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تعاریف و مفاهیم 

خط راه آهن: مجموعه ای متشکل از دو ریل موازی که توسط اتصاالت و ادوات اختصاصی بر روی بستر زیرسازی شده و به 
منظور عبور و مرور وسایل نقلیه ی ریلی احداث می شود. 

خطوط اصلی: عبارتند از خطوطی که مستقیماً در امتداد خطوط بین دو ایستگاه طرفین واقع شده اند. 

خطوط فرعی: خطوطی هستند که در ایستگاه های تشکیالتی، برای تنظیم و تفکیک قطارها )مانور( احداث گردیده اند.
 

آزادراه: راهی با روسازی آسفالت یا بتن برای عبور سریع وسایل نقلیه ی موتوری است که دارای معابر رفت و برگشت 
جدا از هم  و شامل حداقل 2 خط عبور، در هر جهت است. ورود به آن و خروج از آن فقط از محل های معینی که برای این 
منظور اختصاص یافته و تحت شرایط خاصی از نظر زاویه ی ورود و خروج امکان پذیر می باشد. تقاطع )همسطح( در آزادراه 

وجود ندارد و مسیرهای متالقی دارای تقاطع غیرهمسطح )تبادل( می باشد. 

راه اصلی: راهی است که با روسازی آسفالت یا بتن برای عبور وسایل نقلیه ی موتوری و به ندرت وسایل نقلیه غیرموتوری 
و پیاده در نظرگرفته می شود و جزیی از شبکه سراسری و ملی است. راه اصلی در بسیاری از حالت ها، به صورت دوخطه 
دوطرفه عمل می کند، ولی در مواردی می تواند به چهار خط پیوسته و یا مجزا توسعه یابد. تقاطع ها معموالً هم سطح است.    

   
راه اصلی چهارخطه )بزرگراه(: راهی با روسازی آسفالت یا بتن، برای عبور سریع وسایل نقلیه است که دارای معابر رفت 
و برگشت جدا از هم می باشد. هر یک از جهت های رفت و برگشت، شامل حداقل دو خط عبور است. تقاطع های مهم 

بزرگراه معموالً از نوع غیرمسطح است. ورود به بزرگراه و خروج از آن با محدودیت نسبی انجام می گیرد. 

راه اصلی عریض: راهی است دوطرفه با حداقل دو خط عبور با سواره رو به عرض 65 .3 متر برای هر خط عبور و شانه های 
طرفین به عرض 85 .1 متر. 

راه اصلی معمولی: راهی است با سواره رو به عرض 7 متر به اضافه شانه های طرفین به عرض حداقل 1 متر. 

راه فرعی: راهی است که ارتباط بین مراکز جمعیت و تولید را در داخل یک منطقه را برقرار می کند و جزیی از شبکه داخلی 
آن منطقه است. راه فرعی عموماً به صورت دوطرفه عمل می کند. 

فصل دهم
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راه فرعی درجه یک: راهی است با حداقل دو خط عبور با سواره روی روسازی شده به عرض 25 .3 متر برای هر خط به 
اضافه شانه های طرفین. 

راه فرعی درجه دو: به راهی گفته می شود با دو خط عبور سواره رو به عرض 5.5 متر به اضافه شانه های طرفین. 

مسافر یا بار داخلی: مسافر یا باری است که مبدأ و مقصد پرواز آن داخل کشور باشد، حتی اگر مسیر پرواز، مرزهای کشور 
را قطع کند. 

مسافر یا بار بین المللی: مسافر یا باری است که مبدأ و مقصد آن خارج از کشور باشد. 

سیلو: نوعی انبار برای نگهداری طوالنی موارد دانه ای یا پودری به صورت فله، مانند سیلوی گندم، سیلوی سیمان و ... است. 

مطبوعات: اوراق چاپی که به صورت کتاب، روزنامه، مجله و نشریه انتشار می یابند و به طور درباز در ابعاد مختلف تحویل 
پست می شوند و نسبت به سایر مرسوالت، نرخ پستی آنها ارزانتر است. 

کانال: مسیری که یک سیگنال مخابراتی با حداقل NOISE )جهت تأمین ارتباط( بتواند حرکت کند. 

تلفن منصوبه: تلفنی است که تجهیزات الزم آن، نصب گردیده ولی هنوز به مشترک واگذار نشده است. 

تلفن مشغول به کار: تلفنی است که به نام و در اختیار مشترک می باشد و مشترک می تواند به وسیله ی آن ارتباط تلفنی 
برقرار کند. 

تلفن همراه: وسیله ای که تمام امکانات و قابلیت های یک تلفن دیجیتالی  معمولی را بدون وابستگی به مکان ثابتی به شکل 
متحرک و سیار ارایه می دهد. 

فرستنده ی اصلی: مجموعه دستگاه ها و تجهیزاتی است که برنامه های رادیویی و یا تلویزیونی را به صورت سیگنال صدا، یا 
صدا و تصویر دریافت می کند و پس از تقویت، منطقه ی خاصی را روی یکی از فرکانس ها و کانال های تنظیم شده تحت 

پوشش قرار می دهد. 

ایستگاه: محل جغرافیایی استقرار فرستنده ی اصلی است.

وزن بار خالص بارگیری شده: وزن بار بارگیری شده از ایستگاه ها ه بدون احتساب وزن واگن می باشد.
 

واحد بار حمل شده: ) بار بارگیری شده از ایستگاه ها + بار تخلیه شده در ایستگاهها+ بارهایی که از ناحیه راه آهن استان 
فقط عبور می کنند( تن کیلومتر در نظر گرفته شده است که برابر با حاصلضرب تناژ خالص )تناژ بدون احتساب وزن واگن( 

بار حمل شده در مسافت پیموده شده است.
 

حمل ونقل- انبار داری و ارتباطات
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10 - 1 - انواع بار بارگیری شده در ایستگاه های اداره کل راه آهن اهواز در سال 1394

مـاه
سایرمواد صنعتیمواد کشاورزیمواد معدنیمواد نفتی

تعداد 
واگن

وزن 
)تن(

تعداد 
واگن

وزن
 )تن(

تعداد 
واگن

وزن
 )تن(

تعداد 
واگن

وزن 
)تن(

تعداد 
واگن

وزن
 )تن(

0028816562124268270196412372067636500فروردین

001941115696053272219314218146925296اردیبهشت

001438223125969137194712454648126091خرداد

003321909021411838195011443597252701تیر

009555200000190012179476040923مرداد

008904880036019964222914370666336269شهریور

0063635000125068825220913330191847730مهر

0057831790108560890160296064117364015آبان

0071841000955527521883118487100666441آذر

003892237066536553254114767376041045دی

005833365878552443152616178999608بهمن

0024138022912300258416090594745578اسفند

005205290707827746165625445157942810614582197جمع کل
ماخذ: اداره کل راه آهن جنوب

10 - 1 - درصد تناژ حمل شده در ایستگاه های اداره کل راه آهن اهواز در سال 1394

                    مبنا: جدول 10 - 1

فصل دهم
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10 - 2 - انواع بار تخلیه شده در ایستگاه های اداره کل راه آهن اهواز در سال 1394

مـاه
سایرمواد صنعتیمواد کشاورزیمواد معدنیمواد نفتی

تعداد 
واگن

وزن
 )تن(

تعداد 
واگن

وزن
 )تن(

تعداد 
واگن

وزن 
)تن(

تعداد 
واگن

وزن 
)تن(

تعداد 
واگن

وزن
 )تن(

66636630359019790200195011773160033000فروردین
106558576319017555100236014505549027000اردیبهشت
82845540313517268900189811395480044000خرداد
140877440256814151100195812063565436000تیر

127470070445024448600178511427373040294مرداد
147180905433023869500199812786551028000شهریور

148581675394016165400179411461767237000مهر
16649152027201494150012887506530517000آبان
135774635292516096200177011429869038000آذر
110460720309016769600244813576461034000دی

109557985306016611400258316153769038000بهمن
13687508826101494290027611635421103000اسفند

14785810784396082126104002459315043366861375294جمع کل
ماخذ: اداره کل راه آهن جنوب

10 - 3 - تعداد مسافر ورودی و خروجی از ایستگاه های راه آهن ناحیه جنوب در سال 1394

مسافر درون استانی مسافر خروجی از ناحیهمسافر ورودی به ناحیه
)نفر( نفر کیلومترتعدادنفر کیلومترتعداد

68207553330222565834551140291664592
ماخذ: اداره کل راه آهن جنوب

10 - 4 - طول انواع خطوط و تعداد ایستگاه های راه آهن در استان خوزستان در سال1394

طول خطوط اصلی  
)کیلومتر(

طول خطوط فرعی 
)کیلومتر(

ر(
ومت

کیل
ط)

طو
ل خ

ع ک
جم

گاه
ست

د ای
دا

تع

توضیحات

ین
نگ

ی س
صل

ط ا
ل خ

طو

ک
سب

ی 
صل

ط ا
ل خ

طو

وم
ط د

خ

مع
ج

ری
جا

 و ت
تی

صنع
ط 

طو
خ

ری
انو

ط م
طو

خ

مع
ج

81کیلومترخط دوم اهواز- بندر امام )ره(318. 3665. 3122191. 329648147469
ماخذ: اداره کل راه آهن جنوب

حمل ونقل- انبار داری و ارتباطات
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10 - 5 - تعداد مسافر و بار خالص حمل شده و وزن بار خالص بارگیري شده از ایستگاه هاي راه آهن خوزستان )جنوب( در سال 1394

مـاه
مسـافر 

وزن بار خالص بارگیري شده )تن(بارخالص حمل شده )تن کیلومتر(
نفرکیلومترتعـداد )نفر(

1258385593878769697536385263فروردین
1110134278670467968778406182اردیبهشت

1125034783306561691072376183خرداد
1053354262155058677900375586تیر

1272505587840167983171469123مرداد
1358975410003972098140475465شهریور

1203415113687477816207394946مهر
1222025478326965687327333000آبان
1658785474702271738173387895آذر
907572984631970995808398180دی

1141034869141759851902423636بهمن
1201765534851470884483391059اسفند

14512935937119618150904974816518جمع کل
ماخذ: اداره کل راه آهن جنوب

10 - 6 - وزن بار جا به جا شده توسط وسایل نقلیه ی  باری عمومی جاده ای برحسب ماه )تن( در شهر اهواز در سال 1394

جابجایي درون استانيمـاه
جابجایي برون استاني

ورودیخروجی
75186342064631278فروردین

88637479504936442اردیبهشت
113298372743905498خرداد
117799411709804897تیر

84039380167839217مرداد
85773414833713826شهریور

84361363476637253مهر
101446307662732542آبان
88218254182732951آذر
147198223134815213دي

170228385872897048بهمن
146701423066806073اسفند
130288443584129452238جمع

مأخذ: اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان خوزستا

فصل دهم
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10 - 7 - تعداد سفر و مسافر جابه جا شده درون استاني از طریق شرکت های مسافربری در شهر اهواز در سال 1394

مـاه
تعداد مسافر )نفر(تعداد سفر )دستگاه(

سواريمینی بوساتوبوسجمعسواريمیني بوساتوبوسجمع
261072383290120823211557840084439983150فروردین

298562256281824782224867784484707099349اردیبهشت
275882160252822900207087749554074391389خرداد
203891272189617221139288414472915468687تیر

247611449190721405168230515053134585380مرداد
236061291196520350157116456553027781184شهریور

261191959206822092189750687183282088212مهر
244812091223520155188983729873558980407آبان
2993522352562251382244408205742044100339آذر
2931317002005256081930845814532687102252دي

275452020281922706204805683084590590592بهمن
270651813374921503209752629826098985781اسفند

مأخذ: اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان خوزستان

10 - 8 - تعداد سفر و مسافر جابه جا شده برون استاني از طریق شرکت های مسافربری در شهر اهواز در سال 1394

مـاه
تعداد مسافر )نفر(تعداد سفر )دستگاه(

سواريمینی بوساتوبوسجمعسواريمیني بوساتوبوسجمع

417535952855279518768664482204فروردین

395333121063163364606681782518اردیبهشت

399832751271168991659572042830خرداد

3808329311504213428913149310936تیر

437136442869984129809074412781مرداد

435738171053085637833651652107شهریور

420836821950766899645653172017مهر

38893362752059121569461032072آبان

4292316736108967083621206174346آذر

445135272490059532555194413572دي

452637033478967210634656073138بهمن

419935382663562545595664552524اسفند

مأخذ: اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان خوزستان

حمل ونقل- انبار داری و ارتباطات
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10 - 9 - آمار سرویس خروجی از پایانه های شهر اهوازدر سال 1394 )دستگاه(

نام پایانهشـرح
سرویس )دستگاه(

سواریمینی بوساتوبوس
جمع کل

درون استانیدرون استانیدرون استانیبرون استانی

تعداد سرویس خروجی

396443828503353461101966سیاحت
0096381160021238غرب
214461704543052187شرق

0886556065470369178زاگرس
054703064861119564خلیج فارس
417847201320277230055364129جمع کل

سهم ناوگان از کل 
سرویس های خروجی

955252328سیاحت
004856غرب
5602014شرق

012282419زاگرس
07602833خلیج فارس
100100100100100جمع کل

متوسط روزانه

1091014146279سیاحت
00263258غرب
6130124143شرق

02415150190زاگرس
01500178328خلیج فارس
11419756630998جمع کل

مأخذ: سازمان پایانه های شهرداری اهواز

10 - 2 - متوسط روزانه  سرویس خروجی از پایانه های شهرداری اهواز در سال 1394  

                                مبنا: جدول 9-10
فصل دهم



143

10 - 10 - تعداد مسافر خروجی از پایانه های شهر اهوازدر سال 1394 )نفر(

نام پایانهشـرح
مسافر

سواریمینی بوساتوبوس
کل

درون استانیدرون استانیدرون استانیبرون استانی

تعداد مسافر 
خروجی

6321561913757698617977562698273سیاحت
0018947968951258430غرب
289361090060207965345907شرق

033946398702196778634943زاگرس
01605120259444419956خلیج فارس
66109980035636516725308944357509جمع کل

متوسط روزانه

9624217162سیاحت
005236غرب
414088شرق

04227815زاگرس
02001010خلیج فارس
100100100100100جمع کل

سهم ناوگان در 
حمل مسافر 

)درصد(

173252421149257393سیاحت
00519189708غرب
792990570948شرق

09302705391740زاگرس
044027111151خلیج فارس
181121931000693411938جمع کل

مأخذ: سازمان پایانه های شهرداری اهواز

10 - 3 - متوسط روزانه  مسافر خروجی از پایانه های شهرداری اهواز در سال 1394

                                      مبنا: جدول 10 - 10
حمل ونقل- انبار داری و ارتباطات
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10 - 11 - تعداد وسیله نقلیه ی عمومی برحسب نوع در شهراهواز )دستگاه( طی سال های 1389-94

تاکسیاتوبوسسـال

13895943462

13906563823

13916433846

13926303849

13936083850

13946083850
مأخذ: سازمان اتوبوسرانی اهواز و سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر اهواز

10 - 12 - تعداد پرواز، مسافر و بار پرواز داخلی به تفکیک ماه در شهر اهواز در سال 1394

شـرح
وزن بار)کیلوگرم(تعداد مسافرتعداد پرواز

خروجیورودیخروجیورودیخروجیورودی

7127116702972495576077647017فروردین

7787778387391669589651569314اردیبهشت

7927978940998273675931759907خرداد

7817797834082067616827621836تیر

86987098262102796842983804715مرداد

8448449857099728889741725605شهریور

8008039300886685772225671712مهر

7557548146183332605457737571آبان

8068058706089387651676698496آذر

8698719104992766676248655696دی

943945105166107381770504754483بهمن

88588210137494528807261660816اسفند

983498381074601110110784745818307168جمع
مأخذ: اداره فرودگاه های استان خوزستان

فصل دهم
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10 - 4 - پروازهای داخلی به تفکیک ماه در شهر اهواز در سال 1394

                     مبنا: جدول 10 - 12

10 - 13 - تعداد پرواز، مسافر و بار جابه جا شده مربوط به حج تمتع در شهر اهواز 94 - 1390

سـال
وزن بار )کیلو گرم (تعداد مسافرتعدادپرواز

خروجیورودیخروجیورودیخروجيورودي
139031306505643416797
139110104273428119877
13921010279430007730
1393101029822985160144
139434365905459313495095800

مأخذ: اداره فرودگاه های استان خوزستان

 
10 - 5 - تعداد پروازهای مربوط به حج تمتع در شهر اهواز طی سال های 94 - 1390

                            مبنا: جدول 10 - 13
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10 - 14 - تعداد پروازهای مسافربری ورودی و خروجی فرودگاه اهواز در سال 1394

مـاه
پرواز مسافربری ورودی و خروجی

سهم از پرواز خارجی )درصد(خارجیسهم از پرواز داخلی )درصد(داخلی
78477837فروردین

83788388اردیبهشت
84888438خرداد
82288248تیر

91799169مرداد
90099009شهریور

86388618مهر
79988008آبان
86088618آذر
91899169دی

99299909بهمن
93399239اسفند
1047310010465100جمع

مأخذ: اداره فرودگاه های استان خوزستان

10 - 15 - تعداد پرواز، مسافر و بار پروازهای داخلی و خارجی فرودگاه اهواز در سال 1394

وزن بار خروجیوزن بار ورودیتعداد مسافر خروجیتعداد مسافر ورودی
تعداد پرواز 

مسافری ورودی
 و خروجی

خارجیداخلیخارجیداخلیخارجیداخلیخارجیداخلیخارجیداخلی

1074601467571101107480808474581152145583101681225034196741264

مأخذ: اداره فرودگاه های استان خوزستان

10 - 16 - تعداد و ظرفیت سیلوها و انواع انبار دایر گندم در سال 1394 )مقداربرحسب تن(

نوع انبار گندمسیلوی گندم

ظرفیتتعداد
روبازسرپوشیده معمولی

استیجاری
ظرفیتتعدادظرفیتتعداد

72410004850006115000-
مأخذ: شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 4 )خوزستان(

فصل دهم



147

10 - 17 - عملکرد سیلوهای گندم طی سال های 94 - 1390 )مقدار بر حسب تن(

موجودی اول سالسـال
گندم صادر شده از سیلوگندم وارد شده به سیلو

 از سایراز استان
 استان ها

از خارج از 
کشور

تحویل به 
کارخانه

تحویل به سایر 
سیلو ها

1390326102196011230-255936353817

1391441335592777984153189129021121095

13922946913152808829622630710495

139339451365330013459944939843000

13941398301896000322010798990753
مأخذ: شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 4 )خوزستان(

 

10 - 18 - میزان گندم تحویل شده به سیلوی اهواز به تفکیک خریداری شده از داخل استان و وارداتی از خارج و سایر 
استان ها در سال 1394

گندم خریداری شده از ظرفیت سیلو )تن(نام سیلو
داخل )تن(

گندم وارداتی از سایر 
سیلوها و بنادر )تن(

10000039430شهید رجایی

300007970شهیدآذر پیکان

111000124723220کارخانجات آرد
مأخذ: شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 4 )خوزستان(

10 - 19 - تعداد کل نانوایی های شهر اهواز در سال 1394

تعداد واحـدشــرح

571نانوایان شهری

180فانتزی

2صنعتی

3مجتمع
مأخذ: شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 4)خوزستان(

حمل ونقل- انبار داری و ارتباطات
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10 - 20 - مقدار گندم خریداری شده و هزینه تبدیل گندم به آرد طی سال های 94 - 1391

1391139213931394واحـدعنـوان
148765147803510717212تنمقدار گندم خریداری شده از کشاورزان

131100188360432000432000تنمقدار آرد عرضه شده به بازار
395082001050010500ریالمتوسط  قیمت خرید یک کیلوگرم گندم از کشاورزان
8850107501350013500ریالمتوسط قیمت عرضه یک کیلوگرم آرد به صورت آزاد
5500560080008000ریالمتوسط قیمت عرضه یک کیلوگرم آرد به صورت دولتی

85095013501350ریالمتوسط هزینه تبدیل یک کیلوگرم گندم به آرد
مأخذ: شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 4 )خوزستان(

10 - 21 - واحدهای پستی فعال به تفکیک نواحی پستی در شهر اهواز در سال 1394

تعداد باجه تعداد دفتر پستتعداد ادارهتعداد ناحیه
پست

تعداد دفتر 
تعداد صندوق تعداد آژانسخدمات ارتباطی

پستی
1011011020221

مأخذ: اداره کل پست استان خوزستان

10 - 22 - واحدهای ارائه دهنده انواع خدمات پستی در شهر اهواز در سال 1394

پست تلفنیپست تصویریخدمات خودروییپست پیشتازناحیه
7111ناحیه1
---7ناحیه2
--211ناحیه3
---7ناحیه4
---16ناحیه5
-1-12ناحیه6
---15ناحیه7
---6ناحیه8
---7ناحیه9
---5ناحیه10

103221جمع
مأخذ: اداره کل پست استان خوزستان

10 - 23 - تعداد مرسوالت پستی صادر شده و وارد شده در شهر اهواز در سال 1394

اماناتبسته های کوچکمطبوعاتنامه هاجمعشـرح
99351389069684813200431299125صادر شده
11879638108181009000159641065113وارد شده

مأخذ: اداره کل پست استان خوزستان
فصل دهم
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10 - 6 -تعداد مرسوالت پستي صادر شده و وارد شده بر حسب نوع در شهر اهواز در سال 1394

                          مبنا جدول: 10 - 23

10 - 24 - تعداد مرسوالت پستی صادر شده به خارج و وارد شده از خارج کشور در شهر اهواز در سال 1394            

اماناتبسته های کوچکمطبوعاتنامه هاجمعشـرح
627235891079061670صادر شده به خارج از کشور
14462691851320135019وارد شده از خارج ازکشور

مأخذ: اداره کل پست استان خوزستان

10 - 25 - تلفن های ثابت و همراه در شهر اهواز در سال 1394

تلفن ثابت

تلفن همراه
ضریب نفوذ 
تلفن ثابت 

)درصد(

ضریب نفوذ 
تلفن همراه 

)درصد( تلفن منصوبه
تلفن مشغول به کار )مشترکان(

واحد جمع
واحد دولتیواحد تجاری و صنعتیمسکونی

4213493856893183115038216996248307225.51151.5
مأخذ: شرکت مخابرات استان خوستان 

10 - 26 - تعداد تلفن های همگانی منصوبه به تفکیک داخل شهری و راه دور در شهر اهواز در سال 1394

جمع
تلفن راه دورشهری

اینترنتیکارتیکابینجاده ایاستیجاریرایگانکارتیسکه ای
79900400097500

مأخذ: شرکت مخابرات استان خوستان 
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10 - 27 - سایت و پورت های فعال و منصوبه در شهر اهواز در سال 1394

تعدادشــرحردیف

0سایت وب کیوسک1

2ADSL 68768پورت منصوبه

3ADSL 2535پورت دایر شده
مأخذ: شرکت مخابرات استان خوستان

10 - 28 - مراکز مخابراتی دیجیتال و تعداد شماره های واگذار شده به تفکیک مرکز مخابراتی در شهر اهواز در سال 1394

منصوبه تلفن نام مرکزردیف
ثابت

مشغول بکار 
نواحي مخابراتي*پیش شمارهحقیقي

-222-223-292-4376041498293اهواز امام خمینی )ره(1
مرکز شهر221-220

-373-376-22880230703739اهواز مدرس2
امانیه- نهضت آباد- چمران336-333

-444-445-442-3700034590449اهواز ولي عصر3
زیتون- ملي راه443

-552-553-554-5448052731558اهواز آزادي )پاداد(4
پاداد- زند551-550

کوي انقالب-لشکر377-378-379-3686230440383اهواز انقالب5

-372-374-375-5516751215332اهواز گلستان6
گلستان335-321-320

کوي باهنر227-228-229-3138030010270اهواز رجائي7
آسیاباد-کارون-سخریه224-225-226-3100828237295اهواز عالمه8
کوي ملت446-447-2700026038448اهواز کوي ملت9

-391-392-337-4032438094338اهواز کیانپارس )چمران(10
چمران- کیان آباد390

کوي علوي150007360341اهواز علوي11
کوي اسالم آباد556-1130411133557اهواز اسالم آباد12
مالشیه51843041331مالشیه13
شهرك نفت100008232441کوي نفت14

جمع 
××××421349385689××کل

مأخذ: شرکت مخابرات استان خوزستان 

* الزم به توضیح است ابتدای پیش شماره ها عدد 3 اضافه شود 
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