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 گزارش: 

رشد محصول ناخالص داخلی و ارزش 

های اقتصادی افزوده رشته فعاليت

 استان خوزستان

 

 معاونت آمار و اطالعات

 1400مهر 



 

  اشد که میلیون ریال می ب 1288848408محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت  1397در سال
 زیر به تفکیک محاسبه و در قالب جدول زیر ارائه می گردد. اصلیبخش  در چهار

 اثر را  درصد بیشترین 76.2 بخش های مختلف اقتصادی بخش معدن)با نفت( با  بخش در بین
 افزوده ایجادی داشته است. درافزایش میزان ارزش

  

 جدول ارزش محصول ناخالص داخلی و نرخ رشد بر اساس نتایح حساب های منطقه ای

رشد سال نرخ 

1390-1397 

 محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت
 بخش

1390 1397 

 كشاورزي، شكار، جنگلداري و ماهیگیري 30307561 26157758 2.13

 معدن  981724333 1،128،287،610 1.97-

 خدمات 167032660 133،158،406 3.29

 صنعت 109783853 150548217 4.41-

 خوزستان استان 1288848408 1438151990 1.55-

 1* مرکز آمار ایران

 محصول ناخالص داخلی به تفکیک گروه های عمده اقتصادیارزش  نمودار

 
                                                           

 مركز آمار ایران 1397. نتایج حساب هاي منطقه اي سال  1

كشاورزي، شكار، جنگلداري و ماهیگیري معدن خدمات صنعت



 

بر مبنای محصول ناخالص داخلی استان به قیمت رشد اقتصادی بخش های عمده اقتصادی  نرخ جدول
 1390نسبت به سال  1397سال در ثابت به تفکیک شهرستان 

 شهرستان ردیف

كشاورزي، شكار، 

جنگلداري و 

 ماهیگیري

 *صنعت

تأمین برق، گاز، 

بخار و تهویه 

 هوا و آبرسانی

 خدمات ***معدن **ساختمان

 3.5 7.7 5.4- 0.4- 7.4- 0.5- آبادان 1

 1.7 10.1 101.4 4.0- 0.0 39- آغاجاري 2

 4.5 11.5 21.5- 0.8- 183.1 82.4 امیدیه 3

 12.1 0.0 68.3 9.3 0.0 21.9 اندیكا 4

 2.2 7.6- 2.0- 4.5 27.3- 12.5 اندیمشك 5

 4.9 0.0 3.2- 5.4 9.37 12.6- اهواز 6

 7.8 6.6- 12.9- 0.2 172.5 9 ایذه 7

 2.2 22.0 3.8 2.7- 47.9- 0.5 باغملك 8

 9.9 0.0 44.8- 2.3 0.0 26.3 باوي 9

 3.9 64.4 25.4 0.4- 14.2- 7- بندر ماهشهر 10

 3.2 14.1 18.7 11.9 46.5- 13 بهبهان 11

 6.6- 0.0 50.1- 4.5 0.0 6.1 حمیدیه  12

 4.9 58.7 9.9- 1.1 23.7- 39.3 خرمشهر 13

 1.0- 19.9 69.6 30.2 37.7 3.1 دزفول 14

 8.0 0.0 75.1- 6.3 40.5 3.9 دشت آزادگان 15

 3.9 29.6 22.2- 0.5- 164.2 1.8 رامشیر 16

 3.9 65.3 3.5 3.3- 26.9 12.1 رامهرمز 17

 5.8 15.2- 41.8- 3.3- 3.36- 29.3 شادگان 18

 3.5 100.0- 45.9- 0.9 26.4- 7.4 شوش 19

 2.1 34.3 93.0- 3.5- 39.2 22.7 شوشتر 20

 2.8 0.0 100.8 13.0 0.0 27.4 كارون  21

 3.9 16.6 38.2 1.8 44.17 2.3- گتوند 22

 6.3 0.0 13.0 1.0- 0.0 5.2 اللی 23

 4.3 2.1 342.6 3.3- 79.6- 9.1- سلیمان مسجد 24

 3.8 4.1- 24.6- 0.9- 0.0 6.7- هفتكل 25

 4.5- 6.9- 3.6 0.5- 17.1 8.3 هندیجان 26

 2.9 0.0 203.6 7.9- 0.0 3.9 هویزه 27

 3.7 8.4 4.7 4.2 3.7- 2.13 استان



 

 

 
 رشد اقتصادی بخش های عمده فعالیت های اقتصادینرخ نمودار 

 

بخش صنعت براساس سهم کارگاه های صنعتی هر شهرستان از تولید ناخالص بخش صنعت  * نرخ رشد
 مورد محاسبه قرار گرفته است. 1395-1397طی سالهای 

از نتایج طرح  زیر بنای واحد مسکونی مستخرج شده در بخش ساختمان نیز بر اساس میزان مساحت** 
  ز تولید ناخالص داخلی، نرخ رشد محاسبه گردید.هر یک اسهم و  1399-1398سال  پروانه های ساختمانی

*** اطالعات رشد اقتصادی بخش معدن بر اساس ارزش تولیدات معدنی شهرستانها و نتایج طرح 
آمارگیری از معادن فعال در سطح استان و بدون در نظر گرفتن استخراج نفت می باشد. الزم به ذکر است 

هش استخراج نفت بوده است، به طوری که با سهم حدود منفی شدن نرخ رشد بخش معدن به دلیل کا
 درصد در محاسبه این نرخ رشد مثبت معادن سطح استان را پوشش داده است. 76

  نرخ رشد اقتصادی بر اساس تغییرات ارزش تولیدات و بر اساس محصول ناخالص داخلی تولید شده
 در سالهای ذکر شده در جدول محاسبه گردیده است.

 محاسبه گردیده و نوسانات نرخ رشد )فزاینده(  90-97ی بخش کشاورزی بر مبنای دوره رشد اقتصاد
 به دلیل بارش و ترسالی در شهرستان هایی با اقلیم دیم به وجود آمده است.
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كشاورزي، شكار،  

جنگلداري و ماهیگیري

صنعت تأمین برق، گاز، بخار و

تهویه هوا و آبرسانی

ساختمان استخراج معدن خدمات



 

  درصد  3.29برابر با  1397رشد اقتصادی بخش خدمات بر اساس تعداد شاغلین این بخش و در سال
در مقایسه با  1396انی بر پایه اطالعات موجود این نرخ در سال می باشد که جهت محاسبه شهرست

 درصد محاسبه گردیده است.   3.7برابر با  1390سال 

  بررسی و بر  1398-1399برای محاسبه بخش تامین برق، گاز و آبرسانی میزان تولید در دو سال
 مبنای سهم هر یک از تولید ناخالص بخش مورد محاسبه قرار گرفت.

 


