
کالنشهر اهـواز  1389
آمارنامه

کالنـشهـــــرهـا

فصل بیست و یکـم



384

21 - 1 - اطالعات محدوده و جمعیت کالنشهرها

تعداد مناطق شهر
شهرداری

مساحت محدوده 
)هکتار(

جمعیت سال 
85

تعداد خانوار 
در سال 85

برآورد جمعیت 
سال 89

979.054211.1971.059.759 *18.567 *8اهواز

1418.3701.624.838438.8521.791.069اصفهان

1320.5042.542.841637.4242.760.573مشهد

917.8891.351.181344.5331.480.348شیراز

824.9901.398.060391.8601.443.595تبریز
مأخذ: آمارنامه کالنشهرها

*: جمعیت و مساحت ذکر شده برای شهر اهواز بر اساس محدوده مصوب بوده و این مقادیر برای محدوده خدمات 
شهری اهواز در سال 1385 به ترتیب برابر 1.096.494 و 21.257 می باشد.

21 - 2 - اطالعات جمعیتی کالنشهرها در سال 85
وفاتوالدتطالقازدواجبیکارشاغلبی سوادباسوادشهر

6.567 - 799.31486.35949.609245.48813.1211.781اهواز

1.343.083125.813487.51353.94518.6583.86927.7827.081اصفهان

2.013.944178.381744.46058.67428.8124.69150.30815.740مشهد

1.158.13993.792391.47849.44316.2882.68525.2209.592شیراز

1.118.364167.938428.70755.91728.1743.26440.33314.330تبریز

مأخذ: آمارنامه کالنشهرها

فصل بیست و یکـم



385

21 - 3 - متوسط بارندگی و درجه حرارت ماهانه ی کالنشهرها طی دوره 30 ساله)1389 - 1359(
شهریورمردادتیرخرداداردیبهشتفروردینعنوانشهر

اهواز

بارندگی 
22.76.80.10.00.10.2)میلیمتر(

درجه 
23.029.935.137.437.934.9حرارت

اصفهان

بارندگی 
22.410.92.10.90.50.1)میلیمتر(

درجه 
14.119.925.429.228.325.1حرارت

مشهد

بارندگی
 -  -  -  -  -  - )میلیمتر(

درجه 
 -  -  -  -  -  - حرارت

شیراز

بارندگی 
36.7711.250.350.21.210.18)میلیمتر(

درجه 
15.3821.2526.4229.5729.526.39حرارت

تبریز

بارندگی 
49.448.4124.896.73.636.41)میلیمتر(

درجه 
9.1414.5820.4624.8225.9622.56حرارت

مأخذ: آمارنامه کالنشهرها

توضیح: اطالعات درج شده ی تبریز در جداول کالنشهرها، مربوط به سال 1388 می باشد.

کالنشهـرهـا
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21 - 3 - متوسط بارندگی و درجه حرارت ماهانه ی شهر طی دوره 30 ساله)1389 - 1359))ادامه(
اسفندبهمندیآذرآبانمهرعنوانشهر

اهواز

بارندگی 
3.326.059.545.426.327.7)میلیمتر(

درجه 
29.722.515.712.813.917.7حرارت

اصفهان

بارندگی 
2.312.416.816.517.919.9)میلیمتر(

درجه 
19.112.66.53.94.89.1حرارت

مشهد

بارندگی
 -  -  -  -  -  - )میلیمتر(

درجه 
 -  -  -  -  -  - حرارت

شیراز

بارندگی 
1.7818.5267.7773.8654.3949.15)میلیمتر(

درجه 
21.0514.899.376.887.5411.26حرارت

تبریز

بارندگی 
15.8829.2023.4623.1523.1535.86)میلیمتر(

درجه 
1.663.24 - 1.81 - 16.028.552.04حرارت

مأخذ: آمارنامه کالنشهرها

21 - 4 - تعداد ازدواجها و طالقهای ثبت شده بر حسب شهری و روستایی در کالنشهرها در سال  1389

شهر
طالقازدواج

روستاییشهریجمعروستاییشهریجمع

18.02815.1172.9112.7042.456248اهواز

 -  - 4.857 -  - 19.640اصفهان

36.98635.2421.7448.5098.322187مشهد

 - 3.917 -  - 17.365 - شیراز
مأخذ: آمارنامه کالنشهرها

فصل بیست و یکـم
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21 - 5 - تعداد مشترکین و میزان مصرف برق کالنشهرها  در سال 1389
مصرف برق)مگاوات ساعت(تعداد مشترکینشهر

387.9266.516.764اهواز

870.0684.300.015اصفهان

1.095.6165.247.788مشهد

520.0722.373.554شیراز

584.7722.623.239تبریز )سال1388(
مأخذ: آمارنامه کالنشهرها

توضیح: مقادیرذکر شده ی اصفهان، مربوط به شهرستان هستند.

21 - 6 - تعداد مشترکین و میزان مصرف آب کالنشهرها در سال 1389
مصرف آب)متر مکعب(تعداد مشترکینشهر

306.334100.608.325اهواز

353.846137.513.839اصفهان

669.527159.085.207مشهد

462.401182.074.790شیراز

492.622106.721.324تبریز )سال1388(
مأخذ: آمارنامه کالنشهرها

21 - 7 - تعداد جایگاه های فروش مواد سوختی کالنشهرها در سال 1389
جایگاه خصوصیجایگاه دولتیشهر

1224اهواز

239اصفهان

562مشهد

842شیراز
مأخذ: آمارنامه کالنشهرها

کالنشهـرهـا
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21 - 8 - تعداد پرواز، مسافر و بار پروازهای داخلی کالنشهرها در سال 1389

شهر
وزن بار)تن(تعداد مسافرتعداد پرواز

خروجیورودیخروجیورودیخروجیورودی

8.3468.353921.228939.869922.866635.740اهواز

8.9688.9687897656.1594.868اصفهان

18.98218.8912.552.2892.532.60320.89024.729مشهد

9.5909.598963.582937.4007.9138.111شیراز
مأخذ: آمارنامه کالنشهرها

21 - 9 - آمارسرویس خروجی از پایانه های کالنشهرها به تفکیک پایانه در سال1389
سرویس خروجی)دستگاه(نام پایانهشهر

اهواز

119.835سیاحت

124.700شرق

97.963زاگرس

46.503خلیج فارس

26.447غرب

اصفهان

145.417کاوه

222.030صفه

47.099جی

238.635زاینده رود

708.714 - مشهد

شیراز

370.500کاراندیش

178.500مدرس

72.000امیرکبیر

62.000قصردشت
مأخذ: آمارنامه کالنشهرها

فصل بیست و یکـم
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21 - 10 - آمارمسافرخروجی از پایانه های کالنشهرها به تفکیک پایانه درسال 1389
سرویس خروجی)دستگاه(نام پایانهشهر

اهواز

1.700.385سیاحت

938.336شرق

1.386.486زاگرس

720.298خلیج فارس

254.136غرب

اصفهان

3.458.007کاوه

3.017.903صفه

703.451جی

3.875.382زاینده رود

12.710.986 - مشهد

شیراز

4.650.000کاراندیش

2.890.000مدرس

1.190.000امیرکبیر

458.000قصردشت
مأخذ: آمارنامه کالنشهرها

21 - 11 - تعداد و مساحت پروانه های ساختمانی صادر شده کالنشهرها در سال 1389
مساحت )متر مربع(تعدادشهر

4.6132.037.955اهواز

6.9451.809.907اصفهان

3.5031.087.827مشهد

3.9671.041.106شیراز
مأخذ: آمارنامه کالنشهرها

کالنشهـرهـا
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21 - 12 - تصادفات درون شهری وسایل نقلیه منجر به فوت- جرح و خسارت در کالنشهرها در سال 1389

جمع )فقره(شهر
منجر به جرحیفوتی

خسارت)فقره( مجروح )نفر(فقرهفوت شده )نفر(فقره

9.07170741.2861.3827.715اهواز

18.7032492704.3625.45114.092اصفهان

12.583 - 6.375 - 19.00951مشهد

19.132 - 2.887 - 22.30862شیراز

مأخذ: آمارنامه کالنشهرها

21 - 13 - مساحت وفاصله زمین دفن زباله تا مراکز جمعیتی در کالنشهرها در سال 1389

شهر

فاصله تا 
نزدیکترین 

مرکز جمعیتی 
)کیلومتر(

فاصله تا 
محدوده 
قانونی 

شهر)کیلومتر(

مساحت 
کل زمین 
برای دفع 
زباله)هکتار(

فاصله زمین 
دفن تا 

نزدیکترین 
رودخانه 
)کیلومتر(

عمق متوسط 
آب های زیر 

زمینی در محل 
دفن )متر(

میانگین 
روزانه 

تولید زباله  
)کیلوگرم(

2155001911.394.000اهواز

2.405.907 -  -  -  -  - اصفهان

835494101502.074.222مشهد

5182052001.070.000شیراز
مأخذ: آمارنامه کالنشهرها

21 - 14 - آمار ناوگان تاکسیرانی کالنشهرها در سال 1389
شیرازمشهداصفهاناهوازنوع

3.46221.2777.4561.050تعداد تاکسیهای ناوگان
مأخذ: آمارنامه کالنشهرها

فصل بیست و یکـم
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21 - 15 - آمار و اطالعات شرکت اتوبوسرانی کالنشهرها و حومه ی آنها در سال 1389
شیرازمشهداصفهان اهوازواحدشرح

5941.3802.3651.003تعدادتعداد کل اتوبوس

 - 2.528 -  - تعدادتعداد کل مینی بوس

36446657204تعدادتعداد اتوبوس های گاز سوز

متوسط مسافر جابه جا شده 
300.000905.0001.300.000465.616نفر در روزتوسط ناوگان) روزانه(

متوسط زمان انتظار مسافر 
20121220دقیقهدر کل سیستم

متوسط عمر ناوگان 
0 تا 5.545.45سالاتوبوس های فعال شهری

سهم اتوبوس رانی از کل سیستم 
3120 -  - درصدحمل و نقل در جابجایی مسافر

متوسط سرعت سفر اتوبوس 
در ناوگان

کیلومتر بر 
182018 تا 2022ساعت

5.410 - 5سالمتوسط عمر مفید یک اتوبوس
مأخذ: آمارنامه کالنشهرها

توضیح: کلیه سرانه های شهر اهواز بر اساس جمعیت خدمات دهی شهرداری محاسبه شده است.

21 - 16 - اطالعات فضای سبز کالنشهرها در سال 1389
شیرازمشهداصفهان اهوازواحدعنوان

سرانه فضای 
10.152410.1514.79مترمربعسبز

میزان هزینه 
نگهداری فضای 

سبز تحت 
پوشش شهرداری

196.172.000216.500.000 - 131.407.233هزارریال

مساحت 
فضای سبز 

تحت پوشش 
شهرداری

12.049.08442.809.59228.012.56121.901.653متر مربع

مأخذ: آمارنامه کالنشهرها

کالنشهـرهـا
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21 - 17 - فعالیت های خدمات شهری در حوزه آتش نشانی کالن شهرها در سال 1389

شهر
تعداد ایستگاههای 
آتش نشانی اطفای 

حریق و نجات

تعداد شیرهای 
آتش نشانی

تعداد 
خودروهای 
آتش نشانی

تعداد نیروی اطفاء 
حریق شاغل در 

ایستگاه

تعداد نیروی 
امداد و نجات 

شاغل در ایستگاه

11583731566اهواز

385 -  - 22اصفهان

 -  - 31388135مشهد

15109121480شیراز
مأخذ: آمارنامه کالنشهرها

21 - 18 - شاخص های سازمان آتش نشانی کالن شهرها در سال 1389
شیرازمشهداصفهاناهوازواحدعنوان

پوشش سرانه ایستگاه آتش نشانی 
به نسبت جمعیت

نفر بر 
121.78581.41289.05098.690ایستگاه

44:276:336 - 5دقیقهمتوسط زمان رسیدن به محل حادثه

پوشش سرانه تعداد آتش نشان به 
10.7 - 3.4095.615نفرنسبت جمعیت

 -  - 54 - درصددرصد تحقق بودجه شهر ایمن

 -  - 111.31440.134ریالسرانه ایمنی هر شهروند اهوازی
مأخذ: آمارنامه کالنشهرها

21 - 19 - تجهیزات ترافیکی کالن شهرها در سال 1389
شیرازمشهداصفهان اهوازشرح

 - 574192تعداد دوربین نظارت تصویری

24897951تعداد پل عابر پیاده

 - 30289417تقاطعات مجهز به چراغ فرمان
مأخذ: آمارنامه کالنشهرها

فصل بیست و یکـم
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21 - 20 - اطالعات مربوط به شبکه معابرکالن شهرها در سال 1389

مساحت معابر          شهر
)هزار متر مربع(

طول معابر شریانی 
درجه یک)کیلومتر(

طول معابر شریانی 
درجه دو)کیلومتر(

مساحت پیاده رو          
)هزار مترمربع(

29.1898.5027.649اهواز

-14.322888اصفهان

20.6501454137.260مشهد

 - 8.573545شیراز
مأخذ: آمارنامه کالنشهرها

21 - 21 - آمار پارکینگ هاي عمومي  کالن شهرها در سال 1389
ظرفیت )خودرو(مساحت )مترمربع(تعدادشهر

22116.1004.465اهواز

99256.44512.714اصفهان

2392.4754.609مشهد

12.008 - 78شیراز
مأخذ: آمارنامه کالنشهرها

21 - 22 - اطالعات بازارهای روز میوه و تره بار درکالن شهرها در سال 1389

مساحت تعدادشهر
)مترمربع(

متوسط محصول به فروش 
رسیده بر حسب تن در روز

میزان بار صادر 
تعداد غرفهشده )تن(

 323 1.900 713.9951.900اهواز

 195  -  - 1134.189اصفهان

 -  -  -  -  - مشهد

 -  -  -  -  - شیراز
مأخذ: آمارنامه کالنشهرها

کالنشهـرهـا



عـالیــم و نشانـه هـا

-   آمار گردآوري نشده است.
...   آمار در دسترس نیست.
×    ذاتاً یا عماًل وجود ندارد.

××   جمع و محاسبه غیرممکن یا بي معني است.
//   عدد کمتر از نصف واحد است.

//   عدد )نسبت، درصد( ناچیز و قابل صرفنظر کردن است
**  عدد جنبه تخمیني دارد.

      به دلیل حفظ محرمانگی، رقم قابل انتشار نیست.

میلیارد = 1000 میلیون
کیلومتر = 1000 متر

هکتار = 10000 مترمربع
کیلومترمربع= 1000000مترمربع= 100 هکتار

لیتر = 0/001 متر مکعب
تن = 1000 کیلوگرم

مگاوات ساعت = 1000 کیلووات ساعت


