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گزارش اقتصادی، اجتماعی و  "سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر از افراد زیر به خاطر همکاری در تهیه و انتشار 

 صمیمانه سپاسگزاری می نماید. "5931استان بوشهر فرهنگی 

 عنوان فصل نام و نام خانوادگی

 مژگان رشیدپور
رشد اقتصادی، تورم، حمل و نقل، بانکداری، رفاه و تامین اجتماعی، رفاه و 

 توزیع منابع و امکانات

 جمعیت، فعالیت و اشتغال سمانه دوانی

 و پرورش، آموزش فنی و حرفه ای، آموزش عالیتجارت خارجی، آموزش  عبدالرضا اندایشگر

 صنعت و معدن، تربیت بدنی عباس آرامی

 ارتباطات و فناوری اطالعات، منابع آب، میراث فرهنگی و گردشگری اسماعیل عباسی

 کشاورزی و منابع طبیعی، محیط زیست حمیده دانشگر

 بهداشت و درمان فریبا سرخوش

 عمران روستایی، مسکن عمران شهری، محمدرضا زارع پور

 انرژی مسعود حراقی

 فرهنگ و هنر وحید امیری

 هزینه استان -نظام درآمد سید بهنام حسینی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 پیشگفتار

 یابد، تالشی جهتت و بودجه انتشار می اجتماعی استان که هر سال توسط معاونت هماهنگی برنامه -گزارش اقتصادی

گزارش حاضر که بته   باشد.ها و تحوالت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی استان در سال میانعکاس عملکرد بخش

ست. بخش اول تصویری استت از  پردازد، در چهار بخش تهیه و تنظیم گردیده امی 5931بررسی وضعیت استان طی سال

هتای فرابخشتی متورد بررستی و     ل مربوطه را در حوزههای کالن رشد اقتصادی استان و سعی دارد مسائشاخص وضعیت

تحلیل قرار دهد. بخش دوم به بررسی امور زیربنایی از جمله انرژی، حمل و نقل و عمتران شتهری و روستتایی پرداختته     

های منابع آب، کشاورزی و صنعت و معدن از مباحث مطتر  شتده در فصتل ستوم     است. بررسی وضعیت استان در بخش

 چهارم به بررسی وضعیت استان در امور فرهنگی، آموزشی و اجتماعی پرداخته است.باشد. بخش  می

های اجرایی استان و تالش کارشناستان ییتربط در کلیته    از آنجا که گردآوری اطالعات موجود بدون همکاری دستگاه

کته در تهیته ایتن گتزارش از      های اجرایی و کارشناسان مربوطهپذیر نبوده است، بدینوسیله از کلیه دستگاهها امکانبخش

نظتران و کارشناستان دعتوت    اند قدردانی و تشکر نموده و از کلیه صاحبثر داشتهؤطریق ارائه آمار و اطالعات مشارکت م

 کمی و کیفی گزارشات بعدی یاری نمایند. ظرات و پیشنهادات ما را در ارتقاءنماید با ارائه نقطه نمی

ربط در تهیته و تتدوین ایتن گتزارش ابتراز       کر و سپاس خود را از تمامی همکاران ییدانم مراتب تشدر پایان الزم می

 نمایم.
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 جمعیت - اول بخش

 

 مقدمه 

ها و معیارهای جمعیتی و بکار باشد. توجه به شاخصریزی در کشور بر اساس جمعیت میمبنای اساسی هر نوع برنامه

های  ریزیپایدار داشته باشد. آمارهای جمعیتی در برنامهریزی تواند نقش بسیار مهمی در برنامهبستن آنها در بعد اجرایی می

تواند کاربرد زیادی داشته باشتند. معمتوالب بتا تغییتر     ای، رفاه اجتماعی، اشتغال میشهری ت  روستایی، توسعه ملی و منطقه 

د موجتب رشتد   توانت کند. رشد جمعیت تا حدی متی اندازه و ترکیب سنی جمعیت، پتانسیل و نیازهای جمعیت هم تغییر می

اقتصادی و توسعه هر کشوری گردد ولی توسعه بیشتر، نیازمند متناسب بودن جمعیت و امکانتات اقتصتادی استت. بترای     

باشتد. از عوامتل متوثر بتر رشتد      تعادل بین جمعیت و میزان امکانات جامعه  شناخت عوامل موثر بر رشد جمعیت نیاز متی 

آوری آمارهتای  تا کنتون جمتع   5991و مهاجرت می باشد. در ایران  از سال جمعیت میزان مرگ و میر، زاد و ولد کودکان 

هدف کلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن، جمعیتی درقالب سرشماری عمومی جمعیت در کل کشور انجام شده است.  

مستکونی کتل    جمع آوری داده ها و اطالعات پایه ای در مورد تعداد، ساختار و ویژگی های عمده افراد جامعه و واحدهای

کشور برای برنامه ریزان، سیاستگ گذاران، دولت مردان و پژوهشگران و سایر کاربران است. تهیه چارچوب آماری مناسب 

 در زمینه خانوار و مسکن برای اجرای طر  های آماری یکی دیگر از اهداف اصلی سرشماری می باشد.

 جمعیت

جمعیتت کشتور و استتان بوشتهر در ایتن ستال بته ترتیتب         ، 5931براساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن 

 95درصد بوده که در بتین   01/5نفر بوده است. سهم جمعیتی استان بوشهر از کل کشور معادل  5519044و  23311124

را از نظر دارا بودن جمعیت به خود اختصاص داده بود. متوسط نرخ رشد ساالنه جمعیتت در ستالهای    11استان کشور رتبه 

هتای  درصد بدست آمده است. در مقایسه با سایر استان 0/1درصد و برای استان بوشهر  10/5برای کل کشور  31-5934

درصد می باشد، نرخ رشد استان بوشهر باالترین نرخ رشد جمعیتی بوده است  41/9کشور، بعد از استان خراسان جنوبی که 

ژه اقتصادی انرژی پارس جنوبی و جتذب مهتاجرین در ایتن    که از دالیل عمده آن ایجاد فرصت های شغلی در منطقه وی

 باشد.منطقه می

 جمیعت شهری و روستایی و ضریب شهرنشینی

نفر و روستتایی بتا جمعیتت     791311، جمعیت نقاط شهری 5931براساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن 

درصتد   20ین سال نرخ شهرنشینی برای کل کشور نفر بوده است. در حالیکه در ا 912001غیرساکن استان بوشهر برابر با 

 درصد می باشد. 3/25بوده است این نرخ در استان بوشهر 



 

 

 31 3131زارش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان بوشهر سال گ 
 

، نرخ شهرنشینی در ایتن ستال بترای استتان بوشتهر      5931بر اساس جمعیت سرشماری شده در استان بوشهر  سال 

درصد مربتوط بته     1/35ی استان با هادرصد می باشد. باالترین ضریب شهرنشینی در این سال در میان شهرستان 3/25

درصد،   1/35درصد مربوط به شهرستان تنگستان می باشد. شهرستان بوشهر با  1/94شهرستان بوشهر و پایین ترین نیز با 

درصتد،   0/21درصتد، شهرستتان کنگتان بتا      7/22درصد، شهرستان گناوه با  1/23درصد، شهرستان دیر با  2/75دیلم با 

های بعدی ضریب شهرنشینی استتان بوشتهر   درصد در رتبه 3/12درصد و شهرستان دشتستان  با  13شهرستان دشتی با 

 اند.قرار داشته

 جمعیت شهرهای استان بوشهر

شهر، در رتبه نخست قرار گرفته استت. بعتد از آن    3، شهرستان دشتستان با 5931شهر استان بوشهر در سال  92از 
و  شتهر  9هتای تنگستتان، جتم و کنگتان  بتا      شتهر، شهرستتان   0هر و دشتی با شهر، شهرستان بوش 1شهرستان دیر با 

 اند.شهر قرار داشته 1های دیلم، عسلویه و گناوه  با  هر کدام با شهرستان
نفر جمعیت دارای باالترین جمعیت شتهری   119140از نظر جمعیتی در میان شهرهای استان بوشهر، بندر بوشهر با 

 اند.نفر  دارای کمترین جمعیت شهری بوده 1591ان با جمعیت برابر با  استان بوشهر و شهر بوشک
شهر استتان   14بر حسب طبقات جمعیت شهری،شهرهای استان بوشهر با تراکم کم جمعیتی روبرو هستند بطوریکه 

و شهر برازجتان   نفر جمعیت 119140شهر استان بوشهر تنها بندر بوشهر با  92اند. از میان هزار نفر جمعیت داشته 54زیر 
 اند.، باالی صد هزار نفر جمعیت داشته5931نفر در سال  554112با 

 بعد خانوار 

کنند. به عبارت خانوار در ایران زندگی می 10531491، تعداد  5931طبق سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال 
خانوار در استان  915711برای  5931در سال  مدهنفر بوده است. بعد خانوار بدست آ 9/9دیگر بعد خانوار در کشور برابر با 

خانوار در این ستال   102411نفر بوده و  57/0بعد خانوار در استان  34نفر می باشد. در سال   15/9برابر با  5931در سال 
شهرستتان  نفر تعلق داشته است.  1/1شهرستان به شهرستان کنگان با  54باالترین بعد خانوار در بین اند.  کرده زندگی می

 اند.نفر، کمترین میزان بعد خانوار در استان را به خود اختصاص داده 2/9های بوشهر و جم با داشتن 

 نسبت جنسی  

نفر مترد در کشتور    549نفر زن،  544باشد. یعنی به ازای هر نفر می 549برابر با  5931نسبت جنسی کشور در سال 
نفر بوده که از این لحاظ رتبه اول را در کشور بته   550بوشهر  برابر با  کنند. در همین سال نسبت جنسی استانزندگی می

خود اختصاص داده است. باال بودن نسبت جنسی در استان بوشهر به دلیل وجود نیروی کار مهاجر مترد مجترد در پتروژه   
 باشد. های نفت و گاز خصوصا در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس و شهرستان کنگان می
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 م نسبی جمعیت  تراک

نفر در کیلومتر مربع بوده است.  این شاخص در استان بوشهر در  03برابر با  5931تراکم نسبی جمعیت کشور درسال 
باشد. استان بوشهر از نظر تراکم نسبی جمعیتت  نفر در هر کیلومتر مربع می 14و  01به ترتیب برابر با  31و  34های سال

 ار گرفته است. کشور قر 52در رتبه  31در سال 
نفتر در   2/195باالترین تراکم نسبی جمعیت در استان بوشهر متعلق به شهرستان کنگتان و برابتر بتا     5931در سال 

نفر در هر کیلومتر مربتع دومتین شهرستتان متی باشتد.       157باشد و بعد از آن شهرستان بوشهر با تراکم کیلومتر مربع می
 ر مربع کمترین تراکم را در این سال به خود اختصاص داده است.نفر در هر کیلومت 52شهرستان دشتی با 

 5931های جمعیتی استان بوشهر در سال : شاخص5جدول

 جمع روستایی و غیر ساکن شهری واحد استان

 5519044 912001 791311 نفر جمعیت کل

 114211 579141 092151 نفر مرد

 101127 500193 937093 نفر زن

 915711 70745 192411 وارخان تعداد خانوار

 9/1 9/3 9/1 نفر بعد خانوار

 1/0 4/5- 9/1 درصد 31-34نرخ رشد سالیانه 

 544/4 17/5 25/3 درصد درصد شهرنشینی

 19512 … … کیلومتر مربع مساحت استان

 14 … … نفر به کیلومتر مربع تراکم در واحد سطح

 5931سال مأخذ: سالنامه آماری استان بوشهر

 5931های جمعیتی شهرستان بوشهر در سال شاخص :2جدول

 جمع روستایی و غیر ساکن شهری واحد بوشهر

 137130 11452 129122 نفر جمعیت کل

 519151 51251 504231 نفر مرد

 501471 51945 591275 نفر زن

 71119 2139 27194 خانوار تعداد خانوار

 9/1 9/0 9/1 نفر بعد خانوار

 1/3 7/4- 0/0 درصد 31-34ه نرخ رشد سالیان

 544 7 35/1 درصد درصد شهرنشینی

 5917 … … کیلومتر مربع مساحت شهرستان

 157 … … نفر به کیلومتر مربع تراکم در واحد سطح

 5931سال  مأخذ: سالنامه آماری استان بوشهر



 

 

 36 3131زارش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان بوشهر سال گ 
 

 5931های جمعیتی شهرستان تنگستان در سال شاخص :9جدول

 جمع تایی و غیر ساکنروس شهری واحد تنگستان

 21241 19123 19012 نفر جمعیت کل

 97324 12195 55293 نفر مرد

 92291 11407 55177 نفر زن

 11474 51145 1123 خانوار تعداد خانوار

 9/1 9/0 9/1 نفر بعد خانوار

 5/7 4/1 1/4 درصد 31-34نرخ رشد سالیانه 

 544 13 94/1 درصد درصد شهرنشینی

 5314 … … کیلومتر مربع نمساحت شهرستا

 93 … … نفر به کیلومتر مربع تراکم در واحد سطح

 مأخذ: سالنامه آماری استان بوشهر     

 5931های جمعیتی شهرستان جم در سال شاخص :4جدول

 جمع روستایی و غیر ساکن شهری واحد جم

 24415 95399 97557 نفر جمعیت کل

 91147 51711 53109 نفر مرد

 99109 51417 57021 نفر زن

 53332 7239 55140 خانوار تعداد خانوار

 9/1 9/1 9/0 نفر بعد خانوار

 1/0 5/9 51/1 درصد 31-34نرخ رشد سالیانه 

 10 01 10/0 درصد درصد شهرنشینی

 5000 … … کیلومتر مربع مساحت شهرستان

 03 … … نفر به کیلومتر مربع تراکم در واحد سطح

 5931سال  امه آماری استان بوشهرمأخذ: سالن     
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 5931های جمعیتی شهرستان دشتستان در سال شاخص :1جدول

 جمع روستایی و غیر ساکن شهری واحد دشتستان

 111402 74315 525511 نفر جمعیت کل

 512195 04331 71191 نفر مرد

 510751 93311 70735 نفر زن

 24309 11151 07912 خانوار تعداد خانوار

 9/1 9/1 9/1 نفر بعد خانوار

 5/3 4/1 1/1 درصد 31-34نرخ رشد سالیانه 

 544 91 12/3 درصد درصد شهرنشینی

 1912 … … کیلومتر مربع مساحت شهرستان

 04 … … نفر به کیلومتر مربع تراکم در واحد سطح

 5931سال  مأخذ: سالنامه آماری استان بوشهر

 

 5931ن دشتی در سال های جمعیتی شهرستاشاخص :6جدول

 جمع روستایی و غیر ساکن شهری واحد دشتی

 71953 11249 13151 نفر جمعیت کل

 09151 59973 13712 نفر مرد

 09549 59950 13273 نفر زن

 10020 2709 51195 خانوار تعداد خانوار

 9/1 9/0 9/1 نفر بعد خانوار

 1/1 1/1- 0/1 درصد 31-34نرخ رشد سالیانه 

 544 95 13/5 درصد هرنشینیدرصد ش

 1411 … … کیلومتر مربع مساحت شهرستان

 52 … … نفر به کیلومتر مربع تراکم در واحد سطح

 5931سال  مأخذ: سالنامه آماری استان بوشهر   

 

 

 



 

 

 31 3131زارش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان بوشهر سال گ 
 

 

 5931های جمعیتی شهرستان دیر در سال شاخص :7جدول

 جمع روستایی و غیر ساکن شهری واحد دیر

 14151 51041 07142 نفر جمعیت کل

 94231 1134 10141 نفر مرد

 13751 1751 10445 نفر زن

 51049 9140 59533 خانوار تعداد خانوار

 9/2 9/3 9/2 نفر بعد خانوار

 1/3 0/1- 1/1 درصد 31-34نرخ رشد سالیانه 

 544 14 23/1 درصد درصد شهرنشینی

 1115 … … کیلومتر مربع مساحت شهرستان

 12 … … نفر به کیلومتر مربع احد سطحتراکم در و

 5931سال  مأخذ: سالنامه آماری استان بوشهر     

 

 5931های جمعیتی شهرستان دیلم در سال شاخص :5جدول

 جمع روستایی و غیر ساکن شهری واحد دیلم

 90717 1912 17015 نفر جمعیت کل

 52115 9511 50031 نفر مرد

 52522 9155 59311 نفر زن

 3711 5207 7547 خانوار د خانوارتعدا

 9/1 9/1 9/1 نفر بعد خانوار

 1/4 5/4- 1/2 درصد 31-34نرخ رشد سالیانه 

 544 57 75/2 درصد درصد شهرنشینی

 5211 … … کیلومتر مربع مساحت شهرستان

 14 … … نفر به کیلومتر مربع تراکم در واحد سطح

 5931سال  مأخذ: سالنامه آماری استان بوشهر  
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 5931های جمعیتی شهرستان کنگان در سال شاخص :3جدول

 جمع روستایی و غیر ساکن شهری واحد کنگان

 542745 11031 75941 نفر جمعیت کل

 13925 11111 01201 نفر مرد

 97094 9724 90114 نفر زن

 12729 1731 10375 خانوار تعداد خانوار

 9/3 3/1 9/9 نفر بعد خانوار

 4/1 15/4 9/5- درصد 31-34سالیانه  نرخ رشد

 544 11 21/0 درصد درصد شهرنشینی

 011 … … کیلومتر مربع مساحت شهرستان

 191 … … نفر به کیلومتر مربع تراکم در واحد سطح

 5931سال  مأخذ: سالنامه آماری استان بوشهر    

 

 5931های جمعیتی شهرستان گناوه در سال شاخص :51جدول

 جمع روستایی و غیر ساکن شهری واحد گناوه

 541070 11214 23210 نفر جمعیت کل

 15711 55911 04029 نفر مرد

 14113 55047 93115 نفر زن

 17575 1925 15754 خانوار تعداد خانوار

 9/1 9/1 9/2 نفر بعد خانوار

 1/1 5/3 1/2 درصد 31-34نرخ رشد سالیانه 

 544 11 22/7 درصد درصد شهرنشینی

 5773 … … کیلومتر مربع احت شهرستانمس

 10 … … نفر به کیلومتر مربع تراکم در واحد سطح

 5931سال  مأخذ: سالنامه آماری استان بوشهر      

 

 

 



 

 

 02 3131زارش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان بوشهر سال گ 
 

 

 5931های جمعیتی شهرستان عسلویه در سال شاخص :55جدول

 جمع روستایی و غیر ساکن شهری واحد عسلویه

 29317 05110 91930 نفر جمعیت کل

 15101 17171 19912 نفر مرد

 11951 59123 3492 نفر زن

 51031 7104 2311 خانوار تعداد خانوار

 0/1 0/3 0/5 نفر بعد خانوار

 1/0 1/5- 54/7 درصد 31-34نرخ رشد سالیانه 

 544 11 09,7 درصد درصد شهرنشینی

 201 … … کیلومتر مربع مساحت شهرستان

 33 … … ومتر مربعنفر به کیل تراکم در واحد سطح

 5931سال  مأخذ: سالنامه آماری استان بوشهر   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 فصل اول: امور فرابخشی 03
 

 فعالیت و اشتغال -بخش دوم 

 
 مقدمه

امروزه نقش و اهمیت نیروی انسانی در فرایند تولید و ارائه ختدمات در جوامتع بشتری بته عنتوان مهمتترین عامتل،         

تحول و توسعه جوامع است. لذا دسترسی به اطالعتات   مشخص شده است. شکی نیست که عامل انسانی مهمترین بخش

های آن برای برنامه ریزی الزم و ضروری است. دربررسی  نیروی انسانی در این گتزارش از نتتایج   جمعیت فعال و ویژگی

 طر  آمارگیری از نیروی کار مرکز آمار ایران استفاده شده است. 

کتار، از   های فصلی و ستاالنه نیتروی   ریزان و با هدف محاسبه شاخص هکار بر اساس نیاز برنام طر  آمارگیری نیروی   

جمله نرخ مشارکت اقتصادی، نرخ بیکاری و تغییرات آن ها طراحی شده است. این طر  منطبق بر آخترین توصتیه هتای    

در این   .کند سازمان بین المللی کار است و برای مقایسه بین المللی شاخص های نیروی کار، امکان  بهتری را فراهم می

وردهای فصلی و با آستفاده شده است. برای دستیابی به بریرات، از روش نمونه گیری چرخشی اطر ، برای بهبود براورد تغی

توجه به ماهیت اقالم و سؤال های پرسشنامه، آمارگیری در ماه میانی فصل در دو هفته مشخص انجام می شود و برختی  

 ه قبل از آن دو هفته )هفته های مرجع( پرسیده می شود.سؤال های پرسش نامه در مورد هفت

 فعالیت و اشتغال 

شوند. به تمامی ساله و بیشتر به دو گروه جمعیت فعال اقتصادی و جمعیت غیرفعال تقسیم می 54به طورکلی جمعیت 

انتد، جمعیتت فعتال    ار بتوده ساله و بیشتر خانوارها که در هفت روز قبل از مراجعه مامور آمارگیر شاغل و یتا بیکت   54افراد 

شود. در میان افراد فعال اقتصادی نیز به افرادی که در طول هفته مرجع طبق تعریف کار، حداقل یت   اقتصادی گفته می

روز پتیش از   2شود. بته افترادی کته    ساعت کارکرده و یا به دالیلی به طور موقت کار را ترک کرده باشند شاغل گفته می

روز گذشته برای جستتجوی   94اند درصورتی که در اند و دارای شغلی نیز نبوده  ساعت کار نکردهمراجعه مامور حداقل ی

 شود.کار اقدام نموده و آماده به کار نیز باشند بیکار گفته می

 
 5939 – 31های : نرخ مشارکت اقتصادی استان بوشهر در مقایسه با کشور طی سال5جدول 

 5931سال  5934سال  5939سال  عنوان

 0/93 1/97 1/92 کل کشور

 92 9/91 7/91 استان بوشهر

 5931سالنامه آماری استان بوشهر سال مأخذ:                     



 

 

 00 3131گزارش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان بوشهر سال 
 

 2/4واحد درصدی این نرخ در سطح کشور و افزایش  1/5حاکی از افزایش  31بررسی نرخ مشارکت اقتصادی در سال 

 اشته  است. د 5930واحد درصدی در سطح استان نسبت به سال 

 
 5939 – 31های نرخ بیکاری استان بوشهر در مقایسه با کشور طی سال  :2جدول 

 5931سال  5934سال  5939سال  عنوان

 0/51 55 1/54 کل کشور

 9/55 2/3 3 استان بوشهر

 5931سالنامه آماری استان بوشهر سال مأخذ:                

 
نسبت به سال قبل در  31ان و کشور بیانگر این است که این نرخ در سال بررسی تغییرات نرخ بیکاری در سطح است

واحد درصد افزایش  1/5نسبت به سال قبل  5931واحد درصد افزایش یافته است. نرخ بیکاری استان در سال  0/5کشور 
 داشته است.
 

 5939 – 31های سهم اشتغال ناقص استان بوشهر در مقایسه با کشور طی سال  :9جدول 

 5931سال  5934سال  5939سال  عنوان

 9/54 7/3 1/3 کل کشور

 2 7/1 7/1 استان بوشهر

 5931سالنامه آماری استان بوشهر سال مأخذ:               

 
افراد دارای اشتغال ناقص شامل تمام شاغالنی ا ست که در هفته ی مرجع، حا ضر در سرکار یا غایب موقت از محل کتار  

اقتصادی نظیر رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت کار بیشتر، قرار داشتن در فصل غیرکاری و... کمتر از دالیل  بوده و به
ساعت کار کرده،خواهان و آماده برای انجام کار اضافی در هفته ی مرجع بوده اند.این سهم در استان بوشتهر در ستال   00
درصتد   7/3این شاخص در کشور نیز افزایش یافته و از  واحد درصدی داشته است. 1/5نسبت به سال قبل افزایش  5931
تر بتوده  های گذشته میزان اشتغال ناقص استان نسبت به میانگین کشوری پاییندرصد رسیده است. در طی سال 9/54به 
 است.

 های عمده فعالیت     وضعیت اشتغال در بخش
هتای فعالیتت را بته ختود     ترین سهم از بختش در طی چندین دهه گذشته، در استان بوشهر بخش خدمات همواره بیش

باشد.   می نیز بیشترین سهم فعالیت در استان و کشور مربوط به بخش خدمات 31و  30های اختصاص داده است. طی سال
 واحد درصدی داشته است. 9بخش کشاورزی و خدمات افزایش داشته ولی بخش صنعت کاهش  5931در سال 
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 5939 – 31های فعالیت استان بوشهر در مقایسه با کشور طی سالهای عمده سهم بخش  :4جدول 

 5931 5934 5939 سال

 استان کشور  استان کشور استان کشور 

 1/50 57 9/59 57 3/50 3/52 کشاورزی

 0/10 3/95 1/12 1/91 7/11 7/99 صنعت

 9/15 5/14 9/13 0/30 9/17 9/07 خدمات

 5931استان بوشهر سال سالنامه آماری مأخذ:               

 )درصد(5931ساله و بیشتر سال  51نرخ مشارکت و بیکاری جمعیت  :1جدول 

 کل سال زمستان پاییز  تابستان بهار فصل/شاخص

 کل
 92 97/0 92/9 91/0 91 نرخ مشارکت

 55/9 59 51/5 55/1 7/1 نرخ بیکاری

 مرد
3/19 13/2 نرخ مشارکت  7/11  2/19  1/11  

 54/9 54/1 54/3 55/1 7/0 نرخ بیکاری

 زن
 55/2 59/1 55/1 3/1 55/3 نرخ مشارکت

 51/1 10/5 57/1 55/1 3/1 نرخ بیکاری

 شهری
 92/1 97/7 92/2 92 91/1 نرخ مشارکت

 55/9 59/2 51 54/0 7/3 نرخ بیکاری

 مرد
 11/0 10 11/7 10/1 17/9 نرخ مشارکت

 54/5 54/1 54/1 54/1 7/2 نرخ بیکاری

 زن
 55/7 50/9 55/3 3/2 55/1 مشارکت نرخ

 52/2 12/7 14/5 3/9 3/7 نرخ بیکاری

 روستایی
 91/9 92/0 91/0 90/3 92/7 نرخ مشارکت

 55/1 55/9 51/1 59/1 7 نرخ بیکاری

 مرد
 11/7 19/5 11/2 11/1 19/9 نرخ مشارکت

 54/2 54/1 55/2 51/1 2/7 نرخ بیکاری

 زن
 55/9 51/1 55/5 3 51/3 نرخ مشارکت

 59/7 50/2 51/1 52/9 3 نرخ بیکاری

 5931سالنامه آماری استان بوشهر سال مأخذ:        

 



 

 

 01 3131گزارش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان بوشهر سال 
 

 )درصد(5931ساله و بیشتر سال  51نرخ مشارکت و بیکاری جمعیت  :6جدول 

 کل سال زمستان پاییز  تابستان بهار فصل/شاخص

 کل
 05/1 09/5 05/1 04/0 93/3 نرخ مشارکت

 55/9 59 51/5 55/1 7/1 نرخ بیکاری

 مرد
 13/1 25/5 24 24/1 11/9 نرخ مشارکت

 54/9 54/1 54/3 55/1 7/0 نرخ بیکاری

 زن
 59 51/0 59 54/1 59/1 نرخ مشارکت

 51/1 10/1 57/1 55/1 3/1 نرخ بیکاری

 شهری
 05/9 09/9 05/2 05 93/5 نرخ مشارکت

 55/9 59/2 51 54/0 7/3 نرخ بیکاری

 مرد
 17/2 24/0 13/5 24/3 10/1 رکتنرخ مشا

 54/5 54/1 54/1 54/1 7/2 نرخ بیکاری

 زن
 59/9 51/5 59/1 54/7 51/3 نرخ مشارکت

 52/2 12/7 14/5 3/9 3/7 نرخ بیکاری

 روستایی
 05/1 01/1 05/1 93 05/3 نرخ مشارکت

 55/1 55/9 51/1 59/1 7 نرخ بیکاری

 مرد
 25/9 21/1 21/1 13/2 24/7 نرخ مشارکت

 54/2 54/1 55/2 51/1 2/7 نرخ بیکاری

 زن
 51/1 59/2 51/0 54 50/5 نرخ مشارکت

 59/3 50/3 51/1 52/9 3/5 نرخ بیکاری

 5931سالنامه آماری استان بوشهر سال مأخذ:                 

 

 

 



 

 

 فصل اول: امور فرابخشی 01
 

 )درصد(5931ساله و بیشتر سال  24تا  51نرخ بیکاری جمعیت  :7جدول 

 کل سال زمستان پاییز ابستانت بهار فصل/شاخص

 12/1 10/1 99/7 90/9 51/1 کل
 11/0 52/5 99 99/0 51/1 مرد
 01/2 14/0 99/3 00/0 51/1 زن
 12/1 19 90/2 95/2 51/2 شهری
 11 59/3 91 95/7 51/1 مرد
 01/1 15/0 99/5 94/9 92 زن
 17/1 11/0 95/2 93/7 50/1 روستایی
 11/5 11/0 17/1 91/3 51/9 مرد
 01/3 02/2 10/2 19/1 55/5 زن

 5931سالنامه آماری استان بوشهر سال مأخذ:                   

 )درصد(5931ساله و بیشتر سال  23تا  51نرخ بیکاری جمعیت  :5جدول 

 کل سال زمستان پاییز  تابستان بهار شاخص/فصل

 19/0 19/9 12/1 10 57/1 کل
 15/1 52/5 11/5 10/0 52/7 مرد
 99 01/1 99/1 15/0 14/3 نز

 19 19/1 12/5 15/5 14 شهری
 14/7 51/7 11/1 11/1 53/9 مرد
 99 01/1 99/1 59/5 10/2 زن

 10/1 19/7 17/1 95/9 50/3 روستایی
 19/1 14/5 12/1 13/3 50/3 مرد
 99/9 00/1 99/7 05/1 50/2 زن

 5931سالنامه آماری استان بوشهر سال مأخذ:                  

 )درصد(  5931سهم بخش کشاورزی از اشتغال سال  :3جدول 

 کل سال زمستان پاییز  تابستان بهار شاخص/فصل

 50/1 50/9 50/1 59/0 50/7 کل

 59/3 59/2 50/5 59/1 50/1 مرد

 51/1 52/1 52/5 51/5 52/0 زن

 7/7 2/3 54 3 7/1 شهری

 3/9 7/9 54/7 3/0 7/2 مرد

 1/1 1/1 1 1/1 2/7 زن

 11/1 17/2 10/7 10/1 17/1 روستایی

 10/1 11/7 15/1 10 11/0 مرد

 97/1 09/7 09/5 12/7 92/1 زن

 5931سالنامه آماری استان بوشهر سال مأخذ:            



 

 

 06 3131گزارش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان بوشهر سال 
 
 

 )درصد(5931غال سال سهم بخش خدمات  از اشت :51جدول 

 کل سال زمستان پاییز تابستان بهار شاخص/فصل

 15/9 14/9 14/1 11/7 11 کل

 13/7 17/2 17/1 14/3 15 مرد

 24/9 17/1 24/1 21/3 12 زن

 12/1 12/5 11/0 12/7 13/2 شهری

 11/5 10/3 11/1 11/0 12/1 مرد

 75/1 23 71/3 79/1 75/9 زن

 02/1 01/5 07/1 14/9 01/5 روستایی

 02/1 01 03/9 03/1 01/1 مرد

 01/1 01/7 00/0 11/1 92/2 زن

 5931سالنامه آماری استان بوشهر سال أخذ: م           

 

 )درصد(5931م بخش صنعت  از اشتغال سال سه: 55جدول 

 کل سال زمستان پاییز تابستان بهار شاخص/فصل

 15/9 14/9 14/1 11/7 11 کل

 13/7 17/2 17/1 14/3 15 مرد

 24/9 17/1 24/1 21/3 12 زن

 12/1 12/5 11/0 12/7 13/2 شهری

 11/5 10/3 11/1 11/0 12/1 مرد

 75/1 23 71/3 79/1 75/9 زن

 02/1 01/5 07/1 14/9 01/5 روستایی

 02/1 01 03/9 03/1 01/1 مرد

 01/1 01/7 00/0 11/1 92/2 زن

 5931سالنامه آماری استان بوشهر سال مأخذ:         

 

 
 
 



 

 

 فصل اول: امور فرابخشی 01
 

 رشد اقتصادی - سوم بخش

 
 مقدمه 

شود، بته  می های اخیر محسوبای در دههترین مباحث اقتصاد منطقهز مهمرشد و توسعه اقتصادی مناطق ی  کشور ا
های محلی مورد توجه قترار گرفتته استت. بتا     طوری که بررسی رشد و توسعه مناطق به عنوان یکی از اهداف مهم دولت

قتصتادی  شود که برخی مناطق نسبت به مناطق دیگتر عملکترد ا  ای کشورهای مختلف مشخص میبررسی اقتصاد منطقه
بهتری دارند و در مقایسه با میانگین کشور رشد اقتصادی باالتری دارنتد. ایتن رشتد فزاینتده ناشتی از ستاختار اقتصتادی        

ای صحیح است. بی تتوجهی  ریزی منطقهگذاری و برنامههای مختلف و سیاستهای نسبی در فعالیتمناسب، وجود مزیت
هتای  گذاریشود تا سرمایههای اقتصادی موجب میهر منطقه در زمینه فعالیتهای نسبی ها و مزیتبه استعدادها، توانایی
ای، های متعدد توسعه ملتی و منطقته  برنامه های بالقوه مناطق صورت نگیرد و به رغم اجرایظرفیت متناسب با امکانات و

رشد اقتصادی مناطق شناسایی شود  همچنان روند توسعه نیافتگی مناطق ادامه یابد. بنابراین، در صورتی که عوامل مؤثر بر
های مرتبط بتا  گذاریتوان زمینه ارتقاء سطح سیاستها و تنگناهای آن مناطق فراهم شود، میو درک درستی از توانمندی
های موجود گذاری ملی و محلی فراهم کرد. واقعیتگیری درست و مبتنی بر آگاهی را برای سیاستمناطق و اتخای تصمیم

 هایی در امر تولید وجود دارد.دهنده آن است که در مناطق مختلف کشور نابرابریاندر ایران نش

 رشد اقتصادی
 سال آن در به تعبیر ساده عبارت است از افزایش تولید ی  کشور در ی  سال خاص در مقایسه با مقدار رشد اقتصادی

ستبت  در سال مورد بحتث بته ن  (GDP) تولید ناخالص داخلی یا(GNP) تولید ناخالص ملی افزایش کالن، در سطح. پایه
های سال  شود. علت این که برای محاسبه رشد اقتصادی، از قیمت مقدار آن در ی  سال پایه، رشد اقتصادی محسوب می

شود آن است که افزایش محاسبه شده در تولید ناخالص ملی، ناشی از افزایش میزان تولیدات باشد و تأثیر  پایه استفاده می
 .حذف گردد(  تورم) ها افزایش قیمت
از فرایند چند بعدی تحول دراز مدت که با افتزایش ظرفیتت تولیتد اقتصتادی و دگرگتونی      است اقتصادی عبارت  رشد
های اقتصادی است. اولتویتی کته بته ایتن     اقتصادی هدف نهایی کلیه نظام رشد. کندتظاهر پیدا می ،های اجتماعیساخت

(   ارتقای ستطح زنتدگی  جمعی ) با افزایش نیازهای فردی وشود پاسخی است دوگانه از ی  سو برای مقابله هدف داده می
 المللی. از سوی دیگر توانایی مقابله هرچه بهتر با رقابت بین و

اگر تولید کاالها یا خدمات به هر وسیله ممکن در ی   دارد. درآمد سرانه ملیداللت بر افزایش تولید یا  رشد اقتصادی،
 است.  رشد اقتصادی اتفاق افتاده توان گفت که در آن کشور، کشور افزایش پیدا کند، می

ز و پتروشیمی درصد بوده است و چنانچه نفت و گا 5/51   34-30های نرخ رشد تولید ناخالص داخلی استان طی سال
درصد می رسد. رتبه استان بوشهر از تولید ناخالص داخلی در  3/52را از تولید ناخالص داخلی کسر نماییم این نرخ رشد به 

 19ی  نفت و گاز و پتروشیمی در سطح کشور بته  عتدد   اباشد ولیکن رتبه استان بدون بخشهمی  1در کشور  5930سال 
 نماید.تنزل می

 

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/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%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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 های عمده اقتصادی استانشارزش افزوده بخ
گتردد.  ها در ایران استفاده میهای متداول از روش ارزش افزودهبرای بدست آوردن تولید ناخالص داخلی از بین روش 

 .های کشاورزی، نفت، صنایع و معادن و در نهایت خدمات می باشدها شامل، بخشعمده این فعالیت

 تلف اقتصادی استان با کشور در سالهای: مقایسه ارزش افزوده بخش های مخ 5جدول 

 ) میلیون ریال( 34-5931 

 شرح/سال
 استان

 بدون نفت و گاز و پتروشیمی بدون نفت کل

5934 
 11249599 155233110 114111039 مبلغ

 19 0 1 رتبه

5935 
 74251413 090109991 021015017 مبلغ
 15 0 0 رتبه

5931 
 37120304 111277013 251139024 مبلغ

 19 1 0 رتبه

5939 
 550131340 199324459 171515311 مبلغ
 19 9 0 رتبه

5930 
 512453533 030141414 111073333 مبلغ
 19 1 1 رتبه

5/51 نرخ رشد  1/55 3/57 

 شرح /سال
 کشور

 بدون نفت و گاز و پتروشیمی بدون نفت کل

5934 
 0911013471 0293737092 1,173,299711 مبلغ
 * * * رتبه

5935 
 1511935111 2443515001 3550305113 مبلغ
 * * * رتبه

5931 
 7457011105 3521151117 51153292501 مبلغ

 * * * رتبه

5939 
 3944597011 54092403411 51721351710 مبلغ
 * * * رتبه

5930 
 3713005117 54171415915 51950114170 مبلغ
 * * * رتبه

 5/57 7/57 59 نرخ رشد

 ماخذ: اطالعات دفتر حسابهای اقتصادی مرکز آمار ایران                    
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 : سهم ارزش افزوده بخشهای مختلف اقتصادی  از کل ارزش افزوده 2جدول 

 5931-34های  در سال

 خدمات ساختمان انرژی صنعت و معدن کشاورزی شرح

ن
ستا

ا
 

5934 1/7 97/1 05/0 1 50/7 

5935 1/0 11/5 10/1 5 3/2 

5931 1/1 07/1 93/5 4/2 3/1 

5939 1/2 01 01/3 5/1 55/9 

5930 9/0 97/3 93/5 5/7 51/0 

ور
ش

ک
 

5934 1/2 97/0 1 1 01/1 

5935 1/0 01/2 0/2 0 05/2 

5931 2/0 01/9 1/0 9/1 05/1 

5939 7/0 91/1 1/1 0/1 01/1 

5930 3/1 13/0 0/1 0/1 15/1 

 ماخذ: اطالعات دفتر حسابهای اقتصادی مرکز آمار ایران                          

 

 5931-34های مختلف اقتصادی از کل ارزش افزوده ) بدون نفت( در سالهای  : سهم ارزش افزوده بخش9جدول 

 خدمات ساختمان انرژی صنعت و معدن کشاورزی شرح

ن
ستا

ا
 

5934 9/1 11/0 14/3 1/0 57/5 

5935 1/1 17/7 11/2 5/5 54/1 

5931 1/2 00 01/1 4/7 3/3 

5939 1/3 92/1 01/1 5/1 51/5 

5930 9/1 91 05/1 5/3 52/0 

ور
ش

ک
 

5934 7/5 57/9 2/5 2 10 

5935 7/9 17/7 1/5 1/9 10 

5931 3/3 12/1 2/1 0/2 10/1 

5939 54/0 10/1 1/3 1/1 11/1 

5930 55 15/9 1/9 1/1 13/5 

 ماخذ: اطالعات دفتر حسابهای اقتصادی مرکز آمار ایران                         
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 : سهم ارزش افزوده بخشهای مختلف اقتصادی از کل ارزش افزوده4جدول 

 5931-34)بدون نفت و گاز و پتروشیمی ( در سالهای  

 خدمات ساختمان انرژی صنعت و معدن کشاورزی شرح

ن
ستا

ا
 

5934 59/9 3/5 4/7 3/5 17/2 

5935 59/7 14/1 5/1 1/2 11/3 

5931 52/3 7/3 5/1 1/5 11/0  

5939 51 7/7 5/9 1/3 12/1 

5930 50/1 2.7 5/0 2/0 12/3 

ور
ش

ک
 

5934 7/7 52/2 4/1 2/2 24/5 

5935 3/0 10/3 5 1 15/1 

5931 55/9 10/1 4/3 1/0 11/1 

5939 55/2 15/2 5 1/7 11/0 

5930 51 53/1 5 1/2 10/1 

 ماخذ: اطالعات دفتر حسابهای اقتصادی مرکز آمار ایران                             

 بخش کشاورزی
درصدی 9/0میلیون ریال بوده که سهم 52333010معادل  30های ارزش افزوده بخش کشاورزی استان بوشهر در سال

درصتد   53/1 ، 5934-30شد این بخش طی ستالهای  از تولید ناخالص داخلی استان را به خود اختصاص داده است. نرخ ر
 5/1 می باشد. همچنین سهم این بخش در کشور 11 در سطح کشور 5930می باشد. رتبه بخش کشاورزی استان در سال 
بیشتترین مقتدار را در    30درصد در ستال    0/15های کشاورزی با سهم درصد است .زراعت و باغداری در بین زیر بخش

 باشد. بخش دارا می ارزش افزوده این

 )میلیون ریال(5931-34های : ارزش افزوده بخش کشاورزی استان بوشهر طی سال1جدول 

 34سال  39سال  32سال  35سال  31سال  های کشاورزیزیر بخش
نرخ 

 رشد

 51/3 55411471 55522119 55719233 2102341 1414111 زراعت و باغداری

 51 5192107 5411471 5911575 5411379 151912 دامداری

 55/1 111134 197752 514017 551117 501030 جنگلداری

 17/0 1019594 1343459 0110521 1247113 5114940 ماهیگیری

 53/1 52333010 57935592 52134114 55512041 2971294 جمع

 - 9/0 1/2 1/1 1/0 1/7 سهم بخش از ارزش افزوده استان

 - 5/1 5/2 5/3 5/3 5/3 ش در کشورسهم بخش از ارزش افزوده بخ

 - 11 10 19 11 11 رتبه استان در کشور

 های اقتصادی مرکز آمار ایرانماخذ: دفتر حساب
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 بخش نفت و گاز 

تولید بخش عمده گاز کشور، صادرات  وهای باالیی در بخش نفت و گاز و پتروشیمی است  استان بوشهر دارای ظرفیت
 باشتد، و ایتن موضتوع    ی استان متی ها انواع محصوالت صنایع پتروشیمی از جمله ظرفیت بخش عمده نفت کشور و تولید

بنابراین گرچه نفت و گاز زیر مجموعه  .باعث شده است تا این استان به عنوان قطب اقتصادی و انرژی کشور شناخته شود
به صورت مجتزا متورد بررستی قترار     های بخش معدن می باشد، لیکن به دلیل اهمیت نفت و گاز در استان آن را فعالیت
 دهیم. می

درصد از ارزش افزوده کل استان می باشتد . استتان بوشتهر در ایتن      3/21،  30سهم نفت و گاز و پتروشیمی در سال
 درصد سهم بخش نفت و گاز کشور را به خود اختصاص داده است. 5/51در کشور می باشد و  1بخش دارای رتبه 

 
 )میلیون ریال( 5931-34های گاز و پتروشیمی استان بوشهر طی سالش نفت وافزوده بخ: ارزش6جدول 

 34سال  39سال  32سال  35سال  31سال  های انرژی زیربخش
نرخ 

 رشد

-7 95372397 07575393 11341445 92347591 07011394 ارزش افزوده بخش نفت و گاز  

 57/2 912071715 153920543 112159113 919795949 511431095 ارزش افزوده پتروشیمی

 50/9 933024744 112111402 150057194 935293093 140119914 جمع

سهم بخش از ارزش افزوده 
 استان

27/1 71/3 71/1 79/1 21/3 - 

سهم بخش از ارزش افزوده 
 بخش در کشور

7/2 59/1 50/1 51/3 51/5 - 

 - 1 1 1 1 1 رتبه استان در کشور

 اقتصادی مرکز آمار ایران هایماخذ: دفتر حساب 

 بخش صنعت و معدن 
 3/97باشد که ستهمی برابتر بتا    میلیون ریال می 140315412معادل  30ارزش افزوده بخش صنعت و معدن در سال 

 521342151درصدی در ارزش افزوده استان استان دارد. در همین سال ارزش افتزوده استتان در بختش صتنعت معتادل     
 میلیون ریال بوده است. 91459701 عدنمیلیون ریال و در بخش م

بیشترین مقتدار در   30درصد در سال  2/23ارزش افزوده ساخت مواد شیمیایی و محصوالت شیمیایی با سهمی معادل
 باشد.بخش صنعت استان  را دارا  می

د. باشت درصد سهم  بختش صتنعت و معتدن کشتور را دارا  متی      2/1، 30ارزش افزوده بخش صنعت و معدن در سال 
درصتد از فعالیتت    7/05ستهمی معتادل    30شیمیایی و محصوالت شیمیایی در ستال   همچنین ارزش افزوده ساخت مواد

 متناظر خود در کشور را دارا بوده است.
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 )میلیون ریال(5931-34های :  ارزش افزوده بخش صنعت و معدن در استان بوشهر طی سال7جدول 

 های زیربخش

 و معدن صنعت
5931 5935 5932 5939 5934 

نرخ 

 رشد

 -2/0 91459701 07121113 11311021 92341434 02.434121 استخراج معدن

استخراج نفت خام ، گاز طبیعی و 
 خدمات پشتیبانی معادن

01201111 92251141 11255551 02313919 95257147 2/1- 

 -9/4 131190 949142 111901 573777 909115 استخراج سایر معادن

 11/1 521342151 197470115 177043347 111174105 19011010 صنعت

 51/7 1421371 1449921 1140173 1942259 311933 تولید محصوالت غذایی

 - 4 4 4 4 4 تولید انواع آشامیدنیها

 - 4 4 4 4 4 های توتون و تنباکو تولید فرآورده

 54/1 21942 31371 71700 13941 09115 تولید منسوجات

 1/5 31793 551303 27311 11320 13410 د پوشاکتولی

 -11/9 1311 9954 2423 3122 51211 های وابسته تولید چرم و فرآورده

تولید چوب و محصوالت چوبی 
به جز مبلمان، حصیر و مواد 

 حصیر بافی

249517 5421551 5135132 1492557 5341911 11/5 

 52/1 151341 537111 519211 31190 31999 های کاغذی تولید کاغذ و فرآورده

های ضبط  چاپ و تکثیر رسانه
 شده

52412 11111 53397 11119 91139 59/1 

های حاصل از  تولید ک ، فرآورده
 پاالیش نفت

532412 01343 151 9125 213 12/4- 

تولید مواد شیمیایی و 
 های شیمیایی فرآورده

07214541 197721141 123310521 117101114 519914135 12/0 

های  تولید داروها و فراورده
 دارویی و شیمیایی و گیاهی

4 4 4 4 4 - 

های الستیکی و  تولید فرآورده
 پالستیکی

12110 157301 117009 113495 113552 19/5 

های معدنی  تولید سایر فرآورده
 غیرفلزی

5214317 9213115 1544924 1101579 9411153 55.1 

 7/1 11192 77031 27177 10001 00417 تولید فلزات پایه

تولید محصوالت فلزی ساخته 
آالت و  شده، به جز ماشین
 تجهیزات

570129 510039 114154 114921 199321 0/3 

ای،  تولید محصوالت رایانه
 الکترونیکی و نوری

4 4 4 4 4 - 
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 )میلیون ریال(5931-34های :  ارزش افزوده بخش صنعت و معدن در استان بوشهر طی سال7ادامه جدول 

 هایزیربخش

 و معدن صنعت 
5931 5935 5932 5939 5934 

نرخ 

 رشد

 1/2 79370 599574 555524 21510 19250 تولید تجهیزات برقی

آالت و تجهیزات  تولید ماشین
 بندی نشده در جای دیگر طبقه

1024 1717 2242 54141 54744 54/7 

تولید وسایل نقلیه موتوری، 
 تریلر تریلر و نیم

11112 57415 15514 91170 91510 9/3 

 تولید سایر تجهیزات 
 حمل و نقل

103157 7517501 5111717 1517311 344577 13/9 

 -5/1 591497 33990 33199 514554 501029 تولید مبلمان

 54/1 557997 71140 551101 595110 21272 تولید سایر مصنوعات

 تعمیر و نصب 
 زاتآالت و تجهی ماشین

5014 5793 0955 03245 14207 25/4 

 51/9 140315412 171912414 901921911 139571195 544101215 جمع

سهم بخش از ارزش افزوده 
 استان

97/1 11/5 07/1 01 97/3 

سهم بخش از ارزش افزوده  
 بخش در کشور

9/3 2/1 1/2 1/5 1/2 

 9 9 9 9 9 رتبه استان در کشور

 های اقتصادی مرکز آمار ایرانماخذ : دفتر حساب

 بخش خدمات 
 0/51باشد که سهم معادل میلیون ریال می  71191471در استان بوشهر برابر با  30ارزش افزوده این بخش در سال 

درصد از کل ارزش افزوده استان را به خود اختصاص داده است. در همین سال  فعالیتهتای مربتوط یته  حمتل و نقتل و      
 ت بیشترین و فعالیتهای علمی و فنی  کمترین میزان ارزش افزوده در بخش خدمات را دارند.انبارداری و پس

باشد و همچنین سهم این بختش از بختش   درصد می 1/52معادل  30تا  34های رشد ساالنه بخش خدمات طی سال
را داشتته  53ین بخش رتبته  در ا 5930باشد. استان بوشهر در سال درصد می 0/5معادل  30متناظر خود در کشور در سال 

 است. 
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 )میلیون ریال( 5931-34های بخش خدمات استان بوشهر در سال : ارزش افزوده زیر بخش5جدول 

های خدماتزیر بخش  5931 5935 5932 5939 5934 
نرخ 

 رشد

 عمده فروشی، خرده فروشی، تعمیر 
 وسایل نقلیه و کاالها

1737052 7113715 51023553 59124027 51219294 59/5 

 53/3 57751173 52112477 50499430 3739595 2147117 حمل و نقل و انبارداری وپست

 19 5001579 5105731 5499945 252313 151995 فعالیت خدماتی مربوط به تامین جا و غذا

 09/7 2201117 0711409 9419731 5731235 5117100 اطالعات و ارتباطات

مهفعالیتهای مالی و بی  5530344 5021100 5037120 5951170 5071111 0/0 

 51/2 57171121 52470714 51245553 3121704 7099177 امالک و مستغالت

ای، علمی و فنی های حرفه فعالیت  927171 000039 145134 201170 300103 14/5 

 10/1 102499 091213 901211 102221 571597 فعالیتهای اداری و خدمات پشتیبانی

 59/3 54310150 3519740 2345190 1071047 1259117 اداره امور عمومی ، و خدمات شهری

 51 1975142 1912915 0141775 9913547 9499740 آموزش

فعالیت های مربوط به سالمت انسان 
 ومددکاری اجتماعی

1170152 1703210 9293497 0749943 1391302 57/5 

سایر خدمات عمومی ، اجتماعی . 
 شخصی و خانگی

131051 229172 710414 5511311 5194971 51/1 

 52/1 71191401 22142039 11054213 01414954 97931114 جمع

 51/0 55/9 3/1 3/2 50/7 سهم بخش از ارزش افزوده استان

 

سهم بخش از ارزش افزوده بخش در 
 کشور

5/9 5/1 5/9 5/9 5/0 

 53 14 14 14 15 رتبه استان در کشور

 اقتصادی مرکز آمار ایران یهامأخذ: دفتر حساب  
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 بخش انرژی 

میلیون ریال می باشد و نرخ رشدی معادل  141309111معادل  5930ارزش افزوده بخش انرژی در استان بوشهر در سال 
ان معادل سهم این فعالیت از کل ارزش افزوده است5930را داشته است. در سال  5930تا  5934درصد طی سالهای  7/59
 درصدی از فعالیت متناظر خود در کشور را دارا می باشد. 0/91و سهم  5درصد می باشد. همچنین رتبه  5/93

 )میلیون ریال(5932-39های بخش انرژی استان بوشهر در سال : ارزش افزوده زیر بخش3جدول 

های انرژیزیر بخش  5931 5935 5932 5939 5934 
نرخ 

 رشد
خار و تهویه هواتأمین برق ، گاز،ب  542911737 551941771 127591492 135714111 140731440 59/7 

 541/1 213799 219497 101170 902277 53120 تولید، انتقال و توزیع برق

 59/2 140511524 135512177 122173919 550313432 542901910 تولید وتوزیع گاز طبیعی

آبرسانی،مدیریت پسماند، فاضالب و 
های تصفیه فعالیت  

001933 171521 127203 752771 5415115 57/3 

 59/7 141309111 131117147 127750271 551739414 542747131 جمع

 93/5 01/3 93/5 10/1 05/0 سهم بخش از ارزش افزوده استان

 91/0 04/7 01/1 11/3 91/1 سهم بخش از ارزش افزوده بخش در کشور 

 5 5 5 5 5 رتبه استان در کشور

 ها اقتصادی مرکز آمار ایرانمأخذ: دفتر حساب

 بخش ساختمان
درصدی  59میلیون ریال می باشد که نرخ رشد 3915192معادل   5930ارزش افزوده این بخش در استان بوشهر در سال 

درصتد  51سهم این فعالیتت از کتل ارزش افتزوده استتان معتادل      5930را دارا می باشد. در سال 30تا 5934طی سالهای 
 درصدی از بخش ساختمان در کشور را دارا می باشد. 2/5و سهم  51باشد. همچنین رتبه  می

 )میلیون ریال( 5931-34های بخش ساختمان استان بوشهر در سال : ارزش افزوده زیر بخش51جدول

 5934 5939 5932 5935 5931 های ساختمانزیر بخش
نرخ 

 رشد
 2/5 1929119 1191122 1971194 5355579 5175190 ساختمانهای مسکونی

 51/1 1327450 1195134 1110457 1113313 9931233 سایر ساختمانها

 59 3915192 2711112 1414107 0125501 1427499 جمع

 5/7 5/1 4/2 5 1 سهم بخش از ارزش افزوده استان

 5/2 5/1 5/1 5/1 5/1 سهم بخش از ارزش افزوده بخش در کشور 

 51 14 11 10 19 ر کشوررتبه استان د

 اقتصادی مرکز آمار ایران یهامأخذ: دفتر حساب      
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 تولید ناخالص داخلی استان

عنتوان   ای برختوردار استت. زیترا نته تنهتا بته       های اقتصاد کالن، تولید ناخالص داخلی از اهمیت ویژه در میان شاخص
گیرد، بلکته بستیاری از دیگتر     ها مورد استفاده قرار می یابیها و ارز ترین شاخص عملکرد اقتصادی در تجزیه و تحلیل مهم

 های کالن اقتصادی مستقیم یا غیرمستقیم به محاسبه و برآورد این شاخص وابسته هستند.شاخص
شده توسط واحدهای اقتصادی مقتیم کشتور در دوره زمتانی معتین را تولیتد       تولید نهایی ل ارزش ریالی محصوالتک

 .دنامن ناخالص داخلی می
شتود.  متی شاخص مثبت ارزیابی افزایش در تولید ناخالص داخلی در سال جاری در مقایسه با سال قبل، به عنوان ی  

شود، ی  افزایش مشابه در نیروی کار و به احتمال زیتاد  این امر بدان معناست که اگر ارزش تولید ی  کشور افزایش داده
 شود.به اشتغال بیشتر و درآمد باالتر منتج می

 
درصتد از   9/0میلیون ریال می باشد که سهمی معادل  111073333  ،5930های تولید ناخالص داخلی استان در سال

باشد. ایتن تفتاوت بته    درصد جمعیت کشور می 0/5تولید ناخالص داخلی کشور را دارند. درصورتیکه جمعیت استان بوشهر 
باشد و تاثیر چندانی بر اقتصاد ه تاثیرگذاری آن در سطح ملی میباشد در صورتیکهای نفت و گاز در استان میعلت فعالیت

های نفت و گاز را از تولیتد ناختالص داخلتی کتم کنتیم ستهم استتان از کشتور         استان ندارد، چنانچه ارزش افزوده فعالیت
 رسد.درصد می9/5به

باشد. سهم سرانه تولیتد ناختالص   رشد سرانه تولید ناخالص داخلی استان از رشد تولید ناخالص داخلی کشور بیشتر می
باشد و این نشتان از  بتاالتر بتودن ستطح رفتاه استتان از متوستط        درصد می  3/133  ،30 داخلی استان از کشور در سال

صورتیکه ارزش افزوده نفت و گاز و پتروشیمی را از تولید ناخالص داخلی استان حذف کنیم آنگاه سهم باشد. درکشوری می
 0/3، 5930باشد یعنتی ستطح زنتدگی در  ستال     درصد می 1/34خالص داخلی استان از کشور در این سال سرانه تولید نا
 باشد.تر از متوسط کشوری میدرصد پایین
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 میلیون ریال() 5931-34اخالص داخلی در سالهای های تولید ن : اهم شاخص55جدول 

 5934 5939 5932 5935 5931 سال/شرح
نرخ 

 رشد

 50/1 753791541 5443511139 331915490 171713729 015311701 ندهستا

 51/1 131474201 911120797 179552371 151441911 511251151 مصرف واسطه

 97/1 95 17/0 91/0 91 -5/1 (I,Oنسبت مصرف واسطه به ستانده)

 51/5 110215913 171034211 251109407 024712107 113155994 ارزش افزوده بخش های مختلف

محصول ناخالص داخلی به قیمت 
 (GDP,GDPRبازار)

114111039 021015017 251139024 171515311 111073333 51/5 

 4 1 0 0 0 1 داخلی رتبه استان در محصول ناخالص

در محصول ناخالص  سهم استان از کشور
 داخلی

9/3 1/1 1/7 1/9 0/9 4 

محصول ناخالص داخلی به قیمت بازار 
(GDP,GDPR)- بدون نفت 

155233110 090109991 111277013 199324459 030141414 57/1 

رتبه استان بدون احتساب نفت خام و گاز 
 طبیعی

0 0 1 9 1 7/0 

بدون  -سهم استان در محصول ناخالص داخلی
 نفت

9/3 1/1 2/5 1/5 0/1 0/1 

محصول ناخالص داخلی به قیمت بازار 
(GDP,GDPR) 
 گاز و پتروشیمیبدون نفت و  -

11249599 74251413 37120304 550131340 512453533 52/3 

رتبه استان بدون احتساب نفت و گاز و 
 پتروشیمی

19 15 19 19 19 4 

بدون  -سهم استان در محصول ناخالص داخلی
 نفت و گاز و پتروشیمی

5/9 5/9 5/1 5/1 5/9 4 

 51 017711 114597 115204 002715 115311 سرانه تولید ناخالص داخلی)هزار ریال(

 53/2- 5 5 5 5 9 کشور استان در تولید ناخالص داخلی رتبه سرانه
 سرانه تولید ناخالص داخلی

 بدون نفت -)هزار ریال(
141400 055773 147349 121991 004904 51/1 

رتبه سرانه تولید ناخالص داخلی استان در 
 کشور  بدون نفت

5 5 5 5 5 4 

بدون  -ید ناخالص داخلی )هزار ریال(سرانه تول
 نفت و گاز و پترو شیمی

19311 21140 35103 540527 559542 51 

رتبه سرانه تولید ناخالص داخلی استان در 
 بدون نفت و گاز و پترو شیمی کشور

3 54 51 59 55 0/5 

 محاسبات نگارنده –ها اقتصادی مرکز آمار ایران مأخذ: دفتر حساب
 بخش جداگانه کشاورزی و ماهیگیری ، صنعت و معدن ، انرژی ، ساختمان و خدمات در نظر گرفته شده است . 1حاسبات بخش های اقتصادی بصورت *** در کلیه م
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 به قیمت بازار )میلیون ریال( 5931-34های  های اقتصادی طی سال : ارزش افزوده استان بر حسب فعالیت52جدول 

 یکشاورز فعالیتهای اقتصادی /سال 
صنعت و 

 معدن
 خدمات ساختمان انرژی

 ارزش افزوده استان

5934 2971294 544101215 542747131 1427499 97931114 

5935 55512041 139571195 551739414 0125501 01414954 

5931 52134114 901921911 127750271 1414107 11054213 

5939 57935592 171912414 131117147 2711112 22142039 

5930 52333010 140315412 141309111 3915192 71191401 

 52/1 59 59/7 51/9 53/1 نرخ رشد

 ارزش افزوده کشور
5934 975371137 1113915420 990751941 995211331 9409521902 

5935 123139211 9739492757 094233711 917511213 9745459177 

5931 347427127 1521293191 115014111 091021511 1413510019 

5939 5471301351 0251171412 252497397 105019514 1719742519 

5930 5527193153 9115211321 111401154 113301012 1904194111 

 51/7 55 55 2/5 11/9 نرخ رشد

 محاسبات نگارنده  –اقتصادی مرکز آمار ایران  یهامأخذ: دفتر حساب     

 
درصد داشتته استت. بیشتترین    5/51 رشدی معادل  5934-30طی سالهای خلی استان به قیمت بازار خالص داتولید نا

 مات و کمترین رشد نیز متعلق به بخش  ساختمان بوده است. درشد مربوط به بخش خ
. سرانه تولید( توزیع شده در جامعه را می توان از طریق شاخص تولید سرانه محاسبه نمودفرد ایرانی از درآمد )سهم هر 

هتا داشتته    درصدی طی این ستال 51هزار ریال بوده و رشد  017711،  5930تولید ناخالص داخلی استان بوشهر  در سال 
 است.

هایی است که توانایی نشان دادن رونق نسبی هر بخش از شاخص نسبت کل مصرف واسطه به ستانده یکی از شاخص
هر بخش دارای مقدار کمتری باشد به این معنی است که آن بخش از  درقتصادی را دارد. هر چه این نسبت های افعالیت

 تولید بیشتری برخوردار بوده پس بخش مزبور از رونق بیشتری نیز برخوردار خواهد بود. نستبت کتل مصترف واستطه بته     
گروه ختدمات    دهد گروه انرژی و پس از آنباشد. آمار و ارقام نشان میدرصد می 91، 5930ستانده استان بوشهر در سال 

از رونتق کمنتری نستبت بته      5930رونق بیشتری برخوردار بوده است. همچنتین بختش ستاختمان در ستال      30در سال 
 های دیگر برخوردار است.  بخش

 

 



 

 

 فصل اول: امور فرابخشی 13
 

 34-5931های : نسبت مصرف واسطه به ستانده استان طی سال59جدول

 5934 5939 5932 5935 5931 عنوان
 05/1 04/2 01/3 09/7 00 گروه کشاورزی

 15/1 01/2 97/2 91/1 11/9 گروه صنایع و معادن

 54/7 7 1/3 7/7 1/2 گروه انرژی

 13/1 14/9 11 15/3 14/1 گروه ساختمان

 10/3 11 11 11/9 11/1 گروه خدمات

 91 91/0 17/0 95 97/1 کل

 ماخذ : محاسبات نگارنده                      

 

 در استان های اقتصادی مزیت نسبی فعالیت
های اقتصادی توسط  شاخص مزیت نستبی آشتکار   یکی از کاربردهای مزیت نسبی بدست آوردن مزیت نسبی فعالیت

(Revealed Comparative Advantage  ) باشتد کته کتدام یت  از     باشد. این شاخص بیانگر این مطلتب متی  می
های اقتصادی که در آن شاخص کدام از فعالیتها در استان نسبت به دیگری دارای مزیت نسبی بیشتری است. هر بخش

مورد بحث، بیشتر از ی  باشد از مزیت نسبی برخوردار بوده و در غیر این صورت )کوچکتر یا مساوی یت ( دارای مزیتت   
 شود.های استان پرداخته میها و رشته فعالیتباشند. در ادامه به محاسبه این شاخص در بخش نسبی کمتری می

 
 5934-5931های اقتصادی استان در سال سبه مزبت نسبی فعالیت: محا54جدول

فعالیت های 

 اقتصادی
 

ها مزیت نسبی فعالیت  

 5934سال 5939سال 5932سال 5935سال 5931سال

 4/0 4/9 4/9 4/0 4/1 بخش کشاورزی

 5/9 5/5 5/5 5/1 5 بخش صنایع و معادن

 7/1 2/2 2/1 1/1 7/9 بخش انرژی

 4/0 4/9 4/1 4/1 4/0 بخش ساختمان

 4/9 4/9 4/1 4/1 4/9 بخش خدمات

 ماخذ: محاسبات نگارنده                   

ادن و هتای صتنایع و معت   ، بختش 5934  -30های اقتصادی طی ستالهای  با توجه به محاسبات انجام شده، از بین فعالیت

های چشتمگیری در ایتن   نفتی و گازی از قابلیتباشند. استان بوشهر با داشتن یخایر فراوان میانرژی دارای مزیت نسبی 

بخش برخوردار بوده و توانسته در صادرات نفت و مشتقات آن جایگاه قابل توجهی در منطقه و جهان بته ختود اختصتاص    

بدهد. همچنین وجود منابع معدنی متعدد و فراوان پراکنده شده در استان )همچون معادن ستنگ آهت ، ستنگ گت. و...(     

 ها از مزیت نسبی برخوردار گردد.ها بخش صنعت و معدن نسبت به دیگر بخشاین سالموجب شده در 
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 تورم - چهارم بخش

 مقدمه 

ها در طول ی  زمان مشخص است. نرخ تورم برابر است  تورم از نظر علم اقتصاد به معنی افزایش سطح عمومی قیمت
 است. با تغییر در ی  شاخص قیمت که معموال شاخص قیمت مصرف کننده

رشد شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی )نرخ تورم( در مناطق شهری ایران معیار سنجش تغییرات قیمت کاالها و 
گیتری  ای برای اندازهرسد. این شاخص به عنوان وسیلهخدماتی است که توسط خانوارهای شهرنشین ایرانی به مصرف می

 رود. قدرت خرید داخلی پول کشور بشمار میها، یکی از بهترین معیارهای سنجش سطح عمومی قیمت
های کستری   های دولت است. به این ترتیب که وقتی هزینه های تورم، نبود تعادل میان درآمدها و هزینه یکی از ریشه

بودجه اقدام به استقراض از بان  مرکزی یا فروش درآمدهای ارزی )مثال حاصل از فروش نفت( به بانت  مرکتزی کنتد،    
یابد که این افزایش نقدینگی آثتار تتورمی بته دنبتال خواهتد       و به دنبال آن نقدینگی کل در اقتصاد افزایش میپایه پولی 
 داشت.

یکی دیگر از علل افزایش نرخ تورم، انتظارات تورمی است. به این معنی که اگر مردم براساس تجربیات گذشته خود یا 
هتای   ها روبه افزایش خواهد بود، میزان هزینته و خریتد   ه نزدی  قیمتبینی کنند که در آیند بر مبنای مشاهدات بازار پیش

کنندگان و فروشندگان از فروش و عرضه کاالهای خود به امید افزایش قیمت  دهند. از طرف دیگر تولید خود را افزایش می
ها خواهد داشت  بر قیمتکنند، بدیهی است در این صورت با این سیاست، عرضه و تقاضا اثر مستقیم  در آینده خودداری می

 .گردد و موجب افزایش تورم می
 3می باشتد کته    107(  5934) سال پایه 5931متوسط شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی شهری کشور در سال 

درصد نسبت به سال قبل رشد داشته است. بررسی تغییرات قیمت کاال و خدمت مشمول شاخص بهای کاالهتا و ختدمات   
بتوده استت.  در ستال     بهداشت و کمترین مربوط به بختش ارتباطتات   ترین  نرخ رشد مربوط به بخش دهد باالنشان می
درصد باالترین نرخ تورم  7/55سمنان با  درصد کمترین نرخ تورم و استان 1/2در بین استانهای کشور، کرمانشاه با  5931
 اند.را داشته

 نرخ تورم در نقاط شهری

در  5934=  544متوسط شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی بر اساس ستال پایته    در مناطق شهری استان بوشهر
  درصد می باشد. 7/2برابر با    5931می باشد. بنابراین نرخ تورم مناطق شهری استان در سال  101برابر با  5931سال 

( بتوده  3/14نتات دریتایی )  متعلق به ماهی و حیوا 31در بین کاالهای گروه اصلی و فرعی بیشترین نرخ تورم در سال 
 است.

 پس از استان کرمانشاه و  و خراسان رضوی دارای کمترین نرخ  تورم می باشد. 5931استان بوشهر در سال 
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های اختصاصی،  : شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری استان بوشهر برحسب گروه 5جدول

 (5931= 511) 5934-31ی هاهای فرعی در طی سالاصلی و برخی ازگروه

های کاالها و خدماتگروه تورم نرخ 5934  تورم نرخ 5931   

 2/7 101 55/5 112/9 کل
های اصلی و فرعیگروه  

 کاالهای خوراکی
هاها ، آشامیدنیخوراکی -5  115 54/9 111 1 

هاخوراکی  114/3 54/1 111/1 1/7 
 9/7 105/2 1/3 191/3 غالت و نان
 7/2 194/7 9/3 151/9 گوشت

 14/3 921/1 17/1 954/2 ماهی و حیوانات دریایی
 1 110/2 3/2 103/1 لبنیات و تخم پرندگان
هاروغن ها و چربی  110/0 1/3 113/1 1 

ها و خشکبارمیوه  119/1 50 100/2 -9/1 
های سبزیانواع سبزی، حبوب و فراورده  121/1 7/1 170/1 0/9 

و محصوالت قنادی  کالتقند ، شکر ، مربا ، عسل ، ش  112/3 50/9 137/1 55/0 
ها و ترکیبات خوراکیها و جاشنیسس .و ادویه  نم    179/5 55/3 951/9 54/9 

هاآشامیدنی  112/5 1/0 171 3/2 
 54/1 117/9 1/2- 199/7 دخانیات

 کاالهای غیرخوراکی و خدمات
 1/1 171/9 2/0 125/5 پوشاک و کفش
هاو سایر سوختمسکن،آب، برق،گاز   522/9 59/0 535/1 2/7 

 7/0 577/7 59/2 520/1 اجاره بهای مسکن غیر شخصی
 7/1 577/3 59/1 520/1 ارزش اجاری مسکن شخصی
 2/9 125/2 50/0 119/1 تعمیرات و خدمات ساختمانی

 1/1 517/1 59 517/5 آب
هابرق و گاز و سایر سوخت  590/1 2/9 592/7 1/1 

درخانهمورداستفادهدماتوخاثاث،لوازم  120/7 1/1 171/1 0/9 
 53/3 914/1 53/9 112/9 بهداشت و درمان
 1/1 104/1 54 112/7 حمل و نقل
 9/4 599/1 1/7 513/1 ارتباطات

 7/0 175 51/2 113/1 تفریح و امور فرهنگی
 51/0 521/0 54/7 519/0 تحصیل

 54/1 121 51/1 101/1 هتل و رستوران
خدمات متفرقهکاالها و   941/3 51/5 992/2 55/1 

های اختصاصیگروه  
 1/3 111/1 7/3 114/1 کاالها
 54/3 153/1 50/7 532/2 خدمات

 ماخذ: بان  مرکزی جمهوری اسالمی ایران                 
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 نرخ تورم در نقاط روستایی
می باشد. با توجه  1/105ستان برابر با متوسط شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی در مناطق روستایی ا 31در سال 

بوده  1/2در همین زمان نرخ تورم در مناطق روستایی کشور  می باشد. 1/7،  31ها نرخ تورم درسال  به مقدار این شاخص
 است.   
 

 5931-31: نرخ تورم در مناطق روستایی استان در مقایسه با کشور2جدول

 سال
 استان کشور

 تورم نرخ شاخص نرخ تورم شاخص

5931 109/0 2/1 105/1 7/1 

5930 111/3 54/1 111/0 51/2 

5939 141/9 59/2 534/1 51/1 

5931 574/1 91/5 511/0 91/0 

5935 591/2 91/2 510/3 10/3 

5934 544 91/1 544 4 

 ماخذ: مرکز آمار ایران                             
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 بانکداری - پنجم  بخش

 
 مقدمه

. در ایتن راستتا، صتنعت    5پتول  مدیریت تجهیز و تخصیص منتابع در بتازار  بطور کلی تعریف بانکداری عبارت است از 
کننتدگان،  های اقتصادی و مالی بشر متناسب با تغییرات ایجاد شتده در نیازهتای مصترف   بانکداری در طول حیات فعالیت

ن نیازهای جوامع، تغییرات شگرفی را تجربه نموده است. بدیهی است منظور برآورده ساختاجتماعی و به -شرایط اقتصادی 
صنعت بانکداری نیز شکل جدیدی به خود گرفته و  هرروزه در حال  ،فناوری اطالعات تکنولوژی و روزافزون رشدبا امروزه 

 باشد.های نوین خدمات بانکی مینوآوری و ارائه روش

 7931و  7931 های درسال  اعتباری مؤسسات و ها بانک  ارزی و یالیر های سپرده و تسهیالت مانده کل: 5جدول 

 واحد: میلیارد ریال

 سال
 ها* سپرده

 سپرده بعد از کسر 

 سپرده قانونی
 تسهیالت

5934 5931 5934 5931 5934 5931 
 21419 19211 544930 71710 559173 39531 بوشهر استان

 3711151 2351541 55920431 3129390 51217910 54153451 کشور

 4/2 4/7 4/3 4/3 4/3 4/3 ازکشور استان سهم

 14 15 51 52 51 52 استان رتبه

  ماخذ: بان  مرکزی ایران            
 .باشد های ارزی فاقد سپرده قانونی می که سپرده باشد ارزی و ریالی می های ها شامل سپرده * سپرده           

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 http://fa.wikipedia.org/wiki/ 
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  ششم بخش

 هزینه استان  –آمد نظام در 
 

 درآمدها 

 درآمدهای استانی 

درصد بیشتر از میتزان   9/73میلیون ریال بوده که 11403330عملکرد درآمدهای عمومی استان برابر  5931در سال 

درصد افزایش یافته است. درآمد مصوب  5/22درآمد مصوب شده در این سال بوده و در مقایسه با عملکرد سال قبل، حدود 

درصد رشد داشته است. درآمتدهای عمتومی از دو بختش     51/19حدود  5930نسبت به سال  5931ینی شده سال پیش ب

 تشکیل گردیده که در ادامه روند عملکرد تغییرات هر بخش آمده است.

 درآمدهای مالیاتی 

د بیشتر از میزان درص 0/41میلیون ریال بوده که   14304714عملکرد درآمدهای مالیاتی استان برابر  5931در سال 

درصد افزایش یافته  5/27میلیون ریال(  14121021)5930باشد و در مقایسه با سال  درآمدهای مصوب  در همان سال می

هتای مستتقیم و    درصتد( ستهم مالیتات    11/19میلیتون ریتال )    55107035است. از مجموع درآمدهای مالیاتی وصتولی  

باشد. بنتابراین ستهم درآمتدهای مالیتاتی از کتل       لیاتهای غیرمستقیم میدرصد( سهم ما 00/92میلیون ریال ) 3131917

 درصد بوده است. 31درآمدهای استان در این سال 

 سایر درآمدها 

سایر درآمدهای استان از محل درآمدهای انحصارات و مالکیت دولت، درآمدهای خدمات و فروش کاال، حق بیمته و  

مین گذاری دارائی هتای سترمایه ای تتأ   ئم و خسارات و درآمدهای حاصل از وادرآمدهای متفرقه، درآمدهای حاصل از جرا

 گردد. می

درصتد بیشتتر از میتزان    4/70میلیون ریال بتوده کته    5543521عملکرد سایر درآمدهای استان برابر  5931در سال 

افزایش یافته است. از  درصد 2/39میلیون ریال(  5434709)5930مصوب درآمدها در همان سال بوده و در مقایسه با سال 

میلیون  009273درصد( سهم حق بیمه و درآمدهای متفرقه،  04/0میلیون ریال ) 002359مجموع سایر درآمدهای وصولی

درصتد( ستهم درآمتد حاصتل از      1/53میلیون ریال ) 152901درصد( سهم درآمدهای خدمات و فروش کاال  و  04ریال )

 آمدها از کل درآمدهای استان در این سال پنج درصد بوده است.باشد. سهم سایر در جرائم و خسارات می
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 وضعیت درآمدهای عمومی در بودجه استان 

میلیون ریال بوده که در مقایسه با ستال   11403339بالغ بر 5931مجموع عملکرد درآمدهای عمومی استان در سال 

در  5931ای و تملت  استتان در ستال     ت هزینته باشد. درصورتیکه رشد مجموع اعتبارا می5/22قبل بیانگر رشدی معادل 

ای  ای و تملت  دارایتی سترمایه    درصد بوده است. به عبارتی دیگر مجموع اعتبارات هزینه -1/0حدود  30مقایسه با سال 

دهد. در مفهتومی دیگتر    درصد مجموع عملکرد درآمدهای عمومی استان را تشکیل می 3/91حدود   5931استان در سال 

 نماید. هزینه ملی نیز کم  می -باشد بلکه به نظام درآمد هزینه نه تنها خودکفا می -به لحاظ نظام درآمداستان بوشهر 

 )ارقام به میلیون ریال(    5934-31: مقایسه درآمدهای عمومی استان بوشهر طی سالهای 5جدول 

 شرح
 درصد تغییرات 5931 5934

 عملکرد مصوب عملکرد مصوب عملکرد مصوب

 5/22 51/19 11403330 15110271 15111957 57925112 دهای عمومیکل درآم

 5/27 51/49 14304714 14510794 14121021 52909351 مالیاتها

 51/11- 59/79 55107035 51051111 59994171 54342521 مالیاتهای مستقیم

 17/11 53/22 3131917 2243511 2100739 1091291 مالیتهای غیر مستقیم

 5/17 2/40 5543521 5433311 5434709 5412101 مدهاسایر درآ

 91/72- 14/44 511 144 537 044 درآمدهای انحصارات و مالکیت دولت

 2/37 57/74 009273 173714 054373 031119 درآمدهای خدمات و فروش کاال

 7/11- 15/31- 002359 119434 077140 910112 حق بیمه و درآمدهای متفرقه

 59/11 10/14 152901 111051 535011 141011 از جرائم و خساراتدرآمد حاصل 

 ماخذ : اداره کل امور مالیاتی استان  

 5934-31: شاخص های درآمدی و اعتبارات استانی طی سالهای 2جدول 

 سال
 مجموع عملکرد درآمدهای استان

 ) میلیون ریال (

مجموع اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی 

 ن) میلیون ریال (سرمایه ای استا

5930 15111957 7445133 

5931 11403330 54219241 

 93/90 22/5 درصد تغییرات

 ماخذ : محاسبات نگارنده        
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 اعتبارات 

 ای اعتبارات هزینه

های ایجاد شده توسط دولت را حفظ و نگهداری متی کننتد و هزینته هتای نگهتداری از       ای، ظرفیت اعتبارات هزینه

ی موجود را در قالب هزینه جبران خدمات کارکنان، استفاده ازکاال و خدمات، هزینه های اموال و دارایی، یارانه، ظرفیت ها

ها و همچنین هزینه های اعمال حاکمیت و استقرار و اقتدار نظام را تامین  کمکهای بالعوض، رفاه اجتماعی و سایر هزینه

شوند. به عبارت دیگراعتباراتی که جهت تتامین   درآمدهای عمومی تامین میای عموماب از محل  می نماید . اعتبارات هزینه

های نگهداری سطح فعالیت هتا ی   های جاری  دولت ) خرید نیروی کار و کاالهای مصرفی و ...( و همچنین هزینه هزینه

 نامند.  ای می شود را اعتبارات هزینه اقتصادی و اجتماعی دولت پیش بینی می

دستتگاه    94میلیون ریال بوده کته بتین     1521177ای استان بوشهر بالغ بر  وع اعتبارات هزینهمجم 5931در سال 

میلیتون   5350001) 5930ای سال  ای استانی توزیع شده است و نسبت به اعتبار هزینه اجرایی مشمول نظام بودجه هزینه

ای  ای به کل اعتبارات استان )اعتبارات هزینه نهدهد. نسبت اعتبارات هزی درصد  را نشان می  59/07ریال ( افزایشی حدود 

 باشد. درصد می 14/1ای( معادل  های سرمایه و تمل  دارایی

درصتدی بتوده و    33/7دارای تخصتیص حتدود    5931ای ابالغی به استان بوشتهر در ستال    مجموع اعتبارات هزینه

ل بهزیستی، اداره کل زندانها و اقدامات تتامینی و  های اجرایی همچون استانداری، سازمان جهاد کشاورزی، اداره ک دستگاه

میلیتون ریتال بیشتترین     513129و  521972،  577511،  113412،  970442تربیتی و اداره کل شیالت  به ترتیتب بتا   

از درصتد   13/1اند. این پنج دستگاه اجرایی در مجموع حدود   های اجرایی داشته ای را دربین دستگاه میزان اعتبارات هزینه

های اجرایی مانند حوزه هنری ستازمان تبلیغتات استالمی،     اند. دستگاه ای استان را به خود اختصاص داده کل اعتبار هزینه

میلیون ریال کمترین اعتبار را  52252و   50117،  2197اداره کل اوقاف و امور خیریه  و اداره کل امور عشایر به ترتیب با 

 به خود اختصاص داده اند. 

ای  نفر بوده و متوسط اعتبار هزینته  0702مجموع نیروی انسانی شاغل در دستگاههای اجرایی بالغ بر  5931ل در سا

میلیون ریال متی باشتد. در ایتن زمینته ستازمان امتور اقتصتادی و دارایتی،          007های اجرایی به ازای هر کارمند  دستگاه

 94میلیتون ریتال بیشتترین مقتدار را در بتین       135و  115 ،251قانونی  به ترتیب با میتانگین  استانداری و مرکز پزشکی 

دستگاه اجرایی به خود اختصاص داده، همچنین اداره کل زندانها، اداره کل میراث فرهنگی  و اداره کل تبلیغات اسالمی با 

 میلیون ریال کمترین مقدار را به خود اختصاص داده اند.  992، 134، 111ای  میانگین اعتبار هزینه
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 )میلیون ریال(5934های اجرایی در سال   ای استان به تفکیک دستگاه : وضعیت اعتبارات هزینه9دولج

 تخصیص اعتبار مصوب عنوان دستگاه ردیف
 تعداد

 کارکنان

متوسط اعتبار 

 ای هزینه

 1141 132 944515 941014 استانداری 5

 0011 550 01779 07154 اداره کل ثبت احوال 1

 573 749 507333 515229 نها و اقدامات تأمینی و تربیتیاداره کل زندا 9

 9915 25 10037 10304 اداره کل بازرسی 0

 3141 07 11112 10994 مرکز پزشکی قانونی 1

 004 533 70021 72111 اداره کل ثبت اسنادو امالک 1

 1954 92 55111 55077 اداره کل اوقاف و امور خیریه 2

 173 72 03055 15111 دارایی سازمان امور اقتصادی و 7

 9911 11 53114 53730 اداره کل هواشناسی 3

54 
اداره کل  میراث فرهنگی، صنایع دستی و 

 گردشگری
04191 93249 529 1191 

 1951 551 91117 91917 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 55

 1133 79 10115 10791 اداره کل تبلیغات اسالمی 51

 1914 10 2075 2131 ازمان تبلیغات اسالمیحوزه هنری س 59

 - - 11212 11544 اداره کل آموزش و پرورش 50

 0911 15 15990 15030 اداره کل نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس 51

 0931 559 09321 00127 اداره کل ورزش و امور جوانان 51

 1921 75 11497 11117 اداره کل انتقال خون 52

 3911 070 510113 512202 زیستیاداره کل به 57

 907 573 10210 11214 اداره کل دامپزشکی 53

 2917 571 12141 17149 اداره کل منابع طبیعی 14

 5992 550 92219 97099 اداره کل حفاظت محیط زیست 15

 1992 13 11135 19135 اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی 11

 9042 99 59155 59001 اداره کل امور عشایر 19
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 )میلیون ریال(5934های اجرایی در سال   ای استان به تفکیک دستگاه : وضعیت اعتبارات هزینه9ادامه جدول

 عنوان دستگاه ردیف
اعتبار 

 مصوب
 تخصیص

تعداد 

 کارکنان

متوسط اعتبار 

 ای هزینه

 7902 141 141095 143931 اداره کل جهاد کشاورزی 10

 931 112 540353 541025 اداره کل شیالت 11

 2111 914 34273 31377 اداره کل راه و شهرسازی 11

 1124 151 11303 17512 اداره کل کار، تعاون و  رفاه اجتماعی 12

 920 511 14309 15252 معدن و تجارت اداره کل صنعت، 17

 5117 527 90014 04141 شرکت آب و فاضالب روستایی 13

 9902 1159 5702135 5350001 جمع کل

 مأخذ : معاونت هماهنگی برنامه و بودجه       

 ) میلیون ریال ( 5931های اجرایی در سال   ای استان به تفکیک دستگاه : وضعیت اعتبارات هزینه4جدول 

 تخصیص اعتبار مصوب عنوان دستگاه ردیف
تعداد 

 کارکنان

متوسط اعتبار 

 ای هزینه
 115 175 979741 970442 استانداری 5

 4 4 4 4 اداره کل ثبت احوال 1

 111 211 513979 521972 اداره کل زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی 9

 042 21 94197 94197 اداره کل بازرسی 0

 135 00 11122 11449 مرکز پزشکی قانونی 1

 4 4 4 4 اداره کل ثبت اسنادو امالک 1

 042 91 50117 50117 اداره کل اوقاف و امور خیریه 2

 251 71 14110 14110 سازمان امور اقتصادی و دارایی 7

 015 11 11121 11121 اداره کل هواشناسی 3

54 
اداره کل  میراث فرهنگی، صنایع دستی و 

 گردشگری
14742 14742 521 134 

 051 559 01111 01111 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 55

 992 71 17370 17370 اداره کل تبلیغات اسالمی 51

 177 59 2197 2197 حوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمی 59

 4 4 03774 03774 اداره کل آموزش و پرورش 50

 070 17 17470 17470 اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس 51

 151 551 12120 12120 اداره کل ورزش و امور جوانان 51
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 میلیون ریال() 5931های اجرایی در سال   ی استان به تفکیک دستگاها : وضعیت اعتبارات هزینه4ادامه جدول 

 تخصیص اعتبار مصوب عنوان دستگاه ردیف
تعداد 

 کارکنان

متوسط اعتبار 

 هزینه ای

 017 70 91327 91327 اداره کل انتقال خون 52

 933 021 577509 577511 اداره کل بهزیستی 57

 031 521 71503 71503 اداره کل دامپزشکی 53

 013 520 75131 75131 اداره کل منابع طبیعی 14

 015 551 19010 19010 اداره کل حفاظت محیط زیست 15

 053 17 17141 17141 اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی 11

 141 91 51152 52252 اداره کل امور عشایر 19

 094 141 113412 113412 اداره کل جهاد کشاورزی 10

 115 195 513129 513129 ره کل شیالتادا 11

 191 151 551019 551019 اداره کل راه و شهرسازی 11

 900 140 24433 24433 اداره کل کار ، تعاون و  رفاه اجتماعی 12

 032 511 21359 22540 اداره کل صنعت ،معدن و تجارت 17

13 
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده 

 ای
7571 7571 514 17 

 4 4 93314 93314 شرکت آب و فاضالب روستایی 94

 007 0702 1512909 1521177 جمع کل

 مأخذ : معاونت هماهنگی برنامه و بودجه         

 ای  های سرمایه اعتبارات تملک دارایی

و  اعتباراتی که جهت اجرای طرحهای عمرانی مربوط به برنامه های اقتصادی، اجتماعی دولت در برنامته پتنج ستاله   

ای می نامنتد. ایتن نتوع اعتبتارات،      های سرمایه بودجه عمومی ساالنه دولت پیش بینی می شود را اعتبارات تمل  دارایی

افزایند  و یا دوام  دهند و به عمر آنها می های موجود را یا توسعه می نماید. بطوری که ظرفیت ظرفیت های جدید ایجاد می

محل درآمدهای عمومی یا سایر منابع که شامل منابع داخلی، تسهیالت و فروش اوراق کند. این اعتبارات از  آنرا تثبیت می

 گردد. باشد تأمین می مشارکت می

ای استان از محل اعتبارات استانی، دو درصد نفت و گتاز،   های سرمایه مجموع اعتبارات تمل   دارایی 5931در سال 

میلیون ریال می باشد که در مقایسه  7175550های اجرایی برابر با  هملی استانی شده، سایر ردیف ها و منابع داخلی دستگا

پروژه توزیع گردیده که نسبت به  1157درصد را نشان می دهد . این رقم اعتباری، بین  04/32با سال قبل افزایش معادل 

های بوشهر،  شهرستان 5931درصد می باشد . در سال  57پروژه ( بیانگر رشدی معادل  1599تعداد پروژه های سال قبل )

درصتد( و  51/0میلیتون ریتال )   5915313درصد( ،  19/5میلیون ریال ) 5379743دشتستان و دشتی  به ترتیب با داشتن 
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میلیتون ریتال    111940های دیلتم بتا داشتتن     درصد( بیشترین سهم اعتباری و شهرستان 55/7میلیون ریال ) 5459440

خود اختصاص داده اند. از نظر تعداد ه درصد( کمترین سهم اعتباری را ب9/7یال )میلیون ر 913035درصد ( و دیر  با 1/1)

های عسلویه و دیلتم بته    پروژه بیشترین و شهرستان 991و  151پروژه نیز شهرستان های دشتستان و بوشهر به ترتیب با 

 پروژه کمترین تعداد را به خود اختصاص داده اند.  502و  551ترتیب با 

پس از اعتبارات سطح استان بتا   5931ت که از نظر متوسط اعتبار اختصاص یافته به هر پروژه در سال شایان یکر اس

میلیون ریتال و گنتاوه بتا میتانگین      1340های بوشهر با میانگین  میلیون ریال شهرستان 54740میانگین اعتبار هر پروژه 

ها می باشند . کمترین میانگین اعتبار اختصاص یافته  میلیون ریال دارای میانگین باالتری نسبت به سایر شهرستان 9103

میلیون ریال تعلق دارد . متوسط اعتبار هر پروژه  5119و تنگستان با  5993به هر پروژه نیز به شهرستانهای کنگان با رقم 

دهد . در  می درصد افزایش نشان 53/0حدود  5930میلیون ریال می باشد که در مقایسه با سال  9047در کل استان برابر 

میلیون ریال( رقمی بالغ  7175550ای اختصاص یافته به استان ) های سرمایه ازمجموع اعتبارات تمل  دارایی 5931سال 

 درصد تخصیص داشته است.  17/9میلیون ریال معادل  1710415بر 

میلیتون   1341170تبتار  فصل منابع آب بتا اع  5931ای سال  های سرمایه از نظر توزیع فصلی اعتبارات تمل  دارایی

درصد بیشترین سهم را دارا است و پس از آن به ترتیب فصل مسکن، عمران شهری، روستایی و عشایری  99.7ریال و با 

درصد( قرار دارند . کمترین  55/7میلیون ریال ) 5451105درصد( و فصل حمل و نقل با  51/3میلیون ریال ) 5007994با 

با خدمات مالی، فنی، مدیریت و برنامه ریزی ( و فصل  درصد 5میلیون ریال ) 5941و تعاون با اعتبار را نیز فصل بازرگانی 

 اند.  درصد( به خود اختصاص داده 2میلیون ریال ) 1215
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 ها و تعداد پروژه استان به تفکیک شهرستانای  های سرمایه تملک دارائیوضعیت اعتبارات : 1جدول 

 )میلیون ریال(از محل درآمدهای عمومی  5934 -31های  طی سال

 شهـرستـان
 تعداد پروژه اعتبار مصوب

سهم اعتبار 

شهرستان به 

 استان کل

 )درصد(

سهم هر 

شهرستان از 

تعداد 

 ها)درصد( پروژه

متوسط اعتبار 

 هر پروژه

34 31 34 31 34 31 34 31 34 31 

1/0 1/1 1/50 51/3 559 514 5114717 272941 سطح استان  1115 740/54  

340/1 1479 59/9 9/59 5/19 9/17 991 179 5379743 5215150 بوشهر  

119/5 5977 54/0 7/3 5/1 7/0 115 154 099317 135973 تنگستان  

111/1 5307 14/1 1/15 0/51 2/50 151 013 5915313 739391 دشتستان  

174/9 1049 55/1 1/55 7/55 7/3 179 102 5459440 139094 دشتتی  

137/5 5011 2/2 5/2 7/9 1/9 530 515 913035 153774 دیتتر  

191/9 5920 1.7 9/1 1/1 1/1 502 559 111940 511954 دیلم  

111/1 1119 2/1 5/1 2/0 1/1 571 595 292551 909190 جم  

993/5 9901 1/2 9/1 1/1 0/2 513 590 190054 002702 کنگان  

103/9 5101 7/4 9/3 1/7 1 141 537 041543 941401 گناوه  

111/9 9212 0/1 5/0 0/0 9/1 551 72 921511 911729 عسلویه  

 9415 2514 511 511 511 511 2155 2599 5155554 6157217 جمـع کـل

 مأخذ: معاونت هماهنگی برنامه و بودجه 
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تفکیک منبع اعتباری در ای استان بوشهر به  های سرمایه :  میزان اعتبار و تخصیص اعتبارات تملک دارائی6جدول 

 ارقام به میلیون ریال()5934-31سالهای 

 منبع اعتبار
 5931سال  5934سال 

 تخصیص میزان اعتبار میزان تخصیص میزان اعتبار میزان

 777191 342505 517917 172424 بودجه عمومی)ملی استانی شده(

 4 4 4 4 اوراق مشارکت

 913053 321300 970944 044444 استانی

 14904 502444 4 4 قانون استفاده متوازن از امکانات کشور

 4 4 554444 551444 مصوبات خاص

 4 4 2444 2444 آسفالت راههای روستایی فاقد آسفالت

 4 4 52144 57444 شهرکهای صنعتی

 4 4 54444 54444 حوزه های علمیه

 4 5470244 4 751444 قانون برنامه پنجم 574ماده 

 4 4 1244 9444 زار شهداءساماندهی گل

 1014412 1014412 1111122 1101444 دو درصد درآمد نفت و گاز

 4 941 4 4 بازارچه های مرزی

قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی  54حوادث غیرمترقبه)ماده 
 خشکسالی( -دولت

107444 510044 157444 4 

یت قانون تشکیل سازمان مدید  51حوادث غیر مترقبه  )ماده 
 بحران(

107444 510044 941444 4 

 5444 5444 4 4 تحرک بخشی به اقتصاد مناطق کمتر توسعه یافته و حاشیه ای

 093044 093044 923544 051044 اعتبار طرحهای مربوط به تعهدات سفرهای مقام معظم رهبری

 117444 117444 4 4 194444ردیف  0جزء  -موضوع ارتقاء درآمدهای استانی

 54445 51999 4 51444 ارات مربوط به مجتمع های آبرسانی روستاییاعتب

 4 50444 4 4 کم  به توسعه زیربناهای روستایی

 142775 142775 4 4 خرید تضمینی محصوالت استراتژی  کشاورزی

 111 5197 4 5970 قانون اصال  قانون معادن 51ماده  1اعتبار موضوع تبصره 

روش اموال منقول و غیر منقول اعتبار موضوع بازپرداخت ف
 دولتی

0212 0212 9172 9172 

قانون نحوه رسیدگی به تخلفات  19اعتبارات موضوع ماده 
 جرائم رانندگی

4 4 71321 11219 

 114 51094 57424 57424 درآمد اختصاصی

 027511 211411 140121 140121 منابع داخلی

 4 14444 4 4 وام

 156425 5155554 9359945 6157217 جمع کل

 مأخذ: معاونت هماهنگی برنامه و بودجه  
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  5934-31: توزیع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استان بوشهر به تفکیک فصول طی سالهای 7جدول 

 )ارقام: میلیون ریال(

 نام فصل

 5931سال  5934سال 

 اعتبار 

 مبادله شده

آخرین 

 تخصیص

 اعتبار 

 مبادله شده

آخرین 

 یصتخص

 139342 912791 32141 32141 اداره امور عمومی

 13114 09414 91144 91244 امور قضایی

 1215 1215 19104 19104 خدمات مالی، فنی، مدیریت و برنامه ریزی

 - - 7444 7444 پژوهشهای اساسی

 11104 91024 94104 94104 دفاع

 - - - - نظم و امنیت عمومی
 921414 070111 909354 057104 آموزش

 057511 171075 973152 147532 های جمعی، گردشگری فرهنگ و هنر، رسانه

 950911 021101 941124 993374 بهداشت و درمان

 12741 20141 10759 74759 اجتماعی مینرفاه و تأ

 114111 110191 019233 092933 تربیت بدنی

 533371 115714 509134 503104 کشاورزی و منابع طبیعی

 5751302 1341170 119137 171444 منابع آب

 04119 02111 29111 27191 صنعت و معدن

 51115 52015 55032 55032 محیط زیست

 5444 5914 7114 7114 فصل بازرگانی و تعاون

 591414 521444 513914 591914 انرژی

 202193 5451105 117359 5511291 حمل و نقل

 - - - - تارتباطات و فناوری اطالعا

 711113 5007994 5555042 5729405 مسکن، عمران شهری، روستایی و عشایری

 1710415 7175500 9379907 1472112 جمع کل

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

 مقدمه

در رشد اقتصادی اکثر کشورهای در حال توستعه   سزاییبتأثیر  نقش اساسی و کهاست خارجی ازجمله عواملی تجارت 
تواند از اهمیت کلیدی و راهبردی در  های اقتصادی میاست. تجارت خارجی ی  کشور به عنوان پیونددهنده بخش داشته

بترای تنظتیم و    ی،کشتور هر شود که هایی اطالق می به کلیه تدابیر و روش تجارت استراتژیاقتصاد کالن برخوردار باشد. 
کنتد. بافتت    ساکنین سایر کشور، به صورت مطلتق یتا نستبی اعمتال متی      باة روابط اقتصادی ساکنین قلمرو ملی خود ادار

بنابراین درجة ، کند خارجی ی  کشور، از نظام سیاسی و اقتصادی حاکم و مقتضیات زمانی آن تبعیت می تجارت استراتژی
هتا، تتامین   ایجاد تعادل در عرضه و تقاضای کل، تعدیل قیمت .باز بودن یا تحدید مبادالت در میان کشورها متفاوت است

 گیرد.هایی است که به بخش بازرگانی تعلق میاز اهداف و سیاست های مردم و ساماندهی امور تجارت خارجینیازمندی

با تقویتت   تواندمی ایران با توجه به موقعیت سیاسی، اقتصادی و جغرافیایی و بعنوان یکی از کشورهای در حال توسعه
تجارت خارجی و افزایش صادرات کاالهای غیر نفتی، اتکا خود را به صادرات نفت کاهش داده و بتدریج از کشورهای ت  

های کشاورزی، صنعت، معدن و خدمات در مسیر برون رفت وابستگی به گذاری در بخشمحصولی خارج  شده و با سرمایه
انداز و اهداف برنامته چهتارم توستعه از     راستای سند چشمتی و در ات غیرنفدر عرصه صادرنفت قرار گیرد. برهمین اساس 

سازی ستاختار تجتاری،بهبود تتراز     خارجی کشور با محوریت توسعه صادرات غیرنفتی، نوسازی و روان تجمله توسعه تجار
ش درآمتدهای صتادراتی و   المللی، افزای بین بازرگانی کشور، تقویت توان رقابتی محصوالت و خدمات صادراتی در بازارهای

 .استشده  های مهمی برداشته جهانی، گام تالش در جهت ارتقای سهم کشور در تجارت
گردد که وی با قراردادن یت  تتاجر    تاریخچه تجارت در استان بوشهر به دوران نادرشاه افشار و حتی قبل از آن برمی

شتی سازی تبدیل نمتود.در دوران خانتدان آل متذکور در    انگلیسی به نام جان التون بوشهر را به عنوان ی  مرکز بزرگ ک
بوشهر روابط تجاری گسترده ای با هلندی ها برقرار شد و در دوره کریم خان زند بندر اصلی بازرگانی ایران شتهر بوشتهر   

نگلتیس،  کنونی بود. بوشهر در دوره قاجار معتبرترین بندر تجاری ایران بود به طوری که اکثر دولت هتای ختارجی ماننتد ا   
روسیه، آلمان، ایتالیا، فرانسه، هلند، نروژ و عثمانی در این شهر دفتر نمایندگی تجاری برقرار کردند. و تاکنون نیتز تجتارت   

گتردد، بطوریکته یکتی از فاکتورهتای     محور اساسی توسعه در استان بوشهر قلمداد می 0خارجی و بخش بازرگانی یکی از
باشد. بندری بودن، دارا بودن بیشترین مرز مشترک دریایی با خلیج فارس، همسایگی یاصلی در نظریه پایه توسعه استان م

های ویژه استان بوشهر در با کشورهای حاشیه خلیج فارس و تولید محصوالتی همچون خرما، میگو و فرش از جمله قابلیت
ه و وجتود معتادن مختلتف در ستطح     باشد. عالوه بر این منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در عستلوی بخش بازرگانی می
 هایی فراوانی را  برای صادرات محصوالت پتروشیمی و معدنی ایجاد نموده است.   استان، مزیت
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 عملکرد گمرکات استان بوشهر

 بررسی وضعیت صادرات استان

و ستایر  توان به سه گروه میعانات گتازی، محصتوالت پتروشتیمی     به طور کلی صادرات گمرکات استان بوشهر را می
 کاالها تقسیم کرد.

دالر بتوده کته    1491574313تن و از نظتر ارزشتی    55911749از نظر وزنی  5931صادرات میعانات گازی در سال 
درصد کاهش داشته است. محصتوالت پتروشتیمی در   91/13 درصد و از نظر ارزش 3/03از نظر وزنی5930نسبت به سال 

درصد نسبت به سال قبل کاهش داشته است. وضتعیت   59/5از نظر ارزش درصد افزایش و  1/24از نظر وزنی 5931سال 
 درصد افزایش داشته است.  17/0درصد و از نظرارزشی  92/5وزنی  نظر از5931صادرات سایر کاالها در سال 

دالر بتوده   147 071 51173تن و به ارزش 34 954721، میزان کل صادرات با احتساب میعانات گازی5931در سال 
درصتد کتاهش را    15/0 افزایش و از نظتر ارزشتی   درصد  3/1که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنیاست 

 دهد که این مقدار کاهش بیشتر به سبب افت ارزش صادرات میعانات گازی بوده است. نشان می
ر بوده استت کته در   دال 7117143311تن و به ارزش  51372442میزان کل صادرات بدون احتساب میعانات گازی، 

 دهد. درصد کاهش را نشان می 51/55از نظر ارزشی  و درصد3/212مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی 

 5934-31های : میزان صادرات گمرکات استان طی سال5جدول 

 شود. *صادرات میعانات گازی از گمرک منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس و گمرک بندر کنگان انجام می 
 مأخذ: اداره کل گمرکات استان بوشهر 

 

 

 

 شرح
 درصد تغییر 5931 5934

 ارزش وزن ارزش )دالر( وزن )تن( ارزش )دالر( وزن )تن(

 9113121 30355 1112154372 51005117 1491574313 55911749 میعانات گازی

 5951219 1291300 3054955913 51113915 7957950534 50743132 محصوالت پتروشیمی

 1709143 9254102 115319711 1371155 943731291 1522954 سایر کاالها

کل صادرات با احتساب 
 میعانات گازی

17903754 59114934775 95471234 51173071147 3114277 1500111 

تساب کل صادرات بدون اح
 میعانات گازی

51372442 7117143311 57100191 3391121115 3212140 5155932 
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 صادرات گمرکات استان بوشهر به تفکیک گمرکات تابعه

 5934-31های ال: صادرات گمرکات استان با احتساب میعانات گازی طی س2جدول

 گمرك
 درصد تغییر 5931 5934

 ارزش وزن ارزش )دالر( وزن )تن( ارزش )دالر( وزن )تن(

 %10/71 %540/11 9314594 0941 145 1041 1547 بندر دیر

 %99/99 %94 0 1/1 9 1 نخل تقی

 %5499/51 %521 04741 55 9145 0 بندر ریگ

 %14/93 %519/019 145 53734 11141145 551 51045 57155 بندر گناوه

 %12/1 %14 1/5 9 0 1 بندر دلوار

 %55/91 %1/775 111119314 094 1514 314 014514 145 1434 خارک

 بندر 
 عسلویه

1/5 91 1/0 0/5 50/1% 59/77% 
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 5934-31های : صادرات گمرکات استان با احتساب میعانات گازی طی سال2جدولادامه 

 گمرك

 رصد تغییرد 5931 5934

 ارزش وزن ارزش )دالر( وزن )تن( ارزش )دالر( وزن )تن(

 %14/93 %10/1- 344 55314 51145 134 94145 15341 بوالخیر

 %17/37- %03/45- 111 1155 9045 334 2344 1124 بندر دیلم

 %11/45- %2/91- 111 934194 434 1134 154 114311 244 1341 بندر کنگان

منطقه ویژه  
صادی اقت

 انرژی پارس

14749 14 14491914 11134 115 51114 944 041 91/1% -21/45% 

 منطقه ویژه
اقتصادی  

 5بوشهر 

1141 510 124942 514 9045 414 124241 129 91/3% -50/71% 

 منطقه ویژه
اقتصادی  

 1بوشهر 

19/2 114144 1241 1255 104 5570% 379% 

 %722/91- %957/79 192 491 51212 941 12411 752 177 5250 791 59110 جمع کل

 مأخذ: اداره کل گمرکات استان بوشهر  
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و از نظتر ارزشتی    91/1باشد که از نظر وزنی صادرات مربوط به گمرک منطقه ویژه انرژی پارس می بیشترین حجم 
درصد از کل صادرات گمرکات استان بوشهر با احتساب میعانات گازی را به خود اختصاص داده است. منطقه ویتژه   21/45

از نظتر وزن و ارزش از جهتش    31ات در ستال  ، بندر دیلم و بندر دیر از نظر صادرات با احتستاب میعانت  1اقتصادی بوشهر
دهتد امتا از نظتر     اند هر چند که بندر دیر به نسبت دو مورد دیگر مقدار جهش کمتری نشان متی  چشمگیری برخوردار بوده

 مقداری و ارزشی از دو مورد دیگر بهتر عمل کرده است.
تتن  و  بته    95472134، به میتزان  5931مرکات استان بوشهر در  سال کل صادرات با احتساب میعانات گازی از گ

 دالر بوده است.51173071147ارزش 
 

 : صادرات گمرکات استان بدون احتساب میعانات گازی9جدول

 مأخذ: اداره کل گمرکات استان بوشهر

 گمرک
 درصد تغییر 5931 5934

 ارزش وزن )دالر(ارزش  وزن )تن( ارزش )دالر( وزن )تن(

 %559 %552 145 9314 0041 945 1044 1145 بندر دیر

 %4 %4 1/1 1 9/11 1/0 نخل تقی

 %5971 %097 04745 55 9194 9/3 بندر ریگ

 %21 %53 515 53344 19052 55910514 53511 بندر گناوه

 %4 %4 1 1/5 1 1/1 بندر دلوار

 %52 %1 771 145011 043 1591 710 145514 599 1544 خارک

 %4 %4 0/1 9/5 5/2 1/1 بندر عسلویه

 %57 %12- 51701114 51041 55511345 14711 بوالخیر

 %90- %15- 1151014 9045 2711334 2337 بندر دیلم

 %117 %1- 142741914 1991311 11919114 1932345 بندر کنگان

منطقه ویژه اقتصادی 
 انرژی پارس

55915194 7330112144 51104 170 3917034 434 17% -7% 

منطقه ویژه اقتصادی 
 5بوشهر 

9041510 174104 514 9114 414 134129114 51% -59% 

منطقه ویژه اقتصادی 
 1بوشهر 

11 104744 1131 9112149 3151% 172% 

 %1- %11 311 3117114 51114114 371741 55534 51324747 جمع کل
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باشد که از نظر  بیشترین حجم صادرات  بدون احتساب میعانات گازی مربوط به گمرک منطقه ویژه انرژی پارس می
احتساب میعانات گازی را به خود اختصاص درصد از کل صادرات گمرکات استان بوشهر بدون  70و از نظر ارزشی 22وزنی 

داده است که این مقدار و ارزش صادرات در بین تمام گمرکات استان بوشهر بیشترین مقدار را نشان می دهد. این رتبه در 
بوده است.کاالهای صادراتی این گمرک)منطقه ویتژه انترژی    5سال گذشته در اختیار کمرک منطقه ویژه اقتصادی بوشهر

باشد. کمترین میزان صادرات از نظر وزن و ارزش متعلق به گمرک بنتدر   انات گازی و محصوالت پتروشیمی میپارس(میع
 ریگ می باشد. 
دالر  7117143311تتن و بته ارزش    51372442، میزان کل صادرات بدون احتساب میعانات گتازی  5931در سال 

درصتد کتاهش را    1درصد افزایش و از نظر ارزشتی   11ی بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر وزن
 دهد. نشان می

 5بررسی صادرات گمرك منطقه ویژه اقتصادی بوشهر

بته    دالر 111129129تتن کتاال بته ارزش     5104414 ،5گمرک منطقه ویژه اقتصادی بوشهر از مرز 5931در سال 
به کشورهای امارات متحده عربی، هنتد،   5بوشهر  سایر کشورها صادر گردیده است.صادرات گمرک منطقه ویژه اقتصادی

 قطر، ویتنام، کویت، ترکیه و ... بوده است.
 5934-31های طی سال 5: صادرات گمرك منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 4جدول 

 شرح
 درصد تغییرات 5931 5934

 ارزش وزن ارزش )دالر( وزن )تن( ر(ارزش )دال وزن )تن(

محصوالت 
 پتروشیمی

001114 155914 411 005354 015234 113 2/%-  -3/1% 

 %11/1- %53/1 25731332 741514 515732541 121734 سایر کاالها

 %53/19- %55/15 199179111 5107414 511 119102 514 5557 جمع کل

   ستان بوشهرمأخذ: اداره کل گمرکات ا            

 
شامل مواردی از جمله روغتن پایته تصتفیه اول،     5مهمترین کاالهای صادراتی گمرک منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 

میگوی پرورشی، سیمان و...می باشد که مقدار تناژ و ارزش آن بر حسب دالر در جدول زیر آمده است،که در بین همه این 
یه اول بیشترین و ارزش دالری گ. کمترین می باشد. این درصورتی است که اقالم یکر شده ارزش دالری روغن پایه تصف

 مقدار تناژی گ. بعد از سایر کاالها بیشترین مقدار می باشد.
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 5931در سال  5: اهم کاالهای صادراتی از گمرك منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1جدول

 ارزش )دالر( وزن )تن( شرح کاال ردیف

 971105217 941015 لروغن پایه تصفیه او 5

 12127171 71045 نرمال پارافین 1

 15534231 01405 الکیل بنزن خطی 9

 57055170 0911 میگوی پرورشی 0

 3134152 557501 سیمان 1

 2011011 914124 گ. 1

 01134151 011005 سایر کاالها 2

 171531115 401 5921 کل صادرات

 ل گمرکات استان بوشهرمأخذ: اداره ک                      

 بررسی وضعیت واردات استان

 ارزش کاال به 9027253،  5931پذیرد. در سالواردات کاال به استان بصورت واردات ملوانی و واردات تجار انجام می

دالر از طریق گمرکات استان بوشهر به کشور وارد شده است که نسبت به مدت مشابه ستال گذشتته از    442327 0230 
متعلق به  31دهد. اکثر سهم واردات استان در سال  درصدکاهش را نشان می 3/39درصد و از نظر ارزشی 53/1زنی نظر و

 باشد. باشد و مابقی متعلق به واردات ملوانی میدرصد می 5/33باشد که معادل واردات تجار می

 
 5931و 5934های : واردات گمرکات استان طی سال6جدول

 شرح
 تغییراتدرصد  5931 5934

 ارزش وزن ارزش )دالر( وزن )تن( ارزش )دالر( وزن )تن(

 %91/5- %51/1- 59134111 51230 14404157 57314 واردات ملوانی

 %3/7- %53/7- 0274052051 9011311 1941139114 1734112 واردات تجار

 %3/39- %53/1- 0230442327 9027253 1911190117 1343022 جمع واردات

 مأخذ: اداره کل گمرکات استان بوشهر        
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 واردات گمرکات استان بوشهر به تفکیک گمرکات تابعه

و   74باشد که از نظر وزنی  می 5مربوط به گمرک منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 5931بیشترین حجم واردات در سال 
اده است. جزیره خارگ و بندر ریگ به درصد از کل واردات گمرکات استان بوشهر را به خود اختصاص د 75از نظر ارزشی 

تن کاال  5021214، به میزان 5931داشته است. در سال 30ترتیب از نظر وزن و ارزش بیشترین افزایش را نسبت به سال 
 دالر از طریق گمرکات استان بوشهر واردات تجاری و ملوانی صورت گرفته است.  1209441327به ارزش 

 5931و 5934های  طی سال: واردات گمرکات استان 7جدول

 گمرك
 درصد تغییر 5931 5934

 ارزش وزن ارزش )دالر( وزن )تن( ارزش )دالر( وزن )تن(

 %50- %114 55203913 12539 59914501 7443 بندر دیر

 %51- %53- 9947134 1173 9523991 1310 نخل تقی

 %12 %11 51732355 9541 55921934 1521 بندر ریگ

 %99- %10- 511145750 11107 105951021 13315 بندر گناوه

 %10- %17- 344113 275 9151114 9015 بندر دلوار

 %91- %11 11341 00 91552 13 جزیره خارک

 %14- %5- 143021 111 425 1114 127 بندر عسلویه

 %10- %99 54191511 3591 51013123 2541 بوالخیر

 %11- %10- 9314155 9971 2501113 0441 بندر دیلم

 %5 %13- 51274453 7314 59175311 55290 بندر کنگان

 %01- %30- 11491901 1414 97251511 11713 منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

 %97- %15- 9111191343 1530114 111 0134531 1114947 5منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 

 %53- %52- 133123793 523505 921195113 153949 1منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 

 %91- %11- 1209441327 5021214 0122195115 5777931 جمع کل

 مأخذ: اداره کل گمرکات استان بوشهر
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 واردات کاالی ملوانی از گمرکات استان بوشهر

باشد. قابل یکر است کته   دالر می 111 59134تن و به ارزش 51230، به میزان5931سال  واردات کاالی ملوانی در
رشتد داشتته امتا بته لحتاظ وزن و ارزش در ستال       5930دصد نسبت به ستال   51از نظر تعداد،  5930واردات ملوانی سال

درصد کاهش داشته است. طبق جتدول زیتر از بتین همته کمرگتات       91و  57به ترتیب 5930نسبت به مشابه سال 5931
بنتدر کنگتان از لحتاظ ارزش دالری بیشتترین     استان، جزیره خارگ نسبت به سال قبل از نظر وزن بیشتترین افتزایش و   

 افزایش را داشته است. 

 5934-31های : واردات کاالی ملوانی در گمرکات استان طی سال5جدول 

 گمرك

 درصد تغییرات 5931 5934

 تعداد
وزن 

 )تن(
 تعداد ارزش)دالر(

وزن 

 )تن(
 ارزش وزن تعداد ارزش)دالر(

 %13- %17- %19 243712 204 9341 1243371 1291 9045 بندر دیر

 %51- %53- %51 9333100 9173 0359 9574991 1344 9147 نخل تقی

 %2 %0 %57 1237791 9934 9711 1129531 9911 0090 بندر ریگ

 %05- %3- %2- 1113109 1921 2005 2193034 1340 7351 بندر گناوه

 %10- %17- %3 345111 223 1171 0153114 9015 0550 بندر دلوار

 %91- %11 %15- 19341 00 79 90552 11 541 جزیره خارک

 %14- %5- %54- 143021 113 9913 1134425 127 9013 بندر عسلویه

 %99- %02 %541 9933111 9112 1417 0423505 9279 9000 بوالخیر

 %51 %04- %9- 711919 191 1117 204912 1401 9172 بندر دیلم

 %541 %91 %52 571204 34 773 73742 11 211 بندر کنگان

 %91- %57- %51 55177111 59230 12911 57492157 51717 19124 جمع

 مأخذ: اداره کل گمرکات استان بوشهر
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 واردات خودرو

دالر از گمرکات استان بوشتهر وارد کشتور شتده استت کته       93047155خودرو به ارزش 2397، تعداد5931در سال 
دهد. ختودرو ستواری    درصد کاهش را نشان می 31درصد و از نظر ارزش  10از نظر تعداد  نسبت به مدت مشابه سال قبل

و از نظتر   1104از بیشتترین میتزان واردات برختوردار بتوده، بطوریکته از نظتر تعتداد        5در منطقه ویژه اقتصتادی بوشتهر   
 دالر بوده است.  514129291ارزش
 

 5931: واردات خودرو از گمرکات استان در سال 3جدول 

 شرح
 درصد تغییرات 5931 5934

 ارزش تعداد ارزش دالری تعداد ارزش دالری تعداد

منطقه ویژه 
 5اقتصادی 
 بوشهر

خودروی 
 سواری

50211 915955933 1104 514129291 -15% -13% 

خودروی 
 وانت

1094 91591109 144 1714144 -35% -73% 

 %11- %32- 51211939 1704 019119001 52531 جمع

منطقه ویژه 
 1اقتصادی 
 بوشهر

خودروی 
 سواری

011 3153425 4 1 -544% -33% 

خودروی 
 وانت

57 115351 1 9 -77% 33% 

 %33- %33- 7 1 10437254 009 جمع

 گناوه

خودروی 
 سواری

0213 11504591  1414 11374234 -11% -14% 

خودروی 
 وانت

514 1904934  91 121014 -22% -72% 

 %19- %12- 11111154 1431 12074111 0773 جمع

 %31- %10- 93047155 2397  119920313 11112 جمع کل

 مأخذ: اداره کل گمرکات استان بوشهر               
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 5بررسی واردات گمرك منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 

قه ویژه اقتصادی بوشهر دالر کاال از گمرک منط 1111191343تن کاال به ارزش  5530107، میزان 5931در سال 
درصد کاهش را نشتان   97و از نظر ارزشی  15به کشور وارد شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزنی  5
 دهد. می

 5:واردات گمرکات منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 51جدول 

 شرح
 درصد تغییرات 5931 5934

 ارزش وزن ارزش )دالر( وزن )تن( ارزش )دالر( وزن )تن(

 %2/9- %92- 0114191343 1144107 0134573111 9113947 واردات

 مأخذ: اداره کل گمرکات استان بوشهر               

از کشورهای چین، امارات متحده عربی، 5931در سال  5بیشترین میزان واردات گمرک منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 
کاالهای وارداتی شامل موز، برنج، خودرو سواری، پلتی استتال هتا، قطعتات     جنوبی، هند و فیلیپین و... بوده است. اهم  کره

 باشد. خودرو برای تولید، الستی  و ... می

 در سال 5: اهم کاالهای وارداتی گمرك منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 55جدول 

 ارزش )دالر( وزن )تن( شرح کاال

 103791719 910025 موز

 515121291 3045 خودرو سواری

 543117051 513320 رنجب

 73911245 11414 قطعات خودرو سواری

 75511333 3115 قطعات خودرو سواری جهت تولید

 23101577 10135 الستی  خودرو

 11399541 91251 پلی استال ها

 317 1014750 113223 سایر کاالها

 1111191343 5530107 کل واردات

 داره کل گمرکات استان بوشهرمأخذ: ا                              
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 درآمد گمرکات استان بوشهر

ریال بوده است که نسبت به مدت مشتابه   129 737394 11114، به میزان5931درآمد گمرکات استان بوشهر در سال     
 دهد. درصدی را نشان می 94سال گذشته رشد 

 5934-31های درآمد گمرکات استان بوشهر طی سال :52جدول 

 یال(درآمد )ر
 درصد تغییرات

5934 5931 

95755293511911 11114737394129 94% 

 مأخذ: اداره کل گمرکات استان بوشهر                                  

 

 تعداد ارزیابان وکارگزاران گمرکی فعال در استان بوشهر 

 بوده است. 1574مرکی استان برابر با نفر و تعداد کارگزاران گ 155برابر با 5931تعداد ارزیابان گمرکی در سال 

 

 5939-31های :تعداد ارزیابان و کارگزاران گمرکات استان بوشهر طی سال59جدول 

 گمرك

5939 5934 5931 

تعداد 

 ارزیاب

تعداد 

 کارگزار

تعداد 

 ارزیاب

تعداد 

 کارگزار

تعداد 

 اررزیاب

تعداد 

 کارگزار

 
594 5574 511 9114 155 1574 

 مأخذ: اداره کل گمرکات استان بوشهر                  

 هاتعاونی

تعاونی می باشد که نسبت به سال قبتل از   1115های مختلف برابر باهای استان با گرایشتعداد تعاونی5931تا سال 
 درصد به 4/1با رشدی حدود  31ها در سال درصدی برخوردار بوده است. همچنین میزان سرمایه این تعاونی 2رشد حدود 

نفر رسیده  141175درصد رشد به 1ها با میلیون ریال رسیده است. در همین سال تعداد اعضای این تعاونی 5417571217
بیشترین تعتداد تعتاونی در    5931باشد. در سال نفر می 111حدود   5931است. به طور میانگین اعضا هر تعاونی در سال 

 باشند و شهرستان های دشتی،گرایش خدمات مشغول به فعالیت می دشتی و تنگستان با های دشتستان،کنگان،شهرستان
باشد. در همین سال بیشترین و کمترین تعداد دشتستان و گناوه بیشترین تعاونی های با گرایش کشاورزی مشغول می دیر،
بتل یکتر استت    باشتد. قا واحتد( متی   11واحد( و شهرستان عستلویه )  152ها به ترتیب متعلق به شهرستان بوشهر )تعاونی

 9709نفر و کمترین آن متعلق به شهرستان دیلم با 530751بیشترین اعضای  تعاونی ها در شهرستان دشتستان به تعداد 
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میلون ریال و کمتترین   950گذاری هر تعاونی در شهرستان بوشهر و به میزان باشد. بیشترین مقدار متوسط سرمایهنفر می
 باشد.میلیون ریال می 11آن متعلق به شهرستان جم به میزان 

 5934  - 31های تعاونی استان  طی سال هایشرکت عمومی : مشخصات54جدول 

 سرمایه اعضا تعداد  سال

30 1021 145437 5419710347 

31 1115 141175 5417571217 

 اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی مأخذ:                   

 

 5939-31های شهرستان بوشهر تا پایان سال های تحت پوششتعاونی:51جدول 

 گرایش
 سرمایه اعضاء تعداد

39 34 31 39 34 31 39 34 31 

 279109 279109 279109 120 120 120 1 1 1 اعتبار

 90511404 90500104 90500104 5715 5709 5709 51 51 51 مین نیاز تولیدکنندگانأت

 99444 15444 15444 15 50 50 9 1 1 مین نیاز صنوف خدماتیأت

 مین نیاز أت
 کنندگان مصرف

53 53 53 774 774 774 703055 703055 703055 

 50714 50714 5071 55 55 55 5 5 5 های نوع جدید تعاونی

 114244 114244 114244 549 549 549 2 2 2 چند منظوره

 14314703 14773903 14230703 032 021 059 12 10 11 حمل و نقل

 2411244 1313044 1121444 1411 5314 5211 537 571 511 خدمات

 51043144 51901144 51139244 127 191 144 27 21 12 صنعتی

 015444 015444 015444 22 22 22 0 0 0 عمرانی

 945444 74144 74144 17 50 50 0 1 1 فرش دستباف

 02212044 02130044 02105344 073 002 051 13 19 17 کشاورزی

 17971119 17152119 17152119 1474 5331 5331 15 07 07 کنمس

 4 4 4 4 4 4 4 4 4 معدنی

 539949254 531155343 531505109 3997 3459 7110 152 171 105 مجموع

  مأخذ: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی
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 5939-31های  سالهای تحت پوشش شهرستان تنگستان تا پایان تعاونی :56جدول  

 گرایش
 سرمایه اعضاء تعداد

39 34 31 39 34 31 39 34 31 

 مین نیاز أت

 تولید کنندگان
3 3 3 219 219 219 511104 511104 511104 

مین نیاز صنوف أت

 خدماتی
1 1 1 91 91 91 10444 10444 10444 

 مین نیازأت

 مصرف کنندگان 
1 1 1 14341 14341 14341 515921 515921 515921 

 57314 57314 57314 10904 10904 10904 5 5 5 های نوع جدید ونیتعا

 11744 11744 11744 32 32 32 9 9 9 چند منظوره

 151344 129344 154344 217 294 177 12 19 02 حمل و نقل

 5417511 724111 221511 175 113 141 31 22 17 خدمات

 5719544 5214544 5290144 011 014 049 11 11 10 صنعتی

 37244 77144 01144 24 19 91 54 3 1 عمرانی

 95144 15444 15444 15 50 50 9 1 1 فرش دستباف

 1122944 1111944 1149744 031 071 002 11 14 11 کشاورزی

 241444 241444 241444 29 29 29 5 5 5 مسکن

 1145233 1145233 1145233 21 21 21 54 54 54 معدنی

 51111473 55314173 55109473 557227 557117 557979 914 135 111 مجموع

  مأخذ: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی
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 5939-31های تحت پوشش شهرستان جم  تا پایان سال تعاونی :57جدول 

 گرایش
 سرمایه اعضاء تعداد

39 34 31 39 34 31 39 34 31 

 مین نیاز تأ

 تولیدکنندگان
5 5 5 15 15 15 17321 17321 17321 

 مین نیازأت

 صنوف خدماتی 
2 2 2 11 11 11 19414 19414 19414 

 مین نیاز أت

 کنندگان مصرف
1 1 1 11944 11944 11944 521144 521144 521144 

 های تعاونی

 نوع جدید 
5 5 5 17017 17017 17017 17019 17019 17019 

 09144 09144 09144 11 11 11 9 9 9 چندمنظوره

 4 4 4 4 4 4 4 4 4 قلحمل و ن

 5452044 319044 319044 920 993 993 93 90 90 خدمات

 917144 125144 153444 102 151 522 13 10 53 صنعتی

 15444 15444 15444 50 50 50 1 1 1 عمرانی

 114244 051144 051144 941 114 114 09 92 92 کشاورزی

 074144 074144 074144 151 151 151 9 9 9 مسکن

 1202277 1035177 1097277 11413 10310 10353 594 550 543 مجموع

  مأخذ: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی
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 5939-31های تحت پوشش شهرستان دشتستان تا پایان سال تعاونی :55جدول 

 گرایش
 سرمایه اعضاء تعداد

39 34 31 39 34 31 39 34 31 

 4 4 4 4 4 4 4 اعتبار
 

4 

 مین نیاز أت

 تولیدکنندگان
3 3 3 123 123 123 554414 554414 554414 

 مین نیازأت

 صنوف خدماتی 
54 54 54 79 79 79 12214 12214 12214 

 مین نیاز أت

 کنندگان مصرف
51 51 51 94901 94901 94901 5251001 5251001 5251001 

 19114 19114 19114 514407 514407 514407 5 5 5 های نوع جدید تعاونی

 5113444 5102544 5102544 751 271 271 59 55 55 چند منظوره

 54144 54144 54144 2 2 2 5 5 5 حمل و نقل

 1512575 1333575 9091595 799 215 121 541 71 74 خدمات

 552111231 55192231 1151214 150 924 905 11 02 09 صنعتی

 15144 94144 14444 13 51 7 0 1 5 عمرانی

 95144 15444 15444 11 51 51 9 1 1 فرش دستباف

 51901131 59170701 59191901 5405 333 310 73 79 27 کشاورزی

 5909111 5909111 5909111 201 201 201 51 51 51 مسکن

 735114 735114 735114 19 19 19 2 2 2 معدنی

 500193371 91113591 17115492 530751 530019 530901 991 134 120 مجموع

  مأخذ: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی
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 5939-31های تحت پوشش شهرستان دشتی تا پایان سال : تعاونی53جدول 

 گرایش
 سرمایه اعضاء تعداد

39 34 31 39 34 31 39 34 31 

 4 4 4 4 4 4 4 4 4 اعتبار

 مین نیاز أت

 تولیدکنندگان
5 5 5 540 540 540 724 724 724 

 مین نیاز أت

 صنوف خدماتی
2 2 2 21 21 21 27444 27444 27444 

مین نیاز أت

 کنندگان مصرف
1 1 1 11217 11217 11217 9721151 9721151 9721151 

 های  تعاونی

 نوع جدید
5 5 5 55 55 55 07141 07141 07141 

 112944 112944 112944 75 75 75 1 1 1 چند منظوره

 71214 71214 71214 33 33 33 7 7 7 حمل و نقل

 335414 352114 700414 124 115 121 31 77 75 خدمات

 1771714 1709914 1711914 170 111 105 23 21 29 صنعتی

 541144 31444 70444 25 10 11 54 3 7 عمرانی

 73544 73544 73544 25 25 25 3 3 3 فرش دستباف

 1311074 1735374 1221074 5135 5101 5511 579 521 511 کشاورزی

 5951707 5951707 5951707 5411 5411 5411 54 54 54 مسکن

 950144 950144 139144 72 72 29 51 51 5 معدنی

 14453923 53757921 53121923 11310 11794 11117 011 042 921 مجموع

 مأخذ: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی
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 5939-31شش شهرستان دیر  تا پایان سال های تحت پوتعاونی: 21جدول 

 گرایش
 سرمایه اعضاء تعداد

39 34 31 39 34 31 39 34 31 

 510944 510944 510944 121 121 121 0 0 0 مین نیاز تولید کنندگانأت

 4 4 4 4 4 4 4 4 4 مین نیاز صنوف خدماتیأت

 021214 021214 021214 91713 91713 91713 9 9 9 مین نیاز مصرف کنندگانأت

 4 4 4 4 4 4 4 4 4 های نوع جدید تعاونی

 00444 99144 99144 07 05 05 1 0 0 چند منظوره

 771333 711333 711033 190 114 159 7 1 1 حمل و نقل

 114144 147144 019544 059 971 177 19 03 05 خدمات

 052144 042544 911544 127 125 109 93 97 90 صنعتی

 54144 4 4 2 4 4 5 4 4 عمرانی

 15444 15444 54144 50 50 2 1 1 5 فرش دستباف

 5194744 5171744 5145744 5442 322 315 505 592 513 کشاورزی

 1344 1344 1344 13 13 13 1 1 1 مسکن

 501144 591444 591444 11 13 13 7 2 2 معدنی

 0041303 0111303 9310003 93104 93504 97301 111 111 194 مجموع

 مأخذ: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی  

 5939-31های تحت پوشش شهرستان دیلم تا پایان سال تعاونی: 25جدول 

 گرایش
 سرمایه اعضاء تعداد

39 34 31 39 34 31 39 34 31 

 017004 017004 017004 103 103 103 1 1 1 تامین نیاز تولید کنندگان

 19544 19544 19544 15 15 15 9 9 9 تامین نیاز صنوف خدماتی

 111291 111291 111291 914 914 914 1 1 1 تامین نیاز مصرف کنندگان

 1352 1352 1352 904 904 904 5 5 5 های نوع جدید تعاونی

 1544 1544 1544 2 2 2 5 5 5 چند منظوره

 105111 105111 193511 195 195 110 17 17 12 حمل و نقل

 911244 910144 951144 271 223 215 12 11 11 خدمات

 143044 143044 141144 911 911 915 11 11 10 صنعتی

 1944 1944 1944 15 15 15 9 9 9 فرش دستباف

 5114444 5114444 5105144 101 101 150 25 25 12 کشاورزی

 120933 120933 120933 915 915 915 9 9 9 مسکن

 - - - - - - - - - معدنی

 9014952 9057152 9931552 9709 9791 9213 532 531 571 مجموع

 مأخذ: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
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 5939-31های های تحت پوشش شهرستان عسلویه تا پایان سالتعاونی: 22جدول 

 گرایش
 سرمایه اعضاء تعداد

39 34 31 39 34 31 39 34 31 

 01151 01151 01151 340 340 340 9 9 9 تامین نیاز تولید کنندگان

 915391 915391 915391 114 114 114 0 0 0 تامین نیاز مصرف کنندگان

 07444 07444 07444 14 14 14 0 0 0 چند منظوره

 5521414 5510114 5509114 9102 9104 9111 13 17 11 خدمات

 70444 19444 19444 11 01 01 7 1 1 صنعتی

 10944 10944 10944 541 541 541 1 1 1 عمرانی

 54144 54144 54144 2 2 2 5 5 5 فرش دستباف

 525444 525444 525444 12 12 12 9 9 9 کشاورزی

 9444444 9444444 9444444 144 144 144 5 5 5 مسکن

 0354445 0727145 0712145 1719 1791 1757 11 11 14 مجموع

 عیمأخذ: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتما           

 5939-31های های تحت پوشش شهرستان کنگان تا پایان سالتعاونی : 29جدول 

 گرایش
 سرمایه اعضاء تعداد

39 34 31 39 34 31 39 34 31 

 1 تامین نیاز تولید کنندگان
  

5111 
     

 54144 54144 54144 2 2 2 5 5 5 تامین نیاز صنوف خدماتی

تامین نیاز مصرف 
 کنندگان

5 5 5 0124 0124 0124 591444 591444 591444 

 2974 2974 297 93129 93129 93129 5 5 5 های نوع جدید تعاونی

 9051454 9051454 9051454 317 317 317 2 2 2 چند منظوره

 112444 11244 11244 127 127 127 1 127 1 حمل و نقل

 1533444 1599444 1442444 5254 5111 5171 545 31 79 خدمات

 145709114 145709114 145745114 145 145 029 04 04 91 صنعتی

 115544 115544 115544 17 17 17 0 0 0 عمرانی

 15444 15444 15444 50 50 50 1 1 1 فرش دستباف

 119144 109444 534144 523 521 592 10 19 57 کشاورزی

 1044 1044 1044 3 3 3 5 5 5 مسکن

 1454144 1454144 1454144 50 50 50 1 1 1 معدنی

 155451304 154011504 154537337 02155 02114 07123 534 011 512 مجموع

 مأخذ: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
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 5939-31های های تحت پوشش شهرستان گناوه تا پایان سالتعاونی: 24جدول  

 گرایش
 سرمایه اعضاء تعداد

39 34 31 39 34 31 39 34 31 

 91111 91111 91111 079 079 079 1 1 1 نیاز تولیدکنندگانتامین 

تامین نیاز صنوف 
 خدماتی

5 5 5 2 2 2 54144 54144 54144 

مین نیاز أت
 کنندگان مصرف

0 0 0 51717 51717 51717 553055341 553055341 553055341 

 54113 54113 54113 04444 04444 04444 5 5 5 تعاونیهای نوع جدید

 104444 104444 904444 51 51 51 5 5 5 ظورهچند من

 15011344 15011344 150111144 5173 5173 5174 52 52 51 حمل و نقل

 10127444 10117444 0115444 194 177 101 21 11 14 خدمات

 1194294 1111194 1111994 151 572 511 12 19 14 صنعتی

 13044 13044 13044 94 94 94 0 0 0 عمرانی

 1144 0144 0144 50 2 2 1 5 5 دستباففرش 

 3929914 3911914 3911514 101 112 191 21 25 17 کشاورزی

 00714 00714 00714 042 042 042 9 9 9 مسکن

 522732911 522220211 914172311 13735 13213 13191 159 532 570 مجموع

 مأخذ: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی

 

 5931طی سال  های تعاونی زنان تحت پوشش اداره کل تعاون ؛کارورفاه اجتماعیعمومی شرکت مشخصات: 21جدول 

 سرمایه اعضا تعداد شهرستان

 51444 7 5 بوشهر

 30144 19 3 تنگستان

 54144 2 5 جم

 1593733 37 50 دشتستان

 01444 17 0 دیر

 29144 03 2 دشتی

 0144 15 9 گناوه

 1974133 120 93 مجموع

 مأخذ: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی              
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 محیط زیست - هشتم بخش
 

 مقدمه

زیست در ی  تعریف کلی عبارتست از مجموعه شرایط بیرونی که در طول عمر یا زندگی ی  موجتود زنتده،   محیط

جتان و  ان، جانوران و ستایر موجتودات بتی   گذارد. به این ترتیب نور خورشید، آب، هوا، اقلیم، گیاهمانند انسان بر او اثر می

دهنتد.  زیست انسان را تشکیل میسویه هستند، محیطجاندار که بر روی سیاره زمین وجود دارند و با یکدیگر در ارتباط دو

 زیست و منابع موجود در آن،نماییم. محیطپوشی میها چشمهای گوناگونی وجود دارد که از آنزیست تعریفالبته از محیط

های گذشتته، بتا رشتد    آید. با وجود این، در سالترین نیازهای انسان به شمار میکننده اصلیدر واقع محل زندگی و تأمین

برداری از منابع موجود در زمین نیز بیشتر شده است و در یت  کتالم   های تکنولوژی، روند بهرهفزاینده جمعیت و پیشرفت

 ی قرار گرفته است.خوش تخریب و آلودگزیست انسان دستمحیط

شدن دریاهتا از  های کشاورزی، تهیها، فرسایش خاک، پیشروی کویر و کاهش زمینهم اکنون ویران کردن جنگل

هتای گیتاهی و جتانوری، آلتودگی هتوا و آب و ختاک از       رویه از منابع معدنی، انقتراض گونته  برداری بییخایر آبزی، بهره

 رود.دگی سیاره زمین به شمار میهای ویرانی و آلوترین جنبه شده شناخته

-کند و سبب شکلدر میان موجودات زنده، انسان بیشتر از موجودات دیگر، در محیط زیست خود دگرگونی ایجاد می

زیستت  های انسان در دگرگتون کتردن محتیط   گردد. علت بسیاری از بالهای طبیعی هم فعالیتها میگیری انواع آلودگی

های زیستی زمین را هدف قترار  هوا از مناطق صنعتی و فراز شهرها و کشورها فراتر رفته و الیهاست. اینکه دامنه آلودگی 

 داده است. 

شود، آلودگی آب به ی  مشکل جهانی تبدیل شده و حجم ترکیبات سمی که به صورت فاضالب در زمین تزریق می

گذارد. هوا، آب، خاک ها میت که بر روی سالمتی انسانیابد. نکته قابل توجه در این موارد اثراتی اسروز افزایش میبه روز

ها به طور مستقیم بر مجموعه زیستمندان روی کتره  ترین منابع زیستی هستند که آلودگی هر ی  از آنها مهمو مانند آن

بازند و یا گذارد. هرسال چندین میلیون نفر در نتیجه آلودگی هوا در شهرهای بزرگ و مناطق صنعتی جان میزمین اثر می

 دهند.های مزمن به نوع زندگی همراه با مرگ تدریجی تن میبه سبب بیماری

زیست در قرن بیست و یکم به عنوان یکی از هشت هدف توسعه هزاره و یکتی از سته پایته توستعه     حفاظت محیط

های ها و آسیبآلودگی زیست ازشود. امروزه در جوامع مختلف بشری ضرورت نگهداری و حفاظت محیطپایدار شناخته می

آوری، صنعت و همچنین ازدیتاد  محیطی به امری ضروری تبدیل شده است. پیشرفت تمدن بشری و بدنبال آن توسعه فن

های موجود در هوا و زمین، زندگی ساکنان کره زمین را تهدید کند، بطتوری کته   افزون جمعیت موجب شده تا آلودگیروز

زیست مورد توجه جدی دولتمتردان قترار گیترد. توستعه پایتدار در      شور حفاظت از محیطاین مسأله باعث شده تا در هر ک

باشتد و بته   زیستت متی  زیست بوده و محل تالقی جامعه، اقتصاد و محتیط حقیقت برقرارکننده تعادل میان توسعه و محیط

وند توسعه پایتدار گتردد. ایجتاد    تواند موجب کند شدن رزیست میهای وارده بر محیطها و آسیبهمین دلیل انواع آلودگی
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توانند هایی هستند که میالمللی از جمله اهرمقوانین، وضع مالیات، آموزش شهروندان، انجام تحقیقات علمی و اقدامات بین

 آفرینی کنند.نقش محیطیهای زیستها و آسیبدر راستای کاهش مضرات ناشی از آلودگی

گانته   0محیطی ایران را جهت محافظت در قالب منتاطق  ا ارزش زیستزیست ایران مناطق بسازمان حفاظت محیط

منطقه حفاظت شده 517وحش و پناهگاه حیات 00اثر طبیعی ملی،  92پارک ملی،  13تقسیم بندی کرده است، که شامل 

جته بته   تتوان آنترا بتا تو    که می.شود می باشد.همچنین منطقه شکارممنوع برای ترمیم جمعیت جانوری اختصاص داده می

ایران دارای شرایط .سایرمعیارها،به عنوان یکی ازمناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست منظور نمود

نتوع آن در ایتران وجتود دارد. در عتین حتال       55شتده در جهتان   اقلیم شتناخته  59اقلیمی متنوعی است به طوری که از 

 امناسبی قرار دارد.زیست ایران، در وضعیت نهای پایداری محیط شاخص

های متنتوعی از حیتات وحتش را در ختود جتای داده استت       های متفاوت، گونهاستان بوشهر به دلیل وجود زیستگاه

زی و  ها گونته از خزنتدگان خشت     گونه از پرندگان، ده 554گونه از پستانداران، بیش از  14طوری که تاکنون قریب به  به

 های ساحلی آن شناسایی شده است.ن و آبآبزی و صدها گونه ماهی در سطح استا

 بندی نمود.ای طبقههای استان را می توان در دو واحد متمرکز مرتفع کوهستانی و کم ارتفاع جلگهناهمواری

های گیسکان، کوه سیاه، کوه خورمتوج و کتوه بیرمتی تشتکیل     رشته کوه اصلی استان تحت عنوان گ. ترش از کوه

ای بصورت نوار کم عرضی در رسد. واحد جلگهمتر می 5314ز سطح دریا در کوه بیرمی به حدود گردد و حداکثر ارتفاع امی

باشتد کته بتدنبال جلگته خوزستتان از      های استان میگذاری رودخانهامتداد ساحل خلیج فارس قرار گرفته و حاصل رسوب

 شمال غرب تا جنوب شرقی استان امتداد یافته است.

های استان عمدتاب بته   شوند. کیفیت خاکیایی و شور بوده و به صورت تکه تکه مشاهده میهای استان غالباٌ قل خاک

هتای بته   توانند مواد الزم برای رشد خود را از خاک جذب نمایند. از نظر آب و هتوا، بررستی  ای است که گیاهان نمیگونه

باشتد و  گتراد متی   درجه ستانتی  11و بیش از دهد تفاوت دمای ماهانه استان در طول سال نسبتاب زیاد عمل آمده نشان می

 افتد.یخبندان در استان به ندرت اتفاق می

استان بوشهر بدلیل استقرار صنایع بسیار عظیم نفت و گاز و پتروشیمی، صنایع انرژی بر و ستایر صتنایع آالینتده در    

باشد یژه اقتصادی ت انرژی پارس می باشد. یکی از این مناطق، منطقة ومعرض خطرات آلودگی ناشی از اینگونه صنایع می

های نفت و پتروشیمی قترار  که در جنوب شرقی استان بوشهر به منظور استفاده از میدان گازی پارس جنوبی و انجام طر 

گرفته که از جنوب به خلیج فارس و از شمال به ادامه سلسله جبال زاگرس محدود شده است. یگانه پارک ملی آبی نایبند 

هتای ستاخت و ستاز در    قه قرار گرفته که الزم است این پارک ملی از آثار سوء زیست محیطی ناشی از فعالیتدر این منط

 عسلویه مصون باقی بماند.  
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 های ارزیابی تحوالت بخشعملکرد شاخص

 مناطق چهار گانه با ارزش زیست محیطی از تعاریف زیر برخوردار می باشند:

انتدازهای  از نواحی طبیعی عمده، چشتم   یهایآبی یا خشکی هستند که شامل نمونه نسبتاب وسیعمناطق  های ملی:پارك

 جغرافیایی هستند.و  ای از عوارض زمین شناسى،بوم شناسى ی برجسته که نمونه باشندیاهمیت جهانی م ر باطبیعی یا مناظ

ایتن منطقته   قع شتده استت.   واو در شهرستان کنگان کیلومتری جنوب شرقی بندر بوشهر  914در پارک ملی نایبند 

رود. آثار بجتا مانتده از بنتدر تتاریخی     ساحلی در طول سواحل خلیج فارس بشمار می مناطقبدون تردید یکی از زیباترین 

بویته  دهد این بندر در عصر آلمی نایبند در دماغه نایبند، حاکی از پیشینه تاریخی طوالنی منطقه است. بررسی آثار، نشان

  01172پارک ملی نایبند بتا مستاحت    خلیج فارس بوده است.درو از مراکز عمده صید و تجارت مروارید  یکی از بنادر مهم

ای با ارزش گیاهی و جانوری استت و دارای  ، منطقهبصورت دماغه مرتفعی در ساحل جنوبی خلیج نایبند قرار گرفتههکتار 

شامل کهور، کنار، انجیر معابد، استبرق، گون و گیاهان باشد. پوشش گیاهی این منطقه ای و مرجانی زیبا میسواحل صخره

ها است. پستانداران این منطقه شامل جبیر، روباه، شغال و خرگوش و پرندگان آن شامل کب ، تیهو، مرتعی از انواع گرامینه

پرستوی دریایی و  هوبره، جیرفتی، قمری، کبوتر چاهی، انواع پرندگان شکاری، چکاوک، فالمینگو، پلیکان، انواع کاکایی و

 هکتار در محدوده شهرستان دیر قرار دارد. 14090نخیلو با مساحت  -باشد. پارک ملی دیرحواصیل خاکستری می

های گیاهی و جانوری به نسبت کوچ ، جالب، کم نظیتر، استتثنایى،غیر متعتارف     ها یا مجموعه پدیدهآثار طبیعی ملی: 

هدف حفظ و حراست به عنوان اثر با  و ندباش اظتى، علمی و تاریخی یا طبیعیحف هایی ارزشوغیر قابل جایگزین که دارا

 شوند. طبیعی ملی انتخاب می

هکتتار در ایتن    5709هکتار و اثر طبیعی ملی جزیره خارکو به مساحت  9119اثر طبیعی ملی کوه نم  جاش  با مساحت

 استان قرار دارد.

استراتژی  بوده و به منظتور حراستت، تترمیم و احیتای      ی ارزشاراضی که از نظر حفاظت دارا :مناطق حفاظت شده

 .شوندحیات جانوری و گیاهی و جلوگیری از انهدام تدریجی آنها انتخاب می

هکتاردر شهرستان دیتر واقتع شتده     91371ای و کویری است که با مساحت ای جلگهمنطقه حفاظت شده مند منطقه

زا شامل اش  گز، گرامینه، درختتان شورپستند، درمنتد دشتتی، گتون و      است. پوشش گیاهی این منطقه در سه بخش مج

گیاهان شورپسند است. پستانداران این منطقه شامل آهو، گرگ، گراز، روباه و شغال، کفتتار و پرنتدگان آن شتامل کتوکر،     

های باشد. در آبقمری و پرندگان مهاجر شامل فالمینگو، درنا، هوبره، خروس کولی شکم سیاه و انواع بازهای شکاری می

الکرم وجتود دارد کته از ارزش زیستتگاهی    های خان، جبرین )تهمادون(، نخیلو و امساحلی غرب منطقه چهار جزیره با نام

هتای بتزرگ پرستتوهای دریتایی، کاکتایی بتزرگ و       آوری کلتونی گذاری و جوجهای برخوردارند، زیرا محل تخمالعادهفوق

پشتت دریتایی نتوک    الکباشند. پشتان دریایی در فصل تابستان میگذاری الکخمکوچ ، اگرت و سلیم شنی و محل ت

های دنیااست که بیش از انواع دیگتر   پشتمیلیون سال سابقه پیدایش از نادرترین نوع الک  514ای با بیش از عقابی،خزنده

پشتت  تکثیر نستل ایتن الک   گذاری و ها، نسل آن در خطر انقراض است اما منطقه حفاظت شده مند محل تخم پشتالک
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های کوچ  و بتزرگ، زیبتایی طبیعتت ایتن      منطقه حفاظت شده مند از دیر باز زیستگاه مهم آهو بوده که در دسته. است

                                                      .اند منطقه را دو چندان کرده

بوشهر واقع شده است. پوشش گیتاهی ایتن منطقته     هکتاردر شهرستان 00279منطقه حفاظت شده حله با مساحت 

زار در مجاورت دریا همچنتین در  های شور در اراضی شورههای دور از ساحل و بوتههای غنی مرتعی در بخششامل گونه

باشد. پستانداران این منطقه شامل گراز، روباه، شغال، گرگ، خرگوش و پرندگان های گز و پده میبخش تاالبی آن جنگل

 باشد.ها گونه پرنده مهاجر می شامل دراج ، کوکر و ده آن

جنوب غرب  یستگاههایز نیازمهمتر یکیتوان  یم واقع درشهرستان تنگستان را (زیی)خا یرمیمنطقه حفاظت شده ب

وچشتمه   قیت متعتدد وعم  یتنگته هتا   ارتفاعات استان، نیباالتر ،یوجانور یاهیتنوع فراوان گ یکه دارا آورد کشور بشمار

 ستال حضتور   یمنطقه موثربوده ودراکثرماههتا  نیمنحصربفرد درا میاقل  ی جادیعوامل درا نیباشد. ا یفراوان م یرهاسا

 .دهد یبه منطقه م را ییبایچشم انداز ز مهاجر و یبوم پرندگان ادیز

متتر متی    5314تتا   514منطقه که از  نیا ریارتفاع متغ. وجود است معتدل ییآب وهوا ازنکات بارزمنطقه وجود یکی

 . است دهیفون و فلور متفاوت گردفرد و منحصربه  متفاوت و یسبب بوجودآمدن آب وهوا باشد

 گونته پستتاندار،   14گونه پرنده، 31باشد.تاکنون یاستان م یازمناطق غن یکیوحش  اتیلحاظ تنوع ح منطقه از نیا

 نیبزرگتتر  ستگاهیمنطقه ز نیاست.  ا دیردگ ییشناسا مشاهده و در آنجا ستیگونه دوز 0و یگونه ماه0گونه خزنده ،  53

 ش،گرگ،کفتار،یقوچ وم منطقه کل و بز، نیشاخص پستاندار ا یگونه ها گریباشد از د یم یرانیپلنگ ا ران،یگربه سانان ا

 ،یستور  دارکتوب  ،ی،کمرکتول  یانواع پرندگان شکار شهدخوار، هو،یت کب ، لیپرندگان از قب و ی،گربه جنگل یسنگ سمور

 .نام بردغیره را می توان  چشم و سنگ ،یسهره، قمر عانوا

 های حیات وحش پناهگاه

همیتت ملتی   بتا ا  هتای حیتات وحتش    ند که برای حمایت از جمعیت گونهباشیهای نمونه م از انواع زیستگاه مناطقی

هتای جتانوری،    که ضتمن رفتع نیتاز گونته     ی باشدبه حد ش بایدهای حیات وح گردند. کمترین وسعت پناهگاهانتخاب می

 ها را نیز تضمین کند. پیوستگی متقابل واحدهای آن

هکتار در شهرستان بوشهر واقع شده استت. پوشتش گیتاهی منطقته      1479پناهگاه حیات وحش خارک به مساحت 

ای دارای ارزش غذایی ضعیف و متوستط و گیاهتان آبتزی از قبیتل نتی و جگتن       شامل مراتعی با پوشش گیاهی و علوفه

پستانداران منطقه شامل آهو و موش و پرندگان آن شامل کتال  هنتدی،کاکایی، قمتری، کبتوتر چتاهی، تیهتو،       باشد.  می

 گنجش ، جغد، فالمینگو، غاز و انواع بازهای شکاری است.

 

 



 

 

 11 3131سال گزارش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان بوشهر 
 

 منطقه شکار ممنوع

ازایتن روبته    های بارز که جمعیت جانوری آنها به دلیل شکاربی رویه رو به کاهش است و ویژگی هایی با زیستگاه در

چنانچه جمعیت جانوری منطقته ای   شکارممنوع می شود. سال، 1 تا 9حمایت نیازدارند،برای مدت محدود وبه طورمعمول 

مناطق جهارگانه تحتت متدیریت تعیتین     با توجه به سایرمعیارها به عنوان یکی از این دوره ترمیم شود. می توان آن را در

می توان پشتوانه ای برای حفاظت ازیختایرطبیعی کشتور و نتوعی آزمتون بترای       اکرد. راهکارتعیین مناطق شکارممنوع ر

 بررسی قابلیت های مناطق، برای پیوستن به مجموعه مناطق حفاظت شده دانست.

هکتار، منطقه شکار  14444در استان بوشهر سه منطقه شکار ممنوع شامل منطقه شکار ممنوع کوه مند به مساحت 

 هکتار وجود دارد. 14444هکتار و منطقه شکار ممنوع کوه سیاه به مساحت  15444به مساحت  ممنوع شاهزاده ابراهیم

هکتار است که  993321برابر با  31الزم به یکر است که وسعت مناطق تحت مدیریت محیط زیست استان در سال 

ل منطقه حفاظت شده مند، درصد افزایش یافته است. مناطق با ارزش زیست محیطی استان شام 91نسبت به سال گذشته 

وحش خارک، اثر طبیعی ملی کوه نم  و پارک ملی نایبند، منطقه حفاظت شده حله و پارک ملی دیر، نخیلو، پناهگاه حیات

شتده  حفاظتت منتاطق    1و 5باشد. جداول شتماره  خارگو و مناطق شکار ممنوع کوه مند و شاهزاده ابراهیم و کوه سیاه می

و همچنین مناطق تحت پوشش حفاظت محیط زیستت استتان را نشتان    غالب  یاهیو گ یجانور یهااستان برحسب گونه

 دهند.می

 5931و  5934تعداد و مساحت مناطق تحت پوشش اداره کل محیط زیست استان بوشهر طی سال های  :5جدول 

 5931 5934 شرح

 پارک ملی
 1 1 تعداد

 12515 12515 مساحت)هکتار(

 پناهگاه حیات وحش
 5 5 ادتعد

 1479 1479 مساحت)هکتار(

 مناطق حفاظت شده
 9 1 تعداد

 33217 22217 مساحت)هکتار(

 مناطق شکار ممنوع
 9 1 تعداد

 525444 541444 مساحت)هکتار(

 اثر طبیعی ملی
 1 1 تعداد

 1141 1141 مساحت)هکتار(

 جمع
 55 3 تعداد

 993321 112022 مساحت)هکتار(

 1915959 1915959 تر مربع(مساحت استان)کیلوم

 50/2 55/5 نسبت مساحت مناطق تحت پوشش استان به کل مساحت استان)درصد(
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 31های جانوری و گیاهی غالب در سال شده استان برحسب گونه: مناطق حفاظت 2جدول 

 عنوان منطقه
 مساحت
 )هکتار(

موقعیت 
 جغرافیایی

گونه های غالب 
 جانوری

گونه های غالب 
 گیاهی

 9411945/110315 02213 ارک ملی ردیایی نایبندپ
گرگ  -جبیر
جیرفتی  -وحشی گربه

 بازهای شکاری

 انجیرمعابد -کنار -حرا
 صبر زرد

 پارک ملی ردیایی
 دیر نخیلو 

14090 9470059/111097 
 کب روباه  -شغال-آهو

الک پشت نوک  -باقرقره
 عقابی

 گیاهان شور پسند -حرا

 اثر طبیعی ملی 
 اش کوه نم  ج

9119 9510412/112111 
 کب  -کفتار -کل و بز
 باقرقره -تیهو 

 بادام کوهی -کلخنگ
 گون

 اثر طبیعی ملی 
 جزیره خارکو

5709 9191724/091121 
انواع دلفین الک  -آهو 

 پشت
 گالیول -انجیر معابد

 مریم گلی مصری
پناهگاه حیات وحش 

 خارگ
1471 9542022/191274 

  انواع دلفین -آهو
 ن آبزیپرندگا

 انجیر معابد -کهور -کنار

 کفتار -گربه وحشی -آهو 9542022/191274 91371 منطقه حفاظت شده مند
 حرا گیاهان شور پسند

 کهور

 9199009/072101 00279 منطقه حفاظت شده حله
  شغال خرگوش-گرگ
 گربه جنگلی - دراج

 نی -نخل مرداب

منطقه حفاظت شده 
 خائیز

11444 9574770/105004 
  قوچ و میش -و بز کل
 گراز  گربه جنگلی -پلنگ

انجیر  -بادام کوهی
 بنه -کلخونگ  -کوهی

 منطقه شکار ممنوع
 کوه مند 

14444 9510913/1514 
   کل و بز
 قوچ و میش

 بادام کوهی –گون 

منطقه شکار ممنوع 
 شاهزاده ابراهیم

15444 9141201/192157 
 -قوچ و میش –کل و بز 

 پلنگ
 هیبادام کو –گون 

 منطقه شکار ممنوع 
 کوه سیاه

14444 9521451/113753 
  قوچ و میش -کل و بز

 پلنگ
  بادام کوهی –گون 

 بنه -انجیر

 مأخذ: اداره کل محیط زیست استان بوشهر             

 های زیست محیطی استان  بررسی شاخص

پوشش و مدیریت محیط زیست  های محیطی بیانگر این مطلب است که نسبت مناطق تحتبررسی برخی از شاخص

درصد رشد داشته است . نسبت فاضالب  91درصد بوده که نسبت  به سال گذشته 50/2 ،31 به کل وسعت استان در سال

رسیده است.  31درصد در سال  14به  30درصد در سال 14درصدی از  14بازیافت شده به کل فاضالب صنعتی با افزایش 

، 30نسبت به ستال   31ی صنعتی در سالاستانداردهای زیست محیطی به کل واحدها همچنین نسبت واحدهای صنعتی با

 دهد.درصد رشد نشان می 01/7میزان 
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 5934 - 31های  های زیست محیطی استان طی سال : شاخص 9جدول 

 شرح
 واحد

 اندازه گیری
 31سال  34سال 

 درصد

 تغییرات

 نسبت مناطق تحت پوشش و مدیریت 
 ت کل استانمحیط زیست به وسع

 91 50/2 55/5 درصد

 نسبت فاضالب بازیافت شده
 به کل فاضالب صنعتی 

 14 14 14 درصد

نسبت واحدهای صنعتی با استانداردهای 
 محیط زیست به کل واحدهای صنعتی

 01/7 51 54/1 درصد

 ماخذ: اداره کل محیط زیست استان بوشهر                

 

 سانی و بخش حقوقی محیط زیست محیط زیست طبیعی، محیط زیست ان

  109باشد. از تعداد می هکتار 993321در استان بوشهر برابر با  وسعت مناطق تحت پوشش و مدیریت محیط زیست
درصد دارای استانداردهای زیست محیطی می باشند. یکی از راهکارها برای  51واحد معادل   32واحد صنعتی بازدید شده 

از کلیه  واحدهای  31باشد. در سال ر اخطار به واحدهای صنعتی آالینده محیط زیست میکنترل حفظ محیط زیست صدو
درصد از واحدهای  11واحد صنعتی اخطاریه صادر شده است که این رقم معادل  514برای  صنعتی، بازدید به عمل آمده و

 بازدید شده می باشد.
د بوده است. در این سال استعالمات انجام شتده بترای   مور 909های دفن زباله بازدید از محل 31همچنین در سال 
 . دهددرصد افزایش نشان می 09باشد که نسبت به سال قبل، معادل مورد می 32برداری برابر با صدور گواهی بهره

نقش فرهنگ سازی در کنار افزایش جریمه تخلفات زیست محیطی موجب شده است که آمار جرائم نسبت به ستال  
 31د. در راستای جلوگیری از تخریب محیط زیست و حفظ حیات پرندگان و حیوانات نتادر استتان در ستال   قبل کاهش یاب

درصد کاهش یافته است. کشتف و ضتبط    51نفر (معادل  577نفر متخلف دستگیر شده که نسبت به سال قبل )512تعداد 
رسیده است. همچنین پیگیتری   31سال   مورد در  944به  30مورد در سال   117درصدکاهش از  09ادوات تخلف نیز با 

 افزایش یافته است. 30مورد بوده که نسبت به سال  142معادل  31های متخلفین در دادگاه در سال  پرونده
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 محیط زیست طی  حقوقی و  بخش : محیط زیست طبیعی، محیط زیست انسانی 4جدول

 5934-31هایسال

 شرح
 واحد

 گیری اندازه
5934 5931 

 درصد

 غییراتت

پوشش و وسعت مناطق تحت 
 مدیریت محیط زیست

 4 93321 112027 هکتار

 4 109 109 واحد تعداد کل واحدهای صنعتی

 544 109 911 واحد تعداد واحدهای صنعتی بازدید شده

 باتعداد واحدهای صنعتی 
 استانداردهای زیست محیطی

 09 32 17 واحد

 11 514 541 مورد اخطار صادره به واحدها

 590 73 97 مورد اخطاریه جهت محل دفع پسماند

 12 909 153 مورد بازدید از محل دفن زباله

 استعالم برای صدور گواهی
 بهره برداری 

 09 32 17 مورد

 -51 512 577 نفر تعداد متخلفین دستگیر شده

 -09 944 117 مورد بط ادوات تخلفضکشف و 

 90 142 510 هپروند پیگیری پرونده متخلفین در دادگاه

 ماخذ: اداره کل محیط زیست استان بوشهر                     
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 31ها در  سالهای زیست محیطی در سطح استان و شهرستان: برخی از شاخص 1جدول 
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 39 11 1 1  57 965 71 1 استان

 51 5 4 4  1 71 - 5 بوشهر

 0 5 4 4  1 02 - - تنگستان

 2 1 4 4  5 19 - - جم

 11 52 4 4  1 10 - 5 دشتستان

 99 53 4 4  1 92 - - دشتی

 - - 4 4  5 91 - - دیر

 4 - 4 4  5 7 - - دیلم

 5 - 4 4  1 11 - 5 کنگان

 1 1 4 4  - 97 - 5 هگناو

 5 - 4 4  5 3 21 5 عسلویه

 ، پرونده شکار صادر نشده است.31* در سال                   
 ماخذ: اداره کل محیط زیست استان                   

 اعتبارات و اقدامات اساسی 
باشد که میلیون ریال می 50115، 31نی اداره کل محیط زیست در سال میزان عملکرد اعتبارات تمل  دارایی سرمایه استا

ای ملی این اداره درصد  رشد یافته است و میزان عملکرد اعتبارات تمل  دارایی سرمایه 9/11به میزان  30نسبت به سال 
 درصد کاهش یافته است.  73به میزان  30میلیون ریال بوده که نسبت به سال  5144، مبلغ 31کل در سال 
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 )میلیون ریال( 5934-31هایو ملی، اداره کل محیط زیست طی سال :اعتبارات استانی6جدول

 جمع اعتبار ملی اعتبار استانی عنوان

 11091 59391 55032 30سال 

 51415 5144 50115 31سال

 -92 -73 9/11 درصد تغییرات

 ماخذ: اداره کل محیط زیست استان                   

 )میلیون ریال( 5931ط زیست  به تفکیک طرح در سال : اعتبارات ملی  اداره کل محی7جدول 

 اعتبار عنوان طرح

 5444 ایجاد سیستم کنترل وپایش آلودگی هوا

 144 تدوین برنامه آموزش وتحقیقات وپیام رسانی محیط زیست

 5144 جمع

 

  31ترین اقدامات اساسی صورت گرفته در بخش محیط زیست  طی سال عمده

 لودگی هواپایش آ وایجاد سیستم کنترل  -

 پیام رسانی محیط زیست تدوین برنامه آموزش وتحقیقات و -

 تورینگ ریزگردها یمان پایش و -

 اطالعات پسماندهای پزشکی  اجرای پروژه مطالعه، ارایه گزارش وآمار و -

 بررسی ومطالعه گزارشات خود اظهاری واحدهای صنعتی وخدماتی  -

 لت به ارایه گزارش خوداظهاری الزام واحدهای شن وماسه وآسفا -

 فاضالب استاندارد واصولی  صفیهفراوری آبزیان به احداث سیستم ت الزام واحدهای عمل آوری  و -

 تاسیسات نفتی استان احدهای پتروشیمی،پاالیشگاههای گاز و کنترل فعالیت و -

 متوسط به طورمستمر  نظارت فعالیت صنایع بزرگ و -

 الینده استان بررسی مستمر صنایع آ -

 اجرای سیستم پایش لحظه ای  صنایع بزرگ استان  پیگیری و -

 محل نمونه برداری دودکش واحدهای صنعتی بزرگ بازنگری در -
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 اهم چالش ها و تنگناهای محیط زیست استان

 خشکسالی ادواری و به تبع آن محدودیت منابع آب و آسیب پذیری استان در برابر این پدیده  -

 ی هوا ناشی ازگازهای اسیدیآلودگ -
 عبورخط لوله گاز وتخریب اراضی -
 پتروشیمی و اثرات تجمعی فعالیت های صنعتی به دلیل وضعیت صنایع عظیم نفت وگاز -
 آسیب پذیری استان در برابر بالیای طبیعی -

 زیست برداری ناپایدار و بیش از ظرفیت منابع طبیعی و محیط بهره -
 فرامرزی از جمله پدیده گردو غبارمعضالت زیست محیطی  -
های ساحلی در نتیجه تخلیه پسابهای شتهری و صتنعتی وکشتاورزی،  ورود پستاب ختام تصتفیه نشتده در         آلودگی آب -

 شهرهای ساحلی استان 

 ها سیسات نفتی دریایی، با توجه به فرسودگی بسیاری از بخشنشت نفت از سکوها، خطوط لوله و تأ -

 کانیسم های کنونی به مکانیسم های تولید پاک در صنایع استانعدم  جایگزینی  م -

 ها در مناطق اقتصادی استان های زیست محیطی در نواحی وشهرک عدم وجود زیرساخت -

 عدم مدیریت دفع پسماند در کلیه شهرهای استان -
هتا ، زادآوری و ...   یمتاری نبود مراکز تحقیقات حیات وحش در استان که لزوم احداث و تجهیز مراکزی جهت بررستی ب  -

 احساس می شود.

هتای مستتعد زیستتی     در مناطق با قابلیت مالحظات زیست محیطیمد نظر قراردادن بدون  ای توسعههای  اجرای طر  -
 برای حیات وحش

 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 دوم فصل
 زریبناییامور 

 

 انرژی :1 بخش

 نقل و حمل:2 بخش

 شهری عمران :3 بخش 

 روستایی عمران :4 بخش 

 مسکن :5 بخش 

 اطالعات فناوری و ارتباطات :6 بخش 
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 انرژی - اول بخش

 
 مقدمه

 نقتش  جوامتع،  صنعتی اقتصاد حیات در در واقع انرژی باشد.های اصلی توسعه پایدار، انرژی میتردید یکی از پایهبی

 میستر  نیز اقتصادی توسعه باشد دسترس در موقع به و کافی مقدار به انرژی هرگاه که معنا این به کند، می ایفا را زیربنائی

 طبیعی گاز و فتن مانند متداول انرژی هایحامل اقتصادی، صرفه با انرژی منابع کمیابی اخیر، هایدهه طی در .بود خواهد

 و زیاد درآمدهای از منابع صاحب کشورهای مندیبهره زمینه و کرده تبدیل بها گران کاالی ی  به جهانی بازارهای در را

 .است آورده فراهم انرژی را هایحامل فروش سرشار حاصل از

س اعتالم ستازمان   شتود. بتر استا    ایران کشوری غنی از منابع طبیعی و ی  ابرقدرت در حوزه انرژی محستوب متی  

اطالعات انرژی آمریکا، ایران دارای چهارمین یخایر اثبات شده نفت خام و دومین یخایر گاز طبیعی جهان پس از روستیه  

-گیری تفکری نادرست در ایهان عمومی در جهت بهرهاز سوی دیگر وجود یخایر عظیم سوخت فسیلی باعث شکل است.

تلف انرژی شده است، که این امر نه تنها باعث اتالف هنگفت این سرمایه ملی شده، رویه از منابع مخبرداری و استفاده بی

های بسیاری به های اخیر تالشبلکه اثرات غیرقابل جبران زیست محیطی نیز به دنبال خواهد داشت. با این حال طی سال

 منظور استفاده بهینه از انرژی صورت گرفته است.

 های نفتی  فرآورده

انرژی امکتان پتذیر نیستتن بنتابراین بته       هیچگونه فعالیتی در زندگی و در جهان هستی بدون استفاده ازاز آنجا که 

جوامع بشری بدون وجود انرژی ناممکن است. نفت بته عنتوان یت      یاقتصاد پیشبرد اهداف توان دریافت کهسادگی می

تری به استتفاده از آن عتادت   یع و در زمان کوتاهها خیلی سرقیاس با سایر انرژی که انسان در باشدمطر  می منبع انرژی

ای با موارد استفاده همگانی و عمومی و کرده و در همه شئون زندگی به کارگرفته شده است. نفت همچنین به عنوان ماده

 باشد.ی میاهمیت فراوان دارای گوناگون، های متعدد وداشتن فرآورده

جنبته   نیز ود، اقتصاد نفت خامرم تأمین نیازهای انرژی جهانی به شمار میاز آنجا که نفت به عنوان یکی از منابع مه

های نفتی به نیازهای داخلی جوامع و کشورها مربوط است، با ایتن  بین المللی پیدا کرده است، هر چند که اقتصاد فرآورده

همه جوامع بشری و به ویژه همته  هدف . در واقع های نفتی نیز جنبه جهانی آن آشکار استاقتصاد فرآورده حال در زمینه

ها دست یافتن به میزانی از رشد اقتصادی است که بتواند رفاه جامعه را تأمین کند. رسیدن به این هتدف یتا میتزان     دولت

وری از دو عامل سرمایه و انرژی است. از همین جا ارتباط میتان رشتد   رشد اقتصادی مورد نظر، نیازمند برخورداری و بهره

شود. به بیان دیگر، رفاه نیازمند رشد اقتصادی و رشد اقتصادی نیازمند برختورداری از انترژی   انرژی آشکار میاقتصادی و 

بته  داری بر اقتصاد جهان خواهد داشتت.  تا هنگامی که منبع انرژی دیگری یافت نشود، نفت همچنان اثرهای دامنه .است



 

 

 11 3131گزارش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان بوشهر سال 
 

زا شود و رکودهتای  رشد اقتصادی را فراهم آورد یا مطمئناب تورم هایتواند زمینهتغییرات عمده در بهای نفت میطوری که 

، باشدمی عنوان ی  عامل تعیین کننده اقتصادی و صنعتیاز سوی دیگر اهمیت نفت نه تنها به  .اقتصادی را متوقف سازد

های اقتصادی، فکه به عنوان ی  عامل سیاسی و امنیتی نیز مطر  است. در واقع نفت عاملی اساسی برای رسیدن به هد

 .گرددمحسوب میصنعتی، سیاسی و تأمین امنیت ملی 

 زیرساخت ها

نمایش داده شده استت.   5در جدول شماره  31تا  30های های نفتی طی سالهای بخش فرآوردهوضعیت زیرساخت

تعتداد شتعب    های سوخت، تعتداد جایگتاه پمتن بنتزین و    سازی جایگاههایی همانند تعداد و ظرفیت مخازن یخیرهشاخص

، CNGتعداد جایگتاه عرضته   های دو منظوره، های دیگری مانند تعداد جایگاهاند و شاخصفروش نفت دچار کاهش شده

 ثابت و بدون تغییر بوده است. های نفتیظرفیت مخازن انبارهای فرآوردهو  های نفتیتعداد مخازن انبارهای فرآورده

 5934-31های  های نفتی طی سال وردههای زیرساختی مربوط به فرآ : شاخص5جدول 

39سال  واحد عنوان زیر ساخت ردیف  

 

34سال   

 

31سال   

 

 31درصد تغییر 

 نسبت به سال

39 34 

-51 195 112 111 مخزن های سوخت سازی جایگاه تعداد مخازن یخیره 5  59-  

-54 3721 55411 54315 متر مکعب سوخت های سازی جایگاه مخازن یخیره ظرفیت 1  55-  

-54 19 25 24 جایگاه تعداد جایگاه پمن بنزین 9  55-  

 4 1 99 99 95 جایگاه CNGتعداد جایگاه عرضه  0

 4 4 54 54 54 جایگاه تعداد جایگاه دو منظوره 1

-1 4 091 009 091 پمن تعداد پمن 1  

-51 12 599 515 541 شعبه تعداد شعب فروش نفت 2  

 4 4 95 95 95 مخزن ورده های نفتیتعداد مخازن انبارهای فرآ 7

 4 4 953444 953444 953444 متر مکعب ظرفیت مخازن انبارهای فرآورده های نفتی 3

 های نفتی منطقه بوشهر  مأخذ: شرکت ملی پخش فرآورده 
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 5934-31های  های نفتی طی سال های زیرساختی مربوط به فرآورده : شاخص 2جدول 

ال عنوان زیرساخت
س

هر 
ش

بو
ن 

ستا
شت

د
 

ن
ستا

نگ
ت

 

ی
شت

د
 

یر
د

ن 
گا

کن
 

یه جم
لو

س
ع

 

وه
گنا

 

لم
دی

 

سازی  تعداد مخازن یخیره
 های سوخت جایگاه

30 11 10 52 19 11 19 51 51 12 50 

31 97 14 51 12 14 14 51 51 11 51 

ظرفیت مخازن 
 سازی  یخیره

 جایگاه های سوخت

30 1431 1912 114 309 311 321 110 121 5525 155 

31 5914 1197 242 5474 341 709 114 119 5457 115 

 تعداد جایگاه پمن بنزین
30 51 51 1 2 1 1 0 0 1 0 

31 55 51 1 7 0 0 9 0 1 9 

تعداد جایگاه عرضه 
CNG 

30 1 1 1 0 9 1 0 5 1 4 

31 1 1 1 0 9 9 9 9 1 5 

 تعداد جایگاه دو منظوره
30 9 4 4 1 5 1 1 4 4 4 

31 9 4 4 1 5 1 1 4 4 4 

 تعداد پمن
30 34 544 91 90 91 92 19 12 92 17 

31 29 37 13 92 91 04 10 12 01 12 

 تعداد شعب فروش نفت
30 17 05 1 3 1 0 5 5 17 3 

31 50 91 19 11 0 5 5 4 57 50 

تعداد مخازن انبارهای 
 های نفتی فرآورده

30 95 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

31 95 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

ظرفیت  مخازن انبارهای 
 های نفتی فرآورده

30 953444 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

31 953444 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
 های نفتی منطقه بوشهر مأخذ: شرکت ملی پخش فرآورده  

 5953-31های  های نفتی طی سال های عرضه فرآورده: تعداد جایگاه  9جدول 

 سال
 دهای عرضهتعداد جایگاه

 مجموع دو منظوره CNG بنزین
73 10 55 54 21 

34 12 51 54 79 

35 11 19 54 31 

31 17 95 54 543 

39 24 95 54 555 

30 25 99 54 550 

31 19 99 54 541 

-2 4 4 55/9- 30نسبت به سال  31نرخ رشد سال   
 های نفتی منطقه بوشهر مأخذ: شرکت ملی پخش فرآورده                   
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 5934-31های های مربوط به بنزین به تفکیک شهرستان طی سال خص: شا 4جدول 

ف
دی

ر
ن 
ستا

هر
ش

 

تعداد جایگاه پمپ بنزین 

 )جایگاه(
 مصرف بنزین )متر مکعب(

تعداد جایگاه عرضه 

CNG )جایگاه( 

ل 
سا

34
 

ل 
سا

31
 

یر
غی

د ت
ص

در
 

ل 
سا

34
 

ل 
سا

31
 

یر
غی

د ت
ص

در
 

ل 
سا

34
 

ل 
سا

31
 

یر
غی

د ت
ص

در
 

 4 1 1 3 513111 501701 11/2- 55 51 بوشهر 5

 4 1 1 3 51519 55573 4 1 1 تنگستان 1

 11- 9 0 3 17111 11911 11- 9 0 جم 9

 4 1 1 3 541374 30750 4 51 51 دشتستان 0

 4 0 0 3 91015 13727 50/9 7 2 دشتی 1

 4 9 9 3 17011 11143 99/9- 0 1 دیر 1

 - 5 4 3 10915 11931 11- 9 0 دیلم 2

 144 9 5 3 91945 13293 4 0 0 عسلویه 7

 04- 9 1 3 13371 11113 14- 0 1 کنگان 3

 4 1 1 3 14111 01155 4 1 1 گناوه 54

 09 99 19 94 191411 073111 55/9- 19 25 جمع استان

 های نفتی منطقه بوشهر  مأخذ: شرکت ملی پخش فرآورده           

 های نفتیمصرف فرآورده
باشد و درصد می 1/7دارای رشدی معادل با  5930نسبت به سال  5931بنزین در سال ، مصرف 1با توجه به جدول 

باشتد، یکتی از دالیتل کتاهش     درصتد متی   3/10از سویی بیشترین کاهش مصرف مربوط به مصرف نفت کوره معادل با 
 باشد.مصرف نفت کوره گسترش شبکه گازرسانی می

 5934-31های  نفتی طی سالهای  های مصرفی مربوط به فرآورده : شاخص1جدول 

 31سال  34سال  39سال  نام فرآورده ردیف
 نسبت به 31درصد تغییر 

39 34 

 7/1 59/1 195044 073111 012273 بنزین 5

 1/1- 5/5- 51734 52122 52422 نفت سفید 1

 92/5- 03/1- 191411 5454102 5114211 نفت گاز 9

 10/3- 70/7- 1254 51111 92140 نفت کوره 0

 4/9- 9/5- 11311 19511 10300 گاز مایع 1

 های نفتی منطقه بوشهر  مأخذ: شرکت ملی پخش فرآورده            
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 5934-31های  های نفتی طی سال رفی مربوط به فرآوردههای مص : شاخص 6جدول 

ن
ستا

هر
ش

 

 سال

 سوخت هوایی گاز مایع نفت کوره نفت گاز نفت سفید بنزین

 مترمکعب تن مترمکعب مترمکعب مترمکعب مترمکعب

 استان
30 073111 52122 5454102 51111 19511 99111 
31 195044 51734 191411 1254 11311 13930 
تغییرات درصد  3 1-  92-  11-  4 59-  

 بوشهر
30 501701 214 134115 040 53225 52400 

31 513111 299 571117 571 53242 513111 
-1 3 درصد تغییرات  92-  11-  4 791 

 تنگستان
30 55573 117 1113 112 1414 4 

31 51519 111 9111 551 1450 51519 
-1 3 درصد تغییرات  92-  11-  4 - 

 تاندشتس
30 30750 7172 547791 1127 11121 4 

31 541374 7039 17932 1923 11149 4 
-1 3 درصد تغییرات  92-  11-  4 4 

 دشتی
30 13727 5197 2123 21 0432 4 

31 91015 5149 0219 90 0479 4 
-1 3 درصد تغییرات  92-  11-  4 4 

 دیر
30 11143 701 91220 50 5171 4 

31 17011 712 11071 1 5174 4 
-1 3 درصد تغییرات  92-  11-  4 4 

 کنگان
30 11113 11 512911 9312 9532 4 

31 13371 11 74450 5270 9571 4 
-1 3 درصد تغییرات  92-  11-  4 4 

 جم
30 11911 529 99311 53 5911 4 

31 17111 513 15997 3 5915 4 
-1 3 درصد تغییرات  92-  11-  4 4 

 عسلویه
30 13293 4 191011 1197 233 51175 

31 91945 4 507137 5573 232 50030 
-1 3 درصد تغییرات  92-  11-  4 59-  

 گناوه
30 01155 9151 551141 10 1131 4 

31 14111 9092 21932 55 1123 4 
-1 3 درصد تغییرات  92-  11-  4 4 

 دیلم

30 11931 5522 03551 4 1114 4 

31 10915 5514 94710 4 1119 4 

-1 3 درصد تغییرات  92-  11-  4 4 
 های نفتی منطقه بوشهر مأخذ: شرکت ملی پخش فرآورده        



 

 

 30 3131گزارش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان بوشهر سال 
 

در تمتامی   5930نسبت به سال  5931های نفتی استان در سال مصرف فرآورده ، شاخص1با توجه به جدول شماره 
ین میزان کاهش مصرف مربوط به نفت کوره)معتادل بتا   اند، در این میان بیشترموارد به غیر از بنزین با کاهش همراه بوده

 باشد.درصد( می 11

 گاز 
 خاورمیانته  منطقه در آن درصد 94 حدود که است مکعب متر تریلیون 504 معادل با گاز دنیا شده اثبات یخایر مقدار

 و محیطتی  زیستت  مسائل به توجه با .کندمی تامین را جهان انرژی درصد 11 نزدی  گاز طبیعی حاضر حال در دارد قرار

 انجمن گزارش طبق که نحوی به است، حال افزایش در انرژی مصرف سبد در سوخت این سهم جهان نفتی یخایر کاهش

 در گاز تقاضای بود و خواهد نفت جایگزین عنوان سوخت به گزینه بهترین طبیعی گاز 1414 سال تا حداقل انرژی جهانی

 با را ما طبیعی، گاز حوزه در کشور پتانسیل کنار در نده، سه برابر خواهد شد. این مسالهآی سال 11 طول در اقیانوسیه و آسیا

 ابزاری به را گاز عمل در توان می چگونه و چیست کشور منابع گازی از درست استفاده راه که کندمی رو روبه پرسش این

 ایتن  در موفتق  کشتورهای  عملکرد آن با مقایسه و نفت فروش و سال تولید صد تجربه ساخت؟ مبدل کشور توسعه جهت

 و نبتوده  توستعه  و ترقتی  عامتل  ارزان اولیته  منابع از صرف که برخورداری است مساله این دهنده نشان نروژ نظیر عرصه

ماند، لذا توجه به صنایع تبدیلی و  نیافته توسعه همچنان و داشت در اختیار را جهان معدنی منابع ترینقیمت گران توان می

 .باشدفروشی مواد معدنی با ارزش، ضروری میهایی در راستای جلوگیری از خامسیاستاتخای 

GTLطبیعی طی فرایند  گاز
گازوئیل  و بنزین از باال افزوده ارزش با محصول 14 از بیش به تواندمی در پاالیشگاه 1

 بته ایجتاد   نتیجته  در و گتردد  عرضه هانیج بالقوه بازار و به تبدیل پتروشیمیایی باال ارزش با محصوالت تا گرفته مرغوب

 کتردن  گرم به مصارفی همچون گاز عمدتاب ما کشور در با این وجود شودن منجر کشور اقتصادی و صنعتی توسعه و اشتغال

 ..نمایندمی تولید برق پایین بازدهی با هاینیروگاه در و یا رسدها میخانه گاز اجاق کردن و روشن منازل

 GLI و سفید نفت گازوئیل، جمله از با ارزشی فرآوردههای توان گاز طبیعی را بهکه از طریق آن می فرایندی است 

سال قدمت دارد ولی در مقیاس تجاری، هنوز در ابتدای راه توسعه خود  74از  بیش چند هر فناوری این نمود تبدیل بنزین

 امتروزه  علتت  همتین  بته  است و گازوئیل به نسبت االتریب نسبت به هایهزینه دارای بنزین به گاز قرار دارد. البته تبدیل

 در محیطتی  زیستت  نظر از مزایای بیشتری از گازوئیل نوع این است که طریق این از تولید گازوئیل روی بر بیشتر تمرکز

 مبتود ک بته  تتوان می ایران در تکنولوژی این سریع گیریشکل عدم دالیل است. از برخوردار دیگر هایگازوئیل با مقایسه

 داخلتی  محیطتی  زیست هایسیاست نفتی، مخازن به گاز سوخت، تزریق برای داخلی گذاری، تقاضای باالیسرمایه منابع

 .کرد اشاره گاز با گازوئیل و نفت هایجایگزینی سوخت برای

ن از آن ای خاصتی کته ایترا   منطقه موقعیت همچنین و جهان آینده انرژی تامین در گاز کنندهتعیین نقش به توجه با

 کشتور  51 بتا  باشد. در واقع ایرانبرخوردار است نسبت به سایر کشورها منطقه با منابع غنی گاز متمایز و دارای برتری می

تری نستبت بته   قوی متخصص نیروی از میلیون جمعیت، 24داشتن قریب به  با دارد و همچنین مشترک خاکی و آبی مرز

                                                           
2
 Gas To Liquid  
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های انسانی و موقعیت جغرافیایی و با در نظر گرفتن مزیت. است برخوردار منطقهسایر کشورهای تولیدکننده نفت و گاز در 

کننتدگان گتاز طبیعتی در     تامین ترین اصلی از یکی عنوان به سرعت به تواندمی گازی، ایران منابع عظیم حجم همچنین

تواند تحولی به صورت خام مینسبت به صادرات گاز  GLIبازارهای جهانی ظاهر شود. با این وجود توجه بیشتر به صنعت 

 باشد. داشته آینده در ایران اقتصاد عرصه بزرگتر در

 54التی   5های فجر جم و پاالیشگاهای پارس جنوبی کته شتامل فازهتای    یشگاهبوشهر از پاال استان در گاز طبیعی

چهتارم ) فتاز    ،(1و0زهتای  ستوم )فا  ،(9و1دوم )فازهتای   ،(5)فتاز  اول هایپاالیشگاه ای ازمجموعه باشد و به صورت می

ششم و هفتم و چهتارم سراستری    از طریق خطوط دوم و سوم و گردد واستحصال می( 54و3) فازهای    ( و پنجم7و2و1

ای موارد جهت مشترکین عمده یابد و در واقع برداشت گاز در این استان بیشتر از خط ششم و سراسری و در پارهانتقال می

هتای موجتود روی ختط انتقتال     ایستتگاه  فتم و چهارم برداشت صورت گرفته است و از نمونته در منطقه عسلویه از خط ه

 .توان نام بردتاسیسات تقویت فشار گاز جم و ریز را می

 گازرسانی 

افزایش ضریب نفوی گاز در راستای جایگزینی گاز با سوخت مایع مصرفی از جملته اهتداف صتنعت نفتت بته شتمار       

سازی مصترف در ستطح کشتور و حفاظتت از محتیط زیستت ایفتا        ش مهمی در راستای بهینهآید. تحقق این هدف نق می

های پیشین در استان بوشهر رشد قابل توجهی داشته است و این روند کماکان درحتال  نماید. ضریب نفوی گاز طی سال می

های نیز سایر شاخصهای مختلف شهری، روستایی و های گازرسانی در بخشوضعیت شاخص 2باشد. جدول پیگیری می

 نماید.مرتبط را منعکس می

 90درصدی نسبت به سال قبل بته   9/9با رشد  31تعداد شهرهای گازرسانی شده در سال  2 شماره جدول با مطابق

شهر افزایش یافته است. )الزم به توضیح است که شرکت گاز برای گازرسانی به روستاها، در این مرحله روستاهای بتاالتر  

نوار را به عنوان روستاهای واجد شرایط گازرسانی، منظور نموده است.( از سوی دیگر شاخص تعداد خانوار شهری خا 14از 

 درصد بوده است.  94/32و  51/19و روستایی برخوردار از گاز طبیعی به ترتیب دارای رشد معادل با 

 5934-31های  های گازرسانی طی سال: وضعیت شاخص 7جدول 

 درصد تغییرات 31 34 حدوا عنوان شاخص

 9/9 90 99 شهر تعداد شهرهای گازرسانی شده

 14/21 951 531 روستا تعداد روستاهای گازرسانی شده

 51/19 521910 519101 خانوار تعداد خانوارهای شهری برخوردار از گاز طبیعی

 94/32 19211 05457 خانوار تعداد خانوارهای روستایی برخوردار از گاز طبیعی

 شرکت گاز استان بوشهرمأخذ:                
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 های بخش گاز )انشعاب، مشترك، مصرف کننده و میزان مصرف(شاخص

کننده سه شاخص اصلی بترای بررستی عملکترد و وضتعیت معیارهتای       تعداد انشعاب، تعداد مشترک و تعداد مصرف

نمایتد. تعریتف عملیتاتی    رستانی را متنعکس متی   ها مراحل مختلف زنجیره گاز باشد. هر کدام از این شاخص بخش گاز می

 های مذکور به ترتیب عبارتند از:شاخص

 شود.های نصب شده در سطح شهرها و روستاها، تعداد انشعاب گفته می به تعداد علم  انشعاب:

 شود.اند، مشترک گفته می هایی که انشعاب خود را وصل کرده کننده به خانوارها و یا مصرف مشترك:

 شود. کننده گفته می اند، مصرف به مشترکینی که حداقل یکبار قبض گاز دریافت کرده نده:کنمصرف

دهتد.  کننده نشان متی های مختلف گازرسانی را به تفکی  تعداد انشعاب، مشترک و مصرفشاخص 7جدول شماره 

کننده د مشترکین و مصرفباشد، تعدادرصدی نسبت به سال ماقبل خود می 52/22دارای رشد  31تعداد انشعاب طی سال 

 باشد که در جدول مذکور منعکس گردیده است.   می 30نیز دارای تغییرات نسبتاب مشابه نسبت به سال 

 5934-31های  های بخش گاز در سال: وضعیت شاخص5جدول

 درصد تغییرات 31 34 واحد عنوان شاخص

 52/22 515914 592459 انشعاب تعداد انشعاب گاز طبیعی

 14/37 504141 551157 مشترک د مشترکین گاز طبیعیتعدا

 53/10 595091 543315 مصرف کننده تعداد مصرف کننده گاز طبیعی

 شرکت گاز استان بوشهرمأخذ:          

 کنندگان گاز به تفکیک تعرفهمصرف

شوند. جدول شماره  کنندگان گاز بسته به تعرفه مصرفی به سه دسته کلی خانگی، تجاری و صنعتی تقسیم می مصرف

 دهد.نشان می 31الی  30های کنندگان را به تفکی  نوع مصرف، طی سالتعداد مصرف 3

 )مصرف کننده( 5934-31های  کنندگان گاز طبیعی در استان به تفکیک  تعرفه طی سال : تعداد مصرف3جدول 

 نوع مصرف کننده
درصد  31 34

 درصد تعداد درصد تعداد تغییرات
 53/10 37/9 513522 37 547411 خانگی

 14/14 5/0 5711 1/5 5100 تجاری

 59/35 4/9 939 1/5 901 صنعتی

 53/10 544 595091 544 543315 مجموع

 شرکت گاز استان بوشهرمأخذ:               
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د. باشتن کنندگان بخش خانگی گاز طی دو سال اخیتر دارای بیشتترین شتمار متی    مصرف 3با توجه به جدول شماره 

کنندگان بخش خانگی مصرف 31باشد و طی سال درصد( مربوط به بخش تجاری می 14/14بیشترین تغییرات )معادل با 

کنندگان اعم از خانگی، تجاری و صنعتی دارای باشند و مجموع مصرفدرصدی می 59/35و  53/10و صنعتی دارای رشد 

 باشند.درصد می 53/10رشدی معادل با 

بیشترین تعداد انشعاب مربوط به شهرستان دشتستان و بیشترین  31و  30های طی سال 55و  54 با توجه به جداول

به دلیل کمبود تعداد مشتترکین و همچنتین شترایط    باشد. به طور کلی، کننده مربوط به شهرستان بوشهر میتعداد مصرف

بیشترین حجتم   باشد وبوشهر کم می ستاندر او تجاری میزان مصرف گاز خانگی  اقلیمی و آب و هوائی در استان بوشهر

عسلویه  شامل نیروگاه متمرکز بعثت و نیروگاه) های موجود در استانمشترکین عمده به خصوص نیروگاهمربوط به  مصرف

هتای  و قابل یکر است که نیروگتاه  قرار دارند بیشتر در منطقه عسلویهباشد که می (و نیروگاه تشان و نیروگاه گازی بوشهر

  .باشندمی ر در تابستان و اوج گرما دارای پی  مصرف گازمذکو

 5934های بخش گاز به تفکیک شهرستان در سال : برخی شاخص 51جدول 
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 9435 11114 91340 13212 75 959 13929 12511 3 9 بوشهر

 3222 91121 15101 53179 74 75 53111 91335 90 1 دشتستان

 1421 1135 1441 1452 93 13 0353 55134 17 9 تنگستان

 1221 51791 3137 7150 1 517 7974 59909 14 0 دشتی

 1592 54421 7117 7303 0 511 7223 55415 59 1 دیر

 5512 59914 54144 54390 14 534 54210 54499 2 9 کنگان

 1931 0501 051 9137 07 25 9123 1515 15 1 عسلویه

 2141 1395 52414 51027 55 035 51321 51492 19 9 جم

 1599 54721 0111 0241 91 17 .0197 3513 0 1 گناوه

 5447 1115 1022 1143 14 52 1521 9101 2 1 دیلم

 05457 519101 551157 543315 901 5100 547411 592459 531 91 جمع
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 5931های بخش گاز به تفکیک شهرستان در سال : برخی شاخص 55جدول 
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 9195 14435 93154 91152 541 090 90127 13157 14 9 بوشهر

 7114 1135 1142 1111 93 12 1514 59109 07 9 تنگستان

 2234 1395 57915 52217 55 030 52119 51135 12 9 جم

 59191 92115 12935 19314 79 593 19297 04025 19 2 دشتستان

 0212 51791 54219 54417 2 517 3719 51131 05 0 دشتی

 1925 5441 3307 54547 0 534 3350 55393 52 1 دیر

 5091 1115 9911 9434 14 11 9400 1477 51 1 دیلم

 1931 0501 1992 1411 17 34 0720 2144 15 1 عسلویه

 5357 59914 55111 51557 12 111 55713 54310 3 9 کنگان

 0121 52529 7547 2721 93 01 2230 59534 10 1 گناوه

 19211 521910 504141 595091 939 5711 513522 515914 951 90 جمع

 

 رقب

شتود. اگتر بته    توان گفت بدون برق زندگی سخت متی الکتریسیته یا همان برق در تمام زندگی ما جریان دارد و می

با افزایش درآمد سرانه و بریم. می پی آن اهمیت به بشماریم را کنندمی کار الکتریسیته با که وسایلی و کنیم نگاه اطرافمان

 .ف انرژی به ویژه در بخش مسکونی کشور افزایش چشمگیری داشته استت پیشرفت فناوری در چند دهه اخیر، رشد مصر

پذیر است. خدمات ایتن انترژی بتدون     پذیر بوده و تبدیل آن به دیگر انواع انرژی به راحتی امکان انرژی برق بسیار انعطاف

 باشد. می جانشین عمومی 

 و تولیدی واحدهای زیاد بودن برهزینه سوئی از ،باشدمی نیرو تولید برق صنعت بخش ترینمهم و تریناصلی اولین،

 و جدیتد  هتای نیروگاه احداث همواره که کندمی ایجاب دارند عهده به برق تامین در واحدها این که دیگر نقشی سوی از

 گیرد. صورت روزآمدتر و تر صحیح چه هر ریزیبرنامه و کافی وسواس و دقت با واحدهای قدیمی از نگهداری و سرویس

 ختدمت  نخستت  دارد: عهده بر سویه چند نقشی و است مشترکان و برق صنعت بین رابط برق نیروی توزیع شبخ 

 برای فنی نقش ایفای دوم اقتصادی، کاالی ی  عنوان به برق انرژی فروش و ایشان رضایت و تامین مشترکان به رسانی

 بته  بترق  صتنعت  دستت  باال هایبخش با هنگیهما و ارتباط حفظ سوم و های توزیعشبکه توسعه و راهبری ، نگهداری

ه منظتور کتاهش   بت . شتود  هموار صنعت این توسعه راه گردد و حاصل برق عرضه و تولید فرایند ادامه موجبات که طوری
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ولتاژهای باال انتقال دهیم. هرچه که ولتاژ باالتر باشد جریان کمتر خواهد  درصد تلفات توان الزم است که الکتریسیته را در

 .دهدی کابل مورد نیاز و میزان انرژی تلف شده را کاهش میامر اندازه د که اینبو

درصد از کل مشترکین موجود( مربوط به بخش شهری  20بیشترین تعداد مشترکین )معادل با  51با توجه به جدول 

تعداد مشترکین شتهری و   ، اما31تا  30های باشند و علیرغم ثابت ماندن درصد انشعابات شهری به روستایی طی سال می

درصد از کل( در استان بوشتهر   75روستایی دارای افزایش بوده است. عمده مشترکین صنعت برق بر حسب تعرفه )حدود 

بیشترین رشد مشترک در بخش عمومی رخ داده  31تا  30های باشند. از سویی دیگر طی سالمربوط به بخش خانگی می

 است. 

باشد، بالطبع در بخش خانگی بیشترین مصترف وجتود   از تعداد مشترکین هر بخش می از آنجا که مصرف برق تابعی

جویی و رشد منفی بته لحتاظ کتاهش کتارایی یتا      فهداشته است، اما رشد مثبت در مصرف به لحاظ افزایش کارایی یا صر

         کشتاورزی در بختش  باشد که بیشترین رشد مثبت مصرف بر حسب تعرفه رویه در صنعت برق حائز اهمیت می مصرف بی

 عمتومی شود ن از سوی دیگر بیشترین رشد منفی مصرف بر حسب تعرفه مربوط به بخش درصد( دیده می 50،5)معادل با 

باشتد کته در   های مهم بخش صنعت برق متی باشد. میزان مصرف سرانه نیز از دیگر شاخصدرصد( می -51،1)معادل با 

 درصد نسبت به سال قبل کاهش داشته است. 9،7، 31ل استان بوشهر سرانه مصرف برق در سا

 5934-31های های انرژی برق در سال: شاخص52جدول 

 شاخص
 سال

 درصد تغییرات
5934 5931 

 مشترکین

 تعداد مشترکین

 0/1 951739 941541 شهری

 9/1 555404 542941 روستایی

 0/9 011399 043040 جمع

 درصد مشترکین برق)درصد(
 4 20 20 شهری

 4 11 11 روستایی

 درصد مشترکین برق به تفکی  تعرفه

 5/1- 75 71 خانگی

 59/9 0/9 9 عمومی

 4 5 5 کشاورزی

 5/7 11/4 11/4 صنعتی

 9/5 59/0 59 تجاری

 1/0- 4/0 4/05 روشنایی

 مصرف

 میزان مصرف ) مگاوات ساعت(

 4/5- 0425155 0421041 شهری

 1/1 5997111 5954910 روستایی

 4/0 1054191 1971213 جمع
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 5934-31های های انرژی برق در سال: شاخص52جدول ادامه 

 شاخص
 سال

 درصد تغییرات
5934 5931 

 9/7- 51121 59523 سرانه مصرف برق )کیلو وات ساعت به مشترک(

 درصد مصرف برق
 5/9- 21 21 شهری

 1/0 11 10 روستایی

 فکی  تعرفه میزان مصرف برق به ت

 5/1 9179319 9117171 خانگی

 51/1- 271724 731154 عمومی

 50/5 129171 193759 کشاورزی

 3/1 509310 595115 صنعتی

 7/1 011111 934007 تجاری

 3/5- 33511 543551 روشنایی

 توزیع
 9/4 59237 59939 طول شبکه توزیع نیروی برق)کیلومتر(

 1/1 9911 9511 برق )مگا ولت آمپر( ظرفیت شبکه توزیع نیروی

 9/0 1122 1429 طول شبکه برق فشارضعیف) کیلومتر(

 مآخذ:شرکت توزیع نیروی برق        

دهد. مطتابق بتا جتدول متذکور، میتزان      های صنعت برق در استان بوشهر را نمایش میبرخی از شاخص 59جدول 
های کشاورزی برق دار شده نیتز  باشد. تعداد چاهدرصد می9/4ا دارای رشدی معادل ب 31تا  30های فروش برق طی سال

 باشد.درصد رشد می 7 حدود دارای 31تا  30طی سال 

 5934-31های های انرژی برق در سال: شاخص59جدول 

 شاخص
 سال

 درصد تغییرات
5934 5931 

 توزیع

 4/12- 50/2 50/7 سرانه شبکه فشار ضعیف )بر مشترک(

 1/2 2115 2914 فشارمتوسط)کیلومتر(طول شبکه برق 

 5/2- 52/1 52/3 سرانه شبکه برق فشار متوسط) متر بر مشترک(

 5/9 2/7 2/2 ظرفیت ترانس های توزیع ) کاوا بر مشترک(

 4/9 1054191 1931213 میزان فروش برق ) مگا وات ساعت(

 4 33 33 درصد روستاهای برق دار

 4 30 30 رقدرصد خانوارهای روستایی دارای ب

 4 21312 21312 خانوار 14تعداد خانوار های دارای برق در روستاهای باالی 

 4 5109 5109 خانوار 14تعداد خانوار های دارای برق در روستاهای زیر 

 7/1 9330 9134 های کشاورزی برق دار شدهتعداد چاه

 مآخذ: شرکت توزیع نیروی برق                



 

 

 زریبنایی: امور دومفصل  33
 

 

 5934مشترکین به تفکیک تعرفه در سال : موجودی 54جدول

 تعرفه           

 شهرستان 
 جمع روشنایی تجاری صنعتی کشاورزی عمومی خانگی

 551111 150 51027 151 524 0،937 34274 بوشهر

 34194 117 54755 141 5744 1،055 29301 دشتستان

 09141 551 2210 509 510 5530 99720 گناوه

 10915 11 1512 552 921 740 14231 تنگستان

 95119 01 9545 105 124 5،550 11،071 دشتی

 11531 519 1531 512 101 757 57،911 دیر

 13531 35 9243 571 71 791 10173 کنگان

 15414 5 9107 10 19 197 51271 عسلویه

 53311 111 1112 11 145 174 51111 جم

 50325 11 1013 27 15 011 55731 دیلم

 043040 5113 10153 1193 0421 59500 999217 جمع کل

 مآخذ: شرکت توزیع نیروی برق          

 
 5931: موجودی مشترکین به تفکیک تعرفه در سال 51جدول 

 تعرفه             

 شهرستان
 جمع روشنایی تجاری صنعتی کشاورزی عمومی خانگی

 552117 151 52025 101 145 1455 30415 بوشهر

 31255 111 55157 191 5300 1110 21177 دشتستان

 00304 511 2305 511 511 5955 91101 گناوه

 11520 11 1913 590 090 717 15949 تنگستان

 91195 05 9117 114 251 5511 12431 دشتی

 19421 512 1999 509 171 711 53441 دیر

 94713 34 9717 531 31 349 11170 کنگان

 11331 5 9312 75 19 191 57177 عسلویه

 15257 111 1012 21 143 127 57492 جم

 51041 11 1147 70 15 011 51100 دیلم

 011399 5113 12044 1047 0059 50091 901142 جمع کل

 مآخذ: شرکت توزیع نیروی برق          
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 5934در سال  :  موجودی مشترکین به تفکیک مدیریت و تعرفه56جدول 

 کل یروستای شهری شهرستان

 551111 54715 545235 بوشهر

 34194 17935 15793 دشتستان

 09141 3531 90454 گناوه

 10915 50721 3003 تنگستان

 95119 54014 15149 دشتی

 11531 1305 51110 دیر

 13531 9114 11391 کنگان

 15414 3015 55133 عسلویه

 53311 51125 2115 جم

 50325 1144 51925 دیلم

 043040 542941 941541 جمع کل

 مآخذ: شرکت توزیع نیروی برق                 

 
 5931در سال  : موجودی مشترکین به تفکیک مدیریت و تعرفه57جدول

 کل روستایی شهری شهرستان

 552117 55144 541917 بوشهر

 31255 17737 19759 دشتستان

 00304 3111 91970 گناوه

 11520 51939 3275 تنگستان

 91195 54251 15751 شتید

 19421 1455 52410 دیر

 94713 9141 12910 کنگان

 11331 3331 59444 عسلویه

 15257 59499 7171 جم

 51041 1291 51113 دیلم

 011399 555404 951739 جمع کل

 مآخذ:شرکت توزیع نیروی برق                    
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 به تفکیک شهرستان)مگاوات ساعت( 31و 34های و روستایی در سال: میزان مصرف برق به تفکیک شهری   55جدول

 سال ,شهرستان
 5931سال  5934سال 

 جمع روستایی شهری جمع روستایی شهری
 5175542 551913 5017297 5131313 554011 5071022 بوشهر

 5541311 957412 270731 5514719 940442 751711 دشتستان

 029921 31291 974104 015194 73210 925141 گناوه

 135190 517531 519093 132223 519355 599717 تنگستان

 931221 511735 111774 041173 595411 125112 دشتی

 944174 74540 114521 179524 21075 141173 دیر

 053121 19401 911199 934311 19111 912934 کنگان

 013140 112139 195155 093513 110174 150123 عسلویه

 119119 511911 37945 110929 511713 545140 جم

 511251 10957 505937 513371 19252 501113 دیلم

 1054191 5997111 0425155 1971213 5954910 0421041 استان

 مآخذ: شرکت توزیع نیروی برق                

 اعت()مگاوات س5934: میزان  و سهم مصرف مشترکین برق در سال 53جدول 

 عنوان          

 شهرستان
 جمع روشنایی تجاری صنعتی کشاورزی عمومی خانگی شرح

 بوشهر

 5131313 52129 557131 00274 14270 055742 379139 میزان

سهم شهرستان در 
 تعرفه)درصد(

12 01 3 90 94 52 94 

 دشتستان

 5514719 11515 07971 95251 35110 501015 222131 میزان

ستان در سهم شهر
 تعرفه)درصد(

15 51 97 10 51 11 15 

 گناوه

 015194 1913 90070 9191 3952 92219 924220 میزان

سهم شهرستان در 
 تعرفه)درصد(

54 0 0 9 3 1 3 

 تنگستان

 132223 7297 54114 1323 57222 94027 111102 میزان

سهم شهرستان در 
 تعرفه)درصد(

1 9 7 1 9 3 1 

 دشتی

 041173 3410 51231 51721 01121 12171 110291 میزان

سهم شهرستان در 
 تعرفه)درصد(

2 1 53 54 9 3 2 

 دیر

 179524 0993 54110 2211 13434 15104 143174 میزان

سهم شهرستان در 
 تعرفه)درصد(

1 1 51 1 9 0 1 



 

 

 320 3131گزارش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان بوشهر سال 
 

 )مگاوات ساعت(5934: میزان  و سهم مصرف مشترکین برق در سال 53جدول ادامه 

 عنوان     

 شهرستان
 جمع روشنایی تجاری صنعتی کشاورزی عمومی خانگی شرح

 کنگان

 934311 7117 12322 55445 9130 13915 174134 میزان

سهم شهرستان در 
 تعرفه)درصد(

7 2 1 7 2 3 2 

 عسلویه

 093513 0013 541111 3123 5131 21711 105054 میزان

سهم شهرستان در 
 تعرفه)درصد(

2 3 5 2 12 0 7 

 جم

 110929 51211 55310 1111 55279 01311 597012 میزان

سهم شهرستان در 
 تعرفه)درصد(

0 1 1 1 9 59 0 

 دیلم

 513371 0093 54504 151 2022 55371 591013 میزان

سهم شهرستان در 
 تعرفه)درصد(

0 5 9 4 9 0 9 

 1971294 544552 934007 595115 193759 731154 9117171 میزان جمع کل

 )مگاوات ساعت( 5931: میزان  و سهم مصرف مشترکین برق در سال 21جدول 

عنوان           

 شهرستان
 جمع روشنایی تجاری صنعتی کشاورزی عمومی خانگی شرح

 بوشهر

 5175542 53013 511997 01499 10451 917415 337191 میزان

 شهرستان سهم

 درتعرفه)درصد(
12 02 3 95 94 14 13 

 تاندشتس

 5541311 11112 10111 97015 541131 70029 239343 میزان

 شهرستان سهم

 درتعرفه)درصد(
11 55 97 12 59 11 14 

 گناوه

 029921 0317 92492 9115 50559 00313 917751 میزان

 شهرستان سهم

 درتعرفه)درصد(
54 1 1 1 3 1 3 

 تنگستان

 135190 1215 55191 9200 57471 11900 112141 میزان

 شهرستان سهم

 درتعرفه)درصد(
1 9 2 9 9 1 1 

 دشتی

 931221 7121 59113 59337 19710 93227 119104 میزان

 شهرستان سهم

 درتعرفه)درصد(
2 1 14 54 9 3 2 
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 )مگاوات ساعت( 5931: میزان  و سهم مصرف مشترکین برق در سال 21جدول ادامه 

عنوان           

 شهرستان
 جمع روشنایی تجاری صنعتی کشاورزی یعموم خانگی شرح

 دیر

 944174 0011 55107 7174 91321 12017 151413 میزان

 شهرستان سهم
 درتعرفه)درصد(

1 9 59 1 9 0 1 

 کنگان
 053121 54291 91901 54117 0519 29115 177751 میزان

 شهرستان سهم
 درتعرفه)درصد(

7 3 1 2 7 55 7 

 عسلویه

 013140 1393 559130 59211 5054 12131 111150 میزان

 شهرستان سهم
 درتعرفه)درصد(

2 3 5 54 12 2 7 

 جم
 119119 1551 51730 1177 54012 05333 501113 میزان

 شهرستان سهم
 درتعرفه)درصد(

0 1 0 0 9 1 0 

 دیلم

 511251 1791 54470 777 1914 50451 517101 میزان

 شهرستان سهم
 درتعرفه)درصد(

9 1 1 5 1 1 9 

 1054191 33511 011111 509310 129171 271724 9179319 میزان جمع کل

 مآخذ:شرکت توزیع نیروی برق     

 

 )میلیون ریال( 5931و  5934های : اعتبارات بخش برق در استان بوشهری در سال 25جدول 

 ,فصل

 برنامه

 5931سال  5934سال 

 عملکرد تخصیص مصوب عملکرد تخصیص مصوب
 591414 591414 521444 513914 513914 591914 انرژیفصل 

 591414 591414 521444 513914 513914 591914 برنامه برق

 های عمرانیماخذ: اطالعات موافقتنامه                 
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 5934های بخش برق به تفکیک شهرستان در سال : سایر شاخص 22جدول 

 نشهرستا,شاخص

هر
ش

بو
ن 

ستا
شت

د
 

وه
گنا

 

ت
ن

ستا
نگ

 

ی
شت

د
 

یر
د

ن 
گا

کن
یه 

لو
س

ع
 

جم
لم 

دی
ن 

ستا
ا

 

سرانه ظرفیت ترانس های 
 توزیع )کاوا بر مشترک(

7 7 1 7 2 3 7 55 7 2 7 

 سرانه شبکه فشار متوسط
 ) متر بر مشترک(

2 53 51 12 05 11 51 11 11 19 57 

 طول شبکه برق
 فشار متوسط 

705 5241 195 111 5137 172 011 019 007 903 2914 

 طول شبکه برق
 فشار ضعیف)کیلومتر( 

5197 5111 033 273 093 009 993 124 991 531 1429 

موجودی ظرفیت شبکه 
 توزیع نیروی برق
 ) مگا ولت آمپر(

341 135 197 573 153 141 195 192 511 541 9511 

 طول شبکه توزیع
 نیروی برق)کیلومتر( 

1427 9191 5413 5001 5292 5495 235 219 279 109 59939 

تعداد چاههای کشاورزی 
 دار شده برق

551 5153 551 905 191 143 75 19 144 03 9134 

تعداد خانوارهای روستایی 
دارای برق در روستاهای 

 خانوار 14زیر 

541 911 593 191 110 511 13 1 531 541 5109 

تعداد خانوارهای روستایی 
دارای برق در روستاهای 

 خانوار 14باالی 

54541 53457 1415 59115 2151 9192 5301 1150 2141 5152 21312 

تعداد خانوارهای روستایی 
 دارای برق

54142 53900 1534 59731 2011 9273 5321 1153 2741 5111 22154 

 تعداد  روستاهای 
 دارای برق

01 521 11 510 595 74 57 91 559 05 712 

 - 7 3 5 9 0 1 2 54 1 1 رتبه سرانه مصرف برق

 سرانه مصرف برق
 مشترک( ساعت به )کیلووات

50521 51111 54121 51100 51243 51217 59935 14719 55119 55910 59523 
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 5931های بخش برق به تفکیک شهرستان در سال : سایر شاخص29جدول 

 ,شاخص

هر شهرستان
ش

بو
ن 

ستا
شت

د
 

وه
گنا

ن 
ستا

نگ
ت

 

ی
شت

د
 

یر
د

ن 
گا

کن
یه 

لو
س

ع
 

جم
لم 

دی
ن 

ستا
ا

 

 ظرفیت  سرانه
 ترانس های توزیع 
 )کاوا بر مشترک(

7 7 1 7 2 3 7 55 2 2 7 

سرانه شبکه فشار 
 متوسط

 ) متر بر مشترک( 

2 53 51 12 04 11 51 11 15 19 57 

 طول شبکه برق
 فشار متوسط 

724 5209 104 177 5951 137 017 141 011 911 2115 

 طول شبکه برق
 فشار ضعیف)کیلومتر( 

5944 5125 115 740 000 011 902 131 993 149 1122 

موجودی ظرفیت شبکه 
 توزیع نیروی برق
 ) مگاولت آمپر(

392 217 114 149 117 143 101 111 510 541 9911 

طول شبکه توزیع 
 نیروی برق)کیلومتر(

1524 9950 5411 5039 5214 5410 741 230 235 111 59237 

های تعداد چاه
 کشاورزی برقدار شده

591 5207 515 932 122 115 72 19 141 03 9330 

تعداد خانوارهای 
روستایی دارای برق در 

 14روستاهای زیر 
 خانوار

541 911 593 191 110 511 13 1 531 541 5109 

تعداد خانوارهای 
روستایی دارای برق در 
 14روستاهای باالی 
 خانوار

54541 53457 1415 59115 2151 9192 5301 1150 2141 5152 21312 

تعداد خانوارهای 
 روستایی دارای برق

54142 53900 1534 59731 2011 9273 5321 1153 2741 5111 22154 

 تعداد روستاهای 
 دارای برق

01 521 11 510 595 74 57 91 559 05 712 

 - 7 54 5 1 0 1 2 3 1 9 رتبه سرانه مصرف برق

 سرانه مصرف برق 
)کیلو وات ساعت به 

 مشترک(

59014 55731 54199 55171 51420 59459 59154 53321 54137 54212 51121 
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 حمل و نقل -دوم  بخش

 مقدمه 

حمل و نقل از جمله امور زیربنایی و فرابخشی است و به عنوان حلقه اتصال صنایع مختلف کشور همواره متورد توجته   
یر ایتن بخش هستند زیرا از اجتزای مهتم چرخته    های جامعه بته نتوعی تحتت تتأثبوده است. عالوه بر این، همه فعالیت

مناسب از صنایع و استعدادهای جامعته و پیشترفت بستیاری از     وریمصرف در هر اقتصتاد استت و امکتان بهتره -تولید 
 کند.های اقتصادی را فراهم میطر 

بخش حمل و نقل در تولیتد   سهم چشمگیر. امروزه نقش حمل و نقل در توسعه پایدار بسیار روشن و انکار ناپذیر است
 های اقتصادی با بخش حمل و نقل دارد.ناخالص داخلی کشورها حکایت از ارتباط تنگاتنگ کلیه زیر بخش

آید، و علل و عوامل بسیار دیگری هم هستت کته   هر چند که حمل و نقل به عنوان تنها عامل توسعه به حساب نمی 
 که یکی از عناصر کلیدی در توسعه اقتصادی، حمل و نقل فراموش کرد،ید گردد، اما نباموجب رشد و توسعه اقتصادی می

                                    .   تستتتا

های اقتصادی مثل صنایع کشاورزی، خدمات، توریسم و ... توان در رابطه با همه فعالیتثار اقتصادی حمل و نقل را میآ  
نهتا بته متوازات سترمایه گتذاری در      آهان بیندازیم مشاهده خواهیم کرد کته  برشمرد. اگر نگاهی به کشورهای پیشرفته ج

انتد تتا   اند و این بخش را هم زمان تقویت نمتوده گذاری کردههای مختلف اقتصادی، در امر حمل و نقل نیز سرمایه بخش
      .رار نمایندکنند را به نحو احسن برقهای فعال مختلف که در جامعه فعالیت میبتوانند ارتباطات بین بخش

تواند روی بهبود وضع اقتصادی بگذارد و موجبتات  عالوه بر اهمیت اقتصادی و آثاری که ی  سیستم حمل و نقل می
فرهنگی آن نیز مثل آثتار آموزشتی، بهداشتتی، فرهنگتی،      -بهبود وضع زندگی ت  ت  افراد را فراهم آورد، آثار اجتماعی

                          .ر داشتسیاحتی و زیارتی را نباید از نظر دو
ارتباط عمیق حمل و نقل با زندگی روزمره از نقطه نظر دسترسی به خدمات و رفتاه اجتمتاعی و نقتش اساستی آن در     

 .شته باشداتواند دمی ارتقاء سطح زندگی و رفاه اجتماعی، بیانگر نقش فرهنگی و اجتماعی است که حمل و نقل 
زندگی و کیفیت زندگی اجتماعی، ضروری است که به توسعه حمل و نقل، به ویژه آنهتایی  بنابراین جهت ارتقاء سطح 

المنفعه بودن آن بیشتر است توجه خاص مبذول گردد و به این طریق به تقاضای جامعته بترای دستتیابی بته     که جنبه عام
 .های اجتماعی و ورزشی و ... پاسخ مساعد دادآموزش و فرهنگ، فعالیت

 ای، دریتتایی و هتتوایی متتورد اشتتاره قتترار  حتتث حمتتل و نقتتل در قالتتب تفکیکتتی حمتتل و نقتتل جتتاده  در ادامتته مب
 گیرد.می

 ای حمل و نقل جاده

حمتل و   ردیپتذ ای صورت جاده توسط ناوگان جاده قیکه از طر ،مسافر(  ای)کاال  یونقل حمل هایتیمجموعه فعالبه 
 گویند.ای مینقل جاده
کشتاورزی،   های مختلفافزایش رفاه اجتماعی، ایجاد ارزش افزوده در بخشای در  جادههمیت روزافزون حمل و نقل ا
گتذاری در آن طتی   ای که میتزان سترمایه  و... منجر به اهمیت باالی آن در توسعه اقتصادی گردیده است به گونه صنعت
هتا بلکته بته    بعد تقویت سایر بخش هایی نه تنها ازگذاریهای اخیر به شدت افزایش یافته است. نتیجه چنین سرمایهسال

 باشد.سازی محورها به شدت مورد توجه میلحاظ ایمن
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درصد  5/1 میلیون ریال معادل 53129191  ،5930جاده ای استان بوشهر در سال ارزش افزوده  بخش حمل و نقل 
 است. درصد افزایش یافته54/0ارزش افزوده کل کشور در همین بخش می باشد. و نسبت به سال قبل 

 باشد.می 14ای رتبه استان بوشهر در کشور در ارزش افزوده حمل و نقل جاده 5930در سال 
درصد راههای روستایی کشور را  در سال  1/5درصد راههای ترانزیتی و  0/1درصد بزرگراهها،  0/9استان بوشهر 

 به خود اختصاص داده است. 5931
کیلومتر به ترتیب بیشترین و کمترین میزان راه اصلی را دارا  15جم با  کیلومتر و شهرستان 597شهرستان دشتستان با 

 می باشند.
درصد میزان کاالی حمل شده  1/5، 5931میزان کاالی حمل شده ) درون و برون استانی (در استان بوشهر در سال 

 در کشور بوده است. 
علیرغم  قرار دارد. (وضعیت قرمز)خطرناک یهاادهج یدارا یایران در گروه کشورها ،یآمار سازمان بهداشت جهان برابر

درصد تلفات  1 حدود کشور یادرصد تلفات جاده یما کمتر از ی  درصد کل جمعیت جهان است ول اینکه جمعیت کشور
 است. یو حدود ی  ونیم برابر متوسط جهان یجهان

درصد این آمار درکشور بوده است. در  5/1در استان بوشهر  5931تعداد متوفیان ناشی از تصادفات رانندگی در سال 
نسبت به سال قبل  31این شاخص در استان بوشهر در سال درصد تنزل یافته است  3/9سطح کشور حالیکه آمار متوفیان 

خیز و باشد و تالش و همت مسئولین را برای رفع نقاط حادثهبرانگیز می،که این خورد تامل درصد افزایش داشته است 1/0
 طلبد.سازی میای الزم و فرهنگهآموزش

 5931: گزیده شاخص های بخش حمل و نقل در سال  5جدول 

 درصد تغییرات 5931 5934 شاخص

 5/1- 1431 1515 کیلومتر-طول راههای تحت حوزه استحفاظی اداره کل راه و شهرسازی )بدون روستایی(

 4/1 193 197 کیلومتر–طول آزاد راهها و بزرگراه ها 

 4 5401 5401 کیلومتر-ههای شریانیطول را

 4 155 155 کیلومتر -طول راههای ترانزیتی

 4 5730 5730 کیلومتر –طول راهها روستایی 

 4 51 51 تعداد تونل های موجود

 4 551 551 متر به باال  54تعداد پل ها با دهانه 

 4 14 14 تعداد راهدارخانه های موجود

 4.0 111 111 اهداریتعداد تجهیزات و ماشین آالت ر

 27/1- 9 50 تعداد نقاط حادثه خیز رفع شده

 4 1 1 تعداد پاسگاههای پلیس راه موجود

 4 1 1 تعداد مراکز معاینه فنی مکانیزه فعال

 4 51 51 رفاهی و تیر پارک فعال –تعداد مجتمع های خدماتی 

 11/2 10 00 تعداد محورهای مجهز به تردد شمار برخط
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 5931: گزیده شاخص های بخش حمل و نقل در سال  5ول ادامه جد

 5931 5934 شاخص
درصد 

 تغییرات
95* *تعداد دوربین نظارت تصویری   51 - 

 - 01  *تعداددوربین کنترل سرعت جاده ای

-01 1921 0044 کیلومتر( –کاالی طی شده از مبدا استان)میلیون تن   

 55/5 1197 1900 تن هزار -میزان کاالی حمل شده از مبدا استان

 1/9- 933 011 هزار سفر –تعداد سفرهای باری کامیون  از مبدا استان 

 10/0- 5124 9125 تن –میزان ترانزیت ورودی کاال از مرزهای استان 

 2/1 513 514 تعداد شرکتها و موسسات باری داخلی

 55/5 94 12 تعداد شرکتها و موسسات مسافری داخلی

 4 1 1 ی عمومی مسافری فعال تعداد پایانه ها

 4 9 9 تعداد پایانه های باری و شهرکهای حمل و نقل فعال 

 5931-ای کشور ماخذ: سالنامه آماری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده                    
 *سال گذشته این دوشاخص باهم در نظر گرفته شده بود.                      

 

 5939-31های های حمل و نقل به تفکیک شهرستان طی سالخص: برخی شا2جدول 

 شهرستان

 بزرگراه ) کیلومتر( راه فرعی ) کیلومتر( راه اصلی ) کیلومتر(

 سال

39 

 سال

34 

 سال

 31 

 سال

39 

 سال

34 

 سال

 31 

 سال

39 

 سال

34 

 سال

 31 
 70 70 22 55 55 55 25 25 27 بوشهر

 09 09 09 510 510 510 93 93 93 تنگستان

 11 11 11 510 519 519 15 15 15 جم

 551 551 25 510 519 519 597 597 519 دشتستان

 31 31 31 71 71 545 94 94 1 دشتی

 21 21 29 13 13 30 25 25 1 دیر

 59 59 14 511 511 591 13 13 21 دیلم

 29 29 14 19 19 91 90 90 90 کنگان

 07 07 07 15 15 15 71 71 71 گناوه

 25 25 555 01 01 01 14 14 14 یهعسلو

 193 193 119 703 702 314 147 147 111 استان

 ماخذ : اداره کل راه و شهرسازی استان                      
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 5939-31 هایهای حمل و نقل راه روستایی به تفکیک شهرستان طی سال : برخی شاخص9جدول 

 شهرستان

 راه روستایی ) کیلومتر(
یی راه روستا

 آسفالته)کیلومتر(

راه روستایی 

 شوسه)کیلومتر(

 سال

39 

 سال

34 

 سال

31 

 سال

39 

 سال

34 

 سال

31 

 سال

39 

 سال

34 

 سال

31 
 9/1 9/1 53 551/3 551/3 542 551/1 551/0 511 بوشهر

 11/1 10/5 11 515/1 513/3 514 151/2 150 151 تنگستان

 14 14 14 591/1 591/1 591 531/1 531/1 571 جم

 191/1 502 503 030/9 070/2 031 211/3 195/2 101 دشتستان

 191/0 191/0 132/0 920/9 920/0 917 143/7 143/7 111 دشتی

 57/5 57/5 52 12/1 12/1 12 71/2 71/13 70 دیر

 53/1 53/1 3/0 72/1 72/1 72/1 542 542 31/1 دیلم

 4 4 4 7/7 7/27 7/7 7/7 7/7 52/7 کنگان

 51 51 7/1 05/1 05/0 05/0 12/0 12/0 03/1 عسلویه

 72/3 72/3 21/0 591/5 591/5 511 114 114 532 گناوه

 217/1 105/1 122/0 5151/3 5141/3 5170/2 1901/5 1102/0 1113/3 استان

 ماخذ : اداره کل راه و شهرسازی استان                

 )هزار تن(   31و34های : میزان کاالی حمل شده  در سال 4جدول 

 شرح
میزان کاالی حمل شده 

 درون استانی

میزان کاالی حمل شده 

 برون استانی
 جمع

5930 

 1900 0204 5140 استان

 913311 117717 545472 کشور

 5/7 5/7 5/1 سهم

5931 

 1197 0171 5911 استان

 972151 171101 540724 کشور

 5/1 5/1 5/9 سهم

 5930-31ای کشور امه آماری سازمان راهداری و حمل و نقل جادهماخذ: سالن                 
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 31ها و موسسات فعال باری بر حسب وضعیت حقوقی تا پایان شرکت دتعدا: 1جدول 

 شرح
 وضعیت حقوقی

 جمع
 شعبه موسسه شرکت

 513 7 4 515 استان

 0139 510 114 9773 کشور

 9 1/1 4 9/5 سهم

 شرح
 وضعیت مالکیت

 جمع
 دولتی تعاونی خصوصی

 513 4 5 512 استان

 0139 51 151 0411 کشور

 9 4 4/1 9/5 سهم

 های استان بوشهر، اداره کل حمل و نقل و پایانه5931-ای کشور ماخذ: سالنامه آماری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده               

 31وضعیت حقوقی تا پایان  بر حسب مسافریها و موسسات فعال شرکت دتعدا: 6جدول 

 شرح
 وضعیت حقوقی

 جمع
 شعبه موسسه شرکت

 99 1 4 12 استان

 1515 153 113 5249 کشور

 5/1 1/2 4 5/1 سهم

 شرح
 وضعیت مالکیت

 جمع
 دولتی تعاونی خصوصی

 99 4 9 94 استان

 1515 4 524 5375 کشور

 5/1 4 5/7 5/1 سهم

 های استان بوشهراداره کل حمل و نقل و پایانه ،5931-ای کشور آماری سازمان راهداری و حمل و نقل جادهماخذ: سالنامه                

 5931و  5934های ای استان در سالدهی شبکه حمل و نقل جاده:  میزان سرویس7جدول 

 درصد تغییرات 5931 5934 سال

 4 4/9 4/9 نسبت موسسات مسافربری به ده هزار نفر جمعیت

 1/1 5/3 5/7 رانه مسافر جابجا شده درون استانیس

 19/1- 5/9 5/2 سرانه بار جابجا شده درون استانی

 4 99 94 تعداد موسسات مسافربری

 0/3 513 519 تعداد موسسات باربری

  محاسبات نگارنده–های استان بوشهر ماخذ: اداره کل حمل و نقل و پایانه                   
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 5931ای استان در سال دهی شبکه حمل و نقل جادهان سرویس:  میز5جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   محاسبات نگارنده -های استان بوشهرماخذ: اداره کل حمل و نقل و پایانه                      

 

 عمومی بر حسب درون و برون استانی مسافرین جابجا شده با وسایل حمل و نقل :  3جدول 

 5934-31های در سال

 جمع برون استانی درون استانی شرح

5930 

 1747 5122 5320 استان

 534593 79541 33712 کشور

 5/1 5/1 1 سهم

5931 

 9037 5102 1115 استان

 511377 21019 34111 کشور

 1/5 5/1 1/1 سهم

 5930-31ای کشور مه آماری سازمان راهداری و حمل و نقل جادهماخذ: سالنا                    

 شهرستان

ی
بر

فر
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ت م
سا

س
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ت ب
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ه
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ش
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ن 
را

اف
س

د م
دا
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)نف
ی 

هر
ش
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د
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ش

جا 
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ن 
را
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)نف
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رو

ب
 

ده 
ش

جا 
جاب

ر 
اف

س
ه م

ران
س

ن ا
رو

د
ی

تان
س

 

 5 031511 947141 4/0 11 51 بوشهر

 4/1 13251 501931 4/5 11 1 دشتستان

 4/0 9311 12511 4/5 5 5 تنگستان

 5 51771 34921 4/9 2 9 دشتی

 5/3 51512 551537 4/1 1 5 دیر

 5/2 00517 572414 4/9 1 9 کنگان

 59/5 533412 352091 4/9 5 1 جم

 1 135191 913722 4/1 51 0 عسلویه

 4/2 555415 25911 4/9 0 9 گناوه

 4/5 51111 3153 4/3 1 9 دیلم

 94/9 5109041 1105193 4/9 513 99 استان
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 31-5934های تعداد سفر مسافری برحسب درون و برون استانی در سال: 51جدول

 جمع برون استانی درون استانی شرح

5930 

 144 24 594 استان

 51417 1221 54171 کشور

 5/1 5/1 5/9 سهم

5931 

 531 29 519 استان

 51513 1113 3144 کشور

 5/9 5/9 5/9 سهم

 5930-31ای کشور ماخذ: سالنامه آماری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده                    

 

 5931های فعال تا پایان تعداد راهدار خانه:  55جدول 

 جمع غیر شریانی شریانی شرح

 14 0 51 استان 

 132 110 099 کشور 

 1/3 5/1 9/2 سهم

 5931ای کشور ماخذ: سالنامه آماری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده                   

 

  5931 سال پایان تااداره کل راه و شهرسازی  استحفاظی حوزه تحت ترانزیتی و شریانی های راه : طول 52جدول 

 کیلومتر:واحد

 راه ترانزیتی راه شریانی شرح

5930 

 155 5401 استان

 10009 90199 کشور

 1/1 9 سهم

5931 

 155 5401 استان

 10301 90199 کشور

 1/0 9 سهم

 5930-31ای کشور ماخذ: سالنامه آماری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده                   
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 31-5934هایسالتعداد متوفیات ناشی از تصادفات رانندگی در : 59جدول 

 جمع نامعلوم روستایی برون شهری درون شهری شرح

5930 

 912 1 95 157 21 استان

 51170 79 5577 54714 0019 کشور

 1 1/0 1/1 1 5/2 سهم

5931 

 991 0 57 119 34 استان

 51391 07 5541 54012 0911 کشور

 1/5 7/9 5/1 1/5 1 سهم

 5930-31 ای کشورماخذ: سالنامه آماری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده                  

 5931و5934های درسال )برون شهری و درون شهری( تصادفات رانندگی تعداد مصدومین ناشی از: 54جدول

 تعداد مصدومین شرح

5930 

 0151 استان 

 959452 کشور

 5/1 سهم

5931 

 0345 استان 

 999411 کشور

 5/1 سهم

 5930-31ای کشور و نقل جاده ماخذ: سالنامه آماری سازمان راهداری و حمل              

 5931و5934 سال در استان های راه حاشیه مدارس سازی ایمن طرح اجرای : وضعیت51جدول 

 شرح
 ایمن سازی فیزیکی آموزش ایمنی

 تعداد مدارس تعداد دانش آموزان تعداد مدارس

5930 

 51 0451 14 استان

 714 111211 5444 کشور

 5/7 5/1 1 سهم

5931 

 2 0451 14 استان

 144 111211 5444 کشور

 5/0 5/1 1 سهم

 5930-31ای کشور ماخذ: سالنامه آماری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده              
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  حمل و نقل دریایی 

 ، حملردیپذصتورت  ییتایتوسط ناوگان در ایدر قیمسافر( است که از طر ای)کاال  یونقل حمل هایتیمجموعه فعالبه 
 گویند.و نقل دریایی می

 از شتاخه  ایتن . کندمی ایفا مهمی نقش خارجی تجارت توسعه در که است نقل و حمل از ایشاخه دریایی نقل و حمل
 سترعت  و معتبتر  استناد  مقابل در وجه پرداخت کاال، حمل پایین هزینه جمله از هاییمزیت داشتن واسطه به نقل و حمل
های جغرافیایی کشورمان  مزیت آید.می شمار به نقل و حمل هایروش ترینمناسب از ،کاال از باالیی حجم حمل در عمل

کیلومتر خطوط ساحلی، دسترستی بته دریتا در شتمال و      9444باشد. دارا بودن حدود  ایران در حوزه دریایی بسیار زیاد می
جنوبی  -کریدورهای ترانزیتی شمالی های آزاد )اقیانوس هند(، قرارگیری کشور بر سر مسیر جنوب کشور، دسترسی به آب

های مهم جغرافیایی کشور در حوزه  های جنوب کشور از جمله مزیت و عملکرد ارتباط دهنده کشورهای آسیای میانه با آب
 رود.دریایی بشمار می
چتون   گیتری از مزایتایی  سازی، کاربرد تجهیزات پیشرفته لجستیکی در بنادر، بهره های اخیر در صنعت کشتی پیشرفت
های بسیار باال و گستره جغرافیایی عملکترد آن و همچنتین استتفاده از کانتینرهتا بترای ستهولت حمتل و        حمل در حجم

ای و بین کشوری مورد توجه قترار داده  نگهداری کاالها، کاربرد حمل و نقل دریایی را به شدت در عملیات حمل بین قاره
 .است

و همسایگی بتا کشتورهای حتوزه خلتیج فتارس از متوقعیتی ممتتاز جهتت          استان بوشهر با دارا بودن سواحل طوالنی
هتای  های مختلف، الیروبتی های اخیر با احداث اسکلهباشد که طی سالهای بالقوه برخوردار میبرداری از این مزیت بهره

 ته شده است.های مناسبی در عملیاتی نمودن اهداف مورد نظر برداشمتعدد و ایجاد سایر تاسیسات مورد نظر، قدم
به  9تا  5های باشد و قبل از آن رتبهمی 0رتبه ارزش افزوده استان بوشهر در حمل و نقل آبی درکشور  5930در سال 

 باشد.های هرمزگان و خوزستان و تهران میترتیب متعلق به استان
 

شتایان یکتر استت ایتن     .  است درصد افزایش داشته 7/03، 5931مقدار تخلیه و بارگیری کاال از بنادر استان در سال 

مقدار رشد مربوط به کاالهای نفتی میباشد و کاالهای غیرنفتی رشد منفی داشته است .تعداد شناورهای زیر هزار تتن وارد  
درصدی و تعداد شناورهای ورودی باالی هزارتن وارد شده  15، افزایش 30نسبت به سال  31شده به بنادر استان در سال 

 درصد افزایش داشته است.  55به بنادر استان 
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 5931و 5934: عملکرد بنادر استان در سالهای 56جدول 

 درصد تغییرات 5931 5934 فعالیت

 43,5 517547 511915 تخلیه و بارگیری نفتی و غیر نفتی

 غیر نفتی)هزار تن(

 51/2- 51517 59772 تخلیه و بارگیری
 94/3- 5711 1101 تخلیه
 7/0- 54941 55101 بارگیری
 57/7- 5021 5751 واردات
 3/3- 3913 54045 صادرات
 51/5- 13 99 ترانزیت
 10/9 5411 701 کابوتاژ
 35/1- 03 111 ترانشین
 -91 510 192 سایر رویه ها

 نفتی ) هزار تن(

 13/9 501,253 35021 تخلیه و بارگیری
 01/1- 9049 1391 تخلیه
 11/0 501,951 71104 بارگیری
 044 94 1 واردات
 27/2 511144 17111 صادرات
 21 2 0 ترانزیت
 5/1 19540 11711 کابوتاژ
 4 4 4 ترانشین
 11/2 53 51 سایر رویه ها

تخلیه و بارگیری 
 (TEUکانتینر) 

 95/0- 942342 007719 کل
 13/2- 520312 107715 کانتینر پر
 99/1- 591304 533373 کانتینر خالی

تعداد شناورهای 
 ورودی ) فروند(

 52 2199 1097 کل
 55/5 1721 1173 باالی هزار تن
 15 0112 9703 زیر هزار تن

تعداد شناورهای 
 خروجی ) فروند(

 51/2 2097 1094 کل
 55/1 1712 1123 باالی هزار تن
 57/2 0125 9715 زیر هزار تن

 جابجایی مسافر
 ) نفر( 

 1/3 931517 975431 کل
 0/1 532502 577041 ورودی
 5/1 530375 531135 خروجی

  ماخذ: سامانه آمار و عملیات سازمان بنادر و کشتیرانی              
 ** آمارو اطالعات مربوط به بنادر بوشهر، خارک ،عسلویه و گناوه می باشد.              
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 واحد: هزارتن5931و 5934ر در سالهای: تخلیه و بارگیری بنادر استان بوشه 57جدول 

 شرح

 تخلیه و بارگیری بارگیری تخلیه

 نفتی
 غیر

 نفتی
 نفتی کل

 غیر

 نفتی
 نفتی کل

 غیر

 نفتی
 کل

هر
وش
ب

 

5930 5472 5259 1744 017 5152 5101 5150 1394 0001 

5931 141 5941 5147 923 5131 5120 171 1132 9571 

 17/0- 55/0- 15/0- 5/7 1/0 55/0- 30/1- -10 -75 درصدتغییرات

ک
خار

 

5930 0251 111 0325 19051 5124 10171 17517 5111 13119 

5931 1342 595 9497 543297 512 543341 551101 137 551309 

 11/1 74/1- 11/9 13/1 71/3- 29/5 97/3 07/1- 97/0- درصدتغییرات

یه
سلو
ع

 

5930 594 144 294 15244 7211 94011 15794 3911 95511 

5931 134 944 134 91533 7714 05453 91073 3514 05143 

 99/1 1/1- 07/7 90/7 5/5 07/0 53/1 -14 519/5 درصدتغییرات

وه
گنا

 

5930 4 29 29 4 91 91 4 543 543 

5931 4 39 39 4 14 14 4 559 559 

 9/2 9/2 4 00/0- 00/0- 4 12/0 12/0 4 درصدتغییرات

  : سامانه آمار و عملیات سازمان بنادر و کشتیرانیماخذ       
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 واحد: هزارتن5931و5934: تخلیه و بارگیری بنادر استان بوشهر در سالهای  55جدول 

 شرح

ت
درا

صا
 

ت
ردا

وا
 

 سایر رویه ها ترانشیب کابوتاژ ترانزیت
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رگ
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ی 

یر
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یه
خل

ت
ی 

یر
رگ
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 بوشهر

5930 5093 5110 95 0 5541 4 4 4 4 145 

5931 5111 5125 13 2 141 4/117 4 4 0 555 

 درصد
 تغییرات

7/5 -19/1 -1/1 21 75/2 - 
4 4 - -00/7 

 خارک

5930 15193 502 4 4 0313 59009 4 4 1 4-1 

5931 31313 4/133 4 4 9497 51321 4 4 4/41 4/549 

 درصد
 تغییرات

73/1 -33/7 4 4 -97/3 -9/1 4 4 -32 -07/1 

 عسلویه

5930 11994 512 1 4 131 9709 171 101 10 1 

5931 99097 145 4 4 912 2119 9 9 14 51 

 درصد
 تغییرات

12 17/9 -544  10/0 31/7 -33 -33 -51/2 144 

 گناوه

5930 51 91 4 4 4/7 51 127 151 59 1 

5931 1 91 4 4 5 7 09 4 52 1 

 درصد
 اتتغییر

-14 4 4 4 11 -01/2 -71 -544 94/7 -51/2 

 جمع

5930 23419 5719 99 0 1924 52944 954 101 97 159 

5931 595313 5140/9 13 2 9147 9/14102 01 9 05/41 595/5 

 درصد
 تغییرات

12 -52/1 -51 4/21 -09/0 57/7 -71 -33 7/5 -97/0 

   شتیرانیماخذ: سامانه آمار و عملیات سازمان بنادر و ک
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 : فعالیت تخلیه و بارگیری کاالهای غیرنفتی بنادر استان بوشهر در  53جدول 

 واحد: هزارتن 5931و 5934سالهای 

 شرح

ت
درا

صا
 

ت
ردا

وا
 

 سایر رویه ها ترانشیب کابوتاژ ترانزیت

یه
خل

ت
ی 

یر
رگ

با
 

یه
خل

ت
ی 

یر
رگ

با
 

یه
خل

ت
ی 

یر
رگ

با
 

یه
خل

ت
ی 

یر
رگ

با
 

 بوشهر

5930 5451 5113 95 4 19 4 4 4 4/45 145 

5931 5570 5117 13 .472 4 .440 4 4 0 555 

 00/7- 93344 4 4 - 544- - 1/1- 19/1- 51/2 درصدتغییرات

 خارک

5930 5193 4/5 4 4 110 95 4 4 1 4/9 

5931 501 4/9 4 4 594 11 4 4 4/5 4/5 

 11/2- 31- 4 4 53/0- 07/7- 4 4 144 77/1- درصدتغییرات

 عسلویه

5930 7595 511 5 4 571 905 175 101 3 1 

5931 7491 521 4 4 559 221 9 9 54 1 

 14 55/5 37/7- 37/3- 512/9 92/3- - - 97/3 5/1- درصدتغییرات

 گناوه

5930 51 91 4 4 5 51 17 4/1 59 1 

5931 1 91 4 4 5 7 09 4 52 1 

 51/2- 94/7 - 19/1 01/2- 4 4 4 4 14- درصدتغییرات

 جمع

5930 54044 5752 91 4 014 971 943 101 10 151 

5931 3917 9/5021 13 4/472 100 747/440 01 9 95/5 511/5 

 01/0- 13/1 33- 71- 543/9 02- - 3/0- 57/7- 3/3- درصدتغییرات

   ماخذ: سامانه آمار و عملیات سازمان بنادر و کشتیرانی
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 واحد: هزارتن 5931 5934االهای نفتی بنادر استان بوشهر در سالهای : فعالیت تخلیه و بارگیری ک 21جدول

 شرح

ت
درا

صا
 

ت
ردا

وا
 

 سایر رویه ها ترانشیب کابوتاژ ترانزیت

یه
خل

ت
ی 

یر
رگ

با
 

یه
خل

ت
ی 

یر
رگ

با
 

یه
خل

ت
ی 

یر
رگ

با
 

یه
خل

ت
ی 

یر
رگ

با
 

 بوشهر

5930 010 1 4/5 9 5471 4 4 4 4 4 

5931 921 0 4 2 141 4/9 4 4 4 4 

 4 4 4 4 - 75/9- 599/9 - 14- 51/9- تغییراتدرصد

 خارک

5930 14444 4 4 4 0251 59051 4 4 4 4 

5931 31271 4 4 4 1342 51315 4 4 4 4 

 4 4 4 4 9/0- 97/0- 4 4 4 39/1 درصدتغییرات

 عسلویه

5930 57537 1 4 4 559 9141 4 4 51 4 

5931 11041 11 4 4 110 1277 4 4 54 3 

 - 99/9- 4 4 39/7 510/7 4 4 5144 93/1 یراتدرصدتغی

 گناوه

5930 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

5931 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 درصدتغییرات

 جمع

5930 17111 2 4/5 9 1355 51350 4 4 51 4 

5931 511114 94 4 2 9919 53293/9 4 4 54 3 

 - 99/9- 4 4 51/2 09- 599 4 917/1 27/1 درصدتغییرات

   ماخذ: سامانه آمار و عملیات سازمان بنادر و کشتیرانی 
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 واحد:تن5931های : آمار تخلیه و بارگیری به تفکیک نوع کاال طی سال25جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  ماخذ: سامانه آمار و عملیات سازمان بنادر و کشتیرانی                          

 

 گناوه عسلویه خارك بوشهر نوع کاال
 1994 1107009 1444 5550113 مصالح ساختمانی

 4 1301537 91119 99109 مواد اولیه و ترکیبات شیمیایی
 4 4 4 902211 محصوالت کشاورزی ،دامی و احشام

 4 4 57 51311 برنج
 4 5101100 4 19 کود و سموم شیمیایی
 4 141712 541470 051 کاالهای معدنی
 4 4 4 13939 چوب و تخته
 5101 4 4 11297 وسایل نقلیه
 4 51 4 54951 مواد غذایی

 4 4 4 120 شکر
 4 51211 4 1151 فلزات

 4 4 4 1193 لوازم خانگی و محصوالت سب 
 4 5792 4 1510 ماشین آالت

 4 19572 4 1057 قطعات و لوازم یدکی
 4 4 4 4 سویا

 4 172 4 120 مصنوعات فلزی
 4 4 4 9110 یرت

 4 4 4 10 کاغذ و مقوا
 4 4 4 340 پارچه و الیاف و منسوجات

 4 4 4 221 های سب ابزارآالت و دستگاه
 4 4 4 79 روغن نباتی و حیوانی

 4 4 4 111 گوشت و فرآورده های گوشتی
 4 4 4 4 گندم
 4 4 4 4 جو

 4 4 4 5 چرم و مصنوعات چرمی
 91145 532011 519214 9951 خرده بار و متقرقه 

 24112 5031150  5445110 کانتینر
 559499 3514479 137551 1131779 جمع غیر نفتی

 4 91073171 551100107 170233 تیجمع نف
 559499 05143217 551301219 9575171 جمع کل
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 واحد:تن31-5934های : آمار تخلیه و بارگیری به تفکیک نوع کاال طی سال22جدول

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سازمان بنادر و کشتیرانی ماخذ: سامانه آمار و عملیات                           

 

    

 11/3 9125991 1351541 مصالح ساختمانی

 -54/3 9450330 9970092 مواد اولیه و ترکیبات شیمیایی

 -7/9 902211 923424 دامی و احشام محصوالت کشاورزی،

 971/7 51370 9157 برنج

 9/9 5101112 5139412 کود و سموم شیمیایی

 51 951912 127793 کاالهای معدنی

 31/1 39139 51491 چوب و تخته

 500/9 19379 3753 وسایل نقلیه

 -12/1 54995 95154 مواد غذایی

 -31/0 120 2105 شکر

 -1 57911 53171 فلزات
 09/7 1193 5791 لوازم خانگی و محصوالت سب 

 5.0 9315 9342 ماشین آالت

 2197/0 11141 730 قطعات و لوازم یدکی

 -544 4 5119 سویا
 -51/1 115 101 مصنوعات فلزی

 2/3 9110 9971 یرت

 -12/7 10 517 کاغذ و مقوا

 1/5 340 771 پارچه و الیاف و منسوجات

 951/0 212 521 های سب ابزارآالت و دستگاه

 977/1 79 52 روغن نباتی و حیوانی

 551/9 111 540 گوشت و فرآورده های گوشتی

 - 4 4 گندم
 - 4 4 جو

 -37/1 5 25 چرم و مصنوعات چرمی

 -25/0 973133 5910734 خرده بار و متقرقه 

 -12/1 1117011 9100904 کانتینر

 54/1 51517550 59115543 جمع غیر نفتی

 13/9 501253591 35025310 جمع نفتی

 37/1 512702101 541917007 جمع کل

 رصد تغییراتد 5931 5934 نوع کاال
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 5934-31: شناورهای ورودی به بنادر استان طی سالهای  29جدول 

 
  

    

 0/7 12 177 115 بوشهر

 19/3 575 392 211 خارگ

 1/1 12 5175 5150 عسلویه

 14/2 51 24 17 گناوه

 54/2 122 1711 1173 جمع

 آمار و عملیات سازمان بنادر و کشتیرانیماخذ: سامانه                                

 5934-31: شناورهای ورودی به بنادر استان طی سالهای  24جدول 

 
  

    

 11/9 011 5150 207 بوشهر

 1/9 09 5731 5719 خارگ

 15 29 015 907 عسلویه

 19/3 151 5551 344 گناوه

 14/2 232 0101 9703 جمع

 ماخذ: سامانه آمار و عملیات سازمان بنادر و کشتیرانی                                 

 

 

 

 

 

 

 تن هزار باالی ورودی فروند
 بندر

 درصد فروند 5931 5934

 درصد تغییرات

 تن هزار باالی ورودی فروند
 بندر

 درصد فروند 5931 5934

 درصد تغییرات
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 5934-31:فعالیت مسافری بنادر استان در سالهای 21جدول 

 کل جمع گناوه عسلویه خارك بوشهر شرح

5930 

 ورودی
 9150 973 547 1411 115 شناور)فروند(

 577041 92151 1403 31154 11990 مسافر)نفر(

 خروجی
 9150 973 547 1411 115 وند(شناور)فر

 531135 93901 1711 30942 11571 مسافر)نفر(

5931 

 ورودی
 0939 5950 11 1044 152 شناور)فروند(

 532502 00044 5011 37131 11132 مسافر)نفر(

 خروجی
 0939 5950 11 1044 152 شناور)فروند(

 530375 01275 5932 31472 11251 مسافر)نفر(

 ابجاییج 5930
 1017 227 151 0591 5941 شناور)فروند(

 975431 21717 0341 534752 547151 مسافر)نفر(

 جابجایی 5931
 7271 1117 510 0744 5190 شناور)فروند(

 931517 72575 1711 539171 547059 مسافر)نفر(

 ماخذ: سامانه آمار و عملیات سازمان بنادر و کشتیرانی                

 5939-34: شاخص های حمل و نقل دریایی در سالهای 26ول جد

 تغییرات درصد 5931 5934 شاخص

 14/2 512094351 540039119 )تن( استان بنادر در کاال بارگیری تخلیه و  مقدار

 145/9 0175372 5119301 تن هزار از کمتر شناورهای بارگیری تخلیه و  مقدار

 14/9 211 192 بنادر)فروند( به شده اردو تن هزار باالی ایرانی شناورهای

 7/1 1544 5391 بنادر)فروند( به شده وارد تن هزار باالی خارجی شناورهای

 ماخذ: سامانه آمار و عملیات سازمان بنادر و کشتیرانی                  

 

 حمل و نقل هوایی 

سرعت بخشتی و ارتباطتات بتین     .مهمی دارددر عصری که زمان ارزش فراوان پیدا کرده، حمل و نقل هوایی جایگاه 
ای حمل و نقل هوایی، باعث گردیده است این نوع حمل و نقل نقش حیاتی در  توستعه اقتصتاد جهتانی ایفتا نمایتد.      قاره

عملکرد صنعت  1454دهد در سال بان  جهانی نشان می  1451آمارهای منتشرشده در گزارش حمل و نقل هوایی سال 
 میلیون تن کاال بوده است.   09میلیارد مسافر و  7/0امل جابه جایی حدود حمل و نقل هوایی ش
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را در کشتور دارا  51درصتد بتوده و رتبته     0/9سهم ارزش افزوده استان از کشور در حمتل و نقتل هتوایی     30در سال 
 باشد. می

 افزایش داشته است.  5930نسبت به سال  5931اعزام و پذیرش مسافر  و همچنین تعداد نشست و برخاست در سال 

 5931-5934های : شاخص های فنی حمل و نقل هوایی فرودگاه بوشهر طی سال 27جدول 

 سال

 (نفر) مسافر پذیرش و اعزام (فروند)برخاست و نشست تعداد

 کل المللی بین داخلی کل المللی بین داخلی

5930 1117 554 1217 912135 54112 992307 

5931 9123 501 9015 030103 52192 151571 

 سال

 درصد تغییرات ارسال و پذیرش بار و پست) تن(

 کل بین المللی داخلی

نشست 

و 

 برخاست

اعزام و پذیرش 

 مسافر

5930 9741 141 0451 3- -2/1 

5931 0211 539 0353 19/1 15/1 

 نماخذ: اطالعات آماری سامانه فرودگاهها و ناوبری هوایی ایرا                      

 

 : شاخص های فنی حمل و نقل هوایی فرودگاه اختصاصی عسلویه  25جدول 

 5934-31های طی سال

 سال
 اعزام و پذیرش مسافر) نفر( تعداد نشست و برخاست)فروند(

 کل بین المللی داخلی کل بین المللی داخلی

5930 1270 4 1270 235415 4 235415 

5931 1332 5 1337 751114 4 751114 

 ماخذ: اطالعات آماری سامانه فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران                     
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 : شاخص های فنی حمل و نقل هوایی فرودگاه اختصاصی عسلویه  25ادامه جدول 

 5934-31های طی سال

 سال

 درصد تغییرات ارسال و پذیرش بار و پست ) تن(

 کل بین المللی داخلی
نشست و 

 برخاست

و پذیرش  اعزام

 مسافر
5930 1137 4 1137 1/9 2/1 

5931 1947 4 1947 9/2 9 

 ماخذ: اطالعات آماری سامانه فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران                         

 

 : سهم فرودگاه بوشهر در برخی شاخص ها در جمع کل فرودگاههای کشور 23جدول 

 5931در سال  

فرودگاه  شاخص

 بوشهر

گاههای فرود

 کشور*

سهم فرودگاه بوشهر از 

 کشور
 4/7 019911 9015 تعداد نشست و برخاست)فروند(

 5 11391371 151571 اعزام و پذیرش مسافر)نفر(

 5 140121 0353 ارسال و پذیرش بار و پست )تن(

 ماخذ: اطالعات آماری سامانه فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران                   
 *منظور فرودگاههای کشور به غیر از فرودگاههای اختصاصی می باشد.                   

 5931: سهم فرودگاه عسلویه در برخی شاخص ها در جمع کل فرودگاههای اختصاصی  کشور در سال  91جدول 

فرودگاه  شاخص

 عسلویه

فرودگاههای 

 کشور*

سهم فرودگاه عسلویه 

 از کشور
 51/5 93103 1337 تعداد نشست و برخاست)فروند(

 52/7 0124003 751114 اعزام و پذیرش مسافر)نفر(

 55/2 01917 1947 ارسال و پذیرش بار و پست )تن(

 ماخذ: اطالعات آماری سامانه فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران                  
 * منظور فرودگاههای اختصاصی می باشد.                  
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 5934-31رد فرودگاه بوشهر در پروازهای مسافری حج تمتع در سالهای : عملک 95جدول 

 درصد تغییرات 5931سال  5934سال  شاخص

 -4 4 51 تعداد نشست و برخاست)فروند(

 -4 4 1057 اعزام و پذیرش مسافر)نفر(

 - 4 73351 ارسال و پذیرش بار و پست )تن(

 دگاهها و ناوبری هوایی ایرانماخذ: اطالعات آماری سامانه فرو                   
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 عمران شهری -سوم  بخش

 مقدمه

بخش عمران شهری دارای ابعاد گسترده ای از قبیل شهرستازی و ختدمات رفتاهی ماننتد آب ، گتاز بترق و  تلفتن        
ران شهری توجه باشد. گستردگی فعالیت های این بخش موجب شده تا در برنامه های توسعه و اسناد باال دستی به عم می

بیشتری شود براساس سند چشم انداز توسعه در فصل عمران شهری باید به مواردی از قبیل توسعه پایدار شهری متناسب 
با مقتضیات محلی، فرهنگی ، تاریخی و اسالمی، حفظ حقوق و  تکتریم شتهروندان، تتراکم جمعیتت در پهنته سترزمین،       

اسالمی و تجدید حیات شهری در بافت های فرسوده و پیرامونی،  –رانی هماهنگی و تناسب سیمای شهری با  فرهنگ ای
 شهرسازی مشارکتی از طریق نهادینه نمودن نقش موثر مردم در امر برنامه ریزی توجه بیشتری صورت گیرد. 

تهیه ی برنامه جامع مدیریت شهری به منظور دستیابی به ساختار مناسب و مدیریت هماهنگ و یکپارچه شتهری در  
محدوده و حریم شهرها، با رویکرد تحقق توسعه پایدار شهرها، تمرکز مدیریت از طریق واگذاری  وظایف و تصتدی هتای   
دستگاه های دولتی به بخش های خصوصی و تعتاونی و شتهرداری هتا، بتازنگری و بته روز رستانی قتوانین و مقترارات         

یز تدوین نظام درآمدهای پایدار شهدای ها از دیگتر سیاستت   شهرداری ها و ارتقای جایگاه شهرداری ها و اتحادیه آنها و ن
 های عمران شهری است.

 آب شهری  

آبرسانی به شهرهای استان تحت پوشش شرکت آب و فاضالب استان قترار دارد. هتدف شترکت ایجتاد تاسیستات      
برداری از تاسیسات آب  هرهفاضالب، همچنین ب  آوری، انتقال و تصفیه تقسیم و توزیع آب شهری و تاسیسات مرتبط با جمع

 .باشد شهری و تاسیسات مربوط به فاضالب در حوزه شهرهای استان بوشهر می
درصتد افتزایش یافتته استت. از مجمتوع       7نستبت بته ستال قبتل ختود       31تعداد مشترکین آب شتهری در ستال    

متتر   25444444ان، در استت  31متتر مکعتب در ستال     541152211و  30متر مکعب آب تولیدی در سال   545152139
متوستط   .گیترد برداری قرار نمیمکعب فروخته )مصرف(شده به عبارت دیگر آب ورودی به شبکه به طور کامل مورد بهره

بوده و مابقی آب تولیدی در شتبکه هتدر رفتت     درصد 24حدود  31و  30های برداری از آب ورودی به شبکه در سالبهره
بیشتترین میتزان    31و  30هتای  لودگی شبکه توزیع آب در سطح استان دارد. در ساشود. این امر نشان از فرس)پرت( می

درصتد رشتد    52/1، 30نسبت بته ستال    31ین بخش در سال مصرف آب در بخش خانگی بوده است. میزان مصرف در ا
سترانه آب مصترفی   روز بوده است. با توجه به اینکته  لیتر در شبانه 114سرانه آب مصرفی استان  31داشته است. در سال 

 باشد بنابراین نیاز به اصال  الگوی مصرف و بازنگری هستیم.استان از متوسط سرانه آب مصرفی کشور بیشتر می

سرانه آب مصرفی در شهرستان دیر بیشترین مقدار و در شهرستان کنگان کمترین مقدار را به ختود اختصتاص داده   
 است.

 فاضالب شهری 
سیسات مهم شهری محسوب می گردد. تعداد مشترکین فاضالب شهری در أیکی از تشبکه آب و فاضالب شهرها   
شهر از شهرهای استان دارای مطالعات فاضالب شهری  3درصد افزایش یافته است. تعداد  0،  30نسبت به سال  31سال 

 باشد. شهر بوشهر، دیلم و گناوه دارای شبکه فاضالب می 9بوده که تنها 
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 31-5934های آشامیدنی شهری استان بوشهر طی سال : وضعیت آب  5جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مأخذ : شرکت آب و فاضالب شهری استان بوشهر            

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 ضریب تغییرات 5931سال 5934سال  واحد شاخص

 0 115771 115257 مشترک تعداد مشترکین آب آشامیدنی

 1 15171 07025 مشترک تعداد مشترکین فاضالب شهری

 -1 31394444 545152139 متر مکعب میزان تولید آب آشامیدنی

 

ی
صرف
ب م
میزان آ

 59 93141753 91444444 متر مکعب انگیخ 

 -77 509922 5144444 متر مکعب تجاری

 03 0531111 1744444 متر مکعب صنعتی

 -5 1107003 91444444 متر مکعب سایر

 4 24370944 25444444 متر مکعب جمع

 19 91.35 94 درصد متوسط پرت آب

 4/5 711 710 کیلومتر طول خطوط انتقال آب

 0 154 031 کیلومتر که جمع آوری فاضالبطول شب

 5/2 14 13 مخزن تعداد مخازن موجود

 2/1 125914 111914 متر مکعب ظرفیت مخازن موجود

 -05 515/9 114 لیتر در روز به ازای هر نفر سرانه آب مصرفی

 -75 1 91 کیلومتر توسعه شبکه توزیع آب

 501 15 15 کیلومتر اصال  شبکه توزیع آب

 فاضالبحجم 
 2 00201 05714 متر مکعب جمع آوری شده

 2 00201 05714 متر مکعب تصفیه شده
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 5939-34های تولید و فروش آب در نقاط شهری در سال مین، طول شبکه توزیع وأ: ظرفیت ت 2جدول 

 5934سال  5939سال شاخص

 مین آب )لیتر بر ثانیه(ظرفیت تأ

 9190 9459 استان

 117597 119453 کشور

 5/1 5/5 سهم

 2 2 رتبه

 حجم تولید آب

 ) هزار متر مکعب(

 541444 32251 استان

 1443444 1702297 کشور

 5/2 5/1 سهم

 11 19 رتبه

 حجم فروش آب

 ) هزار متر مکعب(

 25444 11544 استان

 0001444 0994510 شورک

 5/1 5/0 سهم

 10 11 رتبه

 5930-5931ماخذ: سالنامه آماری کشور            
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 )میلیون ریال( 5934-31های:اعتبارات شرکت آب و فاضالب شهری به تفکیک فصل و برنامه در سال 9جدول

 های عمرانیماخذ: اطالعات موافقتنامه

 
 5931سال در شهری فاضالب و آب شرکت های شاخص: 4 جدول

 شهرستان/شاخص
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 92/57 3 541444 915 4/72 7 517 بوشهر

 14/45 1 2444 4 4/2 4 510 تنگستان

 90/47 50 99944 4 4/09 52 525 دشتستان

 11/33 0 57144 4 4 1 574 دشتی

 12/12 7 15514 4 4/11 1 171 دیر

 14/52 2 15514 4 1 5 11 کنگان

 04/42 2 92444 513 4 0 530 گناوه

 11/49 0 2144 14 4 1 191 دیلم

 11/17 1 144 4 4 51 515 جم

 04/13 9 55444 4 5 4 521 عسلویه

 95/5 14 125914 154 1/1 15 515 جمع

 برنامه /فصل 
 5931سال  5934سال 

 عملکرد تخصیص مصوب عملکرد تخصیص مصوب

 14714 14714 923514 19944 19944 71144 فصل منابع آب

 14714 14714 923514 19944 1944 71144 برنامه تامین و عرضه آب شرب

 141952 141952 115472 527110 147110 113150 آب و فاضالب فصل

 992514 992512 912512 513044 513044 911144 توسعه تاسیسات فاضالب و بازچرخانی آب برنامه

 517534 517534 139314 03510 23510 512050 برنامه ارائه خدمات آب شهری و روستایی
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 5931سال در شهرستان تفکیک به شهری فاضالب و آب شرکت های خصشا :1 جدول
یر

د
ی 

شت
د

ن 
ستا

شت
د

 

ن
ستا

نگ
ت

 

هر
ش

بو
 

                           

 شاخص

 شهرستان

 خانگی 22402 2101 03795 52711 50199

 مشترکین تعداد
 مشترک()آب

 صنعتی 900 15 042 91 90

 سایر 2113 130 1450 5145 5911

 جمع 71414 2715 11111 53973 51311

011 171 5917 159 1771 
 آب شده واگذار انشعاب تعداد

 انشعاب() شهری

4 4 4 4 05142 
 فاضالب مشترکین تعداد

 مشترک() شهری

4 4 4 4 1199 
 واگذارشده انشعاب تعداد
 انشعاب() شهری فاضالب

4 4 4 4 525205 
 پوشش تحت جمعیت
 نفر()  شهری فاضالب

91109 11177 512743 19012 117123 
 پوشش تحت جمعیت
 نفر() شهری آبرسانی

91 4 119 11 994 
 آب انتقال خط
 کیلومتر()

 کیلومتر()فاضالب انتقال خط 91 4 4 4 4

 مترمکعب() فاضالب حجم 9140 4 4  4

0/12 1/13 11/09 5/21 9/9 
 میزان تولیدآبآشامیدنی

 مترمکعب() میلیون

 خانگی 54771730 5132039 3425399 1371901 1119042

 مصرف میزان
 مترمکعب()

 صنعتی 9125111 59111 195127 25312 17714

 تجاری 057231 92471 011259 519759 35117

 سایر 7944070 595124 55211191 5520913 751331

 جمع 91321791 5023359 15151311 0911012 9113022

بوشهر استان شهری فاضالب و آب شرکت: ماخد                    
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 5931سال در شهرستان تفکیک به شهری فاضالب و آب شرکت های شاخص :1 ادامه جدول
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 شاخص                 

 شهرستان

 خانگی 11112 17910 3197 7551 1797 104151
 تعداد
 مشترکین

 مشترک()آب

 صنعتی 17 71 91 51 92 5429

 سایر 5505 5190 111 110 193 14531

 جمع 19011 13320 54531 7111 1550 115771

52199 054 1454 110 7131 1517 
 شده واگذار انشعاب تعداد
 انشعاب() شهری آب

15771 4 4 5221 7149 4 
 فاضالب مشترکین تعداد

 مشترک() شهری

9051 4 4 100 397 4 
 واگذارشده انشعاب تعداد
 انشعاب() یشهر فاضالب

147494 4 4 1310 94911 4 
 پوشش تحت جمعیت
 نفر()  شهری فاضالب

744123 91930 97557 17015 27111 75941 
 پوشش تحت جمعیت
 نفر() شهری آبرسانی

711 51 14 24 10 94 
 آب انتقال خط
 کیلومتر()

07 4 4 1 2 4 
 انتقال خط
 کیلومتر()فاضالب

 مترمکعب() بفاضال حجم 4 2014 5191 4 4 00201

31/39 1/33 1/71 9/45 55/51 7/07 
 میزان تولیدآبآشامیدنی

 مترمکعب() میلیون

 خانگی 0531311 0011921 1577995 5955130 300232 93141753

 مصرف میزان
 مترمکعب()

 صنعتی 90012 114512 507543 927 0911 0531111

 تجاری 73191 553241 91933 11150 90731 5099222

 سایر 113934 5775190 029303 573519 211951 11207003

 جمع 0173005 1211227 1701277 5111943 5293912 24370944

        بوشهر استان شهری فاضالب و آب شرکت: ماخد                 
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 عمران روستایی -چهارم بخش

 مقدمه

 هتدایت  و امکانتات  عادالنته  تتامین  و روستتاها  عمتران  و توسعه زمینه ایجاد هدف با روستایی عمران های فعالیت

 به کشور سراسر در روستایی جمعیت نگهداشت سازی زمینه و روستایی نقاط محیطی زیست شرایط بهبود جهت فیزیکی

 .رسد می انجام

 نظتر  از برخوردارنتد  خاصتی  اهمیت از دامی و زراعی ،باغی متعدد و مختلف تولیدات نظر از اینکه از جدای روستاها

 داشتته  نگتاهی  نیم نیز گردشگری بحث به اگر موضوع این کنار در. دارند خاصی جایگاه نیز گوناگون دستی صنایع تولید

 و کشتتزارها  و هتا   بتا  ،سالم و پاک هوای و آب و فرهنگی ، تاریخی متنوع های جایبه داشتن واسطه به روستاها باشیم

 جایب بلکه دارند نگه را خود جمعیت تنها نه ،صحیح مدیریت و ریزی برنامه با توانند می ماهی و میگو پرورش مزارع حتی

 .باشند هم جمعیت

 رشتد  و شهرها بی رویه است. گسترش توسعه حال در کشورهای در جدی های نگرانی دل از یکی روستایی توسعه

 بتین  موجتود  فاصتلة  تنها نه ،دیگرسو از کشاورزی، فعالیتهای ناپایداری و سو ی  از شهری، اصطال  به جمعیت شتابان

 کنتد.  متی  مصتادره  دیگری نفع به را یکی انسانی( و )طبیعی گوناگون منابع بلکه دهد، می گسترش را روستاها و شهرها

 بتدون  کته  استت  پتایین  به باال از متمرکز و آمرانه نگرش و تصدیگری متعارف رویکرد زند، می دامن فرایند این به آنچه

 تتاکنون  ای، توستعه  هتای برنامته  و نیازهتا  ستوی  و ستمت  تعیتین  در آنان مشارکت و یینفع دممر اساسی نقش به توجه

 یابد. دست روستایی توسعه و عمران شدة تعیین پیش از اهداف به دلخواه طوربه استنتوانسته

 باشد:وظایف بنیاد مسکن انقالب اسالمی در راستای توسعه روستاها به شر  ییل می

 های مسکن محرومان اعم از روستایی و شهریزمینه تشخیص و تعیین نیازمندی مطالعه و بررسی در -

 های هادی و اصال  معابر در روستاهاتهیه طر  -

 های قرض الحسنه مسکن روستایینظارت بر پرداخت و مصرف وام -

ین متاده  مجلس شورای اسالمی و همچن 5911با توجه به قانون اساسنامه بنیاد مسکن انقالب اسالمی مصوب سال 

خانوار از وظتایف بنیتاد مستکن انقتالب      14اجرای طر  هادی روستاهای باالی  5927قانون ساماندهی مصوب سال  55

   اسالمی برشمرده شده است.

طر  هادی روستایی طرحی است که ضمن ساماندهی و اصال  بافت موجود، میزان و گسترش آتی و نحوه استتفاده  

های از قبیل مسکونی، تولیدی، تجاری و کشاورزی و تاسیسات و تجهیزات و نیازمندی از زمین برای عملکردهای مختلف

های جامع های روستایی یا طر های ساماندهی فضا و سکونتگاهعمومی روستایی را بر حسب مورد در قالب مصوبات طر 

 ای تعیین می نماید.ناحیه
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 اهداف طرح هادی

 ا توجه به شرایط فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی ایجاد زمینه توسعه و عمران روستاها ب

 تامین عادالنه امکانات از طریق ایجاد تسهیالت اجتماعی، تولیدی و رفاهی 

 هدایت وضعیت فیزیکی روستاها

 ایجاد تسهیالت الزم به منظور بهبود مسکن روستاییان و خدمات محیط زیستی و عمومی

 ییل می باشد:  های هادی روستایی به شر عملیات اجرایی طر 

روها، احداث فضای سبز، احداث و اصال  احداث و اصال  شبکه معابر، احداث و اصال  میادین، احداث و اصال  پیاده

بینی شده جهت سازی اراضی پیشبند، آمادهسازی، احداث و تکمیل سیلهای آب داخل روستا، دیوارهپوشش انهار و کانال

مورد نیاز داخل روستا، احداث و تکمیل شبکه دفع فاضالب بر ایتن استاس ستاالنه از     هایگسترش آتی روستا، احداث پل

محل اعتبارات استانی و ملی، جهت تهیه و اجرای طر  هادی روستایی جهت نیل به اهداف متذکور اعتبتاراتی اختصتاص    

انجتام شتده استت.     31ایان سالخانوار استان بوشهر تا پ 14های باالیهای هادی کلیه روستاشود. مطالعات طر داده می

طر  هادی اجرا گردیده است. تغییتر   31درصد روستاها در سال  04و  30درصد روستاهای استان درسال  90همچنین در 

تعریف طر  هادی اجرا شده باعث کاهش شاخص نسبت روستاهای دارای طر  هادی اجرا شده به کل روستتاهای دارای  

رتبه اول را داراست. شهرستتان گنتاوه دارای کمتترین     31و  30ن عسلویه در سال . شهرستا9طر  هادی شده است است

 طر  هادی اجرا شده است.

 5934های هدف کمی ساماندهی کالبدی روستاها به تفکیک شهرستان تاپایان  سال :  عملکرد شاخص 5جدول

 شرح

 11نسبت روستاهای باالی 

خانوار دارای طرح هادی به کل 

 خانوار 11روستاهای باالی 

نسبت روستاهای دارای طرح 

هادی اجرا شده به کل 

 روستاهای دارای طرح هادی

 21نسبت روستاهای باالی 

خانوار دارای طرح هادی به کل 

 خانوار 21روستاهای باالی 

 511 65 511 بوشهر
 544 11 544 تنگستان

 33 11 544 دشتستان

 33 12 544 دشتی

 33 4 544 دیلم

 31 11 544 دیر

 33 94 544 کنگان

 544 54 544 گناوه

 544 24 544 عسلویه

 30 01 544 جم

 مأخذ : اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان بوشهر    

                                                           
9
 طر  هادی اجرا شده به طرحی گفته می شود که تمام معابر اصلی و معابر فرعی درجه ی   اجرا شده باشد. - 
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 5931های هدف کمی ساماندهی کالبدی روستاها به تفکیک شهرستان تاپایان  سال :  عملکرد شاخص 2جدول

 شرح

نسبت روستاهای باالی 
رای طرح خانوار دا 11

هادی به کل روستاهای 
 خانوار 11باالی 

نسبت روستاهای دارای 
طرح هادی اجرا شده به 

کل روستاهای دارای 
 طرح هادی

 21نسبت روستاهای باالی 
خانوار دارای طرح هادی به 

 21کل روستاهای باالی 
 خانوار

 511 72 511 بوشهر

 544 17 544 تنگستان

 544 13 544 دشتستان

 544 94 544 دشتی

 544 52 544 دیلم

 544 11 544 دیر

 544 14 544 کنگان

 544 51 544 گناوه

 544 75 544 عسلویه

 544 03 544 جم

 مأخذ : اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان بوشهر                 
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 )میلیون ریال(31-5934هایالستفکیک فصل و برنامه دراسالمی به:اعتبارات بنیاد مسکن انقالب 9جدول

 های عمرانیماخذ: اطالعات موافقتنامه 

  عشایر
حیتات اجتمتاعی در   . است عشایری و روستایی شهری، ترکیب اجتماعی جمعیت ایران، متشکل از سه جامعه متمایز

بوده و در این میان، جامعته عشتایری همتواره،    و زندگی توأمان جوامع مذکور  این سرزمین از دیرباز متأثر از روابط متقابل
 نقشی بارز و تعیین کننده در سرنوشت سیاسی و زندگی اقتصادی کشور داشته است.

امعه بوده که اکنون نیز کمابیش چنین است. گرچته امتروزه عشتایر    ج این وفعالیت ازایران،قلمروزیست وسیعی پهنه 
 شیوه زیست، قلمرو وسیعی از کشور، فضاهای زیستی عشایری است. نسبت محدودی از جمعیت کشورند، ولی به اقتضای

 برنامه /فصل 
 5931سال  5934سال 

 عملکرد تخصیص مصوب عملکرد تخصیص مصوب

 927313 97154 93310 - - - فصل دین و مذهب

برنامه حفظ و ارتقا فعالیت های 
 دینی مساجد -فرهنگی

- - - 51144 51144 51144 

برنامه هدایت، اطالع رسانی و تبلیغات 
 دینی

- - - 12101 11454 11129 

 5991 5044 0444 95770 95770 09110 و هنرفصل فرهنگ

های  برنامه حمایت ازفعالیت
 ها فرهنگی،هنری، دینی، استان

99110 95770 95770 5144 5044 5991 

برنامه گسترش و بهسازی کتابخانه های 
 عمومی

54444 4 - 1044 - - 

 4 4 5144 1144 1144 1144 فصل حمایتی

برنامه ارایه خدمات اجتماعی،فرهنگی، 
 ورزشی به ایثارگران

1144 1144 1144 5144 4 4 

 1502 1144 2144 1944 1944 1944 فصل ورزش و تفریحات

 1502 1144 2144 1944 1944 1944 برنامه گسترش ورزش همگانی

 9944 9944 9944 - - - فصل حمل و نقل

 9444 9444 9444 - - - برنامه حمل و نقل جاده ای

برنامه توسعه و نگهداری راه های 
 روستایی

- - - 944 944 944 

فصل توسعه و خدمات شهری، روستایی 
 و عشایری

134351 179911 179571 059320 191009 191171 

 500423 501444 501444 10114 10114 10114 برنامه خدمات شهری و روستایی

برنامه ساماندهی کالبدی شهری و 
 تاییروس

191911 117741 117111 112320 73009 77149 
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نفر ثابت مانده استت. از   94444جمعیت عشایری استان بوشهر تغییری نداشته است و در عدد  31و 30های در سال
شتاورزی و  اند. جمعیت عشایری استان بوشهر دارای تولیدات دامی، کهای توسعه اسکان یافتهدرصد در کانون 9این تعداد 

نسبت به سال  31صنایع دستی است. به جز در بخش صنایع دستی در زمینه تولید سایر محصوالت، عشایر استان در سال 
واحد دامی بتوده استت. میتزان     972144تعداد دام عشایر استان برابر با  5931شاهد افزیش تولیدات هستیم. در سال  30

 تن پشم بوده است. 501تن شیر خام، و  59144 تن گوشت، 1144عادلتولیدات دامی عشایر استان در سال مذکور م

 5939-31هایهای مربوط به جمعیت عشایر استان بوشهر طی سال:  شاخص 4جدول 

 واحد شرح
درصد  5931 5934 5939 گیری اندازه

 تغییرات

 4 1144 1144 1144 خانوار جمعیت عشایری )خانوار(

 4 94444 94444 94444 نفر جمعیت عشایری)نفر(
های جمعیت عشایری اسکان یافته در کانون

 4 514 514 514 خانوار توسعه

های جمعیت عشایری اسکان یافته در کانون
 4 274 274 274 نفر توسعه

های جمعیت عشایری اسکان یافته در کانون
 4 5293 5293 5293 خانوار توسعه به صورت خودجوشی

های انونجمعیت عشایری اسکان یافته در ک
 4 3409 3409 3409 نفر توسعه به صورت خودجوش

 -31 59/1 11 53 درصد نسبت خانوارهای بهره مند از سوخت فسیلی
 -11 944 071 921 کیلومتر های عشایری استانبازسازی و مرمت را ه

جمعیت عشایری تحت پوشش خدمات 
 4 9955 9955 9955 خانوار پشتیبانی

 4 11 11 11 خانوار های اسکان عشایریابی برای کانونمکان
 4 511 511 511 نفر

 مأخذ : اداره کل امور عشایراستان بوشهر               

  5939 -31: میزان تولید محصوالت عشایر استان بوشهر طی سال های 1جدول

 5931 5934 5939 واحداندازه گیری شرح
درصد 

 تغییرات

محصوالت 

 دامی

 7/9 1144 1444 1144 تن گوشت

 1/1 504444 592444 591444 تن پشم

 5/1 59144 59914 59414 تن شیر

 5/3 2004 2944 2144 تن محصوالت زراعی

 4/9 1444 1371 1314 تن محصوالت باغی

 4 94444 94444 12444 مترمربع محصوالت صنایع دستی

 1/1 972144 912144 903119 واحد دامی تعداد دام

 مأخذ : اداره کل امور عشایراستان بوشهر                   



 

 

 311 3131گزارش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان بوشهر سال 
 

 )میلیون ریال( 5931های مهم و اقدمات انجام شده در سال :پروژه  6جدول 

 عنوان پروژه

 جمع کل استانی و سایر ... ملی

ار
عتب

ا
ص 

صی
خ

ت
 

ار
عتب

ا
ص 

صی
خ

ت
 

ار
عتب

ا
ص 

صی
خ

ت
 

 144 144 4 4 144 144 مطالعه امکان سنجی

 4 3444 0122 7151 4 3444 اراضی تامین آب کشاورزی و تجهیز

 1041 1041 1041 1041 4 4 تامین برق کانون های خودجوش دشتستان

 712 712 712 712 4 4 تکمیل، احداث و مرمت آب انبارهای عشایری

 5019 5019 044 044 5419 5419 احداث  آب انبار

 1144 1144 1144 1144 4 4 حفر و تجهیز چاه آب شرب بوشکان

 1930 1930 1930 1930 4 4 زی راه عشایری ماهور میالتیبهسا

 1914 1914 1914 1914 4 4 تامین مولدهای خورشیدی

 54444 54444 54444 54444 4 4 خرید و نصب مخازن ثابت پلی اتیلن

 5117 5117 4 4 5117 5117 آبرسانی کانون توسعه رونی

 5144 5144 5144 5144 4 4 لیتری 5444خرید مخازن 

 

 )میلیون ریال(  5934-31های : اعتبارات اداره کل امور عشایر  به تفکیک فصل و برنامه در سال 7جدول 

 های عمرانیماخذ: اطالعات موافقتنامه

 

 

 برنامه /فصل 
 5931سال  5934سال 

 عملکرد تخصیص مصوب عملکرد تخصیص مصوب

فصل توسعه خدمات شهری، روستایی 

 عشایری و
12011 11011 11011 99311 50751 50751 

 50751 50751 99311 19514 19514 10514 برنامه ساماندهی عشایر

 - - - 9121 9121 9121 سیساتها و تأبرنامه ساختمان
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 آب و فاضالب روستایی

باشند. این آمار نشتانگر  دارای شبکه آب آشامیدنی می 5931درصد خانوارهای روستایی در سال 31در استان بوشهر 
 باشد.وضعیت مطلوب استان  نسبت به میانگین کشوری می
درصد افزایش داشته است. بنابراین الزم  0، 5930نسبت به سال  5931سرانه آب مصرفی روستاهای استان در سال 

. در پی خشکسالی هایی دردستورکار مشترکان قرار گیرد ،مصرف جویی دربرداری ازمنابع آب، صرفهبرای تداوم بهره است
سال های أخیر و کم آب شدن و خش  شتدن چشتمه هتای تتأمین کننتده آب منتاطق روستتایی، تعتداد چشتمه هتای           

 دهنه کاهش پیدا کرده است. 54به  59کننده آب از  تأمین

 5934-31های های آب آشامیدنی روستایی طی سال: شاخص 5جدول

 درصد تغییرات 5931سال  5934سال  واحد شرح

 4/11 011 011 روستا ه آب آشامیدنیروستاهای دارای شبک

 1/7 31 73/1 درصد خانوار روستایی برخوردار از شبکه آب آشامیدنی

 کیلومتر طول شبکه و خطوط انتقال آب  آشامیدنی
 1/0 5725 5717 خط انتقال

 5 9910 9913 شبکه توزیع

 -5 25141 21514 مترمکعب حجم مخازن آب آشامیدنی

 3 91 99 درصد پرت آب

 4 21 21 مورد تاسیسات همجوار

 -19 54 59 دهنه چشمه

 -1 17 13 حلقه چاه

 0 195 111 ) لیتر در شبانه روز( سرانه آب مصرفی

 -22 14 34 کیلومتر توسعه شبکه توزیع آب

 141 520 12 کیلومتر اصال  شبکه توزیع آب

 مأخذ :شرکت آب و فاضالب روستایی استان بوشهر
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 5939-34های تولید و فروش آب در نقاط روستایی در سال مین، طول شبکه توزیع وتأ: ظرفیت  3جدول

 5934سال  5939سال  شاخص

 ظرفیت تامین آب )لیتر بر ثانیه(

 319 5117 استان

 22431 27023 کشور

 5/1 5/0 سهم

 11 19 رتبه

 تولید آب
 ) هزار متر مکعب(

 91449 91053 استان

 5934321 5955019 کشور

 1/1 1/9 سهم

 51 57 رتبه

 فروش آب
 ) هزار متر مکعب(

 19351 15535 استان

 319140 310141 کشور

 1/1 1/5 سهم

 57 53 رتبه

 حجم مخازن
 ) متر مکعب(

 11514 13919 استان

 9991315 9074413 کشور

 1 5/2 سهم

 11 11 رتبه

 طول شبکه توزیع آب
 ) کیلومتر(

 9901 9111 استان

 512190 511275 کشور

 1 1 سهم

 57 51 رتبه

 5939-5930ماخذ: سالنامه آماری کشور                  

 

 میلیون ریال()  5934-31های : اعتبارات شرکت آب و فاضالب روستایی به تفکیک فصل و برنامه در سال 51جدول 

 

 های عمرانیماخذ: اطالعات موافقتنامه      

 برنامه /فصل 
 5931سال   5934سال 

 عملکرد تخصیص مصوب عملکرد تخصیص مصوب

 142502 142502 347553 117121 137121 974074 فصل آب و فاضالب

ه خدمات شهری و برنامه ارائ

 روستایی
974074 137121 117121 347553 142502 142502 
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 34ل های آب آشامیدنی روستایی به تفکیک شهرستان در سا: شاخص 55جدول 

ن
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طول شبکه و 

خطوط انتقال آب 

آشامیدنی 

 )کیلومتر(

 

حجم مخازن و پرت 

 آب

 درصد(/)متر مکعب 

 مین آبمنابع تأ

ال
تق

 ان
ط

خ
یع 

وز
ه ت

بک
ش

ن 
از

خ
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ت آ
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چ
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ش

چ
 

تأ
وار

ج
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ت 
سا

سی
 

 55 - - 11 0324 111 501 33 11 وشهرب

 54 1 5 11 59414 197 041 70 72 تنگستان

 10 1 57 99 51101 749 901 79 19 دشتستان

 59 1 50 90 1311 979 121 13 22 دشتی

 1 - 1 95 1424 532 505 31 93 دیر

 5 - 1 91 771 591 571 99 99 دیلم

 9 - - 53 1144 71 13 544 54 کنگان

 - - 11 10 1131 050 550 31 19 جم

 1 - - 10 0214 512 513 03 03 گناوه

 1 - - 17 50294 111 15 19 59 عسلویه

 21 59 13 99 21514 9913 5717 73.01 011 استان

 مأخذ : شرکت آب و فاضالب روستایی استان بوشهر            
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 31ان در سال های آب آشامیدنی روستایی به تفکیک شهرست: شاخص52جدول 
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طول شبکه و 

خطوط انتقال آب 

آشامیدنی 

 )کیلومتر(

 

حجم مخازن و 

 پرت آب

 درصد(/)مترمکعب 

 مین آبمنابع تأ
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تق
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 55 4 4 91 0374 114 507 33 12 بوشهر

 54 1 5 95 59414 197 041 35 71 تنگستان

 10 0 51 03 51031 742 917 70 75 دشتستان

 59 0 51 92 1311 970 121 79 13 دشتی

 1 4 1 13 1424 533 507 31 92 دیر

 5 4 1 95 771 591 579 33 91 دیلم

 9 4 4 92 1144 35 97 37 55 کنگان

 4 4 50 92 1921 015 514 31 14 جم

 1 4 4 97 0744 517 591 33 07 گناوه

 1 4 0 11 55294 114 10 33 15 عسلویه

 21 54 17 91 17704 9910 5725 31 011 استان

 ماخذ: شرکت آب و فاضالب روستایی استان بوشهر           
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 مسکن - پنجم بخش

 مقدمه 

  فرهنگی -ر هر اقتصادی است که توجه بته آن عتالوه بر تأثیرات ژرف اجتماعیهای پیشرو دبخش مسکن از بخش
نماید. این بخش با ایجاد رشد اقتصتادی و  همچتون موتور رشد و توسعه عمل می.به لحاظ اقتصادی نیزحایز اهمیت بتوده
تغییرات در تولیتد   ،گذاریایههای وابسته، از طریق تاثیر بر مخارج مصرفی و سرمایجاد اشتغال در بخش ساختمان وبخش

رو کشتورها در شترایط بحتران اقتصتادی و     دهد. از اینناخالص داخلی و نوسانات اقتصادی را به شدت تحت تاثیر قرارمی
درعتین حتال هرگونته بتی  .گیرنتدعنوان موتور رشد ومولد اشتغال کمکمتی جدی شدن معضل بیکاری از این بختش به

هر بخش اقتتصادی دیگتتری( را غیتترکارآمد ستاخته و اهتداف      وتواند سیستم کارآی مسکن )می ثبتاتی دراقتصاد کالن
تعیین شده در بخش را دور از دسترس سازد، پس شترط اولیته در تمهید بختش مستکن کارآمتد، ایجتاد محتیط باثبتات       

 اقتصادی است.
ین خانوارها قدرت تهیه مسکن و ختدمات  توانیم به کم درآمدترتامین حداقل مسکن، فرآیندی است که طی آن می 

باشد. قدرت خرید مسکن به عتواملی  های همیشگی افراد ی  جامعه میسکونتی مورد نیاز بدهیم. خرید مسکن از دغدغه
             های ساخت و قیمتت زمتین )قستمت عرضته(، حجتم نقتدینگی، نترخ ارز، نترخ بهتره و درآمتد خانوارهتا           همچون هزینه
تواند نقش موثری در دسترسی آسان توسط ها در بخش مسکن میهای مناسب دولتبستگی دارد. سیاست )قسمت تقاضا(

 همه اقشار جامعه را به همراه داشته باشد.

 مزیت نسبی بخش مسکن 

باشد. از آنجا می 4/0و   4/9برای استان بوشهر به ترتیب  معادل   30و  39های مزیت نسبی بخش مسکن در سال
دهنده های مذکور رقمی کمتر از ی  را به خود اختصاص داده است،  نشانقم برای بخش مسکن استان در سالکه این ر

باشد، اما بتا مقایسته مزیتت    باشد و تولید در این بخش دارای منفعت نمیاین مطلب است که این بخش دارای مزیت نمی
 باشد. می 39ت بیشتری نسبت به سال دارای مزی 30نسبی بخش مسکن در این دو سال، بخش مسکن در سال 

اجرا شتده توستط بختش    ی هتااز دو متغیر ارزش افزوده ساختمان نجش ارزش افزوده بخش مسکن، عمدتابجهت س
 شود.خصوصی و ارزش افزوده خدمات مستغالت استفاده می

ین نستبت در استتان   باشد. انسبت مصرف واسطه به ستانده بیانگر میزان هزینه مصرف شده جهت تولید مسکن می
واحد  544باشد. این بدین معنی است که به ازاء هر درصد می  13/1و  14/9به ترتیب معادل  30و  39های بوشهر در سال

درصد آن برای مصارف  13/1حدود  30درصد، در سال   14/9حدود  39ارزش ریالی تولید شده در بخش مسکن در سال 
 باشد. افزوده میای، هزینه و مابقی آن ارزش  واسطه

 

 

 



 

 

 311 3131هنگی استان بوشهر سال گزارش اقتصادی، اجتماعی و فر
 

 

 5939-34های های اقتصادی بخش مسکن در استان بوشهر طی سال: شاخص5جدول 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 خذ: محاسبات نگارندهمأ                                  

 

ساختمان در نقاط شهری کشور و استان بوشهر بر حسب مساحت زمین و های احداث تعداد پروانه 

 زیربنا، تعداد طبقات، نوع استفاده ساختمان 

دهنده رکود یا رونتق   توانتد نشانساختمانی نیتز از جملته متغیرهتائی استت کته متیی هامیزان صدور ساالنه پروانه
افتزوده بختش   و به تبتع آن ارزش  یگذارانته ستاختمانی، سرمایهکه با افزایش صدور پرو در بخش مسکن باشد به طوری

و ارزش افزوده بخش مستکن بتا    یگذارمسکن نیز با افزایش و رونق، و در صورت کاهش صدور پروانه ساختمانی،سرمایه
 گتردد. رکود مواجته متی

پروانته  9971 و   9457رابتر بتا   بته ترتیتب ب   31و  30هتای  های ساختمانی صادر شده استان در سالتعداد پروانه   
درصد افزایش داشته است. در مجموع با توجه به  51نسبت به سال قبل  31های صادر شده در سال باشد. تعداد پروانه می

نسبت به سال قبل شاهد رونق بخش مسکن هستیم.  5931های ساختمانی در استان بوشهر در سال افزایش صدور پروانه
درصدی را بته ترتیتب در    1/1و   3/1های مسکونی بوده است که سهم ای صادره مربوط به پروانههبیشترین سهم پروانه

 در کشور داشته است.  31و  30های سال

 

 

 

 5934 5939 شاخص

 3915192 2711112 ارزش افزوده  استان در بخش مسکن

 113301012 105019514 ارزش افزوده کشور در بخش مسکن

 5/2 5/1 سهم ارزش افزوده استان از کشور در بخش مسکن

 51 14 تبه استان در کشورر

 59175121 55317923 مصرف واسطه بخش مسکن

 11391743 53230301 ستانده بخش مسکن

 13/1 14/9 نسبت مصرف واسطه به ستانده

 4/0 4/9 مزیت نسبی بخش مسکن
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  5934-31های احداث ساختمان در نقاط شهری کشور و استان بوشهر  در سال : تعداد پروانه 2جدول 

 عنوان

 کشور بوشهر
سهم استان از 

 کشور

5934 5931 5934 5931 
5934 5931 

 سهم تعداد سهم تعداد سهم تعداد سهم تعداد

مسکونی 
 )پرونده(

1159 71/1 1733 71/2 33195 79/5 33031 70 1/1 1/3 

مسکونی و 
کارگاه 
 توام)پرونده(

194 2/2 127 7/1 3195 2/31 3142 2/7 1/0 9 

بازرگانی 
 )پرونده(

514 1/0 511 0/3 7109 2/5 2720 1/2 5/3 1/5 

صنعتی 
،آموزشی و 
بهداشتی 
 )پرونده (

7 4/9 91 5 5299 5/01 5107 5/9 4/1 1 

 1/2 4 4/1 110 0. 012 4/1 2 4 4 سایر )پرونده(

 1/7 1.1 544 557934 544 553731 5 9971 544 9457 جمع

 مأخذ: سالنامه آمار بوشهر و کشور           

 
ختمان در نقاط شهری کشور و استان بوشهر بر حسب تعداد طبقات  نقاط های احداث سا: تعداد پروانه 9جدول 

 5934-31هایشهری در سال

 عنوان

 کشور بوشهر
سهم استان از 

 کشور

5934 5931 5934 5931 
5934 5931 

 سهم تعداد سهم تعداد سهم تعداد سهم تعداد
 0/1 0 94/3 91149 95 92591 07/2 5102 14/1 5150 ی  طبقه

طبقهدو   297 10/01 721 11/3 95590 11 95014 11/1 1/0 1/7 

 1 5/1 50/0 51331 50/3 52799 54 904 3/51 121 سه طبقه

 1/3 1/1 3/5 54279 3/1 55590 3/9 959 3/00 171 چهارطبقه

 4/3 4/3 53/5 11131 57/3 11113 1/5 142 1/23 141 پنج طبقه و بیشتر

 1/71 1/1 544 557934 544 553731  9971 544 9457 جمع

 مأخذ: سالنامه آمار بوشهر و کشور      
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های احداث ساختمان بر حسب نوع اسکلت و مصالح عمده ساختمان در نقاط شهری استان وکشور : پروانه 4جدول

 5934-31های در سال

 

 شرح

سهم استان از  کشور استان بوشهر

 کشور

5934 5931 5934 5931 
5934 5931 

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد رصدد تعداد
 4/5 4/5 15 10730 15/3 11521 5 99 5 94 اسکلت فلزی

 9 1/1 14/1 25155 12/1 13513 19/1 1515 14/7 5191 بتن آرمه

 1/7 9 52/5 14154 53/9 19415 52 122 19 131 آجر و آهن

 4/2 57/1 4/5 501 4/5 527 4/41 5 5/1 99 آجر و چوب

سیمانیبلوک   212 10 114 57/97 5902 5/1 5112 5/9 19/3 01/1 

 4 4 4 1 4 0 4 4 4 4 سایر

 1/71 1/1 544 557934 544 553731 544 9971 544 9457 جمع

 ماخذ: مرکز آمار ایران        

 رهای احداث ساختمان بر حسب مورد استفاده ساختمان د: تعداد واحد مسکونی تعیین شده در پروانه 1جدول

 5934-31های سال

 

 شرح

سهم استان از  کشور استان بوشهر

 کشور

5934 5931 5934 5931 
5934 5931 

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد
 1/1 1/5 72/1 177719 72/3 133295 71 1034 79 1075 مسکونی

مسکونی و 
 کارگاه توام

5112 51/5 5555 50/1 
93775 

 
55/7 93211 51 9/5 1/7 

 5/2 1/2 4/0 5411 4/9 357 4/1 51 4/7 11 بازرگانی

صنعتی،آموزشی 
و بهداشتی یا 
 درمانی

2 4/5 51 4/51 121 4 510 4/42 1/1 2 

 7 0/1 4/49 21 4 553 4/47 1 4 1 سایر

 1/9 1/9 544 913712 544 904310 544 2191 544 2751 جمع

 ماخذ: مرکز آمار ایران          
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 ارتباطات و فناوری اطالعات  - ششم بخش

 مقدمه

( (ICTاختصتتاربتته  Information Communication Technologies) ( نتتاوری اطالعتتات و ارتباطتتاتف

 های ارتباطی است.  ها در سامانه ارتباط و انتقال داده نحوه  ه،های پیشرفت تمام فناوریبرگیرنده عبارتی کلی در 

رتباطات و تولید اطالعات به سرعت در حال تغییر بوده و ما امروزه شاهد همگرایی آنان بتیش از گذشتته بتا    نیای اد

سرعت و در زمانی غیرقابل تصور به اقصتی نقتاط جهتان منتقتل و در     ه ها و اطالعات ب ای که داده گونهه یکدیگر بوده، ب

  .گیرد دسترس استفاده کنندگان قرار می

ICT  های اجتماعی و اقتصتادی   ای را در تمامی عرصهارتباطات بدون ش  تحوالت گسترده و  طالعاتا  فناوری یا

ای است که جهان امروز به سرعت در حال تبدیل شدن به ی   گونهه بشریت به دنبال داشته و تاثیر آن بر جوامع بشری ب

ده مفید از دانش، دارای نقشی محوری و تعیین ای که در آن دانایی و میزان دسترسی و استفاجامعه اطالعاتی است. جامعه

کننده است. گستره کاربرد و تاثیرات آن در ابعاد مختلف زندگی امروزی و آینده جوامع بشری به یکی از مهمترین مباحتث  

 ت.روز جهان مبدل شده و توجه بسیاری از کشورهای جهان را به خود معطوف کرده اس

آوری اطالعات، متا نیتز   های الزم به منظور توسعه فنشورها و تدوین استراتژیبا گسترش روز افزون ارتباطات درک 

مند گردیم. این بخش های روز از مزایای آن در جهت توسعه همه جانبه در کشورمان بهرهناگزیر هستیم همگام با پیشرفت

 باشد. های مربوط به هر بخش میشامل اطالعات وضعیت پست و مخابرات در استان و بررسی شاخص

 

 پست
شرکت پست جمهوری اسالمی ایران با هدف دستیابی عموم مردم به خدمات پستتی درعرصته ارتباطتات، تنظتیم و     

ریزی، تاسیس، تجهیز و توسعه واحدهای پستی و گستترش ختدمات   ها و راهبردهای کالن در زمینه برنامهاعمال سیاست

تحت نظارت و وابسته بته وزارت   های فناوری ارتباطات،ین پیشرفتپستی به سراسر کشور، در راستای انطباق با روزآمدتر

تاسیس گردیده استت. اداره کتل پستت استتان بوشتهر نیتز در همتین راستتا و مطتابق بتا           ارتباطات و فناوری اطالعات 

 د.باشگیری در شبکه پستی استان میهای چشمدار فعالیتعهدههای شرکت پست جمهوری اسالمی ایران  سیاست

شود زیرا عالوه بتر کتاهش آلتودگی محتیط     نه ترافی  نوعی شاخص توسعه یافتگی جوامع بشری محسوب میسرا

  دهد.های غیر ضروری را نیز کاهش میزیست، هزینه

،  دارای 30نسبت بته ستال    31دهد که سرانه حجم ترافی  به ازای هر نفر در استان در سال آمار و ارقام نشان می

هتای اجرایتی در ایتن ستال     باشد که مردم و دستتگاه وده است و این خود بیانگر این موضوع میدرصد ب51رشدی معادل 

برابر با  31مرسوالت خود را بیشتر از طریق پست ارسال نموده اند. با توجه به اینکه سرانه مرسوالت پستی استان در سال 

نزدی  است. ایران نسبت به میانگین جهانی  می باشد که به میانگین کشوری 1/15بوده ولی این شاخص در کشور  1/17

باشد. با از سرانه ترافی  پایینی برخوردار است چرا که در کشورهای توسعه یافته انحصار تمامی خدمات در اختیار پست می
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هتای الزم را فتراهم و   توجه به فاصله سرانه مرسوالت پستی با میانگین جهانی انتظار می رود که شرکت پست زیرساخت

 سازی نماید.دمات متنوع ارائه نماید و در این زمینه فرهنگخ

روند مثبتی داشته است و درصد  30نسبت به سال  31با توجه به آمار محاسبه شده بخش پست و مخابرات در سال 

از  در اکثر شاخص ها روند مثبت و مطلوبی را نشان می دهد. ولی در مجموع در برخی از شاخص ها 5931تغییرات با سال 

 میانگین کشوری کمتر است و انتظار می رود که با ایجاد زیرساخت ها و حمایت های الزم این مهم تحقق یابد.

های کلیدی و مهم در راستتای   انه مرسوالت پستی که یکی از شاخصهای شهرستانی، از نظر سر در مقایسه شاخص

 تتاثیر  توانتد  متی  نقتل،  و حمل توسعه ارکان از یکی عنوان به پستی خدمات از توسعه یافتگی شهرستان هاست و استفاده

بیشتترین   1 سترانه مرستوالت   باشد، شهرستان بوشهر با داشته استان اقتصادی کالن های شاخص بر کارآمدی و مستقیم

 قرار گرفته اند. میزاندر سطح پایینی از این  ها میزان و سایر شهرستان

ها تفاوت چشمگیری داشته که  یسه با سال قبل در برخی از شاخصادر مق 5931ها در سال  بطور کلی مقادیر شاخص

 عملکرد را می طلبد. افزایش میزانهای الزم جهت  ز به توجه بیشتر و ایجاد زیرساختنیا

 5932-5931های های پستی استان طی سال: مقایسه عملکرد شاخص 5جدول 

 شرح
واحد 
 متعارف

درصد  عملکرد
 5931 5934 5939 5932 تغییرات

 0/9 0420 9125 9110 9009 نفر پوشش جمعیتی هر واحد پستی
 7/41 9114 1271 1101 1151 نفر پوشش جمعیتی هر صندوق پستی
 1/59 70 20 75 1/22 کیلومتر مربع پوشش مساحتی هر واحد پستی
 1/37 20 12 17/11 17/11 کیلومتر مربع پوشش مساحتی هر صندوق پستی

 53/41 1/17 9 9/42 1/79 مرسوله به ازاء هر نفرتعداد مرسوله صادره 
 1/59 5/14 5/2 5/23 5/95 مرسوله تعداد مرسوله وارده به ازاء هر نفر
 55/19 13115 17244 11244 53544 مرسوله تعداد مرسوله به ازاء هر واحد پستی
 59/01 14419 05444 93544 94144 مرسوله تعداد مرسوله به ازای کارمند

 7/21 7443 1324 2901 1299 هزار مرسوله افی حجم تر
 1/27 2/17 1/90 2 1/1 مرسوله سرانه ترافی  به ازای هر نفر جمعیت
 55/12 13/2 17/2 11/2 53/5 هزار مرسوله سرانه ترافی  به ازای هر واحد پستی
 59/09 14 05 93/5 94/1 هزار مرسوله سرانه ترافی  به ازای هرکارمند

 کل پست استان  مأخذ: اداره 
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 5931های پستی در استان در سال ها و اطالعات مربوط به فعالیت: شاخص 2جدول 
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 مأخذ: اداره کل پست استان                  
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 5931ر استان در سال های پستی دها و اطالعات مربوط به فعالیت: شاخص 2جدول ادامه 
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 01/1 0431 154 512/19 91/11 11/12 951/19 بوشهر

 2/37 109 11 11/11 1/31 51/11 92/90 دشتستان

 1/99 510 4 1/51 5/95 1/15 7/39 تنگستان

 1/23 12 54 3/19 9/45 2/13 55/92 دشتی

 1/21 517 55 3/451 1/01 1/19 0/11 دیر

 0/75 591 10 53/17 1/11 7/51 7/21 کنگان

 1/40 5171 3 12/35 7/12 55/71 1/21 عسلویه

 9/01 557 4 55/43 9/21 1/11 7/11 جم

 1/20 55 51 15/49 0/41 51/51 51/13 گناوه

 1/11 19 4 3/2 1/43 0/19 0/11 دیلم

 70/32 1/31 205 112/71 24/21 590/11 014/14 جمع

 مأخذ: اداره کل پست استان                     
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 5931های پستی در استان در سال مربوط به فعالیت ها و اطالعات: شاخص 9جدول 

عنوان شاخص یا 
حد نماگر

وا
ن 

ستا
ا

هر 
ش

بو
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نگ

ت
 

جم
ن 
ستا

شت
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ی
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د
 

یر
د

لم 
دی

ن 
گا

کن
 

وه
گنا

یه 
لو

س
ع

 

 روستایی ICTتعداد دفاتر 

 بهره برداری شده 
 51 51 9 0 7 19 92 51 15 3 507 دفتر

تعداد صندوقهای پستی 

 شهری
 54 1 5 7 7 7 97 1 1 10 591 صندوق

تعداد صندوقهای پستی 

 روستایی
 11 9 51 9 51 19 10 57 19 7 571 صندوق

تعداد کل مرسوالت پستی 

وارد شده از مبادی داخل 

 کشور

هزار 

 مرسوله
5212 317 11 11 159 12 11 91 31 541 552 

تعداد کل مرسوالت پستی 

صادر شده از مبادی داخل 

 کشور

هزار 

 مرسوله
1115 1141 92 19 157 07 92 541 31 73/1 25 

تعداد کل مرسوالت پستی 

وارد شده از مبادی خارج از 

 کشور

25/1 مرسوله  435/0  510 557 109 12 517 19 591 55 175/5  

تعداد کل مرسوالت پستی 

صادر شده به خارج  از 

 کشور

 3 51 10 4 55 54 11 4 4 154 205 مرسوله

 ترافی  مرسوالت پستی
 هزار

 لهمرسو
1/11 145/1  92 19 157 07 92 541 31 34 25 

 سرانه مرسوالت پستی

مرسوله 

به 

 جمعیت

1/17 1 4/49 4/41 4/14 4/40 4/49 4/54 4/47 4/47 4/41 

 

 

 

 

 

 



 

 

 311 3131گزارش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان بوشهر سال 
 

 
  5935-5939های :  ارزش افزوده، مصرف واسطه و ستانده پست و مخابرات در استان بوشهر در سال 4جدول 

 میلیون ریال() 

 سال
ش ارز

 افزوده

سهم استان از 

 کشور
 ستانده مصرف واسطه

مصرف واسطه به 

 ستانده)درصد(

مزیت 

 نسبی

5935 113413 4/1 901171 140901 12/5 4/42 

5932 990277 4/11 921715 242147 11/2 4/41 

5939 025351 4/12 994547 741414 17/2 4/42 

 حاسبات نگارنده م -ای مرکز آمار ایرانهای منطقهماخذ: حساب      

 

 مخابرات
های اقتصادی هر کشور بحث چگونگی ورود به بازارهای جهتانی و فعالیتت فرامترزی     های مهم بخش کی از بحثی

المللی و  های بین برداران جهانی در کنار سازمان است. در بخش مخابرات با توجه به گسترده شدن سطح ارائه خدمات، بهره
ارتباط مناستب متورد    ایجادهدف شرکت مخابرات  .ه ارائه خدمات جدیدی خواهند پرداختای فعال خواهند شد و ب منطقه
 باشد.می و تاکید برارزش آفرینی حداکثری برای یینفعان ICT عموم با ارائه خدمات متنوع نیاز

 و کشتور  کتل  وضعیت دقیق شناخت مستلزم کشور، در اطالعات فناوری و ارتباطات برای قوی زیرساخت ی  ایجاد
 ایتن  در. باشتد  می(  ICT) اطالعات فناوری و ارتباطات توسعه منظر از مجزا، طور به استان ها وضعیت شناخت همچنین
 فناوری و ارتباطات بخش عملکرد تحلیل و ارزیابی ،( IDI) اطالعات فناوری و ارتباطات توسعه شاخص گیری اندازه زمینه،
 توستعه  و رشتد  میتزان  بررستی  و هاگیری   تصمیم راهبردی، های ریزی مهبرنا در مهمی نقش در کشور استان هر اطالعات
 . دارند اطالعات فناوری و ارتباطات زمینه در استان ها
 روزافتزون  رشتد  بته  توجته  با ها استراتژی و ها سیاست تدوین برای استان های کشور برای IDI شاخص گیری اندازه
 همگتونی  و یکپارچگی و فناوری این به جامعه مختلف اقشار دسترسی کانام آوردن فراهم و ارتباطات و اطالعات فناوری
 ارتباطات و اطالعات فناوری تأثیر ارزیابی و گیری اندازه در را مهمی بسیار نقش شاخص این همچنین. است حیاتی جامعه،
 .کند می ایفا اقتصادی و اجتماعی توسعه بر

دارای نترخ   5930در مقایسه با سال  5931مراه در استان در سال دهد که ضریب نفوی تلفن هآمار و ارقام نشان می
درصدی داشته است درصورتیکه ضریب نفوی تلفن ثابتت در ستال    9/0رشد  5939درصد است و نسبت به سال 7/3مثبت 
هتای جدیتدتر، آستان و در دستترس     باشد. که خود بیانگر گرایش مردم به سوی تکنولتوژی درصد می 17/7معادل  5931
 باشد.می 5930در سال  01/5و  31در سال 5/1باشد. همچنین سهم استان در کشور برای شاخص تلفن همراه  می

باشد. بیشترین تعداد کاربران اینترنت می 14و رتبه استان  1/5سهم کاربران اینترنت استان در کشور  5930در سال 
 باشد.اسان رضوی، فارس و خوزستان میهای اصفهان، خربعد از استان تهران به ترتیب متعلق به استان
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 5932-5931های های بخش ارتباطات )مخابرات( طی سال: وضعیت شاخص1جدول 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شرح
 واحد

 اندازه گیری

درصد  عملکرد استان

 5931 5934 5939 5932 تغییرات

 شماره تلفن منصوبه

 5/51 133101 131393 171177 112111 شماره شهری

 5/03- 71149 71731 77731 79171 شماره روستایی

 4/19 970701 971791 921070 914701 شماره جمع

شماره تلفن مشغول 

 به کار)دایر(

 1/12 103910 109427 190702 117147 شماره شهری

 5/71- 11107 12031 17415 12521 شماره روستایی

 5/15 951121 954179 941347 131274 شماره جمع

 4 91444 91444 91444 91444 شماره شماره تلفن منصوبه ) اعتباری(

شماره تلفن مشغول 

 کار )اعتباری( به

 55/40 1305 1115 1137 0073 شماره شهری

 1/21- 51101 51139 55424 54413 شماره روستایی

 5/71 53572 57700 52917 50177 شماره جمع

 7/11 5411914 327150 333747 734490 شماره تلفن همراه مشغول به کار

 5/00 151 143 154 152 مرکز تعداد مرکز تلفن خودکار

 9/93- 53299 14011 52379 57142 کانال عداد کانال های بین شهریت

 - - 133111 134301 137051 کانال تعداد کانال ماکروویو

 4 152 152 152 - کانال تعداد کانالهای بین المللی

 4 957 957 950 955 ایستگاه ایستگاه مایکروویو

 4 1711 1711 1245 1155 کیلومتر طول خطوط مایکروویو

 4 1 1 1 1 سرویس تعداد سرویس های ویژه

ضریب نفوی تلفن 

 ثابت

 5/03 94/11 94/1 94/95 94/97 درصد شهری

 9/49 10/55 19/0 10/19 19/11 درصد روستایی

 5/70 17/7 17/17 17/17 17/11 درصد ضریب نفوی تلفن ثابت
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 5932-5931های های بخش ارتباطات )مخابرات( طی سال: وضعیت شاخص1جدول ادامه 

 ماخذ: شرکت مخابرات استان بوشهر         

 

 شرح
 واحد

 اندازه گیری

درصد  عملکرد استان

 5931 5934 5939 5932 تغییرات

 7/30 35/95 79/71 77/13 75/40 درصد ضریب نفوی تلفن همراه

 419/- 111 117 117 110 روستا ی دارای ارتباط تلفنیتعداد روستاها

ضریب بهره برداری تلفن 

 ثابت

 4/92 79/95 79 71 71.1 درصد شهری

 4/03 22/97 22 73/2 74/91 درصد روستایی

 تلفن همگانی
 1/27- 91 91 05 07 دستگاه شهری

 1/09 5571 5510 5101 5371 دستگاه راه دور

 4 22021 22025 22095 22014 خانوار ای ارتباط تلفنیخانوارهای روستایی دار

 5/00 151 143 154 152 مرکز مراکز دیجیتال

 11/77- 134 231 111 073 سایت BTS سایت تلفن همراه

 54/39 149 579 511 71 سایت سایت دیتا

 1/31 21474 25591 21541 90394 پورت پورت منصوبه دیتا

 - - - - 90/3 رصدد ضریب نفوی کاربران اینترنت

 4 510 510 517 511 مرکز مراکز روستایی ارتباطات

 1/27 92 91 91 91 شهر شهرهای مجهز به تلفن ثابت

 1/27 92 91 91 91 شهر شهرهای مجهز به دیتا

 51/14 12 10 12 11 مشترک ISPتعداد 

 7/27- 1441 1533 5704 5123 مشترک VPNتعداد 

GSM 1/99- 517 521 511 591 دستگاه 

 4 501 501 502 150 دفتر ICTتعداد دفاتر 
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 کشور و مقایسه آن با 5932-5931های های بخش ارتباطات )مخابرات( طی سال: وضعیت شاخص6جدول 

 5931 5934 5939 5932 شاخص

های همراه تعداد تلفن
 مشغول به کار

 5411914 5934115 333747 734490 استان
 - 21350141 24314579 19795117 کشور

 - 5/7 5/0 5/0 سهم استان از کشور
 - 50 19 14 رتبه

تعداد خانوارهای دارای تلفن 
 در استان

 959514 139599 100111 113204 استان
 - 19322543 - 11111755 کشور

 - 5/1 - 5/51 سهم استان از کشور

 دارای رایانهتعدادخانوارهای 
 - 571740 - 501124 استان
 - 59397309 - 54017042 کشور

 - 5/90 - 4/5 سهم استان از کشور

تعداد خانوارهای با دسترسی 
 به اینترنت در محل سکونت

 192524 571134 152111 554014 استان
 - 59023751 - 7111412 کشور

 - 5/97 - - سهم استان از کشور

 رنتکاربران اینت

 11317 111749 973921 992700 استان)تعداد(
 - 91755170 - 15590933 کشور )تعداد(

 - 5/1 - 5/1 سهم استان از کشور) درصد(
 - 14 - 53 رتبه

 شرکت مخابرات استان بوشهر -5930 -ماخذ: سالنامه آماری کشور          

 و مقایسه آن با کشور 5932-5931های لهای بخش ارتباطات )مخابرات( طی سا: وضعیت شاخص 7جدول

 5931 5934 5939 5932 شاخص

 جمعیت دارای 
 تلفن همراه

 5510117 753514 - 244225 استان
 - 11921390 - 02094103 کشور

 - 5/01 - 5/1 سهم استان از کشور
 - 10 - 19 رتبه

جمعیت استفاده کننده 
 از رایانه
 

 - 013213 - 922011 استان

 - 13271117 - 10115522 رکشو

 - 5/12 - 5/1 سهم استان از کشور

 - 11 - 19 رتبه

تعدا خطوط اینترنت 
 پرسرعت

 550002 510950 32909 19971 استان
 - 7711541 2120401 - کشور

 - 5/0 5/1 - سهم استان از کشور

 - 57 57 - رتبه

تعداد مشترکان نسل 
 *سوم اینترنت

 - 913994 10114 - استان
 - 57175145 2475357 - کشور

 - 5/21 4/3 - سهم استان از کشور) درصد(
 - 52 19 - رتبه

 شرکت مخابرات استان بوشهر -5930 -ماخذ: سالنامه آماری کشور                
 اشد.ب*تعداد مشترکان نسل سوم اینترنت شامل کاربران همراه اول،رایتل و ایرانسل می                
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 5931های ارتباطات و فناوری اطالعات )مخابرات( به تفکیک شهرستان در سال : شاخص 5جدول 

 شهرستان
تلفن 

 منصوبه

تعداد 

روستاهای 

دارای ارتباط 

 تلقنی

تلفن ثابت 

مشغول به 

 کار

 )مشترکین(

تلفن همگانی  

ضریب نفوذ  مشغول به کار

 تلفن ثابت
 راه دور شهری

 25/5 5552 91 994713 161 453541 استان

 95/17 011 2 30141 94 501124 بوشهر

 17/52 09 1 15143 30 19017 تنگستان

 19 11 4 51439 11 14121 جم

 17/02 103 2 25217 511 71199 دشتستان

 11/05 37 1 15391 70 11995 دشتی

 12/01 11 1 51115 03 52125 دیر

 91/1 02 2 51911 94 50350 دیلم

 12/13 03 1 14041 19 14201 یهعسلو

 11/95 11 9 12131 55 95210 کنگان

 95/13 11 4 91422 11 99411 گناوه

 ماخذ: شرکت مخابرات استان بوشهر             

 5931 سال در شهرستان هر تفکیک به همراه تلفن نفوذ ضریب : میزان 3جدول 

 شهرستان
ضریب نفوذ تلفن 

 5939همراه در سال 

وذ تلفن ضریب نف
 5934همراه در سال 

ضریب نفوذ تلفن 
همراه در سال 

5931 

 35/95 59/52 55/23 استان

 111/0 103/0 110/0 بوشهر
 57/72 51/9 52/1 تنگستان
 14/41 52/9 51/0 جم
 04/47 91/3 93 دشتستان
 95/10 11/1 11/7 دشتی
 91/23 99/0 90/1 دیر
 00/93 04/7 01/2 دیلم
 15/0 - - عسلویه
 15 51/1 51/1 کنگان
 01/11 05/0 00 گناوه

 ماخذ: شرکت مخابرات استان بوشهر              
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 IDI شاخص اساس بر کشور استانهای بندی طبقه -51 جدول

  سال

5931 

استانهای باالتر از مقدار 
 IDI(51)میانگین شاخص 

س،آیربایجان فار، ، مرکزیبوشهر، اصفهان، قم، یزد، سمنان، مازندران، تهران
 شرقی، هرمزگان، قزوین ،گیالن، البرز، ایالم

تر از مقدار  استانهای پایین
 IDI(51)میانگین شاخص 

خراسان ، اردبیل، همدان،کهگیلویه و بویراحمد، خراسان رضوی، زنجان، خوزستان
چهارمحال و ، جنوبی،گلستان،آیربایجان غربی، لرستان

 راسان شمالی، سیستان و بلوچستانبختیاری،کرمانشاه،کرمان،کردستان، خ

5939 

استانهای باالتر از مقدار 
 IDI(50)میانگین شاخص 

، ، فارسبوشهرالبرز، ، قم، اصفهان، یزد، مازندران، سمنان، تهران
 قزوین، گیالن، خوزستان، مرکزی، آیربایجانشرقی

تر از مقدار  استانهای پایین
 IDI(52)میانگین شاخص 

خراسان ، زنجان، کهگیلویه و بویراحمد، اردبیل، هرمزگان، خراسان رضوی، ایالم
، همدان، کردستان، چهارمحال و بختیاری، آیربایجان غربی، گلستان، جنوبی

 سیستان و بلوچستان، خراسان شمالی، کرمانشاه، کرمان، لرستان

5930 

استانهای باالتر از مقدار 
 IDI(59میانگین شاخص 
 استان(

، گیالن، ، فارسبوشهر، اصفهان، البرز، یزد، قم، انمازندر، سمنان، تهران
 هرمزگان، مرکزی، خوزستان

تر از مقدار  استانهای پایین
 IDI(57میانگین شاخص 
 استان(

، اردبیل، کهیلویه و بویراحمد، خراسان رضوی، ایالم، قزوین، آیربایجان شرقی
چهارمحال ، وبیخراسان جن، کرمانشاه، همدان، کردستان، زنجان، کرمان، گلستان

 سیستان بلوچستان، خراسان شمالی، آیربایجان غربی، لرستان، بختیاری

تا پایان سال 
5931 

استانهای باالتر از مقدار 
 IDI(50)میانگین شاخص 

، ، گیالنبوشهر، البرز، یزد، فارس ،اصفهان، مازندران، تهران، سمنان، قم
 هرمزگان، آیربایجان شرقی، مرکزی، خوزستان

تر از مقدار  نهای پاییناستا
 IDI(52)میانگین شاخص 

، همدان، زنجان، گلستان، خراسان رضوی، ایالم، قزوین، کهیلویه و بویراحمد
خراسان ، کرمان، لرستان، کردستان، چهارمحال و بختیاری، اردبیل، کرمانشاه

 سیستان و بلوچستان، خراتسان شمالی، آیربایجان غربی، جنوبی

 اقتصادی فنی های بررسی دفتر - راهبردی نظارت و ریزی برنامه معاونت -اطالعات فناوری و تباطاتار ماخذ: وزارت   
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 5931 سال پایان تا آنها رتبه و کشور هایاستان IDI شاخص مقدار -55 جدول

 اقتصادی فنی های بررسی دفتر - راهبردی نظارت و ریزی برنامه معاونت -اطالعات فناوری و ارتباطات ماخذ: وزارت   

 5931در پایان سال  IDIرتبه شاخص  5931در پایان سال  IDIمقدار شاخص  نام استان

 5 2/10 تهران

 1 1/19 سمنان

 9 1/14 قم

 0 1/01 مازندران

 1 1/09 البرز

 1 1/94 یزد

 2 1/11 فارس

 7 1/10 اصفهان

 3 1/41 بوشهر

 54 1/31 گیالن

 55 1/23 خوزستان

 51 1/21 مرکزی

 59 1/11 آیربایجان شرقی

 50 1/15 هرمزگان

 51 1/13 کهگیلویه و بویراحمد

 51 1/11 قزوین

 52 1/02 ایالم

 57 1/91 خراسان رضوی

 53 1/99 گلستان

 14 1/94 زنجان

 15 1/11 همدان

 19 1/51 چهارمحال و بختیاری

 10 1/51 اردبیل

 11 1/42 کردستان

 11 1/42 لرستان

 12 1/41 کرمان

 17 0/31 خراسان جنوبی

 13 0/31 آیربایجان غربی

 94 0/21 خراسان شمالی

 95 9/30 سیستان و بلوچستان

 1/65 میانگین کل کشور



 
 

 

 

 

 سوم فصل
 امور تولیدی

 
 آب منابع :1 بخش

 یعیطب منابع و یکشاورز :2 بخش

 معدن و صنعت :3 بخش 
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 منابع آب - اول بخش

 مقدمه

ترین عوامل رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی جوامع مطتر  بتوده    حیاتیبه عنوان یکی از مهمترین و آب از دیرباز 

شرب، کشاورزی، صنعت و محیط زیست( در های مختلف مصرف کننده )نیاز بخش بدیل این منبع در تامیناست. نقش بی

از منتابع آب از   بترداری ریزی در بهرهکنار محدودیت روز افزون آن به لحاظ کمی و کیفی سبب شده است تا مقوله برنامه

های توسعه جوامع برخوردار شود. با توجه به قرار گرفتن ایران در نواحی خشت  و نیمته خشت     ای در برنامهجایگاه ویژه

ریتزد.  های جوی در همه جا به یت  انتدازه فترو نمتی    های ایران به اندازه کافی نیست و ریزشمقدار بارندگی و حجم آب

است کته طتی فرآینتد بختار شتده و از       های جوی، باال بودن میزان تبخیرکمبود ریزشمشکل آب در کشورها، عالوه بر 

 4/90های جهان را به خود اختصتاص داده فقتط   درصد از مساحت خشکی5/5شود. کشور ایران با اینکهدسترس خارج می

متتر در ستال بته عنتوان     میلی 114های جهان را در اختیار دارد. ثبت متوسط بارندگی های موجود در خشکی درصد از آب

میلی متر در سال( خود به تنهایی گواه محدودیت منابع آب در کشتور   744میانگین کشوری در مقایسه با متوسط جهانی )

 ماست.

منابع آب قابل تجدید کشور با توجه به وضعیت بارندگی و پوشش گیاهی و برخی عوامل دیگر به طور متوسط حدود 

میلیتارد مترمکعتب    511های برگشتی حدود ال و حجم قابل استحصال با احتساب حجم آبمیلیارد متر مکعب در س 594

میلیارد متر مکعب را  11های سطحی و میلیارد مترمکعب را جریان 541های تجدید شونده حدود شود. از کل آببرآورد می

باالی جمعیت، گسترش کشتاورزی و   تقاضا برای آب به علت رشد .دهندهای نفویی به منابع زیرزمینی تشکیل میجریان

 توسعه صنعت در حال افزایش است در حالی که متوسط حجم کل منابع آب کشور رقم ثابتی است.

میلیارد متتر   79/9میلیارد مترمکعب برآورد شده است که حدود  39/9های مختلف حدود میزان مصرف آب در بخش

درصد( به بختش شترب و متابقی بته بختش صتنایع        1مکعب ) میلیارد متر 1درصد( به بخش کشاورزی و  73/9مکعب )

 اختصاص دارد.

درصد مساحت کشور( در جنوب ایران قرار گرفته و از شمال  5/0کیلومتر مربع )19421استان بوشهر با وسعتی معادل       

لیج فارس و قستمتی  های خوزستان و کهگیلویه و بویر احمد، از شمال شرق به استان فارس، از شمال غرب به خبه استان

فارس، از جنوب به خلیج فارس و جنوب شرق به استان هرمزگان و ازجنوب غرب و   از استان خوزستان، از شرق به استان

هتای  رودخانته بوده کته   ، مند و کل مهرانحلهآبریز های حوضه شود. استان بوشهر شامل محدود می غرب به خلیج فارس

با توجه بته اقلتیم گترم و خشت  ایتن      . گیرنددر این حوضه ها قرار می شاپور و حلهدائمی همچون مند، باهوش، دالکی، 

محیطی  باشد که این موضوع سبب گوناگونی وضعیت زیست میلیمتر می 191میانگین بارش ساالنه در سطح استان استان، 

کشور و همچنین سطح بندی به ترتیب موقعیت استان بوشهر در  1و  5های  و ساختار آب و هوایی منطقه شده است. شکل

حوضه اصلی حله، مند و کل مهران را نشان داده شده  9استان در  1های آبریز درجه  استان و شبکه هیدروگرافی، و حوضه

 است.
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 های مطالعاتی تماب در استان بوشهرموقعیت استان بوشهر در کشور و محدوده :5شکل 
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 کشور در استان بوشهر 2آبریز درجه  های موقعیت حوضه :2شکل 

 

 منابع آب استان

میلیون متر مکعب می باشد که از این  9131درحدود  31حجم پتانسیل آب های سطحی و زیرزمینی استان در سال   

 (میلیون متر مکعب 1124/1درصد آن )حدود  75/5میلیون متر مکعب( آب زیرزمینی و  111درصد آن  )حدود  57/3مقدار 

بتیش از  داشته و نرخ تغییرات آن بته   ی افزایشیروند 30که پتانسیل منابع آب استان در مقایسه با سال سطحی است آب 

 این در حالی است که باشد.استان میسطح در افزایش بارش ها و جریانات سیالبی درصد می رسد که این امر بیانگر  535

از پتانسیل منابع آب استان بهره برداری شده  میلیون متر مکعب 714/9حجم بهره برداری از منابع آب استان  31 در سال

 آب یخیتره  زمینته  در که هایی مزیت بر عالوهکه در این سال در سطح استان اتفاق افتاد  زیادیهای با وجود بارش است.

 و آب مترمکعتب  ونمیلیت  هتا  ده رفتت  هتدر  داشت، استان مزارع آبیاری و زیرزمینی آبی منابع تقویت بندها، و سدها پشت

 در غیتره  و دامتداری  مستکونی،  زیربنایی، کشاورزی، مختلف های بخش در خسارت ریال میلیارد هزاران گذاشتن برجای

هتای   لذا انتظار می رود به این بخش توجه ویژه شود و عملیات های آبخیزداری، ستازه . آورد همراه به نیز را بوشهر استان

  توسعه یابند.ی و ... نگه داشت آب و تغذیه های مصنوع
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 آب سطحی 

میلیتون   1124/1 معتادل آب سطحی استتان  منابع پتانسیل  ،31در سال  هاو سیالب هابارش میزان زیاد با توجه به 

افتزایش  بوده است که ایتن امتر بیتانگر    میلیون متر مکعب  239 در حدوداین حجم  30مترمکعب بوده در حالیکه در سال 

 .است 30نسبت به سال آب های سطحی  مبرابری حج 9/1بیش از 

باشد که آورد ساالنه مهم ترین رودخانه های استان شامل شاهپور، دالکی، حله، باهوش، باغان، دشت پلنگ ومند می

 باشد.آنها به شر  جدول زیر می

 5932 -31های ها در سالهای استان به تفکیک رودخانهی رودخانه: آورد ساالنه 5جدول 

نام  ) میلیون متر مکعب (آورد ساالنه تخصیص استان بوشهر سهم و یا

 ایستگاه

نام 

 5932 5939 5934 5931 5932 5939 5934 5931 رودخانه

 کل استان - 1443/59 5941/31 251/20 1921/73 5111/0 5111/0 5111/0 5110/01

 باغان باغان 01/051 13/313 51/3 09/1 14/3 14/3 57/3 51/51

 دشت پلنگ گدار 27/704 13/917 19/11 22/3 19/3 19/3 19/3 19/3

 مند قنطره 005/140 005/140 573/3 5510/7 11/7 11/7 15/7 15/7

 دالکی سرقنات 011/171 119/341 507/91 015/2 090/1 090/1 090/1 090/1

 حله کلل 041/750 103/590 515/1 013/3 521/2 521/2 521/2 521/2

 باهوش اهرم 15/000 14/037 2/51 14/1 52/5 52/5 52/5 55/3

 چهارروستایی چهارروستایی 11/573 04/332 51/5 2/5 4 4 4 4

 دره گن چاه بردی 94/02 13/90 51/31 1/0 4 4 4 4

 شاپور رئیسعلی دلواری 911/41 191/31 514/11 511/13 104/1 104/1 104/1 104/1

 ر   ای استان بوشهمأخذ :شرکت آب منطقه      
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 5932 – 31های : وضعیت کلی منابع آب استان در سال 2جدول 

 شرح ردیف
 واحد 

 گیری اندازه
5932 5939 5934 5931 

نرخ 

 تغییرات

 حجم کل نزوالت جوی 5
میلیون 
 مترمکعب

1339 9311 9112 1351 31/32 

1 
حجم کل منابع آب تجدید 

 شونده
میلیون 
 مترمکعب

1151 5010 5517 5541 -5/31 

 حجم آبهای سطحی 9
میلیون 
 مترمکعب

5193 349 239 1124/1 191/21 

0 
حجم کل استحصال آب های 

 سطحی
میلیون 
 مترمکعب

921 957 901/11 947/2 -54/31 

1 
حجم نفوی مستقیم نزوالت 
 به سفره های آب زیرزمینی

میلیون 
 مترمکعب

317 109 952 111 31/1 

1 
حجم استحصال آب های 

 زیرزمینی
یلیون م

 مترمکعب
151/951 159/252 151 151/40 -4/22 

2 
حجم آب خروجی بدون 
استفاده مستقیم از قناتها و 

 ها چشمه

میلیون 
 مترمکعب

014/720 015/530 011 014 -5/42 

 حجم آب مصرفی زیرزمینی 7
میلیون 
 مترمکعب

151/951 159/252 151 151/40 -4/22 

3 
حجم کل استحصال آب های 

 زمینیسطحی و زیر
میلیون 
 مترمکعب

777/951 795/252 711/11 714/12 -0/3 

54 
حجم آب مصرفی در بخش 

 شرب و صنعت
میلیون 
 مترمکعب

591/2 90/05 19 517/3 014/09 

55 
حجم آب مصرفی در بخش 

 کشاورزی
میلیون 
 مترمکعب

717 710 793/01 232/40 -1/41 

51 
میزان مصرف آب زیرزمینی 
 در بخش کشاورزی

ن میلیو
 مترمکعب

071 032 039 073/40 -4/7 

59 
میزان مصرف آب سطحی در 

 کشاورزی
میلیون 
 مترمکعب

921 912 901/01 947 -55/5 

 ای استان بوشهرمأخذ: شرکت آب منطقه            

میلیون مترمکعتب   1921، حدود 31های جوی ساالنه در سال میلیون مترمکعب حجم متوسط ریزش 1351از حدود 

 1124/1های سطحی استان به یابد که مجموع جریانهای عمده استان جریان میها و مسیل ت رواناب در رودخانهبه صور

هتا بته خلتیج     رسد که بخشی از آن به مصرف رسیده و قسمت اعظم آن از طریتق رودخانته   میلیون مترمکعب در سال می
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میلیون مترمکعب بوده که نسبت  5541شونده استان  حجم منابع آب تجدید 31شود. به طور کلی در سال  فارس تخلیه می

 . به مقدار اندکی کاهش یافته استاین رقم  30به سال 

شد که عمدتاب با ایجاد بند های سنتی بهره برداری میهای قبل از برنامه اول، اراضی با روشدر استان بوشهر در سال

ی منشعب صورت گرفته است و همه ساله با جاری شدن سیالب هاو آبگیر بر روی رودخانه ها و سوار نمودن آب به شبکه

این تاسیسات آبی تخریب شده و این روند موجبات افت محصوالت کشاورزی را فراهم ساخته است. بته تتدریج در طتول    

ها  بندان های اول، دوم، سوم، چهارم و پنجم توسعه با ایجاد تاسیسات آبی از جمله سد رئیسعلی دلواری و الیروبی آببرنامه

 هتای ستطحی بهبتود یافتته استت.     بترداری از آب های آبیاری، بهرههای پمپاژ، بندهای انحرافی و شبکهو احداث ایستگاه

حال بدلیل شرایط خاص اقلیمی استان که بارش ها با شدت زیاد و مدت کم اتفاق می افتد سیالب هتای زیتادی در    بااین

 گذارد.زیادی را در بخش های مختلف بجا می سطح استان رخ داده و هر ساله خسارت های

متتر مکعتب   میلیتون  151و  947به ترتیب و زیر زمینی برداری شده از منابع آب سطحی ، حجم آب بهره31 سال در

میلیتون   714، بته میتزان   31های سطحی و زیرزمینتی استتان در ستال    در مجموع حجم کل استحصال آب و بوده است

 . مورد بهره برداری قرار گرفته اندکمتر  30 نسبت به سالبارش های مناسب در این سال  بدلیلکه  رسیدهمترمکعب 

میلیون مترمکعب بوده  011برابر با  31ها در سال چشمه و هاقنات از مستقیم استفاده بدون خروجی میزان حجم آب

برداشت از چتاه هتا و منتابع آب    ی در بسیار ناچیز کاهش که بیانگر داشته است کمتر استحصال 30که در مقایسه با سال 

میلیتون متتر    91040معتادل   31سیسات موجود در استان در ستال  أ. حجم آب تنظیمی از طریق سدها و تزیرزمینی است

 .گذشته تقریباب برابر می باشدباشد که نسبت به سال مکعب می

 منابع آب زیرزمینی 

محتدوده   52عمیق، چشمه و قنتواتی استت کته در     ویق مع های نیمهمنابع آب زیرزمینی استان بوشهر شامل چاه 

شتبانکاره، اهترم،    –های مطالعاتی عبارتند از: دالکی  مطالعاتی واقع در سطح استان پراکنده هستند. مهمترین این محدوده

ل ییتل  باشند. کته در جتداو  کنگان، جم و ریز می -تنگ ارم، دیر -خورموج، باغان، چاهگاه، دشت پلنگ، بوشکان، دهرود

 به تفکی  ارائه شده است.  شهرستان های استانتعداد و حجم تخلیه منابع آب زمینی به تفکی  نوع منبع و در هر ی  از 

برداری از میلیون مترمکعب برآورد شده که حجم بهره 111، 31حجم کل پتانسیل منابع آب زیرزمینی استان در سال 

هتای عمیتق و نمیته    میلیون مترمکعب آن از طریق چتاه  011 حدود مقدار که از این میلیون مترمکعب بوده است 151آن 

هتای  . از طرفی بدلیل خطتر شتوری ستفره   تخلیه شده استها و قنوات میلیون مترمکعب آن از طریق چشمه 14عمیق و 

هتای  ههای شتور بتا ستفر   های شیرین و جایگزینی سفرههای شور به سمت آبهای زیر زمینی، تهاجم آبتحت تاثیر آب

های گزاف، امکان توسعه منابع آب شیرین و عدم وجود پتانسیل آب زیرزمینی در بخش وسیعی از استان و همچنین هزینه

هتای  سازی شده و از روشبرداری از این نعمت گرانبها فرهنگبایست در  بهرهزیرزمینی به مقدار زیاد وجود ندارد. لذا می

 .نوین کشت و الگوی مصرف استفاده شود
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میلیون مترمکعب  073، حدود 31میلیون مترمکعب تخلیه ساالنه منابع آب زیرزمینی استان در سال  151از مجموع 

میلیون مترمکعب بترای مصتارف صتنعتی متورد      51میلیون مترمکعب برای مصارف شرب و  55در سال برای کشاورزی، 

میلیون مترمکعتب   039میلیون مترمکعب در حدود  151 ، از مجموع30گیرد و این درحالیست که در سال استفاده قرار می

میلیون متر مکعب بترای مصتارف صتنعتی متورد     51میلیون متر مکعب برای مصارف شرب و 55در سال برای کشاورزی، 

روندی کاهشی بوده که این  30نسبت به سال  31گیرد و از نظر درصد تغییرات تخلیه آب زیرزمینی سال استفاده قرار می

البته الزم بذکر است که در  .باشیمقبل میهای  نسبت به سال 31های زیرزمینی در سال آب کمترانگر بهره برداری بی امر

بدلیل دوره ترسالی موقت شرایط بهره برداری از منابع زیرزمینی و سطحی کاهش یافته و در سنوات آتی با ادامه  31سال 

کم آبی مواجه خواهیم شد. هتر   عدیده ای در خصوص تمشکال این منابعبرداری بیش از حد از بهرهها و خشکسالیروند 

گردد ولتی نیتاز بته فرهنتگ ستازی و      با شیرین سازی آب دریا تا حدودی این مشکل بر طرف میهای اخیر چند در سال

 .های الزم در بهره برداری از این منابع می باشد آموزش

 5932-31ی استان بوشهر در سال : تعداد و حجم تخلیه منابع آب زیرزمین 9جدول 

 نوع منبع
 حجم تخلیه )میلیون مترمکعب( تعداد

5932 5939 5934 5931 5932 5939 5934 5931 

 907/40 915 914/010 914/010 55747 55747 55744 55744 چاه نیمه عمیق

 550 550 554/05 554/05 5041 5041 5911 5911 چاه عمیق

 55 55 51/211 55/41 07 07 03 03 قنات

 93 04 93/745 04/977 574 574 574 574 چشمه

 151/40 151 159/932 151/951 59005 59005 59975 59975 جمع کل

 ای استان بوشهرمأخذ : شرکت آب منطقه              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 312 3131گزارش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان بوشهر سال 
 

 

 5931-36های زیرزمینی و مقدار تخلیه ساالنه آن در سال آبی : منابع آب4جدول 

 شهرستان

 چاه عمیق
 ه چا

 نیمه عمیق
 چشمه قنات

کل منابع آب 
 زیرزمینی

داد
تع

 

یه
خل

ت
 

(
M

C
M

)
 

داد
تع

ه  
خلی

ت
(

M
C

M
)

 

داد
تع

 

یه
خل

ت
 

(
M

C
M

)
 

داد
تع

ه  
خلی

ت
(

M
C

M
)

 

داد
تع

ه  
خلی

ت
(

M
C

M
)

 

 151/40 59005 93 574 55/40 07 907 55747 550 5041 کل استان
 9/40 910 4 4 4/40 9 9 915 4 4 بوشهر
 11 5311 55 17 4 4 99 5201 55 507 تنگستان
 05/2 5051 4/2 51 1 51 12 5133 51 73 جم
 111/1 0241 51/5 71 4/04 50 513 9305 02 115 دشتستان
 33/5 5700 1 91 1/54 55 12 5113 14 101 دشتی
 11/1 5501 9 55 1/14 1 93 5449 57 511 دیر
 4/1 544 4/1 1 4 4 4 37 4 4 دیلم
 50/2 010 5/2 3 4 4 7 901 1 554 کنگان
 9 5434 4 4 4 4 9 5425 5 53 گناوه
 54 091 4 4 4 4 54 011 4 54 عسلویه

 ای استان بوشهرمأخذ: شرکت آب منطقه          
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 برداری از منابع آب موجودتحلیل بهره
 55/1میلیتون مترمکعتب )   947، 31های سطحی استان در ستال  میلیون مترمکعب پتانسیل آب 1124/1از مجموع 

شود کته ایتن   درصد( بدون استفاده از دسترسی خارج می 77/1میلیون متر مکعب ) 1911رصد( بهره برداری و باقیمانده د

حجم پتانسیل منابع آب هتای ستطحی و زیرزمینتی معتادل      31درصد بوده است. در سال  21معادل  31سال  شاخص در

. در مجمتوع بتدلیل   شتده استت  متر مکعب بهره بترداری   میلیون 714که از این مقدار تنها میلیون مترمکعب بوده  9131

روندی نسبت به سنوات گذشته منابع آب استان حجم پتانسیل خوب در این سال بارش های جوی شرایط ترسالی موقت و 

و عملیتات آبخیتزداری از    ی هتا و ستدهای تغذیته    هم و با ارزش بدلیل نبود زیرستاخت بیشتر این منابع مداشته که  مثبت

 .خارج شده اند دسترس

 )میلیون مترمکعب( 5932 – 31های های سطحی استان  طی سالهای منابع آب: برخی شاخص 1جدول 

 

 مناطق

 

 حجم پتانسیل

 

 حجم بهره برداری

 

 ضریب بهره برداری

 31 30 39 31 31 30 39 31 31 30 39 31 سال

 4/55 4/00 4/91 4/10 947/19 901/11 957 921 1124/1 239 349 5193 کل استان

 ای استان بوشهرمأخذ: شرکت آب منطقه         

 )میلیون مترمکعب( 5932 – 31های های زیرزمینی استان طی سالهای منابع آب: برخی شاخص 6جدول

 

 مناطق

 

 حجم پتانسیل

 

 حجم بهره برداری

 

 ضریب بهره برداری

 31 30 39 31 31 30 39 31 31 30 39 31 سال

کل 
 استان

321 115 991 111 151/951 159/252 151 151/40 4/11 4/35 5/1 4/71 

 ای استان بوشهرمأخذ: شرکت آب منطقه            
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 برداری طی: پتانسیل منابع آب استان به همراه حجم و ضریب بهره 7جدول

 )میلیون متر مکعب(5932-31سال های  

 مناطق
 حجم پتانسیل

 )سطحی و زیرزمینی(
 ضریب بهره برداری ریحجم بهره بردا

 31 30 39 31 31 30 39 31 31 30 39 31 سال

 4/11 4/22 4/12 4/91 714/12 711/11 795/252 777/951 9131 5517 5010 1151 کل استان

 ای استان بوشهرشرکت آب منطقه مأخذ:     

 های توسعه منابع آب سطحیطرح

طتر  ستد مخزنتی در حتال      1سطحی استان، هم اکنتون بتیش از   برداری از منابع آب  به منظور مهار و توسعه بهره

باشد که لیست آنها در جدول ییل ارائه شده است. همتانطور کته در ایتن جتدول مشتخص       برداری، اجرا و مطالعه می بهره

بتوده  میلیون مترمکعب  0/154برداری  های در حال بهرههای استان با استفاده از طر  است، حجم آب قابل تنظیم رودخانه

هتای در  بترداری از طتر    میلیون مترمکعب و پس از بهره5515های در حال اجراء به حدود برداری از طر  که پس از بهره

های توسعه منابع آب  میلیون مترمکعب در سال خواهد رسید. در جدول زیر وضعیت کلی طر  5597حال مطالعه به حدود 

 استان بوشهر ارائه شده است.  
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 های توسعه منابع آب استان بوشهر:  طرح 5 جدول

یز
بر

ه آ
وز

ح
 

نه
خا

ود
ر

 

 نام طرح
مرحله 

 طرح

نوع 

 سد

اهداف 

 طرح

آب قابل 

تنظیم 

 )م م م(

شبکه زیر 

 دست سد

سطح زیر 

 کشت)هکتار(

 بهبود توسعه

حله
 

 شاپور

سد مخزنی 
رئیسعلی 
 دلواری

بهره 
 برداری

بتنی 
 دوقوسی

کشاورزی 
تولید برق 
کنترل 
 سیالب

154/0 

 4 9444 سیاه منصور

 4 5214 دشت گور

 4 1444 بویری

 4 7244 شبکه شبانکاره

حق آبه حاشیه 
 رودخانه حله

4 7144 

 54444 . شبکه آب پخش

 دالکی
سد مخزنی 
 دالکی

در دست 
 اجرا

 090 کشاورزی خاکی

 7144 4 شبکه دالکی

 214 4 دتیهشبکه وح

 شبکه دهقائد
 

1444 

حق آبه حاشیه 
 رودخانه

4 5144 

 باهوش
سد مخزنی 
 باهوش

در حال 
 مطالعه

خاکی 
با هسته 
 رسی

شرب 
صنعت 
 کشاورزی

 744 144 شبکه اهرم 52/5

حله
 

 حله

ایستگاه 
پمپاژ کلل و 
 زیارت

بهره 
  برداری

 5144 5714 شبکه کلل 75/1 کشاورزی

 حله

تگاه ایس
پمپاژ 
محمدی، 
چم تنگ  
 وکره بند

بهره 
  برداری

 4 9444 _ 13/5 کشاورزی

ند
م

 

دشت 
 پلنگ

سد مخزنی 
 دشت پلنگ

دست در 
 اجرا

خاکی 
با هسته 
 آسفالتی

شرب 
صنعت 
 کشاورزی

01/2 _ 5904 4 

 باغان
سد مخزنی 
 باغان

در دست 
 اجرا

بتنی 
 غلتکی

(RC

C) 

شرب 
صنعت 
 کشاورزی

 4 144 شبکه باغان 53/1

ره
زه

 

 سد چم شیر زهره
در دست 
  اجرا

شرب 
صنعت 
 کشاورزی

- 
شبکه حیات 
 داوود و لیراوی

93444 4 

 ای استان بوشهرمأخذ: شرکت آب منطقه             
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 سازی آب استان ظرفیت ذخیره

ریق سدها، میلیون مترمکعب بوده که از ط 947معادل  31 برداری از منابع آب سطحی استان در سالمیزان حجم بهره

های پمپاژ احداثی و استخرهای یخیره آب های آبیاری و زهکشی، سدهای خاکی کوچ ، ایستگاهبندهای انحرافی، شبکه

 تامین گردیده است.

 ها و تاسیسات در مدار بهره برداری طرح

کلل و زیارت  بتا    میلیون مترمکعب آب تنظیمی بر رودخانه شاپور، ایستگاه پمپاژ 154سد مخزنی رئیسعلی دلواری با 

های پمپاژ حاشیه رود حله شامل حقابه بران سنتی بتا  میلیون متر مکعب آب تنظیمی بر رودخانه حله و سایر ایستگاه 1/75

 باشند.   برداری استان می ها و تأسیسات قابل بهره ایستگاه پمپاژ سازمان جهاد کشاورزی از طر  9های دستی و موتور پمن

 ه در دست اجرا طرح های سد و  شبک

میلیون متر مکعب آب تنظیمی، سد دالکی  1/53میلیون متر مکعب آب تنظیمی، سد باغان با  2/01سد دشت پلنگ با 

علی های آبیاری و زهکشی رئیست میلیون متر مکعب آب تنظیمی، سد چمشیر برروی رودخانه زهره و تکمیل شبکه 090با 

 باشند. های در دست اجرای استان می و محمدی و کره بند از طر  شبکه چم تنگ، دلواری، زیارت و کلل و اهرم

 طرح های سد و شبکه در دست مطالعه

میلیتون مترمکعتب بتر روی     52میلیون مترمکعب آب قابل تنظیم، سد مخزنی بتاهوش بتا    090سد مخزنی دالکی با 

شبکه آبیاری و زهکشی  پلنگ،د دشتهای آبیاری و زهکشی سد باغان، شبکه آبیاری و زهکشی سرودخانه باهوش، شبکه

 باشند. های در دست اجرای استان می سد دالکی، شبکه آبیاری و زهکشی سد چمشیر از طر 

 5932-31هایسالموجود استان طیآبیسیساتأتطریقمهارشده از آب : حجم3جدول

 مترمکعب()میلیون 

 تاسیسات
درصد  حجم آب تنظیم شده

 5931 5934 5939 5932 تغییرات

 51/5- 511/13 532/41 537/19 119/7 سد مخزنی )سد رئیسعلی دلواری (

 51/01- 191/71 174/51 127/1 951 بندهای انحرافی

 4 95714 95714 95714 13714 شبکه های آبیاری و زهکشی )هکتار(

30/11 97/13 94/0 11/27 52/9 ایستگاه های پمپاژ  

 - 1/1 4 4 4 ها کن آبشیرین

 5/31- 544 541 31 541 ط آبرسانی)خط کوثر و کازرون(خطو

 03/11 2/35 1/9 1/7 51/71 های تغذیه مصنوعی طر 

 4/57- 91049/75 91010/72 91014/95 94119/31 جمع کل

 ای استان بوشهرمأخذ: شرکت آب منطقه                 
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 ضرورت توسعه منابع آب 

هکتتار دیتم    153344هکتار می باشد که از این مقدار حتدود   912344ضر وسعت اراضی زیر کشت استان در حال حا

 از این مقتدار  مترمکعب است که ونمیلی 1124/1، پتانسیل آب سطحی استان 31سال باشد. بر اساس آمار و اطالعات  می

شوری این منابع و از  گردد. با توجه به محدودیت توسعه منابع آب زیر زمینی و خطربرداری میمکعب بهرهمیلیون متر 947

میلیارد مترمکعب است که با توجه به وسعت اراضی  1/1 لحاظ عوامل زیست محیطی امکان توسعه منابع آب استان حدود

ای از نیازهای آب استان مرتفع خواهد شد، لتذا  برداری کامل از حجم آب، بخش قابل توجهاستان در صورت توسعه و بهره

 تان نقش حیاتی در توسعه و اقتصاد منطقه دارد.تامین و توسعه منابع آب اس

 مصارف آب استان

ای و بتین استتانی در   های سطحی و زیتر زمینتی و انتقتال آب بتین حتوزه     از منابع آب 31مصرف آب استان در سال 

 ،30میلیون مترمکعب بوده است. در حالیکه این میزان در سال  314های کشاورزی، شیالت، شرب، صنعت و معدن  بخش

 میلیون مترمکعب است. 311

 مصارف آب شرب 

میلیون مترمکعب نیز از منابع آب  51میلیون مترمکعب از منابع آب برای شرب به مصرف رسیده که  542، 31در سال 

با توجه به ستنوات گذشتته    ای و بین استانی تامین گردیده است.میلیون مترمکعب از انتقال آب بین حوزه 31زیر زمینی و 

ن چنین نتیجه گیری نمود که بیشترین میزان مصرف آب در بخش شرب مربوط به انتقال آب بین حوزه ای و بتین  توا می

هتای جتوی و   بتدلیل کتاهش بتارش   اخیتر نیتز    هایطی سالاستانی است که از استان های همجوار تامین گردیده و در 

 . ستشده ادر بحث آب جدی تر  سیاسی مابین استان هاهای ها تنشخشکسالی

 مصارف صنعت و معدن 

میلیون مترمکعتب آن از   55میلیون مترمکعب است که 1/51مجموع آب مصرف شده در بخش صنعت و معدن معادل 

ای و بتین  میلیون مترمکعب از انتقتال آب بتین حتوزه    1میلیون مترمکعب نیز از منابع سطحی و  1/4های زیرزمینی و  آب

 شود.مین میاستانی تأ

  مصارف کشاورزی

میلیون متر مکعب از منابع آب سطحی و زیرزمینی جهت مصارف کشاورزی استفاده شده است  232، حدود 31در سال 

مین شتده  هتای ستطحی تتأ   مکعب نیز از منابع آبمیلیون متر 947های زیر زمینی و میلیون مترمکعب آن از آب 073 که

 است.
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 صرف طی های متفکیک بخشاستان بهآب: میزان مصارف51جدول

 مترمکعب()میلیون 5932 -31های سال

 آب شرب های مصرفبخش
صنعت و 

 معدن
 شیالت و  ،کشاورزی

 محیط زیست
 جمع

های آب
 سطحی

5931 4/9 4/0 921 921/2 
5939 4/9 4/0 912 912/2 
5930 4 4/1 901/01 901/11 
5931 4 4/19 947 947/19 

 4/11 4/11 51 4 درصد تغییرات

 هایآب
 زیرزمینی

5931 53 55 071 151 
5939 54 1 032 159 
5930 51 55 039 151 
5931 51 55 073/40 151/40 

 4/22- 4/7- 4 4 درصد تغییرات

 آب  انتقال
 ای و بین حوزه

 بین استانی

5931 30 55 4 541 
5939 70 55 4 31 
5930 35 55 4 541 
5931 31 1 4 544 

 5/31- 4 10/10- 0/0 درصد تغییرات

 ای استان بوشهرمأخذ: شرکت آب منطقه                

 اعتبارات
میلیون ریال بوده کته بته میتزان     731197برابر با  5931 مجموع اعتبارات اختصاص یافته به فصل منابع آب در سال

 عبارتند از: 31های اجرایی در سال مهمترین پروژ داشته است.میلیون ریال تخصیص و عملکرد  145149

 5931سال 
  ساختمان سد مخزنی باغان -
       ساختمان سد دشت پلنگ -
      دالکیساختمان سد مخزنی  -
     تکمیل سد مخزنی خائیز -
    پروژه ساختمان شبکه آبیاری و زهکشی دالکی و کلل -
     ای تنگ ارم اجرای بند تغذیه -
      لکی و حلهمطالعه ساماندهی رودخانه های شاپور، دا -
     مطالعه و اجرای کانال انحرافی دره گن گناوه )فاز دوم( -
        ساماندهی دره آردو برازجان -
 مطالعه و اجرای تعادل بخشی آب زیرزمینی -
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 کشاورزی و منابع طبیعی -دوم  بخش

 مقدمه 

دهتد کته   شتورهای صتنعتی نشتان متی    باشد عالوه بر آن تجربه کرسالت کشاورزی از دیرباز تأمین امنیت غذایی می

کشاورزی نقش اساسی در توسعه ملی این کشورها داشته است. توسعه کشاورزی عمدتاب باعث ارتباط این بختش بتا ستایر    

ها، تتأمین ارز ختارجی،   تواند ایجاد مازاد اقتصادی برای توسعه زیربخششود و کارکردهای آن میهای اقتصادی میبخش

های تولیدی از طریق پیوندهای پسین و پیشین و رونتق بازرگتانی   نیاز صنایع، کم  به تکمیل حلقهتأمین مواد خام مورد 

 زایی و ... باشد.های کشاورزی، افزایش رفاه روستائیان، اشتغالفعالیت

و گتذاری و ...  آوری، نهادستازی، بازاریتابی، سترمایه   های گوناگونی از جملته رشتد فتن   توسعه کشاورزی نیازمند مؤلفه

 باشد.ریزی برای پیوند بین آنها می برنامه

های تولید ستنتی و کشتاورزی مبتنتی بتر بتازار در      از جمله راهبردهای توسعه کشاورزی، دگرگونی ساختاری در شیوه

 باشد.چارچوب توسعه پایدار می

درصتد   9غ بتر  ( بتال 34-39های برنامه پنجم )دهد که متوسط نرخ رشد بخش کشاورزی طی سالها نشان میبررسی

 بوده است. 

 هتای مختلتف کشتاورزی از جملته    در استان بوشهر نیز با وجود استعدادهای مناستبی کته بترای تولیتد در زیتربخش     

فرنگی و گیاهان دارویی وجود دارد، بروز پدیده خشکسالی و محدودیت منابع آبی طی سالیان پروری، نخیالت، گوجه آبزی

وری و تولیتد  بهره ر فراوان داشته است اما علیرغم این موضوع حرکت به سمت افزایشهای این بخش تأثیاخیر بر فعالیت

های نوین سبب شده است که تا حدودی اثرات این پدیده بر بختش کشتاورزی را   بنیان با تکیه بر بکارگیری فناوریدانش

 پوشش دهد.

های استان افزوده سایر بخشکل ارزشداری به نسبت افزوده بخش کشاورزی، شکار و جنگلنسبت ارزش 30در سال 

 درصد است. 37/4ها افزوده سایر بخشافزوده بخش ماهیگیری از کل ارزشدرصد بوده و نسبت ارزش 1/3

باشند. اطالعات ایتن  درصد از مساحت استان را دارا می 5/05درصد، مراتع  7/3درصد، جنگل  1/59اراضی کشاورزی 

 امداری، شیالت و منابع طبیعی است. بخش شامل بخش زراعت، باغبانی، د
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   زراعت و باغبانی

  تزراع

ای، حبوبتات، محصتوالت   محصوالت زراعی استان شامل غالت، سبزیجات، محصوالت صتنعتی، محصتوالت علوفته   

ر هکتتا  597101باشد که از این مقتدار  هکتار می 121719سطح اراضی زراعی استان باشد. های روغنی میجالیزی و دانه

دیم  اراضیهکتار آن را  77194باشد. از مجموع اراضی زیرکشت زراعی حدود هکتار آیش می 592141سطح زیرکشت و 

باشد که تقریباب در غالت یکی از مهمترین محصوالت زراعی استان میدهد. آبی تشکیل می اراضیهکتار آن را  03251و 

شتود.  انتد کشتت متی   سهم بسیار ناچیزی را به خود اختصاص داده غیر از جم و کنگان کههای استان به تمامی شهرستان

هکتار سطح زیرکشت دیم باالترین  27144هکتار سطح زیر کشت آبی و  51144محصول گندم از نظر سطح زیرکشت با 

هتای اخیتر   گوجه فرنگی یکی از محصوالت مهمی است که در ستال سطح زیرکشت محصوالت ساالنه را در استان دارد. 

ها بته غیتر از دیلتم و بوشتهر کشتت      در تمامی شهرستان شود. این محصولکشت میتوسط بسیاری از کشاورزان استان 

به کشت این محصول اختصاص یافته است کته همگتی    31هکتار از اراضی زراعی استان در سال  59312شود. حدود  می

 است.کیلوگرم در هر هکتار بوده  01014سال بالغ بر  این آن به صورت آبی می باشد. میزان عملکرد این محصول در

شهرستان دشتستان به دلیل داشتن موقعیت جغرافیایی و جوی مناسب از لحاظ کشت محصتوالت زراعتی نستبت بته     

محصوالت زراعی استان در این شهرستان قرار  درصد از سطح زیر کشت 95ها در رده اول قرار دارد. حدود سایر شهرستان

های دیر و دشتی به لحاظ سطح زیرکشت زراعی آبی و شهرستان دیلم و گنتاوه از نظتر ستطح زیرکشتت     شهرستان دارد.

 های بعدی قرار دارند. زراعی دیم در رده

بته   تن 371227بالغ بر  از این مقدارباشد که تن می  5411970بالغ  31میزان تولید محصوالت زراعی استان در سال 

 به محصوالت زراعی دیم اختصاص دارد. تن 21141 محصوالت زراعی آبی و

درصد از مجموع سطو  زیر کشت محصوالت زراعی استان در   10شود با وجود این که حدود همانگونه که مشاهده می

هتای  های متعدد و کاهش میزان بارندگی در ستال ولی به دلیل وجود خشکسالی شده استسال به صورت دیم کشت این 

کیلتوگرم و   53717میزان عملکرد در هکتار محصوالت آبی بتالغ بتر   است.  ولید محصوالت دیم بسیار ناچیزاخیر، میزان ت

ترین سطح زیرکشت محصوالت ساالنه دیم استتان مربتوط بته    است. عمدهکیلوگرم در هکتار  711حصوالت دیم حدود م

 باشد.گندم و جو می

صل رتبه اول و از لحاظ میتزان تولیتد ایتن محصتول رتبته ستوم       فرنگی خارج از فاستان بوشهر از لحاظ تولید گوجه 

 است. بوده 31تن در سال  131144فرنگی کشوری را دارد. میزان تولید گوجه

اهمیتت منتابع   با توجه بته   شود کهفرنگی سایر محصوالت زراعی نیز در استان کشت میبه غیر از گندم و جو و گوجه

 کاهش تقاضای آب ضروری است.آبی بهینه کردن الگوی کشت با هدف 
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 34-31زراعی   بوشهر در سال استان : آمار سطح زیر کشت و تولید محصوالت ساالنه  5جدول 

 نام محصول
 (نتولید )ت سطح زیر کشت )هکتار(

 عملکرد در هکتار

 )کیلوگرم(

 دیم آبی جمع دیم آبی جمع دیم آبی

 غالت

51144271443144415474241115952419241344 گندم

1144544945119411141374511941144131 جو

544-544344-3443444- ای یرت دانه

 سبزیجات

171-1715240-524010721- سیب زمینی

7127-7124753975-5397519059- پیاز

59312-59312131124-13112401014- فرنگی گوجه

0719-071959341-5934117110- بادمجان

سایر 
 سبزیجات

11932-1193292931-9293151132-

محصوالت 
 صنعتی

92439-924397977-79771115- تنباکو

 محصوالت

 ای علوفه

2030203059902-5990252754- یونجه

274-27451491-5149151011- خصیل

 یرت

 ایعلوفه  
551-5512714-271417444-

 سایر

 جاتعلوفه
94-941174-117471444-

 حبوبات
لوبیا،عدس، 
 نخود

--------

محصوالت 
 جالیزی

57710-5772.079144-7914400177- هندوانه

5122-512200117-0011717119- خربزه

0210-021.055701-5570111420- خیار

5100-5109.195101-9510111911- کدو

5145-514591141-9114113193- طالبی

--- سایر جالیز

دانه های 
 روغنی

54131-5413.15917-59175134- کنجد

101-1011-110- کلزا

-------- سایر محصوالت

032517719459710137122721141541197053717711 جمع محصوالت

 سطح آیش )هکتار(
 جمع دیم آبی

 
55219 510130 541342 

 مأخذ: سازمان جهاد کشاورزی استان  بوشهر         
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 5934-31زراعی  در سالبه تفکیک شهرستان بوشهر  استان : آمار سطح زیر کشت و تولید محصوالت ساالنه2جدول 

 شهرستان
 تولید )تن( طح زیر کشت )هکتار(س

عملکرددر هکتار 
 )کیلوگرم(

 دیم آبی جمع دیم آبی جمع دیم آبی
9971314451171531952174121551744710 بوشهر
1715539422152011055142197051211145 تنگستان
7227431217077141719791021111 جم
57391105440949112593311014131703509905411 دشتستان
74005544453400511999011551337014110019 دشتی
7514172451414911209174491710993317047 دیر
1453744537149511451114022511445457 دیلم
51935193109141091409722 عسلویه
3121145142921971549270793905971 کنگان
11735144452173711450104191449279313 گناوه
032517719459710137122721141541197053717711 استان

 مأخذ:سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر            

 5934-31: سطح زیر کشت و تولید غالت در استان بوشهر به تفکیک شهرستان در سال زراعی 9دولج

 تانشهرس
 تولید )تن( سطح زیر کشت )هکتار(

عملکرد در 

 هکتار )کیلوگرم(

 دیم آبی جمع دیم آبی جمع دیم آبی

119431445579439342174513249124710بوشهر

214539411141154551491249071145تنگستان

54474574954149149544111جم

54414105449051492714110141994492115411دشتستان

1744554445974439120115504579901019دشتی

244172421241519174403199434047دیر

537445374414511145115457دیلم

 عسلویه

114114154154کنگان

15445144452544110450104155749511313گناوه

535447719454219417194211415007919121711استان

 مأخذ:سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر               
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 5934-31در سال زراعی  به تفکیک شهرستان در استان بوشهر : سطح زیر کشت و تولید گندم 4دول ج

 شهرستان
 تولید )تن( سطح زیر کشت )هکتار(

عملکرد در هکتار 

 )کیلوگرم(
 تضمینیخرید 

 )تن(
 دیم آبی جمع دیم آبی جمع دیم آبی

 1544274433442374119450154974471450913بوشهر

 144514411441514314951491441441977تنگستان

 5445449549549544551جم

 724415144941449939419114121749344554421441دشتستان

 11443244519447704052559455904409455331دشتی

 144114415445314114405149144044دیر

 5794457944531515315154145115دیلم

  عسلویه

 1441441441445147کنگان

 5744591445104413045914453104994454442910گناوه

 51144271443144415474241115952419241344551401استان
 
 مأخذ:سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر    

 5934-31زراعی درسال شهرستانبه تفکیک بوشهردراستانفرنگیتولید گوجهو:سطح زیرکشت1دولج

 شهرستان
 تولید )تن( سطح زیر کشت )هکتار(

عملکرد در هکتار 

 )کیلوگرم(

 دیم آبی جمع دیم آبی جمع دیم آبی

--------بوشهر

515-5151993-199300510-تنگستان

1001-100119992-19992017151-جم

59505-595011793-11739091309-دشتستان

95137-9594551525-551525917932-دشتی

12402-1241940913-940913019310-دیر

--------دیلم

51191-511910452-10452005140- عسلویه

3541-354191111-91111932311-کنگان

3-3111-11117444-گناوه

593111-1/5931استان 131144-131144010141-

 مأخذ:سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر                    
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 باغی   محصوالت

هتای سردستیری، محصتوالت    هتای گرمستیری، نیمته گرمستیری، میتوه     محصوالت باغی استان شامل انواع میتوه   

،  31در ستال  باشد. مجموع سطو  زیر کشت باغات استان های زینتی میای، گیاهان دارویی، آپارتمانی و درختچه  گلخانه

 0/7دهد. هکتار آن را نهال تشکیل می 0994و آن را درختان بارورهکتار   90597که از این مقدار  باشدمیهکتار   97017

  91114ستال برابتر بتا    این در باغات آبی مجموع سطح زیر کشت  باشد.درصد آبی می 1/35درصد از باغات استان دیم و 

 هکتار می باشد.  9157برابر با باغات دیم هکتار و سطح زیر کشت 

درصد از این  9/2تنگستان با درصد و  3جم با  تان دشتستان قرار دارد. شهرستاندرصد از باغات استان در شهرس 0/13

د به لحاظ موقعیت اقلیمی و وضعیت جغرافیایی و نوع محصوالت باغی استان کته اکثتراب   نبعدی قرار دار هایلحاظ در رده

 دری قرار دارند. های بندرصد از باغات استان در شهرستان 3/14شامل نخیالت می باشد تقریباب  حدود 

هکتار است کته در حتدود    99107سطح زیر کشت نخیالت استان باشد. از مهمترین محصوالت باغی استان می خرما

 دهد. درصد از باغات استان را نخیالت تشکیل می 72درصد از نخیالت کشور است. بالغ بر 7/59

از این لحتاظ در رده اول   و دشتستان قرار دارد درصد در شهرستان 21معادل هکتار از نخیالت استان  111193حدود 

درصد از نخیالت استان در این شهرستان  7/2شهرستان تنگستان از لحاظ باغات خرما در رده دوم قرار دارد و حدوداست. 

 5150و  5115و 5252 نیتز بته ترتیتب    گنتاوه و  دشتتی، جتم   هتای واقع شده است. سطح زیر کشت نخیالت شهرستتان 

 های بعدی قرار دارند. و از این لحاظ در رده باشدهکتارمی

کته   از دیگر محصوالت باغی استان انواع مرکبات شامل پرتقال، نارنگی، لیمو ترش، لیمو شیرین، نارنج و ... می باشد

 کل هکتار از باغات استان به کشت این محصول اختصاص یافته است .مقدار 9915واست لیمو ترش  آندرصد  27بالغ بر 

درصتد آن   2/10از مرکبات استان در شهرستان جم و  درصد 1/03. حدود می باشدهکتار  0131زیر کشت مرکبات  سطح

 2/11مجموعتاب حتدود    مناستب اقلیمتی   شرایطدر شهرستان دشتستان قرار دارد. شهرستانهای بندری استان به دلیل عدم 

زیتتون،  ماننتد   گرمسیریو نیمه ع میوه های گرمسیریانوادرصد از سطح زیر کشت مرکبات را به خود اختصاص داده اند. 

در مجمتوع  موز ، انبه ، کنار و .... و میوه های سردسیری مانند سیب ، زردآلو ، بادام و .... نیز در استان کشت می شود که 

 همچنین با کتاهش منتابع آبتی کشتت    هکتار از اراضی استان به کشت این محصوالت اختصاص یافته است.  021حدود 

در  30باشد که نستبت بته ستال    هکتار می 543برابر با   31های استان در سال ای روبه توسعه است. سطح گلخانهگلخانه

 درصد رشد داشته است. 11حدود 

 .متی باشتد  تتن   14271ای گلخانته ات تن و میزان تولید 141111، 31در سال استان میزان تولید محصوالت باغی    

درصتد تولیتد    22ستال بتا    ایتن  . شهرستان دشتستان طتی می باشدتن  514111، 31ن در سال میزان تولید خرمای استا

. میتزان تولیتد   شده است تن خرما از باغات این شهرستان برداشت  551114حدود و خرمای استان در مقام اول قرار دارد 

ستان جم از لحاظ تولیتد خرمتا در   شهرمی باشد که در مقام دوم قرار دارد. تن  51114خرمای باغات شهرستان تنگستان 
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تتوان گفتت   شود. در مجموع میدرصد از خرمای استان از باغات این شهرستان برداشت می 1مقام سوم قرار دارد و حدود 

 شود. درصد از تولیدات خرمای استان از شهرستان دشتستان، جم و تنگستان برداشت می 34بر بالغ 

و عسلویه  جمهای باشد. شهرستان کیلوگرم در هر هکتار می 1521 ، 31سال  متوسط عملکرد نخیالت آبی استان در

در اند. در هکتاررا به خود اختصاص دادهمتوسط عملکرد کیلوگرم برداشت بیشترین و کمترین  9110و  1271به ترتیب  با 

اختصتاص ستطح زیتر     بتی آدر صورت رفع مشکل کتم  مجموع باید گفت با توجه به بازدهی تولید خرما در شهرستان جم،

کشت بیشتری به نخیالت در این شهرستان برای اقتصاد استان مقرون به صرفه و در دراز مدت منتافع بیشتتری را بترای    

 مردم منطقه به بار خواهد آورد. 

هتای  شهرستتان  متی باشتد.   کیلوگرم در هر هکتار  9590، 31متوسط عملکرد نخیالت دیم در استان در سال زراعی 

از این لحاظ نسبت به میتانگین استتان    کیلوگرم در هکتار 9041و  9115دشتی به ترتیب با دارا بودن متوسط و تنگستان 

 از این لحاظ در مقام اول قرار دارد.  تنگستانباشند و شهرستان  باالتر می

مقتدار   30ل باشتد.در ستا  بندی  و فرآوری خرما در کشور دارای رتبته نخستت متی   استان بوشهر به لحاظ صنایع بسته

بندی و فترآوری قترار   درصد از تولیدات خرمای استان در صنایع تبدیلی و تکمیلی مورد بسته 01تن تقریباب بالغ بر  25754

  .تن رسیده است 21454افزایش یافته و به  31درصد در سال 7/1 گرفت که ظرفیت این صنایع

سب جهت استتفاده کامتل وبهینته ازمنتابع کمیتاب      محدودیت منابع دربخش کشاورزی اهمیت انتخاب فناوریهای منا

 وگران را نشان میدهد. یکی از راهبردها برای تامین امنیت غذایی توسعه مکانیزاسیون می باشد. 

خط اعتباری توسعه مکانیزاسیون وزارت جهادکشاورزی به منظور ارتقای کمی وکیفتی مکانیزاستیون درفرآینتد تولیتد     

با راه اندازی این خط اعتباری، مکانیزاستیون کشتاورزی    .راه اندازی شد 5931 ماه سالمحصوالت کشاورزی کشور، ازمهر

رستیده   31در ستال   5/5بته   31در سال  27/4شتاب بیشتری گرفته است بطوریکه در این استان ضریب مکانیزاسیون از 

 19/4یب مکانیزاسیون باغی و ضر 5/19ضریب مکانیزاسیون زراعی استان  31درصد رشد داشته است. در سال  05است و 

است، پایین بودن ضریب مکانیزاسیون باغی نسبت به زراعی را می توان ناشی از عواملی چتون کوچت  بتودن مستاحت     

 باغات و عدم رعایت فاصله بین درختان دانست.

 

 

 



 

 

 311 3131گزارش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان بوشهر سال 
 

 31 : آمارسطح وتولید محصوالت باغی استان بوشهرسال زراعی6جدول 

 نام محصول

 با احتساب درختان پراکنده)هکتار( سطح زیر کشت باغات
 تولید )تن(

عملکرد در 
 بارور نهال هکتار)کیلوگرم(

 دیم آبی جمع دیم آبی جمع دیم آبی جمع دیم آبی

وه
می

ی
یر
مس
گر
ه 
یم
ی ن
ها

 

ت
کبا
مر

 

 9590 1521 514111 3115 505121 94102 1311 12131 9941 31 9141 خرما

  211 5/19  5/19 24  24 1  1 زیتون

  59312 1/0731  1/0731 9/914  9/914 32  32 پرتقال

  51352 1114  1114 520  520 2/11  2/11 نارنگی

  51157 00014  00014 1121  1121 1/171  1/171 لیموترش

  50199 727  727 14  14 3/3  3/3 لیموشیرین

  7114 5593  5593 592.3  3/592 91  91 نارنج

  51214 541  541 7  7 1  1 یرسا

  51220 19211  19211 9041  9041 771  771 جمع

  51911 191  191 5/53  5/53 9  9 انار

  9410 5/575  5/575 5/13  5/13 57  57 انجیر

  4 4  4 4  4 4  4 کیوی

  4 4  4 4  4 4  4 سایر

وه
تتت
میت

ی
تتا
تت
ه

-

ی
سیر
رم
گ

 

  1944 9/1  9/1 5  5 9/4  9/4 موز

  4    4  4 5/4  5/4 انبه

 9500 2134 1/5130 925 1/5119 1/123 557 1/515 9/31 11 9/09 کنار

  4 4  4 4  4 4  4 سایر

وه
می

ی
سیر
رد
 س
ی
ها

 

  1112 90  90 1  1 4  4 سیب

  2444 2  2 5  5 5  5 شفتالو

  1044 9  9 1/4  1/4 1/4  1/4 زردآلو

  5144 0/7  0/7 2  2 5  5 بادام

  2205 1/110  1/110 13  13 54  54 انگور

  1525 0/94  94.0 50  50 2  2 انواع توت درختی

 9591 1905 141111 3111 532444 95417  95417 0994 507 0571 جمع باغات

  51194 171  171 01  01 1  1 گیاهان دارویی

گل
خه
شا
ی 
ها

-

ده
بری

 

  72144 1114  1114 14  14    گالیول

  511114 073  073 3 1 0    نرگس سلطنتی

  02144 53  53 0/4  0/4    آفتابگردان زینتی

  17325 045  045 7/1  7/1    گیاهان آپارتمانی

  02023 121  121 5/51  5/51    های زینتیدرختچه

جمع گیاهان دارویی و 
 گلخانه

1  1 7/510 1 7/513 1/2053  1/2053 13015  

 مأخذ: سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر  
 باشد.های زینتی هزار شاخه و عملکرد درهکتار شاخه میهای شاخه بریده و درختچهواحد تولید گل - 
 باشد.واحد تولید گیاهان آپارتمانی هزار گلدان و عملکرد در هکتار گلدان می - 
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 31کیک شهرستان درسالباغی استان بوشهر به تف زیر کشت:آمار سطح  7جدول

 شهرستان

 با احتساب درختان پراکنده)هکتار(باغات سطح زیر کشت

 جمع نهال و بارور بارور نهال

 جمع دیم آبی جمع دیم آبی جمع دیم آبی
 191 02 077 041 13 921 513 57 555 بوشهر

 1714 115 1113 1001 114 5771 927 5 922 تنگستان

 9024 15 9043 1341 15 1700 111  111 جم

 11251 944 11051 10541 944 19741 1155  1155 دشتستان

 1537 5591 5411 1417 5552 305 504 51 511 دشتی

 159 112 911 129 105 991 05 51 11 دیر

 121 590 597 510 551 11 547 11 71 دیلم

 501 22 13 545 21 11 01 1 09 عسلویه

 140 71 553 511 74 71 01 1 92 کنگان

 5033 111 390 5112 031 291 129 24 149 گناوه

 97017 9157 91114 90597 9424 95417 0994 507 0571 جمع

 

 31تولید محصوالت باغی استان بوشهر به تفکیک شهرستان درسال میزانآمار  :5جدول 

 شهرستان
 عملکرد درهکتار)کیلوگرم( تولید)تن(

 دیم آبی جمع دیم آبی

 1111 0110 5119 29 5134 بوشهر

 9115 1199 59275 1414 55295 تنگستان

 5411 50015 05535 11 05511 جم

 1799 1931 513112 714 517042 دشتستان

 9041 2977 54219 9744 1319 دشتی

 9452 2515 9549 212 1921 دیر

 1124 1037 111 177 993 دیلم

 5144 9110 151 514 31 عسلویه

 1414 2411 209 510 123 کنگان

 9444 1141 1135 5071 9741 گناوه

 9591 1905 141111 3111 532444 جمع

 مأخذ: سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر                     
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 31نخیالت استان بوشهر به تفکیک شهرستان در سال  زیر کشت: آمار سطح 3جدول 

 شهرستان

 اکنده)هکتار(سطح زیر کشت باغات با احتساب درختان پر

 جمع نهال و بارور بارور نهال

 جمع دیم آبی جمع دیم آبی جمع دیم آبی
 022 02 094 913 13 994 557 57 544 بوشهر

 1105 115 1474 1944 114 5204 905 5 904 تنگستان

 5115 15 5534 5575 15 5514 24  24 جم

 11193 944 11193 19540 944 11740 1091  1091 دشتستان

 5252 5591 171 5121 5552 111 01 51 94 دشتی

 914 197 551 995 117 549 53 54 3 دیر

 519 21 15 75 21 3 01  01 دیلم

 501 22 13 545 21 11 01 1 09 عسلویه

 35 14 95 70 14 10 2  2 کنگان

 5150 144 250 5490 014 170 574 14 594 گناوه

 99107 9402 94145 94102 1311 12131 9941 31 9141 استان

 31تولید نخیالت استان بوشهر به تفکیک شهرستان در سال میزان : آمار 51جدول 

 شهرستان
 عملکرد درهکتار)کیلوگرم( تولید)تن(

 دیم آبی جمع دیم آبی
 1111 9277 5919 29 5114 بوشهر

 9115 1431 51114 1414 54144 تنگستان

 5411 1271 2111 11 2144 جم

 1799 1490 551114 714 550744 اندشتست

 9041 1171 1344 9744 9544 دشتی

 9495 0349 5531 135 141 دیر

 5144 9773 509 547 91 دیلم

 5144 9110 151 514 31 عسلویه

 1044 9317 193 500 31 کنگان

 9444 1025 0101 5914 9531 گناوه

 9590 1521 514111 3115 505121 استان

 مأخذ: سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر                     
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 31: آمار سطح و تولید مرکبات استان بوشهر به تفکیک شهرستان در سال55جدول                    

 شهرستان

 سطح زیر کشت باغات با احتساب درختان پراکنده)هکتار(

 جمع نهال و بارور بارور نهال

 جمع دیم آبی جمع دیم آبی جمع دیم آبی

 01 4 01 92 4 92 3 4 3 بوشهر

 591 4 591 544 4 544 91 4 91 تنگستان

 1517 4 1517 5199 4 5199 031 4 031 جم

 5415 4 5415 314 4 314 505 4 505 دشتستان

 012 4 012 901 4 901 71 4 71 دشتی

 104 4 104 111 4 111 51 4 51 دیر

 91 4 91 2 4 2 17 4 17 دیلم

 4 4 4 4 4 4 4 4 4 عسلویه

 21 4 21 07 4 07 12 4 12 کنگان

 503 4 503 30 4 30 11 4 11 گناوه

 0131 4 0131 9041 4 9041 771 4 771 استان
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 31مرکبات استان بوشهر به تفکیک شهرستان در سال  میزان تولید:آمار 52جدول 

 شهرستان
 عملکرد درهکتار)کیلوگرم( تولید)تن(

 دیم بیآ جمع دیم آبی
 4 7444 131 4 131 بوشهر

 4 3154 314 4 314 تنگستان

 4 14114 99470 4 99470 جم

 4 50550 51371 4 51371 دشتستان

 4 54059 9112 4 9112 دشتی

 4 7111 5714 4 5714 دیر

 4 1125 01 4 01 دیلم

 4 4 4 4 4 عسلویه

 4 3007 010 4 010 کنگان

 4 1541 074 4 074 گناوه

 4 51221 19211 4 19211 ناستا

 مأخذ: سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر                    

 

 واحد :  اسب بخار بر هکتار  31و  34: ضریب مکانیزاسیون کشاورزی  استان طی سالهای 59جدول 

کلضریب مکانیزاسیون   باغیضریب مکانیزاسیون   یضریب مکانیزاسیون زراع  شرح

540 415 551 5930

55 419 519 5931 

17 0 1  درصد تغییرات

 

   ، طیور و زنبور عسلدام

تعتداد  باشد. شامل انواع گوسفند و بره، بز و بزغاله، گاو و گوساله، شتر و انواع ت  سمیان میاستان های موجود در دام

 1/4راس  5521321به سال قبل بتا  می باشد. که نسبت رأس 5529913به تعداد  31در سال  به غیر از ت  سمیان ها دام

واحد دامی شامل   5111425بالغ بر  به غیر از ت  سمیان 31جمعیت واحد دامی استان در سال درصد کاهش یافته است. 

واحتد   52725واحد دامی گاو و گوستاله و   113922واحد دامی بز و بزغاله ،  025125واحد دامی گوسفند و بره،  031114
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به  باشد. جمعیت واحد دامی استانواحد دامی می  12334 جمعیت دامی ت  سمیان در این سال برابر باباشد. دامی شترمی

 است. یافته  افزایشدرصد  5/4نسبت به سال قبل  31در سال  غیر از ت  سمیان 

طریتق  علیرغم کاهش چشمگیر تعداد دام طی سالیان اخیر، در سال جاری بدلیل تزریق سرمایه به بخش کشاورزی از 

پرداخت و تامین سرمایه در گردش واحدهای صنعتی با کاهش کمتری در تعتداد دام هتا و تمایتل بته پترورش دام هتای       

 سنگین مواجه بوده ایم. 

واحد پروار بندی گاو و گوستاله   573واحد شامل   141به تعداد  31صنعتی استان در سال های صنعتی و نیمهگاوداری

راس می باشد. ظرفیت پرواربندی گوسفند و بتره نیتز    114احد گاوداری شیری به ظرفیت و 59راس و  11231به ظرفیت 

 بوده است. 31رأس طی سال  57114

می باشد که تغییر چنتدانی نستبت بته     31قطعه در سال   1091144واحد و ظرفیت  110های صنعتی تعداد مرغداری

 نداشته است.  30سال 

تن گوشت  90533/1، تن گوشت قرمز 7450تن شیر،   97941ل به ترتیب شام 31میزان تولیدات دام و طیور در سال 

باشد. میزان جلد پوست می 991591تن کرک و 1/1تن پشم،  131تن مو،  534تن عسل، 935/2تن تخم مر ،  344 مر ،

تن  319مر ،تن گوشت  95145 ،تن گوشت قرمز 2314تن شیر،  91179 به ترتیب شامل 30تولیدات دام و طیور در سال 

میزان تولیتد  . جلد پوست می باشد 991319تن کرک و  1/7 تن پشم، 119 تن مو، 579/1  تن عسل،  125/9 تخم مر ،

درصتد و تولیتد    4/2و  0/0نسبت به سال قبل به ترتیتب   31دامی مانند شیر، گوشت در سال عمده های برخی از فرآورده

هتایی استت کته     دلیل وابستگی به مراتع وعلوفه یکتی از بختش   ام بهدرصد افزایش یافته است. بخش د 3/1گوشت مر  

طور مستتقیم وغیتر مستتقیم بتر تولیتد و       پذیری ناشی از خشکسالی قرار دارد ونوسانات جوی به درمعرض بیشترین آسیب

ست . امتا در  گذارد، این امر در کاهش روند تولید گوشت و شیر طی سالهای اخیر به خوبی مشهود ا وری آن تأثیر می بهره

با تزریق سرمایه به این بخش از طریق پرداخت تسهیالت مختلف بخش کشاورزی ، زمینه رشد مجدد تولیتدات   31سال 

 فراهم شده است. 

 شتود و متابقی  های دامتی استتان بته تنهتایی توستط شهرستتان دشتستتان تولیتد متی         درصد از فرآورده 02/1حدود 

 کنند. های دامی را تولید میدیگر از فرآوردههم حدود نیمی  های استان روی شهرستان

درصد از جمعیت گتاو گوستاله استتان در واحتدهای صتنعتی و نیمته        15درصد از جمعیت گوسفند و بره و  0در حدود 

 صنعتی نگهداری می شوند.
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 5931در سال  : تعداد انواع دام استان بوشهر54جدول

ن
ستا

هر
ش

ره 
و ب

د 
فن

س
گو

 
أ)ر

له س(
غا

بز
و 

ز 
ب

 
أ)ر

 س(

 س(أگاو و گوساله )ر

ر(
 نف

ر)
شت

 

ع
جم

می 
س

ک 
ت

ا
 ن

رأ) 
ی س(
وم

ب
گ 

ور
د

 

ل
صی

ا
 

ع
جم

 
 1514 93323 111 1577 91 9341 1115 7300 10171 بوشهر

 4 14112 4 5193 97 5415 174 91799 11531 تنگستان

 5121 24217 4 5439 4 094 119 11315 1210 جم

 3794 117410 195 10205 303 59110 54597 132271 940311 دشتستان

 51 513101 377 1139 97 5957 5992 547015 12100 دشتی

 144 17940 5591 5079 54 174 239 12137 7977 دیر

 5511 03407 4 1441 51 111 5919 51934 95119 دیلم

 1431 11251 4 5504 4 991 747 53211 0754 عسلویه

 5591 14251 94 1302 10 5100 5103 51779 90711 کنگان

 5514 54015 4 5504 4 991 747 7073 791 گناوه

 53011 5529913 9103 01413 5504 19393 53334 117215 031114 استان
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 5934در سال  :  تعداد انواع دام استان بوشهر51جدول 

ن
ستا

هر
ش

ره 
و ب

د 
فن

س
گو

 
أ)ر

له س(
غا

بز
و 

ز 
ب

 
أ)ر

 س(

 س(أگاو و گوساله )ر

ر(
 نف

ر)
شت

 

ع
جم

 

ک
ت

 
می

س
ا

 ن
رأ) 

ی س(
وم

ب
گ 

ور
د

 

ل
صی

ا
 

ع
جم

 
11932711219319149991495119041571502 بوشهر

12932957521523099151314147544 تنگستان

170310727241932455494177945120 جم

9573121771135427151147731101719171915343717 دشتستان

145715414115011515291112132951773355 دشتی

72291111170011735075555711732144 دیر

995425035950141275114094144195511 دیلم

7247111713942455114541115511 عسلویه

14945351071394245511577111971431 کنگان

91011510705913515715173794157175517 گناوه

 53050 5521321 9144 00001 5421 11541 15112 143137 153491 استان
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 (دامی)واحد  5931می استان بوشهر در سال : جمعیت واحد دا56جدول 

ن
ستا

هر
ش

ره 
و ب

د 
فن

س
گو

 

أ)ر
له س(
غا

بز
و 

ز 
ب

 

أ)ر
 س(

 س(أگاو و گوساله )ر

ر(
 نف

ر)
شت

 

ع
جم

می 
س

ک 
ت

ا
 ن

رأ) 
ی س(
وم

ب
گ 

ور
د

 

ل
صی

ا
 

ع
جم

 

101711247344013543999970019547211002111 بوشهر

115311011119142152915541374155524 تنگستان

12101415911119147417144172320019 جم

940311119904041115457133451515012131517111190041 دشتستان

12100759511907379191551105109051379119 دشتی

797701320952114293179041109113011544 دیر

951195510910110124511541204190240427 دیلم

07545071191911022412434119002999 عسلویه

90711311103315111015952229511110119329 کنگان

791191291911022412434513470414 گناوه

031114025129233145271715479411392252725511142512334 استان
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 (دامی)واحد5934د دامی استان بوشهر به تفکیک شهرستان در سال : جمعیت واح57جدول 

ن
ستا

هر
ش

ره 
و ب

د 
فن

س
گو

 
أ)ر

له س(
غا

بز
و 

ز 
ب

 
أ)ر

 س(

 س(أگاو و گوساله )ر

ر(
 نف

ر)
شت

 

ع
جم

می 
س

ک 
ت

ا
 ن

رأ) 
ی س(
وم

ب
گ 

ور
د

 

ل
صی

ا
 

ع
جم

 
119321144317411727950912211722251012151 بوشهر

12932197191017249190137014155414 تنگستان

17030711317101311412714121300013 جم

95731215101209500304117020501120141017943190937 دشتستان

14571272331177342390151543191151300193 دشتی

722905100992101717175021503102591544 دیر

995425557117440951509541114101020427 دیلم

724152490911134412114512110427 عسلویه

14945091190911134412115490115112991 کنگان

91011391919515591007152511511195439307 گناوه

153491011321714175103555457111451152145511922012315 استان

 : سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهرماخذ           
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 5931به تفکیک شهرستان در سال  صنعتی  و نیمه صنعتی دام و طیور واحدهای : تعداد55جدول 

 شهرستان

پروار بندی 

 گوساله

گاوداری 

 شیری

پروار بندی 

 گوسفند

مرغداری های 

 گوشتی
 مرغ تخمگذار

داد
تع

 

س(
)را

ت
رفی

 ظ

داد
تع

 

س(
)را

ت
رفی

 ظ

داد
تع

 

س(
)را

ت
رفی

 ظ

داد
تع

 

ه(
طع

)ق
ت

رفی
 ظ

داد
تع

 

ه(
طع

)ق
ت

رفی
 ظ

501414--21114905413444-- بوشهر

754140740511457034444-- تنگستان

-----114444--- جم

5495113170045711445441142744504444 دشتستان

51514479451071411112144-- دشتی

2744--9744034444-- دیر

191944--59442151444-- دیلم

-----44--- عسلویه

-----111444--- کنگان

531144--71044915171344-- گناوه

573112315911412571141101091144504444 استان

 : سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهرماخذ        
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 31: وضعیت تولیدات دام و طیور استان بوشهر به تفکیک شهرستان در سال 53جدول 
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 55111 5 13 9 7311 55 34 0090 141 9771 بوشهر

 52093 4 95 54 0111 12 519 1412 971 5111 تنگستان

 14919 4 9 14 1509 21 13 11 972 5111 جم

 574105 5 911 73 97343 144 970 51142 0913 15973 دشتستان

 07111 1 13 99 2720 91 12 9912 373 9094 دشتی

 53953 1 54 52 1111 51 90 23 019 5122 دیر

 50431 4 97 1 9441 5 51 5932 991 5112 دیلم

 1331 4 5 9 210 4 01 97 32 172 عسلویه

 2934 4 1 1 5435 1 94 33 521 271 کنگان

 50105 4 01 0 51111 1 01 54545 932 1421 گناوه

 75754 935/2 344 90533/1 7450 97941 استان
53

4 
131 1/1 991591 
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 34و طیور استان بوشهر به تفکیک شهرستان در سال  : وضعیت تولیدات دام 21جدول 
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 55017 5/5 94 9 2715 1.1 12 9130 033 9171 بوشهر

 52071 4 99 54 0474 90.7 31 5371 923 5131 تنگستان

 53741 4 9 53 1555 01.7 11 502 925 5030 جم

 575155 4/5 979 72 92050 507.1 197 55372 0943 14095 دشتستان

 07952 1/1 21 91 2930 51.4 14 9402 321 9942 دشتی

 57314 1/1 55 52 1591 59.9 11 21 054 5151 یرد

 50973 4/5 04 0 9451 4.1 55 5011 909 5191 دیلم

 1304 4/5 5 1 291 4.4 91 13 32 120 عسلویه

 2171 4/1 1 1 335 9.1 11 19 521 211 کنگان

 50721 4 00 0 55951 9.1 90 7734 045 5372 گناوه

 991319 1/3 119 570 22404 125/9 319 95145 2314 91179 استان

 سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهرماخذ:       

 صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی

افزایش تولید محصوالت کشاورزی حجتم بستیاری از ایتن محصتوالت بصتورت       رغم تالش های گسترده برای علی

ضایعات از چرخه مصرف خارج می شود. این ضایعات عالوه بر هدر رفت منتابع ارزشتمندی نظیتر آب، متانع رستیدن بته       

ارزش افتزوده،   شود. لذا از مزایای عمده صنایع تبدیلی و تکمیلی می توان به افزایش بهتره وری، ایجتاد   خودکفایی نیز می

، افزایش صادرات محصوالت غیرنفتی و ایجاد اشتغال اشاره نمود. در استان بوشهر در بخش های مختلتف زراعتی، بتاغی   

نفر صنایع تبدیلی و تکمیلی فعتال متی باشتد کته      0137واحد با اشتغال  514، مجموعاب تعداد 31دامی و شیالتی در سال 

 درصد از نظر  شاغلین رشد یافته است.  59د واحد و درصد از نظر تعدا 50نسبت به سال قیل 
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 استان طی  یصنایع تبدیلی و تکمیلی خرما واحدهای: تعداد و ظرفیت 25جدول 

5934-31هایسال  

 زراعی باغی دامی شیالتی جمع
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0519 504 741 95 913 51 1113 11 014 91 5930 

0137 514 5409 91 935 51 1241 17 111 04 5931 

59 50 94 51 3 2 1 54 90 11  درصدتغییرات

، تعداد این 31تکمیلی کشاورزی است. در سال  صنایع بسته بندی و فرآوری خرما از جمله عمده ترین صنایع تبدیلی و

درصد از نظر  1درصد از نظر تعداد و  14تن بوده است که نسبت به سال گذشته حدود  21454یت واحد با ظرف 12صنایع 

 درصد خرمای تولیدی استان می باشد.  14ظرفیت رشد یافته است. ظرفیت این صنایع بالغ بر 

 استان طی یصنایع تبدیلی و تکمیلی خرما واحدهای: تعداد و ظرفیت 22جدول 

 5934-31هایسال 

 صنایع بسته بندی خرما رآوری خرماف جمع
 شرح

 تعداد ظرفیت)تن( تعداد ظرفیت)تن( تعداد ظرفیت)تن(

25754 11 7014 7 19914 07 5930 

21454 12 3414 55 11314 11 5931 

17 531 25 97 1 52  درصد تغییرات

 مأخذ: سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر                   

 امات اساسی سازمان جهاد کشاورزیاعتبارات و اقد

میلیتون ریتال بتوده کته      39014مبلغ  31ای استانی سازمان جهاد کشاورزی در سال های سرمایهاعتبار تمل  دارایی

هتای  درصد رشد داشته است.. در همین ستال اعتبتار تملت  دارایتی     14میلیون ریال  17011نسبت به سال قبل با مبلغ 

 درصد رشد یافته است. 924میلیون ریال  11117لیون ریال بوده که نسبت به سال قبل با مبلغ می 130232ای ملی سرمایه
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 34-31های ای استانی و ملی سازمان جهاد کشاورزی طی سالهای سرمایه: اعتبارات تملک دارایی29جدول 

 )میلیون ریال(

 جمع اعتبار استانی اعتبار ملی عنوان

 977102 39014 130232 5931سال 

 515599 17011 11117 5930سال 

 114 14 924 درصد تغییرات

 مأخذ: سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر             

 ریال( )میلیون5934-31های تفکیک طرح طی ساله ملی سازمان جهادکشاورزی بتخصیص یافته اعتبارات : 24جدول

 5931 5934 عنوان پروژه

 11 14 توسعه واصال  باغات زیتون

 74 4 حفظ وحراست منابع ژنی واصال  نژاد دام

 4 94 افزایش تولید شیر وگوشت قرمز

 4 4 خودکفایی گندم

 4 079 استقرار سامانه اطالعات مدیریت

 144 1544 اجرای عملیات آب وخاک درعرصه تشکلهای کشاورزی

 144 1144 تجهیز و نوسازی اراضی زیر سدهای مخزنی

 95744 54444 توسعه آبیاری تحت فشار کمکهای فنی واعتباری

 114444 94444 (53)تبصره( ج)بند9کمکهای فنی واعتباری آبیاری تحت فشار جزء

 4 5444 کمکهای فنی و اعتباری بازسازی و نوسازی قنوات

 1114 144 مبارزه تلفیقی علیه آفات نباتی

 914 144 توسعه وتجهیز قرنطینه نباتی

 9444 9444 استاندارد سازی ماشین آالتتجهیز مرکز تست کرج و 

 94144 51514 (رفع تداخالت) موضوع طر  سند کردن اراضی

 1024 101 اصال  قانون حفظ کاربری اراضی و باغها

 5327 4 ساختمان شبکه های آبیاری و زهکشی حوضه موند

 244 4 توسعه کشت دانه های روغنی

 14 4 کشاورزیارتقاء ضریب خوداتکایی محصوالت راهبردی 

 544 4 تعمیرات اساسی و تجهیزات و ماشین آالت

 010 4 59موضوع ماده 
 130232 11117 جمع کل

 مأخذ: سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر                      
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  31اقدامات اساسی صورت گرفته در سازمان جهاد کشاورزی طی سال 

 توسط شرکت های تولید کننده بذر  31-32زراعی تن بذر گندم جهت کشت سال  3195خرید  -

میلیارد ریتال   971میلیارد ریال سرمایه در گردش و  5531میلیارد ریال شامل  5171پرداخت تسهیالت بانکی به میزان  -

 سرمایه ثابت 

 ان بین کشاورز 31تن در سال  54144و  31تن در سال  51942عملیات بوجاری و توزیع بذر گندم به میزان   -

 31تن محصوالت شیالتی به ارزش  57111میلیون دالر و  107تن محصوالت کشاورزی به ارزش  512391صادرات   -

 میلیون دالر به کشورهای همسایه نظیر عراق، افغانستان، روسیه، ویتنام، تایلند و سریالنکا -

 هزار تن محصول گندم  09تولید  -

 بزی و صیفی میلیون اصله نشاء س 314افزایش تولید  -

 هکتار سطح زیرکشت محصوالت گلخانه ای  51توسعه  -

 اصله نهال یارانه دار شامل مرکبات پیوندی، لیمو ترش، پاجوش خرما، در بین کشاورزان.  09117توزیع  -

 هکتاری اصال  شیوه آبیاری نخیالت منطقه آبپخش 524اتمام عملیات اجرایی طر  پایلوت  -

 سعدآباد منطقه هکتاردر 1044 سطح در نخیالت آبیاری شیوه اصال  مطالعات اتمام -

 دالکی  شبانکاره، پخش، آب دشتهای در هزار هکتاری 14 مطالعات شروع برای ریزی برنامه -

نظارت و کنترل عوامل خسارتزا )آفات، بیماریها و علفهای هرز( درمحصوالت باغی )نخیالت و مرکبات( و محصتوالت   -

 هکتار  511444، گندم، یونجه و ... ( در سطح زراعی)سبزی و صیفی

 7444نفر از فار  التحصتیالن بختش کشتاورزی در ستطح      95راه اندازی شبکه مراقبت بخش خصوصی با بکارگیری  -

 هکتار 

هکتتار از متزارع، باغتات و     7444 در سطحی بتیش از  رقمی( 51)اعطای کد  IPMاجرای برنامه مدیریت تلفیقی آفات  -

  ها گلخانه

 هکتار از مزارع گوجه فرنگی  9444کنترل بیولوژی  آفت کرم میوه گوجه فرنگی در سطح  -

 کیلوگرم انواع کاالهای کشاورزی قاچاق و یا فاقد شرایط ورود 39144انهدام  -

 میلیون ریال  5115میلیون ریال و ادوات کشاورزی با تسهیالت   91704دستگاه تراکتور  با تسهیالت  27افزایش  -

 0444 تعداد به استانی گاوها دری مصنوع حیتلق، لوتیپا بصورت سب  دامی ها گله دری ور بهره شیافزا طر ی اجرا -

 رأس 344 تعداده بیی روستا سب  دام نژاد اصال  و رأس

 یدیتولی واحدها مشارکت با مترمربع 12177 مقداره بی دام اماکنی نوساز وی بهساز -

 واحتد  7 در ختازن  بانت   از استتفاده و بهینه سازی مصترف انترژی بتا     یمرغداری واحدها تیریمد بهبوداجرای طر   -

 یانرژ مصرف کاهش جهت الگو بعنوانی مرغدار

 تولید شیافزا جهت زنبورداران نیب شدهنژاد  اصال  ملکهفروند  144 تعداد عیتوز و نیتأم -
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 هکتار  5112اجرای آبیاری تحت فشار در سطح  -

 یلومتر جاده دسترسی به مزارع ک 9/71احداث  -

 کیلومتر قنات  4/11احیاء، مرمت و الیروبی  -

 کیلومتر از کانالهای آبیاری 4/71بهسازی  -

 آبزیان  

هتزار تتن    144مرکتز بتا ظرفیتت     92بندر و تعداد مراکز تخلیه صید  51برابر با  31تعداد بنادر صیادی استان در سال 

فرونتد کشتتی    15فروند شناور صیادی و  1429نفر صیاد، با55104ان در این سال توسط باشد. عملیات صید انواع آبزی می

تن بوده است که از این  14931بالغ بر 31های ساحلی استان در سال صورت گرفته است. مجموع صید انواع آبزیان در آب

تن صید انتواع    12573 ریز وتن صید سطح زی 5513تن صید سطح زی درشت،  94155تن ماهی شامل  17317مقدار 

تن میگو توسط صیادان استان صید شده است. میزان صید ماهی نسبت به  5010کفزیان می باشد. همچنین در این سال 

 درصد افزایش یافته است. 53/1رسیده و  31تن در سال  17317به  30تن در سال  03914افزایش و از  30سال 

 درصد کاهش یافته است.    1رسیده و  31تن در سال  5010 به 30تن در سال  5144میزان صید میگو از 

کارگتاه   54سایت پرورش میگتو،   54با توجه به ظرفیت باالی بنادر استان جهت تولید میگوی پرورشی از جمله وجود 

تان فعال جهت تکثیر میگو و توان باالی تولید الرو میگو این صنعت می تواند به عنوان یکی از قابلیت هتای توستعه است   

تن می باشد اگر چته تولیتد میگتوی پرورشتی      54244به میزان  31محسوب شود . میزان تولید میگوی پرورشی در سال 

تتن، هنتوز    50144به میزان  39درصد افزایش یافته است اما نسبت به  تولید آن در سال  94در حدود  30نسبت به سال 

 بر کاهش تولید جبران نشده است.  پیامدهای ناشی از شیوع بیماری لکه سفید و اثرات آن 

در  یتوجه به توستعه پترورش متاه    ،یاز منابع آب یبردار فراوان در بهره یها تیدر حال حاضر،با توجه به وجود محدود

فعالیتت   31. در این استتان نیتز طتی ستال     است دهیآغاز گرددر سطح کشور یادیص یها تیآن با فعال ینیگزیقفس و جا

 علی دلواری در شهرستان دشتستان آغاز شده است. دریاچه سد رئیس پرورش ماهی در قفس در

 کیلوگرم می باشد که نسبت به سال قبل تغییر جزیی داشته است. 53/1 به میزان  31مصرف سرانه آبزیان در سال 
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 مأخذ: اداره کل شیالت استان بوشهر                 

 *آمار صید شهرستان عسلویه با کنگان لحاظ شده است.                 

 ستانشهر
 صید سطح زی درشت صید انواع کفزیان صید ماهی

34 31 34 31 34 31 

 54405 51111 59771 51003 10159 13911 بوشهر

 1711 1321 1925 1350 1532 1397 تنگستان

 515 552 935 100 101 911 دشتی

 5310 251 1135 5113 0112 1913 دیر

 575 151 1431 5410 1122 5104 دیلم

 1170 5357 5210 5007 0571 9059 عسلویه

 51171 1912 1345 5255 51943 1134 کنگان

 111 000 5430 357 5152 5974 گناوه

 94155 15194 12573 11992 17317 03914 استان

 شهرستان
 تولید میگو پرورشی صید میگو زی ریز صید سطح

34 31 34 31 34 31 

 1170 5340 220 317 171 934 بوشهر

 5514 351 530 149 5 11 تنگستان

 5119 1471 2 1 4 0 دشتی

 011 951 101 505 51 17 دیر

 5200 399 501 599 0 5 دیلم

 4 4 4 51 597 02 عسلویه

 4 4 91 05 211 5119 کنگان

 9019 1411 11 92 5 57 گناوه

 54244 7141 5010 5144 5513 5239 استان
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 31و  34: آمار برخی شاخص های شیالت طی سالهای 27جدول 

 درصد تغییرات 31 34 گیری زهواحد اندا عنوان ردیف

 4/1- 1429 1471 فروند تعدادشناورصیادی)قایق،لنج و کشتی( 5
-5 55104 55211 نفر تعداد صیادان حرفه ای 1  
 4 92 92 مرکز مرکز تخلیه صید 9
 4 51 51 بندر بنادر صیادی 0
 4 144444 14444 تن ظرفیت تخلیه صید 1
1/5 1،53 1،53 کیلوگرم مصرف سرانه آبزیان 1  
-51 0311 795431 میلیون قطعه تولید الرو میگو 2  
-11 15 12 فروند تعداد کشتی های صیادی 7  
-1/51 54 51 کارگاه تعداد مراکز تکثیر میگو ) فعال( 3  
 4 54 54 سایت تعداد سایتهای پرورشی فعال 54
 4/3- 09711 51،9732 هکتار مساحت سایت های پرورش میگو 55
-9 194 192 مزرعه د مزارع پرورش میگو فعالتعدا 51  
 4 5274 5274 نفر تعداد شاغلین در بخش آبزی پروری 59
 50 35 74 میلیون دالر صادرات آبزیان 50

 مأخذ: اداره کل شیالت استان بوشهر     

 اعتبارات و اقدامات اساسی
شیالت در استان اجرا شده است بطوریکه در ستال   ها و اقدامات مهمی در راستای بهبود وضعیتهای اخیر پروژهطی سال
میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی برای اجرای طر  هتای   11/0میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی و  01/20مبلغ  31

ال های اجرا شده در این ستمل  دارائیهای سرمایه ای استان در بخش شیالت هزینه شده است و از جمله مهمترین پروژه
شامل بهسازی بندر خارگ، ساماندهی بندر صیادی جفره، احداث بندر صیادی خورخان، کم  به تکمیل اسکله بندر ریگ، 

 باشد.انحراف رود شور گناوه و ... می
درصتد  افتزایش    77/1به میزان  30نسبت به سال  31ای بخش شیالت در سال های سرمایهمجموع اعتبار تمل  دارایی

درصتد   574درصد و از محتل اعتبتارات استتانی     11تبارات تمل  دارایی سرمایه ای از محل اعتبارات ملی یافته است. اع
 افزایش یافته است.

 31و  34های ای ملی و استانی اداره کل شیالت استان طی سال: مقایسه اعتبارات تملک دارایی سرمایه25جدول 

 )میلیون ریال(

 عجم اعتبار استانی اعتبار ملی عنوان

30 03413 53274 17703 

31 20014 11049 513719 

 77/1 574 11 درصد تغییرات

 مأخذ: اداره کل شیالت استان بوشهر               
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 )میلیون ریال(  31: اعتبارات ملی  اداره کل شیالت در سال 23دولج

 تخصیص عنوان پروژه

 95144 بهسازی بندر خارگ

 91944 ساماندهی بندر صیادی جفره

 9044 احداث بندر صیادی خورخان

 144 بازسازی یخایر در آبهای ساحلی

 5444 پرورش ماهی در قفس

 1944 حفاظت از یخایر آبزیان

 014 مرمت و نگهداری مراکز بازسازی یخایر آبزیان و بنادر صیادی

 20014 جمع

 اداره کل شیالت استان بوشهر مأخذ:                           

 31اداره کل شیالت طی سال  درامات اساسی صورت گرفته اقد

 تن در سال  144هکتار با ظرفیت تولید  114کارگاه تولید میگوی پرورشی به مساحت  55سازی  فعال -

 599314تأمین مالی تولید کنندگان آبزیان با بهره گیری از تسهیالت صندوق توسعه ملی و رونتق و تولیتد بته میتزان      -

  ریال میلیون

درصتد   51کم  به افزایش تولید ناخالص داخلی استان با  ارتقاء کمی ارزش افزوده حاصله از تولید آبزیتان بته میتزان     -

 نسبت به سال قبل  

 های صیادی  بندر صیادی استان به تعاونی 54واگذاری مدیریت  -

 اجرای طر  پرورش ماهی در قفس در دریاچه سد رئیس دلواری   -

 منابع طبیعی

 112501شتامل   31باشد. وسعت منابع طبیعی استان بوشهر در ستال  منابع طبیعی شامل جنگل، مرتع و بیابان می    

درصد از این اراضی دولتی توستط اداره کتل    31باشدکههکتار بیابان می 995171هکتار مرتع و  5502100هکتار جنگل، 

وسعت مراتع  استان را مراتع فقیر و متوسط تشکیل می دهند. منابع طبیعی و آبخیزداری اخذ سند گردیده است. اکثر مراتع

هکتار از مراتع استان را مراتع خوب  52141هکتار می باشد.تنها  521720و  319517فقیر و متوسط در این سال به ترتیب 

رستان های درصد این مراتع در شهرستان دشتستان واقع شده است. غالب مراتع استان در شه 21تشکیل می دهد و حدود 

واحد دامی روستایی  103114واحد دامی عشایر و حدود  134211دشتستان و دشتی قرار دارد. از مراتع استان ساالنه حدود 

نماینتد. علوفته خشت  قابتل برداشتت تولیتدی از ستطح مراتتع،         عرف دامداری تعلیف می 702ماه در قالب 0برای مدت 

 باشد. تن در سال می 515131حدود های طبیعی و اراضی بیابانی استان در  جنگل
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% از 17/5درصتد از مستاحت استتان و     7/3باشتدکه  هکتار می 112501بالغ بر  31های استان در سال مساحت جنگل   

هکتتار آن را   51201های طبیعی )حفاظتی( و هکتار آن را جنگل 155933های کشور است. از این سطح  مساحت جنگل

 دهند. جنگلی تشکیل می های دست کاشت و پارکجنگل

هکتتار   995171های منابع طبیعی استان بوشهر بیابان و اراضی بیابانی است. مستاحت اراضتی بیابتانی    یکی از عرصه

هکتتار،   22/1943ای بته مستاحت   هتای ماسته  شود. این اراضی شامل پهنهدرصد از مساحت استان را شامل می 50یعنی 

 هکتار است. 43/104915بدون پوشش به مساحت  هکتار و اراضی 13/73415اراضی شور 

درصتد اراضتی بیابتانی در ایتن شهرستتان       92اول قترار دارد و   شهرستان دشتی از نظر وسعت اراضی بیابتانی در رده 

 های دوم و سوم قرار دارند.درصد از اراضی بیابانی در رده 52و  57های دیر و تنگستان به ترتیب با باشد، شهرستان می

 هکتار شناسایی شده است. 010105کانون بحرانی فرسایش بادی به مساحت  51ن همچنی

 آبخیز حوزه 121 دارای کشور آبخیزداری و مراتع ها، جنگل سازمان کدینگ سیستم بندی تقسیم اساس بر بوشهر استان

  .باشد می هکتار 1113119 مساحت با

 و ستاحلی  و مترزی  آبخیتز  هتای  حتوزه  را درصتد  11 معتادل  هکتتار  117011 استان آبخیز های حوزه مساحت کل از

  .شوند می شامل داخلی آبخیز های حوزه را درصد 27 معادل هکتار 1445412

 حتوزه  شتامل  که باشد می استان آبخیز های حوزه مساحت درصد 53 معادل هکتار 071243 سدها آبخیز حوزه مساحت

 79173 دالکتی  سد حوزه هکتار، 17939 اهرم سد حوزه کتار،ه 95794 سنا سد حوزه هکتار، 92749 دلواری رئیسعلی سد

  .است هکتار 35111 باغان سد حوزه و هکتار 579791 پلنگ دشت سد حوزه هکتار،

 باشد می استان آبخیز های حوزه مساحت از درصد 53 معادل هکتار 077170 شهرها باالدست آبخیز های حوزه مساحت

 حوزه هکتار، 12404 گناوه شهری حوزه هکتار، 1777 حسن امام شهری حوزه ر،هکتا 52927 دیلم شهری حوزه شامل که

 شتهری  حتوزه  هکتتار،  14471 سعداباد شهری حوزه هکتار، 7354 شبانکاره شهری حوزه هکتار، 3971 ریگ بندر شهری

 ارم نتگ ت شتهری  حتوزه  هکتتار،  17922 برازجان شهری حوزه هکتار، 11574 دالکی شهری حوزه هکتار، 7111 وحدتیه

 حوزه هکتار، 7321 آباد شهری حوزه هکتار، 14214 بوشکان شهری حوزه هکتار، 10711 کلمه شهری حوزه هکتار، 1179

 خورمتوج  شهری حوزه هکتار، 51111 دلوار شهری حوزه هکتار، 11415 بوشهر شهری حوزه هکتار، 01399 اهرم شهری

 57492 آبتدان  شهری حوزه هکتار، 55170 شنبه شهری حوزه هکتار، 17114 کاکی و بادوله شهری حوزه هکتار، 55123

 بنت   و کنگتان  شتهری  حتوزه  هکتتار،  53403 بردستان و دیر شهری حوزه هکتار، 11155 بردخون شهری حوزه هکتار،

 نختل  و عستلویه  شهری حوزه و هکتار 2121 سیراف شهری حوزه هکتار، 15159 ریز و جم شهری حوزه هکتار، 51204

 .است ارهکت 7311 تقی

های گناوه، دیلم، بوشهر، تنگستان، دشتی، گنگان، عستلویه و دیتر   های مرزی شامل حوزه های مرزی شهرستانحوزه

 باشد.  می
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کتاری، تولیتد نهتال    در راستای حفظ و احیاء یخایر و منابع استان طی سالیان متمادی اقدامات مهمی از جملته کپته     

های جنگلی، اجرای عملیات آبخیزداری، اجرای عملیات عه، نگهداری و تجهیز پارکجنگلی، مراقبت و آبیاری، احداث، توس

 جنگل داری، احداث بند خاکی و ... صورت گرفته است.

 )هکتار( 31های استان بوشهر د ر سال ها، مراتع و بیابان: مساحت جنگل91جدول 

 مساحت جنگل
 مراتع

 بیابان
 فقیر متوسط خوب

112501 52141 521720/90 319517/91 995171 
 مأخذ: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر                    

   31های استان به تفکیک شهرستان طی سال  ها و بیابان : سطح مراتع، جنگل95جدول 

 هکتار() واحد:

 مراتع
 

 درجه یک درجه دو درجه سه جمع شهرستان

 بوشهر 4 3473 59545 11534

 تنگستان 5092 15011/3 32222/7 514175/2

171410/7 141179/5 3/24517  دشتستان 51951/7 

 دشتی 4 01147/3 191910/1 120319/0

 دیر 4 51111/0 517141/1 504713

 دیلم 9011 29 14349/21 10017/21

 کنگان 4 9125 14179 10910

 گناوه 4 59123/10 517111/1 501101/50

 جم 4 9014/2 07331 11011/2

 عسلویه 4 4 4 4

1/5502100  استان 52141 521720 319517 
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   31های  استان به تفکیک شهرستان طی سال  ها و بیابان : سطح مراتع، جنگل95جدولادامه 

هکتار() واحد:  

 بیابان جمع

 جنگل

 شهرستان
 حفاظتی کاشت دست جمع

11990/03 57429 51425/0711 712/0 4711/50150  بوشهر 

535723/7 11159 50171/4391 5150 4391/59525  تنگستان 

931119/1 51344 39137/1140 1005 11/77112  دشتستان 

 دشتی 93774/0 9295 09155/0 519144 001420/7

 دیر 1420/11 204 1750/11 14944 141329/1

 دیلم 542/2319 504 102/2319 51244 25921/11

 کنگان 51174/11 104 59114/11 95491 37141/11

 گناوه 4 1114 1114 7110 519094/5

 جم 97451/2501 119 97111/2501 4 34211/05

 عسلویه 4 54 54 4 54

 استان 155933 51201 112501 995171 5241421

 مأخذ: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر              

 اعتبارات و اقدامات اساسی 
میلیون   17995، 31عملکرد اعتبارات تمل  دارایی سرمایه استانی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری در سال میزان 
به میزان ی  درصد کاهش یافته استت و میتزان عملکترد اعتبتارات تملت  دارایتی        30باشد که نسبت به سال ریال می
درصد افزایش  95به میزان 30ریال بوده که نسبت به سالمیلیون  595214، مبلغ 31ای ملی این اداره کل در سال سرمایه

 یافته است. 

 )میلیون ریال( 5931-5934  های:اعتبارات استانی و ملی، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری طی سال92جدول

 جمع اعتبار ملی اعتبار استانی عنوان

 513114 544031 13411 30سال 

 144435 595214 17995 31سال 

 57 95 5- د تغییراتدرص

 مأخذ: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر             
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 5931-5934  های: اعتبارات ملی  اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری به تفکیک طرح طی سال99جدول 

 )میلیون ریال( 

 ی استان بوشهرمأخذ: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزدار

 31ترین اقدامات اساسی صورت گرفته در اداره کل منابع طبیعی طی سال عمده

 هکتار 1در سطح  دهید بیآس یعرصه هاو معادن  یو بازساز اءیاح  -
 لومتریک 1بن. مارک در سطح نصب  -
 هکتار 144/1در سطح  یفنس کش  -
 هکتار 15702تنور گاز سوز در سطح  عیتوز -
 هکتار 55444یمشارکت   یفاظتطر  ح -
 ینیزم ریآب ز هیتغذو آب  استحصالمتر مکعب  50714444معادل  یریبار آبگ 0با فرض  یزداریآبخ یپروژه ها یاجرا  -
 هکتار 24در سطح  یکار جنگل -
 هکتار 5113در سطح  یاریمراقبت و آب  -
 هزار اصله 19به تعداد  ینهال جنگل دیتول -
 هکتار 274ها در سطح  پارک لیو تکم زیتجه -

 5931سال  5934سال  عنوان طرح ردیف
درصد 

 تغییرات
 15 1114 5795 اتعمدیریت پایدار مر 5

 551 91441 51949 ممیزی اراضی و تفکی  مستثنیات 1

 -19 3101 11014 صیانت از جنگلهای زاگرس 9

 11 57444 55703 تهیه طر  جامع مقابله با بیابان زایی 0

 9 1011 1974 تامین تجهیزات یگان حفاظت و اطفاء حریق 1

 511 5144 111 مدیریت پایدار جنگلهای ساحلی  )مانگرو ( 1

 4 57144 57144 آبخیزداری سدهای در دست ساختمان 2

 13 99444 53102 آبخیزداری حوزه آبخیز فاقد سد 7

 -10 5034 5324 ترویج و توانمندسازی تشکل ها و جوامع محلی در حفظ و احیاء منابع طبیعی 3

 4 0120 4 عادن(قانون اصال  م 52احیاء و بازسازی عرصه منابع طبیعی)موضوع ماده  54

55 
قانون افزایش بهره وری بخش  59احیا و توسعه منابع طبیعی موضوع ماده 

 کشاورزی و منابع طبیعی
4 1224 4 

 4 4 5334 ( ستاد بحران54-51پیشگیری ومقابله با آتش سوزی درجنگلها ومراتع )ماده  51

 95 595761 511431 جمع
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 مهمترین قابلیت ها و پتانسیل های بخش کشاورزی
کیلومتر ستواحل خلتیج    359سابقه دیرینه در امر تجارت با برخورداری از تاسیسات بندری و مبادالت فرهنگی در طول  -

 جنوب  -فارس و امکان استقرار در محور ارتباطی  شمال 

 یت های قابل توجه صیادی و آبزی پروری)بویژه میگو(وجود منابع غنی دریایی و ظرف -

 وجود منابع آب سطحی قابل مهار -

برخورداری از شرایط اقلیمی مناسب برای کشت خارج از فصل صیفی جات و کشت انواع محصوالت گرمستیری بتویژه    -
 خرما با قابلیت صادرات

یژه جنگل های حرا برای توسعه فعالیتهتای گردشتگری   برخورداری از نوار ساحلی مناسب و اکوسیستم های مستعد ، بو -
 دریایی در فصول مساعد سال

 داشتن تعداد قابل مالحظه ای نیروی فار  التحصیل کشاورزی از رشته های مختلف کشاورزی -
 امکان پژوهش وتحقیقات بیشتربا استقرار مرکز تحقیقات منابع طبیعی وکشاورزی دراستان -
 نطقه ای وبین المللی بخصوص کشورهای حوزه خلیج فارسدسترسی به بازارهای م -

 

 اهم چالش ها و تنگناهای بخش

 بروز خشکسالی های متوالی و بحران آب -
هتای   عدم تناسب شبکه های زیربنایی بخش )کانالهای آبیاری و زهکشی، سایر زیرساخت های متورد نیتاز( بتا قابلیتت     -

 بخش کشاورزی استان

 های اقتصادی های بخش کشاورزی نسبت به سایر بخش ذاری در فعالیتریس  باالتر سرمایه گ -

 های بخش عدم تناسب میزان سرمایه گذاری با قابلیت -

درصد( نسبت به  2/0ها )حدود  کمبود سرمایه و پایین بودن سهم سرمایه گذاری بخش کشاورزی از کل سرمایه گذاری -
 درصد( 50تولید ناخالص داخلی )حدود 

 دینگی کشاورزان و حجم انبوه بدهی های معوقه آنها ناشی از خشکسالی کمبود نف -

 نابسامانی و عدم تعادل در بازار محصوالت کشاورزی -

های آبیاری،  تهدیدهای زیرساختی )تغییر کاربری اراضی، فرسایش و تخریب منابع پایه و منابع طبیعی، عدم توسعه نظام -
 مین منابع آب(با تأبکه های اصلی آبیاری متناسب کمبود ش

 های صنعت )نفت و گاز( و کشاورزی  عدم تعادل بین توسعه بخش -

 پایین بودن بهره وری عوامل تولید )زمین، آب و ... ( در بخش کشاورزی -

 
 
 
 
 
 



 

 

 تولیدی: امور سومفصل  023
 

 صنعت و معدن - سوم بخش
 مقدمه

یر عظیم نفت و گاز، یختایر قابتل   کیلومتر مرز آبی با خلیج فارس، یخا 391های طبیعی استان مانند دارا بودن  پتانسیل

توجه مواد معدنی همچون سنگ آه ، سنگ گ. و سنگ الشه، وجود شش میلیون اصله نخل خرما با تولید ساالنه بیش 

هزارتن خرما، اراضی مستعد پرورش میگو به همراه استقرار منطقته ویتژه اقتصتادی انترژی پتارس در شهرستتان        594از 

های گاز و واحدهای پتروشیمی، این انتظار را  ها میلیارد دالری در زمینه ایجاد پاالیشگاه ری دهگذا عسلویه با انجام سرمایه

بوجود آورده که در دهه آینده، بخش صنعت و معدن صاحب نقش محوری در اقتصاد استان گردیده و جایگاه این بخش در 

 سطح ملی ارتقا یابد. 

هتای شناستایی    د سه میلیارد تن برآورد شده است. مهمترین انتدیس حدو 31میزان یخایر قطعی معادن استان در سال 

موقعیتت   باشتد.  شده در استان شامل سنگ الشه، سنگ گ.، سنگ آه ، مخلوط کوهی، سنگ نم ، مارن و آلوین متی 

ه های مناسب برای صدور مواد معدنی خام و فرآوری شد مناسب ساحلی و نزدیکی منابع معدنی به ساحل از جمله پتانسیل

 باشد. استان می

 بخش صنعت                                                  

 جایگاه صنعت استان در سطح ملی

گتذاری   میلیتارد ریتال و سترانه سترمایه     1/113در استان  5931گذاری هر طر  صنعتی در پایان سال  متوسط سرمایه

 1/9و  1/547ر حالی که این ارقام بترای کتل کشتور بته ترتیتب      میلیارد ریال بوده د 1/50ها  اشتغال هر نفر در این طر 

های صنعتی در استان نسبت به کل کشور از ی  طرف به دلیل اجرای  باشد. باال بودن هزینه اجرای طر  میلیارد ریال می

خت و ستاز و  های ستا  باشند و از طرف دیگر به دلیل باال بودن هزینه بر می های سرمایه های پتروشیمی که جزء طر  طر 

 ها در استان با توجه به شرایط اقلیمی نسبت به سایر مناطق است. زیرساخت

 5/101971گتذاری   فقره جواز تأسیس صنعتی معتبر با پیش بینی سترمایه  5411تعداد  5931در مجموع تا پایان سال 

گذاری  درصد تعداد، سرمایه 31/5و  1/7، 2/5نفر در استان بوشهر وجود داشته که به ترتیب  92944میلیارد ریال و اشتغال 

 گردند.  و اشتغال پیش بینی شده جوازهای تأسیس صنعتی معتبر کل کشور را شامل می

گذاری برای هر واحتد   و متوسط سرمایه 5/574در استان  5931متوسط سرمایه گذاری هر واحد صنعتی در پایان سال 

میلیاردریتال   71/4و  2/10که این ارقام بترای کتل کشتور بته ترتیتب      میلیاردریال بوده در حالی 1/0شغلی در این واحدها 

باشد. دالیلی که در مورد باال بودن هزینه اجرای طرحهای صنعتی در استان نسبت به کتل کشتور یکتر شتد در متورد       می

 واحدهای تولیدی نیز مصداق دارد. 
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میلیارد ریال و اشتغال  1/559129گذاری  ا سرمایهبرداری ب فقره پروانه بهره  113تعداد  5931در مجموع تا پایان سال 

هتای   گذاری و اشتغال پروانه درصد تعداد، سرمایه 51/5و  2/1، 7/4نفر در استان بوشهر وجود داشته که به ترتیب  11250

 گردند.  برداری کل کشور را شامل می بهره

 31: مقایسه جواز تاسیس صادره در استان با کشور در سال 5جدول 

 اشتغال سرمایه گذاری )میلیارد ریال( تعداد شرح

 971110 5911119 51730 کشور

 1144 514117 109 استان

 14/5 71/7 5/00 نسبت )درصد(

 11 5 11 جایگاه

 سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و محاسبات نگارندهمأخذ:       
 است یافته افزایش  استان اشتغال و گذاری سرمایه شاخص استان شمال اقتصادی ویژه منطقه در گذار سرمایه متقاضی های شرکت جوازتاسیس صدور علت به*      

 

 31 : مقایسه پروانه بهره برداری صادره در استان با کشور در سال2جدول

 اشتغال سرمایه گذاری )میلیارد ریال ( تعداد شرح

 34110 139547 1131 کشور

 139 1251 01 استان

 4/11 5/31 4/23 نسبت )درصد(

 17 53 17 جایگاه

 سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و محاسبات نگارندهمأخذ:         
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 31و  34: مقایسه مجوزهای صنعتی صادره استان بوشهر با کل کشور تا پایان سالهای 9جدول

 سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و محاسبات نگارندهمأخذ: 

 جواز تأسیس

 1144بینی اشتغال  و پیش ریال میلیارد 514117 فقره جواز تاسیس با پیش بینی سرمایه گذاری 109 تعداد 31در سال 

درصد  2/545و  2/5700، 11سال قبل از نظر تعداد، سرمایه گذاری و اشتغال به ترتیب  نفر صادر گردیده که در مقایسه با

 هتای  شترکت  جوازتاستیس  استان صدور اشتغال و گذاری سرمایه های افزایش چشمگیر شاخص افزایش داشته است. علت

 باشد. استان می شمال اقتصادی ویژه منطقه در گذار سرمایه متقاضی

 در استان بوشهر 5934 - 31جواز تاسیس صادره  طی سالهای : مقایسه وضعیت 4جدول

 اشتغال) نفر( سرمایه)میلیارد ریال( تعداد)فقره( عنوان

 1144 514117 109 31جواز تاسیس صادره در  سال 

 9420 1144 514 30جواز تاسیس صادره در  سال 

 2/545 2/5700 11 درصد تغییرات

 نگارنده محاسبات و نعت ، معدن و تجارت استانمأخذ : سازمان ص                 

 

 شـــرح سال

 جواز تأسیس

 تعداد

 )فقره(

 سرمایه گذاری

 )میلیاردریال(

 اشتغال

 )نفر(

 گذاری  متوسط رمایه

 میلیاردریال()هر طرح

گذاری  سرانه  سرمایه

 میلیاردریال()اشتغال

5931 
 1/50 1/113 92944 5/101971 5411 استان

 1/9 1/547 5349151 5/1141151 14223 کشور

5930 
 5/54 2/940 02793 079027 5172 استان

 1/1 1/20 1714331 2041110 33532 کشور

 شـــرح سال

 برداری روانه بهرهپ

 تعداد

 )فقره(

 سرمایه گذاری

 )میلیاردریال(

 اشتغال

 )نفر(

 گذاری  متوسط سرمایه

 میلیاردریال()هر طرح

گذاری  سرانه سرمایه

 میلیاردریال()اشتغال

5931 
 1/0 5/574 11250 1/559129 113 استان

 71/4 2/10 1944215 5320112 23751 کشور

5930 
 3/9 510 17751 551019 294 استان

 30/4 5/11 1152700 1921201 34311 کشور
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 در استان بوشهر 5934 - 31: مقایسه وضعیت موجود جواز تاسیس تا پایان سالهای 1جدول 

 اشتغال) نفر( سرمایه)میلیارد ریال( تعداد)فقره( عنوان

 92944 5/101971 5411 31وضعیت موجود جواز تاسیس تا پایان اسفند ماه 

 02793 079027 5172 30از تاسیس تا پایان اسفند ماه وضعیت موجود جو

 - 11 +1/51 91/0- درصد تغییرات

 مأخذ : سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان           

 توزیع شهرستانی جوازهای تاسیس صادره 

جواز تاسیس بتا  فقره  109، تعداد  5931  های صنعتی صادره حاکی از این موضوع است که در  سال آمار جواز تاسیس

درصتد از تعتداد،    74نفر صادر گردیده استت. حتدود    1144بینی اشتغال  میلیون ریال و پیش 514112311سرمایه گذاری 

بینتی شتده جوازهتای تاستیس صتادره       درصد از مجموع اشتغال پیش 3/71درصد از میزان سرمایه گذاری و  32همچنین 

 نگستان، کنگان، دیلم، دشتستان و دیر اختصاص داشته است. های بوشهر، ت استان طی سال مذکور به شهرستان

 5411نشانگر این موضوع استت کته  تعتداد     5931های صنعتی صادره تا پایان سال  آمار وضعیت موجود جواز تاسیس

. که نفر در استان وجود داشته است 92944میلیاردریال ریال و اشتغال  101971فقره جواز تاسیس معتبر با سرمایه گذاری 

سیس نیز ه  این جوازهای تأبینی شد درصد اشتغال پیش 1/13بینی سرمایه گذاری و  درصد پیش 9/03درصد تعداد،  5/22

 های فوق الذکر اختصاص دارد.  به شهرستان

 توزیع صنعتی جوازهای تاسیس صادره 

درصتد از   2/53ع استت کته،   نشانگر این موضتو  31بررسی آمار جوازهای تاسیس صنعتی صادره استان تا پایان  سال 

درصد از اشتغال پیش بینی شده این  5/09درصد پیش بینی سرمایه گذاری و  3/30تعداد جوازهای تاسیس صادره استان، 

محصتوالت ازالستتی     ،محصوالت شیمیائی و ساخت مواد، ورده های حاصل ازنفتآک  وفرجوازها به صنایع شیمیایی )

درصتد از اشتتغال    9/74درصتد سترمایه گتذاری و     9/37درصتد از تعتداد،    0/25ع ( اختصاص دارد. در مجمتو وپالستی 

سیس صادره استان به صنایع شیمیایی، کانی غیرفلزی، غذایی، حمل و نقل و صتنایع فلتزی و   شده جوازهای تأبینی  پیش

 مابقی به سایر صنایع اختصاص داشته است.

 صادره تاسیس جوازهای وضعیت پیشرفت فیزیکی

 0/93 کته،  است این بیانگر 31 سال  پایان تا استان صادره صنعتی تاسیس جوازهای فیزیکی پیشرفت عیتوض بررسی

 14ی  تا  فیزیکی پیشرفت دارای درصد 1/10 استان دارای پیشرفت فیزیکی صفر بوده، صادره تاسیس جوازهای از درصد
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 درصد 2/2درصد،  14 تا 05 فیزیکی پیشرفت یدارا درصد 2درصد،  04تا  15 فیزیکی پیشرفت دارای درصد 9/51درصد، 

 باشند.   درصد می 75باالتر از  فیزیکی درصد دارای پیشرفت 3درصد و  74 تا 15 فیزیکی پیشرفت دارای

 31و  34: وضعیت جوازهای تاسیس صنعتی صادره استان به تفکیک شهرستان در سالهای 6جدول

 شهرستان

5934 5931 

 تعداد
 )فقره(

 سرمایه
 لیون ریال()می

 اشتغال
 )نفر(

 تعداد
 )فقره(

 سرمایه
 )میلیون ریال(

 اشتغال
 )نفر(

 5013 5724150 21 5917 1313320 11 بوشهر
 144 720011 10 174 5110710 54 تنگستان
 79 551123 7 91 11317 9 جم
 179 1725932 11 095 013234 57 دشتستان
 575 032923 51 13 71551 0 دشتی
 211 52119021 15 151 919417 55 دیر
 5125 39122759 55 557 152115 9 دیلم
 034 111149 91 171 107914 53 کنگان
 922 137711 53 111 141114 59 گناوه
 195 5791579 55 92 03111 0 عسلویه

 6211 521167311 249 9174 6211493 511 کل استان

 سازمان صنعت، معدن و تجارت استانمأخذ: 

 31و  34ضعیت جوازهای تاسیس صنعتی استان به تفکیک شهرستان )تجمعی( تا پایان سالهای : و7جدول

 شهرستان

5934 5931 

 تعداد
 )فقره(

 سرمایه
 )میلیارد ریال(

 اشتغال
 )نفر(

 تعداد
 )فقره(

 سرمایه
 )میلیارد ریال(

 اشتغال
 )نفر(

 3011 19317 950 59542 13951 039 بوشهر
 0901 1211 71 1152 3104 515 تنگستان
 919 953 10 5011 54921 90 جم
 1715 0152 514 0111 0214 197 دشتستان
 5917 5211 11 5351 1133 541 دشتی
 0113 10200 21 1092 11111 551 دیر
 1355 595049 04 5315 04194 13 دیلم
 1453 1474 591 9111 57122 192 کنگان
 5311 01455 75 1111 13732 557 گناوه
 2271 112712 11 2330 150315 13 سلویهع

 97911 142952 5121 47593 459475 5157 کل استان

 سازمان صنعت، معدن و تجارت استانمأخذ:       
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 31و  34سیس صنعتی صادره استان به تفکیک صنعت در سالهای أ: وضعیت جوازهای ت 5جدول

 گروه صنعت

5934 5931 

 تعداد
 )فقره(

 سرمایه
 ریال( )میلیون

 اشتغال
 )نفر(

 تعداد
 )فقره(

 سرمایه
 )میلیون ریال(

 اشتغال
 )نفر(

 501 120994 51 11 534420 9 معادن استخراج سایر

 914 015191 53 102 171170 50 ها آشامیدنی محصوالت غذائی و

 592 15314 2 513 234577 9 ساخت منسوجات

 51 55491 5 91 15012 1 کفش،چمدان ،کیف ،چرم دباغی

 57 03153 5 57 99241 5 مبل جز همحصوالت چوبی ب چوب و

 12 951077 9 21 24111 1 محصوالت کاغذی و ساخت کاغذ

 214 14010392 0 00 111219 5 نفت ورده های حاصل ازآفر ک  و

 5104 10121111 51 541 513177 1 محصوالت شیمیائی و ساخت مواد

 137 011313 10 120 131111 51 پالستی  الستی  و محصوالت از

 351 5473251 10 103 724497 93 غیرفلزی محصوالت کانی سایر

 59 12715 5 4 4 4 ساخت فلزات اساسی

 501 194151 54 510 111191 3 فابریکی ،محصوالت فلزی

 103 917755 51 949 915195 51 تجهیزات ساخت ماشین آالت و

 190 535111 51 153 991109 3 های برقی دستگاه آالت و ماشین

 03 10497 1 14 12527 1 یوسایل ارتباط و تلویزیون، رادیو

 4 4 4 59 0101 5 ساعت ،دقیق ،اپتیکی ،ابزارپزشکی
 13 17792 1 09 95159 9 وسایل نقلیه موتوری

 170 5990115 52 027 5131952 54 تجهیزات حمل ونقل سایر

 501 590541 51 05 94527 9 مصنوعات سایر، مبلمان

 140 951471 59 20 531110 9 بازیافت

 551 551011 2 543 32129 7 های خدمات مهندسی فعالیت سایر

نقل  و حمل ،فعالیت های پشتیبانی و کمکی
 های مسافرتی فعالیت های آژانس

4 4 4 4 4 4 

 6211 521167311 249 9174 6211493 511 کل استان

 استانسازمان صنعت، معدن و تجارت مأخذ: 
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 31و  34سیس صنعتی استان به تفکیک صنعت )تجمعی( تا پایان سالهای : وضعیت جوازهای تأ3جدول   

 گروه صنعت

5934 5931 

 تعداد

 )فقره(

 سرمایه

 )میلیون ریال(

 اشتغال

 )نفر(

 تعداد

 )فقره(

 سرمایه

 )میلیون ریال(

 اشتغال

 )نفر(

 014 115474 91 007 111932 90 استخراج سایرمعادن

 9112 1797504 514 1113 7190214 150 محصوالت غذائی وآشامیدنیها

 003 5553155 51 293 5193129 14 ساخت منسوجات

 942 33131 51 112 25102 51 پوشاک وعمل آوردن پوست خز

 11 00491 9 27 11911 0 کفش -چمدان -کیف -چرم -دباغی

 951 115390 15 197 011343 97 چوب ومحصوالت چوبی بجزمبل

 071 191927 10 245 100197 01 ساخت کاغذومحصوالت کاغذی

 51 9344 5 51 9344 5 انتشاروچاپ وتکثیر

 0273 147192213 11 1291 527911734 13 ک  وفراورده های حاصل ازنفت

 54499 941411493 22 54317 111115592 550 ساخت موادومحصوالت شیمیائی

 5125 5947110 33 1110 1123719 533 تی محصوالت ازالستی  وپالس

 0104 0213322 179 1423 1201117 014 سایرمحصوالت کانی غیرفلزی

 190 31355 7 301 5951514 51 ساخت فلزات اساسی

 5937 721394 12 5312 5122343 545 محصوالت فلزی فابریکی

 5501 5143059 04 5971 5171507 14 ساخت ماشین آالت وتجهیزات

 94 51219 1 11 174514 1 اشین آالت دفتری وحسابداریم

 719 341242 01 319 739712 14 ماشین آالت ودستگاههای برقی

 33 12317 0 39 14901 1 رادیوتلویزیون وسایل ارتباط

 501 035501 0 173 131473 54 ساعت-دقیق-اپتیکی-ابزارپزشکی

 5712 1149137 51 5397 1110334 57 وسایل نقلیه موتوری

 9355 1991230 11 1015 55220334 540 سایرتجهیزات حمل ونقل

 119 117114 14 154 571903 53 مبلمان سایرمصنوعات

 147 799545 12 111 201110 13 بازیافت

 4 4 4 00 17111 1 ونقل فعالیتهای پشتیبانی و کمکی حمل

 992 914137 11 021 040451 04 سایرفعالیتهای خدمات مهندسی

 54 54141 5 4 4 4 های مربوطه کامپیوتر و فعالیت

 54 3207 5 4 4 4 فاضالب، دفع زباله، بهداشت محیط

 97911 142952174 5121 47593 459477392 5157 کل استان

 سازمان صنعت، معدن و تجارت استانمأخذ:  
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 31های صنعتی تا پایان سال  : وضعیت پیشرفت فیزیکی طرح51جدول 

 اشتغال سرمایه )میلیارد ریال( تعداد یزیکیپیشرفت ف

 7704 594513 040 صفر درصد

 50333 113090 111 درصد 5-14

 0313 12901 511 درصد 15-04

 9544 14772 21 درصد 14- 05

 9057 04915 23 درصد 15-74

 1450 10113 31 به باال 75

 92944 101971 5411 کل

 صدور پروانه بهره برداری

نفتر   139میلیتارد ریتال و اشتتغال     1251گذاری بالغ بر  برداری با سرمایه فقره پروانه بهره 01درمجموع  5931در سال

درصد افتزایش یافتته    2/15و  139،  29صادر گردیده که در مقایسه با سال قبل از نظر تعداد، سرمایه و اشتغال به ترتیب 

بترداری بتا    فقره پروانته بهتره   113، تعداد 31تا پایان سال  برداری است. همچنین در خصوص وضعیت موجود پروانه بهره

نفر وجود داشته که در مقایسه با سال قبل از نظر تعداد و اشتغال  11250ریال و اشتغال  میلیارد  1/559129سرمایه گذاری 

 است. درصد افزایش یافته 7/4سرمایه  درصد کاهش و از نظر 9/2و 7/59به ترتیب  

 در استان بوشهر 5934 - 31وضعیت پروانه بهره برداری صادره طی سالهای : مقایسه 55جدول 

 عنوان
 تعداد

 )فقره(

 سرمایه 

 )میلیارد ریال(

 اشتغال

 ) نفر(

 139 1251 01 31پروانه بهره برداری صادره در  سال 

 935 5010 11 30پروانه بهره برداری صادره در  سال 

 +2/15 + 139 + 29 درصد تغییرات

 مأخذ : سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان               
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 در استان بوشهر 5934 - 31های  : مقایسه وضعیت موجود پروانه بهره برداری تا پایان سال52جدول 

 عنوان
 تعداد

 )فقره(

 سرمایه 

 )میلیون ریال(

 اشتغال

 ) نفر(

 11250 1،559129 113 31وضعیت موجود پروانه بهره برداری تا پایان اسفند ماه 

 17751 551019 294 30وضعیت موجود پروانه بهره برداری تا پایان اسفند ماه 

 2/9- +7/4 59/7- درصد تغییرات

 مأخذ : سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان              

 برداری صادره های بهره توزیع شهرستانی پروانه

 

درصتد از تعتداد    21، 5931اکی از این موضوع است که تتا پایتان ستال    های بهره برداری صادره ح آمار موجود پروانه

درصد از اشتغال صنعتی ایجاد  0/35درصد سرمایه گذاری انجام شده و  7/32برداری استان،  واحدهای صنعتی در حال بهره

چهار شهرستان بته  شده این واحدها به چهار شهرستان بوشهر، دشتستان، کنگان و عسلویه اختصاص دارد، به عبارتی این 

گردند. قریب به اتفاق واحدهای بزرگ صتنعتی استتان کته شتامل واحتدهای       های صنعتی استان شناخته می عنوان قطب

اند و در حقیقت بوشتهر، دشتستتان، کنگتان و     باشند در این چهار شهرستان قرار گرفته نفر می 14تولیدی با اشتغال باالی 

 باشند.  عسلویه خاستگاه اصلی صنعت استان می

ها میلیارد دالری درجنوب استتان بوشتهر، ستاختار     ایجاد منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس با حجم سرمایه گذاری ده

های این منطقته موجتب ستوق دادن     توزیع فضایی مراکز صنعتی استان را به شدت تحت تأثیر قرار داده و استمرار فعالیت

ای جنوبی استان شامل کنگان، عسلویه، دیر، دشتتی و تنگستتان گردیتده    ه های صنعتی به سمت شهرستان گذاری سرمایه

 است. 

 برداری صادره های بهره توزیع صنعتی پروانه

درصد از تعداد،  1/57نشانگر این موضوع است که،  31صادره استان تا پایان سال های بهره برداری  پروانهبررسی آمار 

ک  بته صتنایع شتیمیایی)    هتا  پروانته بینی شتده ایتن    رصد از اشتغال پیشد 0/03گذاری و  بینی سرمایه درصد پیش 1/39

( اختصتاص دارد. در  محصوالت ازالستتی  وپالستتی    ،محصوالت شیمیائی و ساخت مواد، ورده های حاصل ازنفتآوفر

هتای   پروانته بینتی شتده    درصتد از اشتتغال پتیش    5/13درصد سرمایه گتذاری و حتدود    7/32درصد از تعداد،  17مجموع 

 صادره استان به صنایع شیمیایی، کانی غیرفلزی و غذایی و مابقی به سایر صنایع اختصاص داشته است.برداری  بهره



 

 

 031 3131گزارش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان بوشهر سال 
 

 31و  34: وضعیت پروانه های بهره برداری صادره استان به تفکیک شهرستان در سال های 59جدول

 شهرستان

5934 5931 

 تعداد
 )فقره(

 سرمایه
 )میلیارد ریال(

 اشتغال
 )نفر(

 تعداد
 )فقره(

 سرمایه
 )میلیاردریال(

 اشتغال
 )نفر(

 512 031 53 541 571 7 بوشهر

 92 15 1 55 2 1 تنگستان

 2 1 5 4 4 4 جم
 21 74 54 577 24 1 دشتستان

 10 519 0 1 54 5 دشتی

 51 54 5 4 4 4 دیر

 9 54 5 4 4 4 دیلم
 11 92 9 53 14 0 کنگان

 91 93 1 53 15 1 گناوه

 571 0710 1 01 5505 0 عسلویه

 139 1752 41 935 5414 26 کل استان

 سازمان صنعت، معدن و تجارت استانمأخذ:           

 31و  34: وضعیت پروانه های بهره برداری استان به تفکیک شهرستان )تجمعی( تا پایان سالهای 54جدول

 شهرستان
5934 5931 

 تعداد
 )فقره(

 سرمایه
 )میلیارد ریال(

 الاشتغ
 )نفر(

 تعداد
 )فقره(

 سرمایه
 )میلیارد ریال(

 اشتغال
 )نفر(

 3179 1113 199 54514 1525 121 بوشهر

 031 112 92 704 121 14 تنگستان

 507 541 50 515 541 50 جم

 1337 5111 509 9517 5140 511 دشتستان

 194 031 00 177 901 15 دشتی

 975 552 17 051 550 90 دیر

 119 5959 51 114 5949 51 دیلم

 1141 51075 07 1210 54795 11 کنگان

 970 141 97 921 511 93 گناوه

 3104 35523 13 54474 31151 90 عسلویه

 26754 559274 623 25552 552429 791 کل استان

 سازمان صنعت، معدن و تجارت استانمأخذ:        



 

 

 تولیدی: امور سومفصل  033
 

 

 31و  34ن به تفکیک صنعت در سالهای : وضعیت پروانه های بهره برداری صادره استا51جدول

 گروه صنعت

5934 5931 

 تعداد

 )فقره(

 سرمایه

 )میلیون ریال(

 اشتغال

 )نفر(

 تعداد

 )فقره(

 سرمایه

 )میلیون ریال(

 اشتغال

 )نفر(

 93 31513 1 11 90410 9 استخراج سایر معادن

 91 99114 0 17 57111 9 محصوالت غذائی وآشامیدنیها

 12 7044 5 4 4 4 ساخت منسوجات

 4 4 4 4 4 4 ساخت کاغذومحصوالت کاغذی

 53 17254 1 1 1171 5 چوب و محصوالت  چوبی بجز مبل

 4 4 4 4 4 4 انتشار چاپ و تکثیر رسانه های ضبط شده

 4 4 5 52 5542444 5 ک  وفراورده های حاصل ازنفت

 195 1512527 1 51 13014 5 ساخت موادومحصوالت شیمیائی

 53 51154 0 570 03044 9 ت ازالستی  وپالستی محصوال

 544 121093 3 25 515525 7 سایرمحصوالت کانی غیرفلزی

 4 4 4 4 4 4 ساخت فلزات اساسی

 2 11401 5 1 9704 5 محصوالت فلزی فابریکی

 51 51321 5 4 4 4 ماشین آالت وتجهیزات

 51 53244 1 50 1144 5 ماشین آالت ودستگاههای برقی

 2 114 5 51 5344 5 دیو تلویزیون و وسایل ارتباطرا

 4 4 4 4 4 4 ساعت -دقیق  -ابزار پزشکی اپتیکی 

 4 4 4 4 4 4 وسایل نقلیه موتوری

 11 15144 5 1 5714 5 سایرتجهیزات حمل ونقل

 4 4 4 4 4 4 مبلمان سایرمصنوعات

 4 0914 5 4 4 4 بازیافت

 11 51744 2 3 3479 1 های خدمات مهندسی سایر فعالیت

 139 1755624 41 935 5419733 26 کل استان

 سازمان صنعت، معدن و تجارت استانمأخذ:  

 



 

 

 002 3131گزارش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان بوشهر سال 
 

 
 31و  34: وضعیت پروانه های بهره برداری استان به تفکیک صنعت )تجمعی( تا پایان سالهای 56جدول

 گروه صنعت

5934 5931 

 تعداد

 )فقره(

 سرمایه

 )میلیون ریال(

 اشتغال

 )نفر(

 تعداد

 )فقره(

 سرمایه

 )میلیون ریال(

 اشتغال

 )نفر(

 511 141192 51 72 550047 2 استخراج سایرمعادن

 1043 311007/1 519 1239 5519425/1 591 محصوالت غذائی وآشامیدنیها

 1 5194 5 1 5194 5 محصوالت ازتوتون وتنباکو

 017 500414 1 075 500211 2 ساخت منسوجات

 21 5711 2 552 5351 7 ن پوست خزپوشاک وعمل آورد

 572 05732 0 514 99032 9 کفش -چمدان -کیف -چرم  -دباغی

 014 912017 15 092 945921 11 چوب ومحصوالت چوبی بجزمبل

 902 73357 11 970 30479 11 ساخت کاغذومحصوالت کاغذی

 01 510202 9 01 510202 9 انتشاروچاپ وتکثیر

 1191 15903121 15 2503 11303122 11 زنفتک  وفراورده های حاصل ا

 1779 09371971 99 1111 97717391 95 ساخت موادومحصوالت شیمیائی

 5421 111307 19 5421 157159 11 محصوالت ازالستی  وپالستی 

 1719 9715319/3 577 9101 9125122 101 سایرمحصوالت کانی غیرفلزی

 22 90171 2 22 90171 2 ساخت فلزات اساسی

 270 132759 95 345 959422 01 محصوالت فلزی فابریکی

 522 91741 51 194 94497/1 11 ساخت ماشین آالت وتجهیزات

 04 019 1 11 129 0 ماشین آالت دفتری وحسابداری

 939 525111 52 979 515321 52 ماشین آالت ودستگاههای برقی

 04 1151 1 02 1111 1 رادیوتلویزیون وسایل ارتباط

 7 19 5 7 19 5 ساعت-دقیق-اپتیکی-ابزارپزشکی

 50 9054 1 50 9054 1 وسایل نقلیه موتوری

 0132 191140 17 0710 104330 92 سایرتجهیزات حمل ونقل

 02 59101 1 19 52101 1 مبلمان سایرمصنوعات

 94 11134 1 94 52324 1 بازیافت

فعالیتهای پشتیبانی و کمکمی حمل و 
 ای آژانسهای مسافرتینقل فعالیته ه

5 1121 9 4 4 4 

 117 954104 54 519 511517 7 های خدمات مهندسی سایرفعالیت

 26754 559279453/4 623 25552 552422359 791 کل استان

 سازمان صنعت، معدن و تجارت استانمأخذ:     
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 شهرك ها و نواحی صنعتی 

صنعتی و ی  منطقه ویژه مصوب در استان وجود داشته است. در تعداد یازده شهرک، هفت ناحیه  5931تا پایان سال 

 971ها و نواحی صنعتی به متقاضیان واگذار شده و تا تاریخ متذکور تعتداد    هکتار زمین صنعتی در شهرک 0/101مجموع 

و صنعتی  1و5های صنعتی بوشهر  اند. یازده شهرک صنعتی استان شامل شهرک برداری رسیده واحد تولیدی در آنها به بهره

صنعتی بندرریگ در شهرستان گناوه،   دریایی در شهرستان بوشهر، شهرک صنعتی برازجان در شهرستان دشتستان، شهرک

های صنعتی اهرم و دلوار در شهرستان تنگستان، شهرک صنعتی خورموج  شهرک صنعتی دیلم در شهرستان دیلم، شهرک

باشد. مستاحت   و شهرک صنعتی کنگان در شهرستان کنگان می درشهرستان دشتی، شهرک صنعتی دیر در شهرستان دیر

قطعه بتوده کته    1323ها و نواحی  هکتار است. تعداد کل قطعات این شهرک 5212ها و نواحی صنعتی استان  کل شهرک

باشد کته عملیتات    می 5ترین شهرک صنعتی استان، شهرک صنعتی بوشهر  قطعه از آنها واگذار گردیده است. قدیمی 212

به بهره برداری رسیده و در حال حاضر ظرفیت آن تکمیل  5924رایی آن از قبل از انقالب اسالمی آغاز شده و در سال اج

 گردیده است. 

هفت ناحیه صنعتی استان شامل ناحیه صنعتی چغتادک در شهرستتان بوشتهر، ناحیته صتنعتی گزبلنتد در شهرستتان        

ن، ناحیه صنعتی بویرات در شهرستان دیلتم، ناحیته صتنعتی بنت  در     گز در شهرستان تنگستا دشتستان، ناحیه صنعتی بنه

 باشند. شهرستان کنگان، ناحیه صنعتی لمبدان در شهرستان دیر و ناحیه صنعتی دشتی در شهرستان دشتی می

 و هکتتار  9344 مستاحت  بته  پتروشتیمی  و گتاز  ، نفت تخصصی رویکرد با بوشهر استان شمال اقتصادی ویژه منطقه

 02144و تا کنتون بتا اختصتاص     شده واقع دیلم شهر جنوب کیلومتری 51 فاصله در هکتار 1473 صنعتی نزمی مساحت

 هکتار آن آماده سازی گردیده است. 044میلیون ریال حدود 

 



 

 

 000 3131گزارش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان بوشهر سال 
 

 5934: وضعیت شهرك ها و نواحی صنعتی استان بوشهر در پایان سال 57جدول

 شرح

 ناحیه صنعتی/شهرك

 کنگان اهرم خورموج دیر دلوار دیلم ندرریگب برازجان 2بوشهر 5بوشهر

مساحت کل 
 )هکتار(

1 045 12 27 114 32 153 541 514 114 

مساحت زمین 
 صنعتی )هکتار(

9 949 09/1 19/9 01 17/1 92/1 92/1 92/1 24/9 

 097 942 119 091 543 21 531 952 104 90 تعداد قطعات

تعداد قطعات 
 واگذار شده

99 111 503 25 51 7 1 7 5 14 

مساحت زمینهای 
واگذار شده 
 )هکتار(

7/1  0/551  91 1/53  2/1  1/9  1/5  1/1 5/4  3/52  

مساحت زمینهای 
آماده سازی شده 
 )هکتار(

1 5/04  12 27 14 74 14 14 14 1/33  

تعداد واحدهای به 
بهره برداری 
 رسیده

17 511 11 11 9 4 5 5 4 1 

سرمایه گذاری 
 انجام شده

 ل()میلیارد ریا 

991 719 027 514 55 4 1 9 4 59 

اعتبارات عمرانی 
 30استانی سال 
 )میلیون ریال(

- 3144 044 1144 - - - - - 1444 

اعتبارات عمرانی 
منابع داخلی 
 شهرک

 )میلیون ریال(

9 51315 9215 7410 5411 9711 773 747 55 1713 

مجموع محل 
اعتبارات عمرانی 
 استانی از ابتدا
 ()میلیون ریال

- 517391 01744 90054 53114 14974 12000 12421 53744 92214 

 سازمان صنعت، معدن و تجارت استانمأخذ: 
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 5934: وضعیت شهرك ها و نواحی صنعتی استان بوشهر در پایان سال 57ادامه جدول

 شرح

 ناحیه صنعتی/شهرك

 کل

ك
اد

چغ
 

گز
ه 

بن
 

ی
شت

د
ن 

دا
مب

ل
 

ک
بن

ند 
زبل

گ
ت 

را
وی

ب
 

ی
یای

در
ی 

عت
صن

 

من
ل 

ما
ش

ژه 
وی

ه 
طق

ن
ستا

ا
 

 1113 9344 94 15 11 14 55 59 95 1 مساحت کل )هکتار(

مساحت زمین صنعتی 
 )هکتار(

0/1 15/2 54/0 3 51/9 53/0 52/7 51 1473 19/9951  

 1313 - 14 01 01 14 13 97 19 55 تعداد قطعات

 242 - 3 0 1 01 52 53 7 5 تعداد قطعات واگذار شده

ذار مساحت زمینهای واگ
 شده )هکتار(

5/4  2/1  1/0  1 5/51  2/5  7/4  3/1  - 0/194  

مساحت زمینهای آماده 
 سازی شده )هکتار(

1 95 9/51  55 14 11 15 94 - 1/5544  

 تعداد واحدهای به
 بهره برداری رسیده 

54 3 1 3 11 54 1 4 - 955 

سرمایه گذاری انجام شده 
 )میلیارد ریال(

93 91 55 11 24 10 59 4 - 1425 

اعتبارات عمرانی استانی 
 )میلیون ریال(30سال 

- - - - - - - - 01144 10444 

اعتبارات عمرانی منابع 
 داخلی شهرک
 )میلیون ریال(

597 111 95 550 13 501 31 154 1917 05177 

مجموع محل اعتبارات 
 عمرانی استانی از ابتدا
 )میلیون ریال(

- 1714 1104 5314 9071 1744 5124 54944 01144 019151 

 سازمان صنعت، معدن و تجارت استانمأخذ: 

 

 

 

 



 

 

 001 3131گزارش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان بوشهر سال 
 

 

 5931: وضعیت شهرك ها و نواحی صنعتی استان بوشهر در پایان سال 55جدول 

 شرح

 ناحیه صنعتی/شهرك

 کل

هر
ش

بو
5

 

هر
ش

بو
2

 

ن
جا

راز
ب

گ 
ری

در
بن

 

لم
دی

 

وار
دل

 

یر
د

ج 
مو

ور
خ

 

رم
اه

ن 
گا

کن
 

مساحت کل 
 )هکتار(

1 045 12 27 114 32 153 541 514 114 1113 

مساحت زمین 
 صنعتی )هکتار(

9 949 09/1 19/9 01 17/1 92/1 92/1 92/1 24/9 19/9951  

 1323 097 942 119 091 543 21 531 952 104 90 تعداد قطعات

 تعداد قطعات 
 واگذار شده

99 111 515 22 51 7 7 7 1 03 212 

مساحت زمینهای 
واگذار شده 
 )هکتار(

9 557/1 91/9 14/1 1/1 9/1 1/1 1/1 1/2 57/5 101/0 

مساحت زمینهای 
آماده سازی شده 
 )هکتار(

1 045 12 27 14 74 14 14 14 33 5437 

تعداد واحدهای به 
بهره برداری 
 رسیده

95 511 12 11 9 5 5 5 4 9 
 

 سرمایه گذاری
 انجام شده  

 )میلیارد ریال(

921 5721/1 159/2 953/9 51/7 1 1/5 0/5 4/4 90/1 9140 

 عمرانی اعتبارات
 31سال استانی
 (ریال میلیون)

944 1444 5144 5444 4 4 4 4 4 5444 3744 

 سرمایه گذاری
انجام شده از  

محل اعتبارات 
 عمرانی استانی
 )میلیون ریال(

944 519391 07944 91054 53114 14974 12000 12421 53744 97214 029451 

 رت استانسازمان صنعت، معدن و تجامأخذ: 
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 5931: وضعیت شهرك ها و نواحی صنعتی استان بوشهر در پایان سال 55ادامه جدول 

 شرح

 ناحیه صنعتی/شهرك

 کل

ك
اد

چغ
 

گز
ه 

بن
 

ی
شت

د
ن 

دا
مب

ل
 

ک
بن

ند 
زبل

گ
ت 

را
وی

ب
 

ی
یای

در
ی 

عت
صن

 

ژه 
وی

ه 
طق

من

ن
ستا

ل ا
ما

ش
 

 1113 9344 94 15 11 14 55 59 95 1 مساحت کل )هکتار(

ی مساحت زمین صنعت
 )هکتار(

0/51 15/2 54/0 3 51/9 53/0 52/7 51 1473 9951/19 

 1323 54 14 01 01 14 13 97 19 55 تعداد قطعات

 212 2 3 0 59 15 10 57 51 3 تعداد قطعات واگذار شده

مساحت زمینهای واگذار 
 شده )هکتار(

4/5 1/2 0 1/9 59/5 9/9 4/7 9/2 - 101/0 

مساحت زمینهای آماده 
 )هکتار( سازی شده

1 95 59 55 14 11 15 94 - 5437 

تعداد واحدهای به بهره 
 برداری رسیده

54 54 1 54 10 55 1 4 - 
 

سرمایه گذاری انجام شده 
 )میلیارد ریال(

05/5 09/1 19/3 90/5 75/1 12/7 59/0 4.4 - 9140 

 استانی عمرانی اعتبارات
 31سال

 (ریال میلیون)
4 4 4 4 4 4 4 4 5444 3744 

رمایه گذاری انجام شده از س
محل اعتبارات عمرانی 
 استانی)میلیون ریال(

- 1714 1104 5314 9071 1744 5124 54944 02144 029451 

 سازمان صنعت، معدن و تجارت استانمأخذ:   
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 بخش معدن

 

 امور اکتشاف

ت اکتشافی و تایید آن، تعداد ی  فقره پروانه اکتشاف صادر گردیده است. در نتیجه انجام عملیا  0تعداد  31طی سال 

کیلومترمربتع صتادر    102/1میلیون تن یخیره مواد معدنی در محدوده مطالعاتی به وسعت  9فقره گواهی کشف با تخمین 

شده که این ارقام در مقایسه با مدت مشابه سال قبل در زمینه تعداد پروانه اکتشاف، تعداد گواهی کشف صادره به ترتیتب  

 درصد کاهش یافته است.   14مکشوفه  یخیره د افزایش و از لحاظ میزاندرص 944،  144

 صدور مجوز بهره برداری

تتن و بتا هتدف ایجتاد      051144فقره پروانه بهره برداری با مجموع میزان استخراج ستالیانه   3تعداد  31طی سال    

قام در مقایسه با سال قبتل از لحتاظ تعتداد    میلیون ریال صادرگردیده است. این ار 9010نفر با سرمایه گذاری  94اشتغال 

 کاهش داشته است. 9/5و  1/10، 9/50، 54پروانه صادره،  اشتغال، سرمایه گذاری و ظرفیت استخراج سالیانه به ترتیب 

 وضعیت موجود معادن

  و فعتال  فقتره   544 تعداد این از معدن بوده که 112تعداد معادن دارای مجوز بهره برداری در استان  31تا پایان سال 

درصد افزایش داشته است. اشتغال موجود در معادن استان تا  2/1باشد و در مقایسه با سال گذشته  می غیرفعال فقره 512

میلیارد ریال بوده که در مقایسه با  3/911نفر و میزان سرمایه گذاری موجود در معادن معادل  5472، بالغ بر 31پایان سال 

 دهد. درصد افزایش نشان می 1/4میزان سرمایه گذاری  لحاظ و از درصد کاهش 9/1تغال سال گذشته از لحاظ اش

 معدنی مواد تولید مهم مراکز فضایی توزیع

 تن هزار 1317579 بر بالغ استان معدنی مواد یخایر مجموع 5931 سال پایان در که است این از حاکی موجود آمارهای

 معتدنی  متواد  قطعتی  یختایر  میزان مجموع از درصد 7/10 معدنی مواد یخیره نت هزار 291707 با دیر شهرستان که بوده

 درصتد  9/11 حتدود  تن هزار 114205 با دشتستان شهرستان ، دیر شهرستان از بعد. است داده اختصاص خود به را استان

 090303 تن، هزار 179419 با ترتیب به نیز تنگستان و کنگان دشتی، های شهرستان و داده اختصاص خود به را یخایر این

 عبارت به. اند داده جای خود در را استان معدنی مواد یخایر درصد 55/2 و 2/50 ،2/53 حدود تن هزار 901711 و تن هزار

 تنگستتان  و کنگتان  دشتتی،  دیتر،  دشتستان، شهرستان پنج به استان معدنی مواد قطعی یخایر از درصد 1/39 حدود دیگر

 .دارد اختصاص گناوه و دیلم جم، عسلویه، شهرستان چهار به نیز یخایر باقیمانده رصدد 7/1 حدود و داشته اختصاص



 

 

 تولیدی: امور سومفصل  001
 

 1/11 و تعتداد  درصتد  9/12 دشتستتان  شهرستان نیز 5931 سال پایان تا استان برداری بهره حال در معادن بخش در

 اشتتغال  درصتد  3/14 و ادتعتد  درصتد  1/10 نیز دشتی شهرستان. است داده اختصاص خود به را معادن این اشتغال درصد

 اشتتغال  درصتد  1/53 و معادن تعداد درصد 1/15 دیر شهرستان. است گردیده شامل را استان برداری بهره حال در  معادن

 .است داده اختصاص خود به را معادن این

 5934-31: عملکرد بخش امور معادن و اکتشافات معدنی  طی سالهای 53جدول 

 درصد تغییرات 31سال  34سال  شاخص /عنوان

 144 0 1 تعداد )فقره( پروانه اکتشاف صادره

 گواهی کشف صادره

 944 9 5 تعداد )فقره(

 - 14 9 1 میزان یخیره مکشوفه )میلیون تن(

 9،319 150 14 هزینه عملیات )میلیون ریال(

 5151 102/1 0/4 مساحت محدوده )کیلومتر مربع(

 مشخصات پروانه 
 بهره برداری صادره

 - 54 3 54 تعداد )فقره(

 - 9/50 94 91 اشتغال

میزان ظرفیت اسمی استخراج سالیانه 

 )هزارتن(
057 1/051 9/5 - 

 - 1/10 9010 1،3101 سرمایه گذاری)میلیون ریال(

 - 15 2/11 1/24 میزان یخیره )میلیون تن(

 - 2/11 5 9 تعداد)فقره( اجازه برداشت صادره

 1/9 14173 53307 لتی وصول شده )میلیون ریال(میزان وصول حقوق دو

 مأخذ: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان           
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 31 اسفندماه پایان تا شهرستان تفکیک به بوشهر استان معادن مشخصات :21جدول

 نام شهرستان
 قطعی ذخیره گذاری سرمایه اشتغال تعداد

 ن()هزار ت )میلیون ریال( )نفر( )فقره(

 4 4 4 4 بوشهر

 901711 03313 75 53  تنگستان

 179419 24114 112 11  دشتی

 114205 71202 122 11  دشتستان

 291707 24714 151 03 دیر

 090303 07791 572 52 کنگان

 1544 1540 3 0  گناوه

 9222 0124 14 1  دیلم

 15177 1375 15 1 جم

 593111 50154 19 54 عسلویه

 2315559 912534 5157 227 کل جمع

 استان تجارت و معدن ، صنعت سازمان: مأخذ    

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

  چهارم فصل
 امور فرهنگی، آموزشی و اجتماعی 

 درمان و بهداشت :1 بخش

 بدنی تربیت :2 بخش

 پرورش و آموزش :3 بخش

 ای حرفه و فنی آموزش :4 بخش

 عالـی آمـوزش :5 بخش

 هنر و فرهنگ :6 بخش

 یگردشگر و یفرهنگ راثیم :7 بخش

 یاجتماع نیتأم و رفاه :8 بخش

 امکانات و منابع عیتوز و رفاه :9 بخش
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 بهداشت و درمان  - اول بخش
 مقدمه 

گتردد.  هتای اساستی محستوب متی    ن در سطح کشور، بهداشت و درمان یکی از پایته گیری فردی و کالبرای تصمیم

های توسعه یافتگی و یا عدم توسعه یافتگی کشتورها  المللی نیز جزء شاخصهای بهداشتی و درمانی در سطح بین شاخص

دی و اجتمتاعی توستط افتراد    های فرای برخوردار است. بنابراین به منظور بهینه سازی تصمیمقرار گرفته و از جایگاه ویژه

المللی از نظر امکانات بهداشتی و درمانی، توجه به امر بهداشت و درمان ناگزیر سالم و نیز ارتقاء جایگاه کشور در سطح بین

 نماید.می

مندی آنتان، موقعیتت و    های کمی بخش بهداشت و درمان در هر استان و تعیین میزان بهرهبررسی معیارها و شاخص

سازد. تحلیل و ارزیابی ختدمات بهداشتتی و درمتانی و    ن را نسبت به سایر مناطق و یا در سطح ملی مشخص میجایگاه آ

های توسعه، می تواند زمینه اصال  رونتد موجتود و بهبتود تحقتق     ها در طول مدت اجرای برنامهدسترسی به روند فعالیت

ن از لحاظ برخورداری از امکانات بهداشتی و درمتانی و  اهداف برنامه را فراهم سازد. در این خصوص بررسی وضعیت استا

هتای بهداشتتی و   توزیع پراکندگی این امکانات در سطح استان ضروری است. بدین منظور در این قسمت برخی شتاخص 

 گیرد. درمانی مورد توجه قرار می

جتماعی را تغییترات مثبتت   های اصلی توسعه در بخش ابا توجه به اهمیت بهداشت در جامعه می توان یکی از شاخص

در وضعیت سالمت و بهداشت جامعه برشمرد که تخصیص هر چه بیشتر سهمی از درآمد خانوار به امر ستالمت بته جتای    

های گزاف درمان یکی از نتایج توسعه در این بخش می باشد. حساسیت این موضوع در استان بوشهر با توجه صرف هزینه

 های کشور از اهمیت بیشتری برخوردار است. نسبت به سایر استان به صرف هزینه درمان نسبتاب باال

شتود کته   بیمارستان و مؤسسه درمانی ارائه متی  51عمدتاب از طریق  31خدمات بهداشت و درمان استان بوشهر در سال

،  9اجتماعی توسط  مینباشند. سازمان تأ پزشکی بوشهر می ها وابسته به دانشگاه علومبیمارستان از این بیمارستان 3تعداد 

نماینتد. در  موسسه درمانی فعال به افراد تحت پوشتش ختود ختدمات رستانی متی      1و نیروهای مسلح نیز   1وزارت نفت 

رسانی آنها به عموم مردم های هوایی و دریایی استان بدلیل عدم خدماتخصوص تعداد موسسات درمانی مستقر در پایگاه

هتای نظتامی   سترس نمی باشد. بر اساس آخرین اطالعات موجود تعداد تختهای پایگاهاستان، آمار و اطالعات دقیقی در د

های خصوصی با کمبود ها و درمانگاهتخت اعالم گردیده است. استان بوشهر در زمینه برخورداری از بیمارستان 554استان 

ر جهت دسترسی به خدمات بهداشتتی  های همجواشدید مواجه بوده و این موضوع یکی از دالیل مراجعه بیماران به استان

 باشد. برتر می

های اخیر اعتبارات مناسبی در مقایسه با گذشته به این حوزه بهداشت و درمان گرچه همانگونه که اشاره گردید در سال

فتن استان اختصاص یافته است ولی متاسفانه مشکالت فراروی استان در این حوزه وسیع بوده و فاصله بسیاری تا از بین ر

هتای  های اساسی وبرطرف نمودن  نیاز ها و کمبودهای مردم وجود دارد. کیفیت پایین خدمات حتتی در بیمارستتان  چالش



 

 

 010 3131گزارش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان بوشهر سال 
 

جدیدالتاسیس، کمبود شدید پزش  متخصص و فوق تخصص در استان، نبود امکانات و تجهیزات پزشکی پیشرفته و بعضا 

ی تخصصی و بعضا بی اعتمادی مردم به سیستتم درمتانی بتدلیل عتدم     ها ، نبود مراکز درمانرایج و معلولی در سایر استان

پاسخگویی آن در برخی مواقع همچنان بیماران دردمند استان را به تحمل ریست  و هزینته ستفر و استتفاده  از ختدمات      

 های همجوار مانند استان فارس ناچار میسازد.استان

لت یازدهم توجه ویژه ریاست محترم جمهور به بخش بهداشت و ها و پس از آغاز به کار دومهمترین نکته در این سال

باشد. بطوریکه با اجرای برنامه ها و طر  های مختلف رضایت شهروندان افزایش یافته و طر  تحتول ستالمت   درمان می

بی در بوده و این طر  به ختو  39اردیبهشت 51گردد. شروع طر  از تاریخ های دولت قلمداد مییکی از مهمترین موفقیت

جهت اجرای طر   31استان اجرایی شده است. در ادامه گزارشی از مهمترین اقدامات دانشگاه علوم پزشکی استان در سال 

 گردد.تحول نظام سالمت ارائه می

 تحت پوشش وزات بهداشتهای  بیماران بستری در بیمارستان برنامه کاهش میزان پرداختی :بسته اول

 میلیون ریال(  572301710223تری در استان از مزایای این بسته بهره مند شده اند.)هزینه نفر بیماربس 525733بیش از 

 با رایگان نمودن فرانشیز ترویج زایمان طبیعی :بسته دوم

 میلیون ریال( 0551291111هزینه )زایمان طبیعی رایگان در بیمارستانهای تابعه دانشگاه انجام شده است. 2139قریب به 

 ماندگاری پزشکان در مناطق محروم رنامه حمایت ازب  بسته سوم:

پزش  از خدمات بسته برخوردار شده اند که موجب افزایش رضایت منتدی شتان شتده     114در استان بوشهر 31در سال 

 میلیون ریال(30727111292 هزینه)است. 

 های دانشگاهی حضور پزشکان متخصص مقیم در بیمارستان :بسته چهارم

نفر بوده است که با حضور فیزیکی تمام وقت به  17پزشکان مقیم در بیمارستانهای تابعه دانشگاه ماهانه  تعداد 31در سال 

 میلیون ریال(13911722179هزینه)مردم خدمات درمانی ارائه نموده اند.

 های دولتیارتقای کیفیت خدمات ویزیت در بیمارستان :بسته پنجم

یزیتتتت در درمانگتتتاه هتتتای تابعتتته دانشتتتگاه صتتتورت گرفتتتته  و5422300در بستتتته ویزیتتتت متخصصتتتین،بیش از 

 میلیون ریال(53329949917هزینه)است.

 ارتقاءکیفیت هتلینگ در بیمارستان بسته ششم:

درراستای اهداف این بسته، اقداماتی در بیمارستان های استان انجام شده است که از مهمترین آنها می توان به تعمیر 

نگ آمیزی  اتاق ها، زیباسازی سالن انتظارو نصب پرده های مناستب و توزیتع بستته    ر و رسیدگی سیستم های بهداشتی،

 میلیون ریال( 55519129934های بهداشتی برای بیماران اشاره کرد.)هزینه

 حفاظت مالی از بیماران صعب العالج، خاص و نیازمند :بسته هفتم

ژه در برابر هزینه های کمرشکن سالمت و هزینه های این بسته باهدف حفاظت مالی بیماران مبتال به بیماری های وی

 سالمت خارج از توان پرداخت آنها طراحی شده است.
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 34-31سال  انیتا پا نظام سالمت در استان بوشهر عملکرد طرح تحول: 5جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 درمانی استان بوشهر –پزشکی و خدمات بهداشتی مأخذ: دانشگاه علوم            
 

 

 

 شاخص
وضعیت در 

ابتدای دولت 
 تدبیر و امید

 توضیحات 31سال  34سال 

تعداد پزش  متخصص  
های تابع بیمارستان

 دانشگاه )نفر(
517 119 110 

با توجه به محرومیت استان و سطح 
شتتتناخته شتتتدن اغلتتتب   التتتف 
های آن استقبال پزشکان  بیمارستان

 افزایش یافت.

تعدادپزش  متخصص 
طرحی و متعهد به خدمت 

 )نفر(
93 549 540 

تعداد پزش  متخصص 
 مقیم)نفر(

1 10 13 

 54 55 5 تعداد رشته مقیمی )رشته(

تعداد درمانگاه های فعال 
 بیمارستانی

1 3 3 
کان، با توجه به افزایش حضور پزش

هتتای غیتتر فعتتال و نیمتته درمانگتتاه
 فعال، فعال شدند.

تعداد ویزیت درمانگاهی 
 )نفر(

 5427755 5.592.371 هزار 144

با توجه به تغیرات صورت گرفته در 
تعرفتته هتتا و ضتتریب محرومیتتت و 
همچنتتتین استتتتقبال پزشتتتکان و  
حمایت از ماندگاری آنها در منتاطق   
 محروم این آمارافزایش یافته است.

رصد سزارین به کل د
 زایمانها

10 09 02 
-کاهش نسبت سزارین بته زایمتان  

 های طبیعی
 قبل از طر  این بسته فعال نبود. 111 123 - ماندگاری پزشکان

تعداد نیروی انسانی        
 )پرستار(

155 215 217 
اجازه جذب نیرو از بستته هتلینتگ   

 بیمارستان ها
کارانه و اضافه کار پزش  

مستقل در و غیرپزش  
 بیمارستان

ماه تا  54بین 
بیش از یکسال 
 تأخیر در پرداخت

پرداخت 
 ماه تاخیر9با

پرداخت 
 ماه تأخیر9با

پرداخت بموقع بته کتادر پزشت  و    
 پیرا پزش 
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  31مهمترین اقدامات انجام گرفته در بخش و سالمت استان طی سال

 معاونت درمان 

 افزایش تخت های ویژه در کل استان. 5
 . استاندارد سازی بلوک های زایمانی در بیمارستان امیرالمومنین گناوه و زینبیه خورموج1
 رافی دوم در شهر بوشهر. اخذمجوز آنژیوگ9
 موج  زینبیه خورواورژانس بیمارستان های شهدای خلیج فارس و امیرالمومنین گناوه  های بهسازی و توسعه بخش .0
 راه اندازی کلینی  دیابت بیمارستان امیرالمومنین گناوه .1
 . افتتا  اورژانس هوایی1
 . توسعه بخش الحاقی بیمارستان امام خمینی کنگان2

 ت بهداشتیمعاون

 اجرای برنامه طر  تحول سالمت.5
 استاندارد سازی مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت.1
 اجرای برنامه جامع سالمت دهان و دندان. 9
 تدوین سند امنیت غذایی استان. 0
 اجرای برنامه پیشگیری از آسیب کودکان. 1
 . راه اندازی کالس های آمادگی زایمان1
 مرکز خدمات جامع سالمت 15پایگاه بهداشت،  14مرکز بهداشت شهرستان،  1خانه بهداشت،  17ت اجرایی . آغاز عملیا2

 5932-31ای فصل بهداشت و درمان طی سالهای: وضعیت عملکرد اعتبارات تملک دارایی های سرمایه 2جدول

 )میلیون ریال(

 

 

 

 

 

 

 

 و بودجه ماخذ: معاونت هماهنگی برنامه                   

 

 

 5931 5934 5939 5932 عنوان

 استانی

 111415 199924 011512 911754 فصل بهداشت
 547000 595454 575721 511914 درمانی خدمات برنامه

 511432 31314 114711 511134 بهداشتی خدمات برنامه
 95154 1044 19044 1744 ماشین آالت و تجهیزات

 ملی
 54503 0144 70012 10144 درمانی خدمات برنامه

 1525 9914 217 5414 ماشین آالت و تجهیزات
 1710 9444 - - خدمات آموزشی و پژوهشیبرنامه 
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 های کلیدی و اصلی حوزه بهداشت و درمانبررسی شاخص

بیمارستانی که به هنگام تصویب طر  آن توسط وزارت بهداشت، درمان و آمتوزش   هایتعداد تختتعداد تخت ثابت )

( و تعتداد  5025در ستال قبتل از آن   (تختت  5213معتادل   31رای بیمارستان در نظر گرفته می شتود( در ستال   پزشکی ب

تعداد تخت بیماران بستری قابل دسترس در ی  بیمارستان چه خالی و چه پتر در هتر   های فعال بیمارستانی استان ) تخت

باشد. علتت غیتر فعتال بتودن     یر دانشگاهی میتخت در دو بخش دانشگاهی و غ 5917معادل  31( در سال روز مورد نظر

عدم وجود پزش  متخصتص و تجهیتزات    -ترهای محرومبه خصوص شهرستان -های استانهای بیمارستانبرخی تخت

 مورد نیاز است.

نفر، ی  بیمارستان در استان بوشهر وجتود دارد و بته همتین     21251به ازاء هر  31با توجه به آمار ییل در سال       

گتردد ، تعتداد تختت فعتال     نفر ی  تخت فعال بیمارستانی وجود دارد. همانگونه که مشتاهده متی   712تیب به ازاء هر تر

بیمارستانی در همین سال نسبت به سال قبل از آن افزایش داشته و با توجه به رشد جمعیت و شاخص تعداد تخت به ازای 

 یافته است.بهبود 51/0به  55هر ده هزار نفر جمعیت در استان از 

های مهمی توسط دولتت در ستطح    ترین اقدامات دولت تدبیر و امید بوده و طر  سالمت و درمان مردم از مهم توجه به

بیشترین تالش در استان بوشتهر بتر    .مندی مردم را فراهم ساخته است کشور اجرایی و عملیاتی شده که موجبات رضایت

و در تأمین نیروهای متخصص، ایجاد فضا، افزایش امکانتات و تجهیتزات    متمرکز شدههای درمانی  روی توسعه زیرساخت

های ویژه که با صرف هزینته   به خصوص در خصوص افزایش تعداد تخت. درمانی نیز اقدامات مؤثری صورت گرفته است

 بسیاربیشتر امکانپذیر است اقدامات مناسبی صورت گرفته است.

بخشتی از  باشتد.  های بیمارستانی در سطح استان میع نامناسب تختبعالوه مشکل عمده دیگر در این خصوص، توزی

بیشتر به خدمات موثر بوده، هرچند تا رستیدن بته    دسترسی و محروم نقاط در بیشتر متخصصان استقرار، تالشها مهمترین

لیت داشتته  نفر ی  بیمارستان در سطح کشور فعا  71959در همین سال به ازاء هر.نقطه رضایت بخش فاصله بسیار است

 است.

مرکتز در منتاطق    554مرکز می باشد که تعتداد   505برابر با  31تعداد مراکز بهداشتی و درمانی استان بوشهر در سال 

درصد از کل مراکز بهداشتی و درمانی در مناطق روستایی قرار  11عبارتی  همرکز در مناطق روستایی است، ب 95شهری و 

 دارند. 
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 های فعال موجود در آنها بر حسب وضعیت حقوقی طی سات درمانی فعال و تخت: تعداد مؤس9جدول

 5935 -31های سال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  آمار موجود نمی باشد*                 
 درمانی استان بوشهر   –مأخذ : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی               

 

 5935 - 31های های کلیدی بهداشت و درمان استان بوشهر طی سال: شاخص4جدول
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 درمانی استان بوشهر  –ی و خدمات بهداشتی مأخذ : دانشگاه علوم پزشک             
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 موسسه سال
تخت 
 فعال

 موسسه
تخت 
 فعال

 موسسه
تخت 
 فعال

 موسسه
تخت 
 فعال

 موسسه
تخت 
 فعال

5935 3 273 1 510 1 12 * * 4 4 

5931 3 740 1 510 1 23 * * 4 4 

5939 3 717 9 531 1 29 * * 4 4 

5930 3 711 9 197 1 20 * * 4 4 

5931 3 311 9 109 1 34 1 544 4 4 
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5935 5913 5414 9/54  17 1/0  1/9  1 112 7/4  

5931 5013 5402 1/54  11 9/0  1/9  1 111 7/4  

5939 5015 5432 0/54  17 0 1/9  1 111 7/4  

5930 5025 5527 55 19 1/0  3/9  0/1  119 7/4  

5931 5213 5917 0/51  11 7/0  3/9  1/1  119 7/4  
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 های : شاخص های بیمارستانهای وابسته به دانشگاه به تفکیک شهرستان طی سال 1جدول

 31-5934 

 نام بیمارستان شهرستان

درصد اشغال 

 تخت

نسبت فوت در 

 هزارنفر

نسبت پذیرش بیمار 

 برای هر تخت

5934 5931 5934 5931 5934 5931 

1/7 51 56 61 69 انکل است  3/7  

 بوشهر
1/1 19 19 20 20 شهدای خلیج فارس  0/1  

5/2 7 55 55 21 21 تخصصی قلب  

5/1 1 9 19 19 امام حسین تنگستان  0/1  

3/2 52 52 29 24 شهیدگنجی دشتستان  0/2  

3/2 14 51 11 17 زینبیه دشتی  7/2  

1/7 2 2 01 07 بقیه ا...االعظم دیلم  2 

1/2 2 3 13 07 ینیامام خم کنگان  5/3  

 گناوه
1/3 7 3 27 11 امیرالمومنین  2/50  

3/4 159 101 10 15 سوانح و سوختگی  5 

 ماخذ: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان                  
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 هان: تعداد تخت فعال بیمارستانی به ازای هر ده هزار نفر در استان به تفکیک شهرستا 6جدول 

 5934 -31های طی سال

 
 ه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهرمأخذ: دانشگا 
   هتای ایتن فصتل قترار گرفتته استت.       ها، بر اساس سرشماری معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استتان، متالک محاستبه شتاخص    * جمعیت کل استان و شهرستان 

 اند.های نظامی در آمار فوق در نظر گرفته نشدههای پایگاهبیمارستان

 
 :تعداد تخت فعال بیمارستانی به تفکیک شهری و روستایی در استان  7 جدول

 5934 -31های طی سال

 جمعیت
 5931سال  5934سال

 کل روستایی شهری کل روستایی شهری

 5437171 121135 715130 5425314 120151 232047 بااحتساب پایگاه ها و شهرکهای جم

 5491740 121135 213559 5454443 120151 291032 بدون احتساب پایگاه ها و شهرکهای جم

 مأخذ: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر     

 

 شهرستان

5934 5931 

ت
عی

جم
 

ن
ستا

ار
یم

د ب
دا

تع
 

ود
وج

ل م
عا

ت ف
خ

د ت
دا

تع
ی 

ازا
ه 

ل ب
عا

ت ف
خ

د ت
دا

تع
 

 
فر

ر ن
زا

 ه
ده

ر 
ه

 

ه 
د ب

جو
مو

ت 
خ

ت ت
سب

ن
ب

صو
م

 

ت
عی

جم
 

ن
ستا

ار
یم

د ب
دا

تع
 

ود
وج

ل م
عا

ت ف
خ

د ت
دا

تع
ی 

ازا
ه 

ل ب
عا

ت ف
خ

د ت
دا

تع
 

 
فر

ر ن
زا

 ه
ده

ر 
ه

ود 
وج

ت م
خ

ت ت
سب

ن
 

 
ب

صو
ه م

ب
 

 21 1/57 170 2 959332 25 3/51 071 0 941142 بوشهر

 70 2/9 12 5 29105 13 1/1 53 5 21110 تنگستان

 73 1/54 117 1 111071 74 9/3 101 1 114314 دشتستان

 11 1/2 11 5 79110 10 2/2 15 5 23125 دشتی

 4 4 4 4 11390 4 4 4 4 11010 دیر

 17 15 594 5 15353 511 1/53 515 5 15222 کنگان

 547 9/59 505 1 541135 547 1/59 501 1 540100 گناوه

 553 0/55 97 5 99917 75 3/2 11 5 99451 دیلم

 544 9/55 17 5 14007 21 3 11 5 12373 جم

 511 7/7 04 5 01235 544 0/2 91 5 09003 عسلویه

 77 4/52 5915 57 5135251 51 55 5577 54 5175321 جمع
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 5934 -31های ها طی سال: تعداد پزشک به ازای هر ده هزار نفر جمعیت در استان به تفکیک شهرستان 5جدول 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ماخذ: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر                   
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 14 11 92 115 521 135 941142 بوشهر

 1 9 54 0 12 93 21110 تنگستان

 7 14 90 24 71 149 114314 دشتستان

 2 1 13 51 17 11 23125 دشتی

 1 9 4 4 52 11 11010 دیر

 52 57 91 92 90 541 15222 کنگان

 7 54 91 17 13 74 540100 گناوه

 50 0 57 3 11 14 99451 دیلم

 52 2 95 94 97 32 12373 جم

 7 1 1 1 19 90 09003 عسلویه

 51 510 99 057 071 5175 5425314 جمع

 5931سال 
 53 07 99 144 155 137 959332 بوشهر

 1 1 51 1 19 05 29105 تنگستان

 7 53 99 12 73 149 111071 دشتستان

 2 0 94 52 11 11 79110 دشتی

 1 1 4 4 52 91 11390 دیر

 52 57 91 93 13 547 15353 کنگان

 7 51 99 13 90 73 541135 گناوه

 57 1 15 59 94 15 99917 دیلم

 14 2 90 05 09 514 14007 جم

 55 5 99 52 11 15 01235 عسلویه

 0/51 519 91 013 112 5913 5437171 جمع
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استان به تفکیک شهری و روستایی  )شامل درمانگاه و مرکز بهداشتی درمانی( درمانی مراکز بهداشتی: تعداد 3جدول 

 5935-31های سال طی

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 درمانی استان بوشهر   –مأخذ : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی                 

 
 مرکتتز بتته صتتورت  91مرکتتز بتته صتتورت روزانتته و    543مرکتتز بهداشتتتی و درمتتانی، تعتتداد    505ز مجمتتوع ا

باشند که متاسفانه تعداد مراکز خدمات شبانه روزی در استان نسبتا اندک بوده و توانتای  شبانه روزی مشغول به فعالیت می

درصد به صورت خصوصی مشتغول بته فعالیتت     54ا پاسخگویی به نیازهای شهروندان را ندارند. از مجموع این مراکز تنه

 باشد.های همجوار میباشند، کمبود واحدهای درمانی بخش خصوصی یکی دیگر از علل مراجعه بیماران به استانمی

 و وضعیت حقوقی زمان کار، بر حسب نحوه اداره استان درمانی مراکز بهداشتی و: 51جدول

 5935 -31هایطی سال ()شامل درمانگاه و مرکز بهداشتی درمانی

 سال

 وضعیت حقوقی زمان کار *نحوه اداره

 روزی شبانه روزانه غیرمستقل مستقل
وابسته به 

 دانشگاه
 سایر خصوصی

5935 541 59 34 17 35 2 14 

5931 540 15 31 13 31 59 14 

5939 39 97 541 13 31 52 11 

5930 540 90 547 94 31 53 10 

5931 543 91 543 91 33 50 17 

 درمانی استان بوشهر   –مأخذ : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی                   

                                                  رواحد مستقل واحدی است که دارای تشکیالت و محل فعالیت مستقل باشد و واحد غیر مستقل به واحدی گفته می شود که در داخل واحد دیگری قرا* 

 داشته و از امکانات اداری ، مالی و پرسنلی واحد مذکور استفاده نماید.

ای را بته  شوند که خدمات تعریف شتده های بهداشت در هر استان، سطح اول ارائه خدمات بهداشتی محسوب میخانه

نفر  5444 -5144بهداشتی دهند و بطور متوسط هر خانه بهداشت جهت تامین خدمات جمعیت تحت پوشش خود ارائه می

باب بوده است، هر خانه بهداشتت   119برابر با  31های های بهداشت در سالگردد. تعداد خانهجمعیت روستایی احداث می

 نماید. نفر جمعیت روستایی خدمات بهداشتی ارائه می 5014به حدود  31استان در سال 

 ییروستامراکز بهداشتی درمانی  شهریمراکز بهداشتی درمانی  جمع سال

5935 557 70 90 

5931 511 39 91 

5939 595 549 17 

5930 597 543 13 

5931 505 554 95 
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باشد که نسبت به سال قبتل از آن  می 7/4ر نفر جمعیت  برابر با تعداد خانه بهداشت فعال به ازای هر هزا  31در سال 

 تغییری نیافته است. 

 71تتا   70درصد اشغال تختت اگتر بتین    دهد. برداری از منابع را نشان میشاخص اشغال تخت بیمارستانی میزان بهره

بترداری از  توان گفت میزان  بهرهمی ( شودگرفته میهای پزشکی در نظر درصد بقیه  برای فوریت 51یا  51درصد باشد )

هایی که در طی ی  دوره  زمانی معتین در  مجموع تعداد تختمنابع بیمارستان، مطلوب بوده است. این شاخص از تقسیم 

های قابل استفاده در هر بختش ضتربدر تعتداد روزهتای یت  دوره معتین زمتانی        تعداد تختبر  اشغال بیماران بوده است

درصد بوده است که همچنان روند افزایشی را طی  11های استان این شاخص در بیمارستان  31سال گردد. در  محاسبه می

 19درصد، بیشترین درصد اشغال و بیمارستان امتام حستین تنگستتان  بتا      27می نماید. بیمارستان امیرالمومنین گناوه با 

 باشند.  دارا می هادرصد، کمترین درصد اشغال روزانه تخت را در میان سایر بیمارستان

شتوند و نقتش اساستی را در میتزان     پزشکان، مهمترین عامل در مدیریت تخصیص منابع بخش سالمت محسوب می

های برخورداری جمعیتت از پزشت    اثربخشی و کارایی خدمات بهداشتی و درمانی برعهده دارند. بررسی وضعیت شاخص

 باشد. برخورداری جمعیت از درمان مناسب می عمومی، متخصص و دندانپزش  مهمترین روش تعیین میزان

 1پزشت ، رشتد    5175باشد که نسبت به سال قبل بتا  پزش  می 5913بالغ بر  31تعداد کل پزشکان استان در سال 

دهنده پایین تر  درصدی داشته است. با این حال مقایسه شاخص نسبت پزش  به هزار نفر جمعیت در استان و کشور نشان

 میباشد. 10/5و استان  7/5خص استانی بوده به گونه ای که شاخص کشور بودن میزان شا

نفر است.  تعداد کتل پزشتکان    7/0، برابر با  31هزار نفر جمعیت در سال  54تعداد پزش  عمومی استان به ازای هر 

فتزایش یافتته   درصد ا 1/1نفر بوده که نسبت به سال گذشته   013برابر با   31متخصص و فوق تخصص استان در  سال 

درصد در مرکز استان مشتغول   99است. شایان یکر است از مجموع پزشکان عمومی،  متخصص و دندانپزش  در استان، 

انتد در  های مناسب تر جذب مرکتز استتان گردیتده   به فعالیت هستند که به دلیل وضع اجتماعی و فرهنگی و وجود انگیزه

با نیاز به پزشکان متخصص، با کمبود بیشتری مواجه هستند. گر چه بنظر ها به خصوص در ارتباط حالیکه سایر شهرستان

میرسد در سالهای اخیر اقدامات موثری در خصوص بهبود شرایط در شهرستانهای محرومتر برداشته شده ، ولی همچنتان  

حضتور دارد و   متخصتص  1تنگستتان  تنهتا    عدم توازن معناداری مشاهده می گردد بگونه ای که  متاسفانه در شهرستان

 31هزار نفر جمعیت در ستال   54باشد. تعداد پزش  متخصص استان به ازای هرشهرستان دیر فاقد پزش  متخصص می

 متخصص بوده است. 3/9برابر با 

دندانپزش  بوده که نسبت به ستال قبتل از    1/1برابر با  31هزار نفر جمعیت در سال  54تعداد دندانپزش  به ازای هر

 ته است. آن بهبود یاف

با توجه به اهمیت وجود کادر متخصص در عرصه بهداشت و سالمت تالش بیشتر دانشگاه علوم پزشکی استان جهت 

هتای آتتی   افزایش جذب این نیروها و  افزایش سرانه پزش  متخصص و فوق تخصص و دندانپزش  در استان طی سال

 باشد.ضروری می
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 های حوزه بهداشت و درمانسایر شاخص

دهنده تاثیر عوامل محیطی، سوء تغذیه و کمبود ارائه خدمات بهداشتی مرگ و میر کودکان زیر پنج سال، نشانشاخص 

 13متاه و   13است. مرگ کودکان زیر پنج سال، عبارت است از مرگ خروجی زنده حاملگی در فاصله تولد تا کامل شدن 

گ و میر کودکان افزایش یافته و در نتیجه امکان بیشتری های موثر در مرروزگی. با شناخت این شاخص، اطالع از بیماری

آید. نرخ مرگ و میر کودکان زیر پنج سال در هزار تولد زنده سازی فراهم میریزی صحیح بهداشتی و مصونجهت برنامه

ور درصد کاهش داشته است. میزان این شاخص در کشت  3باشد که نسبت به سال قبلدرصد می 55/50برابر با  31در سال

 در هزار تولد زنده می باشد. 1/51معادل 

ستال   1ماه( و مرک کودکان ی  ماه تا سال در قالب دو شاخص مرگ نوزادی )زیر ی  1شاخص مرگ کودکان زیر  

هتای  ها و مطالعات انجام شده شایع ترین علت مرگ نوزادان، نارستی و ناهنجتاری  بررسی می شود که در بررسی شاخص

اثر از کیفیت خدمات بارداری و ارائه خدمات مناسب و به موقع بیمارستانی برای نوزادان نارس است. مادرزادی است که مت

دهنتد کته در ایتن زمینته،     هتا تشتکیل متی   سال نیز بیشتترین علتت را حتوادث و ناهنجتاری     1های ی  ماه تا در مرگ

های وص در زمینه افزایش کیفیت مراقبتطلبد. البته در بهبود این شاخص به خصهای بین بخشی عظیمی را می هماهنگی

بارداری با توجه به اجرای برنامه ادغام یافته سالمت مادران، اجرای برنامته کتودک ستالم و مراقبتت از کتودک بیمتار در       

های تنفسی و اسهال اقدامات زیادی در استان انجتام شتده   راستای تشخیص و درمان به موقع بیماری هایی مانند عفونت

 است.

نفر در صد هزار تولد زنده بوده که خوشبختانه نسبت  31/55برابر   31سال در سال ن مرگ و میر کودکان زیر ی میزا

 درصد کاهش داشته است. 9/0به سال قبل 

این شاخص، بیشتر نشانگر سطح بهداشت زنان باردار و چگونگی رشد جنین طتی دوره بتارداری استت و جهتت ارائته      

دهد بیشتر مرگ و میر نوزادان، ناشی از وجود شترایط  ها نشان میگردد. بررسیب، مفید واقع میهای بهداشتی مناس برنامه

هتای شتایع نظیتر    نامساعد محیطی، تغذیه و عدم مراقبت های بهداشتی است. تغذیه مناسب و رعایت نکاتی که بیمتاری 

طح سالمت آنتان در ایتن دوران کمت     دهد و پایش رشد کودکان به ارتقای سهای تنفسی را کاهش میاسهال و عفونت

 کند. می

نفر در هر یکصد هزار تولد زنده   70/11برابر با   31میزان مرگ و میر مادران باردار به علل عوارض حاملگی در سال 

باشد که نسبت به سال قبل بهبود یافته است.  مرگ و میر مادری، عبارت استت از مترگ یت  زن هنگتام حتاملگی،       می

روز بعد از خاتمه حاملگی بدون در نظر گرفتن طول مدت و محل حاملگی و بدون توجه به اینکته   01در فاصله زایمان یا 

در هتزار تولتد زنتده     3/57های مربوط به حاملگی باشد. میزان این شاخص در کشور معادل علت مرگ، حاملگی یا درمان

 گزارش شده است.  

جمله کیفیت خدمات بارداری، کیفیت خدمات زایمانی و پس از زایمان  شاخص مرگ مادران متاثر از عوامل متعددی از

ها در بیمارستان اتفاق افتاده است که تمام موارد فوق به طور کامتل در کمیتته   درصد مرگ 33باشد. همچنین بیش از می

وجه بیشتتر بختش   مادران، ت دانشگاهی کاهش مرگ مادران یکر شده و توجه به خدمات بیمارستانی و نقش آنها در مرگ
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متخصصین زنان( به امر مراقبت مادران و توجه به کیفیت خدمات، بهبود کیفیت خدمات ختارج بیمارستتانی در   خصوصی )

 شود. مراکز بهداشتی درمانی پیشنهاد می

ح های درون منزل  و ارتقای سطهای گسترده جهت آگاهی دادن به مادران و فعال نمودن مشاورهدر این زمینه فعالیت

اندازی تسهیالت زایمانی و آموزش ماماهای محلی، همچنین افزایش راندمان و کیفیتت  آگاهی همسران مادران باردار، راه

ارائه خدمات زایشگاهی و حساس سازی پرسنل پزشکی و خانواده ها در مواجه با عالئم خطر در استان راه گشا خواهد بود. 

 از یکی لوپوس بوشهر عبارتند از: لوپوس، آمبولی و خونریزی مغزی. بیماری مهمترین دالیل مرگ و میر مادران در استان

 بتدن  های اندام و ها بافت حمله به شروع بیمار بدن ایمنی سیستم که دهد می رخ زمانی و است ایمنی خود بیماری انواع

 خون ها، کلیه پوست، ل،مفاص همچون بدن مختلف نقاط دیدن آسیب و ورم التهاب، باعث حمالت این. کند می فرد خود

 .شود می ریه و قلب

 مورد جدید به شمار مبتالیان بته ویتروس    14نفر می باشد و  031برابر با  31تعداد افراد مبتال به ایدز در پایان سال 

HIV         در این سال افزوده گردیده است. بطور کلی تعداد مبتالیان به ویتروس ایتدز در استتان نستبت بته ستال گذشتته         

 درصد افزایش یافته است. 0

شتود بته   های واگیر نیست و مواردی کته شناستایی متی   شناسایی موارد جدید ابتال در بیماری ایدز مانند دیگر بیماری

 اند. احتمال بسیار زیاد چندین سال قبل دچار بیماری بوده و عالئم نشان نداده

د مرکز مشاوره پس از شناسایی هر فترد مبتتال، ختانواده و    های کنترل بیماری در سطح استان و وجوبا توجه به برنامه

گیرند و در این زمینه هدف اصلی از مجموعه اقتدامات بیتان شتده عتدم انتقتال      اطرافیان تحت آموزش و مراقبت قرار می

 باشد که از بروز مورد جدید جلوگیری شود.بیماری به اطرافیان فرد به ویژه خانواده درجه ی  می

تغییری نداشته است.  قبل باشد که در مقایسه با سالآزمایشگاه می 23برابر با  31های استان در سال شگاهتعداد آزمای

 27، حتدود  31باشند. در ستال  روزی مشغول به فعالیت میآزمایشگاه به صورت شبانه 51های استان از مجموع آزمایشگاه

 استتان نفر را در کل  50744جمعیتی معادل ، احد آزمایشگاهیهر و در مجموع های استان دولتی بوده و درصد آزمایشگاه

 دهد.می تحت پوشش قرار

بته یت  واحتد    استان نسبت جمعیت باشد. مرکز می 27برابر با  31تعداد مراکز توانبخشی و فیزیوتراپی استان در سال 

موجتود  و فیزیتوتراپی  حد توانبخشتی  نفر ی  واهزار  51به ازای هر تقریبا یعنی ،است نفر 50351 و فیزیوتراپی توانبخشی

واحتد مربتوط بته  ستایر      55واحتد خصوصتی و    10واحد توانبخشی وابسته به دانشگاه علوم پزشتکی،   9. در استان است

 باشد.ها میها، ادارات و شرکتسازمان

مرکتز از   5ا سال قبل باشد که در مقایسه بمرکز می 01برابر با  31تعداد مراکز پرتونگاری و رادیولوژی استان در سال 

نفتر را در   11714 جمعیتی معتادل مرکز پرتونگاری به طور کلی هر  اینگونه از مراکز خدماتی و درمانی کاهش یافته است.

 دهد.تحت پوشش قرار می استانکل 

مشتغول  روزی درصد بته صتورت شتبانه    51باشد. تنها داروخانه می 559برابر با  31های استان در سال تعداد داروخانه

 نفر جمعیت ی  داروخانه در استان وجود دارد.  54131باشند. به ازای هر فعالیت می
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درمانی به بخش خصوصی واگذار گردیتده بته طتوری کته در      –های مراکز بهداشتی های اخیر اغلب داروخانهدر سال

چنتین تعتداد پزشتکان داروستاز     گردنتد. هم های سطح استان بصورت خصوصی اداره میداروخانه 71تعداد  31پایان سال 

 کاهش یافته است.  7/4نفر بوده که نسبت به سال قبل  519استان در این سال برابر 

میانگین کشتوری در   مرکز اورژانس در مرکز استان مشغول به فعالیت است. 5پایگاه اورژانس ثابت شهری و  50تعداد 

 .دقیقه است 0 شهرهای استان و در دقیقه 7رسیدگی به مصدومین درشهرها 

بر اساس موافقت نامه وزارت بهداشت با نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ی  فروند بالگرد برای  39اواخر سال   

به گونه ای کته در   امداد هوایی در اختیار دانشگاه علوم پزشکی بوشهر قرار گرفت و این اورژانس فعالیت خود را آغاز کرد

ماموریت به خصوص بیمارانی از جزیره خارگ و خدمات رسانی جاده ای را با موفقیتت   0 حال حاضر هر ماه بطور میانگین

بتا راه انتدازی   انجام داده و در کاهش زمان رساندن مصدومین به مراکز خدمات پزشکی نقش بسزایی ایفتا نمتوده استت.    

ات رسانی به بیماران در کشتور بته   اوژانس هوایی در این استان، بوشهر هفدهمین استان برخوردار از این مزیت برای خدم

اهش مرگ و میر و انتقال د. حادثه خیز بودن استان لزوم تقویت امکانات پزشکی مشابه را ضروری مینماید. کشمار می رو

ایتن   بوشهر میباشد. سریع مصدومان از محل حادثه به نزدیکترین مراکز درمانی از جمله اهداف راه اندازی اورژانس هوایی

پرواز  ،بنا به تشخیص ستاد هدایت اورژانسو هم اکنون درفرودگاه منطقه دوم نیروی دریایی ارتش مستقر است  بالگرد که

کیلتومتر از   514مسافت تحت پوشش این بتالگرد   .دهد در شرایط خاص و بحرانی قابلیت حمل سه بیمار را دارد انجام می

دو  در وازی بترای اورژانتس هتوایی بوشتهر باعتث شتده      محدودیت شتعاع پتر  . شمال به دیلم و از جنوب به کنگان است

شهرستان جم و عسلویه در جنوب استان امکان خدمات دهی به بیماران نباشد و درصورت نیاز باید بیماران از طریق زمینی 

 .به شهرستان کنگان منتقل و پس از آن از طریق هوایی به مرکز استان اعزام شوند

 باشد. پایگاه می 99برابر با  31اهی استان بوشهر در سال تعداد کل پایگاه اورژانس بین ر

 73دستتگاه دولتتی )   512باشد که از ایتن تعتداد   دستگاه می 513برابر با   31های استان در سال تعداد کل آمبوالنس

 باشد. میدستگاه خصوصی موجود  5 ها و سایر موسسات درمانی( ودستگاه در بیمارستان 27دستگاه در مراکز اورژانس و 
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  کار برحسب نحوه اداره و زمان های استانداروخانه ها وتعداد آزمایشگاه:  55جدول

 5935 -31های طی سال

 سال
 زمان کار نحوه اداره

 شبانه روزی روزانه غیر مستقل مستقل
 آزمایشگاه

5935 50 17 14 51 
5931 51 13 11 3 
5939 52 11 13 54 
5930 57 15 12 51 
5931 51 19 10 51 

 داروخانه
5935 25 55 20 7 
5931 22 50 74 55 
5939 79 54 75 51 
5930 71 55 75 51 
5931 71 12 544 59 

 ماخذ: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان                 

 5935 - 31های طی سال ضعیت حقوقیبرحسب و های استانداروخانهها و آزمایشگاه تعداد: 52جدول

 سایر خصوصی علوم پزشکی وابسته به دانشگاه جمــع سال

 آزمایشگاه

5935 21 07 50 54 
5931 20 14 50 54 
5939 23 10 51 54 
5930 23 11 51 55 
5931 23 14 52 51 

 داروخانه

5935 71 1 13 55 
5931 35 1 22 51 
5939 39 1 75 54 
5930 39 1 74 55 
5931 559 55 71 51 

 ماخذ: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان                  
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 5935 - 31های طی سال برحسب وضعیت حقوقی استان تعداد مراکز پرتونگاری وتوانبخشی: 59جدول

 سایر خصوصی علوم پزشکی وابسته به دانشگاه جمع سال

 ژیو رادیولو مرکزپرتونگاری

5935 04 50 52 3 

5931 02 50 19 54 

5939 00 50 14 54 

5930 01 50 15 55 

5931 01 51 53 54 

 و فیزیوتراپی توانبخشی

5935 15 9 93 3 

5931 10 0 14 54 

5939 24 9 12 54 

5930 25 9 12 55 

5931 27 9 10 55 

 درمانی استان بوشهر  –ی مأخذ : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشت                

 ها به تفکیک شهرستان  31در سال  استان و مراکز پرتونگاری و توانبخشی ها، داروخانههاتعداد آزمایشگاه:  54جدول

 شهرستان

 مرکز توانبخشی مرکز پرتونگاری داروخانه آزمایشگاه
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 64 54 53 26 56 27 57 62 کل استان
 11 1 3 7 17 3 2 51 بوشهر

 4 4 4 5 5 5 4 0 تنگستان

 50 0 1 0 53 0 9 50 دشتستان

 9 5 4 5 1 5 5 1 دشتی

 5 4 4 5 0 5 4 9 دیر

 1 4 4 1 9 1 4 0 دیلم

 2 4 1 1 2 9 9 1 کنگان

 7 1 1 1 3 9 1 1 گناوه

 2 5 5 5 0 1 5 9 جم

 4 4 4 5 1 5 4 0 عسلویه

 ماخذ: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان                     
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 5935 - 31های های دولتی و غیر دولتی استان در سال: تعداد آمبوالنس 51جدول

 سال
اورژانس 

551 
 جمع غیر دولتی دولتی

میانگین زمانی شروع 

پاسخگویی تا رسیدن 

 بر بالین بیمار)دقیقه(

 جاده شهر

5935 11 11 5 557 1/0 2/1 

5931 11 11 1 519 1 1/7 

5939 24 12 1 513 1/1 7 

5930 21 15 1 597 1 1 

5931 73 27 5 513 0 2 

 درمانی استان بوشهر  –مأخذ : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی                              

 5931استان در سال  551: تعداد مراکز اورژانس  56جدول
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 37 07 5 99 50 5 03 کل استان

 511 54 5 1 0 5 7 بوشهر

 544 1 4 0 5 4 1 تنگستان

 555 54 4 7 1 4 3 ستاندشت

 79 1 4 0 5 4 1 دشتی

 544 1 4 0 5 4 1 دیر

 21 9 4 1 5 4 0 دیلم

 12 1 4 5 5 4 9 کنگان

 21 9 4 1 5 4 0 گناوه

 544 1 4 5 5 4 1 جم

 544 9 4 1 5 4 9 عسلویه

 ماخذ: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان                         
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 5934-31: حوادث ویژه و مهم اتفاق افتاده در استان بوشهر طی سالهای   57ولجد

5931 5934 

 نوع حادثه
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 حوادث ترافیکی 11 915 91 559 595 915 14 505

 حوادث ویژه

 حوادث شغلی محیطی 5 4 5 5 55 10 5 51

 مسمومیتها 7 525 4 51 51 04 0 59

 زلزله 7 4 5 4 1 4 4 9

 انفجار آتش زا و خطرناک 0 7 - 0 9 3 4 1

 سقوط هواپیما و بالگرد 5 4 0 4 4 4 4 4

 درگیری 4 4 4 4 4 4 4 4

حوادث مهم و 

 اضطراری

 تیراندازی 19 19 55 19 11 94 2 94

 غرق شدگی 51 54 50 51 51 51 2 51

 خودکشی 51 1 54 51 55 0 7 55

 جمع کل 525 191 76 559 251 449 47 291

 ماخذ: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان         
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     5935 – 31های های بخش بهداشت و درمان استان طی سال: برخی از شاخص55جدول

 عنوان شاخص
واحد 

 متعارف

 عملکرد

5935 5932 5939 5934 5931 

 21/5 29/5 25/5 12/5 17/5 درصد رشد طبیعی جمعیت

 31/14 49/15 21/14 10/14 2/14 ده هزار نفر میزان تولد خام

 1/1 0/1 1/0 1/0 1/0 درصد نسبت سالخوردگی جمعیت

 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 گاهآزمایش آزمایشگاه به ازاء صد هزار نفر جمعیت

 9/54 2/7 7/7 3/7 1/7 داروخانه داروخانه به ازاء صد هزار نفر جمعیت

 5/0 9/0 1/0 1/0 0 پرتونگاری مراکز پرتونگاری و رادیو لوژی به ازاء صد هزار نفر جمعیت

 5/2 1/1 1/1 1/1 5/1 توانبخشی مراکز توانبخشی و فیزیوتراپی به ازاء صد هزار نفر جمعیت

 21 71 72 71 70 درصد نسبت داروخانه های بخش خصوصی به کل

 11 14 53 53 53 درصد نسبت آزمایشگاههای بخش خصوصی به کل

 01 01 01 03 09 درصد نسبت مراکز پرتونگاری و رادیولوژی بخش خصوصی به کل

 71 74 75 27 21 درصد نسبت مراکز توانبخشی وفیزیوتراپی بخش خصوصی به  کل

 0 1 1 1 1 مرکز MRIاد مراکز تعد

 3 2 2 2 2 مرکز تعداد مراکز سی تی اسکن

 5 5 5 5 5 دستگاه آنژیوگرافی

 9404 9525 1121 1211 1509 تعداد تعداد آنژیوگرافی

 12/5 37/4 31/4 3/4 3/4 ده هزار نفر به جمعیت  PICU-NICU-ICU-CCU نسبت تخت ویژه

 49/4 41/4 41/4 41/4 41/4 هزار نفر تنسبت تخت سوختگی به هزار نفر جمعی

 41/4 40/4 40/4 41/4 41/4 هزار نفر نسبت تخت روانی به هزار نفر جمعیت

 33 31 29 21 14 تخت های دیالیز استانتعداد تخت

 1/1 1/1 1/1 0/1 0/1 روز متوسط اقامت بیمارستانی

 3/2 1/2 2 3/1 1/2 نفر نسبت پذیرش بیمار برای هر تخت در بیمارستانهای وابسته

 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 هزار نفر نسبت فوت شده در هزار نفر جمعیت دربیمارستانهای وابسته

 12 11 94 11 19 باب تعداد درمانگاه و مراکز ترک اعتیاد

درصد دسترسی به مراقبت های اولیه بهداشتی از طریق شبکه های 
 دولتی بهداشتی در مناطق روستایی

 544 544 544 544 544 درصد

 544 31 31 31 31 درصد نسبت مراکز بهداشتی درمانی روستایی دایر به کل طر  شبکه

 2/71 31 31 31 39 درصد نسبت مراکزبهداشتی درمانی روستایی ملکی به کل طر  شبکه

 544 544 544 544 544 درصد نسبت خانه های بهداشتی دایر به کل طر  شبکه

 1/33 31 31 31 31 درصد ملکی به کل طر  شبکهنسبت خانه های بهداشتی 

 79/33 7/33 0/33 17/33 12/37 درصد میزان دسترسی جمعیت روستایی به آب آشامیدنی سالم

 1/32 7/30 3/39 07/31 37/34 درصد میزان دفع بهداشتی زباله  در روستاها

 2/31 5/31 3/30 0/31 50/39 درصد خانوار  روستایی برخوردار از توالت بهداشتی

مراکز تهیه و توزیع و فروش مواد خوراکی و بهداشتی دارای معیار 
 بهداشتی شهری

 5/79 1/74 1/23 21 22 درصد

 21/75 1/23 2/22 0/20 5/22 درصد اماکن عمومی دارای معیار بهداشتی شهری
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      5935 – 31های های بخش بهداشت و درمان استان طی سال: برخی از شاخص55جدولادامه 

 عنوان شاخص
واحد 

 متعارف

 عملکرد

5935 5932 5939 5934 5931 

 9/71 71 3/21 9/71 1/71 درصد داشت محیطبهواحدهای بهداشتی درمانی شهری با شرایط مطلوب از نظر 

درصد نمونه های ناسالم محصوالت خوراکی و مکمل های غذایی در سطح 

 واردات
 4 51/4 3/1 41/4 17/4 درصد

 544 544 544 544 544 درصد ان پوشش واکسیناسیونمیز

 544 544 544 544 544 درصد پوشش واکسیناسیون هپاتیت ب نوبت سوم کودکان زیر یکسال

 544 37 77 544 544 درصد ساله تحت پوشش خدمات بهداشتی 1-57درصددانش آموزان 

 12/1 2/1 2/1 21/1 27/1 دارو میانگین اقالم دارویی در نسخ

 91/51 45/52 70/51 11/52 71/57 درصد های حاوی داروی تزریقی هصد نسخدر

 1/92 1/10 1/03 0/10 7/11 درصد نسبت استفاده از روش های مطمئن جلوگیری از بارداری

 1/92 1/10 1/03 0/10 7/11 درصد پوشش تنظیم خانواده

 70/11 1/57 1/53 1/14 1/51 درصد میزان مرگ و میر مادران باردار به علل عوارض حاملگی

 33/33 31/33 37/33 30/33 30/33 درصد میزان زایمان ایمن توسط افراد دوره دیده

 02 09 07 19 11 درصد درصد عمل سزارین به کل زایمانها در بیمارستانهای وابسته

 میزان مرگ  و میر کودکان زیر یکسال
درصد هزار 

 تولد زنده
51/50 11/51 11/55 01/51 31/55 

 میزان مرگ و میر کودکان زیر پنج سال
درصد هزار 

 تولد زنده
15/52 32/50 93/59 03/51 55/50 

 11/1 5/1 9/1 7/1 2/1 درصد گرم 1144درصد متولدین با وزن کمتر از 

 517 591 31 71 13 نفر تعداد نوزادان مبتال به کم کاری تیرویید )مادرزادی(

 031 021 007 053 979 نفر تعداد مبتالیان به ایدز
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 5935 – 31 سالهای طی استان درمان و بهداشت بخش شاخصهای از برخی: 55جدولادامه 

 ماخذ: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان  

 
 5934-31بیماریهای رایج بین مردم استان بوشهر در سالهای : 53جدول 

 واحد اندازه گیری بیماریهای رایج
 میزان شیوع

5934 5931 

 19 1/15 شیوع )هزار( فشارخون

 97 1/91 شیوع )هزار( یابتد

 5/52 2/51 بروز)هزار( انواع حوادث

 91 91 بروز)صدهزار( سرطان

 ماخذ: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان                   

 

 

 

 

 واحد متعارف عنوان شاخص
 عملکرد

5935 5932 5939 5934 5931 

 14 12 13 91 11 نفر موارد جدید ابتال به ایدز

 55 7 51 2 51 نفر تعداد موارد فوت ایدز

 هابروز کل سرطان
هزار نفر  صد در مورد

 جمعیت
1/59 7/17 3/97 91 91 

 11/51 21/54 51 2/55 55 درصد درصد فوت سرطان و تومورها به کل فوت شدگان

 31/5 3/1 1 1/9 9 درصد درصد فوت کهولت سن به کل فوت شدگان

 70/01 29/04 7/05 5/01 05 درصد عروقی به کل فوت شدگان –درصد فوت بیماریهای قلبی 

 1/1 9/2 2/1 9/7 1/2 درصد زان بروز سل درصدهزارنفرمی
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 5934-31 سال در بوشهر استان در مرگ علل مهمترین: 21 جدول

 5931سال 
 رتبه علت مرگ

 5934سال 
 رتبه رگعلت م

 تعداد درصد تعداد درصد

 5 عروقی و قلبی هایبیماری 5170 29/04 5 عروقی و قلبی هایبیماری 5254 70/01

 1 تومورها و سرطان 052 21/54 1 تومورها و سرطان 141 11/51

 9 نقل و حمل به مربوط حوادث 942 73/2 9 نقل و حمل به مربوط حوادث 950 72/2

 0 متابولی  و تغذیه غدد، هایبیماری 171 91/2 0 متابولی  و تغذیه غدد، هایبیماری 945 10/2

 1 تنفسی دستگاه هایبیماری 143 92/1 1 تنفسی دستگاه هایبیماری 521 05/0

 1 تولد حول هایبیماری 513 47/0 1 تولد حول هایبیماری 519 79/9

 2 تناسلی - ادراری دستگاه هایاریبیم 559 35/1 2 یگوارش دستگاه هایبیماری 543 29/1

 7 گوارش دستگاه هایبیماری 31 02/1 7 حوادث غیرعمد 544 15/1

 3 عمد غیر حوادث 975 47/1 3 تناسلی - ادراری دستگاه هایبیماری 31 97/1

 29 77/5 54 بیماریهای سیستم عصبی 29 79/5
 و مادرزادی هایناهنجاری

 کروموزومی
54 

19/5 11 
 و مادرزادی هاییناهنجار

 کروموزومی
 55 عصبی سیستم های بیماری 25 79/5 55

 51 انگلی و عفونی های بیماری 19 11/5 51 انگلی و عفونی های بیماری 19 99/5

 59 دیگران بوسیله خشونت 11 90/5 59 دیگران بوسیله خشونت 00 54/5

 سایر موارد 927 21/3 سایر موارد 130 91/2

 هامرگ کل جمع 9773 544 هامرگ کل جمع 9331 544

 مأخذ: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر

 های مربوط به سالمت انسان در تولیدناخالص داخلی استان بوشهر طی: فعالیت 25جدول 
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های مربوط فعالیت
 به سالمت انسان

0977274 915170111 5/0 4/1 1090073 974153015 5/0 49/5 

 ای مرکز آمار ایران. محاسبات نگارنده های منطقهماخذ: حساب             
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 در بخش سالمت استان بوشهر 5931شارکت بخش خصوصی در سال : وضعیت م22جدول 

 ردیف
نام واحدهای واگذار شده یا مجوزداده شده به بخش 

 خصوصی

 نوع واگذاری

خرید  تعداد

 خدمت

 مجوز 

 داده شده
 مدیریتی

 7  *  شرکت های مبارزه با حشرات و جوندگان 5

 59  *  مجوز خدمات سالمت محیط کار 1

پایگاه های حاشیهواگذاری  9  *   59 

 17   * واگذاری داروخانه های کلیه مراکز بهداشتی درمانی 0

 5   * پشتیبانی سیستم اطالعات بیمارستانی بقیه ا...االعظم دیلم 1

    * تأمین خودرو 1

2 
حفظ و نگهداری تاسیسات بیمارستان شهیدگنجی برازجان و شهدای 

 خلیج بوشهر
*   1 

 IVF   * 5ناباروری  خدمات درمان 7

    * خرید خدمت پرستاری در بیمارستان ها 3

    * سلف سرویس بیمارستان شهیدگنجی برازجان 54

    * سلف سرویس معاونت دانشجویی فرهنگی 55

    * غدا فروشی رفاهی  دانشگاه 51

  *   کلینی  تشخیص آلرژی 59

    * مدیریت مهد کودک بیمارستان قلب 50

دیریت مهد کودک شبکه بهداشت تنگستانم 51  *    

وابستگی به موادمرکز کاهش آسیب  51  *    

    * نگهداری فضای سبز بیمارستان بقیه ا...االعظم 52

زینبیه خورموج نگهداری فضای سبز بیمارستان 57    *  

  *   دندانپزشکی مراکزبهداشتی درمانی خیبر،امام رضادیلم،وحدتیه  53

زباله امحا 14  *    

 5   * تسهیالت زایمانی تنگ ارم 15

    * مرکز خدمات جامع سالمت 11

    * تامین نیروی حفاظتی بیمارستان بقیه ا...االعظم دیلم 19

  *   دیالیز بیمارستان امام خمینی کنگان 10

 5 *   درمانگاه رازی گناوه 11

 5 *   پزشکی هسته ای بیمارستان بنت الهدی 11

 اخذ: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان  م 
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 نیدتربیت ب - دوم بخش
 مقدمه 

ستودمندی استت کته الزم و حیتاتی      توجه به ورزش و تالش بر توسعه آن در میان همه اقشار جامعه، بته دلیتل آثتار   

را برای تحمتل   ها آنو اضطراب توان و در مواقع سختی  هشدافراد های بدنی باعث افزایش بنیه و قدرت  فعالیت .باشد می

 دهد.  هایی افزایش می چنین وضعیت

تربیت بدنی با توجه به پرورش نیروی جسمانی و تقویت روحیه سالم نقش مهمی در تندرستی و شادابی اقشار مختلف 

باشتد.   مطتر  متی  های اجتماعی و رفتارهای مطلوب افتراد   جامعه بر عهده داشته و به عنوان عاملی مهم در تقویت ارزش

بدنی ضمن آنکه نمایانگر سطح سالمتی و پویایی و نشتاط جامعته استت، در عتین حتال زمینته        های تربیت گستره فعالیت

بتدنی،   سازد و بدین ترتیب آثار فعالیت بخش تربیتت  های فرهنگی و سرافرازی و وفاق ملی را نیز فراهم می اعتالی ارزش

یابد. اهمیت ورزش از ی  سو و وجود ویژگی جوانی جمعیت کشتور و استتان،    . می نمود چندگانه فرهنگی، اجتماعی و . .

های ورزشی از سوی دیگر، توجه بیش از پیش به تامین و تجهیز امکانات ورزشی  مندی نوجوانان به فعالیت همچنین عالقه

 اید.نم تر از آن اتخای تدابیری برای استفاده بهینه از آنها را اجتناب ناپذیر می و مهم

موجتود  ، گزارشتی از وضتعیت   31و  30ستالهای  های مهم بختش تربیتت بتدنی در    شاخص استفاده ازدر این فصل با 

 های این بخش، ورزشکاران، فضاها و امکانات ورزشی ارائه گردیده است.  شاخص

 تعداد ورزشکاران تحت پوشش نهادهای ورزش همگانی و ورزش قهرمانی 

شود که ورزش را با هدف تامین تندرستی و ارتقاء سطح ستالمت و نشتاط انجتام     می ورزشکار همگانی به فردی گفته

تعداد ورزشکاران تحت پوشش نهادهتای ورزش همگتانی استتان در     باشد. دهد و معطوف به کسب نتیجه و مدال نمی می

وده است و نسبت به سال درصد زن ب 3/01درصد مرد و   5/12باشد که از این تعداد حدود  نفر می 71124بالغ بر  31سال 

درصد جمعیتت تحتت پوشتش     2/11، 31دهد. در سال  نفر بوده در مجموع ی  درصد افزایش نشان می 75007قبل که 

درصتد بته شهرستتان دیلتم       3/59درصتد بته شهرستتان دشتستتان و      5/53ورزش همگانی استان به شهرستان بوشهر، 

 گستان، کنگان، عسلویه، دیر و دشتی قرار گرفته اند.های گناوه، تن اختصاص داشته و پس از آن شهرستان

ای است که با توجته بته قتوانین و مقتررات ختاص، بترای ارتقتاء         های رقابتی و سازمان یافته ورزش قهرمانی، ورزش

تعتداد ورزشتکاران تحتت پوشتش نهادهتای ورزش       31در ستال   شود. رکوردهای ورزشی و کسب رتبه یا مدال انجام می

اند. تعداد این ورزشکاران  درصد زن بوده 1/19درصد مرد و  1/21نفر گزارش شده که از این تعداد  50114ن قهرمانی استا

شهرستان بوشهر بیشترین ورزشکار تحت پوشش  31درصد افزایش داشته است. در سال  0در مجموع نسبت به سال قبل 

 سهم را به خود اختصاص داده است.  نهادهای ورزش قهرمانی را در استان داشته و شهرستان دشتی کمترین
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 تعداد کارشناسان و مربیان ورزشی 

بتدنی   توان به تصویر روشنی از ساز و کارهای اجرایی و نیروی انسانی فعال در بختش تربیتت   با کم  این شاخص می

 7سال گذشته حدود باشد که نسبت به  نفر می 117برابر با  31در سال کارشناسان ورزشی استان تعداد استان دست یافت. 

نفر کمترین کارشناس ورزشتی   51نفر بیشترین و شهرستان عسلویه با  17درصد افزایش داشته است. شهرستان بوشهر با 

 اند.  های استان دارا بوده را در این سال در میان شهرستان

درصد افزایش یافته استت.   7/1بوده که نسبت به سال قبل نفر  1124برابر با  31در سال استان تعداد مربیان ورزشی 

تعتداد  کمتترین   دارایدرصتد (   2/9) نفر  30با دیر دارای بیشترین و شهرستان درصد( 17)نفر   253ستان بوشهر با شهر

 باشند. های استان می در میان شهرستانمربی 

زایش یافتته استت.   درصتد افت   9بوده که نسبت به سال قبتل  نفر  5134با  برابر 31تعداد داوران استان بوشهر در سال 

درصد( دارای کمترین تعتداد   7/9نفر ) 11درصد( دارای بیشترین و شهرستان عسلویه با  99نفر ) 117شهرستان بوشهر با 

 باشند. داور در استان می

 مکانهای ورزشی 

الیتت  گردد که در آن یت  یتا چنتد فع    مکان ورزشی به هر نوع فضایی محصور، اعم از روباز یا سر پوشیده اطالق می

 ریزی تشکیالتی برخوردار و تحت نظارت سازمان تربیت بدنی باشد. شود و از ی  برنامه ورزشی انجام می

انتد کته    سالن ورزشی دولتی در استان در حال فعالیت بوده 545سالن ورزشی خصوصی و  234تعداد  31تا پایان سال 

 113100هتای ورزشتی استتان     مجموع مساحت سالندهد.  درصد رشد نشان می 5/9و  9/3نسبت به سال قبل به ترتیب 

مکان ورزشی  70تعداد  31باشد. همچنین تا پایان سال  می 30درصد افزایش نسبت به سال  0/1مترمربع بوده که نشانگر 

و  7/0مترمربع در استان موجود بوده که در مقایسه با سال قبل از نظر تعداد و مساحت به ترتیب  109144روباز با مساحت 

های ورزشی استان)روباز و سرپوشیده( در شهرستان بوشهر و کمترین  درصد افزایش یافته است. بیشترین تعداد مکان 3/9

 آنها در شهرستان جم قرار گرفته است.

باشد که از این لحاظ کمبود جتدی احستاس    مترمربع می 7153استخر با مساحت  1مجموع استخر سرپوشیده استان، 

افزایش تعداد استخرهای سرپوشیده به صورت جدی در دستور کار مدیریت استان قرار گیرد. تا پایان  بایست گردد و می می

زمین  1مترمربع در استان موجود بوده که شهرستان دشتی با  151044زمین ورزشی روستایی با مساحت  13تعداد  31سال

 بیشترین سهم را دارا بوده است. 

شود که در ی  واحد زمانی مشخص امکتان فعالیتت ورزشتی در     کارانی گفته میظرفیت مکان ورزشی، به تعداد ورزش

باشتد کته در    نفتر در روز متی    3044برابر با  31در سال استان های ورزشی  ی  مکان را داشته باشند. کل ظرفیت مکان

وز مربتوط بته   ر -نفتر  9754هتای ورزشتی بتا     درصد رشد داشته است. باالترین ظرفیتت مکتان   1/1مقایسه با سال قبل 

باشتد. ظرفیتت    هتای عستلویه و کنگتان متی     روز مربتوط بته شهرستتان    -نفر 014شهرستان بوشهر و کمترین ظرفیت با 
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درصد افتزایش داشتته    1/5باشد که نسبت به سال قبل حدود  روز می-نفر 9714های ورزشی خاص بانوان نیز برابر  مکان

 است. 

ای در  های پرورشی، همگانی، تفریحی، قهرمانی و حرفه سترش ورزشگ»اهبرد با توجه به آنچه گفته شد در ارتباط با  ر

های بهبود را در گستره راهبرد مذکور مشاهده نمود ولی با توجته بته گستترش جمعیتت      توان نشانه در مجموع می «استان

اعه فرهنتگ ورزش  استان و نیز حیاتی بودن نقش ورزش در ارتقاء سطح سالمت و نشاط اجتماعی، همچنان باید بته اشت  

های  همگانی و فراهم سازی ساز و کار اجرایی آن بیشتر مبادرت ورزید. در این زمینه احداث فضاهای ورزشی در شهرستان

های موجود تقلیل یابد، توجه به ورزش کارکنان دولت  ای که نابرابری تر امکانات و اعتبارات به گونه محروم و توزیع مناسب

های ورزشتی اختصاصتی بتانوان، همچنتین      اسیسات و امکانات الزم، توجه بیشتر به احداث مکاناز طریق فراهم نمودن ت

 اهتمام ویژه به منظور علمی کردن ورزش مفید خواهد بود.

 ها  های بخش تربیت بدنی به نسبت جمعیت شهرستان مقایسه شاخص

هتا در   بیت بدنی در سطح شهرستانهای بخش تر تری از وضعیت شاخص در این بخش به منظور این که تصویر روشن

 گردد.  ها ارائه می ها به نسبت جمعیت شهرستان اختیار داشته باشیم، مقایسه این شاخص

بتالغ بتر    31هزار نفر جمعیت در کل استتان در ستال    54سرانه فضای ورزشی روباز به ازاء فضای ورزشی روباز:  -5

شی روباز شش شهرستان تنگستان، دشتستان، دشتی، دیر، دیلتم و  مترمربع محاسبه گردیده است. سرانه فضای ورز 1113

تتر از میتانگین قترار گرفتته استت.       عسلویه باالتر از میانگین و سرانه چهار شهرستان بوشهر، جم، کنگتان و گنتاوه پتائین   

ن سرانه فضای مترمربع دارای کمتری 1329مترمربع دارای بیشترین سرانه و شهرستان کنگان با  54341شهرستان دیلم با 

 اند.  هزار نفر جمعیت بوده 54ورزشی روباز به ازاء 

 ستال  هزار نفر جمعیت در کل استتان در  54سرانه فضای ورزشی سرپوشیده به ازاء فضای ورزشی سرپوشیده:  -2

 تنگستتان،  بوشتهر،  شهرستان شش دولتی ورزشی های سالن مساحت سرانه. است شده محاسبه مترمربع 5329 بر بالغ 31

 میتانگین  از تتر  پتائین  گناوه و کنگان دیر، دشتستان، شهرستان چهار سرانه و میانگین از باالتر عسلویه و دیلم دشتی، جم،

 دارای مترمربتع  213 بتا  کنگتان  شهرستتان  و سترانه  بیشتترین  دارای مترمربتع  9221 با دیلم شهرستان. است گرفته قرار

 .اند بوده جمعیت نفر هزار 54 ازاء به دولتی ورزشی های سالن مساحت سرانه کمترین

 هزار نفر جمعیت در کتل  54های ورزشی دولتی به ازاء  سرانه مساحت سالن های ورزشی دولتی: مساحت سالن -9

شهرستان بوشهر،  های ورزشی دولتی چهار مترمربع محاسبه شده است. سرانه مساحت سالن 350بالغ بر  31استان در سال 

تتر از   دیر، کنگان و گناوه پائین دشتستان، دشتی، تر از میانگین و سرانه شش شهرستان تنگستان،جم، دیلم و عسلویه باال

مترمربتع   197بتا   مترمربع دارای بیشترین سترانه و شهرستتان کنگتان    1410میانگین قرار گرفته است. شهرستان دیلم با 

 اند. فر جمعیت بودههزار ن 54های ورزشی دولتی به ازاء  دارای کمترین سرانه مساحت سالن
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هزار نفر جمعیت  54های ورزشی خصوصی به ازاء  سرانه مساحت سالن های ورزشی خصوصی: مساحت سالن -4

هتای ورزشتی خصوصتی پتنج      مترمربع محاسبه شده است. سرانه مستاحت ستالن   5413بالغ بر  31استان در سال  در کل

میانگین و سرانه پنج شهرستان جم، دشتستتان، کنگتان، گنتاوه و    شهرستان بوشهر، تنگستان، دشتی، دیر و دیلم باالتر از 

مترمربع دارای بیشترین سرانه و شهرستان کنگان با  5211تر از میانگین قرار گرفته است. شهرستان دیلم با  عسلویه پائین

 اند. هزار نفر جمعیت بوده 54های ورزشی خصوصی به ازاء  مترمربع دارای کمترین سرانه مساحت سالن 031

 54همگانی بته ازاء    نسبت افراد تحت پوشش نهادهای ورزش همگانی:  افراد تحت پوشش نهادهای ورزش -1

  نفر محاسبه شده است. نسبت افراد تحت پوشش نهادهتای ورزش  254بالغ بر  31استان در سال  هزار نفر جمعیت در کل

دشتستان، دشتی،  تر از میانگین و نسبت پنج شهرستان جم،همگانی پنج شهرستان بوشهر، تنگستان، دیر، دیلم و گناوه باال

نفتر دارای بیشتترین نستبت و شهرستتان      9131تر از میانگین قرار گرفته است. شهرستان دیلم بتا   کنگان و عسلویه پائین

 اند. ودههزار نفر جمعیت ب 54همگانی به ازاء   نفر دارای کمترین نسبت افراد تحت پوشش نهادهای ورزش 092کنگان با 

 54قهرمانی به ازاء   نسبت افراد تحت پوشش نهادهای ورزش قهرمانی:  افراد تحت پوشش نهادهای ورزش -6

  نفر محاسبه شده است. نسبت افراد تحت پوشش نهادهتای ورزش  511بالغ بر  31استان در سال  هزار نفر جمعیت در کل

وه باالتر از میانگین و نسبت چهار شهرستان دشتستتان، دشتتی،   قهرمانی پنج شهرستان بوشهر، تنگستان، جم، دیلم و گنا

نفر دارای بیشترین نسبت و شهرستتان   919تر از میانگین قرار گرفته است. شهرستان دیلم با  کنگان و عسلویه پائین دیر،

 اند. معیت بودههزار نفر ج 54قهرمانی به ازاء   نفر دارای کمترین نسبت افراد تحت پوشش نهادهای ورزش 74دشتی با 

هتا بته شتکل معنتاداری از میتانگین       دیلم در اکثر شاخص  اطالعات ارائه شده نشانگر این موضوع است که شهرستان

باشد. شهرستان  ها می استانی باالتر قرار گرفته که یکی از دالیل آن جمعیت پائین این شهرستان نسبت به سایر شهرستان

ها از میانگین استتانی بتاالتر استت.     های استان در اکثر شاخص عیت در بین شهرستانبوشهر نیز با دارا بودن بیشترین جم

 باشند. تر می ها از میانگین استانی پائین های دشتستان و کنگان نیز در اکثر شاخص شهرستان
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 5934 – 31های کلیدی تربیت بدنی استان طی سالهای  : شاخص5جدول

 واحد عنوان ردیف
 سال

5934 

 الس

5931 

درصد 

 تغییرات

 %9 545 37 سالن سالنهای ورزشی دولتی 5

 %3 234 219 سالن سالنهای ورزشی خصوصی 1

 %7 735 715 سالن کل سالنهای ورزشی دولتی و خصوصی 9

 %9 541940 541240 متر مربع مساحت سالنهای ورزشی دولتی 0

 %3 519104 551314 متر مربع مساحت سالنهای ورزشی خصوصی 1

 %1 113100 151110 متر مربع مجموع مساحت سالنهای ورزشی دولتی و خصوصی 1

 %0 77 70 مکان تعداد مکانهای ورزشی روباز 2

 %0 109144 157333 متر مربع مساحت مکانهای ورزشی روباز 7

 - 1 1 استخر تعداد استخر سرپوشیده 3

 - 7153 7153 متر مربع مساحت استخر سرپوشیده 54

 %2 13 12 زمین عداد زمینهای ورزشی روستاییت 55

 %0 151044 141007 متر مربع مساحت زمینهای ورزشی روستایی 51

روز –نفر  ظرفیت مکانهای ورزشی استان 59  3144 3044 1% 

روز –نفر  ظرفیت مکانهای ورزشی خاص بانوان 50  9750 9714 5% 

 %1 55144 54390 نفر قهرمانیتعداد ورزشکاران مرد تحت پوشش نهادهای ورزش  51

 %2 9014 9144 نفر تعداد ورزشکاران زن تحت پوشش نهادهای ورزش قهرمانی 51

 %0 50114 50590 نفر مجموع ورزشکاران مرد و زن تحت پوشش نهادهای ورزش قهرمانی 52

 %9 1124 1144 نفر تعداد مربیان ورزشی 57

 %9 5134 5104 نفر تعداد داوران ورزشی 53

 %0 104 151 نفر تعداد ناجی غریق 14

 %5 02514 01774 نفر تعداد مردان تحت پوشش نهادهای ورزش همگانی 15

 %1 91014 90117 نفر تعداد زنان تحت پوشش نهادهای ورزش همگانی 11

 %5 71124 75007 نفر مجموع تعداد مردان و زنان تحت پوشش نهادهای ورزش همگانی 19

 رزش و جوانان استانماخذ: اداراه کل و
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 ها شهرستان جمعیت نسبت به بدنی تربیت بخش های شاخص مقایسه: 2جدول                          

 ماخذ: اداراه کل ورزش و جوانان استان     
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 511 254 5413 350 5329 1113 5519044 کل استان

 594 255 5439 5939 1071 0103 137130 بوشهر

 597 271 5214 112 1972 2450 21241 تنگستان

 594 140 350 5171 1537 0504 24415 جم

 33 111 5444 074 5074 1101 111402 دشتستان

 74 052 5171 214 1491 7510 71953 دشتی

 511 210 5951 112 5797 3113 14151 دیر

 919 9131 5211 1410 9221 54341 90717 دیلم

 71 092 031 197 213 1329 542745 کنگان

 571 210 311 793 5745 9319 541070 گناوه

 541 137 249 5027 1571 1537 29317 عسلویه



 

 

 062 3131گزارش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان بوشهر سال 
 

 

 تفکیک شهرستان به 5934های تربیت بدنی در سال  شاخص: عملکرد 9جدول

 ماخذ: اداراه کل ورزش و جوانان استان      

 

 

 عنوان
واحد 

 متعارف
 دشتی دشتستان جم تنگستان بوشهر

افراد تحت پوشش 

همگانی  نهادهای ورزش  

 1455 5305 7117 1315 51590 نفر مرد

 5035 5199 1343 1311 7313 نفر زن

 9141 9020 51192 1359 15549 نفر جمع

شش ورزشکاران تحت پو

 نهادهای ورزش قهرمانی

 105 124 5721 749 1100 نفر مرد

 511 530 003 117 5190 نفر زن

 119 710 1910 5495 9227 نفر جمع

 نیروی انسانی فنی

 51 53 13 51 11 نفر کارشناس

 571 520 191 521 240 نفر مربی

 25 31 00 17 511 نفر ناجی غریق

 555 115 593 549 109 نفر داور

 1 52 54 1 13 سالن سالنهای ورزشی دولتی

 1024 51544 3444 0741 04910 متر مربع مساحت سالنهای ورزشی دولتی

 17 501 90 79 144 سالن سالنهای ورزشی خصوصی

 3944 19014 1124 51714 95914 متر مربع مساحت سالنهای ورزشی خصوصی

 5144 1044 4 4 4 متر مربع احداث سالن ورزشی

 3 50 1 1 12 مکان اد مکانهای ورزشی روبازتعد

 24510 505025 13444 00744 591715 متر مربع مساحت مکانهای ورزشی روباز

 5 5 4 4 5 استخر تعداد استخر سرپوشیده

 5544 5900 4 4 9044 متر مربع مساحت استخر سرپوشیده

 1 1 1 9 1 زمین تعداد زمینهای ورزشی روستایی

 95704 14514 14434 91104 11154 متر مربع رزشی روستاییمساحت زمینهای و

روز –نفر  ظرفیت مکانهای ورزشی استان  9214 214 5044 134 014 

روز –نفر  ظرفیت مکانهای ورزشی خاص بانوان  5914 901 914 924 194 



 

 

 فرهنگی، آموزشی و اجتماعیچهارم: امور فصل  063
 

 

 تفکیک شهرستان به 5934بدنی در سال های تربیت  : عملکرد شاخص9ادامه جدول

 اداره کل ورزش و جوانان استانماخذ:  

 عنوان
واحد 

 متعارف
 کل استان عسلویه گناوه کنگان دیلم دیر

افراد تحت پوشش 

همگانی  نهادهای ورزش  

 01774 1954 0254 1010 2141 1111 نفر مرد

 90117 5331 1129 1531 0522 5210 نفر زن

 75007 0941 2179 0113 55979 0173 نفر جمع

ن تحت ورزشکارا

پوشش نهادهای ورزش 

 قهرمانی

 54390 157 5132 295 312 117 نفر مرد

 9144 509 121 519 171 541 نفر زن

 50590 215 5721 730 5159 290 نفر جمع

 نیروی انسانی فنی

 155 55 51 10 51 57 نفر کارشناس

 1144 542 150 514 141 71 نفر مربی

 151 91 01 74 19 01 نفر ناجی غریق

 5104 15 544 592 541 514 نفر داور

 37 2 1 0 54 0 سالن سالنهای ورزشی دولتی

 541240 7214 7130 1974 2407 9531 متر مربع مساحت سالنهای ورزشی دولتی

 219 91 11 92 90 09 سالن سالنهای ورزشی خصوصی

 551314 0054 7344 0204 1114 1704 متر مربع مساحت سالنهای ورزشی خصوصی

 9144 4 4 4 4 4 متر مربع احداث سالن ورزشی

 70 2 1 0 2 1 مکان تعداد مکانهای ورزشی روباز

 157333 01701 10744 19419 92317 11514 متر مربع مساحت مکانهای ورزشی روباز

 1 4 5 5 4 4 استخر تعداد استخر سرپوشیده

 7153 4 5121 5544 4 4 متر مربع مساحت استخر سرپوشیده

 12 9 1 9 1 1 زمین عداد زمینهای ورزشی روستاییت

 141007 55347 1144 94514 55144 14434 متر مربع مساحت زمینهای ورزشی روستایی

روز –نفر  ظرفیت مکانهای ورزشی استان  174 054 054 014 044 3144 

روز –نفر  ظرفیت مکانهای ورزشی خاص بانوان  114 514 144 910 571 9750 



 

 

 060 3131گزارش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان بوشهر سال 
 

 تفکیک شهرستان به 5931های تربیت بدنی در سال  : عملکرد شاخص4جدول

 ستان     ماخذ: اداره کل ورزش و جوانان ا      

 

 

 

 عنوان
واحد 

 متعارف
 دشتی دشتستان جم تنگستان بوشهر

افراد تحت پوشش 

همگانی  نهادهای ورزش  

 1414 7124 5314 1374 51514 نفر مرد

 5114 2544 5174 9414 3424 نفر زن

 9144 51224 9194 1494 15114 نفر جمع

ورزشکاران تحت پوشش 

 نهادهای ورزش قهرمانی

 114 1454 174 751 1133 نفر مرد

 504 074 194 101 5134 نفر زن

 134 1034 354 5415 9773 نفر جمع

 نیروی انسانی فنی

 51 91 14 51 17 نفر کارشناس

 539 101 574 527 253 نفر مربی

 29 32 01 94 517 نفر ناجی غریق

 551 111 509 541 117 نفر داور

 1 52 54 1 94 سالن سالنهای ورزشی دولتی

 1024 51544 3444 0741 05144 متر مربع مساحت سالنهای ورزشی دولتی

 11 514 92 71 152 سالن سالنهای ورزشی خصوصی

 55544 11144 1044 59144 91194 متر مربع مساحت سالنهای ورزشی خصوصی

حداث سالن ورزشیا  5144 1050 4 4 4 متر مربع 

 3 51 1 2 12 مکان تعداد مکانهای ورزشی روباز

 24510 501125 13444 19744 591715 متر مربع مساحت مکانهای ورزشی روباز

 5 5 4 4 5 استخر تعداد استخر سرپوشیده

 5544 5900 4 4 9044 متر مربع مساحت استخر سرپوشیده

 1 9 1 9 9 زمین ورزشی روستاییتعداد زمینهای 

 95704 11431 14434 91104 12571 متر مربع مساحت زمینهای ورزشی روستایی

روز –نفر  ظرفیت مکانهای ورزشی استان  9754 224 5094 114 074 

روز –نفر  ظرفیت مکانهای ورزشی خاص بانوان  5914 901 911 924 191 



 

 

 فرهنگی، آموزشی و اجتماعیچهارم: امور فصل  061
 

 تفکیک شهرستان به 5931های تربیت بدنی در سال  : عملکرد شاخص4ادامه جدول

 ماخذ: اداراه کل ورزش و جوانان استان

 

  

 

 عنوان
واحد 

 متعارف
 کل استان عسلویه گناوه کنگان دیلم دیر

افراد تحت پوشش 

همگانی  نهادهای ورزش  

 02514 1914 0294 1074 2194 1114 نفر مرد

 91014 1414 1134 1194 0114 5704 نفر زن

 71124 0014 2014 0254 55074 0934 نفر جمع

ورزشکاران تحت 

پوشش نهادهای ورزش 

 قهرمانی

 55144 111 5142 297 391 104 نفر مرد

 9014 514 944 534 131 514 نفر زن

 50114 271 5342 317 5194 214 نفر جمع

 نیروی انسانی فنی

 117 51 59 11 52 53 نفر کارشناس

 1124 554 157 517 147 30 نفر مربی

 104 97 02 71 11 00 نفر ناجی غریق

 5134 11 540 505 543 510 نفر داور

 545 7 1 1 54 0 سالن سالنهای ورزشی دولتی

 541940 54390 7130 1114 2407 9531 متر مربع مساحت سالنهای ورزشی دولتی

 234 01 15 01 91 02 سالن سالنهای ورزشی خصوصی

 519104 1144 3714 1944 1544 2314 متر مربع ورزشی خصوصیمساحت سالنهای 

 2130 4 4 0474 4 4 متر مربع احداث سالن ورزشی

 77 2 9 1 2 1 مکان تعداد مکانهای ورزشی روباز

 109144 01701 04145 91419 92317 11514 متر مربع مساحت مکانهای ورزشی روباز

 1 4 5 5 4 4 استخر تعداد استخر سرپوشیده

 7153 4 5121 5544 4 4 متر مربع مساحت استخر سرپوشیده

 13 9 1 9 1 1 زمین تعداد زمینهای ورزشی روستایی

 151044 55347 1144 94514 55144 14434 متر مربع مساحت زمینهای ورزشی روستایی

روز –نفر  ظرفیت مکانهای ورزشی استان  114 094 014 014 014 3044 

خاص بانوانظرفیت مکانهای ورزشی  روز –نفر    111 511 141 914 534 9714 



 

 

 061 3131گزارش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان بوشهر سال 
 

 آموزش و پرورش  -سوم بخش
 

 های ارزیابی تحوالت بخشتصویر عملکرد شاخص

 آموزان تعداد دانش

نفتر   532011بر با درصد نسبت به سال قبل برا 5/0با رشد  5931-31آموزان استان در سال تحصیلی  تعداد کل دانش
درصتد، ستهم دانتش     0/15درصد وسهم دانش آموزان پستر  1/03، آموزان دختر برابرباشد. در سال مذکور سهم دانش می

 است.  24/5درصد و سهم دانش آموزان مناطق روستایی همانند سال گذشته به  42/50آموزان غیر دولتی برابر 

 دوره آمادگی 

درصتد   2/1نفر بوده کته معتادل   59901برابر  5931-31دگی استان در سال تحصیلی آموزان دوره آما تعداد کل دانش
آموزان مناطق درصد و سهم دانش 7/01آموزان دختر برابرباشد. در سال مذکور سهم دانشآموزی استان میجمعیت دانش
مبود فضا در مدارس ابتدایی، های قبل با تشکیل پایه ششم و با توجه به کدرصد بوده است. طی سال 3/52روستایی برابر 

 دوره آمادگی از مدارس دولتی حذف گردید. 

 دوره ابتدایی

درصتد   2/11نفر بوده که معادل 551401برابر  5931-31آموزان دوره ابتدایی استان در سال تحصیلی  تعداد کل دانش    
آموزان غیردولتی درصد، سهم دانش 1/07آموزان دختر برابرباشد. در سال مذکور سهم دانشآموزی استان میجمعیت دانش

 درصد بوده است.  3/17آموزان مناطق روستایی برابر درصد و سهم دانش 9/7برابر 

 دوره متوسطه اول

درصتد   0/15نفر بوده کته   01120برابر  5931-31آموزان دوره متوسطه اول استان در سال تحصیلی  تعداد کل دانش
آموزان غیردولتی درصد، سهم دانش5/07آموزان دختر برابردر سال مذکور سهم دانش باشد.آموزی استان میجمعیت دانش

 درصد بوده است.  1/11آموزان مناطق روستایی برابر درصد و سهم دانش 1/1برابر

 فنی وکاردانش دوره متوسطه دوم و

 7/3نفتر بتوده کته معتادل     53002برابر  5931-31آموزان دوره متوسطه دوم استان در سال تحصیلی تعداد کل دانش
آمتوزان  درصد، سهم دانتش  9/12آموزان دختر برابر باشد. در سال مذکور سهم دانشآموزی استان میدرصد جمعیت دانش
 درصد بوده است.  1/55آموزان مناطق روستایی برابر، درصد و سهم دانش 7/2غیردولتی برابر 
درصد جمعیتت   1/1نفر بوده که معادل 54959یلی مذکور برابر با آموزان دوره فنی وکاردانش در سال تحص  تعداد دانش

 باشد.  دانش آموزی استان می
 

 

 



 

 

 چهارم: امور فرهنگی، آموزشی و اجتماعیفصل  061
 

یردولتی، و جنس در سال غ –روستایی، دولتی  –: تعداد دانش آموزان استان به تفکیک مقاطع، شهری 5جدول

  31-36تحصیلی
 

متوسطه  ابتدائی آمادگی شرح

 اول

متوسطه 

 دوم

فنی 

 وکاردانش

 جمع

 19511 1191 1279 50719 91109 4 پسر دولتی هریش

 11174 9501 7310 51193 90395 4 دختر

 511041 7971 51202 94541 25520 4 کل

 50113 111 751 1413 1551 1157 پسر غیر دولتی

 3375 552 249 259 9911 1519 دختر

 10154 201 5157 1221 7092 54205 کل

 11115 211 131 0313 51701 4 پسر دولتی روستایی

 15333 055 5072 0051 51173 4 دختر

 00114 5519 1571 3905 95190 4 کل

 5733 11 4 13 073 5911 پسر غیر دولتی

 5022 4 4 4 047 5413 دختر

 9921 11 4 13 732 1930 کل

 71901 1377 2027 53231 11477 4 پسر دولتی کل

 70123 9112 54015 53115 14114 4 دختر

 513111 3101 52313 93009 541247 4 کل

 51131 115 751 1557 1145 2555 پسر غیردولتی

 55145 552 249 259 9299 1191 دختر

 12232 217 5157 1795 3990 59901 کل

 545101 1193 7139 15354 12173 2555 پسر جمع

 31274 9120 55510 14910 10919 1191 دختر

 532011 54959 53002 01120 551401 59901 کل

 اداره کل آموزش و پرورش استان مأخذ:  

 تعداد کادر آموزشی ) رسمی و پیمانی وقراردادی(
باشتد کته در مقتاطع ابتتدایی، متوستطه اول،      کادر آموزشی شامل کلیه کارمندان معلم، مدیر معلم و معلم ورزش متی 

 باشند.ت میمتوسطه عمومی مشغول به فعالی
نفر مترد و   1017نفر بوده که از این تعداد  51214تعداد کادر آموزشی رسمی استان برابر  5931-31در سال تحصیلی 

نفر بوده کته نستبت بته ستال قبتل       1232باشند. در سال مذکور تعداد کادر آموزشی ابتدایی استان برابر  نفر زن می 2111
درصتد   1/99نفر بوده کته   9244تعداد کادر آموزشی متوسطه اول استان برابر درصد افزایش داشته است. همچنین  1/53

نفر بوده   0451نسبت به سال قبل رشد داشته است. بعالوه تعداد کادر آموزشی متوسطه دوم وپیش دانشگاهی استان برابر 
 درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است.  2/12که 

 



 

 

 066 3131گزارش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان بوشهر سال 
 

 5931-36به تفکیک مقاطع تحصیلی، نوع قرارداد و جنسیت در سال تحصیلی : تعداد کادر آموزشی استان2جدول 

متوسطه و پیش  راهنمایی ابتدایی شرح

 دانشگاهی

 جمع

36-31 36-31 36-31 36-31 

 1017 5791 5219 5713 مرد رسمی

 2111 5272 5751 9113 زن

 211 171 13 912 مرد پیمانی

 5414 549 15 731 زن

 9 4 4 9 مرد قراردادی

 0 4 5 9 زن

 1579 1511 5711 1193 مرد کل

 7911 5734 5727 0117 زن

 ماخذ: اداره کل آموزش و پرورش استان

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 چهارم: امور فرهنگی، آموزشی و اجتماعیفصل  061
 

 تعداد آموزشگاه و کالس  
ر های ابتتدایی، متوستطه اول، متوستطه عمتومی د    آموزشگاه دولتی در دوره 5145تعداد  5931-31در سال تحصیلی 

آموزشگاه متوسطه عمومی  912آموزشگاه متوسطه اول و  971آموزشگاه ابتدایی،  713استان دایر بوده که به ترتیب شامل 
 باشد. می

 11دارای بیشتترین تعتداد آموزشتگاه بتوده و شهرستتان دیلتم بتا        آموزشتگاه  040در این سال شهرستان دشتستان با 
 استان داشته است.آموزشگاه کمترین تعداد آموزشگاه را در سطح 

 

 5934-31: تعداد آموزشگاه به تفکیک شهرستان  طی سال های 9جدول 

 شهرستان

 تعداد آموزشگاه

5931-36 

 جمع کل متوسطه عمومی متوسطه اول ابتدایی

 130 20 12 519 بوشهر

 041 71 541 157 دشتستان

 511 90 92 30 دشتی

 515 90 04 22 گناوه

 11 55 55 90 دیلم

 511 91 09 77 نگستانت

 71 19 57 00 کنگان

 37 10 15 19 دیر

 543 57 17 19 جم

 25 57 57 91 عسلویه

 5615 917 951 513 جمع

 ماخذ: اداره کل آموزش و پرورش استان                    

 

 های مهم بخش   شاخص

 تراکم دائر

دهنتده  آید و کاهش ایتن شتاخص نشتان   ایر به دست میهای دآموز به تعداد کالساین شاخص از تقسیم تعداد دانش
نفر  1/19های ابتدایی، متوسطه اول، متوسطه استان برابر تراکم دایر دوره 5931-31باشد. در سال تحصیلی توسعه آن می

 نفر افزایش داشته است.  9/4بوده که در مقایسه با رقم سال قبل خود 
 



 

 

 061 3131گزارش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان بوشهر سال 
 

 ها سایر شاخص

درصد بوده که نسبت به سال  30/5برابر  5931-31ا گذر تحصیلی در سال تحصیلی شاخص ضریب بازدهی آموزشی ی
  5931-31ساله در ستال تحصتیلی   1-57درصد افزایش داشته است. همچنین شاخص پوشش تحصیلی جمعیت 4/3قبل 
م تعتداد  افزایش داشته است.شاخص نرخ ثبت نام ختالص کته از تقستی    1/4درصد بوده که نسبت به سال قبل  2،33برابر 
آیتد، در  ساله بدستت متی   57تا  1آموزان ثبت نام کرده در مقاطع ابتدایی، متوسطه اول، متوسطه عمومی به جمعیت دانش

 درصد کاهش داشته است.  13/4درصد بوده که نسبت به سال قبل 9/33برابر  5931-31سال تحصیلی 
 5931-36: شاخص های بخش آموزش و پرورش در استان طی سال های 4جدول

 5931 شرح

 30/5 ضریب بازدهی آموزشی)گذر تحصیلی(

 33/2 ساله 1-57پوشش تحصیلی جمعیت 

 33/9 نرخ ثبت نام خالص

 

 به تفکیک دوره 5931 -36آموز بزرگسال در سال تحصیلی : آمار کالس، آموزشگاه، دانش1جدول

 کالس آموزشگاه جمع دختر پسر شهرستان

 14 05 1231 5451 5275 بوشهر

 51 3 914 33 115 تنگستان

 7 1 917 514 157 جم

 01 01 1541 712 5191 دشتستان

 51 51 110 139 995 دشتی

 51 3 104 91 140 دیر

 59 54 590 13 11 دیلم

 9 1 25 15 54 عسلویه

 3 7 051 571 194 کنگان

 52 51 175 904 905 گناوه

 554 514 7755 9551 4666 جمع کل

 ماخذ: اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر                              
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        تعداد دانش آموزان دوره متوسطه استان در رشته های نظری، فنی و حرفه ای، کاردانش به تفکیک:  6جدول 

 )بدون بزرگسال(5934 -31و  5939 -34 غیردولتی و جنس در سال تحصیلی -دولتی

 شرح
 نظری پایه اول

 درصدتغییرات 31 34 درصدتغییرات 31 34

 دولتی

 3/052101 59171 51059 5/105011 1910 1117 پسر

 1/454159 51911 51102 4/15141- 1419 1410 دختر

 1/312431 13347 12314 4/141147 51911 51171 کل

 غیر دولتی

 12/91409 5193 5172 11/11012 195 151 پسر

 1/124451 711 792 3/3195 137 125 دختر

 52/01240 1031 1510 57/53997 313 271 کل

 کل

 55/54153 51115 59244 9/500445 1311 1209 پسر

 0/724141 52571 51970 4/41910- 1915 1911 دختر

 2/247051 91049 94470 5/135120 59121 59417 کل

 ماخذ: اداره کل آموزش و پرورش استان             

تعداد دانش آموزان دوره متوسطه استان در رشته های نظری، فنی و حرفه ای، کاردانش به تفکیک :  6ادامه جدول 

 ) بدون بزرگسال( 5931 -36 در سال تحصیلی غیردولتی و جنس -دولتی

 شرح
 نظری پایه اول

فنی و 

 ای حرفه
 جمع کاردانش

31-36 31-36 31-36 31-36 31-36 

 دولتی

 59511 0451 5391 2191 4 پسر

 59109 5379 5013 54711 4 دختر

 11231 1331 9910 57012 4 کل

 غیر دولتی

 5937 114 00 719 4 پسر

 221 12 50 211 4 دختر

 1524 152 17 5177 4 کل

 کل

 50103 0111 5323 7031 4 پسر

 50051 1414 5009 55114 4 دختر

 17311 1151 9011 14401 4 کل

 ماخذ: اداره کل آموزش و پرورش استان                        

 

 



 

 

 012 3131گزارش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان بوشهر سال 
 

 5931 -36 آموزشگاه، کالس، دانش آموز دختر و پسر استان به تفکیک دوره و مدارس در سال: تعداد  7جدول

 شرح

س 
دار

م
ن

را
رگ

یثا
ا

هد 
شا

س 
دار

م
 

س 
دار

م
نه

مو
ن

 
ی

ولت
د
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م
 

نه
شبا

 
ی

وز
ر

ی  
ش

وز
زآم

راک
م

ی 
ها

داد
تع

س
ا

ن
شا

رخ
د

 

س 
دار

م
ی

نائ
ستث

ا
 

کل
 

آماد
ی

گ
 

 4 4 4 4 4 4 4 آموزشگاه

 4 4 4 4 4 4 4 کالس

 11 11 4 4 4 4 4 دانش آموز دختر

 511 511 4 4 4 4 4 دانش آموز دختر و پسر

ی
ابتدائ

 

 01 11 4 4 4 52 4 آموزشگاه

 137 517 4 4 4 524 4 کالس

 1129 131 4 4 4 1175 4 دانش آموز دختر

 1011 247 4 4 4 0212 4 دانش آموز دختر و پسر

سطه اول
متو

 12 50 54 59 51 1 4 آموزشگاه 

 944 17 19 20 34 11 4 کالس

 9253 13 111 5414 5513 751 4 آموز دختر دانش

 2143 519 5912 5394 1111 5132 4 آموز دختر و پسر دانش

ی
سطه عموم

متو
 21 1 54 15 14 1 50 آموزشگاه 

 001 54 25 590 591 05 11 کالس

 9299 14 112 5570 5977 011 11 آموز دختر شدان

 7911 11 5992 1113 1117 372 103 آموز دختر و پسر دانش

کل
 

 521 01 14 90 91 12 50 آموزشگاه

 5400 511 510 147 111 111 11 کالس

 54434 001 5179 1190 1152 9117 11 دانش آموز دختر

 دانش آموز 
 دختر و پسر

103 2905 1194 0173 1240 5427 15135 

 ماخذ: اداره کل آموزش و پرورش استان         
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غیردولتی در سال تحصیلی   -روستایی، دولتی -های دایر استان به تفکیک مقاطع، شهری تعداد کالس: 5جدول

 بزرگسال( )بدون5934-31

 شرح
 جمع متوسطه عمومی متوسطه اول ابتدایی

34-31 34-31 34-31 34-31 

 شهری

 0312 5173 5423 1113 دولتی

 724 531 501 113 غیر دولتی

 1232 5071 5110 9477 کل

 روستائی

 1013 154 124 5173 دولتی

 19 1 9 17 غیر دولتی

 1191 151 129 5202 کل

 کل

 2931 5033 5103 0107 دولتی

 399 537 507 172 غیر دولتی

 7913 5132 5232 0791 کل

 ه کل آموزش و پرورش استانادارمأخذ:     

 شهرستان هر تفکیک به 5934تا 5939های سال طی شده سازی هوشمند های کالس تعداد :3 جدول

 تعداد کل کالس ها شهرستان
 کالس های 

 هوشمند سازی شده

درصد کالس های هوشمند نسبت 
 به کل کالس ها در هر شهرستان

 13/55 023 5101 بوشهر
 11/12 021 5274 دشتستان

 94/19 140 111 دشتی
 11/73 520 102 گناوه
 92/70 37 113 دیلم

 53/13 511 107 تنگستان

 91/71 511 039 کنگان
 00/43 141 011 دیر
 04/00 571 014 جم
 17/44 197 914 عسلویه
 95/62 2945 7419 جمع

 اداره کل آموزش و پرورش استان مأخذ:              
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 ایفنی و حرفه آموزش  - چهارم بخش
 مقدمه

و کارآمد از عوامل کلیدی و انکارناپذیر در توسعه اقتصتادی و اجتمتاعی    متخصص مروزه تربیت نیروی انسانی ماهر وا

ریتزی و  های مختلتف اقتصتادی نیازمنتد بته برنامته     گردد و هر نوع سرمایه گذاری کالن در بخشهر کشور محسوب می

توانتد فترد را بترای    ای میهای فنی و حرفهآموزش .باشدمی انسانیو توسعه منابع  گذاری در بخش نیروی انسانی سرمایه

های ویژه مشاغل آماده نماید. احراز شغل، حرفه و کسب و کار پایدار متناسب با فناوری روز و علوم وابسته به همراه مهارت

به منظور کسب و یا ارتقاء سطح مهارت و های عملی و علمی کاربردی است که ای، آموزشمنظور از آموزش فنی و حرفه

های رسمی و غیر رسمی متی های مذکور شامل، آموزشگردد. آموزشتخصص افراد برای توانایی در احراز شغل ارائه می

گردد و افراد پس از ای و کار دانش ارائه میهای فنی و حرفههای رسمی در دوره متوسطه و کاردانی در رشتهباشد. آموزش

ای مدرک فوق دیتپلم  های فنی و حرفهدن دوره متوسطه مدرک دیپلم و پس از گذراندن دوره کاردانی در آموزشکدهگذران

های آموزش کوتاه مدت توسط مراکز آموزشی وابسته به سازمان فنی های غیر رسمی طی دوره نمایند. آموزشدریافت می

 نمایند.گواهینامه مهارت دوره را دریافت میگردد و افراد پس از گذراندن دوره، ای ارائه میو حرفه

 های ارزیابی تحوالت بخشعملکرد شاخص

 های رسمی آموزش

 ای و کاردانش   متوسطه فنی و حرفه

درصتد   9/1نفتر بتوده کته معتادل     3371برابر بتا   5931-31آموزان دوره فنی وکاردانش در سال تحصیلی   تعداد دانش

 . باشد جمعیت دانش آموزی استان می

 ای  های فنی و حرفهدانشکده

 باشد:ای در استان دایر میدو دانشکده  فنی و حرفه

 ای ای پسرانه امام خامنه دانشکده فنی و حرفه

ای گردید. ایتن دانشتکده   تبدیل به دانشکده امام خامنه 5973ای در سال ای پسرانه امام خامنهآموزشکده فنی و حرفه

های حسابداری، بترق  ای و کار و دانش در رشتهآموزان پسر فنی و حرفه دانی از بین دانشرشته آموزشی در مقطع کار 2در

نمایتد. در  افزار کامپیوتر دانشجو پذیرش متی  صنعتی، الکترونی  عمومی، ساختمان، مکانی  خودرو، صنایع شیمیایی و نرم

 371اند که نسبت به سال گذشته کته  هنفر در این آموزشکده مشغول به تحصیل بود 5411تعداد 5931-31سال تحصیلی 

 درصد افزایش داشته است.  9/0نفر بوده 
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 ای دخترانه الزهرا دانشکده فنی و حرفه

رشتته   2تبدیل به دانشتکده الزهترا گردیتد. ایتن دانشتکده در      5973ای دخترانه الزهرا در سال آموزشکده فنی و حرفه

های معماری، حستابداری، نترم   ای و کار و دانش در رشتهر فنی و حرفهآموزان دختآموزشی در مقطع کاردانی از بین دانش

 5931-31پتذیرد. در ستال تحصتیلی    افزار کامپیوتر، صنایع شیمیایی،گرافی ، طراحی دوخت و مربی کودک دانشجو متی 

درصتد   55/57نفتر بتوده    100اند که نسبت به سال گذشته کته  نفر در این آموزشکده مشغول به تحصیل بوده 251تعداد 

 افزایش داشته است. 

 های غیر رسمی آموزش

های آزاد، سیار و زنتدان، خودیتاری فنتی، آمتوزش در صتنایع،      مراکز آموزشی غیر رسمی شامل مراکز ثابت، آموزشگاه

 باشتد کته در  نفتر متی   91221برابر با  5930شود. تعداد کل کارآموزان این مراکز در سال ها و صنایع ساختمان می پادگان

درصتد،   1/90درصتد کتاهش داشتته استت. در ستال متذکور ستهم کتارآموزان در مراکتز ثابتت           50مقایسه با سال قبتل  

درصتد،   3/1درصد، آموزش در پادگان ها  2/9درصد، آموزش در صنایع 1/1درصد، سیار و زندان  3/91های آزاد  آموزشگاه

های آزاد و دهد که آموزشگاهاطالعات مذکور نشان میباشد.  درصد می 54ها درصد و سایر آموزش  7/2صنایع ساختمان 

 ای در آموزش تعدادکارآموزان دارند. مراکز ثابت سهم قابل توجه

 آموزش در مراکز ثابت  

گردد. هر ی  از این مراکز دارای چند کارگاه آموزشتی  ای ارائه میهای تخصصی و پایهدر مراکز ثابت معموالب آموزش

مرکز ثابت فعال بتوده و   51در استان  5931باشند. در سال آالت ویژه می دتاب دارای تجهیزات و ماشینها عمبوده و کارگاه

  14194اند. تعداد کارآموزان این مراکز در سال مذکور برابر نفر کادر آموزشی بوده 71کارگاه آموزشی و 75این مراکز دارای 

 نفر بوده است. 

 آموزش توسط واحدهای سیار و زندان 

واحدهای سیار به منظور جبران کمبود مراکز ثابت در نقاط دور دست و فاقد مراکز آموزشی طراحی شده است. هر ی  

های متنوع آموزشی با تجهیزات الزم از مراکز ثابت تشتکیل و بته   از واحدهای مذکور از ترکیب ی  یا چند مربی در رشته

گردنتد. تعتداد   شوند و پس از آموزش به مراکتز ختود بتاز متی    زام مینقاطی که داوطلب کارآموزی به اندازه کافی باشد اع

 5211نفر می باشد که نسبت به سال قبل که برابر با  5213برابر  5931کارآموزان توسط واحدهای سیار و زندان در سال 

 درصد افزایش یافته است.  4/32بوده است 

 هاآموزش در پادگان

ها انجتام  ای سربازان در پادگانن بعد از خدمت سربازی، طر  آموزش فنی و حرفهبه منظور احراز شرایط اشتغال جوانا

 گردد.گردد و پس از پایان دوره و انجام آزمون، گواهینامه مهارت اعطا می می



 

 

 011 3131گزارش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان بوشهر سال 
 

درصتد   51/9نفتر بتوده    207نفر می باشد که نسبت به سال قبل  793برابر  5931ها در سال تعداد کارآموزان پادگان

 شته است.افزایش دا

تواند در اشتغال جوانان در پایان خدمت سربازی کم  قابل تتوجهی نمایتد و جتا دارد کته     ها میافزایش این آموزش 

هتا تتوجهی ویتژه داشتته     ای استان به این آموزشهای نظامی و همچنین مسئولین اداره کل فنی و حرفهمسئولین پادگان

 زی بتوانند با ایجاد اشتغال سهمی در کاهش نرخ بیکاری جامعه ایفا نمایند. باشند تا این افراد بعد از دوران خدمت سربا

 آموزش در صنایع 

تعتداد کتار    5931گیترد. در ستال   آموزش در صنایع به صورت جوار کارخانه، ضمن کار و تعلیمات سرپرستی انجام می

 درصد افزایش یافته است. 2/0ده نفر بو 5199نفر بوده که نسبت به سال قبل که  5254آموزان در صنایع استان 

 آموزش صنایع ساختمان 

باشد که این تعداد در سال قبل برابر بتا  نفر می  1151برابر با  5931تعداد کارآموزان آموزش صنایع ساختمان در سال 

 درصدی را نسبت به سال قبل نشان می دهد. 00بوده که تعداد فعلی رشد 5197

 آموزش خودیاری فنی  

های خودیاری فنی به منظور ارتقاء سطح فرهنگ فنی جامعه درخصوص استفاده بهینه از وسایل و دستگاه هایآموزش

 کارآموزی در این دوره ها شرکت نکرده است. 5931گردد. در سال مورد استفاده شخصی یا خانگی انجام می

 های آزاد آموزشگاه

های اخیر تقویت های دولت در سالوند. یکی از سیاستشهای آزاد توسط بخش خصوصی تأسیس و اداره میآموزشگاه

ای بتوده و  های آزاد تحت نظارت ستازمان فنتی وحرفته   بخش خصوصی و جلب مشارکت این بخش بوده است. آموزشگاه

ا ها، کتارآموزان ختود ر  های آموزشی نیز این آموزشگاهنمایند. در پایان دورهمنطبق با استانداردهای آموزشی آن فعالیت می

توانند پتس از موفقیتت در آزمتون دوره،    نمایند. کارآموزان میای معرفی میبرای شرکت در آزمون به سازمان فنی و حرفه

 گواهینامه مهارت دوره دریافت نمایند.

باشد که ایتن تعتداد در ستال قبتل برابتر بتا       نفر می 11115برابر با  5931های آزاد در سال تعداد کارآموزان آموزشگاه

 بوده است.  55221
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 5931ای در سال های فنی و حرفه: تعداد کارآموزان آموزش5جدول 

تعداد 
 حرفه

 تعداد آموزش گیرندگان)نفر( تعداد دوره های برگزارشده )دوره(
  شدگان تعداد قبول

 )نفر(

 31سال  31سال  31سال 

004 1711 94191 11205 

 ای استانرفهمأخذ: اداره کل آموزش فنی و ح             

 5931  ای در سالگان سازمان فنی و حرفه: تعداد آموزش دیده 2جدول

 جمع جم گناوه کنگان دیلم دیر دشتی دشتستان تنگستان بوشهر شرح

 21191 011 9414 1095 151 5554 5507 1551 193 1401 مراکز ثابت

 5763 4 531 01 524 4 544 129 11 194 سیار و زندان

 541 4 39 519 4 4 13 31 14 019 پادگان

آموزش در 

 صنایع
079 31 511 4 15 14 251 511 12 5751 

صنعت 

 ساختمان
5417 4 157 550 4 12 540 103 91 2251 

های  آموزشگاه

 آزاد
54111 152 2317 1539 4 517 011 309 94 22165 

 4447 591 101 511 19 011 941 5219 124 214 سایر

 14172 211 1142 0417 310 5152 9734 51911 5139 53131 جمع

 ای استانماخذ : مراکز فنی و حرفه           
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 5931  ای در سالهای سازمان فنی و حرفه: تعداد دوره9جدول

 جمع جم گناوه کنگان دیلم دیر دشتی دشتستان تنگستان بوشهر شر 

 737 11 514 12 01 93 11 502 52 137 مراکز ثابت

 542 4 51 1 59 4 2 01 9 11 و زندانسیار 

 12  1 2   1 1 1 17 پادگان

آموزش در 

 صنایع
94 1 55 4 9 5 93 2 9 511 

صنعت 

 ساختمان
54 4 11 1 4 9 1 14 1 591 

آموزشگاه های 

 آزاد
211 02 141 21 4 54 15 39 4 5697 

 954 55 19 50 2 17 10 547 52 11 سایر

 9575 97 951 521 23 24 511 307 31 5173 جمع

 ای استانماخذ : مراکز فنی و حرفه            

 

 5934: تعداد دانشجویان دانشکده فنی به تفکیک جنسیت در سال تحصیلی  4جدول

 مرد زن نام دانشکده

 5411 - ایدانشکده امام خامنه

 - 251 دانشکده الزهرا

 ای استان فنی و حرفه هایدانشکدهماخذ:                        

 5931در سالهای آزاد و رشته های آموزشی :   تعداد آموزشگاه1جدول 

 تعداد رشته های آموزشی تعداد آموزشگاه های آزاد

 5931سال  5931سال 

514 91 

 ای استانماخذ: مرکز فنی و حرفه                            
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 5931ای استان در سال ه:   اطالعات مربوط به مراکز ثابت فنی و حرف6جدول 

 شرح

های  تعداد کارگاه
 آموزشی

های  تعداد رشته
 آموزشی

تعداد کادر  
 آموزشی

 تعداد کارآموزان

5934 5934 5934 
 31سال  31سال 

 زن مرد

 11 934 0 1 9 5مرکز 

 14 321 1 0 1 1مرکز

 10 1151 57 51 59 9مرکز

 5111 174 54 52 7 0مرکز

 012 1037 55 54 2 1مرکز

 535 5194 50 54 2 1مرکز

 529 5711 3 51 3 2مرکز

 179 141 7 51 0 مرکز دیلم

 991 193 3 55 1 مرکز دشتی

 975 131 1 1 0 54مرکز 

مرکز خواهران 
 دشتستان

0 51 2 21 5212 

مرکز خواهران 
 گناوه

0 7 7 501 5911 

 207 911 1 2 1 مرکز دیر

 511 943 1 1 1 مرکز جم
ناوری مرکز ف

 اطالعات
9 0 51 292 117 

 7557 52759 594 597 55 جمع

 ای استانماخذ: مرکز فنی و حرفه              
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 آمـوزش عالـی -پنجم بخش
 مقدمه

علم و تکنولوژی بخشی از میراث گرانبهای هر جامعه می باشد. علم دیروز پاسخگوی نیاز امروز نبوده و علم امروز نیز 

فردا نخواهد بود. از این رو آموزش یکی از مهمترین ارکان هر نظام اجتماعی بوده و نیتاز بته ارتقتاء کمتی و     تکافوی نیاز 

ثیرگذار در امر توسعه جامعته استت و آمتوزش    سانی یکی از راهکارهای اساسی و تأکیفی دارد. آموزش و بهسازی منابع ان

هتا و مراکتز   و فرهنگی کشور مورد توجه قرارگیرد. دانشتگاه  عالی باید به عنوان عامل حیاتی پیشرفت اقتصادی، اجتماعی

آموزش عالی در راستای تربیت نیروی انسانی ماهر و کارآمد مورد نیاز جامعه و گسترش و ارتقای دانش و پژوهش، نقتش  

ن در بختش  ریزی منظم و مدوگذاری و برنامهها، اگر ی  نظام سیاستاساسی دارند. الزم به یکر است که با وجود تالش

آموزش عالی وجود نداشته باشد هدف نهایی که همان توسعه و پیشرفت جامعه است، آن طتور کته بایتد و شتاید محقتق      

ها، نیتروی انستانی   ها و قابلیتها، توانمندینخواهد گردید. پس باید بر اساس نیازهای روز جامعه و در نظر گرفتن ظرفیت

 تربیت شوند. ها و مراکز آموزش عالیماهر در دانشگاه

موسسه آموزش عالی که عبارتند از دانشگاه خلیج فارس، دانشگاه علوم پزشکی، دانشگاه پیام  7در استان بوشهر تعداد 

موسسه آمتوزش   1ای ،آموزش کشتیرانی و نور، دانشگاه آزاد اسالمی، دانشگاه جامع علمی کاربردی، دانشکده فنی و حرفه

های پیام نور، آزاد اسالمی، علمی کاربردی دارای مراکز و واحتدهای متعتددی   د. دانشگاهکننعالی غیر انتفاعی فعالیت می

باشد که در این قسمت بته  مرکز می 03باشند. تعداد مراکز آموزش عالی موجود در استان های استان میدراکثر شهرستان

 پردازیم.معرفی اجمالی تعدادی از این مراکز آموزشی می

 

 ای استان همعرفی دانشگاه 

 دانشگاه خلیج فارس 

دانشکده علوم انسانی، علوم پایه، فنی  1شود و دارای دانشگاه خلیج فارس به عنوان دانشگاه مادر در استان شناخته می

رشتته در مقتاطع کتاردانی، کارشناستی،      12باشد. این دانشگاه در حال حاضر در می ومعماری و مهندسی، کشاورزی، هنر

 نماید.دکترا فعالیت نموده و دانشجو جذب می کارشناسی ارشد و

های تاریخ،  مدیریت صنعتی، مدیریت بازرگانی، روانشناسی عمومی، در رشته 5931-31این دانشگاه در سال تحصیلی 

اقتصاد و ادبیات عرب در دانشکده ادبیات ، در دانشکده هنر و معمتاری رشتته هتای مهندستی معمتاری و شهرستازی،در       

های مهندسی شیمی، مکانی ، عمران، برق، مختازن و مهندستی   جم مهندسی نرم افزار و صنایع و در رشته دانشکده فنی

های ریاضی آنالیز، ریاضی کتاربردی، شتیمی معتدنی، شتیمی آلتی، شتیمی تجزیته،         نفت در دانشکده مهندسی و در رشته

می، آمار اقتصادی اجتماعی و شیمی فیزی  ای، فیزی  جامد، زیست شناسی، زیست فناوری دریا، فیزی  اتفیزی  هسته

های علوم باغبانی و تکثیر و پرورش آبزیان در دانشکده کشاورزی در مقطتع کارشناستی   در دانشکده علوم پایه و در رشته
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کند. همچنین این دانشگاه در رشته شیمی فیزی ، شیمی آلی و مهندسی شیمی،آمار،تاریخ ،ریاضی ارشد دانشجو جذب می

 کند. اربردی و شیمی معدنی در مقطع دکتری دانشجو پذیرش میمحض و ک

نفر مرد 210نفر بوده که شامل  5249برابر با   5931-31تعداد دانشجویان پذیرفته شده این دانشگاه در سال تحصیلی 

نفتر دانشتجو    14باشد. این دانشگاه تنها در رشته تکنولوژی تولیدات گیتاهی در مقطتع کتاردانی تعتداد     نفر زن می 393و 

 باشد.  اند.سهم دانشجویان کارشناسی بیش از سایر مقاطع میدرصد آن را زنان تشکیل داده 21پذیرش نموده است که 

درصد آن  17نفر بوده که   1590برابر با  5931 -31تعداد دانشجویان در حال تحصیل این دانشگاه در سال تحصیلی 

نفتر در مقطتع    5149نفر در مقطع کارشناستی و   0172نفر در مقطع کاردانی،  512دهند. از این تعداد را زنان تشکیل می

       کارشناسی ارشد و دکترا مشغول به تحصیل هستتند. تعتداد دانشتجویان فتار  التحصتیالین دانشتگاه در ستال تحصتیلی        

 910نفر در مقطع کاردانی،  0درصد آن به زنان اختصاص داشته و از این تعداد   5/11نفر بوده که   079برابر با 31-5931

 اند.  نفر در مقطع کارشناسی ارشد فار  التحصیل گردیده 511نفر در مقطع کارشناسی و 

نفتر بته صتورت     74نفتر آن عضتو هیتات علمتی بتوده و       531نفر است که  124تعداد اعضاء آموزشی این دانشگاه  

 کنند.التدریس با دانشگاه همکاری می حق

دانشکده هنر ومعماری به صورت رسمی در بافت قدیم بوشهر و به شکل معماری ختاص   5930-31در سال تحصیلی

 قدیم بوشهری افتتا  گردید.

 دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 

دانشکده پزشکی ، پرستاری و مامتایی ، بهداشتت و پیراپزشتکی     0دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در حال حاضر دارای 

مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای عمتومی بته فعالیتت اشتتغال      رشته تحصیلی در 15باشد که در می

های پرستاری، کتابداری، میکروبیولوژی و آموزش بهداشت در مقطع کارشناسی ارشتد دانشتجو   داشته و همچنین در رشته

 نماید. پذیرش می

نفر مرد و  147نفر بوده که  شامل  194بر با برا5931-31تعداد دانشجویان پذیرفته شده این دانشگاه در سال تحصیلی 

نفر زن  952نفر مرد و  992نفر، شامل   021باشد. تعداد فار  التحصیالن در سال تحصیلی مذکور برابر با نفر زن می 911

ه باشتدک درصد می 13نفر و معادل  712باشد. همچنین تعداد دانشجویان بومی در حال تحصیل در سال مذکور برابر با می

 تواند کمبود نیروی انسانی استان را در این زمینه مرتفع نماید.می

نفر حق التتدریس   24نفر آن عضو هیأت علمی بوده و  505نفر بوده که شامل  155تعداد اعضاء آموزشی این دانشگاه 

 باشند. می
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 دانشگاه پیام نور 

باشد. شهرهای بوشهر و های مختلف میدر شهرستان واحد آموزشی 7مرکز آموزشی و  9دانشگاه پیام نور استان دارای 

الملل آموزشی و شهرهای گناوه، کنگان، اهرم، خورموج، جتم،  برازجان دارای مرکز آموزشی، بندر عسلویه دارای مرکز بین

ارشناسی و رشته دانشگاهی در مقاطع کاردانی، ک 29باشند. این دانشگاه در دیلم، دیر و شبانکاره دارای واحد دانشگاهی می

 نماید. کارشناسی ارشد فعالیت می

نفتر   1920برابر با   5931-31کل دانشجویان پذیرفته شده در این دانشگاه، مراکز و واحدهای تابعه در سال تحصیلی 

 57259باشد. تعداد دانشجویان در حال تحصیل این دانشگاه و مراکز  نیز برابر با  نفر مرد می 1102نفر زن و  9512شامل 

درصتد(   17نفر)معتادل   51195دهند و همچنتین تعتداد   درصد کل دانشجویان استان را تشکیل می 0،13باشد که نفر می

 5420نفر بوده که  1445باشند. تعداد دانشجویان فار  التحصیل این دانشگاه در این سال  دانشجویان این دانشگاه زن می

نفر حتق   5145نفر عضو هیات علمی و   13نفر شامل  5124دانشگاه  تعداد اعضاء هیأت علمی این باشند.نفر آن زن می

 باشد.التدریس می

 دانشگاه آزاد اسالمی   

واحد مستقل آموزشی تشکیل شده است. مراکز  دلوار، دیر  1دانشگاه آزاد اسالمی استان بوشهر از سه مرکز آموزشی و 

نمایند. در شهرهای بوشهر، دشتستان، خارگ، بوشهر فعالیت میو کنگان مراکزی هستند که زیر نظر دانشگاه آزاد اسالمی 

دانشتکده   0باشند. این دانشگاه در شهر بوشهر از گناوه، خورموج و دیلم واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی در حال فعالیت می

ف با توجته بته   های مختلعلوم انسانی، فنی و مهندسی، مدیریت و اقتصاد و تحصیالت تکمیلی تشکیل شده ودرشهرستان

دانشکده وجود دارد. دانشگاه آزاد اسالمی در استان در ی  رشته در مقطع دکتتری،   1تا  5بزرگی و کوچکی دانشگاه بین 

 نماید. رشته در مقطع کاردانی و کارشناسی دانشجو پذیرش می 01رشته در مقطع کارشناسی ارشد و بیش از  94

نفر بتوده کته    1590برابر با  5931-31ه و واحدهای تابعه در سال تحصیلی تعداد دانشجویان پذیرفته شده این دانشگا

برابتر بتا    5931-31باشند. تعداد دانشجویان در حتال تحصتیل در ستال تحصتیلی     نفر مرد می 0439نفر آن زن و  1405

 1/13نفر آنها )  1541دهد و درصد از کل دانشجویان مراکز آموزش عالی استان را تشکیل می 7/17نفر بوده که  14174

درصتد( در مقطتع   7/57نفتر)  9725هتای آزاد استالمی   باشند. از کل دانشجویان در حال تحصیل دانشتگاه درصد( زن می

نفر در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا مشغول به تحصتیل   5049درصد( در مقطع کارشناسی و  9/20نفر) 51941کاردانی، 

نفتر   0051برابتر بتا    5931-31داد دانشجویان فار  التحصیل در سال تحصیلی باشند. تعنفر آن زن می 127باشند که می

 905نفر در مقطع کارشناسی و  1207نفر در مقطع کاردانی، 5911باشند و درصد( آن زن می 1/13)    نفر 5135بوده که 

 اند. نفر در مقطع کارشناسی ارشد فار  التحصیل شده
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نفر عضو هیات علمی و  120نفر شامل  379برابر با  5931-31در سال تحصیلی  تعداد اعضاء هیأت علمی این دانشگاه

قابل یکر در آمارهای که توسط موسسات آموزش عالی ارائه ننمتوده استت از اطالعتات    باشد. نفر حق التدریس می  243

 سال قبل گرفته شده است.

 دانشگاه جامع علمی کاربردی 

واحد آموزش عالی دولتی و خصوصی تشکیل شده که در  مقاطع کاردانی 57از  دانشگاه جامع علمی کاربردی در استان

نماید. دفتر مرکزی این دانشگاه در استان نقش ناظر را بر روی مراکز خود دارد. این دانشگاه و کارشناسی دانشجو جذب می

باشتد کته عمتدتاب در مقطتع     میهای بوشهر، دشتستان، کنگان، خورموج و گناوه و دیلم دارای واحد آموزشی در شهرستان

کشاورزی،  فرهنتگ و هنتر و استتانداری در مقطتع کارشناستی       کنند و در بوشهر مراکز جهادکاردانی دانشجو پذیرش می

 پذیرند. ناپیوسته نیز دانشجو می

زن نفتر آن   1554نفر بوده کته   7144تعداد 5931-31کل دانشجویان پذیرفته شده در این دانشگاه در سال تحصیلی 

باشتد. از  نفر آن زن می 1321نفر است که  11902باشند. تعداد دانشجویان در حال تحصیل این سال تحصیلی برابر با  می

نفر در مقطتع کارشناستی ناپیوستته مشتغول بته       1110نفر در مقطع کاردانی و  51279کل دانشجویان در حال تحصیل، 

 نمایند.ه صورت حق التدریس  با این دانشگاه همکاری میباشند. کلیه اعضاء مدرسین این دانشگاه بتحصیل می

 ای دانشکده فنی و حرفه

ای پسترانه  کنند و شامل دانشکده فنی و حرفته ای فعالیت میای زیر نظر دانشگاه فنی حرفههای فنی و حرفهدانشکده

 کنند. مقطع کاردانی دانشجو پذیرش میرشته در  2ها در  باشد. هر دوی این دانشکدهای و دخترانه الزهراء میامام خامنه

نفتر بتوده کته     221برابر با   5931-31های پسرانه و دخترانه در سال تحصیلی کل دانشجویان پذیرفته شده دانشکده

نفر آن زن  221نفر  بوده که  5701باشد. تعداد دانشجویان در حال تحصیل این سال تحصیلی برابر با نفر آن زن می 921

درصتد(   1/10نفر)  33باشد که نفر می  041ها در این سال برابر با عداد دانشجویان فار  التحصیل این دانشکدهباشد. ت می

باشند. تعداد اعضاء هیأت علمی ها در مقطع کاردانی مشغول به تحصیل میباشد. همه دانشجویان این دانشکدهآن زن می

 . باشندنفر می 51ها برابر با این دانشکده

 ز آموزش کشتیرانی  ک مر

      ورهای مهندسی موتموسسه آموزش کشتیرانی وابسته به شرکت کشتیرانی والفجر از طریق کنکور اختصاصی در رشته

پتذیرد. ایتن مرکتز از ستال     افسر دومی( در مقاطع کاردانی و کارشناسی دانشتجو متی  مهندس سومی( و مهندسی عرشه))

 است.دانشجویی پذیرش نکرده 5930-31تحصیلی 
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 موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی  

دو مرکز آموزش عالی غیرانتفاعی در استان بوشهر افتتا  گردید که در مقطتع کتاردانی و    5977-73در سال تحصیلی 

 54رشته در مقطع کاردانی،  55نماید. این دو موسسه در کارشناسی پیوسته و ناپیوسته و کارشناسی ارشد دانشجو جذب می

پذیرنتد.  رشناسی ناپیوسته، ی  رشته در مقطع کارشناسی پیوسته و ی  رشته در کارشناسی ارشد دانشجو متی رشته در کا

 119نفر مرد و  213نفر شامل  5131برابر با   5931-31تعداد دانشجویان پذیرفته شده در این موسسات در سال تحصیلی 

نفر زن و  225نفر شامل  1417در سال تحصیلی مذکور باشد. تعداد دانشجویان در حال تحصیل این موسسات نفر زن می

 باشد. نفر زن می 933نفر شامل  5513تعداد فار  التحصیالن این موسسات 

 نمای کلی از آموزش عالی در استان 

 تعداد دانشجویان جدید 

نفتر آن زن   7239نفتر بتوده کته     19571برابر با  5931-31تعداد دانشجویان پذیرفته شده استان در سال تحصیلی   

نفر در مقطع کارشناسی و متابقی در مقطتع کارشناستی     51111نفر در مقطع کاردانی،  2751باشند. از این دانشجویان  می

اند. بیشترین دانشجویان پذیرفته شتده در گتروه علتوم انستانی و فنتی و مهندستی       ارشد و دکترا مشغول به تحصیل شده

 باشد.   می

 دانشجویان درحال تحصیل 

        نفتر  03577نفتر بتوده کته      25711برابتر بتا    5931-31داد دانشجویان درحال تحصیل استان در ستال تحصتیلی   تع

های آزاد  و موسسات غیردولتی درصد( در دانشگاه 91نفر) 11190ها و مراکز آموزش عالی دولتی و درصد( در دانشگاه 17)

از کل  نفر 19327باشند. درصد( زن می 3/01نفر) 94710تحصیل باشند. از کل دانشجویان در حال مشغول به تحصیل می

 اند. تشکیل داده را زنان سال این از دانشجویان در حال تحصیل آزاد در نفر 1721دانشجویان در حال تحصیل دولتی و 

 التحصیل    دانشجویان فارغ

درصد( در  11نفر)  1743نفر بوده که  51935برابر 5930-31تعداد دانشجویان فار  التحصیل استان در سال تحصیلی 

انتد. از  درصد( از دانشگاه های آزاد اسالمی فار  التحصیل شتده  01نفر )  1174ها و مراکز آموزش عالی دولتی و دانشگاه

 1121درصد( زن بوده و از دانشجویان فار  التحصیل دولتی  0/90نفر )  0111کل دانشجویان فار  التحصیل در این سال 

 نفر زن بوده است. 5134از دانشجویان فار  التحصیل دانشگاه آزاد نفر و 

 ها و مراکز آموزش عالی تعداد کارکنان آموزشی دانشگاه

بتوده کته    0491برابر با   5931-31ها و مراکز آموزش عالی استان در سال تحصیلی تعداد کارکنان آموزشی دانشگاه 

باشتد.  باشد حق التدریس میدرصد می 9/71نفر که معادل   9957شد  و باهیات علمی می( درصد 2/52)نفر  251شامل 
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ها و مراکز آموزش عالی دولتی استان بوده و درصد اعضاء هیأت علمی مربوط به دانشگاه 9/13نفر معادل   010همچنین 

 باشد.های آزاد میمابقی مربوط به دانشگاه

 های مهم بخششاخص

 ویان نسبت دانشجویان زن به کل دانشج

ها و مراکز آموزش عالی استان در سال نسبت دانشجویان پذیرفته شده زن به کل دانشجویان پذیرفته شده در دانشگاه

ها و مراکز آموزش عالی دولتی در ستال  درصد بوده است. مقدار این شاخص در دانشگاه 3/92برابر با  5931-31تحصیلی 

 باشد.درصد می 1/95آزاد  برابر با  هایدرصد و در دانشگاه 2/01مذکور برابر با 

ها و مراکز آموزش عالی استتان  نسبت دانشجویان در حال تحصیل زن به کل دانشجویان در حال تحصیل در دانشگاه

ها و مراکز آموزش عالی دولتی در باشد. مقدار این شاخص در دانشگاهدرصد می 3/01برابر با  5931-31در سال تحصیلی 

 باشد.درصد می 5/99های آزاد برابر با درصد و در دانشگاه 2/07تیب برابر با  سال مذکور به تر

 نسبت دانشجویان دانشگاه آزاد به کل دانشجویان 

هتا و مراکتز آمتوزش عتالی     نسبت دانشجویان پذیرفته شده دانشگاه آزاد به کل دانشجویان پذیرفته شده در دانشتگاه  

 باشد.درصد می 1/11برابر  5931-31استان در سال تحصیلی 

ها و مراکز آمتوزش  نسبت دانشجویان در حال تحصیل در دانشگاه آزاد به کل دانشجویان در حال تحصیل در دانشگاه

 درصد بوده است. 7/17برابر 5930-31عالی استان در سال تحصیلی 

 نسبت دانشجو به اعضاء هیأت علمی  

ها و مراکز آموزش عالی استان در سال ن حق التدریس ( دانشگاهنسبت دانشجو به اعضاء هیأت علمی ) با لحاظ مدرسی

نفر دانشجو ی  متدرس   7/52باشد.  این مطلب به این معنی است که به ازای هر نفر می 7/52برابر  5931-31تحصیلی 

ر بگیتریم ایتن   ها در نظت کند. اگر نسبت مزبور را فقط برای اعضای هیأت علمی دانشگاههای استان فعالیت میدر دانشگاه

              هتا و مراکتز آمتوزش عتالی دولتتی استتان      یابد. مقتدار ایتن شتاخص در دانشتگاه    نفر دانشجو افزایش می 0،544رقم به 

  بتا احتستاب مدرستین حتق التدریستی(     های آزاد استان )نفر و در دانشگاه 5/52با احتساب مدرسین حق التدریس( حدود )

 باشد. نفر می 1/53

نشجو به اعضاء هیئت علمی با احتساب مدرسین حق التدریسی در دانشگاه خلیج فارس، دانشگاه علوم پزشکی نسبت دا

نفتر   1/15نفتر و   1/7نفتر،  1/51به ترتیب برابتر   5931-31بوشهر و دانشگاه آزاد اسالمی واحد بوشهر در سال تحصیلی 

باشد. اکثتر استاتید   نفرمی 0/10و  9/51، 9/19رتیب های فوق به تباشد و بدون احتساب مدرسین حق التدریسی نسبت می

هتای علمتی و کتاربردی در ستطح استتان بته       ی اساتید دانشگاهدانشگاه آزاد اسالمی، اکثر اساتید دانشگاه پیام نور و همه
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در نمایند. اکثر اساتید در مراکز آموزش عالی مختلتف تتدریس کترده و    صورت حق التدریسی با این دانشگاه همکاری می

 آمارهای اعالم شده از سوی این مراکز وجود دارند.

 

ها و مراکز آموزش عالی استان : آمار دانشجویان پذیرفته شده، در حال تحصیل و فارغ التحصیل دانشگاه5جدول

 نفر()به تفکیک مقاطع و گروه آموزشی5931-36بوشهر در سال تحصیلی 

 شرح
گروه 

 آموزشی

 التحصیل فارغ در حال تحصیل پذیرفته شده

 زن مرد زن مرد زن مرد

 کاردانی

 5541 1701 2119 51070 1432 1710 جمع

 133 5019 1191 2343 291 1113 فنی و مهندسی

 151 5427 9391 1311 315 1119 علوم انسانی

 2 1 4 4 4 4 علوم پایه

 512 953 912 105 110 131 کشاورزی

 4 52 4 14 4 95 علوم پزشکی

 12 4 913 7 501 53 هنر

 کارشناسی

 1311 0329 15139 11710 1017 2117 جمع

 221 1173 0051 51434 5114 9113 فنی و مهندسی

 5174 1541 59102 3423 9444 9511 علوم انسانی

 532 590 5101 241 173 191 علوم پایه

 991 932 5514 117 041 909 کشاورزی

 01 11 353 130 004 511 علوم پزشکی

 11 11 914 515 542 01 هنر

کارشناسی ارشد 
 و دکتری

 145 951 5347 1197 5117 5413 جمع

 10 31 171 375 591 149 فنی و مهندسی

 540 572 729 5500 330 123 علوم انسانی

 14 19 121 525 115 13 علوم پایه

 0 9 79 91 12 10 کشاورزی

 1 4 174 570 30 01 علوم پزشکی

 0 7 550 511 04 13 هنر

 4262 5595 91514 41376 3529 54465 جمع کل

 انتها و مراکز آموزش عالی اسماخذ : دانشگاه              
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الی استان عها و مراکز آموزش : آمار دانشجویان پذیرفته شده، در حال تحصیل و فارغ التحصیل دانشگاه2جدول

 ) نفر(ک دانشگاه و مرکزبه تفکی5931 -36بوشهر در سال تحصیلی 

 شرح
 فارغ التحصیل در حال تحصیل پذیرفته شده

 زن مرد زن مرد زن مرد

 111 195 9133 1791 393 210 دانشگاه خلیج فارس بوشهر

 952 992 5013 242 911 147 دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

 792 5139 9397 2213 375 5213 دانشگاه آزاد اسالمی بوشهر

 55 17 593 355 11 141 اد اسالمی خارکدانشگاه آز

 151 231 5500 9232 105 5194 دانشگاه آزاد اسالمی دشتستان

 71 111 942 221 27 914 دانشگاه آزاد اسالمی خورموج

 25 514 003 209 11 591 دانشگاه آزاد اسالمی گناوه

 21 530 517 157 91 112 دانشگاه آزاد اسالمی دیلم

 921 914 0205 5279 5473 030 بوشهر دانشگاه پیام نور

 31 11 5943 090 111 511 دانشگاه پیام نور برازجان

 537 513 5591 043 111 72 دانشگاه پیام نور گناوه

 34 29 235 933 943 511 دانشگاه پیام نور کنگان

 541 11 155 115 540 10 دانشگاه پیام نور اهرم

 57 90 131 917 511 549 دانشگاه پیام نور خورموج

 19 01 211 157 571 15 دانشگاه پیام نور جم

 99 55 913 503 13 11 دانشگاه پیام نور دیلم

 13 71 103 125 510 19 دانشگاه پیام نور دیر

 57 90 915 511 21 92 دانشگاه پیام نور شبانکاره

 13 74 5977 5217 927 317 دانشگاه پیام نور عسلویه

 5431 1290 1321 51913 1554 1477 کاربردی –دانشگاه جامع علمی 

 33 940 222 5412 921 041 های فنی و حرفه ایآموزشکده

 933 217 225 5171 119 212 موسسات غیر انتفاعی

 4 4 4 4 4 4 مرکز آموزش کشتیرانی

 4125 5459 95576 45325 3259 54619 جمع

 ش عالی استانها و مراکز آموزماخذ : دانشگاه                
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به  5931-36سال تحصیلی  در  ها و مراکز آموزش عالی استان بوشهر: آمار کارکنان ) آموزشی( دانشگاه9جدول

 )نفر(تفکیک دانشگاه و مرکز

 شرح

 کارکنان اداری کارکنان آموزشی

 حق التدریس هیئت علمی
رسمی و 

 پیمانی
 قراردادی

 زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد

 09 597 91 22 11 19 17 512 شگاه خلیج فارس بوشهردان

 20 543 13 01 90 91 11 73 دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

 57 01 53 511 21 170 91 501 دانشگاه آزاد اسالمی بوشهر

 4 1 4 55 1 91 4 51 دانشگاه آزاد اسالمی خارک

 51 04 0 0 11 511 1 99 دانشگاه آزاد اسالمی دشتستان

 1 53 5 0 50 04 0 51 آزاد اسالمی خورموج دانشگاه

 9 54 4 9 52 12 1 1 دانشگاه آزاد اسالمی گناوه

 5 1 1 1 9 51 1 54 دانشگاه آزاد اسالمی دیلم

 11 10 2 3 520 141 52 7 دانشگاه پیام نور بوشهر

 1 7 5 7 91 24 9 0 دانشگاه پیام نور برازجان

 9 54 5 5 15 11 2 9 دانشگاه پیام نور گناوه

 0 0 4 1 99 11 0 9 دانشگاه پیام نور کنگان

 9 0 4 5 15 03 0 4 دانشگاه پیام نور اهرم

 5 0 5 4 05 13 1 5 دانشگاه پیام نور خورموج

 5 1 4 4 57 95 5 5 دانشگاه پیام نور جم

 5 9 4 4 14 12 1 4 دانشگاه پیام نور دیلم

 1 1 4 5 14 15 4 4 دانشگاه پیام نور دیر

 1 0 4 4 57 11 4 1 انشگاه پیام نور شبانکارهد

 5 1 4 4 53 511 1 1 دانشگاه پیام نور عسلویه

 00 554 3 11 951 154 5 9 کاربردی –دانشگاه جامع علمی 

 51 93 3 50 12 557 0 55 آموزشکده های فنی و حرفه ای

 4 4 4 4 4 4 4 4 مرکز آموزش کشتیرانی

 19 17 4 4 14 544 0 59 موسسات غیر انتفاعی

 277 655 545 991 5155 2297 554 195 جمع

 ها و مراکز آموزش عالی استانماخذ : دانشگاه           
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 فرهنگ و هنر - ششم بخش
 

های برتر می تواننتد غالتب ایتن    های فرهنگی است و فرهنگآینده پژوهان براین اعتقاد دارند که آینده صحنه رقابت

ای پیشینه و غنای فرهنگی آن است. رفتارهای اقتصادی، سیاسی بخش در هر جامعهترین رکن هویتمیدان باشند لذا مهم

هتای فرهنگتی   ها باورها و ارزشو فرهنگی هر جامعه نقش مؤثری بر توسعه آن جامعه دارد و این رفتارها ناشی از نگرش

د توسعه دارد. بعبتارتی ایتن تعامتل میتان فرهنتگ و      ای بر فرآینآن جامعه است، بنابراین توسعه فرهنگی اثر تعیین کننده

توان گفت که فرهنتگ  عناصر دیگر از قبیل اقتصاد، سیاست و ... که در فرآیند توسعه یافتگی نقش دارد. بطور خالصه می

 مشی مناسب برای توسعه باید به التتزام متقابتل توستعه و فرهنتگ    باشد و برای ارائه خطهم علت و هم معلول توسعه می

 توجه نمود.

ها و دستاوردهای علمتی، وستایل   توان به آموزش، یافتهتواند نقش فرهنگ را بر توسعه بسط داد میاز عواملی که می

 ها و مطبوعات با مؤسسات و ادارات فرهنگی و ... اشاره نمود.ارتباط جمعی از قبیل رسانه

 های ارزیابی تحوالت بخشتصویر عملکرد و شاخص

باشد که نسبت بته ستال قبتل تغییتر انتدکی داشتته       باب می 21برابر با  31های عمومی استان در سال تعداد کتابخانه

درصتد   2جلد بوده که نسبت به سال قبتل   790939های عمومی برابر با است.در همین سال  تعداد کتب موجود کتابخانه

درصتد   51باشد که نسبت به سال قبل حدود فر مین 91141های عمومی برابر با افزایش  یافته است. تعداد اعضا کتابخانه

باشد که نستبت بته   نفر می 120334های عمومی برابر با افزایش داشته است. همچنین تعداد مراجعین ساالنه به کتابخانه

 درصد افزایش داشته است. 5سال قبل حدوداب 

درصتد افتزایش یافتته     11نسبت به سال قبتل  باشد که چاپخانه می 547برابر با  31های استان در سال تعداد چاپخانه

مورد بوده که نسبت به سال قبل تغییری  رشد  14های محلی در این سال  برابر با است. تعداد عناوین مطبوعات و روزنامه

باشد کته  نسخه می 7344444های محلی منتشره برابر با درصدی داشته است. همچنین شمارگان مطبوعات و روزنامه 53

 سال قبل افزایش نداشته است. نسبت به

درصتد   14موسسه بوده است که نسبت بته ستال گذشتته     30برابر با  31های فرهنگی و هنری در سال تعداد موسسه

 افزایش یافته است.

درصتد   19صندلی که نستبت بته ستال قبتل      1797برابر با  31های سینما و تعداد سالن نمایش در سال تعداد صندلی

 سالن می باشد. 52نسبت به سال قبل بدون تغییر و برابر با  31.تعداد سالن ها در سال افزایش یافته است
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و بتدون   31های موجود ) ثابت، پستی، سیار( کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان در ستال  تعداد کتابخانه

جلد بتوده   514219های این مراکز برابر واحد بوده است. تعداد کتب موجود در کتابخانه 11معادل  30تغییر نسبت به سال 

نفر بوده  52119درصد افزایش داشته است. تعداد اعضاء کودک و نوجوان برابر با   1،1است که نسبت به سال قبل معادل  

برنامته کته    51250های فرهنگی، هنری برابر بتا  درصد افزایش داشته است. تعداد برنامه 5که نسبت به سال قبل معادل 

تعداد اردوهای پرورشی کودکان و   31و  30درصد رشد داشته است . همچنین طی سالهای  1،51حدود  30سال  نسبت به

 اردوی کشوری است. 7نوجوانان برابر با 

درصتد   1دقیقه بوده که نسبت به ستال قبتل    5913معادل  31های تلویزیونی مرکز بوشهر در سال میزان تولید برنامه

های جوان و نوجوانان و برنامه مربوط بزرگساالن بتوده استت، میتزان تولیتد     ایش  عمدتاب در برنامهافزایش یافته و این افز

 درصد افزایش یافته است. 2در حدود  30دقیقه بوده که نسبت به سال  9734، 31های رادیویی مرکز بوشهر در سال برنامه

بتاب تکیته و    211بتاب مستجد،    5094این تعتداد  باشد که از مورد می 1127، 31تعداد اماکن مذهبی استان در سال 

 باب دارالقرآن است. 3باب مهدیه، زینبیه و فاطمیه و  90باب قدمگاه،  543باب بقاع متبرکه،  190حسینیه، 

درصد افزایش یافتته   90میلیون ریال بود که نسبت به سال قبل  1341معادل  5931التولیه در سال میزان دریافت حق

 است.

 31میلیون ریال در ستال   17951به  30میلیون ریال در سال 12444د موقوفات متصرفی و غیرمتصرفی از میزان درآم

 3713میلیون ریال بته   2144ها از درصد رشد داشته است همچنین درآمد بقاع متبرکه در استان طی این سال 1رسیده و 

 دهد. درصد افزایش نشان می 95میلیون ریال رسیده و 

اقدامات اداره کل اوقاف و امور خیریه استان تعمیر، تکمیل و تجهیز مساجد و اماکن مذهبی سطح استان  تریناز عمده

 درصد رشد داشته است.  54افزایش یافته و حدوداب   31در سال  01114به  30میلیون ریال در سال  01124است که از 

 ال هایها طی ساعضا و مراجعان به کتابخانه کتاب، ،: کتابخانه5جدول

 سال
های تعداد کتابخانه

 عمومی

های کتاب

 موجود)جلد(

تعداد 

 اعضا)نفر(

موارد 

 مراجعه

5930 21 229122 94021 124159 

5931 21 790919 91141 120334 

 5939مأخذ : سالنامه آماری استان بوشهر                  
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 34-31های : امکانات فرهنگی و هنری طی سال2جدول 

 تغییرات 31سال  34سال  واحد شرح

 5 55 3 فعال تعداد سینماهای استان)فعال(

 23 1797 1137 صندلی های سینماگنجایش سالن

تعداد سالن نمایش وابسته به اداره کل 

 فرهنگ و ارشاد اسالمی
 4 52 52 تعداد

گنجایش سالن نمایش وابسته به اداره کل 

 فرهنگ و ارشاد اسالمی
 4 0104 0104 صندلی

 51 115 105 کانون های تبلیغاتیعداد کانونت

 2 30 27 تعداد های فرهنگی و هنریتعداد موسسه

 4 5 5 هنرستان های هنریتعداد هنرستان

 7 22 11 آموزشگاه های آزاد هنریتعداد آموزشگاه

ها ) چاپ سیل ، چاپ تعداد چاپخانه

 دیجیتال و ...(
 9 547 77 چاپخانه

 4 14 01 باب تشاراتیهای انتعداد موسسه

های فرهنگی و هنری تعداد کانون

 مساجد) ارشاد(
 51 931 922 کانون

های تعداد عناوین مطبوعات و روزنامه

 محلی
 4 14 01 تعداد عنوان

های محلی شمارگان مطبوعات و روزنامه

 منتشره
 4 7344444 7344444 تیراژ

 ارشاد اسالمی استان بوشهرمأخذ: اداره کل فرهنگ و                       
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 34-31های : آمار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان طی سال9جدول 

 شرح

 سال

تعداد 

 کانون

 های موجود  تعداد کتابخانه

 ) ثابت، پستی، سیار(

های کتاب

 موجود)جلد(

تعداد 

 اعضا )نفر(

تعداد 

 اردوها

 تعداد 

های برنامه

 هفتگی

5930 5 11 503999 52553 7 50012 

5931 5 11 514219 52119 7 51250 

 مأخذ: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان بوشهر         

 

 های تلویزیونی مرکز بوشهر به تفکیک مخاطب ) دقیقه(: میزان تولید برنامه4جدول 

 عام بزرگسال نوجوان جوان کودك و خردسال جمع سال

5930 5900 511 549 543 72 723 

5931 5913 101 599 10 139 190 

 5931 –مأخذ: سالنامه آماری استان بوشهر                

 

 مرکز بوشهر به تفکیک مخاطب ) دقیقه(رادیویی، های : میزان تولید برنامه1جدول 

 جمع سال
کودك و 

 خردسال
 فرهیختگان عام بزرگسال جوان نوجوان

5930 9113 - 13 914 941 1703 71 

5931 9734 - 51 990 103 9199 17 

 5931 –مأخذ: سالنامه آماری استان بوشهر                 
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از محل اعتبارات موقوفات متصرفی اداره کل  31و  34های های انجام شده طی سالها و انواع هزینه: فعالیت6جدول 

 اوقاف و امور خیریه استان )میلیون ریال(

 درصد تغییرات 5931 5934 شرح فعالیت و هزینه

 90 1341 1514 حق التولیه

 55 771 744 محاکماتی –های ثبتی هزینه

 17 274 147 ترویج قرآن

 59 1544 5714 آموزان(توسعه علم و دانش ) کم  به دانش

 07 9244 1144 کم  به احداث و تعمیر مساجد و حقوق ائمه جمعه و خادمین

 15 5244 5044 نشر معارف

 11 5544 344 م  به مستضعفینک

 0 1344 1274 مراسمات مذهبی

 0 9544 1374 کم  به ایتام

 15 5344 5744 مدارس علوم دینی و کم  به طالب

 -5 1010 1019 هاسایر کم 

 50 11031 19105 جمع

 مأخذ: اداره کل اوقاف و امور خیریه استان بوشهر              

 )میلیون ریال(    31و  34های وقوفات و بقاع متبرکه استان در سال: میزان درآمدهای م 7جدول 

 درصد تغییرات 5931 5934 شرح

 1 17951 12444 درآمد موقوفات متصرفی و غیرمتصرفی

 95 3713 2144 درآمد بقاع متبرکه استان

 مأخذ: اداره کل اوقاف و امور خیریه استان بوشهر              

 هایهای مهم اداره کل اوقاف و امور خیریه استان در سالهای صورت گرفته و پروژهعالیت: اقدامات و ف5جدول 

 )میلیون ریال( 31-34 

 جمع کل اعتبار استانی اعتبارملی عنوان پروژه سال

 01124 01124 4 تعمیر و تکمیل و تجهیز مساجد و اماکن مذهبی سطح استان 30

 01114 01114 4 اکن مذهبی سطح استانتعمیر و تکمیل و تجهیز مساجد و ام 31

 مأخذ: اداره کل اوقاف و امور خیریه استان بوشهر           
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 5934: تعداد اماکن مذهبی استان بوشهر در سال 3دول ج

 دارالقرآن مهدیه، زینبیه، فاطمیه قدمگاه بقاع متبرکه تکیه و حسینیه مسجد شهرستان

 5 5 11 11 22 523 بوشهر

 5 - 14 13 01 13 تنگستان

 - 9 5 7 75 512 جم

 - 52 51 21 145 941 دشتستان

 0 9 55 17 71 571 دشتی

 - - 4 94 32 514 دیر

 5 5 10 52 51 01 دیلم

 - - 4 0 50 552 عسلویه

 - - 4 7 22 35 کنگان

 5 1 51 3 11 595 گناوه

 7 94 543 190 201 5044 جمع

 ریه استان بوشهرمأخذ: اداره کل اوقاف و امور خی    

 5931: تعداد اماکن مذهبی استان بوشهر در سال 51جدول 

 دارالقرآن مهدیه، زینبیه، فاطمیه قدمگاه بقاع متبرکه تکیه و حسینیه مسجد شهرستان

 1 5 11 11 23 574 بوشهر

 5 1 14 13 01 21 تنگستان

 - 9 5 7 70 514 جم

 - 57 51 21 141 943 دشتستان

 0 0 55 17 77 531 دشتی

 - - - 94 32 514 دیر

 5 5 10 52 51 01 دیلم

 - - - 0 50 557 عسلویه

 - - - 7 22 39 کنگان

 5 1 51 3 17 597 گناوه

 3 940 543 190 211 5094 جمع

 مأخذ: اداره کل اوقاف و امور خیریه استان بوشهر  
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 میراث فرهنگی و گردشگری -هفتم بخش
 مقدمه

شود که بته منظتور تفتریح،     جهانگردی، جهانگرد )توریست یا گردشگر( به فردی گفته می طبق تعریف سازمان جهانی
استراحت، ورزش، دیدار اقوام و دوستتان، ماموریتت، شترکت در ستمینار یتا کنفترانس، معالجته، مطالعته و تحقیتق و یتا           

 کند. ر از ی  سال سفر میساعت و کمت 10های مذهبی به شهری غیر از محیط زندگی خود برای مدت بیشتر از  فعالیت
طوری که امروزه بعد از صنعت نفت  دانند، به تجارت و صادرات نامرئی می کترینترین و پا صنعت گردشگری را پررونق

هتای اقتصتادی در   ترین فعالیت صنعت گردشگری یکی از بزرگترین و پربازده .باشد می پردرآمدترین صنعت دنیا  و خودرو
هتای اقتصتادی و   کند و بطور مستقیم و غیر مستقیم، سایر فعالیتت  میزان ارزش افزوده را ایجاد میدنیا است که باالترین 

آید به  دهد. گردشگری یکی از منابع عمده درآمدزایی و ایجاد اشتغال در جهان به شمار می فرهنگی را تحت تاثیر قرار می
تواند منجر به توسعه کشتور   چه گردشگری به تنهایی نمیکنند. گر طوریکه بسیاری از آن به عنوان صنعت اول دنیا یاد می

های مربوطه، توسعه شود ولی با ورود گردشگر به تدریج نیاز به تغییر و ایجاد امکانات برای اقامت، جابجایی و سایر فعالیت
 را نیز در پی خواهد داشت و در دراز مدت باعث افزایش امکانات و تاسیسات خواهد شد.

هان بیش از هر زمان دیگری بر روی صنعت گردشگری استوار خواهد بتود و همتین نکتته استت کته      اقتصاد آینده ج
برای کسب سهم بیشتری از این بازار پررونتق  را یافته و از هم اکنون خود  آگاهیتصمیم سازان بسیاری از کشورها به آن 

 اند.مهیا کرده
تواند سطح زندگی مردم را بهبتود   ستی توزیع شود، میاگر منافع گردشگری در سطح جوامع و مناطق ی  کشور به در

یافته، عامل مؤثری در مقابله بتا فقتر استت و     بخشد. به همین دلیل توسعه گردشگری، به ویژه در کشورهای کمتر توسعه
موجب افزایش درآمد قشرهای مختلف، کاهش بیکاری و رونق اقتصادی و در نتیجه بهبود کیفیت زندگی مردم و افتزایش  

  شود. فاه اجتماعی میر
امروزه پدیده توریسم و اکوتوریسم به دلیل داشتن منافع اقتصادی بسیار باال و ارز آور بودن آن، بعنتوان یت  صتنعت    

های هنگفتتی را در ایتن   مدرن جهانی معرفی شده و به همین منظور بسیاری از کشورهای جهان هر ساله سرمایه گذاری
باشتد ولتی اکوتوریستم کته     های زیربنایی هنگفتی متی گذاریذب توریسم نیاز به سرمایهنمایند. اگرچه برای جصنعت می

گیرد، بتا حتداقل امکانتات و تجهیتزات قابتل انجتام       های بکر طبیعت صورت میمنظور بازدید از مناظر طبیعی و محیط به
 باشد.  می

ای نظیر منطقه حفاظت مناطق حفاظت شدهاستان بوشهر به دلیل دارا بودن سواحل زیبا و کم نظیر و همچنین داشتن 
شده مند، پارک ملی نایبند، منطقه حفاظت شده حله و مناطق حفاظت شده جزیره خارک و خارکو و پتارک ملتی نخیلتو و    

، پتانسیل ختوبی را جهتت جتذب    به ثبت رسیده است آناثر تاریخی در   947 خود کهبا توجه به قدمت تاریخی همچنین 
 .باشدسم دارا میتوریسم و اکو توری

 عملکرد شاخص های ارزیابی تحوالت بخش    
متورد نیتز    1تتاریخی و   –متورد فرهنگتی    74مورد طبیعی،  01های گردشگری در سطح استان، از نظر ترکیب جایبه

د درصد است به خو 1/11تاریخی که معادل  –های فرهنگی باشد که در این میان بیشترین سهم را جایبه انسان ساخت می
های دشتستان و بوشهر به ترتیب بتا  ها، شهرستانها در سطح شهرستاندهد. همچنین از نظر پراکنش جایبهاختصاص می
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اند درصد کمترین سهم را به خود اختصاص داده 0/1های دیلم و کنگان با درصد بیشترین سهم و شهرستان7/50و  1/11
و جایبه های گردشگری وضعیت این دو شهرستان در طتی ستال هتای    که انتظار می رود با مطالعه و ایجاد زیرساخت ها 

 برنامه ششم توسعه از این حیث بهبود یابد.
درصد  10حدود  30باشد که نسبت به سال نفر می 2211321برابر با  5931تعداد گردشگران ورودی به استان در سال 

تواند تاثیر مثبت و ختوبی بتر    خیر عالوه بر اینکه میهای ارشد داشته است. رشد چشمگیر ورود گردشگر به استان در سال
تواند بسیار موثر باشتد. از جملته دالیتل ورود گردشتگر بته      روی اقتصاد استان داشته باشد، در زمینه اشتغال استان نیز می

فارس به توان وجود آب و هوای مناسب و طبیعت زیبا در فصل سرد سال، برخورداری از سواحل زیبای خلیج استان را می
هتای تتاریخی، وجتود بازارهتای     های متعدد عمرانی صورت گرفته در سواحل، ابنیته  ها و انجام فعالیتگذاریدلیل سرمایه

های بین راهی برشمرد. با توجته بته اینکته اکثریتت      های جنگلی و پارکنوازی مردم استان، پارکاجناس خارجی، مهمان
های گردشگران خصوصاٌ اسکان آنها بتا  بایست کلیه نیازمندیکنند، لذا میر میگردشگران در ایام عید نوروز به استان سف

 های دقیق سازماندهی شده، فراهم گردد.ریزیبرنامه
باشد کته در مقایسته بتا    نفر می 570011برابر  31ها و بناهای تاریخی استان در سال تعداد کل بازدیدکنندگان از موزه

نفر بیشترین و  1941د داشته است. در بین بناهای تاریخی، بنای تاریخی دژ برازجان با درصد رش 17/0سال قبل به میزان 
اند که انتظار می رود با احداث جاده دسترسی و اطالع رسانی نفر کمترین بازدید کننده را داشته 141چهل خانه سعدآباد با 

نفتر و بتا    504110ها، موزه رئیسعلی دلواری با زهمطلوب بازدید کننده های بیشتری را به خود اختصاص دهند و از بین مو
 درصد نسبت به سال قبل، بیشترین تعداد بازدیدکننده را داشته است. 70/1افزایش نرخ رشد 

ها و بناهای تاریخی، بهتر است به با توجه به تعداد زیاد گردشگر ورودی به استان و استقبال کم این گردشگران از موزه
های ییربط اندیشیده شود و با  تاریخی تمهیداتی توسط دستگاه های ها و ابنیهجهت بازدید از موزه منظور جذب گردشگران

ها از آثار تاریخی استان اقدام و تبلیغات الزم جهتت معرفتی ایتن    توجه به قدمت استان بوشهر نسبت به پر بار کردن موزه
 اماکن صورت پذیرد. 

 باشد.ابنیه می 541های گردشگری برابر با ها و قطبثبت شده در مراکز و کانون ، تعداد آثار و ابنیه تاریخی31 در سال
متورد   7و  52، 54، بته ترتیتب   31های طبیعی، تاریخی و فرهنگی شناسایی شده در سطح استان در سال تعداد جایبه

 درصدی داشته است. 11های طبیعی شناسایی شده در قیاس با سال گذشته رشد بوده است. در این سال تعداد جایبه
گذاری ملی و استانی انجام شده )شامل اعتبارات ملی و تسهیالت پرداختی(در تاسیسات ایرانگردی از نظر میزان سرمایه
 میلیون ریال سرمایه گذاری صورت گرفته است.  114444، در مجموع  بالغ بر 31و جهانگردی در سال 

تخت بوده که نسبت به سال قبتل دارای   5131برابر با  31ها( در سال ظرفیت تاسیسات اقامتی )هتل و هتل آپارتمان
درصدی است. البته ظرفیت تاسیسات اقامتی جوابگوی تعداد گردشگران ورودی در ایام عیتد نتوروز نبتوده و     1/50کاهش
دشتگری در  های بیشتری به منظور استقرار گردشگران تدارک دیده شود. از نظر تستهیالت و ختدمات گر  بایست مکان می

متورد(، تعتداد دفتتر ختدمات      124، شهرستان بوشهر دارای بیشترین تعداد تخت )31های استان در سال سطح شهرستان
های تنگستان، جم باشد و شهرستانمورد می 2مورد( و رستوران و تاالر پذیرایی با  51مسافرتی، تورگردانی و تورگردانان )
بایستت در ایتن راستتا جهتت     هی. امکانات و تسهیالتی در این راستا ندارند که متی و دیر از این نظر بسیار ضعیف بوده و 

 توسعه صنعت گردشگری و توریسم، تسهیالت و خدمات اولیه فراهم گردد.
های بوشهر، گناوه، تنگستان و دهکده در شهرستان 0تعداد  31 های گردشگری در سطح استان در سالاز نظر دهکده

 هکتار در حال مطالعه، اجرا و تکمیل می باشند. 202ه که در مساحتی بالغ بر کنگان پیشنهاد گردید
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منطقه به عنوان مناطق نمونه گردشگری در سطح استان معرفی  51، تعداد 31از نظر مناطق نمونه گردشگری در سال 
همچنتین از نظتر    مورد از این مناطق دارای طر  جامع گردشگری و سترمایه گتذار متی باشتند.     1گردیده است که فقط 

روستا به عنتوان روستتاهای هتدف شناستایی شتده کته بیشتتر آنهتا در          3تعداد  31روستاهای هدف گردشگری در سال 
 اند.شهرستان دشتستان واقع شده

 های گردشگری استان بوشهر: ترکیب جاذبه5جدول 

 درصد تعداد گونه جاذبه

 544 517 کل

 91/3 01 طبیعی

 11/1 74 تاریخی –فرهنگی 

 5/1 1 انسان ساخت

 مأخذ: اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان بوشهر                                                    

 5931های گردشگری استان به تفکیک شهرستان ها در سال : توزیع جاذبه2جدول 

 گونه                

 شهرستان

 انسان ساخت یخیتار -فرهنگی  طبیعی کل

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد
 544 1 544 74 544 01 544 517 کل

 4 4 51 51 51/1 2 50/7 53 بوشهر

 14 5 2/1 1 51/1 2 55 50 تنگستان

 4 4 7/21 2 1/1 9 2/7 54 جم

 14 5 11/1 57 15/2 54 11/1 13 دشتستان

 4 4 51 51 1/1 9 55/2 51 دشتی

 4 4 1/11 1 7/2 0 2 3 یرد

 4 4 1 0 1/1 9 1/0 2 دیلم

 4 4 9/21 9 54/7 1 1/11 7 عسلویه

 4 4 2/1 1 1/0 5 1/0 2 کنگان

 4 4 7/21 2 1/1 9 7/41 54 گناوه

 مأخذ: اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان بوشهر               
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 5932 - 31های هانگردی در استان طی سالهای ایرانگردی و ج: شاخص9جدول 

 شرح
واحد 

 گیری اندازه
 سال

5932 

 سال
5939 

 سال
5934 

 سال
5931 

 2211321 1151101 1159101 5017910 نفر تعداد گردشگران ورودی به استان

تعداد آثار و ابنیه تاریخی ثبت شده مراکز کانون ها و قطب 

 جهانگردی
 541 541 541 541 عدد

 9 9 0 9 عدد زه های استانتعداد مو

 54 7 5 5 عدد تعداد جایبه های طبیعی شناسایی شده

 52 51 5 4 عدد تعداد جایبه های تاریخی شناسایی شده

 7 1 5 4 عدد تعداد اماکن فرهنگی شناسایی شده

 09 93 94 11 مورد تعداد بناها و آثار تاریخی مرمت شده

 57 1 5 4 مورد برگزاری نمایشگاه صنایع دستی

 3 3 3 3 مورد تعداد رشته های صنایع دستی رایج استان

 202 211 914 5452 نفر آموزش صنایع دستی

 142 1 4 9 فقره صدور پروانه تولید

 532 70 10 533 فقره صدور کارت شناسایی صنعتگران

 534 514 11 5451 نفر ایجاد اشتغال از محل مجوزهای صنایع دستی

 4 514 11 10 نفر دریافت وام به صنعتگران معرفی به بان  جهت

 4 4 4 4 نفر صنعتگران تحت پوشش

 5131 5371 1941 1101 تخت ظرفیت تاسیسات اقامتی )تخت(

 12 11 17 12 درصد درصد اشغال تخت های تاسیسات اقامتی

میزان سرمایه گذاری ملی در تاسیسات ایرانگردی و 

 جهانگردی )میلیون ریال(
 114444 0357 55414 1144 میلیون ریال

میزان سرمایه گذاری استانی در تاسیسات ایرانگردی و 

 جهانگردی )میلیون ریال(
 54444 - 7195 5510 میلیون ریال

 مأخذ: اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان بوشهر 
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 گی استانفرهن -ها و بناهای تاریخی تعداد بازدیدکنندگان از موزه -4جدول 

 5932-31در سال های  

 محل بنا

تعداد 

بازدیدکنندگان 

 5932سال 

تعداد 

بازدیدکنندگان 

 5939سال 

تعداد 

بازدیدکنندگان 

 5934سال 

تعداد 

بازدیدکنندگان 

 5931سال 
 570011 521975 502145 93141 - کل استان

 بناهای تاریخی

دژ برازجان 
 )کاروانسرای مشیر(

 1941 1279 1175 0719 برازجان

 1013 1912 1519 5329 برازجان کاخ چرخاب

 5177 5519 5411 319 برازجان کاخ بردک سیاه

 گور دختر
 دشتستان
 پر پشت

1507 1110 1713 9941 

 کوش  اردشیر
 دشتستان
 پر پشت

1507 1110 1097 1211 

 344 247 141 519 دالکی پل مشیر

 141 192 013 015 سعدآباد چهل خانه

 1012 1921 1520 5310 یرافس سیراف

 9115 9591 1370 1201 بوشهر عارف دهدشتی

 موزه ها
 14017 57941 1917 54144 بوشهر مردم شناسی

 504110 591214 511354 55957 دلوار رئیسعلی دلواری

 مأخذ: اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان بوشهر            

 

 5932-31های قامتی )هتل و هتل آپارتمان ها( استان در سالتاسیسات ا -1جدول 

 5931 5934 5939 5932 تعداد

 52 51 51 50 تعداد هتل و هتل آپارتمان

 713 219 792 742 تعداد اتاق

 1444 5371 1941 1101 تعداد تخت

 12 11 17 12 درصد

 ی و گردشگری استان بوشهرمأخذ: اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دست                     
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 5931 تسهیالت و خدمات گردشگری موجود در سطح استان در سال -6جدول 

 شهرستان

 مهمانپذیرها
و  یدفتر خدمات مسافرت

 و تورگردانانی تورگردان

شرکت ها و دفاتر خدمات 

 مسافرتی و زیارتی

رستوران و 

 تاالرپذیرایی
تعداد 

 مهمانپذیر

تعداد 

 اتاق

تعداد 

 تخت
 2 * 51 124 554 1 بوشهر

 5 * - - - - تنگستان

 - * 1 - - - جم

 1 * 5 31 11 5 دشتستان

 5 * - 51 0 5 دشتی

 - * - - - - دیر

 9 * 1 20 12 9 دیلم

 - * - 10 51 5 عسلویه

 - * 9 13 51 5 کنگان

 1 * 1 541 93 1 گناوه

 14 * 11 191 113 51 جمع کل

  ث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان بوشهرمأخذ: اداره کل میرا  

 5931 های گردشگری استان در سال: دهکده 7جدول 

ن
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سا

 

 آرام دل

 شهرستان تنگستان 

 بخش دلوار 
صل روستای محمد عامری تا حد فا

 بندر رستمی

 1944 دارد    144 تنگستان

 گناوه
حد فاصل روستای  –شهرستان گناوه 

 مال خلیفه تا روستای چاه 
 5144 دارد    514 گناوه

 5014 دارد    71 بوشهر کمربندی امیرالمومنین –بوشهر  بوشهر

 - دارد    51 کنگان شهر کنگان کنگان

 اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان بوشهر مأخذ:      
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 5931: مناطق نمونه گردشگری استان در سال  5جدول 

 نام منطقه

 سطح منطقه

ن
ستا

هر
ش

 

ی
ض

ارا
ع 

نو
ن 

عیی
ت

 

 نوع اراضی
ب

صو
ع م

ام
 ج

ح
طر

 

ذار
 گ

یه
ما

سر
م 

نا
 

ی
تان

س
ا

 

ی
مل

ی 
ملل

 ال
ن

بی
ی 

یع
طب

ع 
ناب

م
ی 

از
س

هر
ش

و 
ه 

را
 

یر
سا

 

 شهرداری دلوار     بایر تنگستان    دلوار

 شرکت فالمینگو     بایر گناوه    جزیره میرمهنا

 شهرداری دیلم     جنگل دیلم    حماد دیلم

     بایر بوشهر    جزیره عباس 
سازمان مناطق 

 گردشگری

     بایر بوشهر    لیان
سازمان همیاری 

 شهرداری

 ندارد -    یکوهستان جم    چگاسه

 ندارد -    بایر گناوه    جفیر

 سد

 رئیسعلی دلواری 
   بایر تنگستان    - ندارد 

 ندارد -    جنگل جم    گلوبردکان

 ندارد -    بایر دشتی           مند

 ندارد -    جنگل دشتستان           سرقنات

 ندارد -    جنگل تنگستان           خائیز

  مأخذ: اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان بوشهر      
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 5931  : روستاهای هدف گردشگری استان در سال 3جدول 

 گردشگری دنوع واح بخش شهرستان
 نام 

 گذارسرمایه
 نوع اراضی آدرس دقیق پروژه

 سعدآباد دشتستان
روستای هدف گردشگری 

 شول

 فاقد 
 ذارسرمایه گ

 منابع طبیعی وحدتیه -سعدآبادجاده 

 ارم دشتستان
روستای هدف گردشگری 

 رود فاریاب

 فاقد 
 سرمایه گذار

 منابع طبیعی تنگ ارم -جاده رودفاریاب

 سعدآباد دشتستان
روستای هدف گردشگری 

 دورودگاه

 فاقد 
 سرمایه گذار

 منابع طبیعی آبپخش -جاده برازجان

 ریگ گناوه
ری روستای هدف گردشگ
 جزیره شمالی

 فاقد 
 سرمایه گذار

 گناوه -جاده بوشهر

 (جاده ساحلی)
 منابع طبیعی

 دیلم

بندر 
امام 
 حسن

روستای هدف گردشگری 
 حصار

 فاقد 
 سرمایه گذار

 دیلم -جاده گناوه

 (جاده ساحلی)
 منابع طبیعی

 مرکزی عسلویه
روستای هدف گردشگری 

 نای بند )هاله(

 فاقد 
 سرمایه گذار

 منابع طبیعی باسعبندر -هجاده عسلوی

 مرکزی تنگستان
روستای هدف گردشگری 

 خاییز )گشی(

 فاقد 
 سرمایه گذار

 منابع طبیعی روستای گشی

 روستای هدف گردشگری مرکزی دشتی
 فاقد

 سرمایه گذار 
 منابع طبیعی جاده روستایی احشام قائدها

 مرکزی بوشهر
روستای هدف گردشگری 

 کوتاه چاه

 فاقد
 رسرمایه گذا 

 گناوه. -جاده بوشهر

 دویره -سه راه احمدی
 منابع طبیعی

 مأخذ: اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان بوشهر          

 میزان اعتبارات،عملکرد و تعداد پروژه 

 میزان اعتبارات و عملکرد بخش
درصدی داشتته  52رشد  30رمقایسه با سال میلیون ریال بوده که د 551121بالغ بر  5931میزان اعتبار بخش در سال 

میلیتون ریتال    12391مبلغ  31است. علی رغم مواجه بودن استان با کسری تخصیص، عملکرد ریالی این بخش در سال 
منقول  ریغ راثیم مرمتو  حفاظت ن،یبرنامه تاممربوط به  31بوده است. بیشترین اعتبار منظور شده در این فصل در سال 

 باشد.  ی میخیو تار یگبا ارزش فرهن



 

 

 چهارم: امور فرهنگی، آموزشی و اجتماعیفصل  123
 

 )میلیون ریال(5932 – 31های : میزان اعتبارات و عملکرد بخش طی سال 51جدول 

 برنامه /عنوان

اعتبار 

مصوب 

5932 

اعتبار 

مصوب 

5939 

اعتبار 

مصوب 

5934 

اعتبار 

مصوب 

5931 

عملکرد

5932 

عملکرد

5939 

عملکرد

5934 

عملکرد 

5931 

برنامه پژوهش و 
اکتشاف باستان 

 تی و تاریخیشناخ
9244 1244 5444 5244 5294 1444 5444 5244 

 برنامه
تامین،حفاظت،مرمت 

 غیرمنقولمیراث 
  باارزش
 تاریخی فرهنگی و

13125 23001 11311 71021 51517 1/17221 04711 00014 

برنامه توسعه 
های مورد زیرساخت

 نیاز گردشگری
10131 53714 13394 11144 1332 2/51523 0024 50771 

 گسترشبرنامه
 ایخدمات موزه

1144 044 - - 5204 514 - - 

ها و برنامه ساختمان
 تجهیزات

9944 5514 5514 344 1074 5514 5514 344 

برنامه ایجاد و توسعه 
 صنایع

1444 1144 0111 1444 0217 1444 0111 1444 

 67391 15351 75226/9 27551 556171 33151 519121 69469 جمع کل

 اخذ: معاونت هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهرم

 های بخشمهمترین پروژه
های مورد نیاز گردشگری، همته  در راستای حفاظت و مرمت میراث با ارزش فرهنگی و تاریخی و نیز توسعه زیرساخت

 09، 5931های استانی مصوب شده در این بخش در سال گردد. تعداد کل پروژههای مختلفی در استان اجرا میساله پروژه
تاریخی  و فرهنگی ارزش با منقول غیر میراث پروژه داشته است. بیشترین تعداد پروژه نیز در برنامه تامین، حفاظت، مرمت
 باشند:به شر  زیر می 31به تصویب رسیده است. اهم پروژه های اجرا شده در این بخش در سال 

    افت های تاریخی در سطح استانمطالعه جامع ب -
     استحکام بخشی اضطراری ابنیه تاریخی -
      ساماندهی کاروانسرای مشیر برازجان -
    اجرای زیرساخت کمپینگ گردشگری در بندر دیلم -
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 زیرساخت های گردشگری در بخش های سعدآباد و آبپخش  -

 بوشهرمعرفی و تهیه شناسنامه های جایبه گردشگری و تاریخی استان  -

  ایجاد و ترویج و توسعه صنایع دستی استان بوشهر -

 5932 – 31های های بخش گردشگری در استان به تفکیک برنامه طی سال: تعداد پروژه55جدول 

 عنوان برنامه

 تعداد 

پروژه 

5932 

 تعداد 

پروژه 

5939 

 تعداد 

پروژه 

5934 

 تعداد 

پروژه 

5931 
 9 1 1 1 و تاریخی برنامه پژوهش و اکتشاف باستان شناختی

مین،حفاظت،مرمت میراث غیرمنقول با ارزش برنامه تأ
 فرهنگی و تاریخی

51 91 11 11 

 7 51 51 50 های مورد نیاز گردشگریبرنامه توسعه زیرساخت

 - - 5 1 ای برنامه گسترش خدمات موزه

 1 1 1 1 ها و تجهیزاتبرنامه ساختمان

 5 5 5 5 برنامه ترویج صنایع دستی

 09 01 19 04 جمع کل

 ماخذ: معاونت هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه                 

 ین اقدامات صورت گرفتهتر مهم
 فاز ی  دهکده گردشگری امید بوشهر اجرای  -
 هتل و هتل آپارتمان در استان 1افتتا   -
 دفتر خدمات مسافرتی در استان 3 افتتا   -
 سنتی در استان - حلیرستوران سا 3افتتا   -
 ر گناوه و دیلم ادافتتا  کمپینگ گردشگری بن -
 با کاربری گردشگری، موزه و ... سعادت تاریخی مدرسهی از بردار بهرهمرمت، بازسازی و  -
 معماریو دانشکده هنر  عنوان به مرمت و ساماندهی عمارت نویری -
 یمقبره شیخ حسن چاه کوتاه یبردار بهره -
 انه ایرانیخ تجارت یبردار بهره -
و  ، کوفه، جتامع ریتز  جمعه غریب،جد شنبدی، ااز جمله مساستان مسجد تاریخی  54بیش از ساماندهی و مرمت  -

 حسینیه حاج مریم 

 احداث یادمان سید علی نقی دشتی میانخره ای -

 مرمت،بازسازی و بهره برداری از عمارت رشیدی -

 و ... -
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 رفاه و تأمین اجتماعی -هشتم بخش
 مقدمه 

های کلیدی و اساسی که از دیرباز تاکنون یهن برنامه ریزان، اقتصاددانان، سیاستمداران و سایر متولیتان  بحث یکی از
امور عمومی را به خود معطوف داشته است، ایجاد رفاه عمومی و امنیت اجتمتاعی استت. ستازمان ملتل متحتد واژه رفتاه       

 اجتماعی را این گونه تعریف کرده است:
نه وسیعی از فعالیتها و برنامه هایی را که تحت نظارت و با کمت  دولتت بترای بهزیستتی افتراد و      رفاه اجتماعی دام»

 .«جامعه انجام می شود ، در بر می گیرد
از جنبه نهادی ، رفاه اجتماعی را می توان نتیجه فعالیتهای تعدادی از نهادهای اجتماعی که  برای دستیابی فرد و گروه 

دگی، تندرستی و فرصتهایی که اجازه می دهد آنان تمامی استعدادهای خود را پترورش دهنتد و   به سطح قابل قبولی از زن
 مسایل خود را درسازگاری با جامعه حل نمایند، دانست.

بدیهی است بدون تامین اجتماعی، تحقق عدالت اجتماعی و ارتقاء سطح کمی و کیفی منتابع نیتروی انستانی ممکتن     
توسعه اقتصادی یعنی تولید و اشتغال بیشتر میسر نخواهتد بتود. بختش تتامین اجتمتاعی      نیست و بدون عدالت اجتماعی، 

ای است که هتدف آن حمایتت از نیتروی انستانی شتاغل در دوران      ها و اقدامات بیمهای متشکل از تدابیر، روشمجموعه
همترین خدمات ارائته شتده بته    باشد. ماشتغال و بازنشستگی و حمایت از بازماندگان شاغالن و بازنشستگان فوت شده می

های اجتماعی در قالب پرداخت انواع مستمری بازنشستتگی، از  بیمه شدگان در این نظام، ارائه بیمه خدمات درمانی و بیمه
ای در هر های متعددی مسئول امور بیمهکارافتادگی، بازماندگی، بیکاری، غرامت نقص عضو و کم  بارداری است. دستگاه

ای در استان را برعهده دارند، اداره های بیمهکه مهمترین آنها که نقش اساسی در هدایت و اجرای فعالیت باشند استان می
 باشند. کل تامین اجتماعی و سازمان بیمه خدمات درمانی می

وزه از مین زندگی شرافتمندانه آنان بتوده استت و امتر   أبهزیستی نیز از ارکان مهم دفاع از معلوالن و از کارافتادگان و ت
. بختش بهزیستتی   هتای جستمانی و رفتتاری استت    های مدافع طبقات دردمند و گرفتار در مقابل آسیببزرگترین سازمان
ای بته منظتور حمایتت و مراقبتت از     هتای غیربیمته  ، خدمات و فعالیتت ، تدابیرهاای هدفمند از اندیشهمتشکل از مجموعه

، فرهنگی و یا جسمی و روانی فاقد توانتایی الزم بترای   ، اجتماعیاقتصادیها و افرادی است که به دالیل مختلف خانواده
های متولی ارائه ختدمات بهزیستتی در ستطح    نترین سازما. عمده، خانوادگی و اجتماعی خود هستنداداره زندگی شخصی

 ر ایثارگران و جمعیت هالل احمر. ها عبارتند از: سازمان بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی) ره (، بنیاد شهید و امواستان
های حمایتی که برای رفتع  ها و اقدامات این نهادها، افراد تحت پوشش مستقیم آنها و نوع برنامهدراین بخش، فعالیت 

 گیرد.  گردد، مورد بررسی قرار مینیاز این اقشار انجام می

 مین اجتماعی سازمان تأ
هتا  ها قرار داشته است و از آنجا که کاالیی عمومی است ناگزیر این دولتتتأمین اجتماعی همواره در سرلوحه کار دول

هاست که این وظیفه مهم و بنیادی را با مشارکت مردم به انجتام  هستند که سامان دهنده آن محسوب می گردند و بر آن
 رسانند.    

رقراری عدالت اجتمتاعی، توزیتع مجتدد    ای و حمایتی، در ایجاد و بسازمان تامین اجتماعی به عنوان ی  سازمان بیمه
درآمدها، ارتقاء سالمت عمومی و همچنین جبران درآمد از دست رفته افراد شاغل بته علتل مختلتف از قبیتل ستالمندی،      
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کنتد. امتور حمتایتی ستازمان تتامین اجتمتاعی در دو       ازکارافتادگی، بیماری، حوادث و غیره نقش بسیار حساسی را ایفا می
 است: امور بیمه شدگان و امور مستمری بگیران. قسمت قابل بررسی

 بیمه شدگان
باشد که در مقایسه با سال گذشته نفر می 997215برابر با  31شدگان اصلی سازمان تامین اجتماعی در سال تعداد بیمه

عی با افراد شدگان تامین اجتمادرصد جمعیت استان را پوشش می دهد. تعداد کل بیمه 13درصد کاهش یافته است و   5/7
درصتد از جمعیتت    7/21نفر رستیده، کته در مجمتوع      739111به  31تحت تکفل تحت پوشش تامین اجتماعی در سال 

درصد افزایش یافتته  1/4نفرجمعیت تحت پوشش(  777433با ) 30دهد. که نسبت به سال استان را تحت پوشش قرار می
باشد که تعداد زیادی از افراد شاغل در امین اجتماعی به این دلیل میگان تباال بودن امار افراد تحت تکفل بیمه شده است.
هتا ستکونت   ها سکونت دارند و افراد تحت تکفل این افراد در سایر استانهای پارس جنوبی و خارگ در سایر استانپروژه

    دگان اجبتاری مین اجتمتاعی شتامل بیمته شت    سوب نمی شوند. بیمه شدگان اصتلی تتأ  دارند که جزء سرشماری استان مح
 باشد.)دولتی و غیر دولتی(، اختیاری، مشاغل و حرف آزاد، بیمه بیکاری و بیمه رانندگان می

 بیمه شدگان اجباری 
دارد، بیمه کند و مزد یا حقوق دریافت میای که به دستور کارفرما یا نماینده او در محلی به نام کارگاه کار میبیمه شده

شتدگان  باشتند. تعتداد بیمته   شدگان اجبتاری متی  شدگان اصلی استان بیمهدرصد از کل بیمه 72/2گویند. شده اجباری می
درصد کاهش یافتته   54/9-باشد. که در مقایسه با سال گذشته نفر می 173711برابر با   31اجباری استان بوشهر در سال 

 باشد. یشدگان غیردولتی مشدگان دولتی و بیمهشدگان اجباری شامل بیمهاست. بیمه

 بیمه اختیاری   
بیمه اختیاری شامل افرادی می شود که در زمان گذشته حداقل به مدت ی  سال به عنوان بیمه شده برای آنان حتق  
بیمه پرداخت شده باشد و درحال حاضر نیز کارکن مستقل به شمار آیند و برای آنان مجدد بیمه پرداخت شود. تعتداد ایتن   

درصد از کل بیمه شدگان این سال را شامل می شود.  1/5نفر می باشد که تنها  9309برابر با 31نوع بیمه شدگان در سال 
 درصد افزایش یافته است. 7/15معادل 30تعداد بیمه شدگان اختیاری در این سال نسبت به سال  

 بیمه مشاغل آزاد 
و شتغل متورد نظتر، بتا داشتتن       فته این بیمه شامل آن دسته از صاحبان حرفه و مشاغل آزاد است که برای انجتام حر 

خویش فرما( به استناد مجوز اشتغال صادره از سوی مراجع ییصال  و یتا بته   ایی ))به صورت کارفرما( یا خود به تنهکارگر
تشخیص هیئت مدیره ی سازمان تامین اجتماعی به کار اشتغال داشته باشند و مشمول مقررات حمایتی ختاص نیتز قترار    

شتدگان ایتن   درصد از کل بیمه 1/1نفر بوده که حدود  7201معادل  31بیمه شده مشاغل آزاد در سال  نگیرند. تعداد افراد
نسبت به سال قبل از آن  به میزان  31سال را به خود اختصاص داده است. تعداد بیمه شدگان مشاغل و حرف آزاد در سال 

 درصد افزایش یافته است.  1/7
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 بیمه بیکاری 
شود که طبق قانون و مقررات تامین اجتماعی بیمه بوده ، ولی برخالف میل و اراده خود در ادی میاین بیمه شامل افر
مین اجتماعی موظف است به این افراد تا زمان مشخصی مقرری ایام بیکاری پرداختت  اند. سازمان تأحال حاضر بیکار شده

 2/4نفر بوده که معادل  1900اند، بیکاری دریافت نمودهمین اجتماعی مقرری ایام از تأ 31تعداد افرادی که در سال  نماید.
نسبت به سال  31گردد. تعداد افراد تحت پوشش بیمه بیکاری در سال درصد از کل بیمه شدگان در این سال را شامل می

ل بیمته  های وسیع دولت جهت فقرزدایی، پوشش کامدرصد افزایش یافته است. با توجه به برنامه 1/57قبل از آن  معادل 
های حمایتی در این خصوص، مفید خواهد بود.  یکی از علل عدم پوشتش کامتل ایتن نتوع بیمته،      بیکاری و اجرای طر 

باشد که تعداد زیادی از آنهتا را از پیگیتری   قوانین اداری دست و پا گیر و شرایط سخت اختصاص این بیمه به بیکاران می
 سازد.دریافت آن منصرف می

 بیمه رانندگان 
داران، رانندگان  و . . . از جملته اهتداف دولتت در زمینته     ای کلیه طبقات و اقشار مختلف از جمله کامیونوشش بیمهپ

 1ل باشد کته معتاد  نفر می 1312برابر با   31باشد. تعداد افراد راننده بیمه شده تامین اجتماعی در سال تامین اجتماعی می
درصدی این  1/4شود. این رقم بیانگر افزایش ی در سال مورد نظر را شامل میمین اجتماعدرصد از کل افراد بیمه شده تأ

 باشد.می 30نوع بیمه نسبت به سال 

آن استت   بیانگرو  از تقسیم تعداد بیمه شدگان به تعداد مستمری بگیران بدست می آیدص این شاخنسبت پشتیبانی : 

ی دهه اخیر به دلیل تحوالت جمعیتی، افزایش امید به زنتدگی،  ط .وجود دارد هبیمه شد چندکه به ازای هر مستمری بگیر 
های شغلی و عوامل مشابه، تعداد بازنشستگان و سالمند شدن جمعیت زیرپوشش، باال بودن نرخ حوادث و سوانح و بیماری

گی پتیش از  بگیران تأمین اجتماعی به نحو چشمگیری افزایش یافته است. عالوه براین، اجرای قتوانین بازنشستت   مستمری
های اخیر منجر به تشدید روند رشد تعداد مستمری بگیران ایتن صتندوق    موعد و افزایش دامنه شمول این قوانین در سال

 شده است.
در  5/51بگیران( از حتدود   شدگان اصلی به مستمری این تغییرات موجب شده که نسبت پشتیبانی صندوق )نسبت بیمه

به ازای هر یت  مستتمری    5934برسد. مفهوم این شاخص این است که در سال  5931در سال  3/3به عدد  5934سال 
 رسیده است.  نفر 54این تعداد به حدود  5931پرداختند و در سال نفر حق بیمه می 51بگیر حدود 

و نسبت بته ستال    درصد بوده است 7/23،  5931نسبت پوشش بیمه های اجتماعی سازمان تامین اجتماعی در سال  
 رصد کاهش داشته است.د 1قبل 

** شهرستان عسلویه باالترین میزان افراد بیمه شده و شهرستان دیر پایین ترین میزان افراد بیمته شتده را بته ختود     
اختصاص داده اند. شهرستان عسلویه به دلیل داشتن نیروی کار زیاد و مهاجر جهت فعالیت در صنایع نقت و گاز رتبه اول 

اشد.پس از شهرستان عسلویه، شهرستان بوشهر باالترین رقم بیمه شدگان را به خود اختصاص را در این خصوص دارا می ب
 داده است.
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 5934-31: برخی شاخصهای استان و مقایسه آن با کشور در سالهای 5جدول 

 5931 5934 سال ,شاخص 
درصد 

 تغییرات

 51/0- 3/3 55/2 بوشهر نسبت پشتیبانی در بیمه های تامین اجتماعی

-1 23/7 70 بوشهر های اجتماعی ) درصد( پوشش بیمه  

 55 4/5 4/43 بوشهر نسبت وابستگی

 سازمان تامین اجتماعی کشور بیمه ای -تحلیلی شاخص های کلیدی جمعیتی  -گزارش توصیفی ماخذ:                        
 ماخذ: محاسبات نگارنده                       

 

 دگان اصلی تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی ش: تعداد بیمه 2جدول 

 )نفر( 31-5934های طی سال

 شرح

ی
ار

جب
ا

ی 
ار

ختی
ا

زاد 
ل آ
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ش

م
 

ی
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ق
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5930 919413 9192 7412 5379 1311 11115 917023 

5931 173711 9309 7201 1900 1312 11711 997215 

درصد تغییرات سال 
 30نسبت به 31

-54/9 15/7 7/1 57/1 4/1 1/9 -7/5 

 مأخذ: سازمان تأمین اجتماعی استان بوشهر                     
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شده طی شدگان اصلی تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی به تفکیک شهرستان و نوع بیمه: تعداد بیمه9جدول 

 )نفر( 5931سال

 شرح

ی
ار

جب
ا

ی 
ار

ختی
ا

ل  
اغ

ش
م
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آز
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ار
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ب

ن 
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رار

ص
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مع
ج

 

 71101 7722 5121 315 1914 5035 25991 بوشهر

 55113 1931 112 544 017 553 2314 تنگستان

 51147 092 71 11 907 23 55149 جم

 13974 2341 1149 144 1711 111 51577 دشتستان

 54913 1519 051 549 351 590 1145 دشتی

 3097 911 117 70 013 13 7141 دیر

 54754 012 991 92 113 170 3012 دیلم

 549571 17 04 72 92 513 541715 عسلویه

 01114 131 530 151 117 104 00114 کنگان

 57133 9120 5541 550 109 279 51523 گناوه

 997215 11711 1312 1900 7201 9309 173711 جمع

 مأخذ: سازمان تأمین اجتماعی استان بوشهر                        

 

 5934-31های شدگان تأمین اجتماعی استان بوشهر طی سال: آمار بیمه4جدول 

 5931 5934 شرح
 34درصد رشد سال 

 39نسبت به 

 7/5- 997215 917023 شدگان اصلی تأمین اجتماعیتعداد بیمه

شدگان تأمین اجتماعی بتا افتراد   تعداد کل بیمه
 تحت تکفل تحت پوشش تامین اجتماعی

777433 
739111 4/1 

 1 57131 57190 های تحت پوشش تأمین اجتماعیتعداد کارگاه

 7/3 90143 95011 مستمری بگیران تحت پوشش تأمین اجتماعی

 57/1 1900 5379 شدگان بیمه بیکاری تأمین اجتماعیتعداد بیمه

 مأخذ: سازمان تأمین اجتماعی استان بوشهر                      
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  اداره کل بیمه سالمت

های نوین اثرات متفاوتی بر ابعاد زندگی آوریسالمت یکی از نیازهای جوامع بشری است و امروزه پیشرفت علوم و فن

ها و تغییر الگوی فردی، اجتماعی و اقتصادی افراد گذاشته است و در حوزه سالمت نیز به دلیل گذر اپیدمیولوژی  بیماری

های نوین پزشکی و روند تدابیر تشخیص یر سب  زندگی از ی  سو و فناوریها، افزایش میانه سنی جمعیت و تغیبیماری

 های سالمت در جامعه شده است.  درمانی از سوی دیگر موجب افزایش چشمگیر هزینه

، یکی از بزرگترین اصالحات نظام رفاه اجتماعی کشور به عهده آن نهاده شده و زمینه سازمان بیمه سالمتبا تشکیل 

لندی چون عدالت محوری، ارتقاء سطح کیفیت در ارائه خدمات ستالمت، کتاهش پرداختت از جیتب بیمته      تحقق اهداف ب

شدگان، رفع همپوشانی بیمه ای و بسط و گسترش برنامه پزش  خانواده و نظام ارجاع در سراستر کشتور فتراهم گردیتد.     

قانون برنامه پتنجم توستعه ، بتا     97اس ماده و بر اس 11/1/35رو بر اساس ابال  اساسنامه تشکیل سازمان در تاریخ  ازاین

تشکیل شد تا به این ترتیب  35تجمیع سازمان های بیمه گر کشور، سازمان بیمه سالمت ایران در تاریخ اول مهر ماه سال 

  .خدمات پایه سالمت به طور یکسان به تمامی مردم در قالب ی  سازمان ارایه شود

نفر از جمعیت استان تحت پوشش بیمه ستالمت   9/05ه کل بیمه سالمت استان، بر اساس آمار ارائه شده از طرف ادار

باشد که نسبت بته ستال قبتل،    )اصلی و تبعی( نفر می 074571،  31باشد. جمعیت بیمه شدگان بیمه سالمت در سال می

 درصد کاهش داشته است.    0/1

 
 5934-31های سال: جمعیت تحت پوشش بیمه سالمت به تفکیک اصلی و تبعی طی 1جدول 

 درصد تغییرات 5931 5934 های هدفشاخص

 5/2- 505573 509139 شدگان اصلیجمعیت بیمه

 1/1- 997339 907545 شدگان تبعیجمعیت بیمه

تعداد کل بیمه خدمات درمانی با افراد تحت تکفل 
 تحت پوشش بیمه خدمات درمانی

035230 074571 -1/0 

 : اداره کل بیمه سالمت استان بوشهرمأخذ                       

درصتد بیمته    2/7درصد روستتائیان،   3/24درصد کارکنان دولت،  1/51شامل  31ای در سال های بیمهسهم صندوق 

 باشد.درصد سایر اقشار می 5/0سالمت همگانی

شتدگان  بیمته  از مجمتوع  بیمه ایرانیان حذف شده و بیمه سالمت همگانی شکل گرفته استت.  30و  39های طی سال

هتا  درصد  بیشترین سهم را در بین ستایر شهرستتان    1/17شهرستان دشتستان با  31تحت پوشش بیمه سالمت در سال 

 1/09شدگان روستایی است ولی از کارکنان دولت تحت پوشش این بیمه شهرستان بوشهر با دارد که عمدتاب مربوط به بیمه

 درصد دارای بیشترین سهم در استان است.
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 5934-31های ای طی سالهای بیمه: جمعیت تحت پوشش بیمه سالمت استان به تفکیک صندوق6دولج

شرح                                                                       

 سال
 درصد تغییرات 5931 5934

 9/0- 22339 74291 کارکنان دولت

 5/5 904114 991333 روستاییان

 4 4 4 ان )مشاغل آزاد(فرمایخویش

 1/1- 53741 14773 سایر اقشار

 15/1- 05799 19471 بیمه سالمت همگانی

 544- 4 71 بیمه ایرانیان

 1/0- 074571 035230 جمع

 مأخذ: اداره کل بیمه سالمت استان بوشهر                        

 31تان در سال شدگان تحت پوشش بیمه سالمت به تفکیک شهرس: آمار بیمه7جدول

 شهرستان
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 %51 21391 4 3192 9311 4 13200 99373 بوشهر

 %54 01233 4 4 334 4 05291 9429 تنگستان

 %1/1 11200 4 4 931 4 10131 1411 جم

 %1/17 592293 4 55779 0311 4 541213 57521 دشتستان

 %54 03913 4 0139 1325 4 91704 1311 دشتی

 %7 97951 4 4 5170 4 99122 9415 دیر

 %0 14117 4 4 130 4 52271 5773 دیلم

  4 4 4 4 4 4 4 عسلویه

 %54 02922 4 1717 5170 4 91323 9371 کنگان

 %7 92171 4 54131 1229 4 57210 1719 گناوه

 %544 074571 4 05799 53741 4 904114 22339 جمع

 مأخذ: اداره کل بیمه سالمت استان بوشهر               
 یکجا لحاظ شده است. آمار شهرستان عسلویه و کنگان نکته:                     
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درصتد از کتل    31شد کته  موسسه می با 011برابر با  31تعداد موسسات طرف قرارداد بیمه سالمت در استان در سال 

 گردد.موسسات درمانی استان را شامل می

 : تعداد موسسات طرف قرارداد بیمه سالمت در استان و نسبت آن به کل موسسات درمانی 5جدول 

 5934-31های طی سال

 5931 5934 شرح سال

 011 050 تعداد موسسات طرف قرارداد

 %31 %35 نسبت به کل موسسات )درصد(

 مأخذ: اداره کل بیمه سالمت استان بوشهر                 

، معتادل  31پوشتش بته مراکتز درمتانی در ستال       میانگین مبلغ هزینه شده برای هر بار مراجعه ی  بیمه شده تحتت 

 درصد افزایش یافته است. 1/51باشد که نسبت به سال گذشته ریال می 152593

 گان تحت پوشش بیمه سالمت به مراکز درمانی استان: میانگین هزینه هر بار مراجعه بیمه شد3جدول 

 )ریال(5934-31های  طی سال 

 5931 5934 های هدفشاخص

 152593 002111 میانگین هزینه هربار مراجعه به مراکز درمانی)ریال(

 1/51 7/01 درصد رشد نسبت به سال قبل

 مأخذ: اداره کل بیمه سالمت استان بوشهر                      

 در استان بوشهر 5934-31هایهای درمان به تفکیک صندوق در سال: مقایسه هزینه51جدول

 صندوق

5934 5931 

 هزینه

 )میلیون ریال(

 سرانه هزینه

 )ریال(

 هزینه

 )میلیون ریال(

 سرانه هزینه

 )ریال(
 121723 117533 101739 197111 کارمندان دولت

 954117 29792 112917 10150 سایر اقشار

 543911 001722 39101 922479 روستاییان

 930432 532791 101941 510145 ایرانیان.همگانیبیمه سالمت

 549255701 35413 72124321 21329 بیماران خاص

 - 5412742 - 355932 جمع

 مأخذ: اداره کل بیمه سالمت استان بوشهر                  
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 کمیته امداد امام خمینی ) ره (
به منظور رسیدگی به حل مشکالت محرومین جامعته تاستیس شتد. عمتده ختدمات       5912اد حمایتی در سال این نه

متی و متوردی(،   : طر  شهید رجایی، طر  مددجویی )دایمی و متوردی(، ختدمات درمتانی )دائ   حمایتی این نهاد عبارتند از

 جهیزیه و خدمات عمرانی. خدمات فرهنگی، وام خودکفایی، وام قرض الحسنه، کم  هزینه ازدواج و تهیه

روستا را تحت پوشش قرار داده   172روستای دارای سکنه استان، تعداد  119کمیته امداد استان از مجموع  31در سال 

انتد. ایتن طتر ، طرحتی     درصد خانوارهای استان تحت پوشش طر  عادی یا مددجویی کمیته امداد قرار گرفته 9/3است. 

ا به عللی از قبیل فقتدان سرپرستت، از کتار افتتادگی و معلولیتت سرپرستت، برحستب نتوع         است که بر اساس آن افراد بن

درصد از جمعیت استان تحتت پوشتش    1/1گیرند. در مجموع های دایمی یا موردی قرار مینیازمندی تحت پوشش کم 

 باشند.  کمیته امداد می

 سبت به سال قبل افزایش یافته است.درصد ن 1/10میزان مستمری پرداختی به مددجویان عادی  31در سال 

میلیون ریال بوده است که نسبت به  524411معادل  31آوری شده کمیته امداد در سال کل درآمدهای اختصاصی جمع

 درصد افزایش یافته است.   9/1سال قبل 

 5934-31های های کمیته امداد استان بوشهر طی سال: برخی شاخص 55جدول

 34نسبت به  31شد سال درصد ر 5931 5934 شرح

 92/9- 91 15 تعداد واحدهای امداد

 4/1- 172 134 تعداد روستاهای تحت پوشش کمیته امداد امام

 3/2- 13749 99447 تعداد خانوار تحت پوشش عادی)مددجویی(

 2/9- 10132 13242 تعداد نفرات تحت پوشش عادی)مددجویی(

 3/2- 13749 99447 تعداد کل خانوار تحت پوشش

 2/9- 10132 13242 تعداد کل نفرات تحت پوشش

 52/3- 1.1 1/2 نسبت جمعیت تحت پوشش به جمعیت استان

 10/1 917731 110521 میزان مستمری پرداختی به مددجویان عادی) میلیون ریال(

 531/1 9291 5114 تعداد نوعروس جهیزیه داده شده

 591/0 11741 12300 مبلغ جهازیه پرداختی)میلیون ریال(

 0/2- 1117 1170 تعداد ایتام معرفی شده به حامیان

 -55 71271 39413 تعداد صندوق های صدقات

 5/5 94071 94593 های صدقات  )میلیون ریال(مبلغ جمع آوری شده از صندوق

 12/3- 1711 9317 تعداد افراد دریافت کننده وام قرض الحسنه

 0/3 25457 12173 مبلغ وام قرض الحسنه)میلیون ریال(

 4/1- 5030 5393 های زود بازدهتعداد وام بنگاه

 1/9 524411 515093 جمع کل درآمدها)میلیون ریال(

 مأخذ: کمیته امداد امام خمینی استان بوشهر   
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 اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران
شتامل شتهدا، جانبتازان، آزادگتان و     )ه هتدف فلسفه وجودی بنیاد شهید و امور ایثارگران ارائه خدمات مطلوب به جامع

های آنان( و جلب رضایت آنان بر اساس مبانی ارزشی استالمی و توستعه و گستترش تعامتل بتا آحتاد جامعته بته         خانواده
باشد. بنیاد شتهید و امتور ایثتارگران در راستتای مأموریتت و اهتداف ختود        منظورترویج فرهنگ جهاد، ایثار و شهادت می

های فرهنگی، اجتماعی، رفاهی، اقتصتادی، بهداشتتی، درمتانی، آموزشتی، حقتوقی و      ات در زمینه و حوزهترین خدم متنوع
از جمله خدمات دیگری که توسط این ستازمان بته جامعته هتدف ارائته       دهد.ای را به افراد تحت پوشش ارائه میمشاوره
باشد. مطتابق  و پرداخت وام مسکن و اشتغال میهای فرهنگی و ورزشی درمانی و توانبخشی، انجام فعالیتشود خدمات می

بگیتران ختانواده شتهدا و    تعتداد مستتمری   31آمار ارائه شده توسط سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان، در ستال   
همچنتین میتزان   درصد کاهش یافته است.  1باشد که نسبت به سال قبلخانواده می 9112جانبازان در این سال مجموعاب 

 تنزل یافته است. 091204درصدی به مبلغ  1اخت مستمری با کاهش پرد

 5934-31های های بنیاد شهید و امور ایثارگران استان بوشهر طی سال: عملکرد فعالیت52جدول 

 درصد تغییرات 5931 5934 واحد  شرح

 -1 9112 9171 خانوار بگیران خانواده شهدا و جانبازانتعداد مستمری

 -1 091204 011110 ریالمیلیون مستمریمیزان پرداخت 

-0 1252 1714 نفر آموزان تحت پوششتعداد دانشجویان و دانش  

-14 990 110 خانوار مند از خدمات مسکنتعداد خانوارهای بهره  

-31 15231 172101 ریالمیلیون میزان پرداخت وام مسکن  

-17 35 511 نفر مند شده از تمهیدات اشتغال تعداد افراد بهره  

-13 7244 15104 ریالمیلیون میزان پرداخت وام اشتغال  

 544 215 914 نفر مند از خدمات فرهنگی و ورزشیتعداد افراد بهره

 24 017 121 ریالمیلیون های فرهنگی و ورزشیمیزان هزینه

  - 1705 نفر کننده خدمات درمانی و بهداشتیتعداد افراد دریافت

 54 2122 2447 ریالمیلیون های تامین سالمت ایثارگرانهمیزان پرداخت هزین

 51 1374 1117 نفر مند از خدمات مشاوره و مددکاریتعداد افراد بهره

 10 731 174 مورد هاها و یادوارهها،همایشتعداد برگزاری نمایشگاه

 53 171 191 مورد آوری و حفظ آثار ایثارگرانجمع

 13 1419 5125 مورد ادیویی و تلویزیونیهای تولیدی رتعداد برنامه

 4 155 155 گلزار کل تعداد گلزار شهدا

 - - 19 گلزار تعداد گلزار ساماندهی شده

 4/0 5320 5311 مزار کل تعداد مزار شهدا

 - - 74 مزار تعداد مزارهای بهسازی و مرمت شده

 استان بوشهر   مأخذ : اداره کل  بنیاد شهید و امور ایثارگران              
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 : آمار جانبازان، خانواده شهدا و مستمری بگیران تحت پوشش بنیاد شهید و مبلغ پرداختی59جدول

 به تفکیک شهرستان 5934-31های طی سال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 *آمار عسلویه و کنگان با هم ارائه شده است.                                 
 مأخذ : اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان بوشهر                                 

 اداره کل بهزیستی
ن نهادهای حمایتی است که از طریق بودجه عمومی به افتراد معلتول و محتروم جامعته     اداره کل بهزیستی از مهمتری

ها و کرامت واالی انسانی و تکیه بر ای با حفظ ارزشهای غیر بیمهنماید با اتخای تدابیر و ارائه خدمات و حمایتکم  می
سالمندان نیازمند، بیماران روانتی متزمن،    ها شاملهای کم درآمد اقدام نماید. این گروههای مردم در جهت گروهمشارکت
 باشد.های نیازمند فاقد سرپرست و یا بدسرپرست، کودکان خیابانی، دختران فراری و زنان ویژه میخانواده

باشتد کته   مرکز غیردولتتی متی   113مرکز دولتی و 07شامل  31مراکز ارائه دهنده خدمات اداره کل بهزیستی در سال 
نستبت مراکتز دولتتی و غیردولتتی بته       31درصد افزایش یافته است. در سال  1نسبت به سال قبل  تعداد مراکز غیردولتی

باشد. منظور از مراکز ارائه دهنده خدمات، مراکتز ستاماندهی کودکتان خیابتانی،     واحد می 10یکصد هزار جمعیت معادل با 
اکز کتاهش طتالق، مهتدهای کتودک، مراکتز      مداخله در بحران، بازپروری زنان، خانه سالمت، خدمات اجتماعی سیار، مر

 باشند. های بهداشت مینگهداری، مراکز بهداشتی و درمانی و خانه
درصد تغییر کرده  7/50باشد که نسبت به سال قبلنفر می591523تعداد جمعیت تحت پوشش سازمان   5931در سال 

خانوار می باشتد   09117خانوارهای تحت پوشش  نفر مستمری بگیر بهزیستی می باشند. تعداد 51194است. از این تعداد 
خانوار مستمری بگیر بهزیستی متی باشتند. در    3220درصد افزایش یافته است.  از این تعداد  0/1که نسبت به سال قبل 
مرکز نگهداری روزانه و شبانه روزی معلولین، همگی بصورت خصوصی فعالیت می کنند کته   57این سال در سطح استان 
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5930 9793 1111 1931 015 5552 
5931 9725 1141 1021 141 5212 
 042 04 1402 771 5511 بوشهر

 552 52 994 592 539 تنگستان

 13 7 529 11 557 جم

 117 05 5217 294 337 دشتستان

 524 53 171 190 911 دشتی

 37 51 077 594 917 دیر

 14 1 525 14 515 دیلم

 30 55 949 553 570 کنگان

 510 13 114 111 971 گناوه
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 291مرکز اضافه شده است. سرانه پرداختی به مستمری بگیران امور توانبخشی به طور متوسط  1ال قبل از آن نسبت به س
 درصد کاهش داشته است.5 هزار ریال می باشد که نسبت به سال قبل

کز مرکز می باشد که بصورت خصوصی اداره شده و در این مرا 1تعداد مراکز سالمندان در استان  31همینطور در سال 

 نفر سالمند نگهداری می شود.  35

 31-34های : عملکرد اداره کل بهزیستی استان بوشهر طی سال54جدول 

 درصد تغییرات 5931 5934 سال/شاخص

 تعداد جمعیت تحت پوشش سازمان
 4/1 51194 51132 مستمری بگیر
 50/7 591523 557121 کل

 خانوارهای تحت پوششکل
 4/5 3220 3219 مستمری بگیر
 1/0 09117 01111 کل

 روزی معلوالن یهنیتعداد مراکز نگهداری روزانه و شبانه
 4 4 4 دولتی
 51/1 57 51 خصوصی
 51/1 57 51 کل

 تعداد مراکز گفتاردرمانی
 144 9 5 دولتی
 4 4 4 خصوصی
 144 9 5 کل

 مراکز مشاوره حضوری
 4 9 9 دولتی
 4 11 11 خصوصی
 4 17 17 کل

سرپرست زیر نظر د شیرخوارگاه و مراکز نگهداری کودکان بیتعدا
 بهزیستی

 4 1 1 دولتی
 4 5 5 خصوصی
 4 9 9 کل

 سرپرستتعداد کودکان بی
 3 14 11 دولتی
 2/2 50 59 خصوصی
 7/7 20 17 کل

بگیران امور متوسط پرداختی سرانه به مستمری
 توانبخشی)هزارریال(

 -5 291 204 دولتی
 4 4 4 خصوصی
 5 291 204 کل

 های زیرنظر بهزیستیتعداد مهدکودک
 4 5 5 دولتی
 1/1 571 527 خصوصی
 1 579 523 کل

 تعداد مراکز سالمندان
 4 4 4 دولتی
 4 1 1 خصوصی
 4 1 1 کل

 تعداد سالمندان
 4 4 4 دولتی
 0/1 35 72 خصوصی
 0/1 35 72 کل

 بوشهر مأخذ: اداره کل بهزیستی استان    
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 552مرکز دولتی و  17شامل  31دهنده خدمات شامل خدمات اجتماعی، توانبخشی و پیشگیری در سال  تعداد مراکز ارائه
درصد افزایش یافته  0/54و مراکز غیردولتی  2/11، تعداد مراکز دولتی  30باشد که نسبت به سال مرکز غیر دولتی می

 است.

 خدمات توانبخشی
درصد  2/1،  30نفر بوده که نسبت به سال  57137برابر با  31کننده خدمات توانبخشی در سال یافتتعداد کل افراد در

درصتد   1/0نفر بوده که نسبت به سال قبل 53977افزایش یافته است. تعداد معلوالن شناسایی شده در این سال به تعداد 

بگیتر تحتت پوشتش    تی و تعداد معلوالن مستتمری بگیر تحت پوشش مراکز دولافزایش یافته است. تعداد خانوار مستمری

 نسبت به سال قبل تغییری نکرده اند.

داشته است .و این رقم بیانگر آگاهی جامعه هتدف در   30درصد نسبت به سال  1/17خدمات کاردرمانی رشدی معادل 

 شناخت بیشتر  ناتواناییها و روشهای درمانی آن می باشد.

 خدمات اجتماعی
درصد  1باشد که نسبت به سال قبل، نفر می 11444برابر با  31کننده خدمات اجتماعی در سال ریافتتعداد کل افراد د

درصتد کتاهش و تعتداد     1/2نسبت به سال قبل به ترتیب  31افزایش یافته است. تعداد دانشجویان تحت پوشش در سال 

افزایش جمعیت تحت پوشتش متی باشتد.    درصد افزایش داشته و این افزایش به دنبال  1/91دانش آموزان تحت پوشش 

 درصد کاهش داشته است.  0/0میزان یارانه  پرداخت شده به مراکز غیر دولتی افزایش 

 خدمات پیشگیری
 1/1نفر بوده است که نسبت به سال قبل  011507برابر با   31کننده خدمات پیشگیری در سال تعداد کل افراد دریافت

نفر تحت پوشش قرار  11317سال،  0-1در طر  پیشگیری از تنبلی چشم کودکان  31 درصد افزایش یافته است. در سال

 درصد افزایش یافته است. 1/9گرفتند که نسبت به سال قبل 
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 34-31های : مراکز ارائه دهنده خدمات اداره کل بهزیستی استان بوشهر طی سال51جدول 

 عنوان مرکز
 5931سال  5934سال 

 غیردولتی دولتی ولتیغیرد دولتی
 1 5 5 5 مرکز ساماندهی کودکان کار و خیابانی

 4 1 4 1 مرکز مداخله در بحران
 4 5 4 5 بازپروری زنان

 4 5 4 5 خانه سالمت دختران
 4 1 4 1 خدمات سیار اورژانس اجتماعی
 4 1 4 5 مراکز کاهش طالق
 571 5 527 5 مهدهای کودک

 5 1 5 1 سرپرستکودکان بیروزی مراکز نگهداری شبانه
 54 4 54 4 مراکز نگهداری شبانه توانبخشی

 9 4 4 4 هاهای سیار و کلینی تیم
 53 11 51 15 مراکز حمایتی شهری و روستایی

 51 4 51 4 مراکز روزانه

 223 45 255 93 جمع کل

 مأخذ: اداره کل بهزیستی استان بوشهر                   
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 31-34های ها و اطالعات اداره کل بهزیستی استان بوشهر طی سال: شاخص56جدول 

 شرح
 واحد

 گیریاندازه 
5935 5932 5939 5934 5931 

درصد 

 تغییرات

تعداد مراکز ارائه دهنده خدمات 

 دولتی)اجتماعی،توانبخشی،پیشگیری(
 11/2 17 92 10 19 19 مرکز

 لتیغیردو دهنده خدمات تعدادمراکزارائه

 )اجتماعی،توانبخشی،پیشگیری(
 54/0 552 541 103 117 577 مرکز

 کننده خدمات توانبخشیتعداد افراد دریافت

کننده خدمات تعداد کل افراد دریافت

 توانبخشی
 1/2 57137 52942 52445 51144 02595 نفر

 04/1 5111 731 775 5072 147 نفر فیزیوتراپی

 19/5 194 505 590 115 351 نفر گفتاردرمانی

 13/1 5214 5491 5027 5153 5119 نفر شنواییسنجش

 547/1 0417 5314 9194 0744 5144 نفر سنجیبینایی

 10/1 0201 9751 9541 1197 57955 نفر مددکاری

 17/1 555 24 14 14 4 نفر کاردرمانی

بگیر تحت تعداد خانوار )مددجو(مستمری

 پوشش مراکز دولتی
 4 5045 5045 5045 5044 5044 خانوار

بگیر تحت تعداد خانوار )مددجو( مستمری

 پوشش مراکز غیردولتی
 4 1377 1377 1377 1374 1321 خانوار

 0/1 53977 57101 53519 51729 51513 نفر تعداد معلوالن شناسایی شده

 معلوالن تحت مراقبت در مراکز 

 روزیشبانه
 55/2 017 054 971 922 049 نفر

 55/1 1919 0749 0749 0112 0591 نفر ولین مستمری بگیر تحت پوششتعداد معل

 54/9 51513 55414 3501 54779 11170 نفر های توانبخشیتعداد مراجعین به کلینی 
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 31-34های ها و اطالعات اداره کل بهزیستی استان بوشهر طی سال: شاخص57جدول ادامه 

 شرح
واحد 

درصد  5931 5934 5939 5932 5935 گیریاندازه
 تغییرات

 کننده خدمات اجتماعیتعداد افراد دریافت

کننده تعداد کل افراد دریافت
 خدمات اجتماعی

 1 11444 11144 19214 11199 5510 نفر

 تعداد دانشجویان تحت پوشش
 )اعم از معلول و غیرمعلول(

 2/1- 247 211 214 209 204 نفر

 آموزان تحت پوششتعداد دانش
 از معلول و غیرمعلول()اعم 

 91/1 9392 1317 1144 5114 5107 نفر

میزان پرداخت مستمری 
 خانوارهای به

)مددجو( تحت پوشش مراکز 
 دولتی

 9- 90501 90114 9239 9707 10907 نفر

میزان مستمری پرداخت شده به 
معلولین تحت پوشش مراکز 

 دولتی
 5- 90505 90519 10907 10907 94153 میلیون ریال

شده به میزان یارانه پرداخت
 مراکز غیردولتی

 0/0- 14913 11115 94153 94153 5715 میلیون ریال

میزان پرداخت شهریه به 
 دانشجویان تحت پوشش

 02/7- 9234 2117 9191 1791 1344 میلیون ریال

 کننده خدمات پیشگیریتعداد افراد دریافت

کننده تعداد کل افراد دریافت
 خدمات پیشگیری

 1/1 011507 000001 003111 011391 991452 نفر

 17/1 50771 55123 51913 7477 2454 نفر آموزش پیشگیری از مسئولیت

 1/1 51915 51003 53912 15179 59591 نفر مشاوره

 55/3 911449 919927 941171 122577 119159 نفر آموزش پیشگیری از اعتیاد

 51/0 1211 1430 1314 0273 0011 نفر آموزش قبل از ازدواج

 17/9- 51221 03211 03414 21371 11093 نفر های زندگیآموزش مهارت

 10/1 7159 1719 19402 54917 1421 نفر گیرندهتعداد معتادین خدمت

 پیشگیری از تنبلی چشم کودکان
 ساله 1-0

 9/1 11317 01992 91711 95720 94935 نفر

 ان بوشهرمأخذ : اداره کل بهزیستی است      
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 رفاه و توزیع منابع و امکانات - نهم بخش

 مقدمه 

گیتری سیاستی و اقتصتادی    های تصمیمترین اهداف و آرمان های نظامعدالت اجتماعی همواره به عنوان یکی از مهم

ن و منابع مالی قابتل تتوجهی صترف نیتل بته ایتن آرمتا        شود، به طوری که در بسیاری از جوامع، توان فکری  شمرده می

کننتد و اقتصتاددانان   . جامعه شناسان، فقر را معیار سنجش عدالت اجتماعی در ی  جامعه تلقی متی اجتماعی گردیده است

 گیرند.گیری فقر و غنای افراد ی  جامعه در نظر میها را شاخصی برای اندازهمیزان درآمد افراد یا خانواده

ارها، مطلوبیت ناشی از مصرف کاالها و چگونگی مصارف بهتر یکی از مباحث عمده اقتصاد رفاه را موضوع مصرف خانو

دهد که خانوار دهد. الگوی مصرف خانوار به قیمت جاری )اسمی( نشان میکاالها و خدمات توسط افراد جامعه تشکیل می

وان کتل  برای رفع نیازهای خود متحمل چه مقدار هزینه شده است. از آنجا که کل هزینه انجام شده توسط ی  فترد بعنت  

ای  هتای هزینته  شود، در این بررسی از اطالعات مربوط به هزینه ناختالص خانوارهتا در گتروه   درآمد وی در نظر گرفته می

 استفاده شده است.

 های کلیدی بخشبررسی شاخص

  های مصرفیهای مصرفی و نرخ رشد هزینهمیزان هزینه

هتای ناختالص مصترفی    دهد که هزینهنشان می 30-31های بررسی الگوی مصرف خانوارهای شهری استان در سال

هزار ریال  107391درصد رشد به  1/1، با نرخ 30هزار ریال در سال190113خانوارهای شهری روندی صعودی داشته و از 

 رسیده است.   31در سال 

رونتد   31التی   30هتای  های خوراکی و غیرخوراکی ناخالص طتی ستال  در نقاط روستایی استان بوشهر شاخص هزینه

رسیده است  31هزار ریال در سال  527414به  30هزار ریال در سال 521971درصدی از  9/9صعودی داشته و با افزایش 

 و در نتیجه وضعیت رفاهی خانوارهای شهری و روستایی استان طی دوره مورد بررسی بهبود یافته است. 

 های غیرخوراکیهای خوراکی و دخانی به هزینهنسبت هزینه

های خوراکی از کتل هزینته ختانوار    ی دیگر از شاخص های مهم در بررسی تغییرات سطح رفاه خانوار، سهم هزینهیک

است. کاهش تدریجی سهم هزینه هتای مصترفی ختوراکی در کتل هزینته ختانوار و افتزایش هزینته کاالهتا و ختدمات           

کی نسبت به هزینه های غیرخوراکی به معنی غیرخوراکی از معیارهای افزایش رفاه اقتصادی است. تنزل سهم هزینه خورا

 تر است.امکان بیشتر خانوار در تخصیص درآمد به مصارف متنوع
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بتا افتزایش    30-31هایهای غیرخوراکی در نقاط شهری استان طی سالهای خوراکی به هزینهشاخص نسبت هزینه

. در جامعه روستایی استان نیز این نسبت از  رسیده است5931درصد در سال  3/92به  5930درصد در سال  0/92اندکی از 

تغییر یافته است. این شاخص نشان می دهد، با افزایش درآمد )هزینه(  31درصد در سال  1/19به  30درصد در سال  2/15

خانوارهای شهری و روستایی استان نسبت به سال گذشته، نقش کاالهای ختوراکی از ستبد کاالهتای مصترفی خانوارهتا      

باشتد. یکتی از نظریتات در    که نشانگر عدم بهبود استانداردهای زندگی و رفاه در میان شتهروندان استتان متی    بیشتر شده

درصد از درآمدهای خود را صرف مواد خوراکی 24ای که نزدی  و یا بیش از مباحث فقر به این نکته اشاره دارد که جامعه

 شود.نماید جامعه فقیر محسوب میمی

 ضریب انگل

کننده ارتباط معکوس بین درآمد و مصرف مواد خوراکی است. به این معنا که با افزایش درآمد، نسبت ل بیانضریب انگ

 7/11برای خانوارهای شتهری استتان    30یابد. این ضریب در سال بودجه مصرفی خانوارها برای مواد خوراکی کاهش می

های خوراکی درسبد کاالی خانوار تر بودن هزینهپایین دهندهدرصد است که نشان 0/99درصد و برای خانوارهای روستایی 

بترای   31باشتد. همچنتین ایتن ضتریب در ستال      شهری استان و رفاه بیشتر این خانوارها نسبت به جامعه روستتایی متی  

د می باشد. که مانند ستال قبتل گویتای رفتاه بیشتتر      صدر 1/90درصد و برای خانوارهای روستایی  12خانوارهای شهری 

رهای شهری نسبت به خانوارها روستایی می باشد. همانگونه که پیش از این نیز بیان گردید، با توجه به اینکه ضریب خانوا

دهنتده عتدم بهبتود    نسبت به سال قبل افزایش یافته استت  نشتان   31انگل خانوارهای شهری و روستایی استان در سال 

 باشد.وضعیت رفاهی خانوارهای شهری و روستایی می

 های شهری به روستاییهزینه نسبت

این نسبت به عنوان معیار رفاهی مناسب جهت بررسی اختالف بین مصرف مناطق شهری و روستتایی متورد استتفاده    

برابر بیش از جامعته   0/5باشد. به عبارتی میزان هزینه شهری درصد می 591معادل  30گیرد. این نسبت در سال قرار می

درصد بوده و فاصله سطح رفاه شهرنشتینان و روستتاییان استتان انتدکی      504از  31سال  روستایی است. نسبت مذکور در

 کاهش یافته است.

با توجته   باشد.درصد می 11/1برابر با  31در استان در سال  «گرم 1144درصد متولدین با وزن کمتر از »مقدار شاخص    

 مترگ و میتر و  و تتأثیر آن در  تولتد  نوزاد در هنگام اهمیت وزن  کاهش این شاخص در سالهای قبل از آن و همچنین به

ای مادران باردار، پیشتگیری   های تغذیه های دوران بارداری خصوصاب برنامه کیفیت مراقبتمی توان گفت ، های آنانبیماری

سن کمتتر از  ویژه مادران جوان با   های پرخطر به ای آموزشی برای گروه های مداخله های زودرس و اجرای برنامه از زایمان

 .استمادرانی که تحصیالت کم دارند، نقشی مؤثر در پیشگیری از کم وزنی نوزادان داشته  وسال  14
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 5931-31های های کلیدی رفاه اجتماعی استان طی سال: عملکرد شاخص 5جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 مأخذ : محاسبات نگارنده             

 

 

 

 

 

 

 

 

 های هدف کمیعنوان شاخص
 واحد

59 گیری اندازه
31

 59
35

 59
32

 59
39

 59
34

 59
31

 

ثروتمندترین به ده  نسبت هزینه ده  

 فقیرترین خانوارها)شهری(
 51/2 59/0 54/0 7/5 2/1 2/1 برابر

نسبت هزینه ده  ثروتمندترین به ده  

 فقیرترین خانوارها)روستایی(
 51 52/1 51 - 51 51/7 برابر

های  نسبت هزینه غیر خوراکی به کل هزینه

 خانوار )شهری(
 29 29/1 13/1 10/7 17/9 29/1 درصد

هزینه غیرخوراکی به کل هزینههای  نسبت

 خانوار )روستایی(
 11/1 11/1 12/1 12/9 11 12/0 درصد

 1/11 1/5 1/9 1/7 1/2 1/7 درصد گرم 1144درصد متولدین با وزن کمتر از 



 

 

 100 3131گزارش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان بوشهر سال 
 

 5934-31های کشور طی سال های خوراکی خانوارهای شهری استان و: هزینه 2جدول 

 )هزار ریال( 

 اقالم خوراکی و دخانی
 رشد 31 34

 استان کشور بوشهر کشور بوشهر کشور

 2/1 1/2 12122 11191 11271 11095 جمع

 4/4 1/5 50403 50179 50401 59200 های آنآرد،رشته،غالت،نان و فرآورده

 7/0 1/7 297 717 175 791 آرد و رشته

 54/1- 3/1 1304 2901 1190 1241 غالت

 3/3 1/9 1173 1205 1219 1150 انواع نان

 2/1 7/2 5475 104 5441 173 بیسکویت ، کی  و ویفر

 59/2 2/0 51011 50422 59110 59540 گوشت

 13/2 2/9 0251 2034 9191 1375 گوشت دام

 5/0- 2/2 0911 0112 0053 0910 گوشت پرندگان

 51/9 2/9 1910 5394 1143 5237 گوشت حیوانات دریایی

 2/9 1/0 1235 2011 1933 2107 شیر و فرآورده های آن و تخم پرندگان

 51/5 5/1 5421 5339 390 5324 انواع شیر

 7/5 1/1 9014 0917 9531 0119 فرآورده های شیر

 4/1- 0/0 5111 5545 5129 5411 انواع تخم پرندگان

 5/3 4/7- 1242 1922 1111 1931 هاها و چربیروغن

 5544/4 10/1 51 510 5 591 روغن ها و چربی های حیوانی

 5/1 1/9- 1131 1151 1111 1119 روغن های نباتی

 51/9 9/5 50071 55900 51341 55441 هاها و سبزیمیوه

 50/3 2/4 2441 1311 1431 1127 انواع میوه

 3/9 4/7- 2017 1911 1231 1925 انواع سبزی

 131/3 7/3- 11 15 50 11 های آمادهبزیمیوه هاوس

 51/1 59/2 0417 0447 9114 9111 خشکبار و حبوبات

 2/5 55/3 5311 1110 5230 1111 خشکبار

 10/9 51/7 1501 5079 5212 5124 حبوب

 5/7 50/5 9211 1521 9113 0195 وکاکائو  قهوه چای، ها،شیرینی شکر، قند،

 0/2 51/1 5412 5157 5454 5412 قند و شکر
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 5934-31های های خوراکی خانوارهای شهری استان و کشور طی سال: هزینه 2ادامه جدول 

 )هزار ریال( 

 اقالم خوراکی و دخانی
 رشد 31 34

 استان کشور بوشهر کشور بوشهر کشور
 2/1 52/4 5244 1015 5174 1549 ها و مرباهاانواع شیرینی

 3/0- 3/4 313 5031 5424 5925 چای ، قهوه و کاکائو

  هاوستتتایرترکیباتها،چاشتتتنی ادویتتته
 خوراکی

1431 1151 1143 1159 1/0 -51/0 

 53/9- 54/3 111 174 111 159 انواع ادویه

 50/5- 9/1 5177 5113 5310 5071 ها و سایر ترکیبات خوراکیچاشنی

 7/1 59/2 0755 1001 0091 0271 ها ، غذاهای آماده و دخانیاتنوشابه

 51/1- 7/1 1511 5155 1013 5939 انواع نوشابه

 597/1 15/4 1447 1112 701 1140 غذاهای آماده و تنقالت

 01/1- 1/9 114 5110 5595 5573 دخانیات

 ماخذ: نشریه آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای شهری کشور ت مرکز آمار ایران                  

 )هزار ریال(  5934-31های خانوارهای شهری استان و کشور طی سال : هزینه های غیرخوراکی9جدول 

 اقالم غیر خوراکی
 رشد 31 34

 استان کشور بوشهر کشور بوشهر کشور
 1/7 3/5 522139 157571 512710 533312 جمع

 1/5 1/1 3101 55971 3473 55435 پوشاک و کفش

 1/1 9/3 7029 3543 7417 7212 پوشاک و تعمیرات آن

 59/2 1/1- 5529 1129 5491 1910 انواع کفش و تعمیرات آن

 59/1 3/3 25733 32412 19911 77954 مسکن

 59/1 3/1 15194 72471 19354 23031 مسکونی  منزل  های اجاره بها و سایر هزینه

 51/3 59/1 54113 3375 3002 7751 منزل مسکونی و روشنایی وفاضالب،سوخت آب

 52/5- 9/1 7457 54193 3129 54171 ت خانوالوازم، اثاث و خدما

 00/1- 3/1 114 1151 5525 1411 وکفپوش و تعمیرات مبلمان، اثاث،فرش

 ماخذ: نشریه آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای شهری کشور ت مرکز آمار ایران                
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 شور طی : هزینه های غیرخوراکی خانوارهای شهری استان و ک9ادامه جدول 

 )هزار ریال(  5934-31های سال

 اقالم غیر خوراکی
 رشد 31 34

 استان کشور بوشهر کشور بوشهر کشور

 20/3- 7/7- 511 193 037 245 لوازم و اثاث منزل

وسایل حرارتی و پخت و پز ، یخچتال و ستایر   

 وسایل عمده
5731 1159 5379 5343 0/1 -11/3 

ل منتتزل و ظروف،لتتوازم آشتتپزخانه وسایروستتای

 تعمیرات انها
5410 111 5513 213 50/1 571/9 

 54/2- 1/2 0121 0927 1511 0115 دوام و کم دوام منزل بی مصرفی کاالهاولوازم

 - 99/0- 4 119 4 974 خدمات خانگی

 2/5- 2/3 57750 13202 14114 12120 بهداشت و درمان

 5/0 1/5 54717 14131 54252 53512 هزینه های بهداشتی و درمانی

 51/1- 55/3 2301 3011 3199 7002 هزینه های بیمه های اجتماعی و درمانی

 14/1 55/0 99730 99242 17549 94112 جمل و نقل و ارتباطات

 11/1 59/1 11002 11107 14712 19591 حمل و نقل

 51/5 0/1 7002 2014 2121 2591 ارتباطات

 52/1 0/7 1015 2349 1011 2100 تفریحات، سرگرمی و خدمات فرهنگی

 21/2 1/1 5131 5273 299 5171 تفریحات و سرگرمی ها

 7/9 0/0 1511 1550 0299 1713 تحصیل و آموزش

 3/0- 55/0 17341 12204 95351 10733 کاالها و خدمات متفرقه خانوار

 4/1- 3/7 1111 0517 1174 9277 خدمات شخصی و وسایل آرایشی

 70/1- 5/1- 140 5510 5951 5579 لوازم زینتی و شخصی

ومستتتافرتهای  هتل،مستتتافرخانه هتتتای هزینتتته

 دستجمعی
5911 5713 5994 1201 -5/7 14/5 

 24/0 50/1 152 117 911 072 خدمات مالی و حقوقی

 9/3 1/1 5117 5101 5024 5575 هزینه های مذهبی

 51/0- 50/5 15105 53170 10114 51341 هزینه های متفرقه

 مرکز آمار ایران –مأخذ : نشریه آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای شهری کشور               
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 5934-31های: هزینه های خوراکی خانوارهای روستایی استان و کشور طی سال 4جدول 

 )هزار ریال(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اقالم خوراکی و دخانی
 رشد 31 34

 استان کشور بوشهر کشور بوشهر کشور

 1/2 9/0 15013 13213 12173 12227 جمع

 0/0 5/5 51915 51159 50122 51402 آرد،رشته،غالت،نان و فرآورده های آن

 19/1 5/4- 5531 5725 324 5734 آرد و رشته

-1 9/1 1044 1214 1754 1117 غالت   

 51/3 5/1- 1212 1475 1317 1511 انواع نان 

 2/1 1/4 5447 144 397 021 بیسکویت ، کی  و ویفر 

 1/1 1/2 59917 51199 51194 55010 گوشت

 51/3 9/1 9122 1549 9501 1735 گوشت دام 

 55/0 2/3 0212 0341 0101 0100 گوشت پرندگان 

 1/3- 53/1 0310 5117 1191 5494 گوشت حیوانات دریایی 

 51/0 4/0- 1917 1535 0222 1151 شیر و فرآورده های ان و تخم پرندگان

 11/4 9/9- 711 1111 115 1137 انواع شیر 

 5/9 1/1 1337 1271 1313 1259 فرآورده های شیر 

 51/5 5/9- 5141 5577 5132 5140 انواع تخم پرندگان 

 59/4 13/5- 1774 1101 1103 9173 هاها و چربیروغن

 - 59/5 4 534 4 517 روغن ها و چربی های حیوانی

 59/4 1/2- 1774 1911 1103 1015 روغن های نباتی

 59/2 9/1 51171 3192 55412 7357 هاها و سبزیمیوه

 11/3 2/1 1112 0504 0140 9703 انواع میوه 

 07/1 4/1 1353 1412 0111 1490 انواع سبزی 

 55/5- 50/9 7 04 3 91 های آماده     میوه هاوسبزی

 57/1 2/0 9035 9937 1309 9510 خشکبار و حبوب
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  5934-31های: هزینه های خوراکی خانوارهای روستایی استان و کشور طی سال 4ادامه جدول 

 )هزار ریال(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مرکز آمار ایران. -مأخذ: نشریه آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای شهری کشور         

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 اقالم خوراکی و دخانی
 رشد 31 34

 استان کشور بوشهر کشور بوشهر کشور

 0/9 5/7 5997 5171 5179 5111 خشکبار

 13/7 59/1 1519 5251 5113 5147 حبوب

 9/1 7/9 9510 1413 9412 0101 وکاکائو ا،چای،قهوههقند،شکر،شیرینی

 51/1 52/7 5511 5215 5491 5031 قند و شکر 

 1/1- 7/4 777 5155 315 5035 ها و مرباها انواع شیرینی

 9/4 4/5 5421 5112 5405 5111 چای ، قهوه و کاکائو

 50/1- 9/1 1435 1492 1001 5311 خوراکی  ها،چاشنیهاوسایرترکیبهای ادویه

 51/0- 1/1 011 131 191 111 انواع ادویه 

-51 1/5 5111 5901 5351 5950 ها و سایر ترکیبهای خوراکی  چاشنی  

 1/5- 1/3 9125 9779 9070 9221 ها ، غذاهای آماده و دخانیات نوشابه

 55/1- 9/0 5711 5129 1543 5195 انواع نوشابه 

 11/7 1/5- 011 5497 119 5414 غذاهای آماده و تنقالت

 51/0- 1/1 379 5121 5511 5074 دخانیات
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 )هزارریال( 5934-31هایهای غیرخوراکی خانوارهای روستایی استان و کشور طی سال: هزینه1جدول 

 خوراکی اقالم غیر
 رشد 31 34

 استان کشور بوشهر کشور بوشهر کشور

 1/5 7/3 550110 32597 551197 73141 جمع

 10/4- 1/1 1511 7033 1744 7444 پوشاک و کفش

 10/9- 7/2 0133 1214 1421 1147 پوشاک و تعمیرات آن

 15/3- 1/9- 111 5203 211 5235 انواع کفش و تعمیرات آن

 03/1 55/1 92191 13911 11194 11041 مسکن

 2/5 51/1 17113 14114 11910 57451 مسکونی  منزل  های اجاره بها و سایر هزینه

 1/5 7/0 3041 3541 7711 7939 منزلمسکونی و روشنایی وفاضالب،سوخت آب

 54/1- 1/7 1104 7140 2935 7590 لوازم ، اثاث و خدمات خانوار

 15/3 53/7 171 5972 074 5517 وکفپوش و تعمیرات مبلمان، اثاث،فرش

 57/7- 5/1- 530 171 193 131 لوازم و اثاث منزل

 1/4- 7/9 5990 5271 5053 5103 وسایل حرارتی و پخت و پز ، یخچال و سایر وسایل عمده

 02/3- 0/0 155 5517 041 5474 ظروف،لوازم آشپزخانه و سایر وسایل منزل و تعمیرات انها

 55/4- 1/5 0951 9124 0702 9130 دوام و کم دوام منزل بی مصرفی کاالهاولوازم

 - 11/1- 4 07 4 11 خدمات خانگی

 1/3- 1/1 51445 51579 51393 50114 بهداشت و درمان

 2/0- 1/7 7105 54719 3991 54112 هزینه های بهداشتی و درمانی

 9/2- 7/0 1914 0914 1149 0419 هزینه های بیمه های اجتماعی و درمانی

 7/2 3/0 11319 57750 10759 52539 حمل و نقل و ارتباطات

 0/0 54/7 53394 50115 53431 59117 حمل و نقل

 19/4 1/4 2499 0519 1257 9311 ارتباطات
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 های غیرخوراکی خانوارهای روستایی استان و کشور طی : هزینه1ادامه جدول 

 )هزارریال( 5934-31هایسال

 اقالم غیر خوراکی
 رشد 31 34

 استان کشور بوشهر کشور بوشهر کشور

 59/1 51/1 1332 9451 1193 1172 سرگرمی و خدمات فرهنگی  تفریحات،

 501/2 19/9 151 370 155 237 تفریحات و سرگرمی ها 

 1/9 2/1 1070 1491 1017 5773 تحصیل و آموزش 

 0/5 3/4 14110 59115 53011 51191 کاالها و خدمات متفرقه خانوار 

 2/4- 2/0 1422 1111 1199 1075 خدمات شخصی و وسایل آرایشی 

 115/2 5/3 193 5443 503 334 لوازم زینتی و شخصی 

 11/9 1/9 5145 154 311 131 ومسافرتهای دستجمعی  هتل،مسافرخانه های هزینه

 3/3 15/1- 111 913 101 017 خدمات مالی و حقوقی 

 0/4- 55/0 5175 5510 5990 5491 هزینه های مذهبی 

 4/5 51/7 50114 2711 50101 1321 هزینه های متفرقه 

 مرکز آمار ایران –مأخذ : نشریه آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای روستایی کشور              

 خط فقر نسبی شهری و روستایی و شکاف فقر
رابطه و نسبت به دیگر افراد جامعه. خط فقر نسبی یتا  فقر نسبی عبارت است از سنجش درجه ارضای نیازهای فرد در 

به صورت درصد معینی از میانه یا سطح متوسط )میانگین( درآمد و یا به شکل مرز درآمدی کته درصتدی معتین از افتراد     
وب شود، افرادی که درآمد کمتر از این حتد دارنتد جتزو افتراد فقیتر محست      گیرند تعریف میجامعه پایین تر از آن قرار می

 شوند. شوند و آنهایی که درآمد بیشتر از درآمد مرزی دارند جزو افراد فقیر محسوب نمی می
باشد به عنوان خط فقر نستبی متورد   در این بررسی میانگین هزینه خانوارهای میانه که همان ده  پنجم و ششم می

هزار ریال می باشد و رقم متناظر  140129در خانواده های شهری استان 30گیرد. خط فقر نسبی در سال استفاده قرار می
درصتد از خانوارهتای    11میتزان   30هزار ریال بوده است .با توجه به خط فقر نسبی در ستال   1،141132، 31آن در سال 

 درصد بوده است. 07،  31اند، این نسبت در سال شهری استان زیر خط فقر قرار داشته
باشتد. ایتن شتاخص در    هزار ریال می 1/515721ستایی استان  برابر با خط فقر نسبی در خانوارهای رو5930در سال 

درصتد از ختانواده هتای     11میتزان   30هزارریال بوده است. با توجه به خط فقر نسبی در سال 1/514270معادل 31سال 
 درصد بوده است. 19معادل 31اند، این نسبت در سال روستایی استان زیر خط فقر قرار داشته

دهنده درصد تهیدستان در جامعه بوده و تصویری از میزان و عمق فقر بدست نمی دهتد.  سبی فقط نشانشاخص فقر ن
توان پی برد که چه میزان از افراد جامعه فقیرند، نه اینکه افتراد جامعته بته چته میتزان تهیدستت        به عبارت دیگر تنها می

ا تا خط فقر به دست آورد، به بیتان دیگتر شتکاف فقتر     توان فاصله هر خانوار تهیدست ر هستند. با محاسبه شکاف فقر می
سازد که چه اندازه به هر خانوار تهیدست یا خانوارهای تهیدست باید کم  مالی نمود تا از زیر خط فقر بیرون  مشخص می

 شود: . برای محاسبه شکاف فقر از رابطه زیر استفاده میآیند
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)شکاف فقر ( 

xخط فقر 
rمتوسط هزینه خانوارهای زیر خط فقر 
)(xfدرصد افراد زیر خط فقر 
متوسط هزینه کل خانوارهای نمونه 

 باشد:به شر  ییل می  30نتایج بررسی شاخص شکاف فقر در خانوارهای شهری و روستایی استان در سال 
هزار ریال به طور میانگین در سال بته هتر    77177بایست  به منظور کاهش فقر در نقاط شهری استان می 30در سال 

هزار ریال به  73201پرداخت  31خانوار زیر خط فقر داده شود تا به باالی خط فقر برسد این در صورتی است که در سال 
 نمود. ان را جبران میطور متوسط به هر خانواده تهیدست شهری فقر آن

توان از راه شاخصی با عنوان شاخص سن و کاکوانی محاستبه  میزان کم  یا یارانه الزم به خانوارهای تهیدست را می
های درصد از هزینه11درصد محاسبه گردید، به این معنا که اگر  11در مناطق شهری استان 30کرد. این شاخص در سال 

شوند. فراد زیر خط فقر منتقل شود، همه خانوارهای زیر خط فقر به باالی خط فقر منتقل میخانوارهای باالی خط فقر به ا
درصد هزینه های خانوارهای شهری باالی خط فقر بته خانوارهتای زیتر ختط فقتر منتقتل شتود،         53نیز اگر  31در سال 

 خانوارهای زیر خط فقز به باالی خط فقر منتقل می شوند.
هزار ریتال بته   97152بایست  به منظور کاهش فقر در نقاط روستانشین استان می 30ال بر اساس همین شاخص در س

طور میانگین در سال به هر خانوار زیر خط فقر داده شود تا به باالی خط فقر برسد. همچنین شاخص ستن و کتاکوانی در   
هزار ریال به طور متوسط  20171بایست  ، می31درصد محاسبه گردید. در سال  7/55در مناطق روستایی استان  30سال 

 به هر خانواده تهیدست روستایی داده شود تا فقر آنان جبران گردد.

 ضریب جینی
-. این شاخص یکی از مهمترین شتاخص باشدری نابرابری در سطح کل اقتصاد مییضریب جینی ی  مقیاس اندازه گ

گیرد که هر چه ضریب بته صتفر   و ی  قرار میباشد. ضریب جینی جوامع مختلف بین دو عدد صفر های توزیع درآمد می
 ، نابرابری توزیع درآمد کمتر و هر چه مقدار آن به ی  نزدیکتر باشد، نابرابری توزیع درآمد بیشتر است.نزدی  شود

 گردد:ضریب جینی معموال از طریق فرمول زیر محاسبه می
               k                                        

 G=5-∑ (xi+5-xi) (yi+5-yi)  
              i=5                                       

Xi =  نسبت تراکمی خانوار در گروه درآمدi 

=Yi  نسبت تراکمی در گروه درآمدیi 
دهد که درصد کوچکی از جمعیت، سهم زیادی از درآمد و امکانات جامعه را مصترف  زیاد بودن ضریب جینی نشان می

کنند. در مقابل اگر همه افراد جامعه تقریبا بسیار نزدی  به هم از منابع جامعه استفاده نمایند، مقدار عددی آن به صفر  می
باشد که میزان این شتاخص  می 90/4برابر با  31نزدی  خواهد شد. ضریب جینی برای خانوارهای شهری استان در سال 
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بوده کته   13/4میزان  31. ضریب جینی برای روستاییان استان در سال نسبت به سال قبل از آن کمی افزایش یافته است
 نسبت به سال قبل از آن تغییری نیافته است. 

 ضریب آمار تیاسن
های سنجش رفتاه یت  جامعته    از کاربردهای دیگر ضریب جینی محاسبه سطح رفاه اجتماعی است. از جمله شاخص      

هتای مختلتف مقایسته    توان وضعیت رفاهی را بین سالوسیله این شاخص میشاخص رفاه اجتماعی آمار تیاسن است. به 
تومتان   044تومان باشد سطح رفتاه اجتمتاعی    5444و میانگین درآمد  1/4ای ضریب جیی کرد. بطور مثال اگر در جامعه

ح رفتاه اجتمتاعی   از ستط  0/4تومان و ضریب جینتی   744خواهد شد. این مقدار در مقایسه با جامعه دیگر با درآمد سرانه 
 تومان است.                             074کمتری برخوردار خواهد بود چرا که سطح رفاه در جامعه دوم 

  21درآمد سرانه به قیمت سال                                                                                                 
G ضریب جینی 

ضریب جینی و نرخ تورم است. با متعادل شتدن   .شاخص رفاه اجتماعی تحت تاثیر تولید ناخالص داخلی، اندازه جمعیت
توزیع درآمد ، این شاخص افزایش می یابد. افزایش جمعیت، کاهش تولید ناخالص به قیمت ثابت و نهایتتا افتزایش تتورم    

شاخص رفاه اجتماعی استان طی سالهای گذشته رونتدی افتزایش یافتته و بته      ازه این شاخص می گردد.باعث کاهش اند
 رسیده است.30میلیون ریال در سال  591
 

 5931-31های : شاخص های رفاه و توزیع منابع و امکانات در استان طی سال 6جدول 

 5931 5934 5939 5932 5935 5931 سال

متوسط هزینه ساالنه 
 رریال()هزا

 107391 190113 111773 522015 552955 515151 شهری

 527414 521971 524709 511119 34415 72401 روستایی

 )هزارریال(خط فقر نسبی
 141132 140129 549111 541711 541143 545114 شهری

 514270.1 510420.1 21191 21901 20914 20021 روستایی

نسبت هزینه های شهری به 
 ی)درصد(روستای

593 594 504 594 591 593 

هزینه های خوراکی و 
دخانی به هزینه های 
 غیرخوراکی )درصد(

 92 91/1 1/09 0/10 0/01 1/91 شهری

 11/2 14 19 1/20 1/15 9/07 روستایی

 ضریب جینی
 4/90 4/91 4/19 11/4 11/4 95/4 شهری

 4/13 4/13 4/11 11/4 13/4 97/4 روستایی

 مأخذ : محاسبات نگارنده               
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 5935-31های : شاخص رفاه اجتماعی )آمار تیاسن( استان بوشهر طی سال 7جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 مأخذ : محاسبات نگارنده                 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 5931 5934 5939 5932 5935 سال

 درآمد ناخالص ملی بدون نفت

 ریال()میلیون
190149179 919123735 040240371 030141414 - 

شاخص بهای کاالها و خدمات 

 34=544خانوارهای شهری
527/3 140/1 112/9 112/9 101 

درآمد ناخالص ملی بدون نفت 

 5934به قیمت ثابت سال 

 )میلیون ریال(

594359511 522241271 527407717 152110744 - 

 5519044 5479277 5544444 5422444 5411444 جمعیت )نفر(

 - 144291117 515711125 510332304 510477125 درآمد سرانه)ریال(

 4/11 4/17 4/22 4/20 4/251 بهبود توزیع درآمد شاخص

 شاخص رفاه اجتماعی

 )میلیون ریال(
73 511 511 591 - 

رشد شاخص نسبت به سال 

 قبل)درصد(
- 92/5 1/0 7/7 - 



 

 

 110 3131گزارش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان بوشهر سال 
 

 

ی ناخالص ساالنه یک خانوار روستایی بر پایه گروههای هزینه :  میانگین هزینه های خوراکی و غیرخوراک5جدول 

 )هزار ریال(5934 -31هایاستان بوشهر در سال

 

 های هزینهگروه
های میانگین هزینه

 خوراکی و دخانی 

های میانگین هزینه

 غیرخوراکی 

 میانگین هزینه

 کل  

شمار 

 خانوار

 5934سال
 141 521971 550232 12173 کل

 57 91921 57144 57521 و کمتر01444

 91 15104 95721 13910 14444تا 01445

 11 71411 00519 92349 21444تا  14445

 77 541104 14511 01021 34444تا  21445

 594 501143 77113 10174 544444تا  34445

 12 575191 553120 15111 514444تا  544445

 34 119304 519442 24399 504444تا  514445

 91 951101 152710 30935 511444تا  504445

 53 043039 947413 545010 531444تا  511445

 3 193120 113314 23950 و بیشتر 531445

 5931سال 

 151 575121 556115 65463 کل
 3 91151 53310 51115 و کمتر01444

 00 11915 99997 17370 21444تا  01444

 97 71354 01004 92024 34444تا  21444

 22 542955 15942 01440 514444تا  34444

 549 501991 34579 11510 511444تا  514444

 19 523199 514425 13515 531444تا  511444

 540 117124 514091 22790 124444تا  531444

 02 951431 142119 540709 914444تا  124444

 57 049119 949215 33799 074444تا  914444

 2 113059 093142 513341 و بیشتر 074444

 مرکز آمار ایران   –مأخذ : آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی کشور                   

 

 

 

 



 

 

 چهارم: امور فرهنگی، آموزشی و اجتماعیفصل  111
 

 

های هزینه :  میانگین هزینه های خوراکی و غیرخوراکی ناخالص ساالنه یک خانوار شهری  بر پایه گروه5جدول ادامه 

 ریال( )هزار5934-31در سالهای استان بوشهر 

 

 های هزینهگروه
های میانگین هزینه

 خوراکی و دخانی 

های میانگین هزینه

 غیرخوراکی 

 میانگین هزینه

 کل  

شمار 

 خانوار

5934 

 179 294263 575477 62732 کل
 12 17194 91751 15257 و کمتر 21444

 99 72012 11713 95137 544444تا 21444

 11 555119 25173 93399 514444تا 544444

 517 501051 31301 03024 511444تا 514444

 22 523740 511450 12234 531444تا 511444

 595 113901 511191 19742 124444تا 531444

 19 947775 111213 71511 914444تا 124444

 13 049037 951022 77415 074444تا 914444

 50 191110 013190 549194 144444تا 074444

 53 271933 111447 599935 و بیشتر 144444

5931 

 171 245392 555611 67277 کل
 11 13130 04271 57347 و کمتر 21444

 09 73270 10337 90271 544444تا 21444

 01 547192 11395 05941 514444تا 544444

 31 501124 31120 01931 511444تا 514444

 29 523977 519171 11241 531444تا 511444

 597 191442 510704 12512 124444تا 531444

 35 941211 110799 75353 914444تا 124444

 93 057917 910901 39371 074444تا 914444

 52 109337 011449 515331 144444تا 074444

 51 214170 141019 510715 بیشتر  و 144444

 مرکز آمار ایران   –گیری از هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی کشور مأخذ : آمار                   

 
 
 
 


