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 او به شمارش موجودات كامال آگاه است.

 94ه مريم ـ آيه رقرآن كريم ـ سو

 

 

 

 پيشگفتـــار
 

به منظور كارايي مطلوب نظام و ايجاد هماهنگي در تدوين نشريه سالنامه آماري كشور 

 صورت مرتب موردبهاستان  آماريسالنامهمجموعه اطالعات و چارچوب تهيه  1380از سال 

. نتيجه اين بازنگري كه طي چندين سال توسط مركز ه استتجديد نظر و بازنگري قرار گرفت

، چارچوب ريزي صورت گرفتمديريت و برنامه هايري سازمانآمار ايران و با همكا

  .ختيار استفاده كننده قرار دارداكنون در اسالنامه آماري حاضر است كه هم

رائه تصويري از موقعيت با ا آماري مهم يک منبع و مأخذسالنامه آماري استان به عنوان 

هاي مختلف زمينهاي از آمار و اطالعات اساسي در ، وضعيت اقليمي و مجموعهجغرافيايي

هاي آماري نيازمندي ، فرهنگي و اقتصادي استان توانسته است تاكنون بسياري ازاجتماعي

اي را در ، به همين مناسبت جايگاه ويژههشگران و عالقمندان را تأمين كند، پژوريزانبرنامه

  ود اختصاص داده است.ات آماري بخميان نشري

هاي آماري مركز آمار ايران و همكاري اطالعات اين مجموعه با استفاده از نتايج طرح

 .ب اسالمي استان تهيه گرديده استها، ادارات و نهادهاي انقالاكثر سازمان

 و اندداشتهمطلوب و قابل تقدير همكاري هااكثر ادارات و سازماندر تهيه اين مجموعه 

معدود به هر علت اطالعات آماري خود را بطور ناقص ارسال  يها و اداراتسازمان اًبعض

كه بناچار در جداول آماري مربوطه اطالعات آنها با  دنمايندارند و يا همكاري نميمي

 1386در اين خصوص متأسفانه از سال  .در سالنامه مشخص گرديده است ... عالمت

فرماندهي نيروي انتظامي استان بوشهر و دادگستري استان بوشهر از ارائه اطالعات بدليل 

رود با توجه به اهميت مياند. اميد دن اطالعات مربوطه خودداري نمودهمحرمانه اعالم ش

هاي آتي تجديد نظر الزم بعمل اطالعات ارائه شده توسط اين دو دستگاه اجرائي در سال



 به اهميت سالنامه آماري استان كه محل رجوع بسيار با ارزشي براي محققان،با توجه  آيد.

رود باشد، لذا انتظار ميميخش خصوصي ب گيران در نظام اداري وكارشناسان، تصميم

در  اطالعات مورد نياز را هاي اجرائي نيز در انجام اين امر مهم ما را ياري رسانند ودستگاه

اندازي سامانه ايند. اميد است اين موضوع با راهالزم ارسال نم با دقت حداقل زمان ممكن و

الكترونيک سالنامه آماري كشور توسط مركز آمار ايران با سرعت و دقت بيشتري محقق 

  گردد.

به اميد بهتر شدن  آمار و اطالعات صورت گرفته است معاونتدر سالنامه تهيه اين 

ضمنأً اطالعات  .كنندگان هستيمپيشنهادات استفادههاي آينده منتظر نظرات و سالنامه در سال

 ريزيمديريت و برنامهسازمان رساني استان بوشهر بر روي سامانه اطالعسالنامه آماري 

 .باشدقابل دسترسي مي    http://bushehr.mporg.ir به آدرس استان بوشهر

 رضا عوض پور                                                                           

 استان بوشهر ريزيمديريت و برنامهرئيس سازمان                                                            

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 های نشریات مرکز آمار ایراننشانه

 گردآوری نشده استآمار  □

 آمار در دسترس نیست.      000

 ذاتا یا عمال وجود ندارد. ×

 یا بی معنی است.جمع و محاسبه غیرممکن ××

 عدد کمتر از نصف واحد است. //

 عدد )نسبت، درصد( ناچیز و قابل صرفنظر کردن استیا 

 عدد غیر قطعی است *

 عدد جنبه تخمینی دارد. **

 «فهرست منابع و مآخذ»به  رجوع شود )ر.م(

Ø .به دلیل حفظ محرمانگی، رقم قابل انتشار نیست 
 

اختالف در سرجمع ها به علت سر راست کردن ارقام است. محاسبه نسبت ها و شاخص ها    

 قبل از سر راست کردن اعداد صورت گرفته است.

 

 ميليون   1000ميليارد  = 

 متر     1000کيلومتر = 

 متر مربع  10000هکتار  =  

 هکتار  100متر مربع =   1000000کيلومتر مربع = 

 متر مکعب 001/0ليتر     =   

 ليتر 98/158متر مکعب  =   16/0بشکه آمریکایی  = 

 بشکه آمریکایی 29/6متر مکعب  =  

 کيلوگرم 1000تن   = 

 کيلو وات ساعت 1000مگاوات ساعت = 
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 مقدمه

 46/23197 مستتتا    استتتان بوشتتهر بتتا   
 27مربع در جنوب غرب ايران و در فاصله کیلومتر
دقیقه عتر    17درجه و  30دقیقه تا  16درجه و 

 52دقیقه تتا   5درجه و  50جغرافیايي و در فاصله 
 .ه طول جغرافیايي واقع گرديده اس دقیق 57و 

 از شمال به استتان ووزستتان و  استان بوشهر 
ا متد از جنتوب   قسمتي از استان کهكیلويه و بوير

از  ،به ولیج فارس و قسمتي از استتان هرمگگتان  
ج فتارس  شرق به استان فارس و از مغرب به ولی

  محدود اس  و دارای مترز آبتي بتا ولتیج فتارس      
کیلتومتر  (865) با ا تستاب وورهتا     625طول هب

 باشد.مي

آب و هوای استان از نتو  گترو و صتحرايي    
طتوب و  اس  که در مجاورت دريا هوا گترو و مر 

 . دور از دريا گرو و وشك اس 

های متعددی در استتان وجتود دارد   رشته کوه
قلل اين ارتفاعات عبارتنتد از قلته   که معروفترين 

در شهرستتان ديتر و    متر 1223نگ به ارتفا  آرد
, قله کالت بوريال بته ارتفتا    شرق شهر بردوون

کتوه   ،متتر  1603متر, قله گچور بته ارتفتا     730
متر, کوه بگپر به ارتفتا    2600گیسكان به ارتفا  

متر  1800ارتفاعات وورموج به ارتفا   ،متر 1420

مهمتتترين  .متتتر 1500یاه بتته ارتفتتا  و کتتوه ستت
، منتد رودوانته  هتای استتان عبارتنتد از     رودوانته 

 ،رودوانته  لته   ،رودوانته شتاپور   ،رودوانه دالكي
مهمتترين تتا ب   . رودوانته شتور   ،رودوانه اهرو

     هكتتتار 42600استتتان تتتا ب  لتته بتتا وستتع   
بتا   نخیلتو  –همچنین پتار  ملتي ديتر    .باشدمي

و ای کمیتاب  هكتار وسع ، متممن گونته   20000
بگ پش  دريايي نو  آبي و س ماي  شده از   

    هتتای استتتان و دروتتتان  تترا از ديیتتر زيستتتیاه
 .  باشدمي

هتای  زبان اکثري  مردو فارسي است . زبتان  
عربي و ترکي نیگ در بعضي منتاط  استتان رايتج    

 37، شهرستتتان 10استتتان بوشتتهر دارای . استت 
باشتد. آب و  دهستتان متي   48بخش و  25شهر، 

بیابتاني است  کته از    ن بیاباني و نیمته هوای استا
ماهته   8تا  7طو نيهای آن دوره گرمای ويژگي

 باشد.  در طول سال مي

تعاريف و مفاهیم بكار رفته در اين فصتل بته   
 شرح زير اس  

بتا   کشتوری  از تقستیمات  وا تدی  شهرستان:

 هتم هاز بت  کته است    معتین  جغرافیتايي  محدوده
 از نظتر عوامتل   همجتوار کته   چند بخش پیوستن
و  ، سیاستي ، اقتصتادی و اوضا  اجتمتاعي  طبیعي
وجتتود  را بته   و همینتي  ، وا د متناسبفرهنیي
 .اس  شده اند، تشكیلآورده
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 محتدوده  با کشوری از تقسیمات وا دی :بخش

چنتد   پیوستتن  هتم بهکه از اس   معین جغرافیايي
، مگرعتته بتتر چنتتدين همجتتوار مشتتتمل دهستتتان
 عوامتل  از نظتر  کته  ،، روستا و ا یانتا  شتهر  مكان
و  ، اقتصتادی ، فرهنیتي اجتماعي وضا ا و طبیعي
انتتد، آوردهوجتتود  را بتته ، وا تتد همینتتيسیاستتي

 تشكیل شده اس .

 در محدوده که اس  با  دود قانوني محلي  شهر

 و از نظتتر بافتت  شتتده واقتتع بختتتش ييجغرافیتتا
 ستیمايي  ، دارایو ساير عوامل ، اشتغالساوتماني
 شهر باشد. هایبا ويژگي

 کشتوری  وا د تقسیمات ترينوچكک :دهستان

 هتم از بته است  کته    معین غرافیاييجمحدوده  با
همجتتوار  و مگرعته  چنتتد روستتا، مكتتان  پیوستتن 
، از لحتا  محتیط طبیعتي    شتود کته  متي  تشكیل
باشتد و  مي همین اجتماعي و ، اقتصادیفرهنیي
 و در سیستتم  ريتگی و برنامته  رسانيودماتامكان
 نمايد.مي را فراهم وا د یاشبكه

 :)ايستگاه سینوپتیک(همديدی اهـايستگ
 جوی مختلف ، عواملدر آن که اس  اهيتايستی
ابتر، مقتدار    و تر، مقدار و نو  وشتك دما از قبیل
بتاد،   و سترع   ، ستم  جوی پديده ، نو بارندگي

 تغییترات  نحتوه  ،آفتتابي  هایتبخیر، فشار، ساع 
 وورشتتید و... براستتاس  تتتابش فشتتار، میتتگان 

 هایساع  سأو در ر مشختص هایدستورالعمل
(، در سراستتر جهتتان طتتور همگمتتان )بتته معتتین

دفتتتر  در يتتك از ثبتت  و پتت  گیتترینتتدازها
از  راتيتابتمخ ایتهاهتوسط دستیت، توصتمخص

 مراکگ هواشناسي ، بهو تلك  ، تلفنSSB لتقبی
 شود.مي مخابره در سراسر جهان

از  عبارت  ترين كمینه )حداقل مطلق(پايین

 نااز زمت  خصتدوره مشت  در يتك  دما ترينپايین
 اس .(سال يا چند سال، يكماه ، يكساع  24)

از  عبارت :باالترين بیشینه )حداكثر مطلق(

 از زمتتان مشتتخص دوره يتتك در دمتتا بتتا ترين
 ( اس .يا چند سال سال ، يكماه ، يكساع 24)

 تر موجود در يتك  مقدار هوای :نسبي رطوبت

 .اس  معمولي از هوای وا د  جم

ارتفاع بارندگي)میانگین ارتفـاع  میانگین 

میانیین ارتفتا  بارنتدگي يتك من قته      بارش(:

باشد. در واقع من قه بته  میانیین وزني من قه مي
های متعدد تقسیم شده و با توجته بته   چند ضلعي

بارندگي نازل شده در هتر چنتد ضتلعي میتانیین     
 .شودارتفا  بارش محاسبه مي

 : گزيده اطالعات

و  ايران جنوبيهای تاناستان بوشهر از اس
هفدهمین استان بگرگ کشور به لحا  مسا   

قرار دارد. مرکگ  ولیج فارساس  که در  اشیه 
اين استان  د. باشمي بندر بوشهراين استان 

عل  قرار گرفتن در سا ل استراتژيك ولیج به
 فارس، صادرات و واردات دريايي، صنع  صیادی،

پارس جنوبي و شمالي(، ز )وجود ذواير نف  و گا
ای از کشاورزی و نخلداری و وجود نیروگاه هسته

اهمیّ  راهبردی و اقتصادی برووردار اس ؛ به 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1_%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1_%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1
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لقب  پايتخت انرژی ايرانی که اگونه

 .اس گرفته

، در بتین شهرستتانهای استتتان   1395در ستال     

کیلومتر مربع وستیع   6327شهرستان دشتستان با 

کیلتومتر مربتع    465ترين و شهرستان کنیان بتا  

کمترين مسا   استان را به وود اوتصتاص داده  

در اين سال با ترين بیشینه درجته  همچنین  بود.

 رارت که در بین ايستیاههای استان ثب  شتده  

ايستیاه اقلیم شناسي چاه کوتتاه مربوط به 

در مرداد و شهريور و پايین ترين  درجه سلیسیوس

ايستیاه اقلیم شناسي چاه کمینه باز هم مربوط به 

 درجه سلسیوس در بهمن ماه مي باشد. -3کوتاه 

 وجتود  طبیعتي  جنیلتي  پار  بوشهر استان در   

 شتتاوص آن جتتای بتته  1395 ستتال در و نتتدارد

 سترجمع  از کته  شتده  گذاشتته  طبیعتي  جنیلهای

 گاههتای  ذویتره  و کاشت   دست   ستبگ  فضاهای

 جنیلتي  هتای  عرصته  کتل  جمتع  منهای جنیلي

جنیتل  هكتار  211329در استان . آيد مي بدس 

هكتار فضاهای سبگ  15485طبیعي وجود دارد که 

 هتای  گتاه  ذویتره هكتتار   401)دس  کاشت ( و  

 بوده اس . جنیلي
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 استان بوشهر
 

استتان بوشتتهر در جنتتوب غربتتي ايتتران و در  
 17درجته و   30دقیقته تتا    16درجه و  27فاصله 

دقیقته و   5درجته و   50دقیقه عر  جغرافیايي و 
. دقیقه طول جغرافیايي قرار دارد 57و درجه  52تا 

 کیلتتومتر مربتتع  46/23197 تتدود استتتانايتتن 
بتا دريتای   ي ستا ل مترز   کیلومتر 865و  مسا  

استتتان بوشتتهر از شتتمال بتته ارد. ولتتیج فتتارس د
ا متد، از  یلويته و بوير یهای ووزستان و کهاستان

جنوب به ولیج فارس و استان هرمگگان، از شرق 
و از غرب به ولیج فارس محدود  به استان فارس

 .  باشدمي

، ، دشتستتان تنیستتان  بوشهر، هایهرستانش
در  جم و عسلويه ،گناوه ،، کنیان، دير، ديلمدشتي
، آن اداری - قرار دارند و مرکگ سیاسي استان اين

 بوشهر از نظتر موقعیت    . استانشهر بوشهر اس 
 و کوهستتتاني ایجلیتته از دو قستتم  طبیعتتي
در امتتداد   آن ایجلیه قسم  .اس  شده تشكیل
. اکثتر شتهرها و   است   شتده  کشیده فارس ولیج
هتا  جلیته  ايتن  در محتدوده  استان جمعیتي مراکگ
، از دو استتان  يکوهستتان  اند. قسم تقرار يافتهاس

در  کته  شتده  تشكیلکند و نو ترشگچ کوه رشته
 .اندامتداد يافته هم موازات به استان سراسر طول

 

 

 

 1395شاخص های جمعيت استان سال -1-1

 شهری واحد استان
ر غيروستایی و 

 ساکن
 جمع

 11634۰۰ 327445 835955 نفر جمعيت کل

 62۰722 1832۰6 437516 نفر مرد

 542678 144239 398439 نفر زن

 321826 848۰1 237۰25 خانوار تعداد خانوار

5/3 نفر بعد خانوار  9/3  6/3  

95-90نرخ رشد ساليانه  5/3 درصد    1/۰-  4/2  

9/71 درصد درصد شهرنشينی  1/28  1۰۰ 

   23167 کیلومتر مربع مساحت استان

ربعنفر به کیلومتر م تراکم در واحد سطح    5۰ 
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 1395های استان در سال تعداد آبادی-1-2

 تعداد شرح

 85۰ هاکل آبادی

 629 های دارای سکنهآبادی

 221 های خالی از سکنهآبادی

 221 خانوار 20های زیر آبادی

 4۰8 خانوار و بيشتر 20های دارای آبادی

 223 خانوار و بيشتر 100های دارای آبادی

 مأخذ: مرکز آمار ایران                               
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 1395جوار در سال های هما استانموقعيت استان بوشهر ب 1-1نقشه 
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 شهرستان بوشهر

شهرستان بوشهر دارای دو بخش مرکتگی     
 ،شهر بوشهر، وار  4 و وارگ بوده و متشكل از

 آبتتادی   41دهستتتان و  2شتتهر و عتتالي چغتتاد 
هتای  باشد. بخش مرکگی دربرگیرنده دهستانمي

بته مرکگيت     و  ومته  بندبه مرکگي  کره انیالي
يتك  تنها نیگ دارای  بخش وار اس  و چغاد  

. مستا    است   و فاقد آبتادی  شهر به ناو وار 

 8/5) کیلتومتر مربتع   15/1368شهرستان بوشهر 
ان( و مرکتگ آن بنتدر   درصد از کل مستا   استت  

هرستتان از شتمال بته    باشتد. ايتن ش  بوشهر متي 
ريای ولیج فتارس  ، از جنوب به دشهرستان گناوه

، از غرب به ولیج فارس و از وشهرستان تنیستان
گرديتده  هرستتان دشتستتان محتدود    شرق بته ش 

. شهرستتان بوشتهر از دو بختش ستا لي و     اس 
دش  تشكیل گرديتده است . شهرستتان بوشتهر     

، وتتارگو، هتتای وتتار جگيتتره بتته نتتاو  5 دارای
شیف و جگيتره صتنعتي کوچتك صتدرا      عباسك،

 باشد.مي
 

 1395شاخص های جمعيت شهرستان بوشهر سال -1-3

 شهری واحد بوشهر
روستایی و غير 

 ساکن
 جمع

 298594 25۰17 273577 نفر جمعيت کل

 153512 12716 14۰796 نفر مرد

 145۰82 123۰1 132781 نفر زن

 85523 7293 7823۰ خانوار تعداد خانوار

5/3 نفر بعد خانوار  5/3  5/3  

95-90نرخ رشد ساليانه  4/4 درصد    97/7-  9/2  

6/91 درصد درصد شهرنشينی  8 4/  1۰۰ 

   1368 کیلومتر مربع مساحت شهرستان

 تراکم در واحد سطح
نفر به کیلومتر 

 مربع
  218 3/  
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 1395های شهرستان بوشهر سال تعداد آبادی-1-4

 تعداد شرح

 41 هاکل آبادی

 33 های دارای سکنهآبادی

 8 های خالی از سکنهآبادی

 14 خانوار 20های زیر آبادی

 19 خانوار و بيشتر 20های دارای آبادی

 13 خانوار و بيشتر 100های دارای آبادی

 

 1395مراکز شهری و روستایی شهرستان بوشهر در سال  -2-1نقشه 
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 تنگستانشهرستان 

 ،ستان تنیستان به مرکگي  شهر اهترو شهر  
شهر اهرو و  3بخش مرکگی و سا لي و  2دارای 

، باغتك،  دهستتان اهترو   4دلوار و آباد بتوده و از  
دلوار و بوالخیر تشكیل شده اس . شهر اهرو کته  

 60 شتود در فاصتله  تنیستان محسوب متي  مرکگ

وب شرقي بندر بوشتهر واقتع شتده    کیلومتری جن
کیلتومتر   72/1949بتا    شهرستان تنیستان. اس 

درصد از کل مستا   استتان    4/8، مربع مسا  
هرستتان از  وود اوتصاص داده اس . ايتن ش هرا ب

، دشتتي و کوهستتاني تشتكیل    سه نا یه ستا لي 
رين ارتفاعات آن کارتنتگ و  گرديده اس  و مهمت

 باشد.مند مي

 

 1395شاخص جمعيت شهرستان تنگستان سال -1-5

 جمع روستایی و غير ساکن شهری واحد تنگستان

 767۰6 53279 23427 نفر جمعیت کل

 3897۰ 27231 11739 نفر مرد

 37736 26۰48 11688 نفر زن

 22۰8۰ 155۰1 6579 خانوار تعداد خانوار

6/3 نفر بعد خانوار  4/3  5/3  

18/۰ 6 درصد 95-9۰نرخ رشد سالیانه   76/1  

 1۰۰ 69 3۰/5 درصد درصد شهرنشینی

   195۰ کیلومتر مربع مساحت شهرستان

   39 نفر به کیلومتر مربع تراکم در واحد سطح
 

 1395تنگستان سال های شهرستان تعداد آبادی-1-6

 تعداد شرح

 12۰ هاکل آبادی

 96 های دارای سکنهآبادی

 24 های خالی از سکنهآبادی

 2۰ خانوار 20های زیر آبادی

 76 خانوار و بيشتر 20های دارای آبادی

 46 خانوار و بيشتر 100های دارای آبادی
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 1395مراکز شهری و روستایی شهرستان تنگستان در سال  -3-1نقشه 
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 شهرستان جم

، دارای دو شهرستان جم به مرکگيت  شتهر جتم   
دهستتان جتم،   بوده و از پنج و ريگ  بخش مرکگی
، تشان و ريگ تشكیل شده است .  کوری، انارستان

تان شتتامل جتتم و ريتتگ و شتتهرهای ايتتن شهرستت
باشتد. شتهر جتم بته عنتوان مرکتگ       انارستان مي

یلومتری بنتدر بوشتهر   ک 260شهرستان در فاصله 
 78/1443. شهرستتان جتم بتا     واقع شتده است   

درصد از کل مسا    2/6 ،کیلومتر مربع مسا  
 وود اوتصاص داده اس .هاستان را ب

 

 

 

 1395شاخص جمعيت شهرستان جم سال -1-7

 جمع روستایی و غير ساکن شهری واحد جم

 7۰۰51 31933 38118 نفر جمعيت کل

 365۰8 16865 19643 نفر مرد

 33543 15۰68 18475 نفر زن

 19997 8793 112۰4 خانوار تعداد خانوار

4/3 نفر بعد خانوار  6/3  5/3  

18/12 درصد 95-90نرخ رشد ساليانه   26/1  37/6  

6/45 54/4 درصد درصد شهرنشينی  1۰۰ 

   1444 کیلومتر مربع مساحت شهرستان

 تراکم در واحد سطح
کیلومتر نفر به 

 مربع
  5/48  
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 1395های شهرستان جم سال تعداد آبادی-1-8

 تعداد شرح

 113 هاکل آبادی

 8۰ های دارای سکنهآبادی

 33 های خالی از سکنهآبادی

 29 خانوار 20های زیر آبادی

 51 خانوار و بيشتر 20های دارای آبادی

 25 خانوار و بيشتر 100های دارای آبادی

 

 1395مراکز شهری و روستایی شهرستان جم در سال  -4-1نقشه 
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 شهرستان دشتستان

مرکگيت  شتهر برازجتان     شهرستان دشتستان به
 185دهستتتان و  12 ،بختتش 6، شتتهر 9دارای 

، باشد. شهرهای اين شهرستان، برازجانآبادی مي
ستتعدآباد، ، ، کلمتته، بوشتتكان ي، تنتتگ ارودالكتت

هتا و  پختش است . بختش   و دتیه، شبانكاره، آب
های آن عبارت از بخش مرکتگی شتامل   دهستان
بختتش  ،دالكتتي و زيتتارت ،هتتای  ومتتهدهستتتان

شبانكاره شامل دهستان شبانكاره، بخش بوشكان 
کتوه، بختش   های بوشكان و پش شامل دهستان

هتتای ارو و دهتترود، بختتش ارو شتتامل دهستتتان
هتای زيترراه و و دتیته و    انشامل دهستآباد سعد

ی درواهتي و  هتا پخش شامل دهستتان بخش آب
باشتتد.  مستتا   دشتتتي استتماعیل وتتاني متتي 

کتته کیلتتومتر مربتتع  6327شهرستتتان دشتستتتان 
 27/27کته  باشتد  ترين شهرستان استان ميوسیع
گتردد.  صد از کل مسا   استان را شتامل متي  در

مرکگ اين شهرستتان شتهر برازجتان کته در  تد      
کیلتومتری شترق شتهر بوشتهر قترار       70فاصل 

گرفته اس . اين شهر بدلیل موقعیت  جغرافیتا ي   
وود که در مسیرهای اصلي ارتباطي استان فارس 

ای در زستتتان قتترار گرفتتته از اهمیتت  ويتتژهو وو
استان برووردار اس . شهرستتان دشتستتان از دو   
نا یتته دشتت  و کوهستتتاني تشتتكیل شتتده و      

کوه بگپتر و  ان، كگیسمهمترين ارتفاعات آن کوه 
 . اشدبکوه بوشكان مي

 

 1395شاخص جمعيت شهرستان دشتستان سال -1-9

 جمع روستایی و غير ساکن شهری واحد دشتستان

 252۰47 8۰921 171126 نفر جمعيت کل

 127231 4۰996 86235 نفر مرد

 124816 39925 84891 نفر زن

 7۰943 22616 48327 خانوار تعداد خانوار

5/3 نفر بعد خانوار  6/3  6/3  

53/2 درصد 95-90نرخ رشد ساليانه   63/۰  1/9 

1/32 67/9 درصد درصد شهرنشينی  1۰۰ 

   6327 کیلومتر مربع مساحت شهرستان

 تراکم در واحد سطح
نفر به کیلومتر 

 مربع
  4۰ 
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 1395های شهرستان دشتستان سال تعداد آبادی-1-10

 تعداد شرح

 185 هاکل آبادی

 143 های دارای سکنهآبادی

 42 های خالی از سکنهآبادی

 42 خانوار 20های زیر آبادی

 1۰1 خانوار و بيشتر 20های دارای آبادی

 59 خانوار و بيشتر 100دارای  هایآبادی
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 1395مراکز شهری و روستایی شهرستان دشتستان در سال  -5-1نقشه   
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 شهرستان دشتي

وورمتوج از   شهرستان دشتي به مرکگي  شتهر    
، شتتنبه و طستتوج و کتتاکي ستته بختتش مرکتتگی

   تشتتكیل شتتده کتته بختتش مرکتتگی شتتامل      
ش شتنبه و  های مرکگی و وورموج، بخت دهستان

ه و طستوج و  هتای شتنب  طسوج شتامل دهستتان  
، چغتاپور و  های کاکيبخش کاکي شامل دهستان

 49/5026دشتتي بتا   باشد. شهرستتان  کبیان مي
از کل مستا     درصد 6/21کیلومتر مربع وسع  

ر استان را به وتود اوتصتاص داده و فاصتله شته    
باشد و در شرق کیلومتر مي 80وورموج از بوشهر 

استتتان بوشتتهر واقتتع گرديتتده استت . شهرستتتان 
، استتان  نیستان و دشتستان در سم  شمال آنت

فارس و شهرستتان ديتر در ستم  جنتوب آن و     
ج فارس درسم  مغترب و استتان فتارس در    ولی

 . سم  مشرق قرار دارد

 

 1395شاخص جمعيت شهرستان دشتی سال -1-11

 جمع روستایی و غير ساکن شهری واحد دشتی

 86319 267۰3 59616 نفر جمعيت کل

 43216 13389 29827 نفر مرد

 431۰3 13314 29789 نفر زن

 24474 7843 16631 خانوار تعداد خانوار

6/3 نفر بعد خانوار  4/3  5/3  

59/4 درصد 95-90نرخ رشد ساليانه   24/2-  17/2  

1/69 درصد درصد شهرنشينی  31 1۰۰ 

   5۰26 کیلومتر مربع مساحت شهرستان

   17 نفر به کیلومتر مربع تراکم در واحد سطح
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 1395های شهرستان دشتی سال تعداد آبادی-1-12

 تعداد شرح

 139 هاکل آبادی

 93 های دارای سکنهآبادی

 46 های خالی از سکنهآبادی

 33 خانوار 20های زیر آبادی

 6۰ خانوار و بيشتر 20های دارای آبادی

 23 خانوار و بيشتر 100های دارای آبادی

 

 

 1395مراکز شهری و روستایی شهرستان دشتی در سال  -6-1نقشه 
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 شهرستان دير

 3شهرستان ديتر بته مرکگيت  شتهر ديتر از      
یل شده که بخش مرکگی و بردوون و آبدان تشك

 ومه و   های اولي ودهستانبخش مرکگی شامل 
هتای آبكتش و   بخش بردوتون شتامل دهستتان   

های آبدان ل دهستانبردوون و بخش آبدان شام
شهر  5باشد. شهرستان دير شامل و سرمستان مي

های دير، بردستتان، دوراهتك، بردوتون و    به ناو
 03/2261باشتتد. شهرستتتان ديتتر بتتا بتتدان متتيآ

د از درصتت 7/9کیلتتومتر مربتتع وستتع  در  تتدود 

تان را به وتود اوتصتاص داده است .    مسا   اس
ای ستا لي  اين شهرستان بیشتر در من قه جلیته 

قرار داشته اس . شهر دير مرکگ اين شهرستتان و  
کیلومتر جنوب شرقي بوشهر واقتع   200در فاصله 
، . شهرستان دشتي در سم  شتمال آن  شده اس

شهرستان کنیان و ولیج فارس در سم  جنتوب  
    فتتتتارس در ستتتتم  مغتتتترب و آن و ولتتتتیج 

ان و دشتي در مشرق آن قرار های کنیشهرستان
ستوا ل  . بنتدر ديتر يكتي از بنتادر قتديمي      دارند
هتای دور مرکتگ   فارس اس  کته در گذشتته  ولیج

 تجاری و بازرگاني مهمي بوده اس .

 1395شاخص های جمعيت شهرستان دیر سال -1-13

 جمع روستایی و غير ساکن شهری واحد دیر

 6۰612 124۰5 482۰7 نفر جمعيت کل

 3۰796 659۰ 242۰6 نفر مرد

 29816 5815 24۰۰1 نفر زن

 164۰3 32۰4 13199 خانوار تعداد خانوار

9/3 3/7 نفر بعد خانوار  7/3  

5/5 درصد 95-90نرخ رشد ساليانه   6/4-  9/2  

5/79 درصد درصد شهرنشينی  2۰ 1۰۰ 

   2261 کیلومتر مربع مساحت شهرستان

 تراکم در واحد سطح
نفر به کیلومتر 

 مربع
  27 
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 1395های شهرستان دیر سال تعداد آبادی-1-14

 تعداد شرح

 91 هاکل آبادی

 56 های دارای سکنهآبادی

 35 های خالی از سکنهآبادی

 34 خانوار 20های زیر آبادی

 22 خانوار و بيشتر 20های دارای آبادی

 11 خانوار و بيشتر 100های دارای آبادی
 

 1395مراکز شهری و روستایی شهرستان دیر در سال  -7-1نقشه 
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 شهرستان ديلم

شهرستان ديلم به مرکگي  شهر بندرديلم از دو    
یل شتده کته   بخش مرکگی و امتاو  ستن تشتك   

هتتای  ومتته و  شتتامل دهستتتانبختتش مرکتتگی 
مالي و بختتش امتتاو  ستتن شتتامل  لیتتراوی شتت

لیتراوی جنتوبي و لیتراوی میتاني        هتای دهستان
هتای  شهر به ناو 2باشد. اين شهرستان شامل مي

بندر ديلم و اماو  سن اس . شهرستتان ديلتم بتا    

 4/7کیلتتومتر مربتتع وستتع  در  تتدود  87/1721
ص داده درصد از مسا   استان را به وود اوتصتا 

ای اين شهرستان بیشتتر در من قته جلیته   اس . 
سا لي قرار داشته و ارتفاعات مهمي ندارد. شتهر  

 197بندرديلم مرکگ ايتن شهرستتان و در فاصتله    
یلومتری مرکگ استان واقتع شتده است . استتان     ک

ن گنتاوه و  ، شهرستاووزستان در سم  شمال آن
، ولتیج فتارس در   ولیج فارس در ستم  جنتوب  

و استان کهییلويه و بتوير ا متد در    سم  مغرب
 .مشرق آن قرار دارند

 

 1395شاخص جمعيت شهرستان دیلم سال -1-15

 جمع روستایی و غير ساکن شهری واحد دیلم

 34828 6367 28461 نفر جمعيت کل

 17651 3156 14495 نفر مرد

 17177 3211 13966 نفر زن

 9856 1748 81۰8 خانوار تعداد خانوار

6/3 3/5 نفر بعد خانوار  5/3  

7/2 درصد 95-90نرخ رشد ساليانه   1-  2 

7/81 درصد درصد شهرنشينی  18 1۰۰ 

   1722 کیلومتر مربع مساحت شهرستان

 تراکم در واحد سطح
نفر به کیلومتر 

 مربع
  2۰ 
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 1395های شهرستان دیلم سال تعداد آبادی-1-16

 تعداد شرح

 4۰ هاکل آبادی

 36 های دارای سکنهآبادی

 4 های خالی از سکنهآبادی

 18 خانوار 20های زیر آبادی

 18 خانوار و بيشتر 20های دارای آبادی

 5 خانوار و بيشتر 100های دارای آبادی
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 1395مراکز شهری و روستایی شهرستان دیلم در سال  -8-1نقشه 
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 شهرستان كنگان

شهرستان کنیان به مرکگي  شهر کنیتان از       
يك بختش مرکتگی تشتكیل شتده کته بختش       

 هتای  ومته و طتاهری    مرکگی شتامل دهستتان  
باشد. شهر کنیان مرکگ شهرستتان محستوب   مي
کیلومتری جنوب شرقي  200شود و در فاصله مي

کنیتان بتا   بندر بوشهر واقع شده اس . شهرستان 
تترين  که کم وستع   کیلومتر مربع مسا   465

درصتتد از کتتل  2 باشتتد وشهرستتتان استتتان متتي
وود اوتصاص داده اس . اين همسا   استان را ب

هتتای ديتتر و شتتمال بتته شهرستتتان شهرستتتان از
يای ولیج فتارس و استتان   ، از جنوب به دردشتي

هرمگگان و از مشرق به شهرستتان جتم محتدود    
 .باشدمي

 

 

 1395شاخص جمعيت شهرستان کنگان سال -1-17

 جمع و غير ساکن روستایی شهری واحد کنگان

 1۰78۰1 26496 813۰5 نفر جمعيت کل

 69371 22626 46745 نفر مرد

 3843۰ 387۰ 3456۰ نفر زن

 27873 2892 24981 خانوار تعداد خانوار

2/9 3/3 نفر بعد خانوار  9/3  

-1/3   95-90نرخ رشد ساليانه   21 5/۰  

4/75 درصد درصد شهرنشينی  25 1۰۰ 

   465 کیلومتر مربع مساحت شهرستان

 تراکم در واحد سطح
نفر به کیلومتر 

 مربع
  8/231  
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 1395های شهرستان کنگان سال تعداد آبادی-1-18

 تعداد شرح

 17 هاکل آبادی

 15 های دارای سکنهآبادی

 2 های خالی از سکنهآبادی

 6 خانوار 20های زیر آبادی

 9 بيشترخانوار و  20های دارای آبادی

 5 خانوار و بيشتر 100های دارای آبادی

 

 

 

 1395وستایی شهرستان کنگان در سال مراکز شهری و ر -9-1نقشه 
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 شهرستان گناوه

شهرستان گناوه به مرکگي  شتهر گنتاوه از دو      
ه کته بختش   بخش مرکگی و ريگ تشتكیل شتد  

و بخش ريتگ  داود مرکگی شامل دهستان  یات
شهر گناوه میان  .باشدشامل دهستان رود له مي
ی شترق  مترکیلتو  18بوشهر و ديلم و در فاصتله  

. مستتا   وتتور امتتاو  ستتن واقتتع شتتده استت  
کیلومتر مربع مستا     1889شهرستان گناوه با  

وتود   ه  استتان را بت  درصد از کل مستا    14/8

اوتصاص داده اس . شهرستتان ديلتم در ستم     
تان بوشتهر و دشتستتان در ستم     شهرس، شمال
، ولتیج فتارس در ستم  مغترب و استتان      جنوب

د در مشترق ايتن شهرستتان    ا مکهییلويه و بوير
. گناوه از شهرهای بسیار قديمي بتوده و  قرار دارد

دانتان بته   های موروان و جغرافيآن در نوشتهناو 
باشتد  نابه و گناوه ميهای متفاوت مانند جصورت

        ا توجتته بتته کشتتفیات   بتت .ذکتتر شتتده استت   
هتا  ، قدم  اين بندر به دوره ايالميشناسيباستان
 .رسدمي

 

 1395شاخص های جمعيت شهرستان گناوه سال -1-19

 جمع روستایی و غير ساکن شهری واحد گناوه

 1۰2484 2276۰ 79724 نفر جمعيت کل

 51825 11352 4۰473 نفر مرد

 5۰659 114۰8 39251 نفر زن

 28181 6371 2181۰ خانوار تعداد خانوار

6/3 3/7 نفر بعد خانوار  6/3  

7/2 درصد 95-90نرخ رشد ساليانه   9/1  5/2  

8/77 درصد درصد شهرنشينی  22 1۰۰ 

   1889 کیلومتر مربع مساحت شهرستان

 تراکم در واحد سطح
نفر به کیلومتر 

 مربع
  54 3/  
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 1395های شهرستان گناوه سال تعداد آبادی-1-20

 تعداد شرح

 67 هاکل آبادی

 52 های دارای سکنهآبادی

 15 های خالی از سکنهآبادی

 21 خانوار 20های زیر آبادی

 31 خانوار و بيشتر 20های دارای آبادی

 16 خانوار و بيشتر 100های دارای آبادی

 

 

 

 

 

 

 

 



 سرزمین و آب و هوا  – 1 1395 –سالنامه آماری استان بوشهر 

 
29 

 

 1395مراکز شهری و روستایی شهرستان گناوه در سال  -10-1نقشه 
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 شهرستان عسلويه

شهرستان عسلويه به مرکگي  شهر عستلويه از    
یل شده کته  دو بخش مرکگی و چاه مبار  تشك

های عسلويه و اوند بخش مرکگی شامل دهستان
و  نای بندهای شامل دهستانمبار  و بخش چاه

شهرستتان  در عَسَلويه مرکگ باشد. بنمبار  ميچاه
و يتك من قته عظتیم صتنعتي از توابتع       عسلويه

اس . اين شتهر در   ايراندر جنوب  استان بوشهر
 7و در  نختل تقتي  یلتومتری شترقي شتهر    ک 12

 فارسولیجو در کرانه  بیدوونکیلومتری روستای 

استتان  ايتن من قته در شترق     .است   واقع شتده 
کیلتومتری   300در  ولیج فارسدر  اشیه  بوشهر
بندر کیلومتری غرب  420و در  بندر بوشهرشرق 
واقتع   بندر عباسکیلومتری غرب  570و در  لنیه
 پتارس  گتاز کیلومتر با  توزه   100و  دود  اس 

دنبالته  )ان ولیج فارس واقع شده جنوبي که در می
.فاصتتتله دارد( ق تتتر تتتوزه گنبتتتد شتتتمالي  

 1395شاخص جمعيت شهرستان عسلویه سال -1-21

 جمع روستایی و غير ساکن شهری واحد عسلویه

 73958 41564 32394 نفر جمعيت کل

 51642 28285 23357 نفر مرد

 22316 13279 9۰37 نفر زن

 16496 854۰ 7956 خانوار تعداد خانوار

9/4 4/1 نفر بعد خانوار  5/4  

8/1۰   95-90نرخ رشد ساليانه   1/2-  4/2  

8/43 درصد درصد شهرنشينی  56 1۰۰ 

 745 … … کیلومتر مربع مساحت شهرستان

 تراکم در واحد سطح
نفر به کیلومتر 

 مربع
… … 99 3/  
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 1395های شهرستان عسلویه سال تعداد آبادی-1-22

 تعداد شرح

 37 هایکل آباد

 25 های دارای سکنهآبادی

 12 های خالی از سکنهآبادی

 4 خانوار 20های زیر آبادی

 21 خانوار و بيشتر 20های دارای آبادی

 2۰ خانوار و بيشتر 100های دارای آبادی

 

 1395مراکز شهری و روستایی شهرستان عسلویه در سال  -11-1نقشه
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 1395سال ها طول و عرض جغرافيایی شهرستان - 23 – 1

ان
ست
هر
ش

 

 عرض شمالی طول شرقی

 حداکثر حداقل حداکثر حداقل

 درجه دقيقه درجه دقيقه درجه دقيقه درجه دقيقه

 30 17 27 16 52 57 50 5 کل استان

 29 17 28 48 51 11 5۰ 17 بوشهر

 29 9 28 16 51 39 5۰ 59 تنگستان

 28 11 27 4۰ 52 31 51 52 جم

 29 48 28 39 52 ۰ 5۰ 45 دشتستان

 28 46 28 6 52 1۰ 51 16 دشتی

 28 15 27 48 52 5 51 15 دیر

 3۰ 17 29 45 5۰ 39 5۰ 5 دیلم

 27 55 27 36 52 31 51 59 کنگان

 29 53 29 8 5۰ 51 5۰ 18 گناوه

 27 41 27 16 52 57 52 28 عسلویه

 معاونت آمار و اطالعات  -استان بوشهرمدیریت و برنامه ریزی : سازمان مأخذ      
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 اساس تقسيمات کشوری تعداد شهرستان، بخش، شهر و دهستان بر -1-24

 تعداد دهستان تعداد شهر تعداد بخش تعداد شهرستان سال

1375 8 17 14 36 

1380 8 2۰ 22 39 

1385 9 22 29 43 

1390 9 23 32 44 

1391 9 23 32 44 

1392 1۰ 25 36 48 

1393 1۰ 25 36 48 

1394 1۰ 25 37 48 

1395 10 25 37 48 

 معاونت آمار و اطالعات -استان بوشهر مدیریت و برنامه ریزیمأخذ: سازمان         
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 1395ها براساس تقسيمات کشوری در پایان سال عمومی شهرستانمشخصات  -1-25

 

 تعداد دهستان شهر دتعدا تعداد بخش ومترمربع(مساحت )کيل شهرستان

 48 37 25 23197 کل استان

 2 4 2 1368 بوشهر

 4 3 2 195۰ تنگستان

 5 3 2 1444 جم

 12 9 6 6327 دشتستان

 7 4 3 5۰26 دشتی

 6 5 3 2261 دیر

 4 2 2 1722 دیلم

 2 3 1 465 کنگان

 2 2 2 1889 گناوه

 4 2 2 745 عسلویه

 معاونت آمار و اطالعات -استان بوشهر مدیریت و برنامه ریزیمأخذ: سازمان         
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 1395تقسيمات کشوری در محدوده استان سال  -1-26

 تعداد دهستان تعداد شهر شهرستان و بخش
 (1395)سرشماریتعداد آبادی 

 خالی از سکنه دارای سکنه جمع

 219 629 850 46 37 کل استان

 8 33 41 0 4 شهرستان بوشهر

 بخش مرکزی
-بوشهر

عالی-چغادک  

 شهر

انگالی-حومه  41 33 8 

 × × × × خارک بخش خارک

 24 96 120 4 3 شهرستان تنگستان

آباد-اهرم بخش مرکزی باغک-اهرم   77 55 22 

بوالخیر-دلوار دلوار دلواربخش   43 41 2 

 33 80 113 5 3 شهرستان جم

کوری-جم جم بخش مرکزی  84 56 28 

انارستان-ریز بخش ریز  
-ریز-انارستان

 تشان
29 24 5 

 42 143 185 12 9 دشتستانشهرستان

-برازجان بخش مرکزی

 -دالکی

-دالکی-برازجان

 زیارت
4۰ 28 12 

دهرود-ارم تنگ ارم بخش ارم  38 36 2 

انبوشک-کلمه بخش بوشکان انبوشک-پشتکوه   24 18 6 

-سعدآباد بخش سعدآباد

 وحدتیه
وحدتیه-زیراه  35 19 16 

 2 29 31 شبانکاره شبانکاره بخش شبانکاره

 آب پخش پخشبخش آب
دشتی-درواهی  

 اسماعیل خانی
17 13 4 
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 )دنباله( 1395تقسیمات کشوری در محدوده استان سال  -1-26

 تعداد دهستان تعداد شهر شهرستان و بخش

 (1395تعداد آبادی )سرشماری

 جمع
دارای 

 سکنه

خالی از 

 سکنه

 46 93 139 7 4 شهرستان دشتی

مرکزی-خورموج خورموج بخش مرکزی  27 23 4 

طسوج-شنبه شنبه بخش شنبه و طسوج  32 23 9 

بادوله-کاکی بخش کاکی انکبگ-کاکی-چغاپور   8۰ 47 33 

 35 56 91 6 5 شهرستان دیر

-بردستان-دیر بخش مرکزی

 دوراهک
اولی-حومه  28 18 1۰ 

آبکش-بردخون بردخون بخش بردخون  32 18 14 

سرمستان-آبدان آبدان بخش آبدان  31 2۰ 11 

 4 36 40 4 2 شهرستان دیلم

لیراوی-حومه دیلم بخش مرکزی  2 19 21 شمالی 

 حسن امام حسنبخش امام
 لیراوی-میانی لیراوی

 جنوبی
19 17 2 

 12 25 37 4 2 شهرستان عسلویه

تقی نخل-عسلویه بخش مرکزی اخند-عسلویه    14 9 5 

نای بند-مبارکچاه  × مبارکبخش چاه  23 16 7 

 2 15 17 2 3 شهرستان کنگان

 2 15 17  بخش مرکزی

 15 52 67 2 2 شهرستان گناوه

 9 31 4۰   بخش مرکزی

 6 21 27  بخش ریگ

 معاونت آمار و اطالعات -استان بوشهر مدیریت و برنامه ریزیمأخذ: سازمان 
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 )هکتار(                 1395سال  حسب وضعيت اراضیساحت استان برم -1-27

 بيابان مرتع جنگل زراعی جمع شهرستان
اراضی 

 *مسکونی

 سایر

 ... ... 331682 953515 227145 283561 615243 کل استان

 ... ... 18۰73 2219۰ 15۰71 24839 42912 بوشهر

 ... ... 56513 12۰682 14686 15۰45 71558 تنگستان

 ... ... * 52457 38266 5224 5224 جم

 ... ... 169۰۰ 1۰2735 93699 112162 129062 دشتستان

 ... ... 1235۰۰ 274963 43611 29۰6۰ 152560 دشتی

 ... ... 6۰3۰۰ 12945۰ 5815 2257۰ 82870 دیر

 ... ... 167۰۰ 5442۰ 248 41523 58223 دیلم

 ... ... * × 1۰ 2375 2375 عسلویه

 ... ... 31۰32 54354 13221 2153 33185 کنگان

 ... ... 8664 142264 2518 2861۰ 37274 گناوه

 اطالعات اراضی مسکونی از سازمان ذیربط دریافت نشده است. تا زمان انتشار نشریه*

 مأخذ: 

  اداره کل جهاد کشاورزی استان بوشهر -

  استان بوشهرمنابع طبیعی و آبخیزداری اداره کل  -

 اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر -
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 مساحت استان برحسب وضعيت اراضی 1-1نمودار 

 

 

 1-27مبنا: جدول 
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 1395های هواشناسی سال مشخصات ایستگاه -1-28
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 طول و عرض جغرافيایی

 عرض شمالی طول شرقی
قه
قي
د

جه 
در

قه 
قي
د

جه 
در

 

 29 6 51 24 59۰ 138۰ سنجی باران دشتستان آبياری ارغوان

 28 5 51 46 38 1364 باران سنجی دیر آبدان

 29 6 51 7 37 1379 باران سنجی بوشهر آبطویل

 28 2 52 4 34۰ 1374 باران سنجی جم انارستان

 28 53 51 16 68 1345 باران سنجی تنگستان اهرم

 28 55 51 8 32 1379 باران سنجی تنگستان باغک

 28 5۰ 51 29 28 1383 باران سنجی دیر بردخون

 27 52 51 58 1۰ 138۰ باران سنجی دیر بردستان

 27 23 52 4۰ 9 1376 باران سنجی کنگان بساتين

 29 29 5۰ 38 4 1345 باران سنجی گناوه بندر ریگ

 27 4۰ 52 21 1۰ 1374 باران سنجی کنگان بندر طاهری

 28 31 51 6 1۰ 1374 باران سنجی تنگستان بندر عامری

 29 58 5۰ 16 × 1379 سنجی باران دیلم احمدبنه

 29 21 51 14 38 1379 باران سنجی دشتستان جابریبنه

 28 47 51 26 31۰ 1375 باران سنجی تنگستان بنيان

 29 52 5۰ 39 45۰ 1376 باران سنجی دیلم بيدو

 29 46 5۰ 34 55 1376 باران سنجی گناوه ملکیتاج

 29 1 51 31 89۰ 1374 باران سنجی دشتستان ارمتنگ

 29 29 51 2۰ × 1376 باران سنجی دشتستان تونل دریاقلی

 28 47 51 4 15 138۰ باران سنجی تنگستان ينکجائ
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 27 51 51 48 2۰ 138۰ باران سنجی دیر جبرانی

 28 34 51 14 63 1379 باران سنجی دشتی چارک

 )دنباله(            1395های هواشناسی سال مشخصات ایستگاه -1-28
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 طول و عرض جغرافيایی

 عرض شمالی طول شرقی
قه
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جه 
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قه 
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 28 41 51 14 59 138۰ سنجیباران دشتی چاوشی

 29 * 51 13 38 1379 سنجیباران تنگستان رپيچاه

 27 22 52 47 2۰ 1374 سنجیباران کنگان مبارکچاه

 28 59 51 2 7 138۰ سنجیباران بوشهر چغادک

 29 37 5۰ 43 26 138۰ سنجیباران دشتستان چهاربرج

 29 33 5۰ 47 35 1382 سنجیباران گناوه روستاییچهار

 28 29 51 29 47 1351 سنجیباران دشتی زائریحسين

 29 7 51 3 17 1376 سنجیباران بوشهر حسينکی

 28 26 51 55 44۰ 1375 سنجیباران دشتی حناشور

 29 14 51 8 36 138۰ سنجیباران دشتستان مکانخوش

 28 54 51 31 47۰ 138۰ سنجیباران دشتستان خون

 28 52 51 12 45 1376 سنجیباران تنگستان خياری

 29 15 51 36 × 1376 سنجیباران دشتستان خيرک

 27 5۰ 51 41 3 1371 سنجیباران دیر شمالیدميگز

 27 5۰ 51 58 35 1376 سنجیباران دیر دوراهک

 29 3۰ 5۰ 52 12 1374 سنجیباران دشتستان دهداران سفلی

 29 * 51 39 155 1374 سنجیباران دشتستان دهرود

 3۰ 1۰ 5۰ 1۰ 15 1377 سنجیباران دیلم دهستان عامری

 29 17 51 4 1۰ 1374 سنجیباران دشتستان زیارت

 29 34 5۰ 31 3 1374 سنجیباران گناوه وترابری گناوهراه
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 29 23 51 7 45 1374 سنجیباران دشتستان سعدآباد

 29 6 51 14 95 1375 سنجیباران تنگستان جنوبیسمل

 )دنباله(         1395های هواشناسی سال مشخصات ایستگاه -1-28
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 طول و عرض جغرافيایی

 عرض شمالی طول شرقی
قه
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جه 
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قه 
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 29 29 5۰ 48 19 138۰ سنجیباران گناوه سميعا

 28 27 51 36 5۰ 1376 سنجیباران دشتی سنا

 3۰ 3 51 15 32 1376 سنجیباران دیلم مکانسياه

 29 28 51 × 35 1375 سنجیباران دشتستان شبانکاره

 28 24 51 46 6۰ 1368 سنجیباران دشتی شنبه

 28 5۰ 51 12 52 1382 سنجیباران تنگستان شورکی

 29 5۰ 5۰ 31 55 1374 سنجیباران گناوه شول

 27 56 52 12 51۰ 1375 سنجیباران جم شهرخاص

 27 38 52 29 5 1376 سنجیباران کنگان شيرینو

 28 48 51 31 43۰ 1375 سنجیباران دشتستان طلحه

 29 37 5۰ 37 8 1379 سنجیباران گناوه عباسی

 27 25 52 45 2۰ 138۰ سنجیباران کنگان عسکری

 28 54 51 28 395 1374 سنجیباران دشتستان فاریاب

 29 42 5۰ 37 42 1375 سنجیباران گناوه فخرآوری

 28 29 51 18 58 1376 سنجیباران دشتی حسنانفقيه

 28 54 51 9 54 1379 سنجیباران تنگستان قباکلکی

 29 38 5۰ 27 5 1376 سنجیباران گناوه قلعه قائد حيدر

 28 2۰ 51 31 33 1346 سنجیباران دشتی کاکی

 28 15 51 48 7۰ 1374 سنجیباران دشتی کردالن

 28 1۰ 51 34 18 1374 سنجیباران دشتی کردوان سفلی

 29 16 5۰ 55 1۰ 1374 سنجیباران بوشهر بندکره
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 28 25 51 8 14 138۰ سنجیباران تنگستان کری

 28 18 51 25 2۰ 1379 سنجیباران دشتی کلل

 )دنباله(             1395های هواشناسی سال مشخصات ایستگاه -1-28
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 طول و عرض جغرافيایی

 عرض شمالی طول شرقی

قه
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جه 
در

قه 
قي
د

جه 
در

 

 27 5۰ 52 4 2۰ 135۰ سنجیباران کنگان کنگان

 29 35 5۰ 42 25 1374 سنجیباران گناوه سفيد بزرگگاو

 28 2۰ 51 25 17 1379 سنجیباران دشتی گز دراز

 28 55 51 4 22 1376 سنجیباران تنگستان گورک سادات

 28 15 51 17 × 1377 سنجیباران دشتی الور ساحلی

 28 36 51 34 17۰ 1374 سنجیباران دشتی الور رزمی

 27 55 51 58 19 138۰ سنجیباران دیر لمبدان

 29 55 5۰ 14 3 138۰ سنجیباران دیلم ليلتين

 29 36 5۰ 29 4 1382 سنجیباران گناوه مال قائد

 29 39 5۰ 37 22 1379 سنجیباران گناوه محمد صالحی

 29 17 5۰ 47 8 138۰ سنجیباران دشتستان محمدی

 28 28 51 16 35 1383 سنجیباران تنگستان محموداحمدی

 3۰ 1 5۰ 52 34 1374 سنجیباران دیلم مظفری شمالی

 29 29 51 14 1۰۰ 1374 سنجیباران دشتستان وحدتيه

 28 5۰ 5۰ 52 × 1385 سنجیباران بوشهر هليله

 29 3 51 9 3۰ 1355 شناسیاقلیم بوشهر کوتاهچاه

 29 2۰ 51 6 4۰ 133۰ شناسیاقلیم دشتستان پخشآب

 28 54 5۰ 49 8 1363 سینوپتیک بوشهر دریایی بوشهر

 28 58 5۰ 49 9 1381 سینوپتیک بوشهر بوشهرفرودگاهی

 27 5۰ 51 56 4 1372 سینوپتیک دیر دریایی دیر

 3۰ 3 5۰ 1 4 138۰ سینوپتیک دیلم دریایی دیلم
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 27 49 52 22 659 1367 سینوپتیک جم فرودگاه جم

 29 15 5۰ 18 8 1384 سینوپتیک بوشهر دریایی خارک

 )دنباله(                1395سال  های هواشناسیمشخصات ایستگاه -1-28
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 سطح دریا

 9۰ 1384 سینوپتیک دشتستان برازجان

 47 1386 خودکار دشتی زایریسنجی حسينباران

 5 1386 خودکار کنگان سنجی شيرینوباران

 54 1386 خودکار تنگستان قبا کلکی

 * 1386 خودکار بوشهر هليله

 8 1386 خودکار گناوه عباسی

 * 1386 خودکار دشتستان خيرک

 58 1386 خودکار دشتی حسنانفقيه

 43۰ 1386 خودکار دشتستان طلحه

 35 1386 خودکار دیر دوراهک

 3۰ 1386 خودکار دشتستان خانیچاه

 5۰ 1386 خودکار دشتی سنا

 1۰ 1386 خودکار دشتستان زیارت

 * 1386 خودکار جم زارگندم

 15 1386 خودکار تنگستان عامریسنجی باران

 22 1386 خودکار تنگستان گورک

 155 1386 خودکار دشتستان دهرود

 395 1386 خودکار دشتستان فاریاب

 18 1387 خودکار دشتی کردوان سفلی

 1۰۰ 1387 خودکار دشتستان وحدتيه

 26 1386 خودکار دشتستان چهاربرج
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 45 1386 خودکار تنگستان خياری

 55 1386 خودکار گناوه شول
 

 

 )دنباله( 1395های هواشناسی سال مشخصات ایستگاه -1-28
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 3 1387 خودکار دیلم ليلتين

 19 1387 خودکار گناوه اسميع

 4 1387 خودکار دیلم مکانسياه

 * 1387 خودکار دیر آبدان

 34۰ 1387 خودکار جم انارستان

 * 1387 خودکار دیر بردستان

 1۰ 1387 خودکار کنگان طاهریسنجی بندرباران

 4 1387 خودکار گناوه بندر ریگ

 * 1387 خودکار گناوه گماران

 35 1387 خودکار دشتی کاکی

 1۰ 1387 خودکار دشتستان بندکره

 1۰ 1387 خودکار تنگستان بنيون

 59 1387 خودکار دشتی چاوشی

 * 1387 خودکار دشتی الور ساحلی

 97 1387 خودکار تنگستان سمل جنوبی

 4۰ 1387 خودکار دشتستان پخشآب

 42۰67 1384 سنجیباران شناسی،سینوپتیک، اقلیم بوشهر ایستگاه خودکار خارک

 59۰ 1384 سنجیشناسی، بارانسینوپتیک، اقلیم دشتستان بوشکان

 51 1384 سنجیشناسی، بارانسینوپتیک، اقلیم دشتی خورموج

 17288 1384 سنجیشناسی، بارانسینوپتیک، اقلیم دشتی ایستگاه خودکار شنبه
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 3 1384 سنجیشناسی، بارانسینوپتیک، اقلیم گناوه گناوه

 2۰ 1384 سنجیشناسی، بارانسینوپتیک، اقلیم کنگان کنگان

 9۰ 1387 سنجیشناسی، بارانسینوپتیک، اقلیم دشتستان برازجان

 4225۰ 1387 سنجیشناسی، بارانسینوپتیک، اقلیم دیلم دیلم

 )دنباله( 1395های هواشناسی سال مشخصات ایستگاه -1-28
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 659 1387 سنجیشناسی، بارانسینوپتیک، اقلیم جم جم

 4 1387 سنجیشناسی، بارانسینوپتیک، اقلیم دیر دیر

 35 1386 سنجیشناسی، بارانسینوپتیک، اقلیم دشتستان شبانکاره

 3۰ 1386 سنجیشناسی، بارانسینوپتیک، اقلیم دشتستان سعدآباد

 57 1386 سنجیشناسی، بارانسینوپتیک، اقلیم تنگستان اهرم

 9 1386 سنجیشناسی، بارانسینوپتیک، اقلیم بوشهر فرودگاه

 421۰2 1386 سنجیشناسی، بارانسینوپتیک، اقلیم بوشهر دریایی

 28 1386 سنجیشناسی، بارانسینوپتیک، اقلیم دیر بردخون

 3۰ 1386 سنجیشناسی، بارانسینوپتیک، اقلیم بوشهر کوتاهچاه

 4۰ 1387 سنجیشناسی، بارانسینوپتیک، اقلیم دشتستان پخشآب

 89۰ 1386 سنجیشناسی، بارانسینوپتیک، اقلیم دشتستان ارمتنگ

 3 138۰ سنجیباران گناوه گناوهفرمانداری

 65 1347 شناسیاقلیم دشتستان برازجان

 8 1391 رادار بوشهر ایستگاه رادار

 * 1391 ایخودکار جاده برازجانمحور بوشهر ایایستگاه جاده

 3 1391 سینوپتیک گناوه گناوه

 47۰ 139۰ خودکار دشتستان خون

 12 139۰ خودکار گناوه دهداران

 1۰ 139۰ خودکار تنگستان بندر عامری

 * 139۰ خودکار بوشهر شيف
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 1 139۰ خودکار بوشهر دلوار

 38 1389 خودکار دشتستان بنه جابری

 7 1389 خودکار بوشهر چغادک

 مأخذ: اداره کل هواشناسی استان بوشهر
 
 

 

 

 

 1395های همدیدی سال اطالعات هواشناسی ایستگاه -1-29
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 5 3۰ 8 * 66 13 121 3 43 28 23 34 ایستگاه دریایی بوشهر

 6 23 8 * 66 3۰ 133 6 46 27 24 29 ایستگاه دریایی خارک

 1۰ 19 9 1 41 194 675 2- 47 25 19 31 ایستگاه فرودگاهی جم

 6 26 9 * 55 147 438 5 47 28 23 32 ایستگاه دریایی دیر

 8 15 9 * 39 51 175 1 49 28 21 35 ایستگاه برازجان

 9 17 8 * 49 3۰ 97 1 47 26 2۰ 31 ایستگاه دیلم

 7 31 8 * 6۰ 66 33۰ 3 47 3۰ 22 37 ایستگاه عسلویه

شناسی ایستگاه اقليم

 کوتاهچاه
4۰ 17 29 5۰ -3 176 82 71 1 * 1۰ * 

 مأخذ: اداره کل هواشناسی استان بوشهر
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 1395 سال:  ماه حسب برایستگاه بوشهر  هواشناسی اطالعات -1-30

 ایستگاه بوشهر
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 26 24۰ 63 2 6 14 32 23 19 27 فروردین

 17 3۰1 61 × × 2۰ 41 29 25 33 اردیبهشت

 14 341 6۰ × × 25 42 31 28 35 خرداد

 12 338 65 × 41 28 × 34 3۰ 37 تير

 24 324 67 × × 29 × 36 32 39 مرداد

 12 3۰6 64 × × 26 43 34 3۰ 38 شهریور

 13 289 64 × × 26 36 31 29 33 مهر

 12 265 66 1 2 17 34 25 21 3۰ آبان

 14 174 62 2 5 1۰ 29 2۰ 16 23 آذر

 12 225 7۰ 2 2 9 27 18 14 22 دی

 24 175 68 13 48 3 25 16 13 19 بهمن

 16 21۰ 68 13 17 7 27 19 15 23 اسفند

 مأخذ: اداره کل هواشناسی استان بوشهر       
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 1395ميانگين دمای هوای شهر بوشهر بر حسب ماه در سال  -2-1نمودار 
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 1395 سال:  ماه حسب ایستگاه برازجان بر هواشناسی اطالعات -1-31

 ایستگاه برازجان
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 12 228 39 3 7 12 35 24 17 31 فروردین

 12 315 27 × × 17 45 32 24 4۰ اردیبهشت

 14 369 21 × × 22 49 35 26 43 خرداد

 15 338 24 × × 29 49 38 3۰ 46 تير

 8 3۰7 36 × × 29 49 39 31 46 مرداد

 9 3۰۰ 33 × × 22 49 37 28 45 شهریور

 8 292 31 × × 19 44 31 23 38 مهر

 5 256 39 × × 14 38 26 19 33 آبان

 8 143 52 1 2 6 32 19 13 25 آذر

 8 2۰5 49 2 2 6 3۰ 19 12 25 دی

 14 16۰ 61 51 153 1 27 16 11 21 بهمن

 1۰ 2۰5 51 4 12 5 32 2۰ 14 26 اسفند

 بوشهرمأخذ: اداره کل هواشناسی استان       

 



 سرزمین و آب و هوا – 1 1395 –سالنامه آماری استان بوشهر 

 
50 

 

 

 

 

 

 

 1395 سال:  ماه حسب بر جمایستگاه  هواشناسی اطالعات -1-32
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 1۰ 27۰ 45 12 36 7 3۰ 2۰ 14 27 فروردین

 11 321 26 × × 15 43 29 21 36 اردیبهشت

 19 371 17 × × 22 45 33 25 4۰ خرداد

 11 351 25 × × 26 46 35 28 43 تير

 13 338 36 × × 25 47 35 28 41 مرداد

 9 319 34 × × 21 43 33 25 4۰ شهریور

 11 311 3۰ × × 16 41 28 2۰ 35 مهر

 14 292 39 × × 12 34 23 15 3۰ آبان

 12 221 58 28 69 3 29 17 11 22 آذر

 12 267 46 × × 4 3۰ 17 1۰ 24 دی

 17 16۰ 71 194 495 2- 22 13 8 17 بهمن

 14 21۰ 63 29 75 1 27 16 1۰ 22 اسفند

 مأخذ: اداره کل هواشناسی استان بوشهر      
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 1395 سال:  ماه حسب بر دیلمایستگاه  هواشناسی اطالعات -1-33

 دیلمایستگاه 
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 11 235 48 4 7 12 33 22 17 28 فروردین

 9 279 41 × × 17 41 3۰ 24 35 اردیبهشت

 8 345 34 × × 24 46 34 28 4۰ خرداد

 7 332 4۰ × × 27 46 35 29 41 تير

 7 174 52 × × 28 47 36 3۰ 43 مرداد

 8 3۰9 48 × × 21 46 33 27 4۰ شهریور

 6 275 45 × × 17 4۰ 28 21 34 مهر

 7 246 5۰ 4 4 12 34 23 17 3۰ آبان

 7 168 59 3۰ 47 6 26 17 12 21 آذر

 8 192 61 × × 5 28 17 12 22 دی

 17 167 59 18 29 1 26 14 1۰ 19 بهمن

 13 212 53 5 1۰ 5 3۰ 19 14 24 اسفند

 مأخذ: اداره کل هواشناسی استان بوشهر       
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 1395 سال:  ماه حسب بر دیرایستگاه  هواشناسی اطالعات -1-34

 دیرایستگاه 

 دمای هوا )درجه سلسيوس(

ر(
مت
لي
مي
ه )
هان
ما
ی 
دگ
ارن
ع ب
مو
مج

 

وز 
ک ر
ر ی
 د
ی
دگ
ارن
ر ب
کث
دا
ح

ر(
مت
لي
مي
(

 

د(
ص
در
ی )
سب
ت ن
وب
رط

 

ب 
تا
آف
ت 
عا
سا
ط 
وس
مت

ت(
اع
)س

ه( 
اني
ر ث
ر ب
مت
د )
 با
ش
وز
ت 
اع
 س
ثر
داک
ح

 

نه
شي
 بي
ن
گي
يان
م

 

نه
مي
ن ک
گي
يان
م

 

ن
گي
يان
م

 

نه
شي
 بي
ن
ری
الت
با

 

ن
یي
پا

نه
مي
ن ک
ری
ت

 

 26 257 52 9 16 15 35 24 2۰ 29 فروردین

 18 315 51 × × 2۰ 42 3۰ 26 35 اردیبهشت

 2۰ 358 39 × × 24 47 35 3۰ 41 خرداد

 19 324 6۰ × × 27 47 35 31 39 تير

 1۰ 284 65 × × 29 43 35 32 38 مرداد

 14 313 58 × × 27 44 34 3۰ 39 شهریور

 17 3۰2 46 × × 21 45 31 26 36 مهر

 18 267 53 × × 17 36 27 22 32 آبان

 17 224 53 79 95 12 34 22 18 26 آذر

 17 249 54 × 1 13 31 21 16 26 دی

 19 156 62 147 297 5 25 18 14 21 بهمن

 18 2۰6 61 22 3۰ 8 31 21 17 25 اسفند

 مأخذ: اداره کل هواشناسی استان بوشهر      
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 1395 سال:  ماه حسب بر خارگایستگاه  هواشناسی اطالعات -1-35
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 2۰ 259 65 6 11 14 31 22 19 26 فروردین

 23 3۰2 59 1 1 18 38 29 24 34 اردیبهشت

 16 341 56 × × 25 42 32 36 28 خرداد

 12 317 58 × 42 28 × 34 3۰ 38 تير

 14 321 67 × × 28 43 36 31 4۰ مرداد

 18 3۰4 65 × × 26 46 34 3۰ 39 شهریور

 16 286 65 × × 21 36 29 25 33 مهر

 14 247 67 × × 18 33 26 23 29 آبان

 16 152 62 1 1 13 28 2۰ 18 22 آذر

 15 192 73 9 1۰ 11 24 18 15 2۰ دی

 2۰ 166 71 3۰ 5۰ 6 23 16 14 18 بهمن

 16 2۰5 7۰ 12 18 9 26 19 15 22 اسفند

 مأخذ: اداره کل هواشناسی استان بوشهر      
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 1395 سال:  ماه حسب بر عسلویهایستگاه  هواشناسی اطالعات -1-36

 عسلویهایستگاه 
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 16 25۰ 54 2 6 12 36 26 23 3۰ فروردین

 1۰ 3۰5 5۰ × × 15 43 29 2۰ 37 اردیبهشت

 19 348 52 × × 19 45 32 24 39 خرداد

 7 3۰7 57 × 46 24 46 35 27 43 تير

 1۰ 354 58 × × 26 47 36 3۰ 42 مرداد

 8 28۰ 61 × × 24 46 34 27 41 شهریور

 11 285 58 × × 18 41 3۰ 22 37 مهر

 9 264 59 × × 13 38 26 18 34 آبان

 8 217 64 16 38 9 33 21 16 27 آذر

 12 249 62 1 1 1۰ 32 21 16 27 دی

 18 149 64 66 194 3 29 18 13 23 بهمن

 31 182 69 × 45 9 33 21 15 27 اسفند

 مأخذ: اداره کل هواشناسی استان بوشهر       
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 1395 سال:  ماه حسب بر چاه کوتاهایستگاه  هواشناسی اطالعات -1-37

 چاه کوتاهایستگاه 
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 1۰ * 73 3 7 6 37 21 1۰ 33 فروردین

 9 * 71 × × 12 47 28 16 41 اردیبهشت

 1۰ * 64 × × 16 5۰ 33 2۰ 46 خرداد

 ۰ * 82 ۰ 49 35 ۰ 63 47 83 تير

 4 * 65 × × 24 5۰ 36 26 47 مرداد

 4 * 66 × × 19 5۰ 35 23 48 شهریور

 4 * 66 × × 13 47 29 15 43 مهر

 6 * 67 × × 8 39 24 12 36 آبان

 4 * 71 21 22 2 38 19 9 29 آذر

 * * * * * * * * * * دی

 1۰ * 81 39 82 3- 29 15 8 22 بهمن

 8 * 73 7 17 3 4 19 12 26 اسفند

 مأخذ: اداره کل هواشناسی استان بوشهر     
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های همدیدی از بـدو تاسـيس تـا    جمع بارندگی ساالنه شهرهای دارای ایستگاه -1-38

 )میلیمتر(1395 پایان سال 

 ميانگين کمينه بيشينه نام شهر

 249 47 8۰8 )ایستگاه دریایی بوشهر( –بوشهر 

 193 53 372 )ایستگاه خارک( –بوشهر 

 355 86 855 جم )ایستگاه فرودگاهی جم(

 226 49 495 دیر )ایستگاه دریایی دیر(

 221 81 615 برازجان )ایستگاه برازجان(

 235 82 431 دیلم )ایستگاه دیلم(

 161 4۰ 33۰ عسلویه(عسلویه )ایستگاه 

 24۰ 55 613 کوتاه(بوشهر )ایستگاه اقليم شناسی چاه

 مأخذ: اداره کل هواشناسی استان بوشهر
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 1395های استان در سال ميانگين بارندگی ساالنه ایستگاه –3-1نمودار 

 

 38-1مبنا: جدول    
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 1395ا پایان سال ترای ایستگاه همدیدی از بدو تاسيس ساالنه شهرهای دادمای  -1-39
 یوس()درجه سلس

 نام شهر
ميانگين 

 بيشينه

ميانگين 

 کمينه
 ميانگين

باالترین 

 بيشينه

پایين ترین 

 کمينه

 * 48 25 21 29 دریایی بوشهر( بوشهر  )ایستگاه

 * 46 26 23 29 دریایی خارک( خارک ) ایستگاه

 3- 52 23 17 3۰ جم(فرودگاهی  جم ) ایستگاه

 5 5۰ 27 23 32 دریایی دیر( دیر )ایستگاه

 1- 53 28 21 35 برازجان( برازجان )ایستگاه

 ۰ 49 25 2۰ 31 دیلم( دیلم  )ایستگاه

 3 5۰ 27 2۰ 34 عسلویه  )ایستگاه عسلویه(

 3- 55 26 17 35 کوتاه(شناسی چاهبوشهر)ایستگاه اقليم

 هواشناسی استان بوشهرمأخذ: اداره کل 
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 و حله گيری شده در آب رودخانه مندامترهای فيزیکی و شيميایی اندازهپار -1-40
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 s/ms c/mu l/mg l/mg l/mg l/mg واحد

 رودخانه مند

 برداری شدهدفعات نمونه
1394 11 11 11 11 11 11 

1395 9 9 9 9 9 9 

 حداقل
1394 7 12۰3۰ 2۰ 8 3 4۰ 

1395 8 276۰ 68۰ 8 2 314 

 حداکثر
1394 9 327۰۰ 1۰۰۰۰ 9 43 11۰4 

1395 … 763۰۰ 6۰4۰ 9 4 1223 

 حلهرودخانه 

 برداری شدهدفعات نمونه
1394 15 15 15 15 15 15 

1395 15 15 15 15 15 15 

 حداقل
1394 8 736۰ 565 7 3 4۰ 

1395 8 645۰ 24۰ 8 × 55 

 حداکثر
1394 8 256۰۰ 3311 8 8 84 

1395 8 1536۰ 165۰ 9 × 274 

 مأخذ: اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر
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گلی در پایان های جنگاه، فضاهای سبز و ذخيرهطبيعی های جنگلیمساحت پارک -1-41

 )هکتار( 1395سال 

 شهرستان
های جمع کل عرصه
 جنگلی

های جنگلی پارک
 طبيعی

جنگلهای 
 طبيعی*

فضاهای 
 سبز)دست
 کاشت(

های گاهذخيره
 جنگلی

 401 15485 211329 × 227215 کل استان

 ۰ 858 14214 × 15۰71 بوشهر

 8 1514 13163 × 14685 تنگستان

 1 253 38۰12 × 38266 جم

 1 5441 88258 × 93699 دشتستان

 25 3731 39855 × 43611 دشتی

 36 8۰۰ 5۰39 × 5875 دیر

 * 14۰ 1۰8 × 248 دیلم

 331 2۰ * × 351 عسلویه

 * 2۰9 12681 × 12889 کنگان

 * 252۰ * × 252۰ گناوه

 طبیعی استان بوشهرمأخذ: اداره کل منابع 
 
 گذاشته طبیعی جنگلهای شاخص آن جای به  1395 سال در و ندارد وجود طبیعی جنگلی پارک بوشهر استان در*

 بدست جنگلی های عرصه کل جمع منهای جنگلی گاههای ذخیره و کاشت دست سبز فضاهای سرجمع از که شده

 .آید می
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 هاشهرستان در)دست کاشت ( مساحت فضای سبز  -4-1نمودار

 

 

 41-1مبنا: جدول 
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 )نفر(                 1395 تا  1335جمعيت شهرها از سال  -1-42
 آبادی

 شهر
 

 ردیف
 1365سال  1355سال  1345 1335

 جمعیت شهر جمعیت شهر جمعیت شهر جمعیت شهر

 701 خارک 8353 خارک 5464 خارک 647 خارک 1

 120787 بوشهر 58956 بوشهر 23547 بوشهر 18412 بوشهر 2

 8832 چغادک 866 چغادک 383 چغادک 323 چغادک 3

 × عالی شهر × عالی شهر × عالی شهر × عالی شهر 4

 1989 دلوار 1127 دلوار 892 دلوار 473 دلوار 5

 8965 اهرم 4521 اهرم 359۰ اهرم 2۰52 اهرم 6

 2229 آباد 1348 آباد × آباد 743 آباد 7

 6614 سعدآباد 3967 سعدآباد 3598 سعدآباد 2688 سعدآباد 8

 8407 وحدتيه 4760 وحدتيه 3564 وحدتيه 1876 وحدتيه 9

 4862 شبانکاره 2839 شبانکاره 1934 شبانکاره 1234 شبانکاره 1۰

 67061 برازجان 31611 برازجان 2۰357 برازجان 1۰233 برازجان 11

 5529 دالکی 34۰6 دالکی 22۰2 دالکی 145۰ دالکی 12

 2۰53 تنگ ارم 1۰۰۰ تنگ ارم 986 تنگ ارم 962 تنگ ارم 13

 1244 کلمه 678 کلمه 487 کلمه 389 کلمه 14

 1432 بوشکان 7۰3 بوشکان 5۰3 بوشکان 384 بوشکان 15

 9172 آب پخش 4585 آب پخش 3481 آب پخش 2186 آب پخش 16

 3765 کاکی 1۰82 کاکی 71۰ کاکی 655 کاکی 17

 1913 بادوله 834 بادوله 572 بادوله 424 بادوله 18

 18746 خورموج 6۰22 خورموج 3932 خورموج 2988 خورموج 19
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 1929 شنبه 83۰ شنبه × شنبه × شنبه 2۰

 

 

 

 

 

 )نفر(         )دنباله(  1395تا  1335جمعیت شهرها از سال -1-42

 آبادی

 شهر

 

 ردیف
 1365سال  1355سال  1345 1335

 جمعیت شهر جمعیت شهر جمعیت شهر جمعیت شهر

 2124 بردخون 1251 بردخون 1135 بردخون 147۰ بردخون 21

 11482 بندر دیر 4435 بندر دیر 2269 بندر دیر 1۰53 بندر دیر 22

 2996 بردستان 1461 بردستان 1142 بردستان 8۰4 بردستان 23

 2474 دوراهک 1221 دوراهک 872 دوراهک × دوراهک 24

 3529 آبدان 16۰2 آبدان 1172 آبدان 924 آبدان 25

26 
بندر 

 کنگان
2682 

بندر 

 کنگان
337۰ 

بندر 

 کنگان
4626 

بندر 

 12298 کنگان

 5216 بنک 2567 بنک 1486 بنک 1۰1 بنک 27

28 
طاهری 

 636 )سيراف(
طاهری 

 )سيراف(
1۰89 

طاهری 

 )سيراف(
1278 

طاهری 

 1848 )سيراف(

 4591 بندرریگ 3۰45 بندرریگ 2357 بندرریگ 1889 بندرریگ 29

 41883 بندر گناوه 15294 بندر گناوه 4۰94 بندر گناوه 2695 بندر گناوه 3۰

 1697 امام حسن 935 امام حسن 461 امام حسن 243 امام حسن 31

 12947 بندر دیلم 7261 بندر دیلم 5255 بندر دیلم 3691 بندر دیلم 32

 797 انارستان 87 انارستان 358 انارستان × انارستان 33

 61۰ ریز 44۰ ریز 376 ریز 363 ریز 34

 1333 جم 89۰ جم 6۰3 جم 393 جم 35

 1979 عسلویه 9۰8 عسلویه 1۰91 عسلویه 783 عسلویه 36

 2784 نخل تقی 1785 نخل تقی 13۰5 نخل تقی 1۰26 نخل تقی 37
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 )دنباله(               )نفر(  1395تا   1335جمعیت شهرها از سال  -1-42

 آبادی

 شهر

 

 

 ردیف
 1395سال  139۰سال  1385سال  1375سال 

 جمعیت شهر جمعیت شهر جمعیت شهر جمعیت شهر

 8193 خارک 7722 خارک 8802 خارک 8713 خارک 1

 223504 بوشهر 195222 بوشهر 169966 بوشهر 143641 بوشهر 2

 18702 چغادک 18072 چغادک 16495 چغادک 11947 چغادک 3

 23178 عالی شهر 12820 عالی شهر 6257 عالی شهر 843 عالی شهر 4

 4442 دلوار 3704 دلوار 3256 دلوار 2510 دلوار 5

 15198 اهرم 13778 اهرم 12339 اهرم 10883 اهرم 6

 3787 آباد 3503 آباد 3197 آباد 2982 آباد 7

 8248 سعدآباد 7859 سعدآباد 7374 سعدآباد 7069 سعدآباد 8

 11222 وحدتيه 11414 وحدتيه 11026 وحدتيه 10057 وحدتيه 9

 7900 شبانکاره 7653 شبانکاره 6983 شبانکاره 5923 شبانکاره 1۰

 110567 برازجان 95449 برازجان 93072 برازجان 80161 برازجان 11

 6436 دالکی 6044 دالکی 7866 دالکی 7743 دالکی 12

 3242 تنگ ارم 3183 تنگ ارم 3077 تنگ ارم 2785 تنگ ارم 13

 2463 کلمه 2164 کلمه 1937 کلمه 1622 کلمه 14

 2135 بوشکان 2279 بوشکان 1632 بوشکان 18۰8 بوشکان 15

 18913 آب پخش 17238 آب پخش 15421 آب پخش 12798 آب پخش 16

 12119 کاکی 10156 کاکی 9897 کاکی 7364 کاکی 17

 4028 بادوله 3680 بادوله 2524 بادوله 2771 بادوله 18
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 40722 خورموج 34944 خورموج 32255 خورموج 252۰3 خورموج 19

 2747 شنبه 2528 شنبه 1817 شنبه 2315 شنبه 2۰

 

 

 )دنباله(            )نفر( 1395تا  1335جمعیت شهرها از سال -1-42
 

 ردیف
 1395سال  139۰سال  1385سال  1375سال 

 جمعیت شهر جمعیت شهر جمعیت شهر جمعیت شهر

 5333 بردخون 4376 بردخون 4306 بردخون 33۰9 بردخون 21

 24083 بندر دیر 20157 بندر دیر 18525 بندر دیر 16۰۰8 بندر دیر 22

 7112 بردستان 6078 بردستان 5198 بردستان 3987 بردستان 23

 4852 دوراهک 4413 دوراهک 3841 دوراهک 3186 دوراهک 24

 6827 آبدان 6211 آبدان 6062 آبدان 5564 آبدان 25

26 
بندر 

 کنگان
18963 

بندر 

 کنگان
24017 

بندر 

 کنگان
 60187 بندر کنگان 76329

 14126 بنک 11515 بنک 8781 بنک 6874 بنک 27

28 
طاهری 

 )سيراف(
2969 

طاهری 

 )سيراف(
3513 

طاهری 

 )سيراف(
 6992 سيراف)طاهری( 7137

 6252 بندرریگ 5619 بندرریگ 5269 بندرریگ 4898 بندرریگ 29

 73472 بندر گناوه 64110 بندر گناوه 59583 بندر گناوه 5۰252 بندر گناوه 3۰

 2731 امام حسن 2498 امام حسن 2192 امام حسن 181۰ امام حسن 31

 25730 بندر دیلم 22393 بندر دیلم 19969 بندر دیلم 16411 بندر دیلم 32

 3400 انارستان 2735 انارستان 1857 انارستان 1558 انارستان 33

 3282 ریز 2405 ریز 1808 ریز 674 ریز 34

 31436 جم 16313 جم 11074 جم 2996 جم 35

 13557 عسلویه 7884 عسلویه 4779 عسلویه 3۰87 عسلویه 36

 18837 نخل تقی 11503 نخل تقی 7821 نخل تقی 4313 نخل تقی 37
 

 معاونت آمار و اطالعات -استان بوشهر مدیریت و برنامه ریزیمأخذ: سازمان 
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 مقدمه

تعـداد   ، شـامل فصل این اریـآم اطالعات

 آخـرین  براسـاس  آن هـای و ویژگـی  جمعیت

 و مقایسه 139۰ در سال جمعیت سرشماری

 هـای در سرشـماری  جمعیتـی  منتخـب  اقالم

، والدتحیـاتی   و نیز تعداد وقـایع  شده انجام

 بـه  در زیـر  باشد کهمی و طالق ازدواج ،فوت

یـاد   هایاز زمینه تولید آمار در هر یک سابقه

 شود.می اشاره شده،

 ایپراکنـده  هـای تالش قاجاریه زمان در 

 اغلـب  گرفت کهانجام  جمعیت ارشبرای شم

 اجرا در آمده است. به موردی صورت به

کشـور   احـوال  ثبت ، اداره1297 در سال

شـد.   ، تأسیسچهارگانه وقایع منظور ثبت به

  ،، فـوت والدت مربـوط بـه   اطالعـات  با ثبـت 

مـذکور، ضـرورت    اداره توسط و طالق ازدواج

 که سازمانی کشور و تعیین از جمعیت اطالع

باشـد،   اطالعـات  ایـن  آوریجمـع  بـه  موظف

 .قرار گرفت مورد توجه

ــا تصــویب شمســی، 13۰3در ســال      ب

 و تمرکـز  آوریجمـع  مسـوولیت  ای،نامهآیین

مــورد نیــاز، برعهــده  بــه آمارهــای بخشــیدن

ــته وزارت ــد. تصــویب کشــور گذاش ــه ش  نام

، از 13۰7در سـال   تغییراتـی  مذکور با انجام

و  گذشـت  وقـت  ملی شورای مجلس تصویب

 ، اداره ثبـت زمـان  و از آن یافت جنبه قانونی

ــه احــوال ــت کــل اداره" کشــور ب ــار و ثب  آم

مـذکور از سـال    دارهداد. ا تغییـر نـام   "احوال

 ، به"کشور احوال ثبت سازمان" با نام 1349

در ت. اس داده خود ادامه نونیقا وظایف انجام

 قــانون  ، اولــین1318ســال   خــرداد مــاه 

 مـجــلس شــورای   تصـویب  بـه  سرشمـاری

ـــلی ـــرای  م ـــد. در اج ـــن رسی ــانون ای ، ق

 همان اسفند ماه از دهم سـرشماری جمعیت

و  1319 هـای و در سـال  سال در شهر تهران

اجـرا   بـه  تدریج شهر کشور به 33در  132۰

ــی  ــد، ول ــه درآم ــ آن ادام ــت هب ــایع عل  وق

 به تعویق افتاد. در اسـفند مـاه   132۰شهریور

 تشکیل آمار عمومی همکاری ، سازمان1331

آمـار و   قـانون  1332شد و در فروردین سـال 

، سـال  رسـید. در ایـن   تصـویب  به سرشماری

آمــار و  از اداره کــل آمــار و سرشــماری اداره

 اریهمکـ  سـازمان  و بـه  جدا شد احوال ثبت

 ، بـرای ترتیـب  ایـن  و به پیوست آمار عمومی

 بـه  موظف طور انحصاریبه بار سازمانی اولین

در سـال   آمـار شـد. ایـن سـازمان     آوریجمع

 آن شد و نـام کشـور وابسته وزارت به 1334

و  تغییـر یافـت   "آمار عمـومی  کل اداره" بـه

ــپس ــال س ــین1335 در س ــماری ، اول  سرش
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اجـرا در   کشور بـه  را در کل جمعیت عمومی

 آورد.

 و اجرای آمار عمومی کل اداره با تأسیس 

، 1335کشــور در ســال  عمــومی سرشــماری

شد و  جدیدی وارد مرحله آماری هایفعالیت

ــاگونهــای طــرح ســالههمــه ــاری گون در  آم

 بـه  اقتصـادی  -اجتمـاعی  مختلـف  هایزمینه

 هایدستگاه جرا درآمد. نیاز روزافزونا مرحله

ــزیبرنامــه ــه ری آمــار و اطالعــات و  کشــور ب

ــاری ضــرورت ــک همک  اصــلی ســازمان نزدی

 ریــزی،برنامــه آمــار بــا دســتگاه تولیدکننــده

آمـار   کـل  ، اداره1344 شد تا در سال موجب

مرکـز  " کشور جدا و بـا نـام   از وزارت عمومی

 شود. وابسته برنامه سازمان به "آمار ایران

ــن ــه  ای ــز ب ــوان مرک ــین عن ــدام اول ، اق

را طبـق   و مسـکن  نفوس عمومی سرشماری

اجـرا  مرحله به 1345سال ماه در آبان  قانون

 درآورد.

مرکـز آمـار    تأسیس ، قانونضرورت بنا به

مورد تجدیـد نظـر قـرار     1353در سال ایران

 تصـویب  مرکـز بـه   ایـن  علیف و قانون گرفت

 رسید.

و  با تصویب قانون جدید مرکز آمار ایـران 

، آن تجـدیـد نظر در ساختار سازمـانی اعمال

 دومیــن  1355 مـرکـز در آبـان ســال  ایـن

کشــور را   و مسکن نفوس عمومی سرشماری

 رسانید.انجام  به

 سـرشمـــاری ، اولیـــن1365 در ســال

 جمهـوری  در نظـام  و مسکـن وسنف عمومی

 نتـایج  مرحله اجرا درآمد که به ایران اسالمی

 انجـام  را بـرای  الزم و آمارهـای  ، اطالعاتآن

 ـ اقتصـادی   اجتماعی توسعه هایریزیبرنامه

 کشور فراهم آورد.

کشـور   انتظار جمعیـت  غیر قابل افزایش 

 آگاهی که 1365 لغایت 1355 هایسال طی

 1355 از سـال  پس جمعیت از روند تغییرات

ــد ــورد تأکی ــی را م ــرار م ــود ق ــز وج داد و نی

 از جنگ ، ناشیجمعیت عمده هایجاییجابه

از  حاصـل  آمـاری  هـای چارچوب که تحمیلی

 ســال و مســکن نفــوس عمــومی سرشــماری

و  بـزرگ  هـای دگرگـونی  را دستخوش 1365

ــر ــلغی ــا قاب ــرده ضاغم ــتم  ک ــود، سیس  ب

آمـار   کـز ، مرآن تبـع  کشور و بـه  ریزیبرنامه

تـر از  کوتاه در زمانی که داشت را بر آن ایران

ــله ــداول فاص ــالهده مت ــهس ــام، ب ــک انج  ی

 عنـوان  کشـور تحـت   از جمعیت شماریتمام

ــرح" ــارگیری ط ــاری آم ــت ج ــال جمعی  س

 ،بار در کشور ناولی کند و برای اقدام "137۰

ــت سرشــماری ــک جمعی ــا ی ــارگیری را ب  آم

، 1375 . در ســـالســـازد همـــراه اینمونــه 

 و مسـکن  نفوس عمومی پنجمین سرشماری

ــه ــه ب ـــد، در ســال  مرحل ، 1385اجــرا درآم

سرشماری عمومی نفوس و مسـکن   ششمین

کشور به اجرا در آمد و هفتمـین سرشـماری   
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 139۰در آبان عمومی نفوس و مسکن کشور 

 در سراسر کشور به اجرا در آمد. 

ــماری  ــه   139۰سرشـــ ــبت بـــ نســـ

هایی بود. های گذشته دارای تفاوتسرشماری

دربـاره   در این سرشماری عـالوه بـر پرسـش   

ی جمعیت، خانوار ای در حوزهموضوعات پایه

و مســکن، موضــوعات جدیــدی هم ــون    

)در « اســتفاده از اینترنــت»، «شــماره ملــی»

« برداری کشاورزی خـانوار بهره»د(، سطح افرا

مــورد بررســی و « واقعــه فــوت در خــانوار»و 

 گیری قرار گرفت.اندازه

در این سرشماری شاهد تحـول در شـیوه   

ــی  گــردآوری داده ــارف یعن ــا از شــکل متع ه

هـای  هـای کاغـذی بـه شـیوه    استفاده از فرم

تر بودیم. در این رویداد بزرگ ملی و پیشرفته

بـار گـردآوری اطالعـات    ینآماری برای نخست

هــای در ســه حــوزه آمــاری واقــع در اســتان

تهران، البرز و گـیالن بـا اسـتفاده از دسـتیار     

( انجــام گرفــت کــه PDAرقـومی شخصــی ) 

ــام     ــرای انج ــادگی ب ــب آم ــدف از آن کس ه

 های آینده با این روش بوده است.سرشماری

ــای ــن آماره ــل ای ــاس فص ــایج براس  نت

 ســال و مســکن نفــوس عمــومی سرشــماری

ــراه 139۰ ــه  همـ ــا خالصـ ــایج ایبـ  از نتـ

 جــاری و آمــارگیری قبلــی هــایسرشــماری

 شود. هم نـین می ارائه 137۰ سال جمعیت

فـوت،  ، والدت حیـاتی  وقـایع  آمار مربوط بـه 

 ثبـت  تــوسط سـازمان   کــه  و طـالق ازدواج

 فصـل  ایـن  در ،شود نیزمی کشور ثبت احوال

 .ائه شده استار

تعاریف و مفاهيم بکار رفتـه در ایـن   

 فصل به شرح زیر است:

 )جامعه مورد سرشـماری(:  جمعيـت

، سـاکــن  معمـولی خـانـوارهای همه اعضای

ای و گروهـی کـه اقامتگـاه معمـولی     مؤسسه

آنان در زمان سرشماری در ایران قـرار دارد و  

نیز اعضای تمامی خانوارهـای معمـولی غیـر    

اکن کشــور، جامعــه مــورد سرشــماری را ســ

های سیاسـی  دهند. اعضای هیوتتشکیل می

هـای خـارجی در ایـران و افـراد     و سفارتخانه

خانوار آنـان جـزو جامعـه مـورد سرشـماری      

ــی  ــوب نم ــو   محس ــان عض ــا ایرانی ــوند، ام ش

های ایران در های سیاسی و سفارتخانههیوت

خــارج از کشــور و افــراد خــانوار آنــان، جــزو 

 آیند.  عه مورد سرشماری به حساب میجام

خانوار معمولی از چند نفـر   :خانوار معمولی

شود که بـا هـم در یـک اقامتگـاه     تشکیل می

خرج هستند و کنند، با یکدیگر همزندگی می

خورنـد. در مـواردی   معموالً بـا هـم غـذا مـی    

 تواند یک نفره باشد. خانوار معمولی می

در  کـه  خـانواری  :سـاکن  خانوار معمـولی 

هـای محـل سـکونت    )مکــان  ثابـت  اقامتگاه

ساخته شده ازمصالح سخت و نیز چادر ثابت، 
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ــکونت  ــر و ...( س ــک، کپ ــانوار "دارد،  آلون خ

 شود.می نامیده "ساکن معمولی

کـه  خــانواری :غيـر ساکن خانوار معمولی

 سکونت ثابتی در اقامتگاه سرشماری در زمان

 نامیـده  "غیـر سـاکن   خانوار معمـولی"ندارد 

زیـر   گـروه  از خانوارها سه دسته شود. اینمی

 گیرد:را در بر می

در  سـرشمــاری در زمان که خانوارهایی - 1

و شـهرها   برند و یا در خـارج سـر میبه  کوچ

ــادی ــا آب ــدگی ه ــل زن ــل حم ــرپناه قاب  در س

 کنند.می

زنـدگی   ثـابتی  لدر محـ  کـه  خانوارهایی -2

خود را  زندگی محل طور مداومکنند و بهنمی

 ها.دهند، مانند کولیتغییر می

 مشخصـی  زنـدگی  محـل  کـه  خانوارهایی -3

هـا،  ها، خرابهمعموالً در پارک هاندارند و شب

 کنند.می و... بیتوتههازیر پل

مجموعـه افرادی که بـه  ای:خانوار مؤسسه

ــی    ـــا ویژگ ـــدف ی ــتن ه ــل داش ــای دلی ه

مشتــرک بـا هـم در یـک مؤسسـه زنـدگی      

کننـد و آن مــؤسسه بنا بـر مجـوز یـا    مــی

براساس مقررات و ضوابط معینـی مسـؤولیت   

منزل دادن )ارائـه محـل سـکونت همـراه بـا      

خدمات و تسهیالت( به آنان را بر عهـده دارد  

هـای  شود، نمونهیده میای نامخانوار مؤسسه

 ای عبارتند از:مشخصی از خانوارهای مؤسسه

هـای نظـامی و انتظـامی،    و پاسـگاه ها پادگان

های دانشـجویی کـه تحـت مـدیریت     خوابگاه

ــگاه  ــی از دانش ــا یک ــیه ــز  اداره م ــود بج ش

های روانـی و  های متأهلین، آسایشگاهخوابگاه

 . ... 

تمام یـا   که مجموعه افرادی :خانوار گروهی

دارا بـودن شـرایط خـاص     دلیل اغلب آنان به

 مشــترک( )بــه طــور عمــده داشــتن ویژگــی

ــود   ــرای ســکونت خ ــاه مشــترکی را ب اقامتگ

انـد و بـه طـور مشـترک امـور      انتخاب کـرده 

کنند خانوار زندگی در آن اقامتگاه را اداره می

 شود.گروهی نامیده می

منظـور از شـهر، هـر     (:شهری شهر )نقطه

ــک ــه دارای   ی ــت ک ــایی اس ــاط جغرافی از نق

هـای قبـل از   شهرداری باشـد. در سرشـماری  

)بدون ها ، تمامی مراکز شهرستان1365سال 

ها( و نقاطی در نظر گرفتن تعداد جمعیت آن

در موقع سرشـماری،  ها که تعداد جمعیت آن

شهر بـه حسـاب    تر بودهپنج هزار نفر و بیش

 . آمده است

ــادی ــه آب ــتایی )نقط ــه  (:روس ــادی ب  آب

 هـم  بـه  و اراضی یا چند مکان مجموعه  یک

و غیرکشـاورزی(   از کشـاورزی  )اعـم  پیوسته

 از محـدوده  خـارج  شـود کــه  مـی  گفتـــــه

یـا   ثبتـی  محـدوده و دارای شده واقع شهرها

 در زمــان باشــد. اگــر آبــادی مســتقل عرفــی

خـــانوار یـــا  ســـکونت حـــل، مسرشـــماری
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و در غیـر   "سـکنه  دارای"باشـد   خانوارهایی

 .شودمی تلقی "از سکنه خالی"، صورت این

منظـور از   جمعيت ساکن در نقاط شهری:

جمعیت ساکن در نقاط شهری در هر یـک از  

شهرسـتان، اسـتان یـا     هـای بخـش،  محدوده

کشور، جمعیت تمامی شهرهایی است که در 

ده قرار دارد و جمعیت هر شـهر،  همان محدو

عبارت است از مجموع تعـداد اعضــای همـه    

ای و خانـوارهـای معمـولی ساکـن، مــؤسسه 

گروهی که اقامتگـاه معمـولی آنـان در زمـان  

 سرشماری در آن شهر واقع است.

منظـور   جمعيت ساکن در نقاط روستایی:

از جمعیت ساکن در نقـاط روسـتایی در هـر    

ــدوده  ــک از مح ــش،   ی ــتان، بخ ــای دهس ه

شهرستان، استان یا کشور، جمعیـت تمـامی   

هایی است که در همان محـدوده قـرار   آبادی

دارد و جمعیت هـر آبـادی، عبـارت اسـت از     

ــای     ــه خانواره ــای هم ــداد اعض ــوع تع مجم

ای و گروهــی کــه معمــولی ســاکن، مؤسســه

اقامتگاه معمولی آنان در زمان سرشمـاری در 

 آن آبادی واقع است. 

عیت غیـر  منظور از جم يت غير ساکن:جمع

های شهرسـتان،  ساکن در هر یک از محدوده

معیـت تمـامی خانوارهـای    استان یا کشور، ج

ــولی غیر ــان   معم ــه در هم ــت ک ــاکنی اس س

 اند. محدوده سرشماری شده

از خــانــــوار  عضــوی خــانوار: سرپرســت

ـــه اســت ـــن   کـ ـــه ایـ ــایر اعضــا او را بـ س

شنــاسند. الزم بـه ذکـر اسـت،     عنــوان مـی 

سرپرست خانوار عضوی از خانـوار اسـت کـه  

معموالً مسوولیت تـأمین تمـام یـــا بخــش     

هــــای خانــــوار یــــا ای از هـــزینهعمــــده

گیــری در مـــورد نحــــوه هــزینـــه تصــمیم

 دهای خانوار را بر عهده دارد.  کردن درآم

تـرین عضــو   سرپرست خانوار لزوماً مسـن    

تواند زن یا مـرد باشـد و   خانـوار نیست و می

تر از ده سال سـن دارد، بـدیهی   معموالً بیش

عضــو  اسـت کـه در خـانوار یــک نفـره، تنهـا     

 شود. خانوار، سرپرست خانوار محسوب می

لی هـای کـام  منظور از سن، تعداد سـال  سن:

 است که از زمان تولد فرد گذشته است.  

 افـراد یـک   متوسـط سـن   :سـنی  ميانگين

 .است جامعه

را از  جمعیـت  اسـت کـه   سـنی  :سنی ميانه

 کند. تقسیم مساوی دو گروه نظر تعداد به

 

 گزیده اطالعات :

شماری عمومی نفوس و سرنتایج براساس 

معیت استان ج 1395ماه مسکن در آبان

درصد مرد و  3/53نفر )  11634۰۰برابر با 

درصد زن( بوده است. بیشترین  6/46

 متعلق به گروه سنی 1395جمعیت در سال 
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درصد جمعیت(  55سال ) 25-64 میانسال 

تعداد  1395بوده است. در سرشماری سال 

خانوار در استان وجود داشته که از  321826

درصد( در  6/73خانوار ) 237۰25این تعداد 

درصد( 3/26خانوار ) 848۰1نقاط شهری و 

اند. ساکن بودهغیرو در نقاط روستایی ساکن 

ن در در این سال میانگین سنی مردان و زنا

است. هم نین بوده سال  8/28استان 

و  27میانگین سنی مردان در اولین ازدواج 

 سال بوده است. 4/22زنان 

 22832، در اســتان بوشــهر  1395در ســال 

 51والدت ثبــت گردیــده کــه از ایــن تعــداد 

ــدین پســر و درصــد  ــر    49متول درصــد دخت

مورد فوت ثبت شـده   3981اند. از میان بوده

باشـد. در  مربوط به مردان مـی  درصد 57نیز 

واقعه ازدواج به ثبت رسیده   8591این سال 

درصـد کـاهش    4که نسبت به سال گذشـته  

 2۰33 داشته است. هم نـین در ایـن سـال   

 ده است.واقعه طالق به ثبت رسی
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 ساالنه رشد متوسط و جمعيت -2-1

 ساالنه )درصد(متوسط رشد  جمعيت سال

 ... 198617 1335آبان 

 2/5 254735 1345آبان 

 3/2 347863 1355آبان 

 5/8 612183 1365مهر 

 1/9 743675 1375آبان 

 1/7 886267 1385آبان 

 3/1 1۰32949 1390آبان 

 2/4 1163400 1395آبان 

  (ممأخذ: مرکز آمار ایران)ر.    

 ساالنهجمعيت و متوسط رشد  – 1-2نمودار 

 

 1-2مبنا: جدول      

2.4

3.1

1.7 1.9

5.8

3.2

2.5

1395آبان  1390آبان  1385آبان  137٥آبان  13٦٥مهر  13٥٥آبان  13٤٥آبان 
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 سن برحسب جمعيت -2-2

 گروه سني
آبان 

1345 

 آبان

 1355  

 مهر

1365 

 مهر

1370 

 آبان

1375 

آبان 

1385 

 آبان

 1390  

آبان 

1395 

 1163400 1032949 886267 743675 693879 611628 337763 251921 جمع

ساله 4-0  41359 59587 1267۰۰ 116271 82449 76788 95928 11724۰ 

ساله 9-5  41166 54271 98283 1223۰9 114836 68289 81746 1۰3728 

ساله 14-10  31412 39464 72842 96151 11893۰ 8266۰ 7۰873 84347 

ساله 19-15  21864 35671 622۰6 71558 9۰۰16 11399۰ 86567 74321 

ساله 24-20  154۰7 229۰4 47927 57727 66261 123858 125418 97683 

ساله 29-25  17524 24228 4573۰ 459۰2 56844 1۰1639 14۰549 137666 

ساله 34-30  17518 16116 37442 43378 4412۰ 73321 111471 142333 

ساله 39-35  13616 16714 25891 37686 41331 59383 8۰5۰9 1۰862۰ 

ساله 44-40  13۰59 158۰۰ 16723 23478 353۰4 441۰1 6216۰ 76753 

ساله 49-45  77۰1 14942 17492 14771 23766 392۰7 44۰۰1 6۰4۰9 

ساله 54-50  9796 12279 161۰3 168۰4 13626 32959 39715 43149 

ساله 59-55  4364 6۰98 15573 151۰9 15۰62 2125۰ 321۰6 37565 

ساله 64-60  7757 6979 128۰4 149۰6 13235 12868 2113۰ 3۰575 

ساله 69-65  9378 3783 541۰ 8۰82 1317۰ 12532 11261 19387 

ساله 74-70  ۰۰۰ 4123 4142 3852 7728 1۰237 11924 1۰۰41 

ساله 79-75  ۰۰۰ 2۰19 2255 2193 3115 7636 7966 9483 

ساله 84-80  ۰۰۰ 1583 2۰83 1623 1718 372۰ 62۰7 5728 

ساله و  85

 بيشتر
۰۰۰ 12۰2 2۰22 2۰79 2118 1829 2883 4372 

 * 535 ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ نامشخص

 ( مأخذ: مرکز آمار ایران)ر.م

 



  جمعی  – 2 1395 –سالنامه آماری استان بوشهر 

 
78 

 

 

 1395 سکونت آبان وضع و سن جنس، برحسب جمعيت -2-3

 سن
تمامی 

 سنين

4-0 

 ساله

کمترازیک 

 سال
 ساله 4 ساله 3 ساله 2 ساله 1

 جمع

 22332 23164 23778 24679 23287 117240 1163400 مرد و زن

 11360 11770 12293 12702 11827 59952 620722 مرد

 10972 11394 11485 11977 11460 57288 542678 زن

ري
شه

ط 
نقا

در 
ن 

اك
س

 

 1614۰ 16779 17167 17745 16986 84817 835955 مرد و زن

 8154 8552 889۰ 9۰69 8619 43284 437516 مرد

 7986 8227 8277 8676 8367 41533 398439 زن

يي
ستا

رو
ط 

نقا
در 

ن 
اك

س
 

 6149 6354 657۰ 6897 626۰ 3223۰ 325495 مرد و زن

 3181 32۰۰ 3384 3617 3184 16566 182221 مرد

 2968 3154 3186 328۰ 3۰76 15664 143274 زن
كن

سا
ر 

غي
 

 43 31 41 37 41 193 195۰ مرد و زن

 25 18 19 16 24 1۰2 985 مرد

 18 13 22 21 17 91 965 زن

 

 

 

 



  جمعی  – 2 1395 –سالنامه آماری استان بوشهر 

 
79 

 

 

 )دنباله( 1395 سکونت آبان وضع و سن جنس، برحسب جمعیت -2-3

 ساله 9 ساله 8 ساله 7 ساله 6 ساله 5 ساله 5-9 سن

 جمع

 19348 2۰1۰5 21273 21446 21556 1۰3728 مرد و زن

 99۰5 1۰14۰ 1۰941 1۰954 11۰18 52958 مرد

 9443 9965 1۰332 1۰492 1۰538 5۰77۰ زن

ی
هر
 ش
ط
قا
ر ن
 د
ن
اک
س

 

 14۰34 14554 15683 15562 1562۰ 75453 مرد و زن

 7149 741۰ 81۰6 7885 7975 38525 مرد

 6885 7144 7577 7677 7645 36928 زن

ی
تای
وس
ط ر
قا
ر ن
 د
ن
اک
س

 

 5285 5512 5546 5851 5898 28۰92 مرد و زن

 2742 2714 28۰8 3۰53 3۰24 14341 مرد

 2543 2798 2738 2798 2874 13751 زن
ن
اک
 س
ير
غ

 

 29 39 44 33 38 183 مرد و زن

 14 16 27 16 19 92 مرد

 15 23 17 17 19 91 زن

 

 

 

 

 



  جمعی  – 2 1395 –سالنامه آماری استان بوشهر 

 
80 

 

 

 )دنباله( 1395 سکونت آبان وضع و سن جنس، برحسب جمعیت -2-3

 

 

 

 

 ساله 14 ساله 13 ساله 12 ساله 11 ساله 10 ساله 10-14 سن

 جمع

 15435 15868 16249 17351 19444 84347 مرد و زن

 79۰3 8۰49 8334 8744 988۰ 42910 مرد

 7532 7819 7915 86۰7 9564 41437 زن

ی
هر
 ش
ط
قا
ر ن
 د
ن
اک
س

 

 11318 11741 12۰17 126۰7 14121 61804 مرد و زن

 5763 5979 6175 6361 7177 31455 مرد

 5555 5762 5842 6246 6944 30349 زن

ی
تای
وس
ط ر
قا
ر ن
 د
ن
اک
س

 

 4۰92 4۰88 4214 47۰1 5285 22380 مرد و زن

 2128 2۰5۰ 2153 2363 2685 11379 مرد

 1964 2۰38 2۰61 2338 26۰۰ 11001 زن
ن
اک
 س
ير
غ

 

 25 39 18 43 38 163 مرد و زن

 12 2۰ 6 2۰ 18 76 مرد

 13 19 12 23 2۰ 87 زن



  جمعی  – 2 1395 –سالنامه آماری استان بوشهر 

 
81 

 

 

 )دنباله( 1395 سکونت آبان وضع و سن جنس، برحسب جمعیت -2-3

 ساله 19 ساله 18 ساله 17 ساله 16 ساله 15 ساله 15-19 سن

 جمع

 15072 14948 14974 14547 14780 74321 مرد و زن

 8305 7985 7915 7582 7672 39459 مرد

 6767 6963 7059 6965 7108 34862 زن

ی
هر
 ش
ط
قا
ر ن
 د
ن
اک
س

 

 1۰95۰ 11۰35 11۰61 1۰766 11۰۰7 54819 مرد و زن

 5944 5829 5838 5658 5748 29017 مرد

 5۰۰6 52۰6 5223 51۰8 5259 25802 زن

ی
تای
وس
ط ر
قا
ر ن
 د
ن
اک
س

 

 4۰84 3876 3886 3755 3753 19354 مرد و زن

 2342 2133 2۰63 1916 1919 10373 مرد

 1742 1743 1823 1839 1834 8981 زن
ن
اک
 س
ير
غ

 

 38 37 27 26 2۰ 148 مرد و زن

 19 23 14 8 5 69 مرد

 19 14 13 18 15 79 زن

 

 

 

 



  جمعی  – 2 1395 –سالنامه آماری استان بوشهر 

 
82 

 

 

 

 )دنباله( 1395 سکونت آبان وضع و سن جنس، برحسب جمعیت -2-3

 ساله 24 ساله 23 ساله 22 ساله 21 ساله 20 ساله20-24 سن

 جمع

 23400 21002 19309 17507 16465 97683 مرد و زن

 12741 11434 10568 9471 9104 53318 مرد

 10659 9568 8741 8036 7361 44365 زن

ی
هر
 ش
ط
قا
ر ن
 د
ن
اک
س

 

 16426 14479 13684 1244۰ 11662 68691 مرد و زن

 8447 748۰ 7245 6582 6314 36068 مرد

 7979 6999 6439 5858 5348 32623 زن

ی
تای
وس
ط ر
قا
ر ن
 د
ن
اک
س

 

 6931 6488 56۰۰ 5۰22 4773 28814 مرد و زن

 4273 3938 3312 2867 2776 17166 مرد

 2658 255۰ 2288 2155 1997 11648 زن

ن
اک
 س
ير
غ

 

 43 35 25 45 3۰ 178 مرد و زن

 21 16 11 22 14 84 مرد

 22 19 14 23 16 94 زن

 

 

 



  جمعی  – 2 1395 –سالنامه آماری استان بوشهر 

 
83 

 

 

 

 )دنباله( 1395 سکونت آبان وضع و سن جنس، برحسب جمعیت -2-3

 ساله 29 ساله 28 ساله 27 ساله 26 ساله 25 ساله25-29 سن

 جمع

 27734 27898 28118 27174 26742 137666 مرد و زن

 15357 15571 15513 14920 14637 75998 مرد

 12377 12327 12605 12254 12105 61668 زن

ی
هر
 ش
ط
قا
ر ن
 د
ن
اک
س

 

 1951۰ 19595 198۰4 19۰14 18481 96404 مرد و زن

 1۰161 1۰349 1۰324 9865 9578 50277 مرد

 9349 9246 948۰ 9149 89۰3 46127 زن

ی
تای
وس
ط ر
قا
ر ن
 د
ن
اک
س

 

 8195 8273 8279 8121 8211 41079 مرد و زن

 5176 521۰ 5169 5۰33 5۰32 25620 مرد

 3۰19 3۰63 311۰ 3۰88 3179 15459 زن
ن
اک
 س
ير
غ

 

 29 3۰ 35 39 5۰ 183 مرد و زن

 2۰ 12 2۰ 22 27 101 مرد

 9 18 15 17 23 82 زن

 

 

 



  جمعی  – 2 1395 –سالنامه آماری استان بوشهر 

 
84 

 

 

 

 )دنباله( 1395 سکونت آبان وضع و سن جنس، برحسب جمعیت -2-3

 ساله 34 ساله 33 ساله 32 ساله 31 ساله 30 ساله30-34 سن

 جمع

 24785 27294 29881 29212 31161 142333 مرد و زن

 13843 15279 16686 16159 17487 79454 مرد

 10942 12015 13195 13053 13674 62879 زن

ی
هر
 ش
ط
قا
ر ن
 د
ن
اک
س

 

 18174 19594 21568 2۰897 22369 102602 مرد و زن

 9742 1۰487 11525 1۰975 11944 54673 مرد

 8432 91۰7 1۰۰43 9922 1۰425 47929 زن

ی
تای
وس
ط ر
قا
ر ن
 د
ن
اک
س

 

 6588 7675 8281 829۰ 8753 39587 مرد و زن

 4۰88 4781 5143 5172 5524 24708 مرد

 25۰۰ 2894 3138 3118 3229 14879 زن
ن
اک
 س
ير
غ

 

 23 25 32 25 39 144 مرد و زن

 13 11 18 12 19 73 مرد

 1۰ 14 14 13 2۰ 71 زن

 

 

 

 



  جمعی  – 2 1395 –سالنامه آماری استان بوشهر 

 
85 

 

 

 

 )دنباله( 1395 سکونت آبان وضع و سن جنس، برحسب جمعیت -2-3

 ساله 39 ساله 38 ساله 37 ساله 36 ساله 35 ساله35-39 سن

 جمع

 17802 19683 21379 23512 26244 108620 مرد و زن

 9973 11022 11813 13083 14993 60884 مرد

 7829 8661 9566 10429 11251 47736 زن

در 
ن 
اک
س

ی
هر
 ش
ط
قا
ن

 

 12856 14313 15449 17223 19188 79029 مرد و زن

 7۰18 78۰7 8299 931۰ 1۰64۰ 43074 مرد

 5838 65۰6 715۰ 7913 8548 35955 زن

ی
تای
وس
ط ر
قا
ر ن
 د
ن
اک
س

 

 4918 5326 5888 6256 7۰23 29411 مرد و زن

 2943 3193 3494 3755 4329 17714 مرد

 1975 2133 2394 25۰1 2694 11697 زن

ن
اک
 س
ير
غ

 

 28 44 42 33 33 180 مرد و زن

 12 22 2۰ 18 24 96 مرد

 16 22 22 15 9 84 زن

 

 

 



  جمعی  – 2 1395 –سالنامه آماری استان بوشهر 

 
86 

 

 

 

 )دنباله( 1395 سکونت آبان وضع و سن جنس، برحسب جمعیت -2-3

 ساله 44 ساله 43 ساله 42 ساله 41 ساله 40 ساله40-44 سن

 جمع

 13197 14407 14943 15656 18550 76753 مرد و زن

 7129 7870 8237 8677 10522 42435 مرد

 6068 6537 6706 6979 8028 34318 زن

ی
هر
 ش
ط
قا
ر ن
 د
ن
اک
س

 

 9514 1۰228 1۰762 1122۰ 135۰5 55229 مرد و زن

 51۰1 5494 5861 6134 7546 30136 مرد

 4413 4734 49۰1 5۰86 5959 25093 زن

ی
تای
وس
ط ر
قا
ر ن
 د
ن
اک
س

 

 3666 4149 4155 44۰7 5۰۰9 21386 مرد و زن

 2۰2۰ 2367 2364 2534 2957 12242 مرد

 1646 1782 1791 1873 2۰52 9144 زن

ن
اک
 س
ير
غ

 

 17 3۰ 26 29 36 138 مرد و زن

 8 9 12 9 19 57 مرد

 9 21 14 2۰ 17 81 زن

 

 

 

 



  جمعی  – 2 1395 –سالنامه آماری استان بوشهر 

 
87 

 

 

 

 )دنباله( 1395 سکونت آبان وضع و سن جنس، برحسب جمعیت -2-3

 ساله 49 ساله 48 ساله 47 ساله 46 ساله 45 ساله45-49 سن

 جمع

 10043 11306 11815 12868 14377 60409 مرد و زن

 5283 5962 6441 7038 8024 32748 مرد

 4760 5344 5374 5830 6353 27661 زن

ی
هر
 ش
ط
قا
ر ن
 د
ن
اک
س

 

 7456 8428 864۰ 9423 1۰498 44445 مرد و زن

 3937 4472 4657 5123 5816 24005 مرد

 3519 3956 3983 43۰۰ 4682 20440 زن

ی
تای
وس
ط ر
قا
ر ن
 د
ن
اک
س

 

 2558 2865 3152 342۰ 386۰ 15855 مرد و زن

 1331 1484 1772 1899 2198 8684 مرد

 1227 1381 138۰ 1521 1662 7171 زن

ن
اک
 س
ير
غ

 

 29 13 23 25 19 109 مرد و زن

 15 6 12 16 1۰ 59 مرد

 14 7 11 9 9 50 زن

 

 

 

 



  جمعی  – 2 1395 –سالنامه آماری استان بوشهر 

 
88 

 

 

 

 )دنباله( 1395 سکونت آبان وضع و سن جنس، برحسب جمعیت -2-3

 ساله 54 ساله 53 ساله 52 ساله 51 ساله 50 ساله 50-54 سن

 جمع

 7946 7922 823۰ 8625 1۰426 43149 مرد و زن

 41۰7 4111 4323 4429 544۰ 22410 مرد

 3839 3811 39۰7 4196 4986 20739 زن

ی
هر
 ش
ط
قا
ر ن
 د
ن
اک
س

 

 5782 5896 6۰24 6423 7873 31998 مرد و زن

 3۰۰1 3۰74 3167 3279 4136 16657 مرد

 2781 2822 2857 3144 3737 15341 زن

ی
تای
وس
ط ر
قا
ر ن
 د
ن
اک
س

 

 2142 2۰۰6 2191 2184 2538 11061 مرد و زن

 1۰93 1۰27 1146 1139 1296 5701 مرد

 1۰49 979 1۰45 1۰45 1242 5360 زن
ن
اک
 س
ير
غ

 

 22 2۰ 15 18 15 90 مرد و زن

 13 1۰ 1۰ 11 8 52 مرد

 9 1۰ 5 7 7 38 زن

 

 

 

 



  جمعی  – 2 1395 –سالنامه آماری استان بوشهر 

 
89 

 

 

 

 )دنباله( 1395 سکونت آبان وضع و سن جنس، برحسب جمعیت -2-3

 ساله 59 ساله 58 ساله 57 ساله 56 ساله 55 ساله 55-59 سن

 جمع

 7۰37 7423 7329 7636 814۰ 37565 مرد و زن

 3718 3995 3896 399۰ 4178 19777 مرد

 3319 3428 3433 3646 3962 17788 زن

ی
هر
 ش
ط
قا
ر ن
 د
ن
اک
س

 

 5۰2۰ 5299 5197 5583 5965 27064 مرد و زن

 2662 2832 2795 29۰5 3۰45 14239 مرد

 2358 2467 24۰2 2678 292۰ 12825 زن

ی
تای
وس
ط ر
قا
ر ن
 د
ن
اک
س

 

 2۰1۰ 21۰9 2116 2۰39 2154 10428 مرد و زن

 1۰52 1155 1۰92 1۰79 1126 5504 مرد

 958 954 1۰24 96۰ 1۰28 4924 زن

ن
اک
 س
ير
غ

 

 7 15 16 14 21 73 مرد و زن

 4 8 9 6 7 34 مرد

 3 7 7 8 14 39 زن

 

 

 

 



  جمعی  – 2 1395 –سالنامه آماری استان بوشهر 

 
90 

 

 

 

 )دنباله( 1395 سکونت آبان وضع و سن جنس، برحسب جمعیت -2-3

 ساله 64 ساله 63 ساله 62 ساله 61 ساله 60 ساله 60-64 سن

 جمع

 5153 5700 5864 6572 7286 30575 و زن مرد

 2362 2779 2881 3400 3800 15222 مرد

 2791 2921 2983 3172 3486 15353 زن

ی
هر
 ش
ط
قا
ر ن
 د
ن
اک
س

 

 35۰۰ 3898 4112 4485 533۰ 21325 مرد و زن

 1676 1967 2۰43 2333 2829 10848 مرد

 1824 1931 2۰69 2152 25۰1 10477 زن

ط 
قا
ر ن
 د
ن
اک
س

ی
تای
وس
ر

 

 1647 1794 174۰ 2۰79 1934 9194 مرد و زن

 682 8۰9 829 1۰64 964 4348 مرد

 965 985 911 1۰15 97۰ 4846 زن
ن
اک
 س
ير
غ

 

 6 8 12 8 22 56 مرد و زن

 4 3 9 3 7 26 مرد

 2 5 3 5 15 30 زن

 

 

 

 



  جمعی  – 2 1395 –سالنامه آماری استان بوشهر 

 
91 

 

 

 

 )دنباله( 1395 سکونت آبان وضع و سن جنس، برحسب جمعیت -2-3

 ساله 69 ساله 68 ساله 67 ساله 66 ساله 65 ساله 65-69 سن

 جمع

 2624 3423 3881 4140 5319 19387 مرد و زن

 1099 1418 1657 1792 2343 8309 مرد

 1525 2005 2224 2348 2976 11078 زن

ی
هر
 ش
ط
قا
ر ن
 د
ن
اک
س

 

 1755 226۰ 2643 2833 37۰۰ 13191 مرد و زن

 752 959 1158 125۰ 1672 5791 مرد

 1۰۰3 13۰1 1485 1583 2۰28 7400 زن

ی
تای
وس
ط ر
قا
ر ن
 د
ن
اک
س

 

 864 1153 1231 13۰2 16۰6 6156 مرد و زن

 344 452 497 54۰ 665 2498 مرد

 52۰ 7۰1 734 762 941 3658 زن

ن
اک
 س
ير
غ

 

 5 1۰ 7 5 13 40 مرد و زن

 3 7 2 2 6 20 مرد

 2 3 5 3 7 20 زن

 

 

 



  جمعی  – 2 1395 –سالنامه آماری استان بوشهر 

 
92 

 

 

 

 )دنباله( 1395 سکونت آبان وضع و سن جنس، برحسب جمعیت -2-3

 ساله 74 ساله 73 ساله 72 ساله 71 ساله 70 ساله 70-74 سن

 جمع

 1425 1825 2054 2132 2605 10041 مرد و زن

 708 878 965 916 1129 4596 مرد

 717 947 1089 1216 1476 5445 زن

ی
هر
 ش
ط
قا
ر ن
 د
ن
اک
س

 

 961 1195 1354 1487 1791 6788 مرد و زن

 467 588 657 634 768 3114 مرد

 494 6۰7 697 853 1۰23 3674 زن

ی
تای
وس
ط ر
قا
ر ن
 د
ن
اک
س

 

 46۰ 619 692 639 8۰4 3214 مرد و زن

 238 283 3۰3 278 356 1458 مرد

 222 336 389 361 448 1756 زن

ن
اک
 س
ير
غ

 

 4 11 8 6 1۰ 39 مرد و زن

 3 7 5 4 5 24 مرد

 1 4 3 2 5 15 زن

 

 

 

 



  جمعی  – 2 1395 –سالنامه آماری استان بوشهر 

 
93 

 

 

 

 )دنباله( 1395 سکونت آبان وضع و سن جنس، برحسب جمعیت -2-3

 ساله 79 ساله 78 ساله 77 ساله 76 ساله 75 ساله 75-79 سن

 جمع

 1765 2069 1971 1809 1869 9483 مرد و زن

 923 1083 1007 955 925 4893 مرد

 842 986 964 854 944 4590 زن

ی
هر
 ش
ط
قا
ر ن
 د
ن
اک
س

 

 1128 13۰4 1255 1187 122۰ 6094 مرد و زن

 578 68۰ 633 618 611 3120 مرد

 55۰ 624 622 569 6۰9 2974 زن

ی
تای
وس
ط ر
قا
ر ن
 د
ن
اک
س

 

 634 764 714 618 644 3374 مرد و زن

 345 4۰3 373 335 311 1767 مرد

 289 361 341 283 333 1607 زن
ن
اک
 س
ير
غ

 

 3 1 2 4 5 15 مرد و زن

   1 2 3 6 مرد

 3 1 1 2 2 9 زن

 

 

 

 



  جمعی  – 2 1395 –سالنامه آماری استان بوشهر 

 
94 

 

 

 

 )دنباله( 1395 سکونت آبان وضع و سن جنس، برحسب جمعیت -2-3

 ساله 84 ساله 83 ساله 82 ساله 81 ساله 80 ساله 80-84 سن

 جمع

 848 788 918 1363 1811 5728 مرد و زن

 479 436 508 748 939 3110 مرد

 369 352 410 615 872 2618 زن

ی
هر
 ش
ط
قا
ر ن
 د
ن
اک
س

 

 472 511 568 822 1159 3532 مرد و زن

 255 281 313 453 584 1886 مرد

 217 23۰ 255 369 575 1646 زن

ی
تای
وس
ط ر
قا
ر ن
 د
ن
اک
س

 

 374 276 348 54۰ 65۰ 2188 مرد و زن

 223 154 193 294 353 1217 مرد

 151 122 155 246 297 971 زن
ن
اک
 س
ير
غ

 

 2 1 2 1 2 8 مرد و زن

 1 1 2 1 2 7 مرد

 1 * * * * 1 زن

 

 

 

 



  جمعی  – 2 1395 –سالنامه آماری استان بوشهر 

 
95 

 

 

 

 )دنباله( 1395 سکونت آبان وضع و سن جنس، برحسب جمعیت -2-3

 ساله 89 ساله 88 ساله 87 ساله  86 ساله 85 ساله 85-89 سن

 جمع

 393 570 654 818 927 3362 مرد و زن

 212 305 360 443 498 1818 مرد

 181 265 294 375 429 1544 زن

ی
هر
 ش
ط
قا
ر ن
 د
ن
اک
س

 

 227 349 4۰۰ 464 581 2021 زنمرد و 

 115 176 214 247 299 1051 مرد

 112 173 186 217 282 970 زن

ی
تای
وس
ط ر
قا
ر ن
 د
ن
اک
س

 

 165 22۰ 252 352 345 1334 مرد و زن

 96 128 144 195 198 761 مرد

 69 92 1۰8 157 147 573 زن
ن
اک
 س
ير
غ

 

 1 1 2 2 1 7 مرد و زن

 1 1 2 1 1 6 مرد

 * * * 1 * 1 زن

 

 

 

 



  جمعی  – 2 1395 –سالنامه آماری استان بوشهر 

 
96 

 

 

 

 )دنباله( 1395 سکونت آبان وضع و سن جنس، برحسب جمعیت -2-3

 ساله 94 ساله 93 ساله 92 ساله 91 ساله 90 ساله 90-94 سن

 جمع

 47 110 127 213 324 821 مرد و زن

 18 46 60 103 171 398 مرد

 29 64 67 110 153 423 زن

ی
هر
 ش
ط
قا
ر ن
 د
ن
اک
س

 

 27 68 86 142 21۰ 533 مرد و زن

 7 27 44 68 1۰6 252 مرد

 2۰ 41 42 74 1۰4 281 زن

ی
تای
وس
ط ر
قا
ر ن
 د
ن
اک
س

 

 2۰ 4۰ 4۰ 71 114 285 مرد و زن

 11 18 16 35 65 145 مرد

 9 22 24 36 49 140 زن

ن
اک
 س
ير
غ

 
 * 2 1 * * 3 مرد و زن

 * 1 * * * 1 مرد

 * 1 1 * * 2 زن

 

 

 

 



  جمعی  – 2 1395 –سالنامه آماری استان بوشهر 

 
97 

 

 

 )دنباله( 1395 سکونت آبان وضع و سن جنس، برحسب جمعیت -2-3

 سن
 99تا  95

 ساله

95 

 ساله
 ساله 99 ساله 98 ساله 97 ساله 96

ساله  100

 و بيشتر

 جمع

 48 10 12 11 35 73 141 مرد و زن

 21 3 4 3 14 28 52 مرد

 27 7 8 8 21 45 89 زن

ی
هر
 ش
ط
قا
ر ن
 د
ن
اک
س

 

 3۰ 7 6 7 21 45 86 مرد و زن

 13 1 1 1 7 21 31 مرد

 17 6 5 6 14 24 55 زن

ی
تای
وس
ط ر
قا
ر ن
 د
ن
اک
س

 

 18 3 6 4 14 28 55 مرد و زن

 8 2 3 2 7 7 21 مرد

 1۰ 1 3 2 7 21 34 زن
ن
اک
 س
ير
غ

 

 * * * * * * * مرد و زن

 * * * * * * * مرد

 * * * * * * * زن

 ( مأخذ: مرکز آمار ایران)ر.م
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 1395 آبان سنی عمده هایگروه و جنس برحسب جمعيت -2-4

 گروه عمده سنی

  

 شهریساکن در نقاط  کل استان

 زن مرد مرد و زن زن مرد مرد و زن

 398439 437516 835955 542678 620722 1163400 جمع

 اطفال)کمتراز یک سال(

 ساله(1-5نوباوگان)

 ساله(6-10کودکان)

 ساله(11-14نوجوانان)

 ساله(15-24جوانان)

 ساله(25-64ميانساالن)

ساله و  65بزرگساالن)

 بيشتر(
15258 17017 

 دنباله ( )

 گروه عمده سنی

 

 غير ساکن روستاییساکن در نقاط 

 زن مرد مرد و زن
مرد و 

 زن
 زن مرد

 965 985 1950 143274 182221 325495 جمع

 17 24 41 3۰76 3184 626۰ اطفال)کمتراز یک سال(

 93 97 19۰ 15462 164۰6 31868 ساله(1-5نوباوگان)

 92 91 183 13477 14۰۰2 27479 ساله(6-10کودکان)

 67 58 125 84۰1 8694 17۰95 ساله(11-14نوجوانان)

 173 153 326 2۰629 27539 48168 ساله(15-24جوانان)

 475 498 973 7348۰ 1۰4521 178۰۰1 ساله(25-64ميانساالن)

 48 64 112 8749 7875 16624 ساله و بيشتر( 65بزرگساالن)

 ( ممأخذ: مرکز آمار ایران)ر.
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 جمعيت برحسب جنس و گروه عمده سنی -2-2نمودار 

 

 4-2: جدول  مبنا    
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 روستایی و شهری نقاط در جنس برحسب جمعيت و خانوار -2-5

 تعداد خانوار شرح
 جمعيت

 زن مرد مرد و زن
 كل استان

 123287 131448 254735 50193 1345آبان 

 169497 178366 347863 68499 1355آبان 

 300680 311503 612183 108247 1365مهر 

 334753 359499 694252 118043 1370مهر 

 366285 377390 743675 132268 1375آبان 

 418205 468062 886267 190143 1385آبان 

 471994 560955 1032949 247026 1390آبان 

 542678 620722 1163400 321826 1395آبان 

 نقاط شهری

 25579 29۰44 54623 1۰317 1345آبان 

 54575 64569 119144 23924 1355آبان 

 149۰21 157۰54 3۰6۰75 55566 1365مهر 

 167959 188126 356۰85 63271 1370مهر 

 19۰942 2۰3547 394489 72329 1375آبان 

 276796 3۰۰669 577465 128254 1385آبان 

 32۰9۰5 383488 7۰4393 168657 1390آبان 

 398439 437516 835955 237025 1395آبان 

 نقاط روستایی

 96333 1۰۰965 197298 39392 1345آبان 

 114922 113797 228719 44575 1355آبان 

 148746 151667 3۰۰413 517۰8 1365مهر 

 165776 17۰35۰ 336126 54466 1370مهر 

 167131 165753 332884 56896 1375آبان 

 138711 164698 3۰34۰9 6۰792 1385آبان 

 1498۰4 176189 325993 77745 1390آبان 

 143274 182221 325495 84265 1395آبان 
( مغایرت سرجمع کل استان با جمع نقاط شهری و روستایی به علت منظور کـردن خـانوار و جمعیـت غیرسـاکن در خـانوار و      1)

 جمعیت کل استان است.  
 مأخذ: مرکز آمار ایران  
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     1395ها برحسب ساکن و غيرساکن آبان خانوار و جمعيت شهرستان -2-6

ان
ست
هر
ش

 

 ساکن در نقاط شهری جمع
نقاط ساکن در 

 روستایی
 غير ساکن

 خانوار
جمعيت 

 )نفر(
 خانوار

جمعيت 

 )نفر(
 خانوار

جمعيت 

 )نفر(
 خانوار

جمعيت 

 )نفر(

 195۰ 536 325495 84265 835955 237۰25 11634۰۰ 321826 کل استان

 42 12 24975 7281 273577 7823۰ 298594 85523 بوشهر

 68 14 53211 15487 23427 6579 767۰6 22۰8۰ تنگستان

 41 16 31892 8777 38118 112۰4 7۰۰51 19997 جم

 992 254 79929 22362 171126 48327 252۰47 7۰943 دشتستان

 79۰ 234 25913 76۰9 59616 16631 86319 24474 دشتی

 * * 124۰5 32۰4 482۰7 13199 6۰612 164۰3 دیر

 7 2 636۰ 1746 28461 81۰8 34828 9856 دیلم

 1۰ 4 2275۰ 6367 79724 2181۰ 1۰2484 28181 کنگان

 * * 26496 2892 813۰5 24981 1۰78۰1 27873 گناوه

 (مأخذ: مرکز آمار ایران)ر.م
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 1395جمعيت برحسب نوع خانوار، جنس و شهرستان آبان  -2-7

ان
ست
هر
ش

 

 خانوار ساکن کل
خانوار 

معمولی 

 غيرساکن

مرد و 

 زن
 زن مرد

 ایموسسه گروهی معمولی
 زن مرد

 زن مرد زن مرد زن مرد

 965 985 3634 44۰68 1186 25785 536893 549884 542678 62۰722 11634۰۰ کل استان

 22 2۰ 245۰ 6512 414 1885 142196 145۰95 145۰82 153512 298594 بوشهر

 34 34 48 16۰ 37 757 37617 38۰19 37736 3897۰ 767۰6 تنگستان

 2۰ 21 11۰ 1581 5۰ 1511 33363 33395 33543 365۰8 7۰۰51 جم

 481 511 575 186۰ 222 992 123538 123868 124816 127231 252۰47 دشتستان

 399 391 134 8۰8 32 5۰۰ 42538 41517 431۰3 43216 86319 دشتی

 * * * 585 123 1146 29693 29۰65 29816 3۰796 6۰612 دیر

 5 2 * * 31 197 17141 17452 17177 17651 34828 دیلم

 4 6 43 217 57 543 5۰555 51۰59 5۰659 51825 1۰2484 کنگان

 * * 19۰ 17۰59 112 9884 38128 42428 3843۰ 69371 1۰78۰1 گناوه
 

 (مان)ر.مرکز آمار ایر مأخذ:
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 1395در سال  جمعيت برحسب نوع خانوار و شهرستان -3-2نمودار

 

 7-2نا : جدول مب
 

 خانوار در افراد تعداد برحسب معمولی خانوارهای -2-8

 سال
 آبان

 1345 

آبان 

1355 

 مهر

 1365 

 مهر

 1370 

آبان 

1375 

آبان 

1385 

 آبان

 1390 

آبان 

1395 

 315048 241824 184626 111518 118026 108218 68443 49704 جمع

 26۰59 11992 6498 3721 2624 29951 3794 237۰ نفر 1

 55189 36831 23۰7۰ 1149 9747 9823 8۰۰6 5625 نفر 2

 8۰6۰4 59815 36۰37 15877 12۰67 11826 9461 6852 نفر3

 88599 6125۰ 38356 19498 158۰8 15755 9726 7413 نفر 4

 43۰85 37692 3۰452 9169 168۰3 15441 9878 7482 نفر 5

 1452۰ 19849 22۰۰1 17927 16546 14167 9۰۰8 682۰ نفر 6

 6992 14395 28212 44177 44431 38211 1857۰ 13142 نفروبيشتر7

 مأخذ: مرکز آمار ایران)ر.پ(

 

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

معمولی گروهی ساکن



  جمعی  – 2 1395 –سالنامه آماری استان بوشهر 

 
104 

 

 

 

 خانوارهای معمولی برحسب تعداد افراد در خانوار  -4-2نمودار 

 

 
 8-2مبنا: جدول 
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 تابعيت و جنس برحسب جمعيت -2-9

 شرح
 1390آبان  1385آبان 

 زن مرد مرد و زن زن مرد مرد و زن

 471994 560955 1032949 418205 468062 886267 جمع

 464226 545381 1۰۰96۰7 41۰618 453936 864554 ایرانی

 7181 14۰61 21242 4176 1۰3۰6 14482 غيرایرانی

 587 1513 21۰۰ 3411 382۰ 7231 اظهارنشده

 

 

 تابعیت)دنباله( و جنس برحسب جمعیت -2-9

 شرح
 1395آبان 

 زن مرد مرد و زن

 542678 620722 1163400 جمع

 531381 599788 1131169 ایرانی

 1۰479 198۰7 3۰286 غيرایرانی

 818 1127 1945 اظهارنشده

 (ممأخذ: مرکز آمار ایران)ر.

 . مرکز آمار ایران. دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری -
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 زناشویی وضع و جنس سن، برحسب تربيش و ساله 10 جمعيت-2-10

رح
ش

 

مع
ج

 
رد

و م
ن 

ز
 

 مرد

ده
كر

ج ن
دوا

 از
گز

هر
 

ده
نش

ار 
ظه

ا
رد 

ع م
جم

 

 حداقل يكبار ازدواج كرده

مع
ج

 

سر
هم

ي 
ارا

د
 

 بي همسر

ده
نش

ار 
ظه

ا
ت  
فو

ل 
دلي

ب

سر
هم

ل  
دلي

ب

الق
ط

 

 كل استان

مهر 

1365 
387133 196298 11۰425 107573 2261 591 ... 82597 3276 

مهر 

1370 
455636 234۰15 121983 118797 2689 497 ... 110973 1059 

آبان 

1375 
546389 27652۰ 13298۰ 129951 2542 487 ... 142873 667 

آبان 

1385 
741190 393733 2۰8955 204617 3002 1336 ... 181060 3718 

آبان 

1390 
852999 468727 256171 251394 3207 1539 ... 171125 41431 

آبان 

1395 
942432 507812 328597 321090 3582 3907 18 178683 532 
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 )دنباله(   زناشویی وضع و جنس سن، برحسب تربیش و ساله 1۰ جمعیت-2-1۰

ح
شر

 

مع
ج

 
رد
و م
ن 
ز

 

 مرد

ده
کر
ج ن
دوا
 از
گز
هر

 

ده
ش
ر ن
ها
اظ

رد 
ع م
جم

 

 حداقل یکبار ازدواج کرده

مع
ج

 

سر
هم
ی 
ارا
د

 

 بی همسر

ده
ش
ر ن
ها
اظ

ت  
فو
ل 
دلي
ب

سر
هم

ق 
ال
 ط
ل
دلي
ب

 

ساکن در 

 نقاط شهری
675685 355707 228295 222856 2429 2997 13 127042 370 

 7 31۰87 3 14 2 342 361 31455 618۰4 ساله14-10

 22 28241 4 32 5 713 754 29۰17 54819 ساله19-15

 48 29۰45 1 13۰ 2۰ 6824 6975 36۰68 68691 ساله24-20

 89 21695 1 489 86 27917 28493 5۰277 964۰4 ساله29-25

 71 1۰211  664 1۰5 43622 44391 54673 1۰26۰2 ساله34-30

 38 3784  558 9۰ 386۰4 39252 43۰74 79۰29 ساله39-35

 33 1443 2 353 81 28224 2866۰ 3۰136 55229 ساله44-40

 19 729  296 84 22877 23257 24۰۰5 44445 ساله49-45

 12 361  176 1۰7 16۰۰1 16284 16657 31998 ساله54-50

 8 178 1 129 168 13755 14۰53 14239 27۰64 ساله59-55

 3 126  77 232 1۰41۰ 1۰719 1۰848 21325 ساله64-60

ساله و 65

 بيشتر
32275 15258 15۰96 13567 1449 79 1 142 2۰ 

 × × × × × × × × × نامشخص
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 )دنباله(   زناشویی وضع و جنس سن، برحسب تربیش و ساله 1۰ جمعیت-2-1۰

ح
شر

 

مع
ج

 
رد
و م
ن 
ز

 

 مرد

ده
کر
ج ن
دوا
 از
گز
هر

 

ده
ش
ر ن
ها
اظ

رد 
ع م
جم

 

 حداقل یکبار ازدواج کرده

مع
ج

 

سر
هم
ی 
ارا
د

 

 بی همسر

ده
ش
ر ن
ها
اظ

ت  
فو
ل 
دلي
ب

سر
هم

ق 
ال
 ط
ل
دلي
ب

 

ساکن در نقاط 

 روستایی
265173 151314 99816 97761 1144 9۰8 3 51339 159 

 4 11249  9 1 116 126 11379 2238۰ ساله14-10

 7 9949 1 11 4 4۰1 417 1۰373 19354 ساله19-15

 15 125۰9  77 9 4556 4642 17166 28814 ساله24-20

 32 1۰289  188 23 15۰88 15299 2562۰ 41۰79 ساله29-25

 47 4531  2۰3 28 19899 2۰13۰ 247۰8 39587 ساله34-30

 23 1643  137 35 15876 16۰48 17714 29411 ساله39-35

 12 631 1 1۰6 34 11458 11599 12242 21386 ساله44-40

 4 262 1 68 29 832۰ 8418 8684 15855 ساله49-45

  87  32 31 5551 5614 57۰1 11۰61 ساله54-50

 8 69  27 68 5332 5427 55۰4 1۰428 ساله59-55

  5۰  21 1۰۰ 4177 4298 4348 9194 ساله64-60

ساله و 65

 بيشتر
16624 7875 7798 6987 782 29  7۰ 7 

       × × × نامشخص
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 )دنباله(   زناشویی وضع و جنس سن، برحسب تربیش و ساله 1۰ جمعیت-2-1۰

ح
شر

 

رد
و م
ن 
ع ز
جم

 

 مرد

ده
کر
ج ن
دوا
 از
گز
هر

 

ده
ش
ر ن
ها
اظ

رد 
ع م
جم

 

 ازدواج کردهحداقل یکبار 

مع
ج

 

سر
هم
ی 
ارا
د

 

 بی همسر

ده
ش
ر ن
ها
اظ

ت  
فو
ل 
دلي
ب

سر
هم

ق 
ال
 ط
ل
دلي
ب

 

 3 3۰2 2 2 9 473 486 791 1574 غِرساکنجمعيت 

 

 )دنباله(   زناشویی وضع و جنس سن، برحسب تربیش و ساله 1۰ جمعیت-2-1۰

ح
شر

 

 زن

ده
کر
ج ن
دوا
 از
گز
هر

 

ده
ش
ر ن
ها
اظ

ن 
ع ز
جم

 

 یکبار ازدواج کردهحداقل 

مع
ج

 

سر
هم
ی 
ارا
د

 

 بی همسر

ده
ش
ر ن
ها
اظ

ت  
فو
ل 
دلي
ب

سر
هم

ق 
ال
 ط
ل
دلي
ب

 

 2898 651۰3 ۰۰۰ 1248 11471 11۰115 122834 190835 1365مهر 

 2۰15 87341 ۰۰۰ 969 12124 119172 132265 221621 1370مهر 

 1856 121224 ۰۰۰ 1223 1465۰ 13۰916 146789 269869 1375آبان 

 3922 135235 ۰۰۰ 2557 19275 186468 208300 347457 1385آبان 

 164 126363 142 3935 23386 23۰282 257745 384272 1390آبان 

 83 126012 28 7052 26159 275286 308525 434620 1395آبان 
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 )دنباله(   زناشویی وضع و جنس سن، برحسب تربیش و ساله 1۰ جمعیت-2-1۰

ح
شر

 

 زن
ده
کر
ج ن
دوا
 از
گز
هر

 

ده
ش
ر ن
ها
اظ

زن 
ع 
جم

 

 حداقل یکبار ازدواج کرده

مع
ج

 

سر
هم
ی 
ارا
د

 

 بی همسر

ده
ش
ر ن
ها
اظ

ت  
فو
ل 
دلي
ب

سر
هم

ق 
ال
 ط
ل
دلي
ب

 

ساکن درنقاط 

 شهری
319978 227196 2۰375۰ 17941 5486 19 92713 69 

 8 3۰۰58 2 12 2 267 283 30349 ساله14-10

 1۰ 21331 1 66 13 4381 4461 25802 ساله19-15

 1۰ 13933 * 348 4۰ 18292 18680 32623 ساله24-20

 6 9742 * 716 156 355۰7 36379 46127 ساله29-25

 4 6821 5 1۰96 3۰7 39696 41104 47929 ساله34-30

 5 4348 2 892 487 3۰221 31602 35955 ساله39-35

 * 2626 * 599 7۰1 21167 22467 25093 ساله44-40

 1 1642 4 54۰ 117۰ 17۰83 18797 20440 ساله49-45

 4 916 1 429 1488 125۰3 14421 15341 ساله54-50

 4 548 1 284 2۰1۰ 9978 12273 12825 ساله59-55

 3 366 * 24۰ 2676 7192 10108 10477 ساله64-60

 14 382 3 264 8891 7463 16621 17017 ساله و بيشتر65

 * *  * * * * * نامشخص
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 )دنباله(   زناشویی وضع و جنس سن، برحسب تربیش و ساله 1۰ جمعیت-2-1۰

رح
ش
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ا
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ب
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هم

الق 
 ط

يل
دل

ب
 

ساکن در نقاط 

 روستایی
113859 80837 71081 8182 1566 8 33010 12 

 1 1۰838 * 6 * 156 162 11001 ساله14-10

 2 6586 1 47 8 2337 2393 8981 ساله19-15

 2 3972  142 25 75۰7 7674 11648 ساله24-20

 3 3198 1 228 62 11967 12258 15459 ساله29-25

 1 2732 1 234 121 1179۰ 12146 14879 ساله34-30

 1 22۰8 4 182 178 9124 9488 11697 ساله39-35

 * 1526 * 184 3۰4 713۰ 7618 9144 ساله44-40

 * 872 * 141 412 5746 6299 7171 ساله49-45

 1 439 * 97 58۰ 4243 4920 5360 ساله54-50

 * 256 * 9۰ 756 3822 4668 4924 ساله59-55

 * 169 * 87 1274 3316 4677 4846 ساله64-60

 1 214 1 128 4462 3943 8534 8749 ساله و بيشتر65

 * * * * * * * * نامشخص

  مأخذ: مرکز آمار ایران)ر.پ(
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 )دنباله(   زناشویی وضع و جنس سن، برحسب تربیش و ساله 1۰ جمعیت-2-1۰

رح
ش

 

 زن

ده
كر

ج ن
دوا

 از
گز

هر
 

ده
نش

ار 
ظه

ا
زن 
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جم

 

 حداقل يكبار ازدواج كرده
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ج
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ا
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فو
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دلي

ب

سر
هم

الق 
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يل
دل

ب
 

 2 289 1 * 36 455 492 783 جمعيت غيرساکن

 

 روستایی و شهری نقاط در جنس برحسب جمعيت سنی ميانگين -2-11

 نقاط روستایی نقاط شهری کل استان سال

 زن مرد زن مرد زن مرد مرد و زن

 ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ 000 000 22/2 1355آبان 

 2۰/51 2۰/66 2۰/۰7 2۰/33 20/29 20/45 20/77 1365مهر 

 ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ 000 000 000 1370مهر 

 2۰/76 2۰/67 2۰/55 2۰/51 20/65 20/56 20/6 1375آبان 

 26/96 27/1 26/34 26/3 25/92 26/11 26/02 1385آبان 

 28/4 28 27/79 28/21 27/99 28/15 28/07 1390آبان 

 29/4 29/3 28/6 28/7 28/8 28/9 28/8 1395آبان 

 (ممأخذ: مرکز آمار ایران)ر.

 فقط شامل جمعیت ساکن است. (1
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 سنی بر حسب جنس نگينميا -5-2نمودار 

 
 

 11-2مبنا : جدول 
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 روستایی و شهری نقاط در جنس برحسب جمعيت سنی ميانه -2-12

 سال

  

 نقاط روستایی شهری نقاط کل استان

 زن مرد زن مرد زن مرد مرد و زن

1355آبان   18/03 18/05 18 186 ۰۰۰ 5/17  ۰۰۰ 

1365مهر   15/61 15/43 15/79 11/16  22/16  75/14  35/15  

1370مهر   000 000 000 ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ 

1375آبان   15/91 15/65 16/18 69/15  53/16  15.61 82/15  

1385آبان   23/92 24/18 23/66 6/23  64/23  76/24  67/23  

 26 26 26 27 26 26/5 26/25 آبان 1390)1(

 28 29 28 29 28 29 28 آبان 1395)1(

 باشد. یساکن م تیفقط شامل جمع

 .بندی نشده محاسبه شده استهای طبقهمیانه سنی براساس داده (1)

 (ممأخذ: مرکز آمار ایران)ر.
 

 جنس ميانه سنی بر حسب -5-2نمودار 

 

 12-2مبنا : جدول 
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 روستایی و شهری نقاط در جنس برحسب ازدواج در اولين(1)سن ميانگين -2-13

 سال
 نقاط روستایی نقاط شهری کل استان

 زن مرد زن مرد زن مرد

1355آبان   000 000 ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ 

1365مهر   23/05 19/87 23/55 19/88 22/55 19/85 

1370مهر   000 000 ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ 

1375آبان   20/57 21/40 2۰/47 21/۰8 2۰/67 21/72 

1385آبان   26/23 23/69 26/28 23/19 26/18 24/19 

1390آبان   26 23/35 26 23/4 26 23/3 

1390آبان   27 4/22  2/27  6/22  6/26  8/21  

 .است شده محاسبه هاینال روش با ازدواج اولین در سن میانگین( 1
 (مآمار ایران)ر.مأخذ: مرکز 

 

 ميانگين سنی در اولين ازدواج -6-2نمودار  

 

 13-2مبنا: جدول 
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 روستایی و شهری نقاط در جنس برحسب شده ثبت والدت -2-14

سال و 

 شهرستان

 نقاط روستایی نقاط شهری جمع

پسر و 

 دختر
 دختر پسر

پسر و 

 دختر
 دختر پسر

پسر و 

 دختر
 دختر پسر

1375 13894 7164 6730 7172 3683 3489 6722 3481 3241 

1380 13815 6948 6867 7434 3728 37۰6 6381 322۰ 3161 

1385 17809 9134 8675 11988 6184 58۰4 5821 295۰ 2871 

1389 18981 9698 9283 13۰48 6635 6413 5933 3۰63 287۰ 

1390 19161 9798 9363 155۰6 7935 7571 3655 1863 1792 

1391 20181 10449 9732 16338 8482 7856 3843 1967 1876 

1392 21628 10584 11044 157۰4 8۰22 7682 5924 2562 3362 

1393 21465 11036 10429 15493 794۰ 7553 5972 3۰96 2876 

1394 21950 11295 10655 16۰99 8224 7875 5851 3۰71 278۰ 

1395 22832 11749 11083 16841 8703 8138 5991 3046 2945 

 258 263 521 2613 2752 5365 2871 3۰15 5886 بوشهر

 483 497 98۰ 246 239 485 729 736 1465 تنگستان

 348 369 717 242 251 493 59۰ 62۰ 121۰ جم

 747 8۰1 1548 1737 1883 362۰ 2484 2684 5168 دشتستان

 281 3۰4 585 714 754 1468 995 1۰58 2۰53 دشتی

 127 137 264 574 633 12۰7 7۰1 77۰ 1471 دیر

 54 5۰ 1۰4 261 281 542 315 331 646 دیلم

 115 12۰ 235 793 821 1614 9۰8 941 1849 کنگان

 21۰ 183 393 785 89۰ 1675 995 1۰73 2۰68 گناوه

 322 322 644 173 199 372 495 521 1۰16 عسلویه

 مأخذ: اداره کل ثبت احوال استان بوشهر 
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 روستایی و شهری نقاط در جنس برحسب شده ثبت فوت -2-15

 سال و شهرستان
 جمع

 نقاط روستایی نقاط شهری
 زن مرد مرد و زن

1375 15372 6740 8632 3154 12218 

1380 2902 1790 1112 1466 1436 

1385 5174 2912 2262 3۰65 21۰9 

1389 4412 2425 1987 2949 1463 

1390 4352 2415 1937 3۰26 1326 

1391 4030 2340 1690 2876 1154 

1392 4110 2314 1796 2776 1334 

1393 3814 2173 1641 2614 12۰۰ 

1394 4010 2200 1810 28۰5 12۰5 

1395 3981 2280 1701 2819 1162 

 11۰ 763 351 522 873 بوشهر

 24۰ 86 151 175 326 تنگستان

 59 53 40 72 112 جم

 397 753 511 639 1150 دشتستان

 142 26۰ 160 242 402 دشتی

 43 194 104 133 237 دیر

 4۰ 123 75 88 163 دیلم

 11 169 72 108 180 کنگان

 71 365 207 229 436 گناوه

 49 53 30 72 102 عسلویه

 مأخذ: اداره کل ثبت احوال استان بوشهر
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 و شـهری  نقـاط  در سـنی  هـای گـروه  و جنس حسب بر (1) شده ثبت جاری فوت -2-16
 1395سال  روستایی

 گروه سني
 نقاط روستايي نقاط شهري جمع

 زن مرد مردوزن زن مرد مردوزن زن مرد مردوزن

 470 660 1130 1171 1558 2729 459 2239 2698 جمع

 1۰ 18 28 37 6۰ 97 47 78 125 کمتر از یکساله 

 9 1۰ 19 14 23 37 23 33 56 ساله  4-1

 4 6 1۰ 9 7 16 13 13 26 ساله  9-5

 2 7 9 4 1۰ 14 4 17 23 ساله  14-10

 4 12 16 12 3۰ 42 16 42 58 ساله  19-15

 3 23 26 17 5۰ 67 20 73 93 ساله  24-20

 4 31 35 17 59 76 21 90 111 ساله  29-25

 6 23 3۰ 2 44 84 26 88 114 ساله  34-30

 7 13 2۰ 27 47 69 29 60 89 ساله  39-35

 11 19 3۰ 27 51 78 38 70 108 ساله  44-40

 8 11 19 34 62 96 42 73 115 ساله  49-45

 16 19 35 43 9۰ 133 59 109 168 ساله  54-50

 13 29 52 57 113 17۰ 80 142 222 ساله  59-55

 37 47 84 96 123 219 * 170 303 ساله  64-60

 55 31 86 1۰6 1۰2 2۰8 * 133 294 ساله  69-65

 32 4۰ 72 85 1۰6 191 * 146 263 ساله  74-70

 238 312 55۰ 554 55۰ 11۰4 * 862 1654 ساله و بيشتر 75

 11 9 2۰ 3۰ 31 61 41 40 81 نامشخص 
اتفاق افتاده است حال آنکه فوت ثبت شده )جدول  1395فوت جاری ثبت شده: شامل فوت هایی است که در سال  (1)

 ثبت شده است. 1395سال های قبل ثبت نشه و در سال ( شامل فوت هایی است که در 15-2
 مأخذ: اداره کل ثبت احوال استان بوشهر
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 روستایی و شهری نقاط در شده ثبت طالق و ازدواج -2-17

 نقاط روستایی نقاط شهری جمع سال و شهرستان

 طالق ازدواج طالق ازدواج طالق ازدواج

1375 5054 308 3822 3۰5 1232 3 

1380 7789 774 6756 774 1۰33 ... 

1385 9667 1292 5996 922 3671 37۰ 

1389 10573 1650 7241 1283 3332 367 

1390 11237 1681 7627 1333 361۰ 348 

1391 10708 1823 7442 1435 3266 388 

1392 10303 2159 8132 1831 2171 328 

1393 8751 1907 679۰ 16۰2 1961 3۰5 

1394 8290 1907 6482 1592 18۰8 315 

1395 12657 2033 7314 1827 1277 206 

 6۰ 168 6۰7 1761 667 3263 بوشهر

 * 81 * 275 * 356 تنگستان

 18 113 93 397 111 732 جم

 1۰1 493 735 1845 836 4010 دشتستان

 12 137 134 683 146 1112 دشتی

 1 76 2 483 3 565 دیر

 * * * 281 * 281 دیلم

 13 35 256 587 269 1160 کنگان

 1 4 * 884 1 890 گناوه

 * 17۰ * 118 * 288 عسلویه

 مأخذ: اداره کل ثبت احوال استان بوشهر
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 ازدواج و طالق ثبت شده به تفکيک شهرستان – 5-2نمودار 

 

 17-1مبنا: جدول 
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سـال   زوجـه  سـن  به نسبت زوج سن اختالف برحسب شده ثبت طالق و ازدواج -2-18

1395 

 طالق ازدواج اختالف سن

 2033 8521 کل              

 3۰ 12۰ سال بزرگ تر               20بيش از 

 42 143 ( سال بزرگ تر              16 -20)

 161 736 ( سال بزرگ تر              15-11)

 79 3۰9 سال بزرگ تر               10

 81 4۰2 سال بزرگ تر               9

 1۰8 43۰ سال بزرگ تر               8

 119 484 سال بزرگ تر               7

 155 6۰9 سال بزرگ تر               6

 171 667 سال بزرگ تر               5

 187 648 سال بزرگ تر               4

 134 72۰ سال بزرگ تر               3

 156 651 سال بزرگ تر               2

 141 667 سال بزرگ تر               1
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 )دنباله(   1395سال زوجه سن به نسبت زوج سن اختالف برحسب شدهثبت طالقو ازدواج -2-18

 طالق ازدواج اختالف سن

 231 965 بدون اختالف سن

 68 267 سال کوچک تر 1

 47 218 سال کوچک تر 2

 32 114 سال کوچک تر 3

 26 1۰1 سال کوچک تر 4

 9 78 سال کوچک تر 5

 16 5۰ سال کوچک تر 6

 12 34 سال کوچک تر 7

 9 32 سال کوچک تر 8

 6 19 سال کوچک تر 9

 4 9 سال کوچک تر 10

 5 41 تر( سال کوچک15-11)

 1 3 تر( سال کوچک20-16)

 3 2 ترسال کوچک 20بيش از 

 اداره کل ثبت احوال استان بوشهرمأخذ:      
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 1395سال   ازدواج مدت طول حسب بر شده ثبت طالق تعداد -2-19

 جمع شرح
کمتر از 

 سال1

2-1 

 سال

3-2 

 سال

4-3 

 سال

10-4 

 سال

15-10 

 سال

سال و  15

 بيشتر

1385 1412 275 186 156 9۰ 4۰۰ 1۰2 2۰3 

1389 1650 31۰ 246 192 1۰5 414 173 21۰ 

1390 1681 335 226 176 127 445 168 2۰4 

1391 2571 489 318 246 213 726 261 318 

1392 2159 4۰3 294 181 131 6۰7 222 321 

1393 1907 347 221 195 146 521 2۰7 27۰ 

1394 1907 3۰9 234 162 135 53۰ 242 295 

1395 2033 280 217 185 145 589 293 324 

 124 115 224 38 51 49 66 667 بوشهر

 * * * * * * * * تنگستان

 11 15 3۰ 12 13 16 14 111 جم

 131 115 24۰ 68 72 97 113 836 دشتستان

 21 16 39 11 14 18 27 146 دشتی

 * * 1 * * * 2 3 دیر

 * * * * * * * * دیلم

 37 32 55 16 35 36 58 269 کنگان

 * * * * * * 1 1 گناوه

 * * * * * * * * عسلویه

تعداد طالق ثبت شده برحسب باشد موجود نمیبوشهر استان  هایاینکه دفتر طالق در برخی شهرستانبا توجه به (1

 باشد. طول مدت ازدواج به تفکیک شهرستان موجود نمی

 : اداره کل ثبت احوال استان بوشهرمأخذ
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 مقدمه

، انسانی نیروی مربوط به آمار و اطالعات    

 توسط اداره 1318 بار در سال نخستین برای

از شهرهای  در برخی ،احوال آمار و ثبت کل

، 1335 در سال .شدکشورگردآوری مهم 

 نفوس عمومی سرشماریاولین  اجرای ضمن

اجرا شد،  آمار عمومی کل توسط اداره که

. آمد دست به زمینه چند در این اطالعاتی

در  آماریچند طرح با اجرای  سپس

، در و جمعیت ، صنعتکشاورزی هایزمینه

 مربوطاطالعات ، شده آوریجمعآمار  زمره

، طرح با موضوع نیز متناسب انسانی نیروی به

و  1337 هایدر سال .قرار گرفت مورد توجه

 کل اداره با همکاری برنامه ، سازمان1341

کار و  و آمار وزارت انسانی نیروی مطالعات

 را در زمینه هایی، آمارگیریامور اجتماعی

را منتشر  نآ داد و نتایج انجام انسانی نیروی

 ضمن د، مرکز آمار ایرانبع هایدر سال .کرد

 و مسکن نفوس عمومی هایسرشماریاجرای

، 1375 ،1365، 1355، 1345 هایسال

، 137۰ جمعیت جاری و آمارگیری 1385

 نیـروی مربوط به اساسی آمار و اطالعات

از  بر آن و عالوه نموده آوریرا جـمع انـسانی

 هایویژگی گیرینمونه ، طرح1376 لسا

به اجرا نیز خانوار را  و بیکاری اشتغال

هر سال این  1383درآورده است و تا سال 

های مذکور سالطرح اجرا گردیده، در 

اطالعات آبان ماه به عنوان نماینده سال ارائه 

طرح آمارگیری از  1384از سال  .شده است

نیروی کار جایگزین طرح مذکور گردیده 

های است، شایان ذکر است با توجه به ویژگی

ها این طرح، اطالعات ارائه شده در این سال

 .باشدمتوسط اطالعات ساالنه می

 این آمار و اطالعات و تنظیم تهیه برای   

 هایویژگی گیری ازآمار طرح ، از نتایجفصل

خانوار و طرح آمارگیری از  و بیکاری اشتغال

و نیز از  نیروی کار مرکز آمار ایران

معاونت توسعه مدیریت و  آماری هایگزارش

 سرمایه انسانی ریاست جمهوری استفاده

 ارائه فصل در ایـن که اطالعاتی .است شده

و  فـعال انـواع جمعیـت شــود شـامـلمی

 جمعیت هایعـال اقتصــادی، ویژگیغیرف

و  اقتصـادی مختـلف هایدر بخش شاغل

 .باشدمی دولت آمار کارکنان

زیـر   نکـات  توضـیح  شـده  آمار ارائـه  مورددر 

 :است ضروری

 اشـتغال  هایاز ویژگی آمارگیری در طرح -1

خانوار و هم نین طـرح آمـارگیری    و بیکاری

 فقـط  نمونـه  جــامعه آمـاری  از نیـروی کار، 

باشـد و  مـی  ساکن معمولی خانوارهای شامل

ــر  و معمــولی جمعــیه دســت خانوارهــای غی

 .گیردرا در بر نمی ساکن
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، یـا مؤسسـه   هر وزارتخانـه  آمار مربوط به -2

 هـا و واحـدهای  آمار تمـامی  سـازمان   شامل

 .باشدآن نیز می پوشش تحت

 دفاع ، وزارتاطالعات ارتوز آمار کارکنان -3

 هـای و شـرکت  مسـلح  نیروهـای  و پشتیبانی

، و انتظـامی  نظـامی  و نیروهای آن به وابسته

 و نیـز آمـار کارکنـان    بـودن  محرمانه دلیلبه

 دولتـی  هایسازمان پوشش تحت هایشرکت

ــه ــت ب ــعیت عل ــاص وض ــتخدامی خ ، در اس

 .باشدنمی دسترس

 مفاهيم تعاریف

ــار: ــروی  ک ــت ني ــته از فعالی ــای آن دس ه

اقتصادی )فکری یا بدنی( که به منظور کسب 

درآمد )نقدی و یا غیر نقدی( صورت پذیرد و 

 .هدف آن تولید کاال یا ارائه خدمت باشد

 1۰ اعضای تمامی: اقتصادی  فعال جمعيت

 روز قبـل  در هفت تر خانوارها کهو بیش ساله

و یـا بیکـار    شاغل مأمور آمارگیری از مراجعه

شـمار   بـه  "اقتصادی فعال" اند، جمعیتبوده

داران و دارنـدگان  محصـالن، خانـه   .آینـد می

درآمد بدون کار، چنان ه شاغل و یا بیکار نیز 

 .شوندمحسوب می "فعال اقتصادی"اند، بوده

در طرح آمارگیری از نیروی کـار در سـال      

سـاله و   1۰تمام افراد  139۰و 1385، 1384

تر )حداقل سـن تعیـین شـده(، کـه در     بیش

هفته تقویمی قبل از هفته آمـارگیری )هفتـه   

مرجع( طبـق تعریـف کـار، در تولیـد کـاال و      

ــا از   خــدمات مشــارکت داشــته )شــاغل( و ی

انـد )بیکـار(،   قابلیت مشارکت برخوردار بـوده 

  .شوندجمعیت فعال اقتصادی محسوب می

 تمــامی :اقتصــادی لغيــر فعــا جمعيــت

در  تـر خانوارهـا کـه   بیش و سالـه 1۰اعضای

 آمـارگیری مأمــور   از مراجعـه  روز قبل هفت

از  انــد و در یکـــیو یــا بیکــار نبــوده شــاغل

 درامد بدون دار، دارای، خانهمحصل هایگروه

انـد بـه عنـوان    بنـدی شـده  کار و سایر طبقـه 

ــت  ــادی"جمعی ــال اقتص ــ "غیرفع ــه ش مار ب

 .آیندمی

در طــرح آمــارگیری از نیــروی کــار در       

تمـام افـراد    139۰و 1385، 1384های سال

تر که در طول هفتـه مرجـع   ساله و بیش 1۰

ـــروه    ــک از دو گ ــیز ی ــف، در ه ــق تعری طب

گیرند، جمعیــت  شاغـالن و بیکاران قرار نمی

  .شوندغیر فعال اقتصادی محسوب می

تر کـه در  ساله و بیش 1۰تمام افراد  شاغل:

طول هفته مرجع، طبق تعریف کـار، حـداقل   

طور یک ساعت کار کرده و یا بنا به دالیلی به

ــاغل    ــرده باشــند، ش ــرک ک ــار را ت ــت ک موق

طـور عمـده   شـاغالن بـه   .شـوند محسوب می

ــوق    ــزد و حق ــروه م ــامل دو گ ــران و ش بگی

تـرک موقـت کـار در     .شوندخوداشتغاالن می

مرجع با داشتن پیونـد رسـمی شـغلی،    هفته 

بگیران و تداوم کسب و کار برای مزد و حقوق

عنوان اشتغال محسوب برای خوداشتغاالن، به
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افراد زیر نیز به لحاظ اهمیتی که در  .شودمی

فعالیت اقتصادی کشور دارند، شاغل محسوب 

 شوند:می

افرادی هستند که بدون دریافت مزد بـرای   -

نوار خود که بـا وی نسـبت   یکی از اعضای خا

کننـد )کارکنـان   خویشاوندی دارند کـار مـی  

 فامیلی بدون مزد(  

کارآموزانی که در دوره کارآموزی فعـالیتی   -

در ارتباط با فعالیت مؤسسه محل کـارآموزی  

دهند، یعنی مستقیماً در تولید کـاال  انجام می

هـا  یا خـدمات سـهیم هسـتند و فعالیـت آن    

 .شودمحسوب می "کار"

ــابق    - ــع مط ــه مرج ــه در هفت محصــالنی ک

 .اندتعریف، کار کرده

تمــام افــرادی کــه در نیروهــای مســلح بــه  -

کننـد  صورت کادر دائم یا موقت خـدمت مـی  

)نیروهــای مســلح پرســنل کــادر و ســربازان، 

داران، افسران وظیفه نیروهای نظامی و درجه

 .انتظامی(

ــف، در       ــن تعری ــاربرد ای ــت در ک ــرای دق ب

هــای عمــومی نفــوس و مســکن  سرشــماری

افرادی که در هفته  1355و  1345های سال

اند شاغل منظـور  تر کار کردهساعت و بیش 8

های عمومی نفوس اند ولی در سرشماریشده

ــکن  ــاری   1375، 1365و مس ــارگیری ج آم

هـای  و آمـارگیری از ویژگـی   137۰جمعیت 

 1376هــای اشـتغال و بیکـاری خـانوار سـال    

نی کــه در هفــت روز  ، کســا1383لغایــت 

گذشته )قبـل از مراجعـه مـأمور آمـارگیری(     

اند، شاغل بـه حسـاب   روز کار کرده 2حداقل 

های عمـومی  هم نین در سرشماری .اندآمده

، آمــارگیری 1375و 1365نفــوس و مســکن 

و آمـــارگیری از  137۰جـــاری جمعیـــت  

های های اشتغال و بیکاری خانوار سالویژگی

که دارای شـغلی   کسانی 1383لغایت  1376

هستند ولی در هفت روز گذشته به اقتضـای  

انـد  فصل و ماهیت فصلی کار خود، کار نکرده

)بیکــاران فصــلی(، مشــروط بــر آنکــه در     

جستجوی کار دیگری هم نبوده باشند شاغل 

های اند، به استثنای سرشماریمحسوب شده

که در شمار بیکـاران منظـور    1355و  1345

ذکـر اسـت کـه سـؤاالت      ضمناً قابل .اندشده

ـــاری  ــاغالن در سرشمـ ــه ش ــوط ب ــای مرب ه

، آمـــــارگیری 1375، 1355، 1345، 1335

و آمـــارگیری از  137۰جـــاری جمعیـــت  

ــی ــانوار    ویژگ ــاری خ ـــال و بیک ــای اشتغ ه

 1۰، از افـراد  1383لغایـت   1376هـای  سال

ــر و در سرشــماری ســاله و بــیش ، از 1365ت

در  .تر پرسش شده اسـت ساله و بیش 6افراد 

های مذکور، افـرادی کـه در   تمامی آمارگیری

هنگام سرشماری بـه انجـام خـدمت وظیفـه     

اند در شمار شـاغالن بـه   عمومی مشغول بوده

  .اندحساب آمده
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هم نین شایان ذکر اسـت تعریـف شـاغل       

در سرشماری عمومی نفوس و مسـکن سـال   

منطبق بر تعریف ارائه شـده   139۰و  1385

 .باشددر این فصل می

روز پـیش از مراجعـه    7افـرادی کـه    بيکار: 

مأمور سرشـماری حـداقل یـک سـاعت کـار      

انــد در انــد و دارای شــغلی نیــز نبــودهنکــرده

صورت داشتن دو شرط ذیل بیکـار محسـوب   

  .شوندمی

روز گذشته برای جسـتجوی کـار،    3۰در  -1

اقدامات مشخصی را نظیر ثبت نام یا پیگیری 

و جو از دوستان، در مؤسساتی کاریابی، پرس 

هــای تمــاس بــا کارفرمایــان، مطالعــه آگهــی

  .انجام داده باشند ...استخدامی و 

یعنی طـی یـک دوره    آماده به کار باشند، -2

روز آینـده   7روز گذشته و  7روزه شامل  15

آمادگی شروع کار را داشته باشند، هم نـین  

 .اندافراد ذیل بیکار محسوب شده

جدیـد هسـتند، یعنـی    در انتظار شروع کار  -

برای آنان کاری مهیـا شـده و قـرار اسـت در     

آینده به آن کار مشغول شوند و نیز آماده بـه  

 .کار )طبق تعریف( هستند

در انتظار بازگشـت بـه شـغل قبلـی و نیـز       -

منظور از  .آماده به کار )طبق تعریف( هستند

این است  "در انتظار بازگشت به شغل قبلی"

کار بوده و به دالیلـی کـار   که فرد قبالً دارای 

دهــد و پیونــد رســمی خــود را از دســت مــی

شغلی ندارد ولی در انتظار بازگشت به شـغل  

 .بردخود بسر می

افـراد دارای اشـتغال    اشتغال ناقص زمانی:

ناقص زمانی شامل تمام شاغالنی است که در 

هفته مرجع، حاضر در سر کار یا غایب موقت 

اقتصـادی نظیـر   از محل کار بوده، به دالیـل  

رکود کاری، پیـدا نکردن کار بـا سـاعت کـار    

 ...تر، قرار داشتن در فصل غیـر کـاری و   بیش

ســاعت کــار کــرده، خواهــان و  44کمتــر از 

آمـاده برای انجام کار اضـافی در هفته مرجع 

 . اندبوده

کسـانی کـه شـاغل بـه      بيکار قبالً شـاغل: 

آیند ولی قـبالً شـاغل بـوده و در    حساب نمی

هفت روز قبل از مراجعـه مـأمـور آمـارگیری  

اند بیکار قبالً شاغل مطابق تعریف، بیکار بوده

 .شـوندمحسـوب می

کسانی که شـاغل یـا    بيکار قبالً غيرشاغل:

شـوند و در  بیکار قبالً شـاغل محسـوب نمـی   

مـأمور آمـارگیری   هفت روز قبـل از مراجعـه   

اند در این گروه قرار مطابق تعریف، بیکار بوده

 .گیرندمی

 یا بیکار محســوب  شاغل که کسانی :محصل

از مراجعــه  روز قبــل شــوند و در هفــتنمــی

انـد،  بـوده  تحصـیل  در حـال  مأمور آمارگیری

 .آیندمی حساب به محصل

 1345، 1335 هایدر سـرشمـاری دار:خانه

ــامی1355و  ــانی ، تم ــه زن ــت ک روز  در هف
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 از مراجعـه مأمـور آمارگیــری  قبـل گذشتـه

)در  داریخانــه  و بـه یـا بیکار نبـوده شاغـل

دار انــد، خانــه  بـوده  خــود( مشغــول   منزل

 نفوس عمومی در سرشماری .اندمنظور شـده

، طـرح آمارگیـری 1375و  1365 و مسکـن

هــای اشتغـــال و بیکــاری خــانوار از ویـــژگی

و هم نیــن   1383لغـایت  1376های سـال

ـــار ســـال   ـــروی ک ـــری از نی طـــرح آمارگی

ـــان  139۰و 1385، 1384 ــامی زنــ و  تمــ

، ، شاغــل روز گـذشتــه  در هفت که مـردانی

ـــه نبـــوده بیکــار و محصــل ـــه و ب داری خان

ـــول ـــوده مشغ ـــه ب ـــد، خـان ـــور ان دار منظ

 جمعیــت  جــاری  در آمـارگیـری .انـددهشـ

 در هفـت  کـه  و مردانی زنـان ، تمـامی137۰

ـــه ـــاغلروزگـذشت ـــل، ش ـــار، محص و  ، بیک

 مشغـول داریخانـه و بـه نبـوده بـازنشستـه

 .انـددار منظـور شـدهانـد، خانـهبـوده

، شـاغل  کـه کسانیکار:  مد بدونرآد دارای

شوند و نمی دار محسوبو خانه حصلبیکار، م

 ماننــــد حقــــوق مســــتمری درامــــدهای

و  ، درامـد امـالک  وظیفـه  ، حقوقبازنشستگی

درامـد   دارند، دارای ...و ، سود سهاممستغالت

 .شوندمی کار محسوب بدون

 نرخ مشارکت اقتصادی )نـرخ فعاليـت(:  

عبارت است از نسبت جمعیت فعال )شاغل و 

تر به جمعیت در سـن  ساله و بیش 1۰بیکار( 

 .1۰۰تر، ضرب در ساله و بیش 1۰کار

است از نسبت جمعیت  عبارت :بيکاری نرخ

بیکار به جمعیت فعال )شاغل و بیکار(، ضرب 

 .1۰۰در 

 گزیده اطالعات : 

نتــایج طــرح آمــار براســاس  1395در ســال 

 1۰درصـد جمعیـت    37گیری از نیروی کار 

اسـتان از نظـر اقتصـادی    ساله و بیش تـر در  

نرخ بیکاری در میان  .فعال محسوب می شود

درصد بوده که نـرخ   3/11این گروه جمعیتی 

ــردان  ــاری م ــان   3/1۰ بیک ــد، زن  6/16درص

درصد و نرخ بیکاری کـل در نقـاط شـهری و    

ــب  ــه ترتی ــتایی ب ــد و  3/11روس  2/11درص

 .درصد بوده است

نـــرخ بیکـــاری  1395هم نـــین در ســـال 

سـاله   15-29سـاله و   15-24جمعیت فعال 

 .درصد بوده است 4/23و  6/27به ترتیب 

ساله  1۰توزیع نسبی شاغالن  1395در سال 

هـای  تر در سه بخـش عمـده فعالیـت   و بیش

ــارت اســت از  درصــد در  2/14اقتصــادی عب

ــاورزی،  ــش کش ــش   4/24بخ ــد در بخ درص

ــنعت و ــدمات    3/61ص ــش خ ــد در بخ درص

 برآورده شده است.
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      روستایی و شهری نقاط در جنس و فعاليت وضع حسببر تربيش و ساله 10 جمعيت نسبی توزیع -3-1
 (درصد)

ت  شرح
عي
جم

10 
و 
ه 
سال

ش
بي

 تر

 جمعيت غيرفعال از نظر اقتصادی جمعيت فعال از نظر اقتصادی

ده
ش
ارن
ظه
و ا
ر 
سای

 

مع
ج

ل 
اغ
ش

 

ار
يک
ب

ال  
قب
ار 
يک
ب

ل
اغ
ش

 

مع
ج

ل 
ص
ح
م

دار 
ه 
خان

د  
آم
در
ی 
ارا
د

ون
بد

ار
ک

 

 کل استان مرد و زن

 مرد و زن

1380 1۰۰ 31 27 4 ... 69 31 8/29  5 3 

1385 1۰۰ 6/36  7/32  4 ... 5/58  9/23  8/3۰  8/3  5 

1389 1۰۰ 7/34  3۰ 6/4  ... 3/65  … … … … 

1390 1۰۰ 34 3۰ 7/3  ... 66 5/22  6/32  6/6  ¾ 

1391 1۰۰ 35 31 4 ... 65 22 33 5/6  5/3  

1392 1۰۰ 37 6/33  4/3  ... 63 5/2۰  3/32  7/6  5/3  

1393 1۰۰ 8/36  5/33  3/3  ... 2/63  4/2۰  33 7/6  3 

1394 100 3/36  8/32  5/3  ... 7/63  5/19  34 6/6  6/3  

1395 1۰۰ 37 8/32  7/1  5/2  63 19 33 7 9/3  

 مرد

138۰ 1۰۰ 56 49 6 … 7/43  32 52/۰  7 4 

1385 1۰۰ 62 55 6 … 38 6/23  3/۰  6 8 

1389 1۰۰ 9/58  6/51  3/7  … 41 … … … …. 

139۰ 1۰۰ 5/58  2/52  6 … 41 23 4/۰  6/11  6/6  

1391 1۰۰ 59 53 5/6  … 6/4۰  23 4/۰  12 2/5  

1392 1۰۰ 5/61  2/56  3/5  … 38 2۰ 3/۰  5/12  5 

1393 1۰۰ 62 8/56  5 … 38 7/2۰  9/۰  8/11  7/4  

1394 1۰۰ 6/61  56 5/5  … 3/38  2۰ 7/۰  12 5/5  

1395 100 5/62  56 2/3  3/3  4/37  9/18  4/0  2/12  9/5  
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 روستایی نقاط در جنس و فعالیت وضع برحسب تربیش و ساله 1۰ جمعیت نسبی توزیع - 3-1

 (      دنباله))درصد(  
 

ت  شرح
عي
جم

10 
و 
ه 
سال

ش
بي

 تر

 جمعيت غيرفعال از نظر اقتصادی جمعيت فعال از نظر اقتصادی

ده
ش
ارن
ظه
و ا
ر 
سای

 

مع
ج

ل 
اغ
ش

 

ار
يک
ب

ال  
قب
ار 
يک
ب

ل
اغ
ش

 

مع
ج

ل 
ص
ح
م

دار 
ه 
خان

د  
آم
در
ی 
ارا
د

ون
بد

ار
ک

 

 کل استان

 زن

1380 1۰۰ 7/4  4 6/۰  ... 95 7/29  6۰ 3/3  9/1  

1385 1۰۰ 7/1۰  9 5/1  ... 89 24 62 2/1  8/1  

1389 1۰۰ 9/1۰  9 9/1  ... 89 … … … … 

1390 1۰۰ 3/1۰  9 2/1  ... 7/89  9/21  64 7/1  2 

1391 1۰۰ 12 1۰ 2 ... 88 7/2۰  5/64  1 8/1  

1392 1۰۰ 13 11 4/1  ... 87 5/2۰  6/63  1/1  8/1  

1393 1۰۰ 6/11  1۰ 5/1  ... 4/88  2۰ 5/6  6/1  3/1  

1394 1۰۰ 5/11  9/9  5/1  ... 5/88  9/18  6/66  4/1  6/1  

1395 100 7/11  7/9  2/0  7/1  4/88  2/19  4/65  9/1  9/1  
 

 سرشماری و کار نیروی جمعیت دفتر.  ایران آمار مرکز:  ماخذ
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 نظر اقتصادیفعال از  جمعيت حسببر تربيش و ساله 10 جمعيت نسبی توزیع -1-3نمودار 

 

 
 1-3مبنا: جدول 
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شاغل (قبال غيرشاغل)بيكار



 نیروی انسانی  -3 1395 –سالنامه آماری استان بوشهر 

 
134 

 

 

 غير فعال از نظر اقتصادی جمعيت حسببر تربيش و ساله 10 جمعيت نسبی توزیع -2-3نمودار 

 
 1-3مبنا: جدول 
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0
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0
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0
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3
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محصل خانه دار داراي درآمد بدون کار ساير و اظهار نشده
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 شهری نقاط در جنس و فعالیت وضع برحسب تربیش و ساله 1۰ جمعیت نسبی توزیع - 3-1

 (      دنباله))درصد(  

 شرح

جمعیت 

١٠ 

ساله و 

 تربیش

 جمعیت غیرفعال از نظر اقتصادی جمعیت فعال از نظر اقتصادی
 

سايرو 

اظهار 

 نشده
 بیکار شاغل جمع

بیکار قبال 

 شاغل
 محصل جمع

خانه 

 دار

دارای 

درآمد 

بدون 

 كار

 ینقاط شهر

 مرد و زن

 …… … … … … … … … … 

    …      

    …      

    …  … … … …. 

    …      

    …      

    …      

    …      

    …      

 100 37 33 6/1  7/2  8/62  6/19  32 5/7  7/3  

 مرد

 …… … … … … … … … … 

    …      

    …      

    …  … … … … 

    …      

    …      

    …      

    …      

    …      

 100 4/62  56 3 3/3  6/37  8/18  4/0  8/12  6/5  
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 شهری نقاط در جنس و فعالیت وضع برحسب تربیش و ساله 1۰ جمعیت نسبی توزیع - 3-1

 (      دنباله))درصد(  
 

 شرح

جمعیت 

١٠ 

ساله و 

 تربیش

 اقتصادیجمعیت غیرفعال از نظر  جمعیت فعال از نظر اقتصادی
 

سايرو 

اظهار 

 نشده
 بیکار شاغل جمع

بیکار قبال 

 شاغل
 محصل جمع

خانه 

 دار

دارای 

درآمد 

بدون 

 كار

 ینقاط شهر

 زن

1375 …… … … … … … … … … 

1380    …      

1385    …      

1389    …  … … … … 

1390    …      

1391    …      

1392    …      

1393    …      

1394    …      

1395 100 8/11  7/9  1/0  2 88 5/20  8/63  2 8/1  
 

 سرشماری و کار نيروی جمعيت دفتر.  ايران آمار مرکز:  ماخذ
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   روستایی نقاط در جنس و فعالیت وضع برحسب تربیش و ساله 1۰ جمعیت نسبی توزیع -3-1
 )دنباله( (درصد)

 شرح

جمعیت 

١٠ 

ساله و 

 بیشتر

 جمعیت غیرفعال از نظر اقتصادی جمعیت فعال از نظر اقتصادی

سايرو 

اظهار 

 نشده
 بیکار شاغل جمع

بیکار قبال 

 شاغل
 محصل جمع

خانه 

 دار

دارای 

درآمد 

بدون 

 كار

 نقاط روستايي

 و زنمرد 
1375 …… … … … … … … … … 

1380 /  /  /  … /  /  /  /  /  

1385 /  /   …  /  /  /  /  

1389 /  /  /  … /  … … … … 

1390 /  /  /  … /  /  /  /   

1391  /  /  …  /  /  /   

1392 /   /  … /  /  /  /  /  

1393 /  /  /  …  /  /  /  /  

1394 /  /  /  … /  /  /  /  /  

1395 100 36/6 32/5 2 2/1 63/4 17/7 35/2 6 4/4 

 مرد

1375 …… … … … … … … … … 

1380    … /  /  /  /  /  

1385 /  /  /  … /  /  /  /  /  

1389 /  /  /  … /  /  … … … 

1390 /  /  /  … /  /  /   /  

1391 /  /   … /  /  /  /  /  

1392 /  /   … /  /  /  /  /  

1393 /   /  …  /  /  /  /  

1394 /  /  /  … /  /  /  /   

1395 100 62/8 56/1 3/7 3/1 37/2 19/1 0/4 10/9 6/8 
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   روستایی نقاط در جنس و فعالیت وضع برحسب تربیش و ساله 1۰ جمعیت نسبی توزیع -3-1
 )دنباله( (درصد)
 

 شرح

جمعیت 

١٠ 

ساله و 

 بیشتر

 جمعیت غیرفعال از نظر اقتصادی جمعیت فعال از نظر اقتصادی

سايرو 

اظهار 

 نشده
 بیکار شاغل جمع

بیکار قبال 

 شاغل
 محصل جمع

خانه 

 دار

دارای 

درآمد 

بدون 

 كار

 نقاط روستايي

 زن

1375 … … … … … … … … … … 

1380 1۰۰ … … … … … … … … … 

1385 1۰۰ 1۰/4 9/6 ۰/8 … 87/8 22/9 63/5 1/4 1/8 

1389 1۰۰ 8/5 7/9 ۰/6 … 91/5 91/5 … … … 

1390 1۰۰ 1۰/8 9/9 ۰/9 … 87/4 19/4 66 2 1/8 

1391 1۰۰ 12 1۰/9 1/1 … 86/6 18/8 66/4 1/4 1/4 

1392 1۰۰ 11/9 11/2 ۰/7 … 86/2 17/9 67/1 1/2 1/9 

1393 1۰۰ 1۰/7 9/8 ۰/9 … 88/1 19/7 66/5 1/9 1/2 

1394 1۰۰ 1۰ 9 1 … 9۰ 17/8 69/1 1/2 1/8 

1395 100 11/3 9/7 0/3 1/3 88/7 16/4 68/9 1/4 2/1 
 

 سرشماری و کار نیروی جمعی  دفتر/  ايران آمار مرکگ  مموذ
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 نقاط در جنس حسببر بيشتر و ساله 10 جمعيت در کار نيروی عمده هایشاخص-3-2

 (درصد)   روستایی  و شهری

 شرح

نرخ 

مشارکت 

 اقتصادی

نرخ 

یبيکار  

ی نرخ بيکار

24-15 

 ساله

ی نرخ بيکار

29-15 

 ساله

سهم 

اشتغال 

 ناقص

های عمده سهم اشتغال در بخش

 اقتصادی

 خدمات صنعت کشاورزی

 كل استان

 مرد و زن

1375 ... ... ... ... ... ... ... ... 

1380 ... ... ... ... ... ... ... ... 

1385 36/4 10/5 22/8 18/8 000 17/4 24/7 57/9 

1390 34/1 11 24/9 21/1 6 17 25/2 57/8 

1391 35/1 11/6 24/1 21/8 6/7 17/3 23/4 59/2 

1392 37 9 20/1 17/3 5 15/8 25/3 58/9 

1393 36/8 9 20/2 17/9 5/8 14/9 26/8 58/3 

1394 3/36  7/9  3/22  20 8/5  3/13  5/27  3/59  

1395 37 11 3/  6/27  4/23  7 2/14  4/24  3/61  

 مرد

1375 ... ... ... ... ... ... ... ... 

1380 ... ... ... ... ... ... ... ... 

1385 61/6 9/8 2۰/7 17 ۰۰۰ 15/9 25/8 58/3 

1390 58/5 1۰/7 23 19/5 6/8 15/6 26/9 57/5 

1391 59/3 1۰/9 22/2 19/5 7/6 15/5 25/1 59/2 

1392 61/5 8/6 18/9 16/1 5/7 14/9 27/6 57/5 

1393 62 8/3 18/4 16/1 6/3 14/2 28/4 57/4 

1394 6/61  9/8  21 2/18  6/6  3/13  5/28  2/58  

1395 62 5/  3/10  4/25  5/21  4/7  9/13  3/26  8/59  
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 و شهری نقاط در جنس حسببر بیشتر و ساله 1۰ جمعیت در کار نیروی عمده هایشاخص-3-2

 )دنباله( (درصد)   روستایی 
 

 شرح

نرخ 

مشارکت 

 اقتصادی

نرخ 

یبيکار  

ی نرخ بيکار

24-15 

 ساله

ی نرخ بيکار

29-15 

 ساله

سهم 

اشتغال 

 ناقص

های عمده سهم اشتغال در بخش

 اقتصادی

 خدمات صنعت کشاورزی

 كل استان

 زن

1375 ... ... ... ... ... ... ... ... 

1380 ... ... ... ... ... ... ... ... 

1385 1۰/7 14/5 34/8 28/6 ۰۰۰ 26/5 17/8 55/7 

1390 1۰/3 12/6 39/3 3۰/3 1/6 24/7 15/2 6۰/1 

1391 11/8 15/3 36 32/1 1/8 26/4 14/4 59/2 

1392 13 1۰/9 26/3 22/5 1/6 2۰/3 14/4 65/3 

1393 11/5 12/7 35/5 28/8 3 18/9 17/9 63/2 

1394 5/11  7/13  2/3۰  3/29  5/1  1/13  6/21  3/65  

1395 11 7/  6/16  7/42  33 6/4  2/16  5/13  3/70  

 سرشماری و کار نیروی جمعیت دفتر/  ایران آمار مرکز: مأخذ
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 ساله و بيشتر 10در جمعيت نرخ مشارکت اقتصادی  – 3-3نمودار  
 

 
 

 3-2مبنا: جدول 
 

 ساله و بيشتر  10نرخ بيکاری جمعيت  – 4-3نمودار  

  
 3-2مبنا: جدول 

 

 

36

35

34

35

37
37

36

37

1385 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395

11
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11
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9 9
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1385 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395
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 1395اقتصادی  فعاليت بخش های عمده اشتغال در سهم – 5-3نمودار 
 

 
 2-3مبنا: جدول 

 

 

 

 

 

 

 

كشاورزي
14%

صنعت
25%

خدمات
61%
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 شـهری  نقـاط  در جنس حسببر تربیش و ساله 1۰ جمعیت در کار نیروی عمده هایشاخص-3-2
 (دنباله)     (  )درصد

 شرح

نرخ 

مشارکت 

 اقتصادی

نرخ 

 بيکاری

نرخ 

بيکاری 

24-15 

 ساله

نرخ 

بيکاری 

29-15 

 ساله

سهم 

اشتغال 

 ناقص

های سهم اشتغال در بخش

 عمده اقتصادی

 خدمات صنعت کشاورزی

 نقاط شهری

 مرد و زن

1375 ... ... ... ... ... ... ... ... 

1380 ... ... ... ... ... ... ... ... 

1385 7/36  6/11  2/72  9/2۰  ۰۰۰ 4/7  24 6/86  

1390 3/34  3/11  8/26  4/21  5/6  9/7  9/25  2/66  

1391 1/35  4/12  2/27  5/23  8/6  3/8  1/24  4/67  

1392 1/37  6/9  6/22  7/19  5/4  1/7  2/25  6/67  

1393 7/37  6/9  3/22  19 3/5  5/7  4/26  2/66  

1394 37 3/1۰  2/22  2/21  3/5  3/8  7/26  9/64  

1395 37 2/  3/11  2/27  23 6/6  8/8  7/23  5/67  

 مرد

1375 ... ... ... ... ... ... ... ... 

1380 ... ... ... ... ... ... ... ... 

1385 5/61  4/1۰  4/24  4/18  ... 6/7  9/24  5/67  

1390 4/58  7/1۰  4/24  4/19  3/7  4/8  3/27  3/64  

1391 8/58  3/11  4/25  6/2۰  7/7  4/8  4/25  66 

1392 3/61  9/8  5/2۰  9/17  2/5  4/7  7/27  8/64  

1393 1/63 7/8 8/19 5/16 6/5 8 9/27 1/64 

1394 7/61 4/9 2/2۰ 3/19 2/6 9 9/27 1/63 

1395 62/4 10 25 8/20  7 3/9  6/25  65 
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 شـهری  نقـاط  در جنس حسببر تربیش و ساله 1۰ جمعیت در کار نیروی عمده هایشاخص-3-2
 (دنباله)     (  )درصد

 

 شرح

نرخ 

مشارکت 

 اقتصادی

نرخ 

 بيکاری

نرخ 

بيکاری 

24-15 

 ساله

نرخ 

بيکاری 

29-15 

 ساله

سهم 

اشتغال 

 ناقص

های سهم اشتغال در بخش

 عمده اقتصادی

 خدمات صنعت کشاورزی

 نقاط شهری

 زن

1375 ... ... ... ... ... ... ... ... 

1380 ... ... ... ... ... ... ... ... 

1385 8/1۰  4/18  4/41  2/33  ۰۰۰ 2/6  7/17  1/76  

1390 1/1۰  7/14  2/44  6/31  9/1  7/4  1/17  2/78  

1391 7/11  2/18  1/38  9/35  2/2  1/8  7/16  2/75  

1392 7/13  13 7/31  5/26  2/1  7/5  7/13  6/8۰  

1393 9/11 5/14 5/43 3/33 4/3 3/4 9/17 8/77 

1394 2/12 2/15 2/33 31 3/۰ 9/4 5/2۰ 6/74 

1395 8/11  7/17  6/42  33 7/3  2/6  4/12  5/81  

 

 سرشماری و کار نیروی جمعیت دفتر/  ایران آمار مرکز: مأخذ
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روسـتایی   نقاط در جنس برحسب بیشتر و ساله 1۰ جمعیت در کار نیروی عمده هایشاخص -3-2
 (دنباله)  )درصد( 

 شرح

نرخ 

مشارکت 

 اقتصادی

نرخ 

 بيکاری

نرخ بيکاری 

24-15 

 ساله

نرخ بيکاری 

29-15 

 ساله

سهم 

اشتغال 

 ناقص

های اشتغال در بخشسهم 

 عمده اقتصادی

 خدمات صنعت کشاورزی

 نقاط روستايي

 مرد و زن

1375 ... ... ... ... ... ... ... ... 

1380 ... ... ... ... ... ... ... ... 

1385 35/9 8/6 15/9 15 … 35/1 26 28/9 

1390 33/5 10/2 21/2 20/5 4/9 38/5 23/5 38 

1391 35/1 9/7 17/7 17/6 6/3 37/3 21/9 40/8 

1392 36/8 7/7 16/2 12/5 6/1 34 25/4 40/5 

1393 34/8 7/6 16/6 15/7 7/1 31/6 27/9 4۰/5 

1394 7/34  3/8  5/22  2/17  7 5/24  1/29  4/46  

1395 36 6/  2/11  2/28  6/24  9/7  6/26  2/26  2/47  

 مرد

1375 ... ... ... ... ... ... ... ... 

1380 ... ... ... ... ... ... ... ... 

1385 61/8 8/8 15/2 14/6 … 31 27/3 41/7 

1390 58/5 10/6 20/2 19/7 5/7 33/3 26 40/7 

1391 60/7 9/8 15/8 17 7/5 32 24/5 43/5 

1392 61/9 8/1 16/5 12/6 6/9 30/2 27/3 42/5 

1393 59/4 7/5 15/9 15/1 7/9 28/1 29/7 42/2 

1394 4/61  9/7  3/22  9/15  5/7  23 3۰ 47 

1395 8/62  7/10  26 2/23  8 5/24  28 5/47  
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روسـتایی   نقاط در جنس برحسب بیشتر و ساله 1۰ جمعیت در کار نیروی عمده هایشاخص -3-2
 (دنباله)  )درصد( 

 شرح

نرخ 

مشارکت 

 اقتصادی

نرخ 

 بيکاری

نرخ بيکاری 

24-15 

 ساله

نرخ بيکاری 

29-15 

 ساله

سهم 

اشتغال 

 ناقص

های سهم اشتغال در بخش

 عمده اقتصادی

 خدمات صنعت کشاورزی

 نقاط روستايي

 زن

1375 ... ... ... ... ... ... ... ... 

1380 ... ... ... ... ... ... ... ... 

1385 10/4 7/6 21 17/8 … 58/9 18/1 23 

1390 10/7 8/1 28/8 26/2 1 63/6 11/7 24/7 

1391 12 9/3 30/8 21/2 1 61 10/2 28/8 

1392 11/8 5/8 14/9 11/9 2/5 53/3 16 30/8 

1393 1۰/7 8/3 22/3 18/8 2/2 5۰/6 18 31/4 

1394 1۰ 1/1۰  7/23  8/24  2/4  9/32  2/24  9/42  

1395 3/11  8/13  9/42  3/33  8/6  6/38  16 2/45  

 

 سرشماری و کار نیروی جمعیت دفتر/  ایران آمار مرکز: مأخذ
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 وضـع  برحسـب  تربيش و ساله 10( کار جویای) بيکار و شاغل جمعيت نسبی توزیع-3-3

 (درصد)         تحصيالت  سطح و سواد

ح 
سط

و 
د 

وا
س

ع 
ض

و

ت
ال

صی
ح

ت
 

1385 1390 1391 1392 1393 1394 1395 

غل
شا

 

ار
یک

ب
غل 

شا
 

ار
یک

ب
غل 

شا
 

ار
یک

ب
غل 

شا
 

ار
یک

ب
غل 

شا
 

ار
یک

ب
غل 

شا
 

ار
یک

ب
غل 

شا
 

ار
یک

ب
 

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 جمع

واد
س

با
 

3/89 9/4 6/82 9/4 5/9۰ 9/9 3/92 98 1/92 9/9 9 9 93/6 97/7 

ي
داي

ابت
 

5/26 19 4/13 6/12 3/23 2/17 9/19 15 9/18 4/12 3/2 1۰ 17/9 12/3 

ي
ماي

هن
را

 

4/22 31 2/22 3/25 5/17 3/22 1/17 22 19 15 37/21 19/6 21 17/6 

طه
س

تو
م

 

1/1 2/1 32 8/4۰ 9/۰ 7/۰ 9/۰ 3/1 7/۰ 7/۰ 64/۰ 66/۰ 4/1  1/6 

و 
م 

يپل
د

ش 
پی

ي
اه

شگ
دان

 

6/25 3/35 4/۰ 8/۰ 5/23 8/25 /5/23 25 9/23 6/25 6/24 2/26 20/7 23 
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 و سـواد  وضـع  برحسـب  تـر بـیش  و ساله 1۰( کار جویای) بیکار و شاغل جمعیت نسبی توزیع-3-3

 )دنباله(     (درصد)تحصیالت           سطح
 

ح 
سط

و 
د 

وا
س

ع 
ض

و

ت
ال

صی
ح

ت
 

1385 1390 1391 1392 1393 1394 1395 

غل
شا

 

ار
یک

ب
غل 

شا
 

ار
یک

ب
غل 

شا
 

ار
یک

ب
غل 

شا
 

ار
یک

ب
غل 

شا
 

ار
یک

ب
غل 

شا
 

ار
یک

ب
غل 

شا
 

ار
یک

ب
 

ي
عال

 6/13 9/11 7/24 18 8/21 3/29 6/28 34 7/27 8/42 3۰/8 6/42 7/9 8/6 

زه
حو

و 
ه 

می
عل

ی 
ها

ي
دين

م 
لو

ع
 

2/۰ * _ _ _ _ _ _ 9/18 9/29 17/9 30 

ی 
وز

 آم
واد

س

ي
سم

ر ر
غی

و 
 

* * 4/1 7/۰ 3/3 6/1 3/2 8/۰ 8/1 4/۰ ۰3/2 57/۰ 4/7 4/4 

ي
ب

واد
س

 

7/1۰ 6/1 8/7 3/4 5/9 3 7/7 2/2 9/7 1/3 * * 0/5 × 

و 
ص 

خ
ش

ام
ن

ده
ش

ر ن
ها

اظ
 

* * 5/9 3/1 _ _ _ _ _ _ 94/5 9/1 ... ... 

 سرشماری و کار نیروی جمعیت دفتر/  ایران آمار مرکز:  مأخذ
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   1395ی حسب جنس و وضعيت استخدامکارکنان دولت بر -3-4
 

 دستگاه اجرایی
 سرجمع

 جمع زن ومرد مرد زن

 47 45 2 خيریه اداره اوقاف و امور

 563 444 119 استانداری بوشهر

 37 32 5 اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای

 77 38 39 اداره کل انتقال خون

 416 368 48 شهرداری بوشهر

 89 63 26 اداره کل امور اقتصادی و دارایی

 6 6 × اداره کل ارتباطات و فناوری اطالعات

 652 571 81 اداره کل راه و شهرسازی

اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و 

 نوجوانان
62 36 98 

 557 473 84 کميته امداد امام خمينی

 2۰2 174 28 بنياد مسکن انقالب اسالمی

 125 91 34 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

 297 23۰ 67 آموزش فنی و حرفه ای

 71 62 9 اداره کل نوسازی، توسعه و تجهيز مدارس

 65 46 19 اداره کل استاندارد

 42 31 11 شرکت عمران شهر جدید عاليشهر

 51 44 7 پارک علم و فناوری خليج فارس

 53 46 7 شرکت غله و خدمات بازرگانی
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 )دنباله(  1395استخدامی حسب جنس و وضعیت ان دولت برکارکن -3-4

 نام دستگاه
 سرجمع

 جمع زن و مرد مرد زن

 132 1۰4 28 حفاظت محيط زیستاداره کل 

 518 351 167 اداره کل امور مالياتی

 136 5۰ 86 اداره کل کتابخانه های عمومی

 2۰3 171 32 شرکت آب و فاضالب روستایی

 159 125 34 سازمان صنعت ، معدن و تجارت

 165 155 1۰ اداره کل پست

 13568 6467 71۰1 اداره کل آموزش و پرورش

 655 596 59 بنادر و دریانوردیاداره کل 

 56 51 5 اداره کل هواشناسی

 18 16 2 شهرداری دوراهک

 275 236 39 بانک سپه

 352 328 24 اداره کل زندانها و اقدامات تامينی

 233 191 42 اداره کل منابع طبيعی

 188 135 53 اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

 46 42 4 شهرداری بندر سيراف

 135 131 4 شهرداری آبپخش

 146 146 × شهرداری بندر نخل تقی
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 )دنباله(  1395 حسب جنس و وضعیت استخدامیکارکنان دولت بر -3-4

 نام دستگاه
 جمع

 جمع زن و مرد مرد زن

 19 18 1 شهرداری آباد

 33 3۰ 3 شهرداری تنگ ارم

 31 3۰ 1 شهرداری بندر امام حسن

 62 59 3 شهرداری سعدآباد

 11۰ 1۰2 8 شهرداری کنگان

 48 44 4 شهرداری بندرریگ

 187 172 15 شهرداری گناوه

 2297 2167 13۰ شرکت پاالیش گاز فجر جم

 39 28 11 شرکت شهرکهای صنعتی

 619 486 133 جهاد کشاورزی

 223 183 4۰ اداره کل ميراث فرهنگی

 115 93 22 اداره کل ثبت احوال

 124 88 36 منطقه ای شرکت سهامی آب

 11۰ 85 25 جمعيت هالل احمر

 64 58 6 تبليغات اسالمی

 2۰7 174 33 شرکت توزیع نيروی برق
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 )دنباله(  1395 حسب جنس و وضعیت استخدامیت برکارکنان دول -3-4

 نام دستگاه
 جمع

 جمع زن و مرد مرد زن

 2297 2167 13۰ شرکت پاالیش گاز فجر جم

 39 28 11 شهرکهای صنعتیشرکت 

 619 486 133 جهاد کشاورزی

 223 183 4۰ اداره کل ميراث فرهنگی

 115 93 22 اداره کل ثبت احوال

 124 88 36 شرکت سهامی آب منطقه ای

 11۰ 85 25 جمعيت هالل احمر

 64 58 6 تبليغات اسالمی

 2۰7 174 33 شرکت توزیع نيروی برق

 143 112 31 اداره کل ورزش

 18 17 1 موسسه آموزش کشتيرانی

 13 1۰ 3 حوزه هنری

 7۰ 68 2 آزمایشگاه فنی و مکانيک خاک

 8۰ 79 1 شهرداری اهرم

 69 64 5 شهرداری جم

 44 42 2 شهرداری دالکی

 26 26 × شهرداری بادوله

 519 5۰4 15 شهرداری برازجان
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 )دنباله(  1395 حسب جنس و وضعیت استخدامیت برکارکنان دول -3-4

 نام دستگاه
 جمع

 جمع زن و مرد مرد زن

 12 11 1 شهرداری شنبه

 41 34 7 شهرداری شبانکاره

 49 47 2 شهرداری وحدتيه

 35 33 2 شهرداری بردستان

 37 36 1 شهرداری بردخون

 28 28 × شهرداری کاکی

 15 13 2 شهرداری انارستان

 13 13 × شهرداری بنک

 222 181 41 اداراه کل ثبت اسناد و امالکشهرداری 

 63 44 19 اداره کل بيمه سالمت

 27 22 5 شهرداری خارگ

 237 22۰ 17 شيالت

 53 38 15 تعاون روستایی

 749 626 123 گمرک

 176 152 24 دامپزشکی استان بوشهر

 7 7 × بانک توسعه صادرات

 74 73 1 شهرداری عسلویه

 137 96 41 ایثارگرانبنياد شهيد و امور 
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 )دنباله(  1395 حسب جنس و وضعیت استخدامیت برکارکنان دول -3-4

 نام دستگاه
 جمع

 جمع زن و مرد مرد زن

 32 27 5 تعزیرات حکومتی

 48 37 11 پزشکی قانونی

 1265 626 639 مدیریت درمان -سازمان تامين اجتماعی 

 318 235 83 دانشگاه خليج فارس

 194 116 78 دانشگاه پيام نور

 6618 3۰71 3547 دانشگاه علوم پزشکی

 1۰8 79 29 دانشگاه برنامه و بودجه

 45۰ 182 268 بهزیستی

 16 12 4 مدیریت جمع آوری و فروش اموال تمليکی

 34 24 1۰ مدیریت امور عشایر

 24۰ 221 19 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی

 467 431 36 شرکت گاز

 × × × پژوهشکده ميگو

 × × × صندوق بازنشستگی

 58 57 1 شهرداری دیر

 × × × اداره امور شعب بانک ملی

 37526 23626 139۰۰ جمع

 های اجرایی استان بوشهرها و دستگاهمأخذ:سازمان
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 کارکنان دولت بر حسب جنس و مدرک تحصيلی -3-5

 نام دستگاه

 دکتری فوق لیسانس لیسانس فوق دیپلم دیپلم زیر دیپلم

ی
سم
ر

 و  
ی
مان
پی

ی
داد
رار
ق

 

ی
سم
ر

 و  
ی
مان
پی

ی
داد
رار
ق

 

ی
سم
ر

 و  
ی
مان
پی

ی
داد
رار
ق

 

ی
سم
ر

 و  
ی
مان
پی

ی
داد
رار
ق

 

ی
سم
ر

 و  
ی
مان
پی

ی
داد
رار
ق

 

ی
سم
ر

 و  
ی
مان
پی

ی
داد
رار
ق

 

اوقاف و امور 

 خيریه
× × 2 10 0 6 4 22 1 2 × × 

 1 3 46 61 143 145 32 27 48 26 28 3 استانداری  

راهداری و حمل 

 و نقل جاده ای 
× 3 × 3 1 2 9 17 1 1 × × 

 7 2 × 1 30 8 9 5 4 4 4 3 انتقال خون 

شهرداری 

 بوشهر
71 88 46 39 15 14 47 75 11 10 × × 

امور اقتصادی و 

 دارایی 
× 1 7 5 4 1 35 10 20 6 × × 

ارتباطات و  

 فناوری اطالعات
× × × 1 × × 1 2 × 2 × × 

 × × 18 22 159 85 60 11 129 25 133 10 راه و شهرسازی 

کانون پرورش  

فکری کودکان و 

 نوجوانان

× 16 2 12 × 10 8 44 4 2 × × 

کميته امداد امام 

 خمينی
19 20 43 48 78 22 180 100 27 19 1 × 

بنياد مسکن 

 انقالب اسالمی
× 15 11 37 7 22 32 73 5 × × × 

فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی 
3 12 4 29 7 12 19 26 5 5 2 1 

آموزش فنی و 

 حرفه ای 
2 22 19 35 24 36 39 100 11 9 × × 

نوسازی، توسعه 

 و تجهيز مدارس
1 4 1 3 5 7 31 13 5 1 × × 

 × × 7 5 26 13 8 × 4 1 1 × استاندارد

شرکت عمران 

 جدید شهر

 عاليشهر

× 2 × 5 × 4 3 24 1 3 × × 
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 ) دنباله(  جنس و مدرک تحصیلیحسب دولت بر کارکنان -3-5

 نام دستگاه

 دکتری فوق لیسانس لیسانس فوق دیپلم دیپلم زیر دیپلم

ی
سم
ر

 و  
ی
مان
پی

ی
داد
رار
ق

 

ی
سم
ر

 و  
ی
مان
پی

ی
داد
رار
ق

 

ی
سم
ر

 و  
ی
مان
پی

ی
داد
رار
ق

 

ی
سم
ر

 و  
ی
مان
پی

ی
داد
رار
ق

 

ی
سم
ر

 و  
ی
مان
پی

ی
داد
رار
ق

 

ی
سم
ر

 و  
ی
مان
پی

ی
داد
رار
ق

 

پارک علم و 

فناوری خليج 

 فارس

× 5 × 11 × 2 × 16 1 13 × 3 

شرکت غله و 

خدمات 

 بازرگانی

× 1۰ 1۰ 12 × 4 6 1۰ × 1 × × 

حفاظت محيط 

 زیست 
1 3 11 9 3 18 22 35 16 14 × × 

اداره کل امور 

 مالياتی
3 8 12 16 23 11 194 174 34 43 × × 

کتابخانه های 

 عمومی 
× 2 × 5 × 21 × 9۰ 1 17 × × 

آب و فاضالب 

 روستایی 
5 36 8 21 6 15 17 7۰ 9 16 × × 

صنعت ، معدن 

 و تجارت 
× 6 3 12 12 16 53 35 18 4 × × 

 × × × 3 9 27 14 18 57 31 3 3 پست

آموزش و 

 پرورش
1۰1 191 476 428 1486 375 7371 13۰8 1673 157 2 × 

بنادر و 

 دریانوردی
7 28 19 1۰9 15 73 81 211 69 41 × 2 

 × × 9 4 12 14 3 6 6 1 1 × هواشناسی

شهرداری 

 دوراهک
× 7 × 3 × 2 × 6 × × × × 

 × × × 22 6 97 13 3۰ 22 76 6 3 بانک سپه

زندانها و 

اقدامات 

 تامينی

3 8 61 52 2۰ 36 65 74 14 4 × 15 
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 ) دنباله(   حسب جنس و مدرک تحصیلیدولت بر کارکنان -3-5

 نام دستگاه

 دکتری فوق لیسانس لیسانس فوق دیپلم دیپلم زیر دیپلم

ی
سم
ر

 

ی
داد
رار
و ق
ی 
مان
پی

 

ی
سم
ر

 

ی
داد
رار
و ق
ی 
مان
پی

 

ی
سم
ر

 

ی
داد
رار
و ق
ی 
مان
پی

 

ی
سم
ر

 

ی
داد
رار
و ق
ی 
مان
پی

 

ی
سم
ر

 

ی
داد
رار
و ق
ی 
مان
پی

 

ی
سم
ر

 

ی
داد
رار
و ق
ی 
مان
پی

 

 × × 8 1۰ 58 48 27 9 34 12 22 5 منابع طبيعی

، کار و رفاه تعاون

 اجتماعی
× 16 5 12 2 18 4۰ 82 5 8 × × 

شهرداری بندر 

 سيراف
× 24 × 12 × × 3 7 × × × × 

 × × 1 2 × 8 65 1 4 6 38 1۰ شهرداری آبپخش

شهرداری بندر نخل 

 تقی
× 82 × 2۰ 3 15 9 15 2 × × × 

 × × 2 × 3 × 3 1 3 × 7 × شهرداری آباد

 × × 1 2 4 3 1 × 1 2 18 1 ارمشهرداری تنگ

شهرداری بندر امام 

 حسن
× 18 × 2 1 × 7 2 × 1 × × 

 × × × × 1 5 × 6 6 5 36 3 سعدآبادشهرداری

 × × 2 5 14 8 9 6 18 8 36 4 شهرداری کنگان

 × 2 1 2 3 7 2 4 5 × 21 1 بندرریگشهرداری

 × × 4 2 21 16 1۰ 8 22 8 95 1 شهرداری گناوه

 × × 11 86 179 358 113 133 532 3۰۰ 561 24 گاز فجر جم

 × × 2 7 8 14 1 × 4 3 ۰ × شهرکهای صنعتی

 × 1 41 74 127 193 11 4۰ 21 39 26 46 جهاد کشاورزی

 × 1 23 1۰ 5۰ 11 28 2 79 2 17 ۰ ميراث فرهنگی

 × × 3 7 2۰ 46 3 19 7 9 ۰ 1 ثبت احوال

 × × 24 5 6۰ 12 9 1 8 1 4 ۰ آب منطقه ای

 2 2 5 2 34 25 4 5 6 7 14 4 هالل احمر

 0 0 3 6 23 14 1 1 8 2 6 0 تبليغات اسالمی

شرکت توزیع نيروی 

 برق
7 0 17 0 2 14 132 0 35 0 0 0 

 0 0 6 10 32 36 8 6 19 5 19 2 اداره کل ورزش
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 ) دنباله(    حسب جنس و مدرک تحصیلیدولت بر کارکنان -3-5

 نام دستگاه

 لیسانس فوق دیپلم دیپلم زیر دیپلم
فوق 

 لیسانس
 دکتری

ی
سم
ر

 

ی
داد
رار
و ق
ی 
مان
پی

 

ی
سم
ر

 

ی
داد
رار
و ق
ی 
مان
پی

 

ی
سم
ر

 

ی
داد
رار
و ق
ی 
مان
پی

 

ی
سم
ر

 

ی
داد
رار
و ق
ی 
مان
پی

 

ی
سم
ر

 

ی
داد
رار
و ق
ی 
مان
پی

 

ی
سم
ر

 

ی
داد
رار
و ق
ی 
مان
پی

 

 × × × 4 4 1 1 × 2 4 1 1 موسسه آموزش کشتيرانی

 × × 1 × 6 3 1 × 1 × 1 × حوزه هنری

آزمایشگاه فنی و مکانيک 

 خاک
1 2 1 22 × 20 × 21 × 3 × × 

 × × × × 7 8 5 3 5 1 49 2 شهرداری اهرم 

 × × × 1 9 10 9 3 9 1 20 7 شهرداری جم

 × × × × × 8 1 3 4 1 26 1 شهرداری دالکی

 × × 1 × 7 × 3 × 5 × 10 × شهرداری بادوله

 × × × 9 8 56 15 14 58 7 352 × شهرداری برازجان

 × × × 2 1 3 1 × 2 3 × × شهرداری شنبه

 × × × × × × × 5 7 2 24 3 شهرداری شبانکاره

 × × × × 4 4 3 1 4 2 29 2 شهرداری وحدتيه

 × × 3 × 4 × 8 × 9 1 10 × شهرداری بردستان

 × × × × 5 6 × 1 3 × 17 5 شهرداری بردخون

 × × × × 3 8 × 5 2 × 10 × شهرداری کاکی

 × × 1 1 5 2 × × 1 × 5 × شهرداری انارستان

 × × × × 3 6 1 2 × 1 × × شهرداری بنک

شهرداری اداراه کل ثبت 

 اسناد و امالک
2 2 10 18 1 15 64 94 6 10 × × 

 × 2 1 6 18 21 2 2 4 5 2 × اداره کل بيمه سالمت

 × × × × 6 5 × 1 × 14 1 × شهرداری خارگ

 × × 3 12 29 59 37 6 33 5 52 1 شيالت

 × × 1 2 17 16 3 4 0 1 8 1 تعاون روستایی

 × × 36 35 172 165 145 69 54 50 22 1 گمرک 

 22 17 5 4 37 13 37 13 6 8 4 10 دامپزشکی استان 

 × × × 2 × 2 1 1 × 1 × × بانک توسعه صادرات
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 ) دنباله(     جنس و مدرک تحصیلی حسبکارکنان دولت بر -3-5

 های اجرایی  دستگاه -مأخذ: سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر

 نام دستگاه

 دکتری فوق لیسانس لیسانس فوق دیپلم دیپلم زیر دیپلم

ی
سم
ر

 و  
ی
مان
پی

ی
داد
رار
ق

 

ی
سم
ر

 و  
ی
مان
پی

ی
داد
رار
ق

 

ی
سم
ر

 و  
ی
مان
پی

ی
داد
رار
ق

 

ی
سم
ر

 و  
ی
مان
پی

ی
داد
رار
ق

 

ی
سم
ر

 و  
ی
مان
پی

ی
داد
رار
ق

 

ی
سم
ر

 و  
ی
مان
پی

ی
داد
رار
ق

 

 × 1 1 × 7 5 6 × 13 9 29 3 شهرداری عسلویه

بنیاد شهید و امور 

 ایثارگران
2 7 32 2 14 3 54 13 10 × × × 

 × × × 2 13 15 1 × 1 × × × حکومتیتعزیرات 

 7 4 1 2 8 3 6 1 10 1 5 × پزشکی قانونی

 -تامین اجتماعی 

 مدیریت درمان 
9 62 305 57 102 5 404 103 10 × 75 

13

3 

دانشگاه خلیج 

 فارس 
× × 8 61 6 41 68 95 23 15 1 × 

 × × 29 13 95 9 22 × 15 × 8 3 دانشگاه پیام نور 

دانشگاه علوم 

 پزشکی 
270 532 845 863 408 575 1102 1281 106 50 134 

45

2 

دانشگاه برنامه و 

 بودجه  
× 13 1 11 × 16 4 30 20 12 1 × 

 × 2 16 15 142 88 18 × 63 20 81 5 بهزیستی  

-مدیریت جمع

آوری و فروش 

 اموال تملیکی  

× 6 × 2 3 3 2 × × × × × 

مدیریت امور 

 عشایر  
3 1 3 1 4 4 9 7 2 × × × 

شرکت ملی پخش 

 فراورده های نفتی  
× × 77 20 11 58 47 20 7 × × × 

 × 1 4 11 68 70 85 10 195 7 16 × شرکت گاز  

 × × × × × × × × × × × × پژوهشکده میگو  

صندوق 

 بازنشستگی  
× × × × × × × × × × × × 

 × × 1 3 4 7 1 × 2 3 37 × شهرداری دیر  

اداره امور شعب 

 بانک ملی  
× × × × × × × × × × × × 

 645 254 790 2624 6009 11948 2342 2746 3563 2759 3167 679 جمع 
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از  شدگاننام شده و به کار گمارده، متقاضيان کار ثبتلی اعالم شدههای شغفرصت -3-6

 )نفر(              ابییطریق مراکز کار

 سال و شهرستان
های تعداد فرصت

 *شغلی

 به کار گمارده شدگان **متقاضيان کار

مرد و 

 زن
 زن مرد

مرد و 

 زن
 زن مرد

1385 1۰178 11871 9681 219۰ 6389 53۰1 1۰88 

1390 4433 12132 7628 45۰4 2255 1632 623 

1391 6911 13۰89 8263 4826 3573 27۰2 871 

1392 5765 1۰251 6647 36۰4 3887 2751 1136 

1393 72۰5 11312 7571 3741 4179 2696 1483 

1394 5۰54 8561 6142 2419 3256 2249 1۰۰7 

1395 3549 7434 5458 1976 3354 2328 1026 

 521 1۰۰2 1523 1۰21 1629 265۰ 15۰9 بوشهر

 * * * * * * * ***تنگستان

 2 2 4 43 518 561 14 جم

 29۰ 6۰2 892 5۰4 152۰ 2۰24 1۰63 دشتستان

 52 171 223 78 23۰ 3۰8 187 دشتی

 13 85 98 33 162 195 153 دیر

 4 1۰6 11۰ 35 4۰3 438 86 دیلم

 88 87 175 123 55 178 159 کنگان

 53 173 226 1۰1 354 455 285 گناوه

 3 1۰۰ 1۰3 38 587 625 93 عسلویه

بوشهراداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان مأخذ: 

شود.می تعریف کار نیروی متقاضیان عنوان به شغلی هایفرصت تعداد*

 شود.می کارتعریف نیروی عرضه عنوان به کار متقاضیان**

 . است بوده غیردولتی کاریابی فاقد 95 سال در تنگستان شهرستان ***
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 )نفر(             حسب سنشده براضيان کار ثبت نام متق -3-7

 جمع سال و شهرستان
24-15 

 ساله

34-25 

 ساله

44-35 

 ساله

54-45 

 ساله

ساله و بيش  55

 تر

1385 11871 4۰74 5۰98 1836 7۰4 159 

1390 12131 4213 5239 1663 771 245 

1391 13۰72 4343 59۰3 1772 751 3۰3 

1392 1۰251 2875 5512 1234 453 177 

1393 11312 2373 634۰ 1771 636 192 

1394 8561 1922 4798 1294 388 159 

1395 7434 1471 4354 1129 347 133 

 33 138 386 1596 497 265۰ بوشهر

 * * * * * * *تنگستان

 5 4 25 359 168 561 جم

 35 1۰3 348 1۰76 462 2۰24 دشتستان

 15 17 55 156 65 3۰8 دشتی

 4 2 33 99 57 195 دیر

 12 19 7۰ 265 72 438 دیلم

 7 24 1۰۰ 437 57 625 عسلویه

 3 1۰ 24 1۰4 37 178 کنگان

 19 3۰ 88 262 56 455 گناوه

 بوشهرمأخذ:  اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان

 . است بوده غیردولتی کاریابی فاقد 95 سال در تنگستان شهرستان*
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 )نفر(       حسب وضع سوادشده برمتقاضيان کار ثبت نام  -3-8

سال و 

 شهرستان
 جمع

می تواند 

بخواند و 

 *بنویسد

پایان 

دوره 

 ابتدایی

پایان 

دوره 

 راهنمایی

 دیپلم دبیرستانی
فوق 

 دیپلم

لیسانس 

 و باالتر

بی 

 سواد

1385 11871 266 1983 3922 ۰۰۰ 4161 5۰3 711 325 

1389 15322 273 16۰6 3254 ۰۰۰ 5211 1886 2578 514 

1390 12131 8۰ 1268 22۰۰ ۰۰۰ 4249 1483 2442 4۰9 

1391 13086 14 1246 2285 ۰۰۰ 4۰۰1 147۰ 3۰75 995 

1392 10251 × 547 1467 ۰۰۰ 3189 1257 3288 5۰3 

1393 11309 × 49۰ 145۰ 785 2494 121۰ 3467 1413 

1394 8561 × 34۰ 996 724 2۰7۰ 823 2361 1247 

1395 7434 × 379 769 619 1338 733 2417 1179 

 553 9۰2 236 44۰ 167 213 139 × 2650 بوشهر
 * * * * * * * * * تنگستان**

 19 175 1۰7 2۰2 17 25 16 × 561 جم

 483 51۰ 176 369 181 21۰ 95 × 2024 دشتستان

 1۰ 76 22 56 79 42 23 × 308 دشتی

 11 54 18 45 38 16 13 × 195 دیر

 42 158 44 87 43 35 29 × 438 دیلم

 3 1۰5 16 11 1۰ 19 14 × 178 کنگان

 17 147 36 38 62 136 19 × 455 گناوه

 41 29۰ 78 9۰ 22 73 31 × 625 عسلویه

 بوشهر.مأخذ:  اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان

 حذف شده است.های اداره کار *این شاخص در شاخص

 . است بوده غیردولتی کاریابی فاقد 95 سال در تنگستان شهرستان**
 
 
 
 
 



 نیروی انسانی  -3 1395 –سالنامه آماری استان بوشهر 

 
163 

 

 )نفر(     حسب وضع سوادافراد به کار گمارده شده بر -3-9

سال و 

 شهرستان
 جمع

می 

تواند 

بخواند و 

 *بنویسد

پایان 

دوره 

 ابتدایی

پایان 

دوره 

 راهنمایی

 دیپلم دبيرستانی
فوق 

 دیپلم

ليسانس 

 و باالتر

بی 

 سواد

1385 6389 2۰1 1245 2362 ۰۰۰ 1911 174 257 239 

1389 3852 56 4۰3 1۰۰۰ ۰۰۰ 1496 36۰ 4۰4 133 

1390 2360 5 236 566 ۰۰۰ 964 281 27۰ 38 

1391 3573 115 27۰ 863 ۰۰۰ 14۰2 317 521 85 

1392 3887 * 24۰ 726 ۰۰۰ 1539 421 783 178 

1393 4179 * 143 594 328 1219 437 1۰28 43۰ 

1394 3256 * 13۰ 449 34۰ 9۰3 259 677 498 

1395 3354 * 175 487 400 726 315 814 437 

 328 4۰4 136 3۰3 124 149 79 * 1523 بوشهر

 × × × × × × × * × *تنگستان

 × 4 × × × × × * 4 جم

 7۰ 211 111 244 123 95 38 * 892 دشتستان

 1۰ 36 13 57 6۰ 28 19 * 223 دشتی

 4 14 8 25 31 11 5 * 98 دیر

 2 17 8 34 15 27 7 * 110 دیلم

 7 69 15 24 11 29 2۰ * 175 کنگان

 7 39 8 13 28 126 5 * 226 گناوه

 9 2۰ 16 26 8 22 2 * 103 عسلویه

 بوشهر.مأخذ:  اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان

 .حذف شده استهای اداره کار *این شاخص در شاخص

 . است بوده غیردولتی کاریابی فاقد 95 سال در تنگستان شهرستان**
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 تعریف مفاهيم

هـای  تمامی فعالیتبرداری کشاورزی: بهره

مـدیریت واحـدی قـرار    کشاورزی کـه تحـت   

دارد، یک واحد تولیدی کشاورزی اسـت کـه   

شـود. ایـن   برداری کشاورزی نامیده مـی بهره

مدیریت توسط اعضای یـک یـا چنـد خـانوار     

)اشـخاص حقیقــی( یــا توســط یــک شــرکت  

رسمی یا مؤسسه عمومی )اشخاص حقـوقی(،  

ــی  ــال م ــومی  اعم ــماری عم ــود. در سرش ش

واحـد  های یک ، اگر فعالیت1393کشاورزی 

تولیدی کشاورزی در محدوده چند آبادی یـا  

ــع در    ــه واق ــر مجموع ــود، ه ــام ش ــهر انج ش

بـرداری  محدوده یک آبادی یا شهر، یک بهره

شـود. در طـرح مـذکور،    کشاورزی تلقی مـی 

هایی سرشماری شـده اسـت کـه    برداریبهره

ــای آن، در الاقــــل یکــــی از فعالیــــت هــ

های تعیین شـده زیـر قـرار گرفتـه     نصابحد

 شد:با

ــت    ــرداری: بهــرهزراع ــه در روز ب هــایی ک

مترمربع زمین زراعی  4۰۰آمارگیری حداقل 

 دارند.

هایی کـه در روز  برداریبهـــره  باغداری:   

مترمربــع بــاغ و   2۰۰آمــارگیری حــداقل  

 `قلمستان دارند.

هـای  بـرداری : بهـره پرورش دام سنگين   

دهنـده دام سـنگین )گـاو و گوسـاله،     پرورش

گاومیش و ب ه گاومیش و شتر و ب ه شـتر(  

داقل یـک  که در روز آمارگیـــری، دارای حـ 

 اند.رأس/ نفر دام سنگین بوده

ــرورش دام ســبک:  ــرداریبهــره پ هــای ب

دهنده دام کوچک )گوسـفند و بـره و   پرورش

ــارگیری،  ــه در روز آم ــه( ک ــز و بزغال دارای  ب

 اند.حداقل دو رأس دام سبک بوده

  :ر به روش سنتیپرورش طيو    

طیور به روش دهنده های پرورشبرداریبهره 

ســنتی کــه تعــداد مــرغ، خــروس، جوجــه و 

بوقلمون و اردک و غاز آن در روز آمـارگیری،  

 قطعه است. 1۰حداقل 

هایی که در برداریبهره ای:کشت گلخانه   

ای در هـر  روز آمارگیری، دارای تولید گلخانه

 وسعتی بوده است.

هایی که برداریبهره زنبور عسل: پرورش   

در روز آمارگیری دارای فعالیت پرورش زنبور 

 عسل به هر وسعت بوده است.

 پرورش کرم ابریشم و پرورش مـاهی:    

ــره ــرداریبه ــول  ب ــه در ط ــایی ک روز  365ه

کـرم ابریشـم و   گذشته دارای فعالیت پرورش 

  اند.یا پرورش ماهی بوده

ی حقیقی یـا  شخص بردار کشاورزی:بهره   

تنهـایی یـا بـا مشـارکت      حقوقی است که به
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برداری کشـاورزی  دیگران، مدیریت امور بهره

و مسوولیت فنی و اقتصـادی آن را بـه عهـده    

داشته و مستقیماً در سود و زیـان آن سـهیم   

 است. 

های دایـر  منظور زمین اراضی کشاورزی:   

اراضی زراعی و بـاغ   کشاورزی است که شامل

 شود.ن میو قلمستا

 هــایاز زمــین بخشــی :زراعــی یاراضــ   

 )کشـت  زراعت فعالیت به که است کشاورزی

، و آیش از زیر کشت ( اعمساالنه و کار نباتات

 .است یافته اختصاص

ـ ـی زراعـاراض    از  تـقسمـ  آن :یـی آب

 شـده  انجـام  زراعت که تـاس یـزراع ـیاراض

 .شودمی آبیاری در آن

از اراضـی   قسـمت  آن :زراعی دیم یاراض   

 در آن شـده  انجـام  زراعـت  کـه  اسـت  زراعی

رشـد   مورد نیـاز بـرای   شود و آبنمی آبیاری

 شود.می مینأت آسمانی نزوالت از طریق گیاه

ــاو و قلمســتان:    آن بخــش از اراضــی  ب

کشاورزی که در زمان سرشماری زیـر کشـت   

صــورت کاشــت مجتمــع ئمــی بــه نباتــات دا

 .قرارداشته است

زمینی است در فضای بـاز کـه در آن    باو:   

کاشت درختان مثمر به صورت مجتمع انجام 

 شده باشد. 

زمینی است در فضای بـاز کـه    قلمستان:   

ــزی،   ــزی ) تبری ــواع تبری ــپیدار، در آن ان  س

ــوده، ــنوبر،  کبـ ــده، صـ ــالک پـ و ... ( و شـ

بـرداری از تنـه یـا    ف بهـره اوکالیپتوس با هد

شاخه آن بـه صـورت مجتمـع کاشـته شـده      

 باشد.  

ـی کاشـــت  نوعــ : کاشت مجتمع باغی   

های یک یا چنـد  است که درخت یا درخت ه

گیاه به صورت منظم و طبـق قاعـده کاشـته    

شده باشند. کاشتی که در آن گیاهـان بـدون   

نظم و قاعده ولی با تراکم کافی کشـت شـده   

نحوی که بتوان مساحت اختصـاص   به باشند،

ین کرد، نیز کاشت مجتمع یافته به آن را تعی

 شود.  محسوب می

ت انـواع  کاشـ کاشت پراکنده درختـان:     

هــای زراعــی محصــــوالت دائمــی در زمــین

حیاط منازل و کنار نهرهـای آب   برداری،بهره

 باشد.  می

نـوعی  (، کاشت ساده )باو تک محصولی   

ه در آن فقط یک نـوع  کاشت مجتمع است ک

تـک   "محصول دائمی کاشته شده و اصطالحا

محصولی باشد. مانند بـاغی کـه در آن فقـط    

 انگور کاشته شده است.

کاشت مخلوط )باو چنـد محصـولی(:      

نوعی کاشت مجتمــع است که در آن بـیش  

ــه صــورت   ــوع محصــول دائمــی و ب از یــک ن

مخلوط کاشته شده است به نحوی که تعیین 

 .ز محصوالت مقدور نیستر یک امساحت ه
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 مسـاحت  (:)کاشـت  زیـر کشـت   سطح   

 منظـور تولیـد محصـول    بـه  کـه  است زمینی

و  سال ، در همانآمارگیری سال در مورد نظر

 باشد. رفته ، زیر کشتاز آن یا قبل

یـا   آبـی  زراعـی  از اراضی قسمت آن: آیش   

در  قـرار دارد ولـی   کشـت  در تناوب ، کهدیم

و  اسـت  نشـده  مـوردنظر، کشـت   زراعی سال

 نخواهــد شــد کــه برداشــت از آن محصــولی

ــا آیــش آبــی مــورد، آیــش برحســب  دیــم ی

 شود.می محسوب

منظـور از سـال زراعـی، اول     سال زراعی:   

ماه سال  مهرماه هر سال لغایت پایان شهریور

 بعد است.

 اطـالق  نباتـاتی  بـه : سـاالنه  محصـوالت    

دارنـد   علفی معمول ساقهبه طور  شود کهمی

 آن از بـین  ، بوتـه محصـول  از برداشت و پس

زیرزمینـی   هـای ، قسمترود و در مواردیمی

بعـد   سـال  ، پیاز و نظایر آن( برای)ریشه گیاه

ــین ــاقی در زم ــی ب ــد. ماننــ م ــدممان ، د گن

 .و زعفران هایچغندرقند، سبز

 هسـتندکه  یاهـانی گ :مـی ئدا محصوالت   

از  پــس دارنــد و چــوبی یــا ســاقه غالبــاً تنــه

 از گیــاه  یا قسمتــی  ، تماممحصول برداشت

 هایسال مجدداً در و ماندمی باقی در زمیـن

ــواعمــی محصــول بعـــد و  درختــان دهــد. ان

، هلو، انگـور  مثمر مانند مرکبات هایدرخت ه

ــه ــای و بوت ــان چ ــد  غیر و درخت ــر مانن مثم

 شوند.می محسوب میئدا ، محصوالتتبریزی

 قطع درخت اصلی تنه از : قسمتیبينه گرده

ــده ــی ش ــدم ــه باش ــا ک ــکل دارای تقریب   ش

 بـوده  مترسانتی 3۰ از بیش قطر و ایاستوانه

 .کرد تهیه روکش یا و چوب آن از توانمی و

 اسـت  تـراش  چهار شده بریده چوب الواری:

ــه ــاد داراس ک (  32 ± 14( )  14 ± 2)  ابع

 .باشد(می28۰-26۰)

 است تراش چهار شده بریده چوب تراورس:

ــه ــاد داراس ک (  25 - 26( )  15 - 16)  ابع

 .باشدمی 26۰

 که شودمی گفته گردی هایچوب به کاتين:

 آن طـول  و مترسانتی 4۰ تا 2۰ بین آن قطر

 بـه  تبدیل قابلیت و است متر 2 تا 1.5 حدود

 .ندارد را الواری چوب

 گردی هایچوب :تونلی و تيری هایچوب

 و اسـتحکام  منظـور  بـه  معادن در که هستند

 اسـتفاده  هادیواره و سقف ریزش از جلوگیری

 .شوندمی

در دوره  کـه  اسـت  مقدار محصولیتوليد:    

تولیـد در واحـد    فراینـد ، طیمشخص زمانی

 بـرای  عرضه شود و آمادهمی حاصل ،تولیدی

 آمـاری  هـای . در طـرح است و مصرف فروش

جنبـه   مقـدار تولیـد کـه    ، آنمرکز آمار ایران

 جنسـی  آن یـا دسـتمزد بابـت    داشته رایگان

برسد  واحد تولیدی خودمصرفـی باشد و یا به

 شود.  می نیز، جزو تولید محسوب
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، تولیـد هـر   کشـاورزی  در مورد محصوالت   

 از مزرعـه  کـه  آن متعـارف  حالت به محصول

. در مــورد  شود، مورد نظر اسـت می برداشت

 لوبیـا، وزن  ، در مورد انواعشلتوک ، وزنبرنج

و شبدر،  ، اسپرس، در مورد یونجهخشک دانه

 و مـورد گـردو، بـادام    خشـک، در  علوفه وزن

بـا   پوست سبز ولی بدون محصول ، وزنپسته

، سپیــدار  در مورد تبـریـزیو  خشک پوست

، تولیـد  اصـله  بــرحسب  درخــت  و... ، قـطع

 شود.می محسوب

 واحـد تولیــدی  یـک : صـنعتی  گـاوداری    

 پـرورش  ، فعالیـت در آن کـه  است کشاورزی

ــل دام ــر مح ــوه از نظ ــداری و نح  ، روشنگه

ــه ــت تغذی ــقدام و بهداش ــه ، طب ــا  برنام و ب

 ، انجـام و ویـژه  نوین و موازین اصـول رعایـت

 گیرد.می

 و خـروس  مـرغ  نـوعی  : بـه گوشتی مرو   

از  منظـور اسـتفاده   بـه  شـود کـه  مـی  اطالق

 شود.می داده پرورش آن گوشت

تولید  برای که است : مرغیتخمگذار مرو   

 این .شودمی داده پـرورش ،خوراکی مرغتخم

 پولـت  ،مـاهگی  سـه  سـن  هـا را در مرغ قبیل

 گویند.تخمگذار( می )نیم ه

 د شـده ـتولیـ  ایـهرغـممنظور، تخم :لنبه   

 .است آهکی پوست بدون

دار نطفه از تخم که است : مرغیمادر مرو   

 شود. مـرغ می استفاده تولید جوجه ، برایآن

و  مـرغ  هـای تولید جوجه ، برایمادر گوشتی

 بـرای  مـادر تخمـی   و مـرغ  ،گوشـتی  خروس

 پـرورش  ،تخمگـذار  مـرغ  هایهــتولید جوج

 شود.می داده

 امـوال  تغييرات )ارزش گذاریسرمایه   

 در ارزش ایجـاد شـده   تغییرات(: ایهسرمای

خریــد یــا  ارزش )مجمــوع ایســرمایه امــوال

 امــوال اساســی و هزینــه تعمیــرات تحصــیل

 یــا انتقــال فــروش ارزش منهــای ایســرمایه

را  معـین  زمـانی  دوره (، طیایسرمایه اموال

 گویند. گذاریسرمایه

ــوال    ـــه امــ ـــامیایسرمایـــ  : تمــ

ـــن ـــلآالتماشیـــ ـــزار و،  وسایــــ  ، ابـــ

 انجـــام  بـــرای  هسـتند کـــه   تجهیزاتــی

 بــه  ایجاد خـدمت  یـا تـولیـدی هایفعالیت

 شوند و عمـر مفیـد اقتصـادی   می کـار گرفته

. اســت  تـر بـیش  سـال  ها معمـوالً از یـک  آن

نیـرو، ابـزار و    تولید و تجهیـزات  آالتماشین

ـــوازمکــار  وســایل ــادوام، لـ ـــزات ب  و تجهیـ

 هـایی ، نمونـه و ساختمان نقلیه ، وسایلاداری

 آیند.شمار می به ایسرمایه از اموال

ــرکت    ــاونی ش ــرکتی :تع ــکل ش از  متش

 کـه اسـت  عضو  7 حقیقی، با حداقل اشخاص

ــا حــداقل تمــام  آن درصــد از ســرمایه 51 ی

 مقـررات  و طبـق گردد  اعضا تأمیـن وسیلهبه

 ثبـــت  ، بـه تعـاونی  بخـش  موجود در قانون

 از تعیـین  قبل ،شودباشد. یادآور می رسیــده
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 بـر اسـاس   تعاونی هایاعضای شرکت حداقل

 تعـاونی  هـای رکتـش از ، بعضیذکورم قانون

 .است شده تشکیل نفر 7 کمتر از یبا اعضا

 و محدوده مساحت دقیق تخمین: تنسيق   

 .است مرتع در یک ،دامدارچند یا  یک عرفی

از  کـه  اسـت  عمقی کم هایچاه آبشخور:   

 شود.می استفاده دام شرب آن، فقط برای آب

ـ  برای: مالداری چاه    مـورد نیـاز    آب مینأت

حفـر   هایـــی هــا چـاه  کـوه  ها، در دامنهدام

هـا هماننـد   چـاه  گونــه از ایـن  کـه کننـد  می

ـــن ـــون آرتزی ــمه و هم  ــاری ، آبچش  ج

اطالق داری ـاه مالـا، چـهبه این چاه .شودمی

 شود.می

 هضـ از حو نقـاطی  تمامی آبخيزها: اراضی   

 ،از بارندگی ناشی روان هایآب رودخانه، کـه

 شـود، اراضـی  مـی  منتهـی  رودخانـه  به از آن

 نامند.می رودخانه آبخیز

 بـرای  که هاییفعالیت تمامی: آبخيزداری   

گیـرد،  مـی  آبخیز انجام هضحو احیا و اصـالح

 شود.می نامیده آبخیزداری

 

 گزیده اطالعات :

براساس نتایج سرشماری عمـومی کشـاورزی   

تولیــــدی  واحــــد 398۰3 تعــــداد ،1393

تحت عنوان بهربرداری کشـاورزی   ،کشاورزی

دراستان شناسائی شده است که حـداقل بـه   

تولیـد   ،باغـداری  ،هـای زراعـت  یکی ازفعالیت

پـرورش دام،پـرورش ماکیـان بـه      ،ایگلخانـه 

نتی و پــرورش زنبورعســل مشــغول روش ســ

هـا  بـرداری اکثریت مطلق ایـن بهـره   اند.بوده

ان کشـاورزان  یا هم توسط اشخاص حقیقی و

ــی و  ــداران اداره مـ ــا  دامـ ــود و تنهـ        61شـ

تحت اداره  درصد(1/۰کشاورزی )برداری بهره

ــرکت   ــوقی )ش ــخاص حق ــای رســمی  اش ه

  قرار داشته است. ومؤسسات عمومی(

مسـاحت اراضـی    ،طبق نتایج این سرشماری

معـادل  1393سـال   کشاورزی استان درمهـر 

ــت    3۰8475 ــی زیرکش ــامل اراض ــار ش هکت

 بـاغ و  و هکتـار،  284843محصوالت سـاالنه  

 .هکتارگزارش شـده اسـت   23635قلمستان 

ــی ســاالنه آبــی      ــین مســاحت اراض هم ن

 بـوده اسـت.   هکتـار  76184کشاورزی استان 

محصـوالت عمـده    مقدارتولید سطح کاشت و

ــاورزی  ــی  کش ــال زراع ــی س ــتان ط -93اس

طبق نتایج ایـن سرشـماری بـه شـرح     1392

 زیراست:

ــدم : ســطح زیرکاشــت  ــار   2۰1815گن هکت

 .بوده است.

 بوده است.هکتار  36285سطح کاشت  :جو
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ســایر محصــوالت کشــاورزی: ســطح کاشــت    

 هکتار بوده است. 36083

 

) مهــر و  زمــان اجــرای طــرح سرشــماری در

 179417واع دام شـامل  (، تعداد ان1393آبان

 رأس بــز و 428577و بــره،رأس گوســفند 

 79۰و رأس گـاو و گوسـاله    24779و  بزغاله

رأس  2944گاومیش و ب ه ومیش  رأس گاو

 شتر و ب ه شتر بوده است.

جنگلی استان مطابق  هایمساحت عرصه

ای صـورت  هـای مـاهواره  گیـری آخرین اندازه

 227۰۰5 معـادل 1393گرفته است در سال 

 از سال مـذکور،  در هکتار برآورد شده است.

 مراتع استان فقط میلیون هکتار 26/1حدود 

بقیـه در رده   جزء مراتـع خـوب و   درصد 7/۰

 فقیر محسوب شده است. مراتع متوسط و

از  تـن آبزیـان صـید    62115 ،1395درسـال 

ایـن   شـده کـه از  آبهای ساحلی خلیج فارس 

درصد مربـوط بـه آبزیـان معمـولی      89مقدار

ــوراکی و  ــو  1۰خ ــد مرب ــان  درص ــه آبزی ط ب

 باشد.معمولی غیرخوراکی می

ــان  11512مقــدار  1395در ســال  ــن آبزی ت

صید شـده از آبهـای داخلـی مـزارع پـرورش      

درصـد آن    93میگو و ماهی  بوده است کـه   

میگــــــو پرورشــــــی مــــــی باشــــــد.
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بـرداران سرشـماری شـده برحسـب نـوع      و بهرهشده برداران فهرست بهره -4-1

 1393شهرستان آبان و  برداربهره

 شهرستان

 جمع
خانوار معمولی 

 ساکن 

خانوار 

معمولی 

 غيرساکن

بهره بردار 

 غيرساکن

شرکت 

 رسمی/

موسسه 

 عمومی

ده
 ش
ت
رس
فه

ده 
 ش
ی
ار
شم
سر

 

ت 
رس
فه

ده
ش

ده 
 ش
ی
ار
شم
سر

 

ده
 ش
ت
رس
فه

ده 
 ش
ی
ار
شم
سر

 

ده
 ش
ت
رس
فه

ده 
 ش
ی
ار
شم
سر

 

ده
 ش
ت
رس
فه

ده 
 ش
ی
ار
شم
سر

 

استان 

 بوشهر
39956 39803 28198 28052 544 544 11153 11146 61 61 

 8 8 225 225 1 1 1643 1643 1877 1877 بوشهر

 4 4 4۰4 4۰5 23 23 4344 4421 4775 4853 تنگستان

 12 12 393 397 3 3 2273 2275 2681 2687 جم

 8 8 5296 5296 38۰ 38۰ 1۰417 1۰422 16101 16106 دشتستان

 17 17 1872 1872 131 131 3435 3449 5455 5469 دشتی

 1 1 1346 1346 * * 1865 1879 3212 3226 دیر

 * * 28۰ 28۰ 4 4 687 688 971 972 دیلم

 * * 27 27 * * 7۰۰ 719 727 746 عسلویه

 * * 29 31 1 1 627 629 657 661 کنگان

 11 11 1274 1274 1 1 2۰61 2۰73 3347 3359 گناوه

 (ممرکز آمار ایران)ر. -مأخذ
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 1393آبان  شهرستانحسب نوع فعاليت و های کشاورزی بربرداریبهره -4-2

 شهرستان

ت
اع

زر
 

ی
دار

اغ
ب

(١) ی 
ه ا

خان
گل

ت 
ش

ك
ن 

گی
سن

م 
 دا

ش
ور

پر
 

ک
سب

م 
 دا

ش
ور

پر
 

ور
زنب

ش 
ور

پر
 

سل
ع

شم 
ري

 اب
رم

 ك
ش

ور
پر

ش  
رو

ه 
ر ب

یو
 ط

ش
ور

پر

ي
سنت

 

ي
اه

ش م
ور

پر
 

 1 8543 * 153 12658 3380 157 17854 19794 استان بوشهر

 * 972 * * 693 320 10 1213 1223 بوشهر

 1 1256 * 8 1765 86 6 2838 1920 تنگستان

 * 628 * 7 1345 172 25 1382 492 جم

 * 3028 * 128 3361 1187 31 9150 6233 دشتستان

 * 1012 * 4 2117 380 36 1532 3615 دشتي

 * 241 * 2 1081 329 40 321 2395 دير

 * 467 * 1 353 222 * 187 843 ديلم

 * 35 * * 515 380 5 214 88 عسلويه

 * 76 * 3 414 59 4 94 295 كنگان

 * 828 * * 1014 245 * 924 2690 گناوه

 (ممرکز آمار ایران)ر. -مأخذ
رای فعالیت برداری دادارند، در این جا به عنوان بهره بردارهایی که باغ ندارند ولی درختان پراکندهبهره (1)

 اند.باغداری به حساب آمده
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حسب وسعت اراضی ی با زمين برهابرداریبرداری و مساحت زمين بهرهتعداد بهره -4-3

 هکتار( –برداری ) بهره   1393کشاورزی آبان 

 وسعت اراضي كشاورزی

 باغ و قلمستان اراضي زراعي كل

نه
روا

د پ
دا

تع
ی

ها
  

ره
به

ی 
دار

بر
 

ت
اح

س
م

 

د پ
دا

تع
نه

روا
ی

ها
  

ی 
دار

بر
ه 

هر
ب

 

ت
اح

س
م

 

نه
روا

د پ
دا

تع
ی

ها
  

ی 
دار

بر
ه 

هر
ب

 

ت
اح

س
م

 

 23635 16069 284843 19791 308478 30998 جمع 

 1918 5605 207 584 2125 6045 هکتار  1جمع کمتر از 

 51 145۰ 3 57 53 15۰1 هکتار  1/0کمتر از 

 55 469 7 71 63 519 هکتار  2/0تا کمتر از  1/0

 474 1577 43 157 517 1696 هکتار  5/0تا کمتر از  2/0

 1338 21۰9 154 299 1492 2329 هکتار  1تا کمتر از  5/0

 10783 6674 13811 5602 24595 10837 هکتار  5تا کمتر از  1جمع 

 3789 3276 1242 1192 5۰31 4182 هکتار   2تا کمتر از  1

 3۰92 1713 3۰95 1585 6187 2899 هکتار  3تا کمتر از  2

 22۰5 1۰۰۰ 419۰ 1443 6395 2۰52 هکتار  4تا کمتر از  3

 1697 684 5285 1382 6981 17۰4 هکتار  5تا کمتر از  4

 6818 2634 81045 8742 87863 9233 هکتار  20تا کمتر از  5جمع 

 2865 1126 17135 3133 2۰۰۰1 3465 هکتار  5/7تا کمتر از  5
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حسـب وسـعت اراضـی    های با زمـین بر برداریی و مساحت زمین بهرهبردارتعداد بهره -4-3

 )دنباله(     هکتار( –برداری ) بهره 1393کشاورزی آبان 

 وسعت اراضي كشاورزی

 قلمستانباغ و  اراضي زراعي كل

نه
روا

د پ
دا

تع
ی

ها
 

ره
به

ی 
دار

بر
 

ت
اح

س
م

 

نه
روا

د پ
دا

تع
ره

به
ی 

ها
ی 

دار
بر

 

ت
اح

س
م

 

نه
روا

د پ
دا

تع
ره

به
ی 

ها
رد

ب
ی

ار
 

ت
اح

س
م

 

 1313 433 9۰97 1177 1۰411 126۰ هکتار  10هکتار تا کمتر از  5/7

 1759 7۰3 29338 2771 31۰97 2835 هکتار  15تا کمتر از  10

 88۰ 371 25474 1661 26355 1673 هکتار  20تا کمتر از  15

 2443 883 101739 3787 104182 3805 هکتار  50تا کمتر از  20جمع 

 841 36۰ 33425 1661 34266 1669 هکتار  25تا کمتر از  20

 924 335 38976 138۰ 399۰1 1386 هکتار  35تا کمتر از  25

 678 188 29338 746 3۰۰16 749 هکتار  50تا کمتر از  35

 1673 274 88040 1076 89712 1078 هکتار و بيشتر  50جمع 

 1۰77 2۰4 5۰۰28 835 511۰5 835 هکتار  100تا کمتر از  50

 514 55 24324 2۰2 24837 2۰4 هکتار  200تا کمتر از  100

 8۰ 13 9554 37 9633 37 هکتار  500تا کمتر از  200

 * 2 163۰ 2 163۰ 2 هکتار  1000تا کمتر از  500

 * * * * * * هکتار  2000تا کمتر از  1000

 2 1 25۰5 1 25۰6 1 هکتار و بيشتر  2000

 ( ممرکز آمار ایران)ر. -مأخذ

 مرکز آمار ایران. دفتر کشاورزی
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حسـب نـوع   های با زمـين بر برداریبرداری و مساحت زمين بهرهتعداد بهره -4-4

 هکتار( –برداری )بهره                1393آبان  شهرستانکشت و 

 شهرستان

 کل

برداریتعداد بهره  مساحت 

 دیم آبی  جمع دیم آبی  جمع

 232291 76184 308475 17138 19927 37065 جمع

 19191 4623 23814 1137 575 1712 بوشهر

 7191 5۰22 12213 1688 269۰ 4378 تنگستان

 623 312۰ 3743 193 1695 1889 جم

 53۰37 32988 86۰25 4758 1۰967 15725 دشتستان

 51876 12163 64۰4۰ 3344 1778 5122 دشتی

 33256 14132 47388 1515 1457 2972 دیر

 2۰۰۰4 24 2۰۰28 916 54 97۰ دیلم

 182 639 821 92 21۰ 3۰2 عسلویه

 8۰6 1151 1958 98 272 37۰ کنگان

 46125 2321 48445 3397 229 3626 گناوه
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حسـب نـوع کشـت و    های بـا زمـین بر  برداریبرداری و مساحت زمین بهرهتعداد بهره -4-4

 ) دنباله( هکتار( –برداری )بهره   1393آبان  شهرستان

 شهرستان

 اراضی زراعی

 مساحت تعداد بهره برداری

 دیم آبی  جمع دیم آبی  جمع

 23۰212 54628 28484۰ 14379 6579 2۰958 جمع

 19147 4۰88 23235 11۰3 234 1336 بوشهر

 6957 3289 1۰246 1115 1۰96 2211 تنگستان

 6۰5 1۰26 1631 155 352 5۰7 جم

 53۰16 17539 7۰555 4721 1858 6579 دشتستان

 51672 11418 63۰91 2439 1287 3726 دشتی

 32824 13796 4662۰ 1284 1362 2646 دیر

 Ø 19887 19887 843 1 844 دیلم

 Ø 332 332 2 86 88 عسلویه

 8۰6 1۰8۰ 1887 98 222 32۰ کنگان

 45298 2۰59 47356 2619 82 27۰1 گناوه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 کشاورزی، جنیلداری و شیالت  – 4 1395 –سالنامه آماری استان بوشهر 

 
178 

 

 

حسـب نـوع کشـت و    های بـا زمـین بر  برداریبرداری و مساحت زمین بهرهتعداد بهره -4-4

 ) دنباله( هکتار( –برداری )بهره   1393آبان  شهرستان

 شهرستان

 باو و قلمستان

برداریتعداد بهره  مساحت 

 دیم آبی  جمع دیم آبی  جمع

 2079 21556 23635 2759 13347 16107 جمع

 44 535 579 34 341 375 بوشهر

 234 1733 1967 573 1594 2167 تنگستان

 18 2۰94 2112 38 1344 1382 جم

 21 15449 15470 37 91۰9 9146 دشتستان

 2۰4 745 949 9۰5 491 1396 دشتی

 432 336 768 231 95 326 دیر

 117 24 141 73 53 126 دیلم

 182 3۰7 489 9۰ 124 215 عسلویه

 * 71 71 * 5۰ 50 کنگان

 827 262 1089 778 147 925 گناوه

 1393سرشماری کشاورزی  –( مرکز آمار ایران)ر.م -ذمأخ     

 آمار ایران. دفتر کشاورزیمرکز  -
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برداری و سطح کاشت محصوالت زراعی در فضای بـاز برحسـب   تعداد بهره -4-5

 هکتار( -)بهره برداری     1393آبان  شهرستاننوع محصول، کشت و 

 شهرستان

 گندم

برداریتعداد بهره  سطح کاشت 

 دیم آبی جمع دیم آبی جمع

 186272 15538 201816 12011 1558 13570 جمع

 11888 3719 15607 848 177 1025 بوشهر

 3397 531 3928 66۰ 149 809 تنگستان

 3۰5 55 360 89 26 115 جم

 4۰437 67۰1 47138 3485 853 4338 دشتستان

 44147 3۰23 47170 2278 283 2561 دشتی

 29417 34 29451 1255 3 1258 دیر

 166۰4 * 16604 8۰2 * 802 دیلم

 Ø Ø 4 2 1 3 عسلویه

 Ø 624 624 89 1 90 کنگان

 39452 1475 40927 25۰4 66 2570 گناوه
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بـرداری و سـطح کاشـت محصـوالت زراعـی در فضـای بـاز برحسـب نـوع          تعداد بهره -4-5

 )دنباله( هکتار( -)بهره برداری     1393آبان  شهرستانمحصول، کشت و 

 شهرستان

 جو

برداریتعداد بهره کاشت سطح   

 دیم آبی جمع دیم آبی جمع

 34598 1688 36285 5715 309 6024 جمع

 65۰3 134 6636 736 28 764 بوشهر

 2411 1۰۰ 2511 649 39 687 تنگستان

 297 25 321 132 16 148 جم

 1۰8۰9 796 11605 1975 155 2130 دشتستان

 2569 91 2660 512 2۰ 532 دشتی

 3389 * 3389 272 * 272 دیر

 2653 * 2653 469 * 469 دیلم

 * * * * * * عسلویه

 Ø 117 117 39 1 40 کنگان

 5851 542 6393 932 5۰ 982 گناوه
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بـرداری و سـطح کاشـت محصـوالت زراعـی در فضـای بـاز برحسـب نـوع          تعداد بهره -4-5

 ) دنباله(هکتار( -برداری)بهره     1393آبان  شهرستانمحصول، کشت و 

 شهرستان

 سایر محصوالت زراعی

برداریتعداد بهره  سطح کاشت 

 دیم آبی جمع دیم آبی جمع

 110 35973 36083 25 5555 5581 جمع

 Ø 221 221 1 61 62 بوشهر

 14 2398 2412 4 967 971 تنگستان

 Ø 95۰ 950 1 34۰ 341 جم

 53 1۰172 10225 9 1396 1405 دشتستان

 43 6948 6991 5 1114 1119 دشتی

 Ø 13777 13777 2 1359 1361 دیر

 * Ø * * 1 1 دیلم

 * 394 394 * 85 85 عسلویه

 Ø 1۰71 1071 1 222 223 کنگان

 Ø 42 42 2 11 13 گناوه

 1393 کشاورزی سرشماری –( پ.ر)ایران آمار مرکز -مأخذ -

 مرکز آمار ایران. دفتر کشاورزی -
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برداری و سطح کاشت محصوالت زراعی در فضای بـاز برحسـب   تعداد بهره -4-6

 هکتار( -برداری)بهره             1393نوع محصول و وسعت اراضی کشاورزی آبان 

وسعت 

اراضي 

 كشاورزی

 ساير محصوالت جو گندم

ای هتعداد پروانه

 برداری بهره

سطح 

 كاشت

های تعداد پروانه

 برداری بهره

سطح 

 كاشت

تعداد 

های پروانه

 برداری بهره

سطح 

 كاشت

 36083 5581 36285 6024 201815 13570 جمع 

 )دنباله (

 وسعت اراضي كشاورزی
 گندم

 سطح كاشت برداری های بهرهتعداد پروانه

 201815 13570 جمع 

 28 92 هکتار  1جمع کمتر از 

 1 12 هکتار 0/1کمتر از 

 1 11 هکتار  0/2تا کمتر از 0/1

 4 18 هکتار  5/0تا کمتر از  2/0

 23 51 هکتار  1تا کمتر از  5/0

 5526 2436 هکتار  5تا کمتر از  1جمع 

 361 379 هکتار   2تا کمتر از  1

 1۰97 652 هکتار  3تا کمتر از  2

 1781 697 هکتار  4تا کمتر از  3

 2287 7۰8 هکتار  5تا کمتر از  4

 51878 6349 هکتار  20تا کمتر از  5جمع 

 9541 2۰16 هکتار  5/7تا کمتر از  5

 5122 787 هکتار  10هکتار تا کمتر از  5/7
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برداری و سطح کاشت محصوالت زراعی در فضای باز برحسب نوع محصول تعداد بهره -4-6

 )دنباله( هکتار( -)بهره برداری       1393و وسعت اراضی کشاورزی آبان 

 وسعت اراضي كشاورزی
 *گندم

 سطح كاشت برداری های بهرهتعداد پروانه

 19414 2164 هکتار  15تا کمتر از  10

 178۰2 1381 هکتار  20تا کمتر از  15

 77248 3656 هکتار  50تا کمتر از  20جمع 

 25356 17۰5 هکتار  25تا کمتر از  20

 3۰274 1264 هکتار  35تا کمتر از  25

 21619 686 هکتار  50تا کمتر از  35

 67136 1038 هکتار و بيشتر  50جمع 

 38986 8۰5 هکتار  100تا کمتر از  50

 1999۰ 196 هکتار  200تا کمتر از  100

 6776 35 هکتار  500تا کمتر از  200

 138۰ 2 هکتار  1000تا کمتر از  500

 * * هکتار  2000تا کمتر از  1000

 4 1 هکتار و بيشتر  2000

 ( مآمار ایران)ر. مرکز -مأخذ

 مرکز آمار ایران. دفتر کشاورزی -

 *فقط آمار گندم به تفکیک وسعت اراضی کشاورزی وجود دارد.
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آبـان   شهرسـتان ها بر حسب ریبردااحت و نوع فعاليت گلخانه در بهرهمس -4-7

 برداری()بهره                                                         1393

 شهرستان
 مساحت
 )هکتار(

 برداریبهره

 جمع
کاشت گل و 

 گياه زینتی

کاشت محصوالت 

 ساالنه

کاشت محصوالت 

 دایمی

 4 150 3 157 79 جمع

 * 9 1 10 6 بوشهر

 * 6 * 6 2 تنگستان

 1 23 1 25 11 جم

 2 29 1 32 16 دشتستان

 1 34 * 35 15 دشتی

 * 4۰ * 40 24 دیر

 * * * * * دیلم

 * 5 * 5 3 کنگان

 * 4 * 4 3 گناوه

 * * * * * عسلویه

 مرکز آمار ایران.)ر.پ( -مأخذ
 مرکز آمار ایران. دفتر کشاورزی -
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هـا بـه   در روز آمـارگيری و تعـداد دام آن   های دارای انواع دامبرداریبهره -4-8

 (سأر)         1393آبان   تفکيک شهرستان

 شهرستان

تعداد 

بهره 

 برداری

 تعداد بزو بزغاله تعداد گوسفند و بره گاو و گوسالهتعداد 

 نر ماده جمع نر ماده جمع نر ماده جمع

 87183 341394 428577 27740 151677 179417 13182 11597 24779 18698 جمع

 1136 5008 6143 1023 7689 8712 607 2373 298۰ 1172 بوشهر

 4132 23967 28099 1030 6209 7239 99 222 32۰ 2110 تنگستان

 19639 37668 57307 482 1191 1673 95 376 471 1543 جم

 17780 132249 150029 8304 78186 86491 11150 3959 1511۰ 5711 دشتستان

 8563 44207 52771 3063 19064 22127 173 729 9۰2 2940 دشتي

 19409 50377 69786 3381 8495 11876 147 628 775 1539 دير

 4216 8999 13215 4761 11572 16333 114 902 1۰16 728 ديلم

 3314 8340 11654 76 205 281 418 1089 15۰7 902 عسلويه

 3077 18171 21248 83 643 726 100 124 223 476 كنگان

 5918 12408 18326 5537 18424 23961 281 1196 1477 1578 گناوه

 (ممرکز آمار ایران.)ر. -مأخذ
 مرکز آمار ایران. دفتر کشاورزی -
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 دارای انواع دام و تعداد آنها به تفکيک شهرستانهای برداریبهره -1-4نمودار

 

 8-4مبنا: جدول 
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 )رأس(ها در روز آمارگيری  دارای انواع دام و تعداد دام آن هایبرداریبهره -4-9

 1393 1390 1387 1382 سال

 گوسفند و بره
 3567 7127 6۰92 1529 برداریبهره

 179417 2۰5383 3۰8178 33791 دام

 بزو بزغاله
 11802 19853 23146 16335 برداریبهره

 428577 475184 79861۰ 319119 دام

 گاو و گوساله
 3329 4714 15414 1۰282 برداریبهره

 24779 22968 6958۰ 33935 دام

گاو میش و بچه گاو 

 میش

 4 ... 7 2 برداریبهره

 790 ... 35 5 دام

 شتر و بچه شتر
 61 ... * 9 برداریبهره

 2944 ... * 82 دام

 زمان تفاوت در هم نین و دامداری توسعه دلیل به( بزغاله و بز و بره و گوسفند) سبک دام تعداد افزایش( 1

 سرشماری اجرای زمان. است 1382 کشاورزی عمومی سرشماری و 1384 دامداری آمارگیری طرح اجرای

 طرح اجرای زمان و( سال طی) ممکن حداقل در سبک دام جمعیت دلیل همین به که بوده مهرماه

 موقعیت در بز و گوسفند جمعیت سبک، دام زایش با شدن مصادف دلیل به که بوده بهمن و دی آمارگیری

 .است داشته قرار حداکثر

 شد خواهد ارائه تفصیلی نتایج انتشار از پس شتر ب ه و شتر و گاومیش ب ه و گاومیش به مربوط اطالعات

 (.م. ر. )ایران آمار مرکز - مأخذ

 .کشاورزی دفتر. ایران آمار مرکز -        
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 شير توليد مقدار و دام تعداد ،(1)شده شيردوشی دام دارای هایبرداریبهره -4-10

 (تن -)رأس                                                      دام انواع از یک هر

 1390 1387 سال

 7120 11146 مقدار کل توليد شير

 گوسفند

 6۰ 416 برداریبهره

 1321 58۰2 دام شيردوشی شده

 73 373 مقدار توليد شده

 بز

 368۰ 15۰3 برداریبهره

 6647۰ 19967 دام شيردوشی شده

 2۰79 1429 مقدار توليد شده

 گاو

 2724 61۰7 برداریبهره

 4۰93 8162 دام شيردوشی شده

 4967 9344 مقدار توليد شده

 زایمان سرشماری روز به نسبت گذشته روز 365 در که است ایماده دام شده، شیردوشی دام از منظور( 1
 شده شیردوشی دام رسد،می نوزادش مصرف به آن شیر تمام که دامی. باشد شده شیردوشی آن از و کرده

 .شودنمی محسوب
 .باشدمی شتر و گاومیش شیر تولید مقدار به مربوط اجزا با سرجمع اختالف( 2

 (.م. ر. )ایران آمار مرکز - مأخذ
 .کشاورزی دفتر. ایران آمار مرکز -        
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 و گوسـفند  پشـم  توليد مقدار و دام تعداد مولد، دام دارای هایبرداریبهره -4-11

 (کیلوگرم -رأس)                                                            بز کرک و مو

 سال

 بز گوسفند

 تعداد بهره برداری
تعداد دام 

 مولد

مقدار تولید 

 پشم

تعداد بهره 

 برداری

دام  تعداد

 مولد

مقدار تولید 

 پشم

1384 4455 217452 226066 2271 157015 65382 

1390 6333 139652 141313 4441 112638 49704 

 (.م. ر. )ایران آمار مرکز - مأخذ
 کشاورزی. دفتر.ایران آمار مرکز -        

 

 

بـاغی     ت باغداری و مقدار توليـد محصـوالت   های دارای فعاليبرداریبهره -12 -4
 (تن -برداری)بهره

 تولید محصوالت باغي برداری دارای فعالیت باغداریتعداد بهره سال

1386 183۰9 18411۰ 

1389 183۰9 192583 

1391 184۰5 198285 

1394 16916 151174 

1395 16946 207157 

 (.م. ر. )ایران آمار مرکز - مأخذ
 کشاورزی. دفتر.ایران آمار مرکز -        
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 هکتار( -برداری)بهره دارای باو و قلمستانهای برداریتعداد و مساحت بهره -4-13

 سال

 كل باغ و قلمستان
   كاشت ساده 
 ) تك محصولي(

 كاشت مخلوط 
 )چند محصولي(

    تعداد

برداریبهره  
 مساحت

    تعداد

برداریبهره  
 مساحت

    تعداد

برداریبهره  
 مساحت

1386 17772 25227 152۰7 2۰۰49 3446 5178 

1389 2۰423 33۰96 18687 28894 18۰3 42۰2 

1394 1647۰ 23635 15657 21687 1511 1957 

1395 17772 25227 15207 20049 3446 5178 

 (.م. ر. )ایران آمار مرکز - مأخذ
 کشاورزی. دفتر.ایران آمار مرکز -        

 آن هایسالن (1) ظرفيت و گوشتی مرو دهندهپرورش هایمرغداری -4-14

 سال
 ) هگار ق عه(ظرفیت  تعداد مرغداری

یکسیستم دانخوری اتومات دارای كل غیر فعال فعال كل   

1374 22 22 * 524 * 

1376 28 28 * 739 * 

1379 70 7۰ * 1990 * 

1380 73 73 * 2090 * 

1383 86 86 * 2298 * 

1388 124 124 * 2942 * 

1390 126 116 1۰ 3122 299۰ 

1391 126 116 1۰ 3122 299۰ 

1392 126 116 1۰ 3122 299۰ 

1393 126 116 1۰ 3122 299۰ 

1394 126 96 3۰ 2933 287۰ 

1395 224 215 9 6435 ... 

 قابل موجود، تأسیسات و امکانات به توجه با که است خروسی یا و مرغ تعداد سالن، ظرفیت از منظور( 1
 .باشدمی پرورش
 (.م. ر. )ایران آمار مرکز - مأخذ
 .کشاورزی دفتر. ایران آمار مرکز -       
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   گوشـتی  مـرو  دهنـده پرورش هایمرغداری توليدات انواع ارزش و مقدار -4-15
 (ریال میلیون -تن)

 سال
 كود (1)مرغ حذفي مرغ زنده پرورش يافته

 ارزش مقدار ارزش مقدار ارزش مقدار

1375 2357 32 * * 3775 1 

1378 5۰۰۰ 93 * * 7875 3 

1379 71۰۰ 167 * * 11182 4 

1382 6468 184 * * 1۰186 5 

1387 9273 274 * * 146۰5 9 

1389 1۰865 353 * * 17112 13 

1390 1185۰ 433 * * 18663 2۰ 

1391 25۰62 789457     2۰۰92 42 

1392 … … … … … … 

1393 … … … … … … 

1394 4۰797 16494۰6 … … 267۰7 64 

1395 41886 1909838   27419 82257 

 دوره پایان در یا و شوندمی خارج رده از مختلف دالیل به که حذفی هایخروس و مرغ گوشت( 1
 .است استفاده قابل یابند،می انتقال کشتارگاه به برداریبهره
 (.م. ر. )ایران آمار مرکز - مأخذ
 .کشاورزی دفتر. ایران آمار مرکز -        
 

 

 

 



 کشاورزی، جنیلداری و شیالت  – 4 1395 –سالنامه آماری استان بوشهر 

 
192 

 

 

 (1)ظرفيـت  و تعـداد  پولـت،  و گـذار تخم مرو دهندهپرورش هایمرغداری -4-16

 هاسالن
 )هزار قطعه(ظرفيت  تعداد سالن تعداد مرغداری سال 

1381 1 2 4۰ 

1384 1 2 4۰ 

1387 1 2 4۰ 

1390 1 2 4۰ 

1391 1 2 4۰ 

1392 1 2 4۰ 

1393 1 2 4۰ 

1394 1 2 4۰ 

1395 1 2 4۰ 

 در سالن، موجود تأسیسات و امکانات به توجه با که است خروسی یا و مرغ تعداد سالن، ظرفیت از منظور( 1
 . باشد می پرورش قابل آن

 (.م.ر.) ایران آمار مرکز -ماخذ
 کشاورزی دفتر. ایران آمار مرکز -      
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 (رأس)       فعاليت نوع برحسب فعال صنعتی هایگاوداری ظرفيت و تعداد -4-17

 تعداد سال و فعالیت 
 (١)ظرفیت

 گله مادر كل

1381 4 23۰ ... 

1386 9 34۰ ... 

1389 13 48۰ ... 

1390 13 48۰ ... 

1392 15 63۰ ... 

1393 15 55۰ ... 

1394 15 55۰ ... 

1395 13 550 ... 

 ... 55۰ 13 تولید شیر

 ... ... ... منحصرا پرواربندی

 نگهداری قابل موجود امکانات و تأسیسات به توجه با که است دامی رأس تعداد کل، ظرفیت از منظور( 1
 شیردهی حال در ماده گاوهای به که است کل ظرفیت از سهمی مادر، گله براساس ظرفیت از منظور و است

 .گیردمی تعلق آبستن غیر و آبستن از اعم خشک، وگاوهای
 کشاورزی. دفتر.ایران آمار مرکز مأخذ:
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 (رأس)      برحسب نژاد فعال صنعتی هایگاوداری گوساله و گاو تعداد -4-18

سال و 

 شهرستان

 های توليد کننده شيرجمع گاوداری هاکل گاوداری

 جمع کل
نژاد 

 خارجی
 بومی نژاد خارجی جمع بومی

1379 365۰ ... ... × ... ... 

1383 1252۰ ... ... × ... ... 

1386 16945 ... ... 34۰ ... ... 

1392 2665۰ ... ... 63۰ ... ... 

1393 27893 … … 63۰ … … 

1394 25895 … … 55۰ … … 

1395 26795 … … 550 … … 

 … … × … … 225۰ بوشهر

 … … 8۰ … … 1۰5۰ تنگستان

 … … × … … × جم

 … … 44۰ … … 16295 دشتستان

 … … 3۰ … … 16۰۰ دشتی

 … … × … … 8۰۰ دیر

 … … × … … 23۰۰ دیلم

 … … × … … × کنگان

 … … × … … 25۰۰ گناوه

 … … × … … * عسلویه

 (.م. ر. )ایران آمار مرکز - مأخذ           

 (.م. ر. )کشاورزی جهاد وزارت -           

کشاورزی. ایران. دفتر آمار مرکز
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 صنعتی هایگاوداری کود و شير توليد ارزش و مقدار -4-19

سال  

 شهرستان

 كود شیر

مقدار 
 )هگارتن(

 ارزش

 )میلیون ريال(

 هاكل گاوداری
كننده های تولیدگاوداری

 شیر

مقدار 
 )هگارتن(

 ارزش

 )میلیون ريال(
مقدار 
 )هگارتن(

 ارزش

 )میلیون ريال(

1378 * * 8 1228 * * 

1380 * * 33 7۰93 * * 

1385 12 41۰۰۰ 57 … 2 655 

1388 36 17۰۰۰ 74 24۰61 6 1964 

1391 45 471۰۰ 8184 7366 7.5 7366 

1392 68 885541 8184 9۰۰2 … … 

1393 43 565۰92 8154 1۰193 … … 

1394 37 52۰899 7176 9328 … … 

1395 37 7/  611030 7170 5041 … … 

 … … … … 62953 4 بوشهر

 … … … … 26989 2 تنگستان

 … … … … 25142 2 جم

 … … … … 3465۰2 21 دشتستان

 … … … … 55566 3 دشتی

 … … … … 27167 2 دیر

 … … … … 2۰363 1 دیلم

 … … … … 12717 ۰.7 عسلویه

 … … … … 33631 2 کنگان

 … … … … 95۰9 ۰.6 گناوه

 (.م. ر. )ایران آمار مرکز - مأخذ
 .کشاورزی دفتر. ایران آمار مرکز -       
 (.م. ر. )کشاورزی جهاد وزارت -       
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          رسمی هایکشتارگاه در شده ذبح دام انواع مصرف قابل الشه وزن و تعداد -4-20
 (تن هزار -هزارالشه)

 ١393 ١392 ١39١ ١39٠ ١389 سال

 جمع
 26976 25841 32704 27421 23302 تعداد

 768190 710578 1449567 1201682 35769 وزن

 گوسفند و بره
 6495 5627 7804 6627 4702 دتعدا

 64304 102030 143203 130587 87876 وزن

 بزو بزغاله
 17529 17819 20475 15497 13698 تعداد

 245857 244331 299499 247890 197664 وزن

 گاو و گوساله
 2941 2385 4420 5282 4890 تعداد

 456429 362337 1005845 820805 70405 وزن

گاومیش و بچه 

 گاومیش

 × × × 7 × تعداد

 × × × 1160 × وزن

 شتر و بچه شتر
 11 10 5 8 12 تعداد

 1600 1880 1020 1240 1750 وزن

 (.م. ر. )ایران آمار مرکز - مأخذ
 .کشاورزی دفتر. ایران آمار مرکز -        
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 ) هکتار(  کشت محصوالت ساالنه و دائمی سطح زیر -4-21

 جمع کل سال زراعی و شهرستان
 سطح زیر کشت محصوالت ساالنه

 دیم آبی جمع

1392-93 212685 173796 50619 123177 

1393-94 207260 168944 52666 116278 

95-1394 176714 138246 49716 88530 

 8746 3453 12199 12728 بوشهر

 7297 6382 13679 16432 تنگستان

 1171 1127 2298 5813 جم

 24842 19396 44238 70892 دشتستان

 16133 8468 24601 26734 دشتی

 10410 8498 18909 19521 دیر

 20364 20 20384 20656 دیلم

 150 1249 1399 1545 کنگان

 952 992 1944 2148 عسلویه

 26213 3082 29295 30792 گناوه
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 )دنباله() هکتار(   کشت محصوالت ساالنه و دائمی  سطح زیر -4-21

 سال زراعی و شهرستان
 کشت باغات مثمرسطح زیر

 بارور نهال  جمع 

1392-93 38889 5۰81 338۰8 

1393-94 38316 4614 337۰2 

95-1394 38468 4330 34138 

 4۰3 126 529 بوشهر

 2388 365 2753 تنگستان

 2942 573 3515 جم

 23733 2922 26654 دشتستان

 2۰27 1۰6 2134 دشتی

 571 42 613 دیر

 163 1۰9 272 دیلم

 99 47 146 کنگان

 162 42 2۰4 گناوه

 1215 282 1497 عسلویه

 سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر. –مأخذ                
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 ()تن                           مقدار انواع کود شيميایی توزیع شده             -4-22

سال و 

 شهرستان
 اوره جمع

فسفات 

 آمونيوم

نيترات 

 آمونيوم

سولفات 

 آمونيوم

سوپر 

فسفات 

 تریپل

سولفات 

 پتاسيم

کلرور 

 پتاسيم

ميکرو 

 المنت
 سایر

1385 17969 1748 6813 1889 485 × 4361 2672 
× × 

1387 29359 18644 2۰23 484 
× 

6417 1791 
× × × 

1390 21687 14272 6۰71 × 
× × 

1344 
× × × 

1391 28168 22997 4368 
× × × 

8۰3 
× × × 

1392 22463 19۰۰۰ 3219 
× × × 

244 
× × × 

1393 42176 22393 13912 5871 × × 
× × × × 

 شرکت سهامی خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر –مأخذ 

 
 

 ) کیلوگرم (مقدار انواع سموم فروخته شده                         -4-23

 ساير موش كش كنه كش قارچ كش علف كش حشره كش جمع سال

1375 52206 13349 7100 13757 15000 500 2500 

1380 251779 24617 22704 31526 9922 700 162310 

1385 352256 30402 36154 19765 14335 600 251000 

1389 

 باشدي شده و اطالعات در دس  دول  نميوصوص 1387از سال 

1390 

1391 

1392 

1393 

 بوشهرشرکت سهامی خدمات حمایتی کشاورزی استان  –مأخذ 
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متوسط هزینه توليد محصوالت کشاورزی در یک هکتار به تفکيک زمين و  -4-24

 ) هزارریال (                           مراحل مختلف کاشت، داشت و برداشت       

 محصول
1391-92 

 برداشت داشت کاشت زمين جمع

 1321 5284 5694 2476 14775 گندم آبی

 582 2 1824 527 2935 گندم دیم

 828 372۰ 5764 3297 13609 جو آبی

 491 * 1673 5۰4 2668 جو دیم

 1۰4۰ 2515۰ 835۰ 1۰۰۰۰ 44540 ایذرت دانه

 57۰1 24787 23518 18432 72438 هندوانه

 5468 26936 3۰562 2412۰ 87086 خيار

 5678 3۰375 328۰۰ 1۰۰۰۰ 78853 سيب زمينی

 121۰1 23196 33312 26424 95033 پياز

 23564 37643 31368 22653 115228 فرنگیگوجه
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متوسط هزینه تولید محصوالت کشاورزی در یک هکتار به تفکیک زمـین و مراحـل    -4-24

 )دنباله( ()هزارریال                          مختلف کاشت، داشت و برداشت      

 محصول
١392-93 

 برداشت داشت كاشت زمین جمع

 865 6438 4951 2551 14805 گندم آبي

 491 8 1799 749 3047 گندم ديم

 714 5353 3766 26۰۰ 12433 جو آبي

 454 6 18۰۰ 742 3002 جو ديم

 83۰ 191۰۰ 419۰ 34۰۰ 27520 ایذرت دانه

 3177 19417 8452 3833 34879 هندوانه

 21133 34475 14586 11666 81860 خیار

 625۰ 3255۰ 362۰۰ 956۰ 84560 زمینيسیب

 5۰6۰ 188۰5 1۰362 4733 38960 پیاز

 25362 3892۰ 17262 1۰821 92365 فرنگيگوجه
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متوسط هزینه تولید محصوالت کشاورزی در یک هکتار به تفکیک زمـین و مراحـل    -4-24

 ( )دنباله()هزارریال                        مختلف کاشت، داشت و برداشت       

 محصول
1393-94 

 برداشت داشت كاشت زمین جمع

 973 7797 6547 3488 18805 گندم آبي

 185 * 1939 917 3041 گندم ديم

 1268 5961 48۰9 2681 14719 جو آبي

 695 4 1667 947 3313 جو ديم

 83۰ 191۰۰ 419۰ 34۰۰ 27520 ایذرت دانه

 28766 32361 28436 15466 105029 هندوانه

 1988۰ 295۰۰ 27685 1525۰ 92315 خیار

 2528۰ 445۰۰ 2675۰ 28۰۰۰ 124530 زمینيسیب

 19463 25292 18879 12234 75868 پیاز

 5452۰ 42987 26648 23۰13 147168 گوجه فرنگي

 )دنباله( 

 محصول
1394-95 

 برداشت داشت كاشت زمین جمع

 9۰۰ 7943 6714 378۰ 19337 گندم آبي

 42۰ * 2۰25 941 3386 گندم ديم

 1127 5834 4874 2681 14516 جو آبي

 423 4 1649 946 3022 جو ديم

 83۰ 191۰۰ 991۰ 34۰۰ 33240 ایذرت دانه

 25382 28554 25119 1285۰ 91905 هندوانه

 1988۰ 295۰۰ 2691۰ 1525۰ 91540 خیار

 2528۰ 445۰۰ 2675۰ 28۰۰۰ 124530 زمینيسیب

 22193 29818 21712 12672 86395 پیاز

 5222۰ 4598۰ 25595 22576 146371 گوجه فرنگي

 سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر. –مأخذ      
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کشت و مقدار توليد محصـوالت کشـاورزی اصـلی سـاالنه )بـه      سطح زیر -4-25

 (تن -هکتار)                                                استثنای نباتات صنعتی(         

 جو گندم غالت محصول

89-1388 
 148739 148739 ... سطح

 92618 92618 ... توليد

1388-90 
 1427۰8 1427۰8 ... سطح

 42713 42713 ... توليد

1388-91 
 133627 133627 ... سطح

 65۰74 65۰74 ... توليد

1388-92 
 1۰5951 1۰5951 ... سطح

 7624۰ 7624۰ ... توليد

1388-93 
 123597 123597 ... سطح

 1۰9447 1۰9447 ... توليد

94-1388 
 21561 116668 138329 سطح

 4365 43215 4848۰ توليد

95-1388 
 12530 95000 107630 سطح

 12230 131706 144836 توليد
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کشت و مقدار تولید محصوالت کشاورزی اصلی ساالنه )به استثنای نباتات سطح زیر -4-25

 )دنباله(  (تن -هکتار)                                                    صنعتی(         

 محصول
94-1388 

 توليد سطح

 9۰۰ 1۰۰ ذرت دانه ای

 82578 1885 هندوانه

 44492 1577 خربزه

 11756 472 خيار 

 31542 1244 کدو

 35218 12۰1 طالبی

 2۰5586 6379 جمع محصوالت جالیزی

 17۰4 69 سیب زمیني

 19381 828 پیاز

 592676 13957 گوجه فرنگي

 139۰6 485 بادمجان

 37396 224۰ ساير سبزی

 665۰63 17578 جمع سبزيجات

 13347 749 یونجه

 12۰32 78۰ خصيل

 782۰ 115 ذرت علوفه ای

 258۰ 3۰ سایر علوفه جات

 35779 1674 جمع نباتات علوفه ای

 ... ...  ساير
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کشت و مقدار تولید محصوالت کشاورزی اصلی ساالنه )به استثنای نباتات سطح زیر -4-25

 (  )دنباله(تن -) هکتار                                                   صنعتی(         

 محصول
95-1388 

 توليد سطح

 9۰۰ 1۰۰ ذرت دانه ای

 82578 1885 هندوانه

 44492 1577 خربزه

 11756 472 خيار 

 31542 1244 کدو

 35218 12۰1 طالبی

 2۰5586 6379 جمع محصوالت جالیزی

 17۰4 69 سیب زمیني

 19381 828 پیاز

 592676 13957 گوجه فرنگي

 139۰6 485 بادمجان

 37396 224۰ ساير سبزی

 665۰63 17578 جمع سبزيجات

 13347 749 یونجه

 12۰32 78۰ خصيل

 782۰ 115 ذرت علوفه ای

 258۰ 3۰ علوفه جاتسایر 

 35779 1674.4 جمع نباتات علوفه ای

 ... ...  ساير

  .سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر –مأخذ        

 .درصد سطح زیرکشت محصوالت ساالنه استان را شامل شود 1۰شوند که حداقل توجه: محصوالتی ارائه می
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کشت و توليد برخی از محصوالت ساالنه )بـه اسـتثنای نباتـات    سطح زیر -4-26

 هکتار()                            1395صنعتی(برحسب شهرستان 

 شهرستان
 جو گندم

 تولید سطح تولید سطح 

 12230 12530 131706 95000 جمع

 236۰ 193۰ 1461۰ 99۰۰ بوشهر

 55۰ 45۰ 312۰ 22۰۰ تنگستان

 5۰ 8۰ 31۰ 1۰۰ جم

 482۰ 385۰ 5758۰ 3۰2۰۰ دشتستان

 1۰۰7 15۰۰ 13۰11 123۰۰ دشتي

 843 147۰ 412۰ 61۰۰ دير

 95۰ 15۰۰ 19215 183۰۰ ديلم

 × × × × عسلويه

 1۰ 5۰ 2۰۰ 5۰۰ كنگان

 164۰ 17۰۰ 1954۰ 154۰۰ گناوه

 سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر . –مأخذ 

 درصد سطح زیرکشت محصوالت ساالنه استان را شامل شود. 1۰شوند که حداقل توجه: محصوالتی ارائه می
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 (تن  –) هکتار        کشت و مقدار توليد برخی از نباتات صنعتیسطح زیر -4-27

 سال و شهرستان
 های روغنيدانه انواع توتون و تنباكو

 تولید كشتسطح زير تولید كشتسطح زير

1375-1374 755 78 1667 38۰1 

1380-1379 2966 2522 942 643 

1385-1384 1542 1712 268۰ 27۰6 

1389-1388 1814 26۰7 2969 1335 

1391-1390 2285 3۰87 1148 1175 

1392-1391 2136 319۰ 11۰4 1661 

1393-1392 385۰ 88۰۰ 1159 1559 

1394-1393 37۰9 8388 5127  1334 

1395-1394 3709 8388 1274 1334 

 × 15۰ × × بوشهر

 627 467 5764 2339 تنگستان

 3 2 114 6۰ جم

 556 464 1817 964 دشتستان

 138 95 566 283 دشتی

 2 1 127 64 دیر

 × × × × دیلم

 × × × × عسلویه

 2 1 × × کنگان

 6 95 × × گناوه

 مأخذ: سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر.
  نمی شود.در استان بوشهر چای ، نیشکر و چغندر قند کاشت 
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 نفر ( –) رأس تعداد انواع دام                   -4-28

سال و 

 شهرستان

گوسفند و 

 بره
 شتر بز و بزغاله

 گاو و گوساله

 بومي دورگه اصیل جمع

1380 1۰19463 1192281 2692 67181 799 1۰688 55694 

1385 98869۰ 119552۰ 264۰ 57780 74۰ 2۰34۰ 367۰۰ 

1390 946232 1136187 27۰۰ 56080 94۰ 296۰۰ 2554۰ 

1391 917723 1۰951۰1 3۰۰۰ 54958 11۰۰ 32149 217۰9 

1392 929579 1۰95۰62 3152 56704 12۰9 33786 217۰9 

1393 752772 812581 32۰۰ 47180 1۰72 244۰6 217۰2 

1394 519032 609298 3200 44445 1072 22106 21267 

1395 496250 628761 3249 45069 1140 23939 19990 

 2251 39۰2 35 6188 565 8944 24282 بوشهر

 58۰ 1۰21 38 1639 × 32833 26195 تنگستان

 663 43۰ ×۰ 1093 × 66951 2724 جم

 1۰138 13654 949 24741 531 297786 3۰4966 دشتستان

 1337 1318 38 2693 988 1۰8421 57544 دشتی

 793 68۰ 1۰ 1483 1135 57298 8388 دیر

 1363 626 16 2005 × 1539۰ 31653 دیلم

 8۰8 332 × 1140 × 19766 481۰ عسلویه

 1249 1644 54 2947 3۰ 12883 34856 کنگان

 8۰8 332 × 1140 × 8489 832 گناوه

 سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر –مأخذ 
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 ) هکتار (     1395سال  های بيابانیها، مراتع و پدیدهمساحت جنگل -4-29

 مساحت شرح

 227145 جنگل

 1147244 مرتع

 172۰1 خوب

 176874 متوسط

 953168 فقیر

 331682 بیابان

 سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر،  اداره کل منابع طبیعی. مأخذ:              

 
 

 1395های بيابانی سال ها، مراتع و پدیدهمساحت جنگل 2-4 نمودار

 
 

 29-4مبنا : جدول 

 

جنگل
8%

مرتع
40%

خوب
1%

متوسط
6%

فقیر
33%

بیابان
12%
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 ) هکتار (کاری بر حسب نوع مالکيت                    مساحت جنگل -4-30

 خصوصي دولتي جمع سال

1375 385 385 × 

1380 1350 135۰ × 

1385 750 75۰ × 

1390 1240 124۰ × 

1391 50 5۰ × 

1392 128 128 × 

1393 1339 1339 × 

1394 1339 1339 × 

1395 70 7۰ × 

 .سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر، اداره کل منابع طبیعی –مأخذ            
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 اصله( -) هکتار مساحت نهالستان و توليد آن                                  -4-31

 سال و شهرستان
 توليد مساحت

 خصوصی دولتی جمع خصوصی دولتی جمع

1375 ... ... ... ... ... ... 

1380 5/7 5/7 × 5۰۰۰۰۰ 3۰۰۰۰۰ 2۰۰۰۰۰ 

1385 4/3 4/3 × 4314۰۰ 4314۰۰ × 

1390 1۰/4 1۰/4 × 1۰۰۰۰۰۰ 1۰۰۰۰۰۰ × 

1391 1۰ 1۰ × 261۰۰۰ 261۰۰۰ × 

1392 1۰ 1۰ × 11۰۰۰۰ 11۰۰۰۰ × 

1393 9/9 9/9 × 111۰۰۰ 111۰۰۰ × 

1394 1/1۰  1/1۰  × 5۰۰۰۰ 5۰۰۰۰ × 

1395 28/46 28/46 × 7۰۰۰۰ 7۰۰۰۰ × 

 × 16۰۰۰ 16۰۰۰ × 23/۰۰ 23/۰۰ بوشهر

 × × × × ۰ ۰ تنگستان

 × × × × ۰ ۰ جم

 × × × × ۰/36 ۰/36 دشتستان

 × 25۰۰۰ 25۰۰۰ × ۰/19 ۰/19 دشتی

 × 14۰۰۰ 14۰۰۰ × 4/6۰ 4/6۰ دیر

 × × × × ۰/1۰ ۰/1۰ دیلم

 × 5۰۰۰ 5۰۰۰ × ۰/21 ۰/21 کنگان )بنک(

 × 1۰۰۰۰ 1۰۰۰۰ × × × گناوه

 × × × × × × عسلویه

 سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر، اداره کل منابع طبیعی. –مأخذ 
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 فقره( -) هکتار ها و مراتع       سوزی در جنگلموارد و مساحت آتش -4-32

 سال
 مساحت مورد حریق موارد آتش سوزی

 مراتع هاجنگل جمع مراتع هاجنگل جمع

1375 53 12 41 4944 123 4821 

1380 4 2 2 69 67 2 

1385 12 4 8 1513 8۰ 1433 

1390 2 1 1 18 13 5 

1391 5 × 5 111 × 111 

1392 6 3 3 42 2۰ 22 

1393 19 9 1۰ 127 7۰ 57 

1394 4 × 4 20 × 2۰ 

1395 13 2 11 39 8 31 

 .سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر، اداره کل منابع طبیعی –مأخذ 
 
 

 )هکتار(های انجام شده در زمينه حفاظت آبخيزها            فعاليت -4-33

 افقتنامه()مو سطحی براساس هدف  عملکرد

 مطالعاتی اجرایی

 )هکتار(مساحت  )هکتار(مساحت 

 1296 × پيشگيری و مهار سيل

 × 16/۰ برداری از سيالبپخش و بهره

 عمليات حفاظت و بيولوژیک و بيومکانيک 

 های شهری و روستایی()حوزه
× × 

 کنترل فرسایش و رسوب 

 های مرزی و مشترک()آبخيزداری حوزه رودخانه
× 3774 

 × × های شهری و روستایی(آبخيزداری و آبخوانداری )حوزه

 5070 16/0 جمع

 .سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر .مدیریت آبخیزداری –مأخذ 
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 در زمينه مرتعداری و اصالح مراتعهای انجام شده اهم فعاليت -4-34

 سال

ته
بو

ی
ار
ک

ال 
نه
د 
ولي
ت

 

په
ک

ت 
ش
و ک
ی 
ار
ک

يم
تق
س
م

 

ت 
وال
نز
ره 
خي
ذ

ی
مان
آس

 

ام
 د
ب
شر
ب 
ن آ
مي
تأ

  

ی
دار
مال
اه 
 چ
فر
ح

ق  
سي
 تن
ی و
يز
مم

تع
مر

 

 هکتار هکتار هکتار هکتار هکتار اصله هکتار

1375 3۰۰ 3۰۰۰۰۰ 7۰۰ 34۰۰ 5 5 9۰۰۰۰ 

1380 2۰۰ 2۰۰۰۰۰ 7۰۰ 9۰۰ 9 1 72469 

1385 2۰۰ 83۰۰۰ 2۰۰ 2۰۰ 6 × 4۰۰۰۰ 

1388 153 8۰۰۰۰ × 295 2 × 1۰۰۰۰ 

1390 148 444۰۰ × 148 7 × 1۰۰۰۰ 

1391 52 156۰۰ × 48 1۰ × 13۰۰۰ 

1392 × 35۰۰ × × × × 14۰۰۰ 

1393 × × × × 7 × 5۰۰۰ 

1394 41 155۰۰ × 41 9 × × 

1395 × × 58۰ × 115 2 14 

 سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر، اداره کل منابع طبیعی. –مأخذ      

 

 

 

 

 

 

 



 کشاورزی، جنیلداری و شیالت  – 4 1395 –سالنامه آماری استان بوشهر 

 
214 

 

 

 زداییهای روان و بيابانهای انجام شده در زمينه تثبيت شنفعاليتاهم  -4-35

 سال 

نه
زا

 خ
ث

دا
اح

 

ل 
ها

د ن
ولی

ت

ي
دان

گل
 

ال
نه

ی
ار

ك
 و  

ي
ش

رپا
بذ

ی
ار

رك
بذ

 

مع
ج

و 
ی 

ور
آ

ذر
ه ب

هی
ت

 

چ
مال

ي
ش

پا
ن 
شک

اد
ث ب

دا
اح

 

ق
قر

و 
ت 

اظ
حف

 

مكیلوگر هکتار هکتار اصله هکتار ركیلومت هکتار   هکتار 

1375 × 12۰۰۰۰ 7۰۰ × × × × 4۰۰۰۰ 

1380 × 2۰5۰۰۰ 5۰۰ × × × × 16325 

1385 × × 12۰ 4 × × 6۰ × 

1388 × 25۰۰۰ 24۰ × × × 19۰ × 

1390 65۰۰۰۰ × 33۰ × 25۰ × × × 

1391 × 16۰۰۰ 25۰ × × × × 43۰ 

1392 × 213۰۰ 491 × × × × 7۰۰ 

1393 × 1۰۰۰۰ 3۰ 136 × × × 9923 

1394 15500 41 × × 794 × × 6860 

 سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر، اداره کل منابع طبیعی. –مأخذ 
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 طبيعی منابع از حمایت و حفاظت زمينه در شده انجام هایعاليتف -4-36

 سال

 

ایجاد کمربند 

حفاظتی 

 )کيلومتر(

 

های سوختجایگزینی 

 مناسب )هکتار(

 

پيشگيری و کنترل آفات 

 )هکتار(

 

1384 16 11۰۰۰  ×  

1385 4۰ 1452۰ × 

1386 37 215۰۰ × 

1387  ×  ×  × 

1388 3۰ 3۰۰۰۰ × 

1389  ×  ×  × 

1390 74 3245۰ 126۰ 

1391  ×  1۰32۰ 45۰ 

1392 19 4۰8612 4۰46۰6 

1393 43 6۰۰۰۰ 562۰ 

1394 4۰ 2۰3۰۰ 153۰۰ 

1395 033/6  15000 2000 

 . اداره کل شیالت استان بوشهر – مأخذ
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 ) تن ( )دنباله(حسب نوع                  و تولید آبزیان بر مقدار صید -4-36

 سال 

 های جنوبآب

 جمع

 های ساحلیآب

آبزیان معمول  المللیهای بينآب

 خوراکی

آبزیان غير معمول 

 خوراکی

1375 75690 4693۰ 2876۰ × 

1380 42800 3724۰ 556۰ × 

1385 45335 4۰742 4593 × 

1390 53003 46151 6851 × 

1391 58786 5۰762 8۰24 × 

1392 58750 49588 9162 × 

1393 57734 49812 7922 × 

1394 51620 45۰34 6586 × 

1395 62115 55693 6422 × 

 . اداره کل شیالت استان بوشهر – مأخذ
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 ) تن ( (دنباله)مقدار صید و تولید آبزیان برحسب نوع                   -4-36

 سال 

 داخلیهای آب

 جمع
منابع طبيعی و نيمه  مزارع پرورش ماهی و ميگو

 ماهی ميگو طبيعی

1375 58 58 × × 

1380 3334 3334 × × 

1385 1623 1623 × × 

1390 5158 5158 × × 

1391 651۰ 651۰ × × 

1392 8494 8494 × × 

1393 145۰۰ 145۰۰ × × 

1394 82۰5 82۰5 × × 

1395 11512 10700 812 × 

 . اداره کل شیالت استان بوشهر – مأخذ
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 تعداد شناورهای صيادی و صيادان عضو تعاونی صيادی -4-37

سال و 

 شهرستان

 )فروند(تعداد شناورهای صیادی
 تعداد صیاد

 كشتي لنج قايق جمع

1375 2685 2۰12 637 36 … 

1380 2596 1853 7۰5 38 … 

1385 2419 1734 663 22 9681 

1390 2218 166۰ 541 17 9679 

1391 2140 157۰ 553 17 7775 

1392 2102 152۰ 561 21 8159 

1393 2089 15۰6 556 27 8621 

1394 2086 1492 567 27 11766 

1395 2073 1485 567 21 8621 

 226۰ 1۰ 333 37۰ 713 بوشهر

 756 × 71 88 159 تنگستان

 × × × × × جم

 × × × × × دشتستان

 496 × 1 1۰8 109 دشتي

 1314 11 37 3۰4 352 دير

 895 × 51 1۰7 158 ديلم

 1198 × 24 233 257 كنگان

 798 × 26 221 247 گناوه

 9۰4 × 24 54 78 عسلويه

 اداره کل شیالت استان بوشهر. – مموذ
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های تعاونی کشاورزی فعال تحت پوشـش اداره  مشخصات عمومی شرکت -4-38

 هزار ریال ( -نفر)             1394کل تعاون در پایان سال 

سال و 

 شهرستان
 سرمایه شاغالن ءاعضا تعداد

1380 ... ... ... ... 

1385 ... ... ... ... 

1390 3۰9 2878 2266 16881171 

1391 462 4373 58۰4 17965۰21 

1392 818 6631 12642 39355882 

1393 947 77۰4 13664 93247257 

1394 759 6۰38 11725 84754257 

1395 788 6213 12179 92411427 

 578۰99۰۰ 97۰ 526 75 بوشهر

 17181۰۰ 399 395 48 تنگستان

 5847۰۰ 285 319 45 جم

 154۰9297 1522 1154 99 دشتستان

 6۰1258۰ 353۰ 1333 188 دشتی

 17883۰۰ 3516 1112 156 دیر

 16647۰۰ 412 549 74 دیلم

 2745۰۰ 564 193 26 کنگان

 697835۰ 914 6۰5 74 گناوه

 171۰۰۰ 67 27 3 عسلویه

 ها امور تعاونيوا د مربوطه
 مموذ  اداره کل کار تعاون و رفاه اجتماعي استان بوشهر.
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های تعاونی کشاورزی فعال تحـت پوشـش اداره   مشخصات عمومی شرکت -4-39

 هزار ریال ( -نفر ) کل تعاون روستایی در پایان سال   

 سرمایه شاغالن ءاعضا تعداد سال و شهرستان

1390 16 3491 12 7۰85۰8۰۰۰ 

1391 16 3491 14 7۰85۰8۰۰۰ 

1392 16 3491 14 7۰85۰8۰۰۰ 

1393 16 3491 14 7۰85۰8۰۰۰ 

1394 16 3491 19 732825۰۰۰ 

1395 16 3491 19 867285000 

 38۰3۰۰۰۰۰ 4 461 3 بوشهر

 716۰۰۰۰۰ 2 275 1 تنگستان

 × × × × جم

 27۰685۰۰۰ 7 15۰2 6 دشتستان

 1164۰۰۰۰۰ 1 1۰34 1 دشتی

 × × × × دیر

 × × × × دیلم

 82۰۰۰۰۰ 3 119 3 کنگان

 2۰1۰۰۰۰۰ 2 1۰۰ 2 گناوه

 × × × × عسلویه

 .اداره کل تعاون روستایی استان بوشهر –مأخذ     
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 مقدمه  

 معادن مربوط به هایآمارگیری از فعالیت

 و انتشار مستمر نتایج آن،  از سـال کشور 

ــط وزارت 1333 ــنعت،  توس ــدن و ص مع

هـر   ،آمارهـا  آغـاز شـد. ایـن    وقت تجارت

 هـای آمار فعالیت"با انتشار  همزمان سال

 ور بـه ذکمـ  نشـریه  ، در ضـمیمه "صنعتی

ــاپ ــی چ ــیم ــید ول ــال رس ، 1339 از س

ــای ــوط در نشــریه آماره  مســتقل ایمرب

 معـدنی  هـای آمـار فعالیـت  " عنوان تحت

از  سرشـماری  د. اولـین شـ منتشر  "ایران

ــادن ــاه  مع ــور در آذرم ــال کش  1342 س

 از سـال  و اقتصاد اجرا شـد  توسط وزارت

 ر آمـار وزارت ـ، دفتـ 1353 تا سال 1342

اتر ـدفـ  ایـارهـ ـآم از اقتصاد بـا اسـتفاده  

 شور، هـر سـال  ـک لفـمخت اطقـن عادنـم

و  آوریجمـع  معادن هایفعالیت از آماری

 ، دومـین 1353 کـرد. در سـال  منتشر می

 کشـور بـا همکـاری    از معـادن  سرشماری

صنعت، معـدن و   و وزارت مرکز آمار ایران

 تـا سـال   1353 اجرا شد. از سـال  تجارت

 طـور سـاالنه  بـه  ، مرکز آمار ایـران 1357

 دنمعا عنوانبه را کشور  از معادن بخشی

 سـال  قرار داد. از مورد آمارگیری منتخب

 اجـرای  عدم دلیل، به1363تا سال 1357

 نبــودن و نیــز فــراهم آمــاری هــایطــرح

ــای ــی آماره ــامع ثبت ــنج ــش ، ای از  بخ

 آمـاری  دچـار خـ    اقتصادی هایفعالیت

، مرکـز  1365و  1364 هـای شد. در سال

 تحـت  ادناز معـ  آمـارگیری  به آمار ایران

کـرد و در   اقـدام  عمـومی  بخـش  پوشش

 از معـادن  سرشماری ، سومین1366 سال

 اجـرا درآورد. از سـال   مرحلـه  به کشور را

 هایسالاستثنای به 1385سال  تا 1367

 ادنـمعــ از ریـارگیـــآم 1384و 137۰

 .است شده امـانج طور ساالنهور بهـکش

 ،فصـل  در ایـن منـدرج   آمار و اطالعات   

ــر  ــالوه بـ ــایج عـ ــارگیری نتـ ــا و آمـ هـ

ــایسرشــماری ــذکور ه ــار و  م شــامل آم

های تعاونی معدنی ارائـه  اطالعات شرکت

شــده توســط وزارت تعــاون، کــار و رفــاه 

 باشد.اجتماعی نیز می

در مورد آمارهای ارائه شـده، توضـیحات    

 زیر ضروری است:

ــ از ریـارگیــــــآم در -1  ادنـمعـــ

ـ ـم العاتـاطـ   ور،ـکشـ الـفعـ  وط بـه  ـرب

و و ـواکتیـــرادی وادـمــ از،ـگــ و تـنفــ

 بـه  واسـت،   نشـده  آوریجمع رساکـخ

ـــل ــت دلیـ ــاص اهمی ــت خ ــاز،  نف و گ

ها این فعالیت ربوط بهـم اریـآماطالعات 

طور مجزا ارائـه  )نفت و گاز( به 6در فصل 

 شود.می
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عادن در ـارگـیـری از مـ ـرح آمـدر ط -2

معادن شـن و   بـرداری کشــور،بهرهحال 

گیری و سایر معـادن  ماسه به روش نمونه

صورت سرشماری، مورد آمارگیری قرار به

 گیرند.می

ــن در -3 ــل ای ــرای فص ــه ب ــدیطبق  بن

 بنـدی معـدن از طبقـه   بخش هایفعالیت

 اقتصــادی  هــایفعالیــت المللــیبــین

.(I.S.I.Cویــرایش ،) ،بــا اعمــال چهــارم 

 .است شده آن استفاده در تغییراتی

 

 مفاهيم تعاریف
 معـدنی  کانسار )ذخیـره  مجموعه :معدن

باشـد(  می اقتصادی از آن برداریبهره که

 بـه  کـه  اسـت  و تسهیالتی آالتو ماشین

و  بـرداری ، تجهیـز و بهـره  منظور اکتشاف

. اسـت ایجاد شـده  کانسارآن از  آراییکانه

و  فیزیکـی  عملیـات  تمـامی  ، بهآراییکانه

ــه شــیمیایی ــه ک ــردن منظــور جــدا ب  ک

 و یا تفکیـک  از کانه از مواد باطله قسمتی

 گیرد، اطـالق می از یکدیگر صورت هاکانه

 شود.می

 معـدنی  :بـرداری بهـره  در حال معدن

ـ وز بهـره ـمجـ  دارای کـه  است  از رداریـب

)غیـر از   صنعت، معـدن و تجـارت   وزارت

هـا و  رداریــیا شهو ( و ماسه شنمعادن 

و  شـن  ادنـمعـ  رایـــ هـا )ب داریــفرمان

، ریـــ آمارگی الـدر سـ نیز و بوده ( ماسه

 ورتــص هــروز ب 3۰ دتـمبه  لــحداق

ـــپیوست ــ هــــ ـــــاپیـا نـیـــ  ه،ـوستـــ

)در  راجـاستخـ  از عملیـات  ایهــوعـمجم

 ،(آراییا کانهـب راهــوارد همـاز م ایارهــپ

 فروش قابل کانه آوردندست بهبه منظور 

 .گرفته باشد انجام در آن

 کـه  اسـت  مدیریتی :خصوصی مدیریت

 اعمـال  خصوصی سساتؤتوسط افراد یا م

 شود.می

 کــــه  است مدیریتی :عمومی مدیریت

 هـای سـازمان ، هـــا وزارتخــانـــه توسط 

 ،هـا ، بانکاسالمی انقالب ، نهادهایدولتی

و ســایر مؤسســات بخــش  هــاشــهرداری

 شود.می اعمالعمومی 

در  هسـتند کـه   افـرادی  تمامی: شاغالن

 وقـت تمام صورت به معدن یا خارج داخل

کننـد.  کـار مـی   معـدن  بـرای  وقتیا پاره

 دهـعهـ  بـه  کـه  ایوظیفـه از نظر  شاغالن

خـط تولیـد    النـاغـشبه دو گروه  دـدارن

)اداری،  شـاغالن  ( و سـایر سـاده  )مـاهر و 

 شوند. می تفکیکمالی و خدماتی( 

 کارکنــانی مــاهرخط توليــد: شـاغالن 

ــه ــتند ک ــه هس ــش ب ــار دان ــی اعتب و  فن

 انجام اند، تواناییکرده کسب که ایتجربه

خـط تولیـد را    ار فنـی از کـ  قسـمت  یک

ــته ــد مهندســـان   داشـ ــند، ماننـ ، باشـ
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ــینیتکن ــایسـ ــی هـ ــتادکارانفنـ ، ، اسـ

 و ماهر، تعمیرکـاران  ، کارگرانسرکارگران

 .رانندگان

 کارکنـانی  ساده خـط توليـد:   شاغالن

در  آنـان  مـورد تصـدی   شـغل  هستند که

مهـارت   و کسـب  تعلیم خط تولید نیاز به

 و ، بـاربران سـاده  رگرانکـا  :ندارد، ماننـد 

 .بارگیران

)اداری، مـــالی و  شـــاغالن ســـایر

بـه امـور    هستند که ارکنانیک :خدماتی(

و  دفتری، اداری، مالی و خـدماتی معـدن  

شته و به طـور  دا اشتغال ،یا دفتر مرکزی

مستقیم در امر استخراج و تولید دخالـت  

 ندارند.

شـاغالن، توضـیح ایـن     در ارائه آمـار      

نکتــه ضــروری اســت کــه در محاســبه از 

 "متوسط تعداد شـاغالن در سـال  "روش 

 استفاده شده است. 

 :بگيـران  مزد و حقوق خدمات جبران

 فصـل "تعاریف و مفـاهیم   کنید به رجوع

 ."و شیالت ، جنگلداریکشاورزی -4

 مواد معدنی مجموع :توليد مواد معدنی

 اسـتخراج  فعالیـت  رشتـه ـکاز ی حاصـل

 عرضـه  قابـل  گوناگون اشکال به که است

در  کـه  ذکر اسـت  باشد. شایانبازار می به

، مـواد  یا معـادن  هافعالیت از رشته بعضی

از کانسـار   کـه  صـورتی  همـان  به معدنی

گـردد در  مـی  شـود، عرضـه  می استخراج

ــورتی ــه ص ــته در بعضــی ک ــر از رش  دیگ

 شـده  ، مواد اسـتخراج معادن ها یافعالیت

 یا شیمیایی فیزیکی عملیات انجام از پس

از مواد  قسمتی منظور جدا کردن به الزم

عیـار   ها و یـا افـزایش  کانه ، تفکیکباطله

ضـمناً  شـود.  می بازار عرضه ، بهخام ماده

چنـد   اسـت  ممکن ،فعالیت رشته در یک

ـ  ماده معـدنی  الً در ـآیـد، مثـ   دسـت  هـب

مـواد  ، مس سنگ استخراج فعالیت رشته

و  مــس ، کنســانترهمــس ســنگمعــدنی 

 رشــته اتدـتولیـ از  دنـمولیبـ  نسـانتره ک

 د.نآیور به حساب میذکـم تـفعالی

ــدات ارزش ــدنی  ارزش :تولي ــواد مع  م

ــتخراج ــده اس ــل و  ش ــایعات قاب ارزش ض

 کننـده تولید قیمت به یدنفروش مواد مع

 در محـل  مشتریان به فروش قیمت یعنی

 .است معدن

ـــرمایـس  )ارزش ذاریـگــــهـــ

ـــتغي ـــام راتـي  (:ایســرمایه والـ

تعـــاریف و مفاهیـــم  هـکنیــد بــوعــــجر

ــل" ــاورزی -4 فصـ ــداریکشـ و  ، جنگلـ

 ."شیالت

 ارزش از عبـــــارت :افـــــزوده ارزش

ــافتی  ارزش هــا( منهــای)ســتاندههــا دری

 است.  ها(ها )دادهپرداختی
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 عبـارت  ها(:)ستانده هادریافتی ارزش

ضـایعات   مـواد معـدنی،   تولیدات از ارزش

 و تعمیـر  ، ساختقابل فروش مواد معدنی

 توسـط شـاغالن   ایسرمایه اموال اساسی

اسـت   معـدن  یهـا و سایر دریافتیمعدن 

، کنتراتی کارهای ابتب دریافتی شامل که

ــرات ــی تعمی ــاختمان جزی ــوازم س و  و ل

 جزیــــی ، تعمیــــراتاداری تجهیــــزات

 باشد.و... می آزمایشگاه آالتماشین

از  عبـارت  ها(:)داده هاپرداختی ارزش

، دوامکـار کـم   ابزار و وسـایل  ،مواد ارزش

ــوخت ــرف سـ ــده مصـ ـــرق ، آبشـ  و بـ

اسـت  هـا  پرداختی و سایر شده خریداری

 کارهــای بابــت پرداختــی شــامل کــه

و  ســاختمان جزیــی ، تعمیــراتکنتراتــی

 جزیـی  ، تعمیـرات اداری و تجهیزات لوازم

 باشد.و... می ، آزمایشگاهآالتماشین

تعاریف و  کنید به رجوع :تعاونی شرکت

 ، جنگلـداری کشاورزی -4 فصل"مفاهیم 

 ."و شیالت

 ی شـرکت ـنوعـ  :معدنی تعاونی شرکت

، اســتخراج هـدر زمینــ کــه اســت تعــاونی

 شـده  مواد استخراج و فروش برداریبهره

 دارد. فعالیت از معادن

 گزیده اطالعات:

بر اساس نتایج طرح آمارگیری از معادن 

 169تعداد  1394فعال استان در سال 

ته برداری وجود داشمعدن در حال بهره

دهد، است. نتایج بدست آمده نشان می

ر این معادن به نفر د 1۰۰1در مجموع 

اند که تعداد شاغالن کار اشتغال داشته

درصد  2، حدود 1393نسبت به سال 

 یافته است. افزایش

اصل از فعالیت معادن در ارزش افزوده ح

 1394برداری استان در سال حال بهره

ست ریال بوده امیلیون 29613۰بالغ بر 

درصد  13که سهم معادن شن و ماسه 

 باشد.می

مجموع بیش از  در 1394در سال 

گذاری در ریال سرمایهمیلیون 41783

 بخش معدن استان صورت گرفته است.

ن معد 38در استان بوشهر  1394سال 

ای بالغ در قالب شرکت تعاونی با سرمایه

اند که کردهمیلیاردریال فعالیت می 4بر 

نفر در آنها  448عضو بوده و  289دارای 

 .اندمشغول به کار بوده
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 فعاليتحسب برداری برمشخصات عمومی معادن در حال بهره -5-1

 سال و فعاليت
  

تعداد  تعداد معادن

شاغالن 

 )نفر(

ن خدمات مزد و جبرا

 جمع )میلیون ریال(حقوق بگيران
مدیریت 

 دولتی

مدیریت 

 خصوصی

1375 57 8 49 426 1935 

1380 74 6 68 1243 31617 

1385 119 9 11۰ 1214 27343 

1390 189 6 183 1551 8426۰ 

1391 153 2 151 1149 7۰176 

1392 149 1 148 1۰5۰ 69548 

1393 145 1 144 98۰ 72142 

1394 169 × 169 1۰۰1 83۰43 

 18146 173 14 × 14 شن و ماسه 

 64897 828 155 × 155 غير از شن و ماسه

 (. م) ر. مرکز آمار ایران -مأخذ 
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توليـدات  بگيـران و ارزش  ، شاغالن،جبران خـدمات مـزد و حقـوق   تعداد -5-1-1

 برداری برحسب شهرستانمعادن در حال بهره

ان
ست
هر
ش

 

 تعداد شاغالن تعداد معادن

 و 
زد
ت م
ما
خد
ن 
را
جب

ق
قو
ح

ان
ير
بگ

ت 
دا
ولي
ش ت
رز
ا

 

مع
ج

 

 نحوه مدیریت

مع
ج

 

 خط توليد

 و 
ی
مال
ی،
دار
ر)ا
سای

ی(
مات
خد

ی 
ص
صو
خ

 

ی
وم
عم

 

هر
ما

ده 
سا

 

 324299 64897 253 154 421 828 × 155 155 کل

 14192 2253 18 8 22 48 × 13 13 تنگستان

 6379 68۰ 7 4 8 20 × 6 6 جم

 1۰3925 21964 8۰ 34 144 258 × 44 44 دشتستان

 9۰831 18635 7۰ 5۰ 112 232 × 42 42 دشتی

 37۰72 6۰۰3 35 28 47 110 × 26 26 دیر

 6265 9۰۰ 5 4 5 15 × 3 3 دیلم

 5812 1315 7 5 9 22 × 5 5 عسلویه

 59823 13147 31 21 72 124 × 14 14 کنگان

 (.ممأخذ : مرکز آمار ایران. )ر.

 

 توضيحات مهم:  
 در جداول شهرستانی تعداد معادن شن و ماسه لحاظ نشده است.

 باشد.انتخاب معادن شن و ماسه در سطح استان بوده لذا قابل تعمیم در سطح شهرستان نمی

 باشد.از معادن شن و ماسه میمغایرت جداول شهرستانی با فعالیتی ناشی 
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 و نوع استخراج حسب فعاليتبرداری برتعداد معادن در حال بهره -5-2

 استخراج زیرزمينی روباز جاستخرا جمع سال و فعاليت

1375 57 57 × 

1380 74 74 × 

1385 119 119 × 

1390 189 189 × 

1391 153 153 × 

1392 149 149 × 

1393 145 145 × 

1394 169 169 × 

 × 14 14 شن و ماسه 

 × 155 155 غير از شن و ماسه 

 (ممأخذ : مرکز آمار ایران. )ر.
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                                    برداری بر حسب فعاليتتعداد شاغالن معادن در حال بهره -5-3

 جمع سال و فعاليت
، سایر کارکنان )اداری کارکنان خط توليد

 ساده ماهر خدماتی(مالی و 

1375 374 141 1۰8 125 

1380 1243 582 211 45۰ 

1385 1214 539 29۰ 385 

1390 1552 715 338 499 

1391 1150 592 227 331 

1392 1050 548 176 326 

1393 980 5۰9 192 279 

1394 1001 504 187 310 

 57 33 83 173 شن و ماسه 

 253 154 421 828 غير از شن و ماسه 

 (. ممأخذ : مرکز آمار ایران. ) ر.
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بـرداری بـر حسـب    مقدار و ارزش توليد مواد معدنی معادن در حـال بهـره   -5-4

 (                            تن/ میلیون ریال)                                                                فعاليت       

 فعاليت
 ارزش مقدار

1391 1392 1393 1394 1391 1392 1393 1394 

 389915 367541 326297 263314 9760 9319 9487 9850 جمع

استخراج 

غيرشن 

 وماسه

7689 7289 133۰ 888 182492 2۰۰۰55 1۰3172 65617 

استخراج 

شن و 

 ماسه

2161 2198 7989 8872 8۰822 126242 264369 324298 

 مأخذ : مرکز آمار ایران
 
 
 
 

ری بـردا های معادن در حال بهـره ها و دریافتافزوده و ارزش پرداختارزش -5-5

                                   (میلیون ریال)                                      1394سال  حسب فعاليتبر

 ها()ستاندهها دریافت ها()دادهها پرداخت ارزش افزوده فعاليت

 416765 120635 296130 جمع

 69674 3۰121 39553 استخراج غيرشن وماسه 

 347۰91 9۰514 256577 استخراج شن و ماسه 

 مأخذ : مرکز آمار ایران
 
 



 معدن  – 5 1395 –سالنامه آماری استان بوشهر 

 
233 

 

برداری های معادن در حال بهرهها و دریافتیافزوده، ارزش پرداختیارزش-5-5-1

 )میلیون ریال(                                                             برحسب شهرستان
 ها(ستاندهها )دریافتی ها()دادهها پرداختی ارزش افزوده استان

 347092 90513 256578 كل

 145۰8 3249 11259 تنگستان

 6772 1748 5۰25 جم

 11295۰ 27922 85۰28 دشتستان

 96127 28226 679۰1 دشتي

 39452 1۰166 29286 دير

 7895 1۰62 6833 ديلم

 5971 1518 4452 عسلويه

 63417 16622 46795 كنگان

 مأخذ : مرکز آمار ایران. 
 

برداری برحسـب فعاليـت و نـوع امـوال     گذاری معادن در حال بهرهسرمایه -5-6

                            (ریالمیلیون)    1394سال  ایسرمایه

 شن و ماسهغير  استخراج  شن وماسهاستخراج  جمع فعاليت

 33529 8254 41783 گذاریکل سرمایه

آالت، ابزار و وسایل نماشي

 کار بادوام و تجهيزات اداری
37641 777۰ 29871 

 943 87 1030 وسایل نقليه

تأسيسات    ساختمان و

 (زمين )بدون
336 3۰۰ 36 

 2619 × 2619 راه اختصاصی

 × × × توسعه و اکتشاف

 3۰ 96 126 ایافزار رایانهنرم

 مأخذ : مرکز آمار ایران. 
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معــادن در حــال ای()ارزش تغييــرات امــوال ســرمایهگــذاری ســرمایه -1 -5-6

 در استان  ایبرداری برحسب نوع اموال سرمایهبهره

یه فعاليت
ما
سر
ل 
ک

ی
ذار
گ

 

ن
شي
ما

ار 
ل ک
سای
و و
ار 
بز
، ا
ت
آال

ی
دار
ت ا
زا
هي
تج
 و 
ام
دو
با

 

يه
قل
ل ن
سای
و

 

ن 
دو
ت)ب
سا
سي
 تأ
ن و
ما
خت
سا

ن(
مي
ز

 

ی
ص
صا
خت
ه ا
را

ف 
شا
کت
و ا
ه 
سع
تو

 

رم
ن

نه
ایا
ر ر
زا
اف

ی
ا

 

یر
سا

 

 31 29 × 2619 36 942 29871 33529 کل

 × × × × × × × × بوشهر

 × × × 589 × 59 13۰1 1948 تنگستان

 × × × × × 1۰2 673 775 جم

 × 19 × 2۰31 36 2۰8 43۰5 6599 دشتستان

 16 × × × × 285 87۰۰ 9000 دشتی

 15 1۰ × × × 119 2886 3031 دیر

 × × × × × 34 6158 6193 دیلم

 × × × × × 113 4961 5075 کنگان

 × × × × × × × × گناوه

 × × × × × 23 886 908 عسلویه

 مرکز آمار ایران.  -مأخذ
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 )هزار ریال(  1394های تعاونی معدنی در پایان سالمشخصات عمومی شرکت -5-7

 سرمایه شاغالن عضو تعداد سال و شهرستان

1389 33 258 211 1529۰35۰ 

1390 37 298 259 1533235۰ 

1391 29 225 225 16۰618۰۰ 

1392 48 368 538 17۰725۰۰ 

1393 48 37۰ 554 16434712 

1394 38 289 488 42۰3162 

1395 38 289 488 4213662 

 × × × × بوشهر

 854512 82 69 9 تنگستان

 × × × × جم

 89155۰ 62 53 7 دشتستان

 3146۰۰ 9۰ 87 12 دشتی

 1425۰۰ 181 66 8 دیر

 × × × × دیلم

 × × × × عسلویه

 2۰1۰5۰۰ 73 14 2 کنگان

 × × × × گناوه

 بوشهرمأخذ : اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان      
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 مقدمه  

 و گـاز  ،نفـت  هایفعالیت اهمیت دلیل به

اطالعات آمـاری   ،در اقتصاد ایران پتروشیمی

های معدن و ها در فصلمربوط به این فعالیت

صنعت منظور نشده و یک فصـل مسـتقل در   

 این سالنامه به آن اختصاص داده شده اسـت. 

در  نفـت  چـاه  گاز از اولین و نفت با استخراج

ــلیمان ــجد س ــالمس ــی 1287 ، در س  شمس

در  نفــت صــنعت تفعالیــ ،(مــیالدی 19۰8)

نیـز از  مربوط به آن  آغاز شد و آمارهای ایران

 از ملی . پساست شده ور گردآوریذکم زمان

 شـرکت  ،1329در اسـفند   نفت شدن صنعت

ــی ــت مل ــران نف ــای ای ــیع آماره ــریوس  را ت

 آمـاری  سـالنامه  اولـین  . دراست منتشرکرده

 شمسی 1334سال به مربوط آمارهای ،کشور

 .است شده ( درجمیالدی1955)

در  گاز ایـران  ملی شرکت از تأسیس پس     

 ایـران  گاز مـایع  ملی و شرکت 1344اسفند 

 ترتیـب نیز بـه  دو شرکت ، این1366 در سال

(  و L.N.G) گاز طبیعـی  در زمینه آمارهایی

 اند.کرده و ارائه دآوری( گرL.P.G)  گاز مایع

 کارخانـه  اولین ا احداثـب 1342ر سال د     

 یـپتروشیمـ  در کشور، صـنایع  شیمیایی کود

 ســیسأاز تـآغــ ـهنقطــ ایــن و تـیافــ دـتولــ

نـو   یـصنعتـ  یـمعرفـ  برای مستقل سازمانی

 1343 الـاز سـ  .رودیـدرکشور به شـمار مـ  

 ملـی  شـرکت " عنـوان  نوپا تحت سازمان این

 هـــــ خود ادام فعالیت به "پتروشیمی صنایع

 راوانـفـ  هـاولیـ  ود منـابع ـوجـ  دلیلهــب داد.

 نـاال و هم نیـب زودهـاف ارزش گاز و و تـنف

 در د مــواد پتروشــیمیـ، تولیــر عوامــلـسایــ

 قرارگرفتـه  خاصـی  عنایت و توجه مورد ایران

 در ایـن  مندرج آمارهای، ضرحا در حال.است

ریـزی و نظـارت بـر    معاونـت برنامـه   از ،فصل

ــت   ــدروکربوری وزارت نف ــابع هی ــتمن  دریاف

ـــر  عــالوه ،ذکــر اســـت شــایان شــود.مــی ب

در  آمارهایی ،فصل در ایـن آمـارهـای مندرج

 )آمارهـای  22 صلـو گاز در فـ  تـنف نهـزمی

 آن منبـع  کـه  اسـت شــده   ( ارائـه المللبین

ــازمان ـــورهای س ــت  کش ـــده نف  صـادرکنن

(OPEC )باشد.می 

 

 مفاهيم تعاریف

 از ای پی یـده آمیـزه  خـام  نفـت  خـام:  نفت

 از مخازن است که وریـربـدروکـهی ترکیبات

از نقـاط   ، در بعضـی در زیرزمین نفت طبیعی

ـ  خـام  ود. نفتــشمی دنیا استخراج طـور  هـب

 رـو غیـ  اعـاشبـ  اتاز ترکیب لـمتشک ،دهـعم

و بعضـاً   آلیفاتیـک  ربورهایـدروکـ ـهی اشباع

ـ  و باشد. بجـز هیـدروژن  می آروماتیک  نـکرب

 خـام  نفت دهندهتشکیل اصلی رـدو عنص که
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ماننـد   ریـاصر دیگـ ـد، عنـ ـرونـ شمار می به

 ونـچــهایی زـو فلــ ، گــوگردژنـاکسیــ، ازت

در  کـم  و آهن به مقدار ، وانادیمنیکل، سدیم

از  امـخ ، نفتجهت همین وجود دارند. به آن

بسـیار   و شیمیایی فیزیکیهای یـژگـنظر وی

 .متغیر است

ـ ـسفی نفت سفيـد: نفت  تـاز نفـ  رشیـد ب

ـ  از سـه  و متشکل خام ـ ـدروکـهی وعـن  ورـرب

 باشـد. ایـن  می و آروماتیکی نفتینی پارافینی،

و  ایشیـرمـــگ وختـســ عنــوانهـبــ وردهافــر

 رود و یکـی کار مـی  به مراکز حرارتی سوخت

 جـت  سـوخت  دهنـده  تشـکیل  از مواد اصلی

 .است

 از بازمانـده  کــوره  نفــت  :کـــوره  نفـت

ــر نفــت ـــرج خــام تقطی ـــر  هـــایدر ب تقطی

 وردهافـر  آیـد. اینمـی دسـت بـه پاالیشگـاه

، سنگیـن هیدروکربورهای دارا بودن سبـببه

 ایـهـ از سـوخت  سوزد و یکینمی آسانی بـه

ــ ــتی دهـعم ــکش ـــو واح اـه ــزرگ ایـده  ب

شـمار   بـه  برق هاینیروگاه جملهاز  یـصنعت

 رود.می

 بعد از که است ایوردهاگاز فر نفت :گاز نفت

 عنـوان  آید و بـه می دستسفید به نفت برش

و  و صـنعتی  کشـاورزی  التآماشـین  سوخت

و  عمـومی  نقلیـه  از وسـایل  تعـدادی  سوخت

 رود.کار می به حرارتی سیساتأت

از  اسـت ایموتور آمیزه بنزین :موتور بنزین

 حلقــوی طــور عمــدهبــه هیـدروکربـورهـــای

 بـرای  کـه  متفـاوت  هـای بـا نسـبت   رهوایزوم

از  برخــی آن، ســوزیآرام درجــه افــزایش

 شود.می اضافه آن به آلی ترکیبات

عنوان سـوخت موتورهـای   به :جـت سوخت

رود کـه  جت جنگی و مسـافری بـه کـار مـی    

برحسب میزان امتزاج نفت سفید مرغـوب بـا   

هـای نفتـی سـبک )نفتـا(، بـه      سایر فـراورده 

شود و با اضافه صورت انواع مختلف تولید می

ــاهش    ــور ک ــه منظ ــی ب ــواد افزودن ــردن م ک

خورنــدگی و نقطــه انجمــاد و ...، تکمیــل    

المللـی بـه   نداردهای بـین گردد و در اسـتا می

 معروف است. ATKو  4JPهای نام

 منـابع  از گـاز تولیـدی   (:طبيعی) غنیگاز  

گویند می یا غنی طبیعی را گاز گازی و نفتی

 "بـا نفـت   همـراه "، "کالهـک " صورت به که

 "مسـتقل "( و آغاجـاری  )مانند گـاز منطقـه  

 ( قابـل و سـرخون  )نظیر ذخایر گاز سـرخس 

 باشد.می دسترسی

 از طــی  )طبیعی( پـس  گاز غنی :گاز سبک

 گاز سبک هـ، بو پاالیش داسازیـج لـراحـم

، ازیـــ داســور از جـــ ود. منظـشمی تبدیل

از گــاز  گــازی و میعانـات  مایعــات جـداکردن 

 .است غنی

 از پروپـان  است مخلوطی گاز مایع :گاز مایع

 اثـر شـرایط محـیط و    در کـه  نرمـال  و بوتان
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ــرف، ــبت مص ــی نس ــن حجم ــاده ای در  دو م

 فشـاری  در تحـت  یابـد و مخلوط تغییـر مـی  

 بـه  ،مربـع  پوند بـر ایـنز   11۰تا  1۰۰حدود 

 آید.می در مایع صورت

 نفـت  منظـور حفـظ مخـازن    به گاز: تزریق

 اقــدام  ،هــااز آن بهینـه برداریبهرهکشور و 

ور ذکم مخازن به گاز و یا آب تزریق عمل بـه

 گردد.می

یـا   حقیقـی  از شـخص  عبارت گاز: مشترک

ــوقی ــه  حق ــت  ک ــق اس ــذیرش روش طب  پ

 مـدارک  از تحویــــل  پـس  ،گــاز  متقاضیان

 هـای و هزینـه  وقـحقـ  مورد نظر و پرداخـت 

 در دفتــر پــذیرش او  خصــات ، مشمتعلقــه

 وی بـه  و شماره اشـتراک  شده ثبت اشتراک

 باشد. یافته اختصاص

 اطـالق  نیامشـترک  : بـه گاز کننـدهمصرف

 از طـی  هـا پـس  آن گـاز  انـجری کهشود می

ــل ــتراک مراح ــذیریاش ــده راه ،پ ــدازی ش  ان

 د.ـاشـب

 گاز برای ارسال که خطوطی : بهگاز انشعاب

تـا   و شـبکه  خطوط تغذیـه  ،از خطوط انتقال

 ،شـود مـی  نصـب  مشترک اختصاصی ایستگاه

 گردد.می گاز اطالق انشعاب

های سـنگین  پلیمر با تشکیل مولکول :پليمر

های سبک با کربن تر از مولکولبا کربن بیش

کمتر در ترکیبـات هیـدروکربورهای پـارافین    

پلیمرهـا  شـود. انـواع   اشباع نشده ایجـاد مـی  

 عبارت است از:  

سـی،  ویها، پیاتیلناساسی شامل: پلی -الف

استایرن، کریستال مالمین، پلی پلی پروپیلن،

  .ABS و (PET)پلی استرها 

 .کربنات و اپوکسیمهندسی شامل: پلی -ب

هــا شــامل: الســتیک اســتایرن الســتیک -ج

 پلی بوتادین.  بــوتادین و الستیــک

 شيميایی

ــف ـــن،    -ال ــیلن، پروپیلـ ــامل: ات ـــه ش پایــ

 1چهارکربنه و بوتن متانول، بوتادین، برش

میـــــانی شـــــامل: اکســـــیداتیلن،    -ب

وینیـل،  ها، اسید استیک، استاتگلیکولاتیلن

ــی ــی، ویدیئـ ــیسـ ــانولسـ ــین، ام، اتـ آمـ

 ها.هگزانول و بوتانلدواتیل

دیم ـات سـ ـکربنـ  ل:ـدنی شامـ ـمواد معـ  -ج

 آرگـون،  سدیم،کربناتبین، ـسنگی ک وـسب

کلـر مـایع، سـود     کلریدریک، اسید پرکلرین،

 سوزآور، آب ژاول و نیترات آمونیم انفجاری.

ــکآ ــک،  روماتي ــدروکربورهای آروماتی : هی

باشـد  هیدروکربورهای حلقوی غیراشباع مـی 

 6که شامل یک یا چند حلقه بنزنـی )حلقـه   

 اتصال مضاعف در حلقه( است. 3کربنه با 

بنـزن، تولـوئن، مخلـوط     :ها شـامل آروماتیک

بنـزن،  ها، پارازایلین، ارتـوزایلین، اتیـل  نیایلز

  .PTAمنومراستایرن و 
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 سوخت

 پروپان، بوتان، پنتـان پـالس،   سوخت شامل:

ــز، رافینیـــت     ــزین پیرولیـ ــان، بنـ ،  4cپنتـ

 .MTBEو    6c،C.F.Oرافینیت

 سموم و مواد وابستهو کود 

م، ـنیتـرات آمونیـ  ودها شامل: اوره، ــک -الف

 سولفات آمونیم. ات وـم فسفـآمونیدی

 سموم شامل: آالکلر و بوتاکلر. -ب

ــید    -ج ــاک، اس ــامل: آمونی ــته ش ــواد وابس م

نیتریک، اسید فسـفریک، اسـید سـولفوریک،    

 گوگرد و کلرواستیل کلراید.

 

 

 

 

 

 

 گزیده اطالعات :

 635۰66نفت گاز با مصـرف   1395در سال 

ای هدهروسهم در بین فرآترین مکعب بیشمتر

 هــاینفتــی را داشــته اســت کــه شهرســتان 

و  23، 27عسلویه به ترتیب بـا  دیلم ،، بوشهر

درصد بیشترین مصرف این فرآورده را به  12

در مصــرف بنــزین  انــد.داده خــود اختصــاص

بـه   کنگانو  دشتستان، بوشهرهای شهرستان

ترتیب در رتبه اول تا سوم قـرار دارنـد. ایـن    

درصـد از کـل    6۰سه شهرستان در مجمـوع  

 مصرف بنزین استان را در اختیار دارند.

 شـهر   37از  شـهر  34 تعـداد  1395در سال 

استان گازرسانی شده اسـت. در ایـن سـال از    

 315روستای دارای سکنه استان فقـط   63۰

 است. روستا گازرسانی شده
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 ) مترمکعب(                                   های نفتی  مصرف انواع فرآورده – 6-1

مع سال
ج

(1)  

ن
زی
بن

 

ت
نف

يد
سف

 

از
ت گ
نف

ره 
کو
ت 
نف

ن( 
ع)ت
مای
از 
گ

 

ت
وخ
س

ی
مای
پي
وا
 ه
ی
ها

 

ن
وغ
ر

ی
عت
صن
 و 
ور
وت
ی م
ها

 

ن(
ر)ت
قي

ده 
ور
رآ
ر ف
سای

 ها

1375 147۰9978 7373925 24613 14119 8663۰ 33438 416396 161382 4114 6632833 

1380 33661559 16851962 33746 21461 208122 35285 639634 1262021 7080 14644613 

1385 1682894 390158 45855 958915 257926 39721 3۰۰4۰ × × × 
1388 2008045 373649 33655 842197 725521 53147 33۰23 × × × 
1390 1926878 373736 28892 1008823 276253 72673 39174 × × × 
1391 1735033 407782 26562 1197253 65211 69279 38225 × × × 
1392 1829299 441777 28841 1227844 97276 69097 33561 × × × 
1393 1819096 467789 17077 1260752 37604 64944 35874 × × × 
1394 14796۰2 492۰11 1781۰ 1۰1۰938 12663 6۰424 3۰168 × × × 

1395 1218495 531435 16890 635066 5710 62923 29394 × × × 
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 ) مترمکعب( ) دنباله(های نفتی  مصرف انواع فرآورده – 6-1

مع شهرستان
ج

(1)  

ن
زی
بن

 

ت
نف

يد
سف

 

از
ت گ
نف

ره 
کو
ت 
نف

ن( 
ع)ت
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گ

 

ت
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ی
مای
پي
وا
 ه
ی
ها

 

ن
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ر

ی
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صن
 و 
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ی م
ها

 

ن(
ر)ت
قي

ده 
ور
رآ
ر ف
سای

 ها

 × × × 146۰6 1826۰ 182 176294 723 159154 35۰959 بوشهر

 × × × × 2۰14 116 3556 556 12153 16381 تنگستان

 × × × × 1321 9 21338 169 28626 5۰142 جم

 × × × × 226۰3 2379 68397 8493 1۰298۰ 182249 دشتستان

 × × × × 4۰83 34 4763 15۰3 32451 38751 دشتی

 × × × × 168۰ 6 22482 827 28466 51781 دیر

 × × × × 2253 × 3۰864 115۰ 24321 56335 دیلم

 × × × 14494 797 1189 148598 × 323۰1 196582 عسلویه

 × × × × 3186 1784 8۰۰14 22 59986 1418۰6 کنگان

 × × × × 5279 11 72397 3437 5۰625 12647۰ گناوه

 × × × 294 1447 × 6363 1۰ 372 7۰39 خارگ

 باشدمی "قیر"و  "گاز مایع"مربوط به  هایها به استثنای ستونجمع، ارقام تمامی ستون (1)

ها درج شود.ها و واحد آننوع فراورده (2)

تـا واحـد    ضرب نموده )ضریب حجمی متوسط گاز مایع(56/۰بایست تن را در مکعب مید گاز مایع از تن به متربرای تبدیل واح

 مکعب تبدیل گردد.آن به متر
های نفتی استان بوشهرفرآوردهشرکت ملی پخش  -مأخذ
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 1395ها در سال مصرف بنزین در شهرستان-1-6نمودار 
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 های فروش مواد سوختیتعداد مخازن و جایگاه -6-2

 سال و شهرستان

 جایگاهتعداد  مخازن مواد سوختی

 تعداد
-رفيت)مترظ

 مکعب(
 خصوصی دولتی جمع

1375 112 84۰ 21 7 14 

1380 124 4768 23 7 16 

1385 148 2۰5544 30 6 24 

1390 25۰ 1۰252 67 6 61 

1391 272 8779 82 6 76 

1392 288 9499 90 6 84 

1393 262 1۰921 72 6 66 

1394 268 11256 67 6 61 

1395 254 11۰85 75 4 71 

 15 1 16 1843 43 بوشهر

 5 × 5 65۰ 18 تنگستان

 4 × 4 654 15 جم

 15 × 15 2327 49 دشتستان

 8 × 8 988 21 دشتی

 5 1 6 956 21 دیر

 4 × 4 611 1۰ دیلم

 4 × 4 676 15 عسلویه

 5 × 5 915 22 کنگان

 6 1 7 1216 33 گناوه

 × 1 1 249 7 خارک
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 )دنباله(  های فروش مواد سوختیتعداد مخازن و جایگاه -6-2

سال و 

 شهرستان

جایگاه  تعداد پمپ

سوختگيری گاز 

فشرده طبيعی 
(CNG) 

تعداد شعب 

 بنزین فروش نفت
بنزین 

 سوپر

نفت 

 سفيد

-نفت

 گاز

1375 69 * 23 59 * 185 

1380 73 * 25 63 * 188 

1385 128 1 19 79 * 3۰ 

1390 23۰ 9 26 138 16 37 

1391 249 9 26 141 23 36 

1392 267 1۰ 28 152 31 33 

1393 292 14 23 13۰ 31 1۰5 

1394 288 25 38 149 34 151 

1395 286 17 14 134 33 133 

 13 7 17 1 4 62 بوشهر

 23 1 11 1 × 2۰ تنگستان

 1 3 8 1 1 13 جم

 32 7 33 2 4 61 دشتستان

 26 4 11 1 2 22 دشتی

 4 2 12 1 1 2۰ دیر

 14 × 1۰ 1 × 17 دیلم

 ۰ 4 7 × 1 19 عسلویه

 1 3 12 2 3 2۰ کنگان

 18 2 1۰ 3 1 27 گناوه

 1 × 3 1 × 5 خارک

 های نفتی استان بوشهرشرکت ملی پخش فرآورده –مأخذ 
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       تعــداد شــهرها و روســتاهای گازرســانی شــده و تعــداد انــواع انشــعاب، تعــداد  -6-3

 )میلیون مترمکعب(                               کننده و مقدار مصرف گاز طبيعی مصرف

سال و 

 شهرستان

ی 
ها
هر
 ش
اد
عد
ت

 تا
ده
 ش
ی
سان
زر
گا

ن
نو
ک

 

ی 
ها
تا
وس
د ر
دا
تع

 تا
ده
 ش
ی
سان
زر
گا

ن
نو
ک

 

 کنندهتعداد مصرف تعداد انشعاب

ی
يع
طب
از 
 گ
ف
صر
م

 

 جمع
خانگی و 

 تجاری
 جمع صنعتی

خانگی 

و 

 تجاری

 صنعتی

1388 16 36 24811 24792 19 12970 12951 19 8544 

1390 25 57 57297 57244 53 32489 32436 53 1۰565 

1391 29 1۰4 74201 74۰8۰ 121 49549 49428 121 1۰1۰5 

1392 3۰ 137 97187 96964 223 74110 73887 223 9777 

1393 32 158 115647 115339 3۰8 90797 9۰489 3۰8 12333 

1394 32 961 135992 135657 335 107851 1۰96۰6 385 ... 

1395 34 315 161360 160967 393 131418 131025 393 11736 

 65 1۰5 35112 35217 1۰5 29513 29618 2۰ 3 بوشهر

 6 39 6217 6256 39 136۰4 13643 48 3 تنگستان

 3۰4 11 17746 17757 11 1268۰ 12691 57 3 جم

 123 83 23877 23960 83 4۰388 40471 63 7 دشتستان

 25 7 1۰۰21 10028 7 16589 16596 41 4 دشتی

 1۰ 4 1۰۰91 10095 4 11935 11939 17 5 دیر

 3 2۰ 3۰7۰ 3090 2۰ 5۰68 5088 15 2 دیلم

 1۰394 58 4964 5022 58 7142 7200 21 2 عسلویه

 2۰1 27 12۰91 12118 27 1۰897 10924 9 3 کنگان

 6۰5 39 7836 7875 39 13151 13190 24 2 گناوه

 مأخذ: شرکت گاز استان بوشهر
 (کنون تا ابتدا از.)باشد مي موجود وضع کننده مصرف و انشعاب مقدار   توضیح
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 1395ها سال : ميزان مصرف گاز طبيعی در شهرستان 3-6نمودار 
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 مقدمه  

ــین       ــماریس اول ــنعتی رش ــور، در  ص کش

آمـار   کـل  وسـیله اداره  بـه  1342 مرداد مـاه 

تـا   1343 . از سـال گرفت انجام وقت عمومی

آمار  تهیه به اقتصاد وقت ، وزارت1351سال 

نمـود و   کشور مبـادرت  صنعتی یهااز کارگاه

 وزارت بـه  وظیفـه  بعد، این به 1352 از سال

 د.ش محول وقت و معادن صنایع

 ، بـرای 1351 در سـال  مرکز آمـار ایـران       

 1۰) صـنعتی  بـزرگ  یهـا بار از کارگاه اولین

 عمـل  بـه  تـر( سرشـماری  و بـیش  نفر کارکن

 ، ایـــن1366 تـــا ســـال ســـال آورد و از آن

 1356 یهـا بجز سال ساله را همه سرشماری

 رسانید. انجام به 1357و 

 صـنعتی  در بافـت  حاصـل  تبر اثر تغییرا     

 کـــل آمـــاری بررســـی کشـــور و ضـــرورت

 در سـال  ، مرکز آمار ایرانصنعتی یهاکارگاه

 را تهیه صنعتی آمارگیری جامع ، طرح1367

بـا    طـرح  این مرحله اجرا درآورد. اجرای و به

 نیـز ادامـه   137۰، تـا  سـال  تغییراتـی  انجـام

 .یافت

تولید  اعظم قسمت امر که این به با توجه     

 بـزرگ  یهـا کارگاه ، مربوط بهصنعت بخـش

، تـر( اسـت  و بـیش  نفـر کـارکن   1۰) صنعتی

طــــرح  مجــدداً اجــرای  مــرکز آمــار ایـران  

 صنعتــی  بــزرگ  یهااز کارگاه آمــارگیـری

ـــال ــه  1371 را در ســ ــرد کـ ــاز کـ در  آغـ

. یافت نیــز ادامـه 1373و  1372 یهاسـال

مـرکــز   ،  ایــن 1373 در ســـال  هم نیـن

را  و معدن صنعت عمـومی سـرشماری طـرح

 ورد.آ مرحله اجرا در به

از  آمـده  دسـت به از چارچوب با استفاده      

ــه اول ــماری مرحل ــومی سرش ــنعت عم و  ص

 با هدف ذکورم سرشماری دوم ، مرحلهمعدن

 یهـا بخـش  مربوط به تفصیلی اطالعات هیهت

را ـاجــ بــه 1374 ، در ســالو معــدن صــنعت

 1373 الـار سـ، آمهـرحلـم نـد. در ایـمآدر

بـا  نفر کارکـن 6کمتر از  صنعتی یهاکارگاه

 صــنعتی یهــاو کارگــاه گیـــرینمونــه روش

ــارکن  6 دارای ــر ک ــیش نف ــا روش و ب ــر ب  ت

 .قرار گرفت مورد آمارگیری ماریسرش

ــال       ـــاده  1376 در ســ ــا استفـــ از  بــ

 شده شناسایی یهاو کارگاه فوق چـارچــوب

 گـردآوری بـرای ، همزمان1373 بعد از سال

 یهـا کارگـاه  1375و  1374 یهـا آمـار سال

، مــرحله  ایـن  شـد. در  کشور، اقـدام  صنعتی

و  نفـرکارکــن  1۰دارای  یهـا هآمـار کارگــا 

ــیش ـــهب ــر ب ــات سرشــماری روش ت  و اطالع

نفــر  1۰کمتــر از دارای  یهــاکارگــاه آمــاری

ــرای ،کــارکن ــه 1375 ســال فقــط ب  روش ب
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، 1377 شـد. از سـال   آوریجمـع  گیرینمونه

 1۰ دارای صـنعتی  یهـا از کارگاه سرشماری

شود و می انجام سال تر هرو بیش نفر کارکن

 یهـا کارگـاه  قبـل  الـسـ  فصیلیـت اطالعات

 صـنعتی  مختلف یهافعالیت برحسب ذکور،م

ــع ــی  آوریجم ــر م ــردد.و منتش ــال  گ در س

بـا  کارگـاهی  ، طرح سرشماری عمومی1381

ــدف ــع هـ ــات آوریجمـ ــارچوبی اطالعـ  چـ

 هـا از کارگاه کشـور اعم اقتصادی یهافعالیت

  .انجام شد ،و خانوارها

، بـا اسـتفاده از چـارچوب    1382در سال      

کارگـاهی  به دست آمده از سرشماری عمومی

ــدود   1381 ــاب ح ــه،   5۰و انتخ ــزار نمون ه

نفـر   1۰ی صـنعتی دارای کمتـر از   هـا کارگاه

ی هـا گیری و کارگـاه کارکن، به صورت نمونه

تر نیز با اسـتفاده  نفر کارکن و بیش 1۰دارای

از همان چارچوب، با روش سرشـماری مـورد   

 آمارگیری قرار گرفت.  

ی بعــد نیــز بـــا استفـــاده از هــادر ســال     

چـارچـوب بــه دســت آمـده از سرشـماری     

ی دارای هـا ، کارگـاه 1381کارگـاهی  عمومی

تر بـا روش سرشـماری   نفر کارکن و بیش 1۰

رگیری قرار گرفت که نتـایج آخـرین   مورد آما

 سال در این فصل منظور شده است. 

 صـنعتی  یهـا فعالیـت  اهمیت به با توجه     

مربـــوط   اطالعـــات  آوریجمع خانوار، لزوم

 مورد تأکید قرار گرفـت  هابــه ایـــن فعالیت

 فعالیت دارای یاز خانوارها آمارگیری و طرح

 عمـومی  سرشـماری  طـرح  ، در قالـب صنعتی

بـا   1376و  1374 در سـال  ،و معدن صنعت

 آمد. مرحله اجرا در به گیرینمونه روش

 یهـا نامـه هزاجا آمار مشخصات گردآوری     

 اسـت  دیگـری  آماری ، فعالیتجدید صنعتی

ــه ــروع ک ــت از ش ــافعالی ــاری یه  وزارت آم

طـور   بـه  تـاکنون، ، معـدن و تجـارت   صنعت

 شود.می مستمر انجام

 فصـل  ایـن  در شده ارائه آماری اطالعات     

صادر  صنعتی یهانامهاجازه مشخصات شامل

 و تجـارت  نعـد م ،تصـنع  توسط وزارت شده

 و عملکــرد اقتصــادی از مشخصــات منتخبــی

ــاه ــاکارگ ــنعتی یه ــا ص  دارای یو خانواره

از  حاصـل  نتـایج  بـه  مربـوط  ،صنعتی فعالیت

 و مشخصات مرکز آمار ایران آماری یهاطرح

 تحـت  صـنعتی  تعـاونی  یهاشـرکت عمومی

 ، کـار و رفـاه اجتمـاعی   تعـاون  وزارت پوشش

 است.

در  شــده ، آمــار ارائــهذکــر اســت شــایان     

 یـی هـا کارگاه مربوط به 7-4 الی 7-1 جداول

 معـدن  ت،صنع سازمان نظارت تحت که است

 هـا آمار پاالیشگاه بنابراین ،قرار دارد و تجارت

 قـرار نـدارد، درج   سـازمان  زیر نظـر ایـن   که

 .است نشده

 بـرای  دارد کـه  ضـرورت  نکتـه  ذکر ایـن      

، از صـنعت  بخـش  یهـا فعالیـت  بنـدی طبقه
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 المللــیبــین بنــدیطبقــه  1/3 ویــرایش

 بــا اعمـــال ،(ISIC)اقتصــادی  یهــافعالیــت

 .است در آن استفاده شده تغییراتی

 

 مفاهيـم تعاریف

مجـوز   (:اصـولی  )موافقـت  سيسأت جواز

 .است ایجاد واحد صنعتی برای اولیه

واحـد   که است مجوزی :برداریبهره پروانه

 در تولیـد آزمایشـی   از موفقیـت  پس تولیدی

شـود و  مـی  آن دریافـت  بـه  ، موفـق محصول

 کند.خود را آغاز می فعالیت سپس

 ثـابتی  و مشـخص  مکـان  :صـنعتی  کارگاه 

ــت ــه اس ــه، آن در ک ــرمایه یامجموع و  از س

چنـد   یـا  منظـور تولیـد یـک    کـار بـه   نیروی

 .است شده کار گرفته به صنعتی محصول

 :کارگاه مالکيت وضع

 یا تمام که است ییهامنظور کارگاه :عمومی

ــه آن متعلــق درصــد ســرمایه 5۰از  بــیش  ب

، هـا ، بانـک دولتـی  یهـا ، سازمانهاوزارتخانه

و سـایر   ها، شهرداریاسالمی انقالب یدهانها

 باشد. عمومی بخش سساتؤم

منظور کارگاهی است که تمام یـا   :خصوصی

ــه  5۰بــیش از  درصــد ســرمایه آن متعلــق ب

 .ها باشدبخش خصوصی اعم از افراد یا تعاونی

تعـاریف   رجوع کنید به (:)کارکنان شاغالن

ـ کشـاورزی، جنگلـداری و   4فصل"و مفاهیم 

 ."شیالت

 خـانوار:  صـنعتی  یهـا فعاليـت  شاغالن

 تر خـانوار اسـت  یشب ساله و 1۰منظور افراد 

 ، در محــلاز ســال یــا قســمتی در تمــام کــه

 اشـتغال  صـنعتی  فعالیـت  خانوار بـه  سکونت

در ارائه آمار شاغالن، توضـیح ایـن    ند.اداشته

نکته ضروری اسـت کـه در محاسـبه از روش    

اسـتفاده   "متوسط تعداد شـاغالن در سـال  "

 شده است. 

ــ  4فصـل  "رجـوع کنیـد بـه     :مزد و حقوق

 ."کشاورزی، جنگلداری و شیالت

 :بگيـران  مـزد و حقـوق خدمات جبران

ــه     ــد ب ــوع کنی ــل "رج ــاورزی،  -4فص کش

 ."جنگلداری و شیالت

ـ ایر پرداختـی ــس ،کـاال و...(:   )پـول  اـه

ـ کشاورزی، 4فصل "رجــــوع کنیـــــد به 

 ."جنگلداری و شیالت

ــرمایه ــذاریس ــراتارزش ) گ ــوال تغیی  ام

ــرمایه ــه  (: یاس ــد ب ــوع کنی ــل "رج  -4فص

 ."کشاورزی، جنگلداری و شیالت

ــ  4فصل "رجوع کنید به  :یاسرمایه اموال

 ."کشاورزی، جنگلداری و شیالت

، ابزار، لوازم و ملزومات اوليهخام و مواد 

منظور از مواد خـام و   :دوام مصرف شدهکم

اولیه، موادی است که به منظور تغییر شـکل  

فیزیکــی یــا شــیمیایی بــه کارگــاه وارد و بــه 
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ست خام یا رسد. این مواد ممکن امصرف می

نیمه ساخته باشـد کـه بـرای مراحـل بعـدی      

عملیات تولید کاال )تکمیـل، تغییـر شـکل و    

شـود.  مونتاژ( در کارگاه بـه کـار گرفتـه مـی    

ــوازم و ملزومــات کــم  ــزار، ل دوام منظــور از اب

ــوازم و    ــزار، ل ــته از اب ــده، آن دس ــرف ش مص

ی ملزومــاتی اســت کــه جهــت انجــام کارهــا

شـود و عمـر   رفته میتولیدی کارگاه به کار گ

 مفید آن از یک سال کمتر است. 

از  است عبارت :فعاليت صنعتی داده ارزش

ابزار و لـوازم  ، و اولیه مواد خام ارزشمجموع 

ــم  ــات ک ــده،  و ملزوم ــرف ش  ارزشدوام مص

 آبارزش بــرق و ، شــده مصــرف ســوخت

ارزش مواد و قطعات مصـرف   ،شده خریداری

ی اشده جهت ساخت یا ایجاد امـوال سـرمایه  

ــدمات    ــت خ ــی باب ــاه و پرداخت توســط کارگ

 صنعتی.  

ــت صــنعتی ســتانده ارزش ارزش  :فعالي

ــت از    ــارت اس ــنعتی عب ــت ص ــتانده فعالی س

ی تولید شـده، دریـافتی   مجموع ارزش کاالها

بابـــت خـــدمات صـــنعتی، تغییـــرات ارزش 

ی در جریان سـاخت، تفـاوت   موجودی کاالها

یـی کـه   ارزش فروش از ارزش خریـد کاالهـا  

نـد، ارزش  ابدون تغییر شکل به فروش رسیده

ی ساخته شده توسـط کارگـاه،   ااموال سرمایه

ی ارزش برق و آب تولید و فروخته شده منها

ارزش ضــایعات غیرقابــل فــروش محصــوالت 

 تولید شده.

ــزوده ارزش ــنع اف ــت ص ارزش  :تیفعالي

صنعتی کارگاه عبارت اسـت از  افزوده فعالیت 

التفـــاوت ارزش ســـتانده و ارزش داده مابـــه

 فعالیت صنعتی.

نسبت ارزش  ی صنعتی:هاوری کارگاهبهره

 افزوده به تعداد کارگاه.

نسـبت ارزش افـزوده    وری نيروی کار:بهره

 به تعداد شاغالن.

 یـی هـا تعـاونی  :صنعتی تعاونی یهاشرکت

 و نیـروی  از سـرمایه  گیریبا بهره هستند که

 فعالیت موضوع براساس ،ءاعضا کار و تخصص

 یهـا در رشـته  ،اجرایـی  در اساسنامه مندرج

 کنند.می صنعت فعالیت مختلف

 :دسـتباف  فـرش  تعـاونی  یهـا شرکت

و  تـأمین  در زمینـه  هسـتند کـه   ییهاتعاونی

 یهـا فـرش  و تولیـد انـواع   مواد اولیـه  توزیع

 دارند. فعالیت وابسته و تولیدات دستباف

 

 گزیده اطالعات: 

کارگاه صنعتی  82تعداد ، 1394سال در

تر در استان دارای ده نفر کارکن و بیش

نفر  16853کرده که در مجموع فعالیت می

اند که نسبت به سال قبل در آنها شاغل بوده



 صنع   – 7 1395 –سالنامه آماری استان بوشهر 

 
256 

 

درصد کاهش و تعداد  2ها کارگاهتعداد 

 درصد کاهش داشته است. 3شاغالن 

درصد از این کارگاه به بخش  1۰۰مالکیت 

این خصوصی تعلق داشته است. هم نین از 

های دارای درصد در کارگاه 6تعداد شاغل 

های درصد در کارگاه 7نفر کارکن،  49 تا 1۰

های درصد در کارگاه86و 99تا  5۰ارای د

تر مشغول به ارکن و بیشنفر ک 1۰۰دارای 

 اند.کار بوده

ــال  ــرمایه1394در س ــزان س ــذاری در ، می گ

صـنعتی دارای ده نفـر کـارکن و     هـای کارگاه

میلیون ریال بوده اسـت.    3591526تر بیش

ارزش افزوده فعالیت صـنعتی  در همین سال، 

صـنعتی دارای ده نفـر کـارکن و     هـای کارگاه

 ریال بوده است.  میلیارد 99تر بیش از بیش

شرکت تعاونی صنعتی  498، تعداد 1394در 

شرکت تعاونی فرش دستباف به ترتیب  32و 

شـاغل   522و  6928عضو و  261و  4۰7۰با 

 اند. در استان فعال بوده
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تعداد جواز تأسيس صادرشده توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت بـرای ایجـاد    -7-1

 فقره( )                              های صنعتی برحسب نوع فعاليت    کارگاه

 1395 1394 1393 1392 1391 1390 1385 فعاليت

 243 150 189 259 277 206 645 جمع

 19 14 13 36 31 41 117 صنايع مواد غذايي و آشاميدني

 × × × × × × × سيگار -توليد محصوالت از توتون و تنباكو 

 6 3 5 6 2 3 6 توليد منسوجات

پوستت  كردن آوردن و رنگتوليد پوشاک و عمل

 خزدار
21 × × × 1 2 1 

، ساخت كيف، چمدان، آوردن چرمدباغي و عمل

 زين و يراق و توليد كفش
3 × × 1 2 × 1 

پنبته  توليد چوب و محصوالت چتوبي و چتوب  

)غيراز مبلمتان  و ستاخت كتاال از نتي و متواد      

 حصيري

15 3 10 2 6 1 1 

 3 6 3 4 8 8 16 توليد كاغذ و محصوالت كاغذي

 × × × × × × × هاي ضبط شدهچاپ و تكثير رسانهانتشار، 

هتاي نفتت و   صنايع توليد زغال كک، پااليشگاه

 ايهاي هستهسوخت
11 6 1 6 2 1 4 

 16 6 2۰ 24 11 13 61 صنايع توليد مواد و محصوالت شيميايي

 24 15 24 34 48 35 66 توليد محصوالت الستيكي و پالستيكي

 64 39 43 53 63 62 561 غيرفلزيتوليد ساير محصوالت كاني و 

 1 × × 5 3 2 18 توليد فلزات اساسي

آالت توليد محصوالت فلزي فابريكي بجز ماشين

 و تجهيزات
47 8 28 8 13 9 10 
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هـای  تعداد جواز تأسیس صادرشده توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت برای ایجاد کارگـاه  -7-1

 ( دنباله) فقره( ) صنعتی برحسب نوع فعالیت    

 1395 1394 1393 1392 1391 1390 1385 فعاليت

بندي نشتده  آالت و تجهيزات طبقهتوليد ماشين

 در جاي ديگر
21 4 8 10 7 12 11 

 1 × × × 1 × 5 آالت اداري و حسابگر محاسباتيتوليد ماشين

آالت مولتتد و انتقتتال بتترق و  توليتتد ماشتتين

 نشده در جاي ديگربندي هاي برقي طبقهدستگاه
16 7 24 11 1۰ 9 11 

ها و وستايل  توليد راديو و تلويزيون و دستگاه

 ارتباطي
5 3 2 2 × 2 2 

توليد ابزار پزشكي و ابزار اپتيكي و ابزار دقيق 

 هاي مچي و انواع ديگر ساعتو ساعت
4 1 1 2 1 1 × 

 2 3 4 1 5 2 4 تريلرتوليد وسايل نقليه موتوري، تريلر و نيم

 17 1۰ 15 29 14 4 28 توليد ساير وسايل حمل و نقل 

بندي نشده در توليد مبلمان و مصنوعات طبقه

 جاي ديگر 
14 1 5 5 4 3 12 

 13 3 4 9 3 1 11 بازيافت 

 × × × × × × × ژيتوليد انر

كمكي حمل و هاي پشتيباني و فعاليت

 هاي مسافرتيهاي آژانسنقل؛فعاليت
× × × × 3 × 0 

 1 × × × × × × هاي مربوطه كامپيوتر وفعاليت

 0 × × × × × × تحقيق و توسعه

 7 8 9 × × × × هاي خدمات مهندسيساير فعاليت

 16 3 × 11 9 2 × استخراج ساير معادن 

 بوشهر استان تجارت و معدن صنعت، سازمان – مأخذ
 
 

 



 صنع   – 7 1395 –سالنامه آماری استان بوشهر 

 
259 

 

 

 

های صنعتی برای چند نوع فعاليت کارگاهتعداد جواز تأسيس صادرشده برای ایجاد  -1-7نمودار

1395 

 
 1-7مبنا  جدول 
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برداری صادر شده توسط سازمان صنعت، معدن و تجـارت بـرای   بهره تعداد پروانه -7-2

 )فقره(های صنعتی برحسب نوع فعاليت       ایجاد کارگاه

 1395 1394 1393 1392 1391 1390 1385 فعاليت

 45 26 31 21 17 33 71 جمع 

 4 3 6 7 6 8 12 صنایع مواد غذایی و آشاميدنی 

 -توليد محصوالت ازتوتون و تنباکو
 سيگار 

× × × × × × × 

 × × × × × × 1 توليد منسوجات 

توليد پوشاک و عمل آوردن و رنگ 
 کردن پوست خزدار 

× × × × × × × 

دباغی و عمل آوردن چرم، ساخت کيف، 
 چمدان، زین و یراق و توليد کفش 

× × × × × × 1 

توليد چوب و محصوالت چوبی و چوب 
پنبه )غير از مبلمان( و ساخت کاال از نی 

 و مواد حصيری 

3 × × × 1 1 2 

 × × × × 1 2 3 توليد کاغذ و محصوالت کاغذی 

های ضبط انتشار، چاپ و تکثير رسانه
 شده 

 × × × 1 × × 

های صنایع توليد زغال کک، پاالیشگاه
 ای های هستهنفت و سوخت

1 × × 2 1 1 45 

 4 1 3 2 1 4 7 صنایع توليد مواد و محصوالت شيميایی 

 × 3 1 × 3 5 7 توليد محصوالت الستيکی و پالستيکی 

 × 8 4 3 1 8 23 توليد سایر محصوالت کانی غيرفلزی 

 × × × × × 1 1 توليد فلزات اساسی 

توليد محصوالت فلزی فابریکی بجز 
 آالت و تجهيزات ماشين

3 1 1 2 2 1 1 
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برداری صادر شـده توسـط سـازمان صـنعت، معـدن و تجـارت بـرای ایجـاد         بهره تعداد پروانه -7-2

 (دنباله)فقره(   )های صنعتی برحسب نوع فعالیت       کارگاه

 1395 1394 1393 1392 1391 1390 1385 فعاليت

بندی آالت و تجهيزات طبقهتوليد ماشين
 نشده در جای دیگر

3 * 1 * 4 * 45 

آالت اداری و حسابگر توليد ماشين
 محاسباتی

* * * * * * 4 

 آالت مولد و انتقال برق وتوليد ماشين
بندی نشده در جای های برقی طبقهدستگاه
 دیگر

1 1 1 2 * 1 0 

ها و توليد رادیو و تلویزیون و دستگاه
 وسایل ارتباطی

* * * 1 * 1 0 

توليد ابزار پزشکی و ابزار اپتيکی و ابزار 
های مچی و انواع دیگر دقيق و ساعت

 ساعت

* * * * * * 0 

توليد وسایل نقليه موتوری، تریلر و 
 تریلرنيم

* * * * * * 1 

 2 1 * 2 2 2 5 توليد سایر وسایل حمل و نقل

بندی نشده توليد مبلمان و مصنوعات طبقه
 در جای دیگر

* 1 * * 1 * × 

 × * 1 * * * 1 بازیافت

 45 * * * * * * ژیتوليد انر

های پشتيبانی و کمکی حمل و نقل؛ فعاليت
 های مسافرتیهای آژانسفعاليت

* * * * 1 * 4 

 × * * * * * * های مربوطهکامپيوتر وفعاليت

 × * * * * * * تحقيق و توسعه

 × 2 3 * * * * های خدمات مهندسیسایر فعاليت

 1 3 2 * * * * استخراج سایر معادن

 سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر - مأخذ
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بـرداری صـادر شـده توسـط     پروانه بهرههای صنعتی دارای ميزان اشتغال کارگاه -7-3

 )نفر(سازمان صنعت، معدن و تجارت برحسب نوع فعاليت   

 1395 1394 1393 1392 1391 1390 1385 فعاليت

 593 391 771 1258 156 1150 1197 جمع

 32 28 133 174 52 63 188 صنایع مواد غذایی و آشاميدنی

 × × × × × × × سيگار -توليد محصوالت ازتوتون و تنباکو

 × × × × × × 85 توليد منسوجات

توليد پوشاک و عمل آوردن و رنگ کردن 
 پوست خزدار

× × × × × × 593 

دباغی و عمل آوردن چرم، ساخت کيف، 
 چمدان، زین و یراق و توليد کفش

× × × × × × 32 

توليد چوب و محصوالت چوبی و چوب پنبه 
مواد  )غير از مبلمان( و ساخت کاال از نی و

 حصيری

14 × × × 175 2 × 

 × × × × 1 17 × توليد کاغذ و محصوالت کاغذی

 × × 23 × × × × های ضبط شدهانتشار، چاپ و تکثير رسانه

های صنایع توليد زغال کک، پاالیشگاه
 ایهای هستهنفت و سوخت

5 × × 975 6 17 27 

 19 15 259 21 × 78 279 صنایع توليد مواد و محصوالت شيميایی

 × 184 6 × 22 54 47 توليد محصوالت الستيکی و پالستيکی

 × 71 1۰ 2۰ 2۰ 65 224 توليد سایر محصوالت کانی غيرفلزی

 × × × × × 5 7 توليد فلزات اساسی

توليد محصوالت فلزی فابریکی بجز 
 آالت و تجهيزاتماشين

149 215 1۰ 15 15 5 231 
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برداری صادر شده توسط سازمان صـنعت،  های صنعتی دارای پروانه بهرهمیزان اشتغال کارگاه -7-3

 معدن و تجارت برحسب نوع فعالیت   )نفر(  )دنباله(

 1395 1394 1393 1392 1391 1390 1385 فعاليت

بندی آالت و تجهيزات طبقهتوليد ماشين
 نشده در جای دیگر

5 × 6 × 64 × 593 

 آالت اداری و حسابگرتوليد ماشين
 محاسباتی

× × × × × × 32 

آالت مولد و انتقال برق و توليد ماشين
بندی نشده در جای های برقی طبقهدستگاه
 دیگر

6 7 1۰ 18 × 14 593 

ها و وسایل توليد رادیو و تلویزیون و دستگاه
 ارتباطی

× × × 9 × 15 32 

توليد ابزار پزشکی و ابزار اپتيکی و ابزار 
 انواع دیگر ساعت های مچی ودقيق و ساعت

× × × × × × × 

 × × × × × × × تریلرتوليد وسایل نقليه موتوری، تریلر و نيم

 × 5 × 26 35 636 17۰ توليد سایر وسایل حمل و نقل

بندی نشده توليد مبلمان و مصنوعات طبقه
 در جای دیگر

× 1۰ × × 3 × 27 

 19 × 12 × × × 18 بازیافت

 593 × × × × × × ژیتوليد انر

های پشتيبانی و کمکی حمل و نقل؛ فعاليت
 های مسافرتیهای آژانسفعاليت

× × × × 3 × 32 

 × × × × × × × های مربوطهکامپيوتر وفعاليت

 × × × × × × × تحقيق و توسعه

 × 9 27 × × × × های خدمات مهندسیسایر فعاليت

 27 26 35 × × × × استخراج سایر معادن

 
 سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر - مأخذ
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بـرداری صـادر شـده توسـط     های صنعتی دارای پروانه بهرهگذاری کارگاهسرمایه -7-4

 سازمان صنعت، معدن و تجارت برحسب نوع فعاليت  )ميليون ریال(
 1395 1394 1393 1392 1391 1390 1385 فعاليت

 5711624 1453799 11565990 11239038 220097 345000 3367616 جمع

 33560 18225 251511 1۰2566 27152 39۰۰۰ 135828 صنايع مواد غذايي و آشاميدني

توليد محصوالت ازتوتون و 
 سيگار -تنباكو

× × × × × × 0 

 0 × × × × × 2859۰ توليد منسوجات

توليد پوشاک و عمل آوردن و 
 رنگ كردن پوست خزدار

× × × × × × 0 

عمل آوردن چرم، دباغي و 
ساخت كيف، چمدان، زين و 

 يراق و توليد كفش

× × × × × × 8400 

توليد چوب و محصوالت 
چوبي و چوب پنبه )غير از 

مبلمان  و ساخت كاال از ني و 
 مواد حصيري

1394 × × × 215445 2686 28710 

توليد كاغذ و محصوالت 
 كاغذي

× 4۰۰۰ 3435 × × × 0 

انتشار، چاپ و تكثير 
 هاي ضبط شدهرسانه

× × × × 163343 × 0 

صنايع توليد زغال كک، 
هاي نفت و پااليشگاه
 ايهاي هستهسوخت

226۰ × × 1۰993156 3۰1۰ 11۰7۰۰۰ 0 

صنايع توليد مواد و محصوالت 
 شيميايي

3۰34393 1۰3۰۰۰ × 1382 1۰858996 6942۰ 5157178 

توليد محصوالت الستيكي و 
 پالستيكي

31۰37 18۰۰۰ 12۰513 × 39۰۰ 494۰۰ 15610 

توليد ساير محصوالت كاني 
 غيرفلزي

6214۰ 54۰۰۰ 116۰۰ 2۰53۰ 2518 151171 272439 

 0 × × × × 2۰۰۰ 3۰۰۰ توليد فلزات اساسي

توليد محصوالت فلزي 
آالت و فابريكي بجز ماشين

 تجهيزات

34785 35۰۰۰ 6622 17929 2227۰ 384۰ 25046 
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برداری صادر شده توسط سازمان صـنعت،  های صنعتی دارای پروانه بهرهکارگاهگذاری سرمایه -7-4

 معدن و تجارت برحسب نوع فعالیت  )میلیون ریال(   )دنباله(

 1395 1394 1393 1392 1391 1390 1385 فعاليت

آالت و تجهيزات توليد ماشين

 بندی نشده در جای دیگرطبقه
8۰۰ × 196۰ × 26497 × 5711624 

آالت اداری و حسابگر توليد ماشين

 محاسباتی
× × × × × × 33560 

آالت مولد و انتقال برق و توليد ماشين

بندی نشده های برقی طبقهدستگاه

 در جای دیگر

45۰ 2۰۰۰ 46915 711۰ × 52۰۰ × 

ها و توليد رادیو و تلویزیون و دستگاه

 وسایل ارتباطی
× × × 2۰5 × 19۰۰ × 

پزشکی و ابزار اپتيکی و توليد ابزار 

های مچی و انواع ابزار دقيق و ساعت

 دیگر ساعت

× × × × × × × 

توليد وسایل نقليه موتوری، تریلر و 

 تریلرنيم
× × × × × × 8400 

 28710 185۰ × 9616۰ 19۰۰ 84۰۰۰ 29269 توليد سایر وسایل حمل و نقل

بندی توليد مبلمان و مصنوعات طبقه

 دیگرنشده در جای 
× 4۰۰۰ × × 42۰۰ × × 

 × × 143۰۰ × × × 367۰ بازیافت

 × × × × × × × ژیتوليد انر

های پشتيبانی و کمکی حمل و فعاليت

 های مسافرتیهای آژانسنقل؛ فعاليت
× × × × 6572 × 5711624 

 33560 × × × × × × های مربوطهکامپيوتر وفعاليت

 × × × × × × × تحقيق و توسعه

 × 9۰83 62974 × × × × های خدمات مهندسیفعاليتسایر 

 × 34۰24 69624 × × × × استخراج سایر معادن

 صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر اداره کل – مأخذ
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های صنعتی دارای ده نفر کارکن و بيشتر برحسب نوع فعاليت، نحوه مالکيت تعداد کارگاه -7-5
 و طبقات کارکن

 سال و فعاليت

 عمومی خصوصی

مع
ج

 

49-
10 

فر
ن

 

99-
50 

فر
ن

 

10
0

 
ر 
نف تر
ش
وبي

 

مع
ج

 

49-
10 

فر
ن

 

99-
50 

فر
ن

 

10
0

 
ر 
نف تر
ش
وبي

 

1385 × × × × × □ □ □ 

1390 103 7۰ 2۰ 13 × × × × 

1391 98 71 15 12 1 × × 1 

1392 94 59 21 14 × × × × 

1393 84 55 16 13 × × × × 

1394 82 5۰ 19 13 × × × × 

 × × × × × 7 13 20 و آشاميدنی صنایع مواد غذایی

 × × × × × × × × توليد محصوالت از توتون و تنباکو ـ سيگار

 × × × × × × × × آوردن ورنگ کردن پوست خزدارتوليد پوشاک ـ عمل
آوردن چرم و ساخت کيف و چمدان و زین دباغی و عمل

 × × × × × × × × و یراق و توليد کفش

غير از  -پنبهچوبی و چوبتوليد چوب و محصوالت 
 ساخت کاال از نی و مواد حصيری -مبلمان

16 5 2 9 × × × × 

 × × × × × × 12 14 صنایع توليد مواد و محصوالت شيميایی

 × × × × × 1 3 4 توليد سایر محصوالت کانی غير فلزی

 × × × × × × × × آالت اداری و حسابگر و محاسباتیتوليد ماشين
های برقی آالت مولد و انتقال برق و دستگاهماشينتوليد 
 بندی نشده در جای دیگرطبقه

5 3 2 × × × × × 

 × × × × × × × × ها و وسایل ارتباطیتوليد رادیو و تلویزیون و دستگاه
توليد ابزار پزشکی و ابزاراپتيکی و ابزار دقيق و 

 های مچی و انواع دیگر ساعتساعت
× × × × × × × × 

 × × × × × × × × ی موتوری و تریلر و نيم تریلرتوليد وسایل نقليه

 × × × × × × 4 5 توليد سایر وسایل حمل و نقل

 × × × × × 2 3 5 بندی نشده در جای دیگرتوليد مبلمان و مصنوعات طبقه

 × × × × × × × × بازیافت

 × × × × 1 5 7 13 هاسایر فعاليت

 مرکز آمار ایران -مأخذ
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 طبقـات  مالکيـت،  نحوه حسب بر بيشتر و کارکن نفر 50 صنعتی هایکارگاه تعداد  -7-6

 1394: شهرستان و کارکن

 شهرستان
 عمومی خصوصی

 جمع
49-10 
 نفر

99-50 
 نفر

نفر  100
 و بيشتر

 جمع
49-10 
 نفر

99-50 
 نفر

نفر و  100
 بيشتر

1394 32 * 19 13 × * * * 

 * * * * 3 9 * 12 بوشهر

 * * * * 2 9 * 11 دشتستان

 * * * * 6 × * 6 کنگان

 * * * * 2 1 * 3 هاسایر شهرستان

 مرکز آمار ایران -مأخذ
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 و مـزد  برحسـب  تـر بـيش  و نفرکارکن ده دارای صنعتی هایکارگاه شاغالن تعداد-7-7

 حقوق و جنس و مزد بدون کارکنان و بگيرانحقوق

 كل شاغالن كاركنسال و طبقات 
 كاركنان بدون مزد و حقوق بگيران مزد و حقوق

 زن مرد مرد و زن زن مرد مرد و زن

1375 8429 6446 592۰ 526 1983 198۰ 3 

1380 5955 5954 5174 78۰ 1 1 * 

1385 6967 6952 6۰5۰ 9۰2 15 15 * 

1389 13036 12946 1157۰ 1376 9۰ 88 2 

1390 17030 16917 15116 18۰1 113 1۰8 5 

1391 16279 16168 14655 1513 111 1۰7 4 

1392 17927 17832 16266 1566 95 91 4 

1393 17438 17355 15837 1518 83 79 4 

1394 16853 16،764 15،253 1،511 89 85 4 

 4 64 68 235 774 1،۰۰9 1077 نفر10-49

 × 2۰ 2۰ 441 811 1،252 1272 نفر50-99

 × 1 1 835 13،668 14،5۰3 14504 بيشترنفر و 100

 .ایران آمار مرکز - مأخذ
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 نـوع  برحسـب  تـر بـيش  و کارکن نفر ده صنعتی دارای هایکارگاه شاغالن تعداد -7-8

 1393فعاليت و طبقات کارکن

 جمع فعاليت
49-10 

 نفر

99-50 

 نفر

نفر و  100

 تريشب

1393 17438 1267 1۰76 15۰95 

1394 16853 1077 1272 14504 

 × 5۰۰ 334 834 صنایع مواد غذایی و آشاميدنی

 × × × × توليد محصوالت از توتون و تنباکو ـ سيگار

 × 78 × 78 توليد منسوجات

آوردن و رنگ کردن پوست توليد پوشاک ـ عمل

 خزدار
× × × × 

آوردن چرم و ساخت کيف و چمدان و دباغی و عمل

 زین و یراق و توليد کفش
× × × × 

توليد چوب و محصوالت چوبی  و چوب پنبه ـ غير از 

 مبلمان ـ ساخت کاال از نی و مواد حصيری
21 21 × × 

 25۰ 64 23 337 توليد کاغذ و محصوالت کاغذی

 × × 51 51 های ضبط شدهانتشار و چاپ و تکثير رسانه

های نفت و صنایع توليد زغال کک ـ پاالیشگاه

 ایهای هستهسوخت
52 × 52 × 

 12243 116 141 12500 صنایع توليد مواد و محصوالت شيميایی

 × 148 17 165 توليد محصوالت الستيکی و پالستيکی
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فعالیـت و   نـوع  برحسـب  تـر بـیش  و کـارکن  نفـر  ده صنعتی دارای هایکارگاه شاغالن تعداد -7-8

 دنباله()                              1394    طبقات کارکن

 جمع فعاليت
49-10 

 نفر

99-50 

 نفر

نفر و  100

 تربيش

 819 × 2۰6 1025 توليد سایر محصوالت کانی غيرفلزی

 × × 2۰ 20 توليد فلزات اساسی

آالت و توليد محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشين

 تجهيزات
138 6۰ 78 × 

بندی نشده در آالت و تجهيزات طبقهتوليد ماشين

 جای دیگر
26 26 × × 

 × × × × آالت اداری و حسابگر و محاسباتیتوليد ماشين

های آالت مولد و انتقال برق و دستگاهتوليد ماشين

 بندی نشده در جای دیگربرقی طبقه
186 69 117 × 

ها و وسایل توليد رادیو و تلویزیون و دستگاه

 ارتباطی
× × × × 

دقيق و توليد ابزار پزشکی و ابزار اپتيکی و ابزار 

 های مچی و انواع دیگر ساعتساعت
× × × × 

 × × × × ی موتوری و تریلر و نيم تریلرتوليد وسایل نقليه

 1192 × 66 1258 توليد سایر وسایل حمل و نقل

بندی نشده در جای توليد مبلمان و مصنوعات طبقه

 دیگر
162 43 119 × 

 × × × × بازیافت

 .ایران آمار مرکز - مأخذ
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شهرستان  برحسب تربيش و کارکن نفر 50 صنعتی دارای هایکارگاه شاغالن تعداد -7-9

 و طبقات کارکن

 ترنفر و بيش 100 نفر 50-99 نفر 10-49 جمع شهرستان

1394 15776 × 1272 14504 

 2686 6۰4 × 3290 بوشهر

 718 6۰2 × 1320 دشتستان

 8599 × × 8599 کنگان

 . ایران آمار مرکز - مأخذ
 

 
 تربيش و کارکن نفر 50 دارای های صنعتیتعداد شاغالن کارگاه -2-7نمودار 

 

 
 

  9-7 مبنا: جدول

 

 

 

3290

1320

8599

2567

بوشهر دشتستان كنگان ساير شهرستانها
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 و کـارکن  نفـر  ده دارای صـنعتی  هـای کارگاه بگيرانحقوق و مزد خدمات جبران -7-10

 (ریال میلیون)                                   جنس برحسب طبقات کارکن و تربيش

 و
ال

س
 

كن
ار

 ك
ت

بقا
ط

 

 زن مرد مرد و زن

مع
ج

 

وق
حق

و 
زد 

م
 

تي
اخ

رد
ر پ

ساي
 ها

مع
ج

 

وق
حق

و 
زد 

م
 

تي
اخ

رد
ر پ

ساي
 ها

مع
ج

 

وق
حق

و 
زد 

م
 

تي
اخ

رد
ر پ

ساي
 ها

1375 28985 22148 6837 26536 20532 6004 2449 1616 833 

1380 167153 86799 80354 152975 78683 74292 14178 8116 6062 

1385 472248 218274 253974 433047 196583 236464 39201 21691 17510 

1390 2855464 2008619 846845 2664861 1872879 791982 190603 135740 54863 

1391 2127014 1647834 479180 1984645 1535274 449371 142369 112560 29809 

1392 3053415 2044547 1008868 2839843 1890430 949413 213572 154117 59455 

1393 5732457 3882081 1850376 5337902 3617698 4172020  394555 264383 130172 

1394 11361518 8245548 3115970 10745888 7806200 2939688 615630 439348 176282 

 3740 22393 26133 16330 88893 105223 20070 111286 131356 نفر10-49

 9075 39856 48931 19968 80513 100481 29043 120369 149412 نفر50-99

نفر و 100

 بيشتر
11080751 8013893 3066858 10540184 7636794 2903391 540567 377100 163467 

 . ايران آمار مركز - مأخذ
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 نفــر  ده دارای صنعتــی  هـای کـارگـاه بگيـرانحقـوق و مزد خدمـات جبـران -7-11

 (ریال میلیون)                          کارکن طبقات  فعاليت و  نوع برحسب تربيش و کارکـن

 جمع فعاليت
49-10 

 نفر

99-50 

 نفر

نفر و  100

 تربيش

1394 11361518 131356 149412 11080751 

 × 52836 38643 91479 صنایع مواد غذایی و آشاميدنی

 × × × × توليد محصوالت از توتون و تنباکو ـ سيگار

 × 7598 × 7598 توليد منسوجات

آوردن و رنگ کردن پوست توليد پوشاک ـ عمل
 خزدار

× × × × 

آوردن چرم و ساخت کيف و دباغی و عمل
 چمدان و زین و یراق و توليد کفش

× × × × 

توليد چوب و محصوالت چوبی  و چوب پنبه ـ 
غير از مبلمان ـ ساخت کاال از نی و مواد 

 حصيری

1887 1887 × × 

 26582 6494 2357 35433 توليد کاغذ و محصوالت کاغذی

 × × 6۰2۰ 6020 های ضبط شدهانتشار و چاپ و تکثير رسانه

های نفت و صنایع توليد زغال کک ـ پاالیشگاه
 ایهای هستهسوخت

5746 × 5746 × 

 1۰۰15613 14291 19951 10049854 صنایع توليد مواد و محصوالت شيميایی

 × 17128 1958 19086 محصوالت الستيکی و پالستيکیتوليد 
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 و کارکــن  نفــر  ده دارای صنعتــی  هـای کـارگــاه  بگیـرانحقـوق و مزد خدمـات جبـران -7-11

 )دنباله(  (ریال میلیون)    کارکن فعالیت و طبقات نوع برحسب تربیش

 جمع فعاليت
49-10 

 نفر

99-50 

 نفر

نفر و  100

 تربيش

 4۰9445 × 2492۰ 434365 توليد سایر محصوالت کانی غير فلزی

 × × 25۰8 2508 توليد فلزات اساسی

آالت و توليد محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشين
 تجهيزات

15894 6462 9432 × 

بندی نشده در آالت و تجهيزات طبقهتوليد ماشين
 جای دیگر

3633 3633 × × 

 × × × × حسابگر و محاسباتیآالت اداری و توليد ماشين
های آالت مولد و انتقال برق و دستگاهتوليد ماشين
 بندی نشده در جای دیگربرقی طبقه

21566 8274 13291 × 

 × × × × ها و وسایل ارتباطیتوليد رادیو و تلویزیون و دستگاه
توليد ابزار پزشکی و ابزار اپتيکی و ابزار دقيق و 

 دیگر ساعتهای مچی و انواع ساعت
× × × × 

 × × × × ی موتوری و تریلر و نيم تریلرتوليد وسایل نقليه

 629111 × 7239 636350 توليد سایر وسایل حمل و نقل

بندی نشده در جای توليد مبلمان و مصنوعات طبقه
 دیگر

30101 75۰5 22595 × 

 × × × × بازیافت

 .ایران آمار مرکز - مأخذ
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 کـارکن  نفر ده دارای صنعتی هایکارگاه( ایسرمایه اموال تغييرات)گذاریسرمایه -7-12

 (ریال میلیون)               کارکن    طبقات و ایسرمایه اموال نـوع برحسب تربيش و

سال و 
طبقات 
 کارکن

 جمع
ماشين آالت 

 و ...
تجهيزات 
 اداری

وسایل 
 نقليه

ساختمان 
)بدون 
 زمين(

 زمين
افزارهای نرم

 کامپيوتری

1375 26355 156۰3 377 82۰ 9۰25 53۰ * 

1380 50174 14939 8183 1719 25146 168 19 

1385 455870 131871 632۰ 149819 164739 3۰68 53 

1390 4349648 1364938 98۰۰43 717351 9341۰6 35۰754 2456 

1391 5080674 3161946 86369 455414 7۰6118 662۰87 874۰ 

1392 2654188 16۰2963 113896 18۰۰۰4 294238 372۰۰3 91۰84 

1393 4948476 777977 2۰5929 842121 3۰19346 86۰71 17۰33 

1394 3591526 1649077 275723 75857 1177026 375914 37929 

 331 63 4128 3۰12 1698 27624 36857 نفر10-49

 362 × 2418 1948 2۰46 34455 41229 نفر50-99

نفر و 100

 بيشتر
3513441 1586998 271979 7۰897 117۰48۰ 375851 37235 

 . ایران آمار مرکز - مأخذ
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 کارکن نفر ده دارای صنعتی هایکارگاه( ایسرمایه اموال تغييرات) گذاریسرمایه -7-13

 (ریال میلیون)                   کارکن طبقات و فعاليت نوع برحسب تربيش و

 جمع فعاليت
49-10 

 نفر

99-50 

 نفر

نفر و  100

 تربيش

1394 3591526 36857 41229 3513441 

صنایع مواد غذایی و آشاميدنی   22081 6814 15268 × 

توليد محصوالت از توتون و تنباکو ـ سيگار   × × × × 

توليد منسوجات   × × × × 
آوردن و رنگ کردن پوست توليد پوشاک ـ عمل 

 × × × × خزدار

آوردن چرم و ساخت کيف و چمدان و دباغی و عمل 
 × × × × زین و یراق و توليد کفش

از  توليد چوب و محصوالت چوبی  و چوب پنبه ـ غير 
 × × 9۰۰ 900 مبلمان ـ ساخت کاال از نی و مواد حصيری

توليد کاغذ و محصوالت کاغذی   11104 382 × 1۰722 

های ضبط شدهانتشار و چاپ و تکثير رسانه   1120 112۰ × × 

های نفت و صنایع توليد زغال کک ـ پاالیشگاه 
ایهای هستهسوخت  230 × 23۰ × 

صنایع توليد مواد و محصوالت شيميایی   2858963 18947 1273 2838743 

توليد محصوالت الستيکی و پالستيکی   9452 158 9295 × 
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 تـر بیش و کارکن نفر ده دارای صنعتی هایکارگاه( ایسرمایه اموال تغییرات) گذاریسرمایه -7-13

 )دنباله( (ریال میلیون)                     کارکن طبقات و فعالیت نوع برحسب

 جمع فعاليت
49-10 

 نفر

99-50 

 نفر

نفر و  100

 تربيش

 625493 × 5325 630818 توليد سایر محصوالت کانی غيرفلزی 

 × × 34 34 توليد فلزات اساسی 

آالت و توليد محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشين 

 تجهيزات
632 457 175 × 

بندی نشده در آالت و تجهيزات طبقهتوليد ماشين

 جای دیگر
1002 1۰۰2 × × 

 × × × × آالت اداری و حسابگر و محاسباتیتوليد ماشين 

های آالت مولد و انتقال برق و دستگاهتوليد ماشين 

 بندی نشده در جای دیگربرقی طبقه
620 42۰ 2۰۰ × 

 × × × × ها و وسایل ارتباطیتوليد رادیو و تلویزیون و دستگاه 

توليد ابزار پزشکی و ابزار اپتيکی و ابزار دقيق و  

 های مچی و انواع دیگر ساعتساعت
× × × × 

 × × × × ی موتوری و تریلر و نيم تریلرتوليد وسایل نقليه 

 38483 × 1۰9 38592 توليد سایر وسایل حمل و نقل 

بندی نشده در جای توليد مبلمان و مصنوعات طبقه 

 دیگر
15979 119۰ 14789 × 

 × × × × بازیافت 

 . ایران آمار مرکز - مأخذ
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 تـر بـيش  و کـارکن  نفر ده دارای صنعتی هایکارگاه صنعتی فعاليت افزوده ارزش -7-14

 (ریال میلیون)      کارکن طبقـات و فعاليت نوع برحسب

 جمع فعاليت
49-10 

 نفر

99-50 

 نفر

نفر و  100

 تربيش

1375 42038 118۰7 12۰75 18156 

1380 1366355 37825 16359 1312171 

1385 5983395 78744 1249۰ 5892161 

1390 55399659 338491 9۰96۰۰ 54151568 

1391 93165720 545347 598179 92۰22194 

1392 108266584 5۰5171 688349 1۰7۰73۰64 

1393 229144032 138۰118 178۰873 225983۰41 

1394 99277311 610940 1025892 97640479 

 × 613618 349۰3۰ 962648 صنایع مواد غذایی و آشاميدنی

 × × × × توتون و تنباکو ـ سيگارتوليد محصوالت از 

 × 5858 × 5858 توليد منسوجات

آوردن و رنگ کردن توليد پوشاک ـ عمل
 پوست خزدار

× × × × 

آوردن چرم و ساخت کيف و دباغی و عمل
 چمدان و زین و یراق و توليد کفش

× × × × 

توليد چوب و محصوالت چوبی  و چوب 
از نی و پنبه ـ غير از مبلمان ـ ساخت کاال 

 مواد حصيری
13527 13527 × × 

 1۰2422 3315 23383 129119 توليد کاغذ و محصوالت کاغذی

های ضبط انتشار و چاپ و تکثير رسانه
 شده

15114 15114 × × 
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 نـوع  برحسب تربیش و کارکن نفر ده دارای صنعتی هایکارگاه صنعتی فعالیت افزوده ارزش -7-14

 )دنباله(    (ریال میلیون)      کارکن طبقـات و فعالیت

 جمع فعاليت
49-10 

 نفر

99-50 

 نفر

نفر و  100

 تربيش

های نفت و صنایع توليد زغال کک ـ پاالیشگاه
 ایهای هستهسوخت

851 × 851 × 

 946۰2294 246791 8۰739 94929824 صنایع توليد مواد و محصوالت شيميایی

 × 51939 3234 55173 توليد محصوالت الستيکی و پالستيکی

 17387۰3 × 45812 1784515 توليد سایر محصوالت کانی غير فلزی

 × × 1868 1868 توليد فلزات اساسی

آالت توليد محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشين
 و تجهيزات

18751 13159 5593 × 

بندی نشده آالت و تجهيزات طبقهتوليد ماشين
 در جای دیگر

4137 4137 × × 

 × × × × آالت اداری و حسابگر و محاسباتیتوليد ماشين

آالت مولد و انتقال برق و توليد ماشين
بندی نشده در جای های برقی طبقهدستگاه
 دیگر

45655 16597 29۰58 × 

ها و وسایل توليد رادیو و تلویزیون و دستگاه
 ارتباطی

× × × × 

دقيق و توليد ابزار پزشکی و ابزار اپتيکی و ابزار 
 های مچی و انواع دیگر ساعتساعت

× × × × 

ی موتوری و تریلر و نيم توليد وسایل نقليه
 تریلر

× × × × 

 1197۰6۰ × 2971۰ 1226771 توليد سایر وسایل حمل و نقل

بندی نشده در توليد مبلمان و مصنوعات طبقه
 جای دیگر

83500 14629 68871 × 

 × × × × بازیافت

 . ایران آمار مرکز - مأخذ
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 حسب بر بيشتر و کارکن نفر 10 دارای صنعتی هایکارگاه انبار موجودی ارزش -7-15
 (ریال ميليون)         کارکن طبقات

 نفر و بيشتر100 نفر99-50 نفر49-10 1394 سال و طبقات کارکن

ن
اول فروردی

 

 27697248 399988 68427 28165663 جمع

 7725542 135381 45221 7906144 کاالهای ساخته شده

کاالهایی که بدون 

-تغييرشکل به فروش می

 رسند

17409 × 174۰9 × 

 323۰959 × 1۰6۰۰ 3241559 کاالهای در جریان ساخت

 1674۰747 247198 126۰6 17000551 مواد خام اوليه، لوازم و

ن اسفند
پایا

 

 40223787 525037 211847 40960670 جمع

 19816959 3۰73۰3 156535 20280796 کاالهای ساخته شده

کاالهایی که بدون 

-تغييرشکل به فروش می

 رسند

9798 × 9798 × 

 2313468 × 42899 2356367 کاالهای در جریان ساخت

 18۰9336۰ 2۰7936 12413 18313708 مواد خام اوليه، لوازم و

 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر – مأخذ
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                                 و فرش دستباف  فعال صنعتی تعاونی هایشرکت عمومی مشخصات -7-16
 (ریال میلیون)

سال و 

 شهرستان

 فرش دستباف صنعتی

 سرمایه شاغالن ءاعضا تعداد سرمایه شاغالن ءاعضا تعداد

1375 6 57 69 4۰7 ... ... ... ... 

1380 3 21 42 78 ... ... ... ... 

1385 62 879 856 1۰278 5 38 79 2 

1390 297 2396 3229 57۰546 17 283 181 25۰ 

1391 296 2395 3369 618714 12 93 295 236 

1392 422 3433 5233 641872 22 163 426 853 

1393 53۰ 4376 6542 6651۰1 48 37۰ 554 16434 

1394 447 3755 6126 163463  29 212 5۰8 551  

1395 498 4070 6928 641597 32 261 522 514 

 3۰1 65 28 4 1242۰ 863 592 8۰ بوشهر

 31 25 21 3 17۰6 99۰ 467 63 تنگستان

 × × × × 394 176 246 35 جم

 31 133 22 3 11873 1686 612 79 دشتستان

 89 71 71 9 6865 61۰ 598 81 دشتی

 21 25 14 2 48۰ 595 32۰ 45 دیر

 1۰ 18 28 4 217 2۰2 386 29 دیلم

 21 85 14 2 6۰1917 1213 55۰ 47 کنگان

 1۰ 85 56 4 5636 457 243 31 گناوه

 1۰ 15 7 1 84 136 56 8 عسلویه

 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر – مأخذ
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 فرش دستباف تعاونی فعال صنعتی و  هایشرکت عمومی مشخصات -3-7نمودار 
 

 
 16-7مبنا  جدول 
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نفـر   10هـای صـنعتی دارای   کارگاه پرداختی و دریافتی بابت خدمات غيرصنعتی -7-17

 (ریال میلیون)                       فعاليت نوع کارکن و بيشتر برحسب طبقات کارکن و

 فعاليت

 دریافتی پرداختی

مع
ج

 

49-
10 

فر
ن

 

99-
50 

فر
ن

 

10
0

 
 و 
فر
ن ش
بي

 تر

مع
ج

 

49-
10 

فر
ن

 

99-
50 

فر
ن

 

10
0

 
 و 
فر
ن ش
بي

 تر

1393 13536642 23998 41517 13471127 329978۰ 2۰5۰ × 329773۰ 

1394 15190424 20556 30107 15139761 901207 × × 901207 

صنایع مواد غذایی و 
 آشاميدنی

25208 2524 22684 × × × × × 

توليد محصوالت از 
توتون و تنباکو ـ 

 سيگار

× × × × × × × × 

 × × × × × 335 × 335 توليد منسوجات

توليد پوشاک ـ 
آوردن و رنگ عمل

 کردن پوست خزدار
× × × × × × × × 

آوردن دباغی و عمل
چرم و ساخت کيف و 
چمدان و زین و یراق و 

 توليد کفش

× × × × × × × × 

توليد چوب و 
محصوالت چوبی  و 
چوب پنبه ـ غير از 
 مبلمان ـ ساخت کاال

نی و مواد حصيری از  

106 1۰6 × × × × × × 

توليد کاغذ و 
 محصوالت کاغذی

6478 361 183 5934 × × × × 

ير انتشار و چاپ و تکث
های ضبط شدهرسانه  

1014 1۰14 × × × × × × 

صنایع توليد زغال 
 هایکک ـ پاالیشگاه
های نفت و سوخت

ایهسته  

70 × 7۰ × × × × × 

صنایع توليد مواد و 
 محصوالت شيميایی

14537905 8544 2۰41 1452732۰ 892748 × × 892748 

توليد محصوالت 
يکیالستيکی و پالست  

2492 116 2377 × × × × × 
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نفـر کـارکن و    1۰هـای صـنعتی دارای   پرداختی و دریافتی بابت خدمات غیرصنعتی کارگاه -7-17

 )دنباله( (ریال میلیون)                         بیشتر برحسب طبقات کارکن و نوع فعالیت 

 فعاليت

 دریافتی پرداختی

مع
ج

 

49-
10 

فر
ن

 

99-
50 

فر
ن

 

10
0

 
 و 
فر
ن ش
بي

 تر

مع
ج

 

49-
10 

فر
ن

 

99-
50 

فر
ن

 

10
0

 
 و 
فر
ن ش
بي

 تر

توليد سایر محصوالت کانی غير 

 فلزی
316596 2412 × 314184 7123 × × 7123 

 × × × × × × 327 327 توليد فلزات اساسی

توليد محصوالت فلزی فابریکی بجز 

 آالت و تجهيزاتماشين
1255 1۰97 158 × × × × × 

آالت و تجهيزات توليد ماشين

 بندی نشده در جای دیگرطبقه
375 375 × × × × × × 

آالت اداری و حسابگر توليد ماشين

 و محاسباتی
× × × × × × × × 

آالت مولد و انتقال توليد ماشين

بندی های برقی طبقهدستگاه برق و

 نشده در جای دیگر

2549 12۰3 1346 × × × × × 

ها توليد رادیو و تلویزیون و دستگاه

 و وسایل ارتباطی
× × × × × × × × 

توليد ابزار پزشکی و ابزار اپتيکی و 

های مچی و ابزار دقيق و ساعت

 انواع دیگر ساعت

× × × × × × × × 

موتوری و ی توليد وسایل نقليه

 تریلر و نيم تریلر
× × × × × × × × 

 1336 × × 1336 292323 × 933 293257 توليد سایر وسایل حمل و نقل

توليد مبلمان و مصنوعات 

 بندی نشده در جای دیگرطبقه
2456 1543 913 × × × × × 

 × × × × × × × × بازیافت

 . ایران آمار مرکز - مأخذ
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 و کـارکن  نفر ده دارای صنعتی هایکارگاه غيرمستقيم و عوارض پرداختیماليات  -7-18

 (ریال میلیون)                                 کارکن طبقات و فعاليت نوع برحسب تربيش

 جمع فعاليت
49-10 

 نفر

99-50 

 نفر

نفر و  100

 تربيش

1393 28383 7129 15۰2 19752 

1394 50492 5155 1442 43895 

صنایع مواد غذایی و آشاميدنی   1152323 1۰76 447 × 

توليد محصوالت از توتون و تنباکو ـ سيگار   × × × × 

توليد منسوجات   × × × × 

رآوردن و رنگ کردن پوست خزداتوليد پوشاک ـ عمل   × × × × 

آوردن چرم و ساخت کيف و چمدان و زین دباغی و عمل 

 و یراق و توليد کفش
× × × × 

 توليد چوب و محصوالت چوبی  و چوب پنبه ـ غير از 

 مبلمان ـ ساخت کاال از نی و مواد حصيری
× × × × 

توليد کاغذ و محصوالت کاغذی   120 × × 12۰ 

های ضبط شدهانتشار و چاپ و تکثير رسانه   80 8۰ × × 

های نفت و صنایع توليد زغال کک ـ پاالیشگاه 

ایهای هستهسوخت  
20 × 2۰ × 

صنایع توليد مواد و محصوالت شيميایی   43896 184۰ 32۰ 41736 

توليد محصوالت الستيکی و پالستيکی   × × × × 
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 تـر بـیش  و کـارکن  نفـر  ده دارای صنعتی هایکارگاه مالیات غیرمستقیم و عوارض پرداختی -7-18

 )دنباله( (ریال میلیون)                    کارکن طبقات و فعالیت نوع برحسب

 جمع فعاليت
49-10 

 نفر

99-50 

 نفر

نفر و  100

 تربيش

 2۰39 × 46۰ 2499 توليد سایر محصوالت کانی غير فلزی

 × × × × توليد فلزات اساسی

آالت و توليد محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشين

 تجهيزات
359 359 × × 

بندی نشده در آالت و تجهيزات طبقهتوليد ماشين

 دیگرجای 
300 3۰۰ × × 

 × × × × آالت اداری و حسابگر و محاسباتیتوليد ماشين

های آالت مولد و انتقال برق و دستگاهتوليد ماشين

 بندی نشده در جای دیگربرقی طبقه
855 25۰ 6۰5 × 

 × × × × ها و وسایل ارتباطیتوليد رادیو و تلویزیون و دستگاه

اپتيکی و ابزار دقيق و توليد ابزار پزشکی و ابزار 

 های مچی و انواع دیگر ساعتساعت
× × × × 

 × × × × ی موتوری و تریلر و نيم تریلرتوليد وسایل نقليه

 × × 73۰ 730 توليد سایر وسایل حمل و نقل

بندی نشده در جای توليد مبلمان و مصنوعات طبقه

 دیگر
110 6۰ 5۰ × 

 × × × × بازیافت

  . ایران آمار مرکز - مأخذ
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 تـر بـيش  و کـارکن  نفر ده دارای صنعتی هایکارگاه ارزش افزوده فعاليت صنعتی-7-19

 (ریال میلیون)                                          و شهرستان  کارکن طبقات برحسب

 ترنفر و بيش 100 نفر 50-99 نفر 10-49 جمع شهرستان

1393 130403157 660510 832024 128910625 

1394 98666371 × 1025892 97640479 

 8894499 353211 × 9247710 بوشهر

 7۰4978 379185 × 1084163 دشتستان

 7۰348942 × × 70348942 کنگان

 17692۰6۰ 293496 × 17985556 هاسایر شهرستان

  . ایران آمار مرکز - مأخذ
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 تـر بـيش  و کـارکن  نفر ده دارای صنعتی هایکارگاه فعاليت صنعتیارزش افزوده  -7-20

 (ریال میلیون)                                   کارکن طبقات و فعاليت نوع برحسب

 جمع فعاليت
49-10 

 نفر

99-50 

 نفر

نفر و  100

 تربيش

1393 130403158 66۰51۰ 832۰24 12891۰625 

1394 191403760 1104162 989593 189310005 

 × 67429۰ 785599 1459889 صنایع مواد غذایی و آشاميدنی

 × × × × توليد محصوالت از توتون و تنباکو ـ سيگار

 × 165۰9 × 16509 توليد منسوجات

 آوردن و رنگ کردن پوستتوليد پوشاک ـ عمل
 خزدار

× × × × 

آوردن چرم و ساخت کيف و چمدان دباغی و عمل
توليد کفشو زین و یراق و   

× × × × 

ير توليد چوب و محصوالت چوبی  و چوب پنبه ـ غ
 × × 5659 5659 از مبلمان ـ ساخت کاال از نی و مواد حصيری

 151318 4222 54488 210028 توليد کاغذ و محصوالت کاغذی

های ضبط شدهانتشار و چاپ و تکثير رسانه  7116 7116 × × 

و  های نفتپاالیشگاهصنایع توليد زغال کک ـ 
ایهای هستهسوخت  

1319 × 1319 × 

 186814683 139447 7654۰ 187030669 صنایع توليد مواد و محصوالت شيميایی

 × 32952 2739 35691 توليد محصوالت الستيکی و پالستيکی
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 نـوع  برحسب تربیش و کارکن نفر ده دارای صنعتی هایکارگاه افزوده فعالیت صنعتیارزش -7-2۰

 )دنباله( (ریال میلیون)                                               کارکن طبقات و فعالیت

 جمع فعاليت
49-10 

 نفر

99-50 

 نفر

نفر و  100

 تربيش

 1121945 × 48218 1170163 توليد سایر محصوالت کانی غيرفلزی

 × × 11۰6 1106 توليد فلزات اساسی

آالت و محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشينتوليد 

 تجهيزات
44669 224۰6 22262 × 

بندی نشده در آالت و تجهيزات طبقهتوليد ماشين

 جای دیگر
7588 7588 × × 

 × × × × آالت اداری و حسابگر و محاسباتیتوليد ماشين

های آالت مولد و انتقال برق و دستگاهتوليد ماشين

 در جای دیگربندی نشده برقی طبقه
109561 5988۰ 49681 × 

ها و وسایل توليد رادیو و تلویزیون و دستگاه

 ارتباطی
× × × × 

توليد ابزار پزشکی و ابزار اپتيکی و ابزار دقيق و 

 های مچی و انواع دیگر ساعتساعت
× × × × 

 × × × × تریلری موتوری و تریلر و نيمتوليد وسایل نقليه

 1222۰6۰ ×۰ 19628 1241688 حمل و نقلتوليد سایر وسایل 

بندی نشده در جای توليد مبلمان و مصنوعات طبقه

 دیگر
62107 13196 48911 × 

 × × × × بازیافت

 . ایران آمار مرکز - مأخذ
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 و کـارکن  نفـر  ده دارای صـنعتی  هـای کارگـاه  های فعاليت صنعتیارزش ستانده -7-21

 (ریال میلیون)            کارکن طبقات و فعاليت نوع برحسب تربيش

 نفر 50-99 نفر 10-49 جمع فعاليت
نفر و  100

 تربيش

1393 359547191 2۰4۰628 2612897 354893666 

1394 290681072 1715102 2015485 286950484 

 × 12879۰8 113463۰ 2422538 صنایع مواد غذایی و آشاميدنی

ـ  وتوليد محصوالت از توتون و تنباک
 سيگار

× × × × 

 × 22367 × 22367 توليد منسوجات

آوردن و رنگ توليد پوشاک ـ عمل
 × × × × کردن پوست خزدار

آوردن چرم و ساخت دباغی و عمل
کيف و چمدان و زین و یراق و توليد 

 کفش
× × × × 

 توليد چوب و محصوالت چوبی و چوب
از  پنبه ـ غير از مبلمان ـ ساخت کاال

حصيرینی و مواد   
19186 19186 × × 

 25374۰ 7537 77871 339147 توليد کاغذ و محصوالت کاغذی

بط های ضانتشار و چاپ و تکثير رسانه
 شده

22229 22229 × × 

صنایع توليد زغال کک ـ 
های های نفت و سوختپاالیشگاه
ایهسته  

2170 × 217۰ × 

صنایع توليد مواد و محصوالت 
 شيميایی

281960493 157279 386238 281416976 

توليد محصوالت الستيکی و 
 × 84891 5973 90864 پالستيکی
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 تـر بـیش  و کـارکن  نفـر  ده دارای صـنعتی  هـای کارگـاه  های فعالیت صـنعتی ارزش ستانده -7-21

 )دنباله( (ریال میلیون)                               کارکن طبقات و فعالیت نوع برحسب

 جمع فعاليت
49-10 

 نفر

99-50 

 نفر

نفر و  100

 تربيش

 286۰648 × 94۰3۰ 2954678 توليد سایر محصوالت کانی غير فلزی

 × × 2974 2974 توليد فلزات اساسی

توليد محصوالت فلزی فابریکی بجز 

 آالت و تجهيزاتماشين
63420 35565 27855 × 

بندی نشده آالت و تجهيزات طبقهتوليد ماشين

 دیگردر جای 
11725 11725 × × 

 × × × × آالت اداری و حسابگر و محاسباتیتوليد ماشين

آالت مولد و انتقال برق و توليد ماشين

بندی نشده در جای های برقی طبقهدستگاه

 دیگر

155216 76478 78739 × 

ها و وسایل توليد رادیو و تلویزیون و دستگاه

 ارتباطی
× × × × 

ابزار اپتيکی و ابزار دقيق توليد ابزار پزشکی و 

 های مچی و انواع دیگر ساعتو ساعت
× × × × 

ی موتوری و تریلر و نيم توليد وسایل نقليه

 تریلر
× × × × 

 241912۰ × 49338 2468458 توليد سایر وسایل حمل و نقل

بندی نشده در توليد مبلمان و مصنوعات طبقه

 جای دیگر
145607 27824 117782 × 

 × × × × بازیافت

 ایران آمار مرکز - مأخذ
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 تعاریف مفاهيم  

 استحصـال  آب مجموعه به :توليد شده آب

و سـطحی(   )زیرزمینـی  آبـــی  از منابع شده

هـا، سـدها و   هــا، قنـات  ها، چشـمه نظیر چاه

 گویند.می تولید شده آبگیرها، آب

آن بخش از لوله فرعی آب کـه   :آب انشعاب

مقطع آن متناسب با کنتور و ظرفیت انشعاب 

شــود و در آب مشــترک در نظــر گرفتــه مــی

خط آبرسانی اختصاصـی و یـا شـبکه     ،نهایت

ــع آب  ــومی توزی ــیر   عم ــب ش ــل نص )از مح

به نقطه تحویل )شیرفلکه بعـد از  را انشعاب( 

ــی  ــور( متصــل م ــدکنت ــه و  ،نمای ــم از لول اع

ط تا شیر مـذکور، انشـعاب آب   متعلقات مربو

 شود.   نامیده می

رعـی  ف آن بخـش از لولـه   :فاضالب انشعاب

فاضالب که مقطع آن متناسب با سـیفون یـا   

و فاضالب مشترک را  اشدظرفیت قراردادی ب

ــه خــط  از محــل ســیفون )نقطــه تحویــل( ب

آوری اختصاصــی و یــا شــبکه عمــومی جمــع

متعلقـات  اعم از لوله و  ،فاضالب منتقل نماید

انشـعاب فاضـالب نامیـده     مربوط و سـیفون، 

 شود.  می

ــال  آوریعمــومی جمــع شــبکه  و انتق

ــالب ــارت :فاض ــامیاز  عب ــات و  تم تأسیس

ــوط ــزات مرب ــه جمــع تجهی ــال ب آوری و انتق

های اصـلی  آوری کنندهفاضالب از قبیل جمع

های فاضالب خانهخانه و تلمبهتا محل تصفیه

کـه  اسـت  های فرعی عمومی شهری و شبکه

باشد. بدیهی متعلق به شرکت میطور کلی به

آوری و دار جمعهای مذکور عهدهاست شبکه

هــای حاصــل از بارنــدگی، انتقــال و دفــع آب

هـا و  جـاری در معـابر و مسـیل   های بآروان

داخـل  های داخل و خارج از شهرها و در آبراه

   باشد.ن نمیامشترکامالک 

(: شـده  نصـب  نـامی  )قـدرت  نـامی  ظرفيت

ترین خروجی مورد انتظار یک مولد برق بیش

در شرایط طراحی است که توسط سازنده بـر  

روی پالک مشخصات آن برای شرایط معینی 

مگـاوات نوشـته شـده     بر حسب اسب بخار یا

های کوچک قدرت نـامی بـر   است. در ماشین

 خص می گردد.  حسب کیلو وات مش

 )قـدرت  عملـی  قـدرت  یا عملی ظرفيت

ترین تـوان قابـل تولیـد    بیش(: نصب درمحل

مولد در محل نصب با در نظر گرفتن شـرایط  

محیطی )ارتفاع از سطح دریا، دمای محیط و 

 رطوبت نسبی( است. 

 مقـدار  از (: عبـارت ویـژه  )نـا  توليد ناخالص

 مولـد بـرق   یک توسط تولید شده برق انرژی

 معـین  زمانی دوره یک طی در نیروگاه یا یک

ــت  ــهاس ــر ک ــه  ویر ب ــایپایان ــی ه  خروج
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و  گیــریانــدازه، یــا کمکــی اصــلی مولــدهای

 سـاعت  یـا مگـاوات   ساعت یلوواتک برحسب

 شود.می بیان

بـرق   انـرژی  از (: عبارت)ویژه توليد خالص 

 به انرژی تحویل هـــدر نقط شده گیریاندازه

 دوره یک . دراستنیرو  یا توزیع انتقال شبکه

از  تــوانرا مــی تولیــد خــالص ،معــین زمــانی

 بــرای  داخلی و مصرف تولید ناخالص تفاضل

 آورد. دستبه ،زمانی دوره همان

اسـت   سسـاتی ؤعبارت از م :سساتؤسایر م

کنند و تولید می امور خود برق انجام برای که

ــابع ــرو ن وزارت ت ــینی ــندم ــالوه باش ــر  و ع ب

 را بـه  تولید شده از برق ، مقداریخودمصرفی

 فروشنــد، ماننـد صـنایع   دیگر مـی  سساتؤم

، ، فــوالد مبارکــهآهــن : ذوباز قبیــل بــزرگ

ــیمی ــازیپتروش ــس  ، تراکتورس ــز و م  تبری

 سرچشمه.

و  دتـر نقـاط تولیـ   بـیش  :سراسـری  شبکه

کشــور کــه بــا  بــرقانــرژی  مصــرف منــاطق

 هــایو ایســتگاه از خطــوط انتقــال ایشــبکه

 شــبکه ســت،ا پیوســته هــم بــه فشــار قــوی

 ایــن شــود. از طریــقمــی خوانــده سراســری

زیـر   منـاطق  بـین  انرژی مبادله امکان ،شبکه

 از خـارج  بـه  وجود دارد. صـدور بـرق   پوشش

ــک ــز از طری  انجــام شــبکه همــین قشــور نی

 گیرد.می

)تولید و مصـرف   سراسری از شبکه خارج

 ای، استانی و یا شبکهمنطقههای شبکه: برق(

های مجاور یا شبکه بـه  ای که به شبکههجزیر

هم پیوسته سراسری ارتباط و اتصال نداشـته  

 باشند.  

عبارت از تـوان بـرق    تقاضا، -: بارتقاضا -بار

در یک زمان  ،ای از شبکهنقطهجذب شده در 

 .است معین

یـک   : درهمزمـان مصـرفی   بار ترینبيش

بار  ترینبیش ،هم پیوسته برق کامالً بهشبکه 

ماهانـه و   هفتگـی،  همزمـان روزانـه،  مصرفی 

 لحظه بار مناطق در از مجموعه ساالنه عبارت

ــار شــبکهحــداکثر  ــاوات ب ــه مگ  . دراســت ب

کـل کشـور    ،پیوستهم ه بهشبکه که  مواردی

ــار  تــرینبــیشرا پوشــش ندهــد،  مصــرفی ب

همزمان از مجموع بار حداکثر شبکه بـه هـم   

طور ه ب ،پیوسته و بار مناطق مجزا به مگاوات

آید. با توجه بـه اخـتالف   دست میهزمان بمه

ساعت پیک در مناطق مختلف وابسته به یک 

بـار   ترینبیش ،هم پیوستهه سراسری بشبکه 

 حـداکثر ن کمتر از جمـع بـار   همزمامصرفی 

 باشد.  مناطق می

 عبـارت   :ناهمزمانمصر فی بار  ترینبيش

در  شـده  مصرف بارهای ترینبیش مجموع از

 زمـانی  دوره کشـور در یـک   مختلـف  مناطق

لزومـاً   ،مناطق بارهای ترین. بیشاست معین

 نیستند.. همزمان

 بــرق  سهامـی منظور، شرکـت :برق شرکت
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 قـانونی، بـه   مقــررات  موجـب بـه کـه اسـت

از  بخشـی نیرو و یا توزیع و کار تولید، انتقال

ــن ــور اشــتغال ای ــرق دارد و ام را  متقاضــی ب

نیـز   بـرق  و آب هـای کند.  سازمانمی مینأت

 باشند.می تعریف این مشمول

رت از محـل اسـتقرار   عبـا  ،نیروگـاه  :نيروگاه

 بـرق و تجهیـزات وابسـته   نیـروی  هـای  مولد

 است.

: نیروگاهی اسـت کـه در   ـ آبی  برق نيروگاه

انباشــته شــده در آن از انــرژی پتانســیل آب 

هـا  پشت سدها یا انرژی جریانی آب رودخانـه 

جهت مصرف در توربین آبی برای تولید بـرق  

 شود.  استفاده می

 (: نیروگــاهیی)گرمایشـ  حرارتـی  نيروگـاه 

شـیمیایی موجـود در    در آن انـرژی  که است

مایع و گاز به انـرژی بـرق    های جامد،سوخت

ای، هـای هسـته  شـود. نیروگـاه  برگردانده می

ترکیبی و دیزلی شـامل   هچرخ بخاری، گازی،

 شوند.  این تعریف می

از  در آن که است نیروگاهی نيروگاه بخاری:

جــامد و   مـایـع، هـایسوخت انرژی حرارتی

تـــولید بخـــار و مصـــرف آن در  بــرایگـــاز 

بــرای تـولیــد بــرق     ،های بخـار تـوربیــن

 شـود. استفـاده می

نیروگاهی است که در آن از  :گازی نيروگاه 

گـاز و مـایع    انرژی حرارتی سـوخت فسـیلی  

تولیــد گــاز داغ )دود( و مصــرف آن در  بــرای

 شود. استفاده می ،برق توربین گاز برای تولید

نیروگـاهی اسـت    ترکيبی: چرخه نيروگاه 

تولیـد  که در آن عالوه بـر انـرژی الکتریکـی    

از حرارت موجـود   های گازی،توربینشده در 

 برایهای گازی در گازهای خروجی از توربین

یک دیگ بخار بازیاب اسـتفاده   درتولید بخار 

ـ    شده و  و بخار تولیـدی در یـک دسـتگاه تورب

 کند.تولید انرژی برق می، یژنراتور بخار

نیروگاهی است که در آن از  نيروگاه دیزلی:

اندازی موتور دیزلی برای راهگاز نفت سوخت 

استفاده کرده و انرژی مکانیکی حاصله توسط 

ــه  ـــور کوپل ــه   ژنـرات ــا آن ب ــده ب ـــرژی ش ان

 شود.  الکتـریکـی تبدیل می

رف جمـع مصـا   :انرژی برق داخلی مصرف

داخلی واحدها و مصارف غیر فنی نیروگاهی، 

مشــخص  در طــول یــک دوره ...روشــنایی و 

برحســب کیلــووات ســاعت، مصــرف داخلــی 

 باشد.  نیروگاه میانرژی برق 

 از عبـارت  :بـرق  انـرژی  یا مصرف فروش

 نامشـترک  بهشده فروخته  بـرق مقدار انرژی

 اسـت. گوناگون مصارفبرای  مختلف

ــرژی ــل ان ـــوخت حاص ــ)ا از سـ  رزشن

مقـدار   از (: ارزش حرارتی عبــارتحرارتــی

از  کهاست ( B.T.U)کیلو کالری یا  حرارتی

 شود.  ایجاد می واحد جرم یک سوختن

 : بـا بار( حرارتی ضریب یا )راندمان بازده 
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 وواتـکیل یک رارتیـح انرژی که اینبه توجه

 کیلوکـالری  86۰طـور ثابـت   به رقـب اعتـس

از  حرارتی هایواحـدها یا نیروگاه ، بازدهاست

 آید:می دستزیر به ولـفرم ریقـط

 
(درصد)     بازده =  

86۰

انرژی حرارتی مصرفی( به ازای یک کیلووات ساعت برق تولید شده)
× 1۰۰  

 

ــط ــرق خ ــروی ب ــارت: ني ــه عب  از مجموع

اسـت   هـایی پایـه  برروی شده نصب مدارهای

 را بـا ولتاژهـای   تولیـد شـده   بـرق  انـرژی  که

 ( یا تبدیلتولید )نیروگاه نقطه از یک متفاوت

 منتقــل نقــاط مصــرف بــه ،ولتــاژ )ایســتگاه(

 کند.می

ای از مجموعـه  :ی بـرق نيـرو  خط انتقـال 

ها و دیگر تجهیزات جانبی است رساناها، مقره

ی برق با ولتاژ بـاال  که برای انتقال مقادیر باال

)فشار قوی(، در مسیرهای طـوالنی در میـان   

هـای بـرق( و   ها و یا پستنقاط مبدأ )نیروگاه

 شوند.  گیرندگان آن به کار گرفته می

ای از مجموعه :ی برقنيرو توزیع خط فوق

تــا  63هــای انتقــال دارای ولتاژهــای از خــط

   کیلو ولت است.  132

یـا   حقـوقی  خصاز شـ  : عبارتبرق مشترک

های مـورد  نامهینیبراساس آ کهاست  حقیقی

پـس از تحویـل مـدارک     ،عمل شـرکت بـرق  

هـای  مورد نظـر و پرداخـت حقـوق و هزینـه    

در دفتــر پــذیرش  او ، مشخصــات  متعلقــه

اشتراک ثبت شده و شماره اشـتراک بـه وی   

 اختصاص یافته باشد.  

ی ـمصرفـ  :رقــبانرژی خانگی  رفــمص

ـ ـــ آن از اناست که در  ـ  ـرژی ب ه ـرق بـرای ب

ن وسایل و تجهیزات متعارف ــداختــار انـک

برق و هم نین روشنایی در واحـد مسـکونی   

 شود.  استفاده می

مصـرفی اسـت    برق:انرژی  عمومی مصرف

ــرای خــدمات عمــومی   ــرق ب ــرژی ب کــه از ان

 شود.  استفاده می

:  مصـرفی  بـرق انـرژی   کشاورزی مصرف

نیـروی بـرق بـرای پمپـاژ     است کـه در آن از  

االرضـی یـا پمپـاژ    های سطحی یـا تحـت  آب

مجدد آب برای تولید محصوالت کشاورزی یا 

های کشـاورزی اسـتفاده   انجام کار در فعالیت

هــای کشــاورزی بــه   شــود. فعالیــت مــی

ود کــه در ـشــمــی ی گفتــهیهــافعالیــت

ــه» ــتاندارد  طبقـ ــی اسـ ــین المللـ ــدی بـ بنـ

بـه   ،«سـوم  تجدیدنظر -های اقتصادیفعالیت

 اند.  این عنوان تعریف شده

مصـرفی اسـت    :برقانرژی صنعتی  مصرف

ام کـار در  ـکه در آن از انرژی برق بـرای انجـ  

هــای معــدنی و ای دارای فعالیــتـهــکارگــاه

 شود.صنعتی استفاده می

یـک   تعریف شبکه انتقال و فوق توزیـع: 

هــا، ســت یــک ســری پســتشــبکه عبــارت ا

ها و سایر تجهیـزات الکتریکـی   خطوط، کابل
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هـا بـه    که به منظور انتقال انـرژی از نیروگـا  

 شده اند. مصرف کننده نهایی متصل

محلی است  تعریف پست یا ایستگاه برق:

که با مجموعـه ای از تاسیسـات و تجهیـزات    

ــد  بر ــفورماتورها، کلی ــامل ترانس ــی و ش ها، ق

و خـروج،  وسایل اندازه گیـری، خطـوط ورود   

های مختلـف بـرای   پاستیور و جیرأکتور و کا

انتقال و توزیع برق از آن استفاده مـی شـود.   

پست بخشی از یک شبکه است کـه در یـک   

مکان مفروض متمرکز شده و جهت اتصـال و  

الکتریکی در داخل یک قطع انتخابی مدارات 

و هم نـین ممکـن اسـت    رود شبکه بکار می

      انتقـــال انـــرژی الکتریکـــی بـــین قابلیـــت

که در سطوح ولتاژهـای متفـاوت   ایی هشبکه

 شوند، وجود داشته باشد.برداری میبهره

 گزیده اطالعات:

،میزان تخلیـه سـاالنه   1394-95درسال آبی 

میلیــون   522منــابع آب زیرزمینــی حــدود 

مترمکعب بوده است که نسبت به سـال آبـی   

درصــد کــاهش داشــته  1/۰حــدود  ،94-93

 است.

هزارفقره انشعاب  261بیش از  1395درسال 

 4آب وجود داشته که نسبت به سال گذشته 

 دهد.درصدافزایش نشان می

ــرو 1395درســال  ــابع وزارت نی ،مؤسســات ت

ــدود  ــو  174۰1ح ــون کیل ــاعت میلی وات س

 48اند که درحـدود  تولید ناخالص برق داشته

داشـته   کـاهش درصد نسبت به سال گذشته 

 است.

ــال  ــداد  از1395در سـ ــل  426933تعـ کـ

 ،درصد مشترکین خـانگی  81مشترکین برق 

یـک   ،درصد کشـاورزی یک  ،درصد عمومی4

 انـد. بـوده درصد تجـاری  13 درصد صنعتی و

ــن ســال  ــرق  درصــد از 68هم نــین در ای ب

درصـد   3 ،فروخته شده صرف مصارف خانگی

ــنعتی درصــد  15درصــد کشــاورزی،  5 ،ص

درصـد   8درصد روشـنایی معـابر و   2عمومی ،

 شده است. (تجاریسایر)

روسـتا دارای   512،تعداد 1395درپایان سال 

 .اندبرق بوده
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  مکعب()میلیون متر 1395های زیرزمينی و مقدار تخليه ساالنه آنها در سال مقدار آب – 1 – 8

سال آبی و 

 شهرستان

 چشمه قنات چاه نيمه عميق چاه عميق

 تعداد
تخليه 

 ساالنه
 تعداد

تخليه 

 ساالنه
 تعداد

تخليه 

 ساالنه
 تعداد

تخليه 

 ساالنه

76-1375 73 5 772 3۰ * * * * 

81-1380 46 3 858 27 3 * 6 3 

86-1385 81 1۰ 362 15 5 3 23 4 

89-1388 2 * 123 2 1 3 11 ۰/8 

90-1389 383 49 12527 426 5۰ 11 18۰ 33 

91-1390 1352 11۰ 118۰۰ 35۰ 49 11 18۰ 4۰ 

92-1391 1352 11۰ 118۰۰ 35۰ 49 11 18۰ 4۰ 

93-1392 1388 118 12214 335 49 13 18۰ 4۰ 

94-1393 14۰5 117 118۰8 353 48 11 18۰ 4۰ 

95-1394 1405 117 11808 353 48 12 180 40 

4/۰ 3 3 321 × × بوشهر  × × 

 1۰ 28 × × 34 1746 11 148 تنگستان

7/۰ 12 2 15 28 1299 12 89 جم  

4/۰ 14 16۰ 3941 49 661 دشتستان  86 17 

 6 32 6 11 67 1559 2۰ 242 دشتی

5/2 5 4۰ 1۰۰3 19 126 دیر  11 5/3  

2/۰ 2 × × × 98 × × دیلم  

 × × × × 1۰ 425 × 1۰ عسلویه

7/1 9 × × 8 345 5 11۰ کنگان  

 × × × × 3 1۰71 1 19 گناوه

 شود.ریور سال بعد، سال آبی نامیده میماه هر سال لغایت شهاول مهر (1

 به دلیل عدوم وجود تخصیص آب زیرزمینی جهت مصارف کشاورزی هیز گونه چاه جدیدی حفر نگردیده است. -

 ای استان بوشهر شرکت سهامی آب و منطقه -ماخذ 
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 ) هزار متر مکعب(                     های استانتصفيه آب در تصفيه خانه -8-2

 سال

ظرفيت  حداکثر
 منابع تامين آب

مکعب در )هزار متر
 سال(

حجم آب توليدی 

حجم مخازن  مکعب در سال()هزارمتر
 آب در مدار
 )هزار متر مکعب(

تعداد 
تصفيه 
خانه آب 
 در مدار
 )واحد(

متوسط ظرفيت 
اسمی تصفيه 

های آب در خانه
)هزار متر  مدار

 مکعب در روز(
منابع 

 سطحی

منابع 

 زمينیزیر

1375 ... 38217 4723 11585۰ ... ... 

1380 ... 3۰167 6178 13385۰ ... ... 

1385 ... 41383 5678 14735۰ ... ... 

1390 6۰ 7۰417 3199 ... 1 42 

1391 96 73164 2629 12275۰ 1 42 

1392 88 75334 3۰73 2۰815۰ 1 42 

1393 98 9۰226 749۰ 24385۰ 1 42 

1394 1۰1 94359 7258 25235۰ 1 42 

1395 102 92089 9032 271350 1 43 

 .است شده استفاده شهرها کلیه در شده تصفیه آب ظرفیت حداکثر 1395 سال در-

 و فاضالب استان بوشهرشرکت آب  -ماخذ
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تحت پوشـش   در نقاط شهریحجم فروش آب به تفکيک کاربری  و تعداد انشعاب -8-3

   ب(کعمترمهزار –)فقره                                     شرکت آب و فاضالب شهری 

سال و 

 شهرستان

 آموزش و اماكن مذهبي خانگي كل

تعداد 

 انشعاب
 حجم فروش

 تعداد

 انشعاب
 حجم فروش

تعداد 

 انشعاب

حجم 

 فروش

1375 7۰744 2919995۰ 66572 17۰86147 … … 

1380 86۰۰9 26943884 8۰381 1783۰755 … … 

1385 118557 341۰8268 1۰9596 23798311 … … 

1390 197۰94 52774177 182۰18 29844686 … … 

1391 2۰6775 4379833۰ 19۰737 3۰426۰21 … … 

1392 217686 6۰5۰2875 192953 34۰78315 … … 

1393 227875 62324718 21۰174 352431۰5 1912 1879427 

1394 25173۰ 7113۰59۰  23۰786 35۰42893 22۰8 1476۰68 

1395 261885 70984300 240616 39606819 2252 1600624 

 7۰2636 519 1۰885894 77۰47 22976836 85۰6۰ بوشهر

 58242 114 1297493 7246 1479913 7861 تنگستان

 15۰47 53 1311294 8116 15263۰9 8652 جم

 311891 548 9۰71933 49831 21516956 55252 دشتستان

 137894 224 2982346 17856 4352475 19389 دشتی

 84257 223 22634۰7 14533 3229477 15922 دیر

 76131 1۰3 2188331 9538 2846788 1۰195 دیلم

 36۰۰ 2۰ 944797 5838 1739327 6114 عسلویه

 51334 2۰1 4195952 22257 4589441 23466 کنگان

 159592 247 4465372 28354 6726778 29974 گناوه
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تحت پوشش شـرکت آب   در نقاط شهریحجم فروش آب به تفکیک کاربری  و تعداد انشعاب -8-3

 (دنباله )ب( مترمکعهزار  –)فقره                                  و فاضالب شهری 

سال و 

 شهرستان

 عمومي و دولتي صنعتي آزاد و بنايي

 حجم فروش انشعاب حجم فروش انشعاب حجم فروش انشعاب

1375 - - …. … 1492 1۰5791۰2 

1380 - - …. … 1794 651846۰ 

1385 2۰9 3555۰1 …. … 2171 6۰76712 

1390 883 984778 …. … 3522 826966۰ 

1391 734 18۰2523 …. … 2993 6۰84399 

1392 94۰5 1۰23212 …. … 167 322۰57 

1393 133۰ 1742625 736 3582245 1131 5331567 

1394 1834 13618۰8 1۰28 2833441 1168 122۰887 

1395 1276 1479044 1073 4195255 3085 22668781 

 6934781 651 3371662 344 663۰67 1۰19 بوشهر

 46۰25 159 13665 21 274۰3 1 تنگستان

 149766 459 378 12 2431۰ 7 جم

 11338468 575 231678 4۰7 1۰6273 66 دشتستان

 937353 218 71957 32 99112 27 دشتي

 43767۰ 218 5885۰ 34 294۰65 29 دير

 359۰۰8 16۰ 1481۰9 32 3881۰ 49 ديلم

 737564 187 4322 37 14152 4 عسلويه

 159284 18۰ 34467 68 58772 29 كنگان

 1568862 278 26۰167 86 153۰8۰ 45 گناوه
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تحت پوشش شـرکت آب   در نقاط شهریحجم فروش آب به تفکیک کاربری  و تعداد انشعاب -8-3

 (دنباله) ب(  مترمکعهزار –)فقره                                            و فاضالب شهری 

 سال و شهرستان
 تجاری

و تولیدی و مصارف  ساير)فضای سبز

 اشتراكي(

 حجم فروش تعداد انشعاب حجم فروش تعداد انشعاب

1375 2488 581434 192 953267 

1380 3576 6۰2893 258 1991776 

1385 6229 9۰4291 352 2973453 

1390 9664 11۰3186 1۰۰7 12571867 

1391 11194 1125۰95 1117 436۰292 

1392 11183 1266274 3978 23813۰17 

1393 11499 1173176 1۰93 13372573 

1394 1348۰ 12617۰6 1226 27933787 

1395 13583 1433777 × × 

 × × 418796 548۰ بوشهر

 × × 37۰85 32۰ تنگستان

 × × 25514 5 جم

 × × 456713 3825 دشتستان

 × × 123813 1۰32 دشتی

 × × 91228 885 دیر

 × × 36399 313 دیلم

 × × 34892 28 عسلویه

 × × 89632 731 کنگان

 × × 1197۰5 964 گناوه

 شهری استان بوشهر  شرکت آب و فاضالب -مأخذ
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 آب در استان بوشهرخانگی تعداد انشعاب  -1-8نمودار 

 
 3-8مبنا: جدول 

 

 استان بوشهر تعداد انشعاب آب در -2-8نمودار 
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 نقـاط  در آب فـروش و تعـداد انشـعاب    توليـد،  تأمين، ظرفيت به مربوط اطالعات -8-4

 )هزار متر مکعب/فقره(           روستایی فاضالب و آب هایشرکت پوشش تحت روستایی

 سال
حداکثر ظرفيت منابع تامين 

 آب
 انشعاب آب فروش آب توليد

1385 33838 2354۰ 13772 63499 

1390 31214 272۰3 18275 3172۰ 

1391 31421 31۰42 19351 768۰8 

1392 3143۰ 3۰147 19129 81465 

1393 3149۰ 32419 21191 8464۰ 

1394 3۰849 36۰۰3 23912 87255 

1395 34043 32000 20308 89980 

 شرکت آب و فاضالب روستایی استان بوشهر -مأخذ

 

طول خطـوط انتقـال    و شبکه طول مخازن، حجم وضع موجود به مربوط اطالعات - 8-5

 کیلومتر( –ب )متر مکع روستاییفاضالب  و آب هایشرکت پوشش تحت روستایی نقاط در آب
 

 طول خطوط انتقال آب طول شبکه توزیع آب برداریحجم مخازن در مدار بهره سال

1385 3255۰ 2265 1412 

1390 5521۰ 321۰ 1711 

1391 524۰5 3231 1723 

1392 52595 3256 1748 

1393 6616۰ 3342 1824 

1394 6616۰ 3329 1828 

1395 69250 3364 1871 

 شرکت آب و فاضالب روستایی استان بوشهر -ماخذ
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ـ آوری و تعداد انشعاب فاضالب در نطول شبکه جمع -8-6 ی تحـت پوشـش   اط شـهر ق

 آب و فاضالب شهری شرکت

 سال و شهرستان
 ميليمتر و بيشتر 200آوری با قطر طول شبکه جمع

 )کیلومتر(
 انشعاب

1375 4 …. 

1380 2۰9 5۰73 

1385 418 18937 

1390 49۰ 37713 

1391 461 4۰66۰ 

1392 466 43697 

1393 473 46322 

1394 492 48471 

1395 510 51685 

 شرکت آب و فاضالب شهری استان بوشهر -مأخذ
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 شده نصب مولدهای برق ناخالص توليد و نامی ظرفيت -8-7

 سال

 )هزار کیلو وات(ظرفيت نامی 
)میلیون کیلو وات  توليد ناخالص برق کشور 

 ساعت(

 جمع
موسسات تابع 

 وزارت نيرو

سایر 

 موسسات
 جمع

موسسات تابع 

 وزارت نيرو

سایر 

 موسسات

1375 253 253 … 233 233 … 

1380 265 265 … 605 6۰5 … 

1385 262 262 … 936 936 … 

1390 262 262 … 789 789 … 

1391 3797 1262 2535 9669 2588 7۰81 

1392 3797 1262 2535 11744 5۰92 6652 

1393 3791 1262 2535 13080 5277 78۰3 

1394 3944 1262 2682 11769 3186 8583 

1395 3944 1263 2681 17401 7277 10124 

 .باشدمی بزرگ صنایع و خصوصی بخش شامل موسسات سایر -1

 تحت هاینیروگاه شامل نیرو وزارت تابع موسسات. است شده تفکیک خصوصی هاینیروگاه اطالعات 1391 سال از

 .باشدمی اتمی انرژی سازمان و بوشهر استان در فارس ایمنطقه برق شرکت پوشش

 امور برق استان بوشهر -ای استان بوشهرشرکت برق منطقه -ماخذ
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 مصـرف  اوج نقطـه  در شـده  توليد قدرت بيشترین و شده نصب مولدهای ظرفيت -8-8

   (وات)هزارکیلو نيرو   وزارت تابع هاینيروگاه

 شرح
       ظرفيت نامی         

 )قدرت نامی(

       ظرفيت عملی           

 )قدرت عملی(   

قدرت توليد شده در نقطه اوج 

 مصرف

1375 253 161 × 

1380 265 194 × 

1385 262 216 × 

1390 262 194 1282 

1391 3۰16 2548 2۰48 

1392 3۰16 2539 1274 

1393 3۰16 2531 2358 

1394 2943 286۰ 2534 

1395 2943 3248 2631 

 1144 1199 1262 وزارت نيرو

 × × × آبی

 136 182 241 گازی

 7 17 21 دیزلی

 1۰۰1 1۰۰۰ 1۰۰۰ اتمی

 1487 2۰49 2682 بخش خصوصی

 .باشدمی بزرگ صنایع و خصوصی بخش شامل سرجمع (1

 .است گردیده ذکر هم با خصوصی و پوشش تحت هاینیروگاه اطالعات( 93 و 92 و 91 هایسال) بعد به 91 سال از

 ای استان فارس. امور برق استان بوشهرشرکت برق منطقه -ماخذ
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 نيـرو  وزارت تـابع  هـای نيروگـاه  برق ناخالص توليد و شده نصب مولدهای ظرفيت -8-9

 1395سال  خصوصی بخش و بزرگ صنایع ،ایمنطقه برق هایشرکت برحسب

 نيروگاه

شهرستان 

محل 

 استقرار

ظرفيت نامی 
 )هزار کیلو وات(

        ظرفيت عملی

 )هزار کیلو وات(
     توليد ناخالص 

 )میلیون کیلو وات ساعت(

 17401 3249 3943 جمع

 47 36 5۰ بوشهر بوشهر

 598 131 166 کنگان کنگان گازی

 4792 819 981 عسلویه نيروگاه عسلویه گازی

 × 14۰ 324 کنگان نيروگاه LNGکنگان 

 2396 792 942 عسلویه نيروگاه متمرکز پارس جنوبی

 6595 1۰۰۰ 1۰۰۰ بوشهر انرژی اتمی

 2935 298 434 گناوه نيروگاه گناوه

 37 28 4۰ خارک خارک

 × 5 6 کنگان کنگان دیزلی

 استان فارس، امور برق استان بوشهرای شرکت برق منطقه -مأخذ
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 (ساعت وات کیلو میلیون)   استان   هایگاهنيرو داخلی مصرف و برق انرژی توليد -8-10

 تولید خالص هامصرف داخلي نیروگاه تولید ناخالص سال و نوع مولد

1375 233 4 229 

1380 6۰5 7 598 

1385 936 1۰ 926 

1390 789 8 781 

1391 9669 237 94۰7 

1392 11744 414 1۰758 

1393 13۰8۰ 5۰5 11795 

1394 11769 2۰7 8695 

1395 17401 716 14695 

 6677 601 7277 وزارت نيرو

 × × × آبی

 659 4 663 گازی

 17 2 19 دیزلی

 6۰۰1 595 6595 اتمی

 8۰19 115 1۰124 بخش خصوصی

 .باشدمی بزرگ صنایع و خصوصی بخش شامل سرجمع (1

 ای فارس، امور برق استان بوشهر.ماخذ: شرکت برق منطقه
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 حرارتی تابع هاینيروگاه بازده و حاصل انرژی مصرفی، سوخت برق، ناخالص توليد -8-11

 خصوصی بخش و بزرگ صنایع نيرو، وزارت

 شرح
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1375 233 94 * 24 1/1  9/4616  6/18  

1380 6۰5 5۰ * 7/2۰9  3/2  3766 8/22  

1385 936 89 * 351 9/3  8/4126  8/2۰  

1390 789 1۰ * 348 1/3  4/3938  8/21  

1391 3/9669  197 * 2438 9/22  6/2376  2/36  

1392 11744 322 * 23۰3 9/22  1/1952  1/44  

-)جمع  نيروگاه1393

 های وزارت نيرو(
13۰8۰ 46۰ * 2683 5/27  9/21۰1  9/4۰  

1394 11769 632  * 6261  25 3465 146 

1395 17401 35 × 3322 28 2592 33 

های تابعه نيروگاه

 وزارت نيرو 
7277 17 * 298 3 3816 23 

 * * * * * * * صنایع بزرگ

 34 251۰ 25 3۰24 * 18 1۰124 بخش خصوصی 

 .ای فارس، امور برق استان بوشهرشرکت برق منطقه -ماخذ
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 (مدار کیلومتر)برق                       انتقال خطوط انواع طول -8-12

 سال
 خطوط فوق توزیع خطوط انتقال

 کيلو ولت 66و 63 کيلو ولت132 کيلو ولت230 کيلو ولت400

1375 5/86  224 162 457 

1380 87 4۰4 64۰ 481 

1385 543 496 917 511 

1390 861 676 831 612 

1391 866 696 836 761 

1392 945 694 841 822 

1393 947 764 1۰44 829 

1394 952 781 1۰44 883 

1395 *862 5/  **736 8/  1175 883 

 بوشهرای استان فارس امور برق استان شرکت برق منطقه -ماخذ

 شهدای نیروگاه مدارو کیلومتر  53.5 نیریز گوهران نیروگاه ":  خط دو ، کیلومترمدار 93.5 واگذاری با 4۰۰ خطوط*

 . است داشته  کاهش کیلومترمدار 9۰ حدود کل در شده انجام فعالیتهای و "مدار کیلومتر   4۰ قائمیه - پیروز

 " خط مدار طول کیلومتر 18 کاهش و خط آرایش تغییر بدلیل 23۰ درخطوط مدار کیلومتر 44 حدود کاهش**

 استان به  بوشهر استان آمار از مدار کیلومتر 26 جابجایی نیز و " گناوه - گناوه نیروگاه - برازجان - کازرون نیروگاه

.فارس
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 برق طول خطول انتقال -3 -8 نمودار 

 
 12-8مبنا: جدول         
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 ت()مگاوا                                  برق انتقال هایپست ظرفيت -8-13

 خطوط فوق توزیع خطوط انتقال سال

 کيلو ولت 66و 63 کيلو ولت132 کيلو ولت230 کيلو ولت400

1375 × 512 × 757 

1380 5۰۰ 841 195 8۰1 

1385 118۰ 1256 575 1۰55 

1390 2395 1616 1155 1516 

1391 2395 1772 1215 1636 

1392 5955 2171 34۰2 1728 

1393 6155 2971 3462 174۰ 

1394 6155 2976 3682 1897 

1395 6155 3056 3552 * 2112 

 ای استان فارس، امور برق استان بوشهرشرکت برق منطقه -ماخذ

 باشد می  ولت کیلو 66 به 132 پستهای آمار از کنگان بالفصل پست انتقال بدلیل کاهش**
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 )مشترک(                                         تعداد انواع مشترکين برق      -8-14

سال و 

 شهرستان
 صنعتي كشاورزی عمومي خانگي جمع

ساير 
 )تجاری(

ضريب تركیبي 

نسبت تعداد 

مشتركین 

تولیدی و تجاری 

برق به كل 

 )درصد(مشتركین

1375 135893 117۰۰7 3813 142 398 14533 11 

1380 166944 141835 5427 883 727 18۰72 11 

1385 228404 189737 6824 1683 1122 29۰38 13 

1390 323991 266966 1۰649 2378 1695 423۰3 14 

1391 348644 287316 11393 2679 1899 45357 14 

1392 371763 3۰58۰۰ 1237۰ 319۰ 2۰29 48374 14 

1393 390635 319899 134۰7 3613 217۰ 51546 14 

1394 409404 333768 148۰3 4۰75 2239 54519 14 

1395 426933 346607 16105 4413 2408 57400 14 

 15 17471 642 2۰1 5223 94۰21 117558 بوشهر

 1۰ 2369 134 434 934 213۰3 25174 تنگستان

 12 2467 75 2۰9 93۰ 18۰37 21718 جم

 13 11218 635 1944 3226 75688 92711 دشتستان

 11 3258 26۰ 712 12۰6 27۰95 32531 دشتی

 11 2333 143 585 1۰۰9 19۰۰5 23075 دیر

 17 25۰8 84 51 518 12244 15405 دیلم

 18 3967 81 23 633 18288 22992 عسلویه

 13 3868 192 92 993 25684 30829 کنگان

 18 7941 162 162 1433 35242 44940 گناوه

 بوشهر استان برق نیروی توزیع شرکت -ماخذ
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 مشترکين برق تجاری و خانگی – 4 -8 نمودار 

 

 14-8مبنا: جدول 

 ، کشاورزی و عمومیمشترکين برق صنعتی – 5 -8 نمودار 

 

 8-14مبنا: جدول 
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رسانی روستاها، خانوارهای روستایی دارای برق و مشخصات تاسيسات برق تعداد -8-15

 به روستاها

 روستا شرح
خانوار 

 دارای برق

طول خطوط 

فشار متوسط 

 (KM)توزيع

طول خطوط فشار 

ضعیف 

 (KM)توزيع

تعداد 

ترانسفورماتورهای 

 )دستیاه(توزيع

ظرفیت 

ترانسفورماتورهای 

 (KVA)توزيع

1375 394 37526 1۰27 1122 665 1۰1 

1380 443 39287 137۰ 12۰5 745 1۰7 

1385 464 39482 1423 122۰ 772 1۰9 

1390 499 39737 1468 1226 813 112 

1391 5۰4 3977۰ 1478 1227 818 112 

1392 511 39835 1481 1227 819 112 

1393 511 39835 1481 1227 819 112 

1394 512 39849 1486 1227 821 112 

1395 512 39863 1486 1227 821 112 

 شرک  توزيع نیروی برق استان بوشهر -ماوذ
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 ) مگا وات ساعت (                 حسب نوع مصرففروش برق برمقدار  -8-16

سال و 

 شهرستان
 (1)ساير صنعتي كشاورزی عمومي خانگي جمع

روشنايي 

 معابر

1375 1016970 652۰86 238333 5441 46189 51453 23468 

1389 3976636 2857474 549759 1۰136۰ 14316۰ 313743 1114۰ 

1390 3775682 2663884 5۰3756 11۰۰43 1418۰9 299۰2۰ 5717۰ 

1391 4099900 2947231 53۰687 121199 14۰629 3۰2533 57621 

1392 4080008 2924759 529182 1296۰2 13۰۰33 3۰3732 627۰۰ 

1393 4656741 3256719 6412۰7 186989 14۰8۰2 336574 9445۰ 

1394 3053957  3628582 89651۰ 239813 131261 39۰448 1۰9116 

1395 5410236 3683963 786870 273685 143924 422626 99166 

 19469 126338 45۰33 24۰15 368۰21 998232 1581107 بوشهر

 5721 11236 3744 18۰86 25344 2275۰5 291634 تنگستان

 6116 12894 5588 1۰427 41999 146629 223653 جم

 26257 54526 38461 1۰5295 84473 7939۰9 1102922 دشتستان

 8672 13229 13998 53854 39778 26324۰ 392772 دشتی

 4462 11648 868۰ 35972 27458 212۰59 300280 دیر

 5836 1۰۰84 888 635۰ 14۰12 128546 165716 دیلم

 1۰736 32342 1۰258 4163 73261 288815 419575 کنگان

 4958 37۰37 3521 14113 44929 368815 473372 گناوه

 6939 113294 13752 141۰ 67595 256214 459204 عسلویه

 باشد.شامل مصارف تجاری نیز می-1

 بوشهر استان برق نیروی توزیع شرکت مأخذ:

 

 
 



 

 



  

 

 ساختمان و مسکن – 9فصل 
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 تعاریف مفاهيم  

فضایی محصور، ثابـت و مسـتقل    ساختمان:

است که تمام یا قسمتی از آن مسقف بـوده و  

برای سکونت و یا فعالیـت اقتصـادی سـاخته    

شده است، به شرط آن که مساحت زیربنـای  

 مترمربع باشد. 4قسم مسقف آن حداقل 

 ســاختمان تکميــل شــده)تمام شــده(:

ساختمانی است که کـار سـاخت آن در دوره   

افتـه و بـرای اسـتفاده    مورد گـزارش پایـان ی  

 آماده باشد.

عبـارت از مسـاحت قطعـه     مساحت زمين:

زمین ملکی است که ساختمان در آن ایجـاد  

 یا تجدید بنا شود.

عبـارت از   سطح کـل زیربنـای طبقـات:   

مجموع سطح زیربنای تمامی طبقـات اعـم از   

زیرزمین، طبقه همکف، نیم طبقه، طبقه اول 

 و بقیه طبقات است.

هزینه ساختمان، چـه در   ساختمان:هزینه 

شود و چـه در  بینی میپیش مرحله شروع که

ــه ت ــزارش   مرحل ــی گ ــم واقع ــه رق ــل ک      کمی

های نقشـه سـاختمان،   شود، شامل هزینهمی

نظارت مهنـدس، پروانـه سـاختمان، مصـالح     

ساختمان، وسایل و ابـزار کـار، مـزد کـارگر،     

الزحمه معمار، هزینه تأسیسـات حـرارت   حق

ــز ــره  مرک ــنایی، آب و فاضــالب و غی   ی، روش

باشد. ارزش زمـین، در هزینـه سـاختمان    می

 شود.منظور نمی

 ساختمان مسکونی و غيرمسکونی توأم:

هایی که از آنها هم برای سـکونت و  ساختمان

   هــای اقتصــادی اســتفاده هــم بــرای فعالیــت

هـایی کـه طبقـات    شود. مانند سـاختمان می

 مسکونی است. پایین مغازه و طبقات باال

مکانی اسـت کـه در زمـان     واحد مسکونی:

سرشماری یک یا چند خانوار در آن سـکونت  

ــا محوطــه  ــان، فضــا ی ای دارد. منظــور از مک

محصور است که یک یا چند ورودی به معبـر  

عام ) کوچه، خیابان، بازار، میدان و ...( یا بـه  

پلـه  معبر اختصاصـی ) راهـروی مشـترک،راه   

 د.مشترک و ...( دار

ــرمایه ــذاریسـ ــامی گـ ــارت از تمـ    : عبـ

هایی است که برای ایجاد سـاختمان  پرداخت

شود، حتـی اگـر   در یک دوره معین انجام می

 ساختمان تکمیل نشده باشد.

هـایی  تمـامی فعالیـت   فعاليت سـاختمانی: 

است که در ارتباط با مراحـل مختلـف ایجـاد    

ریـزی، شـناژبندی،   کنـی، پـی  ساختمان )پی

کلت بنــا، ســاخت بنــا، نصــب برپــاکردن اســ

کاری، روکـاری،  تأسیسات و تجهیزات، کاشی
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گیـرد،  یکشـی و ... ( صـورت مـ   نقاشی، سیم

هم نــین تعمیــرات اساســی و جزئــی در    

های موجود ) ساخت یک طبقه یـا  ساختمان

قسمت جدید، تعویض یا تعمیـر تأسیسـات و   

، های آب، گازو فاضـالب تجهیزات، تعمیر لوله

ایزوالسیون بام، تجدید نقاشـی و  گیری و لکه

، تعمیـر محوطـه و ... ( فعالیـت    کاغذ دیواری

 شود.ساختمانی محسوب می

رجـوع کنیـد بـه تعـاریف و      نقاط شـهری: 

   "جمعیت – 2فصل  "مفاهیم 

رجـوع کنیـد بـه تعـاریف و      نقاط روستایی:

 "جمعیت – 2فصل  "مفاهیم 

رجوع کنید به تعـاریف   های تعاونی:شرکت

کشاورزی، جنگلـداری   – 4فصل  " و مفاهیم

 ."و شیالت

: نــوعی شــرکت شــرکت تعــاونی مســکن

تعــاونی اســت کــه در زمینــه تهیــه زمــین و 

احداث و یا خرید واحدهای مسکونی آمـاده و  

تمام، به منظور تکمیل و واگذاری آن بـه  نیمه

هـای  اعضای تحت پوشش، در قالـب تعـاونی  

ت کارمندی، کارگری و متفرقـه ) آزاد( فعالیـ  

 کند.می

 گزیده اطالعات:

فقره  3382در استان  1395در سال 

مترمربع  1235۰28پروانه ساختمانی با 

ها صادر شده مساحت زمین توسط شهرداری

   12است که نسبت به سال قبل به ترتیب

داشته است.  کاهشدرصد  7و درصد افزایش 

درصد  86کر است که بیش از الزم به ذ

مربوط به واحدهای های  صادر شده پروانه

 مسکونی می باشد.

شرکت تعـاونی   98در استان  1395در سال 

نفر پرسـنل   1534و نفر عضو  6۰18مسکن 

ــی  ــت م ــاغل فعالی ــردهش ــوعک ــد در مجم  ان

ریـــال ســـرمایه اولیـــه    هـــزار 35876145

 اند.داشته
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 و زمـين  مسـاحت  برحسب ساختمان احداث برای شده صادر ساختمانی هایپروانه-9-1

 متر مربع( –)فقره                                                           شهری نقاط در زیربنا

 مساحت زيربنای طبقات مساحت زمین )فقره(تعداد سال و شهر

1375 1751 8۰498۰ 311۰84 

1380 2۰37 817799 385689 

1385 5621 1764572 1222815 

1390 5752 1674425 18۰6961 

1391 3999 1547۰34 128992۰ 

1392 3198 9847۰4 1۰12483 

1393 3375 1264273 1۰35148 

1394 3۰18 1۰35243 1332254 

1395 3382 1028905 1235028 

 14966 24758 97 آب پخش

 257۰ 7734 24 آباد

 739۰ 14444 54 آبدان

 1744 28۰4 13 امام حسن

 3638 6895 23 انارستان

 138۰3 22326 79 اهرم

 3685 7976 25 بادوله

 97193 864۰4 333 برازجان

 13۰81 21928 75 بردخون

 7772 1249۰ 5۰ بردستان

 65125 76614 258 بندردیر

 16948 19337 56 بندردیلم

 5994 1۰1۰1 33 بندرریگ

 116963 14۰348 4۰7 بندرکنگان
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 در زیربنـا  و زمـین  مسـاحت  برحسب ساختمان احداث برای شده صادر ساختمانی هایپروانه-9-1

 )دنباله( متر مربع( –)فقره                                شهری نقاط

 مساحت زیربنای طبقات مساحت زمين )فقره(تعداد سال و شهر

 82832 7۰365 249 بندرگناوه

 1544۰ 19742 69 بنک

 2966 9279 2۰ بوشکان

 28271۰ 116956 352 بوشهر

 15۰۰ 3518 8 تنگ ارم

 98۰9۰ 3721۰ 119 جم

 12823 17673 83 چغادک

 7148 2۰73 13 خارک

 27142 27944 86 خورموج

 3۰74 7431 2۰ دالکی

 2۰787 22۰39 77 دلوار

 7327 118۰4 41 دوراهک

 99۰7 13139 42 ریز

 7239 161۰9 58 سعد آباد

 5435 884۰ 26 سيراف

 8298 157۰2 57 شبانکاره

 6۰ 24۰ 1 شنبه

 1428۰ 11۰72 43 عالی شهر

 178924 77889 217 عسلویه

 9412 167۰7 61 کاکی

 3193 8419 2۰ کلمه

 54274 3۰985 11۰ تقی نخل

 11295 2961۰ 83 وحدتيه

 .ایران آمار مرکز - مأخذ 
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 در اسـتفاده  نـوع  برحسب ساختمان احداث برای شده صادر ساختمانی هایپروانه -9-2

 (فقره)                                                شهری نقاط

سال و 

 شهر
 مسکوني جمع

مسکوني و 

 كارگاه توأم
 آموزشي صنعتي بازرگاني

 بهداشتي

و يا 

 درماني

 ساير

1375 1751 ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ 

1380 2037 1863 2۰ 1۰3 12 39 

1385 5621 4976 387 235 23 * 

1390 5752 5283 269 153 37 1۰ 

1391 3993 3523 265 168 2۰ 17 

1392 3198 2713 216 24۰ 15 14 

1393 3375 29۰5 286 136 7 8 3 3۰ 

1394 3018 2613 23۰ 16۰ 4 4 × 7 

1395 3382 2899 278 166 27 1 4 7 

 × × × 1 4 7 85 97 آب پخش

 × × × × 4 × 2۰ 24 آباد

 × × × × 8 × 46 54 آبدان

 × × × × 1 × 12 13 امام حسن

 × × × × 3 × 2۰ 23 انارستان

 × 1 × × 12 2 64 79 اهرم

 × × × × × 1 24 25 بادوله

 3 1 × × 5 12 312 333 برازجان

 × × × × 6 7 62 75 بردخون

 × × × × 1 3 46 50 بردستان

 1 × × 1 9 34 213 258 بندردیر

 × × × 19 7 7 23 56 بندردیلم

 1 × × × 1 2 29 33 بندرریگ

 × × × × 8 6 393 407 بندرکنگان
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  شـهری  نقاط در استفاده نوع برحسب ساختمان احداث برای شده صادر ساختمانی هایپروانه -9-2
 ) دنباله( (فقره)

سال و 

 شهر
 مسکوني جمع

مسکوني و 

 كارگاه توأم
 آموزشي صنعتي بازرگاني

و  بهداشتي

 يا درماني
 ساير

 × × × 3 9 8 229 249 بندرگناوه

 × × × × 2 9 58 69 بنک

 × × × 1 4 2 13 20 بوشکان

 1 1 × 1 28 92 229 352 بوشهر

 × × × × × × 8 8 تنگ ارم

 × × × × 3 3 113 119 جم

 × × × × 7 3 73 83 چغادك

 × × × 1 × × 12 13 خارك

 × 1 × × 2 5 78 86 خورموج

 × × × × 2 × 18 20 دالکي

 × × × × 14 8 55 77 دلوار

 1 × × × 1 3 36 41 دوراهک

 × × × × 3 3 36 42 ريز

 × × × × 8 × 5۰ 58 سعد آباد

 × × 1 × × 3 22 26 سیراف

 × × × × 2 2 53 57 شبانکاره

 × × × × × × 1 1 شنبه

 × × × × 1 9 33 43 عسلويه

 × × × × 4 2۰ 193 217 كاكي

 × × × × 2 1 58 61 كلمه

 × × × × × 6 14 20 نخل تقي

 × × × × 1 19 9۰ 110 وحدتیه

 .ایران مرکزآمار -مأخذ
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 و اسـکلت  نـوع  برحسـب  ساختمان احداث برای شده صادر ساختمانی هایپروانه-9-3

 (فقره)شهری         نقاط در ساختمانی عمده مصالح

 آجر و آهن جمع سال و شهر
آجر و 

 چوب

بلوک 

 سيمانی

اسکلت 

 فلزی

بتون 

 آرمه
 سایر

1375 534 65 ۰۰۰ ۰۰۰ 469 ۰۰۰ 

1380 2037 147 ۰۰۰ 859 768 263 

1385 5621 31 8 859 4723 ۰۰۰ 

1390 5752 749 6 1272 3725 ۰۰۰ 

1391 3999 467 24 865 2641 2 

1392 3198 478 96 614 2۰1۰ ۰۰۰ 

1393 3375 8۰3 81 639 15 1836 1 

1394 2613 651 31 656 18 1257 × 

1395 3382 577 1 620 33 2151 × 

 × 3 1 93 × × 97 آب پخش

 × 2 × 22 × × 24 آباد

 × × × 54 × × 54 آبدان

 × × × × × 13 13 امام حسن

 × 4 × 19 × × 23 انارستان

 × 22 × × × 57 79 اهرم

 × 9 × × × 16 25 بادوله

 × 2۰6 9 24 1 93 333 برازجان

 × 2۰ × × × 55 75 بردخون

 × 5۰ × × × × 50 بردستان

 × 258 × × × × 258 بندردیر

 × 4۰ 3 × × 13 56 بندردیلم

 × 5 × × × 28 33 بندرریگ

 × 233 × 63 × 111 407 بندرکنگان
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 عمده مصالح و اسکلت نوع برحسب ساختمان احداث برای شده صادر ساختمانی هایپروانه-9-3

 )دنباله( (فقره)شهری             نقاط در ساختمانی

 آجر و آهن جمع سال و شهر
آجر و 

 چوب

بلوك 

 سیماني

اسکلت 

 فلزی

بتون 

 آرمه
 ساير

 × 1۰7 5 × × 137 249 بندرگناوه

 × 69 × × × × 69 بنک

 × 1 × 15 × 4 20 بوشکان

 × 342 8 2 × × 352 بوشهر

 × × × 8 × × 8 تنگ ارم

 × 119 × × × × 119 جم

 × 82 1 × × × 83 چغادك

 × 9 4 × × × 13 خارك

 × 85 1 × × × 86 خورموج

 × 6 × 7 × 7 20 دالکي

 × × × 77 × × 77 دلوار

 × 41 × × × × 41 دوراهک

 × × × 41 × 1 42 ريز

 × 58 × × × × 58 سعد آباد

 × 8 × 18 × × 26 سیراف

 × 3 × 16 × 38 57 شبانکاره

 × × × 1 × × 1 شنبه

 × 43 × × × × 43 عسلويه

 × 217 × × × × 217 كاكي

 × × × 58 × 3 61 كلمه

 × × × 19 × 1 20 نخل تقي

 × 1۰8 1 1 × × 110 وحدتیه

  ایران. مرکزآمار -مأخذ
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 در طبقـات  تعداد برحسب ساختمان احداث برای شده صادر ساختمانی هایپروانه -9-4

 (فقره) شهری         نقاط

 جمع سال و شهر
يک 

 طبقه
 دو طبقه

سه 

 طبقه
 چهارطبقه

پنج طبقه و 

 تربیش

1375 1751 1597 139 13 2 

1380 1863 1668 132 49 14 

1385 5621 39۰4 976 529 212 

1390 5752 2829 1533 11۰4 286 

1391 4091 2۰61 1۰17 572 441 

1392 3138 164۰ 854 336 3۰8 

1393 3375 1673 878 337 333 154 

1394 3018 1514 738 276 285 2۰5 

1395 3382 1647 875 340 313 207 

 × × 3 9 85 97 آب پخش

 × × × × 24 24 آباد

 × × × 3 51 54 آبدان

 × × × 1 12 13 امام حسن

 × × 1 6 16 23 انارستان

 × × × 11 68 79 اهرم

 × × × 2 23 25 بادوله

 4 13 67 168 81 333 برازجان

 × × 3 12 6۰ 75 بردخون

 × × 1 3 46 50 بردستان

 1 5 17 75 16۰ 258 بندردیر

 1 × 1 33 21 56 بندردیلم

 × × × 1۰ 23 33 بندرریگ

 7 35 34 135 196 407 بندرکنگان
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 نقـاط  در طبقـات  تعـداد  برحسـب  سـاختمان  احـداث  برای شده صادر ساختمانی هایپروانه -9-4

 )دنباله( (فقره) شهری        

 جمع سال و شهر
یک 

 طبقه

دو 

 طبقه
 ترپنج طبقه و بيش چهارطبقه سه طبقه

 2 5 51 94 97 249 بندرگناوه

 × × 3 27 39 69 بنک

 × × × 2 18 20 بوشکان

 75 175 59 17 26 352 بوشهر

 × × × 5 3 8 تنگ ارم

 37 38 18 13 13 119 جم

 × 1 1 15 66 83 چغادک

 3 3 4 3 × 13 خارک

 × × 2 23 61 86 خورموج

 × × × 1 19 20 دالکی

 × × 2 25 5۰ 77 دلوار

 × × × 5 36 41 دوراهک

 × × 3 7 32 42 ریز

 × × × 2 56 58 سعد آباد

 × × 4 8 14 26 سيراف

 × × 1 6 5۰ 57 شبانکاره

 × × × × 1 1 شنبه

 × × 2 33 8 43 عسلویه

 65 2۰ 36 65 31 217 کاکی

 × × 1 1۰ 5۰ 61 کلمه

 × × 2 3 15 20 نخل تقی

 12 18 24 38 18 110 وحدتيه

 .ایران مرکزآمار -مأخذ
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 شهری    نقاط در طبقات تعداد برحسب ساختمانی هایتعداد پروانه -1-9نمودار 
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 و زمـين  مساحت حسببر ساختمان احداث برای شده صادر ساختمانی هایپروانه -9-5

   (مربع متر هزار - فقره)               شهری نقاط در آن قبلی وضعيت

 سال و شهر
 باو یا مزرعه زمين بایر جمع

ساختمان 

 تخریبی

 مساحت پروانه مساحت پروانه مساحت پروانه مساحت پروانه

1375 * * * * * * * * 

1380 2037 7420 1859 7337 13 7 165 76 

1385 5621 1763 4855 1531 31 13 735 219 

1390 6441 1933 4618 1366 42 14 1781 553 

1391 3999 1545 3292 13۰9 14 3 693 233 

1392 3198 983 2614 812 1۰ 2 574 169 

1393 3375 1264 2349 891 14 14 1۰12 36۰ 

1394 3018 1035243 2448 866148 5 2344 565 166751 

1395 3382 1028905 2747 833193 11 3451 624 192261 

 × × × × 24758 97 24758 97 آب پخش

 × × × × 7734 24 7734 24 آباد

 252 1 × × 14192 53 14444 54 آبدان

 × × × × 28۰4 13 2804 13 امام حسن

 × × × × 6895 23 6895 23 انارستان

 548 2 × × 21778 77 22326 79 اهرم

 × × × × 7976 25 7976 25 بادوله

 15249 57 × × 71155 276 86404 333 برازجان

 1۰971 31 2339 8 8618 36 21928 75 بردخون

 × × × × 1249۰ 5۰ 12490 50 بردستان

 21653 57 24۰ 1 54721 2۰۰ 76614 258 بندردیر

 992 5 × × 18345 51 19337 56 بندردیلم

 1488 5 × × 8613 28 10101 33 بندرریگ

 × × × × 14۰348 4۰7 140348 407 بندرکنگان
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 وضـعیت  و زمـین  مسـاحت  حسـب بر ساختمان احداث برای شده صادر ساختمانی هایپروانه -9-5

 )دنباله(( مربع متر هزار - فقره)               شهری نقاط در آن قبلی

 سال و شهر
 ساختمان تخریبی باو یا مزرعه زمين بایر جمع

 مساحت پروانه مساحت پروانه مساحت پروانه مساحت پروانه

 33262 123 × × 371۰3 126 70365 249 بندرگناوه

 3۰96 8 2۰۰ 1 16446 6۰ 19742 69 بنک

 × × × × 9279 2۰ 9279 20 بوشکان

 63726 226 × × 5323۰ 126 116956 352 بوشهر

 × × × × 3518 8 3518 8 تنگ ارم

 × × × × 3721۰ 119 37210 119 جم

 × × × × 17673 83 17673 83 چغادک

 917 5 × × 1156 8 2073 13 خارک

 × × × × 27944 86 27944 86 خورموج

 491۰ 11 × × 2521 9 7431 20 دالکی

 2134 8 × × 199۰5 69 22039 77 دلوار

 × × × × 118۰4 41 11804 41 دوراهک

 259 1 × × 1288۰ 41 13139 42 ریز

 × × × × 161۰9 58 16109 58 سعد آباد

 257 1 × × 8583 25 8840 26 سيراف

 492 2 672 1 14538 54 15702 57 شبانکاره

 × × × × 24۰ 1 240 1 شنبه

 4823 16 × × 6249 27 11072 43 عسلویه

 12196 31 × × 65693 186 77889 217 کاکی

 52۰ 1 × × 16187 6۰ 16707 61 کلمه

 × × × × 8419 2۰ 8419 20 نخل تقی

 × × × × 3۰985 11۰ 30985 110 وحدتيه

 .ایران مرکزآمار -مأخذ
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 تعـداد  حسـب بر مسکونی ساختمان احداث برای شده صادر ساختمانی هایپروانه -9-6

   (مربع متر هزار - فقره) شهری     نقاط مسکونی، در واحد

سال و 

 شهر

 تعداد پروانه برحسب تعداد واحد مسکوني
مساحت 

 زمین

مساحت 

 جمع زيربنا
يک 

 واحد

دو 

 واحد

سه 

 واحد

چهار 

 واحد

پنج واحد 

 ترو بیش

1375 1596 15۰7 81 3 5 * 8۰498۰ 311۰84 

1380 1863 1687 94 17 65 * 817799 385689 

1385 4976 39۰8 688 139 241 * 1764572 1222815 

1390 5283 3175 1113 375 62۰ * 2239۰15 19۰51۰2 

1391 3522 2146 721 264 115 276 1674425 18۰6961 

1392 2713 1436 727 272 213 65 1547۰34 128992۰ 

1393 2905 1862 514 262 91 176 9847۰4 1۰12483 

1394 2613 158۰ 53۰ 217 82 2۰4 1264273 1۰35148 

1395 2899 1690 582 246 100 281 1035243 1332254 

 14966 24758 × × × 5 8۰ 85 آب پخش

 257۰ 7734 × × × × 2۰ 20 آباد

 739۰ 14444 × × × 2 44 46 آبدان

 1744 28۰4 × × × 1 11 12 امام حسن

 3638 6895 × × 1 2 17 20 انارستان

 138۰3 22326 × × × 9 55 64 اهرم

 3685 7976 × × × × 24 24 بادوله

 97193 864۰4 7 8 16 81 2۰۰ 312 برازجان

 13۰81 21928 × × 1 5 56 62 بردخون

 7772 1249۰ × × 1 × 45 46 بردستان

 65125 76614 5 4 2 55 147 213 بندردير

 16948 19337 1 × × 3 19 23 بندرديلم

 5994 1۰1۰1 1 × × 3 25 29 بندرريگ

 116963 14۰348 33 2۰ 27 1۰۰ 213 393 بندركنگان
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 واحد تعداد حسببر مسکونی ساختمان احداث برای شده صادر ساختمانی هایپروانه -9-6

 )دنباله(( مربع متر هزار - فقره) شهری     نقاط مسکونی، در

 سال و شهر

مساحت  تعداد پروانه برحسب تعداد واحد مسکونی

 زمين

 جمع

 مساحت زیربنا

 جمع یک واحد
یک 

 واحد

دو 

 واحد
 جمع

یک 

 واحد
 دو واحد

 82832 7۰365 12 2 34 89 92 229 بندرگناوه

 1544۰ 19742 × × × 21 37 58 بنک

 2966 9279 × × × × 13 13 بوشکان

 28271۰ 116956 66 32 95 23 13 229 بوشهر

 15۰۰ 3518 × × × 2 6 8 تنگ ارم

 98۰9۰ 3721۰ 48 9 25 17 14 113 جم

 12823 17673 × × 1 14 58 73 چغادک

 7148 2۰73 5 × 2 4 1 12 خارک

 27142 27944 1 × 2 14 61 78 خورموج

 3۰74 7431 × × × 1 17 18 دالکی

 2۰787 22۰39 × × × 12 43 55 دلوار

 7327 118۰4 × × × × 36 36 دوراهک

 99۰7 13139 × × 2 3 31 36 ریز

 7239 161۰9 × × × 1 49 50 آبادسعد

 5435 884۰ × × 1 7 14 22 سيراف

 8298 157۰2 × × 1 3 49 53 شبانکاره

 6۰ 24۰ × × × × 1 1 شنبه

 1428۰ 11۰72 × 3 2 21 7 33 عسلویه

 178924 77889 8۰ 11 2۰ 46 36 193 کاکی

 9412 167۰7 × × 1 5 52 58 کلمه

 3193 8419 × × × 2 12 14 نخل تقی

 54274 3۰985 22 11 12 27 18 90 وحدتيه

 ایران مرکزآمار -مأخذ
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 نـوع  حسـب بـر  مسکونی ساختمان احداث برای شده صادر ساختمانی هایپروانه -9-7

  (  فقره)    شهری      نقاط در عمده مصالح

 جمع سال و شهر
آجر و 

 آهن

آجر و 

 چوب

بلوک 

 سيمانی

اسکلت 

 فلزی

بتون 

 آرمه
 سایر

1375 534 65 * * 469 * 

1380 2037 147 * 859 768 263 

1385 5621 31 8 859 4723 * 

1390 5752 749 6 1272 3725 * 

1391 3999 467 24 865 2641 2 

1392 3198 2۰1۰ 96 614 478 * 

1393 3375 8۰3 81 639 15 1836 1 

1394 3018 696 33 727 3۰ 1532 × 

1395 3382 577 1 620 33 2151 × 

 × 3 1 93 × × 97 آب پخش

 × 2 × 22 × × 24 آباد

 × × × 54 × × 54 آبدان

 × × × × × 13 13 امام حسن

 × 4 × 19 × × 23 انارستان

 × 22 × × × 57 79 اهرم

 × 9 × × × 16 25 بادوله

 × 2۰6 9 24 1 93 333 برازجان

 × 2۰ × × × 55 75 بردخون

 × 5۰ × × × × 50 بردستان

 × 258 × × × × 258 بندردیر

 × 4۰ 3 × × 13 56 بندردیلم

 × 5 × × × 28 33 بندرریگ

 × 233 × 63 × 111 407 بندرکنگان
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 عمـده  مصـالح  نوع حسببر مسکونی ساختمان احداث برای شده صادر ساختمانی هایپروانه -9-7
 )دنباله((  فقره)    شهری      نقاط در

 جمع سال و شهر
آجر و 

 آهن

آجر و 

 چوب

بلوک 

 سيمانی

اسکلت 

 فلزی
 سایر بتون آرمه

 × 69 × × × × 69 بندرگناوه

 × 1 × 15 × × 20 بنک

 × 342 8 2 × × 352 بوشکان

 × × × 8 × × 8 بوشهر

 × 119 × × × × 119 تنگ ارم

 × 82 1 × × × 83 جم

 × 9 4 × × × 13 چغادک

 × 85 1 × × × 86 خارک

 × 6 × 7 × 7 20 خورموج

 × × × 77 × × 77 دالکی

 × 41 × × × × 41 دلوار

 × × × 41 × 1 42 دوراهک

 × 58 × × × × 58 ریز

 × 8 × 18 × × 26 آبادسعد

 × 3 × 16 × 38 57 سيراف

 × × × 1 × × 1 شبانکاره

 × 43 × × × × 43 شنبه

 × 217 × × × × 217 عسلویه

 × × × 58 × 3 61 کاکی

 × × × 19 × 1 20 کلمه

 × 1۰8 1 1 × × 110 نخل تقی

 × 1 × 82 × × 83 وحدتيه

 ایران  مرکزآمار -مأخذ
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 نـوع  حسببر شده صادر ساختمانی هایپروانه در شده تعيين مسکونی واحد تعداد-9-8

 شهری نقاط در متقاضی بخش و پروانه

 سال و شهر
احداث و افزایش 

 بنا

 احداث بنا

 دولتی تعاونی خصوصی جمع

1375 2174 2004 * * * 

1380 2343 2037 199۰ 7 4۰ 

1385 8967 8940 8488 217 235 

1390 13779 15580 14877 357 346 

1391 9424 8247 7926 228 93 

1392 73۰3 6377 6316 8 53 

1393 74۰4 6762 661۰ 12۰ 32 

1394 6762 6762 661۰ 12۰ 32 

1395 3751 3382 3350 18 14 

 × × 97 97 97 آب پخش

 × × 24 24 24 آباد

 × × 54 54 54 آبدان

 × × 13 13 13 امام حسن

 × × 23 23 23 انارستان

 1 × 78 79 87 اهرم

 × × 25 25 25 بادوله

 × 1 332 333 362 برازجان

 × 1 74 75 79 بردخون

 × 1 49 50 5۰ بردستان

 1 7 25۰ 258 258 بندردیر

 × 1 55 56 57 بندردیلم

 × × 33 33 36 بندرریگ

 × × 4۰7 407 475 بندرکنگان
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 در متقاضـی  بخـش  و پروانـه  نوع حسببر شده صادر ساختمانی هایپروانه در شده تعیین مسکونی واحد تعداد-9-8

 )دنباله(                   شهری نقاط

 سال و شهر
احداث و 

 افزایش بنا

 احداث بنا

 جمع تعاونی خصوصی جمع

 × × 249 249 4۰9 بندرگناوه

 × × 69 69 84 بنک

 × × 2۰ 20 2۰ بوشکان

 9 × 343 352 36۰ بوشهر

 × × 8 8 8 تنگ ارم

 × 1 118 119 119 جم

 × × 83 83 91 چغادک

 × × 13 13 14 خارک

 2 × 84 86 114 خورموج

 × × 2۰ 20 2۰ دالکی

 × × 77 77 78 دلوار

 × × 41 41 42 دوراهک

 × × 42 42 42 ریز

 × × 58 58 59 سعد آباد

 1 × 25 26 26 سيراف

 × × 57 57 58 شبانکاره

 × × 1 1 1 شنبه

 × 6 37 43 47 عسلویه

 × × 217 217 232 کاکی

 × × 61 61 72 کلمه

 × × 2۰ 20 22 نخل تقی

 × × 11۰ 110 11۰ وحدتيه

 .ایران مرکزآمار -مأخذ
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 شهری نقاط در خصوصیبخش توسط شده شروع هایساختمان مشخصات -9-9

 شرح

تعداد 

ساختمان 
 )دستیاه(

مساحت 

)هگار متر زمین 

 مربع(

بنای طبقه سطح زير

 )هگار متر مربع(همکف 

سطح كل 

زيربنای طبقات 
 )هگار متر مربع(

ارزش زمین 
 )میلیون ريال(

هزينه ساختمان 
 )میلیون ريال(

 جمع

1385 2569 545 348 718 776619 1160798 

1390 3518 931 570 1779 4606942 5925460 

1391 3411 762 495 1192 3650598 5231883 

1392 2418 578 370 1108 5412452 6609351 

1393 2529 576 366 958 5265332 7356769 

1394 1747 444 307 1070 9770060 9693364 

1395 902 266 151 411 3423032 3752513 

 ساختمان مسکونی

1385 2179 471 288 551 594257 871914 

1390 3339 865 534 1569 4096970 5082157 

1391 2996 558 397 864 2369396 3624547 

1392 2092 452 283 621 2956536 3270758 

1393 2353 497 314 657 3699۰66 4648369 

1394 1283 258 184 581 4۰31676 5۰31413 

1395 766 152 99 245 1856970 2078602 

 ساختمان غير مسکونی

1385 4 1 1 4 3860 7076 
1390 24 27 7 19 54427 76764 
1391 57 129 43 58 210759 207731 
1392 57 53 31 152 827535 1324081 

1393 37 49 3۰ 182 11۰38۰ 1838871 

1394 116 1۰۰ 55 127 1848484 1252363 

1395 44 83 34 57 370750 549814 

 ساختمان مسکونی و غيرمسکونی توأم

1385 386 73 59 163 178502 281808 
1390 155 39 29 191 455545 766539 

1391 358 75 55 270 1070443 1399605 
1392 269 73 56 335 1628381 2014512 

1393 139 3۰ 22 119 1455886 869529 

1394 348 86 68 362 38899۰1 34۰9587 

1395 92 31 18 109 1195312 1124097 

 جمهوری اسالمي ايرانبانك مرکگی  -مموذ
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                شهری نقاط در خصوصی بخش توسط شده تکميل هایساختمان مشخصات-9-10

 شرح

تعداد 

ساختمان 
 )دستیاه(

مساحت زمین 
 )هگار متر مربع(

بنای سطح زير

طبقه همکف 
 )هگار متر مربع(

سطح كل زيربنای 

 طبقات
 )هگار متر مربع(

ارزش زمین 
 )میلیون ريال(

هزينه ساختمان 
 )میلیون ريال(

 جمع
1385 2592 52۰ 292 531 592563 742362 

1390 5853 1428 899 2456 57۰944۰ 7559856 

1391 4542 958 62۰ 1373 6619559 8727431 

1392 31۰9 645 441 11۰1 5925۰56 5268289 

1393 4۰73 1۰97 668 1567 753281۰ 898۰945 

1394 1959 474 295 869 7361167 6243443 

1395 1623 419 290 829 5804229 6723313 

 ساختمان مسکوني

1385 2484 451 263 455 499150 619813 
1390 2299 524 339 696 1156925 1711160 

1391 4317 889 583 1206 3151984 4140147 

1392 2948 570 395 916 4402556 3828909 

1393 3655 935 571 1221 697۰۰5۰ 6738758 

1394 1729 3۰1 212 535 37715۰2 3576۰7۰ 

1395 1359 301 210 583 3639412 4514538 

 ساختمان غیر مسکوني

1385 20 55 18 31 47316 52264 
1390 3399 865 534 1569 4096970 5082157 
1391 95 43 17 64 3151984 4140147 
1392 41 43 21 50 761250 719690 

1393 58 81 4۰ 68 369138 584388 

1394 36 121 44 79 68۰۰91 678489 

1395 89 69 37 56 647734 444654 

 ساختمان مسکوني و غیرمسکوني توأم

1385 88 14 11 45 46097 70285 
1390 155 39 26 191 455545 766539 

1391 130 26 20 103 315591 447137 

1392 120 32 25 135 761250 719690 

1393 36۰ 81 57 278 193622 1657799 

1394 193 52 38 255 29۰9575 1988884 

1395 175 49 43 190 1517083 175 

 بانك مرکگی جمهوری اسالمي ايران -مموذ
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 و تمـام نيمـه  شـده،  شروع هایساختمان حسببر خصوصی بخش گذاریسرمایه -9-11

 (ریال )میلیون   شهری نقاط در شده تکميل

 جمع سال
ساختمان های 

 شروع شده

های ساختمان

 تمامنيمه

های تکميل ساختمان

 شده

1385 1131459 398۰88 583۰59 15۰312 

1390 5657406 1886399 3279561 491446 

1391 6629777 1343769 41۰۰218 118579۰ 

1392 7908135 1834797 5۰5261۰ 1۰2۰728 

1393 8586931 2276211 4445736 1864984 

1394 9882644 27۰1۰16 623۰571 951۰57 

1395 7285339 913182 5381600 990557 

 .ایران اسالمی جمهوری مرکزی بانک -مأخذ

 

تعداد، متوسط سطح زیربنا و متوسط هزینه یک مترمربـع سـاختمان واحـدهای      -9-12

 هزار ریال( -) متر مربعمسکونی تکميل شده توسط بخش خصوصی در نقاط شهری 

 متوسط هرینه یک مترمربع ساختمان متوسط زیربنا تعداد و شهرسال 

1385 2592 2۰5 1395572 

1390    

1391    

1392    

1393    

1394    

1395 1359 429 7743511 

 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران -مأخذ
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مان مسـکن و  هـای احـداث شـده توسـط سـاز     سـاختمان ع تعداد و هزینه انوا  -9-13

 ) میلیون ریال(        شهرسازی استان 

 سال

  

واحدهای 

 مسکونی

ساختمان های 

 دولتی
 )پروژه(عمران شهری مراکزآمورشی مراکز درمانی

 هزینه تعداد هزینه تعداد هزینه تعداد هزینه تعداد هزینه تعداد

1385 ... ... 18 2۰38۰ 8 22259 2 33۰۰ 98 1۰8۰16 

1390 ... ... 18 21149 3 147147 1 1۰۰۰۰ 47 98514 

1391 4 ... 29 28۰7۰ 1 18314۰ 2 1253۰ 28 3759۰ 

1392 4 ... 22 1293۰ ... ... 2 13۰8۰ 32 4351۰ 

1393 5 355۰ 16 421۰۰ ... ... 3 35۰۰۰ 24 64657 

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

1395 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

 سازمان مسکن و شهرسازی استان بوشهر -مأخذ
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های واگذار شده توسط سازمان مسکن و شهرسازی استان برحسـب نـوع   زمين  -9-14

 ) متر مربع(  استفاده 

 سال و شهر
 احداث واحد غيرمسکونی احداث واحدمسکونی

 مساحت زمين تعداد قطعه زمين مساحت زمين تعداد قطعه زمين

1380 723 269312 485 1246648 

1390 352 139548 181 313978 

1391 811 14۰25۰ 559 47۰65۰ 

1392 1213 152642 4۰۰ 294913 

1393 752 7152۰ 17۰ 76822 

1394 ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ 

1395 000 000 000 000 

 × × × × آب پخش

 × × × × آباد

 × × × × آبدان

 × × × × امام حسن

 × × × × انارستان

 11972 3 11۰۰4 117 اهرم

 × × × × بادوله

 1534 3 4۰57 45 برازجان

 × × × × بردخون

 × × × × بردستان

 45۰۰ 16 31۰۰ 34 بندردیر

 21352 45 6587 68 بندردیلم

 × × 2۰1 1 بندرریگ

 21994 72 1275۰ 171 بندرکنگان
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   های واگذار شده توسط سازمان مسکن و شهرسـازی اسـتان برحسـب نـوع اسـتفاده      زمین  -9-14
 )دنباله(  متر مربع()

 سال و شهر
 احداث واحد غيرمسکونی احداث واحدمسکونی

 مساحت زمين تعداد قطعه زمين مساحت زمين تعداد قطعه زمين

 × × × × بندرگناوه

 × × × × بنک

 × × × × بوشکان

 1434۰ 27 1185 1۰ بوشهر

 × × × × تنگ ارم

 822 1 × × جم

 3۰7 3 14495 64 چغادک

 × × × × خارک

 × × 14986 183 خورموج

 × × × × دالکی

 × × × × دلوار

 × × × × دوراهک

 × × × × ریز

 × × × × سعد آباد

 × × × × سيراف

 × × × × شبانکاره

 × × × × شنبه

 × × × × عسلویه

 × × × × کاکی

 × × × × کلمه

 × × × × نخل تقی

 × × × × وحدتيه

 × × 3154 59 عاليشهر

 .بوشهرسازمان مسکن و شهرسازی استان  -مأخذ
 می باشد. 1393آمار گذاشته شده به تفکیک شهرها مربوط به سال *
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 )میلیون ریال( های تعاونی مسکن فعال در پایان سال مشخصات عمومی شرکت  -9-15

 مأخذ: اداره کل تعاون استان بوشهر.

 

 

 

 

 

 

 

 سرمایه شاغالن اعضا تعداد سال

1375 17 ... ... ... 

1380 4 46 9 276۰۰۰ 

1385 43 5794 135 5252911 

1390 2۰3 13522 6۰34 79547422 

1391 119 7842 249۰ 56668۰22 

1392 68 4238 1532 55752595 

1393 117 7۰55 1884 63751981 

1394 9۰ 541۰ 1423 35312836 

1395 98 6018 1534 35876145 



  

 

–
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 مقدمه

 فعالیـت  دو شـامل  فصـل  ایـن  آمـارهـای

 .است "هتلداری "، و "داخلی بازرگانی"عمده

   داخلی بازرگانی -1

، بازرگـانی  هـای از کارگاه آمارگیری نخستین

ــال ــران  1332 درس ــهر ته ــال در ش  و در س

آمار  کل ، توسط ادارهدر شهر اصفهان 1336

ــومی ــرا  وزارت عم ــور اج ــکش ــالش  د. در س

 دارایی وزارت آمار بازرگانی اداره کل  ،1344

متحد،  ملل سازمان هایتوصیه با رعایت وقت

کـرد   تهیـه  طرحی داخلی بازرگانی در زمینه

، 1345 منتشــر شـد. در ســال  آن نتـایج  کـه 

ــل ــار وزارت اداره کـ ــت آمـ ــاد وقـ ، از اقتصـ

 و حومـه  شهر تهران فروشیعمده هایکارگاه

آورد  عمـل  به ، سرشماریآزمایشی تصور به

. انتشـار یافـت   1346 در سـال  آن نتـایج  که

ــین ــ هم ن ــال ،ورذکاداره م ــا 1346 از س  ت

 ، اطالعاتاینمونه آمارگیری از طریق 1351

شـهر   25۰بازرگـانی  هـای کارگـاه  مربوط بـه 

را منتشر کـرد.   آن و نتایج وریآکشور را گرد

نیـز در   یرانا اسالمی مهوریج مرکزی بانک

هـا  ، از سـال ملی هایحساب ارتباط با تنظیم

، بازرگـانی  آمارهـای  آوریجمع به نسبت قبل

 .است کرده اقدام

و  1355 هـای سـال  ، طیایران مرکز آمار    

 گیـری نمونـه  دو طرح اجرای قالب ، در1356

 در یو دیگر شهر رشت در یکی که آزمایشی

و خرمشهر  ، کرمانشاه، زاهدانتهران شهرهای

 .آغاز کرد زمینه را در این ، اقداماتیانجام شد

 و مســکن نفــوس عمــومی در سرشــماری

ــال ــایسـ ــارگیری 1365و  1355 هـ  و آمـ

در مــورد   نیــز آمارهــایی  137۰ جمعیــت

 وریآکشـورگرد  درسطح بازرگانی هایکارگاه

 شد.

، 1367 سـال  و اوایل 1366 در اواخر سال    

کـاال   خرید و فـروش  هایاز کارگاه آمارگیری

وسـیع توسـط    مقیـاس  ، بـه در نقاط شـهری 

 آمد. سپس اجرا در مرحله به مرکز آمار ایران

 هـای کارگـاه  ، اطالعات آماری1369 در سال

 و روسـتایی  شـهری  جامعه ور، در دو زیرذکم

ــردآوری ــال گـ ــد. در سـ ــرح1373 شـ  ، طـ

 )محــل بازرگــانی هــایاز کارگــاه آمــارگیری

 اجـرا  اینمونه صورت کاال(، به خرید و فروش

 شد.

 هــایشــرکت در زمینــه آمــاری اطالعــات    

ــاونی ــهری تعـ ــالشـ ــار 1339 ، از سـ و آمـ

از  1342 ازسال روستایی، تعاونی هایشرکت

 هـای در سـالنامه  ذیـربط اخـذ و   هایسازمان

، لـفص نـای . دراست شده کشور درج آماری

ــار ــرکت آم ــه ش ــا و اتحادی ــایه ــاونی ه  تع

 روسـتایی  تعاون مرکزی از سازمان روستایی،
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 هـای هـا و اتحادیـه  سایر شرکت و مشخصات

شــده اخــذ و ارائــه  تعــاون ، از وزارتتعــاونی

 .است

 

 هتلداری -2

 هــایگــاهاقامت کیفیــت زمینــه در آمارهــایی

 ایـن  آن، در و تعداد تخـت  کشور، تعداد اتاق

از  1382 سـال تـا   کـه  اسـت  شده درج فصل

ــازمان ــردی سـ ــانگردی ایرانگـ  وزارت و جهـ

شـد، امـا از   مـی اخذ  و ارشاد اسالمی فرهنگ

ــا ادغــام ســازمان 1382اواخــر ســال  هــای ب

رهنگــی ایرانگــردی و جهــانگردی و میــراث ف

سازمان میـراث فرهنگـی و   "کشور و تشکیل 

، آمار مذکور از این سازمان اخـذ  "گردشگری

 طوالنی سابقه آمارها دارای . ارائه اینشودمی

ــت ــان اس ــکیل و از زم ــازمان تش ــب س  جل

 از سـال  و ، گردآوری1342 در سال سیاحان

 کشـــور درج آمـــاری ، در ســـالنامه1345

   .شودمی

 

 مفاهيم یفتعار

و   تعـاریف  کنیـد بـه   رجوع :تعاونی شرکت

و  ، جنگلـداری کشـاورزی  - 4 فصل" مفاهیم

 ."شیالت

 هـای بخـش  در کـه  تعـاونی  هایشرکت انواع

 زیر شرح به ،دارند اشتغال فعالیت به مختلف

 :است

شـرکت    :خدماتی تعاونی هایشرکت -1

تعاونی است که به منظـور ارائـه خـدمات در    

هـــای خـــدماتی برحســـب یکـــی از رشـــته

( ISIC)هـای اقتصـادی   بنـدی فعالیـت  طبقه

 شود.تشکیل و ثبت می

ــأمين تعــاونی هــایشــرکت -2 نيــاز  ت

شرکتی است که با عضویت : توليدکنندگان

واحدهای تولیدی به منظور تـأمین و توزیـع   

انواع نیازهای مشترک آنـان تشـکیل و ثبـت    

 شود.  می

نيـاز   تأمين تعاونــی هــایشرکت -3

هـای  نـوع شـرکت   ایـن   :کننـدگان مصرف

 کاال و لوازم انواع و تأمین تعاونی در امر تهیه

و  از داخـل  یتعـاون  مورد نیاز اعضای مصرفی

و  عمـومی  مصـالح  کشور در چـارچوب  خارج

دارنـد و   ها، فعالیـت ها و هزینهقیمت کاهش

، کارمنـدی  مصرف تعاونی هایشرکت شامـل

آزاد،  ، مصـرف محلی ، مصرفکارگری مصرف

 باشند.می توزیعی وفـو صن انـمرزنشین

شـرکت تعـاونی    :فعال تعاونی هایشرکت

بــرداری رســیده و دارای اســت کــه بــه بهــره

باشـد و بــه نحـوی    عملکرد مالی سالیانه می

 تولیـد داشته و یا ارائه خدمات نماید.  

ــه  ــاونی اتحادیـ ــهتعـ ــاونی : اتحادیـ  تعـ

شرکت  7ای است با عضویت حداقل مجموعه

هـا یکسـان   تعاونی، کـه موضـوع فعالیـت آن   
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بخش تعاون تشـکیل   بـاشـد و براساس قانون

 و ثبت شود. 

 تعــاونی هــایاتحادیــه ذخــایر قــانونی

ــتایی ــاالنه :روس ــد   2۰ س ــد از درآم درص

 ، بـه روستایی تعاونی هایها و اتحادیهشرکت

، منظـور  تقسـیم  غیر قابـل  قانونی ذخیره نام

 .شودمی

ــارت اســت از خریــد، معاملــه     :واردات عب

خدمات یک کشـور  تهاتری و یا اهدای کاال و 

از کشورهای دیگر، پـس از انجـام تشـریفات    

 گمرکی و رعایت سایر مقررات.

ــامبرده واردات       زیــر، جــزو آمــار واردات ن

 اند:منظور نشده

 هــایمعافیــتکاالهــایی کــه مشــمول  -الــف

امور  قانون 37در ماده  مندرج سیاسی قانونی

ــی ــوب گمرکـ ــی مصـ ــاه  امسـ ــرداد مـ  خـ

 باشند.  می135۰

 ، صــادراتیخــارجی ترانزیــت کـاالهـــای -ب

و  (1)، کابوتـاژ  انتقـالی  (،)مرجـوعـی برگشتی

 .موقت واردات

ــوازم اســباب -ج  کــه مســتعمل شخصــی و ل

ــوق پرداخــت مشــمول و ســود  گمرکــی حق

 نباشد. بازرگانی

و  زمینـی  نقلیـه  وسـایل  و روغـن  سوخت -د

 .هوایی

 خارج مـمقی ایرانیان مستعمل خانهلوازم -هـ

امـور   قانون 37ماده 6بند موضوع خارجیان یا

 شود.می ترخیص پته با کهگمرکی

 هـا و مراکـزی  سـازمان  به اهدایی کاالهای -و

 باشند.می گمرکی معافیت مشمول که

 31 مـاده  مسـافر موضـوع   همراه کاالهای -ز

 .قانون

عبـارت اسـت از فـروش، معاملـه      :صادرات 

تهاتری و یا اهدای کاال و خدمات یک کشـور  

به کشورهای دیگر، پـس از انجـام تشـریفات    

 گمرکی و رعایت سایر مقررات.

 زیر، جزو آمـار صـادرات   نامبرده صادرات     

 اند:منظور نشده

 موقت. صادرات -الف

 کابوتاژ. -ب

 و قلیـه  زمینـی  ن وسـایل  و روغن سوخت -ج

 هوایی.

 32 مـاده  مسـافر موضـوع   همراه کاالهای -د

 .قانون

ضمناً صـادرات مـوارد زیـر در صـادرات غیـر      

گردند و توسط شرکت ملـی  نفتی منظور نمی

نفت و شرکت ملی گـاز ایـران صـادر و تـابع     

 باشد:مقررات خاص خود می

 نفت خام   -الف

 گاز طبیعی   -ب

 نفت کوره  -ج

 سفیدنفت  -د
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   نفت گاز )گازوییل( -هـ 

 میعانات گازی -و

، 1374 سـال  کاالها تا آماری بندیطبقه     

 درجـدول  منـدرج  ها و تعاریفردیف برمبنای

ــه ــل گمرکــیتعرف  امســی مصــوب بروکس

 مقـررات  طبـق  باشد کـه می 135۰ خردادماه

 فرعـی  ، تقسـیماتی و واردات صادرات عمومی

، 1375 . از سـال اسـت  آمـده  عمـل  به در آن

ــین بنــدیطبقــه  نظــام جدیــد کــه المللــیب

 کـاال نامیـده   و کدگـذاری  توصـیف  هماهنگ

 شـده  قبلـی  بنـدی طبقـه  شود، جـایگزین می

 شـرح  به قسمت یک و بیست شامل است که

 باشد:زیر می

ــمت ــات -اول قس ــده حیوان ــوالت و زن  محص

 .حیوانی

 .نباتی محصوالت -دوم قسمت

 یـا  حیوانیهایروغن ها وچربی -سوم قسمت

هـا،  آن تفکیک از حاصل هایوردهارف و نباتی

یا حیوانی  های، مومآماده خوراکیهای چربی

 .نباتی

، غـذایی  صـنایع  محصـوالت  -چهـارم  قسمت

 ها، توتونو سرکه الکلی هایها، آبگونهنوشابه

 .هاساخته آن تنباکو و بدل و

 .معدنی محصوالت -پنجم قسمت

 شـیمیایی  صـنایع  محصوالت - ششم قسمت

 .آن به وابسته صنایع یا

ــواد -هفــتم قســمت  اشــیای و پالســتیکی م

 مـواد، کـائوچو و اشـیای    از ایـن  شده ساخته

 .از کائوچو شده ساخته

 نرم هایپوست، ، چرمپوست -هشتم قسمت 

 مواد، مصنوعات از این شده هـساخت و اشیای

 هـای فـر، کیـسف وازمـ، لازیـس و برگ زین

 سـاخته  هماننـد، اشـیای   هایو ظرف دستی

 .  از روده شده

 و اشـیای  چـوب  ، زغـال چـوب  -نهـم  قسمت

، ایپنبـه چـوب   و اشـیای  پنبه، چـوبچوبی

   .و سبدبافی حصیربافی مصنوعات

 یا سایر مواد الیـاف  خمیرچوب -دهم قسمت

کاغـذ   یا مقوا، ریزکاغذو خرده ، آخالسلولزی

 . هااز آن شده ساختـه و مقـوا و اشیـای

از  و مصنوعات جیامواد نس - یازدهم قسمت

 .مواد این

 و چتربـارانی  ،، کـاله کفش -دوازدهم قسمت 

 و شـالق  شـو، صـندلی  عصا و عصـای ، آفتابی

 اشیای و آماده پر ،آن اجزای و تعلیمی تازیانه

، اشـیا از  مصنوعی هایاز پر، گل شده ساخته

 .  انسان موی

، ، از گـز از سنگ مصنوعات -سیزدهم قسمت

ــهاز ســیمان ــواد  ، از پنب ــا و م  نســوز، از میک

 و شیشــه ،ســرامیک محصــوالت هماننــد،

 .  از شیشه مصنوعات

 ،پرورده یا مروارید طبیعی -چهاردهم قسمت

 نیمـه  هایگرانبها و همانند، سنگ هایسنگ
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 روکـش  دارای گرانبها، فلـزات  گرانبها، فلزات

 شده ساخته گرانبها و اشیای از فلزات یا رویه

 .، سکهبدلی مواد، زیورآالت از این

 و مصنوعات معمولی تفلزا -پانزدهم قسمت 

 . هاآن

ــمت ــانزدهم قس ــین -ش ــایل آالتماش  و وس

آن،  و اجـزا و قطعـات  بـرقی  ، ادواتمکانیکی

، صــــوت ضـــبط و پخـــش هـــایدســـتگاه

ـــایدســتگاه ـــخش ه ـــط و پ و  صـــوت ضب

 این و متفرعات ، اجزا، قطعاتتصویر تلویزیون

   .هادستگاه

، ، هـوایی زمینیلیهوسایل نق -هفدهم قسمت 

  .آن مربوط به و تجهیزات آبـی

 اپتیک هایو دستگاه آالت -هیجدهم قسمت

و  و ســـنجش و ســـینماتوگرافی و عکاســـی

 هـای و دستگاه ، آالتسنجی و دقت آزمایش

، سـازی ساعت صنعت ، اشیایو جراحی طبی

 و متفرعـات  و اجـزا و قطعـات   موسیقی آالت

 . آن

و اجـزا و   و مهمـات  اسلحه -نوزدهم قسمت 

ــات ــاآن قطع ــمت ه ــتم قس ــا و  -بیس کااله

 -یکـم  و بیسـت  قسـمت  گونـاگون  مصنوعات

 .عتیقه و کلکسیون ، اشیایهنری اشیای

 کــاال در واردات براســاس کــاال: ارزش ارزش 

ه ـاال بـک قیمت یـیعن( (.C.I.F سیف ارزش

د ـتــا مقصـ   آنو حمل  هـه بیمـزینـه اضافه

ــارت از  شــود و درصــادراتیـن مـــتعییــ عب

 رفـاز طـــ دهـشـــ نـتعییـــ هـــایارزش

 ادراتـص مرکز توسعه گذارینرخ ونـکمیسی

 فــوب ارزش ایــــمبن رـبــ هــــک اســـت

F.O.B.)ه ـــــ کـاال در نقط  تـقیمـ  ( یعنی

 تعیـــین کشـــتی روی و تحویـــل بـــارگیری

 .گرددیم

ــا   :اقامتگــاه ــا قســمتی از مکــان ی مکــان ی

ــه در آن   ــت ک ــان مشــخص اس ــدادی مک تع

ای از عوامل تولید زیر نظر مـدیریت  مجموعه

و حسابداری واحد به فعالیت پذیرش مسـافر  

یا مهمان برای اقامت موقت و ارائه خدمات و 

هـایی کـه   تسهیالت اشتغال دارنـد. اقامتگـاه  

 هاقامتگـا "کنند، ها استفاده عموم مردم از آن

هایی که استفاده از آن ها و اقامتگاه "همگانی

محدود به اعضای سـازمان بخصوصـی باشـد،    

ــی " ــاه اختصاص ــی  "اقامتگ ــده م ــود. نامی ش

ــان و    ــم از آپارتم ــا اع ــاه دوم خانواره اقامتگ

ویالهای شخصی که مورد اسـتفاده خـانوار و   

گیـرد،  ها قرار میاعضای فامیل و دوستان آن

هـای گردشـگری   یـت با وجود اینکه جزو ظرف

هـا بـه   جـزو اقامتگـاه  شود، ولـی محسوب می

 آید.  نمی حساب

 وضعیت برحسبها اقامتگاه :اقامتگاه درجه

 و کیفیـت  و تجهیزاتی ، تأسیساتیساختمانی

 کننــد و براســاسمــی عرضــه کــه خــدماتی

: گـروه  6 هـا، بـه  آن از هرگروه خاص مقررات

 2ســتاره،  3ســتاره،  4ســتاره،  5یــا  لــوکس
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، ممتاز و گروهی به صورت  ستاره یک ،ستاره

، درجه 1بندی شده )درجه بدون ستاره درجه

 .شوندمی تفکیک، و ...( 2

هـا یـا   مجمـوع اتـاق   بـه  :ظرفيت اقامتگاه

هایی که در مدت معین جهت اسـتفاده  تخت

ــره   ــاده به ــان( آم ــافران )مهمان ــردارمس ی ب

 گویند.  شود، ظرفیت اقامتگاه میمی

 

 گزیده اطالعات:

صــادرات  مقــدار و ارزش 1395در ســال 

انواع کاال از گمرکات استان بوشهر به ترتیـب  

ــن و  39684 میلیــون  475815576هــزار ت

ریال بوده است. در این سال مقـدار واردات و  

ارزش واردات انواع کاال بـه گمرکـات اسـتان    

ــزار تـــن و  1137بوشـــهر بـــه ترتیـــب  هـ

 .میلیون ریال بوده است 7487868۰

شـرکت تعـاونی    912تعـداد   1394در سال 

 فعال در استان بوده است. 
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 )تن(های استان      مقدار صادرات انواع کاال )بجز نفت خام( از گمرک -10-1

 کاال

ت 
وال
ص
ح
و م
ده 
 زن
ت
انا
يو
ح

ی
وان
حي

 

ی
بات
ت ن
وال
ص
ح
م

 

ی
رب
چ

ها
ن
وغ
و ر

ی
وان
حي
ی 
ها

یا 

ی
بات
ن

ها
 آن
ی
ها
رد
آو
فر
و

 

ت
وال
ص
ح
م

یع
نا
ص

 
ی، 
ذا
غ

به
شا
نو

نه
گو
 آب
 و
ها

 و 
ی
کل
ی ال
ها

که
سر

 

ی
دن
مع
ت 
وال
ص
ح
م

 

ی 
يای
يم
ش
ت 
وال
ص
ح
م

ته
س
واب
و 

 

ی
وب
اچ
و ک
ی 
يک
ست
ال
د پ
وا
م

 

ل 
سا
از 
ار 
آم

13
88

 
تا 

13
95

 
ه 
ط ب
بو
مر د.
اش
ی ب
ر م
شه
بو
ک 
مر
گ

 

1388 4753 958۰ 5 2133 6۰7956 967۰4 238 

1390 6385 1619۰ 5/۰ 1695 1227249 13458۰ 374 

1391 4338 12924 5 1492 1299785 37926 235 

1392 3974 26165 3 4984 1۰3595۰ 96452 186 

1393 11376 14153 * 4178 1۰35341 46535 916 

1394 923۰ 5429 1 17392 1155777 49342 131 

1395 11599 13825 × 8404 1500694 42359 94 

ن
تا
س
ک ا
مر
گ

 

1393 13436 173949 5/۰ 2۰519 18842166 5854745 1177345 

1394 1525۰ 977۰ 1 19579 8816888 695654۰ 116۰817 

1395 11978 24321 1 8684 30464195 7912553 1247632 
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 )تن( )دنباله(      های استان  مقدار صادرات انواع کاال )بجز نفت خام( از گمرک -1۰-1

 کاال

ت
وس
، پ
رم
 چ
ت،
وس
پ

 و 
رم
ی ن
ها

اد
مو
ن 
 ای
 از
ده
 ش
ته
اخ
 س
ی
يا
ش
ا

 

ی 
يا
ش
و ا
ب 
چو
ل 
غا
 ذ
ب،
چو

ی
وب
چ

 

ب
چو
ر 
مي
خ

ی
لز
لو
س
اد
مو
ر 
سای
یا

 

د 
وا
م

ی
اج
س
ن

ت
عا
نو
ص
و م

ن 
 ای
از

اد
مو

تر 
 چ
ه و
ال
و ک
ش 
کف

 

 و 
چ
و گ
گ 
سن
از 
ت 
عا
نو
ص
م

ن
ما
سي

 

 و 
ده
ور
پر
و 
ی 
يع
طب
د 
وای
مر

گ
سن

ها
ن ب
را
ی گ
ها

 

ها
 آن
ت
عا
نو
ص
و م
ی 
ول
عم
ت م
زا
فل

 

ل 
سا
از 
ار 
آم

13
88

 
تا 

13
95

 
ه 
ط ب
بو
مر د.
اش
ی ب
ر م
شه
بو
ک 
مر
گ

 

1388 1 23 2۰ 16 67 2585 × 1۰191 

1390 * 3 32۰ 67 2۰ 958 × 547۰ 

1391 * 9 1۰2 28 2۰ 167۰ × 3694 

1392 * 37 5 5 35 738 × 9237 

1393 6 82 * 2 14 6۰33 × 422 

1394 * 59 14 3 1 21۰8 × 371 

1395 × × 3 14 × 2347 × 402 

ن
تا
س
ک ا
مر
گ

 

1393 6 87 * 15 14 6394 × 433 

1394 * 73 14 26 1۰ 27۰2 × 232۰ 

1395 × 10 3 22 2 2683 × 5545 
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 )تن( )دنباله(      های استان  مقدار صادرات انواع کاال )بجز نفت خام( از گمرک -1۰-1

 کاال

ل 
سای
و و
ت 
آال
ن 
شي
ما

ی
يک
کان
م

 

ی 
وای
 ه
ی،
ين
زم
ه 
لي
 نق
ط
سای
و

ی
 آب
و

 

ک
تي
 آپ
ی
ها
اه 
تگ
س
 د
 و
ت
آال

 

ت
ما
مه
 و 
حه
سل
ا

 

ن
گو
ونا
ت گ
عا
نو
ص
و م
ها 
اال
ک

 

ی
نر
 ه
ی
يا
ش
ا

 

مع
ج

 

ل 
سا
از 
ار 
آم

13
88

 
تا 

13
95

 
ه 
ط ب
بو
مر د.
اش
ی ب
ر م
شه
بو
ک 
مر
گ

 

1388 163 ... ۰3/۰ × 5 × 734440 

1390 81 9 1 × 5 × 1393 

1391 118 32 × × 5۰ × 1362428 

1392 1۰9 26 × × 5 × 1177911 

1393 233 15 × × 22 × 1119328 

1394 132 56 × × 13 × 1240060 

1395 197 64 × × 1 × 1586422 

ک 
مر
گ

ن
تا
س
ا

 

1393 241 65 × × 23 × 26079739 

1394 764 68 × × 2184 × 16987007 

1395 231 64 × × 16 × 39684371 

 مموذ  اداره کل گمرکات استان بوشهر
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 )میلیون ریال(    های استانارزش صادرات انواع کاال )بجز نفت خام( از گمرک -10-2

 کاال

ت 
وال
ص
مح
 و 
ده
 زن
ت
انا
يو
ح

ی
وان
حي

 

ی
بات
ت ن
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ص
مح

 

ی
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 آب
ا و
ه

ی 
کل
ی ال
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که
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و 

 

ی
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مع
ت 
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ص
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 و  
ی
يای
يم
 ش
ت
وال
ص
مح

ته
س
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ل 
سا
از 
ار 
آم

13
88

 
تا 

13
95

 
ط 
بو
مر د.
اش
ی ب
ر م
شه
بو
ک 
مر
ه گ
ب

 

1390 149941 127553 7 26183 4316114 1642834 

1391 27۰465 149182 12۰ 43316 74۰9947 1۰47436 

1392 427856 311678 123 94264 121616۰6 2۰29757 

1393 1172474 241164 18 9۰887 13432538 1337555 

1394 9278۰8 135143 25 219932 13791717 1454541 

1395 1402567 188043 × 139056 11147337 1133887 

ک 
مر
گ

ان
ست
ا

 

1393 1444945 691896 18 24738۰ 386232849 8۰۰54548 

1394 1776184 27282۰ 25 28۰486 1۰1742667 9۰549275 

1395 1440130 303141 339 148480 337938469 92627080 
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 )میلیون ریال( )دنباله(های استان  ارزش صادرات انواع کاال )بجز نفت خام( از گمرک -1۰-2

 کاال
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 س
ی
يا
ش
ا

 

ی 
يا
ش
و ا
ب 
چو
ل 
غا
 ذ
ب،
چو

ی
وب
چ

 

ب
چو
ر 
مي
خ

ی
لز
لو
س
اد
مو
ر 
سای
یا

 

ی
اج
س
د ن
وا
م

ت
عا
نو
ص
و م

ن 
 ای
از

اد
مو

 

تر
 چ
ه و
ال
و ک
ش 
کف

 

 و 
چ
و گ
گ 
سن
از 
ت 
عا
نو
ص
م

ن
ما
سي

 

 و 
ده
ور
پر
 و 
ی
يع
طب
د 
وای
مر

گ
سن

ها
ن ب
را
ی گ
ها

 

ار
آم

 
ل 
سا
از 

13
88

 
تا 

13
95

 
ط 
بو
مر د.
اش
ی ب
ر م
شه
بو
ک 
مر
ه گ
ب

 

1390 12881 × 4۰ 1213 244۰ 559 5448 × 

1391 11447 × 699 1۰88 3558 999 7492 × 

1392 12341 × 2718 119 348 2۰72 7511 × 

1393 3142۰ 47۰ 4۰88 × 32۰ 928 35858 × 

1394 7751 × 3765 846 319 154 2۰268 × 

1395 8238 × 8 314 655 × 14304 × 

ن
تا
س
ک ا
مر
گ

 

1393 4628491۰ 47۰ 4539 × 1۰۰1 928 52519 × 

1394 43121۰72 × 595۰ 846 1593 2812 33484 × 

1395 42030717 × 508 612 1686 41 18482 × 
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 )دنباله()میلیون ریال( های استان  ارزش صادرات انواع کاال )بجز نفت خام( از گمرک -1۰-2

 کاال

ت 
عا
نو
ص
و م
ی 
ول
عم
ت م
زا
فل

ها
آن

 

ل 
سای
و و
ت 
آال
ن 
شي
ما

ی
يک
کان
م

 

ی 
وای
 ه
ی،
ين
زم
ه 
لي
 نق
ط
سای
و

ی
 آب
و

 

ک
تي
 آپ
ی
ها
اه 
تگ
س
 د
 و
ت
آال

 

ت
ما
مه
و 
ه 
ح
سل
ا

 

ن
گو
ونا
ت گ
عا
نو
ص
و م
ها 
اال
ک

 

ی
نر
 ه
ی
يا
ش
ا

 

مع
ج

 

ل 
سا
از 
ار 
آم

13
88

 
تا 

13
95

 
ط 
بو
مر د.
اش
ی ب
ر م
شه
بو
ک 
مر
ه گ
ب

 

1390 82828 491۰ 238 4 × 1۰1 × 6373294 

1391 1۰8918 33525 1413 × × 1858 × 9091463 

1392 298224 6595 1868 × × 1۰۰2 × 15358082 

1393 25۰14 184163 1451 × × 1۰۰3 × 16559351 

1394 3۰473 7۰95 1895 9 × 5686 × 16607429 

1395 33890 42394 955547 × × 157 72 15066468 

ن
تا
س
ک ا
مر
گ

 

1393 26۰۰8 185369 6925 × × 114۰ × 515235446 

1394 121۰26 94818 3225 9 × 147821 × 238154114 

1395 280646 67655 956702 34 × 781 72 475815576 

 بوشهر استان گمرکات کل اداره: مأخذ

 

 

 

 

 

 



 بازرگاني و هتلداری – 10 1395 –سالنامه آماری استان بوشهر 

 
362 

 

 

 )تن(  های استانمقدار واردات انواع کاال از گمرک -10-3

 کاال

 و 
ده
 زن
ت
انا
يو
ح

ت 
وال
ص
ح
م ی
وان
حي

 

ی
بات
ت ن
وال
ص
ح
م

 

ی
رب
چ

ها
ن
وغ
و ر

ی
وان
حي
ی 
ها

یا 

ی
بات
ن

ها
 آن
ی
ها
رد
آو
فر
و

 

ت
وال
ص
ح
م

یع
نا
ص

 
ی، 
ذا
غ

به
شا
نو

نه
گو
 آب
 و
ها

 و 
ی
کل
ی ال
ها

که
سر

 

ی
دن
مع
ت 
وال
ص
ح
م

 

ته
س
واب
و 
ی 
يای
يم
ش
ت 
وال
ص
ح
م

 

ی
وب
اچ
و ک
ی 
يک
ست
ال
د پ
وا
م

 

ت
وس
، پ
رم
 چ
ت،
وس
پ

 و 
رم
ی ن
ها

اد
مو
ن 
 ای
 از
ده
 ش
ته
اخ
 س
ی
يا
ش
ا

 

ل 
سا
از 
ار 
آم

13
88

 
تا 

13
95

 
ط 
بو
مر د.
اش
ی ب
ر م
شه
بو
ک 
مر
ه گ
ب

 

1390 22846 664777 6596 63626 142۰4 13376 44988 39۰3 

1391 44253 718۰39 3728 38565 5۰62 12991 38۰۰2 1744 

1392 36۰۰1 584۰22 3629 82391 4213 4۰787 14۰۰77 119 

1393 41578 499۰۰۰ 4854 16355 6۰63 89714 288252 287 

1394 22799 537183 4871 12589 7644 43325 51262 252 

1395 16580 563799 3967 14050 5814 24131 68329 448 

ن
تا
س
ک ا
مر
گ

 

1393 41578 49972۰ 5174 16451 12499 133473 292۰76 671 

1394 228۰۰ 546۰5۰ 5257 16۰17 9822 59435 19741۰ 525 

1395 16580 579903 4081 17268 7103 25290 80422 1178 
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 )تن( )دنباله(  های استانمقدار واردات انواع کاال از گمرک -1۰-3
 

 کاال

ی 
يا
ش
و ا
ب 
چو
ل 
غا
 ذ
ب،
چو

ی
وب
چ

 

ب
چو
ر 
مي
خ

ی
لز
لو
س
اد
مو
ر 
سای
یا

 

ی
اج
س
د ن
وا
م

ت
عا
نو
ص
و م

ن 
 ای
از

اد
مو

تر 
 چ
ه و
ال
و ک
ش 
کف

 

 و 
چ
و گ
گ 
سن
از 
ت 
عا
نو
ص
م

ن
ما
سي

 

ی 
يع
طب
د 
وای
مر

 و 
ده
ور
پر
و 

گ
سن

ها
ن ب
را
ی گ
ها

 

ها
 آن
ت
عا
نو
ص
و م
ی 
ول
عم
ت م
زا
فل

 

ل 
سا
از 
ار 
آم

13
88

 
تا 

13
95

 
ط 
بو
مر د.
اش
ی ب
ر م
شه
بو
ک 
مر
ه گ
ب

 

1390 21162 26383 142۰۰ 2429 37448 499 61338 

1391 8921 37۰22 8979 1135 29569 27 55۰58 

1392 56998 37692۰ 28۰16 343۰ 8374 92 58371 

1393 46791 23527۰ 31656 613 15826 18 2۰48۰8 

1394 2453 73745 8841 353 8871 14 144197 

1395 3301 12111 4468 842 16210 13 75657 

ن
تا
س
ک ا
مر
گ

 

1393 4752۰ 235463 32336 888 18657 18 214241 

1394 34944 98778 12574 784 13734 15 187۰51 

1395 31707 13504 6668 1601 20174 13 88550 
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 )تن( )دنباله(  های استانمقدار واردات انواع کاال از گمرک -1۰-3

 کاال

ی
يک
کان
ل م
سای
و و
ت 
آال
ن 
شي
ما

 

 و 
ی
وای
 ه
ی،
ين
زم
ه 
لي
 نق
ط
سای
و

ی
آب

 

ک
تي
 آپ
ی
ها
اه 
تگ
س
 د
 و
ت
آال

 

ت
ما
مه
 و 
حه
سل
ا

 

ن
گو
ونا
ت گ
عا
نو
ص
و م
ها 
اال
ک

 

ی
نر
 ه
ی
يا
ش
ا

 

مع
ج

 

ل 
سا
از 
ار 
آم

13
88

 
تا 

13
95

 
ط 
بو
مر

ه 
ب

د.
اش
ی ب
ر م
شه
بو
ک 
مر
گ

 

1390 1947۰5 49133 4۰77 * 32598 12927 1291215 

1391 148217 47۰54 229۰ * 18769 16۰ 1219585 

1392 163۰91 52711 2519 22 15912 168 1654776 

1393 158783 733۰7 2761 43 19653 546۰ 1741092 

1394 988۰4 49829 2۰14 43 17548 761۰ 1194248 

1395 108300 63564 2587 22 26042 375 1010610 

ن
تا
س
ک ا
مر
گ

 

1393 184743 82493 33۰3 48 22525 546۰ 1849338 

1394 134268 73157 3۰93 51 3948۰ 7681 1462925 

1395 132971 74827 3400 36 32022 375 1137672 

 مأخذ: اداره کل گمرکات استان بوشهر
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 )میلیون ریال(                های استانکاال از گمرک ارزش واردات انواع -10-4

 کاال

ت 
وال
ص
ح
و م
ده 
 زن
ت
انا
يو
ح

ی
وان
حي

 

ی
بات
ت ن
وال
ص
ح
م

 

ی
رب
چ

ها
ن
وغ
و ر

ی
وان
حي
ی 
ها

یا 

ی
بات
ن

ها
 آن
ی
ها
رد
آو
فر
و

 

ت
وال
ص
ح
م

یع
نا
ص

 
ی، 
ذا
غ

به
شا
نو

نه
گو
 آب
 و
ها

 و 
ی
کل
ی ال
ها

که
سر

 

ی
دن
مع
ت 
وال
ص
ح
م

 

ته
س
واب
و 
ی 
يای
يم
ش
ت 
وال
ص
ح
م

 

ال
 س
 از
ار
آم

 
13
88

 
تا 

13
95

 
ک 
مر
ه گ
ط ب
بو
مر د.
اش
ی ب
ر م
شه
بو

 

1390 614823 6189454 1۰2763 547۰74 223244 347926 

1391 3۰11999 12325334 1۰۰417 879647 1۰9۰47 786۰26 

1392 4463254 18۰12218 158218 16444۰2 144249 2825638 

1393 3445972 13954288 25۰88۰ 811761 3۰۰7۰5 576۰394 

1394 2۰17467 14971283 3۰9233 8۰13۰6 199883 3411586 

1395 1966323 16561۰26 333863 1۰361۰5 164۰7۰ 26۰58۰4 
ن
تا
س
ک ا
مر
گ

 

1393 3445972 13963۰23 268745 814686 323642 6368527 

1394 2145452 1593۰315 338638 1۰99491 275342 454۰439 

1395 1966323 16895591 342987 11372۰9 1955۰9 2688292 
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 )میلیون ریال( )دنباله(  های استانارزش واردات انواع کاال از گمرک -1۰-4

 کاال

ی
وب
اچ
و ک
ی 
يک
ست
ال
د پ
وا
م

 

ت
وس
، پ
رم
 چ
ت،
وس
پ

 و 
رم
ی ن
ها

اد
مو
ن 
 ای
 از
ده
 ش
ته
اخ
 س
ی
يا
ش
ا

 

ی 
يا
ش
و ا
ب 
چو
ل 
غا
 ذ
ب،
چو

ی
وب
چ

 

ب
چو
ر 
مي
خ

ی
لز
لو
س
اد
مو
ر 
سای
یا

 

ی
اج
س
د ن
وا
م

ت
عا
نو
ص
و م

از 
ن 
ای

اد
مو

تر 
 چ
ه و
ال
و ک
ش 
کف

 

 و 
چ
و گ
گ 
سن
از 
ت 
عا
نو
ص
م

ن
ما
سي

 

 و 
ده
ور
پر
 و 
ی
يع
طب
د 
وای
مر

گ
سن

ها
ن ب
را
ی گ
ها

 

ل 
سا
از 
ار 
آم

13
88

 
تا 

13
95

 
ط 
بو
مر د.
اش
ی ب
ر م
شه
بو
ک 
مر
ه گ
ب

 

1390 1291953 68613 127865 454682 789141 92851 364۰74 27247 

1391 2245124 6666۰ 1۰7481 999754 376777 56186 364523 2153 

1392 98۰5215 93۰3 63۰۰43 9634853 1943951 24756 273۰97 5179 

1393 19861489 22826 524968 54۰1292 2197441 41۰۰4 471161 2663 

1394 996۰581 17۰۰8 78516 1792819 656917 25۰5۰ 262728 1897 

1395 63214۰1 574۰۰ 1178۰7 6۰155۰ 422576 132۰21 7۰3791 6811 

ن
تا
س
ک ا
مر
گ

 

1393 2۰127938 37888 5332۰1 54۰7889 22395۰2 62522 55548۰ 27۰1 

1394 127۰3576 379۰4 439291 2346529 929329 67441 423622 2۰38 

1395 7163369 126374 437627 654۰47 7۰۰243 257۰57 931722 6885 
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 )دنباله( )میلیون ریال(  استانهای ارزش واردات انواع کاال از گمرک -1۰-4

 کاال

ت 
عا
نو
ص
و م
ی 
ول
عم
ت م
زا
فل

ها
آن

 

ل 
سای
و و
ت 
آال
ن 
شي
ما

ی
يک
کان
م

 

ی 
وای
 ه
ی،
ين
زم
ه 
لي
 نق
ط
سای
و

ی
 آب
و

 

ی 
ها
اه 
تگ
س
 د
 و
ت
آال

ک
تي
آپ

 

ت
ما
مه
و 
ه 
ح
سل
ا

 

ن
گو
ونا
ت گ
عا
نو
ص
و م
ها 
اال
ک

 

ی
نر
 ه
ی
يا
ش
ا

 

مع
ج

 

ل 
سا
از 
ار 
آم

13
88

 
تا 

13
95

 
ه 
ط ب
بو
مر د.
اش
ی ب
ر م
شه
بو
ک 
مر
گ

 

1390 118۰74۰ 9231345 2۰6۰3۰5 2۰5۰98 * 777362 16۰2163 26298723 

1391 157913۰ 137۰8411 6۰96339 238592 * 674972 8615 43737187 

1392 2718961 28992294 1۰8۰1434 551826 7445 111۰613 34886 93791835 

1393 7753671 28874681 14353989 439122 5642 151۰861 1467316 1۰7452126 

1394 562۰159 12149۰3۰ 8586245 439683 5۰36 1645715 23۰1۰48 65253197 

1395 3951758 12128۰79 15854691 558517 2318 2657۰84 967۰5 66279698 

ن
تا
س
ک ا
مر
گ

 

1393 8154288 31362254 1618۰2۰6 527۰7۰ 6178 1677786 1467316 113526815 

1394 7276831 16233638 12۰۰6722 645347 8613 244175۰ 2323358 82215665 

1395 4835857 1478۰892 17688432 712935 7738 3252887 967۰5 74878681 

 مأخذ: اداره کل گمرکات استان بوشهر
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   1395های استان سال مقدار و ارزش واردات و صادرات انواع کاال از گمرک -10-5

 گمرک
 واردات غيرنفتی صادرات

 )دالر(ارزش  )تن(وزن  )دالر(ارزش  )تن(وزن 

 1منطقه ویژه اقتصادی 

 بوشهر
1586422 48۰384956 1۰1۰61۰ 21۰9369532 

 2منطقه ویژه اقتصادی 

 بوشهر
24۰9 86۰611 32582 18839221 

 1251۰46۰ 4۰1۰ 14۰46۰۰2۰49 34312697 منطقه ویژه انرژی پارس

 1151789۰ 53۰3 255876152 2394357 کنگان

 × × 381349576 1368683 خارگ

 1915۰2711 61372 1983۰۰۰ 8648 گناوه

 277۰316 66۰ 988375 1632 دیلم

 12765145 13944 24۰8۰58 5547 بوالخير

 8646۰25 3239 175۰۰ 4 ریگ

 151132۰2 5953 1213196 3974 دیر

 2383034502 1137672 15171083473 39684371 جمع

 اداره کل گمرکات استان بوشهرمأخذ: 
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 1395های استان سال مقدارواردات انواع کاال از گمرک -1-10نمودار 

 

 
 5-10جدول مبنا  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منطقه ويژه  
1اقتصادی 
بوشهر

89%

منطقه ويژه  
2اقتصادی 
بوشهر

منطقه ويژه  3%
انرژی پارس

0%

کنگان
1%

گناوه
5%

ديلم
0% ÷

ريگ
0%

دير
1%
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تـأمين  "، "تأمين نياز توليدکنندگان"های تعاونی فعال مشخصات عمومی شرکت -10-6

 ریال( هزار -نفر) در پایان سال "تأمين نياز صنوف خدماتی"و  "نياز مصرف کنندگان

ان
ست
هر
ش

 

 

 تأمين نياز صنوف خدماتی کنندگانتأمين نياز مصرف تأمين نياز توليدکنندگان

اد
عد
ت

اء 
ض
اع

الن 
اغ
ش

یه 
ما
سر

 

اد
عد
ت

اء 
ض
اع

الن 
اغ
ش

یه 
ما
سر

 

اد
عد
ت

اء 
ض
اع

الن 
اغ
ش

یه 
ما
سر

 

1375 3 122 3675۰۰ 85 1۰ 15۰8 48883۰ 33 × × × × 

1380 1 24 1۰۰۰۰۰ 24 3 39 5175۰ 16 2 32 4125۰ 11 

1385 42 9119 622615۰ 1196 1۰4 281129 19452393 413 6 62 1۰245۰ 32 

1390 51 8485 855 82134۰1 85 362973 4۰5 164۰7985 55 43۰ 314 35119۰۰ 

1391 44 57۰۰ 1۰94 7898۰81 67 193675 1۰347 13518739 47 345 293 354۰7۰۰ 

1392 43 5337 859 24392222 66 212823 11344 13746939 44 339 28۰ 37۰1۰۰ 

1393 45 5947 874 36646662 68 245854 1394 13388382 5۰ 4۰7 322 4331۰۰ 

1394 55 6521 1157 3697173۰ 6۰ 251722 1355 11541763 37 311 247 3299۰۰ 

1395 55 6521 1157 36971730 60 251722 1355 11541763 8 56 38 76800 
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تـأمین نیـاز   "،  "ولیدکننـدگان تـأمین نیـاز ت  "های تعاونی فعـال  مشخصات عمومی شرکت -1۰-6

 )دنباله(    ریال( هزار -نفر)       در پایان سال "تأمین نیاز صنوف خدماتی"و  "کنندگانمصرف

ن
تا
رس
شه

 

 

 نياز صنوف خدماتیتأمين  کنندگانتأمين نياز مصرف تأمين نياز توليدکنندگان

اد
عد
ت

اء 
ض
اع

الن 
اغ
ش

یه 
ما
سر

 

اد
عد
ت

 

ض
اع

الن اء
اغ
ش

یه 
ما
سر

 

اد
عد
ت

 

ض
اع

الن اء
اغ
ش

یه 
ما
سر

 

 243۰۰ 2۰ 21 3 1291447 116 88۰ 19 348348۰6 159 1814 16 بوشهر

 × × × × 442246 11 6۰9۰6 5 749849 231 763 9 تنگستان

 1۰5۰۰ 2 7 1 1756۰۰ 3 253۰۰ 2 28975 61 61 1 جم

 1۰5۰۰ 3 7 1 843283 78 33۰57 15 1662۰۰ 159 279 9 دشتستان

 1۰5۰۰ 5 7 1 3752944 29 62768 5 1۰۰۰۰ 2 1۰4 1 دشتی

 × × × × 562۰55 9 36869 3 1529۰2 18 275 4 دیر

 × × × × 45278 6 36۰ 2 34۰55۰ 111 549 2 دیلم

 × × × × 321936 55 66۰ 4 413736 6 9۰4 3 عسلویه

 1۰5۰۰ 7 7 1 85۰7۰ 3 467۰ 1 239147 35 1266 5 کنگان

 1۰5۰۰ 1 7 1 4۰219۰4 1۰45 26252 4 35565 375 5۰6 5 گناوه

 اداره کل تعاون استان بوشهر –مأخذ 
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های تعاونی خدماتی فعـال بـه تفکيـک شهرسـتان در     مشخصات عمومی شرکت -10-7

 )هزار ریال(پایان سال  

 سال و شهرستان
 تأمين نياز صنوف خدماتی

 سرمایه شاغالن ءاعضا تعداد

1393 1۰16 13123 22818 6۰499746 

1394 862 11868 2173۰ 5۰4825۰1 

1395 912 12278 22044 45943344 

 7۰7۰199 2886 2۰69 199 بوشهر

 11۰۰665 1268 737 1۰۰ تنگستان

 112245۰ 3۰5 48۰ 5۰ جم

 6233331 1597 9۰9 111 دشتستان

 112155۰ 2229 78۰ 1۰7 دشتی

 6926۰۰ 85۰ 441 57 دیر

 3246۰۰ 355 874 61 دیلم

 118555۰ 7689 3554 3۰ عسلویه

 241۰499 3878 1871 124 کنگان

 246819۰۰ 987 563 73 گناوه

 اداره کل تعاون استان بوشهر –مموذ 
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 )میلیون ریال(های تعاونی روستایی در پایان سال مشخصات عمومی شرکت -8-10

 سرمایه شاغالن ءاعضا تعداد شرکت شرح

1375 32 7371۰ 49 23983 

1380 32 7372۰ 5۰ 23983 

1385 32 73716 5۰ 23983 

1390 32 69557 47 33112 

1391 32 73674 47 2۰343 

1392 32 73674 46 2۰343 

1393 32 73674 45 32423 

1394 35 73674 45 33994 

1395 32 73674 44 65849 

 399 1 4453 2 بوشهر

 4۰5۰ 2 1۰4۰4 3 تنگستان

 - - - - جم

 47175 24 22493 12 دشتستان

 6225 2 1۰596 4 دشتی

 - - - - دیر

 - - - - دیلم

 5856 6 17831 6 کنگان

 2144 9 7897 5 گناوه

 - - - - عسلویه

 سازمان تعاون روستايي استان بوشهر –مموذ 
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 )میلیون ریال(های تعاونی روستایی در پایان سال مشخصات عمومی اتحادیه -10-9

 ذخيره قانونی سرمایه های تعاونی عضوشرکت تعداد شرح

1375 5 32 24137 357۰ 

1380 5 32 24137 357۰ 

1385 5 32 24137 357۰ 

1390 4 2۰ 1116 1۰63 

1391 4 2۰ 22968 2۰3521 

1392 4 2۰ 22968 2۰3537 

1393 4 2۰ 5385۰6 2۰391 

1394 4 2۰ 33994 95۰۰ 

1395 5 32 492550 2265 

 1527 51272 5 1 بوشهر     

 - - - - تنگستان     

 - - - - جم     

 × 1۰۰۰ 12 1 دشتستان     

 123 43856۰ 4 1 دشتی     

 - - - - دیر     

 - - - - دیلم     

 195 1452 6 1 کنگان     

 42۰ 266 5 1 گناوه     

 - - - - عسلویه     

 سازمان تعاون روستايي استان بوشهر –مموذ     
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 های استانتعداد اقامتگاه  -10 – 10

سال و 

 استان

اه
تگ
ام
 اق
مع
ج

 ها

 سایر هتل

5 
ره
تا
س

 

4 
ره
تا
س

 

3 
ره
تا
س

 

 2و  1
ره
تا
س

 

یر
پذ
مان
مه

 

ل 
هت

ان
تم
ار
آپ

ی  
را
س
مان
مه

ی
رد
نگ
ها
ج

 

ر)
سای

1) 

1375 16 × × 1 3 11 × 1 × 

1380 16 × × 1 3 11 × 1 × 

1385 16 × × 1 3 11 × × 1 

1390 29 × × 1 12 13 2 × 1 

1391 28 × × 1 14 12 × × 1 

1392 30 × × 1 14 13 1 × 1 

1393 20 × × 1 3 8 8 × × 

1394 31 × × 1 8 13 7 × 2 

1395 34 × × 2 7 13 9 × 3 

 1 × 4 6 3 2 × × 16 بوشهر

 × × × × × × × × × تنگستان

 × × × × × × × × × جم

 1 × × 1 × × × × 2 دشتستان

 × × × × × × × × × دشتی

 × × × × × × × × × دیر

 × ×  3 × × × × 3 دیلم

 1 × 2 × × × × × 3 عسلویه

 × × 2 1 1 × × × 4 کنگان

 × × 1 2 3 × × × 6 گناوه

 باشد( شامل مجتمع جهانیردی، اردوگاه جهانیردی، پالژ و متل مي1
 اداره کل میراث فرهنیي و گردشیری استان بوشهر –مموذ 
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  درجه برحسب های استانظرفيت اقامتگاه -10-11

 سال

 جمع اقامتگاه
 (1)هتل 

 یک ستاره دو ستاره سه ستاره چهارستاره پنج ستاره

ت
تخ

 

ق
اتا

ت 
تخ

 

ق
اتا

ت 
تخ

 

ق
اتا

ت 
تخ

 

ق
اتا

ت 
تخ

 

ق
اتا

ت 
تخ

 

ق
اتا

 

1375 793 301 × × × × 136 68 138 67 6۰ 3۰ 

1380 904 334 × × × × 136 68 138 67 6۰ 3۰ 

1385 944 354 × × × × 136 68 178 87 6۰ 3۰ 

1390 2283 819 × × × × 136 68 891 282 218 95 

1391 2383 849 × × × × 136 68 891 282 218 95 

1392 2245 807 × × × × 136 68 891 282 218 95 

1393 23۰5 837 × × × × 136 68 891 282 218 95 

1394 2۰۰7 8۰9 × × × × 136 68 328 148 3۰7 118 

1395 2524 987 × × × × 259 123 208 92 425 119 

 )دنباله ( 

 سال

 سایر

 پانسيون مجتمع اقامتی هتل آپارتمان مهمانپذیر

 اتاق تخت اتاق تخت اتاق تخت اتاق تخت

1375 459 136 × × × × × × 

1380 57۰ 169 × × × × × × 

1385 57۰ 169 × × × × × × 

1390 645 194 393 18۰ × × × × 

1391 645 194 393 18۰ 1۰۰ 3۰ × × 

1392 6۰7 182 393 18۰ × × × × 

1393 667 212 393 18۰ × × × × 

1394 667 212 557 257 12 6 × × 

1395 648 213 744 323 240 117 × × 

 باشد.( شامل مجتمع جهانگردی، اردوگاه جهانگردی، پالژ و متل می1

  بوشهرراث فرهنگی و گردشگری استان اداره کل می  – مأخذ
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 تعاریف و مفاهيم

مسـیری بـرای تـردد وسـایل     : آهنخط راه

جـایی بـار و یـا    نقلیه ریلی بـه منظـور جابـه   

دو نـوع اصـلی و فرعـی     مسافر است کـه بـه  

 شود.تقسیم می

خطــی اســت کــه  آهــن:راه خطــوط اصــلی 

آهـن را بـه یکـدیگر متصـل     هـای راه ایستگاه

 کند.می

خطوط غیـر اصـلی،    آهن:راه خطوط فرعی

تجاری و مـانوری بـه    -شامل خطوط صنعتی

 شود.عنوان خطوط فرعی شناخته می

 هستند که : خطوطیآهنراه یخطوط مانور 

 آهـن، بـرای  راه تشکیــالتی  هـای ایستگاهدر 

ــک تنظــیم ــانور( احــداث و تفکی ــا )م  قطاره

 اند.گردیده

ــاری راه  ــنعتی و تج ــوط ص ــن:خط  آه

خطوطی هستند که بنابر تقاضـای موسسـات   

دولتی، صنعتی، زراعی و بازرگانی از خطـوط  

آهن منشعب و به خطـوط  داخلی ایستگاه راه

 شوند.داخلی موسسات متقاضی متصل می

وسیله نقلیه دارای نیروی کشش  لکوموتيو: 

هـا  است که برای بـه حرکـت درآوردن واگـن   

گیـرد و برحسـب نـوع    مورد استفاده قرار می

انرژی مصرفی )برقی، دیزلی و بخاری( و نـوع  

ــه   ــانوری( طبق ــلی و م ــتفاده )اص ــدی اس بن

 شود.  می

ــالص وزن ــوع :بارخ ــوالت وزن مجم  محم

ــی و تجــاری ــر از محمــوالت دولت خــود  )غی

 .است توشه ( و وزنآهنراه

 وزن بـار  طور عمـوم به :خالص غير بار وزن

 .قطار است اضافه وزنبه خالص

آهـن،  باری کـه براسـاس مقـررات راه    :توشه

جایی آن در واگن مسافری نباشـد  امکان جابه

ــط     ــام توس ــین ن ــه هم ــژه ب ــی وی و در واگن

آهـن  توشـه راه  قطارهای مسافری حمل شود

 شود.  نامیده می

راهی است که معبر رفت و برگشت  آزاد راه:

آن به طور فیزیکی از یکـدیگر مجـزا و فاقـد    

های هم سطح بوده و ورود و خروج آن تقاطع

منحصراً در نقـاط معـین و محـدودی میسـر     

 است. 

)راه اصلی چهار خطه(: راهـی اسـت    بزرگراه

برگشت  حداقل با چهار خط که مسیر رفت و

ــزا و     ــدیگر مج ــی از یک ــور فیزیک ــه ط آن ب

تواند به صورت هـم سـطح   های آن میتقاطع

 باشد.  

شـود کـه   به راهی اطالق مـی  راه روستایی:

ارتباط مراکز تولید روستایی و اتصـال آن بـه   

 های فرعی و اصلی کشور را برقرار کند.  راه

ای از آب عبــارت از فضــای گســترده بنــدر:
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ــای اشــامل حوضــ ه ــی آرام، ه صــلی و فرع

ــکله ــزات و  اســ ــات، تجهیــ ــا، تأسیســ هــ

های جنبی واقـع در خشـکی بـرای    ساختمان

تردد شناورها به منظور انجام عملیـات مـورد   

 نیاز است. 

)بازرگانی(: بندری است کـه در   بندر تجاری

ــه و    ــه تخلی ــوط ب ــات مرب ـــرفاً عملی آن صـ

 بارگیری کاالی تجاری انجام شود. 

ه نقلیـه آبـی را شـناور    : هر نوع وسـیل شناور

تـوان بسـته بـه نـوع و     گویند شناورها را مـی 

 بندی کرد.  ها طبقهنحوه کاربری آن

به هر شناوری که معمـوالً از جـنس    کشتی:

ــت     ــد و ظرفی ــور باش ــوده، دارای موت ــز ب فل

ناخالص آن بیش از پانصد تـن باشـد کشـتی    

 شود.  گفته می

 شـناور:  شـده ثبـت  غيرخـالص  ظرفيت

 فــوت 1۰۰) تــن شــناور برحســب گنجــایش

 المللـی بین مقررات طبق باشد که( میمکعب

 ، عیناً ذکر شده است.در گواهینامه مربوط

 مانـده  شـناور:  شـده ثبت خالص ظرفيت

از کسـر   پـس  شـده  ثبـت  غیرخالص ظرفیت

ــم ــای حج ــه  و فض ــوط ب ــین مرب ، آالتماش

 تصـاص اخ ، انبارها و سـایر فضـاهای  کارکنان

 عیناً طبق باشد کهمی امر کشتیرانی به یافته

مربـوط،   هایدر گواهینامه المللیبین مقررات

 .است ذکر شده

 از وزن (: عبـارت حجمـی  )تـن  ایکرایه تن

 آن حجـم  بـه  با توجـه  شــده حمل کاالهای

 کــه  در مورد کاالهـایی  که معنیبدین است،

 آن کمتــر از حــد متعــارف مخصــــوص وزن

 (، بــراساس وزن کـم  حجـیم  )کاالهای است

از کـاال   مشخصـی  ، حجـم مصـوب  هایتعرفه

 تن یک شود و کرایهمی فرض تن یک معادل

 گیرد.می تعلق آن به

 کـه  اسـت  کشـتی  :بـر خشـک  کشتی فله

 انبارهـایی  و دارای همگـن  محمـوالت ملحا

ـ ، اطـور معمـول  باشد. بهمی سطح در یک  نی

 و فقط دو قـالب  است لـد جرثقیـکشتی فاق

 اال دارد.کـردن کا ـجابهـج برای بزرگ

چنـد   : کشتیعمومی کاالهایحمل کشتی

 استطبقه(  3الی 2) مختلف با طبقات انباره

 باشد.می جرثقیل دارای لطور معموبه که

 کـه  است تانکرداری کشتی بر:کشتی روغن

ــرای ــل ب ــات حم ــتفاده مایع ــورد اس ــرار  م ق

 گیرد.می

 کـه  اسـت  کشـتی  :چنـد منظـوره   کشتی

ــایی ــل توانـ ــواع حمـ ــه  انـ ــا از جملـ  بارهـ

را دارد.  و فلـه  ، کیسـه متفرقـه  کانتینر،کاالی

 و عـرض  معمـوالً طـول   هاکشتی گونهدر این

اسـت   شده طراحی ایگونه به انبارها و عرشه

 فـوتی  2۰کـانتینر  از ابعـاد یـک   ضـریبی  که

هـزار تـن و    2۰حدوداً  آن باشد.  ظرفیتمی

 جرثقیـل  5 تـا  3بـا   انبار همراه 5تا  4 دارای

 باشد.می
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ــانتينربر ــتی ک ــانتینردار(: کشــتی کش  )ک

 ظرفیـت  باشد کهر میکانتین حمل مخصوص

 2۰کــانتینر دســتگاه 7۰۰آن  حــدود  حمــل

 .است فوتی

هـر نـوع سـاختمان، تأسیسـات و      فرودگاه:

تجهیزات روی خشـکی یـا آب کـه تمـام یـا      

قسمتی از آن به منظور ورود، خـروج و تـردد   

هواپیما مورد استفاده واقـع شـود را فرودگـاه    

 گویند.  

حرکت یک هواپیما از یک فرودگاه به  پرواز:

فرودگاه دیگر که تحـت یـک شـماره بـوده و     

 تواند شامل یک یا چند مرحله باشد. می

پــرواز متعلــق بــه شــرکت  پــرواز داخلــی:

هواپیمایی داخلـی اسـت کـه مبـدا و مقصـد      

پرواز فوق در داخل کشور باشد حتی اگـر در  

 مسیر پرواز مرزهای کشور را قطع کند.  

مسافر هوایی، فردی )به جـز   هوایی:مسافر 

خلبان و خدمه پرواز( اسـت کـه بـا هواپیمـا     

 سفر کند.

مسافر هـوایی اسـت    مسافر هوایی داخلی:

که مبـدا و مقصـد پـرواز او در داخـل کشـور      

باشد حتی اگر مسیر پرواز وی مرزهای کشور 

 را قطع کند.  

: مسـافر  المللـی ورودی مسافر هوایی بين

پـرواز او در خـارج و     هوایی اسـت کـه مبـدا   

 مقصد پرواز وی در داخل کشور باشد.  

: مسـافر  المللی خروجیمسافر هوایی بين

هوایی اسـت کـه مبـدأ پـرواز او در داخـل و      

 مقصد پرواز وی در خارج از کشور باشد.  

ای به جز بار همراه بارهای بارنامه بار هوایی:

مسافر است که توسـط هواپیمـا جـا بـه جـا      

 شود.  می

: به کلیـه مرسـوالت   حموله پستی هواییم

پسـتی اعـم از پسـت نامـه و امانـات کـه بــه       

هـای هواپیمـایی   صورت دپش تحویل شرکت

 گویند.  شود محموله پستی هوایی میمی

شرکتی است که بـا حـداقل    :تعاونی شرکت

نفر عضو حقیقی یا حقوقی غیر دولتـی بـه    7

های مشـترک و بهبـود   منظور رفع نیازمندی

اقتصــادی و اجتمــاعی اعضــا از طریــق وضـع  

خودیاری و کمک متقابل آنان براساس قانون 

بخش تعاون برای انجام یک یا چنـد فعالیـت   

 شود.اقتصادی تشکیل و ثبت می

شرکتی اسـت   :و نقل حمل تعاونی شرکت

که براساس قانون بخش تعـاونی بـا عضـویت    

اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتـی جهـت   

حمل و نقل بار، مسافر یا هـر   فعالیت در امور

دو در اشکال زمینی، دریایی، هـوایی و ریلـی   

 شود.تشکیل و ثبت می

در  کـه  اسـت  و مشخصی ثابت مکان :کارگاه

 طور منظمبه اقتصادی یا چند فعالیت یک آن

 و حسـابداری  مدیریت نظر یک و مستمر، زیر

 شود.می واحد انجام
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 کـه  اسـت  فعـالیتی  :اصلی کارگـاه  فعاليت

 و تجهیـزات  سیسـات أ، تامکانـات  تـرین بیش

و معمـوالً   بینـی پـیش  آن انجام برای ،کارگاه

 شود.می حاصل از آن درامد کارگاه ترینبیش

مکان یا محوطه محصـوری اسـت کـه     انبار:

تمام یا قسمتی از آن برای نگهداری کـاال در  

برحسـب نـوع   نظر گرفته شده است. انبارهـا  

ســاختمان )ســرباز، سرپوشــیده و...( نــوع    

ــوع  بهــره ــرداری )اختصاصــی و عمــومی(، ن ب

تجهیزات )مکانیزه، سردخانه، سیلو، انبار غله، 

بنـدی  هـا تقسـیم  مخزن و...( و سـایر ویژگـی  

  شوند.می

 اسـت  مستقل از کارگاهی عبارت :سردخانه 

ــا قســمتی تمــام کــه ــرای از آن ی ــت ب  فعالی

ــر ــه داریدخانهس ــوان ب ــت عن ــلی فعالی ، اص

 کاالهـای  سـازی و ذخیـره  منظور نگهداریبه

 ضـوابط  تحت و فاسدشدنی و دامی کشاورزی

 از نظـر درجـه   الزم مصنوعی و شرایط خاص

 یافتـه  و... اختصـاص  نسـبی  ، رطوبـت حرارت

 عمـوم  را بـه  داریسـردخانه  و خـدمات  است

خـود   برای تولید خدمت )خواه کندمی عرضه

 باشد(. یا نداشته داشته

 در سـالن  :و دومـداره  مـداره یـک  سالن

 زیـر  از دوحالـت  هوا در یکی دمای ،مدارهیک

 و قابـل  اسـت  صفر تقریباً ثابـت  صفر یا باالی

 دیگـر نیسـت   حالـت  بـه  حالت از یک تبدیل

 از یـک  هـوا  ، دمــای دومـداره  در سـالن ولی

و  اسـت  تبــدیل  دیگر قابــل  حالت به حالت

صفر یـا   از مدار زیر لـزوم بـرحسب تـوانمی

 کرد. صفر استفاده باالی

سـازی بـه صـورت    محل ذخیره نوعی سيلو:

افقی یا عمودی است دارای ساخت بتنـی یـا   

فلزی که برای نگهداری محصـوالت یـا مـواد    

ــه ــه صــورت فدان ــودری ب ــا پ ــه، مــورد ای ی ل

 انبار روبـاز: محلـی   گیرد.برداری قرار میبهره

از سیلوها  محوطه برخی در داخل اختصاصی

)در  گندم مدت کوتاه نگهداری برای که است

سـیلو(، مـورد    بـه گندم حداکثر واردات زمان

در  شـده  تخلیـه  گیرد. گندمقرار می استفاده

 ، از چالـه ممکـن  زمـان  انبارها، در اولـین  این

 شود.وارد سیلو می تخلیه

ــولی ـــده معم ــار سرپوشي از  برخــی :انب

و  معمـولی  سرپوشیده انبارهای سیلوها دارای

هستند.  اصلی با سیلوی ارتباط مکانیزه بدون

 انبارهـا، بایـد بـه    ایـن  در شـده  تخلیه غالت

 سـیلوی  دیگـر، بـه   یا وسـایل  وسیله کامیون

 شود. منتقل اصلی

 محل کارگاه ،منظور دایر: انبار یا سردخانه

 است دارییا سردخانه انبارداری خدمات ارائه

 صـورت  روز بـه  3۰ حداقل سال در طول که

 .است باز بوده یا منقطع متوالی

 کارگـاه  ،منظـور  :فعـال  انبار یا سـردخانه 

 یـــــا انبـــــارداری خـــدمات ارائـــه محـــل

 حـداقل  سال در طول که است داریسردخانه
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 اشتغـال ربطذی فعالیــت انجــام روز به 3۰

ــرای اســت داشــته خــود  فعالیــت انجــام و ب

 و درامـد کسـب   شـده  را متقبـل  هاییهزینه

 .است کرده

شـود  می هــگفت هاییمکان : بهواحد پستی

ــه ـــدر آن خ ک ــتی اتـدم ــه پس ــا  و عرض ی

 شــود. واحــدهایمــی انجــام پســتی عملیـات 

 جغرافیـایی محـل   موقعیـت  برحسـب  پستی

قـرار   دیــگری  استقرار یا زیرنظر واحد پستی

 نظـر واحـدهای   زیر طور مستقیمبه دارد و یا

 خـدمات  آن عمـده  فعالیت که پستی اجرایی

 کند.می ، فعالیتاست و پشتیبانی اداری

 اصـلی  واحد پستی یا اداره پست: کل اداره

و یـا   یـا  شهرسـتان   مستقر در مرکـز اسـتان  

در  که است تهران شهر پستی مناطق از یکی

 انجـام  پسـتی  و عملیـات  خدمات تمامی، آن

 گیرد.می

 کـه  اسـت واحد پستی :دفتر پست شهری

 وجود دارد و عملیـات  نقاط شهری تمامیدر 

 ، ارسالسازی، آمادهمرسوالت ولقبمربوط به 

ــع ـــروش  و توزی ـــز ف ـــادار  اوراق آن و نی به

 دهد.می را انجام پـستـی

 اسـت  واحد پسـتی  یک :شهری پست باجه

 تقاضـای  کـه  ، در نقاطیضرورت برحسب که

 بــزرگ سســاتؤماننــد م زیــاد اســت پســتی

، شـود و در آن یا خصوصی، دایر مـی  عمومی

نیـز   رسـد و مـی  فروش به بهادار پستی اوراق

 بـه  پسـتی  مرسـوالت  مـورد، انـواع   بـه  بسته

 شود.می محدود پذیرفته صورت

یـا   نقـاط روسـتایی   در :پسـتی  نمایندگی

 واحــد پســتی ســیسأت شــهرها کــه حاشــیه

 صــرفه بــه مقـرون  نظــر اقتصــادی از میسـ ر

 شـود. ایـن  ایجاد می پستی نیست، نمایندگی

 و توزیــع ولـواحــدها در ارتبــاط بــا قبــ نــوع

کنـد.  مـی  فعالیت و سفارشی عادی مراسالت

 قـرارداد بـه   واحدها، طبـق  نوع ور اینما اداره

طـور  از افـراد مـورد اعتمـاد محلـی )بـه      یکی

 شود.می کسبه( محول معمول

از نقـاط   : در برخـی روسـتایی  دفتر پست 

 خدمات عرضه برای شرایط الزم که روستایی

دفتـر  " نـام  بـه  وجود دارد، واحدهایی پستی

طـور  بـه  شـود کـه  دایر مـی  "روستایی پست

همجــوار را  از روستاهـــای ، تعــدادیمعمــول

واحــدها،  خــود دارد. در ایــن پوشــش تحــت

، مرســـوالت قبـــول مربـــوط بـــه عملیـــات

 یـز فـروش  آن و ن و توزیع ، ارسالسازیآماده

 گیرد.می انجام بهادار پـستی اوراق

از  در تعــدادی :و مخــابرات دفتــر پســت

ــتی واحـــدهای ــابراتی پسـ ــا مخـ ــورد  یـ مـ

 شهرها و یــا مناطــق   در حاشیه برداریبهره

 و یــا مخــابراتی پســتی ، خــدماتروستایـــی

 نفر با مـدیریت  یک تصدی تحت طور توأمبه

واحـدها   این گردد کهمی هارائ پسـت شرکت

 شود.می نامیده و مخابرات دفتر پست
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دولتی است  واحد پستی غیر :شهری آژانس

حقیقـی یـا حقـوقی بـه      ط اشخاصـکه توس

موجب قرارداد منعقده بین آنـان بـا شـرکت    

پست جمهـوری اسـالمی ایـران، بـرای ارائـه      

خدمات قبـول مرسـوالت پسـتی در شـهرها     

 شود.   دایر می

 صندوق پستی، کـوچکترین  :پستی صندوق

معــابر  برحســب مــورد در کــه پســتی واحــد

 نصــب روســتاها(، و شــهرها )اعــم از عمــومی

ــی ــتفادهم ــردد و اس ــدمات گ ــدگان از خ کنن

پستی، مرسوالت عادی خود را پس از الصـاق  

آن تمبر برای ارسال توسط پست، بـه داخـل   

 اندازند.  می

 املشــ :پستـــی سایـــر واحــدهای 

 دهنـده ارائـه  روستایی یـتعاون هایفـروشگاه

 ســیار و ایســتگاه  پســت ،پســتیخــدمات

 .است رسانینامه

 آن وزن کـه  ایهـر مرسـوله   :پسـتی  امانت

و  کیلـوگرم  3۰حـداکثر   کشـور،  داخـل  برای

 هـوایی  کیلـوگرم  1۰از کشـور، از  خارج برای

 عنـوان  د، بـه تجاوز نکن زمینی کیلوگرم 2۰و

 حسـب  و سفارشـی،  و به صورت پستی امانت

 مقـررات  براسـاس  شـده  اظهار مورد با قیمت

 شود.می ارسال و ، پذیرفتهخاص

 بـه  کـه  است چاپی اوراق پستی: مطبوعات

انتشـار   ،و نشریه ، مجله، روزنامهکتاب صورت

 طـور در بـاز در ابعـاد مختلـف    یابـد و بـه  می

ر ـایـ ـس هـب ود و نسبتـشمی پست لـویـتح

در مـورد آن   کمتـری  پستی رخـ، نمرسوالت

 شود.می اعمال

کـاال و   از هرگونه عبارت :کوچک هایبسته

، مغناطیسـی  ، نوارهـای ضـبط شـده   اطالعات

 سـوغات  ، هـدایا و یـا خـام   شـده  ظـاهر  فیلم

 رمکیلـوگ  2حـداکثر تـا    هـای بسته صورتبه

 صـورت معمـوالً بـه   مرسـوالت  گونه. ایناست

 ارسـال  و پذیرفته یا اکسپرس بیمه ،سفارشی

 شود.می

شامل معـابر بزرگراهـی،    راه درون شهری :

هـا در محـدوده   هـا و کوچـه  شریانی، خیابـان 

قانونی شهر بوده که اغلب احداث، تعمیرات و 

 نگهداری آن به عهده شهرداری شهر است. 

راهی است با عرض کلـی   راه اصلی عریض:

متر دو طرفه با حداقل دو خط عبـور   3۰/13

متر برای هر خـط   65/3با سواره رو به عرض 

های شنی یـا آسـفالتی آن   عبور و عرض شانه

 متر است.  2×3

راهی است با عرض کلی  راه اصلی معمولی:

ــه و    11 ــق نقش ــاختمان آن طب ــه س ــر ک مت

ده باشـد. عـرض   مشخصات راه اصلی انجام ش

متر یا  85/1متر و عرض شانه  3۰/7آسفالت 

 است.  2×2
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راهـی اسـت بـا عـرض      راه فرعی عـریض: 

 2×1متر و عـرض شـانه    7آسفالت سواره رو 

که ارتباط مراکز جمعیت و تولید داخل یـک  

منطقه را برقرار مـی کنـد و جزئـی از شـبکه     

داخلی آن است و معموال به صورت دو خطـ   

 ی کند.  دو طرفه عمل م

راهی است بـا عـرض    راه فرعی درجه یک:

 75/۰متر و عرض شانه  5/6رو آسفالت سواره

با حـداقل دو خـط عبـور بـا سـواره روی       2×

متـر بـرای هـر     25/3روسازی شده به عرض 

هـای طـرفین کـه عـرض     خط به اضافه شانه

متر و بصورت شنی یا آسفالته ساخته  8کلی 

 شود.  می

ی است بـا دو خـط   : راهراه فرعی درجه دو

ــوراه  ــور س ــه   عب ــفالته ک ــا آس ــنی ی روی ش

ــوراه ــنی   5/5روی س ــانه ش ــرض ش ــر و ع مت

 است.  2×75/۰

 گزیده اطالعات:

 کیلومتر 638 از بوشهر استان ،1395سال در

راه اصــلی معمــولی و  کیلــومتر 6۰8بزرگــراه،

 راه فرعی درجه یـک برخـوردار   کیلومتر846

ــت.  ــوده اس ــین  ب ــومترراه  2246هم ن کیل

 16۰4ایـن سـال شـامل     روستائی اسـتان در 

کیلومترشوسه بوده  642راه آسفالته  کیلومتر

 است.

تعـداد سـفرهای انجـام شـده      1394درسال 

ی اط وسایل نقلیه عمومی مسافری جـاده توس

ــوس و ســواری) اتوبــوس، مینــی ــهب  ای(کرای

ــوده 13۰189 حمــل شــده  مســافر اســت. ب

یـک  این ناوگان درایـن سـال بـیش از    توسط

 درسال  است. بوده نفر و دویست هزار میلیون

سـیله نقلیـه   دسـتگاه و  31265 تعداد 1394

گذاری شده است که موتوری دراستان شماره

ن نشـا  کـاهش درصد  16 نسبت به سال قبل

 دهد.می

بارگیری شـده   میزان کاالی غیرنفتی تخلیه و

ــدر ــال  دربن ــهر درس ــب  1394بوش ــه ترتی ب

ــوده 11394373 و 2634822 ــن ب  اســت. ت

 این میزان بـرای کاالهـای نفتـی بـه ترتیـب      

 باشد.تن می 85۰28331 و 5919241

 مبادالت پستی استان بـیش از  1394درسال 

  .میلیون مرسوله بوده است 6
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 )کیلومتر(های تحت حوزه استحفاظی اداره کل راه و شهرسازی استان  هانواع را -11-1

سال و 

 شهرستان

جمع 

 کل

 های روستاییراه راه های بين شهری

 جمع
آزاد 

 راه
 بزرگراه

راه 

 اصلی

راه 

 فرعی

راه 

درون 

 شهری

 شوسه آسفات جمع

1385 2897 145۰ × 259 25۰ 941 × 1447 964 483 

1389 3827 2۰۰2 × 585 464 916 37 1825 1457 368 

1390 3847 1978 × 6۰4 458 916 × 1869 15۰1 368 

1391 1978 1978 × 6۰4 458 916 × × × × 

1392 3911 2۰33 × 6۰4 458 922 49 1878 1716 162 

1393 4381 2119 × 622 526 922 49 2262 1584 678 

1394 4390 2144 × 638 6۰8 849 49 2246 16۰4 642 

1395 4390 2144 × 638 608 849 49 2246 1764 283 

 × × 146 × 11 71 84 × 166 312 بوشهر

 × × 184 × 154 39 43 × 236 420 تنگستان

 × × 2۰1 × 124 21 25 × 17۰ 370 جم

 × × 644 16 164 138 112 × 429 1074 دشتستان

 × × 655 9 86 3۰ 95 × 22۰ 875 دشتی

 × × 84 6 29 71 75 × 181 265 دیر

 × × 92 × 152 59 13 × 224 315 دیلم

 × × 17 1۰ 23 34 73 × 14۰ 157 کنگان

 × × 198 × 61 85 48 × 194 392 گناوه

 × × 27 8 45 6۰ 71 × 185 211 عسلویه

 اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر .  – مأخذ
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 ها در پایان سالهای مسير راهها و راهدارخانهها، پلتعداد تونل -11-2

سال و 

 شهرستان
 تونل

 پل
 راهدارخانه

 متر و بیشتر 2٠ متر ١٠ -2٠ متر ١٠زير 

1390 12 9۰41 79 36 8 

1391 ... 18276 158 72 ... 

1392 12 9138 79 36 18 

1393 12 9138 79 36 2۰ 

1394 12 9299 83 37 16 

1395 12 9313 84 38 17 

 1 2 2 488 × بوشهر

 3 × 5 1۰13 2 تنگستان

 1 5 1۰ 5۰1 5 جم

 4 1۰ 2۰ 1314 1 دشتستان

 3 5 14 3۰49 × دشتی

 1 3 5 1125 × دیر

 1 1 2 474 × دیلم

 1 8 23 8۰2 2 کنگان

 1 4 3 547 × گناوه

 1 ... ... ... 2 *عسلویه

 اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر.  – مأخذ

 *آمار ابنیه)پل( در شهرستان عسلویه بصورت تجمیعی با شهرستان کنگان می باشد.
 

 

 

 

 



  مل و نقل، انبارداری – 11 1395 –سالنامه آماری استان بوشهر 

 
389 

 

 

 عمومی درون شهری برحسب نوع در پایان سالوسایل نقليه  -11-3

 تاكسي میني بوس اتوبوس جمع سال و شهرستان

1375 166 1 1۰ 155 

1380 842 45 78 719 

1385 1031 97 96 838 

1390 1564 152 78 1334 

1391 1482 148 □ 1334 

1392 1466 146 9 1311 

1393 1481 13۰ 51 13۰۰ 

1394 1400 12۰ 4۰ 125۰ 

1395 1384 122 7 1255 

 ... ... ... ... بوشهر

 ... ... ... ... تنگستان

 ... ... ... ... جم

 ... ... ... ... دشتستان

 ... ... ... ... دشتی

 ... ... ... ... دیر

 ... ... ... ... دیلم

 ... ... ... ... کنگان

 ... ... ... ... گناوه

 ... ... ... ... عسلویه

 های استان.شهرداری دفتر امور شهری استان بوشهر، – مأخذ
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 گذاری شدهنقليه موتوری و موتورسيکلت شمارهتعداد انواع وسایل  -11-4

 اتوبوس سواری جمع سال
مينی 

 بوس
 تاکسی

وانت و 

 کاميونت
 موتورسيکلت تریلی کاميون

1385 34748 16323 39 64 ۰۰۰ 2515 415 49 15343 

1389 30446 15226 9714 11 ۰۰۰ 1526 78 × 3891 

1390 107509 54۰۰8 29215 45 ۰۰۰ 2461 844 × 2۰936 

1391 69096 34569 22854 13 ۰۰۰ 1586 254 × 982۰ 

1392 68523 34268 23328 2 ۰۰۰ 1563 11۰ × 9252 

1393 37277 18331 * 7 ۰۰۰ 2492 538 × 159۰9 

1394 31265 16669 26 96 ... 14۰8 534 × 12532 

1395 43542 24014 53 156 37 1952 247 × 17083 

 ناحیه انتظامی استان بوشهر، معاونت راهنمایی و رانندگی.  – مأخذ
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تعداد سفر و مسافر جابجا شده درون استانی )براسـاس صـورت وضـعيت حمـل      -11-5

ای عمومی مسافری جـاده های مسافربری توسط انواع وسایل نقليه مسافر( از طریق پایانه

 به تفکيک ماه

 سال و ماه

  

 مسافر جابجا شده تعداد سفر

 اتوبوس جمع
مينی 

 بوس
 اتوبوس جمع سواری

مينی 

 بوس
 سواری

1385 233000 2۰۰۰ 147۰۰۰ 84۰۰۰ 3761000 859۰۰۰ 257۰۰۰۰ 332۰۰۰ 

1389 212204 12444 111۰53 887۰7 2764280 461434 1966427 336419 

1390 189577 18155 9۰145 81277 2611588 726954 1572221 312413 

1391 182219 14999 8۰517 867۰3 2233461 639212 1256875 337374 

1392 168906 16678 73519 787۰9 1805147 46۰59۰ 1۰35617 3۰894۰ 

1393 134977 11832 52172 7۰973 1509337 44884۰ 748177 31232۰ 

1394 130189 23۰25 456۰6 86155  1974067 939683 71۰158 324226 

1395 122741 34257 42384 46100 2241539 1412876 661148 167515 

 2۰285 58159 12614۰ 204584 453۰ 3572 3۰35 11137 فروردین

 17۰۰2 641۰1 129۰59 210162 4449 4۰12 3۰۰4 11465 اردیبهشت

 14681 4854۰ 114999 178220 3961 3۰58 2684 9703 خرداد

 12۰98 39224 1۰6594 157916 337۰ 2582 2578 8530 تير

 129۰1 44821 126299 184021 355۰ 2961 3۰74 9585 مرداد

 12513 5229۰ 117584 182387 3495 3575 2773 9843 شهریور

 13127 62612 11245۰ 188189 379۰ 4۰64 2766 10620 مهر

 13۰۰5 56962 117۰67 187034 3755 374۰ 29۰3 10398 آبان

 13143 53164 1145۰2 180809 3777 3398 2833 10008 آذر

 13۰91 58536 115544 187171 3882 3779 2876 10537 دی

 11786 62۰54 116346 190186 351۰ 3873 2864 10247 بهمن

 13883 6۰685 116292 190860 4۰31 377۰ 2867 10668 اسفند

  های استان بوشهر.پایانه اداره کل حمل و نقل  – مأخذ
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تعداد سفر و مسافر جابجا شده درون استانی براساس صورت وضعيت حمل مسافر  -11-6

ای بـر  های مسافربری توسط انواع وسایل نقليـه عمـومی مسـافری جـاده    از طریق پایانه

 1395سال  حسب شهرستان

 شهرستان

  

 مسافر جابجا شده تعداد سفر

 اتوبوس جمع
مينی 

 بوس
 اتوبوس جمع سواری

مينی 

 بوس
 سواری

 167515 651148 1412876 2231539 46100 42384 34257 122741 کل استان

 64418 218275 25513 308206 18673 1248۰ 1۰11 32164 بوشهر

 16693 1۰469 × 27162 44۰3 636 × 5039 تنگستان

 × 3624۰ 881195 917435 × 2۰1۰ 213۰1 23311 جم

 11642 121166 2587 135395 2634 7726 1۰8 10468 دشتستان

 1577۰ 73645 96۰ 90375 3987 5۰71 25 9083 دشتی

 3۰4 45235 69659 115198 2۰ 2873 19۰5 4798 دیر

 88۰4 675 4۰ 9519 22۰5 36 1 2242 دیلم

 219 234 369424 369877 114 13 8368 8495 عسلویه

 677 124452 61921 187050 249 1۰335 1493 12077 کنگان

 48988 2۰757 1577 71322 13815 12۰4 45 15064 گناوه

 های استان بوشهر.اداره کل حمل و نقل پایانه  – مأخذ
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 تعداد سفردرون استانی بر حسب شهرستان-1-11نمودار 

 
 6-11مبنا: جدول 

 تعداد مسافر جابجا شده درون استانی بر حسب شهرستان -2-11نمودار 

 
 6-11مبنا: جدول 
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تعداد سفر و مسافر جابجا شده برون استانی براساس صورت وضعيت حمل مسافر  -11-7

ای برحسب های مسافربری توسط انواع وسایل نقليه عمومی مسافری جادهاز طریق پایانه

 ماه

 سال و ماه

  

 مسافر جابجا شده تعداد سفر

 اتوبوس جمع
میني 

 بوس
 اتوبوس جمع سواری

میني 

 بوس
 سواری

1385 62000 45۰۰۰ 5۰۰۰ 12۰۰۰ 1176000 1۰48۰۰۰ 8۰۰۰۰ 48۰۰۰ 

1390 73640 57386 3836 12418 1436621 132۰837 67۰62 48722 

1391 72912 58232 3142 11538 1462384 136135۰ 55784 4525۰ 

1392 67382 54193 2685 1۰5۰4 1323721 1235395 47628 4۰698 

1393 67838 53929 3267 1۰642 1270790 1175715 54۰12 41۰63 

1394 69758 56589 3۰99 1۰۰7۰ 1209525 1115413 5193۰ 42182 

1395 72634 60696 3276 8662 1243405 1162959 53283 27163 

 2931 7858 1۰۰4۰1 111190 764 461 5287 6512 فروردین

 2689 547۰ 1۰2158 110317 76۰ 322 5252 6334 اردیبهشت

 2373 2828 1۰611۰ 111311 677 178 5363 6218 خرداد

 2387 44۰1 1۰3827 110615 7۰4 265 5424 6393 تير

 24۰9 6563 1۰9522 118494 692 38۰ 4964 6036 مرداد

 2613 4727 1۰7۰6۰ 114400 759 293 4853 5905 شهریور

 1255 2955 85184 89394 515 191 4679 5385 مهر

 177۰ 6835 95535 104140 719 411 4761 5891 آبان

 1888 244۰ 86627 90955 825 162 4629 5616 آذر

 1856 1774 78424 82054 737 134 5۰۰2 5873 دی

 2259 2744 88237 93240 689 188 5211 6088 بهمن

 2733 4688 99874 107295 821 291 5271 6383 اسفند

 استان بوشهرهای اداره کل حمل و نقل پایانه  – مأخذ
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هـای  جابجا شـده بـرون اسـتانی از طریـق پایانـه      (1)تعداد پایانه، سفر و مسافر  -11-8

ای برحسب شهرسـتان سـال   مسافربری توسط انواع وسایل نقليه عمومی مسافری جاده

1395 

 شهرستان

  

تعداد 

 پایانه

 مسافر جابجا شده تعداد سفر

 اتوبوس جمع
مينی 

 بوس
 اتوبوس جمع سواری

مينی 

 بوس
 سواری

 27163 53283 1162959 1243405 8662 3276 60696 72634 11 کل استان

 11872 1۰157 474۰97 496126 4392 558 24692 29642 1 بوشهر

 124 3796 36 3956 21 212 1 234 5 تنگستان

 × 6۰۰6 193۰51 199057 × 325 5429 5754 1 جم

 2689 191۰6 37921 59716 652 111۰ 1953 3715 1 دشتستان

 29 2342 1۰515 12886 8 215 46۰ 683 1 دشتی

 × 26 12131 12157 × 2 6۰3 605 × دیر

 821 2617 9224 12662 195 147 669 1011 1 دیلم

 × 9۰ 291546 291636 × 5 18473 18478 × عسلویه

 8 1129 43۰21 44158 2 74 2377 2453 × کنگان

 1162۰ 8۰14 91417 111051 3392 628 6۰39 10059 1 گناوه

 باشد.( براساس صورت وضعیت حمل مسافر می1
 .های استان بوشهرمل و نقل پایانهاداره کل ح  – مأخذ
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وزن بار جابجا شده براساس بارنامه صادر شده توسط وسایل نقليه بـاری عمـومی    -11-9

 )تن(                                                                                      ای برحسب ماهجاده

 سال 

  
 جابجایی درون استانی

 جابجایی برون استانی

 ورودی خروجی

1375 121964 599367 … 

1380 156422 6974۰3 … 

1385 184319۰ 2213157 36۰7۰۰۰ 

1390 2841492 4255۰74 * 

1391 2419۰75 419۰134 * 

1392 1997991 4615481 * 

1393 7174947 71۰8864 423۰۰۰۰ 

1394 1814425 4379838 ... 

1395 1520829 4260974 5718803 

 های استان بوشهر.اداره کل حمل و نقل و پایانه  – مأخذ
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ای براسـاس بارنامـه   وزن بار جابجا شده توسط وسایل نقليه باری عمـومی جـاده   -11-10

 ) تن(                                           1395سال  ده برحسب شهرستانش صادر

 جابجايي درون استاني سال و بندر
 جابجايي برون استاني

 ورودی خروجي

 ... 4260974 1520829 كل استان

 14۰1433 29۰343 بوشهر
... 

 2۰3۰1 3671 تنگستان
... 

 588۰8 169۰ جم
... 

 41۰458 722۰19 دشتستان
... 

 32۰774 26۰۰6 دشتي
... 

 258621 4988 دير
... 

 9892 2813 ديلم
... 

 15۰2726 13۰662 عسلويه
... 

 1۰6۰7۰ 157971 كنگان
... 

 89653 5442 گناوه
... 

 82238 175224 ساير
... 

 های استان بوشهراداره کل  مل و نقل و پايانه –مموذ 
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 هزار تن و بيشتر وارد شده به بنادر و ظرفيت آن ها تعداد شناورهای با ظرفيت -11-11

 )فروند(تعداد سال و بندر
 )هزار تن(ظرفيت 

 ناخالص خالص

1375 148 1۰13 1959 

1380 ... ... ... 

1385 471 1466 3698 

1390 623 2589 63۰8 

1391 499 2178 5۰۰۰ 

1392 531 2578 5551 

1393 2645 51244783 9۰346964 

1394 2516 5۰۰54185 89۰6175۰ 

1395 2864 73303340 129880309 

 4612۰19 2۰84974 586 بندر بوشهر

 × × × بندر بوالخير

 44893528 23564634 1281 بندر عسلویه

 × × × بندر دلوار

 × × × بندر دیر

 × × × بندر دیلم

 8۰27792۰ 476۰5548 927 بندر خارک

 × × × بندر ریگ

 × × × بندر کنگان

 96842 48184 7۰ بندر گناوه

 اداره کل بنادر و کشتیراني استان بوشهر –مموذ    
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 )تن(        وزن کاالی تخليه و بارگيری شده در بنادر استان -11-12

 سال و بندر
 بارگيری تخليه

 کاالهای غيرنفتی مواد نفتی کاالهای غيرنفتی مواد نفتی

1375 757613 38821۰ 175341 241582 

1380 ... ... ... ... 

1385 1191611 1168199 24915۰ 333871 

1390 1441162 1954536 387724 1۰8۰226 

1391 1367814 1651289 333322 961375 

1392 161۰697 2184956 45765۰ 781635 

1393 141736۰9 4382285 85164793 1۰562348 

1394 5919241 2634822 85۰28331 11394373 

1395 3403021 1816713 141906949 10300498 

 1293632 379142 1292653 2۰5657 بندربوشهر

 × × × × بندر بوالخير

 167226 1۰9328372 13۰728 29۰7114 بندر خارک

 × × × × بندر دلوار

 × × × × بندر دیر

 × × × × بندر دیلم

 × × × × بندر ریگ

 8819641 32199435 3۰۰298 29۰25۰ بندر عسلویه

 × × × × بندر کنگان

 19999 × 93۰34 × بندر گناوه

 .کل بنادر و کشتیرانی استان بوشهراداره   – مأخذ
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 تعداد سفر و مسافر خروجی و ورودی بنادر استان -11-13

 سال و شهرستان
 خارج شده وارد شده

 مسافر تعداد سفر مسافر تعداد سفر

1375 ... 271۰4 ... 24237 

1385 ... 65211 ... 77479 

1390 435 711۰9 435 73864 

1391 377 6944۰ 377 71167 

1392 347 63۰44 347 69364 

1393 878 169113 878 169113 

1394 1536 183552 1523 186772 

1395 2169 195139 2149 193003 

 55556 3۰8 52577 3۰7 بندربوشهر

 × × × × بندر بوالخير

 94865 1192 98348 12۰3 بندر خارک

 × × × × بندر دلوار

 × × × × بندر دیر

 × × × × بندر دیلم

 × × × × بندر ریگ

 × × × × بندر عسلویه

 × × × × بندر کنگان

 42582 649 44214 659 بندر گناوه

 اداره کل بنادر و کشتیراني استان بوشهر –مموذ 
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 ) تن (  پروازهای داخلی برحسب ماهمسافر و بار حمل شده در  -11-14

 سال و ماه

  

 وزن بار تعداد مسافر تعداد پرواز

 خروجی ورودی خروجی ورودی خروجی ورودی

1380 1177 1177 181۰9۰ 193843 1242 975 

1385 1847 1847 16۰538 161۰3۰ 3513 3۰75 

1390 1378 1366 181۰۰3 193713 2627 2۰8۰ 

1391 1698 1698 191181 218۰68 2773 2332 

1392 1715 1723 18۰5۰7 21877۰ 2376 2293 

1393 1388 1391 16167۰ 171589 3321 3135 

1394 1332 1334 163573 165463 1769 2۰25 

1395 1642 1643 209105 568356 2221 2511 

 2۰8 166 212۰7 13432 118 118 فروردین

 186 186 22289 17115 142 142 اردیبهشت

 189 159 21641 14861 123 122 خرداد

 191 166 21۰72 15421 123 123 تير

 21۰ 189 233۰5 17571 129 129 مرداد

 223 213 23747 18392 129 129 شهریور

 21۰ 194 2۰973 16741 113 113 مهر

 167 162 195۰7 15566 117 117 آبان

 188 156 2۰926 1532۰ 124 124 آذر

 231 175 26138 18۰۰6 148 148 دی

 256 21۰ 321۰8 23357 19۰ 19۰ بهمن

 252 245 315443 23323 187 187 اسفند

 های استان بوشهراداره کل فرودگاه  – مأخذ
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المللی )به استثنای حجاج( برحسب مـاه مسافر و بار حمل شده در پروازهای بين -11-15
 ()تن  

 سال و ماه

 

 وزن بار تعداد مسافر تعداد پرواز

 خروجی ورودی خروجی ورودی خروجی ورودی

1380 262 262 15۰12 167۰۰ 2۰2 149 

1385 254 254 29375 29767 813 748 

1390 135 138 15146 15877 295 3۰4 

1391 118 118 12282 11884 212 144 

1392 124 12۰ 13115 12151 23۰ 161 

1393 1۰6 1۰3 1۰221 1۰394 138 123 

1394 48 74  4395 3844 46 47 

1395 70 70 8725 8902 94 87 

 × × × × × × فروردین

 × × × × 1 1 اردیبهشت

 × × × × × × خرداد

 × × × × × × تير

 11 11 12۰5 11۰۰ 9 9 مرداد

 16 14 1159 1227 11 11 شهریور

 13 1۰ 1۰51 1۰31 8 8 مهر

 1۰ 8 1۰14 1۰1۰ 7 7 آبان

 12 13 1۰96 1۰76 1۰ 1۰ آذر

 9 12 1145 1۰94 8 8 دی

 9 9 13۰9 1161 8 8 بهمن

 7 17 923 1۰26 8 8 اسفند

  .های استان بوشهراداره کل فرودگاه  – مأخذ
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المللـی برحسـب   مسافر )به استثنای حجاج( و بار حمل شده در پروازهـای بـين   -11-16

 ()تن   های هواپيمایی داخلی و خارجی سال اطالع شرکت

 شرح
تعداد 

 پرواز

 محموالت پستی وزن بار تعداد مسافر

 خروجی ورودی خروجی ورودی خروجی ورودی

 ... ... 2415 2302 288105 223530 3413 جمع

شرکت های 

 هواپيمایی داخلی
× × × × × ... ... 

 ... ... 892 1259 11۰451 84181 1221 ایران ایر

 ... ... 33۰ 186 36265 27446 412 آسمان

 ... ... 76 45 6395 4388 256 ایرنفت 

 ... ... 7 5 1۰55 677 21 ماهان

 ... ... 177 117 21735 13۰49 2۰8 اترک

 ... ... 698 493 84624 67992 922 زاگرس

 ... ... 89 67 1۰396 9197 127 تابان

 ... ... 28 28 3257 2764 39 کاسپين

 ... ... 6 5 5۰15 5111 7۰ ایران ایر تور

 ... ... 25 × × × 2 پویا

 ... ... 87 84 8881 8654 128 کيش

شرکت های 

 هواپيمایی خارجی
× × × × × ... ... 

 ... ... × 13 31 71 7 سفيران

 ... ... × × × × × سایر شرکتها

 .های استان بوشهراداره کل فرودگاه  – مأخذ
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 های هواپيماییشرکتتعداد پرواز و مسافر حمل شده حج تمتع توسط  -11-17

 تعداد پرواز سال
 تعداد مسافر

 خروجی ورودی

1375 1 458 458 

1380 1 465 465 

1385 3 69۰ 678 

1390 5 1226 12۰8 

1391 4 774 769 

1392 4 686 697 

1393 4 686 697 

1394 8 885 884 

1395* × × × 

 .شرکت هواپیمایی استان بوشهر– مأخذ
 .است نشده انجام بوشهر استان از حجی سفر گونه هیز 1395 سال در*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  مل و نقل، انبارداری – 11 1395 –سالنامه آماری استان بوشهر 

 
405 

 

 
 )میلیون ریال(های تعاونی حمل و نقل فعال در پایان سال مشخصات عمومی شرکت -11-18

 سرمایه شاغالن اعضاء تعداد شرکت سال و شهرستان

1375 1 42 3 63۰۰ 

1385 24 2651 654 861744۰ 

1390 186 4213 1735 32233۰۰۰ 

1391 139 3232 2292 3165145۰ 

1392 139 3232 2292 3165145۰ 

1393 188 4439 3829 71937575 

1394 178 4۰19 3779 69224  

1395 191 3996 4063 84270 

 6۰941 754 511 69 بوشهر

 57۰ 959 725 52 تنگستان

 × × × × جم

 45 1۰ 7 1 دشتستان

 1۰6 1۰3 113 1۰ دشتی

 897 99 241 9 دیر

 241 2۰۰ 531 28 دیلم

 × × × × عسلویه

 56 432 283 6 کنگان

 21414 15۰6 1585 16 گناوه

 اداره کل تعاون استان بوشهر.  – مأخذ   
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 1395دایر برحسب نوع سال  های سردخانهمشخصات سالن -11-19

 ظرفيت اسمی حجم )مترمربع( مساحت)مترمربع( تعداد نوع سالن

 5۰۰۰ 1448۰ 3966 4 یک مدار زیر صفر 

 × 2192۰ 45۰۰ 13 یک مدار باالی صفر 

 × 384۰ 768 6 دو مداره 

 مرکگ آمار ايران –مموذ 
 
 
 1395انبار و سردخانه فعال برحسب نوع مدیریت سال  -11-20

 عمومی خصوصی جمع شرح

 × 2 2 انبار

 × 4 4 سردخانه

 مرکز آمار ایران.  – مأخذ     
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 ()تن      تعداد و ظرفيت سيلوهای دایر و انواع انبار دایر ذخيره گندم -11-21

 سال

 انبار گندم سيلوی گندم

 ظرفيت تعداد
 رو باز سرپوشيده معمولی

 ظرفيت تعداد ظرفيت تعداد

 ... ... 8۰۰۰ 1 8۰۰۰ برازجان سيلوی 1375

 ... ... 4۰۰۰۰ 2 4۰۰۰۰ انبارهای چغادک مجتمع 1380

 ... ... 15۰۰۰ 1 15۰۰۰ آرد الزهرا کارخانه 1385

 1۰۰۰۰ 1 2۰۰۰ 1 12۰۰۰ آرد خليج کارخانه 1389

 3۰۰۰ 1 4۰۰۰ 1 7۰۰۰ آرد برازجان کارخانه 1390

1391 1 8۰۰۰ 2 4۰۰۰۰ × × 

1392 1 8۰۰۰ 2 4۰۰۰۰ × × 

1393 1 8۰۰۰ 1 4۰۰۰۰ × × 

1394 1 8۰۰۰ 2 55۰۰۰ × × 

1395 1 8000 3 86000 × × 

 .اداره کل غله استان بوشهر  – مأخذ
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 ()تن                                             عملکرد سيلوهای گندم -11-22

 سال
موجودی 

 اول سال

 گندم خارج شده از سيلو گندم وارد شده به سيلو

 از استان
از سایر 

 هااستان

از خارج 

 کشور

تحویل به 

 کارخانه

تحویل به سایر 

 سيلوها

1380 7۰53 287۰9 5248 797۰4 4484 * 

1385 11983 91928 2۰7۰7 2۰5۰6 118475 14763 

1390 23129 8479 51412 * 73222 × 

1391 13۰65 31452 724 47821 81۰68 × 

1392 11875 55۰58 56298 × 113537 2747 

1393 69478 91577 55771 × 116681 11846 

1394 26368 25845 75849 × 114136 × 

1395 13908 100716 20049 × 113398 7191 

 .اداره کل غله استان بوشهر  – مأخذ
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 برداری و مرسوالت جابجا شده در پایان سالواحدهای پستی مورد بهره -11-23

سال و 

 شهرستان

 غير دولتی دولتی
صندوق 

 پستی

تعداد 

 مرسوالت

 و 
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1375 9 9 9 48 14۰ ... ... 235 22۰ * 

1385 9 23 4 1۰2 61 ... ... 145 287 82 

1390 9 16 14 29 277 ... ... 144 244 * 

1391 9 2۰3 14 1۰ 26۰ ... ... 151 244 * 

1392 9 13 * 12 254 ... ... 151 244 36 

1393 9 13 * 12 × 79 166 151 244 7341687 

1394 11 24 8 9 × 55 147 135 195 6969999 

1395 11 4 8 24 × 56 148 139 182 6251571 

 55۰1639 8 61 9 11 × 9 2 2 2 بوشهر

 37۰۰4 23 2 21 2 × 1 × × 1 تنگستان

 53275 18 2 16 1 × 2 × × 1 جم

 2176۰5 54 38 37 17 × 3 6 × 1 دشتستان

 47948 23 8 23 5 × 1 × 1 1 دشتی

 36835 16 8 8 7 × 2 × × 1 دیر

 1۰48۰7 3 3 4 4 × 1 × × 1 دیلم

 71۰51 12 1 12 2 × 1 × × 1 عسلویه

 91734 3 6 3 4 × 2 × × 1 کنگان

 89673 22 1۰ 15 2 × 2 × 1 1 گناوه

 اداره کل پس  استان بوشهر –مموذ 

 .عسلويه و جم با شهرستان کنیان جمع بسته شده اس  آمار *
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 استانیانواع مرسوالت پستی صادرشده درون  -11-24

سال و 

 شهرستان
 جمع

 سفارشی

 امانت مطبوعات بسته و کيسه نامه

1375 2790336 2559469 6553 199285 25۰29 

1380 4466416 4186583 34385 173629 71819 

1385 1810057 138271۰ 26152 371285 2991۰ 

1390 3285425 27۰5831 3۰967 527398 14213 

1391 5427837 4454497 52777 868457 27914 

1392 5731791 5593۰15 8526۰ 749 15456 

1393 7035866 17۰6۰9 9326 261 2۰4 

1394 6969618 27۰311 9649 222 244 

1395 2966497 239036 6689 188 294 

 117 182 211 214255 2778750 بوشهر

 7 × 1 533۰ 15165 تنگستان

 39 1 89 3422 15341 جم

 11 5 225 4944 57490 دشتستان

 32 × 2۰69 3695 19295 دشتی

 6 × 59 2948 10343 دیر

 46 × 791 1578 8930 دیلم

 9 × 2646 997 18951 عسلویه

 25 × 2 1241 17376 کنگان

 2 × 596 626 24856 گناوه

 
 
 
 
 
 



  مل و نقل، انبارداری – 11 1395 –سالنامه آماری استان بوشهر 

 
411 

 

 
 ) دنباله(   انواع مرسوالت پستی صادرشده درون استانی -11-24

سال و 

 شهرستان
 عادی

 پست ویژه پيشتاز

 بسته پاکت بسته پاکت

1375 ... ... ... ... 

1380 ... ... ... ... 

1385 ... ... ... ... 

1390 ... ... ... 7۰16 

1391 ... ... ... 24192 

1392 ... ... ... 37311 

1393 6473376 334826 25221 21651 392 

1394 63738۰4 256671 29774 26222 2721 

1395 2411678 236567 36629 31998 3418 

 34۰3 19751 26511 1۰7672 24۰6648 بوشهر

 4 359 1195 8248 21 تنگستان

 × 2۰2 225 11332 31 جم

 × 3698 5829 39278 35۰۰ دشتستان

 × 5۰4 64۰ 12124 231 دشتی

 3 377 55 6595 3۰۰ دیر

 1 611 1۰9 5751 43 دیلم

 1 681 328 139۰۰ 389 عسلویه

 6 3۰77 2۰7 12346 472 کنگان

 × 2738 153۰ 19321 43 گناوه

 اداره کل پست استان بوشهر.  – مأخذ
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 انواع مرسوالت پستی صادرشده برون استانی -11-25

سال و 

 شهرستان
 جمع

 سفارشی

 امانت مطبوعات بسته و کيسه نامه

1385 605039 4564۰ 28115 4819 18755 

1390 695835 21848 451۰ 1۰34 12۰71 

1391 635895 3۰322 791۰ 1۰55 12816 

1392 593953 46294 3432 749 16471 

1393 307896 16894 11۰6 37 2۰541 

1394 554826 17742 3537 288 27453 

1395 1020474 330014 6000 779 29272 

 12664 616 4742 26۰831 616431 بوشهر

 598 18 142 7819 25717 تنگستان

 141۰ 17 131 7214 34001 جم

 267۰ 33 254 13992 96056 دشتستان

 2978 12 9۰ 4973 31045 دشتی

 972 11 81 4472 22174 دیر

 1221 9 68 3718 19481 دیلم

 3726 29 222 12233 67912 عسلویه

 1285 18 141 7774 50469 کنگان

 1748 16 127 6988 57189 گناوه
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 )دنباله(  مرسوالت پستی صادرشده برون استانیانواع  -11-25

 عادی سال و شهرستان
 پست ویژه پيشتاز

 بسته پاکت بسته پاکت

1385 1۰۰۰4 4977۰6 ... * * 

1390 4۰46 652326 ... * * 

1391 4۰23 579769 ... * * 

1392 1124 525883 ... * * 

1393 3۰22 21385۰ 47319 4547 58۰ 

1394 265۰۰1 184167 51665 42۰۰ 773 

1395 58724 434819 114831 40738 5297 

 4778 217۰۰ 75877 18881۰ 46413 بوشهر

 94 965 2768 11921 1391 تنگستان

 × 259 1469 22181 1284 جم

 56 5۰45 9286 6223۰ 249۰ دشتستان

 16 754 2225 19112 885 دشتی

 94 1278 2224 12246 796 دیر

 25 1245 2146 1۰388 662 دیلم

 29 1992 5۰87 42417 2177 عسلویه

 73 3682 3966 32146 1383 کنگان

 132 3782 9783 33368 1244 گناوه

 اداره کل پست استان بوشهر.  – مأخذ           
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 تعداد مرسوالت پستی صادر شده به مقصد خارج از کشور -11-26

سال و 

 شهرستان
 عادی جمع

 پيشتاز سفارشی

 نامه
بسته و 

 کيسه
 بسته نامه امانت مطبوعات

1390 74 * 22 5 × 38 9 * 

1391 735 * 184 86 × 355 1۰4 6 

1392 1312 * 145 122 × 1۰15 27 3 

1393 950 * 139 126 × 635 41 9 

1394 773 * 222 133 × 339 59 2۰ 

1395 741 76 136 108 × 196 72 153 

 136 37 194 × 1۰8 9۰ 45 610 بوشهر

 × × × × × × × × تنگستان

 × × × × × × × × جم

 × 11 × × × 23 31 65 دشتستان

 × 3 2 × × 5 × 10 دشتی

 × 3 × × × 8 × 11 دیر

 × × × × × × × × دیلم

 16 8 × × × × × 24 کنگان

 × 7 × × × 5 × 12 گناوه

 1 3 × × × 5 × 9 عسلویه

 استان بوشهر.اداره کل پست   – مأخذ
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 تعاریف مفاهيم:

بـا   مخابراتی سیگنال یک که مسیری :کانال

(، ارتبـاط  تأمیـن (   )جهتNOISEحداقل )

 کند. حرکت بتواند در آن

 تجهیـزات  کـه  اسـت  تلفنـی  :منصوبه تلفن

 مشـترک  هنوز به ولی گردیده ، نصبآن الزم

 .است واگذار نشده

 نام به که است تلفنی کار: به مشغول تلفن

 باشــد و مشــترکمــی و در اختیــار مشــترک

بــرقرار   ، ارتبـاط تلفنـی  آن وسیلهتواند بهمی

 کند.

در  کـه  اسـت  تلفنی :شهری همگانی تلفن

ارتبـاط   و برای است شده نصب معابر عمومی

قــرار    عمــوم ، مــورد اســتفاده یشــهرتلفنــی 

 گیرد.می

در  کـه  اسـت  تلفنی دور: راه همگانی تلفن

ارتبـاط   و برای است شده نصب معابر عمومی

 کشور، مـورد استفاده هایبا شهرستان تلفنی

 گیرد.قرار می عموم

 :ارتبــاط تلفنــی دارای ط روســتایینقــا

ــتاهایی ــه  روس ــتند ک ــق هس ــاتر  از طری دف

 شبکه مخابراتی به دسترسی ، امکانمخابراتی

 کل کشور را دارند.

 تمــام کــه اســت ایوســیله :همــراه تلفــن

 دیجیتـال  تلفـن  یـک  هـای و قابلیت امکانات

 ، بهثابت مکانی به وابستگی را بدون معمـولی

 دهدمی و یا سیار ارائه متحرک شکل

هــا و مجموعــه دســتگاه: اصــلی فرســتنده

و یـا   رادیـویی  هـای برنامه که است تجهیزاتی

صدا یا صدا و  سیگنال صورت را به تلویزیونی

، از تقویـت  کنـد و پـس  مـی  تصویـر دریافـت 

هـا و  از فرکانس یکی موردنظر را روی منطقه

قـرار  پوشـش   تحـت شـده،   تنظیم هایکانال

 دهد.می

اســتقرار  جغرافیــایی محـــل :ایســتگاه 

 .است اصلی فرستنده

 گزیده اطالعات:

تعداد مشترکین تلفن هـای   1395درسال    

 مــورد  334759کــار ثابــت مشــغول بــه   

اول مشــغول بکــار ومشــترکان تلفــن همــراه 

مورد بوده است.  1۰6236۰دائمی و اعتباری 

روسـتا   565تعـداد   1395هم نین درسـال  

 دارای ارتباط تلفنی بوده است.

-های فرستندهتعدادایستگاه 1395درسال 

های فرستنده وتعداد ایستگاه 2های رادیویی

 21وتعداد فرستنده اف ام، 78تلویزیونی

 ایستگاه بوده است.
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تعداد تلفن های ثابت منصوبه و مشغول به کار در مناطق شهری و روستایی و نقاط  -12-1

 روستایی دارای ارتباط تلفنی

 شرح

 روستایی شهری کل
روستاهای دارای 

 منصوبه ارتباط تلفنی
مشغول 

 به کار
 منصوبه

به مشغول 

 کار
 منصوبه

مشغول 

 به کار

1375 7۰444 62۰23 … … … … 26۰ 

1380 141598 12۰۰54 … … … … 458 

1385 35117۰ 289۰59 245769 218۰68 1۰54۰1 7۰991 676 

1390 338618 287133 248۰76 21۰5۰6 9۰542 76627 6۰2 

1391 336818 296912 253۰76 219۰84 83742 77828 6۰2 

1392 385842 31۰338 3۰۰256 231721 85586 78617 564 

1393 4۰6484 32۰276 317588 24۰546 88896 7973۰ 564 

1394 417835 329427 295939 249338 121896 8۰۰89 568 

1395 419845 334759 299242 256265 120603 78494 565 

 3۰ 9198 45832 854۰4 1۰۰438 946۰2 14627۰ بوشهر

 94 13997 15131 7612 8327 216۰9 23458 تنگستان

 66 7۰۰9 7۰32 9۰84 1354۰ 16۰93 2۰572 جم

 126 2۰245 19734 51513 65799 71758 85533 دشتستان

 84 5572 6952 16364 19379 21936 26331 دشتی

 49 2771 34۰۰ 1385۰ 13871 16621 17271 دیر

 3۰ 1636 31۰4 1۰729 1181۰ 12365 14914 دیلم

 23 1۰2۰1 1۰498 1۰2۰5 1۰248 2۰4۰6 2۰746 عسلویه

 11 3433 32۰8 23859 28516 27292 31724 کنگان

 52 4432 5712 27645 27314 32۰77 33۰26 گناوه

 مخابرات استان بوشهر. شرکت  – مأخذ
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  در نقاط شهری و روستایی و مشغول به کار های ثابت منصوبهتعداد تلفن – 1-12نمودار 

 
 1-12مبنا : جدول 
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   خطوط واگذار شده و مشغول به کار تلفن همراه به تفکيک نوع خط و اپراتور-12-2

سال و 

 شهرستان

  
  

 همراه اول

 خطوط مشغول به کار خطوط واگذار شده

 اعتباری دائمی جمع اعتباری دائمی جمع

1375 135 135 ... 135 135 ... 

1380 18442 18442 ... 18442 18442 ... 

1385 206983 2۰6983 ... 206983 2۰6983 ... 

1390 719231 23۰8۰4 488427 719231 23۰8۰4 488427 

1391 839168 233731 6۰5437 839168 233731 6۰5437 

1392 890034 2392۰6 65۰828 890034 2392۰6 65۰828 

1393 999808 2442۰7 7556۰1 999808 2442۰7 7556۰1 

1394 978614 249875 728739 978614 149875 728739 

1395 1062360 251508 810852 1062360 251508 810852 

 ... ... ... ... ... ... بوشهر

 ... ... ... ... ... ... تنگستان

 ... ... ... ... ... ... جم

 ... ... ... ... ... ... دشتستان

 ... ... ... ... ... ... دشتی

 ... ... ... ... ... ... دیر

 ... ... ... ... ... ... دیلم

 ... ... ... ... ... ... عسلویه

 ... ... ... ... ... ... کنگان

 ... ... ... ... ... ... گناوه

 مخابرات استان بوشهر. شرکت  – مأخذ
 باشد.باشد و اطالعات آنها محرمانه میای ایرانسل و رایتل بخش خصوصی می*مسوول اپراتوره
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تر برحسب اسـتفاده از فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات در     ساله و بيش 6جمعيت  -12-3

 مناطق شهری و روستایی

 

 سال

 جمعيت کاربر اینترنت جمعيت دارای تلفن همراه

 روستایی شهری کل روستایی شهری کل

1390 987112 7۰4393 282719 ... ... ... 

1392 1۰8۰1۰4 7626۰4 3175۰۰ ... ... ... 

1393 1111467 79349۰ 317977 ... ... ... 

1394 1144224 825626 318598 1۰21475 825626 195849 

1395 993096 … … 819150 … … 

 شرکت مخابرات استان بوشهر  – مأخذ
 
 
 
خانوارهای استان برحسب دسترسی به فناوری اطالعات و ارتباطـات در منـاطق    -12-4

 1395شهری و روستایی به تفکيک استان 

 شرح

 

 خانوارهای دارای تلفن همراه خانوارهای دارای تلفن ثابت کل خانوارهای استان

 روستایی شهری کل روستایی شهری کل روستایی شهری کل

1390 247۰26 168657 78369 226863 168657 582۰6 2251۰9 168657 56452 

1392 253۰31 173844 79187 246۰77 168657 7742۰ 2445۰5 168657 75848 

1393 256۰92 176525 79567 246۰84 168657 77427 244655 168657 75998 

1394 247۰26 168657 78369 246۰84 168657 77427 244756 168657 76۰99 

1395 294871 … … 293133 … … … … … 

  شرکت مخابرات استان بوشهر  – مأخذ
 .شودتکمیل می ICTهای اجرای طرح توجه: اطالعات این جدول برای سال
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 خطوط اینترنت پرسرعت مشغول به کار به تفکيک نوع مصرف -12-5

 تجاری خانگي جمع سال

1393 97343 ... ... 

1394 63743 6152۰ 2223 

1395 69297 66958 2339 

 مخابرات استان بوشهر. شرکت  – مأخذ
 تولید شده است. 1393توجه: اطالعات این جدول از سال 

 
 
 
 
 
تعداد مشترکين دیتا در شبکه نسل سوم تلفن همراه به تفکيک نوع اپراتـور تـا    -12-6

 پایان سال

 رایتل ایرانسل همراه اول جمع سال

1393 … 32259 … … 

1394 … 1۰531۰ … … 

 ـــ ـــ … ـــ *1395

 بوشهرمخابرات استان  شرکت  – مأخذ
 تولید شده است. 1393توجه: اطالعات این جدول از سال 

 ... آمار در دسترس نمی باشد.
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 های اصلی رادیویی موج متوسط، تلویزیونی و اف امها و فرستندهتعداد ایستگاه -12-7

 سال

 رادیو
 اف ام

 ایستگاه
فرستنده 
 اصلی

های پخش کننده برنامه در هر تعداد فرستنده
 شبکه

شبکه 
 (1)سراسری

شبکه 
 (1)استانی

 ایستگاه برون مرزی
فرستنده 
 اصلی

1375 2 7۰ 1 2 * 2 4 
1380 3 52۰ 1 2 * 3 8 
1385 2 3 3 4 * 11 * 
1390 3 3 3 4 * 23 1۰6 
1391 3 3 3 4 * 78 11۰ 
1392 3 3 3 4 * 21 11۰ 
1393 3 3 3 4 * 21 11۰ 
1394 2 3 2 4 * 21 11۰ 
1395 2 3 2 4 * 21 110 

 )دنباله(

 سال

 تلویزیون

 (2)ایستگاه

 فرستنده اصلی

 جمع
شبکه 
 اول

شبکه 
 دوم

شبکه 
 سوم

شبکه 
 چهارم

شبکه 
 پنجم

شبکه 
 خبر

شبکه 

 استانی

شبکه 

 آموزش

1375 37 45 37 6 2 * * * * * 

1380 53 116 53 22 23 16 1 1 * * 

1385 69 204 69 45 53 3۰ 3 4 * * 

1390 75 307 79 76 79 8 * 8 69 1 

1391 78 262 79 79 79 8 1 8 7۰ 2 

1392 78 299 78 64 75 1۰ 1 8 7۰ 2 

1393 78 299 78 64 75 1۰ 1 8 75 2 

1394 78 366 81 81 81 2۰ 2۰ 2۰ 78 1۰ 

1395 78 704 78 78 78 20 20 20 81 20 

 جمهوری اسالمی ایران مرکز بوشهر صدا و سیمای   – خذمأ

 شدند.به ترتیب شبکه اول و شبکه دوم نامیده می 1375شبکه سراسری و شبکه استانی تا سال  -1

 ای.های زمینی ماهوارهبا احتساب ایستگاه -2
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 امهای اصلی رادیویی موج متوسط، تلویزیونی و اف ها و فرستندهتعداد ایستگاه -12-8

 لسا

 تلویزیون

 فرستنده اصلی فرستنده اصلی 

شبکه 
 قرآن

شبکه 
 العالم

شبکه 
 سحر

شبکه 
پرس تی 
 وی

شبکه 
 الکوثر

شبکه 
 ورزش

شبکه 
جام 
 جم

شبکه 
 سالمت

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ 1375

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ 1380

 ـــ 1 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ 1385

 ـــ 1 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ 1390

 ـــ 4 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ 2 1391

 ـــ 4 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ 3 1392

 ـــ 4 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ 3 1393

1394 1۰ 1 1 2 1 1۰ 1۰ 1۰ 

1395 20 1 1 2 1 20 20 20 

 

   های اصلی رادیویی موج متوسط، تلویزیونی و اف امها و فرستندهتعداد ایستگاه -12-9

 سال

 تلویزیون

 فرستنده اصلی 
فرستنده 
 اصلی

شبکه 
 نمایش

شبکه کودک 
 و نوجوان

 شبکه نسيم
شبکه 
 افق

 Ifilmشبکه  شبکه اميد

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ 1375

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ 1380

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ 1385

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ 1390

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ 1391

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ 1392

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ 1393

1394 1۰ 1۰ 1۰ 1۰ 1۰ 1۰ 

1395 20 20 20 20 20 20 

جمهوری اسالمی ایران مرکز بوشهر صدا و سیمای   – مأخذ
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 تعاریف مفاهيم:

ــ ـــبانک اتـعملي ــارت :یـ ــول عب  از قب

 ، معـامالتبانکی التـتسهی ، اعطـایسپـرده

 ، عملیــاتارزی ، معــامالتو ســفته بــرات

ـــه ـــوط ب ــل و اوراق مرب و  اســناد بهــادار، نق

 کشــور و نظــایر آن، در داخــل وجــوه انتقــال

 است. قانون طبق

و  ، نماینـدگی از شـعبه  عبـارت  :واحد بانکی

 .است باجه

 هـای کـبان هـوعــمجم هـب :بانکی سيستم

ت اعتبـاری  دولتـی، غیــر دولتــی، مؤسسـا   

ــانکی ــک غیربـ ــزی و بانـ ــوری مرکـ  جمهـ

 شود.می اطالق ایراناسالمی

 هستند کـه  هاییبانک :تخصصی هایبانک

ــط  ــه درفق ــایزمین ــی ه ــه خاص ــت ب  فعالی

 خـود را در  هایاعتبار پردازند ومی اقتصادی

 هـای کننـد. بانـک  مـی  هـدایت  خاصی جهت

 و توسـعه  ، کشـاورزی ، مسکنو معدن صنعت

هــا، بانــک و بقیــه تخصصــی ، بانــکصــادرات

 روند.شمار می به تجاری

 هسـتند کـه   هـایی بانـک  :تجاری هایبانک

 اقتصــادی بخــش آنهــا بــه اعتبــاری فعالیــت

 شود.محدود نمی خاصی

 ها، مؤسسات، شرکتدولت به: دولتی بخش

 .شودمی اطالقها و شهرداری دولتی

، خصوصـی  بخـش  شامل :دولتی غير بخش

ــای ــالب نهادهـ ــالمی انقـ ــیاسـ از  و بعضـ

 .است هاوزارتخانه پوشش تحت هایشرکت

 :دولتـی  بخـش  بـه  اعطـایی  تسهيالت

در اختیـار   بـانکی  سیستم که استتسهیالتی

و  دولتــی هــا، مؤسســات ، شــرکتدولــت

 تسـهیالت  دهـد. ایـن  مـی  رهـا قـرا  شهرداری

 بهـادار دولتـی   خرید اوراق صورت تواند بهمی

ــه) ــا اعتبــاراتقرضــه و اوراق اســناد خزان  ( ی

 .باشد مستقیم

 :دولتـی  غير بخش به اعطایی تسهيالت

ــهیالتی ــت تس ــه اس ــک ک ــق بان ــا از طری  ه

 قانون موجب ، بهاسالمی مختلف هایقرارداد

 هـای نامـه  ربـا و آیـین   بـدون  بانکی عملیات

 غیر بخـش به 1363 سال ، از ابتدایمصـوب

هـا عبارتنـد   قرارداد کنند. ایناعطا می دولتی

 ، فروشمدنی ، مشارکتحقوقی از:  مشارکت

، ، مضـاربه مسـتقیم  گـذاری ، سـرمایه اقساطی

، ســلف ، معــامالت، جعالــه، مســاقاتمزارعــه

و خریـد   الحسنه، قرضشرط تملیک به اجاره

 .دین

 قسـمتی  مینأاز ت عبارت :حقوقی مشارکت

جدیـد و یــا  سـهامی  هـای شـرکت  سـرمایه  از
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 هـــایشـــرکت از ســـهام خریـــد قســـمتی

 .استموجود سهامی

ــدنی مشــارکت ــارت :م  آمیخــتن از در عب

 اشـخاص  و یـا غیرنقـدی   نقـدی  الشرکهسهم

 ، بـه نحو مشـاع  متعدد به ا حقوقیو ی حقیقی

 .است قرارداد ، طبقمنظور انتفاع

 "عین" از واگذاری عبارت :اقساطی فروش 

 کـه اسـت   ترتیبـی  غیر، به به معلوم بهای به

اقســاط   ور بـه ذکمـ  از بهـای  یا قسمتی تمام

ــاوی، مســاوی ــا غیرمس ــا  و ی ــید ی در سررس

 گردد. دریافت معین هایسررسید

 مینأاز تـ  عبـارت  :مستقيم گذاریسرمایه

و  تولیـدی  هایطرح اجرای برای الزم سرمایه

هـا،  توسـط بانـک   انتفـاعی  عمرانی هایطرح

 یـا حقـوقی   حقیقـی  اشخاص مشارکت بدون

 .است بانکی غیر

 آن موجـب  بـه  کـه  اسـت  قراردادی :مضاربه

 مینأدار تــ(، عهــده)مالــک رفینـطــ از یکــی

 طـرف  کهقید این شود، با)نقدی( می سرمایه

کند و  ور تجارتذکم )عامل(، با سرمایه دیگر

 باشند. شریک هر دو طرف ه،در سود حاصل

 آن موجـب  بـه  کـه  اسـت  قراردادی :مزارعه

را  مشخصــی (، زمــین)زارع از طــرفین یکــی

( )عامـل  دیگـر  خصشـ  ، بهمعینی مدت برای

 و حاصل کند ور زراعتذکم بدهد تا در زمین

 شود. تقسیم و عامل زارع بین

 صـاحب  بـین  اسـت کـه   ایهمعامل :مساقات

 حصـه  در مقابـل  با عامـل  آن و امثال درخت

 ، اعـم شود. ثمرهمی واقع از ثمره معین مشاع

 .است و غیر آن ، گل، برگاز میوه

یـا   )جاعـل  شـخص  از التـزام  عبـارت  :جعاله

ــه ــا اجــرت مبلــغ ادای کارفرمــا(، ب ــوم ی  معل

 ، طبـق معـین  عملـی  انجـام  ( در مقابل)جعل

ــرارداد  ــیاســتق ــه . طرف ــل ک ــام عم  را انج

 شود.می یا پیمانکار نامیده "عامل"، دهدمی

، سـلف  منظـور از معـامالت  : سلف معامالت

 بــه تولیــدی محصــوالت قــدیخریــد نپــیش

 .است معین قیمت

 اسـت  ایهاجار عقد شرط تمليک: به اجاره

 مدت ، شرط شود مستأجر در پایاندر آن که

در  شـرایط منـدرج   به عمل ، در صورتاجاره

 شود. را مالک مستأجره قرارداد، عین

 موجـب  بـه  کـه  اسـت  عقدی :الحسنهقرض

ضـوابط   را طبـق  معینـی  ها مبلــغ ، بانکآن

 به ،یا حقوقی از حقیقی اعم اشخاص مقرر، به

 نمایند.واگذار می قرض

بـه   :انـداز الحسنه پـس قرض هایسپرده

به آنها  شود که سودیمیهایی اطالق سپرده

هـا  ، بانـک قـانون  طبـق  گیرد، ولـی نمی تعلق

 گونـه  تجهیز اینو  منظور جذب توانند بهمی

و یـا   نقدی جوایز ثابت قید قرعه ها، بهسپرده

 اعطا کنند. گذارانسپرده به جنسی



 بازارهای مالي – 13 1395 –سالنامه آماری استان بوشهر 

 
430 

 

 بـه  :دارمـدت  گذاریسرمایه هایسپرده

 بـه  هـا بانـک  شود کـه می اطالق هاییسپرده

 مـدت  کوتاه گذاریسرمایه هایسپرده صورت

هـا  کنند. بانـک می ولقب ، از مردمیا بلندمدت

دار، مـدت  گـذاری سرمایه هایدر مورد سپرده

 گــذار عمــلســپرده وکیــل عنــوان فقــط بــه

هـا،  سـپرده  از ایـن  حاصـل  کنند و منافعمی

ــق ــود اســالمی طب ــورد اســتفاده عق ــرار  م ق

 بـین  عقد قـراردادی  براساس گیرد. منافعمی

 شود.می ، تقسیمگذار و بانکسپرده

 از مجمـوع عبارت :غيردولتی بخش بدهی

توسط  کهاست  هاییو وام مـانـده تسهیـالت

 شود.اعطا می غیردولتی بخش ها، بهبانک

ـ  :سال پایان در مانده  عـجمـ  لـحاصـ  هـب

هـا در  هـا و دریـافتی  پرداختـی  اوتـالتفـ بهما

 اطــالق ســال اول بــا موجــودی ،ســال طــول

 شود.می

 یـک  آن، موجـب  بـه  کـه  است عقدی :بيمه

از  وجـه پرداخت  کند در ازایتعهد می طرف

 یـا بـروز حادثـه،    وقوع دیگر، در صورت طرف

 د یا وجـه ماین را جبران بر وی وارده خسارت

 گـر، طـرف  را بپردازد. متعهد را بیمـه  معینی

گـذار  وجهـی را کـه بیمـه   گـذار  بیمهتعهد را 

پـردازد، حـق بیمـه و آن ـه را کـه بیمـه       می

 نامند.  شود موضوع بیمه میمی

عبـارت از تفاضــل   :عایدشـده  بيمـه  حـق 

ذخایر حق بیمه ابتدا و انتهـای دوره بـا حـق    

 های همان دوره است. بیمه

اسـت تفاضـل    عبـارت  :شده واقع خسارت

و انتهـای دوره بـا    ذخایر خسارت معوق ابتدا

 های پرداختی همان دوره. خسارت

گر وجهی است که بیمه :تیپرداخ خسارت

بعــد از وقــوع حادثــه موضــوع بیمــه، جهــت 

 کند.  گذار پرداخت میجبران خسارت به بیمه

 دهـش واقع خسارت نسبت :خسارت ضریب

اسـت. )خســارت    عایـد شـده   بیمه قـح هـب

معـوق و ذخیـره حق بیمه در محـاسبــه آن  

 لحاظ شده است(.  

 براسـاس  کـه  اسـت  قراردادی :اتکاییبيمه 

یک شرکت بیمـه )واگذارنـده( تمـام یـا     ، آن

بخشی از تعهدات خـود را در قبـال پرداخـت    

گـر  حق بیمه، به شرکت بیمه پذیرنده )بیمـه 

 در صـورت  اتکـایی گـر  اتکایی( واگذار و بیمه

ــق ــ تحقــ ـــخطــ ــ مـر، سهــ  ود را ازـخــ

 نماید.می پرداختخسارت

در چـارچوب   گـر بیمـه  :سـوزی آتش بيمه

مقــررات مصــوب شــورای عــالی بیمــه تعهــد 

های وارد شده بـه امـوال   کند که خسارتمی

بیمه شده به علت وقوع آتش سوزی، انفجـار  

نامه و صاعقه را جبران کند. در این نوع بیمه 

های دیگری مثـل زمـین لـرزه،    توان خطرمی
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ــه،  ســیل، طوفــان، نشــت آب، ترکیــدگی لول

ت بـا شکسـت حـرز و    شکست شیشـه، سـرق  

سقوط هواپیما بر روی اموال و اماکن را نیز با 

پرداخت حق بیمه اضافی تحت پوشـش قـرار   

 داد.  

گر در چارچوب مقـررات  بیمه : باربری بيمه

کنـد کـه   مصوب شورای عالی بیمه تعهد مـی 

های وارد شده بـه امـوال بیمـه را در    خسارت

 د.  هنگام بارگیری، حمل و تخلیه جبران نمای

گر در چارچوب مقررات بیمـه :بيمه حوادث

کنـد کـه   مصوب شورای عالی بیمه تعهد مـی 

غرامت جانی ناشـی از حادثـه )فـوت، نقـص     

شـده یـا   عضو و از کار افتـادگی( را بـه بیمـه   

ذینفع بیمه نامه پرداخت نماید. در ایـن نـوع   

بیمه با توافق و دریافـت حـق بیمـه اضـافی،     

وزانـه نیـز تحـت    هزینه پزشـکی و غرامـت ر  

 گیرد.  پوشش قرار می

گـر در چـارچوب   بیمـه  :اتومبيل بدنه بيمه 

کنـد کـه   مصوب شورای عالی بیمه تعهد مـی 

های وارده به وسیله نقلیه بیمه شـده  خسارت

ناشی از حوادث مختلف از قبیل سرقت، آتش 

سوزی، انفجار، تصادف، سقوط، واژگونی و بـه  

ر جسم ثابـت  طور کلی برخورد اتومبیل به ه

یا متحـرک و یـا برخـورد جسـم دیگـری بـا       

 کند.جبراناتومبیل بیمه شده را 

گـر در چـارچوب   بیمـه  :ثالـ   شخص بيمه

 کنـد کـه  مصوب شورای عالی بیمه تعهد مـی 

چنان ه دارنده وسیله نقلیـه بیمـه شـده بـه     

علت وقوع حواث راننـدگی، مسـوول جبـران    

خاص های مالی یا جانی وارده بـه اشـ  خسارت

ها را براسـاس  ثالث شناخته شود این خسارت

نامه تـا سـقف تعهـد منـدرج در     شرایط بیمه

 نامه پرداخت نماید.  بیمه

گـر در چـارچوب مصـوب    بیمه بيمه درمان:

کنـد کـه هزینـه    شورای عالی بیمه تعهد مـی 

معالجات پزشکی بیمـه شـدگان را تـا مقـدار     

نامه پرداخت نماید. این بیمـه  مندرج در بیمه

ــی و   ــه صــورت گروه ــرای داخــل کشــور ب ب

 شود.  خانوادگی صادر می

گر در چـارچوب شـرایط   بیمه : کشتی بيمه

ه خسـارت وارده  شود کـ بیمه نامه متعهد می

بدنه و تجهیزات کشتی یا از بین رفتن آن  به

ــادف،      ــد: تص ــوادثی مانن ــوع ح ــر وق ــر اث ب

ن و بـه گـل نشسـتن،    سوزی، غرق شـد آتش

هـای نجـات و سـهم مالـک     هم نین هزینـه 

های همگانی را در حدودی که کشتی از زیان

نامـه مشـخص شـده اسـت پرداخـت      در بیمه

 نماید.  

گر در چـارچوب شـرایط   بیمه :بيمه هواپيما

شود که خسـارت  نامه هواپیما متعهد میبیمه

وارده به بدنه هواپیما یا از بـین رفـتن آن بـر    

اثر حوادثی مانند سقوط، تصادم، آتش سوزی 

نامه و دزدی هوایی را در حدودی که در بیمه

   شود، پرداخت نماید.مشخص می
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گر در چارچوب شرایط بیمه :مهندسی بيمه

ــه ــی بیم ــد م ــی تعه ــه مهندس ــه نام ــد ک کن

هـای ناشـی از طراحـی،    هـا یـا زیـان   خسارت

هـــا و ســـاخت، نصـــب و نگهـــداری ســـازه

ــوولیت ماشـــین ــه ناشـــی از مسـ آالت را کـ

ــرایط   ــاس ش ــوط اســت براس ــان مرب مهندس

نامـه جبـران کنـد. در ایـن نـوع بیمـه،       بیمه

آالت هـم  های ناشـی از خرابـی ماشـین   زیان

 گیرد.مه قرار میتحت پوشش بی

گـر در چـارچوب شـــرایط    بیمـه :بيمه پول

هـایی کـه براثـر    کند، زیاننامه تعهد میبیمه

بـــروز ســـرقت )مسلحـــــانه( و حادثـــه    

ســوزی، انفجــار، ســیل و ...( بــه پــول )آتــش

ها، مؤسسات مالی و موجود در صندوق )بانک

شود، جبـران  ...( یا در حال جابجایی وارد می

طور کلی بیمه پول به دو رشته پـول   کند. به

 شود.  می در گردش و پول در صندوق تقسیم

گر در چارچوب بیمه بيمه مسئوليت مدنی:

نامــه مســوولیت مــدنی تعهــد شــرایط بیمــه

هایی را کـه بیمـه گـذار بـه     کند، خسارتمی

ــث وارد   ــه اشــخاص ثال ــر عمــدی ب طــور غی

ــا شــناخته  مــی ــران آنه ــد و مســؤول جب کن

پرداخـت نمایـد. بیمـه مسـؤولیت     شـود،  می

ای )پزشکان، پیراپزشـکان، وکـال و ...(،   حرفه

بیمه مسؤولیت متصدیان حمل و نقل، بیمـه  

مسوولیت کارفرمـا در قبـال کارکنـان، بیمـه     

مسؤولیت سازندگان ابنیه و بیمـه مسـؤولیت   

ــاکن تفریحــی )هتــل، ســینما،   عمــومی و ام

مـه  استخر، پارک و ...( از انواع ایـن رشـته بی  

 است. 

بیمه اعتبار به دو بخش اعتبـار   بيمه اعتبار:

شــود. داخلــی و صــادرات کــاال تقســیم مــی 

براساس مقررات مصوب شـورای عـالی بیمـه    

منظور از اعتبار داخلی، ظرفیـت بـدهی یـک    

ــاه    ــرف بنگ ــه از ط ــت ک ــتری اس ــای مش ه

اقتصادی، در قبال ارائـه کـاال و خـدمات، یـا     

عتباری که مجـوز  ها و مؤسسات مالی و ابانک

بانک مرکزی را دارند و به صـورت تسـهیالت   

گیرند. طبق مالی در اختیار مشتریان قرار می

های بیمه اعتبـار داخلـی بـه    مقررات، قرارداد

صورت گروهی و فقـط بـه اشـخاص حقـوقی     

هـای اقتصـادی آنهـا    مشروط بر اینکه فعالیت

متضمن ریسـک عـدم بازپرداخـت مطالبـات     

منعقـد   رات اعطایی آنهـا باشـد،  ناشی از اعتبا

نفع شود. تامین مطالبات بیمه گذار یا ذیمی

های صادراتی در قالـب  در رابطه با فروش کاال

و 1(L/C)های گشـایش اعتبـار اسـناد    قرارداد

و  2(D/P)واگذاری اسناد در مقابل پرداخـت  

 3(D/A)واگــذاری اســناد در مقابــل تضــمین 

 باشد.  موضوع بیمه اعتبار صادارت می

                                                           
1) L/C: Letter of credit. 
2) D/P: Document against payment.   

3) D/A: Document against Acceptance.  
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 در که است بیمه نوعی :)عمر( بيمه زندگی

 )بـه  معینـی  شود، مبلغگر متعهد میبیمه آن

گذار و بیمه (، بهو یا مستمری سرمایه صورت

، اسـت  کـرده  او تعیـین  کـه  ثالثی یا اشخاص

 کند.پرداخت

ــ و  افـشــامل اکتشــ :بيمــه واعـســایر ان

، و امانت صداقت ،تـداشـ، بهتـنف راجـاستخ

 در مقابل اموال بیمه و اعتبار و ، وامالنفععدم

 باشد.می سرقت

هـایی  شـرکت  :اعتبـار  تعاونی هایشرکت

 تحت اعضای مالی هاینیاز مینأهستند که ت

 عهدهرا بر وام انواع پرداخت ، در قالبپوشش

 تعاونـــــی هــایشــرکت شامــــل د ودارنــــ

و اعتبارآزاد )سـایر(   ، کارگریاعتبار کارمندی

 باشند.می

 گزیده اطالعات:

زیـر   حد بـانکی وا 373تعداد  1395در سال 

می  استان  نظر شورای هماهنگی بانک های 

 باشد:بدین شرح میباشد که 

، بانک ملت  55بانک صادرات  ،55بانک ملی 

بیشترین تعـداد   واحد 36و بانک تجارت  28

 دارا بوده اند.استان  درواحد بانکی را 

میزان سپرده کل بانک هـای اسـتان در ایـن    

ــال  ــوده و   124734638س ــال ب ــون ری میلی

میزان کل منابع بانک های زیر نظـر شـورای   

میلیون ریال  129623149هماهنگی استان 

مصـــارف بانـــک هـــا    1395و در ســـال 

 میلیون ریال بوده است. 86269734

هـا  به دلیل خصوصی شـدن تعـدادی ازبانـک   

ــات،  ــه اطالع ــاری درارائ ــدم همک ــان  وع امک

تحلیل آمـاری ورسـم نمـودار درایـن زمینـه      

 وجود ندارد.
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 تعداد واحدهای بانکی در پایان سال -13-1

سال و 

 شهرستان

توسعه 

 تعاون

بانک 

صنعت و 

 معدن

 قوامين

بانک 

اقتصاد 

 نوین

 ملت صادرات
مهر 

 اقتصاد
 تجارت

1395 11 1 15 5 55 28 14 36 

 11 4 12 12 2 5 1 2 بوشهر

 1 2 2 5 × 1 × 1 تنگستان

 1 1 1 5 × × × 1 جم

 5 1 2 9 1 3 × 1 دشتستان

 1 1 2 2 × 1 × 1 دشتی

 2 1 1 4 × 1 × 1 دیر

 1 1 1 2 × 1 × 1 دیلم

 2 1 1 4 × 1 × 1 کنگان

 3 1 3 8 1 2 × 1 گناوه

 9 1 3 4 1 × × 1 عسلویه
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  تعداد واحدهای بانکی در پایان سال -13-2

سال و 

 شهرستان
 مسکن انصار رفاه آینده سپه کشاورزی ملی تجارت

1395 36 54 35 32 2 19 20 22 

 .. 7 7 .. .. 7 21 11 بوشهر

 ... 2 1 ... ... 4 2 1 تنگستان

 ... 1 1 ... ... 1 2 1 جم

 ... 2 3 ... ... 1۰ 12 5 دشتستان

 ... 2 1 ... ... 2 4 1 دشتی

 ... 2 1 ... ... 3 2 2 دیر

 ... 1 1 ... ... 1 2 1 دیلم

 ... 1 1 ... ... 2 3 2 کنگان

 ... 1 1 ... ... 3 4 3 گناوه

 ... 1 2 ... ... 2 2 9 عسلویه
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  تعداد واحدهای بانکی در پایان سال -13-3

 سال و شهرستان
قرض الحسنه 

 مهر ایرانيان
 توسعه صادرات پست بانک

قرض الحسنه 

 رسالت

1395 11 14 1 3 

 1 1 .. .. بوشهر

 × × ... ... تنگستان

 × × ... ... جم

 1 × ... ... دشتستان

 × × ... ... دشتی

 × × ... ... دیر

 × × ... ... دیلم

 1 × ... ... کنگان

 × × ... ... گناوه

 × × ... ... عسلویه

 .های استان بوشهربانک – مأخذ
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 1395 سالدر پایان و باجه و پرسنل تعداد واحدهای بانکی  -13-4

 تعداد پرسنل تعداد باجه تعدا شعب نام بانک

 3221 66 373 جمع

 548 13 55 صادرات

 311 18 28 ملت

 111 1 14 مهر اقتصاد

 318 12 36 تجارت

 464 8 54 ملی

 122 × 15 قوامين

 271 × 35 کشاورزی

 275 5 32 سپه

 37 × 2 آینده

 152 3 19 رفاه

 142 2 2۰ انصار

 189 1 22 مسکن

 89 × 11 توسعه تعاون

 6۰ × 11 قرض الحسنه مهر ایرانيان

 75 3 14 پست بانک

 1۰ × 1 صنعت و معدن

 7 × 1 توسعه صادرات

 4۰ × 3 قرض الحسنه رسالت

 .استان بوشهراقتصاد و دارایی  امور اداره کل – مأخذ
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 (ریال ميليون) سال پایان در هابانک  منابع و مصارف انواع مبلغ -13-5

 مصارف جمع کل منابع سایر منابع نام بانک

 84629734 129623139 4888511 جمع

 9443423 17651895 493872 صادرات

 8461936 16126651 285312 ملت

 8194194 9۰18844 519۰ مهر اقتصاد

 743۰449 13۰23859 674548 تجارت

 9633459 15328456 381641 ملی

 611۰52 1۰622۰66 593 قوامين

 6974416 7514254 6۰91 کشاورزی

 25۰259۰ 7199312 178883 سپه

 191418 6443246 193 آینده

 3396842 611۰133 × رفاه

 2938196 65163۰5 2883۰ انصار

 18251611 71۰9419 2567993 مسکن

 1777187 1926423 24۰281 توسعه تعاون

 1566989 1727246 × قرض الحسنه مهر ایرانيان

 112۰965 1676458 22678 پست بانک

 1325587 116266 471 صنعت و معدن

 217595 66216 14۰۰ توسعه صادرات

 591825 1446۰9۰ 535 قرض الحسنه رسالت

 .استان بوشهراداره کل امور اقتصاد و دارایی  – مأخذ
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 (ریال ميليون)  بخش تفکيک به سال پایان در هابانک مصارف تفکيکی آمار -13-6

 نام بانک
بخش 
صنعت و 
 معدن

بخش خدمات 
 و بازرگانی

 بخش مسکن
 و ساختمان

بخش 
 کشاورزی

 جمع سایر

 84629734 2525339 7364509 27172061 39293827 8273998 جمع

 9443423 × 8499۰8 33۰5198 44384۰9 8499۰8 صادرات

 8461936 4815 7395۰ 12۰۰85۰ 6417121 7652۰۰ ملت

 8194194 × × 129495 8۰5258۰ 12119 مهر اقتصاد

 743۰449 5418 42314 1۰31689 2929221 34218۰7 تجارت

 9633459 75۰ 1۰5368 2691735 6253397 5822۰9 ملی

 611۰52 × × × 611۰52 × قوامين

 6974416 349563 5243121 9۰۰11 83693۰ 454791 کشاورزی

 25۰259۰ 45158 144151 839388 1226859 247۰34 سپه

 191418 7۰5۰5 16755 7515 96643 × آینده

 3396842 247613 1۰72۰4 396415 2361547 284۰63 رفاه

 2938196 129782 × 7۰226 2738188 × انصار

 18251611 4۰7468 × 16969943 8742۰۰ × مسکن

نتوسعه تعاو  295157 721565 355345 4۰512۰ × 1777187 

 الحسنهقرض

 مهر ایرانيان
× 224153 82854 × 1259982 1566989 

 112۰965 × 376618 1397 7۰4747 382۰3 پست بانک

صنعت و 

 معدن
13235۰7 2۰8۰ × × × 1325587 

توسعه 

 صادرات
× 21331۰ × × 4285 217595 

قرض 

الحسنه 

 رسالت
× 591825 × × × 591825 

 .استان بوشهراداره کل امور اقتصاد و دارایی  – مأخذ
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 سال پایان در غيربانکی اعتباری مؤسسات -13-7

 موسسه مالی و اعتباری صالحين سال و شهرستان

1390 5 

1391 8 

1392 * 

1393 7 

1394 ... 

1395 ... 

 ... بوشهر

 ... تنگستان

 ... جم

 ... دشتستان

 ... دشتی

 ... دیر

 ... دیلم

 ... کنگان

 ... گناوه

 ... عسلویه

 مأخذ ـ موسسات مالی و اعتباری استان بوشهر                      
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هـای عمـده   ها به بخش غيردولتی برحسب بخشتعداد تسهيالت پرداختی بانک -13-8

  اقتصادی در پایان سال

 صنعت ومعدن مسکن و ساختمان کشاورزی بانک
خدمات بازرگانی و 

 متفرقه

 ... ... ... ... ملی

 ... ... ... ... سپه

 38 × × 38 ومعدنصنعت 

 ... ... ... ... توسعه صادرات

 266 × 3۰1 1992 توسعه تعاون

 های استان بوشهرمأخذ ـ بانک  

 

 

هـای عمـده   ها به بخش غيردولتی برحسب بخـش مبلغ تسهيالت پرداختی بانک -13-9

 )میلیون ریال(اقتصادی در پایان سال        

 کشاورزی سال و بانک
مسکن و 

 ساختمان
 صنعت ومعدن

خدمات بازرگانی و 

 متفرقه

 1873642 2124۰2 369385 697۰ ملی

 66۰۰49 2۰2613 56۰998 96۰99 سپه

 * 223519 * * صنعت و معدن

 665۰۰ 652۰۰ * * توسعه صادرات

 517726 4۰977 1327۰ 3۰۰23۰ توسعه تعاون

 های استان بوشهرمأخذ ـ بانک
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 عمـده  هـای بخش برحسب غيردولتی بخش به هابانک پرداختی تسهيالت مبلغ  -13-10

 )میلیون ریال(     1395 سال پایان در اقتصادی

 کشاورزی جمع بانک
مسکن و 

 ساختمان
 صنعت ومعدن

خدمات 

بازرگانی و 

 متفرقه

 ... ... ... ... ... ملی

 ... ... ... ... ... سپه

 × 42۰ × × 42۰ صنعت ومعدن

 × × × × × توسعه صادرات

 317۰7 1524۰1 × 1398۰8 323916 توسعه تعاون

بانک اقتصاد 

 نوین
× × × × 643۰۰7 

ت و ، بدهی مشتریان بابت اعتباراهای مسکن قدیمت پرداختی، تسهیالت مربوط به وامها و اعتبارا( منظور از وام 1)
های و مطالبات قدیم و سفته ارکت، اوراق مشهای پرداخت شده، بدهی مشتریان بابت مابه التفا وت نرخ ارزضمانت

 . واخواستی است
 . ها و موسسات اعتباری استان بوشهرمأخذ ـ بانک
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ها و موسسـات اعتبـاری غيربـانکی بابـت     مانده بدهی بخش غيردولتی به بانک -13-11

 )میلیون ریال(             1395تسهيالت اعطایی براساس عقود اسالمی در پایان سال 

 ملی بانکسال و 
صنعت 

 ومعدن

توسعه 

 صادرات
 توسعه تعاون

بانک اقتصاد 

 نوین

 385499 1259۰6۰ 226435 132559۰ 963۰۰62 فروش اقساطی

 284۰2 435277 65596 7838۰9 2531233 مضاربه

 11۰99 687۰4 × 2۰8۰ 6612۰2 سلف

 × × 855۰۰ × 2۰9۰7 الحسنهقرض

 23615 45669 769 × 982385 جعاله

 9158 15549 × 213۰۰8 853585 مدنیمشارکت 

 312561 639646 7۰15۰ 298۰98 4229232 اجاره به شرط تملک

 × 54215 × × 11197 مشارکت حقوقی

 × × × × × گذاری مستقيمسرمایه

 × × × × × خرید دین

 664 × × × × سایر

 ها استان بوشهر .مأخذ ـ بانک
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     حسب نـوع بيمـه در پایـان سـال    ای منتخب برهتنامه صادرشده در شرکبيمه -13-12

 )بيمه ایران(

 1395 1394 1393 1392 1391 1390 1389 1385 شرح

 بيمه ایران

 12360 8127 747۰ 8575 8384 96۰۰ 8449 9288 آتش سوزی

 507 139 248 88 137 1۰51 2445 1944 باربری

 1046 1398 16۰7 329۰ 5493 79۰9 8965 55۰6 حوادث

 106886 91899 86546 83657 795۰۰ 63483 52924 3۰776 حوادث راننده

 18842 162۰5 16167 173۰9 19۰29 16633 13821 8553 بدنه اتومبيل

شخص ثال  و 

 مازاد
3۰959 53۰85 63746 79631 83657 86546 91899 106886 

 71 57 46 71 55 34 3۰ 64 درمان

 269 267 82 7۰ 9۰ 236 17۰ 82 کشتی

 × × × × × × × × هواپيما

 76 126 93 99 135 132 167 4423 مهندسی

 × × × × × × × × پول

 3393 3228 … 3889 7827 6864 5133 1486 مسئوليت

 × × × × × × × × اعتبار

 × × × × × × × × نفت و انرژی

 2449 84 161 1۰۰۰ 1733 1893 897 6۰1 زندگی )عمر(

 × × × × × × × × سایر
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 )بیمه دانـا(  بیمه نامه صادر شده در شرکت های منتخب بر حسب نوع بیمه در پایان سال -13-12

 )دنباله(

 1395 1394 1393 1392 1391 1390 1389 1385 شرح

 بيمه دانا

 1964 1838 2117 2۰45 1377 2323 34۰5 2118 آتش سوزی 

 27 43 51 82 85 5۰ 27 7 باربری 

 1503 1555 1147 692 951 1239 961 2868 حوادث

 12069 12624 121۰1 949۰ 9349 746۰ 676۰ 9645 حوادث راننده 

 2787 2442 2134 2233 2716 2565 2456 3613 بدنه اتومبيل

 12069 12624 121۰1 949۰ 9341 746۰ 676۰ 9645 شخص ثال  و مازاد

 16 18 14 21 21 32 25 13 درمان

 12 18 9 21 13 7 55 8 کشتی

 × × × × × × × × هواپيما

 31 33 18 13 31 64 61 5 مهندسی

 × × × × × × × × پول

 790 766 996 1۰15 718 653 631 241 مسئوليت

 × × × × × × × × اعتبار

 × × × × × × × × نفت و انرژی

 791 583 1251 468 228 2۰1 86 15 زندگی )عمر(

 × × × × × × × × سایر
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)بیمـه البـرز(     حسب نوع بیمه در پایان سالهای منتخب برنامه صادرشده در شرکتبیمه -13-12

 ()دنباله

 1395 1394 1393 1392 1391 1390 1389 1385 شرح

 بيمه البرز

 3481 2198 1769 1529 2۰35 22۰8 2۰46 … سوزیآتش

 348 413 363 258 387 427 271 … باربری

 51 1۰23 2۰4 467 × × 714 … حوادث

 13934 12464 × × 889 1۰49 7434 … حوادث راننده

 2438 2۰78 1829 1914 3633 2283 1579 … بدنه اتومبيل

 19934 12464 97۰۰ 923۰ 14317 1۰896 76۰1 … شخص ثال  و مازاد

 117 × × 36 58 79 28 … درمان

 16 19 21 7 22 44 62 … کشتی

 × × × × × × × … هواپيما

 22 4 7 14 16 26 14 … مهندسی

 1 × × 2 2 1 × … پول

 1551 1219 13۰8 1۰8۰ 1347 1226 1۰44 … مسئوليت

 × × × × × × × … اعتبار

 × × × × × × × … نفت و انرژی

 406 × × 52 21 184 53 … زندگی )عمر(

 × 142 128۰6 × × × × … سایر
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) بیمـه    بیمـه در پایـان سـال   بیمه نامه صادر شده در شرکت های منتخب بر حسب نوع  -13-12

 )دنباله(  آسیا(

 1395 1394 1393 1392 1391 1390 1389 1385 شرح

 بيمه آسيا

 1437 1۰97 1۰۰7 69۰ 929 2۰91 2۰54 ... آتش سوزی

 837 2۰۰ 262 275 217 181 117 … باربری

 1292 2۰6 527 382 31۰ 8۰8 851 … حوادث

 13435 9644 8756 7817 8947 11۰74 7443 … حوادث راننده

 2245 2۰۰5 1712 1527 17۰6 1942 15۰۰ … بدنه اتومبيل

 13435 9644 8756 7817 8947 11۰74 7443 … شخص ثال  و مازاد

 31 24 15 1۰ 55 6 8 … درمان

 75 76 58 86 1۰8 311 × … کشتی

 × × × × × × × … هواپيما

 21 24 8 4 2 1۰ 2 … مهندسی

 × × × × × × × … پول

 1008 239 492 633 81۰ 654 99 … مسئوليت

 × × × × × × × … اعتبار

 × × × × × × × … نفت و انرژی

 497 367 12812 9432 11۰84 12 3 … زندگی )عمر(

 × 13 62 86 1۰8 311 × … سایر

 .برز،دانا،آسیا،ایران استان بوشهرهای المأخذ ـ سرپرستی بیمه
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های منتخب  برحسب نوع بيمـه در پایـان سـال      رکتشحق بيمه عاید شده در  -13-13

    )میلیون ریال(    )بيمه ایران(

 1395 1394 1393 1392 1391 1390 1389 1385 نوع بيمه

 بيمه ایران

آتش 

 سوزی
3۰74 7149 7736 91۰6 1۰321 13339 15637 16640 

 3224 517 1117 721 69۰ 44۰5 55۰۰ 3۰6۰ باربری

 1662 1348 9۰2 5581 3745 4635 4198 3242 حوادث

حوادث 

 راننده
2979 7265 1461۰ 34274 39127 49565 54۰74 57000 

بدنه 

 اتومبيل
16155 25454 32963 48771 6361۰ 68918 642۰1 73402 

شخص 

ثال  و 

 مازاد

57۰۰9 97968 179486 334991 393582 463669 464717 618571 

 256336 24۰913 17۰368 127765 147269 11623۰ 2124۰ 16783 درمان

 14144 16291 5213 2815 2299 6۰26 2873 1۰25 کشتی

 × × × × × × × × هواپيما

 1873 295۰ 2794 3415 4227 441۰ 2662 3486 مهندسی

 × × × × × × × × پول

 35544 39129 4۰767 32784 28286 18421 14853 4643 مسئوليت

 × × × × × × × × اعتبار

 نفت و

 انرژی
× × × × × × × × 

زندگی 

 )عمر(
4215 8533 16121 1893۰ 23812 2326۰ 251۰8 35544 

 × × × × × × × * سایر
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       )بیمه دانـا(  برحسب نوع بیمه در پایان سال  حق بیمه عاید شده در شرکت های منتخب  -13-13

 )دنباله(  )میلیون ریال(

 1395 1394 1393 1392 1391 1390 1389 1385 نوع بيمه

 بيمه دانا

 3476 27۰4 3۰54 1896 1342 1568 1636 58۰ آتش سوزی

 1713 2729 2849 2447 26۰ 1۰16 215 7 باربری

-6۰2 1147 873 783 822 317 358 حوادث  1298 

 6800 7361 636۰ 4291 3214 1385 653 899 حوادث راننده

 11340 1۰۰61 1۰337 7822 7298 53۰4 4627 5327 بدنه اتومبيل

شخص ثال  و 

 مازاد
15941 13281 21318 32879 4۰643 55629 59329 71572 

 104350 41888 29156 159۰2 2۰839 18129 2699۰ 2۰۰4 درمان

 2794 1587 3۰۰7 32۰8 1132 7۰7 655 352 کشتی

 × × × × × × × × هواپيما

 907 1171۰ 434 576 64۰ 949 78۰ 1۰7 مهندسی

 × × × × × × × × پول

 17956 9338 7294 56۰9 4617 3364 3446 1432 مسئوليت

 × × × × × × × × اعتبار

 × × × × × × × × نفت و انرژی

 18915 16446 21558 5476 132۰۰ 4469 12۰5 277 زندگی )عمر(

 × × × × × × × × سایر
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             )بیمه البـرز( پایان سالحق بیمه عاید شده در شرکت های منتخب  برحسب نوع بیمه در  -13-13

 )دنباله(  )میلیون ریال(

 1395 1394 1393 1392 1391 1390 1389 1385 نوع بیمه

 بیمه البرز

 6690 4439 14113 46387 27656 17157 1۰4۰1 … آتش سوزی

 2378 191۰ 1919 1378 1557 219۰ 661 … باربری

 7190 177 46 113 × × 139 … حوادث

 6903 6368 5214 × 165 137 25۰1 … رانندهحوادث 

 10005 7986 839۰ 7314 11135 5255 36۰9 … بدنه اتومبیل

شخص ثالث و 

 مازاد
… 143۰5 3۰۰22 65۰57 44134 5۰155 55368 74484 

 33497 × × 131۰8 21665 17528 11498 … درمان

 4692 2285 1961 634 1۰94 1421 14۰3 … كشتي

 × × × × × × × … هواپیما

 1888 44 53 287 436 2۰۰2 89 … مهندسي

 1 × × 3 3 1 1 … پول

 7825 66۰1 6116 4251 7398 6758 629۰ … مسئولیت

 × × × × × × × … اعتبار

 × × × × × × × … نفت و انرژی

 7077 × × 16۰ 539۰ 546 92۰ … (زندگي )عمر

 × 67945 46216 × × × × … ساير
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)بیمـه  حق بیمه عاید شده در شرکت های منتخب  برحسـب نـوع بیمـه در پایـان سـال        -13-13

 )دنباله(  )میلیون ریال(          آسیا(

 1395 1394 1393 1392 1391 1390 1389 1385 نوع بيمه

 بيمه آسيا

 4377 336۰ 3۰6۰ 1226 792 1438 1262 … آتش سوزی

 3660 866 1862 1585 1567 1143 274 … باربری

 5055 3531 513 127 164 214 2۰2 … حوادث

حوادث 

 راننده
… 1695 3۰62 4429 4۰81 5297 5899 5968 

 11700 1۰811 1۰265 81۰9 7۰6۰ 6573 5۰۰4 … بدنه اتومبيل

شخص ثال  

 و مازاد
… 16177 3411۰ 43272 41221 5۰745 5۰141 63940 

 81990 44236 448۰4 7939 5511 3186 218۰ … درمان

 4075 5884 5671 6865 6۰27 8471 × … کشتی

 × × × × × × × … هواپيما

 434 213 1۰1 139 18 51 12 … مهندسی

 × × 3 × × × × … پول

 11655 1339۰ 13766 4241 2733 237۰ 515 … مسئوليت

 × × × × × × × … اعتبار

 × × × × × × × … نفت و انرژی

 10803 26۰۰ 11876 518۰ 4818 282 194 … زندگی )عمر(

 … 2749 5674 6865 6۰27 8471 × … سایر

 مأخذ ـ سرپرستی بیمه های البرز،دانا،آسیا،ایران استان بوشهر .
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تعداد و مبلغ خسارت واقع شده در شرکت های منتخب  برحسب نـوع بيمـه در    -13-14

 )میلیون ریال(                       )بيمه ایران(پایان سال  

 نوع بيمه
1391 1392 1393 1394 1395 

 مبلغ تعداد مبلغ تعداد مبلغ تعداد مبلغ تعداد مبلغ تعداد

آتش 

 سوزی
117 5593 348 148۰8 84 11152 112 346۰ 75 3468 

 22 3 × × 2 1 96۰ 1 2498 3 باربری

 1629 33 33۰ 21 2356 31۰ 2848 553 2277 5۰5 حوادث

حوادث 

 راننده
84 13735 151 34441 12۰ 38738 1۰9 4358۰ 184 80202 

بدنه 

 اتومبيل
2626 2743۰ 2518 4۰892 2۰۰3 47863 1733 4۰757 1873 43654 

شخص 

ثال  و 

 مازاد

3956 2۰۰654 444۰ 269776 3989 3263۰1 3747 373567 3903 488000 

 194120 212468 144274 41۰51 1434۰7 47669 1736۰1 75888 142۰58 34845 درمان

 7967 10 2215 2 164 1 672 1 1 1 کشتی

 … … × × × × × × × × هواپيما

 529 10 481 8 124 2 9179 12 7112 1۰ مهندسی

 … … × × × × × × × × پول

 16697 189 18898 121 21723 185 15696 187 11647 19۰ مسئوليت

 … … × × × × × × × × اعتبار

نفت و 

 انرژی
× × × × × × × × … … 

زندگی 

 )عمر(
3۰7 58۰4 354 71۰1 393 8861 398 8914 463 11495 

 … … × × × × × × × × سایر
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تعداد و مبلغ خسارت واقع شده در شرکت های منتخب  برحسب نوع بیمه در پایان سـال    -13-14

    )میلیون ریال(                                  )دنباله( )بیمه دانا(

 نوع بيمه
1391 1392 1393 1394 1395 

 مبلغ تعداد مبلغ تعداد مبلغ تعداد مبلغ تعداد مبلغ تعداد

 293 10 2۰6۰ 14 1237 4 734 19 174 5 سوزیآتش

 1033 18 828 11 2۰22 18 1۰49 22 365 9 باربری

 × × 8 7 267 6 169 9 83 1۰ حوادث

حوادث 

 راننده
× × 3 385 3 44۰۰ 3 2۰29 4 1699 

بدنه 

 اتومبيل
5۰5 5232 424 5۰93 285 6244 279 6755 383 10066 

شخص 

ثال  و 

 مازاد

485 21989 427 24354 467 28939 654 499۰6 679 64262 

 42970 5617 24786 1۰28۰ 17367 8677 21117 827۰ 8789 3764 درمان

 4046 1 257 1 × × 1۰3 5 2۰ 1 کشتی

 × × × × × × × × × × هواپيما

 × × 45 1 × × 73 1 45 4 مهندسی

 × × × × × × × × × × پول

 9426 56 2932 38 1358 33 5259 63 1۰73 54 مسئوليت

 × × × × × × × × × × اعتبار

نفت و 

 انرژی
× × × × × × × × × × 

زندگی 

 )عمر(
31 1۰21 17 733 31 1358 78 3238 70 1471 

 × × × × × × × × × × سایر
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های منتخب  برحسب نوع بیمه در پایـان سـال   مبلغ خسارت واقع شده در شرکتد و تعدا -13-14

 )دنباله( )میلیون ریال(   )بیمه البرز(

 نوع بيمه
1391 1392 1393 1394 1395 

 مبلغ تعداد مبلغ تعداد مبلغ تعداد مبلغ تعداد مبلغ تعداد

آتش 

 سوزی
18 638 136 7896 38 863 82 37۰4 27 1030 

 × × 3178 1 48 2 × × 356 4 باربری

 7656 118 6361 1 15 3 × × × × حوادث

حوادث 

 راننده
1 2۰ × × 9 34۰2 13 4478 9 8598 

بدنه 

 اتومبيل
518 7659 286 3556 264 7419 33۰ 6874 354 5590 

شخص 

ثال  و 

 مازاد

826 34529 83۰ 38247 651 64371 78۰ 67483 726 49698 

 56557 3735 × × × × 26۰44 4317 2373۰ 43۰2 درمان

 × × × × × × × × 81۰ 1 کشتی

 × × × × × × × × × × هواپيما

 × × × × × × × × × × مهندسی

 × × × × × × × × × × پول

 2405 24 2239 17 1311 2۰ 954 15 2442 13 مسئوليت

 × × × × × × × × × × اعتبار

نفت و 

 انرژی
× × × × × × × × × × 

زندگی 

 )عمر(
31 22۰۰ × × × × × × × × 

 × × 31759 2817 14565 1967 × × × × سایر
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تعداد و مبلغ خسارت واقع شده در شرکت های منتخب  برحسب نوع بیمه در پایان سـال   -13-14

 )دنباله(  )میلیون ریال(   )بیمه آسیا(

 نوع بيمه
1391 1392 1393 1394 1395 

 مبلغ تعداد مبلغ تعداد مبلغ تعداد مبلغ تعداد مبلغ تعداد

آتش 

 سوزی
7143 224628 3782 336883 3۰۰3 626643 2۰ 1894 26 834 

 1662 7 × × 5184 533 92619 357 31122 317 باربری

 2328 50 1352 16 2367۰ 965 27797 1۰85 225۰2 1289 حوادث

حوادث 

 راننده
1555 248213 1289 392336 1۰61 478974 9 7672 3 3900 

 بدنه

 اتومبيل
56632 771985 47516 1۰۰8۰99 476۰6 137۰9۰2 192 6241 231 6868 

شخص 

ثال  و 

 مازاد

138994 46۰8647 121496 58835۰8 1۰6667 6275522 39۰ 44471 468 54325 

 40648 3673 33613 3353 2116168 324316 1277543 274۰66 958866 249327 درمان

 1168 8 2۰931 7 28178 23 65477 29 3815 18 کشتی

 × × × × × × × × × × هواپيما

 × × 1۰ 3 43316 35۰ 457۰5 438 26496 448 مهندسی

 × × × × 23۰3 9 655 6 1224 15 پول

 863 15 798 44 744174 15582 6863۰2 154۰9 667 4 مسئوليت

 × × × × 2115 223 9۰497 468 1958 62 اعتبار

نفت و 

 انرژی
1۰ 7353 21 6۰14 24 6127 × × × × 

زندگی 

 )عمر(
18785 3857۰3 24۰75 564335 31145 84751۰ 54 1131 66 1680 

 0 0 912 11 4۰62۰ 63 77718 66 37154 61 سایر

 رز،دانا،آسیا،ایران استان بوشهر های البمأخذ ـ سرپرستی بیمه

 
 



 بازارهای مالي – 13 1395 –سالنامه آماری استان بوشهر 

 
456 

 

 

 (ریال هزار) سال پایان در فعال اعتبار تعاونی هایشرکت عمومی مشخصات  -13-15

 سرمايه شاغالن اعضا تعداد سال و شهرستان

1380 3 183 17 1254۰۰ 

1385 … … … … 

1388 11 1336 17 1224474 

1389 1۰ 1477 17 1463772 

1390 1۰ 1429 15 1493724 

1391 5 1۰73 12 143595۰ 

1392 5 1۰73 12 143595۰ 

1393 11 1666 24 1511724 

1394 7 581 18 792243 

1395 7 581 18 792243 

 ... ... ... ... بوشهر

 ... ... ... ... تنگستان

 ... ... ... ... جم

 ... ... ... ... دشتستان

 ... ... ... ... دشتي

 ... ... ... ... دير

 ... ... ... ... ديلم

 ... ... ... ... عسلويه

 ... ... ... ... کنگان

 ... ... ... ... گناوه
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 مقدمه

اطالعـــات آمـــاری ایـــن فصـــل از ادارات و 

 : شودائه میهای زیر اخذ و ارسازمان

، فرماندهی نیروی انتظامی،  دادگستری استان

 ثبت اسناد و  امالک استان و پزشکی قانونی.   

مور قضـایی دارای  اطالعات آماری مربوط به ا

باشـد کـه تشـکیالت    ای میمحدوده گسترده

، ده در یـک سـال  قضایی انواع جرائم واقع شـ 

هـای  تعداد محکومان با این جـرائم و ویژگـی  

ــان، تعــداد  ــان، بزهکــاری نوجوان قربانیــان آن

ره در مورد محکومـان  را  جرائم و احکام صاد

ای از گیرد. مع ذالک بـه علـت پـاره   در بر می

آوری  ت و موانع موجود در زمینه جمعمشکال

اطالعات یا ارائه آنها محتوای این فصل فقـط  

مربوط به تشـکیالت قضـایی،    شامل آمارهای

های مختومه در دادگاه، جرائم، سوانح، پرونده

باشـد  ات و کشف انواع مواد مخدر مـی صادفت

مختصری از تولیـد آمـار   که در زیر به سابقه 

 . شودهای یاد شده اشاره میدر زمینه

هـای  نظر به اهمیت گردآوری آمار در زمینـه 

هـای آمـاری   گوناگون قضایی با اجرای طرح 

ــال  ــان و  1336ازدواج در س ــرائم )متهم ، ج

و ، طالق، خودکشی 1344حکومان( در سالم

ــرای  1346حمایــت از خــانواده در ســال  ) ب

آوری آمارهـای  شهر تهران ( نسبت بـه جمـع  

 .  مربوط اقدام گردید

تشکیالت قضایی کشور بـه   1373در تیر ماه 

ــ ــد،         منظـ ــایی واحـ ــع قضـ ــاد مراجـ ور ایجـ

با صـالحیت عـام تحـت عنـاوین     هایی گاهداد

هــای انقــالب هــای عمــومی و دادگــاهدادگــاه

گزین محــاکم و دادســراهای تشــکیل و جــای

 .  عمومی شد

وری اطالعـــات آمـــاری از تصـــادف     آجمـــع

تحت نظـارت   1336های کشور از سال جاده

شهربانی کشور به وسیله اداره پلیس راه آغـاز  

 1369تــا پایـان ســال   1346شـد و از سـال   

پلیس راه ژاندارمری عهده دار این امـر بـوده   

 است . 

نیـروی کمیتـه   با ادغـام سـه     137۰از سال 

ــدارمری ،    ــهربانی و ژان ــالمی، ش ــالب اس انق

انتظـامی  سازمان جدیدی تحت عنوان نیروی 

ــران جمــع  ــار جمهــوری اســالمی ای آوری آم

هــای کشــور را تحــت عنــوان تصــادف جــاده

ــادف ــادفات   تص ــار تص ــهری و آم ــرون ش ات ب

آوری شـــده در حـــوزه اســـتحفاظی جمـــع

با عنوان تصـادفات درون شـهری    شهربانی را

. با توجه بـه الگـوی   کندآوری و ارائه میمعج

ارسالی از مرکز آمار بعضی از جداول مربـوط  

به اطالعات  نیروی انتظامی تغییر یافته است 

هـای آینـده اعمـال    در سـال  که این تغییرات

 .  خواهد شد
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تعاریف و مفاهيم به کـار رفتـه در ایـن    

 زیر است :فصل به شرح 

دادگـاهی اسـت کـه بـه      :دادگاه عمـومی  

و حل و فصل تمامی دعاوی  منظور رسیدگی

ای وارده با صالحیت عام تشـکیل  هو شکایت

شود ) به استثنای مرجـع امـوری کـه بـه     می

حکم قانون به دیگری واگذار شده و از دایـره  

شمول این قانون خارج اسـت( تأسـیس ایـن    

قضایی و تعیین قلمـرو   ها در هر حوزهدادگاه

تعداد شعب آن به تشخیص رئیس قوه محلی 

 قضاییه است. 

ست که بـر طبـق   دادگاهی ا :دادگاه انقالب

هـای عمـومی و انقـالب    قانون تشکیل دادگاه

ــاه  15مصــوب  مجلــس شــورای  1373تیرم

اسالمی در مرکز هـر اسـتان و منـاطقی کـه     

ضــرورت تشــکیل آن را رئــیس قــوه قضــاییه 

تحـت نظـارت و ریاسـت     ،دهـد ص میتشخی

شـود و بـه   قضـایی تشـکیل مـی   ی حوزه ادار

 .  کندجرائم زیر رسیدگی می

لی و خارجی تمامی جرائم علیه امنیت داخ -

 االرض؛و محاربه یا افساد فی

توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسـالمی   -

  ؛ایران و مقام معظم رهبری

توطوه علیه جمهوری اسالمی ایران با اقدام  -

وسسات به منظور م مسلحانه و ترور و تخریب

 مقابله با نظام؛

  ؛جاسوسی به نفع اجانب -

تمــامی جــرائم مربــوط بــه قاچــاق و مــواد  -

   ؛مخدر

 قانون اساسی؛ 49اوی مربوط به اصل دع -

 دادگاهی اسـت کـه بـه    :دادگاه تجدید نظر

ــاه  ــر در آرای دادگ ــد نظ ــور تجدی ــای منظ ه

عمومی و انقالب در مرکز هر استان به تعـداد  

ر رئیس و دو عضـو  مرکب از یک نف مورد نیاز

دادگـاه بـا    شـود. جلسـه  مستشار تشکیل می

یابــد و پــس از حضــور دو نفــر رســمیت مــی

سیله رئیس یا رسیدگی رآی اکثریت که  به و

ــی   ــا م ــار انش ــو مستش ــی و        عض ــود قطع ش

 . االجرا خواهد بودالزم

: عبارت از قلمرو یک بخش یـا  حوزه قضایی

ینی از شهرهای بزرگ ا نقاط معشهرستان و ی

 . است

: بـه معنـی وارد آوردن    ایراد ضرب و جرح

یـا غیـر عمـدی     ضرب و جرح اعم از عمـدی 

 ه توام ای در عضو چناناست. هر گونه ضایعه

، جـرح  خونریزی و از بین رفتن نسج باشـد  با

شود. در صورتی که ضـایعه ایجـاد   نامیده می

جر به خونریزی نشده باشد هـر چنـد   شده من

یجـاد شـده باشـد    داخل بـدن شکسـتگی ا  در

 .  شودضرب نامیده می

ــی  ــور خالف ــی ام ــور خالف ــور از ام     ،: منظ

تن درخت، سـد  های جزیی مانند شکسخالف

 . معبر و نظایر آن است
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امور خالف عفت به یـک  : نسبت دادن قذف 

 .باشدشخص می

هـا  گـاه امـوری  اسـت کـه داد   : مور حسبیا

مکلفند در مورد آن اقدام و تصـمیمی اتخـاذ   

کنند بدون این که رسیدگی به آن متوقف بر 

وقوع اختالف و منازعه بین اشـخاص و اقامـه   

دعوا از طرف آنان باشد مانند ترتیـب تعیـین   

، قیم، امور مربوط به امین، غایب، مفقود االثر

 ترکه و ...

قرار رد دادخواست یا عـدم صـالحيت    

سـت کـه مـدارک    منظور هنگـامی ا  :هدادگا

ارائــه شــده در دادگــاه، تکمیــل نباشــد و یــا 

ی موضوع مطرح شـده  ، صالحیت بررسدادگاه

 .را نداشته باشد

گاه در دادخواست، مـدعی  هر :قرار رد دفتر

یا محل اقامت او معلـوم نباشـد در ظـرف دو    

روز از تــاریر رســید دادخواســت بــه موجــب 

یـا جانشـین او   ر دادگاه و قراری که مدیر دفت

 . شودکند دادخواست رد میصادر می

از دو : مـواردی اسـت کـه یکـی     عسر و حرج

هـایی شـود   متداین دچار مشکالت و سـختی 

ام اولیه فرصتی بـرای  که قانون بر خالف احک

 . وی قایل شود

اری نیروی انتظـامی در ارائـه   بعلت عدم همک

 . گردیده است های قبل  تکرار، آمار سالآمار

 

 گزیده اطالعات:

تصــادف  فقــره 313۰جمعــآ  1395درســال 

ازایـن تعـداد   درون شهری رخ داده اسـت.که  

وقایع منجربه فوت  ،درتصادفات درون شهری

 فقــره  626  2423منجربـه جـرح   ، فقـره  81

در سـال   ه خسارت گزارش شده است.ب منجر

 های فعـال مراجـع قضـایی    تعداد شعبه1395

 5سـال قبـل    باشدکه نسبت بهمی 42شعبه 

دادسـرا   43تعـداد   درصد افزایش یافته است.

ــورای  66 ــال ش ــتالف درس ــتان  94اخ دراس

 وجود دارد.

 

 

 

 

 



 امور قضايي – 14 1395 –سالنامه آماری استان بوشهر 

 
463 

 

 قضاییهای فعال مراجع تعداد شعبه -14-1

سال و 
 شهرستان

 دادگاه

 دادسرا
شوراهای 

 اختالفحل

اجرای 

 تجدیدنظر انقالب عمومی احکام
کيفری 

 استان

1388 25 9 5 * 35 * * 

1390 28 9 6 * 4۰ * * 

1391 28 9 6 * 38 * * 

1392 37 9 7 * 39 88 * 

1393 37 9 8 * 39 88 * 

1394 40 10 10 * 41 82 * 

1395 42 3 16 3 43 66 35 

 1 × × × 8 × 1 آبپخش)آبپخش(

 1۰ × 12 3 × 1 11 بوشهر

 2 × 3 × 8 × 2 تنگستان )اهرم(

 2 × 3 × × × 2 جم

 1 × × × × × 1 خارگ )بخش(

دشتستان 

 )برازجان(
5 1 × × 6 × 3 

 2 × 3 × × × 2 دشتی )خورموج(

 1 × ۰ × × × 1 دلوار )بخش(

 2 × 3 × × × 2 دیر

 2 × 3 × × × 2 دیلم

 1 × × × × × 1 ریگ )بخش(

 1 × × × × × 1 سعدآباد )بخش(

 1 × × × × × 1 شبانکاره )بخش(

 2 × 3 × × × 3 عسلویه

 2 × 4 × × × 3 کنگان

 2 × 3 × × 1 4 گناوه

 مأخذ :  اداره کل دادگستری استان  بوشهر
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 های عمومی بر حسب موضوعهای مختومه در دادگاهپرونده -14-2

1388 موضوع

 

1389

 

1390 1391 1392 

 75289 15114 13182 7780 4063 جمع

 Ø 7 49 69 85 قتل عمد

 Ø 133 271 235 308 قتل غیر عمد

 Ø 712 15۰5 1987 2335 ایراد ضرب و جرح

 Ø 218 462 635 439 تخریب

 Ø 1۰۰ 155 16۰ 000 اعمال منافی عفت موجب حد

 Ø Ø Ø Ø 000 اعمال  منافی عفت موجب تعزیر

 Ø 5 1۰ 15 20 اختالس و ارتشاء ، جعل

 Ø 26 4۰ 54 75 سرقت موجب حد

 Ø 885 17۰3 2362 3344 سرقت موجب تعزیر

 Ø 13۰ 325 497 545 تصرف عدوانی و مزاحمت

 Ø 485 833 9۰9 1152 صدور چک بالمحل

 Ø Ø Ø Ø 159 شرب خمر

 Ø 24 4۰ 76 79 رانندگی بدون پروانه

 Ø Ø Ø Ø 000 راهنمائی و رانندگیتخلفات 

 Ø Ø Ø Ø 000 امور خال فی

 Ø 1 5 7 17 قذف

 Ø 3 3 1۰ 8 پرونده های شهرداری

 Ø * 1 2 000 عدم صالحیت

 Ø Ø Ø Ø 000 جرائم اطفال

 Ø Ø Ø Ø 17070 سایر جرائم

 Ø Ø Ø Ø 42666 دعاوی حقوقی

 Ø Ø Ø Ø 000 انحصار وراثت
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 )دنباله(حسب موضوعهای عمومی برمختومه در دادگاههای پرونده -14-2

 1395 1394 1393 1392 1391 1390 1389 1388 موضوع

 Ø Ø Ø 74 39 51 35 31 موجر و مستأجر 

تصحيح و ابطال 

 شناسنامه
133 149 233 2۰2 201 Ø Ø Ø 

 Ø Ø Ø 000 344 379 343 333 امور حسبی 

 Ø Ø Ø 31 8 16 6 7 وقف و وصيت 

 Ø Ø Ø 459 37۰ 388 293 21۰ ازدواج

 Ø Ø Ø 3254 2۰29 1951 1176 357 طالق 

 Ø Ø Ø 620 413 444 329 193 الزام به تمکين

 Ø Ø Ø 344 249 243 117 134 ترک انفاق 

قرار و عدم صالحيت 

 دادگاه 
385 2۰6 755 1125 000 Ø Ø Ø 

 Ø Ø Ø 000 834 757 219 373 قرار رد دفتر

 Ø Ø Ø 1921 2391 2456 1899 1665 عسر و حرج

 Ø Ø Ø 83 92 1۰7 279 242 سایر دعاوی 

   مأخذ :  اداره کل دادگستری استان  بوشهر

 

 

 

 

 

 



 امور قضايي – 14 1395 –سالنامه آماری استان بوشهر 

 
466 

 

 بر حسب موضوع دادسراهاهای مختومه در پرونده -14-3

 1395 1394 1393 1392 1391 1390 1389 1388 موضوع

 Ø Ø Ø 18649 15042 12809 8843 371 جمع

 Ø 31 1۰9 114 167 Ø Ø Ø قتل عمد

 Ø 211 259 276 254 Ø Ø Ø قتل غير عمد

 Ø 2623 3924 4428 4674 Ø Ø Ø ایراد ضرب و جرح

 Ø 814 1189 1399 2241 Ø Ø Ø تخریب

اعمال منافی عفت موجب 

 حد
Ø 325 32۰ 4۰۰ 213 Ø Ø Ø 

اعمال  منافی عفت موجب 

 تعزیر
Ø Ø Ø Ø 352 Ø Ø Ø 

 Ø 1۰ 16 19 914 Ø Ø Ø اختالس و ارتشاء ، جعل

 Ø 114 79 115 100 Ø Ø Ø سرقت موجب حد

 Ø 2352 3865 5155 6814 Ø Ø Ø سرقت موجب تعزیر

 Ø 544 676 73۰ 779 Ø Ø Ø تصرف عدوانی و مزاحمت

 Ø 1347 1685 152۰ 1522 Ø Ø Ø صدور چک بالمحل

 Ø Ø Ø Ø 000 Ø Ø Ø شرب خمر

 Ø 32 28 93 69 Ø Ø Ø رانندگی بدون پروانه

 Ø Ø Ø Ø 000 Ø Ø Ø تخلفات راهنمائی و رانندگی

 Ø Ø Ø Ø 000 Ø Ø Ø امور خال فی

 Ø 3 7 8 23 Ø Ø Ø قذف

 Ø 6 1۰ 27 14 Ø Ø Ø پرونده های شهرداری

 Ø Ø Ø Ø 000 Ø Ø Ø عدم صالحيت

 Ø Ø Ø Ø 000 Ø Ø Ø جرائم اطفال

 Ø Ø Ø Ø 000 Ø Ø Ø سایر جرائم

 Ø Ø Ø Ø 000 Ø Ø Ø دعاوی حقوقی

 Ø Ø Ø Ø 000 Ø Ø Ø انحصار وراثت
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 )دنباله(  های مختومه در دادسراها بر حسب موضوعپرونده -14-3

 1395 1394 1393 1392 1391 1390 1389 1388 موضوعی
 Ø Ø Ø Ø - Ø Ø Ø موجر و مستأجر 

 Ø Ø Ø Ø 6 Ø Ø Ø تصحيح و ابطال شناسنامه 

 Ø Ø 32 127 000 Ø Ø Ø امور حسبی 

 Ø Ø Ø Ø 000 Ø Ø Ø وقف و وصيت 

 Ø Ø Ø Ø 76 Ø Ø Ø ازدواج

 Ø Ø Ø Ø 29 Ø Ø Ø طالق 

 Ø Ø Ø Ø 2 Ø Ø Ø الزام به تمکين

 Ø Ø Ø 465 631 61۰ 431 371 ترک انفاق 

 Ø Ø Ø Ø 000 Ø Ø Ø قرار و عدم صالحيت دادگاه 

 Ø Ø Ø Ø 000 Ø Ø Ø قرار رد دفتر

 Ø Ø Ø Ø 000 Ø Ø Ø عسر و حرج

 Ø Ø Ø Ø 000 Ø Ø Ø سایر دعاوی 

 مأخذ :  اداره کل دادگستری استان بوشهر

 . اطالعاتی دریافت نشده است 85قبل از سال 

 

  شده توسط نيروی انتظامی برحسب موضوعتشکيلهای پرونده -14-4

 1395 1394 1393 1392 1391 1390 سال و شهرستان

 Ø 31 38 32 33 26  قتل عمد

 Ø * * 1۰ * * قتل غيرعمد

 Ø 203 184 196 226 217 های اتفاقیمرگ

 Ø * * * * * ضرب و جرح و صدمه

 Ø * * * * * تهدید

 Ø * * * * * اجبار و اکراه

 Ø 2 5 17 15 27 تظاهر به چاقوکشی

 Ø * * * * * مسموم کردن عمدی

  بوشهر ی استانماخذ :  اداره کل دادگستر           
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شـدگان در حـوزه   درمورد اقدام بـه خودکشـی و فـوت    شدهتشکيلهای پرونده -14-5

  های سنیاستحفاظی نيروی انتظامی استان برحسب جنس و گروه

 1395 جنس وگروه سنی

 56 زن و مرد خودکشی به اقدام

 4 ساله وکمتر17

 24 ساله24-18

 16 ساله 34-25

 12 ساله وبيشتر35

 مرد

 2 ساله وکمتر17

 17 ساله 24-18

 13 ساله 34-25

 8 ساله وبيشتر35

 زن

 2 ساله وکمتر17

24-18 7 

34-25 3 

 4 ساله وبيشتر35

شدگانفوت  

 45 مرد و زن

 30 مرد

 10 زن

     مأخذ :  اداره کل دادگستری استان  بوشهر                     
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 موردحسب های عادی برسرقت -14-6

 سال و شهرستان
 سرقت امـاکـن 

سایر اماکن مراکز صنعتی و تجاری هامغازه منازل دولتی اماکن

 1395 103 712 204 

آمار این شاخص با سایر 

اماکن جمع بسته شده 

 است.

1206 

 445 51 204 31 بوشهر

 40 6 28 12 تنگستان

 40 9 25 6 جم

 307 59 219 25 دشتستان

 35 3 28 8 دشتی

 17 8 14 7 دیر

 11 3 21 2 دیلم

 118 13 49 2 کنگان

 83 37 94 4 گناوه

 110 15 30 6 عسلویه

 )دنباله(

سال و 

 شهرستان

 سرقت انواع وسایل نقليه و لوازم آن
سرقت 

 احشام
  سایر

 اتومبيل

موتورسيکلت 

 و دوچرخه

قایق ، موتور قایق 

 و لوزام دریایی

لوازم خودرو و یا 

 وسایل داخل آن

1395 119 1217 

شاخص آمار این 

با سرقت سایر 

جمع بسته شده 

 است.

998 317 1514 

 1637 230 1199 350 36 بوشهر

 690 41 546 31 5 تنگستان

 58 66 7 26 2 جم

 24 8 13 281 23 دشتستان

 384 22 168 41 4 دشتی

 35 30 13 32 1 دیر

 41 10 12 55 10 دیلم

 33 12 17 84 8 کنگان

 78 16 77 268 20 گناوه

 198 23 255 49 10 عسلویه

 انتظامی استان  بوشهر فرماندهی :مأخذ
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 (، جرح و خسارتمنجر به فوتتصادفات درون شهری وسایل نقليه )-14-7

 سال و
 شهرستان

کل 
 تصادفات

 (فقره)

 منجر به جرح منجر به فوت

ت
ار
س
 خ
به
ر 
نج
م

 
ه(
قر
)ف

 

تعدادتصادف  

 (فقره)

 گانفوت شدتعداد 

ف  
اد
ص
دت
دا
تع

(
ره
فق

) 

د 
دا
تع

ح
رو
مج

(2) نه 
صح
سر

 

 بيمارستان

1395 3130 81 90 × 2423 2926 626 

 465 963 784 × 29 25 1274 بوشهر

 17 43 34 × 2 2 53 تنگستان

 2۰ 53 44 × 3 3 67 جم

 39 114۰ 932 × 16 15 986 دشتستان

 27 23 21 × 7 7 55 دشتی

 18 151 127 × 8 6 151 دیر

 6 36 33 × 6 5 44 دیلم

 15 122 1۰9 × 8 7 131 کنگان

 12 3۰۰ 258 × 9 9 279 گناوه

 7 95 81 × 2 2 90 عسلویه

 انتظامی استان  بوشهر فرماندهی: مأخذ

شدگان و ( در تصادفاتی که تعدادی فوت و تعدادی دیگر مجروح می شوند، آمـار منجـر به فـوت ثبت می شود و تعداد فوت1

 شود.ربط منظور میهای ذیمجروحان در ستون

 باشد.شدگان و مجروحان مربوط به لحظه وقوع تصادف می( تعداد فوت2
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 (ثبت شده در فرماندهی انتظامی استان تصادفات برون شهری وسایل نقليه )-14-8

 سال و

 شهرستان

کل 

 تصادفات

 (فقره)

 منجر به فوت منجر به فوت
 منجر به جرح

تعدادتصادف  

 (فقره)
تعدادتصادف  

 (فقره)
فوت تعداد 

 گانشد

تعدادتصادف  

 (فقره)

تعداد 

 (2)مجروح

تعداد 

فوت 

 گانشد

1395 2349 205 200 41 1505 2155 601 

       259 بوشهر

       332 تنگستان

       144 جم

       723 دشتستان

       143 دشتی

       171 دیر

       184 دیلم

       129 کنگان

       165 گناوه

       99 عسلویه

 انتظامی استان بوشهر فرماندهی :مأخذ
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 )  کیلوگرو (انواع مواد مخدر کشف شده -14-9

 1395 شرح

مواد مخدر 
)کیلو گرم(
 

 8169749 جمع

ی
ون

فی
 ا
اد

و
م

 

هرویين 

 )هروئين،کراک،کریستال(
28425 

 … مرفين

تریاک و شيره تریاک

 

2900417 

 28736 سایر مواد )سوخته و ...(

مواد امحاء شده در 

 درگيری
… 

مواد مخدر
 

 کانابيس
 1298614 حشيش

 10622 گراس

 4069 شيشه)متاآمفتامين( هامحرک

سایر موارد
 … کوکائين 

 3898862 های روانگردانآمپول و قرص

 4 )لیتر(ساز مواد پيش

 انتظامی استان  بوشهر فرماندهی : مأخذ                           
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 دستگيرشدگان در ارتباط بامواد مخدر  -14-10

 جمع کل شهرستان

 کننده مواد مخدرو عوامل توزیع قاچاقچی

ف
صر
و م
د 
تا
مع

ده 
نن
ک در
مخ
د 
وا
م

نه 
گا
 بي
اع
تب
ا

 

مع
ج

ی 
قچ
چا
قا

 

یع
وز
ت

ده
نن
ک

 

ل
حم

ده
نن
ک

 

ده
ارن
هد
نگ

 

1394 2478 17۰3 57 7۰1 1۰5 84۰ 694 81 

1395 Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø 

 انتظامی استان بوشهر فرماندهیمأخذ     
 
 
 
 

 1392سال  پزشکی قانونیگواهی فوت صادر شده توسط -14-11

 فوت طبيعی جمع سال
 حوادث

 یرسا خودکشی
 تصادفات رانندگی

1388 912 232 344 4۰ 296 

1389 973 196 352 38 387 

1390 904 2۰6 376 23 3۰۰ 

1391 995 235 365 43 352 

1392 1024 266 325 43 390 

1393 Ø Ø Ø Ø Ø 

1394 Ø Ø Ø Ø Ø 

1395 Ø Ø Ø Ø Ø 

 .موادمخدر با مبارزه ستاد دبیرخانه - جمهوری ریاست:  مأخذ
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 1392سال  گواهی فوت صادر شده توسط پزشکی قانونی-14-12

 سایر تصادفات رانندگی –حوادث  فوت طبيعی جمع ماه

 69 29 29 127 فروردین

 42 22 16 80 اردیبهشت

 19 28 22 69 خرداد

 19 28 22 69 تير

 21 24 1۰ 55 مرداد

 22 27 1۰ 59 شهریور

 4۰ 34 19 93 مهر

 33 28 24 85 آبان

 52 24 34 110 آذر

 42 21 23 86 دی

 48 27 25 100 بهمن

 26 33 32 91 اسفند

 433 325 266 1024 جمع

 هراستان بوش پزشکی قانونی : سازمانمأخذ    

 

 



 

 



  

 

–
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 مقدمه  

ـ  بهزیستی به مربوط هایفعالیت  مینأو ت

 حمایتـــی خـــدمات در قـــالب اجتمــاعی

هـا  سـازمان تـوسط ای( و بیـمهای)غیربیـمه

 انجــام و غیردولتــی و مراکــز متعــدد دولتــی

 بـه  دسترسـی  عـدم  علــت  گیرد. امـا بـه  می

 آمـاری  ، اطالعـات غیردولتـی  بخش آمارهای

 کـه  تاسـ  خـدماتی  به مربوط فقط فصل این

ــط ــازمان توس ــایس ــی ه ــده دولت ــه عم  ارائ

شود، به استثنای خدمات صـورت گرفتـه   می

ردولتی که تحـت نظــارت   ـتوسـط مراکز غی

 ـور قرار دارند. ـسازمـان بهـزیستی کش

سازمان بیمه  1391شایان ذکر است، از سال 

خدمات درمانی، بـه سـازمان بیمـه سـالمت     

سعه، تغییر نام ایران، مطابق با قانون پنجم تو

 یافته است.

 (ای)غيربيمه حمایتی ( خدماتالف 

ــه  ــدابیر ایمجموعـ ــت از تـ ــایو فعالیـ  هـ

ــایر خـــدمات، مشـــاورهمـــددکاری  ای و سـ

منظـور   بـه  کـه  اسـت  و توانبخشی اجتماعی

مد و آدر کم هایگروه اساسی نیازهای تأمین

ــای ــطح ارتق ــدگی س ـــب زن ـــدگانآسی  دی

ـــه ـــواجـامع ــایر، خان ــ ه ــازاناهش  د و جانب

 ایـن  در فعــال  هایگیرد. سـازمانیم صورت

 عبارتند از: زمینه

  کشور  بهزیستی سازمان -1

های ، واحــد 1359ســال  تــا قبــل از  

دار انجام خدمات بهزیستی در مختلفی عهده

بـا   1359کـه در سـال   سطح کشـور بودنـد   

  "بهزیستی کشورسازمان  "ها،ادغام آن واحد

ــداف گســترش خــدمات توانبخشــی،   ــا اه ب

ــایتی ــگیری از     حمــ ــازپروری و پیشــ ، بــ

تمـاعی و کمـک   های اجها و آسیبمعلولیت

هـای  به تامین حداقل نیازهای اساسی گـروه 

هـای  کم درآمد، تشکیل شـد. آمـار فعالیـت   

ربط تهیـه  بهزیستی که توسط واحدهای ذی

ــال    ــده، از س ــه ش ــاکنون 1345و ارائ در  ت

 سالنامه آماری کشور درج گردیده است.

 )ره( خمينی امداد امام کميته -2

منظـور   بـه  1357 سـال  کـه در  کمیتـه  این

 و کمـک  جامعـه  امور محرومـان  به رسیدگی

ـــه ــان ب ــیس آن ــال  تأس ـــد،  از س  1361 ش

خـــود را  هــایفعالیــت نتــایج ، آمــارتــاکنون

 .است کرده و ارائه گردآوری

 امور ایثارگرانبنياد شهيد و  -3

 1383بنیاد شهید و امور ایثـارگران در سـال   

از ادغام بنیاد شهید و بنیــاد مستضعفــان و 

 جــانبازان انقالب اسالمی به وجود آمد. 

ـــب در    ـــه ترتیــ ـــاد، بــ ـــن دو بنیــ ایــ

بــه منظــــور  1357و  1358هــــای ســــال

رسیــدگــی بـــه امـــور خــانــوارهـــای    

شاهــد و جانبازان انقالب اسـالمی تأسـیس   
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های ایـن دو  شد و آمارهای مربوط به فعالیت

در  1373و  137۰نهــاد بــه ترتیــب از ســال 

 دسترس است.

 اسالمی هوریاحمر جم هالل جمعيت -4

 ایران

با نـام جمعیـت    13۰1این سازمان در سال 

شیر و خورشید سرخ ایران تاسـیس شـد. از   

بـه نـام جمعیـت هـالل احمـر       136۰سـال  

جمهوری اسالمی ایـران تغییـر یافـت. آمـار     

 1345فعالیت های ایـن جمعیـت، از سـال    

تاکنون در سالنامه آماری کشـور درج شـده   

 است.

 ایبيمه ( خدماتب

، شدهبیمه مشارکت اساس که بر خدمات این

های صورتبه گیرد، میشکل کارفرما و دولت

ای بیمـه  آیـد. خـدمات  به اجرا در می مختلف

ـ ـدرم ـهبیمـ  شامل  ، ازکـار ی، بازنشسـتگی ـان

ار، ـاز کـ  یـاشـ ـن وادثـ، حاریـ، بیکافتادگی

 هـزینــــه و کمـــک بـــارداری ، ایـــامفـــوت

 ایـن  در فعـال  های. سازماناست مندیائلهـع

 عبارتند از: زمینه،

   اجتماعی مينأت سازمان -1

 درمـورد بیمــه  اقـدام  ، اولـین 13۰9 در سـال 

 از کـار شـروع   ناشی حوادث در قبال کارگران

در تـأمین اجتمـاعی    سـازمان  با تأسیس .شد

ــال ــرهای1354 س ــه ، قش ــده بیم ــوع و ش  ن

 تـری بیش رشـ، گستشده انجام هایحمایت

 زمینــه در ایــــن کـــــه .  آمارهایـــییافــت

در  1345 شود، از سـال می و ارائه آوریجمع

 .است دهـش ور درجـکش آماری سالنامه

 سالمت ایرانبيمه  سازمان -2

 همگـانی  بیمـه  قانون اساس ، برسازمان این 

ـــی خــدمات ـــکشــور مص درمان ، 1373 وبـ

 زمینه در این که د و آمارهاییــش أسیســت

ــه ــه و تهی ــی ارائ ــالم ــود، از س در  1374 ش

از  ، قبـلذکـر است باشـد. شایانمی دسترس

 بیـمه خـدمات  ، قانـونسازمان این تأسیـس

 1351 الـ، در سـ دولــت  کـارکنـان درمـانی

 توسـط  1353 الـد و از سـرسی بـتصوی هـب

 اجرا گذاشته رحلهـم به وقـت بهداری وزارت

 شد.

صندوق بيمه کشاورزان، روستائيان  -3

 و عشایر 

فعالیت خود را در  1384این صندوق از سال 

جهــت ارائــه خــدمات بیمــه هــای اجتمــاعی 

مطلوب و امکان دسترسی آسان به کلیه آحاد 

اطالعات مربوط  جامعه هدف آغاز کرده است.

بــه صــندوق بیمــه کشــاورزان، روســتائیان و 

ــار در ســال   ــرای نخســتین ب  1386عشــایر ب

 انتشار یافت.

 کشوری بازنشستگی سازمان -4

اداره امــور بازنشســتگان و ارائــه ی خــدمات  

 1353الی  13۰1بازنشستگی طی سال های 

توسط وزارتخانه ها، سازمان ها صورت گرفته 



 بهگيستي و تممین اجتماعي – 15 1395 –سالنامه آماری استان بوشهر 

 
480 

 

و  بازنشسـتگان  مربوط به العاتـاطاست، اما 

 بازنشسـتگی  صـندوق  مشترک بگیرانوظیفه

 135۰ سـال بـار در   نخسـتین  ، برایکشوری

صـندوق بازنشسـتگی کشـوری     .انتشار یافـت 

ــال   بصــورت موسســه ــدای س مســتقل از ابت

تأسیس و فعالیت خود را آغـاز نمـوده    1354

 است.

 هـای شایان ذکر اسـت، تمـامی سـازمان        

مذکور، آمارهای خود را به روش ثبتی تولیـد  

 کنند.  می

بــا اجــرای سرشــماری عمــومی نفــوس و     

توســط مرکــز آمــار  139۰مســکن در ســال 

ایران، اطالعاتی در مورد وضعیت معلولیت در 

آوری شـــد کـه جـداول آن در    کشور جمـع

 این فصل ارائه شده است.

 مفاهيم تعاریف

از تـدابیر   ایمجموعـه : اجتمـاعی  خدمات

منظـور   بـه  اسـت کـه   ایبیمـه  غیـر  خدمات

 اساســی نیازهــای حــداقل مینأتــ بــه کمــک

ارائـه   ،درامـد و نیازمنـد جامعـه   کم هایگروه

 شود.می

 اسـت  واحـدی : اجتماعی خدمات مجتمع

 هایفعالیت از دو یا چند فعالیـت که اجرایی،

 هــایخــانوادهافــراد و  از برنامــه حمایــت 

 ارائـه  مددجویان و نیازمند را، به سرپرستبی

 دهد.می

کودکی است کـه بنـا    سرپرست:کودک بی

به دالیلی به طور دایم یا موقت از سرپرسـتی  

مؤثر و با صالحیت محروم شده است )قـانون  

 تأمین زنان و کودکان(.

ای اسـت کـه بـر طبـق     مؤسسه مهدکودک:

مجـوز از سـازمان   ضوابط و مقررات، با کسب 

بهزیســتی اســتان بــرای نگهــداری، مراقبــت، 

پرورش و شناخت اسـتعدادهای کودکـان در   

ابعاد زیستی، روانی و اجتماعی در سه بخـش  

سـال( و   3تا  2ماه(، نوپا ) 24تا  3شیرخوار )

 شود.  سال( تأمین می 7تا  3نوباوه )

ــدمات ــه: توانبخشــی خ ــه ب از  ایمجموع

ــدمات ــکی خ ــکی، پیپزش ــیراپزش ، ، آموزش

 بـه  شـود کـه  مـی  گفتـه  و اجتماعی ایحرفه

موجود  هایتوانایی به حداکثر رساندن منظور

 شود.می کار گرفته به در فرد معلول

 تـدابیری  مجموعـه  بـه : پيشگيری خدمات

یا  از بروز و جلوگیری برای شود کهمی اطالق

 هعـ مجمو یـک  در ای خـاص پدیـده  گسترش

 گیرد.می صورت ،ویژه

 مرکز مشاوره تلفنـی )صـدای مشـاور(:   

مرکزی است که به منظور رفـع اخـتالالت و   

اجتماعی و یا ارتقـاء سـطح    –مشکالت روان 

ــدی تمــاس ــدگی و توانمن ــه زن ــدگان، ب گیرن

ــاوره  ــدمات مشـ ــی ، خـ ــورت تلفنـ ای و صـ

 کند.روانشناختی ارائه می
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مرکـزی اسـت کـه     مرکز مشاوره ژنتيـک: 

ای مات تشخیصـی، پیشـگیری و مشـاوره   خد

بینـی  های مادرزادی وارثی و یا پـیش بیماری

ــن     ــا ای ــاط ب ــراد در ارتب ــالمت اف ــطح س س

 دهد.ها را ارائه میبیماری

شود که به یکـی از  به فردی گفته می معتاد:

مواد افیـونی اعتیـادزا وابسـتگی شـیمیایی و     

رفتاری پیدا کرده، به طـوری کـه در صـورت    

عمل، با مشکالت جسمی، روانـی و  قطع این 

 شود.رفتاری و یا باهم روبرو می

تـر گفتـه   سـاله و بـیش   6۰به افراد سالمند: 

   شود.می

فردی اسـت کـه بـه علـت اخـتالل      معلول:  

فیزیکی )جسمی، حرکتی، حسـی(، ذهنـی و   

یا روانی دچار محدودیت در عملکرد فـردی و  

 یا اجتماعی باشد.

معلولی کـه منطبـق     معلول تحت پوشش:

ــازمان     ــایتی س ــدماتی و حم ــوابط خ ــا ض ب

بهزیستی با تشکیل پرونده تحت پوشش قرار 

گیرد و طی برنامه مـدون در مـدت زمـان    می

های اشـتغال و توانمنـدی وی   مشخص زمینه

ــارج     ــت خ ــه حمای ــده و از چرخ ــراهم ش ف

 شود.می

 عنـاوین  تحت خدمات این: درمانی خدمات

 ، اعـزام پی ـی ، بستری، نسـخه سرپایی درمان

و ...  ، زایمـان توانبخشی وسایل بیمار، تحویل

واجد شرایط  افراد خانوارهای در مورد تمامی

 شود.می انجام درمانی هایاز کمک استفاده

زنان سرپرست خـانوار نيازمنـد مـورد    

بـه زنـان نیازمنـد مـورد حمـایتی       حمایت:

ــدان     ــل فق ــه دلی ــه ب ــردد ک ــی گ ــالق م اط

ــادگی، طــالق،   ــار افت ــوت، از ک سرپرســت، ف

معلولیت و بیماری سرپرست و یا استیصال و 

درماندگی مورد حمایت اشخاص حقیقـی یـا   

دستگاه ها، نهادهـا و یـا مؤسسـات حمـایتی     

 قرار می گیرد.

بـه مـددجویی    مددجوی نيازمند موردی:

شود که به دلیل نیاز پیش آمـده در  ه میگفت

نــد نوبــت از امکانــات حمــایتی و  یــک یــا چ

های حمـایتی ذیـربط   ده سازمانبینی شپیش

 مند شود.بهره

به شـخص حقیقـی یـا     حامی کميته امداد:

حقوقی اطالق می شود که طبق دسـتورهای  

دستگاه های حمایتی، حمایت یـک یـا چنـد    

 تیم را عهده دار می شود.

های اختصاصی کميته امداد امـام  ددرآم

های اختصاصی کمیته امـداد  درآمد خمينی:

های مردمی و کمک به سه دسته کلی شامل:

های مجتمع اقتصادی، وجوه ها، کمکسازمان

و درآمـدهای محلـی ناشـی از    امانی و شرعی 

 شود.های اقتصادی تقسیم میفعالیت
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بـه  پـدر، مـادر، همسـر و     خانواده شـاهد:  

شهید، مفقوداالثر و اسیر خانواده شاهد فرزند 

 شودگفته می

شـود کـه بـرای    به فردی گفته مـی ایثارگر: 

استقرار و حفظ دستاوردهای انقالب اسـالمی  

و دفاع از کیان نظام جمهوری اسالمی ایـران،  

استقالل و تمامیت ارضـی کشـور، مقابلـه بـا     

ــی و     ــمنان داخل ــاوزات دش ــدات و تج تهدی

موده و شـهید، مفقـود   خارجی انجام وظیفه ن

االثر، جانباز، اسـیر، آزاده و رزمنـده شـناخته    

 شود.

به والدین تحت والدین حقوق بگير شاهد: 

شود که بر اساس احکام تکفل شاهد گفته می

های ذیـربط  ها و یگانصادره از سوی سازمان

)شــهدای مســتخدم( و احکــام همتــرازی    

ــای    ــوق و مزای ــتخدم( حق ــهدای غیرمس )ش

 نمایند.یافت میماهیانه در

بـه والـدین   بگير شـاهد:  والدین مستمری

شود )کـه بـر   غیر تحت تکفل شاهد گفته می

مجلــس  1375اســاس قــانون مصــوب آبــان 

شــورای اســالمی و اصــالحیه آن( مســتمری 

 نمایند.     ماهیانه دریافت می

مسـتخدمین  بگيـر:  ایثارگر حالت اشتغال

انبـاز  شهید، جانباز از کار افتاده کلی، آزاده ج

از کار افتاده کلی و مفقوداالثر انقالب اسالمی 

و جنگ تحمیلی، به منزلـه شـاغل تلقـی واز    

العـاده  لحاظ پرداخت حقوق یا اجـرت و فـوق  

ــروه و ...    ــای گ ــای مســتمر، ارتق شــغل، مزای

همانند مستخدمین شاغل با دو گـروه بـاالتر   

های ذیـربط  ویا عناوین مشابه توسط دستگاه

خواهد شد و بر اسـاس مقـررات   با آنان رفتار 

اســتخدامی مربوطــه، بــا ســنوات مقــرر،     

بازنشســـته شـــده و پـــس از آن از حقـــوق 

منـد  بازنشستگی یـا مسـتمری مربـوط بهـره    

 شوند.می

شــود کــه بــه ایثــارگری گفتــه مــیجانبــاز: 

ســالمتی خــود را در راه تکــوین، شــکوفایی، 

دفاع و حفظ دستاوردهای انقـالب اسـالمی و   

اسـالمی ایـران، اسـتقالل و    کیان جمهـوری  

تمامیت ارضی کشور، مقابلـه بـا تهدیـدات و    

تجاوزات دشمن و عوامل ضد انقالب و اشـرار  

هــای از دســت داده و بــه اخــتالالت و نقــص

 جسمی یا روانی دچار شود.

مبلغـی اسـت کـه از    حق پرستاری جانباز: 

سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران )بر اسـاس  

ظـور حفـظ سـالمت    ضوابط مربوطـه( بـه من  

درصد و باالتر، اعصـاب و روان و   5۰جانبازان 

 شود.ها پرداخت میشیمیایی به آن

عبــارت اســت از میــزان درصــد جانبــازی: 

دیـدگی جسـمی و روانـی کـه توسـط      آسیب

ــور     ــهید و ام ــاد ش ــکی بنی ــیون پزش کمیس

ایثارگران مشخص و حسب مورد تجدید نظـر  

 خواهد شد.
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سـت کـه از   مبلغی اکمک معيشت جانباز: 

ــه    ــارگران ب ــور ایث ــهید و ام ــاد ش ــوی بنی س

جانبازی که حقـوقش کمتـر از کـف تعریـف     

شــده در دســتورالعمل تــرمیم حقــوق باشــد 

 شود.پرداخت می

فـردی اسـت کـه بـا پرداخـت       بيمه شـده: 

مبالغی به عنوان حق بیمـه، حـق اسـتفاده از    

گـر را  مزایای مندرج در قانون سـازمان بیمـه  

 دارد.

ای اسـت کـه   بیمه شده اری:بيمه شده اجب

به دستور کارفرما یا نماینده او در محلـی بـه   

کنـد و مـزد یـا حقـوق     نام کارگـاه کـار مـی   

 کند.  دریافت می

اشخاصـی کـه طبـق    : اختيـاری مه شده بي

قانون تأمین اجتماعی به علتی  8ماده  تبصره

غیر از علل مندرج در قانون مـذکور از ردیـف   

شـوند، بـه   بیمه شدگان اجبـاری خـارج مـی   

تواننـد  نامه و مقررات مربوطه میموجب آیین

با انعقاد قرارداد، بیمــه خــود را بــه طــور     

 اختیاری ادامه دهند.  

: فردی اسـت کـه بـدون    بيمه شده توافقی

زدبگیری و براسـاس توافـق سـازمان    رابطه م

ربـط،  تامین اجتماعی با شـخص حقـوقی ذی  

 گیرد.تحت پوشش قرار می

ای اسـت کـه   بیمـه شـده  بيمه شده اصلی: 

ــانون    ــدرج در ق ــررات من ــمول مق ــاً مش رأس

 شود. گر میسازمان بیمه

 بيمه شده تبعی )خـانواده بيمـه شـده(:   

شخص یا اشخاصی هستند که به تبـع بیمـه   

توانند از مزایای مقرر در قانون ی میشده اصل

 گر استفاده کنند.  سازمان بیمه

بیمـه   آزاد: و مشـاغل  حـرف شده  بيمه

ای است که بـرای انجـام حرفـه و شـغل     شده

مورد نظر با داشتن کارگر )کارفرما( یـا خـود   

فرمـا( بـه اسـتناد مجـوز     به تنهایی )خـویش 

ــع   ــادر شـــده از ســـوی مراجـ اشـــتغال صـ

ا بـه تشـخیص هیـأت مـدیره     دار یـ صالحیت

 سازمان تأمین اجتماعی به کار اشتغال دارد.

 اجتمــاعی مینأتــ ســازمان :بيکــاری بيمــه

 مقـررات  طبــق  کـه  افـرادی  بـه  است مکلف

 بـوده و بـرخالف   ، بیمهاجتماعی مینأت قانون

انـد و نیـز آمـاده    و اراده خود بیکار شده میل

 بیکـاری  ایـام  ریباشـند، مقـر  کـار مـی   انجام

 کند. پرداخت

ــت ــتمزد:  غرام ــهدس ــوهی ب ــالق وج  اط

و  بیمـاری  ،بـارداری  ایـام  در هـکـ  ودـشـ می

 دمـعـ  ار وکـ  بـه  اشـتغال  برای موقت ناتوانی

 جای به قانون حکم ، بهحقوق یا مزد دریافت

 شود.می پرداخت شده بیمه ، بهحقوق یا مزد



 بهگيستي و تممین اجتماعي – 15 1395 –سالنامه آماری استان بوشهر 

 
484 

 

 طبـق  کـه  استمبلغی :ازدواج هزینه کمک

ــرایطی ــاص ش ــرایخ ــ ، ب ــمتیمین أت از  قس

 پرداخـت  شـده  بیمـه بـه  ازدواج،  هـای هزینه

 شود.می

طـور  بـه  که است مبلغی عضو: نقص غرامت

 عضـو یـا جبـران   نقـص  جبـران  جا، براییک

 پرداخـت  وی ، بـه دهشـ د بیمـه ـدرامـ  تقلیل

 شود.می

وسایل کمک پزشکی)پروتز و پروتز و اروتز: 

اروتز( وسایلی هستند کـه بـه منظـور اعـاده     

سالمت یا بـرای جبـران نقـص جسـمانی یـا      

 تقویت یکی از حواس به کار می روند.

مبلـغ مقطـوعی   کمک هزینه کفن و دفن: 

است که به منظور تامین هزینه های مربـوط  

به کفن و دفـن بیمـه شـده در مـواردی کـه      

ده او این امـر را بـه عهـده مـی گیرنـد      خانوا

 پرداخت می گردد.

کمک هزینه سفر و اقامت بيمار و همراه: 

مبلغی است که طبق قـانون بـه بیمـه شـده     

 بیمار و همراه وی پرداخت می گردد.

فرد شاغلی کـه بـه تشـخیص    : هاز کار افتاد

دار،تمام یا بخشی از توانـایی  مراجع صالحیت

بدهد. این نـاتوانی   کار کردن خود را از دست

ــار )حســن انجــام   ممکــن اســت ناشــی از ک

 وظیفه( یا غیر ناشی از کار باشد.

فرد بازنشسته، از کارافتاده یا  بگير:مستمری

بازمانده )ورثه واجد شرایط( که طبق مقررات 

ای مربـوط، مسـتمری دریافـت    صندوق بیمه

 کند.می

خـدمات  مراکز ملکی)درمـان مسـتقيم(:   

شدگان، در مراکز درمـانی  بیمهدرمانی که به 

 شود.گر ارائه میمتعلق به سازمان بیمه

ــان   ــرف قرارداد)درمــ ــز طــ مراکــ

به روشی که سـازمان تـامین   غيرمستقيم(: 

اجتماعی تعهدات درمـانی خـود را از طریـق    

دهـد، گفتـه   خرید خدمات درمانی انجام مـی 

 شود.می

دی کلينيــک)مراکز جراحــی محــدود(: 

کـه در آن عـالوه بـر     مراکز درمـانی هسـتند  

خدمات تخصصی، خـدمات جراحـی محـدود    

نیز به بیماران ارائه می شود. اعمـال جراحـی   

ــورت    ــا بص ــک ه ــه در دی کلینی ــام یافت انج

محـدود و در چــارجوب لیســت مصــوب مــی  

باشد. در این مراکـز بـه درمـان و مراقبـت از     

ز آن بیمــاران در طــی روز پرداختــه و پــس ا

 گردد.می بیمار در پایان روز مرخص

به واحدی گفته می شـود کـه بـا     درمانگاه:

مجوز مراجح ذیصالح تاسـیس گردیـده و در   

یـا  درمـانی   -آن خـدمات سـرپایی بهداشـتی   

 شود.تشخیصی تحت نظر پزشک ارائه می
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به واحـد درمـانی اطـالق     درمانگاه عمومی:

می شود که در آن خدمات بهداشتی، درمانی 

سـاعت   ایی و اورژانـس در یا تشخیصـی سـرپ  

ــه       ــر نظــر پزشــک عمــومی ارائ فعالیــت و زی

شود، در سازمان تامین اجتماعی بـه طـور   می

قراردادی به درمانگاهی که عالوه بـر پزشـک   

عمـــومی فقـــط یکـــی از چهـــار تخصـــص 

زنان( را داشـته  -اطفال -جراحی -پایه)داخلی

 باشد نیز درمانگاه عمومی اطالق می شود

کـه در  درمانگاهی است درمانگاه تخصصی: 

آن عالوه بر خدمات عمومی، خدمات درمانی 

سرپایی دارای چهار رشته تخصصی کودکـان،  

داخلــی، اطفــال، جراحــی عمــومی و زنــان و 

 زایمان باشد.

بـه واحـد درمـانی    پلی کلينيک تخصصی: 

اطالق می شود که در چند نوع تخصـص بـه   

 درمان سرپایی بیماران اقدام می کند.

مـامی افـراد   ت بيمه شده کارکنان دولـت: 

باشند که مشمول قانون استخدام کشوری می

ــندوق     ــه ص ــان ب ــتگی آن ــورات بازنشس کس

شـود و عائلـه   بازنشستگی کشوری واریز مـی 

تحت تکفـل آنـان در قالـب ایـن صـندوق از      

مزایای بیمه درمـان سـازمان بیمـه سـالمت     

 گردند.  برخوردار می

تمامی افراد ساکن در  بيمه شده روستایی:

هـا در  ماه از سـکونت آن  6روستا که حداقل 

رو در چنین عشـایر کـوچ  روستا گذشته و هم

قالب صندوق روستاییان، تحت پوشش بیمـه  

 گیرند.  درمان سازمان بیمه سالمت قرار می

هـایی کـه از   گـروه  بيمه شده سایر اقشار:

گزار خـود نسبت به انعقاد قرارداد طریق بیمه

سازمان بیمه سالمت یـا ادارات کل تابعــه   با

اقدام نموده و دفترچه بیمه دریافـت نماینــد   

بـه عنـوان بیمه شدگان صندوق سایر اقشـار  

شوند ماننـد خـانواده معظـم شـهدا،   تلقی می

جـانبازان، طـالب و روحـانیون، دانشـجویان،   

بهزیستی مشـمول طـرح نیـروی    مددجـویان 

 نظام پزشکی.   انسانی و اعضای سازمان

 مشترک صندوق بازنشستگی کشـوری: 

یک فرد از ابتدای خدمت آزمایشی تا مادامی 

که آخرین ورثه او حقوق وظیفه دریافت مـی  

 کند مشترک این صندوق تلقی می گردد.

عبـارت اسـت از پایـان دوران     بازنشستگی:

ــندوق     ــترک صـ ــتخدم مشـ ــتغال مسـ اشـ

بازنشستگی کشوری که به موجـب قـانون بـا    

از شـرایط سـنی و مـدت خـدمت معـین      احر

 صورت می گیرد.

وجهـی اسـت کـه بـه      حقوق بازنشستگی:

موجــب قــانون بــه صــورت ماهیانــه بــه فــرد 

بازنشسته پرداخت مـی شـود.حقوق بگیـران    

گـروه   4صندوق بازنشستگی کشوری شـامل  

 به شرح زیر می باشد.

ــته: ــندوق   بازنشس ــترک ص ــتخدم مش مس

سـابقه   بازنشستگی کشوری که پس از احـراز 
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خدمت، یا سن معین و به موجـب قـانون بـا    

احــراز ســابقه خــدمت، یــا ســن معــین و بــه 

موجب قانون مدت اشـتغال وی خاتمـه مـی    

 کند.یابد و حقوق بازنشستگی دریافت می

مســتخدم مشــترک صــندوق  از کارافتــاده:

بازنشستگی کشوری که در اثـر بیمـاری و یـا    

حادثـه قـادر بـه ادامـه خـدمت نباشـد و بــه       

ظیفـه از کارافتـادگی   وجب قانون حقوق و وم

 کند.دریافت می

هرگاه مسـتخدم رسـمی    شاغل فوت شده:

در زمان اشتغال فـوت کنـد و حـداقل دارای    

یک ورثه مشـمول دریافـت حقـوق و وظیفـه     

بازنشسـتگی  باشد شامل فوت شـده صـندوق   

 .شودکشوری نامیده می

هرگاه بازنشسته یا از  بازنشسته فوت شده:

ه فوت کند و حداقل دارای یک ورثه کار افتاد

مشــمول دریافــت حقــوق وظیفــه باشــد     

صـندوق بازنشسـتگی   بازنشسته فـوت شـده   

 شود.  کشوری نامیده می

 گزیده اطالعات:

نفــر از اعضــاء  3649، تعــداد 1395در ســال 

خانوارهای شاهد، تحت پوشش بنیاد شهید و 

انـد. هم نـین در   داشـته  امور ایثارگران قـرار 

جانباز تحـت پوشـش    6475این سال حدود 

 26۰2اند که از این تعـداد،  بنیاد مذکور بوده

 درصد بوده است. 25،جانبازان باالی نفر

های تحت ، تعداد کارگاه1395در پایان سال 

ــأمین اجتمــاعی    18596پوشــش ســازمان ت

بــوده اســت. هم نــین تعــداد بیمــه  کارگــاه

 363495شدگان اصلی آن سازمان به حدود 

 2نفر رسـیده کـه نسـبت بـه سـال گذشـته       

 داشته است. کاهشدرصد 

-، تعداد بیمه شده گان )اصـلی 1395درسال 

نفرتحــت پوشــش ســازمان  48۰182تبعــی(

اند کـه از  بوده (خدمات درمانیسالمت ) بیمه

 7/8دولـت، درصـد را کارکنـان   16این تعداد 

درصـد را   71بیمه همگانی سالمت ، رادرصد 

تشــکیل  درصــد را سایراقشــار 4روســتائیان و

 اند.داده

، تعـداد کـل مشـترکان    1395در پایان سال 

حقوق بگیـر صـندوق بازنشسـتگان کشـوری     

نفر بوده است کـه از   13785بوشهر دراستان 

درصد را بازنشستگان تشـکیل   84این تعداد 

 دهند.می

 

. 
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تعداد مراکز)دولتـی و غيـر دولتی(تحـت پوشـش معاونـت اجتمـاعی اداره کـل         -15-1

 بهزیستی و افراد خدمت گيرنده

سال و 

 شهرستان

 های کودکمهد (1)های اجتماعیآسيب سرپرستکودکان بینگهداری 

 کودکان مهدکودک افراد مراکز افراد مراکز

1380 3 28 … … 1۰ 1343 

1385 3 51 … … 52 4372 

1390 3 88 … … … …. 

1391 3 23۰ … … 74 6585 

1392 3 168 … … 78 5555 

1393 3 8۰ 27 6۰98 178 83۰1 

1394 3 338 11 1۰326 179 686۰ 

1395 3 334 33 10981 183 7253 

 154۰ 3۰ 4688 1۰ 197 3 بوشهر

 81۰ 34 68 1 1۰ × تنگستان

 7۰4 12 62 1 ۰ × جم

 19۰8 42 28۰9 7 63 × دشتستان

 415 19 811 4 21 × دشتی

 1۰42 27 78 1 9 × دیر

 37 3 527 1 3 × دیلم

 311 1۰ 1۰7۰ 4 14 × عسلویه

 × × × × × × کنگان

 486 6 868 4 17 × گناوه

 خیابانی، کودکان سالمت، ساماندهی اجتماعی، خانه دیده آسیب دختران و زنان بازپروری یواحدها فعالیت شامل(1
 سالمت مهمانسرای کاهش طالق، منظور به خانواده در مداخله اجتماعی، و فردی، خانوادگی یهابحران در مداخله
 موقت، اجتماعی، اسکان خدمات پایگاه اطالعات شامل 139۰ سال در که باشدمی کودک تلفن طرح و کودک
    اجتماعی، حمایت از مبتالیان به اختالل هویت جنسی نیز اورزانس تلفن خط و اجتماعی اورژانس سیار خدمات

 باشند.هم نین اطالعات غیر دولتی می .باشدمی
 اداره کل بهزیستی استان بوشهر. -مأخذ
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مراکز)غير دولتی(تحت پوشش معاونت توانبخشـی اداره کـل بهزیسـتی و    تعداد  -15-2

 افراد خدمت گيرنده

سال و 

 شهرستان

نگهداری از 

 معلوالن
 فيزیوتراپی گفتاردرمانی نگهداری از سالمندان

 افراد مراکز افراد مراکز افراد مراکز افراد مراکز

1380 * 148 * 89 * 3۰6 * 268۰ 

1385 * 1۰4 * 98 * 339 * 414 

1390 * 4۰6 * 9۰ * 82۰ * 1147 

1391 * 3۰2 * 94 * 912 * 5۰8 

1392 * 893 * * * 651 * 442۰ 

1393 7 316 2 76 1 131 3 2291 

1394 2۰ 653 2 78 3 141 1 895 

1395 16 8 376 2 90 2 245 1 

 1 165 1 43 1 121 3 9 بوشهر

 × × × × × × × × تنگستان

 × × × × × × × × جم

 × × × 47 1 83 1 2 دشتستان

 × × × × × × × × دشتی

 × 8۰ 1 × × × × 1 دیر

 × × × × × × × × دیلم

 × × × × × × × × عسلویه

 × × × × × 138 3 3 کنگان

 × × × × × 34 1 1 گناوه
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تعداد مراکز)غیر دولتی(تحت پوشش معاونت توانبخشی اداره کل بهزیستی و افراد خدمت  -15-2

 )دنباله(  گیرنده
 

سال و 

 شهرستان

 ارتوپدی فنی بينایی سنجی سنجش شنوایی کاردرمانی

 افراد مراکز افراد مراکز افراد مراکز افراد مراکز

1380 × × × 1649 × 15۰۰ × × 

1385 × 143 × 31۰3 × 714 × × 

1390 × 1169 × 4496 × 355 × × 

1391 × 952 × 1253 × 16۰۰ × × 

1392 × 747 × 1487 × 651 × × 

1393 1 94 1 1478 1 195۰ × × 

1394 1 7۰ 1 1۰32 1 3895 × × 

1395 1 95 1 1414 1 5000 × × 

 × × 5۰۰۰ 1 1414 1 95 1 بوشهر

 × × × × × × × × تنگستان

 × × × × × × × × جم

 × × × × × × × × دشتستان

 × × × × × × × × دشتی

 × × × × × × × × دیر

 × × × × × × × × دیلم

 × × × × × × × × عسلویه

 × × × × × × × × کنگان

 × × × × × × × × گناوه

 اداره کل بهزیستی استان بوشهر -مأخذ
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دولتی(تحـت پوشـش معاونـت پيشـگيری اداره کـل      تعداد مراکز)دولتـی و غير  -15-3

 بهزیستی و افراد خدمت گيرنده

سال و 

 شهرستان

 

 حضوریمشاوره  صدای مشاور
مشاوره 

 ژنتيک
 اعتياد

پيشگيری از 

 (1)تنبلی چشم

 کودکان افراد مراکز افراد مراکز افراد مراکز افراد مراکز

1380 1 944 5 1189 * * * * 14466 

1385 1 1675 12 2254 2 298 9 2۰3۰ 2۰78۰ 

1390 2 2473 11 7452 2 484 14 4447 3۰۰17 

1391 1 3۰21 3۰ 1۰115 2 484 19 574۰ 3۰391 

1392 1 4928 33 16755 4 4۰6 22 1۰328 31874 

1393 1 4147 28 6141 4 1۰8۰ 23 23145 32856 

1394 1 2644 28 11693 3 1137 42 6567 32337 

1395 1 4860 34 11461 5 1245 30 12723 32928 

 5241 2964 7 785 2 9۰34 15 486۰ 1 بوشهر

 2736 275 1 × × 6۰3 2 × × تنگستان

 2266 534 3 12 1 × × × × جم

 7967 4792 9 436 1 634 7 × × دشتستان

 2517 18۰ 1 × × 26۰ 2 × × دشتی

 2585 64 1 × × 136 1 × × دیر

 1642 169 1 × × 52 1 × × دیلم

 × 2678 3 × × × × × × عسلویه

 32۰5 1۰67 4 × × × × × × کنگان

 4769 × × 12 1 742 4 × × گناوه

 دقیق تعداد مراکز پیشگیری از تنبلی چشم قابل ارائه نیست.اطالعات (1

 .بوشهر اداره کل بهزیستی استان - -مأخذ
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 تعداد خانوارهای مستمری بگير اداره کل بهزیستی -15-4

سال و 

 شهرستان

 معاونت اجتماعی

 معاونت توانبخشی

 توانبخشی
روانی ترخيص از 

 مرکز
 روانی مزمن

 تعداد مبلغ تعداد مبلغ تعداد مبلغ تعداد مبلغ

1380 … 42۰۰ … 4132 … … … … 

1385 … 42۰۰ … 4132 … 126 84۰ 338 

1390 … 42۰۰ … 4132 653 126 84۰ 338 

1391 … 42۰۰ … 4132 483 93 84۰ 338 

1392 … 42۰۰ … 4132 591 93 84۰ 338 

1393 2841 4375 1933 48۰4 59۰ 93 29۰9 458 

1394 2831 4375 1932 4804 298 93 2910 458 

1395 2816 4374 2592 4786 4717 89 2400 453 

 11۰ 583۰ ..… ..… 825 4433 427 2682 بوشهر

 43 1۰6۰ …… ..… 429 23۰3 521 3363 تنگستان

 2۰ 2279 ..… .… 183 1۰۰9 1۰8 7256 جم

 62 3286 47 2491 1376 74۰۰ 1426 919۰ دشتستان

 122 4666 18 954۰ 71۰ 3872 752 4942 دشتی

 24 1272 24 1272 348 1924 3۰۰ 1923 دیر

 14 742۰ ..… ..… 2۰8 1123 121 7594 دیلم

 1۰ 53۰۰ .… … 334 1853 37۰ 2412 عسلویه

 48 2544 … … 373 2۰۰3 349 2165 کنگان

 453 24۰۰ 89 4717 4786 2592 4374 2816 گناوه

 اداره کل بهزیستی استان بوشهر -مأخذ

 

 و خمينـی  امـام  امـداد  کميته حمایت مورد مددجویان واحدهای خدمت رسانی، -15-5

 (ریال میلیون)         ها    سایرپرداختی و معيشت کمک مبلغ
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1375 26 8531 * 33785 945 29446 * * 126۰۰ 

1380 3۰ 27396 12624 87868 131۰۰ 31388 1۰254 634 2۰45 

1385 34 29798 147۰2 79713 5۰۰39 34565 5۰61 4833 188647 

1390 31 29932 16366 71596 24145 36425 3423 999۰ 29۰8۰2 

1391 28 3۰789 17268 711۰4 1۰168 35399 3111 951۰ 286745 

1392 52 32254 19۰83 71231 1۰2۰۰ 3582۰ 2929 8522 41۰948 

1393 57 31997 18344 69391 8286 34۰۰4 289۰ 8223 5312۰۰ 

1394 51 32971 18953 69621 45 26382 2684 6952 63۰172 

1395 32 29803 13875 64597 × 10911 2558 7213 328895 

 41129 1653 275 732 × 5328 2159 2919 8 بوشهر

 88۰ 827 216 1141 × 57۰۰ 18۰3 3۰97 2 تنگستان

 963۰ 375 111 876 × 2222 747 1224 2 جم

 125618 1358 763 1842 × 25761 2312 1۰129 6 دشتستان

 5259۰ 598 257 1456 × 6741 1852 3464 5 دشتی

 21194 325 215 443 × 42۰9 1۰۰9 1978 2 دیر

 6113 2۰8 111 864 × 2۰17 598 1۰۰4 2 دیلم

 6912 577 189 615 × 1983 583 931 1 عسلویه

 22237 51۰ 171 134 × 34۰۰ 87۰ 1595 1 کنگان

 42592 782 25۰ 28۰8 × 7236 1942 3462 3 گناوه

 . استان بوشهر خمینی امام امداد کمیته - مأخذ

 پرداخـت  مبلغ و خمينیامام امداد کميته توسط مددجویان به شده ارائه خدمات -15-6
       (ریال میلیون)    شده          
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سال و 

 شهرستان

 بيمه خدمات درمانی های اجتماعیبيمه
خدمات تامين و 

 تعمير مسکن
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 مبلغ

بيمه شدگان مورد 

 حمایت

مددجویان 

 موردی

 مبلغ تعداد

 مبلغ تعداد مبلغ تعداد

1375 * * * * 93984 3۰691 1815۰ 125 941 7۰4 

1380 * * * * 1۰8179 1۰286 228۰۰ 254 1871 6815 

1385 * * * * 19647 15874 18۰8 368 26۰4 8938 

1390 1116 1496 1159 1۰7۰ 21522 14763 188 325 2318 44624 

1391 176۰ 1247 1699 22۰68 17167 14446 2۰۰ 389 684 5712 

1392 1825 1۰29 1857 39825 17815 27165 87 158 1666 12876 

1393 3672 18۰5 4۰۰1 3۰674 19۰83 22959 11 31 896 1۰119 

1394 2372 1631 34۰5 3556۰ 19482 29864 11 31 1445 169۰4 

1395 2517 358 2427 28042 17078 9839 × × 1281 53995 

 1762 67 × × 173 2955 3117 197 54 6۰8 بوشهر

 2835 115 × × × × 7۰2 156 × 74 تنگستان

 1225 4۰ × × 7۰ 235 233 45 1۰۰ 214 جم

 9۰96 1۰7 × × 24۰ 4739 1۰244 624 × 611 دشتستان

 7826 215 × × 4495 1682 4349 4۰3 × 182 دشتی

 7147 257 × × 1923 77۰ 22۰5 337 × 188 دیر

 32۰۰ 55 × × 375 17۰ 157۰ 65 × 1۰7 دیلم

 9۰43 2۰5 × × × × 34 × 8 57 عسلویه

 8723 133 × × 1146 2۰25 2931 388 × 354 کنگان

 3138 87 × × 1417 45۰2 2657 212 196 122 گناوه
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 شـده  پرداخـت  مبلـغ  و خمینـی امـام  امـداد  کمیتـه  توسط مددجویان به شده ارائه خدمات -15-6

 )دنباله((    ریال میلیون)

سال و 

 شهرستان

 های شغلیایجاد فرصت
اعطای وام قرض 

 الحسنه

کمک هزینه 

 ازدواج

 وام اشتغال پرداختی

ق 
ری
 ط
 از
ته
اف
ل ی
غا
شت
د ا
را
اف

ی
یاب
ار
ک

 

فه
حر
و  
ی 
فن
ش 
وز
آم
د 
را
اف

ی 
ا

ده
دی

 
 مبلغ تعداد مبلغ تعداد

از محل صندوق 

 اشتغال امداد

از محل تسهيالت 

 بانکی

 مبلغ تعداد مبلغ تعداد

1375 384 885 * * 8 71 356 1۰25 825 1۰17 

1380 1586 19443 * * 314 239 1945 331۰ 2۰22 3۰15 

1385 16۰2 1۰6687 * * 87 1393 4252 1326 25۰8 8425 

1390 1462 88795 48۰8 229894 38 2157 8887 43947 1767 13114 

1391 657 42813 4۰99 26477۰ 45 4221 41۰2 4۰247 2۰37 12378 

1392 723 355۰4 2461 21292۰ 259 4495 3۰28 51167 1466 16719 

1393 298 31648 1763 212823 455 4352 2496 42535 829 11371 

1394 32۰ 396۰9 1519 191۰57 178 3723 4362 117359 1147 276۰6 

1395 327 71887 1494 212843 696 6670 2852 71018 3736 65806 

 1115 336 13283 459 49۰ 96 178۰۰ 99 42۰4 31 بوشهر

 2۰25۰ 2۰5 4885 259 513 6۰ 173۰۰ 127 825۰ 47 تنگستان

 25۰7 16۰ 4675 187 255 4۰ 615۰ 52 342۰ 14 جم

 173۰7 1۰91 1۰43۰ 68۰ 31۰3 182 81356 567 19۰۰6 5۰ دشتستان

 9568 851 68۰9 315 646 71 18۰۰۰ 143 668۰ 43 دشتی

 4781 294 5815 282 393 42 1321۰ 96 548۰ 19 دیر

 82۰ 5۰ 1511۰ 113 17 8 955۰ 67 344۰ 19 دیلم

 212۰ 118 555 28 186 47 84۰۰ 63 379۰ 24 عسلویه

 2197 215 38۰۰ 162 393 57 96۰۰ 81 9467 48 کنگان

 5141 416 5656 367 674 93 31477 199 815۰ 32 گناوه
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    شـده            پرداخـت  مبلـغ  و خمینـی امـام  امـداد  کمیتـه  توسط مددجویان به شده ارائه خدمات -15-6

 )دنباله((    ریال میلیون)

سال و 

 شهرستان

 
 

 خدمات فرهنگی و آموزشی

استفاده کنندگان از 

خدمات تحصيلی و 

 فرهنگی

افراد شرکت 

کننده در 

آموزش های 

 مهارت زندگی

افراد شرکت کننده 

در اردوهای تربيت 

 فرهنگی

 مبلغ

 دانشجو دانش آموز

1375 171۰1 264 * 67۰ 71۰ 

1380 237۰4 839 3112 1578 5۰۰۰ 

1385 14425 1314 6363 3851 12234 

1390 8323 2۰54 19651 1665 8۰۰1 

1391 5568 253۰ 193۰۰ 2241 12۰73 

1392 5112 2116 1۰211 891 19195 

1393 4692 216۰ 18۰25 1228 21894 

1394 483۰ 1523 23۰34 4339 2924۰ 

1395 5255 1060 38010 5853 17138 

 1611 433 125۰ 171 832 بوشهر

 621 454 1۰1۰ 121 531 تنگستان

 7۰9 124 57 51 223 جم

 3641 581 9788 294 1286 دشتستان

 2473 563 2649 127 695 دشتی

 2۰6۰ 1583 3483 96 362 دیر

 1425 346 6792 26 14۰ دیلم

 155 376 2321 31 272 عسلویه

 2259 1224 3۰66 55 384 کنگان

 2184 169 7594 88 53۰ گناوه

  .خمینی استان بوشهر امام امداد کمیته - مأخذ
 



 بهگيستي و تممین اجتماعي – 15 1395 –سالنامه آماری استان بوشهر 

 
496 

 

 

 (ریال میلیون)    درآمدهای اختصاصی و وجوهات امانی کميته امداد امام خمينی -15-7

سال و 

 شهرستان

های جمع درآمد

اختصاصی و 

 وجوهات امانی

 وجوهات امانی های اختصاصیدرآمد

 جمع
های درآمد

 محلی

کمک های 

مردمی و 

 صدقات

 (1)سایر زکات جمع

1395 170062 33225 × 30482 111782 13462 98318 

 27193 87 27281 7625 × 9993 37274 بوشهر

 212 49 261 1713 × 1713 1975 تنگستان

 2۰78 951 3۰29 2۰49 × 2۰49 12421 جم

 19644 8469 28113 6347 × 6793 349۰5 دشتستان

 361 442 8۰3 3383 × 3283 4186 دشتی

 1۰386 2522 129۰8 1593 × 1593 171۰۰ دیر

 7429 43 7473 924 × 953 8426 دیلم

 × 397 397 637 × 637 4197 عسلویه

 14479 13۰ 146۰9 2239 × 2239 28698 کنگان

 16536 372 169۰8 3972 × 3972 2۰88۰ گناوه

ها، سهم السادات و ها، کفارههای نیكوکاری و عاطفهکمك به ايتاو، کمك  وادث و ساوتمان زلگله زدگان، درآمد جشن( شامل 1
 .باشد... مي

 کمیته امداد اماو ومیني استان بوشهر -مموذ 
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حسـب  ایثارگران بر امور و شهيد بنياد پوشش تحت شاهد خانوارهای افراد تعداد -15-8

 خویشاوندینوع 

 همسر و فرزندان والدين جمع سال و شهرستان

1380 2188 1655 533 

1385 2148 157۰ 578 

1390 3701 16۰5 2۰96 

1391 3673 1577 2۰96 

1392 3621 1529 2۰92 

1393 3969 1568 24۰1 

1394 3730 1541 2189 

1395 3649 1366 2283 

 673 271 944 بوشهر

 91 113 204 تنگستان

 114 49 163 جم

 648 5۰9 1157 دشتستان

 159 136 295 دشتی

 148 79 227 دیر

 39 5۰ 89 دیلم

 × × × *عسلویه

 141 56 197 کنگان

 27۰ 1۰3 373 گناوه

 .بوشهر بنیاد شهید و امور ایثارگران استان-مأخذ
 .*آمار شهرستان عسلویه با شهرستان کنگان جمع بسته شده است
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 امـور  و شـهيد  بنيـاد  پوشش بگيرتحتمستمری و حقوق شاهد خانوارهای تعداد -15-9

 (ریال میلیون)                                    آنان به پرداختی مبلغ و ایثارگران

 سال

 

 مستمری بگير حقوق بگير جمع

 مبلغ تعداد مبلغ تعداد مبلغ تعداد

1395 1768 25045 693 14462 1075 10583 

 2337 22۰ 4۰87 183 6424 4۰3 بوشهر

 832 84 694 38 1526 122 تنگستان

 368 4۰ 563 29 931 69 جم

 3738 39۰ 4527 214 8265 6۰4 دشتستان

 995 1۰9 133۰ 65 2325 174 دشتی

 6۰8 64 743 34 1351 98 دیر

 4۰5 35 316 18 721 53 دیلم

 … … … … … … *عسلویه

 473 46 85۰ 43 1323 89 کنگان

 827 87 1352 69 2179 156 گناوه

 بوشهر بنیاد شهید و امور ایثارگران استان -ماخذ

 .*آمار شهرستان عسلویه با شهرستان کنگان جمع بسته شده است
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 بنيـاد  پوشـش  تحت آزادگان و جانبازان شاهد، خانوارهای به شده ارائه خدمات -15-10

 (ریال میلیون)                    شده پرداخت  مبلغ و ایثارگران امور و شهيد

 1395 1394 1393 1392 1391 1390 سال

حرفه آموزی و 

 اشتغال

 91 168 87 86 677 648 تعداد

 8700 15174 759۰ 46۰7 22269 5782۰ مبلغ

 (1)خدمات درمانی
 19006 26611 21۰41 * 1317۰4 1۰894 تعداد

 20788 61152 167553 * 14996 819۰۰۰ مبلغ

 خدمات آموزشی
 6498 3448 3159 2849 2757 41۰۰ تعداد

 6798 11۰89 29۰3 2۰744 17۰92 16923 مبلغ

 خدمات فرهنگی
 721 11۰۰ 889 7298 4478 8818 تعداد

 468 5۰45۰۰ 1673 * * 1229 مبلغ

 مسکن
 334 6۰6 7۰4 613 348 6۰4 تعداد

 21795 358836 3۰۰۰ 2235۰۰ 1۰217۰ 12۰۰۰۰ مبلغ

کمک هزینه 

 ازدواج

 18 49 42 4۰ 66 135 تعداد

 360 ... 655 372 569 18۰۰ مبلغ

های مربوط به سایر کمک

 (2)موارد
... ... 15۰ * * * 

 .باشدهمگانی و مکمل ایثارگران و... می، بیمه درمانی شامل امور مربوط به تامین سالمت ( خدمات درمانی1

  .است...  و مددکاری مراسم، برگزاری به مربوط نقدی غیر و نقدی هایکمک شامل( 2

 بوشهر بنیاد شهید و امور ایثارگران استان - مأخذ
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 درصـد  حسـب  بـر  ایثـارگران  امـور  و شهيد بنياد پوشش تحت جانبازان تعداد -15-11

 اسفند پایان در جانبازی

سال و 

 شهرستان
 درصد 25تا  (1)جمع

25 - 39 

 درصد

40 - 49 

 درصد

50- 69 

 درصد
 درصد 70

1389 5701 342۰ 2281 ... ... ... 

1390 5826 3691 2135 ... ... ... 

1391 6076 3859 2217 ... ... ... 

1392 6206 39۰۰ 23۰6 ... ... ... 

1393 5932 3776 1547 3۰8 233 68 

1394 6260 3747 1916 297 232 68 

1395 6475 3893 1741 305 233 71 

 19 77 1۰۰ 596 1179 2046 بوشهر

 1 5 11 112 193 330 تنگستان

 1 4 4 36 117 172 جم

 27 72 8۰ 484 999 1728 دشتستان

 5 16 29 155 357 588 دشتی

 2 13 16 91 358 488 دیر

 3 9 8 26 121 171 دیلم

 * * * * * × *عسلویه

 2 7 21 77 184 303 کنگان

 11 3۰ 36 164 385 649 گناوه

 .اندنشده جانبازی درصد تعیین که است افرادی به مربوط با اجزا سرجمع اختالف(1
 .*آمار شهرستان عسلویه با شهرستان کنگان جمع بسته شده است

 بنیاد شهید و امور ایثارگران استان بوشهر. - مأخذ
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 ایثارگران امور و شهيد بنياد پوشش تحت بگيرمستمری  و حقوق جانبازان تعداد -15-12

 (ریال میلیون)      آنان به پرداختی مبلغ و

سال و 

 شهرستان

  

مبلغ كمک  حالت اشتغال

 (1)معیشت

 حق پرستاری

 مبلغ تعداد مبلغ تعداد

1395 751 11814 ... 237 1992 

 7۰4 85 ... 31۰4 199 بوشهر

 41 6 ... 598 38 تنگستان

 24 2 ... 239 14 جم

 6۰5 7۰ ... 3565 224 دشتستان

 125 15 ... 1۰۰2 62 دشتی

 65 9 ... 728 47 دیر

 126 13 ... 194 12 دیلم

 × × ... × × *عسلویه

 82 1۰ ... 796 52 کنگان

 22۰ 27 ... 1588 1۰3 گناوه

 . است.... و تلفن معاش، عیدی، تحصیلی، ازدواج، هزینه کمک شامل(1
 .بسته شده است*آمار شهرستان عسلویه با شهرستان کنگان جمع 

 بنیاد شهید و امور ایثارگران استان بوشهر. -مأخذ
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 (1)های جمعيت هالل احمر ایران در حوزه امداد و نجاتفعاليت -15-13

 سال

 (2)سایر حوادث سيل زلزله

ه 
دث
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د 
دا
تع

 

ی 
اد
مد
ی ا
ها
رو 
 ني
اد
عد
ت

ده 
 ش
ام
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 و 
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ت
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 و 
ن
حي
رو
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د 
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ن 
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ه  
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ی 
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ده 
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 و 
ن
حي
رو
مج
د 
دا
تع

ن 
مي
دو
ص
م

 

 نفر نفر مورد نفر نفر مورد نفر نفر مورد واحد

1385 2 25 × 2 1۰۰ 85 6 55۰ 8۰ 

1390 8 55 × 
× 22۰ × 99 6۰3 3۰۰ 

1391 18 74 × 13 559 41 215 1572 3254 

1392 11 1174 1365 34 1۰29 5 456 2652 1986 

1393 12 179 × 15 216 4 515 3839 1872 

1394 5 59 × 15 359 1 596 29۰5 3131 

1395 6 72 × 12 699 18 676 3378 3879 

 . است نموده شرکت آنها در احمر هالل جمعیت که باشدمی  حوادثی مربوط فقط شده ارائه آمارهای (1

 باشد.می ایجاده تصادفات و گردباد شن، طوفان صاعقه، خشکسالی، کوه، ریزش زمین، رانش شامل( 2

 استان بوشهر. احمر هالل جمعیت - مأخذ
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 احمر هالل جمعيت امدادگران و داوطلبان اعضاء، تعداد -15-14

 1395 1394 1393 1392 1391 1390 1385 سال

اعضاء 
های شاخه
 (1)جوانان

 15993 15783 1555۰ 1421۰ 1295۰ 1182۰ 9869 مرد و زن

 6797 6692 6575 683۰ 5424 5568 4669 مرد

 9196 9۰91 8975 738۰ 7526 6252 52۰۰ زن

 (2)اعضاء

 145 118 119 77 62 84 286 مرد و زن

 77 54 64 29 3۰ 4۰ 159 مرد

 68 64 55 48 32 44 127 زن

 (3)داوطلبان

 997 823 1545 1۰36 773 1642 4919 مرد و زن

 481 439 738 516 378 954 25۰۰ مرد

 516 384 8۰7 52۰ 395 688 2419 زن

 (4)امدادگران

 2081 2۰95 2۰44 1665 69۰ 1۰66 87۰ مرد و زن

 1338 119۰ 1172 11۰7 483 727 47۰ مرد

 743 9۰5 872 558 2۰7 339 4۰۰ زن

 .باشدمی وپیشاهنگی آزاد و آموزیدانش دانشجویی، طالب، کارگری، هالل،غن ه هایشاخه شامل( 1

 .کنندمی کمک سازمان به مالی هایکمک طریق از که هستند افرادی اعضاء( 2

 هستند مهارت و حمایت هدایت، مشارکت، هایگروه شامل و پرداخته خدمات ارائه به که هستند افرادی داوطلبان( 3

4

 استان بوشهر. احمر هالل جمعیت -مأخذ
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 آموزش همگانی برگزار شده و تعداد آموزش گيرندگان جمعيت هالل احمر -15-15

 سال و شهرستان
های آموزشی تعداد دوره

 برگزار شده

 تعداد آموزش گيرندگان

 زن مرد مرد و زن

1385 658 1974۰ 887۰ 1۰87۰ 

1390 768 898 42۰ 478 

1391 1489 3723۰ 1854۰ 1869۰ 

1392 669 16557 976۰ 6797 

1393 99۰ 17394 8212 9182 

1394 757 171۰9 7997 9112 

1395 472 10452 4943 5059 

 645 4۰6 15۰1 66 بوشهر

 54۰ 575 1115 47 تنگستان

 4۰ 4۰ 8۰ 4 *جم

 78۰ 8۰4 1584 67 دشتستان

 125۰ 117۰ 242۰ 112 دشتی

 72۰ 391 1111 52 دیر

 2۰۰ 221 421 28 دیلم

 ... ... ... ... *عسلویه

 634 1۰86 172۰ 71 کنگان

 25۰ 25۰ 5۰۰ 25 گناوه

 باشد.ساعته برای هر نفر می 35ی اولیه هاهای آموزشی شامل دوره کمکدوره (1
 کنگان جمع بسته شده است.*آمار شهرستان جم و شهرستان عسلویه با آمار شهرستان 

 استان بوشهر. احمر هالل جمعیت - مأخذ
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حسـب  بر اسـفند  پایـان  در اداره کل تأمين اجتمـاعی  پوشش تحت هایکارگاه -15-16

 طبقات  کارکن

 (1)سایر نفر 50باالی  نفر 50-11 نفر 10-1 جمع سال و شهرستان

1389 17021 1۰92۰ 2276 326 3499 

1390 17283 111۰5 2319 342 3517 

1391 17612 113۰2 2413 356 3541 

1392 18095 11497 2572 418 36۰8 

1393 18111 12196 3788 997 113۰ 

1394 18211 12563 3954 1۰5۰ 644 

1395 18596 13119 3809 1086 582 

 149 282 1157 4193 5781 بوشهر

 11 1۰ 371 1۰61 1453 تنگستان

 18 55 121 499 693 جم

 55 56 228 19۰5 2244 دشتستان

 7 21 1۰۰ 875 1003 دشتی

 7 19 254 8۰4 1084 دیر

 11 36 232 526 805 دیلم

 278 4۰9 612 885 2184 عسلویه

 39 166 29۰ 1۰3۰ 1525 کنگان

 7 32 444 1341 1824 گناوه

 باشد.پیمانکاری دارای قرارداد فعال می( شامل 1
 اداره کل تأمین اجتماعی استان بوشهر. – مأخذ
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 اداره کل تأمين اجتماعی پوشش تحت افراد تعداد -15-17

سال و 

 شهرستان
 جمع کل

 مستمری بگيران بيمه شدگان

 تبعی اصلی جمع تبعی اصلی جمع

1392 885272 838424 351775 486649 46848 26۰41 2۰8۰7 

1393 910917 859308 36۰726 498582 51609 28825 22784 

1394 1225586 888122 3685۰2 51962۰ 337464 31426۰ 232۰4 

1395 1027085 968712 363495 605217 58373 34209 24164 

 98۰8 12461 22269 1466۰7 87842 234449 256718 بوشهر

 1412 24۰6 3818 25286 12176 37462 41280 تنگستان

 873 1242 2115 2422۰ 13331 37551 39666 جم

 5۰11 7149 12160 5۰8۰۰ 27786 78586 90746 دشتستان

 1749 2317 4066 1594۰ 9841 25781 29847 دشتی

 93۰ 1463 2393 21512 1126۰ 32772 35165 دیر

 7۰4 1328 2032 26۰56 12936 38992 41024 دیلم

 162 383 545 176267 114898 291165 291710 عسلویه

 942 1522 2464 753۰9 52673 127982 130446 کنگان

 2573 3938 6511 4322۰ 2۰752 63972 70483 گناوه

 اداره کل تأمین اجتماعی استان بوشهر. - مأخذ
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 بيمه نوع برحسب اداره کل تأمين اجتماعی پوشش تحتاصلی شدگانبيمه -15-18

 (1)خاص بيکاری توافقی اجباری جمع سال و شهرستان

1380 1364 1364 ۰۰۰ 

1385 2298 2298 ۰۰۰ 

1390 2215 2215 ۰۰۰ 

1391 2373 2373 ۰۰۰ 

1392 351775 313449 5953 23۰2 3۰۰71 

1393 360726 319547 6۰54 2196 32929 

1394 368537 323۰29 462 2۰18 43۰28 

1395 364377 322944 5992 6672 28769 

 9577 24۰4 1724 74996 88701 بوشهر

 196۰ 32۰ 546 1۰25۰ 13076 تنگستان

 485 157 81 12491 13214 جم

 8122 1817 1561 15794 27294 دشتستان

 1924 323 379 6719 9345 دشتی

 642 29۰ 66 1۰149 11147 دیر

 996 96 58 11676 12826 دیلم

 2۰8 273 × 114673 115154 عسلویه

 723 625 535 51۰57 52940 کنگان

 4132 367 1۰42 15139 20680 گناوه

 .باشدمی سایر و ساختمانی کارگران اختیاری، رانندگان، بافندگان، آزاد، مشاغل و حرف شدگان بیمه شامل( 1
 اداره کل تأمین اجتماعی استان بوشهر - مأخذ
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 بيمه نوع برحسب اداره کل تأمين اجتماعی پوشش تحتخاص شدگانبيمه -15-19

سال و 

 شهرستان
 جمع

حرف و مشاغل 

 آزاد
 اختياری رانندگان بافندگان

کارگران 

 ساختمانی
 (1)سایر

1392 30071 7873 1731 6167 2378 119۰8 14 

1393 32929 81۰1 1756 6827 2726 13423 96 

1394 41028 8۰8۰ 1478 4922 3237 17749 5562 

1395 25169 1174 1446 6957 3941 11408 243 

 13۰ 5269 1491 1672 24۰ 775 9577 بوشهر

 7 116۰ 119 567 58 49 1960 تنگستان

 16 216 79 85 16 73 485 جم

 35 4333 624 22۰3 373 554 8122 دشتستان

 1 1186 134 416 94 93 1924 دشتستان

 5 2۰8 59 338 6 26 642 دیر

 11 269 284 336 43 53 996 دیلم

 4 11 129 4۰ 4 19 207 عسلویه

 ۰ 186 239 194 77 27 723 کنگان

 34 157۰ 783 11۰6 535 1۰4 4132 گناوه

 صیادان، زنبورداران و کارفرمایان صنفی کم درآمد می باشد.  شدگان بیمه شامل( 1
 اداره کل تأمین اجتماعی استان بوشهر. - مأخذ
 
 
 
 
 
 
 
 



 بهگيستي و تممین اجتماعي – 15 1395 –سالنامه آماری استان بوشهر 

 
509 

 

 
 

اجتمـاعی  اداره کـل تـأمين    پوشـش  تحت کار از ناشی دیدهآسيب شدگانبيمه -15-20

  کار محل فعاليت برحسب

 1395 1394 1393 1392 فعاليت محل کار

 713 835 7۰7 679 جمع

های کشاورزی، جنگلداری، شکار، صید ماهی و فعالیت

 مربوط
4 9 1۰ 7 

 5 5 19 27 استخراج معادن

 × 4 4 1 صنایع موادغذایی و دخانیات

شصنایع نساجی، ساختن البسه، کفش و وسایل پوش  * * * × 

 پنبه، مبل، کاغذ، چاپ، چرم و ساختنصنایع چوب، چوب

 اشیای مربوط
* 4 4 3 

والت کائوچویی و محصصنایع محصوالت شیمیایی، اشیای

سنگمشتق از زغال  
2 3 31 38 

، صنایع فلزات اساسی، محصوالت فلزی

الکتریکی و غیرالکتریکیهایماشین  
6۰ 24 45 3۰ 

 5 * 2 * سایر صنایع

 173 267 45۰ 185 ساختمان

نشانیبرق، آب، گاز، بخار، خدمات بهداشتی و آتش  18 26 7 4 

هاتجارت، بانک، بیمه، مستغالت و امور مربوط به آن  * 2 13 1۰ 

 5 8 1 2 حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات

 35 42 62 98 خدمات

بندی نشدههای طبقهفعالیت  282 1۰1 3 × 

(1اظهار نشده)  * * 396 398 

 .باشدمی نیز پیمانکاری هایفعالیت شامل( 1
 اداره کل تأمین اجتماعی استان بوشهر. - مأخذ
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اداره کل  پوشش تحت شدگان بيمه به شده پرداخت غرامت و نقدی هایکمک-15-21

 (ریال میلیون)تأمين اجتماعی                

 سال

 كمک هزينه ازدواج
غرامت دستمزد 

 بارداریايام 
 غرامت دستمزد ايام بیماری غرامت نقص عضو

 مبلغ مورد مبلغ مورد مبلغ مورد
 ناشي از كار

ناشي از موارد 

 (١)ديگر

 مبلغ مورد مبلغ مورد

138۰ 524 366 197 169 8 39 296 261 2242 133۰ 

1385 2۰71 4436 468 1274 ... 363 935 2۰24 663۰ 12۰88 

139۰ 21۰۰ 15134 98۰ 13۰16 18۰ 344 5۰۰ 39۰5 315 9111 

1391 198۰ * 1789 ... .... 6 1۰11 ... 673۰ ... 

1392 2847 23531 2۰58 2293۰ 32 6۰8 1239 8942 8425 57538 

1393 2949 3۰۰56 2414 279۰7 7 41۰ 1192 8۰64 86۰3 65791 

1394 19663 164999 2762 39521 268۰ 36437۰ 12 733 1۰26 881۰9 

1395 969 364372 13 733 918 12413081 6109 76 969 364372 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بهگيستي و تممین اجتماعي – 15 1395 –سالنامه آماری استان بوشهر 

 
511 

 

 

اداره کل تأمین  پوشش تحت شدگان بیمه به شده پرداخت غرامت و نقدی هایکمک-15-21

 (ریال میلیون)اجتماعی )دنباله(               

 سال

هزینه های سفر و 

اقامت همراه 

 بيمار

هزینه های کفن 

 و دفن
 پروتز و اورتز اورتز پروتز و

 مبلغ مورد مبلغ مورد مبلغ مورد مبلغ مورد

1380 ... ... ... ... ... ... ... ... 

1385 ... ... ... ... ... ... ... ... 

1390 ... ... ... ... ... ... ... ... 

1391 ... ... ... ... ... ... ... ... 

1392 ... ... ... ... ... ... ... ... 

1393 446 × 573 × 3۰۰5 × × × 

1394 4۰2 × 594 × 388۰ × × × 

1395 384 2 498 3 3952 2 × 42 

 (شامل تعدیل سنواتی غرامت دستمزد، تعدیل سنواتی کمک ها و... می باشد.1
 اداره کل تأمین اجتماعی استان بوشهر. - مأخذ
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 پرداختـی  مبلغ تأمين اجتماعی واداره کل  پوشش تحت بگيرانمستمری تعداد -15-22

 (ریال میلیون)                      آنان به

 سال

 از کار افتادگان بازنشستگان
بازماندگان 

 بگيرمستمری
سایر 

پرداختی

 مبلغ تعداد (2)ها 
 ناشی از موارد دیگر (1)ناشی از کار

 مبلغ تعداد
 مبلغ تعداد مبلغ تعداد

1380 2929 31917 149 585 284 1918 2769 1879۰ 3162 

1385 4۰13 97275 221 3474 693 12291 3825 72۰62 48194 

1388 549۰ 287919 341 5584 1232 4319۰ 6399 226786 28841 

1390 6724 44۰7۰7 326 4725 1544 43296 11۰41 3۰۰7۰9 87387 

1391 7679 ... 144 ... 188۰ ... 11762 ... ... 

1392 8559 71217۰ 296 49235 1927 114964 15259 3844۰6 295731 

1393 972۰ 1163321 3۰8 *21۰5۰5 2۰62 ... 16735 64۰۰11 113۰ 

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

1395 34209 2723666 11878 1459307 132 23336 2479 177 19720 

 باشد.اشی از کار و کلی ناشی از کار می( شامل جزئی ن1

 . است...  و بگیرانمستمری بن عیدی، مندی،عائله اوالد، هزینه شامل( 2

 باشد. های بودجه موجود نمیباشد و به تفکیک در آمارمربوط به از کار افتادگی کلی می *آمار

 اداره کل تأمین اجتماعی استان بوشهر. - مأخذ
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 اداره کل تأمين اجتماعی قرارداد طرف و ملکی درمانی مراکز تعداد -15-23

 سال

 مراکز طرف قرارداد)درمان غير مستقيم( مراکز ملکی)درمان مستقيم(

مع
ج

ن 
تا
س
ار
يم
ب

 

اه
نگ
ما
در

ی 
ها  و 
ی
وم
عم

ی
ص
ص
خ
ت

 

مع
ج

ن 
تا
س
ار
يم
ب

 

اه
نگ
ما
در

ی 
ها  و 
ی
وم
عم

ی
ص
ص
خ
ت

ک 
ني
لي
ی ک
د

 

ز 
راک
م

 و 
ی
شت
دا
به

ی
مان
در

 

یر
سا

(1)  

1385 8 2 6 362 1۰ 6 1 88 257 

1390 8 2 6 450 12 9 * 9 42۰ 

1391 8 2 6 435 12 9 * 18 396 

1392 8 2 6 510 12 1۰ 2 18 468 

1393 10 3 7 470 12 1۰ 2 18 428 

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

1395 10 3 7 461 12 8 4 20 417 

 (شامل پاراکلینیکی مستقل و پزشکان و دندانپزشکان مستقل می باشد.1
 .   اداره کل تأمین اجتماعی استان بوشهر -مأخذ
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             (1)اداره کل بيمه سالمت  پوشش تحت تبعی و اصلی شدگانبيمه  -15-24

سال و 

 شهرستان

 

 کارکنان دولت جمع
بيمه همگانی 

 سالمت
 سایراقشار روستایيان

 تبعی اصلی تبعی اصلی تبعی اصلی تبعی اصلی تبعی اصلی

1393 440219 34265 82766 34265 4۰5۰9 ... 363219 ... 21512 ... 

1394 491729 ... 8۰735 ... 53۰85 ... 337۰2۰ ... 2۰889 ... 

1395 480182 ... 77993 ... 41833 ... 340550 ... 19806 ... 

 ... 3962 ... 29744 ... 9237 ... 33989 ... 76932 بوشهر

 ... 99۰ ... 41736 ... × ... 3۰73 ... 45799 تنگستان

 ... 396 ... 24296 ... × ... 2۰52 ... 26744 جم

 ... 4952 ... 1۰2729 ... 11883 ... 18175 ... 137739 دشتستان

 ... 2971 ... 3584۰ ... 4593 ... 5925 ... 49329 دشتی

 ... 1584 ... 33677 ... × ... 3۰51 ... 38312 دیر

 ... 594 ... 17785 ... × ... 1889 ... 20268 دیلم

 ... 1584 ... 35979 ... 5828 ... 3986 ... 47377 کنگان

 ... 2773 ... 18764 ... 1۰292 ... 5853 ... 37682 گناوه

 × × × × × × × × × × عسلویه

 سازمان بیمه خدمات درمانی به بیمه سالمت تغییر نام پیدا کرده است. 1/7/91از تاریر  (1

 *آمار شهرستان عسلویه با شهرستان کنگان جمع بسته شده است.

 اداره کل بیمه سالمت استان بوشهر. – مأخذ
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 روستائيان اجتماعی کشاورزان، بيمه صندوق شدگان)اصلی و تبعی( بيمه تعداد -15-25

  عشایر و

سال و 

 شهرستان

 

کشاورزان، 

روستائيان و 

 عشایر

افراد تحت 

پوشش کميته 

 امداد

افراد تحت پوشش 

 سازمان بهزیستی
 مستمری بگيران

 تبعی اصلی تبعی اصلی تبعی اصلی تبعی اصلی

1393 7۰54 2188 4682 1267 2711 3 * 

1394 76۰4 216۰ 1314 115 43 76۰4 216۰ 

1395 9065 2180 1333 151 × 9065 2180 

 1۰5 775 × 24 69 1۰5 775 بوشهر

 251 728 × 12 177 251 728 تنگستان

 175 4۰4 × 2 47 175 4۰4 جم

 6۰9 5۰57 × 84 542 6۰9 5۰57 دشتستان

 349 886 × 2۰ 313 349 886 دشتی

 293 478 × 2 12۰ 293 478 دیر

 57 171 × × 15 57 171 دیلم

 85 16 × × × 85 16 عسلویه

 2 1 × × × 2 1 کنگان

 57 25 × × 26 57 25 گناوه

 عشایر استان و روستائیان اجتماعی کشاورزان، بیمه  صندوق -مأخذ
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 آن نوع و حکم برقراری سال برحسب بازنشستگی صندوق بگيرحقوق مشترکان -15-26

 1395 سال پایان در

 از کار افتادگان بازنشستگان جمع سال برقراری حکم
شاغالن 

 فوت شده

بازنشستگان 

 فوت شده

1385 5990 4498 65 617 81۰ 

1388 9346 7729 83 656 878 

1389 9859 8138 88 665 968 

1390 10247 8473 94 69۰ 99۰ 

1391 11218 93۰3 97 735 1۰83 

1392 11722 9728 1۰6 744 1144 

1393 12209 1۰174 1۰9 752 1174 

1394 12936 1۰781 116 769 127۰ 

1395 13785 11588 132 752 1313 

 بوشهر استان بازنشستگی صندوق - مأخذ
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 1395بر حسب شهرستان سال  بازنشستگی صندوق بگيرحقوقتعداد  -15-27
 

 عنوان شاخص یا نماگر

تعداد 

مشترکان 

 بگيرحقوق

تعداد 

بازنشستگان 

 بگيرحقوق

تعداد از کار 

افتادگان 

 بگيرحقوق

تعداد 

شاغالن 

متوفی 

 بگيرحقوق

تعداد 

بازنشستگان و 

 از کار افتادگان

متوفی حقوق 

 بگير

 نفر نفر نفر نفر نفر واحد

 170974 61527 12795 1089048 1334344 کشور

 1313 752 132 11588 13785 استان

 654 299 42 4778 5773 بوشهر

 46 55 11 747 859 تنگستان

 14 6 1 115 136 جم

 39۰ 2۰2 52 3577 4221 دشتستان

 77 61 8 8۰7 953 دشتی

 14 22 3 2۰3 242 دیر

 19 18 2 247 286 دیلم

 16 16 1 231 264 کنگان

 83 73 1۰ 868 1۰34 گناوه

 × × 2 15 17 عسلویه

 بوشهر استان بازنشستگی صندوق - مأخذ
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 تعاریف مفاهيم  

ــواد: ــوس و  در  باس ــومی نف ــماری عم سرش

تواننـد  مـی  کـه  کسانی تمامی 139۰مسکن 

 و یــا هــر زبــان فارســی را بــه ایســاده مــتن

خــواه مــدرک بخواننــد و بنویســند،  دیگــری

 باسـواد تلقـی  رسمی داشته یا نداشـته باشـد   

 و نفــوس عمــومی شــوند. در سرشــماریمــی

 حــداقل کــه کســانی تمــامی ،1345 مســکن

اند، در بوده ابتدایی اول سال گواهینامه دارای

، 1355 مسـکن  و نفـوس  عمـومی  سرشماری

ــامی ــوزان تمـ ــال نوآمـ ــدایی اول سـ و  ابتـ

ــا  هــایکــالس ســوادآموزان اکــابر و پیکــار ب

و  نفـوس  عمومی و در سرشمـاری سوادیبی

 جمعیـت  جـاری  و آمـارگیری  1365 مسکن

 مسـکن  و وسنفـ  عمومی و سرشماری137۰

ــامی 1385و 1375 ــوزان تم ــال نوآم  اول س

 نهضــت هــایکــالس و ســوادآموزان ابتــدایی

انـد.  شـده  نیـز باسـواد شـناخته    آمـوزی سواد

 سـال  عمـومی  در سرشـماری  وضعیت سـواد 

تـــر، در و بـــیش ســـاله 1۰افـــراد  از 1335

 7از افــراد  1345 ســال عمــومی سرشــماری

ــاله ــیش س ــر و دو ب ــماریت ــومی ر سرش  عم

 آمـارگیری  ، طـرح 1365 و 1355 هـای سال

 و سرشـماری عمـومی   137۰ جمعیت جاری

ــراد  1385و 1375  نفــوس و مســکن  6از اف

 .است شده تر سؤالو بیش ساله

 و جمعيـت  ، نقاط روستایینقاط شهری 

” و مفـاهیم  تعـاریف  شـود بـه   رجوع: ساکن

 “ـ جمعیت.2 فصل

ــه ، اشــتغالمنظــور از تحصــیل :تحصــيل  ب

رسـمی   آموزشـی   هـای برنامـه  طبق تحصیل

 ،. بنـابراین اسـت  خـارجی  یا کشورهای ایران

ــوزش ــایهدور در آم  غیررســمی آموزشــی ه

ــد ــوزش )مانن ــان آم ــگاه در زب ــایآموزش  ه

 بـه  ( تحصـیل خصوصی نزد معلم یا خصوصی

 .است نیامده حساب

ــان  ــی کارکن ــریآموزش  و اداری ، دفت

 (:و پـرورش  )آمـوزش  واحدهای آموزشـی 
و  معلـم  -، مدیرمعلم شامل آموزشی کارکنان

 و اداری دفتـری  و کارکنان است ورزش معلم

 ، مراقـب و کارگـاه  آزمایشـگاه  متصدی شامل

یــا  ، مــدیر، نــاظمپرورشــی ، مربــیبهداشــت

ــاون ــد اداری مع ــدار، کارمن ــردار  ، کتاب و دفت

 باشد.می

یک دوره کامـل تحصـیلی    :مقطع تحصيلی

است که به اخذ یک مدرک تحصـیلی ماننـد   

دوره ابتـــــدایی، راهنمـــــایی، کـــــاردانی، 

ارشد، دکترای تخصصـی، دکتـرای   کارشناسی

ــه ــوق حرف ــرای ف ــر  ای، دکت ــی منج تخصص

 شود.  می
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فردی است که برابر مقـررات در   :آموزدانش

های تحصیلی آموزش و پـرورش  یکی از دوره

 به تحصیل اشتغال دارد.

 از دسـته  آن مخصـوص  :استثنایی آموزش

 دارای کـــه اســـت نوجوانـــانی و اطفـــال

و  معلولیـت  ،و یا جسـمی  ذهنی ماندگیعقب

و یا ناسازگار باشـند   بوده در یادگیری اختالل

 ، راهنمــایی، ابتــداییدوره آمــادگی و شــامل

و  فنـی  و آمـوزش  متوسطه ، آموزشتحصیلی

 باشد.می ایحرفه

ــدایی ــیلیدوره  :دوره ابت ــت تحص ــه اس  ک

سالگی به آن وارد شده و  6از سن آموز دانش

ــه  ــی پای ــس از ط ــین  پ ــیلی مع ــای تحص ه

گواهینامـــه پایـــان دوره ابتـــدایی دریافـــت 

 کند.می

ــایی ــوزش  تحصــیلی دوره : دوره راهنم آم

آمـوزان پـس از پایـان    که دانش عمومی است

 3دوره ابتدایی به آن وارد شده و پس از طی 

پایه تحصیلی موفق به اخذ گواهینامـه پایـان   

 شود.دوره راهنمایی می

دوره تحصــیلی اســت کــه  : دوره متوســطه

آموز پس از اتمام دوره راهنمایی در آن دانش

ال اول به صورت عمومی پذیرش شده و در س

ــاخه  ــی از ش ــه یک ــپس ب ــری، و س ــای نظ ه

شود و بـا  ای یا کاردانش هدایت میحرفهفنی

گذراندن واحدهای درسی تعیین شده موفـق  

 گردد.به اخذ گواهینامه دیپلم متوسطه می

 یـک  دوره این مدت :دانشگاهیدوره پيش

دوره  از گذرانـدن  پس آموزو دانش است سال

 هـای از گـرایش  توانـد در یکـی  مـی  متوسطه

 ، اینانسانی و علوم تجربی علوم ریاضی، علوم

 سراسـری  آزمون رساند و در پایان دوره را به

 کند. ها شرکتدانشگاه ورود به

آموزی است که دانش :آموز بزرگسالدانش

شـــرایط تحصـــیل در مـــدارس راهنمـــایی 

تحصیلی و متوسطه روزانه را نداشته و بـرای  

ادامه تحصـیل در مـدارس ویـژه بزرگسـاالن     

 شود.پذیرش می

ایـن دوره   :بزرگسال آموزش دوره عمومی

از لحــاظ مقــررات تحصــیلی مشــابه دوره    

ــرای   ــوده و امکــان تحصــیل را ب راهنمــایی ب

لحـاظ سـن یـا سـایر شـرایط       کسانی که بـه 

تواننـد در دوره روزانـه تحصـیل نماینـد،     نمی

 کند.فراهم می

این دوره  :بزرگسالآموزش  دوره تکميلی

از لحــاظ مقــررات تحصــیلی مشــابه دوره    

ــرای    ــیل را ب ــان تحص ــوده و امک ــطه ب متوس

کسانی که بـه لحـاظ سـن یـا سـایر شـرایط       

تواننـد در دوره روزانـه تحصـیل نماینـد،     نمی

 کند.فراهم می

ای اســت بــرای  دوره: دوره ســوادآموزی

سواد با سـن بـیش ازده سـال    آموزش فرد بی

تمام کـه امکـان تحصـیل در نظـام آمـوزش      

رسمی کشور را ندارد. این دوره معـادل پایـه   
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 سوم ابتدایی در نظام آموزش رسمی است.

ای اســت دوره: دوره انتقــال ســوادآموزی

نی کـه قبـولی   معادل پنجم ابتدایی برای کسا

ــوادآموزی   دوره ــانی و س ــی، پای ــای تکمیل ه

نهضت، یا قبـولی سـوم و چهـارم ابتـدایی را     

داشته و شرایط ادامه تحصـیل در آمـوزش و   

 پرورش رسمی را ندارند.

ای اسـت  : دورهدوره تحکيم سـوادآموزی 

هـا و  که فرصت اسـتمرار و پایـداری آموختـه   

ــه دوره     ــانی کـ ــرای کسـ ــاربرد آن را بـ کـ

اند و تمایـل بـه ادامـه    زی را گذراندهسوادآمو

 سازد.تحصیل ندارند فراهم می

ســوادآموز تحــت پوشــش نهضــت    

سواد سواد یا کمفردی است بی سوادآموزی:

با سن باالی ده سال کـه امکـان تحصـیل در    

نظــام آمــوزش رســمی کشــور را نــدارد و در 

 نماید.  نام میکالس نهضت سوادآموزی ثبت

ــیش  ــطه دوره اول پ ــهمتوس ای ای: دورهحرف

آموزان استثنایی بـه منظـور   است ویژه دانش

ایجاد آمادگی نسبی آنان برای ادامه تحصـیل  

ای که شامل سه پایـه  در دوره متوسطه حرفه

 شود.واحد درسی می 72تحصیلی و  حداقل 

 سـال  2 معلـم  دوره تربیت :معلم دوره تربیت

ــه و کســانی اســت ــ مــدرک دارای ک  مـدیپل

 را بـه  معلـم  تربیـت  سـاله  2تنـد و دوره هس

کـاردانی در   اخذ مـدرک  رسانند، بهمی پایان

 شوند.می مربوط نایل رشته

ای است که برابـر  : فرد پذیرفته شدهدانشجو

ــی از    ــیل در یک ــرای تحص ــین ب ــوابط مع ض

های رسمی آموزش عالی ثبت نام کند و دوره

 به تحصیل اشتغال ورزد.

ترین مؤسسه آمـوزش عـالی   عالی :دانشگاه 

که با مجوز رسمی شورای گسـترش آمـوزش   

عالی ایجاد و حداقل از سه دانشکده تشـکیل  

 شده باشد.

آموزشگر تمام وقـت مؤسسـه آمـوزش    

آموزشگر مؤسسـه آمـوزش عـالی کـه      :عالی

برابر ضوابط معین اسـتخدام و تمـام سـاعات    

موظــف اداری خــود را در مؤسســه محــل    

 کند.یفه میخدمت، انجام وظ

فردی که برابر  :نام شده آموزش عالیثبت

ضــوابط معــین پذیرفتــه شــده و در یکــی از  

 مؤسسات آموزش عالی ثبت نام کرده است.

فردی که یکی از  :آموخته آموزش عالیدانش

های تحصیلی آموزش عالی را با موفقیت دوره

به پایان رسانده است و برابـر ضـوابط معـین    

 کند.ت میمدرک تحصیلی دریاف

و  فنـی  آموزش سازمان  دیدگانآموزش

 فراگرفتن برای هستند که افرادی : ایحرفه

، یا ارتقای مهـارت  ، بازآموزیخـاص ایحرفه

 ایـن  در مراکـز آموزشـی   معینـی  مـدت  برای

 بینند.می سازمان آموزش

 آمـوزش  در سازمان ثابت مرکز آموزش 
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از  دولتـی، متشـکل   محلـی  :ایو حرفه فنی

 دارای اسـت کـه   آموزشـی  کارگـاه  5 حداقل

مـورد   سـاختار آن  باشد وقانونمند می هویتی

ــویب ــه  تص ــت برنام ــارت  معاون ــزی و نظ ری

 ســازمانراهبـردی نهــاد ریاسـت جمهــوری )  

 قـرار گرفتـه  سـابق(  ریـزی  مدیریت و برنامـه 

 .است

 گزیده اطالعات:

سرشماری عمـومی  براساس نتایج استانی 

، 1375، 137۰هــای نفــوس و مســکن ســال

ــت 139۰و1385 ــاله و  6درجمعیــــ ســــ

، 82بیشترمیزان باسوادی مـردان بـه ترتیـب    

درصد و میزان باسوادی زنان بـه   84، 86،9۰

  درصد بـوده اسـت   83، 82، 75، 67یب ترت

میــزان باســوادی 1395وهم نــین در ســال 

 86درصد و میزان باسوادی زنـان   92مردان 

 درصد بوده است.

هـا  در کلیـه دوره 1395-96درسال تحصیلی 

اند کـه  مشغول به تحصیل بوده نفر 212629

ــداد  ــن تعـ ــد دردوره د 7ازایـ ــوزش رصـ آمـ

درصد در دوره   55استثنایی و پیش دبستانی،

 14درصد دردوره متوسـطه اول و  2۰ابتدائی 

درصــد در  4و  درصــد دردوره متوســطه دوم

مشغول به دوره تکمیلی و عمومی بزرگساالن 

 اند.تحصیل بوده

 14هم نین دراین سال تحصـیلی بـیش از    

اند و بیش دبستانی بودهنفردر دوره پیشهزار 

آمــوز نیــز ازآمــوزش   نفــر دانــش 1۰۰۰از 

اند،که نسبت به سـال  استثنائی برخوردارشده

درصد افزایش داشـته   4تحصیلی قبل حدود 

 ست.ا

تعداد دانشجویان 1395-96درسال تحصیلی 

هـا ومراکزآمـوزش عـالی اسـتان بـه      دانشگاه

نفـر   59386استثناء دانشگاه آزاد اسالمی به 

 59درصــد زن  38رســید کــه ازایــن تعــداد 

 درصد مرد بوده است. 
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 تعداد باسوادان بر حسب جنس در نقاط شهری و روستایی -16-1

 زن مرد مرد و زن شرح

 (1)کل استان

 229215 235825 465040 1365مهر 

 268547 286203 554750 1370مهر 

 314746 323923 638669 1375آبان 

 373770 421222 794992 1385آبان 

 415911 502133 918044 1390آبان 

 408685 505356 914041 1395آبان 

 نقاط شهری

 ۰۰۰ ۰۰۰ 22945۰ 1365مهر 

 135565 151۰17 286582 1370مهر 

 16558۰ 177359 342939 1375آبان 

 247564 2698۰8 517372 1385آبان 

 28384۰ 344451 628291 1390آبان 

 308462 359137 667599 1395آبان 

 نقاط روستایی

 ۰۰۰ ۰۰۰ 2۰1928 1365مهر 

 1316۰4 133775 265379 1370مهر 

 142225 139882 2821۰7 1375آبان 

 123786 149۰29 272815 1385آبان 

 13۰9۰7 156525 287432 1390آبان 

 99674 145565 245239 1395آبان 

علت منظور شدن جمعیت باسواد غیـر سـاکن در   ( اختالف ارقام کل استان با سرجمع نقاط شهری و روستایی ، به 1

 جمعیت کل استان است.

 (.ممأخذ : مرکز آمار ایران.)ر.
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 تعداد باسوادان برحسب جنس  – 1-16 رنمودا
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    نرخ باسوادی بر حسـب جـنس و سـن     ساله و بيشتر،تعداد باسوادان و 6جمعيت  -16-2
   درصد( -)هزار نفر)مرد و زن( 

 جنس و گروه سني

 1375آبان  1370مهر 

 باسوادان جمعیت
نرخ 

 باسوادی
 باسوادان جمعیت

نرخ 

 باسوادی

 81 514453 638769 75 416244 554752 مرد و زن

 96 88466 9228۰ 95 946۰8 99۰78 ساله  9-6

 98 11615۰ 11893۰ 96 92123 96151 ساله 14-10

 96 86268 9۰۰16 92 65985 71558 ساله  19-15

 93 6157۰ 66261 86 49464 57727 ساله 24-20

 89 5۰542 56844 76 35112 459۰2 ساله  29-25

 82 36۰25 4412۰ 67 29۰71 43378 ساله  34-30

 71 293۰6 41331 57 2135۰ 37686 ساله 39-35

 59 2۰73۰ 353۰4 45 1۰6۰۰ 23478 ساله 44-40

 45 1۰783 23766 36 5265 14771 ساله 49-45

 34 4733 13726 27 4497 168۰4 ساله  54-50

 25 3834 15۰62 21 3139 151۰9 ساله  59-55

 18 2437 13235 17 2539 149۰6 ساله64-60

 13 3573 27849 13 2319 17829 ساله و بيش تر  65

 8۰ 36 45 46 172 375 نامشخص

 

 

 

 



 آموزش - 16 1395 –سالنامه آماری استان بوشهر 

 
527 

 

 

)هـزار  )مـرد(    حسب جنس و سنباسوادان و نرخ باسوادی برتعداد ساله و بیشتر، 6جمعیت  -16-2

   )دنباله( درصد( -نفر

 جنس و گروه سني

 1375آبان  1370مهر 

 باسوادان جمعیت
نرخ 

 باسوادی
 باسوادان جمعیت

نرخ 

 باسوادی

 86 277677 323883 82 235230 286023 مرد

 97 45786 47403 96 50323 52180 ساله  9-6

 98 60122 61171 97 49347 50649 ساله 14-10

 97 44131 45550 96 35256 36910 ساله  19-15

 95 31650 33174 93 26788 28958 ساله 24-20

 94 26498 28271 87 19359 22191 ساله  29-25

 9۰ 19558 21784 81 17785 22086 ساله  34-30

 83 17552 21237 74 14481 19439 ساله 39-35

 74 13497 18129 66 7459 11252 ساله 44-40

 65 7092 10858 55 3941 7158 ساله 49-45

 54 3432 6408 41 3680 8876 ساله  54-50

 39 3122 7914 32 2613 8144 ساله  59-55

 3۰ 2111 7098 26 2241 8534 ساله64-60

 21 3126 14886 2۰ 1957 9646 ساله و بيش تر  65

 * * * * * * نامشخص
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 )هـزار )زن(  حسب جنس و سـن  تعداد باسوادان و نرخ باسوادی برساله و بیشتر، 6جمعیت  -16-2

 )دنباله(    درصد( -نفر

 جنس و گروه سنی

 1375آبان  1370مهر 

 باسوادان جمعيت
نرخ 

 باسوادی
 باسوادان جمعيت

نرخ 

 باسوادی

 75 23674۰ 314841 67 18۰842 268354 زن

 95 4268۰ 44877 94 44285 46898 ساله  9-6

 97 56۰28 57759 94 42776 455۰2 ساله 14-10

 95 42137 44466 89 3۰729 34648 ساله  19-15

 9۰ 2992۰ 33۰87 79 22676 28769 ساله 24-20

 84 24۰44 28573 66 15753 23711 ساله  29-25

 74 16467 22336 53 11286 21292 ساله  34-30

 58 11754 2۰۰94 38 6869 18247 ساله 39-35

 42 7233 17175 26 3141 12226 ساله 44-40

 29 3691 129۰8 17 1324 7613 ساله 49-45

 18 13۰1 7318 1۰ 817 7928 ساله  54-50

 1۰ 712 7148 8 526 6965 ساله  59-55

 5 326 6137 5 298 6372 ساله64-60

 3 447 12963 4 362 8183 ساله و بيش تر  65

 * * * * * * نامشخص
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) مـرد و  حسـب جـنس و سـن    و نـرخ باسـوادی بر   ساله و بیشتر،تعداد باسـوادان  6جمعیت  -16-2

 )دنباله(  درصد( -)هزار نفر(زن

 جنس و گروه سنی

 1390آبان  1385آبان 

 باسوادان جمعيت
نرخ 

 باسوادی
 باسوادان جمعيت

نرخ 

 باسوادی

 84 7678۰9 918۰44 86 687۰94 794992 مرد و زن

 92 577۰8 62879 94 5۰354 538۰2 ساله  9-6

 98 69429 7۰873 98 81368 8266۰ ساله 14-10

 96 83392 86567 98 111384 11399۰ ساله  19-15

 93 116469 125418 97 12۰27۰ 123858 ساله 24-20

 9۰ 126296 14۰549 96 9797۰ 1۰1639 ساله  29-25

 89 99312 111471 94 69۰۰1 73321 ساله  34-30

 87 7۰2۰1 8۰5۰9 9۰ 5337۰ 59383 ساله 39-35

 84 52511 6216۰ 82 36۰74 441۰1 ساله 44-40

 77 34۰6۰ 44۰۰1 7۰ 2762۰ 392۰7 ساله 49-45

 65 25863 39715 57 18895 32959 ساله  54-50

 52 167۰2 321۰6 45 9536 2125۰ ساله  59-55

 38 7974 2113۰ 33 4187 12868 ساله64-60

 19 7674 4۰241 2۰ 7۰65 35954 ساله و بيش تر  65

 51 218 425 * * * نامشخص
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)هـزار  )مـرد(   ساله و بیشتر،تعداد باسوادان و نرخ باسوادی بر حسب جنس و سن 6جمعیت  -16-2

 )دنباله(     درصد( -نفر

 جنس و گروه سنی

 1390آبان  1385آبان 

 باسوادان جمعيت باسوادی نرخ باسوادان جمعيت
نرخ 

 باسوادی

 84 42367۰ 5۰2133 9۰ 38۰171 421222 مرد

 92 29719 32324 94 25764 27489 ساله  9-6

 98 353۰7 35971 98 416۰3 42286 ساله 14-10

 95 43۰7۰ 45227 97 57846 59464 ساله  19-15

 9۰ 62224 6924۰ 97 65456 67679 ساله 24-20

 85 69716 8164۰ 97 54311 5611۰ ساله  29-25

 85 55982 65555 96 38444 4۰۰3۰ ساله  34-30

 85 39563 46542 94 3۰292 32۰93 ساله 39-35

 85 295۰۰ 34641 9۰ 2۰984 23196 ساله 44-40

 83 19474 23471 83 17444 21۰57 ساله 49-45

 76 16214 214۰8 75 12658 16893 ساله  54-50

 68 11217 16396 66 6473 9817 ساله  59-55

 58 5395 9266 52 3112 6۰31 ساله64-60

 3۰ 6۰89 2۰۰7۰ 3۰ 5784 19۰77 تر ساله و بيش 65

 52 2۰۰ 382 * * * نامشخص
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)هـزار  )زن(    ادان و نرخ باسوادی برحسب جنس و سن ساله و بیشتر،تعداد باسو 6جمعیت  -16-2

 )دنباله(  درصد( -نفر

 گروه سنیجنس و 

 1390آبان  1385آبان 

 باسوادان جمعيت نرخ باسوادی باسوادان جمعيت
نرخ 

 باسوادی

 83 344139 415911 82 3۰6923 37377۰ زن

 92 27989 3۰555 93 2459۰ 26313 ساله  9-6

 98 34122 349۰2 98 39765 4۰374 ساله 14-10

 98 4۰322 4134۰ 98 53538 54526 ساله  19-15

 97 54245 56178 98 54814 56179 ساله 24-20

 96 5658۰ 589۰9 96 43659 45529 ساله  29-25

 94 4333۰ 45916 92 3۰557 33291 ساله  34-30

 9۰ 3۰638 33967 85 23۰78 2729۰ ساله 39-35

 84 23۰11 27519 72 15۰9۰ 2۰9۰5 ساله 44-40

 71 14586 2۰53۰ 56 1۰176 1815۰ ساله 49-45

 53 9649 183۰7 39 6237 16۰66 ساله  54-50

 35 5485 1571۰ 27 3۰63 11433 ساله  59-55

 22 2579 11864 16 1۰75 6837 ساله64-60

 8 1585 2۰171 8 1281 16877 ساله و بيش تر  65

 42 18 43 * * * نامشخص
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) مـرد و  و نـرخ باسـوادی برحسـب جـنس و سـن       ساله و بیشتر،تعداد باسـوادان  6جمعیت  -16-2

 درصد(  )دنباله( -زن()هزار نفر

 جنس و گروه سنی

 1395آبان 

 باسوادان جمعيت
نرخ 

 باسوادی

 89 914041 1024604 مرد و زن

 95 78094 82172 ساله  9-6

 99 83154 84347 ساله 14-10

 96 71602 74321 ساله  19-15

 96 93477 97683 ساله 24-20

 97 132954 137666 ساله  29-25

 97 137814 142333 ساله  34-30

 96 103891 108620 ساله 39-35

 93 71137 76753 ساله 44-40

 88 53176 60409 ساله 49-45

 79 34110 43149 ساله  54-50

 66 24875 37565 ساله  59-55

 52 15947 30575 ساله64-60

 28 13810 49011 ساله و بيش تر  65

 × × × نامشخص
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)مـرد( )هـزار   ساله و بیشتر،تعداد باسوادان و نرخ باسوادی بر حسب جنس و سن  6جمعیت  -16-2

 درصد(     )دنباله( -نفر

 جنس و گروه سنی
 1395آبان 

 نرخ باسوادی باسوادان جمعيت

 92 5۰5356 549752 مرد

 95 39927 4194۰ ساله  9-6

 98 42263 4291۰ ساله 14-10

 95 37442 39459 ساله  19-15

 94 5۰291 53318 ساله 24-20

 96 72951 75998 ساله  29-25

 97 76896 79454 ساله  34-30

 96 5869۰ 6۰884 ساله 39-35

 95 4۰286 42435 ساله 44-40

 93 3۰378 32748 ساله 49-45

 88 19784 2241۰ ساله  54-50

 8۰ 15826 19777 ساله  59-55

 7۰ 1۰63۰ 15222 ساله64-60

 43 9992 23197 تر ساله و بيش 65

 × × × نامشخص
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)زن(  )هـزار    ادان و نرخ باسوادی برحسب جنس و سن ساله و بیشتر،تعداد باسو 6جمعیت  -16-2

 درصد(  )دنباله( -نفر

 جنس و گروه سنی
 1395آبان 

 نرخ باسوادی باسوادان جمعيت

 86 4۰8685 474852 زن

 95 38167 4۰232 ساله  9-6

 99 4۰891 41437 ساله 14-10

 98 3416۰ 34862 ساله  19-15

 97 43186 44365 ساله 24-20

 97 6۰۰۰3 61668 ساله  29-25

 97 6۰918 62879 ساله  34-30

 95 452۰1 47736 ساله 39-35

 9۰ 3۰851 34318 ساله 44-40

 82 22798 27661 ساله 49-45

 69 14326 2۰739 ساله  54-50

 51 9۰49 17788 ساله  59-55

 35 5317 15353 ساله64-60

 15 3818 25814 ساله و بيش تر  65

 × × × نامشخص

 مأخذ : مرکز آمار ایران.)ر.پ(.

 در سـاکن  غیـر  باسـواد  جمعیت شدن منظور علت به ، روستایی و شهری نقاط سرجمع با استان کل ارقام اختالف *

 .است استان کل جمعیت
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 و شـهری  نقـاط  در باسـوادی  نـرخ  و باسـوادان  تعداد تر،بيش و ساله 6 جمعيت  -16-3

 (درصد -نفر هزار)          1395سال   و شهرستان جنس برحسب روستایی

 شهرستان

 کل

 نرخ باسوادی باسوادان ساله و بيش تر 6جمعيت 

 زن مرد مرد و زن زن مرد مرد و زن
مرد و 

 زن
 زن مرد

 86 92 89 4۰8685 5۰5356 914۰41 474852 549752 1۰246۰4 کل استان

 92 95 94 118827 13۰625 249452 128853 1369۰3 265756 بوشهر

 82 9۰ 86 26899 3۰526 57425 3285۰ 33976 66826 تنگستان

 89 91 9۰ 25326 2843۰ 53756 28384 31۰75 59459 جم

 82 9۰ 86 91۰76 1۰۰971 192۰47 11۰477 112214 222691 دشتستان

 81 88 85 3۰59۰ 33۰91 63681 37639 37421 75۰6۰ دشتی

 83 87 85 21483 23348 44831 25791 26698 52489 دیر

 86 92 89 13۰38 14298 27336 15156 15458 3۰614 دیلم

 81 91 88 15151 43282 58433 18734 47712 66446 عسلویه

 87 94 91 2812۰ 59۰۰5 87125 3242۰ 62831 95251 کنگان

 86 92 89 38175 4178۰ 79955 44548 45464 9۰۰12 گناوه
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 روسـتایی  و شـهری  نقـاط  در باسـوادی  نـرخ  و باسـوادان  تعـداد  تر،بیش و ساله 6 جمعیت  -16-3

 )دنباله(  (درصد -نفر هزار)  1395سال   و شهرستان جنس برحسب

 شهرستان

 نقاط شهری

 نرخ باسوادی باسوادان ساله و بيش تر 6جمعيت 

 زن مرد مرد و زن زن مرد مرد و زن
مرد و 

 زن
 زن مرد

 88 93 91 3۰8462 359137 667599 349261 386257 735518 کل استان

 93 96 95 11۰۰2۰ 12۰71۰ 23۰73۰ 118157 125873 244۰3۰ بوشهر

 83 9۰ 87 8464 9214 17678 1۰173 1۰221 2۰394 تنگستان

 93 93 93 14292 15299 29591 153۰7 164۰6 31713 جم

 85 92 88 64۰6۰ 69964 134۰24 75319 7631۰ 151629 دشتستان

 84 91 88 2184۰ 23358 45198 2597۰ 25663 51633 دشتی

 84 89 87 17536 185۰۰ 36۰36 2۰772 2۰841 41613 دیر

 87 93 9۰ 1۰764 11832 22596 12311 12694 25۰۰5 دیلم

 82 9۰ * 6228 19689 25917 7615 21768 29383 عسلویه

 87 92 9۰ 25331 37729 63۰6۰ 29144 4۰9۰8 7۰۰52 کنگان

 87 92 9۰ 29927 32842 62769 34493 35573 7۰۰66 گناوه
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 روسـتایی  و شـهری  نقـاط  در باسـوادی  نـرخ  و باسـوادان  تعـداد  تر،بیش و ساله 6 جمعیت  -16-3

 )دنباله(  (درصد -نفر هزار)          1395و شهرستان سال  جنس برحسب

 شهرستان

 نقاط روستایی

 نرخ باسوادی باسوادان ساله و بيش تر 6جمعيت 

 زن مرد مرد و زن زن مرد مرد و زن زن مرد مرد و زن

 8۰ 9۰ 85 99674 145565 245239 124736 162631 287367 کل استان

 82 9۰ 86 8794 99۰2 18696 1۰677 11۰12 21689 بوشهر

 81 9۰ 86 18421 21296 39717 22648 23728 46376 تنگستان

 84 9۰ 87 11۰23 13116 24139 13۰59 1465۰ 277۰9 جم

 77 87 82 26766 3۰673 57439 3473۰ 35453 7۰183 دشتستان

 75 83 79 8494 9462 17956 11316 11416 22732 دشتی

 79 83 81 3947 4848 8795 5۰19 5857 1۰876 دیر

 8۰ 89 85 2271 2465 4736 2841 2762 56۰3 دیلم

 8۰ 91 88 8923 23593 32516 11119 25944 37۰63 عسلویه

 85 97 95 2789 21276 24۰65 3276 21923 25199 کنگان

 82 9۰ 86 8246 8934 1718۰ 1۰۰51 9886 19937 گناوه
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 روسـتایی  و شـهری  نقـاط  در باسـوادی  نـرخ  و باسـوادان  تعـداد  تر،بیش و ساله 6 جمعیت  -16-3

 )دنباله(  (درصد -نفر هزار)          1395و شهرستان سال  جنس برحسب

 شهرستان

 نقاط غير ساکن

 نرخ باسوادی باسوادان ساله و بيش تر 6جمعيت 

 زن مرد مرد و زن زن مرد مرد و زن زن مرد مرد و زن

 64 76 7۰ 549 654 12۰3 855 864 1719 کل استان

 68 72 7۰ 13 13 26 19 18 37 بوشهر

 48 59 54 14 16 3۰ 29 27 56 تنگستان

 61 79 7۰ 11 15 26 18 19 37 جم

 58 74 66 25۰ 334 584 428 451 879 دشتستان

 73 79 76 256 271 527 353 342 695 دشتی

 × × × × × × × × × دیر

 75 5۰ 67 3 1 4 4 2 6 دیلم

 × × × × × × × × × عسلویه

 × × × × × × × × × کنگان

 5۰ 8۰ 67 2 4 6 4 5 9 گناوه

 مرکز آمار ایران)ر.پ( –ماخذ 
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 تعـداد  افـراد،  تعداد و خانوار سرپرست جنس برحسب  استان معمولی خانوارهای -16-4

 )مرد و زن(     1395سال  سوادبی و سواد با افراد

 و 
وار
خان
ت 
رس
رپ
 س
س
جن

وار
خان
در 
د 
را
 اف
اد
عد
ت

 

مع
ج

 

 بی سواد با سواد

رد
دا
ن

 

1 
فر
ن

 

2 
فر
ن

 

3 
فر
ن

 

4 
تر
ش
 بي
ر و
نف

 

د.
دار
ن

 

1 
فر
ن

 

2 
فر
ن

 

3 
فر
ن

 

4 
تر
ش
 بي
ر و
نف

 

مرد و 

 زن
315۰48 1759۰ 35962 1۰4776 69751 86825 242776 4663۰ 217۰1 2731 1۰66 

 9322 16643 × × × 16643 9322 26۰59 نفر 1
× 

× × 

 × × 63۰۰ 8936 39935 × × 376۰3 11223 6345 55189 نفر 2

 × 757 5۰29 8358 6644۰ × 27513 45852 6182 1۰37 8۰6۰4 نفر 3

 174 64۰ 4419 8824 74535 34752 33۰75 18913 1385 467 88599 نفر 4

 179 534 2997 6325 33۰46 32688 7913 1953 352 175 43۰85 نفر 5

 2۰2 394 17۰۰ 3۰57 9166 13۰35 974 319 9۰ 1۰1 1452۰ نفر 6

 176 2۰5 769 12۰6 2161 4148 181 75 48 65 4517 نفر 7

 148 1۰9 3۰7 4۰4 517 1325 62 35 24 39 1485 نفر 8

 7۰ 46 113 13۰ 176 483 19 15 3 15 535 نفر 9

10 

نفرو 

بيش

 تر

455 24 12 11 14 394 157 68 67 46 117 
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 بـا  افـراد  تعـداد  افـراد،  تعـداد  و خانوار سرپرست جنس برحسب  استان معمولی خانوارهای -16-4

 )مرد(  )دنباله(      1395سال  سوادبی و سواد

ت 
رس
رپ
 س
س
جن

ر 
وا
خان

وار
خان
در 
د 
را
 اف
اد
عد
و ت

 

مع
ج

 

 بی سواد با سواد

رد
دا
ن

 

1 
فر
ن

 

2 
فر
ن

 

3 
فر
ن

 

4 
تر
ش
 بي
ر و
نف

 

د.
دار
ن

 

1 
فر
ن

 

2 
فر
ن

 

3 
فر
ن

 

4 
تر
ش
 بي
ر و
نف

 

 994 25۰3 2۰۰7۰ 3۰356 222379 834۰7 645۰5 9645۰ 22767 9173 276413 دمر

 × × × 1934 1۰698 × × × 1۰698 1934 12694 نفر 1

 × × 5467 4748 33637 × × 33276 5۰97 5479 43869 نفر 2

 × 643 4657 5892 61494 × 24186 42382 52۰1 917 72706 نفر 3

 148 587 42۰6 75۰9 724۰9 3326۰ 3142۰ 18472 1273 434 84866 نفر 4

 155 5۰8 2869 5724 32258 31453 7681 1884 327 169 41518 نفر 5

 19۰ 374 1653 2846 8953 12579 949 3۰4 85 99 14017 نفر 6

 172 198 746 1136 21۰5 3995 178 72 48 64 4357 نفر 7

 146 1۰2 298 381 5۰3 1274 6۰ 34 23 39 1430 نفر 8

 66 46 111 123 169 466 17 15 3 14 515 نفر 9

نفرو  10

 بيشتر
441 24 12 11 14 38۰ 153 63 63 45 117 
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 بـا  افـراد  تعـداد  افـراد،  تعـداد  و خانوار سرپرست جنس برحسب  استان معمولی خانوارهای -16-4

 )زن(    )دنباله(   1395سال  سوادبی و سواد

ر 
وا
خان
ت 
رس
رپ
 س
س
جن

د 
دا
تع
و 

وار
خان
در 
د 
را
اف

 

مع
ج

 

 بی سواد با سواد

رد
دا
ن

 

1 
فر
ن

 

2 
فر
ن

 

3 
فر
ن

 

4 
تر
ش
 بي
ر و
نف

 

د.
دار
ن

 

1 
فر
ن

 

2 
فر
ن

 

3 
فر
ن

 

4 
تر
ش
 بي
ر و
نف

 

 72 228 1631 16274 2۰397 3418 5246 8326 13195 8417 38635 زن

 × × × 7388 5945 × × × 5945 7388 13365 نفر 1

 × × 833 4188 6298 × × 4327 6126 866 11320 نفر 2

 × 114 372 2466 4946 × 3327 347۰ 981 12۰ 7898 نفر 3

 26 53 213 1315 2126 1492 1655 441 112 33 3733 نفر 4

 24 26 128 6۰1 788 1235 232 69 25 6 1567 نفر 5

 12 2۰ 47 211 213 456 25 15 5 2 503 نفر 6

 4 7 23 7۰ 56 153 3 3 × 1 160 نفر 7

 2 7 9 23 14 51 2 1 1 × 55 نفر 8

 4 × 2 7 7 17 2 × × 1 20 نفر 9

10 

نفرو 

بيش

 تر

14 × × × × 14 4 5 4 1 × 

 ایران )ر.پ(. آمار مرکز  -مأخذ
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و  های تحصـيلی دوره بر حسب  آموزان و کارکنان آموزشی، دفتری و اداریدانش -16-5

 به تفکيک جنس

 سال و دوره تحصيلی

  

 دانش آموزان
کارکنان آموزشی ، 

 دفتری و اداری

 آموزشی دختر پسر جمع
دفتری و 

 اداری

1389-90 174761 88979 85782 9875 5۰۰4 

1390-91 175440 9۰2۰7 85233 11383 2642 

1391-92 187527 96781 9۰746 11348 231۰ 

1392-93 179700 91799 879۰1 11595 2576 

1393-94 671910  12۰98  92947 8586 4352 

1394-95 200286 1۰3598 96688 8919 36۰7 

1395-96 212629 109618 103011 8479 33798 

 75 228 4۰9 685 1094 آموزش استثنایی

 × × 7133 77۰9 14842 پيش دبستانی

 16۰3 4۰88 563۰5 59648 115953 ابتدایی

 8۰8 2143 21312 2267۰ 43982 متوسطه دوره اول

 31312 2۰2۰ 14736 14237 28973 متوسطه دوره دوم

عمومی بزرگسال)متوسطه دوره 

 اول 
243 137 1۰6 × × 

تکميلی بزرگسال)متوسطه دوره 

 دوم 
7542 4532 3۰1۰ × × 

 بوشهر. اداره کل آموزش و پرورش استانمأخذ : 
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اداره کل آمـوزش و پـرورش   ، دفتری و اداری و کارکنان آموزشی  (1)دانش آموزان -16-6

 استان

 سال تحصیلي و شهرستان
 دانش آموزان

، دفتری و كاركنان آموزشي

 اداری

 دفتری و اداری آموزشي دختر پسر جمع

1375-76 245898 132۰39 113859 7829 4713 

1380-81 236518 12315۰ 113368 8361 5141 

1385-86 205953 1۰5892 1۰۰۰61 91۰4 6144 

1389-90 174761 88979 85782 9857 5۰22 

1390-91 175440 9۰2۰7 85233 11383 2642 

1391-92 187527 96781 9۰746 11348 231۰ 

1392-93 180641 92745 87896 11959 2212 

1393-94 166490 84188 823۰2 8586 4362 

1394-95 180712 92215 88497 8746 45۰8 

1395-96 204511 104826 99685 8507 3788 

 824 1936 32656 343۰۰ 66956 بوشهر

 259 735 6334 6451 12785 تنگستان

 216 6۰۰ 557۰ 5749 11319 جم

 981 1924 21171 22559 43730 دشتستان

 371 8۰۰ 681۰ 7489 14299 دشتی

 244 6۰7 5۰34 5251 10285 دیر

 143 26۰ 2884 3۰23 5907 دیلم

 248 563 6551 6851 13402 کنگان

 343 753 86۰9 9۰۰6 17615 گناوه

 159 329 4۰66 4147 8213 عسلویه

 باشند.دبستانی و بزرگسال نمیآموزان مدارس استثنایی، پیش(شامل دانش1

 بوشهر. استانمأخذ : اداره کل آموزش و پرورش 
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 تحصيلی هایدوره برحسب استثنایی آموزش آموزاندانش -16-7

 سال و دوره تحصيلی

  

 دانش آموزان

 دختر پسر جمع

1380-81 1۰7۰ 

1385-86 1۰23 

1389-90 1176 

1390-91 13۰9 

1391-92 1168 

1392-93 1۰41 

1393-94 1047 634 413 

1394-95 1073 632 441 

1395-96 1094 685 409 

 61 1۰2 163 پيش دبستانی

 263 455 718 ابتدایی

 × × × متوسطه دوره اول

 66 99 165 ای متوسطه دوره اول پيش حرفه

 × × × متوسطه دوره دوم

 19 29 48 ایمتوسطه دوره دوم پيش حرفه

 بوشهر مأخذ : اداره کل آموزش و پرورش استان
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 دوره آموزش استثنایی و امکانات آموزشیآموزان، کارکنان دانش -16-8

سال تحصيلی و 

 شهرستان

 دانش آموزان
کارکنان آموزشی ، دفتری و 

 کالس آموزشگاه اداری

 دفتری و اداری آموزشی دختر پسر جمع

1389-90 1172 7۰6 466 269 43 46 246 

1390-91 1309 785 524 269 43 62 3۰۰ 

1391-92 1168 697 471 348 34 39 16۰ 

1392-93 1041 676 365 343 1۰ 38 16۰ 

1393-94 1074 634 44۰ 343 1۰ 43 147 

1394-95 908 532 376 343 1۰ 45 166 

1395-96 931 583 348 287 75 47 120 

 41 12 22 93 92 138 230 بوشهر

 2 2 5 17 19 23 42 تنگستان

 1 1 2 12 6 14 20 جم

 46 16 25 96 135 246 381 دشتستان

 5 4 6 22 24 46 70 دشتی

 1 1 1 4 5 7 12 دیر

 2 2 2 6 12 11 23 دیلم

 × × × × × × × عسلویه

 1 1 2 7 7 22 29 کنگان

 21 8 1۰ 3۰ 48 76 124 گناوه

 بوشهر. مأخذ : مدیریت آموزش و پرورش استثنایی استان
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 دبستانیپيشدوره  آموزشیامکانات  وآموزان دانش -16-9

 سال و دوره تحصیلي
 دانش آموزان

 كالس آموزشگاه
 دختر پسر جمع

1375-76 2410 1333 1۰77 38 9۰ 

1380-81 4200 192۰ 228۰ 132 21۰ 

1385-86 10645 53۰5 534۰ 35۰ 462 

1389-90 8345 4221 4124 261 372 

1390-91 7082 3455 3627 217 317 

1391-92 8104 4315 3789 231 15۰ 

1392-93 8913 4596 4317 28۰ 315 

1393-94 12579 67۰1 5878 4۰2 527 

1394-95 12953 6874 6۰79 432 553 

1395-96 14842 7709 7133 526 851 

 228 1۰۰ 18۰9 1998 3807 بوشهر

 66 44 426 49۰ 916 تنگستان

 45 31 387 392 779 جم

 226 127 1754 1833 3587 دشتستان

 89 57 561 6۰2 1163 دشتی

 26 37 425 4۰7 832 دیر

 3۰ 24 247 243 490 دیلم

 48 23 312 459 771 عسلویه

 35 29 535 623 1158 کنگان

 58 54 677 662 1339 گناوه

 بوشهر.مأخذ: اداره کل آموزش و پرورش استان 
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 آموزان پسر و دختر به تفکيک شهرستانتعداد دانش -2-16 نمودار

 

 9-16مبنا: جدول 
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 دوره ابتدایی و امکانات آموزشیآموزان، کارکنان دانش -16-10

سال تحصیلي و 

 شهرستان

 دانش آموزان
كاركنان آموزشي ، دفتری 

 و اداری
 كالس آموزشگاه

 آموزشي دختر پسر جمع
دفتری و 

 اداری

1375-76 124819 65347 59472 3838 1334 931 4496 

1380-81 97906 5۰371 47535 3984 1551 962 4232 

1385-86 71571 36777 34794 3715 1281 849 3722 

1389-90 73806 38445 35361 328۰ 13۰1 78۰ 3585 

1390-91 77725 4۰۰32 37693 3266 923 778 35۰8 

1391-92 94830 48839 45991 5۰67 699 778 4298 

1392-93 95319 48521 46798 4123 1741 74۰ 4153 

1393-94 98737 5۰۰85 48652 4164 1721 813 4554 

1394-95 110771 57۰32 53739 4291 1563 857 4814 

1395-96 115953 59648 56305 4088 1603 909 5085 

 1245 17۰ 374 9۰7 14958 15988 30946 بوشهر

 4۰6 92 111 352 399۰ 4144 8134 تنگستان

 352 66 97 312 364۰ 3743 7383 جم

 1162 234 385 888 12723 13653 26376 دشتستان

 426 97 125 368 4212 4435 8647 دشتی

 277 55 1۰7 287 3۰85 3245 6330 دیر

 165 35 58 123 17۰1 1872 3573 دیلم

 259 37 88 177 2858 2738 5596 عسلویه

 334 47 119 293 4198 447۰ 8668 کنگان

 459 76 139 381 494۰ 536۰ 10300 گناوه

 بوشهرمأخذ : اداره کل آموزش و پرورش استان 
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 متوسطه دوره اولآموزشی و امکانات ، کارکنان آموزاندانش -16-11

سال تحصيلی و 

 شهرستان

  

 دانش آموزان
کارکنان آموزشی ، دفتری و 

 کالس آموزشگاه اداری

 دفتری و اداری آموزشی دختر پسر جمع

1375-76 70038 38843 31195 23۰7 1۰94 448 2239 

1380-81 69532 37794 31738 2443 1532 518 25۰7 

1385-86 53800 28۰49 25751 2539 14۰8 562 2465 

1389-90 41571 21512 2۰۰59 2351 953 449 2۰3۰ 

1390-91 * * * * * * * 

1391-92 27992 14692 133۰۰ 244۰ 231 384 1247 

1392-93 27440 1424۰ 132۰۰ 1879 711 363 1215 

1393-94 26253 13133 1312۰ 1629 8۰7 345 113۰ 

1394-95 41979 21637 2۰342 2۰15 776 385 1797 

1395-96 43982 22670 21312 2143 808 404 1847 

 437 72 174 4۰۰ 5869 62۰3 12072 بوشهر

 148 45 53 2۰7 1424 1517 2941 تنگستان

 1۰4 28 34 144 1111 1186 2297 جم

 466 1۰6 218 517 5۰34 5368 10402 دشتستان

 154 38 79 226 1518 1766 3284 دشتی

 1۰3 21 41 162 1164 1251 2415 دیر

 59 13 34 75 738 692 1430 دیلم

 8۰ 18 31 92 918 941 1859 عسلویه

 1۰6 21 54 131 1454 1547 3001 کنگان

 19۰ 42 9۰ 189 2۰82 2199 4281 گناوه

 .بوشهرمأخذ : اداره کل آموزش و پرورش استان 
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 متوسطه دوره دوم آموزشیو امکانات ، کارکنان آموزاندانش -16-12

سال تحصیلي و 

 شهرستان

 

 دانش آموزان
، دفتری و كنان آموزشيكار

 كالس آموزشگاه اداری

 دفتری و اداری آموزشي دختر پسر جمع

1375-76 44461 23852 2۰6۰9 1589 896 2۰6 1447 

1380-81 64880 33۰65 31815 1932 19۰3 461 2813 

1385-86 66760 33842 32918 2573 2232 715 325۰ 

1389-90 55774 27672 281۰2 269۰ 175۰ 651 3۰98 

1390-91 43879 22۰۰9 2187۰ 2598 959 538 2289 

1391-92 41796 2۰658 21138 384۰ 255 374 2۰46 

1392-93 42710 21892 2۰818 3848 493 383 2۰85 

1393-94 41500 2۰97۰ 2۰53۰ 245۰ 1814 377 2۰93 

1394-95 28961 14548 14413 2328 1232 357 1692 

1395-96 29273 14537 14736 2020 1312 345 1730 

 465 73 264 542 4224 4138 8362 بوشهر

 124 32 9۰ 16۰ 92۰ 79۰ 710 تنگستان

 94 19 83 134 819 82۰ 1639 جم

 4۰۰ 81 353 436 3414 3538 6952 دشتستان

 138 33 161 186 1۰8۰ 1288 2368 دشتی

 97 23 95 155 785 755 1540 دیر

 58 1۰ 49 55 445 459 904 دیلم

 65 16 4۰ 59 563 468 1031 عسلویه

 113 24 73 134 899 834 17363 کنگان

 176 34 1۰4 159 1587 1447 3034 گناوه

 .بوشهرمأخذ : اداره کل آموزش و پرورش استان 
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 و شهرسـتان  پایه و شـاخه تحصـيلی  حسب بر دومدوره متوسطه آموزان دانش -16-13

 95-96سال تحصيلی

 شهرستان
 پایه اول کل

 پایه دوم و سوم

 کار و دانش ایفنی و حرفه متوسطه نظری

 دختر پسر دختر پسر دختر پسر دختر پسر دختر پسر جمع

 1055 2187 701 927 3917 3058 5964 6188 14741 14537 29273 کل استان

 162 525 296 261 1142 943 17۰1 177۰ 4224 4138 8362 بوشهر

 43 1۰8 26 36 266 2۰1 363 344 920 790 1710 تنگستان

 79 139 × 34 251 18۰ 292 349 819 820 1639 جم

 319 525 126 292 889 7۰7 14۰6 1449 3419 3538 6952 دشتستان

 78 178 5۰ 114 265 236 449 557 1080 1288 2368 دشتی

 55 147 22 4۰ 2۰5 136 327 314 785 755 1540 دیر

 41 99 36 29 99 87 187 187 445 459 904 دیلم

 81 124 × × 142 97 238 2۰6 563 468 1031 هعسلوی

 1۰۰ 132 18 46 216 174 395 378 899 834 1733 کنگان

 97 21۰ 127 75 442 297 6۰6 634 1587 1447 3034 گناوه
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ســال  و شهرســتان پایــه و شــاخه تحصــیلیحســب بر دومدوره متوســطه آمــوزان دانــش -16-13

 )دنباله(   95-96تحصیلی

 شهرستان
 نيم سالی پایه چهارم

 دختر پسر دختر پسر

 × × 3099 2177 کل استان

 × × 923 639 بوشهر

 × × 222 1۰1 تنگستان

 × × 197 118 جم

 × × 674 565 دشتستان

 × × 238 2۰3 دشتی

 × × 176 118 دیر

 × × 82 57 دیلم

 × × 1۰2 41 عسلویه

 × × 17۰ 1۰4 کنگان

 × × 315 231 گناوه

 بوشهر مأخذ : اداره کل آموزش و پرورش استان                      
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 و امکانات آموزشی دوره عمومی بزرگسال)متوسطه دوره اول( آموزانشدان -16-14

 سال تحصیلي و شهرستان
 دانش آموزان

 كالس آموزشگاه
 دختر پسر جمع

1375-76 1728 778 95۰ 1۰ 53 

1380-81 724 214 51۰ 1۰ 33 

1385-86 692 1۰8 584 11 37 

1389-90 693 244 449 25 66 

1390-91 798 287 511 26 87 

1391-92 623 351 272 43 26 

1392-93 382 267 115 22 17 

1393-94 367 247 12۰ 24 29 

1394-95 136 96 4۰ 14 17 

1395-96 240 137 106 18 18 

 5 5 26 11 37 بوشهر

 × × × × × تنگستان

 1 1 × 4۰ 40 جم

 7 7 7۰ 68 138 دشتستان

 2 2 3 3 6 دشتی

 1 1 × 12 12 دیر

 1 1 × 1 1 دیلم

 × × × × × عسلویه

 × × × × × کنگان

 1 1 6 × 6 گناوه

 بوشهر.مأخذ : اداره کل آموزش و پرورش استان 
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 و امکانات آموزشی دوره تکميلی بزرگسال )متوسطه دوره دوم( آموزاندانش -16-15

 سال تحصیلي و شهرستان
 دانش آموزان

 كالس آموزشگاه
 دختر پسر جمع

1375-76 2417 1421 996 1۰ 64 

1380-81 4012 2633 1379 41 213 

1385-86 6248 3236 3۰12 51 2۰2 

1389-90 5621 2528 3۰93 64 329 

1390-91 7229 3521 37۰8 1۰1 495 

1391-92 6962 3632 333۰ 81 445 

1392-93 4936 2283 2653 117 396 

1393-94 3859 2145 1714 128 6۰۰ 

1394-95 4413 2779 1634 96 348 

1395-96 7542 4532 3010 176 176 

 51 51 989 177۰ 2759 بوشهر

 12 12 99 251 350 تنگستان

 6 6 15۰ 178 328 جم

 43 43 797 1167 1964 دشتستان

 14 14 29۰ 329 619 دشتی

 1۰ 1۰ 36 192 228 دیر

 1۰ 1۰ 69 64 133 دیلم

 2 2 61 1۰ 71 عسلویه

 8 8 185 23۰ 415 کنگان

 2۰ 2۰ 334 341 675 گناوه

بوشهر. پرورش استانمأخذ : اداره کل آموزش و 
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 و شـهری  نقـاط  در آمـوزی سـواد  نهضـت  هـای دوره تحت پوشش آموزانسواد -16-16

 روستایی

 (1)سال و دوره

 

 (2)نقاط روستايي نقاط شهری كل

 زن مرد جمع زن مرد جمع زن مرد جمع

 دوره سواد آموزی

1385 13858 13858 7138 7138 6720 672۰ 

1390 3753 3753 1914 1914 1839 1839 

1391 1650 165۰ 938 938 712 712 

1392 295 295 138 138 157 157 

1393 872 217 655 528 147 381 344 7۰ 274 

1394 1575 6۰9 966 1007 325 682 568 284 284 

1395 1636 397 1239 971 214 757 665 183 482 

 دوره انتقال

1385 4058 4۰58 2066 2۰66 1992 1992 

1390 1514 1514 240 24۰ 1274 1274 

1391 478 478 249 249 229 229 

1392 688 688 378 378 310 31۰ 

1393 1759 4۰ 1719 836 9 827 923 31 892 

1394 2341 258 2۰83 1362 129 1233 979 129 85۰ 

1395 2080 164 1916 1159 92 1067 921 72 849 

 دوره تحکيم

1385  

1390 1527 × 1527 × × 926 × × 6۰1 

1391 142۰ 16 14۰4 × 9 7۰9 × 7 695 

1392 41 × 41 × × 1۰ × × 31 

1393 177 25 152 81 × 81 96 25 71 

1394 472 24 448 × × 266 × 24 182 

1395 218 1 217 × × 120 × 1 97 

 .ياف  تغییر تحكیم و انتقال سوادآموزی، هایدوره به آموزشي نظاو 1390 سال از( ( 

باشدمي نیگ آموزیسواد نهض  سازمان پوشش تح  عشاير به مربوط اطالعات شامل (2

 بوشهر استان پرورش و آموزش کل اداره آموزی سواد معاون :  مأخذ
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 جنس حسب بر اول دوره متوسطه و ابتدایی دوره شدگان قبول تعداد -16-17

سال تحصیلي و 

 شهرستان

 متوسطه دوره اول ابتدايي

 پسر پسر جمع دختر پسر جمع

1385-86 67625 34076 33549 33675 15976 17699 

1388-89 68170 35032 33138 30945 15174 15771 

1389-90 63586 33259 30327 28498 13310 15188 

1390-91 71875 37054 34821 31209 15583 15626 

1391-92 74782 38461 36321 32330 15971 16359 

1392-93 92793 47624 45169 27512 14332 13180 

1393-94 87800 45100 42700 41979 21637 20342 

95-1394 ×× ×× ×× ×× ×× ×× 

1395-96 ×× ×× ×× ×× ×× ×× 

 ×× ×× ×× ×× ×× ×× بوشهر

 ×× ×× ×× ×× ×× ×× تنگستان

 ×× ×× ×× ×× ×× ×× جم

 ×× ×× ×× ×× ×× ×× دشتستان

 ×× ×× ×× ×× ×× ×× دشتی

 ×× ×× ×× ×× ×× ×× دیر

 ×× ×× ×× ×× ×× ×× دیلم

 ×× ×× ×× ×× ×× ×× عسلویه

 ×× ×× ×× ×× ×× ×× کنگان

 ×× ×× ×× ×× ×× ×× گناوه
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 تحصيلی و جنس شاخهحسب بردوم فارو التحصيالن متوسطه دوره  -16-18

سال تحصيلی و 

 شهرستان

 جمع
 متوسطه نظری

 علوم تجربی ریاضی و فيزیک

 دختر پسر دختر پسر دختر پسر جمع

1385-86 9771 3492 6279 1127 7۰۰ 742 1811 

1388-89 15326 9031 6295 1323 742 826 1871 

1389-90 24097 12354 11743 2681 1293 2397 443۰ 

1390-91 25365 12943 12422 2646 11۰2 2399 4719 

1391-92 31197 15883 15314 338۰ 1134 346۰ 664۰ 

1392-93 28820 14560 14260 2971 87۰ 3926 6715 

1393-94 27938 13845 14093 1958 575 3907 6548 

1394-95 ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× 

1395-96 ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× 

 ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× بوشهر

 ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× تنگستان

 ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× جم

 ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× دشتستان

 ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× دشتی

 ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× دیر

 ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× دیلم

 ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× عسلویه

 ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× کنگان

 ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× گناوه
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 )دنباله( تحصیلی و جنس شاخهحسب بردوم فارغ التحصیالن متوسطه دوره  -16-18

سال تحصيلی و 

 شهرستان

 متوسطه نظری
 کار و دانش ایفنی و حرفه

 علوم انسانی

 دختر پسر دختر پسر دختر پسر

1385-86 618 1663 631 55۰ 374 1555 

1388-89 954 172۰ 857 431 5۰71 1531 

1389-90 1529 2968 2363 1326 3384 1726 

1390-91 1116 2562 2461 1453 4321 2586 

1391-92 1316 2896 266۰ 19۰۰ 5۰67 2744 

1392-93 1335 3151 1897 14۰9 4431 2115 

1393-94 1540 3453 1880 1469 4560 2048 

1394-95 ×× ×× ×× ×× ×× ×× 

1395-96 ×× ×× ×× ×× ×× ×× 

 ×× ×× ×× ×× ×× ×× بوشهر

 ×× ×× ×× ×× ×× ×× تنگستان

 ×× ×× ×× ×× ×× ×× جم

 ×× ×× ×× ×× ×× ×× دشتستان

 ×× ×× ×× ×× ×× ×× دشتی

 ×× ×× ×× ×× ×× ×× دیر

 ×× ×× ×× ×× ×× ×× دیلم

 ×× ×× ×× ×× ×× ×× عسلویه

 ×× ×× ×× ×× ×× ×× کنگان

 ×× ×× ×× ×× ×× ×× گناوه

 بوشهرمأخذ : اداره کل آموزش و پرورش استان 

 جمع و محاسبه غير ممکن و یا بی معنی است. ××
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 برحسب جنس آموزینهضت سواد (1)هایشدگان دورهقبول -16-19

 سال

 

 تحکیم انتقال سواد آموزی جمع

مرد و 

 زن
 زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد

1385    

1388   

1390   

1391    

1392  

1393  

1394         

1395 1962 177 1785 144 578 31 862 2 345 

 دوره انتقال   دوره های پاياني و پنجم
 دوره سواد آموزی  دوره های مقدماتي و تكمیلي

 .ياف  تغییر تحكیم و انتقال سوادآموزی، هایدوره به آموزشي نظاو 1390 سال از( 1

 بوشهر استان پرورش و آموزش کل اداره آموزی سواد معاون  مموذ
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 هادانشگاهکارکنان آموزشی، دفتری و اداری و  دانشجویان -16-20

 سال تحصيلی و شهرستان
، کارکنان آموزشی دانشجو

 زن مرد جمع دفتری و اداری

86-1385 8932 5247 3685 126 

89-1388 20230 8244 11986 363 

90-1389 14950 9455 5495 36۰ 

91-1390 17005 11266 5739 364 

92-1391 17825 12476 5349 453 

93-1392 29013 19943 9۰7۰ 455 

94-1393 31562 2۰728 1۰834 1657 

95-1394 35681 22۰99 13582 738 

96-1395 59386 34764 22745 1877 

  .عالي آموزش ريگیبرنامه و پژوهش مؤسسه. فناوری و تحقیقات علوو، وزارت -مموذ
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 جنس عالی برحسب آموزش موسسات وقتدانشگاهی تمام آموزشگران -16-21

 زن مرد جمع سال تحصیلي و شهرستان

96-1395 2761 1880 881 

 513 974 1487 بوشهر

 32 7۰ 102 تنگستان

 23 64 87 جم

 95 199 294 دشتستان

 4۰ 89 129 دشتی

 11 31 42 دیر

 23 53 76 دیلم

 45 18۰ 225 عسلویه

 47 111 158 کنگان

 52 1۰9 161 گناوه

  .عالی آموزش ریزیبرنامه و پژوهش مؤسسه. فناوری و تحقیقات علوم، وزارت -ذمأخ              
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 علمی مرتبه عالی برحسب آموزش موسسات وقتدانشگاهی تمام آموزشگران -16-22

سال تحصیلي و 

 شهرستان
 جمع

 هیات علمي
آموزشگران دانشگاهي 

 مربي استاديار دانشیار استاد غیر هیات علمي
مربي 

 آموزشیار

96-1395 781 12 36 376 348 9 2370 

 3۰1۰ 4 284 267 32 7 594 بوشهر

 1141 4 165 235 31 6 441 تنگستان

 275 × 17 1 × × 18 جم

 152 × 4 × × × 4 دشتستان

 378 × 29 16 × 1 46 دشتی

 17۰ × 17 3 × × 20 دیر

 1۰7 × 1 1 × × 2 دیلم

 116 × 14 × × × 14 عسلویه

 215 × 6 3 1 × 10 کنگان

 224 × 13 5 × × 18 گناوه

  .عالی آموزش ریزیبرنامه و پژوهش مؤسسه. فناوری و تحقیقات علوم، وزارت -ماخذ 
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عـالی   آمـوزش  موسسـات  تحصـيلی  مختلـف  هـای جدید دوره شدگاننامثبت -16-23

 جنس و تحصيلی رشته عمده گروه برحسب

سال تحصيلی و 

گروه عمده 

 رشته تحصيلی

 )لیسان (كارشناسي  )فوق ديپلم(كارداني  جمع كل

 زن مرد جمع زن مرد جمع زن مرد جمع

96-1395 16182 6321 9861 722 660 336 4002 4381 8378 

 6253 25۰4 8757 133 141 274 7030 3272 10302 علوم انسانی

 229 1۰9 338 × 33 33 322 208 530 پزشکی

 662 255 917 × × × 851 344 1195 علوم پایه

 577 1294 1871 81 419 500 801 2153 2954 مهندسیوفنی

کشاورزی و 

 دامپزشکی
552 154 398 23 16 7 470 11۰ 36۰ 

 297 1۰9 406 115 51 166 459 190 649 و معماری هنر

 )دنباله(

سال تحصیلي و گروه عمده 

 رشته تحصیلي

 كارشناسي ارشد
 ) فوق لیسان  (

 دكترای تخصصي ایدكترای حرفه

 زن مرد جمع زن مرد جمع زن مرد جمع

96-1395 992 1199 1054 157 78 89 7 3 4 

 × × × 3 7 10 641 62۰ 1261 علوم انسانی

 4 3 7 62 53 115 27 1۰ 37 پزشکی

 × × × 21 11 32 168 78 246 علوم پایه

 × × × 3 7 10 14۰ 433 573 فنی و مهندسی

 × × × × × ×   59 کشاورزی و دامپزشکی

 × × × × × ×   77 هنر

          معماری

  .عالی آموزش ریزیبرنامه و پژوهش مؤسسه. فناوری و تحقیقات علوم، وزارت - ماخذ
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عـالی بـه    آمـوزش  موسسـات  تحصيلی مختلف هایدوره شدگان جدیدنامثبت -16-24

 جنس نوع وابستگی به دستگاه اجرایی برحسب تفکيک

سال تحصیلي و 

نوع وابستگي به 

 دستگاه اجرايي

 )لیسان (كارشناسي  )فوق ديپلم(كارداني  جمع كل

 زن مرد جمع زن مرد جمع زن مرد جمع

96-1395 37751 21522 16229 6818 5362 1855 24897 12958 12017 

علوم، وزارت 

تحقيقات و 

)دانشگاه  فناوری

 خليج فارس(

1703 764 939 × × × 1169 5۰۰ 669 

 35۰8 8797 12305 1723 4186 5909 6679 16082 22761 آزاددانشگاه 

 7۰2۰ 2953 9973 × × × 7735 3808 11543 پيام نوردانشگاه 

جامع دانشگاه 

 علمی و کاربردی
267 183 84 876 744 132 642 521 121 

دانشگاه فنی و 

ای )الزهرا حرفه

 ای(و امام خامنه

947 477 470 × 399 × 470 78 47۰ 

وزارت بهداشت، 

 آموزشدرمان و

 پزشکی

دانشگاه علوم )

 پزشکی(

530 208 322 33 33 × 338 1۰9 229 
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نوع  عالی به تفکیک آموزش موسسات تحصیلی مختلف هایدوره شدگان جدیدنامثبت -16-24

 )دنباله(  جنس وابستگی به دستگاه اجرایی برحسب

سال تحصیلي و نوع 

دستگاه وابستگي به 

 اجرايي

 كارشناسي ارشد
 ) فوق لیسان  (

 دكترای تخصصي ایدكترای حرفه

 زن مرد جمع زن مرد جمع زن مرد جمع

96-1395 6634 4189 2445 115 53 62 215 137 78 

وزارت علوم، تحقیقات و 

فناوری)دانشگاه خلیج 

 فارس(

534 264 270 × × × 28 18 10 

   166 × × ×   4381 دانشگاه آزاد

 7 7 14 × × × 715 855 1570 دانشگاه پیام نور

دانشگاه جامع علمي و 

 كاربردی
112   × × × × × × 

ای دانشگاه فنی و حرفه

 ای()الزهرا و امام خامنه
× × × × × × × × × 

وزارت بهداشت، درمان 

پزشکي و آموزش

 )دانشگاه علوم پزشکي(

37 1۰ 27 115 53 62 7 3 4 

  .عالي آموزش ريگیبرنامه و پژوهش مؤسسه. فناوری و تحقیقات علوو، وزارت -مموذ 
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 عـالی برحسـب   آمـوزش  تحصيلی موسسـات  های مختلفجدید دوره شدگان نامثبت -16-25
 شهرستان و جنس

سال تحصيلی و 

 شهرستان

 )لیسانس(کارشناسی  دیپلم( )فوقکاردانی  جمع کل

 زن مرد جمع زن مرد جمع زن مرد جمع

96-1395 3۰23۰ 19999 1۰231 7515 5456 2۰59 16772 1۰686 6۰86 

 3174 3729 69۰3 718 1595 2313 5781 8398 14179 بوشهر

 321 1322 1643 186 668 854 5۰8 2۰82 259۰ تنگستان

 261 365 626 59 277 336 32۰ 642 962 جم

 1۰۰5 2633 3638 213 75۰ 963 1271 3668 4939 دشتستان

 619 256 875 356 133 489 976 413 1389 دشتی

 1۰8 393 5۰1 92 343 435 2۰۰ 736 936 دیر

 68 462 53۰ 27 358 385 122 949 1۰71 دیلم

 77 156 233 12 77 89 2۰2 459 661 عسلویه

 179 1۰53 1232 142 693 835 323 1773 2۰96 کنگان

 274 317 591 254 562 816 528 879 14۰7 گناوه

 )دنباله (

سال تحصیلي و 

 شهرستان

 دكترای تخصصي ایدكترای حرفه ) فوق لیسان (كارشناسي ارشد

 زن مرد جمع زن مرد جمع زن مرد جمع

96-1395 5622 3674 1948 143 71 72 178 112 66 

   171   143   4649 بوشهر

 × × × × × ×   93 تنگستان

 × × × × × × × × × جم

 ×  7 × × ×   331 دشتستان

 × × × × × ×   25 دشتي

 × × × × × × × × × دير

 × × × × × ×   156 ديلم

 × × × × × ×   339 عسلويه

 × × × × × ×   29 كنگان

 × × × × × × × × × گناوه

  .عالی آموزش ریزیبرنامه و پژوهش مؤسسه. فناوری و تحقیقات علوم، وزارت - ماخذ
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 گروه عالی برحسب آموزش موسسات تحصيلی های مختلفدوره دانشجویان -16-26

 جنس و تحصيلی رشته عمده
سال 

تحصيلی و 

گروه عمده 

رشته 

 تحصيلی

 )لیسانس(کارشناسی  )فوق دیپلم(کاردانی  جمع کل

 زن مرد جمع زن مرد جمع زن مرد جمع

96-1395 45471 25871 19600 16187 10646 5541 22138 11439 10699 

 931 33۰ 1261 × 74 74 1447 723 2170 پزشکی

علوم 

 انسانی
18262 10674 7588 5888 3983 19۰5 9685 5151 4534 

 516 2۰3 719 × × × 811 312 1123 علوم پایه

فنی و 

 مهندسی
21832 13350 8482 9211 6177 3۰34 9562 5421 4141 

کشاورزی و 

 دامپزشکی
823 329 494 182 114 68 505 159 346 

هنر و 

 معماری
1261 483 778 832 298 534 406 175 231 

 ) دنباله( 

سال تحصیلي و گروه 

 عمده رشته تحصیلي

 كارشناسي ارشد
 ) فوق لیسان  (

 دكترای تخصصي ایدكترای حرفه

 زن مرد جمع زن مرد جمع زن مرد جمع

96-1395 6125 3282 2843 778 348 430 243 156 87 

   34   655   146 پزشکي

   90   41   2558 علوم انساني

  × 5   46   353 علوم پايه

   114   36   2909 فني و مهندسي

 × × × × × ×   136 و دامپزشکيكشاورزی 

 × × × × × ×   23 و معماری هنر

  .عالی آموزش ریزیبرنامه و پژوهش مؤسسه. فناوری و تحقیقات علوم، وزارت - ماخذ
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نـوع   عالی به تفکيـک  آموزش موسسات تحصيلی مختلف هایدوره دانشجویان -16-27

 جنس اجرایی برحسب وابستگی به دستگاه

تحصيلی و سال 

نوع وابستگی به 

 دستگاه اجرایی

 )لیسانس(کارشناسی  )فوق دیپلم(کاردانی  جمع کل

 زن مرد جمع زن مرد جمع زن مرد جمع

96-1395 34591 18594 15997 9130 6820 2310 21651 9924 11727 

وزارت علوم، 

تحقيقات و 

 فناوری

6134 2835 3299 167 129 38 4587 2050 2537 

 7022 2953 9975 × × × 7754 3815 11569 پيام نور دانشگاه

دانشگاه جامع 

 علمی و کاربردی
12471 9778 2693 6966 5457 1509 5470 4292 1178 

دانشگاه فنی و 

 ایحرفه
2281 1459 822 1923 116۰ 763 358 299 59 

وزارت بهداشت، 

درمان و 

 پزشکیآموزش

2170 707 1429 74 74 × 1261 33۰ 931 

 )دنباله(  

سال تحصيلی و نوع وابستگی به 

 دستگاه اجرایی

               کارشناسی ارشد

 (فوق لیسانس)
 دکترای تخصصی ایدکترای حرفه

 زن مرد جمع زن مرد جمع زن مرد جمع

96-1395 3131 1567 1564 679 283 396 157 88 69 

 51 72 123 × × × 724 656 1380 وزارت علوم، تحقيقات و فناوری

 × × × 17 7 24 715 855 1570 دانشگاه پيام نور

 × × × × × × 6 29 35 دانشگاه جامع علمی و کاربردی

 × × × × × × × × × ایدانشگاه فنی و حرفه

وزارت بهداشت، درمان و 

 پزشکیآموزش
146 27 119 655 276 379 34 16 18 

  .عالی آموزش ریزیبرنامه و پژوهش مؤسسه. فناوری و تحقیقات علوم، وزارت - ماخذ
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 عالی برحسب آموزش تحصيلی موسسات های مختلفدوره دانشجویان  -16-28
 95-96سال تحصيلی  شهرستان و جنس

 شهرستان
 )لیسان ( كارشناسي )فوق ديپلم(كارداني  جمع كل

 زن مرد جمع زن مرد جمع زن مرد جمع

 1260 2345 3605 13 100 113 2645 4937 7582 كل استان

 59 892 951 17 341 358 77 1325 1402 بوشهر

 118 267 385 59 277 336 177 544 721 تنگستان

 743 2428 3171 198 675 873 961 3359 4320 جم

 547 147 694 346 38 384 894 209 1103 دشتستان

 5۰ 369 419 92 343 435 142 712 854 دشتي

 54 428 482 2۰ 329 349 101 886 987 دير

 × × × 311 687 998 311 687 998 ديلم

 99 987 1086 115 485 600 216 1499 1715 عسلويه

 141 229 370 247 485 732 388 714 1102 كنگان

 21۰ 32۰ 530 147 171 318 382 570 952 گناوه

 ) دنباله(

 شهرستان

                 كارشناسي ارشد 
 () فوق لیسان 

 دكترای تخصصي ایحرفهدكترای 

 زن مرد جمع زن مرد جمع زن مرد جمع

 57 102 159 × × × 1315 2390 3705 كل استان

 × × × × × × 1 92 93 بوشهر

 × × × × × × × × × تنگستان

 0 7 7 × × × 20 249 269 جم

 × × × × × × 1 24 25 دشتستان

 × × × × × × × × × دشتي

 × × × × × × 27 129 156 دير

 × × × × × × × × × ديلم

 × × × × × × 2 27 29 عسلويه

 × × × × × × × × × كنگان

 × × × × × × 25 79 104 گناوه

 ریزی آموزش عالی.وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. مؤسسه پژوهش و برنامه -ماخذ 
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 عـالی برحسـب   آمـوزش  موسسات تحصيلی مختلف هایدوره آموختگان دانش -16-29

 جنس و تحصيلی رشته عمده گروه

سال تحصیلي و 

گروه عمده رشته 

 تحصیلي

 )لیسان (كارشناسي  )فوق ديپلم(كارداني  جمع كل

 زن مرد جمع زن مرد جمع زن مرد جمع

96-1395 23767 11981 11786 9195      

 265 95 360 × 28 28 3١7 ١55 472 پزشکي

   4166   2902 3894 492٠ 88١4 علوم انساني

   11 × × × ١2 ١3 25 علوم پايه

   5548   5861 72٠6 6682 ١3888 فني و مهندسي

كشاورزی و 

 دامپزشکي
2٠٠ 82 ١١8 120   80   

   84   284 239 ١29 368 هنر

   10249   9195 11786 11981 23767 معماری

 ) دنباله(

سال تحصیلي و گروه 

 عمده رشته تحصیلي

         كارشناسي ارشد 
 ()فوق لیسان 

 دكترای تخصصي ایدكترای حرفه

 زن مرد جمع زن مرد جمع زن مرد جمع

1395-96 4046 2247 1799 69 28 41 208 142 66 

 2 2 4 40 28 68 10 2 12 پزشکي

   90 × × ×   1656 انسانيعلوم 

 × × ×  × 1   13 علوم پايه

   114 × × ×   2365 فني و مهندسي

 × × × × × × × × × كشاورزی و دامپزشکي

 × × × × × × × × × هنر

   208   69   4046 معماری

  .عالی آموزش ریزیبرنامه و پژوهش مؤسسه. فناوری و تحقیقات علوم، وزارت - ماخذ
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 عالی بـه تفکيـک   آموزش موسسات تحصيلی مختلف هایآموختگان دورهدانش -16-30

 جنس نوع وابستگی به دستگاه  اجرایی برحسب
سال تحصيلی و 

نوع وابستگی به 

 دستگاه اجرایی

 )لیسانس(کارشناسی  )فوق دیپلم(کاردانی  جمع کل

 زن مرد جمع زن مرد جمع زن مرد جمع

1395-96 3878 2544 1334 2633 1911 722 1132 586 546 

وزارت علوم، 

 تحقيقات و فناوری
165 102 63 16 13 3 120 74 46 

 … … … … … … … … … دانشگاه پيام نور

دانشگاه جامع 

 علمی و کاربردی
4715 1820 627 1977 1585 392 470 235 235 

دانشگاه فنی و 

 ایحرفه
612 285 327 612 285 327 × × × 

وزارت بهداشت، 

درمان و 

 پزشکیآموزش

472 337 317 28 28 × 542 277 265 

 )دنباله(

سال تحصيلی و نوع وابستگی به 

 دستگاه اجرایی

               کارشناسی ارشد 

 ()فوق لیسانس
 دکترای تخصصی ایدکترای حرفه

 زن مرد جمع زن مرد جمع زن مرد جمع

1395-96 40 17 23 69 28 41 4 2 2 

 × × × 1 × 1 13 15 28 وزارت علوم، تحقيقات و فناوری

 … … … … … … … … … دانشگاه پيام نور

 × × × × × × × × × دانشگاه جامع علمی و کاربردی

 × × × × × × × × × ایدانشگاه فنی و حرفه

وزارت بهداشت، درمان و 

 پزشکیآموزش
12 2 1۰ 68 28 4۰ 4 2 2 

  .عالی آموزش ریزیبرنامه و پژوهش مؤسسه. فناوری و تحقیقات علوم، وزارت - ماخذ
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 ایثابت اداره کل آموزش فنی و حرفه مراکز رسمی و پيمانی ومربيان  -16-31

 سال و شهرستان
 مراکز ثابت مربيان

 زن مرد جمع زن مرد جمع

1395 82 52 30 15 12 3 

 1 4 5 9 21 30 بوشهر

 × 1 1 × 1 1 تنگستان

 × 1 1 1 1 2 جم

 1 1 2 6 1۰ 16 دشتستان

 × 1 1 1 4 5 دشتی

 × 1 1 1 × 1 دیر

 × 1 1 4 3 7 دیلم

 × × × × × × عسلویه

 × 1 1 × 6 6 کنگان

 1 1 2 8 6 14 گناوه

اختالف ستون جمع با اجزا، مربوط به مراکز ثابت دومنظوره )ویژه مردان و زنان( است که در ستون جمع منظور  (1

 شده است. 

 بوشهرای استان اداره کل آموزش فنی و حرفه -مأخذ
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 ای اسـتان  حرفـه  و فنـی  آمـوزش  اداره کـل  ثابت مراکز دیدگانآموزش تعداد -16-32

 عمده آموزشی به تفکيک جنسهای برحسب گروه

سال و 

 شهرستان

 

 کشاورزی خدمات صنعت آموزش دیدگان
فرهنگ و 

 هنر

 زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد جمع

1391 13606 1۰5۰9 3۰97 6988 386 2955 2117 566 594 * * 

1392 12203 895۰ 3253 5355 368 3۰62 1896 41۰ 36۰ 123 629 

1393 14527 8858 5669 5543 1۰52 29۰۰ 3۰46 353 894 62 677 

1394 19444 12266 7178 7759 922 3856 3782 545 962 1۰6 1512 

1395 20530 13018 7512 7976 1126 4311 3684 536 972 195 1730 

 458 × 268 2۰1 55۰ 13۰2 272 2994 1548 4497 6045 بوشهر

 47 × 24 71 2۰۰ 154 × 143 271 368 639 تنگستان

 25 × 14 × 156 86 36 148 231 234 465 جم

 574 53 276 146 75۰ 828 416 2۰73 2۰16 31۰۰ 5116 دشتستان

 59 × 36 × 194 434 11 414 3۰۰ 848 1148 دشتی

 61 × × × 553 3۰5 119 72 733 377 1110 دیر

 44 × 115 × 51 1۰2 × 2۰4 21۰ 3۰6 516 دیلم

 × × × × × × × × × × × عسلویه

 183 1۰6 15 11 43 724 61 1288 3۰2 2129 2431 کنگان

 279 36 224 1۰7 1187 376 211 64۰ 19۰1 1159 3060 گناوه

بوشهرای استان اداره کل آموزش فنی و حرفه -مأخذ
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 مقدمه 

اطالعات این فصل شـامل نیـروی انسـانی        

شاغل در وزارت بهداشت، درمـان و آمـوزش   

پزشکی )بخش دولتی(، نیروی انسانی شـاغل  

در بخــش دامپزشــکی کشــور و تأسیســات و 

تجهیزات بهداشتی و درمانی بخش خصوصی 

و دولتی زیرمجموعه وزارت بهداشت، درمـان  

و آموزش پزشکی و سازمان دامپزشـکی کـل   

های هم نین اطالعات فراوردهباشد.می کشور

خونی تولید شده و توزیـع شـده بـین مراکـز     

 درمانی نیز در این فصل گنجانده شده اسـت. 

 هـای فعالیـت  به مـربوط آمـارهای آوریجمع

 نخســتین  کشـور برای و درمانی بـهداشـتی

ــار در ســال  بهــداری وزارت ، توســط1335 ب

ــا  ســابق ــاز شــد و ت  توســط 1364 ســالآغ

 ادامه یافت.ذکور م وزارتخانه

 علـوم  هایدانشگاه ، با ادغام1364 سال در   

ــه وابســته هــایو بیمارســتان پزشــکی آن،  ب

ــداری وزارت ــب  به ــابق در قال ــکیالت س  تش

و  درمــان بهداشــت، وزارت" جدیــد و بــا نــام

و ارائـه   آوریوظیفـه جمـع   "زشکیپ آموزش

و درمـانی را   تیـهداشـ ـب هـای تـفعالیار ـآم

طـور  بـه  تـاکنون،  زمان دار شده و از آنهدهع

  .است اقدام نمودهامر  این انجام مستمر به

ــه ، تهیــه آمــار مربــوطذکــر اســت شــایان  ب

 در حـال  خصوصـی،  در بخش شاغل پزشکان

کشـور   پزشـکی  نظـام  سـازمان  حاضر توسط

 و مشکالت موانع علت هبکه  گیردمی صورت

 ایـن  در نگـام هارائه آمار بـه  موجود در زمینه

ــورد، درج ــاکنون آن م ــاری ت ــالنامه آم  در س

 .است کشور میسر نشده

و  بهداشــتی و تجهیــزات آمــار تأسیســات    

 بــه ، مربــوطفصــل در ایــن منــدرج درمــانی

 ،از سـال  مـاه  6 حـداقل  کـه  مؤسساتی است

 و بهداشـتی  مؤسسـات  اند و شـامل بوده لفعا

 شود.نمی مسلح نیروهای درمانی

 مفاهيم تعاریف

 شـود کـه  یـمـ  اطــالق  افرادی بـه :پزشک

از  یکــــی را در یـپزشکــــ التـتحصیــــ

 از کشــور بــه   یـا خـارج   داخل هایدانشگاه

 نایـل  هـنامـ ذ پایـان ـاخـ  و بـه  رسانیده پایان

 ورد تأییـد وزارت ـمـ  آنان و مـدارکاند شـده

 . است پزشکی آمـوزش و درمـان ،بهـداشت

آمــار پزشــکان شــامل پزشــک عمـــومی،     

ــرا  ــاز، دکتـ ــک، داروسـ ــوم دندانپزشـ ی علـ

ــی  ــرای تخصص ــگاهی، دکت ــک آزمایش ، پزش

 باشد.متخصص و پزشک فوق تخصص می

  :یـکـــــزشـدانپـدن صـتخصــــ

ـــودنســـارت ـــیـتـدودنـ، انیـــــ  س،ـکــــ

ــیب ـــشنآسـ ــان اسیـــــ ــدان دهـ ، و دنـ

ــاری ــایبیم ــک ه ـــو ده ف ــدان انـــ ، و دن
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، ، پروتـز دنـدانی  ورتـــــو ص فک پاتولوژی

و  و فــک دهــان ، جراحــیولوژیـپریودنتــ

 ، دندانپزشـکی ترمیمـی  ، دندانپزشکیصورت

 .اطفال

 ، داروسـازی داروسـازی  :داروسازی تخصص

ــنعتی ــاکولوژ ،صـ ــوتیکس ،یفارمـ  ،فارماسـ

   .یزنوگفارماکو

 در زمینـه  کـه  غیرپزشـکی  بـه : پيراپزشک

 باشد، اطالق داشته فعالیت و درمان بهداشت

 شود.می

 اطــالق فــردی بــه ورز )بهداشــتيار(:ـبهــ

 بــاشد میا ـروست مـو مقی یـبوم شود کهمی

دوره  ،داییـابتــ هواد دورـســ  لـا حداقـــو بــ

مربـوط را   و نظـری  عملـی  وزشمـ آ الهـدوس

 .ستا گذرانده

به تختـی در بیمارسـتان گفتـه    تخت ثابت: 

شـود کـه هنگـام تصـویب طـرح سـاخت       می

بیمارستان و یا تصویب طرح توسعه آن بـرای  

 شود.بیمارستان در نظر گرفته می

به تختـی در بیمارسـتان گفتـه     تخت فعال:

ــی ــی،   م ــات تشخیص ــه دارای امکان ــود ک ش

ــانی، ــنلی و   درم ــدماتی و پرس ــتیبانی، خ پش

 آماده بستری کردن بیمار باشد.

 مراکز درمـانی  تمامی به: درمانی مؤسسات

 کـه  و آسایشـگاه  ، زایشـگاه از بیمارستان اعم

 درمانی باشند، مؤسسه درمانی تخت مجهز به

زیر  گروه سه به مؤسسات این .شودمی اطالق

 شود:می تقسیم

 وزارت بـــه وابســـته درمـــانی سســـاتمؤ - 

 .پزشکی و آموزش ، درمانبهداشت

 .خصوصی درمانی مؤسسات - 

 مؤسسـات  ، ماننـد درمـانی  مؤسسات سایر - 

 مینأتــ ســازمان بــه وابســته درمــانی

شـهید،   ، بنیـاد خیریه ، مؤسساتاجتماعی

 .و غیـره ملی بانک

اخذ مجـوز از  مکانی است که با  :بيمارستان

وزارت بهداشت درمان و آمـوزش پزشـکی بـا    

ــی، درمــانی،     ــتفاده از امکانــات تشخیص اس

بهداشــتی، آموزشــی و پژوهشــی بــه منظــور 

درمان و بهبودی بیماران سـرپایی و بسـتری   

گردد و بـه  روزی تأسیس میبه صورت شبانه

بیمارســتان عمــومی و تخصصــی تقســیم    

   شود.می

 دارای حـداقل  کـه  اسـت  واحـدی  :زایشگاه

و  در امـر زنـان   متخصـص  پزشـک  ،تخت15

 باشد. عمل اتاق و یک زایمان

 دارای لـحداقـ  که است واحدی: آسایشگاه

 ومیـعمـ  و خــدمات  و تسهیالت تخـت 15

 خشـبــیــا چنــدین  یــک دارای بــوده و الزم

ـــاختص ــراه اصیـ ـــا هم ـــروه ب ـــزشکان گ  پ

ـ  ایهـ در رشتــه  متخصـص  وط باشـد، ـمـرب

 نی، مسلولنی، مجـذومروانـی مانند آسایشگاه

 .نیمعتاد و
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واحدی مستقر در منـاطق  پایگاه بهداشت: 

نفـر جمعیـت و    6۰۰۰روستایی بـا بـیش از   

کلیه مناطق شهری است و جمعیتـی حـدود   

نفر پوشش می دهد. پرسـنل در آن   125۰۰

شـامل مامــا، کـاردان بهداشــتی زن، کــاردان   

 بهداشتی مرد و خدمتگزار است.

: واحدی مستقر در روستا تسهيالت زایمانی

و در جوار مراکز بهداشتی و درمانی روستایی 

نفر کاردان مامـایی،   3است که دارای حداقل 

 24نفرتمیزکار و یک راننده آمبوالنس کـه   3

ساعته به زایمانهـای طبیعـی کمـک کـرده و     

ــش     ــرین بخ ــه نزدیکت ــده را ب ــوارد پی ی م

 بیمارستانی اعزام می دارد.  

ــز ــتی مراک ــانی بهداش ــ :و درم  لـشام

ز ـو مرکـ  کـکلینیـ ، پلـی ، کلینیـک درمانگاه

عموماً  مرکز بهداشت . فعالیتاست تـبهداش

بــا  تــوأم و در مــواردی واکسیناســیون انجــام

 .است درمانی خدمات

 بـه  :مسـتقل  و درمـانی  مراکز بهداشتی

، مـدیریت  دارای شود کـه می قاطـال مراکزی

 باشد. مستقل فعالیت و محل حسابداری

 :غير مسـتقل  و درمانی مراکز بهداشتی

در  معمـوالً  شود کـه می اطالق زیـــمراک به

قـرار دارد و   درمـانی  مؤسسات یا جنب داخل

 فعالیـت  و مکـان  مدیریت، حسـابداری  دارای

و  انــــر کارکنـو از نظــ باشــدمــین مســتقل

ــ ــ اراتـاعتب ــهـنی ــه  ز، از مؤسس ــادر تغذی  م

 شود.می

واحدی مستقر در روستاست  :بهداشت خانه

که غالباً چند روستای دیگر )روستاهای قمر( 

دهد. جمعیت تحت پوشـش  را نیز پوشش می

مجـوز )زن و مـرد(    2هر خانـه بهداشـت بـا    

نفر اسـت بهـورزان زن و مـرد،     2۰۰۰حدود 

خانـه بهداشـت هسـتند کـه بـومی      کارکنان 

ــا   ــودن آنهــا )اســکان در روســتای اصــلی ی ب

 روستاهای قمر( از شرایط ضروری است.

واحـدی   :پزشـکی  تشـخيص  آزمایشگاه

اسـت کـه بـر طبـق مجـوز وزارت بهداشـت،       

درمان و آموزش پزشکی تأسـیس شـده و در   

هـای بیولوژیـک، میکروبیولـوژی،    آن آزمایش

یمنوهمــاتولوژی، ســـرولوژی، بیوشــیمیایی، ا

شناســی، شناســی، بیــوفیزیکی، ســلولخــون

شناسی، ژنتیک سلولی و ملکولی و سایر بافت

های حاصل از ها بر روی مواد و نمونهآزمایش

بدن انسان با هدف به دست آمـدن اطالعـات   

جهت تشخیص، پیشگیری یا پیگیری درمـان  

شـود  و یا ارزیابی و سنجش سالمت انجام می

 بالینی و تشریحی است. و شامل دو بخش 

 واحـدهای  تمـامی  بــه  :تـوانبخشیمراکز 

 صـرفاً کـار درمـان    شود کهمی اطالق درمانی

ــی ــدن فیزیک ــام ب ــی را انج ــن م ــد. ای  دهن

ــوتراپی ملشــا مؤسســات، ــانیفیزی ، ، کاردرم

و  سـنجی ، بیناییسنجی، شنواییگفتاردرمانی
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 رار آن بـه باشد و نحوه استقمی فنی ارتوپدی

 . آناســت و غیرمســتقل مســتقل دو صــورت

 یـک  در داخـل  کـه  هـایی از توانبخشی دسته

ــتان ــاه  بیمارسـ ــک درمانگـ ــا یـ ــد، یـ  باشـ

 بـدون  هـکـ  هـایی و توانبخشی "غیرمستقل"

کنـد،   عمـل  مرکـز دیگـری   هـیز به وابستگی

از  بخـش  شود. آمار اینمی نامیده  "مستقل"

کشـور   کـل  آمـاری  در سـالنامه ، 1376 سال

 درج شده است.

 :ایمؤسسات تشخيصی، درمانی، هسـته 

از  هـا بـا اسـتفاده   بیمـاری  و درمان تشخیص

توســط  کــه اســت اشــعه صــورت بــه انــرژی

 هـای ، تکنسـین پرتونگاری متخصص پزشکان

واجـد شـرایط    تجربی و کارمندان پرتونگاری

، بهداشـــت رتمجـــوز از وزا و دارای خـــاص

شـود. در  مـی  ، انجامپزشکی و آموزش درمان

 ، محل، منظور از مرکز پـرتونگاریفصـل این

ــام ــایش انج ــایآزم ــی ه ــه  پرتوشناس و ارائ

 بـه  آن صالحیت که است پرتونگاری خدمات

ــد وزارت ــت تأیی ــانبهداش ــوزش ، درم  و آم

 باشد. پزشکی رسیده

ای اسـت پزشـکی کـه بـا     مؤسسه داروخانه:

اخذ پروانـه مخصـوص از کمیسـیون قـانونی     

، تأسیس شده و بـا داشـتن مسـوول    2۰ماده 

فنی واجد شرایط به ارائه خـدمات دارویـی و   

ــذایی    ــل غ ــیر خشــک، مکم ــه دارو، ش عرض

رژیمی، غـذاهای کمکـی شـیرخواران، لـوازم     

هـای آرایشـی و   مصرفی پزشکــی و فـراورده  

 نماید.رت میبهداشتی مجاز مباد

منظـور افـراد مراجعـه     4کننـدگان: مراجعه

ها و مراکز انتقال خون کشـور  کننده به پایگاه

باشد. به عبـارت دیگـر   جهت اهدای خون می

 هر فردی که دریافت نموده است.

فرآینـدی اسـت کـه در     اهدای خون کامل:

طی آن افراد داوطلب و مراجعه کننده جهـت  

د شرایط الزم اهدای خون، در صورتی که واج

)طبق استاندارد علمی( برای این امـر بـوده و   

خون آنها فاقد خطر و آسیب برای گیرنـده و  

یا دهنـده خـون شـناخته شـود، نسـبت بـه       

هـای حـاوی مـاده    خونگیری از آنها در کیسه

 CPDیـا   CPDA-1ضد انعقاد و نگهدارنـده  

 گردد.اقدام می

ای که فاصله اهدا کننده اهداکننده مستمر:

اهدای خون وی با آخـرین خـونگیری قبلـی    

 ماه باشد. 12کمتر از 

ای کـه  اهـدا کننـده   اهداکننده با سـابقه: 

فاصله اهدای خون وی با آخـرین خـونگیری   

 ماه باشد. 12قبلی بیشتر از 

ای کـه بـرای   اهداکننـده اهداکننده بـار اول:  

اولین بار در یکی از مراکز انتقال خون موفـق  

                                                           
با توجه به اضافه شدن جداول سازمان انتقال خون، . ٤ 

 تعاريف جديدي مربوط به اين جداول اضافه شده است. 
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د و سـابقه هی گونـه   شـو به اهدای خون مـی 

 .اهدای قبلی ندارد

 Red Bloodگلبــول قرمــز متــراکم )

Cells=RBC:)  یــا  2۰۰بعــد از جداســازی

لیتر پالسما از خون، گلبـول قرمـز   میلی 25۰

درجه  6تا  1شود و در دمای متراکم تهیه می

 شود.سانتیگراد نگهداری می

 Fresh Frozenپالسمای تازه منجمـد ) 

Plasma=FFP:)  پالســمائی اســت کــه یــا

شـود یـا از   مستقیماً از خون کامل تهیـه مـی  

آیـد و در  به دست می PRPسانتریفوژ ثانویه 

شــود. پالســما از آب، اســرع وقــت فریــز مــی

کربوهیــدرات و   %3پــروتوین و   %7حــدود 

چربی تشکیل شده است. حجـم یـک واحـد    

تـا   2۰۰پالسما حاصل از خون کامل معموالً 

ساعت  8تا  6ین پالسما را لیتر و امیلی 25۰

آوری خون بسته به نوع ماده ضد پس از جمع

 انعقاد باید تهیه و فریز نمود.

 (:RandomPlatelets) پالکت کنسانتره

های خون کامل بـه وسـیله   ها از واحدپالکت

شود. واحـدهای  دو مرحله سانتریفوژ تهیه می

ــد شــامل حــداقل   ــی بای  5. 5×1۰1۰پالکت

تا  45افی پالسما )معموالً پالکت در میزان ک

تواننـد  ها مـی لیتر( باشند. این واحدمیلی 7۰

به صورت منفرد مصرف شوند یـا پولـد شـده    

عدد( و به صـورت یـک دوز پالکتـی     6تا  4)

 برای گیرنده ارسال گردند.

 گزیده اطالعات:

 نفـر پزشـک در   728تعـداد   1395درسـال  

دانشگاه علوم پزشکی وخدمات درمانی استان 

 نفـر  281ایـن تعـداد    انـد کـه از  شاغل بوده

نفر دندانپزشـک عمـومی،    86پزشک عمومی،

دکتـــرای علـــوم   2و  داروســـاز نفـــر 26

ــگاهی،  ــی   66آزمایش ــرای تخصص  224دکت

پزشـک فـوق تخصـص    23پزشک متخصص و

 پیراپزشـک نیـز   نفر 1757درضمن  اند.بوده

 اند.مشغول به کاربوده

در تخت ثابـت    1759تعداد  1395در سال 

-زایشگاه ها، بیمارستان) مؤسسه درمانی 17

داشـته اسـت    استان وجود ها(ها و آسایشگاه

 مؤسسـه وابسـته بـه وزارت بهداشـت،    9کـه  

ــه    ــت. الزم ب ــکی اس ــوزش پزش ــان وآم درم

 بهداشـتی و  مرکـز  86 ذکراست دراین سال،

 کلینیـک و پلـی  کلینیـک،  درمانی )درمانگاه،

فعالیـت داشـته کـه    بهداشت( دراستان  مرکز

روسـتائی بــوده   مرکــز 31مرکزشـهری   55

آزمایشــگاه  78تعــداد  1395اســت. درســال 

 113مرکزتوانبخشــی 78تشــخیص پزشــکی،

 داشته است. داروخانه دراستان وجود
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 های ثابت موجود برحسب نوع وابستگیهای فعال و تختتعداد بيمارستان -17-1

سال و 

 شهرستان

 جمع
دانشگاه علوم 

 پزشکی
 تأمين اجتماعی

سایر نهادها و 

 های دولتیارگان

بيمارستان 

 *فعال

تخت 

 ثابت

بيمارستان 

 فعال

تخت 

 ثابت

بيمارستان 

 فعال

تخت 

 ثابت

بيمارستان 

 فعال

تخت 

 ثابت

1375 10 1316 7 973 1 256 2 87 

1380 10 1316 7 973 1 256 2 87 

1385 11 1345 7 973 2 282 2 9۰ 

1390 13 1369 9 1۰37 2 232 2 1۰۰ 

1391 13 1369 9 1۰37 2 232 2 1۰۰ 

1392 13 1429 9 1۰97 2 232 2 1۰۰ 

1393 14 1461 9 1۰97 3 264 2 1۰۰ 

1394 14 1471 9 1۰97 3 274 2 1۰۰ 

1395 17 1759 9 1193 3 274 5 292 

 224 4 2۰۰ 1 45۰ 2 874 7 بوشهر

 × × × × 32 1 32 1 تنگستان

 68 1 × × × × 68 1 جم

 × × 42 1 26۰ 1 302 2 دشتستان

 × × × × 96 1 96 1 دشتی

 × × × × × × × × دیر

 × × × × 32 1 32 1 دیلم

 × × 32 1 × × 32 1 عسلویه

 × × × × 192 1 192 1 کنگان

 × × × × 131 2 131 2 گناوه

 بوشهر. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان -مأخذ

جز آمار می باشد. بیمارستان قائم تازه  1395بیمارستان فعال: بیمارستان هوایی و دریایی شهرستان بوشهر از سال *

تاسیس می باشد.
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 های اوليه بهداشتیمراکز ارائه دهنده مراقبت -17-2

سال و 

 شهرستان

 

 پایگاه بهداشت مراکز بهداشتی و درمانی

تسهيالت 

 زایمانی

خانه 

های 

بهداشت 

 فعال

 روستایی شهری جمع روستایی شهری جمع

1375 86 47 39 ... … × … 212 

1380 79 43 36 43 43 × … 213 

1385 80 47 33 7 7 × … 224 

1390 83 52 31 37 37 × 8 225 

1391 84 52 32 37 37 × 8 227 

1392 84 55 29 41 41 × 7 225 

1393 84 55 29 42 42 × 7 225 

1394 84 55 29 44 44 × 7 223 

1395 86 55 31 76 76 × 7 223 

 14 × × 17 17 5 13 18 بوشهر

 39 × × 3 3 5 3 8 تنگستان

 19 × × 5 5 2 2 4 جم

 63 4 × 19 19 8 14 22 دشتستان

 3۰ 1 × 8 8 2 4 6 دشتی

 1۰ 1 × 6 6 × 5 5 دیر

 11 × × 3 3 1 3 4 دیلم

 16 1 × 2 2 3 2 5 عسلویه

 3 × × 7 7 × 4 4 کنگان

 18 × × 6 6 5 5 10 گناوه

 بوشهرمأخذ : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان 
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  درمـانی  -مؤسسـات تشخيصـی   ، داروخانـه،  طبـی  تشـخيص  تعداد آزمایشگاه -17-3

 وابستگی نوع برحسب و توانبخشیای هسته

 جمع شرح

 دولتی

دانشگاه علوم  خصوصی خيریه

 پزشکی

تأمين 

 اجتماعی

سایر نهادها و 

 هاارگان

 آزمایشگاه تشخيص طبی

1385 ... ... ... ... × ... 

1389 67 47 4 3 × 13 

1390 69 48 4 4 × 13 

1391 72 48 5 5 × 14 

1392 74 5۰ 4 6 × 14 

1393 79 54 4 6 × 15 

1394 80 52 6 6 × 16 

1395 79 50 6 6 × 17 

 داروخانه

1385 ... ... ... ... × ... 

1389 69 2 × × × 67 

1390 77 3 4 3 × 67 

1391 82 2 7 4 × 69 

1392 91 2 8 4 × 77 

1393 93 2 4 6 × 81 

1394 94 3 3 7 × 81 

1395 113 11 10 7 × 85 
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و ای درمـانی هسـته   -مؤسسـات تشخیصـی   ، داروخانـه،  طبـی  تشـخیص  تعداد آزمایشـگاه  -17-3

 )دنباله(     وابستگی نوع برحسب توانبخشی

 جمع شرح

 دولتی

دانشگاه علوم  خصوصی خيریه

 پزشکی

تأمين 

 اجتماعی

سایر نهادها و 

 هاارگان

 تشخيصی، درمانی هسته ایمؤسسات 

1385 ... ... ... ... × ... 

1389 28 14 ... 5 × 9 

1390 41 14 3 5 × 19 

1391 40 14 4 5 × 17 

1392 47 14 5 5 × 23 

1393 44 14 5 5 × 2۰ 

1394 46 14 5 6 × 21 

1395 45 16 6 4 × 19 

 مرکز توانبخشی

1385 ... ... ... ... × ... 

1389 43 1 1 8 × 33 

1390 51 3 1 1۰ × 37 

1391 51 3 1 8 × 39 

1392 64 4 1 9 × 5۰ 

1393 70 3 1 9 × 57 

1394 71 3 1 1۰ × 57 

1395 78 3 2 9 × 64 

 .بوشهر مأخذ : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان
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درمـانی   -تشخيصی مؤسسات   ،ها، داروخانهطبی های تشخيصتعداد آزمایشگاه -17-4

 1395برحسب شهرستان  توانبخشی مراکز وای هسته

 شرح
آزمایشگاه تشخيص 

 طبی
 داروخانه

-مؤسسات تشخيصی 

 درمانی هسته ای

مرکز 

 توانبخشی

 78 45 113 79 کل استان

 28 17 38 19 بوشهر

 × 1 3 4 تنگستان

 8 2 5 4 جم

 18 9 23 17 دشتستان

 4 1 6 7 دشتی

 1 1 5 3 دیر

 2 2 5 4 دیلم

 × 1 7 4 عسلویه

 7 4 9 9 کنگان

 1۰ 7 12 8 گناوه

 بوشهر. مأخذ : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان
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 115های اورژانس پيش بيمارستانی تعداد پایگاه -17-5

 ایجاده شهری جمع سال و شهرستان

1390 42 11 31 

1391 42 11 31 

1392 42 11 31 

1393 43 11 32 

1394 44 11 33 

1395 47 14 33 

 5 4 9 بوشهر

 4 1 5 تنگستان

 1 1 2 جم

 8 2 10 دشتستان

 4 1 5 دشتی

 4 1 5 دیر

 2 1 3 دیلم

 2 1 3 عسلویه

 1 1 2 کنگان

 2 1 3 گناوه

 بوشهر. مأخذ : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان
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 های بيمارستانیهای فعال بخشتعداد تخت -17-6

سال و 

 شهرستان
 سوختگی روانی جمع

های مراقبت

 (ICU)ویژه 

مراقبت 

بيماران 

قلبی 
(CCU) 

های مراقبت

نوزادان 
(NICU) 

1390 153 45 24 33 4۰ 11 

1391 165 54 22 36 41 12 

1392 175 54 24 43 4۰ 14 

1393 196 5۰ 24 58 48 16 

1394 199 47 24 61 51 16 

1395 212 49 24 65 47 27 

 14 12 33 × 2۰ 79 بوشهر

 × 2 2 × × 4 تنگستان

 × × × × × × جم

 3 11 12 × 24 50 دشتستان

 × 6 2 × × 8 دشتی

 × × × × × × دیر

 × 4 3 × × 7 دیلم

 × × × × × × عسلویه

 8 6 6 × 1 21 کنگان

 2 6 7 24 4 43 گناوه

 بوشهر. علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استانمأخذ : دانشگاه 
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درمانی بر حسـب   - کارکنان شاغل در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی -17-7

 گروه شغلی در پایان سال

 (1)سایر کارکنان پيرا پزشکان پزشکان جمع سال و شهرستان

1375 2877 3۰۰ 1672 9۰5 

1380 3814 418 2356 1۰4۰ 

1385 4479 439 2477 1563 

1390 5998 517 3249 2232 

1391 6321 528 3486 23۰7 

1392 6445 553 3614 2278 

1393 6678 7۰5 3916 2257 

1394 8786  7۰5 3916 2257 

1395 6983 729 4021 2233 

 1۰13 124۰ 321 2574 بوشهر

 1۰9 242 33 384 تنگستان

 45 155 17 217 جم

 323 821 134 1278 دشتستان

 163 345 44 552 دشتی

 57 153 18 228 دیر

 87 187 32 306 دیلم.

 41 1۰۰ 13 154 عسلویه

 164 355 54 573 کنگان

 231 423 63 717 گناوه

اند اعم از کارکنان پشتیبانی، خدماتی و... را شامل کلیه کسانی که در گروه پزشکان و پیراپزشکان قرار نگرفته (1

 شود.می

 بوشهر. : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استانمأخذ 
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 بـر  درمـانی  -های علوم پزشکی و خدمات بهداشـتی  دانشگاه در شاغل پزشکان-17-8

 تخصص نوع و رشته حسب

سال و 

 شهرستان

جمع 

 کل

پزشک 

 عمومی
 داروساز دندانپزشک

دکترای 

علوم 

 آزمایشگاهی

دکترای 

 تخصصی

پزشک 

 متخصص

پزشک 

فوق 

 تخصص

1375 332 222 19 16 ... ... 75 ... 

1380 425 271 2۰ 18 ... ... 116 ... 

1385 429 26۰ 31 8 ... ... 13۰ ... 

1390 545 267 63 11 2 27 158 17 

1391 563 261 63 17 2 35 166 19 

1392 598 245 8۰ 19 2 44 189 19 

1393 644 254 92 25 2 48 2۰1 22 

1394 704 282 9۰ 26 2 57 224 23 

1395 728 281 86 26 2 66 242 25 

 25 91 66 2 14 33 89 32۰ بوشهر

 × 5 × × 1 7 2۰ 33 تنگستان

 × × × × 1 4 12 17 جم

 × 53 × × 3 14 64 134 دشتستان

 × 16 × × 2 8 18 44 دشتی

 × × × × × 4 14 18 دیر

 × 13 × × × 4 15 32 دیلم

 × × × × × 3 1۰ 13 عسلویه

 × 36 × × 3 2 13 54 کنگان

 × 28 × × 2 7 26 63 گناوه

 .بوشهر مأخذ : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان
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 درمـانی  -های علوم پزشکی و خدمات بهداشـتی  دانشگاه در شاغل پيراپزشکان-17-9

 تخصص نوع و رشته برحسب

سال و 

ل شهرستان
ع ک
جم

ه  
رف
 ح
ار
ست
پر

س 
نا
رش
کا
ی )
ا

و 

ر(
الت
با

ار  
ست
پر

ن
دا
ار
)ک

) 

ق 
اتا
ن 
سي
ني
تک

ل
عم

ن  
سي
ني
تک

ی
وش
يه
ب

 

ار
هي
ب

 

ما
ما

رز 
هو
ب

ر  
سای

ان
شک
پز
را
پي

 

1389 3087 59۰ 2 78 5۰ 368 255 468 1276 

1390 3249 632 … 84 57 398 283 468 1327 

1391 3486 712 1 77 53 397 328 466 1452 

1392 3614 729 1 68 44 42۰ 349 475 1528 

1393 3717 726 1 57 37 4۰5 391 481 1619 

1394 3916 8۰9 1 48 29 43۰ 426 452 1721 

1395 4021 869 2 43 25 418 456 451 1757 

 573 38 119 111 12 13 2 372 1240 بوشهر

 1۰1 74 22 28 1 × × 16 242 تنگستان

 66 41 28 9 × × × 11 155 جم

 314 111 86 129 5 1۰ × 166 821 دشتستان

 137 63 44 32 3 3 × 63 345 دشتی

 93 23 12 22 × × × 3 153 دیر

 88 22 24 19 × 2 × 32 187 دیلم

 5۰ 27 14 6 × × × 3 100 عسلویه

 157 15 45 14 2 7 × 115 355 کنگان

 178 37 62 48 2 8 × 88 423 گناوه

 بوشهر. مأخذ : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان
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مؤسسات درمانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمـانی در  فعاليت  -17-10

 پایان سال

 موارد بستری موارد مراجعه  )ویزیت شده( سال و شهرستان

1375 ... 39916 

1380 263456 43861 

1385 365436 54۰95 

1388 479776 58281 

1390 444255 63212 

1391 532912 67931 

1392 654۰79 66481 

1393 681971 69128 

1394 8481۰22  77483 

1395 967014 87759 

 23479 158234 بوشهر

 766 67۰21 تنگستان

 × × جم

 2۰۰95 21۰445 دشتستان

 5812 1۰5667 دشتی

 × × دیر

 3186 1۰8446 دیلم

 × × عسلویه

 142۰4 2۰98۰6 کنگان

 2۰217 1۰7395 گناوه

 بوشهرعلوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استانمأخذ : دانشگاه 
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مراکز بهداشتی درمانی دانشگاه  ها وبيمارستان موارد مراجعه بيماران سرپایی به -17-11

 مورد نياز حسب تخصصرعلوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ب

 1395 1394 1393 1392 1391 1390 1389 شرح

 1505901 1358758 1226102 1178215 1095254 1090864 1092937 جمع

 1244690 1124314 1۰۰7455 985728 9۰74۰8 921694 938835 عمومی

 × × × × × × × اطفال

 99882 8۰835 75418 5789۰ 565۰6 6۰798 54۰9۰ دندانپزشکی

 × × × × × × × داخلی

 × × × × × × × اورژانس

 × × × × × × × زنان و زایمان

 × × × × × × × تخصصی

 161329 1536۰9 143229 134597 13134۰ 1۰8372 1۰۰۰12 مامایی

 × × × × × × × چشم

گوش و حلق و 

 بينی
× × × × × × × 

جراحی 

)عمومی،کليه، 

 مغز و اعصاب

× × × × × × × 

 × × × × × × × ارتوپدی

پوست و 

 آميزشی
× × × × × × × 

 × × × × × × × اعصاب و روان

 × × × × × × × قلب و عروق

 × × × × × × × ارولوژی

سایر 

 هاتخصص
686546 677121 64811۰ 6۰3۰19 642546 76۰813 732544 

 بوشهر مأخذ : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان
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های تهيه، توزیع و های عمده بهداشت محيط در زمينه بازدید از مکانفعاليت -17-12

 سال پایاننگهداری مواد غذایی در 

سال و 

 شهرستان

موارد 

بازدید 

 شده

کارت معاینه 

بهداشتی 

 صادر شده

اخطار 

بهداشتی صادر 

 شده

معرفی 

متخلفين به 

 دادگاه

اماکن 

تعطيل 

 شده

اماکن بهسازی 

 شده

 روستایی شهری

1389 56۰57 19973 812 136 13 345 182 

1390 5۰۰67 215۰3 628 2۰۰ 17 312 169 

1391 55529 22۰93 965 147 2 297 171 

1392 58535 24456 1۰52 2۰3 16 3۰1 145 

1393 77572 23758 11297 1685 128 292 88 

1394 85391 27393 1284 1446 117 465 121 

1395 94146 30237 1946 1479 113 509 81 

 15 329 53 755 3۰7 8۰2۰ 18۰28 بوشهر

 8 5 1 68 179 1588 9773 تنگستان

 × 17 5 15 6۰ 2۰29 4889 جم

 2 2۰ 23 248 248 5449 22166 دشتستان

 1 2 6 84 3۰2 1629 5781 دشتی

 × 3۰ 3 86 151 1358 7276 دیر

 × 1 4 12 58 727 359۰ دیلم

 45 69 7 114 165 3427 4893 عسلویه

 2 7 2 19 334 3198 11988 کنگان

 8 29 9 78 142 2812 5762 گناوه

 .بوشهر علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استانذ : دانشگاه خمأ
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های خون توليد شده و توزیع شده به مراکز درمانی بـه تفکيـک   ميزان فرآورده -17-13

 )واحد(      1395سه فرآورده اصلی  

 شرح

 

های خون توليد شده ميزان فرآورده

 به تفکيک سه فرآورده اصلی

مراکز های خون توزیع شده به ميزان فرآورده

 درمانی به تفکيک سه فرآورده اصلی

گلبول 

قرمز 

 متراکم

پالسمای 

 تازه منجمد

پالکت 

 کنسانتره

گلبول قرمز 

 متراکم

پالسمای تازه 

 منجمد

پالکت 

 کنسانتره

 10112 17139 31301 11011 27176 33328 کل استان

 78۰2 1۰228 23926 7925 19494 25613 بوشهر

 - - - - - - تنگستان

 - - - - - - جم

 231۰ 6911 7375 3۰86 7682 7715 دشتستان

 - - - - - - دشتی

 - - - - - - دیر

 - - - - - - دیلم

 - - - - - - عسلویه

 - - - - - - کنگان

 - - - - - - گناوه

سایر 

 هااستان
- - - 347۰ 146۰۰ - 

  بوشهر مأخذ: سازمان انتقال خون استان
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تفکيک جنسيت و وضعيت اهداء کنندگان و ميزان خون اهدایی به مراجعهتعداد  -17-14

 1395سال 

 شرح

تعداد افراد 

-مراجعه

 کننده

ميزان اهداء، 

 خون کامل
 )کیسه خون(

 تعداد موارد اهداء خون

مرد و 

 زن
 مستمر زن مرد

با 

 سابقه
 بار اول

 4212 8950 20865 1482 32545 34027 34027 47033 کل استان

 262۰ 5628 12721 9۰2 2۰۰67 2۰996 2۰996 29184 بوشهر

 - - - - - - - - تنگستان

 - - - - - - - - جم

 467 2۰49 5198 436 7458 7894 7894 1۰733 دشتستان

 - - - - - - - - دشتی

 - - - - - - - - دیر

 - - - - - - - - دیلم

 597 51۰ 114۰ 73 2474 2547 2547 369۰ کنگان

 348 763 15۰6 71 2546 2617 2617 3426 گناوه

 - - - - - - - - عسلویه

 مأخذ: سازمان انتقال خون استان بوشهر
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حسب عنوان شغلی، به تفکيک بخش دامپزشکی غيردولتی بر (1)تعداد شاغالن -17-15

 1395 سال شهرستان

 دامپزشک جمع كل شرح

 (2)كارشناس
كاردان 

 دامپزشکي

 تکنیسین

 دامپزشکي
كارشناس  ساير

 فني

كارشناس 

 غیرفني

 × 1 6 × 4 35 46 كل استان

 × × 1 × 3 13 17 بوشهر

 × × × × × 5 5 تنگستان

 × × × × × 1 1 جم

 × 1 2 × × 1۰ 13 دشتستان

 × × 2 × × 2 4 دشتي

 × × × × × × × دير

 × × × × × 1 1 ديلم

 × × × × × × × عسلويه

 × × × × × × × كنگان

 × × 1 × 1 4 6 گناوه

 ( به استثناء شاغلین مراکز آموزش عالی1

 باشد. ( شامل کارشناسان و کارشناسان ارشد می2

 بوشهرماخذ : سازمان دامپزشکی استان 
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حسب عنوان شغلی، به تفکيک بربخش دامپزشکی دولتی (  1)تعداد شاغالن -17-16

 1395 سال شهرستان

 شرح
جمع 

 کل
 دامپزشک

 (2)کارشناس 
کاردان 

 دامپزشکی

تکنيسين 

 دامپزشکی
کارشناس  سایر

 فنی

کارشناس 

 غيرفنی

 28 × 42 14 53 38 175 کل استان

 1 × 2 2 4 4 13 بوشهر

 2 × 3 1 1 2 9 تنگستان

 × × 2 × 4 × 6 جم

 5 × 1۰ 1 11 4 31 دشتستان

 1 × 3 × 4 2 10 دشتی

 × × 3 × 2 1 6 دیر

 2 × 2 × 2 1 7 دیلم

 × × 1 × ۰ 1 2 عسلویه

 1 × 3 × 1 1 6 کنگان

 1 × 3 × 3 1 8 گناوه

مرکز ملی بررسی 

و تشخيص 

 های ميگوبيماری

12 2 7 × 2 × 1 

 14 × 8 1۰ 14 19 65 ستاد

 ( به استثناء شاغلین مراکز آموزش عالی1

 باشد. ( شامل کارشناسان و کارشناسان ارشد می2

 سازمان دامپزشکی استان  بوشهرخذ : ما 
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هـای دامپزشـکی   ها و آزمایشـگاه ها، مراکز مایه کوبی، درمانگاهتعداد داروخانه -17-17

 1395 سال )خصوصی و دولتی( به تفکيک شهرستان 

 شرح
داروخانه 

 دامپزشکی

مراکز مایه کوبی 

 دام

درمانگاه دامپزشکی 

 )خصوصی(

آزمایشگاه 

 دامپزشکی

 خصوصی دولتی

 3 × 7 4 11 کل استان

 1 × 2 1 3 بوشهر

 × × × × 1 تنگستان

 × × × ×  جم

 2 × 3 1 5 دشتستان

 × × 1 1 1 دشتی

 × × × × × دیر

 × × × × × دیلم

 × × × × × عسلویه

 × × × × × کنگان

 × × 1 1 1 گناوه

 بوشهر ماخذ : سازمان دامپزشکی استان   
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حسب نوع کشتارگاه  به های دام و طيور فعال برکشتارگاهتعداد و ظرفيت  -17-18

 1395سال  تفکيک شهرستان 

 شرح

 کشتارگاه طيور کشتارگاه سنتی دام کشتارگاه صنعتی دام

 سنگين سبک سنگين سبک
ی
عت
صن

 

ی
نت
س

ت 
في
ظر

 

اه
رگ
تا
ش
ک

 

ت
في
ظر

اه 
رگ
تا
ش
ک

 

ت
في
ظر

اه 
رگ
تا
ش
ک

 

ت
في
ظر

اه 
رگ
تا
ش
ک

 

ت
في
ظر

 

حد واحد
 وا

س
رأ

 

حد
 وا

س
رأ

 

حد
 وا

س
رأ

 

حد
 وا

س
رأ

 

حد
 وا

حد
وا

عه 
قط

 

  2 16 4 140 4 25 1 125 1 نکل استا
 در قطعه 4000

 ساعت

 × × × × × × × 25 1 125 1 بوشهر

 × × × × × × × × × × × تنگستان

 × × × × × × × × × × × جم

 × 2 × × × × × × × × دشتستان
 2۰۰۰ کدام هر

ساعت در قطعه  

 × × × 4 1 2۰ 1 × × × × دشتی

 × × × × × × × × × × × دیر

 × × × 4 1 5۰ 1 × × × × دیلم

 × × × × × × × × × × × عسلویه

 × × × 4 1 2۰ 1 × × × × کنگان

 × × × 4 1 5۰ 1 × × × × گناوه

 بوشهرماخذ : سازمان دامپزشکی استان 
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 5139  های خام دامی ، نگهداری و عرضه دام و فرآوردهتعداد مراکز فرآوری -17-19

 سال و شهرستان
 های قرنطينه دامپست مراکز نظارت

 داخلی مرزی های خام دامیفرآورده دام

 10 1 1356 201 کل استان

 1 1 4۰8 18 بوشهر

 1 × 42 1۰ تنگستان

 1 × 63 2 جم

 1 × 259 62 دشتستان

 1 × 87 42 دشتی

 1 × 1۰1 5 دیر

 1 × 84 26 دیلم

 1 × 91 × عسلویه

 1 × 1۰3 × کنگان

 1 × 118 36 گناوه

 مأخذ : سازمان دامپزشکی استان بوشهر
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 5139  های قرنطينه دامی تعداد پست -17-20

 داخلی مرزی جمع سال و شهرستان

 10 1 11 کل استان

 1 1 2 بوشهر

 1 × 1 تنگستان

 1 × 1 جم

 1 × 1 دشتستان

 1 × 1 دشتی

 1 × 1 دیر

 1 × 1 دیلم

 1 × 1 عسلویه

 1 × 1 کنگان

 1 × 1 گناوه

 مأخذ : سازمان دامپزشکی استان بوشهر.      
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 تعاریف و مفاهيم

های رادیویی و تلویزیـونی:  برنامه توليد

، سـناریو  تولید فرآیندی است که متن، طـرح 

از طریق به کـارگیری  ها را ها و اندیشهیا پیام

، هنری و فنی، تجهیـزات، مـواد   منابع انسانی

ری منابع مالی، بـه سـاختار   مصرفی به کارگی

های صوتی یا تصویری تبـدیل کـرده و   برنامه

ویـدیو،  )فـیلم، نوار  ایرسـانه  آن را بر واسطه 

نوار صدا، دیسک، امواج و ...( ضبط و ثبـت و  

ا نمـایش  کند و برای توزیع، پخش یسوار می

ــتنده  ــزات فرس ــق تجهی ــده از طری ــا ، گیرن ی

 سازد.تجهیزات نمایشی دیگر آماده می

ابـزار و مـواد   هـا و  در تولید تلویزیـونی، مـتن  

ها، در کل برای تولیـد ای و نیز واسـطهرسانه

ــه کــار  و ضبـــ     ط و ثبـــت تصـــویر و صــدا ب

روند در حالی که در تولید رادیـو، عوامـل   می

ذکر شده، صرفاً بـرای تولیـد، ضـبط و ثبـت     

 شوند.  صدا به کار گرفته می

 های رادیویی و تلویزیـونی: پخش برنامه

ی یـک  عبارت از شکل نهایی و ارسـال شـده  

ی رادیــویی یــا تلویزیــونی اســت کــه برنامــه

 مخاطب قادر به دریافت آن باشد.

سـاختاری   شبکه رادیـویی و تلویزیـونی:  

هـای  ی فعالیـت است سازمانی کـه مجموعـه  

هـای  ولید، تـامین، تنظـیم و پخـش برنامـه    ت

ــونی را براســاس اهــداف و   ــویی و تلویزی رادی

عهـده  های تعریف شده و مشخص برماموریت

 دارد.

مراکز واقع در  مراکز رادیویی و تلویزیونی:

هـای  هر استان که مکان تولیـد برنامـــــــه  

اتخاذ تصمیم در مورد  رادیویی و تلویزیونی و

 هاست.پخش برنامه

ی آگاهی و اطالعـی اسـت کـه دربـاره     خبر:

وقوع یک رویداد مشـخص در زمـان و مکـان    

به منظور انتقـال  معین، پس از فرآیند معلوم 

توانـد بـه   گیرد. خبر میبه مخاطب شکل می

شکل مکتوب، صوتی یا تصویری ارائه شـود و  

ــامل مو ــوعش ــاعی،  ض ــی، اجتم ــای سیاس ه

 باشد.نگی، علمی، هنری، ورزشی و ... میفره

عبارت  )رادیویی/ تلویزیونی( : پخش خبر

از خبرهایی است که پـس از تهیـه، انتخـاب،    

ایش از رادیو یا تلویزیـون پخـش   تنظیم و ویر

 شود.می
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بـه مکـانی دارای مجـوز سـینما بـا       سينما:

صندلی، داشتن امکانات نمایش  1۰۰حداقل 

میلیمتــری، ویــدیویی یــا    7۰و  38فــیلم 

برخــوردار از ابعــاد مناســـب و   دیجیتــالی،  

استانداردهای فنـی و  های ساختمانی، ویژگی

ایمنی و متشکل از یک یا چند سالن نمـایش  

ظار، نمازخانـه، قسـمت اداری،   فیلم، سالن انت

ــه ــاق گیشـ ــیط، اتـ ــروش بلـ ــارات،     ی فـ آپـ

 شود.های بهداشتی و بوفه گفته میسرویس

سالن نمایش فـیلم کـه دارای    سالن سينما:

ــاتی و   ــاختمانی، تاسیسـ ــتانداردهای سـ اسـ

ــاری    ــایش، معم ــرده نم ــد پ ــی مانن تجهیزات

، مناسب سالن از لحاظ دید، صـندلی نمـایش  

 باشد.اتاق آپارات، اکوستیک و ... می

دار اسـت  فیلم بلند داسـتان  فيلم سينمایی:

با عـرض  دقیقه بوده و معموالً  75حداقل  که

 شود.ی برای نمایش ساخته میمیلیمتر 35

ی یـک فـیلم از   فرآینـد تهیـه   توليد فـيلم: 

نامــه، انتخــاب عوامــل ســازنده نگــارش فیلم

کننــده، فیلمنامــه نــویس، کــارگردان، )تهیــه

بازیگر، فیلمبردار و غیره(، مراحل فنـی فـیلم   

تدوین، صدا، ظهـور، چـاپ( تـا     )فیلمبرداری،

بـرای نمـایش    های نهایی از فیلمی کپیتهیه

 شود.در سینما را شامل می

هر نوع ماده مکتوب )به جـز کتـاب(    نشریه:

است که بـه صـورت چـاپی یـا غیرچـاپی در      

گسـترده در اشـکال    سطحــــی محـدود یـا  

 شود.مختلف منتشر می

نشریاتی است که به طور منـظم  مطبوعات:

با نام ثابـت، تـاریر و شمــــــاره به صـورت  

ــــی، در فواصــل   الکترونیکـ اوراق چاپی یـا 

هـای گونـاگون سیاســــی،    معـین، در زمینه

هنـری و ســــایر    اجتماعی، علمی، ورزشـی، 

شـوند. مطبوعـات از نظـر    موارد منتـشر مـی 

ترتیب انتشار به روزانه و غیر روزانـه، از نظـر   

محتوا به عمومی و تخصصـی، از نظـر زمینـه    

علمـی و   انتشار بـه دو گـروه تخصصــــی و   

 و از نظـــر گسـتره   تخصصینشــــریات غیر

ای و المللـی، سراسـری، منطقـه   یع به بینتوز

هـای  و از نظر مخاطبان به عموم، گروه محلی

ســنی خــاص و اقشــار اجتمــاعی خــاص     

آمـوزان،  )متخصصان، زنان، دانشجویان، دانش

احبان حــرف و مشــاغل خــاص( تقســیم    صــ

 شوند.می
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شخصـی حقیقـی یـا     صاحب امتياز نشریه:

کـه مسـؤولیت سیاسـتگذاری،    حقوقی اسـت  

ـی امـور موسسـه   مشـی و تمامـــ  تعیین خط

 عهده دارد.مطبوعـــاتی را بر

ای اسـت کـه   کتابخانـه  کتابخانه عمـومی: 

خدمات آن برای ساکنان یک اجتماع، بخـش  

یا ناحیه رایگان باشـد و تمـام یـا قسـمتی از     

 هزینــه آن از بودجــه عمــومی دولــت تــامین

 شود.

مراکز فرهنگی، هنـری کـانون پـرورش    

هـای  کتابخانـهفکری کودکان و نوجوانان: 

وابسته به کـانون پـرورش فکـری کودکـان و     

های فرهنگی اعـم  نوجوانان که تمامی فعالیت

ط و سرود از کتابخوانی و یادگیری نقاشی، خ

 گیرد.و ... در آنها انجام می

اعضاء مراکـز فرهنگـی هنـری کـانون     

ــان:پــرورش   فکــری کودکــان و نوجوان

ای کـه بـه   سـاله  18تا  6کودکان و نوجوانان 

 -صــورت عضــو از خــدمات مراکــز فرهنگــی 

 کنند.هنری استفاده می

ای غیـرادواری و چـاپ شـده    نشـریه  کتاب:

صـفحه داشـته و دارای    48است که حـداقل  

 جلد باشد.

ی انتشــار اول از نســخه چــاپ اول کتــاب:

 کامل یک کتاب است.

چاپ یک اثر با ویـرایش   جدد کتاب:چاپ م

قیمـت شـکل متفـاوت اسـت کـه از       جدید و

ها یا حروف ینـی قبلـی اسـتفاده شـده     زینک

 باشد.

ــاليف: ــا خلــق اثــری در   ت نوشــتن کتــاب ی

موضوعات علمی، ادبـی، فرهنگـی و غیـره از    

سوی یک یا چند نفر، اعم از این کـه منتشـر   

 شده یا نشده باشد.

های چاپ یـا  هنسخ تعداد شمارگان )تيراژ(:

و تکثیر شده از یک اثر در یـک نوبـت چـاپ    

انـد، اعـم از   انتشارکه برای توزیع آماده شـده 

هـا توزیـع شـده یـا نشـده      این که تمامی آن

 باشد.

آثـار معمـاری، عناصـر و     تـاریخی: بناهای 

بناهایی است که جنبه باستــانی دارد یــا از   

خی، هنری و عـلمـی واجـد ارزش نـظر تاریـ

 باشد.می

ای است دایمـی و غیرانتفـاعی   موسسه موزه:

پـژوهش،   که به منظور گردآوری، نگهـداری، 

ــا آمــوزش و نمــایش دســتا وردهای انســان ی
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کند و درهای آن بـه روی  میطبیعت فعالیت 

 عموم مردم باز است.

هنری دیـداری و شـنیداری    تئاتر)نمایش(:

که به صورت زنده توسط یـک یـا گروهـی از    

ین ن )بازیگران( در مـدت زمـان معـ   هنرمندا

آید و از لحـاظ  برای تماشاگران به اجرا در می

ملـودرام   محتوا و مضمون به تراژدی، کمدی،

 شود.و کمدی تراژیک تقسیم می

هنر سازماندهی اصوات در زمـان،   موسيقی:

م بـر هـر   شـناختی حـاک  بر مبنای قیود زیبـا 

ی آن به نحوی که فرهنگ موسیقیایی و ارائه

 برای طبع انسان خوشایند باشد.

 ای موسـيقی )کنسـرت(:  صـحنه  اجرای

ــیقی ــا   موس ــده ب ــور زن ــه ط ــه ب ــت ک     ای اس

ریزی قبلی در سالن، تاالر و فضـای بـاز   برنامه

ده بـرای جمعـی از مخاطبـان اجـرا     تجهیز ش

 شود.می

کـه   مکانی است با گود مخصـوص  زورخانه:

 شود.در آن ورزش باستانی انجام می

هایی نجام حرکات و نرمشا همگانی:ورزش 

که افراد برای دستیابی به تندرستی، سـالمت  

و آمادگی جسمانی با کمترین هزینـه در هـر   

بدون نیاز بـه ابـزار خـاص    زمان و هر مکان و 

روی، دوهـای  پردازند؛ ماننـد پیـاده  به آن می

 پیمایی.نرم، نرمش و کوه

مسیر مشخصـی اسـت کـه    میدان یا پيست: 

هـای ورزشـی بـرای انجـام     رشـته  به تناسـب 

 تمرینات و مسابقات احداث شده است.

ای است که مکان سرپوشیده سالن ورزشی:

هـای  ابر ضوابط فنـی بـرای انجـام فعالیـت    بر

ی خـاص احـداث شـده    ورزشی در یک رشته

 است.

به ورزشـکارانی   ورزشکاران سازمان یافته:

ی ورزشـی از  گردد که کارت بیمـه اطالق می

سازمان تربیت بدنی دریافت نموده و جز آمار 

 اند.رسمی ورزشکاران استان قرار گرفته

بـه   کنندگان سـازماندهی شـده:  شرکت

ــکاران،  ــان،ورزش ــتان و  مربی داوران، سرپرس

های ورزشی حاضر در مسـابقات  همراهان تیم

ات بـرون اسـتانی و   استانی و اعزام به مسـابق 

کـه دارای کـارت   گـردد  کشوری اطـالق مـی  

 ی ورزشی نیز هستند.بیمه

طبــق تعریــف ســازمان جهــانی  گردشــگر:

، گردشگر شخصـی اسـت کـه بـه     گردشگری

کشور یا شهری غیر از محیط زیسـت عـادی   

سـاعت و   24خود برای مـدتی کـه کمتـر از    
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تر از یک سال نباشد سفر کند و قصد او بیش

از سفر، تفریح، استراحت، ورزش، دیدار اقـوام  

ــت، شــرکت در ســمینار،   و دوســتان، مأموری

ــه،   ــالس، معالج ــا اج ــرانس ی ــه و کنف مطالع

 های مذهبی باشد.تحقیق یا فعالیت

کسی که کـشور محـل دائمی گردشگر: غير

ا بــه قصــد اشـــتغال، اقامـــت اقامــت خــود ر

پناهـندگی، تحصـیل و مأمــوریت در  دایـم، 

ر تـرک  های سیاسی خارج از کشـو نمایندگی

 شود.   نماید غیرجهانگرد محسوب می

 گزیده اطالعات:

های رادیویی مدت تولید برنامه 1395درسال 

شبکه استانی صدای جمهوری اسالمی ایـران  

 11دقیقه بوده که نسبت به سال قبل  389۰

درصد افزایش داشته است. هم نین درسـال  

هـای تلویزیـونی در   مذکور مدت تولید برنامه

شبکه استانی سیمای جمهوری اسالمی ایران 

 3ساعت بوده که نسبت به سال قبـل   1367

 یافته است. افزایشدرصد 

ــیلم   ــاچیان ف ــداد تماش ــینمائی  تع ــای س ه

در سـال  فعـال اسـتان   سـینمای  سالن 1۰در

 نفر بوده است. هزار 165برابر  ،1395

تعداد عنوان مطبوعات منتشـر   1395درسال 

عنوان بوده که نسـبت بـه    42شده دراستان 

داشـته اسـت.    کـاهش درصـد   12سال قبـل  

مجموع شمارگان )تیراژ( منتشـره مطبوعـات   

 باشد.نسخه می 15۰38۰۰۰محلی 

ها تعداد بازدیدکنندگان ازموزه 1395درسال 

ــاریخی تحــت پوشــش ســازمان   و بناهــای ت

میراث فرهنگی وگردشـگری اسـتان بـیش از    

ــا ســال   486۰۰ ــوده کــه درمقایســه ب نفــر ب

 داشته است.درصد افزایش   1۰، 1394

از اسـتان بوشـهر اعزامـی بـه      1395در سال 

ــت.     ــته اس ــره نداش ــج عم ــع  و ح ــج تمت ح

عتبات عالیـات در  درهمین سال تعداد زائران 

  .نفربوده است 1534۰ استان 
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 )دقیقه(حسب موضوع        بوشهر بر مرکز  رادیوییهای توليد برنامهميزان  -18-1

 مقدار سال و موضوع

1375 2۰28 

1380 4۰46 

1385 3298 

1390 3713 

1391 361۰ 

1392 3922 

1393 2365  

1394 3512 

1395 3890 

 97 های دفاع مقدس ارزش

 711 اجتماعی

 1327 فرهنگ هنر و معارف اسالمی

 234 صنعتی

 517 کشاورزی

 51 اقتصادی

 435 بهداشت و درمان

 1۰8 محيط زیست

 256 زیست(فرهنگی )بهداشت و درمان، محيط

 154 تاریخی

 389۰ ورزش و تفریحات سالم

 97 آموزشی علم و فناوری

 711 اطالعات عمومی

 1327 سياسی

  بوشهرمأخذ : صدا و سیمای مرکز                   
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     ()ساعت و دقیقه ونی مرکز بوشهربر حسب موضوع    های تلویزیميزان توليد برنامه -18-2

 مقدار)ساعت( سال و موضوع

1375 247 

1380 32۰ 

1385 935 

1390 1188 

1391 1429 

1392 1361 

1393 1563 

1394 1331 

1395 1367 

 311 اجتماعی

 36۰ معارف اسالمی

 6۰ صنعتی

 214 کشاورزی

 17 اقتصادی )صنعتی و کشاورزی(

 114 بهداشت و درمان

 51 محيط زیست

 123 زیست(فرهنگی)بهداشت و درمان و محيط

 53 تاریخی

 63 ورزش و تفریحات اسفند

 1367 آموزشی علم وفناوری

 311 اطالعات عمومی

 36۰ سياسی

 6۰ 88های دفاع مقدس ارزش

 .بوشهر  مموذ   صدا و سیمای مرکگ                             
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 (دقیقه : ساعت)     مرکز بوشهر به تفکيک مخاطب رادیویی هایبرنامه توليد ميزان -18-3

 جمع سال
كودك و 

 خردسال
 فرهیختگان عام بزرگسال جوان نوجوان

1385 5258 30 330 495 597 3353 453 

1390 3714 18 48 332 206 3058 52 

1391 3426 56 27 20 167 3115 41 

1392 3919 39 22 340 251 3250 17 

1393 3681 1۰ 54 383 278 2923 33 

1394 3618 ... 29 35۰ 3۰5 2849 85 

1395 3890 .... 16 334 249 3233 58 
 بوشهر.مموذ   صدا و سیمای مرکگ 

 

 

 (ساعتدقیقه:) مرکز بوشهر به تفکيک مخاطب تلویزیونی هایبرنامه توليد ميزان -18-4

 جمع سال
كودك و 

 خردسال
 عام بزرگسال نوجوان جوان

1385 852 43 22 119 82 586 

1390 1033 35 60 58 81 799 

1391 1229 62 56 197 202 712 

1392 1371 62 60 312 178 759 

1393 2014 51 511 532 214 7۰6 

1394 1334 156 1۰3 1۰9 87 879 

1395 1369 245 133 64 293 634 
 بوشهر.مموذ   صدا و سیمای مرکگ        
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 ()ساعترادیویی مرکز بوشهر             ش خبری از شبکهميزان پخش خبر و گزار -18-5

 سال

بخش 

خبری 
 )تعداد(

 خبر خارجي داخليخبر 
مصاحبه و گزارش 

 خبری
 جمع كل پخش

 مدت تعداد مدت تعداد مدت تعداد مدت تعداد

1385 1460 1460 243 × × 2000 3 1460 243 

1390 1825 1825 304 × × 2000 3 1825 304 

1391 1825 1825 304 × × 2000 3 1825 304 

1392 1825 1825 304 × × 2100 3 1825 304 

1393 1825 1825 3۰4 × × 216۰ 3 1825 304 

1394 1825 1825 3۰4 × × 216۰ 3 1825 304 

1395 1825 1825 304 × × 2160 3 1825 304 

 بوشهر. مموذ   صدا و سیمای مرکگ
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نيميشـن مرکـز بوشـهر بـه تفکيـک            ميزان توليد تله فيلم، برنامـه نمایشـی و ا   -18-6

 ()دقیقه : ساعتهای توليدی     حوزه

 سال

مدت کل 

سازی برنامه

در طبقه الف 

 و ب

 سریال و داستانی مستند تله فيلم 
انيميشن و 

 عروسکی

 مدت  تعداد  مدت  تعداد 
تعداد 

 قسمت
 مدت  تعداد مدت 

1385 * 1 * 5 × 49 × × × 

1390 * × × 15 × × × × × 

1391 1 × × 6 × 13 × 5 × 

1392 1 × × 5 × × × 55 1 

1393 * 2 * 14 × × × × × 

1394 × × × 18 56۰ × × × × 

1395 × × × 9 360 × × × × 

 .بوشهر مموذ   صدا و سیمای مرکگ
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 های سينماییسينماها و تماشاگران فيلم -18-7

 )هزار نفر(تماشاگر )تعداد صندلی(گنجایش  سالن سينما سينما سال و شهرستان

1375 1 … 99۰ ... 

1380 1 … 99۰ 8245۰ 

1385 5 7 2۰۰۰ 4۰5۰۰۰ 

1390 5 7 2۰8۰ 35۰۰۰۰ 

1391 5 7 2۰8۰ 343۰۰۰ 

1392 5 7 2۰8۰ 91۰4۰ 

1393 7 9 339۰ 155۰۰۰ 

1394 8 1۰ 3365 346۰۰۰ 

1395 7 10 3398 165000 

 135۰۰۰ 3۰39 8 6 بوشهر

 × × × × تنگستان

 2۰۰۰۰ 28۰ 1 1 جم

 1۰۰۰۰ 79 1 1 دشتستان

 × × × × دشتی

 × × × × دیر

 × × × × دیلم

 × × × × عسلویه

 × × × × کنگان

 × × × × گناوه

 بوشهر. مموذ   اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان
 

 

 

 

 



 فرهنگ، ورزش و گردشیری – 18 1395 –سالنامه آماری استان بوشهر 

 
618 

 

 

 های اجرا شدهل فرهنگ و ارشاد اسالمی و برنامههای وابسته به اداره کسالن -18-8

سال و 

 شهرستان

 تماشاگر اجرا برنامه سالن نمایش

 موسيقی تئاتر موسيقی تئاتر موسيقی تئاتر گنجایش تعداد

1375 3 868 74 14 74 14 12۰۰۰ 125۰۰ 

1380 6 1498 165 68 169 69 2798۰ 2422۰ 

1385 11 284۰ 115 95 1۰3 71 377۰۰ 4۰6۰۰ 

1390 17 452۰ 82 27 173 52 4534۰ 189۰۰ 

1391 17 452۰ 75 42 164 63 3275۰ 2۰31۰ 

1392 17 452۰ 72 22 28۰ 22 5596۰ 838۰ 

1393 17 455۰ 192 3۰ 334 6۰ 1۰۰61۰ 253۰۰ 

1394 23 526۰ 175 1۰5 726 3۰۰ 1۰676۰ 5245۰ 

1395 17 4550 231 166 546 325 51185 104300 

 71۰۰۰ 8۰۰۰ 152 118 7۰ 75 12۰۰ 3 بوشهر

 35۰۰ 28۰۰ 15 4۰ 12 8 42۰ 2 تنگستان

 42۰۰ 36۰۰ 12 21 4 9 32۰ 1 جم

 45۰۰ 968۰ 18 51 1۰ 15 45۰ 3 دشتستان

 28۰۰ 5355 16 49 1۰ 2۰ 28۰ 1 دشتی

 7۰۰۰ 143۰۰ 45 143 3۰ 7۰ 7۰۰ 3 دیر

 12۰۰ 1۰۰۰ 15 42 1۰ 5 3۰۰ 1 دیلم

 4۰۰۰ 3۰۰۰ 11 26 4 1۰ 3۰۰ 1 کنگان

 61۰۰ 345۰ 41 56 16 19 58۰ 2 گناوه

 × × × × × × × × عسلویه

 بوشهرمموذ   اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان 
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 حسب نوع مالکيتبر های تحت نظارت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمیچاپخانه -18-9

 خصوصی دولتی جمع سال و شهرستان

1392 40 × 4۰ 

1393 40 × 4۰ 

1394 87 × 87 

1395 91 × 91 

 64 × 64 بوشهر

 5 × 5 تنگستان

 2 × 2 جم

 12 × 12 دشتستان

 1 × 1 دشتی

 3 × 3 دیر

 1 × 1 دیلم

 1 × 1 عسلویه

 1 × 1 کنگان

 1 × 1 گناوه

 .بوشهر مموذ   اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان    
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 تعداد عناوین و شمارگان مطبوعات محلی -18-10

سال 

 آماری

 نوبت انتشار
تعداد 

 عنوان

شمارگان 
 روزنامه )تیراژ(

هفته 

 نامه

دوهفته 

 نامه

ماه 

 نامه

فصل 

 نامه

دوفصل 

 نامه

سال 

 نامه

1393 2 16 5 1 9 4 * 37 772۰۰۰۰ 

1394 2 24 8 4 7 4 * 48 15۰28۰۰۰ 

1395 2 24 3 2 6 4 1 42 15038000 

 13۰48۰۰۰ 32 × 3 6 2 2 17 2 بوشهر

 9۰۰۰۰۰ 4 1 1 × × × 3 × دشتستان

 24۰۰۰۰ 1 × × × × × 1 × تنگستان

 × × × × × × × × × دشتی

 × × × × × × × × × دیر

 × × × × × × × × × کنگان

 13۰۰۰۰ 1 × × × × 1 × × جم

 × × × × × × × 1 × عسلویه

 × × × × × × × × × دیلم

 72۰۰۰۰ 4 × × × × × 2 × گناوه

 بوشهر.مموذ   اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان 
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 هاتاب، اعضا و مراجعان به کتابخانهکتابخانه، ک -18-11

 سال و شهرستان

های کتابخانه

عمومی 

 نهادی

های کتابخانه

عمومی 

 مشارکتی

های کتاب

 موجود
 امانت ساالنه ءاعضا

1375 × 1 43۰۰ 15۰۰۰ 292۰۰ 

1380 × 1 52۰۰ 2۰۰۰۰ 73۰۰۰ 

1385 44 × 3۰8۰۰7 15417 52535 

1388 51 × 464721 31642 585618 

1390 62 × 614539 53878 1115793 

1391 66 × 732۰25 37۰88 815956 

1392 74 × 793936 32۰42 63773۰ 

1393 61 13 775821 229۰2 7645۰8 

1394 61 14 773677 3۰475 1۰83367 

1395 62 14 834353 35206 351277 

بوشهر و بخش 

 ویژه خارک
8 1۰ 119199 5۰92 49723 

 34944 3269 1۰6735 × 1۰ تنگستان

 29863 2241 6361۰ 1 5 جم

 1۰88۰9 8452 195577 2 13 دشتستان

 34535 5283 82121 1 6 دشتی

 29792 2567 75352 × 4 دیر

 9593 1679 4395۰ × 4 دیلم

 17147 1544 51192 × 4 کنگان

 26967 3495 8۰691 × 6 گناوه

 99۰4 1584 15926 × 2 عسلویه

  های استان بوشهرکل کتابخانهمموذ   اداره 

کتابخانه های عمومی تاسیس و اداره می شود و همه هزینه های آن اعم از : کتابخانه ای که توسط نهاد کتابخانه های نهادی

 پرسنل و غیره توسط نهاد تامین و پرداخت می شود. مالکیت تمامی اموال منقول و غیر منقول متعلق به نهاد می باشد.
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 هاکتابخانه، کتاب، اعضا و مراجعان به کتابخانه -11-18

سال و 

 شهرستان

پرورش کتابخانه کانون 

 فکری کودکان و نوجوانان
 موارد مراجعه تعداد اعضا کتابهای موجود

1375 7 43822 5617 69946 

138۰ 11 91984 89۰5 16۰3۰5 

1385 17 133۰47 6946 5326 

1388 15 131826 8126 83۰16 

1389 15 137632 35775 79518 

139۰ 15 147445 1۰211 8۰811 

1391 15 17۰481 12295 132634 

1392 17 177766 13875 168856 

1393 17 1868۰8 16397 176۰16 

1394 2۰ 148621 17538 198915 

1395 23 143885 17253 222810 

 27918 2794 138۰6 4 بوشهر

 12259 924 7447 2 تنگستان

 8299 997 9988 1 جم

 46366 3667 32742 5 دشتستان

 23854 2127 16486 2 دشتی

 26447 141۰ 15989 2 دیر

 21893 16۰9 9۰43 1 دیلم

 11329 9۰۰ 8۰63 2 کنگان

 22582 2234 2۰951 2 گناوه

 21863 591 937۰ 2 عسلویه
  های استان بوشهرکل کتابخانهمموذ   اداره 
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 )نفر(                 ها و بناهای تاریخی موزه بازدیدکنندگان از -18-12

 سال

  *بنای تاريخي *موزه 

موزه مردم 

 شناسي

موزه شهید رئیسعلي 

 دلواری

موزه مردم 

 شناسي

موزه شهید 

 رئیسعلي دلواری

1380 ... 9995 ... 9995 

1385 13591 22389 13591 22389 

1390 8368 49496 8368 49496 

1391 11399 48744 11399 48744 

1392 5331 6212۰ 5331 6212۰ 

1393 7158 68886 7158 68886 

1394 8426 35591 8426 35591 

1395 8500 40100 8500 40100 

 بوشهر. مموذ   اداره کل میراث فرهنیي ، صنايع دستي و گردشیری استان          

در استان موزه و يناهای تاريخي ديیری هم وجود دارد اما فقط اين دو موزه محل فروش بلیط دارند و اطالعات آنها مشخص مي باشد.*
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 های ورزشیتأسيسات و مکان -18-13

 زورخانه پیست استخر سالن میدان زمین شرح

 تعداد

1375 9 × 11 2 9 × 

1380 12 × 21 3 12 × 

1385 19 × 3۰ 3 12 × 

1390 36 × 91 4 26 2 

1391 37 × 1۰1 4 26 × 

1392 43 × 1۰3 5 26 2 

1393 51 × 1۰9 5 27 2 

1394 55 × 11۰ 5 28 2 

1395 62 × 114 5 30 2 

 بوشهرمموذ   اداره کل ورزش و جوانان استان    
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 1395های ورزشی و جنس حسب رشتهمربيان و داوران بر -18-14

 رشته ورزشي
 داوران مربیان

 زن مرد جمع زن مرد جمع

 701 1303 2004 1094 2248 3342 جمع

 3 6 9 5 8 13 بيماران خاص

 12 3۰ 42 28 5۰ 78 روستایی و عشایری

 24 29 53 21 32 53 اسکيت

 7 14 21 15 31 46 انجمن های ورزشی

 2۰ 28 48 24 3۰ 54 بدمينتون

 3۰ 52 82 43 8۰ 123 بسکتبال

 × 18 18 × 33 33 بوکس

 5 11 16 13 22 35 بولينگ و بيليارد

 25 39 64 2۰ 4۰ 60 پينگ پنگ

 31 47 78 51 75 126 تکواندو

 3 11 14 8 19 27 تنيس

 5 14 19 17 27 44 تيراندازی

 6 13 19 12 35 47 تيروکمان

 11 18 29 13 32 45 جانبازان و معلولين

 × 24 24 × 34 34 جودو

 23 41 64 28 62 90 کونگ فو

 12 19 31 27 4۰ 67 دووميدانی

 6 14 20 11 2۰ 31 دوچرخه سواری

 38 47 85 46 65 111 ژیمناستيک

 5 7 12 1۰ 14 24 سوارکاری
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 )دنباله(  1395های ورزشی و جنس و داوران برحسب رشتهمربیان  -18-14

 رشته ورزشی
 داوران مربيان

 زن مرد جمع زن مرد جمع

 18 3۰ 48 32 51 83 شطرنج

 23 41 64 5۰ 78 128 ورزشهای رزمی

 5۰ 7۰ 120 8۰ 12۰ 200 شنا

 66 271 337 98 475 573 فوتبال

 4 7 11 6 18 24 قایقرانی

 23 5۰ 73 4۰ 7۰ 110 کاراته

 4 5 9 6 7 13 کبدی

 × 37 37 × 5۰ 50 کشتی

 19 28 47 32 43 75 نجات غریق

 6 7 13 8 14 22 نابينایان و کم بينایان

 3 8 11 5 1۰ 15 ناشنوایان

موتورسواری و اتومبيل 

 رانی
18 18 × 12 12 × 

 48 65 113 62 79 141 واليبال

 × 6 6 × 7 7 سه گانهورزشهای 

 × 11 11 × 7۰ 70 وزنه برداری

 34 51 85 46 68 114 ووشو

 2۰ 27 47 27 46 73 هندبال

 17 2۰ 37 25 38 63 کوهنوردی

 × 8 8 × 11 11 باستانی و زورخانه ای

 × × × × 136 136 بدنسازی و پرورش اندام

 1۰۰ 67 167 185 9۰ 275 ورزش های همگانی

 بوشهر.مموذ   اداره کل ورزش و جوانان استان 
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 1395 حسب رشتهی شده در مسابقات ورزشی بردهکنندگان سازمانشرکت -18-15

 شهرستان

ن
تا
س
ل ا
ک

 

هر
ش
بو

ن 
تا
س
نگ
ت

 

 جم

ن
تا
س
شت
د

 

ی
شت
د

 

یر
د

لم 
دی

ن 
گا
کن

 

وه
نا
گ

 

س
ع

ل
یه
و

 

 4457 5159 3849 1931 2033 2488 11239 12274 2081 20901 66412 جمع

 × 124 × × × × 322 43 × 153 642 اسکیت

انجمن های 

 ورزشی
674 465 × 19 118 35 × 5 11 21 × 

 × 6 × × × × 11 × × 12 29 اتومبیل رانی

 2 95 262 × 93 × 17 37 × 149 655 بدمینتون

 399 487 418 281 381 85 923 572 5 1352 49۰3 پرورش اندام

 2 78 33 38 × 1۰2 384 9۰ 47 739 1513 بسکتبال

بولینگ و 

 بیلیارد
39 13 × 1۰ 15 × × × 1 × × 

 × 8 18 4 1 17 12۰ × × 2۰۰ 368 بوکس

باستانی و 

 پهلوانی
12۰ 48 × × 72 × × × × × × 

 2 × × × × × × 14 × 52 68 تنیس خاکی

تنیس روی 

 میز
345 175 11 37 33 41 12 4 × 32 × 

 2 × × × × × 85 52 × 118 257 جودو

 6 17 × × 12 3 14 22 1 63 138 دوومیدانی

دوچرخه 

 سواری
51 16 1 1۰ 21 × × × × 1 2 

ورزشهای 

 رزمی
1635 436 × 42 8۰5 21 82 83 36 13۰ × 

 47 144 86 38 38 97 528 267 88 1۰78 2411 ژیمناستیک
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 )دنباله( 1395 حسب رشتهدهی شده در مسابقات ورزشی برکنندگان سازمانشرکت -18-15

 شهرستان

ن
تا
س
ل ا
ک

 

هر
ش
بو

ن 
تا
س
نگ
ت

 

 جم

ن
تا
س
شت
د

 

ی
شت
د

 

یر
د

لم 
دی

ن 
گا
کن

 

وه
نا
گ

 

س
ع

ل
یه
و

 

سنتی و بومی 

 و محلی
3156 397 1۰5۰ 245 219 × 95 × 312 218 62۰ 

 × 33 3 × × × 7 × × 55 98 سوارکاری

 4 3 1 1 × × 1 15 × 37 62 شطرنج

 1299 5 64 × 16 1۰9 3۰6 611۰ 1 2159 1۰۰69 شنا

 3142 1۰9۰ 425 4841 16176 فوتبال
121

2 
646 511 696 2۰87 1526 

 × 3 × 75 × × × 14 × 155 247 قایقرانی

 × × × × × × × × × × × موتور سواری

 3 8 123 × 1۰ ۰ 32 5۰ × 149 375 نجات غریق

 8۰ 486 539 438 4۰3 235 1288 2227 224 4۰8۰ 1۰۰۰۰ همگانی

 × 97 7۰ 18 × × 225 71 26 164 671 هندبال

 11۰ 3۰8 93 222 132 9۰ 736 214 14 1۰۰3 2922 والیبال

 × 1 × × × × × × × 8 9 ناشنوایان

 × × × × × × × × × 4 4 بیماران خص
جانبازان و 

 معلولین
81 24 × × 52 × 4 × 1 × × 

کم نابینایان و 

 بینایان
14 6 × × × × × × × 8 × 

 × 5 × × × × × 2 × 19 26 وزنه برداری

 112 169 44 47 65 ۰ 181 75 12 42 747 ووشو

 41 219 591 44 × 4 223 3۰3 15 421 1861 کاراته

 × × × × × 2 × × × 4 6 کبدی
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 )دنباله( 1395 حسب رشتهدهی شده در مسابقات ورزشی برکنندگان سازمانشرکت -18-15

 شهرستان

ان
ست
ل ا
ک

 

هر
وش
ب

ان 
ست
نگ
ت

 

ان جم
ست
شت
د

 

ی
شت
د

 

یر
د

لم 
دی

ان 
نگ
ک

 

وه
نا
گ

 

س
ع

ل
یه
و

 

 7 88 54 76 7 42 139 98 × 359 87۰ کشتی

کونگ فو و 

 هنرهای رزمی
985 283 × 94 287 46 33 × 188 53 1 

 178 34 43 4 × 1 212 226 13 222 933 کوه نوردی

 × × 58 × × 285 × × 39 1۰3 485 دانش آموزی

 × × × × × × 17 × × 13 3۰ دانشگاهی

 3 189 1۰1 42 1 52 672 173 1۰9 982 2324 تکواندو

 6 × × × × × × × × 36 42 تیر و کمان

 5 2 3 × 2 9 32 52 × 226 331 تیراندازی

سازمان 

 زندانها
11 11 × × × × × × × × × 

 × × × × × × × × × 29 29 سه گانه

 بوشهر.مموذ   اداره کل ورزش و جوانان استان 
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 )نفر(مفرده و عتبات عاليات               ، عمرهزائران حج تمتع -18-16

سال و 

 شهرستان
 جمع

 حج عمره حج تمتع
عتبات 

 عاليات

مرد و 

 زن
 زن مرد

مرد و 

 زن
 زن مرد

مرد و 

 زن

1375 743 453 32۰ 133 29۰ 156 134 ... 

1380 720 44۰ 249 191 28۰ 152 128 ... 

1385 3113 643 39۰ 253 247۰ 1354 1116 ... 

1390 23252 1122 7۰1 421 42۰9 19۰3 23۰6 17921 

1391 21819 715 42۰ 295 4586 2256 233۰ 16518 

1392 17300 624 347 277 3366 1438 1928 1331۰ 

1393 16589 692 394 298 3382 1613 1769 12515 

1394 15205 761 445 316 22۰5 964 1241 12239 
*1395 15340 × × × × × × 15340 

 732۰ × × × × × × 7320 بوشهر

 × × × × × × × × تنگستان

 × × × × × × × × جم

 2364 × × × × × × 2364 دشتستان

 1432 × × × × × × 1432 دشتی

 944 × × × × × × 944 دیر

 463 × × × × × × 463 دیلم

 × × × × × × × × عسلویه

 1514 × × × × × × 1514 کنگان

 13۰3 × × × × × × 1303 گناوه

 بوشهر.مموذ  مديري   ج و زيارت استان 
هیچ زا ری از استان بوشهر به  ج تمتع، عمره و مفرده اعگاو نشده اس . 1395*در سال 
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 )نفر(                          ها کننده از هتلان خارجی استفادهگردشگر -18-17

 جمع سال و ماه

1390 1938 

1391 2252 

1392 2073 

1393 2775 

1394 2931 

1395 2882 

 27۰ فروردین

 3۰۰ اردیبهشت

 21۰ خرداد

 16۰ تير

 2۰۰ مرداد

 216 شهریور

 217 مهر

 275 آبان

 245 آذر

 26۰ دی

 257 بهمن

 272 اسفند

 بوشهر.مموذ   اداره کل میراث فرهنیي ، صنايع دستي و گردشیری استان                                 
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 ماه 12ها به تفکيک کننده از هتلگردشگران خارجی استفاده -1-18نمودار

 
 17-18مبنا: جدول 
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 مقدمه 
آمارهای ارا ه شده در اين فصتل مربتوط بته    
تاسیسات و تجهیگات عمرانتي شتهرهای استتان    

ره بار، بوشهر در زمینه کشتارگاه، میادين میوه و ت
 مومي، وسايلهای عگورستان، فضای سبگ، پار 

شد. آمارهای فوق که توسط با مل زباله و .... مي
شتود  های استان به روش ثبتي تهیه ميشهرداری

ها تهیه و در اين فصتل ارا ته   از طري  شهرداری
 شده اس . 

 تعاريف و مفاهیم 

قابتل   هرگونه مواد جامد يا نیمه جامد غیر :زباله 

هتتای اجتمتتاعي و استتتفاده کتته ناشتتي از فعالیتت 
ی و صتنعتي باشتد و از   وتانیي، کشتاورز  تولیدی 

وارج شتده باشتد، زبالته     های مذکورروند فعالی 
شود. مواد مگبور  تي اگر قابل بازيافت   نامیده مي

شتتمول چنتتین تعريفتتي قتترار      باشتتند بتتاز هتتم در
 گیرند. مي

تاکسي، وسیله نقلیه موتتوری عمتومي    تاكسي:

  با مشخصات مسافری عموما  از نو  سواری اس
داری از آن توسط شهرداری برويژه که امتیاز بهره

 شود. صادر مي

بوس، وستیله نقلیته موتتوری    میني میني بوس:

 مستتافری زمینتتي غیتتر ريلتتي استت  کتته تعتتداد  
های آن ) شامل صندلي راننتده (  تداقل   صندلي

 باشد.  21 داکثر  10

ــوس اتوبتتوس، وستتیله نقلیتته موتتتوری   : اتوب

استت  کتته تعتتداد  ینتتي غیتتر ريلتتي مستتافری زم
های آن با صندلي راننده و کمتك راننتده   صندلي

 يا بیشتر باشد.  22

تواننتد از آن  محلي کته تمتاو افتراد متي     پارك:

استفاده کنند. بترای گتردش و استترا   عمتوو     
متتردو بتتوده و در آن عمتتدتا  وستتايل ستترگرمي و 

ها، افكار و تقريبا  برای همه اقشار با سلیقهرفاهي 
 های متفاوت وجود دارد. سن 

، در داوتل  نتوعي کتاربری زمتین    فضای سبز:

شتتهر استت  کتته غالبتتا  دارای پوشتتش گیتتاهي   
شود( که صنوعي اس  ) توسط انسان کاشته ميم

و هتتم اکولتتوژيكي را دارا     هتتم بتتازده اجتمتتاعي 
باشتتد و از ديتتدگاه شهرستتازی در برگیرنتتده  متتي

ش سیمای شهر بتوده و از انتوا  دروتتان و پوشت    
گیاهي گوناگون تشكیل شده است  و بته عنتوان    

جتان  يك عامل زنده و  یاتي در کنتار کالبتد بتي   
کننتتده ستتاو  مورفولوژيتتك شتتهر    تعیتتینشتتهر، 
 باشد.  مي

کشتارگاه مكاني است  بترای انجتاو     كشتارگاه:

ذبتتح قتتانوني و بهداشتتتي ا شتتاو کتته توستتط    
ه اصول بهداشتي ا تداث  شهرداری با رعاي  کلی

. پ  از ذبح  شته توستط نماينتده    اس گرديده 
بهداش  مورد معاينه قرار گرفته و بعد از تايید بتا  

لیته مخصتوص جهت   متل، تحويتل      وسايل نق
 گردد. های س ح ميقصابي

محصور که طب  نقشه  محلي اس  گورستان :

کاری و ی و درو ها ویابان بندمصوب شهرداری
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 اب  اصتول بهداشت  بترای   کاری شده و م ت گل
شتود ستاوته    متوفیاني که به امانت  گتذارده متي   

هتای متعتدد   شود. اين محل بايتد دارای اتتاق  مي
جه  مشايعین گورکنان و گذاردن متوفیان باشتد  

، آجتر و  كو تماو اوقات لوازو دفتن از قبیتل آهت   
 غیره باشد. 

 

 گزيده اطالعات:

هتا در  بدلیل عدو همكتاری بروتي از شتهرداری   
ای از اطالعتتات ارا تته گگيتتدهستتال بتته موقتتع ار

اطالعات که بیانیر وضعی  کلي استان در زمینته  
ودمات شهری باشد ناممكن اس  با ايتن وجتود   

 باشد ه اطالعات دريافتي به اين شرح ميگگيد

بتیش از   وتودرو  137در شهرهای استان روزانته  
کنند. در ايتن شتهرها   تن زباله را  مل مي 1326
 3902220بتال  بتر    پار  عمومي با وسعتي 279

گورستتتان بتتا وستتعتي معتتادل   53متتتر مربتتع و 
متر مربع وجود دارد. همچنین وستع    2343717
هكتتار   914شتهری استتان بتیش از     فضای سبگ

چشتمه   143باشد. در شهرهای استان بیش از مي
  ماو عمومي تعبیه شده اس .
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 1395خدمات شهری  -19-1

 جمع شهر
بندر 
 بوشهر

بمدر  بندرديلم
 گناوه

 برازجان وورموج
بندر 
 ريگ

 كشتارگاه

 * * 1 1 1 × 4 تعداد

متوسط 

كشتار 

روزانه 

در سال 

 گذشته

دام 

 سنگین
64 × 14 30 16 * * 

دام 

 سبک
28 × * 3 8 * * 

 1 2 1 2 1 4 38 نشانيهای آتشايستگاه

میادين 

میوه و 

 تربار

 * 1 * * 1 1 13 تعداد

 * 38056 * * 2000 30000 113293 )مترمربع(وسعت

 حمل زباله
 3 13 6 11 6 25 137 تعداد خودرو

 27 30 14 31 73 170 1326 )تن(زباله حمل شده

های پارك

 عمومي

 3 44 17 20 16 52 279 تعداد

 32950 600331 230000 789093 138722 487350 3902220 )مترمربع(وسعت

گورستان و 

 غسالخانه

 1 2 1 2 1 2 53 تعداد

 65000 850000 100000 10600 40000 340000 2343717 )مترمربع(وسعت

 58 140 28 79 14 89 91489 )هكتار(وسعت فضای سبزشهری

 حمام
 * 1 * 40 30 2 143 عمومي

 * * * * * × × خصوصي
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 )دنباله(  1393خدمات شهری -19-1

 اهرم شهر
بندر 

 كنگان

بندر 

 دير

سعدآ

 باد
 خارك

شبانکا

 ره
 كاكي

 كشتارگاه

 * * * * * 1 * تعداد

متوسط 

كشتار 

روزانه در 

سال 

 گذشته

دام 

 سنگین
* 4 * * * * * 

دام 

 سبک
* 12 * * * * 5 

 1 1 * 1 1 1 1 نشانيهای آتشايستگاه

میادين میوه 

 و تربار

 * 1 1 1 * 1 * تعداد

 * 1320 ... 10000 * 11000 * )مترمربع(وسعت

 حمل زباله
 3 4 2 2 5 5 2 تعداد خودرو

 10 10 6 28 12 80 12 )تن(زباله حمل شده

های پارك

 عمومي

 6 1 3 2 6 14 4 تعداد

 76000 )مترمربع(وسعت
14768
7 

97400 17322 20984 8000 38500 

گورستان و 

 غسالخانه

 2 4 1 1 1 2 2 تعداد

 50000 48065 1500 80000 3 42700 70000 )مترمربع(وسعت

 8 10 2 12 3 44 11 )هكتار(وسعت فضای سبزشهری

 حمام
 * * 2 * * 16 1 عمومي

 * * * * * × * خصوصي
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 ) دنباله(    1395خدمات شهری  -19-1

 چغادك شهر
امام 

 حسن
 دلوار

آب 

 پخش
 دالکي وحدتیه

تنگ 

 ارم

 كشتارگاه

 × * * * × * * تعداد

متوسط 

كشتار 

روزانه در 

سال 

 گذشته

دام 

 سنگین
* * × * * * × 

دام 

 × * * * × * * سبک

 1 1 1 1 × 1 1 نشانيهای آتشايستگاه

میادين میوه 

 و تربار

 × * * * × 1 1 تعداد

  * * * × 350 3800 )مترمربع(وسعت

 حمل زباله
 1 2 2 4 2 1 4 تعداد خودرو

 7 18 18 50 10 51 10 )تن(زباله حمل شده

های پارك

 عمومي

 2 1 6 7 5 3 10 تعداد

 17200 29000 35900 85000 20000 85000 56950 )مترمربع(وسعت

گورستان و 

 غسالخانه

 1 1 2 3 1 2 2 تعداد

 3000 19000 28870 99000 80000 8000 50000 )مترمربع(وسعت

 3 9 10 16 6 5 11 )هكتار(وسعت فضای سبزشهری

 حمام
 × * * * 7 13 2 عمومي

 × * * * × * * خصوصي
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 دنباله()    1395خدمات شهری  -19-1

 آّبدان بردخون كلمه شهر

سیراف 

)طاهری

) 

 عسلويه
نخل 

 تقي

 كشتارگاه

 * * * × * × تعداد

متوسط 

كشتار 

روزانه در 

سال 

 گذشته

دام 

 * * * × * × سنگین

دام 

 * * * × * × سبک

 * 1 1 1 1 1 نشانيهای آتشايستگاه

میادين میوه 

 و تربار

 * 1 1 × * × تعداد

 * * 3۰۰۰ × * × )مترمربع(وسعت

 حمل زباله
 4 5 5 2 1 1 تعداد خودرو

 54 91 28 8 54 8 )تن(زباله حمل شده

های پارك

 عمومي

 * 7 7 4 3 2 تعداد

 * 183844 90000 32633 32977 25000 )مترمربع(وسعت

گورستان و 

 غسالخانه

 2 2 2 2 1 1 تعداد

 19377 90000 60000 32871 41770 15000 )مترمربع(وسعت

 6 27 6 5 9 4 )هكتار(وسعت فضای سبزشهری

 حمام
 10 * 6 1 * 4 عمومي

 * * * × * × خصوصي
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 1395خدمات شهری  -19-1

 بردستان انارستان ریز جم بنک شهر

 كشتارگاه

 * * * * * تعداد

متوسط 

كشتار 

روزانه در 

سال 

 گذشته

دام 

 سنگین
* * * * * 

دام 

 سبک
* * * * * 

 1 1 1 1 1 نشانيهای آتشايستگاه تعداد

میادين میوه 

 و تربار

 *  × 1 1 تعداد

 * × × 7267 65۰۰ )مترمربع(وسعت

 حمل زباله
 1 1 1 4 4 تعداد خودرو

 23 12۰ 8 1۰ 2۰ )تن(زباله حمل شده

های پارك

 عمومي

 1 1 2 1۰ 2 تعداد

 142۰۰ 165۰۰ 224۰۰ 1۰18۰۰ 26۰۰۰۰ )مترمربع(وسعت

گورستان و 

 غسالخانه

 1 × 1 1 3 تعداد

 6۰۰۰ × 35۰۰۰ 25۰۰۰ 43676 )مترمربع(وسعت

 3 6 5 22 18 )هكتار(وسعت فضای سبزشهری

 حمام
 * × × 6 2 عمومي

 * × × * * خصوصي
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 )دنباله( 1395خدمات شهری  -19-1

 شهر
 شنبه

عالي 

 شهر
 دوراهک بادوله بوشکان آباد

 كشتارگاه

 * * ... * * * تعداد

متوسط 

كشتار 

روزانه در 

سال 

 گذشته

دام 

 * ... * * * سنگین
* 

 * ... * * * دام سبک
* 

 1 1 ... 1 1 1 نشانيهای آتشايستگاه

میادين میوه و 

 تربار

 * * ... × × * تعداد

 * * ... × × * )مترمربع(وسعت

 حمل زباله
 1 1 ... 1 1 1 تعداد خودرو

 3 84 ... 78 56 14 )تن(زباله حمل شده

های پارك

 عمومي

 5 4 ... 2 4 3 تعداد

 14456 9۰۰۰ ... 3۰۰۰ 41۰21 42۰۰۰ )مترمربع(وسعت

گورستان و 

 غسالخانه

 1 1 ... × × 1 تعداد

 22785 15۰۰ ... × × 15۰۰۰ )مترمربع(وسعت

 45 1 ... 1 195 3 )هكتار(وسعت فضای سبزشهری

 حمام
 * * ... × × * عمومي

 * * ... × × * خصوصي
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 1395تعداد وسایل نقليه عمومی درون شهری برحسب نوع در پایان سال  -19-2

 تاکسی مينی بوس اتوبوس جمع  شهر

 664 ... 85 749 بندر بوشهر

 28 1 ... 29 بندر دیلم

 259 3 4 266 بندر گناوه

 96 ... ... 96 خورموج

 2۰۰ 2 3۰ 232 برازجان

 ... ... ... ... بندر ریگ

 ... ... ... ... اهرم

 ... ... ... ... بندر کنگان

 ... ... 1 1 بندر دیر

 ... ... ... ... سعد آباد

 ... ... ... ... خارک

 ... ... ... ... شبانکاره

 2 ... ... 2 کاکی

 ... ... ... ... چغادک

 ... ... ... ... امام حسن

 ... ... ... ... دلوار

 ... ... ... ... آب پخش

 ... ... 1 1 وحدتيه
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 )دنباله(  1395تعداد وسایل نقلیه عمومی درون شهری برحسب نوع در پایان سال  -19-2

 تاکسی مينی بوس اتوبوس جمع  شهر

 ... ... ... ... دالکی

 ... ... ... ... تنگ ارم 

 ... ... ... ... کلمه

 2 ... ... 2 بردخون

 ... ... ... ... آبدان

 ... ... 1 1 سيراف)طاهری(

 ... ... ... ... عسلویه

 ... ... ... ... نخل تقی

 ... 1 ... 1 بنک

 4 ... ... 4 جم

 ... ... ... ... ریز

 ... ... ... ... انارستان

 ... ... ... ... بردستان

 ... ... ... ... شنبه

 ... ... ... ... عالی شهر

 ... ... ... ... آباد

 ... ... ... ... بوشکان

 ... ... ... ... بادوله

 ... ... ... ... دوراهک

 1255 7 122 1384 جمع

 مأخذ: شهرداری شهر بوشهر  
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 نشانی در شهر بوشهرهای آتشمشخصات ایستگاه -19-3

 سال و نام ایستگاه

قه
نط
م

 

ش
وش
رپ
زی
ت 
عي
جم

 

ش
 آت
ی
ها
رو
 ني
اد
عد
ت

ان
ش
ن

 

ن 
ما
ط ز
وس
مت

ه 
ن ب
يد
رس ثه
اد
 ح
ل
مح

 

تعداد ناوگان عملياتی 

 هرایستگاه

1393 

 دقیقه 5تا  3 32 9۰۰۰۰ 1 1ایستگاه

خودرو  1خودرو اطفاء، 3

 1خودرونردبان،  1آبرسان، 

خودرو امداد  1خودرو پیشرو، 

 و نجات

 خودرو اطفاء1 دقیقه 5تا  3 1۰ 35۰۰۰ 2 2ایستگاه

 خودرو پیشرو 1خودرو اطفاء،1 دقیقه 5تا  3 16 6۰۰۰۰ 3 3ایستگاه

 خودرو اطفاء1 دقیقه 5تا  3 13 35۰۰۰ 4 4ایستگاه

1394 

 دقیقه 5تا  3 32 9۰۰۰۰ 1 1ایستگاه

خودرو  1خودرو اطفاء، 3

 1خودرونردبان،  1آبرسان، 

خودرو امداد  1خودرو پیشرو، 

 و نجات

 خودرو اطفاء1 دقیقه 5تا  3 1۰ 35۰۰۰ 2 2ایستگاه

 خودرو اطفاء1 دقیقه 5تا  3 16 6۰۰۰۰ 3 3ایستگاه

 خودرو اطفاء1 دقیقه 5تا  3 13 35۰۰۰ 4 4ایستگاه

 

 

1395 

 11 دقیقه5تا 3 31 911۰7 1 1ایستگاه 

ایستگاه 

2 
 1 دقیقه5تا 3 12 35413 2

 3 دقیقه5تا 3 18 62۰17 3 3ایستگاه

ایستگاه 

4 
 1 دقیقه5تا 3 14 35۰۰۰ 4

 بوشهر مأخذ: شهرداری شهر     
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 نشانیهای آتشها و حوادث به تفکيک ایستگاهسوزیمقایسه توزیع فراوانی آتش -19-4

 سوزیتعداد آتش تعداد حوادث منطقه سال و نام ایستگاه

1394 

 179 15۰ 1 1ایستگاه

 81 151 1 2ایستگاه

 149 142 2 3ایستگاه

 56 245 1 4ایستگاه

1395 

 182 157 1 1ایستگاه 

 86 149 1 2ایستگاه 

 135 147 2 3ایستگاه

 52 25۰ 1 4ایستگاه 

 مأخذ: شهرداری شهر بوشهر 

 

 شده خانگی به تفکيک مناطق دوگانه شهرداریزباله حمل -19-5

 سال
 2منطقه  1منطقه

 )تن(مجموع تناژ زباله 
 ناحيه سه ناحيه دو ناحيه یک

1390 18 8۰ 45 143 

1391 19 83 48 15۰ 

1392 19 84 52 155 

1393 2۰ 86 54 16۰ 

1394 22 9۰ 55 167 

1395 23 91 5٦ 170 

 مأخذ: شهرداری شهر بوشهر
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 وضعيت فضای سبز شهر بوشهر -19-6

سال و 

 منطقه

مساحت کل 

فضای سبز 
 )مترمربع(

 پارک محلی پارک شهری
پارک 

 همسایگی

قطعات پراکنده 

 فضای سبز

 مساحت تعداد مساحت تعداد مساحت تعداد مساحت تعداد

1390 748199 9 267887 25 9۰287 * * 39 39۰۰25 

1391 8۰7726 11 28843۰ 3۰ 1۰۰738 * * 43 418558 

1392 816526 11 28843۰ 3۰ 1۰۰738 * * 45 427358 

1393 878155 12 29843۰ 3۰ 1۰۰738 * * 49 478987 

1394 888655 12 29843۰ 32 1۰2741 * * 54 487484 

1395 895920 14 303130 33 103561 * * 56 489229 

منطقه 

 یک
... ... ... ... ... ... ... ... ... 

 ... ... ... ... ... ... ... ... ... منطقه دو

 مأخذ: شهرداری شهر بوشهر

 

 



 

 
 

 



  

 

عمومی استابودجه  – 20فصل 
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 مفاهیم و تعاريف:

 اس   تدول يتمال هتامترنتب :دولت بودجه كل

 بترستتال  من بت   کته متتالي  سال يك برای که
بودجته   شتود و شتتامل مي تهیه اس ، تقتويتمي
 هتای شترک   هتا و بانتك  بودجته  دول ، عمومي
 دول  به وابسته انتفاعي سساتؤم و بودجه دولتي
 .باشدمي

در  کته  است   ایبودجه :دولت عمومي بودجه

  زو متالي  ، منتابع سا نه برنامه اجرای ، برایآن
تملتك  و  (جتاری ای )هگينه و اعتبارات بینيپیش
 هتای دستتیاه  (عمرانتي ای )هتای سترمايه  دارايي
 شود.مي ، تعییناجرايي

، مالي هر سال بودجه :و قطعي مصوب بودجه

ستتازمان متتديري  و از آن توستتط  قبتتل در ستتال
 وزيتران  تیتم ه ورد و بته ابتر  برنامه ريگی کشتور 

 ل تمجت  ، تقتديم بودجته   يحه اد، و طيتپیشنه
و  ثتاز بح  تپ هتشود کيتم الميتاس ورایتش

 متورد تصتويب   بودجته  قتانون  عنوان هت، ببررسي
 بترای  جديتد،  ستال  ز شرو ا گیرد و قبلقرار مي
يتا   اول گتردد )مصتوب  متي  ابتال   دول  اجرا به

در شتترايط  بتتروز تغییتترات بتته توجتته ورد(. بتتاابتر 
 کشور و ايجاد بروي و سیاسي ، اجتماعياقتصادی
 ها، بودجته ها و پرداوتيدر مقدار دريافتي نوسانات
 بته  ،تغییراتتي  هتا، بتا اعمتال   ها و سازماندستیاه
 بته  ، توسط دول بودجه قانون متمم  يحه عنوان
از  قبل شود کهمي تقديم اسالمي شورای مجل 

 گتردد )مصتوب  مي مورد نظر، تصويب سال پايان
 بته  ، بتا تتتوجه  مالي هر سال از پايان (. پت دوو

هتا  يتو عملكرد پرداوتت  هامقدار دريافتي ق عی 
 مشتخص  دولت   ق عتي  هتودجت، بگانهتوسط وتت

 شود.مي

ــي ـــایپرداخت ـــي ه ـــه عمـوم  بـودج

 انجتتاو  ایتتت ههگينته  از کتل عبتارت :دولـت

ای )جتتتاری( و  هگينته از  اعتم  توسط دول  شده
از  ای )عمرانتتتي( های سرمايتتته تملتك دارايتي

 در مدت و اوتصاصي يتعموم مدهایآدر لتتمح
 .اس  يمال سال يك

تمامي  :دولت عمومي بودجـه هایدريافتي

متتد آو در متتد عمتتوميآدر وانتعنتت تحتت  وجتتوه
اير تست  اعتبتار و  تتممین  ستاير منتابع   اوتصاصي،
د در تبايتت ونتقانتت موجتتب هتبتت کتته وجتتوهي
 متمرکتتگ شتتود، کتتل داریهتوگانتت ایتهتت ستتاب
 را تشتكیل  دولت   عمتومي  بودجته  هتای دريافتي

 دهد.مي

ــومي آدر ــد عم ستت  از درآمتتد  ا عبتتارت :م

ها، مؤسستات دولتتي و مالیتات و ستود     وزارتخانه
هتتای دولتتتي و درآمتتد  اصتتل از ستتهاو شتترک 

ي کته در  متدهاي آدر انحصارات و مالكی  و ستاير 
قانون بودجته کتل کشتور تحت  عنتوان درآمتد       

 شود.عمومي منظور مي

است    متدهايي آاز در عبارت :مد اختصاصيآدر

 مصتارف  يتا  مصترف  بترای  قتانون  موجب به که
متد  آدر عنتوان  ، تحت  کشور کل در بودجه واص

 شود.منظور مي اوتصاصي
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 مصترف  بترای  کهاس   از مبلغي عبارت اعتبار:

 مشخص اهداف به به منظور نیل معین يا مصارف
 مجلت   تصتويب  ، بته دول  هایبرنامه اجرای و

 رسد.مي اسالمي شورای

 ایهــای ســرمايهتملــک دارايــي اعتبــار

، مجموعته عملیتات و   منظور اعتبار : )عمراني(

ودمات مشخصي اس  که بتر استاس م العتات    
توجیهي، فني، اقتصادی و اجتمتاعي کته توستط    

شود، طي مدت معتین و  دستیاه اجرايي انجاو مي
های با اعتبار معین برای تحق  بخشیدن به هدف

گتذاری  امه توسعه پنج ساله به صورت سترمايه برن
ای اجترا  ثاب  يا م العه برای ايجاد دارايي سرمايه

گردد و منابع متورد نیتاز اجترای آن از محتل     مي
ای هتای سترمايه  اعتبارات مربوط به تملك دارايي

تامین مي شود و به دو نو  انتفاعي و غیرانتفاعي 
 گردد.تقسیم مي

ــارات  ــه اعتب ــاری(ای )هزين منظتتتور  :ج

 ، بهساله پنج عمراني در برنامه که اس  اعتباراتي
 دولت  بته   عمتومي  و در بودجتته  کلتتي  صتورت
و  دولت   جتاری  هتای هگينه ، برای تممینتفكیك

 هتای فعالی  س تح نیهتداری هگينته همچنیتن
 بینتتتيپیتتتش دولتتت  اجتتتتماعي و اقتتتتصادی

 شتود.مي

از  اس  کته  از پرداوتي عبارت :پرداخت پیش

و  اوتا كتت ، براستتاسمربتتوط اعتبتتارات محتتل
تعهتد   اوتانجت  از شت، پیت مقررات قراردادها، طب 

 گیرد.مي صورت

های اجباری و اس  از پرداو  ارتتعب :اتـمالی

بالعو  اشخاص  قیقي و  قوقي به دول  کته  
می  و تممین م اب  قانون و در جه  اعمال  اک

 گیرد.مصارف عمومي صورت مي

 و وتتدمات از عملیتتات ایمجموعتته :طــرح 

 هتا هتگينت تبت  هتکت  اس  ایبستتهو هم مشخص
 بتترای  ،معیتتن  زمتانتتي  دوره كتن، در يت تمعی

 گیرد.مي انجاو مشخص اهداف به رسیتدن

 کته  است  هايي طرح مجموعه :ملي هایطرح

 گتذاری، لحا  سترمايه  دارد و از تژيكاسترا جنبه
باشتد و  متي  ، پیچیتده و از نظتر تكنولتوژی   بگرگ
 من قته  نیگ از  د يك آن بر اجرای مترتب اثرات
 .تر اس بیش

است    هتايي طرح مجموعه :استاني هایطرح

بتتا  آن اجتترای و در محتتل نآ ريتتگیبرنامتته کتته
، در و ملتي  محلتي  مشتتر   از امكانتات  استفاده
 پذير باشد.امكان استان

 گزيده اطالعات: 

منتتابع بودجتته استتتاني از محتتل   1395درستتال 
میلیتارد   21224درآمدهای عمومي استان  تدود  

درصتد   16ريال بوده اس .که نسب  به سال قبل 
افگايش يافته اس . عملكرد درآمتدهای عمتومي   

 میلیارد ريال بوده اس  که 22049استان نیگ برابر 
 بیشتر بوده اس . 1394درصد نسب  به سال  9

ای )جتاری(  عملكرد اعتبارات هگينه 1395درسال 
میلیتارد ريتال    2166های اجرايي استتان  دستیاه

درصتد    19بوده اس  که در مقايسه با سال قبتل  
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دهد. همچنین عملكرد اعتبارات افگايش نشان مي
ای )عمرانتي( استتان   هتای سترمايه  تملك دارايي

میلیارد ريتال بتوده    5813بیش از   1395درسال 
 اس .

. 
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 )میلیون ریال(          خالصه بودجه استانی  -20-1

 1395 1394 ١393 ١392 ١39١ ١39٠ شرح

 )مصوب(

 10329981 4461492 516۰699 517۰324 5766۰22 3619832 هادريافتي

از محل 
درامدهای 

 استاني
5336815 8221937 122۰2489 14544274 18371557 21،224،785 

از محل درامد 
 ملي

1716983- 2455915- 7۰32165- 9383575- -1391۰۰65 -10،894،804 

 10329981 4461492 516۰699 517۰324 5766۰22 3619832 هاپرداختي

 1747867 153۰492 1۰74454 1141677 11۰5536 938714 ایهگينه

تملك 
های دارايي
 ایسرمايه

2681118 466۰486 4۰28647 4۰86245 2931۰۰۰ 8582114 

 )عملکرد(

 7980707 47۰8913 4846429 31۰8345 3۰44196 4۰29916 هادريافتي

از محل 
درامدهای 

 استاني
6265561 8۰8۰17۰ 1۰32716۰ 135۰7378 2۰182946 22049994 

از محل درامد 
 ملي

2235645- 5۰35974- 7218815- 866۰949- -15474۰33 -14069287 

 7980707 47۰8913 4846429 31۰8345 3۰44196 4۰29916 هاپرداختي

 2166988 1819913 129۰255 1338381 11۰4852 1152397 ایهگينه
تملك 
های دارايي
 ایسرمايه

2877519 1939344 1769964 3556174 2889۰۰۰ 5813719 

 استان بوشهر. ریزیمدیریت و برنامهمأخذ: سازمان 
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 )میلیون ریال(         درآمدهای عمومی استان برحسب قسمت، بخش و بند  -20-2

 شرح
ب(
صو
)م

 

 جمع

ها
مد
درآ
ل: 
 او
ت
سم
ق

 

ی
یات
مال
ی 
ها
مد
درآ
ل: 
 او
ش
بخ

 

ت
رک
 ش
 بر
ت
لیا
 ما
ل ـ
 او
ند
ب

 ها

مد
درآ
ر 
ت ب
لیا
 ما
م ـ
دو
د 
بن

ت 
رو
ر ث
ت ب
لیا
 ما
م ـ
سو
د 
بن

 

ر 
ت ب
لیا
 ما
م ـ
هار
 چ
ند
ب

ت
ردا
وا

 

ها 
اال
 ک
 بر
ت
لیا
 ما
م ـ
نج
د پ
بن

ت
دما
 خ
و

 

1388 3408020 34۰2۰1۰ 3174۰1۰ ... ... ... ... ... 

139۰ 5336815 5331845 4879846 ... ... ... ... ... 

1391 8221937 8217177 7791۰15 ... ... ... ... ... 

1392 12202489 122۰2489 11769149 ... ... ... ... ... 

1393 14544274 14544274 13618814 ... ... ... ... ... 

1394 18261557 18261557 17343912 ... ... ... ... ... 

1395 21224785 21224785 20124830 ...     

 )دنباله(

 شرح

ب(
صو
)م

 

از 
ی 
اش
د ن
رآم
 د
م :
دو
ش 

بخ

ک
کم

ی
ماع
جت
ی ا
ها

 

ل 
اص
 ح
ی
ها
مد
درآ
م: 
سو
ش 

بخ

ت
دول
ت 
کی
مال
 و 
ت
ارا
ص
نح
ز ا
ا

 

ش
بخ

 
ی 
ها
مد
درآ
م: 
هار
چ

ش 
رو
و ف
ت 
دما
 خ
 از
ل
اص
ح

اال
ک

 

ی 
ها
مد
درآ
م: 
نج
ش پ

بخ

ت
سار
 خ
م و
رای
 ج
 از
ل
اص
ح

 

ی 
ها
مد
درآ
م: 
شش
ش 

بخ

قه
فر
مت

 

از 
ل 
اص
 ح
بع
منا
م: 
دو
ت 
سم
ق

ی
رای
 دا
ی
ذار
واگ

ی 
ها

یه
رما
س

ی
ا

 

از 
ل 
اص
 ح
بع
منا
م: 
سو
ت 
سم
ق

ی
رای
 دا
ی
ذار
واگ

ی
مال
ی 
ها

 

1388 ... 55۰۰ 137945 2528۰ 59275 6۰1۰ ... 

139۰ ... 6993 17328۰ 32215 239511 497۰ ... 

1391 ... 942۰ 357784 41258 177۰۰ 476۰ ... 

1392 ... 5252 23۰379 1۰2۰45 95664 * ... 

1393 ... 2۰۰ 588۰78 19274۰ 144442 * ... 

1394 ... 4۰۰ 496523 2۰6455 214267 * ... 

1395  600 589850 256415 253090   
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 )میلیون ریال(   )دنباله(       درآمدهای عمومی استان برحسب قسمت، بخش و بند  -2۰-2

 شرح
)عملکرد(
 

 جمع

ها
مد
رآ
 د
ل:
 او
ت
سم
ق

ی  
ها
مد
رآ
 د
ل:
 او
ش
خ
ب

ی
يات
مال

 

ر 
ت ب
يا
مال
ـ 
ل 
 او
ند
ب

ت
رک
ش

 ها

ر 
ت ب
يا
مال
ـ 
م 
دو
د 
بن

مد
رآ
د

 

ر 
ت ب
يا
مال
ـ 
م 
سو
د 
بن

ت
رو
ث

 

ر 
ت ب
يا
مال
ـ 
م 
ار
چه
د 
بن

ت
دا
وار

 

 ـ
جم
پن
د 
بن

 
ر 
ت ب
يا
مال ت
ما
خد
و 
ها 
اال
ک

 

1388 4472۰۰2 4468598 41۰1818 ... ... ... ... ... 

139۰ 6265561 6258187 5848136 ... ... ... ... ... 

1391 8۰8۰174 8۰71326 7566695 ... ... ... ... ... 

1392 9879239 9879239 9564۰78 ... ... ... ... ... 

1393 135۰7378 135۰7378 126۰42۰1 ... ... ... ... ... 

1394 192۰62945 192۰62945 19۰9721۰3 ... ... ... ... ... 

1395 22049994 22049994 20940820      

 )دنباله(

 شرح

)عملکرد(
 

از 
ی 
اش
د ن
رآم
 د
م :
دو
ش 

بخ

ک
کم

ی
ماع
جت
ی ا
ها

 

ل 
اص
 ح
ی
ها
مد
درآ
م: 
سو
ش 

بخ

ت
دول
ت 
کی
مال
 و 
ت
ارا
ص
نح
ز ا
ا

 

ی
ها
مد
درآ
م: 
هار
 چ
ش
بخ

ش  
رو
و ف
ت 
دما
 خ
 از
ل
اص
ح

اال
ک

 

ی 
ها
مد
درآ
م: 
نج
ش پ

بخ

ت
سار
 خ
م و
رای
 ج
 از
ل
اص
ح

 

ی 
ها
مد
درآ
م: 
شش
ش 

بخ

قه
فر
مت

 

از 
ل 
اص
 ح
بع
منا
م: 
دو
ت 
سم
ق

ی
رای
 دا
ی
ذار
واگ

ی 
ها

یه
رما
س

ی
ا

 

از 
ل 
اص
 ح
بع
منا
م: 
سو
ت 
سم
ق

ی
رای
 دا
ی
ذار
واگ

ی
مال
ی 
ها

 

1388 ... 4۰13 132۰66 15374 215327 34۰4 ... 

139۰ ... 4195 213726 33255 158875 7374 ... 

1391 ... 1457 279439 8۰659 143۰76 8848 ... 

1392 ... 1372 49769 15262۰ 1114۰۰ * ... 

1393 ... * 49۰21۰ 18۰517 23245۰ * ... 

1394 ... 198 41۰988 191452 4882۰4 * ... 

1395  125 443789 217346 447914 ۰  

 استان بوشهر. ریزیبرنامه مدیریت ومأخذ: سازمان 
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  های اجرایی استان از محـل درآمـد عمـومی   ای دستگاهعملکرد اعتبارات هزینه -20-3

 )میلیون ریال(
 1395 1394 1393 1392 1391 1390 1385 1380 1375 شرح

 2166988 1819983 1249650 1338381 1104852 1140795 1140795 966119 919410 جمع

مدیریت و 

 2240 × × × × × × × × برنامه ریزی

 382995 3۰۰151 22۰۰۰ 268514 222887 173168 173168 1299۰7 128678 استانداری

 * 46883 33463 3۰551 25359 23465 23465 19859 18634 ثبت احوال

و ثبت اسناد

 امالک
213۰1 24383 27926 27926 3477۰ 43469 63929 84472 * 

اوقاف وامور 

 خیریه
4946 552۰ 5579 5579 6365 6462 8333 11225 14258 

 اموراقتصادی

 و دارائی
18237 22287 27283 27283 29855 31۰38 4۰427 49411 60524 

کار وامور ل

 اجتماعی
18239 2۰343 24716 24716 37721 43428 46392 56549 70099 

فرهنگ و 

ارشاد 

 اسالمی
15382 1669۰ 2۰841 2۰841 2375۰ 2891۰ 33243 35668 46520 

آموزش و 

 49880 × × × × × × × × پرورش

نوسازی و 

توسعه و 

تجهیز 

 مدارس

8355 9176 1۰382 1۰382 1۰513 14191 1814۰ 21334 28084 

ورزش و 

 جوانان
16989 173۰5 21333 21333 33966 42583 44978 43972 57664 

 187673 154669 1422۰9 118156 96352 94۰26 94۰26 79755 7633۰ بهزیستی

مسکن 

 وشهرسازی
17274 19849 22638 22638 × × × ×  

جهاد 

 کشاورزی
11654۰ 1۰4687 121967 121967 13۰۰18 14۰971 154611 2۰6431 259067 

شبکه 

 دامپزشکی
22735 23445 3۰838 3۰838 35338 42872 5۰757 64764 85149 

منابع 

 طبیعی
28256 29247 34861 34861 37198 43579 5۰714 672۰2 81595 

حفاظت 

محیط 

 زیست

13979 15959 19118 19118 217۰3 25776 3۰889 37763 53454 
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)میلیون ریـال(    های اجرایی استان از محل درآمد عمومی  ای دستگاهعملکرد اعتبارات هزینه -2۰-3

 )دنباله(

 1395 1394 1393 1392 1391 1390 1385 1380 1375 شرح

و معدن و  صنعت

 تجارت
8199 7496 9۰95 9۰95 39962 47559 54639 6۰943 76913 

استاندارد وتحقیقات 

 صنعتی
5956 7424 11114 11114 11929 15129 15981 22591 28502 

  × × 65923 56872 3۰759 3۰759 26494 22197 بازرگانی

 114294 9۰3۰8 78317 13837 11667 38188 38188 3۰446 24784 راه و شهرسازی....

راهداری و حمل و 

 نقل جاده ای
× × × × × × × × 8186 

 25276 1956۰ 16121 89735 74572 11165 11165 9735 8728 هواشناسی

زندانها واقدامات 

 تامینی و تربیتی
6۰199 54861 77879 77879 21684 18632 123594 148999 169383 

 19265 19265 12772 131۰۰ تبلیغات اسالمی
  

224۰۰ 24261 28984 

بنیاد شهید انقالب 

 اسالمی
× × × × × × × × × 

 × × × × × 65472 65472 54872 47967 امور مالیاتی

 × × × × × 84684 84684 7۰327 63199 گمرک

میراث 

فرهنگی،صنایع 

 دستی وگردشگری

14323 14941 19936 19936 2۰916 2756۰ 32189 397۰3 50807 

 پایگاه منطقه ای

 انتقال خون
9734 1۰299 13۰78 13۰78 15712 18889 21869 26۰38 35978 

 16217 13211 1۰۰76 933۰ 7513 7559 7559 6۰24 5397 امور عشایر

آب و فاضالب 

 روستایی
39723 39723 × × × 38935 × 3442۰ 39950 

حوزه هنری سازمان 

 تبلیغات اسالمی
23۰۰ 4177 5919 5919 726۰ 7699 9191 7481 7638 

 30408 24498 2۰119 142۰2 118۰7 1۰271 1۰271 7293 5951 بازرسی

 25677 22557 19792 14۰85 12329 1181۰ 1181۰ 1۰68۰ 8196 پزشکی قانونی

 129573 1۰4919 85277 76366 66834 6646۰ 6646۰ 6۰143 53582 شیالت

 دو این عملکرد اعتباری دلیل همین به گرددمی تامین ملی اعتبارات محل از وگمرک مالیاتی امور کل اداره اعتبارات: توضیح
 باشدنمی دست در دستگاه

 استان بوشهر .ریزی مدیریت و برنامهمأخذ: سازمان 



 بودجه عمومي استان  – 20 1395 –سالنامه آماری استان بوشهر 

 
659 

 

های اجرایی استان از محل ای دستگاههای سرمایهعملکرد اعتبارات تملک دارایی -20-4

 )میلیون ریال(          درآمد عمومی  

 1395 1394 1393 1392 1391 1390 1389 1385 شرح

 5813719 3381196 5300846 2355166 2124537 3759550 2652190 3279854 جمع

مدیریت 

 وبرنامه ریزی
… … … … … … 1۰36۰ 15500 

 64657 64125 17711۰ 49755 5۰513 58944 169۰3 58944 استانداری

 4410 55۰۰ 622۰ 3۰۰۰ 1۰۰۰ 35۰۰ 2294 35۰۰ ثبت احوال

دو ثبت اسنا

 امالک
34۰۰ 195۰ 34۰۰ 3۰۰۰ 3465 157۰۰ 92۰۰ 12054 

اوقاف وامور 

 خیریه
291۰1 21813 291۰1 22665 12245 38692 4587۰ 46920 

ادی و اموراقتص

 دارائی
21۰۰ 7۰۰ 21۰۰ 47۰۰ 11۰5۰ 138۰۰ 62۰۰ 6521 

ار و تعاون، ک

رفاه اجتماعی 

 استان بوشهر

994 938 994 14۰۰ 382۰ 1۰35۰ 13432 12600 

فرهنگ و 

 ارشاد اسالمی
11۰4۰ 54۰7 11۰4۰ 37۰۰ 524۰ 14351 25391 36316 

آموزش و 

 پرورش
63573 51411 63573 5135۰ 15۰۰۰ 99243 187854 108805 

 نوسازی و

توسعه و 

 تجهیز مدارس

245184 24۰749 245184 12766۰ 135621 352381 1262۰8 205203 

ورزش و امور 

جوانان استان 

 بوشهر

155626 95345 155626 78184 146۰7۰ 343626 187854 335376 

 33639 1117۰ 2818۰ 15235 1556۰ 4681 2569 468۰ بهزیستی

راه و 

شهرسازی 

 استان بوشهر

1415۰8 3813۰1 1415۰8 293549 37923۰ 746615 323869 742795 

جهاد 

 ورزیکشا
99182 14۰۰15 99182 35889 34564 55243 55۰15 92121 
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های اجرایـی اسـتان از محـل درآمـد     ای دستگاههای سرمایهعملکرد اعتبارات تملک دارایی -2۰-4

 )میلیون ریال(   )دنباله(          عمومی  
 1395 1394 1393 1392 1391 1390 1389 1385 شرح

     31640 

     68331 

     14521 

     30138 

 
 ×   3000 

 × × × × × × × × 

     10000 

 
    16050 

     19446 

     24367 

 
    94501 

     5500 

     1154 

  × × × 200 

     607147 

     556137 

     14816 

     55360 

 
    28193 

 
 ×  × × 

 

    67871 
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های اجرایـی اسـتان از محـل درآمـد     ای دستگاههای سرمایهعملکرد اعتبارات تملک دارایی -2۰-4
 )میلیون ریال(   )دنباله(          عمومی  

 1395 1394 1393 1392 1391 1390 1389 1385 شرح

 1000 × × × × 5۰۰۰ 3۰87۰ 5۰۰۰ گمرک

 × × × × × × × × صنایع دستی استان

 27144 26۰۰۰ 95۰۰ 1۰125 2۰۰۰ 12263 2643۰ 12263 خلیج فارسدانشگاه 

 260201 13۰۰7۰ 344989 1924۰۰ 441۰۰ 124955 78649 124955 دانشگاه علوم پزشکی

بنیاد مسکن انقالب 

 اسالمی
257486 132172 257486 93۰3۰ 143235 4218۰9 323869 280293 

 15000 9۰۰۰ 145۰۰ 35۰۰ 218۰۰ 19961 35۰۰ 19961 صدا و سیما

 × × × × × × × × مخابرات استان

 × × × × × × × 2497 پست استان

شرکت سهامی آب 

 منطقه ای بوشهر
149226 23۰346 149226 167416 123851 281253 177268 561483 

 9298 63۰۰ 4138 2۰۰۰ 2۰۰۰ 25۰۰ 11۰۰ 25۰۰ سازمان انتقال خون

 × × × × × × × × فرودگاهها

 723149 376375 946۰75 369945 218674 47969۰ 1۰۰۰۰ × شهرداریها

شرکت شهرکهای 

 صنعتی
96768 49۰93 96768 24۰۰ 9۰۰۰ 1958۰ 64۰۰۰ 9800 

 × × × × × × × × پست بانک

 6295  121۰ 799۰ 9۰۰۰ 36۰۰ 25۰۰ 36۰۰ دادگستری

 1000 2۰۰۰ 6۰۰ 1۰۰۰ 2۰۰۰ 25۰۰ 2۰۰۰ 25۰۰ دیوان محاسبات

 16116 1۰5۰۰ 1173۰ 1663 1989 573۰ 5546 573۰ جمعیت هالل احمر

 60216 75۰۰ 45۰۰ 3۰۰۰ 2۰۰۰ 25۰۰ 9۰۰ × حمل ونقل و پایانه ها

پارک علم وفناوری 

 خلیج فارس
7۰۰ 4235۰ 7۰۰ 5۰۰ 5۰۰ 7۰۰۰ 25۰۰ 19810 

 × × × 2۰57۰ 7767 12532 4981 12532 وزارت فرهنگ وارشاد

شرکت مادر تخصصی 

 فرودگاه های کشور
22933 1۰۰۰۰ 22933 × 6435 × × × 

 × × × × 293549 565559 × 565559 مسکن و شهرسازی

شرکت سهامی عمران 

 شهر جدیدعالی شهر
1۰۰۰۰ × 1۰۰۰۰ × 396۰ 1۰12۰ 33592 32540 

حوزه هنری سازمان 

 تبلیغات اسالمی
3۰۰ 65۰ 3۰۰ 15۰۰ 5۰۰ 6۰۰ 6۰۰ 700 
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های اجرایـی اسـتان از محـل درآمـد     ای دستگاههای سرمایهعملکرد اعتبارات تملک دارایی -2۰-4
 )میلیون ریال(   )دنباله(          عمومی  
 1395 1394 1393 1392 1391 1390 1389 1385 شرح

موسسه تحقیقات 
 شیالت

45۰۰ 17۰1 45۰۰ 25۰۰ 225۰ 4۰۰۰ 11۰۰ 800 

شرکت توزیع نیروی 
 برق استان بوشهر

16386۰ 183۰78 16386۰ 96736 11۰8۰۰ 2۰7۰52 12755۰ 146550 

شرکت مادر تخصصی 
ساخت وتوسعه زیر 
بناهای حمل و نقل 

 کشور

× × × × × × × × 

بسیج سازمان 
 سازندگی

46562 29992 46562 1۰6۰۰ 125۰۰ 1۰388 1243 4500 

نهاد کتابخانه های 
 عمومی کشور

15۰۰ 56۰ 15۰۰ ۰ 11۰۰ 4936 4۰۰۰ 6600 

-دانشگاه خلیج فارس
 دانشکده کشاورزی

5793 16724 5793 2۰۰۰ 6۰۰۰ 35۰۰ × 4573 

مرکز ملی اقیانوس 
 × × × × × × × × شناسی

شورای عالی حوزه 
 های علمیه

56452 51۰۰ 56452 89۰۰۰ 2۰۰۰۰ 59319 3385۰ 9800 

سازمان تحقیقات 
،آموزش و ترویج 

 کشاورزی
× 3۰۰۰ × 8۰۰ 75۰ 13۰۰ 345۰ 1300 

 7000 ... ... ... ... ... ... ... اطالعات استان بوشهر
تعزیرات حکومتی 

 2200 ... ... ... ... ... ... ... استان بوشهر

سپاه ستاد مشترک 
پاسداران انقالب 

 اسالمی
... ... ... ... ... ... ... 210440 

 13418 ... ... ... ... ... ... ... دانشگاه پیام نور

دانشگاه فنی و 
 2000 ... ... ... ... ... ... ... حرفه ای

کمیته امداد امام 
 200 ... ... ... ... ... ... ... خمینی)ره(

کانون پرورشی 
و  فکری کودکان

 نوجوانان
... ... ... ... ... ... ... 9750 

مرکز خدمات 
 5250 ... ... ... ... ... ... ... حوزه علمیه

دانشگاه فنی و 
 2000 ... ... ... ... ... ... ... حرفه ای

 استان بوشهر. ریزیمدیریت و برنامهمأخذ: سازمان 
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    درآمـد عمـومی برحسـب امـور    ای از محـل  های سرمایهاعتبارات تملک دارایی -20-5

 )میلیون ریال(

 1394 1393 1392 1391 1390 شرح

 )مصوب(

 6087257 6886078 5397291 4660486 3350998 جمع

 165842 222313 198495 231121 638519 امورعمومي

 1784629 247۰36۰ 174445۰ 177۰15۰ 13۰4 اموراجتماعي

 4106146 4175935 34221۰6 2618745 267۰83۰ اموراقتصادی

 30640 1747۰ 3224۰ 4۰47۰ 4۰345 اموردفاعي ملي

 )عملکرد(

 3721748 5477193 2432407 1939345 3854469 جمع

 164342 2۰۰654 11۰285 125118 137338 امورعمومي

 1336609 2۰98996 867768 775155 1142748 اموراجتماعي

 2190157 316۰135 143۰674 1۰۰3۰12 2534۰37 اموراقتصادی

 30640 174۰8 2368۰ 36۰6۰ 4۰345 اموردفاعي ملي
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 )میلیون ریال(    ای از محل درآمد عمومی برحسب امورهای سرمایهاعتبارات تملک دارایی -2۰-5

 

 شرح
1395 

 )عمکرد( )مصوب(

 5813719 8582114 جمع

 283945 313756 امورعمومی

 26640 36470 امور دفاع و امنيتی

 29259 43060 امور قضایی

 1765086 2766091 امور اقتصادی

 16521 17421 امور محيط زیست

 1984788 3042452 امور مسکن، عمران شهری و روستایی

 314325 475245 امور سالمت

 937549 1306687 امور فرهنگ ، تربيت بدنی و گردشگری

 375884 485626 امور آموزش و پژوهش

 79722 95306 امور رفاه اجتماعی

 مأخذ: سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر.
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)میلیـون  ای به تفکيـک امـور و فصـل    های سرمایهعملکرد اعتبارات تملک دارایی -20-6

 ریال(

 1394 1393 1392 1391 1390 شــــرح

 3721748 5477193 24324۰6 1939344 3854468 جمع كل

 164342 2۰۰654 11۰285 125117 137338 عموميامور 

 975۰2 1۰77۰4 7658۰ 96357 85822 فصل اداره امور عمومي

 352۰۰ 4346۰ 27355 248۰۰ 42916 فصل امور قضايي

-دمات مالي، فني، مديري  و برنامهفصل و

 ريگی
69۰۰ 346۰ 585۰ 3449۰ 2364۰ 

 8۰۰۰ 15۰۰۰ 5۰۰ 5۰۰ 17۰۰ های اساسي) توسعه علوو و فناوری(پژوهش

 3۰64۰ 174۰8 23679 36۰6۰ 4۰345 امور دفاع ملي

 3۰64۰ 15۰58 17879 2359۰ 32812 فصل دفا 

 * 235۰ 58۰۰ 1247۰ 7533 فصل نظم و امنی  عمومي

 13366۰9 2۰98996 867768 775155 1142748 امور اجتماعي

 28261۰ 465554 178897 178883 3۰47۰8 فصل آموزش

های جمعي فرهنگ و هنر، رسانهفصل 
 گردشیری

426469 317755 244843 583137 389517 

 23337۰ 456127 2۰599۰ 7151۰ 151865 فصل بهداش  و درمان )بهداش  و سالم (

 64813 88699 473۰6 43245 33۰6۰ فصل رفاه و تامین اجتماعي

 366299 5۰5477 19۰731 163761 226644 فصل تربی  بدني

 219۰157 316۰135 143۰673 1۰۰3۰11 2534۰37 اقتصادیامور 

 142۰9۰ 153995 87193 68۰79 24۰576 فصل کشاورزی و منابع طبیعي

 253698 35۰544 1392۰1 2۰3186 224993 فصل منابع آب

 73252 29957 15578 6415 11۰373 فصل صنع  و معدن

 11497 154۰7 1531۰ 11266 128۰9 فصل محیط زيس 

 825۰ 6429 234۰ 2634 6328 بازرگاني و تعاونفصل 

 12935۰ 245772 1428۰۰ 96736 16386۰ فصل انرژی

 528913 6۰۰58۰ 32246۰ 2۰1154 61۰448 فصل  مل و نقل

 * * 67۰۰ 485 4678 فصل ارتباطات و فناوری اطالعات

فصل مسكن، عمران شهری، روستايي و 
 عشايری

1159969 413۰55 699۰89 1757448 1۰431۰7 
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 ای به تفکيک امور و فصل های سرمایهعملکرد اعتبارات تملک دارایی -20-6
 )میلیون ریال()دنباله(

 1395 شــــرح

 5813719 جمع کل

 277223 فصل اداره امور عمومی

 6721 فصل خدمات مالی و مالیاتی

 2664۰ فصل دفاع

 29258 فصل امور قضایی

 132۰5۰ فصل انرژی

 747627 نقلفصل حمل و 

 39988 فصل صنعت و معدن

 1۰۰۰ فصل بازرگانی

 199913 فصل کشاورزی و منابع طبیعی

 6445۰7 فصل منابع آب

 135۰ فصل کاهش آلودگی

 13171 فصل حفاظت از گونه های زیستی

 2۰۰۰ فصل

 852468 فصل توسعه و خدمات شهری، روستایی و عشایری

 113232۰ فصل آب و فاضالب

 137۰14 بهداشتفصل 

 177311 فصل درمان

 125۰4۰ فصل دین و مذهب

 52۰136 فصل ورزش و تفریحات

 1254۰6 فصل فرهنگ و هنر

 46۰91 فصل میراث فرهنگی

 15۰۰۰ فصل رسانه

 98925 فصل گردشگری

 6949 فصل صنایع دستی

دیریت و برنامه ریزی استان بوشهرمأخذ: سازمان م                              



  

 

 
ر – 21فصل   هزینه درآمد خانوا
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 مقدمه

وار ـــ مـد خان آو در هـــ زینـه یــررســب

 الـــ ار در ســب نــاولی خانوار( برای )بودجه

 ایــران یـملــ کـانــــط بــــوســت 1314

ـــانج ـــام شـ ـــده و هـ ـــاصل دفـ ـــای یـ  نـ

 مصـرف  ضرایب آوردن دست هـــ، بیـررسـب

بـوده   زنـدگی  هزینـه  شـاخص  محاسبه برای

 است. 

 هــــوقف کــــپــس از ی 1338ال ــــدر س    

ــوالنی ــــب ، ادارهط ـــهیـررس  اقتصــادی ایـ

ر ـظـن دـدیـمنظور تج هــب رانـای یـمل بانک

 هـــ زینـه صـاخـش تــمیــاه بـرایـدر ض

ه ــه بــشهر کشور، با مراجع 23، دردگیــزن

ار در ــه آمــه تهیــه بـونــوارهای نمـانــخ

 الـــ ود. از ســـ نم ادرتــمب هــزمین نـــای

، رانـــــــای زیـــــــمرک کـانــــــب 1344

 هـــ زینــورد هـــرا در م یــایــهیـررســب

ور ــــ طهـ، بـ ریــشه ایـوارهـانـمد خآو در

ـــرتـم ـــان بـ ـــداده اس جامـ ــالــ  ت. از س

 ـهزینـــــــــاز ه ریــــــــارگیــ، آم1347

 یـــ اسـو در مقی ریـوارها در نقاط شهـانـخ

 ایـران  آمـار  رکزــط مــوسـت ،رــتردهــگست

 ری از سـال ـارگیـ ــن آمـــ د. ایـــ ش روعـش

مـــد آه، درـر هزینــــالوه بــــعـــ  1353

ـــخان ـــواره ـــری را نیـای شه ـــز شــ ل ـام

ای ــــه استثنـون بــــــاکنــو ت ودـشــیــــم

ه ــ، هم136۰ و 1357  ،1355  ایــهالـس

و  اسـتخراج  آن نتـایج  ام شده وــه انجـالـس

 .استمنتشر شده 

مـــد آو در هـــــزینــاز ه ریـــــارگیــآم    

 1342 الــــــ، در سخانوارهـــای روســـتایی

 ط ادارهــــوســـار تــــن بــــــرای اولیـــــب

د ــش امــانج قــابـس یــومــعم ارـآم لـک

 ز آمــارـرکـ ــم ســـ أسیــا تـــ ب ســـ و سپ

تـر،  وسـیع  ، در مقیاسـی 1344 در سال ایران

 .یافت ادامه

ــ    ـــاضـح الـدر ح ـــر، آمـ ـــزینـار هـ و  هـ

دو  قـریـ ـ، از طریـــ شه انوارهایـمد خآدر

 بانــک"و  "ز آمــار ایــران ـرکـــم" عـمنبــ

ار ـو آمـ  "ایران یـاسالم وریـجمه زیـرکـم

، یـایـروست ایـوارهــانــمد خآو در هـزینـه

 شود.منتشر می مرکز آمار ایران توسط

 هـای ار متوسـط هزینـه  ــآم ل،ــفص در این 

خــانوار  سـاالنه یـک   و غیرخـوراکی  خـوراکی 

 ینـه هز هایدهک برحسب و روستایی شهری

 مــد ســاالنهآدر طخــانوار و متوســ و وســعت

ـــانـخ ــ ایـواره ــب ـذکورم ـــمناب برحس  عـ

 ایــــ هرحـطـ  جـــ ایـنت اسـراسـ ـمـد، ب آدر

 شـده  ارائـه  ز آمـار ایـران  ــــ رکــم اریــآم

ـــاس ـــ. طتـ ـــای رحـ ـــمهـ ـــور، بــذکـ ا ـ

 ملـل  انـــ ازمــس هـای یهـاز توصـ  فادهـاست
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و  NHSCP5هـای هنشری اسـراســد )بــمتح

SNA6 ) ــ ـــآمارگی روش هـبـــــ  ریـــــــ

ـــونــنم ـــریـاز ط ای،هـ ـــم قـ ــه راجعهـ  ب

ـــوارهــانـخ ــه ایـ ــهری نمون ــاط ش و  در نق

 گیرد.می انجام روستایی

 

 مفاهيم تعاریف

ـ ـــپ ارزش :هـزینـه  تهیـه  االیــــ ک یـول

ــده ــدمت ش ــا خ ــام ی ـــش انج ـــت دهـ ط ـوس

ا ـا و یــاعض رفـور مصـمنظ هــوار بــانـــخ

 هـــــزینــه ران،ــــــدیگ هـــــب هـــــدیــه

کـــاال یـــا خـدمـــت    ود.ــشیمـ دهــنامی

تـوانــــد از طــریــــق تهیــــه شــــده مـــی

 رــــرابــدر ب ،یــــانگــخ دــــولیــخریــد، ت

ـــخ ــــمج و کســب ، از محــلدمتـ  )از یـان

ــــار خـــــا(، در اختیــــهانــــازمــس ار ـوان

بـــه صـــورت پـولی     هـــ رد کـــ گی رارـــق

 شود.منظور می هزینهورد شـده و جـزو برآ

 ،خـانوار  از هزینـه  عبـارت  :ناخـالص  هزینه

 .است کاالها دوم دست فروشکسر  بدون

ــه ــالص هزین ـــعب :خ ــــاز ه ارتـ  هـزین

 دوم تـــــدس فـــروش منهـــای الصـاخــــن

                                                           
5  National Household Survey Capability 

Programme, New Yourk. 
٦  System Of National Accounts, 1993. 

 

 واردیـــ در م نـــ رایــ. بناباسـت  اــاالهــک

ـــک ـــاالهــک ارزش هــ ــه ایـ ــده فروخت  ش

 دهـش داریــریــخ کاالهای تر از ارزشبیش

 درج عــدد منفــی صــورت بــه باشــد، حاصــل

 شود.می

 :، نقـاط روسـتایی  خانوار، نقاط شـهری 

 - 2 فصـل  " و مفاهیم تعاریف کنید به رجوع

 ."جمعیت

را  کننــدهمصــرف جامعــه زینهـهــ :کـدهــ

 اتـدمـ ـا و خـــ االهـهزینه ک میزان براساس

 ده بــه را جامعــه و ســپس مرتــب یـرفـــمص

 قسمت کند و هریـم مـتقسی اویـمس روهـگ

 نامند.می دهک را یک

 یــایـاالهـک و ارزش وهـوج تمـامی مد:آدر

ا ـــ ی دهــش امــار انجــدر برابر ک که تــاس

ـــس ـــرمای ـــک هـه ب ـــار افتـ ـــو ی ادهـ ا از ـ

 وقـــــر )حقـــــدیگ عـــــابـمن قـــــریــط

و نظـایر   اتفـاقی  ایــمدهآ، دریــازنشستگـب

خانوار  ر بهـورد نظـم اریـآم انــ(، در زمآن

 ، انـواع طـرح  باشـد. در ایـن   هــگرفت قــتعل

 :زیر است شرح به مد خالصآدر

 بخـش  بگيری حقوقمد خالص مزد و آدر

: خصوصـی  بخش /تعاونی /بخشعمومی

مــزد و  شــاغل ایــــاعض یــــامــمــد تمآدر

 /عمومی خشــانوار در بــر خــبگیوقـــحق

 که تـاس یــوصــخص بخش /تعاونی بخـش

 مستمر و غیرمستمر پولی هایدریافتی شامل
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ــولی ــان، و غیرپ ــس آن ــات  پ ــر مالی و  از کس

 باشد.می بازنشستگی

درامـد   :آزاد کشـاورزی  مد مشـاغل آدر

، کشــاورزی در بخــش از خــانوار کــه افــرادی

کـار   مسـتقل  کارفرمـا و یـا کـارکن    صورتبه

 هــایهـزینــــاز کســر ه ســــد، پـکننــمــی

آزاد  مــد مشـــاغل آدر عنــوان  ، بــه یشــغل 

 شـغلی  های. هزینهاست شده تلقی کشاورزی

مـواد   هزینـه  ،پرداختـی  مزد و حقـوق  شامل

، اســـتهالک، ســـایر دوام، ابـــزار بـــیاولیـــه

 شـغلی  مالیـات  نـتولید و هم نی هایهزینه

 باشد.می

ـ ـمـد مش آدر  :آزاد غيرکشــاورزی لـاغ

کارفرمـا   صورت به از خانوار که درامد افرادی

آزاد  ، در مشـــاغلمســـتقل یـــا کـــارکن 

ـ  اورزیـرکشـ ـغی ـ  الـار اشتغـ ـکـ  هـب د، ـدارن

 عنـوان  ، بهشغلی هایر هزینهــاز کس ســپ

 منظور شـده  آزاد غیرکشاورزی درامد مشاغل

 .است

 و ارزش وجـوه  تمـامی  :متفرقه مدهایآدر

 هـی بـریقـوار از طــانــخ که است کاالهایی

 ردهـــ ک خـود دریافـت   اعضای غیر از اشتغال

 از فــروش اصلــــمــد حآد درــــ، ماننتـاســ

وسط خـانوار  ـتـ  دهــش هــاختــس مصنوعات

اجـــاره امــوال   ، بازنشستگی ، حقوقدر خانه

، گــذاری، ســود ســرمایهمنقــول و غیرمنقــول

 هــایاز ســازمان افتیـدریــ ایـهــکمــک

 .هـریـخی و مؤسسات اجتماعی

 

 گزیده اطالعات :

های خالص ، متوسط هزینه1395در سال 

ساالنه یک خانوار شهری در استان بوشهر  

میلیون ریال بوده که شامل  244بیش از 

درصـد(   73میلیـون ریـال )   177بیش از 

میلیون ریال  62 خوراکی وهای غیرهزینه

های خوراکی و دخـانی  درصد( هزینه 27)

 کاهشـی باشد و نسبت به سال گذشته می

 دهند.را نشان میدرصد  6به میزان 

ــه1395در ســال  ــای ، ازمتوســط هزین ه

خــوراکی یــک خــانوار خــالص ســاالنه غیر

میلیـون   71شهری، هزینه مسکن معادل 

درصـد( دارای بیشـترین سـهم     4۰) ریال

 باشد.می

هـای خــالص  میلیـون ریـال هزینــه   67از 

ــک خــانوار   ســاالنه خــوراکی و دخــانی ی

میلیـون   15معـادل  شهری هزینه گوشت 

هــا و ه روغــندرصــد( و هزینــ 23ریــال )

 باشند.میلیون ریال می 2ها معادل ربیچ
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، متوســط درآمــد خــالص 1395در ســال 

سـتان در  ساالنه یـک خـانوار شـهری در ا   

باشـد کـه از   میلیون ریال می 294حدود 

میان منابع تامین درآمد، از حقوق بگیری 

درصـد( را بـه خـود     46)  بیشترین سهم

 دهد.اختصاص می

متوسط درآمد ساالنه یک  1395در سال 

میلیون ریـال     197روستایی حدود خانوار 

درآمـد،   باشد که از میان منابع تـامین می

م ترین سـه درآمد از حقـوق بگیـری بیشـ   

 دهد.درصد( را به خود اختصاص می 46)
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 ) هزارریال(های خالص ساالنه یک خانوار شهری و روستایی  متوسط هزینه -21-1

 1395 1394 1393 1392 1391 1390 1388 شرح

 شهری

 244870 23۰646 221363 177211 116834 11883۰ 99553 متوسط کل هزینه

های هزینه
 غيرخوراکی

74461 86413 79675 114714 153628 167854 177593 

های هزینه
 خوراکی و دخانی

25۰92 32417 37159 62497 67735 62792 67277 

 روستائی

 176093 169827 169858 126223 9۰۰61 86154 68528 متوسط کل هزینه

های هزینه
 غيرخوراکی

46274 57783 55871 72318 1۰3793 112238 114624 

های هزینه
 خوراکی و دخانی

22254 28372 3419۰ 539۰5 66۰65 57589 61469 

 ( مأخذ : مركز آمار ايران . )ر.م
 دفتر جمعيت، نيروي كار و سرشماري.مركز آمار ايران .  ـ 
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های خالص غيرخوراکی ساالنه یک خانوار شـهری برحسـب اقـالم    متوسط هزینه -21-2

 )هزار ریال(عمده   

 1395 1394 1393 1392 1391 1390 1388 شرح

 177593 167853 153628 114713 79675 86415 74462 جمع

 9646 9089 7597 4967 719 3325 4723 پوشاک وکفش

 8473 8۰58 63۰4 426۰ 639 2728 4۰۰۰ آنپوشاک وتعميرات 

 1173 1۰31 1292 7۰7 8۰ 597 723 انواع کفش وتعميرات آن

 71899 63356 56959 46433 39413 32528 25747 مسکن

های اجاره بهاء وسایر هزینه

 منزل مسکونی
232۰1 26977 33135 4۰687 48736 5391۰ 61230 

آب ،سوخت وروشنائی 

 منزل مسکونی
2546 5551 6278 5746 8223 9447 10669 

لوازم،اثاثيه ملزومات 

 وخدمات خانوار
7034 4599 3123 5144 7791 9673 8018 

مبلمان،اثاثيه ثابت، فرش 

 وکفپوش وتعميرات آن
1251 894 391 61۰ 378 1171 650 

 125 498 92 45 22 616 12۰3 لوازم واثاثيه منزل

وسایل حرارتی،پخت وپز، 

 وسایل عمده یخچال وسایر
172۰ 951 611 673 1344 2613 1909 

ظروف لوازم آشپزخانه 

وسایر وسایل منزل 

 وتعميرات

1222 414 128 255 462 266 759 

کاالها ولوازم مصرفی بی 

 دوام وکم دوام منزل
1638 1724 1971 356۰ 5276 5125 4575 

 * * 24۰ 1 * * * خدمات خانگی

 18814 20250 18357 13761 5365 8549 8377 بهداشت ودرمان

های بهداشتی هزینه

 ودرمانی
6251 43۰۰ 1439 9۰81 1۰975 1۰717 10868 

های های بيمههزینه

 اجتماعی ودرمانی
2126 4249 3926 468۰ 7382 9533 7946 
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)هـزار  های خالص غیرخوراکی ساالنه یک خانوار شهری برحسب اقالم عمده   متوسط هزینه -21-2

 )دنباله(ریال( 

 1395 1394 1393 1392 1391 1390 1388 شرح

 33894 28103 32398 23186 16685 21642 15598 حمل ونقل وارتباطات

 25447 2۰827 2414۰ 15972 1۰226 15628 1۰473 حمل ونقل

 8447 7276 8258 7214 6459 6۰14 5125 ارتباطات

ها تفریحات، سرگرمی

 وخدمات فرهنگی
3152 3394 1997 3697 4928 5466 6421 

 1295 733 458 459 173 63۰ 999 هاتفریحات و سرگرمی

 5125 4733 447۰ 3238 1824 2764 2153 تحصيل وآموزش

 28902 31916 25599 17525 12373 12378 9831 کاالها وخدمات متفرقه خانوار

 2565 268۰ 365۰ 2۰3۰ 669 1332 1553 خدمات شخصی ووسایل آرایشی

 204 1315 6۰4 193 536 775 1۰88 زینتی وشخصیلوازم 

های هتل، مسافرخانه و هزینه

 جمعیهای   دستهمسافرت
243 1۰84 473 429 1229 1829 2746 

 617 362 416 4۰1 464 224 62 خدمات مالی وحقوقی

 1528 147۰ 241۰ 2383 2327 1357 768 های مذهبیهزینه

 21241 2426۰ 1729۰ 12۰89 79۰4 76۰6 6117 های متفرقههزینه
 
 ( مأخذ : مرکز آمار ایران . )ر.م
 .دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماریمرکز آمار ایران .  ـ 
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ر شـهری برحسـب   های خالص خوراکی و دخانی ساالنه یک خـانوا متوسط هزینه -21-3

 ریال()هزاراقالم عمده   

 1395 1394 1393 1392 1391 1390 1388 شرح

 67277 62791 67735 62497 37159 32418 25094 جمع

آرد، رشته،نان 

 های آنوفرآورده
4406 7186 10408 14156 13760 14043 14049 

 738 681 725 571 283 245 312 آردورشته

 5940 6634 7۰24 7۰71 4918 3225 2882 غالت

 6289 5723 4979 4778 3841 2793 914 انواع نان

 1081 1۰۰5 1۰32 1736 1366 923 298 وویفربيسکویت،کيک 

 15425 13564 14657 12369 10223 7574 6068 گوشت

 4716 3635 4374 3652 329۰ 2311 2۰۰۰ گوشت دام

 4355 4419 4436 4365 3557 239۰ 1885 گوشت پرندگان

 6354 55۰9 5846 4352 3376 2873 2183 گوشت حيوانات دریائی

 های آنشير و فرآورده

 وتخم پرندگان
2196 2709 3391 5342 5752 5399 5791 

 1075 934 914 8۰9 5۰2 393 527 انواع شير

 3450 3192 3688 3293 2183 1634 1279 های شيرفرآورده

 1266 1273 115۰ 124۰ 7۰6 682 39۰ انواع تخم پرندگان

 2707 2656 2425 2781 1866 1127 744 هاها وچربیروغن

های وچربیروغن ها 

 حیوانی
* 26/۰  3۰/۰  21 * 1 12 

 2695 2655 2425 276۰ 1866 1127 744 های نباتیروغن
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های خالص خوراکی و دخانی ساالنه یک خانوار شهری برحسب متوسط هزینه -21-3

 )هزار ریال( )دنباله(اقالم عمده   

 1395 1394 1393 1392 1391 1390 1388 شرح

 14485 12902 15392 14069 4651 6681 5712 هاها وسبزیميوه

 7002 6۰92 61۰3 6753 272۰ 3383 2387 انواع ميوه

 7428 6796 9236 7295 1924 329۰ 3284 انواع سبزی

های آماده)برای ها وسبزیميوه
 مصرف درمنازل(

41 8 7 21 53 14 55 

 4068 3520 3526 2972 913 1529 1543 خشکباروحبوبات

 1922 1794 1833 1778 653 888 987 خشکبار

 2146 1727 1693 1194 26۰ 641 556 حبوبات

 چای، ها، قند،شکر،شيرینی

 قهوه وکاکائو
1248 1441 1471 2844 4191 3659 3726 

 1057 1۰1۰ 1117 558 368 55۰ 313 قندوشکر

 1700 158۰ 1868 1336 692 617 638 ها ومرباهاانواع شيرینی

 969 1۰7۰ 12۰6 95۰ 411 274 297 چای،قهوه وکاکائو

ها و سایر ها،چاشنیادویه
 ترکيبات خوراکی

1046 1042 1179 2363 3240 2616 2213 

 526 652 767 512 192 176 2۰۰ انواع ادویه

 1688 1964 2473 1851 987 866 846 هاوسایر ترکيبات خوراکیچاشنی

 ها وغذاهای آماده ونوشابه

 دخانيات
2131 3129 3057 5601 4793 4432 4811 

 2153 2459 2732 3۰11 1675 1315 629 انواع نوشابه

 2008 842 14۰1 1763 571 1263 997 غذاهای آماده وتنقالت

 650 1131 660 827 811 551 505 دخانيات

 (.م.ر. )ایران آمار مرکز -مأخذ
 سرشماری. و کار نیروی جمعیت، دفتر. ایران آمار مرکز -
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های خالص غيرخوراکی ساالنه یک خانوار روستایی برحسب اقـالم  متوسط هزینه -21-4
 )هزار ریال(عمده   

 1395 1394 1393 1392 1391 1390 1388 شرح

 114624 112236 103793 72318 55871 57804 46073 جمع

 5165 6800 8050 3705 481 2461 2652 پوشا ک وکفش

 4599 6۰75 6476 3265 413 2۰11 2211 پوشاک وتعميرات آن

 566 725 1575 44۰ 68 45۰ 441 انواع کفش وتعميرات آن

 37635 35230 30181 25388 20767 18528 13960 مسکن

های اجاره بهاء وسایر هزینه

 منزل مسکونی
11591 13894 15472 2۰179 2248۰ 26364 28229 

آب ،سوخت وروشنائی منزل 

 مسکونی
2369 4634 5295 52۰9 77۰2 8866 9405 

لوازم،اثاثيه ملزومات وخدمات 

 خانوار
433۰ 4142 289۰ 4717 6862 739۰ 6640 

مبلمان،اثاثيه ثابت،فرش 

 وکفپوش وتعميرات آن
658 899 346 468 512 48۰ 585 

 194 239 1۰۰ 34 144 34۰ 711 لوازم واثاثيه منزل

وسایل حرارتی،پخت 

 وپز،یخچال وسایر وسایل عمده
1۰22 1131 51۰ 513 884 1419 1334 

لوازم آشپزخانه ظروف

 منزل و تعميراتوسایروسایل
512 244 45 3۰5 4۰8 4۰5 211 

کاالها ولوازم مصرفی بی دوام 

 وکم دوام منزل
1426 1528 1843 3397 4958 4847 4316 

 0 * * * 2 * 1 خدمات خانگی

 15001 15939 15086 10531 5174 5633 7206 بهداشت ودرمان

 8641 9336 92۰9 5215 1511 2638 5494 های بهداشتی ودرمانیهزینه

های اجتماعی های بيمههزینه

 ودرمانی
1712 2995 3663 5316 5877 66۰3 6360 
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های خالص غیرخوراکی ساالنه یک خـانوار روسـتایی برحسـب اقـالم عمـده        متوسط هزینه -21-4

 )دنباله( )هزار ریال(

 1395 1394 1393 1392 1391 1390 1388 شرح

 26963 24813 23706 15402 15156 16703 10454 حمل ونقل وارتباطات

 19930 19۰95 18151 1۰۰28 9966 12465 626۰ حمل ونقل

 7033 5718 5555 5374 519۰ 4238 4194 ارتباطات

ها وخدمات تفریحات، سرگرمی

 فرهنگی
1370 1869 1933 1671 2743 2639 2997 

 513 211 341 15۰ 366 382 456 هاتفریحات و سرگرمی

 2484 2428 24۰2 1521 1567 1487 914 تحصيل وآموزش

 20224 19425 17164 10904 9470 8468 6101 کاالها وخدمات متفرقه خانوار

 2077 2233 2877 1317 53۰ 842 964 خدمات شخصی ووسایل آرایشی

 539 149 268 179 326 7۰9 325 لوازم زینتی وشخصی

 مسافرخانه و هتل،هایهزینه

 جمعیهای دستهمسافرت
311 781 1۰۰6 28 1۰59 925 1501 

 266 242 283 234 325 183 23 خدمات مالی وحقوقی

 1281 1334 1186 19۰4 1231 8۰6 569 های مذهبیهزینه

 14560 14542 11491 7242 6۰52 5147 39۰9 های متفرقههزینه

 (.م. ر. )ایران آمار مرکز - مأخذ

 .سرشماری و کار نیروی جمعیت، دفتر. ایران آمار مرکز -
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های خالص خوراکی و دخانی ساالنه یک خانوار روستایی برحسـب  متوسط هزینه -21-5

 ریال()هزار  اقالم عمده

 1395 1394 1393 1392 1391 1390 1388 شرح

 61469 57589 66065 53907 34189 28371 22660 جمع

آرد، رشته،نان وفرآورده 

 های آن
4832 7385 10079 13758 15779 14676 15331 

 1195 97۰ 1277 755 541 749 291 آردورشته

 6400 681۰ 8۰92 7۰94 4984 3352 3243 غالت

 6727 5958 5384 4486 3665 26۰5 991 انواع نان

 1008 938 1۰26 1423 889 679 3۰7 بيسکویت،کيک وویفر

 13328 12620 13680 10255 8903 6497 5261 گوشت

 3677 3146 3633 2635 2369 1829 1374 گوشت دام

 4727 4242 47۰9 4353 3269 2385 2145 گوشت پرندگان

 4924 5232 5338 3267 3265 2283 1742 گوشت حيوانات دریائی

شير و فرآورده های آن 

 وتخم پرندگان
1861 2155 2797 4302 5242 4777 5368 

 865 521 696 4۰2 478 324 344 انواع شير

 2998 2959 3277 2695 161۰ 117۰ 11۰6 فرآورده های شير

 1506 1297 1269 12۰5 7۰9 661 411 انواع تخم پرندگان

 2880 2549 2618 2707 1632 1065 830 روغن ها وچربی ها

ی روغن ها وچربی ها

 حيوانی
* 16 9 2 13 * 0 

 2880 2549 26۰5 27۰5 1623 1۰49 83۰ نباتیی روغن ها
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های خالص خوراکی و دخانی ساالنه یک خانوار روستایی برحسب اقالم عمده  متوسط هزینه -21-5
 )هزار ریال(  )دنباله(  
 1395 1394 1393 1392 1391 1390 1388 شرح

 12585 11068 13906 11840 4672 5344 5381 هاميوه ها وسبزی

 5657 46۰4 5124 5293 2584 2389 1877 انواع میوه

 6919 6455 875۰ 6532 2۰87 2953 3۰54 انواع سبزی
های آماده)برای مصرف ها وسبزیمیوه

 درمنازل(
45۰ 2 1 15 32 9 8 

 3491 2942 3353 2345 971 1435 1214 خشکبار و حبوبات
 1338 1283 1523 1226 541 67۰ 668 خشکبار

 2153 1659 183۰ 1119 43۰ 765 546 حبوبات
ها،چای،قهوه قند،شکر،شيرینی

 وکاکائو
1041 1536 1568 2460 3989 3028 3124 

 1165 1۰36 1334 494 475 649 251 قندوشکر

 888 951 1371 849 5۰7 512 476 ها ومرباهاانواع شیرینی

 1072 1۰41 1284 1117 586 375 314 چای،قهوه وکاکائو
ها وسایر ترکيبات ها،چاشنیادویه

 خوراکی
1۰۰1 1۰94 13۰9 215۰ 3242 2445 2091 

 466 533 735 432 273 222 229 انواع ادویه

 1625 1912 25۰7 1718 1۰36 872 772 چاشنی هاوسایر ترکیبات خوراکی
ها وغذاهای آماده نوشابه

 ودخانيات
1239 1860 2258 4090 4258 3484 3271 

 1866 21۰9 2583 2412 1214 9۰8 511 انواع نوشابه

 422 253 549 63۰ 131 356 419 غذاهای آماده وتنقالت

 983 1122 1126 1۰48 913 596 3۰9 دخانیات

 (.م.ر. )ایران آمار مرکز -مأخذ
 سرشماری و کار نیروی جمعیت، دفتر. ایران آمار مرکز -      
 

 

 



 هگينه درآمد وانوار – 21 1395 –سالنامه آماری استان بوشهر 

 
682 

 

 

برآورد متوسط درآمد خالص ساالنه یک خانوار شهری برحسب انواع منابع تأمين  -21-6

 )هزار ریال(درآمد   

 1395 1394 1393 1392 1391 1390 1385 شرح

 ** ** ** ** ** ** ** درصد خطاي نسبي ميانگين
 294477 264699 225525 196784 159588 134168 82429 جمع

 135874 1138۰1 1۰3211 77۰۰۰ 52461 5۰۰57 386۰6 درآمد از حقوق بگيري

 66822 53352 43۰31 38853 23671 23139 2۰142 بخش عمومي

 59988 44591 35917 34729 21293 2۰691 16994 پولي

 6834 8761 7114 4124 2378 2448 3148 غيرپولي

 564 … 273 211 9۰2 8۰1 321 بخش تعاوني

 555 … 233 2۰5 * 63 * پولي

 9 … 4۰ 6 9۰2 738 321 غيرپولي
 68489 6۰449 599۰7 37936 27888 26117 18143 بخش خصوصي

 66510 52414 55838 37675 27854 25639 16735 پولي
 1979 8۰35 4۰69 261 34 478 14۰8 غير پولي

 33556 37396 32395 36296 32174 25667 13442 درآمد از مشاغل آزاد
 2223 23۰8 1466 2771 2826 132۰ 1875 كشاورزي

 2205 23۰6 1454 2752 2771 1311 1848 پولي
 18 2 12 19 55 9 27 غيرپولي

 31333 35۰88 3۰929 33525 29348 24347 11567 غيركشاورزي

 30637 34425 3۰11۰ 33429 29321 24168 11422 پولي
 696 663 819 96 27 179 145 غيرپولي

 125047 1135۰2 89919 83488 74953 58444 3۰381 درآمدهاي متفرقه

 70289 67947 5۰646 49157 43328 35۰96 14687 پولي

 54758 45555 39273 34331 31625 23348 15694 غيرپولي

 ( ممأخذ : مرکز آمار ایران . )ر.

 .دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماریمرکز آمار ایران .  ـ 
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انـواع منـابع   برآورد متوسط درآمد خالص ساالنه یک خانوار روستایی برحسـب   -21-7

 ریال()هزارتأمين درآمد   

 1395 1394 1393 1392 1391 1390 1385 شرح

 ** ** ** ** ** ** ** درصد خطاي نسبي ميانگين
 197876 197718 167۰8۰ 14232۰ 1256۰2 9541۰ 62299 جمع

 91600 88995 74447 55954 46423 39۰26 35۰82 درآمد از حقوق بگيري
 30470 25383 16426 14749 15۰42 13۰44 1۰462 بخش عمومي

 28588 2۰985 13964 136۰4 135۰9 1164۰ 9194 پولي

 1882 4398 2462 1145 1533 14۰4 1268 غيرپولي

 * * 233 224 562 77 182 بخش تعاوني

 30 * 199 224 82 5 * پولي
 * * 34 * 48۰ 72 182 غيرپولي

 61099 63612 57788 4۰981 3۰819 259۰5 24438 بخش خصوصي

 59935 56218 54644 4۰792 3۰736 25592 22497 پولي

 1164 7394 3144 189 83 313 1941 غير پولي

 24449 32245 28211 25616 23812 14۰94 1۰725 درآمد از مشاغل آزاد

 6986 1۰۰34 1۰862 7982 383۰ 3۰17 2۰7۰ كشاورزي

 6635 9418 1۰8۰1 7933 3782 2946 1982 پولي

 351 616 61 49 48 71 88 غيرپولي
 17463 22211 17349 17633 19982 11۰77 8655 كشاورزيغير

 16812 2152۰ 164۰1 17363 19271 1۰931 8۰37 پولي
 651 691 948 27۰ 711 146 618 غيرپولي

 81828 76478 64422 6۰75۰ 55367 4229۰ 16492 درآمدهاي متفرقه

 46164 49237 384۰4 36173 36482 26393 7528 پولي

 35664 27241 26۰18 24577 18885 15897 8964 غيرپولي

 (ممأخذ : مرکز آمار ایران . )ر.

 دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری.مرکز آمار ایران .  ـ 
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 مقدمه     
های ها و محاسبه شاوصسابقه بررسي قیم 

ربط در نقاط شهری و روستايي کشور که در ذی
 ال  اضر توسط بانك مرکگی جمهوری 

گیرد، اسالمي ايران و مرکگ آمار ايران انجاو مي
 به شرح زير اس   

فروشي كاالها  الف( شاخص قیمت عمده

و شاخص قیمت كاالها و خدمات 

 مصرفي در نقاط شهری
برای اولین بار، بانك ملي ايران در سال      

و شاوص  7، محاسبه شاوص هگينه زندگي1315
فروشي کا ها را در نقاط شهری آغاز قیم  عمده

 کرد. 
، با تغییر سال پايه، محاسبه 1338در سال      

شاوص هگينه زندگي و شاوص قیم  
فروشي کا ها مورد تجديدنظر قرار گرف  و عمده

، 1339با تمسی  بانك مرکگی ايران در سال 
های مذکور، به اين بانك مسئولی  تهیه شاوص

محول شد. بانك مرکگی  ايران، با توجه به 
در الیوی مصرف وانوارها تغییرات قابل مال ظه 
را سال پايه  1348ها، سال و ترکیب هگينه آن

قرار داد و تجديدنظر دوو را در محاسبه شاوص 

                                                           
شاخص قیمت کاالها و "، "شاخص هزینه زندگی"منظور از  7 

 است. "مصرفی  خدمات
 

 

فروشي هگينه زندگي و شاوص قیم  عمده
تحو تي در  1353کا ها به عمل آورد. در سال 

اوضا  اقتصادی کشور پديد آمد و سال مذکور به 
شد. بر همین عنوان سال پايه در نظر گرفته 

های فوق، برای سومین اساس، محاسبه شاوص
 بار مورد تجديدنظر قرار گرف .

، با توجه به تغییتترات ايجتاد 1361در سال  
شتده در الیتوی مصرف وانوارها که ناشي از 
تحو ت اقتصادی و اجتماعي بعد از انقتالب 
استالمي بود، ايتن سال به عنتوان سال پايه 

تجديدنظر در زمینه محاسبه انتختاب شتد و 
 های مذکور به عمل آمد. شاوص

، با پايان يافتن جنگ تتتحمیلي  1369در سال    
تتغیتیتتتتر شتتترايط اقتصتتتتادی، ضتتتترورت    و

تجديتدنظتر در ستال پايه ا ستاس شتتد و ايتن    
ستال را بانتك مرکتتگی بته عنتوان ستال پايته      

 انتخاب کرد. 
را برای  ، سال پايه1378بانك مرکگی در سال   
شاوص قیم  کا ها و ودمات مصرفي در "

به سال  1369از سال  "مناط  شهری ايران
تغییر داد. همچنین اين شاوص از سال  1376
محاسبه و ارا ه  1383براساس سال پايه  1385

 1381شده اس .  زو به ذکر اس  از سال 
شاوص "محاسبه اين شاوص در دفتر 

از شد و از سال ی مرکگ آمار ايران آغ"هاقیم 
مقرر شد اطالعات اين شاوص در سالنامه  1390

ارا ه شود.  1381آماری کشور براساس سال پايه 
اطالعات اين  1391شايان ذکر اس  در سال 
توسط دفتر  1390شاوص براساس سال پايه 
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شاوص قیم  مرکگ آمار ايران محاسبه و در 
 سالنامه آماری کشور قرار گرف .

االها و خدمات ب ( شاخص قیمت ك

 مصرفي خانوارها در نقاط روستايي 
، مرکگ آمار ايران برای اولین 1353در سال      

فروشي بار، طرح آمارگیری از قیم  ورده 
تعدادی از کا ها و ودمات مصرفي در نقاط 
روستايي را به مر له اجرا در آورد و از آن زمان 

 های، نتايج  اصل از آمارگیری1357تا مهرماه 
مذکور را همه ساله به صورت متوسط قیم  
کا ها و ودمات مصرفي در نقاط روستايي، در 

 کرد. قالب نشريات فصلي و سا نه، منتشر مي
و نیمه  1358پ  از آن، نتايج نیمه دوو سال    

آمارگیری فوق، به صورت  طرح 1359اول سال 
متوسط قیم  و شاوص قیم  کا ها و ودمات 
مصرفي روستايي در اوتیار عالقمندان قرار 

 گرف .
، شاوص 1375لغاي  سال  1361از سال    

فروشي کا ها و ودمات مصرفي قیم  ورده
روستايي، براساس سال پايه  وانوارها در نقاط

شد. همچنین در سال تهیه و منتشر مي 1361
به عنوان سال پايه انتخاب و  1374، سال 1376

لغاي   1375های آمارهای مورد نظر برای سال
ها و کل کشور تهیه و ، به تفكیك استان1383

، 1391تا سال  1383منتشر شده اس . از سال 
مبنای محاسبه به عنوان سال پايه  1381سال 

بوده اس . در  ال  اضر براساس آورين 

به عنوان سال پايه مبنای  1390تجديدنظر سال 
 محاسبه قرار گرفته اس .

 تعاريف مفاهیم

 شاخص قیمت كاالها و خدمات مصرفي:

معیار سنجش تغییرات قیم  تعداد معین و ثابتي 
از کا ها و ودمات مورد مصرف وانوار نسب  

اوص قیم  کا ها و ودمات سال پايه، شبه
 شود.مصرفي نامیده مي

های كاالها و خدمات: بندی در گروهطبقه
های بندی کا ها و ودمات در شاوصطبقه

های بندیها و طبقهقیم ، براساس ماهی  آن
 المللي و نیازهای ملي انجاو گرفته اس ، ولي بین

بندی پیشنهادی ستازمان ملل مبنای کلي، طبقه
(PCOICO8  بترای کتا هتا و وتدمات

فروشي( برای عمده S I T C 9 ،متصرفي
بتاشتد کتته بنابتر مال ظات اقتصتاد ايران، متي

 تغییتراتتي در آن داده شتتده اس . 
ها، کتا هتا و وتدمات به بنتدیدر اين طبقه   

شود که هر يك از چند گتروه بتگرگ تقسیم مي
های بگرگ را ها چندين زيرگروه دارد. گروهآن

ها را های آنهای اصلي و زير گروهگروه
 نامند. های فرعي کا ها و ودمات ميگروه

                                                           
طبقه بندی مصرف فردی بر حسب هدف  8 

(Classification of Individual Consumption 

According Purpose:COICOP). 

 Standard)المللی تجارتبندی استاندارد بینطبقه 9 

International Trade Calssification: SITC) 
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های کا ها و ودمات بر سب در ضمن، گروه     
بندی های اوتصاصي نیگ طبقهبراساس گروهنیاز 
 شوند. مي

سال معین و ثابتي اس  که درصد  سال پايه:

شود و تغییرات شاوص، نسب  به آن سنجیده مي
 اس .  100عدد شاوص در آن سال برابر 

سهم هر کا  يتا وتدم  را در    ضريب اهمیت:

مجموعتته کا هتتا و وتتدمات مشتتمول شتتاوص، 
گوينتتد. در شتتاوص قیمتت  ضتتريب اهمیتت  متتي

کا هتا و وتدمات مصترفي، ستتهم هتر کتا  يتتا      
ودم ، نسب  هگينه پرداوتتي وتانوار، بترای آن    

باشتد. در  کا  يا ودم  به کل هگينه وتانوار متي  
ش فروشي، سهم هر کا ، ارزشاوص قیم  عمده

فروشتتي کتتا  بتته کتتل ارزش    فتتروش عمتتده 
 باشد.  فروشي کا ها ميعمده

و مفاهیم رجو  کنید به تعاريف  نقاط شهری:

 ."جمعی  -2فصل"

تعاريف و کنید به رجو  نقاط روستايي:

 ."جمعی  -2فصل"مفاهیم
 

 گزيده اطالعات:
شتتاوص کتتل بهتتای کا هتتا  1395درستتال 

گان وودمات مصرفي وانوارهای شتهری بته میت   
سوی مرکگآمارايران اعالو شده  از درصد 1/231

 اس .
شاوص کل بهتای کتا  ووتدمات مصترفي     

 ه اس .یدرس 6/241وانوارهای روستا ي به عدد 
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 هـای گـروه  برحسـب  شـهری  خانوارهـای  مصرفی وخدمات کاالها قيمت شاخص -22-1

   فرعی هایگروه از و برخی اصلی اختصاصی،
 

گروه های کاالها 

 وخدمات

 شاخص
1395 

 )استان(

1395 

 )کشور(

13
85

 13
89

 

13
90

 13
91

 13
92

 13
93

 13
94

ص 
اخ
ش

رم 
تو
خ 
نر

 

ص
اخ
ش

رم 
تو
خ 
نر

 

 7 232 8 231 214 205 179 133 246 206 118 شاخص کل

خوراکی ها،آشاميدنی 

 ها و دخانيات
124 258 319 146 206 227 279 305 9 272 8 

خوراکی ها و 

       آشاميدنی ها
279 306 9 271 8 

 7 270 10 307 280 227 2۰6 146 326 264 125 خوراکی ها

 9 248 3 233 226 22۰ 197 14۰ 369 244 11۰ غالت ونان

گوشت قرمز، سفید و 

 فرآورده های آن
114 279 319 149 191 2۰4 277 325 17 252 11 

گوشت قرمز و گوشت 

       ماکیان
232 257 11 241 11 

 8 333 25 437 351 242 219 158 356 294 134 ماهی ها و صدفداران

 6 259 8 205 191 227 2۰3 156 256 192 12۰ شیر و پنیر و تخم مرغ

 5 258 1 218 216 24۰ 211 153 3۰6 2۰6 116 روغن ها وچربی ها

 1- 281 2 284 280 222 211 144 336 288 131 میوه ها وخشکبار

انواع سبزی،حبوبات 

 وفرآورده های سبزی
145 269 3۰7 139 225 251 487 561 15 389 10 
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اختصاصـی،   هـای گـروه  برحسـب  شهری خانوارهای مصرفی وخدمات کاالها قیمت شاخص -22-1

 )دنباله(          فرعی هایگروه از برخی و اصلی
 

گروه های کاالها 

 وخدمات

 شاخص
1395 

 )استان(

1395 

 )کشور(

13
85

 13
89

 

13
90

 13
91

 13
92

 13
93

 13
94

ص 
اخ
ش

رم 
تو
خ 
نر

 

ص
اخ
ش

رم 
تو
خ 
نر

 

 قند،شکر،مربا،عسل،

شکالت ومحصوالت 

 قنادی

132 256 343 136 197 234 207 215 4 235 8 

محصوالت خوراکی 

طبقه بندی نشده در 

 جای دیگر

123 263 297 138 2۰9 253 265 276 4 257 6 

چای، قهوه، کاکائو، 

نوشابه و آب میوه) 

 نوشابه های غیر الکلی(

1۰6 163 186 153 218 242 261 279 7 298 8 

 12 337 4 273 264 248 253 175 292 285 121 دخانيات

کاالها ی غیرخوراکی 

       وخدمات
188 201 7 218 6 

 6 255 5 260 247 252 221 148 187 165 121 پوشاک وکفش

مسکن،آب،برق،گاز 

 وسایر سوخت ها
114 181 209 117 139 156 160 176 10 203 6 

 مسکن
      

178 195 10 196 5 

 اجاره
      

176 193 10 196 5 

خدمات نگهداری و 

تعمیر واحد 

 مسکونی)خدمت(

127 246 29۰ 143 186 221 222 242 9 251 8 
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اختصاصـی،   هـای گـروه  برحسـب  شهری خانوارهای مصرفی وخدمات کاالها قیمت شاخص -22-1

 )دنباله(         فرعی هایگروه از و برخی اصلی

گروه های کاالها 

 وخدمات

 شاخص
1395 

 )استان(

1395 

 )کشور(

13
85

 13
89

 

13
90

 13
91

 13
92

 13
93

 13
94

ص 
اخ
ش

رم 
تو
خ 
نر

 

ص
اخ
ش

 

خ
نر

 
رم
تو

 

 14۰ 1۰1 1۰1 8۰ 59 97 آب
76 84 11 241 12 

 125 1۰2 1۰1 434 162 1۰6 برق،گازوسایر سوخت ها

مبلمان و اوازم خانگی 

و نگهداری معمول 

 آنها

122 197 226 155 232 259 221 228 3 246 4 

 9 256 10 261 238 224 170 122 342 288 131 بهداشت ودرمان

 5 234 4 218 210 207 167 126 203 160 107 حمل ونقل

 1 131 3 138 134 126 115 108 93 92 98 ارتباطات

 5 248 5 281 267 230 199 143 172 154 109 تفریح وامورفرهنگی

 13 191 13 179 159 138 126 113 251 222 148 آموزش

 8 256 6 257 241 213 182 139 292 247 120 رستوران وهتل

کاالها وخدمات 

 متفرقه
126 241 292 159 233 270 214 240 12 238 10 

شاخص کل بدون 

       اجاره
226 243 8 247 7 

 7 257 7 253 235 230 204 144 253 205 118 کاالها

 6 205 9 201 184 172 147 119 235 206 120 خدمات
 (100=1390) 
 .ملکی مسکونی واحدهای اجاری ارزش منهای کل شاخص( 1

 .هاقیمت شاخص دفتر. ایران آمار مرکز -مأخذ
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 هـای گـروه  برحسـب  روستایی خانوارهای مصرفی و خدمات کاالها قيمت شاخص-22-2

 (139۰=1۰۰)                فرعی هایگروه از و برخی اختصاصی، اصلی

گروه های 

کاالها 

 وخدمات

 1395 شاخص قيمت

 )استان(

1395 

 )کشور(

ت
مي
اه
ب 
ری
ض

 

13
75

 

13
80

 13
85

 13
89

 

13
90

 13
91

 13
92

 13
93

 13
94

 

ص
اخ
ش

رم 
تو
خ 
نر

 

ص
اخ
ش

رم 
تو
خ 
نر

 

 7 243 9 242 222 191 165 125 165 125 100 302 256 100 شاخص کل

 ها،خوراکی

آشامیدنی ها و 

 دخانیات

48 313 399 1۰۰ 138 198 138 198 225 267 302 13 266 7 

خوراکی ها و 

 آشامیرنی ها
45 321 415 1۰۰ 138 198 138 199 225 269 304 13 264 7 

 7 263 13 306 27۰ 225 198 138 ... ... ... ... ... ... خوراکی ها

 8 241 6 224 211 194 177 132 177 133 1۰۰ 46۰ 3۰8 11 غالت ونان

گوشت قرمز و 

سفید و فرآورده 

 های آن

7 253 326 1۰۰ 152 2۰9 152 2۰9 229 263 314 19 245 11 

گوشت قرمز و 

       گوشت ماکیان
139 17۰ 189 2۰9 239 14 231 11 

ماهی وصدف 

 داران
3 173 194 1۰۰ 172 27۰ 172 27۰ 291 345 427 24 358 12 

شیر و پنیر و 

 تخم مرغ
3 228 246 1۰۰ 131 17۰ 131 17۰ 194 218 223 3 242 6 

 6 241 6 210 199 193 181 131 181 131 1۰۰ 267 249 8 اهها وچربیروغن

 1- 277 3 256 247 2۰5 197 134 197 134 1۰۰ 687 578 6 ها وخشکبارمیوه

سبزیجات 

ها و سبزی)

 حبوبات(

1 417 546 1۰۰ 136 251 136 251 338 5۰4 621 23 402 7 
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اختصاصـی،   هـای گروه برحسب روستایی خانوارهای مصرفی و خدمات کاالها قیمت شاخص-22-2

 )دنباله(       (139۰=1۰۰)                فرعی هایگروه از و برخی اصلی

گروه های 

کاالها 

 وخدمات

 1395 شاخص قيمت

 )استان(

1395 

 )کشور(

ت
مي
اه
ب 
ری
ض

 

13
75

 

13
80

 13
85

 13
89

 

13
90

 13
91

 13
92

 13
93

 13
94

 

ص
اخ
ش

رم 
تو
خ 
نر

 

ص
اخ
ش

رم 
تو
خ 
نر

 

قند،شکرو 

 یرینیها)مربا،ش

شکالت  عسل،

 وشیرینی(

1 239 263 1۰۰ 125 172 125 172 188 198 204 3 218 8 

محصوالت 

خوراکی طبقه 

بندی نشده در 

 جای دیگر

۰ 284 322 1۰۰ 13۰ 189 13۰ 189 214 223 240 7 248 6 

چای، قهوه، 

کاکائو،نوشابه و 

آب میوه)نوشابه 

 های غیر الکلی(

2 225 244 1۰۰ 146 215 146 215 232 246 262 7 298 8 

 12 361 13 231 2۰4 188 176 132 176 132 1۰۰ 277 233 7 دخانیات

ی کاالها

غیرخوراکی 

 وخدمات

52 214 231 1۰۰ 118 147 118 147 171 197 207 5 228 7 

 6 267 5 248 236 211 18۰ 128 18۰ 128 1۰۰ 273 253 11 پوشاک وکفش

مسکن،آب،برق،

گاز وسایر 

 .سوخت ها

17 211 224 1۰۰ 112 134 112 134 156 2۰1 209 4 196 8 

 5 186 10 195 178 155 135 113 135 113 1۰۰ 267 254 3 مسکن

 5 185 10 193 176 153 133 111 133 111 1۰۰ 252 241 7 اجاره

خدمات 

نگهداری و 

تعمیر واحد 

 مسکونی

2 337 363 1۰۰ 126 157 126 157 178 198 215 8 223 6 
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اختصاصـی،   هـای گروه برحسب روستایی خانوارهای مصرفی و خدمات کاالها قیمت شاخص-22-2

 )دنباله(       (139۰=1۰۰)                فرعی هایگروه از و برخی اصلی

ی اگروه ه

کاالها 

 وخدمات

 1395 شاخص قيمت

 )استان(

1395 

 )کشور(

ت
مي
اه
ب 
ری
ض

 

13
75

 

13
80

 13
85

 13
89

 

13
90

 13
91

 13
92

 13
93

 13
94

 

ص
اخ
ش

رم 
تو
خ 
نر

 

ص
اخ
ش

رم 
تو
خ 
نر

 

 11 210 -6 249 267 157 129 1۰9 129 1۰9 1۰۰ 135 122 9 تآب،برق سوخ

مبلمان و لوازم 

خانگی و 

نگهداری معمول 

 آنها

2 225 24۰ 1۰۰ 126 168 126 168 186 199 208 4 252 4 

 10 266 9 257 235 2۰2 165 115 165 115 1۰۰ 289 258 2 بهداشت ودرمان

 5 235 4 191 185 176 148 117 149 117 1۰۰ 192 183 × حمل ونقل

 2 136 2 152 15۰ 139 11۰ 1۰4 11۰ 1۰4 1۰۰ 1۰7 1۰7 82 ارتباطات

تفریح وامور 

 فرهنگی
18 159 169 1۰۰ 142 212 142 212 223 241 250 4 266 6 

 16 197 15 180 157 135 121 11۰ 121 11۰ 1۰۰ 1۰4 1۰2 × آموزش

 10 272 8 249 23۰ 198 169 132 169 132 1۰۰ 31۰ 286 × رستوران وهتل

کاالها وخدمات 

 متفرقه
× 317 384 1۰۰ 146 175 146 175 195 21۰ 239 14 263 12 

شاخص کل 

 )بدون اجاره(
× 257 3۰6 1۰۰ 127 138 127 171 198 231 251 8 251 7 

 7 255 8 261 241 2۰4 178 13۰ 171 13۰ 1۰۰ 315 261 × اکااله

 8 216 9 201 184 162 138 114 178 114 1۰۰ 248 233 × خدمات

 شاخص کل منهای ارزش اجاری واحدهای مسکونی ملکی. (1

 مرکز آمار ایران. )رپ(. -مأخذ

 ها.مرکز آمار ایران. دفتر شاخص قیمت -
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 مقدمه  

هـای ملـی،   هدف از تهیـه و تـدوین حسـاب   

هـای  جریـان  تـرین متغیرهـای  محاسبه مهـم 

ــ    ــرف، تش ــد، مص ــر تولی ــادی نظی کیل اقتص

یـک   مـد، در آسرمایه، صـادرات، واردات و در 

تـرین  گیـری مهـم  دوره زمانی معین و انـدازه 

نظیـر   ،متغیرهای اقتصادی موجـودی منـابع  

ثروت، دارایی و بـدهی، در مقطعـی از زمـان    

تـوان وضـعیت   هـا مـی  است که از طریـق آن 

یا مقطع زمانی کشور را در آن دوره  اقتصادی

ــویر ک  ــه تص ــب ــار  ش ــدوین آم ــه و ت  ید. تهی

ــی درحســاب ــای مل ــف،  ه کشــورهای مختل

هـای ملـی   براساس چارچوب سیستم حساب

پیشنهاد شـده توسـط سـازمان ملـل متحـد      

 شود.  انجام می

ور بـرای اولـین بـار در سـال     ذکسیستم م    

فرمولـه شـده    ایبه صـورت مجموعـه   1953

یـا   "ملـی  هـای حساب سیستم" تحت عنوان

"SNA "(1)    ــرین ــت. آخ ــده اس ــر ش منتش

 1993در ســـال ، SNAر درـد نظــــتجدیـــ

المللـی  صورت گرفت که توسط پنج نهاد بین

المللـی  متشکل از سازمان ملل، صندوق بـین 

هـای  پول، بانـک جهـانی، سـازمان همکـاری    

اقتصــادی و توســعه و کمیســیون جامعــه    

 هـای تصویب رسید. تهیه حسـاب  به ،اروپایی

ورت ـصـ  انی دوم بـه ـبعد از جنگ جهـ  ،ملی

نیازهای خـاص در ایـران    اسـموردی و براس

و  1337هـای  جملـه در سـال  از شروع شـد،  

تولید ناخالص داخلی ایران "به ترتیب  1338

تولید ملی ایران بـرای   "و  "1334برای سال 

توسـط کارشناسـان خــارجی   ،  "1336سـال  

بودجـه،  . سپس سـازمان برنامـه و   ورد شدآبر

 1337مد ملی کشور را برای دوره زمـانی  آدر

ی مختلـف  هابه تفصیل برای بخش 134۰ تا

 منتشر نمود. و ورد آاقتصادی بر

ورد مقـدماتی دیگـری را   آبانک مـلی نیـز بـر 

به انجام رساند. بـا تأسـیس    1338برای سال 

دلیـل  بـه ، 1339بانک مرکزی ایران در سال 

ــار،    ــمی آم ــازمان رس ــک س ــدان ی ــه تفق هی

عهده این بانـک گذاشـته    های ملی بهحساب

 اهـانون بهمن مـ ـراساس قـشد و پس از آن ب

این وظیفه رسماً به مرکز آمـار ایـران محـول    

 شد.

ــش      ــزوده بخـ ــبه ارزش افـ ــای محاسـ هـ

های قبل از پیروزی انقالب در سال ،اقتصادی

ول ناخالص داخلی از صاسالمی و محاسبه مح

ــال   ــه، از س ــه   1361روش هزین ــز تهی و نی

ـــ ســتانده اقتصــاد ایــران بــرای جــداول داده

از جملــه  ،137۰و  1365، 1352هــای ســال

ترین اقدامات مرکز آمـار ایـران در تهیـه    مهم

 های ملی بوده است.حساب

هـای ملـی   تهیه مستمر و منظم حسـاب      
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از سـال  ،  SNAاساس آخرین تجدید نظـر  بر

ران قـرار  در برنامه کار مرکـز آمـار ایـ    1373

سـاله   ایران هر گرفت، بدین ترتیب مرکز آمار

های ملی را براساس تعاریف، مفـاهیم،  حساب

های محاسباتی منطبـق  ها و روشبندیطبقه

های جـاری و  به قیمت، 1993سال SNAبر 

کنــد کــه حــاوی مــی ثابــت تهیــه و منتشــر

 72اطالعات تفصیلی مربوط به ارزش افـزوده  

 هـای مصـرف  هزینـه رشته فعالیت اقتصادی، 

نهایی و مصرف نهایی واقعی خانوار و دولـت،  

ــالص، واردات،     ــت ناخ ــرمایه ثاب ــکیل س تش

صادرات، تغییر موجودی انبار، مصارف فردی، 

جمعی، حساب تولید، حسـاب ایجـاد   مصارف 

عرضـه و   و مد، حساب کاالهـا و خـدمات  آدر

، 1376هم نـین از سـال   . استتقاضای کل 

رت بـه تهیـه و تـدوین    مرکز آمار ایران مبـاد 

ای کـرده اسـت و در ایـن    های منطقهحساب

راســتا هــر ســاله محصــول ناخــالص داخلــی 

ها و اطالعات تفصیلی مربوط بـه ارزش  استان

رشته فعالیت اقتصـادی را تهیـه و    72افزوده 

 کند.منتشر می

ای در این فصل از سالنامه، عالوه بر گزیـده    

ــ سـتانده از   ، جـداول داده مذکوراز اطالعات 

  نشریه مرکز آمار ایران نیز، ارائه شده است.

 
 مفاهيمتعاریف 

فراینــدی اســت کــه بــا  توليــد اقتصــادی:

هــای نیــروی کــار، ســرمایه، اســتفاده از داده

کاالها و خدمات تحـت کنتـرل و مسـوولیت    

منظـور تولیـد کاالهـا و    یک واحد نهادی، بـه 

 یرد.گخدمات دیگر انجام می

هـای  از دیدگاه حسـاب توليد اقتصادی 

های مرز تولید در سیستم حساب و حد ملی:

محدودتر از حـــد و مرز کلی آن است.  ،ملی

های انجام شده دالیلی، آن دسته از فعالیتبه

خانگی و توسط خانوارها که خدمات شخصی 

کنند، در می برای مصرف نهایی خود تولیدرا 

های ملـی تولیـد محسـوب   سیـستم حسـاب

 ود.شنمی

اقتصادی است کـه   یموجودیت واحد نهادی:

قابلیــت تملــک  ،بــا اســتفاده از حقــوق خــود

ــی ــدهیدارای ــل ب ــا، تقب ــه ه ــا و اشــتغال ب ه

ــت ــا ســایر  فعالی ــه ب ــای اقتصــادی و مبادل ه

ــد مجموعــه هــا را دارد و مــیموجودیــت توان

ها از جمله ترازنامه دارایی ،هاکاملی از حساب

های مربـوط بـه خـود را تهیـه کنـد.      و بدهی

ــب   ــادی در قال ــدهای نه ــش  5واح ــر بخ زی

 شوند:بندی میطبقه

 های مالیشرکت -1

 های غیر مالیشرکت -2

 دولت -3

 مؤسسات غیر انتفاعی در خدمت خانوارها -4

 خانوارها -5

اشـیایی فیزیکـی هسـتند کـه بـرای       کاالها:
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ها تقاضا و امکان ایجاد حق مالکیت، وجود آن

تواند از طریق مبادله ها میدارد و مالکیت آن

در بازار، از یــک واحــد نهــادی بــه واحـد      

 نهـادی دیگر منتقل شود. 

های نـاهمگنی هسـتند کـه    ستانده خدمات:

گیـرد.  ها بر اساس سفارش انجام میتولید آن

خدمات دارای موجودیت مستقلی نیستند که 

هـا وجـود   امکان ایجـاد حـق مالکیـت بـر آن    

داشته باشد. خرید و فروش خدمات از تولیـد  

ینـد همزمـان   اها جدا نیسـت و ایـن دو فر  آن

 گیرد.صورت می

محصول ناخـالص   محصول ناخالص داخلی:

هـای اقتصـادی   داخلی، نتیجه نهایی فعالیـت 

واحدهای تولیدی مقیم یـک کشـور در یـک    

دوره زمانی معـین اسـت. محصـول ناخـالص     

مـد  آهزینـه و در خلی به سـه روش تولیـد،   دا

 شود.محاسبه می

ــازار(: ــزاء  قيمـــت جاری)بـ ــاه اجـ هرگـ

های ملـی را بـه قیمـت دوره گـزارش     حساب

ها را شده فعلی، بیان کنیم در این صورت آن

 ایم.به قیمت جاری نشان داده

های ملی را سابهرگاه اجزاء ح قيمت ثابت:

دوره مرجع یا پایه بیـان  های بر حسب قیمت

ها را به قیمـت ثابـت   ت آنکنیم در این صور

 ایم.نشان داده

ارزش افـزوده، ارزش اضـافی    ارزش افزوده:

ایجاد شده در جریان تولید است. تفاوت بـین  

ارزش ستانده و مصرف واسطه در هر فعالیـت  

گوینـد.  اقتصادی را ارزش افزوده ناخالص می

پس از کسـر مصـرف سـرمایه ثابـت از ارزش     

ص به دست لخاافزوده ناخالص، ارزش افزوده 

 آید.می

ستانده هر واحد تولیدی، مجمــوع  ستانده:

کاالهـــا و خدماتی است کـه در آن واحـــد   

شود و برای استفاده در دسـترس  تولیــد می

گیرد. سهمی از کاالها و خدمات کـه  قرار می

تا پایان دوره حسابداری به صورت ناتمـام یـا   

جـزو   ،کار در جریان ساخت باقی مانده باشـد 

کاالهـا و   آیـد. ستانده واحد بـه حسـاب مـی   

خدماتی که در یک واحد در دوره حسابداری 

معـــین تولیـــد و در همـــان دوره در دیگـــر 

 ،شودیندهای تولیـــد آن واحد مصرف میافر

د. گــردجــزو ســتانده آن واحــد منظــور نمــی

شود: ستانده ه به سه دسته تقسیم میدستـان

خود مصـرفی   ایه تولید شده بردبازاری، ستان

تشکیل سـرمایه بـه حسـاب خـود و      نهایی و

 های غیر بازاری.سایر ستانده

ارزش کاالهــا و خــدمات  مصــرف واســطه:

مصرف شده در جریـان تولیـد، بـه اسـتثنای     

 ثابت است. سرمایهمصرف 

مصرف سرمایه ثابت،  مصرف سرمایه ثابت:

ــودی    ــاری موج ــاهش ارزش ج ــارت از ک عب

ر اثر از بین رفـتن  دکه است های ثابت دارایی

ــد  ــی، از م ــوادث  فیزیک ــادی و ح افتادگی ع
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های تحت مالکیت و مورد معمولی، در دارایی

ــک دوره    ــده در ی ــد کنن ــک تولی ــتفاده ی اس

آید. مصرف سرمایه ثابت حسابداری، پدید می

هـای تولیـد اسـت ولـی مصـرف      جزو هزینـه 

شود. این هزینـه شـامل   واسطه محسوب نمی

ــی ــتارزش دارای ــب شــده در  هــای ثاب تخری

نتیجه جنگ یا حوادث استثنایی که به ندرت 

آیند، از قبیل بالیای طبیعـی عمـده   پیش می

 شود.نمی

های اجبـاری و  ها، پرداختمالیات ها:ماليات

بالعوض واحدهای نهادی به دولت اسـت کـه   

گیـرد.  به صورت نقدی و غیر نقدی انجام می

از ایـن   ،هـا اطالق صفت بالعوض بـه مالیـات  

جهــت اســت کــه دولــت در مقابــل دریافــت 

مالیات از یک واحـد نهـادی، خـدمتی را بـه     

ند هر چند که کصورت فردی به آن ارائه نمی

با دریافت مالیات، منابع مالی خود را افـزایش  

دهــد و بــا اســتفاده از ایــن منــابع، کاالهــا و 

اعم از تک تک  ،خدماتی را برای سایر واحدها

 عه فراهم آورد.افراد یا کل جام

 شوند:ها به دو دسته کلی تقسیم میمالیات 

 مالیات بر تولید و واردات -

 غیره   مد، ثروت وآمالیات بر در -

 اسـت مالیـاتی   ماليات بر توليد و واردات:

که بر کاالها و خدمات، در زمـانی کـه تولیـد    

اند یا به مصارف دیگری اند، فروخته شدهشده

انـد، تعلـق   اند و یـا ازخـارج وارد شـده   رسیده

 گیرد.می

مالیات بر تولیـد و واردات، منطبـق بـا واژه      

اسـت کـه    "غیر مستقیم"های سنتی مالیات

کـار  های ملـی سـابق بـه   در سیستـم حساب

 .  شدبرده می

مالیــات بــر تولیــد و واردات بــه دو گــروه     

  :شوندتر تقسیم میجزیی

 مالیات بر محصول -

 های بر تولیدسایر مالیات -

مالیـات بـر محصـول،     ماليات بر محصـول: 

مالیات تعلق گرفتـه بـر یـک واحـد کـاال یـا       

خدمت است که به صـورت مبلـغ مشخصـی    

برای هر واحد مقدار کاال یا درصـد مشخصـی   

قیمت یک واحـد کـاال یـا خـدمت مبادلـه      از 

شود. انواع مالیات بر محصـول  شده تعیین می

 :استبه شرح زیر 

 افـزوده ماليات از نـوع ماليـات ارزش   ــ 

(VAT) :  ــا و ــه برکااله ــق گرفت ــات تعل مالی

خدمات است که در مراحـل مختلـف توسـط    

در ولـی   شـود های اقتصـادی اخـذ مـی   بنگاه

نهایی پرداخـت  کل آن توسط خریدار ، نهایت

 شود.  می

 ـ ماليات و حقـوق گمرکـی بـر واردات:   

عبارت ازمالیات تعلق گرفته بر کاالهـا اسـت   

که هنگام عبور از مرزهای گمرکی یا مرزهای 

شـود. ایـن نـوع    قابل پرداخت مـی  ،اقتصادی

هم نین شامل مالیات تعلـق گرفتـه    ،مالیات



 های ملي ساب – 23  1395 –سالنامه آماری استان بوشهر 

 
703 

 

بر خدماتی است که توسـط تولیـد کننـدگان    

ـ  ه واحـدهای نهـادی مقـیم ارائـه     غیر مقیم ب

 شود.می

مالیات تعلـق گرفتـه    صادرات: ماليات برـ 

اقتصادی خـارج   قلمرو برکاالهایی است که از

شود و هنگام خروج از مرز قابل پرداخـت  می

 .گرددمی

این نوع مالیات هم نین شـامل مالیـات        

تعلق گرفته بر خدماتی است که به واحدهای 

شود. به طور کلـی مالیـات   غیر مقیم ارائه می

هـایی  بر محصول، واردات و صادرات، مالیـات 

ــق     ــدمات تعل ــا و خ ــر کااله ــه ب ــتند ک هس

گیرند و در اثر تولید، فروش، انتقال، کرایه می

 شوند.کاال یا ارائه خدمت قابل پرداخت می

ــات ــد:ســایر مالي ــر تولي ــای ب ســایر  ه

هـایی را  مالیـات  تمـامی  ،های بر تولیدمالیات

یــرد کــه یــک بنگــاه در نتیجــه گبــر مــیدر 

ــر   ــات ب ــه غیــر از مالی ــه تولیــد )ب اشــتغال ب

  .محصول(، موظف به پرداخت آن است

ت بــر ســود یـا    ایـن نـوع مـالیـات، مـالیـا

مــدهای دریافــت شــده آمالیــات بــر ســایر در

گیرد و مالیاتی است توسط بنگاه را در بر نمی

ــرف ــه ص ــل  ک ــد، قاب ــوددهی تولی ــر از س نظ

ــین،   پرد ــر زم ــات ب ــر مالی ــت، نظی ــت اس اخ

های ثابت و نیروی کار بـه کـار گرفتـه    دارایی

ها و مبـادالت  شده در فرآیند تولید یا فعالیت

 ویژه.

ــورت ارزش     ــه ص ــار، ب ــودی انب ــر موج تغیی

موجودی انبار تحصـیل شـده توسـط بنگـاه،     

ــول دوره   ــرف آن در طـ ــای ارزش مصـ منهـ

 شود.  حسابداری ثبت می

هـای  یارانـه، پرداخـت   )سوبسـيد(: یارانه  

ــی    ــدهای دولت ــوض واح ــاری و بالع ــه  ج ب

اسـاس میـزان   های اقتصادی است که بربنگاه

ها و یا مقدار یـا ارزش  های تولیدی آنفعالیت

کاالها یا خدمات تولید شده، فروخته شده یـا  

شود. یارانـه  ها، تعیین میوارد شده توسط آن

ــر  ــا ب ــر تولیــدات داخلــی ی  ممکــن اســـت ب

 کاالهای وارد شده نیز، تعلق گیرد.  

هـا بـه دو دسـته کلـی     یارانه، مشـابه مالیـات  

 شود:  تقسیم می

 یارانه بر محصول -

 ها بر تولیدسایر یارانه -

ای است که بر یـک  یارانه یارانه بر محصول:

ــق   ــا خــدمت تولیــد شــده تعل واحــد کــاال ی

گیرد و به صـورت مبلـغ مشخصـی بـرای     می

به صورت درصـد مشخصـی   یک واحد کاال یا 

 از یک کاال یا خدمت، قابل پرداخت است. 

عبـارت از تمـامی   ها بر توليـد:  سایر یارانه

هـای مقـیم، در اثـر    هایی است که بنگاهیارانه

کننـد، غیـر از   اشتغال به تولید دریافـت مـی  

 انواع یارانه بر محصول.
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 گزیده اطالعات:

ــال  ــی   1394در س ــالص داخل ــول ناخ محص

 526489998استان به قیمت بازار برابـر بـا   

بوده است که نسـبت بـه سـال      میلیون ریال

کاهش داشـته اسـت و ارزش   درصد  23قبل 

)  نفـت  بدون داخلی ناخالص محصول افزوده 

میلیون ریـال   4945۰2۰6۰ ( بازار قیمت به

 22بوده است کـه نسـبت بـه سـال گذشـته      

 درصد کاهش یافته است.

ســتانده بخــش هــای عمــده  1394درســال 

میلیـون ریـال بـوده     8198321۰5اقتصادی 

درصد کـاهش   19که نسبت به سال گذشته 

 داشته است.

 اقتصــادی عمــده بخشــهای واســطه مصــرف

میلیون ریال بـوده اسـت کـه     295۰8۰746

درصـدی   1۰کـاهش   1393نسبت به سـال  

 داشته است.
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 (/درصدریال اردمیلی) به تفکيک استانمحصول ناخالص داخلی به قيمت بازار برحسب ارزش افزوده -23-1

 1390 استان

 ارزش افزوده
محصول ناخالص 

 داخلی
سهم استان در محصول 

 ناخالص داخلی
سهم استان در 
 جمعيت کل کشور

4/6661058 کل کشور  8/6689733  100 100 
5/186638 آذربایجان شرقی  1/1881۰9  8/2  5 
9/121215 آذربایجان غربی  3/121757  8/1  1/4  

4/58519 اردبیل  6/5874۰  9/۰  7/1  
8/341345 اصفهان  4/344329  1/5  5/6  
2/159132 البرز  159858 4/2  2/3  
8/74۰89 ایالم  74229 1/1  7/۰  
8/259170 بوشهر  260226 9/3  4/1  

8/1364738 تهران  6/1371184  5/2۰  2/16  

1/43442 چهارمحال بختیاری  43645 7/۰  2/1  
8/28934 خراسان جنوبی  5/29۰77  4/۰  9/۰  
4/313513 خراسان رضوی  2/314868  7/4  8 
7/31421 خراسان شمالی  8/31584  5/۰  2/1  

2/142۰862 خوزستان  7/142382۰  3/21  6 
5/5154۰ زنجان  5/51828  8/۰  4/1  
2/56759 سمنان  2/57۰84  9/۰  8/۰  

تانسیستان و بلوچس  5/75528  8/75824  1/1  4/3  
5/3۰95۰3 فارس  4/31۰623  6/4  1/6  
7/84429 قزوین  6/851۰2  3/1  6/1  
1/57738 قم  7/58۰73  9/۰  5/1  

9/57726 کردستان  7/57946  9/۰  2 
7/147759 کرمان  148493 2/2  9/3  

8/98716 کرمانشاه  4/99161  5/1  6/2  
حمدکهکیلویه و بویرا  7/166298  9/166423  5/2  9/۰  

3/68642 گلستان  7/69۰۰۰  1 4/2  
5/12۰348 گیالن  6/12۰985  8/1  3/3  
3/715۰2 لرستان  8/7177۰  1/1  3/2  
5/188۰33 مازندران  3/1889۰8  8/2  1/4  
6/1۰7464 مرکزی  6/1۰8789  6/1  9/1  
8/1189۰5 هرمزگان  4/12۰355  8/1  1/2  
9/8۰599 همدان  9/8۰9۰6  2/1  3/2  
3/1۰25۰4 یزد  2/1۰294۰  5/1  4/1  

3/294۰3۰ فرامنطقه  8/294۰83  4/4  ۰ 
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 )دنباله( ریال ( اردمیلی)   به تفکیک استانمحصول ناخالص داخلی به قیمت بازار برحسب ارزش افزوده -23-1
 1391 استان

 ارزش افزوده
محصول ناخالص 

 داخلی
سهم استان در محصول 

 ناخالص داخلی
سهم استان در 
 جمعيت کل کشور

8/9072601 کل کشور  7/9114941  100 100 
8/268496 آذربایجان شرقی  27۰7۰6 3 9/4  
4/1493۰۰ آذربایجان غربی  5/15۰117  6/1  1/4  

2/76585 76199 اردبیل  8/۰  7/1  
3/5۰9155 اصفهان  9/513687  6/5  5/6  
4/245719 البرز  7/246728  7/2  2/3  
7/73513 73349 ایالم  8/۰  7/۰  

1/470770 بوشهر  1/472394  2/5  4/1  

3/1915663 19۰6326 تهران  21 2/16  

6/5595۰ چهارمحال بختیاری  6/56279  6/۰  2/1  
1/35927 خراسان جنوبی  6/36134  4/۰  1 
6/396678 خراسان رضوی  8/398439  4/4  8 
7/45255 خراسان شمالی  4/45494  5/۰  2/1  

7/2۰۰۰1۰1 خوزستان  9/2۰۰4344  22 6 
5/75775 زنجان  9/762۰8  8/۰  3/1  
7/7۰۰7۰ سمنان  8/7۰496  8/۰  8/۰  

تانسیستان و بلوچس  6/95222  5/95643  1 4/3  
1/4۰6578 فارس  4۰8325 5/4  1/6  
4/138482 137493 قزوین  5/1  6/1  
4/79825 قم  6/8۰333  9/۰  5/1  

3/67438 کردستان  1/67752  7/۰  2 
9/222127 کرمان  2/22335۰  5/2  9/3  
5/124266 کرمانشاه  7/1248۰3  4/1  6/2  
حمدکهکیلویه و بویرا  3/141371  141529 6/1  9/۰  
2/84787 گلستان  2/85332  9/۰  4/2  
7/164748 163912 گیالن  8/1  3/3  
3/91946 لرستان  9/92329  1 3/2  
8/246۰19 2446۰۰ مازندران  7/2  1/4  
4/182687 مرکزی  8/184634  2 9/1  
7/1669۰5 هرمزگان  3/169184  9/1  1/2  
9/1۰1842 همدان  1۰2317 1/1  3/2  
7/16752۰ یزد  4/1683۰1  8/1  3/1  

5/215۰۰۰ فرامنطقه  6/215۰58  4/2  ۰ 
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 )دنباله( ریال (میلیارد )   به تفکیک استانمحصول ناخالص داخلی به قیمت بازار برحسب ارزش افزوده -23-1
 1392 استان

 ارزش افزوده
محصول ناخالص 

 داخلی
سهم استان در محصول 

 ناخالص داخلی
سهم استان در 
 جمعيت کل کشور

2/12206878 کل کشور  1/12219737  100 100 
3/377694 آذربایجان شرقی  1/378398  1/3  9/4  
9/2۰6794 آذربایجان غربی  3/2۰7۰4۰  7/1  1/4  

9/1۰7584 اردبیل  5/1۰7696  9/۰  6/1  
8/72۰363 اصفهان  6/721799  9/5  5/6  
4/317729 البرز  3/318۰35  6/2  3/3  
9/1۰2512 ایالم  2/1۰2558  8/۰  7/۰  

5/712764 712314 بوشهر  8/5  4/1  

8/2373۰۰9 تهران  7/2375556  4/19  2/16  

2/67444 چهارمحال بختیاری  8/67535  6/۰  2/1  
5/47۰7۰ خراسان جنوبی  3/47129  4/۰  1 

رضویخراسان   1/546461  8/546984  5/4  8 
9/56162 خراسان شمالی  2/56237  5/۰  2/1  

2/2565264 خوزستان  3/2566624  21 1/6  
1/1۰1143 زنجان  3/1۰1278  8/۰  3/1  
3/98997 سمنان  9/99111  8/۰  8/۰  

تانسیستان و بلوچس  4/126824  2/126937  1 5/3  
7/5327۰8 فارس  533245 4/4  1/6  
9/169324 قزوین  2/16961۰  4/1  6/1  
5/1۰8338 قم  9/1۰8488  9/۰  6/1  

9/95358 کردستان  8/95456  8/۰  2 
4/326516 کرمان  1/3269۰۰  7/2  9/3  

2/169948 کرمانشاه  9/17۰11۰  4/1  5/2  
حمدکهکیلویه و بویرا  5/2۰77۰1  9/2۰7747  7/1  9/۰  

1/116۰38 گلستان  8/116191  1 4/2  
8/2237۰1 گیالن  8/223947  8/1  3/3  
6/13۰471 لرستان  13۰587 1/1  3/2  
5/341268 مازندران  9/341671  8/2  1/4  
9/246744 مرکزی  2/2474۰3  2 9/1  
6/351336 هرمزگان  9/352265  9/2  1/2  
8/137961 همدان  2/138۰93  1/1  3/2  
9/19368 یزد  2/19391۰  6/1  4/1  

2/3284۰2 فرامنطقه  5/328418  7/2  ۰ 
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 )دنباله( ریال (میلیارد )   به تفکیک استانمحصول ناخالص داخلی به قیمت بازار برحسب ارزش افزوده -23-1
 1393 استان

 ارزش افزوده
محصول ناخالص 

 داخلی
سهم استان در محصول 

 ناخالص داخلی
سهم استان در 
 جمعيت کل کشور

2/12881940 کل کشور  9/12872916  100 100 
9/4۰8۰44 آذربایجان شرقی  5/4۰7572  2/3  9/4  
4/24۰323 آذربایجان غربی  5/24۰15۰  9/1  1/4  

4/126525 اردبیل  8/126449  1 6/1  
7/5 733165 734۰94 اصفهان  4/6  
9/369۰31 369264 البرز  9/2  3/3  
2/1۰31۰4 ایالم  8/1۰3۰65  8/۰  7/۰  

9/682488 بوشهر  1/682150  3/5  4/1  

2/27587۰۰2 276۰634 تهران  4/21  1/16  

1/7512۰ چهارمحال بختیاری  3/75۰49  6/۰  2/1  
6/58364 خراسان جنوبی  3/5832۰  5/۰  1 
4/626425 خراسان رضوی  2/626۰47  9/4  8 
6/65286 خراسان شمالی  8/65234  5/۰  2/1  

1/2326۰57 خوزستان  5/2325143  1/18  1/6  
7/122671 زنجان  4/122575  1 3/1  
9/1۰۰976 سمنان  2/1۰۰898  8/۰  9/۰  

تانسیستان و بلوچس  8/152651  3/152563  2/1  5/3  
7/594793 فارس  5/594411  6/4  1/6  
6/211372 قزوین  8/211152  6/1  6/1  
5/123363 قم  2/123263  1 6/1  

6/1۰9167 کردستان  2/1۰91۰4  8/۰  2 
1/371469 کرمان  4/371175  9/2  9/3  

9/2۰3623 کرمانشاه  3/2۰35۰4  6/1  5/2  
حمدکهکیلویه و بویرا  6/192۰۰5  2/191971  5/1  9/۰  

8/138363 گلستان  1/13825۰  1/1  4/2  
4/253844 گیالن  8/253662  2 2/3  
2/14۰489 لرستان  14۰4۰8 1/1  3/2  
2/383627 مازندران  6/383344  3 1/4  
9/275417 275873 مرکزی  1/2  9/1  
5/265191 هرمزگان  5/26469۰  1/2  2/2  
3/1626۰4 همدان  3/1625۰5  3/1  3/2  
1/223143 یزد  222975 7/1  4/1  

7/28۰974 فرامنطقه  5/28۰962  2/2  ۰ 
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 )دنباله( ریال (میلیارد )   به تفکیک استانمحصول ناخالص داخلی به قیمت بازار برحسب ارزش افزوده -23-1
 1394 استان

 ارزش افزوده
محصول ناخالص 

 داخلی
سهم استان در محصول 

 ناخالص داخلی
سهم استان در 
 جمعيت کل کشور

7/12266020 کل کشور  3/12314220  100 100 
2/4۰1475 آذربایجان شرقی  8/4۰3832  3/3  9/4  

4/253968 آذربایجان غربی  8/254965  1/2  1/4  

5/127489 اردبیل  4/127917  1 6/1  

1/698438 اصفهان  2/7۰2814  7/5  4/6  

9/41۰622 البرز  4/412131  3/3  4/3  

4/82883 ایالم  5/83۰97  7/۰  7/۰  

3/524668 بوشهر  2/526407  3/4  4/1  

4/291۰1۰6 تهران  4/2921۰19  7/23  5/16  

1/86564 چهارمحال بختیاری  6/86988  7/۰  2/1  

4/6729۰ خراسان جنوبی  5/67545  5/۰  1 

3/6573۰1 خراسان رضوی  4/6597۰1  4/5  8 

5/69647 خراسان شمالی  1/69936  6/۰  1/1  

4/1756418 خوزستان  1/176۰7۰4  3/14  9/5  

1/137627 زنجان  2/138198  1/1  3/1  

7/1۰7۰57 سمنان  4/1۰7532  9/۰  9/۰  

تانسیستان و بلوچس  4/162459  3/162976  3/1  5/3  

9/586885 فارس  6/589۰58  8/4  1/6  
6/2۰84۰1 قزوین  3/2۰957۰  7/1  6/1  
3/13778۰ قم  5/138347  1/1  6/1  

5/11636۰ 116۰۰1 کردستان  9/۰  2 
5/3569۰4 کرمان  6/358639  9/2  4 

2/199574 کرمانشاه  5/2۰۰35۰  6/1  5/2  
حمدکهکیلویه و بویرا  5/146939  1/147142  2/1  9/۰  

6/1469۰5 گلستان  4/14756۰  2/1  3/2  
7/2676۰2 گیالن  5/268581  2/2  2/3  
6/144317 لرستان  3/144778  2/1  2/2  
6/414981 مازندران  7/416676  4/3  1/4  
2/2 2712۰6 269۰78 مرکزی  8/1  
9/252731 هرمزگان  4/25476۰  1/2  2/2  
7/165۰9۰ همدان  5/165611  3/1  2/2  
1/219976 یزد  7/22۰898  8/1  4/1  

2/178831 فرامنطقه  3/1789۰9  5/1  ۰ 
 مرکز آمار ایران -مأخذ
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 ميليون ريال()                             ارزش افزوده كشور و استان بوشهر -23-2

 هاشرح فعاليت
1390 1391 1392 

 بوشهر کل کشور بوشهر کل کشور بوشهر کل کشور

کشاورزی ، شکار و 
 جنگلداری وماهیگیری

381982697/6 738273۰/37 579593722/3 111274۰5/7 9۰8۰78278/4 1759۰62۰/24 

 56966457/۰5 2732113391 379۰5۰9۰/1 1949926347 47۰9۰286/26 175۰4917۰1 استخراج معدن

 2884۰99۰7/9 244۰626245 25528۰541 1943111471 53455464/26 818869372/5 صنعت
تأمین برق ، گاز،بخار و 

 تهویه هوا
315۰24147/6 1۰7365897/7 4۰6163516/7 1153۰6885 634681286/4 278136۰37/5 

آبرسانی،مدیریت 
پسماند، فاضالب و 
 فعالیتهای تصفیه

19788158/54 442398/8۰25 24636349/31 586175/۰48 26739375/6 678748/7654 

 5۰5۰548/156 435475126/5 4571141/61 368156729/4 5۰78۰32/636 331726995 ساختمان 
عمده فروشی  و خرده 
فروشی، تعمیر وسایل 

 نقلیه و کاالها
78128597۰/8 6898417/324 983867393/5 8629851/44 142961۰493 12479119/2 

حمل و نقل و انبارداری 
 وپست 

358543966/5 76۰8557/718 48941۰296/3 989313۰/69 6549۰۰783/1 14۰33۰93/5 

فعالیت خدماتی مربوط 
 به تامین جا و غذا

64۰15331/17 51233۰/5949 8943۰6۰6/76 717928/792 12835۰2۰7/6 1۰333۰۰/539 

 3۰53894/891 166291363/9 189679۰/86 13۰798633/6 1258243/686 1۰9866845 اطالعات و ارتباطات

 1498574/392 215893981/7 1472643/84 2۰81۰7764/3 1194899/737 176427479/6 فعالیتهای مالی و بیمه

 157۰1118/51 1238294135 9267386/57 928117159/3 8428۰45/751 7۰891۰932/7 امالک و مستغالت
ای، فعالیتهای حرفه
 علمی و فنی

4272965۰/87 378281/7423 48654۰29/5 444492/638 6735۰748/21 6۰129۰/۰457 

فعالیتهای اداری و 
 خدمات پشتیبانی

16۰52813/74 185137/5814 21192999/85 247776/۰24 29228864/73 342764/6215 

عمومی ، و اداره امور 
 خدمات شهری

3۰3842521/6 5713628/177 3455۰9627/7 64824۰7/61 435735832/2 79۰1633/965 

 421۰1۰9/861 281541۰57/8 337152۰/۰1 25157۰226/5 3۰367۰7/387 22۰7۰7139/1 آموزش 
فعالیت های مربوط به 

سالمت انسان 
 ومددکاری اجتماعی 

2۰46۰7763/3 2584517/366 23۰452825/7 2849754/11 28631378۰/8 3739۰38/۰15 

سایر خدمات عمومی ، 
اجتماعی . شخصی و 

 خانگی
56184932/36 557197/3847 739۰2125/33 719198/164 956532۰5/63 887732/9۰1 

 71231399۰ 122۰6878157 47۰77۰119 9۰726۰1824 25917۰774/4 6661۰58419 جمع

 45۰513/1366 12858985/4 1624۰11/65 42339844/37 1۰55253/631 286754۰4/28 خالص مالیات بر واردات
محصول ناخالص داخلی 

 ) به قیمت بازار (
6689733824 26۰226۰28/1 9114941669 472394131 12219737142 7127645۰3/1 

محصول ناخالص داخلی 
بدون نفت ) به قیمت 

 بازار (
4739898396 211759۰98/3 7۰۰9161446 434485995 9176615268 6558595۰1/8 
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 ) میلیون ریال(  )دنباله(                          ارزش افزوده کشور و استان بوشهر -23-2

 هاشرح فعاليت
1393 1394 

 بوشهر کل کشور بوشهر کل کشور

کشاورزی ، شکار و جنگلداری 

 وماهیگیری
1۰86945915 18391137/33 1178639519 17999454/۰8 

 32۰13841/97 142۰9557۰4 48272529/38 2282981899 استخراج معدن

 1729۰7215 22۰۰8۰7271 238۰8452۰/9 24297۰3158 صنعت

 2۰4892۰۰3/6 52375۰75۰/2 29185۰626 683841189/8 تأمین برق ، گاز،بخار و تهویه هوا

آبرسانی،مدیریت پسماند، فاضالب و 

 فعالیتهای تصفیه
33197748/42 817881/7725 41294459/93 1۰51561/۰۰3 

 9351237/۰63 559942467/4 7866566/8۰3 541463159/8 ساختمان 

عمده فروشی  و خرده فروشی، تعمیر 

 وسایل نقلیه و کاالها
1533488665 1357۰478/42 14۰۰589112 1276373۰/۰4 

 18815588/5 932۰۰5118/5 17557۰88/15 8395۰47۰7/8 حمل و نقل و انبارداری وپست 

فعالیت خدماتی مربوط به تامین جا و 

 غذا
154۰84522/7 1241896/356 17951۰875/3 1445183/39 

 7745567/867 25783۰849/5 4852۰42/695 217545271/2 اطالعات و ارتباطات

 1482665/89 2853542۰1/8 1315284/438 247824826 فعالیتهای مالی و بیمه

 18269488/۰9 1554837866 1713731۰/98 1359۰66852 امالک و مستغالت

 944549/۰393 1۰1867239/4 742683/7674 8154۰568/97 ای، علمی و فنیفعالیتهای حرفه

 547۰33/2886 5۰545936 435768/8781 388۰2889/۰4 فعالیتهای اداری و خدمات پشتیبانی

 1۰964613/73 6۰6689۰17/2 91538۰4/433 529195699/6 اداره امور عمومی ، و خدمات شهری

 64۰133۰/593 429136387/9 5343441/۰23 358872765/9 آموزش 

فعالیت های مربوط به سالمت انسان 

 ومددکاری اجتماعی 
349۰1۰8۰7/7 48۰33۰9/358 414121188/2 5932947/۰35 

سایر خدمات عمومی ، اجتماعی . 

 شخصی و خانگی
114869586/4 1۰52542/942 12814277۰/1 114۰322/681 

 524668332/9 12266۰2۰733 682488913/6 1288194۰233 جمع

 خالص مالیات بر واردات

-

9۰23378/924 
-

338767/3783 48199551/28 173886۰/152 

 5264۰7193 1231422۰284 68215۰146/2 12872916854 (ول ناخالص داخلی ) به قیمت بازارمحص

محصول ناخالص داخلی بدون نفت ) به 

 قیمت بازار (
1۰437۰49۰52 6339682۰7/5 1۰685۰61361 494419254/8 

 مركز آمار ايران -مأخذ
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 ( درصد -ریالمیلیون )                  ارزش افزوده استان و سهم آن از کل کشور-23-3

 استان
139۰ 1391 1392 
سهم از  ارزش افزوده

رکل کشو  
افزودهارزش  سهم از کل  

 کشور
سهم از کل  ارزش افزوده

 کشور
 1/00 12206878157 1/00 9072601824 1/00 6661058419 کل کشور

 ۰/۰3 377694338 ۰/۰3 2684968۰4 ۰/۰3 186638497 آذربایجان شرقی
 ۰/۰2 2۰67949۰2 ۰/۰2 1493۰۰363 ۰/۰2 121215897 آذربایجان غربی

 ۰/۰1 1۰7584878 ۰/۰1 76199۰36 ۰/۰1 58519443 اردبیل
 ۰/۰6 72۰363778 ۰/۰6 5۰9155258 ۰/۰5 341345758 اصفهان
 ۰/۰3 317729371 ۰/۰3 245719424 ۰/۰2 159132189 البرز
 ۰/۰1 1۰251286۰ ۰/۰1 73349۰۰3 ۰/۰1 74۰898۰5 ایالم
 ۰/۰6 71231399۰ ۰/۰5 47۰77۰119 ۰/۰4 25917۰774 بوشهر
 ۰/19 2373۰۰979۰ ۰/21 19۰6325968 ۰/2۰ 1364738761 تهران

 ۰/۰1 674442۰7 ۰/۰1 5595۰554 ۰/۰1 43442147 چهارمحال بختیاری
 ۰/۰۰ 47۰7۰48۰ ۰/۰۰ 359271۰3 ۰/۰۰ 28934796 خراسان جنوبی
 ۰/۰4 546461۰62 ۰/۰4 396678632 ۰/۰5 313513378 خراسان رضوی
 ۰/۰۰ 56162879 ۰/۰۰ 452557۰1 ۰/۰۰ 31421733 خراسان شمالی

 ۰/21 2565264162 ۰/22 2۰۰۰1۰1728 ۰/21 142۰862244 خوزستان
 ۰/۰1 1۰1143145 ۰/۰1 75775533 ۰/۰1 5154۰472 زنجان
 ۰/۰1 98997349 ۰/۰1 7۰۰7۰737 ۰/۰1 56759211 سمنان

انسیستان و بلوچست  75528457 ۰/۰1 95222573 ۰/۰1 126824367 ۰/۰1 
 ۰/۰4 5327۰8697 ۰/۰4 4۰6578121 ۰/۰5 3۰95۰3467 فارس
 ۰/۰1 169324927 ۰/۰2 137492981 ۰/۰1 84429652 قزوین
 ۰/۰1 1۰8338486 ۰/۰1 79825356 ۰/۰1 57738132 قم

 ۰/۰1 95358924 ۰/۰1 67438327 ۰/۰1 57726887 کردستان
 ۰/۰3 326516412 ۰/۰2 222127946 ۰/۰2 147759688 کرمان

 ۰/۰1 169948212 ۰/۰1 124266511 ۰/۰1 98716759 کرمانشاه
دکهکیلویه و بویراحم  166298743 ۰/۰2 141371331 ۰/۰2 2۰77۰1529 ۰/۰2 

 ۰/۰1 116۰38149 ۰/۰1 847872۰3 ۰/۰1 686423۰9 گلستان
 ۰/۰2 2237۰1811 ۰/۰2 163911992 ۰/۰2 12۰348517 گیالن
 ۰/۰1 13۰471566 ۰/۰1 91946254 ۰/۰1 715۰228۰ لرستان
 ۰/۰3 341268461 ۰/۰3 2446۰۰۰44 ۰/۰3 188۰33468 مازندران
 ۰/۰2 246744861 ۰/۰2 1826874۰9 ۰/۰2 1۰7464599 مرکزی
 ۰/۰3 351336555 ۰/۰2 1669۰5654 ۰/۰2 1189۰5835 هرمزگان
 ۰/۰1 137961818 ۰/۰1 1۰1842867 ۰/۰1 8۰599857 همدان
 ۰/۰2 193683944 ۰/۰2 16752۰748 ۰/۰2 1۰25۰4329 یزد

 ۰/۰3 3284۰2245 ۰/۰2 215۰۰۰548 ۰/۰4 294۰3۰336 فرامنطقه
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 )دنباله(  ( درصد -ریالمیلیون )                       ارزش افزوده استان و سهم آن از کل کشور-23-3

 استان
1393 1394 

 سهم از کل کشور ارزش افزوده سهم از کل کشور ارزش افزوده

 1/00 12266020733 1/00 12881940233 کل کشور
 ۰/۰3 4۰1475165 ۰/۰3 4۰8۰4488۰ آذربایجان شرقی
 ۰/۰2 253968418 ۰/۰2 24۰3234۰7 آذربایجان غربی

 ۰/۰1 127489529 ۰/۰1 126525353 اردبیل
 ۰/۰6 698438138 ۰/۰6 734۰94۰44 اصفهان
 ۰/۰3 41۰622917 ۰/۰3 369264۰34 البرز
 ۰/۰1 828834۰4 ۰/۰1 1۰31۰4228 ایالم
 0/04 524668333 0/05 682488914 بوشهر
 ۰/24 291۰1۰6428 ۰/21 276۰633997 تهران

 ۰/۰1 86564۰6۰ ۰/۰1 7512۰۰94 چهارمحال بختیاری
 ۰/۰1 6729۰364 ۰/۰۰ 583646۰9 خراسان جنوبی
 ۰/۰5 6573۰1331 ۰/۰5 626425441 خراسان رضوی
 ۰/۰1 69647523 ۰/۰1 6528663۰ خراسان شمالی

 ۰/14 1756418354 ۰/18 2326۰57۰76 خوزستان
 ۰/۰1 137627125 ۰/۰1 122671654 زنجان
 ۰/۰1 1۰7۰577۰1 ۰/۰1 1۰۰976937 سمنان

انسیستان و بلوچست  152651755 ۰/۰1 162459437 ۰/۰1 
 ۰/۰5 586885863 ۰/۰5 594793692 فارس
 ۰/۰2 2۰84۰1577 ۰/۰2 211372626 قزوین
 ۰/۰1 13778۰311 ۰/۰1 123363538 قم

 ۰/۰1 116۰۰1۰16 ۰/۰1 1۰9167621 کردستان
 ۰/۰3 3569۰4492 ۰/۰3 371469۰84 کرمان

 ۰/۰2 199574249 ۰/۰2 2۰3623892 کرمانشاه
دکهکیلویه و بویراحم  192۰۰5614 ۰/۰1 14693954۰ ۰/۰1 

 ۰/۰1 1469۰5553 ۰/۰1 138363767 گلستان
 ۰/۰2 2676۰2653 ۰/۰2 253844396 گیالن
 ۰/۰1 144317646 ۰/۰1 14۰489157 لرستان
 ۰/۰3 414981557 ۰/۰3 383627243 مازندران
 ۰/۰2 269۰78۰36 ۰/۰2 275872956 مرکزی
 ۰/۰2 252731938 ۰/۰2 26519146۰ هرمزگان
 ۰/۰1 165۰9۰711 ۰/۰1 1626۰4253 همدان
 ۰/۰2 219976122 ۰/۰2 223143149 یزد

 ۰/۰1 178831241 ۰/۰2 28۰974734 فرامنطقه

 ايرانمركز آمار  -مأخذ        
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صـورت  های کلیدی( از جداول سالنامه آمـاری اسـتان انتخـاب و بـه    )واژهای های نمایهسرعنوان

هـا نیـز ضـرورت    الفبایی مرتب شده است. در مواردی که ارائه تقسیمات فرعـی برخـی از سـرعنوان   

فاصـله از سـر سـطر، زیـر         صـورت الفبـایی و بـا رعایـت    داشته است، تقسـیمات فرعـی مـذکور بـه    

 های مربوط درج شده است.سرعنوان

ای یا تقسیمات فرعی آنها درج شده، معـرف شـماره   هایی که در مقابل هر سرعنوان نمایهشماره

جداول سالنامه است. جزء سمت چپ هر شماره، نشانگر شماره فصل و جزء سمت راست آن مبـین  

 است.شماره ردیف جداول در داخل فصل مربوطه 

 آ
 آب 

 8-4و  8 -3........ ................................................................................................................................................ ـ تعداد انشعاب 

 8 - 5 .... ......................................................................................................................................................... حجم مخازنـ 

 8 - 6 ..... ............................................................................................................................................................ ـ طول شبکه

 8 -3 ....... .................................................................................................................................................................... ـ فروش

 8 -1 ....... .......................................................................................................................................................... ـ مقدار تخلیه

 4 -34...... ............................................................................................................................................................ ـ آبخیزداری

 آب و هوا 
  1 -6.......... .................................................................................................................................... های هواشناسی یستگاهـ ا

 1 - 8......... .............................................................................................................................................................. ـ بارندگی 



 نمايه موضوعي 1395 –سالنامه آماری استان بوشهر 

 
716 

 

 1 - 9....... ................................................................................................................................................................  دمای هوا

 1 - 7............وضع جویـ

 آتش سوزی  –نگاه کنید به جنگلها ...... هاآتش سوزی جنگل

 آتش سوزی  –نگاه کنید به مراتع . آتش سوزی مراتع

 17 - 4لغایت 17 -3............ها آزمایشگاه

 الف 
 1۰ - 9.... ........................................................................................................................................... اتحادیه های تعاونی

 2-18و  2 – 17. ......................................................................................................................................... ازدواج ثبت شده 

 3-3....... اشتغال

 11 - 19.... .................................................................................................................................................................... هاانبار

 18-8و  18-9..... اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

 18 - 8.... .................................................................................................................................................................. هاـ سالن

 18 - 9... ............................................................................................................................................................. ها ـ چاپخانه

 اعتبارات 

 2۰-6و  2۰-4الی  2۰-3 .................................................................................................................................................... ـ عملکرد

 2۰ - 5لغایت  2۰ – 4.... ................................................................................................................................................... ـ عمرانی 

  2۰ – 3 . ................................................................................................................................................................. ایـ هزینه

 ب 

 بازرگانی 
 1۰-5الی   1۰ -1........ گمرکـ 

 1۰-5و  1۰ -2و 1۰ -1...... ....ـ صادرات

 1۰-5و 1۰ -4و  1۰-3.. ...........ـ واردات

  16 -4لغایت  16-1....باسوادان

 ها بانک
 13 -1...... ...................................................................................................................................................... ـ تعداد واحدها 

 13-6و  13-5...... ..................................................................................................................................... ـ تسهیالت پرداختی 

 13 -3 ...........ـ سپرده ها

 13-8و  13-7....... .....ها بدهیـ 

 های عمده اقتصادیخشب

 3-2و  3-1..... نقاط شهری و روستایی-

  15-2۰و  15-19و  15-18.........شدگن اداره کل تأمین اجتماعیبیمه
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 23 -1..... ........................................................................................................................................................ ـ ارزش افزوده 

 23 -2.... ................................................................................................................................................................... ـ ستانده 

 23 - 3.... .....................................................................................................................................................ـ مصرف واسطه 

 برق 
  8 -15..... ............................................................................................................. ـ تعداد روستاها و خانوارها ) مشترک (

 8 - 14... .................................................................................................................................................. ـ تعداد مشترکین 

 8 -12.... ............................................................................................................................................ ـ طول خطوط انتقال 

 8 -16..... ........................................................................................................................................................ ـ مقدار فروش 

 نگاه کنید به تلویزیون ... ................................................................................................................................. تلویزیونیهای برنامه

 نگاه کنید به رادیو............. .................................................................................................................................... رادیویی هایبرنامه

 نگاه کنید به موزه ها و بناهای تاریخی ) بازدید کنندگان ( ........ کنندگان (بناهای تاریخی ) بازدید

 بنياد شهيد و امور ایثارگران 
 15-11و  15-1۰ ............ .................................................................................................................................................. جانبازانـ 

 نگاه کنید به سازمان بهزیستی استان ....بهزیستی 

  3 -27و  3 -26و  3 -23 ........................................................................................................................... گمارده شدگانبه کار

 بیماریها  –نگاه کنید به دام  ..............................................................................................................  های انگلی ) دام (بيماری

 پ 
 9 -15لغایت  9- 1 .................................................................................................................................... های ساختمانیپروانه

 16 -8لغایت  16 -6......... ................................................................................................................................ ، مراکز پرتونگاری

 پست 
 11 -23 ............ ................................................................................................................................................... ـ انواع خدمات

 11 -26لغایت  11 -23... ............................................................................................................................................... ـ مرسوالت 

  11-23....................................................................................................................................................................... ـ واحدها 

 ت 
 1۰ -1۰ و 1۰ -11 ...... .................................................................................................................................... تأسيسات اقامتی

 ، دوره تربيت معلم

 14-8و  14 – 7 ......................................................................................................................................................... تصادفات 

 1 -4لغایت  1 -2 ...................................................................................................................................... تقسيمات کشوری 

 12-1و  12-2و  12-6..... ......................................................................................................................................................... تلفن 

 12-7......... .............................................................................................................................................................. تلویزیون 



 نمايه موضوعي 1395 –سالنامه آماری استان بوشهر 

 
718 

 

 17-4...... ............................................................................................................................................... ، مراکز توانبخشی

 ج 
 جمعيت 

  2 -9...... ....................................................................................................................................................................  تابعیت ـ

 3 -3لغایت  3 -1 ............ ............................................................................................................................................ ـ توزیع نسبی

  2-16و  2-3 ......... ............................................................................................................................................................. ـ جنس

 2-13الی  2-1۰و  2 -3و  2 -2 ............................................................................................................................................. ـ سن 

 2-8الی  2-5........ ............................................................................................................................................................  خانوارـ 

 2-16و  2 -4......... ........................................................................................................................................... های سنی ـ گروه

 2-6 ......... ............................................................................................................................................. ساکن و غیرساکن ـ 

 4-31........ .......................................................................................................................................................... کاری جنگل

 ها جنگل
 4-33و  4-31 .. .................................................................................................................................................... ـ آتش سوزی

 خ 
 خانوار 

 نگاه کنید به جمعیت ..................................................................................................................................................... ـ جمعیت 

 2 -6 ........ ............................................................................................................................................... ـ شهری و روستایی

 21-7و  21-6..... .................................................................................................................................. ـ متوسط درآمد ساالنه 

 21-5 الی 21 -1 ............ ....................................................................................................................................... ـ متوسط هزینه 

 17-2........ ............................................................................................................................................. های بهداشت خانه

 19-1........ ....................................................................................................................................................خدمات شهری 

 د 
 ها دادگاه

 14 -2..... ............................................................................................................................................ های مختومه ـ پرونده

 14 -1...... ......................................................................................................................................................... ـ تعداد شعب 

   هانگاه کنید به دادگاه....... ................................................................................................................................. های انقالبدادگاه

 هانگاه کنید به دادگاه........ ...................................................................................................................... های تجدید نظر دادگاه

 ها نگاه کنید به دادگاه........ های عمومیدادگاه

 16-8لغایت  16 -6........... .................................................................................................................................................. داروخانه 
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 دام 
  16 -18. .............................................................................................................................................................. ها ـ بیماری

 4 -23.... ............................................................................................................................................................... ـ ذبح شده 

 آموزان دانش
 16-5....... ...................................................................................................................................... ـ دوره آموزش استثنایی 

 16 -7و  16-5............................................................................................................................................ های تحصیلی ـ دوره

 16-8......... ................................................................................................................................................... ـ فارغ التحصیالن

 16-31الی  16-2۰. .......................................................................  ها، مراکز و مؤسسات و مدارس آموزش عالیدانشگاهـ 

 درآمد ساالنه –متوسط  –نگاه کنید به خانوار  .................................................................................................... درآمد خانوار ـ 

 ها دریافتی
 2۰-2...... .................................................................................................................................................. درآمدهای استانی 

 2۰-4و  2۰-3............................................................................................................................................... درآمدهای عمومی 

 ر

 11-2و 11 -1...... ................................................................................................................................................................ ها راه

 12-7........ .......................................................................................................................................................................  رادیو

 11-3و  11-2و  11-1... ...................................................................................................................................................... آهن راه

  18-14های ورزشی.............رشته

 ز

 س 
 ساختمان 

  9-12الی  9 -9  ...................................................................................................................... ، فعالیتهای خصوصیـ بخش

  7-4الی  7-2....... ..................................................................................................................................... های صادر شده پروانه

 سازمان مسکن و شهرسازی 

  9 -1۰... ....................................................................................................................................های احداث شده ساختمان

 9 - 14... ........................................................................................................................................... های واگذار شده زمین

 ای سازمان آموزش فنی و حرفه

  16-33..... ................................................................................................................................................... دیدگان ـ آموزش

 16-32......... ........................................................................................................................................................ ـ مراکز ثابت 

 16-32....... ................................................................................................................................................................. ـ مربیان 

 سازمان بهزیستی کشور 
 15-1.......... ..................................................................................................................................................... ـ تعداد واحدها 
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 3-1 .........................................................................................................................................  های عمده فعالیتگروهـ 

 سازمان تأمين اجتماعی 

 14 -15لغایت  14 -13..... ....................................................................................................................................... ـ بیمه شدگان 

 14 -15... ......................................................................................................................................... ـ غرامت پرداخت شده 

 14 -15...... ............................................................................................................................................... های نقدی ـ کمک

 14 -16...... ............................................................................................................................................... ـ مستمری بگیران 

 14-14و 14 -13. ....................................................................................................................................................... ـ نوع بیمه 

 سازمان صنایع و معادن 

 7 -1........ ................................................................................................................................... ـ جوازهای تاسیس صادره 

 7 - 4لغایت  7 -2............ .......................................................................................................... برداری صادره ـ پروانه های بهره

 سازمان نهضت سوادآموزی 
 16-19...... .......................................................................................................................................ـ سواد آموزان بزرگسال 

 4-24.......... .......................................................................................................................................  سموم و مقدار فروشـ 

 ..نگاه کنید به باسوادان....سواد -

 14 -6........ ................................................................................................................................................................... سرقت 

 سينما 
 18-7........ ...........................................................................................................................................................  ـ تماشاگران

 18-7 ..... .......................................................................................................................................... ها (، ) سالنـ گنجایش

 18-7......... ................................................................................................................................................................... ـ تعداد 

 ش 

 شاخص بها 
 22-2........ ........................................................................................................... ـ کاالها و خدمات مصرفی ) روستایی ( 

 22-1......... ............................................................................................................. ـ کاالها و خدمات مصرفی ) شهری ( 

 1۰ -8و  1۰ -7.. ............................................................................................................................................................  شاغالن 

 3-1........... ..................................................................................................................................................................... جنسـ 

 ص 

 صندوق بازنشستگان کشور 
 15-26..... ........................................................................................................................................................ ـ بازنشستگان 

 15 -26بگیر ....مشترکین حقوق

 ط 
 1 - 1...... .................................................................................................................................................. طول جغرافيایی 
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 2-19الی  2-17 ............................................................................................................................................  ثبت شده طالق

 ع 
 1 - 1..... ................................................................................................................................................. عرض جغرافيایی 

 ف 
 8-6......... .................................................................................................................................................... فاضالب شهری 

 6 - 1................................................................................................................................... های نفتی ، مصرف فرآورده

 3-7.......... ..............................................................................................................................................  های شغلیفرصت

 ک 

 ها کارکنان دستگاه
 3-4........... ............................................................................................................................................ ـ وضعیت استخدامی 

 3-6........... ................................................................................................................................................. ـ مدرک تحصیلی 

 7-14الی  7-1...های صنعتی ) ده نفر کارکن و بیشتر ( کارگاه
 7 -14...... ........................................................................................................................... ـ ارزش افزوده فعالیت صنعتی 

 7 -11و  7 -1۰. ............................................................................................................ ـ جبران خدمات مزد و حقوق بگیر 

 7-12و  7-4و  7-13...... ....................................................................................................................................... ـ سرمایه گذاری 

 7-9لغایت  7-7.. ................................................................................................................................................. شاغالنـ تعداد 

 7-6لغایت  7-1و  7-8و  7-11 و 7-13و 7-14 ................................................................................................ فعالیت  وضعـ 

 18-11..... .................................................................................................................  پرورش فکری کودکان و نوجوانانـ 

  کتابخانه ـ

 18-11 ..... ..................................................................................................................................................................... تعدادـ 

 18-11......................................................................................................................................................................  کتاب هاـ 

 18-11.....................................................................................................................................................  اعضاء و مراجعینـ 

 ها ( نگاه کنید به عمده فروشی ) کارگاه های عمده فروشیکارگاه

 4 -23..... ........................................................................................................................................................... ها کشتارگاه

 ( امام خمينی )رهکميته امداد 
  15-6و  15-5...... ................................................................................................................................................ ـ انواع خدمات 

 15 -5....... ................................................................................................................................................................. ـ واحدها 

  15 -5...... ........................................................................................................................................................... ـ مددجویان 

 4-23.......... ..................................................................................................................................... کود شيميایی ، توزیع 

 گ 
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 6 -3.......... .............................................................................................................................................................. گازرسانی 

 گاز طبيعی 
 6 - 3...... ................................................................................................................................................................... ـ مصرف 

 6 -3........... ............................................................................................................................................... ـ مصرف کنندگان 

 6 -1.......... ............................................................................................................................................... ـ گاز مابع ، مصرف 

 6-3..................................................................................................................................................................  انواع انشعابـ 

 نگاه کنید به شاغالن ............................................................................................................................ های عمده شغلی گروه
 5-4............. ...................................................................................................................................................  ارزش تولیداتـ 

 5-3............. ....................................................................................................................................................... تعداد شاغالن-

 5-4............. ...................................................................................................................................................  ارزش تولیداتـ 

 جبران خدمات مزد و حقوق بگير

 5-6................................................................................................................................................................  گذاریسرمایهـ 

 م 
 2-14....... ........................................................................................................................ متولدین ثبت شده ) جنس ( 

 23-1.......... ................................................................................................................................. محصول ناخالص داخلی 

 مراتع 
 4-33 ....... ................................................................................................................................................................. مساحتـ 

 4-35 ....... ...................................................................................................................................................... اصالح و احیاءـ 

 17-2.......... ................................................................................................................................... مرکز بهداشتی درمانی 

 ، مراکز نگاه کنید به پرتونگاری  .......................................................................................................................... مراکز پرتونگاری

 ، مراکز نگاه کنید به پرتونگاری ..........................................................................................................................  مراکز توانبخشی

 18-1۰...................................................................................................................................................................... مطبوعات 

  معادن

 5 - 5...... ........................................................................................................................................................ ـ ارزش افزوده 

 5 - 5........ ........................................................................................................................ ها ها و دریافتیـ ارزش پرداختی

 5-4. ....................................................................................................................................... مواد معدنی ) توليدات ( 

 13-9الی  3-7....... .............................................................................................................................................. متقاضيان کار 

 3 -23.......... .................................................................................................................................................... مراکز کاریابی 

 18 -12 ............................................................................................ موزه ها و بناهای تاریخی ) بازدید کنندگان (

 2-16لغایت  2- 13  ...................................................................................................................................................... مهاجران 
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 ن 
 نگاه کنید به سازمان نهضت سوادآموزی   ..................................................................................................... نهضت سوادآموزی

 4-32......... .............................................................................................................................................................. نهالستان 

 8-11و  8-1۰و  8-9 .......................................................................................................................................................ها نیروگاه

 و 
 واحدهای مسکونی 

 9-8و  9-6و  9-4......... ........................................................................................................................................................ ـ تعداد 

  9 -17...... ...................................................................................................................................................... ـ سال اتمام بنا 

 11-13و  11-12و 11-9و  9-12  ................................................................................................ واحد مسکونی تکمیل شدهـ 

 11-5و  11-6و  11-8و9-3 ...................................................................................................................... ـ نوع اسکلت و مصالح 

 9-2........... ............................................................................................................................................................ ـ نوع پروانه 

 11-5و  11-6و  11-8 ........................................................................................ وسایل نقليه عمومی جاده ) مسافری ( 

 نگاه کنید به آب و هوا .................................................................................................................................................  وضع جوی

 ورزش 
 18-13................................................................................................................................................ ـ تأسیسات و مکان ها 

  18-14....................................................................................................................................................................... ـ رشته ها 

 18-16......... ............................................................................................................................................................ ـ مسابقات 

 18-15......... ......................................................................................................................................................... ورزشکاران 

 هـ 

 هزینه خانوار

 های خالص خانوارنگاه کنید به هزینه ..............................................................................................  های خالص خانوار هزینه
 21-5و  21-3........ ....................................................................................................................................... ـ خوراکی و دخانی 

 21-4و  21-2...... ............................................................................................................................................... ـ غیر خوراکی  
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منا

 بع و مآخذ

 
 

 فصل
 شماره جدول خذمأ عنوان

 شماره

 سرزمین آب و هوا 1

 1-4الی 1-1 استان بوشهر ریزیمدیریت و برنامهسازمان 

اداره کل راه   -استان بوشهراداره کل جهادکشاورزی 

اداره کل منابع طبیعی  -و شهرسازی استان بوشهر

 استان بوشهر

5-1 

 1-9الی1-6 اداره کل هواشناسی

 1-1۰ اداره کل محیط زیست  

 1-11 اداره کل منابع طبیعی استان بوشهر

 جمعیت 2
 2-13الی2-1 مرکز آمار ایران

 2-19الی2-14 اداره کل ثبت احوال

 نیروی انسانی 3

 3-3الی3-1 مرکز آمار ایران

 3-5الی 3-4 های اجرایی استان بوشهرها و دستگاهسازمان

 3-6 استان بوشهر ریزیمدیریت و برنامهسازمان 

 3-1۰الی3-7 اداره کل تعاون ، کارو رفاه اجتماعی

4 

کشاورزی، 

جنگلداری و 

 شیالت

 4-16الی 4-1 مرکز آمار ایران

 4-17 وزارت جهاد کشاورزی -مرکز آمار ایران

 4-18 مرکز آمار ایران

 4-19 وزارت جهاد کشاورزی -مرکز آمار ایران

 4-2۰ دفتر کشاورزی -مرکز آمار ایران

 4-21 دفتر کشاورزی -مرکز آمار ایران

 4-22 سازمان جهاد کشاورزی

 4-23 کشاورزیشرکت سهامی خدمات حمایتی 

 4-24 شرکت سهامی خدمات حمایتی کشاورزی
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 فصل
 شماره جدول خذمأ عنوان

 شماره

 4-28الی 4-25 سازمان جهاد کشاورزی  

 4-32الی 4-29 سازمان جهاد کشاورزی، اداره کل منابع طبیعی

 4-34الی 4-33 سازمان جهاد کشاورزی

 4-37الی 4-36 اداره کل شیالت

 4-38 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر

 4-39 اداره کل تعاون روستائی

 معدن 5
 5-6الی5-1 مرکز آمار ایران

 5-7 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر

 نفت و گاز 6
 6-2الی6-1 های نفتیشرکت ملی پخش فراورده

 6-3 شرکت گاز استان بوشهر

 صنعت 7

 7-4الی 7-1 سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر

 7-14الی7-5 مرکز آمار ایران

 7-15 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر

 آب و برق 8

 8-1 شرکت سهامی آب منطقه ای استان بوشهر

 8-2 شرکت آب و فاضالب استان بوشهر

 8-3 استان بوشهر شرکت سهامی آب و فاضالب شهری

 شرکت سهامی آب و فاضالب روستایی استان بوشهر
 8-5الی 4-8

 شرکت سهامی آب و فاضالب روستایی استان بوشهر

 8-6 شرکت سهامی آب و فاضالب شهری استان بوشهر

 8-7 شرکت برق منطقه ای استان بوشهر

 8-13الی 8-9 شرکت برق منطقه ای استان فارس

 8-14 توزیع نیروی برق استان فارس شرکت

 8-16الی 8-15 شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر

 ساختمان و مسکن 9

 9-8الی 9-1 مرکز آمار ایران

 9-12الی 9-9 بانک مرکزی جمهوری اسالمی

 9-14الی9-13 سازمان مسکن شهرسازی استان بوشهر

 9-15 اداره کل تعاون استان بوشهر
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 فصل
 شماره جدول خذمأ عنوان

 شماره

1۰ 
بازرگانی و 

 هتلداری

 1۰-5الی1۰-1 اداره کل گمرکات استان بوشهر

 1۰-7الی 1۰-6 اداره کل تعاون استان بوشهر

 1۰-9الی 1۰-8 سازمان تعاون روستایی استان بوشهر

 1۰-11الی 1۰-1۰ اداره کل میراث فرهنگی، صنایه دستی و گردشگری 

11 
حمل و نقل، انبار 

 داری

 11-2الی 11-1 اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر

 11-3 دفتر امور شهری استان بوشهر

معاونت راهنمایی و  -ناحیه انتظامی استان بوشهر

 رانندگی
4-11 

 11-1۰الی 11-5 اداره کل حمل ونقل پایانه های استان بوشهر

 11-13الی 11-11 اداره کل بنادر ودریانوردی

 11-16الی 11-14 اداره کل فرودگاه های استان بوشهر

 11-17 شرکت هواپیمایی استان بوشهر

 11-18 اداره کل تعاون استان بوشهر

 11-2۰الی 11-19 مرکز آمار ایران

 11-22الی 11-21 شرکت بازرگانی دولتی

 11-26الی 11-23 اداره کل پست استان بوشهر

 ارتباطات 12
 12-6الی 12-1 شرکت مخابرات استان بوشهر

 12-7 صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران

 بازارهای مالی 13

 13-1 های استان بوشهربانک

 13-2 موسسان مالی و اعتباری استان بوشهر

 13-6الی13-3 بانک های استان بوشهر

 13-8الی 13-7 بانک ها و موسسات مالی و اعتباری استان بوشهر

 13-11الی 13-9 سرپرستی بیمه های البرز دانا، آسیا، ایران

 امور قضایی 14

 14-11الی 14-6 فرماندهی انتظامی استان بوشهر

 14-12 سازمان پزشکی قانونی استان بوشهر

 14-5الی 14-1 اداره کل دادگستری استان بوشهر
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 فصل

 شماره جدول خذأم عنوان
 شماره

15 
بهزیستی و تامین 

 اجتماعی

 15-4الی 15-1 اداره کل بهزیستی استان بوشهر

 15-7الی 15-5 کمیته امداد امام خمینی

 15-11الی15-8 بنیاد شهید و امور ایثارگران

 15-15الی 15-13 جمعیت هالل احمر استان بوشهر

 15-23الی15-16 اداره کل تامین اجتماعی استان بوشهر

 15-24 اداره کل بیمه سالمت استان بوشهر

صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و 

 عشایر استان بوشهر
25-15 

 15-26 صندوق بازنشستگی استان بوشهر

 آموزش 16

 16-4الی 16-1 مرکز آمار ایران

 16-7الی 16-5 اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر

 16-8 پرورش استثنایی استان بوشهراداره کل آموزش و 

 16-18الی 16-9 اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر

 16-19 مدیریت نهضت سواد آموزی

موسسه -وزارت علوم تحقیقات و فناوری اطالعات

دانشگاه -آموزش عالی -پژوهش و برنامه ریزی

دانشگاه آزاد -دانشگاه خلیج فارس -علوم پزشکی

 اسالمی

 16-31الی 2۰-16

 16-33الی 16-32 ایاداره کل آموزش فنی و حرفه

 بهداشت و درمان 17

دانشگاه علوم پزشکی، خدمات درمانی استان 

 بوشهر
 17-12الی 1-17

 17-14الی 17-13 سازمان انتقال خون استان بوشهر

 17-2۰الی 17-15 سازمان دامپزشکی استان بوشهر

18 
فرهنگ، ورزش و 

 گردشگری

 18-6الی 18-1 صدا و سیمای مرکز بوشهر

 18-1۰الی 18-7 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

کانون  -اداره کل کتابخانه های استان بوشهر

 پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان بوشهر
11-18 
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 فصل

 شماره جدول خذمأ عنوان
 شماره

و  اداره کل میراث فرهنگی، صنایه دستی  

 گردشگری
12-18 

 18-15الی 18-13 اداره کل ورزش و جوانان

زائران حج  -مدیریت حج و زیارت استان بوشهر

 تمتع، عمره، مفرده و عتبات و عالیات
16-18 

اداره کل میراث فرهنگی، صنایه دستی و 

 گردشگری
17-18 

 19-1 استانداری استان بوشهر عمران شهری 19

2۰ 
بودجه عمومی 

 استان
 2۰-6الی  2۰-1 استان بوشهر ریزیمدیریت و برنامهسازمان 

21 
هزینه و درآمد 

 خانوار
 21-7الی  21-1 مرکز آمار ایران

22 
شاخص های 

 قیمت
 22-2الی 22-1 مرکز آمار ایران

 23-3الی  23-1 مرکز آمار ایران حساب های ملی 23
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 1395فهرست اسامی همکاران محترم در سال 
 های اجراییفهرست اسامی همکاران محترم دستگاه

 نام همکاران نام دستگاه ردیف

 هادی ساالری هواشناسی 1

 زینب نیکنام طبیعیمنابع  2

 رزیتا اعتمادی فر اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 3

 امیری -علی اکبر یزدان پناه جهاد کشاورزی 4

 محسن برازجانیان -زینب نیدی شیالت 5

 شرکت نفت 6
 -فریبرز احیایی -محمدرضا نیک نژاد

 مجید فاتحی

 بهنام بهشتی مآل شرکت گاز 7

 حسن بنافی پرورشاداره کل آموزش و  8

 آزاده مظفری شرکت توزیع نیروی برق 9

 لیال امین نژاد –ماه بانو غالمزاده  بهزیستی 10

 یاسر کشتکار راه و ترابری 11

 مهدی اسدی برازجانی فرودگاه 12
 احمد دژدان اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 13
 زهرا بخشا -کریمیمریم  هااداره کل حمل و نقل پایانه 14

 مخابرات 15
 –اعظم توانایی  -علیرضا همیشه بهار 

 مهرویه سعادت
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 نام همکاران نام دستگاه ردیف
 سید عباس محزون زاده کمیته امداد امام خمینی 16
 مهدی باوفا دانشگاه علمی و کاربردی 17
 سمانه حسینی –مرجان بهرامی  دانشگاه خلیج فارس 18
 محمدعلی جعفرزاده آزاددانشگاه  19
 هاجر نصرتی دانشگاه پیام نور 20
 احمدی طاهره  امیر  دانشگاه خرد 21

 زینب شادینا-سیده سارا فرهی  دانشگاه علوم پزشکی 22
 علی مشایر اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 23
 مینا اقتداری اداره کل ورزش و امور جوانان 24
 فاطمه گشتمردی –عباس دوانی  امالکاداره کل ثبت اسناد و  25
 محمد تراب صدا و سیما 26
 داریوش کشتکار صندوق بازنشستگی 27

 حوزه نظارت گمرکات استان بوشهر 28
 -صدیقه محمد شاهی -پروین هادی نژاد

 الهه مبینی
 پونه بختیاری چهل چشمه اداره کل هواپیمایی 29
 زهره علی پور انتقال خون 30
 مرضیه رستمی فروشانی – معصومه بهمنی هاکتابخانه ها و همکاری اداره کل 31

 مهدیه پاپری زارعی اداره کل حفاظت محیط زیست 32

 محسن جاویدی آزاد احوالاداره کل ثبت  33

 فائزه صداقت -الهه ایراندوست سازمان صنعت و معدن و تجارت  34

 شک بی رضا آب و فاضالب شهری 35

 ابراهیم اسالمی پور -عاطفه علیپور روستاییآب و فاضالب  36

 سلیمه احمدی سازمان تعاونی روستایی  37

 محمد احمدی-الهام خرمیان اداره کل بنادر و دریانوردی  38

 مصطفی دهداری زاده شرکت غله و خدمات بازرگانی  39

  سیدصالح الدین مهدوی اداره کل پست 40
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 نام همکاران نام دستگاه ردیف

 اهلل یزدان پناهاحسان بانک صنعت و معدن 41

 احمد دهداران جبری ملیبانک  42

 کیوان آرمند بانک کشاورزی 43

 سید مهدی جعفری بانک توسعه تعاون 44

 سید ابوطالب حسینی -حسن اخباری زاده بانک قوامین 45

 داراب دوانی –بهزاد جلیلی  بانک صادرات 46

 محمدی محمد رضا بیمه ایران 47

 آقای مهرآوران بیمه آسیا 48

 سجاد کرمی بیمه البرز 49

 آقای حسینی بیمه دانا 50

 آرش شاهنده بانک توسعه صادرات 51

 فاطمه قنواتی فرد – الهام شکر الهی شیرازی اداره کل تامین اجتماعی 52

 نرگس کسرائیان جمعیت هالل احمر استان بوشهر 53

 سید حسین پور حسینی فرماندهی انتظامی استان بوشهر  54

 بهروز رستمی ایاداره کل آموزش فنی و حرفه 55

 پورخدیجه حسینی اداره کل امور مالیاتی 56

 مژده نامور ای فارسبرق منطقه 57

 بهرام بهنام نیا نهضت سوادآموزی 58

 


