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 مقدمه

آمارهاي ارائه شده مربوط به این بخش از اداره کل راه و 

شهرسازي، جهاد کشاورزي، شهرداري ها، حمل و نقل و پایانه 

هاي استان و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی دریافت 

 .گردیده است

, اطالعات مربوط به این بخش در زمینه انواع راه هاي استان 

 .مل و نقل هوایی می باشدحمل و نقل جاده اي و ح

تعداد وسایل نقلیه درون شهري از طریق شهـرداري هاي استان 

جمع آوري و ارائه گردیده است درپاره اي از موارد، چون 

دسترسی به آمار سري زمانی نبود از سالنامه هاي آماري و 

 .آمارنامه هاي استان استفاده شده است

 جاده اي نقل و حمل

 که کشور اصلی هاي راه طول به بوطمر آمار قدیمی ترین

 به مربوط است، گرفته قرار ایران آمار مرکز دردسترس تاکنون

 کشور آماري سالنامه نخستین در می باشد که 1340 سال

 مربوط اطالعات حاضر در حال .است گردیده درج  1345 سال

 و اخذ شهرسازي استان  و ازاداره کل راه هاي استان راه به

 .شود می ارائه

 روستایی هاي راه نگهداري و ساخت مسئولیت ، 1368 سال از

 وزارت(يکشاورز جهاد وزارت به ترابري و راه از وزارت کشور

هاي  راه به مربوط اطالعات و شد محول )سازندگی قبلی جهاد

 از .است شده ارائه و گردآوري وزارتخانه این توسط مذکور

 به "روستایی ايراهه" به مربوط فًعالیت مجداد1381 تیرماه

  گردید ترابري محول و راه وزارت

شماره  موتوري نقلیه وسایل تعداد آمار است، ذکر به الزم

 اسالمی جمهوري انتظامی نیروي طریق از شده،که گذاري

 .گردد می ارائه بخش این در است نیز، شده دریافت ایران

جاده هاي  در نقلیه وسایل تردد و نقل و حمل میزان مورد در

 در و نبود دسترس در جامعی آمارهاي ، 1341 سال تا شورک

 تهیه به اقدام بار نخستین براي ترابري و راه وزارت سال مذکور

 علت به مختلف هاي سال در فعالیت این که آمار نمود ارائه و

 داشت، وجود آن اجراي راه در که متعددي و موانع مشکالت

 .موقت گردید وقفه هاي دچار

 از زمینه، این در آماري اطالعات به روزافزون یازن به توجه با

 صورت به اطالعات و آمار جمع آوري وظیفه 1361سال 

 سال دوم نیمه از و برنامه ریزي و دفتر آمار عهده به متمرکز

 و نقل و حمل سازمان فناوري اطالعات دفتر عهده به 1376

 هما اسفند اواخر سازمان در این .شد محول کشور پایانه هاي

 سازمان راهداري به اداري عالی شوراي مصوبه براساس 1382

 .یافت نام تغییر کشور جاده اي نقل و حمل و

 زمینه، این در آمار کمبود جبران منظور به ، 1366 سال در

جاده  نقل و حمل آمارگیري" طرح اجراي با آمار ایران مرکز

 جاده اي، ناوگان مشخصات در مورد اطالعاتی "کشور اي

 .نمودجمع آوري  شده حمل بار و ندگانران

  انبارداري

 سال در ایران آمار مرکز انبارداري، فعالیت با ارتباط در

 ، 1370 سال در و کشور سردخانه هاي از سرشماري1366

 انجام را انبارداري خدمات ارائه محل ازکارگاه هاي آمارگیري

 شناخت منظور به ایران آمار نیز مرکز 1373 سال در .داد

 فعالیت از طرح آمارگیري انبارها، عمومی هاي ویژگی

 .کرد اجرا را کشور انبارداري

 با ایران آمار مرکز ، 1380 و 1377 سالهاي در همچنین

 و صنعت عمومی سرشماري از حاصل از فهرست استفاده

 براساس آن تکمیل و وبه هنگام سازي 1373 سال معدن

 از سرشماري هب هاي ذیربط، سازمان در موجود اطالعات

 و 1382 هاي درسال .است کرده اقدام سردخانه ها و انبارها

 چارچوب سرشماري از استفاده با ایران آمار مرکز 1384

 اطالعات جمع آوري به اقدام ، 1381 سال کارگاهی عمومی

 .نمود مذکور

 1377، 1380، 1382 سالهاي سرشماري در است، ذکر شایان

 سردخانه هاي و انبارها آمار فقط 1390 و 1384، 1387

 کرده عرضه عموم به را خود خدمات که یا متبوعی مستقل

 .است شده ارائه اند،

 

 تعاریف مفاهیم

مسیري براي تردد وسایل نقلیه ریلی به منظور  : آهن  خط راه

جایی بار و یا مسافر است که به دو نوع اصلی و فرعی  جابه

 .شود تقسیم می

آهن را  هاي راه است که ایستگاه خطی :آهن راه  خطوط اصلی 

 .کند به یکدیگر متصل می
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خطوط غیر اصلی، شامل خطوط  :آهن راه  خطوط فرعی

تجاري و مانوري به عنوان خطوط فرعی شناخته  -صنعتی

 .شود می

  هاي در ایستگاه  هستند که  خطوطی:  آهن راه يخطوط مانور 

) مانور(رها قطا  و تفکیک  تنظیم  آهن، براي راه  تشکیـالتی

 .اند گردیده  احداث

 

خطوطی هستند که بنابر : آهن خطوط صنعتی و تجاري راه

تقاضاي موسسات دولتی، صنعتی، زراعی و بازرگانی از خطوط 

آهن منشعب و به خطوط داخلی موسسات  داخلی ایستگاه راه

 .شوند متقاضی متصل می

به  وسیله نقلیه داراي نیروي کشش است که براي :لکوموتیو 

گیرد و برحسب  ها مورد استفاده قرار می حرکت درآوردن واگن

و نوع استفاده ) برقی، دیزلی و بخاري(نوع انرژي مصرفی 

 . شود بندي می طبقه) اصلی و مانوري(

غیر از (  دولتی و  تجاري  محموالت  وزن  مجموع : بارخالص  وزن

 . است  توشه  و وزن)  آهن خود راه  محموالت

  اضافه وزن به  خالص  وزن بار  طور عموم به : خالص غیر بار  وزن

 . قطار است

جایی آن  آهن، امکان جابه باري که براساس مقررات راه : توشه

در واگن مسافري نباشد و در واگنی ویژه به همین نام توسط 

  .شود آهن نامیده می قطارهاي مسافري حمل شود توشه راه

فت و برگشت آن به طور راهی است که معبر ر: آزاد راه

هاي هم سطح بوده و  فیزیکی از یکدیگر مجزا و فاقد تقاطع

ورود و خروج آن منحصراً در نقاط معین و محدودي میسر 

 . است

راهی است حداقل با چهار  ):راه اصلی چهار خطه(بزرگراه 

خط که مسیر رفت و برگشت آن به طور فیزیکی از یکدیگر 

 . واند به صورت هم سطح باشدت هاي آن می مجزا و تقاطع

شود که ارتباط مراکز تولید  به راهی اطالق می :راه روستایی

هاي فرعی و اصلی کشور را برقرار  روستایی و اتصال آن به راه

 . کند

هاي  اي از آب شامل حوضچه عبارت از فضاي گسترده :بندر

ها، تأسیسات، تجهیزات و  اصلی و فرعی آرام، اسکله

جنبی واقع در خشکی براي تردد شناورها به هاي  ساختمان

 . منظور انجام عملیات مورد نیاز است

بندري است که در آن صــرفاً  ):بازرگانی(بندر تجاري 

 عملیات 

 

 . مربوط به تخلیه و بارگیري کاالي تجاري انجام شود

هر نوع وسیله نقلیه آبی را شناور گویند شناورها را  :شناور

 . بندي کرد ها طبقه ع و نحوه کاربري آنتوان بسته به نو می

به هر شناوري که معموالً از جنس فلز بوده، داراي  :کشتی

موتور باشد و ظرفیت ناخالص آن بیش از پانصد تن باشد 

 . شود کشتی گفته می

شناور   گنجایش: شناور  شده ثبت  غیرخالص  ظرفیت

   برحسب

 

در   المللی بین  راتمقر  طبق  باشد که می)  مکعب  فوت 100(  تن

 .، عیناً ذکر شده است گواهینامه مربوط

  غیرخالص  ظرفیت  مانده :شناور  شده  ثبت  خالص  ظرفیت

،  آالت ماشین  مربوط به  و فضاي  از کسر حجم  پس  شده  ثبت

امر   به  یافته  اختصاص  ، انبارها و سایر فضاهاي کارکنان

در   المللی بین  مقررات  عیناً طبق  باشد که می  کشتیرانی

 . است  مربوط، ذکر شده  هاي گواهینامه

  حمل  کاالهاي  از وزن  عبارت ): حجمی  تن(  اي کرایه  تن

در مورد   که  معنی بدین است، آن  حجم  به  با توجه  شــده

  است  آن کمتر از حد متعارف  مخصــوص  وزن  کـه  کاالهایی

  ، حجم مصوب  هاي تعرفه  ـراساس، ب) وزن  کم  حجیم  کاالهاي(

  تن  یک  شود و کرایه  می  فرض  تن  یک  از کاال معادل  مشخصی

 .گیرد می  تعلق  آن  به

  محمـوالت  حامل  که است  کشتی : بر خشک کشتی فله

،  طور معمول به. باشد می  سطح  در یک  انبارهایی  و داراي  همگن

  براي  بزرگ  قط دو قالبو ف است  لـد جرثقیـکشتی فاق  نیا

 .اال داردکـردن کا ـج ابهـج

  با طبقات  چند انباره   کشتی : عمومی  کاالهاي حمل  کشتی

  جرثقیل  داراي  طور معمول به  که است) طبقه 3 الی 2(  مختلف

 .باشد می

  حمل  براي  که است  تانکرداري  کشتی :بر کشتی روغن

 .یردگ قرار می  مورد استفاده  مایعات
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بارها   انواع  حمل  توانایی  که است  کشتی : چند منظوره  کشتی

  گونه در این. را دارد  و فله  ، کیسه متفرقه  کانتینر،کاالي  از جمله

  اي گونه  به  انبارها و عرشه  و عرض  معموالً طول ها کشتی

  فوتی 20کانتینر  از ابعاد یک  ضریبی  است که  شده  طراحی

  . باشد می 

 3با   انبار همراه 5تا  4  هزار تن و داراي 20حدوداً   آن  ظرفیت

 .باشد می  جرثقیل 5  تا

  حمل  مخصوص  کشتی): کانتینردار(کشتی کانتینربر 

  دستگاه 700حدود   آن  حمل  ظرفیت  باشد که کانتینر می

 . است  فوتی 20کانتینر

 هر نوع ساختمان، تأسیسات و تجهیزات روي: فرودگاه

خشکی یا آب که تمام یا قسمتی از آن به منظور ورود، خروج 

 . و تردد هواپیما مورد استفاده واقع شود را فرودگاه گویند

حرکت یک هواپیما از یک فرودگاه به فرودگاه دیگر که  :پرواز

تواند شامل یک یا چند مرحله  تحت یک شماره بوده و می

 . باشد

هواپیمایی داخلی است  پرواز متعلق به شرکت :پرواز داخلی

که مبدا و مقصد پرواز فوق در داخل کشور باشد حتی اگر در 

 . مسیر پرواز مرزهاي کشور را قطع کند

به جز خلبان و خدمه (مسافر هوایی، فردي  :مسافر هوایی

 .است که با هواپیما سفر کند) پرواز

مسافر هوایی است که مبدا و مقصد  :مسافر هوایی داخلی

ر داخل کشور باشد حتی اگر مسیر پرواز وي مرزهاي پرواز او د

 . کشور را قطع کند

مسافر هوایی است که  :المللی ورودي مسافر هوایی بین

 . مبدا  پرواز او در خارج و مقصد پرواز وي در داخل کشور باشد

مسافر هوایی است که  :المللی خروجی مسافر هوایی بین

وي در خارج از کشور مبدأ پرواز او در داخل و مقصد پرواز 

 . باشد

اي به جز بار همراه مسافر است که   بارهاي بارنامه :بار هوایی

 . شود توسط هواپیما جا به جا می

به کلیه مرسوالت پستی اعم از پست  :محموله پستی هوایی

هاي هواپیمایی  نامه و امانات که به صورت دپش تحویل شرکت

 . گویند شود محموله پستی هوایی می می

نفر عضو حقیقی  7شرکتی است که با حداقل : تعاونی  شرکت

هاي مشترك و  یا حقوقی غیر دولتی به منظور رفع نیازمندي

بهبود وضع اقتصادي و اجتماعی اعضا از طریق خودیاري و 

کمک متقابل آنان براساس قانون بخش تعاون براي انجام یک 

 .شود یا چند فعالیت اقتصادي تشکیل و ثبت می

 

شرکتی است که براساس قانون  : و نقل  حمل  تعاونی  تشرک

بخش تعاونی با عضویت اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی 

جهت فعالیت در امور حمل و نقل بار، مسافر یا هر دو در 

 .شود اشکال زمینی، دریایی، هوایی و ریلی تشکیل و ثبت می

ا چند ی  یک  در آن  که  است  و مشخصی  ثابت  مکان : کارگاه

  مدیریت  نظر یک و مستمر، زیر  طور منظم به  اقتصادي  فعالیت

 .شود می  واحد انجام  و حسابداري

،  امکانات  ترین بیش  که  است  فعالیتی : اصلی کارگاه  فعالیت

و   بینی پیش  آن  انجام  براي  ،کارگاه  و تجهیزات  سیساتأت

 .شود می  صلحا  از آن  درامد کارگاه  ترین معموالً بیش

مکان یا محوطه محصوري است که تمام یا قسمتی از  :انبار

انبارها . آن براي نگهداري کاال در نظر گرفته شده است

برداري  نوع بهره...) سرباز، سرپوشیده و(برحسب نوع ساختمان 

مکانیزه، سردخانه، سیلو، (، نوع تجهیزات )اختصاصی و عمومی(

  .شوند بندي می ها تقسیم ویژگی و سایر...) انبار غله، مخزن و

یا   تمام  که است  مستقل  از کارگاهی  عبارت : سردخانه 

  فعالیت  عنوان  به  داري سردخانه  فعالیت  براي  از آن  قسمتی

و   کشاورزي  کاالهاي  سازي و ذخیره  منظور نگهداري  ، به اصلی

  الزم  مصنوعی  و شرایط  خاص  ضوابط  تحت  و فاسدشدنی  دامی

و   است  یافته  اختصاص... و  نسبی  ، رطوبت حرارت  از نظر درجه

تولید   خواه(کند  می  عرضه  عموم  را به  داري سردخانه  خدمات

 ).باشد  یا نداشته  خود داشته  براي  خدمت

هوا در   دماي ،مداره یک  در سالن : و دومداره  مداره یک  سالن

  و قابل  است  صفر تقریباً ثابت  باالي صفر یا زیر  از دوحالت  یکی

  در سـالن  ولی  دیگر نیست  حالت  به  حالت  از یک  تبدیل

  تبـدیل  دیگر قابـل  حالت  به  حالت  هوا از یک  ، دمـاي دومداره

صفر   صفر یا باالي از مدار زیر  لـزوم  بـرحسب   تـوان و می  است

 .کرد  استفاده

سازي به صورت افقی یا عمودي است  همحل ذخیر  نوعی :سیلو

داراي ساخت بتنی یا فلزي که براي نگهداري محصوالت یا 
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برداري قرار  اي یا پودري به صورت فله، مورد بهره مواد دانه

  محوطه برخی  در داخل  اختصاصی  محلی :انبار روباز .گیرد می

 از سیلوها 

حداکثر   زماندر (  گندم  مدت  کوتاه  نگهداري  براي  که  است

  گندم. گیرد قرار می  ، مورد استفاده)سیلو  بـه  گندم  واردات

  تخلیه  ، از چاله ممکن  زمان  انبارها، در اولین  در این  شده  تخلیه

 .شود  وارد سیلو می

  انبارهاي  از سیلوها داراي  برخی : انبار سرپوشیـده معمولی

  اصلی  با سیلوي  زهارتباط مکانی  و بدون  معمولی  سرپوشیده

  وسیله کامیون  انبارها، باید به  این در  شده  تخلیه  غالت. هستند

 .شود  منتقل  اصلی  سیلوي  دیگر، به  یا وسایل

  خدمات  ارائه  محل  کارگاه ،منظور :دایر  انبار یا سردخانه

 30  حداقل  سال  در طول  که  است  داري یا سردخانه  انبارداري

 . است  باز بوده  یا منقطع  متوالی  صورت  روز به

  خدمات  ارائه  محل  کارگاه ،منظور:  فعال  انبار یا سردخانه

  حداقل  سال  در طول  که  است  داري یــا سردخانه  انبــارداري

و   است  داشته  اشتغـال  ربط ذي  فعالیــت  انجــام  روز به 30

و درامد   شده  را متقبل  هایی خود هزینه  فعالیت  انجام  براي

 . است  کرده  کسب

ها و  شامل معابر بزرگراهی، شریانی، خیابان: راه درون شهري 

ها در محدوده قانونی شهر بوده که اغلب احداث،  کوچه

 . تعمیرات و نگهداري آن به عهده شهرداري شهر است

متر دو  30/13راهی است با عرض کلی : راه اصلی عریض

متر  65/3دو خط عبور با سواره رو به عرض  طرفه با حداقل

 2×3هاي شنی یا آسفالتی آن  براي هر خط عبور و عرض شانه

 . متر است

متر که  11راهی است با عرض کلی : راه اصلی معمولی

ساختمان آن طبق نقشه و مشخصات راه اصلی انجام شده 

 2×2متر یا  85/1متر و عرض شانه  30/7عرض آسفالت . باشد

 . است

 7راهی است با عرض آسفالت سواره رو  :راه فرعی عریض

که ارتباط مراکز جمعیت و تولید داخل  2×1متر و عرض شانه 

یک منطقه را برقرار می کند و جزئی از شبکه داخلی آن است 

 . و معموال به صورت دو خطۀ دو طرفه عمل می کند

رو  راهی است با عرض آسفالت سواره: راه فرعی درجه یک

با حداقل دو خط عبور با  2× 75/0متر و عرض شانه  5/6

متر براي هر خط به  25/3سواره روي روسازي شده به عرض 

متر و بصورت شنی  8هاي طرفین که عرض کلی  اضافه شانه

 . شود یا آسفالته ساخته می

روي  راهی است با دو خط عبور سوراه: راه فرعی درجه دو

متر و عرض شانه شنی  5/5روي  شنی یا آسفالته که سوراه

 . است 2×75/0

 

 

 گزیده اطالعات

موتوري وسایل نقلیه  دستگاه 10205در حدود  1394در سال 

که نسبت است ده و موتور سیکلت در استان شماره گذاري ش

همچنین در . داشته استدرصد کاهش 33/18به سال قبل 

نفر مسافر توسط وسایل نقلیه  2278933حدود  1394سال 

حمل شده ...) اتوبوس،مینی بوس،سواري و (اده اي مسافري ج

درصد مسافران درون همان استان و  95/37است که مقصد 

 .درصد برون استان بوده است 69/61

تعداد مسافران خروجی بر حسب پروازهاي داخلی در سال 

 72/9نفر رسیده که در مقایسه با سال قبل  65914به  1394

 .درصد کاهش یافته است
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 )کیلومتر(طول انواع خطوط و تعداد ایستگاه هاي راه آهن-1-11

 

 طول خطوط  سال
 تعداد ایستگاه

 صنعتی و تجاري فرعی و مانوري اصلی 

1375................................. × × × × 

1380................................. × × × × 

1385................................. × × × × 

1390................................. × × × × 

1391.................................. × × × × 

1392................................. × × × × 

1393................................. × × × × 

1394................................. × × × × 

 .آهن استان ایالم اداره کل راه-مأخذ

 مسافر و بار خالص حمل شده از ایستگاه هاي راه آهن-2-11

 بارخالص مسافر سال

 
 تن کیلومتر وزن نفر کیلومتر تعداد

1375................................. × × × × 

1380................................. × × × × 

1385................................. × × × × 

1390................................. × × × × 

1391.................................. × × × × 

1392................................. × × × × 

1393................................. × × × × 

1394................................. × × × × 
 

 .آهن استان ایالم اداره کل راه-مأخذ

 وزن انواع بار حمل شده از ایستگاه هاي راه آهن استان -3-11

 مواد معدنی مواد نفتی جمع سال
مواد 

 کشاورزي
 سایر توشه مواد صنعتی مواد غذایی

1375.............. × × × × × × × × 

1380.............. × × × × × × × × 

1385.............. × × × × × × × × 

1390.............. × × × × × × × × 

1391.............. × × × × × × × × 

1392.............. × × × × × × × × 

1393.............. × × × × × × × × 

1394.............. × × × × × × × × 
 

 .ایالم آهن استان اداره کل راه-مأخذ
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 )کیلومتر(انواع راه هاي تحت حوزه استحفاظی اداره کل راه و شهرسازي استان ایالم -4-11

سال و شهرستان 
 جمع کل

راه درون  راه هاي بین شهري 

 شهري 

 راه هاي روستایی

 
 شوسه آسفالت جمع  راه فرعی راه اصلی بزرگراه آزاد راه جمع 

1375................... 7/1212  7/1212  0 0 1/314  6/898  000 
 

- - 

1380................... 6/2807  6/1451  0 2/26  2/394  2/1031  000 1356 570 786 

1385................... 4/3152  2/1391  0 2/26  451 914 000 2/1761  2/721  1040 

1390................... 3184 1572 0 31 671 870 000 1612 1320 292 

1391................... 266/3233  62/1586  0 41 31/681  31/864  000 646/1646  959/1365  687/280  

1392................... 356/3244  71/1597  0 42 4/691  31/864  000 646/1646  959/1365  687/280  

1393................... 857/3186  849/1507  0 939/70  165/575  745/861  328/32  68/1646  99/1365  69/280  

1394................... 651/3099  643/1420  0 735/127  163/431  745/861  328/32  68/1646  99/1365  69/280  

622/283 .................آبدانان   72/137  0 0 0 72/137  785/5  117/140  369/123  748/16  

32/500 ....................ایالم   174/263  0 13/32  73/78  314/152  75/0  396/236  994/183  402/52  

849/204 ....................ایوان   469/82  0 14 588/36  881/31  0 38/122  757/104  623/17  

942/123 ......................بدره  66/80  0 0 569/40  091/40  482/2  8/40  34 8/6  

999/487 .................چرداول  787/181  0 018/2  066/58  703/121  0 212/306  393/256  819/49  

792/256 ...............دره شهر  383/71  0 0 8/37  583/33  651/6  758/178  696/155  062/23  

882/674 ..................دهلران  256/370  0 0 951/157  305/212  012/8  614/296  536/228  078/68  

018/180 .................سیروان  43/52  0 658/8  342/6  43/37  936/2  652/124  553/122  099/2  

397/217 ..............ملکشاهی  663/79  0 0 0 663/79  712/2  022/135  376/98  646/36  

83/169 ...................مهران  101/101  0 929/70  117/15  055/15  3 729/65  316/58  413/7  
 

 .اداره کل راه و شهرسازي استان ایالم-مأخذ
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 تعداد تونل ها ، پل ها و راهدارخانه هاي مسیر راه ها در پایان سال-5-11

 سال و شهرستان
 تونل

 )دستگاه(پل
 )واحد(راهدارخانه

 
 متر و بیشتر  20 متر 10-20 متر 10زیر 

1375................... 2 3400 39 19 20 

1380................... 3 3479 42 24 21 

1385................... 5 3564 56 22 7 

1390................... 10 3721 57 28 7 

1391................... 10 3721 57 28 7 

1392................... 11 3721 57 28 7 

1393................... 11 6659 97 45 7 

1394................... 11 6659 97 45 7 

 1 4 7 569 0 .................آبدانان 

 2 8 26 1429 6 ....................ایالم 

 2 3 10 497 1 ....................ایوان 

 0 1 2 352 0 ......................بدره

 0 4 10 917 3 .................چرداول

 0 1 6 389 0 ...............دره شهر

 0 9 16 1123 0 ..................دهلران

 2 0 2 288 1 .................سیروان

 0 5 7 548 0 ..............ملکشاهی

 0 10 11 547 0 ...................مهران
 

 . اداره کل راه و شهرسازي استان ایالم-مأخذ
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 1394وسایل نقلیه عمومی درون شهري بر حسب نوع در پایان سال -6-11
 

 تاکسی مینی بوس اتوبوس عجم سال وشهرستان

1375................... 235 5 0 230 

1380................... 621 18 0 603 

1385................... 1294 63 0 1231 

1390................... 2603 100 102 2401 

1391................... 2603 100 102 2401 

1392................... 2689 80 180 2429 

1393................... 2779 80 180 2519 

1394................... 2653 79 34 2540 

 145 0 0 145 .................آبدانان 

 1640 0 76 1716 ....................ایالم 

 234 0 0 234 ....................ایوان 

 5 15 0 20 ......................بدره

 147 10 0 157 .................رداولچ

 120 0 0 120 ...............دره شهر

 112 0 0 112 ..................دهلران

 0 0 0 0 .................سیروان

 5 3 0 8 ..............ملکشاهی

 132 6 3 141 ...................مهران

 .شهرداري هاي استان ایالم-مأخذ
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ایالم ایوان بدره چرداول شهردره دهلران سیروان

حمل و نقل و انبارداري  -11

-1نمودار   

 

11-6 جدول: مبنا  

سیروان ملکشاهی مهران
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 )دستگاه(تعداد انواع وسایل نقلیه موتوري وموتور سیکلت شماره گذاري شده-7-11

 تاکسی مینی بوس اتوبوس )1(سواري جمع سال
وانت و 

 کامیونت
 تریلی کامیون

موتور 

 لتسیک

1375.............. 858 437 4 8 000 97 174 14 124 

1380.............. 1536 1118 2 5 000 292 32 47 40 

1385.............. 359 000 000 000 000 000 000 000 359 

1390.............. 5700 2553 48 46 000 797 93 90 2073 

1391.............. 6671 4620 5 4 000 1001 38 000 1003 

1392.............. 11066 7781 29 54 000 712 299 244 1947 

1393)2(......... 12496 9029 14 70 70 803 487 355 935 

1394)3(.......... 10205 7853 47 40 54 304 311 198 911 
 

 .شامل آمبوالنس نیز می باشد) 1

 .دستگاه می باشد 733به تعداد اختالف در سرجمع به دلیل خودرو کشاورزي ) 2

 .دستگاه می باشد 487اختالف در سرجمع به دلیل خودرو کشاورزي به تعداد -)3

 .پلیس راهنمایی و رانندگی -فرماندهی انتظامی استان ایالم-مأخذ
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ز طریق پایانه هاي مسافربري ا) براساس صورت وضعیت حمل مسافر(تعداد سفر ومسافرجابجا شده درون استانی -8-11

 توسط انواع وسایل نقلیه عمومی مسافري جاده اي به تفکیک ماه

 )نفر(مسافرجابجاشده )مورد(تعداد سفر سال و ماه 

 
 سواري مینی بوس اتوبوس  جمع  سواري مینی بوس اتوبوس  جمع

1375..................... 123082 1438 80320 41324 1485921 45706 1233595 206620 

1380..................... 71520 1664 52232 17624 937303 34982 825902 76419 

1385..................... 136528 750 19227 116551 777226 14573 296457 466196 

1390..................... 295374 954 16503 277917 1378794 31448 245928 1101418 

1391..................... 260481 748 13111 246622 1185637 25435 187368 972834 

1392..................... 240279 1363 8663 230253 1078788 44130 126424 908234 

1393..................... 220149 1643 7044 211462 1002127 55177 102868 844082 

1394..................... 184934 2678 6634 175622 868009 80872 87736 699401 

 60855 8791 9432 79078 15189 594 340 16123 .................فروردین

 70779 8552 6119 85450 17614 605 196 18415 ..............اردیبهشت

 63404 4977 5746 74127 15868 369 198 16435 .....................خرداد

 52887 3296 3663 59846 13281 242 135 13658 .........................یر ت

 57395 5322 6433 69150 14427 392 218 15037 ......................مرداد

 59512 6087 9852 75451 14889 437 365 15691 ...................شهریور

 60043 8650 9698 78391 15105 676 336 16117 ........................مهر

 55533 6818 9658 72009 13991 572 304 14867 .........................آبان

 51813 8138 5014 64965 12938 666 170 13774 ..........................آذر

 57741 8311 4464 70516 14598 665 137 15400 ..........................دي

 55918 7865 6350 70133 14112 619 169 14900 .......................بهمن

 53521 10929 4443 68893 13610 797 110 14517 ......................اسفند
 

 .اداره کل حمل ونقل وپایانه هاي استان ایالم-مأخذ
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 از طریق پایانه هاي مسافربري) ل مسافربراساس صورت وضعیت حم(تعداد سفر ومسافرجابجا شده درون استانی-9-11

 1394:توسط انواع وسایل نقلیه عمومی مسافري جاده اي برحسب شهرستان 

 )نفر(مسافرجابجاشده )مورد(تعداد سفر شهرستان

 
 سواري مینی بوس اتوبوس  جمع  سواري مینی بوس اتوبوس  جمع

 699401 87736 80872 868009 175622 6634 2678 184934 .............کل استان

 50549 5178 479 56206 13020 380 11 13411 ..................آبدانان

 277948 41245 26055 345248 70648 3216 601 74465 ......................ایالم

 79777 3224 1673 84674 19882 245 44 20171 .....................ایوان

 0 0 0 0 0 0 0 0 ..................)1(بدره

 19370 7179 0 26549 4870 538 0 5408 .................چرداول

 69901 3335 135 73371 18023 245 3 18271 ...............دره شهر

 66446 16897 383 83726 16641 1273 11 17925 ..................دهلران

 20957 90 40 21087 5260 7 1 5268 .................سیروان

 18549 0 0 18549 4651 0 0 4651 ..............ملکشاهی

 95904 10588 52107 158599 22627 730 2007 25364 ....................مهران
 

 .اداره کل حمل و نقل وپایانه هاي استان ایالم-مأخذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1394-ي استان ایالم سالنامه آمار ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحمل و نقل و انبارداري  -11

٣٠٣ 
 

 از طریق پایانه هاي مسافربري) براساس صورت وضعیت حمل مسافر(تعداد سفر ومسافرجابجا شده برون استانی -10-11

 توسط انواع وسایل نقلیه عمومی مسافري جاده اي بر حسب ماه 

 )نفر(مسافرجابجاشده )مورد(تعداد سفر سال و ماه 

 
 سواري مینی بوس اتوبوس  جمع  سواري مینی بوس اتوبوس  جمع

1375..................... 29865 6824 14787 8254 470325 191463 237592 41270 

1380..................... 32754 10027 14237 8490 440239 181094 225391 33754 

1385..................... 72854 25027 10284 37543 1135754 824730 159865 151159 

1390..................... 102320 31030 15984 55306 1601611 1156876 225728 219007 

1391..................... 103246 27833 9175 66238 1420187 1014100 143439 262648 

1392..................... 77814 27443 5107 45264 1286350 1030585 76463 179302 

1393..................... 80000 28156 4291 47553 1285097 1043189 52887 189021 

1394..................... 81910 31851 3455 46604 1410924 1179179 47901 183844 

 15644 6286 133293 155223 3935 429 3336 7700 .................فروردین

 15952 5136 85706 106794 4053 357 2380 6790 ..............اردیبهشت

 16217 3636 84674 104527 4128 299 2268 6695 .....................خرداد

 13332 1541 42625 57498 3407 120 1401 4928 .........................تیر 

 15700 3515 92523 111738 3994 260 2373 6627 ......................مرداد

 16526 3978 99845 120349 4191 279 2618 7088 ...................شهریور

 15870 2590 86574 105034 4044 191 2409 6644 ........................مهر

 14195 3582 102234 120011 3606 265 2724 6595 .........................آبان

 14850 6179 237506 258535 3713 426 6037 10176 ..........................آذر

 14991 3202 60980 79173 3791 238 1906 5935 ..........................دي

 15506 3868 78009 97383 3922 276 2221 6419 .......................بهمن

 15061 4388 75210 94659 3820 315 2178 6313 ......................اسفند
 

 .اداره کل حمل ونقل وپایانه هاي استان ایالم-مأخذ

 

 

 

 

 

 



 انبارداري و  حمل و نقل-11ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1394-ي استان ایالم سالنامه آمار

٣٠۴ 
 

 

از طریق پایانه هاي ) بر اساس صورت وضعیت حمل مسافر(انه، سفر ومسافرجابجا شده برون استانیتعداد پای -11-11

 1394سال :مسافربري توسط انواع وسایل نقلیه عمومی مسافري جاده اي برحسب شهرستان 

 شهرستان
 تعداد پایانه

 )نفر(مسافر جابجا شده )مورد(تعداد سفر 

 
 سواري مینی بوس اتوبوس عجم سواري مینی بوس اتوبوس جمع

 183844 47901 1179179 1410924 46604 3455 31851 81910 27 .............کل استان

 5032 3020 33211 41263 1260 231 1134 2625 4 ..................آبدانان

 73753 25957 232841 332551 18408 1811 9169 29388 3 ......................ایالم

 9893 4771 24669 39333 2567 391 904 3862 1 ......................نایوا

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .......................بدره

 3195 2551 446 6192 798 171 33 1002 3 .................چرداول

 38598 1104 21598 61300 9938 74 848 10860 4 ...............دره شهر

 45050 8983 39933 93966 11273 680 1177 13130 3 .................دهلران

 147 1384 5997 7528 34 90 184 308 3 .................سیروان

 245 0 0 245 64 0 0 64 1 ..............ملکشاهی

 7931 131 820484 828546 2262 7 18402 20671 5 ...................مهران
 

 .بدلیل عدم استخراج با شهرستان دره شهر تجمیع گردیده استآمار شهرستان بدره  

 .اداره کل حمل ونقل وپایانه هاي استان ایالم-مأخذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1394-ي استان ایالم سالنامه آمار ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحمل و نقل و انبارداري  -11

٣٠۵ 
 

 )تن(وزن بار جابجا شده براساس بارنامه صادر شده توسط وسایل نقلیه باري عمومی جاده اي برحسب ماه  -12-11

 سال وماه
 جابجایی درون استانی

 جابجایی برون استانی

 
 ورودي خروجی

1375..................... 108049 105335 472625 

1380..................... 422939 633128 0 

1385..................... 1733324 000 000 

1390..................... 2294028 2301989 1523250 

1391..................... 2356290 2385855 1554080 

1392..................... 1627782 1148529 2753223 

1393..................... 1417190 1426826 2902108 

1394..................... 1133050 1558680 1774514 

 95471 90139 97464 .................فروردین

 162852 147997 134486 ..............اردیبهشت

 176792 161513 88762 .....................خرداد

 152112 136004 85668 .........................تیر 

 169011 159110 91341 ......................مرداد

 149010 127778 126308 ...................شهریور

 152810 127337 121875 ........................مهر

 152971 135723 86612 .........................آبان

 141074 102787 79891 ..........................آذر

 149271 130562 76240 ..........................دي

 152784 134629 78677 .......................بهمن

 120356 105101 65726 ......................اسفند
 

 .کل حمل ونقل وپایانه هاي استان ایالم اداره-مأخذ

 

 

 

 

 

 

 



 انبارداري و  حمل و نقل-11ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1394-ي استان ایالم سالنامه آمار

٣٠۶ 
 

 

: وزن بار جابجا شده توسط وسایل نقلیه باري عمومی جاده اي بر اساس بار نامه صادر شده بر حسب شهرستان-13-11

 )تن( 1394

 شهرستان
 جابجایی درون استانی

 جابجایی برون استانی

 
 ورودي خروجی

 1774514 1558680 1133040 .........................................کل استان

 18211 8235 3698 ..............................................آبدانان

 569016 436049 80484 ..................................................ایالم

 9741 40379 11663 .................................................نایوا

 0 0 0 ..................................................بدره

 28221 413405 107611 .............................................چرداول

 14127 21701 253185 ...........................................دره شهر

 24427 97418 71811 ..............................................دهلران

 8262 506773 502558 ..............................................سیروان

 2721 1445 927 ..........................................ملکشاهی

 1099788 33275 101103 ................................................مهران
 

 .آمار شهرستان بدره بدلیل عدم استخراج با شهرستان دره شهر تجمیع شده است 

 .اي استان ایالماداره کل حمل ونقل وپایانه ه-مأخذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1394-ي استان ایالم سالنامه آمار ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحمل و نقل و انبارداري  -11

٣٠٧ 
 

 مسافر و بار حمل شده در پروازهاي داخلی برحسب ماه-14-11

 )کیلوگرم(وزن بار تعداد مسافر تعداد پرواز سال وماه

 
 خروجی ورودي خروجی ورودي خروجی ورودي

1375..................... × × × × × × 

1380..................... 000 000 000 000 000 000 

1385..................... 000 000 000 000 000 000 

1390..................... 741 741 68825 68825 414109 414109 

1391..................... 751 751 68256 68056 4063435 4063435 

1392..................... 677 677 64600 64600 342170 342170 

1393..................... 816 816 68133 73009 389647 332623 

1394..................... 754 754 61285 65914 329818 302976 

 40610 29317 6030 4806 66 66 .................فروردین

 28720 32526 6842 6640 70 70 ..............اردیبهشت

 25700 29621 6516 6061 65 65 .....................خرداد

 23970 26591 5258 4794 58 58 .........................تیر 

 22180 23317 4668 4158 49 49 ......................مرداد

 22880 23400 4349 4157 45 45 ...................شهریور

 18170 22761 4084 3876 49 49 ........................مهر

 19278 19976 4294 4097 50 50 .........................آبان

 31522 31134 6501 5784 96 96 ..........................آذر

 23373 27049 5805 5337 70 70 ..........................دي

 26003 28099 6264 5888 72 72 .......................بهمن

 20570 36027 5303 5687 64 64 ......................اسفند
 

 .فرودگاه شهداي ایالم-مأخذ

 

 

 

 

 

 

 



 انبارداري و  حمل و نقل-11ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1394-ي استان ایالم سالنامه آمار

٣٠٨ 
 

 

 )تن(برحسب ماه ) به استثناي حجاج(مسافر و بار حمل شده در پروازهاي بین المللی -15-11

 محموالت پستی وزن بار تعداد مسافر تعداد پرواز سال و ماه 

 
 خروجی ورودي خروجی ورودي خروجی ورودي خروجی ورودي

1375..................... × × × × × × × × 

1380..................... × × × × × × × × 

1385..................... × × × × × × × × 

1390..................... × × × × × × × × 

1391..................... × × × × × × × × 

1392..................... × × × × × × × × 

1393..................... × × × × × × × × 

1394..................... 
        

 × × × × × × × × .................فروردین

 × × × × × × × × ..............اردیبهشت

 × × × × × × × × .....................خرداد

 × × × × × × × × .........................تیر 

 × × × × × × × × ......................مرداد

 × × × × × × × × ...................شهریور

 × × × × × × × × ........................مهر

 × × × × × × × × .........................آبان

 × × × × × × × × ..........................آذر

 × × × × × × × × ..........................دي

 × × × × × × × × .......................بهمن

 × × × × × × × × ......................اسفند
 

 .فرودگاه شهداي ایالم-مأخذ

 

 

 

 

 

 



 1394-ي استان ایالم سالنامه آمار ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحمل و نقل و انبارداري  -11

٣٠٩ 
 

و بار حمل شده در پروازهاي بین المللی بر حسب شرکت هاي هواپیمایی داخلی و ) به استثناي حجاج(مسافر -16-11

 )تن) (1394: (خارجی

 شرح
 تعداد پرواز

 محموالت پستی باروزن  تعداد مسافر

 
 خروجی ورودي خروجی ورودي خروجی ورودي

 0 0 302536 329292 65872 61220 1508 ...................................................جمع

 0 0 302536 329292 65872 61220 1508 ....شرکت هاي هواپیمایی داخلی 

 0 0 15637 17284 3006 2567 166 ...............................................پویا ایر

 0 0 217786 243261 50194 48113 1024 ..............................................آسمان

 0 0 69113 68747 12672 10540 318 ............................................ماهان

 0 0 0 0 0 0 0 ...شرکت هاي هواپیمایی خارجی

 

 .فرودگاه شهداي ایالم -مأخذ

 

 تعداد پرواز و مسافر حمل شده حج تمتع توسط شرکت هاي هواپیمایی-17-11

 سال
 تعداد پرواز

 وزن بار تعداد مسافر

 
 خروجی ورودي خروجی ورودي

1375....................... × × × × × 

1380....................... × × × × × 

1385....................... × × × × × 

1390....................... × × × × × 

1391....................... × × × × × 

1392....................... × × × × × 

1393....................... × × × × × 

1394....................... × × × × × 
 

 .فرودگاه شهداي ایالم-مأخذ

 

 

 

 



 انبارداري و  حمل و نقل-11ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1394-ي استان ایالم سالنامه آمار

٣١٠ 
 

 

 )میلیون ریال(ل مشخصات عمومی شرکت هاي تعاونی حمل و نقل فعال در پایان سا-18-11

 سرمایه شاغالن اعضاء تعداد شرکت سال و شهرستان 

1375................................... 1 12 6 1 

1380................................... 6 926 76 97 

1385................................... 18 647 163 304 

1390................................... 13 338 249 172 

1391................................... 7 256 179 105 

1392................................... 8 289 181 115 

1393.................................... 5 100 41 64 

1394................................... 4 93 35 47 

 0 0 0 0 ...................................آبدانان

 24 8 48 2 .......................................ایالم

 0 0 0 0 ......................................ایوان

 0 0 0 0 .......................................بدره

 0 0 0 0 .................................چرداول

 23 27 45 2 ................................دره شهر

 0 0 0 0 ...................................هلراند

 0 0 0 0 .................................سیروان

 0 0 0 0 ...............................ملکشاهی

 0 0 0 0 ....................................مهران
 

 .اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان ایالم-مأخذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1394-ي استان ایالم سالنامه آمار ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحمل و نقل و انبارداري  -11

٣١١ 
 

 )1394(انبار و سردخانه فعال بر حسب نوع مدیریت-19-11

 عمومی خصوصی جمع شرح

 000 000 2 ...................................................انبار

 000 000 4 ...........................................سردخانه
 

 .اخذ شده است 1394اطالعات از سالنامه آماري کشورسال -

 .مرکز آمار ایران-مأخذ

 )1394(مشخصات سالن هاي سردخانه دایر بر حسب نوع -20-11

 )1(ظرفیت اسمی حجم مساحت تعداد نوع سالن

 4230 5760 1260 4 .................زیر صفر یک مدار

 000 21920 4500 13 ..............یک مدار باالي صفر

 000 8505 1701 2 ................................دو مداره
 

فر اطالعات مربوط به ظرفیت اسمی به تفکیک موجود نمی باشد و اطالعات درج شده مربوط به سالن هاي یک مدار زیر صفر، یک مدار باالي ص)1

 .و دومداره است

 .اخذ شده است 1394اطالعات از سالنامه آماري کشورسال -

 .مرکز آمار ایران-مأخذ

 )تن(تعداد وظرفیت سیلوهاي دایر و انواع انبار دایر ذخیره گندم  -21-11

 نوع انبار گندم سیلوي گندم سال

 ظرفیت تعداد 
 روباز سرپوشیده معمولی

 
 ظرفیت تعداد ظرفیت تعداد

1375....................... - - 4 5000 0 0 

1380....................... - - 4 5000 0 0 

1385....................... - - 4 15000 1 10000 

1390....................... 6 160000 4 20000 1 10000 

1391....................... 8 195000 4 20000 1 10000 

1392....................... 8 195000 4 20000 1 10000 

1393....................... 8 195000 4 20000 1 10000 

1394....................... 8 205000 4 20000 1 10000 
 

 .اداره کل غله استان ایالم-مأخذ

 



 انبارداري و  حمل و نقل-11ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1394-ي استان ایالم سالنامه آمار

٣١٢ 
 

 

 )تن(عملکرد سیلوهاي گندم -22-11

 سال
 موجودي اول سال

 گندم خارج شده از سیلو گندم وارد شده به سیلو

 
 تحویل به سایرسیلوها تحویل به کارخانه ج کشورازخار ازسایر استان ها ازاستان

1375....................... 4526 43049 0 2496 40187 0 

1380....................... 3749 65699 2117 30397 90110 0 

1385....................... 20633 47364 0 0 336609 10650 

1390....................... 80000 141000 0 0 93000 83000 

1391....................... 43558 62000 14856 4554 100995 0 

1392....................... 61618 92000 8393 13593 129179 32000 

1393....................... 17830 113000 - 21400 95500 3627 

1394....................... 126161 88071 - - 78558 67975 
 

 اداره کل غله استان ایالم-مأخذ

 

 


