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قال امام علی )ع(: ِقَواُم الَْعْیِش ُحْسُن التَّْقِدیِر َو ِماَلُکُه ُحْسُن التَّْدبِیر
پایداری زندگی به حسن برنامه ریزی و ماندگاری آن به حسن مدیریت است.  )غررالحکم(

با رشد روزافزون جوامع شهری و ظهور و گسترش کالنشهرها و در نتیجه ایجاد مسائل 
و مشکالت حاصل از این گسترش، از قبیل مسائل اجتماعی ، محیط زیستی، ، ترافیک، 
حاشیه نشینی، مشاغل کاذب و ... ،لزوم بازنگری در نحوه ی مدیریت شهرها و بخصوص 
کالنشهرها در ایران امری اجتناب ناپذیر است که اگر چه لزوم آن در برنامه های توسعه 
کشور )موادی در برنامه سوم، چهارم و پنجم( در خصوص ایجاد مدیریت واحد یا یکپارچه 

شهری لحاظ گردیده بود؛ اما متاسفانه اجرایی نگردید.
در همین راستا شهرداری ها در سال های اخیر اقداماتی هر چند کوچک در جهت رفع 
این اشکال ساختاری  انجام داده اند که ایجاد بانک اطالعات یکپارچه شهری ازجمله 
اقدامات مهم در جهت رسیدن به این هدف می باشد. لذا کتاب آمار نامه شهر اهواز بدین 
منظور طی شش سال متوالی با همکاری کلیه دستگاه های اجرایی شهر جمع آوری و 

انتشار یافته است.
در پایان شایسته است از تالش، دقت نظر و مشارکت گروهی تمامی افراد و باالخص کلیه 
ادارات و دستگاه های اجرایی که در شکل گیری و استمرار این حرکت مهم و ارزشمند 

نقش داشته اند تشکر و قدردانی نمایم.
 

  سیـد خلـف موسـوی
  شهـردار اهــواز

پیــام  شهــردار

بسم اهلل الرحمن الرحیم 



با توجه به نقش آمـار صحیـح، پویـا و کارآمـد در برنامـه ریزی هـا، سیاستـگذاری هـا و 
تصمیم سازی ها، خوشبختانه شش سال متوالی است که کتاب آمارنامه شهر اهواز در راستای 

ایجاد بانک اطالعاتی منسجم و یکپارچه شهری انتشار یافته است.
کتـاب آمارنـامه شـهر اهـواز در 19 فصـل با موضـوعات مختلـف آب و هـوا، جمعیـت، 
نیروی انسانی، کشـاورزی، صـنعت و معـدن، نفت و گاز و آب و بـرق و ...   و با همـکاری 
کلیـه نهـادها، سازمـان ها و ادارات شـهر توسـط مجموعـه ی مدیریـت آمـار، اطـالعات و 
فنـاوری ارتبـاطـات  معاونت برنامه ریزی و توسعه شهـرداری اهـواز- جمـع آوری، تدویـن 

و انتشار یافته است. 
امیـد است ما را از نظرات و پیشنهادات خود بهره منـد سازید. 

در پایان از کلیه نهادها، سازمان ها و ادارات استان و شهر اهواز و باالخص سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی استان خوزستان که ما را در جمع آوری اطالعات این آمارنامه یاری نموده اند 

تشکر و قدردانی می نمایم.

ابراهیـم نوشـادی
معاون بـرنامـه ریـزی و توسعـه 

پیام معاون برنامه ریزی و توسعه

بسم اهلل الرحمن الرحیم 





فصـــل  اول
سـرزمیــن و آب و هــوا



فصل اول8

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 صرفا 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 راس 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.
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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.

پارك طبیعي: به مکان هایي که فضاي سبز طبیعي وجود داشته و توسط عوامل ثانوي ساماندهي و توسعه داده شده باشند 
مانند پارك طبیعي ناژوان.

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.
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1 - 1 -طول و عرض جغرافیایی  شهر اهواز

شــرح
عرض شمالی )درجه(طول شرقی)درجه(

ارتفاع از سطح دریا )متر(
حداکثـرحـداقلحداکثـرحداقل

18 ...31...48شهر اهواز
 مأخذ: اداره کل هواشناسی استان خوزستان 

1 - 2 - مشخصات ایستگاه هواشناسی اهواز در سال 1393

سـال نام ایستگاه
تاسیس

ارتفاع از سطح 
دریا) متر(

طـول 
جغرافیایی

عـرض 
نوع ایستگاهکد بین المللیجغرافیایی

40 درجـه 5. 133022اهـواز
مستقردرفرودگاه 2040811و 31و 48 دقیقه

و هواشناسی

تحقیقات 
33 درجـه138212کشاورزی اهواز

هواشناسی 1599535و31 و 48 دقیقه
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 92 *

برآورد 
جمعیت 
سال 93 *

سهم از کل 
جمعیت 
سال 93 
)درصد(

تراکم جمعیتي 
سال 92

 )نفر در هکتار(

6612502513120113440212122. 1102منطقه1

081597458102272104767936. 2913منطقه2

36171773961861581907001760. 3181منطقه3

43201993522091992143031956. 3816منطقه4

93161733901819551863951663. 2975منطقه6

7191508561583081621711494. 1718منطقه7

11171331121396871430951345. 3098منطقه8

4410010565891108780113583410060. 18806مجموع

57. 687رودخانه

محدوده 
01. 19494قانونی 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 بر اساس جمعیت محدوده مصوب 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
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نقشه 1 - 2 - محدوده مناطق شهر اهواز
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نقشه 1 - 3 - محدوده نواحی شهر اهواز
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  1 - 4 - حدود هفتگانه محدوده و حریم مناطق هفتگانه شهرداری اهواز

حـدود هفتگانه منطقهمنطقه

1

پل سیاه حد فاصل بلوار آیت ا... بهبهانی تا رودخانه کارونشمال
ریل راه آهن - حد فاصل میدان تره بار سابق تا روبروی زیبا شهر و انتهای شرق زیبا شهر شرق
انتهای جنوب منطقه پادادشهر - خیابان جنت حد فاصل خیابان آیت اله بهبهانی تا رودخانه کارونجنوب
رودخانه کارون حد فاصل پل سیاه تا خیابان جنتغرب

2

انتهای روستای سید خلف + شمال اتوبان اهواز به طرف پلیس راه قدیم اندیمشک - حد فاصل شمال
کیان پارس تا میدان پلیس راه قدیم

رودخانه کارون حد فاصل سید خلف تا بلوار تخت سلیمانشرق
بلوار تخت سلیمان حد فاصل رودخانه تا انتهای بلوار پاسداران تا پل لشگر شمال بلوار قدسجنوب
مسیر اهواز اندیمشک حد فاصل بلوار قدس تا پلیس راه سابق اهواز اندیمشکغرب

3

رودخانه کارون حد فاصل پل سوم تا انتهای زرگانشمال
نیروگاه زرگان حد فاصل رودخانه تا انتهای شهرک فرهنگیان و فرودگاه و انتهای شهرک آغاجاریشرق
اتوبان اهواز- ماهشهر، حد فاصل شهرک آغاجاری تا پل سومجنوب
رودخانه کارون، حد فاصل پل سوم تا پارک شهروندغرب

4

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
ریل راه آهن حد فاصل پارک حجاب تا انتهای گروه ملی صنعتی فوالد خوزستانغرب

6

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

انتهای مالشیه تا میسر اهواز به سمت حمیدیه و زمین های ارتش، پلیس راه اهواز – اندیمشک غرب
قدیم

7

اتوبان اهواز ماهشهر حد فاصل رودخانه کارون تا سه راه تپهشمال
سه راه تپه، بلوار شمالی سپیدار + بلوار شمالی لوله سازی اهوازشرق
ریل راه آهن حد فاصل لوله سازی تا رودخانه کارونجنوب
رودخانه کارون حد فاصل پل سیاه پل سومغرب

8

اتوبان اهواز- ماهشهر حد فاصل گیت برومی کوی طاهریشمال
سه راهی صنایع فوالدشرق
انتهای فاز دو و فاز پنج و فاز یکجنوب
اتوبان آیت اهلل بهبهانی حد فاصل بهشت آباد تا میدان جمهوریغرب

مأخذ: شهرداری اهواز
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1 - 5 - اوضاع جوی ایستگاه اهواز بر حسب ماه در سال1393

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

48 23 72 10 94 23.6 16.7 30.4 8.6 41 فروردین

34 17 51 10 69 31.5 24.2 38.7 19.4 42 اردیبهشت

27 12 42 9 65 35.8 27.9 43.7 23.8 48 خرداد

26 12 39 8 75 38.1 29.9 46.3 26.4 50.6 تیر

32 15 48 8 84 38.4 30.4 46.4 26.2 48.6 مرداد

35 15 55 9 89 35.9 27.3 44.4 20.6 47.8 شهریور

41 21 60 10 91 29.9 22.3 37.5 14.6 41.8 مهر

50 26 73 13 91 21.4 13.9 28.8 8 34.4 آبان

71 49 92 28 100 16.7 11.2 22.2 6.8 27.8 آذر

62 39 88 38 100 12 8.1 11.6 0 12.2 دی

56 32 80 19 95 17.7 11.6 24.7 5.4 26.6 بهمن

56 31 81 9 98 18.5 12.2 24.8 5.8 30.4 اسفند

×× ×× ×× ×× 100 ×× ×× ×× ×× 50.6 حداکثر

×× ×× ×× 8 ×× ×× ×× ×× 4 ×× حداقل

45 24 65 ×× ×× 26.8 19.7 32.9 ×× ×× میانگین
مأخذ: اداره هواشناسی استان خوزستان 
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1 - 5 - اوضاع جوی ایستگاه اهواز بر حسب ماه در سال1393)ادامه(

حداکثـر باد
جمع تبخیر 

میلیمتر
جمع 

ساعت 
آفتابی

تعداد 
روزهای 
یخبندان

تعداد 
روزهای 

بارانی

حداکثر 
بارندگی 
24 ساعته

جمع 
بارندگی 
میلیمتر

سمتمـاه
درجه

سرعت 
m/s

140 10 239 264.1 0 4 21.4 32.5 فروردین
42 17 362.4 300.8 0 1 0.1 0.1 اردیبهشت
280 11 482.2 324.2 0 1 0.2 0.2 خرداد
290 10 510.5 360.8 0 0 0 0 تیـر
100 10 500.2 360.3 0 0 0 0 مـرداد
300 9 403.8 333.3 0 0 0 0 شهریور
200 11 254.9 265.5 0 3 7.9 8.5 مهر
140 13 146.9 237.7 0 5 5.4 7.6 آبان
270 8 61.1 186.9 0 6 20.5 40.2 آذر
190 8 68.9 206.1 0 4 4.5 6.4 دی
180 12 111.3 144.2 0 3 8.3 9.6 بهمن
290 9 129.5 227 0 8 11.8 31.6 اسفنـد
42 17 ×× ×× ×× ×× 21.4 ×× حـداکثر
×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× 0 حـداقل
×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× میانگیـن
×× ×× 3270.7 3220.9 0 35 ×× 136.7 جمع

مأخذ: اداره کل هواشناسی استان خوزستان

1 - 1 - نمودار متوسط دمای ایستگاه اهواز بر حسب ماه  در سال1393

             مبنا: جدول 1-5
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1 - 2 - مقایسه میزان بارندگی)mm(ایستگاه اهواز بر حسب ماه در سال های 1393 و 1392

                  مبنا: جدول 1-5       

1 - 6 - متوسط بارندگی و درجه حرارت ماهانه اهواز طی 30 سال گذشته) 1393 - 1360(                                                                    

ین
رد

رو
ف

ت
هش

دیب
ار

داد
یرخر
ت

داد
مر

ور
هری

ش

هر
م

ان
آب

ذر
آ

مندی
به

ند
سف

ا

20
.680.200.10.23.925
.1

57
.3

41
.53228
.3

ین
انگ

می

ر(
یمت

میل
ی )

دگ
ارن

ب

97
.4

44
.9

2.1035.477
.18913
5.6

12
7.1

10
2.6

10
2.4

ثر
داک

ح

قل0.40.20.20000.40.90.72.94.70.5
حدا

23
.3

29
.9

35
.2

37
.5

38
.1

34
.9

29
.9

22
.6

15
.8

12
.9

13
ین918.

انگ
می

ت( 
گرا

انتی
 )س

ت
رار

ه ح
رج

 د

3037
.3

43
.7

46
.2

46
.6

43
.9

38
.4

29
.4

21
.3

17
.8

19
.3

23
.9

ثر
داک

ح

16
.5

22
.6

26
.7

28
.9

29
.52621
.4

15
.8

10
.4

قل8.18.612
حدا

ماخذ: اداره کل هواشناسی استان خوزستان
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1 - 3 - نمودار وضعیت درجه حرارت در 30سال گذشته  

                                    مبنا: جدول 1-6     

 1-7 - وضعیت روزهای سال در ماه های مختلف بر حسب میزان آلودگی در سال 1393        

تعداد روزهای مـاه
پاك

تعداد روزهای 
سالم

تعداد روز های 
ناسالم

تعداد روزهای 
بسیار ناسالم

تعداد روزهای 
خطرناك

027301فروردین

022801اردیبهشت

024700خرداد

0171202تیر

0161203مرداد

0191101شهریور

021702مهر

123501آبان

127200آذر

026400دی

026400بهمن

117804اسفند

326583015جمع

 مأخذ: اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان

فصل اول
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1 - 3 - مقایسه وضعیت روزهای سال بر حسب میزان آلودگی در سال های 1393 و 1392   

                مبنا: جدول 1-7

1 - 8 -پارامترهای فیزیکی و شیمیایی اندازه گیری شده درآب رودخانه کارون در سال 1393

حداکثرحداقلدفعات نمونه برداری شدهواحـدشـرح

PH...1446.87.5 اسیدیته

)E.C(هدایت الکتریکیMg/cm14411002200

)T.SS( مواد معلق در آبMg/l1441530

)D.O( اکسیژن محلولMg/l1445.58.9

اکسیژن مورد نیاز واکنش های بیو 
)B.O.DO(  شیمیایی

Mg/l1440.74.2

اکسیژن مورد نیاز واکنش های  شیمیایی 
)C.O.D(

Mg/l1441585

  مأخذ: اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان
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ســرزمیـن و آب و هــوا
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1 - 9 - آالینده های اصلی هوا و میزان آلودگی صوتی اهواز در سال 1393

واحـدنام آالینده
مقدار مجازمقـدار

منشأ ایجاد آالیندگی
ثانویهاولیه8990919293

ذرات معلق 
زیر میکرون 

)PM10(

ug/m3259310366366174150150 کانونهای درون مرزی
وبرون مرزی

)CO(گازppm1.680.823.113.111.3399خودروها وکارخانجات

) SO2( گازppm0.010.280.0190.0190.0150.030.02کارخانجات

هیدروکربن ها 
)HC(

ppm-------عوامل انسانی

گاز ازون
)O3( 

ppm0.050.070.0170.0170.0320.080.08 فعل وانفعاالت جوی
وکارخانجات

دی اکسید 
نیتروژن
)SO2(

ppm0.0300.0150.0150.0530.050.05خودروها وکارخانجات

خودروهاdp----705565صوت
مأخذ: اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان

1 - 10 - نوع و میزان آالینده های مسئول در ایستگاه های سنجش و پایش شهر اهواز در سال 1393

اولین آالینده نام ایستگاه
دومین آالینده درصدمسئول

سایر آالینده هادرصدمسئول

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

میدان دانشگاه
منابع طبیعی)ریز گرد(10صنعت40ترافیک شهری شهید چمران

منابع طبیعی)ریز گرد(10ترافیک شهری30صنعتاداره هواشناسی استان

منابع گرمایشی اداره کل
منابع طبیعی)ریز گرد(10ترافیک شهری20خانگی

مأخذ: اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان 

فصل اول
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1 - 11 - سهم صنایع بزرگ اهواز در آلودگی هوا در سال1393

میزان تاثیر در آلودگی هوانوع آالیندهنام کارخانه
متوسطگازهای آالیندهنفت

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(93 - 1389

خصوصيدولتيجمعسـال
138929023060
1390000
1391000
139228-28
1393000

 مأخذ: اداره کل منابع طبیعی شهرستان اهواز

1 - 13 - مساحت نهالستان ها و تولید آن در شهرستان اهواز93 - 1389 

سـال
تولید ) هزار اصله (مساحت ) هکتار(

خصوصيدولتيخصوصيدولتي
13892151801000
1390210020000
13911560600
1392-3-1000000
139311/72/404.600.000

مأخذ: اداره کل منابع طبیعی شهرستان اهواز

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

احداث خزانه  سـال
)هکتار(

تولید نهال گلدان    
)هزار اصله(

نهالکاري  
)هکتار(

بذر پاشي  
)هکتار(

جمع  آوري و 
تهیه بذر) تن (

حفاظت و قرق 
) هکتار(

13920011000030000
1393003060014000

مأخذ: اداره کل منابع طبیعی شهرستان اهواز

ســرزمیـن و آب و هــوا


