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  تعاريف و مفاهيم 

محلي با حدود قانوني در محدوده جغرافيايي مشخص شده است كه از نظر بافت  :شهر
اجتماعي و ساختماني، اشتغال و ساير عوامل داراي سيمايي با ويژگي شهر و داراي 

  .شهرداري مي باشد
  .مي گردد) ناحيه(شامل چندين محله عبارت است از محدوده درون شهري كه  :منطقه

شامل بخش هايي از شهر مي گردد كه بر اساس كاربري مصوب طرح  :محدوده قانوني
  . تفضيلي قابل ساخت و ساز پس از اخذ پروانه ساختمان از شهرداري مي باشد

به بخش هايي از شهر گفته مي شود كه ساخت و ساز صرفا در چهارچوب ضوابط  :حريم
  .اربري تعيين شده در طرح تفضيلي شهر مشخص شده استخاص و يا ك

اعم از كشاورزي و غير (به مجموعه ي يك يا چند مكان و اراضي بهم پيوسته  :آبادي
  .گفته مي شود كه خارج از محدوده ي شهرها واقع شده است) كشاورزي

 ايستگاهي است كه در آن عوامل ):ايستگاه هوا گذاري همزمان(ايستگاه سينوپتيك 
براساس .... مختلف جوي از قبيل درجه حرارت، مقدار و نوع ابر، مقدار بارندگي و

) به طور همزمان در سراسر جهان(دستورالعمل هاي مشخص در راس ساعات معين 
  .گيري، ثبت و به ساير مراكز هواشناسي مخابره مي شود اندازه

ساعت،  24(ه مشخص عبارت است از پايين ترين درجه حرارت در يك دور :حداقل مطلق
  )ماه، سال

ساعت،  24(عبارت است از باال ترين درجه حرارت در يك دوره مشخص  :حداكثر مطلق
  )ماه، سال

  .مقدار هواي تر موجود در يك واحد حجم از هواي معمولي است :رطوبت نسبي
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، عالوه بر تعيين غلظت آلودگي از براي تعيين آلودگي هوا :)PSI(شاخص آلودگي هوا 
اين . شاخص آلودگي هوا كه قابليت درك براي عموم مردم را دارد، استفاده مي شود

ناسالم، بسيار ناسالم و آلودگي  سالم، شاخص، وضعيت آلودگي هوا را در حالت هاي پاك،
  .هواي شديد نشان مي دهد

 
  )psi( شاخص آلودگي  وضعيت  هوا
  0-50  هواي پاك
  50-100  هواي سالم
  100 – 200 هواي ناسالم

  200  -300  هواي بسيار ناسالم
  300بيش از   آلودگي هواي شديد

  

هاي داراي  عبارت است از انتخاب و اعالم مساحت مناطق و محدوده: حفاظت و قرق

.فرسايش زياد و يا حساس به فرسايش  

  .نسبت كل فضاي سبز منطقه يا شهر به جمعيت منطقه يا شهر :سرانه كل فضاي سبز
فضاي سبز داراي مشخصات و ويژگي هـاي يـك پـارك شـهري مطـابق بـا        :پارك شهري

  .تعاريف طرح هاي جامع شهري
معمـوالً در  .. .انـات پيـاده رو، مبلمـان روشـنايي و    فضاي سبز داراي امك :پارك هاي محلي

  .قطعات كوچك داخل محالت و كاربري و عملكرد محله اي دارد
طبيعـي وجـود داشـته و توسـط عوامـل ثـانوي       به مكان هايي كه فضاي سبز  :پارك طبيعي

  .ساماندهي و توسعه داده شده باشند مانند پارك طبيعي ناژوان
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فضاي سبز به صورت پيوسته و با عرض مشخص كـه در فاصـله مناسـبي در     :كمربند سبز
  .محدوده و يا حريم شهر به صورت جنگلي موجود داشته باشد

  .انهار، رفيوژها و ميادين، كمربند سبزعرصه پارك شهري، محلي،  :فضاي سبز عمومي
، خيابانهـا و فضـاي   فضاي سبز رفيوژهاي فضاي سبز :فضاي سبز طولي ميادين و رفيوژها

  . سبز چهارراه و ميادين
  .فضاي سبز حاشيه انهار و ماديها :فضاي سبز انهار 
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  طول و عرض جغرافيايي  شهر اهواز - 1- 1

    اداره كل هواشناسي استان خوزستان: مأخذ             

  1388 مشخصات ايستگاه هواشناسي اهواز در سال - 1- 2

  اداره كل هواشناسي استان خوزستان: مأخذ         

  مشخصات عمومي مناطق شهرداري اهواز- 1- 3

منطقه
مساحت 

محدوده و 
)هكتار(حريم

سهم از 
مساحت 

كل

جمعيت سال 
85 *

جمعيت سال 
85 **

برآورد 
جمعيت 

88سال 

سهم از 
كل 

جمعيت 
در سال 

88 
)درصد(

تراكم 
جمعيتي در 

88سال 

 68.71 10.71 111,307 104,887 4.73 104,887 11006.22منطقه

 21.89 7.58 78,754 74,212 74,212 13.70 22913.08منطقه

  شرح
)درجه(عرض شمالي )درجه(طول شرقي

حداكثرحداقلحداكثرحداقل

 … 31  ...  48شهر اهواز

نام ايستگاه
سال 
تاسيس

ارتفاع از سطح 
 دريا

)متر( 
 عرض جغرافيايي طول جغرافيايي

 22.5 1330اهواز
 40درجه و 48

  دقيقه
 20درجه و  31

  دقيقه
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  )ادامه( مشخصات عمومي مناطق شهرداري اهواز- 1- 3

منطقه
مساحت 

محدوده و 
)هكتار(حريم

سهم از 
مساحت 

كل

جمعيت سال 
85 *

سال  جمعيت
85 **

برآورد 
جمعيت 

88سال 

سهم از 
كل 

جمعيت 
 88سال 

)درصد(

تراكم 
جمعيتي 

88سال 

 50.35 15.06 156,494 147,468 14.97 147,468 33181.36منطقه

 54.75 16.81 174,668 164,594 17.95 164,594 43816.43منطقه

 28.63 5.97 61,976 154,689 12.03 58,401 52556.59منطقه

 108.79 17.60 182,875 193,479 14.00 172,327 62975.93منطقه

 93.19 15.14 157,313 148,240 8.04 148,240 71709.41منطقه

 76.2 11.13 115,592 108,925 14.57 108,925 83098.11منطقه

شهر 
اهواز

21257.13 100 979,054 1,096,494 1,038,980 100 48.37 

  دفتر آمار و اطالعات ،استانداري خوزستان ‐ شهرداري اهواز : مأخذ 
  جمعيت بر اساس محدوده مصوب استانداري *

  جمعيت بر اساس محدوده خدمات شهري شهرداري** 
تفاوت در ستون هاي ستاره دار به دليل عدم احتساب مناطق حاشيه نشيني شهر در محدوده مصوب 

تحليل هاي جمعيتي در زير جمعيت ها بر اساس  قابل ذكر است كه كليه ي تچزيه و. استانداري مي باشد
  .جمعيت استانداري انجام شده است

  . هكتار مي باشد 22605.13مساحت شهر اهواز با احتساب حاشيه نشيني ***
  



آمارنامه شهر اهواز

12
شهرداری اهواز



سرزمین و آب و هوا

13
شهرداری اهواز

 

اهوازحدود هشتگانه محدوده و حريم مناطق هشتگانه شهرداري - 1- 4  

حدود هشتگانه منطقهمنطقه

1

 بهبهاني تا رودخانه كارون ... ا پل سياه حد فاصل بلوار آيتشمال

شرق
حد فاصل ميدان تره بار سابق تا روبروي زيبا شهر و  - ريل راه آهن

انتهاي شرق زيبا شهر 

جنوب
بهبهاني حد فاصل بهشت ... بلوار آيت ا - انتهاي جنوب منطقه پادادشهر

  آباد رودخانه كارون 
  بهمن 22رودخانه كارون حد فاصل پل سياه تا انتهاي كوي غرب

2

شمال
شمال اتوبان اهواز به طرف پليس راه قديم + انتهاي روستاي سيد خلف 

حد فاصل كيان پارس تا ميدان پليس راه قديم  - انديمشك
رودخانه كارون حد فاصل سيد خلف تا بلوار تخت سليمان شرق

جنوب
بلوار تخت سليمان حد فاصل رودخانه تا انتهاي بلوار پاسداران تا پل 

  لشگر شمال بلوار قدس

غرب
مسير اهواز انديمشك حد فاصل بلوار قدس تا پليس راه سابق اهواز 

انديمشك

3

انتهاي زرگانرودخانه كارون حد فاصل پل سوم تا شمال

شرق
نيروگاه زرگان حد فاصل رودخانه تا انتهاي شهرك فرهنگيان و فرودگاه و 

انتهاي شهرك آغاجاري
ماهشهر، حد فاصل شهرك آغاجاري تا پل سوم   - اتوبان اهوازجنوب
رودخانه كارون، حد فاصل پل سوم تا پارك شهروندغرب

4

كارون تا پارك حجابريل راه آهن، حد فاصل رودخانه شمال

شرق
ريل راه آهن حد فاصل پارك حجاب تا انتهاي گروه ملي صنعتي فوالد 

خوزستان
انتهاي گروه ملي صنعتي فوالد خوزستان تا رودخانهجنوب
رودخانه كارون حد فاصل كوي حبينه تا ريل راه آهن پيچ استاديومغرب
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)ادامه(هشتگانه شهرداري اهوازحدود هشتگانه محدوده و حريم مناطق - 1- 4  

  شهرداري اهواز : مأخذ       
 

حدود هشتگانه منطقهمنطقه

5

جنوب بهشت آباد+ كوي طالقاني تا رودخانه كارون مهديسشمال

شرق
كارخانه صنايع فوالد ضلع جنوبي تا كمربندي اهواز، صنايع فوالد به 

سمت كوت عبداهللا، كوت نواصر 
  كمربندي كوت عبداهللا تا پيچ خزاميجنوب

  رودخانه كارون حد فاصل جنوب كوت نواصر تا خيابان جنتغرب

6

انديمشك  -  بلوار قدس حد فاصل پل لشگر تا پليس راه قديم اهوازشمال
خط ريل راه آهن حد فاصل پل راهنمايي تا صنايع فوالد خوزستانشرق
  خيابان صنايع فوالد خوزستان حد فاصل راه آهن تا مالشيه جنوب

غرب
انتهاي مالشيه تا ميسر اهواز به سمت حميديه و زمين هاي ارتش، پليس 

انديمشك قديم –راه اهواز 

7

اتوبان اهواز ماهشهر حد فاصل رودخانه كارون تا سه راه تپهشمال
بلوار شمالي لوله سازي اهواز+ سه راه تپه، بلوار شمالي سپيدار شرق
ريل راه آهن حد فاصل لوله سازي تا رودخانه كارون  جنوب

رودخانه كارون حد فاصل پل سياه پل سوم غرب

8

ماهشهر حد فاصل گيت برومي كوي طاهري  - اتوبان اهوازشمال
سه راهي صنايع فوالد شرق
انتهاي فاز دو و فاز پنج و فاز يكجنوب

بهشت آباد تا ميدان جمهورياتوبان آيت اهللا بهبهاني حد فاصل غرب
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  1388در سال  بر حسب ماه هوازع جوي ايستگاه ااوضا - 1- 5

  

   

رطوبت نسبي هوا برحسب درصد  درجه حرارت هوا برحسب درجه سانتيگراد
  ماه

گين
ميان

ن 
نگي
ميا

قل
حدا

ن 
نگي
ميا

كثر
حدا

ل 
داق

ح
لق
مط

ثر 
داك

ح
لق
مط

گين
ميان

ن 
نگي
ميا

قل
حدا

ن 
نگي
ميا

كثر
حدا

ل 
داق

ح
لق
مط

ثر 
داك

ح
لق
مط

 فروردين 4.33 10.2 28.4 15.7 22 95 8 68 24 46
تشارديبه 44.2 16.4 37.8 24.3 31.1 65 7 43 13 28
خرداد 47.6 24.6 44.5 28.4 36.4 40 2 30 7 19
تير 49.6 27 46 30.7 38.4 41 4 29 9 19
23 10 35 3 84 37.9 30.1 45.8  مرداد 48 27.6
شهريور 49.4 23 43.5 27.4 35.5 87 5 44 13 29
مهر 41.2 18 38.1 21.5 29.8 98 8 52 12 32
آبان 34.6 10.2 30 18.3 24.1 100 17 76 29 52
آذر 22.8 7.2 19.9 11.4 15.7 100 29 92 52 72
دي 23.6 6.8 20.5 11 15.7  100 32 96  56  76
بهمن 27.6 3 21.5 10.9 16.2 94 23 85 39 62
اسفند 36.4 12 27.8 15.5 21.7 90 7 72 23 47
76 56 72 32 100 38.4   حداكثر 49.6 27.6 45.8 30.7
  حداقل 22.8 3  19.9  10.9 15.7 40 2 29 7 19

  ميانگين 35.79 15.5  33.6 20.4 27 82.83 12.08 60 24 42

  جمع 429.5 186 403.2 244.8 324  994 145 720 288 504
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  )ادامه(1388در سال  بر حسب ماه هوازع جوي ايستگاه ااوضا - 1- 5

  اداره كل هواشناسي استان خوزستان:مأخذ

   

حداكثر باد جمع تبخير 
ميليمتر

جمع 
ساعت 
آفتابي

تعداد 
روزهاي 
باراني

حداكثر 
 24بارندگي 
ساعته

جمع 
بارندگي 
ميليمتر

  سمت  ماه
درجه

  سرعت
m/s

150 11 213.4 235.4 6 7.1 18.7   فروردين
تشارديبه 3.8 2.7 3 191.1 324.5 9 280
خرداد 0.4 0.4 1 251.2 461.2 11 300
تير 0 0  0 292.2 511.8 11 320
مرداد 0 0 0 310.6 459.7 10 280
شهريور 0 0 0 318.6 375.3 11 170
مهر 0 0 0 288.2 232.6 7 310
آبان 55.5 28 5 168.1 121.7 44 320
آذر 113.3 38.8 11 188.5 58.7 8 120
دي 21.5 21.5 1 174.1 40.5 9 160
بهمن 17.8 6.5 10 178.6 87.1 10 270
اسفند 0 0 0 176.3 139.6 10 170
  حداكثر 113.3 38.8  11 318.6 511.8 44 320
  حداقل 0  0 0 168.1 40.5 7 120

  ميانگين 19.25 8.75 3.08 231.1 252.175 15 237.5
  جمع 231 105 37 2772.9 1.3026 195 3170
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  نمودار متوسط دماي ايستگاه اهواز بر حسب ماه- 1- 2  

  
1- 4جدول : مبنا  

  )1358-1388(ساله 30طي دوره  اهوازبارندگي و درجه حرارت ماهانه ي  - 1- 6
 شهريور مرداد تير خرداد ارديبهشت فروردين شرح عنوان

بارندگي 
 )ميليمتر(

 0 0 0 0 0 0 حداقل

 0.1 0 0 0.8 8 22.4 متوسط
 5.4 3 0 16 50 97.6 حداكثر

درجه 
 حرارت

 24.6 28.2 27.5 25.4 21.3 15.6 حداقل
 34.3 37.3 36.8 34.5 29.2 22.6 متوسط
 43.6 46.2 46 43 36.9 29.6 حداكثر

  اداره كل هواشناسي استان خوزستان:مأخذ
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حداكثر مطلق
ميانگين 
حداقل مطلق
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  )ادامه()1358-1388(ساله 30طي دوره  اهوازبارندگي و درجه حرارت ماهانه ي  -6-1
 اسفند بهمن دي آذر آبان مهر عنوان

بارندگي 
 )ميليمتر(

0 0 0 0 0 0 

3.2 24.9 54.3 50.7 36.9 6.50 

60.7 182 136 140 150 102.4 

درجه 
 حرارت

20.1 14.8 9.4 7.2 8 11.1 

29.2 22.1 15.3 12.3 13.5 17.4 
38.2 29.3 21.2 17.4 19 23.8 

اداره كل هواشناسي استان خوزستان :مأخذ                   

  )1358- 1388(ساله 30طي دوره  اهوازي  بارندگي  ماهانهنمودار - 1- 3

 
 1- 5جدول : مبنا  

0
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250
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رور
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… داد
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متوسط) ميليمتر(بارندگي
حداقل) ميليمتر(بارندگي
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  در ماه هاي مختلف بر حسب ميزان آلودگي 1388ل وضعيت روزهاي سا -7-1

ماه
تعداد 

روزهاي 
پاك

تعداد 
روزهاي 
سالم

تعداد 
 روزهاي
 ناسالم

تعداد روز 
بسيار هاي 

ناسالم

تعداد 
 روزهاي
 خطرناك 

 2.5 0 10.75 14.75 0فروردين

 6 0 17 7 0ارديبهشت

 11.5 14 15.33 3.33 0خرداد

 12.66 18 10.66 2.33 0تير

 14.5 0 14 2.25 0 مرداد

 4.75 0 19 7 0شهريور

 4 8.33 15.25 4 0مهر

 7.33 5.66 12.5 3.75 0آبان

 0 1 3.33 24.6 0آذر

 0 0 4.75 18.25 1دي

 3 0 8.25 16 4بهمن

 11.75 0 8 4.25 2اسفند

 77.99 46.99 138.82 107.51 7 جمع
 . وجود مميز در ارقام به دليل ميانگين گيري اطالعات  چهار ايستگاه  شهر اهواز است*

  اداره كل حفاظت محيط زيست استان خوزستان  :مأخذ  
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در شهر اهواز 1388وضعيت روزهاي سال مقايسه  -1-4 

 
  1-6جدول: مبنا           
  

  

  

  

  

  

روزهايتعداد
پاك
2%

روزهايتعداد
سالم
28%

روزهايتعداد
ناسالم
37%

هايروزتعداد
ناسالمبسيار

12%

روزهايتعداد
خطرناك
21%



سرزمین و آب و هوا

21
شهرداری اهواز

 

  1388در سال  پارامترهاي فيزيكي و شيميايي اندازه گيري شده درآب رودخانه كارون-8-1

واحدشرح
دفعات نمونه برداري 

شده
حداكثرحداقل

86 87 88 86 87 88 86 87 88 

ph ….6060607.007.17.008.18.58.2 اسيديته

 E.Cهدايت
Mg/cm 6060609801,0501,1003,1002,5002,300الكتريكي

مواد معلق
T.SS Mg/l6060602515120105100بآدر  

 D.O اكسيژن
Mg/l6060605.55.658.59.59 محلول

اكسيژن مورد نياز 
واكنش هاي بيو 

B.O.DO 
 شيميايي

Mg/l6060601.532555

اكسيژن مورد نياز 
واكنش هاي  

C.O.D 
شيميايي

Mg/l60606012815506080

  اداره كل حفاظت محيط زيست استان خوزستان    :مأخذ 

   



آمارنامه شهر اهواز

22
شهرداری اهواز

 

)هكتار( زمساحت جنگل كاري  در شهرستان اهوا- 1- 9  

خصوصيدولتيجمعسال

1385 80 - 80 

1386 105 25 80 

1387 40 40 - 

1388 - - - 

    طبيعي شهرستان اهوازاداره كل منابع  :مأخذ      

مساحت نهالستانها وتوليدآن در شهرستان اهواز-10-1 �

سال
)هزار اصله ( توليد )هكتار( مساحت 

خصوصيدولتيخصوصيدولتي

1385 6 - 306 - 

1386 6 - 347 - 

1387 6 - 202 - 

1388 6 - 207 - 

طبيعي شهرستان اهوازاداره كل منابع  :مأخذ  
   



سرزمین و آب و هوا

23
شهرداری اهواز

 

اهم فعاليتها در زمينه تثبيت شنهاي روان و بيابان زدايي در شهرستان اهواز-11-1  

  طبيعي شهرستان اهوازاداره كل منابع  :مأخذ 

  

 

 

 

 

 

 

سال
احداث 
خزانه  

)هكتار(

توليد نهال 
    گلدان

)هزار اصله(

نهالكاري 
)هكتار( 

بذر 
پاشي  

)هكتار(

آوري و جمع  
ر     تهيه بذ

)تن ( 

حفاظت و 
قرق 

)هكتار (

1385 5 550,500 1,040 - - 130,000 

1386 4.5 195,000 990 - - 41,500 

1387 3.5 162,500 770 - - 43,000 

1388 - 128,000 405 - - 41,300 




