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 مقدمه

آمارهاي ارائه شده مربوط به اين بخش از اداره كل راه و 

اداره كل  جهاد كشاورزي، شهرداري ها، اداره كل شهرسازي، 

و اداره كل تعاون، كار و رفاه راهداري و حمل و نقل جاده اي 

 اجتماعی دريافت گرديده است.

اطالعات مربوط به اين بخش در زمينه انواع راه هاي استان , 

 حمل و نقل جاده اي و حمل و نقل هوايی می باشد.

تعداد وسايل نقليه درون شهري از طريق شهـرداري هاي استان 

 .جمع آوري و ارائه گرديده است 

 جاده اي نقل و حمل

 كه كشور اصلی هاي راه طول به مربوط آمار قديمی ترين

 به مربوط است، گرفته قرار ايران آمار مركز دردسترس تاكنون

 كشور آماري سالنامه نخستين در می باشد كه 1340 سال

 مربوط اطالعات حاضر در حال .است گرديده درج  1345 سال

 ارائه و اخذ شهرسازي استان و ازاداره كل راه هاي استان راه به

 .شود می

 روستايی هاي راه نگهداري و ساخت مسئوليت ، 1368 سال از

 وزارت)يكشاورز جهاد وزارت به ترابري و راه از وزارت كشور

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

 از .است شده ارائه و گردآوري وزارتخانه اين توسط مذكور

 به "روستايی راههاي" به مربوط فًعاليت مجداد1381 تيرماه

  د.گردي ترابري محول و راه وزارت

شماره  موتوري نقليه وسايل تعداد آمار است، ذكر به الزم

 اسالمی جمهوري انتظامی نيروي طريق از شده،كه گذاري

 .گردد می ارائه بخش اين در است نيز، شده دريافت ايران

جاده هاي  در نقليه وسايل تردد و نقل و حمل ميزان مورد در

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

 تهيه به اقدام بار نخستين براي ترابري و راه وزارت سال مذكور

 علت به مختلف هاي سال در فعاليت اين كه آمار نمود ارائه و

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

 .موقت گرديد وقفه هاي دچار

 از زمينه، اين در آماري اطالعات به روزافزون نياز به توجه با

 صورت به اطالعات و آمار آوريجمع  وظيفه 1361سال 

 سال دوم نيمه از و برنامه ريزي و دفتر آمار عهده به متمركز

 و نقل و حمل سازمان فناوري اطالعات دفتر عهده به 1376

 ماه اسفند اواخر سازمان در اين .شد محول كشور پايانه هاي

 سازمان راهداري به اداري عالی شوراي مصوبه براساس 1382

 .يافت نام تغيير كشور جاده اي نقل و حمل و

 زمينه، اين در آمار كمبود جبران منظور به ، 1366 سال در

جاده  نقل و حمل آمارگيري" طرح اجراي با آمار ايران مركز

 جاده اي، ناوگان مشخصات در مورد اطالعاتی "كشور اي

 نمود.جمع آوري  شده حمل بار و رانندگان

  انبارداري

 سال در ايران آمار مركز انبارداري، فعاليت با ارتباط در

 ، 1370 سال در و كشور سردخانه هاي از سرشماري1366

 انجام را انبارداري خدمات ارائه محل ازكارگاه هاي آمارگيري

 شناخت منظور به ايران آمار نيز مركز 1373 سال در .داد

 فعاليت از طرح آمارگيري انبارها، عمومی هاي ويژگی

 .كرد اجرا را كشور انبارداري

 با ايران آمار مركز ، 1380 و 1377 سالهاي در همچنين

 و صنعت عمومی سرشماري از حاصل از فهرست استفاده

 براساس آن تکميل و وبه هنگام سازي 1373 سال معدن

 از سرشماري به هاي ذيربط، سازمان در موجود اطالعات

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

 چارچوب سرشماري از استفاده با ايران آمار مركز 1384

 اطالعات جمع آوري به اقدام ، 1381 سال كارگاهی عمومی

 .نمود مذكور

 1377، 1380، 1382 سالهاي سرشماري در است، ذكر شايان

 سردخانه هاي و انبارها آمار فقط 1390 و 1384، 1387

 كرده عرضه عموم به را خود خدمات كه يا متبوعی مستقل

 .است شده ارائه اند،

 

 مفاهیم و تعاریف

مسيري براي تردد وسايل نقليه ريلی به منظور  :آهنخط راه

جايی بار و يا مسافر است كه به دو نوع اصلی و فرعی جابه

 شود.تقسيم می

آهن را هاي راهخطی است كه ايستگاه آهن:راه خطوط اصلي 

 كند.به يکديگر متصل می

خطوط غير اصلی، شامل خطوط  آهن:راه خطوط فرعي

تجاري و مانوري به عنوان خطوط فرعی شناخته  -صنعتی
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 شود.می
 هايدر ايستگاه هستند كه خطوطی: آهنراه يخطوط مانور 

قطارها )مانور(  و تفکيك تنظيم آهن، برايراه تشکيـالتی

 اند.گرديده احداث

 

خطوطی هستند كه بنابر آهن: خطوط صنعتي و تجاري راه

تقاضاي موسسات دولتی، صنعتی، زراعی و بازرگانی از خطوط 

آهن منشعب و به خطوط داخلی موسسات داخلی ايستگاه راه

 شوند.متقاضی متصل می

وسيله نقليه داراي نيروي كشش است كه براي به  لكوموتیو: 

گيرد و برحسب ها مورد استفاده قرار میحركت درآوردن واگن

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

 شود. بندي می)اصلی و مانوري( طبقه

)غير از  دولتی و تجاري محموالت وزن مجموع :بارخالص وزن

 .است توشه ( و وزنآهنود راهخ محموالت

 اضافه وزنبه خالص وزن بار طور عمومبه :خالص غیر بار وزن

 .قطار است

جايی آن آهن، امکان جابهباري كه براساس مقررات راه :توشه

در واگن مسافري نباشد و در واگنی ويژه به همين نام توسط 

  شود.ده میآهن ناميقطارهاي مسافري حمل شود توشه راه
: راهی است كه معبر رفت و برگشت آن به طور آزاد راه

هاي هم سطح بوده و فيزيکی از يکديگر مجزا و فاقد تقاطع

ورود و خروج آن منحصراً در نقاط معين و محدودي ميسر 

 است. 

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

خط كه مسير رفت و برگشت آن به طور فيزيکی از يکديگر 

 تواند به صورت هم سطح باشد. هاي آن میمجزا و تقاطع

شود كه ارتباط مراكز توليد به راهی اطالق می راه روستایي:

هاي فرعی و اصلی كشور را برقرار روستايی و اتصال آن به راه

 كند. 

هاي اي از آب شامل حوضچهاز فضاي گستردهعبارت  بندر:

ها، تأسيسات، تجهيزات و اصلی و فرعی آرام، اسکله

هاي جنبی واقع در خشکی براي تردد شناورها به ساختمان

 منظور انجام عمليات مورد نياز است. 

بندري است كه در آن صــرفاً  بندر تجاري )بازرگاني(:

 الي تجاري انجام شود. عمليات مربوط به تخليه و بارگيري كا

هر نوع وسيله نقليه آبی را شناور گويند شناورها را  شناور:

 بندي كرد. ها طبقهتوان بسته به نوع و نحوه كاربري آنمی

به هر شناوري كه معموالً از جنس فلز بوده، داراي  كشتي:

موتور باشد و ظرفيت ناخالص آن بيش از پانصد تن باشد 

 شود. كشتی گفته می

شناور  گنجايششناور:  شدهثبت غیرخالص ظرفیت

 مقررات طبق باشد كه( میمکعب فوت 100) تن برحسب

 ، عيناً ذكر شده است.در گواهينامه مربوط المللیبين

 غيرخالص ظرفيت مانده شناور: شدهثبت خالص ظرفیت

، تآالماشين مربوط به و فضاي از كسر حجم پس شده ثبت

امر  به يافته اختصاص ، انبارها و ساير فضاهايكاركنان

در  المللیبين مقررات عيناً طبق باشد كهمی كشتيرانی

 .است مربوط، ذكر شده هايگواهينامه

 حمل كاالهاي از وزن عبارت (:حجمي )تن ايكرایه تن

در مورد  كه معنیبدين است، آن حجم به با توجه شــده

 است آن كمتر از حد متعارف مخصــوص وزن كـه كاالهايی

 ، حجممصوب هايتعرفه (، بـراساسوزن كم حجيم )كاالهاي

 تن يك شود و كرايهمی فرض تن يك از كاال معادل مشخصی

 گيرد.می تعلق آن به

 محمـوالت حامل كه است كشتی :بر خشككشتي فله

، طور معمولباشد. بهمی سطح در يك انبارهايی و داراي همگن

 براي بزرگ و فقط دو قالب است لـد جرثقيـكشتی فاق نيا

 اال دارد.كـردن كا ـجابهـج

 با طبقات چند انباره كشتی :عمومي كاالهايحمل كشتي

 جرثقيل داراي ور معمولطبه كه استطبقه(  3الی 2) مختلف

 باشد.می

 حمل براي كه است تانکرداري كشتی بر:كشتي روغن

 گيرد.قرار می مورد استفاده مايعات

بارها  انواع حمل توانايی كه است كشتی :چند منظوره كشتي

 گونهرا دارد. در اين و فله ، كيسهمتفرقه كانتينر،كاالي از جمله

 ايگونه به انبارها و عرشه و عرض معموالً طول هاكشتی

 فوتی 20كانتينر از ابعاد يك ضريبی است كه شده طراحی

انبار  5تا  4 هزار تن و داراي 20حدوداً  آن باشد.  ظرفيتمی

 باشد.می جرثقيل 5 تا 3با  همراه
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 حمل مخصوص كشتیكشتي كانتینربر )كانتینردار(: 

 دستگاه 700حدود   آن حمل ظرفيت باشد كهمی كانتينر

 .است فوتی 20كانتينر

هر نوع ساختمان، تأسيسات و تجهيزات روي فرودگاه: 

خشکی يا آب كه تمام يا قسمتی از آن به منظور ورود، خروج 

 و تردد هواپيما مورد استفاده واقع شود را فرودگاه گويند. 

ودگاه به فرودگاه ديگر كه حركت يك هواپيما از يك فر پرواز:

تواند شامل يك يا چند مرحله تحت يك شماره بوده و می

 باشد. 

پرواز متعلق به شركت هواپيمايی داخلی است  پرواز داخلي:

كه مبدا و مقصد پرواز فوق در داخل كشور باشد حتی اگر در 

 مسير پرواز مرزهاي كشور را قطع كند. 

مسافر هوايی، فردي )به جز خلبان و خدمه  مسافر هوایي:

 پرواز( است كه با هواپيما سفر كند.

مسافر هوايی است كه مبدا و مقصد  مسافر هوایي داخلي:

پرواز او در داخل كشور باشد حتی اگر مسير پرواز وي مرزهاي 

 كشور را قطع كند. 

مسافر هوايی است كه  المللي ورودي:مسافر هوایي بین

 ز او در خارج و مقصد پرواز وي در داخل كشور باشد. مبدا  پروا

مسافر هوايی است كه  المللي خروجي:مسافر هوایي بین

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

 باشد. 

اي به جز بار همراه مسافر است كه بارهاي بارنامه بار هوایي:

 شود. توسط هواپيما جا به جا می

به كليه مرسوالت پستی اعم از پست  پستي هوایي:محموله 

هاي هواپيمايی نامه و امانات كه به صورت دپش تحويل شركت

 گويند. شود محموله پستی هوايی میمی

نفر عضو حقيقی  7شركتی است كه با حداقل :تعاوني شركت

هاي مشترك و يا حقوقی غير دولتی به منظور رفع نيازمندي

و اجتماعی اعضا از طريق خودياري و  بهبود وضع اقتصادي

كمك متقابل آنان براساس قانون بخش تعاون براي انجام يك 

 شود.يا چند فعاليت اقتصادي تشکيل و ثبت می

 

شركتی است كه براساس قانون  :و نقل حمل تعاوني شركت

بخش تعاونی با عضويت اشخاص حقيقی و حقوقی غيردولتی 

نقل بار، مسافر يا هر دو در  جهت فعاليت در امور حمل و

 شود.اشکال زمينی، دريايی، هوايی و ريلی تشکيل و ثبت می

يا چند  يك در آن كه است و مشخصی ثابت مکان :كارگاه

 مديريت نظر يك و مستمر، زير طور منظمبه اقتصادي فعاليت

 شود.می واحد انجام و حسابداري

، امکانات ترينبيش كه است يتیفعال :اصلي كارگاه فعالیت

و  بينیپيش آن انجام براي ،كارگاه و تجهيزات سيساتأت

 شود.می حاصل از آن درامد كارگاه ترينمعموالً بيش

مکان يا محوطه محصوري است كه تمام يا قسمتی از  انبار:

آن براي نگهداري كاال در نظر گرفته شده است. انبارها 

برداري ع ساختمان )سرباز، سرپوشيده و...( نوع بهرهبرحسب نو

)اختصاصی و عمومی(، نوع تجهيزات )مکانيزه، سردخانه، سيلو، 

  شوند.بندي میها تقسيمانبار غله، مخزن و...( و ساير ويژگی

يا  تمام كه است مستقل از كارگاهی عبارت :سردخانه 

 فعاليت عنوان به ريداسردخانه فعاليت براي از آن قسمتی

و  كشاورزي كاالهاي سازيو ذخيره منظور نگهداري، بهاصلی

 الزم مصنوعی و شرايط خاص ضوابط تحت و فاسدشدنی دامی

و  است يافته و... اختصاص نسبی ، رطوبتحرارت از نظر درجه

توليد  )خواهكند می عرضه عموم را به داريسردخانه خدمات

 باشد(. يا نداشته خود داشته براي خدمت

هوا در  دماي ،مدارهيك در سالن :و دومداره مدارهیك سالن

 و قابل است صفر تقريباً ثابت صفر يا باالي زير از دوحالت يکی

 در سـالن ولی ديگر نيست حالت به حالت از يك تبديل

 تبـديل ديگر قابـل حالت به حالت از يكهوا  ، دمـايدومداره

صفر  صفر يا باالي از مدار زير لـزوم بـرحسب تـوانو می است

 كرد. استفاده

سازي به صورت افقی يا عمودي است محل ذخيره نوعی سیلو:

داراي ساخت بتنی يا فلزي كه براي نگهداري محصوالت يا 

برداري قرار ه، مورد بهرهاي يا پودري به صورت فلمواد دانه

 گيرد.می

از  محوطه برخی در داخل اختصاصی محلی انبار روباز: 

 )در زمان گندم مدت كوتاه نگهداري براي كه سيلوها است

گيرد. قرار می سيلو(، مورد استفاده بـه گندم حداكثر واردات

 ، از چالهممکن زمان انبارها، در اولين در اين شده تخليه گندم
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 شود.وارد سيلو می تخليه

 انبارهاي از سيلوها داراي برخی :انبار سرپوشیـده معمولي

 اصلی با سيلوي ارتباط مکانيزه و بدون معمولی سرپوشيده

 وسيله كاميون انبارها، بايد به اين در شده تخليه هستند. غالت

 شود. منتقل اصلی سيلوي ديگر، به يا وسايل

 خدمات ارائه محل كارگاه ،منظور دایر: انبار یا سردخانه

 30 حداقل سال در طول كه است دارييا سردخانه انبارداري

 .است باز بوده يا منقطع متوالی صورت روز به

 خدمات ارائه محل كارگاه ،منظور: فعال انبار یا سردخانه

 حداقل سال در طول كه است داريسردخانه يــا انبــارداري

و  است داشته اشتغـال ربطذي فعاليــت انجــام روز به 30

و درامد  شده را متقبل هايیخود هزينه فعاليت انجام براي

 .است كرده كسب

ها و شامل معابر بزرگراهی، شريانی، خيابانراه درون شهري : 

قانونی شهر بوده كه اغلب احداث،  ها در محدودهكوچه

 تعميرات و نگهداري آن به عهده شهرداري شهر است. 

متر دو  30/13راهی است با عرض كلی راه اصلي عریض: 

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

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

 متر است. 

متر كه  11راهی است با عرض كلی لي: راه اصلي معمو

ساختمان آن طبق نقشه و مشخصات راه اصلی انجام شده 

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

 است. 

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

كه ارتباط مراكز جمعيت و توليد داخل  2×1متر و عرض شانه 

يك منطقه را برقرار می كند و جزئی از شبکه داخلی آن است 

 و معموال به صورت دو خطة دو طرفه عمل می كند. 

رو راهی است با عرض آسفالت سوارهراه فرعي درجه یك: 

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 يا  8هاي طرفين كه عرض كلی اضافه شانه

 شود. آسفالته ساخته می

روي راهی است با دو خط عبور سوراهراه فرعي درجه دو: 

متر و عرض شانه شنی  5/5روي شنی يا آسفالته كه سوراه

 است.  2×75/0

 

 

 گزیده اطالعات
كيلومتر طول راه هاي تحت حوزه  3770، 1399در سال 

استحفاظی اداره كل راه و شهرسازي استان است كه نسبت به 

 .داشته استتغييري نسال قبل 

موتوري و موتور وسايل نقليه  دستگاه 10082 ،1398در سال 

كه نسبت به سال است ده سيکلت در استان شماره گذاري ش

داشته است. همچنين در سال  افزايشدرصد  8/61 قبل

نفر مسافر توسط وسايل نقليه مسافري  550215 ، 1399

جاده اي )اتوبوس،مينی بوس،سواري و ...( حمل شده است كه 

درصد  8/42ن استان و درصد مسافران درون هما 2/57مقصد 

 .برون استان بوده است

تعداد مسافران خروجی بر حسب پروازهاي داخلی در سال 

 2/34نفر رسيده كه در مقايسه با سال قبل   69399به  1399

سيلوي  16تعداد  1399در سال  داشته است. كاهشدرصد

ل بوده است كه نسبت به تن فعا 392500گندم با ظرفيت 

درصد افزايش را نشان می دهد. 4سال قبل 
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 طول انواع خطوط و تعداد ایستگاه هاي راه آهن)كیلومتر(-١2-١

 طول خطوط  سال
 تعداد ايستگاه

 صنعتی و تجاري فرعی و مانوري اصلی 

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

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

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

1395................................. × × × × 

1396................................. × × × × 

1397.................................. × × × × 

1398............................ ...... × × × × 

١399............................ × × × × 
 

 .--مأخذ

 مسافر و بار خالص حمل شده از ایستگاه هاي راه آهن-١2-2

 بارخالص مسافر سال

 تن كيلومتر وزن نفر كيلومتر تعداد 

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

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

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

1395................................. × × × × 

1396................................. × × × × 

1397.................................. × × × × 

1398............................ ...... × × × × 

١399............................ × × × × 
 

 .--مأخذ
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 وزن انواع بار حمل شده از ایستگاه هاي راه آهن -١2-3

 مواد نفتی جمع سال
مواد 
 معدنی

مواد 
 كشاورزي

 مواد غذايی
مواد 
 صنعتی

 ساير توشه

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

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

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

1395................................. × × × × × × × × 

1396................................. × × × × × × × × 

1397................................. × × × × × × × × 

1398............................ ....... × × × × × × × × 

١399............................ × × × × × × × × 
 

 استان.آهن اداره كل راه-مأخذ
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 انواع راه هاي تحت حوزه استحفاظي اداره كل راه و شهرسازي استان ایالم )كیلومتر(-١2-٤

 سال و شهرستان 

 جمع كل

 راه هاي روستايی راه هاي بين شهري 

 راه فرعی راه اصلی بزرگراه آزاد راه جمع  
راه درون 

 شهري
 شوسه آسفالت جمع 

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 

1395.................... 21/3353  54/1689  0 8/104  38/633  14/890  22/61  67/1663  99/1365  68/297  

1396.................... 66/3437  04/1750  0 3/156  38/642  14/890  22/61  62/1687  1390 62/297  

1397.................... 05/3770  05/1784  0 3/179  38/646  15/897  22/61  1986 1688 298 

1398.................... 05/3770  05/1784  0 3/179  38/646  15/897  22/61  1986 1688 298 

١399................ ٠٥/3٧٧٠  ٠٥/١٧٨٤  ٠ 3/١٧9  3٨/٦٤٦  ١٥/٨9٧  22/٦١  ١9١٦٨٨ ٨٦ 29٨ 

04/302 ...........آبدانان........  04/115  0 0 0 04/115  0 187 160 27 

41/385 .........ايالم..............  41/114  0 43/54  98/59  0 0 271 222 49 

79/289 ........ايوان..............  79/163  0 5/12  02/55  22/84  05/12  126 111 15 

65/236 .........بدره..............  65/157  0 0 18/78  24/66  23/13  79 68 11 

92/532 ...چرداول..............  92/154  0 88/6  38/33  66/114  0 378 325 53 

 000 000 000 000 000 000 000 0 000 000 .........چوار..............

14/376 ..دره شهر..............  14/154  0 0 68/74  23/66  23/13  222 187 35 

76/675 ....دهلران..............  76/346  0 20 31/177  84/145  61/3  329 275 54 

28/254 ....سيروان..............  28/95  0 0 25/23  98/69  05/2  159 137 22 

37/261 ملکشاهی..............  37/104  0 0 0 22/99  15/5  157 139 18 

69/455 ......مهران..............  69/377  0 49/85  58/144  72/135  9/11  78 64 14 

 000 000 000 000 000 000 000 0 000 000 .....هليالن..............
 

 آمار شهرستان هليالن در شهرستان چرداول و شهرستان چوار در شهرستان ايالم منظور شده است . 

 اداره كل راه و شهرسازي استان ايالم.-مأخذ
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 تعداد تونل ها ، پل ها و راهدارخانه هاي مسیر راه ها -١2-٥

 سال و شهرستان
 تونل

 پل)دستگاه(
 راهدارخانه

 متر و بيشتر  20 متر 10-20 متر 10زير  

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

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

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

1395.................... 10 6685 102 43 11 

1396.................... 10 6685 102 43 10 

1397.................... 10 6685 102 43 10 

1398.................... 10 6685 102 43 10 

١399................ ١٠ ٦٧٤٦ ١٠2 ١٠ ٤٤ 

 1 4 7 580 0 ...........آبدانان........

 1 5 20 910 2 .........ايالم..............

 2 3 10 497 3 ........ايوان..............

 1 1 4 280 0 .........بدره..............

 0 2 6 673 4 ...چرداول..............

 1 3 6 606 0 .........چوار..............

 0 3 7 421 0 ..شهر..............دره 

 2 6 16 875 0 ....دهلران..............

 2 1 5 403 1 ....سيروان..............

 0 5 7 620 0 ملکشاهی..............

 0 8 9 612 0 ......مهران..............

 0 3 5 269 0 .....هليالن..............
 

 حمل و نقل جاده اي استان ايالم.اداره كل راهداري و -أخذم
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 وسایل نقلیه عمومي درون شهري بر حسب نوع-١2-٦

 
 ايالم.شهرداري هاي استان -مأخذ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تاكسی مينی بوس اتوبوس جمع سال ،شهرستان و شهر
1380....................................... 621 18 0 603 

1380....................................... 621 18 0 603 
1385....................................... 1294 63 0 1231 
1390....................................... 2603 100 102 2401 
1395....................................... 2548 79 26 2443 
1396....................................... 2019 67 8 1944 
1397....................................... 2045 69 14 1962 
1398....................................... 2050 69 12 1969 
١399................................ 2١ ١١ ٥٨ ٠٥٤9٨٥ 

 134 0 0 134 .....آبدانان..............شهرستان 
 120 0 0 120 ..............شهر آبدانان..............

 14 0 0 14 ..........شهر مورموري..............

 0 0 0 0 ........شهر سراب باغ ..............

 1321 0 58 1379 .......شهرستان ايالم ..............

 1321 0 58 1379 ..............................شهر ايالم 

 0 0 0 0 ..........شهر جعفرآباد..............

 164 0 0 164 ......شهرستان ايوان ..............

 164 0 0 164 ...............شهر ايوان ..............

 0 0 0 0 ..................شهر زرنه..............

 0 0 0 0 .......شهرستان بدره ..............

 0 0 0 0 ................شهر بدره ..............

 0 0 0 0 .شهر چشمه شيرين..............

 92 0 0 92 ...شهرستان چرداول..............

 80 0 0 80 .............شهر سرابله ..............
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 ع)دنباله(وسایل نقلیه عمومي درون شهري بر حسب نو-١2-٦

 
 شهرداري هاي استان ايالم.-مأخذ

 
 
 

 تاكسی مينی بوس اتوبوس جمع سال ،شهرستان و شهر
 12 0 0 12 .....شهر آسمان آباد ..............

 0 0 0 0 ...............شهر شباب..............

 0 0 0 0 .................بالوه..............شهر 

 0 0 0 0 ........شهرستان چوار..............

 0 0 0 0 .................شهر چوار..............

 105 7 0 112 ..شهرستان دره شهر ............

 105 7 0 112 .........شهر دره شهر ..............

 0 0 0 0 ............................شهر ماژين 

 115 0 0 115 ...شهرستان دهلران ..............

 0 0 0 0 ..................شهر پهله..............

 106 0 0 106 .............شهر دهلران..............

 9 0 0 9 ..........شهر موسيان ..............

 0 0 0 0 ................ميمه..............شهر 

 0 0 0 0 ...شهرستان سيروان..............

 0 0 0 0 .................شهر لومار..............

 0 0 0 0 ..شهرستان ملکشاهی ..........

 0 0 0 0 ...............شهر اركواز..............

 0 0 0 0 ...............دلگشا..............شهر 

 0 0 0 0 .................شهر مهر ..............

 50 4 0 54 ....شهرستان مهران ..............

 50 4 0 54 .............شهر مهران ..............

 0 0 0 0 .......شهر صالح آباد ..............

 4 0 0 4 .................شهرستان هليالن 

 4 0 0 4 .....................شهر توحيد .......
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21-6مبنا: جدول   
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تعداد وسایل نقلیه عمومي درون شهري-١2-١نمودار 
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 موتور سیكلت شماره گذاري شده ري وتعداد انواع وسایل نقلیه موتو-١2-٧
 

 خودرو سال

 موتورسيکلت
مجموع  

 خودرو 

كاميون 

 كشنده
 كاميونت اتوبوس كاميون سواري تاكسی

مينی 

 بوس
 آمبوالس وانت

ماشين 
آالت 

 كشاورزي
 ساير

1385.............. 9500 85 311 7005 288 37 368 5 1362 0 000 39 000 

1390.............. 12012 78 272 9962 129 3 40 12 1409 51 39 17 000 

1394.............. 7095 24 2 5687 67 4 3 7 550 8 701 42 1187 

1395.............. 10241 19 297 8747 69 6 7 8 707 3 334 44 1566 

1396.............. 11069 45 67 9855 39 8 230 13 429 3 295 85 312 

1397.............. 6231 14 14 5118 23 3 377 6 180 4 11 481 109 

١39١٠٠٨ ...........٨2 3 2٧ ٥9٦ ٠ ٨ ٠٦2١٧٤ ١ ٥ 9 ١ ٤٠29١١٧ ١ 

 نيروي انتظامی جمهوري اسالمی ايران .معاونت طرح و برنامه و بودجه.اداره آمار.

 نيروي انتظامی جمهوري اسالمی ايران .معاونت طرح و برنامه و بودجه.اداره آمار. -مأخذ
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تعداد سفر ومسافرجابجا شده درون استاني )براساس صورت وضعیت حمل مسافر( از طریق پایانه هاي -١2-٨

 تفكیك ماهمسافربري توسط انواع وسایل نقلیه عمومي مسافري جاده اي به 

 مسافرجابجاشده)نفر( تعداد سفر)مورد( سال و ماه 
 سواري مينی بوس اتوبوس  جمع  سواري مينی بوس اتوبوس  جمع 

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 

1395..................... 154258 1626 8199 144433 720941 53331 103217 564393 

1396..................... 142503 1425 6468 134610 655507 47726 85096 522685 

1397..................... 133895 1367 4453 128075 601773 52179 58240 491354 

1398..................... 120801 1357 3510 115934 532942 51673 41369 439900 

١399................. ٨٥ ٨٦٨١٨3 23٠3 ٨3٦٦2 3١٤9٤3 2١٨٦٦ ٧٧٦٥2 2٦٨٥١٦ 

 8179 1958 2179 12316 2291 151 58 2500 .......فروردين..........

 17782 949 2090 20821 4887 101 55 5043 ارديبهشت..............

 20366 1628 1801 23795 5556 235 47 5838 .......خرداد..............

 26271 2054 1707 30032 7452 269 49 7770 ..........تير ..............

 25581 1620 1453 28654 7352 162 40 7554 ........مرداد..............

 28137 1930 3539 33606 8280 267 110 8657 .....شهريور..............

 27110 1670 3439 32219 8417 212 113 8742 ...........مهر..............

 22169 1181 2020 25370 7407 147 66 7620 ...........آبان..............

 22891 1074 1743 25708 7867 157 59 8083 ............آذر..............

 23592 1470 1749 26811 8034 215 52 8301 ............دي..............

 23890 1539 3531 28960 8255 198 137 8590 ........بهمن..............

 22548 1589 2514 26651 7864 189 67 8120 .......اسفند..............
 

 اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان ايالم.-مأخذ
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تعداد سفر ومسافرجابجا شده درون استاني)براساس صورت وضعیت حمل مسافر( از طریق پایانه هاي -١2-9

 ١399توسط انواع وسایل نقلیه عمومي مسافري جاده اي برحسب شهرستان:مسافربري 

 مسافرجابجاشده)نفر( تعداد سفر)مورد( شهرستان
 سواري مينی بوس اتوبوس  جمع  سواري مينی بوس اتوبوس  جمع 

 2٦٨٥١٦ ١٨٦٦2 2٧٧٦٥ 3١٤9٤3 ٨3٦٦2 23٠3 ٨٥3 ٨٦٨١٨ ....كل استان.....

 16688 92 0 16780 5941 26 0 5967 ....آبدانان..............

 94784 8003 15936 118723 28828 1298 492 30618 ........ايالم..............

 21126 1440 6682 29248 5375 118 171 5664 .......ايوان..............

 4410 0 176 4586 1501 0 4 1505 ........بدره..............

 12790 2304 0 15094 3609 245 0 3854 ...چرداول..............

 000 000 000 000 000 000 000 000 ........چوار..............

 21843 417 176 22436 7537 34 4 7575 .دره شهر..............

 36240 4147 0 40387 12388 339 0 12727 ....دهلران..............

 20393 58 202 20653 5853 4 8 5865 ...سيروان..............

 5791 0 0 5791 1533 0 0 1533 ملکشاهی..............

 33164 72 4593 37829 10685 9 174 10868 .....مهران..............

 1287 2129 0 3416 412 230 0 642 ....هليالن..............
 

 راهداري و حمل و نقل جاده اي استان ايالم.اداره كل  -مأخذ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 حمل و نقل و انبارداری -12 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1399-سالنامه آماری استان ایالم 
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تعداد سفر ومسافرجابجا شده برون استاني )براساس صورت وضعیت حمل مسافر( از طریق پایانه هاي مسافربري -١2-١٠

 توسط انواع وسایل نقلیه عمومي مسافري جاده اي بر حسب ماه

 مسافرجابجاشده)نفر( سفر)مورد(تعداد  سال و ماه 
 سواري مينی بوس اتوبوس  جمع  سواري مينی بوس اتوبوس  جمع 

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 

1395..................... 81730 34795 3717 43218 1501618 1280621 51206 169791 

1396..................... 82830 35890 3182 43758 1493399 1283563 40688 169148 

1397..................... 83862 37645 2914 43303 1484161 1278721 37591 167849 

1398..................... 99640 54704 2956 41980 2045487 1841374 36736 167377 

١399................. ٤١3٦٤ 9٥9١٦٠ ٤2 3٠١٦٨ 23٥2٧2 ١2٥993 ١٥٥٨٨ 93٦9١ 

 3282 916 5658 9856 935 69 383 1387 .......فروردين..........

 6580 989 7202 14771 1831 79 546 2456 ارديبهشت..............

 6955 619 9059 16633 1964 58 728 2750 .......خرداد..............

 8163 1191 9377 18731 2338 130 799 3267 ..........تير ..............

 8052 719 9812 18583 2321 60 797 3178 ........مرداد..............

 8909 1457 15042 25408 2667 153 920 3740 .....شهريور..............

 8486 2314 13363 24163 2682 246 892 3820 ...........مهر..............

 8341 1693 9957 19991 2794 165 806 3765 ...........آبان..............

 8820 1769 10462 21051 3201 203 864 4268 ............آذر..............

 8759 1123 11606 21488 3167 147 941 4255 ............دي..............

 8869 1214 13219 23302 3211 123 992 4326 ........بهمن..............

 8475 1584 11236 21295 3057 169 926 4152 .......اسفند..............
 

 اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان ايالم.-مأخذ
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مسافربري تعداد پایانه، سفر ومسافرجابجا شده برون استاني)بر اساس صورت وضعیت حمل مسافر( از طریق پایانه هاي  -١2-١١

 ١399 توسط انواع وسایل نقلیه عمومي مسافري جاده اي برحسب شهرستان :

 شهرستان
 تعداد پايانه

 مسافر جابجا شده)نفر( تعداد سفر )مورد(

 سواري مينی بوس اتوبوس جمع سواري مينی بوس اتوبوس جمع 

 93٦9١ ١٥٥٨٨ ١2٥993 23٥2٧2 3٠١٦٨ ١٦٠2 9٥9٤ ٤١3٦٤ ٥ ....كل استان.....

 5237 160 10932 16329 1704 15 750 2469 1 ....آبدانان..............

 47983 2060 75450 125493 15196 313 5956 21465 1 ........ايالم..............

 5603 454 6184 12241 1543 34 628 2205 1 .......ايوان..............

 6 0 5927 5933 4 0 433 437 0 ........بدره..............

 1871 4187 0 6058 566 405 0 971 0 ...چرداول..............

 000 000 000 000 000 000 000 000 0 ........چوار..............

 8413 157 13652 22222 2993 11 970 3974 0 .دره شهر..............

 20379 3388 5254 29021 6644 356 301 7301 1 ....دهلران..............

 575 1044 2761 4380 203 66 110 379 0 ...سيروان..............

 188 0 0 188 66 0 0 66 0 ملکشاهی..............

 3146 9 5833 8988 1129 1 446 1576 1 .....مهران..............

 290 4129 0 4419 120 401 0 521 0 ....هليالن..............
 

 اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان ايالم.-مأخذ
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 وزن بار جابجا شده براساس بارنامه صادر شده توسط وسایل نقلیه باري عمومي جاده اي برحسب ماه )تن( -١2-١2

 سال وماه
 جابجايی درون استانی

 جابجايی برون استانی

 ورودي خروجی 

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

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

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

1395......................................................... 896801 1024915 640573 

1396......................................................... 1715060 800360 343013 

1397......................................................... 652000 1649000 2937000 

1398......................................................... 770000 640660 856340 

١399.............................................. ٧٤9١٤٤ ٠٠٠2٠٠٠ 22٦٥٠٠٠ 

 199000 116500 60000 ............................................فروردين.........

 175000 115000 50000 .........................................ارديبهشت.........

 198000 135000 70000 ................................................خرداد.........

 199000 119500 77000 ....................................................تير .........

 195000 150000 80000 .................................................مرداد.........

 192000 120000 72000 ..............................................شهريور.........

 189000 110000 55000 ....................................................مهر.........

 181000 95000 55000 ....................................................آبان.........

 181000 118000 60000 .....................................................آذر.........

 177000 132000 67000 ....................................................دي.........

 180000 122000 52000 .................................................بهمن.........

 199000 109000 51000 ................................................اسفند.........
 

 اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان ايالم.-مأخذ
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وزن بار جابجا شده توسط وسایل نقلیه باري عمومي جاده اي بر اساس بار نامه صادر شده بر حسب -١2-١3

 )تن( ١399شهرستان: 

 شهرستان
 جابجايی درون استانی

 جابجايی برون استانی

 ورودي خروجی 

 22٦٥٠٠٠ ١٤٤2٠٠٠ ٧٤9٠٠٠ ...................................كل استان....

 24000 16000 7000 .............................................آبدانان...........

 600000 273000 200000 .................................................ايالم...........

 25000 18000 7000 ................................................ايوان...........

 15000 10000 5000 .................................................بدره...........

 120000 70000 45000 ..........................................چرداول...........

 35000 20000 10000 ...............................................چوار...........

 250000 160000 60000 .........................................دره شهر...........

 300000 170000 80000 ............................................دهلران...........

 346000 550000 248000 ...........................................سيروان...........

 60000 15000 5000 .......................................ملکشاهی...........

 450000 30000 12000 .............................................مهران...........

 40000 110000 70000 ............................................هليالن...........
 

 اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان ايالم.-مأخذ
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 مسافر و بار حمل شده در پروازهاي داخلي برحسب ماه-١2-١٤

 وزن بار)تن( تعداد مسافر تعداد پرواز سال وماه
 خروجی ورودي خروجی ورودي خروجی ورودي 

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

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

1390..................... 741 741 68825 68825 11/414  11/414  

1395..................... 1192 1192 93229 95964 96/550  87/456  

1396..................... 1184 1184 96226 101231 92/562  37/509  

1397..................... 1340 1340 96249 99317 73/713  84/552  

1398..................... 1350 1350 102719 105453 68/762  2/1134  

١399................. ٦ ٦٤٧٨٧ ١٠٨٥ ١٠٨٥9399 ٤٥١ 2٦/٤٧١  

74/13 2394 2045 31 31 .......فروردين..........  61/22  

74/21 4630 4039 67 67 ارديبهشت..............  76/30  

07/33 6591 5936 92 92 .......خرداد..............  99/41  

42/32 6541 5994 97 97 ..........تير ..............  3/39  

89/34 6830 6382 107 107 ........مرداد..............  87/40  

7/39 8044 6838 103 103 .....شهريور..............  96/55  

68/56 8182 7271 113 113 ...........مهر..............  77/53  

05/50 5109 5066 96 96 ...........آبان..............  56/39  

42/37 4622 4660 89 89 ............آذر..............  52/34  

36/43 5690 5605 102 102 ............دي..............  26/42  

39/41 5666 5480 96 96 ........بهمن..............  07/38  

54/46 5100 5471 92 92 .......اسفند..............  59/31  
 

 فرودگاه شهداي ايالم.-مأخذ
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 مسافر و بار حمل شده در پروازهاي بین المللي )به استثناي حجاج( برحسب ماه )تن(-١2-١٥

 محموالت پستی وزن بار تعداد مسافر تعداد پرواز سال و ماه 
 خروجی ورودي خروجی ورودي خروجی ورودي خروجی ورودي 

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

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

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

1395..................... 8 8 162 212 0 219 0 0 

1396..................... 0 0 0 0 0 0 0 0 

1397..................... 0 0 0 0 0 0 0 0 

1398..................... 14 14 366 284 3845 992 3845 992 

١399................. ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 

 0 0 0 0 0 0 0 0 .......فروردين..........

 0 0 0 0 0 0 0 0 ارديبهشت..............

 0 0 0 0 0 0 0 0 .......خرداد..............

 0 0 0 0 0 0 0 0 ..........تير ..............

 0 0 0 0 0 0 0 0 ........مرداد..............

 0 0 0 0 0 0 0 0 .....شهريور..............

 0 0 0 0 0 0 0 0 ...........مهر..............

 0 0 0 0 0 0 0 0 ...........آبان..............

 0 0 0 0 0 0 0 0 ............آذر..............

 0 0 0 0 0 0 0 0 ............دي..............

 0 0 0 0 0 0 0 0 ........بهمن..............

 0 0 0 0 0  0 0 .......اسفند..............
 

 فرودگاه شهداي ايالم-مأخذ
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مسافر )به استثناي حجاج( و بار حمل شده در پروازهاي بین المللي بر حسب شركت هاي هواپیمایي داخلي و خارجي: -١2-١٦

 ( )تن(١39٨)

 شرح
 تعداد پرواز

 محموالت پستی وزن بار تعداد مسافر

 خروجی ورودي خروجی ورودي خروجی ورودي 

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ جمع...................................................

 0 0 0 0 0 0 0 ............شركت هاي هواپيمايی داخلی ...

 0 0 0 0 0 0 0 ...........اير.............................................ايران 

 0 0 0 0 0 0 0 ............آسمان..............................................

 0 0 0 0 0 0 0 ...............ماهان............................................

 0 0 0 0 0 0 0 ...........هواپيمايی خارجی...شركت هاي 

 

  فرودگاه شهداي ايالم. -مأخذ

 تعداد پرواز و مسافر حمل شده حج تمتع توسط شركت هاي هواپیمایي-١2-١٧

 سال
 تعداد پرواز

 وزن بار)تن( تعداد مسافر

 خروجی ورودي خروجی ورودي 

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

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

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

1395............................ × × × × × 

1396............................ × × × × × 

1397............................ × × × × × 

1398............................ × × × × × 

١399...................... ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 
 

 فرودگاه شهداي ايالم.-مأخذ
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 )میلیون ریال( اسفندمشخصات عمومي شركت هاي تعاوني حمل و نقل فعال در پایان -١2-١٨

 سرمايه شاغالن اعضاء تعداد شركت سال و شهرستان 

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

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

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

1395...................................... 10 135 62 110 

1396...................................... 9 138 50 89 

1397...................................... 9 138 48 89 

1398...................................... 9 138 48 89 

١399............................... 9 ١3٨ ٤٨ ٨9 

 11 12 8 2 .............................آبدانان........

 24 8 34 2 .........................................ايالم

 0 0 0 0 ........................................ايوان

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

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

 0 0 0 0 ...........................چوار..............

 22 15 25 2 ..................................دره شهر

 21 6 64 2 .....................................دهلران

 0 0 0 0 ....................................سيروان

 11 7 7 1 ................................ملکشاهی

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

 0 0 0 0 .....................................هليالن
 

 اداره كل تعاون،كار و رفاه اجتماعی استان ايالم.-مأخذ
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 ١39٤: سردخانه فعال بر حسب نوع مدیریتانبار و -١2-١9

 عمومی خصوصی جمع شرح

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

 000 000 ٤ ...........................سردخانه..............

 

  مركز آمار ايران.-مأخذ

 ١39٤: مشخصات سالن هاي سردخانه دایر بر حسب نوع -١2-2٠

 (1ظرفيت اسمی) حجم مساحت تعداد نوع سالن

 4230 5760 1260 4 يك مدار زير صفر..............

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

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

 

(اطالعات مربوط به ظرفيت اسمی به تفکيك موجود نمی باشد و اطالعات درج شده مربوط به سالن هاي يك مدار زير صفر، يك مدار 1
 باالي صفر و دومداره است.

 مركز آمار ايران.-مأخذ
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 )تن(تعداد وظرفیت سیلوهاي دایر و انواع انبار دایر ذخیره گندم  -١2-2١

 نوع انبار گندم سيلوي گندم سال
 

 ظرفيت تعداد
 روباز سرپوشيده معمولی

 ظرفيت تعداد ظرفيت تعداد 

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

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

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

1395............................ 8 220000 4 20000 1 10000 

1396............................ 10 277500 4 20000 1 10000 

1397............................ 15 377500 4 20000 1 10000 

1398............................ 15 377500 4 20000 1 10000 

١399...................... ١٦ 392٠ ٠ ٠ ٠ ٥٠٠ 
 

 شركت غله و خدمات بازرگانی استان ايالم. -مأخذ
 
 

 عملكرد سیلوهاي گندم)تن( -١2-22

 سال
 موجودي اول سال

 گندم خارج شده از سيلو گندم وارد شده به سيلو

 تحويل به سايرسيلوها كارخانهتحويل به  ازخارج كشور ازساير استان ها ازاستان 

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

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

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

1395............................ 128444 168318 0 0 78959 77021 

1396............................ 155138 83899 0 0 140922 111773 

1397............................ 125131 143103 0 0 205124 54000 

1398............................ 52667 201136 0 0 103232 147371 

١399....................... ١٧٦٦٨ 23١٠ ٠ ٠ ٠٦٠٧2399 ١2٠3١9 
 

 شركت غله و خدمات بازرگانی استان ايالم.-مأخذ

 

 

 

 

 

 

 

 


