4.31 شوشتر 3.64 خرمشهر 85.10 خرمشهر 8

 7.97 باغملک 4.23 اندیمشک 3.59 شادگان 84.70 آغاجاری 9

 7.84 اللی 3.45 شادگان 3.35 کارون 83.10 شوشتر 10

 7.56 رامشیر 3.40 باغملک 3.33 بهبهان 83.00 هندیجان 11

 7.36 هندیجان 3.18 خرمشهر 3.01 اندیمشک 82.90 رامهرمز 12

 7.29 هویزه 2.87 رامهرمز 2.67 باغملک 82.90 مسجد سلیمان 13

 7.26 رامهرمز 2.81 دشت آزادگان 2.56 دشت آزادگان 82.40 هفتکل 14

 7.24 ایذه 2.63 مسجدسلیمان 2.49 رامهرمز 81.30 گتوند 15

 6.89 دشت آزادگان 2.29 امیدیه 2.48 لیمانمسجدس 80.20 رامشیر 16

 6.71 حمیدیه 2.27 کارون 2.21 باوی 78.50 ایذه 17

 6.64 مسجدسلیمان 2.12 باوی 1.79 امیدیه 78.00 باوی 18

 6.39 دزفول 1.81 گتوند 1.33 گتوند 76.80 باغملک 19

 6.33 شوشتر 1.44 رامشیر 1.22 حمیدیه 76.80 شوش 20

 6.04 شادگان 1.30 حمیدیه 1.20 رامشیر 76.70 کارون 21

 6.03 باوی 0.98 هویزه 0.84 هویزه 75.90 اللی 22

 5.48 خرمشهر 0.92 هندیجان 0.78 هندیجان 75.60 دشت آزادگان 23

 5.37 آبادان 0.91 اندیکا 0.68 اندیکا 72.30 شادگان 24

 5.20 بندر ماهشهر 0.85 اللی 0.67 اللی 70.00 هویزه 25

 5.01 اهواز 0.61 هفتگل 0.46 هفتگل 67.90 یکااند 26

 4.25 کارون 0.54 آغاجاری 0.40 آغاجاری 64.80 حمیدیه 27

 6.3 استان 6.5 استان از کشور 6.8 استان از کشور 83.5 استان

 6.7 کشور 100 کشور 100 کشور 84.8 کشور

 23 رتبه 4 رتبه 3 رتبه 15 رتبه
 و محاسبات تحقیق  93،سالنامه آماری کشور سال 93 ماخذ: سالنامه آماری خوزستان سال

 90*سرشماری سال 
 **اختالف در سرجمع ناشی از صرفنظر نمودن از  سهم آموزش عشایر می باشد.

باشد.ا می***شهرستانهایی که مقدار شاخصشان یکسان است با یکدیگر هم رتبه هستند و ترتیب قرار گیری آنها در جدول صرفا بر اساس ترتیب حروف الفب
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 ها(  نرخ باسوادی شهرستان11-1نمودار
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 نفر دانش آموز 100( آموزش و پرورش به ازای هر یتعداد کارکنان )آموزشی و ادار(  11-2نمودار
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 93رتبه بندی شهرستان های استان خوزستان از لحاظ برخی  شاخص های مرتبط با آموزش عمومی سال   -56-2

 رتبه
 ان از کل تعداد آموزشگاههاسهم شهرست

سهم شهرستان از کل تعداد کالسها 

 استان
 سرانه دانش آموز در کالس

 نفر شهرستان درصد شهرستان درصد شهرستان

 16.09 اندیکا 21.51 اهواز 12.21 اهواز 1

 19.37 رامشیر 7.31 دزفول 5.24 دزفول 2

 19.42 باغملک 5.32 بندر ماهشهر 4.83 ایذه 3

 19.65 اللی 5.07 آبادان 4.50 شوش 4

 19.70 هفتگل 4.52 ایذه 3.44 شوشتر 5

 19.75 آغاجاری 4.47 شوش 3.29 بهبهان 6

 19.79 گتوند 4.06 شوشتر 3.21 شادگان 7

 19.80 امیدیه 3.47 شادگان 3.19 بندر ماهشهر 8

 19.94 شوش 3.45 بهبهان 3.07 آبادان 9

 20.09 بهبهان 3.16 خرمشهر 2.88 باغملک 10

 20.43 اندیمشک 3.06 اندیمشک 2.64 اندیمشک 11

 20.44 هندیجان 2.87 باغملک 2.59 رامهرمز 12

 20.56 هویزه 2.76 کارون 2.16 خرمشهر 13

 20.77 حمیدیه 2.46 مسجدسلیمان 2.10 مسجدسلیمان 14

 21.03 مسجدسلیمان 2.43 رامهرمز 2.08 دشت آزادگان 15

 21.25 ایذه 2.36 ندشت آزادگا 2.07 باوی 16

 21.33 رامهرمز 2.06 باوی 1.86 کارون 17

 21.56 شادگان 1.88 امیدیه 1.63 رامشیر 18

 21.89 شوشتر 1.40 گتوند 1.62 امیدیه 19

 22.31 باوی 1.29 رامشیر 1.23 اندیکا 20

 22.58 دشت آزادگان 1.22 حمیدیه 1.21 حمیدیه 21

 23.61 دزفول 0.88 اندیکا 1.17 گتوند 22

 24.00 خرمشهر 0.85 هویزه 0.93 هویزه 23

 24.07 بندر ماهشهر 0.80 هندیجان 0.78 اللی 24

 24.88 آبادان 0.72 اللی 0.77 هندیجان 25

 25.24 کارون 0.48 هفتگل 0.61 هفتگل 26

 25.26 اهواز 0.42 آغاجاری 0.45 آغاجاری 27

 22 استان 7 استان از کشور 6.8 استان از کشور

 23 کشور 100 کشور 100 ورکش

 20 رتبه 3 رتبه 3 رتبه
 و محاسبات تحقیق 93،سالنامه آماری کشور سال 93ماخذ: سالنامه آماری خوزستان سال 
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 سرانه دانش آموز در کالس )نفر((  11-3نمودار
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 93ومی سال  رتبه بندی شهرستان های استان خوزستان از لحاظ برخی  شاخص های مرتبط با آموزش عم -56-3

 رتبه

سهم دانش آموزان ابتدایی از کل 

 دانش آموزان  شهرستان

سهم دانش آموزان متوسطه اول از 

 کل دانش آموزان  شهرستان

سهم دانش آموزان متوسطه دوم از کل 

 دانش آموزان  شهرستان

 درصد شهرستان درصد شهرستان درصد شهرستان
 30.06 ایذه 17.58 اندیکا 70.10 کارون 1

 29.13 آغاجاری 17.14 گتوند 63.96 باوی 2

 29.11 بهبهان 16.95 ایذه 63.46 حمیدیه 3

 28.89 اندیکا 16.89 دزفول 63.23 خرمشهر 4

 28.60 اللی 16.79 باغملک 62.61 رامشیر 5

 27.52 باغملک 16.76 مسجدسلیمان 62.37 شادگان 6

 26.97 رامهرمز 16.69 هفتگل 61.57 هویزه 7

 26.88 مسجدسلیمان 16.57 شوشتر 61.48 ماهشهربندر  8

 26.62 اندیمشک 16.55 رامهرمز 60.48 شوش 9

 26.38 شوشتر 16.54 اللی 59.79 آبادان 10

 26.12 دشت آزادگان 16.48 هندیجان 59.41 هندیجان 11

 25.98 امیدیه 16.41 اندیمشک 59.00 گتوند 12

 25.92 دزفول 16.28 شادگان 58.60 دشت آزادگان 13

 25.78 اهواز 16.17 هویزه 58.30 اهواز 14

 25.48 هفتگل 16.15 باوی 58.24 امیدیه 15

 24.17 آبادان 16.04 آبادان 57.83 هفتگل 16

 24.11 هندیجان 16.02 بهبهان 57.19 دزفول 17

 23.86 گتوند 15.97 شوش 57.05 شوشتر 18

 23.55 شوش 15.92 اهواز 56.97 اندیمشک 19

 22.74 بندر ماهشهر 15.79 امیدیه 56.48 مهرمزرا 20

 22.26 هویزه 15.78 بندر ماهشهر 56.35 مسجدسلیمان 21

 22.03 رامشیر 15.35 رامشیر 55.98 آغاجاری 22

 21.69 خرمشهر 15.28 دشت آزادگان 55.69 باغملک 23

 21.50 حمیدیه 15.08 خرمشهر 54.87 بهبهان 24

 21.35 شادگان 15.04 حمیدیه 54.86 اللی 25

 19.89 باوی 14.89 آغاجاری 53.53 اندیکا 26

 15.15 کارون 14.75 کارون 52.99 ایذه 27

 24.7 استان 16.0 استان 59 استان

 25.7 کشور 16.5 کشور 58 کشور

 24 رتبه 25 رتبه 7 رتبه
 قو محاسبات تحقی 93،سالنامه آماری کشور سال 93ماخذ: سالنامه آماری خوزستان سال 
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 93رتبه بندی شهرستان های استان خوزستان از لحاظ برخی  شاخص های مرتبط با آموزش عمومی سال   -56-4

 رتبه

  کالسابتدایی از کل  کالسسهم 

 شهرستان

متوسطه اول از کل  کالسسهم 

 شهرستان  کالس

  کالسمتوسطه دوم از کل  کالسسهم 

 شهرستان

 درصد انشهرست درصد شهرستان درصد شهرستان
 32.16 آغاجاری 18.56 گتوند 70.12 کارون 1

 30.62 اندیمشک 18.37 اللی 64.41 شادگان 2

 30.18 اهواز 18.00 ایذه 64.18 هویزه 3

 29.69 امیدیه 17.52 باغملک 63.62 رامشیر 4

 29.36 بهبهان 17.42 شوش 63.33 حمیدیه 5

 28.91 اللی 16.63 آبادان 62.19 باوی 6

 28.03 باغملک 16.62 هندیجان 62.12 هفتگل 7

 27.69 مسجدسلیمان 16.11 دزفول 61.31 بندر ماهشهر 8

 27.61 دزفول 16.05 باوی 60.44 دشت آزادگان 9

 27.60 ایذه 16.03 بهبهان 60.03 خرمشهر 10

 27.37 آبادان 15.99 اندیمشک 59.12 شوش 11

 27.25 رامهرمز 15.94 رامهرمز 58.15 هندیجان 12

 27.22 اندیکا 15.85 شوشتر 57.78 اندیکا 13

 26.82 شوشتر 15.50 اهواز 57.32 شوشتر 14

 25.23 هندیجان 15.43 رامشیر 57.09 گتوند 15

 24.75 هفتگل 15.34 خرمشهر 57.07 مسجدسلیمان 16

 24.63 خرمشهر 15.32 شادگان 56.81 رامهرمز 17

 24.51 اندشت آزادگ 15.24 مسجدسلیمان 56.28 دزفول 18

 24.34 گتوند 15.06 دشت آزادگان 56.00 آبادان 19

 23.91 بندر ماهشهر 15.00 اندیکا 55.34 امیدیه 20

 23.45 شوش 14.97 امیدیه 54.61 بهبهان 21

 22.04 حمیدیه 14.79 بندر ماهشهر 54.44 باغملک 22

 21.76 باوی 14.63 حمیدیه 54.39 ایذه 23

 21.49 هویزه 14.62 آغاجاری 54.32 اهواز 24

 20.95 رامشیر 14.33 هویزه 53.40 اندیمشک 25

 20.27 شادگان 13.13 هفتگل 53.22 آغاجاری 26

 16.76 کارون 13.12 کارون 52.72 اللی 27
 26.2 استان 15.7 استان 58.1 استان

 27.5 کشور 15.8 کشور 56.7 کشور

 19 رتبه 15 رتبه 10 رتبه
 و محاسبات تحقیق 93،سالنامه آماری کشور سال 93ستان سال ماخذ: سالنامه آماری خوز
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 93رتبه بندی شهرستان های استان خوزستان از لحاظ برخی  شاخص های مرتبط با آموزش عمومی سال   -56-5

 رتبه

سهم آموزشگاه ابتدایی از کل 

 آموزشگاه  شهرستان

سهم آموزشگاه متوسطه اول از کل 

 آموزشگاه شهرستان

وزشگاه متوسطه دوم از کل سهم آم

 آموزشگاه شهرستان

 درصد شهرستان درصد شهرستان درصد شهرستان

 31.71 آغاجاری 30.56 اللی 73.21 هفتگل 1

 27.12 اهواز 27.10 گتوند 69.41 هویزه 2

 24.83 امیدیه 26.24 آبادان 69.33 رامشیر 3

 23.74 خرمشهر 25.06 ایذه 67.25 کارون 4

 23.21 بندر ماهشهر 24.95 دزفول 66.10 شادگان 5

 22.70 آبادان 24.50 بهبهان 65.77 حمیدیه 6

 22.31 اندیمشک 24.39 آغاجاری 64.74 باوی 7

 22.22 اللی 23.97 اندیمشک 64.60 اندیکا 8

 21.76 مسجدسلیمان 23.49 امیدیه 64.02 باغملک 9

 20.45 باغملک 23.48 شوش 63.87 رامهرمز 10

 19.90 دشت آزادگان 22.22 خرمشهر 62.66 شوشتر 11

 19.72 هندیجان 21.47 دشت آزادگان 59.56 شوش 12

 19.63 گتوند 21.13 هندیجان 59.15 هندیجان 13

 18.54 بهبهان 20.53 باوی 58.64 دشت آزادگان 14

 18.50 دزفول 20.35 اندیکا 58.55 مسجدسلیمان 15

 18.13 کارون 19.98 اهواز 57.11 ایذه 16

 18.02 حمیدیه 19.80 بندر ماهشهر 57.00 بندر ماهشهر 17

 17.83 ایذه 19.69 مسجدسلیمان 56.95 بهبهان 18

 17.72 شوشتر 19.62 شوشتر 56.55 دزفول 19

 17.23 رامهرمز 18.91 رامهرمز 54.04 خرمشهر 20

 16.95 شوش 18.67 رامشیر 53.72 اندیمشک 21

 15.59 گانشاد 18.31 شادگان 53.27 گتوند 22

 15.04 اندیکا 16.47 هویزه 52.90 اهواز 23

 14.74 باوی 16.22 حمیدیه 51.68 امیدیه 24

 14.12 هویزه 15.53 باغملک 51.06 آبادان 25

 12.50 هفتگل 14.62 کارون 47.22 اللی 26

 12.00 رامشیر 14.29 هفتگل 43.90 آغاجاری 27

 18.8 استان 20.7 استان 60.4 استان

 20.6 کشور 21.6 کشور 57.8 کشور

 22 رتبه 23 رتبه 9 رتبه
 و محاسبات تحقیق 93،سالنامه آماری کشور سال 93ماخذ: سالنامه آماری خوزستان سال 
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 93رتبه بندی شهرستان های استان خوزستان از لحاظ برخی  شاخص های مرتبط با آموزش استثنایی سال   -56-6

 رتبه

سهم شهرستان از کل 

دانش آموزان  تعداد

 استثنایی استان

سهم شهرستان از کل تعداد 

کارکنان آموزشی و اداری 

 آموزش استثنایی

سرانه دانش آموز در 

 کالس)استثنایی(

سرانه دانش آموز به ازای هر 

 معلم)استثنایی(

 نفر شهرستان نفر شهرستان درصد شهرستان درصد شهرستان
 3.20 دشت آزادگان 3.20 باغملک 35.09 اهواز 39.59 اهواز 1

 3.35 مسجدسلیمان 3.50 هفتگل 7.53 دزفول 8.19 بندر ماهشهر 2

 3.38 امیدیه 3.56 مسجدسلیمان 7.43 آبادان 8.04 آبادان 3

 3.50 رامشیر 3.67 امیدیه 6.71 بهبهان 5.31 دزفول 4

 3.67 هویزه 3.67 هویزه 6.19 بندر ماهشهر 3.96 بهبهان 5

 3.75 گتوند 4.00 آغاجاری 3.72 ایذه 3.46 شوشتر 6

 4.00 باغملک 4.20 رامشیر 3.41 اندیمشک 3.21 ایذه 7

 4.27 بهبهان 4.29 گتوند 3.41 دشت آزادگان 3.18 خرمشهر 8

 4.70 شوش 4.71 دشت آزادگان 3.30 شوش 3.11 اندیمشک 9

 5.05 دزفول 4.91 شوش 2.68 خرمشهر 2.71 شوش 10

 5.10 حمیدیه 5.10 میدیهح 2.58 شوشتر 2.68 شادگان 11

 5.17 اندیمشک 5.17 اللی 2.48 رامهرمز 2.63 رامهرمز 12

 5.17 اللی 5.33 ایذه 2.17 مسجدسلیمان 2.00 دشت آزادگان 13

 5.53 رامهرمز 5.39 اندیمشک 1.75 شادگان 1.43 مسجدسلیمان 14

 5.54 آبادان 5.85 بهبهان 1.55 امیدیه 1.40 آغاجاری 15

 5.77 خرمشهر 6.05 خرمشهر 1.34 رامشیر 1.28 حمیدیه 16

 5.82 ایذه 6.06 دزفول 1.34 هویزه 1.13 باوی 17

 6.17 هندیجان 6.17 هندیجان 1.24 باغملک 1.10 امیدیه 18

 6.90 شوشتر 6.43 باوی 1.24 حمیدیه 1.10 هویزه 19

 6.96 اهواز 6.56 رامهرمز 1.14 آغاجاری 1.05 رامشیر 20

 7.00 هفتگل 6.67 بندر ماهشهر 1.03 گتوند 0.93 هندیجان 21

 7.50 باوی 7.47 آبادان 1.03 اللی 0.80 باغملک 22

 7.64 شادگان 7.60 اهواز 0.83 باوی 0.78 اللی 23

 7.79 بندر ماهشهر 7.67 شوشتر 0.72 هندیجان 0.75 گتوند 24

 8.00 آغاجاری 8.23 شادگان 0.10 هفتگل 0.18 هفتگل 25

 5.8 استان 5.6 استان 1.8 استان از کشور 5.6 راستان از کشو

 4.0 کشور 5.8 کشور 100 کشور 100 کشور

 29 رتبه 16 رتبه 22 رتبه 5 رتبه
 و محاسبات تحقیق 93،سالنامه آماری کشور سال 93ماخذ: سالنامه آماری خوزستان سال 

 باشد.ترتیب قرار گیری آنها در جدول صرفا بر اساس ترتیب حروف الفبا می *شهرستانهایی که مقدار شاخصشان یکسان است با یکدیگر هم رتبه هستند و
در منبع آماری صفر لحاظ شده است.اندیکا و کارون  تعداد مدرسه استثنایی در شهرستانهای **
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 )نفر( ییسرانه دانش آموز در کالس استثنا(  11-4نمودار
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  (ییاستثنا )معلمدانش آموز به ازای هر سرانه  (  11-5نمودار
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 93رتبه بندی شهرستان های استان خوزستان از لحاظ برخی  شاخص های مرتبط با آموزش ابتدایی سال   -56-7

 رتبه

سهم شهرستان از کل 

تعداد دانش آموزان 

 ابتدایی استان

سهم شهرستان از کل تعداد 

کارکنان آموزشی و اداری 

 ابتداییآموزش 

سرانه دانش آموز در 

 (ابتدایی)کالس

سرانه دانش آموز به ازای هر 

 (ابتداییمعلم)

 نفر شهرستان نفر شهرستان درصد شهرستان درصد شهرستان
 14.69 اندیکا 14.90 اندیکا 19.16 اهواز 25.66 اهواز 1

 16.47 هفتگل 18.34 هفتگل 8.18 دزفول 8.00 دزفول 2

 17.67 آغاجاری 19.06 رامشیر 5.82 شوش 6.37 بندر ماهشهر 3

 17.93 باغملک 19.72 هویزه 5.39 بندر ماهشهر 6.10 آبادان 4

 18.33 هویزه 19.87 باغملک 5.07 آبادان 4.37 شوش 5

 18.66 بهبهان 20.18 بهبهان 4.80 ایذه 4.12 ایذه 6

 18.89 شوش 20.39 شوش 4.38 شوشتر 4.11 شوشتر 7

 19.11 گتوند 20.45 اللی 4.16 بهبهان 3.96 کارون 8

 19.21 اللی 20.46 گتوند 3.96 شادگان 3.89 خرمشهر 9

 19.29 اندیمشک 20.70 ایذه 3.90 اندیمشک 3.78 شادگان 10

 19.69 حمیدیه 20.77 مسجدسلیمان 3.42 باغملک 3.08 بهبهان 11

 20.02 رامشیر 20.78 آغاجاری 3.29 خرمشهر 2.89 اندیمشک 12

 20.18 امیدیه 20.82 حمیدیه 2.80 کارون 2.53 دشت آزادگان 13

 20.35 هندیجان 20.84 امیدیه 2.75 مسجدسلیمان 2.51 باغملک 14

 21.21 ایذه 20.88 شادگان 2.70 رامهرمز 2.38 باوی 15

 21.67 مسجدسلیمان 20.89 هندیجان 2.42 دشت آزادگان 2.37 رامهرمز 16

 22.53 رامهرمز 21.21 رامهرمز 2.29 باوی 2.36 مسجدسلیمان 17

 22.80 دشت آزادگان 21.79 شوشتر 2.22 امیدیه 1.76 میدیها 18

 23.30 شادگان 21.80 اندیمشک 1.79 رامشیر 1.32 گتوند 19

 23.39 شوشتر 21.90 دشت آزادگان 1.74 گتوند 1.31 حمیدیه 20

 25.19 دزفول 22.95 باوی 1.60 حمیدیه 1.26 رامشیر 21

 27.40 یباو 23.99 دزفول 1.20 هویزه 0.88 هویزه 22

 31.07 بندر ماهشهر 24.14 بندر ماهشهر 0.97 اندیکا 0.78 هندیجان 23

 32.86 آبادان 25.24 کارون 0.93 هندیجان 0.63 اللی 24

 32.99 خرمشهر 25.28 خرمشهر 0.83 اللی 0.62 اندیکا 25

 36.97 اهواز 26.56 آبادان 0.66 هفتگل 0.45 هفتگل 26

 37.18 کارون 27.12 اهواز 0.54 آغاجاری 0.38 آغاجاری 27

 25.7 استان 22.9 استان 7 استان از کشور 7 استان از کشور

 25.8 کشور 23.2 کشور 100 کشور 100 کشور

 20 رتبه 18 رتبه 3 رتبه 3 رتبه
 و محاسبات تحقیق 93،سالنامه آماری کشور سال 93ماخذ: سالنامه آماری خوزستان سال 
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  )نفر( ییش آموز در کالس ابتداسرانه دان(  11-6نمودار
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  )نفر( ییابتدا دانش آموز به ازای هر معلمسرانه  (  11-7نمودار
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 93رتبه بندی شهرستان های استان خوزستان از لحاظ برخی  شاخص های مرتبط با آموزش متوسطه اول سال   -56-8

 رتبه

سهم شهرستان از کل 

تعداد دانش آموزان 

 ستانمتوسطه اول ا

سهم شهرستان از کل تعداد 

کارکنان آموزشی و اداری 

 متوسطه اول

سرانه دانش آموز در 

 کالس)متوسطه اول(

سرانه دانش آموز به ازای هر 

 معلم)متوسطه اول(

 نفر شهرستان نفر شهرستان درصد شهرستان درصد شهرستان
 9.76 بهبهان 17.70 اللی 20.98 اهواز 25.86 اهواز 1

 10.06 آغاجاری 18.26 شوش 8.74 دزفول 8.72 دزفول 2

 10.88 گتوند 18.27 گتوند 6.23 ایذه 6.05 آبادان 3

 11.25 اندیمشک 18.61 باغملک 5.44 شوش 6.04 بندر ماهشهر 4

 11.57 شوش 18.85 اندیکا 5.34 بهبهان 4.87 ایذه 5

 11.95 ایذه 19.27 رامشیر 5.26 آبادان 4.41 شوشتر 6

 12.43 باغملک 20.01 ایذه 4.95 ر ماهشهربند 4.26 شوش 7

 12.52 هفتگل 20.08 بهبهان 4.22 اندیمشک 3.64 شادگان 8

 12.73 هندیجان 20.12 آغاجاری 4.20 شوشتر 3.42 خرمشهر 9

 12.80 رامشیر 20.28 هندیجان 3.29 باغملک 3.33 بهبهان 10

 12.92 اللی 20.88 امیدیه 3.28 شادگان 3.08 کارون 11

 13.05 امیدیه 20.98 اندیمشک 3.11 خرمشهر 3.07 ندیمشکا 12

 13.19 دشت آزادگان 21.36 حمیدیه 3.00 رامهرمز 2.80 باغملک 13

 13.57 اندیکا 22.15 رامهرمز 2.93 دشت آزادگان 2.59 مسجدسلیمان 14

 15.08 رامهرمز 22.45 باوی 2.28 مسجدسلیمان 2.56 رامهرمز 15

 16.35 شوشتر 22.88 شوشتر 2.13 رونکا 2.43 دشت آزادگان 16

 16.75 دزفول 22.90 شادگان 2.12 امیدیه 2.22 باوی 17

 16.95 حمیدیه 22.92 دشت آزادگان 2.06 باوی 1.76 امیدیه 18

 17.58 هویزه 23.14 مسجدسلیمان 2.03 گتوند 1.42 گتوند 19

 17.83 باوی 23.20 هویزه 1.36 رامشیر 1.14 رامشیر 20

 18.05 خرمشهر 23.61 خرمشهر 1.02 حمیدیه 1.14 هحمیدی 21

 18.15 مسجدسلیمان 23.99 آبادان 0.98 هندیجان 0.85 هویزه 22

 18.34 شادگان 24.75 دزفول 0.85 اللی 0.80 هندیجان 23

 18.38 آبادان 25.04 هفتگل 0.81 اندیکا 0.75 اندیکا 24

 20.10 اهواز 25.69 بندر ماهشهر 0.79 هویزه 0.70 اللی 25

 20.93 بندر ماهشهر 25.94 اهواز 0.58 هفتگل 0.48 هفتگل 26

 22.70 کارون 28.37 کارون 0.57 آغاجاری 0.37 آغاجاری 27

 16.0 استان 22.9 استان 6.6 استان از کشور 6.7 استان از کشور

 15.9 کشور 23.8 کشور 100 کشور 100 کشور

 19 رتبه 16 رتبه 3 رتبه 3 رتبه
و محاسبات تحقیق 93،سالنامه آماری کشور سال 93نامه آماری خوزستان سال ماخذ: سال
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 سرانه دانش آموز در کالس متوسطه اول )نفر((  11-8نمودار
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  )نفر( متوسطه اول دانش آموز به ازای هر معلمسرانه  (  11-9نمودار
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 93رخی  شاخص های مرتبط با متوسطه دوم سال  رتبه بندی شهرستان های استان خوزستان از لحاظ ب -56-9

 رتبه

سهم شهرستان از کل 

تعداد دانش آموزان 

 متوسطه دوم استان

سهم شهرستان از کل تعداد 

کارکنان آموزشی و اداری 

 متوسطه دوم

سرانه دانش آموز در 

 کالس)متوسطه دوم(

سرانه دانش آموز به ازای هر 

 معلم) متوسطه دوم(

 نفر شهرستان نفر شهرستان درصد رستانشه درصد شهرستان
 13.08 اندیمشک 17.07 اندیکا 23.39 اهواز 27.21 اهواز 1

 13.36 بهبهان 17.33 امیدیه 8.65 دزفول 8.69 دزفول 2

 13.62 گتوند 17.77 اندیمشک 5.77 بهبهان 5.92 آبادان 3

 14.00 رامشیر 17.89 آغاجاری 5.48 ایذه 5.65 بندر ماهشهر 4

 15.49 امیدیه 19.07 باغملک 5.27 آبادان 5.61 هایذ 5

 16.66 باوی 19.40 گتوند 4.82 شوش 4.56 شوشتر 6

 16.91 رامهرمز 19.44 اللی 4.77 اندیمشک 4.08 شوش 7

 17.23 هندیجان 19.54 هندیجان 4.72 بندر ماهشهر 3.92 بهبهان 8

 17.26 آغاجاری 19.92 بهبهان 4.27 شوشتر 3.24 اندیمشک 9

 17.28 شوش 20.02 شوش 3.44 باغملک 3.20 خرمشهر 10

 17.44 هفتگل 20.26 حمیدیه 3.19 رامهرمز 3.10 شادگان 11

 17.80 اندیکا 20.29 هفتگل 3.05 خرمشهر 2.98 باغملک 12

 18.29 باغملک 20.36 رامشیر 2.76 شادگان 2.71 رامهرمز 13

 19.05 حمیدیه 20.39 باوی 2.71 دشت آزادگان 2.70 دشت آزادگان 14

 19.52 دشت آزادگان 20.42 مسجدسلیمان 2.68 مسجدسلیمان 2.69 مسجدسلیمان 15

 19.69 دزفول 21.11 رامهرمز 2.52 امیدیه 2.05 کارون 16

 20.15 اللی 21.14 خرمشهر 1.88 باوی 1.88 امیدیه 17

 20.49 مسجدسلیمان 21.29 هویزه 1.77 گتوند 1.78 باوی 18

 20.56 شوشتر 21.53 شوشتر 1.51 کارون 1.28 گتوند 19

 20.63 ایذه 21.58 اهواز 1.43 رامشیر 1.07 رامشیر 20

 20.74 هویزه 21.98 آبادان 1.03 حمیدیه 1.06 حمیدیه 21

 20.94 خرمشهر 22.17 دزفول 0.88 اندیکا 0.80 اندیکا 22

 21.69 اهواز 22.70 شادگان 0.87 اللی 0.79 اللی 23

 22.16 شادگان 22.83 کارون 0.85 هندیجان 0.77 هندیجان 24

 22.21 آبادان 22.89 بندر ماهشهر 0.76 هویزه 0.76 هویزه 25

 23.07 بندر ماهشهر 23.15 ایذه 0.54 هفتگل 0.47 هفتگل 26

 26.15 کارون 24.07 دشت آزادگان 0.52 آغاجاری 0.46 آغاجاری 27

 19.5 استان 21.2 استان 5.7 استان از کشور 6.6 استان از کشور

 16.8 کشور 21.4 کشور 100 کشور 100 کشور

 27 رتبه 20 رتبه 5 رتبه 3 رتبه

و محاسبات تحقیق 93،سالنامه آماری کشور سال 93ماخذ: سالنامه آماری خوزستان سال 
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 (سرانه دانش آموز در کالس متوسطه دوم )نفر (  11-10نمودار
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  )نفر( متوسطه اول آموز به ازای هر معلمدانش سرانه  (  11-11نمودار
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93رتبه بندی شهرستان های استان خوزستان از لحاظ برخی  شاخص های مرتبط با متوسطه دوم سال   -10-56  

 رتبه

سهم  دانش آموزان متوسط نظری از 

 دانش آموزان متوسطه دوم شهرستان

سهم  دانش آموزان متوسط فنی و 

متوسطه حرفه ای از دانش آموزان 

 دوم شهرستان

سهم  دانش آموزان متوسط کارو دانش 

 از دانش آموزان متوسطه دوم شهرستان

 نفر شهرستان درصد شهرستان درصد شهرستان
 28.30 کارون 12.11 باوی 59.12 اندیکا 1

 26.96 هفتکل 11.86 بندر ماهشهر 57.86 باغملک 2

 20.02 آغاجاری 10.96 رامهرمز 56.36 اللی 3

 18.24 اندیمشک 8.71 رامشیر 55.10 هویزه 4

 17.70 رامشیر 8.61 امیدیه 54.23 بهبهان 5

 17.50 امیدیه 8.60 شوشتر 53.87 ایذه 6

 16.86 گتوند 8.16 اهواز 51.76 گتوند 7

 15.46 آبادان 8.12 حمیدیه 50.52 شوش 8

 15.12 شوشتر 7.65 آبادان 50.12 هندیجان 9

 15.09 مسجد سلیمان 7.13 رمشهرخ 50.11 مسجدسلیمان 10

 14.88 خرمشهر 7.04 دشت آزادگان 49.79 دزفول 11

 14.57 باوی 6.55 بهبهان 48.49 اندیمشک 12

 14.55 اهواز 6.26 ایذه 48.14 حمیدیه 13

 14.10 شادگان 6.10 دزفول 47.35 اهواز 14

 13.83 دزفول 5.53 شوش 47.25 دشت آزادگان 15

 13.35 اللی 5.32 مسجد سلیمان 46.42 رامهرمز 16

 13.26 هویزه 5.31 شادگان 46.15 شادگان 17

 12.84 رامهرمز 4.25 اندیمشک 45.12  18

 12.65 بندر ماهشهر 4.00 هندیجان 44.31 آغاجاری 19

 12.63 هندیجان 3.96 باغملک 43.95 آبادان 20

 12.30 اندیکا 1.82 اللی 43.73 بندر ماهشهر 21

 12.01 شوش 1.78 گتوند 43.47 شوشتر 22

 11.65 ایذه 0.61 آغاجاری 43.08 رامشیر 23

 10.28 حمیدیه 0.00 اندیکا 43.06 هفتگل 24

 9.83 بهبهان 0.00 کارون 42.55 خرمشهر 25

 9.47 باغملک 0.00 هفتکل 42.09 امیدیه 26

 8.73 دشت آزادگان 0.00 هویزه 39.42 باوی 27

 13.8 ن استا 7 استان 47.69 استان 

 12.4 کشور 9.2 کشور 47.04 کشور

 8 رتبه 29 رتبه 11 رتبه
 و محاسبات تحقیق 93و  92ماخذ: سالنامه اماری سال 

 به دانش آموزان پایه اول متوسطه دوم اختصاص دارد.  %100*تفاوت جمع سهم ها از 
.ع آماری صفر لحاظ شده استدر منبشهرستانهای اندیکا، کارون و هفتگل  تعداد رشته فنی و حرفه ای در**
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 93رتبه بندی شهرستان های استان خوزستان از لحاظ برخی  شاخص های مرتبط با آموزش عمومی سال   -56-11

 رتبه
 هسهم شهرستان از فارغ التحصیالن دوره دوم متوسط درصد قبولی دانش اموزان آموزان ابتدایی

 نفر شهرستان درصد شهرستان
 29.09 اهواز 99.6 اهواز 1

 10.26 دزفول 98.7 اندیمشک 2

 5.70 آبادان 98.6 باغملک 3

 5.49 بندر ماهشهر 98.6 امیدیه 4

 5.44 ایذه 98.3 بهبهان 5

 5.09 شوشتر 98.3 گتوند 6

 4.07 اندیمشک 98.2 هندیجان 7

 4.00 شوش 98.2 دزفول 8

 3.73 بهبهان 98.0 شوشتر 9

 2.69 مسجدسلیمان 97.9 هفتگل 10

 2.68 شادگان 97.4 اندیکا 11

 2.65 رامهرمز 97.4 بندر ماهشهر 12

 2.55 خرمشهر 97.3 اللی 13

 2.51 باغملک 97.3 هویزه 14

 2.06 دشت آزادگان 97.1 ایذه 15

 1.91 امیدیه 97.0 آبادان 16

 1.59 گتوند 96.9 آغاجاری 17

 1.47 باوی 96.7 مسجدسلیمان 18

 1.15 کارون 96.5 شوش 19

 1.05 رامشیر 96.5 رامشیر 20

 0.91 اللی 96.3 حمیدیه 21

 0.90 اندیکا 96.3 رامهرمز 22

 0.83 حمیدیه 96.2 شادگان 23

 0.76 هندیجان 94.5 دشت آزادگان 24

 0.62 هویزه 93.5 خرمشهر 25

 0.47 هفتگل 92.4 باوی 26

 0.30 آغاجاری 84.7 کارون 27

 5.93 استان از کشور 96.29 استان

 100 کشور 96.63 شورک

 4 رتبه 24 رتبه
 ومحاسبات تحقیق 93و  92ماخذ: سالنامه آماری سالهای  

.آمار برای محاسبه درصد قبولی دانش آموزان متوسطه اول قابل محاسبه نمی باشد قاطع تحصیلی،*بدلیل تغییر م
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 93با آموزش عالی سال  رتبه بندی شهرستان های استان خوزستان از لحاظ برخی  شاخص های مرتبط  -57

 رتبه

سهم شهرستان از تعداد 

آموزشگران تمام وقت 

 دانشگاهی استان

سهم شهرستان از تعداد 

دانشجویان موسسات آموزش 

 عالی استان

 100تعداد استاد به ازای 

 دانشجو

 1000تعداد دانشجو به ازای 

 نفر جمعیت

 نفر شهرستان نفر شهرستان درصد شهرستان درصد شهرستان

 88.37 امیدیه 3.26 باوی 37.91 اهواز 44.48 اهواز 1

 85.67 شوشتر 2.02 بهبهان 10.09 دزفول 10.69 دزفول 2

 82.86 مسجدسلیمان 1.82 شوشتر 7.12 آبادان 8.17 شوشتر 3

 79.11 دشت آزادگان 1.64 اهواز 6.25 شوشتر 6.58 بهبهان 4

 75.96 اهواز 1.55 خرمشهر 5.11 بندر ماهشهر 5.08 بندر ماهشهر 5

 71.48 بهبهان 1.48 دزفول 4.55 بهبهان 4.24 آبادان 6

 70.93 آبادان 1.38 بندر ماهشهر 3.37 مسجد سلیمان 3.14 مسجد سلیمان 7

 65.31 هفتگل 1.30 مسجد سلیمان 3.30 ایذه 2.90 رخرمشه 8

 63.17 رامهرمز 1.26 امیدیه 3.17 اندیمشک 2.85 ایذه 9

شت آزادگاند 2.61 امیدیه 10  61.55 دزفول 1.20 ایذه 3.04 

 49.30 اندیمشک 1.13 رامهرمز 2.89 امیدیه 2.10 باوی 11

 46.40 بندر ماهشهر 0.83 آبادان 2.61 خرمشهر 2.10 رامهرمز 12

 42.10 ایذه 0.78 اندیمشک 2.59 رامهرمز 1.77 اندیمشک 13

 41.59 خرمشهر 0.77 هندیجان 1.58 شادگان 1.29 دشت آزادگان 14

 39.75 آغاجاری 0.76 باغملک 1.45 شوش 0.51 شادگان 15

 27.16 گتوند 0.59 دشت آزادگان 0.90 باوی 0.48 باغملک 16

 25.99 شادگان 0.45 شادگان 0.89 باغملک 0.43 شوش 17

 25.50 باوی 0.41 شوش 0.70 گتوند 0.19 هندیجان 18

 23.49 هندیجان 0.33 رامشیر 0.53 هفتکل 0.11 هفتکل 19

 21.69 باغملک 0.32 هویزه 0.37 اندیکا 0.08 رامشیر 20

 20.01 اللی 0.29 هفتکل 0.34 رامشیر 0.08 گتوند 21

 19.32 اندیکا 0.28 آغاجاری  0.33 هندیجان 0.05 آغاجاری 22

 19.15 رامشیر 0.16 گتوند 0.29 اللی 0.05 هویزه 23

 18.47 شوش 0.13 اللی 0.27 آغاجاری 0.03 اللی 24

 17.57 هویزه 0.00 اندیکا 0.23 .هویزه 0.00 اندیکا 25

 8.23 حمیدیه 0.00 حمیدیه 0.14 حمیدیه 0.00 حمیدیه 26

 0.00 کارون 0.00 کارون 0.0 کارون 0.00 کارون 27

 56.54 استان  1.39 استان  5.56 استان از کشور 4.78 استان از کشور

 59.54 کشور 1.62 کشور 100 کشور 100 کشور

 20 رتبه 22 رتبه 4 رتبه 7 رتبه
 و محاسبات تحقیق 93ماخذ: سالنامه آماری سال 

در منبع آماری صفر لحاظ شده است.شهرستانهای اندیکا، حمیدی و کارون تعداد آموزشگر تمام وقت  در  *
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 دانشجو )نفر( 100تعداد استاد به ازای (  11-12نمودار
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 93های استان خوزستان از لحاظ برخی  شاخص های مرتبط با آموزش فنی و حرفه ای سال  رتبه بندی شهرستان  -58

 رتبه

سهم شهرستان از تعداد مربیان فنی و 

 حرفه ای استان

سهم شهرستان از تعداد آموزش 

 دیدگان فنی و حرفه ای استان

متوسط جمعیت شهرستان به ازای 

 1هر مرکز فنی و حرفه ای شهرستان

 نفر شهرستان درصد شهرستان صددر شهرستان
 8,980 آغاجاری 16.7 اهواز 17.07 اهواز 1

 10,780 هفتگل 8.5 خرمشهر 7.93 دزفول 2

 34,261 گتوند 8.1 بهبهان 7.62 بهبهان 3

 35,562 هویزه 7.3 آبادان 6.10 آبادان 4

 36,465 باغملک 5.9 دزفول 4.88 اندیمشک 5

 38,172 اللی 4.9 شوشتر 4.88 خرمشهر 6

 38,230 هندیجان 4.6 اندیمشک 4.88 شوشتر 7

 42,518 بهبهان 4.5 شوش 4.88 مسجد سلیمان 8

 43,661 امیدیه 4.5 مسجد سلیمان 4.57 دشت آزادگان 9

 47,633 رامشیر 4.2 ایذه 4.27 ایذه 10

 51,275 دشت آزادگان 3.7 دشت آزادگان 3.96 باغملک 11

 51,409 دیکاان 3.6 شادگان 3.66 رامهرمز 12

 54,283 مسجدسلیمان 3.5 باغملک 3.35 شوش 13

 54,694 رامهرمز 3.3 هفتکل 3.35 هفتکل 14

 55,877 خرمشهر 2.6 رامهرمز 3.05 شادگان 15

 67,067 آبادان 2.3 بندر ماهشهر 2.13 آغاجاری 16

 81,371 شادگان 2.2 آغاجاری 1.83 رامشیر 17

 85,793 شکاندیم 2.1 رامشیر 1.83 گتوند 18

 93,933 باوی 2.1 امیدیه 1.83 هویزه 19

 97,455 شوشتر 1.6 گتوند 1.52 امیدیه 20

 104,584 ایذه 0.8 اللی 1.52 بندر ماهشهر 21

 104,764 شوش 0.7 هویزه 1.22 اندیکا 22

 109,602 کارون 0.7 باوی 1.22 اللی 23

 145,895 دزفول 0.6 کارون 1.22 هندیجان 24

 147,095 بندر ماهشهر 0.6 هندیجان 0.91 کارون 25

 266,617 اهواز 0.5 اندیکا 0.30 باوی 26

 0.00 حمیدیه 0.0 حمیدیه 0.00 حمیدیه 27

 85,891 استان  5.19 استان از کشور 6.11 استان از کشور

 108,284 کشور 100 کشور 100 کشور

 12 رتبه 4 رتبه 4 رتبه
 سبات تحقیقو محا 93ماخذ: سالنامه آماری سال 

*شهرستان هایی که میزان شاخص آن یکسان است هم رتبه بوده و ترتیب آن در جدول صرفأ براساس ترتیب حروف  الفبا می باشد.

                                                 
 شهرستان حمیدیه فاقد مرکز فنی و حرفه ای می باشد 1
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 متوسط جمعیت شهرستان به ازای هر مرکز فنی و حرفه ای شهرستان )نفر((  11-13نمودار
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 :دوازدهمفصل 

 بهداشت و درمان
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 بهداشت و درمان
استان خوزستان از نظر تعداد بیمارستانهای فعال در جایگاه پنجم کشور قرار دارد اما با در نظر گرفتن شاخص متوسط 

 10استان از نظر تعداد تخت ثابت در مقابل هر  یابد.ام تنزل می 24جمعیت به ازا هر بیمارستان، جایگاه استان به جایگاه 
استان از نظر شاخص تعداد مراکز بهداشتی درمانی شهری  قرار گرفته است. 18تخت در رتبه  16جمعیت استان با هزار نفر 
ام قرار دارد و از میان شهرستانهای استان نیز اندیکا رتبه نخست را به  22هزار نفر جمعیت شهری در جایگاه  10به ازا هر 

 بندی قرار گرفته اند. ول رتبهخود اختصاص داده و اهواز و کارون در انتهای جد
ام و از میان شهرستانهای این  29نفر جمعیت روستایی استان خوزستان در رده  1000در شاخص خانه بهداشت به ازا هر 

بندی قرار استان نیز مسجد سلیمان با مطلوبترین وضعیت در رتبه نخست قرار دارد اهواز و آغاجاری در انتهای جدول رتبه

 دارند.

ام کشور می باشد اما در شاخص  5ام و 6غم اینکه استان در تعداد پزشکان عمومی و خصوصی به ترتیب دارای جایگاه  علیر

 23ام و  در شاخص تعداد جمعیت به ازا هر پزشک عمومی در رتبه  17تعداد جمعیت به ازاء هر پزشک متخصص در جایگاه 

 .ام قرار دارد 

های نرم افزاری نظیر اثرات طرح سالمت در استان و یا نرخ مرگ و مار، بررسی شاخصبه آ متاسفانه به ذلیل عدم دسترسی

انجام نشده است که در صورت همکاری دانشگاههای علوم  و... میر کودکان زیر پنج سال و نرخ مرگ و میر مادران باردار

 پزشکی استان ان شاءاهلل در سال آتی انجام خواهد شد. 
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 93ن های استان خوزستان از لحاظ برخی  شاخص های مرتبط با بخش بهداشت و درمان در سال رتبه بندی شهرستا -59

 رتبه

سهم شهرستان از کل تعداد 

 بیمارستان های فعال استان

متوسط جمعیت شهرستان به 

 ازای هر بیمارستان

سهم شهرستان از کل تعداد 

 تخت ثابت استان

تعداد تخت ثابت به ازای 

ت هزارنفر جمعی10هر  

 شهرستان

 تخت شهرستان درصد شهرستان هزار نفر شهرستان درصد شهرستان
 42.31 آغاجاری 44.60 اهواز 17.96 یآغاجار 33.96 اهواز 1

 31.46 بهبهان 8.30 دزفول 36.19 مانیمسجدسل 7.55 آبادان 2

 28.46 مسجدسلیمان 8.18 آبادان 38.17 یالل 7.55 دزفول 3

 27.40 اهواز 6.53 بهبهان 38.23 جانیهند 5.66 بندر ماهشهر 4

 24.97 آبادان 4.67 بندر ماهشهر 43.66 هیدیام 5.66 بهبهان 5

 19.80 کارون 3.77 مسجدسلیمان 47.63 ریرامش 5.66 شوشتر 6

 17.18 امیدیه 2.93 خرمشهر 56.69 بهبهان 5.66 مسجدسلیمان 7

 15.54 دزفول 2.87 شوشتر 64.97 شوشتر 3.77 امیدیه 8

 14.32 خرمشهر 2.65 کارون 67.07 آبادان 1.89 آغاجاری 9

 13.35 رامهرمز 1.99 ایذه 74.06 اهواز 1.89 اندیمشک 10

 12.98 بندر ماهشهر 1.92 شوش 98.06 ماهشهر بندر 1.89 ایذه 11

 12.97 دشت آزادگان 1.88 اندیمشک 102.55 آزادگان دشت 1.89 باغملک 12

 12.06 شوشتر 1.83 امیدیه 109.39 رامهرمز 1.89 خرمشهر 13

 8.98 اندیمشک 1.78 رامهرمز 109.40 باغملک 1.89 دشت آزادگان 14

 8.38 اللی 1.62 دشت آزادگان 109.42 دزفول 1.89 رامشیر 15

 8.37 هندیجان 1.53 شادگان 109.60 کارون 1.89 رامهرمز 16

 7.79 ایذه 0.93 آغاجاری 162.74 شادگان 1.89 شادگان 17

 7.68 شادگان 0.83 باغملک 167.63 خرمشهر 1.89 شوش 18

 7.49 شوش 0.39 رامشیر 171.59 مشکیاند 1.89 کارون 19

 6.72 رامشیر 0.39 اللی 209.17 ذهیا 1.89 اللی 20

 6.22 باغملک 0.39 هندیجان 209.53 شوش 1.89 هندیجان 21

 0.00 اندیکا 0.00 اندیکا - اندیکا* 0.00 اندیکا 22

 0.00 باوی 0.00 باوی - باوی* 0.00 ویبا 23

 0.00 حمیدیه 0.00 حمیدیه - حمیدیه* 0.00 حمیدیه 24

 0.00 گتوند 0.00 گتوند - گتوند* 0.00 گتوند 25

 0.00 هفتگل 0.00 هفتگل - هفتگل* 0.00 هفتگل 26

 0.00 هویزه 0.00 هویزه - هویزه* 0.00 هویزه 27

 96.4 استان 5.5 استان از کشور
تان از اس

 کشور
 16.18 استان 5.27

 18.61 کشور 100 کشور 87 کشور 100 کشور
 18 رتبه 6 رتبه 24 رتبه 5 رتبه

  و محاسبات تحقیق 93،سالنامه آماری کشور سال 93ماخذ: سالنامه آماری خوزستان سال 
 بع آماری صفر لحاظ شده است.های شهرستانهای اندیکا،باوی، حمیدیه، گتوند، هفتکل و هویزه در من*تعداد بیمارستان

باشد.می **شهرستانهایی که مقدار شاخصشان یکسان است با یکدیگر هم رتبه هستند و ترتیب قرار گیری آنها در جدول صرفا بر اساس ترتیب حروف الفبا
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 هزارنفر جمعیت شهرستان10تعداد تخت ثابت به ازای هر  ( 12-1نمودار
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 93ی استان خوزستان از لحاظ برخی  شاخص های مرتبط با بخش بهداشت و درمان در سال رتبه بندی شهرستان ها -60

 رتبه

سهم شهرستان از تعداد کل 

مراکز بهداشتی درمانی 

 شهری استان

تعداد مراکز بهداشتی درمانی 

هزار  10شهری به ازای هر 

نفر جمعیت شهری 

 شهرستان

سهم شهرستان از تعداد کل 

 مراکز بهداشتی درمانی

 روستایی استان

تعداد مراکز بهداشتی 

درمانی روستایی به ازای 

هزار نفر جمعیت  10هر 

 روستایی شهرستان

 مرکز شهرستان درصد شهرستان مرکز شهرستان درصد شهرستان
 2.88 مسجدسلیمان 9.17 ایذه 3.38 اندیکا 15.34 اهواز 1

 2.02 هویزه 8.26 شادگان 1.36 هفتگل 9.20 آبادان 2

 1.91 بهبهان 8.26 شوش 1.32 گتوند 8.59 فولدز 3

 1.77 آغاجاری 7.34 بهبهان 1.26 رامشیر 6.75 خرمشهر 4

 1.54 اللی 5.50 آبادان 1.08 باغملک 5.52 اندیمشک 5

 1.49 رامهرمز 5.50 اهواز 1.07 اللی 4.91 بندر ماهشهر 6

 1.47 هفتگل 5.50 شوشتر 1.02 هندیجان 4.29 شوش 7

 1.39 بندر ماهشهر 4.59 اندیکا 0.98 حمیدیه 4.29 شوشتر 8

 1.38 آبادان 4.59 باغملک 0.96 هویزه 3.68 ایذه 9

 1.26 ایذه 4.59 دزفول 0.95 دشت آزادگان 3.68 دشت آزادگان 10

 1.12 هندیجان 4.59 رامهرمز 0.83 خرمشهر 3.68 گتوند 11

 1.10 یکااند 3.67 دشت آزادگان 0.81 آغاجاری 3.68 مسجدسلیمان 12

 1.01 باوی 3.67 کارون 0.67 شوش 3.07 باغملک 13

 1.00 دشت آزادگان 2.75 باوی 0.66 آبادان 3.07 بهبهان 14

 0.92 شادگان 2.75 بندر ماهشهر 0.63 امیدیه 2.45 امیدیه 15

 0.91 شوشتر 2.75 اللی 0.62 اندیمشک 2.45 باوی 16

 0.90 دگتون 2.75 هویزه 0.61 باوی 2.45 شادگان 17

 0.88 اندیمشک 1.83 امیدیه 0.60 شادگان 1.84 رامشیر 18

 0.87 شوش 1.83 اندیمشک 0.59 مسجدسلیمان 1.84 رامهرمز 19

 0.86 امیدیه 1.83 خرمشهر 0.55 شوشتر 1.84 هندیجان 20

 0.85 کارون 1.83 گتوند 0.46 ایذه 1.23 اندیکا 21

 0.79 باغملک 1.83 مسجدسلیمان 0.45 دزفول 1.23 حمیدیه 22

 0.57 خرمشهر 0.92 آغاجاری 0.40 رامهرمز 1.23 اللی 23

 0.46 اهواز 0.92 حمیدیه 0.39 بهبهان 1.23 هفتگل 24

 0.42 رامشیر 0.92 رامشیر 0.29 بندر ماهشهر 1.23 هویزه 25

 0.41 دزفول 0.92 هفتگل 0.21 اهواز 0.61 آغاجاری 26

 0.40 حمیدیه 0.92 هندیجان 0.16 کارون 0.61 کارون 27

 0.8 استان  4.38 استان  0.46 استان  6.61 استان 

 1.06 کشور 100 کشور 0.42 کشور 100 کشور

 28 رتبه 7 رتبه 22 رتبه 5 رتبه
 و محاسبات تحقیق 93،سالنامه آماری کشور سال 93ماخذ: سالنامه آماری خوزستان سال 

باشد.یکدیگر هم رتبه هستند و ترتیب قرار گیری آنها در جدول صرفا بر اساس ترتیب حروف الفبا می*شهرستانهایی که مقدار شاخصشان یکسان است با 
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 هزار نفر جمعیت شهری شهرستان 10تعداد مراکز بهداشتی درمانی شهری به ازای هر (12-2نمودار
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 ر نفر جمعیت روستایی شهرستانهزا 10تعداد مراکز بهداشتی درمانی روستایی به ازای هر (12-3نمودار
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 93رتبه بندی شهرستان های استان خوزستان از لحاظ برخی  شاخص های مرتبط با بخش بهداشت و درمان در سال  -61

  

سهم شهرستان از تعداد کل 

 خانه بهداشت استان

تعداد خانه بهداشت به ازای 

نفر جمعیت  1000هر 

 روستایی شهرستان

سهم شهرستان از تعداد 

کل آزمایشگاه های 

 تشخیص طبّی استان

تعداد آزمایشگاه به ازای 

 هزار نفر جمعیت 10هر 

 شهرستان درصد شهرستان
خانه 

 بهداشت
 آزمایشگاه شهرستان درصد شهرستان

 1.00 بهبهان 35.41 اهواز 3.16 مسجدسلیمان 9.18 ایذه 1

 0.78 دشت آزادگان 9.73 دزفول 1.62 هفتگل 6.83 باغملک 2

 0.69 امیدیه 6.61 بهبهان 1.56 هندیجان 6.72 ادگانش 3

 0.68 اهواز 5.45 بندر ماهشهر 1.42 هویزه 6.72 شوش 4

 0.66 مسجدسلیمان 4.67 آبادان 1.29 اللی 6.61 دزفول 5

 0.65 رامهرمز 3.89 اندیمشک 1.22 رامهرمز 5.60 شوشتر 6

 0.64 باغملک 3.11 دشت آزادگان 1.17 بهبهان 5.49 اندیکا 7

 0.63 رامشیر 3.11 شوش 1.14 اندیمشک 5.49 بهبهان 8

 0.58 اندیمشک 2.72 ایذه 1.08 اندیکا 4.59 رامهرمز 9

 0.57 دزفول 2.72 باغملک 1.03 ایذه 4.48 آبادان 10

 0.56 آغاجاری 2.72 رامهرمز 0.99 گتوند 4.03 اهواز 11

 0.52 اللی 2.72 شوشتر 0.96 باغملک 3.58 دشت آزادگان 12

 0.48 بندر ماهشهر 2.72 مسجدسلیمان 0.92 رامشیر 2.91 اندیمشک 13

 0.46 هفتگل 2.33 امیدیه 0.91 آبادان 2.80 اللی 14

 0.45 آبادان 2.33 خرمشهر 0.86 امیدیه 2.58 باوی 15

 0.44 حمیدیه 1.56 شادگان 0.81 دشت آزادگان 2.46 خرمشهر 16

 0.38 شوش 1.56 کارون 0.78 باوی 2.46 رامشیر 17

 0.36 کارون 1.17 باوی 0.75 شوشتر 2.46 کارون 18

 0.35 شوشتر 1.17 رامشیر 0.62 خرمشهر 2.46 گتوند 19

 0.34 خرمشهر 0.78 حمیدیه 0.61 شادگان 2.46 مسجدسلیمان 20

 0.33 ایذه 0.78 گتوند 0.58 شوش 2.35 هویزه 21

 0.32 باوی 0.78 اللی 0.51 حمیدیه 2.24 امیدیه 22

 0.29 گتوند 0.39 آغاجاری 0.50 بندر ماهشهر 1.57 هندیجان 23

 0.28 هویزه 0.39 اندیکا 0.49 دزفول 1.46 حمیدیه 24

 0.26 هندیجان 0.39 هفتگل 0.47 کارون 1.23 بندر ماهشهر 25

 0.25 شادگان 0.39 هندیجان 0.28 اهواز 1.23 هفتگل 26

 0.19 اندیکا 0.39 هویزه 0.00 آغاجاری 0.00 آغاجاری 27

 0.65 استان 4.8 استان از کشور
استان از 

 کشور
 0.50 استان 4.32

 0.70 کشور 100 کشور 0.82 کشور 100 کشور

 26 رتبه 7 رتبه 29 رتبه 9 رتبه
 و محاسبات تحقیق 93،سالنامه آماری کشور سال 93ماخذ: سالنامه آماری خوزستان سال 

 باشد.است با یکدیگر هم رتبه هستند و ترتیب قرار گیری آنها در جدول صرفا بر اساس ترتیب حروف الفبا می *شهرستانهایی که مقدار شاخصشان یکسان
** تعداد خانه بهداشت  شهرستان آغاجاری در منبع آماری صفر لحاظ شده است.
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 نفر جمعیت روستایی شهرستان 1000تعداد خانه بهداشت به ازای هر (12-4نمودار
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 هزار نفر جمعیت 10تعداد آزمایشگاه به ازای هر (12-5نمودار
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 93رتبه بندی شهرستان های استان خوزستان از لحاظ برخی  شاخص های مرتبط با بخش بهداشت و درمان در سال  -62

 رتبه

سهم شهرستان از تعداد کل 

 داروخانه های استان

متوسط جمعیت شهرستان به 

 ازای هر داروخانه

ستان از تعداد سهم شهر

 کل مراکز پرتونگاری استان

متوسط جمعیت شهرستان 

 به ازای هر مرکز پرتونگاری

 نفر شهرستان درصد شهرستان نفر شهرستان درصد شهرستان
 14590 دزفول 35.54 اهواز 5530 اهواز 41.27 اهواز 1

 17960 یآغاجار 18.07 دزفول 7250 آبادان 8.90 دزفول 2

 18090 مانیمسجدسل 5.42 بندر ماهشهر 7650 جانیدهن 6.34 آبادان 3

 18900 بهبهان 5.42 بهبهان 7730 بهبهان 6.16 بندر ماهشهر 4

 19090 یالل 4.22 شوشتر 7940 ریرامش 3.77 بهبهان 5

 21560 هفتگل 3.61 آبادان 8170 ماهشهر بندر 3.42 شوش 6

 21830 هیدیام 3.61 اندیمشک 8410 رامهرمز 3.42 شوشتر 7

 22590 اهواز 3.61 مسجدسلیمان 8420 دزفول 3.25 اندیمشک 8

 23820 ریرامش 3.01 شوش 8430 کارون 2.23 ایذه 9

 27840 شوشتر 2.41 امیدیه 8730 هیدیام 2.23 رامهرمز 10

 28600 مشکیاند 1.81 ایذه 8980 یآغاجار 2.23 کارون 11

 32690 ماهشهر بندر 1.81 باغملک 9030 مشکیاند 2.05 مسجدسلیمان 12

 35560 زهیهو 1.81 رامهرمز 9050 مانیمسجدسل 1.88 خرمشهر 13

 36460 رامهرمز 1.20 خرمشهر 9390 یباو 1.71 امیدیه 14

 36470 باغملک 1.20 دشت آزادگان 9750 شوشتر 1.71 باوی 15

 38230 جانیهند 1.20 رامشیر 10480 شوش 1.54 دشت آزادگان 16

 41910 شوش 1.20 شادگان 10780 هفتگل 1.20 باغملک 17

 44710 آبادان 1.20 اللی 11390 آزادگان دشت 1.20 شادگان 18

 51280 آزادگان دشت 0.60 آغاجاری 11420 گتوند 1.03 رامشیر 19

 68520 گتوند 0.60 کارون 11450 هیدیحم 1.03 گتوند 20

 69720 ذهیا 0.60 گتوند 11850 زهیهو 0.86 هندیجان 21

 81370 شادگان 0.60 هفتگل 12720 یالل 0.68 هحمیدی 22

 83820 خرمشهر 0.60 هندیجان 15240 خرمشهر 0.51 اللی 23

 109600 کارون 0.60 هویزه 15630 باغملک 0.51 هویزه 24

 - اندیکا* 0.00 اندیکا 16090 ذهیا 0.34 آغاجاری 25

 - باوی* 0.00 باوی 23250 شادگان 0.34 هفتگل 26

 - حمیدیه* 0.00 حمیدیه 51410 کایاند 0.17 اندیکا 27

 8600 استان  5.45 استان از کشور
استان از 

 کشور
 31900 استان  5.12

 26900 کشور 100 کشور 7700 کشور 100 کشور

 21 رتبه 5 رتبه 13 رتبه 5 رتبه
 و محاسبات تحقیق 93،سالنامه آماری کشور سال 93ماخذ: سالنامه آماری خوزستان سال 

 باشد.تانهایی که مقدار شاخصشان یکسان است با یکدیگر هم رتبه هستند و ترتیب قرار گیری آنها در جدول صرفا بر اساس ترتیب حروف الفبا می*شهرس
**تعداد مراکز پرتونگاری شهرستانهای اندیکا، باوی و حمیدیه در منبع آماری صفر لحاظ شده است.
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 هر داروخانه )نفر( یبه ازا شهرستان تیمتوسط جمع (12-6نمودار
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 هر مرکز پرتونگاری )نفر( یشهرستان به ازا تیمتوسط جمع(12-7نمودار
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 93رتبه بندی شهرستان های استان خوزستان از لحاظ برخی  شاخص های مرتبط با بخش بهداشت و درمان در سال  -63

 رتبه

سهم شهرستان از تعداد کل 

 مراکز توانبخشی استان

متوسط جمعیت شهرستان به 

 ازای هر مرکز توانبخشی

سهم شهرستان از تعداد 

 کل مراکز اورژانس استان

متوسط جمعیت شهرستان 

 به ازای هر مرکز اورژانس

 نفر شهرستان درصد شهرستان نفر شهرستان درصد شهرستان
 5400 هفتگل 17.27 اهواز 8030 اهواز 52.70 اهواز 1

 9500 اللی 8.63 دزفول 8500 بهبهان 10.16 دزفول 2

 11900 هویزه 5.76 رامهرمز 13680 دزفول 6.35 بهبهان 3

 12700 هندیجان 5.76 شوش 14300 اندیمشک 4.13 بندر ماهشهر 4

 13700 رامهرمز 5.04 آبادان 17720 شوشتر 3.81 اندیمشک 5

 17000 گتوند 4.32 باغملک 18090 مسجدسلیمان 3.49 شوشتر 6

 17100 اندیکا 4.32 بهبهان 19110 هندیجان 3.17 آبادان 7

 18000 آغاجاری 3.60 اندیمشک 21560 هفتگل 1.90 ایذه 8

 18200 باغملک 3.60 ایذه 21830 امیدیه 1.90 مسجدسلیمان 9

 20500 دشت آزادگان 3.60 بندر ماهشهر 21880 رامهرمز 1.59 خرمشهر 10

 26200 شوش 3.60 خرمشهر 22630 بندر ماهشهر 1.59 رامهرمز 11

 27100 مسجدسلیمان 3.60 دشت آزادگان 22840 گتوند 1.59 شوش 12

 28300 بهبهان 2.88 شوشتر 23820 رامشیر 1.27 امیدیه 13

 29100 امیدیه 2.88 گتوند 26830 آبادان 0.95 شادگان 14

 31300 باوی 2.88 اللی 33530 خرمشهر 0.95 گتوند 15

 33500 خرمشهر 2.88 مسجدسلیمان 34860 ایذه 0.63 باغملک 16

 34300 اندیمشک 2.88 هفتگل 38170 اللی 0.63 باوی 17

 36500 دزفول 2.16 امیدیه 41910 شوش 0.63 دشت آزادگان 18

 38300 آبادان 2.16 اندیکا 45790 حمیدیه 0.63 رامشیر 19

 41800 ایذه 2.16 باوی 46970 باوی 0.63 هندیجان 20

 45800 حمیدیه 2.16 شادگان 51280 آزادگان دشت 0.32 حمیدیه 21

 47600 رامشیر 2.16 هندیجان 54250 شادگان 0.32 کارون 22

 48700 شوشتر 2.16 هویزه 54700 باغملک 0.32 اللی 23

 54200 شادگان 1.44 کارون 109600 کارون 0.32 هفتگل 24

 54800 کارون 0.72 آغاجاری 0 آغاجاری 0.00 آغاجاری 25

 55500 اهواز 0.72 حمیدیه 0 اندیکا 0.00 کااندی 26

 58800 بندر ماهشهر 0.72 رامشیر 0 هویزه 0.00 هویزه 27

 16230 استان 4.64 استان از کشور
استان از 

 کشور
 36060 استان 6.48

 38500 کشور 100 کشور 12430 کشور 100 کشور

 17 رتبه 4 رتبه 19 رتبه 6 رتبه
 و محاسبات تحقیق 93،سالنامه آماری کشور سال 93ن سال ماخذ: سالنامه آماری خوزستا

 در منبع آماری صفر لحاظ شده است.*تعداد مراکز توانبخشی شهرستانهای آغاجاری، اندیکا و هویزه 
باشد.روف الفبا می**شهرستانهایی که مقدار شاخصشان یکسان است با یکدیگر هم رتبه هستند و ترتیب قرار گیری آنها در جدول صرفا بر اساس ترتیب ح
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 هر مرکز توانبخشی )نفر( یشهرستان به ازا تیمتوسط جمع(12-8نمودار
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 هر مرکز اورژانس )نفر( یشهرستان به ازا تیمتوسط جمع (12-9نمودار
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 93سال رتبه بندی شهرستان های استان خوزستان از لحاظ برخی  شاخص های مرتبط با بخش بهداشت و درمان در  -64

 رتبه

سهم شهرستان از کل تعداد 

 پزشکان عمومی استان

تعداد جمعیت به ازای هر 

 پزشک عمومی

سهم شهرستان از تعداد کل 

 پزشکان متخصص استان

تعداد جمعیت به ازای هر 

 پزشک متخصص
 

 نفر شهرستان درصد شهرستان نفر شهرستان درصد شهرستان
 1796 آغاجاری 43.91 اهواز 1630 آغاجاری 21.08 اهواز 1

 2180 بهبهان 7.59 بهبهان 1910 اللی 7.45 دزفول 2

 2956 اهواز 7.30 دزفول 1960 هفتگل 5.49 شوش 3

 3044 کارون 6.33 آبادان 2220 هویزه 4.90 آبادان 4

 4127 آبادان 5.26 بندر ماهشهر 2380 باغملک 4.80 بندر ماهشهر 5

 4524 جدسلیمانمس 3.51 شوش 2550 هندیجان 4.61 ایذه 6

 4851 امیدیه 3.51 کارون 2610 باوی 4.51 باغملک 7

 5448 بندر ماهشهر 2.92 خرمشهر 2670 کارون 4.22 بهبهان 8

 5588 خرمشهر 2.63 اندیمشک 2800 رامشیر 4.02 کارون 9

 5820 شوش 2.43 شوشتر 3050 حمیدیه 3.92 شادگان 10

 5836 دزفول 2.34 مسجدسلیمان 3260 گتوند 3.53 باوی 11

 6355 اندیمشک 1.95 شادگان 3430 اندیکا 3.53 خرمشهر 12

 6837 دشت آزادگان 1.85 ایذه 3740 شوش 3.04 شوشتر 13

 6837 رامهرمز 1.75 امیدیه 3800 دشت آزادگان 2.65 دشت آزادگان 14

 7631 حمیدیه 1.56 رامهرمز 3960 بهبهان 2.35 رامهرمز 15

 7796 شوشتر 1.46 دشت آزادگان 4070 شادگان 2.16 اندیمشک 16

 8137 شادگان 1.17 باغملک 4450 ایذه 2.16 مسجدسلیمان 17

 9116 باغملک 0.97 آغاجاری 4560 رامهرمز 2.06 گتوند 18

 11009 ایذه 0.58 حمیدیه 4660 خرمشهر 1.96 اللی 19

 11908 رامشیر 0.39 رامشیر 4850 امیدیه 1.76 امیدیه 20

 19086 اللی 0.29 باوی 4930 مسجدسلیمان 1.67 رامشیر 21

 21559 هفتگل 0.19 اللی 5370 آبادان 1.57 هویزه 22

 31311 باوی 0.10 هفتگل 5760 دزفول 1.47 اندیکا 23

 - اندیکا 0.00 اندیکا 6000 بندر ماهشهر 1.47 حمیدیه 24

 - گتوند 0.00 گتوند 6200 اهواز 1.47 هندیجان 25

 - هندیجان 0.00 هندیجان 6290 شوشتر 1.08 آغاجاری 26

 - هویزه 0.00 هویزه 7800 اندیمشک 1.08 هفتگل 27

 4573 استان 6.01 استان از کشور 4900 استان 6.32 استان از کشور

 4983 کشور 100 کشور 5100 کشور 100 کشور

 17 رتبه 5 رتبه 23 رتبه 6 رتبه

 و محاسبات تحقیق  93آماری کشور سال ،سالنامه 93ماخذ: سالنامه آماری خوزستان سال 

و * شاخص های مربوط به پزشکان عمومی، پزشکان متخصص، دندان پزشکان و پیراپزشکان، فقط مربوط به موارد شاغل در دانشگاه های علوم پزشکی 
 خدمات بهداشتی، درمانی استان می باشد.

 باشد.ه هستند و ترتیب قرار گیری آنها در جدول صرفا بر اساس ترتیب حروف الفبا می**شهرستانهایی که مقدار شاخصشان یکسان است با یکدیگر هم رتب
*** اندیکا، گتوند، هندیجان و هویزه فاقذ پزشک متخصص هستند و تعداد جمعیت به ازا هر پزشک قابل محاسبه نیست.
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 تعداد جمعیت به ازای هر پزشک عمومی )نفر((12-10نمودار
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 تعداد جمعیت به ازای هر پزشک متخصص )نفر((12-11نمودار
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 93رتبه بندی شهرستان های استان خوزستان از لحاظ برخی  شاخص های مرتبط با بخش بهداشت و درمان در سال  -65

 رتبه

سهم شهرستان از کل تعداد 

 دندانپزشکان استان

تعداد جمعیت به ازا هر 

 دندانپزشک

سهم شهرستان از تعداد کل 

 پزشکان استانپیرا

تعداد جمعیت به ازا هر 

 پیراپزشک

 نفر شهرستان درصد شهرستان نفر شهرستان درصد شهرستان
 171 اللی 27.65 اهواز 16061 اهواز 61.03 اهواز 1

 222 مسجدسلیمان 8.19 دزفول 17961 آغاجاری 4.41 آبادان 2

 234 باغملک 6.51 آبادان 19086 اللی 3.68 اندیمشک 3

 235 هندیجان 4.54 ایذه 21559 هفتگل 2.94 یهامید 4

 262 کارون 4.19 شوشتر 21831 امیدیه 2.94 بهبهان 5

 266 هفتگل 4.11 شوش 22893 حمیدیه 2.94 دزفول 6

 267 دشت آزادگان 3.94 اندیمشک 31311 باوی 2.21 باوی 7

 289 رامهرمز 3.72 بندر ماهشهر 34261 گتوند 2.21 بندر ماهشهر 8

 299 آبادان 3.54 مسجدسلیمان 34317 اندیمشک 2.21 ششو 9

 315 اندیمشک 3.52 بهبهان 35562 هویزه 2.21 شوشتر 10

 316 گتوند 3.51 خرمشهر 42518 بهبهان 1.47 ایذه 11

 319 اندیکا 3.39 باغملک 44711 آبادان 1.47 حمیدیه 12

 324 رامشیر 3.04 کارون 47633 رامشیر 1.47 دشت آزادگان 13

 334 ایذه 2.86 شادگان 51275 دشت آزادگان 1.47 گتوند 14

 337 شوشتر 2.78 دشت آزادگان 54283 مسجدسلیمان 1.47 اللی 15

 342 امیدیه 2.75 رامهرمز 64970 شوشتر 1.47 مسجدسلیمان 16

 346 خرمشهر 1.85 امیدیه 69842 شوش 0.74 آغاجاری 17

 349 اهواز 1.62 اللی 98063 بندر ماهشهر 0.74 خرمشهر 18

 350 بهبهان 1.57 گتوند 104584 ایذه 0.74 رامشیر 19

 359 آغاجاری 1.18 هندیجان 109389 رامهرمز 0.74 رامهرمز 20

 367 هویزه 1.17 اندیکا 109421 دزفول 0.74 هفتگل 21

 370 شوش 1.13 باوی 167631 خرمشهر 0.74 هویزه 22

 387 دزفول 1.07 رامشیر - اندیکا 0.00 اندیکا 23

 412 شادگان 0.70 هویزه - باغملک 0.00 باغملک 24

 572 بندر ماهشهر 0.59 هفتگل - شادگان 0.00 شادگان 25

 602 باوی 0.52 حمیدیه - کارون 0.00 کارون 26

 636 حمیدیه 0.36 آغاجاری - هندیجان 0.00 هندیجان 27

 340 استان 5.68 استان از کشور 34535 استان 3.53 استان از کشور

 333 کشور 100 کشور 20963 کشور 100 کشور

 25 رتبه 6 رتبه 27 رتبه 11 رتبه

 و محاسبات تحقیق  93،سالنامه آماری کشور سال 93ماخذ: سالنامه آماری خوزستان سال 

 *پیراپزشک:پرستار،تکنسین اتاق عمل و بیهوشی،ماما و بهیار و...
 باشد.است با یکدیگر هم رتبه هستند و ترتیب قرار گیری آنها در جدول صرفا بر اساس ترتیب حروف الفبا می **شهرستانهایی که مقدار شاخصشان یکسان

***تعداد دندانپزشکان در شهرستانهای اندیکا، باغملک، شادگان، کارون و هندیجان در منبع آماری صفر لحاظ شده است.
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 )نفر( به ازا هر دندانپزشک تیتعداد جمع (12-12نمودار
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 تعداد جمعیت به ازا هر پیراپزشک )نفر((12-13نمودار
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 93رتبه بندی شهرستان های استان خوزستان از لحاظ برخی  شاخص های مرتبط با دامپزشکی در سال  -66

 رتبه
 2سهم شهرستان از کل مراکز بهداشتی دام استان 1سهم شهرستان از کل تعداد دامپزشکان استان

 مرکز شهرستان درصد شهرستان
 15.85 اهواز 22.28 اهواز 1

 10.37 دزفول 8.81 دزفول 2

 6.10 شوش 6.74 بهبهان 3

 6.10 شوشتر 5.70 باغملک 4

 6.10 مسجدسلیمان 5.18 شوشتر 5

 5.49 باغملک 5.18 مسجدسلیمان 6

 5.49 بهبهان 4.66 ایذه 7

 5.49 رامهرمز 4.66 رامهرمز 8

 4.88 ایذه 4.66 شوش 9

 3.66 اندیمشک 4.15 شادگان 10

 3.66 دشت آزادگان 3.63 اندیمشک 11

 3.66 شادگان 3.11 بندر ماهشهر 12

 3.05 بندر ماهشهر 2.59 دشت آزادگان 13

 3.05 هفتگل 2.07 کارون 14

 2.44 کارون 2.07 گتوند 15

 2.44 گتوند 2.07 اللی 16

 2.44 اللی 1.55 آبادان 17

 1.83 اندیکا 1.55 اندیکا 18

 1.83 باوی 1.55 باوی 19

 1.83 هویزه 1.55 هفتگل 20

 1.22 آبادان 1.55 هویزه 21

 1.22 امیدیه 1.04 امیدیه 22

 0.61 حمیدیه 1.04 حمیدیه 23

 0.61 خرمشهر 1.04 خرمشهر 24

 0.61 رامشیر 1.04 رامشیر 25

 0.00 آغاجاری 0.52 هندیجان 26

 0.00 هندیجان 0.00 آغاجاری 27

 4.3 استان از کشور 4.59 استان از کشور

 100 کشور 100 کشور

 9 رتبه 9 رتبه
 و محاسبات تحقیق 93،سالنامه آماری کشور سال 93ماخذ: سالنامه آماری خوزستان سال 

 باشد.ر اساس ترتیب حروف الفبا می*شهرستانهایی که مقدار شاخصشان یکسان است با یکدیگر هم رتبه هستند و ترتیب قرار گیری آنها در جدول صرفا ب
 است. ** تعداد دامپزشک در شهرستان آغاجاری و  همچنین تعداد مراکز دامپزشکی در شهرستانهای هندیجان و آغاجاری در منبع آماری صفر لحاظ شده

                                                 
 بخش دولتی و خصوصی 1
 شامل داروخانه،مراکز مایه کوبی،درمانگاه و آزمایشگاه دامپزشکی)دولتی و خصوصی( 2
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 فرهنگ و ورزش

های عمومی کشور در جایگاه سوم قرار دارد درصدی از کتابخانه 6.87اب کتابخانه عمومی و سهم ب 220استان خوزستان با 

سهم شهرستان اهواز از  اما در شاخص تعداد جمعیت به ازای هر کتابخانه استان خوزستان در رتبه پانزدهم قرار گرفته است.

ار گرفته است که این شهرستان در شاخص تعداد جمعیت درصدی در رتبه اول قر 15.91تعداد کتابخانه های استان، با سهم 

های همچنین استان در شاخص تعداد کتاب کتابخانه قرار گرفته است. 25هزار نفر در رتبه  38.09به ازای هر کتابخانه با 

های بخانهتعداد اعضاء کتا کشوری قرار گرفته است. 29کتاب به ازای هر عضو در رتبه 12.98عمومی به ازای هر عضو با  

نفر بوده است که استان در این شاخص رتبه دهم را از آن خود کرده  41.71عمومی به ازای هر هزار نفر جمعیت استان برابر 

 است.

-ام کشور قرار گرفته اما با توجه به شاخص 4های پرورش فکری کودکان و نوجوانان در جایگاه استان از نظر تعداد کانون

 ف به ازاء هر کانون در جایگاه یازدهم است.ای جمعیت هدهای سرانه

مکان  14.71هزار نفر جمعیت استان  10درصد می باشد و به ازاء هر  4.19سهم استان خوزستان از اماکن مذهبی کشور، 

مکان می باشد. اما محاسبه جایگاه استان بدلیل  19.95مذهبی وجود دارد. در صورتی که این شاخص در سطح کشور برابر 

 ها امکانپذیر نبود.دسترسی به آمار سایر استانعدم 

درصدی در جایگاه چهارم کشور قرار دارد اما با در نظر گرفتن شاخص سرانه  5.85استان از نظر تعداد اماکن ورزشی با سهم 

 یابد.ام کشور تنزل می 19جمعیت به ازاء هر مکان ورزشی به جایگاه 
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 93های استان خوزستان از لحاظ شاخص های مرتبط با بخش فرهنگ و ارشاد در سال  رتبه بندی شهرستان -67

 رتبه

سهم شهرستان از کل تعداد 

 چاپخانه های استان

سهم شهرستان از کل تعداد 

 کتابخانه های استان

تعداد جمعیت به ازای هر 

 کتابخانه

تعداد کتاب کتابخانه های 

 عمومی به ازای  هر عضو

 کتاب شهرستان هزار نفر شهرستان درصد شهرستان درصد شهرستان
 104.78 کارون 4.49 آغاجاری 15.91 اهواز 41.04 اهواز 1

 27.93 حمیدیه 6.85 گتوند 11.36 دزفول 10.45 شوشتر 2

 21.60 خرمشهر 10.86 مسجدسلیمان 6.36 بهبهان 8.96 دزفول 3

 20.98 بهبهان 11.39 دشت آزادگان 5.91 شوش 5.22 بندر ماهشهر 4

 18.74 دزفول 12.15 بهبهان 5.45 اندیمشک 4.48 بهبهان 5

 18.22 هویزه 12.16 باغملک 4.55 آبادان 3.73 آبادان 6

 18.20 گتوند 12.72 اللی 4.55 شوشتر 3.73 اندیمشک 7

 17.57 شادگان 12.74 هندیجان 4.55 گتوند 3.73 مسجدسلیمان 8

 17.48 اهواز 12.85 ااندیک 4.55 مسجد سلیمان 2.61 خرمشهر 9

 16.64 رامهرمز 14.30 اندیمشک 4.09 باغملک 2.61 گتوند 10

 16.43 آبادان 15.88 رامشیر 4.09 بندر ماهشهر 1.87 امیدیه 11

 16.30 هفتگل 16.12 شوش 4.09 دشت آزادگان 1.87 شوش 12

 13.17 اندیمشک 17.51 دزفول 3.18 ایذه 1.49 ایذه 13

 12.55 آغاجاری 17.78 هویزه 3.18 هرخرمش 1.49 باغملک 14

 11.71 شوشتر 18.79 باوی 2.27 باوی 1.12 رامهرمز 15

 11.19 بندر ماهشهر 19.49 شوشتر 2.27 رامهرمز 0.75 آغاجاری 16

 10.01 باغملک 21.56 هفتگل 1.82 آغاجاری 0.75 اندیکا 17

 9.08 مسجدسلیمان 21.88 رامهرمز 1.82 اندیکا 0.75 دشت آزادگان 18

 8.83 شوش 23.95 خرمشهر 1.36 امیدیه 0.75 شادگان 19

 8.53 هندیجان 26.83 آبادان 1.36 رامشیر 0.75 هویزه 20

 8.32 رامشیر 29.11 امیدیه 1.36 شادگان 0.37 باوی 21

 8.13 باوی 29.88 ایذه 1.36 کارون 0.37 حمیدیه 22

 7.71 زادگاندشت آ 32.69 بندر ماهشهر 1.36 اللی 0.37 رامشیر 23

 6.22 اللی 36.53 کارون 1.36 هندیجان 0.37 اللی 24

 5.56 امیدیه 38.09 اهواز 0.91 هویزه 0.37 هندیجان 25

 4.61 اندیکا 45.79 حمیدیه 0.45 حمیدیه 0.00 کارون 26

 4.04 ایذه 54.25 شادگان 0.45 هفتکل 0.00 هفتگل 27

 12.98 استان  20.6 تان اس 6.87 استان از کشور 100 استان          

 16.19 کشور 23.48 کشور 100 کشور - کشور        

 29 رتبه 15 رتبه 3 رتبه - رتبه         
 و محاسبات تحقیق 93، سالنامه آماری کشور سال 93ماخذ: سالنامه آماری استان سال 

 *آمار چایخانه ها در کشور ذاتأ و عمأل وجود ندارد.
 زان شاخص آن یکسان است هم رتبه بوده و ترتیب آن در جدول صرفأ براساس ترتیب حروف  الفبا می باشد.**شهرستان هایی که می

*** تعداد چایخانه  در شهرستانهای کارون و هفتگل در منبع آماری صفر لحاظ شده است.
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 تعداد جمعیت به ازای هر کتابخانه )هزارنفر( (13-1نمودار
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 ب کتابخانه های عمومی به ازای  هر عضوتعداد کتا (13-2نمودار
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 93رتبه بندی شهرستان های استان خوزستان از لحاظ شاخص های مرتبط با بخش فرهنگ و ارشاد در سال  -68

 رتبه

سهم شهرستان از کل تعداد 

اعضاء کتابخانه های عمومی 

 استان

تعداد اعضاء کتابخانه های 

عمومی به ازای هر هزار نفر 

 جمعیت

شهرستان از کل سهم 

تعداد کانون پرورش 

 فکری استان

تعداد جمعیت به ازای هر 

 کانون

 هزار نفر شهرستان درصد شهرستان نفر شهرستان درصد شهرستان

 17.96 آغاجاری 13.46 اهواز 193.03 آغاجاری 14.85 اهواز 1

 21.56 هفتگل 11.54 آبادان 108.38 اللی 10.00 دزفول 2

 35.56 هویزه 7.69 اندیمشک 97.66 رامشیر 6.57 بندر ماهشهر 3

 38.17 اللی 7.69 خرمشهر 94.34 دشت آزادگان 6.19 ایذه 4

 38.23 هندیجان 7.69 دزفول 87.31 هندیجان 5.99 شوش 5

 41.91 خرمشهر 5.77 بهبهان 84.95 اندیکا 5.11 دشت آزادگان 6

 42.90 اندیمشک 3.85 امیدیه 75.24 مسجدسلیمان 4.96 بهبهان 7

 43.66 امیدیه 3.85 بندر ماهشهر 69.94 باوی 4.37 آبادان 8

 44.71 آبادان 3.85 دشت آزادگان 66.63 باغملک 4.31 مسجدسلیمان 9

 45.79 حمیدیه 3.85 شوشتر 56.66 هویزه 4.19 شوشتر 10

 47.63 رامشیر 1.92 آغاجاری 56.10 ایذه 3.85 باغملک 11

 51.28 دشت آزادگان 1.92 یذها 55.43 هفتگل 3.70 اندیمشک 12

 56.69 بهبهان 1.92 باغملک 55.22 بهبهان 3.47 باوی 13

 68.52 گتوند 1.92 باوی 54.13 شوش 2.47 امیدیه 14

 93.93 باوی 1.92 حمیدیه 53.70 امیدیه 2.45 رامشیر 15

 97.46 شوشتر 1.92 رامشیر 45.02 گتوند 2.30 اندیکا 16

 108.57 مسجدسلیمان 1.92 رامهرمز 43.29 دزفول 2.22 رامهرمز 17

 109.39 رامهرمز 1.92 شادگان 42.30 بندر ماهشهر 2.18 اللی 18

 109.40 باغملک 1.92 شوش 40.91 اندیمشک 1.88 خرمشهر 19

 109.42 دزفول 1.92 کارون 40.73 شوشتر 1.83 آغاجاری 20

 109.60 کارون 1.92 گتوند 38.38 رامهرمز 1.76 هندیجان 21

 147.10 بندر ماهشهر 1.92 اللی 30.90 آبادان 1.72 شادگان 22

 162.74 شادگان 1.92 مسجد سلیمان 21.30 خرمشهر 1.63 گتوند 23

 190.44 اهواز 1.92 هفتکل 21.11 اهواز 1.06 هویزه 24

 209.17 ایذه 1.92 هندیجان 20.01 شادگان 0.63 هفتگل 25

 209.53 شوش 1.92 هویزه. 9.65 حمیدیه 0.23 حمیدیه 26

 0 اندیکا 0.00 اندیکا 1.27 کارون 0.07 کارون 27

 41.71 استان  7.70 استان از کشور
استان از 

 کشور
 85.50 استان  5.80

 82.22 کشور 100 کشور 31.67 کشور 100 کشور

 11 رتبه 4 رتبه 10 رتبه 2 رتبه
 و محاسبات تحقیق 93 ، سالنامه آماری کشور سال93ماخذ: سالنامه آماری استان سال 

 .*شهرستان هایی که میزان شاخص آن یکسان است هم رتبه بوده و ترتیب آن در جدول صرفأ براساس ترتیب حروف  الفبا می باشد

.** تعداد کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در شهرستان اندیکا در منبع آماری صفر لحاظ شده است
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 انه های عمومی به ازای هر هزار نفر جمعیت)نفر(تعداد اعضاء کتابخ (13-3نمودار
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 تعداد جمعیت به ازای هر کانون)هزار نفر( (13-4نمودار
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 93رتبه بندی شهرستان های استان خوزستان از لحاظ شاخص های مرتبط با بخش فرهنگ و ارشاد در سال  -69

 رتبه

سهم شهرستان از کل تعداد 

اعضای کانون پرورش فکری 

 ناستا

تعداد اعضاء کانون پرورش 

فکری به ازای هر هزار نفر 

 جمعیت

سهم شهرستان از کل تعداد 

 اماکن مذهبی استان

تعداد مکان مذهبی به 

هزار نفر  10ازای هر 

 جمعیت

 مکان شهرستان درصد شهرستان نفر شهرستان درصد شهرستان
 45.44 آغاجاری 15.98 اهواز 21.32 آغاجاری 20.46 اهواز 1

 34.12 آبادان 14.21 آبادان 14.75 هفتگل 10.37 آبادان 2

 32.82 شادگان 7.55 شادگان 10.67 هندیجان 9.15 بهبهان 3

 31.87 هندیجان 5.91 خرمشهر 9.34 بهبهان 7.18 دزفول 4

 30.16 رامشیر 5.48 دزفول 7.67 امیدیه 5.61 بندر ماهشهر 5

 28.08 اویب 5.34 بندرماهشهر 6.92 هویزه 5.32 خرمشهر 6

 23.53 خرمشهر 4.83 شوشتر 6.71 آبادان 3.86 امیدیه 7

 23.19 امیدیه 4.41 بهبهان 6.11 گتوند 3.78 شوشتر 8

 22.30 کارون 3.78 باوی 6.09 رامشیر 3.58 شوش 9

 18.77 هفتکل 3.70 کارون 5.85 حمیدیه 3.40 اندیمشک 10

 18.31 هویزه 3.65 شوش 5.51 خرمشهر 2.79 دشت آزادگان 11

 17.80 شوشتر 2.98 امیدیه 4.73 دشت آزادگان 2.54 ایذه 12

 17.50 بهبهان 2.79 باغملک 3.46 اللی 2.41 گتوند 13

 17.00 باغملک 2.49 دشت آزادگان 3.44 اندیمشک 2.35 هندیجان 14

 16.74 دشت آزادگان 2.18 رامهرمز 3.37 شوشتر 2.20 آغاجاری 15

 13.78 گتوند 2.13 رامشیر 3.31 شهربندر ماه 1.96 رامهرمز 16

 13.62 رامهرمز 2.07 ایذه 3.11 رامهرمز 1.93 باغملک 17

 12.98 بندرماهشهر 1.83 هندیجان 3.06 باغملک 1.83 هفتکل 18

 12.48 شوش 1.81 اندیمشک 2.97 شوش 1.67 رامشیر 19

 11.04 حمیدیه 1.27 گتوند 2.85 دزفول 1.54 حمیدیه 20

 8.91 دزفول 1.18 آغاجاری 2.67 اهواز 1.42 هویزه 21

 8.44 اهواز 1.15 مسجدسلیمان 2.17 مسجدسلیمان 1.36 مسجد سلیمان 22

 8.39 اللی 0.94 هویزه 2.11 ایذه 0.98 باوی 23

 7.48 اندیمشک 0.77 حمیدیه 1.81 باوی 0.91 کارون 24

 6.68 مسجدسلیمان 0.63 هفتکل 1.44 کارون 0.76 اللی 25

 6.64 ایذه 0.48 اللی 0.69 شادگان 0.65 نشادگا 26

 6.07 اندیکا 0.46 اندیکا 0.00 اندیکا 0.00 اندیکا 27

 14.71 استان 4.19 استان 3.75 استان  4.50 استان از کشور

 19.95 کشور 100 کشور 5.03 کشور 100 کشور

 - رتبه - رتبه 24 رتبه 7 رتبه
عات  مدل توزیع اعتبارات استان خوزستان ، طرح سرشماری از اماکن مذهبی کشور و محاسبات و آمار و اطال 93ماخذ: سالنامه اماری سال 

 تحقیق

 *منظور از مراکز مذهبی: مساجد و حسینیه می باشد.
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 تعداد اعضاء کانون پرورش فکری به ازای هر هزار نفر جمعیت)نفر( (13-5نمودار
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 هزار نفر جمعیت 10ر تعداد مکان مذهبی به ازای ه (13-6نمودار
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 93رتبه بندی شهرستان های استان خوزستان از لحاظ شاخص های مرتبط با بخش ورزش در سال  -70

 رتبه

سهم شهرستان از کل تعداد 

 سالن ورزشی استان

متوسط جمعیت به ازا هر 

 سالن

سهم شهرستان از کل 

 1زمینهای ورزشی استان

متوسط جمعیت به ازا هر 

 زمین ورزشی

 نفر شهرستان درصد شهرستان هزار نفر شهرستان درصد رستانشه
 5154 بهبهان 17.99 اهواز 2.91 اندیمشک 20.73 اهواز 1

 5293 رامشیر 11.87 بهبهان 3.08 هفتکل 8.25 آبادان 2

 7112 هویزه 8.63 آبادان 3.11 گتوند 6.99 دزفول 3

 7186 هفتکل 8.27 دزفول 3.22 رامهرمز 6.76 امیدیه 4

 8579 اندیمشک 7.19 اندیمشک 3.36 امیدیه 5.73 بهبهان 5

 8980 آغاجاری 5.04 بندرماهشهر 3.54 بهبهان 5.50 شوشتر 6

 9393 باوی 3.96 شوش 3.97 رامشیر 5.38 بندرماهشهر 7

 9543 اللی 3.60 باوی 4.05 باغملک 5.15 شوش 8

 9703 امیدیه 3.24 امیدیه 4.15 شوشتر 4.12 شادگان 9

 11178 آبادان 3.24 رامشیر 4.18 ایذه 3.89 مشهرخر 10

 11420 گتوند 2.88 شوشتر 4.25 هندیجان 3.21 اندیمشک 11

 12743 هندیجان 2.52 باغملک 4.34 مسجدسلیمان 3.09 دشت آزادگان 12

 14650 دشت آزادگان 2.52 دشت آزادگان 4.40 آبادان 2.98 مسجدسلیمان 13

 15262 حمیدیه 2.16 توندگ 4.49 آغاجاری 2.86 ایذه 14

 15628 باغملک 1.80 ایذه 4.77 اللی 2.86 رامهرمز 15

 17136 اندیکا 1.80 خرمشهر 5.70 دشت آزادگان 2.52 باوی 16

 19030 دزفول 1.80 مسجدسلیمان 5.82 شوش 2.06 باغملک 17

 19048 شوش 1.80 هویزه 5.93 هویزه 1.49 رامشیر 18

 21014 بندرماهشهر 1.44 رامهرمز 5.99 خرمشهر 1.37 گتوند 19

 21713 مسجدسلیمان 1.44 شادگان 6.08 دزفول 1.03 هفتکل 20

 24364 شوشتر 1.44 اللی 6.51 شادگان 0.92 هویزه 21

 26662 اهواز 1.08 اندیکا 6.54 بندرماهشهر 0.80 اندیکا 22

 27347 رامهرمز 1.08 حمیدیه 7.23 باوی 0.69 هندیجان 23

 33526 خرمشهر 1.08 هفتکل 7.37 اهواز 0.57 آغاجاری 24

 40685 شادگان 1.08 هندیجان 10.28 اندیکا 0.46 اللی 25

 41834 ایذه 0.72 آغاجاری 15.26 حمیدیه 0.34 حمیدیه 26

 109602 کارون 0.36 کارون 54.80 کارون 0.23 کارون 27

 16895 استان 100 استان 5.38 استان 100 استان

 - کشور - کشور - کشور - کشور

 - رتبه - رتبه - رتبه - رتبه
 ماخذ: شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور و اطالعات اخذ شده از دستگاه اجرایی و محاسبات تحقیق

.باشد*شهرستان هایی که میزان شاخص آن یکسان است هم رتبه بوده و ترتیب آن در جدول صرفأ براساس ترتیب حروف  الفبا می

                                                 
شهرستانهایی که دارای سهم یکسانی می و طبیعی ( بدست آمده است. همچنین  آمار زمین های ورزشی از مجموع )زمین های خاکی ، زمین های فعال چمن مصنوعی  1

  باشند در یک رتبه قرار دارند.
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 متوسط جمعیت به ازا هر سالن)هزار نفر( (13-7ودارنم
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 متوسط جمعیت به ازا هر زمین ورزشی)نفر( (13-8نمودار
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 93رتبه بندی شهرستان های استان خوزستان از لحاظ شاخص های مرتبط با بخش ورزش در سال  -71

 رتبه

سهم شهرستان از کل 

 استخرهای استان

متوسط جمعیت به ازاء هر 

 ستخرا

سهم شهرستان از کل 

 اماکن ورزشی استان

متوسط جمعیت به ازاء هر 

 مکان ورزشی

 نفر شهرستان درصد شهرستان نفر شهرستان درصد شهرستان
 1,960 هفتکل 22.50 اهواز 17,961 آغاجاری 36.92 اهواز 1

 1,978 بهبهان 8.33 دزفول 21,559 هفتگل 13.85 آبادان 2

 1,985 امیدیه 7.42 آبادان 29,808 بادانآ 10.77 بندر ماهشهر 3

 2,043 اندیمشک 6.52 بهبهان 35,562 هویزه 4.62 شوش 4

 2,165 رامشیر 6.36 اندیمشک 36,189 مسجدسلیمان 4.62 مسجدسلیمان 5

 2,284 گتوند 5.30 بندرماهشهر 42,027 بندر ماهشهر 3.08 امیدیه 6

 2,566 اریآغاج 4.47 شوشتر 43,661 امیدیه 3.08 ایذه 7

 2,714 مسجدسلیمان 4.32 ایذه 47,633 رامشیر 3.08 خرمشهر 8

 2,736 هویزه 3.79 شوش 55,545 اهواز 3.08 شوشتر 9

 2,737 آبادان 3.33 امیدیه 69,842 شوش 1.54 آغاجاری 10

 2,805 رامهرمز 3.03 خرمشهر 83,815 خرمشهر 1.54 اندیمشک 11

 2,941 هندیجان 3.03 یمانمسجدسل 93,933 باوی 1.54 باوی 12

 3,181 اللی 2.95 رامهرمز 97,455 شوشتر 1.54 بهبهان 13

 3,218 باغملک 2.58 باغملک 102,551 دشت آزادگان 1.54 دزفول 14

 3,304 شوشتر 2.27 شادگان 104,584 ایذه 1.54 دشت آزادگان 15

 3,355 باوی 2.27 گتوند 109,389 رامهرمز 1.54 رامشیر 16

 3,670 ایذه 2.12 باوی 162,742 شادگان 1.54 هرمزرام 17

 3,944 دشت آزادگان 1.97 دشت آزادگان 170,072 بهبهان 1.54 شادگان 18

 3,979 دزفول 1.67 رامشیر 171,586 اندیمشک 1.54 هفتگل 19

 4,191 شوش 0.98 هندیجان 437,684 دزفول 1.54 هویزه 20

 4,191 خرمشهر 0.98 هویزه 0.00 اندیکا 0.00 اندیکا 21

 4,203 بندرماهشهر 0.91 اللی 0.00 باغملک 0.00 باغملک 22

 4,488 اهواز 0.83 هفتکل 0.00 حمیدیه 0.00 حمیدیه 23

 5,141 اندیکا 0.76 اندیکا 0.00 کارون 0.00 کارون 24

 5,425 شادگان 0.53 آغاجاری 0.00 گتوند 0.00 گتوند 25

 7,631 حمیدیه 0.45 حمیدیه 0.00 اللی 0.00 اللی 26

 36,534 کارون 0.23 کارون 0.00 هندیجان 0.00 هندیجان 27

 3983 استان 5.85 استان ازکشور 72259 استان 100 استان

 3839 کشور 100 کشور - کشور - کشور

 19 رتبه 4 رتبه - رتبه - رتبه
 گاه اجرایی و محاسبات تحقیقماخذ: شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور و اطالعات اخذ شده از دست

 .شهرستان هایی که میزان شاخص آن یکسان است هم رتبه بوده و ترتیب آن در جدول صرفأ براساس ترتیب حروف  الفبا می باشد *

.در منبع آماری صفر لحاظ شده است**تعداد استخر در شهرستانهای اندیکا، باغملک ، کارون، حمیدیه ، گتوند، اللی و هندیجان 
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 متوسط جمعیت به ازاء هر استخر)نفر( (13-9نمودار
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 متوسط جمعیت به ازاء هر مکان ورزشی )نفر( (13-10نمودار
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 :چهاردهمفصل 

 عمران شهری
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

228 

 

 
 عمران شهری

ظر دارای جایگاه سوم شهر می باشد که  از این ن 76، دارای 93استان خوزستان براساس آخرین تقسیمات کشوری سال 

ام کشور قرار دارد.ا اما در شاخص سرانه جمعیت به ازاء هر  6های آتش نشانی در جایگاه کشور است. استان از نظر ایستگاه

 ام قرار دارد.  19ایستگاه آتش نشانی در رتبه 

ام 12مترمربع در جایگاه  17.4مترمربع در مقابل متوسط کشور  15.4، شهری استان خوزستان با سرانه فضای سبز عمومی

 قرار گرفته است.
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 93رتبه بندی شهرستان های استان خوزستان از لحاظ شاخص های مرتبط با بخش عمران شهری در سال  -72

 رتبه
 تعداد شهرهای استان

سهم شهرستان از تعداد 

ایستگاههای آتش نشانی 

 1استان

جمعیت شهری به ازای هر 

 ه آتش نشانیایستگا
 سرانه فضای سبز شهری

 متر مربع شهرستان نفر شهرستان درصد شهرستان شهر شهرستان
کایاند 11.1 اهواز 9 دزفول 1  46.4 اندیکا 2961 

یآغاجار 10.2 آبادان 5 اندیمشک 2  35.1 هندیجان 6176 

زهیهو 8.3 دزفول 5 شوش 3  29.9 هویزه 6917 

گلهفت 7.4 بندر ماهشهر 5 گتوند 4  25.1 دزفول 7327 

جانیهند 4.6 اندیمشک 4 باغملک 5  23.3 باوی 9773 

 19.4 باغملک 11336 گتوند 4.6 شوش 4 بهبهان 6

ریرامش 3.7 امیدیه 4 دشت آزادگان 7  18.8 دشت آزادگان 11923 

 16.1 اهواز 15417 باغملک 3.7 بهبهان 4 شوشتر 8

آزادگان دشت 3.7 خرمشهر 3 آبادان 9  13.9 میدیها 15721 

هیدیام 3.7 دشت آزادگان 3 باوی 10  13.4 اندیمشک 16048 

 13.2 خرمشهر 16255 شادگان 3.7 شادگان 3 بندر ماهشهر 11

یالل 3.7 گتوند 3 شادگان 12  12.2 حمیدیه 18556 

هیدیحم 2.8 ایذه 2 امیدیه 13  12.0 شوش 20421 

 11.3 آغاجاری 20437 آبادان 2.8 باغملک 2 اندیکا 14

 11.2 کارون 20974 شوش 2.8 باوی 2 اهواز 15

یباو 2.8 رامهرمز 2 ایذه 16  10.6 بهبهان 21568 

 10.2 ایذه 25301 رامهرمز 2.8 شوشتر 2 خرمشهر 17

مشکیاند 2.8 هندیجان 2 رامشیر 18  10.2 هفتگل 29077 

 9.8 شوشتر 32055 بهبهان 2.8 هویزه 2 مسجدسلیمان 19

 8.8 شادگان 33070 خرمشهر 1.9 ریآغاجا 2 هندیجان 20

ماهشهر بندر 1.9 اندیکا 2 هویزه 21  8.7 آبادان 34128 

 8.6 اللی 34710 دزفول 1.9 رامشیر 1 آغاجاری 22

 8.4 رامشیر 42700 شوشتر 1.9 مسجدسلیمان 1 حمیدیه 23

ذهیا 1.9 هفتگل 1 رامهرمز 24  7.6 گتوند 43287 

انمیمسجدسل 0.9 حمیدیه 1 کارون 25  6.5 رامهرمز 50641 

 5.5 بندر ماهشهر 62500 کارون 0.9 کارون 1 اللی 26

 5.4 مسجدسلیمان 100356 اهواز 0.9 اللی 1 هفتگل 27

 15.39 استان 31،639 استان  6.61 استان از کشور 76 استان 

 17.40 کشور 34500 کشور 100 کشور 1234 کشور

 12 رتبه 19 رتبه 6 رتبه 3 رتبه
 و محاسبات تحقیق 93و  92استان کشور در سالهای   27، سالنامه آماری 93لنامه آماری استان سال ماخذ:سا

*شهرستان هایی که میزان شاخص آن یکسان است هم رتبه بوده و ترتیب آن در جدول صرفأ براساس ترتیب حروف  الفبا می باشد.

                                                 
 استان )بوشهر، قم، کردستان و سمنان ( موجود نمی باشد. 4اطالعات  1
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 )نفر(جمعیت شهری به ازای هر ایستگاه آتش نشانی  (14-1نمودار

 
 
 
 



 

231 

 

 
 

 سرانه فضای سبز شهری )مترمربع( (14-2نمودار
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:پانزدهمفصل   

 عمران روستایی
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 عمران روستایی

شود. که از این درصد سهم کشوری را شامل می 6.5است که از این لحاظ  6404تعداد کل روستاهای استان خوزستان 

خانوار در استان خوزستان به ترتیب  100خانوار و  20ای سکنه هستند. تعداد روستاهای باالی روستا دار 4005تعداد 

درصد  50خانوار،  20باشد. که سهم جمعیتی این روستاها، در روستاهای باالی می 1393روستا در سال  641و  2023

دشتی هستند. توپولوژی روستاهای درصد روستاهای استان  54درصد است.  16خانوار  100و برای روستاهای باالی 

باشد و با کمترین بارندگی رفت و آمد با دشواریهای دشتی به طوری است که سطح آبهای زیرزمینی در آنها باال می

شود، بنابراین عملیات اجرایی معابر در آنها باید حتما توام با آسفالت باشد. شیب نامناسب اراضی در بسیاری مواجه می

های هادی شود، بنابراین در صورت عدم اجرای طرحموجب بروز مشکل در هدایت آبهای سطحی می روستاهای دشتی

مبود اعتبارات و دستورالعمل آید. با توجه به کدر این روستاها، معضالت زیست محیطی بسیاری برایشان بوجود می

 شود.خانوار اجرا می 100، طرح هادی فقط در روستاهای  باالی مصوب

 ابر در نظر گرفته شده در بهسازی روستاها:اجرای مع

 متر   3500خانوار  399تا  300 - متر                2000انوار خ 100تا  50 -

 متر 4000خانوار  499تا  400 -          متر 2500خانوار  199تا  100 -

 متر 5000خانوار  500باالی -متر               3000خانوار  299تا  200 -

 باالی روستاهای در آسفالت درصدی حاصل نشد و  اجرای 100ل محدودیت های فوق باز هم پیشرفت علی رغم اعما

درصد است. الزم به ذکر است در روستاهای  65خانوار  100 باالی روستاهای در درصد و خیابان سازی 38خانوار  100

 درصد است.  17خ عملیات خیابان سازی حدود  100زیر 
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 93رتبه بندی شهرستان های استان خوزستان از لحاظ شاخص های مرتبط با بخش عمران روستایی در سال  -73-1

 رتبه

 20 یباال یروستاها سهم شهرستان از

 استان خانوار

 یباال یروستاها سهم شهرستان از

 استان خانوار 100

 خانوار 20 باالی روستاهای نسبت

 کل به روستائی هادی طرح دارای

 خانوار 20 باالی روستاهای

 درصد شهرستان درصد شهرستان درصد شهرستان
 100 آغاجاری 10.80 شوش 9.31 ایذه 1

 98 آبادان 8.76 شادگان 7.72 شوش 2

 98 خرمشهر 8.61 دزفول 6.76 اندیکا 3

 96 هفتکل 7.20 اهواز 6.32 باغملک 4

 90 امیدیه 6.89 شوشتر 6.18 اهواز 5

 90 دزفول 6.42 باغملک 6.13 شادگان 6

 90 دشت آزادگان 5.79 ایذه 5.98 شوشتر 7

 88 کارون 5.32 آبادان 5.74 بهبهان 8

 88 گتوند 4.54 بهبهان 5.65 رامهرمز 9

 88 هندیجان 4.23 دشت آزادگان 5.55 دزفول 10

 87 شادگان 3.60 کارون 3.23 باوی 11

 86 مسجدسلیمان 3.13 رامهرمز 3.23 رامشیر 12

 85 ایذه 2.66 امیدیه 2.80 دگاندشت آزا 13

 85 باغملک 2.66 خرمشهر 2.70 اندیمشک 14

 84 شوش 2.66 گتوند 2.61 آبادان 15

 79 باوی 2.50 باوی 2.36 کارون 16

 76 بندرماهشهر 2.35 رامشیر 2.32 هویزه 17

 76 بهبهان 1.88 اندیکا 2.27 خرمشهر 18

 75 حمیدیه 1.88 حمیدیه 2.12 حمیدیه 19

 73 اهواز 1.72 اندیمشک 2.12 اللی 20

 73 شوشتر 1.41 اللی 2.03 امیدیه 21

 72 رامهرمز 1.25 بندر ماهشهر 1.64 بندرماهشهر 22

 67 هویزه 1.25 هندیجان 1.59 گتوند 23

 63 رامشیر 1.10 هویزه 1.25 هندیجان 24

 61 اللی 0.63 آغاجاری 1.11 هفتکل 25

 58 اندیکا 0.63 هفتگل 1.01 مسجدسلیمان 26

 48 اندیمشک 0.16 مسجدسلیمان 0.24 آغاجاری 27

 78 استان  100 استان  100 استان 

  کشور  کشور  کشور

  رتبه  رتبه  رتبه
 و محاسبات تحقیق 93و  92استان کشور در سالهای   27، سالنامه آماری 93ماخذ:سالنامه آماری استان سال 

کسان است هم رتبه بوده و ترتیب آن در جدول صرفأ براساس ترتیب حروف  الفبا می باشد.*شهرستان هایی که میزان شاخص آن ی
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 93رتبه بندی شهرستان های استان خوزستان از لحاظ شاخص های مرتبط با بخش عمران روستایی در سال  -73-2

 رتبه
 خانوار)درصد( 100ی خیابان سازی در روستاهای باال خانوار)درصد( 100اجرای آسفالت در روستاهای باالی 

 درصد شهرستان درصد شهرستان
 100 بندرماهشهر 100 بندرماهشهر 1

 96 هندیجان 78 آبادان 2

 89 حمیدیه 76 اندیمشک 3

 85 اندیمشک 61 دشت آزادگان 4

 82 آبادان 60 دزفول 5

 82 آغاجاری 56 خرمشهر 6

 78 رامهرمز 50 آغاجاری 7

 75 امیدیه 48 بهبهان 8

 74 خرمشهر 48 امهرمزر 9

 70 دشت آزادگان 48 هویزه 10

 70 کارون 48 مسجدسلیمان 11

 68 رامشیر 46 اللی 12

 67 شادگان 42 حمیدیه 13

 65 اللی 40 رامشیر 14

 63 شوش 38 امیدیه 15

 60 دزفول 36 گتوند 16

 56 اهواز 35 هندیجان 17

 56 بهبهان 33 اندیکا 18

 55 مسجدسلیمان 32 ایذه 19

 54 باوی 32 باغملک 20

 54 گتوند 32 هفتکل 21

 54 هویزه 31 کارون 22

 50 اندیکا 30 شادگان 23

 48 شوشتر 28 شوش 24

 40 هفتکل 27 شوشتر 25

 37 ایذه 22 باوی 26

 34 باغملک 20 اهواز 27

 65 استان  38 استان 

 - کشور - کشور

 - رتبه - رتبه
 و محاسبات تحقیق 93و  92استان کشور در سالهای   27، سالنامه آماری 93سال ماخذ:سالنامه آماری استان 

*شهرستان هایی که میزان شاخص آن یکسان است هم رتبه بوده و ترتیب آن در جدول صرفأ براساس ترتیب حروف  الفبا می باشد.
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 خانوار 100( درصد اجرای خیابان سازی در روستاهای باالی 15-1نمودار
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نابع و ماخذ:م  

 93و  92،90سالنامه آماری کشور سالهای 

 93و 92سالنامه آماری استان خوزستان سال های 

 93و  92سالنامه آماری اردبیل سال

 93و  92سالنامه آماری اصفهان سال

 93و  92سالنامه آماری البرز سال

 93سالنامه آماری انرژی 

 93و  92سالنامه آماری ایالم سال

 شرقیآماری آذربایجان سالنامه

 93و  92غربی سالسالنامه آماری آذربایجان

 1393سالنامه آماری بانک سال 

 93و  92سالنامه آماری تهران سال

 93و  92سالنامه آماری چهارمحال وبختیاری سال

 93و  92سالنامه آماری خراسان رضوی سال

 93و  92جنوبی سالسالنامه آماری خراسان

 93و  92شمالی سالاری خراسانسالنامه آم

 93و  92سالنامه آماری زنجان سال

 93و  92وبلوچستان سالسالنامه آماری سیستان

 93و  92سالنامه آماری فارس سال

 93و  92سالنامه آماری قزوین سال

 1392-93سالنامه آماری کشاورزی سال زراعی

 93و  92سالنامه آماری کرمان سال

 93و  92انشاه سالسالنامه آماری کرم

 93و  92وبویراحمد سالسالنامه آماری کهگیلویه

 93و  92سالنامه آماری گلستان سال

 93و  92سالنامه آماری گیالن سال

 93و  92سالنامه آماری لرستان سال

 93و  92سالنامه آماری مازندران سال

 93و  92سالنامه آماری مرکزی سال

 93و  92سالنامه آماری هرمزگان سال

 93و  92سالنامه آماری همدان سال

 93و  92سالنامه آماری یزد سال

 1394ای استان خوزستان های سرمایهسالنامه شاخص های مدل توزیع اعتبارات تملک دارایی

 90سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 

 1390شناسنامه آبادیهای سرشماری عمومی نفوس و مسکن 

 1393مومی کشاورزی نتایج تفضیلی سرشماری ع

 1391نماگرهای اقتصادی سال 

 1393نماگرهای سرشماری عمومی کشاورزی استانهای کشور سال 
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 پرتال شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور

 خالصه طرح سرشماری از اماکن مذهبی کشور 

 


