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 پیشگفتار

استان که هر سا  توسط معاونات همااهنگ  برناماه و    و فرهنگ  اجتماع   ،گزارش اقتصادی
هاا و تواو ت اقتصاادی، اجتمااع ،      یابد، تالش  جهت انعکاس عملکرد بخا   بودجه انتشار م 

  گزارش حاضار کاه باه بررسا  وضاعیت اساتان  ا       باشد. فرهنگ  و سیاس  استان در سا  م 
تهیه و تنظیم گردید  است. بخا  او  تصاویری    بخ در چهار پردازد،  م  8934-31های  سا 

های کاالن رشاد اقتصاادی اساتان و ساع  دارد مسااوط مربو اه را در         است از وضعیت شاخص
های فرابخش  مورد بررس  و تولیط قرار دهد. بخ  دوم به بررس  امور زیربناای  از جملاه    حوز 

بررسا  وضاعیت اساتان در     ط و عماران شاهری و روساتای  پرداختاه اسات.     انرژی، حمط و نقا 
باشاد.   های منابع آب، کشاورزی و صنعت و معدن از مباحث مطرح شد  در فصط ساوم ما     بخ

 بخ  چهارم به بررس  وضعیت استان در امور فرهنگ ، آموزش  و اجتماع  پرداخته است.

هاای اجرایا  اساتان و تاالش      ری دساتگا  ا العات موجود بدون همکااز آنجا که گردآوری 
های اجرای  و  پذیر نبود  است، بدینوسیله از کلیه دستگا  ها امکان کارشناسان ذیربط در کلیه بخ 

اند  کارشناسان مربو ه که در تهیه این گزارش از  ریق اراوه آمار و ا العات مشارکت موثر داشته
نماید با اراوه نقطه نظرات و  و کارشناسان دعوت م نظران  قدردان  و تشکر نمود  و از کلیه صاحب

 پیشنهادات ما را در ارتقای کم  و کیف  گزارشات بعدی یاری نمایند.

دانم مراتب تشکر و سپاس خود را از تمام  همکاران ذیاربط در تهیاه و تادوین     در پایان  زم م 
 این گزارش ابراز نمایم.
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 جمعیت -اول بخش
 

 

 ه مقدم
هاا و  باشد. توجه به شاخصریزی در کشور بر اساس جمعیت م مبنای اساس  هر نوع برنامه

ریازی  تواند نقا  بسایار مهما  در برناماه    معیارهای جمعیت  و بکار بستن آنها در بعد اجرای  م 
-های شهری ا روستای ، توسعه مل  و منطقاه   ریزیپایدار داشته باشد. آمارهای جمعیت  در برنامه

تواند کاربرد زیادی داشته باشند. معمو ً باا تغییار اناداز  و ترکیاب     ای، رفا  اجتماع ، اشتغا  م 
تواند موجاب  کند. رشد جمعیت تا حدی م سن  جمعیت، پتانسیط و نیازهای جمعیت هم تغییر م 

رشد اقتصادی و توسعه هر کشوری گردد ول  توسعه بیشاتر، نیازمناد متناساب باودن جمعیات و      
کانات اقتصادی است. برای تعاد  بین جمعیت و میزان امکانات جامعه  شناخت عوامط موثر بار  ام

باشد. از عوامط موثر بر رشد جمعیت میزان مرگ و میر، زاد و ولاد کودکاان و   رشد جمعیت نیاز م 
آوری آمارهاای جمعیتا  در قالاب    تاا کناون جماع    8995مهاجرت م  باشاد. در ایاران از ساا     

موم  جمعیت در کط کشور انجام شد  است.  هدف کل  سرشماری عموم  نفوس و سرشماری ع
مسکن، جمع آوری داد  ها و ا العات پایه ای در مورد تعداد، ساختار و ویژگ  های عماد  افاراد   
جامعه و واحدهای مسکون  کط کشاور بارای برناماه ریازان، سیاسات گاذاران، دولات ماردان و         

ست. تهیه چارچوب آماری مناسب در زمینه خاانوار و مساکن بارای    پژوهشگران و سایر کاربران ا
 اجرای  رح های آماری یک  دیگر از اهداف اصل  سرشماری م  باشد.
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 معیتج
، جمعیت کشاور و اساتان بوشاهر در    8935براساس نتایج سرشماری عموم  نفوس و مسکن 

  اساتان بوشاهر از کاط    نفر بود  است. سهم جمعیت 8869700و  43336340این سا  به ترتیب 
را از نظر دارا بودن جمعیت به  33استان کشور رتبه  98درصد بود  که در بین  75/8کشور معاد  

برای کاط کشاور    8930-35خود اختصاص داد  بود. متوسط نرخ رشد سا نه جمعیت در سالهای 
 درصد بدست آمد  است.  7/3درصد و برای استان بوشهر  37/8

 

 ستایی و ضریب شهرنشینیجمیعت شهری و رو

نفر و  195355، جمعیت نقاط شهری 8935براساس نتایج سرشماری عموم  نفوس و مسکن 
نفر بود  است. در حالیکه در این سا   934775روستای  با جمعیت غیرساکن استان بوشهر برابر با 

رصاد ما    د 3/48درصد بود  است این نرخ در استان بوشهر  47نرخ شهرنشین  برای کط کشور 
 باشد.

، نرخ شهرنشین  در این ساا   8935بر اساس جمعیت سرشماری شد  در استان بوشهر  سا  
درصد م  باشد. باا ترین ضاریب شهرنشاین  در ایان ساا  در میاان        3/48برای استان بوشهر 

درصاد   5/90درصد مربوط به شهرستان بوشهر و پایین ترین نیز با   6/38های استان با شهرستان
درصاد،   4/18درصد،  دیلام باا    6/38ط به شهرستان تنگستان م  باشد. شهرستان بوشهر با مربو

درصاد،   7/45درصد، شهرستان کنگان باا   1/44درصد، شهرستان گناو  با  5/43شهرستان دیر با 
هاای بعادی ضاریب    درصد در رتباه  3/64درصد و شهرستان دشتستان  با  63شهرستان دشت  با 

 اند.هر قرار داشتهشهرنشین  استان بوش
 

 شهرهای استان بوشهر و تعداد  جمعیت

شهر، در رتبه نخسات قارار    3، شهرستان دشتستان با 8931شهر استان بوشهر در سا   91از 
شاهر، شهرساتان   7شهر، شهرستان بوشهر و دشت  باا   5گرفته است. بعد از آن شهرستان دیر با 

 3های دیلم، عسلویه و گناو   با  هر کادام باا   انو شهرست شهر 9های تنگستان، جم و کنگان  با 
 اند.شهر قرار داشته

نفار جمعیات دارای    339507از نظر جمعیت  در میان شهرهای استان بوشهر، بندر بوشهر باا  
نفار  دارای   3895با ترین جمعیت شهری استان بوشهر و شاهر بوشاکان باا جمعیات برابار باا        

 اند.کمترین جمعیت شهری بود 
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حسب  بقات جمعیت شهری،شهرهای استان بوشهر با تراکم کم جمعیتا  روبارو هساتند    بر 
شهر اساتان بوشاهر تنهاا     94اند. از میان هزار نفر جمعیت داشته 80شهر استان زیر  30بطوریکه 

، باا ی صاد   8935نفار در ساا     880564نفر جمعیت و شهر برازجان با  339507بندر بوشهر با 
 اند.تههزار نفر جمعیت داش

 

 بعد خانوار 

خاانوار در ایاران    37836095، تعداد  8935 بق سرشماری عموم  نفوس و مسکن در سا  
نفر بود  است. بعد خانوار بدسات   9/9کنند. به عبارت دیگر بعد خانوار در کشور برابر با زندگ  م 
بعاد   30شد. در ساا   نفر م  با  68/9برابر با  8935خانوار در استان در سا   938136آمد  برای 

اناد. باا ترین بعاد     کارد  خانوار در این سا  زندگ  م  374036نفر بود  و  81/7خانوار در استان 
نفر تعلق داشاته اسات. شهرساتان هاای      6/6شهرستان به شهرستان کنگان با  80خانوار در بین 

 اند.به خود اختصاص داد  نفر، کمترین میزان بعد خانوار در استان را 4/9بوشهر و جم با دارا بودن 
 نسبت جنسی  

نفار زن،   800باشد. یعن  به ازای هار  نفر م  809برابر با  8935نسبت جنس  کشور در سا  
 887کنند. در همین سا  نسبت جنس  استان بوشاهر  برابار باا    نفر مرد در کشور زندگ  م  809

اص داد  اسات. باا  باودن نسابت     نفر بود  که از این لواظ رتبه او  را در کشور به خاود اختصا  
هاای نفات و گااز    جنس  در استان بوشهر به دلیط وجود نیروی کار مهاجر مارد مجارد در پاروژ    

نسابت   30باشاد. در ساا    خصوصا در منطقه ویژ  اقتصادی انرژی پارس و شهرستان کنگان م 
 نفر بود  است. 887جنس  استان برابر با 

 
 

 تراکم نسبی جمعیت  

نفر در کیلومتر مربع بود  اسات.  ایان    8/73برابر با  8935  جمعیت کشور درسا  تراکم نسب
نفر در هر کیلومتر مربع  50و  75به ترتیب برابر با  35و  30های شاخص در استان بوشهر در سا 

 کشور قرار گرفته است.  84در رتبه  35باشد. استان بوشهر از نظر تراکم نسب  جمعیت در سا  م 

با ترین تراکم نسب  جمعیت در استان بوشهر متعلق باه شهرساتان کنگاان و     8935در سا  
نفر در هر  381باشد و بعد از آن شهرستان بوشهر با تراکم نفر در کیلومتر مربع م  4/398برابر با 
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نفر در هر کیلومتر مربع کمتارین   84کیلومتر مربع دومین شهرستان م  باشد. شهرستان دشت  با 
 در این سا  به خود اختصاص داد  است. تراکم را
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 30 8433 3/0 9/5 3156 84844 84658 97131 دیلم

 393 765 0/5 9/3 34149 91790 63948 804108 کنگان

 57 8113 3/5 9/6 31818 50653 58135 803717 گناو 

 33 475 3/7 7/5 86736 33986 58673 49351 عسلویه
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 9318های جمعیتی مناطق شهری استان بوشهر در سال شاخص  -2جدول 

منا ق 
 شهری

جمعیت 
 کط

 زن مرد
تعداد 
 خانوار

بعد 
 خانوار

نرخ رشد 
سالیانه 

15-30 

درصد 
 شهرنشین 

 درصد درصد نفر خانوار نفر نفر نفر واحد

 48/3 9/5 9/5 394035 931793 794586 195355 استان

 38/6 7/7 9/5 41390 893418 870436 349544 بوشهر

 90/5 6/0 9/6 6543 88611 88493 39734 تنگستان

 57/7 83/3 9/7 88307 81745 83679 91881 جم

 64/3 3/5 9/5 71934 17138 16395 848836 دشتستان

 63/8 7/6 9/6 86698 33413 33134 53686 دشت 

 43/5 5/5 9/4 89833 37008 37306 71304 دیر

 18/4 3/4 9/5 1801 89366 87735 31768 دیلم

 45/7 9/8- 9/9 37318 97560 76475 18905 کنگان

 44/1 3/4 9/4 38180 93358 70749 43437 گناو 

 79/1 80/1 7/8 4356 3094 39954 93937 عسلویه
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 9318بوشهر در سال  های جمعیتی مناطق روستایی و غیر ساکن استانشاخص -3جدول

منا ق 
 روستای 

جمعیت 
 کط

 زن مرد
تعداد 
 خانوار

بعد 
 خانوار

نرخ رشد 
سالیانه 

15-30 

درصد 
 روستانشین 

 درصد درصد نفر خانوار نفر نفر نفر واحد

 31/8 0/8- 9/3 17108 877393 819306 934775 استان

 1 1- 9/7 4339 83908 83486 35084 بوشهر

 63/5 0/3 9/7 85508 36071 34398 59343 تنگستان

 75/6 8/9 9/6 1439 85061 86165 98399 جم

 93/8 0/6 9/6 33686 93335 70336 10338 دشتستان

 90/3 3/3- 9/7 4179 89987 89913 36409 دشت 

 30/5 7/6- 9/3 9307 5185 6530 83705 دیر

 81/9 8- 9/6 8471 9388 9856 6964 دیلم

 37/6 38 3/3 3133 9140 33636 36736 کنگان

 33/3 8/3 9/6 6948 88701 88953 33460 گناو 

 56/3 3/8- 7/3 1570 89343 31315 78567 عسلویه

 جمعیت پیش بینی

 موضوع با بین الملل  و مل  سطوح در سیاس  و اجتماع  اقتصادی، مساوط حاضر، عصر در   

برنامه  گونه هر م  دهد نشان ها بررس  .است کرد  برقرار ارتباط مستقیم  و پیوند جمعیت،
 آگاه  بر عالو  .نیست امکانپذیر روند آن و جمعیت ساختار در کنکاش و مطالعه بدون ریزی

 و برای پژوهشگران معین سا  تا جمعیت پی  بین  کنون ، جمعیت ساختار و تعداد به نسبت
 ابعاد برنامه ریزی که نههمانگو .است برخوردار سزای  به اهمیت از دولتمردان و برنامه ریزان

 مورد جنس  و سن  و جفرافیای  مختلف سطوح تفکیک به نیز جمعیت  دارد، ا العات گوناگون 

 و نفوس عموم  سرشماری های از جمعیت ا العات اصل  که این به عنایت با .است نیاز
 جامان بار یک سا 5 و  80 زمان  فواصط در نیز سرشماری ها و است استخراج قابط مسکن

 بنابراین .میکند پیدا ویژ  ای جایگا  و اهمیت آت  سالهای برای جمعیت پی  بینیهای میشود،

 فرضیات ساخت و جمعیت استان پی  بین  در آن، تغییرات بررس  و حا  و گذشته نگاه  به

  .تلق  میشود مهم و ضروری پی  بین ،
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 ایان  در. اسات  شاد   گرفتاه   بهر «جمعیت بین  پی  ترکیب » روش از بین  جمعیت  پی    
 عواماط  مجموعاه  عملکرد اساس بر باشد م  جمعیت بین  پی  روش ترین متداو  که روش
 جنسا   و سان   ترکیب و مهاجرت میر، و مرگ باروری، یعن  جمعیت توو ت و تغییر بر موثر

 .است شد  استفاد  جمعیت

 جمعیت به تفکیک شهرستان پیش بینی -4جدول 

 9315 9311 9316 (9)9318سرشماری  شهرستان

 8373765 8386880 8813455 8869700 استان

 935337 986937 904737 331537 بوشهر

 10819 43037 44165 46406 تنگستان

 47991 43303 48710 40058 جم

 366155 368383 356319 353074 دشتستان

 33854 30388 11365 16983 دشتی

 67431 69956 68317 60683 دیر

 94538 96640 95473 97131 یلمد

 889641 888483 803460 804108 کنگان

 803658 804363 807149 803717 گناوه

 44330 46676 45903 49351 عسلویه

 بود  است. 8935بر اساس سرشماری نفوس و مسکن سا   8935(جمعیت سا  8

          9315-9316 تاییبه تفکیک مناطق شهری و روساستان بوشهر پیش بینی خانوار  -8جدول 

 )هزار نفر(

 پیش بینی  خانوار شهری پیش بینی  کل خانوار  شرح
پیش بینی  خانوار روستایی 

 و غیرساکن

 9315 9311 9316 9315 9311 9316 9315 9311 9316 سال

 سرجمع

(2) 
999 975 951 373 368 349 17 15 15 

 .باشد م  هزار مرق به ارقام شدن گرد دلیط به سرجمع در (تفاوت3
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استان  بوشهر به تفکیک سن و جنس و منااطق شاهری و    (9)جمعیت ش بینیپی -6 جدول

         9315سال  روستایی و غیر ساکن

 )هزار نفر(            

 سن
 نقاط شهری  جمع

نقاط روستایی  و غیر  

 ساکن

 زن مرد مردوزن زن مرد مردوزن زن مرد مردوزن

0-4  

 ساله
839 69 60 30 74 79 99 86 84 

1-8 

 ساله
886 53 56 15 77 78 90 85 86 

94-90 

 ساله
36 73 74 48 94 97 35 83 89 

91-98 

 ساله
41 78 91 51 98 31 30 80 80 

24-20 

 ساله
18 77 94 51 98 34 39 89 80 

21-28 

 ساله
886 67 53 13 77 91 99 30 89 

34-30 

 ساله
876 18 67 804 51 73 93 39 86 

31-38 

 ساله
893 47 51 34 57 79 97 30 87 

44-40 

 ساله
37 59 78 63 93 90 35 87 88 

41-48 

 ساله
63 91 98 58 33 39 81 3 1 
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استان  بوشهر به تفکیک سن و جنس و مناطق شهری و  (9)جمعیت پیبش بینی -6 جدولادامه 

         9315سال  روستایی و غیر ساکن

                                                                    

 )هزار نفر(

 سن
نقاط شهری  جمع نقاط روستایی  و غیر ساکن    

 زن مرد مردوزن زن مرد مردوزن زن مرد مردوزن

84-80 

 ساله
53 31 37 93 38 81 89 4 6 

81-88 

 ساله
93 30 83 33 85 89 88 5 5 

64-60 

 ساله
97 81 86 37 89 88 80 5 5 

61-68 

 ساله
35 83 89 84 1 3 1 9 7 

14-10  

 ساله
89 6 1 3 7 5 7 3 9 

11-18 

 ساله
4 9 7 5 3 3 3 8 8 

50 

ساله و 

 بیشتر

38 1 89 83 6 6 3 3 4 

تمامی  

 860 841 991 738 719 307 518 668 8373 (2)سنین

 .است شد  هزار بر تقسیم مختلف سن  های گرو  در جمعیت(8
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 فعالیت و اشتغال -دوم بخش
 

 

 مقدمه
امروز  نق  و اهمیت نیروی انسان  در فرایند تولید و اراوه خدمات در جوامع بشری به عنوان  

مهمترین عامط، مشخص شد  است. شک  نیست که عامط انسان  مهمترین بخ  توو  و 
مه ریزی های آن برای برناتوسعه جوامع است. لذا دسترس  به ا العات جمعیت فعا  و ویژگ 

 زم و ضروری است. دربررس   نیروی انسان  در این گزارش از نتایج  رح آمارگیری از نیروی 
 کار مرکز آمار ایران استفاد  شد  است.   

های فصل   ریزان و با هدف مواسبه شاخص کار بر اساس نیاز برنامه  رح آمارگیری نیروی 
ها  راح  شد   دی، نرخ بیکاری و تغییرات آنقتصاا کار، از جمله نرخ مشارکت و سا نه نیروی

 الملل  کار است و برای مقایسه بین های سازمان بین است. این  رح منطبق بر آخرین توصیه
ورد آدر این  رح، برای بهبود بر. کند بهتری را فراهم م  کار، امکان  های نیروی الملل  شاخص

وردهای فصل  و آاست. برای دستیاب  به برگیری چرخش  ا ستفاد  شد   تغییرات، از روش نمونه
ر دو هفته با توجه به ماهیت اقالم و سؤا  های پرسشنامه، آمارگیری در ما  میان  فصط د

 خص انجام م  شود و برخ  سؤا  های پرس  نامه در مورد هفته قبط از آن دو هفته مش
   شود.پرسید  م (های مرجع هفته)

 

 

 فعالیت و اشتغال 

ساله و بیشتر( به دو گرو  جمعیت فعا  اقتصادی و  80معیت در سن کار )به  ورکل  ج
ساله و بیشتر خانوارها که در هفت روز قبط  80شوند. به تمام  افراد جمعیت غیرفعا  تقسیم م 

شود. در میان اند، جمعیت فعا  اقتصادی گفته م از مراجعه مامور آمارگیر شاغط و یا بیکار بود 
صادی نیز به افرادی که در  و  هفته مرجع  بق تعریف کار، حداقط یک ساعت افراد فعا  اقت

شود. به افرادی که کارکرد  و یا به د یل  به  ور موقت کار را ترک کرد  باشند شاغط گفته م 
اند درصورت  اند و دارای شغل  نیز نبود روز پی  از مراجعه مامور حداقط یک ساعت کار نکرد  4

 شود.  ز گذشته برای جستجوی کار اقدام نمود  و آماد  به کار نیز باشند بیکار گفته م رو 90که در 
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 800عبارت است از نسبت جمعیت بیکار به جمعیت فعا  )شاغط و بیکار( ضربدر  :نرخ بیکاری

: عبارت است از نسبت جمعیت فعا  )شاغط و  نرخ مشارکت اقتصادی ) نرخ فعالیت اقتصادی ( 
ساله و  85ساله و بیشتر )  80ساله و بیشتر (به جمعیت در سن کار  85اله و بیشتر )س 80بیکار( 

 800بیشتر( ضربدر 

هرچند شاخص های نیروی کار از جمله نرخ مشارکت اقتصادی و نرخ بیکاری به تفکیک جمعیت 
و ساله  85ساله و بیشتر استخراج  م  شود ول  بیشتر بر اساس جمعیت  85ساله و بیشتر و  80

 بیشتر انتشار و در اختیار عموم قرار م  گیرد.  
 
درصد است .  9/78برابر 8931ساله و بیشتر استان در سا   85نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت    

 85واحد درصد کمتر شد  است . نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت  1/8این نرخ نسبت به سا  قبط 
واحد درصدی  7/0بدست آمد  است که کاه   درصد8/77برابر  8931ساله و بیشتر کشور در سا 

استان کشور از نظر با   98را دربین  37را نسبت به سا  قبط نشان م  دهد . استان بوشهر رتبه 
استان کشور نرخ مشارکت با تری از استان  39بودن نرخ مشارکت داشته است . بدین معن  که 

درصد کمترین نرخ  3/96و استان مرکزی با  درصد بیشترین 8/73بوشهرداشته اند. استان زنجان با
 مشارکت اقتصادی را در کشور داشته اند  . 

درصد است که نسبت به  3/3برابر 8931ساله و بیشتر استان در سا   85نرخ بیکاری جمعیت    
 8931واحد درصد کاه  یافته است . نرخ بیکاری  جمعیت مذکور در کشور در سا  6/0سا  قبط 

واحد درصد نسبت به سا  قبط کاه  داشته  است . استان بوشهر  7/8رصد بود  که د 4/80برابر 
استان کشور از نظر نرخ بیکاری داشته است . بدین معن  که  98را دربین  83رتبه  8931در سا  

                                                                     استان کشور نرخ بیکاری با تری از استان بوشهر داشته اند .      83
درصد کمترین  3/6درصد بیشترین نرخ بیکاری و استان خراسان جنوب  با 4/85استان کرمانشا  با 

 نرخ بیکاری را در این سا  داشته اند . 

نق  و اهمیت نیروی انسان  در فرایند تولید و اراوه خدمات در جوامع بشری به عنوان 
شد  است. شک  نیست که عامط انسان  مهمترین بخ  توو  و مهمترین عامط، مشخص 

های آن برای برنامه ریزی توسعه جوامع است. لذا دسترس  به ا العات جمعیت فعا  و ویژگ 
بررس  نیروی انسان  در این گزارش از نتایج  رح آمارگیری از نیروی   زم و ضروری است. در

 کار مرکز آمار ایران استفاد  شد  است. 
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استان بوشهر در  ساله و بیشتر 98و نرخ بیکاری جمعیت  نرخ مشارکت اقتصادی  :9جدول 

 9311 – 15های مقایسه با کشور طی سال

 شاخص
 رتبه استان کشور استان بوشهر

9311 9315 9311 9315 9311 9315 

نرخ مشارکت 

 اقتصادی کل
79/8 9/78 5/77 79/8 33 37 

 83 88 4/80 8/83 3/3 5/80 نرخ بیکاری کل

 مأخذ: مرکز آمار ایران
 
 

 ساله95-38ساله و  98-24جمعیت  نرخ بیکاری

و در استان  36در سطح کشور  برابر  با  8931ساله در سا   85-37نرخ بیکاری جمعیت        
در نقااط شاهری و   8931درصد م  باشد . این نرخ در جمعیات ماذکور در ساا      1/33بوشهر 

 5/94و  34درصد و در استان بوشهر به ترتیاب عادد     8/83و  8/33یب روستای  کشور به ترت
و در  3/84در کشاور   81-95درصد را نشان م  دهد. در این     سا  نارخ بیکااری جمعیات    

ساله در نقاط شاهری کشاور    81-95درصد بود  است.نرخ بیکاری جمعیت  3/86استان بوشهر 
درصد و در  6/85، در در نقاط شهری استان  درصد3/83درصد ، در نقاط روستای  کشور  6/83

 درصد بود  است . 1/84نقاط روستای  استان 
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استان بوشهر در مقایسه با ساله 95-38ساله و  98-24جمعیت  نرخ بیکاری :2جدول 

 9311 – 15های کشور طی سال

 رحش
 کل  کشور                      استان بوشهر

 ساله18-31 ساله11-42 هسال18-31 ساله42-11

 1399 06 1690 0999 کل

 1999 0093 1299 0990 مرد

 0993 2999 1996 2099 زن

 1996 0991 1296 03 شهری

 1293 0993 1290 0699 مرد

 22 9999 1392 22 زن

 1099 1991 1399 2392 روستایی

 1199 1992 1299 2692 مرد

 1399 0199 0999 9999 زن

 آمار ایران مأخذ: مرکز     

 
 اشتغال ناقص: 

مرجع، حا ضر در سارکار   هفته یشاغالن  است که در  مافراد دارای اشتغا  ناقص شامط تما     
اقتصادی نظیر رکود کاری، پیدا نکردن کار باا سااعت     یطو بهد  یا غایب موقت از موط کار بود

بارای    ،خواهاان و آمااد   ار کردساعت ک77کار بیشتر، قرار داشتن در فصط غیرکاری و... کمتر از 
اشتغا  ناقص اساتان  میزان های گذشته هفته ی مرجع بود  اند.. در    سا کار اضاف  در جام ان

 بود  است.تر نسبت به میانگین کشوری پایین
باود  اسات کاه      6/7برابر با  8931ساله و بیشتر استان در سا    85سهم اشتغا  ناقص جمعیت 

 3/3درصد کاه  یافته است .ایان ساهم در جمعیات ماذکور در کشاور       6/0نسبت به سا  قبط 
درصد افزای  یافته است. استان بوشهر در ساا    9/0،  8934درصد بود  است که نسبت به سا  

را  در این شاخص در بین استان های کشور داشته است و تنهاا اساتان تهاران باا      90رتبه  8931
ن بوشهر داشته است. با ترین سهم اشتغا  ناقص در این سهم اشتغا  ناقص کمتری از استا 6/9

 33در ایان شااخص    34بود  است. رتبه اساتان در ساا    4/33سا  مربوط به استان  لرستان  با  
 استان اشتغا  ناقص بیشتری از استان بوشهر داشته اند.  31بود  است ؛ یعن  
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  وربوشهر در مقایسه با کشاستان  ساله و بیشتر98ناقص جمعیت  سهم اشتغال  -3جدول 

15-9311        

 9315سال  9311سال  عنوان

 3/3 3/6 کل کشور

 7/6 5/3 استان بوشهر

 90 33 رتبه استان

   مأخذ: مرکز آمار ایران  
 

 

 های عمده فعالیت     وضعیت اشتغال در بخش
-از بخ در    چندین دهه گذشته، در استان بوشهر بخ  خدمات هموار  بیشترین سهم 

در بیشترین سهم فعالیت نیز  31و  34های    سا های فعالیت را به خود اختصاص داد  است. 
. استان بوشهر بعد از استان تهران بیشترین سهم باشدم  استان و کشور مربوط به بخ  خدمات

به خود اختصاص داد  است . سهم بخ  8931خدمات را در بین استان های کشوردر سا  
درصد بود  که تنها از استان تهران با سهم  5/63ساله و بیشتر برابر  85در جمعیت  تانخدمات اس

درصد کمترین سهم از اشتغا  بخ  خدمات  6/95درصد کمتر بود  است. استان زنجان با  4/67
 را داشته است .
سهم بخ  کشاورزی ازبخ  های عمد   8931ساله و بیشتر استان در سا   85در جمعیت 

درصد م  باشد. در کشور  5/63درصد و بخ  خدمات  9/35درصد ، بخ  صنعت  8/83 فعالیت
درصد  9/50و  93،  4/84نیز این سهم  در بخ  های کشاورزی ، صنعت و خدمات به ترتیب ، 

 بود  است. 

درصد  9/35درصد با ترین سهم از اشتغا  بخ  صنعت و استان بوشهر نیز با  4/79استان یزد با 
استان بود  است  . سهم اشتغا  بخ  صنعت استان    دور  های  98دربین  36به دارای رت

درصد کمترین سهم را  4/33گذشته نیز هموار  کمتر از متوسط کشور بود  است . استان کرمانشا  با 
 از اشتغا  بخ  صنعت داشته است.

درصد  7/8ن تهران با درصد با ترین سهم از اشتغا  بخ  کشاورزی و استا 3/96استان کرمان با 
استان کشور درسا   98را دربین  36درصد رتبه  8/83کمترین سهم را داشته است . استان بوشهر با 

 به خود اختصاص داد  است .  8931
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درمقایسه ساله وبیشتراستان بوشهر98درجمعیت  های عمده فعالیتسهم بخش  : 4جدول 

   9311-15کشور طی سال هایبا

 شاخص
 رتبه استان کشور هراستان بوش

8934 8931 8934 8931 8934 8931 
سهم بخ  
کشاورزی از 
 اشتغا 

7/88 8/83 6/84 4/84 36 36 

سهم بخ  
صنعت از 
 اشتغا 

34/3 9/35 93 93 83 36 

سهم بخ  
خدمات از 
 اشتغا 

60/1 5/63 50/9 9/50 3 3 

 مأخذ: مرکز آمار ایران
 

استانهای  که سهم بخ   8934لغایت  8930 بق بررس  به عمط آمد     سالهای 
کشاورزی از اشتغا  بیشتری داشته اند ، نرخ مشارکت اقتصادی بویژ  برای زنان با تر بود  
است . در حالیکه نرخ مشارکت بویز  برای زنان با سهم بخ  خدمات از اشتغا  همبستگ  

ت بیشتری از اشتغا  منف  داشته است . بدین معن  که استانهای  که از سهم بخ  خدما
 برخوردار بود  اند ، دارای نرخ مشارکت کمتری بویز  برای زنان بود  اند .

بر اساس این بررس  همبستگ  نرخ بیکاری بویژ  برای زنان با سهم بخ  کشاورزی و 
همچنین صنعت از اشتغا  منف  و با سهم بخ  خدمات از اشتغا  رابطه مثبت داشته است . 

انهای  که بخ  خدمات آنها دارای سهم بیشتری از اشتغا  هستند دارای براین اساس است
نرخ با تری از بیکاری بویژ  برای زنان بود  اند . این رابطه برای بخ  کشاورزی و صنعت 

 عکس بود  است .  
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بر این اساس شاید یک  از د یط کمتر بودن نرخ مشارکت اقتصادی اساتان باویژ  بارای    
ر و سایر استانها سهم با ی بخ  خدمات از اشاتغا  اسات کاه غیار     زنان نسبت به کشو

رسم  ، خرد و بعضا زیرزمین  بودن آن امکان مشارکت زنان را در این بخ  مودود کرد  
است . از  رف  شاید ماهیت بخ  کشاورزی استان نیز که عمادتا شایالت و نخایالت را    

های سا  بر مشارکت بیشتر زناان  دربرم  گیرد و شرایط سخت آب و هوای  در عمد  ماه
   در فعالیتهای اقتصادی تاثیر منف  گذاشته باشد .

 

نرخ همبستگی نرخ بیکاری و نرخ مشارکت با سهم اشتغال بخشهای فعالیت در  : 8جدول 

9315سال -نهااستا  

 سهم اشتغا  بخشهای فعالیت
 شاخص

 کشاورزی صنعت خدمات
 مرد و زن 0/009- 0/87- 0/87

کارینرخ بی  مرد 0/07- 0/33- 0/81 

 زن 0/37- 0/35- 0/74

 مرد و زن 0/36 0/84- 0/3-

 مرد 0/88 0/06- 0/01- نرخ مشارکت

 زن 0/75 0/05 0/55-

  

 

 های خصوصی و عمومی ت اشتغال در بخشضعیو

درصد است .  5/45برابر 8931 ساله و بیشتر استان در سا  85سهم بخ  خصوص  در جمعیت   
واحد درصد کمتر شد  است.  سهم بخ  خصوص  در جمعیت  7/3نرخ نسبت به سا  قبط  این
واحد  1/0درصد بدست آمد  است که رشد   3/15برابر  8931ساله و بیشتر کشور در سا  85

استان کشور از  98را دربین  90درصدی را نسبت به سا  قبط نشان م  دهد . استان بوشهر رتبه 
درصد بیشترین  9/30خ  خصوص  در این سا  داشته است . استان گیالن بانظر با  بودن سهم ب
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درصد کمترین سهم را در کشور  3/47سهم بخ  خصوص  و استان کهکیلویه و بویر احمد با 
 داشته اند  . 

درصد است .  5/37برابر 8931 ساله و بیشتر استان در سا  85سهم بخ  عموم  در جمعیت  
واحد درصد بیشتر شد  است.  سهم بخ  عموم  در جمعیت  7/3بط این نرخ نسبت به سا  ق

واحد  1/0درصد بدست آمد  است که کاه    1/87برابر  8931ساله و بیشتر کشور در سا  85
استان کشور از  98را دربین  3درصدی را نسبت به سا  قبط نشان م  دهد . استان بوشهر رتبه 

درصد  8/35ا  داشته است . استان کهکیلویه بانظر با  بودن سهم بخ  عموم  در این س
 درصد کمترین سهم را در کشور داشته اند  . 4/3بیشترین سهم بخ  عموم  و استان گیالن با 

 

ساله وبیشتراستان 98خصوصی و عمومی درجمعیت های سهم بخش :6جدول 

   9311-15کشور  درمقایسه بابوشهر

 شاخص/فصل
 رتبه استان کشور استان بوشهر

1391 1398 1391 1398 1391 1398 

 کل
3/44 سهم بخش خصوصی  45/5 17/7 15/3 33 90 

 0 2 19/9 12/6 09/2 00/1 سهم بخش عمومی

 مرد
 22 09 9699 96 3399 3996 سهم بخش خصوصی

 2 9 1290 19 0096 0299 سهم بخش عمومی

 زن
 22 06 3393 3390 6291 6991 سهم بخش خصوصی

 0 6 0092 0099 2999 2299 سهم بخش عمومی
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ساله وبیشتراستان 98خصوصی و عمومی درجمعیت های سهم بخش :6جدول ادامه 

   9311-15کشور  درمقایسه بابوشهر

 شاخص/فصل
 رتبه استان کشور استان بوشهر

1391 1398 1391 1398 1391 1398 

 شهری
 03 03 9199 9299 3099 3290 سهم بخش خصوصی

 2 2 1990 1990 0390 0999 خش عمومیسهم ب

 مرد
 03 03 9991 9291 32 3396 سهم بخش خصوصی

 2 2 1299 1699 02 0099 سهم بخش عمومی

 زن
 02 02 3296 6999 6199 6292 سهم بخش خصوصی

 3 10 0999 2290 2996 2692 سهم بخش عمومی

 روستایی
 21 21 9999 9992 99 9299 سهم بخش خصوصی

 1 1 290 293 16 1996 عمومیسهم بخش 

 مرد
 21 21 9999 9992 9992 9291 سهم بخش خصوصی

 1 1 290 293 1292 1999 سهم بخش عمومی

 زن
 09 06 9993 9993 9299 9696 سهم بخش خصوصی

 2 6 292 292 1996 1299 سهم بخش عمومی

 مأخذ: مرکز آمار ایران

 

استان بوشهر به تفکیک زن  و  مرد  بیشتر و ساله 98 جمعیت بیکاری و مشارکت نرخ :1جدول 

 (درصد) 9311-15 بر حسب نقاط شهری و روستایی 

 شاخص/فصل
 کل سال زمستان پاییز  تابستان بهار

1293 1299 1293 1299 1293 1299 1293 1299 1293 1299 

 کل

نرخ 

 مشارکت
9299 

9196 
 

9099 9196 9193 9192 9096 9293 9291 9192 

نرخ 

 یبیکار
1299 

999 
 

1191 1299 1299 999 990 1292 1292 999 
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استان بوشهر به تفکیک زن   بیشتر و ساله 98 جمعیت بیکاری و مشارکت نرخ:  1جدول ادامه 

 (درصد) 9311-15 و  مرد بر حسب نقاط شهری و روستایی 

 شاخص/فصل
 کل سال زمستان پاییز  تابستان بهار

1293 1299 1293 1299 1293 1299 1293 1299 1293 1299 

 مرد

نرخ 

 مشارکت
3999 

6999 
 

3292 6999 3293 69 3299 6996 3196 6991 

نرخ 

 بیکاری
1299 

999 
 

999 999 1290 9 999 1292 999 990 

 زن

نرخ 

 مشارکت
1299 

1293 
 

1292 1991 1290 1990 1996 1299 1999 1290 

نرخ 

 بیکاری
1291 

1096 
 

13 1399 1999 1199 1292 1290 1293 1292 

 شهری

نرخ 

 مشارکت
9292 

9099 
 

9093 9090 9199 9196 9092 9190 9290 90 

نرخ 

 بیکاری
1193 

991 
 

1190 993 1199 990 992 1293 1199 993 

 مرد

نرخ 

 مشارکت
39 

3192 
 

69 6990 6992 6399 6992 6999 3292 6990 

نرخ 

 بیکاری
1299 

996 
 

992 991 1296 990 999 1292 999 991 

 زن

نرخ 

 مشارکت
1692 

12 
 

1699 1293 1992 1996 1993 1192 1292 1990 

نرخ 

 بیکاری
1296 

1199 
 

1999 13 1296 991 1092 1091 1296 1096 

 روستایی

نرخ 

 مشارکت
9291 

2399 
 

92 2999 9191 9191 9199 29 92 2999 

نرخ 

 بیکاری
999 

1292 
 

1299 1092 991 1290 992 999 991 1299 

 ردم

نرخ 

 مشارکت
3390 

66 
 

3999 3191 3991 6999 3099 6993 3999 6999 

نرخ 

 بیکاری
991 

999 
 

1296 1299 991 992 991 996 992 996 

 زن

نرخ 

 مشارکت
1299 

993 
 

12 996 1290 1291 1990 999 1099 1292 

نرخ 

 بیکاری
992 

1699 
 

10 0090 992 0290 990 291 392 1691 

 رانمأخذ: مرکز آمار ای
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   9318-15ساله بر حسب فصل  طی سالهای 98نرخ بیکاری جمعیت 

 9/88به ترتیاب ،   8931لغایت  8935ساله و بیشتر استان در سالهای  85نرخ بیکاری جمعیت  
بود  که روند کاهش  داشته  و    این سالها  هموار  از متوسط کشاوری   3/3و   5/80، 88، 

 6/1باا   8935ارسا  ، استان کمترین نرخ بیکاری را در بهاار  کمتر بود  است . در    این چه
 درصد بود  است. 89با  8935تجربه کرد  و با ترین نرخ بیکاری هم مربوط به زمستان 

 (درصد) 9318-15 -استان بوشهر و کشور بیشتر برحسب فصل در و ساله 98 جمعیت بیکاری نرخ :  5جدول 

 شاخص

 لک زمستان پاییز تابستان بهار

 کشور استان کشور استان کشور استان کشور استان
استا

 ن
 کشور

9318 6/1 3/83 3/88 4/83 8/83 9/83 89 5/83 9/88 7/83 

9316 4/80 6/83 88 1/88 8/88 3/88 3/88 8/83 88 8/83 

9311 3/80 8/83 8/88 3/83 1/80 4/88 3/3 3/83 5/80 8/83 

9315 7/3 3/80 7/80 5/80 7/3 6/80 9/80 6/80 3/3 4/80 

 مأخذ: مرکز آمار ایران    

 استان  ساله 24 تا 98 جمعیت بیکاری  نرخ مشارکت اقتصادی و نرخ  : 1جدول 

 (درصد)9311-15 بوشهر

 شاخص فصل
 کشور استان بوشهر

 رتبه استان

 

1391 1398 1391 1398 1391 1398 

 فصل بهار
 09 19 9993 9290 9196 9299 نرخ مشارکت اقتصادی

 12 12 1299 1091 999 1299 نرخ بیکاری

 فصل تابستان
 02 00 9999 9999 9196 9099 نرخ مشارکت اقتصادی

 13 19 1292 1090 1299 1191 نرخ بیکاری

 فصل پاییز

 09 02 9992 9992 9192 9193 نرخ مشارکت اقتصادی

 9 19 1296 1193 999 1299 نرخ بیکاری

 فصل زمستان
تصادینرخ مشارکت اق  9096 9293 9292 9099 02 02 

 19 6 1296 1090 1292 990 نرخ بیکاری

 کل
 09 01 9991 9992 9192 9291 نرخ مشارکت اقتصادی

 10 12 1293 1091 999 1292 نرخ بیکاری
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 ساله بر حسب فصل و شهری و روستایی 24تا  98نرخ بیکاری جمعیت 

در فصط های بهار ، تابستان ، پاییز و  8931ر سا  ساله و بیشتر استان د 85نرخ بیکاری جمعیت 
درصد بود  است . این نرخ در نقاط شهری در  4/90،  99،  6/90،  9/35زمستان به ترتیب ، 

درصد بود  است . این نرخ در  98و زمستان   5/31، پاییز   3/34، تابستان   3/38فصط بهار ، 
، پاییز از نقاط شهری با تر و در فصط زمستان از نقاط روستای  استان در فصو  بهار، تابستان 

سا  در نقاط شهری استان در سا   37تا  85نقاط شهری کمتر م  باشد..نرخ بیکاری جمعیت 
در هر چهار فصط از متوسط کشوری پایین تر است ول  در نقاط روستای  استان  در این  8931

 ط  کشور بود  است.سا  در تمام فصط ها  با اختالف ،  با تر از متوس
 

 سال -درمقایسه با کشوراستان بوشهر ساله 24 تا 98 جمعیت بیکاری نرخ : 90جدول 

 (درصد)9315

 شاخص9فصل
 کل سال زمستان پاییز  تابستان بهار

 کشور بوشهر کشور بوشهر کشور بوشهر کشور بوشهر کشور بوشهر

 06 0999 0293 2293 0299 22 0691 2296 0692 0292 کل

3900 0990 02 2299 0092 29 0199 0999 0299 0190 ردم  

9929 2099 2691 1990 2992 0999 9099 2993 2399 9690 زن  

 0991 03 0399 21 0999 0992 22 0399 0992 0190 شهری

 0993 0699 0992 2292 09 2296 0990 0699 0691 1293 مرد

 9999 22 2993 0190 9999 0299 2293 2996 9299 92 زن

 1991 2392 0292 0999 1999 9691 1392 2699 1993 2699 روستایی

 1992 2692 1999 2290 1993 99 1696 2291 1991 2993 مرد

 0199 9999 0999 … 1999 2291 0192 2199 0099 2092 زن

 مأخذ: مرکز آمار ایران    
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 رشد اقتصادی -سوم بخش
 

 

 

 

 مقدمه 
هاای  ای در دهاه ترین مباحث اقتصاد منطقاه کشور از مهمرشد و توسعه اقتصادی منا ق یک 

شود، به  وری که بررس  رشد و توسعه منا ق به عنوان یک  از اهاداف مهام   م  اخیر موسوب
ای کشاورهای مختلاف   های مول  مورد توجه قرار گرفته است. باا بررسا  اقتصااد منطقاه    دولت

لکارد اقتصاادی بهتاری دارناد و در     شود که برخ  منا ق نسبت به منا ق دیگر عممشخص م 
مقایسه با میانگین کشور رشد اقتصادی با تری دارند. این رشد فزایند  ناش  از ساختار اقتصاادی  

ای ریازی منطقاه  گذاری و برنامههای مختلف و سیاستهای نسب  در فعالیتمناسب، وجود مزیت
-نسب  هر منطقه در زمینه فعالیات  هایها و مزیتصویح است. ب  توجه  به استعدادها، توانای 

هاای باالقو    ظرفیات  های متناساب باا امکاناات و   گذاریشود تا سرمایههای اقتصادی موجب م 
ای، همچناان روناد   های متعدد توسعه مل  و منطقاه برنامه منا ق صورت نگیرد و به رغم اجرای

ؤثر بر رشاد اقتصاادی مناا ق    توسعه نیافتگ  منا ق ادامه یابد. بنابراین، در صورت  که عوامط م
تاوان زمیناه   ها و تنگناهای آن منا ق فراهم شود، ما  شناسای  شود و درک درست  از توانمندی

گیری درست و مبتن  بر آگاه  را های مرتبط با منا ق و اتخاذ تصمیمگذاریارتقاء سطح سیاست
دهناد  آن اسات   ران نشانهای موجود در ایگذاری مل  و مول  فراهم کرد. واقعیتبرای سیاست

 های  در امر تولید وجود دارد.که در منا ق مختلف کشور نابرابری

 

 رشد اقتصادی
به تعبیر ساد  عبارت است از افزای  تولید یک کشور در یک سا  خاص در  رشد اقتصادی
تولید  یا(GNP) تولید ناخالص مل  افزای  کالن، در سطح. پایه سا  آن در مقایسه با مقدار
وث به نسبت مقدار آن در یک سا  پایه، رشد اقتصادی در سا  مورد ب(GDP) ناخالص داخل 
های سا  پایه استفاد   شود. علت این که برای مواسبه رشد اقتصادی، از قیمت موسوب م 

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%A7%D9%84_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%A7%D9%84_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF_%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%B5_%D9%85%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF_%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%B5_%D9%85%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF_%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%B5_%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF_%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%B5_%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF_%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%B5_%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C
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شود آن است که افزای  مواسبه شد  در تولید ناخالص مل ، ناش  از افزای  میزان تولیدات  م 
 .حذف گردد(  تورم) ها باشد و تأثیر افزای  قیمت

از فرایند چند بعدی توو  دراز مدت که با افزای  ظرفیت تولید است اقتصادی عبارت  رشد

اقتصادی هدف نهای  کلیه  رشد. کندتظاهر پیدا م  ،های اجتماع ن  ساختاقتصادی و دگرگو
شود پاسخ  است دوگانه از یک سو های اقتصادی است. اولویت  که به این هدف داد  م نظام

از سوی دیگر توانای   ،فردی و جمع  ) ارتقای سطح زندگ  ( برای مقابله با افزای  نیازهای
 الملل . مقابله هرچه بهتر با رقابت بین

اگر تولید کا ها یا خدمات به  دارد. درآمد سرانه مل د لت بر افزای  تولید یا  رشد اقتصادی،
رشد اقتصادی  توان گفت که در آن کشور، هر وسیله ممکن در یک کشور افزای  پیدا کند، م 

 است.  اتفاق افتاد 
درصد بود  است و چنانچه  3،  35-36های نرخ رشد تولید ناخالص داخل  استان    سا 

رسد.  درصد م  3/4گاز و پتروشیم  را از تولید ناخالص داخل  کسر نماییم این نرخ رشد به  نفت و
باشد ولیکن رتبه استان م   6در کشور  36رتبه استان بوشهر از تولید ناخالص داخل  در سا  

 نماید.تنز  م  38های  نفت و گاز و پتروشیم  در سطح کشور به عدد  بدون بخ 

 

 

 

 های عمده اقتصادی استانبخشارزش افزوده 
هاا در  های متداو  از روش ارزش افزود برای بدست آوردن تولید ناخالص داخل  از بین روش 

های کشاورزی، نفت، صانایع و معاادن و   ها شامط، بخ گردد. عمد  این فعالیتم  ایران استفاد 
 .در نهایت خدمات م  باشد

 
 
 
 
 
 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85
http://www.tebyan-zn.ir/tags/%d8%b1%d8%b4%d8%af.html
http://www.tebyan-zn.ir/tags/%d8%b1%d8%b4%d8%af.html
http://www.tebyan-zn.ir/tags/%d8%b1%d8%b4%d8%af.html
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF_%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87_%D9%85%D9%84%DB%8C
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-99ش های مختلف اقتصادی استان با کشور در سالهای : مقایسه ارزش افزوده بخ 1جدول 

) میلیون ریال( 1391  

 استان کشور

 سال/شرح
بدون نفت 

وگاز 

 وپتروشیمی

 کل بدون نفت

بدون نفت 

وگاز 

 وپتروشیمی

 کل بدون نفت

11923902229 

 

10312912331 

 

19320362219 

 

13296602999 

 
62926990399 

9993303299

6 
 مبلغ

1391 
 رتبه 2 6 02 * * *

12993120200 

 

19969020303 

 

13329223219 

 

19960606292 

 
39329122699 

9096239309

3 
 مبلغ

1399 
 رتبه 9 6 01 * * *

 نرخ رشد 9 0290 390 0290 1393 1391
 ماخذ: اطالعات دفتر حسابهای اقتصادی مرکز آمار ایران

-99های  ل ارزش افزوده در سالهای مختلف اقتصادی  از ک : سهم ارزش افزوده بخش4جدول 

1391 

صنعت و  انرژی ساختمان خدمات

 معدن

 شرح سال کشاورزی

 استان 1292 0921 92929 91929 093 12911
12992 1999 92929 2690 0992 1296 

 کشور 1292 999 09906 2919 9903 22929
20 2992 2910 22962 999 1296 

مرکز آمار ایران ماخذ: اطالعات دفتر حسابهای اقتصادی  
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های مختلف اقتصادی از کل ارزش افزوده ) بدون نفت( در  افزوده بخش : سهم ارزش3جدول 

1391-99های  سال  

 انرژی ساختمان خدمات
صنعت و 

 معدن
 شرح سال کشاورزی

12999 2929 22913 00922 2923 1292 
 استان

16906 0909 20999 02909 2922 1296 

62929 9996 6 19/22 12992 1292 
 کشور

62920 9929 6929 1999 9996 1296 

 ماخذ: اطالعات دفتر حسابهای اقتصادی مرکز آمار ایران

 

های مختلف اقتصادی از کل ارزش افزوده ) بدون نفت و گاز  : سهم ارزش افزوده بخش2جدول 

1391-99و پتروشیمی (   

 انرژی ساختمان خدمات
صنعت و 

 معدن
 شرح سال کشاورزی

 استان 1292 11916 11996 2923 1929 69993
3093 1922 9999 3999 1299 1296 

 کشور 1292 11912 16966 2999 2909 66922
6292 293 2999 13999 12969 1296 

 ماخذ: اطالعات دفتر حسابهای اقتصادی مرکز آمار ایران

 

 بخش کشاورزی
میلیون  06023912926معاد   36های ارزش افزود  بخ  کشاورزی استان بوشهر در سا 

درصدی از تولید ناخالص داخل  استان را به خود اختصاص داد  است.  1/3ریا  بود  که سهم 
درصد م  باشد. رتبه بخ  کشاورزی استان  -6/35، 8935-36نرخ رشد این بخ     سالهای 

رصد است د 46/8م  باشد. همچنین سهم این بخ  در کشور  35در سطح کشور  8936در سا  



 1398گزارش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان بوشهر سال 

 
 

36 

بیشترین  36درصد در سا    3/63های کشاورزی با سهم .زراعت و باغداری در بین زیر بخ 
 باشد. مقدار را در ارزش افزود  این بخ  دارا م 

)میلیون ریال(1391-99: ارزش افزوده بخش کشاورزی استان بوشهر طی سال های 1جدول   

99سال  نرخ رشد 91سال    
های زیر بخش

 کشاورزی

2929  زراعت وباغداری 11996222921 16300999902 

 دامداری 10210999923 16192329639 09

 جنگلداری 02212291092 0321219696 02

 ماهیگیری 61939929209 36022029332 23

 جمع 19622912921 06023912926 6922

* 099 092 
سهم بخش از ارزش 

 افزوده استان

* 1936 1999 

سهم بخش از 

زوده بخش در اف ارزش

 کشور

 رتبه استان در کشور 02 02 *

های اقتصادی مرکز آمار ایران ماخذ: دفتر حساب  

 

 بخش نفت و گاز 
تولید بخ   وهای با ی  در بخ  نفت و گاز و پتروشیم  است  استان بوشهر دارای ظرفیت

وشیم  از عمد  گاز کشور، صادرات بخ  عمد  نفت کشور و تولید انواع موصو ت صنایع پتر
باعث شد  است تا این استان به عنوان قطب  باشد، و این موضوع ی استان م ها جمله ظرفیت

های بخ  بنابراین گرچه نفت و گاز زیر مجموعه فعالیت .اقتصادی و انرژی کشور شناخته شود
قرار معدن م  باشد، لیکن به دلیط اهمیت نفت و گاز در استان آن را به صورت مجزا مورد بررس  

 دهیم.م 
درصد بود  و  -07/0، 8936تا  8935نرخ رشد ارزش افزود  نفت و گاز استان    سالهای 

 درصد بود  است. 53نرخ رشد بخ  پتروشیم  
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درصد از ارزش افزود  کط استان  1/47،  36همچنین سهم نفت و گاز و پتروشیم  در سا 
درصد سهم بخ   7/83کشور م  باشد و در 3دارای رتبه  باشد. استان بوشهر در این بخ  م 

 نفت و گاز کشور را به خود اختصاص داد  است .
 

-99گاز و پتروشیمی استان بوشهر طی سال های افزوده بخش نفت و: ارزش 9جدول   

1391 

  )میلیون ریال(                                                                                                              

های انرژی زیر بخش 1391 1399 نرخ رشد  

-2929 
222922326 

 
22102920292 

ارزش افزوده بخش 

 نفت و گاز

20 
19223292691 

 

10132013092 

 

ارزش افزوده 

 پتروشیمی

 جمع 630926992 326211310 992

* 3996 3992 
سهم بخش از 

افزوده استان ارزش  

* 1999 0296 

خش از سهم ب

افزوده بخش در  ارزش

 کشور

 رتبه استان در کشور 0 0 *

های اقتصادی مرکز آمار ایرانماخذ: دفتر حساب  

 

 بخش صنعت و معدن  
باشد میلیون ریا  م  22939922990معاد   36ارزش افزود  بخ  صنعت و معدن در سا  

در همین سا  ارزش افزود  درصدی در ارزش افزود  استان استان دارد.  96/3که سهم  برابر با 
 7/896069133 میلیون ریا  و در بخ  معدن 831497715/1استان در بخ  صنعت معاد 

 میلیون ریا  بود  است.
درصد در سا  39/8ارزش افزود  ساخت مواد شیمیای  و موصو ت شیمیای  با سهم  معاد 

 باشد.بیشترین مقدار در بخ  صنعت استان  را دارا  م  36
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درصد سهم  بخ  صنعت و معدن  85/6،  36فزود  بخ  صنعت و معدن در سا  ارزش ا
شیمیای  و موصو ت شیمیای  در سا   باشد. همچنین ارزش افزود  ساخت موادکشور را دارا م 

 درصد از فعالیت متناظر خود در کشور را دارا بود  است. 9/77سهم  معاد   36
             1391-91های در استان بوشهر طی سال :  ارزش افزوده بخش صنعت و معدن1جدول 

                    )میلیون ریال(                                                                                                          

 زیربخش های صنعت ومعدن 1391 1399 نرخ رشد

-20 126262900/9 

 

022113169 

 
ستخراج معدنا  

-20912 12229020199 19936932099 
ستخراج نفت خام، گاز طبیعی و 

 خدمات پشتیبانی معادن

 استخراج سایر معادن 29392191992 93122292199 22931

 صنعت 19029302093 19932999299 29923

 تولید محصوالت غذایی 22902699123 269026292 0939

 تولید انواع آشامیدنیها 20299939323 29999911991 19961

های توتون و تنباکو تولید فرآورده 2 2 2  

 تولید منسوجات 22662929629 29620992926 11923

 تولید پوشاك 11919093909 99226993219 10999-

های وابسته تولید چرم و فرآورده 96299260209 29919290939 22996-  

99920 23099009622 02923929939 

ب و محصوالت چوبی به تولید چو

جز مبلمان، حصیر و مواد حصیر 

 بافی

های کاغذی تولید کاغذ و فرآورده 02922199326 06912292906 06969  

های ضبط شده چاپ و تكثیر رسانه 62023926919 12922290193 31906  

93939 19102092129 96922939212 
های حاصل از  تولید کك، فرآورده

 پاالیش نفت

20923 19223292691 10132013092 
های  تولید مواد شیمیایی و فرآورده

 شیمیایی
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                   1391-91های :  ارزش افزوده بخش صنعت و معدن در استان بوشهر طی سال1ادامه جدول 

                    )میلیون ریال(                                                                                                    

 زیربخش های صنعت ومعدن 1391 1399 نرخ رشد

2929 22169999929 22299119329 
های دارویی و  تولید داروها و فراورده

 شیمیایی و گیاهی

06921 26921292022 09022699099 
های الستیكی و  تولید فرآورده

 پالستیكی

-19911 
01639199066 0696611/622 

های معدنی  تولید سایر فرآورده

 غیرفلزی

 تولید فلزات پایه 66092912002 12230999223 21999

3939 
69322992029 62913996262 

تولید محصوالت فلزی ساخته شده، به 

آالت و تجهیزات جز ماشین  

2 
62099222992 2 

ای، الكترونیكی و  تولید محصوالت رایانه

 نوری

 تولید تجهیزات برقی 16912999990 0299109999 22992

09969 19161913203 11226939966 
آالت و تجهیزات  تولید ماشین

بندی نشده در جای دیگر طبقه  

06992 62912999231 22066926260 
تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و 

تریلر نیم  

 تولید سایر تجهیزات حمل و نقل 12219299921 19202219939 26902

 تولید مبلمان 1962919290 02006393112 9992

 تولید سایر مصنوعات 69921992036 39996909621 9929

آالت و تجهیزات تعمیر و نصب ماشین 13396993326 69132963099 61969-  

-0902 
22939922990 

 

29022926693 

 
 جمع

 سهم بخش از ارزش افزوده استان 9292 2690 *

افزوده بخش در سهم بخش از ارزش  990 6912 *

 کشور
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     1391-91های :  ارزش افزوده بخش صنعت و معدن در استان بوشهر طی سال1جدول ادامه 

                    )میلیون ریال(                                                                                                                  

دنرخ رش  زیربخش های صنعت ومعدن 1391 1399 

 رتبه استان در کشور 2 2 *
های اقتصادی مرکز آمار ایرانماخذ : دفتر حساب  

 

 بخش خدمات 

میلیون ریا   1/830817538در استان بوشهر برابر با  36ارزش افزود  این بخ  در سا  
خود اختصاص داد  است. در  درصد از کط ارزش افزود  استان را به 83/3باشد که سهم معاد   م 

همین سا  فعالیتهای مربوط به حمط و نقط و انبارداری و پست بیشترین و فعالیتهای علم  و 
فن  کمترین میزان ارزش افزود  در بخ  خدمات را دارند. رشد سا نه بخ  خدمات    

اظر خود باشد و همچنین سهم این بخ  از بخ  متن درصد م  87/07معاد  36تا  35های  سا 
در این بخ  رتبه  8935باشد. استان بوشهر در سا   درصد م  8/99معاد   36در کشور در سا  

 را داشته است. 38
 

    1391-99های بخش خدمات استان بوشهر در سال  : ارزش افزوده زیر بخش8جدول 

 )میلیون ریال(

 زیربخش های خدمات 1391 1399 نرخ رشد

02900 

1919999096 19366201/2 

عمده فروشی، خرده فروشی، تعمیر وسایل 

 نقلیه و کاالها

 حمل و نقل و انبارداری وپست 0066296293 0222292992 2992

 فعالیت خدماتی مربوط به تامین جا و غذا 1262991936 1320900929 9932

 اطالعات و ارتباطات 1091162396 1923929191 12992

تهای مالی و بیمهفعالی 1629939999 1302999992 3912  

 امالک و مستغالت 1622262292 1931192199 19999

ای، علمی و فنی فعالیتهای حرفه 1929163999 1609322900 11933  

 فعالیتهای اداری و خدمات پشتیبانی 6239329229 3912909912 19939
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    1391-99های بخش خدمات استان بوشهر در سال  : ارزش افزوده زیر بخش8جدول ادامه 

 )میلیون ریال(

 زیربخش های خدمات 1391 1399 نرخ رشد

 اداره امور عمومی، و خدمات شهری 1900029993 1699192699 1296

 آموزش 929932292 1199920996 00909

12902 

1206396192 9269229906 

فعالیت های مربوط به سالمت انسان 

 ومددکاری اجتماعی

20922 

1616032929 1001019901 

ایر خدمات عمومی ، اجتماعی . شخصی و س

 خانگی

 جمع 12229326292 10219929199 19929

 سهم بخش از ارزش افزوده استان 10991 10999 *

 سهم بخش از ارزش افزوده بخش در کشور 1926 1922 *

 رتبه استان درکشور 02 02 *

ها اقتصادی مرکز آمار ایرانمأخذ: دفتر حساب  

 

 بخش انرژی 
میلیون ریا   1/443377معاد   8936افزود  بخ  انرژی در استان بوشهر در سا  ارزش 

را داشته است. در سا   8936تا  8935های  درصد    سا 36/81باشد و نرخ رشدی معاد   م 
و  8باشد. همچنین رتبه  درصد م 019/0ت از کط ارزش افزود  استان معاد  سهم این فعالی8936
 باشد. لیت متناظر خود در کشور را دارا م درصدی از فعا 76/4سهم 
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)میلیون     1391-99های بخش انرژی استان بوشهر در سال : ارزش افزوده زیر بخش9جدول 

 ریال(

 زیر بخش های انرژی 1391 1399 نرخ رشد

 تأمین برق ، گاز،بخار و تهویه هوا 22199399296 916019239 19909

 تولید، انتقال و توزیع برق 96292291121 9329999923 99922

 تولید وتوزیع گاز طبیعی 22192929292 91229292991 19919

1929 33009999261 36299092996 
آبرسانی،مدیریت پسماند، فاضالب و 

 فعالیتهای تصفیه

 جمع 3629909292 33009999 19906

* 29292  سهم بخش از ارزش افزوده استان 92 

* 9693 9390 
ارزش افزوده بخش در  سهم بخش از

 کشور

 رتبه استان در کشور 1 1 *

ها اقتصادی مرکز آمار ایرانمأخذ: دفتر حساب  

 بخش ساختمان
میلیاون ریاا     45/390063معااد    8936ارزش افزود  این بخ  در استان بوشهر در ساا   

ساهم  8936را دارا م  باشاد. در ساا    36تا 8935درصدی    سالهای  31باشد که نرخ رشد  م 
و ساهم   33درصد ما  باشاد. همچناین رتباه     71/3این فعالیت از کط ارزش افزود  استان معاد  

 درصدی از بخ  ساختمان در کشور را دارا م  باشد. 8/67
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     1391-99های بخش ساختمان استان بوشهر در سال : ارزش افزوده زیر بخش11دولج

) میلیون ریال(                                                                                                                                    

 1391 1399 نرخ رشد
زیربخش های 

 ساختمان

-12999 12299929610 12226019223 

ساختمانهای 

 مسكونی

 سایر ساختمانها 16913123939 01696169919 20916

 جمع 13930309992 02229699932 09

سهم بخش از ارزش  0911 0999 *

 افزوده استان

سهم بخش از ارزش  1929 1969 *

افزوده بخش در 

 کشور

 رتبه استان در کشور 3 12 *

ها اقتصادی مرکز آمار ایرانمأخذ: دفتر حساب  

 تولید ناخالص داخلی استان
ای برخوردار است.  میت ویژ های اقتصاد کالن، تولید ناخالص داخل  از اه در میان شاخص

ها مورد  ها و ارزیاب  ترین شاخص عملکرد اقتصادی در تجزیه و تولیط عنوان مهم زیرا نه تنها به
های کالن اقتصادی مستقیم یا غیرمستقیم به شاخصگیرد، بلکه بسیاری از دیگر  استفاد  قرار م 

 مواسبه و برآورد این شاخص وابسته هستند.
شد  توسط واحدهای اقتصادی مقیم کشور در دور   تولید نهای  وصو تط ارزش ریال  مک

 .نامند زمان  معین را تولید ناخالص داخل  م 
افزای  در تولید ناخالص داخل  در سا  جاری در مقایسه با سا  قبط، به عنوان یک شاخص 

شود، یک  ی  داد شود. این امر بدان معناست که اگر ارزش تولید یک کشور افزامثبت ارزیاب  م 
 شود.افزای  مشابه در نیروی کار و به احتما  زیاد به اشتغا  بیشتر و درآمد با تر منتج م 

باشد که سهم   میلیون ریا  م  4/337694343، 8936 تولید ناخالص داخل  استان در سا 
 7/8بوشهر  درصد از تولید ناخالص داخل  کشور را دارند. درصورتیکه جمعیت استان 5/3معاد  
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باشد در های نفت و گاز در استان م باشد. این تفاوت به علت فعالیتدرصد جمعیت کشور م 
باشد و تاثیر چندان  بر اقتصاد استان ندارد، چنانچه صورتیکه تاثیرگذاری آن در سطح مل  م 

از کشور های نفت و گاز را از تولید ناخالص داخل  کم کنیم سهم استان ارزش افزود  فعالیت
 رسد.درصد م 95/8به

 
) میلیون ریال( 1391-99های تولید ناخالص داخلی در سالهای  : اهم شاخص11جدول   

 شرح/سال  1391 1399 نرخ رشد

19 
1296923291 

 

1016322069 

 
 ستانده

 
06 

93263021099 

 

23221199996 

 
 مصرف واسطه

 (i/oنسبت مصرف واسطه به ستانده) 292 2929 *

9962 
91619226399 

 

99219290290 

 
 ارزش افزوده بخشهای مختلف

9 
90962393093 

 

99933032996 

 

حصول ناخالص داخلی به قیمت م

 GDP/GDPRبازار

* 9 2 
رتبه استان در محصول ناخالص 

 داخلی

* 290 293 
سهم استان از کشوردر محصول 

 ناخالص داخلی 

0290 
39329122699 

 

62926990399 

 

داخلی به قیمت بازار ص محصول ناخال

GDP/GDPR بدون نفت -  

* 02 6 
رتبه استان بدون احتساب نفت خام و 

 گاز طبیعی

* 2906 2920 
سهم استان در محصول ناخالص 

بدون نفت -داخلی  
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) میلیون ریال( 1391-99های تولید ناخالص داخلی در سالهای  : اهم شاخص11جدول ادامه   

 شرح/سال  1391 1399 نرخ رشد

3902 19960606292 13296602999 

صول ناخالص داخلی به قیمت بازار مح

GDP/GDPR بدون نفت و گاز و  -

 پتروشیمی

* 01 02 
رتبه استان بدون احتساب نفت و گاز 

 و پتروشیمی

* 1922 1993 
سهم استان در محصول ناخالص 

بدون نفت و گاز و پتروشیمی -داخلی  

* 39090 30992 
داخلی )هزار  سرانه تولید ناخالص

 ریال(

* * 1 
رتبه سرانه تولید ناخالص داخلی 

 استان در کشور

* 66199 299 
سرانه تولید ناخالص داخلی )هزار 

بدون نفت -ریال(  

* * 1 
رتبه سرانه تولید ناخالص داخلی 

بدون نفت –استان در کشور   

* 12992 12191 
سرانه تولید ناخالص داخلی )هزار 

گاز و پترو شیمی بدون نفت و  -ریال(  

* * 19 

رتبه سرانه تولید ناخالص داخلی 

بدون نفت و گاز و  -استان در کشور

 پترو شیمی

محاسبات نگارنده –ها اقتصادی مرکز آمار ایران مأخذ: دفتر حساب  

بخش جداگانه کشاورزی و ماهیگیری، صنعت و  2های اقتصادی بصورت  *** در کلیه محاسبات بخش

اختمان و خدمات در نظر گرفته شده است.معدن، انرژی، س  
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به قیمت  1391-99: ارزش افزوده استان بر حسب فعالیتهای اقتصادی طی سالهای 14جدول 

 بازار )میلیون ریال(

سال / فعالیتهای 

 اقتصادی
 کشاورزی

صنعت و 

 معدن
 خدمات ساختمان انرژی

 ارزش افزوده استان

1292 1962291292 290229263 329229902/2 1393030999 12229326296 

1296 0602391299 229399229 92201122099 0222969999 10219929199 

 19929 09 19906 0902- 22960 نرخ رشد

 ارزش افزوده کشور

1292 1206220939 9131130291 1992912629 1222992906 3311991226 

1296 1992692296 2929991229 1392012330 1299969209 9229392220 

 16/36 3/23 19/61 22/29 10990 نرخ رشد

محاسبات نگارنده –ها اقتصادی مرکز آمار ایران مأخذ: دفتر حساب  

درصد داشته 3رشدی معاد  8935-36   سالهای داخل  استان به قیمت بازار  تولید ناخالص
 نعت ومعدنصو کمترین رشد نیز متعلق به بخ    کشاورزیاست. بیشترین رشد مربوط به بخ  

 بود  است. 
سهم هر فرد ایران  از درآمد ) تولید ( توزیع شد  در جامعه را م  توان از  ریق شاخص تولید 

میلیون  3/433،  8936در سا   تولید ناخالص داخل  استان بوشهر سرانه مواسبه نمود. سرانه
 ریا  بود  است. 

است که توانای  نشان دادن  های  شاخص نسبت کط مصرف واسطه به ستاند  یک  از شاخص

در هر بخ  دارای مقدار  اقتصادی را دارد. هر چه این نسبتهای  رونق نسب  هر بخ  از فعالیت

کمتری باشد به این معن  است که آن بخ  از تولید بیشتری برخوردار بود  پس بخ  مزبور از 

د  استان بوشهر در سا  رونق بیشتری نیز برخوردار خواهد بود. نسبت کط مصرف واسطه به ستان

در  گرو  خدمات دهد گرو  انرژی و پس از آن باشد. آمار و ارقام نشان م  درصد م 37/99،  8936
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از رونق  8936ساختمان در سا   رونق بیشتری برخوردار بود  است. همچنین بخ  37سا  

.بت به بخ  های دیگر برخوردار استری نسکمت  

های انده استان طی سال: نسبت مصرف واسطه به ست13جدول  

 1399 1391 عنوان

 92/90 91/93 گروه کشاورزی

 21/32 92/12 گروه صنایع و معادن

 6/19 9/23 گروه انرژی

 29/99 29/60 گروه ساختمان

 02/29 02/22 گروه خدمات

 22/99 22/32 کل

 ماخذ : محاسبات نگارنده 

 

 های اقتصادی در استان مزیت نسبی فعالیت
های اقتصادی توسط کاربردهای مزیت نسب  بدست آوردن مزیت نسب  فعالیت یک  از

باشد. این م  (  Revealed Comparative Advantageشاخص مزیت نسب  آشکار )
ها در استان نسبت به دیگری دارای باشد که کدام یک از بخ  شاخص بیانگر این مطلب م 

ی اقتصادی که در آن شاخص مورد بوث، بیشتر هامزیت نسب  بیشتری است. هر کدام از فعالیت
از یک باشد از مزیت نسب  برخوردار بود  و در غیر این صورت )کوچکتر یا مساوی یک ( دارای 

های  ها و رشته فعالیتباشند. در ادامه به مواسبه این شاخص در بخ  مزیت نسب  کمتری م 
 شود.استان پرداخته م 
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1391-99های اقتصادی استان در سال بی فعالیتت نسمحاسبه مزی:   12جدول  

 فعالیت های اقتصادی مزیت نسبی فعالیت ها

1399 1391 

 بخش کشاورزی 2902 2922

 بخش صنایع و معادن 1990 1919

 بخش انرژی 990 999

 بخش ساختمان 2909 2929

 بخش خدمات 2902 2902

 ماخذ: محاسبات نگارنده

-، بخ 8935-36های اقتصادی    سالهای شد ، از بین فعالیت با توجه به مواسبات انجام

باشند. استان بوشهر با داشتن ذخایر فاراوان  های صنایع و معادن و انرژی دارای مزیت نسب   م 
های چشمگیری در این بخ  برخوردار بود  و توانسته در صادرات نفات و  نفت  و گازی از قابلیت

ر منطقه و جهان به خود اختصاص بدهد. همچنین وجود مناابع  مشتقات آن جایگا  قابط توجه  د
معدن  متعدد و فراوان پراکند  شد  در استان )همچون معادن سنگ آهک، سنگ گچ و...( موجاب  

 ها از مزیت نسب  برخوردار گردد.ها بخ  صنعت و معدن نسبت به دیگر بخ شد  در این سا 
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 تورم – مچهار بخش
 

 

 مقدمه
ها در  و  یک زمان مشخص  از نظر علم اقتصاد به معن  افزای  سطح عموم  قیمتتورم 

کنند   است. نرخ تورم برابر است با تغییر در یک شاخص قیمت که معمو  شاخص قیمت مصرف
 است.

رشد شاخص بهای کا ها و خدمات مصرف  )نرخ تورم( در منا ق شهری ایران معیار سنج  
رسد.  خدمات  است که توسط خانوارهای شهرنشین ایران  به مصرف م تغییرات قیمت کا ها و 

ها، یک  از بهترین معیارهای  گیری سطح عموم  قیمت ای برای انداز  این شاخص به عنوان وسیله
 رود.  سنج  قدرت خرید داخل  پو  کشور بشمار م 

که اگر مردم براساس یک  دیگر از علط افزای  نرخ تورم، انتظارات تورم  است. به این معن  
ها روبه  بین  کنند که در آیند  نزدیک قیمت تجربیات گذشته خود یا بر مبنای مشاهدات بازار پی 

کنندگان  دهند. از  رف دیگر تولید های خود را افزای  م  افزای  خواهد بود، میزان هزینه و خرید
کنند،  در آیند  خودداری م  و فروشندگان از فروش و عرضه کا های خود به امید افزای  قیمت

ها خواهد داشت و  بدیه  است در این صورت با این سیاست، عرضه و تقاضا اثر مستقیم بر قیمت
 .گردد موجب افزای  تورم م 

 

 شاخص قیمت و نرخ تورم در کل خانوارها:

 : کشور 

و  8934متوسط شاخص بهای کا ها و خدمات مصرف  کط خانوارهای کشور در سالهای 
  8/815و  9/894 به ترتیب برابر 8931

درصد بود   1/97برابر با  31کط کشور در سا   (  م  باشد. بنابراین نرخ تورم8935) سا  پایه 

درصد(  3/36) 34واحد نسبت به سا   3/4به میزان  31است. نرخ تورم کط کشور در سا  

خص بهای کا ها و خدمات بررس  تغییرات قیمت کا  و خدمات مشمو  شاافزای  داشته است. 

با ترین نرخ رشد مربوط به گرو  چائ ، قهو  ، کاکاوو، نوشابه وآب  دهد  نشان م 8931درسا  
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 نیدر ب 8931بود  است. در سا  ( 7/85) مربوط به بخ  ارتبا ات نیو کمتر درصد(  9/56میو  )

نرخ  نیدرصد با تر 73 اب مایال نرخ تورم و استان نیدرصد کمتر 4/90با  فارس کشور،  یاستانها

 .اند تورم را داشته

 استان بوشهر: 

متوسط شاخص بهای کا ها و خدمات مصرف  کط خانوارهای استان بوشهر در سالهای 
 (  م  باشد. بنابراین نرخ تورم8935) سا  پایه 5/814و  8/896 به ترتیب برابر 8931و  8934

به  31بود  است. نرخ تورم استان بوشهر در سا  درصد 4/94برابر با  31استان بوشهر در سا  
بررس  تغییرات قیمت درصد( افزای  داشته است.  7/34) 34واحد نسبت به سا   9/80میزان 

با ترین نرخ  دهد  نشان م 8931درسا  کا  و خدمات مشمو  شاخص بهای کا ها و خدمات 
مربوط به بخ  آب ، برق و  نیکمترو  درصد(  3/10رشد مربوط به گرو  ماه  ها و صدف داران)

 بود  است.درصد (  7/1) سوخت
 

 شاخص قیمت و نرخ تورم خانوارهای شهری: 

 کشور:
به ترتیب  8931و  8934متوسط شاخص بهای کا ها و خدمات مصرف  شهری کشور در سالهای 

کشور در  (  م  باشد، که با توجه به آن نرخ تورم شهری8935) سا  پایه  817و  3/896برابر 

واحد نسبت  1/4به میزان  31نرخ تورم کط کشور در سا  درصد م  باشد.   7/97معاد   31سا  

بررس  تغییرات قیمت کا  و خدمات مشمو  درصد( افزای  داشته است.  6/36) 34به سا  

با ترین نرخ رشد مربوط به گرو   دهد  نشان م 8931درسا  شاخص بهای کا ها و خدمات 

 مربوط به بخ  ارتبا ات نیو کمتر درصد(  4/56هو  ، کاکاوو، نوشابه وآب میو  )چائ ، ق

نرخ  نیدرصد کمتر 8/33با  فارس کشور،  یاستانها نیدر ب 8931بود  است. در سا  ( 4/85)

 .اند نرخ تورم را داشته نیدرصد با تر3/78 اب ایالم تورم و استان

 :استان بوشهر

خدمات مصرف  کط خانوارهای استان بوشهر در سالهای متوسط شاخص بهای کا ها و 
 (  م  باشد. بنابراین نرخ تورم8935) سا  پایه 3/816و  7/896 به ترتیب برابر 8931و  8934
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به  31درصد بود  است. نرخ تورم استان بوشهر در سا  6/96برابر با  31استان بوشهر در سا  
بررس  تغییرات قیمت کا  ( افزای  داشته است. درصد 5/34) 34واحد نسبت به سا   8/3میزان 

با ترین نرخ رشد  دهد  نشان م 8931درسا  و خدمات مشمو  شاخص بهای کا ها و خدمات 
مربوط به بخ  آب ، برق و  نیو کمتر درصد(  4/10مربوط به گرو  ماه  ها و صدف داران)

 است.  بود درصد  -84/0ارزانتر شد  و  8934که نسبت به سا   سوخت
 

  شاخص قیمت و نرخ تورم خانوارهای روستای :

 کشور:
به  8931و  8934کشور در سالهای روستای  مصرف  متوسط شاخص بهای کا ها و خدمات 

(  م  باشد، که با توجه به آن نرخ تورم شهری 8935) سا  پایه  7/838و  7/893ترتیب برابر 

 3/3به میزان  31رخ تورم کط کشور در سا  ندرصد م  باشد.   9/94معاد   31کشور در سا  

بررس  تغییرات قیمت کا  و خدمات درصد( افزای  داشته است.  8/31) 34واحد نسبت به سا  

با ترین نرخ رشد مربوط به  دهد  نشان م 8931درسا  مشمو  شاخص بهای کا ها و خدمات 

( 06/87) بوط به بخ  ارتبا اتمر نیو کمتر درصد(  1/56سبزیجات )سبزئ هاوحبوبات ( ) گرو 

نرخ  نیدرصد کمتر93/ 1با آذربایجان غرب  کشور، یاستانها نیدر ب 8931بود  است. در سا  

 .اند نرخ تورم را داشته نیدرصد با تر 5/75  اب ایالم تورم و استان

 استان بوشهر:

به  8931و  8934در سالهای  روستای  بوشهرمتوسط شاخص بهای کا ها و خدمات مصرف  

استان بوشهر در سا   (  م  باشد. بنابراین نرخ تورم8935) سا  پایه 7/833و  1/897 ترتیب برابر

واحد نسبت  3/86به میزان  31درصد بود  است. نرخ تورم استان بوشهر در سا   1/73برابر با  31

شمو  بررس  تغییرات قیمت کا  و خدمات مدرصد( افزای  داشته است. 6/36) 34به سا  

با ترین نرخ رشد مربوط به گرو   دهد  نشان م 8931درسا  شاخص بهای کا ها و خدمات 

 89ارتبا ات )  مربوط به بخ  نیو کمتر درصد(  49شکر، مربا، عسط ، شکالت و شیرین   )

 .بود  استدرصد( 
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 :   8931شاخص قیمت و نرخ تورم کط خانوار ها در کشور و استان در سا  

 سال
 استان کشور

 نرخ تورم شاخص نرخ تورم شاخص

9311 9/894 3/36 8/896 7/34 

9315 8/815 1/97 5/814 4/94 

 

 : 8931شاخص قیمت و نرخ تورم خانوارهای شهری کشور و استان در سا  

 سال
 استان کشور

 نرخ تورم شاخص نرخ تورم شاخص

9311 3/896 6/36 7/896 5/34 

9315 817 7/97 3/816 6/96 

 

 :  8931خانوارهای روستای  کشور و استان در سا   شاخص قیمت و نرخ تورم

 سال
 استان کشور

 نرخ تورم شاخص نرخ تورم شاخص

9311 7/893 8/31 1/897 6/36 

9315 7/838 9/94 7/833 1/73 
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 9315سال  -: نرخ تورم در نقاط شهری و روستایی استانهای مختلف کشور9جدول 

 استان ردیف
کل خانوار 

 ها

نرخ تورم 

 روستایی
 نرخ تورم شهری

 7/97 93 5/95 آذربایجان شرق    8

 6/93 1/93 4/93 آذر بایجان  غرب  3

 4/97 5/91 4/95 اردبیط  9

 93 8/93 6/93 اصفهان  7

 6/95 3/95 6/95 البرز 5

 3/78 5/75 73 ایالم  6

 6/96 1/73 1/94 بوشهر   4

 6/95 9/94 6/95 تهران 1

و  چهار موا  3
 6/94 بختیاری

9/96 91 

 7/93 7/91 8/93 خراسان جنوب  80

 4/98 8/91 99 خراسان رضوی 88

 6/94 8/91 1/94 خراسان شمال  83

 3/97 1/95 95 خوزستان 89

 3/99 99/.1 3/99 زنجان  87

 9/93 3/96 8/99 سمنان 85

 8/91 8/95 8/94 و بلوچستان سیستان 86

 8/33 4/96 4/90 فارس  84

 5/95 9/91 8/96 قزوین 81

 3/98 8/95 93 قم 83

 1/97 3/91 6/95 کردستان 30

 3/97 95 7/97 کرمان 38

 8/93 6/96 3/93 کرمانشا  33

 94 4/96 3/96 و بویراحمد کهکیلویه 39

 1/95 3/96 3/95 گلستان 37

 3/99 96 3/99 گیالن 35
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 -نقاط شهری و روستایی استانهای مختلف کشور : نرخ تورم در9ادامه جدول 

 9315سال  

 

 کل خانوار ها استان ردیف
نرخ تورم 

 روستایی

نرخ تورم 

 شهری

 5/93 8/73 3/70 لرستان 36

 5/97 3/91 1/95 ندران زما 34

 8/96 3/93 1/96 مرکزی 31

 1/97 8/91 1/95 هرمزگان  33

 7/93 5/97 3/93 همدان 90

 3/97 78 4/95 یزد 98

 7/97 9/94 1/97 کط کشور
 

 در کشور و استان : 9315تا  9318روند نرخ تورم طی  سالهای 

 

  نرخ تورم کل خانوارها:

روند تورم کط در کشور و استان صعودی بود  است و کمترین  8931تا  8935   سالهای 
م  باشد . نرخ  8936و  8935میزان تورم    این سالها در کشور و استان به ترتیب سالهای 

 واحد افزای  داشته است . 6/33معاد   8935نسبت به سا   8931تورم استان در سا  
 9318-15: نرخ تورم کل خانوارهای استان در مقایسه با کشور 2جدول 

 سال
 استان کشور

 نرخ تورم شاخص نرخ تورم شاخص

9315 8/815 1/97 5/814 4/94 

9311 9/894 3/36 8/896 7/34 

9316 3/801 3/1 1/806 1/6 

9318 800 3/6 800 8/1 

 ماخذ: مرکز آمار ایران

  باشد م  8935=800مواسبات براساس سا  پایه 
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 نرخ تورم در نقاط شهری:
روند تورم شهری در کشور و استان صعودی بود  است و کمترین  8931تا  8935   سالهای 

م  باشد . نرخ  8936و  8935ب سالهای میزان تورم    این سالها در کشور و استان به ترتی
 واحد افزای  داشته است . 4/31معاد   8935نسبت به سا   8931تورم استان در سا  

 9318-15: نرخ تورم در مناطق شهری استان در مقایسه با کشور 3جدول 

 سال
 استان کشور

 نرخ تورم شاخص نرخ تورم شاخص

9315 817 7/97 3/816 6/96 

9311 3/896 6/36 7/896 5/34 

9316 8/801 8/1 3/806 3/6 

9318 800 1/6 800 3/4 

 ماخذ: مرکز آمار ایران

  باشد م  8935=800مواسبات براساس سا  پایه 

 

 نرخ تورم در نقاط روستایی
روند تورم روستای  در کشور و استان صعودی بود  است و  8931تا  8935   سالهای 

م  باشد .  8936و  8935ها در کشور و استان به ترتیب سالهای کمترین میزان تورم    این سال
 واحد افزای  داشته است . 3/97معاد   8935نسبت به سا   8931نرخ تورم استان در سا  

 

 9318-15: نرخ تورم در مناطق روستایی استان در مقایسه با کشور 4جدول 

 سال
 استان کشور

 نرخ تورم شاخص نرخ تورم شاخص

9315 7/838 9/94 7/833 1/73 

9311 7/893 8/31 1/897 6/36 

9316 4/801 1/1 5/806 5/6 

9318 800 3/4 800 6/1 

 ماخذ: مرکز آمار ایران

  باشد م  8935=800مواسبات براساس سا  پایه 
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 کل خانوارها : 
و  ها و دخانیات ها، آشامیدن  خوراک شاخص قیمت کا ها و خدمات مصرف  در گروههای 

م  باشد که تورم در گروهای  9/869و  8/370به ترتیب برابر با  های غیر خوراک  و خدماتکا 
ها،  خوراک درصد م  باشد. در گرو   3/90و  7/73به ترتیب برابر با  31مذکور برای سا  

و کمترین تورم متعلق به  ماه  ها و صدف دارانبیشترین تورم متعلق به ها و دخانیات  آشامیدن 
تورم متعلق به مبلمان و  نیشتریدر گرو  کا های غیر خوراک  و خدمات بم  باشد .  غالتنان و 

  باشد .    تورم متعلق به آب ، برق و سوخت م نیلوازم خانگ  و نگهداری معمو  آنها و کمتر
 

 شهری : 

ها و دخانیات و  ها، آشامیدن  خوراک  یدر گروهها  کا ها و خدمات مصرف متیشاخص ق
 یباشد که تورم در گروها  م6/868و 1/379برابر با  بیهای غیر خوراک  و خدمات به ترتکا 

ها،  باشد. در گرو  خوراک   درصد م 7/33و  7/73برابر با  بیبه ترت 31سا   یمذکور برا
تورم متعلق به  نیتورم متعلق به ماه  ها و صدف داران و کمتر نیشتریها و دخانیات ب آشامیدن 
تورم متعلق به مبلمان و  نیشتریباشد . در گرو  کا های غیر خوراک  و خدمات ب  ت منان و غال

    باشد .  تورم متعلق به آب ، برق و سوخت م نیلوازم خانگ  و نگهداری معمو  آنها و کمتر

 

 روستایی: 

ها و دخانیات و  ها، آشامیدن  خوراک  یدر گروهها  کا ها و خدمات مصرف متیشاخص ق
 یباشد که تورم در گروها  م 4/840و  9/331برابر با  بیای غیر خوراک  و خدمات به ترتکا ه

ها،  باشد. در گرو  خوراک   درصد م  4/94و  6/73برابر با  بیبه ترت 31سا   یمذکور برا
تورم متعلق به  نیتورم متعلق به ماه  ها و صدف داران و کمتر نیشتریب خانیاتها و د آشامیدن 
تورم متعلق به مبلمان و  نیشتریباشد . در گرو  کا های غیر خوراک  و خدمات ب  الت منان و غ

 باشد .  تورم متعلق به آب ، برق و سوخت م نیلوازم خانگ  و نگهداری معمو  آنها و کمتر
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و درصد تغییرات شاخص  استان  بوشهرخانوارهای کل شاخص قیمت کاالها وخدمات مصرفی : 1جدول 

 1398سال  -

                         بوشهر  استان                                                                                      

 گروههای کاالهاوخدمات

 سال

 شاخص

درصدتغییرات 

شاخص نسبت 

 به سال قبل

 1/31 8/951 شاخص کل

 4/41 9/240 ها و دخانیات ها، آشامیدن  خوراک 

 6/41 1/231 ها ها و آشامیدنی خوراکی -9

 5/41 6/231 خوراکیها  

 5/91 6/941 نان و غالت      

 2/68 3/391 گوشت قرمز و سفید و فرآورد  هائ آنها      

 8/80 3/249 گوشت قرمز و گوشت ماکیان          

 2/50 4/433 ماه  ها و صدف داران          

 5/36 2/911 تخم مرغ شیر، پنیر و      

 0/48 3/203 روغنها و چربیها      

 8/31 3/232 میو  و خشکبار      

 5/61 309 ها و حبوبات ( سبزیجات )سبزی      

 3/89 912 ها( شکر، مربا، عسط ، شکالت و شیرین )قند و شکر و شیرین       

 4/65 8/396 موصو ت خوراک   بقه بندی نشد  در جای دیگر      

 1/43 6/245 چای، قهو ، کاکاوو، نوشابه و آب میو  )نوشابه های غیر الکل (      

 4/31 6/281 دخانیات -2

 1/30 3/963 کا های غیر خوراک  و خدمات

 5/64 8/091 پوشاك و کفش -3

 1/91 6/936 ها مسکن ، آب ، برق ، گاز و سایر سوخت -4

 3/91 4/949 مسکن      
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و درصد  استان  بوشهرخانوارهای کل شاخص قیمت کاالها وخدمات مصرفی  :1ل جدو ادامه

 1398سال  -تغییرات شاخص 

                         بوشهر  استان                                                                                      

 گروههای کاالهاوخدمات

 سال

 شاخص

ات درصدتغییر

شاخص نسبت 

 به سال قبل

 9/91 2/949 اجار           

 1/34 5/962 خدمات نگهداری و تعمیر واحد مسکون   )خدمت (          

 4/5 1/992 آب ، برق و سوخت      

 3/85 1/238 مبلمان و لوازم خانگی و نگهداری معمول آنها -8

 21 3/980 بهداشت و درمان -6

 1/41 5/919 حمل ونقل -1

 3/94 1/936 ارتباطات -5

 3/31 5/293 تفریح و فرهنگ -1

 3/95 989 آموزش -90

 1/43 2/918 هتل و رستوران -99

 1/49 2/290 کاالها و خدمات متفرقه -92

 2/43 8/203 شاخص کل* )بدون اجاره(

 9/45 4/295 کاالها

 3/29 941 خدمات

 62 1/268 کاالهای بادوام

 2/46 1/294 کاالهای بی دوام

 6/45 2/200 کاالهای کم دوام

 5/85 6/251 خوراکی های تازه

 9/38 1/911 سایر خوراکی ها
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و درصد  استان  بوشهرخانوارهای کل شاخص قیمت کاالها وخدمات مصرفی :1جدول ادامه 

 1398سال  -تغییرات شاخص 

                         بوشهر  استان                                                                                      

 گروههای کاالهاوخدمات

 سال

 شاخص

درصدتغییرات 

شاخص نسبت 

 به سال قبل

 5/95 8/924 خدمات عمومی

 

 

و درصد  استان بوشهر شهریشاخص قیمت کاالها وخدمات مصرفی خانوارهای : 9جدول 

 1398در سال تغییرات شاخص 

                         بوشهر  استان                                                       

 گروههای کاالهاوخدمات

 سال

 شاخص

درصدتغییرات 

شاخص 

نسبت به 

 سال قبل

 36.6 2/956 شاخص کل

 41.4 5/243 ها و دخانیات ها، آشامیدنی خوراکی

 41.8 244 ها ها و آشامیدنی خوراکی -9

 41.1 6/243 خوراکیها  

 95.8 1/944 نان و غالت      

 66 8/324 گوشت قرمز و سفید و فرآورده هائ آنها      

 89.9 5/245 گوشت قرمز و گوشت ماکیان          

 50.1 5/434 ماهی ها و صدف داران          

 38.2 911 شیر، پنیر و تخم مرغ      

 42.2 8/914 روغنها و چربیها      
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و درصد  استان بوشهر شهریشاخص قیمت کاالها وخدمات مصرفی خانوارهای : 9جدول ادامه 

 1398در سال تغییرات شاخص 

گروههای                          بوشهر  استان                                                       

 کاالهاوخدمات

 سال

 شاخص

درصدتغییرات 

ت شاخص نسب

 به سال قبل

 36.8 4/233 میو  و خشکبار      

 61.4 3/398 ها و حبوبات ( سبزیجات )سبزی      

 44.1 3/915 ها( شکر، مربا، عسط ، شکالت و شیرین )قند و شکر و شیرین       

 19.1 322 موصو ت خوراک   بقه بندی نشد  در جای دیگر      

 44.1 1/288 آب میو  )نوشابه های غیر الکل ( چای، قهو ، کاکاوو، نوشابه و      

 31.8 1/239 دخانیات -2

 21.4 6/969 کا های غیر خوراک  و خدمات

 46 9/910 پوشاك و کفش -3

 96.8 1/936 ها مسکن ، آب ، برق ، گاز و سایر سوخت -4

 91.2 4/949 مسکن      

 91.9 2/949 اجار           

 34.1 3/913 ی و تعمیر واحد مسکون   )خدمت (خدمات نگهدار          

 -0.91 2/999 آب ، برق و سوخت      

 86 1/221 مبلمان و لوازم خانگی و نگهداری معمول آنها -8

 26.3 3/941 بهداشت و درمان -6

 45.1 6/910 حمل ونقل -1

 94.6 5/931 ارتباطات -5

 31.1 1/294 تفریح و فرهنگ -1

 95.8 6/941 آموزش -90

 43.5 2/916 هتل و رستوران -99

 31.1 1/203 کاالها و خدمات متفرقه -92
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و درصد  استان بوشهر شهریشاخص قیمت کاالها وخدمات مصرفی خانوارهای : 9جدول ادامه 

 1398در سال تغییرات شاخص 

                         بوشهر  استان                                                       

 گروههای کاالهاوخدمات

 سال

 شاخص

درصدتغییرات 

شاخص 

نسبت به 

 سال قبل

 42.9 1/203 شاخص کل* )بدون اجاره(

 41 291 کاالها

 29.3 9/941 خدمات

 62.2 9/268 کاالهای بادوام

 44.1 296 کاالهای بی دوام

 45.9 9/911 کاالهای کم دوام

 85.1 9/215 خوراکی های تازه

 33.5 2/916 ایر خوراکی هاس

 93.6 3/922 خدمات عمومی
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و درصد  استان بوشهرشاخص قیمت کاالها وخدمات مصرفی خانوارهای روستایی :1جدول 

 1398در سال تغییرات شاخص 

                         بوشهر  استان                                                       

 های کاالهاوخدماتگروه

 سال

 شاخص

درصدتغییرات 

شاخص نسبت 

 به سال قبل

 8/61 6/091 شاخص كل

 4/69 3/118 هاودخانياتها،آشاميدنيخوراكي

 9/69 112 ها ها و آشامیدنی خوراکی -1

 3/51 112 خوراکیها  

 5/13 2/056 نان و غالت      

 6/41 6/191 نهاگوشت قرمز و سفید و فرآورده هائ آ      

 68 1/102 گوشت قرمز و گوشت ماکیان          

 3/28 0/618 ماهی ها و صدف داران          

 5/61 2/090 شیر، پنیر و تخم مرغ      

 8/50 9/114 روغنها و چربیها      

 8/60 1/118 میوه و خشکبار      

 5/20 158 ها و حبوبات ( سبزیجات )سبزی      

 23 1/166 ها( شکر، مربا، عسل ، شکالت و شیرینی)قند و شکر و شیرینی      

 6/58 5/311 محصوالت خوراکی طبقه بندی نشده در جای دیگر      

 2/39 5/112 چای، قهوه، کاکائو، نوشابه و آب میوه )نوشابه های غیر الکلی(      

 1/32 1/315 دخانیات -4

 2/32 2/021 كاالهايغيرخوراكيوخدمات

 0/69 4/096 پوشاك و کفش -3

 2/16 1/035 ها مسكن ، آب ، برق ، گاز و سایر سوخت -2
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و  استان بوشهرشاخص قیمت کاالها وخدمات مصرفی خانوارهای روستایی : 1ادامه جدول 

 1398در سال درصد تغییرات شاخص 

                         وشهر ب استان                                                       

 گروههای کاالهاوخدمات

 سال

 شاخص

درصدتغییرات 

شاخص نسبت 

 به سال قبل

 1/19 2/121 مسکن      

 1/19 4/121 اجاره          

 1/32 3/121 خدمات نگهداری و تعمیر واحد مسکونی  )خدمت (          

 3/29 9/111 آب ، برق و سوخت      

 99 1/411 و لوازم خانگی و نگهداری معمول آنهامبلمان  -1

 1/49 8/113 بهداشت و درمان -9

 4/14 9/191 حمل ونقل -1

 1/13 9/133 ارتباطات -8

 9/21 1/419 تفریح و فرهنگ -9

 9/11 1/119 آموزش -11

 3/24 4/119 هتل و رستوران -11

 21 4/431 کاالها و خدمات متفرقه -14

 8/29 8/414 جاره(شاخص کل* )بدون ا

 1/14 3/419 کاالها

 9/41 1/129 خدمات

 2/91 3/491 کاالهای بادوام

 8/11 8/411 کاالهای بی دوام

 1/11 9/411 کاالهای کم دوام

 1/19 2/491 خوراکی های تازه

 9/38 191 سایر خوراکی ها

 1/38 9/131 خدمات عمومی
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 بانکداری -پنجم بخش

 
 

 مقدمه

پاو . صانعت    مدیریت تجهیز و تخصیص منابع در بازاره  ور کل  عبارت است از بانکداری ب

 -های اقتصادی و مال  انساان، متناساب باا شارایط اقتصاادی     بانکداری در  و  حیات و فعالیت

کنندگان، تغییرات شگرف  را تجربه نمود  است. اجتماع  و تغییرات ایجاد شد  در نیازهای مصرف

صنعت بانکداری نیز شکط جدیدی به خود  ،فناوری ا العات تکنولوژی و زونروزاف رشدبا امروز  

 های نوین خدمات بانک  است.گرفته و هر روز  در حا  نوآوری و اراوه روش

هاای اساتان   بر اساس گزارش مدیریت امور شعب بانک مل  و دبیر شورای همااهنگ  باناک  

اناد  در استان فعالیت داشاته مال  و اعتباری  هسسؤو مبانک  97تعداد  8931بوشهر، در پایان سا  

باناک   85و تعداد  هاکمیسیون هماهنگ  بانک عضومال  و اعتباری  هسسؤبانک و م 83که تعداد 

 77اند کاه در نتیجاه فعالیات بای  از     نیز عضو کمیسیون مذکور نبود  مال  و اعتباری هسسؤو م

ی هاا کمیسیون هماهنگ  باناک  از ساختار ها و مؤسسات مال  و اعتباری استان خارجدرصد بانک

 استان بود  است. 

 ،ملات  ،ملا   :8931ی اساتان بوشاهر در ساا     هاا عضو کمیسیون هماهنگ  بانکهای بانک

 ،صادرات ،انصار ،تجارت ،توسعه تعاون ،پست بانک، توسعه صادرات، رفا ، مسکن، سپه ،کشاورزی

و مهار اقتصااد    ،الوسانه رساالت  قارض  ،ناد  آی، الوسنه مهر ایرانقرض، صنعت و معدن، قوامین

 .صندوق کارآفرین  امید

 ،پارسایان : 8931ی استان بوشاهر در ساا    هاعضو کمیسیون هماهنگ  بانکهای غیر بانک

 ،حکمات ایرانیاان   ،سسه اعتباری ملطؤم ،سسه اعتباری نورؤم ،زمینایران ،سرمایه ،پاسارگاد ،سینا

 .گردشگری و کار آفرین ،شهر ،دی ،قتصاد نوینا ،سامان ،سسه مال  اعتباری کوثرؤم
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  بانکی تسهیالت و ها سپرده

گاذاری و باه منظاور    ریازی و سیاسات   با توجه به اهمیت و نق  ویژ  آمار در فرآیناد برناماه  

 تساهیالت  و هاا  ساپرد   پژوهان و دانشگاهیان، آمارهای مربوط به ماند دسترس  موققین، دان 

به تاکنون  8911سا  و از سا  مقطع پایان  درو به تفکیک استان   8914تا  8915از سا   بانک 

 است.برداری عموم در سایت بانک مرکزی قرار گرفتهصورت ماهانه جهت بهر 

ات مؤسسا  همچناین  و خصوصا   خصوصا  شاد ،   های دولت ،ا العات مربوط به بانک این

عماد  ارقاام    باشاد.  ایران ما  اسالم   جمهوری اعتباری غیربانک  دارای مجوز نزد بانک مرکزی

 دیاداری،  هاای  ساپرد   شاامط  ها و مؤسسات اعتباریهای ریال  بخ  غیردولت  نزد بانک سپرد 

و  غیردولتا   هایدریافتپی  بلندمدت، و مدت کوتا   گذاریسرمایه سپرد  انداز، پس الوسنه قرض

دار،  هاای دیاداری، مادت    های ارزی شاامط ساپرد    سپرد است. همچنین بستانکاران موقت ریال  

 قاانون   هایسپرد  ودریافت اعتبارات اسنادی غیردولت  و بستانکاران موقت ارزی انداز و پی   پس

 .باشدم  ریال  هایسپرد  نیز شامط

 و ارزی ریاال   از اعم اعطای  تسهیالت دولت، خالص از مطالبات شامط عمد  ارقام تسهیالت

  .باشدم  الوصو مشکوک و معوق ،گذشته سررسید و مطالبات

 ریال  و ارزی و هایبر اساس گزارش بانک مرکزی جمهوری اسالم  ایران، کط ماند  سپرد 

 ا  جادو     8934-31 هایاعتباری استان بوشهر و کشور در سا  مؤسسات و هابانک تسهیالت

 اراوه گردید  است. 8شمار  
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اعتبااری اساتان    مؤسساات  و هابانک تسهیالت و ریالی و ارزی هایسپرده مانده : کل9جدول 

 9311-15 هایبوشهر و کشور در سال

شاخص 

 /سال

 ها*سپرده

 )میلیارد ریا (

سپرده بعد از کسر 

 سپرده قانونی**

 )میلیارد ریا (

 تسهیالت

 )میلیارد ریا (

 نسبت مصارف 

 به منابع***

 )درصد(

9311 9315 9311 9315 9311 9315 
931

1 
9315 

 93 76 837093 13983 986699 839178 954533 381663 ان بوشهراست

 43 18 83955439 85030304 37918018 81561974 34863175 30649961 کشور

سهم استان 

از کشور 

 )درصد(

8.8 8.9 8 8.9 0.6 0.6 - - 

 جایگا  استان

  98)در بین 

استان و 

منا ق آزاد 

تجاری 

 صنعت (

86 83 86 83 35 37 - - 

 أخذ: بانک مرکزی ایرانم

 های ارزی و ریال  است. ها شامط سپرد * سپرد 

 های ارزی فاقد سپرد  قانون  است.** سپرد 

ها بعد از کسار ساپرد  قاانون     *** در شاخص نسبت مصارف به منابع، منابع شامط سپرد 

 باشد.م 
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 مؤسساات  و هاهیالت بانکارزی و تس و های ریالیسپرده مانده : مقایسه تغییرات کل2جدول 

  9311برتر کشور در سال  استان 90اعتباری استان بوشهر و 

 رتبه در

 میزان

 هاسپرده

 استان
 ها*سپرده

 )میلیارد ریا (

 سپرده بعد از

کسر سپرده 

 قانونی**
 )میلیارد ریا (

 تسهیالت
 )میلیارد ریا (

نسبت 

 مصارف

 به منابع***
)سپرد  پس از 
کسر سپرد  
 قانون (
 )درصد(

 35 3453870 80348393 88981486 تهران 8

 51 553816 356963 8043834 اصفهان 3

خراسان  9

 رضوی
350391 173074 753339 55 

 58 939937 443994 148310 فارس 7

 58 905850 608555 641695 خوزستان 5

آذربایجان  6

 شرق 
563644 507766 901497 68 

 44 973306 779716 500698 مازندران 4

 71 814630 930665 778899 البرز 1

 18 343141 994967 943137 کرمان 3

 45 330679 335041 993114 گیالن 80

 76 13983 839178 381663 بوشهر 86
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 مؤسساات  و هاارزی و تسهیالت بانک و های ریالیسپرده مانده : مقایسه تغییرات کل3جدول 

  9311برتر کشور در سال  استان 90اعتباری استان بوشهر و 

 رتبه در

 میزان

 هاسپرده

 استان
 ها*سپرده

 )میلیارد ریا (

 سپرده بعد از

کسر سپرده 

 قانونی**
 )میلیارد ریا (

 تسهیالت
 )میلیارد ریا (

 نسبت مصارف

 به منابع***
)سپرد  پس از 
کسر سپرد  
 قانون (
 )درصد(

استان( و  38ها )سایر استان

 جاری صنعت منا ق آزاد ت
9998084 3353300 3831358 47 

 18 85030304 81561974 30649961 کط کشور

 مأخذ: بانک مرکزی ایران

 های ارزی و ریال  است. ها شامط سپرد * سپرد 

 های ارزی فاقد سپرد  قانون  است.** سپرد 

-قاانون  ما    ها بعد از کسر سپرد *** در شاخص نسبت مصارف به منابع، منابع شامط سپرد 

 باشد.

 مؤسساات  و هاارزی و تسهیالت بانک و های ریالیسپرده مانده : مقایسه تغییرات کل4جدول 

  9315برتر کشور در سال  استان 90اعتباری استان بوشهر و 

رتبه در 

 میزان

-سپرده

 ها

 استان
 ها*سپرده

 )میلیارد ریا (

سپرده بعد 

 از

کسر سپرده 

 قانونی**

 )میلیارد ریا (

 تسهیالت

 )میلیارد ریا (

 نسبت مصارف

 به منابع***

)سپرد  پس از کسر 

 سپرد  قانون (

 )درصد(

 37 83753544 89341996 87693336 تهران 8

 56 486044 8318133 8774574 اصفهان 3

9 
خراسان 

 رضوی
8397871 8033918 531357 55 
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 و هاارزی و تسهیالت بانک و های ریالیسپرده مانده : مقایسه تغییرات کل4جدول ادامه 

 9315برتر کشور در سال  استان 90اعتباری استان بوشهر و  مؤسسات

 رتبه در

 میزان

-سپرد 

 ها

 استان
 ها*سپرد 

 )میلیارد ریا (

 سپرد  بعد از

کسر سپرد  

 قانون **

 )میلیارد ریا (

 تسهیالت

 )میلیارد ریا (

 نسبت مصارف

 به منابع***

)سپرد  پس از 

د  کسر سپر

 قانون (

 )درصد(

 50 508877 8009491 8899438 فارس 7

 53 781569 104689 388333 خوزستان 5

6 
آذربایجان 

 شرق 
463760 647653 913800 51 

 45 773611 513150 665379 مازندران 4

 76 393334 535743 539483 البرز 1

 43 998948 763733 538638 کرمان 3

 61 346303 705380 754371 گیالن 80

 93 837093 986699 954533 بوشهر 83

 38ها )سایر استان

استان( و منا ق آزاد 

 تجاری صنعت 

7794631 9373353 3165851 49 

 11 91388113 24359059 21962548 کل کشور

 مأخذ: بانک مرکزی ایران

 های ارزی و ریال  است. ها شامط سپرد * سپرد 

   قانون  است.های ارزی فاقد سپرد** سپرد 

 باشد.ها بعد از کسر سپرد  قانون  م *** در شاخص نسبت مصارف به منابع، منابع شامط سپرد 
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هاای میازان   ها و مؤسسات اعتباری استان بوشاهر و کشاور در شااخص   بررس  عملکرد بانک

نشاان  (، 8های ارزی و ریال ، سپرد  بعد از کسر سپرد  قانون  و تسهیالت )جادو  شامار    سپرد 

ها و مؤسسات اعتبااری اساتان بوشاهر در ساا      های ارزی و ریال  بانکدهد که میزان سپرد م 

درصاد   5/69میلیارد ریا  بود  است که نسبت به مدت مشابه ساا  قباط    954533برابر با  8931

 است. رشد داشته

-سرانه ساپرد  ، 8931نفر در سا   8373765با توجه به برآورد جمعیت استان بوشهر به تعداد 

باشد که این نسبت برای کط کشور )باا بارآورد   میلیون ریا  م  311ارزی در حدود  و های ریال 

 باشد. میلیون ریا  م  355میلیون نفر(، در حدود  19جمعیت 

ها و های ارزی و ریال  بانکها و مؤسسات اعتباری استان بوشهر از مجموع سپرد سهم بانک

 3/81باا   8931است کاه در ساا    درصد بود  8/8معاد   8934در سا  مؤسسات اعتباری کشور 

 درصد رسید  است. 9/8درصد افزای  به 

میلیاارد   837093ها و مؤسسات اعتباری استان بوشاهر  ، میزان تسهیالت بانک8931در سا  

هاا و مؤسساات اعتبااری    درصد از کط تسهیالت پرداختا  باناک   6/0است که ریا  گزارش شد 

 درصد رشد دارد. 3/91باشد و نسبت به مدت مشابه سا  قبط م کشور 

هاا و مؤسساات   تساهیالت باناک   های ارزی و ریال  ومیزان سپرد  9و  3   جداو  شمار  

 هاای ارزی و ریاال  در  استان برتر کشاور باه ترتیاب میازان ساپرد       80اعتباری استان بوشهر و 

ها و مؤسسات اعتباری استان در همین اساس بانک است. براراوه گردید  8931و  8934های سا  

استان و منا ق آزاد تجاری صانعت  در   98در بین  8934های ارزی و ریال  در سا  میزان سپرد 

اند، ایان در حاال    به جایگا  دوازدهم ارتقاء یافته 8931اند که در سا  جایگا  شانزدهم قرار داشته

 ر جایگا  بیست و چهارم قرار دارند.است که در زمینه پرداخت تسهیالت، د

اعتباری کشاور   مؤسسات ها ونسبت مصارف به منابع بانک 8931و  8934های در پایان سا 

های اساتان بوشاهر   است، در حالیکه نسبت مصارف به منابع بانکدرصد بود  43و  18به ترتیب  

درصد کااه  یافتاه    93ز به نی 8931درصد بود  و در پایان سا   76معاد   8934در پایان سا  
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درصد( دارد، لذا یک   43است که نسبت مصارف به منابع تفاوت قابط توجه  با شاخص کشوری )

هاای کشاور، پاایین باودن     از مهمترین مشکالت سیستم بانک  استان بوشهر و بسیاری از استان

 نسبت مصارف به منابع است.

های اساتان،  ر کمیسیون هماهنگ  بانکبر اساس گزارش مدیریت امور شعب بانک مل  و دبی

از مهمترین مشکالت تجهیز منابع سیستم بانک  استان، استقرار دفاتر مرکزی صنایع نفت، گااز و  

های مال  بسیاری از این صانایع در خاارج از اساتان    پتروشیم  در خارج از استان است، لذا حساب

 گردد. مین م ها نیز از خارج از استان تأمستقر بود  و تسهیالت آن

از سوی دیگر، یک  از د یط مهم پایین بودن چشمگیر نسبت مصارف به منابع سیستم بانک  

های بازرگ نفات، گااز و پتروشایم  در     استان در مقایسه با کشور، جذب منابع تعدادی از شرکت

 های مذکور عماالً تکلیاف و نقشا  در   های خصوص  استان است، در حالیکه بانکبرخ  از بانک

هاا  گذاری استان بر عهد  ندارند و منابع آنهای سرمایهپرداخت تسهیالت جهت تأمین مال   رح

 شود. گذاری م نیز غالباً در خارج از استان سرمایه

و گردش مال  صنایع بزرگ مل ، به ویژ  صنایع فعاا    بر همین اساس موضوع انتقا  حساب

استان به منظور تقویت منابع سیستم بانک  و ایفاای  در منا ق عملیات  نفت، گاز و پتروشیم  به 

مسؤولیت اجتماع  صنایع مذکور نسبت به جوامع میزبان از جمله موورهاای پیگیاری اساتان در    

 است.های اخیر بود سا 

های اساتان،  بر اساس گزارش مدیریت امور شعب بانک مل  و دبیر کمیسیون هماهنگ  بانک

باشد: ستم بانک  استان در زمینه پرداخت تسهیالت بدین شرح م ترین موانع و مشکالت سیعمد 

گیری ادارات تصمیمبه دلیط اختیار استان اختیار در عدم امکان استفاد  از میزان معتنابه  از منابع 

باودن  پاایین  هاای اساتان،   باناک  جهت مدیریت بخش  از مناابع ا هبانک مرکزی تعدادی ازکط 

 سااز و کارهاای نظاارت   زم بار عملکارد      ، نبودت اعطای تسهیالتاختیارات مدیران استان  جه

اساتقرار دفااتر   ، هاغیرعضو شورای هماهنگ  بانک هایاختصاص منابع و اعطای تسهیالت بانک
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باه   هاا تسهیالت از شعب مرکزی بانکمرکز و امکان دریافت صنعت  بزرگ در  یمرکزی واحدها

   .دلیط اختیارات با تر
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 هزینه استان –درآمد نظام  -ششم بخش

 

 درآمدها 

 درآمدهای استانی 

نسبت به سا  میلیون ریا  بود  که  91147773 برابر  8931درسا   درآمدهای عموم  استان 

درآمدهای عموم  از دو بخ  تشکیط گردید  که در ادامه درصد افزای  داشته است .  69گذشته 

 آمد  است.روند عملکرد تغییرات هر بخ  

 درآمدهای مالیاتی 

درصد  6/61میلیون ریا  بود  که  94104605درآمدهای مالیات  استان برابر  88931در سا  

سهم درآمدهای مالیات  از کط درآمدهای استان در  افزای  داشته است .  8934نسبت به سا  

 درصد بود  است. 34برابر این سا  

 سایر درآمدها 

از موط درآمدهای انوصارات و مالکیت دولت، درآمدهای خدمات و فروش  سایر درآمدهای استان

کا ، حق بیمه و درآمدهای متفرقه، درآمدهای حاصط از جراوم و خسارات و درآمدهای حاصط از 

 گردد. واگذاری داراو  های سرمایه ای تامین م 

نسبت به سا  صد در 37میلیون ریا  بود  که 8066177درآمدهای استان برابر  8931در سا  

سهم حق بیمه میلیون ریا   839331از مجموع سایر درآمدهای وصول  قبط کاه  داشته است .

 382663سهم درآمدهای خدمات و فروش کا   و میلیون ریا   583838و درآمدهای متفرقه، 

های باشد. سهم سایر درآمدها از کط درآمد میلیون ریا  سهم درآمد حاصط از جراوم و خسارات م 

 درصد بود  است. 9استان در این سا  
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 وضعیت درآمدهای عمومی در بودجه استان 

میلیون ریا  بود  که در  91147773بالغ بر  8931مجموع درآمدهای عموم  استان در سا     

ای و  باشد. درصورتیکه مجموع اعتبارات هزینه م  69مقایسه با سا  قبط بیانگر رشدی معاد  

است. به عبارت   داشته رشد درصد  1حدود 8934در مقایسه با سا   8931سا  تملک استان در 

درصد  77حدود  8931ای استان در سا   ای و تملک دارای  سرمایه دیگر مجموع اعتبارات هزینه

دهد. در مفهوم  دیگر استان بوشهر به لواظ نظام  مجموع درآمدهای عموم  استان را تشکیط م 

 نماید. هزینه مل  نیز کمک م  -باشد بلکه به نظام درآمد خودکفا م  هزینه نه تنها -درآمد
 

                 9311-15بوشهر طی سالهای مقایسه درآمدهای عمومی استان: 9جدول 

 )ارقام به میلیون ریال (

 شرح
 درصد تغییرات 8931 8934

 مصوب مصوب مصوب

 69.8 91147773 39196979 کط درآمدهای عموم 

 61.6 94104605 33734843 تهامالیا

 31.3 85760348 88338374 مالیاتهای مستقیم

 887.8 33974997 80795335 مالیاتهای غیر مستقیم

 37.9- 8066177 8703848 سایر درآمدها

درآمدهای انوصارات و مالکیت 
 دولت

930 8063 843.9 

درآمدهای خدمات و فروش 
 کا 

631743 583838 -35.4 

 46.6- 839331 190701 درآمدهای متفرقه حق بیمه و

درآمد حاصط از جراوم و 
 خسارات

973605 953669 0.3 

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی ، اداره کل امور مالیاتیماخذ : 
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 اعتبارات 

 ای اعتبارات هزینه

کنناد و   های ایجاد شاد  توساط دولات را حفان و نگهاداری ما        ای، ظرفیت اعتبارات هزینه
های موجود را در قالب هزیناه جباران خادمات کارکناان، اساتفاد        های نگهداری از ظرفیت هزینه

های بالعاوض، رفاا  اجتمااع  و ساایر      های اموا  و دارای ، یارانه، کمک ازکا  و خدمات، هزینه
 نماید. اعتبارات های اعما  حاکمیت و استقرار و اقتدار نظام را تامین م  ها و همچنین هزینه هزینه
شوند. به عباارت دیگراعتباارات  کاه جهات      ای عموماً از موط درآمدهای عموم  تامین م  هزینه

هاای   های جاری دولت ) خرید نیروی کار و کا های مصرف  و ...( و همچنین هزینه تامین هزینه
ای  شاود را اعتباارات هزیناه    بین  ما   های اقتصادی و اجتماع  دولت پی  نگهداری سطح فعالیت

 امند. ن م 
میلیاون ریاا     3493993ای مصوب استان بوشهر بالغ بر  مجموع اعتبارات هزینه 8931در سا  
ای استان  توزیع شد  است و نسبت به  دستگا  اجرای  مشمو  نظام بودجه هزینه 34بود  که بین 
درصاد را نشاان    1/83میلیاون ریاا ( افزایشا  حادود       3171530) 8934ای ساا    اعتبار هزینه

هاای   ای و تملک دارایا   ای به کط اعتبارات استان )اعتبارات هزینه دهد. نسبت اعتبارات هزینه م 
 باشد. درصد م  30ای( معاد  سرمایه

 33/6دارای تخصایص حادود    8931ای ابالغ  به استان بوشهر در ساا    مجموع اعتبارات هزینه

میلیون ریا (، سازمان جهاد  864161های اجرای  همچون استانداری ) مبلغ  دستگا درصدی بود  و 

میلیون ریا (، ادار  کاط   390950میلیون ریا (، ادار  کط بهزیست  ) مبلغ  355126کشاورزی) مبلغ 

میلیاون ریاا (، و ادار  کاط شایالت )مبلاغ       283535هاا و اقادامات تاامین  و تربیت )مبلاغ      زندان

اناد.   های اجرایا  داشاته   در بین دستگا  ای را میلیون ریا ( بیشترین میزان اعتبارات هزینه951365

ای اساتان را باه خاود     درصد از کاط اعتباار هزیناه     50 نج دستگا  اجرای  در مجموع حدوداین پ

 89039های اجرای  مانند حوز  هنری سازمان تبلیغات اساالم  )مبلاغ    دستگا  .اند اختصاص داد 

میلیون ریاا ( و ادار  کاط اماور عشاایر      36947میلیون ریا (، ادار  کط اوقاف و امور خیریه)مبلغ 

متوسط سارانه   31اند. در سا   میلیون ریا ( کمترین اعتبار را به خود اختصاص داد  38710)مبلغ 

 باشد.  میلیون ریا  م  166های اجرای  به ازای هر کارمند  ای دستگا  اعتبارات هزینه
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های اجرایی در سال   یک دستگاهای استان بوشهر به تفک : وضعیت اعتبارات هزینه 2جدول 

 ) میلیون ریا  (     9315

 عنوان دستگاه
اعتبار 

 مصوب
 تخصیص

تعداد 

 کارکنان

متوسط 

اعتبار 

 ای هزینه

 9226 469 864162 864161 استانداری 

اداره کل زندانها واقدامات تامینی 

 وتربیتی 
283535 289061 880 

462 

 614 10 45814 45814 اداره کل بازرسی 

 563 85 80060 80060 مرکز پزشکی قانونی 

 524 32 26314 26314 اداره کل اوقاف و امورخیریه 

 9915 59 11019 11019 سازمان امور اقتصادی ودارایی 

 115 86 44618 44618 اداره کل هواشاناسای 

اداره کل میراث فرهنگی،صنایع 

 دستی وگردشگری 
55001 55001 941 

811 

 643 995 18544 18544 هنگ وارشاد اسالمیاداره کل فر

 692 61 42234 42234 اداره کل تبلیغات اسالمی 

 9631 5 93013 93013 حوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمی

 - - 11116 990426 اداره کل آموزش و پرورش 

اداره کل نوسازی وتوسعه وتجهیز 

 مدارس 
49603 49603 86 

143 

 509 992 51654 51654 ن اداره کل ورزش و جوانا

 9992 10 11595 11595 اداره کل انتقال خون 

 183 492 301914 390950 اداره کل بهزیساتی 

 523 911 941308 941308 اداره کل دامپزشاکی 

 519 935 922166 922166 اداره کل منابع طبیعی 

 616 982 902188 902188 اداره کل حفاظت محیط زیسات 
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های اجرایی در  ای استان بوشهر به تفکیک دستگاه : وضعیت اعتبارات هزینه 2 جدولادامه 

 ) میلیون ریا  (     9315سال  

 عنوان دستگاه
اعتبار 

 مصوب
 تخصیص

تعداد 

 کارکنان

متوسط 

اعتبار 

 ای هزینه

اداره کل اساتانداردوتحقیقات 

 صانعتی 
41441 41441 65 

615 

 196 30 29450 29450 اداره کل امورعشاایر 

 112 400 355126 355126 اداره کل جهاد کشاورزی 

 9591 903 951365 951365 اداره کل شیالت 

 611 915 935331 935331 اداره کل راه و شهرسازی 

اداره کل تعاون، کار و رفاه 

 اجتماعی 
991910 991910 950 

662 

 191 918 940213 940213 سازمان صنعت، معدن و تجارت

 - - 62116 62116 آب و فاضالب روستاییشرکت 

 566 3143 3315109 3493993  جمع کل اعتبارات

 مأخذ : معاونت هماهنگ  برنامه و بودجه
 

 ای  های سرمایه اعتبارات تملک دارایی

های اقتصادی، اجتمااع  دولات   های عمران  مربوط به برنامهاعتبارات  که جهت اجرای  رح
های  شود را اعتبارات تملک دارای ودجه عموم  سا نه دولت پی  بین  م در برنامه پنج ساله و ب

هاای   نماید. بطوری که ظرفیت نامند. این نوع اعتبارات، ظرفیت های جدید ایجاد م  ای م  سرمایه
کند. ایان اعتباارات از    افزایند و یا دوام آنرا تثبیت م  دهند و به عمر آنها م  موجود را یا توسعه م 

رآمدهای عموم  یا سایر منابع که شامط منابع داخل ، تسهیالت و فروش اوراق مشاارکت  موط د
 گردد. باشد تأمین م  م 

 ی استان از موط اعتبارات استان ا های سرمایه مجموع اعتبارات تملک دارای  8931در سا  

باشاد کاه    ا  م میلیون ری 89493330های اجرای  برابر با  سایر ردیف ها و منابع داخل  دستگا و 
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 3758دهد. اعتبارات ماذکور باین    درصد را نشان م  6/89معاد   کاهش   در مقایسه با سا  قبط
دارای کاهشا  معااد    پاروژ (  3164های سا  قبط ) پروژ  توزیع گردید  که نسبت به تعداد پروژ 

با داشاتن  های بوشهر، دشتستان و دشت  به ترتیب  شهرستان 8931در سا  باشد.  درصد م  5/87
میلیون ریا   8705885و  درصد( 30میلیون ریا  ) 3459439درصد( ،  9/33میلیون ریا  ) 9068935

میلیاون ریاا     591996 باا داشاتن   عسلویههای  درصد( بیشترین سهم اعتباری و شهرستان 3/80)
  ) میلیاون ریاا   655057و گنااو   باا    درصاد(  7/7میلیون ریا  ) 605163درصد ( و دیر با  3/9)
های دشتستان و بوشهر  اند. از نظر تعداد پروژ  نیز شهرستان سهم اعتباری بود  (دارای کمترین1/7

 818و  893های عسلویه و دیلم به ترتیب با  پروژ  بیشترین و شهرستان  943و   755به ترتیب با 
 پروژ  کمترین تعداد را به خود اختصاص داد  اند. 

 5606در کاط اساتان معااد  باا     8931ه هار پاروژ  در ساا     متوسط اعتبار اختصاص یافته ب
ها متعلق به  ریا  بود  است که بیشترین رقم اختصاص یافته به هر پروژ  در بین شهرستان میلیون

میلیون ریا ( و کمترین رقم اعتبار اختصاص یافته مرباوط باه شهرساتان    1333شهرستان بوشهر)
 باشد. میلیون ریا ( م  3099دیلم )

فصط منابع آب با اعتبار  8931ای سا   های سرمایه توزیع فصل  اعتبارات تملک دارای  از نظر
باشاد و پاس از آن    درصد از کط اعتبارات( دارای بیشترین سهم م  9/81ریا  ) میلیون 3487496

ریا ( فصط توسعه و خدمات شهری ، روساتای    میلیون 8366539به ترتیب حمط و نقط )با اعتبار 
ریاا (   میلیاون  8931814ریا ( و آب و فاضالب )باا اعتباار    میلیون8609185)با اعتبار و عشایری 
 قرار دارند.
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ها  و تعداد پروژه استان به تفکیک شهرستانای  های سرمایه تملک دارائیوضعیت اعتبارات :  3جدول 

 میلیون ریا  () از محل درآمدهای عمومی      9315-11طی سالهای 

 شهارستاان
 تعداد پروژ  اعتبار مصوب

سهم اعتبار 
شهرستان به 
کط استان 
 )درصد(

سهم هر 
شهرستان از 
ها  تعداد پروژ 
 )درصد(

متوسط اعتبار هر 
 پروژ 

8934 8931 8934 8931 8934 8931 8934 8931 8934 8931 

سطح 

 استان
8114834 8993030 61 

34 
83 3.4 3 9.3 34453 89105 

 943 756 9068935 7743638 بوشهر
31 33.9 86 85.3 3137 1333 
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و تعداد  استان به تفکیک شهرستانای  های سرمایه تملک دارائیوضعیت اعتبارات :  3جدول ادامه 

 میلیون ریا  () از محل درآمدهای عمومی      9315-11ها طی سالهای  پروژه

 شهارستاان
 تعداد پروژ  اعتبار مصوب

سهم اعتبار 

ن به شهرستا

کط استان 

 )درصد(

سهم هر 

شهرستان از 

ها  تعداد پروژ 

 )درصد(

متوسط اعتبار هر 

 پروژ 

8934 8931 8934 8931 8934 8931 8934 8931 8934 8931 

 353 991 380681 357855 تنگستان
6 6.6 83 80.6 3139 9586 

 755 539 3459439 3551896 دشتستان
86 30.0 81 81.6 7138 6053 

 337 314 8705885 8155113 دشتای
83 80.3 80 3.8 6766 6349 

 813 399 605163 559714 دیاار
9 7.7 1 4.4 3945 9306 

 818 836 964393 653387 دیلم
7 3.4 4 4.7 9931 3099 

 819 333 8846577 478104 جم
5 1.6 1 4.5 9393 6733 

 845 813 336904 595133 کنگان
9 6.4 6 4.8 3377 5339 

 837 385 655057 8040599 گناوه
4 7.1 4 4.3 7343 9944 

 833 870 591996 683740 عسلویه
7 9.3 5 5 7735 7789 

جماع 

 کال
85301357 89493330 

 
3164 3758 800 800 800 800 5573 5606 

 مأخذ : معاونت هماهنگ  برنامه و بودجه
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ای استان بوشهر به  ای سرمایه: میزان اعتبار و تخصیص اعتبارات تملک دارائیه 4جدول

 )میلیون ریا  (                        9311تفکیک منبع اعتباری در سال 

 میزان عملکرد میزان اعتبار منبع اعتبار

 8318166 8973353 ملی استانی شده ) بودجه عمومی ( 

 786/663747 430973 استانی 

 895818 861100 ارتقاء شاخص های توسعه اقتصادی 

 304708 986100 قانون برنامه ششم( 14درصد ارزش افزوده )موضوع ماده 0.21اعتبارات  

 777/36793948 9367100 سه درصد درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی 

 0 6 بازارچه های مرزی 

قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ا  90حوادث غیر مترقبه)ماده 

 (خشکسالی
91847 34371 

 34371 91847 (قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران 92حوادث غیر مترقبه)ماده 

کمک -عتبارطرحهای مربوط به تعهدات سفرهای مقام معظم رهبری ا

 (89000ردیف 4جزء)
976730 976730 

 4اعتبارموضوع باز پرداخت فروش اموال منقول و غیر منقول دولتی)جزء 

 (830000ردیف
84399 84399 

قانون نحوه رسیدگی به تخلفات جرائم رانندگی  23عتبارات موضوع ماده ا

 (830000ردیف  54)جزء 
96360 3340 

 8733305 8795000 8اعتبارات موضوع بند)ه(تبصره 

زمینه سازی جهت تحرك بخشیدن به اقتصاد مناطق کمتر توسعه یافته و 

ردیف  9ی)جزء توازن منطقه ا-حاشیه ای و تقویت پیوند با اقتصاد ملی 

880000) 

8757561 8758671 

 95اعتبارات موضوع اجرای قانون استفاده متوازن از امکانات کشور)جزء 

 (880000ردیف 
9507146 718/8604488 

 16)جزء 95اعتبارات کمک های فنی و اعتباری موضوع بند الف تبصره 

 (880000ردیف 
8831773 701916 

 0 938973 ها ای استان مایههای سر ترمیم اعتبارات دارایی 

 83500 83500 قانون محاسابات عمومی 63موضاوع ماده  

تسویه بدهی های دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی  

و نهادهای عمومی غیر دولتی از طریق تهاتر بدهی اشخاص یاد شده به 

 خرجی ( -بانک ها ) جمعی 

833605 833605 
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ای استان بوشهر  ن اعتبار و تخصیص اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه: میزا 4جدولادامه 

 )میلیون ریا  (                        9311به تفکیک منبع اعتباری در سال 

 میزان عملکرد میزان اعتبار منبع اعتبار
 تسویه بدهی های دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی وخصوصی  

 معی خرجی) اوراق تسویه خزانه ( ج
35674 35674 

 88065 59330 درآمد اختصااصای 

 559178.6 6/8386753 منابع داخلی 

 57607 370756 تسهیالت 

قانون بودجه سال  6آبرسانی شرب روستایی و عشایری)بند ب تبصره 

11) 
80400 3080 

60/85301359 جمع کل  37/88881008 

 مأخذ : معاونت هماهنگ  برنامه و بودجه

              
ای استان بوشهر به  های سرمایه: میزان اعتبار و عملکرد اعتبارات تملک دارائی 8جدول

 )میلیون ریا  (                   9315تفکیک منبع اعتباری در سال 

 عنوان شده اعتبار مبادله آخرین تخصیص آخرین عملکرد

 سرجمع 93131110 8348954 8339519

180119 180119 161242 
 ملی استانی شده ) بودجه عمومی ( 

 استانی  9025451 816103 861803

35688 35688 465104 
 14درصد ارزش افزوده )موضوع ماده 0.21اعتبارات  

 قانون برنامه ششم(

8190 1840 48883 

قانون رسیدگی به تخلفات و  23اعتبارات موضوع ماده  

جرایم رانندگی جهت پرداخت به شهرداری ها و 

 هیاری های کشورد

554921 553921 4313313 
سه درصد درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز  

 طبیعی

قانون تنظیم بخشی از  90حوادث غیر مترقبه)ماده   45000 45000 45000

 مقررات مالی دولت ا سایر حوادث(

اعتبارطرحهای مربوط به تعهدات سفرهای مقام معظم  910000 910000 910000

 89000ردیف 4کمک جزء-ری رهب
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ای استان بوشهر  های سرمایه: میزان اعتبار و عملکرد اعتبارات تملک دارائی 8جدولادامه 

 )میلیون ریا  (                   9315به تفکیک منبع اعتباری در سال 

آخرین 

 عملکرد

آخرین 

 تخصیص

اعتبار 

 شده مبادله
 عنوان

65800 65800 65800 
مربوط به تعهدات سفرهای اعتبارطرحهای 

 89000ردیف 8کمک جزء-ریاست جمهوری 

20883 20883 20883 
اعتبارموضوع باز پرداخت فروش اموال منقول و 

 830000ردیف 4جزء  غیر منقول دولتی

 8اعتبارات موضوع بند)ه(تبصره  9228000 9228000 9224111

810015 812333 9510100 
استفاده متوازن از اعتبارات موضوع اجرای قانون 

  880000-94ردیف  امکانات کشور

10800 10800 10800 

کمک به توسعه زیربناهای روستایی،تکمیل 

های آبرسانی و زیرساخت های نواحی  مجتمع

های فنی و اعتباری به توسعه  صنعتی و کمک

 اشتغال روستایی

 (880000ردیف  49)جزء  91اعتبارات تبصره   152153 84286 84286

 قانون محاسابات عمومی 63موضاوع ماده   88000 21800 21800

26942 26942 26942 

تسویه بدهی های دولت به اشخاص حقیقی و  

حقوقی تعاونی وخصوصی ) اوراق تسویه خزانه ( 

 جمعی خرجی

  
 درآمد اختصااصای  93115

 منابع داخلی  2003111 161602 166318

  
 تسهیالت  240486

98500 98500 91000 
آبرسانی شرب روستایی و عشایری)بند ب  

 (15قانون بودجه سال  6تبصره

 مأخذ : معاونت هماهنگ  برنامه و بودجه
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های سرمایه ای استان بوشهر به تفکیک فصول طی  : توزیع اعتبارات تملک دارایی6جدول 

 )میلیون ریا (               9315سال  

آخرین 

 عملکرد

آخرین 

 تخصیص

عتبار ا

 شده مبادله
 عنوان

 سرجمع 93131110 8348954 8339519

 امور خدمات عمومی  414319 201418 202418

 فصل اداره امور عمومی  456219 202658 911658

 فصل تحقیق و توسعه در امور خدمات عمومی  5900 4590 4590

 امور دفاعی وامنیتی  906241 31200 31200

 ل دفاعفص  84811 20000 20000

 فصل حفظ نظم و امنیت عمومی  89610 91200 91200

 امور قضایی  45320 8000 8000

 فصل اداره امورقضایی  45320 8000 8000

 امور اقتصادی  8895618 2604915 2604615

 فصل انرژی  284361 24800 24800

 فصل حمل و نقل  9166823 9060195 9060195

 عت و معدنفصل صن  69200 91183 95483

 فصل کشاورزی و منابع طبیعی  896461 209111 209111

 فصل منابع آب  2194136 9215505 9215505

 فصل تحقیق و توسعه در امور اقتصادی  8400 0 0

 امور محیط زیست  24104 90300 90300

 فصل کاهش آلودگی  6100 9000 9000

 های زیستی فصل حفاظت از گونه  95004 1300 1300

 امور مسکن ،عمران شهری و روستایی  3002002 531093 534162
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های سرمایه ای استان بوشهر به تفکیک  : توزیع اعتبارات تملک دارایی 6جدول ادامه 

 )میلیون ریا (               9315فصول طی سال  

 آخرین عملکرد
آخرین 

 تخصیص

اعتبار 

 شده مبادله
 عنوان

301151 392435 9603598 
صل توسعه و خدمات شهری،روستایی و ف 

 عشایری

 فصل آب و فاضالب  9315951 826818 828918

 امور سالمت  160848 808482 808431

 فصل بهداشت  528059 498355 498355

 فصل درمان  938464 10064 10089

 امور فرهنگ، تربیت بدنی وگردشگری  2155123 194118 199365

 صل دین و مذهبف  206216 82400 82400

 فصل ورزش و تفریحات  9300952 352042 315596

 فصل فرهنگ و هنر  119990 264921 264921

 فصل میراث فرهنگی  34150 93646 93646

 فصل رسانه  30000 98000 98000

 فصل گردشگری  430618 915896 915398

 فصل صنایع دستی  98000 1064 1064

0 0 100 
عه در امور فرهنگ، تربیت فصل تحقیق و توس 

 بدنی و گردشگری

 امور آموزش و پژوهش  108519 911298 918194

 فصل آموزش و پرورش عمومی  809221 905614 901313

 فصل آموزش فنی و حرفه ای و مهارت آموزی  51039 28360 28360

 فصل آموزش عالی  22699 98899 98899

 ای وسعههای ت فصل پژوهش  18020 41610 41610
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های سرمایه ای استان بوشهر به تفکیک  : توزیع اعتبارات تملک دارایی 6جدول ادامه 

 )میلیون ریا (               9315فصول طی سال  

 آخرین عملکرد
آخرین 

 تخصیص

اعتبار 

 شده مبادله
 عنوان

 امور رفاه اجتماعی  10012 24836 24838

 فصل امداد و نجات  31698 96000 98111

 فصل حمایتی  46481 5836 5836

 فصل توانبخشی  4000 0 0

 مأخذ : معاونت هماهنگ  برنامه و بودجه

 

: توزیع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استان بوشهر به تفکیک فصول طی  1جدول 

 )میلیون ریا (     9311سال 

 اخرین تخصیص اعتبار مبادله شده نام فصل 

 850004/94 309504 اداره امور عمومی 

 78300 78400 فصل خدمات مالی و مالیاتی

 5530 5530 فصل تحقیق و توسعه

 97653 93160 فصل دفاع

 883600 883600 حفظ نظم و امنیت عمومی

 77360 50400 اداره امور قضایی

 960710 763660 انرژی 

 8443371 3338454 حمل و نقل

 878337 818733 صنعت و معدن

 560530 563936 انیبازرگ

 575693 613993 کشاورزی و منابع طبیعی
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: توزیع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استان بوشهر به تفکیک  1جدول ادامه 

 )میلیون ریا (     9311فصول طی سال 

 اخرین تخصیص اعتبار مبادله شده نام فصل 

 3911353/5 3383033 منابع آب 

 573 8300 کاهش آلودگی

 4903 80965 حفاظت از گونه های زیستی

 8053363 8188845 توسعه و خدمات شهری ، روستایی و عشایری

 8694863 3969044 آب و فاضالب 

 5000 5000 تحقیق و توسعه در امور مسکن ، عمران شهری و روستایی

 793653 687530 بهداشت 

 318987 933606 درمان

 806534 844067 دین و مذهب 

 515159/5 6/488113 ورزش و تفریحات

 738338 691141 فرهنگ و هنر

 705760 771330 میراث فرهنگی

 30000 30000 رسانه

 870104 388100 گردشگری

 4700 1000 صنایع دستی

 956581 673053 آموزش و پرورش عمومی

 73817 64503 آموزش فنی و حرفه ای و مهارت آموزی

 4448 83419 آموزش عالی

 44569 871645 پژوهش های توسعه ای

 39800 96700 امداد و نجات

 53906 43758 حمایتی
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: توزیع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استان بوشهر به تفکیک  1جدول ادامه 

 )میلیون ریا (     9311فصول طی سال 

 اخرین تخصیص اعتبار مبادله شده نام فصل 

 6700 80050 توانبخشی

6/98105283 ع کلجم  99564465/31 

 مأخذ : معاونت هماهنگ  برنامه و بودجه
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 تجارت خارجی)بازرگانی( -هفتم  بخش
 

 

 مقدمه

بازرگان  یا تجارت به داد و ستد کا  یا خدمت دارای ارزش میان شخص حقیق  یا شخص 

ی مادی( را که گیرشود. به  ور کل  هر گونه عمط )قابط سنج  و انداز حقوق  گفته م 

اشخاص در مقابط کا  یا خدمت  واگذار نمود  و هر دو  رف به هنگام این عمط راض  باشند، 

 شود.شود. بازرگان  به دو قسمت بازرگان  داخل  و بازرگان  خارج  تقسیم م بازرگان  گفته م 

ست و از های اقتصادی ابازرگان  خارج  به دلیط ماهیت فرابخش  خود، پیوند دهند  بخ 

اهمیت کلیدی و راهبردی در اقتصاد کالن برخوردار است و تأثیر به سزای  در رشد اقتصادی اکثر 

درآمد تجاری کشورها بخ  قابط توجه  از تولید ناخالص داخل  . کشورهای در حا  توسعه دارد

 دهد. ها را تشکیط م آن

تواند با تقویت  جغرافیای  م جمهوری اسالم  ایران با توجه به موقعیت سیاس ، اقتصادی و 

تجارت خارج  و افزای  صادرات کا های غیر نفت ، اتکاء خود را به صادرات نفت کاه  داد  و 

های کشاورزی،  گذاری در بخ  موصول  خارج شد  و با سرمایه به تدریج از زمر  کشورهای تک

رد. بر همین اساس در صنعت، معدن و خدمات در مسیر برون رفت از وابستگ  به نفت قرار گی

توسعه اقتصادی، اجتماع  و فرهنگ ، از جمله برنامه ششم، ساز و کارهای مهم  در  هایبرنامه

سازی  نوسازی و روان ،با مووریت توسعه صادرات غیر نفت  خارج  کشور توسعه تجارتراستای 

ت و خدمات موصو  کشور، تقویت توان رقابت خارج  بهبود تراز بازرگان   ،ساختار تجاری
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 سهم کشور در تجارت ءصادرات  و ارتقا الملل ، افزای  درآمدهای بین صادرات  در بازارهای

 .استبین  شد  پی جهان ، 

گیری از مزیت حمط و نقط دریای ، به عنوان حلقه واسط بین تولید و مصرف یک  امکان بهر 

کیلومتر خطوط ساحل ،  5100از مهمترین عوامط مؤثر در تجارت خارج  است. دارا بودن 

های آزاد )اقیانوس هند(، قرار گرفتن در  دسترس  به دریا در شما  و جنوب کشور، دسترس  به آب

، CISهای جمعیت  کشورهای جنوب و ارتباط دهند  قطب -مسیر کریدورهای ترانزیت  شما  

های ن در حوز های جغرافیای  ایرا فارس و آسیای جنوب شرق ، از مهمترین مزیتحوز  خلیج

ها موجب شد  است تا شرایط   شود. این مزیت مرتبط با دریا، به ویژ  بازرگان  خارج  موسوب م 

تر در عرصه تجارت جهان  به ویژ  ترانزیت خارج  فراهم مناسب برای حضوری به مراتب پررنگ

 گردد.

رود. شمار م بخ  تجارت و بازرگان  یک  از موورهای اساس  توسعه در استان بوشهر به 

کشور حاشیه جنوب   5دارا بودن موقعیت جغرافیای  ویژ ، سوابق تجاری دیرپا، همسایگ  با 

درصد از مرز شمال  خلیج فارس و  53کیلومتر )معاد   389فارس، همجواری با دریا به  و  خلیج

عالیت شهرستان(، ف 80شهرستان ساحل  )از  1درصد  و  نوار ساحل  جنوب کشور(، وجود  33

میلیون تن ظرفیت عمل  تخلیه و  76میلیون تن ظرفیت اسم  و  50بندر تجاری )جمعاً با  88

بازرگان فعا ، حضور  3000گمرک، بی  از  87بارگیری سالیانه(، استقرار و فعالیت تعداد 

 شرکت 300های کشتیران  حمط بار و مسافر، همچنین فعالیت حدود های متعدد شرکتنمایندگ 

فروند  3900هزار دارند  گواهینامه دریانوردی و استقرار حدود  50ت دریای ، فعالیت بالغ بر خدما
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های استان ملوان و خدمه، از جمله قابلیت 83000ناوگان شناورهای سنت  با دارا بودن تعداد 

 بوشهر در بخ  بازرگان  است.

فرش دستباف، مواد  عالو  بر این، تولیدات استان در موصو ت  همچون خرما، میگو و

های همجوار و  معدن  و موصو ت پتروشیم  و فاصله نزدیک بنادر استان بوشهر با استان

مرکزی کشور، شرایط مناسب را جهت صدور موصو ت نهای  تولیدی و ورود کا های واسطه 

 های یاد شد  فراهم نمود  است. استان و استان

 

 وضعیت بنادر استان 

 80جاری استان )به غیر از مجتمع بندری پارس و خارگ( جمعاً حدود ظرفیت اسم  بنادر ت

باشد. مجتمع بندری پارس )بندر اختصاص  منطقه ویژ  اقتصادی انرژی میلیون تن در سا  م 

هزار  10میلیون تن ظرفیت تخلیه و بارگیری سالیانه و قابلیت پذیرش کشت  با ظرفیت  70پارس(

 تن را دارد. 

میلیون  5/4ادی بندر بوشهر، به عنوان بزرگترین بندر تجاری استان دارای منطقه ویژ  اقتص

کانتینر در سا  است و قابلیت  TEUهزار  930تن ظرفیت تخلیه و بارگیری کا ی عموم  و 

با توجه به ضرورت افزای  ظرفیت  باشد.هزار تن را دارا م  90پذیرش کشت  با ظرفیت حدود 

الیه شمال  بندر، ضمن احداث شته با استوصا  اراض  در منته های گذ  سا  بندر بوشهر، 

و های خدمات  و عملیات  موو هو تفکیک   ساماندهاسکله و موو ه کانتینری، نسبت به 

به دلیط افزای  تردد و ترافیک درون  کنیل اقدام شد، باریه تخلتجهیزات و تأسیسات  افزای 

ای بندر بوشهر قعیت کنون ، ادامه اقدامات توسعهمویط ، در موشهری و تشدید مشکالت زیست
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در جزیر  نگین در دستور کار قرار گرفته است.  پسکرانه  اراضتأمین و  دیجد هایاسکله و احداث

در این راستا عالو  بر پروژ   یروب  کانا  دسترس  بندر جهت افزای  عمق آبخور و امکان 

های روژ  شامط احداث تأسیسات زیربنای  و پایانهپ 9 ، تعداد هزارتن 50 یشناورها یریپهلوگ

کانتینری، صادرات  و ترانزیت ، به عنوان بخش  از فازهای توسعه بندر بوشهر در مجتمع بندری 

 باشد. جزیر  نگین در حا  اجرا م 

  و اراض هااسکلهاز  ریق استوصا  اراض  جهت احداث بندر بوشهر   اتیتوان عمل  افزای

های ارتبا  ، آب، پست ها نظیر را نیازها و الزامات تأسیسات  و زیرساختجاد پی ای، بانیپشت

 در سا  کانتینری جدید تیظرف TEUهزار  900 ایمن  و ایجادهای تأسیسات ، برق و ساختمان

 باشد.ها م ( از اهداف اصل  اجرای این پروژ TEU هزار 930)ظرفیت کنون  

ی از  ریق همسوی   رح با اصو  پدافند غیر عامط، افزای  اهمچنین، ارتقاء ایمن  منطقه

پذیری بندر بوشهر، تقویت پیوند استان با بازارهای جهان ، به ویژ  ترانزیت کا  بین ظرفیت رقابت

 جهت مناسب بستر فارس و سایر کشورها، ایجادمیانه و کشورهای حوز  خلیجکشورهای آسیای

-مواد اولیه، تجهیزات و خطوط تولید استان بوشهر و استان صادرات موصو ت تولیدی و واردات

شد  های یاد)به ویژ  فارس، اصفهان، تهران و یزد(، از دیگر اهداف اجرای پروژ  همجوار های

 باشد.م 
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 وضعیت گمرکات استان 

گمرک شامط  9باشد که گمرک تابعه م  87ستاد نظارت گمرکات استان بوشهر دارای 

، در سطح منطقه ویژ  اقتصادی انرژی پارس، گناو  و بوشهر 8 ویژ  اقتصادی منطقهگمرکات 

 ادار  کط فعالیت دارند.

 8حوز  نظارت گمرکات استان بوشهر مشتمط بر ادار  کط گمرک منطقه ویژ  اقتصادی 

بوشهر، ادار  گمرک کنگان، ادار  گمرک خارگ، ادار   3بوشهر، گمرک منطقه ویژ  اقتصادی 

، ادار  گمرک بوالخیر، ادار  گمرک دیر، ادار  گمرک دلوار، ادار  گمرک  ور، ادار  گمرک دیلم

کط گمرک منطقه ویژ  اقتصادی انرژی پارس شامط گمرک منطقه ویژ  اقتصادی انرژی پارس، 

ادار  گمرک عسلویه و ادار  گمرک نخط تق  و ادار  کط گمرک گناو  شامط ادار  گمرک گناو  و 

باشد. همچنین گمرک امام حسن به عنوان پانزدهمین گمرک استان در گ م ادار  گمرک ری

 اندازی است.  مرحله را 

های گمرک  شامط واردات قطع ، ورود موقت، صادرات، خروج گمرکات استان در کلیه رویه

موقت، ترانزیت خارج ، ترانزیت داخل ، کارنه تیر، صادرات برگشت ، مرجوع ، متروکه، امور 

های هر مباد ت مرزی )مرزنشین  و ملوان ( و قضای ، به تناسب ظرفیت و پتانسیط مسافری،

 نمایند.گمرک فعالیت م 

گمرک استان  80تعداد  8931بر اساس گزارش ستاد نظارت گمرکات استان بوشهر، در سا  

ضعیت اند. وگمرک در زمینه واردات )تجاری و ملوان ( فعالیت داشته 3بوشهر در بخ  صادرات و 

به تفکیک صادرات،  8931فعالیت گمرکات تابعه ستاد نظارت گمرکات استان بوشهر در سا  

 باشد.م  8واردات تجاری و واردات ملوان   بق جدو  شمار  
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 9315: وضعیت فعالیت گمرکات تابعه ستاد نظارت گمرکات استان بوشهر در سال 9جدول 

 

 

 

 

 

 نام گمرك
سطح 

قط مدیریت
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 بوشهر 8منطقه ویژ  اقتصادی 
منطقه 
ویژ /ادار  

 کط
* * * * * * * * * * * * * * * 

       * * * * *  * * * منطقه ویژ  بوشهر 3ژ  اقتصادی منطقه وی

منطقه ویژ  اقتصادی انرژی 
 پارس

منطقه 
ویژ /ادار  

 کط
* * * * * * * * * * *    * 

 *  * *   *       * * ادار  کنگان

   * * *  *   * * * * *  ادار  خارگ

 *  * * *  *     * * * * ادار  کط گناو 

   * *   *       * * ادار  دیلم

   * *   *       * * ادار  بوالخیر

   * *   *       * * ادار  ریگ

   * * *  *       * * ادار  دیر

   * *   *         ادار  دلوار

   * *   *         ادار  نخط تق 

   * *   *         ادار  عسلویه

   * *   *       *  ادار   ور
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 گمرکات استان بوشهرعملکرد 

 جایگاه استان در سطح ملی

 8931های بازرگان  خارج  کشور و استان بوشهر در سا  مرور اجمال  بر عملکرد شاخص

الملل  در زمینه های بیندهد که    مدت مذکور، بروز شرایط توریم، اعما  مودودیتنشان م 

ر داخط و خارج از کشور، هر یک به نقط و انتقا ت کا ی  و مال ، مسایط و مشکالت ارزی د

 ای در کاه  وزن و ارزش صادرات غیر نفت  کشور تأثیر منف  داشته است. گونه

از  رف ، با توجه به بروز مشکط در ارتبا ات تجاری کشور قطر با سایر کشورهای حاشیه 

ت استان تاکنون میزان صادرات به کشور قطر از  ریق گمرکا 8936فارس، از اوایط سا  خلیج

 بوشهر افزای  قابط توجه داشته است، به نوویکه تعدادی از گمرک تجاری استان در زمینه

 80این کشور به عنوان  8934و  8936های اند و در سا صادرات به مقصد قطر فعا  گردید 

مقصد او  کا های صادرات  از گمرکات استان بوشهر به لواظ ارزش صادرات قرار گرفته است. 

نیز این کشور یک  از مهمترین مقاصد صادرات از  ریق گمرکات استان بوشهر  8934 سا در 

 بود  است. 

 

 تجارت خارجی کشور

 640میلیارد و  77معاد   8934ارزش صادرات کط کشور با احتساب میعانات گازی در سا  

میلیون  940و میلیارد  78درصد کاه  به  7/4با  8931میلیون د ر بود  که این رقم در سا  

 863میلیارد و  79برابر با  8934د ر رسید  است. همچنین ارزش واردات کط کشور نیز در سا  
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میلیون د ر  495میلیارد و  79درصد افزای  به  8با  8931میلیون د ر بود  است که در سا  

 رسید  است. 

هزار  81میلیون و  897معاد   8931وزن صادرات کشور با احتساب میعانات گازی در سا  

درصد افزای   6/89هزار تن( معاد   361میلیون و  884) 8934تن بود  که در مقایسه با سا  

هزار تن بود  که در  967میلیون و  95داشته است. در همین مدت وزن واردات کشور معاد  

 .درصد افزای  داشته است 9/3هزار تن( معاد   956میلیون و  93) 8934مقایسه با سا  

 4/901ارزش یک تن کا ی صادرات  کشور با احتساب میعانات گازی معاد   8931در سا  

درصد کاه   5/81د ر( برابر با  4/941)معاد   8934د ر بود  است که در مقایسه با سا  

 داشته است.     

میلیون د ر رسید  است، در  805میلیارد و  15به  8931حجم تجارت خارج  کشور در سا  

میلیون د ر را به ثبت رساند  است. بدین ترتیب  193میلیارد و  14عدد  8934که در سا  حال 

درصد کاه  داشته  9معاد   8934نسبت به سا   8931ارزش تجارت خارج  کشور در سا  

میلیون د ر  497میلیارد و  3به میزان  8931است که در نتیجه کسری تجاری کشور در سا  

 بود  است.

 

 رت خارجی استان بوشهرتجا

 81معاد   8934ارزش صادرات از گمرکات استان بوشهر با احتساب میعانات گازی در سا  

میلیارد و  1درصد کاه  به  6/57با  8931میلیون د ر بود  که این رقم در سا   438میلیارد 

 8934در سا  میلیون د ر رسید  است. همچنین ارزش واردات از گمرکات استان بوشهر نیز  730
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 8درصد کاه  به  6/35با  8931میلیون د ر بود  است که در سا   644میلیارد و  8برابر با 

 میلیون د ر رسید  است.  374میلیارد و 

 37معاد   8931وزن صادرات از گمرکات استان بوشهر با احتساب میعانات گازی در سا  

هزار تن( معاد   473میلیون و  33) 8934 هزار تن بود  که در مقایسه با سا  456میلیون و 

هزار تن  505است. در همین مدت وزن واردات از گمرکات استان معاد  درصد کاه  یافته 1/86

 است.درصد کاه  داشته 1/1هزار تن( معاد   557) 8934بود  که در مقایسه با سا  

ا احتساب میعانات ارزش یک تن کا ی صادرات  از گمرکات استان بوشهر ب 8931در سا  

درصد  76د ر(  9/633)معاد   8934د ر بود  است که در مقایسه با سا   3/973گازی معاد  

کاه  داشته است. همچنین در همین مدت ارزش یک تن کا ی صادرات  از گمرکات استان 

 8934د ر بود  است که در مقایسه با سا   938بوشهر بدون احتساب میعانات گازی معاد  

 درصد کاه  داشته است.      79د ر(  7/565)معاد  

میلیون د ر  494میلیارد و  3به  8931حجم تجارت خارج  گمرکات استان بوشهر در سا  

میلیارد  30عدد  8934که حجم تجارت خارج  کط گمرکات استان در سا  رسید  است، در حال 

ب ارزش تجارت خارج  استان در سا  میلیون د ر را به ثبت رساند  است. بدین ترتی 931و 

درصد کاه  داشته است که در نتیجه کسری تجاری  9/53معاد   8934نسبت به سا   8931

 میلیون د ر بود  است. 668میلیارد و  80به میزان  8931استان در سا  
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 9311-15های : مقایسه صادرات با میعانات گازی گمرکات استان بوشهر با کشور طی سال2جدول 

 شرح
 درصد تغییر 9315 9311

 وزن
 )هزار تن(

 ارزش
 )میلیون د ر(

 وزن
 )هزار تن(

 ارزش
 )میلیون د ر(

 ارزش وزن

 -57.6 -86.1 1730 37456 81438 33473 صادرات گمرکات استان بوشهر

 -4.7 89.6 78940 897081 77640 884361 صادرات گمرکات کشور

 -38.7 -6.4 30.5 81.5 78.3 35.3 سهم استان بوشهر از کشور

 مأخذ: ستاد نظارت گمرکات استان بوشهر
 

شامط موصو ت پتروشیم ، میعانات  8931عمد  کا های صادرات  از گمرکات استان در سا  

درصد  53جات بود  است. در همین مدت چین با گازی، مواد معدن ، انواع آبزیان و سبزیجات و صیف 

 83درصد سهم از وزن و  88هم از ارزش و امارات متود  عرب  با دارا بودن درصد س 56سهم از وزن و 

درصد سهم از ارزش، به ترتیب در رتبه او  و دوم مقصد کا های صادرات  از گمرکات استان بوشهر قرار 

اند. همچنین منا ق ویژ  اقتصادی، افغانستان، هندوستان، کر  جنوب ، قطر، پاکستان، ترکیه و گرفته

 اند.های بعدی مقصد کا های صادرات  از گمرکات استان بوشهر قرار داشتهیط در رتبهبرز

درصد سهم از ارزش کا های  3درصد سهم از وزن و  9قابط ذکر است که کشور قطر با دارا بودن 

-صادرات  از گمرکات استان بوشهر، در جایگا  هفتم مقاصد صادرات  گمرکات استان بوشهر قرار داشته

درصد ارزش کا های صادر  از گمرکات استان بوشهر نیز به سایر  6درصد وزن و  84ت. ضمن اینکه اس

 است.کشورها صادر گردید 
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 9311-15های : مقایسه واردات گمرکات استان بوشهر با کشور طی سال3جدول 

 شرح

 درصد تغییر 9315 9311

 وزن
 )هزار تن(

 ارزش
 )میلیون د ر(

 وزن
 ن()هزار ت

 ارزش
 )میلیون د ر(

 ارزش وزن

 -35.6 -1.1 8374 505 8644 557 واردات گمرکات استان بوشهر

 8 3.9 79495 95967 79863 93956 واردات گمرکات کشور

 -8 -0.9 3.3 8.7 9.3 8.4 سهم استان بوشهر از کشور

  مأخذ: ستاد نظارت گمرکات استان بوشهر
 

شامط موز،  ستیک خودروی  8931استان در سا  عمد  کا های واردات  از گمرکات 

آ ت صنعت  و قطعات درب آ ت، شیرسواری، کر ، چای سیا ، قطعات خودرو، برنج، یراق

 اتوماتیک بود  است. 

درصد سهم از ارزش رتبه او   50درصد سهم از وزن و  70در همین مدت چین با دارا بودن 

 38است و فیلیپین با ت استان بوشهر به خود اختصاص داد را در بین مبادی واردات کا  به گمرکا

اند. درصد سهم ارزش  در رتبه دوم قرار گرفته 87درصد سهم وزن  و امارات متود  عرب  با 

کشورهای هندوستان، نیوزیلند، آلمان، سریالنکا، ایتالیا، کر  جنوب  و اسپانیا نیز از جمله مبادی 

درصد سهم  80درصد سهم وزن  و  3اند. ضمن اینکه شهر بود عمد  واردات گمرکات استان بو

 ارزش  کا های وارد  به گمرکات استان بوشهر، از سایر کشورها وارد گردید  است.
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 بررسی وضعیت صادرات استان
توان به سه گرو  میعانات گازی، موصو ت به  ور کل  صادرات گمرکات استان بوشهر را م 

 اراوه گردید  است. 7کا ها تقسیم کرد که ا العات آن در جدو  شمار  پتروشیم  و سایر 

 169هزار تن و از نظر ارزش   3/8033از نظر وزن   8931صادرات میعانات گازی در سا  

درصد  11درصد و از نظر ارزش  13از نظر وزن   8934میلیون د ر بود  که نسبت به سا  

 کاه  داشته است.

هزار تن و از نظر ارزش   7/84101از نظر وزن   8931وشیم  در سا  صادرات موصو ت پتر

درصد افزای  و از نظر ارزش  30از نظر وزن  8934میلیون د ر بود  که نسبت به سا   6459

 درصد کاه  داشته است. 93

 147هزار تن و از نظر ارزش   7/5381از نظر وزن  8931صادرات سایر کا ها در سا  

 97درصد افزای  و از نظر ارزش  86از نظر وزن  8934ود  که نسبت به سا  میلیون د ر ب

تمام  8931، در سا  8934شود در مقایسه با سا  درصد کاه  داشته است. چنانکه مالحظه م 

های ارزش صادرات )اعم از میعانات گازی، موصو ت پتروشیم  و سایر کا ها( و شاخص

اه  و صرفاً وزن صادرات کا ی پتروشیم  و سایر کا ها شاخص وزن صادرات میعانات گازی ک

 افزای  داشته است.

، تغییرات 8931موضوع قابط توجه در ترکیب سبد صادرات  گمرکات استان بوشهر در سا  

های کا ی  از مجموع صادرات به دلیط تأثیر مشکالت ناش  از شرایط قابط توجه در سهم گرو 

شود سهم گرو  کا ی  میعانات مالحظه م  7در جدو  شمار   باشد. همانطوریکهتوریم م 

درصد از مجموع صادرات بود   70و  99به لواظ وزن و ارزش به ترتیب  8934گازی در سا  
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 80و  7سهم این گرو  کا ی  از نظر وزن و ارزش به ترتیب به  8931است، در حالیکه در سا  

 درصد کاه  یافته است.

 59و  50به ترتیب وزن و ارزش  8934ت پتروشیم  نیز در سا  همچنین سهم موصو 

درصد افزای  یافته است.  10و  43به ترتیب وزن و ارزش به  8931درصد بود  است که در سا  

 80و  37درصد، به  4و  84در همین دور  سهم سایر کا ها نیز از نظر وزن و ارزش به ترتیب از 

 درصد افزای  داشته است 

 

 9311-15های صادرات گمرکات استان بوشهر به تفکیک گروه کاالیی طی سال :4جدول 

گروه 

کاالیی 

 صادراتی

9311 9315 
درصد 

 تغییرات

 وزن
 )هزار تن(

 ارزش
)میلیون 
 د ر(

سهم 

 وزنی
 )درصد(

 سهم 

 ارزشی
 )درصد(

 وزن
 )هزار تن(

 ارزش
)میلیون 
 د ر(

سهم 

 وزنی
 )درصد(

 سهم 

 ارزشی
 )درصد(

 ارزش وزن

میعانات 
 گازی

3441.5 4790 99 70 8033.3 169 7 80 13- 11- 

موصو ت 
 پتروشیم 

87153.5 3348 50 59 84101.7 6459 43 10 30 93- 

سایر 
 کا ها

5881 8930 84 4 5381.7 147 37 80 86 97- 

 -88 -91 900 900 5410 24186 900 900 95129 21141 جمع 

 شهرمأخذ: ستاد نظارت گمرکات استان بو
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 صادرات با احتساب میعانات گازی به تفکیک دفاتر گمرکی استان بوشهر

هزار تن  37456با احتساب میعانات گازی مقدار  8931از  ریق دفاتر گمرک  استان در سا  

میلیون د ر صادر شد  است که در مقایسه با مدت مشابه سا  قبط از نظر  1730کا  به ارزش 

 درصد کاه  داشته است. 55ارزش  درصد و از نظر 84وزن 

هزار تن کا  با  83373از  ریق گمرک منطقه ویژ  اقتصادی انرژی پارس  8931   سا  

میلیون د ر صادر شد  است. این میزان صادرات  4014احتساب میعانات گازی به ارزش حدود 

ت گازی را درصد ارزش صادرات استان بوشهر با احتساب میعانا 71/19درصد وزن و  49/44

شود. بر همین اساس گمرک مذکور رتبه او  وزن و ارزش صادرات استان را به خود  شامط م 

در مقایسه با سا  گذشته به لواظ وزن و  8931اختصاص داد  است. عملکرد این گمرک در سا  

 درصد کاه  داشته است. 54درصد و  35ارزش به ترتیب 

با احتساب میعانات گازی مقدار  8اقتصادی بوشهر از  ریق گمرک منطقه ویژ   8931در سا  

میلیون د ر صادر گردید  است و با این میزان صادرات معاد   199هزار تن کا  به ارزش  8610

درصد سهم ارزش  صادرات گمرکات استان بوشهر را به خود  18/3درصد سهم وزن  و  43/6

 اختصاص داد  و در رتبه دوم قرار گرفته است. 

در  8ه صادرات کا  با احتساب میعانات گازی از  گمرک منطقه ویژ  اقتصادی بوشهر مقایس

درصد کاه  ارزش در  98درصد کاه  وزن و  8نشان دهند   8934نسبت به سا   8931سا  

 باشد. مقایسه با سا  گذشته م 

 درصد سهم وزن  و گمرک خارگ 86/80گمرک کنگان با دارا بودن  8931همچنین در سا  

 اند.درصد سهم از ارزش صادرات گمرکات استان بوشهر در رتبه سوم قرار گرفته 08/9با کسب 
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-گمرکات دیر و کنگان در شاخص 8931شود در سا  مالحظه م  5همانطوریکه در جدو  

در شاخص وزن صادرات با احتساب  3های وزن و ارزش و گمرک منطقه ویژ  اقتصادی بوشهر 

اند. این در حال  است که وزن و ارزش صادرات با احتساب میعانات داشتهمیعانات گازی افزای  

گازی در سایر گمرکات استان کاه  یافته است. برخورداری گمرکات دیر و کنگان از مزیت 

گذشته توسط  سا  3نزدیکترین فاصله با بنادر کشور قطر موجب گردید  تا این گمرکات همچون 

به آن کشور انتخاب و مورد استفاد  قرار گیرد، لذا رشد قابط توجه تجار به عنوان گمرک صادرات  

 گردد.وزن و ارزش صادرات از گمرکات یاد شد  در این راستا ارزیاب  م 
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: مقایسه وزن و ارزش صادرات با احتساب میعانات گازی به تفکیک دفاتر گمرکی استان بوشهر 8جدول 

 9311 -15های در سال

 گمرك

 9315ماهه سال  92 9311ماهه سال  92
تغییرات عملکرد سال 

نسبت به سال   15

 قبل
 وزن )درصد(

 )هزار تن(

 ارزش
 )میلیون د ر(

 سهم در استان
 )درصد(

 وزن
 )هزار تن(

 ارزش
 )میلیون د ر(

 سهم در استان
 )درصد(

 ارزش وزن ارزش وزن ارزش وزن

منطقه ویژ  
اقتصادی 
 انرژی پارس

35536 86751 15.18 14.38 83373 4014 44.49 19.71 35- 54- 

منطقه ویژ  
اقتصادی 
 8بوشهر 

8403 8383.7 5.43 6.71 8610 199 6.43 3.18 8- 98- 

 -49 -98 9.08 7.88 356 8084 7.31 7.37 399 8740 خارگ

 -44 -13 0.00 0.08 8 9 0.09 0.05 5 86 گناو 

منطقه ویژ  
اقتصادی 
 3بوشهر 

87 89 0.05 0.04 83 6 0.01 0.04 70 57- 

 -41 -54 0.00 0.00 0.9 0.8 0.08 0.00 8.3 0.5 ریگ

 -73 -98 0.08 0.00 8.3 0.3 0.08 0.00 3 8.9 دیلم

 -75 -91 0.08 0.07 5 88 0.05 0.06 3 84.3 بوالخیر

 804 881 8.89 8.07 36 354 0.35 0.70 76 881 دیر

 939 815 3.78 80.86 307.7 3586 0.33 3.34 78.7 117 کنگان

 - - 0.00 0.07 0.8 80 0 0 0 0  ور

 -88 -91 900 900 5410 24186 900 900 95129 21141 جمع استان

 مأخذ: ستاد نظارت گمرکات استان بوشهر
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 صادرات بدون احتساب میعانات گازی به تفکیک دفاتر گمرکی استان بوشهر

هزار تن  1/39436بدون احتساب میعانات گازی  8931از  ریق دفاتر گمرک  استان در سا  

میلیون د ر صادر شد  است که در مقایسه با مدت مشابه سا  قبط از نظر  4634کا  به ارزش 

 درصد کاه  داشته است. 93درصد افزای  و از نظر ارزش  83وزن 

ا  هزار تن ک 81313از  ریق گمرک منطقه ویژ  اقتصادی انرژی پارس  8931   سا  

میلیون د ر صادر شد  است. این میزان  6365بدون احتساب میعانات گازی به ارزش حدود 

درصد ارزش صادرات استان بوشهر بدون احتساب میعانات  87/13درصد وزن و  05/44صادرات 

شود. بر همین اساس گمرک مذکور رتبه او  وزن و ارزش صادرات استان را به  گازی را شامط م 

در مقایسه با سا  گذشته به لواظ  8931داد  است. عملکرد این گمرک در سا   خود اختصاص

 درصد کاه  داشته است. 97درصد افزای  و از نظر ارزش  89وزن 

بدون احتساب میعانات گازی  8از  ریق گمرک منطقه ویژ  اقتصادی بوشهر  8931در سا  

گردید  است و با این میزان صادرات  میلیون د ر صادر 199هزار تن کا  به ارزش  8610مقدار 

درصد سهم ارزش  صادرات گمرکات استان بوشهر را به  33/80درصد سهم وزن  و  01/4معاد  

 خود اختصاص داد  و از نظر ارزش صادرات در رتبه دوم قرار گرفته است.

 8 مقایسه صادرات کا  بدون احتساب میعانات گازی از  گمرک منطقه ویژ  اقتصادی بوشهر

درصد کاه  ارزش  98درصد کاه  وزن و  8نشان دهند   8934نسبت به سا   8931در سا  

 باشد.در مقایسه با سا  گذشته م 

 7/3586از  ریق گمرک کنگان بدون احتساب میعانات گازی مقدار  8931همچنین در سا   

ن صادرات معاد  میلیون د ر صادر گردید  است و با این میزا 7/307هزار تن کا  به ارزش 
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درصد سهم ارزش  صادرات گمرکات استان بوشهر را به خود  61/3درصد سهم وزن  و  68/80

اختصاص داد  و از نظر وزن صادرات در رتبه دوم قرار گرفته است. مقایسه صادرات کا  بدون 

 درصد افزای  وزن و 815نشان دهند   8931احتساب میعانات گازی از  گمرک کنگان در سا  

 باشد.درصد افزای  ارزش در مقایسه با سا  گذشته م  939

-گمرکات دیر و کنگان در شاخص 8931شود در سا  مالحظه م  6همانطوریکه در جدو  

در شاخص وزن صادرات بدون  3های وزن و ارزش و گمرک منطقه ویژ  اقتصادی بوشهر 

ه وزن و ارزش صادرات بدون اند. این در حال  است کاحتساب میعانات گازی افزای  داشته

احتساب میعانات گازی در سایر گمرکات استان کاه  یافته است. برخورداری گمرک دیر از 

مزیت نزدیکترین فاصله با بنادر کشور قطر و همچنین استفاد  از این گمرک جهت صادرات 

ط تجار تاکنون توس 8936موصو ت تولیدی استان فارس، موجب گردید  تا این گمرک از سا  

به عنوان مبداء صادرات به آن کشور انتخاب و مورد استفاد  قرار گیرد، لذا رشد قابط توجه وزن و 

 گردد.ارزش صادرات این گمرک در این راستا ارزیاب  م 

وزن و ارزش صادرات بدون احتساب میعانات گازی از گمرکات استان بوشهر  4   جدو    

شود کا ی  اراوه گردید  است. همانطوریکه مالحظه م های ، به تفکیک گرو 8931در سا  

درصد از صادرات استان را به خود اختصاص داد  است.  13درصد وزن و  45کا های پتروشیم  

 3درصد سهم از وزن صادرات و کا های صنعت  با دارا بودن  39کا های معدن  با دارا بودن 

 دارند.   درصد سهم از ارزش صادرات در رتبه دوم قرار
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: مقایسه وزن و ارزش صادرات بدون احتساب میعانات گازی به تفکیک دفاتر گمرکی استان 6جدول 

 9311 -15های بوشهر در سال

 گمرك

تغییرات عملکرد  9315ماهه سال  92 9311ماهه سال  92

نسبت به  15سال 

 سال  قبل
 )درصد(

 وزن
 )هزار تن(

 ارزش
 )میلیون د ر(

 سهم در استان
 )درصد(

 وزن
 )هزار تن(

 ارزش
 )میلیون د ر(

 سهم در استان
 )درصد(

 ارزش وزن ارزش وزن ارزش وزن

منطقه ویژ  
اقتصادی انرژی 

 پارس
86335 3596.9 18.37 17.76 81313 6365 44.05 13.87 89 34- 

منطقه ویژ  
اقتصادی 
 8بوشهر 

8403 8383.9 1.53 80.47 8610 199 4.01 80.33 8- 39- 

 -41 -5 3.13 9.33 385 376.4 9.46 7.34 735 339 خارگ

 -11 -13 0.08 0.08 8 9 0.07 0.01 5 86 گناو 

منطقه ویژ  
اقتصادی 
 3بوشهر 

87 89 0.04 0.88 83.3 6 0.01 0.01 70 84- 

 -15 -54 0.00 0.00 0.9 0.3 0.08 0.00 8.3 0.5 ریگ

 -42 -98 0.03 0.00 8.3 8 0.03 0.08 3 8 دیلم

 -48 -91 0.06 0.05 5 88 0.01 0.03 1.5 84 بوالخیر

 901 881 0.36 0.01 36 354.9 0.78 0.53 76.9 881 دیر

 313 815 3.61 80.68 307.7 3586.7 0.94 7.73 78.7 117 کنگان

 - - 0.00 0.07 0.8 80 0 0 0 0  ور

 -32 91 900 900 1621 23126.5 900 900 99219 91110.8 جمع استان

 مأخذ: ستاد نظارت گمرکات استان بوشهر
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: صادرات بدون احتساب میعانات گازی از گمرکات استان بوشهر به تفکیک بخش های 1جدول 

 9315صادراتی در سال 

 گروه کاالیی
 وزن

 )هزار تن(

 ارزش
 )میلیون د ر(

 سهم
 )درصد(

 ارزش وزن

 13 45 6453.7 84101.7 کا های پتروشیم 

 3 8 658 833 های صنعت کا 

 3 39 831.9 5735.3 کا های معدن 

 8 8 35 337 کا های کشاورزی

 0 0 0.9 0.3 کا های صنایع دست 
 900 900 1621 23126.5 جمع

 مأخذ: ستاد نظارت گمرکات استان بوشهر
 

 صادرات به کشور قطر
حاشیه خلیج فارس، با خص  و ن  مباد ت تجاری با کشورهای  استان بوشهر دارای سابقه

با توجه به بروز مشکالت در  تاکنون، 8936این مباد ت از اوایط سا   باشد وکشور قطر م 

فارس، افزای  قابط توجه داشته جنوب  خلیج با کشورهای عرب  حاشیه روابط بین کشور مذکور

ویژ  بنادر دیر و کنگان،  است. با توجه به مزیت فاصله نزدیک بنادر استان بوشهر به کشور قطر به

استفاد  از این فرصت جهت افزای  صادرات به کشور قطر حاوز اهمیت است. در همین راستا 

ها و شرایط مناسب جهت تسهیط و تسریع صادرات تولیدات استان بوشهر فراهم نمودن زیرساخت

-ه در نتیجه در سا است کهای همجوار، به ویژ  استان فارس، در دستور کار قرار گرفتهو استان

مقصد او  کا های صادرات  از  80کشور قطر به لواظ ارزش صادرات، جزء  8931و  8936های 

نیز یک  از مهمترین مقاصد صادرات از  ریق گمرکات  8934های گمرکات استان و در سا 
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ور قطر، است. با توجه به اهمیت اراوه و بررس  وضعیت ارتبا ات تجاری با کشاستان بوشهر بود 

 گردد. عملکرد تجارت خارج  از  ریق گمرکات استان بوشهر با آن کشور در این بخ  اراوه م 

صادرات از گمرکات استان بوشهر به کشور قطر به تفکیک گرو  کا ی   1   جدو  شمار  

هزار تن  190معاد   8931اراوه گردید  است. بر این اساس در سا   8934-31های    سا 

-میلیون د ر از  ریق گمرکات استان بوشهر به کشور قطر صادر شد  5/854ا  به ارزش انواع ک

درصد  97و  39است که در مقایسه با مدت مشابه سا  قبط از نظر وزن و ارزش به ترتیب 

درصد وزن و  33جز کا های پتروشیم (، بالغ بر است.    این مدت انواع کا  )بهافزای  یافته

 اند. به کشور قطر را به خود اختصاص داد ارزش صادرات 

مقایسه وزن و ارزش  6و  5همچنین با توجه به ا العات بخ  پیشین )جداو  شمار  

صادرات با احتساب میعانات گازی و بدون میعانات گازی به تفکیک دفاتر گمرک  استان بوشهر در 

ارزش صادرات به ترتیب  (، میزان صادرات به کشور قطر به لواظ وزن و8934 -31های سا 

 8/3و  5/9درصد از صادرات از گمرکات استان با احتساب میعانات گازی و  3/8و  7/9معاد  

 باشد. درصد صادرات از گمرکات استان بدون میعانات گازی م 

وضعیت صادرات از گمرکات استان بوشهر به کشور قطر به  88تا  3در ادامه و    جداو  

های صادرات  و اهم کا های صادرات  به ترتیب ابعه استان، بخ تفکیک سهم گمرکات ت

 بیشترین میزان ارزش، اراوه گردید  است.

 9/40جمعاً  8شود گمرکات دیر و منطقه ویژ  اقتصادی بوشهر همانطوریکه مالحظه م 

 اند. درصد ارزش صادرات به کشور قطر را به خود اختصاص داد  3/37درصد وزن و 
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درصد ارزش صادرات و کا های  1/56درصد وزن و  7/36های کشاورزی همچنین کا 

اند. بدین ترتیب در درصد ارزش صادرات به کشور را به خود اختصاص داد  1/96صنایع دست  

درصد ارزش کا های صادر  به کشور قطر مربوط به کا های کشاورزی و  6/39مجموع بالغ بر 

-ر سایر کشورها در این بازار، توجه ویژ  به تولیدات بخ صنایع دست  است، لذا به لواظ حضو

بندی و ... جهت حفن و افزای  سهم از بازار کشور قطر، حاوز های مذکور، از نظر کیفیت و بسته

 اهمیت است.

  
-15های : صادرات از گمرکات استان بوشهر به کشور قطر به تفکیک گروه کاالیی طی سال5جدول 

9311 

گروه کاالیی 

 دراتیصا

 درصد تغییر 9315 9311

 وزن
 )هزار تن(

 ارزش
 )میلیون د ر(

 سهم
 وزن )درصد(

 )هزار تن(

 ارزش
 )میلیون د ر(

 سهم
 )درصد(

 ارزش وزن

 وزن ارزش وزن
ارز

 ش

 886 648 سایر کا ها
33.
8 

33.9 131 854.7 33.1 33.3 39 95 

 -30 -48 0.8 0.3 0.8 3 0.4 0.3 8 6 کا های پتروشیم 

 34 23 900 900 981.8 530 900 900 991 611 جمع 

 مأخذ: ستاد نظارت گمرکات استان بوشهر
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 9315: صادرات به کشور قطر به تفکیک گمرکات استان بوشهر در سال 1جدول 

 گمرك
 وزن

 )هزار تن(

 ارزش
 )میلیون د ر(

 سهم
 )درصد(

 ارزش وزن

 57.7 35 15.3 304.3 دیر

 93.1 75.9 63.5 946.9 8نطقه ویژ  اقتصادی بوشهر م

 3.5 8.3 7 80.9 بوالخیر

 3.5 37.7 7 303 منطقه ویژ  اقتصادی پارس

 0.6 7.8 8 99.1 کنگان

 0.8 0 0.8 0.7 گناو 

 900 900 981.8 530 جمع

 مأخذ: ستاد نظارت گمرکات استان بوشهر           
 

های صادراتی در سال ن بوشهر به کشور قطر به تفکیک بخش: صادرات از گمرکات استا90جدول 

9315 

 بخش
 وزن

 )هزار تن(

 ارزش
 )میلیون د ر(

 سهم
 )درصد(

 ارزش وزن

 56.1 36.7 13.5 383.9 کا های کشاورزی

 96.1 83.3 51 865 کا های صنایع دست 

 6.3 59.7 3.1 779.1 کا های صنعت 

 0.8 0.3 0.8 8.1 کا های پتروشیم 

 0.8 0 0.8 0.8 کا های معدن 

 900 900 981.8 530 جمع

 مأخذ: ستاد نظارت گمرکات استان بوشهر                
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 9315: کاالهای صادراتی از گمرکات استان بوشهر به کشور قطر در سال 99جدول 

 نام کاال
 وزن

 )هزار تن(

 ارزش
 )میلیون د ر(

 سهم
 )درصد(

 ارزش وزن

 39.5 31.1 94 393 یرسا

 85.1 4.3 37.3 65 شم  فو دی

 89.9 8.3 30.3 85.5 شم  آهن 

 83.3 7.8 83.3 97 گوجه فرنگ 

 4.7 7 88.4 97 انواع کلم

 6.6 5.8 80.7 73 هندوانه

 6.9 3.3 80 37 کدو و بادمجان

 7.1 78.7 4.5 977 سیمان و کلینکر

 7 0.3 6.7 3 میگوی پرورش 

 9.9 3.9 5 83 کاهو

 3.1 8.7 7.5 88.5 خیار سبز

 900 900 981.8 530 جمع 

 مأخذ: ستاد نظارت گمرکات استان بوشهر                   
 

 واردات به تفکیک دفاتر گمرکی استان بوشهر
 8374تن کا  به ارزش بالغ بر  505بالغ بر  8931از  ریق دفاتر گمرک  استان در سا  

ارد شد  است که این میزان واردات در مقایسه با مدت مشابه سا  قبط از میلیون د ر به کشور و

 درصد کاه  داشته است. 36درصد و از نظر ارزش  3نظر وزن 

به عنوان بزرگترین گمرک تجاری استان، با واردات  8گمرک منطقه ویژ  اقتصادی بوشهر 

درصد سهم از وزن و  16/18میلیون د ر و دارا بودن  8089هزار تن کا  به ارزش  4/789

درصد سهم از ارزش واردات، رتبه او  را در بین گمرکات استان به خود اختصاص داد   37/18

دهد که در نشان م  8گمرک منطقه ویژ  اقتصادی بوشهر  8931است. مقایسه عملکرد سا  
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و  38به ترتیب  8934مدت یاد شد  وزن و ارزش واردات از این گمرک نسبت به عملکرد سا  

 درصد کاه  داشته است. 99

میلیون د ر از  ریق گمرک  880هزار تن کا  به ارزش  1/96   مدت مذکور در حدود 

منطقه ویژ  اقتصادی انرژی پارس به کشور وارد شد  است که بر همین اساس این گمرک در 

د اختصاص داد  از نظر وزن و ارزش واردات، رتبه دوم را در بین گمرکات استان به خو 8931سا  

گمرک منطقه ویژ  اقتصادی انرژی پارس در مقایسه با عملکرد سا   8931است. واردات سا  

 درصد افزای  داشته است. 33و  881به لواظ وزن و ارزش واردات به ترتیب  8934

های وزن و ارزش واردات شاخص 8931شود در سا  مالحظه م  89همانطوریکه در جدو  

و کنگان و  3ویژ  اقتصادی انرژی پارس، گناو ، منطقه ویژ  اقتصادی بوشهر  از گمرکات منطقه

وزن واردات از گمرک دیر افزای  داشته است و عین حا  وزن و ارزش واردات از سایر گمرکات 

 کاه  داشته است. 

نکته قابط توجه در این رابطه، افزای  قابط توجه وزن و ارزش واردات از گمرکات منطقه ویژ  

باشد. واردات و کنگان )علیرغم سهم اندک از کط واردات گمرکات استان( م  3قتصادی بوشهر ا

ا ت، تجهیزات و مواد اولیه مورد نیاز واحدهای مستقر در منطقه ویژ  اقتصادی برنج، ماشین

بوشهر و فعا  شدن گمرکات تجاری کنگان، گناو  و دیر عمدتاً در زمینه واردات مباد ت مرزی از 

 باشد. د یط افزای  وزن و ارزش واردات گمرکات یاد شد  م 

عمد  کا های واردات  از گمرکات استان شامط موز،  ستیک خودروی  8931در سا  

آ ت صنعت  و قطعات درب آ ت، شیرسواری، کر ، چای سیا ، قطعات خودرو، برنج، یراق
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ود  عرب ، هند، فیلیپین، نیوزیلند، آلمان، اتوماتیک بود  است. همچنین کشورهای چین، امارات مت

 اند.سریالنکا، ایتالیا، کر  جنوب  و اسپانیا مبادی عمد  واردات گمرکات استان بوشهر بود 

 

 9311 -15های : مقایسه وزن و ارزش واردات به تفکیک دفاتر گمرکی استان بوشهر در سال92جدول 

 گمرك

 9315ماهه سال  92 9311ماهه سال  92
ییرات عملکرد سال تغ

 نسبت به سال قبل 15
 وزن )درصد(

 )هزار تن(

 ارزش
 )میلیون د ر(

 سهم در استان
 )درصد(

 وزن
 )هزار تن(

 ارزش
 )میلیون د ر(

 سهم در استان
 )درصد(

 ارزش وزن ارزش وزن ارزش وزن

منطقه ویژ  اقتصادی 
 انرژی پارس

84 30 9.05 5.96 96.1 880 4.31 1.18 881 33 

منطقه ویژ  اقتصادی 
 8بوشهر 

530.5 8583.8 39.31 30.84 789.4 8089 18.16 18.37 38- 99- 

 81 73 7.46 9.19 53.9 83 9.08 3.97 50.7 89 گناو 

منطقه ویژ  اقتصادی 
 3بوشهر 

0.4 8.6 0.83 0.80 35.3 36 5.00 3.06 9170 8509 

 -99 -73 0.01 0.07 8 0.3 0.03 0.06 8.5 0.9 ریگ

 -30 -61 0.08 0.00 0.00 0.00 0.07 0.08 0.6 0.8 دیلم

 -31 -18 0.06 0.09 0.4 0.8 0.06 0.89 8 0.4 بوالخیر

 -86 355 8.38 0.43 85 7 8.04 0.30 81 8.8 دیر

 8833 191 8.46 8.81 33 6 0.88 0.88 8.1 0.6 کنگان

 -26 -1 900 900 9241 808 900 900 9611 884 جمع استان

 ستاد نظارت گمرکات استان بوشهر مأخذ :
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 9315: اهم واردات گمرکات استان بوشهر در سال 93جدول 

 نام کاال
 وزن

 )هزار تن(

 ارزش
 )میلیون د ر(

 سهم 
 )درصد(

 ارزش وزن

 5 83 64.6 34.7 موز

 9 4 96 96 برنج

 5 7 67.6 83.5  ستیک خودروی سواری

 7 3 75.6 88 قطعات خودرو

 7 3 76.7 80 چای سیا 

 9 3 93.4 83.3 یراق آ ت

 7 3 57.3 80 کر  

 9 3 73.6 1.6 کاسه نمد خودرو

 3 8 34.3 9.1 قطعات درب اتوماتیک

 3 8 31.7 9.5 شیرآ ت صنعت 

 67 51 108 339 سایر کا ها

 900 900 9241 808 جمع کل

 هرمأخذ: ستاد نظارت گمرکات استان بوش             
 

موز، برنج و  ستیک خودروی سواری از نظر وزن سه گرو   8931در دوازد  ماهه سا  

اند. این کا ها اند که از  ریق گمرکات استان بوشهر به کشور وارد شد کا ی  واردات  برتر بود 

 میلیون د ر، از  نظر وزن و ارزش به 861هزار تن و به ارزش بی  از  859جمعاً به وزن حدود 

اند.  قطعات خودرو، درصد واردات گمرکات استان را به خود اختصاص داد  89و  90ترتیب معاد  

درصد ارزش واردات گمرکات  83میلیون د ر جمعاً  874چای سیا  و کر  نیز به ارزش حدود 

 اند. به خود اختصاص داد  8931استان را در سا  

میلیون د ر به ترتیب  108زار تن و به ارزش ه 339همچنین واردات سایر کا ها نیز به وزن 

 درصد وزن و ارزش واردات گمرکات استان را به خود اختصاص داد  است.  67درصد و  51
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 واردات کاالی ملوانی
های واردات کا  واردات کا  توسط ملوانان، خدمه و کارکنان شناورهای دریای  یک  از رویه

نامه آیین 81و ماد   8943ن صادرات و واردات مصوب بر اساس قانو 8917است که تا سا  

است. با تصویب قانون سامانده  مباد ت مرزی در سا  صورت گرفته 8949اجرای  مصوب 

های مباد ت  مرزی مرزنشینان، از جمله تمام رویه 8915نامه اجرای  آن در سا  و آیین 8917

عداد سفر و در سقف ارزش  مشخص، در چهارچوب واردات کا  به وسیله اقشار یاد شد  با تعیین ت

 اجرای  مذکور انجام شد  است.  نامهقانون و آیین

به لواظ پایین بودن سقف ارزش  واردات کا ی ملوان ، مشکالت واردات غیر رسم  کا  به 

و شرایط خاص اشتغا  و معیشت این اقشار و سایر مشاغط وابسته در بنادر  "لنج ته"عنوان 

ورود کا  توسط ملوانان شناورهای دریای  سنت  با  نامهآیین 98/5/8936، در تاریخ کوچک

 89/9/8934تن )لنج تجاری( و سامانده  و نوسازی شناورها و در تاریخ  500ظرفیت کمتر از 

آن به تصویب هیأت موترم وزیران رسید که از تاریخ تصویب، مبنای واردات کا  توسط  اصالحیه

 باشد.تن م  500ناورهای سنت  با ظرفیت کمتر از ملوانان ش

گمرک در زمینه  3تعداد  8931بر اساس گزارش ستاد نظارت گمرکات استان بوشهر، در سا  

اند.    این مدت واردات کا ی ملوان  از گمرکات مذکور واردات کا ی ملوان  فعالیت داشته

است که نسبت به مدت مشابه سا  قبط از  میلیون د ر بود  6/47تن کا  به ارزش  81معاد  

 درصد افزای  داشته است. 855درصد و  861نظر وزن و ارزش به ترتیب 
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 9311-15های : واردات کاالی ملوانی از گمرکات استان بوشهر طی سال94جدول 

 شرح
 درصد تغییر 9315 9311

 وزن
 )هزار تن(

 ارزش
 )میلیون د ر(

 وزن
 )هزار تن(

 ارزش
 ن د ر()میلیو

 ارزش وزن

 855 861 47.6 81 33.9 6.4 واردات کا ی ملوان 

 مأخذ: ستاد نظارت گمرکات استان بوشهر
 

درصد سهم ارزش جایگا  او  را در  97درصد سهم وزن  و  33گمرک گناو  با  8931در سا  

درصد 85ا است. گمرک دلوار بگمرک استان به خود اختصاص داد  3واردات کا ی ملوان  در بین 

درصد سهم ارزش  در  86درصد سهم وزن  و  87سهم وزن  و ارزش  و گمرک نخط تق  با 

 اند.های بعدی واردات کا ی ملوان  قرار داشتهرتبه

گمرک واردات  کا ی ملوان  به لواظ  3واردات کا ی ملوان  از  8931به  ور کل  در سا  

بوالخیر( نسبت به مدت مشابه سا  قبط افزای  وزن و ارزش )به استثنای ارزش واردات گمرک 

درصد افزای  ارزش در  933درصد افزای  وزن و  704داشته است. در این میان گمرک گناو  با 

است و گمرکات دلوار و بوالخیر به ترتیب به لواظ وزن و گمرکات دلوار و رتبه او  قرار گرفته

 م قرار دارند.عسلویه به ترتیب از نظر ارزش در رتبه دوم و سو
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 9311 - 15: مقایسه واردات کاالی ملوانی به تفکیک گمرکات استان بوشهر در دوازده ماهه سال 98جدول 

 گمرك

تغییرات عملکرد  9315 9311

نسبت  15سال 

 به سال قبل
 )درصد(

 وزن
 )هزار تن(

 ارزش
 )میلیون د ر(

 سهم در استان
 )درصد(

 وزن
 )هزار تن(

 ارزش
 یلیون د ر()م

 سهم در استان
 )درصد(

 ارزش وزن ارزش وزن ارزش وزن

 899 10 6 4 7.9 8.3 6 80 8.3 0.4 دیر

 880 856 86 87 88.1 3.6 83 85 5.6 8 نخط تق 

 59 33 1 6 6.9 8.8 87 89 7.8 8 ریگ

 933 704 97 33 35.3 5.9 30 85 5.3 8 گناو 

 357 953 85 85 80.3 3.1 80 3 9.8 0.6 دلوار

 373 854 4 4 5.8 8.9 5 4 8.7 0.5 عسلویه

 -37 353 9 80 3 8.3 80 1 3.1 0.5 بوالخیر

 803 8 1 6 5.6 8 3 84 3.4 8 دیلم

 11 883 5 7 9.7 0.1 6 5 8.1 0.7 کنگان

 988 965 900 900 14.6 95 900 900 21.3 6.1 جمع استان

 مأخذ: ستاد نظارت گمرکات استان بوشهر
 

 مد گمرکات استان درآ
میلیارد ریا   6/89403بر اساس پروانه حدود  8931درآمد گمرکات استان بوشهر در سا  

میلیارد تومان( بود  است که نسبت به مدت مشابه سا  قبط تقریباً بدون تغییر بود   8948)حدود 

د ریا  میلیار 8/89715است. در همین مدت درآمد قطع  گمرکات استان نیز به میزان حدود 

 است.درصد کاه  داشته 5/0میلیارد تومان( بود  که نسبت به مدت مشابه سا  قبط  5/8971)

به دلیط عدم دسترس  به ا العات  8931مقایسه سهم درآمدهای گمرک  استان در سا  

 4/7برابر با  8934میسر نیست، لیکن سهم استان از مجموع درآمدهای گمرکات کشور در سا  

 است. گردید درصد برآورد 
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 9311 - 15: مقایسه درآمد گمرکات کشور و استان بوشهر در دوازده ماهه سال 96جدول 

 مأخذ : ستاد نظارت گمرکات استان بوشهر
 

 9315: مقایسه سهم درآمد قطعی گمرکات استان بوشهر در دوازده ماهه سال 91جدول 
 
 

 
 
 
 
 

 مأخذ : ستاد نظارت گمرکات استان بوشهر           

  

 

 

 

 

 

 

 

 شرح 

 درآمد 
 به سال قبل 15درصد تغییرات سال  )میلیارد ریا (

9311 9315 

 -0.8 89403.6 89435.9 درآمد گمرکات استان )بر اساس پروانه(

 -0.5 89715.8 89576.3 درآمد گمرکات استان )قطع (

 - - 313000 درآمد گمرکات کشور

 - - 7.4 د(سهم استان از درآمد گمرکات کشور )درص

 شرح
 درآمد

 )میلیارد ریا (

 سهم
 )درصد(

 16 88691.3 ادار  کط گمرک بوشهر

 1 8030.7 ادار  کط گمرک گناو 

 6 135.1 دی انرژی پارسادار  کط گمرک منطقه ویژ  اقتصا
 900 93458.9 جمع
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 هاتعاونی

 مقدمه

رکان اقتصاد ایران های اقتصاد، یک  از اترین بخ بخ  تعاون  به عنوان یک  از مردم 

ای را در قانون اساس  به شود. این بخ  بعد از پیروزی انقالب اسالم  جایگا  ویژ موسوب م 

به عنوان یک  از  "بخ  تعاون"قانون اساس  77خود اختصاص داد  است، به نوویکه در اصط 

رار گرفته ق "بخ  خصوص "و "بخ  دولت "نظام اقتصادی کشور، همرا  با  گانههای سهپایه

 است.

و اصالحات  89/06/40مطابق قانون بخ  تعاون  اقتصاد جمهوری اسالم  ایران مصوب 

اهداف بخ  تعاون  عبارت است از: ایجاد و تأمین شرایط و  84/03/39و  05/04/44مورخ 

امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغا  کامط، قرار دادن وساوط کار در اختیار کسان  

-ه قادر بکارند ول  وساوط کار ندارند، پیشگیری از تمرکز و تداو  ثروت در دست افراد و گرو ک

های خاص جهت توقق عدالت اجتماع ، جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت، قرار گرفتن 

برداری مستقیم از حاصط کار  مدیریت و سرمایه و منافع حاصله در اختیار نیروی کار و تشویق بهر 

، پیشگیری از انوصار، احتکار، تورم و اضرار به غیر، توسعه و توکیم مشارکت و تعاون خود

عموم  بین همه مردم، کمنک به تأمین عدالت اجتماع  و توانمندسازی اقشار متوسط و کم 

وری منابع مادی و انسان  و فناوری و افزای  های اقتصادی و بهر درآمد و ارتقای کارای  بنگا 

 ری در اقتصاد مل .پذیرقابت
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 وضعیت بخش تعاون استان 

تعداد  8931بر اساس گزارش ادار  کط تعاون، کار و رفا  اجتماع  استان بوشهر، در سا  

تعاون  بود  است که  شرکت 9875های مختلف برابر با  استان با گرای  های تعاون شرکت

 های تعاون یزان سرمایه شرکتدرصد رشد داشته است. در همین مدت م 7نسبت به سا  قبط 

میلیون ریا  رسید  است. در مدت مذکور تعداد  8050364درصدی به   3/0استان با افزای  

درصد  8/5نفر رسید  است که در مقایسه با سا  قبط  397760نیز به  های تعاون اعضای شرکت

نفر در سا   8373765 رشد داشته است. لذا با توجه به برآورد جمعیت استان بوشهر به تعداد

 اند.های تعاون  بود درصد از جمعیت استان بوشهر عضو شرکت 45، بالغ بر 8931

تعاون  برابر  681های بوشهر )در شهرستان بیشترین تعداد شرکت تعاون  8931در پایان سا  

 3/89ر با تعاون  براب 791درصد( و دشتستان ) 8/86تعاون  برابر با  505درصد(، دشت  ) 4/83با  

 3/3تعاون  برابر با   38های عسلویه )متعلق به شهرستان درصد( و کمترین تعداد شرکت تعاون 

 باشد.درصد( م  5/5تعاون  برابر با   849درصد( و جم ) 4/9تعاون  برابر با   884درصد(، گناو  )

ط به مربو های تعاون قابط ذکر است که    این مدت بیشترین تعداد اعضای شرکت

های تعاون  درصد کط اعضای شرکت 34.8نفر )معاد   353371شهرستان دشتستان به تعداد 

درصد کط اعضای  1/0نفر )برابر با  4670استان( و کمترین آن متعلق به شهرستان عسلویه با 

 است. های تعاون  استان( بود شرکت

درصد، بیشترین سهم از  5/36و  9/51شهرستان کنگان و بوشهر به ترتیب با  8931در سا  

 9/0های جم و دیلم با اند و شهرستانهای تعاون  استان را به خود اختصاص داد سرمایه شرکت

اند. همچنین در این مدت های تعاون  استان داشتهدرصد کمترین سهم را از سرمایه شرکت
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  است که نسبت به مدت میلیون ریا  بود 997استان برابر با  های تعاون شرکت میانگین سرمایه

 است.درصد کاه  داشته 9/0مشابه سا  قبط حدود 

 
های های تعاونی استان بوشهر به تفکیک شهرستان در پایان سال: مشخصات عمومی شرکت95جدول 

15-9311 

 شهرستان/سال

9311 9315 

 تغییرات

 9311به  9315
 )درصد(

تعداد 

 تعاونی

تعداد 

 اعضاء

 سرمایه
 )میلیون ریا (

میانگین 

سرمایه 

هر 

 تعاونی
)میلیون 
 ریا (

تعداد 

 تعاونی

تعداد 

 اعضاء

 سرمایه
 )میلیون ریا (

میانگین 

سرمایه 

هر 

 تعاونی
)میلیون 
 ریا (

تعداد 

 تعاونی

تعداد 

 اعضاء
 سرمایه

 -3.8 -0.8 9.3 750 344350 873908 681 744 317079 873933 535 بوشهر

 61.6 0.9 7.0 19 90833 34914 963 58 84165 34035 971 تنگستان

 3.4 0.8 7.1 38 9568 55790 849 38 9764 55947 865 جم

 0.1 84.3 6.1 883 53351 353371 791 836 58175 387753 780 دشتستان

 0.3 0.8 7.8 73 37107 894705 505 58 37537 894367 715 دشت 

 7.8 -7.9 5.1 85 5810 41305 977 85 7341 13766 935 دیر

 8.0 -3.8 6.5 85 3313 39838 836 86 3353 39618 817 لمدی

 -0.3 30.1 1.4 3099 688343 53787 908 3389 689070 73831 344 کنگان

 0.9 -0.1 -35 319 99018 43193 884 388 93361 49773 856 گناو 

 63.6 4.5 86.4 33 1950 4670 38 66 5896 4807 41 عسلویه

 0.1 8.9 4.0 334 9080261 134460 3948 344 9040518 551418 3023 کل استان

 مأخذ: ادار  کط تعاون، کار و رفا  اجتماع  استان بوشهر
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 9311-15های های تعاونی استان بوشهر در پایان سال: مقایسه سهم شهرستانی شرکت91جدول 

 شهرستان/سال

 9315سهم در سال  9311سهم در سال 

تعداد 

 تعاونی
 )درصد(

تعداد 

 اعضاء
 )درصد(

 سرمایه
 )درصد(

تعداد 

 تعاونی
 )درصد(

تعداد 

 اعضاء
 )درصد(

 سرمایه
 )درصد(

 36.5 86.0 83.4 34.9 86.1 83.4 بوشهر

 3.3 80.7 88.5 8.4 80.3 88.5 تنگستان

 0.9 5.3 5.5 0.9 6.3 5.5 جم

 5.0 34.8 89.3 5.0 37.8 89.5 دشتستان

 3.7 87.4 86.8 3.7 85.7 86.0 دشت 

 0.5 1.7 80.3 0.5 3.9 80.1 دیر

 0.9 3.5 6.3 0.9 3.4 6.8 دیلم

 51.9 6.7 3.6 51.3 5.5 3.3 کنگان

 9.8 4.1 9.4 9.3 1.9 5.3 گناو 

 0.1 0.1 3.3 0.5 0.1 3.6 عسلویه

 900 900 900 900 900 900 کل استان
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 9315 هر به تفکیک شهرستان در پایان سالهای تعاونی استان بوش: مشخصات شرکت20جدول 

 گرایش تعاونی/شهرستان

 جم تنگستان بوشهر

تعداد 

 تعاونی

تعداد 

 اعضاء

 سرمایه
 )میلیون ریا (

تعداد 

 تعاونی

تعداد 

 اعضاء

 سرمایه
 )میلیون ریا (

تعداد 

 تعاونی

تعداد 

 اعضاء

 سرمایه
 )میلیون ریا (

 0 0 0 0 0 0 419 547 6 اعتبار

 33 68 8 849 443 80 36747 8753 85 از تولیدکنندگانتأمین نی

 0 0 0 7 4 8 88 4 8 تأمین نیاز صنوف خدمات 

 835 35900 3 854 91033 7 440 418 86 کنندگانتأمین نیاز مصرف

 77 36 9 1067 434 6 548 839 3 توزیع ( -چند منظور  )تولیدی

 0 0 0 603 476 55 14313 104 45 حمط و نقط

 8396 550 60 8647 376 830 3737 3935 331 تخدما

 31 31595 8 83 57467 8 839 896538 8 سهام عدالت

 737 984 75 88597 631 15 48507 668 30 صنعت 

 38 87 3 33 40 80 773 38 6 عمران 

 0 0 0 93 38 9 999 43 4 فرش دستباف

 183 358 6 403 49 8 85093 5084 69 مسکن

 0 0 0 5838 63 3 0 0 0 معدن 

 466 946 59 8143 751 54 67735 490 808 کشاورزی

 3869 88430 913 30922 11351 362 211180 941309 695 جمع شهرستان

 مأخذ: ادار  کط تعاون، کار و رفا  اجتماع  استان بوشهر
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 9315 هرستان در پایان سالهای تعاونی استان بوشهر به تفکیک ش:  مشخصات شرکت20ادامه جدول 

 گرایش تعاونی/شهرستان

 دیر دشتی دشتستان

تعداد 

 تعاونی

تعداد 

 اعضاء

 سرمایه
 )میلیون ریا (

تعداد 

 تعاونی

تعداد 

 اعضاء

 سرمایه
 )میلیون ریا (

تعداد 

 تعاونی

تعداد 

 اعضاء

 سرمایه
 )میلیون ریا (

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 اعتبار

 837 345 7 88 888 3 63 381 3 تأمین نیاز تولیدکنندگان

 0 0 0 88 4 8 906 98 7 تأمین نیاز صنوف خدمات 

 746 96163 9 9149 61733 5 9435 18134 89 کنندگانتأمین نیاز مصرف

 97 78 7 9364 588 4 7310 3074 85 توزیع ( -چند منظور  )تولیدی

 134 833 3 898 880 83 88 4 8 حمط و نقط

 346 690 17 8373 165 883 6681 8300 850 خدمات

 80 93803 8 73 69535 8 39 867990 8 سهام عدالت

 530 965 50 9854 481 31 85567 475 31 صنعت 

 38 87 3 884 41 88 333 339 1 عمران 

 38 87 3 800 41 80 8533 96 5 فرش دستباف

 86 33 9 8864 8307 3 8178 8375 86 مسکن

 31 53 4 5945 808 87 389 54 1 معدن 

 8311 8375 845 6333 8531 386 84805 383 884 کشاورزی

 8950 15108 344 24504 931408 808 82285 282145 435 جمع شهرستان

 مأخذ: ادار  کط تعاون، کار و رفا  اجتماع  استان بوشهر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 1398گزارش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان بوشهر سال 

 
 

126 

 
 9315 ستان در پایان سالهای تعاونی استان بوشهر به تفکیک شهر: مشخصات شرکت20ادامه جدول 

 گرایش تعاونی/شهرستان

 کنگان دیلم

تعداد 

 تعاونی

تعداد 

 اعضاء

 سرمایه
 )میلیون ریا (

تعداد 

 تعاونی

تعداد 

 اعضاء

 سرمایه
 )میلیون ریا (

 0 0 0 0 0 0 اعتبار

 0 8003 7 931 30 8 تأمین نیاز تولیدکنندگان

 0 0 0 0 0 0 تأمین نیاز صنوف خدمات 

 383 7400 3 336 780 3 کنندگاننیاز مصرفتأمین 

 9739 395 1 3 1 8 توزیع ( -چند منظور  )تولیدی

 41 839 1 33 571 6 حمط و نقط

 3190 3879 869 983 333 63 خدمات

 4 73709 8 9 30903 8 سهام عدالت

 603099 634 51 14 899 83 صنعت 

 543800 73 6 3 4 8 عمران 

 38 87 3 88 31 7 فرش دستباف

 940 60 1 31 867 4 مسکن

 3038 38 9 0 0 0 معدن 

 933 347 91 8190 673 15 کشاورزی

 699112 81494 309 2151 23919 916 جمع شهرستان

 مأخذ: ادار  کط تعاون، کار و رفا  اجتماع  استان بوشهر
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 9315 رستان در پایان سالهای تعاونی استان بوشهر به تفکیک شه:مشخصات شرکت20ادامه جدول 

 گرایش تعاونی/شهرستان

 عسلویه گناوه

تعداد 

 تعاونی

تعداد 

 اعضاء

 سرمایه
 )میلیون ریا (

تعداد 

 تعاونی

تعداد 

 اعضاء

 سرمایه
 )میلیون ریا (

 0 0 0 0 0 0 اعتبار

 75 307 9 80 383 9 تأمین نیاز تولیدکنندگان

 80 803 8 0 0 0 تأمین نیاز صنوف خدمات 

 331 8447 7 748 85541 9 کنندگانتأمین نیاز مصرف

 9071 950 5 53 89 8 توزیع ( -چند منظور  )تولیدی

 90 56 8 1309 8716 4 حمط و نقط

 8763 9491 57 7996 355 95 خدمات

 0 0 0 88 57589 8 سهام عدالت

 874 31 87 6094 43 80 صنعت 

 88 4 8 88 3 8 عمران 

 88 4 8 83 67 5 فرش دستباف

 9031 569 3 53 318 5 مسکن

 0 0 0 0 0 0 معدن 

 833 78 5 89110 973 76 کشاورزی

 5380 1640 19 33059 12531 991 جمع شهرستان

 مأخذ: ادار  کط تعاون، کار و رفا  اجتماع  استان بوشهر
 

ن با زنان استاهای تعاون  تعداد شرکت 8931در سا   38های جدو  شمار  بر اساس داد 

درصدی  3/9تعاون  بود  است که نسبت به سا  قبط از رشد  934های مختلف برابر با  گرای 

درصد  6با  8931زنان استان در سا   های تعاون برخوردار بود  است. میزان سرمایه شرکت

زنان  های تعاون میلیون ریا  رسید  است. در همین دور  تعداد اعضای شرکت 89186کاه  به 

 درصد رشد داشته است. 9/9نفر بود  که در مقایسه با سا  قبط  3181 نیز
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-زنان استان، بیشترین سهم مربوط به شهرستانهای تعاون  در این سا  از مجموع شرکت

درصد( و بوشهر  81تعاون  برابر با  53درصد(، دشت  ) 38.4تعاون  برابر با   48های دشتستان )

تعاون   8های عسلویه )متعلق به شهرستان و کمترین شرکت تعاون درصد( 85تعاون  برابر با  73)

 9/7تعاون  برابر با   87درصد( و گناو  ) 1/3تعاون  برابر با   3درصد(، کنگان ) 9/0برابر با  

 باشد.درصد( م 

میلیون ریا  بود   73زنان استان برابر با  های تعاون شرکت میانگین سرمایه 8931در سا  

درصد، بیشترین  1/98و  5/94ر همین اساس شهرستان گناو  و دشتستان به ترتیب با است. ب

عسلویه با  اند و شهرستانهای تعاون  زنان استان را به خود اختصاص داد سهم از سرمایه شرکت

 است.های تعاون  زنان استان داشتهدرصد کمترین سهم را از سرمایه شرکت 8/0
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 های تعاونی زنان استان بوشهر به تفکیک شهرستان در پایان سال:مشخصات عمومی شرکت29 جدول

15- 9311  

 شهرستان/سال

9311 9315 
 9311به  9315تغییرات 

 )درصد(

تعداد 

 تعاونی

تعداد 

 اعضاء

 سرمایه
)میلیون 
 ریا (

میانگین 

سرمایه هر 

 تعاونی
 )میلیون ریا (

تعداد 

 تعاونی

تعداد 

 اعضاء

 ایهسرم
)میلیون 
 ریا (

میانگین 

سرمایه هر 

 تعاونی
 )میلیون ریا (

تعداد 

 تعاونی

تعداد 

 اعضاء
 سرمایه

 33.1 86.8 1.3 38 8099 964 73 88 584 986 75 بوشهر

 5.7 7.3 5.0 80 704 950 73 80 916 996 70 تنگستان

 3.8 83.7 83.5 86 311 834 81 86 367 889 86 جم

 3.0 4.9 83.4 63 7938 139 48 61 7904 464 69 دشتستان

 8.1 9.3 9.5 30 8300 759 53 38 8843 793 54 دشت 

 1.7 4.0 4.8 3 701 939 75 3 946 903 73 دیر

 0.0 0.0 0.0 38 707 841 83 38 707 841 83 دیلم

 0.0 0.0 0.0 55 735 69 3 55 735 69 3 کنگان

 -39.5 -91.9 -77.0 940 5810 834 87 348 6464 306 35 گناو 

 0.0 0.0 0.0 88 88 4 8 88 88 4 8 عسلویه

 -6.0 3.3 3.2 42 93596 2595 321 46 94106 2121 391 کل استان

 مأخذ: ادار  کط تعاون، کار و رفا  اجتماع  استان بوشهر
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-15ای ههای تعاونی زنان استان بوشهر در پایان سال: مقایسه سهم شهرستانی شرکت22جدول 

9311 

 شهرستان/سال

 9315سهم در سال  9311سهم در سال 

تعداد 

 تعاونی
 )درصد(

تعداد 

 اعضاء
 )درصد(

 سرمایه
 )درصد(

تعداد 

 تعاونی
 )درصد(

تعداد 

 اعضاء
 )درصد(

 سرمایه
 )درصد(

 4.5 89.0 85.0 9.5 88.6 87.3 بوشهر

 3.3 83.7 83.1 3.6 83.9 83.6 تنگستان

 3.8 7.5 5.5 8.1 7.8 5.0 جم

 98.1 33.3 38.4 33.9 31.8 83.3 دشتستان

 1.4 86.8 81.0 1.0 86.8 81.0 دشت 

 9.0 88.5 89.1 3.6 88.8 89.3 دیر

 3.3 6.9 5.1 3.4 6.5 6.0 دیلم

 9.6 3.3 3.1 9.7 3.9 3.1 کنگان

 94.5 7.5 7.9 76.0 4.6 4.3 گناو 

 0.8 0.3 0.9 0.8 0.9 0.9 عسلویه

 900.0 900.0 900.0 900.0 900.0 900.0 کل استان

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1398گزارش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان بوشهر سال 

 
 

131 

 

 محیط زیست -هشتم  بخش
 

 

 مقدمه
زیست در یک تعریف کل  عبارتست از مجموعه شرایط بیرون  که در  و  عمر یا مویط

گذارد. به این ترتیب نور خورشید، آب، هوا، اقلیم، زندگ  یک موجود زند ، مانند انسان بر او اثر م 

جان و جاندار که بر روی سیار  زمین وجود دارند و با سایر موجودات ب گیاهان، جانوران و 

زیست دهند. البته از مویطزیست انسان را تشکیط م سویه هستند، مویطیکدیگر در ارتباط دو

زیست و منابع موجود در نماییم. مویطپوش  م ها چشمهای گوناگون  وجود دارد که از آنتعریف

آید. با وجود این، در ترین نیازهای انسان به شمار م کنند  اصل ندگ  و تأمینآن، در واقع موط ز

برداری از منابع های تکنولوژی، روند بهر های گذشته، با رشد فزایند  جمعیت و پیشرفتسا 

خوش تخریب و زیست انسان دستموجود در زمین نیز بیشتر شد  است و در یک کالم مویط

 ست.آلودگ  قرار گرفته ا

های ها، فرسای  خاک، پیشروی کویر و کاه  زمینهم اکنون ویران کردن جنگط

های رویه از منابع معدن ، انقراض گونهبرداری ب شدن دریاها از ذخایر آبزی، بهر کشاورزی، ته 

های ویران  و آلودگ  سیار  ترین جنبهشد گیاه  و جانوری، آلودگ  هوا و آب و خاک از شناخته

 رود.به شمار م  زمین

در میان موجودات زند ، انسان بیشتر از موجودات دیگر، در مویط زیست خود دگرگون  ایجاد 

-گردد. علت بسیاری از بالهای  بیع  هم فعالیتها م گیری انواع آلودگ کند و سبب شکطم 

نعت  و فراز زیست است. اینکه دامنه آلودگ  هوا از منا ق صهای انسان در دگرگون کردن مویط

 های زیست  زمین را هدف قرار داد  است. شهرها و کشورها فراتر رفته و  یه

آلودگ  آب به یک مشکط جهان  تبدیط شد  و حجم ترکیبات سم  که به صورت فاضالب 

یابد. نکته قابط توجه در این موارد اثرات  است که بر روز افزای  م بهشود، روزدر زمین تزریق م 

ترین منابع زیست  هستند که ها مهمگذارد. هوا، آب، خاک و مانند آنها م مت  انسانروی سال
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گذارد. ها به  ور مستقیم بر مجموعه زیستمندان روی کر  زمین اثر م آلودگ  هر یک از آن

بازند هرسا  چندین میلیون نفر در نتیجه آلودگ  هوا در شهرهای بزرگ و منا ق صنعت  جان م 

 دهند.های مزمن به نوع زندگ  همرا  با مرگ تدریج  تن م سبب بیماری و یا به

زیست در قرن بیست و یکم به عنوان یک  از هشت هدف توسعه هزار  و یک  حفاظت مویط

شود. امروز  در جوامع مختلف بشری ضرورت نگهداری و از سه پایه توسعه پایدار شناخته م 

های مویط  به امری ضروری تبدیط شد  است. سیبها و آزیست از آلودگ حفاظت مویط

افزون جمعیت آوری، صنعت و همچنین ازدیاد روزپیشرفت تمدن بشری و بدنبا  آن توسعه فن

های موجود در هوا و زمین، زندگ  ساکنان کر  زمین را تهدید کند، بطوری موجب شد  تا آلودگ 

زیست مورد توجه جدی دولتمردان قرار ویطکه این مسأله باعث شد  تا در هر کشور حفاظت از م

زیست بود  و موط تالق  گیرد. توسعه پایدار در حقیقت برقرارکنند  تعاد  میان توسعه و مویط

های وارد  بر ها و آسیبباشد و به همین دلیط انواع آلودگ زیست م جامعه، اقتصاد و مویط

ار گردد. ایجاد قوانین، وضع مالیات، تواند موجب کند شدن روند توسعه پایدزیست م مویط

-های  هستند که م الملل  از جمله اهرمآموزش شهروندان، انجام توقیقات علم  و اقدامات بین

 آفرین  کنند.مویط  نق های زیستها و آسیبتوانند در راستای کاه  مضرات ناش  از آلودگ 

یط  ایران را جهت موافظت در موزیست ایران منا ق با ارزش زیستسازمان حفاظت مویط

 77اثر  بیع  مل ،  94پارک مل ،  33گانه تقسیم بندی کرد  است، که شامط  7قالب منا ق 

همچنین منطقه شکارممنوع برای ترمیم  منطقه حفاظت شد  م  باشد.861وح  و پناهگا  حیات

به عنوان یک  از  یارها،توان آنرا با توجه به سایرمع شود، که م  جمعیت جانوری اختصاص داد  م 

ایران دارای شرایط  .منا ق چهارگانه توت مدیریت سازمان حفاظت مویط زیست منظور نمود

نوع آن در ایران وجود  88شد  در جهان اقلیم شناخته 89اقلیم  متنوع  است به  وری که از 

 رار دارد.زیست ایران، در وضعیت نامناسب  قهای پایداری مویطدارد. در عین حا  شاخص

های متنوع  از حیات وح  را در خود های متفاوت، گونهاستان بوشهر به دلیط وجود زیستگا 

گونه از  880گونه از پستانداران، بی  از  50جای داد  است به  وری که تاکنون قریب به 

ی هازی و آبزی و صدها گونه ماه  در سطح استان و آب ها گونه از خزندگان خشک پرندگان، د 

 ساحل  آن شناسای  شد  است.
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ای های استان را م  توان در دو واحد متمرکز مرتفع کوهستان  و کم ارتفاع جلگهناهمواری

 بندی نمود. بقه

های گیسکان، کو  سیا ، کو  خورموج و رشته کو  اصل  استان توت عنوان گچ ترش از کو 

-متر م  8350ا در کو  بیرم  به حدود گردد و حداکثر ارتفاع از سطح دریکو  بیرم  تشکیط م 

ای بصورت نوار کم عرض  در امتداد ساحط خلیج فارس قرار گرفته و حاصط رسد. واحد جلگه

باشد که بدنبا  جلگه خوزستان از شما  غرب تا جنوب های استان م گذاری رودخانهرسوب

 شرق  استان امتداد یافته است.

شوند. کیفیت ر بود  و به صورت تکه تکه مشاهد  م های استان غالباٌ قلیای  و شو خاک

توانند مواد  زم برای رشد خود را از خاک ای است که گیاهان نم های استان عمدتاً به گونه خاک

دهد تفاوت دمای ماهانه استان های به عمط آمد  نشان م جذب نمایند. از نظر آب و هوا، بررس 

باشد و یخبندان در استان به ندرت گراد م  درجه سانت  35در  و  سا  نسبتاً زیاد و بی  از 

 افتد.اتفاق م 

استان بوشهر بدلیط استقرار صنایع بسیار عظیم نفت و گاز و پتروشیم ، صنایع انرژی بر و 

باشد. یک  از این سایر صنایع آ یند  در معرض خطرات آلودگ  ناش  از اینگونه صنایع م 

باشد که در جنوب شرق  استان بوشهر به منظور دی ا انرژی پارس م منا ق، منطقة ویژ  اقتصا

های نفت و پتروشیم  قرار گرفته که از جنوب استفاد  از میدان گازی پارس جنوب  و انجام  رح

به خلیج فارس و از شما  به ادامه سلسله جبا  زاگرس مودود شد  است. یگانه پارک مل  آب  

رفته که  زم است این پارک مل  از آثار سوء زیست مویط  ناش  از نایبند در این منطقه قرار گ

 های ساخت و ساز در عسلویه مصون باق  بماند.  فعالیت

 

 های ارزیابی تحوالت بخشعملکرد شاخص
 منا ق چهار گانه با ارزش زیست مویط  از تعاریف زیر برخوردار م  باشند:

از نواح     هایشک  هستند که شامط نمونهنسبتاً وسیع آب  یا خمنا ق  های ملی:پارك

ای از  ی برجسته که نمونه باشند اهمیت جهان  م ر بااندازهای  بیع  یا مناظ بیع  عمد ، چشم

 جغرافیای  هستند.و  بوم شناسى عوارض زمین شناسى،
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واقع شد  و در شهرستان کنگان کیلومتری جنوب شرق  بندر بوشهر  930در پارک مل  نایبند 

ساحل  در  و  سواحط خلیج فارس بشمار  منا قبدون تردید یک  از زیباترین این منطقه ست. ا

رود. آثار بجا ماند  از بندر تاریخ  نایبند در دماغه نایبند، حاک  از پیشینه تاریخ   و ن  م 

اکز بویه یک  از بنادر مهم و از مردهد این بندر در عصر آ م  منطقه است. بررس  آثار، نشان

هکتار   76404پارک مل  نایبند با مساحت  خلیج فارس بود  است.درعمد  صید و تجارت مروارید 

ای با ارزش گیاه  و ، منطقهبصورت دماغه مرتفع  در ساحط جنوب  خلیج نایبند قرار گرفته

باشد. پوش  گیاه  این منطقه شامط ای و مرجان  زیبا م جانوری است و دارای سواحط صخر 

ها است. پستانداران این ر، کنار، انجیر معابد، استبرق، گون و گیاهان مرتع  از انواع گرامینهکهو

منطقه شامط جبیر، روبا ، شغا  و خرگوش و پرندگان آن شامط کبک، تیهو، هوبر ، جیرفت ، 

قمری، کبوتر چاه ، انواع پرندگان شکاری، چکاوک، فالمینگو، پلیکان، انواع کاکای  و پرستوی 

هکتار در  30796نخیلو با مساحت  -باشد. پارک مل  دیردریای  و حواصیط خاکستری م 

 مودود  شهرستان دیر قرار دارد.

های گیاه  و جانوری به نسبت کوچک، جالب، کم  ها یا مجموعه پدید آثار طبیعی ملی: 

لم  و تاریخ  یا حفاظتى، ع هایی ارزشغیرقابط جایگزین که دارا غیر متعارف و نظیر، استثنایى،

 شوند. هدف حفن و حراست به عنوان اثر  بیع  مل  انتخاب م با  ند،باش  بیع 

هکتار و اثر  بیع  مل  جزیر  خارکو به  9669 اثر  بیع  مل  کو  نمک جاشک با مساحت

 .هکتار در این استان قرار دارد 383مساحت 

استراتژیک بود  و به منظور  ی ارزشاراض  که از نظر حفاظت دارا: مناطق حفاظت شده 

-حراست، ترمیم و احیای حیات جانوری و گیاه  و جلوگیری از انهدام تدریج  آنها انتخاب م 

 .شوند

هکتاردر  93315ای و کویری است که با مساحت ای جلگهمنطقه حفاظت شد  مند منطقه

اشک گز،  شهرستان دیر واقع شد  است. پوش  گیاه  این منطقه در سه بخ  مجزا شامط

گرامینه، درختان شورپسند، درمند دشت ، گون و گیاهان شورپسند است. پستانداران این منطقه 

شامط آهو، گرگ، گراز، روبا  و شغا ، کفتار و پرندگان آن شامط کوکر، قمری و پرندگان مهاجر 

های در آبباشد. شامط فالمینگو، درنا، هوبر ، خروس کول  شکم سیا  و انواع بازهای شکاری م 

الکرم وجود دارد که های خان، جبرین )تهمادون(، نخیلو و امساحل  غرب منطقه چهار جزیر  با نام



 1398گزارش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان بوشهر سال 

 
 

135 

های آوری کلون گذاری و جوجهای برخوردارند، زیرا موط تخمالعاد از ارزش زیستگاه  فوق

-ی  کگذاربزرگ پرستوهای دریای ، کاکای  بزرگ و کوچک، اگرت و سلیم شن  و موط تخم

 850ای با بی  از خزند  پشت دریای  نوک عقاب ، کباشند. پشتان دریای  در فصط تابستان م 

-است که بی  از انواع دیگر  ک های دنیا پشتمیلیون سا  سابقه پیدای  از نادرترین نوع  ک

ر گذاری و تکثی ها، نسط آن در خطر انقراض است اما منطقه حفاظت شد  مند موط تخم پشت

منطقه حفاظت شد  مند از دیر باز زیستگا  مهم آهو بود  که در . پشت استنسط این  ک

                                                      .اند های کوچک و بزرگ، زیبای   بیعت این منطقه را دو چندان کرد  دسته

ر واقع شد  است. پوش  هکتاردر شهرستان بوشه 77419منطقه حفاظت شد  حله با مساحت 

های شور در های دور از ساحط و بوتههای غن  مرتع  در بخ گیاه  این منطقه شامط گونه

باشد. های گز و پد  م زار در مجاورت دریا همچنین در بخ  تا ب  آن جنگطاراض  شور 

دراج ، کوکر  پستانداران این منطقه شامط گراز، روبا ، شغا ، گرگ، خرگوش و پرندگان آن شامط

 باشد.ها گونه پرند  مهاجر م  و د 

 واقع درشهرستان تنگستان راهکتار  37414به وسعت  (زیی)خا رمیمنطقه حفاظت شد  ب

تنوع فراوان  یکه دارا آورد جنوب غرب کشور بشمار یهاستگا یز نیازمهمتر  کیتوان   م

فراوان  یسارها وچشمه قید وعممتعد یها تنگه ارتفاعات استان، نیبا تر ،یجانور و  اهیگ

 یها ما  اکثر در بود  و منطقه موثر نیمنوصربفرد درا میاقل کی جادیا عوامط در نیباشد. ا  م

 .دهد  به منطقه م را ی بایانداز ز چشم مهاجر و  بوم پرندگان ادیز سا  حضور

منطقه که از  نیا ریارتفاع متغ. وجود است معتد  ی هوا آب و منطقه وجود نکات بارز از  کی

فون و فلور فرد و  به منوصر متفاوت و یهوا آمدن آب و سبب بوجود باشد متر م  8350تا  850

 . است د یمتفاوت گرد

گونه  35 تاکنون باشد.  استان م  ازمنا ق غن  کیوح   اتیلواظ تنوع ح منطقه از نیا

 مشاهد  و در آنجا ستیدوزگونه  7و  گونه ماه 7گونه خزند ،  83 گونه پستاندار، 30پرند ،

باشد از   م  رانیپلنگ ا ران،یسانان ا گربه نیبزرگتر ستگا یمنطقه ز نیا است.  دیردگ ی شناسا

 ، سنگ سمور کفتار، گرگ،  ،یم قوچ و منطقه کط و بز، نیشاخص پستاندار ا یها گونه گرید

 ، ،کمرکولیشکار انواع پرندگان شهدخوار، هو،یت کبک، طیاز قب  پرندگان و  گربه جنگل

 .نام بردتوان  غیر  را م  چشم و سنگ ،یسهر ، قمر انواع ،یسور دارکوب



 1398گزارش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان بوشهر سال 

 
 

136 

 های حیات وحش پناهگاه
های حیات  ند که برای حمایت از جمعیت گونهباش های نمونه م از انواع زیستگا  منا ق 

ی به حد   بایدهای حیات وح گردند. کمترین وسعت پناهگا همیت مل  انتخاب م با ا وح 
 ها را نیز تضمین کند. های جانوری، پیوستگ  متقابط واحدهای آن که ضمن رفع نیاز گونه باشد

هکتار در شهرستان بوشهر واقع شد  است.  3019پناهگا  حیات وح  خارک به مساحت 
ای دارای ارزش غذای  ضعیف و پوش  گیاه  منطقه شامط مراتع  با پوش  گیاه  و علوفه

باشد. پستانداران منطقه شامط آهو و موش و ن آبزی از قبیط ن  و جگن م متوسط و گیاها
کاکای ، قمری، کبوتر چاه ، تیهو، گنجشک، جغد، فالمینگو، غاز  پرندگان آن شامط کالغ هندی،
 و انواع بازهای شکاری است.

 منطقه شکار ممنوع
رویه رو به کاه  ب  ط شکارهای بارز که جمعیت جانوری آنها به دلیویژگ  های  بازیستگا  در

 شکار ،سا  5تا  9معمو   به  ور برای مدت مودود و دارند، به حمایت نیاز این رو از است و
این دور  ترمیم شود. م  توان آن را با  چنانچه جمعیت جانوری منطقه ای در ممنوع م  شود.
تعیین  عیین کرد. راهکارمعیارها به عنوان یک  ازمنا ق جهارگانه توت مدیریت ت توجه به سایر

ذخایر بیع  کشور و نوع  آزمون برای  توان پشتوانه ای برای حفاظت ازم  منا ق شکارممنوع را
 های منا ق، برای پیوستن به مجموعه منا ق حفاظت شد  دانست.بررس  قابلیت

در استان بوشهر سه منطقه شکار ممنوع شامط منطقه شکار ممنوع کو  مند به مساحت 
هکتار و منطقه شکار  68000هکتار، منطقه شکار ممنوع شاهزاد  ابراهیم به مساحت  60000

 هکتار وجود دارد. 50000ممنوع کو  سیا  به مساحت 
برابر با  31 زم به ذکر است که وسعت منا ق توت مدیریت مویط زیست استان در سا  

ق با ارزش زیست مویط  . منا که در کط پهنه استان گسترد  شد  است هکتار است 974969
استان شامط منطقه حفاظت شد  مند، پارک مل  نایبند، منطقه حفاظت شد  حله و پارک مل  

وح  خارک، اثر  بیع  مل  کو  نمک و خارگو و منا ق شکار ممنوع  دیر، نخیلو، پناهگا  حیات
شد  استان  حفاظتمنا ق   3و 8باشد. جداو  شمار  کو  مند و شاهزاد  ابراهیم و کو  سیا  م 

و همچنین منا ق توت پوش  حفاظت مویط زیست غالب   اهیو گ یجانور یهابرحسب گونه
 دهند.استان را نشان م 
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 15های جانوری و گیاهی غالب در سال شده استان برحسب گونه: مناطق حفاظت 9جدول 

 عنوان منطقه
مساحت 
 )هکتار(

گونه های غالب  موقعیت جغرافیایی

 نوریجا

گونه های غالب 

 X گیاهی

(UTM) 

Y 

(UTM) 

پارك ملی 

 دریایی نایبند
76404 651996 9090048 

گرگ -جبیر
 -وحش  گربه
بازهای -جیرفت 

 شکاری

-کنار-حرا
صبر -انجیرمعابد
 .....-زرد

پارك ملی 

 یایی دیر نخیلودر
30796 579118 9013136 

-روبا -شغا -آهو
 -باقرقر -کبک

 ک پشت نوک 
 ب عقا

گیاهان شور -حرا
 پسند

اثر طبیعی ملی 

 کوه نمک جاشک
9669 561363 9836561 

-کفتار-کط و بز
 -تیهو -کبک

 باقرقر 

بادام -کلخنگ
 گون-کوه 

اثر طبیعی ملی 

 جزیره خارگو
383 796937 9379516 

انواع دلفین  –آهو 
 پشت  ک

-انجیر معابد
مریم گل  -گالیو 

 مصری

پناهگاه حیات 

 وحش خارگ
3019 793616 9396184 

 -انواع دلفین -آهو
 پرندگان آبزی

انجیر -کهور -کنار
 -معابد

منطقه حفاظت 

 شده مند
93315 593113 9801936 

گربه  -آهو
 کفتار-وحش 

حرا گیاهان 
 کهور-شورپسند

منطقه حفاظت 

 شده حله
77419 710038 9333310 

-شغا -گرگ
–دراج -خرگوش

 گربه جنگل 
 ن -نخط مرداب

ظت منطقه حفا

 شده خائیز
37414 574173 9810339 

قوچ و  -کط و بز
 -پلنگ -می 

 گراز -گربه جنگل 

انجیر  -بادام کوه 
 -کلخونگ -کوه 

 بنه

منطقه شکار 

 ممنوع کوه مند
60000 550531 9849377 

قوچ و  -کط و بز
 می 

 بادام کوه  –گون 

منطقه شکار 

ممنوع شاهزاده 

 ابراهیم

68000 590331 9331331 
قوچ و  –بز کط و 
 پلنگ -می 

 بادام کوه  –گون
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های جانوری و گیاهی غالب در سال شده استان برحسب گونه: مناطق حفاظت 9جدول ادامه 

15 

 عنوان منطقه
مساحت 
 )هکتار(

گونه های غالب  موقعیت جغرافیایی

 جانوری

گونه های غالب 

 X گیاهی

(UTM) 

Y 

(UTM) 

منطقه شکار 

 ممنوع کوه سیاه
50000 563588 9819103 

قوچ و  -کط و بز
 پلنگ -می 

بادام  –گون 
 بنه -انجیر -کوه 

 مأخذ: ادار  کط مویط زیست استان بوشهر   

: تعداد و مساحت مناطق تحت پوشش اداره کل محیط زیست استان بوشهر طی  2جدول 

 9311-15سال های 

 9315 9311 شرح

 پارك ملی
 3 3 تعداد

 64879 64879 مساحت)هکتار(

پناهگاه حیات 

 وحش

 3 3 تعداد

 3019 3019 مساحت)هکتار(

مناطق حفاظت 

 شده

 9 9 تعداد

 803555 803555 مساحت)هکتار(

مناطق شکار 

 ممنوع

 9 9 تعداد

 848000 848000 مساحت)هکتار(

 اثر طبیعی ملی
 3 3 تعداد

 7513 7513 مساحت)هکتار(

 جمع
 88 88 تعداد

 974969 974969 مساحت)هکتار(

 39864 39864 مساحت استان)کیلومتر مربع(

نسبت مساحت مناطق تحت پوشش استان به 

 کل مساحت استان)درصد(
85 85 

 های زیست محیطی استان  بررسی شاخص
های مویط  بیانگر این مطلب است که نسبت منا ق توت پوش  بررس  برخ  از شاخص

درصد م  باشد. نسبت  85معاد   31در سا  و مدیریت مویط زیست به کط وسعت استان 

 34درصد در مقایسه با سا  واحد  44/8فاضالب بازیافت شد  به کط فاضالب صنعت  به میزان 
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رشد داشته که این امر بیانگر توجه و اهتمام بیشتر مسئو ن در بازیافت آب از این منبع آب 

عت  با استانداردهای زیست نسبت واحدهای صندر بررس  و مقایسه شاخص خاکستری است. 

کاه   34نسبت به سا  درصد واحد  8به میزان  31در سا  مویط  به کط واحدهای صنعت  

 یافته است.

میلیون مترمکعب فاضالب جمع آوری شد  در شهرهای بوشهر، گناو  و دیلم  3/84از مجموع 

  فاضالب های تولیدی میلیون مترمکعب از آن تصفیه م  گردد و متاسفانه مابق 3/85به میزان 

در سایر شهرها و روستاهای استان به زیست مویط آب  یا خشک  وارد م  شوند. میزان کط 

هزارتن بود  که در مقایسه با سا  قبط به میزان  615، به میزان 31پسماند تولیدی استان در سا  

 151ه میزان ب 31درصد افزای  داشته است. میزان کط زباله در شهرهای استان در سا   85

درصد افزای  داشته است اما متاسفانه در  4/3به میزان  34هزارتن بود  که در مقایسه با سا  

یک از شهرهای استان بازیافت زباله انجام نم  گیرد و این ثروت کثیف باعث آلودگ  های هیچ

امه های زیادی در مویط زیست آب  و خشک  استان وارد نمود  لذا  زم است سیاست ها و برن

زیست مویط  استان به سمت استفاد  از این منابع مهم و بازیافت آن و تولید ثروت جهت گیری 

 شود.

 

 9311 - 15های  های زیست محیطی استان طی سال : شاخص 3جدول 

 9315 9311 واحد شرح
درصد 

 تغییرات

نسبت مناطق تحت پوشش مدیریت محیط 

 زیست به وسعت کل استان
 0 85 85 درصد

سبت فاضالب بازیافت شده به کل فاضالب ن

 صنعتی
 44/8 8/5 99/9 درصد

نسبت واحدهای صنعتی با استانداردهای 

 زیست محیطی به کل واحدهای صنعتی
 -8 39 37 درصد
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 9311 - 15های  های زیست محیطی استان طی سال : شاخص 3جدول ادامه 

 9315 9311 واحد شرح
درصد 

 تغییرات

 ب تولیدیمیزان کل فاضال

جمع آوری 

 شده

متر 
 مکعب

81058301 84113475 30/0- 

 تصفیه شده
متر 
 مکعب

81058301 85337850 66/85- 

 %9/85 615000 537000 تن میزان کل پسماند تولیدی

 0 17/101 17/101 تن میزان دفن بهداشتی پسماندهای عفونی

 %4/3 151000 413000 تن میزان کل زباله در شهرهای استان

 0 0 0 تن میزان بازیافت زباله در شهرهای استان

 ماخذ: ادار  کط مویط زیست استان بوشهر
 

 

 محیط زیست طبیعی، محیط زیست انسانی و بخش حقوقی محیط زیست 
به استثنای منا ق شکار ممنوع در  وسعت منا ق توت پوش  و مدیریت مویط زیست

هکتار از منا ق مستعد  300به میزان  31در سا  باشد. م  هکتار 846969استان بوشهر برابر با 

 درصدی داشته است. 56کاه   34تثبیت شد  که در مقایسه با سا   ایجاد گرد و غبار در استان

 هر در ایران در اما باشد فعا  بان مویط یک هکتار هزار هر در باید جهان  استاندارد براساس

 دوازدهم یک ایران بانان مویط تعداد حساب این با که دارد وجود بان مویط یک هکتار هزار 83

  بیع  های عرصه از درصد 88 از حفاظت بانان مویط که حالیست در این است، جهان  استاندارد

پاسگا  مویط بان   80مویط بان در  57، 31در استان بوشهر در سا   .دارند عهد  بر را کشور

  م  باشند که متوسط سطح اراض  مشغو  به فعالیت و حفاظت از عرصه های زیست مویط

هکتار به ازاء هر مویط بان است که با  9366توت نظارت هر مویط بان در این سا  برابر 

 استانداردهای بین الملل  همخوان  ندارد.
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که در مقایسه با سا  قبط  واحد است 675، 31در سا   واحدهای صنعت  استانکط تعداد 

درصد دارای استانداردهای  39واحد صنعت  معاد   600عداد ت 31. در سا  تغییری نداشته است

درصد بازدید به عمط آمد   84واحد صنعت  معاد   803زیست مویط  هستند.    این سا  از 

 6صنعت آ یند  در استان شناسای  شد  که از این تعداد،  71در مجموع  8931در سا   است.

ختلف )شن و ماسه، سیمان و کلینکر، شستشو و واحد صنایع م 73واحد پتروشیم  در عسلویه و 

بسته بندی ماه  و میگو، استخراج گاز، استخراج نفت و ...( در سطح استان به عنوان صنایع 

 آ یند  شناسای  و جریمه شد  اند.

که این امر بیانگر  به عمط آمد مورد بازدید  795های دفن زباله از موط 31همچنین در سا  

. در این سا  شتر در دفن صویح و با رعایت استانداردهای مویط زیست  استتوجه و تمرکز بی

از  31در سا   باشد.مورد م  884برداری برابر با استعالمات انجام شد  برای صدور گواه  بهر 

نظر تعداد متخلفین و کشف و ضبط ادوات در مقایسه با سنوات قبط روند افزایش  داشته که م  

ز یکطرف به سیاست ها و اقدامات اجرای  مدیریت حفاظت مویط زیست استان توان دلیط آن را ا

و از  رف  هجوم بیشتری از شکارچیان به حیات وح  و شکار پرندگان و حیوانات جهت ارتزاق 

میلیون ریا  میزان جرایم  37400خانواد  و امرار معاش بیان داشت. در همین راستا به میزان 

 گیری و شکار و آ یندگ  حاصط شد  است. زیست مویط  از  ریق زند 

ایستگا  پای  احداث  4در پهنه استان  8931به منظور پای  میزان آ یندگ  تا پایان سا  

ایستگا  در شهرستان های عسلویه، کنگان، برازجان، بوشهر و گناو  تا پایان سا   5شد  است که 

د  است. با توجه به اهمیت و نق  این احداث ش 31و دو ایستگا  خورموج و دیلم در سا   8934

ایستگا  ها در تعیین و پای  میزان آ یندگ  در سطح استان، به منظور ارزیاب  دقیق شاخص 

های آ یندگ  و ترسیم شبکه منظم در کط عرصه استان نیاز به تعداد بیشتری از این ایستگا  با 

شاخص های آ یندگ  را ارزیاب  و پراکن  مناسب م  باشد تا بتوان بطور خیل  دقیق وضعیت 

 مدیریت نمود.

سمن بود  که نق   37تعداد سمن های فعا  در عرصه مویط زیست  استان،  8931در سا   

های زیست مویط  استان ایفا م  نمایند و به منظور حفن و سازند  ای در حط مساوط و چال 

های توسعه ای نق  گیری حراست از مویط زیست م  بایست در سیاست گذاری ها و تصمیم

 این گونه سمن ها پررنگ تر دید  شد  و حمایت های  زم از آن ها را به عمط آورد. 
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محیط زیست طی  حقوقی و  بخش : محیط زیست طبیعی، محیط زیست انسانی 4جدول

 9311-15های سال

 شرح
واحد 

 گیری اندازه
 درصد 9315 9311

 و پوشش تحت مناطق وسعت

 ستزی محیط مدیریت
 0 846969 846969 هکتار

میزان تثبیت مناطق مستعد ایجاد گرد 

 و غبار در استان
 - 56 300 750 هکتار

 1/73 80 4 پاسگا  های محیط بانیپاسگاهتعداد 

  3 57 59 نفر تعداد محیط بانان استان

متوسط سطح اراضی تحت نظارت هر 

 محیط بان در استان
 -1/8 9366 9931 هکتار

 0 675 675 واحد واحدهای صنعتیتعداد کل 

 -16/77 803 815 واحد تعداد واحدهای صنعتی بازدید شده

تعداد واحدهای صنعتی با 

 استانداردهای زیست محیطی
 0 600 600 واحد

تعداد صنایع آالینده در 

 استان

 -35 6 1 واحد پتروشیمی

 5/89 73 94 واحد صنایع

 9/5 893 893 مورد اخطار صادره به واحدها

 74/33 795 336 مورد بازدید از محل دفن زباله

 48/87 601 590 مورد استقرار مجوز صدور برای استعالم

استعالم برای صدور گواهی بهره 

 برداری
 56/63 884 63 مورد

 01/836 301 33 نفر تعداد متخلفین دستگیر شده
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محیط زیست طی  وقیحق و  بخش : محیط زیست طبیعی، محیط زیست انسانی 4جدولادامه 

 9311-15های سال

 شرح
واحد 

 گیری اندازه
 درصد 9315 9311

 78/56 676 789 مورد کشف و ضبط ادوات تخلف

 6/39 833 868 پروند  پیگیری پرونده متخلفین در دادگاه

 8716 3740000000 534000000 ریا  میزان جرایم زیست محیطی

نصب سیستم های مونیتورینگ آالینده 

 ها
 - 3 5 ردمو

میزان آموزش، فرهنگ سازی زیست 

 محیطی
 0 800000 800000 نفر / ساعت

 0 37 37 سمن تعداد سمن های فعال زیست محیطی

 ماخذ: ادار  کط مویط زیست استان بوشهر
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 امور زیربنایی –دوم  فصل

 

 . انرژی1 بخش 

 . حمل و نقل2 بخش 

 . عمران شهری3 بخش 

 . عمران روستایی4 بخش 

 . مسکن5 بخش 

 . ارتباطات و فناوری اطالعات 6 بخش 
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 انرژی –اول  بخش
 

 

 مقدمه
 اقتصاد حیات در باشد. در واقع انرژیتوسعه پایدار، انرژی م  های اصل تردید یک  از زمینهب 
 موقع به و کاف  مقدار به انرژی هرگا  که معنا این به کند، م  ایفا را زیربناو  نق  جوامع، صنعت 

 انرژی منابع کمیاب  اخیر، هایدهه    در .بود خواهد میسر نیز اقتصادی توسعه باشد دسترس در
 یک به جهان  بازارهای در را  بیع  گاز و نفت مانند متداو  انرژی هایحامط اقتصادی، صرفه با

 و زیاد درآمدهای از منابع صاحب کشورهای مندیبهر  زمینه و کرد  تبدیط بها گران کا ی
 .است آورد  فراهم انرژی را هایحامط فروش سرشار حاصط از

شود. بر اساس  ز  انرژی موسوب م ایران کشوری غن  از منابع  بیع  و یک ابرقدرت در حو
اعالم سازمان ا العات انرژی آمریکا، ایران دارای چهارمین ذخایر اثبات شد  نفت خام و دومین 

از سوی دیگر وجود ذخایر عظیم سوخت فسیل   ذخایر گاز  بیع  جهان پس از روسیه است.
رویه از و استفاد  ب برداری گیری تفکری نادرست در اذهان عموم  در جهت بهر باعث شکط

منابع مختلف انرژی شد  است، که این امر نه تنها باعث اتالف هنگفت این سرمایه مل  شد ، 
های بلکه اثرات غیرقابط جبران زیست مویط  نیز به دنبا  خواهد داشت. با این حا     سا 

 های بسیاری به منظور استفاد  بهینه از انرژی صورت گرفته است.اخیر تالش
 

 های نفت   فرآورد 
عل  رغم مکاتبات انجام شد  و مراجعات حضوری شرکت فراورد  های نفت  بوشهر عنوان نود که 
مجوز اراوه آمار و ا العات درخواست  را ندارد. با وجو نامه نگاری ها و تماس های صورت گرفتاه  

ذشاته مجاددا در گازارش    با مرکز نیز امکان اخذ ا العات میسر نگردید . لذا ازین رو آمار سا  گ
 گنجاند  شد  است. 

 مقدمه
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انرژی امکان پذیر  از آنجا که هیچگونه فعالیت  در زندگ  و در جهان هست  بدون استفاد  از
جوامع بشری بدون وجود  یاقتصاد پیشبرد اهداف توان دریافت کهنیست؛ بنابراین به سادگ  م 

قیاس با سایر  که انسان در باشدمطرح م  انرژی ناممکن است. نفت به عنوان یک منبع انرژی
تری به استفاد  از آن عادت کرد  و در همه شئون زندگ  به ها خیل  سریع و در زمان کوتا انرژی

ای با موارد استفاد  همگان  و عموم  و داشتن کارگرفته شد  است. نفت همچنین به عنوان ماد 
 باشد.  م راواناهمیت ف دارای گوناگون، های متعدد وفرآورد 

ود، راز آنجا که نفت به عنوان یک  از منابع مهم تأمین نیازهای انرژی جهان  به شمار م 
های نفت  به جنبه بین الملل  پیدا کرد  است، هر چند که اقتصاد فرآورد  نیز اقتصاد نفت خام

های نفت  نیز ورد اقتصاد فرآ نیازهای داخل  جوامع و کشورها مربوط است، با این حا  در زمینه
ها دست یافتن هدف همه جوامع بشری و به ویژ  همه دولت. در واقع جنبه جهان  آن آشکار است

به میزان  از رشد اقتصادی است که بتواند رفا  جامعه را تأمین کند. رسیدن به این هدف یا میزان 
مایه و انرژی است. از وری از دو عامط سررشد اقتصادی مورد نظر، نیازمند برخورداری و بهر 

شود. به بیان دیگر، رفا  نیازمند رشد همین جا ارتباط میان رشد اقتصادی و انرژی آشکار م 
تا هنگام  که منبع انرژی دیگری  .اقتصادی و رشد اقتصادی نیازمند برخورداری از انرژی است

تغییرات به  وری که  داری بر اقتصاد جهان خواهد داشت.یافت نشود، نفت همچنان اثرهای دامنه
زا شود و های رشد اقتصادی را فراهم آورد یا مطمئناً تورمتواند زمینهعمد  در بهای نفت م 

عنوان یک عامط تعیین از سوی دیگر اهمیت نفت نه تنها به  .رکودهای اقتصادی را متوقف سازد
نیز مطرح است. در  ، که به عنوان یک عامط سیاس  و امنیت باشدم  کنند  اقتصادی و صنعت 

های اقتصادی، صنعت ، سیاس  و تأمین امنیت مل  واقع نفت عامل  اساس  برای رسیدن به هدف
  .گرددموسوب م 

 
 هازیرساخت

 8در جدو  شمار   34تا  36های های نفت     سا های بخ  فرآورد وضعیت زیرساخت
های  همانند تعداد و ظرفیت گردد، شاخصنمای  داد  شد  است. همانگونه که مشاهد  م 

ها در سا  های پمپ بنزین و تعداد پمپهای سوخت، تعداد جایگا سازی جایگا مخازن ذخیر 
های زیرساخت  دیگر در این بخ  اند و سایر شاخصنسبت به سا  ماقبط خود رشد داشته 8934

فروش نفت، تعداد های دومنظور ، شعب ، تعداد جایگا CNGهای عرضه مانند تعداد جایگا 
 اند.های نفت  نسبت به سا  قبط خود ثابت بود مخازن و ظرفیت مخازن انبارهای فرآورد 
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 1399-19های  های نفتی طی سال های زیرساختی مربوط به فرآورده : شاخص1جدول 

36سا   واحد عنوان زیر ساخت ردیف 34 سا     

درصد تغییر 
نسبت  34

 36به سا  

8 
یر  سازی جایگا  تعداد مخازن ذخ

 های سوخت
31/8 394 397 مخزن  

3 
ظرفیت مخازن ذخیر  سازی جایگا  

 های سوخت
متر 
 مکعب

80037 80333 97/8  

33/9 67 63 جایگا  تعداد جایگا  پمپ بنزین 9  

 0 95 95 جایگا  CNGتعداد جایگا  عرضه  7

 0 80 80 جایگا  تعداد جایگا  دو منظور  5

37/8 749 767 پمپ تعداد پمپ 6  

 0 36 36 شعبه تعداد شعب فروش نفت 4

1 
های تعداد مخازن انبارهای فرآورد 

 نفت 
 . 36 36 مخزن

3 
های ظرفیت مخازن انبارهای فرآورد 

 نفت 
متر 
 مکعب

988700 988700 . 

 های نفت  منطقه بوشهر  مأخذ: شرکت مل  پخ  فرآورد  

 

   1399-91های  های نفتی طی سال وردههای زیرساختی مربوط به فرآ : شاخص 4جدول 
عنوان 

 زیرساخت
 دیلم گناوه عسلویه جم کنگان دیر دشتی تنگستان دشتستان بوشهر سال

تعداد 

مخازن 

ذخیره 

سازی 

جایگاه 

های 

 سوخت

99 23 14 12 41 41 41 13 19 43 11 

91 21  14 12 41 41 41 13 19 43 11 
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   1399-91های  های نفتی طی سال بوط به فرآوردههای زیرساختی مر : شاخص 4جدول ادامه 
عنوان 

 زیرساخت
 دیلم گناوه عسلویه جم کنگان دیر دشتی تنگستان دشتستان بوشهر سال

ظرفیت 

مخازن 

ذخیره 

سازی 

جایگاه 

های 

 سوخت

99 1831 4413 911 818 814 913 191 141 912 141 

91 1189 4413 911 818 814 913 191 141 912 141 

داد تع

جایگاه 

 پمپ بنزین

99 14 11 4 8 2 2 3 1 1 2 

91 12 11 4 8 2 2 3 1 1 2 

تعداد 

جایگاه 

عرضه 
CNG 

99 1 9 4 2 2 3 3 3 4 1 

91 1 9 4 2 2 3 3 3 4 1 

تعداد 

جایگاه دو 

 منظوره

99 3 1 1 4 1 4 4 1 1 1 

91 3 1 1 4 1 4 4 1 1 1 

تعداد 

 9پمپ

99 111 112 33 34 31 24 43 49 21 41 

91 111 112 33 33 31 21 43 49 21 41 
تعداد 

شعب 

فروش 

 نفت

99 14 48 8 42 3 1 1 1 9 12 

91 14 48 8 42 3 1 1 1 9 12 

تعداد 

مخازن 

انبارهای 

فرآورده 

 های نفتی

99 49 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

91 49 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

ظرفیت  

مخازن 

انبارهای 

فرآورده 

 های نفتی

99 
3112

11 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 

91 
3112

11 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 های نفت  منطقه بوشهر مأخذ: شرکت مل  پخ  فرآورد 

                                                           
 باشد.گاز م  های بنزین معمول ، بنزین سوپر، نفت سفید و نفتشامط پمپ.  8
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 1389-91های  های نفتی طی سال های عرضه فرآورده: تعداد جایگاه  3جدول 

 سال
 های عرضهتعداد جایگاه

 مجموع دو منظوره  CNG بنزین
13 57 88 80 45 

30 54 86 80 19 

38 63 39 80 35 

33 61 98 80 803 

39 40 98 80 888 

37 48 99 80 887 

35 69 99 80 806 

36 63 95 80 804 

34 67 95 80 803 

نسبت  34سا   نرخ رشد
 13به سا  

58/81  81/381  0 99/75  

 های نفت  منطقه بوشهر مأخذ: شرکت مل  پخ  فرآورد 
    

 1399-91 های ه تفكیك شهرستان طی سالهای مربوط به بنزین ب : شاخص 2جدول 

ف
ردی

 

 شهرستان

تعداد جایگاه پمپ 

 بنزین 

 )جایگاه(

 مصرف بنزین 

 )مترمکعب(

تعداد جایگاه عرضه 
CNG 

 )جایگاه( 

سال 

16 

سال 

11 

درصد 

 تغییر

سال 

16 

سال 

11 

درصد 

 تغییر

سال 

16 

سال 

11 

درصد 

 تغییر

64/86 87 83 بوشهر 8  
846
759 

8170
57 

98/7  4 4 0 

 0 3 3 تنگستان 3
898
45 

8703
7 

77/6  3 3 0 

 0 9 9 جم 9
331
38 

9909
7 

58/80  9 9 0 
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 1399-91 های های مربوط به بنزین به تفكیك شهرستان طی سال : شاخص 2جدول ادامه 

ف
ردی

 

 شهرستان

 تعداد جایگا  پمپ بنزین 
 )جایگا (

 مصرف بنزین 
 )مترمکعب(

 CNGتعداد جایگا  عرضه 
 )جایگا ( 

سا  
36 

سا  
34 

درصد 
 تغییر

36سا   34سا     
درصد 
 تغییر

سا  
36 

سا  
34 

درصد 
 تغییر

63/85 881193 803410 0 85 85 دشتستان 7  6 6 0 

75/6 94771 95810 0 1 1 دشت  5  7 7 0 

53/80 93150 33439 0 7 7 دیر 6  7 7 0 

-35/9 31066 33330 0 7 7 دیلم 4  8 8 0 

-96/6 94345 93104 0 5 5 عسلویه 1  9 9 0 

53/80 63337 63696 0 7 7 کنگان 3  9 9 0 

-35/9 51738 60133 0 5 5 گناو  80  3 3 0 

39/9 67 63 جمع استان  543614 689395 43/5  95 95 0 

 های نفت  منطقه بوشهر  مأخذ: شرکت مل  پخ  فرآورد 

 

 های نفتیمصرف فرآورده
 43/5دارای رشدی معاد  با  8936نسبت به سا   8934 ، مصرف بنزین در سا 5با توجه به جدو  

معاد  با  سفید ومربوط به نفت  های نفت فرآورد  باشد و از سوی  بیشترین کاه  مصرفدرصد م 
 باشد.م  خانگ  گسترش شبکه گازرسان  سفیدباشد، یک  از د یط کاه  مصرف نفت درصد م  54/55

 

 

 1399-91های  های نفتی طی سال فرآوردههای مصرفی مربوط به  : شاخص1جدول 

 34سا   36سا   نام فرآورد  ردیف
 34درصد تغییر سا  
 36نسبت به سا  

43/5 689395 543614 بنزین 8  

-54/55 5433 89058 نفت سفید 3  

34/87 133965 435415 نفت گاز 9  

73/14 88173 6933 نفت کور  7  

-19/88 59333 60771 گاز مایع  5  
 های نفت  منطقه بوشهر  : شرکت مل  پخ  فرآورد مأخذ 
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 1399-91های  های نفتی طی سال های مصرفی مربوط به فرآورده : شاخص 9جدول 

 سال شهرستان
 گاز مایع نفت کوره نفت گاز نفت سفید بنزین

سوخت 

 هوایی

 - تن مترمکعب مترمکعب مترمکعب مترمکعب

 استان

99 119981 13111 141181 9344 91228 38414 

91 913431 1199 849391 11829 13499 49199 

درصد 

 تغییرات
1719 11711-  12741 81724 11783-  42711-  

 بوشهر

99 119213 1411 481811 1321 18934 41193 

91 182112 414 438121 1149 12182 14121 

درصد 

 تغییرات
2731 19749-  11711-  1712 41791-  -21711 

 تنگستان

99 13111 889 3198 919 1932 1 

91 12142 191 2922 148 1919 1 

درصد 

 تغییرات
9722 18714-  21744 81729-  411799 

- 

 دشتستان

99 114181 1388 19191 1 41113 1 

91 118839 4919 89343 4932 11392 1 

درصد 

 تغییرات
11794 21788-  11792 - 19789-  

- 

 دشتی

99 31181 3293 24993 191 3943 1 

91 31228 119 9441 31 4193 1 

درصد 

 تغییرات
9721 81743-  81714-  81793-  48781-  

- 

 دیر

99 49143 113 41493 1 1912 1 

91 34811 482 49391 1 1191 1 

درصد 

 تغییرات
11714 22792-  1711 - 49741-  

- 
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 1399-91های  ی سالهای نفتی ط های مصرفی مربوط به فرآورده : شاخص 9جدول ادامه 

 سال شهرستان
 گاز مایع نفت کوره نفت گاز نفت سفید بنزین

سوخت 

 هوایی

 - تن مترمکعب مترمکعب مترمکعب مترمکعب

 کنگان

99 94939 13 91131 141 3191 1 

91 99442 1 112292 1911 4114 1 

درصد 

 تغییرات
11714 29711-  1711 1211714 32741-  

- 

 جم

99 49891 111 41119 1 1499 1 

91 33132 18 41891 9 989 1 

درصد 

 تغییرات
11711 22719-  9713 811711 21792-  

- 

 عسلویه

99 39811 1 143191 1 191 11919 

91 31411 1 192194 1311 3119 19944 

درصد 

 تغییرات
9739- - 11799 - 311711 2748-  

 گناوه

99 91844 1891 19339 1 1111 1 

91 18241 1181 92121 14 2911 1 

درصد 

 تغییرات
3791-  39719-  19732 - 1711-  - 

 دیلم

99 49441 943 41499 1 4192 1 

91 48199 391 21311 1 1388 1 

درصد 

 تغییرات
3791-  39791-  19732 - 31789-  - 

 های نفت  منطقه بوشهر مأخذ: شرکت مل  پخ  فرآورد 
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 گاز 
 مقدمه

 در آن درصد 90 حدود که است مکعب متر تریلیون 870 حدود گاز دنیا شد  اثبات ذخایر مقدار
-م  تامین را جهان انرژی درصد 35 نزدیک گاز  بیع  حاضر حا  در دارد قرار خاورمیانه منطقه

 سبد در سوخت این سهم جهان نفت  ذخایر کاه  و مویط  زیست مساوط به توجه با .کند
 تا حداقط انرژی جهان  انجمن گزارش  بق که نووی به است، حا  افزای  در انرژی مصرف
 در گاز تقاضای بود و خواهد نفت جایگزین عنوان سوخت به گزینه بهترین  بیع  گاز 3030 سا 
 در کشور پتانسیط کنار در آیند ، سه برابر خواهد شد. این مساله سا  35  و  در اقیانوسیه و آسیا
 کشور منابع گازی از درست استفاد  را  که کندم  رو روبه  پرس این با را ما  بیع ، گاز حوز 
 صد تجربه ساخت؟ مبد  کشور توسعه جهت ابزاری به را گاز عمط در توان م  چگونه و چیست

 نشان نروژ نظیر عرصه این در موفق کشورهای عملکرد آن با مقایسه و نفت فروش و سا  تولید
-م  و نبود  توسعه و ترق  عامط ارزان اولیه منابع از صرف که برخورداری است مساله این دهند 

ماند، لذا  نیافته توسعه همچنان و داشت در اختیار را جهان معدن  منابع ترینقیمت گران توان
فروش  مواد معدن  با های  در راستای جلوگیری از خامتوجه به صنایع تبدیل  و اتخاذ سیاست

 .باشدارزش، ضروری م 

 افزود  ارزش با موصو  50 از بی  به تواندم  در پا یشگا  GTL3فرایند  بیع      گاز
 بازار و به تبدیط پتروشیمیای  با  ارزش با موصو ت تا گرفته گازوویط مرغوب و بنزین از با 

 منجر کشور اقتصادی و صنعت  توسعه و اشتغا  به ایجاد نتیجه در و گردد عرضه جهان  بالقو 
 کردن و روشن مناز  کردن گرم به مصارف  همچون گاز عمدتاً ما کشور در ودبا این وج شود؛
 ..نمایندم  تولید برق پایین بازده  با هاینیروگا  در و یا رسدها م خانه گاز اجاق

 GLI  جمله از با ارزش  فرآوردههای توان گاز  بیع  را بهفرایندی است که از  ریق آن م 
سا  قدمت دارد ول  در  10از  بی  چند هر فناوری این نمود تبدیط ینبنز و سفید نفت گازوویط،

-هزینه دارای بنزین به گاز مقیاس تجاری، هنوز در ابتدای را  توسعه خود قرار دارد. البته تبدیط

تولید  روی بر بیشتر تمرکز امروز  علت همین به است و گازوویط به نسبت با تری نسبت به های
 در مویط  زیست نظر از مزایای بیشتری از گازوویط نوع این است که یق ر این از گازوویط
 در تکنولوژی این سریع گیریشکط عدم د یط است. از برخوردار دیگر هایگازوویط با مقایسه

                                                           
2
 Gas To Liquid  
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 به گاز سوخت، تزریق برای داخل  گذاری، تقاضای با یسرمایه منابع کمبود به توانم  ایران
 با گازوویط و نفت هایجایگزین  سوخت برای داخل  مویط  زیست هایسیاست نفت ، مخازن
 .کرد اشار  گاز

ای منطقه موقعیت همچنین و جهان آیند  انرژی تامین در گاز کنند تعیین نق  به توجه با
خاص  که ایران از آن برخوردار است نسبت به سایر کشورها منطقه با منابع غن  گاز متمایز و 

 با دارد و همچنین مشترک خاک  و آب  مرز کشور 85 با شد. در واقع ایرانبادارای برتری م 
تری نسبت به سایر کشورهای قوی متخصص نیروی از میلیون جمعیت، 40داشتن قریب به 

های انسان  و موقعیت با در نظر گرفتن مزیت. است برخوردار تولیدکنند  نفت و گاز در منطقه
 اصل  از یک  عنوان به سرعت به تواندم  گازی، ایران نابعم عظیم حجم جغرافیای  و همچنین

کنندگان گاز  بیع  در بازارهای جهان  ظاهر شود. با این وجود توجه بیشتر به صنعت  تامین ترین

GLI  در ایران اقتصاد عرصه تواند توول  بزرگتر درنسبت به صادرات گاز به صورت خام م 
 باشد. داشته آیند 

های فجر جم و پا یشگاهای پارس جنوب  که شامط یشگا بوشهر از پا  ستانا در گاز  بیع 
دوم )فازهای  ،(8)فاز او  هایپا یشگا  ای ازمجموعه باشد و به صورتم  80ال   8فازهای 

از  گردد واستوصا  م ( 80و3( و پنجم ) فازهای 1و4و6چهارم ) فاز  ،(5و7سوم )فازهای  ،(9و3
یابد و در واقع برداشت گاز ششم و هفتم و چهارم سراسری انتقا  م  وم و ریق خطوط دوم و س

ای موارد جهت مشترکین عمد  در منطقه در این استان بیشتر از خط ششم و سراسری و در پار 
های موجود روی ایستگا  عسلویه از خط هفتم و چهارم برداشت صورت گرفته است و از نمونه

 .توان نام بردشار گاز جم و ریز را م خط انتقا  تاسیسات تقویت ف

 گازرسانی 

افزای  ضریب نفوذ گاز در راستای جایگزین  گاز با سوخت مایع مصرف  از جمله اهداف 
سازی مصرف در سطح آید. توقق این هدف نق  مهم  در راستای بهینهصنعت نفت به شمار م 

های پیشین در استان از    سا نماید. ضریب نفوذ گکشور و حفاظت از مویط زیست ایفا م 
 4باشد. جدو  بوشهر رشد قابط توجه  داشته است و این روند کماکان درحا  پیگیری م 

های های مختلف شهری، روستای  و نیز سایر شاخصهای گازرسان  در بخ وضعیت شاخص
 نماید.مرتبط را منعکس م 

نسبت به سا  قبط بدون  31در سا  شد  تعداد شهرهای گاز رسان  4 شمار  جدو  با مطابق
دارای  31تا  34تغییر بود  است. تعداد روستاهای گازرسان  شد  استان نیز    دور  یکساله 



 1398گزارش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان بوشهر سال 

 
 

156 

درصد بود  است. ) زم به توضیح است که شرکت گاز برای گازرسان  به  61/3رشدی معاد  با 
وان روستاهای واجد شرایط خانوار را به عن 30روستاها، در این مرحله روستاهای با تر از 

گازرسان ، منظور نمود  است.( از سوی دیگر شاخص تعداد خانوار روستای  برخوردار از گاز  بیع  
 درصد بود  است.  30/0در دور  مذکور دارای رشد معاد  

 
 

         1391-98های  های گازرسانی طی سال: وضعیت شاخص 1جدول    

 عنوان شاخص
 واحد
 

 تغییرات درصد 31 34

تعداد شهرهای گازرسان  
 شد 

 0 96 96 شهر

تعداد روستاهای گازرسان  
 شد 

 روستا
 

788 733 3/61 

تعداد خانوارهای شهری 
 برخوردار از گاز  بیع 

 خانوار
 

397679 397679 0 

تعداد خانوارهای روستای  
 برخوردار از گاز  بیع 

 خانوار
 

18347 13891 0/30 

 تان بوشهرشرکت گاز اسمأخذ:  
 

 های بخش گاز )انشعاب، مشترك، مصرف کننده و میزان مصرف(شاخص
کنند  سه شاخص اصل  برای بررس  عملکرد و  تعداد انشعاب، تعداد مشترک و تعداد مصرف

ها مراحط مختلف زنجیر  گازرسان   باشد. هر کدام از این شاخص وضعیت معیارهای بخ  گاز م 
 های مذکور به ترتیب عبارتند از:ملیات  شاخصنماید. تعریف عرا منعکس م 

 های نصب شد  در سطح شهرها و روستاها، تعداد انشعاب گفته  انشعاب: به تعداد علمک
 شود.م 

 اند، مشترک  های  که انشعاب خود را وصط کرد  کنند  مشترک: به خانوارها و یا مصرف
 شود.گفته م 

به تفکیک تعداد انشعاب و مشترک را نشان  های مختلف گازرسان  راشاخص 1جدو  شمار  
درصد و تعداد  37/9تعداد انشعاب دارای  31گردد،    سا  دهد. همانگونه که مشاهد  م م 

 باشند.   م  34درصد رشد نسبت به سا   03/89مشترکین دارای 
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                                  1391-1398های  های بخش گاز در سال: وضعیت شاخص8جدول

 درصد تغییرات 98 91 واحد عنوان شاخص

تعداد انشعاب گاز 

 طبیعی
 2909 022922 199229 انشعاب

تعداد مشترکین گاز 

 طبیعی
 12920 010396 199092 مشترک

 شرکت گاز استان بوشهرمأخذ: 
 

 کنندگان گاز به تفکیک تعرفهمصرف
  خانگ ، تجاری و صنعت  تقسیم کنندگان گاز بسته به تعرفه مصرف  به سه دسته کل مصرف

ال   34های تعداد مصرف کنندگان را به تفکیک نوع مصرف،    سا  3شوند. جدو  شمار   م 
 دهد.نشان م  31

 

  1391-98های  تعرفه طی سال: تعداد مشترکین گاز طبیعی در استان به تفكیك 9جدول     

 نوع مصرف کننده
درصد  98 91

 درصد دادتع درصد تعداد تغییرات

 13/11 98/21 419294 21/98 181419 خانگی

 11/31 31/1 4198 33/1 4118 تجاری

 9/99 41/1 139 41/1 111 صنعتی

 13/14 111 414199 111 188481 مجموع
 شرکت گاز استان بوشهرمأخذ:     

 

ار کنندگان بخ  خانگ  گاز    دو سا  اخیر دارای بیشترین شام مصرف 3با توجه به جدو  
دهد تعاداد مشاترکین در هار ساه بخا       های مختلف نشان م باشند. مقایسه تغییرات بخ م 

درصد( مرباوط   89/04بیشترین تغییرات )معاد  با  خانگ ، تجاری و صنعت  افزای  یافته است و
باشد و مجموع مشاترکین اعام از خاانگ ، تجااری و صانعت  دارای رشادی       به بخ  خانگ  م 

 باشند.درصد م  03/89معاد  با 
بیشترین تعداد انشعاب مربوط به شهرستان  31و  34های    سا  88و  80با توجه به جداو  

به دلیط کمبود تعداد مشترکین و همچنین شرایط اقلیم  و آب و دشتستان م  باشد. به  ور کل ، 
 شد وبابوشهر کم م  در استانو تجاری میزان مصرف گاز خانگ   هواو  در استان بوشهر
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و پتروشیم   هابه خصوص نیروگا  و فوق عمد   مشترکین عمد مربوط به  بیشترین حجم مصرف
،نیروگا  نیروگا  تشان ، عسلویه  نیروگا ، بعثت  ترکیب شامط نیروگا  )    موجود در استان های

که باشد م  ، پتروشیم  متین و پتروشیم  دماوند(نیروگا  گازی بوشهر سیکط ترکیب  گناو  ،
های مذکور در تابستان و اوج گرما و قابط ذکر است که نیروگا  قرار دارند بیشتر در منطقه عسلویه

فهرست مشترکین عمد  و فوق عمد  مصرف گاز 83جدو   .باشندم  دارای پیک مصرف گاز
  بیع  استان را نشان م  دهد.

 

         9311  های بخش گاز به تفکیک شهرستان در سال : برخی شاخص 90جدول 

 شهرستان

 
تعداد 

شهرهای 
گازرسان  
 شد 

تعداد 
روستاهای 
گازرسان  
 شد 

تعداد 
انشعاب گاز 
  بیع 

تعداد  تعداد مشترک
خانوارهای 
شهری 

برخوردار از 
 گاز

تعداد 
خانوارهای 
روستای  
برخوردار از 

 گاز

 جمع صنعت  تجاری خانگ 

 6993 32992 20669 190 662 21923 26932 09 2 بوشهر

 12013 6239 9023 91 102 9291 02929 39 2 تنگستان

 12199 11020 01292 11 212 01261 19262 29 2 جم

 02999 99219 29299 99 069 23323 21699 93 9 دشتستان

 3220 16622 12600 12 199 12911 19262 29 9 دشت 

 0929 12199 11302 9 000 11999 10269 02 2 دیر

 1206 9129 9922 02 22 9320 2993 13 0 دیلم

 9216 3922 3226 32 112 3221 9122 01 0 عسلویه

 0922 09933 19132 29 039 12929 10269 12 2 کنگان

 6060 01922 19920 39 99 19629 13699 29 0 گناو 

 91939 029692 199092 221 0229 192036 199229 911 26 جمع

 ن بوشهرشرکت گاز استامأخذ:         
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 9315 های بخش گاز به تفکیک شهرستان در سال : برخی شاخص 99جدول   

شهرستا

 ن

 

تعداد 

شهرهای 

گازرسانی 

 شده

تعداد 

روستاها

ی 

گازرسا

 نی شده

تعداد 

انشعاب 

گاز 

 طبیعی

تعداد  تعداد مشترك

خانوارهای 

شهری 

برخوردار از 

 گاز

تعداد 

خانوارهای 

روستایی 

برخوردار از 

 گاز

 تجاری خانگی
صنعت

 ی
 جمع

 9281 11881 18399 128 121 11211 38121 48 3 بوشهر

 11491 9118 11111 24 131 11133 41311 83 3 تنگستان

 11411 11414 44834 12 124 44419 12213 91 2 جم

 41913 28319 23922 88 311 23421 13488 88 9 دشتستان

 1118 19931 11393 18 411 11118 19119 11 2 دشتی

 4989 13199 14112 2 431 14211 14913 42 1 دیر

 1191 8118 1981 41 32 1933 9411 19 4 دیلم

 8119 1911 8118 11 133 8312 8241 41 2 عسلویه

 4833 42911 11923 22 499 11311 14984 11 3 کنگان

 9494 41811 18419 81 149 18129 18914 32 4 گناوه

 84138 432923 414199 139 4198 419294 411811 244 39 جمع

 شرکت گاز استان بوشهرمأخذ: 
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 9315 در سال  مشترکین عمده و فوق عمده گاز طبیعی استان:  92جدول 
نوع 

 مشترك
 آدرس نام مشترك

 عسلویه پتروشیم  متین فوق عمد 

ه  رف کیلومتر ب5عسلویه سه را  پتروشیم   پتروشیم  دماوند فوق عمد 
 شیرینو

 جاد  دیر بوشهر بعداز ال  شمال  شرکت شیمیای  متانو  کاو  فوق عمد 

 عسلویه منطقه ویژ  پارس شرکت پتروشیم  بوشهر فوق عمد 

 عسلویه بیدخون نیروگا  سیکط ترکیب  بعثت فوق عمد 

 کیلومتر ی پا یشگا  فجر جم83 نیروگا  گازی تشان فوق عمد 

ع سازی گاز شرکت مای فوق عمد 
  بیع  ایران

 جاد  کنگان عسلویه 80کیلومتر 

 عسلویه بستانو نیروگا  هزار مگاوات  عسلویه فوق عمد 

نیروگا  سیکط  ترکیب   فوق عمد 
 مگاوات  گناو 500

بندر ریگ جاد  برازجان گناو  پوزگا  نیروگا  
 سیکط ترکیب  گناو 

نیروگا  گازی ادار  بندر  عمد 
 بوشهر

 لوار  القان  ادار  بندر بوشهربوشهر ب

 بوشهر برج مقام جنب توانیر سابق نیروگا  گازی بوشهر عمد 

 جاد  کنگان عسلویه85کیلومتر  کارخانه سیمان ساروج عمد 

 خورموج جاد   ورشرق  کارخانه سیمان مند دشت  عمد 

 جاد  برازجان شیراز 4برازجان کیلومتر کارخانه سیمان دشتستان عمد 
 شرکت گاز استان بوشهرمأخذ:    
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 برق
 مقدمه

توان گفت بدون برق زندگ  الکتریسیته یا همان برق در تمام زندگ  ما جریان دارد و م 
 به بشماریم را کنندم  کار الکتریسیته با که وسایل  و کنیم نگا  شود. اگر به ا رافمانسخت م 
و پیشرفت فناوری در چند دهه اخیر، رشد مصرف با افزای  درآمد سرانه بریم. م  پ  آن اهمیت

انرژی برق بسیار  .انرژی به ویژ  در بخ  مسکون  کشور افزای  چشمگیری داشته است
پذیر است. خدمات این انرژی  پذیر بود  و تبدیط آن به دیگر انواع انرژی به راحت  امکان انعطاف

 باشد. م  بدون جانشین عموم  
 برهزینه سوو  از ،باشدم  نیرو تولید برق صنعت بخ  ترینمهم و تریناصل  اولین،

 عهد  به برق تامین در واحدها این که دیگر نقش  سوی از و تولیدی واحدهای زیاد بودن

واحدهای  از نگهداری و سرویس و جدید هاینیروگا  احداث هموار  که کندم  ایجاب دارند
 گیرد. صورت روزآمدتر و تر صویح چه هر ریزیبرنامه و کاف  وسواس و دقت با قدیم 
 بر سویه چند نقش  و است مشترکان و برق صنعت بین رابط برق نیروی توزیع بخ  

 به برق انرژی فروش و ایشان رضایت و تامین مشترکان به رسان  خدمت نخست دارد: عهد 

-شبکه عهتوس و راهبری ، نگهداری برای فن  نق  ایفای دوم اقتصادی، کا ی یک عنوان

 که  وری به برق صنعت دست با  هایبخ  با هماهنگ  و ارتباط حفن سوم و های توزیع

ه ب. شود هموار صنعت این توسعه را  گردد و حاصط برق عرضه و تولید فرایند ادامه موجبات
ولتاژهای با  انتقا  دهیم. هرچه  منظور کاه  درصد تلفات توان  زم است که الکتریسیته را در

کابط مورد نیاز و میزان انرژی تلف شد   امرانداز  کمترخواهد بودکه این که ولتاژبا ترباشدجریان
  م  دهد. راکاه 

درصد از کط مشترکین  47/47بیشترین تعداد مشترکین )معاد  با  89با توجه به جدو  
دود باشند. عمد  مشترکین صنعت برق بر حسب تعرفه )حموجود( مربوط به بخ  شهری م 

-باشند. از سوی  دیگر    سا درصد از کط( در استان بوشهر مربوط به بخ  خانگ  م  10/30

 درصد رخ داد  است.  6/59بیشترین رشد مشترک در بخ  عموم  با  31تا  34های 
باشد، بالطبع در بخ  خانگ  از آنجا که مصرف برق تابع  از تعداد مشترکین هر بخ  م 

-فهشته است، اما رشد مثبت در مصرف به لواظ افزای  کارای  یا صربیشترین مصرف وجود دا

باشد رویه در صنعت برق حاوز اهمیت م جوی  و رشد منف  به لواظ کاه  کارای  یا مصرف ب 

درصد( دید   39/81بیشترین رشد مثبت مصرف بر حسب تعرفه در بخ  صنعت   )معاد  با  .
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 -79/7مصرف بر حسب تعرفه مربوط به تجاری )معاد  با شود؛ از سوی دیگر تنها رشد منف  م 
باشد که های مهم بخ  صنعت برق م باشد. میزان مصرف سرانه نیز از دیگر شاخصدرصد( م 

 درصدرشد داشته است. 08/9نسبت به سا  قبط،  31در استان بوشهر سرانه مصرف برق در سا  
 
 1391-98های های انرژی برق در سال: شاخص13جدول

 شاخص
درصد  سال

 9315 9311 تغییرات
 مشترکین

 تعداد مشترکین
 7/03 951338 975065 شهری

 8/47 838907 883335 روستای 

 9/79 710335 767330 جمع

 درصد مشترکین برق)درصد(
 - 47/47 47/93 شهری

 - 35/36 35/61 روستای 

درصد مشترکین برق به تفکیک 

 تعرفه

 9/30 10/30 10/91 خانگ 

 6/59 9/13 9/48 عموم 

 5/81 8/88 8/03 کشاورزی

 6/79 0/56 0/55 صنعت 

 9/10 89/91 89/99 تجاری

 3/33 0/33 0/39 روشنای 

 مصرف

 میزان مصرف ) مگاوات ساعت(
 6/48 7487409 7781555 شهری

 6/01 8511118 8734473 روستای 

 6/57 6909517 5386907 جمع

 9/08 89836 83479 برق )کیلو وات ساعت به مشترك(سرانه مصرف 

 درصد مصرف برق
 - 47/43 47/61 شهری

 - 35/38 35/93 روستای 

میزان مصرف برق به تفکیک 

 تعرفه )درصد(

 5/33 61/74 61/14 خانگ 

 83/09 89/33 83/67 عموم 

 87/43 5/64 5/36 کشاورزی
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 1391-98های الهای انرژی برق در س: شاخص13جدولادامه 

 شاخص
درصد  سال

 9315 9311 تغییرات

میزان مصرف برق به 

 تفکیک تعرفه )درصد(

 95/13 3/09 2/10 صنعتی

 1/65 5/86 تجاری
-4/43 

 9/53 9/51 9/15 روشنایی

 توزیع

 0/66 98431 98338 طول شبکه توزیع نیروی برق)کیلومتر(

 2/19 4903 3151 مپر(ظرفیت شبکه توزیع نیروی برق )مگا ولت آ

 2/05 6156 6130 طول شبکه برق فشارضعیف) کیلومتر(

 ****مآخذ:شرکت توزیع نیروی برق  

 

دهاد. مطاابق باا    های صنعت برق در استان بوشهر را نمای  م برخ  از شاخص 87جدو  
 درصاد  57/6دارای رشد مثبت معااد  باا    31تا  34جدو  مذکور، میزان فروش برق    سالهای 

درصاد رشاد    84/5دارای  31تاا   34های کشاورزی برق دار شد  نیز    سا  باشد. تعداد چا م 
کیلومتر رسید  است که رشد  1568به  8934در سا   1707 و  شبکه فشار متوسط از  باشد.م 
   را نشان م  دهد. درصدی 38/3

   1391-98های های انرژی برق در سال: شاخص12جدول 

 شاخص
 سال

 د تغییراتدرص
1391 1398 

 توزیع

 0929- 6396 6922 )کیلومتر(طول شبکه برق فشارضعیف

 - 19912 19992 بر مشترک(متر سرانه شبکه فشار ضعیف )

 0991 9621 9926 طول شبکه برق فشارمتوسط)کیلومتر(

سرانه شبکه برق فشار متوسط) متر بر 

 مشترک(
19912 19921 - 

 0991 9122 2993 () کاواهای توزیع ظرفیت ترانس

 - 9929 9929 سرانه ترانس های توزیع )کاوا بر مشترک(
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   1391-98های های انرژی برق در سال: شاخص12جدول ادامه         

 شاخص
 سال

 درصد تغییرات
1391 1398 

 6929 6222299 2916229 میزان فروش برق ) مگا وات ساعت(

 2920 619 616 تعداد روستاهای برق دار

 2929 22233 22222 تعداد خانوارهای روستایی دارای برق

 داربرق درصد روستاهای

)آبادی های دارای برق به آبادی های 

 دارای سکنه( 

92992 06996 - 

 داربرق درصد روستاهای

)آبادی های دارای برق به کل آبادی های 

 استان(

01931 92931 - 

 -   رقدرصد خانوارهای روستایی دارای ب

روستاهای باالی تعدادخانوارهای دارای برق در

 خانوار 02
21919 21919 2 

روستاهای زیر تعدادخانوار های دارای برق در

 خانوار 02
1629 1629 1993 

 2913 9329 9222 های کشاورزی برق دار شدهتعداد چاه

 مآخذ: شرکت توزیع نیروی برق        
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 1391کین به تفكیك تعرفه در سال مشتر تعداد: 11ول جد
 تعرفه           

 شهرستان
 جمع روشنایی تجاری صنعتی کشاورزی عمومی خانگی

 831943 419 81305 480 394 6784 808930 بوشهر
 34143 8604 88469 636 3841 3131 41144 دشتستان

 73373 735 1965 876 353 8537 91759 گناوه
 36384 46 3196 871 588 333 33784 تنگستان

 97540 585 9590 367 101 8906 31874 دشتی
 35097 509 3644 878 671 350 30885 دیر

 97549 39 7313 338 800 8019 31414 کنگان
 35311 8 7890 800 98 453 30364 عسلویه  

 35747 353 3490 39 373 383 38391 جم
 86378 49 3641 14 65 759 83115 دیلم

 جمع کل

 
949306 84391 5043 3596 68309 7931 767330 

 مآخذ: شرکت توزیع نیروی برق        
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 1398مشترکین به تفكیك تعرفه در سال  : تعداد19جدول  
 تعرفه           

 شهرستان
 جمع روشنایی تجاری صنعتی کشاورزی عمومی خانگی

 893859 414 83739 460 375 6136 809343 بوشهر
 808893 8613 83367 665 3351 3334 18349 تستاندش

 50304 775 1544 868 314 8636 93478 گناوه
 34131 46 9845 853 579 353 33386 تنگستان

 95993 585 9653 348 161 8977 31613 دشتی
 35653 509 3478 858 645 319 30606 دیر

 95354 39 7733 395 808 8870 33353 کنگان
 34306 8 7333 808 96 130 33083 عسلویه

 34313 353 3144 804 357 8069 33496 جم
 86471 49 3188 13 45 766 89397 دیلم

 جمع کل

 
915891 81967 5973 3633 67355 7734 710335 

 مآخذ: شرکت توزیع نیروی برق    

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1398گزارش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان بوشهر سال 

 
 

167 

 1391-98سال : تعداد مشترکین به تفكیك مدیریت در 11جدول 

 هرستانش
 کل روستایی شهری

8934 8931 8934 8931 8934 8931 

 893859 831943 89394 83518 881386 885438 بوشهر

 808893 34143 90506 90851 40699 64438 دشتستان

 50304 73373 88035 80554 93113 91615 گناوه

 34131 36384 86955 86357 88749 80669 تنگستان

 95993 97540 88953 88390 39314 39970 دشتی

 35653 35097 6350 6396 83703 81431 دیر

 95354 97549 9305 9305 93053 90661 کنگان

 34306 35311 88778 88035 85465 87139 عسلویه

 34313 35747 87738 87733 83431 80345 جم

 86471 86378 3473 3480 87006 89598 دیلم

 جمع کل
 

975065 951338 883335 838907 767330 710335 

 مآخذ: شرکت توزیع نیروی برق      

 
 

مگااوات سااعت    8136388باا   8931بیشترین میزان مصارف بارق در ساا      81 براساس جدو 
مگاوات سااعت در رتباه    8368307مربوط به شهرستان بوشهر بود  است. شهرستان دشتستان با 

مگااوات سااعت    837977ساتان دیلام   دوم را در بین شهرستان های اساتان داشاته اسات. شهر   
 کمترین میزان مصرف برق را در استان داشته است.
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به تفکیک  15و11های : میزان مصرف برق به تفکیک شهری و روستایی درسال95جدول        

 شهرستان)مگاوات ساعت( 

 شهرستان/سال
 1398سال 1391سال 

 جمع روستایی شهری جمع روستایی شهری

 8136388 879593 8613643 8404611 890533 8544036 بوشهر

 8368307 910333 110347 8834481 953741 175370 دشتستان

 551553 885181 773478 533773 880339 783336 گناوه

 951381 389739 875736 939371 814366 895313 تنگستان

 799915 895830 331365 707184 834589 344907 دشتی

 968337 33881 363146 990478 15986 375735 دیر

 587834 10188 799916 710486 40341 780794 کنگان

 508387 355048 376873 506897 340811 395376 عسلویه

 339560 875013 871741 356011 891314 884100 جم

 837977 34604 866494 843005 37304 857031 دیلم

 6909517 8511118 7487409 5386907 8734473 7781555 استان

 مآخذ: شرکت توزیع نیروی برق        
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 9311به تفکیک تعرفه در سال سرانه مصرف برق و رتبه شهرستان ها : 91جدول 

 شرح           
 
 شهرستان

 جمع روشنای  تجاری صنعت  کشاورزی عموم  خانگ 

 رتبه سرانه رتبه سرانه تبهر سرانه رتبه سرانه رتبه سرانه رتبه سرانه رتبه سرانه

 9 89/9 5 78/1 9 4/6 3 43/0 8 854/0 9 56/4 1 80/6 بوشهر
 5 83/3 1 86/0 6 5/3 9 63/4 4 53/5 4 35/1 5 88/3 دشتستان

 3 80/1 6 37/4 5 5/5 3 35/8 9 30/4 3 30/3 4 80/4 گناو 
 6 83/0 9 10/4 4 5/0 1 31/3 80 78/0 1 37/3 7 88/7 تنگستان

 4 88/4 3 85/9 3 7/5 7 63/9 5 68/5 80 83/3 3 80/3  دشت
 7 89/3 80 83/4 1 7/1 6 67/3 6 60/3 5 90/9 9 88/4 دیر

 3 89/3 3 31/6 3 1/4 4 50/9 1 77/4 3 47/0 3 88/1 کنگان
 8 83/5 8 3587 8 95/1 8 801/5 7 48/3 8 15/1 8 83/3 عسلویه

 80 80/8 4 38/5 7 5/4 5 65/5 3 73/1 7 77/3 80 1/7 جم
 1 88/0 7 71/3 80 7/7 80 86/7 3 874/5 6 31/9 6 80/3 دیلم

 جمع کط
 

80/3 - 79/7 - 68/9 - 63/3 - 1/3 - 34 - 83/4 - 

 مآخذ: شرکت توزیع نیروی برق 
 

 9315به تفکیک تعرفه در سال سرانه مصرف برق و رتبه شهرستان ها : 20جدول 
 شرح           

 
 شهرستان

 جمع روشنای  تجاری صنعت  کشاورزی عموم  خانگ 

 رتبه سرانه رتبه سرانه رتبه سرانه رتبه سرانه رتبه سرانه رتبه سرانه رتبه سرانه

 7 89/1 5 73/8 9 4/3 3 30/5 3 839/3 9 60/7 4 80/3 بوشهر
 6 83/5 80 87/0 6 5/8 5 49/7 4 60/3 80 84/3 5 88/5 دشتستان

 3 88/0 6 39/6 1 7/4 3 90/9 9 17/5 1 36/7 1 80/3 گناو 
 5 83/3 9 17/6 3 7/5 1 98/9 5 65/4 4 34/0 9 88/3 تنگستان
 4 83/9 3 87/5 80 7/9 7 43/8 7 66/7 3 83/1 3 80/6 دشت 
 9 87/8 1 87/6 4 5/0 9 18/5 6 69/8 5 93/3 3 83/9 دیر

 3 87/9 3 34/9 3 1/5 6 76/5 80 74/7 8 17/7 7 88/3 کنگان
 8 81/7 8 83144/0 8 33/5 8 805/8 1 53/8 3 10/1 8 83/3 ویهعسل
 0 80/1 4 38/3 7 6/9 4 75/5 3 71/9 7 51/4 80 1/7 جم
 1 88/6 7 74/0 5 5/1 80 39/0 8 893/3 6 33/6 6 88/3 دیلم

 جمع کط
 

88/3 - 75/6 - 66/3  40/9 - 4/5 - 36/3 - 89/8 - 

 مآخذ: شرکت توزیع نیروی برق
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 )مگاوات ساعت(1391: میزان  و سهم مصرف مشترکین برق در سال 41جدول 

 عنوان          

 شهرستان
 جمع روشنایی تجاری صنعتی کشاورزی عمومی خانگی شرح

 بوشهر

 میزان
8041113 969364 94303 58873 879474 93499 8404611 

سهم 
شهرستان 
در 

تعرفه)در
 صد(

36 73 83 93 31 31 33 

 دشتستان

 میزان
143169 43371 887347 79677 68955 35699 8834481 

سهم 
شهرستان 
در 

تعرفه)در
 صد(

33 80 94 34 83 33 30 

 گناو 

 میزان
783333 99947 39743 9663 76381 80735 533773 

سهم 
شهرستان 
در 

تعرفه)در
 صد(

80 7 1 3 3 3 3 

 تنگستان

 میزان
355780 39831 30393 7848 87843 6895 939371 

سهم 
شهرستان 
در 

تعرفه)در
 صد(

6 9 4 9 9 5 5 

 دشت 

 میزان
314031 36086 73663 81333 85168 4118 707184 

سهم 
شهرستان 
در 

تعرفه)در
 صد(

4 9 86 88 9 4 4 
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 )مگاوات ساعت(1391: میزان  و سهم مصرف مشترکین برق در سال 41جدول ادامه       

 عنوان          

 شهرستان
 جمع روشنایی تجاری صنعتی کشاورزی عمومی نگیخا شرح

 دیر

 990478 6917 83394 3056 91336 31464 397608 میزان

سهم 
شهرستان 
در 

تعرفه)در
 صد(

6 7 89 6 9 5 6 

 کنگان

 710486 3840 94830 88886 7761 10839 991541 میزان

سهم 
شهرستان 
در 

تعرفه)در
 صد(

1 88 8 4 4 1 1 

 عسلویه

 506897 3587 874475 80158 3390 65809 340638 میزان

سهم 
شهرستان 
در 

تعرفه)در
 صد(

4 3 8 4 33 1 3 

 جم

 356011 5733 85600 6035 80971 78373 844918 میزان

سهم 
شهرستان 
در 

تعرفه)در
 صد(

7 6 9 7 9 5 7 

 دیلم

 843005 9548 88649 8733 3511 83180 893397 میزان

سهم 
شهرستان 
در 

تعرفه)در
 صد(

9 3 9 8 3 9 9 

 5386907 886370 506733 853765 988816 474574 7047664 میزان جمع کط

 مآخذ: شرکت توزیع نیروی برق        
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    )مگاوات ساعت( 1398: میزان  و سهم مصرف مشترکین برق در سال 44جدول 

 
 تجاری صنعت  کشاورزی عموم  خانگ  شرح 

روشنای
 ی

 جمع

 بوشهر

 8136388 99033 870398 61436 90814 786963 8896196 میزان

سهم 
شهرستان در 

 تعرفه
 ) درصد(

 

36 50 1 96 33 31 33 

 دشتستان

 8368307 39573 63089 71186 894563 59600 395665 میزان

سهم 
شهرستان در 

 تعرفه
 ) درصد(

33 6 93 36 89 30 30 

 گناو 

 551553 80583 70396 7146 37378 77403 799317 میزان

سهم 
شهرستان در 
تعرفه) 
 درصد(

80 5 4 9 1 3 3 

 تنگستان

 951381 6790 87338 7343 95673 35165 348410 میزان

سهم 
شهرستان در 
تعرفه) 
 (درصد

6 9 80 9 9 5 6 

 دشت 

 799915 4748 85463 38736 54638 36571 907550 میزان

سهم 
شهرستان در 
تعرفه) 
 درصد(

4 9 86 88 9 6 4 
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    )مگاوات ساعت( 1398: میزان  و سهم مصرف مشترکین برق در سال 44جدول ادامه 

 
 تجاری صنعت  کشاورزی عموم  خانگ  شرح 

روشنای
 ی

 جمع

 دیر

 968337 4958 89693 83906 73566 98649 357766 میزان

سهم 
شهرستان در 

 درصد()تعرفه

6 7 83 6 9 6 6 

 کنگان

 587834 3053 94177 80337 7411 36361 955938 میزان

سهم 
شهرستان در 

 تعرفه
 ) درصد(

1 88 8 6 1 1 1 

 
 عسلویه

 508387 83144 837308 80688 8144 66333 317483 میزان

سهم 
شهرستان در 

)  تعرفه
 درصد(

4 1 8 6 36 88 1 

 جم

 339560 5950 81840 7140 83343 63737 830747 میزان

سهم 
شهرستان در 
تعرفه) 
 د(درص

7 4 9 9 7 7 5 

 دیلم

 837977 9798 86933 3058 80796 89183 871333 میزان

سهم 
شهرستان در 
تعرفه) 
 درصد(

9 3 9 8 9 9 9 

 جمع کط
 میزان

 
7986016 194738 954306 813674 717093 883885 6909517 

 مآخذ:شرکت توزیع نیروی برق
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 9311در سال  های بخش برق به تفکیک شهرستان: سایر شاخص23جدول 

 گناو  دشتستان بوشهر شاخص/شهرستان
تنگستا
 ن

 استان دیلم جم عسلویه کنگان دیر دشت 

سرانه ظرفیت 
ترانس های توزیع 
 )کاوا بر مشترک(

3 3 3 4 3 3 1 88 1 4 3 

سرانه شبکه فشار 
متوسط ) متر بر 

 مشترک(

4 35 39 86 94 36 87 30 81 33 81 

 و  شبکه برق 
 فشار متوسط

396 618 3340 414 8346 657 715 588 755 973 1706 

 و  شبکه برق 
فشار 

 ضعیف)کیلومتر(

8750 190 8407 659 743 718 933 970 941 386 6390 

موجودی ظرفیت 
شبکه توزیع 

نیروی برق) مگا 
 ولت آمپر(

8036 358 197 968 933 397 313 314 835 881 9314 

 و  شبکه توزیع 
نیروی 

 برق)کیلومتر(

3914 8588 9347 8770 8455 
889

5 
117 158 199 566 85995 

تعداد چاههای 
کشاورزی برقدار 

 شد 

865 769 8388 305 494 531 36 98 394 63 7505 
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 9311های بخش برق به تفکیک شهرستان در سال : سایر شاخص23ادامه جدول 

شاخص/شهر
 ستان

 استان دیلم جم عسلویه کنگان دیر دشت  تنگستان گناو  دشتستان بوشهر

تعداد 
خانوارهای 
روستای  

دارای برق در 
روستاهای 

 خانوار 30زیر 

803 395 955 893 317 843 33 5 308 805 8697 

تعداد 
خانوارهای 
روستای  

دارای برق در 
روستاهای 

 30با ی 
 خانوار

5805 1668 3340 5058 5383 9694 8376 6387 7606 8584 58383 

 تعداد
خانوارهای 
روستای  
 دارای برق

5304 1136 80935 5830 5736 9186 8345 6383 7104 8633 59559 

تعداد  
روستاهای 
 دارای برق

98 808 893 59 33 54 80 35 18 97 686 

رتبه سرانه 
 مصرف برق

7 6 5 3 4 9 3 8 80 1 - 

سرانه مصرف 
برق 

)کیلووات 
ساعت به 
 مشترک(

12222 10222 10023 12320 11312 12010 12929 19936 12222 11200 10392 

 مآخذ:شرکت توزیع نیروی برق
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 9315های بخش برق به تفکیک شهرستان در سال : سایر شاخص 24جدول 

 بوشهر شاخص/شهرستان
دشتستا
 ن

 گناو 
تنگستا
 ن

 استان دیلم جم عسلویه کنگان دیر دشت 

سرانه ظرفیت ترانس 
های توزیع )کاوا بر 

 مشترک(

1 3 3 4 80 80 1 88 4 4 3 

سرانه شبکه فشار 
متوسط ) متر بر 

 مشترک(

4 35 39 86 91 36 87 30 84 33 81 

 و  شبکه برق 
 فشار متوسط

371 635 3980 134 8971 641 713 597 760 967 1658 

 و  شبکه برق 
فشار 

 ضعیف)کیلومتر(

8735 193 8748 615 710 713 703 973 918 384 6416 

موجودی ظرفیت 
شبکه توزیع نیروی 
 برق) مگا ولت آمپر(

8830 360 169 961 978 377 316 336 307 830 7809 

 و  شبکه توزیع 
 نیروی برق)کیلومتر(

3779 8534 9418 8588 8131 8860 138 146 178 518 85794 

های تعداد چا 
کشاورزی برقدار 

 شد 

811 738 8348 337 434 681 36 95 371 40 7491 
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 9315های بخش برق به تفکیک شهرستان در سال : سایر شاخص 24ادامه جدول 

 استان دیلم جم عسلویه کنگان دیر دشت  تنگستان گناو  دشتستان بوشهر شاخص/شهرستان

تعداد خانوارهای 
روستای  دارای برق 
 30در روستاهای زیر 

 خانوار

803 395 943 893 317 843 33 5 308 805 8651 

تعداد خانوارهای 
روستای  دارای برق 
در روستاهای با ی 

 خانوار 30

5805 1668 3340 5058 5383 9694 8376 6387 7606 8584 58383 

تعداد خانوارهای 
 روستای  دارای برق

5304 1136 80973 5830 5736 9186 8345 6383 7104 8633 59544 

تعداد  روستاهای 
 دارای برق

98 808 897 59 33 54 80 35 18 97 681 

رتبه سرانه مصرف 
 برق

7 5 6 3 4 9 3 8 80 1 - 

سرانه مصرف برق 
)کیلو وات ساعت به 

 مشترک(

89183 83131 83740 80343 83367 87801 87900 81739 80454 88607 89836 

 مآخذ:شرکت توزیع نیروی برق
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 حمل و نقل - مدو بخش
 

 

 مقدمه 
جمله امور زیربنای  و فرابخش  است و به عنوان حلقه اتصا  صنایع مختلف حمط و نقط از 

های جامعه باه ناوع  توات کشور هموار  مورد توجه بود  است. عالو  بر این، همه فعالیت
مصرف در هر اقتصااد اسات و امکاان  -تاأثیر ایان بخ  هستند زیرا از اجزای مهم چرخه تولید 

های اقتصادی را ایع و استعدادهای جامعه و پیشرفت بسیاری از  رحوری مناسب از صنبهار 
 کند.فراهم م 

امروز  نق  حمط و نقط در توسعه پایدار بسیار روشن و انکار ناپذیر است. سهم چشمگیر 
بخ  حمط و نقط در تولید ناخالص داخل  کشورها حکایت از ارتباط تنگاتنگ کلیه زیر بخ 

 و نقط دارد. های اقتصادی با بخ  حمط

آید، و علط و عوامط بسیار هر چند که حمط و نقط به عنوان تنها عامط توسعه به حساب نم  
گردد، اما نباید فراموش کرد، که یک  از دیگری هم هست که موجب رشد و توسعه اقتصادی م 

ن در تواعناصر کلیدی در توسعه اقتصادی، حمط و نقط است.  آثار اقتصادی حمط و نقط را م 
های اقتصادی مثط صنایع کشاورزی، خدمات، توریسم و ... برشمرد. اگر رابطه با همه فعالیت

نگاه  به کشورهای پیشرفته جهان بیندازیم مشاهد  خواهیم کرد که آنها به موازات سرمایه 
اند و این بخ  گذاری کرد های مختلف اقتصادی، در امر حمط و نقط نیز سرمایهگذاری در بخ 

های فعا  مختلف که در جامعه فعالیت   اند تا بتوانند ارتبا ات بین بخ ا هم زمان تقویت نمود ر
      کنند را به نوو احسن برقرار نمایند.م 

تواند روی بهبود وضع عالو  بر اهمیت اقتصادی و آثاری که یک سیستم حمط و نقط م 
 -فراد را فراهم آورد، آثار اجتماع اقتصادی بگذارد و موجبات بهبود وضع زندگ  تک تک ا

فرهنگ  آن نیز مثط آثار آموزش ، بهداشت ، فرهنگ ، سیاحت  و زیارت  را نباید از نظر دور 
  .داشت
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ارتباط عمیق حمط و نقط با زندگ  روزمر  از نقطه نظر دسترس  به خدمات و رفا  اجتماع  و 
بیانگر نق  فرهنگ  و اجتماع  است که  نق  اساس  آن در ارتقاء سطح زندگ  و رفا  اجتماع ،

 .تواند داشته باشدحمط و نقط  م 
بنابراین جهت ارتقاء سطح زندگ  و کیفیت زندگ  اجتماع ، ضروری است که به توسعه حمط 

المنفعه بودن آن بیشتر است توجه خاص مبذو  گردد و به این و نقط، به ویژ  آنهای  که جنبه عام
های اجتماع  و ورزش  و ... برای دستیاب  به آموزش و فرهنگ، فعالیت  ریق به تقاضای جامعه

ای، دریای  و پاسخ مساعد داد. در ادامه مبوث حمط و نقط در قالب تفکیک  حمط و نقط جاد 
 گیرد.هوای  مورد اشار  قرار م 

 

 ای حمل و نقل جاده
ای یق جاد  توسط ناوگان جاد های حمط ونقل  )کا  یا مسافر( ، که از  ربه مجموعه فعالیت

 گویند.ای م صورت پذیرد حمط و نقط جاد 

-ای در افزای  رفا  اجتماع ، ایجاد ارزش افزود  در بخ  اهمیت روزافزون حمط و نقط جاد 

های مختلف کشاورزی، صنعت و... منجر به اهمیت با ی آن در توسعه اقتصادی گردید  است به 
های اخیر به شدت افزای  یافته است. نتیجه گذاری در آن    سا ای که میزان سرمایهگونه

سازی موورها به ها بلکه به لواظ ایمنهای  نه تنها از بعد تقویت سایر بخ گذاریچنین سرمایه
 باشد.شدت مورد توجه م 

بزرگرا (  به بهر  برداری نرسید  است و همه  –فرع   –هیچگونه را  ) اصل   8931در سا  
 عات مانند سا  قبط م  باشد . ا ال

 648بدون تغییر نسبت به سا  قبط   8931 و  آزادرا  ها و بزرگراهها استان بوشهر در سا  
کیلومتر به ترتیب  38کیلومتر و شهرستان جم با  899کیلومتر م  باشد. شهرستان دشتستان با 

 بیشترین و کمترین میزان را  اصل  را دارا م  باشند.
 

درصد نسبت به سا  قبط اصالح  15به میزان  8931ثه خیز در سطح استان در سا  نقاط حاد
نقطه حادثه خیز کاه  یافته است . تعداد ماشین آ ت راهداری  8نقطه حادثه خیز به  4شد  و از 

درصد رشد داشته است. میزان کا ی حمط شد  ) درون و برون استان   34معاد   31نیز در سا  
 درصد میزان کا ی حمط شد  در کشور بود  است.  71/8،  8931هر در سا  (در استان بوش
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کیلومتر م  باشد  568/3974معاد   31در سا    gisکط راههای روستای  بر اساس شبکه 
درصد راههای خاک  و مابق  آن راههای شوسه م  باشد .  83درصد راههای آسفالته ،  41که 

به شهرستان دشتستان و کمترین متعلق به شهرستان  بیشترین کط راههای روستای  متعلق
کنگان م  باشد . بیشترین راههای روستای  آسفالت متعلق به شهرستان دشتستان و کمترین 
متعلق به شهرستان کنگان م  باشد . بیشترین راههای روستای  شوسه متعلق به شهرستان 

ترین راههای روستای  خاک  متعلق عسلویه  و کمترین متعلق به شهرستان دشت  م  باشد . بیش
 به شهرستان دشتستان و کمترین متعلق به شهرستان دیلم م  باشد .   

موسسااه  93نفاار مسااافر درون شااهری در اسااتان توسااط  438475تعااداد   31در سااا    
م  باشد . قابط ذکار   0.6مسافربری جابجا شد  اند. سرانه مسافر جابجا شد  درون استان  معاد  

موسسه مسافربری وجاود دارد. ساهم    93هزار نفر از جمعیت استان  9.8به ازای  31سا   است در
برابر باا     34همچون سا   31جابجای  مسافر برون استان   با وسایط حمط و نقط عموم  در سا  

درصد م  باشد . سهم جابجای  مسافر درون استان   با وسایط حمط و نقط عماوم  در ساا     3.3
درصد م  باشد . سهم استان از نظر تعداد سفر مسافری برحسب درون و برون  8.35   برابر با 31

 م  باشد .   8.6و  0.46به ترتیب برابر با 8931استان  در سا  
عدد م  باشد که سهم استان در کشور  84تعداد راهدار خانه های فعا  استان در سا  جاری 

بدون تغییر نسبت باه   31ترانزیت  در سا   و ریان ش های را  درصد م  باشد .  و  8.6برابر با 
کیلومتر م  باشد که سهم استان در کشور نیز باه ترتیاب     688و 8073به ترتیب برابر با  34سا  

 درصد م  باشد.  3.7و  9برابر با 
 3/3معااد    8931سهم استان از تعداد متوفیان ناش  از تصادفات راننادگ  کشاور در ساا     

افزای  داشته است . آمار متوفیاان ناشا  از حاوادث     6/0ه نسبت به سا  قبط درصد م  باشد ک
درصد کاه  یافته است این در حالیست که ایان شااخص    7/8در سطح کشور  31رانندگ  سا  

درصد افزای  داشته است . تعداد مصدومین   7/8نسبت به سا  قبط  31در استان بوشهر در سا  
به  34نسبت به سا   31رون شهری و درون شهری( استان در سا  ناش  از تصادفات رانندگ  ) ب

درصد رسید  اسات   8.8به  31نفر کاه  داشته و به همین علت سهم استان در سا   683میزان 
 . 

مدرسه رساید  و ساهم اساتان در     80به  31درصد در سا   64ایمن سازی مدارس استان با رشد 
افزای  یافته اسات . آماوزش ایمنا  در     31د در سا  درص 3به  34درصد در سا   8.7کشور  از 

 درصد کاه  داشته است.  74مدارس در سا  جاری حدود 
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 9311-15: گزیده شاخص های بخش حمل و نقل در سال  9جدول 

 9315 9311 شاخص
درصد 

 تغییرات

طول راههای تحت حوزه استحفاظی اداره کل راه و 

 کیلومتر-شهرسازی )بدون روستایی(
3033 3033 - 

 - 648 648 کیلومتر–طول آزاد راهها و بزرگراه ها 

 - 8073 8073 کیلومتر-طول راههای شریانی

 - 688 688 کیلومتر -طول راههای ترانزیتی

 - 83 83 تعداد تونل های موجود

 - 837 837 متر به باال  90تعداد پل ها با دهانه 

 85- 84 30 تعداد راهدارخانه های موجود

 34 358 834 د تجهیزات و ماشین آالت راهداریتعدا

-15 8 4 تعداد نقاط حادثه خیز رفع شده  

 - 5 5 تعداد پاسگاههای پلیس راه موجود

 - 3 3 تعداد مراکز معاینه فنی مکانیزه فعال

 4 85 87 رفاهی و تیر پارك فعال –تعداد مجتمع های خدماتی 

 - 84 84 تعداد دوربین نظارت تصویری 

 - 79 79 داددوربین کنترل سرعت جاده ایتع

 5 7918 7846 کیلومتر( –کاالی طی شده از مبدا استان)میلیون تن 

 88 6358 6351 هزار تن -میزان کاالی حمل شده از مبدا استان

 5 793 781 هزار سفر –تعداد سفرهای باری کامیون  از مبدا استان 
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 9311-15نقل در سال   : گزیده شاخص های بخش حمل و9جدول ادامه 

 9315 9311 شاخص
درصد 

 تغییرات

 6 8856 8011 تن –میزان ترانزیت ورودی کاال از مرزهای استان 

 86 833 888 تعداد شرکتها و موسسات باری داخلی

 84 78 95 تعداد شرکتها و موسسات مسافری داخلی

 - 6 6 تعداد پایانه های عمومی مسافری فعال 

 - 9 9 ای باری و شهرکهای حمل و نقل فعال تعداد پایانه ه

  8931-ای کشور ماخذ: سالنامه آماری سازمان راهداری و حمط و نقط جاد 
 

 

 9311-15های های حمل و نقل به تفکیک شهرستان طی سال: برخی شاخص2جدول 

 شهرستان
 بزرگراه ) کیلومتر( راه فرعی ) کیلومتر( راه اصلی ) کیلومتر(

 15سال  11سال  15سال  11سال  15ل سا 11سال 

 13 13 86 86 45 45 بوشهر

 71 71 855 855 75 75 تنگستان

 35 35 836 836 38 38 جم

 803 803 867 867 889 889 دشتستان

 15 15 49 49 73 73 دشتی

 68 68 34 34 40 40 دیر

 99 99 853 853 93 93 دیلم

 38 38 39 39 97 97 کنگان

 43 43 63 63 66 66 گناوه

 43 43 74 74 60 60 عسلویه

 648 648 175 175 543 543 استان

 ماخذ : ادار  کط را  و شهرسازی استان
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 )هزار تن(   9311-15های : میزان کاالی حمل شده  در سال 4جدول 

میزان کاالی حمل شده  شرح

 درون استانی

میزان کاالی حمل شده 

 برون استانی
 جمع

9311 

 6285 3556 2312 استان 

 442019 398411 926812 کشور

 9.4 9.2 9.1 سهم

9315 

 6189 4090 2149 استان 

 466131 330803 936434 کشور

 9.45 9.2 2.9 سهم

 8934-31ای کشور ماخذ: سالنامه آماری سازمان راهداری و حمط و نقط جاد    

 

 9311-15های ای استان در سالدهی شبکه حمل و نقل جاده:  میزان سرویس8جدول 

 درصد تغییرات 9315 9311 سال

نسبت موسسات مسافربری به هزار 

 نفر جمعیت
9 9.8 9.9 

 -35 0.6 0.1 انه مسافر جابجا شده درون استانیسر

سرانه بار جابجا شده درون استانی 

 نفر(  -)تن
0.83 0.3 5 

 0 93 93 تعداد موسسات مسافربری

 3 871 875 تعداد موسسات باربری

  مواسبات نگارند  –های استان بوشهر ماخذ: ادار  کط حمط و نقط و پایانه  
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 9315ای استان در سال هی شبکه حمل و نقل جادهد:  میزان سرویس6جدول 

   مواسبات نگارند  -های استان بوشهرماخذ: ادار  کط حمط و نقط و پایانه
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 0.76 774856 850343 7 43 89 شهربو

 0.005 17538 8770 0.1 35 3 دشتستان

 0.9 3583 37560 8.3 8 8 تنگستان

 0.7 86038 91934 9.3 4 9 دشتی

 0.33 78753 87484 8.5 6 8 دیر

 0.06 53570 6366 9.5 5 7 کنگان

 3.5 106303 815053 3.4 8 3 جم

 9.8 944303 373954 6.1 35 5 عسلویه

 0.5 896173 59699 5.5 7 6 ناوهگ

 0.03 1994 9694 5.7 3 3 دیلم

 0.6 8343376 438475 9.8 871 93 استان
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: مسافرین جابجا شده با وسایل حمل و نقل عمومی بر حسب درون و برون استانی 1جدول 

 ) هزارنفر( 9311-15های سالدر 

 جمع برون استانی درون استانی شرح

9311 

 3095 3048 374 استان

 945321 48085 44983 کشور

 2 3.3 8.3 سهم

9315 

 2194 8310 397 استان

 943811 61707 45849 کشور

 2 3.3 8.35 سهم

 8934-31شور ای کماخذ: سالنامه آماری سازمان راهداری و حمط و نقط جاد    

 

 
  9311-15های :تعداد سفر مسافری برحسب درون و برون استانی در سال 5جدول

 )هزارسفر(

 جمع برون استانی درون استانی شرح

9311 

 914 809 48 استان

 98012 5340 3833 کشور

 9.2 8.4 0.1 سهم

9315 

 964 35 63 استان

 94665 5409 1367 کشور

 9.9 8.6 0.46 سهم

 8934-31ای کشور ماخذ: سالنامه آماری سازمان راهداری و حمط و نقط جاد    
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 9315های فعال تا پایان : تعداد راهدار خانه 1جدول  

 جمع غیر شریانی شریانی شرح

 91 8 86 استان

 9061 337 175 کشور

 9.6 7 8.3 سهم

 8931کشور  ایماخذ: سالنامه آماری سازمان راهداری و حمط و نقط جاد    
 

 

 

 اداره کل راه و شهرسازی تا استحفاظی حوزه تحت ترانزیتی و شریانی های راه طول:  90جدول 

 کیلومتر :واحد                               9315سال پایان

 راه ترانزیتی راه شریانی شرح

9311 

 688 8073 استان

 35395 97699 کشور

 3.7 9 سهم

9315 

 688 8073 استان

 35344 97699 کشور

 3.7 9 سهم

 8934-31ای کشور ماخذ: سالنامه آماری سازمان راهداری و حمط و نقط جاد    
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                 9311-15های : تعداد متوفیات ناشی از تصادفات رانندگی در سال 99جدول  

 واحد:نفر

 شرح
درون 

 شهری

برون 

 شهری
 جمع نامعلوم روستایی

8934 

 348 6 1 838 66 استان

 84819 419 8035 88033 7346 کشور

 8.6 0.1 0.4 8.4 8.5 سهم

8931 

 943 5 89 367 30 استان

 86374 990 8377 88816 7814 کشور

 3.3 8.5 8 3.9 3.8 سهم

 8934-31ای کشور ماخذ: سالنامه آماری سازمان راهداری و حمط و نقط جاد    
 

ناشی از تصادفات رانندگی ) برون شهری و درون شهری( : تعداد مصدومین  92جدول

 واحد:نفر          9311-15های درسال

 تعداد مصدومین شرح

9311 

 7546 استان 

 964770 کشور

 8.3 سهم

9315 

 9354 استان 

 974904 کشور

 8.8 سهم

 8934-31ای کشور ماخذ: سالنامه آماری سازمان راهداری و حمط و نقط جاد    
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-15 سال در استان راههای حاشیه مدارس سازی ایمن طرح اجرای : وضعیت 93جدول 

 واحد:مدرسه                      9311

 ایمن سازی فیزیکی آموزش ایمنی شرح

9311 

 6 83 استان

 790 8000 کشور

 8.7 8.3 سهم

9315 

 80 80 استان

 500 333 کشور

 3 8 سهم

 8934-31ای کشور اری سازمان راهداری و حمط و نقط جاد ماخذ: سالنامه آم   

 

 حمل و نقل دریایی  

های حمط ونقل  )کا  یا مسافر( است که از  ریق دریا توسط ناوگان به مجموعه فعالیت
 گویند.دریاای  صاورت پذیرد، حمط و نقط دریای  م 

رت خارج  نق  مهم  نقط است که در توسعه تجا و ای از حمطنقط دریای  شاخه و حمط
های  از جمله هزینه پایین حمط نقط به واسطه داشتن مزیت و کند. این شاخه از حمطایفا م 

-کا ، پرداخت وجه در مقابط اسناد معتبر و سرعت عمط در حمط حجم با ی  از کا ، از مناسب

ان در حوز  های جغرافیای  کشورمان ایر آید. مزیتنقط به شمار م  و های حمطترین روش
کیلومتر خطوط ساحل ، دسترس  به دریا در  9000باشد. دارا بودن حدود  دریای  بسیار زیاد م 

های آزاد )اقیانوس هند(، قرارگیری کشور بر سر مسیر  شما  و جنوب کشور، دسترس  به آب
های  جنوب  و عملکرد ارتباط دهند  کشورهای آسیای میانه با آب -کریدورهای ترانزیت  شمال 
 رود.های مهم جغرافیای  کشور در حوز  دریای  بشمار م  جنوب کشور از جمله مزیت

سازی، کاربرد تجهیزات پیشرفته لجستیک  در بنادر،  های اخیر در صنعت کشت  پیشرفت
های بسیار با  و گستر  جغرافیای  عملکرد آن و گیری از مزایای  چون حمط در حجم بهر 

نتینرها برای سهولت حمط و نگهداری کا ها، کاربرد حمط و نقط دریای  را همچنین استفاد  از کا
 ای و بین کشوری مورد توجه قرار داد  است.به شدت در عملیات حمط بین قار 
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استان بوشهر با دارا بودن سواحط  و ن  و همسایگ  با کشورهای حوز  خلیج فارس از 
های اخیر باشد که    سا های بالقو  برخوردار م برداری از این مزیتموقعیت  ممتاز جهت بهر 

های های متعدد و ایجاد سایر تاسیسات مورد نظر، قدمهای مختلف، یروب با احداث اسکله
 مناسب  در عملیات  نمودن اهداف مورد نظر برداشته شد  است.

شهر و گناو  متر اسکله در بنادر بو 3339هکتار مساحت بندری و  5/887استان بوشهر دارای 
 م  باشد.

فروند شناور با ظرفیت هزارتن و با تر به بنادر استان ) بوشهر،   3831تعداد 8931در سا  
 درصد کاه  داشته است . 75خارک، دیر، عسلویه ، گناو (  وارد شد  اندکه نسبت به سا  قبط 

از رشد برخوردار فقط در بندر عسلویه  شناورهای ورودی با ی هزارتن در استان  31در سا  
بود  و سایر بنادر استان دچار کاه  شد  است . در همین سا   شناورهای ورودی زیر هزارتن در 
استان تنها در بنادر شهر خارک نسبت به سا  قبط کاهش  بود  و سایر بنادر افزایش  م  باشد . 

 درصد بیشترین رشد را در این زمینه داشته است .   803عسلویه با رشد 
 39مجموع کط عملیات بارگیری و تخلیه با ی هزار تن در بنادر استان به ترتیب معاد   از

درصد تخلیه بود  است و از مجوع کط عملیات بارگیری و تخلیه زیر هزارتن  4درصد بارگیری و 
دصد مربوط به تخلیه م  باشد . جزیر  خارک بیشترین  33درصد بارگیری و  48به ترتیب معاد  

 و تخلیه در حجم با ی هزارتن را داشته است.  بارگیری 
 

 

مشخصات بنادر تحت مالکیت اداره کل بنادر و دریانوردی  استان بوشهردر سال  -94جدول 

9315 

 مساحت)هکتار( بندر

مساحت 

انبارهای 

مسقف) متر 

 مربع(

طول اسکله های 

 (موجود)متر

ظرفیت پذیرش 

اسکله 

 )هزارتن(

 30 2230 39 84.8 بوشهر

 2 13 6.4 60 ناوهگ

 8931ماخذ: سالنامه آماری وزارت را  وشهرسازی سا         
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ها             : تعداد شناورهای با ظرفیت هزار تن و بیشتر وارد شده به بنادر و ظرفیت آن98جدول 

 تن( –)فروند 

 تعداد شناور بندر

 ظرفیت شناور

 ناخالص خالص

 9999209 1999211 222 بوشهر

 19392929 12932926 220 خارگ

 021232 121299 36 دیر

 02209903 12690922 1199 عسلویه

 2102 1920 0 گناوه

 41115213 23419943 2925 استان بوشهر

 ماخذ: ادار  کط بنادر و کشتیران  بوشهر
 

 9311:  وزن کاالی تخلیه و بارگیری شده در بنادر استان در سال 96جدول 

 واحد:تن                                                                                                                                    

سال و 

 بندر

 بارگیری تخلیه

 مواد نفتی کاالهای غیرنفتی مواد نفتی
کاالهای 

 غیرنفتی

 79576465 83937683 9897885 8004975 استان

 975036 8903894 8063199 763450 بوشهر

 33801513 880939 3088894 30534 خارگ

 43113 395009 - 856804 دیر

 87089831 80675601 60875 863381 عسلویه

 - 34601 - 15968 گناوه

 - 9399 - 73787 تنگستان

 - - - 131 جم
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 واحد 1391-98های   آمار تخلیه و بارگیری به تفكیك نوع کاال طی سال:11جدول

 1398 1391 کاال

 122 196 ابزارآالت و دستگاههای سبک

 96023 11023 برنج

 0022 1211 پارچه و الیاف و منسوجات

 9 - چرم و مصنوعات چرمی

 22 1662 چوب و تخته

 136669 992100 خرده بار و متفرقه

 2216 9999 ذرت

 192 1 روغن نباتی و حیوانی

 96022 13913 فلزات

 0939 6900 یقطعات و لوازم یدک

 13 9 کاغذ و مقوا

 9112221 2263299 کاالهای ساختمانی

 223201 196602 کاالهای معدنی

 1399390 1929200 کانتینر

 0269609 0920199 کود و سموم شیمیایی

 - 1 گندم

 6 209 گوشت و فراورده های گوشتی

 12262 2002 لوازم خانگی و محصوالت سبک

 00029 9222 ماشین آالت

 192616 029232 محصوالت کشاورزی ، دامی و احشام

 990 222 مصنوعات فلزی

 2629390 2193691 مواد اولیه و ترکیبات شیمیایی

 10921 13290 مواد غذایی

 96622993 112363692 مواد نفتی

 1913 922 وسایل نقلیه

 29999229 102912202 جمع

 ماخذ: ادار  کط بنادر و کشتیران  بوشهر
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 1391-98(به بنادر استان طی سالهای  باالی هزار تن: شناورهای ورودی ) 18جدول             

 بندر

 تغییرات فروند ورودی باالی هزار تن

 درصد فروند 1398 1391

-0 -12 222 212 بوشهر  

-922 220 923 خارگ  26-  

122+ 1193 1290 عسلویه  12 

-02 0 02 گناوه  90-  

 بنادر و کشتیران  بوشهرماخذ: ادار  کط 
 
 

 1391-98( به بنادر استان طی سالهای  زیر هزار تن: شناورهای ورودی )19جدول           

 بندر
 تغییرات فروند ورودی زیر هزار تن

 درصد فروند 1398 1391

 9 130 0292 1902 بوشهر

-129 1339 1996 خارگ  6-  

 120 199 092 196 عسلویه

 3.9 99 1099 1192 گناوه

 ماخذ: ادار  کط بنادر و کشتیران  بوشهر
 

 1391سال :فعالیت مسافری بنادر استان در 41جدول          

 

 دیر گناوه خارك بوشهر شرح
جمع 

 کل

9315 

 022992 26 92906 122603 22991 مسافر)نفر( ورودی

 026329 91 99969 120222 22021 مسافر)نفر( خروجی

 و کشتیران  بوشهرماخذ: ادار  کط بنادر 
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 بنادر استان بوشهر )تن(  1398: عملیات تخلیه و بارگیری در سال 41جدول          
 زیر هزارتن باالی هزارتن بنادر عملیات

 بارگیری

 329269 29912999 جمع بارگیری

 929913 1023916 بوشهر

 19112 09199922 خارک

 020929 09922930 عسلویه

 03629 - گناوه

 تخلیه

 099362 2620092 جمع تخلیه

 23293 1932226 بوشهر

 192029 1929932 خارک

 7457 384603 عسلویه

 17308 8860 گناو 

 9025530 85468165 مجموع بارگیری و تخلیه

 ماخذ: سامانه آمار و عملیات سازمان بنادر و کشتیران            
 

 حمل و نقل هوایی 
سرعت  .زش فراوان پیدا کرد ، حمط و نقط هوای  جایگا  مهم  دارددر عصری که زمان ار
ای حمط و نقط هوای ، باعث گردید  است این نوع حمط و نقط نق  بخش  و ارتبا ات بین قار 

 حیات  در  توسعه اقتصاد جهان  ایفا نماید. 
سا  قبط درصد افزای   نسبت به  5/84با  8931تعداد نشست و برخاست هواپیماها در سا  

درصد از نشست و برخاست در فرودگاههای کشور م  باشد،  8فروند رسید  است که سهم   7370
نفر رسید  است  710911درصد افزای  به  1با  8931همچنین اعزام و پذیرش مسافر در سا  

درصد نسبت به سا   3با کاه   8931.ارسا  و پذیرش بار و پست در فرودگا  بوشهر در سا  
 برو بود  است . قبط رو

در این فرودگا  عسلویه، از نظر بین الملل  هیچگونه فعالیت  نداشته است .  8931در سا  
درصد کاه   نسبت به سا  قبط  6 8931فرودگا  تعداد نشست و برخاست هواپیماها در سا  

ا درصد از نشست و برخاست در فرودگاههای کشور را دار 89فروند رسید  است که سهم   5638
نفر  406177درصد کاه  به  80با  8931م  باشد. همچنین اعزام و پذیرش مسافر در سا  

درصد  33با کاه   8931رسید  است .ارسا  و پذیرش بار و پست در فرودگا  عسلویه در سا  
 نسبت به سا  قبط روبرو بود  است . 
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 1398: مشخصات فرودگاه بوشهر تا پایان سال 44جدول 

 2ل  :     تعداد ترمینا
 مساحت ترمینال بین المللی:

 3200) مترمربع(:

 2تعداد باند پرواز:     
ظرفیت پذیرش مسافر سالیانه 

 618442داخلی)نفر(: 

 9101مساحت ترمینال داخلی )مترمربع(:   
ظرفیت پذیرش مسافر سالیانه بین  

 266661المللی)نفر(: 

 8931  ماخذ: سالنامه آماری وزارت را  و شهرسازی سا
 9311-15: شاخص های فنی حمل و نقل هوایی فرودگاه بوشهر طی  23جدول 

 9315 9311 سال
سهم از 

 کشور)درصد(

تعداد نشست و 
 برخاست
 )فروند(

 8 7333 9513 داخل 

 0003/0 81 83 بین الملل 

 8 7370 9601 کط

 اعزام و پذیرش مسافر
 )نفر(

 8 741791 793879 داخل 

 0003/0 8350 3505 بین الملل 

 8 710911 778671 کط

ارسا  و پذیرش بار و 
 پست
 ) تن(

 01/0 9673 7097 داخل 

 0003/0 70 95 بین الملل 

 8 9613 7063 کط

 درصد تغییرات

 3 84 نشست و برخاست

اعزام و پذیرش 
 مسافر

1 
8 

ارسا  و پذیرش 
 بار و پست

3- 
8 

 ها و ناوبری هوای  ایران  ماخذ: ا العات آماری سامانه فرودگا
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های : شاخص های فنی حمل و نقل هوایی فرودگاه اختصاصی عسلویه طی سال 24جدول 

15-9311 

 8931 8934 سا 
سهم 

 ازکشور)درصد(

تعداد نشست و 
 برخاست

 )فروند(

 86 5638 6088 داخل 

 0 0 8 بین الملل 

 89 5638 6083 کط

 اعزام و پذیرش مسافر

 )نفر(

 84 406177 416433 داخل 

 0 0 0 بین الملل 

 087/0 406177 416433 کط

ارسا  و پذیرش بار و 
 پست

 ) کیلوگرم(

 087/0 7994 7434130 داخل 

 0 0 0 بین الملل 

 001/0 7994 7434130 کط

 درصد تغییرات

نشست و 
 برخاست

6- 008/0 

اعزام و 
پذیرش 
 مسافر

80- 08/0 

ارسا  و 
پذیرش بار 

 پستو 

33- 0.008 

 ماخذ: ا العات آماری سامانه فرودگاهها و ناوبری هوای  ایران               
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 9311-15های  : عملکرد فرودگاه بوشهر در پروازهای مسافری حج تمتع در سال 28جدول 

 درصد تغییرات  9315 9311 شاخص

 70 87 80 تعداد نشست و برخاست )فروند(

 9 8848 8831 )نفر( اعزام و پذیرش مسافر

 80 33 30 ارسال و پذیرش بار و پست )تن(

 ها و ناوبری هوای  ایران ماخذ: ا العات آماری سامانه فرودگا 
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 عمران شهری -سوم  بخش
 

 

 مقدمه
بخ  عمران شهری دارای ابعاد گسترد  ای از قبیط شهرسازی و خدمات رفاه  مانند آب ، 

تردگ  فعالیت های این بخ  موجب شد  تا در برنامه های توسعه گاز برق و  تلفن م  باشد. گس
و اسناد با  دست  به عمران شهری توجه بیشتری شود براساس سند چشم انداز توسعه در فصط 
عمران شهری باید به مواردی از قبیط توسعه پایدار شهری متناسب با مقتضیات مول ، فرهنگ  ، 

ریم شهروندان، تراکم جمعیت در پهنه سرزمین، هماهنگ  تاریخ  و اسالم  ، حفن حقوق و  تک
اسالم  و تجدید حیات شهری در بافت های  –و تناسب سیمای شهری با  فرهنگ ایران  

فرسود  و پیرامون ، شهرسازی مشارکت  از  ریق نهادینه نمودن نق  موثر مردم در امر برنامه 
 ریزی توجه بیشتری صورت گیرد. 

 

 استان  آب و فاضالب شهری
   

 شاخص های عمده بخش     
آبرسان  به شهرهای استان توت پوش  شرکت آب و فاضالب استان قرار دارد. هدف شرکت     

  آوری، انتقا  و تصفیه ایجاد تاسیسات تقسیم و توزیع آب شهری و تاسیسات مرتبط با جمع
به فاضالب در حوز   برداری از تاسیسات آب شهری و تاسیسات مربوط فاضالب، همچنین بهر 

 .باشد شهرهای استان بوشهر م 
درصد بود  است.  51در بخ  خانگ   31و  34های  بیشترین میزان مصرف آب در سا
درصد کاه  داشته است.  38، حدود  34نسبت به سا    31میزان مصرف بخ  تجاری در سا  

است.  شبکه آب و فاضالب روز بود  لیتر در شبانه 891سرانه آب مصرف  استان  31در سا  
شهرها یک  از تاسیسات مهم شهری موسوب م  گردد. تعداد مشترکین فاضالب شهری در سا  

شهر از شهرهای استان دارای  83درصد افزای  یافته است. تعداد  04/9،  34نسبت به سا    31
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مع اوری شهر بوشهر، دیلم و گناو  دارای شبکه ج 9مطالعات فاضالب شهری بود  که تنها 
 باشد. فاضالب شهری م 

مورد اصالح شبکه توزیع اب برای حفن قدمت تاسیسات آب و نگهداری شبکه سا نه حداقط  

کیلو متر کار شد  است . که در  94، 8934کیلو متر نیازمند به اصالح م  باشد که در سا   800

 واقع به دلیط خشکسال  اصالح شبکه توزیع آب عملکرد پایین است . 

 

 9315 -11وضعیت آب آشامیدنی شهری استان بوشهر طی سالهای  :9جدول       

 9315سال  9311سال واحد شاخص
ضریب 

 تغییرات

تعداد مشترکین آب 

 آشامیدنی
 343695 مشترک

333557 
83/8 

تعداد مشترکین فاضالب 

 شهری
 40438 مشترک

43364 
04/9 

 87 887 800 میلیون متر مکعب میزان تولید آب آشامیدنی

ی
صرف

ب م
ن آ

میزا
 

 31/4 95/75 73 میلیون متر مکعب خانگی

 -38 51/8 3 میلیون متر مکعب تجاری

 -64/75 69/8 9 میلیون متر مکعب صنعتی

 -64/0 10/33 90 میلیون متر مکعب سایر

 90/8 41 44 میلیون متر مکعب جمع

 7/3 40/90 9/31 درصد متوسط پرت آب

قال طول خطوط انت      

 آب
 145 کیلومتر

141 
97/0 

طول شبکه جمع آوری 

 فاضالب
 557 کیلومتر

543 
58/7 

 -35 71 67 مخزن تعداد مخازن موجود

 -73/7 907350 983900 متر مکعب ظرفیت مخازن موجود

لیتر در روز به ازای  سرانه آب مصرفی
 هر نفر

853 891 38/3- 

 33/65 91 39 کیلومتر توسعه شبکه توزیع آب

 70/30 55/77 94 کیلومتر اصالح شبکه توزیع آب

حجم 

 فاضالب

جمع آوری 

 شده
 81058301 متر مکعب

84113475 
30/0- 

 -66/85 85337850 81058301 متر مکعب تصفیه شده

 ماخذ: اب و فاضالب استان بوشهر          
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ی  یافته است. از درصد افزا 9نسبت به سا  قبط خود  31تعداد مشترکین آب شهری در سا      
هزار متر مکعب فروخته  47595هزار متر مکعب آب تولیدی در استان،  805404مجموع 

 .گیردبرداری قرار نم )مصرف(شد  به عبارت دیگر آب ورودی به شبکه به  ور کامط مورد بهر 
آب بود  و مابق   درصد   9/63حدود  31  برداری از آب ورودی به شبکه در سا متوسط بهر 

شود. این امر نشان از فرسودگ  شبکه توزیع آب در سطح تولیدی در شبکه هدر رفت )پرت( م 
 استان دارد.

های : ظرفیت تامین، طول شبكه توزیع وتولید و فروش آب در نقاط شهری در سال 4جدول 

91-1398 

 9315 9311 9316 9318سال  شاخص

ظرفیت تامین 

آب )لیتر بر 

 ثانیه(

 9677 9849 2916 2009 استان

 357180 358689 093396 061931 کشور

 79/8 36/8 291 091 سهم

 39 39 09 02 رتبه

حجم تولید 

 آب

) هزار متر 

 مكعب(

 805404 800046 107730 120022 استان

 6363000 6816308 6162225 6292290 کشور

 61/8 63/8 3991 391 سهم

 83 83 19 19 رتبه

حجم فروش 

 آب

زار متر ) ه

 مكعب(

 47595 49380 33192 32992 استان

 7494000 7516745 9622226 9220613 کشور

 54/8 68/8 691 691 سهم

 30 30 19 19 رتبه

 ماخذ: سالنامه آماری کشور           
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همانطور که مشاهد  م  گردد عمد  مشترکین در کاربری مسکون  م  باشد و  بایست  به تبع آن 
یشتری را به خود اختصاص م  دهد اما موضوع قابط بررس  این است که تقریبا با توجه مصرف ب

% 80به اینکه مصرف عمد  در کاربری غیر خانگ  م  باشد اما تعداد اشتراک غیر خانگ  تقریبا 
خانگ  م  باشد و این نشانگر این است که عمد  مصرف استان بوشهر در کاربری غیر  خانگ  

  م  باشد .
 

 9315های شرکت آب و فاضالب شهری به تفکیک شهرستان در سال شاخص :    3دول ج

شاخص / 
 شهرستان

 بوشهر
تنگستا
 ن

 جمع عسلویه جم دیلم گناو  کنگان دیر دشت  دشتستان

ک
ب ) مشتر

ن آ
تعداد مشترکی

 344091 4619 80357 80931 98636 36308 85739 81186 55363 1033 33676 خانگ   

 8069 83 - 91 800 65 96 37 911 86 917 صنعت 

 38759 340 797 660 8369 8073 8899 8761 5057 569 1166 سایر

 333557 4365 88911 88036 99613 34901 86663 30901 60407 1601 808136 جمع

تعداد انشعاب واگذار 
 شد  شهری 
 ) انشعاب (

7733 378 3703 770 597 8734 8346 345 515 664 83993 

تعداد مشترکین 
 فاضالب شهری 
 ) مشترک (

53814 0 0 0 0 0 88614 3039 0 0 43364 

تعداد انشعاب واگذار 
شد  فاضالب 

 شهری
 ) انشعاب ( 

7636 - - - - - 468 19 - - 5570 

جمعیت توت 
پوش  فاضالب 
 شهری ) نفر (

309165 0 0 0 0 0 59334 30500 0 0 344663 

جمعیت توت 
 پوش  آبرسان 
 شهری ) نفر (

909050 35078 819645 65353 53343 11131 16933 90174 57734 77033 397530 

 خط انتقا  آب
 ) کیلو متر ( 

993 4 390 883 99 99 37 48 30 86 141 

 خط انتقا  فاضالب 
 ) کیلو متر (

76 0 0 0 0 0 5/1 3/7 0 0 7/53 
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هری به تفکیک شهرستان در سال های شرکت آب و فاضالب ششاخص :    3جدول ادامه 

9315 

شاخص / 
 شهرستان

 بوشهر
تنگستا
 ن

 جمع عسلویه جم دیلم گناو  کنگان دیر دشت  دشتستان

 حجم فاضالب
 ) متر مکعب ( 

8789349
5 

0 0 0 0 0 
98875
75 

695765 0 0 
84113
475 

میزان تولید آب 
 اشامیدن  

 ) متر مکعب ( 
4/77 3/8 1/36 8/6 7/5 1/4 6/1 6/5 60/9 5/9 

08/
887 

ب (
ف )  میلیون متر مکع

صر
میزان م

 95/75 90/3 63/8 41/8 39/7 31/7 44/3 89/9 14/3 31/8 78/89 خانگ  

 69/8 08/0 00/0 04/0 86/0 05/0 01/0 05/0 34/0 08/0 37/0 صنعت 

 53/8 07/0 05/0 07/0 86/0 88/0 04/0 83/0 70/0 09/0 55/0 تجاری

 43/33 87/8 35/0 15/3 04/3 53/0 06/8 03/8 07/1 34/0 73/83 سایر

 96/41 71/9 33/8 47/7 93/4 09/5 31/9 93/7 51/81 60/8 93/34 جمع

 ماخذ: اب و فاضالب استان بوشهر 

 

 

با توجه به توسعه شهرها و نیاز به انتقا  آب به نقاط توسعه یافته اعم از مسکون  و غیر مسکون  
  6/77سعه انجام شد  است و با توجه به اینکه شبکه شهرستانها نیاز به کیلو متر تو 3/9معاد  

 کیلو متر اصالح شبکه انجام شد  است . 
 

 9315های شرکت آب و فاضالب شهری در سال شاخص :4جدول 
شاخص / 
 شهرستان

 جمع عسلویه جم دیلم گناو  کنگان دیر دشت  دشتستان تنگستان بوشهر

متوسط پرت 
 آب ) درصد (

0/90 1/81 4/70 4/96 0/38 3/99 3/87 3/37 9/90 0/37 4/90 

تعداد مخازن 
 موجود

3 3 89 7 5 5 7 8 3 9 71 

حجم مخازن 
 موجود

) متر مکعب  
) 

8030
50 

4000 46400 
8960
0 

3050
0 

3300
0 

9600
0 

5000 600 87500 
9073
50 
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 9315های شرکت آب و فاضالب شهری در سال شاخص :4جدول ادامه 
/  شاخص
 شهرستان

 جمع عسلویه جم دیلم گناو  کنگان دیر دشت  دشتستان تنگستان بوشهر

 و  شبکه 
جمع آوری 
فاضالب 

شهری ) کیلو 
 متر (

943 0 0 0 0 0 894 69 0 0 543 

توسعه شبکه 
 توزیع آب

 ) کیلو متر ( 
356 887 416 381 300 835 731 13 886 886 9311 

اصالح شبکه 
توزیع آب  
 ()کیلو متر

0/1 5/0 0/33 3/0 4/0 0/0 3/8 0/7 0/8 0/0 6/77 

سرانه مصرف 
) لیتر در روز 
به ازای هر 

 نفر (

838 893 874 898 879 893 856 854 880 879 891 

 ماخذ: اب و فاضالب استان بوشهر 
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 عمران روستایی - مچهار بخش
 

 

 مقدمه
حدود  8931بر اساس برآورد جمعیت سا  م  باشد که   8373765جمعیت کط استان بوشهر 

سکونت  درصد جمعیت استان در روستاها  33/36در منا ق روستای  هستند و حدود   997755
. جمعیت روستای  استان سهم مهم  از تولیدات مواد خوراک  را به عهد  دارند . از این  م  کنند  

میت بسیار است . در این راستا اه وزرو توجه و حمایت از این بخ  از جنبه های مختلف حا
اجرای  رح های توسعه و عمران روستای  و اراوه خدمات زیر بنای  جهت افزای  سطح در آمد و 
بهبود کیفیت زندگ  روستاویان و کاه  نا برابر های جامعه روستای  و شهری و حمایت از 

ی  اشتغا  و بهر  وری نهادهای تامین کنند  و اراوه دهند  تسهیالت به روستاویان جهت افزا
 مناسب از امکانات موجود هموار  از جمله مهم ترین اهداف برنامه های توسعه کشور بود  است .

 

 های هادی روستایی تهیه و  اجرایی طرح

روها، احداث احداث و اصالح شبکه معابر، احداث و اصالح میادین، احداث و اصالح پیاد 
های آب داخط روستا، دیوارسازی، احداث و را  و کانا فضای سبز، احداث و اصالح پوش  آب

های مورد بین  شد  جهت گسترش آت  روستا، احداث پطسازی اراض  پی بند، آماد تکمیط سیط
نیاز داخط روستا، احداث و تکمیط شبکه دفع فاضالب بر این اساس سا نه از موط اعتبارات 

ای  جهت نیط به اهداف مذکور اعتبارات  اختصاص استان  و مل ، تهیه و اجرای  رح هادی روست
 شود. داد  م 

 8931خانوار استان بوشهر تا پایان سا   30های با یهای هادی کلیه روستامطالعات  رح
درصد روستاها در سا   50و  34درصد روستاهای استان درسا   94انجام شد  است. همچنین در 

تعریف  رح هادی اجرا شد  باعث کاه  شاخص نسبت  رح هادی اجرا گردید  است. تغییر  31
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روستاهای دارای  رح هادی اجرا شد  به کط روستاهای دارای  رح هادی شد  است. شهرستان 
رتبه او  را داراست. شهرستان دیر و گناو  دارای کمترین  رح هادی  31و  34عسلویه در سا  
 اجرا شد  است.

مران روستای  و عشایری شامط فعالیتهای عمران در این بخ  سه حوز  اصل  مرتبط با ع
روستای  در حوز  بنیاد مسکن انقالب اسالم  ، آب و فاضالب روستای  و فعالیتهای ادار  کط 

 امور عشایر بررس  م  شود : 
 

 بخش اول : عمران روستایی 

 عملکرد شاخص های مهم 

وستای  در شهرستانها ، در سا  با توجه به اعتبارات تخصیص  و اولویت اجرای  رح هادی ر   
،  8،  7،  8، 3در شهرستانهای تنگستان ، دشتستان ، دشت  ، دیلم ، دیر و گناو  به ترتیب  8931

 رح اجرا گردید . لذا بطور میانگین نسبت روستاهای دارای  رح هادی اجرا شد  به کط   3،  7
 7/76درصد به  7/73، از  8934روستاهای دارای  رح هادی مطالعه شد   در سطح آن در سا  

 رسید  است . 31درصد در سا  
 

های هدف کمی ساماندهی کالبدی روستاها به تفکیک شهرستان :  عملکرد شاخص 9جدول 

 9311تاپایان  سال 

 شرح
تعداد روستاهای 

 خانوار  41باالی 

 تعداد طرح هادی 

 مطالعه شده

تعداد طرح هادی اجرا شده  

 به صورت تجمعی

روستاهای نسبت 

دارای طرح هادی اجرا 

شده به کل روستاهای 

دارای طرح هادی به 

 صورت تجمعی 

 69 12 19 19 بوشهر

 09 00 36 36 تنگستان

 09 09 122 122 دشتستان

 22 19 62 62 دشتی

 22 6 19 19 دیلم

 03 6 02 02 دیر
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ا به تفکیک های هدف کمی ساماندهی کالبدی روستاه:  عملکرد شاخص 9جدول ادامه 

 9311شهرستان تاپایان  سال 

 شرح
تعداد روستاهای 

 خانوار  41باالی 

 تعداد طرح هادی 

 مطالعه شده

تعداد طرح هادی اجرا شده  

 به صورت تجمعی

نسبت روستاهای 

دارای طرح هادی اجرا 

شده به کل روستاهای 

دارای طرح هادی به 

 صورت تجمعی 

 22 2 9 9 کنگان

 02 3 21 21 گناوه

 91 13 01 01 عسلویه

 99 02 22 22 جم

 26 199 923 923 جمع 

 ماخذ : ادار کط بنیاد مسکن انقالب اسالم  استان بوشهر      
 

های هدف کمی ساماندهی کالبدی روستاها به تفکیک شهرستان :  عملکرد شاخص 2جدول 

 9315تاپایان  سال 

 شرح
تعداد روستاهای 

 خانوار  41باالی 

 هادی تعداد طرح 

 مطالعه شده

تعداد طرح هادی اجرا 

 شده  به صورت تجمعی

نسبت روستاهای 

دارای طرح هادی اجرا 

شده به کل روستاهای 

دارای طرح هادی به 

 صورت تجمعی 

 69 12 19 19 بوشهر

 21 09 36 36 تنگستان

 22 22 122 122 دشتستان

 23 00 62 62 دشتی

 29 3 19 19 دیلم

 92 12 02 02 دیر

 22 2 9 9 نگانک

 09 9 21 21 گناوه

 91 13 01 01 عسلویه

 99 02 22 22 جم

 29 160 923 923 جمع 

 مأخذ : ادار  کط بنیاد مسکن انقالب اسالم  استان بوشهر       
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 8936شاخص های مهم عملکرد بنیاد مسکن در حوز  هاای مختلاف عماران روساتای  از ساا       

 است : بشرح ذیط تغییر یافته 8931لغایت 

درصاد   3/83به میازان   8934نسبت به سا   8931تهیه و بازنگری  رح هادی روستای  در سا  

به دلیط عدم تخصایص اعتباار     8931کاه  یافته است . و اجرای  رح هادی روستای  در سا  

پروژ  صرفا از منابع مل  اجرا شد  است  . در  ارح ویاژ  مقااوم     38استان  کاه  یافته است و 

افازای  یافتاه اسات . صادور اساناد       8934درصد  نسبت به ساا    4/39مسکن روستای   سازی

افازای  یافتاه اسات . در     8934درصد  نسبت باه ساا     7/30،  8931مالکیت روستای  در سا  

 درصد  کاه  یافته است . 6/44در مقایسه با سا  قبط    8931توزیع قیر یارانه ای در سا  
 

 1398 -99ای مهم در سال های شاخص ه: عملكرد 3جدول 

 1398 1391 1399 واحد عنوان شاخص ردیف

1 
تهیه و بازنگری طرح هادی و 

 تعیین محدوده روستا
 12 94 11 طرح

 91 413 414 طرح اجرای طرح هادی روستایی 4

3 
اجرای طرح بهسازی بافت با 

 ارزش روستایی
 1 1 1 طرح

2 
طرح ویژه مقاوم سازی 

 روستایی مسكن

د واح

 مسكونی
1131 118 1391 

1 
صدور اسناد مالكیت 

 روستایی
 814 999 911 جلد سند

 4148 9193 11939 تن توزیع قیر یارانه ای 9

بنیاد مسکن انقالب اسالم  استان بوشهرادار  کط ماخذ :   
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 بخش دوم : آب و فاضالب روستایی 

دارای شبکه آب آشامیدن    8931درصد خانوارهای روستای  در سا   9/31در استان بوشهر
درصد بود  است .  این آمار نشانگر وضعیت مطلوب  33/ 39، 8934باشند.در حال  که در سا  م 

 باشد.استان  نسبت به میانگین کشوری نم 
درصد کاه    3/3،  8934نسبت به سا   8931سرانه آب مصرف  روستاهای استان در سا  

جوی  درمصرف، برداری ازمنابع آب، صرفهبرای تداوم بهر  داشته است. بنابراین  زم است
دردستورکار مشترکان قرار گیرد. در پ  خشکسال  های  سا  های اخیر و کم آب شدن و خشک 
 80شدن چشمه های تامین کنند  آب منا ق روستای ، تعداد چشمه های تامین کنند  آب به 

 دهنه رسید  است.

    شاخص های عمده بخش  
ا توجه به موقعیت جغرافیای  و آب و هوای گرم و خشک منطقه و همچنین کمبود منابع آب ب    

حاوز اهمیت است . این در حال  است که تامین آب از وظایف  "تامین و ذخیر  آب "در دسترس 
شرکت آب و فاضالب م  باشد ، لیکن به علت ادامه خشکسال  و کاه  آبده  چاهها و 

اساو  ، حفاری و تجهیز چا  و همچنین ساخت مخازن ذخیر  در اولویت مشکالت تامین آب ، شن
کاری قرار گرفته است .  زم به ذکر است ، کمبود اعتبارات عموم  و مودویت منابع مال  داخل  
باعث عملکرد کم  نامتناسب با نیاز موجود ، خصوصا در بخ  ذخیر  آب شد  است . با توجه به 

امه های اجرای  و میزان منابع مال  این شرکت اقدامات ذیط را به مرحله مطالعات انجام شد  ، برن
 اجرا گذاشته است .
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 9315  -11های های آب آشامیدنی روستایی طی سال: شاخص 4جدول

 1398سال  1391سال  واحد شرح
درصد 

 تغییرات

روستاهای دارای شبكه آب 

 آشامیدنی
 2911 212 960 روستا

خانوار روستایی برخوردار از 

 شبكه آب آشامیدنی
 992 2999 92990 درصد

طول شبكه و خطوط انتقال آب  

 آشامیدنی
 کیلومتر

 191 1999 1932 خط انتقال

شبکه 

 توزیع
2969 2229 091 

 992 31992 31292 مترمکعب حجم مخازن آب آشامیدنی

 -999 21920 2922 درصد پرت آب

 292 32 32 مورد رتاسیسات همجوا

 292 12 12 دهنه چشمه

 199 63 60 حلقه چاه

 -090 329192 192 ) لیتر در شبانه روز( سرانه آب مصرفی

 29161 69999 19 کیلومتر توسعه شبكه توزیع آب

 -6939 0992 139 کیلومتر اصالح شبكه توزیع آب

 مأخذ :شرکت آب و فاضالب استان بوشهر             

روستا که فاقد شبکه یا شبکه راکدی داشتند توت پوش  آب قرار  58تعداد  8931در سا  
گرفتند و شاهد افزای  شاخص بهر  مندی در روستا هستیم . مخازن  در حا  ساخت هست ول  

وارد مدار  8933وارد مدار بهر  برداری قرار نگرفته است که امیدواریم در سا   8931در سا  
 شوند . 
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 11های آب آشامیدنی روستایی به تفکیک شهرستان در سال : شاخص 8ول جد

ن
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رخ
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ستا
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دا
تع

 

ا (
ست

رو
( 

د 
من

ه 
هر

ی ب
ها

وار
خان

د 
ص

در

ی
دن

می
شا

ب آ
ز آ

 ا

طول شبکه و خطوط 

انتقال آب آشامیدنی 

 )کیلومتر(

حجم مخازن و پرت 

آب )متر 

 مکعب/درصد(

 منابع تامین آب

خط 

 انتقال

 شبکه

 توزیع

حجم 

 مخازن

درصد 

پرت 

 آب

 چشمه چاه
تاسیسات 

 همجوار

 88 0 0 77 7310 369 871 33.3 21 بوشهر

 80 8 8 96 30900 674 786 38.9 56 تنگستان

 37 7 81 93 87665 186 788 14.84 53 دشتستان

 89 5 86 93 88690 708 341 13.4 69 دشتی

 6 0 4 38 3540 308 857 36.9 31 دیر

 8 0 0 30 960 893 816 33.7 38 دیلم

 9 0 0 31 3000 37 73 31.4 99 کنگان

 0 0 30 94 6050 757 893 34.1 83 جم

 5 0 0 97 7435 813 870 33.16 45 گناوه

 3 0 3 75 7800 348 66 33.17 29 عسلویه

 18 90 62 38.8 19350 3465 9113 12 462 استان

 ستان بوشهرمأخذ :شرکت آب و فاضالب ا             
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 15های آب آشامیدنی روستایی به تفکیک شهرستان در سال : شاخص  6جدول 

ن
ستا

هر
ش

 

دار
ور

رخ
ی ب

ها
ستا

رو
د 

دا
تع

 

ا (
ست

رو
( 

د 
من

ه 
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ص
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ی
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 ا

طول شبکه و 

خطوط انتقال آب 

آشامیدنی 

 )کیلومتر(

حجم مخازن و پرت 

آب )متر 

 مکعب/درصد(

 ابع تامین آبمن

خط 

 انتقال

شبکه 

 توزیع

حجم 

 مخازن

درصد 

پرت 

 آب

 چشمه چاه
تاسیسات 

 همجوار

 11 2 2 77 9992 199 199 122 34 بوشهر

 12 1 1 96 02222 922 916 9999 91 تنگستان

 09 9 19 93 19662 906 912 9992 111 دشتستان

 12 2 19 93 11622 929 091 0999 19 دشتی

 6 2 3 38 0232 010 169 96 31 دیر

دیلم     39 122 196 192 932 30 2 2 1 

 2 2 2 31 0222 93 91 3999 11 کنگان

 2 2 01 94 6222 961 120 9993 13 جم

 2 2 2 97 9302 190 191 9999 28 گناوه

 0 2 0 75 9122 030 69 9999 41 عسلویه

 11 11 91 38.8 11991 3193 1992 98 113 استان

 مأخذ : شرکت آب و فاضالب استان بوشهر          

تعداد سه حلقه چا  در مدار قرار گرفته  به همین دلیط ظرفیت تاامین آب افازای     8931در سا  
 یافته است و نیز به همین دلیط حجم تولید آب و حجم فروش افزای  یافته است .
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های ب در نقاط روستایی در سالرفیت تامین، طول شبکه توزیع وتولید و فروش آ: ظ 1جدول 

18-9315  

1399سال  1391سال  شاخص 1391سال   
سال 

1398 

ظرفیت تامین آب 

 )لیتر بر ثانیه(

 1192 1123 1239 استان

 121139 99226 91229 کشور

291 291 سهم  1291  

 06 02 00 رتبه

 

 حجم تولید آب

 ) هزار متر مكعب(

 20622 29222 20213 استان

 1999122 1991229 1290999 کشور

290 290 سهم  1990  

 02 19 19 رتبه

 حجم فروش آب

 ) هزار متر مكعب(

 01229 02222 02232 استان

 990699 932329 620909 کشور

2990 192 سهم  1290  

 19 19 19 رتبه

 حجم مخازن

متر مكعب()هزار   

 31292 31222 62699 استان

 2962293 2922222 2609399 کشور

991 691 سهم  9291  

 02 02 02 رتبه

طول شبكه توزیع 

 آب

 ) کیلومتر(

 2969 2999 2269 استان

 191629 139999 130992 کشور

991 691 سهم  9191  

 02 02 02 02 رتبه

 ماخذ : سالنامه آماری کشور            
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 بخش سوم : جامعه عشایری 
 

در کشور ما حیات اجتماع  از دیر باز متاثر از روابط متقابط گروههای مختلف  بود  و در این     
میان جامعه عشایری نق  مهم در سرنوشت سیاس  و حیات اقتصادی کشور داشته است . بر 

مرکز آمار جمعیت عشایر استان  8931تماع  عشایر کوچند  سا  اساس سرشماری اقتصادی ، اج
نفر گزارش شد  است .  چهار  رح برنامه سامانده  عشایر عبارتند از :  رح  34746بالغ بر  

عملیات  اجراو  ،  رح خدمات پشتیبان  به کوچند  ،  رح سوخت فسیل  و انرژیهای پاک و  رح 
 مطالعات منا ق عشایر .

 ص های  مهم عملکرد شاخ
 9315 -18هایهای مربوط به جمعیت عشایر استان بوشهر طی سال:  شاخص 5جدول      

 شرح
واحداندازه 

 گیری
1391 1399 1391 1398 

درصد 

 تغییرات

 0 5317 5317 5300 5300 خانوار خانوار عشایری )خانوار(

 0 34746 34746 90000 90000 نفر جمعیت عشایری)نفر(

های ی اسکان یافته در کانونخانوار عشایر
 توسعه

 0 860 860 850 850 خانوار

های جمعیت عشایری اسکان یافته در کانون
 توسعه

 0 193 193 410 410 نفر

های خانوار عشایری اسکان یافته در کانون
 توسعه به صورت خودجوش 

 56/8 8373 8383 8493 8493 خانوار

ی هاجمعیت عشایری اسکان یافته در کانون
 توسعه به صورت خودجوش

 56/8 80895 3343 3079 3079 نفر

 34/88 39 64/30 95 89.5 درصد نسبت خانوارهای بهر  مند از سوخت فسیل 

 15/73 600 730 700 900 کیلومتر های عشایری استانبازسازی و مرمت را  

خانوار عشایری توت پوش  خدمات 
 پشتیبان 

 84/0 9935 9913 9988 9988 خانوار

 های اسکان عشایریاب  برای کانونمکان
 87/354 800 31 31 35 خانوار

 86/356 530 876 863 835 نفر

 مأخذ : ادار  کط امور عشایراستان بوشهر   
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 9315 -18: میزان تولید محصوالت عشایر استان بوشهر طی سال های 1جدول     

 شرح
واحد اندازه 

 گیری
9318 9316 9311 9315 

درصد 

 تغییرات

محصول 

 دامی

 6/0 6616 6681 6861 6800 تن گوشت

 4/9 944 942 942 940 تن پشم

 6/0 93150 93600 93600 93800 تن شیر

 3/9 1650 1850 1840 1440 تن محصوالت زراعی

 3/3 6300 6900 6080 6000 تن محصوالت باغی

 01/0 30010 30060 30000 30000 متر مربع حصوالت صنایع دستیم

 6/0 490000 401600 401600 351600 واحد دامی تعداد دام

 ماخذ: اداره کل امور عشایر استان بوشهر                   

درصد از عشایر استان   67مدیریت امور عشایر استان بوشهر، سالیانه و به صورت مستمر برای     
کرهای خود کشش  تامین م  نماید. خانوار کوچ رو ( اب شرب سالم و بهداشت  بوسیله تان 9913)

خانوار اسکان یافته در کانون های توسعه و خودجوش نیز از  ریق شبکه انتقا   130عالو  بر آن 
 سا  در گرفته صورت ریزی برنامه به توجه )لوله کش ( آب مورد نیاز خود را دریافت م  نمایند. با

 شبکه توسعه های پروژ  اجرای ایبر 8931 سا  بودجه قانون در اعتبار تصویب جهت 8934
 تنگ و( دشت ) آسمانک عشایری خودجوش کانون دو در مدیریت این عشایری، حوز  آبرسان 
 خانوار 868 نیاز مورد آب تامین بررس  جهت را شرب آب چا  یاب  مکان مطالعه( دشتستان) خون

وژ  تنگ خون به عنوان است که با توجه به نتایج مطالعات انجام شد ؛ پر داد  انجام عشایری
 838اجرای  گردید و در پایان اجرای این پروژ ،  8931پروژ  نهای  تامین آب شرب در سا  

  خانوار عشایری نیز به آب شرب بهداشت  لوله کش ، دسترس  پیدا م  کنند.
غلب م  باشد و ا 9و  3با توجه به اینکه اغلب را  های دسترس  عشایر از نوع را  های درجه      

 300ال   600با بارندگ  های فصل  تخریب و مسدود م  شوند؛ این مدیریت سالیانه حدود 
کیلومتر از را  های عشایری را مرمت و بازگشای  م  نماید که این میزان را  دسترس  حدود 

خانوار عشایری م  باشد. عملیات احداث کانا ، دیوار حاوط، احداث ابنیه فن  شامط پط و  7900
ما نیز از بخ  های جانب  عملیات نگهداری و مرمت را  های عشایری م  باشد. همچنین آب ن

احداث را  به عنوان یک  از شاخص های مورد ارزیاب  در بوث سامانده  اسکان عشایر م  باشد 
 جاد  احداث دوم فاز چنیر، عشایری جاد  آسفالت آغاز و زیرسازی 8931که این مدیریت در سا  
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 های زمین و سکونت نقاط به که مال، چهط جاد  زیرسازی و شبانکار  میالت  ورعشایری ماه
 دارند را آغاز نمود  است. دسترس  منا ق آن عشایر کشاورزی

در بخ  استفاد  عشایر از سوخت های فسیل  و تجهیزات خورشیدی، با توجه به سیاست     
صورت همزمان و در قالب توزیع سیلندر  های اجرای  سازمان امور عشایر ایران، این دو پروژ  به

گاز، تابه های پخت نان، توزیع بخاری های نفت سوز و گاز سوز و توزیع تجهیزات خورشیدی 
تامین کنند  روشنای  به جهت جلوگیری از آسیب به منابع  بیع ، انجام م  گردد. با توجه به 

خانوار  8836به  8931تا پایان سا   کمبود اعتبارات در سا  های اخیر، این مدیریت توانسته است
 عشایری، خدمات یاد شد  را اراوه دهد.

 

  9315 -11شاخص مهم در سال های : عملکرد 90جدول                                    

 درصد تغییرات 8931 8934 واحد عنوان ردیف

 -7/8 7873 7308 خانوار آب آشامیدن  8

 -9/5 9334 7874 خانوار را  دسترس  3

 0 0 0 لیتر در ثانیه آب کشاورزی 9

7 
سوخت فسیل  و استفاد  

 از انرژی پاک
7/5 8836 8045 خانوار  

 مأخذ : ادار  کط امور عشایراستان بوشهر  
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   9315 -11: عملکرد شاخص های متغیرهای مهم بر اساس اهداف کمی برنامه در  سال 99جدول 

 واحد عنوان ردیف
8934 8931 

 عملکرد هدف عملکرد هدف

 800 835 850 850 خانوار سامانده  اسکان عشایر 8

 9935 9935 9913 9913 خانوار اراوه خدمات پشتیبان  به عشایر 3

 800 800 868 800 خانوار مطالعات جامع منا ق عشایری 9

7 
 رح جایگزین  سوخت فسیل  و 

 تهیه تجهیزات خورشیدی
 8836 8900 8045 8000 خانوار

 ماخذ: ادار  کط امور عشایر استان بوشهر        
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 مسکن – مپنج بخش
 

 

 مقدمه 
 

بخ  مسکن یک  از بزرگترین بخ  های نظام اقتصادی م  باشد که سهم قابط توجه  از     
 تولید ناخالص داخل  به  ور مستقیم و غیر مستقیم در چارچوب آن شکط م  گیرد . این بخ  با
توجه به روابط بسیار گسترد  ای که با دیگر بخ  ها دارد ، م  تواند به عنوان یک  از مهمترین 

 مورک های توسعه نیز به حساب آید .
 شاخص های عمده بخش     

 مزیت نسبی فعالیت های مسکن در استان  

 

سط  ت های اقتصادی تونسب  بدست  آوردن مزیت نسب  فعالی یک  از  کاربردهای مزیت  
باشد . ( م    (revealed comparative advantageآشکار ب نسشاخص مزیت 

این شاخص بیانگر این مطلب م  باشد که کدام یک از بخ  ها در استان نسبت به دیگری 
دارای مزیت نسب  بیشتری است . هر کدام از فعالیت های اقتصادی که در آن شاخص مورد 

سب  برخوردار بود  و در غیر این صورت ) کوچکتر یا مساوی بوث ، بیشتر از یک باشد از مزیت ن
یک ( دارای مزیت نسب  کمتری م  باشند . در ادامه به مواسبه این شاخص در بخ  ها و رشته 

 9فعالیت های استان پرداخته م  شود . 
، 81/0برای استان بوشهر به ترتیب  معاد    36و  35های مزیت نسب  بخ  مسکن در سا 

،  81/0های مذکور رقم  باشد. از آنجا که این رقم برای بخ  مسکن استان در سا م   30/0
دهند  این مطلب است که این بخ  دارای مزیت را به خود اختصاص داد  است،  نشان 30/0

                                                           
3
  -A  ارزش افزوده بخش:X  در استان به کل ارزش افزوده استان 

   B ارزش افزوده بخش :x  در کشور به کل ارزش افزوده کشور 

 

 
                     مزیت  نسبی بخش    
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باشد، اما با مقایسه مزیت نسب  بخ  مسکن در باشد و تولید در این بخ  دارای منفعت م م 
 باشد. م  35دارای مزیت بیشتری نسبت به سا    36مسکن در سا   این دو سا ، بخ 

ی هااجهت سنج  ارزش افزود  بخ  مسکن، عمدتاً از دو متغیر ارزش افزود  ساختمان
 شود.اجرا شد  توسط بخ  خصوص  و ارزش افزود  خدمات مستغالت استفاد  م 

باشد. جهت تولید مسکن م  نسبت مصرف واسطه به ستاند  بیانگر میزان هزینه مصرف شد 
باشد. درصد م  63/0و  68/0به  ترتیب معاد   36و  35های این نسبت در استان بوشهر در سا 
  35واحد ارزش ریال  تولید شد  در بخ  مسکن در سا   800این بدین معن  است که به ازاء هر 

درصد آن ارزش افزود   31/8ای، هزینه و درصد آن برای مصارف واسطه  63/0حدود   36و سا  
  باشد.م 

 

 9316-18های های اقتصادی بخش مسکن در استان بوشهر طی سال: شاخص9جدول 

 9316 9318 واحد شاخص

 8555638 8901718 میلیون ریا  ارزش افزود   استان در بخ  مسکن

 877319109 883758635 میلیون ریا   ارزش افزود  کشور در بخ  مسکن

زود  استان از کشور در سهم ارزش اف
 بخ  مسکن

 درصد
80/8 31/8 

 83 30 *** رتبه استان در کشور

 3577889 3881345 میلیون ریا  مصرف واسطه بخ  مسکن

 7033497 9734756 میلیون ریا  ستاند  بخ  مسکن

 63/0 68/0 درصد نسبت مصرف واسطه به ستاند 

 30/0 81/0 درصد مزیت نسب  بخ  مسکن

 اسبات نگارند ماخذ: مو
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تواناد های ساختمان  نیاز از جملاه متغیرهااو  اسات کاه ما میزان صدور سا نه پروانه
که با افزای  صدور پرواناه  دهند  رکود یا رونق در بخ  مسکن باشد به  ورینشان

در  افزود  بخ  مسکن نیز با افزای  و رونق، وگذاری و به تبع آن ارزشسااختمان ، سرمایه
گذاری و ارزش افزود  بخ  مسکن با رکود مواجاه صورت کاه  صدور پروانه ساختمان ،سرمایه

به ترتیب برابر با  31و  34های های ساختمان  صادر شد  استان در سا گاردد. تعداد پروانهما 
  1/85نسبت به سا  قبط 31های صادر شد  در سا  باشد. تعداد پروانهپروانه م  9835 و  3633
های ساختمان  در استان داشته است. در مجموع با توجه به کاه  صدور پروانه افزای درصد 

نسبت به سا  قبط شاهد رکود  بخ  مسکن هستیم. بیشترین سهم  8931بوشهر در سا  
 مربوط به پروانه های مسکون   بود  است. 38/3با   8931های صادر  در سا  پروانه
 

-11های احداث ساختمان در نقاط شهری کشاور و اساتان بوشاهر  در ساال     پروانه: تعداد  2جدول     

9315 

 عنوان

 کشور بوشهر
سهم استان از 

 کشور

8934 8931 8934 8931 
8934 8931 

 سهم تعداد سهم تعداد سهم تعداد سهم تعداد

مسکون  
 )پروند (

3903 15  830715 15   8.3 

  و مسکون
کارگا  

 توام)پروند (
815 4  80535 4.7   8.4  

بازرگان  
 )پروند (

815 4  1341 6.3   3  

صنعت  
،آموزش  و 
بهداشت  
 )پروند  (

83 0.4  8610 8.3   8.8  

  908 0.3   3.6  0.9 1 سایر )پروند (

  873093 800   8.3  800 3633 جمع

ماخذ : مرکز آمار ایران            
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همچنین ، ا العات حاصط بیانگر این مطلب است که از مجموع پروانه های احداث ساختمان  

، سهم ساختمانهای یک  بقه  از  8931صادر شد  از سوی شهرداری های استان بوشهر در سا  
درصد  88/3درصد و ساختمانهای سه  بقه نیز حدود  59/5،  دو  بقه حدود  81/5شور کط ک

 بود  است . 
 

 
نقاط شهری کشور و بر حسب تعداد طبقات در  های احداث ساختمان: تعداد پروانه 3جدول 

 9315-11هایاستان بوشهر در سال

 عنوان

 کشور بوشهر
سهم استان از 

کشور

8934 8934 8931
8934 8931 

 سهم تعداد سهم تعداد سهم تعداد سهم تعداد

 896150.4 73067 33.6 9.3  یک  بقه

 65937.395087 37.6 8.1  دو  بقه

 95989.830413 87.4 8.4  سه  بقه

 3311.783500 1.1 8.1  چهار بقه

پنج  بقه و 
 بیشتر

349.698643 33.9 0.9  

  873093 800   8.3  800 3633 جمع

 ماخذ: مرکز آمار ایران

 بر اساس تعاریف مرکز آمار ایران ، واحدهای مسکون  که از مصالح مانناد بتاون آرماه ، اساکلت    
 فلزی ، آجر و آهن و یا سنگ و چوب احداث شد  باشند واحدهای مسکون  بادوام گفته م  شود . 
بررس  روند زمان  پروانه های ساختمان  صادر  برای احداث بنا بر حساب مصاالح عماد  نشاان     

( ، الگاوی سااخت و سااز     8931 -8934دهند  این مطلب است که در  و  دور  مورد بررس  ) 
مت استفاد  از مصالح ساختمان  با کیفیت بهتر متمایط شد   است .  در مقایسه پروانه   استان به س
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افازای  دیاد  ما      7/88نسبت به سا  قبط  8931های ساختمان  با مصالح بتون آرمه در سا  
شود . و بی  ترین فراوان  نسب  پروانه ساختمان  م  باشد . گفتن  است که هر چند روند زماان   

نشان از بهباود نساب  آن دارد ولا  الگاوی سااخت و سااز اساتان تاا رسایدن باه            این شاخص
 استانداردهای مطلوب فاصله زیادی دارد . 

 
های احداث ساختمان بر حسب نوع اسکلت و مصالح عمده ساختمان در نقاط پروانهتعداد :  4جدول

 9315-11های شهری استان وکشور در سال

 
 شرح

تان از سهم اس کشور استان بوشهر
 کشور

8934 8931 8934 8931 
8934 8931 

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 05/0 0.06 79/87 38389 83.6 34113 9/0 80 0.60 84 اسکلت فلزی

 54/8 8.75 37/61 808953 67 30363 0/58 8539 73.9 8934 بتن آرمه

 37/3 9 66/85 39098 85.9 38103 6/38 646 37.5 669 آجر و آهن

 61/3 4.3 07/0 63 0.8 40 8/0 6 0.3 5 آجر و چوب

 34/63 58.3 39/0 8973 8 8933 3/36 170 35.7 614 بلوک سیمان 

 00/0 0 00/0 8 0 8 0 0 0 0 سایر

 89/3 8.3 800 874001 800 873093 800 9835 800 3633 جمع

 ماخذ: مرکز آمار ایران              

حاصله، بخ  اعظم پروانه های ساختمان   برای احداث ساختمان های مسکون   بق نتایج 

صادر شد  اند . کط پروانه های صادر شد  برای احداث ساختمان از سوی شهرداری های استان 

 3پروانه )  749درصد ( مربوط به احداث ساختمان های مسکون  ،  3/30پروانه )  7415تعداد 

درصد ( مربوط به بازرگان   8/0پروانه )  7مسکون  و کارگا  توام ، درصد ( مربوط به ساختمان 

م  باشد . به عالو  بی  ترین فراوان  نسب  پروانه های صادر شد  برای احداث ساختمان 

 درصد م  باشد .  73/8مسکون  م  باشد که سهم ما از کشور 
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اختمان بر حسب مورد های احداث س: تعداد واحد مسکونی تعیین شده در پروانه  8جدول

 9315-11های سال استفاده ساختمان در

 
 شرح

 کشور استان بوشهر
سهم استان از 

 کشور

8934 8931 8934 8931 
8934 8931 

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 73/8 8.87 91/11 991806 11 999730 3/30 7415 14 9101 مسکون 

مسکون  و 
 کارگا  توام

573 83.5 749 3 73031 88.4 79684 70/88 8.31 01/8 

 65/0 8.37 86/0 689 0.3 106 8/0 7 0.3 80 بازرگان 

صنعت ،آموزش  
و بهداشت  یا 

 درمان 
80 0.3 9 8/0 816 0.05 834 09/0 5.94 96/3 

 03/8 4.63 09/0 31 0.08 65 0/0 8 0.8 5 سایر

 91/8 8.86 800 913568 800 946545 800 5366 800 7945 جمع

 ماخذ: مرکز آمار ایران

 

الگوی توزیع پروانه های احداث ساختمان بر حسب تعاداد  بقاه هاای سااختمان نشاان دهناد        

اهمیت بسیار زیاد ساختمان های یک  بقه ، دو  بقه و پنچ  بقاه و بای  تار در نقااط شاهری      

اختمان های یاک  بقاه و   کشور است به  وری که فراوان  نسب  پروانه های که برای احداث س

در شهرستان دشتستان بیشتر از شهرستانهای دیگار ما  باشاد ، در ساه      8931دو  بقه در سا  

  بقه بی  ترین فراوان  نسب  در استان بوشهر مشاهد  م  شود .

 بق نتایج بدست آمد   با ترین سهم در صدور پروانه هاای  سااختمان   مساکون  مرباوط باه        

پروانه ساختمان  صادر شد  که در مقایسه  568،  8931م  باشد که در سا   شهرستان دشتستان

 735پرواناه ، بوشاهر    551رشد داشته است و بعد از آن به ترتیب شهرستان کنگان  8934با سا  
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 894پروانه ، تنگساتان   385پروانه ، جم  336پروانه ، دشت   398پروانه ، گناو   988پروانه ، دیر 

 پروانه صادر شد  است .  58پروانه و آخرین شهرستان عسلویه با  59 پروانه ، دیلم
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: پروانه های ساختمان  صادر شد  برای احداث بنا بر حسب مسکون  در نقاط شهری در سا     8نمودار 
34 - 8931

 
 

 
 9835تعاداد    8931بر اساس ا العات بدست آمد  از سوی شهردار های استان بوشهر ، در سا  

فقر  مربوط به مساحت زیر بنا ) هزار متر مرباع ( و    363از این تعداد پروانه صادر شد  است .که 

 م  باشد . 5366مربوط به مساحت زمین ) هزار متر مربع ( و تعداد واحد مسکون  در استان  366
: تعداد پروانه های احداث ساختمان صادر شده ) شامل پروانه های ساختمان و تخریب و   5جدول 

 9315کشور و استان بوشهر سال  ردارینوسازی ( از سوی شه

 تعداد پروانه شرح
 مساحت زیر بنا
 ) هزار مترمربع (

 مساحت زمین
 ) هزار متر مربع (

تعداد واحد 
 مسکون 

 913565 74518 40533 874001 کشور

 5366 366 363 9835 بوشهر

 سهم 
 ) درصد (

89/3 7/8 0/3 7/8 

ماخذ : مرکز آمار ایران      

0

100

200

300

400

500

600

 1397سال 

 1398سال 



 1398گزارش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان بوشهر سال 

 
 

226 

پروانه ی ساختمان  توسط  9993تعداد  8931تایج حاصط از اجرای  رح ، در سا  بر اساس ن 

پروانه )  9835شهرداری های استان بوشهر صادر شد  است از کط پروانه های صادر شد  ، تعداد  

درصد ( مربوط به افزای  بنا  78/6پروانه )   387درصد ( مربوط به احداث ساختمان و  53/39

   1/85داد پروانه های صادر شد  برای احداث ساختمان نسبت به سا  قبط   بود  است که  تع

  96/33پروانه )   9805درصد افزای   داشته است . از کط پروانه های ساختمان  صادر شد   

 93/0پروانه )  80درصد ( در بخ  تعاون  و  93/0پروانه )   80درصد ( در بخ  خصوص  و 

 شد  است . درصد (  در بخ  دولت  صادر

 

درصد پروانه های ساختمانی بر حسب  نوع پروانه  و بخش متقاضی توسط تعداد و  : 1جدول 

 9315شهرداری استان بوشهر سال 

 کط شرح

 پروانه ی افزای  بنا پروانه ی احداث ساختمان

 جمع
خصو
 ص 

 دولت   تعاون  خصوص  جمع دولت   تعاون 

 0 0 387 387 80 80 9805 9835 9993 تعداد

سهم نوع 
 -پروانه 
 درصد

00/800 53/39 96/33 93/0 93/0 78/6 800 0 0 

ماخذ : مرکز آمار ایران       

 

پروانه های  9835در بررس  پروانه های ساختمان  صادر شد  ، مساحت زمین در کط تعداد       

درصد 15/83 هزارمتر مربع م  باشد که نسبت به سا  قبط 7/366احداث ساختمان در استان ، 

افزای  داشته است . در توزیع مساحت زمین پروانه های احداث ساختمان بر حسب وضع زمین 

درصد ( مربوط به زمین بایر با باغ  91/13هزار متر مربع  )  8/436آنها نشان م  دهد که بی  از 

ای احداث درصد ( مربوط به ساختمان های تخریب  بر 63/84هزار مترمربع ) 9/840و یا مزرعه و 

 مجدد ساختمان بود  است .
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اد پروانه و مساحت زمین در پروانه های احداث ساختمان بر حسب نوع زمین در :تعد 90جدول       

 9315استان سال 

 شرح

کط پروانه های احداث 
 ساختمان

 زمین بناهای تخریب  زمین بایر یا باغ مزرعه

 تعداد
 مساحت

 )هزار مترمربع(
 تعداد

 مساحت
 ر مترمربع()هزا

 تعداد
 مساحت

 )هزار مترمربع(

تعداد و 
مساحت ) نقاط 

 شهری (

9835 366773 3605 436885 530 840997 

سهم نوع 
 درصد -پروانه 

00/800 00/800 96/19 91/13 67/86 63/84 

ماخذ : مرکز آمار ایران       

 
ی به ازاء یک پروانه صادر : میانگین مساحت زمین ، مساحت زیر بنا و تعداد واحد مسکون 99جدول 

 9315در پروانه های احداث ساختمان استان بوشهر 

 تعداد                                
                                    

 شاخص
 

تعداد کط 
 پروانه

 شاخص مساحت 
 کط زمین 
 ) متر مربع (

 شاخص مساحت 
 زیر بنا 

 ) متر مربع (

شاخص تعداد 
  واحد مسکون

 5366 368337 366773 9835 تعداد

میانگین شاخص به 
 ازاء یک پروانه صادر 

- 36/903 19/904 61/8 

 ماخذ : مرکز آمار ایران
در بررس  نتایج به عمط آمد  در این  رح ، تعداد پروانه های احداث ساختمان از سا  های      

پروانه بود  است که در   9835و  3633، 3100، 9913،   9081، 9945به ترتیب   8931تا  8939

درصد افزای  در تعداد صدور پروانه احداث  41/85نسبت به سا  قبط  8931مقایسه سا  

تا  8939ساختمان مشاهد  م  شود . مساحت زمین  پروانه های احداث ساختمان ، در سا  های 

نسبت به   8931  بررس  های انجام شد  از نتایج به دست آمد  نشان م  دهد که در سا 8931

درصد افزای  در مساحت زمین پروانه های احداث ساختمان صادر شد  توسط  15/83سا  قبط 

شهردای های استان دید  م  شود . در مساحت زیر بنای پروانه های احداث ساختمان ، در سا  
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ا  بررس  های انجام شد  از نتایج به دست آمد  نشان م  دهد که در س 8931تا  8939های  

درصد افزای  در مساحت زیر بنای پروانه های احداث ساختمان  61/84نسبت به سا  قبط  8931

 صادر شد  توسط شهردای های استان دید  م  شود .

مقایسه روند پروانه احداث ساختمانی صادر شده بر حسب تعداد ، مساحت زیر بنا  : 92جدول 

 9315تا  13و واحد مسکونی در سال های

 شرح
 تعداد
 پروانه

درصد 
تغییرات 
نسبت به 
 سا  قبط

مساحت 
 زمین

درصد 
تغییرات 
نسبت به 
 سا  قبط

 مساحت 
 زیر بنا

درصد 
تغییرات 
نسبت به 
 سا  قبط

واحد 
 مسکون 

درصد 
تغییرات 
نسبت به 
 سا  قبط

سا  
8939 

9945 - 8367349 - 8095871 - 6463 - 

سا  
8937 

9081 51/80- 8095379 88/81- 8993357 40/31 4183 59/85 

سا  
8935 

9913 06/83 8031305 68/0- 8395031 90/4- 4695 34/3- 

سا  
8936 

3100 38/84- 179137 31/84- 8096300 07/86- 5369 30/38- 

سا  
8934 

3633 68/9- 156789 71/8 184756 86/38- 7945 69/36- 

سا  
8931 

9835 41/85 366773 15/83 368337 61/84 5366 94/30 

ماخذ : مرکز آمار ایران           
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 9315 -9313روند پروانه ساختمانی و ، واحد مسکونی در سالهای : مقایسه  2نمودار 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

 تعداد پروانه  

 واحد مسکونی 



 1398گزارش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان بوشهر سال 

 
 

230 

 
9315: مقایسه تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده در نقاط شهری کشور در سال 93جدول   

 تعداد پروانه استان ) نقاط شهری (
مساحت زمین ) 

 ر مربع (مت
 واحد مسکون 

 مساحت زیر بنا 
 ) متر مربع (

 40533458 913568 74517506 874001 کط کشور

 368337 5366 366773 9835 استان

 37 39 86 81 رتبه

 96/8 91/8 09/3 89/3 سهم از کط کشور

 86777408 14364 6866378 86447 با ترین استان ) تهران (

 790189 3714 954813 8564 (پایین ترین استان ) ایالم 

ماخذ : مرکز آمار ایران      

لگوی توزیع پروانه های احداث ساختمان مسکون  بر حسب مساحت زمین آنها نشان م  دهد که ا

متر مربع یا  850درصد پروانه های احداث ساختمان مسکون  برابر  4/0مساحت زمین در حدود 

درصد آنها نیز بی  تر از  7/1متر مربع و در حدود  350تا 858درصد آنها بین  5کمتر ، حدود 

 متر مربع است .  350
 

: تعداد پروانه های احداث ساختمان مسکونی بر حسب مساحت زمین توسط شهرداری های    94جدول 

 9315کشور واستان بوشهر سال 

 جمع شرح

متر 800
 مربع
 و کمتر

850-
808 

 متر مربع

300-858 
 متر مربع

350-308 
 مترمربع

900-
متر  358

 مربع

500-
متر  908

 مربع

508 
متر مربع 
و بی  
 تر

 6743 84947 86773 36394 94377 85487 5971 835591 کشور

 873 735 555 383 514 56 87 3461 بوشهر

سهم از کط 
 کشور

3/3 9/0 7/0 6/8 7/9 7/9 1/3 3/3 

 ماخذ: مرکز آمار ایران 
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ن  بر حسب مساحت زیر بنا نشان م  دهد که مساحت توزیع پروانه های احداث ساختمان  مسکو

 858درصد بین  4/7متر مربع یا کمتر ،  850درصد از این پروانه ها برابر  3/5زیر بنای مسکون  

 متر مربع بود  است .  350درصد آن بی  تر از  5متر مربع و  350تا 

 
احت زیر بنا  توسط شهرداری : تعداد پروانه های احداث ساختمان مسکونی بر حسب مس   98جدول 

 9315استان بوشهر سال  های کشور و

 جمع شرح

متر 800
 مربع
 و کمتر

850-808 
 متر مربع

300-858 
 متر مربع

350-308 

 مترمربع

900-358 

 متر مربع

500-908 

 متر مربع

متر   508
 مربع

 و بی  تر 

 90050 38536 80933 80355 86943 38537 87673 835591 کشور

 965 931 387 836 717 447 994 3461 بوشهر

سهم از 

کط 

 کشور 

3/3 9/3 6/9 3/3 1/8 0/3 1/8 3/8 

 ماخذ: مرکز آمار ایران 

 

 وضعیت پروانه های ساختمانی صادر شده استان بوشهر 

 الف : نقاط شهری استان

شهر در بر اساس ا العات اراوه شد  از پروانه های احداث ساختمان شهرداری های استان بو      

، از تعداد پروانه ی ساختمان صادر شد  در این استان ، شهرداری های کنگان ،  8931سا  

درصد   4/1، 6/83، 5/89پروانه و با سهم  معاد   348، 733،935بوشهر و  برازجان  به ترتیب 

. این در  در استان در رتبه او  تا سوم  از نظر تعداد صدور پروانه های احداث ساختمان  قرار دارند

 فاقد پروانه ساختمان  م  باشند . 8931حال  است که شهر  شنبه در  سا  
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 9315: مقایسه تعداد پروانه های احداث ساختمان در نقاط شهری استان بوشهر سال 96جدول 

 سهم شهر در استان رتبه تعداد پروانه نقاط شهری

 9835*** 00/800 استان
 7338 5/89 گان بندر کن
 9353 6/83 بوشهر
 3489 4/1 برازجان

 3897 1/6 بندر گناو 
 8765 4/7 بندر دیر
 8796 6/7 بهارستان
 8784 5/7 خورموج
 8331 8/7 بنک
 393 3/3 کاک 
 3880 3/3 چغادک
 1188 1/3 ابپخ 
 1083 6/3 اهرم

 4589 7/3 شبانکار 
 6587 0/3 بردستان

 5385 1/8 تیهوحد
 5786 4/8 دوراهک
 5384 6/8 عال  شهر

 5881 6/8 ابدان
 7183 5/8 سعداباد

 7530 7/8 بندر دیلم
 7938 9/8 جم
 7833 9/8 دلوار
 9339 3/8 اباد
 9437 8/8 ریز

 9635 8/8 بندر ریگ
 9536 8/8 بردخون
 9534 8/8 عسلویه
 9831 3/0 سیراف
 3633 1/0 بادوله
 4/0 90 37 کلمه

 4/0 98 39 بوشکان

 6/0 93 38 امام حسن

 5/0 99 84 انارستان

 5/0 97 86 تنگ ارم

 9/0 95 83 چا  مبارک
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 9315: مقایسه تعداد پروانه های احداث ساختمان در نقاط شهری استان بوشهر سال 96ادامه جدول 

 سهم شهر در استان رتبه تعداد پروانه نقاط شهری

 9/0 96 80 لک دا

 3/0 94 1 خارک

 8/0 91 5 بیدخون

 8/0 93 5 نخط تق 

 0 70 0 شنبه

 ماخذ: مرکز آمار ایران    
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 9315:مقایسه تعداد پروانه های احداث ساختمان در نقاط شهری استان بوشهر سال   3نمودار  
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پروانه های احداث ساختمان  صادر  در شهرداری های استان در  از نظر  واحد مسکون  در      

 968و  933،  109،  8980، شهرهای بوشهر ، کنگان ، گناو  ، برازجان به ترتیب  8931سا  

درصد 35/85درصد ،  11/37ترتیب در رتبه او  تا چهارم  قرار دارند و به ترتیب سهم  معاد  

شهر شنبه هیچ پروانه ساخت نداشته است که در رتبه آخر درصد م  باشد و  16/6درصد و  51/4،

 .قرار گرفته است
: مقایسه  تعداد واحد مسکونی تعیین شده در پروانه های ساختمانی در شهرداری های   91جدول 

 9315استان سال 

 سهم استان رتبه واحد مسکون  استان ) نقاط شهری (

 00/800 *** 5366 استان
 11/37 8 8980 بوشهر

 35/85 3 109 بندر کنگان
 51/4 9 933 بندر گناو 
 16/6 7 968 برازجان
 99/7 5 331 بهارستان
 47/9 6 834 بنک 

 53/9 4 813 عسلویه
 59/9 1 816 بندر دیر
 03/9 3 853 خورموج

 95/3 80 837 جم
 85/3 88 889 چغادک

 43/8 83 37 اب پخ 
 49/8 89 38 کاک 
 73/8 87 45 اهرم
 34/8 85 64 در دیلم بن

 34/8 86 64 دلوار 
 34/8 84 64 شبانکار 
 35/8 81 66 بردستان

 33/8 83 67 عال  شهر 
 01/8 30 54 وحدتیه
 07/8 38 55 دوراهک
 39/0 33 73 سیراف
 13/0 39 74 ابدان 

 15/0 37 75 سعداباد 
 13/0 35 79 ریز
 61/0 36 96 اباد

 66/0 34 95 بندر ریگ
 66/0 31 95 مبارک چا 

 54/0 33 90 بردخون
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: مقایسه  تعداد واحد مسکونی تعیین شده در پروانه های ساختمانی در شهرداری های   91ادامه جدول 

 9315استان سال 

 سهم استان رتبه واحد مسکون  استان ) نقاط شهری (

 73/0 90 36 خارک
 74/0 98 35 کلمه
 77/0 93 39 بادوله

 70/0 99 38 بوشکان
 93/0 97 84 انارستان
 90/0 95 86 امام حسن
 90/0 96 86 تنگ ارم
 34/0 94 87 نخط تق 
 84/0 91 3 دالک 
 89/0 93 4 بیدخون
 00/0 70 0 شنبه

 ماخذ : مرکز آمار ایران    

    

 ب : نقاط شهری کشور 

ن تهران ، اصافهان و  واحد بود  که استا 913568، تعداد واحد مسکون  کط کشور  8931در سا  

درصاد ،   1/33بود  که سهم ان معاد   باه ترتیاب    39330و  95639،  14364فارس به ترتیب  

واحاد و    3714درصد  واحد در رتبه او  تا سوم  قاررار دارناد و اساتان ایاالم       8/6درصد و  9/3

 رفته است . درصد ( در پایین ترین رتبه از نظر استان های دیگر قرار گ 4/0سهم  معاد  ) 

 قایسه  تعداد پروانه ی احداث ساختمان صادر شده بر حسب نوع  استفاده ساختمانی : م 95جدول  

 9315در ساختمان در شهرداری های استان های کشور سال  ) مسکونی ( به کار رفته
 سهم استان رتبه مسکون  شرح

 0/800 *** 913568 کط کشور

 7/8 39 5366 بوشهر

 ز آمار ایران ماخذ : مرک  
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هزار نفار جمعیات تاا قباط از      35تعداد واحدهای احداث  پروژ  های مسکن مهر در شهرهای زیر 

 .  واحد افزای  یافته است 665به  8931واحد و در سا   691تعداد  8931سا  

 
 هزار نفر جمعیت  28: تعداد واحد احداثی  پروژه مسکن مهر در  شهرهای زیر  91جدول 

  9315هر  تا پایان سال استان بوش

 شهر
 به صورت تجمع  تعداد واحد احداث 

 (8913- 8931) 
8931 

 5 71 دلوار

 3 83 کنار بابای   -اهرم

 0 90 چاکوتا   -بوشهر

 0 801 عالیشهر  -بوشهر

عالیشهر -بوشهر  53 0 

عالیشهر -بوشهر  897 0 

 0 77 دشت 

 6 61 دیر

 7 60 دیلم

 9 13 کنگان

 34 691 جمع 

 ماخذ : ادار  کط بنیاد مسکن شهری انقالب اسالم  استان بوشهر                 

 

تعداد واحدهای احداث  مسکن مهر در قالب تفاهم نامه های سه جانبه و خود مالک  تا قبط از 

واحد مسکون  م  باشد که در  88070هزار نفر جمعیت تعداد  35شهر زیر  33در  8931سا  

شهر اهرم ، دیلم ، تنگ ارم ،  دلوار و دیر به تعداد  5یماند  واحدهای مذکور در باق 8931سا  

 واحد مسکون  به بهر  برداری رسید  است .   838
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 مسکن مهر در شهرهای  4: تعداد واحد احداثی ) تفاهم نامه سه جانبه + خود مالکی (  20جدول 

  9315سال  هزار نفر جمعیت استان بوشهر تا پایان 28زیر 

 شهر
 به صورت تجمع تعداد واحد احداث  

(8913- 8931 ) 
8931 

 0 993 آب پخ 

 0 848 آبدان

 0 90 امام حسن

 0 50 انارستان

 53 461 اهرم

 0 890 بردخون

 0 53 بردستان

 35 8030 دیلم

 0 9189 کنگان

 0 731 بندر ریگ

 0 343 بنک

 80 388 تنگ ارم

 0 434 جم

 0 344 چغادک

 0 338 دالک 

 93 899 دلوار

 65 8877 دیر

 0 883 ریز

 0 364 سعداباد

 0 773 شبانکار 

 0 15 شنبه

 0 341 عسلویه

 838 88070 جمع 

 ماخذ :ادار  کط  بنیاد مسکن  شهری انقالب اسالم  استان بوشهر                

 

                                                           
- 

4
 و بانک تفاهم نامه سه جانبه : بین بنیاد مسکن شهری ، را  و شهرسازی   
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: حمایت از انبو  سازان از جمله سیاست های که در بخ  مسکن شهری صورت گرفته شامط 

ایران  و توسعه پایدار ، مقاوم سازی مسکن و اشتغا  زای  آن به منظور حمایت از کار و سرمایه 

بافت فرسود  در بخ  مسکن روستای  اقدامات  نظیر  رح سامانده  سکونتگا  های روستای  

در معرض خطر سوانح  بیع  ) سیط ( و بهسازی مسکن روستای  است . تسهیالت  رح ویژ  

 645/8، 8934ا  نسبت به س 8931شهرستان در سا   80بهسازی و نوسازی مسکن روستای  در 

 .  درصد افزای  یافته است
 9315-16طرح ویژه نوسازی و بهسازی مسکن روستایی در سال : تسهیالت    29جدول 

ف
ردی

 

 سا  شهرستان
تعداد 
 روستا

تعداد واحد 
 سهمیه

تعداد واحد 
 تخصیص 

تعداد واحد 
 جذب

تعداد واحد 
 پایان کار

 بوشهر 8

8936 91 863 863 853 856 

8934 91 33 33 76 73 

8931 91 870 870 833 68 

 دشتستان 3

8936 840 381 381 385 303 

8934 840 939 939 370 303 

8931 840 936 936 338 863 

 تنگستان 3

8936 883 847 847 861 855 

8934 883 375 375 846 866 

8931 883 775 775 976 393 

 دشت  7

8936 896 349 349 369 355 

8934 896 365 365 71 78 

8931 896 351 351 816 800 

 دیر 5

8936 13 841 841 848 859 

8934 13 833 833 81 87 

8931 13 380 380 875 38 

 کنگان 6

8936 86 834 834 885 800 

8934 86 55 55 5 9 

8931 86 93 93 84 9 

 عسلویه 4

8936 94 80 80 80 1 

8934 94 0 0 0 0 

8931 94 3 3 3 3 
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 9315-16طرح ویژه نوسازی و بهسازی مسکن روستایی در سال : تسهیالت    29ادامه جدول 

ف
ردی

 

 سا  شهرستان
تعداد 
 روستا

تعداد واحد 
 سهمیه

تعداد واحد 
 تخصیص 

تعداد واحد 
 جذب

تعداد واحد 
 پایان کار

 گناو  1

8936 66 843 843 843 875 

8934 66 909 909 836 803 

8931 66 900 900 390 830 

 جم 3

8936 889 876 876 876 837 

8934 889 890 890 50 70 

8931 889 840 840 897 49 

 دیلم 80

8936 93 33 33 38 15 

8934 93 75 75 4 6 

8931 93 810 810 33 97 

 جمع کط

8936 139 8553 8553 8580 8919 

8934 139 8514 8514 486 639 

8931 139 3040 3040 8503 141 

 ماخذ : ادار  کط بنیاد مسکن انقالب اسالم  استان بوشهر      
تعداد کط پروانه های  8931همچنین بنا به گفته ی دهداریها در شهرستانهای استان در سا        

عداد گناو  با م  باشد که از این ت 8303ساختمان  صادر شد  برای احداث بنا در نقاط روستای  

درصد  3/86پروانه ساختمان  با ترین آمار را دارا م  باشد که در مقایسه با سا  قبط  733

پروانه صادر شد   91افزای  داشته است . کمترین آمار متعلق به شهرستان عسلویه با رقم  

  .است
 - 11ر در سال پروانه های ساختمانی صادر شده توسط دهیاری های استان بوشه:آمار   22جدول 

9315  

 شهرستان
تعداد کط پروانه صادر شد  

 8934دهیاری ها در سا  
تعداد کط پروانه صادر شد  

 8931دهیاری ها در سا  

 837 813 بوشهر

 733 964 گناو 

 78 808 دیلم

 958 974 دشتستان

 833 838 تنگستان
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 - 11دهیاری های استان بوشهر در سال پروانه های ساختمانی صادر شده توسط :آمار   22ادامه جدول 

9315  

 شهرستان
تعداد کط پروانه صادر شد  

 8934دهیاری ها در سا  
تعداد کط پروانه صادر شد  

 8931دهیاری ها در سا  

 368 396 دشت 

 883 35 کنگان

 91 74 عسلویه

 374 300 جم

 804 808 دیر

 8303 8164 جمع 

 روستای  و شوراها استانداری استان بوشهر ماخذ: دفتر امور              
 

مسکن یک  از نیاز های اساس  بشر بود  و بدون شک پر هزینه ترین بخ  سبد خانوار را 

تشکیط م  دهد به نووی که همیشه فکر و ذهن سر پرست و حت  اعضای خانواد  را به خود 

یته امداد تامین مسکن مشغو  م  نماید . در همین راستا از جمله برنامه های حمایت  کم

خانوارهای توت حمایت با استفاد  از ظرفیت های مختلف از جمله اعتبارات دولت  ، منابع امدادی 

 ، کمیته های مردم  و خیرین  و تسهیالت بانک  جهت حط این معضط بزرگ م  باشد. 

 
 9311ن شاخص های مهم ساخت مسکن شهری و روستایی به تفکیک شهرستا: عملکرد    23جدول 

 شهرستان
تعداد واحد ساخت 

 شهری
تعداد واحد ساخت 

 روستای 
تعداد واحد 
 خرید شهری

 تعمیرات
 اعتبارات هزینه شد  
 ) میلیون ریا  (

 83834 894 30 83 9 بوشهر

 30391 898 8 36 85 تنگستان
 64186 710 83 59 66 دشتستان
 33757 864 8 83 33 دشت 
 81896 875 0 9 33 دیر
 4757 50 0 4 1 دیلم

 



 1398گزارش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان بوشهر سال 

 
 

242 

 

شاخص های مهم ساخت مسکن شهری و روستایی به تفکیک شهرستان : عملکرد    23ادامه جدول 

9311 

 شهرستان
تعداد واحد ساخت 

 شهری
تعداد واحد ساخت 

 روستای 
تعداد واحد 
 خرید شهری

 تعمیرات
 اعتبارات هزینه شد  
 ) میلیون ریا  (

 88851 78 0 8 37 کنگان
 83636 58 0 35 6 جم

 35638 68 0 93 99 عسلویه
 38137 878 7 97 1 گناو 

 336537 8707 91 305 338 جمع کط 

 ماخذ :  کمیته امداد امام خمین  )ر ( استان بوشهر           

 
د شاخص های مهم ساخت مسکن شهری و روستایی به تفکیک شهرستان : عملکر  24جدول            

9315 

 شهرستان
د تعداد واح

 ساخت شهری
تعداد واحد ساخت 

 روستای 
تعداد واحد خرید 

 شهری
 تعمیرات

 اعتبارات هزینه شد 
 ) میلیون ریا  (

 39906 851 6 83 8 بوشهر

 61935 883 5 883 3 تنگستان

 360098 996 81 787 18 دشتستان

 51063 817 0 18 87 دشت 

 90330 45 0 95 85 دیر

 7968 78 0 83 0 دیلم

 85130 76 0 4 84 کنگان

 84630 76 0 94 8 جم

 55897 37 0 33 80 عسلویه

 11433 881 0 877 38 گناو 

 633581 8874 33 359 863 جمع کط 

 ماخذ :  کمیته امداد امام خمین  )ر ( استان بوشهر   

بخ  مسکن یک  از بزرگترین بخ  های نظام اقتصادی است که سهم قابط توجه  از تولید    

 8934داخل  به  ور مستقیم و غیر مستقیم در چار چوب آن شکط م  گیرد . در سا   ناخالص

واحد مسکون  افتتاح شد  با کاربری مسکن مهر در ادار  را  و شهرسازی و در سا   8366تعداد 
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 واحد مسکون  افتتاح شد  توسط ادار  کط را  و شهرسازی استان واگذار شد  586تعداد  8931

  .درصد کاه  یافته است   9/53،    8931ییرات آن در سا  است که نسبت تغ

  9315 -16ملکرد شاخص های مهم مسکن مهر  شهری به تفکیک شهرستان سال : ع   28جدول 

 شهرستان شهر
تعداد 
 قرارداد 

8936 8934 8931 

تعداد واحد 
مسکون  
 افتتاح شد 

تعداد واحد 
مسکون  
 باق  ماند 

تعداد واحد 
مسکون  

 تتاح شد اف

تعداد واحد 
مسکون  
 باق  ماند 

 تعدادواحد
مسکون  
 افتتاح شد 

تعداد 
واحد 

مسکون  
باق  
 ماند 

 0 983 489 767 180 0 5464 بوشهر بوشهر

 733 0 316 533 8313 0 5684 برازجان دشتستان

 96 6 50 97 803 0 3533 خورموج دشت 

 0 831 907 393 711 0 7345 گناو  گناو 

 531 586 3059 8366 9913 0 81351 عجم جمع

 مآخذ : ادار  کط را  و شهرسازی استان بوشهر 

 تراکم خانوار ،تراکم  نفر و سرانه زیر بنای  در واحد مسکون  
رسید   است  8/8به  8931بر اساس پی  بین  مرکز آمار ایران ،تراکم خانوار در استان در سا  

درصد رسید  است . شاخص سرانه  1/9،  8931  در سا  .تراکم نفر در خانوار در واحد مسکون
زیر بنا در واحد مسکون  ) متوسط فضای قابط سکونت برای هر نفر ( از جمله شاخص های 
کلیدی در شناخت وضعیت مسکن است بر اساس پی  بین  مرکز آمار ایران زیر بنا واحد 

 4/813واحد مسکون  شهری   بود  که حاصط تقسیم آن بر  368337به  8931مسکون  در سا  
 درصد م  باشد .
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9315-9318:   تراکم خانوار ، نفر و سرانه زیر بنا در واحد مسکونی استان در سال های   26جدول   

 

 8931 8934 8936 8935 شرح

 301080 115073 163403 195355 جمعیت شهری

 349000 368000 373000 396459 خانوار شهری

 393604 397978 333366 337009 مسکون  شهریتعداد واحد 

 368337 184756 8096300 - زیر بنای واحد مسکون 

 1/9 1/9 4/9 - تراکم نفر در واحد مسکون 

 8/8 8/8 8/8 - تراکم خانوار در واحد مسکون 

 4/813 1/816 1/849 - سرانه زیر بنا در  واحد مسکون  

 ماخذ : مرکز آمار ایران       

هزار ریا  (  83010معاد  ) 8931ط اجار  بهای واقع  مسکن شهری استان بوشهر در سا  متوس
درصد افزای  یافته همچنین سهم اجار   6/80،  8934بود  که درصد تغییرات آن نسبت به سا  

درصد بود  است .  در همین سا   5/66بهای واقع  مسکن در  استان بوشهر نسبت به کط کشور 
هزار ریا  بود  که نسبت به  9050،  8931های واقع  مسکن روستای  در سا  متوسط اجار  ب

 درصد افزای  یافته است . 3/34حدود  8934سا  
 

 – 9311: متوسط اجاره بهای واقعی مسکن شهری و روستایی استان بوشهر در  سال    21جدول   

 ) هزار ریال (    9315

 شرح
 خانوار روستای   خانوار شهری

8934 8931 
درصد 
 تغییرات 

8934 8931 
درصد 
 تغییرات 

 9/84 8743 8355 1/38 81863 87306 کشور

اجار  بها واقع  مسکن 
 استان بوشهر

80386 83010 6/80 3931 9050 3/34 

 *** 3/304 0/838 *** 5/66 3/49 سهم از کط کشور

 ماخذ : مرکز آمار ایران        
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 فروش و قیمت اجار  بها ی مسکن

یک  از بخ  های مهم برآورد شاخص قیمت مصرف کنند  ، بخ  مسکن است که این    

بخ  شامط زیر بخ  قیمت اجار  بهای ماهانه واحد مسکون  ، قیمت یک متر مربع زمین یا 

ساختمان کلنگ  و قیمت فروش زیر بنای واحد مسکون  م  باشد .  متوسط قیمت اجار  بها 

درصد  4/33،  8934هزار ریا  بود  که نسبت به سا   801ن در استا 8931ماهانه در سا  

افزای  داشته است به عبارت  سهم خانوارهای استان بوشهر به  ور متوسط نسبت به کط کشور 

درصد بود  است . متوسط قیمت خرید و فروش هر متر مربع زمین یا  1/41،  8931در سا  

ا  های معامالت ملک  در کط کشور در سا  ساختمان مسکون  کلنگ  معامله شد  از  ریق بنگ

درصد افزای  داشته است . متوسط  3/63هزار ریا  که نسبت به سا  قبط  93886،  8931

قیمت خرید و فروش هر متر مربع زیر بنای مسکون  معامله شد  از  ریق بنگا  های معامالت 

سهم استان نسبت به  هزار ریا  م  باشد و 70399،  8931ملک  در سطح کط کشور در سا  

 درصد بود  است .  4/46درصد بود  است و نسبت به سا  قبط  8/57،  8931کط کشور در سا  
 

:  متوسط قیمت اجاره بها ماهانه ، قیمت فروش زیر بنایی واحد مسکونی و قیمت زمین  25جدول 

 ) هزار ریال (  9315-9311مسکونی و ساختمان کلنگی در استان بوشهر در سال 

 8931 8934 شرح

متوسط قیمت اجار  بها 

 ماهانه

 894 806 کشور

 801 11 بوشهر

 1/41 0/19 سهم از کشور

 4/33  8931-34نسبت تغییرات 

متوسط قیمت فروش یک 

متر مربع زمین  یا 

 ساختمان مسکون  کلنگ 

 93886 30605 کشور

 4394 7344 بوشهر

 5/81 4/30 سهم از کشور

 3/63 8931 -34 نسبت تغییرات
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:  متوسط قیمت اجاره بها ماهانه ، قیمت فروش زیر بنایی واحد مسکونی و قیمت زمین  25جدول ادامه 

 ) هزار ریال (  9315-9311مسکونی و ساختمان کلنگی در استان بوشهر در سال 

 8931 8934 شرح

متوسط قیمت فروش زیر 

 بنای  واحد مسکون 

 70399 39393 کشور

 33873 83593 بوشهر

 8/57 9/53 سهم از کشور

 4/46 8931-34نسبت تغییرات 

 ماخذ : مرکز آمار ایران 
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 ارتباطات و فناوری اطالعات- مشش بخش
 

 

 

 مقدمه

 information communication ) ( ناااااوری ا العااااات و ارتبا ااااات ف

technologies  اختصاربهICT) ) نواو    ه،های پیشارفت  تمام فناوری برگیرند عبارت  کل  در 
 های ارتبا   است.   ها در سامانه ارتباط و انتقا  داد 

نیای ارتبا ات و تولید ا العات به سرعت در حا  تغییر بود  و ما اماروز  شااهد همگرایا     د
سارعت و در زماان    ه هاا و ا العاات با    ای کاه داد   گونهه آنان بی  از گذشته با یکدیگر بود ، ب

  .گیرد بط تصور به اقص  نقاط جهان منتقط و در دسترس استفاد  کنندگان قرار م غیرقا
ICT  های  ای را در تمام  عرصهارتبا ات بدون شک توو ت گسترد  و  ا العات  فناوری یا

ای است که جهان  گونهه اجتماع  و اقتصادی بشریت به دنبا  داشته و تاثیر آن بر جوامع بشری ب
ای کاه در آن داناای  و   در حا  تبدیط شدن به یک جامعه ا العات  است. جامعه امروز به سرعت

میزان دسترس  و استفاد  مفید از دان ، دارای نقش  مووری و تعیین کنند  است. گستر  کااربرد  
و تاثیرات آن در ابعاد مختلف زندگ  امروزی و آیند  جوامع بشری به یک  از مهمترین مباحث روز 

 ت.د  و توجه بسیاری از کشورهای جهان را به خود معطوف کرد  اسجهان مبد  ش

-های  زم به منظور توسعه فنبا گسترش روز افزون ارتبا ات درکشورها و تدوین استراتژی 

هاای روز از مزایاای آن در جهات توساعه     آوری ا العات، ما نیز ناگزیر هستیم همگام با پیشرفت
ردیم. این بخ  شامط ا العات وضعیت پست و مخاابرات در  مند گهمه جانبه در کشورمان بهر 

 باشد. های مربوط به هر بخ  م استان و بررس  شاخص

 پست
شرکت پست جمهوری اسالم  ایران با هدف دستیاب  عموم مردم به خدمات پست  درعرصاه  

تجهیاز و   ریزی، تاسایس، ها و راهبردهای کالن در زمینه برنامهارتبا ات، تنظیم و اعما  سیاست
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توسعه واحدهای پسات  و گساترش خادمات پسات  باه سراسار کشاور، در راساتای انطبااق باا           
توت نظارت و وابسته به وزارت ارتبا اات و فنااوری    های فناوری ارتبا ات،روزآمدترین پیشرفت

تاسیس گردید  است. ادار  کط پست استان بوشاهر نیاز در هماین راساتا و مطاابق باا       ا العات 
گیاری در شابکه   هاای چشام  دار فعالیات عهد شرکت پست جمهوری اسالم  ایران  هایسیاست

 د.باشپست  استان م 
شاود زیارا عاالو  بار     سرانه ترافیک نوع  شاخص توسعه یافتگ  جوامع بشری موسوب م 

 مرساو ت  سارانه  دهاد. های غیر ضروری را نیز کاه  ما  کاه  آلودگ  مویط زیست، هزینه
 4 حادود ( پسات   ملا  شارکت  باه  کسا ی  و  در نفر هر مراجعه متوسط  نعی)  رانیا در  پست
واحد(  1واحد( بود  که به میانگین کشوری ) 9در حالیکه در استان بوشهر این رقم به میزان) .است

دهد چقدر از میاانگین   نشان م  که (  بسیار فاصله داریم. 5/73تقریبا نزدیک و از میانگین جهان )
 .دنیا عقب هستیم

 است امکانات و زاتیتجه کمبود نه و استان بوشهر رانیا در مرسو ت سرانه بودن نییپا طیلد
 و هاا  تیا قابل از ماردم  حیصاو  استفاد  عدم آن  اصل طیدل بلکه ؛ قانون یهاء خال و ضعف نه و

 و نیقاوان  تیا رعا در ناظر یها دستگا   نظارت ضعف نیهمچن و کشور  پست شبکه یها تیظرف
ایران نسبت باه میاانگین    .است  دولت یها بخ  یگر  خودپست بوث در ژ یبو د،موجو مقررات

جهان  از سرانه ترافیک پایین  برخوردار است چرا که در کشورهای توسعه یافتاه انوصاار تماام     
باشد. با توجه به فاصله سرانه مرسو ت پست  با میانگین جهان  انتظار خدمات در اختیار پست م 

های  زم را فراهم و خدمات متنوع اراوه نماید و در این زمیناه  ت پست زیرساختم  رود که شرک
 سازی نماید.فرهنگ

 8931دهد که سرانه ترافیک به ازای هر نفر جمعیت در اساتان در ساا    آمار و ارقام نشان م 
درصدی بود  است. در مقایسه شاخص های شهرساتان ،   70، دارای کاه  8934نسبت به سا  

ر سرانه مرسو ت پست  که یک  از شاخص های کلیدی و مهم در راستای توساعه یاافتگ    از نظ
 تواند م  نقط، و حمط توسعه ارکان از یک  عنوان به پست  خدمات از شهرستان هاست و استفاد 

باشد، شهرستان بوشاهر باا    داشته استان اقتصادی کالن های شاخص بر کارآمدی و مستقیم تاثیر
 سرانه وسایرشهرستان های استان درسطح بسیار پایین  از این سطح قرارگرفته اند.بیشترین  6/85

در مقایسه با سا  قباط در برخا  از شااخص هاا      8931بطور کل  مقادیر شاخص ها در سا  
تفاوت چشمگیری داشته که نیاز به توجه بیشتر و ایجاد زیرساخت های  زم جهت بهبود عملکارد  

 را م   لبد.
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 9313-9315های های پستی استان طی سال: مقایسه عملکرد شاخص 9جدول    

 شرح
واحد 

 متعارف

درصد  عملکرد

تغییرات سال 

 9315 9311 9316 9318 9314 9313 11به  15

پوشااش جمعیتاای هاار 

 واحد پستی
 -9 7603 7461 7433 7047 9548 9657 نفر

پوشااش جمعیتاای هاار 

 صندوق پستی
 4 7038 9465 9465 9560 3415 3675 نفر

پوشش مسااحتی هار   

 واحد پستی

کیلاااومتر 
 مربع

18 47 17 883 889 803 3- 

پوشش مسااحتی هار   

 صندوق پستی

کیلاااومتر 
 مربع

51 54 47 13 13 13 8 

تعداد مرسوله وارده به 

 ازاء هر نفر
 83 3 3 3 3 3 3 مرسوله

 مأخذ: ادار  کط پست استان  
 

 9315های پستی در استان در سال الیتها و اطالعات مربوط به فع: شاخص 2جدول 

 شهرستان

 غیر دولتی دولتی

اداره کل و 

 اداره
 دفتر پست شهری

نمایندگی 

 پستی

دفتر پیشخوان 

 دولت

دفتر پست و مخابرات 

 (ICTروستایی )

 1 99 1 3 2 بوشهر

 91 2 0 9 9 تنگستان

 96 3 9 9 9 جم

 36 95 3 0 9 دشتستان

 23 8 9 9 9 دشتی

 6 6 0 9 9 دیر

 4 3 0 0 9 دیلم

 90 3 9 0 9 عسلویه

 3 4 9 0 9 کنگان

 98 4 3 9 9 گناوه

 949 81 91 5 99 جمع

 مأخذ: ادار  کط پست استان  
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 9315های پستی در استان در سال ها و اطالعات مربوط به فعالیت: شاخص 3جدول            
 

 شهرستان

تعداد صندوق های 
پست  روستاهای 

 خانوار 30با ی 

 تعداد مرسو ت صادر )هزار مرسوله(

 بین شهری شهری
برون استان  
 همجوار

برون استان  
 غیر همجوار

 398683 50635 54707 880349 1 بوشهر

 86567 8337 9435 4773 81 تنگستان

 86136 5377 5648 5515 81 جم

 43359 85449 85783 37533 57 دشتستان

 83301 7018 6004 80337 39 دشت 

 86615 7957 5996 7300 86 دیر

 33533 5471 7690 9033 9 دیلم

 96355 1114 1913 6173 83 عسلویه

 98131 3337 1831 1336 9 کنگان

 57088 1867 1554 86600 33 گناو 

 599841 887867 839996 833994 844 جمع

 مأخذ: ادار  کط پست استان بوشهر

 

 9315های پستی در استان در سال ها و اطالعات مربوط به فعالیت: شاخص 4جدول              

 دشت  تنگستان دشتستان بوشهر استان واحد عنوان شاخص یا نماگر

روستای  بهر  برداری  ICTتعداد دفاتر 
 شد 

 39 83 94 3 879 دفتر

 1 3 91 57 893 صندوق تعداد صندوق های پست  شهری

 39 81 57 1 844 صندوق تعداد صندوق های پست  روستای 

تعداد کط مرسو ت پست  وارد شد  از 
 مبادی داخط کشور

هزار 
 مرسوله

3761 8877 980 18 885 

تعداد کط مرسو ت پست  صادر شد  
 از مبادی داخط کشور

هزار 
 مرسوله

8613 380 839 50 71 

تعداد کط مرسو ت پست  وارد شد  از 
 مبادی خارج از کشور

 0 0 0 8،789 8789 مرسوله
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 9315های پستی در استان در سال ها و اطالعات مربوط به فعالیت: شاخص 4جدول ادامه               

 دشت  تنگستان دشتستان بوشهر استان واحد عنوان شاخص یا نماگر

تعداد کط مرسو ت پست  صادر شد  
 به خارج  از کشور

 3 0 33 596 633 مرسوله

 ت  ترافیک مرسو ت پس
هاااااازار 
 مرسوله

7858 3055 509 898 869 

 سرانه مرسو ت پست 

مرساااوله 
بااااااااه 
 جمعیت

3/9 85/6 15/8 6/8 4/8 

 مأخذ: ادار  کط پست استان بوشهر              

 
 

 9315های پستی در استان در سال ها و اطالعات مربوط به فعالیت: شاخص 8جدول            

 دیلم گناوه جم عسلویه کنگان دیر واحد عنوان شاخص یا نماگر

روستایی بهره  ICTتعداد دفاتر 

 برداری شده
 4 98 91 90 3 6 دفتر

تعداد صندوق های پستی 

 شهری
 3 90 2 9 6 5 صندوق

تعداد صندوق های پستی 

 روستایی
 3 22 95 92 3 96 صندوق

تعداد کل مرسوالت پستی وارد 

 شده از مبادی داخل کشور
 81 911 941 964 985 14 هزار مرسوله

تعداد کل مرسوالت پستی صادر 

 شده از مبادی داخل کشور
 85 991 64 59 993 48 هزار مرسوله

تعداد کل مرسوالت پستی وارد 

 شده از مبادی خارج از کشور
 0 0 0 0 0 0 مرسوله

تعداد کل مرسوالت پستی صادر 

 شده به خارج  از کشور
 4 1 4 4 21 1 مرسوله

 998 391 292 246 219 940 هزار مرسوله پستی ترافیک مرسوالت

 سرانه مرسوالت پستی
مرسوله به 

 جمعیت
2 3/2 3 3 5/2 3 

 مأخذ: ادار  کط پست استان بوشهر             
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 مخابرات

های اقتصادی هر کشور بوث چگونگ  ورود به بازارهای جهان   های مهم بخ  ک  از بوثی
بخ  مخابرات باا توجاه باه گساترد  شادن ساطح اراواه خادمات،          و فعالیت فرامرزی است. در

ای فعا  خواهند شد و به اراوه خادمات   الملل  و منطقه های بین برداران جهان  در کنار سازمان بهر 
عماوم باا اراواه     ارتباط مناسب ماورد نیااز   ایجادهدف شرکت مخابرات  .جدیدی خواهند پرداخت

 باشد.م  آفرین  حداکثری برای ذینفعانو تاکید برارزش  ICT خدمات متنوع
 8934دفتر در سطح استان بود  که نسبت به ساا    863برابر با  8931در سا   ICTتعداد دفاتر 

 تغییری نداشته است.
    

درصد از خانوارهاای اساتان بوشاهر دارای دسترسا  باه اینترنات هساتند          19/19در حا  حاضر
نترنت استفاد  م  کنند که این درصد از دسترس  و اساتفاد  از  درصد از افراد استان از ای  3/45 و 

 است.درصد(  38)  اینترنت در استان بوشهر با تر از سطح میانگین کشوری
 9313-9315های های بخش ارتباطات )مخابرات( طی سال: وضعیت شاخص6جدول 

 شرح
واحد انداز  
 گیری

 عملکرد استان

8939 8937 8935 8936 8934 8931 

شمار  تلفن 
 منصوبه

 907589 907588 900193 333373 335393 313511 شمار  شهری

 10589 10589 15959 15609 16136 11136 شمار  روستای 

 915036 915036 916815 917175 913195 943717 شمار  جمع

شمار  تلفن 
مشغو  به 
 کار)دایر(

 383159 350335 350335 373937 379041 397174 شمار  شهری

 51941 66559 66559 66371 64736 61068 شمار  روستای 

 348398 984571 984571 985543 980519 903301 شمار  جمع

 95000 95000 95000 95000 95000 95000 شمار  شمار  تلفن منصوبه ) اعتباری(

شمار  تلفن 
مشغو  به کار 
 )اعتباری(

 5339 6378 6378 6378 6358 6331 شمار  شهری

 9354 83900 83900 83376 83539 88040 شمار  روستای 

 3810 83378 83378 83814 81177 84961 شمار  جمع

 341687 333101 شمار  تلفن همرا  مشغو  به کار
806396
0 

8844367 8909604 
893653
1 

 834 834 383 383 303 380 مرکز تعداد مرکز تلفن خودکار

 8359 81000 38903 83499 30735 84319 کانا  هریتعداد کانا  های بین ش
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 9313-9315های های بخش ارتباطات )مخابرات( طی سال: وضعیت شاخص6جدول ادامه 

 شرح
واحد انداز  
 گیری

 عملکرد استان

8939 8937 8935 8936 8934 8931 

 - - 379703 - 333553 330373 کانا  تعداد کانا  ماکروویو

 384 384 384 384 384 384 کانا  ی بین الملل تعداد کانالها

 - 310 984 981 981 987 ایستگا  ایستگا  مایکروویو

 - - 6700 5136 5136 5408 کیلومتر  و  خطوط مایکروویو

 6 6 6 6 6 6 سرویس تعداد سرویس های ویژ 

 39 38.93 31.9 31.1 31.31 31.31 درصد ضریب نفوذ تلفن ثابت

 ضریب نفوذ تلفان 
 ثابت

 7/37 37 1/33 6/90 3/90 9/90 درصد شهری

 86 85 37 37 7/39 3/37 درصد روستای 

 885 808 808 9/38 1/19 3/11 درصد ضریب نفوذ تلفن همرا 

تعااداد روسااتاهای دارای ارتباااط  
 تلفن 

 533 553 553 565 561 561 روستا

ضریب بهر  
برداری تلفن 

 ثابت

 40 40 4/15 9/19 19 15 درصد شهری

 5/63 63 41 9/44 44 4/13 درصد روستای 

 تلفن همگان 
 99 99 99 95 96 78 دستگا  شهری

 366 8008 318 8813 8857 8576 دستگا  را  دور

خانوارهای روستای  دارای ارتباط 
 تلفن 

 19490 19490 19468 44743 44748 44798 خانوار

 834 834 383 383 303 380 مرکز مراکز دیجیتا 

 764 769 761 530 436 665 سایت BTSسایت تلفن همرا  

 383 383 388 309 819 863 سایت سایت دیتا

 37387 17960 13366 46010 48896 46806 پورت پورت منصوبه دیتا

ضریب نفوذ کاربران 
 اینترنت)خانوار(

 33 39 33 - - - درصد

 859 859 857 857 857 851 مرکز مراکز روستای  ارتبا ات

 94 94 94 94 96 96 شهر شهرهای مجهز به تلفن ثابت

 94 94 94 94 96 96 شهر شهرهای مجهز به دیتا

 - - 98 34 37 34 مشترک ISPتعداد 
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 9313-9315های های بخش ارتباطات )مخابرات( طی سال: وضعیت شاخص6جدول ادامه 

 شرح
واحد انداز  
 گیری

 عملکرد استان

8939 8937 8935 8936 8934 8931 

 - - 3819 3006 3833 8170 مشترک VPNتعداد 

GSM  884 861 843 863 دستگا - - 

 863 863 35 873 873 874 دفتر ICTتعداد دفاتر 

 ماخذ: شرکت مخابرات استان بوشهر

 
 9315های ارتباطات و فناوری اطالعات )مخابرات( به تفکیک شهرستان در سال : شاخص1جدول 

 مشغو  به کار منصوبه تلفن شهرستان

تعداد 
روستاهای 
دارای ارتباط 

 تلقن 

ضریب نفوذ تلفن  تلفن همگان   مشغو  به کار
 ثابت

 را  دور شهری

 7/34 954 4 99 43975 888340 بوشهر

 9/39 97 0 38 86754 39593 تنگستان

 6/84 55 0 60 80131 30543 جم

 1/33 303 4 839 51470 15599 دشتستان

 3/83 13 3 18 84537 36758 ت دش

 6/37 56 5 75 85734 84353 دیر

 90 74 4 93 80933 87387 دیلم

 81 36 3 39 83105 30476 عسلویه

 38 53 9 83 39894 98437 کنگان

 37 55 0 53 36506 99035 گناو 

 1/33 366 99 553 348398 915036 استان

 ماخذ: شرکت مخابرات استان بوشهر
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 منابع آب -اول  بخش
 

 

 مقدمه
آب از دیرباز به عنوان یک  از مهمترین و حیاات  تارین عواماط رشاد و توساعه اقتصاادی و       

های مختلف مصرف بدیط این منبع در تامین نیاز بخ اجتماع  جوامع مطرح بود  است. نق  ب 
و مویط زیست( در کنار مودودیت روز افزون آن به لواظ کما    کنند  )شرب، کشاورزی، صنعت

ای در بارداری از مناابع آب از جایگاا  ویاژ     ریزی در بهر و کیف  سبب شد  است تا مقوله برنامه
های توسعه جوامع برخوردار شود. با توجه به قرار گارفتن ایاران در ناواح  خشاک و نیماه      برنامه

 خشااااااااااااااااک، مقاااااااااااااااادار بارناااااااااااااااادگ  و حجاااااااااااااااام   
ریازد.  های جوی در همه جا به یک اناداز  فارو نما    های ایران به انداز  کاف  نیست و ریزشآب

های جوی، با  بودن میازان تبخیار اسات کاه  ا       مشکط آب در کشور، عالو  بر کمبود ریزش
-درصد از مساحت خشاک   8/8شود. کشور ایران با اینکه فرآیند بخار شد  و از دسترس خارج م 

های جهاان را  های موجود در خشک درصد از آب 97/0به خود اختصاص داد  فقط های جهان را 
متر در سا  به عنوان میانگین کشوری در مقایساه  میل  350در اختیار دارد. ثبت متوسط بارندگ  

میل  متر در سا ( خود به تنهاای  گاوا  موادودیت مناابع آب در کشاور       100با متوسط جهان  )
 ماست.

تجدید کشور با توجه به وضعیت بارندگ  و پوش  گیاه  و برخ  عوامط دیگر  منابع آب قابط
میلیارد متر مکعب در سا  و حجم قابط استوصا  باا احتسااب حجام     890به  ور متوسط حدود 

های تجدید شوند  حادود  شود. از کط آبمیلیارد مترمکعب برآورد م  836های برگشت  حدود آب
هاای نفاوذی باه    میلیارد متر مکعب را جریاان  35های سطو  و یانمیلیارد مترمکعب را جر 805

دهند. تقاضا برای آب به علت رشد با ی جمعیت، گسترش کشااورزی  منابع زیرزمین  تشکیط م 
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و توسعه صنعت در حا  افزای  است در حال  که متوسط حجم کط منابع آب کشاور رقام ثاابت     
 است.

میلیارد مترمکعب برآورد شد  است که  9/39ور حدود های مختلف کشمیزان مصرف آب در بخ 
درصد(  6میلیارد متر مکعب ) 6درصد( به بخ  کشاورزی و  9/13میلیارد متر مکعب ) 9/19حدود 

 به بخ  شرب و مابق  به بخ  صنایع اختصاص دارد.
درصاد مسااحت کشاور( در جناوب     7/8کیلومتر مربع )39043استان بوشهر با وسعت  معاد        

های خوزستان و کهگیلویه و بویر احمد، از شاما  شارق باه    ایران قرار گرفته و از شما  به استان
  استان فارس، از شما  غرب به خلیج فارس و قسامت  از اساتان خوزساتان، از شارق باه اساتان      
فارس، از جنوب به خلیج فارس و جنوب شرق به استان هرمزگاان و ازجناوب غارب و غارب باه      

های آبریز حله، مند و کط مهران بود  که شود. استان بوشهر شامط حوضه دود م خلیج فارس مو
گیرند. باا  های داوم  همچون مند، باهوش، دالک ، شاپور و حله در این حوضه ها قرار م رودخانه

میلیمتار   330توجه به اقلیم گرم و خشک این استان، میاانگین باارش ساا نه در ساطح اساتان      
مویط  و ساختار آب و هوای  منطقه شد   وضوع سبب گوناگون  وضعیت زیستباشد که این م م 

به ترتیب موقعیت استان بوشهر در کشور و همچنین سطح بندی اساتان و   3و  8های  است. شکط
حوضه اصل  حله، مند و کط مهران را  9استان در  3های آبریز درجه  شبکه هیدروگراف ، و حوضه

 نشان داد  شد  است.
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 های مطالعاتی تماب در استان بوشهرموقعیت استان بوشهر در کشور و محدوده -9شکل 
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 کشور در استان بوشهر 2های آبریز درجه  موقعیت حوضه -2شکل 
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 منابع آب استان
میلیون متار   89/3388درحدود  31حجم پتانسیط آب های سطو  و زیرزمین  استان در سا       

میلیون متر مکعب( آب ساطو  و   8734درصد آن  )حدود  4/64باشد که از این مقدار  مکعب م 
 34میلیون متر مکعب( آب زیرزمین  است که در مقایسه با ساا    89/487درصد آن )حدود  9/93

درصد افزای  داشته است که این امر بیاانگر   71حجم پتانسیط منابع آب سطو  استان به میزان 
  م  باشد. 34بری کط نزو ت جوی در مقایسه با سا  برا 7افزای  حجم 

 آب سطحی 

میلیاون مترمکعاب و باا     9/8783باه میازان    8931آورد سا نه رودخانه های استان در سا       
درصد بر حجم آورد رودخانه های  53بود  است. در این سا  زراع  به میزان  73/8357تخصیص 

در حوز  آبریز مند افزود  شد  است. سهم یا تخصایص   استان در مقایسه با سا  قبط به خصوص
ساا  یکباار در    35ها رقم  ثابت بود  که هر آب استان بوشهر در سنوات مختلف از آورد رودخانه
 گیرد.خصوص این سهم بازنگری و تجدید نظر صورت م 

ت آتا ( و  با توجه به حجم آب ورودی به استان )و احتما  اداماه روناد خشکساال  در سانوا          
های کم بارش،  زم به نظر م  رسد که به منظور تاامین  های اجتماع  در سا مشکالت و تن 

وری در بخ  های مختلف منابع آب پایدار و جدید از  ریق شیرین سازی آب دریا و افزای  بهر 
 شرب، صنعت و کشاورزی چار  ای اساس  اندیشید  شود. 

ودن سدهای در دست ساخت و مخازن ذخیر  ای این منابع مهم در حا  حاضر بدلیط آماد  نب     
و ارزشمند از دسترس استان خارج شد  و به خلیج فارس م  ریزند که لزوم تسریع در تامین منابع 

 مال  و تامین پایدار منابع آب استان ضروری است. 
-پلنگ ومند م  مهم ترین رودخانه های استان شامط شاهپور، دالک ، حله، باهوش، باغان، دشت

-باشد که میزان آورد سا نه رودخانه ها و میزان تخصیص هر یک از آنها به شرح جدو  زیر ما  

 باشد.
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 9318 -15های ها در سالهای استان به تفکیک رودخانهی رودخانه: آورد ساالنه 9جدول 

 ) میلیون متر مكعب (آورد ساالنه سهم و یا تخصیص استان بوشهر
نام 

 تگاهایس

نام 

 رودخانه
9315 9311 9316 9318 9315 9311 9316 9318 

 کط استان - 3945.13 8073.9 114.61 8783.9 8357.73 134.13 8357.73 8357.73

 باغان باغان 79.6 90.004 83.65 89.4 86.83 84.13 86.83 86.83

 گدار 44.3 - - * 59.3 59.3 59.3 59.3
دشت 
 پلنگ

 
 
 

 9318 -15های ها در سالهای استان به تفکیک رودخانهی رودخانهآورد ساالنه : 9ادامه جدول 

 ) میلیون متر مكعب (آورد ساالنه سهم و یا تخصیص استان بوشهر

 نام رودخانه نام ایستگاه

9315 9311 9316 9318 9315 9311 9316 9318 

 مند قنطره 8867.1 564.3 383.56 560.6 38.1 38.1 38.1 38.1

 دالکی سرقنات 738.4 866.89 843.38 364.3 797.5 797.5 797.5 797.5

 حله کلل 733.3 893.94 873.39 385.5 845.4 845.4 845.4 845.4

 باهوش اهرم 60.3 83.96 89.98 81.3 88.3 1 88.3 88.3

 چهارروستایی چهارروستایی 4.8 5.06 79.33 58 0 0 0 0

 دره گپ بردیچاه  5.7 9.39 94.8 81.4 0 0 0 0

 شاپور رئیسعلی دلواری 865.33 835.37 393 366.4 570.5 570.5 570.5 570.5

 ایساتگا   این 8931 اسفند پایان تا مهر آورد و است شد  فعا  مجدداً بازسازی از پس 8931 مهر از گدار ایستگا  *
 .است شد  برآورد مکعب متر میلیون 67
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 9318 – 15های در سال : وضعیت کلی منابع آب استان 2جدول 

 شرح ردیف
واحد اندازه 

 گیری
1292 1296 1293 1299 

نرررررررخ 

 تغییرات

 حجم کط نزو ت جوی 8
میلیون 
 مترمکعب

6383 3743 3483.79 4994.8 840.5 

3 
حجم کط منابع آب تجدیاد  

 شوند 
میلیون 
 مترمکعب

8806 437 8363.64 3388.8 47.85 

 های سطو حجم آب 9
میلیون 
 مترمکعب

3640.5 559 8080.95 8734 71.86 

7 
حجاام کااط استوصااا  آب  

 های سطو 
میلیون 
 مترمکعب

901.4 906 314 965.5 34.97 

5 
حجم نفوذ مستقیم نازو ت  
 به سفر  های آب زیرزمین 

میلیون 
 مترمکعب

633 339 359.63 401.8 843.3 

6 
حجام استوصاا  آب هااای   

 زیرزمین 
میلیون 
 مترمکعب

583.07 583.05 589 736.1 86.1- 

 

 

 9318 – 15های : وضعیت کلی منابع آب استان در سال 2ادامه جدول 

 شرح ردیف
واحد اندازه 

 گیری
1292 1296 1293 1299 

نرخ 

 تغییرات

3 
حجم آب خروج  بدون 
استفاد  مستقیم از قناتها و 

 ها چشمه

میلیون 
 مترمکعب

760 763 613.34 8850.6 61.74 

 ین حجم آب مصرف  زیرزم 9
میلیون 
 مترمکعب

583.07 583.05 589 736.1 86.1- 

9 
حجم کط استوصا  آب 
 های سطو  و زیرزمین 

میلیون 
 مترمکعب

130.34 181 100 489 80.17- 

12 
حجم آب مصرف  در بخ  

 شرب و صنعت
میلیون 
 مترمکعب

831.3 813 846 963.8 805.47 

 

+1 
حجم آب مصرف  در بخ  

 کشاورزی
میلیون 
 مترمکعب

434.07 433 463 410.8 8.75 

10 
میزان مصرف آب زیرزمین  

 در بخ  کشاورزی
میلیون 
 مترمکعب

713.07 716 716 933.4 83.83- 

12 
میزان مصرف آب سطو  

 در کشاورزی
میلیون 
 مترمکعب

901 906 319 914.7 96.3 

 ای استان بوشهرمأخذ: شرکت آب منطقه
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، حادود  31های جوی ساا نه در ساا    ط ریزشمیلیون مترمکعب حجم متوس 4994از حدود 
-های عمد  استان جریان ما  ها و مسیط میلیون مترمکعب به صورت رواناب در رودخانه 9/8783

رسد که بخش   میلیون مترمکعب در سا  م  8734های سطو  استان به یابد که مجموع جریان
شاود. باه    خلیج فارس تخلیه م  ها به از آن به مصرف رسید  و قسمت اعظم آن از  ریق رودخانه

میلیون مترمکعب بود  که  8/3388حجم کط منابع آب تجدید شوند  استان  31 ور کل  در سا  
 درصدی بود  است.  47دارای رشد  34نسبت به سا  

-های سنت  بهر  برداری ما  های قبط از برنامه او ، اراض  با روشدر استان بوشهر در سا 

هاای منشاعب   اد بند و آبگیر بر روی رودخانه ها و سوار نمودن آب باه شابکه  شد که عمدتاً با ایج
صورت گرفته است و همه ساله با جاری شدن سیالب این تاسیسات آب  تخریب شد  و این روناد  

های او ، دوم، موجبات افت موصو ت کشاورزی را فراهم ساخته است. به تدریج در  و  برنامه
با ایجاد تاسیسات آب  از جمله ساد رویساعل  دلاواری و  یروبا  آب     سوم، چهارم و پنجم توسعه 

هاای  برداری از آبهای آبیاری، بهر های پمپاژ، بندهای انوراف  و شبکهها و احداث ایستگا بندان
سطو  بهبود یافته است. با این حا  به دلیط شرایط خاص اقلیم  استان که بارش هاا باا شادت    

افتد سیالب های زیادی در سطح استان رخ داد  و هار سااله خساارت     زیاد و مدت کم اتفاق م 
 گذارد.های زیادی را در بخ  های مختلف بجا م 

و  74/316برداری شد  از منابع آب سطو  و زیر زمین  به ترتیب ، حجم آب بهر 31در سا  
هاای ساطو  و   متر مکعب باود  اسات و در مجماوع حجام کاط استوصاا  آب      میلیون 1/736
میلیون مترمکعب رسید  کاه بیشاتر از مناابع آب     36/489یرزمین  استان در این سا ، به میزان ز

 زیرزمین  مورد بهر  برداری قرار گرفته اند. 
ها با کسار مصاارف   ها و چشمهبرای مواسبه حجم آب خروج  بدون استفاد  مستقیم از قنات

درصاد( مواسابه    7( و میزان تلفات )های سطو  )سد رویسعل  دلواریچشمه و قنات و ذخایر آب
میلیون مترمکعب بود  که در مقایسه با سنوات قبط رشد  6/8850برابر با  31گردد که در سا  م 
درصدی داشته است که این امر بیانگر افزای  میزان آب خروجا  از مرزهاای اساتان بادون      61

تاسیساات موجاود در   احتساب آب های زیر سطو  است. حجم آب تنظیما  از  ریاق سادها و    
باشد که نسبت به سنوات گذشته افازای   میلیون متر مکعب م  93391معاد   31استان در سا  
 .داشته است
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 منابع آب زیرزمینی 

های عمیق و نیماه عمیاق، چشامه و قناوات      منابع آب زیرزمین  استان بوشهر شامط چا     
های  پراکند  هستند. مهمترین این مودود  مودود  مطالعات  واقع در سطح استان 84است که در 

شبانکار ، اهرم، خورموج، باغان، چاهگاا ، دشات پلناگ، بوشاکان،      –مطالعات  عبارتند از: دالک  
به ترتیب تعداد و  7و   9باشند. که در جداو  شمار  کنگان، جم و ریز م  -تنگ ارم، دیر -دهرود

و در هر یک از شهرستان های استان اراوه شد   حجم تخلیه منابع آب زمین  به تفکیک نوع منبع
 است.  

میلیون مترمکعب بارآورد   836/487، 31حجم کط پتانسیط منابع آب زیرزمین  استان در سا  
 939میلیون مترمکعب بود  است که از این مقادار حادود    1/736برداری از آن شد  که حجم بهر 

میلیاون مترمکعاب آن از    1/99یاه عمیاق و   هاای عمیاق و نم  میلیون مترمکعب آن از  ریق چا 
-های توت تااثیر آب ها و قنوات تخلیه شد  است. از  رف  بدلیط خطر شوری سفر  ریق چشمه

هاای شاور باا    های شیرین و جاایگزین  سافر   های شور به سمت آبهای زیر زمین ، تهاجم آب
ز اساتان و همچناین   های شیرین و عدم وجود پتانسایط آب زیرزمینا  در بخا  وسایع  ا    سفر 
بایسات در   های گزاف، امکان توسعه منابع آب زیرزمین  به مقدار زیاد وجود نادارد. لاذا ما    هزینه
های نوین کشت و الگاوی مصارف   سازی شد  و از روشبرداری از این نعمت گرانبها فرهنگبهر 

زمین  استان در سا  میلیون مترمکعب تخلیه سا نه منابع آب زیر 1/736استفاد  شود. از مجموع 
میلیاون   4/84میلیون مترمکعاب در ساا  بارای کشااورزی و موایط زیسات،        3/931، حدود 31

میلیون مترمکعب برای مصارف صنعت  مورد استفاد  قارار   3/80مترمکعب برای مصارف شرب و 
ن میلیو 716میلیون مترمکعب در حدود  589، از مجموع 34گیرد و این درحالیست که در سا  م 

متار   88متر مکعب برای مصارف شارب و   86مترمکعب در سا  برای کشاورزی و مویط زیست، 
گرفت. در خصاوص تولیاد مناابع آب جدیاد از     مکعب برای مصارف صنعت  مورد استفاد  قرار م 

میلیاون مترمکعاب آب    3/381 ریق شیرین سازی آب دریاا باه روش نماک زدایا  باه میازان       
میلیاون در بخا  صانعت     3/303ون مترمکعب در بخا  شارب و   میلی 4/3استوصا  شد  که 

میلیاون مترمکعاب استوصاا      83/1159مصرف شد  است. در روش بدون نمک زدای  به میزان 
میلیون مترمکعب در بخ  شایالت   83/339میلیون مترمکعب در بخ  صنعت و  1690شد  که 

 ت.  به منظور سایت های پرورش میگو و پرورش آبزیان مصرف شد  اس
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 9318-15: تعداد و حجم تخلیه منابع آب زیرزمینی استان بوشهر در سال  3جدول      

 نوع منبع
 حجم تخلیه )میلیون مترمکعب( تعداد

8935 8936 8934 8931 8935 8936 8934 8931 

 893.96 880 880 884 3784 8953 8953 8705 چا  عمیق

 360.55 958 958 959 89005 88100 88100 88101 چا  نیمه عمیق

 6.807 89 89 83 59 73 73 71 قنات

 31.97 70 70 70 389 810 810 810 چشمه

 734.95 587 587 538 85611 89918 89918 89778 جمع کط

 ای استان بوشهرمأخذ : شرکت آب منطقه
 

 9311-15های زیرزمینی و مقدار تخلیه ساالنه آن در سال آبی : منابع آب4جدول 

 تانشهرس

 چشمه قنات چاه نیمه عمیق چاه عمیق

 تعداد
 تخلیهههه 

(MCM) 
 تعداد

 تخلیههههه 

(MCM) 
 تعداد

 تخلیهههه

(MCM) 
 تعداد

 تخلیهههه 

(MCM) 

 48732 413 97111 12 491711 13111 134739 4211 کل استان

 2 2 2.120 2 9.21 212 2.923 22 بوشهر

 9.92 22 2 2 92.29 1320 1.92 96 تنگستان

 2.26 10 2.992 19 00.9 1222 9.3 193 جم

 6.29 99 2.099 19 112.92 9212 99.3 1926 دشتستان

 

 9311-15های زیرزمینی و مقدار تخلیه ساالنه آن در سال آبی : منابع آب4جدول ادامه 

 شهرستان

 چشمه قنات چاه نیمه عمیق چاه عمیق

 تعداد
 تخلیهههه 

(MCM) 
 تعداد

 تخلیههههه 

(MCM) 
 تعداد

 تخلیهههه

(MCM) 
 تعداد

 تخلیهههه 

(MCM) 

 9.93 90 2.29 11 21.92 1202 00.90 996 دشتی

 1.9 12 1.29 2 09.20 1112 9.23 192 دیر

 2.23 0 2 2 2.262 192 2 2 دیلم

 2.23 0 2 2 3.91 292 2.62 39 کنگان

 2 2 2 2 2.16 1929 2 2 گناوه

 2.20 19 2 2 9.09 631 2.120 9 عسلویه
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 منابع آب موجود برداری ازتحلیل بهره
میلیاون   4/911، 31های سطو  استان در ساا   میلیون مترمکعب پتانسیط آب 8734از مجموع 
درصاد( بادون    47میلیاون متار مکعاب )    9/8801درصد( بهر  برداری و باقیماند   36مترمکعب )

 درصد بود  است. در این ساا  حجام   45معاد   33شود که در سا  استفاد  از دسترس  خارج م 
میلیون مترمکعب بود  کاه از ایان    836/3388پتانسیط منابع آب های سطو  و زیرزمین  معاد  

های برداری شد  است. هرچند در این سا  میزان بارشمیلیون متر مکعب بهر  9/103مقدار تنها 
مناسب  دریافت کرد  ایم ول  به دلیط دسترس  آسان و ارزان به منابع آب زیرزمین ، حجم بهار   

رداری از منابع آب زیرزمین  استان بی  از حد بود  که این امر باعاث افات شادید سافر  هاای      ب
 زیرزمین  گردید  و دشت های استان را در معرض پدید  فرونشست قرار داد  است. از حجم کاط 

  دارد. قرار کیف  تهدیدات معرض مترمکعب در میلیارد 8 استان در حدود آب منابع
 )میلیون مترمكعب( 1391 – 98های های سطحی استان  طی سالهای منابع آبص: برخی شاخ 1جدول 

 

 مناطق

 

 حجم پتانسیل

 

 حجم بهره برداری

 

 ضریب بهره برداری

 31 34 36 35 31 34 36 35 31 34 36 35 سا 

 0.83 0.89 0.69 0.88 316.74 314 971.56 901.39 8734 8080.95 559.9 3640.5 کط استان

 ای استان بوشهرت آب منطقهمأخذ: شرک

 )میلیون مترمکعب( 9318 – 15های های زیرزمینی استان طی سالهای منابع آب: برخی شاخص 6جدول

 

 مناطق

 

 حجم پتانسیل

 

 حجم بهره برداری

 

 

 ضریب بهره برداری

 99 93 96 92 99 93 96 92 99 93 96 92 سال

 2.62 1.21 1.99 2.90 906.39 212 939.12 210.29 319.12 029.60 091.11 600 کل استان

 ای استان بوشهرمأخذ: شرکت آب منطقه

 )میلیون متر مکعب(9318-15برداری طی سال های : پتانسیل منابع آب استان به همراه حجم و ضریب بهره 1جدول

 ضریب بهره برداری حجم بهره برداری حجم پتانسیل)سطحی و زیرزمینی( مناطق

 99 93 96 92 99 93 96 92 99 93 96 92 سال

کررررررل 

 استان
2090 919399 9391069 1290011 099902 229913 922 069312 0292 2291 2092 2092 

 ای استان بوشهرمأخذ: شرکت آب منطقه
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 های توسعه منابع آب سطحیطرح

هاای   بق برآوردهای انجام شد  در شرکت سهام  آب منطقه ای، در مجموع نیاز آب  بخا      
 373میلیون مترمکعب برای صنایع کوچاک و   89) 363، به ترتیب 8700و شرب در سا   صنعت

 میلیون مترمکعب م  باشد. 893میلیون مترمکعب برای صنایع بزرگ( و 
 ارح ساد    6برداری از منابع آب سطو  استان، هم اکنون بای  از   به منظور مهار و توسعه بهر 

باشد که ا العات هر یک از منابع به تفکیک حوز   عه م برداری، اجرا و مطال مخزن  در حا  بهر 
اراوه شد  است. همانگونه که در جدو  زیر مشخص است، حجم آب  1آبریز آنها در جدو  شمار  

میلیاون   7/580بارداری   هاای در حاا  بهار    های استان باا اساتفاد  از  ارح    قابط تنظیم رودخانه
میلیاون  53/8098هاای در حاا  اجارا باه حادود      حبارداری از  ار   مترمکعب بود  که پس از بهر 

میلیاون مترمکعاب در    8891های در حا  مطالعه به حدود برداری از  رح مترمکعب و پس از بهر 
سا  خواهد رسید که نیاز آب  استان در بخ  کشاورزی را تا حدود زیاادی تاامین خواهاد نماود.     

هاای  خا  کشااورزی و نخلساتان   درصد( در ب 30بیشترین مصرف آب سطو  استان )در حدود 
شهرستان دشتستان بود  که با احداث سد دالک  کط نیاز آب  نخلستان های این شهرستان تامین 

 خواهد شد.
 های توسعه منابع آب استان بوشهر اراوه شد  است.   وضعیت کل   رح 1در جدو  

 

 سازی آب استان ظرفیت ذخیره
میلیون مترمکعب  74/316معاد   31  استان در سا  برداری از منابع آب سطومیزان حجم بهر 

های آبیاری و زهکش ، سدهای خااک  کوچاک،   بود  که از  ریق سدها، بندهای انوراف ، شبکه
 های پمپاژ احداث  و استخرهای ذخیر  آب تامین گردید  است.ایستگا 

 

 ها و تاسیسات در مدار بهره برداری طرح
میلیون مترمکعب آب تنظیم  بر رودخانه شاپور، ایساتگا    580سد مخزن  رویسعل  دلواری با 

هاای  میلیون متر مکعب آب تنظیم  بر رودخانه حله و سایر ایستگا  5/18پمپاژ  کلط و زیارت  با 
ایستگا  پمپاژ ساازمان   9های دست  و پمپاژ حاشیه رود حله شامط حقابه بران سنت  با موتور پمپ

 باشند.   برداری استان م  أسیسات قابط بهر ها و ت جهاد کشاورزی از  رح
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 های سد و شبکه در دست اجرا طرح
میلیون مترمکعب آب قابط تنظیم، سدهای مخزن  باهوش و خااییز   795سد مخزن  دالک  با 

میلیاون   6/74میلیون مترمکعب  بر روی رودخانه باهوش، سد دشت پلنگ با  3/9و  1به ترتیب با 
-میلیون متر مکعب آب قابط تنظیم  و همچنین تکمیاط شابکه   83/86با  متر مکعب و سد باغان

های آبیاری و زهکش  رویسعل  دلواری، زیارت و کلط و اهرم، شبکه چم تنگ و مومادی و کار    
پلناگ و شابکه   های آبیاری و زهکش  سد باغان، شبکه آبیاری و زهکشا  ساد دشات   بند، شبکه

 باشند. های در دست اجرای استان م  آبیاری و زهکش  سد دالک  از جمله  رح
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 های توسعه منابع آب استان بوشهر:  طرح 5جدول 

ریز
 آب
ز 
حو

 

نام 
 رودخانه

 نام سد

حجم آب 
 تنظیم 
)میلیون 
 مترمکعب(

 نام اراض 

وسعت 
اراض  
کشاورزی 
 )هکتار(

تخصیص 
آب 

 کشاورزی
)میلیون  

 مترمکعب(

تخصیص 
آب زیست 

   مویط
)میلیون 
 مترمکعب(

تخصیص آب 
شرب  )میلیون 
 مترمکعب(

تخصیص 
آب صنعت  
)میلیون 
 مترمکعب(

ک
ی کوچ

حله و رودخانه ها
 

 شاپور
رییسعل  
 دلواری

580.7 

 60 1400 شبکه شبانکار 

13.4 70 0 
حاشیه رودخانه 

 حله
5500 49 

 390 80000 شبکه آبپخ 

 795 دالک  دالک 

 357.8 1500 شبکه دالک 

804.4 0 0 
 93 450 شبکه وحدتیه

 31 3000 شبکه دهقاود

 37.5 8450 حق آبه دالک 

 1 باهوش باهوش
 شبکه اهرم

578 5.9 3.4 0 0 

 0 0 8.3 3.4 383 9.3 خاییز باهوش

 _ حله

شبکه کلط و 
 زیارت

8300 68.5 

55 80 0 
ژ ایستگا  پمپا

 جهاد
9000 33.8 

 0 50 356.9 104.3 73859 مجموع حوضه آبریز حله و رودخانه های کوچک

مند ، کاریان و خنج
 

دشت 
 پلنگ

دشت 
 پلنگ

74.6 
شبکه دشت 

 پلنگ
8970 3.7 3.6 8.1 99.7 

 6 3.03 9.39 6.53 500 شبکه باغان 86.83 باغان باغان

  0.9 0 0  شبکه ارغون 0.9 ارغون ارغون

  0 0 8.5  شبکه اخند 8.5 اخند اخند

  3.5 0 0  شبکه کاردانه 3.5 کاردانه کاردانه

دهرود 
تنگ  -

 ارم
 9.3 تنگ ارم

 شبکه
 تنگ ارم

 0 0 9.3  

قیز 
 قلعه

 9 قیز قلعه
 شبکه
 قیز قلعه

 9 0 0  

 0 0 0 38.1 3600 حقآبه مند _ مند

 93.7 3.13 83.19 73.33 7770 مجموع حوضه آبریز مند ، کاریان و خنج
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 مترمکعب()میلیون 9318-15هایسالموجود استان طیآبیتاسیساتطریقمهارشده ازآب: حجم1جدول

 تاسیسات
 حجم آب تنظیم شده

درصد 

 تغییرات

9318 9316 9311 9315 - 

 3.7 399 389 893 865.33 سد مخزن  )سد رویسعل  دلواری(

شبکه های آبیاری و زهکش  
 تار()هک

98150 98150 98150 98150 0 

 -87.83 36.9 90.65 91.1 91.53 ایستگا  های پمپاژ

 81.9 3.4 1.3 4 5.3 ها )شرب( کن آبشیرین

 30 887 35 804 800 خطوط آبرسان )خط کوثر و کازرون(

 0 5.9 5.9 4.5 4.38 های تغذیه مصنوع   رح

 - 93391.9 93303.85 93879.5 98350 جمع کط
 

 

 ورت توسعه منابع آب ضر
هکتار م  باشد کاه از ایان    345175.5، به میزان 31وسعت اراض  زیر کشت استان در سا  

باشد. بر اساس آمار و ا العات در سالجاری، پتانسایط آب  هکتار دیم م   896465.6مقدار حدود 
ب ماورد  مکعا میلیاون متار   74/316میلیون مترمکعب است که از این مقدار  8734سطو  استان 

میلیارد مترمکعب است کاه باا    3/3گردد. امکان توسعه منابع آب استان حدود برداری قرار م بهر 
بارداری کاماط از حجام آب، بخا  قاباط      توجه به وسعت اراض  استان در صورت توسعه و بهر 

  در ای از نیازهای آب استان رفع خواهد شد، لذا تامین و توسعه منابع آب استان نق  حیاات توجه
 توسعه و اقتصاد منطقه دارد.

 مصارف آب استان
های سطو ، زیر زمین ، آب دریا و انتقا  آب باین  از منابع آب 31مصرف آب استان در سا  

میلیاون   93/3335های کشاورزی، شیالت، شرب، صنعت و معدن ای و بین استان  در بخ حوز 
میلیاون مترمکعاب اسات. در     5/1563 ،34مترمکعب بود  است. در حالیکه ایان میازان در ساا     

 میزان مصارف در بخ  های مختلف و به تفکیک منابع تامین اراوه شد  است. 80جدو  شمار  

 مصارف آب شرب 
 3/0میلیون مترمکعب از منابع آب برای شارب باه مصارف رساید  کاه       9/897، 31در سا  

 4/3از منابع آب زیار زمینا ،   میلیون مترمکعب نیز  4/84میلیون مترمکعب از آب های سطو ،  
میلیاون مترمکعاب از انتقاا  آب باین      806میلیون مترمکعب از  ریق شیرین سازی آب دریاا و  
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ای و بین استان  تامین گردید  است. با توجه به سنوات گذشته م  توان چنین نتیجه گیاری  حوز 
حاوز  ای و باین    نمود که بیشترین میزان مصرف آب در بخ  شرب مربوط به انتقاا  آب باین  

های اخیر نیاز بادلیط کااه     استان  است که از استان های همجوار تامین گردید  و در    سا 
ها در بواث آب جادی تار شاد      های اجتماع  مابین استانها تن های جوی و خشکسال بارش
 است.  

 

 مصارف صنعت و معدن  
ون مترمکعب است که میلی 1/1154مجموع آب مصرف شد  در بخ  صنعت و معدن معاد  

هاای زیرزمینا ،   میلیاون مترمکعاب آن از آب   3/80میلیون مترمکعب از آب های ساطو ،   7/0
میلیون  1میلیون مترمکعب از  ریق آب دریا به روش نمک زدای  و بدون نمک زدای  و  3/1193

 شود.ای و بین استان  تامین م مترمکعب نیز از انتقا  آب بین حوز 

 

 و محیط زیستی مصارف کشاورز
میلیون متر مکعب از منابع آب سطو  و زیرزمین  جهات مصاارف    9/416، حدود 31در سا  

 7/914هاای زیار زمینا  و    میلیاون مترمکعاب آن از آب   3/931کشاورزی استفاد  شد  است که 
 های سطو  تامین شد  است.مکعب از منابع آبمیلیون متر

 شیالتمصارف 
میلیون متر مکعب از منابع آب دریا به روش بادون نماک زدایا      83/339، حدود 31در سا  

جهت سایت های پرورش میگو استفاد  شد  است و از سایر منابع در این بخا  اساتفاد  خاصا     
 صورت نگرفته است.
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-)میلیاون  9318-15هاای  هاای مصارف طای ساال    تفکیک بخشاستان بهآب: میزان مصارف90جدول

 مترمکعب(

 آب شرب ی مصرفهابخ 
صنعت و 
 معدن

کشاورزی و 
 مویط زیست

 جمع شیالت

 های سطو آب

8935 0 0.39 901 0 901.39 

8936 9.6 0.7 974.1 0 958.1 

8934 9.6 0.7 313.4 0 316.4 

8931 0.3 0.7 914.7 0 911.4 

 95.51 - 94.07 0 -45 درصد تغییرات

 های زیرزمین آب

8935 83 88 713.07 0 583.07 

8936 86 80 716.07 0 583.07 

8934 86 88 716 0 589 

8931 84.4 80.3 931.3 0 736.1 

 -81.08 - -83.83 -4.34 80.69 درصد تغییرات

 آب دریا

 نمک زدای 
8934 

4 73.4 0 0 73.4 

 4681.8 339.8 0 4935 0 بدون نمک زدای 

 نمک زدای 
8931 

3.4 303.3 0 0 381.3 

 1159.83 339.83 0 1690 0 ک زدای بدون نم

ای و بین آب بین حوز  انتقا 
 استان 

8935 35 5 0 0 800 

8936 31 1 0 0 806 

8934 14 1 0 0 35 

8931 806 1 0 0 887 

 30 - - 0 38.17 درصد تغییرات

 ای استان بوشهرمأخذ: شرکت آب منطقه
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 کشاورزی و منابع طبیعی -دوم  بخش
 

 

 مقدمه 
 درصد30پس از بخ  خدمات است که حدود  یبخ  اقتصاد نیبزرگتر رانیدر ا یکشاورز  

 نیدهد. همچن  را به خود اختصاص م  نفت ریاز صادرات غ یا و سهم عمد   ناخالص مل دیتول

رسالت این بخ  از دیرباز تأمین امنیت غذای   کشور است. تیاز جمع  عیاشتغا  بخ  وس موط

 ،«مل  امنیت ایفای نق  در» جمله از فردی به منوصر هایویژگ  الو  بر آن دارایع ،باشدم 

نسبت  سرمایه وریبهر  با  بودن و گذاری سرمایه بودن زودبازد »، «با  در فقرزدای  پتانسیط»

 چندگانه کارکردهای اراوه» ،«صنعت و خدمات بخ  با پیوند قابلیت» ،«هابه سایر بخ 

 غیر  م   و «جهان  نسب  مزیت» ،«مهاجرت کنتر » ،« زیست  مویط و ع اجتما اقتصادی،

 .باشد

آوری، نهادسازی، بازاریاب ، های گوناگون  از جمله رشد فنتوسعه کشاورزی نیازمند مؤلفه

ریزی برای پیوند بین آنها است. از جمله راهبردهای توسعه کشاورزی، گذاری و برنامهسرمایه

های تولید سنت  و کشاورزی مبتن  بر بازار در چارچوب توسعه پایدار شیو  دگرگون  ساختاری در

 باشد.م 

های مختلف در استان بوشهر نیز با وجود استعدادهای مناسب  که برای تولید در زیربخ 

فرنگ  و گیاهان داروی  وجود دارد، بروز پدید  پروری، نخیالت، گوجهکشاورزی از جمله آبزی

های این بخ  تأثیر فراوان داشته دیت منابع آب     سالیان اخیر بر فعالیتخشکسال  و مودو

بنیان با تکیه بر وری و تولید دان است اما علیرغم این موضوع حرکت به سمت افزای  بهر 

های نوین سبب شد  است که تا حدودی اثرات این پدید  بر بخ  کشاورزی را بکارگیری فناوری

 پوش  دهد.

داری و ماهیگیری( به افزود  بخ  کشاورزی )کشاورزی، شکار، جنگطنسبت ارزش 31در سا  

 9،  34درصد است در حالیکه این نسبت در سا   3های استان افزود  سایر بخ نسبت کط ارزش

درصد بود  است. در بررس  و مقایسه این نسبت با سنوات قبط روند کاهش  را نشان م  دهد که 
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ی  ارزش افزود  در سایر بخ  ها بخصوص در بخ  تامین برق، گاز، بخار و این امر بیانگر افزا

 تهویه هوا م  باشد.

-درصد از مساحت استان را دارا م  5/73درصد، مراتع  1/3درصد، جنگط  5/89اراض  کشاورزی 

 باشند. ا العات این بخ  شامط بخ  زراعت، باغبان ، دامداری، شیالت و منابع  بیع  است. 

 

 و باغبانی زراعت

 تزراع

ای، موصو ت زراع  استان شامط غالت، سبزیجات، موصو ت صنعت ، موصو ت علوفه

سطح اراض   34-31در سا  زراع  باشد. های روغن  م حبوبات، موصو ت جالیزی و دانه

هکتار سطح زیرکشت و  893043.3باشد که از این مقدار هکتار م  345175.5زراع  استان 

های مناسب جوی، سطح زیرکشت باشد. در این سا  به دلیط بارشهکتار آی  م  896465.6

درصد( کاسته شد  است.  93اراض  زراع  افزای  و از سطح اراض  آی  )نسبت به سا  گذشته 

هکتار آن را  71340دیم و اراض هکتار آن را  30880از مجموع اراض  زیرکشت زراع  حدود 

باشد که تقریباً ت یک  از مهمترین موصو ت زراع  استان م غالدهد. آب  تشکیط م  اراض 

غیر از جم، عسلویه و کنگان که سهم بسیار ناچیزی را به خود های استان به  در تمام  شهرستان

هکتار سطح زیر  81436شود. موصو  گندم از نظر سطح زیرکشت با  اند کشت م  اختصاص داد 

دیم با ترین سطح زیرکشت موصو ت سا نه را در  هکتار سطح زیرکشت 10000کشت آب  و 

های اخیر توسط بسیاری از گوجه فرنگ  یک  از موصو ت مهم  است که در سا استان دارد. 

به کشت  31هکتار از اراض  زراع  استان در سا   88900حدود شود. کشت م کشاورزان استان 

ب  م  باشد. میزان عملکرد این این موصو  اختصاص یافته است که همگ  آن به صورت آ

است. شهرستان های دیر و کیلوگرم در هر هکتار بود   50000سا  بالغ بر  این موصو  در

 دشت  با ترین سطح زیر کشت این موصو  را دارند.

شهرستان دشتستان به دلیط داشتن موقعیت جغرافیای  و جوی مناسب از لواظ کشت موصو ت 

 درصد از سطح زیر کشت 90.1ها در رد  او  قرار دارد. حدود تانزراع  نسبت به سایر شهرس

های دیر و دشت  به لواظ سطح شهرستانموصو ت زراع  استان در این شهرستان قرار دارد. 
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های بعدی زیرکشت زراع  آب  و شهرستان دیلم و گناو  از نظر سطح زیرکشت زراع  دیم در رد 

 قرار دارند. 

از این باشد که تن م  8069643.3بر  بالغ 34-31زراع  استان در سا   میزان تولید موصو ت

به موصو ت زراع  دیم  تن 808168به موصو ت زراع  آب  و  تن 368188بالغ بر  مقدار

 اختصاص دارد.

به دلیط بارش های مناسب در فصط  31-34در سا  زراع  شود همانگونه که مشاهد  م 

در سا  به صورت دیم این موصو ت زراع  استان در ان تولید و میز زیر کشت زمستان سطح 

میزان عملکرد در هکتار موصو ت آب  مقایسه با سنوات قبط افزای  چشمگیری داشته است. 

ترین سطح است. عمد کیلوگرم در هکتار  8890.7وصو ت دیم حدود کیلوگرم و م83678بالغ بر 

 باشد.به گندم و جو م زیرکشت موصو ت سا نه دیم استان مربوط 

میزان تولید  31فرنگ  خارج از فصط رتبه او  را دارد. در سا  استان بوشهر از لواظ تولید گوجه 

و  350000های دیر و دشت  به ترتیب با است که شهرستانتن بود   565000فرنگ  گوجه

 . اندتن بیشترین سطح و عملکرد در تولید را به خود اختصاص داد  844500

با  شود کهفرنگ ، سایر موصو ت زراع  نیز در استان کشت م به غیر از گندم و جو و گوجه

اهمیت منابع آب  بهینه کردن الگوی کشت و کاشت موصو ت کم آب بر با هدف توجه به 

 کاه  تقاضای آب ضروری است.
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 11-15 زراعی  سال بوشهر در  استان  : آمار سطح زیرکشت و تولید محصوالت ساالنه 9جدول 

 نام موصو 

 سطح زیر کشت 
 )هکتار(

 تولید
 )تن(

 عملکرد در هکتار

 )کیلوگرم(

 دیم آب  جمع دیم آب  جمع دیم آب 

 غالت 

 8813 9695.6 869755 35830 61995 31436 10000 81436 گندم 

 643.7 3956.6 89731.5 6498 6634.5 83153 80080 3173 جو

ذرت دانه 
 ای

0 0 0 0 0 0 0 0 

 سبزیجات 

 0 0 0 0 0 0 0 0 سیب زمین 

 0 95735.4 83400.8 0 83400.8 555 0 555 پیاز

گوجه 
 فرنگ  

88900 0 88900 565000 0 565000 50000 0 

 0 94766.4 90338.9 0 90338.9 135.9 0 135.9 بادمجان

 0 89434.9 90.3 0 90.3 3.3 0 3.3 باقال تاز  

هویج 
   مول

9 0 9 58.3 0 58.3 84900 0 

سایر 
 سبزیجات

9633.8 0 9633.8 49860 0 49860 30831.3 0 

موصو ت 
 صنعت 

 0 3463.7 1375 0 1375 9391.8 0 9391.8 تنباکو

موصو ت 
 علوفه ای 

 0 30956.3 85734.3 0 85734.3 468.9 0 468.9 یونجه

 0 51494 33494.8 0 33494.8 914.8 0 914.8 خصیط 

ذرت علوفه 
 ای 

63.9 0 63.9 9486 0 9486 53676.3 0 

 حبوبات

لوبیا ، 
عدس ، 
 نخود

0 0 0 0 0 0 0 0 
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 11-15 زراعی  بوشهر در سال  استان  : آمار سطح زیرکشت و تولید محصوالت ساالنه 9جدول ادامه 

نام 
 موصو 

 سطح زیر کشت 
 )هکتار(

 تولید
 )تن(

 عملکرد در هکتار

 م()کیلوگر

 دیم آب  جمع دیم آب  جمع دیم آب 

موصو ت 
 جالیزی

 0 70000 93000 0 93000 100 0 100 هندوانه

 0 95034.6 98400 0 98400 305 0 305 خربز 

 0 30000 80800 0 80800 505 0 505 خیار

 0 99584.4 93791.7 0 93791.7 364.1 0 364.1 کدو

 0 91973.8 99466.7 0 99466.7 110.5 0 110.5 طالبی

سایر 

 جالیز
58.4 0 58.4 3075.9 0 3075.9 93560.3 0 

دانه های 

 روغنی

 0 8300 3700 0 3700 3000 0 3000 کنجد

 0 8915 557 0 557 700 0 700 کلزا

 800 90384.3 3035.1 80 3085.1 865.3 800 65.3 سایر محصوالت

 8890.7 83678 8069643.3 808168 368188.3 893043.6 30880 71363.6 جمع محصوالت

 مأخذ: سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر
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در به تفکیک شهرستان بوشهر  استان  : آمار سطح زیر کشت و تولید محصوالت ساالنه2جدول 

 11-15زراعی  سال

 عملکرد دیم عملکرد آب  تولید دیم تولید آب  سطح دیم سطح آب  نام شهرستان

 بوشهر
2229.0 9622 03122.2 12030 9200.2 1269.2 

  ن تنگستا
2902 0122 21322.9 0122 9292.2 1222 

 جم
302.9 12 19626.3 3 02319.0 322 

 دشتستان
19962.0 00922 091229.3 02932 19122.1 1296.3 

 دشت 
9292.2 12122 092231.9 10622 02929.1 962.6 

 دیر
6992.9 2922 033926.1 2932 29922.0 1209.2 

 دیلم
96.2 02922 0962.9 03012 09999.3 1222.9 

 عسلویه
929.9 2 01239.2 2 99963.2 2 

 کنگان
629.2 622 09222.1 932 90201 391.3 

 گناو 
0099 12222 9392.9 19023 9023 1022.0 

 استان
99969.6 92112 961911.0 121961 19691 1122.9 

 کشاورزی استان بوشهر مأخذ: سازمان جهاد              
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 11-15: سطح زیر کشت و تولید غالت در استان بوشهر به تفکیک شهرستان در سال زراعی 3دولج

 عملکرد دیم عملکرد آبی تولید دیم تولید آبی سطح دیم سطح آبی نام شهرستان

 8067.5 9973.3 80343 1830 3650 3750 بوشهر

 8000 9048.7 3800 9417 3800 8393 تنگستان

 400 9465.3 4 747.5 80 836 جم

 8050.3 9639.5 39360 70375 33100 88900 دشتستان

 365.6 9589.6 83650 88535 89800 9900 دشت 

 8033.9 9318.1 5340 9680 5100 8800 دیر

 8999.1 0 34380 0 30700 0 دیلم

 0 0 0 0 0 0 عسلویه

 438.4 3570 745 834 600 50 کنگان

 8395.3 9093.3 83304 6904 85550 3010 گناو 

 8898.6 9764.6 808158 45093.5 30080 38691 استان

 مأخذ: سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر          
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 11-15در سال زراعی  به تفکیک شهرستان در استان بوشهر : سطح زیر کشت و تولید گندم 4دول ج

 عملکرد دیم عملکرد آبی تولید دیم یتولید آب سطح دیم سطح آبی نام شهرستان

 بوشهر
3800 1000 4950 3300 9500 8850 

 8050 9900 8130 3670 8100 100 تنگستان

 جم
36 0 935 0 7887.6 0 

 دشتستان
80000 30000 94500 33000 9450 8800 

 8000 9600 88600 80100 88600 9000 دشت 

 دیر
8000 5500 9950 5445 9950 8050 

 8700 0 36070 0 81600 0 دیلم

 عسلویه
0 0 0 0 0 0 

 190 0 785 0 500 0 کنگان

 8900 9500 81300 6900 87000 8100 گناو 

 استان
81436 10000 61995 35830 9695.6 8813 

 مأخذ: سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر    
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 11-15زراعی  سال در شهرستانتفکیک به  بوشهر استان در فرنگیتولید گوجه و : سطح زیرکشت8دولج

 تولید)تن( سطح)هکتار( عنوان

 0 0 بوشهر

 تنگستان
60 9000 

 جم
900 85000 

 45000 8500 دشتستان

 دشت 
9550 844500 

 دیر
5000 350000 

 0 0 دیلم

 عسلویه
700 30000 

 کنگان
730 37500 

 0 0 گناو 

 استان
88900 565000 

 ازمان جهاد کشاورزی استان بوشهرمأخذ:س              

 محصوالت باغی  

های سردسیری، گرمسیری، میو های گرمسیری، نیمهموصو ت باغ  استان شامط انواع میو   

باشد. مجموع سطوح های زینت  م ای، گیاهان داروی ، آپارتمان  و درختچهموصو ت گلخانه

هکتار آن را  96833که از این مقدار  باشد مهکتار  70065،  31در سا  زیر کشت باغات استان 

درصد  33درصد از باغات استان دیم و  1دهد. هکتار آن را نها  تشکیط م  9396 درختان بارور

هکتار و سطح زیر  96156.5سا  برابر با این در باغات آب  مجموع سطح زیر کشت  باشد.آب  م 

 هکتار م  باشد.  9303برابر با باغات دیم کشت 

هکتار  99393سطح زیر کشت نخیالت استان باشد. از مهمترین موصو ت باغ  استان م  رماخ

درصد از باغات استان را  15درصد از نخیالت کشور است. بالغ بر  1/89است که در حدود 

 دهد. نخیالت تشکیط م 
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شیرین،  از دیگر موصو ت باغ  استان انواع مرکبات شامط پرتقا ، نارنگ ، لیمو ترش، لیمو

هکتار از باغات استان به  9533است و لیمو ترش  آندرصد  41که بالغ بر  نارنج و ... م  باشد

م  هکتار  91683سطح زیر کشت مرکبات  کط مقدار کشت این موصو  اختصاص یافته است.

های  موز ، انبه ، کنار و .... و میوزیتون، مانند  گرمسیریو نیمه . انواع میو  های گرمسیریباشد

حدود در مجموع سردسیری مانند سیب ، زردآلو ، بادام و .... نیز در استان کشت م  شود که 

همچنین با کاه  هکتار از اراض  استان به کشت این موصو ت اختصاص یافته است.  8047

 943.6برابر با   31های استان در سا  ای روبه توسعه است. سطح گلخانهمنابع آب  کشت گلخانه

درصد رشد داشته است و حمایت های  35.4باشد که نسبت به سا  قبط در حدود ، تار م هک

 دولت در پرداخت تسهیالت ارزان قیمت در این زمینه موثر بود  است.

ای گلخانهات تن و میزان تولید 394419، مقدار 31 در سا استان میزان تولید موصو ت باغ  

. متوسط م  باشدتن  867050، سا این ای استان در میزان تولید خرم .باشدم تن  17060

 9017متوسط عملکرد نخیالت دیم و کیلوگرم در هر هکتار  5746عملکرد نخیالت آب  استان در 

 است. کیلوگرم در هر هکتار 

 باشد.بندی  و فرآوری خرما در کشور دارای رتبه نخست م استان بوشهر به لواظ صنایع بسته

درصد از تولیدات خرمای استان در صنایع تبدیل  و  57تن تقریباً معاد   11660مقدار  31در سا  

 19060با  34بندی و فرآوری قرار گرفت که ظرفیت این صنایع نسبت به سا  تکمیل  مورد بسته

  درصد افزای  یافته است. 6.4تن به میزان 

ت استفاد  کامط و های مناسب جه مودودیت منابع در بخ  کشاورزی اهمیت انتخاب فناوری

دهد. یک  از راهبردها برای تامین امنیت غذای  توسعه  بهینه ازمنابع کمیاب وگران را نشان م 

 باشد.  مکانیزاسیون م 

خط اعتباری توسعه مکانیزاسیون وزارت جهادکشاورزی به منظور ارتقای کم  و کیف  

با  .اندازی شد را  8933 ما  سا مکانیزاسیون در فرآیند تولید موصو ت کشاورزی کشور، از مهر

اندازی این خط اعتباری و تزریق سرمایه به این بخ ، مکانیزاسیون کشاورزی شتاب بیشتری  را 

 31در سا   8.53به  33در سا   41/0گرفته است بطوریکه در این استان ضریب مکانیزاسیون از 
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و  8.41 اسیون زراع  استانضریب مکانیز 31درصد رشد داشته است. در سا   35رسید  است و 

است، پایین بودن ضریب مکانیزاسیون باغ  نسبت به زراع  را  51/0 ضریب مکانیزاسیون باغ 

توان ناش  از عوامل  چون کوچک بودن مساحت باغات و عدم رعایت فاصله بین درختان  م 

 دانست.
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 16ستان بوشهرسال زراعی: آمارسطح وتولید محصوالت باغی ا6جدول 

 نام محصول

 سطح زیر کشت باغات با احتساب درختان پراکنده)هکتار(

 بارور نهال

 جمع دیم آب  جمع دیم آب 

و 
می

ی
سیر

رم
ه گ
یم
ی ن
ها

 

ت
کبا
مر

 

 90374 3353 34335 9903 36 9306 خرما

 48  48 5  5 زیتون

 9/969  9/969 30  30 پرتقا 

 847  847 56  56 نارنگ 

 3435  3435 486  486 لیموترش

 9/60  9/60 3/3  3/3 لیموشیرین

 3/894  3/894 96  96 نارنج

 1  1 3  3 سایر

 9763  9763 380  380 جمع

 8/83  8/83 9  9 انار

 8/53  8/53 81  81 انجیر

       کیوی

       سایر

و 
ااا
میا

ی
ااا
اا
ه

-

ی
سیر

رم
گ

 

 8  8 9/0  9/0 موز

    8/0  8/0 انبه

 3/343 881 3/868 4/35 53 9/79 کنار

       سایر

و 
می

ی
سیر
رد
 س
ی
ها

 

 6  6    سیب

 8  8 8  8 شفتالو

 5/0  5/0 5/0  5/0 زردآلو

 4  4 8  8 بادام

 33  33 80  80 انگور

 87  87 4  4 انواع توت درخت 

 97303 9040 98893 7959 871 7305 جمع باغات

 73  73 6  6 گیاهان داروی 

ط
گ

ی 
ها خه

شا
د 
بری

 

 60  60    گالیو 

 3 5 7    نرگس سلطنت 

 7/0  7/0    آفتابگردان زینت 

 1/6  1/6    گیاهان آپارتمان 

 8/83  8/83    های زینت درختچه

 866  866 6  6 جمع گیاهان داروی  و گلخانه
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 16ت باغی استان بوشهرسال زراعی: آمارسطح وتولید محصوال6ادامه جدول 

 نام محصول
 عملکرد در هکتار )کیلوگرم( تولید )تن(

 دیم آب  جمع دیم آب 

و 
می

ی
یر
مس
گر
ه 
یم
ی ن
ها

 

ت
کبا
مر

 

 9897 5596 860964 3358 858886 خرما

  344 63  63 زیتون

  85365 5100  5100 پرتقا 

  83384 3350  3350 نارنگ 

  30819 55000  55000 لیموترش

  87568 141  141 لیموشیرین

  1360 8893  8893 نارنج

  83450 803  803 سایر

  81411 65863  65863 جمع

  83956 396  396 انار

  9917 300  300 انجیر

      کیوی

      سایر

و 
ااا
میا

ی
اااا
ها

-

ی
یر
مس
گر

 

  3900 9/3  9/3 موز

      انبه

 9877 3715 8300 948 8533 کنار

      سایر

و 
می

ی
یر
دس
سر
ی 
ها

 

  5664 97  97 سیب

  80000 80  80 شفتالو

  80000 5  5 زردآلو

  8300 7/1  7/1 بادام

  4478 5/337  5/337 انگور

  3848 7/90  7/90 انواع توت درخت 

 9895 4039 331356 3633 381697 جمع باغات

  86590 616  616 گیاهان داروی 

گط
ی 
ها خه

شا
د 
بری

 

  14500 5350  5350 گالیو 

  833350 713  713 نرگس سلطنت 

  74500 83  83 آفتابگردان زینت 

  51348 708  708 گیاهان آپارتمان 

  74743 545  545 های زینت درختچه

  6/397350 6/91115  6/91115 جمع گیاهان داروی  و گلخانه

 کشاورزی استان بوشهر مأخذ: سازمان جهاد
 باشد.های زینت  هزار شاخه و عملکرد درهکتار شاخه م های شاخه برید  و درختچهواحد تولید گط-
 باشد.واحد تولید گیاهان آپارتمان  هزار گلدان و عملکرد در هکتار گلدان م  -
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 بخار بر هکتار واحد :  اسب  15و  11: ضریب مکانیزاسیون کشاورزی  استان طی سال های 1جدول 

 ضریب 
 مکانیزاسیون کط

 ضریب مکانیزاسیون باغ 
 ضریب 

 مکانیزاسیون زراع 
 شرح

8.95 0.51 8.58 8934 

8.53 0.51 8.41 8931 

 درصد تغییرات 84.11 0 83.53

 

 ، طیور و زنبور عسلدام

تر و انواع تک شامط انواع گوسفند و بر ، بز و بزغاله، گاو و گوساله، شاستان های موجود در دام

باشد  م رأس  8088331به تعداد  31در سا   به غیر از تک سمیان هادامتعداد باشد. سمیان م 

جمعیت واحد دام  استان درصد کاه  یافته است.  3راس  8099317که نسبت به سا  قبط با 

 واحد دام   918653واحد دام  شامط  8038881بالغ بر  به غیر از تک سمیان 34در سا  

 33450واحد دام  گاو و گوساله و  373881واحد دام  بز و بزغاله ،   794534گوسفند و بر ، 

 باشد. م  واحد دام  شتر

علیرغم کاه  چشمگیر تعداد دام    سالیان اخیر، در سالجاری بدلیط تزریق سرمایه به بخ  

ه  کمتری در کشاورزی از  ریق پرداخت و تامین سرمایه در گردش واحدهای صنعت  با کا

 تعداد دام ها و تمایط به پرورش دام های سنگین مواجه بود  ایم. 

واحد  333واحد شامط  391به تعداد  31صنعت  استان در سا  های صنعت  و نیمهگاوداری

راس  383واحد گاوداری شیری به ظرفیت  86راس و  96640پرواربندی گاو و گوساله به ظرفیت 

 درصد افزای  داشته است. 83به میزان  34ا سا  باشد که در مقایسه ب م 

بود    31رأس    سا   87400واحد به ظرفیت  50ظرفیت پرواربندی گوسفند و بر  نیز به تعداد 

 است.

باشد که به دلیط م  31قطعه در سا   6613500واحد و ظرفیت  384های صنعت  تعداد مرغداری

 ، از تعداد واحدها کاسته شد  است. تجمیع و غیر فعا  شدن برخ  از مرغداری ها

، تن گوشت قرمز 4380تن شیر،  70700ط به ترتیب شام 31 میزان تولیدات دام و  یور در سا 

 1.5تن پشم،  751تن مو،  846  تن عسط، 316 تن تخم مرغ،  8305 تن گوشت مرغ، 93730

 به ترتیب شامط 34سا  باشد. میزان تولیدات دام و  یور در جلد پوست م   313950تن کرک و 
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تن  535 تن تخم مرغ، 8800 تن گوشت مرغ،  95370،تن گوشت قرمز 1893تن شیر،  70534

میزان تولید . باشد جلد پوست م  907010تن کرک و  3 تن پشم، 717 تن مو، 817 عسط،

نسبت به سا  قبط  31در سا   و تخم مرغ و کرک گوشت، دام  مانند شیرعمد  های فرآورد 

های  است که در  دلیط وابستگ  به مراتع و علوفه یک  از بخ    یافته است. بخ  دام بهکاه

 ور مستقیم و  پذیری ناش  از خشکسال  قرار دارد و نوسانات جوی به  معرض بیشترین آسیب

گذارد،    سالیان اخیر هر چند تولید شیر و گوشت  وری آن تأثیر م  غیرمستقیم بر تولید و بهر 

به بعد با تزریق سرمایه به این بخ  از  ریق پرداخت  36هش  داشته است اما از سا  روند کا

 تسهیالت مختلف بخ  کشاورزی، زمینه رشد مجدد تولیدات فراهم شد  است. 

شود و های دام  استان به تنهای  توسط شهرستان دشتستان تولید م درصد از فرآورد  51حدود 

 کنند. های دام  را تولید م نیم  دیگر از فرآورد  های استان حدودشهرستان مابق 

درصد از جمعیت گاو و گوساله استان در  11درصد از جمعیت گوسفند و بر  و  5/8در حدود 

 واحدهای صنعت  و نیمه صنعت  نگهداری م  شوند.
  



 1398گزارش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان بوشهر سال 

 
 

289 

 9315در سال  : تعداد انواع دام استان بوشهر5جدول 

 گوسفند و بر  )راس( شهرستان
 شتر گاو و گوساله ) راس( و بزغالهبز 

 جمع
 ر(نف) جمع اصیط دورگ بوم  )راس(

 بوشهر
81648 1648 8363 9939 818 5766 561 99946 

 73686 0 8958 77 138 716 33979 81333 تنگستان

 53836 0 389 0 555 951 56816 3034 جم

 دشتستان
399541 310998 3761 86067 119 36785 150 578847 

 859374 8300 8640 65 8085 530 809071 74933 دشت 

 دیر
5703 55614 788 694 0 8071 8785 69553 

 دیلم
37977 85674 700 644 94 8887 0 78805 

 80081 60 8910 0 193 578 1066 583 عسلویه

 کنگان
3510 89510 868 373 0 780 883 86613 

 گناو 
31384 83307 8009 8400 39 3436 75 79363 

 8088331 7350 73569 8909 35110 85910 519769 918653 استان

 : سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهرماخذ

 9311در سال  : تعداد انواع دام استان بوشهر1جدول 

 گوسفند و بر  )راس( شهرستان
 شتر گاو و گوساله ) راس( بز و بزغاله

 جمع
 ر(نف) جمع اصیط دورگ بوم  )راس(

 هربوش
83018 1748 3817 9388 831 5539 561 99679 

 59897 35 8936 99 188 553 98835 30511 تنگستان

 66533 0 339 33 596 965 69769 3879 جم
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 9311در سال  : تعداد انواع دام استان بوشهر1جدول ادامه 

 گوسفند و بر  )راس( شهرستان

بز و 
 بزغاله

 شتر گاو و گوساله ) راس(
 جمع

 ر(نف) جمع اصیط دورگ بوم  راس()

3/80845 313343 393647 دشتستان  87365 533 3/35493  130 571546 

 دشت 
75335 803449 8001 8713 60 3550 8304 858455 

 69408 8700 8937 99 180 558 57987 6539 دیر

 70730 0 359 33 557 944 87513 37141 دیلم

 عسلویه
656 1071 703 603 37 8095 60 3433 

 39833 0 649 86 938 366 81494 9413 کنگان

 73595 800 3136 66 8679 8884 83387 34935 گناو 

 استان
930085 536006 3/84007  35005 8009 3/79083  7350 8099317 

 : سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهرماخذ
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 (دامی)واحد   9315: جمعیت واحد دامی استان بوشهر در سال 90جدول 

 بز و بزغاله گوسفند و بر   شهرستان
 گاو و گوساله 

 جمع شتر
 جمع اصیط دورگ بوم 

 بوشهر
81648 6509 4175 38600 8430 98867 9346 60987 

 تنگستان
81333 33004 8377 5994 781 4633 0 71631 

 جم
3034 73870 8799 9601 0 5078 0 73344 

 دشتستان
399541 380371 94143 807786 1913 850644 5350 600759 

 دشتی
74933 44316 3960 6531 681 3545 1700 873530 

 دیر
5703 78465 8677 7878 0 5415 3305 63154 

 دیلم
37977 88495 8600 7708 953 6953 0 73798 

 عسلویه
583 6050 3867 5757 0 4681 730 87533 

 کنگان
3510 80815 677 8683 0 3369 417 85183 

 گناوه
31384 3641 7087 88050 117 85374 985 57854 

 استان
918653 794534 68530 861330 83943 373881 33450 8038881 

 : سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهرماخذ

 (دامی)واحد   9311: جمعیت واحد دامی استان بوشهر در سال 99جدول 

 بز و بزغاله گوسفند و بر   شهرستان
 ه گاو و گوسال

 جمع شتر
 جمع اصیط دورگ بوم 

 بوشهر
83018 6959 1496 30143 8386 90137 9346 60397 

 تنگستان
30511 39977 3301 5343 987 4439 845 58300 

 جم
3879 74534 8760 9717 303 5859 0 57139 

 دشتستان
393647 388407 70407 34349 5638 879664 6390 608345 

 دشتی
75335 44010 7093 3699 540 87395 1773 877313 

 دیر
6539 70496 3307 5365 987 4419 3100 67388 
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 (دامی)واحد   9311: جمعیت واحد دامی استان بوشهر در سال 99جدول ادامه 

 شهرستان
گوسفند و 
 بر  

بز و 
 بزغاله

 گاو و گوساله 
 جمع شتر

 جمع اصیط دورگ بوم 

 78891 0 5981 303 9608 8501 80373 37141 دیلم

 83113 730 5444 331 9389 8696 6096 656 عسلویه

 کنگان
9413 87059 8067 3573 853 9451 0 38533 

 گناوه
34935 3868 7761 80610 634 85445 400 59090 

 استان
930085 774005 61030 863599 3533 370018 33450 8806150 

 : سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهرماخذ

 9315: تعداد واحدهای صنعتی و نیمه صنعتی دام و طیور به تفکیک شهرستان در سال 92جدول 

 شهرستان

پرواربندی 
 گوساله

 گاوداری شیری
پرواربندی 
 گوسفند

های مرغداری
 گوشت 

 مرغ تخمگذار

 تعداد
 ظرفیت

 تعداد
 ظرفیت

 تعداد
 ظرفیت

 تعداد
 ظرفیت

 تعداد
 ظرفیت

 )قطعه( عه()قط )راس( )راس( )راس(

 0 0 8043000 97 8500 7 307 8 3600 89 بوشهر

 0 0 503000 81 8850 5 875 7 8900 88 تنگستان

 جم
8 800 0 0 0 0 3 60000 0 0 

 70000 8 3607800 30 5350 85 740 1 39640 838 دشتستان

 0 0 480500 39 9900 87 90 8 8100 86 دشت 

 دیر
4 100 0 0 9 100 9 60000 0 0 

 0 0 373000 1 600 3 0 0 3900 39 دیلم

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 عسلویه

 کنگان
0 0 0 0 0 0 8 96000 0 0 

 0 0 8963300 94 3800 4 40 3 7800 90 گناو 

 استان
333 96640 86 383 50 87400 386 6673500 8 70000 

 : سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهرماخذ        
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 15دات دام و طیور استان بوشهر به تفکیک شهرستان در سال : وضعیت تولی93جدول 

 سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهرماخذ:

  

 شهرستان
 شیر
 )تن(

 گوشت قرمز
 ) تن(

 گوشت مرغ
 )تن(

 تخم مرغ
 )تن(

 عسط
 )تن(

 جمع
 )تن(

 مو
 )تن(

 پشم )تن(
 کرک
 )تن(

 پوست
 )جلد(

 3991 8.87 33 9 80470 88 38 6337 711 9336 بوشهر

 تنگستان
8501 975 3353 837 68 7334 3 39 0 87363 

 84090 0 9 84 3785 398 40 371 958 8585 جم

 دشتستان
39135 7737 85888 613 738 77599 17 310 8.4 855041 

 دشت 
9873 353 9448 61 869 1809 98 54 3.7 79456 

 84145 3.19 6 84 3856 88 97 13 786 8606 دیر

 دیلم
8873 336 8463 85 0 9333 5 33 0 88186 

 عسلویه
347 837 63 79 0 8309 3 8 0.83 3170 

 7467 0.33 9 7 145.5 5.5 98 396 888 733 کنگان

 گناو 
3356 709 3651 74 83.5 83946.5 7 97 0.03 83538 

 استان
70700 4380 93730 8305 316 13338 846 751 1.5 313950 
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    11تولیدات دام و طیور استان بوشهر به تفکیک شهرستان در سال : وضعیت 94جدول  

 ان بوشهرسازمان جهاد کشاورزی استماخذ:

 

 صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی

های گسترد  برای افزای  تولید موصو ت کشاورزی حجم بسیاری از این  علیرغم تالش

شود. این ضایعات عالو  بر هدر رفت منابع  موصو ت بصورت ضایعات از چرخه مصرف خارج م 

مزایای عمد  صنایع تبدیل  و شود. لذا از  ارزشمندی نظیر آب، مانع رسیدن به خودکفای  نیز م 

وری، ایجاد ارزش افزود ، افزای  صادرات موصو ت غیر نفت   توان به افزای  بهر  تکمیل  م 

های مختلف زراع ، باغ ، دام  و شیالت   . در استان بوشهر در بخ  و ایجاد اشتغا  اشار  نمود

 شهرستان
 شیر
 )تن(

 گوشت قرمز
 )تن(

 گوشت مرغ
 )تن(

 تخم مرغ
 )تن(

 عسط
 )تن(

 جمع
 )تن( 

 مو
 )تن(

 پشم 
 )تن(

 کرک 
 )تن(

 پوست 
 )جلد(

 3139 8.87 39 9 3066 86.3 19 7836 594 7909 بوشهر

 85403 0.05 35 80 7335 34.7 889 8374 917 8457 تنگستان

 83670 0.00 9 30 3310 13.5 69 30 700 8691 جم

 868483 8.41 900 14 78499 319.5 635 89346 7963 33743 دشتستان

 77340 3.78 55 98 1887 15.8 68 9976 335 9634 دشت 

 81988 3.10 1 84 3333 5.6 93 75 770 8463 دیر

 83877 0.00 90 7 9061 0.5 89 8781 934 8980 دیلم

 6336 0.00 5 6 3863 1.4 31 8893 845 135 عسلویه

 83689 0.30 97 7 88136 1.5 79 3807 707 3364 کنگان

 3163 0.83 8 3 138 0.0 93 56 803 637 گناو 

 907010 3 717 817 15537 535 8800 95370 1893 70534 استان
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باشد  نفر فعا  م  5900با اشتغا  واحد صنایع تبدیل  و تکمیل   389، مجموعاً تعداد  31در سا  

 درصد از نظر  شاغلین رشد یافته است.  5درصد از نظر تعداد واحد و  87که نسبت به سا  قبط 

 9311-15های استان طی سالصنایع تبدیلی و تکمیلی  واحدهای میزان اشتغال: تعداد و 98جدول 

درصد 

 تغییرات
 شرح 9311 9315

 تعداد 77 50 89.6
 زراع 

 اشتغا )نفر( 686 669 4.6

 تعداد 17 803 38.7
 باغ 

 اشتغا )نفر( 3137 9039 7.5

 تعداد 84 83 88.1
 دام 

 اشتغا )نفر( 780 799 5.6

 تعداد 78 73 3.7
 شیالت 

 اشتغا )نفر( 8878 8818 9.5

 تعداد 816 389 87.5
 جمع

 اشتغا )نفر( 5068 5900 7.4

 کشاورزی استان بوشهر سازمان جهادماخذ:          

ترین صنایع تبدیل  و تکمیل  کشاورزی است. در  بندی و فرآوری خرما از جمله عمد  صنایع بسته

تن بود  است که نسبت به سا  گذشته   11660واحد با ظرفیت  41، تعداد این صنایع 31سا  

ت. ظرفیت این درصد از نظر ظرفیت افزای  یافته اس 4/6درصد از نظر تعداد و   16/3حدود 

 باشد.  درصد خرمای تولیدی استان م  57صنایع بالغ بر 
 9311-15های  استان طی سالی صنایع تبدیلی و تکمیلی خرما واحدهای: تعداد و ظرفیت 96دول ج

 صنایع بسته بندی خرما فرآوری خرما جمع
 شرح

 تعداد ظرفیت)تن( تعداد ظرفیت)تن( تعداد ظرفیت)تن(

19060 48 1350 3 47880 63 8934 

11660 41 1350 3 43480 63 8931 

 مأخذ: سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر
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 آبزیان

مرکز با  94بندر و تعداد مراکز تخلیه صید  86برابر با  31تعداد بنادر صیادی استان در سا  

صیاد، با نفر  88900باشد. عملیات صید انواع آبزیان در این سا  توسط م هزار تن  300ظرفیت 

فروند کشت  صورت  33فروند لنج و  591فروند قایق،  8744فروند شناور صیادی شامط  3094

گرفته است. به منظور حفن ذخایر آبزیان و با توجه به سیاست های اجرای  شیالت کشور سا نه 

های صید انواع آبزیان در آباز تعداد شاغالن و شناورهای صیادی کاسته م  شود. مجموع 

تن ماه  شامط  51397تن بود  است که از این مقدار  53300بالغ بر  31حل  استان در سا  سا

تن صید انواع کفزیان  78304ریز و تن صید سطح زی 8574درشت، تن صید سطح زی 85504

تن میگو توسط صیادان استان صید شد  است. میزان صید  366باشد. همچنین در این سا  م 

تن رسید   51397تن  53979درصد کاه  یافته و از 63/0به میزان  31ماه  نسبت به سا  

 درصد کاه  یافته است. 39است. میزان صید میگو نیز نسبت به سا  قبط 

سایت  80با توجه به ظرفیت با ی بنادر استان جهت تولید میگوی پرورش  از جمله وجود 

ی تولید  رو میگو این صنعت م  کارگا  فعا  جهت تکثیر میگو و توان با  87پرورش میگو، 

موسوب شود. میزان تولید میگوی پرورش  در تواند به عنوان یک  از قابلیت های توسعه استان 

درصد کاه  یافته است  6در حدود  34تن م  باشد که نسبت به سا   38464به میزان  31سا  

ودتر از موعد میگوهای که دلیط این امر را م  توان به بیماری لکه سفید میگو و برداشت ز

 پرورش  مرتبط دانست.

توجه به توسعه  ، از منابع آب یبردار فراوان در بهر  یها تیبا توجه به وجود مودود در حا  حاضر،

. است د یآغاز گردی در سطح کشور ادیص یها تیآن با فعال  نیگزیدر قفس و جا  پرورش ماه

  کیو امکانات مناسب اکولوژ  طیمو ستیز طیوجود شرادر این استان نوار ساحل   و ن  و 

فعالیت پرورش  35سبب شد  تا سرمایه گذاران به سمت این فعالیت گرای  یابند.    سا  

ماه  در قفس در دریاچه سد رویسعل  دلواری در شهرستان دشتستان آغاز و پس از آن در سا  

قفس در دریا شروع به کار  در شهرستان های تنگستان و دیر نیز واحدهای پرورش ماه  در 36

به دلیط مشکالت فن   31تن تولید داشته است. در سا   900به میزان  31نمود  است و در سا  

و مدیریت  در تامین بچه ماه  و مودودیت در واردات بچه ماه  و تجهیزات اجرای  میزان تولید 
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رکت سرمایه گذاری در این ش 3در این سا  به نسبت سا  قبط شدیداً کاه  یافته بطوریکه تنها 

 سا  موفق به تولید و پرورش ماه  در قفس شد  اند. 

 9کیلوگرم م  باشد که نسبت به سا  به میزان  7/83به میزان  31مصرف سرانه آبزیان در سا  

 درصد کاه  داشته است.
 

 واحد: تن        15و  11های : آمار صید و تولید انواع آبزیان به تفکیک بنادر صیادی طی سال 91جدول 

 شهرستان

 صید انواع آبزیان
 )انواع ماه  و میگو(

صید ماه  )کفزیان، سطح 
 زیان درشت، سطح زیان ریز(

 صید انواع کفزیان

8934 8931 8934 8931 8934 8931 

 88138 1967 85398 85874 86715 85169 بوشهر

 3935 8433 5001 6753 5846 6649 تنگستان

 971 333 587 533 584 688 دشت 

 7433 9316 4353 1339 1085 3088 دیر

 3838 8737 3538 3960 3488 3580 دیلم

 643 534 3373 7198 3373 7198 عسلویه

 83388 89473 39371 30700 39345 30794 کنگان

 680 333 478 637 443 667 گناو 

 78304 33149 51397 53979 53300 60600 استان

 557 486 978 840 9436 6689 بوشهر

 861 387 78 53 3673 7685 تنگستان

 9 83 7 33 863 341 دشت 

 69 11 36 48 9897 5566 دیر

 830 850 6 90 937 196 دیلم

 0 0 33 73 3378 7833 عسلویه

 34 94 8089 8030 9037 5561 کنگان

 98 70 84 76 887 343 گناو 

 366 8354 8574 8539 85504 34374 استان

 مأخذ: ادار  کط شیالت استان بوشهر            
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 15و  11های  : آمار برخی شاخص های شیالت طی سال 95جدول 

 عنوان ردیف
 واحد

 انداز  گیری
8934 8931 

 94 94 مرکز مرکز تخلیه صید 8

 86 86 بندر بنادر صیادی 3

 300000 300000 تن ظرفیت تخلیه صید 9

 88900 83880 نفر تعداد صیاد 7

5 

 تعداد شناور صیادی

 8744 8638 فروند قایق

 591 548 فروند لنج 6

 33 33 فروند کشت  4

 7/83 30 کیلوگرم مصرف سرانه آبزیان 1

 87 83 کارگا  تعداد مراکز تکثیر میگو ) فعا ( 3

 80 80 سایت تعداد سایتهای پرورش  فعا  80

 5831 7180 هکتار مساحت سایت های پرورش میگو 88

 900 313 مزرعه تعداد مزارع پرورش میگو فعا  83

 38464 39334 تن میزان تولید میگوی پرورش  89

 900 3468 تن میزان تولید پرورش ماه  در قفس 87

 9900 3530 نفر تعداد شاغلین در بخ  آبزی پروری 85

 880 883 میلیون د ر صادرات آبزیان 86

 ت استان بوشهرمأخذ: ادار  کط شیال             
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 منابع طبیعی

باشد. وسعت منابع  بیع  استان بوشهر در سا  منابع  بیع  شامط جنگط، مرتع و بیابان م     

 35باشدکه هکتار بیابان م  998613هکتار مرتع و  8963094هکتار جنگط،  334393شامط  31

ی اخذ سند گردید  است. اکثر درصد از این اراض  دولت  توسط ادار  کط منابع  بیع  و آبخیزدار

دهند. وسعت مراتع فقیر و متوسط در این سا  به مراتع استان را مراتع فقیر و متوسط تشکیط م 

هکتار از مراتع استان را مراتع خوب  89109هکتار م  باشد. تنها  8803893و  359035ترتیب 

قع شد  است. غالب مراتع درصد این مراتع در شهرستان دشتستان وا 43تشکیط م  دهد و حدود 

 استان در شهرستان های دشتستان و دشت  قرار دارد. 

درصد از مساحت  1/3باشدکه هکتار م  334393بالغ بر  31های استان در سا  مساحت جنگط

های هکتار آن را جنگط 388933های کشور است. از این سطح % از مساحت جنگط51/8استان و 

 دهند.های دست کاشت و پارک جنگل  تشکیط م کتار آن را جنگطه 86570 بیع  )حفاظت ( و 

های منابع  بیع  استان بوشهر بیابان و اراض  بیابان  است. مساحت اراض  بیابان  یک  از عرصه

های شود. این اراض  شامط پهنهدرصد از مساحت استان را شامط م  9/87هکتار یعن   998613

هکتار و اراض  بدون پوش  به  33/13038ار، اراض  شور هکت 44/3903ای به مساحت ماسه

 هکتار است.  03/370958مساحت 

درصد اراض  بیابان  در  94او  قرار دارد و  شهرستان دشت  از نظر وسعت اراض  بیابان  در رد 

درصد از اراض   84و  81های دیر و تنگستان به ترتیب با باشد، شهرستاناین شهرستان م 

کانون بوران  فرسای  بادی به مساحت  86های دوم و سوم قرار دارند. همچنین ر رد بیابان  د

 هکتار شناسای  شد  است. 757678

-در راستای حفن و احیاء ذخایر و منابع استان    سالیان متمادی اقدامات مهم  از جمله کپه

های جنگل ، جهیز پارککاری، تولید نها  جنگل ، مراقبت و آبیاری، احداث، توسعه، نگهداری و ت

 داری، احداث بند خاک  و ... صورت گرفته است. اجرای عملیات آبخیزداری، اجرای عملیات جنگط

به منظور کنتر  فرسای  و تخریب اراض ، افزای  نفوذ آب و حفن آن در خاک، تقویت سفر  

وضعیت  های زیر زمین ، جلوگیری از تخریب و فرسای  خاک، افزای  پوش  گیاه ، بهبود

کشاورزی، کاه  خسارات ناش  از وقوع سیط در منا ق مسکون  و زراع  )از جمله اجرای 

ساز  بند سنگ  مالت   31عملیات آبخیزداری در با دست شهر کنگان و برازجان( اقدام به اجرای 
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بار آبگیری در سا ( در سطح استان صورت  7میلیون مترمکعب )با فرض  30با حجم استوصا  

 درصد افزای  م  باشد. 90دارای  34که نسبت به سا   گرفته

سامانه عرف  تشکیط گردید  است و  305هکتار مراتع بود  که از  8963094استان بوشهر دارای 

خانوار دامدار در مراتع استان زندگ  م  کنند  4433فقر  پروانه چرا صادر گردید  و  9335تاکنون 

 واحد دام  مجاز م  باشد. 503635ه از این تعدد واحد دام  بود  ک 8817905که دارای 

و   عیادار  کط منابع  ب ی دارو اهانیو توسعه کشت گ  مرتع یهاشگا یرو یایاحبه منظور 

احیاء و کشت گیاهان اقدام به  یاز موط منابع مختلف اعتبار 31استان بوشهر در سا   یزداریآبخ

 باشد.   م یدرصد 16رشد  یدارا 34سا   که نسبت به  نمود هکتار 16775سطح داروی  در 

قرار گرفته است   و زاگرس  عمان جیدر منطقه خل  شیو رو  اهیاستان بوشهر از لواظ پوش  گ

اقدام  31سا  در ، استان ی آب و هوا طیو با توجه به پوش  کم درخت و درختچه با توجه به شرا

 ،هکتار 385  در سطح و سازگار با کم آب  ربومیو غ  بوم یهابا استفاد  از گونه یبه جنگلکار

 یگردشگر یاز پارک ها زیو تجه ی، مراقبت و نگهداراصله 63000  در سطح نها  جنگل دیتول

با هدف هکتار  433  در سطح سنوات یجنگط ها یاریمراقبت و آب در سطح مورد( 4)به تعداد 

 یرینفوذپذ  یخاک، افزا  یاز فرسا یریمنظر و گردشگا ، جلوگ ی بایز ، اهیگ پوش   یافزا

 استان نمود  است.  ابانیسطح ب  یاز افزا یریجلوگ خاک،

  هکتار کانون بوران 757658در سطح استان و  ابانیهکتار عرصه ب 998613با توجه به وجود 

اخذ اعتبار از موط منابع  زگردیجهت مقابله با گردوغبار و ر ، بهدر استان بوشهر یباد  یفرسا

در سطح  ی ابانزایداشته و  اقدام به مقابله با ب نهیزم نیدر ا  خوب اریجه  بس 31ا  مختلف در س

 . باشد  م یدرصد 39رشد  یدارا 34هکتار نمود  که نسبت به سا   86977

و سازگار با کم   بوم یهابا استفاد  از نها  یهمچون نهالکار  مختلف یهاپروژ در این سا  

در  ریآبگ  ، احداث هاللهکتار 650در سطح  استان ی آب و هواخاص  طیبا توجه به شرا  آب

چرا و  تیری، مدهکتار 8000  در سطح ابانیدست کاشت ب یهاجنگط تیری، مدهکتار 617سطح 

در در استان   سنوات یهاینهالکار یاریمراقبت و آب نیو همچن هکتار 83700در سطح  قرق

 یباد  یفرسا یهابردن کانون نیبه از ب  انیانجام گرفته است که کمک شاهکتار  8680سطح 

 .نمود  است  ابانیدر استان در نقاط ب
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در   کربن با مشارکت جوامع مول بیو ترس میبه پروژ  تعم توان م ی اقدامات اجرا گریاز د

  با آموزش جوامع مول  مشارکت یهاپرروژ  یشهرستان دشتستان اشار  نمود که عالو  بر اجرا

 گذار بود  است. ریآن منطقه تاث ی مردم روستا  بر زندگ زین یوق از لواظ اقتصادصند طیو تشک
 

 ) هکتار(     15های استان بوشهر در سال ها، مراتع و بیابان: مساحت جنگل 91جدول 

 مساحت جنگط
 مراتع

 بیابان
 فقیر متوسط خوب

334393 89109 81/359037 03/8803870 998613 

 نابع  بیع  و آبخیزداری استان بوشهرمأخذ: ادار  کط م

 واحد :  ) هکتار (  15: سطح  مراتع ، جنگل ها و بیابان های  استان به تفکیک شهرستان طی سال  20جدول 

 شهرستان
 مراتع

 جمع درجه سه درجه دو درجه یک

 85641 87988 8964 0 بوشهر

 897660 881057 86793 864 تنگستان

 18416 10999 8759 0 جم

 994338 384603 880883 808839 دشتستان

 961333 983479 71716 0 دشت 

 858643 878403 3369 0 دیر

 886800 64117 77449 9779 دیلم

 77843 79651 538 0 عسلویه
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 واحد :   15: سطح  مراتع ، جنگل ها و بیابان های  استان به تفکیک شهرستان طی سال  20ادامه جدول 

 ) هکتار ( 

 شهرستان
 مراتع

 جمع درجه سه درجه دو درجه یک

 97618 98393 3473 0 کنگان

 17898 66133 84393 0 گناو 

 8963094 8803893 359035 89109 استان

 

واحد :    15های استان به تفکیک شهرستان طی سال  : سطح  مراتع ، جنگل ها و بیابان 20جدول ادامه 

 ) هکتار (

 شهرستان
 جنگط

 جمع بیابان
 جمع حفاظت  دست کاشت

 99817 81049 8/85888 03/87387 134 بوشهر

 48831 56589 8/87615 89848 8587 تنگستان

 91366 0 4/91365 91089 359 جم

 888043 86300 4/37848 11351 5387 دشتستان

 864888 839500 7/79688 93110 9498 دشت 

 66353 60900 6/5351 5045 117 دیر

 86351 86400 1/354 801 850 مدیل

 85911 85000 3/911 998 54 عسلویه

 31338 86093 5/83113 83973 570 کنگان
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 واحد :  ) هکتار (  15های استان به تفکیک شهرستان طی سال  : سطح  مراتع ، جنگل ها و بیابان 20ادامه جدول 

 شهرستان
 جنگط

 جمع بیابان
 جمع حفاظت  دست کاشت

 88367 1667 3600 0 3600 گناو 

 553638 998613 334393 388933 86570 استان

 مأخذ: ادار  کط منابع  بیع  و آبخیزداری استان بوشهر

 واحد :  )هکتار(  15های طبیعی، دست کاشت و ذخیره گاه های جنگلی استان طی سال : سطح  جنگل 29جدول 

 شهرستان
های  جمع کط عرصه

 جنگل 

های   جنگط

   بیع

فضاهای سبز 

 )دست کاشت(
 های جنگل  ذخیر  گا 

 0 134 87387 85888 بوشهر

 1 8587 89848 87644 تنگستان

 8 359 91089 91365 جم

 35 9498 93110 79516 دشتستان

 8 5387 11351 37848 دشت 

 95 117 5045 5337 دیر

 0 850 801 351 دیلم

 0 54 998 911 عسلویه

 990 570 83973 83553 کنگان

 0 3600 0 3600 گناو 

 933 86570 388933 334570 استان

 مأخذ: ادار  کط منابع  بیع  و آبخیزداری استان بوشهر
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 صنعت و معدن -سوم  بخش
 

 

 مقدمه

 
های اقتصاد، یک  از ارکان اقتصاد ایران ترین بخ بخ  تعاون  به عنوان یک  از مردم 

ای را در قانون اساس  به وزی انقالب اسالم  جایگا  ویژ شود. این بخ  بعد از پیرموسوب م 
به عنوان یک  از  "بخ  تعاون"قانون اساس  77خود اختصاص داد  است، به نوویکه در اصط 

قرار گرفته  "بخ  خصوص "و "بخ  دولت "نظام اقتصادی کشور، همرا  با  گانههای سهپایه
 است.

و اصالحات  89/06/40ی اسالم  ایران مصوب مطابق قانون بخ  تعاون  اقتصاد جمهور
اهداف بخ  تعاون  عبارت است از: ایجاد و تأمین شرایط و  84/03/39و  05/04/44مورخ 

امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغا  کامط، قرار دادن وساوط کار در اختیار کسان  
-کز و تداو  ثروت در دست افراد و گرو که قادر بکارند ول  وساوط کار ندارند، پیشگیری از تمر

های خاص جهت توقق عدالت اجتماع ، جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت، قرار گرفتن 
برداری مستقیم از حاصط کار  مدیریت و سرمایه و منافع حاصله در اختیار نیروی کار و تشویق بهر 

توسعه و توکیم مشارکت و تعاون خود، پیشگیری از انوصار، احتکار، تورم و اضرار به غیر، 
عموم  بین همه مردم، کمنک به تأمین عدالت اجتماع  و توانمندسازی اقشار متوسط و کم 

وری منابع مادی و انسان  و فناوری و افزای  های اقتصادی و بهر درآمد و ارتقای کارای  بنگا 
 پذیری در اقتصاد مل .رقابت

 وضعیت بخش تعاون استان 
تعداد  8931زارش ادار  کط تعاون، کار و رفا  اجتماع  استان بوشهر، در سا  بر اساس گ

شرکت تعاون  بود  است که  9875های مختلف برابر با  استان با گرای  های تعاون شرکت
 های تعاون درصد رشد داشته است. در همین مدت میزان سرمایه شرکت 7نسبت به سا  قبط 
میلیون ریا  رسید  است. در مدت مذکور تعداد  8050364ی به  درصد 3/0استان با افزای  
درصد  8/5نفر رسید  است که در مقایسه با سا  قبط  397760نیز به  های تعاون اعضای شرکت
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نفر در سا   8373765رشد داشته است. لذا با توجه به برآورد جمعیت استان بوشهر به تعداد 
 اند.های تعاون  بود تان بوشهر عضو شرکتدرصد از جمعیت اس 45، بالغ بر 8931

تعاون  برابر  681های بوشهر )در شهرستان بیشترین تعداد شرکت تعاون  8931در پایان سا  
 3/89تعاون  برابر با  791درصد( و دشتستان ) 8/86تعاون  برابر با  505درصد(، دشت  ) 4/83با  

 3/3تعاون  برابر با   38های عسلویه )شهرستانمتعلق به  درصد( و کمترین تعداد شرکت تعاون 
 باشد.درصد( م  5/5تعاون  برابر با   849درصد( و جم ) 4/9تعاون  برابر با   884درصد(، گناو  )

مربوط به  های تعاون قابط ذکر است که    این مدت بیشترین تعداد اعضای شرکت
های تعاون  درصد کط اعضای شرکت 34.8نفر )معاد   353371شهرستان دشتستان به تعداد 

درصد کط اعضای  1/0نفر )برابر با  4670استان( و کمترین آن متعلق به شهرستان عسلویه با 
 است. های تعاون  استان( بود شرکت

درصد، بیشترین سهم از  5/36و  9/51شهرستان کنگان و بوشهر به ترتیب با  8931در سا  
 9/0های جم و دیلم با اند و شهرستانا به خود اختصاص داد های تعاون  استان رسرمایه شرکت

اند. همچنین در این مدت های تعاون  استان داشتهدرصد کمترین سهم را از سرمایه شرکت
میلیون ریا  بود  است که نسبت به مدت  997استان برابر با  های تعاون شرکت میانگین سرمایه

 است.داشته درصد کاه  9/0مشابه سا  قبط حدود 
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های های تعاونی استان بوشهر به تفکیک شهرستان در پایان سال: مشخصات عمومی شرکت9جدول 

15-9311 

 شهرستان/سال

9311 9315 

 تغییرات

 9311به  9315

 )درصد(

تعداد 

 تعاونی

تعداد 

 اعضاء

 سرمایه

 )میلیون ریا (

میانگین 

سرمایه 

هر 

 تعاونی

)میلیون 

 ریا (

تعداد 

 عاونیت

تعداد 

 اعضاء

 سرمایه

 )میلیون ریا (

میانگین 

سرمایه 

هر 

 تعاونی

)میلیون 

 ریا (

تعداد 

 تعاونی

تعداد 

 اعضاء
 سرمایه

 -3.8 -0.8 9.3 750 344350 873908 681 744 317079 873933 535 بوشهر

 61.6 0.9 7.0 19 90833 34914 963 58 84165 34035 971 تنگستان

 3.4 0.8 7.1 38 9568 55790 849 38 9764 55947 865 جم

 0.1 84.3 6.1 883 53351 353371 791 836 58175 387753 780 دشتستان

 0.3 0.8 7.8 73 37107 894705 505 58 37537 894367 715 دشت 

 7.8 -7.9 5.1 85 5810 41305 977 85 7341 13766 935 دیر

 8.0 -3.8 6.5 85 3313 39838 836 86 3353 39618 817 دیلم

 -0.3 30.1 1.4 3099 688343 53787 908 3389 689070 73831 344 کنگان
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-های تعاونی استان بوشهر به تفکیک شهرستان در پایان سال: مشخصات عمومی شرکت9ادامه جدول 

 9311-15های 

 شهرستان/سال

9311 9315 

 تغییرات

 9311به  9315

 )درصد(

تعداد 

 تعاونی

تعداد 

 اعضاء

 ایهسرم

 )میلیون ریا (

میانگین 

سرمایه 

هر 

 تعاونی

)میلیون 

 ریا (

تعداد 

 تعاونی

تعداد 

 اعضاء

 سرمایه

 )میلیون ریا (

میانگین 

سرمایه 

هر 

 تعاونی

)میلیون 

 ریا (

تعداد 

 تعاونی

تعداد 

 اعضاء
 سرمایه

 0.9 -0.1 -35 319 99018 43193 884 388 93361 49773 856 گناو 

 63.6 4.5 86.4 33 1950 4670 38 66 5896 4807 41 عسلویه

 0.3 5.8 7.0 997 8050364 397760 9875 977 8070135 113745 9039 کل استان

 مأخذ: ادار  کط تعاون، کار و رفا  اجتماع  استان بوشهر
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 9311-15های های تعاونی استان بوشهر در پایان سال: مقایسه سهم شهرستانی شرکت2جدول 

 الشهرستان/س

 9315سهم در سال  9311سهم در سال 

تعداد 

 تعاونی

 )درصد(

تعداد 

 اعضاء

 )درصد(

 سرمایه

 )درصد(

تعداد 

 تعاونی

 )درصد(

تعداد 

 اعضاء

 )درصد(

 سرمایه

 )درصد(

 36.5 86.0 83.4 34.9 86.1 83.4 بوشهر

 3.3 80.7 88.5 8.4 80.3 88.5 تنگستان

 0.9 5.3 5.5 0.9 6.3 5.5 جم

 5.0 34.8 89.3 5.0 37.8 89.5 دشتستان

 3.7 87.4 86.8 3.7 85.7 86.0 دشت 

 0.5 1.7 80.3 0.5 3.9 80.1 دیر

 0.9 3.5 6.3 0.9 3.4 6.8 دیلم

 51.9 6.7 3.6 51.3 5.5 3.3 کنگان

 9.8 4.1 9.4 9.3 1.9 5.3 گناو 

 0.1 0.1 3.3 0.5 0.1 3.6 عسلویه

 900 900 900 900 900 900 کل استان
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 9315 های تعاونی استان بوشهر به تفکیک شهرستان در پایان سال: مشخصات شرکت3جدول 

گرایش 

 تعاونی/شهرستان

 جم تنگستان بوشهر

تعداد 

 تعاونی

تعداد 

 اعضاء

 سرمایه

)میلیون 

 ریا (

تعداد 

 تعاونی

تعداد 

 اعضاء

 سرمایه

)میلیون 

 ریا (

تعداد 

 تعاونی

تعداد 

 اعضاء

 سرمایه

)میلیون 

 (ریا 

 0 0 0 0 0 0 153 814 6 اعتبار

تأمین نیاز 

 تولیدکنندگان
98 9482 26414 90 111 913 9 69 21 

تأمین نیاز صنوف 

 خدماتی
9 1 99 9 1 4 0 0 0 

تأمین نیاز 

 کنندگانمصرف
96 159 110 4 35011 981 2 28300 928 

چند منظوره 

 -)تولیدی

 توزیعی(

1 923 819 6 121 5064 3 26 44 

 0 0 0 602 146 88 51152 501 18 و نقلحمل 

 9236 880 60 9614 146 920 1414 2318 225 خدمات

 25 25838 9 91 84164 9 923 936819 9 سهام عدالت

 414 391 48 99834 625 58 19804 669 10 صنعتی

 29 94 2 11 10 90 442 19 6 عمرانی

 0 0 0 32 29 3 333 12 1 فرش دستباف

 591 289 6 102 13 9 98031 8091 63 مسکن

 0 0 0 8919 61 1 0 0 0 معدنی

 166 316 83 9512 485 81 64428 130 909 کشاورزی

 3869 88430 913 30922 11351 362 211180 941309 695 جمع شهرستان

 مأخذ: ادار  کط تعاون، کار و رفا  اجتماع  استان بوشهر
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 9315 استان بوشهر به تفکیک شهرستان در پایان سالهای تعاونی : مشخصات شرکت3ادامه جدول 

 گرای  تعاون /شهرستان

 دیر دشت  دشتستان

تعداد 

 تعاون 

تعداد 

 اعضاء

 سرمایه

)میلیون 

 ریا (

تعداد 

 تعاون 

تعداد 

 اعضاء

 سرمایه

)میلیون 

 ریا (

تعداد 

 تعاون 

تعداد 

 اعضاء

 سرمایه

 )میلیون ریا (

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 اعتبار

 837 345 7 88 888 3 63 381 3 ین نیاز تولیدکنندگانتأم

 0 0 0 88 4 8 906 98 7 تأمین نیاز صنوف خدمات 

 746 96163 9 9149 61733 5 9435 18134 89 کنندگانتأمین نیاز مصرف

 97 78 7 9364 588 4 7310 3074 85 توزیع ( -چند منظور  )تولیدی

 134 833 3 898 880 83 88 4 8 حمط و نقط

 346 690 17 8373 165 883 6681 8300 850 خدمات

 80 93803 8 73 69535 8 39 867990 8 سهام عدالت

 530 965 50 9854 481 31 85567 475 31 صنعت 

 38 87 3 884 41 88 333 339 1 عمران 

 38 87 3 800 41 80 8533 96 5 فرش دستباف

 86 33 9 8864 8307 3 8178 8375 86 مسکن

 31 53 4 5945 808 87 389 54 1 ن معد

 8311 8375 845 6333 8531 386 84805 383 884 کشاورزی

 5810 41305 977 37107 894705 505 53351 353371 791 جمع شهرستان

 مأخذ: ادار  کط تعاون، کار و رفا  اجتماع  استان بوشهر
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 9315 به تفکیک شهرستان در پایان سالهای تعاونی استان بوشهر : مشخصات شرکت3ادامه جدول 

 گرایش تعاونی/شهرستان

 کنگان دیلم

تعداد 

 تعاونی

تعداد 

 اعضاء

 سرمایه

 )میلیون ریا (

تعداد 

 تعاونی

تعداد 

 اعضاء

 سرمایه

 )میلیون ریا (

 0 0 0 0 0 0 اعتبار

 0 8003 7 931 30 8 تأمین نیاز تولیدکنندگان

 0 0 0 0 0 0 تأمین نیاز صنوف خدمات 

 383 7400 3 336 780 3 کنندگانتأمین نیاز مصرف

 9739 395 1 3 1 8 توزیع ( -چند منظور  )تولیدی

 41 839 1 33 571 6 حمط و نقط

 3190 3879 869 983 333 63 خدمات

 4 73709 8 9 30903 8 سهام عدالت

 603099 634 51 14 899 83 صنعت 

 543800 73 6 3 4 8 عمران 

 38 87 3 88 31 7 اففرش دستب

 940 60 1 31 867 4 مسکن

 3038 38 9 0 0 0 معدن 

 933 347 91 8190 673 15 کشاورزی

 699112 81494 309 2151 23919 916 جمع شهرستان

 مأخذ: ادار  کط تعاون، کار و رفا  اجتماع  استان بوشهر
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 9315 ه تفکیک شهرستان در پایان سالهای تعاونی استان بوشهر ب: مشخصات شرکت3ادامه جدول 

 گرایش تعاونی/شهرستان

 عسلویه گناوه

تعداد 

 تعاونی

تعداد 

 اعضاء

 سرمایه

 )میلیون ریا (

تعداد 

 تعاونی

تعداد 

 اعضاء

 سرمایه

 )میلیون ریا (

 0 0 0 0 0 0 اعتبار

 75 307 9 80 383 9 تأمین نیاز تولیدکنندگان

 80 803 8 0 0 0 تأمین نیاز صنوف خدمات 

 331 8447 7 748 85541 9 کنندگانتأمین نیاز مصرف

 9071 950 5 53 89 8 توزیع ( -چند منظور  )تولیدی

 90 56 8 1309 8716 4 حمط و نقط

 8763 9491 57 7996 355 95 خدمات

 0 0 0 88 57589 8 سهام عدالت

 874 31 87 6094 43 80 صنعت 

 88 4 8 88 3 8 عمران 

 88 4 8 83 67 5 اففرش دستب

 9031 569 3 53 318 5 مسکن

 0 0 0 0 0 0 معدن 

 833 78 5 89110 973 76 کشاورزی

 5380 1640 19 33059 12531 991 جمع شهرستان

 مأخذ: ادار  کط تعاون، کار و رفا  اجتماع  استان بوشهر

نان استان با زهای تعاون  تعداد شرکت 8931در سا   7های جدو  شمار  بر اساس داد 
درصدی  3/9تعاون  بود  است که نسبت به سا  قبط از رشد  934های مختلف برابر با  گرای 

درصد  6با  8931زنان استان در سا   های تعاون برخوردار بود  است. میزان سرمایه شرکت
زنان  های تعاون میلیون ریا  رسید  است. در همین دور  تعداد اعضای شرکت 89186کاه  به 

 درصد رشد داشته است. 9/9نفر بود  که در مقایسه با سا  قبط  3181نیز 
-زنان استان، بیشترین سهم مربوط به شهرستانهای تعاون  در این سا  از مجموع شرکت

درصد( و بوشهر  81تعاون  برابر با  53درصد(، دشت  ) 38.4تعاون  برابر با   48های دشتستان )
تعاون   8های عسلویه )متعلق به شهرستان درصد( و کمترین شرکت تعاون 85تعاون  برابر با  73)
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 9/7تعاون  برابر با   87درصد( و گناو  ) 1/3تعاون  برابر با   3درصد(، کنگان ) 9/0برابر با  
 باشد.درصد( م 

  میلیون ریا  بود 73زنان استان برابر با  های تعاون شرکت میانگین سرمایه 8931در سا  
درصد، بیشترین  1/98و  5/94است. بر همین اساس شهرستان گناو  و دشتستان به ترتیب با 

عسلویه با  اند و شهرستانهای تعاون  زنان استان را به خود اختصاص داد سهم از سرمایه شرکت
 است.های تعاون  زنان استان داشتهدرصد کمترین سهم را از سرمایه شرکت 8/0
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 های تعاونی زنان استان بوشهر به تفکیک شهرستان در پایان سال: مشخصات عمومی شرکت4جدول 

15- 9311  

 شهرستان/سا 

8934 8931 
 8934به  8931تغییرات 

 )درصد(

تعداد 

 تعاون 

تعداد 

 اعضاء

 سرمایه

)میلیون 

 ریا (

میانگین 

سرمایه 

هر 

 تعاون 

)میلیون 

 ریا (

تعداد 

 تعاون 

تعداد 

 ءاعضا

 سرمایه

)میلیون 

 ریا (

میانگین 

سرمایه 

هر 

 تعاون 

)میلیون 

 ریا (

تعداد 

 تعاون 

تعداد 

 اعضاء

سرما

 یه

 33.1 86.8 1.3 38 8099 964 73 88 584 986 75 بوشهر

 5.7 7.3 5.0 80 704 950 73 80 916 996 70 تنگستان

 3.8 83.7 83.5 86 311 834 81 86 367 889 86 جم

 3.0 4.9 83.4 63 7938 139 48 61 7904 464 69 دشتستان

 8.1 9.3 9.5 30 8300 759 53 38 8843 793 54 دشت 

 1.7 4.0 4.8 3 701 939 75 3 946 903 73 دیر

 0.0 0.0 0.0 38 707 841 83 38 707 841 83 دیلم

 0.0 0.0 0.0 55 735 69 3 55 735 69 3 کنگان

 -39.5 -91.9 -77.0 940 5810 834 87 348 6464 306 35 گناو 

 0.0 0.0 0.0 88 88 4 8 88 88 4 8 عسلویه

 -6.0 9.9 9.3 73 89186 3181 934 76 87406 3434 984 کط استان

 مأخذ: ادار  کط تعاون، کار و رفا  اجتماع  استان بوشهر
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 9311-15های های تعاونی زنان استان بوشهر در پایان سال: مقایسه سهم شهرستانی شرکت8جدول 

 شهرستان/سال

 9315سهم در سال  9311سهم در سال 

تعداد 

 تعاونی

 )درصد(

تعداد 

 اعضاء

 )درصد(

 سرمایه

 )درصد(

تعداد 

 تعاونی

 )درصد(

تعداد 

 اعضاء

 )درصد(

 سرمایه

 )درصد(

 4.5 89.0 85.0 9.5 88.6 87.3 بوشهر

 3.3 83.7 83.1 3.6 83.9 83.6 تنگستان

 3.8 7.5 5.5 8.1 7.8 5.0 جم

 98.1 33.3 38.4 33.9 31.8 83.3 شتستاند

 1.4 86.8 81.0 1.0 86.8 81.0 دشت 

 9.0 88.5 89.1 3.6 88.8 89.3 دیر

 3.3 6.9 5.1 3.4 6.5 6.0 دیلم

 9.6 3.3 3.1 9.7 3.9 3.1 کنگان

 94.5 7.5 7.9 76.0 4.6 4.3 گناو 

 0.8 0.3 0.9 0.8 0.9 0.9 عسلویه

 900.0 900.0 900.0 900.0 900.0 900.0 کل استان
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امور فرهنگی، آموزشی و  –فصل چهارم 

 اجتماعی

 . بهداشت و درمان1 بخش 

 بدنی. تربیت2 بخش 

 . آموزش و پرورش3 بخش 

 ای.آموزش فنی و حرفه4 بخش 

 . آموزش عالی5 بخش 

 . فرهنگ و هنر 6 بخش 

 گری. میراث فرهنگی و گردش7 بخش 

 . رفاه و تأمین اجتماعی 8 بخش 

 . رفاه و توزیع منابع و امکانات 9 بخش 
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 بهداشت و درمان -اول  بخش
 

 

 مقدمه 
 

هاای اساسا    گیری فردی و کالن در سطح کشور، بهداشت و درمان یک  از پایهبرای تصمیم
هاای  المللا  نیاز جازء شااخص    های بهداشت  و درمان  در سطح باین گردد. شاخصموسوب م 
ای برخاوردار اسات.     و یا عدم توسعه یافتگ  کشورها قرار گرفته و از جایگاا  ویاژ   توسعه یافتگ

های فردی و اجتماع  توسط افراد سالم و نیز ارتقاء جایگاا   بنابراین به منظور بهینه سازی تصمیم
الملل  از نظر امکانات بهداشت  و درمان ، توجه به امر بهداشت و درمان ناگزیر کشور در سطح بین

 نماید.م 
های کم  بخ  بهداشت و درماان در هار اساتان و تعیاین میازان      بررس  معیارها و شاخص

-مندی آنان، موقعیت و جایگا  آن را نسبت به سایر منا ق و یا در سطح مل  مشاخص ما   بهر 

هاا در  او  مادت    سازد. تولیط و ارزیاب  خدمات بهداشت  و درمان  و دسترس  به روند فعالیات 
های توسعه، م  تواند زمینه اصالح روناد موجاود و بهباود توقاق اهاداف برناماه را       نامهاجرای بر

فراهم سازد. در این خصوص بررس  وضعیت استان از لواظ برخاورداری از امکاناات بهداشات  و    
درمان  و توزیع پراکندگ  این امکانات در سطح استان ضروری است. بدین منظور در این قسامت  

 گیرد. هداشت  و درمان  مورد توجه قرار م های ببرخ  شاخص
هاای اصال  توساعه در بخا      با توجه به اهمیت بهداشت در جامعه م  توان یک  از شاخص

اجتماع  را تغییرات مثبت در وضعیت سالمت و بهداشت جامعه برشمرد کاه تخصایص هار چاه     
ف درمان یک  از نتاایج  های گزابیشتر سهم  از درآمد خانوار به امر سالمت به جای صرف هزینه

توسعه در این بخ  م  باشد. حساسیت این موضوع در استان بوشهر با توجه باه صارف هزیناه    
 های کشور از اهمیت بیشتری برخوردار است. درمان نسبتاً با  نسبت به سایر استان

ساه  بیمارساتان و مؤس  81عمدتاً از  ریاق   31خدمات بهداشت و درمان استان بوشهر در سا     
ها وابسته به دانشگا  علوم پزشاک   بیمارستان از این بیمارستان 80شود که تعداد درمان  اراوه م 

موسسه  9و نیروهای مسلح نیز   3، وزارت نفت  9باشند. سازمان تامین اجتماع  توسط بوشهر م 
ت نمایناد. در خصاوص تعاداد موسساا    درمان  فعا  به افراد توت پوش  خود خدمات رسان  م 
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رسان  آنها به عموم ماردم  های هوای  و دریای  استان بدلیط عدم خدماتدرمان  مستقر در پایگا 
استان، آمار و ا العات دقیق  در دسترس نم  باشد. بر اسااس آخارین ا العاات موجاود تعاداد      

تخات اعاالم گردیاد  اسات. اساتان بوشاهر در زمیناه         889های نظاام  اساتان   تختهای پایگا 
های خصوص  با کمبود شدید مواجاه باود  و ایان موضاوع     ها و درمانگا ی از بیمارستانبرخوردار

های همجوار جهت دسترس  باه خادمات بهداشات  برتار     یک  از د یط مراجعه بیماران به استان
 باشد.  م 
های اخیر اعتبارات مناسب  در مقایساه باا گذشاته باه     گرچه همانگونه که اشار  گردید در سا    
  بهداشت و درمان استان اختصاص یافته است ول  متاسفانه مشکالت فراروی استان در ایان  حوز

های اساس  وبر ارف نماودن  نیااز هاا و     حوز  وسیع بود  و فاصله بسیاری تا از بین رفتن چال 
های جدیدالتاسایس، کمباود   کمبودهای مردم وجود دارد. کیفیت پایین خدمات حت  در بیمارستان

متخصص و فوق تخصص در استان، نبود امکانات و تجهیازات پزشاک  پیشارفته و     شدید پزشک
ها ، نبود مراکز درمان  تخصص  و بعضا ب  اعتمادی مردم باه  بعضا رایج و معمول  در سایر استان

سیستم درمان  بدلیط عدم پاسخگوی  آن در برخ  مواقع همچنان بیماران دردمناد اساتان را باه    
های همجوار مانناد اساتان فاارس ناچاار     سفر و استفاد   از خدمات استانتومط ریسک و هزینه 

 میسازد.
ها و پس از آغاز به کار دولت یاازدهم توجاه ویاژ  ریاسات موتارم      مهمترین نکته در این سا    

باشد. بطوریکه با اجرای برناماه هاا و  ارح هاای مختلاف      جمهور به بخ  بهداشت و درمان م 
هاای دولات     یافته و  رح توو  ساالمت یکا  از مهمتارین موفقیات    رضایت شهروندان افزای

بود  و این  رح به خوب  در استان اجرای   39اردیبهشت 85گردد. شروع  رح از تاریخ قلمداد م 
 شد  است. 

در این بخ  جمعیت استان بوشهر بر اساس سرشماری دانشگا  علوم پزشک  بوشهر مواسبه م  
نسبت به سا  قباط کااه  داشاته اسات      31م  گردد جمعیت سا   گردد. همانطور که مالحظه

دلیط آن اینست که جمعیت این سا  بر اساس سامانه یکپارچه بهداشت )سیب( مواسابه گردیاد    
است که در این سامانه تنها جمعیت های توت پوش  بهداشات را شاامط ما  گاردد کاه دارای      

 پروند  بهداشت  باشند. 
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 9311 -15های سال طی بر اساس سرشماری علوم پزشکی و خدمات درمانیجمعیت استان : 9جدول 

 جمعیت 
 9315سال  9311سال 

 کل روستایی شهری کل روستایی شهری

 1112921 216810 125310 1138138 254118 183143 استان

 ماخذ: دانشگا  علوم پزشک  و خدمات بهداشت  درمان  استان بوشهر

های ایان فصاط قارار گرفتاه     ها، بر اساس سرشماری معاونت بهداشت  دانشگا  علوم پزشک  استان، مالک مواسبه شاخصتانجمعیت کط استان و شهرس* 

 اند .های نظام  در آمار فوق در نظر گرفته نشد های پایگا است. بیمارستان

 

دمات شوند که خهای بهداشت در هر استان، سطح او  اراوه خدمات بهداشت  موسوب م خانه   
دهند . هر خانه بهداشت بسته باه شارایط   ای را به جمعیت توت پوش  خود اراوه م تعریف شد 

جغرافیای   به ویژ  امکانات ارتبا   و جمعیت ، یک یا چند روستا را در پوش  خدمات خاود دارد  
نفار جمعیات    8000 -8500و بطور متوسط هر خانه بهداشات جهات تاامین خادمات بهداشات       

 گردد. احداث م روستای  
مرکز خدمات جامع سالمت روستای ، تنها واحد پزشک  دولت  مستقر در منا ق روستاو  است که 
بوسیله پزشک عموم  ادار  م  شود این واحد ضمن نظارت بار فعالیات خاناه هاای بهداشات و      

وات  هدایت آن ها در ارتباط با بیمارستان شهرستان، نیازهای درمان تخصص  و بستری جمعیت ت
 پوش  خود را تامین م  کند.

مرکز خدمات جامع سالمت شهری  بر حسب تراکم جمعیت، یک یا چند پایگا  سالمت شهری را 
توت پوش  خواهد داشت. کلیه وظایف  را که مرکز خدمات جاامع ساالمت روساتاو  در مقاباط     

هد داشت تفاوت خانه های بهداشت تابعه دارد این مرکز در مقابط پایگا  های سالمت شهری خوا
عمد  این واحد با مرکز خدمات جامع سالمت روستای ، در مراجعه مستقیم بیماران به ایان مرکاز   

 است.
باب بود  است، هر خانه بهداشت استان در ساا    330برابر با  31 های بهداشت در سا تعداد خانه

 نماید. نفر جمعیت روستای  خدمات بهداشت  اراوه م  8354به حدود  31
باشاد کاه   ما   1/0تعداد خانه بهداشت فعا  به ازای هر هزار نفر جمعیت  برابر با   31در سا     

 نداشته است.  تغییرینسبت به سا  قبط از آن 
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-15تعداد مراکز فعال ارائه دهنده مراقبت های بهداشتی به تفکیک شهرستان درسال های :4جدول 

9311 

 شهرستان

 مراکز خدمات جامع سالمت
 سالمتپایگاه  نه بهداشتخا

 روستایی شهری

9311 9315 9311 9315 9311 9315 9311 9315 

 38 81 87 87 5 5 83 89 بوشهر

 9 9 93 93 7 7 8 9 تنگستان

 6 5 81 83 9 3 0 3 جم

 33 83 68 69 80 1 7 87 دشتستان

 3 1 90 90 7 3 3 5 دشت 

 6 6 80 80 5 0 0 5 دیر

 9 9 88 88 3 8 8 9 دیلم

 9 3 86 86 8 9 3 3 عسلویه

 4 4 9 9 3 0 0 7 کنگان

 6 6 81 81 8 5 5 5 گناو 

کل 

 استان
86 21 30 39 223 220 11 56 

 ماخذ: دانشگا  علوم پزشک  و خدمات بهداشت  درمان  استان بوشهر
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 های کلیدی و اصلی حوزه بهداشت و درمانبررسی شاخص
بیمارستان  که به هنگام تصویب  رح آن توساط   هایعداد تختتتعداد تخت ثابت یا مصوب )

 31وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک  برای بیمارستان در نظر گرفتاه ما  شاود( در ساا      
های فعا  درصد تغییر داشته است( و تعداد تخت 1/0نسبت به سا  قبط تنها (تخت  8441معاد  

د  یا اشغا  نشد  بیمارستان  است که برای بیماران های اشغا  ش تختبیمارستان  استان )شامط 
تخات در دو بخا  دانشاگاه  و     8767معاد   31بستری در هر روز قابط استفاد  باشد( در سا  

به خصوص  -های استانهای بیمارستانباشد. علت غیر فعا  بودن برخ  تختغیر دانشگاه  م 
 جهیزات مورد نیاز است.عدم وجود پزشک متخصص و ت -ترهای مورومشهرستان

نفر، یک بیمارستان در استان بوشاهر وجاود دارد و    5190به ازاء هر  31با توجه به آمار سا        
نفر یک تخت فعا  بیمارستان  وجود دارد. همانگونه که مشااهد    631به همین ترتیب به ازاء هر 

  قبط از آن افزای  داشته و با گردد ، تعداد تخت فعا  بیمارستان  در همین سا  نسبت به سام 
باه  3/89توجه به رشد جمعیت و شاخص تعداد تخت به ازای هر د  هزار نفر جمعیت در اساتان از  

 بهبود یافته است. 8/87
های مهما    ترین اقدامات دولت تدبیر و امید بود  و  رح سالمت و درمان مردم از مهم توجه به   

منادی ماردم را فاراهم     لیات  شد  که موجباات رضاایت  توسط دولت در سطح کشور اجرای  و عم
 متمرکز شاد  های درمان   بیشترین تالش در استان بوشهر بر روی توسعه زیرساخت .ساخته است

و در تأمین نیروهای متخصص، ایجاد فضا، افازای  امکاناات و تجهیازات درماان  نیاز اقادامات       
د تختهاای ویاژ  کاه باا صارف      به خصوص در خصوص افزای  تعدا.مؤثری صورت گرفته است

 هزینه بسیاربیشتر امکانپذیر است اقدامات مناسب  صورت گرفته است.
های بیمارستان  در سطح اساتان  بعالو  مشکط عمد  دیگر در این خصوص، توزیع نامناسب تخت

 بیشتر دسترس  و موروم نقاط در بیشتر متخصصان استقرار  ،تالشها بخش  از مهمترینباشد. م 

 .است بسیار فاصله بخ  رضایت نقطه به رسیدن تا هرچند بود ، موثر دماتخ به
درصد اشغا  تخت دهد. برداری از منابع را نشان م شاخص اشغا  تخت بیمارستان  میزان بهر    

-گرفته م های پزشک  در نظر درصد بقیه  برای فوریت 86یا  85درصد باشد ) 15تا  17اگر بین 

برداری از منابع بیمارستان، مطلوب بود  اسات. ایان شااخص از    میزان  بهر توان گفت م  ( شود
بار   های  که در    یک دور   زمان  معین در اشغا  بیماران بود  استمجموع تعداد تختتقسیم 

مواسابه  های قابط استفاد  در هر بخ  ضربدر تعداد روزهای یک دور  معاین زماان    تعداد تخت
درصد بود  است که روند کاهش   59های استان ن شاخص در بیمارستانای  31گردد. در سا  م 
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درصاد و بیمارساتان شاهید گنجا       48را    نمود  است. بیمارستان تخصص  قلب بوشاهر باا   
 37درصد بیشترین درصد و بیمارستان سوانح و ساوختگ  هماین شهرساتان  باا      68دشتستان با 

 باشند.  ها دارا م میان سایر بیمارستان درصد، کمترین درصد اشغا  روزانه تخت را در
شوند و نقا   پزشکان، مهمترین عامط در مدیریت تخصیص منابع بخ  سالمت موسوب م    

اساس  را در میزان اثربخش  و کارای  خدمات بهداشت  و درمان  برعهد  دارند. بررسا  وضاعیت   
شک مهمترین روش تعیین های برخورداری جمعیت از پزشک عموم ، متخصص و دندانپزشاخص

 باشد. میزان برخورداری جمعیت از درمان مناسب م 
باشد که نسبت به ساا  قباط باا    پزشک م  8707بالغ بر  31تعداد کط پزشکان استان در سا     

شاخص نسبت پزشک باه هازار   درصدی داشته است. با این حا   5/5پزشک، کاه  رشد  8716
 میباشد. 7/8نفر جمعیت در استان 

نفر است.   5/7، برابر با  31هزار نفر جمعیت در سا   80تعداد پزشک عموم  استان به ازای هر    
نفر بود  که نسبت   735برابر با   31تعداد کط پزشکان متخصص و فوق تخصص استان در  سا  

درصد کاه  یافته است. شاایان ذکار اسات از مجماوع پزشاکان عماوم ،         7/0به سا  گذشته 
درصد در مرکز استان مشغو  به فعالیت هستند کاه   3/75دندانپزشک در مرکزاستان،  متخصص و

اناد در  های مناسب تر جذب مرکز استان گردیاد  به دلیط وضع اجتماع  و فرهنگ  و وجود انگیز 
ها به خصوص در ارتباط با نیاز به پزشکان متخصص، باا کمباود بیشاتری    حالیکه سایر شهرستان

چه بنظر میرسد در سالهای اخیر اقدامات موثری در خصوص بهباود شارایط در    مواجه هستند. گر
شهرستانهای مورومتر صورت پذیرفته ، ول  همچنان عدم توازن معنااداری مشااهد  ما  گاردد     

متخصص حضاور دارد.   7و  1های تنگستان و دیر به ترتیب  بگونه ای که  متاسفانه در شهرستان
متخصاص   3/7برابر با  31هزار نفر جمعیت در سا   80ازای هرتعداد پزشک متخصص استان به 

 بود  است.
دندانپزشاک باود  کاه     9برابر باا   31هزار نفر جمعیت در سا   80تعداد دندانپزشک به ازای هر   

 نسبت به سا  قبط از آن افزای  داشته است. 
ر دانشگا  علاوم  با توجه به اهمیت وجود کادر متخصص در عرصه بهداشت و سالمت تالش بیشت

پزشک  استان جهت افزای  جذب این نیروها و  افزای  سرانه پزشک متخصص و فوق تخصص 
 باشد.های آت  ضروری م و دندانپزشک در استان    سا 

دهند  تاثیر عوامط مویط ، سوء تغذیه و کمبود شاخص مرگ و میر کودکان زیر پنج سا ، نشان  
کودکان زیر پنج سا ، عبارت است از مرگ خروج  زند  اراوه خدمات بهداشت  است. مرگ 
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روزگ . با شناخت این شاخص، ا الع از  33ما  و  53حاملگ  در فاصله تولد تا کامط شدن 
-های موثر در مرگ و میر کودکان افزای  یافته و در نتیجه امکان بیشتری جهت برنامهبیماری

نرخ مرگ و میر کودکان زیر پنج سا  در آید. سازی فراهم م ریزی صویح بهداشت  و مصون
درصد  1/8باشد که نسبت به سا  قبط درصد م  71/87برابر با  31هزار تولد زند  در سا  

 افزای  داشته است. 
ما ( و مرک سا  در قالب دو شاخص مرگ نوزادی )زیر یک 5شاخص مرگ کودکان زیر   

ها و مطالعات انجام شد  شایع   شاخصسا  بررس  م  شود که در بررس 5کودکان یک ما  تا 
های مادرزادی است که متاثر از کیفیت خدمات ترین علت مرگ نوزادان، نارس  و ناهنجاری

های یک بارداری و اراوه خدمات مناسب و به موقع بیمارستان  برای نوزادان نارس است. در مرگ
دهند که در این زمینه، یط م ها تشکسا  نیز بیشترین علت را حوادث و ناهنجاری 5ما  تا 

 لبد. البته در بهبود این شاخص به خصوص در زمینه های بین بخش  عظیم  را م هماهنگ 
های بارداری با توجه به اجرای برنامه ادغام یافته سالمت مادران، اجرای افزای  کیفیت مراقبت

مان به موقع بیماری های  برنامه کودک سالم و مراقبت از کودک بیمار در راستای تشخیص و در
 های تنفس  و اسها  اقدامات زیادی در استان انجام شد  است.مانند عفونت

نفر در صد هازار تولاد زناد      59/88برابر   31سا  در سا  میزان مرگ و میر کودکان زیر یک   
درصد کاه  داشته است. ایان شااخص، بیشاتر نشاانگر ساطح       6/0بود  که نسبت به سا  قبط 

هاای  اشت زنان باردار و چگونگ  رشد جنین  ا  دور  باارداری اسات و جهات اراواه برناماه      بهد
دهد بیشتر مرگ و میر نوزادان، ناشا  از  ها نشان م گردد. بررس بهداشت  مناسب، مفید واقع م 

وجود شرایط نامساعد مویط ، تغذیه و عدم مراقبت های بهداشت  است. تغذیه مناسب و رعایات  
دهاد و پاای  رشاد    های تنفس  را کاه  ما  های شایع نظیر اسها  و عفونتبیمارینکات  که 

 کند. کودکان به ارتقای سطح سالمت آنان در این دوران کمک م 
نفر در هر   84/39برابر با   31میزان مرگ و میر مادران باردار به علط عوارض حاملگ  در سا     

ه سا  قبط کاه  یافته اسات.  مارگ و میار ماادری،     باشد که نسبت بیکصد هزار تولد زند  م 
روز بعاد از خاتماه حااملگ      73عبارت است از مرگ یک زن هنگام حاملگ ، زایمان یا در فاصله 

بدون در نظر گرفتن  و  مدت و موط حاملگ  و بدون توجه به اینکه علت مارگ، حااملگ  یاا    
 های مربوط به حاملگ  باشد. درمان
ن متاثر از عوامط متعددی از جمله کیفیت خدمات بارداری، کیفیات خادمات   شاخص مرگ مادرا   

ها در بیمارستان اتفااق افتااد    درصد مرگ 33باشد. همچنین بی  از زایمان  و پس از زایمان م 
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است که تمام موارد فوق به  ور کامط در کمیته دانشگاه  کاه  مرگ مادران ذکر شد  و توجه 
نق  آنها در مرگ مادران، توجه بیشتر بخا  خصوصا  ) متخصصاین     به خدمات بیمارستان  و

زنان ( به امر مراقبت مادران و توجه به کیفیت خدمات، بهبود کیفیت خدمات خارج بیمارستان  در 
 شود. مراکز بهداشت  درمان  پیشنهاد م 

هاای  اور های گسترد  جهت آگاه  دادن به ماادران و فعاا  نماودن مشا    در این زمینه فعالیت   
اندازی تسهیالت زایمان  و آماوزش  درون منز   و ارتقای سطح آگاه  همسران مادران باردار، را 

ماماهای مول ، همچنین افزای  راندمان و کیفیت اراواه خادمات زایشاگاه  و حسااس ساازی      
د یط پرسنط پزشک  و خانواد  ها در مواجه با عالوم خطر در استان را  گشا خواهد بود. مهمترین 
 لوپوس مرگ و میر مادران در استان بوشهر عبارتند از : لوپوس، آمبول  و خونریزی مغزی. بیماری

 باه  شاروع  بیمار بدن ایمن  سیستم که دهد م  رخ زمان  و است ایمن  خود بیماری انواع از یک 
 دیادن  بآسای  و ورم التهاب، باعث حمالت این. کند م  فرد خود بدن های اندام و ها بافت حمله
 .شود م  ریه و قلب خون، ها، کلیه پوست، مفاصط، همچون بدن مختلف نقاط
مورد جدید به شمار  34نفر م  باشد و  569برابر با  31تعداد افراد مبتال به ایدز در پایان سا     

در این سا  افزود  گردید  است. خوشبختانه تعداد مبتالیان به   HIV مبتالیان به ویروس
 درصد کاه  یافته است.5ز در استان نسبت به سا  گذشته ویروس اید

هاای واگیار نیسات و ماواردی کاه      شناسای  موارد جدید ابتال در بیماری ایدز مانند دیگر بیمااری 
 اند. شود به احتما  بسیار زیاد چندین سا  قبط دچار بیماری بود  و عالوم نشان نداد شناسای  م 

ر  بیماری در سطح استان و وجود مرکز مشاور  پس از شناسای  هار  های کنتبا توجه به برنامه   
گیرند و در این زمینه هدف اصل  از فرد مبتال، خانواد  و ا رافیان توت آموزش و مراقبت قرار م 

باشد مجموعه اقدامات بیان شد  عدم انتقا  بیماری به ا رافیان فرد به ویژ  خانواد  درجه یک م 
 دید جلوگیری شود.که از بروز مورد ج

باشد که در مقایساه باا ساا     آزمایشگا  م  13برابر با  31های استان در سا  تعداد آزمایشگا    
در  های اساتان دولتا  باود  و    درصد آزمایشگا  49، حدود 31قبط تغییری نداشته است. در سا  

-م  ت پوش  قرارتو استاننفر را در کط  83355جمعیت  معاد  ، هر واحد آزمایشگاه  مجموع

 دهد.
نسبت جمعیت باشد. مرکز م  33برابر با  31تعداد مراکز توانبخش  و فیزیوتراپ  استان در سا     

نفر هزار  80 به ازای هر تقریبا یعن  ،است نفر 80858 و فیزیوتراپ  به یک واحد توانبخش استان 
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توانبخش  وابساته باه دانشاگا     واحد  9. در استان موجود استو فیزیوتراپ  یک واحد توانبخش  
 باشد.ها م ها، ادارات و شرکتواحد مربوط به  سایر سازمان 4واحد خصوص  و  13علوم پزشک ، 

باشد که در مقایساه  مرکز م  71برابر با  31تعداد مراکز پرتونگاری و رادیولوژی استان در سا     
 30396 جمعیت  معاد پرتونگاری  مرکزبه  ور کل  هر  درصدی داشته است. 3/5با سا  کاه  
 دهد.توت پوش  قرار م  استاننفر را در کط 

نفار   1807باشاد. باه ازای هار    داروخانه م  837برابر با  31های استان در سا  تعداد داروخانه   
 جمعیت یک داروخانه در استان وجود دارد. 

ن  باه بخا  خصوصا  واگاذار     درماا  –های مراکز بهداشت  های اخیر اغلب داروخانهدر سا    
های سطح اساتان بصاورت خصوصا     داروخانه 803تعداد  31گردید  به  وری که در پایان سا  

نفر بود  کاه نسابت    856گردند. همچنین تعداد پزشکان داروساز استان در این سا  برابر ادار  م 
 درصد افزی  داشته است.  7/5به سا  قبط 

مرکز اورژانس در مرکز استان مشغو  به فعالیت  3ابت شهری و پایگا  اورژانس ث 84تعداد    
 .دقیقه است 7شهرهای استان  درمیانگین رسیدگ  به مصدومین  است.
بر اساس موافقت نامه وزارت بهداشت با نیروی دریای  ارت  جمهوری اسالم   39اواخر سا      

پزشک  بوشهر قرار گرفت و این  یک فروند بالگرد برای امداد هوای  در اختیار دانشگا  علوم
ماموریت  7به گونه ای که در حا  حاضر هر ما  بطور میانگین  اورژانس فعالیت خود را آغاز کرد

به خصوص بیماران  از جزیر  خارگ و خدمات رسان  جاد  ای را با موفقیت انجام داد  و در 
با را  یفا نمود  است. کاه  زمان رساندن مصدومین به مراکز خدمات پزشک  نق  بسزای  ا

اندازی اوژانس هوای  در این استان، بوشهر هفدهمین استان برخوردار از این مزیت برای خدمات 
د. حادثه خیز بودن استان لزوم تقویت امکانات پزشک  رسان  به بیماران در کشور به شمار م  رو

از موط حادثه به اه  مرگ و میر و انتقا  سریع مصدومان مشابه را ضروری مینماید. ک
این بالگرد که  بوشهر میباشد. نزدیکترین مراکز درمان  از جمله اهداف را  اندازی اورژانس هوای 
بنا به تشخیص ستاد هدایت و هم اکنون درفرودگا  منطقه دوم نیروی دریای  ارت  مستقر است 

مسافت  .ار را دارددهد در شرایط خاص و بوران  قابلیت حمط سه بیم پرواز انجام م  ،اورژانس
مودودیت . کیلومتر از شما  به دیلم و از جنوب به کنگان است 850توت پوش  این بالگرد 

دو شهرستان جم و عسلویه در جنوب  در شعاع پروازی برای اورژانس هوای  بوشهر باعث شد 
  به استان امکان خدمات ده  به بیماران نباشد و درصورت نیاز باید بیماران از  ریق زمین

 .شهرستان کنگان منتقط و پس از آن از  ریق هوای  به مرکز استان اعزام شوند
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 باشد. پایگا  م  95برابر با  31تعداد کط پایگا  اورژانس بین راه  استان بوشهر در سا  

 831باشد کاه از ایان تعاداد    دستگا  م  894برابر با   31های استان در سا  تعداد کط آمبو نس
ها و سایر موسسات دستگا  در بیمارستان 61دستگا  در مراکز اورژانس و  60لت        )دستگا  دو
نسبت به سا  قباط   31باشد. تعداد آمبو نس های سا  دستگا  خصوص  موجود م  3درمان ( و 
درصدی داشته است که دلیط آن اینست که تعدادی از آمبو نس ها جهات تعمیار یاا     34کاه  

خارج  شد  اند و نیز تعدادی خریداری شد  و هنوز وارد سیستم بهداشت و درمان فرسودگ  از رد  
  . نگردید  است

 

 9311تعداد درمانگاههای استان بوشهربه تفکیک شهرستان در سال :3جدول 

 شهرستان

 درمانگاه عمومی
درمانگاه 

 دندان پزشکی
 جمع

وابسته به 

 دانشگاه
 خصوصی

تامین 

 اجتماعی
 فرهنگیان

شرکت 

 فتن

نیروی 

 مسلح
 خصوصی

 83 4 9 3 8 3 - 7 بوشهر

 8 - - - - - - 8 تنگستان

 5 - - 9 - 8 - - جم

 1 8 8 - 8 3 3 8 دشتستان

 8 - - - - - - 8 دشت 

 3 - - - - 8 - 8 دیر

 3 - - - - 8 - 8 دیلم

 9 - 8 - - 8 8 - عسلویه

 6 8 8 - - 8 8 3 کنگان

 4 - - - - 8 7 3 گناو 

 57 80 6 5 3 80 1 89 جمع

 ماخذ: دانشگا  علوم پزشک  و خدمات بهداشت  درمان  استان بوشهر
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 9315تعداد درمانگاههای استان بوشهربه تفکیک شهرستان در سال :4جدول 

 شهرستان

 درمانگاه عمومی

درمانگاه 

دندان 

 پزشکی

 جمع

ه 
ه ب

ست
واب

اه
شگ

دان
ی 

ص
صو

خ
ی 
اع

تم
اج

ن 
می

تا
 

ن
گیا

هن
فر

ت 
 نف

ت
رک

ش
 

یر
ن

ح
سل

ی م
و

 

مر
اح

ل 
ال

ه
ی 

تم
ه ا

گا
رو

نی
 

ید
شه

د 
نیا

ب
 

 خصوصی

 37 88 8 8 8 9 3 8 3 - 3 بوشهر

 8 - - - - - - - - - 8 تنگستان

 5 - - - - - 9 - 8 - - جم

 4 8 - - - 8 - 8 3 8 8 دشتستان

 8 8 - - - - - - - - 8 دشت 

 3 - - - - - - - 8 - 8 دیر

 9 - - - - - - - 8 8 8 دیلم

 7 - - - - 8 3 - 8 - - یهعسلو

 6 8 - - - 8 - - 8 8 3 کنگان

 4 - - - - - - - 8 7 3 گناو 

 60 87 8 8 8 6 4 3 80 4 88 جمع

 ماخذ: دانشگا  علوم پزشک  و خدمات بهداشت  درمان  استان بوشهر
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وقی طای  های فعال موجود در آنها بر حسب وضاعیت حقا  تعداد مؤسسات درمانی فعال و تخت: 8جدول 

 9314 -15های سال

  آمار موجود نم  باشد*       

   درمان  استان ماخذ: دانشگا  علوم پزشک  و خدمات بهداشت

 
-15شاخص های بیمارستانهای وابسته به دانشگاه به تفکیک شهرساتان طای ساالهای    : 6جدول        

9311 

 نام بیمارستان شهرستان
 درصد اشغال تخت

نسبت فوت در 

 هزارنفر

نسبت پذیرش 

 بیمار برای هر تخت

1391 1398 1391 1398 1391 1398 

 3/9 4/1 11 4/12 13 19 کل استان

 بوشهر
 992 6 02 3909 23 61 شهدای خلیج فارس

 996 3 19 19 31 32 تخصصی قلب

 992 992 9 2 22 22 امام حسین)ع( تنگستان

 3 193 19 9919 61 29 شهید گنجی دشتستان

 092 293 19 6912 23 99 زینبیه دشتی

 999 192 19 693 29 22 بقیه ا...االعظم)عج( دیلم

 293 293 10 299 93 99 ه(امام خمینی )ر کنگان

 گناوه
 999 9912 9 992 29 39 امیرالمومنین)ع(

 1 992 119 99121 09 19 سوانح و سوختگی

 992 690 1 291 06 00 امام هادی دیر

 ماخذ: دانشگا  علوم پزشک  و خدمات بهداشت  درمان  استان 

 

 شرح

وابسته به 

 دانشگاه

علوم پزشكی و 

خدمات بهداشتی 

 ودرمانی استان

مؤسسات درمانی 

وابسته به 

سازمان تأمین 

 اجتماعی

واحدهای مربوط 

 به وزارت نفت

واحدهای مربوط 

به نیروهای 

 مسلح

 خصوصی

 موسسه سال 
تخت 

 فعال
 موسسه

تخت 

 فعال
 موسسه

تخت 

 فعال
 موسسه

تخت 

 فعال
 موسسه

تخت 

 فعال

1392 9 966 2 029 0 39 * * 2 2 

1391 9 902 2 092 0 92 0 122 2 2 

1399 12 939 2 062 0 32 2 190 2 2 

1391 12 1229 2 062 0 90 2 129 2 2 

1398 12 992 2 062 0 90 2 112 2 2 
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 1391 -98های ها طی سالنبیمارستانی در استان به تفكیك شهرستا های تعداد تخت: 1جدول 

 ماخذ: دانشگا  علوم پزشک  و خدمات بهداشت  درمان  استان بوشهر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شهرستان

8934 8931 

ت
معی
ج

 

ان
ست
مار
 بی
داد
تع

ود 
وج
  م

فعا
ت 
تخ
اد 
عد
ت

ر  
 ه
ی
 ازا
 به
ا 
 فع
ت
تخ
اد 
عد
ت

فر
ر ن
هزا
د  

 

ب
صو
ه م
د ب
جو
مو
ت 
تخ
ت 
سب
ن

 

ت
معی
ج

 

ان
ست
مار
 بی
داد
تع

ود 
وج
  م

فعا
ت 
تخ
اد 
عد
ت

ر  
 ه
ی
 ازا
 به
ا 
 فع
ت
تخ
اد 
عد
ت

فر
ر ن
هزا
د  

 

ب
صو
ه م
د ب
جو
مو
ت 
تخ
ت 
سب
ن

 

 9933 9902 622 3 022209 2933 6909 622 3 062390 شهربو

 2991 292 06 1 32623 6992 992 09 1 39699 تنگستان

 1999 3911 069 0 022692 9999 2911 032 0 029962 دشتستان

 0992 699 33 1 92616 32 699 32 1 91209 دشتی

 3999 2 13 1 29291 2962 992 02 1 29232 دیر

 3963 9913 122 1 32026 2969 0913 122 1 33209 کنگان

 29122 9912 129 0 120922 122 2919 121 0 122921 گناوه

 2992 2910 90 1 29061 122 9911 91 1 29696 دیلم

 9939 0912 29 1 20992 9939 0912 29 1 22122 جم

 122 193 20 1 92223 122 293 92 1 22291 عسلویه

 81 3/12 1221 18 1112921 83 19/12 1292 18 1138138 جمع
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 1391 -98های طی سال در استان به تفكیك شهرستانتعداد پزشكان : 5جدول 

 ماخذ: دانشگا  علوم پزشک  و خدمات بهداشت  درمان  استان بوشهر

 

    1392 - 98های های کلیدی بهداشت و درمان استان بوشهر طی سالشاخص : 1جدول       

 درمان  استان بوشهر  –مأخذ : دانشگا  علوم پزشک  و خدمات بهداشت          

 شهرستان

1391 1398 

ت
عی

جم
 

ی
وم

عم
ك 

زش
پ

 

ق
فو

 و 
ص

ص
خ

مت
ك 

زش
پ

-

ص
ص

خ
ت

ك 
زش

انپ
ند

د
 

از
وس

دار
ت 

عی
جم

مو 
 ع

ك
زش

پ
ی

م
 

ق
فو

 و 
ص

ص
خ

مت
ك 

زش
پ

-

ص
ص

خ
ت

ك 
زش

انپ
ند

د
ان 

از
وس

دار
د 

دا
تع

 

 61 120 092 191 022209 20 122 092 012 062390 بوشهر

 1 3 9 02 32623 2 3 2 02 39699 تنگستان

 12 22 91 03 022692 10 21 91 29 029962 دشتستان

 09 22 91 32 92616 02 02 92 93 91209 دشتی

 9 9 02 00 29291 6 3 02 02 29232 دیر

 6 9 9 16 32026 3 11 9 02 33209 کنگان

 3 6 11 19 120922 6 9 19 22 122921 گناوه

 9 11 12 06 29061 2 12 9 02 29696 دیلم

 19 06 22 22 20992 06 09 29 26 22122 جم

 12 19 92 21 92223 12 19 23 02 22291 عسلویه

 119 313 291 211 1112921 128 499 291 121 1138138 جمع

ال
س

 

ت 
ثاب

ت 
تخ

د 
دا

تع

ی
تان

رس
ما

بی
 

 

ل 
عا

ت ف
تخ

د 
دا

تع

ی
تان

رس
ما

بی
 

 

ل 
عا

ت ف
تخ

د 
دا

تع

ده 
ر 

 ه
ی

ازا
ه 

ی ب
تان

رس
ما

بی

ار 
هز

فر
ن

 

صد
در

 
ال

شغ
ا

 
ت

تخ
 

ی
تان

رس
ما

بی
 (

صد
در

)
 

 

تعداد پزشک به ازای هر 

 هزار نفرجمعیت)نفر(12

ت
اش

هد
ی ب

ها
ه 

خان
د 

دا
تع

ل   
فعا

ت 
اش

هد
ه ب

خان
د 

دا
تع

ر 
 نف

زار
 ه

هر
ی 

ازا
ه 

ب

ت
عی

جم
  

ب(
)با

ی 
تای

وس
ر

 

ک 
زش

پ

ی
وم

عم
ص 

ص
تخ

م
 

ان
ند

د
ک 

زش
پ

 

1392 1931 1139 11 62 299 992 990 002 992 

1391 1329 1229 9910 62 999 992 690 002 992 

1399 1362 1999 9912 60 399 399 990 002 992 

1391 1362 1969 1919 26 999 999 690 002 992 

1398 1339 1992 2919 22 299 999 2 002 992 
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 98های طی سال برحسب وضعیت حقوقی های استانداروخانهها و یشگاهآزما تعداد: 90جدول 

- 1392   
 سایر خصوصی علوم پزشكی  وابسته به دانشگاه جمههع سال 

 آزمایشگاه

1392 19 20 16 11 

1391 19 22 13 10 

1399 83 22 19 10 

1391 84 99 01 10 

1398 84 99 00 11 

 داروخانه

1392 93 0 92 11 

1391 113 11 96 16 

1399 118 12 90 16 

1391 141 9 120 12 

1398 142 6 120 16 

 درمان  استان بوشهر  –مأخذ : دانشگا  علوم پزشک  و خدمات بهداشت  
 

های طی سال برحسب وضعیت حقوقی استان تعداد مراکز پرتونگاری وتوانبخشی: 99جدول 

98 - 1392   

 سایر خصوصی پزشکی علوم  وابسته به دانشگاه جمع سال

 و رادیولوژی مرکزپرتونگاری

1392 29 19 01 11 

1391 21 16 19 12 

1399 23 12 19 12 

1391 11 19 03 12 

1398 28 19 09 12 

 و فیزیوتراپی توانبخشی

1392 11 2 23 11 

1391 18 2 69 11 

1399 11 2 62 11 

1391 81 2 30 12 

1398 99 2 99 3 

 درمان  استان بوشهر  –  علوم پزشک  و خدمات بهداشت  مأخذ : دانشگا
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  91در سال  استان و مراکز پرتونگاری و توانبخشی ها، داروخانههاتعداد آزمایشگاه: 92جدول 

 به تفكیك شهرستان

 شهرستان
 مرکز توانبخشی مرکز پرتونگاری داروخانه آزمایشگاه

 خصوصی دولتی خصوصی دولتی خصوصی دولتی خصوصی دولتی

 14 3 41 12 111 8 41 29 کل استان

 02 2 12 2 92 2 9 3 بوشهر

 2 2 2 1 0 2 2 2 تنگستان

 11 1 6 0 02 1 2 10 دشتستان

 2 1 2 1 2 1 1 2 دشتی

 1 2 1 1 6 2 2 9 دیر

 2 2 2 1 9 2 1 2 دیلم

 9 2 2 1 9 1 2 9 کنگان

 12 1 0 9 10 0 0 9 گناوه

 9 2 0 2 3 2 1 0 جم

 0 2 2 2 3 2 0 2 یهعسلو

 ماخذ: دانشگا  علوم پزشک  و خدمات بهداشت  درمان  استان 

 

  98در سال  استان و مراکز پرتونگاری و توانبخشی ها، داروخانههاتعداد آزمایشگاه:93جدول 

 به تفكیك شهرستان

 شهرستان
 مرکز توانبخشی مرکز پرتونگاری داروخانه آزمایشگاه

 خصوصی دولتی خصوصی دولتی خصوصی دولتی خصوصی دولتی

 89 11 42 42 114 44 44 91 کل استان

 29 2 12 3 22 12 12 11 بوشهر

 1 2 2 1 0 2 2 2 تنگستان

 10 9 6 9 01 9 2 19 دشتستان

 2 1 2 1 6 1 1 2 دشتی

 1 2 2 1 2 1 2 9 دیر

 2 1 2 1 9 2 2 2 دیلم

 12 2 0 0 9 0 2 6 کنگان

 10 1 0 2 12 1 0 2 گناوه

 3 2 1 1 2 0 1 2 جم

 1 2 2 1 6 1 0 9 عسلویه

 ماخذ: دانشگا  علوم پزشک  و خدمات بهداشت  درمان  استان 
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 1398در سال  بوشهر استان 111تعداد مراکز اورژانس :94جدول         

 شهرستان
-تعداد پایگاه

 های مصوب

مرکز 

 اورژانس

نسبت تعداد  های موجودتعداد پایگاه

ی  پایگاهها

اورژانس موجود 

 به مصوب
پایگاه 

ثابت 

 شهری

پایگاه ثابت 

 بین راهی

پایگاه 

 هوایی
 جمع

 39 22 1 22 13 9 69 کل استان

 96 10 1 3 9 1 19 بوشهر

 122 2 2 9 1 1 2 تنگستان

 33 12 2 3 2 1 12 دشتستان

 62 2 2 9 1 1 9 دشتی

 122 2 2 9 1 1 2 دیر

 32 2 2 0 1 1 9 دیلم

 22 2 2 1 0 1 6 انکنگ

 62 2 2 0 1 1 2 گناوه

 32 2 2 0 1 1 9 جم

 122 9 2 0 0 2 9 عسلویه

 ماخذ: دانشگا  علوم پزشک  و خدمات بهداشت  درمان  استان               

 

   1392 - 98های  های دولتی و غیر دولتی استان در سالتعداد آمبوالنس:98جدول            

 سال
اورژانس 

111 
 دولتی

غیر 

 دولتی
 جمع

میانگین زمانی شروع 

پاسخگویی تا رسیدن بر 

 بالین بیمار)دقیقه(

 جاده شهر

1392 32 61 0 138 2 6 

1391 99 39 1 199 9 3 

1399 39 32 2 111 2 9 

1391 31 32 9 113 9 3 

1398 62 69 9 131 9 9 

 درمان  استان بوشهر  –ت  مأخذ : دانشگا  علوم پزشک  و خدمات بهداش            
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9311-15حوادث ویژه و مهم اتفاق افتاده در استان بوشهر طی سالهای :96جدول   

1398 1391 

 نوع حادثه

س 
الن

بو
آم

د 
دا
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ص
د م

دا
تع

 

ل
دک

دا
تع

 

 حوادث ترافیكی 036 91 29 161 933 269 29 022

 مسمومیت 21 03 0 0 139 92 6 92

 زلزله 9 9 2 2 12 2 2 2

 تیراندازی 09 02 2 1 29 03 3 02

 غرق شدگی 02 11 1 11 32 19 16 22

 خودکشی 32 02 09 13 92 9 10 02

 جمع کل 233 111 11 194 1431 113 99 218

 مات بهداشت  درمان  استان ماخذ: دانشگا  علوم پزشک  و خد        
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 9311-15در سال های  مهمترین علل مرگ و میر  در استان بوشهر:91جدول 

 علت مرگ ردیف
 9315سال  9311سال 

 درصد تعداد درصد تعداد

 5/73 8133 6/77 8185 بیماری های قلب  و عروق  9

 4/83 567 9/87 518 سر ان ها و تومورها 2

 5/83 554 5/3 911 حوادث غیر عمد 3

 6/4 991 5/6 365 بیماری های دستگا  تنفس 4

بیماری های غدد، تغذیه و  8
 متابولیک

305 5 359 4/5 

بیماری های دستگا  ادراری  6
 تناسل 

836 8/9 837 1/3 

 4/3 833 9/3 35 بیماریهای دستگا  گوارش 1

 7/3 805 7/9 870 بیماری های دوران حو  تولد 5

 3 38 7/3 31 حوادث عمدی 1

ناهنجاری های مادرزادی و  90
 کروموزوم 

17 8/3 47 4/8 

 5/4 999 1/6 345 سایر 99

 900 4483 900 4012 جمع

 ماخذ: دانشگا  علوم پزشک  و خدمات بهداشت  درمان  استان بوشهر
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     1393 – 91های های بخش بهداشت و درمان استان طی سالشاخص:95جدول 

 8931 8934 8936 8935 8937 عنوان شاخص ردیف

 59 56 63 65 69 درصد تخت روز اشغال  8

 5/3 7/3 5/3 5/3 6/3 متوسط روزهای بستری 3

 6/3 7/3 5/3 5/3 6/3 متوسط اقامت بیمار 9

 84 3/87 85 85 86 نسبت فوت شد  درهزار بیمار ترخیص شد   7

 9/6 3/4 6/4 3/4 5/4 خت نسبت پذیرش بیمار برای هر ت 5

 3/8 83/8 83/8 01/8 03/8 نسبت تخت ثابت به هزار نفر جمعیت 6

 8 3/0 11/0 17/0 1/0 به هزار نفر جمعیت فعا نسبت تخت  4

 43 13 10 41 43 درصد تخت فعا  به ثابت 1

 9/0 7/0 75/0 79/0 7/0 نسبت تخت روان  به د  هزار نفر جمعیت 3

 3/0 33/0 33/0 38/0 33/0 گ  به د  هزار نفر جمعیتنسبت تخت سوخت 80

 5/8 78/8 96/8 36/8 31/0 های ویژ  به د  هزار نفر جمعیت نسبت تخت 88

 50 74 74 74 79 درصد عمط سزارین به کط زایمان ها 83

 83 33 38 30 83 درصد عمط سزارین به کط اعما  جراح  89

 84/0 86/0 85/0 85/0 8/0 ت در کط استاننسبت بیمارستان به د  هزارنفر جمعی 87

 18/0 47/0 45/0 4/0 4/0 نسبت آزمایشگا  به د  هزارنفر جمعیت در کط استان 85

86 
نسبت واحدهای توانبخش  به د  هزارنفر جمعیت در 

 کط استان
4/0 4/0 

4/0 44/0 
8 

84 
نسبت واحدهای پرتونگاری به د  هزارنفر جمعیت در 

 کط استان
7/0 7/0 

7/0 76/0 
74/0 

 77/0 73/0 74/0 74/0 75/0 نسبت پزشک عموم  به هزارنفر جمعیت در کط استان 81

83 
نسبت پزشک متخصص به هزارنفر جمعیت در کط 

 استان
7/0 7/0 

74/0 75/0 
73/0 

 9/0 36/0 33/0 35/0 35/0 نسبت دندانپزشک به هزارنفر جمعیت در کط استان 30

38 
کط پزشکان وابسته به  درصد پزشکان عموم  به

 دانشگا 
77/0 73/0 

78 73 
94 

33 
درصد پزشکان متخصص به کط پزشکان وابسته به 

 دانشگا 
95/0 94/0 

91 94 
70 
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     1393 – 91های های بخش بهداشت و درمان استان طی سالشاخص:95جدول ادامه 

 8931 8934 8936 8935 8937 عنوان شاخص ردیف

39 
تخصص به کط پزشکان وابسته  درصد پزشکان فوق

 به دانشگا 
9/0 7/0 

5 5/7 
3/5 

 87 89 85 89/0 87/0 درصد دندانپزشک به کط پزشکان وابسته به دانشگا  37

 54/1 54/1 91/1 73/1 79/3 میزان مرگ و میر نوزادان در هزار تولد زند  35

36 
میزان مرگ و میر کودکان زیر یکسا  در هزار تولد 

 زند 
76/83 33/88 35/88 6/88 

59/88 

34 
میزان مرگ و میر کودکان زیر  پنج سا  در هزار 

 تولد زند 
73/85 88/87 56/87 33/87 

71/87 

31 
سا  در هزار تولد  5تا  8میزان مرگ و میر کودکان 

 زند 
04/6 63/5 81/6 65/5 

38/5 

 84/39 41/37 13/33 17/33 6/81 میزان مرگ و میر مادران در صد هزار تولد زند  33

 3/1 9/4 1/4 1 3/4 میزان مرد  زای  در هزار 90

 35/7 14/9 38/9 47/9 49/9 میزان خام مرگ در هزار 98

 41/86 75/83 16/30 36/30 09/38 میزان موالید در هزار 93

 35/8 56/8 63/8 43/8 49/8 رشد  بیع  جمعیت )درصد( 99

 39/8 81/3 94/3 85/3 88/3 باروری کل  97

 33/33 33/33 31/33 36/3 33/3 متولدین وزن شد  )درصد( 95

 16/6 35/5 08/6 53/5 03/6 گرم )درصد( 3500متولدین کمتر از  96

 7/67 56 79 91 5/96 میزان شیوع دیابت در هزار )روستای ( 94

 7/56 77 33 1/85 - میزان شیوع دیابت در هزار )کط جمعیت( 91

 5/835 808 5/47 57 3/58 در هزار )روستای ( میزان شیوع فشار خون 93

 8/39 64 5/73 8/33 - میزان شیوع فشار خون در هزار )کط جمعیت( 70

 5/5 8/5 9/5 6/5 9/4 میزان بروز سط در صد هزار 78

 9/3 88 3/5 6/1 3/83 میزان بروز سالک در صد هزار 73

79 
شناسای  شد   HIVتعداد بیماران آلود  به ویروس 

 ابتدای برنامه از

745 735 581 596 
569 

 34 93 39 30 34 موارد جدید ابتال به ایدز )نفر( 77

75 
میزان دسترسی جمعیت روستایی به آب درصد 

  آشامیدنی سالم
1/33 19/33 13/33 1/33 

3/33 
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     1393 – 91های های بخش بهداشت و درمان استان طی سالشاخص:95جدول ادامه 

 8931 8934 8936 8935 8937 خصعنوان شا ردیف

76 
روستایی برخوردار از توالت  هایخانواردرصد 

 بهداشتی
8/35 4/36 1/34 4/34 

94/33 

 94/33 8/31 9/34 3/34 1/37 میزان دفع بهداشتی زباله  در روستاها 74

71 
درصد مرگ ناش  از بیماری های قلب  وعروق  به 

 کط مرگ ها
3/70 8/79 4/78 5/79 

73 

73 
درصد مرگ ناش  از حوادث غیرعمد به کط مرگ 

 ها
7/3 8/80 06/80 6/3 

5/83 

 83 8/87 67/83 6/83 6/80 درصد مرگ ناش  از سر ان ها به کط مرگ ها 50

 ماخذ: دانشگا  علوم پزشک  و خدمات بهداشت  درمان  استان بوشهر

م پزشكی استان بوشهر طی شاخص های بخش تحقیقات و پژوهش دانشگاه علو:91جدول             

 1391-98سالهای 

 مراکز توقیقات 
 تعداد  رحهای مصوب

34 31 
 89 83 مرکز توقیقات زیست فناوری دریای 

 9 9 مرکز توقیقات پزشک  هسته ای
 7 3 مرکز توقیقات  ب عفون  و گرمسیری

 بودجه پژوهش 
 شاخص)درصد(

34 31 
 7/0 75/0 گا نسبت اعتبار پژوهش  به کط بودجه دانش
 04/8 66/0 رشد اعتبار پژوهش  نسبت به سا  گذشته

 39 90 نسبت بودجه های  رح های توقیقات  به کط بودجه پژوهش 

 ماخذ: دانشگا  علوم پزشک  و خدمات بهداشت  درمان  استان بوشهر          
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 تربیت بدنی -دوم بخش
 

 

 مقدمه 

ای جسمان  ،کسب شاداب  و نشاط ،میط به موفقیت در تعمیم بهداشت ،رشد قو ،حفن سالمت

اهدف تربیت بدن  بشرح ذیط م   .حرفه ای و شغل  از اهداف مهم تربیت بدن  م  باشد وظایف
 باشد:

  اهداف اجتماع  -9  اهداف روان  -3  اهداف جسمان  -8

فعالیتهای  سقراط : مهمترین اصط در زندگ  سالمت و تندرست  است که م  توان آن را از  ریق
 .بدن  بدست آورد

سالمت روح  و روان  و اجتماع   ایبر ،ورزش و حرکات منظم بدن  عالو  بر سالمت جسم
در درمان ، همچنین فرد فواید زیادی دارد و در سازگاری فرد در جامعه و شخصیت فرد

ه گاه  امن به ورزش برای جوانان تکی گذارد.   نظیر افسردگ  و نیز بر حافظه تآثیر م یها بیماری
 .آید تا در پنا  آن به نهایت رشد و کما  مطلوب انسان  دست یابند حساب م 

سودمندی است  توجه به ورزش و تالش بر توسعه آن در میان همه اقشار جامعه، به دلیط آثار
و در مواقع   شدافراد های بدن  باعث افزای  بنیه و قدرت  فعالیت .باشد م که  زم و حیات  

 دهد.  های  افزای  م  را برای تومط چنین وضعیت ها آنو اضطراب توان  سخت 
تربیت بدن  با توجه به پرورش نیروی جسمان  و تقویت روحیه سالم نق  مهم  در تندرست  

های  و شاداب  اقشار مختلف جامعه بر عهد  داشته و به عنوان عامل  مهم در تقویت ارزش
بدن  ضمن آنکه  های تربیت باشد. گستر  فعالیت مطرح م  اجتماع  و رفتارهای مطلوب افراد

های  نمایانگر سطح سالمت  و پویای  و نشاط جامعه است، در عین حا  زمینه اعتالی ارزش
سازد و بدین ترتیب آثار فعالیت بخ   فرهنگ  و سرافرازی و وفاق مل  را نیز فراهم م 

یابد. اهمیت ورزش از یک سو و وجود  . . م بدن ، نمود چندگانه فرهنگ ، اجتماع  و .  تربیت
های ورزش  از  مندی نوجوانان به فعالیت ویژگ  جوان  جمعیت کشور و استان، همچنین عالقه
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تر از آن اتخاذ تدابیری  سوی دیگر، توجه بی  از پی  به تامین و تجهیز امکانات ورزش  و مهم
 ماید.ن برای استفاد  بهینه از آنها را اجتناب ناپذیر م 

، 8931و  8934سالهای های مهم بخ  تربیت بدن  در شاخص استفاد  ازدر این فصط با 
های این بخ ، ورزشکاران، فضاها و امکانات ورزش  اراوه  موجود شاخصگزارش  از وضعیت 

 گردید  است. 

 تعداد ورزشکاران تحت پوشش نهادهای ورزش همگانی و ورزش قهرمانی 

شود که ورزش را با هدف تامین تندرست  و ارتقاء سطح  گفته م  ورزشکار همگان  به فردی
باشد. تعداد ورزشکاران توت  دهد و معطوف به کسب نتیجه و مدا  نم  سالمت و نشاط انجام م 

باشد که از این تعداد  نفر م  36950بالغ بر  8931پوش  نهادهای ورزش همگان  استان در سا  
نفر بود  در  39540بود  است و نسبت به سا  قبط که  درصد زن 79درصد مرد و  54حدود 
 دهد.  درصد افزای  نشان م  9 مجموع 

 مقررات و قوانین به توجه با که است ای یافته سازمان و رقابت  های ورزش قهرمان ، ورزش
 تعداد 8931 سا  در. شود م  انجام مدا  یا رتبه کسب و ورزش  رکوردهای ارتقاء برای خاص،
 تعداد این از که شد  گزارش نفر 86878 استان قهرمان  ورزش نهادهای پوش  توت انورزشکار

 سا  به نسبت مجموع در ورزشکاران این تعداد. اند بود  زن درصد 35 و مرد درصد 45
 بیشترین بوشهر شهرستان 8931 سا  در. است داشته افزای  درصد 9/5( نفر85515)قبط

 کمترین دشت  شهرستان و داشته استان در را قهرمان  ورزش نهادهای پوش  توت ورزشکار
 .است داد  اختصاص خود به را سهم

 

 تعداد کارشناسان و مربیان ورزشی 

 در فعا  انسان  نیروی و اجرای  کارهای و ساز از روشن  تصویر توان م  شاخص این کمک با
 363 با برابر 8931 سا  در استان ورزش  کارشناسان تعداد. یافت دست استان بدن  تربیت بخ 
 شهرستان. است داشته افزای  درصد 4 حدود( نفر 374)گذشته سا  به نسبت که باشد م  نفر

 این در را ورزش  کارشناس کمترین نفر  84 با عسلویه شهرستان و بیشترین نفر  61 با بوشهر
 . اند بود  دارا استان های شهرستان میان در سا 
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 6 قبط سا  به نسبت که بود  نفر 9806 با برابر 8931 سا  در استان ورزش  مربیان تعداد
 837 با دیر شهرستان و بیشترین دارای نفر  175 با بوشهر شهرستان. است یافته افزای  درصد
 .باشند م  استان های شهرستان میان در مرب  تعداد کمترین دارای  نفر

 7 قبط سا  به نسبت که بود  نفر 8151 با برابر 8931 سا  در بوشهر استان داوران تعداد
 10 با عسلویه شهرستان و بیشترین دارای نفر 637 با بوشهر شهرستان. است یافته افزای  درصد
 .باشند م  استان در داور تعداد کمترین دارای نفر

 های ورزشی  مکان

 آن در که گردد م  ا الق پوشید  سر یا روباز از اعم موصور، فضای  نوع هر به ورزش  مکان
 نظارت توت و برخوردار تشکیالت  ریزی برنامه یک از و شود م  انجام ورزش  فعالیت چند یا یک

 سالن 803 و خصوص  ورزش  سالن 395 تعداد  8931 سا  پایان تا. باشد بدن  تربیت سازمان
 رشد درصد 3 و 7 ترتیب به قبط سا  به نسبت که اند بود  فعالیت حا  در استان در دولت  ورزش 
 9 نشانگر که بود  مترمربع 363533 استان ورزش  های سالن مساحت مجموع. دهد م  نشان
 مکان 801 تعداد 8931 سا  پایان تا همچنین. باشد م  8934 سا  به نسبت افزای  درصد
 نظر از قبط سا  با مقایسه در که بود  موجود استان در مترمربع 479500 مساحت با روباز ورزش 
 ورزش  های مکان تعداد بیشترین. است یافته افزای  درصد  5 و 5/83 ترتیب به ساحتم و تعداد
 .است گرفته قرار جم شهرستان در آنها کمترین و بوشهر شهرستان در( سرپوشید  و روباز)استان

 لواظ این از که باشد م  مترمربع 1583 مساحت با استخر 5 استان، سرپوشید  استخر مجموع
 جدی صورت به سرپوشید  استخرهای تعداد افزای  بایست م  و گردد م  ساحسا جدی کمبود
 با روستای  ورزش  زمین 97 تعداد 8931سا  پایان تا. گیرد قرار استان مدیریت کار دستور در

 را سهم بیشترین زمین 4 با دشت  شهرستان که بود  موجود استان در مترمربع 395800 مساحت
 . است بود  دارا

 مشخص زمان  واحد یک در که شود م  گفته ورزشکاران  تعداد به ورزش ، نمکا ظرفیت
 سا  در استان ورزش  های مکان ظرفیت کط. باشند داشته را مکان یک در ورزش  فعالیت امکان
. است داشته رشد درصد 6 قبط سا  با مقایسه در که باشد م  روز در نفر  80155 با برابر 8931

 کمترین و بوشهر شهرستان به مربوط روز -نفر 7030 با ورزش  ایه مکان ظرفیت با ترین
 خاص ورزش  های مکان ظرفیت. باشد م  کنگان  شهرستان به مربوط روز-نفر 590 با ظرفیت
 داشته افزای  درصد 1 حدود قبط سا  به نسبت که باشد م  روز-نفر  7690 با برابر نیز بانوان
 . است
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های پرورش ، همگان ،  گسترش ورزش»ارتباط با  راهبرد با توجه به آنچه گفته شد در 
های بهبود را در گستر  راهبرد  توان نشانه در مجموع م « ای در استان  تفریو ، قهرمان  و حرفه

مذکور مشاهد  نمود ول  با توجه به گسترش جمعیت استان و نیز حیات  بودن نق  ورزش در 
ان باید به اشاعه فرهنگ ورزش همگان  و فراهم ارتقاء سطح سالمت و نشاط اجتماع ، همچن

سازی ساز و کار اجرای  آن بیشتر مبادرت ورزید. در این زمینه احداث فضاهای ورزش  در 
های موجود  ای که نابرابری تر امکانات و اعتبارات به گونه های موروم و توزیع مناسب شهرستان

فراهم نمودن تاسیسات و امکانات  زم، توجه تقلیط یابد، توجه به ورزش کارکنان دولت از  ریق 
های ورزش  اختصاص  بانوان، همچنین اهتمام ویژ  به منظور علم  کردن  بیشتر به احداث مکان
 ورزش مفید خواهد بود.

 ها  های بخش تربیت بدنی به نسبت جمعیت شهرستان مقایسه شاخص

های بخ  تربیت بدن   خصتری از وضعیت شا در این بخ  به منظور این که تصویر روشن
ها  ها به نسبت جمعیت شهرستان ها در اختیار داشته باشیم، مقایسه این شاخص در سطح شهرستان

 گردد.  اراوه م 
 

 سا  در استان کط در جمعیت نفر هزار ازاء به روباز ورزش  فضای سرانه:  روباز ورزشی فضای
 شهرستان پنج روباز ورزش  فضای هسران. است گردید  مواسبه مترمربع 5/3 بر بالغ 8931

 ،جم، عسلویه  بوشهر، شهرستان سرانه و میانگین از با تر، دشتستان  دیلم دیر، دشت ، تنگستان،
 دارای مترمربع 83300 با دیر شهرستان. است گرفته قراراستان  میانگین از تر پاوین گناو  و کنگان
 ازاء به روباز ورزش  فضای سرانه کمترین رایدا مترمربع 7050 با جم شهرستان و سرانه بیشترین

 اند.  بود  دارا جمعیت نفر هزار
 

 کط در جمعیت نفر هزار ءازا به سرپوشید  ورزش  فضای سرانه:  سرپوشیده ورزشی فضای
 3970 با تنگستان شهرستان. است شد  مواسبه مترمربع 5/8 بر بالغ 8931 سا  در استان

 مساحت سرانه کمترین دارای مترمربع 8890 با گناو  شهرستان و سرانه بیشترین دارای مترمربع
 .اند بود  جمعیت نفر هزار ازاء به ورزش  های سالن

 

 نفر هزار ازاء به دولت  ورزش  های سالن مساحت سرانه:  دولتی ورزشی های سالن مساحت
 مساحت سرانه. است شد  مواسبه مترمربع یک بر بالغ 8931 سا  در استان کط در جمعیت
 سرانه و میانگین از با تر عسلویه و دیلم جم، بوشهر، شهرستان چهار دولت  ورزش  های سالن
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 قرار استان میانگین از تر پاوین گناو  و کنگان دیر، دشت ، دشتستان، تنگستان، شهرستان ش 
 971 با کنگان شهرستان و سرانه بیشترین دارای مترمربع 3037 با دیلم شهرستان. است گرفته

 .اند بود  جمعیت نفر هزار ازاء به دولت  ورزش  های سالن مساحت سرانه کمترین دارای مترمربع

 هزار ازاء به خصوص  ورزش  های سالن مساحت سرانه:  خصوصی ورزشی های سالن مساحت
 سرانه. است شد  مواسبه مترمربع 8950 بر بالغ 8931 سا  دربوشهر استان کط در جمعیت نفر

 و میانگین از با تر دیلم و دیر دشت ، تنگستان، شهرستان خصوص  ورزش  های لنسا مساحت
 قرار میانگین از تر پاوین عسلویه و گناو  کنگان، دشتستان، جم، بوشهر،  شهرستان ش  سرانه
 400 با کنگان شهرستان و سرانه بیشترین دارای مترمربع 3810 با دیلم شهرستان. است گرفته

 جمعیت نفر هزار ازاء به خصوص  ورزش  های سالن مساحت سرانه مترینک دارای مترمربع
 .اند بود 
 

 9311-15 یسالها یاستان ط یبدن تیترب یدیکل یها : شاخص 9جدول 

 9315 9311 واحد عنوان
درصد 

 تغییرات

 3/8 803 804 سالن سالنهای ورزشی دولتی

 1/9 395 308 سالن سالنهای ورزشی خصوصی

 6/9 8077 8001 سالن زشی دولتی و خصوصیکل سالنهای ور

 3 887383 883606 متر مربع مساحت سالنهای ورزشی دولتی

 4/9 874610 873786 متر مربع مساحت سالنهای ورزشی خصوصی

 9 363533 355033 متر مربع مجموع مساحت سالنهای ورزشی دولتی و خصوصی

 5/83 801 36 مکان تعداد مکانهای ورزشی روباز

 5 479500 404300 متر مربع احت مکانهای ورزشی روبازمس

 0 5 5 استخر تعداد استخر سرپوشیده

 0 1583 1583 متر مربع مساحت استخر سرپوشیده

 6 96 97 زمین تعداد زمینهای ورزشی روستایی
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 9311-15 یسالها یاستان ط یبدن تیترب یدیکل یها : شاخص 9جدول ادامه 

 9315 9311 واحد عنوان
درصد 

 تغییرات

 6/1 355900 395800 متر مربع مساحت زمینهای ورزشی روستایی

 4/5 80155 80340 روز – نفر ظرفیت مکانهای ورزشی استان

 1 7690 7345 روز – نفر ظرفیت مکانهای ورزشی خاص بانوان

تعداد ورزشکاران مرد تحت پوشش نهادهای 

 ورزش قهرمانی
 9 83863 88130 نفر

زشکاران زن تحت پوشش نهادهای تعداد ور

 ورزش قهرمانی
 4/5 9343 9465 نفر

مجموع ورزشکاران مرد و زن تحت پوشش 

 نهادهای ورزش قهرمانی
 6/9 86878 85515 نفر

 6 9806 3335 نفر تعداد مربیان ورزشی

 7/7 8370 8151 نفر تعداد داوران ورزشی

 5 494 403 نفر تعداد ناجی غریق

 3 57650 59770 نفر پوشش نهادهای ورزش همگانی تعداد مردان تحت

 7 78400 70890 نفر تعداد زنان تحت پوشش نهادهای ورزش همگانی

مجموع تعداد مردان و زنان تحت پوشش نهادهای 

 ورزش همگانی
 9 36950 39540 نفر

 بوشهر ماخذ: ادارا  کط ورزش و جوانان استان
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ها در سال  شهرستان تیبه نسبت جمع یبدن تیببخش تر یها شاخص سهی: مقا 2جدول 

9315 

 موط

پی  بین  
جمعیت سا  

8931 

سرانه فضای 
ورزش  روباز به 
ازاء هزار نفر 
 جمعیت

سرانه فضای 
ورزش  

سرپوشید  به 
ازاء هزار نفر 
 جمعیت 

سرانه مساحت 
سالنهای ورزش  
دولت  به ازاء 
 هزار نفر جمعیت

سرانه مساحت 
سالنهای ورزش  

به ازاء  خصوص 
 هزار نفر جمعیت 

 مترمربع نفر واحد

 8/7 8/0 8/5 5/3 8373765 کط استان

 8/9 8/5 8/9 5/3 935337 بوشهر

 3 0/6 3/9 6/8 10819 تنگستان

 8/8 8/7 8/7 7/8 47991 جم

 8/3 0/5 8/9 6 366155 دشتستان

 8/5 0/1 8/3 1/3 33854 دشت 

 8/6 0/5 8/5 83/3 67431 دیر

 3/3 3/0 3/0 1/9 94538 دیلم

 0/4 0/7 8/4 5 889641 کنگان

 8/3 0/1 8/8 5 803658 گناو 

 8 8/6 8/3 5/4 44330 عسلویه

 بوشهرماخذ: ادارا  کط ورزش و جوانان استان 
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 به تفکیک شهرستان 9315های تربیت بدنی در سال  : عملکرد شاخص 3جدول 

 عنوان
 ورزشکاران توت پوش  نهادهای ورزش قهرمان  ان همگ  افراد توت پوش  نهادهای ورزش

 جمع زن مرد جمع زن مرد

 4930 9490 2120 24310 90320 94080 بوشهر

 9952 212 510 6510 3410 3350 تنگستان

 9028 250 148 4220 9550 2340 جم

 2125 825 2200 91380 5100 90480 دشتستان

 119 916 818 4240 9520 2420 دشتی

 568 968 100 8940 2290 2130 دیر

 9352 340 9042 92150 4530 1180 دیلم

 9060 230 530 8830 2810 2160 کنگان

 2990 360 9180 5620 3290 8490 گناوه

 555 915 610 8230 2410 2160 عسلویه

 96949 3111 92962 16380 49100 84680 کل استان

 

 

 

 

 

 

 

 



 1398گزارش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان بوشهر سال 

 
 

347 

 به تفکیک شهرستان 9315بیت بدنی در سال های تر : عملکرد شاخص 3دامه جدول ا

 عنوان

 نیروی انسان  فن 
سالنهای 
ورزش  
 دولت 

مساحت 
سالنهای 
ورزش  
 دولت 

سالنهای 
ورزش  
 خصوص 

مساحت 
سالنهای 
ورزش  
 خصوص 

 مرب  کارشناس
ناج  
 غریق

 داور

واحد 
 متعارف

 متر مربع سالن متر مربع سالن نفر نفر نفر نفر

 91300 371 77150 99 637 871 175 61 بوشهر

 85860 36 7106 6 833 95 335 83 تنگستان

 1865 71 80853 88 865 59 331 35 جم

 31645 818 89950 81 358 833 670 93 دشتستان

 83165 49 6740 5 895 18 370 83 دشت 

 3480 54 9833 7 878 73 837 39 دیر

 4160 74 4071 80 890 60 379 38 دیلم

 4485 54 9450 6 865 38 857 90 انکنگ

 88365 49 1537 6 834 57 365 30 گناو 

 4965 55 83400 80 10 77 873 84 عسلویه

 874610 395 887383 803 8370 494 9806 318 کط استان
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 به تفکیک شهرستان 9315های تربیت بدنی در سال  : عملکرد شاخص 3ادامه جدول 

 عنوان

احداث 
سالن 

 زش ور

تعداد 
مکانهای 
ورزش  
 روباز

مساحت 
مکانهای 
ورزش  
 روباز

تعداد 
استخر 
 سرپوشید 

مساحت 
استخر 
 سرپوشید 

تعداد 
زمینهای 
ورزش  
 روستای 

مساحت 
زمینهای 
ورزش  
 روستای 

ظرفیت 
مکانهای 
ورزش  
 استان

ظرفیت 
مکانهای 
ورزش  
خاص 
 بانوان

 واحدمتعارف
متر 
 مربع

 متر مربع زمین مربعمتر  استخر متر مربع مکان
 –نفر 
 روز

 –نفر 
 روز

 8730 7030 31916 7 9700 8 894038 31 8400 بوشهر

 700 145 59770 5 0 0 55000 1 0 تنگستان

 790 8510 30030 3 0 0 94500 7 0 جم

 770 100 95836 7 8977 8 850648 38 8700 دشتستان

 900 600 99070 4 8800 8 14537 88 0 دشت 

 930 630 30030 3 0 0 43630 1 0 دیر

 370 570 88600 3 0 0 78861 3 0 دیلم

 330 590 93950 5 8800 8 73459 4 0 کنگان

 760 530 3300 3 8545 8 66708 5 0 گناو 

 360 560 88301 9 0 0 75173 4 0 عسلویه

 7690 80155 355900 96 1583 5 479500 801 9800 کط استان

 بوشهر  جوانان استانماخذ: ادار  کط ورزش و 
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 آموزش و پرورش-سوم  بخش
 

 

 مقدمه
شود که از  ریق آن دان ،مهارت، شایستگ  و آموزش و پرورش به عمط یا فرآیندی ا الق م 

شود.اینکه آموزش برای فرد و جامعه امری های مطلوب رفتار یا من  به فرد آموخته م کیفیت
ت.دین مبین اسالم بی  از ادیان دیگر به اهمیت ضروری و مفید است بر کس  پوشید  نیس

 آموزش توجه داشته و گوی  رسالت اساس  دین اسالم، آموزش و تزکیه نفس انسان بود  است.
اگر به تاریخچه آموزش و پرورش و ایجاد مدارس دولت  نگاه  بیندازیم مشخص م  گاردد کاه   

تان بوشهر نیاز از ایان قضایه مساتثن      بعد از مدرسه دارالفنون در کشور این عمط رونق گرفت.اس
شمس  ساختمان اولین مدرسه دولت  باه ناام مدرساه     8310قمری برابر با  8983نبود که در سا 

سعادت ایجاد گردید هرچند که ابتدا این مدرسه به صورت مکتب خانه ادار  م  گردید  است و در 
سه فرساتاد  شاد و آن را باه    شیخ مومد خان سعادت از تهران برای مدیریت این مدر 8984سا 

دومین مدرسه دولت  8934ساخت این مدرسه بود که در سا   شکط جدید سازمانده  نمود. در پ 
ی امااروزی در روسااتای  نوبنیاااد فااو دی توسااط فرزنااد برومنااد خااالو حسااین دشاات  بااه شاایو 

 بردخون،ایجاد گردید.
فراوان پرداخته شد  است.چنان  در نظام جمهوری اسالم  ایران نیز به اهمیت آموزش و پرورش

 اند.گیری نظام، معلم  و آموزش را شغط انبیا دانستهکه حضرت امام خمین  در ابتدای شکط
ها و استعدادهای خاوی   آموزش و پرورش عالو  بر آنکه فرصت  فراهم م  آورد تا افراد تواناو  

باشاد.چرا کاه باا ارتقااء ساطح       را پرورش دهند، دارای آثار و فواود اجتماع  و اقتصاادی نیاز ما   
های درمان و سوبسید دارو باه  اور   توصیالت مردم جامعه، سطح بهداشت و تغذیه با تر، هزینه

های مختلف اجتماع  افزای  یافته و میزان اعتیاد و جرم نسب  کمتر خواهد شد. حضور در صونه
 یابد.کاه  م 

مختلف به خصوص از حیث تاامین نیاروی    توجه به نق  آموزش و پرورش در بیشتر برنامه های
انسان  مناسب و مورد نیاز جامعه از جمله د یاط ایجااد تغییارات متعادد در سااختار نظاام هاای        

نظام آموزشا    8938-33آموزش  کشورهای مختلف است. در این راستا در ابتدای سا  توصیل  
س نظام جدید دانا  آماوزان   ( جایگزین نظام قدیم آموزش  گردید  است تا بر اسا6-9-9جدید )
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های زندگ  و اجتماع  آمااد  شاوند.بر اسااس  ارح تواو  بنیاادین       برای کسب آداب و مهارت
کالس متوساطه او  )متوساطه او     9کالس ابتدای ، 6آموزش و پرورش، مقا ع توصیل  شامط 

ورش های مهم آماوزش و پار  باشند. در ادامه به بررس  شاخصکالس متوسطه دوم م  9قدیم(و 
 و مقایسه آن با سا  قبط پرداخته شد  است. 8931-33در سا  توصیل  

 

 های ارزیابی تحوالت بخشتصویر عملکرد شاخص

 آموزان تعداد دانش
درصادی نسابت باه ساا       3/7با رشد  8931-33آموزان استان در سا  توصیل   تعداد کط دان 
درصد وسهم  6/71آموزان دختر برابر  باشد. در سا  مذکور سهم داننفر م 394406قبط برابر با 

درصاد و ساهم دانا      8/30درصد، سهم دان  آموزان غیر دولت  برابر  7/58دان  آموزان پسر 
درصد ما  باشاد    3/44 درصد و سهم دان  آموزان منا ق شهری 1/33 آموزان منا ق روستای 

 که نسبت به سا  گذشته افزای  داشته است. 
 

 دوره آمادگی 
نفر بود  کاه   84346برابر 8931 -33آموزان دور  آمادگ  استان در سا  توصیل   دان تعداد کط 
آموزان دختار در  باشد. در سا  مذکور سهم دان آموزی استان م درصد جمعیت دان  6/4معاد  

درصاد باود  اسات.     8/33آموزان منا ق روستای  برابر درصد و سهم دان  5/71این مقطع برابر 
ط با تشکیط پایه ششم و با توجه به کمبود فضا در مدارس ابتدای ، دور  آماادگ   های قب   سا 

 از مدارس دولت  حذف گردید. 

 

 دوره ابتدایی
نفار   831538برابار  8931 -33آموزان دور  ابتدای  استان در ساا  توصایل      تعداد کط دان     

-ساا  ماذکور ساهم دانا      باشد. درآموزی استان م درصد جمعیت دان  8/57بود  که معاد  

-درصاد و ساهم دانا     6/87آموزان غیر دولت  برابر درصد، سهم دان  7/71آموزان دختر برابر 

 درصد بود  است.  3/34آموزان منا ق روستای  برابر 

 

 دوره متوسطه اول
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نفار   58161برابار   8931 -33آموزان دور  متوسطه او  استان در سا  توصیل    تعداد کط دان 
آموزان دختر باشد. در سا  مذکور سهم دان آموزی استان م درصد جمعیت دان  1/38ه بود  ک
آماوزان مناا ق   درصاد و ساهم دانا     8/87آموزان غیردولت  برابار درصد، سهم دان 6/71برابر 

 درصد بود  است.  6/33روستای  برابر 

 دوره متوسطه دوم وفنی وکاردانش
نفار   93348برابار   8931 -33دوم استان در سا  توصایل   آموزان دور  متوسطه تعداد کط دان 
-باشد. در ساا  ماذکور ساهم دانا     آموزی استان م درصد جمعیت دان  5/86بود  که معاد  

آماوزان  درصد و ساهم دانا    1/3آموزان غیردولت  برابر درصد، سهم دان  73آموزان دختر برابر 
 درصد بود  است.  3/3منا ق روستای  برابر 

 نفر بود  که معاد  85733آموزان دور  فن  وکاردان  در سا  توصیل  مذکور برابر با   د دان تعدا

 باشد.  درصد جمعیت دان  آموزی استان م  5/6

 عداد کادر آموزشی ) رسمی و پیمانی وقراردادی(ت

ای ، باشد که در مقا ع ابتاد کادر آموزش  شامط کلیه کارمندان معلم، مدیر معلم و معلم ورزش م 
 باشند.متوسطه او ، متوسطه دوم و استثنای  مشغو  به فعالیت م 

نفر باود  کاه از ایان     83894تعداد کادر آموزش  رسم  استان برابر  8931-33در سا  توصیل  
باشند. در سا  مذکور تعداد کادر آموزش  ابتادای  اساتان    نفر مرد م  5969نفر زن و  6447تعداد 
درصد افزای  داشته است. همچنین تعاداد کاادر    4/5ه نسبت به سا  قبط نفر بود  ک 5576برابر 

درصد نسبت به سا  قبط افزای  داشاته  8/5نفر بود  که  3168آموزش  متوسطه او  استان برابر 
درصد نسابت   9/87نفر بود  که   9790است. بعالو  تعداد کادر آموزش  متوسطه دوم استان برابر 

 است.  به سا  قبط افزای  داشته
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 تعداد آموزشگاه و کالس

هاای ابتادای ، متوساطه او ،    آموزشگا  دولتا  در دور   8380تعداد  8931-33در سا  توصیل  
درصد افزای  نسبت به سا  توصایل  قباط ( کاه باه      3/7متوسطه عموم  در استان دایر بود  )

آموزشگا  متوسطه دوم   958آموزشگا  متوسطه او  ،  745آموزشگا  ابتدای ،  8007ترتیب شامط 
 باشد.آموزشگا  دور  استثنای  م  10و 

دارای بیشاترین تعاداد آموزشاگا  باود  و      آموزشاگا   713در این سا  شهرساتان دشتساتان باا    
 آموزشگا  کمترین تعداد آموزشگا  را در سطح استان داشته است.  63شهرستان دیلم با 

 نسبت دانش آموز به معلم

آموزش و پرورش ، نسبت دان  آموز به معلم م  باشد که از تقسیم تعداد  از شاخص های مهم در
تعداد معلمان از عوامط کط دان  آموزان بر تعداد معلمان بدست م  آید. همانطور که م  دانیم 

هر چه معلمان به تعداد کمتری دان   کند. مهم  است که به تعیین کیفیت آموزش کمک م 
 یفیت آموزش با تر م  رود و برعکس آن تاثیر نامطلوب  بر آموز تعلیم دهند به الطبع ک

 کالس های درس خواهد داشت. 

 99در مادارس اساتان    8931-33نسبت دان  آموز به معلم در مقطع ابتدای     سا  توصیل  
نفار تنهاای یاک     99م  باشد که این رقم وضعیت مطلوب  را نشان نم  دهد. یعن  به ازای هار  

واحاد افازای     3ود دارد. این شاخص نسبت به سا  قبط در همین مقطع حادود  معلم ابتدای  وج
وضع مطلوبتری در استان حاکم باود    8934-31داشته است که نشان م  دهد در سا  توصیل  
م  باشد که در این مقطع نیاز شااهد افزایشا      31است. در مقطع متوسطه او  این نسبت حدود 

ته م  باشیم. این شاخص در مقطع متوسطه دوم با افازای   مشابه مقطع قبط نسبت به سا  گذش
 م  باشد. 4/83برابر  9/0اندک 
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 نرخ پوشش تحصیلی

یک  از شاخص های مهم آموزش و پرورش، نرخ پوش  توصیل  واقعا  در دور  هاای مختلاف    
توصیل  م  باشد. این شاخص از تقسیم دان  آموزان شاغط به توصیط هار دور  توصایل  باه    

باه دسات ما  آیاد. ایان شااخص در        800 زم التعلیم همان دور  توصیل  و ضرب در  جمعیت
درصد نزدیک تار   800شرایط اید  آ  باید صد باشد. هر چقدر عدد مربوط به پوش  توصیل  به 
نارخ پوشا     8931-33باشد نشان از وضعیت مطلاوب آن دور  ما  باشاد. در ساا  توصایل       

درصاد   5/17و  3/35،  8/36ه او  و متوسطه دوم به ترتیاب   توصیل  پایه های ابتدای ، متوسط
بود  اسات. متوساط رشاد نارخ      9/66و  6/37،  3/36م  باشد. این مقادیر در سا  توصیل  قبط 

  ی در دور 8931-33و  8934-31پوش  توصایل  در ساطح اساتان  ا  ساالهای توصایل        
   متوسطه دوم روند مثبت  را    نماود  های متوسطه او  و  روند منف  داشته ول  در دور ابتداو 
 .است

 نرخ گذر تحصیلی

نرخ گذر توصیل  یک  دیگر از شاخص های مهم آموزش و پرورش م  باشد که نشان م  دهاد  
چه درصدی از دان  آموزان دور  های توصیل  توانسته اند با موفقیات وارد دور  بعادی گردناد.    

 دور  ی او  ی آموزان پایاه  دان بر  طدور  ی قب آخرپذیرفته شدگان سا  این شاخص از تقسیم 
بدست م  آید. نرخ گذر ابتدای  باه متوساطه او  در ساا      800و ضرب عدد بدست آمد  در  دبع

درصد افزای  داشاته اسات و    1/9بود  که نسبت به سا  قبط  7/803حدود  8931-33توصیل  
توسطه او  را دارد. این شااخص بارای   نشان موفقیت بیشتر دان  آموزان ابتدای  برای ورود به م

درصدی نسابت   87درصد م  باشد که افزای  حدود  5/880پایه متوسطه او  به متوسطه دوم ، 
به سا  توصیل  قبط داشته است. افزای  شاخص گذر توصایل  در مقاا ع مختلاف بخصاوص     

رناماه هاای   ابتدای  به متوسطه او  نشان دهند  موفقیات آماوزش و پارورش اساتان در اراواه ب     
 آموزش  مورد نیاز در دور  ابتدای  م  باشد. 
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 تراکم دانش آموز در کالس

از دیگر شاخص های مهم آموزش و پرورش تراکم دان  آموز در کالس م  باشد که از تقسیم   
آموزان  تراکم دان تعداد دان  آموزان به تعداد کالس های تشکیط شد  بدست م  آید. 

بر  آموزان شمار دان  نخست،. گذارد تلف بر میزان یادگیری آنها اثر م درکالس به روشهای مخ
 میزان و چگونگ  تعامط آنها با یکدیگر یا به عبارت دیگر، سطح مراودات اجتماع  آنها تأثیر م 

 هرچه یک کالس متراکم در کالس باشد. نابهنجارتواند سر و صدا یا رفتار  ة آن م جنتی  .گذارد
  رفتارهای ناسازگار با پیشرفت توصیل  بیشتر خواهد بود و این ویژگ  به همرا  تر باشد، فراوان

، مدت  دوم  .بگذارد سر و صدای بیشتر در مویط ممکن است تأثیر منف  بر همة دان  آموزان
هرچه  .کند نیز مطرح است م  آموز و نیازهای وی زمان  که معلم صرف توجه به هر دان 

 افزای   کم از بعد نظری، امکان توجه بیشتر به هر دان  آموزتر باشد، دست کالس کوچک
 .کند ل  پیدا م جیابد که این توجه هم در کالس و هم در بررس  تکالیف و امتوانات ت م 

بود  است که  9/33در دور  ابتدای   8931-33تراکم دان  آموز در کالس در سا  توصیل     
و در دور   1/39است. در دور  متوسطه او  این شاخص  نسبت به سا  قبط تقریبا تغییری نداشته

بود  است و دور  متوسطه او  مانند سا  توصیل  قبط بود  ول  در دور   3/81متوسطه دوم 
متوسطه دوم اندک  نسبت به سا  قبط کمتر شد  و این نشان م  دهد تنها در این دور  وضعیت 

، بایست  به ساخت مطلوبیدن به وضعیت برای رس اوصاف باایناندک  بهبود یافته است.  
 بیشتری گردد.های دایر توجه  آموزشگاهای جدید و افزای  تعداد کالس
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 و دولتی غیر - دولتی روستایی - شهری مقاطع تفکیک به استان آموزان دانش تعداد:  9جدول

 9315-11 سال در جنس

 مأخذ:ادار  کط آموزش و پرورش استان
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ابتدایی آمادگی شرح
متوسطه 

 اول

متوسطه 

 دوم

فنی و 

 کاردانش
 جمع

 شهری

 دولت 

 48888 4393 1847 86873 91433 897 پسر

 40417 7331 80498 86337 91056 45 دختر

 878135 83394 81305 99066 46441 303 کط

 غیردولت 

 37006 8891 8844 7553 80013 4054 پسر

 84577 869 8959 3583 6448 6491 دختر

 78550 8908 3590 4048 86159 89435 کط

 روستای 

 دولت 

 37036 435 410 5143 86545 7 پسر

 37061 913 8697 5639 86786 6 دختر

 71037 8817 3787 88735 93338 80 کط

 غیردولت 

 9833 0 0 803 360 3059 پسر

 9075 0 0 834 8003 8303 دختر

 6864 0 0 396 8363 9363 کط

 کط

 دولت 

 35894 1497 1357 33087 55334 891 پسر

 37153 5914 83965 33574 57743 18 دختر

 813313 87838 38983 77568 803463 383 کط

 غیردولت 

 34831 8891 8844 7668 88073 3880 پسر

 30513 869 8959 3676 4410 1674 دختر

 74484 8908 3590 4904 81133 84451 کط

 جمع

 833365 3143 80898 36645 66993 3371 پسر

 885778 5550 89481 35839 63353 1431 دختر

 394406 85733 39173 58161 831538 84346 کط
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:  دانش آموزان و کارکنان آموزشی اداره کل آموزش و پرورش استان  2جدول  

سا  توصیل  و 
 شهرستان

 کارکنان آموزش  آموزان دان 

 مدیریت و کیفیت بخش  معلّم دختر پسر جمع

35-8937  818483 33385 11734 1476 7501 

36-8935  307588 807136 33615 1504 9411 

34-8936  836447 800447 36000 1819 9533 

31-8934  333704 881956 888058 4110 9341 

33-8931 395570 838338 887983 1086 9666 

 136 8416 90670 93577 69817 بوشهر

 391 484 4134 1804 86007 تنگستان

 370 516 4338 1977 86995 جم

 163 8449 35411 34691 59736 دشتستان

 995 457 1965 3805 84740 دشت 

 334 537 6783 6469 89813 دیر

 836 375 9758 9489 4867 دیلم

 870 930 5939 5707 80434 عسلویه

 364 553 1150 3770 81330 کنگان

 995 613 3535 80869 83451 گناو 

 ماخذ : ادار  کط آموزش و پرورش استان بوشهر

 سال در جنسیت و قرارداد نوع ، تحصیلی مقاطع تفکیک به استان آموزشی کادر تعداد:   3جدول   

 9315-11 تحصیلی

 جمع استثنای  متوسطه دوم متوسطه او  ابتدای  شرح

 رسم 
 5645 863 8917 8339 3196 زن

 7976 35 8743 8383 8564 مرد

 پیمان 
 8013 84 813 896 457 زن

 8084 36 930 383 913 مرد

 قراردادی
 80 0 3 8 4 زن

 0 0 0 0 0 مرد

 کط

 6447 843 8561 8790 9534 زن

 5969 838 8163 8798 8373 مرد

 83894 900 9790 3168 5576 جمع
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 دار  کط آموزش و پرورش استان ماخذ: ا     

 
 
 

 کاردانش ای، حرفه و فنی نظری، های رشته در استان متوسطه دوره آموزان دانش تعداد:  8جدول

 (بزرگسال بدون)  9315-11 و 9311-15 تحصیلی سال در جنس و غیردولتی -لتیدو تفکیک به

 شرح
 جمع کار و دان   فن  و حرفه ای نظری

31-8934 33-8931 31-8934 33-8931 31-8934 33-8931 31-8934 33-8931 

 دولتی

 84611 84866 5583 5870 9385 9399 1357 1439 پسر

 84453 84039 9848 3135 3386 3035 83965 83849 دختر

 95770 97353 1630 4365 5798 5931 38983 30366 کل

غیر 

 دولتی

 3985 8376 8085 456 839 68 8844 8833 پسر

 8586 8304 830 66 79 99 8959 8801 دختر

 9198 9859 8895 133 866 37 3590 3394 کل

 کل

 30009 83883 6597 5136 9991 9337 80898 3333 پسر

 83361 81900 9338 3138 3353 3831 89481 89318 خترد

 93348 94783 3135 1414 5534 5733 39173 39309 کل

 ماخذ: ادار  کط آموزش و پرورش استان 

 

 

 
                 

 9315-11: تعداد آموزشگاه به تفکیک شهرستان  طی سال های  4جدول

 شهرستان
 مقطع توصیل 

 جمع کط
 استثناو  دوممتوسطه  متوسطه او  ابتدای 

 937 83 19 806 816 بوشهر

 813 5 93 74 31 تنگستان

 830 3 83 90 63 جم

 713 37 13 838 363 دشتستان

 817 1 90 73 807 دشت 

 804 3 33 37 53 دیر

 63 9 80 86 70 دیلم

 43 3 85 30 73 عسلویه

 807 3 35 37 59 کنگان

 813 89 99 75 38 گناو 

 8380 10 958 745 8007 جمع
 



 1398گزارش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان بوشهر سال 

 
 

358 

 
 شهرستان هر تفکیک به 9311تا  9315های  سال طی شده سازی هوشمند های کالس تعداد: 6جدول 

 الس هاتعداد کط ک شهرستان
کالس های هوشمند سازی 

 شد 

درصد کالس های هوشمند نسبت به 
 کط کالس ها در هر شهرستان

 53 8965 3677 بوشهر

 97 138 3938 دشتستان

 99 339 143 دشت 

 93 941 349 گناو 

 91 869 735 دیلم

 94 337 105 تنگستان

 59 984 600 کنگان

 73 909 684 دیر

 63 756 660 جم

 68 360 733 عسلویه

 75 7650 80739 جمع

 ادار  کط آموزش و پرورش استان مأخذ:  
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 9315-11 سال در مدارس و دوره تفکیک به استان پسر و دختر آموز دانش کالس، آموزشگاه، تعداد:  1جدول

 شرح
مدارس 
 ایثارگران 

مدارس 
 شاهد 

مدارس 
نمونه 
 دولت  

مدارس 
شبانه 
 روزی

مراکز آموزش  
تعدادهای اس

 درخشان

مدارس 
 استثناو  

 کط 

  
آمادگ

 

 0 0 0 0 0 0 0 آموزشگا  

 0 0 0 0 0 0 0 کالس 

دان  آموز 
 دختر 

0 0 0 0 0 0 0 

دان  آموز 
دختر و 
 پسر 

0 0 0 0 0 0 0 

 
ابتداو

 

 74 90 0 0 0 84 0 آموزشگا 

 935 893 0 0 0 816 0 کالس

دان  آموز 
 دختر

0 3609 0 0 0 361 3148 

دان  آموز 
دختر و 
 پسر

0 5993 0 0 0 436 6065 

متوسطه او 
 

 54 87 80 87 89 6 0 آموزشگا 

 338 31 73 53 79 56 0 کالس

دان  آموز 
 دختر

0 475 537 633 748 63 3548 

دان  آموز 
دختر و 
 پسر

0 8694 8817 8341 373 869 5307 

 
متوسطه عموم

 

 18 80 80 37 38 7 83 آموزشگا 

 791 38 67 891 861 74 0 کالس

دان  آموز 
 دختر

84 604 8631 8953 566 79 7330 

دان  آموز 
دختر و 
 پسر

47 8845 9657 3315 8304 33 3837 

کط
 

 815 57 30 91 97 34 83 آموزشگا 

 317 811 806 830 388 313 0 کالس

دان  آموز 
 دختر

84 9355 3333 3051 8094 949 3493 

آموز دان  
دختر و 
 پسر

47 1858 7191 7369 3873 311 30769 

 ادار  کط آموزش و پرورش استانمأخذ:
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 سال در غیردولتی -دولتی روستایی، - شهری مقاطع، تفکیک به استان دایر های-کالس تعداد:  5جدول        

 (بزرگسال بدون)9315-11  تحصیلی

 جمع  متوسطه عمومی  متوسطه اول  ابتدایی  شرح

 شهری 

 5563 8573 8851 3163 دولت  

 8373 917 784 8871 غیر دولت  

 4581 8336 8548 9141 کط 

 روستاو  

 3541 393 537 8453 دولت  

 870 0 85 835 غیر دولت  

 3481 393 603 8144 کط 

 کط

 1874 8447 8453 7638 دولت  

 3013 917 793 8349 غیر دولت  

 80396 3851 3817 5137 کط 

 ادار  کط آموزش و پرورش استانمأخذ:            

 های تحصیلی آموزان آموزش استثنایی برحسب دوره :  دانش 1جدول

 دانش آموز سال و دوره تحصیلی

35-8937  8049 

36-8935  8037 

34-8936  8808 

31-8934  8865 

33-8931 8334 

 393 پی  دبستان  

 436 ابتدای  

 88 او  متوسطه دور  

 853 دور  او  متوسطه پی  حرفه ای 

 0 دور  دوم متوسطه 

 33 دور  دوم متوسطه حرفه ای 

 ادار  کط آموزش و پرورش استانمأخذ:  
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 ای آموزش فنی و حرفه -مچهار بخش
 

 

 مقدمه
توساعه   و کارآمد از عوامط کلیادی و انکارناپاذیر در   متخصص امروز  تربیت نیروی انسان  ماهر و

هاای  گاذاری کاالن در بخا     گردد و هر نوع سرمایهاقتصادی و اجتماع  هر کشور موسوب م 
گذاری در بخ  نیروی انساان  و توساعه مناابع    ریزی و سرمایهمختلف اقتصادی نیازمند به برنامه

ار وکا  تواند فرد را برای احراز شغط، حرفه و کساب ای م های فن  و حرفهآموزش .باشدانسان  م 
 های ویژ  مشاغط آماد  نماید. پایدار متناسب با فناوری روز و علوم وابسته به همرا  مهارت

های  است که باهدف ارتقاء، انتقاا  دانا  کاار و     نظام آموزش مهارت و فناوری شامط آموزش   
ح وری در تمام  ساطو  های شغل  ، افزای  مستمر و فزایند  بهر  فناوری، به هنگام کردن مهارت
هاای تکمیلا  باین ساطوح      های رسم  و آموزش صورت آموزش توصیل  مهارت و فناوری که به

های آموزشا  موایط کاار،     های آموزش  روز و ظرفیت شود با استفاد  از فناوری  راح  و اجرا م 
ای برای احراز شاغط   های شغل  و با تأکید بر اخالق حرفه افراد را بر اساس استانداردها و صالحیت

 کند. وکار تا سطح مطلوب تربیت م  رفه و کسب، ح

منظور کساب و   های عمل  و علم  کاربردی است که بهای، آموزشمنظور از آموزش فن  و حرفه
هاای  گاردد. آماوزش  یا ارتقاء سطح مهارت و تخصص افراد برای توانای  در احراز شغط اراوه ما  

هاای رسام  در دور  متوساطه و    وزشباشد. آمهای رسم  و غیررسم  م مذکور شامط، آموزش
گاردد و افاراد پاس از گذرانادن دور      ای و کاردان  اراواه ما   های فن  و حرفهکاردان  در رشته

ای مادرک  های فنا  و حرفاه  متوسطه مدرک دیپلم و پس از گذراندن دور  کاردان  در آموزشکد 
مدت توسط مراکز  موزش کوتا های آهای غیررسم     دور  نمایند. آموزشدیپلم دریافت م  فوق

گردد و افراد پس از گذرانادن دور ، گواهیناماه   ای اراوه م آموزش  وابسته به سازمان فن  و حرفه
 نمایند.مهارت دور  را دریافت م 

یک  از تفاوت های اساس  آموزش های فن  و حرفه ای با سایر نظام های آموزش ، تاکیاد بار      
شرایط عرضه و تقاضای نیروی انسان  ماهر در مویط اقتصادی کساب و  نیازهای واقع  بازارکار و
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کار است. اصو  خاستگا  موتوای دور  های آموزش فن  وحرفه ای، فهرست وظاایف و تکاالیف   
کاری شاغلین درحرفه ها و مشاغط پویا و موجود در عرصه هاای بخا  هاای اقتصاادی کشاور      

هنر که موسوم باه اساتاندارد شاغط اسات،م      مشتمط برصنعت، خدمات ، کشاورزی و فرهنگ و 
 باشد.

از  رف  سرعت مثا  زدن  تغییرات فضای اشتغا  متاثر از تغییارات روزافازون علاوم و فنااوری،     
سبک زندگ  و شرایط نیازمشتریان و ارتقاء دان  نظری جامعه، اقتضا م  نماید که داوما مشااغط  

درحا   "مثابه ارگانیک  زند  عمط کرد  و مرتبا و به تبع آن دور  های آموزش فن  و حرفه ای به
 ریزش و روی  موتوا، شرایط و مکانیزم مهارت آموزی باشد.

اهداف نظام آموزش مهارت و فناوری شامط : تربیت و افزای  کارای  و اثربخش  نیروی انساان   
داردهای های مختلف صنعت، کشاورزی، خدمات و فرهنگ و هنر بر اساس استان موردنیاز در بخ 

 باشد. الملل  م  ای و بین شغل  و نیاز بازار کار داخل  و نیز تقاضای بازارهای منطقه

 تجزیه و تحلیل عملکرد آموزشی در بخشهای مختلف:

توسعه آموزش های کارآفرینی و کسب و کار، شناسایی و توسعه مراکز  -

 )کارگاه ها( کارآفرینی و استارت آپی:
دور  مرتبط با حوز  کارآفرین  و کسب و کار در سطح استان  31اد تعد 31ماهه سا   83در  و  

نفرساعت آموزش   807613نفر از متقاضیان و اجرای   8653برگزار گردید که منجر به آموزش 
گردید از جمله نقاط قوت آن تجربه با  در اراوه آموزش ها و به تبع آن با  بودن کیفیت آموزش 

جوان متقاض  فراگیری آموزش، تعدد مراکز آموزش  و تنوع حرفه ها در سازمان، وجود جمعیت 
های آموزش  در سطح منا ق، اراوه گواهینامه بین الملل  مهارت، تعامط و همکاری سازمان با 

 دستگا  ها ، نهادها و موسسات در رابطه با مساوط آموزش  و ... م  باشند.
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 شتهمقایسه شاخص کمی برنامه با سال گذ :9جدول

 سنجه شاخص اندازه گیری نتایج
)قبل از 9311درسال 

 (15شروع در 

 9315درسال 

 )پس از اجرا(
 میزان رشد

 - - - - حجم برنامه*

 38% 904651 11212 ساعت-نفر سرانه خدمات ناشی از برنامه

ای( کارآفرینی و اجرای برنامه توسعه آموزش های کارآفرینی و کسب و کار، شناسایی و توسعه مراکز )کارگاه ه*

 استارت آپی بر مبنای تعهدات کلی استانی در نظر گرفته شده و اجرا گردیده است.
 
 

 آموزش به متقاضیان اشتغال خانگی:

در بخ  مشاغط خانگ  در استان اجرا گردید   31حرفه ی آموزش  در  و  سا   79تعداد  

نفر  940قارچ دکمه ای با آمار است. با ترین عملکرد آموزش  مربوط به حرفه پرورش دهند  

نفرساعت م  باشد. نتایج نشان     م  دهد که برگزاری دور  های آموزش  در  57763دور  و 

این زمینه نق  مهم  در دستیاب  مردم به ا العات و دان   زم ایفا کرد  که این موضوع باعث 

. همچنین با توجه به توسعه کسب و کارهای خانگ  در منا ق شهری و روستای  گردید  است

وضعیت فعل  و اینکه فرصت های اشتغا  برای توصیط کردگان دانشگاه  در بخ  های 

صنعت  و سایر بخ  های اقتصادی بسیار کم است اراوه آموزش ها در بخ  مشاغط خانگ  

توانسته یک راهگشا و دریچه ای برای رفع مشکالت این قبیط افراد باشد. در همین راستا مشاغط 

انگ  برای آن دسته از افرادی که توانای  فعالیت بیرون از منز  را ندارند، فرصت  بسیار مناسب خ

برای فعالیت و درآمد زای  را فراهم نمود  است . از نقاط قوت آن م  توان تنوع حرفه ها  )تدوین 

حرفه برای عالقمندان آموزش در این بخ (، پوش   900استانداردهای آموزش  بی  از 

رافیای  آموزش ها ، تجربه با  در اراوه آموزش ها و به تبع آن با  بودن کیفیت آموزش ها در جغ

 سازمان، وجود جمعیت زیاد متقاض  فراگیری این نوع آموزش ها را نام برد.
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 مقایسه شاخص کم  برنامه با سا  گذشته :2جدول

 سنجه شاخص انداز  گیری نتایج
)قبط از 8934درسا  

 (31 شروع در
 8931درسا  

 )پس از اجرا(
 میزان رشد

 _ _ _ _ حجم برنامه*)تعهدات(

 سرانه خدمات ناش  از برنامه

 )عملکرد(
 -%99 936601 737540 ساعت-نفر 

 *اجرای برنامه مشاغل خانگی بر مبنای تعهدات کلی استانی در نظر گرفته شده و اجرا گردیده است.

 

 واتحادیه انجمن های دانش آموزی:آموزش به دانش آموزان کار ودانش 

درصد و در  43های دان  آموزی میزان  درصد قبول  نهای  در بخ  آموزش به اتوادیه انجمن 

درصد مواسبه گردید  است. وجود جمعیت جوان  54بخ  دان  آموزان کار و دان  میزان 

 آموزش فن   دان  آموز ومستعد برای فراگیری آموزشهای مهارت ، پراکندگ  مناسب مراکز

وحر فه ای در سطح استان، ارایه گواهینامه معتبر به دان  آموزان جهت اخذ دیپلم وحت  فعالیت 

 در بازار کار از نقاط قوت این امر م  باشد.

 مقایسه شاخص کمی برنامه با سال گذشته: 3جدول 
شاخص انداز  گیری 

 نتایج
 سنجه

 درسا  
 (31)قبط از شروع در 8934

 8931درسا  
 پس از اجرا()

 میزان رشد

 نفر ساعت حجم برنامه )تعهد(
تعهدی بصورت مجزا پی  

 بین  نشد 
تعهدی بصورت مجزا 
 پی  بین  نشد 

- 

سرانه خدمات ناش  از 
 برنامه)عملکرد(

 -%70 865678 347970 نفر ساعت

مبنای تعهدات  *اجرای برنامه آموزش به دانش آموزان کار ودانش واتحادیه انجمن های دانش آموزی بر

 کلی استانی در نظر گرفته شده و اجرا گردیده است.

 

  توسعه آموزش مهارتی فناوری های پیشرفته، راهبردی ونوین: -

نفر ساعت م  باشد. و در مجموع تعداد  755965در این بخ   31ماهه سا   83میزان عملکرد 

، راهبردی ونوین فعا  م  کارگاههای تخصص  در این استان درحوز  فناوری های پیشرفته 846

باشند. امکان برگزاری دور  های آموزش  مهارت های پیشرفته وفناوری های نوین در حوز  های 

متعدد، بهر  گیری  یف وسیع  از اقشار جامعه جهت آموزش حرفه ای وکسب مهارت  زم جهت 
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ههای مختلف هدف  و ورود به بازار کار، وجود نیازهای آموزش  حوز  مهارتهای پیشرفته  از گرو

 امکان اجرا در قالب دور  های پیشرفته از جمله نقاط قوت این بخ   م  باشد.

 
 مقایسه شاخص کمی برنامه با سال گذشته :4جدول

شاخص اندازه گیری 

 نتایج
 سنجه

 1391درسال 

 (98)قبل از شروع در 

 1398درسال 

 )پس از اجرا(

میزان 

 رشد

 - - - نفر ساعت حجم برنامه

انه خدمات ناشی از سر

 برنامه
 %+69 922262 032099 نفر ساعت

 

ایجاد مراکز مدیریت مهارت آموزی ومشاوره شغلی در دانشگاهها وآموزش به 

 دانشجویان:

با توجه به اینکه گرو  هدف این بخ  دانشجویان م  باشند لذا اهمیت کیفیت بخش  به  

ن در صدر بر نامه های ادار  کط آموزش فن  آموزش ها  به جهت تاثیر در آیند  شغل  دانشجویا

وحر فه ای بوشهر  ومراکز تابعه م  باشد ولذا در تعریف دور  ها، انتخاب استانداردهای آموزش  

متناسب با رشته های دانشگاه   و حت  انتخاب مرب  دقت عمط فراوان  وجود دارد. عملکرد این 

( و شیو  اجرای 360339بیشترین میزان نفرساعت)برنامه در شیو  اجرای مشارکت  نوع دوم دارای 

(.  بق مواسبات، میزان توقق برنامه برای 93445دولت  دارای کمترین میزان عملکرد م  باشد)

درصد م  باشد. عالقمندی گرو  هدف )دانشجویان( به فراگیری عمل   803،  31ماهه سا   83

ز اساس  ترین نقاط قوت این بخ  از وتجرب  در راستای رشته آموزش  توصیل  در دانشگا  ا

آموزش های فن  وحر فه ای م  باشد.لذا دانشجویان با آگاه  وشناخت نسبت به انتخاب دور  ها 

اقدام نمود  وهمزمان  با فراگیری دروس تئوری با بازار کار وآیند  شغل  خود آشنا وکسب تجربه 

 م  نمایند.
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 سال گذشتهمقایسه شاخص کمی برنامه با  : 8جدول
شاخص انداز  گیری 

 نتایج
 سنجه

 8934درسا  
 (31)قبط از شروع در 

 8931درسا  
 )پس از اجرا(

 میزان رشد

 %+90 318863 384،004 نفر ساعت حجم برنامه

سرانه خدمات ناش  از 
 برنامه

 %+18 906444 863،943 نفر ساعت

 

 آموزش به زنان سرپرست خانواده:

مسئولین حوز  های مختلف با موضوع آموزش زنان سرپرست خانواد   برگزاری جلسات متعدد با 

صورت  گرفته است. بر اساس پی  بین  صورت گرفته، آموزش ها به سمت کیف  سازی هدایت 

م  شوند. از نقاط قوت آن میتوان به توانمندسازی زنان سرپرست خانواد  و ایجاد زمینه اشتغا  

وزش های فن  و حرفه ای، توسعه و فرهنگ سازی در آنان، توقق عدالت مووری در بخ  آم

بخ  مهارت آموزی، به روز بودن امکانات آموزش  برای بهر  وری بیشتر از داشته ها اشار  نمود. 

با استقرار چنین مهارت های  نظام جامع مهارت تعریف بهتری م  یابد، اشتغا  زای  حاصط از 

ا کاه  م  دهد و باعث توسعه زیرساخت  آموزش مهارت آموزی فشار ناش  از آسیب اجتماع  ر

 مشاغط نو م  گردد.

 مقایسه شاخص کمی برنامه با سال گذشته :6جدول
شاخص اندازه گیری 

 نتایج
 سنجه

 9311درسال 

 (15)قبل از شروع در 

 9315درسال 

 )پس از اجرا(

میزان 

 رشد

 %554 854130 31996 نفر ساعت حجم برنامه)تعهد(

ش  از سرانه خدمات نا
 برنامه

- 33009 860470 571% 

 

  آموزش به زندانیان :

با توجه به اینکه مهمترین مشکط در اجرای دور  در زندان مودودیت مرب  بود  است  بر اساس 

ماهه دوم نسبت به افزای  مربیان  اقدام گردید از نقاط قوت این  6دستورالعمط های ابالغ   در 
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ب دید  زندانیان ، ایجاد زمینه اشتغا  پایدار و رسیدن به شغط،  شاخص، توانمند سازی جامعه آسی

 دوری از  افراد آسیب دید  که م  تواند باعث برگشت مجدد آنان به زندان شود.

 

 مقایسه شاخص کمی برنامه با سال گذشته: 1جدول 
شاخص اندازه گیری 

 نتایج
 سنجه

 9311درسال 

 (15)قبل از شروع در 

 9315درسال 

 جرا()پس از ا
 میزان رشد

 حجم برنامه
نفر 
 ساعت

48079 880903 855% 

سرانه خدمات ناش  از 
 برنامه

نفر 
 ساعت

93795 37905 330% 

 

 :آموزش به سربازان

وضعیت مناسب داشته است. در این   31استان بوشهر به لواظ همکاری و عملکردی در سا   

رفته بطوریکه منجر به پوش  حوز  آموزش  تعامالت خوب  بین یگانهای نظام  صورت گ

تعهدات و برگزاری منظم دور  های آموزش  و آزمون  گردید  است. گسترش مهارت آموزی در 

بین جوانان ، سربازان ، پادگان های نظام  و انتظام ، تشویق جوانان به مهارت آموزی در جهت 

ازان به کار آفرین ، بهینه ارتقاء مهارت و ایجاد اشتغا  پایدار ، کمک به کارجویان ، تشویق سرب

سازی اوقات شاغلین در پادگان اعم از سرباز و غیر در جهت مهارت آموزی، ترسیم افق روشن 

اقتصادی با مهارت آموزی جوانان در پادگان از جمله نقاط قوت تفاهم نامه ستاد کط نیروهای 

 مسلح م  باشد.

 

 مقایسه شاخص کمی برنامه با سال گذشته : 5جدول

 سنجه انداز  گیری نتایجشاخص 
 8934درسا  

 (31)قبط از شروع در 
 8931درسا  

 )پس از اجرا(
 میزان رشد

 %850 708997 853337 نفر ساعت حجم برنامه

 %354 731351 893743 نفر ساعت سرانه خدمات ناش  از برنامه
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 :ساکنین در سکونت گاه غیر رسمی

درصد(  با توجه به توافقات  18  باشد ) سا  قبط درصد م 885،  31عملکرد این شاخص در سا  

صورت گرفته در حوز  آموزش سکونت گا  غیر رسم  و تجهیز و ایجاد کارگاهها و همکاری 

دستگاههای مرتبط این تعهد بطور کامط پوش  داد  شد. برگزاری جلسات متعدد با مسکن و 

رسازی و ابالغ به سازمان فن  و شهرسازی، تهیه نقشه را  موالت از  رف  سازمان مسکن و شه

حرفه ای جهت اجرای آموزش های موثر  منطبق با نیازهای  اعالم شد  و همکاری با کارفرمای  

 رف   قرارداد با مسکن و شهرسازی،  تجهیز کارگاههای آموزش در موالت  هلیله و تنگک در 

ش های نوین و کاربردی به شهرستان بوشهر  و اکبرآباد و حسین آباد دشتستان جهت ارایه آموز

گرو  هدف از جمله توقق اهداف کیف  این ادار  کط   م  باشد. از نقاط قوت آن میتوان توانمند 

 سازی  و تجهیز افراد به مهارت و زمینه سازی برای اشتغا  پایدار نام برد.

 
 

 مقایسه شاخص کمی برنامه با سال گذشته : 1جدول

 سنجه شاخص انداز  گیری نتایج
 8934رسا  د

 (31)قبط از شروع در 
 8931درسا  

 )پس از اجرا(
 میزان رشد

 %834 93440 84500 نفر ساعت حجم برنامه)تعهد(

سرانه خدمات ناش  از 
 برنامه)عملکرد(

 %915 96433 4510 نفر ساعت

 

 :آموزش به بهبود یافتگان مواد مخدر

معه هدف خصوصا در کمپ ها ی به دلیط همکاری نامناسب دستگاههای همکار در معرف  جا 

ماهه او  عملکرد مناسب  بدست نیامد که با هماهنگ  شورای مواد مخدر استان  6ترک اعتیاد در 

مقرر گردید  است این فرآیند در ش  ماهه دوم بهبود یابد ضمن اینکه با دستورالعمط جدید در 

ری بدست آمد. از نقاط خصوص تسهیط روند اجرا در زندان نیز در ش  ماهه دوم عملکرد بهت

قوت این برنامه، ابالغ سیاست های آموزش معتادین بهبود یافته، مشارکت بسیاری از دستگاههای 

اجرای  در این  برنامه، درک ضرورت حمایت اجتماع  و آموزش مهارت  توسط متولیان امر م  
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های همیار و سمن  توان نام برد. گسترش برنامه های مبتن  بر گرو  های انجمن گمنام و گرو 

 ها  م  توانند در درک مهارت برای معتادین موثر باشند.

 

 مقایسه شاخص کمی برنامه با سال گذشته :90جدول

 سنجه شاخص اندازه گیری نتایج
)قبل 1391درسال 

 (98از شروع در 

 1398درسال 

 )پس از اجرا(

میزان 

 رشد

 %120 09222 01022 نفر ساعت حجم برنامه)تعهد(

خدمات ناشی از  سرانه

 برنامه)عملکرد(
 %022 92196 19622 نفر ساعت

 

 :آموزش به افراد دارای معلولیت

با توانمندی و ایجاد اعتماد به نفس در این قشر از جامعه، زمینه اشتغا  با مهارت آموزی فراهم 

در م  شود ، حضور معلولین در جامعه و شکوفا شدن استعداد نهفته آنان، کاه  هزینه دولت 

نگهداری با اشتغا  پایدار برای آنان و  توسعه حس خودباوری  در معلولین از جمله نقاط قوت 

 آموزش به معلولین م  باشد.

 مقایسه شاخص کمی برنامه با سال گذشته :99جدول

شاخص اندازه گیری 

 نتایج
 سنجه

 1391درسال 

 (98)قبل از شروع در 

 1398درسال 

 )پس از اجرا(

میزان 

 رشد

 %103 70000 7315 نفر/ ساعت برنامهحجم 

 %8471 79437 3500  سرانه خدمات ناش  از برنامه

 

 : اجرای دوره های مهارت آموزی ویژه

برگزاری دور  های بخش  از  8931یک  از مهمترین عوامط افزای  عملکرد این برنامه در سا  

ازار کار استان به نیروی ماهر استاندارد با صدور گواه  شرکت در دور  آموزش م  باشد. نیاز ب

وکارآزمود  وافزای  انعطاف پذیری آن ،پتانسیط نیروی کار موجود در جامعه ، وجود صنایع 

وکارخانجات مختلف در استان، توسعه پرشتاب فناوری ها ودان  های جدید مرتبط با صنعت ، 

خلیج فارس،  وضعیت جغرافیای  مناسب جهت تبدیط به قطب آموزش های دریای  در منطقه
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تصویب قوانین حمایت  با  دست  توسط دولت، رشد سریع تکنولوژی در سطح کشور، وجود 

امکانات سخت افزاری و نرم افزاری در سایر سازمان های دولت  و خصوص ، اجرای  رح توو  

اقتصادی برای تمام بخشهای صنعت، خدمات، کشاورزی از جمله نقاط قوت و فرصت های اجرای 

 ای مهارت آموزی ویژ  م  باشد.دور  ه

 

 مقایسه شاخص کمی برنامه با سال گذشته: 92جدول 

 سنجه شاخص اندازه گیری نتایج
 9311درسال 

 (15)قبل از شروع در 

 9315درسال 

 )پس از اجرا(

میزان 

 رشد

 33%/8 14833 48934 نفرساعت حجم برنامه

 39%/4 864501 63947 نفرساعت سرانه خدمات ناش  از برنامه
 

 

  مرزی(: آموزش به ساکنین مناطق مرزی )همکاری با کارگروه ویژه مناطق

نفرساعت اراوه  5334در بخ  منا ق مرزی در بخ  دولت   به میزان  31ماهه  سا   83در 

خدمات آموزش  به جامعه هدف صورت پذیرفته است.  توانمندسازی آموزش های مهارت  منا ق 

غا  پایدار ،پتانسیط نیروی کار موجود در منا ق مرزی ، تصویب موروم مرزی با رویکرد اشت

قوانین حمایت  با  دست  توسط دولت، رشد سریع تکنولوژی در سطح کشور، وجود امکانات 

سخت افزاری و نرم افزاری در سایر سازمان های دولت  و خصوص ، اجرای  رح توو  اقتصادی 

 به به ساکنین منا ق مرزی م  باشد. برای تمام بخشها از جمله نقاط قوت آموزش
 

 مقایسه شاخص کمی برنامه با سال گذشته :93جدول

 سنجه شاخص اندازه گیری نتایج
 9311درسال 

 (15)قبل از شروع در 

 9315درسال 

 )پس از اجرا(

میزان 

 رشد

 - 6000 0 نفرساعت  حجم برنامه

 - 5334 0 نفرساعت سرانه خدمات ناش  از برنامه

 .جهت آموزش به ساکنین منا ق مرزی در نظر نگرفته نشد  است 8934ر سا  *تعهدی د
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 : توسعه آموزش های فنی وحرفه ای روستایی

در بخ  روستای ، در مشارکت  نوع دوم درکارگا  های  31ماهه سا   83بیشترین عملکرد در 

م  باشد . نتایج  نفرساعت اراوه خدمات آموزش  به جامعه هدف 331155اقماری استان به میزان 

نشان م  دهد که برگزاری دور  های آموزش  در این زمینه نق  مهم  در دستیاب  مردم به 

ا العات و دان  فن   زم ایفا کرد  که این موضوع باعث توسعه کسب و کارهای مورد نیاز  در 

 منا ق روستای  گردید  است.

 مقایسه شاخص کمی برنامه با سال گذشته : 94جدول

 سنجه ص انداز  گیری نتایجشاخ
 8934درسا  

 (31)قبط از شروع در 
 8931درسا  

 )پس از اجرا(
 میزان رشد

 813%/5 756641 370388 نفرساعت حجم برنامه

 نفرساعت سرانه خدمات ناش  از برنامه
339713 
 

533070 3/%899 

 

 : توسعه آموزش های فنی وحرفه ای عشایری

ماهه 6شایر در استان بوشهر وشرایط آب وهوای  منطقه فقط در با توجه به فصل  بودن حضور ع

در بخ   31ماهه سا  83دوم سا  امکان اجرای آموزش عشایری در استان وجود دارد . در 

نفرساعت اراوه 89387عشایری در مشارکت  نوع دوم درکارگا  های اقماری استان به میزان 

 31ماهه سا   83.میانگین توقق برنامه در  خدمات آموزش  به جامعه هدف صورت پذیرفته است

 % م  باشد.33، 

 : شناسایی کارآموزان مستعد کارآفرینی روستایی و عشایری

نتایج کیف  حاصط از اجرای برنامه به شرح ذیط عنوان م  گردد: شناسای  استعدادهای برتر 

زمینه سازی جهت مهارت  وکارآفرین  روستای  وعشایر که با ارایه خدمات آموزش تکمیل  و 

نق  آفرین  استعدادهای شناسای  شد  در عرصه اقتصاد و اجتماع، در رشد و شکوفای  منا ق 

هدایت و حمایت آموزش  صاحبان  -موروم و کم برخوردار کشور مفید و موثر بود  است. 
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ر استعدادهای برتر در منا ق موروم و کم برخوردار و زمینه سازی جهت پرورش استعدادهای برت

 و سرآمد و ایجاد سازوکارهای مناسب برای رشد و بالندگ  آنان به عنوان سرمایه های مل .

 

و دالیل افزایش عملکرد آن در این  15فنی و حرفه ای در سال  عملکرد آموزش

 سال

نفر( ، تعداد کارگا   87ظرفیت اسم  کارگاه  شامط تعداد کارآموز) ظرفیت اسمی کارگاهی:  

ما ( و  80گا  ثابت و سیار شهری در سطح استان ، تعداد ما  فعا  آموزش  )( کار34آموزش  )

 3،777،700ساعت( م  باشد که این عدد در سطح استان بوشهر  810حداقط ساعت استاندارد)

نفرساعت م  باشد لذا با توجه به میزان ظرفیت اسم  موجود که فقط در حوز  ثبات و سیار 

زای  عملکرد در حوز  های غیر از آن م  باشد که در بندهای شهری مواسبه گردید  مابق  اف

 بعد توضیوات کامط داد  م  گردد.

با توجه به بودجه بندی هیات موترم وزیران جهت اختصاص به سازمانهای  جذب بودجه :  

دولت  براساس نفرساعت لذا با توجه به میزان عملکرد نفرساعت بدست آمد  در سطح استان، 

نیز در اختیار استانها داد  م  شود که یک  دیگر از د یط افزای  عملکرد جذب بودجه  زم 

 بودجه  زم جهت عملیات  کردن تعهدات اختصاص  سازمان م  باشد.

  

با توجه به آموزش  استفاده از ظرفیت شرکای آموزشی و دستگاههای همکار: 

 و نظر به آماد  بودن زیر گروههای هدف متعدد در فرآیند آموزشهای مهارت  این سازمان 

ساخت ها و مجوز های  زم در خصوص آموزش های مهارت  به این گروهها و کارکنان و 

به نسبت تعهد آن  8931مخا بین دستگاههای همکار، عملکرد آموزش مهارت  استان در سا  

تگان افزای  یافت. این امر با توجه به رابطه مستقیم آموزش با آزمون و سنج  مهارت آموخ

موجب افزای  تعداد آزمون دهندگان نیز گردید. گروههای هدف شامط: زندانیان، زنان خانه دار، 

ساکنین منا ق روستای ، دان  آموزان،متقاضیان مهارت آموزی، عشایر، سربازان وظیفه، 

پناهندگان و اتباع خارج ، ساکنین سکونتگا  غیر رسم ، دان  آموختگان و فارغ التوصیالن 

اه ، دانشجویان، ساکنین منا ق موروم مرزی، شاغلین بنگا  های اقتصادی، افراد دارای دانشگ
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معلولیت، آسیب دیدگان اجتماع ) خانواد  های آسیب دید  از اعتیاد(، زنان سرپرست خانوار و 

معتادین بهبود یافته و همچنین درخواست شرکای آموزش  مرتبط با این گروهها همانند ستاد کط 

مسلح، کمیته امداد امام خمین  )ر (، سازمان بهزیست ، تفاهم نامه با دانشگا  ها، منطقه  نیروهای

ویژ  اقتصادی انرژی پارس، وزارت آموزش و پرورش، سازمان بسیج سازندگ ، وزارت کشور، 

 -سازمان زندانها و اقدامات تامین  و تربیت  کشور، شرکت مل  گاز ایران، دانشگا  خلیج فارس 

کسب و کار، دانشگا  آزاد اسالم  واحد خورموج، سازمان نظام مهندس  ساختمان، مدرسه 

کمیساریای عال  سازمان ملط در امور پناهندگان، سازمان انرژی اتم  ایران، اتوادیه انجمن های 

اسالم  دان  آموزان، اتاق بازرگان ، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، ستاد مبارز  با مواد مخدر، 

صنعت معدن و تجارت ایران، موسسه کشتیران ، اتاق اصناف ایران، وزارت علوم، توقیقات و خانه 

 فناوری صندوق توسعه صنایع دریای  و دیگر دستگاههای همکار م  باشد.

 9315شاخص های بخش آموزش فنی و حرفه ای استان بوشهربه تفکیک شهرستان سال  -98جدول

 

 

 

 

 

مراکز ثابت 
فن  و 
 ای حرفه

 )واحد(

های  کارگا 
 آموزش  
 )کارگا (

های  رشته
آموزش  
 مراکز 
 )رشته(

 تعداد
 مربیان
 )مرب (

 تعداد 
آموزش 
 دیدگان
 )نفر(

مراکز فن  
ای  حرفه

 خصوص 
 )واحد(

 تعداد 
 آموزش دیدگان
 مراکز خصوص 

 )نفر(

 30663 861 34784 831 308 867 85 استان

 1950 43 1501 77 379 97 5 بوشهر

ستانتنگ  8 5 76 7 8836 3 653 

 541 4 351 6 73 5 8 جم

 1983 73 5036 30 867 34 3 دشتستان

 181 83 9764 80 831 90 8 دشت 

 853 8 8646 1 71 88 8 دیر

 804 3 8667 88 60 86 8 دیلم

 401 89 3734 1 13 83 8 کنگان

 341 80 3735 84 18 84 3 گناو 
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 9315وزشی  به تفکیک گروه هدف استان بوشهر سال  عملکرد دوره های آم :96جدول

درصد 

 عملکرد کل

 

عملکرد نفر  

 ساعت 

عملکرد نفر  

 دوره

تعداد  

 دوره
 نام گروه هدف

گروه 

 هدف

90% 

 
 84 متقاضیان مهارت آموزی 631 6780 8081447

 87 سربازان وظیفه 977 5000 733891 87.6%

 83 ای ساکنین منا ق روست 819 9369 911753 88%

 6 دانشجویان 817 3308 904564 3%

 85 شاغلین بنگا  های اقتصادی 898 3930 363739 1%

 4 34دور  های سا   878 3050 864501 5%

 3 زنان سرپرست خانوار 51 151 860470 7.4%

 5 دان  آموزان 56 395 894057 7%

9% 805033 156 55 

 آسیب دیدگان اجتماع 
ید  از ) خانواد  های آسیب د

 اعتیاد(

8 

 80 زندانیان 60 160 37730 9%

 1 زنان خانه دار 98 708 61808 3%

8% 74819 355 30 
دان  آموختگان و فارغ 
 التوصیالن دانشگاه 

7 

 3 افراد دارای معلولیت 37 986 79437 8%

 81 معتادین بهبود یافته 36 935 70443 8.3%

8% 94805 998 86 
ساکنین سکونتگا  غیر 

 رسم 
88 

 9 پناهندگان و اتباع خارج  1 807 83360 8%

 86 عشایر 4 801 89387 0.7%

0% 5334 57 9 
ساکنین منا ق موروم 

 مرزی
89 

800% 9784861 
34784 

 

3075 

 
 جمع کط
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 9315عملکرد و تنوع دوره های آموزشی مراکز دولتی استان بوشهر سال   :91جدول

ف
ردی

 

 نام مرکز

 تعداد دور 
 کردعمل

 )نفردور (
 عملکرد
 )نفرساعت(

 تنوع دور 
 تعهد کط

 )نفرساعت(
 درصد عملکرد

34 31 34 31 34 31 34 31 34 31 34 31 

8 
مرکز شمار  د  تنگستان 

 )دومنظور (
18 

63 

 
8836 343 831397 803944 

95 

 
76 30050 36063 879% %123  

3 
مرکز شمار  هشت 
 دیلم)برادران(

850 
891 

 
8667 8715 838745 843403 

67 

 
60 863384 863167 881% %126  

9 
مرکز شمار  سیزد  بندر دیر 

 )دو منظور (
883 

36 

 
8646 8365 339836 371899 

79 

 
71 830000 839531 884% %109  

7 
مرکز شمار  چهار بندر بوشهر 

 )خواهران(
10 

40 

 
8868 8063 866893 850716 

78 

 
73 850941 855764 880% %93  

5 
ز شمار  پانزد   بندر مرک

بوشهر )دومنظور ، فناوری 
 ا العات(

38 
40 

 
8995 8044 803949 839519 

91 

 
79 807177 805795 807% %113  

6 
مرکز شمار  نه دشت  

 )دومنظور (
361 

331 

 
9764 3680 914813 787579 

884 

 
831 949513 944153 807% %112  

4 
مرکز شمار  پنج دشتستان 

 )برادران(
331 

344 

 
9137 9167 744359 713438 

891 

 
837 763579 583503 809% %92  

1 
مرکز شمار  سه بندر بوشهر 

 )برادران(
399 

333 

 
9817 9538 738760 795157 

40 

 
806 781109 704503 808% %123  

3 
مرکز شمار  دو بندر بوشهر 

 )برادران(
857 

879 

 
3934 3170 376048 370335 

50 

 
79 376033 369367 800% %33  

80 
مرکز شمار  هفت بندرکنگان 

 )دومنظور (
816 884 3734 8678 313343 356431 53 13 319531 908633 800% %15  

88 
مرکز شمار  چهارد  جم )دو 

 منظور (
13 

43 

 
351 8048 836698 873973 

90 

 
73 833051 831553 31% %888  

83 
مرکز شمار  دوازد  بندر گناو  

 )خواهران(
30 

806 

 
8386 8500 810631 391379 

56 

 
79 830149 383960 35% %883  

89 
مرکز شمار  یازد  دشتستان 

 )خواهران(
44 18 8303 8963 810833 333514 50 50 300130 378444 30% %33  

87 
مرکز شمار  یک بندربوشهر 

 )دومنظور (
54 51 798 415 58533 41338 31 95 65000 809481 43% %45  

85 
ر  ش  بندر گناو  مرکز شما

 )برادران(
16 

803 

 
8303 8761 377836 310313 

78 

 
73 937340 958695 45% %10  

 3،075 جمع کط استان
817
3 

3478
4 

3660
4 

978486
5 

953067
3 

159 378 
993959
5 

963833
7 

808% 
%99  

 

 

 



 1398گزارش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان بوشهر سال 

 
 

376 

هر سال  عملکرد و تنوع دوره های آموزشی  به تفکیک بخش های آموزشی استان بوش :91ادامه جدول

9315 

 نوع دوره ردیف

 تعداد دوره 
 عملکرد 

 )نفر دوره(

 عملکرد  

 )نفر ساعت(
 تنوع دوره

 تعهد کل 

 )نفرساعت(
 درصد عملکرد

11 15 11 15 11 15 11 15 11 15 11 15 

8 
کارگا  ثابت و سیار 

 شهری
185 448 88903 80910 8450936 8711673 991 958 

8330473 
8610153 

%11  
13% 

            

837% 796641 718138 830 39 538440 535346 7034 7081 398 384 کارگا  روستا 3  883% 

9 
کارگا   -پادگان 

 آموزش 
395 369 7374 7383 773307 754049 10 46 983311 708997 %870  887% 

7 
مرکز مدیریت مهارت 
آموزی و مشاور  

 شغل 

33 877 8519 3761 863943 379370 61 36 384004 318863 %41  14% 

5 
کارگا  صنایع و 

 صنوف
873 866 3564 3144 311538 983361 30 804 309796 367790 %873  838% 

39% 880903 873،014 75 79 833367 898363 8873 8041 41 63 کارگا  زندان 6  888% 

4 
کارگا  مهارت آموزی 
 در مویط واقع  کار

383 360 573 573 839978 899379 896 855 75،000 894000 %347  31% 

1 
سکونت گا  غیر 

رسم  )حاشیه نشین  
 شهرها(

85 81 375 938 31950 75403 80 89 95،000 93440 %18  885% 

3 
آسیب دیدگان 

 اجتماعی
- 963 9039 

2428 
985968 

380268 
- 

932 
942119 258854 %999  %923  

998% 94000 38،000 90 93 91190 31115 969 955 99 98 کارگاه عشایری 12  921% 

11 

واحد  -پادگان 

پذیرنده محیط 

 واقعی کار

- 10 - 262 - 45038 - 33 - - - 900% 

122% 2621119 2610939 1138 811 2399219 2329699 09623 03229 0192 1922 جمع کل استان  121%  

 فن  و حرفه ای استان بوشهر دار  کط آموزشا ماخذ:
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 آمـوزش عالـی - مپنج بخش
 

 
 مقدمه

 

گرانبهای هر جامعه م  باشد. علم دیروز پاسخگوی نیااز اماروز    علم و تکنولوژی بخش  از میراث
نبود  و علم امروز نیز تکافوی نیاز فردا نخواهد بود. از این رو آموزش یک  از مهمترین ارکان هار  
نظام اجتماع  بود  و نیاز به ارتقاء کم  و کیف  دارد. آموزش و بهساازی مناابع انساان  یکا  از     

یرگذار در امر توسعه جامعه است و آموزش عاال  بایاد باه عناوان عاماط      راهکارهای اساس  و تاث
هاا و مراکاز   حیات  پیشرفت اقتصادی، اجتماع  و فرهنگ  کشور مورد توجاه قرارگیارد. دانشاگا    

آموزش عال  در راستای تربیت نیروی انسان  ماهر و کارآمد مورد نیاز جامعه و گسترش و ارتقاای  
هاا، اگار یاک نظاام     دارند.  زم به ذکر است که باا وجاود تاالش   دان  و پژوه ، نق  اساس  

ریزی منظم و مدون در بخ  آموزش عال  وجود نداشته باشد هدف نهای  گذاری و برنامهسیاست
که همان توسعه و پیشرفت جامعه است، آن  ور که باید و شاید موقق نخواهد گردید. پاس بایاد   

هاا، نیاروی انساان     ها و قابلیتها، توانمندیگرفتن ظرفیتبر اساس نیازهای روز جامعه و در نظر 
 ها و مراکز آموزش عال  تربیت شوند.ماهر در دانشگا 

موسسه آموزش عال  که عبارتند از دانشگا  خلیج فارس، دانشاگا  علاوم    1در استان بوشهر تعداد 
ربردی، دانشاکد  فنا  و   پزشک ، دانشگا  پیام نور، دانشگا  آزاد اسالم ، دانشگا  جامع علم  کاا 

هاای  کنند. دانشاگا  موسسه آموزش عال  غیر انتفاع  فعالیت م  3ای ،آموزش کشتیران  و حرفه
هاای  پیام نور، آزاد اسالم ، علم  کاربردی دارای مراکز و واحدهای متعاددی دراکثار شهرساتان   

اشد که در این قسمت به بمرکز م  58باشند. تعداد مراکز آموزش عال  موجود در استان استان م 
 پردازیم.معرف  اجمال  تعدادی از این مراکز آموزش  م 
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 های استان معرفی دانشگاه 

 

 دانشگاه خلیج فارس 
دانشاکد  علاوم    5شاود و دارای  دانشگا  خلیج فارس به عنوان دانشگا  مادر در استان شناخته م 

باشد. این دانشگا  در حا  حاضار  م  عماریوم انسان ، علوم پایه، فن  و مهندس ، کشاورزی، هنر
رشته در مقا ع کاردان ، کارشناس ، کارشناس  ارشد و دکترا فعالیت نمود  و دانشجو جذب  64در 
نیز دانشکد  هنر ومعماری به صورت رسم  در بافات قادیم   8937-35نماید. در سا  توصیل م 

 .بوشهر و به شکط معماری خاص قدیم بوشهری افتتاح گردید
های تاریخ،  مدیریت صنعت ، مدیریت بازرگان ، در رشته 8931-33این دانشگا  در سا  توصیل  

و ادبیات عرب در دانشکد  ادبیات ، در دانشکد  هنر و معمااری رشاته    ، اقتصادروانشناس  عموم 
-های مهندس  معماری و شهرسازی،در دانشکد  فن  جم مهندس  نرم افزار و صنایع و در رشاته 

ی مهندس  شیم ، مکانیک، عمران، برق، مخازن و مهندس  نفت در دانشاکد  مهندسا  و در   ها
های ریاض  آنالیز، ریاض  کاربردی، شیم  معادن ، شایم  آلا ، شایم  تجزیاه،  فیزیاک       رشته
ای، فیزیک جامد، زیست شناس ، زیست فناوری دریا، فیزیک اتم ، آمار اقتصادی اجتمااع   هسته

های علوم باغبان  و تکثیر و پارورش آبزیاان در   دانشکد  علوم پایه و در رشتهو شیم  فیزیک در 
کناد. همچناین ایان دانشاگا  در     دانشکد  کشاورزی در مقطع کارشناس  ارشد دانشجو جذب م 

رشته شیم  فیزیک، شیم  آل  و مهندس  شیم ،آمار،تاریخ ،ریاض  موض و کاربردی و شایم   
 کند. پذیرش م معدن  در مقطع دکتری دانشجو 

نفار باود     8174برابر با  8931-33تعداد دانشجویان پذیرفته شد  این دانشگا  در سا  توصیل   
باشاد. ایان دانشاگا  در ایان ساا  در مقطاع کااردان         نفر زن م  369نفر مرد و  117که شامط 

 باشد.  دانشجوی  نداشته است.  سهم دانشجویان کارشناس  بی  از سایر مقا ع م 
نفار    4869برابر با 8931-33تعداد دانشجویان در حا  توصیط این دانشگا  در سا  توصیل      

نفر در مقطع کارشناسا    5778دهند. از این تعداد درصد آن را زنان تشکیط م  57بود  که حدود 
نفر در مقطع کارشناس  ارشد و دکترا مشغو  به توصیط هستند. تعداد دانشجویان فاارغ   8433و 
درصد آن باه زناان     79نفر بود  که   967برابر با 8931-33توصیط دانشگا  در سا  توصیل   ال

نفر در مقطع کارشناس  ارشاد و   51نفر در مقطع کارشناس ،  900اختصاص داشته و از این تعداد  
 اند.  نفر در مقطع دکتری  فارغ التوصیط گردید  6
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 دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 
دانشاکد  پزشاک  ، پرساتاری و ماماای  ،      7پزشک  بوشهر در حا  حاضار دارای  دانشگا  علوم 

رشته توصیل  در مقا ع کاردان ، کارشناس ، کارشناس   38باشد که در بهداشت و پیراپزشک  م 
هاای پرساتاری، کتاباداری،    ارشد و دکترای عموم  به فعالیت اشتغا  داشته و همچنین در رشاته 

 نماید. بهداشت در مقطع کارشناس  ارشد دانشجو پذیرش م میکروبیولوژی و آموزش 
نفر بود  کاه    560برابر با  8931-33تعداد دانشجویان پذیرفته شد  این دانشگا  در سا  توصیل  

باشد. تعداد فارغ التوصیالن در سا  توصیل  مذکور برابار  نفر زن م  975نفر مرد و  385شامط 
 باشد. نفر زن م  341و  نفر مرد 873نفر، شامط   734با 

 

 دانشگاه پیام نور 
-های مختلف ما  واحد آموزش  در شهرستان 1مرکز آموزش  و  9دانشگا  پیام نور استان دارای 

الملط آموزش  باشد. شهرهای بوشهر و برازجان دارای مرکز آموزش ، بندر عسلویه دارای مرکز بین
-یلم، دیر و شبانکار  دارای واحد دانشاگاه  ما   و شهرهای گناو ، کنگان، اهرم، خورموج، جم، د

رشته دانشاگاه  در مقاا ع کااردان ، کارشناسا  و کارشناسا  ارشاد        49باشند. این دانشگا  در 
 نماید.  فعالیت م 

-33کط دانشجویان پذیرفته شد  در این دانشگا ، مراکز و واحادهای تابعاه در ساا  توصایل       
باشد. تعداد دانشاجویان در حاا    نفر مرد م  311نفر زن و  8931نفر شامط  3916برابر با  8931

درصد کط دانشجویان استان  83باشد که نفر م  1490توصیط این دانشگا  و مراکز  نیز برابر با  
-درصد( دانشجویان این دانشگا  زن م  65نفر)معاد   5655دهند و همچنین تعداد را تشکیط م 

درصاد آن   60نفر بود  که  8943توصیط این دانشگا  در این سا  باشند. تعداد دانشجویان فارغ ال
 باشند.زن م 

 
 

 

 دانشگاه آزاد اسالمی   
واحد مستقط آموزشا  تشاکیط شاد      6دانشگا  آزاد اسالم  استان بوشهر از سه مرکز آموزش  و 

هر فعالیات  است. مراکز  دلوار، دیر و کنگان مراکزی هستند که زیر نظر دانشگا  آزاد اسالم  بوش
نمایند. در شهرهای بوشهر، دشتستان، خارگ، گناو ، خورموج و دیلام واحادهای دانشاگا  آزاد    م 
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دانشکد  علوم انساان ، فنا  و    7باشند. این دانشگا  در شهر بوشهر از اسالم  در حا  فعالیت م 
ا توجاه  های مختلف بمهندس ، مدیریت و اقتصاد و توصیالت تکمیل  تشکیط شد  ودرشهرستان

دانشکد  وجود دارد. دانشاگا  آزاد اساالم  در اساتان در     3تا  8به بزرگ  و کوچک  دانشگا  بین 
رشاته در مقطاع    75رشته در مقطع کارشناسا  ارشاد و بای  از     90یک رشته در مقطع دکتری، 

 نماید. کاردان  و کارشناس  دانشجو پذیرش م 
برابر با  8931-33واحدهای تابعه در سا  توصیل    تعداد دانشجویان پذیرفته شد  این دانشگا  و

باشاند. تعاداد دانشاجویان در حاا      نفار مارد ما     3993نفر آن زن و   8350نفر بود  که  9513
درصد از کط دانشجویان  5/33نفر بود  که  89573برابر با  8931-33توصیط در سا  توصیل   

باشند. از کط دانشجویان در حا  صد  زن م در 98دهد و مراکز آموزش عال  استان را تشکیط م 
درصاد(   51) نفر 4133درصد( در مقطع کاردان ، 39) نفر 9809های آزاد اسالم  توصیط دانشگا 

در  درصاد(   9) نفر 708درصد( در مقطع کارشناس  ارشد و   86نفر ) 3339در مقطع کارشناس  و 
-33یان فارغ التوصیط در سا  توصیل   باشند. تعداد دانشجودکترا مشغو  به توصیط م مقطع 
 8796نفار در مقطاع کااردان ،     638باشند.  درصد آن زن م  36نفر بود  که  3165برابر با 8931

نفار در مقطاع دکتارا فاارغ      5نفر در مقطاع کارشناسا  ارشاد و     109نفر در مقطع کارشناس  ،  
 اند. التوصیط شد 

 

 دانشگاه جامع علمی کاربردی 
واحد آموزش عال  دولت  و خصوص  تشاکیط شاد    81امع علم  کاربردی در استان از دانشگا  ج

نماید. دفتر مرکزی این دانشاگا  در اساتان   که در  مقا ع کاردان  و کارشناس  دانشجو جذب م 
های بوشاهر، دشتساتان، کنگاان،    نق  ناظر را بر روی مراکز خود دارد. این دانشگا  در شهرستان

باشد که عمدتاً در مقطع کاردان  دانشجو پاذیرش  و دیلم دارای واحد آموزش  م خورموج و گناو  
کشااورزی،  فرهناگ و هنار و اساتانداری در مقطاع کارشناسا         کنند و در بوشهر مراکز جهادم 

 پذیرند. ناپیوسته نیز دانشجو م 
نفار باود     9160تعداد  8931-33کط دانشجویان پذیرفته شد  در این دانشگا  در سا  توصیل   

-33باشاند. تعاداد دانشاجویان در حاا  توصایط در ساا  توصایل          درصد آن زن ما   86که 
باشد. از کط دانشجویان در حاا  توصایط،   درصد آن زن م  85نفر است که  1883برابر با 8931
-نفر در مقطع کارشناس  ناپیوسته مشغو  باه توصایط ما     9304نفر در مقطع کاردان  و  7305
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-لیه اعضاء مدرسین این دانشگا  به صورت حق التدریس  با این دانشاگا  همکااری ما    باشند. ک

 نمایند.

 

 ای دانشکده فنی و حرفه
کنند و شامط دانشکد  فن  ای فعالیت م ای زیر نظر دانشگا  فن  حرفههای فن  و حرفهدانشکد 
رشته در  4ها در  وی این دانشکد باشد. هر دای و دخترانه الزهراء م ای پسرانه امام خامنهو حرفه

 کنند. مقطع کاردان  و کارشناس  دانشجو پذیرش م 
برابر باا    8931-33های پسرانه و دخترانه در سا  توصیل  کط دانشجویان پذیرفته شد  دانشکد 

باشاد. تعاداد دانشاجویان در حاا  توصایط ایان ساا         درصد آن زن ما   77نفر بود  که  8817
باشد. تعداد دانشجویان فاارغ التوصایط   درصد آن زن م  73نفر  بود  که  3464 توصیل  برابر با
 باشد. درصد آن زن م  75باشد که نفر م   796ها در این سا  برابر با این دانشکد 

 

 غیر دولتی -موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی  
شهر افتتاح گردید کاه  دو مرکز آموزش عال  غیرانتفاع  در استان بو 8911-13در سا  توصیل  

نمایاد. ایان   در مقطع کاردان  و کارشناس  پیوسته و ناپیوسته و کارشناس  ارشد دانشجو جذب م 
رشته در کارشناس  ناپیوسته، یک رشاته در مقطاع    80رشته در مقطع کاردان ،  88دو موسسه در 

دانشاجویان پذیرفتاه   پذیرند. تعداد کارشناس  پیوسته و یک رشته در کارشناس  ارشد دانشجو م 
نفر  311نفر مرد و  993نفر شامط  634برابر با  8931-33شد  در این موسسات در سا  توصیل 

 8439باشد. تعداد دانشجویان در حا  توصیط این موسسات در این سا  توصیل  ماذکور  زن م 
 باشد. زن م نفر  45نفر شامط  385نفر زن و تعداد فارغ التوصیالن این موسسات  303نفر شامط 
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 نمای کلی از آموزش عالی در استان 

 

 تعداد دانشجویان جدید 
نفر باود  کاه    87778برابر با  8931-33تعداد دانشجویان پذیرفته شد  استان در سا  توصیل    

نفر  1133نفر در مقطع کاردان ،  9309باشند. از این دانشجویان درصد( آن زن م  91نفر ) 5567
اناد.  کارشناس  و مابق  در مقطع کارشناس  ارشاد و دکتارا مشاغو  باه توصایط شاد       در مقطع 

 باشد.  بیشترین دانشجویان پذیرفته شد  در گرو  علوم انسان  و فن  و مهندس  م 
 

 

 دانشجویان درحال تحصیل 
 نفر بود  که  75156برابر با   8931-33تعداد دانشجویان درحا  توصیط استان در سا  توصیل  

درصاد( در   97نفار)   85973ها و مراکز آموزش عال  دولتا  و  درصد( در دانشگا  66نفر) 90587
باشند. از کط دانشجویان در حاا   های آزاد  و موسسات غیر دولت  مشغو  به توصیط م دانشگا 
 باشند. درصد( زن م  73نفر)  83737توصیط 

 

 التحصیل    دانشجویان فارغ
  5334نفر بود  که  3044برابر 8931-33التوصیط استان در سا  توصیل   تعداد دانشجویان فارغ

درصاد( از دانشاگا     97نفار )    9010ها و مراکز آموزش عال  دولت  و درصد( در دانشگا  66نفر) 
نفر )   3179اند. از کط دانشجویان فارغ التوصیط در این سا  های غیر دولت  فارغ التوصیط شد 

 است. درصد( زن بود  98
 

 

 های مهم بخشتحلیل شاخص

در بین گروههای مختلف توصیل  در دانشگاههای استان ، گارو  توصایل  علاوم انساان  باا         
را به خود اختصاص داد    8931-33درصد بیشترین آمار ثبت نام شدگان در سا  توصیل   3/50

م شاد ، پیشارو باود     است. این گرو  در سا  توصیل  قبط نیز در بین گروههای مختلف ثبت ناا 
درصد ثبات ناام کننادگان را شاامط ما  گاردد.         3/95است.  پس از آن گرو  فن  و مهندس  با 

بیشترین آمار دانشجویان ثبت نام شد  در استان در این سا  توصیل  مربوط باه دانشاگا  جاامع    
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اشد. از باین  درصد م  ب 1/37درصد و پس از آن دانشگا  آزاد اسالم  با  4/36علم  کاربردی با 
موسسات آموزش عال  در استان ، دانشگا  علوم پزشک  بوشهر کمترین آمار ثبت ناام شادگان را   

ثبت نام شد  جدید ، در بین دیگر شهرستان های استان مقام نخست  1803داشته است. بوشهر با 
 نفر در رتبه دوم جای دارد. 3734را درا م  باشد. پس از آن بندر کنگان با 

در بیشتر در دانشگا  آزاد اساالم    8931-33جویان دانشگاههای استان در سا  توصیل  دانش   
درصد(. دانشگا  پیام نور و دانشگا  جامع علم  کاربردی به ترتیب با  5/33حا  توصیط بود  اند )

نفر بیشترین آماار دانشاجویان در    36973درصد در رتبه های بعد قرار دارند. بوشهر با  4/84و  83
دانشاجو را در مراکاز    5583  توصیط استان را در خود جای داد  است پس از آن بنادرکنگان  حا

دانشجو کمترین میزان را دربین شهرها و شهرستان هاای   15خود دارا م  باشد. شهر شبانکار  با 
 استان در این سا  توصیل  دارا م  باشد.

یشاترین آماار فاارغ التوصایالن     ب 8934-31دانشگا  جامع علم  کاربردی در سا  توصایل      
درصد دارا بود  در حال  که دانشگا  پیام نور در سا  توصیل  قبط در این زمینه  6/96استان را با 

درصد در جایگا  بعد قرار دارد. بوشاهر   6/98پیشرو بود  است . پس از آن دانشگا  آزاد اسالم  با 
صد بیشترین آمار فارغ التوصیالن اساتان را  در 4/81و  4/53و پس از آن بندر کنگان به ترتیب با 
 در این سا  توصیل  دارا م  باشد.

 

 نسبت دانشجویان زن به کل دانشجویان 
ها و مراکز آموزش نسبت دانشجویان پذیرفته شد  زن به کط دانشجویان پذیرفته شد  در دانشگا 

ار ایان شااخص در   درصاد باود  اسات. مقاد     91برابر باا  8931-33عال  استان در سا  توصیل  
هاای آزاد   درصاد و در دانشاگا    34ها و مراکز آموزش عال  دولت  در سا  مذکور برابر با دانشگا 
 باشد.درصد م  88برابر با 

ها و مراکاز  نسبت دانشجویان در حا  توصیط زن به کط دانشجویان در حا  توصیط در دانشگا 
باشد. مقدار این شااخص در  درصد م  73با برابر 8931-33آموزش عال  استان در سا  توصیل  

-درصد و در دانشگا  98ها و مراکز آموزش عال  دولت  در سا  مذکور به ترتیب برابر با  دانشگا 

 باشد.درصد م  88های آزاد برابر با 
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 نسبت دانشجویان دانشگاه آزاد به کل دانشجویان 
هاا و  دانشجویان پذیرفتاه شاد  در دانشاگا     نسبت دانشجویان پذیرفته شد  دانشگا  آزاد به کط 

که نسبت به ساا    باشددرصد م  37برابر 8931-33مراکز آموزش عال  استان در سا  توصیل  
نسبت دانشجویان در حا  توصیط در دانشاگا   درصد( رشد داشته است . اما  3/39توصیل  قبط )

درصاد   8/8ز آماوزش عاال  اساتان    ها و مراکآزاد به کط دانشجویان در حا  توصیط در دانشگا 
درصد بود  اسات. نسابت فاارغ التوصایالن ایان       90کاه  داشته و در این سا  توصیل  برابر 

 درصد م  باشد. 6/98دانشگا  نیز با اندک  رشد نسبت به سا  توصیل  قبط 
 
 
 
 

، دوره نام شدگان موسسات آموزش عالی استان بوشهر به تفکیک گروه تحصیلی : تعداد ثبت9جدول 

9315-11تحصیلی و جنسیت در سال تحصیلی   

 گرو 
 توصیل 

 کارشناس  ارشد کارشناس  کاردان 
دکتری عموم  )حرفه 

 ای(

دکتری 

 ( PhDتخصص )

 جمع کط

 جمع مرد زن جمع مرد زن جمع مرد زن
ز
 ن

مر
 د

جم
 ع

ز
 ن

مر
 د

جم
 ع

 جمع مرد زن

علوم 
 انسان 

568 336 
871
4 

368
7 

378
9 

503
4 

93
0 

91
1 

441 0 0 0 
8
1 

97 53 
951
9 

946
8 

4977 

علوم 
 پایه

0 0 0 314 16 949 
80
4 

53 853 0 0 0 
8
4 

3 36 788 874 551 

علوم 
 پزشک 

0 99 99 361 886 917 38 6 34 
5
5 

69 
88
1 

9 5 1 974 339 540 

فن  و 
 مهندس 

387 
817
6 

306
0 

944 
331
4 

366
7 

41 
95
9 

798 0 0 0 5 33 34 647 
750
1 

5813 

کشاورز
ی و 

مپزشدا
 ک 

0 30 30 74 75 33 86 93 71 0 0 0 0 5 5 69 803 865 

 633 896 716 4 9 7 0 0 0 90 88 83 313 13 839 909 99 340 هنر

 جمع کط
807
5 

315
1 

930
9 

941
6 

509
6 

113
3 

69
8 

17
3 

874
9 

5
5 

69 
88
1 

7
4 

41 
83
5 

556
7 

114
4 

8777
8 

 برنامه ریزی آموزش عال موسسه پژوه  و  -ماخذ: وزارت علوم ، توقیقات و فناوری 
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:تعداد ثبت نام شدگان موسسات آموزش عالی استان بوشهر به تفکیک دستگاه اجرایی، دوره  2جدول 

8931-11تحصیلی و جنسیت در سال تحصیلی   

دستگا  
 اجرای 

 کارشناس  ارشد کارشناس  کاردان 
دکتری عموم  )حرفه 

 ای(

دکتری 
 ( PhDتخصص )

 جمع کط

 جمع مرد زن جمع مرد نز جمع مرد زن
ز
 ن

مر
 د

جم
 ع

ز
 ن

مر
 د

جم
 ع

 جمع مرد زن

وزارت 
علوم، 
توقیقات 
 و فناوری

0 0 0 666 570 
830
6 

34
3 

93
1 

604 0 0 0 
8
1 

86 97 369 117 8174 

دانشگا  
 پیام نور

0 0 0 
899
7 

308 
339
5 

68 16 874 0 0 0 9 8 7 
893
1 

311 3916 

دانشگا  
جامع 
علم  
 کاربردی

944 
867
4 

303
7 

378 
853
5 

819
6 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 681 
937
3 

9160 

دانشگا  
فرهنگیا
 ن

0 0 0 815 380 935 0 0 0 0 0 0 0 0 0 815 380 935 

دانشگا  
فن  و 
 حرفه ای

789 595 371 807 893 396 0 0 0 0 0 0 0 0 0 584 664 8817 

وزارت 
بهداشت، 
درمان و 
آموزش 
 پزشک 

0 99 99 369 801 948 37 6 90 
5
5 

69 
88
1 

9 5 1 975 385 560 

دانشگا  
آزاد 
 اسالم 

373 608 179 109 
891
5 

381
1 

81
3 

33
0 

743 0 0 0 
3
9 

56 43 
835
0 

399
3 

9513 

موسسات 
آموزش 
عال  

غیردولت  
- 

غیرانتفاع
 ی

89 73 55 830 865 955 15 
89
3 

384 0 0 0 0 0 0 311 993 634 

 جمع
807
5 

315
1 

930
9 

941
6 

509
6 

113
3 

69
8 

17
3 

874
9 

5
5 

69 
88
1 

7
4 

41 
83
5 

556
7 

114
4 

8777
8 

 موسسه پژوه  و برنامه ریزی آموزش عال  -ماخذ: وزارت علوم ، توقیقات و فناوری 
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:تعداد ثبت نام شدگان موسسات آموزش عالی استان بوشهر به تفکیک شهر یا شهرستان،  3جدول 

 9315-11دوره تحصیلی و جنسیت در سال تحصیلی 

شهر یا 
رسشه
 تان

 کارشناس  ارشد کارشناس  کاردان 
دکتری عموم  
 )حرفه ای(

دکتری 
 ( PhDتخصص )

 جمع کط

 جمع مرد زن جمع مرد زن جمع مرد زن
ز
 ن

مر
 د

جم
 ع

ز
 ن

مر
 د

جم
 ع

 جمع مرد زن

 393 810 53 0 0 0 0 0 0 85 88 7 840 836 77 74 79 7 اهرم

 735 304 311 0 0 0 0 0 0 71 93 86 939 879 350 57 93 33 برازجان

بندر 
 دیلم

77 47 881 98 13 830 86 67 10 0 0 0 0 0 0 38 334 981 

بندر 
 کنگان

83
0 

316 
880
6 

868 
887
9 

890
7 

0 84 84 0 0 0 0 0 0 318 
387
6 

373
4 

بندر 
 گناو 

53 847 399 363 341 574 7 9 4 0 0 0 0 0 0 993 755 414 

 بوشهر
40
5 

838
9 

838
1 

376
8 

393
5 

741
6 

55
1 

53
1 

885
6 

5
5 

6
9 

88
1 

7
4 

4
4 

83
7 

913
6 

734
6 

180
3 

 756 337 393 0 0 0 0 0 0 0 0 0 709 818 333 59 79 80 جم

 303 817 35 0 0 0 0 0 0 34 39 7 856 876 80 36 85 88 خارک

خورمو
 ج

1 67 43 15 855 370 0 80 80 0 0 0 0 0 0 39 333 933 

دشتس
 تان

39 79 66 49 815 351 8 30 38 0 0 0 0 8 8 34 373 976 

 موسسه پژوه  و برنامه ریزی آموزش عال  -ماخذ: وزارت علوم ، توقیقات و فناوری 
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:تعداد ثبت نام شدگان موسسات آموزش عالی استان بوشهر به تفکیک شهر یا  3ادامه جدول 

 9315-11شهرستان، دوره تحصیلی و جنسیت در سال تحصیلی 

شهر 
یا 
شهر
 ستان

 کارشناس  ارشد کارشناس  کاردان 
دکتری عموم  
 )حرفه ای(

دکتری 
 ( PhDتخصص )

 جمع کط

 زن جمع مرد زن جمع مرد زن
مر
 د

 جمع
ز
 ن

مر
 د

جم
 ع

ز
 ن

مر
 د

جم
 ع

 جمع مرد زن

 34 43 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 43 35 دشت 

 839 888 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 68 3 59 50 9 دلوار

 391 876 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 841 34 18 60 73 88 دیر

شبانکار
  

0 0 0 83 83 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83 83 37 

عسلو
 یه

0 0 0 41 35 849 31 67 33 0 0 0 0 0 0 806 853 365 

جمع 
 کط

807
5 

315
1 

930
9 

941
6 

509
6 

113
3 

69
8 

17
3 

874
9 

5
5 

6
9 

88
1 

7
4 

4
1 

83
5 

556
7 

114
4 

877
78 

 موسسه پژوه  و برنامه ریزی آموزش عال  -ات و فناوری ماخذ: وزارت علوم ، توقیق
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:تعداد دانشجویان موسسات آموزش عالی استان بوشهر به تفکیک گروه تحصیلی، دوره  4جدول 

9315-11تحصیلی و جنسیت در سال تحصیلی   

 گرو 
 توصیل 

 کارشناس  ارشد کارشناس  کاردان 
دکتری عموم  )حرفه 

 ای(

 PhDص )دکتری تخص
) 

 جمع کط

 جمع مرد زن جمع مرد زن جمع مرد زن جمع مرد زن جمع مرد زن جمع مرد زن

علوم 
 انسان 

8944 3785 9433 3458 6304 86651 8783 8719 3135 0 0 0 885 865 310 83655 80340 39635 

 8396 509 8799 14 93 55 0 0 0 735 893 339 8737 993 8015 0 0 0 علوم پایه

 علوم
 پزشک 

0 33 33 150 934 8374 33 59 875 933 973 478 83 86 95 8960 300 3360 

فن  و 
 مهندس 

538 7735 5086 8334 4537 1138 336 8387 8580 0 0 0 98 886 874 3385 89343 85737 

کشاورزی 
و 

 دامپزشک 

3 93 78 331 873 774 46 49 873 0 0 0 7 87 81 910 345 655 

 8116 795 8758 76 83 34 0 0 0 880 70 40 8007 318 439 436 35 698 هنر

 75156 36963 83737 689 963 358 478 973 933 5397 3335 3393 33608 85534 87007 3664 4066 3608 جمع کط

 موسسه پژوه  و برنامه ریزی آموزش عال  -ماخذ: وزارت علوم ، توقیقات و فناوری 
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ویان موسسات آموزش عالی استان بوشهر به تفکیک دستگاه اجرایی، دوره :تعداد دانشج 8جدول 

9315-11تحصیلی و جنسیت در سال تحصیلی   

دستگا  
 اجرای 

 کارشناس  ارشد کارشناس  کاردان 
دکتری عموم  )حرفه 

 ای(

 PhDدکتری تخصص )
) 

 جمع کط

 جمع مرد زن جمع مرد زن جمع مرد زن جمع مرد زن جمع مرد زن جمع مرد زن

وزارت 
علوم، 
توقیقات 
 و فناوری

0 0 0 9007 3794 5778 434 464 8567 0 0 0 63 13 851 9140 9339 4869 

دانشگا  
 پیام نور

0 0 0 5363 3665 4334 943 706 415 0 0 0 87 7 81 5655 9045 1490 

دانشگا  
جامع 
علم  
 کاربردی

645 9590 7305 580 9934 9304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8815 6334 1883 

دانشگا  
 فرهنگیان

0 0 0 133 593 8798 0 0 0 0 0 0 0 0 0 133 593 8798 

دانشگا  
فن  و 
 حرفه ای

8061 8080 3041 343 780 613 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8974 8730 3464 

وزارت 
بهداشت، 
درمان و 
آموزش 
 پزشک 

0 33 33 119 911 8348 887 54 848 933 973 478 83 84 96 8785 136 3988 

دانشگا  
آزاد 
 اسالم 

130 3319 9809 3735 5934 4133 454 8766 3339 0 0 0 873 353 708 7338 3931 89573 

موسسات 
آموزش 
عال  

غیردولت  
- 

 غیرانتفاع 

91 858 813 643 778 8889 833 333 738 0 0 0 0 0 0 303 138 8439 

 75156 36963 83737 689 963 358 478 973 933 5397 3335 3393 33608 85534 87007 3664 4066 3608 جمع

 موسسه پژوه  و برنامه ریزی آموزش عال  -ماخذ: وزارت علوم ، توقیقات و فناوری 
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:تعداد دانشجویان موسسات آموزش عالی استان بوشهر به تفکیک شهر یا شهرستان، دوره  6جدول 

9315-11تحصیلی و جنسیت در سال تحصیلی   

 شهر یا
 شهرستان

 کارشناس  ارشد کارشناس  کاردان 
دکتری عموم  )حرفه 

 ای(

 PhDدکتری تخصص )
) 

 جمع کط

 جمع مرد زن جمع مرد زن جمع مرد زن جمع مرد زن جمع مرد زن جمع مرد زن

 133 634 835 0 0 0 0 0 0 63 53 80 606 770 866 384 831 83 اهرم

 8503 588 331 0 0 0 0 0 0 800 57 76 8909 939 380 806 67 73 برازجان

 8040 415 315 0 0 0 0 0 0 946 903 64 959 397 883 978 373 33 بندر دیلم

بندر 
 کنگان

355 3879 3931 730 3690 9050 7 64 48 0 0 0 0 0 0 643 7170 5583 

بندر 
 گناو 

811 716 647 318 195 8186 1 4 85 0 0 0 0 0 0 8844 8931 3505 

 36973 83113 89764 609 953 358 478 973 933 9145 8315 8130 86533 4939 3306 7598 3180 8438 بوشهر

 8778 641 469 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8346 576 490 865 893 99 جم

 8000 337 46 0 0 0 0 0 0 878 887 34 436 466 90 69 77 83 خارک

 8833 456 779 0 0 0 0 0 0 71 77 7 385 503 706 396 309 99 خورموج

 8580 8800 780 80 80 0 0 0 0 34 38 6 8886 435 938 314 307 19 دشتستان

 موسسه پژوه  و برنامه ریزی آموزش عال  -ماخذ: وزارت علوم ، توقیقات و فناوری 
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:تعداد دانشجویان موسسات آموزش عالی استان بوشهر به تفکیک شهر یا شهرستان،  6ادامه جدول 

9315-11لی و جنسیت در سال تحصیلی دوره تحصی  

شهر یا 
 شهرستان

 کارشناس  ارشد کارشناس  کاردان 
دکتری عموم  )حرفه 

 ای(

 PhDدکتری تخصص )
) 

 جمع کط

 جمع مرد زن جمع مرد زن جمع مرد زن جمع مرد زن جمع مرد زن جمع مرد زن

 940 333 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 895 885 30 395 844 51 دشت 

 595 745 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 998 313 73 307 816 81 ردلوا

 130 503 981 0 0 0 0 0 0 0 0 0 680 935 315 380 844 99 دیر

 15 50 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 50 95 0 0 0 شبانکار 

 8053 573 580 0 0 0 0 0 0 773 365 844 680 344 999 0 0 0 عسلویه

 75156 36963 83737 689 963 358 478 973 933 5397 3335 3393 33608 85534 87007 3664 4066 3608 جمع کط

 موسسه پژوه  و برنامه ریزی آموزش عال  -ماخذ: وزارت علوم ، توقیقات و فناوری 
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: تعداد دانش آموختگان موسسات آموزش عالی استان بوشهر به تفکیک گروه تحصیلی، دوره  1جدول 

9311-15در سال تحصیلی تحصیلی و جنسیت   

 گرو 
 توصیل 

 کارشناس  ارشد کارشناس  کاردان 
دکتری عموم  )حرفه 

 ای(

دکتری 
 ( PhDتخصص )

 جمع کط

 جمع مرد زن جمع مرد زن جمع مرد زن جمع مرد زن جمع مرد زن جمع مرد زن

علوم 
 انسان 

948 450 8838 8307 8765 3663 333 740 463 0 0 0 6 9 3 8149 3611 7568 

 896 33 804 8 8 0 0 0 0 38 5 86 888 33 13 9 8 3 علوم پایه

علوم 
 پزشک 

0 99 99 813 41 360 35 9 31 53 90 13 7 8 5 369 875 701 

فن  و 
 مهندس 

30 8317 8947 333 8609 8135 60 986 946 0 0 0 0 3 3 943 9305 9544 

کشاورزی 
و 

 دامپزشک 

7 49 44 75 95 10 3 7 6 0 0 0 0 0 0 58 883 869 

 393 55 844 0 0 0 0 0 0 84 80 4 44 39 57 891 33 886 هنر

 3044 6397 3179 84 4 80 13 90 53 8380 101 703 5033 9336 8436 3476 3869 519 جمع کط

 موسسه پژوه  و برنامه ریزی آموزش عال  -ماخذ: وزارت علوم ، توقیقات و فناوری 
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نش آموختگان موسسات آموزش عالی استان بوشهر به تفکیک دستگاه اجرایی، دوره :تعداد دا 5جدول 

9311-15تحصیلی و جنسیت در سال تحصیلی   

دستگا  
 اجرای 

 کارشناس  ارشد کارشناس  کاردان 
دکتری عموم  )حرفه 

 ای(

دکتری 
 ( PhDتخصص )

 جمع کط

 جمع مرد زن جمع مرد زن جمع مرد زن جمع مرد زن جمع مرد زن جمع مرد زن

وزارت 
علوم، 

توقیقات و 
 فناوری

0 0 0 899 864 900 33 96 51 0 0 0 3 7 6 854 304 967 

دانشگا  
 پیام نور

98 80 78 633 968 8059 807 849 344 0 0 0 0 8 8 134 575 8943 

دانشگا  
جامع علم  
 کاربردی

344 8910 8654 367 8709 8664 0 0 0 0 0 0 0 0 0 578 3419 9937 

دانشگا  
 فرهنگیان

0 0 0 90 77 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 77 47 

دانشگا  
فن  و حرفه 

 ای

851 835 959 94 76 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 835 378 796 

وزارت 
بهداشت، 
درمان و 
آموزش 
 پزشک 

0 99 99 834 13 343 35 9 31 53 90 13 7 8 5 341 873 734 

دانشگا  آزاد 
 اسالم 

888 580 638 915 8058 8796 370 569 109 0 0 0 7 8 5 470 3835 3165 

موسسات 
آموزش 
عال  
 -غیردولت  
 غیرانتفاع 

6 95 78 51 43 890 88 99 77 0 0 0 0 0 0 45 870 385 

 3044 6397 3179 84 4 80 13 90 53 8380 101 703 5033 9336 8436 3476 3869 519 جمع

 موسسه پژوه  و برنامه ریزی آموزش عال  -وری ماخذ: وزارت علوم ، توقیقات و فنا
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: تعداد دانش آموختگان موسسات آموزش عالی استان بوشهر به تفکیک شهر یا شهرستان،  1جدول 

9311-15دوره تحصیلی و جنسیت در سال تحصیلی   

شهر یا 
 شهرستان

 کارشناس  ارشد کارشناس  کاردان 
دکتری عموم  
 )حرفه ای(

دکتری 
 ( PhDتخصص )

 جمع کط

 جمع مرد زن جمع مرد زن جمع مرد زن جمع مرد زن جمع مرد زن جمع مرد زن

 390 838 93 0 0 0 0 0 0 90 36 7 876 886 90 57 73 5 اهرم

 974 850 834 0 0 0 0 0 0 7 8 9 334 33 895 886 54 53 برازجان

 339 336 64 0 0 0 0 0 0 35 46 83 833 15 94 46 65 88 بندر دیلم

بندر 
 کنگان

69 630 459 35 159 371 0 0 0 0 0 0 0 0 0 851 8579 8408 

بندر 
 گناو 

34 886 879 894 890 364 8 8 3 0 0 0 0 0 0 865 374 783 

 7419 3356 8134 84 4 80 13 90 53 143 559 936 3738 8731 8069 8987 391 946 بوشهر

 878 58 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 896 58 15 5 0 5 جم

 37 41 86 0 0 0 0 0 0 94 33 1 73 94 5 85 83 9 خارک

 989 379 40 0 0 0 0 0 0 1 1 0 839 897 53 883 808 88 خورموج

 991 353 16 0 0 0 0 0 0 83 81 8 398 866 65 11 61 30 دشتستان

 موسسه پژوه  و برنامه ریزی آموزش عال  -ماخذ: وزارت علوم ، توقیقات و فناوری 
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: تعداد دانش آموختگان موسسات آموزش عالی استان بوشهر به تفکیک شهر یا  1ادامه جدول 

  9315شهرستان، دوره تحصیلی و جنسیت در سال تحصیلی 

شهر یا 
 شهرستان

 کارشناس  ارشد کارشناس  کاردان 
دکتری عموم  
 )حرفه ای(

دکتری 
 ( PhDتخصص )

 جمع کط

 جمع مرد زن جمع مرد زن جمع مرد زن جمع مرد زن جمع مرد زن جمع مرد زن

 800 13 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71 70 1 53 73 9 دشت 

 51 59 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78 96 5 84 84 0 دلوار

 31 6 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 6 33 0 0 0 دیر

 97 84 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97 84 84 0 0 0 شبانکار 

 305 893 49 0 0 0 0 0 0 896 36 70 61 95 99 8 8 0 عسلویه

 3044 6397 3179 84 4 80 13 90 53 8380 101 703 5033 9336 8436 3476 3869 519 جمع کط

 موسسه پژوه  و برنامه ریزی آموزش عال  -وزارت علوم ، توقیقات و فناوری ماخذ: 
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  فرهنگ و هنر -ششم  بخش

 
 

 مقدمه

  است که از آن تعارف گوناگون  ارایه شد  است. اما ارزش ها، روش فرهنگ مفهوم  پیچید   

ها، عادات و رسوم یک جامعه، مشخصات اصل  فرهنگ یک جامعه را در بر م  گیرد. فرهنگ 

پدید  ای پویا، قابط انتقا  و قابط تغییر است. در فرآیند توسعه، مولفه های فرهنگ  در تاثیر و تاثر 

قتصادی و اجتماع  قرار دارد. شرط  زم برای ارتقا مولفه های فرهنگ  در متقابط با مولفه های ا

برنامه های توسعه، ایجاد زیر ساخت ها و تاسیسات یا به بیان دیگر ایجاد امکانات فرهنگ  و 

 است. هنری

 امکانات فرهنگ  و هنری

  شود امکانات فرهنگ  و هنری به تاسیسات ، مراکز و فضاهای فرهنگ  و هنری ا الق م

که در آن مکان ها، فعالیت های  در راستای تغییر، تقویت و یا توسعه، نگرش ها، ارزش ها و 

عادات صورت م  گیرد. به عبارت دیگر در این مکان ها، خدمت و یا کا ی فرهنگ  اراوه و 

 یا تولید م  گردد. امکانات فرهنگ  و هنری شامط کتابخانه ها، مساجد، سینماها، 

، آموزشگا  های آزاد هنری، انتشارات، سالن های نمای  تئاتر و مواردی از این چاپخانه ها

 قبیط م  باشد. 
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 کتابخانه

کتابخانه عموم  از جمله مهمترین فضاهای فرهنگ  به شمار م  رود. نقش  که این فضای   
های نهتعداد کتابخا فرهنگ  در آگا  سازی و فرهنگ سازی جامعه دارد، نقش  ب  بدیط است.

 درصد افزای  7/4باشد که نسبت به سا  قبط باب م  66برابر با  8931عموم  استان در سا  
به ازای یکصد هزار نفر  5/6داشته است. بر این اساس ، سرانه کتابخانه عموم  استان بوشهر از 

کاه  داشته است. سرانه کتابخانه عموم  در کشور  31در سا   8/6به  34جمعیت در سا  
بود  است که سرانه کتابخانه عموم  استان بوشهر  3/7سبت به یکصد هزار نفر جمعیت کشور ن
 واحد نسبت به کشور بیشتر م  باشد. 3/8

براساس ا العات سالنامه آماری کشور، توزیع کتابخانه عموم  در سطح استان نسبت به کشور 
 در کشور قرار گرفته است.  85در هزار کیلومتر مربع بود  است که از این نظر رتبه 7/9

جلد بود  که نسبت به  390063های عموم  برابر با در همین سا  تعداد کتب موجود کتابخانه
درصد افزای  یافته است. بر این اساس سرانه کتب موجود در کتابخانه های  6/3سا  قبط 

ای هزار نفر کتاب به از 456کتاب به ازای هزار نفر جمعیت استان به  477عموم  استان از 
 جمعیت استان افزای  یافته است.

 6/1باشد که نسبت به سا  قبط حدود نفر م  91493های عموم  برابر با تعداد اعضاء کتابخانه
 درصد افزای  داشته است. 

عالو  بر کتابخانه های عموم ،کتابخانه های کانون پرورش  فکری کودکان و نوجوانان نیز از 
فرهنگ  به شمار م  روندکه در آگا  سازی و فرهنگ سازی جامعه نق  جمله مهمترین فضاهای 

مهم  ایفا م  کنند. این کتابخانه ها مراکزی هستند که در آن تمام  فعالیت های فرهنگ  اعم 
باب  33تعداد 8931از کتاب خوان  و یادگیری نقاش  ، خط و سرود انجام م  گیرد. در سا  

کانون پرورش  فکری کودکان و نوجوانان در استان بوشهر موجود کتابخانه ) ثابت، پست ، سیار( 
تعداد  8931بود  است که نسبت به سا  قبط یک باب کتابخانه کاه  داشته است و در سا  

درصد  4/8معاد   34د  که نسبت به سا   863616کتاب های موجود در این کتابخانه ها برابر با 
 افزای  داشته است.
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باشد که روند تغییرات نسبت چاپخانه م  874برابر با  8931های استان در سا  هتعداد چاپخان   
 به سا  های قبط بیانگر رشد اندک  در این مورد است. 

سینما به عنوان ابزاری فرهنگ ساز، نق  موثری در شکط ده  ، تغییر و تقویت نگرش و بین  
 7090باب با ظرفیت  80برابر   8931  جامعه دارد . تعداد سینماهای فعا  استان بوشهر در سا

صندل  بود  که نسبت به سا  قبط از تعداد سینما تغییری نداشته است ول   از لواظ تعداد 
سینما  و شهرستان دشتستان و  1درصد افزای  داشته است.که شهرستا بوشهر دارای  85صندل  

 م  باشند. جم هر کدام یک سینما داشته اند و سایر شهرستانها فاقد سینما

درصد از تعداد سالن های  5براساس ا العات سالنامه آماری کشور، استان بوشهر با دارا بودن 
 کشور قرار گرفته است. 1سینما در کشور به ازای یک میلیون نفر جمعیت رتبه 

درصد  6/5نسبته به سا  قبط،  تعداد تماشاگران فیلم های سینمای  در سینما  8931درسا  
 شته است.افرای  دا

 

موسسه بود  است که نسبت به  895برابر با  8931های فرهنگ  و هنری در سا  تعداد موسسه   
 درصد دارد.  9رشدی حدود   8934سا  

های فرهنگ  و هنری در سطح استان براساس ا العات سالنامه آماری کشور، توزیع موسسه
در کشور قرار گرفته   81از این نظر رتبه در هزار کیلومتر مربع بود  است که  6/0نسبت به کشور 

 است.

ساعت بود  که  8357معاد   8931های تلویزیون  مرکز بوشهر در سا  میزان تولید برنامه   
های رادیوی  مرکز درصد کاه  یافته است، میزان تولید برنامه 33نسبت به سا  قبط به میزان 

درصد کاه  داشته  3در حدود  34سا   ساعت بود  که نسبت به 9633، 8931بوشهر در سا  
 که این کاه  را م  توان در تولید بخ  عام و جوان  مشاهد  نمود.

براساس ا العات سالنامه آماری کشور، میزان تولید برنامه های تلویزیون  و برنامه های رادیوی  
 را به خود اختصاص داد  است. 37و  81در استان نسبت به کشور به ترتیب رتبه 
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 درصد پوشش شبکه استانی و سایر شبکه 

باب  8503باشد که از این تعداد مورد م  3457، 8931تعداد اماکن مذهب  استان در سا   
باب مهدیه، زینبیه و فا میه و است..  91باب قدمگا ،  910باب تکیه و حسینیه،  195مسجد، 

درصد نسبت به  83  بود  که میلیون ریا  60000میزان درآمد موقوفات متصرف  و غیر متصرف 
 5/7با رشد  8931سا  قبط افزای  داشته است.  همچنین درآمد بقاع متبرکه در استان سا  

 میلیون ریا   افزای  یافته است .  99000درصدی نسبت به سا  قبط به میزان 

 9315ها در سال  ، کتاب، اعضا و مراجعان به کتابخانه: کتابخانه9جدول 

 شاخص
نه های کتابخا

 عموم  نهادی

کتابخانه های 
عموم  
 مشارکت 

کتابهای 
 )جلد(موجود

 امانت سا نه تعداد اعضا

 935743 91493 390063 80 66 استان

بوشهر و بخ  
 ویژ  خارک

88 6 886869 6593 43018 

 77674 5851 370057 0 80 تنگستان

 70473 3963 61057 0 5 جم

 33753 4406 385633 9 89 دشتستان

 35038 9113 11053 8 6 دشت 

 98339 9009 13495 0 7 دیر

 85883 8433 50537 0 9 دیلم

 97084 9794 55937 0 5 کنگان

 34931 9384 37643 0 6 گناو 

 83635 8633 39816 0 9 عسلویه

 بوشهر استان های کتابخانه کط مأخذ : ادار 
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 9311-15های : امکانات فرهنگی و هنری طی سال2جدول 

 تغییرات 8931 8934 واحد شرح

 0 80 80 تعداد تعداد سینماهای استان)فعا (

 85 7097 9507 صندل  های سینماگنجای  سالن

تعداد سالن نمای  وابسته به ادار  کط 
 فرهنگ و ارشاد اسالم 

 80/4 98 31 تعداد

گنجای  سالن نمای  وابسته به ادار  
 کط فرهنگ و ارشاد اسالم 

 80/4 6435 6044 صندل 

 9 361 360 کانون های تبلیغات تعداد کانون

 9 895 898 تعداد های فرهنگ  و هنریتعداد موسسه

 0 8 8 هنرستان های هنریتعداد هنرستان

 8/8 38 30 آموزشگا  های آزاد هنریتعداد آموزشگا 

ها ) چاپ سیلک، چاپ تعداد چاپخانه
 دیجیتا  و ...(

 0/4 874 876 چاپخانه

 3/9 893 833 باب های انتشارات تعداد موسسه

های فرهنگ  و هنری تعداد کانون
 مساجد) ارشاد(

 8/5 701 703 کانون

 مأخذ: ادار  کط فرهنگ و ارشاد اسالم  استان بوشهر    
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 9315 : آمار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان در سال3جدول 

شرح      
 سا  

های داد کتابخانهتع
موجود ) ثابت، پست ، 

 سیار(

های کتاب
 موجود)جلد(

 تعداد مراجعه تعداد اعضا )نفر(

 983430 7586 863616 33 استان

 83365 715 83404 9 بوشهر

 80939 191 89599 3 تنگستان

 86741 896 80303 8 جم

 17390 8033 91619 5 دشتستان

 31603 563 84730 3 دشت 

 96493 300 86955 3 دیر

 35199 383 3618 8 دیلم

 35399 901 89305 3 کنگان

 30313 739 83430 3 گناو 

 53031 830 80999 3 عسلویه

 مأخذ: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان بوشهر
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 های تلویزیونی مرکز بوشهر به تفکیک مخاطب ) ساعت(: میزان تولید برنامه4جدول 

 عام بزرگسا  نوجوان کودک خردسا  جمع سا  

8937 8997 856 809 803 14 143 

8935 8963 375 899 67 339 697 

8936 8599:73:00 831:85:00 351:98:90 859:98:53 830:90:30 673:81:53 

8934 9115:78:00 815:87:00 63:75:00 93:96:00 637:83:00 3380:57:00 

8931 
  

8357:90:00 

        
91:00:00 

     
835:90:00 

        
835:90:00 

         
336:00:00 

        
536:90:00 

 بوشهر مرکز سیمای و مأخذ: صدا

 
 های رادیویی، مرکز بوشهر به تفکیک مخاطب ) ساعت(: میزان تولید برنامه8جدول 

 عام بزرگسا  نوجوان کودک خردسا  جمع سا  

8937 9681 000.. 33 950 905 3173 

8935 9130 0 86 997 373 9399 

8936 7571:34:90 04:75:00 35:96:00 966:83:85 373:93:71 9191:53:34 

8934 9400:34:00 0 63:75:00 93:96:00 637:83:00 3380:57:00 

8931 
    

9633:35:00 
0 

      
79:50:00 

      
91:01:85 

     
464:91:85 

    
3447:71:90 

 بوشهر   رکزم سیمای و مأخذ: صدا
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های انجام شده اداره کل اوقاف و امور خیریه از محل ها و انواع هزینه: فعالیت 6جدول 

 ) میلیون ریال(9311-15های اعتبارات موقوفات متصرفی طی سال

 8931 8934 شرح فعالیت و هزینه

 5434 7734 مواکمات  –های ثبت  هزینه

 9900 9745 ترویج قرآن

 8350 8930 آموزان(لم و دان  ) کمک به دان توسعه ع

 9100 9917 کمک به احداث و تعمیر مساجد و حقوق اومه جمعه و خادمین

 1000 1000 نشر معارف

 500 500 کمک به مستضعفین

 89330 89000 مراسمات مذهب 

 8000 8000 کمک به ایتام

 800 853 مدارس علوم دین  و کمک به  الب

 9400   هاسایر کمک

 76303 70399 جمع

 مأخذ: ادار  کط اوقاف و امور خیریه استان بوشهر
 

 )میلیون ریال( 9311-15های : میزان درآمدهای موقوفات و بقاع متبرکه استان در سال 1جدول 

 درصد تغییرات 8931 8934 شرح

 درآمد موقوفات متصرف 
 و غیرمتصرف 

59533 60000 83 

 5/7 88000 80531 درآمد بقاع متبرکه استان

 مأخذ: ادار  کط اوقاف و امور خیریه استان بوشهر
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 9315: تعداد اماکن مذهبی استان بوشهر در سال 5جدول 

 مهدیه، زینبیه، فا میه قدمگا  تکیه و حسینیه مسجد شهرستان

 5 30 46 837 بوشهر

 3 35 65 44 تنگستان

  0 83 11 853 جم

 81 880 835 901 دشتستان

 5 65 880 394 ت دش

 9 93 878 835 دیر

 0  34 33 74 دیلم

  0 3 30 14 عسلویه

  0 30 40 898 کنگان

 7 70 71 877 گناو 

 94 910 195 8503 جمع
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 میراث فرهنگی و گردشگری -هفتم  بخش
 

 

 مقدمه

 

ود که باه  ش )توریست یا گردشگر( به فردی گفته م  گردشگری   بق تعریف سازمان جهان  

منظور تفریح، استراحت، ورزش، دیدار اقوام و دوستان، ماموریت، شرکت در سمینار یاا کنفارانس،   

های مذهب  به شهری غیر از مویط زندگ  خود برای مادت  معالجه، مطالعه و توقیق و یا فعالیت

 کند. ساعت و کمتر از یک سا  سفر م  37بیشتر از 

 اوری کاه    دانناد، باه   تجارت و صادرات نامرو  ما   کترینپاترین و  صنعت گردشگری را پررونق

صنعت گردشاگری یکا  از    .باشد م  پردرآمدترین صنعت دنیا  امروز  بعد از صنعت نفت و خودرو

های اقتصادی در دنیا است کاه باا ترین میازان ارزش افازود  را     ترین فعالیت بزرگترین و پربازد 

های اقتصادی و فرهنگ  را توات تااثیر   ستقیم، سایر فعالیتکند و بطور مستقیم و غیر م ایجاد م 

آید به  دهد. گردشگری یک  از منابع عمد  درآمدزای  و ایجاد اشتغا  در جهان به شمار م  قرار م 

کنناد. گرچاه گردشاگری باه تنهاای         وریکه بسیاری از آن به عنوان صنعت او  دنیاا یااد ما    

ل  با ورود گردشگر به تدریج نیاز به تغییر و ایجاد امکاناات  تواند منجر به توسعه کشور شود و نم 

های مربو ه، توسعه را نیاز در پا  خواهاد داشات و در دراز     برای اقامت، جابجای  و سایر فعالیت

 مدت باعث افزای  امکانات و تاسیسات خواهد شد.

هد بود و همین اقتصاد آیند  جهان بی  از هر زمان دیگری بر روی صنعت گردشگری استوار خوا

بارای  را یافته و از هم اکناون خاود    آگاه نکته است که تصمیم سازان بسیاری از کشورها به آن 

 اند.کسب سهم بیشتری از این بازار پررونق مهیا کرد 

تواناد   اگر منافع گردشگری در سطح جوامع و منا ق یک کشور به درست  توزیاع شاود، ما         

شد. به همین دلیط توسعه گردشگری، به ویژ  در کشورهای کمتار  سطح زندگ  مردم را بهبود بخ
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یافته، عامط مؤثری در مقابله با فقر است و موجب افزای  درآمد قشرهای مختلف، کااه    توسعه

  شود. کیفیت زندگ  مردم و افزای  رفا  اجتماع  م  بیکاری و رونق اقتصادی و در نتیجه بهبود

سم به دلیط داشتن منافع اقتصادی بسیار باا  و ارز آور باودن آن،   امروز  پدید  توریسم و اکوتوری

بعنوان یک صنعت مدرن جهان  معرف  شد  و به همین منظور بسیاری از کشاورهای جهاان هار    

نمایند. اگرچه برای جذب توریسام نیااز باه    های هنگفت  را در این صنعت م ساله سرمایه گذاری

منظور بازدید از مناظر  بیع  و باشد ول  اکوتوریسم که بهم  های زیربنای  هنگفت گذاریسرمایه

 باشد. گیرد، با حداقط امکانات و تجهیزات قابط انجام م های بکر  بیعت صورت م مویط

استان بوشهر به دلیط دارا بودن سواحط زیبا و کم نظیر و همچناین داشاتن مناا ق حفاظات          

پارک ملا  نایبناد، منطقاه حفاظات شاد  حلاه و مناا ق        ای نظیر منطقه حفاظت شد  مند، شد 

خاود  با توجه به قدمت تاریخ  حفاظت شد  جزیر  خارک و خارکو و پارک مل  نخیلو و همچنین 

، پتانسیط خاوب  را جهات جاذب توریسام و اکاو      به ثبت رسید  است آناثر تاریخ  در   901 که

 .باشدتوریسم دارا م 

 ت بخ عملکرد شاخص های ارزیاب  توو 
 شاخص های عمد  بخ 

 –ماورد فرهنگا     45مورد  بیع ،  86های گردشگری در سطح استان، از نظر ترکیب جاذبه     

  7/13تاریخ  که معاد   –های فرهنگ  باشد که در این میان بیشترین سهم را جاذبه تاریخ  م 

هاا،  ساطح شهرساتان   ها دردهد. همچنین از نظر پراکن  جاذبهدرصد است به خود اختصاص م 

-درصد بیشترین ساهم و شهرساتان   3/37و  7/36های دشتستان و بوشهر به ترتیب با شهرستان

اناد  درصد کمترین سهم را به خود اختصااص داد    7/7های دیلم و  تنگستان ، دیر و عسلویه  با 

ن چهاار  که انتظار م  رود با مطالعه و ایجاد زیرساخت ها و جاذبه هاای گردشاگری وضاعیت ایا    

 شهرستان در    سا  های برنامه ششم توسعه از این حیث بهبود یابد.
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 9315 -11های گردشگری استان بوشهر: تعداد جاذبه9جدول 

 8931 8934 گونه             جاذبه
 سهم 
 ) درصد (

 800 38 831 کط

 5/84 86 71  بیع 

 7/13 45 10 تاریخ  –فرهنگ  

 : ادار  کط میراث فرهنگ ، صنایع دست  و گردشگری استان بوشهرمأخذ                

 
 9315های گردشگری استان به تفکیک شهرستان ها در سال : توزیع جاذبه2جدول 

گونه              
 شهرستان 

 تاریخ  -فرهنگ    بیع  کط

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 800 45 800 86 800 38 کط

 4/36 30 5/83 3 3/37 33 بوشهر

 0/7 9 3/6 8 7/7 7 تنگستان

 9/3 4 3/6 8 1/1 1 جم

 4/36 30 35 7 7/36 37 دشتستان

 9/5 7 3/6 8 5/5 5 دشت 

 0/7 9 3/6 8 7/7 7 دیر

 0/7 9 3/6 8 7/7 7 دیلم

 4/3 3 4/81 9 7/7 7 عسلویه

 9/3 4 3/6 8 1/1 1 کنگان

 0/1 6 3/6 8 4/4 4 گناو 

 ادار  کط میراث فرهنگ ، صنایع دست  و گردشگری استان بوشهرمأخذ:        
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 گردشگری داخلی و خارجی   
 

که در   99تعداد سرمایه گذار پروژ   8931در بخ  سرمایه گذاری بخ  خصوص  در سا  

میلیارد ریا   505میلیارد ریا  شامط  173تاسیسات گردشگری با حجم کط سرمایه  گذاری 

نفر سرمایه  996میلیارد  ریا  تسهیالت دولت با اشتغا   994صوص  و سرمایه گذاری بخ  خ

پروژ  احداث تاسیسات گردشگری با حجم سرمایه گذاری  93تعداد  8934گذاری گردید . در سا  

میلیارد  ریا   544میلیارد ریا  سرمایه گذاری بخ  خصوص  و  166میلیارد ریا  شامط  8777

 نفر سرمایه گذاری گردید  است .  939تسهیالت دولت  با اشتغا  

باشد که تغییرات نفر م   1733355برابر با   8931تعداد گردشگران ورودی به استان در سا       

درصد است. رشد چشمگیر ورود تعداد   00/9سالجاری نسبت به سا  قبط بیانگر رشدی معاد  

بت و خوب  بر روی اقتصاد استان های اخیر عالو  بر اینکه تاثیر مثگردشگر به استان در سا 

داشته در زمینه اشتغا  و تثبیت معیشت بومیان بسیار موثر بود  است. از جمله د یط ورود 

توان وجود آب و هوای مناسب و  بیعت زیبا در فصط سرد سا ، گردشگر به استان را م 

های متعدد  فعالیت ها و انجامگذاریبرخورداری از سواحط زیبای خلیج فارس به دلیط سرمایه

نوازی مردم عمران  صورت گرفته در سواحط، آثار تاریخ ، وجود بازارهای اجناس خارج ، مهمان

های بین راه  برشمرد. با توجه به اینکه اکثریت گردشگران در  های جنگل  و پارکاستان، پارک

گردشگران خصوصاً  هایبایست کلیه نیازمندیکنند، لذا م ایام عید نوروز به استان سفر م 

 های دقیق سازمانده  شد ، فراهم گردد.ریزیاسکان آنها با برنامه

، تعداد آثار  تاریخ  ، تعداد موز  های خصوص  و  مشارکت  و تعداد موز   8931 در سا      

باشد.  تعداد آثار ثبت  منقو   ) م   3، 7، 81های استان در ادار  میراث گردشگری به ترتیب 

م  باشد همچنین تعداد جاذبه  930و 3ء ( و غیر منقو   ) بنا و موو ه و تپه ( به ترتیب اشیا

 م  باشد .  93و  96های تاریخ  و فرهنگ  و تعداد اماکن فرهنگ   به ترتیب 

تا  8931در قسمت اشغا  تخت تاسیسات اقامت  به دلیط شیوع بیماری کرونا از دی ما  سا  

بق مصوبات ستادی مل  کرونا ممنوع گردید  است به همین دلیط در پایان سا  پذیرش مسافر  

 م  باشد .  8934تعداد تخت کمتر از سا   8931سا  
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پروژ  گردشگری روستای  از موط  34،  8934در میزان سرمایه گذاری بخ  خصوص  در سا  

ستای  از پروژ  گردشگری رو 5،  8931اعتبارات گردشگری روستای  پرداخت گردید و در سا  

موط اعتبارات اشتغا  پایدار روستای  پرداخت گردید  است. کاه  در قسمت میزان تسهیالت 

 م  باشد  . 8934به دلیط پرداخت تسهیالت اشتغا  پایدار روستای  در سا  

  369139برابر   8931ها و بناهای تاریخ  استان در سا  تعداد کط بازدیدکنندگان از موز      

درصد رشد داشته است. در بین بناهای  00/5به میزان   8934د که در مقایسه با سا  باشنفر م 

 8454نفر بیشترین و پط مشیر دالک  با  83688تاریخ ، بنای تاریخ  چهط خانه در سعد آباد با 

اند که انتظار م  رود با احداث جاد  دسترس  و ا الع رسان  نفر کمترین بازدید کنند  را داشته

ها، موز  رویسعل  بازدید کنند  های بیشتری را به خود اختصاص دهند و از بین موز  مطلوب

درصد نسبت به سا  قبط، بیشترین تعداد   00/5نفر و با افزای  نرخ رشد  845388دلواری با 

 بازدیدکنند  را داشته است.

ها و شگران از موز با توجه به تعداد زیاد گردشگر ورودی به استان و استقبا  کم این گرد     

ها و آثار تاریخ  بناهای تاریخ ، بهتر است به منظور جذب گردشگران جهت بازدید از موز 

های ذیربط اندیشید  شود و با توجه به قدمت استان بوشهر نسبت به پر  تمهیدات  توسط دستگا 

 ین اماکن صورت پذیرد. ها از آثار تاریخ  استان اقدام و تبلیغات  زم جهت معرف  ابار کردن موز 

 

گذاری های مل  و استان  انجام شد  )شامط اعتبارات مل  و تسهیالت از نظر میزان سرمایه

میلیون ریا  سرمایه  333496، بالغ بر  31پرداخت (در تاسیسات میراث و گردشگری در سا  

میلیون   69840 میلیون ریا  از موط منابع مل  و 396566گذاری صورت گرفته که از این مقدار 

 ریا  از موط منابع استان  بود  است. 
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              :  سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایجاد زیر ساخت های  بخش گردشگری                                                                  3جدول 

 9315 -9311طی سالهای 

 درصد تغییرات  8931 8934 واحد شرح

 -9/85 99 93 میلیون ریا  تعداد سرمایه گذاران

 -6/78 505435 166700 میلیون ریا  آورد  سرمایه گذاران 

 -6/78 994850 544600 میلیون ریا  تسهیالت بانک 

 -5/87 996 939 عدد تعداد اشتغا 

 -6/78 173145 8777000 میلیون ریا  حجم کط سرمایه گذاری

 ر  کط میراث فرهنگ ، صنایع دست  و گردشگری استان بوشهرمأخذ: ادا             
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 9315 - 16های های اداره کل میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی طی سال: شاخص  4جدول                  

 درصد تغییرات  8931 8934 8936 گیری واحد انداز  شرح

 تعداد گردشگران ورودی به استان
 1733355 1375514 4171830 نفر

00/9 

 تعداد آثار تاریخ  ثبت شد  
 81 83 80 عدد

50 

 7 7 7 عدد خصوص  و مشارکت  ایجاد شد   تعداد موز  های
0/0 

 0/0 3 3 3 عدد تعداد موز  های استان 

 800 86 1 3 عدد تعداد آثار ثبت  ناملموس

 500 6 8 0 عدد تعداد آثار ثبت   بیع  

 10 3 5 0 عدد ر منقو  ) اشیاء(تعداد آثا

 3/3 930 989 906 عدد تعداد آثار ثبت  غیر منقو  ) بنا و موو ه و تپه (

 تعداد جاذبه های تاریخ  شناسای  شد 
 96 37 37 عدد

00/50 

 تعداد اماکن فرهنگ  شناسای  شد 
 93 95 90 عدد

79/88 

 81 76 31 مورد برگزاری نمایشگا  صنایع دست 
14/60- 

 85 80 80 مورد تعداد رشته های صنایع دست  رایج استان
50 

 340 954 659 نفر آموزش صنایع دست 
94/37- 

 848 867 883 فقر  صدور پروانه تولید
34/7 

 850 989 867 فقر  صدور کارت شناسای  صنعتگران
01/53- 

 688 959 950 نفر ایجاد اشتغا  از موط مجوزهای صنایع دست 
03/49 

 18 394 903 نفر به بانک جهت دریافت وام به صنعتگران معرف 
13/65- 

 938 943 - نفر صنعتگران توت پوش 
9/85- 

 ظرفیت تاسیسات اقامت  )تخت(
 3390 9454 3060 تخت

6/70- 

 درصد اشغا  تخت های تاسیسات اقامت 
 50 47 43 درصد

7/93- 

 گردشگری سیسات بخ  خصوص  تامیزان سرمایه گذاری 
 یون ریا ()میل

 505435 166700 580000 میلیون ریا 
6/78- 

 )میلیون ریا ( حجم سرمایه گذاری از  ریق تسهیالت گردشگری 
 994850 544600 970000 میلیون ریا 

6/78- 

 مأخذ: ادار  کط میراث فرهنگ ، صنایع دست  و گردشگری استان بوشهر             
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 9315-16فرهنگی استان در سال های  -ها و بناهای تاریخی وزه: تعداد بازدیدکنندگان از م 8جدول 

 موط بنا
تعداد 

بازدیدکنندگان 
 8936سا  

تعداد 
بازدیدکنندگان 

 8934سا  

تعداد بازدیدکنندگان 
 8931سا  

 369139 358355 306564 - کط استان

 بناهای  تاریخ  ثبت شد 

دژ برازجان )کاروانسرای 
 مشیر(

 4375 4566 6453 برازجان

 9163 9641 3315 برازجان کاخ چرخاب

 3760 3973 8356 برازجان کاخ بردک سیا 

 5478 5764 7039 پر پشت –دشتستان  گور دختر

 7516 7964 9563 پر پشت –دشتستان  کوشک اردشیر

 8454 8649 8050 دالک  پط مشیر

 83688 83080 313 سعدآباد چهط خانه

 7468 7597 9965 سیراف سیراف

 5534 5990 7008 بوشهر عارف دهدشت 

 موز  ها

 91533 96457 90038 بوشهر مردم شناس 

 845388 864597 874156 دلوار رویسعل  دلواری
 مأخذ: ادار  کط میراث فرهنگ ، صنایع دست  و گردشگری استان بوشهر
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 تاسیسات اقامتی 
، بخ  قابط تاوجه  از صانعت گردشاگری را    صنعت  هتلداری از نظر اشتغا  زای  و درآمد      

تشکیط م  دهد . کسب رضایت ، حفن و نگهداری مشاتریان و باه تباع آن ساود آوری در ایان      

بخ  از اهمیت ویژ  ای بر خوردار است . مسافران  که در سراسر دنیا وارد اقامتگا  ها م  شاوند  

و  دیگر افراد هساتند کاه بارای    در دو گرو  دسته بندی م  شوند . یک  گرو  برای تجارت و گر

تفریح و گذران اوقات فراغت به مسافرت ما  روناد . ظرفیات تاسیساات اقاامت  )هتاط و هتاط        

  5/5تخت بود  کاه نسابت باه ساا  قباط دارای رشاد        3390برابر با   8931ها( در سا  آپارتمان

در ایام عید نوروز درصدی است. البته ظرفیت تاسیسات اقامت  جوابگوی تعداد گردشگران ورودی 

نبود  و  زم است اماکن بیشتری به منظور استقرار گردشگران تدارک دید  شود. از نظر تسهیالت 

، شهرساتان بوشاهر دارای   8931هاای اساتان در ساا     و خدمات گردشگری در سطح شهرساتان 

مورد(   97ن )مورد(، تعداد دفتر خدمات مسافرت ، تورگردان  و تورگردانا 986بیشترین تعداد تخت )

های جم ، دیر و عسلویه  از نظار امکاناات و تساهیالت  زیرسااخت  در ایان      باشد و شهرستانم 

شهرستان ها سرمایه گذاری ناچیزی صورت گرفته و  زم است جهت توسعه صنعت گردشگری و 

 توریسم، تسهیالت و خدمات اولیه فراهم گردد.
 9315 -16های مان ها( استان در سال: تاسیسات اقامتی )هتل و هتل آپارت 6جدول 

 8931 8934 8936 تعداد
درصد تغییرات 

 سا 
 8934-8931  

 0/0 83 83 81 تعداد هتط و هتط آپارتمان

 5/7 398 138 143 تعداد اتاق

 5/5 3390 3887 3037 تعداد تخت

 مأخذ: ادار  کط میراث فرهنگ ، صنایع دست  و گردشگری استان بوشهر         
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  9315-11: امکانات و تاسیسات اقامتی استان بوشهر در سال  1جدول              

 درصد تغییرات 8931 8934 واحد انداز  گیری شرح

 80 88 80 هتط هتط ها

 0/0 88 88 مهمانپذیر مهمانپذیر ها

 -88/88 1 3 آپارتمان هتط آپارتمان

 00/800 3 8 مجتمع مجتمع خدمات رفاه  گردشگری

مکانات هتط ها و مهمانپذیر ها و هتط ا
 آپارتمان

 اتاق های موجود
668 630 93/7 

 6/3 97 98 دفتر دفتر خدمات مسافرت  و گردشگری

 00/0 3 3 واحد خانه مسافر 

 60 71 90 واحد اقامتگا  بوم گردی

 0/0 5 5 واحد سفر  خانه سنت  گردشگری 

 3/76 83 89 راهنما تعداد راهنمایان

آموزشگا  فعا  در زمینه برگزاری دور   تعداد
 های کوتا  مدت گردشگری

 0/0 3 3 آموزشگا 

 800 3 8 واحد مرکز گردشگری ساحل  و دریای  

 مأخذ: ادار  کط میراث فرهنگ ، صنایع دست  و گردشگری استان بوشهر              
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 9315 شگری موجود در سطح استان در سال: تسهیالت و خدمات گرد 5جدول 

 شهرستان

 مهمانپذیرها
  دفتر خدمات مسافرت

 گردشگری و 
 رستوران ساحل  

تعداد 
 مهمانپذیر

 تعداد تخت تعداد اتاق

 1 84 986 801 6 بوشهر

 8 0 0 0 0 تنگستان

 0 9 0 0 0 جم

 5 3 800 39 8 دشتستان

 3 0 0 0 0 دشت 

 0 8 0 0 0 دیر

 9 3 53 33 3 دیلم

 0 8 0 0 0 عسلویه

 3 7 0 0 0 کنگان

 6 7 884 91 3 گناو 

 34 97 533 838 88 جمع کط

 مأخذ: ادار  کط میراث فرهنگ ، صنایع دست  و گردشگری استان بوشهر              
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   9315 -11ال :  وضعیت صنایع دستی در استان بوشهر در س1دول ج

 درصد تغییرات 8931سا   8934سا   واحد انداز  گیری عناوین

 -9/87 3/8 7/8 میلیون د ر صادرات صنایع دست 

 8/88 30 81 نمایشگا  نمایشگا  داخل 

 8/54 99 38 بازاچه بازاچه های موقت

 3/7 848 867 فقر  صدور پروانه تولید انفرادی

 5/87 69 55 فقر  تمدید پروانه تولید انفرادی

 00/0 0 5 فقر  ارگاه صدور پروانه تولید ک

 00/0 0 0 فقر  پروانه تولید کارگاه  تمدید

 00/0 0 9 فقر  صدور مجوز تاسیس کارگاه 

 00/0 0 0 فقر  صدور تمدید مجوز تاسیس کارگاه 

 4/93 850 889 فقر  صدور کارت شناسای  صنایع دست 

 300 816 63 فقر  صدور مجوز مشاغط خانگ  ) مستقط (

 8/4 85 87 فقر  شاغط خانگ  ) پشتیبان  (صدور مجوز م

 1/31 51 75 نفر آموزش شاغلین رشته های صنایع دست 

ایجاد اشتغا  از موط مجوز  ای صنایع 
 دست 

 4/37 8830 688 نفر

  آماری سازمان میراث فرهنگ  صنایع دست  و گردشگری کشور ماخذ: سالنامه 
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 دهکده ها و مناطق گردشگری  
 

-دهکد  در شهرساتان  7تعداد   8931 های گردشگری در سطح استان در سا ظر دهکد از ن     

هکتار در حا   973های بوشهر، گناو ، تنگستان و کنگان پیشنهاد گردید  که در مساحت  بالغ بر 
 مطالعه، اجرا و تکمیط م  باشند.

وان مناا ق نموناه   منطقاه باه عنا     4، تعاداد  8931از نظر منا ق نمونه گردشگری در سا       
گردشگری در سطح استان معرف  گردید  است که منا ق نمونه فوق فاقاد  ارح مصاوب جاامع     
 31گردشگری و سرمایه گذاری م  باشند .  همچنین از نظر روستاهای هدف گردشگری در سا  

روستا به عنوان روستاهای هدف شناسای  شد  که بیشتر آنها در شهرساتان دشتساتان     88تعداد 
 اقع شد  اند.و
 

 9315 های گردشگری استان در سال: دهکده  90جدول             

 شهرستان موقعیت عنوان
مساحت 
 )هکتار(

 نوع اراض 

 رح 
 جامع

میزان 
سرمایه 
 گذاری 
)میلیون 
 ریا (

منابع 
  بیع 

را  و 
 شهرسازی

 سایر

 تنگستان 
 –بخ  دلوار  -ساحل  -د رام 

د عامری حد فاصط روستای موم
 تا بندر رستم  

 0 ندارد   * 800 تنگستان

 0 دارد   *  10 بوشهر  بوشهر کمر بندی امام عل   بوشهر 

 گناو 
حد فاصط روستای خلیفه تا 

 روستای چاهک
 0 ندارد   * 850 گناو 

 0 ندارد  *  83 کنگان  شهرستان عسلویه کنگان

 گردشگری استان بوشهرمأخذ: ادار  کط میراث فرهنگ ، صنایع دست  و   
 

 
 
 



 1398گزارش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان بوشهر سال 

 
 

418 

 9315: مناطق نمونه گردشگری استان در سال   99جدول          

 نام منطقه
 سطح منطقه

 شهرستان
تعیین 
نوع 
 اراض 

 رح  نوع اراض 
جامع 
 مصوب

نام سرمایه 
 مل  استان  گذار

بین 
 الملل 

منابع 
  بیع 

را  و 
 شهرسازی

 سایر

 ردندا  *  بایر تنگستان  *  دلوار
در حا  
 فراخوان 

   * بایر گناو    * جزیر  میرمهنا
در حا   ندارد

 فراخوان 

  ندارد   * جنگط دیلم   * حماد 

سد رویسعل  
 دلواری

   * بایر دشتستان   *
در حا   ندارد

 فراخوان 

  ندارد   * بایر دشت    * مند

  ندارد   * جنگط دشتستان   * سرقنات

  ندارد   * گطجن تنگستان   * خاویز

  مأخذ: ادار  کط میراث فرهنگ ، صنایع دست  و گردشگری استان بوشهر     
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 9315  : روستاهای هدف گردشگری استان در سال  92جدول 

 نوع اراض  آدرس دقیق پروژ  گذارنام سرمایه گردشگری دنوع واح بخ   شهرستان

 دشتستان

 دهیاری  شو   بق مصوبه وزارت  ستا رو سعدآباد

 دهیاری رودفاریاب  بق مصوبه وزارت  روستا  تنگ ارم

 دهیاری درودگا   بق مصوبه وزارت  روستا  سعدآباد

 جزیر  شمال   بق مصوبه وزارت  روستا  بندریگ گناو 
 دهیاری

 دهیاری حصار  بق مصوبه وزارت  روستا  مرکزی دیلم

 دهیاری هاله  بق مصوبه وزارت  تا روس مرکزی عسلویه

 دهیاری گش   بق مصوبه وزارت  روستا  مرکزی تنگستان

 دهیاری احشام قاود  بق مصوبه وزارت  روستا  مرکزی دشت 

 دهیاری نایبند  بق مصوبه وزارت  روستا  مرکزی عسلویه

 دهیاری بهارستان    بق مصوبه وزارت  روستا  مرکزی جم

 دهیاری چاکوتا   بق مصوبه وزارت  ستا رو مرکزی بوشهر

 مأخذ: ادار  کط میراث فرهنگ ، صنایع دست  و گردشگری استان بوشهر            
 

 گردشگران خارج  وارد شد  از مرزهای استان 

نفر ،  8550هزار نفر گردشگر خارج  )از  ریق مرزهای هواو   4107تعداد   8931در سا       

درصد از کط   9/6نفر ( وارد کشور شد  اند که سهم استان بوشهر   38او  ، و دری 6393زمین  

 گردشگران ورودی به کشور م  باشد . 
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 ) هزار نفر (  9315 -11: مقایسه گردشگران خارجی ورودی به مرزهای استان و کشور :   93جدول     

 درصد تغییرات 8931 8934 مرز

 6/53 4107 5889 کشور

 -7/54 835 751 استان

 - 5/3 3/1 سهم از کط کشور

 آماری سازمان میراث فرهنگ  صنایع دست  و گردشگری کشور ماخذ: سالنامه 
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 رفاه و تأمین اجتماعی-هشتم  بخش
 

 

 مقدمه 

 
ریازان، اقتصااددانان،    هاای کلیادی و اساسا  کاه از دیربااز تااکنون ذهان برناماه        یک  از بوث

ر متولیااان امااور عمااوم  را بااه خااود معطااوف داشااته اساات، ایجاااد رفااا   سیاسااتمداران و سااای
عمااوم  و امنیاات اجتماااع  اساات. سااازمان ملااط متوااد واژ  رفااا  اجتماااع  را ایاان گونااه     

 تعریف کرد  است:
های  را که توت نظارت و با کمک دولت برای  ها و برنامه رفا  اجتماع  دامنه وسیع  از فعالیت›› 

 ‹‹.گیرد شود، در بر م  معه انجام م بهزیست  افراد و جا
های تعدادی از نهادهای اجتماع  که  برای  توان نتیجه فعالیت از جنبه نهادی، رفا  اجتماع  را م 

دهد آنان  های  که اجاز  م  دستیاب  فرد و گرو  به سطح قابط قبول  از زندگ ، تندرست  و فرصت
خاود را در ساازگاری باا جامعاه حاط نمایناد،        تمام  استعدادهای خود را پرورش دهند و مساایط 

 دانست.
بدیه  است بدون تامین اجتماع ، توقق عدالت اجتمااع  و ارتقااء ساطح کما  و کیفا  مناابع       
نیروی انسان  ممکن نیست و بدون عدالت اجتماع ، توسعه اقتصادی یعن  تولید و اشتغا  بیشاتر  

ای ها و اقدامات بیمهتشکط از تدابیر، روشای ممیسر نخواهد بود. بخ  تامین اجتماع  مجموعه
است که هدف آن حمایت از نیروی انسان  شااغط در دوران اشاتغا  و بازنشساتگ  و حمایات از     

شادگان   باشد. مهمترین خدمات اراوه شد  به بیمهبازماندگان شاغالن و بازنشستگان فوت شد  م 
جتمااع  در قالاب پرداخات اناواع مساتمری      های ادر این نظام، اراوه بیمه خدمات درمان  و بیمه

بازنشستگ ، از کارافتادگ ، بازماندگ ، بیکااری، غرامات نقاص عضاو و کماک باارداری اسات.        
باشاند کاه مهمتارین آنهاا کاه نقا        ای در هر استان م های متعددی مسئو  امور بیمهدستگا 
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ارند، ادار  کط تامین اجتماع  ای در استان را برعهد  دهای بیمهاساس  در هدایت و اجرای فعالیت
 باشند.  و سازمان بیمه خدمات درمان  م 

بهزیست  نیز از ارکان مهم دفاع از معلو ن و از کارافتادگان و تامین زندگ  شرافتمندانه آنان بود  
هاای  های مادافع  بقاات دردمناد و گرفتاار در مقاباط آسایب      است و امروز  از بزرگترین سازمان

، ، تادابیر هاا ای هدفمناد از اندیشاه  . بخ  بهزیست  متشکط از مجموعاه ری استجسمان  و رفتا
ها و افرادی اسات کاه باه    ای به منظور حمایت و مراقبت از خانواد های غیربیمهخدمات و فعالیت

، فرهنگ  و یا جسام  و روانا  فاقاد تواناای   زم بارای ادار       ، اجتماع د یط مختلف اقتصادی
هاای متاول  اراواه خادمات     نترین سازما. عمد خانوادگ  و اجتماع  خود هستند ،زندگ  شخص 

ها عبارتند از: سازمان بهزیست ، کمیته امداد امام خمین )ر (، بنیاد شاهید  بهزیست  در سطح استان
 و امور ایثارگران و جمعیت هال  احمر. 

هاای  ش  مستقیم آنها و نوع برناماه ها و اقدامات این نهادها، افراد توت پودراین بخ ، فعالیت 
 گیرد.  گردد، مورد بررس  قرار م حمایت  که برای رفع نیاز این اقشار انجام م 

 

 سازمان تامین اجتماعی 
ها قرار داشته است و از آنجا که کا ی  عموم  است تأمین اجتماع  هموار  در سرلوحه کار دولت

هاست که ایان وظیفاه   گردند و بر آن د  آن موسوب م ها هستند که سامان دهنناگزیر این دولت
 مهم و بنیادی را با مشارکت مردم به انجام رسانند.    
ای و حماایت ، در ایجااد و برقاراری عادالت     سازمان تامین اجتماع  به عنوان یک سازمان بیماه 

ت رفته افراد اجتماع ، توزیع مجدد درآمدها، ارتقاء سالمت عموم  و همچنین جبران درآمد از دس
شاغط به علط مختلف از قبیط ساالمندی، ازکارافتاادگ ، بیمااری، حاوادث و غیار  نقا  بسایار        

کند. امور حمایت  سازمان تامین اجتماع  در دو قسمت قابط بررس  است: امور حساس  را ایفا م 
 شدگان و امور مستمری بگیران. بیمه

 

 بیمه شدگان 
باشاد کاه در   نفر م  937658برابر با  31امین اجتماع  در سا  شدگان اصل  سازمان تتعداد بیمه

درصاد جمعیات اساتان را پوشا       31درصد افازای  یافتاه اسات و     4/8مقایسه با سا  گذشته 
شدگان تامین اجتماع  با افراد توت تکفط توت پوش  تاامین اجتمااع    دهد. تعداد کط بیمه م 

درصد از جمعیت استان را توات پوشا     19موع  نفر رسید  ، که در مج 344168به  31در سا  
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درصد افزای  یافته است. با  بودن آمار افراد توت تکفط  9/8،  34دهد و نسبت به سا  قرار م 
هاای  باشد که تعداد زیادی از افاراد شااغط در پاروژ    گان تامین اجتماع  به این دلیط م بیمه شد

دارند و افاراد توات تکفاط ایان افاراد در ساایر        ها سکونتپارس جنوب  و خارگ در سایر استان
ها سکونت دارند که جزء سرشماری استان موسوب نم  شوند. بیمه شادگان اصال  تاامین    استان

اجتماع  شامط بیمه شدگان اجباری)دولت  و غیر دولت (، اختیااری، مشااغط و حارف آزاد، بیماه     
 باشد.بیکاری و بیمه رانندگان م 

 

  بیمه شدگان اجباری 
کند و مزد یا حقاوق  ای که به دستور کارفرما یا نمایند  او در مول  به نام کارگا  کار م بیمه شد 

-شادگان اصال  اساتان بیماه    درصد از کط بیمه 16گویند. دارد، بیمه شد  اجباری م دریافت م 

 343189 برابار باا    31شدگان اجباری استان بوشهر در ساا   باشند. تعداد بیمهشدگان اجباری م 
شادگان اجبااری   درصد افزای  داشته است. بیماه  4/4باشد. که در مقایسه با سا  گذشته نفر م 

 باشد. شدگان غیردولت  م شدگان دولت  و بیمهشامط بیمه
 

 بیمه اختیاری   
بیمه اختیاری شامط افرادی م  شود که در زمان گذشته حداقط به مدت یک سا  به عنوان بیماه  

نان حق بیمه پرداخت شد  باشد و درحا  حاضر نیز کارکن مساتقط باه شامار آیناد و     شد  برای آ
نفر ما    5937برابر با  31برای آنان مجدد بیمه پرداخت شود. تعداد این نوع بیمه شدگان در سا  

درصد از کط بیمه شدگان این سا  را شامط م  شود. تعداد بیمه شدگان اختیاری در  6/8باشد که 
 درصد کاه  یافته است. 7/5معاد   34بت به سا   این سا  نس

 

 بیمه مشاغل آزاد 

این بیمه شامط آن دسته از صاحبان حرفه و مشاغط آزاد است که برای انجام حرفه و شغط ماورد  
نظر، با داشتن کارگر ) به صورت کارفرما ( یا خود به تنهای  ) خاوی  فرماا ( باه اساتناد مجاوز      

جع ذیصالح و یا به تشخیص هیئت مدیر  ی سازمان تاامین اجتمااع    اشتغا  صادر  از سوی مرا
به کار اشتغا  داشته باشند و مشمو  مقررات حمایت  خاص نیز قرار نگیرند. تعداد افراد بیمه شد  

شدگان این سا  درصد از کط بیمه 8/9نفر بود  که حدود  80899 معاد   31مشاغط آزاد در سا  
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نسبت به ساا    31ست. تعداد بیمه شدگان مشاغط و حرف آزاد در سا  را به خود اختصاص داد  ا
 درصد افزی  داشته است. 9/38قبط از آن  به میزان 

 

 بیمه بیکاری 
شود که  بق قانون و مقررات تامین اجتماع  بیمه بود  ، ول  برخالف این بیمه شامط افرادی م 

ن تامین اجتماع  موظف است به این افراد تاا  اند. سازمامیط و اراد  خود در حا  حاضر بیکار شد 
از تامین اجتماع   31زمان مشخص  مقرری ایام بیکاری پرداخت نماید. تعداد افرادی که در سا  

درصد از کاط بیماه شادگان در     8نفر بود  که معاد   9865اند، مقرری ایام بیکاری دریافت نمود 
نسبت به سا  قباط   31ش  بیمه بیکاری در سا  گردد. تعداد افراد توت پواین سا  را شامط م 

 درصد افزای  یافته است.  3/887از آن  معاد  
 

 بیمه رانندگان 
داران، رانندگان  و . . . از جمله اهداف ای کلیه  بقات و اقشار مختلف از جمله کامیونپوش  بیمه

 31تامین اجتمااع  در ساا     باشد. تعداد افراد رانند  بیمه شد دولت در زمینه تامین اجتماع  م 
درصد از کط افراد بیمه شاد  تاامین اجتمااع  در ساا       8/3باشد که معاد  نفر م  6433برابر با 

 34درصدی این نوع بیمه نسبت به ساا    3/7شود. این رقم بیانگر کاه  مورد نظر را شامط م 
 باشد.م 

 9311-15های سال شدگان تأمین اجتماعی استان بوشهر طی: آمار بیمه 9جدول 

 درصدتغییرات 8931 8934 شرح

 4/8 937658 983859 شدگان اصل  تأمین اجتماع تعداد بیمه

شدگان تأمین اجتماع  با افراد توت تعداد کط بیمه
 تکفط توت پوش  تامین اجتماع 

365343 344168 9/8 

 3/9 33331 38683 های توت پوش  تأمین اجتماع تعداد کارگا 

 1/4 79867 70078 بگیران توت پوش  تأمین اجتماع  مستمری

 9/887 9865 8744 شدگان بیمه بیکاری تأمین اجتماع تعداد بیمه

 مأخذ: سازمان تأمین اجتماع  استان بوشهر
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 )نفر( 9311-15های شدگان اصلی تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی طی سال: تعداد بیمه 2جدول 

 بیکاری توافق  اجباری شرح
قراردادهای 
 خاص

 جمع

8934 346741 988 8744 70155 983859 

8931 343189 985 9865 78951 937658 

 4/8 3/8 9/887 9/8 3/8 درصد تغییرات

 مأخذ: سازمان تأمین اجتماع  استان بوشهر
 
 

 ر()نف 9311-15های شدگان خاص تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی طی سال: تعداد بیمه 3جدول 

 شرح
حرف و 
 مشاغط آزاد

 اختیاری رانندگان بافندگان

 
کارگران 
 ساختمان 

 
 جمع سایر

8934 1955 8351 4063 5698 89878 5708 70155 

8931 80899 8849 6433 5937 83434 5303 78951 

 3/8 -3/9 -4/3 -5/5 -3/7 -1/6 9/38 درصد تغییرات

 

ه شد  و شهرستان دشت  پایین ترین میازان افاراد   ** شهرستان بوشهر با ترین میزان افراد بیم
بیمه شد  را به خود اختصاص      داد  اند. پس از شهرستان بوشهر ، شهرستان عسلویه با ترین 
رقم بیمه شدگان را دارا است .شهرستان عسلویه به دلیط داشتن نیروی کار زیااد و مهااجر جهات    

 در این خصوص دارا م  باشد.فعالیت در صنایع نقت و گاز رتبه با ی  را 
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شده در شدگان اصلی تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی به تفکیک شهرستان و نوع بیمه: تعداد بیمه4جدول 

 )نفر( 9315سال

 بیکاری توافق  اجباری شرح
قراردادهای 
 خاص

 جمع

 14593 89804 8859 334 43313 بوشهر

 88458 3110 64 3 1103 تنگستان

 89880 358 60 8 83031 جم

 33441 88339 765 7 81016 دشتستان

 3058 3135 73 8 6889 دشت 

 3335 8339 66 9 4399 دیر

 1694 8369 58 0 4939 دیلم

 16963 731 531 7 15703 عسلویه

 50944 8987 544 0 71716 کنگان

 81187 6047 856 9 83518 گناو 

 937658 78951 9865 985 343189 جمع

 مأخذ: سازمان تأمین اجتماع  استان بوشهر     

 

از تقسیم تعداد بیمه شدگان به تعداد مستمری بگیاران بدسات   ص این شاخ نسبت پشتیبانی :

   دهه اخیار   .وجود دارد  بیمه شد چندآن است که به ازای هر مستمری بگیر  بیانگرو  م  آید
شدن جمعیت زیرپوش ، با  بودن نرخ  به دلیط توو ت جمعیت ، افزای  امید به زندگ ، سالمند

بگیران تاأمین   های شغل  و عوامط مشابه، تعداد بازنشستگان و مستمریحوادث و سوانح و بیماری
اجتماع  به نوو چشمگیری افزای  یافته است. عالو  براین، اجرای قوانین بازنشساتگ  پای  از   

منجار باه تشادید روناد رشاد تعاداد       های اخیار   موعد و افزای  دامنه شمو  این قوانین در سا 
 مستمری بگیران این صندوق شد  است.
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شاادگان اصاال  بااه  ایاان تغییاارات موجااب شااد  کااه نساابت پشااتیبان  صااندوق )نساابت بیمااه 
برسد. مفهوم این شاخص این است کاه   8931در سا   5/4به عدد  3/4بگیران( از حدود  مستمری
 8931پرداختند و در ساا   نفر حق بیمه م  1به ازای هر یک مستمری بگیر حدود  8934در سا  

 این تعداد اندک  کاه  داشته است. 

از تقسیم مجموع بیمه شدگان و افراد تبع  آنها به تعداد  صاین شاخ: بعدخانواربیمه شدگان 

برای استان بوشهر به  31و  34این نسبت    سالهای دگان اصل  بدست م  آید. شکط بیمه 
نفر بیمه  9ین معن  که هر نفر بطور متوسط در سا  سالهای مذکور ، برای بود  است بد  9ترتیب 

 پرداخت م  کند.
 

 9311-15: بعد خانوار بیمه شدگان طی سالهای  8 جدول

 سا 
تعداد بیمه شدگان اصل  و افراد تبع  

 آنها
 بعد خانوار بیمه شدگان تعداد کط بیمه شدگان اصل 

8934 365343 983859 9 

8931 344168 937658 9 

 مأخذ: سازمان تأمین اجتماع  استان بوشهر

 
 درصد بود  است 9/18، 8931نسبت پوش  بیمه های اجتماع  سازمان تامین اجتماع  در سا  

 درصد افزای  داشته است . 5/0و نسبت به سا  قبط

 

   9311-15: برخی شاخصهای استان و مقایسه آن با کشور در سالهای 6جدول    

 درصد تغییرات 8931 8934  شاخص / سا

 -8/5 5/4 3/4 نسبت پشتیبان  در بیمه های تامین اجتماع 

 5/0 9/18 3/10 های اجتماع  ) درصد( پوش  بیمه

 -50 8/0 3/0 نسبت وابستگ 

 سازمان تامین اجتماع  کشور بیمه ای -تولیل  شاخص های کلیدی جمعیت   -گزارش توصیف  ماخذ: 
 د ماخذ: مواسبات نگارن

 

 بیمه سالمت 
هاای ناوین   آوریسالمت یک  از نیازهای جوامع بشری است و امروز  پیشارفت علاوم و فان   

اثرات متفاوت  بر ابعاد زندگ  فردی، اجتماع  و اقتصادی افراد گذاشته است و در حاوز  ساالمت   
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ن  جمعیات و  ها، افزای  میانه سا ها و تغییر الگوی بیمارینیز به دلیط گذر اپیدمیولوژیک بیماری
های نوین پزشک  و روند تدابیر تشخیص درمان  از سوی تغییر سبک زندگ  از یک سو و فناوری
 های سالمت در جامعه شد  است.   دیگر موجب افزای  چشمگیر هزینه

، یک  از بزرگترین اصالحات نظام رفا  اجتمااع  کشاور باه     سازمان بیمه سالمت با تشکیط 
ینه توقق اهداف بلندی چون عدالت مووری ، ارتقااء ساطح کیفیات در    عهد  آن نهاد  شد  و زم

اراوه خدمات سالمت ، کاه  پرداخت از جیب بیمه شدگان ، رفع همپوشاان  بیماه ای و بساط و    
گسترش برنامه پزشک خانواد  و نظام ارجاع در سراسر کشور فراهم گردید . از این رو بار اسااس   

قانون برنامه پنجم توسعه ،  91و بر اساس ماد   33/5/38تاریخ ابالغ اساسنامه تشکیط سازمان در 
 38با تجمیع سازمان های بیمه گر کشور ، سازمان بیمه سالمت ایران در تاریخ او  مهر ما  سا  

تشکیط شد تا به این ترتیب خدمات پایه سالمت به  ور یکسان به تماام  ماردم در قالاب یاک     
 .سازمان ارایه شود
درصد از جمعیت استان  4/93اراوه شد  از  رف ادار  کط بیمه سالمت استان ، بر اساس آمار 

 763907،  31باشد. جمعیت بیمه شدگان بیماه ساالمت در ساا      توت پوش  بیمه سالمت م 
 درصد رشد داشته است. 97/0باشد که نسبت به سا  قبط ، )اصل  و تبع  ( نفر م 

 
 9311-15های به تفکیک اصلی و تبعی طی سال: جمعیت تحت پوشش بیمه سالمت  1جدول 

 8931 8934 های هدفشاخص
درصد 
 تغییرات

 98/0 855193 855963 شدگان اصل جمعیت بیمه

 96/0 906765 905955 شدگان تبع جمعیت بیمه

تعداد کط بیمه خدمات درمان  با افراد توت تکفط توت پوش  بیمه خدمات 
 درمان 

760484 763907 97/0 

 ذ: ادار  کط بیمه سالمت استان بوشهرمأخ

  
درصاد    60درصاد کارکناان دولات،     4/85شامط حادود    31ای در سا   های بیمهسهم صندوق
درصد بیمه ایرانیان  5/8درصد سایر اقشار و  9/6درصد بیمه سالمت همگان  ،   5/86روستاویان، 

 باشد.م 
 1/33شهرساتان دشتساتان باا      31  شدگان توت پوش  بیمه ساالمت در ساا   از مجموع بیمه

شادگان روساتای    ها دارد که عمدتاً مربوط به بیمهدرصد  بیشترین سهم را در بین سایر شهرستان
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درصاد دارای بیشاترین    5/79است ول  بیمه کارکنان دولت توت پوش  در شهرستان بوشهر با  
 سهم در استان است.

 
 9315ه تفکیک شهرستان طی سال نسبت بیمه شدگان اصلی به جمعیت ب:  5جدول 

 

 *جمعیت شهرستان
تعداد جمعیت 

 تحت پوشش

نسبت جمعیت 

 تحت پوشش

 5/36 16337 935337 بوشهر

 3/76 94536 10819 تنگستان

 33045 47991 جم
4/33 

 6/58 894446 366155 دشتستان

 7/50 76738 33854 دشت 

 98547 67431 دیر
1/71 

 9/73 85134 94538 دیلم

 6/81 87593 44330 لویهعس

 34731 889641 کنگان
3/37 

 3/91 73697 803658 گناو 

 3/94 763907 8373765 جمع

 

 8931بر اساس برآورد جمعیت سا    *            
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های  ای طی سالهای بیمه: جمعیت تحت پوشش بیمه سالمت استان به تفکیک صندوق 1جدول

15-9311 

 درصد تغییرات 8931 8934 سا              شرح                 

 -7/9 43618 45345 کارکنان دولت

 -5/8 346638 343737 روستاییان

 0 0 0 فرمایان )مشاغط آزاد(خوی 

 7/89 33953 35117 سایر اقشار

 -3/80 46356 17111 بیمه سالمت همگان 

 -6/396 4937 3846 بیمه ایرانیان

 9/0 763907 760484 جمع

 مأخذ: ادار  کط بیمه سالمت استان بوشهر   
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 15شدگان تحت پوشش بیمه سالمت به تفکیک شهرستان در سال : آمار بیمه 90جدول

 جمعیت شهرستان
کارکنان 
 دولت

 روستاییان
سایر 
 اقشار

سالمت 
 همگان 

بیمه 
 ایرانیان

 جمع

سهم 
شهرستان 
از بیمه 
 شدگان

سهم 
جمعیت  
 شهرستان

 3/36 4/81 16337 3936 83734 4133 37387 98511 935337 ربوشه

 5/6 8/1 94536 87 63 384 99496 3164 10819 تنگستان

 6 1/7 33045 883 44 770 83933 3884 47991 جم

 5/38 1/33 894446 3934 38165 3031 11083 86764 366155 دشتستان

 7/4 8/80 76738 900 4618 9835 33180 5505 33854 دشت 

 3/5 1/6 98547 89 34 8768 34018 3333 67431 دیر

 9 7/9 85134 839 336 653 89089 8106 94538 دیلم

 9/6 8/9 87593 0 39 89 87966 894 44330 عسلویه

 8/3 6 34731 763 3871 8351 83043 9158 889641 کنگان

 1/1 3/3 73697 8569 84510 9413 87951 5958 803658 گناو 

 800 800 763907 4937 46356 33953 346638 43618 8373765 جمع

 مأخذ: ادار  کط بیمه سالمت استان بوشهر
 نکته:آمار شهرستان عسلویه و کنگان یکجا لواظ شد  است.

 
 موسساه    748برابار باا     31تعداد موسساات  ارف قارارداد بیماه ساالمت در اساتان در ساا         

در واقع م  توان گفات  گردد. مان  استان را شامط م درصد از کط موسسات در  39م  باشد که 
اکثر موسسات درمان  استان  رف قرارداد بیمه سالمت ما  باشاند فقاط از باین دندانپزشاکان ،      

 درصد کم  با بیمه قرارداد دارند.
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: تعداد موسسات طرف قرارداد بیمه سالمت در استان و نسبت آن به کل موسسات درمانی  99جدول 

 9311-15های ی سالدر ط

 8931 8934 شرح سا 

 506 556 تعداد کط موسسات درمان  استان

 748 531 تعداد موسسات  رف قرارداد

 %39 %35 نسبت به کط موسسات )درصد(

 مأخذ: ادار  کط بیمه سالمت استان بوشهر 
 

رماان  در  میانگین مبلغ هزینه شد  برای هر بار مراجعه یک بیمه شد  توت پوشا  باه مراکاز د   
درصاد افازای  یافتاه      4/83باشد که نسبت به سا  گذشته ریا  م  454354، معاد   31سا   
 است.  

 

 
: میانگین هزینه هر بار مراجعه بیمه شدگان تحت پوشش بیمه سالمت به مراکز درمانی  92جدول 

 )ریال( 9311 -15های استان طی سال

 8931 8934 های هدفشاخص

 454354 693316 بار مراجعه به مراکز درمان )ریا (میانگین هزینه هر

 4/83 3/85 درصد رشد نسبت به سا  قبط

 مأخذ: ادار  کط بیمه سالمت استان بوشهر 
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 در استان بوشهر   9311-15هایهای درمان به تفکیک صندوق در سال:  مقایسه هزینه 93جدول

 صندوق

8934 8931 

هزینه)میلیون 
 ریا (

سرانه 
 هزینه)ریا (

هزینه)میلیون 
 ریا (

سرانه 
 هزینه)ریا (

 937،179 319،983 316،043 351،784 کارمندان دولت

 930،019 883،478 331،310 40،305 سایر اقشار

 983،196 8،091،406 367،593 165،035 روستاییان

 807،193 805،873 887،767 883،511 همگان /ایرانیانبیمه سالمت

 3،467،189 803،843 4،989،718 36،113 بیماران خاص

 801،803 7،830 331،846 7،309 اتباع خارج 

 336،478 8،676،387 355،374 8،785،034 جمع

 مأخذ: ادار  کط بیمه سالمت استان بوشهر

 

 

 کمیته امداد امام خمینی ) ره (
معه تاسیس شد. به منظور رسیدگ  به حط مشکالت مورومین جا 8954این نهاد حمایت  در سا  

عمد  خدمات حمایت  این نهاد عبارتند از:  رح شهید رجای ،  رح مددجوی  ) دایم  و موردی (، 
خدمات درمان  ) دایم  و موردی(، خدمات فرهنگ ، وام خودکفاای ، وام قارض الوسانه، کماک     

 هزینه ازدواج و تهیه جهیزیه و خدمات عمران .
روساتا معااد       571آبادی دارای سکنه اساتان تعاداد      633کمیته امداد استان از  8931در سا  

درصد خانوارهای استان توت پوشا   ارح    3/89درصد را  توت پوش  قرار داد   است.  8/14
اند. این  رح،  رح  است که بر اساس آن افراد بنا باه  عادی یا مددجوی  کمیته امداد قرار گرفته
ادگ  و معلولیت سرپرست، برحسب نوع نیازمنادی توات   علل  از قبیط فقدان سرپرست، از کار افت

درصد از جمعیت اساتان توات    3/4گیرند. در مجموع های دایم  یا موردی قرار م پوش  کمک
 باشند.  پوش  کمیته امداد م 

میلیاون  8،078،816معااد    8931آوری شد  کمیته امداد در ساا   کط درآمدهای اختصاص  جمع
 درصد افزای  یافته است.  48به سا  قبط ریا  بود  است که نسبت 
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  9311-15های های کمیته امداد استان بوشهر طی سال: برخی شاخص 94جدول

 درصد تغییرات 8931 8934 شرح

 0 33 33 تعداد واحدهای امداد

 0 571 571 تعداد روستاهای توت پوش  کمیته امداد 

 9/1 73،514 93981 تعداد خانوار توت پوش  عادی)مددجوی (

 1/1 17،943 44558 تعداد نفرات توت پوش  عادی)مددجوی (

 7/3 77،359 79835 تعداد کط خانوار توت پوش 

 -5/8 14،793 11434 تعداد کط نفرات توت پوش 

 -08/0 5/4 6/4 نسبت جمعیت توت پوش  به جمعیت استان

 -6/8 303،733 337876 میزان مستمری پرداخت  به مددجویان عادی)میلیون ریا (

 5/38 8،938 8،014 تعداد نوعروس جهیزیه داد  شد 

 0 30850 30850 تعداد بیمه شدگان

 -4/94 78،068 65117 مبلغ جهازیه پرداخت )میلیون ریا (

 3/53 4،793 7،166 تعداد ایتام معرف  شد  به حامیان

 -6/94 79،557 63،101 تعداد صندوق های صدقات

 -1/6 36،107 31473 های صدقات  )میلیون ریا (از صندوقمبلغ جمع آوری شد  

 48 8،078،816 601189 جمع کط درآمدها)میلیون ریا (

 مأخذ: کمیته امداد امام خمین  استان بوشهر                    

 

 اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران
ب به جامعه هدف ) شامط شهدا، فلسفه وجودی بنیاد شهید و امور ایثارگران اراوه خدمات مطلو

های آنان( و جلب رضایت آناان بار اسااس مباان  ارزشا  اساالم  و       جانبازان، آزادگان و خانواد 
باشد. بنیاد توسعه و گسترش تعامط با آحاد جامعه به منظورترویج فرهنگ جهاد، ایثار و شهادت م 

های ترین خدمات در زمینه و حوز وعشهید و امور ایثارگران در راستای مأموریت و اهداف خود متن
ای را به افاراد  فرهنگ ، اجتماع ، رفاه ، اقتصادی، بهداشت ، درمان ، آموزش ، حقوق  و مشاور 

 دهد.توت پوش  اراوه م 
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درماان  و  شاود خادمات  از جمله خدمات دیگری که توسط این سازمان به جامعه هدف اراوه م    
باشاد. مطاابق   رهنگ  و ورزش  و پرداخت وام مسکن و اشتغا  م های فتوانبخش ، انجام فعالیت

-تعاداد مساتمری   31آمار اراوه شد  توسط سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران اساتان، در ساا     

باشد که نسبت به سا  قبط خانواد  م 8383بگیران خانواد  شهدا و جانبازان در این سا  مجموعاً 
ت. تعداد دانشجویان و دان  آموزان توت پوش  این بنیاد در ساا   درصد افزای  یافته اس 7/83
درصدی داشته است که دلیط آن فارغ التوصیط شادن تعادادی از دانشاجویان در     99کاه   31

 این سا  م  باشد.
باعث گردید  که ما شاهد کاه  برخ  شاخص ها چاون تعاداد    31عدم تخصیص اعتبار در سا  

فرهنگ  و ورزش ، میزان پرداخت هزینه های تامین سالمت ایثاارگران،  افراد بهر  مند از خدمات 
 جمع آوری و حفن آثار ایثارگران و بهسازی و مرمت مزارهای موجود باشیم.

 
 9311-15های های بنیاد شهید و امور ایثارگران استان بوشهر طی سال: عملکرد فعالیت 98جدول 

 درصد تغییرات 9315 9311 واحد شرح

7/83 8383 8604 خانوار بگیران خانواد  شهدا و جانبازانمستمریتعداد   

6/33 953478 314659 ریا میلیون میزان پرداخت مستمری  

-99 8730 3881 نفر آموزان توت پوش تعداد دانشجویان و دان   

3/84 957350 903300 ریا میلیون میزان پرداخت وام مسکن  

4/860 343 804 نفر یدات اشتغا مند شد  از تمهتعداد افراد بهر   

3/54 60000 91000 ریا میلیون میزان پرداخت وام اشتغا   

-1/11 350 3335 نفر مند از خدمات فرهنگ  و ورزش تعداد افراد بهر   

های تامین سالمت میزان پرداخت هزینه
 ایثارگران

-5/36 9600 7133 ریا میلیون  

4/8 9438 9653 نفر اور  و مددکاریمند از خدمات مشتعداد افراد بهر   

5/0 316 318 مورد هاها و یادوار ها،همای تعداد برگزاری نمایشگا   
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 9311-15های های بنیاد شهید و امور ایثارگران استان بوشهر طی سال: عملکرد فعالیت 96جدول 

 درصد تغییرات 9315 9311 واحد شرح

-4/13 50 313 مورد آوری و حفن آثار ایثارگرانجمع  

3/34 35 71 مورد های تولیدی رادیوی  و تلویزیون تعداد برنامه  

 0 380 380 گلزار کط تعداد گلزار شهدا

 800 380 0 گلزار تعداد گلزار سامانده  شد 

3/0 8310 8346 مزار کط تعداد مزار شهدا  

-1/13 80 51 مزار تعداد مزارهای بهسازی و مرمت شد   

 ط  بنیاد شهید و امور ایثارگران استان بوشهر  مأخذ : ادار  ک
 

: آمار جانبازان، خانواده شهدا و مستمری بگیران تحت پوشش بنیاد شهید و مبلغ پرداختی  91جدول

 به تفکیک شهرستان 9311-15های طی  سال

 مأخذ : ادار  کط بنیاد شهید و امور ایثارگران استان بوشهر  

 شهرستان-سا 
تعداد خانواد  های  تعداد جانبازان)نفر(

حقوق و مستمری 
 بگیر شهدا

ی حقوق و مستمر
 پرداخت 

 جمع درصد به با  35 درصد 35تا )میلیون ریا (

8934 9303 3677 6559 3070 
744673 

 

8931 9308 3407 6605 3054 558137 

 896077 755 3061 131 8840 بوشهر

 95607 870 913 815 834 تنگستان

 38943 19 841 55 839 جم

 810153 671 8457 473 8005 دشتستان

 59907 385 537 394 954 دشت 

 33807 883 711 899 955 دیر

 85083 51 844 59 837 دیلم

 7336 88 95 30 85 عسلویه

 35601 831 344 807 849 کنگان

 50631 304 653 340 913 گناو 
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 اداره کل بهزیستی
ین نهادهای حمایت  است که از  ریق بودجه عموم  به افراد معلاو   ادار  کط بهزیست  از مهمتر
ای باا حفان   های غیر بیمهنماید با اتخاذ تدابیر و اراوه خدمات و حمایتو موروم جامعه کمک م 

های کم درآمد اقادام  های مردم در جهت گرو ها و کرامت وا ی انسان  و تکیه بر مشارکتارزش
هاای نیازمناد فاقاد    ط سالمندان نیازمناد، بیمااران روانا  مازمن، خاانواد      ها شامنماید. این گرو 

 باشد.سرپرست و یا بدسرپرست، کودکان خیابان ، دختران فراری و زنان ویژ  م 
مرکاز   343مرکاز دولتا  و    54شاامط   31مراکز اراوه دهند  خدمات ادار  کط بهزیست  در ساا   

درصد افزای  یافته است. در  4/5ت  نسبت به سا  قبط باشد که تعداد مراکز غیردولغیردولت  م 
باشد. منظور واحد م  33نسبت مراکز دولت  و غیردولت  به یکصد هزار جمعیت معاد  با  31سا  

از مراکز اراوه دهند  خدمات، مراکز سامانده  کودکان خیابان ، مداخله در بوران، بازپروری زناان،  
، مراکز کاه   االق، مهادهای کاودک، مراکاز نگهاداری،      خانه سالمت، خدمات اجتماع  سیار

 باشند. های بهداشت م مراکز بهداشت  و درمان  و خانه
باشد که نسبت به سا  قباط  نفر م  816986تعداد جمعیت توت پوش  سازمان   8931در سا  

. تعداد نفر مستمری بگیر بهزیست  م  باشند 35530درصد افزای  داشته است. از این تعداد  3/9
درصد افزای  یافتاه   3/5خانوار م  باشد که نسبت به سا  قبط  76474خانوارهای توت پوش  

خانوار مستمری بگیر بهزیست  م  باشند. در این سا  در سطح استان  85775است.  از این تعداد 
 مرکز نگهداری روزانه و شبانه روزی معلولین، همگ  بصورت خصوص  فعالیت م  کنند .  1
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 9311-15های : عملکرد اداره کل بهزیستی استان بوشهر طی سال 95جدول 
 درصد تغییرات 9315 9311 شاخص / سال

 تعداد جمعیت توت پوش  سازمان
 99/8 35530 35819 مستمری بگیر

 3/9 816986 810553 کط

 خانوارهای توت پوش کط
 5/4 85775 87948 مستمری بگیر

 3/5 76474 77790 کط

روزی معلو ن تعداد مراکز نگهداری روزانه و شبانه
 ذهن 

 0 0 0 دولت 

 -9/34 1 88 خصوص 

 -9/34 1 88 کط

 تعداد مراکز گفتاردرمان 

 -4/66 8 9 دولت 

 0 0  0 خصوص 

 800 3 8 کط

 مراکز مشاور  حضوری

 -70 9 5 دولت 

 -4/5 99 95 خصوص 

 -80 96 70 کط

-وارگا  و مراکز نگهداری کودکان ب تعداد شیرخ

 سرپرست زیر نظر بهزیست 

 800 3 8 دولت 

 0 9 9 خصوص 

 35 5 7 کط

 سرپرستتعداد کودکان ب 

 0 53 53 دولت 

 4 76 79 خصوص 

 9 805 803 کط

امور  رانبگی-یسرانه به مستمر  متوسط پرداخت
)هزارریا  توانبخش ) 

 0 1839 1839 دولت 

 0 0 0 خصوص 

 0 1839 1839 کط

 های زیرنظر بهزیست تعداد مهدکودک

 0 0 0 دولت 

 8/4 335 380 خصوص 

 8/4 335 380 کط

 تعداد مراکز سالمندان

 0 0 0 دولت 

 0 3 3 خصوص 

 0 3  3 کط

 تعداد سالمندان

 0 0 0 دولت 

 3/8 16 15 خصوص 

 3/8 16 15 کط

 شهرمأخذ: ادار  کط بهزیست  استان بو
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 خدمات توانبخشی
نفر بود  که نسبت باه   39374برابر با  31کنند  خدمات توانبخش  در سا  تعداد کط افراد دریافت

نفار  37334درصد افزای  یافته است. تعداد معلو ن شناسای  شد  در این سا  برابر با 9/81سا  
 درصد افزای  یافته است. 4/88بود  که نسبت به سا  قبط 

 

 ماعیخدمات اجت
باشد کاه نسابت   نفر م  70000برابر با  31کنند  خدمات اجتماع  در سا  تعداد کط افراد دریافت

نسبت باه   31درصد افزای  یافته است. تعداد دانشجویان توت پوش  در سا  1/84به سا  قبط 
ز سا  قبط تغییری نداشته است. میزان پرداخت  به خانوارهای مددجو و معلولین توت پوش  مراک

 دولت  در این سا  افزای  چشمگیری داشته است  
 9311-15های : مراکز ارائه دهنده خدمات اداره کل بهزیستی استان بوشهر طی سال 91جدول 

 عنوان مرکز
 8931سا   8934سا  

 غیردولت  دولت  غیردولت  دولت 

 9 8 9 8 مرکز سامانده  کودکان کار و خیابان 

 0 3 0 3 مرکز مداخله در بوران

 0 8 0 8 بازپروری زنان

 8 8 8 8 خانه سالمت دختران

 0 3 0 3 خدمات سیار اورژانس اجتماع 

 0 3 0 3 مراکز کاه   الق

 335 0 380 0 مهدهای کودک

 9 8 9 8 سرپرستروزی کودکان ب مراکز نگهداری شبانه

 80 0 80 0 مراکز نگهداری شبانه توانبخش 

 0 0 0 0 هاهای سیار و کلینیکتیم

 33 36 33 36 مراکز حمایت  شهری و روستای 

 85 0 85 0 مراکز روزانه

 343 54 367 54 جمع کط

 مأخذ: ادار  کط بهزیست  استان بوشهر
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 9313-15های ها و اطالعات اداره کل بهزیستی استان بوشهر طی سال: شاخص 20جدول 

از  شرح
اند
د 
واح

 
ی
یر
گ

 

8939 8937 8935 8936 8934 8931 

درصد 
تغییرات 
نسبت به 

 34سا  

دهند  خدمات دولت   تعداد مراکز اراوه
 )اجتماع ،توانبخش ،پیشگیری(

 0 68 68 68 51 94 57 مرکز

دهند  خدمات  تعداد مراکز اراوه
غیردولت  

 )اجتماع ،توانبخش ،پیشگیری(
 5/78 945 365 334 884 806 373 مرکز

 توانبخش  کنند  خدماتتعداد افراد دریافت 

کنند  خدمات تعداد کط افراد دریافت
 توانبخش 

 9/81 39374 30390 83198 81331 84904 84008 نفر

 3/9 8981 8361 665 8355 135 118 نفر فیزیوتراپ 

 -4/76 10 850 366 390 878 897 نفر گفتاردرمان 

 -5/97 191 8310 561 8450 8093 8741 نفر شنوای سنج 

 1/97 9346 3350 450 7061 8350 9690 نفر سنج بینای 

 -3/4 5853 5608 5500 7475 9183 9803 نفر مددکاری

 9/51 46 71 839 888 40 30 نفر کاردرمان 

بگیر تعدادخانوار )مددجو( مستمری
 پوش  مراکز دولت  توت

 59/0 8939 8986 8796 8708 8708 8708 خانوار

بگیر تعداد خانوار )مددجو( مستمری
 توت پوش  مراکز غیردولت 

 9/87 7958 9104 3311 3311 3311 3311 خانوار

 4/88 37334 38450 83400 83911 81576 83839 نفر شد  شناسای  تعدادمعلو ن

معلو ن توت مراقبت در مراکز 
 روزیشبانه

 -3/83 506 518 747 751 780 916 نفر

تعداد معلولین مستمری بگیر توت 
 پوش 

 4/5 3448 3371 5763 5959 7109 7109 نفر

تعدادمراجعین به 
 توانبخش  های کلینیک

 -3/79 6983 88833 3943 83853 88030 3875 نفر
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 9313-15های ها و اطالعات اداره کل بهزیستی استان بوشهر طی سال: شاخص 20ادامه جدول 

ز  شرح
ندا
حدا
وا

ی
یر
گ

 

8939 8937 8935 8936 8934 8931 

درصد 
ات تغییر

نسبت به 
 34سا  

 کنند  خدمات اجتماع تعداد افراد دریافت

تعداد کط افراد 
کنند  خدمات دریافت
 اجتماع 

 1/84 70000 99375 36750 36000 35500 39430 نفر

تعداد دانشجویان 
توت پوش  )اعم از 
 معلو  و غیرمعلو (

 0 790 790 638 401 466 450 نفر

آموزان تعداد دان 
اعم از توت پوش )

 معلو  و غیرمعلو (
 6/90 3444 3834 9863 9394 3361 3300 نفر

میزان پرداخت 
مستمری به 

خانوارهای )مددجو( 
توت پوش  مراکز 

 دولت 

میلیون 
 ریا 

9439 97360 97875 3198 99513 34814 7/813 

میزان مستمری 
پرداخت شد  به 

معلولین توت پوش  
 مراکز دولت 

میلیون 
 ریا 

37971 97869 97878 95733 95364 898189 1/349 

-میزان یارانه پرداخت

شد  به مراکز 
 غیردولت 

میلیون 
 ریا 

90583 53658 50953 48360 4371 4371 0 

میزان پرداخت شهریه 
به دانشجویان توت 

 پوش 

میلیون 
 ریا 

9693 4351 9430 3195 3371 83300 6/33 
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 9313-15های اداره کل بهزیستی استان بوشهر طی سال ها و اطالعات: شاخص 20ادامه جدول 

 شرح
واحد 
-انداز 

 گیری
8939 8937 8935 8936 8934 8931 

درصد 
تغییرات 
نسبت 
به سا  
34 

 کنند  خدمات پیشگیریتعداد افراد دریافت

تعداد کط افراد 
کنند  دریافت
خدمات 
 پیشگیری

 3/9 580959 730343 718803 756871 777775 773355 نفر

 1/64 99707 83309 33494 86938 85773 83964 نفر مشاور 

آموزش 
پیشگیری از 

 اعتیاد
 9/5 739601 703030 944848 963009 939941 905616 نفر

آموزش قبط از 
 ازدواج

 -7/73 9863 6373 4681 5435 5037 6350 نفر

آموزش 
های مهارت
 زندگ 

 0 0 89311 89605 85446 73455 73030 نفر

تعداد معتادین 
 گیرند خدمت

 6/95 87700 80638 80363 1589 6159 39074 نفر

پیشگیری از 
تنبل  چشم 

 7-6کودکان
 ساله

 -3/6 95443 91831 31415 33331 73994 93156 نفر

 مأخذ : ادار  کط بهزیست  استان بوشهر             
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 رفاه و توزیع منابع و امکانات -نهم  بخش
 

 

 مقدمه 
 های ترین اهداف و آرمان های نظامدالت اجتماع  هموار  به عنوان یک  از مهمع
و  شود، به  وری که در بسیاری از جوامع، توان فکری  گیری سیاس  و اقتصادی شمرد  م تصمیم

. جامعه شناسان، فقر را منابع مال  قابط توجه  صرف نیط به این آرمان اجتماع  گردید  است
کنند و اقتصاددانان میزان درآمد افراد یا الت اجتماع  در یک جامعه تلق  م معیار سنج  عد

 گیرند.گیری فقر و غنای افراد یک جامعه در نظر م ها را شاخص  برای انداز خانواد 
یک  از مباحث عمد  اقتصاد رفا  را موضوع مصرف خانوارها، مطلوبیت ناش  از مصرف کا ها 

دهد. الگوی مصرف  ها و خدمات توسط افراد جامعه تشکیط م و چگونگ  مصارف بهتر کا
دهد که خانوار برای رفع نیازهای خود متومط چه مقدار خانوار به قیمت جاری )اسم ( نشان م 

هزینه شد  است. از آنجا که کط هزینه انجام شد  توسط یک فرد بعنوان کط درآمد وی در نظر 
 های عات مربوط به هزینه ناخالص خانوارها در گرو شود، در این بررس  از ا الگرفته م 

 هزینه ای استفاد  شد  است.
 

 های کلیدی بخ بررس  شاخص
 های مصرف  های مصرف  و نرخ رشد هزینهمیزان هزینه

 
دهد که نشان م  8934-8931های بررس  الگوی مصرف خانوارهای شهری استان در سا 

هزار ریا  در  973769ی شهری روندی صعودی داشته و از های ناخالص مصرف  خانوارها هزینه
 رسید  است.   31هزار ریا  در سا   911997درصد رشد به  88با نرخ  8934سا  

 های خوراک  و غیرخوراک  ناخالص    در نقاط روستای  استان بوشهر شاخص هزینه
هزار ریا  در  353743درصدی از  89روند صعودی داشته و با افزای   8934-8931های سا 
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رسید  است و در نتیجه وضعیت رفاه  خانوارهای  31هزار ریا  در سا   339315به   34سا  
 شهری و روستای  استان    دور  مورد بررس  به میزان اندک  بهبود یافته است. 

 
 های غیرخوراک های خوراک  و دخان  به هزینهنسبت هزینه

هاای  س  تغییارات ساطح رفاا  خاانوار، ساهم هزیناه      یک  دیگر از شاخص های مهم در برر
خوراک  از کط هزینه خانوار است. کاه  تدریج  سهم هزیناه هاای مصارف  خاوراک  در کاط      
هزینه خانوار و افزای  هزینه کا ها و خدمات غیرخوراک  از معیارهاای افازای  رفاا  اقتصاادی     

  به معن  امکان بیشتر خانوار در است. تنز  سهم هزینه خوراک  نسبت به هزینه های غیرخوراک
 تر است.تخصیص درآمد به مصارف متنوع

-های غیرخوراک  در نقاط شهری استان    سا های خوراک  به هزینهشاخص نسبت هزینه

رسید  است . در جامعه 8931درصد در سا   76به  8934درصد در سا 78/1از  8934-8931های
در  تغییر یافتاه   31درصد در سا  69به  34درصد در سا   54/6روستای  استان نیز این نسبت از 

است. این شاخص نشان م  دهد، با افزای  درآمد )هزینه( خانوارهای شهری و روساتای  اساتان   
نسبت به سا  گذشته، نق  کا های خوراک  از سبد کا های مصرف  خانوارها بیشاتر شاد  کاه    

باشد. یک  از نظریات   در میان شهروندان استان م نشانگر عدم بهبود استانداردهای زندگ  و رفا
درصد از درآمادهای  40ای که نزدیک و یا بی  از در مباحث فقر به این نکته اشار  دارد که جامعه

 شود.نماید جامعه فقیر موسوب م خود را صرف مواد خوراک  م 
 

 های شهری به روستای نسبت هزینه
ناسب جهت بررس  اختالف بین مصرف منا ق شهری و این نسبت به عنوان معیار رفاه  م

برابر  9/8باشد. به عبارت  میزان هزینه شهری گیرد. این معاد م روستای  مورد استفاد  قرار م 

درصد بود  و نسبت به سا   9/8،  31بی  از جامعه روستای  است. نسبت مذکور در سا  

تغییری نیافته است.فاصله سطح رفا  شهرنشینان و روستاییان استان 34  
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9311-15های های کلیدی رفاه اجتماعی استان طی سال: عملکرد شاخص 9جدول   

 مأخذ : مواسبات نگارند 

)هزار ریال(    9311-15های های خوراکی خانوارهای شهری استان و کشور طی سال: متوسط هزینه 2جدول   

 اقالم خوراکی و دخانی
 رشد 15 11

 استان کشور بوشهر کشور بوشهر کشور

 30 37 839043 884533 803315 37505 جمع

های آن غالت، نان و فرآورد  آرد، رشته،  83008 83405 33435 38631 30 80 

 99 56 8665 8636 8359 8070 آرد و رشته

 4 84 80936 83897 3665 80703 غالت

 4 84 4613 4538 4383 6713 انواع نان

 37 33 8371 8945 8563 8040 بیسکویت ، کیک و ویفر

 30 33 35479 35944 38538 83663 گوشت

دامگوشت   80470 6450 87819 4734 93 80 

 85 37 1083 1348 6341 6666 گوشت پرندگان

 93 33 80334 3337 4433 3369 گوشت حیوانات دریای 

 87 39 3586 83658 1974 80980 شیر و فرآورد  های آن و تخم پرندگان

 3 38 8647 9334 8679 3436 انواع شیر

 38 33 5898 4901 7379 5655 فرآورد  های شیر

 80 6 3483 3075 3763 8390 انواع تخم پرندگان

 

های هدف کم عنوان شاخص  

ی
یر
 گ
ز 
ندا
د ا
واح

 

8934 

 

8931 

 63/04 5/4 درصد نسبت هزینه غیر خوراک  به کط هزینه های خانوار )شهری(

روستای (نسبت هزینه غیرخوراک  به کط هزینه های خانوار )  7/69 درصد 
 

68 
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)هزار ریال(    9311-15های های خوراکی خانوارهای شهری استان و کشور طی سال: متوسط هزینه 2جدول ادامه   

 اقالم خوراک  و دخان 
 رشد 31 34

 استان کشور بوشهر کشور بوشهر کشور

هاها و چرب روغن  9838 9709 9137 7761 35 98 

 800- 86 0 314 30 374 روغن ها و چرب  های حیوان 

 93 36 7761 9604 9917 3147 روغن های نبات 

هاها و سبزیمیو   84691 35831 39000 95387 90 70 

 39 84 87866 80011 88745 1513 انواع میو 

 55 79 30335 83104 89519 1356 انواع سبزی

های آماد میو  هاوسبزی  33 40 805 59 87 -37 

 84 84 6394 6080 5971 5878 خشکبار و حبوبات

 83 86 9758 9467 3111 9394 خشکبار

 89 81 3415 3376 3760 8307 حبوب

وکاکاوو ها،چای،قهو قند،شکر،شیرین   4338 5309 3744 6884 90 7 

 31 73 8339 3896 8556 8797 قند و شکر

ها و مرباهاانواع شیرین   9674 3764 9169 3863 6 -83 

 7 54 8363 9741 8143 3380 چای ، قهو  و کاکاوو

خوراک   هاوسایرترکیباتها،چاشن  ادویه  9637 9359 7697 5918 35 96 

 38 97 493 8334 688 340 انواع ادویه

ها و سایر ترکیبات خوراک چاشن   3437 9978 9991 7673 39 93 

نیاتها ، غذاهای آماد  و دخانوشابه  1670 3644 3468 1461 89 -3 

 33 30 9650 3717 3338 3065 انواع نوشابه

 96- 0 3363 7399 7607 7389 غذاهای آماد  و تنقالت

 9 33 3873 9079 3013 3968 دخانیات

 ماخذ: نشریه آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای شهری کشور ا مرکز آمار ایران

 

 



 1398گزارش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان بوشهر سال 

 
 

447 

)هزار ریال(  9311-15های غیرخوراکی خانوارهای شهری استان و کشور طی سال : متوسط هزینه های3جدول   

 اقالم غیر خوراک 
 رشد 31 34

 استان کشور بوشهر کشور بوشهر کشور

 4/63 83 365363 956150 376741 331433 جمع

 80908 89144 پوشاک و کف 
87595 1086 5 -33/81 

 1950 88094 پوشاک و تعمیرات آن
88644 6003 6 -31/07 

 8358 3193 انواع کف  و تعمیرات آن
3151 3006 8 3/13 

 35347 899951 مسکن
843648 809313 33 4/68 

مسکون   منز   های اجار  بها و سایر هزینه  833754 17964 
860473 33496 98 3/33 

منز  مسکون  و روشنای  وفاضالب،سوخت آب  80308 88604 
88333 80575 3 -3/85 

ازم، اثاث و خدمات خانوالو  85111 83467 
83061 81439 30 74/39 

وکفپوش و تعمیرات مبلمان، اثاث،فرش  9376 8591 
9837 8511 -7 9/35 

 809 656 لوازم و اثاث منز 
655 86 0 -17/74 

وسایط حرارت  و پخت و پز ، یخچا  و سایر وسایط 

 9438 9315 عمد 
9695 5460 88 57/10 

شپزخانه وسایروسایط منز  و تعمیرات ظروف،لوازم آ

 749 8778 انها
8934 638 -9 98/33 

دوام و کم دوام منز  ب  مصرف  کا هاولوازم  4068 6331 
80083 80101 73 56/00 

 0 833 خدمات خانگ 
370 0 38 0 

 34 86 93760 73673 35634 73458 بهداشت و درمان

 36 83 83975 99976 85977 33453 هزینه های بهداشت  و درمان 

 31 35 89885 86909 80319 83333 هزینه های بیمه های اجتماع  و درمان 

 8 3 59331 74773 53634 76783 حمط و نقط و ارتبا ات

 8 8- 93356 96476 93403 94060 حمط و نقط
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   9311-15های : متوسط هزینه های غیرخوراکی خانوارهای شهری استان و کشور طی سال3ادامه جدول 

 )هزار ریال(

 اقالم غیر خوراک 
 رشد 31 34

 استان کشور بوشهر کشور بوشهر کشور

 3 87 89348 80409 83311 3953 ارتبا ات

 87 8- 4131 80556 6307 80409 تفریوات، سرگرم  و خدمات فرهنگ 

 53 87- 8431 3593 8015 3353 تفریوات و سرگرم  ها

 6 9 6840 1084 5183 4458 توصیط و آموزش

 8- 30 78514 73338 73380 95499 کا ها و خدمات متفرقه خانوار

 91 85 6849 6401 7710 5133 خدمات شخص  و وسایط آرایش 

 805- 59- 989- 861- 6895 960- لوازم زینت  و شخص 

ومسافرتهای دستجمع  هتط،مسافرخانه های هزینه  8391 3771 8533 8387 -81 -50 

 57- 97 514 8034 8340 181   و حقوق خدمات مال

 86- 8- 8475 8690 3049 8657 هزینه های مذهب 

 35 37 93818 93063 35109 35159 هزینه های متفرقه

مرکز آمار ایران –مأخذ : نشریه آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای شهری کشور   

 

 

 

 

 

 

 



 1398گزارش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان بوشهر سال 

 
 

449 

)هزار ریال(9311-15هایوستایی استان و کشور طی سال: متوسط هزینه های خوراکی خانوارهای ر 4جدول   

 

 

 

 

 اقالم خوراک  و دخان 
 رشد 31 34

 استان کشور بوشهر کشور بوشهر کشور

 30 31 889473 803667 37415 10376 جمع

 88 83 33501 33663 30340 83034 آرد،رشته،غالت،نان و فرآورد  های آن

 74 98 3546 3654 8456 3097 آرد و رشته

 80 84 80434 88500 3433 3193 غالت

 7 84 4730 4531 4385 6731 انواع نان

 3 99 8676 344 8501 497 بیسکویت ، کیک و ویفر

 35 93 37386 33934 83915 86380 گوشت

 39 95 5149 88739 7443 1537 گوشت دام

 38 33 1101 1397 4365 6396 گوشت پرندگان

 90 96 3595 8363 4978 8750 گوشت حیوانات دریای 

 34 34 3795 80015 4759 4354 شیر و فرآورد  های ان و تخم پرندگان

 58 33 8535 9310 8057 3573 انواع شیر

 90 97 7343 7433 9133 9530 فرآورد  های شیر

 88 80 3161 3045 3544 8111 انواع تخم پرندگان

هاها و چرب روغن  9935 9903 7907 7907 33 90 

ن ها و چرب  های حیوان روغ  816 1 353 97 95 935 

 33 33 7340 7053 9900 9891 روغن های نبات 
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)هزار ریال(9311-15های: متوسط هزینه های خوراکی خانوارهای روستایی استان و کشور طی سال 4ادامه جدول   

مرکز آمار ایران. -مأخذ: نشریه مارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای شهری کشور  

 

 اقالم خوراک  و دخان 
 رشد 31 34

 استان کشور بوشهر کشور بوشهر کشور

 36 94 98307 81707 37150 89759 هاها و سبزیو می

 80953 5533 انواع میو 
6197 88419 37 87 

 87777 4153 انواع سبزی
88735 83943 76 97 

های آماد میو  هاوسبزی  65 76 45 73 85 -3 

 7106 9316 خشکبار و حبوب
7633 7616 86 -3 

 81- 85 8380 3831 3996 8381 خشکبار

 83 84 3446 3737 3740 3064 حبوب

وکاکاوو ها،چای،قهو قند،شکر،شیرین   6711 7498 
3037 5319 70 36 

 93 57 3943 9894 8409 3073 قند و شکر

ها و مرباهاانواع شیرین   3353 8308 3763 8576 3 33 

 8131 3814 چای ، قهو  و کاکاوو
9735 3065 60 89 

خوراک   ها،چاشنیهاوسایرترکیبهای ادویه  9387 9480 7083 5336 35 79 

 76 31 530 8887 707 163 انواع ادویه

 9906 3976 چاشن  ها و سایر ترکیبهای خوراک 
3305 7406 37 73 

 3- 30 6886 4044 6348 5116 نوشابه ها ، غذاهای آماد  و دخانیات

 89 34 9884 3068 3466 8635 انواع نوشابه

 8987 8946 غذاهای آماد  و تنقالت
8636 8096 39 -38 

 80- 85 8369 9930 3833 3115 دخانیات
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-15هایهای غیرخوراکی خانوارهای روستایی استان و کشور طی سال: متوسط هزینه 8جدول 

)هزارریال(9311  

 اقالم غیر خوراک 
 رشد 31 34

ورکش  استان کشور بوشهر کشور بوشهر 

 3/03 866 843596 851973 867614 897336 جمع

 8/98- 97 6713 83411 6545 80198 پوشاک و کف 

 5817 1579 پوشاک و تعمیرات آن
80037 5044 94 -3/06 

 8938 3311 انواع کف  و تعمیرات آن
3637 8783 35 8/58 

 6/64 960 74034 74030 77850 94583 مسکن

مسکون   منز   های اجار  بها و سایر هزینه  34694 99019 
96619 94585 713 89/70 

منز  مسکون  و روشنای  وفاضالب،سوخت آب  3145 88064 
80994 3513 38 -89/73 

 3/85 50 89393 85791 89693 83473 لوازم ، اثاث و خدمات خانوار

وکفپوش و تعمیرات مبلمان، اثاث،فرش  3083 8051 
8154 551 55 -74/36 

 10/51- 83- 60 114 903 479 لوازم و اثاث منز 

وسایط حرارت  و پخت و پز ، یخچا  و سایر 

 9363 3183 وسایط عمد 
9890 3758 33 

-35/03 

ظروف،لوازم آشپزخانه و سایر وسایط منز  و 

 3- 565 8744 8377 8734 تعمیرات انها
-57/51 

کم دوام منز  دوام و ب  مصرف  کا هاولوازم  5665 4471 1008 80334 44 93/30 

 83 19 خدمات خانگ 
11 0 813 -800 
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-15هایهای غیرخوراکی خانوارهای روستایی استان و کشور طی سال: هزینه 8ادامه جدول 

 )هزارریال(9311

 اقالم غیر خوراک 
 رشد 31 34

 استان کشور بوشهر کشور بوشهر کشور

 76 806 90579 36947 33313 37830 بهداشت و درمان

 70 43 30305 83433 89443 81644 هزینه های بهداشت  و درمان 

 57 300 80993 6675 1588 5779 هزینه های بیمه های اجتماع  و درمان 

 3 43 74431 90571 71351 36554 حمط و نقط و ارتبا ات

 8- 48 94764 37513 70835 38577 حمط و نقط

 58 887 80998 5353 1469 5089 ارتبا ات

 809 843 9103 7838 9139 9410 تفریوات،سرگرم  و خدمات فرهنگ 

 93 43 554 8991 8904 8781 تفریوات و سرگرم  ها

 893 393 9375 3157 3516 3969 توصیط و آموزش

 65 890 33147 38313 35830 81619 کا ها و خدمات متفرقه خانوار

رایش خدمات شخص  و وسایط آ  9684 9506 7963 7554 15 46 

 833- 836- 8516 374 8777 658 لوازم زینت  و شخص 

ومسافرتهای دستجمع  هتط،مسافرخانه های هزینه  8333 8931 8035 139 90 -3 

 88- 31 970 514 669 559 خدمات مال  و حقوق 

 3- 33 8337 8736 8413 8978 هزینه های مذهب 

 35 817 30545 89553 86764 88333 هزینه های متفرقه

مرکز آمار ایران –مأخذ : نشریه آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای روستای  کشور   
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 ضریب جینی
. این شاخص باشدری نابرابری در سطح کط اقتصاد م یضریب جین  یک مقیاس انداز  گ

امع مختلف بین دو عدد صفر باشد. ضریب جین  جوهای توزیع درآمد م یک  از مهمترین شاخص
، نابرابری توزیع درآمد کمتر و هر چه گیرد که هر چه ضریب به صفر نزدیک شودو یک قرار م 

 مقدار آن به یک نزدیکتر باشد، نابرابری توزیع درآمد بیشتر است.
 گردد:ضریب جین  معمو  از  ریق فرمو  زیر مواسبه م 

               k                                        

 G=8-∑ (xi+8-xi) (yi+8-yi)  
              i=8                                       

Xi = نسبت تراکم  خانوار در گرو  درآمد i 

=Yi نسبت تراکم  در گرو  درآمدی i 
دهد که درصاد کاوچک  از جمعیات، ساهم زیاادی از درآماد و       زیاد بودن ضریب جین  نشان م 

کنند. در مقابط اگر همه افراد جامعه تقریبا بسیار نزدیاک باه هام از    امکانات جامعه را مصرف م 
منابع جامعه استفاد  نمایند، مقدار عددی آن به صفر نزدیاک خواهاد شاد. ضاریب جینا  بارای       

باشد که میزان ایان شااخص نسابت باه     م  9997/0برابر با  34خانوارهای شهری استان در سا 
میازان   34. ضریب جین  برای روستاییان استان در ساا   کم  افزای  یافته استاز آن سا  قبط 

 افزای  یافته است.بود  که نسبت به سا  قبط از آن  9096/0
 شاخص فالکت

شاخص فالکت ازجمع نرخ بیکاری وتورم یک کشور به دست م  آید.البتاه در هماه اقتصاادهای    
که درآمارهای مهم کشورها مواسبه م  شود.شاخص  دنیا تورم وبیکاری همیشه دو شاخص  است

فالکت حت  ممکن است برای دهک های مختلف شهری و روستای  به  اور جداگاناه مواسابه    
شود.همچنین این موضوع را هم باید درنظر داشت درزمان تورم با  که همرا  باا رکاود در تولیاد    

 کند.ورونق اقتصادی است،شاخص فالکت با سرعت بیشتری رشد م  
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9311-15شاخص های رفاه و توزیع منابع وامکانات دراستان طی سالهای -6جدول  

 سا   8934 8931

 متوسط هزینه سا نه)هزارریا ( شهری 973769 911999

  روستای  353743 907336

نسبت هزینه های شهری به   890 834
 روستای )درصد(

93/76 به هزینه های خوراک  ودخان   شهری 78/41 
 هزینه های غیرخوراک )درصد(

95/69   روستای  54/55 

- 9997/0  ضریب جین  شهری 

  روستای  0/9096 -

 شاخص فالکت استان  94/3 74/4

  کشور 91/3 75/5
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:  میانگین هزینه های خوراکی و غیرخوراکی ناخالص ساالنه یک خانوار روستایی بر پایه 1جدول 

()هزار ریال 9315وشهر در سالگروههای هزینه استان ب  

های هزینهگرو   
های خوراک  و  میانگین هزینه

 دخان 
های غیرخوراک  میانگین هزینه  

میانگین هزینه 

 کط

شمار 

 خانوار

 584 333731 815643 889473 کط

و کمتر75000  83135 87438 97616 3 

45000تا 75000  90636 98595 63868 34 

30000تا45000  74679 95493 19945 84 

830000تا 30000  55590 71405 807395 81 

865000تا 830000  40353 47797 875937 53 

835000تا 865000  15075 37869 843301 73 

340000تا 835000  808753 899170 395333 15 

960000تا 340000  837643 839003 984647 19 

710000تا 960000  861313 379975 783934 49 

و بیشتر 710000  818039 503179 619396 807 

مرکز آمار ایران–مأخذ : آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستای  کشور   
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-:  میانگین هزینه های خوراکی و غیرخوراکی ناخالص ساالنه یک خانوار شهری  بر پایه گروه 5جدول 

ال()هزار ری 9315های هزینه استان بوشهر در سالهای   

های هزینهگرو   
های  میانگین هزینه

و دخان  خوراک   

های  میانگین هزینه

 غیرخوراک 

میانگین 

کط هزینه  

شمار 

 خانوار

 566 930178 364463 839043 کط

و کمتر45000  33133 91589 68783 3 

هزار ریا  800000تا  45000  98333 55737 16486 83 

هزار  830000تا  800000

 ریا 
75771 66553 883008 85 

هزار  865000تا  830000

 ریا 
51934 11438 874071 36 

هزار  835000تا  865000

 ریا 
48074 803047 810838 91 

هزار  340000تا  835000

 ریا 
15183 876749 393315 14 

هزار  960000تا  340000

 ریا 
888988 307653 985340 41 

هزار  710000تا  960000

 ریا 
897337 313636 786330 11 

هزار  600000تا  710000

 ریا 
856336 949810 590846 61 

تر هزار ریا  و بی  600000  305316 569348 463354 875 

 مرکز آمار ایران–مأخذ : آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستای  کشور 

 


