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 1395در سال بوشهر های تولید استان حساب 

 

 مقدمه : 

های آگاهانهه و اتتهرام بهه ت هو  گیری، تصمیمبر به منظور افزایش اطالعات عمومها و آمارهای درست، دقیق و معتتولید و دسترسی به داده

، تهیهه تاهات تولیهد ریهزیاطالعات سازمان مدیریت و برنامهو های مهم معاونت آمار ای ضروری است. یکی از فعالیتدر هر جامعهشهروندی 

وسیله بهای کالن اقتصادی یک منط ه از کشور در دوره معینی از زمان است که ای، طرتی برای محاسبه متغیرهای منط هتاات استان است.

ای در ههای منط هه. نتایج طهر  تاهاتیا م طع زمانی خاص به تصویر کشیداقتصادی منط ه مورد بررسی را در آن دوره  توان وضعیتآن می

هها . مهمتهری  شهاخا ایه  تاهاتشود، نشان داده میصادی منط ه در ابعاد گوناگون استکننده توان اقتهای اقتصادی که بیانهقالب کمیت

رشته فعالیت اقتصادی بهه عنهوان یهک  ۷۲تفصیل ای با تد های منط هتدوی  تاات تهیه و .( استGDPR (محصول ناخالا داخلی منط ه 

هها موجهب . تهیه ای  تااتنمایدمی، اجتماعی و فرهنگی ایفا ریزی توسعه اقتصادیپدیده ملی ن ش و رسالت مهمی را در تهیه خوراک برنامه

های اقتصادی و اجتماعی بهی  گذاری به منظور کاهش نابرابریو پایه محکمی برای سیاست تولید آمارهای استانی قابل اطمینان و سازگار شده

ماه ادامهه و تا پایان مهر گرددمیای در استان از ابتدای تیر ماه آغاز های منط هتااتتبط با تهیه های مرفعالیت. ها را فرآهم آورده استاستان

 شود. ای موسوم به ساوانا بارگذاری میبرداری و استخراج نتایج ،  بر روی سامانهبهرهاطالعات الزم پس ازگردآوری جهت  .یابدمی

 

 چکیده نتایج : 

  میلیارد ریال و محصول ناخالا  8439۷۷برابر  1394درصد افزایش نابت به سال  9/40با  1395محصول ناخالا داخلی استان در سال

 .  باشدمیلیارد ریال می 643034برابر  1394درصد افزایش نابت به سال  ۷/46با داخلی بدون نفت استان نیز 

  16/5درصد و برای کشور طی همی  دوره برابر  22/8برابر  1390-95میانگی  تغییرات سالیانه محصول ناخالا داخلی استان طی دوره 

اسهتان طهی دوره مهذکور برابهر خام و گاز طبیعی نفت استخراج . میانگی  تغییرات سالیانه محصول ناخالا داخلی بدون درصد بوده است

 درصد بوده است .  20درصد و برای کشور طی همی  دوره برابر  24/1

  186. ایه  شهاخا درکشهور برابهر ول ناخالا داخلی سرانه داشته اسهتباالتری  محص 1395میلیون ریال در سال  ۷۲5 استان بوشهر با 

 1/۷4بها . استان سیاهتان و بلوساهتان کشور باالتر استاستان از محصول ناخالا سرانه  9. محصول ناخالا سرانه باشدمیلیون ریال می

 . ناخالا داخلی سرانه را داشته استکمتری  محصول میلیون ریال 
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  اسهتان . اسهت  4کشهور  هایدرصد و رتبه استان در بی  استان ۷/5برابر  1395در سال سهم محصول ناخالا داخلی استان از کل کشور

 . صول ناخالا داخلی کشور داشته انددرصد کمتری  سهم از مح 5/0درصد بیشتری  سهم و استان خراسان جنوبی با  6/۲3تهران با 

 های شیمیایی، تولید و توزیع گاز وردهآمواد شیمیایی و فر بخش فعالیت شامل استخراج نفت خام و گاز طبیعی، تولیدزیر 4 افزودهاگر ارزش

، میهزان محصهول ناخهالا داخلی استان در نظر گرفته نشوند در محصول ناخالاهای تاصل از پاالیش نفت وردهآ، فرتولید ککطبیعی و 

داخلهی درصد محصول ناخهالا   ۲6/1که  شود بالغ می 1395در سال میلیارد ریال  149۷14یابد و به داخلی استان به شدت کاهش می

  .گیرد کشور را در بر می

 6/18درصد و  9/۲3، درصد 9/41بخش صنعت به ترتیب با  و، بخش معدن آت، بر  و گازمی  أت، بخش های اقتصادی استاندربی  بخش 

صهنعت بها ، درصهد ۲/41های خدمات با . درتالیکه بخشاندص دادهادرصد بیشتری  سهم از تولید ناخالا داخلی استان را به خود اختص

. بنابرای  ساختار اقتصادی اسهتان بوشههر الا داخلی کشور هاتنددرصد دارای بیشتری  سهم از تولید ناخ 5/13درصد و معدن با  8/15

 . ی نفت و گازخیلی متفاوت کشور استهاثر از فعالیتأمت

 هها تولیهد و ازبی  ای  فعالیهت. اندطه در کشور داشتههای مربوفعالیت استان سهم قابل توجهی از ارزش افزوده فعالیت 1۲افزوده تدود ارزش

شتیبانی تمل و ن ل، های پ، انبارداری و فعالیتدرصد 8/39های شیمیایی با وردهآ، تولید مواد شیمیایی و فردرصد 4/53ا توزیع گاز طبیعی ب

درصد و آموزش بزرگااالن بها  6/10، استخراج نفت خام و گاز طبیعی با درصد 6/11اطالعات و ارتباطات با های ، سایر فعالیتدرصد 3/1۲با 

 . قرار دارند 6تا  1های درصد در رتبه  1/10
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 درصد  –واحد : میلیارد ریال    1395لغایت  1390: محصول ناخالص داخلی طی سالهای  1جدول شماره      

 سال

 محصول ناخالص داخلی 
خام و  نفتاستخراج محصول ناخالص داخلی بدون 
 گاز طبیعی 

 سهم بوشهر کشور بوشهر سهم بوشهر کشور بوشهر

1390 301896 6929904 3/4 218640 5151062 2/4 

1391 372092 8589948 3/4 281358 6625788 2/4 

1392 683682 11843016 8/5 502069 9039111 5/5 

1393 826550 12681792 5/6 550075 10378802 3/5 

1394 598856 12267419 9/4 438228 10867506 4 

1395 843977 14854745 7/5 643034 12803222 5 
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درصد  –واحد : میلیارد ریال        1395در سال محصول ناخالص داخلی در استان بوشهر و کشور    :  2جدول شماره      

سهم 

 استان
 ردیف عنوان شاخص کشور استان بوشهر

7/5  1 محصول ناخالص داخلی 148547745 843977 

6/10 نفت خام و گاز طبیعی استخراج 1878100 199769   

بخش  ارزش افزوده

نفت و گاز ) 

استخراج ، تولید 

 وتوزیع (

2 

8/39 شیمیایی فراورده هایمواد شیمیایی و تولید 359272 143071   3 

4/53 توزیع گاز طبیعیتولید و  657890 351414   4 

006/0  2/8   تولید کک ، فراورده های حاصل از پاالیش نفت 133037 

9/22  636942 نفت و گاز بخش جمع ارزش افزوده  3028300   5 

--  2/82  38/20  
از  نفت خام و گازسهم ارزش افزوده بخش 

 تولید ناخالص داخلی 
6 

26/1  7 محصول ناخالص داخلی بدون بخش نفت و گاز 11826444 149714 
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