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با رشد روز افزون جمعیت و تمرکز آن در شهرها بخصوص کالنشهرها دورنمای زندگی 
شهری با چالش های فراوانی همچون اتالف سرمایه های طبیعی و انسانی، فقر، کمبود 
منابع و ... به تصویر کشیده می شود. که در این میان بی توجهی به خدمات زیرساختی و 
زیربنایی، تغییرات الگوی مصرف و تقاضا، آلودگی های زیست محیطی و خدمات عمومی 
شهری باعث بروز کمبودها و فشار بر تأسیسات موجود شهرها و کاهش رضایتمندی 
شهروندان شده است. در این راستا برای تقویت کیفیت زندگی، استانداردسازی زندگی 
و  هوشمند  فناوری های  از  استفاده  معضالت شهری،  و  مشکالت  و حل  شهروندان 
هوشمندسازی شهرها راه حل بی بدیل و غیرقابل گریزی را پیش روی مدیران شهری 
قرار می دهد. این در حالی است که شهرهای هوشمند بر ادغام و تحلیل حجم انبوهی از 
داده های یکپارچه، کارآمد و بهنگام برای رسیدگی به مسائل متکی هستند. کتاب پیش 
روی شما که حاصل همکاری کلیه دستگاه های اجرایی شهر اهواز با این شهرداری 

می باشد، در جهت یکپارچگی اطالعات تهیه و تدوین گردیده است.
 

  سیـد خلـف موسـوی
  

پیــام  شهــردار

بسم اهلل الرحمن الرحیم 



تصمیم سازی،  سیاست گذاری،  عرصه  در  شهری  مدیریت  گسستگی  می توان  جرأت  به 
برنامه ریزی، هدایت و نظارت را یکی از اصلی ترین موانع مدیریت شهری در کنار چالش هایی 
همچون رشد جمعیت، آلودگی زیست محیطی، کمبود منابع مالی و ... دانست که در صورت 
تداوم،  اتالف منابع اعم از انسانی و مادی، زیست محیطی و باالخره نارضایتی فزاینده شهروندان 
را در پی خواهد داشت. در این بین یکپارچگی و شفافیت اطالعات در قالب بانک جامع 
اطالعات شهری می تواند یاری دهنده مدیران شهری در جهت بهبود و ارتقاء خدمت رسانی به 
شهروندان باشد. با توجه به این مهم این شهرداری در سال های اخیر پیاده سازی فناوری های 
نوین اطالعاتی از جمله SDI شهری و تدوین و چاپ آمارنامه های شهری  را در دستور کار 
خود قرار داده تا با ارائه اطالعات صحیح و بروز پیش روی کلیه ی مدیران شهری، کارشناسان، 
تصمیم سازان و تصمیم گیران بتواند گامی هر چند کوچک در راستای یکپارچگی اطالعات 
بردارد. کتاب حاضر بعنوان هفتمین آمارنامه شهر اهواز که با همکاری معاونت آمار و اطالعات 
سازمان برنامه و بودجه استان وکلیه ادارات، سازمان ها و نهادهای شهری تهیه و تدوین گردیده 

است.
در پایان جا دارد از کلیه همکاران و دستگاه های مربوطه که درتدوین این آمارنامه ما را یاری 

نمودند تشکر و قدردانی نمایم.

ابراهیـم نوشـادی

پیام معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی 

بسم اهلل الرحمن الرحیم 





فصـــل  اول
سرزمین و آب و هوا
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تعاریف و مفاهیم 

شهر: محلی با حدود قانونی در محدوده جغرافیایی مشخص شده است که از نظر بافت اجتماعی و ساختمانی، اشتغال و سایر 
عوامل دارای سیمایی با ویژگی شهر و دارای شهرداری می باشد.

منطقه: عبارت است از محدوده درون شهری که شامل چندین محله )ناحیه( می گردد.

محدوده قانونی: شامل بخش هایی از شهر می گردد که بر اساس کاربری مصوب طرح تفضیلی قابل ساخت و ساز پس از 
اخذ پروانه ساختمان از شهرداری می باشد. 

حریم: به بخش هایی از شهر گفته می شود که ساخت و ساز صرفاً در چهارچوب ضوابط خاص و یا کاربری تعیین شده در 
طرح تفضیلی شهر مشخص شده است.

آبادی: به مجموعه ی یک یا چند مکان و اراضی بهم پیوسته )اعم از کشاورزی و غیر کشاورزی( گفته می شود که خارج از 
محدوده ی شهرها واقع شده است.

ایستگاه سینوپتیک )ایستگاه هوا گذاری همزمان(: ایستگاهی است که در آن عوامل مختلف جوی از قبیل درجه حرارت، 
مقدار و نوع ابر، مقدار بارندگی و.... براساس دستورالعمل های مشخص در رأس ساعات معین )به طور همزمان در سراسر 

جهان( اندازه گیری، ثبت و به سایر مراکز هواشناسی مخابره می شود.

حداقل مطلق: عبارت است از پایین ترین درجه حرارت در یک دوره مشخص )24 ساعت، ماه، سال(

حداکثر مطلق: عبارت است از باال ترین درجه حرارت در یک دوره مشخص )24 ساعت، ماه، سال(

رطوبت نسبی: مقدار هوای تر موجود در یک واحد حجم از هوای معمولی است.

شاخص آلودگي هوا )PSI(: براي تعیین آلودگي هوا، عالوه بر تعیین غلظت آلودگي از شاخص آلودگي هوا که قابلیت درك 
براي عموم مردم را دارد، استفاده مي شود. این شاخص، وضعیت آلودگي هوا را در حالت هاي پاك، سالم، ناسالم، بسیار 

ناسالم و آلودگي هواي شدید نشان مي دهد.

فصل اول
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شاخص آلودگی ) PSI(وضعیت  هوا

50 - 0هوای پاك

100 - 50هوای سالم

200 - 100هوای ناسالم

300 -  200هوای بسیار ناسالم

بیش از 300آلودگی هوای شدید

حفاظت و قرق: عبارت است از انتخاب و اعالم مساحت مناطق و محدوده های دارای فرسایش زیاد و یا حساس به فرسایش.

سرانه کل فضاي سبز: نسبت کل فضاي سبز منطقه یا شهر به جمعیت منطقه یا شهر.

پارك شهري: فضاي سبز داراي مشخصات و ویژگي هاي یک پارك شهري مطابق با تعاریف طرح هاي جامع شهري.

پارك هاي محلي: فضاي سبز داراي امکانات پیاده رو، مبلمان روشنایي و... معموالً در قطعات کوچک داخل محالت و 
کاربری و عملکرد محله اي دارد.

کمربند سبز: فضاي سبز به صورت پیوسته و با عرض مشخص که در فاصله مناسبي در محدوده و یا حریم شهر به صورت 
جنگلي موجود داشته باشد.

فضاي سبز عمومي: عرصه پارك شهري، محلي، انهار، رفیوژها و میادین، کمربند سبز.

فضاي سبز طولي میادین و رفیوژها: فضاي سبز رفیوژهاي فضاي سبز، خیابانها و فضاي سبز چهارراه و میادین. 
 فضاي سبز انهار: فضاي سبز حاشیه انهار و مادیها.

 

ســرزمیـن و آب و هــوا
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1-1 - طول و عرض جغرافیایی شهر اهواز

شـرح
ارتفاع از سطح عرض شمالی )درجه(طول شرقی )درجه(

دریا )متر( حداکثرحداقلحداکثرحداقل
18-31...48شهر اهـواز

مأخذ: اداره کل هواشناسی استان خوزستان 

1- 2-مشخصات ایستگاه هواشناسی اهواز در سال 1394

ارتفاع از سطح سال تأسیسنام ایستگاه
عرض طول جغرافیاییدریا )متر(

نوع ایستگاه کد بین المللیجغرافیایی

40 درجه و 48 133022.5اهـواز
فرودگاه 2040811 و 31دقیقه

و هواشناسی 
تحقیقات کشاورزی 

33 درجه و 48 138212اهـواز
هواشناسی1599535و31دقیقه

 کشاورزی
مأخذ: اداره کل هواشناسی استان خوزستان

1 - 3 - مشخصات عمومي مناطق شهرداري اهواز

منطقه

مساحت 
محدوده 
مناطق 
)هکتار(

سهم از 
مساحت کل

جمعیت سال 
* 90

برآورد 
جمعیت سال 

*93

برآورد 
جمعیت سال 

* 94

سهم از کل 
جمعیت سال 
94 )درصد(

تراکم 
جمعیتي سال 

 94
)نفر در 
هکتار( 

1102.6612502513440213768112125منطقه 1
2913.081597458104767107323937منطقه 2
3181.36171773961907001953531761منطقه 3
3816.43201993522143032195321957منطقه 4
2975.93161733901863951909431664منطقه 6
1718.7191508561621711661281497منطقه 7
3098.11171331121430951465871347منطقه 8
18806.4410010565891135834116354710062مجموع
687.57رودخانه
محدوده 
19494.01قانونی شهر

مأخذ: معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اهواز  - استانداری خوزستان، دفتر آمار و اطالعات

*جمعیت بر اساس محدوده مصوب استانداری 
تفاوت در ستون های ستاره دار به دلیل عدم احتساب مناطق حاشیه نشینی شهر در محدوده مصوب استانداری می باشد. 
قابل ذکر است که کلیه ی تجزیه و تحلیل های جمعیتی در زیر جمعیت ها بر اساس جمعیت استانداری انجام شده است.

توضیح1:  رشد جمعیت مناطق، با توجه به رشد جمعیت شهر محاسبه شده است.
فصل اول
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نقشه -1-1 محدوده قانونی شهر اهواز 

ســرزمیـن و آب و هــوا
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نقشه -2-1 محدوده مناطق شهر اهواز  

 
فصل اول
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نقشه -3-1 محدوده نواحی شهر اهواز

            

ســرزمیـن و آب و هــوا
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1 - 4 - حدود هفتگانه محدوده و حریم مناطق هفتگانه شهرداری اهواز

حدود هشتگانه منطقهمنطقه

1

رودخانه کارون حدفاصل محدوده جنوبی شهر تا راه آهن اهواز- ماهشهرغرب
راه آهن حد فاصل رودخانه کارون تا خیابان آیت اهلل بهبهانیشمال
راه اهن حد فاصل خیابان آیت اهلل بهبهانی تا بلوار شهید هاشمیشرق
محدوده شهر - شهر کوت عبداهللجنوب

2

بلوار شهدای توپخانه حدفاصل بلوار قدس تا اتوبان پدافندغرب
محدوده شهر حد فاصل بلوار شهدای توپخانه تا رودخانه کارونشمال
رودخانه کارون حدفاصل محدوده شهر تا خیابان تخت سلیمانشرق

خیابان تخت سلیمان حد فاصل رودخانه کارون تا راه آهن- بلوار قدس حد فاصل خیابان لشکر تا بلوار جنوب
شهدای توپخانه

3

رودخانه کارون حد فاصل بلوار قدس تا انتهای پارک شهروندغرب
رودخانه کارون حد فاصل انتهای پارک شهروند تا محدوده شهرشمال
محدوده شهر حد فاصل نیروگاه زرگان تا بلوار قدسشرق
بلوار قدس حد فاصل محدوده شهر تا رودخانه کارونجنوب

4

ریل راه آهن حد فاصل پارک حجاب تا انتهای گروه ملی صنعتی فوالد خوزستانغرب
ریل راه آهن، حد فاصل رودخانه کارون تا پارک حجابشمال
رودخانه کارون حد فاصل کوی چنیبه تا ریل راه آهن پیچ استادیومشرق
انتهای گروه ملی صنعتی فوالد خوزستان تا رودخانهجنوب

6

انتهای مالشیه تا میسر اهواز به سمت حمیدیه و زمین های ارتش، پلیس راه اهواز - اندیمشک قدیمغرب
بلوار قدس حد فاصل پل لشگر تا پلیس راه قدیم اهواز -  اندیمشکشمال
خط ریل راه آهن حد فاصل پل راهنمایی تا صنایع فوالد خوزستانشرق
خیابان صنایع فوالد خوزستان حد فاصل راه آهن تا مالشیهجنوب

7

رودخانه کارون حد فاصل راه آهن ماهشهر تا بلوار قدسغرب
بلوار مدرس حد فاصل رودخانه تا بلوار فنی حرفه ایشمال

بلوار فنی حرفه ای حد فاصل بلوار مدرس تا بلوار شهید هاشمی- بلوار شهید هاشمی حد فاصل بلوار فنی شرق
حرفه ای تا راه آهن ماهشهر

راه آهن ماهشهر حد فاصل بلوار شهید هاشمی تا رودخانه کارونجنوب

8

بلوار آیت اهلل بهبهانی حد فاصل محدوده شهر تا بلوار جمهوری اسالمیغرب

بلوار جمهوری  اسالمی حد فاصل بلوار آیت اهلل بهبهانی تا خیابان جواد االئمه- بلوار شهید هاشمی حد فاصله شمال
خیابان جواداالئمه تا بلوار فنی حرفه ای- بلوار فنی حرفه ای حد فاصل بلوار شهید هاشمی تا بلوار مدرس

بلوار مدرس حد فاصل بلوار فنی حرفه ای تا محدوده شهرشرق
محدوده شهر حد فاصل بلوار مدرس تا بلوار آیت اهلل بهبهانیجنوب
مأخذ: شهرداری اهواز

فصل اول
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1 - 5 - اوضاع جوی ایستگاه اهواز )بخش جنوبی( بر حسب ماه در سال1394 

رطوبت نسبی هوا برحسب درصد درجه حرارت هوا برحسب درجه سانتیگراد
مـاه

میانگین میانگین 
حداقل

میانگین 
حداکثر

حداقل 
مطلق

حداکثر 
مطلق میانگین میانگین 

حداقل
میانگین 
حداکثر

حداقل 
مطلق

حداکثر 
مطلق

44 22 66 8 96 23.3 16.1 30.5 8.6 38.0 فروردین

30 12 48 3 67 30.1 21.4 38.8 12.4 4304 اردیبهشت

21 5 36 2 75 36.4 26.6 46.2 22.6 49.6 خرداد

26 11 41 6 78 36.8 27.8 45.7 23.4 50.4 تیر

37 15 60 8 88 38.3 29.1 47.5 25.8 49.8 مرداد

34 16 52 8 89 36.0 27.4 44.6 23.6 49.0 شهریور

44 21 67 10 92 30.9 22.2 39.5 16.2 45.0 مهر

65 44 86 18 100 21.7 15.8 27.6 9.2 37.4 آبان

63 41 86 20 100 14.9 8.5 21.3 1.4 28.2 آذر

74 55 93 37 100 13.1 7.6 18.6 2.2 23.0 دی

57 33 82 17 91 13.7 6.8 20.6 - 1.0 28.4 بهمن

54 30 79 13 94 20.2 13.4 27.0 9.4 31.4 اسفند

×× ×× ×× ×× 100 ×× ×× ×× ×× 50.4 حداکثر

×× ×× ×× 2 ×× ×× ×× ×× - 1.0 ×× حداقل

46 25 66 ×× ×× 26.3 18.6 34.0 ×× ×× میانگین

×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× جمع

ســرزمیـن و آب و هــوا
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1 - 5 - اوضاع جوی ایستگاه اهواز )بخش جنوبی( بر حسب ماه در سال1394 )ادامه(

حداکثر باد جمع 
تبخیر 
میلیمتر

جمع 
ساعت 
آفتابی

تعداد 
روزهای 
یخبندان

تعداد 
روزهای 

بارانی

حداکثر 
بارندگی 
24ساعته

جمع 
بارندگی 
میلیمتر

سمتمـاه
)درجه(

سرعت
)m/s(

180 12 213.3 209.9 0 5 29.4 45.2 فروردین
360 15 404.5 250.4 0 1 0.8 0.8 اردیبهشت
300 15 634.6 356.0 0 0 0.0 0.0 خرداد
310 15 674.4 321.9 0 0 0.0 0.0 تیر
270 8 445.7 346.2 0 0 0.0 0.0 مرداد
290 8 382.3 285.5 0 0 0.0 0.0 شهریور
330 10 286.7 250.9 0 0 0.0 0.0 مهر
120 10 118.5 209.6 0 9 35.6 61.7 آبان
310 10 81.6 200.2 0 4 11.2 30.6 آذر
280 10 54.0 185.3 0 6 27.6 76.6 دی
300 12 103.4 242.0 2 5 2.1 5.9 بهمن
130 14 135.5 208.3 0 3 6.4 12.4 اسفند
360 15 ×× ×× ×× ×× 35.6 ×× حداکثر
×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× 0 حداقل
×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× میانگین
×× ×× 3534.5 3066.2 2 33 ×× 233.2 جمع

مأخذ: اداره کل هواشناسی استان خوزستان

1 - 1 - نمودار متوسط دمای ایستگاه اهواز )بخش جنوبی( بر حسب ماه  در سال 1394 

                                    مبنا: جدول 1 - 5

فصل اول
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1 - 5 - اوضاع جوی ایستگاه اهواز )بخش شمالی( بر حسب ماه در سال1394)ادامه(

رطوبت نسبی هوا برحسب درصد درجه حرارت هوا برحسب درجه سانتیگراد
مـاه

میانگین میانگین 
حداقل

میانگین 
حداکثر

حداقل 
مطلق

حداکثر 
مطلق میانگین میانگین 

حداقل
میانگین 
حداکثر

حداقل 
مطلق

حداکثر 
مطلق

45 23 67 10 92 24.0 17.5 30.5 9.0 38.4 فروردین

34 17 50 9 74 31.0 23.3 38.8 14.4 4304 اردیبهشت

24 9 38 6 80 37.3 28.6 46.0 23.6 49.6 خرداد

27 13 40 7 76 38.7 30.9 46.6 27.8 50.2 تیر

37 16 59 11 88 39.7 31.4 48.1 28.8 50.4 مرداد

35 16 53 10 90 37.2 29.3 45.1 22.8 48.6 شهریور

43 21 65 10 97 32.4 24.9 39.9 18.2 49.0 مهر

68 47 88 24 96 22.3 16.9 27.7 11.6 39.2 آبان

68 45 92 24 100 15.2 9.5 20.8 4.2 27.6 آذر

73 54 93 35 100 13.7 8.9 18.6 5.2 21.8 دی

59 35 83 21 94 14.6 8.6 20.6 1.6 28.2 بهمن

53 28 79 16 97 20.9 14.3 27.6 11.2 31.8 اسفند

×× ×× ×× ×× 100 ×× ×× ×× ×× 50.4 حداکثر

×× ×× ×× 6 ×× ×× ×× ×× 1.6 ×× حداقل

47 27 67 ×× ×× 27.3 20.3 34.2 ×× ×× میانگین

ســرزمیـن و آب و هــوا
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1 - 5 - اوضاع جوی ایستگاه اهواز )بخش شمالی( بر حسب ماه در سال1394)ادامه(

حداکثر باد جمع 
تبخیر 
میلیمتر

جمع 
ساعت 
آفتابی

تعداد 
روزهای 
یخبندان

تعداد 
روزهای 

بارانی

حداکثر 
بارندگی 
24 ساعته

جمع 
بارندگی 
میلیمتر

سمت مـاه
درجه

سرعت 
m/s

170 9 207.8 215.3 0 7 1401 30.9 فروردین

310 12 314.6 278.9 0 0 0.0 0.0 اردیبهشت

300 11 464.4 356.4 0 0 0.0 0.0 خرداد

290 11 461.1 327.7 0 0 0.0 0.0 تیر

200 6 346.2 351.4 0 0 0.0 0.0 مرداد

190 7 330.9 297.6 0 0 0.0 0.0 شهریور

180 7 230.6 261.6 0 0 0.0 0.0 مهر

170 10 113.7 211.0 0 9 39.8 81.2 آبان

310 5 62.5 199.4 0 5 17.1 52.4 آذر

150 7 64.4 184.0 0 6 27.8 74.9 دی

290 9 84.6 240.5 0 5 3.2 4.4 بهمن

140 12 133.1 202.4 0 3 23.4 27.4 اسفند

310 12 ×× ×× ×× ×× 39.8 ×× حداکثر

×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× 0 حداقل

×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× میانگین

×× ×× 2813.9 3126.2 0 35 ×× 271.2 جمع
مأخذ: اداره کل هواشناسی استان خوزستان

 1 - 2 - نمودار متوسط دمای ایستگاه اهواز )بخش شمالی( بر حسب ماه در سال 1394

                     مبنا: جدول 1 - 5    

فصل اول
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1 - 6 - متوسط بارندگی و درجه حرارت ماهانه اهواز طی 33 سال گذشته ) 1393 - 1360(                                                                    
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ماخذ: اداره کل هواشناسی استان خوزستان 
  

1 - 3 - نمودار وضعیت درجه حرارت در 33 سال گذشته

                مبنا: جدول 6-1

 

ســرزمیـن و آب و هــوا
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1 - 7 - وضعیت روزهای سال در ماه های مختلف بر حسب میزان آلودگی در سال 1394        

تعداد روزهای مـاه
پاك

تعداد روزهای 
سالم

تعداد روزهای 
ناسالم

تعداد روزهای 
بسیار ناسالم

تعداد روزهای 
خطرناك

023602فروردین

062302اردیبهشت

0102100خرداد

082300تیر

0111901مرداد

0121504شهریور

0131403مهر

126300آبان

128100آذر

327000دی

2161011بهمن

318404اسفند

10198139117جمع
 مأخذ: اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان                                                                                                                                          

                                                                                                                                                        

1 - 4 - مقایسه وضعیت روزهای سال بر حسب میزان آلودگی در سال های 1393 و 1394

                             مبنا: جدول 1 - 7

فصل اول
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1 - 8 - پارامترهای فیزیکی و شیمیایی اندازه گیری شده درآب رودخانه کارون در سال 1394

حداکثرحداقلدفعات نمونه برداری شدهواحـدشـرح

PH 127.38.1...اسیدیته

)EC( هدایت الکتریکیMs/cm123404200

)TSS( مواد معلق در آبMg/L12555

)DO( اکسیژن محلولMg/L128.96.4

اکسیژن مورد نیاز واکنش های
)BOD( بیوشیمیایی 

Mg/L1215

اکسیژن مورد نیاز واکنش های  شیمیایی 
)COD(

Mg/L121665

مأخذ: اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان

1 - 9 - آالینده های اصلی هوا و میزان آلودگی صوتی اهواز در سال 1394

واحـدنام آالینده
منشأ ایجاد مقدار مجازمقدار

آالیندگی ثانویهاولیه9091929394

 3                  کل ذرات معلق
  Mg / m........................

ذرات معلق زیر 
میکرون

                3 
  ug / m310366366174366250150

بیابان های 
داخل و خارج 

استان

بخش حمل ppm0.823.113.111.333.113535      گاز
و نقل

صنعتppm0.280.0190.0190.0150.0190.030.02      گاز

........................ppm      هیدروکربن ها

صنعتppm0.070.0170.0170.0320.0170.080.08      گاز ازون 

ppm00.0150.0150.0530.0150.050.05      دی اکسید نیتروژن
مصرف 

سوخت های 
فسیلی

............dp.........70       صوت
مأخذ: اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان

ســرزمیـن و آب و هــوا

(HO)
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1 - 10 - نوع و میزان آالینده های مسئول در ایستگاه های سنجش و پایش شهر اهواز در سال 1394

اولین آالینده نام ایستگاه
دومین آالینده درصدمسئول

درصدسایر آالینده هادرصدمسئول

تقاطع سلمان فارسی
50منابع طبیعی )ریز گرد(10صنعت40ترافیک شهریشریعتی

میدان دانشگاه 
50منابع طبیعی )ریز گرد(10صنعت40ترافیک شهریشهید چمران

60منابع طبیعی )ریز گرد(10ترافیک شهری30صنعتاداره هواشناسی استان

منابع گرمایشی اداره کـل
70منابع طبیعی )ریز گرد(10ترافیک شهری20خانگی

مأخذ: اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان

1 - 11 - سهم صنایع بزرگ اهواز در آلودگی هوا در سال 1394

میزان تأثیر در آلودگی هوانوع آالیندهنام کارخانه

متوسطگازهای آالیندهنفـت

متوسطذرات معلقفوالد خوزستان

متوسطذرات معلقکربن ایران

متوسطذرات معلقگروه ملی فوالد

کمذرات معلقسایر صنایع
مأخذ: اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان 

1 - 12 - مساحت جنگل کاری در شهرستان اهواز )هکتار( 94 - 1390

خصـوصيدولتيجمعسـال

1390000

1391000

139228-28

1393000

139415015
مأخذ: اداره کل منابع طبیعی شهرستان اهواز

فصل اول
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1 - 13 - مساحت نهالستان ها و تولید آن در شهرستان اهواز 94 - 1390 

سـال
تولید ) اصله (مساحت ) هکتار(

خصوصيدولتيخصوصيدولتي

1390210020000

13911560600

1392-3-1000000

139311.72.404600000

139411.79.6013800000
مأخذ: اداره کل منابع طبیعی شهرستان اهواز

1 - 14 - اهم فعالیت ها در زمینه تثبیت شن هاي روان و بیابان زدایي در شهرستان اهواز 94 - 1391

احداث خزانه  سـال
)هکتار(

تولید نهال گلدان  
  )هزار اصله(

نهالکاري  
)هکتار(

بذر پاشي  
)هکتار(

جمع آوري و 
تهیه بذر ) تن (

حفاظت و قرق 
) هکتار(

1391130000030000

13920011000030000

1393003060014000

1394--2000--20000
مأخذ: اداره کل منابع طبیعی شهرستان اهواز


